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شبان يقصون أسالكًا ومجسات 
لالحتالل شمال القطاع

غزة/ االستقالل:
اجتاز عدد من الشبان السلك الزائل 
عص���ر أمس األح���د، بع���د اختراقه 

شمال قطاع غزة.
وأف���ادت مصادر محلية ب���أن عددًا 
من الشبان تمكنوا من قص السلك 
المجس���ات  الح���دودي وع���دد من 
اإللكتروني���ة ق���رب موق���ع النصب 

ش���مال  الت���ذكاري 
القطاع.

مص���ادر  وأش���ارت 
عبرية إل���ى أن الجيش 

اإلس���رائيلي أطل���ق النار 
باتج���اه مجموعة من الش���بان 
الفلس���طينيين حاولوا اجتياز 

السياج الحدودي.

المعركة مفتوحة
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القد�س ل�سرايا  مر�سداً  االحتالل  بق�سف  �سهداء   3

 الفصائـل: فاتـورة الحسـاب ثقلـت والمقــاومة سيــدة الميــدان 

سرايا القدس: لـن يفلح العدو بفـرض معادلة جديـدة ومعركتـنا معه مفتوحـة 
غزة / حممد مهدي: 

جرمي��ة  �أن  �لفل�سطيني��ة  �ملقاوم��ة  ف�سائ��ل  �أك��دت 
�لحت��ال �لت��ي �قرتفها �سبيح��ة يوم �أم���س �لأحد، 

�لقد���س  ل�سر�ي��ا  تابع��ة  ر�س��د  نقط��ة  با�سته��د�ف 
و�أدت �ىل �رتق��اء 3 �سه��د�ء تن��درج �سم��ن حماولت 
�لحت��ال خللط �لأور�ق يف �ملنطقة لتحقيق �أهد�ف 

مبيته لتغيري قو�عد �ل�ستب��اك مع �ملقاومة . وكانت 
قو�ت �لحتال ق��د ��ستهدفت بق�سف مدفعي نقطة 
ر�س��د تابع��ة ل�سر�ي��ا �لقد���س �سرقي حمافظ��ة رفح 

، م��ا �أ�سف��ر عن �رتق��اء �ل�سهيدي��ن �ملجاهدين ح�سني 
�سمري �لعم��ور) 25 عام��ًا(، وعبد �حلليم 
2عبد �لكرمي �لناق��ة) 28 عامًا(  فيما يف  2

مسيرات العودة.. 
نضال شعبي يواصل 

شق طريق الحرية

المبادرات الخيرية.. 
فرحة تالمس قلوب 
الفقراء في رمضان

شهداء التوجيهي.. 
يحجزون مقاعدهم 

في الجنان 

»دينك حق علينا«.. 
مبادرة شبابية تريح 

الشهداء وذويهم

الطائرات 
الورقية.. تحرق 

أعصاب »إسرائيل«
2 22 22 22 22 2



رأي

في ردها على اغتيال الشهداء الثالثة  المجاهد عبد الحليم الناقة 
والش���هيد المجاهد حسين العمور والش���هيد المجاهد نسيم 
العم���ور على يد االحتالل الصهيوني أمس األحد أكدت س���رايا 
القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
»أن الصراع مع العدو الصهيوني مفتوح، ولن يفلح بفرض معادلة 
جديدة يستبيح من خاللها دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا دون رد 
يؤلمه، ولدى المقاومة ما يغير ه���ذه المعادلة بإذن الله« ونحن 
على ثقة ويقين ان المقاومة س���تغير هذه المعادلة وتنسفها 
من جذوره���ا, وإذا كان االحتالل الصهيوني يعتقد ان عدم الرد 
من فصائل المقاومة الفلسطينية على جرائمه ناجم عن خشية 
وخوف وقل���ة حيلة فهو واهم, فصمت المقاومة يجب ان يرعب 
هذا الكيان ويجعله يقلق من حالة الس���كون الن هذا الهدوء هو 
الذي يس���بق العاصفة, ولن يبقى مستمرا إلى األبد فالرد قادم ال 
محالة, وبالش���كل والطريقة التي يفهمها االحتالل جيدا والتي 

ستحمل مفاجآت لهذا العدو المجرم .
في البي���ان الذي أصدرته س���رايا القدس ردا على استش���هاد 
المجاهدين الثالث���ة  أكدت أنها ال تعرف طريق���ًا للمهادنة أو 
المساومة على دماء أبناء شعبنا أو على أي شبر من أرض فلسطين, 
وهذا يعني أنها س���تمضي في طريق الجه���اد والمقاومة ولن 
يوقفه���ا بأي حال من األحوال ال جرائم االحتالل وال اس���تهدافه 
لمجاهديه���ا األبطال, وه���و ما يعني ان المعرك���ة مع االحتالل 
الصهيون���ي اقتربت إلى حد كبير, وأصبحت في لحظات البداية 
الحتمية, والتي يح���اول االحتالل جرنا إليها بارتكاب المزيد من 
الجرائم بحق الفلسطينيين, فاطالق النار على االحتالل يساوي 
قصف مواقع للمقاوم���ة في القطاع, واقتحام الحدود يس���اوي 
أيضا قصف أهداف في قطاع غزة, وزرع عبوات ناس���فة يساوي 
اس���تهداف مقاومين فلسطينيين ونقاط عس���كرية, والحجر 
والمقالع وزرع العلم الفلس���طيني يساوي رصاصة في الرأس أو 
الصدر أو القدم, وسيل من قنابل الغاز السامة والمسيلة للدموع, 
كل هذا يدل على سعي إسرائيل  للبدء بشن عدوان جديد على 
قطاع غزة وهذا ما تدركة المقاومة الفلس���طينية جيدا, لكنها ال 
تنساق أو تتس���اوق معه بعفوية وعشوائية وردة فعل متهورة 
غير محسوبة العواقب , ليس خشية من المواجهة مع االحتالل 
إنم���ا إدراكا منها لنواياه وأهدافه وهى تنتظر أو تؤجل المعركة 

لألسباب التالية.    
أوال: ال تريد ان تمنح الفرصة لالحتالل الصهيوني ألن يكون هو 
من يحدد بداي���ة ونهاية أي معركة, فهذا األمر عفا عليه الزمن, 
وأصبح���ت المقاومة تعرف كيف تتعامل معه وتدرك متى تبدأ 

وتنتهي معركتها مع االحتالل. 
ثانيا: هناك توافق فصائلي بين أجنحة المقاومة العسكرية في 
كافة فصائل المقاومة الفلس���طينية أن أي معركة يجب ان تبدأ 
بتوافق فصائلي وبمشاركة الجميع, فالمسؤولية تقع على عاتق 
الجميع ولي���س على فصيل بعين���ة, والفصائل مجتمعة تأخذ 

القرارات بالتشاور والحوار المشترك فيما بينها. 
ثالث���ا: المقاوم���ة الفلس���طينية تط���ور من أدائها العس���كري 
والميدان���ي بطرق مختلف���ة وتحاول ان تس���تفيد من تجاربها 
الس���ابقة في ع���دوان 2008م و 2012م و2014م على غزة وهى 
تس���ابق الزمن ألجل تهيئة الميدان ألي حرب قادمة تس���تطيع 
م���ن خاللها ان تواجه االحتالل الصهيون���ي وتوقع في صفوفه 

خسائر كبيرة . 
رابعا: الفصائل الفلس���طينية تدرك ان االحتالل يسعى بشتى 
الطرق لوقف مس���يرة العودة الكبرى وإنهاء المسيرات السلمية 
عل���ى المناطق الحدودية مع غزة, بعد ان انعكس���ت س���لبا على 
صورة االحتالل وأظهرت بشاعته أمام العالم كله, وتراجع التأييد 
الدولي لالحتالل وسياساته لحد كبير, وتجندت العديد من دول 
العالم إلدانة سياس���ة »إس���رائيل« ضد الفلسطينيين وهو من 
أهم العوامل التي أحيت القضية الفلس���طينية على المستوى 
الدولي, إلى صدارة األحداث وحركت الشعوب لمواجهة سياسية 

»إسرائيل«. 
خامس���ا: مراعاة الوضع المعيش���ي الصعب الذي يعيشه سكان 
قطاع غزة على المس���توى االقتصادي, خاص���ة مع توقف رواتب 
الموظفين التابعين لحكومة رام الله, وتفاقم نسبة الفقر والبطالة 
إلى حد كبير, واستمرار مرحلة البناء والتعمير بعد عدوان االحتالل 

في 2014م والذي أدى لتدمير البنية التحتية للقطاع.  
لك���ن ورغ���م كل ذلك س���يبقى الص���راع مفتوحا م���ع االحتالل 
الصهيوني, والمعركة قد تندلع فجأة ألن االحتالل ال يؤمن جانبه 
مطلقا, والشهداء لن تذهب دماؤهم هدرا, فالرد قادم ال محالة, 
والمعركة م���ع الكيان الصهيوني لن تنتهي باغتيال ش���هيد 
أو قائد أو زعيم لكنها س���تمتد حتى يكتب الله لشعبنا النصر 

ونستعيد أرضنا المغتصبة كاملة.  

الصراع مفتوح 
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خانيونس/ االستقالل:
شيع اآلالف من جماهير شعبنا، بعد ظهر امس  األحد، شهيدي 
س���رايا القدس، الذراع العس���كرية لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلس���طين، اللذي���ن ارتقيا في قصف إس���رائيلي، اس���تهدف 
مرصدا للمقاومة ش���رق محافظة خانيونس. وشاركت الجماهير 
في موكبي تش���ييع منفصلين، أحدهما انطلق من مسجد الرضا 
للشهيد حس���ين العمور من منطقة الفخاري )جنوبا(، واآلخر من 
مسجد الهدى للشهيد عبد الحليم الناقة من منطقة خزاعة شرق 
خانيونس. فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بعد ظهر امس 
ارتقاء نسيم العمور ) 25 عاًما( متأثرا بجراحه الذي أصيب بها في 
القصف اإلس���رائيلي صباح  أمس شرق مدينة رفح جنوب قطاع 

غزة ليرتفع عدد الشهداء الى 3 شهداء.
وأكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي الشيخ 
نافذ عزام، أن جرائم االحتالل التي تس���تهدف جماهير شعبنا 

ومجاهديه، تعبر عن حالة إفالس وتخبط. 
وأوضح في كلمة له خالل تش���ييع الشهيد العمور، أن االحتالل 
اإلسرائيلي متخبط إزاء حالة الصمود والثبات التي يسطرها أبناء 

شعبنا في مواجهته، وتحديدًا في قطاع غزة.

وقال الش���يخ عزام :" بعد فش���ل االحتالل في كافة األس���اليب 
والوسائل واألدوات التي استخدمها ضد جماهير شعبنا بهدف 
كس���ر إرادتهم، وثنيهم عن طري���ق المواجهة، ه���ا هو اليوم 
يتخبط ويواصل جرائمه الوحشية بعد نجاحنا في إعادة االعتبار 

لقضيتنا الوطنية، ولفت أنظار العالم من جديد لمعاناتنا".
وبين أن ما حققته مس���يرات العودة من نتائج، يؤكد أن شعبنا 
ش���عب حي، وال يمكن أن يتنازل عن حقوقه أو يستس���لم أمام 

إرهاب وغطرسة أميركا.
وشدد الشيخ عزام على أن دماء شهداء اليوم هي وقود للمسيرة 
الطويلة التي يمضي بها شعبنا منذ 100 عام، والتي سيواصلها 

-بإذن الله- بال هوادة وأيا كان حجم التضحيات.
من جانبه، أكد القيادي بالجهاد اإلسالمي أحمد المدلل، أن هذه 
الجريمة النكراء، لن تمر دون عقاب، منوهًا إلى أن من يحدد وقت 

الرد ومكانه وشكله هي أذرع المقاومة العسكرية.
وق���ال المدلل خالل تش���ييع الش���هيد الناق���ة :" نحمل العدو 
مس���ؤولية هذا التصعيد، ونحمله كذلك مسؤولية أي تداعيات 

تنتج عن هذه الجرائم المتكررة".
وأضاف "المقاومة حق مشروع، وطالما بقي االحتالل اإلسرائيلي 

جاثما على أرضنا فإن لفصائل المقاومة الحق بالدفاع عن شعبنا".
وتابع المدلل :"اليوم يس���طر مجاهدونا األبطال بدمائهم الزكية 
أروع مالح���م البطولة والعزة، كيف ال وهم كانوا في خط مواجهة 

متقدم على ثغر من ثغور الرباط والتحدي لعدونا الجبان". 
واس���تطرد يقول: "هذان البطالن اللذان التحق���ا اليوم بكوكبة 

الشهداء، هما جزء من حالة مواجهة أسطورية مع االحتالل".
ونوه القيادي في الجهاد اإلسالمي إلى أن التصعيد اإلسرائيلي 
يهدف لوقف مس���يرات العودة، مبينا أن العدو لم يعد يتحمل 

استمرارها.
ولفت المدلل إلى ما حققته مس���يرات العودة من نتائج في إطار 
المواجهة الش���عبية ضد االحتالل، مشيدا في السياق بمواصلة 
الشباب الثائر في إطارها إلبداعاتهم من إطالق الطائرات الورقية 
الحارقة - الت���ي حصدت بنيرانه���ا آالف الدونم���ات الزراعية-، 
وحاالت االختراق المتك���ررة بالصوت والصورة للس���ياج األمني 
الزائل لكيان االحتالل، ونصبهم في الحالة األخيرة خيمة داخل 
أراضين���ا المحتلة عام 1948، ومن ثم نجاحهم باالنس���حاب من 
المكان، معتبرا أن كل ذلك هز صورة العدو اإلسرائيلي، وكشف 

هشاشته، ومدى ضعف إجراءاته األمنية.

اآلالف يشيعون شهداء »السرايا« ..
 و»الجهاد« تحمل االحتالل تداعيات تصعيده

غزة/ االستقالل:
ش���يع اآلالف من أبناء ش���عبنا بعد ظهر السبت، الشهيد 
حسين س���الم أبو عويضة، الذي استشهد متأثرا بجراحه 
التي أصيب به���ا مؤخًرا، خالل المواجه���ات على الحدود 

الشرقية لمدينة غزة، في إطار مسيرات العودة.
وانطلق موكب تش���ييع الشهيد من مسجد الرحمن شرق 
مدين���ة غ���زة، حيث تح���دث قياديان من حرك���ة الجهاد 

اإلسالمي.
وقال القيادي بالحركة الش���يخ خالد البطش :" إن الشهيد 
حس���ين رفع الحجة عن القاعدين ف���ي بيوتهم، بتقدمه 

صفوف المواجهة مع العدو المحتل".
وتحدث الش���يخ البطش في كلمت���ه، عن مناقب وصفات 

الشهيد، وفضل الشهادة، وأجر الشهداء.
ونوه إلى أن رسالة ش���باب غزة اليوم للعدو المحتل، أنه ال 

رجعة عن حق العودة إلى أرضنا المحتلة.
ونب���ه البطش إلى أن���ه لم يكن أمام جماهير ش���عبنا في 
الضفة وغزة أن تقف مكتوفة األيدي أمام سرقة القدس، 

وتحويلها إلى عاصمة لليهود.
وبحسب البطش فإن مس���يرات العودة السلمية مستمرة 
بكافة أدواتها البس���يطة، لكي نق���ول للعالم بأن حقنا لم 

ولن يضيع.
من جانبه، لفت القيادي بالحركة أحمد المدلل، إلى أن قدر 

الفلس���طينيين بأن يكونوا رأس حربة األمة اإلسالمية في 
مواجهة العدو اإلسرائيلي.

وق���ال المدلل في كلمة له:" طالما أن هناك احتالال ألرضنا؛ 
فعهدنا لله ومن ثم ألبناء وجماهير شعبنا أن نمضي على 

ذات الطريق الذي عبده الشهداء".
وأضاف "المجتمع الدولي يريد من الفلسطينيين الصمت 
أمام كل االنتهاكات التي يتعرضون لها، لكن أبناء شعبنا 

أكدوا أنهم لن يرفعوا الراية البيضاء، وأنهم مستمرون في 
طريق المواجهة واالشتباك مهما كلفهم ذلك من ثمن".

وأشار المدلل إلى أن شعبنا يبدع في ابتكار الوسائل التى 
يقض فيه���ا مضاجع العدو المحتل، مبين���ًا أن مخيمات 

العودة جاءت لتعزيز طريق الجهاد والمقاومة.
وش���دد على أنه ال يوجد أحد يستطيع منع الفلسطينيين 

من مواصلة جهادهم ومقاومتهم.

جماهير غزة تشيع الشهيد  أبو عويضة ..
 »الجهاد« تؤكد على مواصلة مسيرة الشهداء
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االحت���ال  طائ���رات  واس���تبقت 
االس���تهداف المدفع���ي الصباح���ي 
لنقط���ة الرصد بقصف خال س���اعات 
منتصف ليلة السبت_ األحد لموقعين 
تابعي���ن لكتائب القس���ام دون وقوع 

إصابات .
وتذرعت ق���وات االحتال بأن القصف 
المدفع���ي جاء ف���ي اعق���اب تفجير 
ريبوت تابع لها على الحدود الش���رقية 
لقطاع غ���زة ، باإلضافة إلقدام مجموعة 
من الش���باب الثائر على اقتحام الخط 
الفاصل شرقي مخيم المغازي واحراق 

نقطة عسكرية في المكان .

�صراع مفتوح 
ونعت سرايا القدس شهداءها الذين 
ارتق���وا خال االس���تهداف المدفعي 
لمرصدها ش���رقي رف���ح ، مؤكدة على 
حقها بالرد على الجريمة التي ارتكبتها 

قوات االحتال .
وأكدت س���رايا القدس في بيان وصل 
»االستقال« نسخة عنه أن الصراع مع 
العدو الصهيوني س���يبقى مفتوحا ، 
مضيفة :«  لن يفلح هذا العدو بفرض 
معادل���ة جديدة يس���تبيح من خالها 
دماء أبناء ش���عبنا ومجاهدينا دون رد 
يؤلم���ه، ولدى المقاوم���ة ما يغير هذه 

المعادلة بإذن الله سبحانه وتعالى« .

نعرف كيف نرد 
وم���ن جهته، ق���ال مس���ؤول المكتب 
اإلعامي لحركة الجهاد اإلسامي داود 
ش���هاب : » نحن نعرف كيف نرد على 
هذا التصعي���د العدواني الخطير، هذا 
حقنا ولن نتخلى أبدًا عن حقنا وواجبنا 
تجاه دماء الش���هداء التي يس���فكها 

االحتال  بشكل عدواني« .
وأضاف: » نحن نعرف ما الذي علينا أن 
نفعله حتى ُنذكر ااٍلرهاب الصهيوني 

بأن دماء شعبنا ليست رخيصة ».

تطور خطري 
ونعت حركة حماس ش���هداء س���رايا 
الق���دس، قائلة :« رحم الله الش���هداء 
وتقبل صيامه���م وعملهم وجهادهم 
في الصفوف المتقدمة لحراسة الوطن 
وليكون���وا عينا ترص���د أرتال االحتال 

وجنوده ».
وق���ال القي���ادي ف���ي حرك���ة حماس 
مش���ير المصري ل�« االس���تقال« : »إن 
اس���تهداف مرص���د س���رايا القدس 
يمثل جريم���ة جبانة وتط���ورًا خطيرًا 
يتحمل العدو تبعاته« ، مش���ددا على 
أن االحتال يسعى من خال محاوالت 

التصعيد المتك���ررة إلى تغيير قواعد 
الفلسطينية  المقاومة  مع  االش���تباك 

وتوقيف حراك مسيرة العودة .
وأعرب عن ثقت���ه بأن مخططات العدو 
ستبوء بالفشل كما كانت تفشل دائما 
أمام حكمة المقاومة في إدارة المعركة 
ووحدتها في الميدان ، مؤكدا أن العدو 
الجرائم  س���يدفع ثمن حماقت���ه وأن 

المتكررة » تفاقم فاتورة الحساب ».
وأض���اف :« الع���دو ال ينتظ���ر مبررات 
لتنفيذ جرائمه فقد استهدف مرصد 
س���رايا الق���دس بعد ليلة ش���ن فيها 
غارات عل���ى مواقع لكتائب القس���ام 
ف���ي ذات الوقت الذي تتعمد قناصته 
اس���تهداف وقت���ل المدنيي���ن على 

امتداد الحدود » .

ت�صدير اأزمة
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول 
أن قوات االحتال تتعمد رفع مستوى 
العنف ؛ س���عيا منها لوقف مسيرات 
العودة التي أحرج���ت االحتال وعرت 
حقيقته الدموية أمام المجتمع الدولي 

.
وبين الغول ل�«االستقال« أن االحتال 
أزم���ة الضغط  يح���اول الهروب م���ن 

المتراكم عليه س����واء داخلي����ا أو دوليا 
بفعل الفش����ل في التعام����ل مع ملف 
، بخاف  الس����لمية  العودة  مس����يرات 
رغبته بإبقاء المب����ادرة بيده ليكون هو 
الط����رف الذي يختار موع����د المواجهة 
وق����رار انهائه����ا وتحوي����ل الضغ����ط 
الممارس عليه إلى ضغط عكسي على 

المقاومة الفلسطينية . 
وقال :« إن سياس����ة االحتال العقيمة 
والفاشلة توهمه بأنه قادر على تنظير 
ما يجري ف����ي قطاع غ����زة لكونه صراع 
بين جهتي����ن عس����كريتين لالتفاف 
على مشاهد مسيرات العودة السلمية 

وعنجهية االحتال ودمويته ».
ودع����ا الغ����ول إل����ى ض����رورة التوافق 
الفلسطيني على رؤية مشتركة ودراسة 
وطني����ة جامع����ة آللية التعام����ل والرد 
المتكررة  والجرائ����م  االعت����داءات  على 
بحق أبناء الش����عب الفلسطيني ، دون 
تمكين االحتال من تمرير مخططاتهم 
وتحقي����ق أهدافهم من االس����تهداف 

ومحاوالت التصعيد المتكررة .
وأك����د القي����ادي الغ����ول  أن المقاومة 
الفلس����طينية واعي����ة ج����دًا وت����درس 
الموقف بنظرة ثاقبة وقادرة على تقدير 
الموقف أحس����ن تقدي����ر وأن ترد وفق 
معطي����ات الميدان وف����ي الوقت الذي 

تختاره واآللية التي تناسبها .

حماولة بائ�صة
وبدوره���ا اعتب���رت حرك���ة المجاهدين، 
القص���ف الصهيون���ي محاولة بائس���ة 
إلجه���اض مس���يرة الع���ودة والمقاومة 
الحكيمة والواعية ق���ادرة على رد جرائم 

االحتال ولن يطول صمتنا كثيرا.
م���ن ناحيته قال طال أب���و ظريفة عضو 
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
إن اس���تمرار قص���ف االحت���ال لمواقع 
المقاومة واس���تهداف الصيادين وأبناء 
ش���عبنا يه���دف لخل���ط األوراق وحرف 
األنظار عن مسيرات العودة التي عجز بكل 
الطرق عن إيقافها. وأض���اف أبو ظريفة 
»عل���ى االحتال أن يتحمل المس���ؤولية 
الكامل���ة عن هذا التطور الخطير الذي إذا 

استمر سيدفع ثمنه باهظا«.
وأش���ارت لجان المقاومة الش���عبية، إلى 
االسرائيلي شرق خانيونس  أن القصف 
تم���ادى في الع���دوان وس���يدفع العدو 

فاتورة الدم كاملة.
وش���ددت اللج���ان عل���ى أن المقاوم���ة 
الت���ي احتضنها ش���عبنا وتمثل خياره 
االس���تراتيجي لن تتوان���ى عن حمايته 
والدفاع عنه وعن أبنائها وعلى االحتال 

تحمل مسؤولية وتداعيات ذلك.

3 شهداء بقصف االحتالل مرصدًا لسرايا القدس

 الفصائل: فاتورة الحساب ثقلت
 والمقــاومة سيــدة الميــدان 

سرايا القدس: لن يفلح العدو بفرض معادلة جديدة ومعركتنا معه مفتوحة 

غزة / حممد مهدي: 
اأن جرمي��ة  الفل�ص��طينية  املقاوم��ة  ف�ص��ائل  اأك��دت 
الحت��ال الت��ي اقرتفها �ص��بيحة يوم اأم���س الأحد، 
القد���س  ل�ص��رايا  تابع��ة  ر�ص��د  نقط��ة  با�ص��تهداف 
واأدت اىل ارتق��اء 3 �صه��داء تن��درج �صم��ن حماولت 
الحت��ال خللط الأوراق يف املنطقة لتحقيق اأهداف 
مبيته لتغيري قواعد ال�صتب��اك مع املقاومة . وكانت 

قوات الحتال ق��د ا�صتهدفت بق�صف مدفعي نقطة 
ر�ص��د تابع��ة ل�صراي��ا القد���س �صرقي حمافظ��ة رفح 
، م��ا اأ�صف��ر عن ارتق��اء ال�صهيدي��ن املجاهدين ح�صني 
�صمري العم��ور) 25 عامًا(، وعبد احلليم عبد الكرمي 
الناقة) 28 عامًا(  فيما يف وقت لحق ا�صت�صهد ن�صيم 
العمور ) 25 عاًما( متاأثرا بجراحه الذي اأ�صيب بها 

يف الق�صف الإ�صرائيلي �صباح ام�س. 
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ويب���دو واضح���ًا اإلصرار ف���ي نف���وس المتظاهرين 
بعدم مغادرة ميدان التظاهر قبل اس���تجابة العالم 
للمطالب والحقوق الفلسطينية وأهمها كسر الحصار 

اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
ولعل ع���دم اهتمام المتظاهرين بالخالفات السياس���ية 
الداخلي���ة، وع���دم اعتبارها معيقًا، كان م���ن أبرز العوامل 
التي س���اهمت في اس���تمرارية هذه التظاه���رة، إذ كان 
المتظاهرون على قلب رجل واحد، يحملون أعالم فلسطين، 

ويحمون بعضهم من رصاص االحتالل اإلسرائيلي.
ورغ���م احتضان هذه المس���يرة من قب���ل الفصائل 
الفلسطينية كافة، إال أن حركة فتح كانت قد أعلنت 
عن وصول هذه المس���يرة إلى نهايتها بالنسبة لها 
بعد مجزرة االحتالل بح���ق المتظاهرين، على خالف 
الفصائل الفلسطينية األخرى التي أعلنت استمرار 

تلك المسيرة.
وطالبت فتح في بيانها بتشكيل لجنة فصائلية من 
أجل تقييم مسيرة العودة، مؤكدًة أن أي خطوة الحقة 
تتعلق بالنظر في نشاطات مستقبلية يجب أن تتم 

في إطار لجنة القوى الوطنية واإلسالمية.

م�سريات م�ستمرة
وقال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي ورئيس 

الهيئة القيادية العليا لمسيرات العودة خالد البطش 
خالل تشييع الشهيد حسين سالم أبو عويضة الذي 
استشهد الس���بت الماضي متأثرًا بجراح أصيب بها 
خالل مس���يرة الجمعة الماضية "إن مسيرات العودة 
السلمية مستمرة بكافة أدواتها البسيطة، لكي نقول 

للعالم بأن حقنا لم ولن يضيع".
ونوه إلى أن رسالة ش���باب غزة اليوم لالحتالل، أنه ال 
رجعة عن حق العودة إل���ى أرضنا المحتلة، ونبه إلى 
أنه لم يكن أمام جماهير ش���عبنا في الضفة وغزة أن 
تقف مكتوفة األيدي أمام سرقة القدس، وتحويلها 

إلى عاصمة لليهود.

فتح تربر
ب���دوره، عزا القيادي في حركة فتح يحيى رباح، إنهاء 
حركة فتح مشاركتها بمس���يرة العودة، إلى انتهاء 
السقف الزمني الذي حدد لها، فضال عما اسماه "عمل 

البعض بشكل منفصل بعيدًا عن اإلجماع".
وفس���ر حديثه بالقول لصحيفة "االس���تقالل": "إن 
مس���يرة العودة انطلقت لتذكي���ر العالم بحق عودة 
الالجئين الفلس���طينيين إلى قراهم ومدنهم التي 
هاجروا منها ع���ام 1948، ولكن حركة حماس أرادت 
تحقيق أهداف سياسية لم يتم االتفاق عليها ، مثل 

هدف كسر الحصار عن غزة".

خمالف للإجماع 
من ناحيته، اس���تغرب الناطق الرسمي باسم حركة 
حماس حازم قاس���م، إنهاء حركة فتح نشاطها في 
مسيرة العودة، وقال ل�"االستقالل": "هذا أمر مؤسف، 

وهو مخالف لإلجماع الفلسطيني". 
وأكد أن كافة الفصائل الفلس���طينية مس���تمرة في 
مس���يرة العودة حتى تحقيق أهدافها، مس���تهجنًا 
اتهام رباح لحركته بالسعي نحو أهداف سياسية ال 

وطنية.
وأضاف قاس���م: "إن أول هدف حققته هذه المسيرة 
هو وطني بامتياز، إذ اعادت هذه المسيرات االعتبار 
لحق الع���ودة، وأصبحت هذه القضية تحتل عناوين 
الصحف العالمية، وسلطت هذه المسيرة الضوء على 
مأساة الفلسطينيين وخاصة سكان قطاع غزة الذين 
يعيش���ون تحت سياسات إس���رائيلية ظالمة وغير 

قانونية". 
وتابع: "كما وصلت هذه المس���يرات لحالة من الزخم 
تزامنًا مع نقل اإلدارة األمريكية س���فارة واشنطن من 
)ت���ل أبيب( إلى القدس المحتل���ة، فضال عن أن هذه 
المس���يرة جاءت لتعبر عن الغضب الفلسطيني من 

محاوالت العودة إلى طاولة المفاوضات مع االحتالل".
وش���دد قاسم على أن الفلسطينيين لن يتوقفوا عن 
التظاه���ر حتى نيل كافة الحق���وق الوطنية، ووقف 
كافة السياسات اإلسرائيلية ضد المواطنين وأولها 

وقف الحصار المفروض منذ عام 2007.
حقوق وأهداف

المحلل السياسي طالل عوكل، يرى أن مسيرة العودة 
لن تتوقف بانسحاب أي فصيل منها، كونها نشاطًا 
نضاليًا ش���عبيًا جامعًا، حيث أسست لمرحلة جديدة 
م���ن النضال الس���لمي م���ن الممكن أن ت���ؤدي إلى 

استعادة حقوق وطنية أو تحقيق أهداف سياسية.
وقال عوكل ل�"االس���تقالل": "رغم ذلك إال أن انعكاس 
الخالف السياس���ي بي���ن فتح وحم���اس على هذه 
المسيرة سيؤثر على زخمها، وهذا ما يجب معالجته 
لضمان اس���تمرار مسيرة العودة وس���عيًا لتحقيق 

أهدافها الوطنية والسياسية".
وأض���اف: "مس���يرة العودة تحمل مطلب���ًا وطنيًا في 
األساس وهو حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى 
أراضيهم التي هج���روا منها عام 1948، وهو مطلب 
يجمع عليه الكل الفلس���طيني، ولكن إن كانت هذه 
المس���يرة ستؤدي إلى كس���ر حصار غزة فهذا إنجاز 

كبير يجب على الجميع االلتفاف حوله".

مسيرات العودة.. نضال شعبي يواصل شق طريق الحرية
غزة / حممود عمر:

تتوا�سل م�سريات العودة وك�سر احل�سار 
على طول احلدود ال�سرقية لقطاع 

غزة، يف زخم ن�سايل �سعبي غري م�سبوق، 
متجاوزًة حمطة زخمها يومي الرابع 

ع�سر واخلام�س ع�سر من مايو املا�سي، 
الذي �سهد املجزرة الإ�سرائيلية �سد 

املتظاهرين ال�سلميني.
وكانت م�سرية العودة انطلقت يف 30 

مار�س املا�سي مب�ساركة �سعبية وف�سائلية 
وا�سعة يف قطاع غزة، بهدف لفت 

اأنظار العامل اإىل حق عودة اللجئني 
الفل�سطينيني اإىل اأر�سهم التي هجروا 

منها عام 1948، وك�سر احل�سار املفرو�س 
على قطاع غزة، واأقامت اللجنة 

التن�سيقية لتلك امل�سرية جتمعات دائمة 
لها يف 5 مناطق حدودية على طول 

ال�سريط احلدودي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت وس���ائل إعالم عبرية، أن التطورات في 
ملفات التحقيق بش���بهات فساد ضد رئيس 
نتنياهو،  بنيامي���ن  اإلس���رائيلية،  الحكومة 
تستدعى خضوعه لجلسات تحقيق إضافية 
قد تتراوح من 3 إلى 4 جلسات، على أن يكون 

أولها في ال�12 من حزيران/ يونيو المقبل.
وبحس���ب "القناة الثانية"، أرس���لت الشرطة، 
منذ ش���هر، طلًب���ا لمكتب رئي���س الحكومة، 
بجلس���ات تحقيق إضافية م���ع نتنياهو في 
ملفات الفس���اد الثالثة التي يشتبه بتورطه 
بها: قضية الهدايا )الملف 1000(، والتواصل 
مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون 
موزيس )الملف 2000(، وقضية التسهيالت 
الممنوح���ة لش���ركة "بيزك" مقاب���ل تغطية 
إعالمي���ة داعمة بموق���ع "وال���ال" اإللكتروني 

)الملف 4000(.
وأفادت التقاري���ر بأنه خالل األي���ام المقبلة 
س���وف ترفع ممثلة االدعاء الع���ام المرافقة 

للتحقيق، إلى المدعي العام للحكومة، ش���اي 
نيتسان، توصياتها بخصوص الملف 1000.

ومن المتوقع أن تطالب من خاللها بتقديم نتنياهو 
للمحاكمة بتهمتي االحتيال وخيانة األمانة، دون 

اإلش���ارة إلى تلقيه رش���وة، وذلك خالًفا لتوصيات 
الشرطة، بحسب "القناة العاشرة" العبرية.

يذكر أن الش���رطة كانت قد قدم���ت تلخيصاتها، 
في ش���باط/ فبراير الماضي، بشأن "الملف 1000" 

و"المل���ف 2000"، وأوص���ت بتقدي���م نتنياه���و 
للمحاكمة بتهمة تلقي الرشوة في الملفين.

ونقلت وسائل إعالم عبرية عن مصادر مطلعة على 
مجريات التحقيق في "الملف 4000" أن المستشار 

اإلعالمي السابق لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
ني���ر حيفتس، أكد خ���الل التحقيقات أنه كان 
يتصل يومًيا بمالك شركة "بيزك" وموقع "والال"، 

شاؤول ألوفيتش، 6 مرات على األقل.
كما حصل المحققون على رسائل مكتوبة أرسلت 
من ساره نتنياهو إلى حيفتس، بعد يوم واحد 
على إتمام صفقة الدمج بي���ن "بيزك" و"يس"، 
التي توافقت مع رغبة ومصالح ألوفيتش، وتمت 
بمس���اعدة وتس���هيالت نتنياهو، الذي شغل 

منصب وزير االتصاالت حينها.
وتثبت ه���ذه الرس���ائل وجود عالق���ة مصالح 
متبادلة بي���ن نتنياهو وألوفيتش. حيث علقت 
سارة على مقال اعتبرته مسيًئا بموقع "والال"، من 
خالل رس���الة نصية أرسلتها إلى حيفتس، جاء 
فيها: "بعد كل ما فعلنا من أجلهم، ال يخجلون 

من فعل ذلك بنا".
وقدم حيفتش معلومات للشرطة، تفيد بأن كل 
من نتنياهو وألوفيتش على علم واضح بطبيعة 
العالقة التي جمعتهما والمبنية على الفس���اد 

والرشوة والمصالح المشتركة.
ووفًقا للتقديرات، فإن الشرطة ستوصي بمحاكمة 
نتنياهو بتهمة الرش���وة في إط���ار التحقيق في 

الملف 4000.

نتنياهو سيخضع للتحقيق مجددًا وتوقعات بتقديمه للمحاكمة
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مع ساعات الظهيرة ، تنهمك مجموعة 
من الش���باب المتطوعين، بإعداد وجبة 
األرز مع الدجاج، ضمن مبادرة جماعية، 
اطلقوها بداية ش���هر رمضان الجاري 
تحت مسمى »تكية أهل الخير«،  ليتم 
توزيعه���ا على العش���رات من األس���ر 
المحتاجة في مخي���م النصيرات، قبل 

أذان المغرب بساعة.
ماجد زريد أحد القائمين على المبادرة، 
أوض���ح أن " التكية" ت���م التجهيز لها 
قبل شهر رمضان بنحو شهر ونصف، 
من خالل التوجه للتجار والمقتدرين ؛ 
للمساهمة في المواد الغذائية أو التبرع 
بج���زء من الم���ال، لش���راء االحتياجات 
الالزمة م���ن الخضار واألواني  ومعدات 
االحتياجات  م���ن  وغيره���ا  الطه���ي، 

الضرورية. 

وبين أن الوض���ع االقتصادي الصعب 
للعدي���د م���ن المواطنين ف���ي مخيم 
النصيرات، خاصة مع استمرار الحصار 
واش���تداد أزم���ة الروات���ب، دفعه���م 
للتفكي���ر في عم���ل " التكية"  وحصر 
الخدمات التي تقدمها في بداية األمر 
على عدد األس���ر المحتاج���ة والفقيرة 
داخ���ل المخيم، مش���يرا إل���ى أنه بعد 
البحث والتحري عن األسر الفقيرة، تم 
تقديم الطعام ألربع مناطق أخرى قريبة 
من المخيم كمدين���ة الزهراء ومنطقة 
المغراقة، لش���دة وتده���ور أوضاعهم 

المعيشية.  
ولفت إلى أنهم بجانب اعداد الطعام 
وتوزيعه على األسر الفقيرة، يعملون 
أيض���ا على س���داد الدي���ون المالية 
المتراكمة عل���ى بعض ممن يعانون 

من صعوبة س���دادها، كذلك توفير 
بعض أنواع من األدوية غالية الثمن 
والتي ق���د يصعب عل���ى أصحابها 

توفيرها.  
ون���وه إل���ى أنه عل���ى الرغم م���ن تبرع 
ومس���اعدة بع���ض أه���ل الخي���ر من 
المقتدرين ماليا، إال أن ما يساهمون به 
يبقى قليال مقارنة باحتياجات األس���ر 
الفقي���رة والمع���وزة، وبالتالي يجدون 
صعوب���ة في انج���از ه���دف المبادرة، 
والتي أقيمت م���ن أجل التخفيف عن 
المواطني���ن ف���ي منطق���ة النصيرات 

والمناطق المجاورة. 

مبادرة فردية
المعيش���ية  الظروف  م���ن  التخفيف 
جراء  ومعاناتهم  للمواطنين،  الصعبة 

الحصار وتقلي���ص الرواتب والتدهور 
االقتص���ادي، كان الهدف األساس���ي 
الذي دفع أيضا الخمسيني أبو يوسف 
الحطاب النش���اء مب���ادرة فردية لفعل 

الخير في شهر رمضان.
فف���ي أح���د ش���وارع حي الش���جاعية 
بمدينة غزة، لم تمنع حرارة الش���مس 
الخمسيني  الصيام  الحارقة ومش���قة 
الحط���اب، من طهي ش���وربة العدس 
والجريشة بشكل يومي، لتوزيعها على 

المواطنين.
وأوضح  الحط���اب ل� "االس���تقالل" أن 
فكرته في طهي الطعام في الش���ارع 
فكرة  ه���ي  المحتاجين،  للمواطني���ن 
قديم���ة ق���ام بتنفيذها خالل ش���هر 
رمضان الع���ام الماض���ي، إال أنها هذا 
الع���ام اختلفت في طهي كمية أكبر و 

زيادة عدد المستفيدين.
ولفت إل���ى أنه عمل من بداية ش���هر 
رمض���ان المبارك وبش���كل يومي على 
طهي الشوربة، وتوزيعها على الفقراء 
والمحتاجين من أبن���اء المنطقة، قبل 
حل���ول أذان المغ���رب  دون أي مقابل، 
مش���يرا إلى أن العديد من المواطنين 
في  المس���اهمة  حاولوا  المقتدري���ن، 
بعض المال من أجل شراء ما يحتاجه، 

إال أنه رفض ذلك.
ونوه إلى أن ما يقوم به من طهي الطعام 
للفقراء، هو خال���ص لوجه الله تعالى، 
البتغ���اء مرضاته، وأمال من���ه برحمته 
وغفرانه، متأمال أن يساهم الجميع في 
نش���ر مبدأ التكافل االجتماعي وفعل 
الخير، في ش���هر رمض���ان  وعلى مدار 

أشهر العام. 

المبادرات الخيرية.. فرحة تالمس قلوب الفقراء في رمضان

غزة/ �سماح املبحوح: 
يت�سابق ال�سائمون يف �سهر رم�سان املبارك، على 
فع��ل الأعمال اخلريي��ة واملب��ادرات التطوعية، 
طمع��ا يف ني��ل الأجر والثواب يف �سه��ر اخلري اإذ؛ 
بداأ العدي��د من املب��ادرات الفردية واجلماعية 

لتق��دمي اأوج��ه اخل��ري كل عل��ى طريقت��ه، غري 
مبال��ن بالتع��ب اأو املجهود و التكلف��ة. وتتعدد 
مظاه��ر التكاف��ل الجتماع��ي يف �سه��ر رم�س��ان 
املب��ارك يف قط��اع غ��زة، ما بن مب��ادرات علنية 
كتوزيع الطعام املطبوخ وم�ساعدات غذائية على 

الأ�سر املعوزة، ومنها ما هو خفى كدفع ال�سدقات 
والتربع��ات، للتخفي��ف م��ن معان��اة املواطن��ن 
وم�ساعدة الأ�سر املحتاجة والفقرية بالقطاع، يف 
ظل الأو�ساع القت�سادية ال�سعبة التي تع�سف 

بهم منذ �سنوات. 

االستقالل: وكاالت:
م���ن المق���رر أن تص���ل 
غزة  قطاع   )34( القافل���ة 
عبر معبر رفح البري مطلع 
األس���بوع المقب���ل ضمن 
رمضانك  "اجع���ل  حملة 
في  فلس���طين"،  لغ���زة.. 
زيارة تستمر لمدة أسبوع.

وذكر رئيس قوافل أميال 
عصام  االبتس���امات  من 
يوس���ف، أن وفدًا متعدد 
سيش���ارك  الجنس���يات 
في القافل���ة التي تحمل 

على متنه���ا أيضًا حوالي 
١٨٠٠٠ طرد غذائي للفقراء.

وأشار يوسف في تصريح صحفي 
ام���س  األح���د، إل���ى أن القافلة 
ستسدد ديون عدد من الغارمين 
في الس���جون بس���بب الضائقة 
المالي���ة، وترم���م بي���وت فقراء، 

إل���ى جانب زيارة جرحى مس���يرة 
العودة الكبرى في المستشفيات 
والبيوت لتقديم الخدمات الطبية 
لهم، ودعم بعض المستشفيات 

بمستلزمات طبية.
ويش���ارك ف���ي الحمل���ة ع���ددة 
وه���ي  خيري���ة،  مؤسس���ات 

جمعية البرك���ة لألعمال الخيرية 
واإلنس���انية  الجزائرية، وجمعية 
غزي ديستك التركية، والصندوق 
والتنمية/  لإلغاثة  الفلس���طيني 
ميديكس  بريطاني���ا، وجمعي���ة 
المؤسسات  من  وغيرها  التركية، 

الخيرية.

وصول قافلة أميال من االبتسامات 
»34« قطاع غزة األسبوع المقبل

غزة/ االستقالل: 
دعت الرابطة االسالمية جموع طلبة الثانوية 
العامة في كافة االفرع لبذل المزيد من الجد 
واالجتهاد أثناء االمتحانات الثانوية العامة 
)اإلنجاز(  للعام الدراسي 2٠١7- 2٠١٨ التي 

انطلقت هذا االسبوع.
وأكد منذر عزام مس���ؤول الرابطة االسالمية 
في رسالة له على أهمية رسالة العلم والنجاح 
والتف���وق في مواجهة سياس���ة التجهيل 
التي يحاول العدو الصهيوني فرضها على 
المجتمع الفلس���طيني من اجل قتل اي روح 

للمبادرة واالبداع لدى الشباب الفلسطيني.
وأضاف عزام بان ش����هادة الثانوية العامة 
تمثل النافذة المس����تقبلية للطالب بحيث 
يتمك����ن الحقا م����ن االلتح����اق بالتخصص 
الدراس����ي الذي يرغب به ويبني مس����تقبله 

وطموحه بناء على ذلك.
وأكد على مساندة ودعم الرابطة االسالمية 

للطلبة بكافة الميادي����ن واألدوات المتاحة 
لديها س����واء كان����ت مس����اعدات مادية او 
خدماتي����ة او معنوية، الفتا ال����ى أن الرابطة 
س����تواصل عملها في هذا االتجاه ، السيما 
في ظ����ل الحصار الخانق ال����ذي يعاني منه 
قطاع غزة، وتأكيدا على دور الطلبة والشباب 
في مس����يرات الع����ودة باعتبارهم المخزون 
االستراتيجي للمشروع الوطني الفلسطيني.

ولفت عزام إلى أن الرابطة االسالمية انهت 
كافة الخطط والترتيبات إلقامة مهرجانات 
تكريم المتفوقين في الثانوية العامة الذي 
يقام كل ع����ام ، متمنيا التوفي����ق والنجاح 

لكافة الطلبة .
وفي الخت����ام  قدم ش����كره لكافة الهيئات 
التدريس����ية واآلباء واالمهات على ما بذلوه 
طوال العام الدراس����ي م����ن جهد مضاعف 
ألج����ل رفع����ة وبناء ه����ذا الجي����ل الطالبي 

الشبابي.

الرابطة اإلسالمية تدعو طلبة الثانوية 
العامة لبذل الجهد من أجل التفوق
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أعلن أنا المواطن / ماهر زهير حسني نجم 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800536070( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

 جمعة عطية سليمان الطالع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)904770286( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم محمود محمد الزاغة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411091820( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمود محمد عودة االسطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)938577780( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الجيش اإلس���رائيلي، امس 
األح���د، عن الش���روع بإقام���ة عائق مائي 
قبالة شواطئ زيكيم وذلك منًعا لعمليات 
التس���لل البحرية عبر الحدود البحرية مع 

قطاع غزة.
وذك���رت صحيف���ة "معاري���ف" العبرية 
أنه ج���رى البدء بإقامة منطق���ة عازلة عبر 
عوائق أرضية بالمنطقة الحدودية ب"آلية 
متطورة جًدا على مستوى العالم"، دون أن 

تذكر تفاصيل عنها.
وأفادت ب���أن العائق يأتي منًع���ا لتكرار 
عمليات التسلل البحري على غرار العملية 
التي قام به���ا أربعة مقاومين من كتائب 
القس���ام بداية الح���رب األخي���رة 2014 
واس���تهدفت موقع "زيكيم" العس���كري 

اإلسرائيلي.
ا  وبين���ت أن إقامة العائق البحري يعد جزًء
من العبر المستخلصة من الحرب األخيرة، 
حيث س���يصمد هذا العائ���ق على مدار 

سنوات طويلة، وفًقا للصحيفة.
وحس���ب الصحيفة، فإن الحاجز سيكون 
عب���ارة ع���ن 3 طبقات )حاجز تح���ت الماء 

وكاسر أمواج وجدار فوق الماء(.

ورح���ب وزي���ر الجيش أفيغ���دور ليبرمان 
بالبدء بأعمال تش���ييد العائ���ق، قائاًل إن: 
"الحديث ي���دور عن عائق ه���و األول من 
نوعه في العالم، والذي س���يقطع الطريق 

أمام عمليات التسلل من غزة".

وأش���ار ليبرمان-وفق تغريده على حسابه 
بتويتر-إل���ى أن "إقامة العائق تعد ضربة 
أخرى لجهود حركة حماس العس���كرية"، 

على حد قوله.
ويأتي الب���دء في بناء العائ���ق، في وقت 

يدور الحديث فيه عن مخاوف إسرائيلية 
من دفع كتائب القس���ام للعش���رات من 
لديها  البح���ري"  "الكومان���دوز  مقاتل���ي 
لتنفيذ عمليات إنزال بحري على شواطئ 

فلسطين المحتلة في أي مواجهة مقبلة.

وكانت القناة العاش���رة العبرية كش���فت 
السبت عن تش���كيل ما يسمى ب� "حرس 
الحدود" اإلسرائيلي لقوة خاصة لمكافحة 
عمليات التس���لل المس���لحة عبر الحدود 

البحرية مع قطاع غزة.
وتمكنت إحدى مجموعات كتائب القسام 
خ���الل عدوان صي���ف 2014 من الوصول 
إل���ى الش���واطئ القريبة م���ن "زيكيم" إذ 
تقع قاع���دة عس���كرية لس���الح البحرية 
االسرائيلية واشتبكوا مع القوات التابعة 

لها.
وزعم االحتالل وقتها أنه لم تقع إصابات 
أو أضرار، ثم تراجع واعترف بمقتل جندي 
واصابة عدد آخر، بينما أظهر شريط فيديو 
تم تس���ريبه بعد أش���هر عناصر الوحدة 
وهم يشتبكون ببسالة مع جنود االحتالل 
من مس���افة قريبة جًدا وتفجيرهم عبوة 
بعد وضعه���ا على الب���اب الخلفي لدبابة 

"ميركافا" إسرائيلية.
وأكدت القس���ام في حين���ه أن مقاتليها 
العس���كري  الموقع  تمكنوا م���ن اقتحام 
حس���ب المخط���ط، وأن قائ���د المجموعة 
أبلغه���ا أن "هناك خس���ائر كبي���رة في 

صفوف العدو".

  لمنع عمليات التسلل

االحتالل يبدأ ببناء جدار بحري عازل مع قطاع غزة  

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات 
العودة، ع���ن انطالق أول رحل���ة بحرية من 
ميناء غ���زة نحو العالم غ���دا الثالثاء القادم 

لكسر الحصار.
ودع���ت الهيئة في مؤتم���ر صحفي، امس 

األحد، الجماهير الفلس���طينية لالحتش���اد 
الثالثاء القادم في ميناء غزة لدعم أول رحلة 
بحرية نحو العالم في ذكرى مجزرة سفينة 

مرمرة.
وقال���ت الهيئة، إن غزة تحولت إلى س���جن 
كبير معزول عن العالم ومحروم من أبس���ط 

حقوقه بفعل الحصار اإلسرائيلي.
وأضافت: "غ���زة اليوم تعيش بال كهرباء وال 

دواء وال سبل عيش كريم".
وطالبت مؤسسة الرئاس���ة والحكومة برفع 
كافة العقوبات المفروضة على القطاع ودعم 

صمود أبناء شعبنا.

انطالق أول رحلة بحرية من غزة 
نحــو العالــم الثالثــاء القــادم

رام الله/ االستقالل:
قال المدير الطبي للمستشفى االستشاري العربي 
برام الله سعيد سراحنة إن صحة الرئيس محمود 
عباس تشهد تحسنًا مس���تمرًا وسريعًا، وأضاف 
في تصري���ح نقلته وكالة األنباء الرس���مية »وفا« 
أمس األحد، أن النتائج أظهرت نتائج الفحوصات 

بأنها تعود إلى معدالتها الطبيعية تدريجًيا.
وذكر س���راحنة أن الطاقم الطبي المش���رف على 

عالج عباس يتاب���ع نتائج هذه الفحوصات يومًيا، 
لتحديد موعد خروجه من المستشفى.

وكان من المقرر أن يخرج عباس من المستش���فى 
الس���اعة الثانية من ظهر ام���س االحد، إال أنه تم 
تأجيل ذلك، حس���ب المكت���ب اإلعالمي لمكتب 

عباس دون إعطاء مزيد من المعلومات.
وفي السياق، أفاد مراس���ل قناة الجزيرة برام الله 
ولي���د العمري ب���أن الحالة الصح���ة لعباس-طبقا 

للتقاري���ر الطبي���ة والمس���ؤولين القادرين على 
زيارته-«جيدة جًدا وتحس���نت كثيًرا«، وذلك بعد 

أسبوع من مكوثه المشفى.
وذك���ر العمري- أن عباس تعافى من االنتكاس���ة 
الصحي���ة الت���ي أصابته منذ نحو أس���بوع باألذن 

الوسطى، وااللتهاب الرئوي.
وكان عباس دخل المستش���فى االستشاري قبل 

نحو أسبوع بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد.

سراحنة: صحة عباس بتحسن 
وتأجيــل خروجــه مــن المشفــى

القدس المحتلة / االستقالل:
صادقت حكومة االحتالل اإلس���رائيلي أمس األحد على 
اإلبقاء على صالحيات إعالن الحرب بيد المجلس الوزاري 
األمني المصغر "الكابينت" بع���د أيام من منحها أيًضا 
لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أفيغدور 

ليبرمان.
ويلغ���ي هذا الق���رار قرارًا س���ابقًا بتفوي���ض نتنياهو 

وليبرمان بالبدء بعملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب.
وين���ص الق���رار الجديد عل���ى تفوي���ض "الكابينت" 
بصالحية البدء بعملية عس���كرية قد تؤدي الى حرب 
دون الرجوع إلى الحكومة حتى لو كان نصاب األعضاء 

بالحد األدنى.

حكومة االحتالل تبقي 
صالحيات الحرب

 بيد »الكابينت«
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أعلن أنا المواطن/ ابراهيم عبد الله ابراهيم ابو شاربين 
. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)701027237( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ اسماعيل شحادة محمد بلور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903433613( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / صهيب بشير محمود مدوخ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804735983( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ امجد زهير حسني نجم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800623779( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

ولم يكن الطالب الش���هيد " أبو طاحون" 
وحده الذي دم���ر االحتالل اإلس���رائيلي 
حلمه بنيل ش���هادة علمي���ة مرموقة، اذ 
ارتقى الطالب���ان بالل االش���رم وإبراهيم 
الزرق���ة ش���هدين برصاص���اٍت اخترقت 
جسديهما في مليونيه العودة في الرابع 

عشر من مايو الجاري. 
وتوجه صباح السبت الماضي، نحو 76 ألف 
طالب وطالبة لتقديم امتحانات الثانوية 
العامة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع 
غزة للعام الدراسي الجاري 2018-2017، 
في حين بقيت مقاعد الش���هداء الثالثة 
فارغ���ة وٌكتب عليها " مقعد ش���هيد فاز 

بالشهادة الكبرى". 
" أخذ الشهادة الكبيرة" 

بإصراٍر كبير وجهٍد مضاعف، كان " مهند" 
يس���تعد لتقدي���م امتحان���ات الثانوية 
العامة" منازل" بعد انقطاعه عن التعليم 
لعامين، لكن دراس���ته لم تثنه عن واجبه 
الوطني والمشاركة بالتظاهرات السلمية 
التي ُتطالب بحق العودة وكسر الحصار. 

وتق���ول والدة الش���هيد ل�"االس���تقالل" 
بحس���رة:" مهن���د كان بحب بل���ده كتير، 
ان���ه يطل���ع محام���ي ناج���ح  وبتمن���ي 
عش���ان يفضح جرائ���م االحت���الل بحق 
لذلك  عليها،  ويحاسبهم  الفلسطينيين 
كان يحرص كثيرًا على دراسته، فقد كان 
يقض���ي الليل كله بالدراس���ة إلنهاء جزء 
كبير من المنهج، ليشارك نهارا بمسيرات 

العودة". 
رصاصة غادرة من النوع المتفجر أطلقها 
قناص اس���رائيلي ص���وب رأس "مهند"، 
جعلت���ه يرقد ف���ي غيبوبة عش���رة أيام، 
الجل���وس داخ���ل قاعات  وأبعدت���ه عن 
امتح���ان الثانوي���ة العام���ة، حيث جرى 

تحويله من غزة إلى المستش���فى األهلي 
في الخلي���ل في الضف���ة الغربية لتلقي 
العالج، إلى أن أعلن عن ارتقائه ش���هيدًا 

الخميس الماضي. 
وتتاب���ع األم المكلومة، بصوٍت حزين على 
فراق نجله���ا:" كل يوم جمعة كان مهند 
يشارك بمس���يرات العوة، كنت أقوله يما 
اقعد بالدار وانتبه لدراس���تك، كان يرد:" 
يما ما تقلقي والله انا بدرس منيح ومنظم 
وقتي، وان ش���اء الله راح تكون شهادتي 

حلوة وترفع راسك".
وف���ي نهاية حديثها، أردف���ت: "ما كنت 

بتوق���ع أنه يأخذ ش���هادة غير ش���هادة 
الثانوية العامة، الحمد الله أخذ الشهادة 

الكبيرة وفخورة فيه". 

عر�س ال�شهادة 
أما الش���هيد بالل االش���رم فكان يتوقع 
أن يك���ون من أوائ���ل الثانوية العامة في 
قطاع غزة، ليحقق رغبته بدراس���ة الطب 
في جامعة " أكسفورد" البريطانية، إال أن 
رصاصة حق���د صهيونية عاجلته قبل أن 
يتمكن من تقديم امتحانات التوجيهي، 
وتحقيق حلم���ه الذي لطالما تمناه، حيث 

استش���هد في اليوم الثاني من مليونية 
العودة.  

وتقول والدة الشهيد بالل ل�"االستقالل": 
" بالل كل جمعه كان بش���ارك بمسيرات 
العودة، لكن بعد فترة ش���عرت بالخوف 
الش���ديد عليه ومنعت���ه ان���ا ووالده من 
المش���اركة، وف���ي يوم مليوني���ه العودة 
أصر بشكل كبير على المشاركة لكننا لم 

نسمح له بالخروج من المنزل".
وبعي���وٍن ُمحمرة من ش���دة الحزن، ُتكمل 
حديثها:" في فجر يوم الثالثاء 5/15، كان 
ب���الل بدرس قلت اله يما قوم نام ش���وي 

وارتاح بعدي���ن بتكمل" رد عليا " ال يما ما 
معي وق���ت كتير بدي أخل���ص وبعدين 
بنام كتير"، وبعد س���اعات طلع لتشييع 
جثم���ان أح���د الش���هداء في ش���ارعنا"، 
مس���تدركة بغصة:" طلع ورجعلى محمل 
على األكتاف، قالوا بالل استشهد وبدنا 

نحضر لتشييعه". 
بص���وٍت يعتري���ه األلم، أضاف���ت:" كنت 
بس���تنى ينجح بتوجيهي عش���ان أحول 
مخيم النصيرات إلى أفراح، وعدته أعمله 
أجمل حفلة بالمخيم ألن���ه ابني المدلل، 
لكن عرس الش���هادة طلع أحلى من حفلة 
النج���اح، بالرغم من الح���زن العميق الذي 
احتل قلوبنا منذ رحيله"، مش���يرًة إلى أن 
غيابه اليوم عن التجهز لالمتحانات كان 

أصعب من وقع استشهاده. 
وتصف الوالدة ابنها الشهيد بأنه طيب 
القلب بش���وش الوجه وعلى عالقة طيبة 
بعائلته، كان ش���ابًا طموحًا ذكيًا متفوقًا 
بدراسته محبوبًا من أساتذته وزمالئه في 

المدرسة. 
وف���ي تغري���ده عب���ر واق���ع التواص���ل 
االجتماع���ي " فيس���بوك"، كتب مدرس 
التربي���ة الديني���ة، الذي قام بتدريس���ه 
لمدة عامين، األس���تاذ رائد غنيم، يقول: 
"جاءني بعد امتحانات التجريبي األخيرة، 
وس���ألني: كيف عالمتي يا أستاذ؟ قلت 
له: رائعة! س���ألني: فوق التسعين؟! قلت 
له: نعم فوق التس���عين، فأعاد السؤال: 
يعني فوق الخمس���ة وتسعين؟ قلت له: 
وبعدين معك ي���ا بالل؟ فأعاد الس���ؤال 
بابتسامته المعهودة، وبلهفته المعتادة: 
فوق الخمسة وتسعين يا أستاذ؟ قلت له: 
نعم فوق الخمس وتسعين، فمضى وهو 

يغني: ُفوق. ُفوق. ُفوق! 

غزة/ االستقالل:
ناش���د مدير مركز األس���رى للدراس���ات رأفت 
حمدونة أمس األحد مكتب المفوض الس���امي 
لحق���وق اإلنس���ان واألط���راف الموقع���ة على 
اتفاقي���ة مناهض���ة التعذي���ب والمنظم���ات 
الحقوقية واالنسانية التدخل لوقف انتهاكات 
االحتالل اإلسرائيلي بحق األسرى والمعتقلين 
الفلسطينيين، وحمايتهم من ممارسة االحتالل 

بحقهم.
وتأتي مناشدة حمدونة في أعقاب استشهاد 
األس���ير المقدسي عزيز عويسات جراء تعرضه 
للتعذي���ب الجس���دي الش���ديد في س���جون 

االحتالل.
وأك���د حمدونة ف���ي بيان صحفي أن س���لطات 
االحتالل تتجاوز اتفاقي���ة مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية 

العامة لألمم المتحدة في العام 1984م.
وأوض���ح أن هذه االتفاقية تؤك���د على تجريم 
ومالحق���ة أي جهة تم���ارس أي عمل ينتج عنه 
ألم أو عذاب شديد جسدًيا كان أم عقلًيا يلحق 

عمًدا بش���خص، كما حدث مع الشهيد األسير 
عويس���ات الذي تعرض للتعذيب الجس���دي 
والضرب الش���ديد من قبل عشرة سجانين في 
زنزان���ة انفرادي���ة وإصابته بجلط���ة حادة أدت 

الستشهاده.
وأشار إلى عشرات أساليب التعذيب الجسدي 
التي تمارسها س���لطات االحتالل بحق األسرى 

ف���ي منذ لحظة  الفلس���طينيين  والمعتقلين 
االعتقال م���روًرا بأقبية التحقيق للحصول على 

االعترافات بالقوة.
ولفت إلى أنه حتى خالل االعتقال في السجون 
أثناء القمع المستمر لألسرى، يتعرضون للضرب 
المبرح وبالبس���اطير ذات ال���رؤوس المعدنية، 
وتغطية الوجه والرأس، والشبح بأنواعه وأشكاله 
المختلفة، وأس���اليب الهز العنيف، والتعرض 
لموجات باردة شتاًء، وحارة صيًفا، أو كليهما مًعا.

كما يتعرضون للتقييد من الخلف على كرسي 
قصير، والحرمان من قضاء الحاجة، واس���تخدام 
الجروح، والرش بالغاز المسيل للدموع، وعشرات 

أشكال وأساليب التحقيق الجسدي والنفسي.
وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية 
بمالحقة س���لطات االحتالل ومحاكمة مرتكبي 
جرائم التعذيب بش���قيه النفس���ي والجسدي 

وفق إجماع مؤسسات حقوق اإلنسان.
ودعا إل���ى تفعيل توصياته���م والضغط على 
االحتالل وإلزامه بوقف االرهاب بحق المعتقلين، 
وتطبي���ق االتفاقيات والمواثي���ق الدولية وفق 

المبادئ والقواعد العملية في معاملة األسرى.

ارتقوا بمسيرات العودة 

شهداء التوجيهي.. يحجزون مقاعدهم في الجنان 
غزة/ دعاء احلطاب:

ك��ر وك��ر ه��م الب��اد بقلب��ه، لكن��ه مل يياأ���س اأو 
ي�شت�شلم، و�شع حلمًا ن�شب عينيه و�شعي ال�شتكماله، 
وكلم��ا تكا�ش��ل اأو واجهته ظ��روف ع�شيبة ا�شتذكر 
�شورة اأبناء �شعبة الذين ُيقتلون وُيعذبون باأر�شهم، 

وجع��ل منها حافزًا كي يوا�ش��ل م�شريته التعليمية، 
و�ش��واًل اإىل الثانوية العام��ة التي توؤهله لالتحاق 
بكلية القانون، التي تعد اأول حمطات حلمة االأكر 
مبقا�ش��اة وحما�شبة االحتال عل��ى جرائمه بحق 
اأبن��اء �شعب��ة.  وقب��ل اأي��اٍم مع��دودة، م��ن انط��اق 

امتحان��ات الثانوي��ة العام��ة، ب��دد االحت��ال ُحلم 
الطالب مهند اأبو طاحون، بر�شا�شة غادرة اخرتقت 
را�ش��ة وو�شع��ت ح��دًا حليات��ه، اأثن��اء تواج��ده يف 
مليونيه العودة على احلدود ال�شرقية ملخيم الريج 

و�شط القطاع، لينال ال�شهادة قبل اأوانها. 

حمدونة يطالب بوقف جرائم التعذيب بحق األسرى
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 ورحبت عائالت ش����هداء مسيرات العودة بالمبادرة 
الت����ي اطلقها أربعة ش����باب، والهادفة إلى س����داد 
ديون أبنائهم؛ لعجزهم وع����دم مقدرتهم المالية 
لسدادها، بعدما انعكست عليهم األزمات والظروف 
االقتصادية الصعبة التي تعصف بقطاع غزة منذ 

سنوات، وأدت لتردي أوضاعهم المعيشية. 
ووفق إحصائي����ة وزارة الصحة بالقط����اع ، بلغ عدد 
الش����هداء منذ انطالق مس����يرات الع����ودة الكبرى 
بمختل����ف مناطق القطاع الحدودي����ة في الثالثين 
من م����ارس الماضي ، نحو 119 ش����هيدًا وبلغ عدد 
اإلصابات قرابة 13300 جري����ح ، منهم 330 اصابة 

بحالة الخطر.  

تخفيف العبء املايل
سعيد الطويل، أحد القائمين على هذه المبادرة أكد 
أن المبادرة  انطلقت بعد مناش����دات عدد من أس����ر 
شهداء مسيرات العودة، طالبوا فيها بالمساعدة في 
سداد ديون أبنائهم الشهداء، آملين أن يستريحوا 

في قبورهم، بعد سداد ما عليهم من ديون مستحقة 
ألصحابها.

وأوضح ل�"االستقالل" أن العديد من عائالت الشهداء، 
أوضاعه����م المالي����ة صعبة للغاية، لم تس����عفهم 
أوضاعهم الحالية والظروف التي يعيش����ون فيها، 
لس����داد ديون أبنائهم الشهداء، لذا جاءت المبادرة 

كي تساهم في تخفيف العبء المالي عنهم.
وبين أن المبادرة انطلقت منذ يومها األول بالتوجه 
ألسر الشهداء؛ للتعرف على طبيعة وقيمة الديون 
وحصرها ضمن كش����وفات أعدته����ا المبادرة لهذا 
الغرض، وبعده����ا يتوجه القائمون عليها ألصحاب 
الديون، ف����ي محاولة إلقناعهم بإس����قاطها إكراما 
للش����هيد أو تخفيضها ليتم سدادها من التبرعات 

التي يتم جمعها من أهل الخير في غزة . 
ولفت إلى أن المبالغ المالية المتراكمة على الشهداء 
تتفاوت من ش����هيد آلخر، إذ يوجد ش����هيد تتراوح 
قيمة الديون المتراكمة عليه نحو 5آالف دوالر، وآخر 
نحو 24ألف دوالر وغيره 11ألف شيكل، مشيرا إلى 

تلقيهم مس����اهمات وتبرعات مالية من أهل الخير 
والمقتدرين .

وبي����ن أن جل الدي����ون المتراكمة على الش����هداء ، 
منها استحقاقات إليجارات منازل لم يتم سدادها 
منذ أش����هر، وديون متراكمة على محالت تجارية ، 
وش����يكات مرحلة منذ أش����هر كانت مستحقة على 

الشهيد قبيل استشهاده . 
 وأشار إلى أن حملة " دينك حق علينا " تأتي ضمن 
باك����ورة حمالت  تم اطالقها  منه����ا العام الماضي 
والجاري، مثل حملة " سامح تؤجر " و مبادرة " التكية 
الخيرية " وغيرها التي نفذت على مس����توى قطاع 
غزة، مش����ددا أنهم مس����تمرون في تنفيذ حمالت 
ومبادرات أخ����رى، كنوع من التكاف����ل االجتماعي ، 

وتعزيز العالقة بين أبناء الشعب الفلسطيني. 

تفاعل كبري 
ويتقاسم المتطوع في ذات المبادرة خالد الهمص 
اإلص����رار واإلرادة كما س����ابقه على االس����تمرار في 

المبادرة، حتى س����داد ديون كافة شهداء مسيرات 
العودة، التي لم يتمكن ذوويهم من س����دادها، في 
ظل الظ����روف االقتصادية الصعب����ة التي تعصف 

بهم.
ويوضح الهمص ل�"االستقالل" أن المبادرة انطلقت 
لحفظ كرامة عائالت الشهداء ورفع الحرج عليهم ، 
من تكرار مطالبة وس����ؤال أصحاب الديون ألموالهم 
، مبين����ا أنه منذ انط����الق المبادرة قب����ل نحو ثالثة 
أي����ام وحجم التبرع����ات يزداد يوما بع����د اآلخر، من 
المقتدرين في قطاع غ����زة والضفة الغربية والدول 

العربية وغيرها.
وشدد على أن المبادرة مستمرة إلى حين سداد كافة 
ديون الشهداء، حيث تم حصر ديون 15 شهيدًا ، 
بلغت نحو  60 ألف دوالر، مشيرا إلى أنهم يواجهون 
صعوب����ة في التعام����ل مع إدارة البن����وك؛ لصعوبة 
السياس����ة التي يتعاملون فيه����ا، وعدم تجاوبهم 
إلسقاط أو إيجاد حل، لسداد القروض التي على عدد 

من الشهداء. 

»دينــك حــق علينــا«.. 
مبــادرة شبابيــة تريــح الشهــداء وذويهــم

غزة/ �سماح املبحوح : 
مل يقت�سر حب ال�سهداء ومكانتهم  

العظيمة يف قلوب ذويهم، بل 
تعداها ليحجزوا حيزًا يف قلوب 

عدد من ال�سباب بقطاع غزة، 
فعملوا جاهدين على ترجمة 

ذلك من خالل تنفيذهم حملة » 
دينك حق علينا » لت�سديد الديون 
امل�ستحقة على ال�سهداء، لإراحتهم 

يف قبورهم و واإزاحة العبء عن 
كاهل ذويهم.   و ا�ستطاع القائمون 

على املبادرة، منذ انطالقها قبل 
اأيام قليلة، جتميع مبالغ مالية 

كبرية، من املقتدرين واأهل اخلري 
بقطاع غزة، و�سداد ديون الع�سرات 

من ال�سهداء، الذين رحلوا عن 
الدنيا بعد ما كانوا يعي�سون اأو�ساعًا 

يف غاية ال�سعوبة. 

  تقدم القليل لمن ضحوا بالكثير 

رام الله/ االستقالل: 
يعق���د وزراء خارجية دول االتحاد األوروب���ي  اليوم االثنين، اجتماعا لبحث جرائم 
االحتالل ضد ش���عبنا الفلس���طيني خاصة في قطاع غزة، وقرار تش���كيل لجنة 

التحقيق الخاصة بهذه الجرائم ونقل »السفارة األميركية« للقدس المحتلة.
وأوضح سفير فلس���طين لدى االتحاد األوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم 
الفرا، في حديث إلذاعة »صوت فلس���طين« ظهر األح���د أن دورة عادية للبرلمان 

األوروبي ستعقد غدا في ستراسبورغ.
وذكر الفرا أنها تأتي في محاولة للحيلولة دون كسر اإلجماع األوروبي فيما يتعلق 
برفض نقل »السفارة األميركية« للقدس، وإدانة قيام بعض الدول بحضور مراسم 

االفتتاح.

االتحاد االوروبي يبحث جرائم 
االحتالل ضد شعبنا اليوم 

غزة/ االستقالل:
وصل المصور الصحفي الجريح ياس���ر قديح 
إل���ى قطاع غزة عصر ام���س األحد، وذلك بعد 

رحلة عالج في مدينة القدس المحتلة.
وكان قدي���ح أصيب خ���الل مش���اركته في 
مليونية مس���يرة العودة ي���وم االثنين قبل 
تغطيت���ه  بتاري���خ 15-5 خ���الل  الماض���ي 

الصحفية.
واستقبل قديح عشرات الصحفيين حاملين 
الفتات تهنئة بسالمته على بوابة معبر بيت 

حانون شمال القطاع.
واستش���هد صحفيان وأصيب أكثر من 100 
منذ اندالع أحداث مسيرة العودة الكبرى منذ 

30 مارس الماضي.

وصول الصحفي »قديح« 

غزة بعد رحلة عالج بالقدس
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وذكرت القناة العبرية الثانية،  أن 300 طائرة 
ورقي���ة حارقة س���قطت في المس���توطنات 
والكيبوتس���ات المج���اورة لح���دود قطاع غزة 
الش���هر الماضي، تس���ببت في ان���دالع 100 

حريق.
وأوضح���ت أنه تم تس���جيل 20 حدثا مماثال 
خالل األسبوع الماضي لوحده فقط، ما تسبب 
بوقوع حرائق وجدت طواقم اإلطفاء نفس���ها 
تنتقل من مكان إلى مكان لمحاولة إخماد تلك 
الحرائ���ق، منوهة إلى أن الخس���ائر المبدئية 

تقدر بعشرات الماليين من الشواكل.
وقال المراسل العسكري نير دفوري للقناة إن 
هذه تعتبر حرب اس���تنزاف تقودها حماس 
بعد فشل مس���يراتها على الحدود، معتبرا أن 
تلك أسلحة جديدة تستخدمها حماس إلزعاج 

"إسرائيل".
وب���دأ الفلس���طينيون ف���ي اس���تخدام هذا 
األس���لوب، بعد أيام من بدء مسيرات العودة 
ف���ي 30 /آذار / مارس الماضي، حيث يطّيرون 
طائرات ورقية، محملة ف���ي نهايتها بفتيل 
مشتعل، قبل أن يدعوها تسقط على الحقول 

المحاذية للسياج الحدودي. 

ابتكار جديد
فكرُة "الطائرات الورقية" الحارقة تقوم على 
تذييل تل���ك الطائرات بش���عٍل نارية، ومن 
ثم تحملها الرياح فوق المواقع العس���كرية، 
واألحراش، واألعشاب الجافة، وبعد أن تصل 
المكان الُمحدد يفلتها الشبان، فتأتي على 
األعش���اب في الم���كان، وتتس���بب بحرائق 

واسعة.
وأظهرت عدة مقاط���ع مصورة على مواقع 
التواصل ش���بانًا وهم يطلقون بعًضا من 
هذه الطائرات الورقية، وأظهرت المقاطع 
حريًقا كبيًرا في واحٍد من الحقول المتاخمة 
لمواقع عسكرية إس���رائيلية شرق مخيم 

البريج.
الحرائ���ق التي س���ببتها الطائ���رات الورقية 
ش���غلت االحتالل اإلس���رائيلي خ���الل األيام 
الماضية على أكثر من صعيد، كونها تسببت 
بخس���ائر مادي���ة، وال أف���ق لحل م���ا وصفوه 
بمعضلة الطائرات الورقية، التي ال تنفع معها 

القبة الحديدية  

ردود فعل 
عضو الكنيس���ت عن حزب البي���ت اليهودي، 
"موتي يوج���اف"، طالب الحكوم���ة والجيش 
اإلس���رائيلي، بالعودة الى سياسة االغتياالت 
وتصفية قيادة حماس بغزة، ردًا على الحرائق 

التي تسببها الطائرات الورقية. 
وجاءت تصريحات يوجاف، بعد اندالع ثالثة 
حرائق ف���ي حقول بمس���توطنات غالف غزة، 
نتيجة س���قوط طائرات ورقية محملة بالمواد 

الحارقة من القطاع. 
ونقل���ت القناة الس���ابعة العبري���ة، عن عضو 
الكنيس���ت يوج���اف قول���ه: "إن حماس هي 
المس���ؤولة عن قطاع غزة، والرد المناسب على 
كل طائ���رة هو اس���تهداف قائ���د من حركة 

حماس"
وقال عضو الكنيس����ت »حاييم يلين«، الذي 
سقطت إحدى الطائرات في منزله القريب من 
حدود غزة: »من يستخف بالطائرات الورقية 
سيجد الحقًا طائرات مسيرة داخل التجمعات 

الس����كنية اليهودية«، مضيف����ًا »ال فرق بين 
الطائ����رات الورقي����ة الحارقة وبي����ن قذائف 

الكتائب"
أما رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست 
»آف���ي ديختر« فقال: »يجب أن نواجه )إرهاب( 

الطائرات الورقية الحارقة« .
ونقلت صحيفة »إسرائيل اليوم« عن »موشيه 
بروخي«، المش���رف على غاب���ات »دائرة أرض 
إسرائيل في النقب الغربي«: »نحن بحاجة إلى 

قبة حديدية هنا مضادة للطائرات الورقية«. 
أما الكاتب »شالوم« نفس���ه فكتب متهكمًا: 
»من المفارقات: في الوق���ت الذي تصب فيه 
إس���رائيل المليارات على الحاجز األرضي في 
قطاع غزة، طّور ش���باب القطاع أسلحة بقرش 

ونصف".

حماوالت فا�شلة
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية ، إن الجيش 
اإلسرائيلي نش���ر 250 قناًص���ا على حدود 
قط���اع غ���زة ، من أج���ل إس���قاط الطائرات 
الورقية التي يطلقها الشبان الفلسطينيون 

من قط���اع غزة، ما يعن���ي أن عناصر جيش 
االحتالل قد يطلقون النار على مئات الشبان 
الفلسطينيين الذين يستخدمون الطائرات 
الورقية في مخيمات الع���ودة على الحدود 

الشرقية لمدينة غزة.
وبحس���ب موقع “0404” العب���ري، فإن جيش 
االحتالل يختبر س���الح قنص جديًدا س���يتم 
توزي���ع 250 قطعة منه عل���ى مقاتلي الجيش 
في غالف غزة، بهدف إسقاط الطائرات الورقية 
الحارق���ة، مضيفًا أن القناص الجديد يس���مح 

بالتقاط هدف متحرك على ارتفاع 100 متر.
وبحس���ب القناة الس���ابعة اإلس���رائيلية فإن 
“الجيش اإلس���رائيلي كان يفكر في السماح 
للجنود بإطالق النار على مستخدمي الطائرات 

الورقية قبل إطالقهم الطائرات.”
ووفقًا لموقع »والال« العبري، استهدفت األوامر 
الطائرات  اإلس���رائيلية مطلقي  العس���كرية 
الورقية من خالل إطالق النار المباشر عليهم، 
بل إن مقاتالت إسرائيلية قصفت موقعًا تابعًا 
لحرك���ة »حماس« ردًا على ما أس���مته »هجوم 

الطائرات المشتعلة".

الطائرات الورقية.. تحرق أعصاب »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
جددت هيئات سياس���ية ومدني���ة مغربية دعوتها 
للبرلم���ان المغربي إلى التس���ريع باإلص���دار الفوري 
لقانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل" بجميع أشكاله 
ومس���توياته. جاء ذلك في بيان صادر عن تنسيقية 
الهيئات السياسية والنقابية والجمعيات والمنظمات 

الشبابية الداعمة للشعب الفلسطيني بمدينة طنجة، 
في أقصى شمالي البالد.

وشددت التنسيقية التي تضم أيًضا هيئات حقوقية 
"على أن التطبيع مع "إس���رائيل" هو تطبيع مع إرهاب 
الدولة المنظم ومع االحتالل واإلجرام البشع التي تقوم 

به اآللة المتغطرسة للصهاينة".

وأعلنت " ش���جبها وإدانتها للقرار المتهور للرئيس 
األمريك���ي ترام���ب بنقل س���فارة دولته إل���ى مدينة 

القدس عاصمة فلسطين األبدية".
واعتبرت أن الخطوة حلقة ضمن المخططات التصفوية 
للقضية الفلسطينية، واستفزاز لمشاعر مليار ونصف 

المليار مسلم.

وش���ددت على "دعمها الال مش���روط لمسيرة العودة 
الكبرى التي يقودها أبناء الشعب الفلسطيني البطل 
بصدور عارية أمام غطرس���ة الكيان اإلسرائيلي بدعم 
من ترمب". ودعا البيان س���كان طنجة إلى المش���اركة 
المكثفة في الوقفة التضامنية التي دعت إليها اليوم 

األحد الساعة العاشرة.

هيئات مغربية تدعو لتسريع قانون تجريم التطبيع مع »إسرائيل«

غزة/ اال�شتقالل: 
رغم ب�شاطته��ا وقلة امكانياته��ا وتكلفتها، باتت 
الطائ��رات الورقية احلارقة متث��ل حتديًا اأمنيًا 
لدول��ة االحت��الل ، وتق���ض م�شاج��ع م�شتوطني 
غالف غزة، وت�ش��كل تهديدا حقيقيا ملحا�شيلهم 
الزراعي��ة، بع��د م��ا اأ�شبح��ت اأح��دث ابت��كارات 

املقاومة ال�شعبية يف م�شريات العودة على احلدود 
الطائ��رات  وتوا�ش��ل  غ��زة.  لقط��اع  ال�شرقي��ة 
الورقية التي يطلقها ال�شبان الفل�شطينيون على 
احل��دود وحتمل يف ذيلها زجاجات حارقة، حرق 
االأحرا���ض واالأرا�ش��ي الزراعي��ة القريب��ة م��ن 
ال�شي��اج الفا�شل، م�شببة خ�شائ��ر مادية كبرية.  

ووفق��ًا لتقدي��رات ال�شحاف��ة االإ�شرائيلية، فقد 
تخطت خ�شائر احلرائق التي ت�شببها الطائرات 
الورقي��ة ع�شرات مالي��ن ال�ش��واكل ، لذلك قال 
جي�ض االحتالل اإنه »�شريد على اإطالق الطائرات 
الورقي��ة احلارق��ة من غ��زة متامًا كم��ا يرد على 

اإطالق ال�شواريخ«.
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بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

بيــن تفاؤليــة األجــواء وتشاؤميــة الواقــع

منذ ما قبل اثنين غ����زة الدامي والعظيم، تهامس 
الناس وس����ّربت بعض المواقع عن أمر حراك جدي 
تق����وده دول كب����رى وأخرى إقليمي����ة، يهدف إلى 
حلحلة أزمات غزة المس����تعصية والمتفاقمة، التي 
تنذر بالمزي����د من االنفج����ارات المتتالية، والتي ال 
يعرف أحد إلى أين ق����د تصل، وقد تعاظمت هذه 
الجهود في األيام الماضية، وتزداد تعاظًما مع كل 
يوم. الجهود التي بدأت متواضعة وحملت هدًفا له 
عالقة بتخفيف األزمة وحلحلتها، وركزت في البداية 
على تقديم مس����اعدات لتطوير البنى التحتية في 
مج����االت المياه والص����رف الصحي ودع����م الحقل 
الصحي؛ صارت أكثر طموًحا بالتوصل التفاق هدنة 
طويلة األجل، وهناك من طالب ب� »فصل اإلنساني 
عن السياس����ي«، لكن هناك أيًض����ا من يرغب بربط 
كل ذلك بسياق سياسي يخدم السياق السياسي 
اإلقليمي، وأن تش����ّكل غزة بداي����ة النطالقته أو أال 

تشكل غزة عقبة في طريقه.
والحقيقة أن ما بدأ همًس����ا وتس����ريًبا هنا وهناك، 
أصبحت األخبار المفصحة عنه والتقارير التي تنشر 
بعض جوانبه تقصفنا بشكل يومي، حتى بات كل 
غزي يش����عر بأن أمر االنفراج الكبير هذه المرة بات 
يقيًنا مؤكًدا، وأن المس����ألة أصبحت مس����ألة وقت 
وبحث في اإلج����راءات، وربما وصلنا إلى مرحلة بحث 

اللمسات األخيرة إلنضاج اتفاق مقبول.
ورغم أننا ال نملك أية معلومات س����وى المعلومات 
المتاحة والمنشورة، فإن الشيء المؤكد أننا نعيش 
في حالة كبيرة من أجواء التفاؤل غير المس����بوقة، 
فألول مرة نش����عر بأن ثم����ة تح����ركًا وإرادة جدية 
بالخوض في المسألة الغزية من قبل دول المنطقة 
ودول إقليمية ودولية كبرى، وهي بخالف ما كانت 
عليه حراكاتها الس����ابقة التي كان هدفها إسقاط 
الواج����ب وبعض العالقات العام����ة؛ فإنها في هذه 
المرة تب����دي رغبة حقيقية، ويب����دو ان هذه الرغبة 
الحقيقي����ة مدفوعة بفعل ثالث����ة عوامل مترابطة 
مع بعضها البع����ض من حيث تبادل التأثير، وهي: 
الموق����ف األمريكي، اس����تعداد نتنياه����و إلعادة 
التفكير بموقفه المتصلب، ومسيرات العودة ورفع 

الحصار.

فالموق����ف األمريكي ب����ات في األش����هر األخيرة يبدي 
اهتماًم����ا ملحوًظا تجاه القطاع، وق����د ازداد هذا األمر مع 
مرور الوقت، وفي هذه األيام ينغمس المبعوث األمريكي 
غرينب����الت في بلورة تصور ما، وتحدي����د أدوار كل جهة 
من الجهات الدولية واإلقليمية، ويقوم بزيارات مكوكية 
لهذا الغرض، وهو مثل المايس����ترو الذي يركز كل هذه 
الجهود لتحقيق أكثر من هدف إن استطاع، وفي مقدمة 
أهدافه تقديم مس����اعدة كبرى إلسرائيل في التخلص 
من التحدي األمني واالس����تنزافي واألخالقي والسياسي 
بدون ثمن حقيقي تدفعه إس����رائيل، ويطمح أن تكون 
درة التاج في جهوده إعادة األسرى الجنود، لكن طموحه 
األكبر خدمة صفقة القرن. وفي كل األحوال، فإن معادلته 
تقوم على اس����تغالل المسار اإلنس����اني لصالح المسار 
السياس����ي، وليس صحيًحا ما يروج من »فصل اإلنساني 
عن السياس����ي«، فهذا أمر غير ممك����ن بحكم واقع األمر، 
وبحك����م أنه ال أحد يقدم وجبات إنس����انية مجانية، فلن 
يقدموا لحماس ما يحررها ويح����رر القطاع من الضائقة 
االقتصادية واإلنسانية، دون ان ينالوا منها، على األقل 

الحد األدنى من االلتزامات األمنية.
أما بخص����وص الموقف اإلس����رائيلي )وال����ذي يحتكره 
تحدي����ًدا نتنياهو وليبرمان( فإننا ال نعتقد بأنه ش����هد 

تراجًع����ا أو تغيًرا مهًما حتى ه����ذه اللحظة، ولكن ربما ما 
يحدث ان نتنياهو لم يعلن رفضه للمبادرات التي تقدم، 
وبات أكثر انفتاًحا على دراستها أو بمفهوم آخر منحها 
فرصة وعدم إع����الن موقف نهائي منه����ا قبل بلورتها 
ورؤي����ة ما ال����ذي تقبل به حماس وكيف س����يخدم األمر 
االستراتيجية اإلسرائيلية، وكيف سيخدمه أيًضا داخل 

الحلبة السياسية اإلسرائيلية.
الموقف اإلس���رائيلي يمك���ن فكفكته إل���ى عناصر 
محددة: األول ان إس���رائيل لن تمان���ع زيادة التدخل 
القطري اإلنساني واالنفتاح المصري على غزة، بهدف 
تخفيف الضائقة اإلنس���انية، بل إنها ستشجع هذا 
االتج���اه، مع حف���اظ هذه الدول عل���ى درجة عالية من 
تنس���يق مواقفها وتحركها على مس���توى تخفيف 
األزمة مع تل أبيب. الثاني ان إس���رائيل سترحب بأي 
تدخل أممي على مستوى األزمة اإلنسانية في مشاريع 
اإلغاثة العاجلة ومشاريع البنية التحتية بشرط تجاوز 
حركة حماس، وكل ذلك ستحاول تل أبيب ربطه بوقف 
أو تبريد مس���يرات العودة. أم���ا المحدد الثالث فهو ما 
يتعلق بإس���رائيل مباش���رة، وهو المرتب���ط بالملفات 
األكثر س���خونة )مثل: الحصار الب���ري والبحري ووقف 
إطالق النار وإطالق سراح األس���رى اإلسرائيليين( وما 

يتعلق بما يسمى بالبنية التحتية العسكرية 
لفصائل المقاومة، وهنا يكمن جوهر الموقف 
اإلسرائيلي، الذي إن لم نقل أنه ال زال متشدًدا، 
فهو في أحس���ن أحواله ب���ات منصًتا إلحداث 
اختراقات محدودة، ومنفتًحا على إعادة التفكير 
بشروطه السابقة أو الءاته القاطعة، واألمر هنا 
منوط بحج���م الضغط األمريك���ي إن كان لدى 
األمريكان قناعات سياسية جادة، ومنوط بحجم 
التهديد الغ���زي على دولة االحتالل والمتمثل 
سواًء باستمرار المس���يرات وتداعياتها والذي 
قد يتولد عنه انفجارات ش���عبية متتالية على 
الحدود وموقف المجتم���ع الدولي أو المتمثل 
بجولة عس���كرية كب���رى في ظ���ل تعقيدات 
وحساسية الحالة الجيوسياسية في المنطقة، 
ا من الملف اإليراني والمش���هد الس���وري،  بدًء
ولي���س انتهاًء بالس���يولة المه���ددة للنظام 
السياسي الفلسطيني، وانعكاسات ذلك على 

االستقرار األمني في الضفة.
وع����ودة إلى مس����توى احتمالي����ة تح����ّول األجواء 
اإليجابية إل����ى واقع ملموس، نعتقد بأن األمر أعقد 
بكثير مّما يمكن لمتابع أن ينخدع به، فرغم تفاؤلية 
األجواء فإن الواقع أكثر تشاؤمية لألسف الشديد، 
فبدون المصالحة - التي تمّكن من عودة الس����لطة 
- ف����إن أية انفراجات ومس����اعدات أممية بدون رفع 
الحصار البحري، قد يكون لها أواًل ثمن سياس����ي أو 
التزامات أمنية، ثانًيا واألهم فإنها في كل األحوال 
لن تساهم إال بالشيء اليسير جًدا في حل الضائقة 
المعيشية واإلنس����انية في غزة، المتمثلة بالبطالة 
والفقر والنقص الشديد في الكهرباء ودمار البنية 
االقتصادي����ة، وأخي����ًرا فأن تفاؤلي����ة األجواء يجب 
أال تصيبنا بنش����وة اإلنجاز أو االنتص����ار أو الهرولة 
سريًعا دون تقدير العواقب، فال زالت مسيرات رفع 
الحصار في بدايات تأثيرها، واس����تعجال الحصاد 
هو الوصف����ة األخطر الحتوائها وإجهاضها قبل أن 
تبلغ مداها، وفي ظل االنقسام يبدو أنه سيكون من 
الصع����ب جًدا الحديث عن انفراجات مرضية، فالبّد 
وبش����كل متواٍز مع المسيرات من االستمرار في دق 

جداران االنقسام.

كل نظام طبي في الغرب كان سينهار مع هذا الرقم المرتفع من الجرحى 
باط���اق النار في يوم واحد مثلما حدث ف���ي 14 أيار، هذا ما قاله االطباء 
الدوليون. في حين أن الجهاز الطبي في غزة، الذي بطبيعته موجود منذ 
سنوات في وضع حافة االنهيار بس���بب الحصار االسرائيلي واالنقسام 
الداخلي الفلس���طيني – واجهوا هذا التحدي بصورة تثير االنفعال. في 
اس���رائيل اليوم الدم���وي في 14 أيار أصبح تاريخا. ف���ي غزة التداعيات 

الدموية ستواصل اماء حياة آالف العائات لسنوات كثيرة.
عدد جرحى اطاق النار هو الذي ادهش اكثر من القتلى الكثيرين: تقريبا 
نصف ال���� 2770 جريحًا الذين وصلوا الى غرفة الط���واريء كانوا جرحى 
من اط���اق النار، »كان واضحا أن الجنود يطلقون النار أوال من اجل الجرح 
وتش���ويه المتظاهرين«، كان هذا هو االستنتاج. أن يجرحوا أكثر من أن 

يقتلوا. إبقاء اكبر عدد من الشباب معاقين مدى الحياة.
   إن استعداد المحطات العشر لتخفيف الصدمة والطواريء كان مثيرا 
لاعجاب. في كل محطة قرب مواقع التظاهر كان هناك ممرضون وطاب 
طب متطوعون. خال ست دقائق بالمتوسط تمكنوا من فحص كل جريح 
وتشخيص نوع االصابة وتحديد من سيرسل الى المستشفى واعطائه 
العاج األولي. من ساعات الظهيرة وصلت في كل دقيقة سيارة اسعاف 
الى مستشفى الشفاء، الصافرات لم تتوقف. كل سيارة اسعاف انزلت 

4 – 5 جرحى.
 في مستشفى الشفاء عملت في ذلك اليوم بدون توقف مدة 12 ساعة 
غرفة العمليات. في البداية تم عاج الذين اصيبوا باألوعية الدموية. في 
الممرات انتظر مئات الجرحى اآلخرين دورهم، الذين كان وضعهم اقل 
خطورة، يتألمون ومغمى عليهم. مس���كنات األل���م التي كانت موجودة 
كانت تتناس���ب مع وجع الرأس الصعب وليس م���ع آالم الجرح. حتى لو 
أن وزارة الصحة في رام الله لم تكن تقيد في الس���نة االخيرة ارساليات 

المواد الطبية الى غزة، بتعليمات من أعلى، لكان من المش���كوك فيه أن 
يكون هناك ما يكفي من مواد التخدير ومس���كنات األلم والمواد الطبية 
المستهلكة بالكميات المطلوبة لمعالجة حوالي 1300 جريح من جرحى 

اطاق النار واجراء مئات العمليات في نفس اليوم.
ال يوجد في أي مستشفى في العالم ما يكفي من االخصائيين في جراحة 
األوعية الدموية وجراحة العظام من اجل التعامل مع مئات جرحى اطاق 
النار في يوم واحد. لذلك تم احضار جراحين اضافيين، تلقوا توجيهات 
من االخصائيين. ال يوجد في أي مستشفى ما يكفي من الطواقم الطبية 
لع���اج جرحى بهذا العدد الكبير. بعد الس���اعة الواحدة والنصف عندما 
بدأ أبن���اء عائات الجرحى يتدفق���ون الى المستش���فى، خرجت االمور 
عن الس���يطرة. قوة من رجال االمن المس���لحين ل���وزارة داخلية حماس 
اس���تدعيت من اجل فرض النظام. القوة بقيت في المكان حتى الساعة 
الثامنة والنصف مس���اء. في الليل كان هناك سبعون جريحًا ينتظرون 
العاج. ف���ي صباح اليوم التالي انتظر اربعون آخرون. اآلن س���يأتي دور 
عمليات العظام والعاج الطبيعي، لكن ال يوجد في القطاع ما يكفي من 
المعالجين الطبيعيين أو من يج���رون عمليات العظام وكذلك ما يكفي 

من المعدات الطبية.
   م���ن 30 آذار وحتى 22 أيار كان عدد الجرحى في المظاهرات 13.190 
ش���خصًا، منهم 1136 طفا، حس���ب المعطيات الت���ي قدمتها منظمة 
الصحة العالمي���ة. منهم 3360 جرحوا بالنار الحية التي اطلقها جنودنا 
االبطال المحميون جيدا. 332 هو عدد الجرحى الذين جراحهم تش���كل 
خطرًا عل���ى الحياة )فق���ط في نهاية االس���بوع توفي اثن���ان متأثرين 
بجراحهما(. تم القيام بعمليات بتر لخمس���ة أيٍد و27 س���اقًا. فقط في 
االس���بوع بين 13 أيار و20 أيار الذي جرح فيه جنودنا 3414 من س���كان 
غزة، من بينهم كان يجب نقل 3013 للعاج في مستشفيات وعيادات 

لمنظمات غير حكومية: منهم 271 طفا و127 امرأة. 1366 كانوا جرحى 
نيران.

  جنودنا الش���جعان يطلقون الن���ار ايضا على الطواق���م الطبية الذين 
يقتربون من الجدار الخراج الجرحى. االوامر هي االوامر، اطاق النار حتى 
عل���ى الممرضين. لذلك، فان الممرضين ينتظمون في مجموعات مكونة 
من ستة اش���خاص: اذا جرح أحدهم يقوم اثنان بحمله للعاج والثاثة 
اآلخرون يواصلون المهمة، وهم يصلون بأن ال يجرحوا. في 14 ايار قتل 
ممرض، من طاقم »الدفاع المدني«. لقد اطلقت النار عليه وهو في طريقه 
الخراج جريح. خال عش���رين دقيقة تقريبا حاول زم���اؤه الوصول اليه 
لكنهم لم يس���تطيعوا بسبب اطاق النار. لقد توفي بسبب فشل رئوي. 
في االس���بوع بين 13 – 20 ايار فان 24 ش���خصًا آخر من الطواقم الطبية 
جرحوا – 8 بالنار الحية و6 بشظايا الرصاص وواحد أصيب بشكل مباشر 
من قنبلة غاز مسيل للدموع و9 عانوا من استنشاق الغاز المسيل للدموع. 
تمت اصابة والتسبب بالضرر ل� 12 سيارة اسعاف. من 30 آذار حتى 20 

أيار جرح 238 من رجال الطواقم الطبية وتضررت 38 سيارة اسعاف.
 بيير كارهنفول، المدير العام لاونروا قال بعد زيارة الى غزة في 23 أيار: 
»معظم العالم ال يقدر بصورة صحيحة حجم الكارثة، بمفاهيم انسانية 
التي حدثت في قطاع غزة من بداية المسيرات في 30 آذار، عدد الجرحى 
في االيام السبعة من المظاهرات يوازي عدد الجرحى طوال المواجهات 
في س���نة 2014، وحت���ى أعلى منه. هذا رقم مده���ش. إن نموذج جروح 
اختراق صغيرة وجروح خروج كبيرة تدل على أن الذخيرة التي استخدمت 
باطاق النار تس���ببت بضرر كبير لاعضاء الداخلية وانس���جة العضات 
والعظام. سواء الطاقم في مستشفيات وزارة الصحة أو طاقم في عيادات 
المنظمات غير الحكومية واالونروا يجدون صعوبة في التعامل مع الجروح 

والعاج المعقد بشكل خاص.

عميره هاسسيارة إسعاف في كل دقيقة
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مرت أيام حملت ذكريات صعبة، اس���تعادت قس���وة ما كانت 
عليه، فليس هينا على الفلس���طيني، أينما يوجد اليوم، وكم 
يك���ون عمره، أن يتذكر أو يس���تذكر يوم النكب���ة وما بعدها، 
سبعون عاما ليست سبعة عقود زمنية وحسب، بل سبعين عاما 
من الدم الفلسطيني، من النزف الشعبي، من الصراع التاريخي، 
من النزاع الوجودي، من األل���م والحزن، من الكفاح والصبر، من 
الصمود والمواجهة.. وكلها تس���تعيد تلك األيام، وما رسمته 
من مس���يرة التغريبة الفلسطينية، مأساة شعب، ومحنة أمة. 
ليست سبعين ذكرى وحسب وليست ذكرى القضية وحسب، 
من بداية الجرح، من “ماكو أوامر” إلى ما نعيش اليوم من ظلم 
ذوي القربى. صفحات التاريخ نقلت اس���طرا عن التآمر الغربي، 
وعن المخطط االستعماري اإلمبريالي، وعن قاعدة إستراتيجية 
تستوطن وتمزق الوطن العربي، وان تهّجر أهل البالد وتحرق 
البلدات والزرع والش���جر وتس���تعمر األرض وتدعي لها ما لم 
يكتبه تاريخ وال يعرفه خبير، وتنتقل الخدمة من مستعمر إلى 
آخر، غربي في االنطالق واس���تيطاني في الواقع. وتصبح نكبة 

وتليها نكسة وتستمر مأساة “نكبسة.!”.
هذا الع���ام لم تكت���ف دول االس���تعمار بتكري���س الكيان 
وتسمين القاعدة العسكرية، بل أرادت أن تزيد بقرار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب بنقل س���فارة ب���الده من تل أبيب إلى 
الق���دس واعترافه بأنه���ا عاصمة الكيان اإلس���رائيلي، خالفا 
للقان���ون الدولي والمواثي���ق المتفق عليها وتج���اوزًا لتاريخ 
الدم الفلس���طيني، وإنكارًا لتضحيات حرك���ة التحرر الوطني 
الفلس���طينية، من أجل حقوق الش���عب العادل���ة في الحرية 
واالس���تقالل والعودة إل���ى الديار . اخت���ار الرئيس األميركي 
ذكرى يوم النكبة موعدا لتنفيذ قراره، واختار الذكرى السبعين 

لها وهو يعد بصفقة سميت بصفعة القرن، لتصفية القضية 
الفلسطينية وتطبيع العالقات الستمرار الهيمنة اإلمبريالية 
وأدواتها ومن يتخ���ادم معها في المنطقة العربية وخارجها. 
لم يكن اإلع���الن وال االحتفال هو الموض���وع، وال الصفقة وما 
فيها وما تطلبه وتس���عى إليه، وال .. وال.. بل السؤال المشرئب 
الذي ال يراد س���ماعه، ألنه يس���أل وينطق بأن الحق ال يتقادم 
وان المطالب ال تنتهي، كما أن السبابة المرفوعة لطفل رضيع 
أو طالبة مدرس���ة أولي���ة، تؤكد جيال بعد جيل، إش���ارة صمود 
وتضحية وإيمان بالوطن والعدالة وحروف فلسطين، من الفاء 

إلى النون.
أمام كل هذا اختارت جماهير الش���عب الفلس���طيني ذكرى 
ي���وم األرض في نهاية ش���هر آذار/ مارس النطالق مس���يرة 
الع���ودة الكب���رى، من داخل غ���زة الصامدة، إل���ى باقي الوطن 
المحتل، وكانت افتتاحا مستمرا ليوم الذكرى األخرى، النكبة، 
والس���بعين عاما لها، لتواصل مليونية المسيرة وارتقاء الدم 
الفلسطيني. في هذا اليوم الذي احتفل به الرئيس األميركي 
وعائلت���ه مع االحتالل وأعوانه، تقدمت أرواح أكثر من س���تين 
بطال فلس���طينيا، وأكث���ر من ألفي جريح، م���ن كل األعمار .. ال 
فرق بين رجل وامرأة، طفل وش���يخ، صبي وصبية، شاب وشابة 
والتضحيات مس���تمرة في المس���يرة الكبرى، في حلم العودة 

وقسم المفتاح.
هل كان الدم الفلس���طيني المراق على أرض فلسطين كافيا 
إلعادة الصورة؟!. صورة المجاهد الفلسطيني الذي حمل روحه 
على راحته، صارخا: أما حياة تس���ر الصديق وأما ممات يغيظ 
الع���دا. كنت في مقابلة تلفزيونية يومها أردد اخبار التضامن 
وأش���يد بخطوات ال تنس���ى لقيادات صديق���ة ومناضلة، من 

حكومات ومن جماهير وشخصيات سياسية بارزة، من جنوب 
افريقي���ا، من ماليزيا، من فنزويال وبوليفيا، والس���ويد وايرلندا 
وتظاهرات في غيرها، إدانة المجزرة الدموية وسحب السفراء 
أو تحميلهم غضب القيادات الحكيمة وشعوبها المتضامنة 
معها والثابتة مثلها. لألس���ف لم تنق���ل وكاالت األنباء أخبارا 
مثلها من أي���ة عاصمة عربية. في المقابلة قلت: لماذا ال تقوم 
الحكوم���ات العربية بالمثل، وهي صاحب���ة القضية؟!. لماذا ال 
تطرد بعددها عش���رين سفيرا أميركيا إلى واشنطن؟ ولماذا ال 
تسحب عشرين سفيرا عربيا من واشنطن وتقول بالفم المليان 
نس���تنكر الجريمة وندعو إلى وقفها فورا ومحاكمة المجرمين 
الذين اقترفوها. ال تعرف إدارات الغرب المشتركة في الجريمة 
الكبرى غير األعمال الملموس���ة واألفعال الصادمة للرأي العام 
في بلدانها.. أين األحزاب والتنظيمات السياس���ية والنقابات 
العمالية والحقوقية والقانونية وباقي المهن واألعمال؟ لماذا 
هذا الصمت؟!، لماذا ال تقاطع النقابات واالتحادات الش���ركات 
والمؤسسات األميركية؟ لماذا ال تعلن األحزاب ونقابات العمال 
إضراب تضامن مع الش���هداء الفلس���طينيين؟ واالمتناع عن 
تقديم أية خدمات لكل ما هو أميركي في المطارات والموانئ 
والحدود؟! وأس���ئلة أخ���رى كثيرة. اعرف أن���ي أصرخ في برية 
عربي���ة، وأع���رف أن هناك من يترصد كالمي ويس���جلني في 
تقارير لس���جالت ودوائر األمن أو أجهزتها األخرى. ولكن الدم 
الفلسطيني أغلى، وقد استفز الماليين من إخوة اإلنسانية، في 
مختلف المدن، ومنها الغربي���ة خصوصا، واختصرها مندوب 
بوليفيا في مجلس األمن الدولي، ساشا سيرجو، خالل الجلسة 
التي عقدت في أعقاب الجريمة في غزة، بالقول، إن »إسرائيل« 
تنتهك القرارات الدولية وعلى المجلس الدولي أن يفرض على 

حكومة »إسرائيل« حماية المدنيين الفلسطينيين والتحقيق 
في األحداث الماضية«، وتس���اءل س���يرجو: »لم���اذا لم تحقق 

المحكمة الدولية فيما حصل خالل التظاهرات؟«.
ه���ذا المن���دوب البوليفي يعلن بصوت ع���ال صرخة الضمير 
اإلنساني، ويقرأ أس���ماء شهداء التظاهرات السلمية في غزة، 
في كلمت���ه في مجلس األم���ن الدولي، ويخاط���ب المحتلين 

المباشرين، قائال: أنتم تقتلون األطفال والنساء.
كلمة المن���دوب البوليفي في مجلس األم���ن، اعتبرت األقوى 
حيث لم يتردد في التوجه باالعتذار إلى الشعب الفلسطيني، 
وطلب السماح، وتعرية التردد والقصور والضعف في الموقف 
الدولي: »س���امحونا أيها الفلس���طينيون، نحن آس���فون ألننا 
س���محنا لقوة احتالل غاش���مة بقتلكم بدم بارد، نحن آسفون 
ألننا فش���لنا في إعادة خمسة ماليين فلسطيني إلى أرضهم 
السليبة، نحن آسفون ألن دولة عظمى هي أميركا تحمي بقوة 

السالح وضعف هذا المجلس الجزار الذي يقتلكم«.
موقف مشرف، واإلنس���ان موقف، وهذا األمر اختبار حقيقي، 
كان وما زال معبرا عن أصحابه الفعليين. وسّجل التاريخ أمثاله 
وبقيت ذكراه تروى لألجيال. المهم أن هذه المواقف العلنية 
فضحت الكثيرين من الصامتين أو المتواطئين أو المتآمرين. 
وتل���ك لعمري مأس���اة أخ���رى، ال تغطيها براق���ع البيانات وال 
تس���كتها فضائيات الخديعة. حيث يصع���ب القول عنها، 
الس���يما من ذوي القربى، من العرب والمسلمين، من الجيران 
واألبعدين.. ماذا تقول للناريخ، للناس والضمير.. سيظل الدم 
الفلس���طيني ثقيال على أيدي كل من وقف، علنا أو س���را، مع 
المجزرة، مع االحتالل، مع القتلة والمجرمين الذين ال يمكن أن 

يفلتوا أو يأمنوا من العقاب القانوني واألخالقي.

كاظم الموسوي الدم الفلسطيني يثقل أيديهم

ف���ي بي���ان لمناس���بة الذك���رى 
؛  الس���بعين لقي���ام إس���رائيل 
أوضح���ت جماعة ناط���وري كارتا 
اليهودية األرثوذكسية ) حراس 
المدين���ة ( أن ذل���ك القيام كان 
مأس���اة للش���عب الفلس���طيني 
وللش���عب اليه���ودي ، وأضاف 
البي���ان أن » إس���رائيل دولة بال 
ش���رعية ، وصاحب���ة س���وابق ، 
وعاصي���ة ألمر الل���ه ، ومنتهكة 
للدين اليهودي » ، وتفس���ير ما 
ب���ه الجماعة إس���رائيل  وصفت 
من نواقص وس���يئات أن الدين 
له  ليس  الحقيق���ي  اليه���ودي 
أه���داف سياس���ية أو وطني���ة ، 
ويحظر على الش���عب اليهودي 
إقام���ة دولة دنيوي���ة دون إرادة 
ربانية ما دام هذا الشعب تائها 
، ف���ي رأيها ، حت���ى اآلن . وترى 
الوحيد  الممثل  الجماعة نفسها 
لليهودي���ة الحقيقي���ة ، وتؤكد 
األصلية   بالت���وراة  تحتفظ  أنها 
النقية ال التوراة التي كتبت بعد 
400 ع���ام من نزوله���ا ، فلحقها 

التحريف والتزييف . 
ونضي���ف إل���ى رأي الجماعة أن 
أغلب اليهود في إس���رائيل وفي 
العالم ليسوا يهودا بالِعرق والدم 
وإنم���ا بالتدين ، أي هم ليس���وا 
أحفاد األسباط أو القبائل االثنتي 
عش���رة أبن���اء يعق���وب الملقب 
بإس���رائيل ، أي عبدالل���ه _ عليه 
السالم _ ، تلك القبائل التي فقد 
بعضها ، وتوالي إسرائيل البحث 
عنه���ا . وانعقد مؤخ���را منتدى 
الرومانيين  للغج���ر  القدس  في 
أش���رف عليه الباحث في التوراة 

، وأعلن فيه   ش���موئيل أفيوكيا 
أن الرومانيي���ن يه���ود غجر من 
قبيلة ش���معون إح���دى القبائل 
! والحقيق���ة أن أغلب  المفقودة 
أتراك  والعالم  إس���رائيل  يهود 
خزر من إقليم بحر قزوين تهودوا 
وهم المعروفون باألش���كناز ، وال 
تتوق���ف صحيفة » ف���ي . تي » 
للصهيونية  المناوئة  األميركية 
وإلس���رائيل عن نش���ر المقاالت 
المطولة عن خزرية أغلب اليهود 

الحاليين .
 بي���ان ناط���وري كارت���ا ورؤي���ة 
تؤكد  جملته���ا  ف���ي  جماعتها 
بصفته���ا  إس���رائيل  حقيق���ة 
مش���روعا اس���تيطانيا عدوانيا ال 
يختل���ف عن حركة االس���تعمار 
ب���ل   ، األوروبي���ة  واالس���تيطان 
ه���و جزء عض���وي منه���ا زمنا في 
ظه���وره وأهداف���ا ف���ي توجهه ، 
والقائم���ون العلمانيون عليه أكثر 
من المتدينين ، وأولهم وأهمهم 
الملح���د تيودور هرت���زل ، والبعد 
الديني في المش���روع كان عنصرا 
وظيفي���ا لجذب م���ن يمكن جذبه 
مم���ن يدينون باليهودي���ة . وقد 
اس���تنكر عالم التحليل النفس���ي 
سيجموند فرويد تمسك القائمين 
على المش���روع بذلك البعد  ، وقال 
لهم إن موس���ي _ عليه السالم _ 
لم يكن يهودي���ا ، بل كان مواطنا 
مصري���ا ، فل���م يربط���ون اس���مه 
برغبتهم في استيطان فلسطين 
؟!  واش���تراط إس���رائيل اعتراف 
الفلسطينيين بيهوديتها أهدافه 
سياس���ية ، خالصتها نزع شرعية 
وجودهم  في أراضي ال48 المحتلة 

، واعتبارهم جالية أجنبية يحق لها 
طردهم متى أرادت  . 

وواجبنا رؤيًة وموقفا وإعالما التركيز 
عل���ى حقيقة إس���رائيل بصفتها 
الحقيقية  اليهودي���ة  عن  بعيدة 
دينا ، وعن اليهود الحقيقيين عرقا 
، وأنها مشروع استيطاني إحاللي 
عدوان���ي لمهاجرين غرباء تاريخيا 
عن المنطقة ، هو في الحق أس���وأ 
من كل المش���اريع االس���تيطانية 
صورتها  ف���ي  حت���ى  األوروبي���ة 
األميركية الش���مالية الممثلة في 
الواليات المتحدة وكندا مع إدراكنا 
للفرق الكبير بين عنصرية الواليات 
المتح���دة الداخلي���ة وعدوانيتها 
الخارجية عن كندا ، وأننا ال يهمنا 
في شيء ما تدين به . يهمنا أنها 
، وتواصل تشريدنا  سرقت وطننا 
عن���ه ، وقتلنا وجرحن���ا  واعتقالنا 

وخنق حياتنا .
 ويج���ب أن نفي���د ف���ي كل ذلك 
من موقف جماعة ناط���وري كارتا 
التي يعي���ش أتباعها في نابلس 
مواطنين فلس���طينيين ، ويعمل 
بعضهم في مؤسس���ات السلطة 
، ويلبس بعضهم  الفلس���طينية 
المالبس الفالحية الفلس���طينية ، 
كذلك يجب اإلف���ادة من األصوات 
الصادرة  للفلسطينيين  المنصفة 
ع���ن بعض اليه���ود ف���ي الخارج 
الرافضة للسياس���ة اإلس���رائيلية 
تج���اه  والعدواني���ة  العنصري���ة 
الفلس���طينيين مثل حركة » جي 
س���تريت » في الواليات المتحدة . 
للعمل الوطني الفلسطيني وجوه 
وأس���اليب كثي���رة ، ومعركتن���ا 

كونية األبعاد . 

دائمًا ما تتردد هذه العبارة الشهيرة )النساء أوال – Ladies First( على ألسنتنا وخاصة الرجال 
عندما يقدمون المرأة لدخول أي مكان أو فعل أي شيء آخر، مما يدخل السرور في قلبها، ولمن ال 
يعرف سر  هذه المقولة: هو أن  شابًا  من إحدى األسر الغنية في واحدة من مقاطعات إيطاليا 
في القرن الثامن عش���ر الميالدي وقع في حب فتاٍة من أسرٍة أقَل منه في المستوى المعيشي 
،فاتفقا على الزواج، ولكن أسرة الشاب هددته بعدم مباركة هذا الزواج، وكثرت الضغوط على 
الشاب والفتاة فقررا أال يفرقهما سوى الموت ، وخوفًا من أن يفترقا، قررا االنتحار، فتوجها إلى 
صخرٍة عاليٍة جدًا ومطلة على البحر، وعندما قررت الفتاة القفز أواًل منعها الشاب من القفز، ألنه 
ال يستطيع أن يراها تموت أمامه ، وقرر أن يقفز أواًل، وبالفعل قفز فسقط فمات، فلما رأت الفتاُة 
المنظر عدلت عن رأيها وغدرت بالش���اب ورجعت إلى البلدة وتزوجت من شخٍص آخر ،وعندما 
Ladies First   :علم أهل القرية بذلك قرروا أن تكون النساء أول من يقوم باألعمال، وهنا ولدت

لكن، وبعيدًا عن ايطاليا  وبالتحديد في فلسطين وعلى وجه الخصوص في أكبر سجن بالعالم 
يسمى » غزة » فالذي حدث وال زال يحدث ،بخالف ذلك، فإن مقولة » Ladies First« لها حضوٌر 
قوٌي، لكن ليس من أجل فتح باب الس���يارة لها أو فتح باب فندق للس���هرة، بل إن المرأة تفتح 
باب حب الوطن بيديها وتمارس كل فنون الحب بشكل يصعب تخيله، فلم تكتف بدورها في 
االهتمام باألوالد من حيث الطعام والشراب الجسدي فقط، بل تعزز في نفوسهم  حب الدين 
والوطن وضرورة الدفاع فعاًل وقواًل ، وتدفعهم للجهاد والمقاومة ضد االحتالل، وتش���جعهم 

لالشتراك في المخيمات الصيفية التي تنظمها المقاومة لتدريبهم على القتال.
في غزة وفي مخيمات العودة حضرت ) Ladies First( فقد مارس���ت المرأة بنفس���ها أش���كال 
النضال المختلفة ، ورفضت الوقوف موقف المتفرج، فقد الحظُت خالل مشاركاتي في مسيرات 
العودة وجود المرأة بش���كل مكثف ، وقد وجدت في ي���وم االثنين الموافق 14_5_ فتاة تقود 
الش���باب وتدفعهم للتوجه نحو الحدود تجاه الجنود اليهود ، وتحمل في يديها فأسا تعبئ  

بها التراب في األكياس البالستيكية الكبيرة ليكون بمثابة سواتر ترابية من نيران االحتالل.
كما قامت المرأة بالكثير من األدوار فمن النس���اء من تحمل الماء وتوزعه على الشباب، ومنهن 
من تحمل ماء وعطورًا وبصال وترشها على وجوه من يصاب بالغاز المسيل للدموع،  ومنهن من 
تنقل األكياس الترابية إلى حيث الحدود للشباب لتشكل بها حواجز تحمي الشباب من رصاص 
الجنود،ومنهن المسعفة في قلب الميدان دون خوٍف أو وجل، ومنهن من تصور وتقترب جدًا 
من ميدان المواجهة بكل جرأة، ومنهن من تتقدم الصفوف نحو الحدود دون أن تخاف رصاص 
االحتالل.  إن حضور المرأة في ميادين المواجهة منذ بداية االحتالل الصهيوني لفلس���طين 
حتى اآلن يؤكد إيمانها العميق بدورها الفعال انطالقا من اقتناعها بأهمية  التربية بالقدوة، 

.Ladies First  و) إذا أردت أن تكون أمامي ....كن أمامي( فكانت

في ميادين 
العودة بغزة...  

Ladies First
مصطفى أبو السعود

  بقلم : حماد صبح 

إسرائيل واليهودية الحقيقية 
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االستقالل / وكاالت:
كش����فت تقارير إخبارية أن مدافع 
المنتخب الفلس����طيني لكرة القدم 
البهداري، يس����عى  اللطي����ف  عبد 
لخوض تجربة احترافية جديدة في 
الموسم الكروي المقبل، بعد تلقيه 

عدة عروض احترافية.
وكان البهداري ق����د أنهى ارتباطه 
بناديه ش����باب الخليل، بعدما لعب 

مع الفريق لموسم واحد.
البهداري  ف����إن  التقارير  وحس����ب 
تلق����ى أكثر م����ن ع����رض احترافي 
خارج����ي خاصة من الع����راق، بعدما 
عقد جلس����ة مع أحد األندية هناك 
لرغبتهم في الحصول على خدماته 
بعد المس����توى الالفت الذي قدمه 
الالعب في ودية منتخب فلسطين 

أمام أسود الرافدين.
وخاض عبد اللطيف البهداري عدة 
تج����ارب احترافية ف����ي العديد من 
ال����دول أبرزها األردن والس����عودية 

ومصر .

على أبواب أحد 
األندية العراقية البهداري

الضفة الغربية / االستقالل:
ُتوج نادي هالل القدس، بلقب كأس فلسطين لكرة القدم 
ألندية الضف���ة الغربية، بعد فوزه عل���ى ثقافي طولكرم، 
بنتيجة 3-1، في اللقاء النهائي الذي جمع الفريقين على 

استاد نابلس.
وسجل أهداف هالل القدس، عدي الدباغ، وعلي عدوي، وتامر 
صيام، بينما سجل هدف الثقافي، ليث خروب، من ركلة جزاء. 

وسلم اللواء جبريل الرجوب، رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم، كأس البطولة لقائد الهالل، مراد إسماعيل.

وبات فريق هالل القدس، أول فريق فلسطيني ينجح في 
إحراز الثالثية في موسم واحد "السوبر والدوري والكأس".

واقترب الفريق من إحراز الرباعية، إذ سيواجه نادي شباب 
خانيونس، بطل كأس فلس���طين ألندي���ة قطاع غزة، على 

لقب فلسطين، يومي 20 و23 يونيو/ حزيران المقبلين .

هالل القدس 
يتــوج بكــأس فلسطيــن

غزة / االستقالل: 
وقع اتحاد الكرة الطائرة اتفاقية رعاية بطولة الدوري الممتاز مع ش���ركة »جوال«, 
بحضور مديرها اإلقليمي في غزة المهندس عمر شمالي, وعبد السالم هنية نائب 
رئيس االتحاد, والتي بغلت قيمتها )22،620( ألف دينار أدرني, وذلك في مقر 
الشركة . وقرر االتحاد رفقة الشركة أن يقدما مكافأة مالية للمراكز الثالثة األولى، 
حيث س���يحصل الفائز بالدوري على مبل���غ )3000( دينار أردني، والوصيف على 

مبلغ )2500(، فيما سيحصل صاحب المركز الثالث )1400( دينار.
وفي كلمة الش���ركة الراعية قال المهندس شمالي إن ش���ركته سعيدة برعاية 

بطولة دوري الكرة الطائرة، مؤكدًا أن »جوال« هدفها األساسي دعم قطاع الشباب، 
والعمل على مساعدتهم في تفريغ طاقاتهم، وفتح األفاق أمامهم من النواحي 

االجتماعية والنفسية .
وعبر هنية باسم األسرة الرياضية كافة، واللجنة األولمبية، والمجلس األعلى عن 
شكره وتقدير للمهندس شمالي ومجلس إدارة شركة جوال، قائال : »أقول الكلمة 
التي طالما أرددها على الدوام، لوال جوال لما استمرت األنشطة الرياضة في غزة، 
الذين لهم السبق في دعم األنش���طة الرياضية على مستوى الوطن وقطاع غزة 

على وجه الخصوص« .

اتحاد الطائرة يوقع عقد رعاية
 الدوري الممتاز مع شركة »جوال«

ليفربول يعلن طبيعة إصابة 
صـــالح

االستقالل / وكاالت:
قال محمد أب���و العال طبيب المنتخب الوطني المص���ري، إن الجهاز الطبي 

بنادي ليفربول أخطره بإصابة محمد صالح في مفصل الكتف.
وتعرض صالح لإلصاب���ة خالل مباراة فريقه أمام ري���ال مدريد في نهائي 

دوري أبطال أوروبا، ليودع الملعب في الدقيقة 29.
وأضاف أبو العال في تصريحات نش���رها الحس���اب الرس���مي التحاد الكرة 
المصري على موقع التواصل االجتماع���ي "فيس بوك": "بناء على االتصال 

الهاتف���ي مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول ف���إن إصابة محمد صالح )وفق 
المسؤولين بناديه( في مفصل الكتف".

وتابع "ليفربول أخطرنا بأنه س���يتم عمل أشعة على مكان اإلصابة لتحديد 
مداها والعالج المناسب لها والمدة التي سيستغرقها الالعب".

هذا ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في كأس العالم و التي ستنطلق 
14 يوني���و المقبل بروس���يا . وتتواج���د مصر في المجموع���ة األولى بجوار 

منتخبات أوروجواي والسعودية وروسيا.

االستقالل /  وكاالت:
كان جاري���ث بي���ل جناح ري���ال مدريد محبط���ا من عدم 
مشاركته أساسيا في نهائي األبطال، لكنه سجل هدفين 

أحدهما حسب تعبيره "األجمل في نهائيات األبطال".
وكذلك أكد بيل أنه سيناقش مستقبله هذا الصيف مع 
وكيله وقال بيل في تصريحات ل�BT Sport: "كنت محبطا 
من عدم بداية المباراة أساس���يا، ش���عرت أنني أس���تحق 
البداي���ة ولكن فعلت كل ما في وس���عي بعد المش���اركة 

وبالتأكيد كان لي تأثير كبير".
وأضاف "بالتأكيد هو أجمل هدف في نهائيات األبطال، ال 

مباراة أكبر من تلك. أنا سعيد بالفوز".
وشدد "نعلم ما حققناه ونعلم كم نحن جيدون .

الدوري كان محبط���ا لكننا فزنا بدوري أبط���ال أوروبا ، إنه 
موسم رائع، نحن جوعى دائما للبطوالت، وجاهزون دائما".

وعن مس���تقبله قال: "أحتاج أن ألعب كل أسبوع وهذا لم 
يحدث، أصب���ت لمدة 5 أو 6 أس���ابيع ولكنني كنت الئقا 
باس���تثناء تلك الفت���رة، يجب أن أجلس م���ع وكيلي في 

الصيف ونتناقش في هذا األمر".

بيــل..
 كنت محبطًا

 و سأحدد مستقبلي 
هذا الصيف 
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مســك وطيــب 

ثم ال تجدني بخيال 
هناك م����ن الناس يعيش����ون فقراء ويموت����ون أغنياء 
لش����دة بخلهم على أنفس����هم أو أهليهم أو المقربين 
م����ن حولهم وهذا البخل جعلهم في هم وغم بس����بب 
تفكيرهم الدائم كيف يكس����بون المال وأين يخبئونه 
؟ ولشدة بخلهم نسوا أن لله حقا في أموالهم فتجدهم 
ال يتصدق����ون وال يتبرع����ون وال يتزكون عل����ى الفقراء 
والمس����اكين بل تص����ل األمور أحيانا بأنهم يش����كون 
الفق����ر رغم ما يملكون من م����ال أوال يعلم هؤالء بأنهم 
س����يموتون وأن أموالهم س����وف توزع على الورثة من 
بعدهم وبأن زوجاتهم س����تتزوج بعده����م وبيوتهم 
سيس����كنها الغريب ويغادرون هذه الدنيا بكفن ليس 
ل����ه جيوب؟ أول����م يذهبوا إل����ى المقابر التي تس����اوى 
فيها الغني والفقير فهم س����واء س����يقفون بين يدي 
رب العالمين ليس����ألهم على كل صغيرة وكبيرة؟ أولم 
يقرأوا ما جاء في القرآن الكريم للحث على الجود والبذل 
والكرم في س����ورة الذاريات حي����ث قال الله جال جالله » 
َه����ْل َأَتاَك َحِديُث َضْيِف ِإْبَراِهي����َم اْلُمْكَرِميَن ِإْذ َدَخُلوا 
نَكُروَن  َفَراَغ ِإَلى َأْهِلِه  َعَلْيِه َفَقاُلوا َسالًما َقاَل َسالٌم َقْوٌم مُّ
َثُل  َفَجاء ِبِعْجٍل َسِميٍن » وقال أيضا في سورة البقرة » مَّ
ٍة َأنَبَتْت  ِذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل الّلِه َكَمَثِل َحبَّ الَّ
ٍة َوالّلُه ُيَضاِعُف ِلَمن  َئُة َحبَّ  ُسنُبَلٍة مِّ

ِّ
َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكل

ِذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهم  َيَشاء َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم » وقال » الَّ
ِهْم  ا َوَعاَلِنَيًة َفَلُه����ْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِّ َهاِر ِس����ّرً ْيِل َوالنَّ ِباللَّ
َواَل َخْوٌف َعَلْيِه����ْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن«؟ وكذلك ما جاء في 
سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
)ديناٌر أنفقته في س����بيل الله وديناٌر أنفقته في رقبٍة، 
قت به على مس����كيٍن، وديناٌر أنفقته على  وديناٌر تصدَّ
أهلك، أعظمها أجًرا الذي أنفقته على أهلك ( وعن أبي 
سعيٍد الخدريِّ رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفٍر 
بيِّ صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجٌل على راحلٍة له،  مع النَّ
قال: فجعل يصرف بصره يميًنا وشمااًل، فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ))َمن كان معه فضل ظهٍر، فليعد 
به على َمن ال ظهر له، وَمن كان له فضٌل ِمن زاد، فليعد 
ب����ه على َمن ال زاد له ( وعن أب����ي ذرٍّ رضي الله عنه قال: 
بيِّ صلى الله عليه وسلم وهو جالٌس في  انتهيت إلى النَّ
ا رآني قال:)هم األخسرون وربِّ الكعبة.   الكعبة، فلمَّ

ِّ
ظل

قال: فجئت حتى جلست، فلم أتقارَّ أن قمت، فقلت: يا 
رسول الله، فداك أبي وأمي، َمن هم؟ قال: هم األكثرون 
أموااًل، إالَّ َمن قال هك����ذا وهكذا وهكذا -ِمن بين يديه 
وِمن خلفه وعن يمينه وعن شماله- وقليٌل ما هم، ما ِمن 
ي زكاتها إالَّ جاءت  صاحب إبٍل، وال بقٍر، وال غن����ٍم ال يؤدِّ
يوم القيامة أعظم ما كانت، وأس����منه تنطحه بقرونها 
ما نفدت أخراها، عادت عليه أوالها،  وتطؤه بأظالفها، كلَّ

اس( والله المستعان  حتى ُيْقَضى بين النَّ

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

شهر رمضان المبارك هو شهر القرآن الكريم 

مؤلف وكتاب )وأخيرا إكتش���فت السعادة( 
عائض القرني

 المؤلف: عائض ب���ن عبد الله القرني كاتب 
وش���اعر وداعية إسالمي سعودي. له الكثير 
الكتب والخطب والمحاضرات الصوتية  من 
والمرئية من دروس ومحاضرات وأمس���يات 
شعرية وندوات أدبية. ُيعتبر كتاب ال تحزن 
أب���رز نتاج القرني المعرفي���ة حيث بيع منه 
أكثر من عش���رة ماليين نسخة، ولد القرني 

بقرية آل ش���ريح بمحافظ���ة بلقرن في 1 يناي���ر 1959 الموافق 1379 ه�. 
حصل على الش���هادة الجامعية من كلية أص���ول الدين من جامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلس���المية. ثم حصل على الماجستير من جامعة اإلمام 

في الحديث النبوي عام 1408 ه�، ثم على الدكتوراه من جامعة اإلمام .
يقول القرني :كتبته بعد خمسة عشر عاًما من تأليف كتابي)ال تحزن( فلم 
أكرر فيه ش���يئا من ذلك الكتاب وإنما عدت إلى الحياة مباشرة وإلى الواقع 
والميدان في قصص عاشرتها أو سمعتها أستخلص منها الدروس والعبر، 
ألصل بك أخي القارئ الكريم إلى حياة السعادة واإلستقرار واألمن والسالم 
والرضا والقناعة، علك أن تقضي حياتك في يس���ر وهدوء وسماحة وأمن 
وطمأنينة وهذه مقاصد الدين اإلس���المي العظي���م، ومطالب العقالء في 

العالم، فكل يبحث عن السعادة.

فت���اوىمؤلف وكتاب

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق سيدنا محمد 
األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته!
  باإلش���ارة إلى س���ؤالك المثبت نصه أعاله؛ فال يجوز اإلفطار في رمضان بسبب 
االمتحان، فقلة التركيز، ليس���ت عذرًا من األع���ذار التي يباح لصاحبها انتهاك 
حرمة الش���هر باإلفطار في رمضان، ومن المعلوم أن ِصَي���ام َرَمَضاَن َفْرٌض َعَلى 
َص َلُهْم ِفي  ْعَذاِر اْلُمَرخَّ ٍف، وال يجوز أن يفطر فيه إالَّ َأْصَحاَب اأْلَ  ُمْس���ِلٍم ُمَكلَّ

ِّ
ُكل

اْلِفْطِر، كالمس���افر، والمريض، والمرأة المرضعة أو الحامل، والهرم، لقوله تعالى: 
َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن  اِس َوَبيِّ ِذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّ ﴿ َش���ْهُر َرَمَضاَن الَّ
اٍم  ٌة ِمْن َأيَّ ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ َفَمْن َش���ِهَد ِمْنُكُم الشَّ

ُه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر﴾ ] البقرة: 185[. ُأَخَر ُيِريُد اللَّ
وبإمكان السائل الكريم أن يستغل األوقات المناسبة للدراسة في رمضان، مثل 
أوقات ما بعد اإلفطار، وأوقات الصباح في أول النهار؛ ليستطيع التركيز والحفظ 

أكثر، وبذل جهد أكبر، دون حصول مشقة وإجهاد، والله تعالى أعلم.

رمضان شهر القرآن الكريم، والمحروم َمن ُحِرم بركة القرآن الكريم 
ِذي ُأْنِزَل  في هذا الش���هر الكريم يقول ربنا تعالى: )َشْهُر َرَمَضاَن الَّ
َناٍت ِمَن اْلُه���َدى َواْلُفْرَقاِن... )185((  ���اِس َوَبيِّ ِفي���ِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّ
]البقرة[، وقد وصف الصحب الكرام بأنهم مصاحف تمش���ي على 

األرض أي: لتطبيقهم للقرآن الكريم والتخلق بأخالقه.
من مزايا شهر رمضان المبارك:

_ أن ابتداء نزول القرآن الكريم حدث في شهر رمضان المبارك.
 النبي عليه الصالة 

َّ
_ أنه ش���هر القرآن والقيام: وفي الصحي���ح: )أن

والسالم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه(، واسمع لركعة واحدة 
من ركعات النبي عليه الصالة والس���الم _كما روى مس���لم_ يقول 
حذيف���ة رضي الله تعالى عنه: )صلي���ت مع النبي صلى الله تعالى 
عليه وس���لم ذات ليلة، فافتتح البق���رة، فقلت يركع عند المائة، ثم 
مضى، فقلت: يصلي به���ا في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم 
افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها يقرأ مترساًل إذا 
مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤاٍل سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، 

ثم ركع...(، فأين نحن من هذا؟!!
_ أنه ش���هر مدارسة القرآن الكريم: كان جبريل عليه السالم يلقى 
النب���ي الكريم في كل ليل���ة من رمضان فيدارس���ه القرآن كما في 
الصحيحين. ختم كامل في المدارس���ة، وظاهر »فيدارسه القرآن« 
أن كاًل منهما كان يقرأ عل���ى اآلخر، وهي موافقة لرواية »يعارضه« 

فيستدعي ذلك زماًنا زائًدا على ما لو قرأ الواحد لوحده.
كيف نحن مع القرآن الكريم؟

أواًل. القرآن الكريم هو أساس الفضيلة واالستقامة، والُخلق الرفيع، 
ولما س���أل سعد بن هشام الس���يدة عائشة رضي الله تعالى عنها 
قائاًل: يا أم المؤمنين أنبئيني عن ُخلق رسول الله صلى الله تعالى 
 ُخلق 

َّ
عليه وسلم. قالت: ألس���ت تقرأ القرآن؟! قلُت: بلى. قالت: )فإن

نبي الله صلى الله تعالى عليه وس���لم كان القرآن( أخرجه مس���لم، 
فأين أثر القرآن اليوم على أخالقنا وسلوكنا؟!!.

ثانًي���ا. قال عليه الصالة والس���الم: )اقرؤوا الق���رآن ، فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيًعا ألصحابه( أخرجه مسلم، فهل ندرك شفاعة القرآن 
���ر لنا النبي عليه الصالة والسالم صفة َمن يشفع لهم  الكريم؟ فسَّ
القرآن الكريم بقوله: )يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا 
يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران( أخرجه مسلم، فهل نحن 

ممن عمل بالقرآن فصرنا من أهله؟!!
ثالًثا. آداب القرآن: قال السادة العلماء:

1( أول أدب يج���ب أن يالحظ المرء: اإلخالص، وأن يس���تحضر في 
نفسه أنه يناجي ربه.

2( أن ينظف فمه بالسواك أو غيره قبل القراءة.
3( أن يقرأ وهو على طهارة، ويراعي طهارة المكان ونظافته.

4( يس���تحب للقارئ في غير الصالة أن يس���تقبل القبلة، ويجلس 
متخشًعا بسكينة ووقار مطرًقا رأسه كجلسة التشهد، ولو قرأ قائًما 

أو مضطجًعا أو في فراشه جاز.
5( إن أراد الشروع في القراءة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم.

6( إذا شرع في القراءة فليكن ش���أنه الخشوع والتدبر عند القراءة، 
وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها 

إلى الصبح.
7( الب���كاء عند قراءة الق���رآن الكريم صفة العارفين وش���عار عباد 

ْذَقاِن َيْبُكوَن َوَيِزيُدُهْم  وَن ِلْلَ الله الصالحين قال الله تعال���ى )َوَيِخرُّ
ُخُشوًعا )109(( ]اإلسراء[.

ِل اْلُقْرآَن َتْرِتياًل )4(( ]المزمل[، وثبت  8( ينبغي أن يرتل قراءته: )َوَرتِّ
عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها نعتت قراءة الرسول عليه 

الصالة والسالم قراءة مفسرة حرًفا حرًفا.
9( يستحب إذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب، وإذا مر 

بآية رحمة سأل ربه تعالى الرحمة.
10( مم���ا يتأكد األمر به احترام القرآن من أمور قد يتس���اهل فيها 
بعض الغافلين، فمن ذلك اجتناب: الضحك واللغط والحديث في 
خالل القراءة إال كالًما يضط���ر إليه، وليمتثل قول الله تعالى: )َوِإَذا 
ُكْم ُتْرَحُموَن )204(( ]األعراف[،  ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا َلَعلَّ

ومن ذلك العبث باليد، ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن.
11( واألفضل عند جماعات أن يقرأ على ترتيب المصحف، وس���واء 
قرأ في الصالة أو في غيرها، ويس���تحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها 
التي تليها، ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة 
فينبغي أن يحافظ عليها إال فيما ورد المش���رع باستثنائه كصالة 
الصبح يوم الجمعة يقرأ في األولى س���ورة الس���جدة وفي الثانية 
هل أتى على االنس���ان، ولو خالف فقرأ سورة ال تلي األولى أو خالف 

الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز.
12( قراءة القرآن م���ن المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب 
 النظر في المصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر هكذا.

َّ
ألن

ا،  13( اإلدارة بالقرآن: أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عش���ًرا أو جزًء
أو غير ذلك ثم يس���كت ويقرأ اآلخر من حيث انتهى األول، ثم يقرأ 

اآلخر وهذا جائز حسن.
14( رفع الصوت بالقراءة: اإلس���رار أفض���ل لمن خاف الرياء، فإن لم 
يخ���ف الرياء فرفع الصوت أفضل ألن���ه يوقظ قلب القارىء ويجمع 

همه إلى الفكر فيه، ويطرد النوم عنه.
15( اس���تحباب تحس���ين الصوت بالقراءة: لحديث: )زينوا القرآن 
باصواتكم( أخرجه أبو داود، ويستحب تحسين الصوت بالقراءة مع 

مراعاة أحكام التجويد.
16( ينبغي للقارئ أن يراعي الوقف واالبتداء في قراءته.

17( تكره القراءة في حالة الركوع والس���جود والتشهد في الصالة، 
وتك���ره القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم في الصالة الجهرية اذا 
س���مع قراءة اإلمام، وتكره حالة القعود عل���ى الخالء، وفي النعاس، 
وكذا في حالة خطبة الجمعة لمن يسمعها، وليحذر السرعة المخلة.

18( يتأكد االعتناء بسجود التالوة إذا مر على سجدة.
19( األوق���ات المختارة للقراءة: أفضل الق���راءة ما كان في الصالة، 
وأما القراءة في غي���ر الصالة فأفضلها قراءة الليل والنصف األخير 
من الليل أفضل من النصف األول، والقراءة بين المغرب والعش���اء 
محبوب���ة، وأما القراءة ف���ي النهار فأفضلها بعد ص���الة الصبح، وال 

كراهية في القراءة في وقت من األوقات.
20( اآليات والس���ور المس���تحبة ف���ي أوقات وأح���وال مخصوصة: 
ينبغي كثرة االعتناء بتالوة القرآن في ش���هر رمضان المبارك، وفي 
العش���ر األخير آكد، وليالي الوتر منه آكد، ومن ذلك العش���ر األول 
م���ن ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم الجمعة، وبعد الصبح، وفي الليل، 
ومن الس���نة أن يقرأ في صالة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتحة في 
الركعة األولى سورة الس���جدة، وفي الثانية الدهر، والسنة أن يقرأ 

في صالة الجمعة في الركعة األولى س���ورة الجمعة، أو س���بح اسم 
ربك األعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاش���ية، ويستحب أن 
يقرأ س���ورة الكهف يوم الجمعة، ويس���تحب اإلكثار من تالوة آية 
الكرس���ي، ويس���تحب أن يقرأ عقب كل صالة فرض: آية الكرسي 
والمعوذتين، ويس���تحب أن يقرأ عند النوم: آية الكرسي، وقل هو 
الله أحد، والمعوذتين، وآخر آيتين من س���ورة البقرة، ويستحب أن 
يقرأ إذا اس���تيقظ من النوم كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعالى: 
 في خلق السموات واألرض { إلى آخرها، والمريض يستحب أن 

َّ
} إن

يقرأ أو يقرأ عليه بالفاتحة، وقل هو الله أحد والمعوذتين مع النفث 
في اليدين، وال بأس أن يذكر المحتضر بسورة ياسين، واحرص على 
قراءة س���ورة تبارك في كل يوم مرة، وال تغفل عن س���ورتي: البقرة 

وآل عمران.
 ختم القارئ وحده اس����تحب 

َّ
21( آداب خت����م القرآن الكريم: إن

أن يكون في الصالة، ويس����تحب أن يختم ختمة في أول النهار 
ف����ي َدوٍر، ويختم ختمة أخرى في آخر النهار ف����ي دور آخر، وأما 
َم����ن يختم في غير الصالة، والجماعة الذين يختمون مجتمعين 
فيس����تحب أن تكون ختمته����م أول النهار، أو ف����ي أول الليل، 
ويستحب صيام يوم الختم إال أن يصادف يوًما نهى الشرع عن 
صيامه، ويستحب حضور مجلس ختم القرآن استحساًبا متأكًدا، 
وكان أن����س رضي الله تعالى عنه إذ ختم القرآن جمع أهله ودعا، 
والدعاء يس����تجاب عند ختم القرآن الكريم، وهو عقيب الختم، 
وينبغ����ي أن يلح في الدعاء وأن يدعو باألمور المهمة، والس����يما 

المتعلقة بصالح المسلمين.
_ من المفارقات المضحكة المبكي���ة التي تدل على الحرمان وقلة 

التوفيق:
1. أن تجد من يجالسك ساعتين يملؤهما باللغو والكالم الفارغ، ثم 
إذا دعوته إلى صالة التراويح بل إلى ركعتين في جوف الليل شعر 

بالحرج والثقل أليس هذا هو الحرمان؟!
 م���ن العجائب أن ترى الش���خص يتابع على صفحات الفيس 

َّ
2. إن

بوك، والوتس، وغيرها من وس���ائل التواصل االجتماعي ما يصرف 
عليه الساعات في اليوم الواحد، فإذا طالبته بقراءة صفحة من القرآن 

الكريم وجدها كالجبل على صدره أليس هذا هو الحرمان؟!!
3. إن م���ن الش���باب من يحفظ أس���ماء العبي ك���رة القدم بفرقهم 
المختلف���ة العربي���ة واألجنبية، وأس���ماء المطربي���ن والمطربات، 
وبلدانهم، بل يحفظ مقاطع غنائية كاملة،  وال يحفظ أسماء األنبياء 

الذين ذكروا في القرآن الكريم أليس هذا هو الحرمان؟!!
4. أن يجلس على األلعاب اإللكترونية الساعات والساعات، ويتململ 
من جلسة ربع ساعة يناجي فيها ربه بآيات من القرآن الكريم أليس 

هذا هو الحرمان؟!!.
جاء في بع���ض كتب أهل الكتاب: »يا عبدي أما تس���تحي مني إذ 
يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي، فتعدل 
عن الطريق وتقعد ألجله وتقرأه وتتدبره حرًفا حرًفا حتى ال يفوتك 
لت لك فيه من  منه ش���يء، وهذا كتابي أنزلته إليك انظره كم فصَّ
القول، وكم كررُت فيه عليك لتتأمل طوله وعرضه، ثم أنت معرض 

عنه أَو كنُت أهون عليك من بعض إخوانك؟!«
ج���اء رمضان المبارك لنج���دد صلتنا بالقرآن الكري���م تالوة وفهًما 

وتطبيًقا ودعوة

د. ب�سام حمزاوي

السؤال عندي امتحانات في شهر رمضان، 
وأحتاج خاللها إلى تركيز ودراسة وبذل 

جهد كبير، فهل يجوز لي اإلفطار في أيام 
االمتحانات وأقضيها بعد رمضان؟  
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مسيرة العودة - جمعة »مستمرون رغم الحصار«

تشييع شهداء السرايا بخانيونس أمس

)APA images( 

)APA images( 

قصف  االحتالل لمرصد تابع لسريا القدس شرق رفحشاب بترت قدمه يتقدم المتحانات التوجيهي )APA images( )APA images( 
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شهر رمضان ميدان فسيح للتنافس. لكن، كٌل يتنافس على طريقته 
ووفق غاياته. هناك من يتنافس���ون في العب���ادات بين تالوة القرآن، 
وأداء النواف���ل، واألذكار، والتصدق...إل���خ؛ البتغاء األجر ونيل رضا الله 
تعالى. وهناك من يتنافس���ون في ترويج السلع الرمضانية؛ لتحقيق 
الربح رغم ضمور النش���اط االقتصادي في مثل هذا الموس���م من كل 
عام. وهناك نس���وة يتنافسن في إعداد األكالت والحلويات واألشربة 
اللذيذة؛ لفتح شهية أفراد األسرة الصائمين من ناحية، وعرضها على 
مواقع التواصل االجتماعي من ناحية أخرى. وصنف رابع يتنافس���ون 

في »التسول«؛ لجمع المال.
إن التسول ظاهرة سلبية موجودة في كل المجتمعات بنسب متفاوتة. 
يرج���ع هذا التف���اوت الختالف المس���توى االقتص���ادي، والتضامن 
االجتماعي، واالستقرار السياسي. قد يكون مباشًرا في األماكن العامة 
)المس���اجد، واألس���واق، وإش���ارات المرور، والتردد على البيوت...إلخ(. 
وقد يكون غير مباش���ر ببيع أشياء صغيرة كالمحارم والبسكويت عند 
إشارات المرور ومواقف السيارات باستجداء وتذلل. لو أعطيت أحدهم 
شيقاًل ولم تش���تِر يقبل وينصرف، فهو يستر تسوله خلف أشيائه 

الصغيرة.
قد يكون التس���ول بالمعاقين باس���تغالل إعاقة أحد أفراد األس���رة. 
أو تس���ول بالمستندات حيث يكون مع المتس���ول تقارير طبية غير 
معلومة المصدر وال واضح���ة الكتابة بدعوى المرض وحاجته للعالج. 
كذلك انتش���ر ش���كل للتس���ول لم نكن نألفه في مجتمعنا من قبل، 
هو: )التس���ول في المساجد، وليس على أبواب المساجد( حيث يقوم 
المتس���ول عقب الصالة بإلقاء خطبة يجمع فيها بين الوعظ الديني 

وعرض أمراضه، � بصرف النظر عن صدقه أو كذبه �. 
من خالل متابعتي للمتسولين الحظت فيهم الخصائص اآلتية: أواًل: 

صغر السن: حيث أن جلهم من األطفال تتراوح أعمارهم بين )15-6( 
سنة. بعضهم يتهرب من المدرس���ة أو من البيت ليمتهن التسول. 
ع���ادة يلجأ أولئك للتس���ول إذا عجزت األس���رة ع���ن تلبية حاجاتهم 
الضرورية، وأحياًنا ُيدَفع الطفل للتس���ول من قبل أسرته. ثانًيا: القوة 
الجس���دية والصحة: يوجد صنف من المتسولين بنيتهم الجسدية 
وأناقتهم الش���خصية ال تعكس أنهم يعانون من أي مرض أو إعاقة 
تعيقهم عن العمل والكس���ب. ه���ؤالء يتجهون للتس���ول باعتباره 
الطريق األقصر واألسهل للحصول على المال. ثالًثا: العنصر النسوي: 
نسبة كبيرة من المتسولين من النساء، قد يكن لوحدهن أو يرافقهن 
أطف���ال )أصحاء أو معاق���ون( من عمر الحضانة حت���ى المراهقة. كما 
يالحظ من بين المتس���والت صغيرات السن. قد يستغلهن البعض 
لغوايته���ن ويوقعهن في مس���تنقع الرذيلة. رابًعا: التس���ول داخل 
المؤسس���ات الحكومي���ة واألهلية بالتنقل بين مكات���ب الموظفين. 
خامًسا: الطواف على المؤسسات الخيرية. كتبت في هذه الزاوية في 
عدد )2017/7/24( مقاال بعنوان: )نحو خطوات مؤسسية جادة للحفاظ 
على حقوق المتعففين(. »الطوافون على الجمعيات ُهم..ُهم. يتلقون 
مساعدات من جمعيات إسالمية، ويسارية، ووطنية، وعربية، وأجنبية. 
فأصبحت أس���ماؤهم شبه معتمدة في أغلب الجمعيات. فاستوطنت 
ا من  في كشوف الجمعيات... وغفلوا أن هذا السلوك أصبح ثقافة وجزًء

مكونات شخصية ما بعد الحصار«.
ف���ي المقابل يوج���د المتعففون الذين ال يس���ألون الن���اس إلحاًفا، 
يعيش���ون أوضاًعا غاية في الحرمان، ال يس���ترهم إال جدران بيوتهم. 
إال أن حياءهم، وعزة أنفس���هم، وعفتهم، وحسن أخالقهم جعلتهم 
يترفعون عن ممارس���ة التس���ول. أولئك أج���در أن ُيبَحث عنهم كي 

يأخذوا ما ُيشِبع حاجتهم وال يضطرهم لمد أيديهم للناس. 

كثير من المزكي���ن يؤجلون إخراج زكاة أموالهم إلى ش���هر رمضان، 
وكثير من المتصدقين يج���ودون بأموالهم في رمضان البتغاء األجر. 
لكنهم يقعون في خطأ، � بقصد أو بدون �، عندما يتعجلون في إعطاء 
المال لغير مستحقيه. كأنه )مال الزكاة والصدقة( حمل ثقيل يريدون 
التخلص منه بس���رعة. المسألة تحتاج منهم لمزيد من الجهد للبحث 

عن األسر المتعففة المستورة كي تصلها هذه الصدقات والزكوات.
عزيزي المزكي والمتصدق: ال تكترث كثيًرا لكثرة المتسولين ونقاط 
التس���ول. لق���د أفتى غير واحد م���ن أهل الفتوى أن���ه ال يجوز إعطاء 
الصدقات والزكوات لممتهني التس���ول، ويج���ب التحري إلعطائها 
لمس���تحقيها من المتعففين. واعلم أن للصدق���ة آدابًا، منها: َتجنب 
الرياء وإخلص النية لله، »إنما األعمال بالنيات«. السرية، »حتى ال تعلم 
يمينه ما تنفق شماله«. قدم الصدقة بشكل مهذب في مغلف. ال تمن 
على الُمَتَصَدق عليه }ال تبطلوا صدقاتكم بالمن واألذى{. أخرجها من 
مال طي���ب، »إن الله طيب ال يقبل إال طيًبا«. يقدم األقارب المحتاجون 

من غير األصول والفروع على غيرهم. 
أخت���م بمش���هدين رأيتهم���ا في رمض���ان قبل الماض���ي مع نفس 
المتصدق. األول: قطع متس���ول طريق المتصدق وأخذ يس���تجديه 
بنفس منكس���رة كي يعطيه ش���يًئا من المال. ويجيبه المتصدق أنه 
أعطاه قبل يومين. يكلمه وهو يمشي وال ينظر إليه، فالمتصدق منزعج 
من تصرف المتس���ول. انتهى الموقف ولم يعطه ش���يًئا. المشهد 
الثان���ي: أخرج ذات المتصدق مااًل ليقدمه إلى رجل فقير، فأبى، وحمد 
الله أن أموره مستورة وليس بحاجة للمال، رغم فقره. فهرب المتعفف 
وجرى المتصدق خلفه ليعطيه الصدقة. تأمل كيف قلبت الصورة. في 
األولى كان المتسول متطفاًل ويجري خلف المتصدق بذل وهوان. في 

الثانية استجدى المتصدق المتعفف أن يأخذ صدقته!.   

بسام محمد

احــذروا ممتهنــي التســول فــي رمضــان!

وتوجه صباح الس����بت الماضي، نح����و 76 ألف طالب 
وطالبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة في الضفة 
الغربية المحتلة وقطاع غزة للعام الدراس����ي الجاري 

.2018-2017
وبلغ عدد الطلبة في الضفة 45056 طالبا وطالبة، في 
حي����ن بلغ عدد طلبة قطاع غ����زة 31755 طالبا وطالبة، 
موزعين على 656 قاعة، منها 473 في الضفة و180 
في غزة، وثالث قاعات تابعة للمدارس الفلس����طينية 

خارج الوطن في كل من "قطر ورومانيا وبلغاريا".

�سهل ممتنع 
أمام بوابة مدرسة عرفات الثانوية للموهبين، وقفت 
الطالبة بالفرع العلمي سجى المبحوح تراجع إجاباتها 
مع زميالته����ا وعالمات الرضا واالرتي����اح ظاهرة على 
مالمحها، واصفة امتحان " التربية اإلسالمية" بالسهل 

الممتنع، لدقته ومراعاته الفروق الفردية للطلبة. 
وقالت المبحوح ل�"االستقالل": " االمتحان سهل لكنه 
ب����ذات الوقت دقي����ق يحتاج إلى طال����ب متمكن من 
المادة كي ُيجيب على األسئلة التي جاء عدد منها من 
بين السطور، واألسئلة لم تخرج عما احتواه المنهج"، 

مش����يرة إلى أنها تمكن����ت من اإلجاب����ة على جميع 
األس����ئلة قبل أن ينتهى الوق����ت المخصص لإلجابة 

بفترة وجيزة.  
وتتوقع المبحوح ، للحصول على تقدير متميز، فهي 
كما تقول م����ن الطالبات الممي����زات، اللواتي واظبن 
على معدالت عالية طوال س����نوات الدراسة، متمنية 
أن تك����ون كافة االمتحانات المقبلة بهذه السالس����ة 

واليسر.
ورغم السعادة التي بدت واضحة على وجه "المبحوح"، 
إال أنها تش����تكي من طول انقط����اع التيار الكهربي 
ل�20س����اعة يوميًا في ظ����ل ارتفاع درج����ات الحرارة، 
وبالتزام����ن مع ش����هر رمض����ان المب����ارك، األمر الذي 
ُيضاع����ف ارهاقها ويدفعها إل����ى البحث عن بدائل 
للكهرباء " اللدات، والكشافات" من أجل الدراسة رغم 

مساوئها حسب قولها.

اأزالت اخلوف 
في حين، أعرب الطالب بالفرع األدبي محمد الشوا من 
مدرسة يافا الثانوية للبنين، عن ارتياحه من امتحان 
التربية اإلسالمية، واصفًا األسئلة بالجيدة والواضحة، 

خاصة وأنها جاءت ُمطابقة لتوقعات مدرس����يه خالل 
فترة الدراس����ة والمراجعة, ولكن المنهج بشكل عام 

كثيف ويحتاج إلى جهد كبير. 
وأوضح الشوا ل�"االستقالل"، أن الظروف الصعبة التي 
يمر به����ا قطاع غزة وتزامن االمتحان����ات مع الصيام، 
انعكس س����لبًا على الطلبة وضاعف مخاوفهم، لكن 
س����هولة االمتحان أزالت الكثير م����ن الخوف واراحت 
نفس����يتهم.   وأضاف، أنه كان يشعر بخوف شديد 
من االمتحانات، كونه ُيش����ارك في مسيرات العودة 
بشكل شبة مس����تمر، واألجواء النفسية غير مالئمة 
للدراسة بسبب أزمة الكهرباء التي بال شك تؤثر عليه، 
لكنه بدأ يشعر باالرتياح بعد اجتيازه اختبار التربية 
الدينية بس����هولة، مؤكدًا عل����ى أن طلبة التوجيهي 
اعت����ادوا على األزمات وتحدوها دوم����ًا، وها هم اليوم 

يعيشون نفس الظروف.
ويأمل  أن تكون س����هولة امتح����ان التربية الدينية 
مؤش����رًا جيدًا على س����هولة االمتحانات القادمة، وأن 
يحرز التفوق المنش����ود، وصواًل إل����ى مرحلة جديدة 
تؤهله للتسجيل بالتخصص الذي يرغب به دون أي 

صعوبات يمكن أن تواجهه خالل فترة االختبارات.

وأطلق����ت وزارة التربية والتعليم العال����ي على دورة 
االمتحان هذا العام 2017-2018 دورة الراحل "مروان 
ش����رف"، مدير عام القياس والتقوي����م واالمتحانات 
ب����وزارة التربية والتعليم العالي، ال����ذي توفي بداية 

مارس الماضي.
وأعلنت لجنة االمتحانات أن 21 ألف معلم سيعملون 
في االمتحانات ما بين مراقبين ومصححين، مش����يرة 
إلى أن االمتحان سيعقد للمرة األخيرة وفق المنهاج 

القديم.
وق����ررت لجنة االمتحانات، في بي����ان لها، منح الطلبة 
الص����م مترجم إش����ارة مع بداية االمتح����ان، لمدة 15 
دقيقة، به����دف توضيح التعليم����ات الخاصة بكل 
امتحان لهذه الفئة من الطلبة، وذلك بطلب من اتحاد 

المعاقين لمنح التسهيالت للطلبة الصم.
وكان����ت الوزارة منع����ت في بيان منفص����ل، الزيارات 
التفقدية لقاعات امتحانات الثانوية العامة، وشددت 
على ض����رورة التزام األفراد والمؤسس����ات بتعليمات 
ال����وزارة بما في ذل����ك رئيس ال����وزراء ووزير التعليم، 
حرصا على توفير أج����واء مريحة للطلبة والتقليل من 

رهبة االمتحان.

التوجيهــي: ارتيــاح عــام 
مــن امتحــان التربيــة اإلسالميــة

غزة/ دعاء احلطاب: 
ت�سابهت اآراء طلبة الثانوية العامة »الإجناز« يف قطاع 

غزة، حول طبيعة اأ�سئلة امتحانهم الأول يف م�ساق 
»الرتبية الإ�سالمية«، فقد اأعربوا عن ارتياحهم 

ور�ساهم ال�سديد عن الأ�سئلة ل�سهولتها وابتعادها عن 
الغمو�ض ومراعاتها للفروق الفردية بني الطلبة، بعد 
حالة اخلوف التي اجتاحت قلوبهم بالآونة الأخرية. 

وتزامنت امتحانات الثانوية العامة مع ا�ستداد 
الو�ساع املعي�سية والقت�سادية �سواءًا يف القطاع، 

والتي األقت بظاللها على كافة الطلبة و�ساعفت 
خماوفهم من عدم اجتياز المتحانات النهائية 

التي توؤهلهم ملرحلة جديدة ت�سمح لهم بالت�سجيل 
بالتخ�س�سات التي يرغبونها وبناء م�ستقبلهم. 
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قال األمين 

هنالك فشل ذريع للمشروع األمريكي في المنطقة وهو بروز وصعود 
قوى المقاومة والممانعة في األمة، هذه القوى التي أثبتت أنها رقم 
صع���ب ال يمكن تجاوزه، واس���تطاعت ألول مرة في تاريخ الصراع أن 
تحقق بإرادة شعبية وبمقاومات شعبية، انتصارات غير مسبوقة في 
تاريخ هذا الصراع، كما رأينا في لبنان في تموز 2006 وفي غزة. هذه 
المتغيرات ماذا أنتجت في العالم وفي المنطقة؟، سواء على صعيد 
األمة العربية واإلس���امية، أو ما يس���مى بمنطقة الش���رق األوسط، 
ثم على صعيد وضعنا الفلس���طيني وقضيتن���ا،؟ هذه المتغيرات 
أف���رزت آمرين اثنين هامين في العال���م وفي المنطقة. على صعيد 
العالم، أفرزت إدارة أمريكية جديدة، وبش���كل غير مسبوق، ألول مرة 
االنتخابات األمريكية تحمل رئيسًا من أصل إفريقي للبيت األبيض، 
تقول ألوباما أنت الحل لهذه الدول���ة العماقة في العالم، الواليات 
المتح���دة األمريكية. الخاص يوضع اليوم في يد إدارة بقيادة رجل 
من أصل أفريقي، وهذا غير مس���بوق، ولم يك���ن يتوقعه أحد ممن 
يدركون حقيق���ة وطبيعة وتركيبة النظام في امريكا. على الصعيد 
اإلقليمي، أفرزت هذه المتغي���رات إدارة وقيادة صهيونية جديدة. 
وصول حكومة صهيونية يمينية، وبشكل لم يتمترس فيه اليمين 
في س���دة الحكم كما هو ه���ذه المرة. حتى من هو محس���وب على 
الوسط مثل ليفني وحزبها، هؤالء أصلهم جاءوا من الليكود - كلهم 
يمين - اليمني الصهيوني اليوم في س���دة الحكم والقرار في هذا 
الكيان يش���كل ما يقرب من 90% من البرلمان الصهيوني. وصول 
اليمين إلى سدة الحكم بهذه القوة هو تعبير عن الخوف والقلق على 
المصي���ر والوجود، نتيجة صعود متغير قوى المقاومة في المنطقة 

وانجازاته وانتصاراته على أكثر من صعيد وعلى أكثر من جبهة.

الدكتور: رمضان شلح 

االستقال/ وكاالت:
أف���ادت الش���رطة الهندي���ة، أمس 
الجمعة، بمقتل أم ورضيعتها في 
حادث مأس���اوي، بعدما لدغ ثعبان 
األم خال نومها، قبل أن تستيقظ 
وترضع صغيرتها الحليب الذي بات 

مسمومًا.
ولم تدرك المرأة )35 عامًا( من والية 
أوت���ار برادي���ش أن الثعبان لدغها 
ابنتها  وأرضعت  استيقظت  عندما 

)3 أعوام(.
وقال مفتش الشرطة فيجاي سينغ 
لوكال���ة »فرانس ب���رس« إن الطفلة 
واألم مرضتا، وتوفيتا قبل وصولهما 

إلى المستشفى.
واكتشفت العائلة الثعبان في غرفة 
أخرى م���ن المنزل، لكن���ه نجح في 

الفرار.
ويقت���ل كل عام ما بي���ن 46 و100 
ألف ش���خص جراء لدغات الثعابين 
في الهند، وفقا لدراسة صدرت عام 
2011 م���ن قبل الجمعية األميركية 

للطب االستوائي والصحة العامة.

مأساة هندية.. 
لدغها ثعبان 

فأرضعت 
طفلتها »سما«

الجزائر/ االستقال: 
نظمت الجمعية الخيرية »كاف���ل اليتيم« بوالية البلدية 
غرب الجزائر »أكب���ر مائدة رمضانية ف���ي العالم« لفائدة 
األطفال اليتامى، وحضرها أكثر من ستة آالف شخص من 

بينهم خمسة آالف يتيم.
وبث التلفزيون الحكومي صوًرا لإلفطار الذي نظم بملعب 
مصطف���ى تش���اكر األولمب���ي بالبليدة بمش���اركة مئات 
العائ���ات، إلى جانب مس���ؤولين وممثلين عن جمعيات 

وهيئات ومقاوالت اقتصادية.
ووزع���ت جمعي���ة كاف���ل اليتي���م -التي تعن���ى بجمع 
المس���اعدات لألطفال اليتامى ودعمهم نفسًيا- 4 آالف 
كس���وة عيد على أطفال يتامى، كم���ا تخلل حفل اإلفطار 

أنشطة مختلفة موجهة لألطفال اليتامى.
وقال رئيس فرع الجمعية بوالية البليدة علي ش���عواطي: 

»نريد م���ن خال هذا الرقم القياس���ي للمش���اركين في 
اإلفطار الجماعي تمرير رس���الة التكاف���ل والتآزر بين كل 

أطياف الشعب«.
وتقدم شعواطي بالشكر لكل األطراف والمحسنين الذين 
ساهموا في إنجاح »أكبر تظاهرة خيرية تقام في الجزائر«.

بدوره أكد عضو الجمعية بلقاسم شيحاوة في تصريحات 
عل���ى هام���ش اإلفط���ار أن »الهدف كان تحطي���م الرقم 

القياسي العالمي الذي كان بحوزة لبنان«.
وخال العام الماضي نظمت جمعية »أجيالنا« الحكومية 
في لبنان أكبر مائدة إفطار جماعية في العالم شارك فيها 

5200 شخص وفق منظميها.
م���ن جهتها قالت وزيرة التضامن الجزائرية غنية إيداليا 
»نريد من خال هذه المبادرة أن نزرع في األجيال القادمة 

روح التضامن والتآزر«.

الجزائر تنظم  أكبر
 إفطــار رمضانــي بالعالــم

طولكرم/ االستقال:
توفي صباح ام���س األحد طالب ثانوي���ة عامة من مدينة 

طولكرم، قبيل توجهه لامتحان في جلسته الثانية.
وذك���ر مواطنون أن الطالب صالح عادل س���امة )17 عاًما( 
شارك أمس في تقديم امتحان التربية اإلسامية، ولفتوا 

إلى أنه كان مصًرا على إتمام الثانوية العامة رغم مرضه.
وأضاف���وا أن المني���ة عاجلته صباح ام���س قبيل التوجه 

لامتحان الثاني.
ويعاني س���امة من مرض عضال من���ذ فترة؛ لكن ذلك لم 

يمنعه من المضي بحياته بشكل اعتيادي.

وفاة طالب توجيهي بطولكرم 
قبيل توجهه لالمتحان الثاني


