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االحتالل يزعم: سقوط طائرة غّزية 
»مسّيرة« في »أشكول«

غزة/ االستقالل: 
ذك���رت القناة »العاش���رة« العبري���ة أن طائرة 
صغيرة ُمس���ّيرة حلقت فوق مناطق في تجمع 
مستوطنات »أشكول« ش���رقي غزة وتحطمت 

فيما بعد بالمنطقة دون وقوع إصابات.
وقال���ت القناة إن الطائرة ت���م إطالقها من غزة 
مس���اء الثالثاء، حيث يقوم الجيش بفحصها 
للتع���رف على مهامها. وعق���ب رئيس تجمع 

األسبق  »أشكول«  مستوطنات 
الحالي حاييم  الكنيست  عضو 
يلين عل���ى الحادث���ة قائال إن 

على  القادم  »حم���اس«  تهديد 
األبواب؛ وذلك في إش���ارة لسقوط 

الطائ���رة المس���يرة مناش���دًا الجي���ش 
باالس���تعداد الفعلي إلبعاد خطر مماثل 

في المستقبل.

حصاد الفشل

قاوم االحتالل بن�سف ج�سد

بعد ثالث �سنوات
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اال�ستقالل/ حممود عمر:
تدلل نية االإدارة االأمريكية، االإعالن 
عن موعد اإطالق �سفقتها امل�سوؤومة 

املعروفة با�سم »ال�سفقة 
االإقليميــة الكبـرى« اأو 
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العتمة 
والحر وشح 
المياه..  

تسرق فرحة 
غزة برمضان

شاطئ بحر 
غزة ملّوث 
و3 مناطق 

آمنة للسباحة 
فقط

دعوات »إنقاذ غزة«.. 
استفاقة متأخرة أم نزع 

لفتيل االنفجار؟
 جر االحتـالل للجنـائية

  الدوليـة.. خطـوة لألمام 
22 خطوة للمحاكمة 2 و

الشهيد األسير »عويسات« .. 
شاهد على الظلم!

 الشهيد أبو صالح.. ترجل
ً بطال وحلق شهيدًا 

»صفقة القرن«.. أمريكا تنهي استعدادها 
للحرب ضد القضية الفلسطينية

زكي: ال�سلطة موقفها 
ثابت ولن مننح 
ال�سفقة اهتمامًا

�ستعلن ر�سميًا ال�سهر املقبل



رأي

تواص���ل العدوان الصهيوني على قطاع غزة, واإلصرار على ش���ن 
غارات عل���ى مواقع تابع���ة لفصائل المقاومة الفلس���طينية في 
القطاع, وإبراز االحتالل قائمة بأس���ماء ش���خصيات فلس���طينية 
سياسية وعسكرية على قائمة االستهداف والتصفية, وعمليات 
القتل الممنه���ج التي يرتكبها االحتالل ض���د مدنيين عزل رغم 
اإلدانات الدولي���ة لجرائمه, واإلصرار على إغ���الق المعابر وإحكام 
الحصار, يدل عل���ى نوايا االحتالل محاولة التصعيد العس���كري 
في غزة, والتوجه لش���ن عدوان جدي���د على القطاع يهدف لوقف 
مس���يرات العودة الكبرى, والخروج من مأزق اإلدانات الدولية التي 
وجهت للحكوم���ة الصهيوني���ة التي تعاونت بعن���ف كبير مع 
تظاهرات سلمية, واستخدمت أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين 

العزل مما يجعلها تقع تحت طائلة القانون الدولي. 
إس���رائيل تريد قطع الطريق على محاوالت التحرك الفلس���طيني 
تج���اه محكمة الجنايات الدولية لمحاس���بتها على جرائمها التي 
ترتكبه���ا في غزة, وذل���ك بالتصعيد العس���كري وتوتير األجواء 
ومحاولة خلط األوراق, وهى تس���تخدم كل أدواتها لمنع التحرك 
نحو محكمة الجنايات, حتى ال يش���عر جيشها ان يده مقيدة في 
القتل وس���فك الدماء, وانه سيقع في يوم ما تحت طائلة القانون 
الدولي, وهى تريد ان ترس���خ مفهوم أنه���ا دولة فوق القانون وال 
يستطيع احد مس���اءلتها أو محاسبتها على ما ترتكبه من جرائم 
ضد الفلسطينيين, والحقيقة ان من يشجعها على ذلك ويدعمها 
هي اإلدارة األمريكية التي منحت »إسرائيل« الحق لفعل ما تشاء 
ضد أعدائه���ا, وأطلقت لها العنان كي ترتكب المجازر البش���عة 
وتنتهك حرمة البلدان فتقتل في مالطا وتونس واإلمارات وقبرص 
وماليزيا وبلغاريا وس���وريا ولبنان واألردن وغيرها من البلدان وهى 

مطمئنة ان أحدا لن يحاسبها على جرائمها وتغولها. 
إس���رائيل التي ال تحاس���ب على جرائمها البش���عة لديها أدوات 
ضغط تستخدمها ضد السلطة الفلسطينية لمنع أي حراك دولي 
ضد سياس���تها, وهى تس���تند دائما لإلدارة األمريكية لتحقيق 

مآربها وتستخدم أدوات ضغط منها
أوال: التهديد بعقوبات على الس���لطة ومنعها من التحرك داخليا 
وخارجي���ا, ووقف تحويل أم���وال الضرائ���ب, والتهديد باغتيال 
شخصيات فلسطينية على غرار ما حدث مع الرئيس الراحل ياسر 

عرفات. 
ثانيا: تحريك حلفائها في المنطقة العربية للضغط على السلطة 
بعدم التحرك تجاه المؤسس���ات الدولية ضد »إس���رائيل« وذلك 
حفاظا على ما تس���مى بمس���يرة الس���الم, والتهديد بان تحرك 
السلطة يس���اوي التخلي عن الدور العربي الرسمي ولو اقتصاديا 

تجاه السلطة الفلسطينية.   
ثالثا: هناك ش���خصيات متنفذة داخل السلطة مرتبطة باالحتالل 
تنصح رئيس السلطة بعدم التحرك في المحافل الدولية ألن هذا 
يضر بمصالح الفلس���طينيين وان الح���راك تجاه المجتمع الدولي 
ليس من ورائه طائل وعواقبه اإلسرائيلية واألمريكية وخيمة وقد 

تضر بالسلطة وتصب في مصلحة »حماس«. 
رابعا: ضغوط كبيرة تمارس���ها اإلدارة األمريكية على المؤسسات 
الدولية ودول تس���اند الشعب الفلسطيني لمنع إدانة أو محاسبة 
إس���رائيل على جرائمها التي ترتكبها ضد الفلسطينيين مهما 
كانت بش���اعتها, والتهديد بوقف الدع���م المالي والعقوبات عن 
تلك المؤسسات الدولية إذا لم تنصع للمطالب واإلرادة األمريكية. 
ان االس���تمرار في عدم مالحقة »إس���رائيل« في المحافل الدولية, 
ومحاس���بتها على جرائمها يفتح ش���هيتها الرتكاب المزيد من 
الجرائم, ويجعلها في حالة تحفز ونهم إلراقة الدماء, وس���تبقى 
تنتقل من مجزرة لمجزرة دون وازع أو رادع, لذلك لن تتوقف جرائم 
»إس���رائيل« بحق المدنيين العزل, وستستمر في القتل وسفك 
الدماء, وهذا لن تقبل به فصائل المقاومة الفلس���طينية أبدا, ولن 
يطول صبرها أكثر من ذلك,  وستواجه االحتالل إذا استمر في هذا 
النهج, مما ينذر باشتعال غزة وشن عدوان صهيوني جديد عليها 
وارتكاب مزيد من الجرائم البشعة, المقاومة الفلسطينية تتململ 
وتنتظر س���اعة الصفر, وحالة الصبر على جرائم االحتالل وغاراته 

المتواصلة على أهداف يزعم أنها مواقع للمقاومة لن تطول.
هن���اك طريقان لوقف ه���ذا العدوان الصهيوني على ش���عبنا 
الفلس���طيني فإما ان يأخ���ذ المجتمع الدولي بدوره ويحاس���ب 
»إس���رائيل« على ما ترتكبه من جرائ���م, ويعاقب مجرمي الحرب 
الصهاين���ة ويقدمه���م للعدال���ة وإم���ا ان تتحم���ل المقاومة 
الفلسطينية المس���ؤولية, وتأخذ زمام المبادرة بيدها فتتصدى 
لهذا العدوان, حتى يدرك االحتالل ان القصف بالقصف والقتل 
بالقت���ل وعندها فقط س���يتوقف االحتالل ع���ن حماقاته بحق 

الفلسطينيين.       

طريقان لوقف 
العدوان
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تعتقد دولة االحتالل انها يمكن ان تس����يطر على المكون 
الوطني لدى فلس����طيني ال����� 48 عبر إجراءاته����ا اإلرهابية 
والقمعي����ة وقوانينه����ا العنصرية فتفص����ل بينهم وبين 
باقي الش����عب الفلس����طيني في الوطن والشتات اال ان كل 
محط����ات النضال الفلس����طيني أثبتت عك����س ذلك تماما 
وآخرها نقل الس����فارة والمجزرة االسرائيلية على حدود غزة 
ف����ي هذا اليوم فق����د خرجوا في مس����يرات متعددة تعبيرا 
عن رفضهم للقت����ل وادانتهم لجرائم االحتالل ورددوا "من 
غزة طلع القرار، انتفاض����ة وانتصار. يا غزة كوني قوية"،  "يا 
شهيد ارتاح ارتاح، احنا نكمل الكفاح"، "من حيفا تحية لغزة، 
إس����رائيل دولة ارهاب"، وكان����ت الصدامات التي وقعت مع 
ش����رطة االحتالل والعنف الكبير الذي استخدمته ضدهم 
واعتقال 21 منهم دليال على ما تش����كله هذه الوقفات من 
دالالت سياس����ية تفهم االحتالل انه ال يمكن الفصل بين 
الفلسطينيتين في كل اماكن تواجدهم وعزلهم عن باقي 

ابناء شعبهم.
لم تكن هذه هي المحطة األولى في س����ياق التعبير القوي 
لفلس����طينيي ال� 48 في تضامنه����م ووقوفهم الى جانب 
باقي ابناء ش����عبهم فقد خرجوا في مطلع تش����رين اول عام 
2000 في مظاهرات حاش����دة ضد تدنيس شارون للمسجد 
االقص����ى ووقعت مواجهات عنيفة س����قط عل����ى اثرها 13 
ش����هيدا من الداخل المحتل في تعبي����ر واضح عن حقيقة 
البعد الديني والسياس����ي في الصراع مع االحتالل وان كل 
اجراءات����ه التي اتخذها على مدار العق����ود الماضية لفرض 

النمط الثقافي االس����رائيلي ف����ي التعليم وقوننة حياتهم 
وفق التش����ريع اإلس����رائيلي ل����م تنجح في اخت����الق واقع 
سياسي يقبل باالحتالل والسياسات التي يعمل ترسيخها 
بين فلس����طينيي 48 الذين كان لهم دور مهم في حماية 
المسجد االقصى عبر تسيير القوافل المقدسية منهم الى 
ساحات االقصى والرباط فيه والتصدي للتدنيس اليومي من 

قبل المستوطنين له.
كان����ت مس����ألة األرض معط����ى دائمًا ف����ي المواجهة بين 
فلسطينيي 48 وسلطات االحتالل التي عملت على مصادرة 
ما تبقى من أراضيهم بعد احت����الل عام 1948 فقد أضحى 
في حينه بحوزتهم فقط 2% من األراضي فيما س����يطرت 
دولة االحتالل على النس����بة الباقية ونقلت جزء ًا كبيرًا منها 
الى الصن����دوق القومي الراضي اس����رائيل "كيرن كييمت" 
ورغم ذلك فانها عملت بش����كل ممنه����ج على اقتطاع مزيد 
م����ن االراض����ي المتبقي����ة وكان يوم االرض في ش����هر اذار 
1976 بمدينة س����خنين واحداث يوم الروحة في ام الفحم 
في تش����رين اول عام 1998 عندما حاولت سلطات االحتالل 
السيطرة على مئات الدونمات من اراضي سخنين وام الفحم 
محطات ذات داللة في التصدي الفلسطيني لمصادرة مزيد 

من االرض. 
بقاء فلس����طينيي ال����� 48 على ارضه����م وصمودهم عليها 
ش����كل وما زال تحديا لدولة االحتالل فهم تكاثروا من 160 
الفا عام 1948 ليصل عددهم الى ما يقارب المليون ونصف 
فلس����طيني يشكلون نس����بة 20% من مجموع السكان في 

فلسطيني التاريخية وهم بوزنهم السياسي في االنتخابات 
وقدرتهم على التأثير في الخارطة السياس����ية وتش����كيل 
القائم����ة العربية الموح����دة التي ف����ازت ب 13 مقعدا في 
االنتخاب����ات األخيرة باتوا عبئا سياس����يا وديمغرافيا عملت  
دولة االحتالل على الحد او التخلص منه لكنها فشلت على 
الدوام وبقي فلس����طينيو الداخل صامدي����ن على اراضهم 
فيم����ا اعتبر نتنياهو انهم يمثل����ون التهديد الديمغرافي 
الحقيقي لدولة اس����رائيل واس����ماهم القنبلة الديمغرافية 
خالل مش����اركته في مؤتمر هرتس����يليا الثالث عام 2003، 
ثم كان الهوس االنتخاب����ي لنتنياهو عام 2015 عندما دعا 
اإلس����رائيليين الى الهرولة للتصويت الن العرب يتقاطرون 
بجموعهم للتصويت والفوز باعداد كبيرة من المقاعد مؤشرا 
على طبيعة الرؤية اإلسرائيلية لفلسطينيي 48 باعتبارهم 

خطرا وتهديدا على مستقبل دولة االحتالل.
كل القوانين العنصرية التي اس����تهدفت فلسطينيي 48 
سواء لمصادرة أراضيهم او ردعهم عن التعبير عن مواقفهم 
السياسية والتضامن مع باقي ابناء شعبهم او فرض منهاج 
التعليم اإلس����رائيلي لم يؤِت اكلها وبقي اهلنا في الداخل 
صادمين متمسكين بهويتهم العربية اإلسالمية وخروجهم 
في مسيرات ووقفات للتعبير عن وقوفهم مع غزة والعنف 
المستخدم إسرائيليا ضدهم يؤشر الى مدى أهمية وثقل 
فلس����طينيي ال� 48 في سياق الصراع مع االحتالل وكونهم 
الذراع المتقدم في الدفاع عن الش����عب والتمسك باألرض 

والهوية واالنتماء لفلسطين وسقوط نهج األسرلة. 
 

أعلنوا وقوفهم مع غزة

فلسطينيو الـ 48 يتمسكون بهويتهم 
العربية اإلسالمية ويسقطون نهج األسرلة  

التحليل ال�سيا�سي - عامر خليل:
ال زال فل�س��طينيو ال 48 ي�س��كلون �س��وكة يف حل��ق دول��ة االحتالل 
اال�س��رائيلي ملجرد ثباتهم وبقائهم على اأر�س��هم ومت�سكهم بهويتهم 
الفل�س��طينية ورف�سهم م�سار االأ�سرلة الذي حتاول عربه احلكومات 
االإ�س��رائيلية على مدى عقود االحتالل ال�سبع نزعهم من انتمائهم 
وثقافتهم العربية االإ�س��المية، وامام ف�سلها يف هذه ال�سيا�سة جلاأت 

اىل خمط��ط اخر متثل يف الت�س��ييق عليهم عرب �سل�س��لة طويلة من 
القوان��ن الهادف��ة اىل حما�س��رة اأي �س��كل مق��اوم لديه��م يعرب عن 
ت�س��امنهم م��ع ابن��اء �س��عبهم يف ال�س��تات والداخ��ل فمائ��ة وواحد 
واربعون قانونا طرحت على الكني�س��ت االإ�سرائيلي يف غ�سون ثالث 
�س��نوات تع��زز العن�س��رية ونه��ج التميي��ز وفر���ض العقوبات �س��واء 

بتقلي�ض امليزانيات او االعتقال وا�سطناع االتهامات لتربيره.

االستقالل/ وكاالت:
طردت دولة أنغوال األربعاء، سفيرها لدى كيان االحتالل "اإلسرائيلي"، على خلفية 
مش���اركته في احتفال نقل السفارة األميركية إلى القدس المحتلة، دون علم وزارة 

خارجية دولته.
كما قررت  طرد مدير ش���ؤون الش���رق األوس���ط في الخارجية األنجولية على نفس 
الخلفي���ة، حيث أق���ال وزير الخارجية األنغولي مانويل أوغوس���تو مس���اء الثالثاء، 

دبلوماسيين شاركا في حفل افتتاح سفارة الواليات المتحدة بالقدس المحتلة.

وذكرت وكالة األنباء األنغولية، أن “الوزير أوغوس���تو، أقال الدبلوماس���ي األنغولي 
الذي شارك في حفل افتتاح س���فارة واشنطن في القدس، إضافة إلى طرد مديره 
اإلقليمي في وزارة الخارجية، الذي وافق على مشاركته” التي ألحقت أضراًرا بصورة 

البالد، بحسب الوكالة.
 واستش���هد 65 فلس���طينًا وأصيب اآلالف برصاص جنود االحتالل، يوم االثنين 
الرابع عشر من أيار، تزامنًا مع نقل السفارة األمريكية للقدس، في الذكرى السبعين 

للنكبة، وسميت ب�”مجزرة العودة”.

“أنغوال” تطرد دبلوماسيين بسبب 
المشاركة في احتفال »نقل السفارة«
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واستعرض موقع "ديبكا" االستخباري، 
الخطوات المتوقعة قبل إعالن الخطة، 
وكيفية تفعيلها، وتتمثل في اإلعالن 
أوال ع���ن الخطة ف���ي الموع���د المقرر 
بغض  المتح���دة،  الواليات  بواس���طة 
النظر ع���ن مقاطعة رئيس الس���لطة 

محمود عباس والقيادة الفلسطينية.
وأوض���ح الموق���ع أن م���ن بي���ن هذه 
البح���ث عن ش���خصيات  الخط���وات، 
فلسطينية تعيش خارج نطاق السلطة 
الفلس���طينية، لديه���ا وجه���ات نظر 
مختلف���ة من نخبة رام الله، وس���تكون 

على استعداد لدعم الصفقة.
االس���تخباراتي  الموق���ع  ولف���ت 
اإلس���رائيلي، إلى أن اإلدارة األمريكية 
"حددت بع���ض النقاط قب���ل اإلعالن 
عن الخط���ة"، اهمه���ا س���تقام دولة 
فلس���طينية ذات سيادة محدودة على 
نصف الضفة الغربية وعلى كل قطاع 
بالمسؤولية  )إسرائيل(  وتحتفظ  غزة، 
األمنية لمعظم أرج���اء الضفة الغربية 
ولكل معاب���ر الحدود، وس���يبقى غور 
األردن تح���ت الس���يادة اإلس���رائيلية 

والسيطرة العسكرية.
األحي���اء  س���تنضم  الخط���ة  ووف���ق 
العربي���ة ف���ي ش���رقي الق���دس إلى 
الدولة الفلس���طينية، باستثناء البلدة 
ا من  القديم���ة، الت���ي س���تكون ج���زًء
"القدس اإلسرائيلية"، و"أبو ديس" هي 

العاصم���ة المقترحة لفلس���طين، كما 
سيتم دمج غزة في الدولة الفلسطينية 
الجديدة بش���رط موافقة حماس على 
نزع السالح، فيما ال تتطرق الخطة إلى 
الالجئين الفلسطينيين، ولكن سيتم 
إنش���اء آلية تعوي���ض وإدارة من قبل 

المجتمع الدولي.
وتن���ص خط���ة ترام���ب أيض���ا على 
للشعب  كوطن  )إسرائيل(  ب� االعتراف 
اليهودي، وفلسطين بسيادة محدودة 
كوطن للفلس���طينيين، وستتش���ارك 
الدينية  المسؤولية  واألردن  فلسطين 
عن األماكن اإلس���المية المقدسة في 

مدينة القدس.
ونوه الموقع االستخباري إلى أن "ترامب 
ناقش مضمون خطة السالم مع زعماء 
ع���رب، بما في ذلك ول���ي عهد أبوظبي 
محمد بن زايد وأمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد 
الفتاح السيس���ي، إضافة لولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان".
وبحس���ب الموق���ع فقد "أطل���ع البيت 
األبيض الرئي���س التركي رجب طيب 
أردوغ���ان على الخطة، لكن���ه رفضها، 
وذل���ك قبل أن يتس���بب ف���ي أزمة مع 

)إسرائيل( على خلفية أحداث غزة".

موقف ثابت
عضو اللجنة المركزية في حركة فتح 

عباس زكي، أكد أن موقف الس���لطة 
الفلس���طينية حول صفق���ة القرن، 
قاطع وغي���ر قابل للنقاش، قائاًل: "لم 
ولن نمنح هذه الصفق���ة اهتمامنا، 
وق���د وضعناه���ا خلفنا منذ أش���هر 

بغض النظر عن تفاصيلها".
"أي حل  ل�"االستقالل":  وأضاف زكي 
ال يق���وم عل���ى خيار ح���ل الدولتين 
باالعت���راف بالدول���ة الفلس���طينية 
الق���دس  وعاصمته���ا  المس���تقلة 
الش���ريف، لن يرى النور أبدًا، هذا هو 
خطنا األحم���ر، فيما أبدت الس���لطة 
مرونة مح���دودة في مس���ألة تبادل 
األراض���ي التي تقدر نس���بتها %6 

فقط من مساحة الضفة الغربية".
واعتبر البنود التي كشف عنها والتي 
اعتبرت أنها ج���زء من صفقة القرن، 
مدعاة للس���خرية وغي���ر واقعية وال 
تنس���جم على اإلطالق مع التطلعات 
الفلس���طينية، كم���ا ال تتواف���ق مع 
القرارات الدولي���ة التي صدرت ضد 

االستيطان وغيره.
وأوضح أن أحدث رد فعل فلسطيني 
على صفقة القرن هو ما أقدمت عليه 
منظم���ة التحرير الثالث���اء الماضي، 
بإحالة ملف االستيطان إلى محكمة 
الجنايات الدولية لمحاسبة إسرائيل 
باعتبار هذا الملف غير قانوني وغير 
شرعي"، مضيفًا "بينما يتم الحديث 

عن ضم االس���تيطان لدولة االحتالل 
بموج���ب صفق���ة القرن قمن���ا بهذا 
القاطع لهذه  اإلجراء لنؤكد رفضن���ا 

الصفقة".
أما عن المس���توى العربي، أكد زكي 
أن هن���اك اس���تغالال أمريكيًا لحالة 
التي تم���ر بها  العرب���ي  الضع���ف 
المنطق���ة، وهن���اك دول عربية ترى 
انها بحاج���ة لحماي���ة أمريكية من 
ما يعتبرونه مخاط���ر إقليمية، وهذا 
المزيد  كفلس���طينيين  منا  يتطلب 
م���ن الصمود والتح���دي والمواجهة 

واإلصرار.

قوة ال�شعب
الستار  السياسي عبد  المحلل  ويرى 
قاس���م، أن الس���لطة الفلسطينية ال 
تمتلك القوة لوقف هذه الصفقة، وأن 
القوة الوحي���دة القادرة على إيقافها 

هي قوة الشعب الفلسطيني.
"الواليات  ل�"االستقالل":  وقال قاسم 
األمريكي���ة، عملت خالل  المتح���دة 
الفترة الماضية على تمهيد الطريق 
لصفقة الق���رن، بدءًا م���ن االعتراف 
)إس���رائيل(  ل� عاصم���ة  بالق���دس 
ونق���ل الس���فارة إليه���ا قب���ل أيام، 
إلى  الغربية  الحكوم���ات  مرورًا بدفع 
تس���هيل تش���تيت الفلسطينيين 
واس���تيعابهم، وصواًل إلى تكريس 

المس���توطنات، دون أن يكون هناك 
معيق واحد أمام هذه اإلجراءات".

وأكد أن رد فعل الشارع الفلسطيني 
بالخروج بمسيرات وخاصة مسيرات 
العودة التي ج���اءت لتؤكد على حق 
عودة الالجئين، للوقوف أمام صفقة 
القرن وافتتاح السفارة األمريكية في 
الق���دس، موضحًا أن���ه بالرغم من أن 
هذا الرد الش���عبي كلف كثيرًا حتى 
اللحظة إال أنه اس���تطاع النجاح بربط 
ما جرى من قتل على حدود غزة بهذه 

الصفقة المشؤومة.
وشدد على أن الصمت العربي ساعد 
أمري���كا كثي���رًا بتحقي���ق غايتها، 
فبالرغم من خروج  بعض ردود الفعل 
المنددة وغيره���ا التي حملت طابعًا 
عملي���ًا مثل اإلج���راء الترك���ي بطرد 
الس���فير اإلس���رائيلي، إال أن أمريكا 
تعاملت مع هذه الردود بتجاهل تام.

ورأى المحل���ل السياس���ي، أن الحل 
العملي والحقيق���ي للتصدي لهذه 
الصفق���ة يكون من خ���الل مواصلة 
الفلس���طيني،  الش���عبي  النض���ال 
وإط���الق ي���د المقاومة ف���ي الضفة 
الغربي���ة، قائاًل: " الحرية ثمنها غاٍل، 
وهن���اك تجارب تحرر م���ن االحتالل 
استمرت أكثر من 130 عامًا، لذلك ال 
يجب الخنوع والرضوخ لقوة االحتالل 

وهيمنته".

»صفقة القرن«.. أمريكا 
تنهي استعدادها للحرب 
ضد القضية الفلسطينية

ستعلن رسميًا الشهر المقبل

زكي: السلطة موقفها ثابت 
ولن نمنح الصفقة اهتمامًا

اال�شتقالل/ حممود عمر:
تدل��ل ني��ة االإدارة االأمريكي��ة، االإعالن عن موع��د اإطالق 
�شفقته��ا امل�شوؤوم��ة املعروف��ة با�ش��م »ال�شفق��ة االإقليمي��ة 
الك��رى« اأو »�شفق��ة الق��رن«، يف يوني��و/ حزي��ران القادم، 
على ع��دم وجود اأي معيقات اأمام رغبات الرئي�س االأمريكي 

دونالد ترامب باإنهاء الق�شية الفل�شطينية ل�شالح االحتالل 
االإ�شرائيل��ي. ويرى مراقبون، اأن ع��دم وجود موقف عربي 
رادع، وتكبي��ل ال�شلطة الفل�شطينية ي��د املقاومة يف ال�شفة 
الغربي��ة، عام��الن �شاهما ب�شكل كبري يف دف��ع �شفقة القرن 
اإىل االأم��ام يف الوق��ت ال��ذي تن�شج ال��دول العربية خيوط 

التع��اون م��ع االإدارة االأمريكي��ة والتطبي��ع م��ع االحت��الل 
االإ�شرائيلي.  وبح�شب ما نقلته وكالة »اأ�شو�شييتدبر�س« عن 
خم�ش��ة م�شوؤولني اأمريكيني بارزين مل تك�شف عن ا�شمائهم، 
ف��اإن ترام��ب �شيعِلن ع��ن »�شفقة الق��رن« بعد �شه��ر رم�شان 

اجلاري.

غزة/ االستقالل:
أكد مس���ؤول المكتب اإلعالم���ي لحركة الجهاد 
اإلس���المي داود ش���هاب، أن االحتالل يس���عى 
من خالل عدوان���ه المتواصل بقصف مواقع في 
قطاع غزة لتحوي���ل المواجهة معه إلى مواجهة 
عسكرية وذلك للهروب من المأزق الذي فرضته 

المسيرات الشعبية "مسيرات العودة" .
وقال ش���هاب خالل تصري���ح مقتضب تعقيبًا 
على الغارات "اإلسرائيلية" التي شنتها طائرات 
االحتالل على عدة مواقع في القطاع فجر األربعاء، 
إن االحت���الل: "مأزوم وفاش���ل وعاج���ز أمام قوة 
ص���وت الحقيقة الذي يعلو على ارهاب االحتالل 

وفاشيته" .

وش���دد على أن المقاومة الفلسطينية مستعدة 
لخوض مواجهة عس���كرية ومس���تعدة إلعادة 
تذكي���ر نتنياهو وزمرت���ه المجرمة بقصف "تل 

أبيب".
وتاب���ع" نحن نمتل���ك القدرة عل���ى ذلك، وليس 
لدينا ما نخس���ره وعندها لن يكون من حق أحد 
أن يحملنا مسؤولية التصعيد ولن يكون بمقدور 
نتنياهو اس���تمرار الخداع والتضليل كما اعتاد 

على ذلك في تبرير فشله".
ويش���ار الى أن طائ���رات االحتالل االس���رائيلي 
قصفت ع���دة أه���داف في قط���اع غ���زة، فيما 
استهدفت مركبين لكسر الحصار في ميناء غزة 

ما أدى لتدميرهما بالكامل.

جنين/ االستقالل:
أفرجت قوات االحتالل اإلس���رائيلي مساء أول أمس الثالثاء، عن 
القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين الشيخ طارق 
قعدان م���ن بلدة عرابة جن���وب مدينة جني���ن بالضفة الغربية 

المحتلة.
وأفاد مراس���لنا بأن قوات االحتالل أفرج���ت عن قعدان عبر معبر 
الجلمة حيث استقبله العشرات من ذويه وعناصر وكوادر حركة 
الجه���اد، قبل أن يتم نقله إلى بلدته عراب���ة، علمًا أن اإلفراج تم 
بشكل مفاجئ بعد قرار لمحكمة االحتالل االثنين باالكتفاء بمدة 
حس���به البالغة سبعة أش���هر واإلفراج عنه في الوقت الذي كان 
يرجح فيه تحويله لالعتقال اإلداري كما جرت العادة معه سابقا.

ويعتبر قعدان قيادي بارز في الجهاد اإلسالمي وأمضى سنوات 
طويلة في سجون العدو بتهمة مقاومة االحتالل.

»الجهاد«: قصف غزة محاولة »إسرائيلية« 
للهروب من مأزق »مسيرات العودة«

جنين: االحتالل يفرج عن القيادي 
في »الجهاد« طارق قعدان
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خطوة جيدة
واعتب���ر رئيس اللجنة الش���عبية لمواجهة الحصار 
النائب جمال الخضري أن تقرير "اوتشا" حول الوضع 
ف���ي قطاع غزة يمثل خطوة جيدة يجب البناء عليها 
دوليا واالستجابة لمعطيات التقرير والدعوات التي 
حملها للتدخل الفوري لرفع الحصار لتفادي انهيار 

قطاعات أساسية في القطاع .
وأكد الخضري ل�"االستقالل" أن السنوات االثنا عشرة 
التي عاش���ها قطاع غزة تحت براثين الحصار ألقت 
ظاللها بش���كل مباش���ر على القطاعات األساس���ية 
وفاقم���ت نس���بة البطالة والفقر في قط���اع غزة إلى 

معدالت كبيرة تستوجب تدخال فوريا لعالجها .
وبين أن 80% من س���كان قطاع غزة يعيشون تحت 
خط الفق���ر فيما تجاوز مع���دل البطالة في صفوف 
الش���باب والخريجين 60% ، فيما تقلصت ساعات 
وصل الكهرباء إلى ما دون أربع ساعات يوميا لتتفاقم 
الخط���ورة مع العجز الطبي ونفاذ مخزون قرابة %50 

من األدوية لدى وزارة الصحة .
 وأوضح أن حالة االنقسام الفلسطيني تفاقم تعقيد 
األم���ور بفعل األزمات الناتجة عن ملف االنقس���ام ، 
داعيا إلى ض���رورة العمل الفوري والجاد دوليًا وعربيًا 
وإسالميًا على صعيد رس���مي ومؤسساتي وشعبي 

النتشال قطاع غزة من األوضاع الكارثية . 
وكان مفوض "اون���روا" بيير كرهنيبول قد وجه نداء 
عاج���ال إلنقاذ القط���اع الصحي في قط���اع غزة ، في 
ظل استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقية 
والش���مالية لقطاع غزة وأع���داد االصابات المرتفعة 

التي تشهدها تلك المسيرات .
وق���ال خالل مؤتم���ر صحفي عقده في مقر رئاس���ة 
االونروا في غزة  إن: "الوضع الصحي خطير للغاية وان 
الكثير في العالم يسيئون تقدير حجم الكارثة التي 
حدثت في القطاع منذ احداث مس���يرات العودة في 
30 مارس الماض"  داعيا لتجهيز العيادات والمراكز 
الصحي���ة للتعامل مع المصابين خالل مرحلة ما بعد 

االصاب���ة وما يلزمها من متابعة طبية وعالج طبيعي 
وتأهيل نفسي .

جمرد كلمات
وأكد رئيس دائرة شئون الالجئين في حركة حماس 
عصام عدوان أن تقرير منظمة "اوتشا" يجدد توجيه 
الضوء الدولي تجاه معاناة أهل قطاع غزة ، مستدركا 
:" ولكن األقوال وحدها ال تكفي لحل أزمات قطاع غزة 

المتفاقمة ".
وبين عدوان  ل� "االس���تقالل" أن الجميع ينتظر دورا 
حاس���ما ومحوريا لألمم المتحدة ف���ي ملف الحصار 
المس���تمر على قطاع غ���زة وتبعات���ه االقتصادية 
واالجتماعية واالنس���انية التي تفتك بسكان قطاع 
غزة ، مضيفا :" بإمكان أطفال غزة توصيف حالتهم 
ومدى صعوبة األوضاع التي يعيشها قطاع غزة وما 
تحمله من خطورة بالغة على القطاعات األساس���ية ، 
فهل يقتص���ر دور المنظمات الدولية واألممية على 

هذا الحال فقط كما في المرات السابقة ؟" 
وأوض���ح أن التقاري���ر المتعاقبة ح���ول األوضاع في 
قطاع غزة تس���اهم في  بلورة رأي ع���ام دولي داعم 
لتخفي���ف الحصار عن قط���اع غزة وعدم الس���ماح 
بانهيار القطاعات االساسية وهو ما يجب استغالله 
والعمل عل���ى تدعيمه لخلق حالة ضغط دولي تجاه 

رفع الحصار .
وقال ع���دوان :" إن التحرك على المس���توى الدولي 
يجب أن يتم من خالل السلطة الوطنية التي تملك 
العدي���د من الخيارات لرفع الحص���ار وفي طليعتها 
إلغ���اء اإلج���راءات العقابية األخيرة بح���ق القطاع ، 
ومن ثم التوجه لألم���م المتحدة وطلب عقد اجتماع 
للجمعية العامة وتقديم مش���روع قرار أممي ينص 
عل���ى التدخل وتقدي���م اإلغاثة المباش���رة ، بخالف 
إمكانية إعالن قطاع غزة منطق���ة منكوبة وإمكانية 
طلب قوات حماية دولية تقف على حدود قطاع غزة 

وليس داخل القطاع ".

دعوات »إنقاذ غزة«.. استفاقة متأخرة أم نزع لفتيل االنفجار؟

غزة / حممد مهدي: 
تكد�شت الدعوات واملنا�شدات التي 

�شدحت بها التقارير الأممية 
والدولية ال�شادرة عن الأو�شاع 

املاأ�شاوية يف قطاع غزة والتي تدعو 
املجتمع الدويل للتنفي�س عن قطاع 
غزة قبل الو�شول ملرحلة النفجار 
، بيد اأن كل تلك الدعوات ل تعدو 

كونها مادة د�شمة للظهور العالمي 
واإجراء روتينيًا مطلوبًا من مكاتب 

تلك املنظمات يف قطاع غزة .
اآخر الدعوات الأممية �شدرت بداية 

ال�شبوع اجلاري حاملة تروي�شة و�شعار 
مكتب تن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية التابع 

لالأمم املتحدة يف الأرا�شي املحتلة 
)اأوت�شا( والذي دعا اإىل املجتمع 

الدويل اإىل التدخل العاجل والعمل 
على » انقاذ قطاع غزة ورفع احل�شار 

املفرو�س عليه" ، حمذرا من انهيار 
القطاعات الأ�شا�شية واحليوية يف 

غزة ل�شيما قطاعات ال�شحة والبنية 
التحتية والتعليم يف حال ا�شتمرار 

الو�شع على ما هو عليه .

غزة/ االستقالل:
جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
تحذيرها من مواصلة السلطة الفلسطينية 
ف���رض عقوباته���ا اإلجرامية عل���ى القطاع 
وتداعياتها الخطيرة على أهلنا وعلى مجمل 

العالقات الوطنية.
وأك���دت الجبهة في بي���ان صحفي تلقت 
"االستقالل" نسخة عنه األربعاء، أن استمرار 
ضربه���ا بعرض الحائ���ط كاف���ة النداءات 
والدع���وات والقرارات الوطنية والش���عبية 
وعدم أخذها بعين االعتبار تدهور األوضاع 
المعيشية واالقتصادية في القطاع يمثل 

إمعان في مفاقمة حياة المواطنين.
وشددت على أن اس���تمرار هذه العقوبات 
مخالف���ة قانوني���ة بامتياز تس���تدعي من 

جميع القانونيي���ن ونقابة المحامين اتخاذ 
الرواتب،  القانوني لوقف مجزرة  المقتضى 
مؤك���دًة على أنه ال يج���وز للرئيس محمود 
عباس وقيادة الس���لطة ممارس���ة التمييز 
بحق أبناء الش���عب الواحد فأهالي القطاع 
ليسوا متسولين بل هم خزان الثورة ورافعة 

للمشروع الوطني.
واعتبرت الجبه���ة أن التصريحات الصادرة 
عن قيادات الس���لطة حول العقوبات وخلق 
الذرائ���ع والتبري���رات هي تضلي���ل وكذب 
مكشوف لشعبنا، وتمثل استهتاًرا بعذابات 
المواطني���ن بفع���ل الحص���ار واالنقس���ام 

واألوضاع المعيشية والمجازر الصهيونية.
ونبه���ت إل���ى أن االس���تمرار ف���ي فرض 
العقوبات على القطاع ُيشّكل دفًعا مسبًقا 

القرن" ومحاوالت تصفية  لتطبيق "صفقة 
قضيتنا بدفع غزة نح���و االنفصال كخطوة 

أولية.
وبين���ت الجبه���ة الش���عبية أنه���ا تجري 
اتصاالت مع القوى السياسية والمجتمعية 
ف���ي غ���زة والضفة م���ن أجل اتخ���اذ كافة 
اإلجراءات والتدابير بما فيها النزول للشارع 
لتشكيل حالة ضاغطة على السلطة من أجل 
التراجع عن سياساتها اإلجرامية المتواصلة 

بحق القطاع.
ويعاني القطاع الذي يعيش فيه أكثر من 
مليوني نس���مة أوضاًعا معيش���ية متردية 
جراء الحصار اإلسرائيلي المستمر منذ نحو 
12 عاًما، إضافة إلى استمرار العقوبات التي 

يفرضها عباس منذ العام.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / نفوذ عودة حسين العايدي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)974602807( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / محمد غسان محمد ابو شرخ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)408828663( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمود عبد الباسط أحمد الخيسي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400592093  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ فادي محمد ابراهيم الطويل 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801545724( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة خّزان الثورة ورافعة للمشروع الوطني

»الشعبية«: العقوبات »اإلجرامية« للسلطة على 
القطاع تشكل دفعًا مسبقًا لـ »صفقة القرن«
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ويشار إلى أن فلس����طين انضمت رسميا إلى 
المحكمة الجنائي����ة الدولية في العام 2015، 
بعد أن قدمت الس����لطة في ش����هر يناير من 
العام ذاته، طلب االنضمام للمحكمة، ما يتيح 
لها قانونيا مالحقة مس����ئولين إسرائيليين، 
بتهم ارتكابهم انتهاكات وجرائم حرب بحق 

الفلسطينيين.
ويتيح للمدعية العام����ة بالمحكمة أن تقدم 
على فت����ح تحقيق بجرائم االحتالل حس����ب 
اتفاق روما المادة 13,14,15 وفق ثالث حاالت 
وهي، فتح التحقيق بطلب من مجلس األمن، 
وبطل����ب من دولة عض����و والحال����ة الثالثة اذا 
حصلت المدعية على أدلة دامغة تثبت تورط 

» إسرائيل« بجرائم حرب.
وكيل وزارة الخارجية تيس����ير جرادات قال : 
»إن ملف إحالة الحالة في فلس����طين اآلن بيد 
المحكم����ة الجنائية الدولية وما تقرره لجانها 
المختصة، وأن فتح التحقيق الفوري بجرائم 

االحتالل بحاجة إلى وقت«.
وأض����اف جرادات في تصريح ل����ه يوم أمس، 
أن ذل����ك يأتي بعدما س����لم وزي����ر الخارجية 

رياض المالك����ي طلب اإلحالة للمدعية العامة 
للمحكمة رس����ميا، موضحًا أنه حس����ب نظام 
المحكمة س����يجري طرح الملف في المحكمة 

والمباشرة باإلجراءات الالزمة.
وأش����ار جرادات إلى أن إس����رائيل قلقه ليس 
فق����ط م����ن تقديم طل����ب اإلحال����ة للجنائية 
الدولية وانما من كل قضية فلسطينية تطرح 
في المنظم����ات الدولية ألنها تعرف أن حجم 
عدوانه����ا وإجراءاتها التعس����فية يؤكد على 

صحة االدعاء الفلسطيني عليها.

خماوف من �سحبه
وي����رى رئيس اللجن����ة القانوني����ة بالمجلس 
التش����ريعي النائب محم����د فرج الغ����ول، أن 
التوجه الفلس����طيني إلحالة ملف االستيطان 
للمحكم����ة، هي مج����رد تحركات سياس����ية 
تسعى السلطة من خاللها إلى كسب الوقت 
دون تحقيق أي شيء على أرض الواقع، ولكنه 
في الوقت ذاته يعط����ي زخما دوليا للقضية 

الفلسطينية.
و أب����دى الغول في حديثه ل�«االس����تقالل، من 

تخوفه من سحب رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس الملف الذي تم احالته للمحكمة 
الجنائية، بع����د أن يتم خضوعه للضغوطات 
االمريكية، التي تحاول التأثير عليه بس����حب 
الملف، وكذلك التأثير عل����ى المحكمة بمنع 
النظر بالقضايا وعدم محاس����بة » إسرائيل » 

على جرائمها . 
و ق����ال الغول: » قبل نحو أس����بوع تم تقديم 
العديد من القضايا من قبل اللجنة القانونية 
المشكلة من الضفة وغزة ومؤسسات المجتمع 
المدني، لرئيس السلطة محمود عباس، على 
رأس����ها ملف االس����تيطان والج����دار وجرائم 
اإلبادة ومس����يرات الع����ودة وغيرها، إلحالتها 
للمحكمة، إال أن����ه  بقى حتى اللحظة األخيرة، 

الوحيد الذي يمنع ويرفض إحالتها ».  
و أضاف: »مع إحالة ملف االستيطان للمحكمة 
الذي جاء متأخرًا ألكثر من ثالثة أعوام، أعتقد 
أن رئيس السلطة بدأ يعود لرشده في تقديم 
ملفات متعلقة بالجرائم«، مشددا أنه في حال 
خضع للضغوطات وسحب الملف، وعدم إحالة 
غيره م����ن الملفات، يتحمل ه����و ومن يدعمه 

المسؤولية تجاه شعبه«.
وأك����د على أن مطل����ب احالة ملف����ات تتعلق 
بانته����اكات وجرائ����م االحت����الل للمحكم����ة 
الجنائي����ة ، مطل����ب قدي����م ت����م رفع����ه من 
المؤسس����ات الحقوقية للس����لطة، إال أنه كان 
بالس����ابق يقابل بالرفض، بسبب الضغوطات 
األمريكي����ة واإلس����رائيلية، الت����ي أخضعت 

السلطة لرغبتهما.
واعتب����ر أن����ه بالرغ����م م����ن تأخ����ر الس����لطة 
الفلسطينية بإحالة ملف االستيطان لمحكمة 
الجناي����ات، إال أنها خط����وة بالطريق الصحيح 
لكنه����ا غير كافي����ة، موضح����ا أن العديد من 
الملفات جاهزة، ويمك����ن تقديمها لمحكمة 
الجناي����ات الدولي����ة، والتي س����تكون ملجمًا 
لالحتالل اإلسرائيلي، لعدم ارتكابه المزيد من 

الجرائم.
وشدد على ضرورة إحالة ملفات أخرى تتعلق 
بالقت����ل والجرح����ى ، وهدم البي����وت واإلبادة 
الجماعية بحق عائالت كاملة، وملفات متعلقة 
بالعدوان في الع����ام  2008-2009 ، و 2014، 
و ج����دار الفص����ل العنصري و مل����ف القدس  

وجرائم مسيرات العودة وغيرها.

قيد املتابعة
عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  
أكد أنه تم تقديم ملف االس����تيطان رسميًا 
وملفات أخرى متعلقة بقضايا القتل واالبادة 
الجماعية وغيرها للمدعي العام للنظر فيها، 

وبعدها يتم إحالتها للمحكمة الجنائية.
وقال زك����ي ل�«االس����تقالل« : »جميع الملفات 
التي ت����م احالتها، قيد المتابعة الحثيثة، مع 
محكمة الجنايات الدولية، التي ستأخذ وقتًا 
طويال للنظر فيها، والخروج  بعد ذلك بنتائج 
تثبت تورط االحتالل بارتكابها، ضد الشعب 
الفلسطيني«، معتبرا أن االستيطان والسالم 

خطان ال يلتقيان، ويدمران حل الدولتين. 
وأشار إلى أن إطالة أمد الخروج بنتائج التحقيق 
في الملف����ات، يعود إلى قرارات س����يتخذها 
أعضاء الجمعية العامة وكذلك مجلس األمن 
الدولي، مش����ددًا على أن السلطة تتابع بجهد 
حثيث، ما ستؤول إليه نتائج المدعية العامة 

وغيرها من المسؤولين.

بعد ثالث سنوات

جر االحتالل للجنائية الدولية.. خطوة لألمام و100خطوة للمحاكمة
غزة / �سماح املبحوح:

للم��رة الأوىل وبع��د اأك��ر م��ن ث��اث �س��نوات على ان�س��مام 
فل�سطني كع�سو يف املحكمة اجلنائية الدولية، حتيل ال�سلطة 
الفل�سطينية ملف ال�ستيطان للمحكمة، لتخاذ الإجراءات 
العقابية املنا�س��بة بحق "اإ�س��رائيل"، الأمر الذي يفتح باب 

الت�ساوؤلت حول اجلدوى احلقيقية وراء التوجه الفل�سطيني 
املتاأخر، وم�س��ر تلك التحقيقات يف ظ��ل املوانع والتعقيدات 

القانونية يف طريق م�ساءلة الحتال اأمام املحكمة.
الطل��ب  يع��د  وال��ذي  التوج��ه  ه��ذا  اأن  مراقب��ون،  وي��رى 
الفل�س��طيني الر�س��مي الأول من نوعه منذ �سريان ع�سويتها 

باملحكم��ة منذ يناير 2015، جمرد لعب يف الوقت ال�س��ائع، 
وحتركات �سيا�س��ية ت�س��عى ال�س��لطة م��ن خالها اإىل ك�س��ب 
الوق��ت دون حتقي��ق اأي �س��يء عل��ى اأر���ض الواق��ع، لكنه يف 
الوقت ذاته يبقى عامًا مقلًقا لاحتال، ويعطي زخما دوليا 

للق�سية الفل�سطينية.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت جامعة الدول العربي���ة األربعاء، إلغاء مذكرة تفاهم 
مع غواتيماال ووقف التعاون معها بعد نقل س���فارتها في 

"إسرائيل" من "تل ابيب" إلى مدينة القدس المحتلة.
وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرس���مي 
باس���م أمين عام جامعة الدول العربية، إنه في إطار تفعيل 
ما نص علي���ه القرار الصادر في 1٧ ماي���و/ أيار الجاري عن 
ال���دورة غير العادي���ة لمجلس جامعة ال���دول العربية على 
مس���توى وزراء الخارجية فقد تم وقف كل أشكال التعاون 

مع غواتيماال.
وأض���اف عفيف���ي، أن الجامع���ة أدانت إق���دام جمهورية 
غواتيماال على نقل سفارتها إلى مدينة القدس، وبناء عليه 
تم اتخاذ اإلجراءات المناس���بة السياسية واالقتصادية إزاء 

هذه الخطوة، فقام���ت األمانة العامة للجامعة العربية، بناء 
على توجيهات األمين العام أحمد أبو الغيط، بوقف وإلغاء 
مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة خارجية غواتيماال في عام 
2013، مع إبالغ الجانب الغواتيمالي بعدم المضي قدما في 
أي تعاون بينهما نتيجة لموقف األخيرة من قضية القدس.

وأوض���ح أنه تم إبالغ الجانب الغواتيمال���ي بأن هذا اإلجراء 
يأتي نتيجة إلقدامها على نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى 
القدس بما شكل مخالفة واضحة وصريحة وسابقة خطيرة 
تخرق اإلجماع الدولي حول الوضعية القانونية والتاريخية 
لمدينة القدس المحتل���ة، وألنه مثل أيضا انتهاكا فاضحا 
للقانون الدولي وق���رارات األمم المتحدة ذات الصلة، وذلك 
عل���ى النحو الذي يهدد الس���لم واألمن الدوليين ويضعف 

المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي.

الجامعة العربية توقف التعامل مع غواتيماال بعد نقل سفارتها للقدس
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ع الوجع 
معروف الطيب

الخيانة
ال يمتل����ك الجبان من مبررات )البطولة( س����وى 
التباهي بش����عر بنت أخته، أم����ا العمالء الذين 
طفحت الوقاحة من أفواههم ال يردعهم شيء. 
يقال إن أحد العم����الء الكبار في رفح في بداية 
الثمانينيات اختلف مع أح����د العمالء األحدث 
ًا، فقام العميل الكبير بتسمية أحد كالبه  س����نَّ
باس����م العميل الصغير- العميل كان مشهورًا 
بربط الكالب المتوحشة على باب بيته لتأمين 
نفس����ه - أغضب ذلك زميل����ه فاحتكما للحاكم 
المدني الصهيوني الذي حل القصة بسهولة، 
حيث س����مح للعمي����ل اآلخر ب����أن يحضر كلبًا 
ويطلق عليه اس����م العميل المخضرم، من باب 

واحدة بواحدة. 
يذوب الخجل عندما يغطى الناس العار ويصبح 
م����ا يصم هو مدعاة للزهو ب����ه.. أثناء مطالعتي 
في فضاء مواق����ع التواصل االجتماعي رأيت ما 
لم أكن أتصور في أس����وأ كوابيسي حيث يشن 
الخليجيون حملة شرسة على الفلسطينيين، بل 
س دعاءه خالل  وصل الم����دى ببعضهم أن يكرِّ
شهر رمضان بالنصر للصهاينة الذين سماهم 
»بني إسرائيل« على الفلسطينيين )الغادرين( 
الذين باعوا أرضه����م ثم غدروا وعادوا يطالبون 
ًا أستوعب هذا الهوان الذي أصاب  بها. شخصيَّ
الش����عوب؛ ألنه يركب على أكتافه شرذمة من 
الطواغيت والخونة الذين أزاحوا س����تار الخزي 
عن وجوهه����م مؤخرًا، وفضح����وا التحالف مع 
عدو األمة والتحدث بلسانه عالنية دون مواربة 
ب����دل حقب م����ن التواطؤ والخ����ذالن والحماية 
السلبية بمنع صوت الثورة وكبح مشاعر الرفض 
وتجري����م المقاومة، فاللعب أضح����ى ألول مرة 
على المكش����وف. ولكن أن يتحرك المطبعون 
بالتوحد مع ه����ذه األنظمة البالية التي تنتقل 
من فشل إلى فشل وال يعدو دورها اليوم أكثر 
من تس����ويق التحالف مع )إس����رائيل( واإلدارة 
األمريكي����ة كخيار وحيد ال ثان����ي له، وهم من 
العجز بم����كان بحيث ال يس����تطيعون تقديم 
شيء سوى المال ضمن هذه المعركة المهمة 
والمفصلية في الجغرافيا السياسية للمنطقة..

هذا أكثر من معيب، فشعب فلسطين بالمنطق 
النبوي هو شعب استثنائي يقطن ساحاًل َمْن 
س����كنه كان في جهاد ورباط إلى يوم القيامة، 
ر،  ل ولم يغيِّ وال عدوَّ له س����وى عدو األمة لم يبدِّ
 بها ونرفع 

ُّ
وإن كانت هذه تهمة فنح����ن نعتز

رؤوسنا عاليًا وأما أولئك الذين أغاظهم بطوالت 
أبنائن����ا على الحدود فليعذرون����ا قلياًل؛ ألننا لم 
نقصد اس����تفزازهم بدمنا الراعف، فقط أردنا 
أن نبره����ن عل����ى التصاقنا بوعد نبين����ا، ولو أن 
اء فعلنا المقاوم  صفقاته����م التي أعطبت ج����رَّ
فليعذرونا م����رة أخرى ؛ألننا من����دوب عن األمة 
العربية واإلس����المية المتخاذلة نقوم بالفرض 
والواجب ب����داًل منهم،وعليهم أن يضعونا تاجًا 
ته����م، ال أن يجعلونا أع����داء لهم وأن  ف����وق غرَّ
وا  يش����ككوا في خطواتنا.. وإال فعليهم أن يعدُّ
أنفس����هم بالجواب لرسول الله صلى الله عليه 
وس����لم صاحب المس����رى الذي ضيعه الخونة، 
حينما يس����ألهم ماذا صنع����وا بعهده وكيف 
تصرفوا تجاه المرابطين على س����احل الشام؟. 
وماذا أنفقوا؟. وكم م����ن األرواح أزهقوا لتوفير 
 العيب 

َّ
السور الحامي لحدود الكيان اللقيط.. إن

في زم����ان العيب لم يعد عيب����ًا ونتوقع منهم 
أن يذهب����وا أبعد من ذلك ؛ ألننا رش����قنا بدمنا 
ز  صفقته����م بعرض الحائط ول����م يعد لها حيِّ
للتنفيذ، كما أفسد المقاومون عليهم من قبلنا 
تحويل أرض العروبة مداسًا لنتنياهو.. هذا هو 
زمانهم ليكشفوا المزيد من خياناتهم.. وهذا 
 

َّ
زماننا لنحف����ر انتصاراتنا في قم����م الجبال،إن
نتنياهو الذي وألول مرة يقرر أن يعقد جلسات 
»الكابينت« تحت األرض ليدرك خطورة تحالف 
المقاومين المش����رعين قبضاتهم في وجهه، 

وهشاشة المطبلين وكالبهم بكل أسمائها.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ مصطفى حسن محمد المقادمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)919296368( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ حبيبة محمود عبد العزيز السكافي. 
/. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)402041503( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
قالت س���لطة ج���ودة البيئ���ة إن نتائج الفحص 
الجديد أظهرت وجود 3 مناطق آمنة للس���باحة 
على طول شاطئ قطاع غزة، داعية في ذات الوقت 
إلنقاذ موسم االصطياف لهذا العام والذي يبدأ 

فعليا نهاية شهر رمضان المبارك.
وأوضحت في بيان لها االربعاء أن المناطق اآلمنة 
للس���باحة هي ش���مال نفوذ بلدي���ة بيت الهيا 
وجن���وب نفوذ بلدية دير البلح مرورًا بكامل نفوذ 
بلدية الق���رارة ووصوال إلى ش���مال نفوذ بلدية 
خانيون���س، إضافة إلى المنطقة الوس���طى من 

نفوذ بلدية خانيونس.
م���ن جهتها طالب���ت البلدي���ات ومصلحة مياه 
الفلس���طينية  الحكوم���ة  الس���احل  بلدي���ات 
والمانحين بتوفير الدع���م الكافي لها خصوصا 
الوقود الالزم لتش���غيل محط���ات ضخ ومعالجة 
مياه الصرف الصحي لتمكينها من خفض تلوث 

الشاطئ.
ويرجع تلوث أجزاء كبيرة من الشاطئ إلى تفاقم 
أزمة انقط���اع التيار الكهربائي ع���ن قطاع غزة، 
ووصول انقطاع الكهرباء ل 20 ساعة متواصلة ما 
سبب تصريف أكثر من 115 ألف متر مكعب من 

مياه الصرف الصحي يوميا الى شاطئ البحر دون 
معالجة أو بمعالجة جزئية.

جدير بالذكر أن نتائج مراقبة جودة مياه شاطئ 
محافظات غزة لشهر أبريل 2018 أظهرت تلوث 
نحو 75% من طول الشاطئ الكلي البالغ 40 كم.
وبحس���ب منظمة الصح���ة العالمية WHO فإن 
السباحة في مياه ملوثة بالصرف الصحي تتسبب 
في حدوث التهابات الجهاز التنفس���ي العلوي 
والتهاب���ات العي���ون واآلذان وتجوي���ف األنف 
والجلد إضافة الى التهاب���ات الجهاز الهضمي 

لمن يبتلعون هذه المياه أثناء السباحة.

بسبب ضّخ مياه الصرف الصحي وأزمة الكهرباء

شاطئ بحر غزة ملّوث و3 مناطق آمنة للسباحة فقط

االستقالل/ وكاالت
أعل���ن المتح���دث باس���م الخارجية "اإلس���رائيلية" 
إيمانويل نحش���ون، أن إندونيس���يا ألغ���ت إصدار 
تأشيرات لإلس���رائيليين، كما قررت حظر دخولهم 

إلى البالد ردا على أحداث غزة األخيرة.
وأوضح نحشون في تصريحات صحافية الثالثاء أن 
"إسرائيل" تحاول حاليا ثني إندونسيا عن هذا القرار.

وأش���ار المصدران إلى أن قرار الحظر اإلندونيس���ي 
دخل حي���ز التنفيذ بالفعل األس���بوع الماضي، إلى 
جان���ب إدانة إندونيس���يا الش���ديدة لم���ا ارتكبته 
إس���رائيل من أعمال وحش���ية بحق الفلسطينيين 

خالل أحداث غزة األخيرة.
وال تقيم "إس���رائيل" عالقات دبلوماس���ية رسمية 
مع إندونيس���يا، لكن البلدين يحافظان على عالقات 
اقتصادي���ة، ويمك���ن لإلس���رائيليين زي���ارة البالد 
باس���تخدام تأشيرات س���ياحية مؤقتة وتأشيرات 

عمل.
ومن���ذ 30 م���ارس، تاري���خ ب���دء "مس���يرة العودة"، 
يتدفق آالف الفلسطينيين من سكان القطاع على 
ط���ول الحدود للمطالبة بحق الع���ودة إلى أراضيهم 
التي ُط���ردوا منها عام 1948 مع قيام "إس���رائيل"، 
واستشهد أكثر من 110 فلسطينيين وأصيب آالف 

آخرون بجروح منذ بدء المسيرات.

 رام الله/ االستقالل
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، األربعاء، إتاحة مرافق 
مدارسها أمام مؤسسات المجتمع المحلي إلقامة نشاطات 
وفعاليات في العطلة الصيفية، تأكيدا على رؤيتها التي 
تستند على االستفادة من المقومات المختلفة إلسناد أي 

جهد مجتمعي هادف.
وأوضح���ت الوزارة، في بي���ان لها، أن اس���تخدام المرافق 
المدرسية سيكون ضمن ضوابط محددة أبرزها أن ترتبط 
النش���اطات المنفذة بما يع���ود بالفائدة عل���ى المجتمع 
ويتقاطع وبناء شخصيات الطلبة، وإتاحة المرافق لألندية 
الرياضية أو المؤسسات والجمعيات المرخصة والبلديات.

وبينت أن اس���تخدام هذه المرافق يكون بالتنس���يق مع 
مديريات التربية والتعليم العالي، والتي ستتولى التباحث 
مع الجهة الراغبة في اس���تخدام المراف���ق بتفاصيل أي 
نشاط مزمع تنفيذه ومدته وطبيعته، شريطة أال يتعارض 
استخدام أي مدرسة مع وجود ارتباطات لنشاطات تنظمها 
الوزارة أو المديرية في المدرسة ذاتها، وأن تتعهد الجهة 
المس���تخدمة بالحفاظ على مرافق المدرسة وممتلكاتها 

بموجب تعهد خطي.
وأضافت أنه يترك لمدير المدرس���ة حرية تحديد المرافق 
الت���ي ال يمكن اس���تخدامها، كما تّوفر المدرس���ة بعض 

االحتياجات الالزمة إلنجاح أي جهد متفق عليه.

»التربية« تتيح مرافق المدارس 
لالستخدام في العطلة الصيفية

إندونيسيا تقرر 
حظر دخول 

»اإلسرائيليين« 
ألراضيها
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غزة/ االستقالل:
قال رئيس جمعية رج���ال األعمال بغزة علي 
الحاي���ك إن المؤش���رات االقتصادية تظهر 
ارتفاعًا غير مس���بوق في نسب البطالة والفقر 
بالتزام���ن مع حالة الش���لل التام التي تصيب 

كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.
وأض���اف الحايك ف���ي تصريح له، أن نس���بة 
البطال���ة في القطاع وصلت ل�49% خالل الربع 
األول م���ن العام 2018 وهي األعلى منذ فرض 
الحصار االس���رائيلي على غزة منتصف العام 
2006، بسبب انعدام فرص التشغيل للعمال 
والخريجين والنقص الش���ديد في الس���يولة 
النقدي���ة، وضع���ف الق���درة الش���رائية في 
األسواق، وتراجع الصفقات التجارية الداخلية 

والخارجية.
وأوض���ح الحايك أن البطال���ة طالت 256 ألف 
ش���خص في غزة؛ ناهيك عن وجود 180 ألف 
خريج ب���دون وظائف محذرًا م���ن حالة احباط 
كبيرة تسيطر على السكان في ظل عدم قدرة 
كثير من األسر توفير احتياجاتهم االساسية.

وأشار إلى أن المحالت التجارية أصبحت فارغة 
من المستهلكين في غزة فال بيع وال شراء في 
ش���تى المجاالت التجارية إال ما ندر، ويقتصر 
الطلب فقط على الم���واد الغذائية، في حين 
أن باقي العمليات التجارية تش���هد نوعا من 

التوقف.
ودع���ا جمي���ع الجه���ات المس���ئولة لتدخل 
بش���كل عاجل إلنقاذ س���كان غزة م���ن كارثة 

حياتية تتعمق يوميًا بفعل اشتداد الحصار 
االس���رائيلي على القطاع، وعدم إيجاد حلول 
فعلي���ة ألزمات غزة االقتصادية واالنس���انية 

واالجتماعية.
يش���ار إل���ى أن الرئيس محم���ود عباس كان 
فرض إج���راءات عقابية بحق قط���اع غزة في 
أبريل 2017، وقال إنها رد على تشكيل حركة 
"حماس" اللجنة اإلدارية في غزة واشترط حل 

اللجنة لرفع العقوبات.
وتتضمن العقوبات خفض التحويالت المالية 
إلى قط���اع غ���زة، وتقليص روات���ب موظفي 
الس���لطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن 
الكهرب���اء التي يزود بها الكيان اإلس���رائيلي 

القطاع.

الحايك: البطالة بغزة األعلى منذ 12 سنة

رام الله / االستقالل:
كش���فت معطيات تقرير رسمي، ان فلسطين استورت 1.728 مليون طن اسمنت خالل 
العام الماضي 2017. وسجلت كميات االسمنت المستوردة في 2017، انخفاضًا طفيفًا 
بمقدار 0.9% مقارنة بعام 2016 الذي بلغ حجم االستيراد فيه حوالي 1.744 مليون طن.
واوضح التقرير، ان الحصة االكبر من االسمنت المستورد لصالح الضفة الغربية بكميات 
اس���تيراد وصلت ال���ى 1.386 طن، بينما كانت حصة قطاع غ���زة 342 الف طن. ويخضع 
اس���تيراد وادخال االسمنت ومواد البناء الى قطاع غزة الى اتفاقية » grm »  الموقعة ما 
بين الجانب الفلس���طيني واالسرائيلي واالمم المتحدة. ويتراوح سعر طن االسمنت في 
فلسطين هذه االيام من 520 الى 550 شيكال. ويشكل قطاع االنشاءات والبناء، ما نسبته 

6% من الناتج المحلي الفلسطيني خالل العام 2017.

فلسطين استوردت 
1.7 مليون طن 

إسمنت في 2017

واشنطن/ االستقالل:
حّول البنك الدولي مبلغًا مقداره 10.5مليون دوالر للس���لطة الفلس���طينية من 

أموال الصندوق االستئماني للخطة الفلسطينية لإلصالح والتنمية.
وستس���اعد هذه األموال المقدمة من حكومة اليابان وحكومة فرنسا، في تلبية 

االحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية.
 والصندوق االس���تئماني للخطة الفلس���طينية لإلصالح والتنمية، يمثل آلية 

متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية.
  وبهذه الش���ريحة الجديدة، يكون الصندوق االس���تئماني قد صرف نحو 1.5 

مليار دوالر على الموازنة ومشاريع فلسطيني

البنك الدولي يدعم 
موازنة فلسطين بـ 10.5 

ماليين دوالر

إسطنبول/ االستقالل:
قالت وس���ائل إعالم، إن الرئيس التركي رج���ب طيب أردوغان لمح إلى 
أن تركيا قد تنظر في حظر اس���تيراد بعض السلع اإلسرائيلية بسبب 
استش���هاد متظاهرين فلسطينيين على يد القوات اإلسرائيلية على 

حدود غزة.
وكان أردوغان، الذي يخوض حملة إلع���ادة انتخابه في يونيو حزيران، 
استضاف األسبوع الماضي قادة الدول اإلسالمية الذين أدانوا األحداث 

في غزة وافتتاح السفارة األمريكية في القدس.
وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرة خالل عودته من البوسنة، إن 
أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي التي تضم 57 عضوا أوصوا بمقاطعة 

السلع اإلسرائيلية
ونقل���ت صحيفة حرييت ع���ن أردوغان قوله: "أتمن���ى أن ينفذ أعضاء 
منظمة التعاون اإلسالمي قرارا بالمقاطعة تمشيا مع التوصية، ومن ثم 
يتعين عدم جلب أي منتجات من هناك بعد ذلك، بالطبع سوف نقيم 

هذا الموقف بنفس الطريقة".
وجدد بيان لمنظمة التعاون اإلس���المي مؤخ���رًا، دعوة الدول إلى "حظر 
دخول منتجات المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية إلى أسواقها"، 
في إش���ارة إلى الس���لع المنتجة في الضفة الغربي���ة وهضبة الجوالن 
اللتين تحتلهما إسرائيل، ولم تطالب المنظمة بحظر كافة المنتجات 

اإلسرائيلية.
ودعا البيان أيضا إلى "اتخاذ التدابير الالزمة لتطبيق القيود االقتصادية 
على البلدان أو المس���ؤولين أو البرلمانات أو الش���ركات أو األفراد الذين 

يحذون حذو اإلدارة األمريكية في قرارها نقل سفارتها إلى القدس".
ويمثل قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة 
إلس���رائيل ونقل الس���فارة األمريكية إليها تغييرا لسياسة أمريكية 

استمرت عقودا، وأثار القرار غضب العالم العربي وحلفاء غربيين.
وأظهرت إحصاءات صندوق النقد الدولي أن إسرائيل عاشر أكبر سوق 
للصادرات التركية في 2017، حيث اش���ترت سلعا بحوالي 3.4 مليار 
دوالر. وتش���ير بيانات معه���د اإلحصاء التركي إل���ى أن حجم التبادل 
التجاري بين الجانبين بلغ 4.9 مليار دوالر في 2017. وتس���تورد تركيا، 
التي تحقق فائضا تجاريا مع إسرائيل، المنتجات البالستيكية والزيوت 

المعدنية منها.

عمان/ االستقالل: 
قال وزير الطاق���ة والثروة المعدنية، 
صالح الخرابش���ة، إن أثر دخول الغاز 
اإلس���رائيلي على كل���ف الطاقة في 
المملك���ة ال يمكن احتس���ابه إال في 
حينه، ألن كل���ف الطاقة متغيرة وال 
يمك���ن إعطاء تقدي���رات عليها منذ 

اآلن.
وبين الخرابش���ة، أنه من المتوقع أن 
تصل أولى كميات الغ���از الطبيعي 
المستوردة من إسرائيل إلى المملكة 
م���ع بداية 2020، مش���يرا إلى أنه لم 
يتم حتى اآلن أي تغيير على الجدول 

الزمني للمشروع.
الوطنية  الكهرب���اء  ووقعت ش���ركة 
األردني���ة وش���ركة "نوب���ل إنيرجي" 
األميركية المطورة لحوض غاز شرق 
البحر المتوسط في أيلول )سبتمبر( 

من العام 2016 اتفاقية تس���ري في 
الع���ام 2019 الس���تيراد 40% م���ن 
حاجة الش���ركة من الغ���از الطبيعي 
المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.

الوطنية  الكهرب���اء  ش���ركة  وتعتبر 

المس���تورد الوحيد للغ���از الطبيعي 
إلى  الغ���از  لألردن وتق���وم بتحويل 
ش���ركات توليد الكهرباء التي تنتج 
85% من حاج���ة المملكة للكهرباء، 

باستخدام هذا الغاز.

بينما تعد "نوبل إنيرجي" الش���ركة 
الحاصلة على امتياز من قبل حكومة 
إس���رائيل لتطوير أحد أحواض الغاز 
الطبيعي المس���ال في ش���رق البحر 

األبيض المتوسط.

رام الله/ االستقالل:
أعلن وزير التجارة االندونيسي السيد انجيرستو لوغيتا، استعداد بالده الستقبال جميع 

السلع والبضائع من دولة فلسطين الى األسواق االندونيسية دون ان تخضع للضرائب.
اعالن الوزير لوغيتا جاء خالل استقباله سفير دولة فلسطين لدى اندونيسيا زهير الشن، 

يوم أمس، األربعاء في مقر الوزارة، لبحث سبل التعاون التجاري بين البلدين.
وقال لوغيتا إن اندونيسيا مستعدة إلرسال بضائع الى فلسطين حسب احتياج السوق 
الفلس���طيني، مؤكدا ضرورة حضور وزير االقتصاد الفلس���طيني للتوقيع على اتفاقية 
التعاون الثنائ���ي، وبحث كافة التفاصيل المتعلقة والتي تريدها دولة فلس���طين من 

اندونيسيا في هذ المجال.
كم���ا وناق���ش الجانبان األوضاع السياس���ية والظ���روف الصعبة التي يمر بها ش���عبنا 

الفلسطيني بسبب سياسية االحتالل االسرائيلي.

 رام الله/ االستقالل:
صعدت عجز فلسطين التجاري بنس���بة 9% خالل شهر مارس آذار الماضي، مقارنة مع 

الشهر السابق له، إلى 370 مليون دوالر أمريكي، بحسب معطيات رسمية.
وقال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إن إجمالي الصادرات السلعية في مارس آذار 

الماضي، بلغ 94.6 مليون دوالر، نزوال بنسبة 1.3% مقارنة مع الشهر السابق له.
وبلغت قيمة الصادرات الفلس���طينية إلس���رائيل م���ن إجمالي قيمة الص���ادرات، نحو 
84.5 ملي���ون دوالر أمريكي، خالل مارس الماضي ف���ي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات 
الفلسطينية من الخارج بنس���بة 11% مقارنة مع فبراير 2018، إلى 464.8 مليون دوالر. 
وبلغت قيمة الواردات الفلس���طينية من إسرائيل، نحو 271.9 مليون دوالر أمريكي، من 
إجمالي قيمة الواردات المسجلة. وبلغت قيمة العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل، 
نحو 187.4 مليون دوالر أمريكي من إجمالي قيمة العجز التجاري الفلسطيني مع العالم. 

اندونيسيا تعلن استعدادها 
استقبال جميع البضائع 
الفلسطينية دون ضرائب

370  مليون دوالر عجز 
فلسطين التجاري في 

مارس 2018

أردوغان يلمح الحتمال 
حظر تركيا بعض السلع 
اإلسرائيلية بسبب غزة

توقعات بوصول الغاز اإلسرائيلي لألردن مطلع 2020
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غزة/ االستقالل:
قال رئيس جمعية رج���ال األعمال بغزة علي 
الحاي���ك إن المؤش���رات االقتصادية تظهر 
ارتفاعًا غير مس���بوق في نسب البطالة والفقر 
بالتزام���ن مع حالة الش���لل التام التي تصيب 

كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.
وأض���اف الحايك ف���ي تصريح له، أن نس���بة 
البطال���ة في القطاع وصلت ل�49% خالل الربع 
األول م���ن العام 2018 وهي األعلى منذ فرض 
الحصار االس���رائيلي على غزة منتصف العام 
2006، بسبب انعدام فرص التشغيل للعمال 
والخريجين والنقص الش���ديد في الس���يولة 
النقدي���ة، وضع���ف الق���درة الش���رائية في 
األسواق، وتراجع الصفقات التجارية الداخلية 

والخارجية.
وأوض���ح الحايك أن البطال���ة طالت 256 ألف 
ش���خص في غزة؛ ناهيك عن وجود 180 ألف 
خريج ب���دون وظائف محذرًا م���ن حالة احباط 
كبيرة تسيطر على السكان في ظل عدم قدرة 
كثير من األسر توفير احتياجاتهم االساسية.

وأشار إلى أن المحالت التجارية أصبحت فارغة 
من المستهلكين في غزة فال بيع وال شراء في 
ش���تى المجاالت التجارية إال ما ندر، ويقتصر 
الطلب فقط على الم���واد الغذائية، في حين 
أن باقي العمليات التجارية تش���هد نوعا من 

التوقف.
ودع���ا جمي���ع الجه���ات المس���ئولة لتدخل 
بش���كل عاجل إلنقاذ س���كان غزة م���ن كارثة 

حياتية تتعمق يوميًا بفعل اشتداد الحصار 
االس���رائيلي على القطاع، وعدم إيجاد حلول 
فعلي���ة ألزمات غزة االقتصادية واالنس���انية 

واالجتماعية.
يش���ار إل���ى أن الرئيس محم���ود عباس كان 
فرض إج���راءات عقابية بحق قط���اع غزة في 
أبريل 2017، وقال إنها رد على تشكيل حركة 
"حماس" اللجنة اإلدارية في غزة واشترط حل 

اللجنة لرفع العقوبات.
وتتضمن العقوبات خفض التحويالت المالية 
إلى قط���اع غ���زة، وتقليص روات���ب موظفي 
الس���لطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن 
الكهرب���اء التي يزود بها الكيان اإلس���رائيلي 

القطاع.

الحايك: البطالة بغزة األعلى منذ 12 سنة

رام الله / االستقالل:
كش���فت معطيات تقرير رسمي، ان فلسطين استورت 1.728 مليون طن اسمنت خالل 
العام الماضي 2017. وسجلت كميات االسمنت المستوردة في 2017، انخفاضًا طفيفًا 
بمقدار 0.9% مقارنة بعام 2016 الذي بلغ حجم االستيراد فيه حوالي 1.744 مليون طن.
واوضح التقرير، ان الحصة االكبر من االسمنت المستورد لصالح الضفة الغربية بكميات 
اس���تيراد وصلت ال���ى 1.386 طن، بينما كانت حصة قطاع غ���زة 342 الف طن. ويخضع 
اس���تيراد وادخال االسمنت ومواد البناء الى قطاع غزة الى اتفاقية » grm »  الموقعة ما 
بين الجانب الفلس���طيني واالسرائيلي واالمم المتحدة. ويتراوح سعر طن االسمنت في 
فلسطين هذه االيام من 520 الى 550 شيكال. ويشكل قطاع االنشاءات والبناء، ما نسبته 

6% من الناتج المحلي الفلسطيني خالل العام 2017.

فلسطين استوردت 
1.7 مليون طن 

إسمنت في 2017

واشنطن/ االستقالل:
حّول البنك الدولي مبلغًا مقداره 10.5مليون دوالر للس���لطة الفلس���طينية من 

أموال الصندوق االستئماني للخطة الفلسطينية لإلصالح والتنمية.
وستس���اعد هذه األموال المقدمة من حكومة اليابان وحكومة فرنسا، في تلبية 

االحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية.
 والصندوق االس���تئماني للخطة الفلس���طينية لإلصالح والتنمية، يمثل آلية 

متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية.
  وبهذه الش���ريحة الجديدة، يكون الصندوق االس���تئماني قد صرف نحو 1.5 

مليار دوالر على الموازنة ومشاريع فلسطيني

البنك الدولي يدعم 
موازنة فلسطين بـ 10.5 

ماليين دوالر

إسطنبول/ االستقالل:
قالت وس���ائل إعالم، إن الرئيس التركي رج���ب طيب أردوغان لمح إلى 
أن تركيا قد تنظر في حظر اس���تيراد بعض السلع اإلسرائيلية بسبب 
استش���هاد متظاهرين فلسطينيين على يد القوات اإلسرائيلية على 

حدود غزة.
وكان أردوغان، الذي يخوض حملة إلع���ادة انتخابه في يونيو حزيران، 
استضاف األسبوع الماضي قادة الدول اإلسالمية الذين أدانوا األحداث 

في غزة وافتتاح السفارة األمريكية في القدس.
وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرة خالل عودته من البوسنة، إن 
أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي التي تضم 57 عضوا أوصوا بمقاطعة 

السلع اإلسرائيلية
ونقل���ت صحيفة حرييت ع���ن أردوغان قوله: "أتمن���ى أن ينفذ أعضاء 
منظمة التعاون اإلسالمي قرارا بالمقاطعة تمشيا مع التوصية، ومن ثم 
يتعين عدم جلب أي منتجات من هناك بعد ذلك، بالطبع سوف نقيم 

هذا الموقف بنفس الطريقة".
وجدد بيان لمنظمة التعاون اإلس���المي مؤخ���رًا، دعوة الدول إلى "حظر 
دخول منتجات المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية إلى أسواقها"، 
في إش���ارة إلى الس���لع المنتجة في الضفة الغربي���ة وهضبة الجوالن 
اللتين تحتلهما إسرائيل، ولم تطالب المنظمة بحظر كافة المنتجات 

اإلسرائيلية.
ودعا البيان أيضا إلى "اتخاذ التدابير الالزمة لتطبيق القيود االقتصادية 
على البلدان أو المس���ؤولين أو البرلمانات أو الش���ركات أو األفراد الذين 

يحذون حذو اإلدارة األمريكية في قرارها نقل سفارتها إلى القدس".
ويمثل قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة 
إلس���رائيل ونقل الس���فارة األمريكية إليها تغييرا لسياسة أمريكية 

استمرت عقودا، وأثار القرار غضب العالم العربي وحلفاء غربيين.
وأظهرت إحصاءات صندوق النقد الدولي أن إسرائيل عاشر أكبر سوق 
للصادرات التركية في 2017، حيث اش���ترت سلعا بحوالي 3.4 مليار 
دوالر. وتش���ير بيانات معه���د اإلحصاء التركي إل���ى أن حجم التبادل 
التجاري بين الجانبين بلغ 4.9 مليار دوالر في 2017. وتس���تورد تركيا، 
التي تحقق فائضا تجاريا مع إسرائيل، المنتجات البالستيكية والزيوت 

المعدنية منها.

عمان/ االستقالل: 
قال وزير الطاق���ة والثروة المعدنية، 
صالح الخرابش���ة، إن أثر دخول الغاز 
اإلس���رائيلي على كل���ف الطاقة في 
المملك���ة ال يمكن احتس���ابه إال في 
حينه، ألن كل���ف الطاقة متغيرة وال 
يمك���ن إعطاء تقدي���رات عليها منذ 

اآلن.
وبين الخرابش���ة، أنه من المتوقع أن 
تصل أولى كميات الغ���از الطبيعي 
المستوردة من إسرائيل إلى المملكة 
م���ع بداية 2020، مش���يرا إلى أنه لم 
يتم حتى اآلن أي تغيير على الجدول 

الزمني للمشروع.
الوطنية  الكهرب���اء  ووقعت ش���ركة 
األردني���ة وش���ركة "نوب���ل إنيرجي" 
األميركية المطورة لحوض غاز شرق 
البحر المتوسط في أيلول )سبتمبر( 

من العام 2016 اتفاقية تس���ري في 
الع���ام 2019 الس���تيراد 40% م���ن 
حاجة الش���ركة من الغ���از الطبيعي 
المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.

الوطنية  الكهرب���اء  ش���ركة  وتعتبر 

المس���تورد الوحيد للغ���از الطبيعي 
إلى  الغ���از  لألردن وتق���وم بتحويل 
ش���ركات توليد الكهرباء التي تنتج 
85% من حاج���ة المملكة للكهرباء، 

باستخدام هذا الغاز.

بينما تعد "نوبل إنيرجي" الش���ركة 
الحاصلة على امتياز من قبل حكومة 
إس���رائيل لتطوير أحد أحواض الغاز 
الطبيعي المس���ال في ش���رق البحر 

األبيض المتوسط.

رام الله/ االستقالل:
أعلن وزير التجارة االندونيسي السيد انجيرستو لوغيتا، استعداد بالده الستقبال جميع 

السلع والبضائع من دولة فلسطين الى األسواق االندونيسية دون ان تخضع للضرائب.
اعالن الوزير لوغيتا جاء خالل استقباله سفير دولة فلسطين لدى اندونيسيا زهير الشن، 

يوم أمس، األربعاء في مقر الوزارة، لبحث سبل التعاون التجاري بين البلدين.
وقال لوغيتا إن اندونيسيا مستعدة إلرسال بضائع الى فلسطين حسب احتياج السوق 
الفلس���طيني، مؤكدا ضرورة حضور وزير االقتصاد الفلس���طيني للتوقيع على اتفاقية 
التعاون الثنائ���ي، وبحث كافة التفاصيل المتعلقة والتي تريدها دولة فلس���طين من 

اندونيسيا في هذ المجال.
كم���ا وناق���ش الجانبان األوضاع السياس���ية والظ���روف الصعبة التي يمر بها ش���عبنا 

الفلسطيني بسبب سياسية االحتالل االسرائيلي.

 رام الله/ االستقالل:
صعدت عجز فلسطين التجاري بنس���بة 9% خالل شهر مارس آذار الماضي، مقارنة مع 

الشهر السابق له، إلى 370 مليون دوالر أمريكي، بحسب معطيات رسمية.
وقال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إن إجمالي الصادرات السلعية في مارس آذار 

الماضي، بلغ 94.6 مليون دوالر، نزوال بنسبة 1.3% مقارنة مع الشهر السابق له.
وبلغت قيمة الصادرات الفلس���طينية إلس���رائيل م���ن إجمالي قيمة الص���ادرات، نحو 
84.5 ملي���ون دوالر أمريكي، خالل مارس الماضي ف���ي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات 
الفلسطينية من الخارج بنس���بة 11% مقارنة مع فبراير 2018، إلى 464.8 مليون دوالر. 
وبلغت قيمة الواردات الفلس���طينية من إسرائيل، نحو 271.9 مليون دوالر أمريكي، من 
إجمالي قيمة الواردات المسجلة. وبلغت قيمة العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل، 
نحو 187.4 مليون دوالر أمريكي من إجمالي قيمة العجز التجاري الفلسطيني مع العالم. 

اندونيسيا تعلن استعدادها 
استقبال جميع البضائع 
الفلسطينية دون ضرائب

370  مليون دوالر عجز 
فلسطين التجاري في 

مارس 2018

أردوغان يلمح الحتمال 
حظر تركيا بعض السلع 
اإلسرائيلية بسبب غزة

توقعات بوصول الغاز اإلسرائيلي لألردن مطلع 2020
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ففي الثاني من الشهر الجاري نقل األسير عويسات 
من سجن "إيش���ل" الصهيوني إلى العزل االنفرادي 
دون أن يعاني من أي ألم أو خدش بعد س���كبه الماء 
الساخن على أحد السجانين، وانقطعت األخبار منذ 
ذلك الحين عنه، ليتبين بعد ذلك نقله لعيادة سجن 
الرملة بسبب ظروف صحية لم يفصح عنها االحتالل 
ف���ي البداية، عرف���ت الحقًا بأنه يعان���ي من نزيف 

دماغي.
وتعرض األسير عويسات، من قرية جبل المكبر شرق 
القدس المحتلة، لالعتقال عام 2014 وحكم بالسجن 
لم���دة 30 عاما ، بتهمة محاولت���ه تفجير أنبوب غاز 

يصل إلحدى المستوطنات القريبة من القدس. 
عائلة األس���ير الشهيد عويس���ات واحدة من مئات 
العائ���الت، التي حالت قضبان الس���جن بينها وبين 
أبنائها، فتش���بثوا باألمل وانتظروا خروجه، بصفقة 
تبادل مع الجنود األسرى بقطاع غزة، بعدما حكم ظلما 
وجورا، من قبل محتل ال يعرف العدل أو اإلنسانية . 

وح�شية االحتالل
مفيد عويس���ات " 23 عاما" نجل األس���ير الشهيد 
عزي���ز أكد أن والده تعرض للض���رب والتنكيل على 
يد مجموعة من الس���جانين في سجن " إيشل " في 
الثاني من الشهر الجاري، بعد أن ادعت إدارة السجن 

قيامه، بسكب الماء الساخن على أحد السجانين.

وأوضح أن���ه نتيجة للضرب المب���رح نقل إلى عيادة 
الرملة، إذ روى بنفسه ألحد أصدقائه داخل العيادة، 
أنه ت���م االعت���داء عليه بش���كل وحش���ي من قبل 
الس���جانين، الفتًا إلى أن قريب األسير داخل عيادة 
الرملة، تواصل مع العائلة وأبلغهم ما حصل مع والده. 
وأش���ار إل���ى أن والده تم نقل���ه إلى زنازي���ن العزل 
االنفرادي بناء على اتفاق واضح ما بين إدارة السجن، 
وقادة الحركة األسيرة بشرط عدم االعتداء عليه، بعد 
أن ادعت اإلدارة أنه أقدم على س���كب الماء الساخن 
على أحد السجانين ما تسبب له بحروق، منوهًا إلى أن 
إدارة مصلحة السجون، نكثت الوعد الذي أبرم بينها 

وبين الحركة األسيرة.
وقال عويس���ات: " إن إدارة سجون االحتالل لم تلتزم 
باالتفاق الذي أبرمته معها الحركة األسيرة، واعتدت 
على والدي بالضرب والتنكيل الوحشي الذي نفذته 
مجموعة من السجانين، ما تسبب له بكدمات كبيره 
في كلتا عينيه وفمه وأسنانه ورأسه وأنحاء متفرقة 

بجسده " .
وأضاف : " بحس���ب رواية األس���رى داخل السجون، 
أن���ه بدا االعياء والتعب واضحين على والدي، إذ كان 
يلهث وهو جالس ويشعر بضيق في التنفس وآالم 
في الصدر وجفاف ش���ديد في الف���م، و بعد ظهور 
عالمات االعياء الش���ديد عليه، نقل من عيادة الرملة 
إلى مستشفى اس���اف هروفيه، إذ أجريت له عملية 

قس���طرة للقلب، وكانت نتيجتها س���لبية ما زاد من 
خطورة حالته الصحية، وبعد يوم نقل إلى مستشفى 
تل هشومير، وخضع لعملية جراحية كبيرة وخطيرة 

في قلبه قبل أن يستشهد". 
وأوضح أن عائلت���ه زارت والده  قب���ل االعتداء عليه 
بيوم وكان وضع���ه الصحي والنفس���ي ممتازًا ولم 
تظهر أي مالمح على وجهه أو حديثه أنه ينوى فعل 
شيء داخل السجن، مبينًا أنه من المحتمل أن تكون 

التهمة باطلة وال أساس لها من الصحة.
وش���دد على أن عائلت���ه رفعت قضية بمالبس���ات 
استش���هاد والده داخل السجن، بمحكمة بئر السبع 
اإلسرائيلية، وتنتظر التقارير الطبية ونتائج تشريح 
الجثمان، ومعرفة األس���باب التي أدت الستشهاده، 
كي يتم محاس���بة الفاعلين، في حال ثبت أنه توفي 

اثر االعتداء عليه والتنكيل به. 

قتل مبا�شر
المستش���ار اإلعالمي لرئيس هيئة ش���ؤون األسرى 
والمحررين حس���ن عبد ربه، أكد أن محامية  الهيئة 
تقدمت للمحكمة اإلس���رائيلية بطل���ب االفراج عن 
األسير الشهيد عويسات، بعد تدهور صحته نتيجة 
االعتداء عليه من قبل السجانين، تحت ذريعة سكبه 

الماء.
وأوضح عبد ربه ل�"االستقالل" أن الهيئة حددت يوم 

الثالث والعشرين من الش���هر الجاري، موعدًا لبحث 
طلب االفراج عن األسير مع المحكمة اإلسرائيلية، إال 
أنه اسشتهد قبل الموعد المقرر، بعد اصابته بذبحة 

صدرية داخل المستشفى.
وبين أنه بعد استشهاد عويسات تم تقديم طلب من 
قبل الهيئة للمحكمة اإلسرائيلية، لتسليم جثمانه، 
لتلق���ي عائلته عليه نظ���رة ال���وداع، ومواراته الثرى، 
ودفنه وفق الش���ريعة اإلسالمية والعادات والتقاليد 
الفلسطينية، مشددا على أن ما حصل مع الشهيد من 

اعتداء وتنكيل، بمثابة قتل مباشر وعمد.
ولف���ت إلى أن الهيئة بصدد انتظ���ار قرار المحكمة 
ح���ول موضوع تس���ليم جثمان الش���هيد، لتواصل 
متابعة االجراءات والحص���ول على الملف الطبي له، 
ومعرفة األسباب الحقيقة لوفاته، من خالل التحقيق 
بمالبس���ات االعتداء المباشر عليه ، والعمليات التي 
أجري���ت له واألدوية الذي تناولها، لتقديم ملفه إلى 
الجهات المختصة بالس���لطة الفلسطينية، لتضمه 
للملفات التي س���تقدم لمحكمة الجنايات الدولية، 

ومعاقبة ومحاسبة المجرمين. 
ويذكر أن األسير الش���هيد يعد األول الذي يرتقى 
منذ بداية العام الحالي داخل السجون اإلسرائيلية  
، فيما بلغ عدد شهداء الحركة األسيرة في السجون 
العام الماضي 7 ش���هداء، ليرتف���ع العدد اإلجمالي 

للشهداء داخل السجون 216 اسيرًا. 

جراء االعتداء واإلهمال الطبي

الشهيد األسير »عويسات« .. شاهد على الظلم!

غزة/ �شماح املبحوح 
اأن ياأتيك �شوته على فرا�ش املوت، يلفظ اأنفا�شه 

املتعبة بني الفينة واالأخرى، مكبال على اأحد 
اأ�شرة امل�شت�شفيات االإ�شرائيلية، حممال باآهات 
االآالم والتعذيب تارة، وبال�شوق الأحبائه تارة 

اأخرى، يف م�شهد يدمى القلوب وتدمع له العني اال 
عيون �شجانيه، هنا يرقد االأ�شري عزيز عوي�شات 
»53 عاما« الذي �شارع املوت لريتقي �شهيدًا دون 

وداع من عائلته.
وكان ال�شهيد عوي�شات، اأ�شيب بنزيف حاد 

وجلطة قلبية نتيجة االعتداء املربح والهمجي 
عليه من قبل قوات االحتالل يف الثاين من 

ال�شهر اجلاري حيث دخل يف غيبوية ما ا�شتدعى 
نقله ب�شكل عاجل لعيادة �شجن الرملة ومنها اإىل 

م�شت�شفى » اأ�شاف هروفية« اال اأن حالته ال�شحية 
تدهورت اأكرث، لينقل بعد ذلك اإىل م�شت�شفى » تل 

ه�شومري« االإ�شرائيلي بو�شع حرج.

القدس المحتلة/ االستقالل
أث���ار الس���فير األميرك���ي ل���دى كي���ان االحت���الل 
"اإلسرائيلي"، ديفيد فريدمان، غضب الفلسطينيين 
عندما تسلم صورة مزورة للبلدة القديمة في القدس 
المحتل���ة، أزيلت منها قبة الصخرة المش���رفة ووضع 

مكانها الهيكل المزعوم.
ويخشى الفلسطينيون من وجود موافقة علنية ودعم 
أمريكي للنوايا اإلس���رائيلية لهدم الحرم القدس���ي، 
بزعم وجود الهيكل المقدس لدى اليهود في نفس 

الموقع.
وأوردت وسائل إعالم إس���رائيلية، مساء الثالثاء، أن 
فريدمان تس���لم الصورة كهدية خ���الل زيارته إلى 

معهد ديني في القدس.
والحقا، حاولت السفارة األميركية التخفيف من وطأة 
األم���ر، وقالت في بيان لها إن الس���فير لم ينتبه إلى 

التزوير الذي وقع في الصورة.

لكن الفلس���طينيين لم يقتنعوا بالتبرير األميركي، 
إذ اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلس���طينية، صائ���ب عريق���ات، تص���رف الوزير 

ب�”الوقح”.
ونقلت وكال���ة “وفا” الرس���مية الفلس���طينية عن 
عريقات قوله: “أن تصل األمور بسفير الرئيس ترامب 
إلى تس���لم وقبول صورة مجس���م للهيكل المزعوم، 
مكان الحرم القدس���ي الش���ريف، مع آث���ار دمار قبة 
الصخرة والمس���جد األقصى مع هذه االبتسامة يدل 

على الموافقة واإلقرار.
واتخ����ذ فريدمان في الس����ابق سلس����لة مواقف 
غير مس����بوقة في االنحياز إلس����رائيل والس����يما 
المتطرفين فيها، إذ اعتبر في 2017 أن االحتالل 
غير موجود في الضفة الغربية المحتلة، وسارعت 
الخارجي����ة األميركي����ة حينها إل����ى التنصل من 

تصريحاته.

السفير األميركي يتسلم صورة “الهيكل المزعوم” على أنقاض األقصى
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ل���م يتحمل جيش االحتالل ق���وة وعزيمة أبو صالح، 
الذي بترت قدماه في عام 2008 جراء اصابته بصاروخ 
طائرة إس���رائيلية، فقرر س���رقة روح���ه عندما أطلق 
جندي حاقد صوبه رصاصة حاقدة تمركزت في قلبه، 
ليرتقي شهيدًا وهو يدافع عن ثرى وطنه فلسطين، 
دون أن تدرك اسرائيل أن هذه الروح ستبقي وقودًا 

يشتغل بقلوب الشباب الثائر.
واستش���هد أبو صالح "30 عامًا" أحد مجاهدي سرايا 
القدس الجناح العس���كري لحركة الجهاد اإلسالمي، 
في الرابع عش���ر من مايو/ أيار الجاري برصاص قوات 
االحتالل خالل مش���اركته بمس���يرات العودة شرق 

مدينة خانيونس جنوب القطاع.   

�شدمة اال�شت�شهاد
14مايو/أيار عام 2018، لم يكن يومًا عاديًا في حياة 
والدة الش���هيد أبو صالح، فقد تج���دد ألمها ونزف 
قلبها على فلذة كبدها "ف���ادي" الذي رحل في ذات 

اليوم الذي ٌبترت به قدماه قبل 10سنوات. 
وبصوٍت يغلب علي���ه الضعف بالكاد يخرج بعبارة " 
الحمد الله"، تقول والدة الش���هيد:" خبر استشهاد 
فادي كان بمثابة صدمتين إلنا، االولى ذكري اصابته 

وبتر قدميه واألخيرة رحيله، حتي اليوم ال أصدق أنه 
رحل، وانتظر في كل لحظة أن يفتح الباب ويس���لم 

علي وهو يضحك مثل عادته".
إعاقة " ف���ادي" لم تقتل حبه للحي���اة والتفاعل في 
المجتمع، فق���د تزوج وأنجب خمس���ة أطفال وحجز 
لنفس���ه مكان���ة خاصة ف���ي قلوب الن���اس، كما لم 
تردعه عن طلب الش���هادة، حيث شوهد كثيرًا وهو 
يدفع كرسيه المتحرك بحماس ويتقدم المسيرات 

االحتجاجية المنددة باالحتالل. 
وأضافت األم المكلومة خالل حديثها ل�"االستقالل":" 
بتر قدميه لم يغير مس���ار فادي، ولم يقلب أولويات 
حياته، بل زاده اصرارًا على السير في طريق النضال 

على كرسيه المتحرك". 
وتتابع والدة الش���هيد بحرقة: "منذ بداية مسيرات 
الع���ودة كان يحرص على الحضور والمش���اركة في 
كل فعاليات المسيرة، كنت أقول له بكفي اصابتك 
وعندك أوالد أقعد اله���م، فُيجيب ضاحكًا كله ياما 

فداء للوطن وعشان أوالدي يعيشوا بكرامة".
وأشارت إلى أن مشاركة " فادي" في مسيرات العودة 
كانت بهدف " إغاظ���ة االحتالل، والتأكيد على مدى 
تمسكه بأرضه وقدسه، ورسالة للعدو بأن روحه فداء 

للمسجد األقصى". 
وتحت جفنها ينام الحزن على وقع سؤال " ما الخطر 
الذي ُيش���كله شاب مقعد على كرسي متحرك بيده 
حجر، على جنود مدججين باألسلحة المتطورة؟" الفتًة 
إلى أن االحتالل يتجرد من إنس���انيته و يخترق كل 

الحقوق والقوانين عندما يتعلق األمر بفلسطيني.

"مبارك ال�شهادة ميا"
ورغم الحزن واالسي الذي يجتاح قلب والدة الشهيد 
التي لم يبق لها سوى ذكرياٍت تخنقها تارًة و تخفف 
عنها ألم الفراق تارة أخرى بعد رحيل نجلها، إال انها 
فخورًة لنيله شرف الشهادة التي طالما سعى اليها. 
وبصوٍت باٍك، تتذكر الوالدة نجلها:" اعتدت أن يكون 
فادي بيننا على مائ���دة اإلفطار برمضان، لكنه اليوم 
ليس بيننا، أوجعنا برحيله وتركنا نعيش بالذكريات، 
أذك���ره مع كل لقمة أضعها بفمي وأراه يجلس معنا 

ضاحكًا كما كان دائمًا". 
وأضاف���ت بعد ابتس���امة خاطف���ة:" رغ���م الوجع أنا 
فخورة باستش���هاد ابني، فكم كنت أتمنى أن أكون 
"أم الش���هيد" وواحدة من أمهات الشهداء اللواتي 
يقدمن الغالي والنفيس ألجل األرض"، واصفة نجلها 

بأنه "كان حنونًا وطيب القلب، وكل الناس بتش���هد 
على أخالقه واحترام���ه، ومنذ صغره وهو بحب بالده 

ونفسه يرجعلها".
وف���ي نهاية حديثها وجهت والدة الش���هيد كلمة 
لنجلها: "مبارك عليك الش���هادة يما، طلبتها ونلتها 

يا نور عيوني، الله يهنيك ويجمعني فيك بالجنة".

موكب الت�شييع
وش���هد صباح ي���وم االثني���ن 14 الش���هر الجاري، 
أجواء ُملبدة بالغيوم غابت فيها الش���مس عن سماء 
قطاع غ���زة، حزًنا على وداع 62 ش���هيدًا من القطاع، 
الذين ارتق���وا برصاص االحتالل اإلس���رائيلي خالل 
مش���اركتهم في " مليونية الع���ودة" ضمن فعليات 
مسيرات العودة الكبرى الُمقامة على الحدود الشرقية 

للقطاع. 
وألق���ى ذوو الش���هيد أبو صالح نظرة ال���وداع عليه، 
في أج���واء طغت عليها حالة الح���زن والغضب على 
فراقه، ليمضي موكب التش���ييع إلى مواراة جثمانه 
الثري بمقبرة الش���هداء في مدينة خانيونس، وسط 
هتافات غاضبة، تؤكد مواصلة مسيرة العودة، وتندد 

بجرائم االحتالل االسرائيلي.

قاوم االحتالل بنصف جسد

ًالشهيد أبو صالح.. ترجل بطال وحلق شهيدًا 

غزة/ دعاء احلطاب: 
مل متنع حرارة ال�شم�س احلارقة ظهرية يوم 

الرابع ع�شر من مايو اجلاري، املقعد فادي اأبو 
�شالح من اخلروج للم�شاركة يف مليونية العودة 

على احلدود ال�شرقية ملدينة خانيون�س، �شادحًا 
ب�شوت اأبناء �شعبه املُهجرين ق�شرًا من اأرا�شيهم 
املحتلة عام 48 والقابعني حتت براثني احل�شار 
»االأر�س لنا، والعودة حقنا«، على اأمل اأن ي�شكل 

تواجده هو وع�شرات الغزيني ح�شنًا رادعًا 
اأمام املخططات ال�شهيونية الرامية لتنفيذ 

�شفقة القرن. ومبجرد و�شوله احلدود، تو�شح 
اأبو �شالح بعلم بالده واأخذ يبث الهمة فيمن 

حوله، وي�شق طريقه و�شط اجلماهري ليتقدم 
ال�شفوف االوىل باإرادة وحتٍد دافعًا عجالت 

كر�شيه املتحرك ونظره �شوب جنود االحتالل 
االإ�شرائيلي املنت�شرين خلف الكثبان الرملية 

وراء ال�شياج الفا�شل، حتى حمل مقالعه وبداأ 
بر�شق احلجارة على اجلنود بكل ما اأوتي من 

قوة بن�شف ج�شد. 

ندد بالبطش اإلسرائيلي ضد المتظاهرين

مبعوث أوروبي يجرى محادثات سرية مع االحتالل بشأن غزة
القدس المحتلة/ االستقالل:

قالت تقارير إس���رائيلية، إن االتحاد األوروبي أرس���ل مبعوًثا 
إلجراء محادثات س���رية مع قادة االحتالل اإلس���رائيلي، على 
خلفية المجزرة اإلسرائيلية بحق المتظاهرين السلميين في 

غزة.
وأك���د المبع���وث األوروبي للمس���ؤولين اإلس���رائيليين، أن 
الموقف الرس���مي والش���عبي في أوروبا يرفض متابعة قتل 

الفلسطينيين على يد جيش االحتالل على حدود قطاع غزة، 
وكذلك البطش االحتاللي ضدهم.

وأوضح المس���ؤول أن أوروبا تؤكد على حق التظاهر السلمي 
للفلس���طينيين، ومطالبتهم بفك الحصار الخانق المستمر 
منذ أحد عشر عامًا، وسينعكس الموقف األوروبي في المنابر 
الدولية المختلفة والمطالبة بإجراء تحقيق دولي في س���لوك 

جيش االحتالل ضد الفلسطينيين.

كم���ا وحذر المبعوث دولة االحتالل من مواصلة االعتماد على 
الدعم المطلق من الرئيس االميرك���ي دونالد ترامب وإدارته 
الحالية، مش���يًرا إلى أن ترامب س���يتغير فاإلدارة الحالية لن 

تبقى الى األبد.
وارتكب���ت "إس���رائيل" مجزرة بحق المتظاهرين الس���لميين 
على حدود قطاع غزة في الرابع عش���ر من الشهر الجاري،  راح 

ضحيتها أكثر من 64 شهيدا وما يزيد عن 3 آالف جريح.
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مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية - )رونيت مارزن / هآرتس(

قراءة إسرائيلية في مقابلة السنوار مع »الجزيرة«

ف���ي 16 أيار، بعد يومْي���ن من المصادمة 
على الجدار الحدودي بين غزة وإسرائيل، 
أعطى رئيس حماس في قطاع غزة يحيى 
الس���نوار مقابلة مهمة لقن���اة »الجزيرة«، 
ومن بين م���ا قاله فيها »هؤالء الش���باب 
الذين أمط���روا في الماضي مدن االحتالل 
بالصواري���خ، ق���رروا أن يخلع���وا زيه���م 
العسكري وأن يلقوا مؤقًتا سالحهم، من 
أجل تبني وسيلة مقاومة ثقافية مدهشة 
يحترمه���ا العالم، تناس���ب الظ���روف ... 
هذا القرار يس���تند إل���ى توافق وطني ... 
لقد اخترنا هذا البدي���ل من خالل منطق 
الش���عور بالقوة ... لقد أرسلنا مع جهات 
دولية وإقليمية رسائل إلى قادة االحتالل 
بأنه إذا استمر الحصار فإننا لن نخشى من 

استخدام القوة العسكرية«.
ه����ذه المقابل����ة تكش����ف ع����ن التناقض 
المعرفي الذي يعمل في داخله الس����نوار، 
والذي يت����راوح بين الرغبة في الحفاظ على 
خطاب وطني صادق وفخور وغير مستخٍذ، 
وال����ذي كل الفصائل العس����كرية )وعلى 
رأس����ها كتائب عز الدين القسام( يمكنها 
التماهي مع����ه، وبين التطل����ع إلى إدخال 
تغيير الوع����ي في فهم النض����ال، والذي 
يعني االنتقال من المقاومة المسلحة إلى 
مقاومة شعبية بس����بب الظروف الداخلية 

والدولية واإلقليمية.
هناك أربعة مكونات أساسية بارزة في رؤية 
النضال الجديدة التي يرس����مها السنوار: 
األول يمكن تس����ميته »مرون����ة بطولية«، 
الس����نوار يعترف بأن الظ����روف تقتضي 
س����لوًكا حذًرا ومتزًنا، لك����ن فقط من خالل 
موقف قوة وبطولة وليس من خالل ضعف 
وإهانة. طوال المقابلة تحرك بين تعبيرات 
مثل بطولة وقوة ومقاومة مس����لحة، وبين 
تعبيرات مثل عقالني����ة وحكمة ومقاومة 
ش����عبية، هو يرفض االدعاء اإلس����رائيلي 
القائ����ل بأن حماس اس����تخدمت النس����اء 
واألطفال كدرع بش����ري، ويوضح أن معظم 
القتلى على ج����دار الحدود كانوا بالتحديد 
مقاتل����ي األجنح����ة العس����كرية وليس����وا 
مدنيين، والرسالة مزدوجة: للفلسطينيين؛ 

فقط كتائب عز الدي����ن يمكنها االنتصار في 
المعرك����ة وليس منظمات المجتم����ع المدني، 
لل����رأي العام العالمي؛ حماس هي حركة تحرير 
مش����روعة ترس����ل إلى الجبهة مقاتلين وليس 

مدنيين.
مهٌم للسنوار أن يحافظ على الصورة البطولية 
والوطنية لكتائب عز الدين القس����ام، وضمان 
أن حماس لن تفقد ش����عبيتها في نظر سكان 
غزة من جهة، وتحظى بش����رعية سياسية في 
أوساط جهات إقليمية ودولية من جهة أخرى. 
هذه االعتبارات تقف في أساس تطلع حماس 
للسيطرة على خطاب التمرد المدني، الذي بادرت 
إليه منظمات المجتمع المدني والمثقفين من 
أجل منعهم من عرضها كَمن تتاجر بدم سكان 
القطاع وطرح أنفسهم باعتبارهم بدياًل مدنًيا 

مناسًبا.
المكون الثاني في رؤية النضال التي يطرحها 
الس����نوار هو العملية، هو يحسن فهم خطاب 
االحتج����اج الدولي ال����ذي يخل����ق تناقًضا بين 
المحتل والواق����ع تحت االحت����الل، بين القوي 
والضعي����ف، بين من ُيقِص����ي والمقصي، وهو 
يريد اس����تخدام القوة الناعمة للفلسطينيين 
في نظ����ر العالم. التحديات اإلقليمية والدولية 
- وأيًض����ا التحديات التي تضعه����ا منظمات 

المجتمع المدني - تجبره على خلق تناسب بين 
لغة النضال الثقافي����ة العالمية ولغة النضال 
المحلية، إن اس����تخدامه ألفع����ال »تنازلوا عن« 
أو »وضعوا س����الحهم« من أجل وصف انتقال 
ممكن من نموذج مقاومة مس����لحة إلى نموذج 
مقاومة مدنية غي����ر عنيفة تعطي نموذًجا عن 
العملي����ة اللفظية - الثقافي����ة التي يقوم بها 
من أجل أن يحظى بش����رعية في العالم الغربي 
وإحداث تغيير في الوعي في أوساط الكتائب، 
وفي أوساط من سيضطر التخاذ قرار بدمجهم 

في األجهزة األمنية الرسمية.
المك����ون الثال����ث ه����و التعاون، فم����ن المهم 
ل����ه ج����ًدا الحفاظ عل����ى التعاون بي����ن حماس 
وفصائل المقاومة األخرى ومنظمات المجتمع 
المدني والنخب. ش����بيًها بياسر عرفات، يفهم 
الس����نوار أنه ال يس����تطيع أن يجري تغييرات 
في نماذج النضال السياس����ي والعسكري دون 
ه����ذا التعاون. حقيقة أنه يكرر 8 مرات كلمتي 
»فصائ����ل المقاوم����ة« ويذكر وثيقة األس����رى 
التي توافق فيه����ا كل الفصائل على التزامها 
بالمب����ادئ الدولية والنضال م����ن أجل دولة في 
ح����دود 67؛ تدل على التطلع إلى منع الفصائل 

من التنكر لموافقات سابقة.
المك����ون الرابع ه����و الوعي الوطن����ي الجماعي، 

الس����نوار يدرك عظم األزم����ة التي تحل 
على  الفلس����طينية،  الوطنية  بالحرك����ة 
خلفي����ة االنقس����ام بين فت����ح وحماس 
واالنقسام الجغرافي والوطني والسياسي 
الذي خلقته بين الفلس����طينيين، ولكن 
من أجل ع����دم المس بال����روح المعنوية 
الفلس����طينية، وبدرجة كبي����رة أيًضا من 
أجل ع����دم خدم����ة منظم����ات المجتمع 
المدني والمثقفين الذين يرون في فتح 
وحماس مس����ؤولتْين عن ضعف الوعي 
الوطني الفلسطيني؛ اختار مرات كثيرة 
عرض الش����عب الفلس����طيني ك����� »ذي 
وعي جمع����ي«. الدمج الذي يقوم به بين 
رموز وطنية )حق الع����ودة( ورموز دينية 
)الق����دس( ودعوت����ه قيادة فت����ح لبلورة 
وخطة سياس����ية  نضال  اس����تراتيجية 
مش����تركة، تنبع من ضمن أمور أخرى من 
حاج����ة القيادتْين لمواجه����ة التحديات 

السياسية الداخلية.
االس����تنتاج من كل هذا هو أن فرصة نادرة 
لتغيير الواقع السياسي خلقت هنا، فرصة 
يحظر على إس����رائيل وأمريكا وأوروبا ودول 
عربية تفويته����ا، يج����ب أال تندهش من 
الخطاب البطولي للس����نوار، ب����دل إهانته 
عليها أن توفر له إنجازات سياسية تعززه 
أم����ام خص����وم راديكاليي����ن، وتمكنه من 
االنتقال من س����احة المقاومة العس����كرية 
إلى طاولة المفاوضات السياس����ية، عليها 
أن تزيد الضغط على قي����ادة فتح وقيادة 
حماس إلنهاء االنقس����ام لمن����ع خلق فراغ 
سياس����ي تدخل إليه جهات راديكالية أو 
زعماء من الخارج مثل خالد مش����عل وصالح 
الع����اروري المدعومْي����ن من قط����ر وتركيا 
وإيران، يجب عليه����ا تجنيد مصر واألردن 
والسعودية ودولة االمارات من أجل الدفع 
باتفاق سياس����ي، إس����رائيلي فلسطيني 
إقليمي، أحد مكوناته س����يكون اس����تقرار 
الوضع في غزة واتف����اق على هدنة طويلة 
الم����دى؛ ه����ذه العملي����ة س����تخدم هدًفا 
مشترًكا إلسرائيل وحلفائها، وتمنع سقوط 
حماس والحركة الوطنية الفلسطينية بين 

أذرع الدول اإلسالمية مثل تركيا وإيران.

-1-
أوري سفير، احد رجاالت ش����معون بيريس، يكتب في معاريف 
مقاال يوم أمس )2018/5/21( بعنوان »دبوس في البالون« يقول 
فيه: نحن أقوياء بما يكفي لننتصر على كل الدول العربية وعلى 
إيران؛ ولكن ليس على الشعب الفلسطيني. نحن يمكننا فقط أن 
نحتله من خالل المشروع االستيطاني. واالحتالل يحول إسرائيل 
ال����ى دولة ثنائية القومية بحكم األمر الواقع من البحر الى النهر؛ 
وهو يفسد أخالقيا الجيل الشاب في إسرائيل ويجعلنا منبوذين 

في أسرة الشعوب!
-2-

حينم����ا ارتكب كيان العدو الصهيوني مذبحته األخيرة في غزة، 
مذبحة افتتاح سفارة العدو األمريكي في القدس، كان ثمة زلزال 
حقيقي حّركه دم الشهداء، قلب االحتفال المفترض إلى مهزلة، 
مندوب بوليفيا في مجلس األمن قرأ أس����ماء شهداء مجزرة غزة 
وقال إلسرائيل: انتم تقتلون األطفال والنساء، إسرائيل هي قوة 
االحتالل والواليات المتحدة أصبحت جزءا من المشكلة، الرئيس 
التركي أردوغان هاجم إس����رائيل وأمي����ركا : لعنات الله عليكم 
ايها المجرمون كما ألعن أولئك الذين ظلوا صامتين حيال هذه 

المجازر. إس����رائيل تمارس إرهاب الدولة، وهي دولة إرهاب. لذا 
س����نواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين بكل حزم، 

واتبع ذلك بطرد سفير االحتالل من عاصمة الخالفة اسطنبول!
الصحف األجنبية التي صدرت يومْي االثنين والثالثاء، تستحق 
أن ُتقرأ بعناية: »التايمز« البريطانية كتبت على صدر صفحتها 
األولى: »مقتل العشرات مع افتتاح السفارة األمريكية الجديدة 
بالقدس«. أما منافستها اللندنية »دايلي ميل« فخّطت باألسود 
العري���ض: »حم�ّ���ام الدم«.. مقت���ل العش���رات وإصابة اآلالف 
برصاص اإلس���رائيليين ضد الفلسطينيين المتظاهرين ضد 
س���فارة ترمب الجديدة. كما طبعت »اإلندبندنت« البريطانية 
صورًة على كامل صفحتها لفلسطينية على مقربة من أدخنة 
اإلط���ارات المش���تعلة بالتظاه���رة، وكتبت: »افتتاح س���فارة 
بالق���دس، و55 قتياًل على األقل بغزة«. وص���ّدرت »الغارديان« 
كذلك: »افتتاح السفارة الجديدة بإسرائيل ومقتل العشرات«، 
إلى جانب صورتين متالصقتين البنة ترامب وتظاهرات أمس 
بغزة. وصدرت »فايننشال تايمز« البريطانية: »مقتل العشرات 
بحفل افتتاح أمريكي –إس���رائيلي للسفارة. أما »مترو«: فضلت 
وص���ف ما حدث ب�«مجزرة في غزة.. بينما تحتفل إيفانكا ترمب 

بافتتاح سفارة بالدها في القدس«.
وكتب����ت »ديلي تيلغ����راف«: »أمريكا تتهم حماس باس����تفزاز 

إسرائيل ومقتل 50 على حدود غزة«.
وف����ي الواليات المتح����دة، كتبت »نيويورك ديل����ي نيوز« عنواًنا 
لن تس����عد ابنة الرئيس األمريك����ي بقراءته مطلًقا، حين كتبت: 
»الغولة ابنة بابا..55 يذبحون على حدود غزة في تظاهرة ضد نقل 
الس����فارة للقدس، لكن إيفانكا تكشف عن ابتساماتها الكبيرة 
في القدس«. وفي فرنس����ا، عنونت أولى الصحف الباريسية »لو 
موند«: »يوٌم داٍم في غزة في تظاهرات ضد الس����فارة األمريكية 
الجديدة بالقدس«. كما كتبت مواطنتها »لو إكسبريس«: »يجب 
العمل مع حماس«، في مقابلٍة مع خبير إس����رائيلي في الشؤون 

اإلستراتيجية!.
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حتى وهو في أش����د حاالت ضعف قيادته السياسية، وتمزقها، 
يس����جل الش����عب الواقع تحت االحتالل انتص����ارات بلون دمه، 
انتص����ارات ق����وة الضعيف على ضعف القوة، في أش����د حاالت 
الخذالن التي يمر بها ف����ي تاريخه المعاصر، أرأيتم لم ال يمكن 

االنتصار عليه؟

لماذا ال يمكن االنتصار على الشعب الفلسطيني؟
حلمي األسمر
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لم يكن قرار الرئيس األميركي ترامب بنقل السفارة األميركية 
إلى مدينة القدس العربية الفلس���طينية المحتلة في ش���هر 
رمضان من العام 2018م بالقرار أو التوجه األميركي التاريخي 
الجديد في تاريخ الصراع العربي اإلس���رائيلي بوجه عام, وفي 
الس���لوك التاريخي للسياس���ة الخارجية األميركية المتحيزة 
والداعمة بش���كل كامل للمستعمرة اإلسرائيلية الكبرى بوجه 
خاص في مختلف تصرفاتها وسلوكياتها المخالفة للقوانين 

واألعراف الدولية.
بل يمك���ن القول باختصار. ان الرئيس األميركي ترامب أنهى 
به���ذا القرار على عقود م���ن المحاوالت والمس���اعي المماثلة 
للعديد م���ن القيادات والسياس���يين األميركيي���ن الموالين 
إلس���رائيل والتي لم يكتب لها النجاح منذ مطلع العام 1980 

تقريبا.
والمتتبع لمثل هذه المحاوالت والمساعي الصهيو � أميركية 
يجد ان له���ا جذورًا تاريخية بدأت منذ العام 1953م وتحديدا 
في 13 يوليو حين ) قامت إس���رائيل بنق���ل وزارة خارجيتها 
من ت���ل أبيب إل���ى القدس, األمر ال���ذي دف���ع إدارة الرئيس 
األميرك���ي ايزنهاور حينه���ا إلى عدم التعامل الرس���مي من 

قبل الدبلوماس���يين األميركيين مع المسؤولين اإلسرائيليين 
كردة فع���ل رافضة لذلك التصرف األح���ادي العتباره حينها 
محاولة إسرائيلية لدعم مطالباتها بان تكون القدس عاصمة 
إلس���رائيل, إال ان الوالي���ات المتح���دة األميركية وبعد س���نة 
ونصف من المقاطعة تراجعت أمام تصميم إس���رائيل, ففي 
12 نوفمبر من العام 1954م س���مح للسفير األميركي الجديد 
إلى إسرائيل ادوارد لوسون بتقديم أوراق اعتماده في القدس 

منهيا بذلك المقاطعة من الناحية الفعلية.
أما بالنس���بة لما يتعلق بمح���اوالت نقل الس���فارة األميركية 
إل���ى القدس خصوصا. نجد ان جذورها ب���دأت منذ مطلع عقد 
الثمانينيات من القرن العش���رين تقريبا حينما) ذهب الحزب 
الديمقراطي األميركي إلى تأييده لبرنامج إسرائيل السياسي 
ال���ذي يدعو إلى نقل الس���فارة األميركية إل���ى القدس, حيث 
اش���تمل برنامجه في عام 1984م عل���ى القرار التالي: يعترف 
الحزب الديموقراطي بوضع القدس المقرر كعاصمة إلسرائيل 
ويؤيده , وينبغي للداللة على ذلك نقل السفارة األميركية إلى 
القدس ( � صحيفة النيويورك تايمز األميركية 1984/7/18م.

وفي ) تلك الس���نة ذاته���ا – أي 1984- وافقت لجان مجلس 

النواب الفرعي���ة للعمليات الدولية ولش���ؤون اوربا والش���رق 
األوسط على قرار غير ملزم ينص على ان الكونجرس األميركي 
يش���عر بأنه ينبغي نقل الس���فارة األميركية إلى القدس في 
اقرب تاريخ ممكن ( � صحيف���ة النيويورك تايمز األميركية , 

بتاريخ 1984/10/3م.
وكذلك فعل مايكل دوكاكس في حملته االنتخابية في العام 
1988م, حيث أعلن اس���تعداده لنقل السفارة األميركية إلى 
القدس في حال نجاحه في االنتخابات الرئاسية, وكذلك فعل 
بي���ل كلينتون في الع���ام 1992م , حين وصف برنامج الحزب 
الديموقراطي القدس بأنها عاصمة إسرائيل ولكنه لم يذهب 

إلى حد الحث على نقل السفارة إليها.
والمالح���ظ انه ومنذ العام 1980م أي قبل 38 س���نة مع إعالن 
إسرائيل ما أسمته بالقانون األساسي والذي ) أعاد تأكيد ضم 
مدينة الق���دس واتخاذها عاصمة دائمة لها ودعوتها بعثات 
مختلف الدول إلى نقل س���فارتها من تل أبيب إلى القدس , 
قام���ت بعض الدول بالس���ير وراء هذا القان���ون, ولكن أغلبية 
الدول رفضت نق���ل بعثاتها إلى الق���دس, مما جعل كال من 
مجلس األمن والجمعية العامة يتدخالن إلصدار قرارات تلوم 

إسرائيل على هذا الموقف , وتعلن بطالن كافة اإلجراءات التي 
تستهدف تغيير الطابع العمراني لمدينة القدس وتكوينها 
الديموغرافي وهيكلها المؤسسي ومركزها القانوني , وطلب 
مجل���س األمن من الدول التي نقل���ت بعثاتها إلى القدس ان 
تس���حبها , واس���تجابت أغلبية الدول التي كان���ت قد نقلت 
س���فاراتها إلى القدس لهذه القرارات وأعادتها مرة ثانية إلى 
تل أبيب ( � )د. جعفر عبد الس���الم علي ,دراسات في القانون 

الدولي والشريعة اإلسالمية , بيروت / لبنان , ط 1/ 1999م(
ولكن الوالي���ات المتح���دة األميركية قد غي���رت من موقفها 
بعد ذل���ك في عهد الرئيس األميركي بي���ل كلينتون واصدر 
الكونجرس األميركي قرارًا بدعم نقل الس���فارة األميركية إلى 

القدس في نهاية العام 1997م .
خالصة األمر ان ما ق���ام به الرئيس األميركي ترامب في العام 
2018م ليس إال امتدادًا لعقود طويلة من المحاوالت الصهيو 
� أميركية لتغيير الطابع السياسي والقانوني لمدينة القدس 
الفلس���طينية, وليس كما يدعي البعض من الجهلة بالتاريخ 
بأنه اس���تثناء في تاريخ الدع���م والتحي���ز األميركي الكامل 
للسياسة اإلسرائيلية تجاه القدس عاصمة فلسطين األبدية.

محمد بن سعيد الفطيسي
الجذور التاريخية لمحاوالت نقل 

السفارة األميركية للقدس

في مارس الماضي أطلق بعض نشطاء شبكات التواصل االجتماعي في غزة حملًة 
بعنوان »فّوضناك« دعمًا لس����يادة الرئيس محمود عباس ليصمد أمام الضغوط 
األمريكية كي ال يقبل بصفقة القرن أو صفعة القرن كما س����ماها سيادته، وفي 
نف����س الوقت انطلقت حملة موازية في م����دن الضفة الغربية بعنوان »بايعناك« 
تحمل نف����س المضمون. الحملتان تزامنتا مع إطالق حزم����ة جديدة من إجراءات 
إنهاء االنقس����ام المباركة التي يس����ميها أهل غ����زة- زورًا وبهتان����ًا- »عقوبات« 
متناس����ين ما أنعم عليهم س����يادته من بحبحة في الكهرباء وقصقصة للرواتب 
ودكدكة للعواطف، ومتجاهلين نصيحة أحد كبار التبيعة بالش����رب من بحر غزة 
الُملّوث كحل لكل األزمات والمشاكل االقتصادية والنفسية الجانبية الناتجة عن 

تلك اإلجراءات المباركة. 
وف����ي كل األحوال فإن الحملتي����ن لتفويض ومبايعة الس����يد الرئيس للصمود 
والتصدي أمام الضغوط األمريكية ومن ورائها اإلسرائيلية ومعها ضغوط نواطير 
الكاز العرب في حد ذاتهما وفي هذا االتجاه حملتان إيجابيتان ووطنيتان خاصة 
وأن المط����روح أمريكيًا هو تصفية القضية الفلس����طينية ولي����س حلها، وكانتا 
ستكونان أكثر انتش����ارًا وأوسع مشاركة لو أنهما كانتا في سياق وطني وحدوي 
عام وفي بيئة سياسية ووطنية أكثر انسجامًا واتفاقًا على المستوى الوطني، ومع 

ذلك فهما أحد وجوه الحقيقة التي لها أكثر من وجه. 
الوجه اآلخر للحقيقة أخفاها عن السيد الرئيس بطانة السوء والحاشية النهيبة 
من األتباع الفرحين بما أغدق عليهم س����يدهم م����ن وظائف ومناصب وُأعطيات 
وهب����ات لهم ولمن حض����ر من أوالدهم ومن لم يحضر م����ن ذراريهم، ومن العالة 
المبتهجين بما آتاهم ولي أمرهم من فضله وأنعم عليهم من خيره. هؤالء األتباع 
العالة خدعوه بدل أن ينصحوه وكذبوه ولم يصدقوه وأضروه من حيث زعموا أنهم 
ينفعونه، فزينوا له قراراته الخاطئة ليراها حس����نة وجّملوا له إجراءاته العقابية 
ليراه����ا مفيدة... فكانت النتيجة عدم التقدم في معظم هذه الملفات ألس����باب 

موضوعية وذاتية.
ف����ي ملف حركة فتح التي قادت النضال الوطني عق����ودًا من الزمن وقّدمت آالف 
الش����هداء والجرحى والمعتقلي����ن انتهى المطاف بها ف����ي عهده ليتحكم بها 
فريق الس����لطة المرتبطة مصالحهم بها وجعلوا س����قف الحركة السياس����ي هو 
سقف السلطة، وحّولوها من حركة تحرر وطني إلى حزب السلطة بعد أن فّرغوها 
من مضمونها الث����وري والنضالي لتعيش على ذكريات الزم����ن الثوري الجميل، 
وأغرق����وا كوادرها أو من حالفه الحظ منهم بوظائف بيروقراطية بدل االنش����غال 
بالهم الوطني العام. وفي عهده انقس����مت حركة فتح على نفسها بسبب خالفه 
الشخصي مع القيادي في الحركة محمد دحالن على أرضية التنافس على القيادة 

والمواقع وتوزيع تهم الفشل أمام حماس. 
وفي ملف المنظمة التي كانت بيتًا للكل الفلس����طيني وحامية للثوابت الوطنية 
وقائدة للمش����روع الوطني أصبحت بعد مش����روع أوسلو وخاصة في عهده تعاني 
من أزمة في الش����رعية الثورية والقانونية بعد أن ابتلعتها مؤسسات السلطة أو 
كادت، وبعد أن ُهرس الثوار في طاحونة السلطة التي ال تتوقف، وبعد أن أصبحت 
تستخدم عند الحاجة لتجديد شرعية الرئيس المتآكلة بمن حضر من المضمون 
صوتهم أو صمتهم، وبعد أن وقف حجر عثرة أمام بناء وتجديد هياكل المنظمة 
بما يتوافق مع المتغيرات الفصائلية وحجم حركتي حماس والجهاد اإلس����المي 

النضالي والش����عبي، وبع����د أن عجزت المنظم����ة عن تجديد المش����روع الوطني 
الفلسطيني وتجاوز مرحلة أوسلو المتجمدة عند المرحلة االنتقالية. 

في ملف الس����لطة التي أريد لها أن تكون جس����رًا للعبور إلى الدولة المس����تقلة 
وتحقيق الحد األدنى من المشروع الوطني على جزء من األرض الفلسطينية، في 
عهده- ومن قبل عهده- أصبحت مقبرة للدولة المستقلة ومدفنًا للمشروع الوطني، 
وتحّولت السلطة من وسيلة إلى غاية في حد ذاتها، بل أصبحت إنجازًا وطنيًا يجب 
الحفاظ عليه، وأداة لقمع مقاومة االحتالل عبر آلية التنس����يق األمني )الُمقدس( 
وبطش األجهزة األمنية للس����لطة... هذا كما أن السلطة في عهده عانت وال تزال 
من أزمة الش����رعية بعد أن انتهت الوالية الدستورية لكٍل من الرئاسة والمجلس 
التشريعي، ولتصبح السلطة في وضعها الحالي بعيدة ُبعد المشرق عن المغرب 
عن البرنامج المرحلي الذي يتحدث عن سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة 
على أرض ُمحررة، ولتكون في النهاية كما وصفها الس����يد الرئيس سلطة بدون 

سلطة تحت احتالل بدون كلفة أو تعمل لدى االحتالل. 
في ملف االنقس����ام والعقوبات لم يكن الحال أفضل ففي عهده حدث االنقسام 
الفلس����طيني الكبي����ر وهذا ال يعني تبرئ����ة حركة حماس من مس����ؤوليتها في 
المش����اركة في حدوث االنقس����ام كونها دخلت س����لطة ال تعترف بمرجعيتها 
القانونية وليس����ت جزءًا من مرجعيتها السياس����ية ولم تدرك أصول لعبتها أو 
ال ترغب في ذلك ولجأت إلى القوة المس����لحة لحس����م خالفها مع فتح بدون ُأفق 
سياسي انتهى المطاف إلى مأزق االنقسام كُمحصلة لمأزق السلطة التي ُأقيمت 
تحت االحتالل، إلى أن وصلنا إلى مأزق المصالحة التي أصبحت أسوأ من االنقسام 
بعد فرض العقوبات على الش����عب الفلسطيني الصامد والمقاوم في غزة، فطّبق 
نوٌع جديد من التمييز بين أبناء الش����عب الفلس����طيني الواحد على حسب مكان 
السكن، وانطالقًا من فرضية خاطئة ترى بأن الضغط على الناس في غزة سيؤدي 
بهم إلى االنفجار في وجه حماس، ووفق رؤية غير أخالقية ترى في وسيلة تجويع 
الناس وإذاللهم طريقًا إلنهاء االنقس����ام عماًل ُمبررًا بدل الحوار الوطني... فكانت 
النتيجة أن االنقس����ام  تعّمق وذهب نح����و االنفصال- تمامًا كما ُيريد االحتالل – 
وازداد عدد األش����قياء من الفقراء والبؤساء والُمعدمين وتأثر بتلك العقوبات أبناء 

فتح أواًل وعموم الشعب الفلسطيني في غزة ثانيًا وأخيرًا حركة حماس. 
في ملف االحتالل واالس����تيطان ألم يتضاعف عدد المستوطنين والمستوطنات 
أكث����ر من مرة منذ إنش����اء الس����لطة وبش����كل متس����ارع في عه����ده ليصل عدد 
المستوطنين إلى ما يقرب من 800 ألف مستوطن وتلتهم المستوطنات حوالي 
نصف مساحة الضفة الغربية، وتواترت عملية تهويد القدس وأسرلتها، واستمر 
بناء الجدار العازل ليلتهم المزيد من أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة التي 
تبّخرت تحت وطأة المس����توطنات، فلم يعُد م����كان أو معنى لحل الدولتين الذي 
ُأقيمت عليه ما ُيسمى بالمسيرة السلمية ومشروع السالم الفلسطيني الُمختزل 

في اتفاقية أوسلو. 
وختامًا بالتأكيد ال يمكن تحميل السيد الرئيس المسؤولية عن كل ذلك اإلخفاق 
بشكل كامل خاصة وأن بعضها من فعل االحتالل وبعضها شاركه فيها أطراف 
فلس����طينية أخرى وبعضها بس����بب الظروف اإلقليمية والدولية القاهرة... ولكن 
ما تبقى من مس����ؤولية يتحملها بش����كل جزئي كافية إلعادة النظر في حملتي 

»فوضناك وبايعناك«.

النكبة الفلسطينية ..
تم���ر علينا هذه الذكرى وس���ط تصاعد الهجمة الصهيونية العنصرية ضد كفاح ش���عبنا 
الفلسطيني ، فمازال الدم الفلسطيني المتدفق في خاصرة هذا الوطن الحبيب الجريح يروي 
ظمأ آالم أرضن���ا المغتصبة ، فمعركتنا مع االحتالل لم تنته بعد وهي متواصلة مع تواصل 
انتهاكات واعتداءات االحتالل البربرية ، ال تنتهي إال بانتهاء االحتالل ، فالسنوات الطويلة 
من عمر االحتالل لم ولن تفلح في فصل شعبنا عن أرضه ، وإنما زادته إيمانًا وتشبثًا وتعلقًا 

بها .
حقًا أن النكبة ألمت بنا بعد احتالل وطننا عام 1948 ومن ثم إنشاء الكيان الصهيوني على 
أنقاضه بعد تدمير مدننا وقرانا عن وجه أرض وطننا , ناهيك عن المجازر الجماعية والفردية 

وتشريد مئات ألوف الفلسطينيين إلى مختلف المنافي القريبة والبعيدة .
فالكارثة التي أصبحت ُتس���مى النكبة أو النكسة ال تزال مس���تمرة وال ُيمكن محو آثارها إال 
بإزالة االحتالل المس���بب لها , ومن ثم إعادة األرض التي س���لبها واغتصبها وإعادة الحقوق 
ألصحابها وأهلها الفلسطينيين الشرعيين , فاألوطان ال ُتستعاد إال بالمقاومة والجهاد وبذل 
الغالي والنفيس في س���بيلها وتوحيد وتكاتف وحدة الصف الفلس���طيني على المستوى 
الجماهيري والفصائلي ، لذا وجب علينا بناء جيل واِع واعد يتحلى بالدين والجهاد قادر على 
تحمل مس���ؤولياته تجاه نفس���ه ووطنه ومواصلة اإلعداد والتجهيز الجيد لمعركة التحرير 
الكبرى بكافة السبل والوسائل وفي مقدمتها التسلح بالعلم والمعرفة واألخالق وتقوى الله .

س���بعون عامًا مضت من عمر النكس���ة التي يترقب كل حر في ذكراه���ا األليمة والموجعة 
والمفجع���ة ما الذي س���تؤول إليه األمور مع مس���يرات العودة الكبرى , وك���ي ال أعود كثيرا 
إلى الوراء أود اإلش���ارة هنا إلى أن نكبتنا نحن الشعب الفلس���طيني بدأت قبل أيار 1948 , 
فالحقيقة أنها بدأت عام 1917 يوم أن أعطى المجرم بلفور وعده للكيان الصهيوني بإقامة 

وطن قومي باطل لهم في وطننا فلسطين .
لم تتردد بريطانيا في تنفيذ هذا الوعد الظالم بمنح فلس���طين لليهود وفتح أبواب الهجرة 
واالستيطان على مصراعيها أمام المستوطنين وتسليح عصاباتهم بأحدث األسلحة آنذاك , 
وتوفير كل السبل إلنشاء كيانهم المزعوم رغم كل التضحيات التي قدمها شعبنا للحيلولة 
دون ضياع الوطن فقد أخفقت لألس���ف في التحرير , وانتهى جزء من الوطن بتوقيع اتفاق 
أوسلو إلقامة سلطة ال تزال تحت االحتالل , فيما ال يزال جزء آخر في ظل انقسام فلسطيني 

مرير ومدمر وظروف إقليمية ودولية مغايرة .
حق���ًا أن نكبتنا تتجدد كل ع���ام , بل كل لحظة في ظل هذه األوضاع المأس���اوية , ولكنها 
جاءت هذا العام لتكون ش���اهدًا عل���ى نكبة إضافية عندما أعلنت أمي���ركا متحدية العالم 
بنقل سفارتها للقدس وإعالنها بأنها عاصمة لما ُيسمى إسرائيل رغم معالمها وقداستها 
اإلس���المية والعربي���ة . بقي لن���ا الق���ول : إن كل المحاوالت التركيعي���ة لتصفية قضيتنا 
الفلس���طينية ستفش���ل بمش���يئة الله , وال يمكن أن تنجح , وذلك بإصرار شعبنا على الرد 
بدمائه في كل أرجاء الوطن , خاصة دماء ش���هداء مسيرة العودة الكبرى التي لم تجف بعد 
على حدود غزة , فمن المؤكد أن ش���عبنا بدأ يش���ق طريقا أكثر وضوحًا بعدما تبين له أنه لم 
يع���د يمتلك طريقًا غير طريق المقاومة والجهاد , الطريق التي توصله إلى النصر والتحرير 

إلعادة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف .

فلسطين .. ستبقى 
العزة والكرامة رغم
 زمن الذل والمهانة

 عاطف صالح المشهراوي 

بقلم د. وليد القططي

خدعوه بقولهم: »فّوضناك«
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لم يكن قرار الرئيس األميركي ترامب بنقل السفارة األميركية 
إلى مدينة القدس العربية الفلس���طينية المحتلة في ش���هر 
رمضان من العام 2018م بالقرار أو التوجه األميركي التاريخي 
الجديد في تاريخ الصراع العربي اإلس���رائيلي بوجه عام, وفي 
الس���لوك التاريخي للسياس���ة الخارجية األميركية المتحيزة 
والداعمة بش���كل كامل للمستعمرة اإلسرائيلية الكبرى بوجه 
خاص في مختلف تصرفاتها وسلوكياتها المخالفة للقوانين 

واألعراف الدولية.
بل يمك���ن القول باختصار. ان الرئيس األميركي ترامب أنهى 
به���ذا القرار على عقود م���ن المحاوالت والمس���اعي المماثلة 
للعديد م���ن القيادات والسياس���يين األميركيي���ن الموالين 
إلس���رائيل والتي لم يكتب لها النجاح منذ مطلع العام 1980 

تقريبا.
والمتتبع لمثل هذه المحاوالت والمساعي الصهيو � أميركية 
يجد ان له���ا جذورًا تاريخية بدأت منذ العام 1953م وتحديدا 
في 13 يوليو حين ) قامت إس���رائيل بنق���ل وزارة خارجيتها 
من ت���ل أبيب إل���ى القدس, األمر ال���ذي دف���ع إدارة الرئيس 
األميرك���ي ايزنهاور حينه���ا إلى عدم التعامل الرس���مي من 

قبل الدبلوماس���يين األميركيين مع المسؤولين اإلسرائيليين 
كردة فع���ل رافضة لذلك التصرف األح���ادي العتباره حينها 
محاولة إسرائيلية لدعم مطالباتها بان تكون القدس عاصمة 
إلس���رائيل, إال ان الوالي���ات المتح���دة األميركية وبعد س���نة 
ونصف من المقاطعة تراجعت أمام تصميم إس���رائيل, ففي 
12 نوفمبر من العام 1954م س���مح للسفير األميركي الجديد 
إلى إسرائيل ادوارد لوسون بتقديم أوراق اعتماده في القدس 

منهيا بذلك المقاطعة من الناحية الفعلية.
أما بالنس���بة لما يتعلق بمح���اوالت نقل الس���فارة األميركية 
إل���ى القدس خصوصا. نجد ان جذورها ب���دأت منذ مطلع عقد 
الثمانينيات من القرن العش���رين تقريبا حينما) ذهب الحزب 
الديمقراطي األميركي إلى تأييده لبرنامج إسرائيل السياسي 
ال���ذي يدعو إلى نقل الس���فارة األميركية إل���ى القدس, حيث 
اش���تمل برنامجه في عام 1984م عل���ى القرار التالي: يعترف 
الحزب الديموقراطي بوضع القدس المقرر كعاصمة إلسرائيل 
ويؤيده , وينبغي للداللة على ذلك نقل السفارة األميركية إلى 
القدس ( � صحيفة النيويورك تايمز األميركية 1984/7/18م.

وفي ) تلك الس���نة ذاته���ا – أي 1984- وافقت لجان مجلس 

النواب الفرعي���ة للعمليات الدولية ولش���ؤون اوربا والش���رق 
األوسط على قرار غير ملزم ينص على ان الكونجرس األميركي 
يش���عر بأنه ينبغي نقل الس���فارة األميركية إلى القدس في 
اقرب تاريخ ممكن ( � صحيف���ة النيويورك تايمز األميركية , 

بتاريخ 1984/10/3م.
وكذلك فعل مايكل دوكاكس في حملته االنتخابية في العام 
1988م, حيث أعلن اس���تعداده لنقل السفارة األميركية إلى 
القدس في حال نجاحه في االنتخابات الرئاسية, وكذلك فعل 
بي���ل كلينتون في الع���ام 1992م , حين وصف برنامج الحزب 
الديموقراطي القدس بأنها عاصمة إسرائيل ولكنه لم يذهب 

إلى حد الحث على نقل السفارة إليها.
والمالح���ظ انه ومنذ العام 1980م أي قبل 38 س���نة مع إعالن 
إسرائيل ما أسمته بالقانون األساسي والذي ) أعاد تأكيد ضم 
مدينة الق���دس واتخاذها عاصمة دائمة لها ودعوتها بعثات 
مختلف الدول إلى نقل س���فارتها من تل أبيب إلى القدس , 
قام���ت بعض الدول بالس���ير وراء هذا القان���ون, ولكن أغلبية 
الدول رفضت نق���ل بعثاتها إلى الق���دس, مما جعل كال من 
مجلس األمن والجمعية العامة يتدخالن إلصدار قرارات تلوم 

إسرائيل على هذا الموقف , وتعلن بطالن كافة اإلجراءات التي 
تستهدف تغيير الطابع العمراني لمدينة القدس وتكوينها 
الديموغرافي وهيكلها المؤسسي ومركزها القانوني , وطلب 
مجل���س األمن من الدول التي نقل���ت بعثاتها إلى القدس ان 
تس���حبها , واس���تجابت أغلبية الدول التي كان���ت قد نقلت 
س���فاراتها إلى القدس لهذه القرارات وأعادتها مرة ثانية إلى 
تل أبيب ( � )د. جعفر عبد الس���الم علي ,دراسات في القانون 

الدولي والشريعة اإلسالمية , بيروت / لبنان , ط 1/ 1999م(
ولكن الوالي���ات المتح���دة األميركية قد غي���رت من موقفها 
بعد ذل���ك في عهد الرئيس األميركي بي���ل كلينتون واصدر 
الكونجرس األميركي قرارًا بدعم نقل الس���فارة األميركية إلى 

القدس في نهاية العام 1997م .
خالصة األمر ان ما ق���ام به الرئيس األميركي ترامب في العام 
2018م ليس إال امتدادًا لعقود طويلة من المحاوالت الصهيو 
� أميركية لتغيير الطابع السياسي والقانوني لمدينة القدس 
الفلس���طينية, وليس كما يدعي البعض من الجهلة بالتاريخ 
بأنه اس���تثناء في تاريخ الدع���م والتحي���ز األميركي الكامل 
للسياسة اإلسرائيلية تجاه القدس عاصمة فلسطين األبدية.

محمد بن سعيد الفطيسي
الجذور التاريخية لمحاوالت نقل 

السفارة األميركية للقدس

في مارس الماضي أطلق بعض نشطاء شبكات التواصل االجتماعي في غزة حملًة 
بعنوان »فّوضناك« دعمًا لس����يادة الرئيس محمود عباس ليصمد أمام الضغوط 
األمريكية كي ال يقبل بصفقة القرن أو صفعة القرن كما س����ماها سيادته، وفي 
نف����س الوقت انطلقت حملة موازية في م����دن الضفة الغربية بعنوان »بايعناك« 
تحمل نف����س المضمون. الحملتان تزامنتا مع إطالق حزم����ة جديدة من إجراءات 
إنهاء االنقس����ام المباركة التي يس����ميها أهل غ����زة- زورًا وبهتان����ًا- »عقوبات« 
متناس����ين ما أنعم عليهم س����يادته من بحبحة في الكهرباء وقصقصة للرواتب 
ودكدكة للعواطف، ومتجاهلين نصيحة أحد كبار التبيعة بالش����رب من بحر غزة 
الُملّوث كحل لكل األزمات والمشاكل االقتصادية والنفسية الجانبية الناتجة عن 

تلك اإلجراءات المباركة. 
وف����ي كل األحوال فإن الحملتي����ن لتفويض ومبايعة الس����يد الرئيس للصمود 
والتصدي أمام الضغوط األمريكية ومن ورائها اإلسرائيلية ومعها ضغوط نواطير 
الكاز العرب في حد ذاتهما وفي هذا االتجاه حملتان إيجابيتان ووطنيتان خاصة 
وأن المط����روح أمريكيًا هو تصفية القضية الفلس����طينية ولي����س حلها، وكانتا 
ستكونان أكثر انتش����ارًا وأوسع مشاركة لو أنهما كانتا في سياق وطني وحدوي 
عام وفي بيئة سياسية ووطنية أكثر انسجامًا واتفاقًا على المستوى الوطني، ومع 

ذلك فهما أحد وجوه الحقيقة التي لها أكثر من وجه. 
الوجه اآلخر للحقيقة أخفاها عن السيد الرئيس بطانة السوء والحاشية النهيبة 
من األتباع الفرحين بما أغدق عليهم س����يدهم م����ن وظائف ومناصب وُأعطيات 
وهب����ات لهم ولمن حض����ر من أوالدهم ومن لم يحضر م����ن ذراريهم، ومن العالة 
المبتهجين بما آتاهم ولي أمرهم من فضله وأنعم عليهم من خيره. هؤالء األتباع 
العالة خدعوه بدل أن ينصحوه وكذبوه ولم يصدقوه وأضروه من حيث زعموا أنهم 
ينفعونه، فزينوا له قراراته الخاطئة ليراها حس����نة وجّملوا له إجراءاته العقابية 
ليراه����ا مفيدة... فكانت النتيجة عدم التقدم في معظم هذه الملفات ألس����باب 

موضوعية وذاتية.
ف����ي ملف حركة فتح التي قادت النضال الوطني عق����ودًا من الزمن وقّدمت آالف 
الش����هداء والجرحى والمعتقلي����ن انتهى المطاف بها ف����ي عهده ليتحكم بها 
فريق الس����لطة المرتبطة مصالحهم بها وجعلوا س����قف الحركة السياس����ي هو 
سقف السلطة، وحّولوها من حركة تحرر وطني إلى حزب السلطة بعد أن فّرغوها 
من مضمونها الث����وري والنضالي لتعيش على ذكريات الزم����ن الثوري الجميل، 
وأغرق����وا كوادرها أو من حالفه الحظ منهم بوظائف بيروقراطية بدل االنش����غال 
بالهم الوطني العام. وفي عهده انقس����مت حركة فتح على نفسها بسبب خالفه 
الشخصي مع القيادي في الحركة محمد دحالن على أرضية التنافس على القيادة 

والمواقع وتوزيع تهم الفشل أمام حماس. 
وفي ملف المنظمة التي كانت بيتًا للكل الفلس����طيني وحامية للثوابت الوطنية 
وقائدة للمش����روع الوطني أصبحت بعد مش����روع أوسلو وخاصة في عهده تعاني 
من أزمة في الش����رعية الثورية والقانونية بعد أن ابتلعتها مؤسسات السلطة أو 
كادت، وبعد أن ُهرس الثوار في طاحونة السلطة التي ال تتوقف، وبعد أن أصبحت 
تستخدم عند الحاجة لتجديد شرعية الرئيس المتآكلة بمن حضر من المضمون 
صوتهم أو صمتهم، وبعد أن وقف حجر عثرة أمام بناء وتجديد هياكل المنظمة 
بما يتوافق مع المتغيرات الفصائلية وحجم حركتي حماس والجهاد اإلس����المي 

النضالي والش����عبي، وبع����د أن عجزت المنظم����ة عن تجديد المش����روع الوطني 
الفلسطيني وتجاوز مرحلة أوسلو المتجمدة عند المرحلة االنتقالية. 

في ملف الس����لطة التي أريد لها أن تكون جس����رًا للعبور إلى الدولة المس����تقلة 
وتحقيق الحد األدنى من المشروع الوطني على جزء من األرض الفلسطينية، في 
عهده- ومن قبل عهده- أصبحت مقبرة للدولة المستقلة ومدفنًا للمشروع الوطني، 
وتحّولت السلطة من وسيلة إلى غاية في حد ذاتها، بل أصبحت إنجازًا وطنيًا يجب 
الحفاظ عليه، وأداة لقمع مقاومة االحتالل عبر آلية التنس����يق األمني )الُمقدس( 
وبطش األجهزة األمنية للس����لطة... هذا كما أن السلطة في عهده عانت وال تزال 
من أزمة الش����رعية بعد أن انتهت الوالية الدستورية لكٍل من الرئاسة والمجلس 
التشريعي، ولتصبح السلطة في وضعها الحالي بعيدة ُبعد المشرق عن المغرب 
عن البرنامج المرحلي الذي يتحدث عن سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة 
على أرض ُمحررة، ولتكون في النهاية كما وصفها الس����يد الرئيس سلطة بدون 

سلطة تحت احتالل بدون كلفة أو تعمل لدى االحتالل. 
في ملف االنقس����ام والعقوبات لم يكن الحال أفضل ففي عهده حدث االنقسام 
الفلس����طيني الكبي����ر وهذا ال يعني تبرئ����ة حركة حماس من مس����ؤوليتها في 
المش����اركة في حدوث االنقس����ام كونها دخلت س����لطة ال تعترف بمرجعيتها 
القانونية وليس����ت جزءًا من مرجعيتها السياس����ية ولم تدرك أصول لعبتها أو 
ال ترغب في ذلك ولجأت إلى القوة المس����لحة لحس����م خالفها مع فتح بدون ُأفق 
سياسي انتهى المطاف إلى مأزق االنقسام كُمحصلة لمأزق السلطة التي ُأقيمت 
تحت االحتالل، إلى أن وصلنا إلى مأزق المصالحة التي أصبحت أسوأ من االنقسام 
بعد فرض العقوبات على الش����عب الفلسطيني الصامد والمقاوم في غزة، فطّبق 
نوٌع جديد من التمييز بين أبناء الش����عب الفلس����طيني الواحد على حسب مكان 
السكن، وانطالقًا من فرضية خاطئة ترى بأن الضغط على الناس في غزة سيؤدي 
بهم إلى االنفجار في وجه حماس، ووفق رؤية غير أخالقية ترى في وسيلة تجويع 
الناس وإذاللهم طريقًا إلنهاء االنقس����ام عماًل ُمبررًا بدل الحوار الوطني... فكانت 
النتيجة أن االنقس����ام  تعّمق وذهب نح����و االنفصال- تمامًا كما ُيريد االحتالل – 
وازداد عدد األش����قياء من الفقراء والبؤساء والُمعدمين وتأثر بتلك العقوبات أبناء 

فتح أواًل وعموم الشعب الفلسطيني في غزة ثانيًا وأخيرًا حركة حماس. 
في ملف االحتالل واالس����تيطان ألم يتضاعف عدد المستوطنين والمستوطنات 
أكث����ر من مرة منذ إنش����اء الس����لطة وبش����كل متس����ارع في عه����ده ليصل عدد 
المستوطنين إلى ما يقرب من 800 ألف مستوطن وتلتهم المستوطنات حوالي 
نصف مساحة الضفة الغربية، وتواترت عملية تهويد القدس وأسرلتها، واستمر 
بناء الجدار العازل ليلتهم المزيد من أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة التي 
تبّخرت تحت وطأة المس����توطنات، فلم يعُد م����كان أو معنى لحل الدولتين الذي 
ُأقيمت عليه ما ُيسمى بالمسيرة السلمية ومشروع السالم الفلسطيني الُمختزل 

في اتفاقية أوسلو. 
وختامًا بالتأكيد ال يمكن تحميل السيد الرئيس المسؤولية عن كل ذلك اإلخفاق 
بشكل كامل خاصة وأن بعضها من فعل االحتالل وبعضها شاركه فيها أطراف 
فلس����طينية أخرى وبعضها بس����بب الظروف اإلقليمية والدولية القاهرة... ولكن 
ما تبقى من مس����ؤولية يتحملها بش����كل جزئي كافية إلعادة النظر في حملتي 

»فوضناك وبايعناك«.

النكبة الفلسطينية ..
تم���ر علينا هذه الذكرى وس���ط تصاعد الهجمة الصهيونية العنصرية ضد كفاح ش���عبنا 
الفلسطيني ، فمازال الدم الفلسطيني المتدفق في خاصرة هذا الوطن الحبيب الجريح يروي 
ظمأ آالم أرضن���ا المغتصبة ، فمعركتنا مع االحتالل لم تنته بعد وهي متواصلة مع تواصل 
انتهاكات واعتداءات االحتالل البربرية ، ال تنتهي إال بانتهاء االحتالل ، فالسنوات الطويلة 
من عمر االحتالل لم ولن تفلح في فصل شعبنا عن أرضه ، وإنما زادته إيمانًا وتشبثًا وتعلقًا 

بها .
حقًا أن النكبة ألمت بنا بعد احتالل وطننا عام 1948 ومن ثم إنشاء الكيان الصهيوني على 
أنقاضه بعد تدمير مدننا وقرانا عن وجه أرض وطننا , ناهيك عن المجازر الجماعية والفردية 

وتشريد مئات ألوف الفلسطينيين إلى مختلف المنافي القريبة والبعيدة .
فالكارثة التي أصبحت ُتس���مى النكبة أو النكسة ال تزال مس���تمرة وال ُيمكن محو آثارها إال 
بإزالة االحتالل المس���بب لها , ومن ثم إعادة األرض التي س���لبها واغتصبها وإعادة الحقوق 
ألصحابها وأهلها الفلسطينيين الشرعيين , فاألوطان ال ُتستعاد إال بالمقاومة والجهاد وبذل 
الغالي والنفيس في س���بيلها وتوحيد وتكاتف وحدة الصف الفلس���طيني على المستوى 
الجماهيري والفصائلي ، لذا وجب علينا بناء جيل واِع واعد يتحلى بالدين والجهاد قادر على 
تحمل مس���ؤولياته تجاه نفس���ه ووطنه ومواصلة اإلعداد والتجهيز الجيد لمعركة التحرير 
الكبرى بكافة السبل والوسائل وفي مقدمتها التسلح بالعلم والمعرفة واألخالق وتقوى الله .

س���بعون عامًا مضت من عمر النكس���ة التي يترقب كل حر في ذكراه���ا األليمة والموجعة 
والمفجع���ة ما الذي س���تؤول إليه األمور مع مس���يرات العودة الكبرى , وك���ي ال أعود كثيرا 
إلى الوراء أود اإلش���ارة هنا إلى أن نكبتنا نحن الشعب الفلس���طيني بدأت قبل أيار 1948 , 
فالحقيقة أنها بدأت عام 1917 يوم أن أعطى المجرم بلفور وعده للكيان الصهيوني بإقامة 

وطن قومي باطل لهم في وطننا فلسطين .
لم تتردد بريطانيا في تنفيذ هذا الوعد الظالم بمنح فلس���طين لليهود وفتح أبواب الهجرة 
واالستيطان على مصراعيها أمام المستوطنين وتسليح عصاباتهم بأحدث األسلحة آنذاك , 
وتوفير كل السبل إلنشاء كيانهم المزعوم رغم كل التضحيات التي قدمها شعبنا للحيلولة 
دون ضياع الوطن فقد أخفقت لألس���ف في التحرير , وانتهى جزء من الوطن بتوقيع اتفاق 
أوسلو إلقامة سلطة ال تزال تحت االحتالل , فيما ال يزال جزء آخر في ظل انقسام فلسطيني 

مرير ومدمر وظروف إقليمية ودولية مغايرة .
حق���ًا أن نكبتنا تتجدد كل ع���ام , بل كل لحظة في ظل هذه األوضاع المأس���اوية , ولكنها 
جاءت هذا العام لتكون ش���اهدًا عل���ى نكبة إضافية عندما أعلنت أمي���ركا متحدية العالم 
بنقل سفارتها للقدس وإعالنها بأنها عاصمة لما ُيسمى إسرائيل رغم معالمها وقداستها 
اإلس���المية والعربي���ة . بقي لن���ا الق���ول : إن كل المحاوالت التركيعي���ة لتصفية قضيتنا 
الفلس���طينية ستفش���ل بمش���يئة الله , وال يمكن أن تنجح , وذلك بإصرار شعبنا على الرد 
بدمائه في كل أرجاء الوطن , خاصة دماء ش���هداء مسيرة العودة الكبرى التي لم تجف بعد 
على حدود غزة , فمن المؤكد أن ش���عبنا بدأ يش���ق طريقا أكثر وضوحًا بعدما تبين له أنه لم 
يع���د يمتلك طريقًا غير طريق المقاومة والجهاد , الطريق التي توصله إلى النصر والتحرير 

إلعادة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف .

فلسطين .. ستبقى 
العزة والكرامة رغم
 زمن الذل والمهانة

 عاطف صالح المشهراوي 

بقلم د. وليد القططي

خدعوه بقولهم: »فّوضناك«
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غزة / االستقالل: 
تعك���ف أندي���ة الدرجة الممت���ازة على عقد اجتم���اع لها بمقر عمي���د األندية 
الفلسطينية نادي غزة الرياضي, بحضور اتحاد كرة القدم وعدد من الشخصيات 

الرياضية.
وتم تحديد اليوم الخميس موعدًا مبدئيًا لعقد االجتماع ، أو مطلع األسبوع القادم 
، به���دف بحث عدة مواضيع من بينها إلغاء الهبوط الموس���م المقبل، أو تغيير 
اآللية من خالل هبوط نادي واحد للدرجة األولى ، وصعود 3 أندية ، بهدف زيادة 
أندية الدرجة الممتازة ل� 14 ناديًا ، من خالل التشاور مع اتحاد الكرة وعقد جمعية 
عمومية الحقًا. و تخفيف األعب���اء المالية الُمرهقة على عاتق األندية ، من خالل 

تخفيف الضغط على األندية واالعتماد على أبنائها بشكل أكبر .

غزة / االستقالل
انطلقت منافسات بطولة عائدون الرمضانية 
الثاني���ة لك���رة الق���دم عل���ى ملع���ب بلدية 
النصيرات المعش���ب، الت���ي تنظمها بلدية 
النصي���رات، وذلك بمش���اركة 42 عائلة من 
عائالت النصي���رات . وتأتي هذه البطولة في 
إطار توطيد العالقات بين عائالت النصيرات 
والعمل على تقوية أواصر المحبة واألخوة بين 

أبناء العائالت من خالل هذا النش���اط الكروي 
ال���ذي ينظم لفرق العائالت ف���ي النصيرات 
للعام الثاني على التوالي .  وافتتحت البطولة 
بلقاء عائلتي المغاري والطالع والتي انتهت 

بفوز عائلة المغاري )0/2( .
وجمعت المباراة الثانية من البطولة بين فريق 
عائلة صيدم وعائلة درويش وانتهت المباراة 

بفوز األخير )0/1( .

وف���ي اللقاء الثالث فاز فريق عائلة عبد العال 
على نظيره فريق عائلة نوفل )0/1( .

وفي ختام اليوم األول فاز فريق عائلة محارب 
على فريق عائلة الحاج )0/1( .

يشرف على البطولة لجنة مكونة من توفيق 
البابل���ي، وطلعت ج���اد الله، ونصر س���المة ، 
وهان���ي أبو صبح���ة، ورزق درويش، وياس���ر 

الحواجري .

غزة / عبدالله نصيف:
بدأت األندية الغزية استعداداتها مبكرا ، الستحقاقات 
الموس���م القادم ، لبط���والت الدوري الغ���زي بمختلف 

درجاتها .
فف���ي نادي التفاح الرياضي ، أح���د أندية دوري الدرجة 
األولى ، أعلن مجل���س إدارة النادي عن تعيين الكابتن 
توفيق الهندي ، مديرًا فنيًا للفريق األول في الموس���م 

المقبل.
وس���بق للهندي تدريب الفريق، حيث نجح في صعود 
الفري���ق م���ن دوري الدرجة الثانية إل���ى األولى، ثم إلى 

الممتازة في الموسم الذي يليه .
ويأمل نادي التفاح، في العودة لدوري الدرجة الممتازة، 

بعدما هبط قبل موسمين.
فيما أك���دت مصادر مطلعة بن���ادي الهالل عن توصل 
الن���ادي التفاق مبدئي مع الكابتن وليد س���الم ، لتولي 
مهمة تدريب الفريق األول لكرة القدم بالنادي الموسم 

المقبل .
وعقد مجلس إدارة النادي جلسة مع الكابتن سالم خالل 
األيام الماضية ، حيث تم التوافق من حيث المبدأ على 
تولي المهمة ، بانتظار عقد جلسة أخري مطلع األسبوع 
المقبل ، لإلعالن رس���ميًا في حال ت���م التوصل التفاق 

نهائي.
وعمل سالم ألكثر من 15 عامًا في قطاع الناشئين بنادي 
الهالل ، قبل أن ينتق���ل للعمل بنادي الصداقة قبل 5 

أعوام ، مع العلم أنه شارك في دورة تدريب Bمؤخرًا .
هذا و ح���دد المدير الفني أحمد عبد الهادي موقفه من 
تدريب شباب رفح الموسم المقبل ، عقب رحيل المدرب 

أمين عبد العال بنهاية الموسم األخير.
وقال عب���د الهادي إنه جرت مفاوضات ودية بينه وبين 
عضو إدارة من شباب رفح بخصوص تدريب الفريق ، إال 
أن األمور لم تأخذ الصيغة الرس���مية حتى اآلن ، مؤكدا 
أنه في حال تولى تدريب الفريق سيكون طموحه األول 
إعادته لطريق األلقاب. يش���ار إلى أن عبد الهادي درب 
ش���باب جباليا في الموسم األخير ، وحقق معه نجاحات 
ملحوظ���ة بقيادته للمركز الخامس في الدوري الممتاز ، 

والوصول لنصف نهائي الكأس .

اجتماع هام ألندية غزة  انطالق بطولة عائدون الثانية الرمضانية 

الهنــدي مديــرًا فنيــًا للتفــاح و سالــم للهــالل 

االستقالل / وكاالت:
كش���فت صحيفة “جازيتا ديللو سبورت” اإليطالية أن نادي 

باريس س���ان جيرمان الفرنس���ي قد توصل التف���اق نهائي مع 
أسطورة حراسة مرمى إيطاليا، ويوفنتوس، جيانلويجي بوفون، حول 

التعاقد معه خالل سوق االنتقاالت الصيفية . وكان جيانلويجي بوفون 
قد أعل���ن رحيله عن صف���وف ناديه المفضل يوفنت���وس اإليطالي ، بعد 

سنوات رائعة من التألق مع السيدة العجوز .
وأش���ارت الصحيف���ة اإليطالية أن بوفون قد اجتمع مع مس���ؤولي 

باريس س���ان جيرم���ان ، وتم االتفاق على كل ش���يء ، وأصبح 
تعاقد النادي الباريس���ي مع الحارس األس���طوري بوفون 

مسألة وقت.
وأضافت الصحيفة أن جيانلويجي بوفون سيتعاقد مع 
باريس سان جيرمان لمدة موسمين براتب سنوي يقدر 

بأربعة ماليين يورو، واإلعالن الرس���مي عن هذه الصفقة 
سيكون خالل الساعات القادمة .

وأش���ارت الصحيفة أن األلماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان 
يرغ���ب في التحدث م���ع ألفونس أريوال حارس مرمى باريس س���ان جيرمان 

األساسي حول تعاقد الفريق مع بوفون.
ويبدو أن أريوال مرحب بش���دة بتعاقد باريس س���ان جيرمان مع جيانلويجي 
بوفون الذي بالتأكيد س���يتعلم منه الكثير خالل الفترة التي سيقضيها 

الحارس اإليطالي مع الفريق .

االستقالل / وكاالت: 
أكد هاري كين ، نج���م نادي توتنهام، أن منتخب 
إنجلترا قادر على حمل كأس العالم في روسيا، حيث 

تم اختياره كقائد للمنتخب.
و يأمل منتخب األس���ود الثالثة، ف���ي تعويض الخروج المبكر في يورو 

2016 على يد ويلز، بتقديم إنجاز في كأس العالم .
وعل���ى الرغم من أن إنجلترا قد فازت بكأس العالم في 1966 فقط، إال 

أنه يظن منتخب بالده له فرصة في كأس العالم .
وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه من المستحيل أال يحلم بحمل كأس 
العالم، متابًعا "هذه أكبر منافس���ة في العالم، سيكون حلًما ضخًما 

اللعب فيه، مستحيل أن أال أفكر في ذلك".
وأكمل "اعتقد أننا نستطيع أن نفوز بها، أي شخص يستطيع ذلك، 
ال أستطيع أن أجلس هنا وأقول إننا لن نربح، ألننا يمكن أن نفعلها 

، هذه هي عقليتي".
وأردف "أعرف أن هن���اك الكثير من الالعبين يريدون الفوز باللقب"، 
مؤكدا أن األمر س���يكون صعًبا للغاية ، هن���اك فرق كبيرة في كأس 
العالم، لكنه يس���تحق القتال من أجله . وزاد بقوله "حلم رفع الكأس، 
أظن أن الجميع لديه ذلك، هذه فرصتنا نحن في طريقنا للقتال وإعطاء 
أفضل ما لدينا". واس���تطرد "ربما نخشى أن نقول هذا بسبب ردة فعل 
اإلعالم أو المشجعين، ما أريد قوله أننا نريد الفوز بكأس العالم، ألن كل 

بلد تريد ذلك". 

هاري كين: إنجلترا 
تستطيع الفوز 
بكأس العالم 

باريس سان 
جيرمان 

يخطف بوفون
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يعلمون ظاهرًا 
من األمر!

يا إنسان! تزدرد الطعام اللذيذ وتنهل 
الشراب الس���ائغ.. وتنتظره مساًء في 
شهر الصبر على أحّر من الجمر.. تودعه 
معدت���ك مطمئن���ًا أنها س���تهضمه 
وتفيد به جسدك.. تعطيك به الطاقة 
والقدرة على العمل واستمرار الحياة.. 
فهل س���ألت نفس���ك: من الذي يأمر 
المعدة بهضمه ليصبح بشكل السائل 
»الكيموس«  يس���مون  ال���ذي  اللبني 
ث���م تدفعه إلى األمع���اء الرفيعة كي 
تمتصه فترس���له للدم الذي يس���ري 
في عروقك من أوسعها إلى أضيقها، 
فيص���ل إلى كل عضلة في جس���مك 
؛ فيحت���رق بحرارة اتحاد األكس���جين 
اآلتي م���ن الرئتين م���ع هيموجلبين 
الدم مولدا الطاقة التي تحرك العضلة 
فترتفع اليد وينثني اإلصبع وتس���ير 
القدم، وتشتغل خاليا الدماغ وتزودها 
الحواس بالمعلومات، فتختزنها لحين 

الحاجة إليها والضرورات..
أم هل تس���اءلت: من الذي يأمر القلب 
ليدف���ع هذا ال���دم ويس���تقبله بدون 
توقف مدى حياتك ولو توقف لتوقفت 
الحياة؟ يقول علماء األحياء والبيولوجيا 
: إنها من األعمال الالإرادية التلقائية! 
ويخصصون لها مصدرا عصابيا عقديًا 
ف���ي العم���ود الفقري للكائ���ن الحي، 
مفرقي���ن بينها وبي���ن العمل اإلرادي 
الذي مبعثه الدماغ القابع بالجمجمة.. 
» يعلمون ظاهرًا م���ن الحياة الدنيا..«  
والصحيح أنها الروح التي أودعها الله 
تعالى في خلقه، وما األجهزة والخاليا 
إال موصالت ألوامرها التي هي من أمر 
الله.. ولوال أمر الله ما عملت وال أوصلت.. 
أال فلنقْل: س���بحان الله الخالق البارئ 
المصور له األسماء الحسنى والصفات 
الكاملة العليا.. ولنحمد الله على نعمه 

ظاهرًة وباطنة!

بقلم: �أ.رفيق �أحمد علي

أفكار مقترحة الستغالل اإلجازة الصيفية

َم َقاَل  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِه َصلَّ  َرُسوَل اللَّ
َّ

 َرَوى مس���لم عن ِعَياض اْلُمَجاِشِعّي َأن

في الحديث القدس���ي: )َو َأْنَزْلُت َعَلْيَك ِكَتاًبا اَل َيْغِس���ُلُه اْلَماُء، َتْقَرُؤُه َناِئًما 

َوَيْقَظاَن(.

قاَل الّنووي : معنى قوِله: )َو َأْنَزْلُت َعَلْيَك ِكَتاًبا اَل َيْغِسُلُه اْلَماُء (: محفوٌظ في 

هاُب، َبْل َيبقى َعَلى مَمرِّ األزماِن. انتهى.  إليه الذَّ
ُ

ق دوِر، اَل يتطرَّ الصُّ

 و قد كان من قبلنا يكتبوَن بنوٍع مَن الحْبِر ينمحي، بتعّرضه للماء.

َو معنى َقوله: ) َتْقَرُؤُه َناِئًما َو َيْقَظاَن (: معناُه يكوُن محفوظًا لَك في حالتي 

وم واليقظِة، ِوقيَل : َتْقرُأه في ُيْسٍر وُسهولٍة(. النَّ

و قيَل : تقرأه على أي حالٍة قائمًا و قاعدًا و على جنب مضطجعًا كالّذْكِر.

ِكٍر(. ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ ْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّ قال تعالى ) َوَلَقْد َيسَّ

حفظ الصدور أعظم خصائص األمة: 

قال ابن الجزري: ) إن االعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور، ال 

على حفظ المصاحف والكتب، أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه األمة(.

♦حفظ القلوب هو مصداق البشارة الواردة عن األنبياء السابقين في وصف 

هذه األمة : أخرَج ابُن أبي حاتم عن قتادَة قاَل: لما أخَذ موس���ى عليه السالم 

األلواَح قاَل: )يا رّب إني أجُد في األلواِح أمًة أناجيُلهم في قلوِبهم فاجعْلهم 

أمتي، قاَل: تلك أمُة أحمَد(.

من كتاب فضائل القرآن الكريم وتالوته للدكتور أحمد عبد الكريم.

ومضـــات

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين وعلى آله 
وصحبه الغر الميامين وبعد :  أيها اإلخوة األحباب األفاضل/ 

جاءت إجازة الصيف، كل بيت يس����تعد لها بطريقته الخاصة، تمر 
األيام بس����رعة دون أن نلحظ، ويكبر صغارنا أسرع مما نتخيل، حتى 

أن األم تقول: ال أعرف متى أصبح عمرك ثالثين أو أربعين سنة. 
أيه����ا األحباب األفاضل لق����د خلنا في  اإلج����ازة الصيفية الطويلة، 
تل����ك اإلجازة التي ينتظرها ماليين الط����الب والطالبات من أبنائنا ؛ 
ليس����تريحوا بها من عناء الس����هر والمذاكرة والذه����اب يوميًا إلى 

المدارس والجامعات والمعاهد . 
.. أخيرًا هّلت علينا ش����هور اإلجازة؛ وقد ودعنا المدارس والكراسات 
والكتب المدرس����ية وأغلقنا الباب وراء االس����تيقاظ باكرًا والنوم مع 
العصافي����ر.. وفتحنا األب����واب على مصراعيها للرح����الت والزيارات، 

لألعراس والسهر؛ وإلى غير ذلك . 
أيها اإلخوة/  هذه اإلجازة ال ينبغي أن تكون عطلة من العمل ، فليس 
في حياة المس����لم » عطلة » وإنما سعيه دائم وعمله مستمر حتى 
َك َكاِدٌح ِإَلى  َها اإِلنَس����اُن ِإنَّ الموت يقول الحق تبارك وتعالى: }َيا َأيُّ

َك َكْدًحا َفُمالِقيِه{ .  َربِّ
كم����ا أن هذه اإلجازة ليس����ت فرص����ة للمعاصي والمنك����رات ، فما 
دمنا نأكل من رزق الله ، ونمش����ي على أرضه ، ونس����تظل بسمائه ، 
ونستنش����ق هواءه ، فال ينبغي لنا أن نعصيه في طرفة عين ، ال في 

سفرنا وال في إقامتنا . 
بت من األقدار واألخبار ..  أيها اإلخوة .. أقبلت العطلة والله أعلم بما غيَّ

الله أعلم !!كم فيها من رحمة تنتظر السعداء ! 
وكم فيها من بلية ومصيبة تنتظر المبتلين واألشقياء ! 

- نس����أل الله العظي����م رب العرش العظيم بمن����ه وكرمه وهو أرحم 
الراحمين أن يجعل ما وهب لنا من زيادة العمر زيادة لنا في كل خير 

وأن يعصمنا فيها من كل بالء وشر. 
وحول موضوعنا ُأجري اس����تبيان حول اس����تغالل اإلجازة الصيفية 

فكان كالتالي: 
- هل وضعت برنامجًا الستغالل اإلجازة الصيفية ؟ 
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من خالل هذا االستبيان تأتي أسئلة كثيرة.. تدور في أذهان كثير 
من الناس، كيف أقضي اإلجازة؟ كيف أستفيد من الفراغ الطويل؟ 
أين أقضي اإلجازة؟ ما البرامج المناسبة التي علّي أن أطبقها في هذه 

اإلجازة الطويلة!! 
َتِج����د أنه ال أب وال ش����اب راض وال مجتمع مرت����اح ، بالكيفية التي 

نستفيد منها من اإلجازة الصيفية . 

فها هو العام الدراس����ي قد انتهى لتبدأ اإلج����ازة الصيفية لطالب 
المدارس والجامعات وأساتذتهم . 

س����يّتِجه األطفال لمنازلهم واللعب بالش����وارع والنزول لألس����واق 
والشوارع العامة التي تخلق مشاكل يومية نتيجة االحتكاك واتجاه 
الشباب لقضاء أوقات الفراغ في ممارسة أي عمل أو نشاط قد يقود 
لالنحراف والجريمة وإيذاء المس����لمين .. ويكف����ي أن يالحظ أولياء 
األمور المشاكل اليومية التي تحدث نتيجة بقاء أوالدهم في المنازل 
طوال ساعات النهار وما يس����ببونه من ضغط و أعصاب ووجع رأس 

تجعله يسأل متى تبدأ الدراسة ، ومتى تفتح المدارس أبوابها . 
وهذه بعض األفكار المقترحة الستغالل اإلجازة الصيفية 

وقبل ذلك البد لنا من األمور التالية: 
ُه َعَلْيِه  ى اللَّ أواًل / البد لنا من معرفة قيمة الوقت؛ ومن ذلك َقوله َصلَّ
ى ُيْسَأَل عن أربع وذكر  َم:] اَل َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّ وآله َوَسلَّ
منه����ا.. َعْن ُعُمِرِه ِفيَما َأْفَناُه َوَعْن ِعْلِمِه ِفي����َم َفَعَل َوَعْن َماِلِه ِمْن َأْيَن 

اْكَتَسَبُه َوِفيَم َأْنَفَقُه َوَعْن ِجْسِمِه ِفيَم َأْباَلُه[ رواه الترمذي 
 سؤال الله اإلخالص واإلعانة والتوفيق والسداد. 

يقول ابن مس����عود : »إني ألمقت الرجل أن يكون فارغا ليس هو في 
عمل الدنيا أواآلخرة«. 

 ثانيًا / البد من وضع أهداف لهذه اإلجازة. 
 ثالثًا / التخطيط المسبق. 

أفكار للصغار )10سنوات فأقل( : 
)كالم����ي هذا ليس لم����ن ال يجد فراغا للجلوس م����ع أبنائه.. بل لمن 

يجلس معهم ويأخذ بأيديهم ويحرص عليهم(. 
o استغالل طاقاتهم الكامنة؛ وعدم التفريط فيها. 

o وضع هدف لهم في حفظ جزء معين من القران أو شئ من السنة 
)وباألخص األذكار الشرعية الهامة مثل: الصباح والمساء – الصالة- 
النوم-الخالء...( وممكن االستفادة من كتيب حصن المسلم لما فيه 
من الفائدة العظيمة أو من خالل األش����رطة التعليمية أو كراس����ات 
التلوين فهي نافعة له؛ فالطفل ال ينَس في الغالب – لنتذكر قصة 
ذلك الطف����ل الذي حفظ القران وعمره 7 س����نوات – وكذلك أطفال 
في الصف الثاني االبتدائي يحفظون األربعين النووية ويتنافسون 

فيها ..وغيرها من القصص والشواهد على ذلك... 
أفكار للطالب)10سنوات فأكثر( : 

o توجيه الطالب للمراكز الصيفية؛ لما فيها من النفع العظيم. 
o الذهاب بهم للعمرة..)وعدم تسريحهم هناك(. 

o شراء بعض المجالت النافعة لهم وإشراكهم فيها. 
o التركيز على معالجة قلوب أبنائنا مثل ما نعالج أجسادهم. 

o تحبيب أبنائنا للعلم)العلماء وتقديرهم- المحاضرات العامة- للمكتبات(. 
o االنتباه لهم في استخدام »الدش« ومشاكله )خاصة إذا وضع في 

الملحق أو الديوانيات أو المزارع(. 

o االنتباه لهم في استخدام الكومبيوتر واإلنترنت والبالي ستيشن. 
o رف����ع مس����توى الضعف في جان����ب معين » مثل اإلم����الء أو تنمية 
االستيعاب أو التدرب على مهارة التركيزأو القراءة السريعة.. وغيرها«. 
o تعويدهم على المكث في المساجد والتبكير إليها والحرص على 

نظافتها. 
o الخ����روج معهم إلى الحدائق واألماكن العامة مع التحفظ باآلداب 

الشرعية والحشمة والحرص على األمكنة وتركها خيرا مما كان. 
أفكار عامة للكبار/ 

o الح����رص على ال����دورات الصيفي����ة التي في المراك����ز الصيفية 
والمساجد؛ فهي دائما هامة. 

o الحرص على دورات الحاسب اآللي وغيرها من الدورات التي تعود 
بالنفع . 

o مزاولة الرياضة مع االلتزام باآلداب الشرعية. 
o وضع هدف لحفظ أو قراءة شئ من القرآن أو األحاديث. 

o المشاركة في الرحالت الدعوية للهجر والقرى. 
o المشاركة في المؤسسات الخيرية. 

o زيارة المعارض الدعوية والخيرية في داخل البلد وخارجه. 
o الذهاب للتس����جيالت اإلس����المية وش����راء بعض األشرطة ووضع 

جدولة لسماعها. 
o الح����رص على القراءة واختيار الكت����اب النافع وجعله خير جليس 
في كل مكان وزمان.«ولنتذّك����ر أن هناك من يقرأ الجرائد الرياضية 

لساعات طويلة!! ولو جعلها فيما ينفعه لكان خيرًا وأولى..«. 
o الحذر من التقاعس عن العبادات والميل إلى المحرمات الصغيرة 

والتهاون فيها..وخاصة عند السفر. 
o الدعوة إلى الله بأقل ما تس����تطيع »مثل ذلك الرجل العامي الذي 
يدعو إلى الله عن طريق وضع الفتة خلف سيارته تخبر أنه:«من يريد 
أن يعرف عن اإلسالم شيئًا فليوقفني« فإذا أوقفه أحد جعله يختار 
م����ن حقيبة خاصة بالمطويات الدعوي����ة ذات اللغات المتعددة من 

مكتب توعية الجاليات لعله أن ينتفع بها. 
o عند الذهاب للسفر / البد من حمل الهم الدعوي في كل زمان ومكان. 
o دعوة سائق الليموزين وتعليمه ش����يئا من األذكار أو إفادته بأي 

شئ نافع له وإهداؤه شريطًا إسالميًا. 
o مع سائق الحافلة )وضع بعض األشرطة المرئية والمسموعة في الحافلة(. 
o مع الفنادق »ش����راء كروت األذكار« وهي رخيصة«...ووضعها عند 

االستقبال أو في الغرف. 
o عدم إضاعة الصالة عن وقتها والتهاون فيها. 

o االنتباه لألوالد حال السفر؛ ومراقبتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
o شراء بعض من المصاحف والكتيبات والكروت واألشرطة )و كذلك 
كل ما يحث على اإلسالم والتحّلي به ( وتوزيعها حال السفر وجعلها 

من مصاريف السفر. 

رائد بن �صالح النعيم 

فت���اوى

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم  الجواب /  
على أش���رف الخلق س���يدنا محمد األمين، وعلى آله 

وصحبه أجمعين، وبعد؛ 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

  باإلشارة إلى س���ؤالك المثبت نصه أعاله؛ فنعلمك 
بأن من أفطر لعذر المرض وجب عليه القضاء إن كان 
يرجى برؤه من المرض، ولو كان ذلك بتأخير القضاء 
إلى حين تمكنه من ذلك، وذلك لقوله تعالى: ﴿ َوَمْن 
اٍم ُأَخَر﴾]البقرة:  ٌة ِمْن َأيَّ َكاَن َمِريضًا َأْو َعَلى َس���َفٍر َفِعدَّ
185[، وأما إن كان المرض ال يرجى زواله وكان مزمًنا، 
فالواجب هنا إطعام مس���كين ع���ن كل يوم، لقوله 
ذيَن ُيِطيُقونُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن﴾  تعالى: ﴿ َوَعلى الَّ

]البقرة 184[.
وقد جاء في قرار مجلس اإلفتاء األعلى رقم 129/1 ما 
يأتي: » فيتوجب على المريض مرضًا مزمًنا- ال يرجى 
برؤه-، أو الش���خص الطاعن في السن، الذي ال يقوى 

على الصوم إخراج فدي���ة الصوم، ومقدارها: )إطعام 
مسكين وجبتين( عن كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة 
مس���توى ما ينفق عل���ى طعام العائل���ة التي تخرج 
الفدية، على أن ال تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة 
الفطر التي قدرت هذا العام ب� 8 شواقل، والله تعالى 
ٌة ِمْن  يقول: ﴿َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
ِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن،  اٍم ُأَخر، َوَعَلى الَّ َأيَّ
َع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر َلُه، َوَأْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكْم  َفَم���ْن َتَطوَّ

ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن﴾ ]البقرة: 184[ ».
وعليه؛ فإن لم تستطيعي قضاء األيام التي أفطرتها 
ال حاض���ًرا وال مس���تقباًل، وعجزت ع���ن ذلك حقيقة، 
فعليك أن تخرجي فدية الصوم عن كل يوم، وإن لم 
تستطيعي إخراجها حاضًرا لضيق الحال، فانتظري 
حتى يوس���ع الله تعالى عليك، وتتمكني من ذلك، 

والله تعالى أعلم.
 المفتي /  الشيخ محمد أحمد حسين 

السؤال /  أنا مصابة بأعصاب في المعدة إضافة إلى 
القولون العصبي، وأفطرت بسبب ذلك أياًما كثيرة 

في رمضان الماضي والذي قبله، والصوم شاق علّي 
وال أقدر على القضاء، فماذا يترتب علّي؟  

القرآُن الكريم
 ال يغسله الماء
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رم�ضان بدون نكهة
مع اذان الفجر األول، تبدأ المواطنة أم اياد األشقر بإعداد 
وجبة الس����حور لعائلته����ا على ضوء اللي����دات الخافتة 
وأضواء الهوات����ف النقالة، والعرق يتصبب من جبينها 
وعالمات اإلرهاق والضجر تب����دو واضحة على مالمحها، 
نظرًا النقط����اع التيار الكهربائي ل�20س����اعة متواصلة 
يومي����ًا، بالتزامن مع ارتفاع درجات الح����رارة التي ُتعكر 

صفو يومها.
 وتقول األشقر ل�"االستقالل": " منذ بداية شهر رمضان 
ونحن نعد وجبة الس����حور و االفطار على ضوء الليدات، 
وال نعلم متي ستنتهي معاناتنا ففي كل يوم تتفاقم 

أكثر حتى أصبحنا غير قادرين على التحمل".
 وأضافت األش����قر:" أزمة الكهرباء نغصت علينا حياتنا 
وحرمتنا من الشعور بنكهة رمضان، فمن الصعب إعداد 
وتناول وجبتي اإلفطار والس����حور على العتمة وخاصة 
مع الح����ر، فبداًل من أن نتمتع بروحاني����ات تلك االوقات 
نقضيه����ا بالغصب والص����راخ فال أح����د يتحمل اآلخر 

والجميع ينتظر مرورها".
 وتتاب����ع :" الفرحة والس����عادة بش����هر رمض����ان باتت 

منقوصة ليست فقط أثناء تناول الطعام، فأيضًا حرمت 
الكثير منا من مشاهدة البرامج الرمضانية الهادفة بعد 
االنتهاء من صالة التراويح، والس����هر مع العائلة بشكل 
هادئ ومريح فاألبناء والرجال أصبحوا يفضلون الجلوس 

أمام المنزل في الهواء الطلق هربا من الحر الشديد".
وتوضح، أن النس����اء يش����عرن بأزمة الكهرب����اء أكثر من 
الرج����ال، ألن كل أعمالهن المنزلية تعتمد على وجودها 
كالغس����يل والتنظيف وتجهيز الطعام، مشيرة إلى أن 
اإلرهاق المضاعف الذي يسببه انقطاعها برمضان حول 

حياتهن إلى كابوس ال يطاق.

ال�ضراء بالقطارة
 وأجب����ر انقطاع التي����ار الكهربائي ع����ن البيوت الغزية 
لساعات طويلة ومتواصلة، المواطنين على شراء الطعام 
بكميات قليلة على حس����ب حاجتهم واس����تهالكهم 
اليومي، نظرًا لعدم إمكانية تش����غيل الثالجات وحفظ 

الطعام بداخلها. 
ويقول المواطن أبو خليل الحج ساخرًا :" تخزين الطعام 
بالثالجة أصبح موضة قديمة، احن����ا بغزة تطورنا صرنا 
نش����تري طعامنا بالقطارة على حسب حاجتنا وبنخزنه 

بمعدتنا بدون كهرباء".
 وأضاف الحج خ����الل حديثه ل�"االس����تقالل": " رمضان 
احتياجاته الغذائية كثي����رة وال يوجد كهرباء لحفظها 
ف����ي الثالجات خاصة في فصل الصي����ف، لذلك ُأجبرنا 
على ش����راء الطعام حسب حاجة األس����رة بشكل يومي 
خوفًا من فساده"، منوهًا إلى أن ذلك جعله يتكبد أعباء 
مالية مضاعفة فبعدما كان يتسوق ألسبوع كامل أصبح 

يتسوق ليومًا واحد.
وتاب����ع "نحن مازلن����ا ندفع فاتورة الحصار االس����رائيلي 
والعقوبات التي تفرضها الس����لطة علينا، وال مغيث لنا 
من األزمات المتفاقمة يوما بعد يوم، وعلى رأس����ها أزمة 

الكهرباء والماء والرواتب". 

حولت الليل نهار
ولساعات متأخرة من الليل، يراقب المواطن ياسر حمام 
وص����ول مياه البلدية لعله يتمك����ن من تعبئة الخزانات 
التي يعتمد عليها بشكل أساسي إلنجاز شؤون عائلته، 
خاصة أنه ال يستطيع تعبئتها من محطات تحلية المياه 
على حسابه الشخصي، كونه يعيش ظروفًا اقتصادية 

صعبة.

 ويقول حمام ل�"االس����تقالل":" ع����ادة مياه البلدية تأتي 
في وقت قطع الكهرباء، وبذلك ال يمكن االستفادة منها 
اال قليل، حيث ال يمكن س����حبها من خالل مواتير المياه 
التي تعتمد عل����ى الكهرباء، للخزانات فوق عمارة تضم 

سبعة أسر".
 وأوض����ح، أن أزمة المياه حول����ت ليلهم لنهار، اذ يضطر 
للس����هر ليال حتى يوصل المياه لبيت����ه، حيث يقضي 
الوقت بتعبئة " البراميل" الصغيرة لديه الس����تخدامها 
في أعمال المنزل، كون س����اعات وصلها قليلة ال تكفي 
لتعبئة كافة خزانات العمارة، مش����يرًا أن األمر يش����كل 
مشكلة لديه وللعديد من المواطنين عقب انتهاء شهر 
رمضان، حيث إن تعبئة المياه في الفترة الحالية تكون 
بساعات السحور.  وبين أن كمية استهالك المياه الفترة 
الحالية كبيرة جدًا، نظرًا الرتفاع حرارة الجو التي تجبرنا 
على االستحمام أكثر من مرة في اليوم الواحد، للتخفيف 
من ش����دة الحرارة في ظل عدم وج����ود أدوات لتخفيف 

حرارة الجو كالهوايات والمكيفات وغيرها.
 وناش����د الجهات المعنية والمس����ؤولين بضرورة إبعاد 
الحاجات األساسية للمواطن عن المناكفات السياسية 

بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

العتمة والحر وشح 
المياه..  تسرق فرحة 

غزة برمضان
غزة/ دعاء احلطاب:

 حالة من اال�ضتياء وال�ضجر باتت تخيم على وجوه املواطنني يف قطاع 
غزة، فالفرحة واالبتهاج بقدوم �ضهر رم�ضان باتت منقو�ضة بفعل االأزمات 
املرتاكمة يومًا بعد يوم دون اأي حلول، ب�ضبب احل�ضار اال�ضرائيلي املفرو�ض 

عليهم منذ اأكرث من 11 عامًا، و االجراءات العقابية التى نفذها رئي�ض 
ال�ضلطة الفل�ضطينية بحقهم.  وتت�ضاعف معاناة الغزيني عامة وربات البيوت 

خا�ضة يف رم�ضان يف ظل ا�ضتمرار انقطاع التيار الكهربائي واملياه ل�ضاعات 
طويلة بالتزامن مع ا�ضتداد درجات احلرارة، مما اأدى اإىل اإرباك نظام حياتهم 

و�ضلبهم فرحتهم بطقو�ض رم�ضان وعكر �ضفو اجتماعهم بجل�ضة واحدة.  
ويعي�ض القطاع اأزمة كهرباء كبرية منذ �ضهر، حيث انخف�ض عدد �ضاعات و�ضل 

الكهرباء للقطاع اإىل 4 �ضاعات مقابل 20 �ضاعة قطع.

وتتميز بعض المش���روبات بكونه���ا تحمل فوائد صحية 
كثي���رة للصائم، وتعوض له ما خس���ره، وكذلك تس���اعد 
على عمل الجهاز الهضمي بش���كل س���ليم، فيما تسبب 
مشروبات أخرى مشكالت في الهضم أو ترفع نسبة السكر، 
ل���ذا قدم خبراء في المكمالت الغذائية والبدائل الصحية، 
أفضل خمس���ة مشروبات يمكن تناولها في رمضان، نظرًا 

لفوائدها الصحية المتعددة.
التم���ر الهندي: يحت���وي على كميات كبيرة من الس���كر، 
التي تمد الجس���م بالطاقة، كم���ا يحتوي على مواد تعمل 
عل���ى تهدئة الجه���از العصبي، وعناصر مثل الفس���فور 
والماغنس���يوم، والحديد، ويحتوي كوب كبير )150 ملي( 

من التمر الهندي على 180 سعرا حراريا.
قم���ر الدين: المش���مش ه���و المك���ون الرئيس���ي لهذا 
المشروب، ويحتوي على العديد من الفوائد منها فيتامين 
أ، وفيتامي���ن ج، وفيتامين ب1، ب2، كما أنه مفيد لصحة 
الجل���د، وصحة العي���ن، ويحتوي على كمي���ات كبيرة من 
السكر، وكوب كبير )150 ملي( من قمر الدين يحتوي على 

210 سعرات حرارية.
الخش���اف: يحتوي الخش���اف على التمر والعنب والسكر، 
لذلك فهو مصدر سريع للطاقة، باإلضافة إلى كم كبير من 
المعادن والفيتامينات، إال أنه من أكثر المش���روبات التي 
تحتوي على سعرات حرارية، حيث يحتوي كل )150 ملي( 

على 220 سعرا حراريا.
الكركديه: من المشروبات الشائعة في رمضان، وهو هام 

لمرضى ارتفاع ضغط الدم، ويحمي الجس���م من الجفاف، 
كما أنه قليل السعرات الحرارية، فالكوب الكبير )150 ملي( 

يحتوي على 25 سعرا حراريا، ولكن دون إضافة سكر.
العرق سوس: من أشهر المشروبات الرمضانية، ويحتوي 

عل���ى كمية كبيرة من البوتاس���يوم الت���ي تنظم ضربات 
القلب، باإلضافة إلى الكالسيوم، ويعالج التهابات الحلق، 
والتهابات المعدة، وآالم الصدر، ويهدئ السعال، كما أنه 

غني باأللياف، ومفيد للنظام المناعي.

عدة  الطبية  الدراس���ات  أثبت���ت 

فوائد للصائم ومنها:

1. انخفاض مستوى الكوليسترول 

في الدم وانخفاض نسبة ترسبه 

وهذا  الدموي���ة  الش���رايين  على 

القلبية  الجلطات  بدوره يقلل من 

والدماغية ويجنب ارتفاع الضغط 

الدموي.

2. نقص اس���تهالك السكريات 

وهذا يجعل الجسم يعتمد على 

مخزونه من السكر لحرقه. 

3. الصي���ام فت���رة راح���ة للجهاز 

الهضمي المسؤول عن استهالك 

واستقالب الطعام.

4. يفي���د كب���ح جم���اح النف���س 

وتربيتها بترك بع���ض العادات 

السيئة كالتدخين.

فوائد طبية أفضــل 5 مشروبــات فــي رمضــان
للصوم
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قال األمين 

في المراحل األول���ى لالنتفاضة كانت مراهنة 
قي���ادة الكي���ان الصهيوني عل���ى أن الحركة 
ات الس���ابقة  الجماهيرية ل���ن تخرج عن الهبَّ
لشعبنا التي تكررت بين وقت وآخر منذ بداية 
االحتالل، وأن نارها سرعان ما تخبو ليعود واقع 
اإللحاق االقتصادي واإلحباط السياسي والقهر 
السياسي ليس���يطر على ش���عبنا في الوطن 
المحتل بل إن وزير حرب العدو إس���حق رابين 
تجرأ وأعطى وعدًا بإخم���اد الثورة الجماهيرية 
خالل أيام قليلة، ولك���ن ما أن تيقن العدو من 
أن االنتفاضة � الث���ورة قد ضربت جذورها في 
الحياة الفلس���طينية حتى تواصلت واتسعت 
إجراءاته القمعية واحدة تلو األخرى. استخدم 
العدو في مرحلة مبكرة حرب البيانات حيث قام 
ضباط أمن العدو وعمالؤه بإلقاء آالف النس���خ 
البيانات وبأس���ماء تنظيمات فلسطينية  من 
إس���المية ووطنية محاواًل أن يخلق بذلك حالة 
من االنقس���ام واالضطراب بين صفوف شعبنا 
فيما يخ���ص فعاليات االنتفاض���ة أو عالقات 
الق���وى السياس���ية ببعضها البع���ض ولكن 
ش���عبنا ميز بوعي عميق وبح���دس ال يخطئ 
لغة العدو وخطابه ف���ي البيانات المصطنعة، 
ولقد ساعدت حالة التسييس العالية لشعبنا 
مس���اعدة كبيرة في عملية التبيين والتمييز. 
ومع ان���دالع االنتفاضة أطلق العدو ش���بكات 
عمالئه كأداة حيوية لمخططاته العميقة في 
مواجهة الجماهير. وقد فش���لت حتى اآلن كل 
محاوالت العدو لتش���كيل طاب���ور خامس من 
العمالء وإعادة تجربة االنقس���ام الفلسطيني 

الداخلي في سنوات ثورة 1936 � 1939.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي
بقلم/ خالد �صادق 

مــرايا

أرادوها سجنا فكانت فضاء رحبا للحرية واالنعتاق 
أرادوها قبرا فكانت رمزا للحياة والعيش الكريم 

أرادوها فقرا فكانت اغنى من كل ثرواتهم وذهبهم األسود 
أرادوها قهرا فكانت رمزا للعزة والكرامة والشجاعة والبطولة 

هنا غزة حيث تمضي قوافل النصر لتحط الرحال على ش���اطئها 
الهائج. 

أمواج البحر المتالطم تهتدي إلى شاطئها الجميل والموج يفرد 
جناحيه يحتويها بين ذراعيه

هن���ا غزة تدور في رحابها حيث تدور وفي كل زاوية ترى ملحمة 
وأسطورة

غزة تروي حكاية األلف ليلة وليله على مس���امع أمهات الشهداء 
وتمسح بيدها دموعهم العاشقة

في غزة ترى النور يسقط من حضن السماء ليزيح غمائم سوداء 
تراكمت على وجهها الباسم 

غزة أنشودة الثورة الصاخبة  التي تفجر الطاقات وتشحذ الهمم 
وتعلي الرايات 

غزة انتفاضة العش���ق المنبعثة من تح���ت أديم األرض الطيبة 
والتي ترويها براكين الدماء النازفة

غزة ذاك القلب الشاهد والمشهد عندما ينتصب بشجاعة أمام 
فوهة البندقية ليخترقه الرصاص الجبان 

غزة تلك الضحية التي تقدم أشالءها قرابين للفداء وتحمل على 
عاتقها إيقاظ النائمين والضعفاء 

غزة التي تلد وتربي وتحضن أوالدها الصغار ثم تبعثهم  بحب 
وحنان إلى حضن الوطن بعد ان أدمنت العطاء

في غزة تعلو الرايات ويزغرد صوت الرصاص فرحا بالنصر المبين 
تبرز ابتس���امة الش���هداء الجميلة والتي تكحلها الدماء وتلفها 

تباشير الصبح المنشود 
في غزة تش����دو الطيور فرحا وهى تع����زف لحن الحياة بترنيمة 

االنين الذي يعشعش في كل مكان 
في غزة تحلو الحياة على انشودة الوطن السليب وصيحة األذان 
الخالدة وتسبيحة الفجر العامرة باإليمان, وعندما تتسلل خيوط 
الشمس الدافئة من صفحة السماء تفغر فاها لتستقبل يومها 
الجميل بالضحكات.. فالحزن ال يميتها وال قساوة األعداء فغزة 

عودتنا دائما أن تعلو فوق الجراح. 

في غزة تحلو الحياة 

تهنئة من األعماق
تتق���دم صحيف���ة »االس���تقالل« بأح���ر التهاني 

والتبريكات من الزميل العزيز /

�شفيان نايف ال�شوربجي
رئي�س ق�شم التحرير

 لمناس���بة حصول���ه عل���ى درجة الماجس���تير في 
الصحافة من الجامعة اإلسالمية بغزة.

األف مبارك وعقبال الدكتوراه

االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراس���ة علمية أن نزع 
المنازل  دخ���ول  قبل  األحذية 
خشبية  أرضيات  واس���تخدام 
بداًل من السجاد ومسح األثاث 
بقط���ع ث���وب مبلل ب���دال من 
المواد الكيميائية، من ش���أنه 
المس���اعدة في الحف���اظ على 
رشاقة الجس���م وسالمته، ألن 
هذا يمن���ع تراك���م الجزيئات 
الكيميائية التي تضر بالجسم 
داخل المنزل وق���د تؤدي إلى 

تزايد خطر السمنة.
التي  تلغراف  الديلي  وحس���ب 
أوردت الخبر، فإن الدراس���ة التي 

قدمت للمجم���ع األوروبي للغدد 
الصماء في برش���لونة ذكرت أن 
المواد التي تستخدم يومًيا في 
المنزل تتضمن مواد تتفاعل مع 
إنتاج  على  وتحف���ز  الهرمونات 

الدهون داخل الجسد.
واكتش���ف الباحث���ون أن الغبار 
ومواد التنظيف الكيميائية من 

أكبر مصادر الملوثات.
وبناء على نتائج الدراس���ة حدد 
العلماء نصائ���ح لتفادي تكاثر 
الملوث���ات الت���ي تتفاع���ل مع 
الهرمونات وتحفز الجسد إلنتاج 
الدهون، وفي مقدمتها التركيز 
على اختي���ار األغذية الطبيعية 

الخالي���ة من المبي���دات والمواد 
الكيميائية.

كم���ا أوصوا بن���زع األحذية قبل 
نقل  لتف���ادي  المن���ازل  دخول 
الملوث���ات للداخ���ل، وتعويض 
الس���جاد باألرضيات الخش���بية 
لس���هولة تنظيفه���ا وألنها ال 
تسمح بتراكم الجزيئات الملوثة.

الش���خص  بأن  الباحثون  وصرح 
البالغ يستهلك نحو 50 ميلغراما 
م���ن الغبار يومي���ا، فيما الطفل 
وهذا  الضعفي���ن،  يس���تهلك 
يوضح أهمية الحفاظ على البيت 
نظيف���ا، لكن مع تجن���ب المواد 

الكيميائية.

اخلع حذاءك قبل دخول منزلك لتتفادى السمنة

االستقالل/ وكاالت:
يق���ول العلم���اء إن لدغات البع���وض تثير رد فعل 
تحسس���ي لدى األش���خاص، وعلى خلفية ضعف 
نظام المناعة تؤدي إلى اإلصابة بالتهابات مختلفة 

وبدوره إصابة اإلنسان بأمراض خطيرة متنوعة.
ودرس الباحثون عمل الخاليا المناعية التي تنشط بعد 
لدغة البع���وض، حيث يمكن أن تدمر الجهاز المناعي 
خالل أس���بوع، إن كان عدد اللدغات كبيرًا، وأن النشاط 
الخاص للنظام المناعي بع���د اللدغات أمر خطير على 
 PLOS Neglected“ صحة اإلنس���ان، وفق���ا لمجل���ة
Tropical Diseases”. وخالل التجارب، وجد الباحثون 
أن لعاب البعوض يمتزج م���ع هيكل النظام المناعي 
بعد اللدغة األولى، حيث يمكن للمالريا وحمى الضنك 

وغيرها من األمراض اختراق الجسم.

االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراس���ة س���ويدية حديثة، أن النوم لفترات 
طويلة أثناء يوم العطلة األس���بوعي، يقي من خطر 

الوفاة بأمراض القلب.
وأوضح الباحثون من معهد "كارولنسكا" البحثي في 
الس���ويد، أن األش���خاص عادة ما يتعرضون لفترات 
نوم قصيرة طوال أيام األسبوع، تبلغ 5 ساعات يومًيا، 
وتقل عن المعدل الطبيعي للنوم، الذي يبلغ حوالي 

7 - 8 س���اعات. وأضاف���وا أن قلة الن���وم لياًل تعرض 
األشخاص في الغالب لخطر اإلصابة والوفاة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية.
وتهدف الدراس���ة، إلى رصد التأثي���ر الذي يحدثه 
النوم الطويل في عطلة نهاية األسبوع، في الحد من 

فرص الوفاة بأمراض القلب.
وتاب���ع الباحث���ون 43 ألًفا و880 ألف ش���خص تقل 
أعماره���م عن 65 عاًما، في فترة دراس���ة اس���تمرت 

لمدة 13 عاًما. ووجد الباحثون أن األش���خاص الذين 
يس���تمرون في فترات النوم القصي���ر الذي يبلغ 5 
س���اعات يومًيا، حتى في فترات العطلة األسبوعية، 

أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب.
في المقابل، وجدوا أن األش���خاص الذين يعوضون 
فترات نومهم القصيرة طوال األسبوع، بالنوم لمدة 9 
ساعات لياًل في العطلة األسبوعية، أقل عرضة للوفاة 

بأمراض القلب.

لدغة البعوض 
قد تدمر النظام 
المناعي البشري

االستقالل/ وكاالت
ينتظ���ر أط���ول فان���وس رمضان���ي مص���ري في 
اإلس���كندرية، دخوله موسوعة غينيس، حيث يبلغ 
ارتفاع���ه 50 مترًا أو 15 طابق���ا، معلقا بين مبنيين 
شاهقين. وأصبح الفانوس معلما بالمنطقة ونقطة 
حيوية للمش���اة والتقاط الصور التذكارية بجانبه، 
ويسعى بعض المتحّمسين إلدراجه في موسوعة 

غينيس لألرقام القياسية.
ويرجع الفضل في ذلك إلى "أحمد الحاجو"، صاحب 
الفكرة وال���ذي أكد بأّنها كانت تدور في ذهنه منذ 

س���نوات بهدف إدخال الفرحة إلى قلوب س���كان 
المنطقة واألطفال في الشهر المبارك. 

وأضاف أّنه أع���ّد الفانوس الع���ام الماضي، وزّوده 
ب�100 مصب���اح كهربائي، لمّده بالكهرباء من منزله 
الخ���اص، مس���تخدمًا الحدي���د واألس���الك لنصب 
الفانوس بين المبنى الذي يقيم به والمبنى المقابل.
كما زّوده بمكبرات صوت لتشغيل آيات قرآنية 
منذ صالة العصر حت���ى نهاية صالة التراويح، 
وكذلك أناشيد رمضان، وابتهاالت دينية وقت 

السحور.

النوم الجيد بالعطالت يحد من الوفاة بأمراض القلب

يبلغ ارتفاعه 50 مترًا
فانوس رمضان المصري على

 عتبة دخول موسوعة »غينيس«!


