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صواريخ غزة تؤجل مراسم تسلم 
قائد قوات االحتالل الجديد لمنصبه

القدس المحتلة / االستقالل:
تسبب التوتر الذي يسود محيط قطاع غزة بتأجيل 
مراسم استبدال قائد ما يسمى بالقيادة الجنوبية 
في جيش االحتالل اإلس���رائيلي المس���ؤولة عن 
قطاع غ���زة أيضًا. وأعل���ن رئي���س أركان الجيش 
اإلس���رائيلي غادي أيزنكوت عن تأجيل مراس���م 
االس���تبدال لثالثة أيام، بحيث تقام يوم األربعاء 
القادم. واتخذ القرار بتأجيل المراس���م في أعقاب 
مش���اورات جرت بين أيزنكوت وقائد ما يس���مى 

بالقيادة الجنوبية المنصرف إيال 
زمير على ض���وء األحداث األخيرة 
وإط���الق الصواري���خ والقص���ف 
اإلسرائيلي على قطاع غزة الثالثاء 

الماضي. 
وس���يخلف زمير في قي���ادة الجيش 

اإلس���رائيلي بالجن���وب الل���واء هرتس���ي 
هليفي الذي أش���غل منصب رئيس شعبة 

االستخبارات العسكرية )أمان( السابق.

الوفاء للشهداء
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المفاج���أة ورد المقاومة القاس���ي ج���اءت عند 
السابعة من صباح الثالثاء الماضي، إذ أمطرت ما 
ُتسمى مستوطنات "غالف غزة" ومواقع االحتالل 
العسكرّية المحاذية للقطاع بعشرات الصواريخ 

وقذائف الهاون محلّية الصنع.
وبحس���ب المتحدث بلسان قّوات االحتالل فقد 
وصل عدد الصواري���خ والقذائف المنطلقة من 
غزة إلى نحو )130(، استطاعت ما ُتسمى "القبة 
الحديدية" اعتراض 17 منه���ا فقط، وقد أدت 
إلى إصابة )6( مس���توطنين بج���راح بينهم )3( 
جنود وصفت حالة أحدهم ب�"الخطرة"، فضاًل عن 

إحداث أضرار مادية.
ف���ي حين وصف���ت مواقع إع���الم عبرّية إطالق 
قذائ���ف اله���اون والصواريخ تج���اه األراضي 
الفلس���طينية المحتلة ب� "أكبر كمية تطلق في 
يوم واحد منذ 4 س���نوات تقريًبا ")منذ العدوان 
اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة صيف 2014.)

هذا الرد الفلس���طيني المق���اوم قابله االحتالل 
بالقص���ف الج���وّي والب���رّي لعش���رات مواقع 
المقاوم���ة، خصوًصا التابعة منها ل�"الس���رايا" 
و"القس���ام" في عمق وأط���راف القطاع، فيما لم 
يؤدِّ القصف اإلس���رائيلي إلى شهداء أو جرحى 

في صفوف المواطنين.
وبعد س���اعات عّدة م���ن رد المقاوم���ة، أعلنت 
"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد 
اإلس���المي و"كتائب القسام" الجناح العسكري 
لحركة "حماس" رسمًيا مسئوليتهما المشتركة 

عن القصف.
وقالت الس���رايا والكتائب في البيان العسكري 
المش���ترك: "إن كل الخي���ارات مفتوح���ة لدى 
المقاومة، وأن "القصف )اإلس���رائيلي سيقابل( 
بالقص���ف وال���دم بال���دم وسنتمس���ك بهذه 

المعادلة مهما كلف ذلك من ثمن".
وأكدتا أن استهداف مواقع االحتالل جاء رًدا على 
جرائمه بحق أبناء قطاع غزة والمقاومة خالل ال� 
48 ساعًة الماضية، والتي كان آخرها استهداف 
مواقع سرايا القدس وكتائب القسام؛ ما أدى إلى 
ارتقاء عدد من المجاهدين داخل هذه المواقع، 
وكذلك جرائمه بحق المتظاهرين في مسيرات 

العودة على طول قطاع غزة.
وأضاف البيان: "المقاومة إذ تدير معركتها مع 
االحتالل بما تمليه مصلحة شعبنا الفلسطيني 

م���ن واق���ع القوة واالقت���دار؛ فإنها لن تس���مح 
لالحتالل أن يفرض معادالٍت جديدٍة باستباحة 

دماء أبناء شعبنا وتحّذره من التمادي".
وف���ي ظل الحديث ع���ن تفاهم���ات للتهدئة؛ 
يشهد قطاع غزة منذ فجر أمس حالة من الهدوء 
الحذر عقب الع���ودة لتفاهم���ات وقف إطالق 
الن���ار )2014(، في ظل تحليق مكّثف لطائرات 

االحتالل االستطالعية في أجواء القطاع.
الفصائل الفلس���طينية رأت أن كسر المقاومة 
لصمتها حمل رسالة منها ل�"إسرائيل" مفادها 
ب���أن المقاومة ق���ادرة على الردع، ولن تس���مح 
بتغيير قواعد االش���تباك في قطاع غزة لصالح 

االحتالل.

توازن الردع
وأكّد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين أحمد المدلل ، دخول التهدئة بين 
التنفيذ  المقاومة واالحتالل اإلس���رائيلي حّيز 
بع���د اّتصاالت أجراها الوس���يط المصري خالل 
الس���اعات الماضية؛ لتثبي���ت تفاهمات وقف 
إطالق الن���ار المعمول بها من���ذ حرب االحتالل 

األخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014.
وق���ال المدل���ل ل�"االس���تقالل": "إن المقاوم���ة 
استطاعت خالل الجولة األخيرة من صنع معادلة 
توازن ردع جديدة، وتصّد قواعد االشتباك التي 
كان يحاول العدو الصهيوني فرضها لصالحه".

وأض���اف: "قّضت المقاومة خ���الل هذه الجولة 
مضاجع العدو الصهيوني، وأربكت حس���اباته 
األمني���ة والسياس���ية، وأوقفت تغّول���ه بالدم 
الفلسطيني"، مش���ّدًدا على أن المقاومة ُوجدت 

لحماية أبناء شعبنا.
وأشار إلى أن المقاومة ُملتزمة بتفاهمات وقف 
إطالق النار ش���ريطة أن يلتزم بها العدو،  وهي 
على أت���م الجهوزية لصد أي حماقة صهيونية 

جديدة )ُعدوان( ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
وفي إش���ارة منه إل���ى الوح���دة الميدانية بين 
فصائ���ل المقاوم���ة خ���الل التص���دي لعدوان 
االحت���الل، تاب���ع: "تأّك���د للجمي���ع أن الخنادق 
والمعارك هي التي تّوحد الش���عب وفصائله، 
واالنقس���ام ُوجد منذ أن ُوجدت اّتفاقات أوسلو، 
و البيان الُمش���ترك بين سرايا القدس وكتائب 
القس���ام جاء ليؤكد أن القّوة تكمن في الوحدة، 

وأن القصف بالقصف والنار بالنار".  

 و�ساطات عديدة
أم���ا عضو المكتب السياس���ي لحركة المقاومة 
اإلس���المية )حماس( خليل الحّي���ة، فقد أّكد أن 
التوّصل لتفاهمات وق���ف إطالق النار جاء بعد 
أن نجح���ت المقاومة بصد العدوان ومنع تغيير 

قواعد االشتباك.
وخ���الل تصري���ح صحف���ّي مقتض���ب وص���ل 
"االس���تقالل"، ق���ال الحّي���ة إن���ه "بن���اًء عل���ى 
تدخل العديد من الوس���اطات تم التوصل إلى 
توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطالق النار 
في قطاع غزة والتزام فصائل المقاومة ما التزم 

االحتالل بها".
ولم ي���دِل الحّي���ة بمزيد م���ن التفاصيل حول 

طبيعة الوساطات ومحتوى التفاهمات.

قواعد جديدة 
م���ن جانب���ه، عضو اللجن���ة المركزي���ة للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة،  قال 
إن فصائ���ل المقاوم���ة ومن خ���الل دّك مواقع 
ومس���توطنات االحتالل فرضت قواعد اشتباك 

جديدة.
وأّكد الثوابتة ل�"االستقالل" أن المقاومة وّجهت 
م���ن القصف رس���ائل واضحة ب���أن كل اعتداء 
على المقاومة وعلى أبناء الش���عب الفلسطيني 

سُيقابل برٍد حاسم.
وأض���اف: "المقاومة نجحت في تفعيل معادلة 
رادع���ة لالحتالل كس���رت عنجهيت���ه وتفوقه 
العس���كري والتكنولوجي وأجبرته على التراجع 
وإعادة حس���اباته راضخًا ومهرواًل من أجل وقف 

إطالق النار".
ولفت إلى أن "رد المقاومة وضرباتها الموجعة أّكد 
التكامل واالنسجام والمواءمة الواعية بين النضال 
المس���لح والنضال الجماهيري، كما أّكد جهوزية 
المقاوم���ة للتعامل مع الس���يناريوهات كاّفة، بما 

فيها أي تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة.
ودعا عضو مركزية الجبهة الشعبّية إلى ضرورة 
أن يت���م تتويج ه���ذا اإلنجاز بتش���كيل جبهة 
مقاومة موّحدة تحّدد تكتي���كات وطريقة الرد 
على جرائ���م االحت���الل المتواصلة ض���د أبناء 

شعبنا".

غزة/ قا�سم الأغا: 

جنحت ف�سائل املقاومة الفل�سطينية 

يف قطاع غزة بـ«ك�سر ال�سمت« جمدًدا 

ومفاجاأة »اإ�سرائيل« بـ »رٍد قا�ٍس ومزلزل« 

على اعتداءاتها �سد الفل�سطينيني يف كل 

بقعة من ثرى فل�سطني املحتلة، ل �سيما يف 

قطاع غزة، وحتديًدا منذ يوم 30 مار�س 

املا�سي، الذي �سهد ت�سعيًدا غري م�سبوق 

لالحتالل، عرب قتله املتعّمد ملئات من 

متظاهري »العودة« ال�سلمّية على طول 

احلدود ال�سرقية للقطاع، وا�ستهدافه 

ملواقع املقاومة واملقاومني. والذي كان 

اآخره، ا�ست�سهاد ثالثة من رجال �سرايا 

القد�س �سرق حمافظة رفح، حلقهم �سهيد 

اآخر من الق�سام �سمال القطاع .

الفصائل: رد المقاومة صنع معادلة 
»القصف بالقصف والدم بالدم«

غزة/ االستقالل:
أك���د القي���ادي ف���ي حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي في فلسطين الشيخ خضر 
حبيب، أن دماء ش���هداء أبناء ش���عبنا 
التي تراق دفاعا عن اإلسالم وفلسطين 

لن تذهب سدى.
وقال الشيخ حبيب، خالل حفل تأبين 
للش���هيد حس���ين أبو عويضة، مساء 
االثنين، بمنطقة التفاح، شرق مدينة 
غزة، :"سيأتي اليوم الذي ستزهر فيه 
هذه الدم���اء حرية وكرامة ونصرا مؤزرا 

على بني صهيون".
وأضاف "إننا ماضون في طريقنا طريق 

الجهاد والمقاوم���ة حتى تحقيق وعد 
الله لنا بالنصر المبين". وأشار الشيخ حبيب إلى أنه رغم االختالل في موازين 
الق���وى في مواجهة هذا الكيان الغاص���ب إال أن النصر قادم بإذن الله، وهذا 

وعد الله لنا.
وتابع حبيب قائ���اًل :"بأننا ماضون على نهج الش���هداء، ودربهم درب العزة 

والكرامة، وعدم الخضوع واالستسالم حتى لو على حجر ذبحنا". 
ولفت إلى أن مسيرات العودة جاءت صرخة لتقول للعالم: كفى صمتا وتآمرا 
على قضيتنا. وفي ختام الحفل كرمت قيادة حركة الجهاد اإلس���المي عائلة 

الشهيد عويضة بدرع المحبة والوفاء.
يشار إلى أن الش���هيد أبو عويضة أحد عناصر لجان سواعد االنتفاضة، وقد 
ارتقى إلى العال شهيدا متأثرا بجراحه التي أصيب بها خالل مسيرة العودة.

غزة/ االستقالل:
أكدت األجنحة العس���كرية لفصائل المقاومة الفلس���طينية جهوزيتها 
للتصدي بكل ما أوتيت من قوة ألي عدوان أو حماقة يرتكبها العدو، محذرًة 
إياه من مغبة إصراره على كس���ر المعادالت م���ع المقاومة أو العدوان على 
شعبنا وأهلنا. وقالت األجنحة العسكرية في بيان عسكري مشترك مساء 
أمس األربعاء، إن الوقت الذي يحدد فيه العدو قواعد المواجهة ومعادالت 
الص���راع منفردًا قد مض���ى، فالقصف بالقصف، مح���ذرة العدو من مغبة 

إصراره على كسر المعادالت مع المقاومة.
وأضافت "إذا كان العدو يس���تقوي بقوى الظلم والطغيان فإننا نستقوي 
بالله ثم بعزيمة ش���عبنا وم���ا لدينا من مق���درات امتلكناها بفضل دماء 
الش���هداء ونوجهها اليوم للعدو وفاًء للش���هداء وإس���نادًا لش���عبنا في 
معركت���ه المتواصلة لنيل حقوقه". وتابع���ت " أن الصديق والعدو يعلم 
بأن حساباتنا تنطلق من قرارنا الوطني الخالص المرتكز على إرادة شعبنا 
ومصالحه وتطلعاته، وبالتالي فإننا لن نقف مكتوفي األيدي أمام عنجهية 

االحتالل وقيادته المتغطرسة ولن نسكت على جرائمه".
وش���ددت على أن األيام قد أثبتت وستثبت في كل مرحلة من الصراع بأن 

ردنا يأتي في الوقت المناسب والمكان المناسب والطريقة المناسبة.
وأعلن���ت األجنحة العس���كرية أنها قام���ت بموقف توافق���ي نضالي موحد 
بالتصدي للعدوان الصهيوني الغاشم، وقصف مواقع العدو المحيطة بقطاع 
غزة بالعش���رات من القذائف الصاروخية، في عملية )الوفاء للشهداء( والتي 

استمرت على مدار يوم أمس الثالثاء 13 رمضان الموافق 2018/05/29م.
وتابعت قائلة :"إن ش���عبنا المرابط العظيم الذي يقف شامخًا في مسيرة 
العودة وكس���ر الحصار يس���تحق كل تحية وإجالل على بطوالته الفريدة 
وعطائ���ه الكبير، ونحن ملتحمون مع ش���عبنا في تطلعاته للحرية في كل 
الميادي���ن". وأكدت أن المقاومة أثبتت اقتدارها في الميدان المناس���ب 
في مواجهة العدو، وأثبت شعبنا وسيثبت للعالم بأنه ماٍض في مسيرته 

المباركة حتى تحقيق كافة أهدافه بإذن الله.
كما وجهت األجنحة العسكرية التحية ألرواح شهداء شعبنا األبرار الذين 
خط���وا طريق النصر بدمائهم، وللجرح���ى الميامين الذين ضحوا من أجل 
وطنهم بالغالي والنفيس، وألسرى الحرية الذين يقضون زهرات أعمارهم 
من أجل مقدساتهم وأرضهم. وبعثت بالتحية إلى الشعب الفلسطيني 
المرابط في كل أماكن تواجده في القدس العاصمة، وفي الضفة المحتلة 

وفي قطاع غزة الصامد وفي المنافي والشتات.

  تؤكد جهوزيتها
 للتصدي ألي عدوان

األجنحة العسكرية للمقاومة: 
انتهى وقت تحديد العدو 

لقواعد المواجهة

القيادي حبيب: دماء 
الشهداء ستزهر حرية 

وكرامة ونصرًا مؤزرًا

رأي

لطالم���ا حاولت »إس���رائيل« تغيير قواعد االش���تباك م���ع المقاومة 
الفلسطينية وفرض سياسة األمر الواقع, ولطالما حذرنا االحتالل من 
ذلك وان المقاومة س���تمنع تغيير قواعد االشتباك حتى وان دخلت 
في مواجهة عسكرية مع »إسرائيل« التي أمعنت في القتل واغتالت 
المجاهدين, وقتلت المتظاهرين الس���لميين,  وكثفت من غاراتها 
على مواقع تابعة للمقاومة الفلس���طينية, وظن���ت أنها نجحت في 
أجبار الفصائل الفلس���طينية على القبول بسياسة األمر الواقع, وان 
ما ترتكبه من جرائم لن تس���تطيع المقاوم���ة ان ترد عليه خوفا من 
ردة فعل االحتالل وإمكانية شنه لعدوان جديد على قطاع غزة, لكن 
المقاومة استطاعت ببسالتها وتحدياتها إفشال مخططات االحتالل, 
ورفضت تغيير قواعد االشتباك, وتصدت بقوة لكل محاوالت فرض 
أم���ر واقع جديد عليها, يلزمها بعدم الرد على الجرائم الصهيونية, 
وأعتقد ان الرس���الة وصلت بوضوح لهذا االحتالل المجرم الذي زعم 
انه حصل على هدوء لم يحصل عليه من قبل, وظن ان األمور ستبقى 

على ذلك وانه سيتحكم في الميدان كيفما يشاء. 
اللغة الوحي����دة التي يمكنها ان تجبر االحت����الل على التراجع 
واالستس����الم لإلرادة الفلسطينية هي لغة المقاومة وسالحها 
الثائ����ر والقادر على انتزاع الحقوق من ه����ذا الكيان مهما كان 
جبروته أو بلغت س����طوته أو غرته قوته وإمكانياته العسكرية, 
فالنقطة األضع����ف التي يعاني منها االحت����الل هي الجبهة 
الداخلي����ة التي س����رعان ما تتص����دع أمام ضرب����ات المقاومة 
الفلس����طينية, وتضجر من حال����ة القلق والتهدي����دات التي 
تواجهه����ا, مما يجع����ل االحتالل يلج����أ دائما إل����ى الضربات 
الخاطفة والسريعة, ويتراجع خطوات إلى الوراء عندما يشعر ان 
المواجهة ستطول وتتسع, وهذا ما أدركه االحتالل جيدا عندما 
كانت المقاومة الفلسطينية تواجه القصف بالقصف وتوسع 
تدريجيا من دائرة استهدافها لمنطقة الغالف الجوي, وتقوم 
باختراق منظومة القب����ة الحديدية بإطالق زخات من الصواريخ 
ال تس����تطيع القبة الحديدية وقفها والتصدي لها, فالمقاومة 
كانت قادرة على محاورة االحتالل الصهيوني ومواجهته باللغة 
التي يفهمها, وبأس����لوب إبداعي يدل على أنها اس����تفادت 

تجاربها السابقة في مواجهة االحتالل. 
المقاومة الفلس���طينية ش���عرت بواجبها تجاه ش���عبها, فتقدمت 
أم���ام الصفوف ودافعت عن حق الش���عب الفلس���طيني وانتقمت 
لدماء الش���هداء األطهار, وأثبتت أنها دائما عند حس���ن الظن, وفي 
الوقت المناسب تأخذ زمام األمور بيدها, لذلك اكتسبت ثقة الناس 
واحترامهم وما حققته من انجازات يحسب لها, فهي دخلت مواجهة 
مع االحتالل منفردة دون ان يس���اندها احد أو يدافع عنها احد, وقد 
واجه���ت االحتالل الصهيون���ي وهى محاصرة وش���عبها يتعرض 
للتجويع والحرمان وكل األجواء البرية والبحرية والجوية مغلقة تماما 
في وجهها, وقد حاول بعض المثبطين المس���كونين بالهزيمة من 
ثنيها عن إش���عال المواجهة مع االحتالل, وبث الشائعات عن نوايا 
»إس���رائيل« الدموية, ومحاولة بث الفرقة في الموقف الفلسطيني, 
حتى بعد ان تم التوصل إلى وقف التصعيد, شكك هؤالء في قبول 
»إس���رائيل« بهذا األمر, وأنها ماضية ف���ي عملية أطلقوا عليها زيفا 
اسم »البرق الرمادي« لكن المقاومة بقيت تؤدي واجبها بجرأة كبيرة 
حتى ان االحتالل الذي ش���ن أكثر من 85 غارة جوية لم يس���تطع أن 
يصيب أي مقاوم فلسطيني, أو يستدل على مواقع إطالق الصواريخ 

مما ادخله في حالة إرباك شديد. 
واض���ح ان االحتالل الذي تراج���ع أمام أداء المقاومة الفلس���طينية 
يعيش في حالة حرج شديد لذلك تنصل من حقيقة إعالن التوصل 
إلى اتفاق تهدئة رغم أن حالة الميدان تؤكد عودة األمور إلى الهدوء, 
لكن الحكومة اليمينية ترف���ض ان تظهر أمام الصهاينة على أنها 
تراجع���ت وضعفت أم���ام ضربات المقاومة, وأنه���ا خضعت لإلرادة 
الفلس���طينية وقبل بالعودة إلى قرار وقف إط���الق النار في القاهرة 
2014م, ولكن ف���ي كل األحوال ليس هناك أية ضمانات على عودة 
االحتالل الصهيوني للقصف والقتل واس���تهداف الفلسطينيين, 
وقد يقدم على ارت���كاب حماقات جديدة, فالتجارب كلها علمتنا ان 
هذا االحتالل ال يحترم أي اتفاق, وس���رعان ما يتنصل من التزاماته, 
لذلك س���تبقى فصائل المقاومة الفلس���طينية وعلى رأسها سرايا 
القدس وكتائب عز الدين القس���ام على أتم الجاهزية واالستعداد 
لمواجه���ة كل االحتم���االت, خاصة مع إنكار بع���ض وزاراء الحكومة 
الصهيوني���ة المتطرفة ان هناك اتفاقا عل���ى وقف التصعيد, مما 
يتطلب المزيد من الحذر, لكن علينا ان نقر جميعا ان قواعد االشتباك 
تغّيرت لصالح المقاومة, وجيش االحتالل يقول إنه سيقابل الهدوء 
باله���دوء«, وتبقى مس���يرة العودة ماضية إل���ى ان تتحقق أهدافنا 
بتثبيت حق العودة كحق مقدس ال يمكن المساومة عليه أو التفريط 
فيه, ورفض تهويد الق���دس واعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني 
ونقل السفارة األمريكية إليها,  ورفع الحصار عن قطاع غزة وتحسين 
أوضاعه المعيش���ية واإلنس���انية وفت���ح المعابر أمام المس���افرين 

والتواصل مع العالم الخارجي.     

تثبيت قواعد االشتباك
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من���ذ الثالثي���ن م���ن ش���هر آذار الماضي وبداية مس���يرات 
الع���ودة فرض قط���اع معادلة جديدة بتوجه عش���رات آالف 
الفلسطينيين الى حدود 48 مع غزة مؤكدين على تمسكهم 
بحق العودة واس���تعداداهم لتجس���يده عبر اختراق الحدود 
والوصول مش���يا إلى القرى والبلدات التي اخرج منها آباؤهم 
واجداداهم عام 1948 وش���كل ذلك حالة من القلق واالرباك 
بتشكل حالة سياسية عالمية وضعت مسيرات العودة على 
مائدة العالم ما فرض حراكا سياس���يا ف���ي محاولة تفكيك 
الوضع القائم في قطاع غزة من حصار مش���دد واغالق س���بل 
الحياة امام ابنائه، وعملت دولة االحتالل بالقوة العس���كرية 
واطالق الرصاص وقتل عش���رات المش���اركين في مسيرات 
العودة الكبرى إلنهائها واجبار الفلس���طينيين على التراجع 
عنها اال ان جرائم القتل خلقت مزيدا من االصرار على مواصلة 

مسيرات العودة بزخم اكبر.
في سياق جهدها الفشال مسيرات العودة لجأت دولة االحتالل 
الى عمليات قصف واستهداف داخل قطاع غزة ما ادى الى ارتقاء 
العديد من الش���هداء واخرهم ثالثة من مجاهدي سرايا القدس 
ورابع من كتائب القسام وتبدى واضحا ان جيش االحتالل يعمل 
على ترسيخ قواعد جديدة لالشتباك باستهداف مواقع المقاومة 
دون اي���ة ردود بهدف نقل المعركة من الحدود الى داخل قطاع 
غزة معتقدا ان مس���يرات العودة س���تلجم المقاومة عن كس���ر 
هذه القواعد ليأت���ي صباح الثالثاء الماضي حامال معه رس���الة 
قوي���ة عندما اطلقت المقاومة اكثر من ثالثين صاروخا في ثالث 

رشقات فاجأت جيش االحتالل، ثم تواصل االشتباك طوال اليوم 
وليلة االربعاء حتى الوصول الى تجديد التهدئة تحت عنوان ان 

االلتزام متبادل ولن تقبل المقاومة أي اعتداءات على قطاع غزة.
اك���دت معركة كس���ر الصمت الثانية لس���رايا الق���دس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد االسالمي العديد من الحقائق المهمة 
على رأسها الحسابات الدقيقة للمقاومة في غزة وموازنتها بين 
الخي���ارات المختلفة واتخ���اذ القرار المناس���ب في المنعطفات 
المؤثرة وش���جاعتها في اتخاذ القرار رغ���م النتائج المحتملة له 
واثبتت انها ال تتعامل بردود فعل بل عبر اس���تراتيجية شاملة 
ليس���ت قائمة على الفعل ورد الفعل ومفاجأة االحتالل بتوقيت 
ومكان ومدى ما اطلق من قذائف، ويؤكد على ذلك ان االستنفار 
كان س���ائدا طوال ليل���ة الثالثاء اال ان الس���رايا اختارت توقيت 
السابعة صباحا وقت تحرك المستوطنين في المواصالت العامة 
ما ادخله���م بحالة من االرباك والخوف واظهر لقيادتهم عواقب 
جرائمه���م والى ان يمك���ن ان تتدحرج االمر ال���ذي افضى الى 

استعانتهم بالوسيط المصري لوقف اطالق الصواريخ.
ادرك المس���توى السياس���ي واالمني االس���رائيلي ان استمرار 
االعتداءات على قطاع غزة س���ينتهي الى مواجهة اوس���ع بعد 
رد س���رايا الق���دس وفهمه الخاط���ىء عدم رغب���ة المقاومة في 
الدخول الى مواجهة واس���عة معه ما يتيح له ان ينفذ ما يش���اء 
م���ن اعتداءات بأريحي���ة تامة، لكن هذه الص���ورة تغيرت تماما 
وتبين للمس���توى االمني والسياس���ي ان ما يقوم سيؤدي الى 
حرب ي���رى انها ال تخدمه في هذه المرحل���ة في أكثر من اتجاه 

فالحرب ستحرف التركيز عما يريده نتنياهو حول ايران وسوريا 
وادخال ما يسمى الجبهة الداخلية االسرائيلية في المالجئ مع 
عدم الجزم بنهاية حاسمة لها مع ما سيتركه ذلك من تداعيات 
سياس���ية على الصعيد الفلسطيني الداخلي واحتمالية انفجار 

الضفة وردود الفعل العالمية .
أراد االحت���الل االس���تفراد بالجه���اد اإلس���المي عب���ر تحميله 
المس���ئولية عن اطالق القذائف وخلق شرخ مع حماس، لكن جاء 
البيان المسترك للسرايا والقسام والموقف الموحد في التصدي 
لالعتداءات االسرائيلية ليكسر الوهم االسرائيلي بهذا االتجاه 
وكان البيان واضحا في االس���تعداد المش���ترك للخروج إلى اية 
مواجهة وتحمل تبعات ذلك ما ل���م يوقف غاراته وقصفه على 
قطاع غزة وب���ات االحتالل يفهم ان االس���تمرار في االعتداءات 
س���يفتح مواجهة مفتوحة في ظل ش���كاوى جزء من الجمهور 
االسرائيلي وتبرمه من العيش في ظالل القصف وقرب المالجئ 
والس���ؤال الذي يطرح نفسه ما الحال الذي سيؤول اليه الوضع لو 
دخل عش���رات االالف بل مئات االالف من االسرائيليين في مدى 

صورايخ المقاومة؟!
من الواضح ان المقاومة الفلس���طينية فرضت قواعد االش���تباك 
التي تريدها وأس���قطت الوهم اإلس���رائيلي ح���ول الردع تجاه 
غزة فمنظوم���ة المقاومة بكل ادواتها حاض���رة وال يمكن اغفال 
إحدها، وكان صباح الثالثاء وليلة االربعاء درس���ا مهما في ادارة 
المعركة امام االحتالل وكيفية كسبها بما يخدم مصالح الشعب 

الفلسطيني.

فشل االستفراد بالجهاد

المقاومة الفلسطينية تفرض قواعد
 االشتباك وتسقط وهم الردع اإلسرائيلي

التحليل ال�سيا�سي - عامر خليل:
حمل��ت املواجه��ة املح��دودة عل��ى م��دار اليوم��ني املا�س��يني م��ع جي�ش 
االحت��ال العديد من ال��دالالت املهمة يف اكرث من جانب بعد ان حاول 
االحت��ال فر���ش قواع��ده اخلا�س��ة يف ممار�س��ة الع��دوان وفر���ش ما 
ي�سميه الردع جتاه غزة معتقدا ان املقاومة الفل�سطينية مكبلة اليدين 
وال ت�ستطي��ع بفع��ل ح�ساباتها اخلا�سة تفعيل اأدواته��ا املقاومة مبا يف 

ذل��ك اإط��اق ال�سواري��خ يف ظل اعتق��اد بانه��ا تتخوف م��ن نتائج ذلك 
وامكانية تط��ور امل�سهد اىل حالة مواجهة وا�سعة على غرار االعتداء 
االأخ��ر ع��ام 2014 لك��ن ج��اءت القذائ��ف الت��ي اطلقته��ا املقاوم��ة 
�سب��اح الثاث��اء وليلة االأربع��اء لتوؤكد على تبدد اوهام��ه بهذا ال�ساأن 
وا�ستع��داد املقاومة ملمار�سة وتفعيل م��ا تريد من اخليارات وفق روؤيتها 

وقراءتها ال�سيا�سية والع�سكرية.

الصحة: 118 شهيدًا وأكثر 
من 13 ألف مصاب منذ 
انطالق مسيرات العودة

غزة/ االستقالل:
أص���درت وزارة الصحة الفلس���طينية إحصائي���ة محدثة لحصيلة اعت���داءات قوت االحتالل 

اإلسرائيلي على مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقالت الوزارة إن 118 مواطنًا استشهدوا، بينما أصيب 13300 آخرون منهم 330 اصابة خطيرة. 
يذكر ان مس����يرات العودة الكبرى انطلقت في ذكرى يوم األرض 30 مارس الماضي، وش����هدت 
مواجهات مباش����رة بين الشبان المتظاهرين وقوات االحتالل، ومن المقرر أن تستمر المسيرات 

حتى الخامس من حزيران القادم كما أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.
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المفاج���أة ورد المقاومة القاس���ي ج���اءت عند 
السابعة من صباح الثالثاء الماضي، إذ أمطرت ما 
ُتسمى مستوطنات "غالف غزة" ومواقع االحتالل 
العسكرّية المحاذية للقطاع بعشرات الصواريخ 

وقذائف الهاون محلّية الصنع.
وبحس���ب المتحدث بلسان قّوات االحتالل فقد 
وصل عدد الصواري���خ والقذائف المنطلقة من 
غزة إلى نحو )130(، استطاعت ما ُتسمى "القبة 
الحديدية" اعتراض 17 منه���ا فقط، وقد أدت 
إلى إصابة )6( مس���توطنين بج���راح بينهم )3( 
جنود وصفت حالة أحدهم ب�"الخطرة"، فضاًل عن 

إحداث أضرار مادية.
ف���ي حين وصف���ت مواقع إع���الم عبرّية إطالق 
قذائ���ف اله���اون والصواريخ تج���اه األراضي 
الفلس���طينية المحتلة ب� "أكبر كمية تطلق في 
يوم واحد منذ 4 س���نوات تقريًبا ")منذ العدوان 
اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة صيف 2014.)

هذا الرد الفلس���طيني المق���اوم قابله االحتالل 
بالقص���ف الج���وّي والب���رّي لعش���رات مواقع 
المقاوم���ة، خصوًصا التابعة منها ل�"الس���رايا" 
و"القس���ام" في عمق وأط���راف القطاع، فيما لم 
يؤدِّ القصف اإلس���رائيلي إلى شهداء أو جرحى 

في صفوف المواطنين.
وبعد س���اعات عّدة م���ن رد المقاوم���ة، أعلنت 
"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد 
اإلس���المي و"كتائب القسام" الجناح العسكري 
لحركة "حماس" رسمًيا مسئوليتهما المشتركة 

عن القصف.
وقالت الس���رايا والكتائب في البيان العسكري 
المش���ترك: "إن كل الخي���ارات مفتوح���ة لدى 
المقاومة، وأن "القصف )اإلس���رائيلي سيقابل( 
بالقص���ف وال���دم بال���دم وسنتمس���ك بهذه 

المعادلة مهما كلف ذلك من ثمن".
وأكدتا أن استهداف مواقع االحتالل جاء رًدا على 
جرائمه بحق أبناء قطاع غزة والمقاومة خالل ال� 
48 ساعًة الماضية، والتي كان آخرها استهداف 
مواقع سرايا القدس وكتائب القسام؛ ما أدى إلى 
ارتقاء عدد من المجاهدين داخل هذه المواقع، 
وكذلك جرائمه بحق المتظاهرين في مسيرات 

العودة على طول قطاع غزة.
وأضاف البيان: "المقاومة إذ تدير معركتها مع 
االحتالل بما تمليه مصلحة شعبنا الفلسطيني 

م���ن واق���ع القوة واالقت���دار؛ فإنها لن تس���مح 
لالحتالل أن يفرض معادالٍت جديدٍة باستباحة 

دماء أبناء شعبنا وتحّذره من التمادي".
وف���ي ظل الحديث ع���ن تفاهم���ات للتهدئة؛ 
يشهد قطاع غزة منذ فجر أمس حالة من الهدوء 
الحذر عقب الع���ودة لتفاهم���ات وقف إطالق 
الن���ار )2014(، في ظل تحليق مكّثف لطائرات 

االحتالل االستطالعية في أجواء القطاع.
الفصائل الفلس���طينية رأت أن كسر المقاومة 
لصمتها حمل رسالة منها ل�"إسرائيل" مفادها 
ب���أن المقاومة ق���ادرة على الردع، ولن تس���مح 
بتغيير قواعد االش���تباك في قطاع غزة لصالح 

االحتالل.

توازن الردع
وأكّد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين أحمد المدلل ، دخول التهدئة بين 
التنفيذ  المقاومة واالحتالل اإلس���رائيلي حّيز 
بع���د اّتصاالت أجراها الوس���يط المصري خالل 
الس���اعات الماضية؛ لتثبي���ت تفاهمات وقف 
إطالق الن���ار المعمول بها من���ذ حرب االحتالل 

األخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014.
وق���ال المدل���ل ل�"االس���تقالل": "إن المقاوم���ة 
استطاعت خالل الجولة األخيرة من صنع معادلة 
توازن ردع جديدة، وتصّد قواعد االشتباك التي 
كان يحاول العدو الصهيوني فرضها لصالحه".

وأض���اف: "قّضت المقاومة خ���الل هذه الجولة 
مضاجع العدو الصهيوني، وأربكت حس���اباته 
األمني���ة والسياس���ية، وأوقفت تغّول���ه بالدم 
الفلسطيني"، مش���ّدًدا على أن المقاومة ُوجدت 

لحماية أبناء شعبنا.
وأشار إلى أن المقاومة ُملتزمة بتفاهمات وقف 
إطالق النار ش���ريطة أن يلتزم بها العدو،  وهي 
على أت���م الجهوزية لصد أي حماقة صهيونية 

جديدة )ُعدوان( ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
وفي إش���ارة منه إل���ى الوح���دة الميدانية بين 
فصائ���ل المقاوم���ة خ���الل التص���دي لعدوان 
االحت���الل، تاب���ع: "تأّك���د للجمي���ع أن الخنادق 
والمعارك هي التي تّوحد الش���عب وفصائله، 
واالنقس���ام ُوجد منذ أن ُوجدت اّتفاقات أوسلو، 
و البيان الُمش���ترك بين سرايا القدس وكتائب 
القس���ام جاء ليؤكد أن القّوة تكمن في الوحدة، 

وأن القصف بالقصف والنار بالنار".  

 و�ساطات عديدة
أم���ا عضو المكتب السياس���ي لحركة المقاومة 
اإلس���المية )حماس( خليل الحّي���ة، فقد أّكد أن 
التوّصل لتفاهمات وق���ف إطالق النار جاء بعد 
أن نجح���ت المقاومة بصد العدوان ومنع تغيير 

قواعد االشتباك.
وخ���الل تصري���ح صحف���ّي مقتض���ب وص���ل 
"االس���تقالل"، ق���ال الحّي���ة إن���ه "بن���اًء عل���ى 
تدخل العديد من الوس���اطات تم التوصل إلى 
توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطالق النار 
في قطاع غزة والتزام فصائل المقاومة ما التزم 

االحتالل بها".
ولم ي���دِل الحّي���ة بمزيد م���ن التفاصيل حول 

طبيعة الوساطات ومحتوى التفاهمات.

قواعد جديدة 
م���ن جانب���ه، عضو اللجن���ة المركزي���ة للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة،  قال 
إن فصائ���ل المقاوم���ة ومن خ���الل دّك مواقع 
ومس���توطنات االحتالل فرضت قواعد اشتباك 

جديدة.
وأّكد الثوابتة ل�"االستقالل" أن المقاومة وّجهت 
م���ن القصف رس���ائل واضحة ب���أن كل اعتداء 
على المقاومة وعلى أبناء الش���عب الفلسطيني 

سُيقابل برٍد حاسم.
وأض���اف: "المقاومة نجحت في تفعيل معادلة 
رادع���ة لالحتالل كس���رت عنجهيت���ه وتفوقه 
العس���كري والتكنولوجي وأجبرته على التراجع 
وإعادة حس���اباته راضخًا ومهرواًل من أجل وقف 

إطالق النار".
ولفت إلى أن "رد المقاومة وضرباتها الموجعة أّكد 
التكامل واالنسجام والمواءمة الواعية بين النضال 
المس���لح والنضال الجماهيري، كما أّكد جهوزية 
المقاوم���ة للتعامل مع الس���يناريوهات كاّفة، بما 

فيها أي تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة.
ودعا عضو مركزية الجبهة الشعبّية إلى ضرورة 
أن يت���م تتويج ه���ذا اإلنجاز بتش���كيل جبهة 
مقاومة موّحدة تحّدد تكتي���كات وطريقة الرد 
على جرائ���م االحت���الل المتواصلة ض���د أبناء 

شعبنا".

غزة/ قا�سم الأغا: 

جنحت ف�سائل املقاومة الفل�سطينية 

يف قطاع غزة بـ«ك�سر ال�سمت« جمدًدا 

ومفاجاأة »اإ�سرائيل« بـ »رٍد قا�ٍس ومزلزل« 

على اعتداءاتها �سد الفل�سطينيني يف كل 

بقعة من ثرى فل�سطني املحتلة، ل �سيما يف 

قطاع غزة، وحتديًدا منذ يوم 30 مار�س 

املا�سي، الذي �سهد ت�سعيًدا غري م�سبوق 

لالحتالل، عرب قتله املتعّمد ملئات من 

متظاهري »العودة« ال�سلمّية على طول 

احلدود ال�سرقية للقطاع، وا�ستهدافه 

ملواقع املقاومة واملقاومني. والذي كان 

اآخره، ا�ست�سهاد ثالثة من رجال �سرايا 

القد�س �سرق حمافظة رفح، حلقهم �سهيد 

اآخر من الق�سام �سمال القطاع .

الفصائل: رد المقاومة صنع معادلة 
»القصف بالقصف والدم بالدم«

غزة/ االستقالل:
أك���د القي���ادي ف���ي حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي في فلسطين الشيخ خضر 
حبيب، أن دماء ش���هداء أبناء ش���عبنا 
التي تراق دفاعا عن اإلسالم وفلسطين 

لن تذهب سدى.
وقال الشيخ حبيب، خالل حفل تأبين 
للش���هيد حس���ين أبو عويضة، مساء 
االثنين، بمنطقة التفاح، شرق مدينة 
غزة، :"سيأتي اليوم الذي ستزهر فيه 
هذه الدم���اء حرية وكرامة ونصرا مؤزرا 

على بني صهيون".
وأضاف "إننا ماضون في طريقنا طريق 

الجهاد والمقاوم���ة حتى تحقيق وعد 
الله لنا بالنصر المبين". وأشار الشيخ حبيب إلى أنه رغم االختالل في موازين 
الق���وى في مواجهة هذا الكيان الغاص���ب إال أن النصر قادم بإذن الله، وهذا 

وعد الله لنا.
وتابع حبيب قائ���اًل :"بأننا ماضون على نهج الش���هداء، ودربهم درب العزة 

والكرامة، وعدم الخضوع واالستسالم حتى لو على حجر ذبحنا". 
ولفت إلى أن مسيرات العودة جاءت صرخة لتقول للعالم: كفى صمتا وتآمرا 
على قضيتنا. وفي ختام الحفل كرمت قيادة حركة الجهاد اإلس���المي عائلة 

الشهيد عويضة بدرع المحبة والوفاء.
يشار إلى أن الش���هيد أبو عويضة أحد عناصر لجان سواعد االنتفاضة، وقد 
ارتقى إلى العال شهيدا متأثرا بجراحه التي أصيب بها خالل مسيرة العودة.

غزة/ االستقالل:
أكدت األجنحة العس���كرية لفصائل المقاومة الفلس���طينية جهوزيتها 
للتصدي بكل ما أوتيت من قوة ألي عدوان أو حماقة يرتكبها العدو، محذرًة 
إياه من مغبة إصراره على كس���ر المعادالت م���ع المقاومة أو العدوان على 
شعبنا وأهلنا. وقالت األجنحة العسكرية في بيان عسكري مشترك مساء 
أمس األربعاء، إن الوقت الذي يحدد فيه العدو قواعد المواجهة ومعادالت 
الص���راع منفردًا قد مض���ى، فالقصف بالقصف، مح���ذرة العدو من مغبة 

إصراره على كسر المعادالت مع المقاومة.
وأضافت "إذا كان العدو يس���تقوي بقوى الظلم والطغيان فإننا نستقوي 
بالله ثم بعزيمة ش���عبنا وم���ا لدينا من مق���درات امتلكناها بفضل دماء 
الش���هداء ونوجهها اليوم للعدو وفاًء للش���هداء وإس���نادًا لش���عبنا في 
معركت���ه المتواصلة لنيل حقوقه". وتابع���ت " أن الصديق والعدو يعلم 
بأن حساباتنا تنطلق من قرارنا الوطني الخالص المرتكز على إرادة شعبنا 
ومصالحه وتطلعاته، وبالتالي فإننا لن نقف مكتوفي األيدي أمام عنجهية 

االحتالل وقيادته المتغطرسة ولن نسكت على جرائمه".
وش���ددت على أن األيام قد أثبتت وستثبت في كل مرحلة من الصراع بأن 

ردنا يأتي في الوقت المناسب والمكان المناسب والطريقة المناسبة.
وأعلن���ت األجنحة العس���كرية أنها قام���ت بموقف توافق���ي نضالي موحد 
بالتصدي للعدوان الصهيوني الغاشم، وقصف مواقع العدو المحيطة بقطاع 
غزة بالعش���رات من القذائف الصاروخية، في عملية )الوفاء للشهداء( والتي 

استمرت على مدار يوم أمس الثالثاء 13 رمضان الموافق 2018/05/29م.
وتابعت قائلة :"إن ش���عبنا المرابط العظيم الذي يقف شامخًا في مسيرة 
العودة وكس���ر الحصار يس���تحق كل تحية وإجالل على بطوالته الفريدة 
وعطائ���ه الكبير، ونحن ملتحمون مع ش���عبنا في تطلعاته للحرية في كل 
الميادي���ن". وأكدت أن المقاومة أثبتت اقتدارها في الميدان المناس���ب 
في مواجهة العدو، وأثبت شعبنا وسيثبت للعالم بأنه ماٍض في مسيرته 

المباركة حتى تحقيق كافة أهدافه بإذن الله.
كما وجهت األجنحة العسكرية التحية ألرواح شهداء شعبنا األبرار الذين 
خط���وا طريق النصر بدمائهم، وللجرح���ى الميامين الذين ضحوا من أجل 
وطنهم بالغالي والنفيس، وألسرى الحرية الذين يقضون زهرات أعمارهم 
من أجل مقدساتهم وأرضهم. وبعثت بالتحية إلى الشعب الفلسطيني 
المرابط في كل أماكن تواجده في القدس العاصمة، وفي الضفة المحتلة 

وفي قطاع غزة الصامد وفي المنافي والشتات.

  تؤكد جهوزيتها
 للتصدي ألي عدوان

األجنحة العسكرية للمقاومة: 
انتهى وقت تحديد العدو 

لقواعد المواجهة

القيادي حبيب: دماء 
الشهداء ستزهر حرية 

وكرامة ونصرًا مؤزرًا
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من كتائب القس���ام في قصف ط���ال نقطة رصد أخرى 
ش���مال قطاع غزة، وسبق ذلك مجزرة االحتالل شرق غزة 
بقتل أكثر من 65 شهيدًا دفعة واحدة على مدار يومي 

14-15 مايو تزامنًا مع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية.
وأدى قصف المقاومة وردها العسكري إلصابة 3 جنود 
إس���رائيليين ومستوطن في مستوطنة أشكول بينهم 
اثنين في حالة خطرة، باإلضافة إلى إصابة مستوطنين 

اثنان آخرين في مستوطنة سديروت.
وانتهى التصعيد بين الجانبين صباح أمس، بعد تدخل 
مصر وتثبيتها اتفاق وقف إط���الق النار الذي أبرم عام 

 .2014
وأعلنت سرايا القدس وكتائب القسام عن مسئوليتهما 
المش���تركة عن قصف المواقع العسكرية اإلسرائيلية 
والمستوطنات في محيط قطاع غزة بعشرات القذائف 

الصاروخية. 

خ�سية اإ�سرائيلية
المحلل السياسي حسن الفي، رأى أن االحتالل لم يجرؤ 
على رفع مس���توى تصعيده ضد غزة، بعد تفاجئه بقرار 

المقاومة استهداف مستوطنات الغالف دفعة واحدة 
على امتداد محيط قطاع غزة.

وقال الفي ل�"االستقالل": "كانت ردة فعل االحتالل غير 
متهورة كثيرًا بس���بب خش���يته من دفع المقاومة نحو 
الذهاب إلى حرب مفتوحة، حيث كان قصفه بعيدًا عن 
االستهداف البشري ليس خشية على أرواح المواطنين، 

إنما خوفًا من تدحرج األمر إلى حرب".
وأكد الفي أن المقاومة أربكت حسابات االحتالل، إذ كان 
القصف مس���تمرًا حتى في ظل وجود طائرات االحتالل 
في سماء غزة، وقد استمر قصف المقاومة للمستوطنات 

حتى اللحظة األخيرة.
وأض���اف: "رغم مس���اعي مصر للتهدئ���ة، إال أن قصف 
المقاوم���ة اس���تمر، والواض���ح أن "إس���رائيل" هي من 
اس���تجدت اله���دوء فيم���ا المقاوم���ة هي م���ن أنهت 

المشهد".
وش���دد الفي عل���ى أن االحت���الل "لم يس���تطع الخروج 
بصورة االنتصار التي يصورها لمجتمعه وهذا انعكس 
على الجبهة الداخلية وأث���ار غضب اإلعالم العبري على 

االحتالل حول الفائدة من هذا التصعيد". 

وبّين أن المقاومة أثبت���ت أنها قادرة على منع االحتالل 
من تغيير معادالت االشتباك أو إضافة معادالت جديدة، 
خاصة وأن ش���عبنا اختار مس���ار المس���يرات السلمية 
في الوق���ت الراهن وهذا يتطلب توفي���ر حماية لهذه 

المسيرات.
ورأى المحل���ل السياس���ي أن المقاوم���ة "كانت حكيمة 
وواعية ولم تس���تهدف المدن الكبرى ولم تستهدف 
المناطق التي من الممكن أن ينتج عنها خسائر بشرية 
بش���كل كبير بش���كل متعمد حتى ال يقال إن المقاومة 
جلبت حربًا ضد شعبنا، ولكنها في الوقت  نفسه كانت 
مس���تعدة للتجاوب مع أي محاولة إس���رائيلية نحو أي 

تصعيد كبير يرتقي إلى حرب جديدة".
وتابع الفي: "كان هذا التصعيد رسالة سياسية مررتها 
المقاومة ل�"إس���رائيل" أن ال تجاوز التفاق التهدئة، لذا 
فإن المقاومة وضعت هدفًا واستطاعت تحقيقه، فيما 

االحتالل لم يكن لديه هدف ولم يحقق أي شيء".

جناح كبري
ويرى المحلل السياسي أيمن الرفاتي، أن قطاع غزة نجح 

نجاحًا كبيرًا ف���ي إدارة التصعيد الذي ب���دأه االحتالل؛ 
بدراس���ة واعية وحكم���ة كبيرة، حتى فرض���ت معادلة 

سياسية وعسكرية جديدة. 
وقال الرفاتي ل�"االس���تقالل": "نجحت المقاومة برس���م 
معادلة سياس���ية وعس���كرية جديدة أعادت االحتالل 
للقواعد السابقة، وألزمته حدها وأعادته إلى اتفاق وقف 
إطالق النار الذي أنهى الحرب اإلسرائيلية على غزة عام 
2014. وهذا دون خس���ائر بش���رية تذك���ر في صفوف 

المقاومة رغم اإلصابات في صفوف اإلسرائيليين".
وأض���اف: "قي���ام المقاومة برد الفعل ه���ذا، يدلل على 
مصداقيته���ا الكبي���رة بعد تهديدها "إس���رائيل" في 
أكثر من مناس���بة بالرد، بدءًا بتهديدات الناطق باس���م 
كتائب القسام أبو عبيدة، وصواًل إلى تهديدات الجهاد 

اإلسالمي بقصف تل أبيب قبل أيام".
ولف���ت الرفاتي النظر إل���ى أن المقاومة قطعت الطريق 
أمام االحتالل لتغيير قواعد االشتباك، واستطاعت لجمه 
ولجم محاوالته حرف مسار مس���يرات العودة من خالل 
عسكرتها أو صناعة مشهد عسكري يغطي على مشهد 

التظاهرات السلمية على حدود غزة.

دّكت المستوطنات بعشرات الصواريخ والقذائف

تحليل: المقاومة تعيد تثبيت قواعد االشتباك وتلزم »إسرائيل« حدها
غزة/ حممود عمر:

كان البد لل�سمت اأن ُيك�سر، فقد طالت 
يد االحتالل على �سعبنا حتى اأمعنت 
قواته واأوغلت يف دمائنا، فكان الرد 

الذي وعد به رجال املقاومة من �سرايا 
القد�س وكتائب الق�سام، مبثابة �سفعة 

مدوية اأعادت قادة االحتالل اإىل ر�سدهم 
واإىل حدودهم التي جتاوزوها على مدار 

االأ�سابيع واالأ�سهر املا�سية. وكانت ف�سائل 
املقاومة اأطلقت ع�سرات قذائف الهاون 

والقذائف ال�ساروخية على مواقع ع�سكرية 
وم�ستوطنات يف حميط قطاع غزة، يف اأعظم 

رد هو االأول من نوعه منذ حرب 2014 
بح�سب اعرتافات االحتالل. وجاءت 

ر�سالة املقاومة الع�سكرية ردًا على ا�ستمرار 
ا�ستهداف االحتالل للمواطنني  من �سعبنا، 

والذي كان اآخره، ا�ست�سهاد ثالثة من رجال 
�سرايا القد�س يف ق�سف االحتالل نقطة ر�سد 

�سرق حمافظة رفح، حلقهم �سهيد اآخر.

رام الله/ االستقالل:
أعلن رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين عيس���ى قراقع امس األربعاء أن 
األسرى اإلداريين سيبدأون الشهر المقبل اإلضراب عن الطعام بشكل تدريجي 

ومنظم، إضافة إلى استمرارهم بمقاطعة محاكم االحتالل اإلسرائيلية.
وقال قراقع إلذاعة "صوت فلس���طين" الرسمية إن وضع األسير حسان التميمي 
الصحي مقلق جًدا ويتواجد اآلن في العناية المكثفة بمستش���فى "ش���عاري 

تسيديك"، بعد أن تدهورت حالته الصحية قبل يومين في سجن "عوفر".
وأض���اف أنه تم تقديم التماس لإلفراج عن األس���ير التميمي قبل تدهور حالته 
الصحية، لكن المحكمة اتخذت قرار اإلفراج باليوم الذي نقل فيه إلى المستشفى. 
يذكر أن نحو 6500 أس���ير وأس���يرة يقبعون في س���جون االحتالل، بينهم نحو 
)450( معتقال إداًريا بال تهمة، وأعيد اعتقال العش���رات منهم إدارًيا لعدة مرات، 

وبعضهم وصلت مجموع سنوات اعتقالهم اإلداري ألكثر من 10 سنوات.
وأصدرت سلطات االحتالل منذ عام 1967 أكثر من 52 ألف أمر اعتقال إداري ما 

بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها 1119 قرارا عام 2017.

رفح/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية في غزة استش���هاد 
شاب متأثرا بجراح أصيب بها خالل مشاركته بمسيرات 
العودة على الحدود الش���رقية لمدينة رفح جنوب قطاع 

غزة.
وأكد المتحدث باس���م الوزارة أشرف القدرة في تصريح 
مقتضب وصل » االس���تقالل«، استشهاد الشاب ناجي 
ميسرة عبد الله غنيم )23 عاًما( متأثًرا بجراح أصيب بها، 

بعد تحويله لمستشفيات القدس المحتلة للعالج.
وباستشهاد الشاب غنيم يرتفع عدد شهداء مسيرات 
الع���ودة الكبرى في قط���اع غزة من���ذ انطالقها نهاية 
مارس الماضي ل�118 ش���هيًدا بينهم عدد من األطفال 

والمسنين وفتاة.

بيروت/ االستقالل:
هات���ف نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي زي���اد النخالة " 
، رئيس  الس���لطة محمود عباس، لتهنئته بالس���المة بعد خروجه من 

المستشفى.
ر الرئيس عباس عن شكره للنخالة على "اللفتة الطيبة". من جانبه، عبَّ

 وبعث الرئيس عباس بس���المه وتحياته ألمي���ن عام الحركة الدكتور 
رمضان شّلح حفظه الله.

ودخل رئيس السلطة  إلى المستشفى األحد  قبل الماضي 
بعد خمس����ة ايام من اجراء عملية في األذن الوسطى، حيث 
كان األطب����اء قالوا ف����ي بادئ األمر إنه دخ����ل إلجراء مراجعة 
للعملية قب����ل ان يعلنوا أنه مصاب بالته����اب رئوي، وخرج 

االثنين  الماضي.

قراقع: »اإلداريون« 
سيشرعون بإضراب 

عن الطعام

استشهاد شاب 
متأثرًا بجراح أصيب 
بها بمسيرات العودة

»النخالة« يتصل بعباس 
ويهنئه بسالمة الخروج 

من المستشفى
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي 

 بلدية الن�سر
إعالن صادر عن اللجنة المحلية 

للتنظيم والبناء ببلدية النصر
تعلن اللجنة المحلي����ة لبلدية النصر للمالكي����ن والمتصرفين في أرض 
القس����يمة رقم )97 أرض س����بع (من القطعة رقم )1 أرض سبع( أنه تقدم 
لها المواطنة / نعمات فارس جمعة ابو شنب بطلب الحصول على اذن بناء 
وطلب بدل خدمات على جزء من األرض والبالغة مساحتها 1000 متر مربع 
والواقعة على ش����ارع فرعي من شارع غسان كنفاني وذلك حسب الطلب 
والمخططات الهندسية المودعة لدى البلدية وعليه فمن له حق االعتراض 
على منح المذكورة بدل خدمات واذن بناء على تلك االرض المحددة اعاله 
ان يتقدم باعتراض للبلدية اثناء ساعات الدوام الرسمي وذلك خالل  15 

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

 رئي�س البلدية ورئي�س اللجنة املحلية 
    اأ.حممد عا�سور

إذ تط���رق المجتمع���ون خ���الل فترة 
االجتماع الذي اس���تمر بضع س���اعات، 
إلى األوضاع بالقطاع بش���كل  سطحى 
دون تفاصيل عميقة أو تقديم حلول، 
حول أكث���ر األزم���ات الت���ي تعصف 
بالمواطنين والت���ي ترهق كاهلهم ال 
سيما الموظفين، الذين يعانون ويالت 
الخصومات من رواتبه���م واحالة عدد 

منهم للتقاعد. 
وكان ريس الس���لطة محم���ود عباس 
فرض بش���هر ابري���ل 2017، إجراءات 
عقابية ض���د قطاع غزة، أبرزها تقليص 
كمي���ة الكهرباء ال���واردة له، وخصم ما 
نس���بته 30-50% من رواتب موظفي 
الس���لطة، وإحاالت بالجمل���ة للتقاعد، 
عدا ع���ن تقليص التحوي���الت الطبية 

للمرضى.

تهمي�س وا�سح 
" كأن���ه لم  ويعق���د اجتم���اع " بهذه 
الس���لطة  موظ���ف  عب���ر  الكلم���ات 
الفلسطينية من غزة أبو حسام الهيثم، 
عن انزعاجه الشديد من عدم مناقشة 
أعضاء اللجنة المركزي���ة لحركة فتح ، 
أثناء االجتماع مل���ف الخصومات على 
رواتب الموظفين ورفع العقوبات على 
القطاع، الفتا إلى أن الموظفين يعانون 
من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية منذ 
بدأ تنفيذ العقوب���ات، وزادت صعوبة 

خالل شهر رمضان الكريم. 
وش���دد الهيثم ل�"االستقالل على " أن 
اجتم���اع اللجنة المركزي���ة، الذي عقد 
في رام الله جاء فقط لتهنئة الرئيس 
عباس والق���ول له م���ن المجتمعين " 
الحم���د لله على س���المتك" فقط دون 
التطرق ومناقشة أي ملف هام يتعلق 

بالموظفين و بالقطاع بشكل عام. 

الهيثم،  الح���زن وجه  وبصوت يملؤه 
كلم���ات نقذ ش���ديد ول���وم لرئيس 
الس���لطة عباس، بس���بب عدم النظر 
الخصومات  ومناقش���ة  لمعاناته���م 
والعقوبات التي فرضها على القطاع،  
قائال : " س���يادة الرئيس نحن أبناؤك 
الموظفون بقطاع غزة، جزء ال يتجزأ من 
الشعب الفلسطيني، نعاني ما يعانيه 
من وي���الت الحصار واالحت���الل، لذا ال 
تفرق بينن���ا وبين الموظفين بالضفة 

الغربية ".

وتاب���ع : " ل���و كان هناك أزم���ة مالية 
الس���لطة،  حقيقي���ة تعان���ي منه���ا 
مستعدون نصبر كموظفين، ولكن أن 
تخلق أزم���ة ويكتوي بنيرانها موظفي 
غ���زة فقط، فهذا ال يرضي أحد"، منوها 
التناق���ض بالتعامل م���ع الضفة  إلى 
الغربي���ة وقطاع غزة من قبل الس���لطة 

الفلسطينية.

�سخط وا�ستياء 
كما سابقه تس���يطر حالة من السخط 

واالس���تياء على الموظف ايهاب مراد 
في ظل تجاه���ل و تهمي���ش أعضاء 
اللجنة المركزية لحركة فتح مناقش���ة 
ملف الخصومات على رواتبهم، إذ عبر 
عن غضبه من عدم حديث السلطة عن 

معاناتهم أثناء االجتماع .
وأوضح مراد ل�"االس���تقالل" أن السلطة 
تحم���ل تواب���ع أخط���اء غيره���م لهم 
وتعاقبه���م دون أن يرتكب���وا جرم���ًا 
يحاسبون عليه، متسائال عن مصيرهم 
المجهول ال���ذي أصبحت الس���لطة ال 

تبالي به خالل اجتماعاتها. 
المس���ؤولين  وكافة  الس���لطة  وطالب 
بإيجاد حلول مصيري���ة، تخرجهم من 
حالة الضنك الذي يعيش���ون فيه، في 
ظل األزمات واألوضاع االقتصادية التي 

تعصف بالقطاع . 

فقدان للثقة 
العموميي���ن  الموظفي���ن  نقي���ب 
بالسلطة الفلس���طينية في قطاع غزة 
عارف أبو جراد، أكد أن ما تم مناقشته 
خالل اجتم���اع المركزي���ة لحركة فتح 
وخالل اجتم���اع مجلس ال���وزراء خالل 
جلس���ته األس���بوعية، جريمة نكراء ال 

يقبلها الشعب الفلسطيني. 
وش���دد أبو جراد ل�"االستقالل" على أن 
موظفي الس���لطة في قطاع غزة، فقدوا 
الثقة التامة بالقيادات الفلسطينية بما 
فيهم الرئاسة، لعدم التطرق لحلول أو 
الموظفين وتردي  الحديث عن معاناة 
تداعيات  بعد  االقتصادية،  أوضاعهم 
الخصومات م���ن الرواتب عليهم وعلى 

أسرهم .
وأش���ار إلى أنه كان األج���در بالرئيس، 
وقف جميع اإلج���راءات العقابية بحق 
الشعب الفلسطيني عامة والموظفين 
خاص���ة، بإع���ادة ص���رف الرواتب دون 
خصومات، اضافة إلى وقف التعامل مع 

قانون التقاعد المبكر االجرامي.
وختم قائال:"  كن���ا نتوقع أن تنعكس 
التهاني المقدمة من موظفي السلطة 
بغزة للرئيس بعد تعافيه وخروجه من 
المستشفى، بتوصيات هامة تتضمن 
رفع���ه العقوبات ع���ن القطاع, وصرف 
روات���ب كامل���ة وإج���راءات اقتصادية 
تنعش القطاع المحاصر منذ س���نوات، 

ولكن دون فائدة". 

موظفو السلطة بغزة.. مصير مجهول دون حلول
غزة/ �سماح املبحوح :

مازال��ت �سدم��ات موظف��ي ال�سلط��ة الفل�سطينية 
بقط��اع غزة تتواىل تباعا  يف ظل حالة التهمي�س 
التي تنتهجها ال�سلطة مللفهم، بعد ما كانوا يعولون 
عل��ى االجتم��اع ال��ذي عقدت��ه اللجن��ة املركزية 

حلركة فتح الثالث��اء يف مدينة رام اهلل يف ايجاد 
حل ملعاناته��م امل�ستمرة منذ ع��دة اأ�سهر متوا�سلة 
يف ظ��ل اخل�سومات الكبرية التي طال��ت رواتبهم.  
ال�سدي��د �سف��وف  م��ن اال�ستي��اء  و�س��ادت حال��ة 
موظف��ي ال�سلط��ة الفل�سطينية بقطاع غ��زة، بعد 

عق��د اللجن��ة املركزي��ة حلرك��ة فت��ح، الثالث��اء 
برئا�س��ة  اهلل  رام  مدين��ة  يف  اجتماع��ا  املا�س��ي، 
حمم��ود عبا���س ، دون احلدي��ث عن اإع��ادة �سرف 
رواتبهم ب�سكل كامل دون خ�سومات، اأو وقف ملف 

املتقاعدين ورفع العقوبات عن القطاع.

تهميش »متعمد« 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ص���ادق "مجل���س التخطيط األعل���ى" فيما 
يس���مى اإلدارة المدنية" التابعة لالحتالل 
اإلس���رائيلي أمس األربعاء عل���ى إقامة 92 
وحدة اس���تيطانية أخرى في مس���توطنة 

"كفار أدوميم".
ويتض���ح أن هذه الوحدات الس���كنية تقع 
على مس���افة أقل من كليومت���ر من القرية 
الفلس���طينية البدوية خان األحمر بالضفة 
الغربية، التي صادق قضاة المحكمة العليا 

اإلسرائيلية على هدمها األسبوع الماضي.
وذك���ر تقرير نش���رته صحيف���ة "هآرتس" 
العبرية، أن المخطط االس���تيطاني الجديد 
يمتد على مساحة 145 دونمًا، وهو جزء من 
مخطط أكبر لبناء 322 وحدة س���كنية على 

مس���احة 660 دونما، تمت المصادقة عليه 
في شباط/فبراير من العام 2017.

ويش���ير التقرير إلى أن اسم الحي الجديد 
يطلق عليه "نوفي بيريش���يت". وس���تتم 
إقامت���ه عل���ى أراض تصنفه���ا س���لطات 
االحت���الل ك�"أراضي دولة"، علًما أن المخطط 
يشير بوضوح إلى أن القسائم المنوي البناء 
عليها تقع ضمن أراضي قرية عناتا، بتمويل 
"ش���عبة االس���تيطان ف���ي الهس���تدروت 

الصهيونية العالمية".
يذكر أن قضاة المحكمة العليا قد صادقوا، 
الخميس الماض���ي، على ه���دم قرية خان 
األحم���ر التي يعي���ش فيها أبناء عش���يرة 
الجهالي���ن الذين هجرتهم الس���لطات من 
أراضيه���م في النقب عام 1948، وس���كنوا 

ف���ي المنطقة قبل إقامة مس���توطنة "كفار 
أدوميم". ورفضت الس���لطات ش���مل مباني 
القرية ضم���ن الخارط���ة الهيكلي���ة التي 
أعدتها للمس���توطنين، ما دفع القضاة إلى 

اعتبارها غير قانونية.
يش���ار إلى أن مس���توطنة "كف���ار أدوميم" 
قدمت في السنوات األخيرة أربع التماسات 
للعليا تطالب فيها بتنفيذ قرار الهدم الذي 

صدر ضد خان األحمر.
يذكر في ه���ذا الس���ياق، أن ليبرمان أعلن، 
األسبوع الماضي، نيته المصادقة على بناء 
2500 وح���دة س���كنية في المس���توطنات 
لبنائها خالل الع���ام الجاري. وتبين أن جزءا 
كبي���را منها قد تم���ت المصادقة عليه في 

السابق، وبعضها قد أنجز بناؤه.

حي استيطاني جديد 
قرب خان األحمر المنوي هدمها

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد أحمد حمدان ماضي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803349232( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.



إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / عتاب خالد محمد اللداوي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400271185( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  سهام ابراهيم موسى الزعانين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)968870246( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / حليمة بديع عيد عنبر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)941228546( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ سليمان مهدى محمد حميد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802338590( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ موسى عودة فريح أبومدين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)925717589( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ باسمه محمد ناصر نصير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)917176794( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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ع الوجع 
معروف الطيب

األسماء واألفعال
ال يهمنا كثيرًا تلك األس���ماء الت���ي يطلقونها على حروبهم 
ضدنا، وبالتأكيد هم يحاول���ون انتقاء الكلمات التي يراد لها 
أن تعبث بالتكوين الوجداني من قبيل الحرب النفس���ية. أما 
الحرب فنحن أهلها الذين تمرس���وا خالل س���بيعين عامًا ولم 
نعاين س���وى ذات المش���هد للدم الفلس���طيني الذي يفور، 
ة التي تفري لحمنا وعظمنا وتبدع في  وآل���ة الموت الصهيونيَّ
صناعة نكباتنا وويالتنا ومجازرن���ا، ال جديد في األمر، وال خيار 
متاحًا أمامنا خال الصمود واحتض���ان ما تبقى من كرامة األمة 
والم���وت كما األش���جار وقوفًا، ال نعطي الدنية وال نستس���لم 
نستمر حتى النهاية على خطا الشيخ عمر المختار والشيخ عز 
الدين القسام نقاتل حتى النهاية ننتصر أو نستشهد ال خيار 
ثالث بينهما.. وهذا بالذات ما يغيظ عدونا الذي توقع منا بعد 
كل هذا المسلسل من الدم أن ننتج له أجيااًل من المخصيين 
والعجزة الذين يس���تمرئون التنازل والذل والخنوع.. ولكنهم 
صدموا بالقافزين للحدود الش���رقية الذي���ن ال زالت ذاكرتهم 
مش���غولة بعش���ق وطن األنبياء، ويس���خرون من آل���ة الموت 
ت من فوالذ.. تبخر على  ويتحدون النخب العسكرية بقلوب قدَّ
حدود الشمس كل الدجل والتهويد وسطع الشهداء واألبطال 
كالفينيق العائد من تحت الرماد.. لم يحتمل الطاغوت صفعة 
َر  عت الهيبة التي دشنها لعقود خلت فقرَّ الضعفاء التي ضيَّ
أن يس���تعيد هيبته بالمفقودة بالعمل العسكري باستخدام 
الق���وة المفرط���ة ،فاختار لعمليته مس���مى »الب���رق والرماد« 
لإليح���اء بحجم القوة المس���تخدم والذي أعط���اه داللة البرق، 
وأعطى الخراب المنوي تس���ببه داللة الرماد.. ويظن الكابينيت 
أن الفلس���طينيين يمكن أن يخافوا أكثر وأن يرتدعوا بصورة 
ه ليس  ترمم هيبة الصهيوني المهش���مة.. ولكنهم نسوا أنَّ
للفلسطيني ما يفقده س���وى القيد والخيمة والفقر والحصار 
وإذا فقدناها فهذا بالتأكيد انتصار.. أما الشهداء المنتخبون 
المارون من األرض للس���ماء فهم وحدهم الذين امتلكوا السر 
المق���دس، وحققوا م���راد الله في القيام بالش���هادة بدمهم 
على ظلم الظالمين، وعل���ى تخاذل المتخاذلين الذين ضيعوا 
 الهجوم 

َّ
طوا بأرض الرس���االت. هناك شكوك بأن األمانات وفرَّ

القادم الذي ينوي الصهاينة تنفيذه على المدى القريب يأتي 
في س���ياق مخطط صفقة القرن، والذي أس���قطته مسيرات 
العودة، ولكن صناع القرار في البيت األبيض وتل أبيب وبعض 
عواصم الخليج العربي يصرون على تنفيذه بحذافيره، بحيث 
يتم صب نار كبيرة على غزة تؤدي لهجرة الناس باتجاه سيناء 
ومن ث���م عمل مخيمات لجوء جديدة تنتهي بتفاهمات حول 
حجم وش���كل الدولة الفلس���طينية الغزاوية والتي تستثني 
هم  الضفة الفلس���طينية والقدس وتلغي حق العودة. رغم أنَّ
متيقنون أنه ال يوجد فلس���طيني عل���ى وجه األرض يمكن أن 
يتس���اوق مع هذه الصفقة المسمومة، والمقاومة تمتلك من 
األوراق الت���ي يمك���ن أن تقلب الطاولة عل���ى رؤوس الالعبين 
في أي وقت تش���اء، وال يمك���ن أن تخضع للمعادالت الجديدة 
التي يحاول العدو أن يفرضه���ا في ظل تراجعه المطرد على 
كل الجبهات فهو لم يعد يمتلك قدرته الس���ابقة على الردع 
وبدا الهوان عليه واضحا بعد فقدانه ألوراق تفوقه واحدة بعد 
األخ���رى، وارتباك خطواته في مقابل انتظ���ام وقع المطالبين 
بالع���ودة ووحدة جبه���ات المقاومة الذي ش���حذ العزائم من 
ز األمل بتحقيق االختراق المضيء في مساحة الظلم 

َّ
جديد وعز

والظالم الصهيوني. لقد صبوا الرصاص والزيت فوق رؤوسنا، 
ومدوا أعمدة الغي���م، وهاهم يهددوننا بالب���رق والرماد وكل 
المسميات لدينا سواء، وال ترتعد فرائصنا لسماع المسميات 
ألن العدو نفس���ه الذي يمأل البر والبحر والجو ال يحجز لرهبته 
مليمترًا واحدًا داخل نفوسنا. ليس أمام العدو إال اإلذعان لهذا 
الس���يل الفلس���طيني العنيد المتدفق والمستميت في نيل 
حقوقه  المش���روعة وهو يناضل بكل طاقته على المستويين 

المدني والعسكري.

غزة/ االستقالل:
كرمت حركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين، مساء 
االثني����ن، الصحفيين والمصورين الذين أصيبوا خالل 
تغطيتهم لفعاليات مس����يرات العودة في قطاع غزة 

مؤخرا.
جاء ذلك خالل حفل افطار جماعي نظمته الحركة على 
شرف الجرحى االعالميين بمدينة غزة، بحضور لفيف 

من قياداتها.
وفي كلمة لعضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد 
اإلس����المي في فلس����طين الش����يخ نافذ عزام، قال: إن 
الصحفيي����ن واإلعالميي����ن الفلس����طينيين يدفعون 
ثمن نقله����م للحقيقة وفضحه����م لجرائم االحتالل 

اإلسرائيلي«.
واضاف: "صحفيون وإعالميون كثيرون يدفعون ثمن 

إصرارهم على نقل الحقيقة".
وأكد عزام على أن  "اإلعالم الفلسطيني له دور متقدم 
مع س����ائر قوى وفعاليات ش����عبنا في كشف حقيقة 

عدونا، وتستره خلف األقنعة والشعارات الزائفة".
وتابع الش����يخ عزام قائاًل: "ليس من الغريب أن يصبح 
اإلعالمي والصحفي وهو يقوم بهذا الدور الكبير الذي 
نتح����دث عنه، هدف����ا لكل قوى الش����ر وفي طليعتها 
"إس����رائيل"". وبين أن الحقيقة ه����دف كبير للجميع، 

مقدرا في الوقت ذاته كل من يعمل على كشفها.
وأش����ار الش����يخ عزام إلى قيام اإلعالم ب����دور هام في 
المجتمعات وعند كل األمم والشعوب، في تعزيز قيم 

التضامن والمحبة والتعاون.
ون����وه إلى أن من يعتدي على من يعزز ويرس����ي هذه 
القيم، ال يعدو كونه مجرما وحش����يا ال يمت لإلنسانية 

بصلة.  وفي ختام كلمته، توجه الش����يخ عزام بالتحية 
لشهداء المسيرة الصحفية الفلسطينية، ولمن أصيبوا 
خ����الل تغطيتهم للحقيقة، داعيا الله أن يمن عليهم 
بالش����فاء، ويع����ودوا لمواصلة تأدية رس����التهم كما 

عهدناهم.
ووقف الحضور لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء 
االعالم الفلسطيني ووجهوا التحية لشهيدي الحقيقة 

ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين. 
فيم����ا عبر الصحفيون الجرحى عن عزمهم المضي في 
طريق الدفاع ع����ن الحقيقة وفض����ح جرائم االحتالل 

وكشف ااٍلرهاب الصهيوني . 
وف����ي نهاي����ة الحفل قدم����ت الحركة درع الش����جاعة 
لإلعالميين والمصورين الذين أصيبوا بالرصاص خالل 

تغطيتهم قمع االحتالل لمسيرات العودة.

»الجهاد« تكرم الصحفيين المصابين
 خالل تغطيتهم لفعاليات مسيرات العودة

عمان/ االستقالل:
ق���ال القائم بأعم���ال مدير ع���ام دائرة الش���ؤون 
الفلسطينية نضال حداد إن األردن سيستضيف 
يومّي 18 و19 من الش���هر المقبل اجتماع اللجنة 
االستشارية لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئي���ن الفلس���طينيين )أون���روا(، لبحث األزمة 
المالية غير المسبوقة التي تمّر بها الوكالة، والتي 

ينذّر وضعها بالقلق.
وأض���اف ح���ّداد لصحيفة "الغ���د" األردنية  امس  
األربع���اء إن اجتماًعا تنس���يقًيا لل���دول المضيفة 
لالجئين الفلس���طينيين س���يتم عقده في دائرة 
الشؤون الفلسطينية قبيل يوم من اجتماع اللجنة 
بحضور جامعة الدول العربية، لبحث اتخاذ موقف 
موحد تجاه ضرورة دع���م المجتمع الدولي للوكالة 

لتستمر في عملها.
وأوض���ح أن اللق���اء التنس���يقي يس���بق اجتماع 
"االستش���ارية" ف���ي البح���ر الميت، وال���ذي يعد 
االجتماع األهم في تاريخ الوكالة، بانتظار تعهدات 

المانحين المأمولة، الس���يما لجهة دعم الميزانية 
العامة.

وتابع "وما عدا ذلك فإن البديل س���يكون األس���وأ 
بالنس���بة للخدمات، التعليمية والصحّية واإلغاثة 
االجتماعي���ة، المقدم���ة ألكثر م���ن مليونّي الجئ 
فلس���طيني مس���جلين لديها ف���ي المملكة، من 
إجمال���ي زهاء س���تة ماليي���ن الجئ ف���ي مناطق 
عملياته���ا الخمس، وهي س���ورية ولبنان والضفة 

الغربية وقطاع غزة، باإلضافة لألردن".
ووصف حداد وضع "أونروا" الحالي بأنه مقلق، حيث 
تشهد عجًزا مالًيا هيكلًيا غير مسبوق، بهذا الحجم، 
في تاريخها، )الممتّد منذ العام 1949(، والذي بلغ 
حتى اآلن 246 مليون دوالر، في ميزانيتي الطوارئ 

والعادية.
ون���وه إلى أن الميزانية العادي���ة للوكالة تبلغ، عام 
2018، حوال���ي 747 مليون دوالر، منها 145 مليون 
دوالر مخّصصة لألردن، بينم���ا تقدر ميزانية نداء 
الطوارئ ب� 800 مليون دوالر، منهم 4 ماليين دوالر 

لألردن لدعم الالجئين الفلس���طينيين من سورية، 
والبالغ عديدهم حوالي 17 ألف الجئ فلسطين".

وأكد ضرورة قيام الدول المانحة بتقديم تعهداتها 
المالية للوكالة لتغطية األزمة المالية الخانقة التي 
تمّر بها حالًيا، جّراء توقف أميركا عن تقديم الدعم 
المطلوب لميزانيتها، وتراجع منّسوب دعم الدول 

المانحة".
وقال إن البديل ع���ن عدم تقديم المانحين للدعم 
ال���الزم للوكالة هو أن تتأث���ّر خدماتها، بما يجعل 
مصيره���ا مه���ّدًدا، بحيث تنعك���س تبعاته على 
المدارس، اعتباًرا من أيلول )سبتمبر( المقبل، ضمن 
الس���نة الدراس���ية الجديدة، عدا عن تأثّر المراكز 
الصحية وبرنامج اإلغاثة االجتماعية، بما ينعكس 

سلًبا على الالجئين الفلسطينيين.
وكانت إدارة الوكالة قالت مؤخرا إنها قد تعجز عن 
تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين في كافة 
األقاليم، مطلع أيلول القادم، ما لم يتم تدارك األزمة 

المالية غير المسبوقة التي تعاني منها.

»أونروا« تبحث أزمتها المالية يونيو المقبل بعمان 
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رام الله/ االستقالل:
قال مدير عام اتحاد مس���توردي السيارات 
المستعملة في فلس���طين أكرم العواودة، 
إن اتفاق���ًا تم مع دائرة الجم���ارك في وزارة 
المالية، يقض���ي بالتراجع عن رفع الجمارك 
على بعض السيارات المستوردة في 2018.
وكانت الجمارك، أقرت في شباط الماضي، 

رف���ع وتعديل القيمة الجمركية على بعض 
انواع السيارات المس���توردة مثل السيات 
لي���ون وااليبي���زا بع���ض ان���واع س���يارات 
الهيون���داي و البيرلينغ���و والبيجو وبي ام 

ومرس���يدس وان���واع اخرى م���ن المركبات 
المستوردة.

وأوض���ح العواودة، أن االتف���اق الذي تم مع 
رئي���س دائرة الجمارك ل���ؤي حنش، ينص 
على الغ���اء كل التغيرات التي حصلت بعد 
شهر فبراير شباط الماضي، والعمل بالقيم 
الجمركية التي كانت سارية في 2017 بدءا 
من تاريخ االتفاق الذي تم يوم امس االثنين 

في رام الله.
كانت وزارة المالية، أصدرت الشهر الماضي، 
بيان���ا صحفيا، نفت فيه خبرا نش���ره "موقع 

االقتص���ادي" بش���أن ارتف���اع مرتقب على 
أسعار السيارات في السوق الفلسطينية.

وتش���مل التعدي���الت في جم���ارك بعض 
وليس  المس���توردة  المركبات  الس���يارات، 
س���يارات الوكالة )صفر كيلومتر(، ما يؤدي 
إلى ارتفاع أسعارها في السوق المحلية على 

المستهلك النهائي.
وتش���هد مبيعات الس���يارات في الس���وق 
المحلية، تراجعا حادا منذ نهاية الربع األخير 
2017، وبداية العام الجاري 2018 بنسبة 10 

- 16% على أساس سنوي.

المالية تتراجع عن زيادات في جمرك

 السيارات المستوردة في فلسطين

رام الله/ االستقالل:
أظه����رت بيانات وأرقام رس����مية حديث����ة، أن نفقات 
المجلس التش����ريعي المعطل منذ عام 2007، بلغت 
12 مليون ش����يقل خالل الشهور االربعة االولى للعام 

الحالي.
وتوقف المجلس التشريعي عن أداء مهامه منذ عام 2007، 
بينما يعقد بع���ض االجتماعات الطارئة س���نويًا عند إقرار 
الموازن���ة أو عند وجود أمر طارئ يس���تدعي ذلك فقط، وفق 

المشاهدات الحية.
وبين تقرير الميزانية الفلس���طينية، أن نفقات مؤسس���ات 
منظمة التحرير الفلسطينية بلغت نحو 124.4 مليون شيكل 

من شهر كانون الثاني حتى نيسان 2018.
وتعمل 12 دائرة ومؤسسة في منظمة التحرير الفلسطينية، 
إضاف���ة إلى وج���ود الفصائل التالية تح���ت مظلتها: حركة 
التحرير الوطني الفلس���طيني - فتح، والجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب 

الشعب الفلسطيني.
ومن بين الفصائل األخرى، جبهة النضال الش���عبي، وجبهة 
التحرير الفلس���طينية، والجبه���ة العربية الفلس���طينية، 
ومنظمة الصاعقة، وجبهة التحري���ر العربية، وحزب االتحاد 
الديمقراطي الفلس���طيني - فدا، وحرك���ة المجلس الوطني 

الفلسطيني لالجئين في السعودية.
يذكر أن نفقات المجلس التش���ريعي المعطل، بلغت خالل 

العام الماضي 2017، نحو 39 مليون شيكل.
ووفق تقرير الميزانية الفلس���طينية، بلغت نفقات مجلس 
الوزراء الفلس���طيني 9 ماليين شيكل خالل الشهور االربعة 

الماضية.
وبلغ إجمالي نفقات مجلس الوزراء الفلس���طيني خالل العام 
الماضي 2017، نحو 27.3 مليون شيكل، منها 17.3 مليون 

شيكل رواتب وأجورًا.

145 مليون شيكل نفقات 
التشريعي ومجلس الوزراء 

ومنظمة التحرير 

رام الله/ االستقالل: 
 كشفت معطيات تقرير رسمي، ان الفلسطينيين، دفعوا رسوم معامالت 
حكومية وطوابع بقيمة 424 مليون ش���يكل خالل الش���هور االربعة األولى 

للعام الحالي 2018.
وبحس���ب بيانات الميزانية الفلس���طينية الصادرة ع���ن وزارة المالية، فإن 
اإليرادات المالية المحلية للخزينة توزع بين إيرادات ضريبية وإيرادات غير 

ضريبية وإيرادات المقاصة الفلسطينية.
ومن أن����واع رس����وم المعامالت الحكومية )رس����وم طوابع، رس����وم 
التس����جيل المدني، رسوم خدمات صحية، رس����وم تأمين صحي، 
رسوم المواصالت، رسوم الزراعة، رسوم الحكم المحلي، رسوم وزارة 
االقتصاد، رس����وم المحاكم الشرعية(، إضافة إلى 8 أنواع أخرى من 

الرسوم.
وفي تفاصيل هذه االيرادات غير الضريبية التي تجبيها الحكومة، اظهرت 
البيانات، ان رس���وم الحص���ول على رخص مزاولة المهن���ة كانت من اعلى 
الرس���وم التي دفعها الفلس���طينيون خالل الفترة المذكورة بمبلغ وصل 
الى 132 مليون شيكل، تلتها مباشرة رسوم التأمين الصحي ب��73 مليون 

شيكل.
واظهر التقرير ان المواطن الفلس���طيني دفع من شهر كانون الثاني حتى 
نيسان  للعام الجاري قرابة 47 مليون شيكل كرسوم مواصالت وهي ثالث 
اعلى رسوم يدفعها المستهلك في فلسطين، بينما دفع المواطنون مبلغ 

39 مليون شيقل كرسوم للمحاكم الشرعية.
وفيما يتعلق برس���وم الخدم���ات الصحية، دفع الفلس���طينيون قرابة 34 
مليون شيقل ومثلها لرسوم صنفت تحت اخرى و23 مليون شيكل كرسوم 

للمواصالت والبريد.
يذكر أن إجمالي صافي اإليرادات المالية للحكومة الفلسطينية في 2017، 
بلغت حدود 13 مليار ش���يكل، تشمل اإليرادات الضريبية وغير الضريبية 

)رسوم المعامالت الحكومية(
وتشكل اإليرادات الضريبية ورسوم المعامالت الحكومية، ما نسبته %80 
من إجمالي الموازنة الفلس���طينية للعام الجاري، وما نس���بته 20% تكون 

منحا خارجية.

424  مليون شيكل إيرادات 
المعامالت الحكومية 

الفلسطينية في 4 شهور

رام الله/ االستقالل:
المواصف���ات  إدارة مؤسس���ة  اعتم���د مجل���س 
والمقايي���س، مواصف���ات فلس���طينية جديدة 
لتت���واءم مع المواصفات العالمية ولتكون مرجعًا 

للنهوض بالصناعة الوطنية والخدمات المقدمة.
وأوضح المجلس في بيان بعد اجتماعه برئاس���ة 
رئيس مجلس اإلدارة وزير االقتصاد الوطني عبير 
عودة، أنه اعتمد مواصفتين جديدتين في مجال 
مس���تحضرات التجميل المس���تخرجة من البحر 
الميت، و8 مواصفات حلت محل مواصفات أخرى، 

في مجال األح���كام العامة للغ���ذاء، والمحاصيل 
الزراعية، واللحوم والحليب ومنتجاتها، إضافة إلى 

مواصفات بمجال الطرق.
كم���ا قرر تبني 57 مواصف���ة عالمية في قطاعات 
مختلف���ة في مج���ال الطرق، والمع���دات الطبية، 
والم���واد المعدنية ومنتجاتها، كما اس���تعرض 
المجلس تعليمات إع���داد المواصفات المحدثة 
وقام باعتمادها وذلك بغية تطوير العمل في هذا 
المجال ولضمان تطبيق الممارس���ات الجيدة في 
مجال إعداد المواصفات وفق متطلبات اتفاقيات 

منظمة التجارة العالمية.
واطل���ع المجل���س على تقري���ر تقيي���م مقترح 
الهيكلي���ة المق���دم من قب���ل الخبير ال���ذي قام 
بدراسة المقترح وإبداء المالحظات عليه، كما اطلع 
المجل���س على تقرير مؤتمر "دور المواصفات في 
دعم التنمية المس���تدامة"، وثمن دور المؤسسة 

في إنجاح المؤتمر.
 وبدوره شكر طاقم المؤسسة على الجهد المبذول 
ف���ي المؤتمر، واعتمد الخط���ة التنفيذية واإلطار 

االستراتيجي العام للسنوات 2022-2017.

نابلس/ االستقالل:
وق���ع بن���ك األردن وش���ركة االتصاالت 
الفلس���طينية "بالتل" اتفاقية ش���راكة 
لتقديم خدم���ات مركز البيان���ات ورفع 
كفاءة وس���رعة خدمة االلياف الضوئية 
الخاص���ة بربط الف���روع واجهزة الصراف 

اآللي.
وجرى توقيع االتفاقية في مقر ش���ركة 
االتص���االت الفلس���طينية "بالت���ل" في 
مدين���ة نابل���س، حيث وقعه���ا المدير 
االقليم���ي لبن���ك االردن حات���م فقهاء 
والمدي���ر الع���ام لش���ركة االتص���االت 

الفلسطينية "بالتل" معن ملحم.
وبدوره، أوّضح فقه���اء أن توقيع هذه 
االتفاقية هو دليل على س���عي البنك 
الدائ���م لمواكبة كل م���ا هو جديد في 
عال���م التكنولوجيا وتلبي���ة متطلباته 
المتغي���رة، بهدف تقدي���م الخدمات 
للمشتركين عبر أحدث الوسائل وأكثر 
التقنيات تطورًا والتي ستساعد على 
تحسين تجربة العمالء في التعامالت 

البنكية.

وثّمن فقه���اء الجهود الت���ي ُبذلت في 
س���بيل تحقيق هذه االتفاقي���ة والتي 
تهدف باألساس الى رفع كفاءة وسرعة 
خدمة االلي���اف الضوئية لرب���ط الفروع 
وأجه���زة الصراف اآللي والتي س���تّوفر 
للعمالء المرونة والس���رعة في استخدام 

خدمات البنك.
ومن جهته، أكد ملحم ان الش���راكة بين 

بن���ك االردن و"بالتل" ليس���ت ش���راكة 
جديدة وانما يجمع البنك وبالتل شراكات 
السنين،  استراتيجية امتدت على مدار 
مضيفًا "نح���ن نفتخر بش���بكة االلياف 
الضوئية الخاصة ببالتل والتي استثمرت 
فيها بالتل على مدى السنوات الماضية 
لتمتد اليوم الى أكثر م���ن 3,500 كيلو 
متر ويت���م من خالله���ا تقديم خدمات 

الربط ونقل البيانات لشركات ومؤسسات 
قطاع االعمال في فلسطين"

يش���ار إل���ى أن ه���ذه االتفاقي���ة تأتي 
استكمااًل التفاقية سابقة تم توقيعها 
م���ا بي���ن البن���ك وش���ركة االتص���االت 
الفلس���طينية "بالتل" لربط فروع البنك 
واجهزة الصراف اآللي بش���بكة االلياف 

الضوئية.

اتفاقية تعاون بين بنك األردن وشركة االتصاالت

»المواصفات والمقاييس« تعتمد مواصفات فلسطينية جديدة
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وتواصل قوات االحتالل اإلس����رائيلي اس����تهداف 
مس����حري البلدة القديم����ة في الق����دس المحتلة، 
باالعتقال واالحتجاز وتحرير مخالفات مالية بحقهم، 
وتحذيرهم من العودة لممارسة ذات المهنة، وذلك 
بتهمة "ازعاج راحة المس����توطنين" الذين يقطنون 

داخل منازل المقدسيين المسروقة. 

"�صتبقي اأ�صواتنا تزعجهم"
المسحراتي محمد حجيج يقول: " منذ ثماني سنوات 
وأنا اعمل مسحرًا في أحياء القدس، أخرج من المنزل 
الس����اعة 2:00 إليقاظ الناس للس����حور بالدق على 
الطبلة والتهليالت الرمضانية التي تسعدهم، لكن 
االحتالل يتعمد التنغيص علينا ومنعنا بعنجهية 

من أداء مهمتنا". 
وأردف حجي����ج خالل حديثة ل�"االس����تقالل": "خالل 
االيام الماضية م����ن رمضان تعرضت ومجموعة من 
الُمس����حرين لعدة انتهاكات م����ن قبل المتطرفين 
الذين يعيش����ون داخل حارة الس����عدية برش غاز 
الفلف����ل تجاهنا، وبعد  االنتهاء من ايقاظ  س����كان 
الح����ارة، حاصرتنا  ق����وات االحتالل وت����م اعتقالنا، 
وبغرف التحقيق اتهمنا بإزعاج المستوطنين، وبعد 
انتهاء فترة التحقيق لساعات تم االفراج عنا وتحرير 

مخالفة مالية بقيمة 450 شيكال". 
وأش����ار إلى أنه تعرض لالعتقال للمرة الثالثة خالل 
األس����بوع الجاري بتهمة ازعاج المستوطنين، وفي 
كل مرة يتعرض لالستفزاز اللفظي والكلمات النابية 
لمنعه من االستمرار في عمله، وتحرر مخالفة جديدة 

بحقه.
وأكد أن مهنة المس����حراتي ارث اس����المي تاريخي 
متوارث م����ن جيل لجيل ف����ي كل ال����دول العربية 
واالس����المية، ولك����ن في مدينة الق����دس الطقوس 
مختلف����ة عن باق����ي العالم، فهي تعط����ي رمضان 
جماال ونكهة مميزة خاصة ألن الُمس����حرين مازالوا 
متمسكين بزيهم التراثي وشعاراتهم التي تبعث 
السعادة في نفوس الناس، إال أن االحتالل يرفض أن 
تزدان المدينة المقدسة بهذه الطقوس ويحاربها 
كما يحارب الكثير من المظاهر العربية واالسالمية. 
وقال حجيج:" ال االعتق����ال وال المخالفات المالية وال 
أي ش����يء يمنعني وزمالئي ف����ي ذات المهنة، من 
االس����تمرار بمهنتنا وممارس����ة طقوس����نا الدينية 
بحرية، وس����تبقى أصواتنا تزعجهم"،  مس����تدركًا " 

القدس إلنا إذا هما منزعجين يرحلوا".

خنق مظاهر رم�صان
ف����ي حين، أعرب المصور المقدس����ي محمد الفاتح، 
عن أس����فه بأن المس����حراتي أصبح ُمالحقًا من ِقبل 
ش����رطة االحتالل اإلسرائيلية، التي تحاول خنق كل 
مظاه����ر رمضان في القدس، بينم����ا في أعيادهم ال 
تتوقف المظاهر االحتفالية واس����تفزازهم بشكل 

عنصري.  
وقال الفاتح ل�"االس����تقالل":" منذ سنوات واالحتالل 
ُيالحق ُمس����حري القدس إلس����كات صوتهم الذي 
ُيثبت عروبة وإس����المية الق����دس، فكان ُينكل بهم 
ويقوم بضربهم ويكس����ر طبولهم، ُمس����تغاًل خلو 

الش����وارع من الناس، إلى أن أصبح اليوم يعتقلهم 
ويضع عليهم مخالفات بحجة إزعاج المستوطنين". 
وفي ع����ام 2015، جس����د الفاتح معاناة ُمس����حري 
القدس واالنتهاكات التي يتعرضون اليها من قبل 
االحتالل، من خالل فلم قصير قام بتصويره ونشره 
لفض����ح عنصرية االحتالل وجرائم����ه ضد كل ما هو 

فلسطيني إسالمي. 
وأضاف الفاتح: "المس����حراتي ليس موجودًا ليغيظ 
المس����توطنين إنما لتنبيه الناس لوجبة الس����حور 
وإعطاء نكه����ة ممي����زة لرمضان، لك����ن انتهاكات 
االحتالل والصعوبات التي يضعها أمام الُمسحرين 
جعلتهم أشبه بالمقاومة وأصواٌتهم سالحًا رافضًا 
لوجوده"، الفتًا إلى أن ُمسحري القدس لم يخضعوا 
لالحتالل واستمروا بمهنتهم رغم كل ما يتعرضون 

إليه. 

اعتقاالت وا�صعة 
وب����دوره أكد أمج����د أبو عصب، الناطق باس����م نادي 
األس����ير في القدس، أن االحتالل اإلسرائيلي يشن 
حملة اعتقاالت واسعة بحق ُمسحري مدينة القدس 
والبلدة القديمة بذريعة ازعاج المستوطنين، إلخفاء 
الش����واهد التي ُتثب����ت عروبة وإس����المية القدس 

والسيطرة عليها. 
وقال أبو عصب ل�"االستقالل": "االحتالل يستهدف 
كل شيء فلس����طيني وإسالمي في مدينة القدس، 
من خالل تشريع قوانين عنصرية وتطبيق إجراءات 
ظالم����ه عل����ى أهاليها، م����ن ضمنها اس����تهداف 

الُمس����حرين وباع����ة الخ����روب وإزالة زين����ة رمضان 
ومنع االذان وغيرها، بهدف حس����م قضية القدس 

والمسجد األقصى المبارك".
وتابع أبو عصب:" منذ بداية ش����هر رمضان يش����ن 
االحت����الل حملة اعتقاالت لُمس����حري القدس، ففي 
كل يوم يقوم المس����توطنون الذين اقتحموا منازل 
المقدس����يين وأخذوها عنوة من أصحابها بتقديم 
بالغ لشرطة االحتالل بأن هناك من يزعجهم، فتأتي 
الش����رطة وتعتقلهم، وتنكل بهم بالشتم والضرب 
المب����رح داخل غ����رف التحقيق، ثم تح����رر مخالفة 
بحقهم قيمتها 450شيكال وتحذرهم من العمل".  

وأوض����ح أن المس����حرين يعلم����ون جي����دًا م����دى 
االس����تهداف ضده����م، إال أنه����م بكل م����رة يتم 
اعتقاله����م بها يع����ودون لعملهم م����ن جديد، اذ 
هناك عدد منهم تم اعتقالهم أكثر من ثالث مرات 
بالتهمة ذاتها، متوقع����ًا أن يزيد االحتالل هجمته 
ضد مس����حري الق����دس األيام القادم����ة وممكن أن 
ُيبقيهم داخل الس����جن بقرار م����ن المحكمة، بحجة 
اختراق القوانين وعدم االس����تجابة للتحذيرات بعد 

المخالفة االولى. 
واعتبر الناطق باس����م نادي األس����ير ف����ي القدس، 
اعتقال الُمسحرين، رسالًة لكل من ُيحاول إعادة روح 
رمض����ان إلى القدس وبلدتها القديمة، فاالحتالل ال 
ُيالحق المس����حراتي فقط بل يالحق كافة الشواهد 
التي تؤكد عروبة وإسالمية القدس، محاوال إعطاءها 
صورة يهودية على أنه����ا العاصمة األبدية للكيان 

الغاصب.

مسحرو القدس.. صوت يصدح رغم االحتالل 
غزة/ دعاء احلطاب: 

مع توقف عقارب ال�صاعة نحو الثانية 
فجرًا، يحزم امل�صحراتي حممد حجيج 

اأدواته الب�صيطة »ع�صا خ�صبية وطبلة« 
ليبداأ رحلته اليومية بني اأزقة وحواري 
البلدة القدمية بالقد�س املحتلة، ي�صدح 
ب�صوته الرنان » يا نامي وحد الدامي، يا 

نامي العمر مو دامي« على وقع �صربات 
طبلته ال�صغرية التي اعتادت اأن ترافقه 

كل رم�صان.  �صيحات امل�صحراتي » 
حجيج« تبعث الفرح وال�صعادة يف 

قلوب اأبناء القد�س العتيقة، فبمجرد 
دخوله حارتهم يرك�س االأطفال اإىل 

اأبواب بيوتهم ملراقبة حتركاته وزيه، 
ويحفظون بع�س ما يردده وقد يرافقونه 
يف جوالته، لكن هذه االأجواء ُتثري غ�صب 

جنود االحتالل فيقومون مبالحقته 
واعتقاله بزعم اإزعاج امل�صتوطنني.  

وكاالت/ االستقالل:
وزعت الكويت نس���خة مخففة من مس���ودة مش���روع قرار 
لمجل���س األمن الدولي حول إنش���اء بعث���ة دولية لحماية 
الفلس���طينيين في محاولة لكس���ب دع���م األوروبيين في 
التصويت المقرر هذا األس���بوع على الق���رار، وفق ما أفاده 

دبلوماسيون.
ومن المرّجح أن يجري المجلس تصويتًا اليوم، على مشروع 
القرار الذي يتوق���ع أن تمارس الواليات المتحدة ضده حق 

النقض.
والكويت العض���و غير الدائم في مجلس األمن الذي يمثل 
الدول العربية، تأمل أن يحصد مش���روع القرار أكبر عدد من 
أص���وات الدول األعضاء في المجلس إلظهار أن واش���نطن 

معزولة فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني.

وتسقط المسودة التي تمت مراجعتها مطلبا مباشًرا بإنشاء 
البعث���ة الدولية للحماية، وبداًل م���ن ذلك تطلب أن يتقدم 
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوصيات.

كما ويدعو النص الجديد "للنظر في اتخاذ إجراءات لضمان 
س���المة وحماية الس���كان المدنيين الفلس���طينيين" في 
المناطق الفلس���طينية المحتلة وقطاع غزة، وفق المسودة 

التي اطلعت عليها فرانس برس.
ويطلب مشروع القرار من غوتيريش تقديم تقرير خالل 60 
يوًما حول اقتراحات لحماية المدنيين الفلس���طينيين بما 

في ذلك تشكيل بعثة دولية.
واشتكت فرنسا وبريطانيا اللتان تملكان حق النقض من أن 
مسودة مشروع القرار تنقصه تفاصيل حول نطاق وهدف 

بعثة الحماية، بحسب دبلوماسيين.

وقالت الوالي���ات المتحدة خالل اجتماعين على مس���توى 
الخبراء األس���بوع الماضي، إن اإلجراء متحيز ضد إسرائيل، 

وفق مصادر دبلوماسية.
وتقدمت الكويت بمشروع القرار قبل عشرة أيام بعد أن قتل 
عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش اإلسرائيلي خالل 
تظاهرات على الحدود بين غزة وإسرائيل إثر نقل الواليات 

المتحدة لسفارتها إلى القدس.
وق���ال دبلوماس���يون، إن النقاش���ات تج���ري بصعوبة مع 
األوروبيين واألفريقيي���ن الذين كانوا يضغطون للحصول 

على معلومات أكثر حول بعثة الحماية المقترحة.
وأضافوا أن الفلس���طينيين قد يتوجه���ون إلى الجمعية 
العامة في حال فشل مشروع القرار حول بعثة الحماية في 

مجلس األمن.

الكويت تسعى لحشد الدعم بمجلس األمن لحماية الفلسطينيين
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يش���ار إلى أن السفينة شارك على متنها طالب وجرحى 
من مسيرات العودة الكبرى وعدد من الحاالت اإلنسانية، 
في خطوة رمزية تهدف لكسر الطوق البحري المفروض 

على قطاع غزة منذ 12 عاما.
و جرت العادة أن ينظم ناش���طون فلس���طينيون وعرب 
وأجانب، تس���يير س���فن من الخارج لكس���ر الحصار عن 
القطاع، لكن قوات االحتالل كانت تمنع وصول معظمها 
إلى ش���واطئ القطاع، في انتهاك واضح لكافة األعراف 
والمواثيق الدولية التي تنص على حرية التنقل والسفر 
لألفراد والبضائع.  ويذكر أن انطالق س���فينة الحرية من 
مين���اء غزة ألول مرة ، يأت���ي بالتزامن مع الذكري الثامنة 
ألس���طول الحرية األول ف���ي الع���ام 2010 الذي انطلق 
من ميناء قبرص بقيادة الس���فينة التركية مافي مرمرة 
متوجها لغزة، والتي تعرضت العتداء وحش���ي التي من 
قبل بحرية االحتالل اإلس���رائيلي، أدى إلى سقوط عشرة 

شهداء وإصابة آخرين. 
وأفرجت قوات االحتالل االس���رائيلي في ساعة متأخرة 
من الليلة  قبل الماضية عن جميع ركاب سفينة الحرية 
باس���تثناء القبطان عبر معبر بيت حانون )ايرز(  ش���مال 

قطاع غزة ، حيث جرى اطالق سراحهم على مرحلتين.

قر�سنة اإ�سرائيلية
إيه���اب أبو عرمانة )28عاما( أحد المش���اركين على متن 
الس���فينة الت���ي تعرض���ت للقرصنة، يوض���ح أنه بعد 
انطالقهم بحوالي س���اعة ونصف م���ن ميناء غزة داخل 
عرض البحر، حاصرهم زورق اسرائيلي كبير برفقة أربعة 
زوارق بحرية صغيرة، على متن كل زورق حوالي 20 جنديًا 

إسرائيليًا برفقة كالب بوليسية.
وبين أبو عرمانة ل�"االستقالل " أنه بعد حصارهم بالزوارق، 
ارسلوا كاميرا "فراش���ة" لتصويرهم، بعدها بدأ الحديث 
معهم عبر مكبرات الصوت، بالسير نحو مقدمة المركب 
وترك ما يحملونه من أغ���راض على ظهر المركب، وبعد 
ذلك اعتلى جميع جنود البحرية المركب، مشيرا إلى أنهم 
بعد ذلك قاموا بتقيد أيديهم وأجلسوهم على كراسي 
المركب، وبدؤوا بالتحقيق األولي وجمع معلومات وبيانات  

كل شخص بالمركب.

ولف���ت إلى أنه قب���ل وصولهم لميناء اس���دود بدقائق، 
وضعوا عصاب���ات على أعينهم، وبعده���ا جردوهم من 
مالبسهم واس���تبدلوها بمالبس أخرى و اقتادوهم إلى 
مستش���فى ميداني قري���ب من المين���اء ؛ لفحص كل 
مش���ارك على حدة، ليتم بعدها تحويل المستش���فى 

لغرف تحقيق.
وأش���ار إلى أنه كان برفقة كل مش���ارك ضابط مخابرات 
إس���رائيلي، للتحقيق حول الهدف من المش���اركة، وإذا 

كانت حماس هي من دفعتهم إلى ذلك.
وأك���د أنه أثن���اء التحقيق دافع كل مش���ارك عن هدفه 
ودوافعه التي اقتادته للمش���اركة في السفينة، مشددا  
على أن جميع المش���اركين س���واء الجرحى أو المرضى أو 
الخريجون ارادوا من خالل هذه الخطوة صنع مس���تقبل 

لهم وتحقيق أحالمهم والعيش بحياة كريمة.
واعتب���ر أن كافة األس���اليب التي اس���تخدمتها بحرية 
االحتالل اإلس���رائيلي والمخابرات اإلس���رائيلية منذ بدء 
الس���يطرة على الس���فينة والتحقيق معه���م إلى حين 
اإلف���راج عنهم عبر معبر بيت حانون " ايرز"، جاءت لخلق 

أجواء من التوتر والضغط النفسي عليهم.
  وش���دد على أن ما حدث معه، لن يمنعه من المشاركة 
بفعالية مماثلة، رغبة منه في تحقيق لو جزء بس���يط من 
حلمه خارج غزة، كخريج من قسم تكنولوجيا المعلومات، 

ولم يحصل على وظيفة ثابتة بعد سنوات من التخرج. 

اإ�سرار على ك�سر احل�سار 
المتحدث باسم هيئة كسر الحصار أدهم أبو سلمية، أكد 
أن س���فينة الحرية التي انطلقت من ميناء غزة البحري، 
هي نتاج جهود س���نوات بذلت بهدف كس���ر الحصار 
ع���ن قطاع غزة، مش���ددا عل���ى أن القائمين على كس���ر 
الحصار مصممون على انج���اح خطوات مماثلة لتحقيق 
ذات اله���دف، غير آبهي���ن بالممارس���ات واالعتداءات 

اإلسرائيلية.  
وقال أبو سلمية ل�"االستقالل " : " إن كافة الجهود ستبذل 
وتس���تمر من أجل انهاء معاناة الش���عب الفلسطيني، 
الذي يعاني منذ نحو 12 عام م���ن الحصار واالعتداءات 

اإلسرائيلية المتكررة عليه، دون أن يردعها العالم ".

و أضاف: " على الرغم من اعتداء البحرية اإلسرائيلية على 
السفينة واعتقال المش���اركين على متنها ، إال أن ذلك 
لن يش���كل قوة ردع وضغط علينا، كي نوقف محاوالتنا 
الحثيثة لكسر الحصار االسرائيلي البحري المفروض منذ 

أعوام عديدة«. 
وأشار أن سفينة الحرية تحمل داللة رمزية  إنسانية على 
وجود شعب محاصر منذ سنوات عديدة، فالبد للمجتمع 
الدولي والعالم أجمع أن يتح���رك من أجل إنقاذه، وهي 
رسالة وفاء لشهداء سفينة مرمرة التركية التي اعترضها 

االحتالل قبل نحو ثماني سنوات.

و�سيلة �سلمية
صالح عبد العاط���ي عضو اللجنة القانونية لمس���يرات 
العودة وأحد منظمي الس���فينة، أكد أن تسيير سفينة 
الحرية لكس���ر الحصار من ميناء غزة إل���ى موانئ دولية 
أخرى ، وس���يلة سلمية مقرة بموجب األعراف والمواثيق 
الدولية، التي تتيح حرية التنقل والسفر ومرور البضائع 

واألفراد. 
واعتبر عبد العاطي ل�"االس���تقالل" أن الحصار المفروض 
عل���ى قطاع غ���زة، يعد جريم���ة ضد اإلنس���انية، تركت 
تداعيات كارثية على مجمل حالة حقوق االنسان، مشيرا 
إلى أن سفينة الحرية التي انطلقت من ميناء غزة، حملت 
رسائل عدة تهدف إلزالة كافة االنتهاكات االسرائيلية 

الممارسة بحق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن من الرس���ائل التي حملها منظمو السفينة 
والمشاركون على متنها، هي رسالة وفاء لشهداء سفينة 
مرم���رة التركية التي اعترضها االحتالل قبل نحو ثماني 
س���نوات، وكذلك رسالة انس���جام مع المساعي الدولية 
لكس���ر الحصار عن غزة، وتأتي أيضا بالتزامن مع إطالق 
س���فن العودة وكسر الحصار القادمة من القارة األوربية، 

متوقعا أن تصل ميناء غزة نهاية الشهر القادم.
وش���دد على أن دولة االحتالل ال تملك الحق في استمرار 
االنته���اكات، دون أن تدف���ع الثمن من قب���ل المجتمع 
الدولي، الذي عليه أن ينفذ قرارات األمم المتحدة في رفع 
الحصار، و إدانة " إس���رائيل " على جرائمها ومحاسبتها 

حتى تتوقف عما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني .

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدان النائب في القائمة العربية المش���تركة أحمد الطيبي العدوان 
اإلس���رائيلي على قطاع غزة، واصًفا ذلك بأّنه اس���تمرار لالعتداءات 

والقصف والحصار على غزة وشعبها.
وق���ال الطيبي في بي���ان صحفي: "هناك في حكومة إس���رائيل من 
يدعو للتصعيد ويعمل من أجله ويشعر بالحرج من مسيرات العودة 
الس���لمية التي اهتم بها العالم أجمع، وأحرجت إسرائيل وجيشها 
وقناصتها"، داعًيا لالستمرار بمسيرات العودة التي جذبت اهتماًما 

عالمًيا بمأساة غزة وأهلها وحصارها.
وطالب بوق���ف العدوان ورفع الحصار ووقف الغ���ارات ولجم قناصة 
االحتالل، مؤك���ًدا أن إخراج المدنيين جميًعا م���ن دائرة العنف هي 
مس���ؤولية المجتمع الدول���ي المطالب بالتدخل الف���وري لوقف هذا 

التدهور.

الطيبي يدين العدوان 
اإلسرائيلي على غزة 
ويطالب برفع الحصار

بروكسل/ االستقالل:
أعلن تجمع األطباء الفلس���طينيين ف���ي أوروبا عن تنفيذه المرحلة 
األول���ي من حملت���ه اإلغاثية الطبية "تضميد الج���راح في غزة" عبر 
توريد ش���حنة كبيرة من دواء الهيبرين الالزم لعالج ومنع تجلطات 
األوعية الدموية إلى مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك 

بتنسيق ومتابعة مكتبه في قطاع غزة
وقال رئيس التجمع منذر رجب في بيان صحفي يوم أمس األربعاء 
إن تنفي���ذ المرحل���ة األولى يأتي كخط���وة عاجلة واس���تجابًة من 
التجمع للواجب اإلنس���اني والوطني للتخفيف من معاناة الشعب 

الفلسطيني في القطاع.
وِأش���ار إلى أن ما يقدمه التجمع من مس���اعدات هو نقطة في بحر 
االحتياج���ات الكبي���رة والنق���ص الهائل في األدوي���ة والمعدات 
الطبي���ة الالزمة للمستش���فيات والمراكز الصحي���ة في ظل إغالق 
المعابر، وانعدام الخدمات األساسية المقدمة للمرضى بالتزامن مع 
العدد الكبي���ر من اإلصابات والحاالت الحرجة التي تصل يومًيا إلى 

المستشفيات.
ودعا رجب األطباء والطبيبات والعاملي���ن في الحقل الطبي بالقارة 
األوروبية وحول العالم إلى دع���م الحملة اإلغاثية، وبذل المزيد من 
المساعدات لسد احتياجات القطاع الصحي والتخفيف من معاناة 
المواطنين، وتكثيف إرس���ال الوفود الطبية التخصصية لمساندة 

األطباء في القطاع المحاصر.
وطالب أحرار العالم والمجتمع الدولي والمؤسسات الصحية الدولية 
بضرورة التحرك من أجل إنقاذ حياة المئات من جرحى ومرضى قطاع 

غزة، وإيصال المساعدات الطبية واألدوية الالزمة لهم.

تجمع األطباء بأوروبا: 
توريد شحنة »هيبرين« 

كبيرة لمشافي غزة

شارك على متنها طالب وجرحى 

سفينة الحرية.. قرصنة 
إسرائيلية تخترق جدار االنسانية 

غزة / �سماح املبحوح:
قر�سنــة جديــدة مار�ستها البحرية الإ�سرائيليــة بعر�ض بحر قطاع غزة، من خالل اعرتا�ــض زوارقها لـ17م�ساركا ابحروا 
مــن مينــاء غزة ،على منت �سفينة احلرية الهادفة لك�سر احل�سار الإ�سرائيلــي املفرو�ض على القطاع منذ حوايل) 12عاما(، 
والتاأكيــد علــى حقهم بحيــاة كرمية وبناء م�ستقبل بعيــدا عن اأي منغ�سات بفعــل املحتل الإ�سرائيلــي؛  اإذ �سيطرت القوات 
البحريــة الإ�سرائيليــة يوم الثنني املا�سي على �سفينة »احلرية لك�سر احل�سار« بعدما قطع قبطانها وامل�ساركون على متنها 

12  ميال بحريا يف طريقها اإىل ميناء ليما�سول القرب�سية، واقتادتها اإىل ميناء اأ�سدود "الإ�سرائيلي". 
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 مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

غــزة: االحتــالل وعــودة إلــى التصعيــد

الخبي���ر  ليم���ور،  ي���وآف 
العس���كري ف���ي صحيف���ة 
»إس���رائيل الي���وم«، كت���ب 
الحالي  التده���ور  إن  يقول: 
لم يبدأ باألم���س؛ وإنما عند 
العودة«  »مليوني���ة  فش���ل 
التي أعدتها حماس في يوم 
النكبة قبل حوالي أسبوعين. 
ف���ي محاول���ة لإلبق���اء على 
االحتكاك مع إسرائيل، قررت 
حم���اس أن تح���ّول منطقة 
الحدود إلى منطقة »إرهاب« 
عمليات  بتنفيذ  وس���محت 
الطائرات  إط���اق  فيها، من 
الورقي���ة الحارقة والزجاجات 
إطاق  إلى  وص���وال  الحارقة، 
الن���ار وزرع العبوات؛ الحدث 
ال���ذي أدى لمقتل ثاثة من 

نشطاء الجهاد اإلسامي.
إط���اق  ليم���ور:  ويضي���ف 
الصواريخ الذي بدأته الجهاد 
االسامي كان في الظاهر رًدا 
على مقت���ل رجاله بمصادقة 
حماس، الت���ي ظنت على ما 
اإلس���رائيلي  الرد  أن  يب���دو 
وبالتالي  خفيًف���ا،  س���يكون 

تنته���ي الجولة الحالية م���ن المواجهة، لكن 
الرد اإلسرائيلي الواسع الذي تضّمن مهاجمة 
عش���رات األهداف )بما في ذل���ك تدمير نفق 
جنوب القطاع( شّكل عليها ضغًطا لترد، خوًفا 
من فقدان السيطرة على األرض، وخوًفا من أن 
يفهم بأنها تجلس فوق الحائط وال تقوم بدور 

فاعل في الكفاح الفلسطيني.
ُيفترض أيًضا - والكام للخبير العسكري - بأن 
اإلحباط المتواصل من الوضع االقتصادي في 
القطاع، والفترة الطويل���ة التي جلس خالها 
نشطاء التنظيم دون رواتب؛ أسهما في قراره 
بالتح���رك. مع ذل���ك، حرصوا ف���ي حماس بأال 
يسمحوا بإطاق النار إال صوب البلدات القريبة 
من الحدود مع القطاع وعدم التوس���ع في هذه 
المرحلة إلى المدن البعيدة أيًضا، من أس���دود 

وبئر السبع، وحتى تل أبيب.
في إس���رائيل ناقش���وا قوة الرد، لك���ن الرأي 

الس���ائد كان أن المطل���وب عملي���ة صارم���ة لكي 
يوضح���وا لحماس والجهاد أنهم���ا تخترقان خطًا 
أحمر. إعامًيا؛ حّملت إس���رائيل مسؤولية مزدوجة 
عن التصعيد في الجنوب عل���ى إيران التي تمّول 
وتحف���ز، وعلى حماس التي تس���يطر على األرض، 
تنفيذًيا؛ قصدت بشكل أساس حماس، وبقدر أقل 
الجهاد اإلس���امي رغم مس���ؤوليتها المباشرة عن 
التصعيد، لكن في الجانب اإلسرائيلي حرصوا على 
عدم تكس���ير األواني، وأرادوا االمتناع قدر اإلمكان 

عن وقوع مصابين فلسطينيين.
ويشير إلى أنه ُأريد من هذا بشكل أساس السماح 
لحماس بمساحة مناورة وكبح قبل االنزالق إلى حرب 
واسعة. في الجيش اإلسرائيلي، رغم أنهم استعدوا 
الحتمال التصعيد )تحديث الخطط في األس����ابيع 
األخي����رة، ومضاعفة القوات منذ ي����وم النكبة، وفي 
العديد من النقاط نشرت بطاريات القبة الحديدية 
ونف����ذت اس����تعدادات تش����غيلية واس����تخبارية 

متممة(؛ لكنهم يفضلون منع وقوع حرب.

الرأي السائد في إس���رائيل هو أن حماس غير بدا 
معنية باالنجرار لحرب، لكن سلوكها بدى »مضطرًبا 
ومضغوًطا« على حد وصف الكاتب، ومع أن الطرفين 
نجحا بالتملص من التصعيد لكن ال ُيمكن أن نعتبر 
ذلك نهاية حتمية. غزة تغلي لعدة أس���باب، األبرز 
من بينها هو الوضع االقتصادي واإلنساني الصعب 
فيه���ا، إضافة إلى اإلحباط السياس���ي الرس���مي 
المتزاي���د؛ وفي مثل ه���ذا الوض���ع، وعلى خلفية 
فش���ل حماس في أن توفر لس���كان القطاع حلواًل، 
فيمكنها ان تسلك واحًدا من السبيلْين: الهدنة أم 
الحرب، والصحيح أنه ولغاية األمس كلتاهما كانتا 

مطروحتين على الطاولة.
المحلل السياس���ي في »معاريف« بن كاس���بيت 
يرى أن غزة ستظل شوكة في حلق إسرائيل طالما 
لي���س هناك حل سياس���ي يعيدها إل���ى الحياة، 
ويقول: صحيٌح أن دمار غزة أتانا ببضع سنوات من 
الهدوء، لكن كل من لديه عينان في رأسه والقليل 
من المنطق من ش���أنه ان يع���رف أن هذا الهدوء 

س���ينتهي، كل برميل له 
األمنية  المؤسس���ة  قاع. 
اإلس���رائيلي  والجي���ش 
جميعه���م  و«الش���اباك« 
ويقترح���ون  يوص���ون 
م���ن  طويل���ة  سلس���لة 
الوضع  المقترحات لتغير 
االقتص���ادي ف���ي غ���زة، 
والتخفيف عن الس���كان، 
للغزيين  يوفر  الذي  األمر 
أمًا ما. الجزيرة الصناعية 
للوزير يس���رائيل كاتس 

قد جفت.
ويضي���ف: ف���ي الجيش 
يبالغ���ون،  اإلس���رائيلي 
حت���ى إنه���م يوص���ون 
آالف  عش���رات  بإخ���راج 
العمال من غزة للعمل في 
غاف غزة تحت إش���راف 
أمن���ي دقي���ق طبًعا، في 
يعارض  الذي  »الشاباك« 
بش���كل عام مث���ل هذه 
المش���اريع يؤيدون ذلك، 
األمر  بس���يط:  والس���بب 
الذي منع موجة »إرهاب« 
في  األخيرة  الس���كاكين 
الضف���ة الغربية من التحول إلى انتفاضة هو 
حقيقة أن عشرات آالف العمال يخرجون يومًيا 
من قراهم في الضفة للعمل في إس���رائيل، 
ويطعمون مئات اآلالف من الفلس���طينيين. 
إنها عين الحكمة، وضٌع مشابه في غزة يمكنه 
ان يهدئ هذه المنطقة أيًضا، لكن يبدو أننا ال 

نريد أن نهّدئ حًقا.
»ما المشكلة في مساعدة غزة إنسانًيا؟« تسأل 
ليفني »لماذا ال تدعو إسرائيل - واآلن - العالم 
كله إلنقاذ غزة ومساعدتها وبناء محطة طاقة 
كهربائية ومصنًعا للصرف الصحي، وأن نعد 
بأننا سنس���اعد نحن أيًضا؟ ما المش���كلة في 
الس���عي إلى قرار في مجل���س األمن؟، لماذا ال 
نطلب من ترامب تصريًحا أمريكًيا بأن إسرائيل 
خرج���ت من غزة وليس���ت مس���ؤولة عما يدور 
فيها؟ هن���اك الكثير من األم���ور التي يمكن 

فعلها بداًل من انتظار الجولة القادمة«.

س.ت هو ابن 14.5 س���نة، يبدو اصغر م���ن عمره. أمس وعلى مقعد 
المتهمي���ن ف���ي المحكمة العس���كرية في عوفر ظه���ر اصغر من 
المعتاد، هكذا قال والده. في 26 شباط الماضي اقتحم الجنود البيت 
واعتقلوه. وبعد ش���هر من ذلك، ف���ي 28 آذار، قال قاضي المحكمة 
العس���كرية للفتي���ان إن األدلة ضده ضعيفة وأمر باطالق س���راحه 

بكفالة. مر شهران وما زال الفتى رهن االعتقال في معتقل عوفر.
مبل���غ الكفالة ال���ذي حدد هو 3 آالف ش���يكل. النيابة العس���كرية 
استأنفت والمبلغ رفع الى 6 آالف شيكل. قاٍض عسكري آخر خفض 
المبلغ ال���ى 4 آالف وقاٍض رابع الى 2500 ش���يكل. ولكن حتى هذا 

المبلغ يفوق قدرة الوالدين. يمكنني جمع 500 شيكل، قالت األم.
  بالنسبة للقضاء العسكريين والجنود الشباب الذين يستخدمون 
كممثلي نيابة ويش���رحون من خالل قناع���ة ذاتية لماذا هذا الطفل 
خطير على أمن دولة اسرائيل. 500 شيكل هو مبلغ بسيط. أقل من 
سهرة في احدى األمسيات. بالنس���بة لعائلة س.ت هذا مبلغ كبير. 
وردا على هذه االقوال قال المتحدث بلس���ان الجيش االس���رائيلي: 
»مبلغ الكفالة في هذا الش���أن تم تحديده من المحكمة العسكرية 
بعد فحص كل ظروف الحادث، بما فيها الوضع االقتصادي للعائلة. 

هذا المبلغ تم خفضه من قبل المحكمة عدة مرات«.
  جهاز القضاء العسكري غير مستعد للبحث عن طرق اخرى تضمن 

حضوره الى المحكمة: مثوله في مركز للش���رطة، كفيل اسرائيلي أو 
تعهد من الوالدين باحضاره الى المحاكمة. يوجد الكثير من البدائل 
العتقال فتى ابن 14.5 س���نة، لكن ليس عندما يكون فلس���طينيًا 
من النبي صالح، وليس عندما يكون الجهاز العس���كري ما زال يدمن 
على حملة انتقامه من قرية عهد التميمي. اعتقال س.ت في الليل 
هو جزء من نف���س صنف اقتحامات البي���وت، االعتقال والتحقيق، 
عقاب وانتقام من القرية الصغيرة، التي يرفض س���كانها أن يقبلوا 

باستسالم مكانتهم كمحتلين سلبت ارضهم.
الطفل متهم بالمش���اركة كما يبدو في حادثتي رش���ق حجارة على 
الجي���ش الذي اقتحم قريته. مرة قبل اكثر من س���نة عندما كان في 
جيل 13.5 والمرة الثانية في نهاية العام 2017. الفتى نفى التهم 
ضده. المحامية هيا أبو وردة والمحامية كرين توران هلبر من مكتب 
المحاماة غابي لس���كي، قالتا إنه يمكنهما دح���ض ادعاءات النيابة 
العام���ة، لكن المحاكمة تجري ببطء. يوج���د للنيابة العامة ما يكفي 
من الوقت. ش���اهدة من ش���هود النيابة )اس���رائيلية( سافرت الى 
الخارج، وس���تعود فقط بعد ش���هر ونصف. وبعد قليل سيتساوى 
عدد االش���هر التي قضاها الفتى ف���ي المعتقل مع عقوبة االعتقال 
المرتبط���ة بمخالفات مثل تلك التي يقال إنه ارتكبها. بش���كل عام 
اوضاع كهذه تدفع متهمين فلس���طينيين قاصرين الى االعتراف 

بما لم يرتكبوه شريطة أن يتم اطالق سراحهم على الفور. ولكن في 
اط���ار الهجوم العقابي ضد النبي صالح فان النيابة العس���كرية غير 

مستعدة لصفقة كهذه مع س.ت.
   اذا أردت���م دليال على كم ترى النيابة العس���كرية في س.ت مذنبًا 
تلقائيا، فهو موجود في رد المتحدث بلسان الجيش االسرائيلي على 
س���ؤال »هآرتس« لماذا لم يتم ايجاد بدائل اعتقال اخرى: »القاصر 
المذك���ور ف���ي المقال يمث���ل للمحاكمة في اعقاب مش���اركته في 
خرق عنف للنظام، الذي ف���ي اطاره هاجم مع آخرين قوات االمن من 
مس���افة قصيرة«، كتب في الرد )دون التطرق الى بدائل(. المتحدث 
بلسان الجيش االسرائيلي ال يحاول حتى التظاهر وكتابة أن الفتى 
»متهم«. حس���ب المتحدث بلسان الجيش فان س.ت مذنب بصورة 

تلقائية، وقد قام ب� »المهاجمة مع آخرين«.
 مث���ل كل االطفال في النبي صالح، فقد ول���د في واقع فيه يقتحم 
الجن���ود قريته في كل اس���بوع، يهاجمون الس���كان ويطلقون النار 
ويقطعون الطرق ويتس���ببون باالختناق من الغاز المس���يل للدموع 
ويمكن���ون المس���توطنين من مواصلة الس���يطرة عل���ى اراضيهم 
وينابيعه���م. ولكن بعبري���ة اورويلية فان الجنود ه���م الذين تتم 
مهاجمتهم. وس.ت الطفل إبن ال� 14.5 سنة والذي يظهر أصغر من 

عمره يتم احتجازه في المعتقل رغم قرار اطالق سراحه.

هآرتس: عميره هاسالعقاب االنتقامي ضد النبي صالح
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ُتع���د صلة األرح���ام م���ن الواجب���ات الدينية 
واالجتماعية التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى 
وبالحفاظ عليه���ا , وهي باٌب من أبواب الرحمة 
والمحبة والتكاف���ل والتضامن االجتماعي بين 
الناس , جعل الل���ه أجر واصلها عظيمًا , فهي 
صلة التواص���ل باألقارب وع���دم قطيعتهم , 
تعود على الفرد باآلث���ار اإليمانية , انقيادًا لما 
اُس  َها النَّ

أمرنا ب���ه الّله في محكم آياته : ﴿ َيا َأيُّ
ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق  ُكُم الَّ ُقوا َربَّ اتَّ
ِمْنَها َزوَجَه���ا َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيرًا َوِنَس���اًء 
رَحاَم ﴾ فذلك  ُلوَن ِبِه َواأْلَ ِذي َتَس���اَء َه الَّ ُقوا اللَّ َواتَّ
لبقاء الود والحب بين الن���اس وإبعاد البغضاء 

والمشاكل بينهم .
كلمة األرح���ام هي كناية عن اإلحس���اس إلى 
األقربي���ن من ذوي األصهار واألنس���اب الذين 
ُيمثلون الفروع واألصول , وجب الرفق والعطف 
عليهم , والرعاية به���م وألحوالهم ، صلتهم 
صدقة واجبة م���ن أفضل أنواع الصدقات التي 

تكون س���ببًا لدخول صاحبه���ا الجنة , فليس 
المراد بصلة األرحام أن تصلهم إن وصلوك , بل 
أن تصلهم إن قطعوك لقول رسولنا األعظم : ﴿ 
ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا 

قطعت رحمه وصلها ﴾     
إن لصلة األرحام فوائد جليلة لقول النبي صلى 
الله عليه وس���لم : ﴿ من س���رُه أن ُيبَسط له في 
رزقه ، وُينس���أ له في أثرة فليصل رحمه ﴾ فهذا 
دليل عل���ى فضائل صلة األرحام , إذ أنها تزيد 
في ال���رزق وتزيد البركة في العمر وتوجب نيل 
األجر من الله , وتعود على من يصلها بالعديد 
من النتائج اإليمانية الملموسة في مسار حياته 
, فهي دلي���ل على إيمان العبد وقربه من الله , 
فمن يصل رحمه يصله الله ويكون سببًا لغفران 

ذنوبه ونيل أعلى الدرجات في الجنة . 
كما أن صلة األرحام س���بب النتشار الحب والود 
في قلوب األقارب ، وتقوي أواصر الصلة بينهم 
فيصبح المجتمع متوادًا متحابًا متصالحًا كأنه 

جس���د واحد ، ال أحد فيه يكره اآلخر ، فيس���ود 
األمن واألمان ويختفي الحس���د والتباغض في 
كل مكان , فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عن 
واصل رحمه , األمر الذي يدل على حسن خلقه 
وأخالقه ، مما يجعله من األشخاص المقبولين 
، وبالتالي فإن صيته الحسن وسمعته العطرة 
يبقيان له رصيدًا عند الله , وصفات جميلة بين 
الناس , ونتيجة هذا الرضا يكس���ب اإلنس���ان 
حس���نات كثيرة ، ولربما تكون صفة واحده من 
هذه الصفات س���ببًا لنزول رحمة الله على هذا 
اإلنس���ان يوم القيامة ودخول���ه الجنة , أما من 
يقطع رحمه فذلك يرتكب ذنبًا عظيمًا , فقاطع 
الرحم ال يدخل الجنة ، وقطيعته هذه معصية 

لله سبحانه وتعالى ومخالفة ألوامره .
لعل الطرق المحببة لصلة األرحام هي أن يصل 
اإلنس���ان رحمه من خالل زيارته لهم ، وتفقده 
أحوالهم ، ودعمهم ماديًا ف���ي أوقات األزمات 
إن أمكن , خاصة إن كانوا من الفقراء ودعمهم 

معنويًا , كما يجب زيارة المرضى منهم والتودد 
إليهم والتواصل معهم باستمرار , فذلك يعمل 
على حفظ الم���ودة واأللفة بين أف���راد العائلة 
الواح���دة , األم���ر الذي يحفظ تكاف���ل العائلة 
ويجعلها متماس���كة ، فإذا ت���م حفظ العائلة 
الواحدة وتماسكها فإنه يتم حفظ المجتمع كله 
، فالمجتمع هو مجموعة من العائالت المترابطة 
فيما بينها تس���اعد على إيج���اد العون والمدد 
عندما يحتاج اإلنس���ان إليه ، فالعائلة وأفرادها 
يتضامنون ويتكافلون ويتعاونون فيما بينهم 

لما فيه الخير والرحمة والمحبة . 
نس���أل الله عز وج���ل أن يجعلن���ا وإياكم ممن 
يصلون األرحام ويفش���ون الس���الم ويطعمون 
الطعام , ويقيمون صالة القيام بالليل والناس 
ني���ام , لقول النبي صلى الله عليه وس���لم : ﴿ يا 
عام  ���الم وأطِعموا الطَّ اس أفُش���وا السَّ ها النَّ

أيُّ
اُس نيام تدخلوا  يل والنَّ وا باللَّ وِصلوا األرحاَم وَصلُّ

َة بَسالم ﴾ الجنَّ

 عاطف صالح المشهراوي 

صلة األرحام تكافل
 يعلوه صدق اإليمان

لم ُيدرك العدو بغطرس���ته المعهودة مغ���زى تصريح الناطق 
باسم سرايا القدس قبل أربع سنوات بأن التهدئة التي ُأرسيت 
بعد حرب 2012 بوس���اطة مصرية ُتعاني من مرحلة الشيخوخة 
أي أنها بحاجة إلى تجديد؛ فلم تكد تمُر أربع وعش���رون س���اعة 
عل���ى هذا التصريح حتى قامت س���رايا القدس بعملية كس���ر 
الصم���ت األولى فأمطرت مواقع ومس���توطنات العدو في غالف 
غزة بعشرات القذائف والصواريخ فاق عددها المائة والثالثين 

صاروخًا كانت كافية إلفقاد العدو 
توازن���ه، والتخفي���ف م���ن غلواء 
غطرسته، وإعادة الوعي له بالعودة 
إل���ى تفاهم���ات 2012 وااللتزام 
بها  المعمول  االش���تباك  بقواعد 

بين المقاومة والعدو. 
م���رَّ عل���ى عملية كس���ر الصمت 
األول���ى أكثر م���ن أربع س���نوات 
تخللها حرب 2014 التي أرس���ت 
بدوره���ا قواعد اش���تباك جديدة 
القاهرة  تفاهم���ات  عل���ى  بن���اء 
الت���ي أوقفت الح���رب العدوانية 
على غزة، ه���ذه القواعد رغم أنها 
ُتكّبل يد المقاومة وتجعل عملها 
المق���اوم يأخُذ الطاب���ع الدفاعي؛ 
إاّل أنها أرس���ت قواعد اش���تباك 
فيه���ا قدر كبير م���ن الندية بين 
قواعد  ورّسخت  والعدو،  المقاومة 
ردع متبادل نسبية بسبب الفارق 
العس���كرية،  القوة  ف���ي  الهائل 
وفرضت توازن رعب غير متكافئ 
إال أنه يستطيع لجم عدوان الكيان 

إل���ى حٍد ما، وهذه القواعد من غير المس���موح للعدو أن ُيغّيرها 
لصالحه م���ن خالل اعتداءات���ه المتكررة، ولذل���ك كانت عملية 
كس���ر الصمت األولى التي أوصلت رسالة المقاومة وفحواها أن 
قواع���د اللعبة لن تتغير من ط���رف واحد، وأن التهدئة ال تعني 
االستس���الم، وأن العدو ليس المتحكم الوحيد في إدارة الصراع 

وتحديد أدواته وزمانه ومكانه. 
الوضع الذي نشأ ُقبيل جولة التصعيد األخيرة يشبه الوضع الذي 
سبق عملية كسرت الصمت األولى، فكان رد سرايا القدس ضروريًا 

بل وجبريًا بعد تكرار اعتداءات العدو على مواقع المقاومة وارتقاء 
العديد من الشهداء من رجالها، وبعد أن أصبح الرد مطلبًا شعبيًا 
للجم العدو واالنتقام منه خاصة بعد المجزرة التي ارتكبها ضد 
المتظاهرين الس���لميين المش���اركين في مسيرات العودة في 
ذكرى النكبة. ولم تكن الخيارات أمام المقاومة كثيرة فعدم الرد 
على االعتداءات سيؤدي بال شك إلى تكرارها وتصاعدها بحيث 
تؤدي حتمًا إلى تغيير قواعد االشتباك لصالح العدو، وستؤدي 
إلى استنزاف قدرات وإمكانيات المقاومة 
المادية والبش���رية وصواًل إلى إضعافها 
وربما إخراجها من المعادلة، وسيؤدي إلى 
فقدان ثقة الش���عب الحاضن للمقاومة 

بمقاومته ونهجها. 
أما خيار الرد على الع���دوان واالعتداءات 
المتكررة فقد يؤدي إل���ى تدحرج األمور 
إلى الحرب بما تحمله من معاناة وخسائر 
إل���ى المعاناة الموج���ودة أصاًل  ُتضاف 
والعقوبات  والحص���ار  االحت���الل  بفعل 
التي ُتثقل كاهل الش���عب الفلسطيني 
الصامد والمرابط والمقاوم في قطاع غزة، 
كما أن الحرب قد تكون النهاية لفعاليات 
مس���يرة العودة وكس���ر الحصار التي لم 
تصل إلى غايتها بعد. وفي كل األحوال 
ذهبت س���رايا القدس ومن ورائها حركة 
الجهاد اإلس���المي مدعومة بكل فصائل 
المقاومة والشعب الفلسطيني إلى خيار 
الرد وكس���ر الصمت إدراكًا منها أن الرد 
كان ضروريًا وال من���اص منه وال محيص 
عنه؛ وذلك لمنع العدو من تغيير قواعد 
االشتباك من طرف واحد، ولوقف نزيف 
المقاومة ماديًا وبشريًا، وللحفاظ على ثقة الشعب الفلسطيني 

بمقاومته ونهجها النضالي والسياسي. 
وبدون ذلك س���يكون ثمن الس���كوت على العدوان المتواصل 
واالعتداء المتكرر وعدم الرد عليه أكبر بكثير من ثمن الرد عليه 
مهما كان الثمن الذي سيدفعه الشعب والمقاومة باهظًا فعلى 
ال���دوام وعبر التاري���خ كانت الضريبة التي تدفعها الش���عوب 
المستكينة الخانعة ثمنًا للذلة والمهانة أكبر بكثير من الضريبة 

التي تدفعها الشعوب الحرة الثائرة ثمنًا للعزة والكرامة . 

ُيقال إن ارتفاع حدة الصوت يشير إلى المهزوم، وبالفعل فإن المتابع لحجم التصريحات النارية 
لقادة الكيان اإلس���رائيلي مع جولة التصعيد وقصف المقاومة ألهداف إسرائيلية، فقد وصفها 
المراس���لون العسكريون اإلسرائيليون بأنها »الهجمة األكبر في غزة منذ عملية »الجرف الصامد« 
في عام 2014. وبعد التوصل لتفاهم يقضي بالعودة إلى اتفاق التهدئة الس���ابق، يلحظ المرء 
مدى ارتفاع حدة التصريحات النارية اإلسرائيلية، فهذه وزيرة القضاء، »إيليت شاكيد«، من حزب 
)البي���ت اليهودّي(، الدينّي- اليهودّي المتش���دد طالبت بإعادة احت���الل غّزة، والقضاء على حكم 

»حماس« فيها. 
الخطاب اإلسرائيلي مرتفع الحّدة، والذي تساوق مع التصعيد الكالمي، أراد التعبير عن مكنونات 
نفسية إسرائيلية في حسم الصراع مع غزة ومقاومتها. وهذا ما عّبر عنه وزير الجيش، »أفيغدور 
ليبرمان«، الذي قال لصحيفة )يديعوت أحرونوت(: سنقوم بتجنيد كّل الجيش ونذهب بكّل قوتنا، 
ولن نكتفي بالمناورة قرب الحدود، ونحن نقول إّن هناك ثمًنا باهًظا لمعركة كهذه، فإسرائيل ال 

يمكنها الخروج كل سنتين لحرٍب جديدٍة، على حّد تعبيره.
الكالم الناري لليبرمان لم يتوافق مع التقديرات اإلس���رائيلية األمنية التي كانت تشير »إلى عدم 
رغبة في التصعيد«، ووجود ضبط ميداني في جولة الصراع كانت التقديرات حولها تشير إلى أن 
المقاومة، وخصوًصا سرايا القدس، ال ترغب بتوسيع دائرة القصف وصواُل إلى حرب، مع االستعداد 
لخوضه���ا إذا أراد العدو ذلك. ولهذا نالحظ أن الضربات المتبادلة كانت بحس���ب وصف الُمحلل 
السياسي في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، ناحوم برنياع، بأنها »ضربات مؤلمة وقاسية«، إال أن 
الجيش »اإلس���رائيلّي«، بحسب برنياع »امتنع عن سبق اإلصرار والترّصد من قتل أّي فلسطينّي«، 
وأّن حماس والجهاد أيًضا، لم ُيوقعا إصاباٍت ُتذكر في صفوف اإلسرائيليين، ما يشير إلى وجود 

رغبة بعدم الوصول إلى حرب شاملة.
ورغ���م أن كلمة الميدان كانت للمقاومة فيها الي���د الطولى، فهي قادت المعركة »بقوة واقتدار«، 
بحس���ب بيان مشترك لكتائب القس���ام وس���رايا القدس، لكن قادة االحتالل اإلسرائيلي حاولوا 
اإليحاء للجمهور اإلسرائيلي بالقدرة على التحكم في مسار جولة الصراع وبأن »الكلمة األخيرة في 
هذا التصعيد األخير س���تكون فقط إلسرائيل«، بحسب ما نقل الصحفي، أليكس فيشمان، عن 

مصادر أمنّيٍة وعسكرّيٍة رفيعة الُمستوى. 
ولم تتوقف التمنيات اإلس���رائيلية عند ح���د أن تكون لها الكلمة األخي���رة في هذه الجولة من 
التصعيد، ولكنها وّس���عت بيكار أهدافها في جعل التصعيد »فرصة ذهبّية« إلنهاء مس���يرات 
العودة على تخوم قطاع غزة، والتي »تحّولت في األش���هر الثالثة األخيرة إلى روتيٍن خطيٍر جًدا«، 
بحسب ما نقل فيشمان عن مصادر في تل أبيب. وهنا أشير إلى أنه ورغم التصعيد، إال أن هيئة 
كسر الحصار سّيرت مراكبها البحرية في خطوة رمزية للفت انتباه العالم إلى وجود شعب محاصر 

منذ أحد عشر عاًما.
إن إس���رائيل التي سعت إلى فرض قواعد جديدة لالش���تباك ُتظهر من خاللها أنها الطرف 
األقوى واألقدر على التحلل منها س���اعة تشاء، وأنها هي التي تختار التوقيت المناسب لها 
مها بقواعد اللعبة، إال أن س���رايا القدس وكتائب القس���ام وكل األجنحة  لُتظه���ر أيضًا تحكُّ
العس���كرية للفصائل الفلسطينية أفشلت هدف إسرائيل بفرض »قواعد اشتباك جديدة«، 
بل مارس���ت المقاومة حقها في الدفاع عن ش���عبها وخياراتها بكل حكمة واقتدار فكان لها 

الكلمة األخيرة في الميدان.

التصعيد في
 غزة الكلمة

 األخيرة للمقاومة 
هيثم أبو الغزالن د. وليد القططي

لماذا كسرت سرايا 
القدس الصمت )2(؟! 

وبدون ذلك �سيكون ثمن 
ال�سكوت على العدوان املتوا�سل 
واالعتداء املتكرر وعدم الرد 

عليه اأكرب بكثري من ثمن الرد 
عليه مهما كان الثمن الذي 

�سيدفعه ال�سعب واملقاومة باهظًا 
فعلى الدوام وعرب التاريخ كانت 

ال�سريبة التي تدفعها ال�سعوب 
امل�ستكينة اخلانعة ثمنًا للذلة 

واملهانة اأكرب بكثري من ال�سريبة 
التي تدفعها ال�سعوب احلرة 

الثائرة ثمنًا للعزة والكرامة . 
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غزة / عبدالله نصيف:
اختتم���ت بطولة كأس الع���ودة ، بتتويج فريق الصداقة 
ب���كأس »العودة« للكرة الطائرة في المحافظات الجنوبية، 
وذلك بعد تغلبه في المباراة الختامية على منافسه شباب 
جباليا بثالثة أشواط دون رد ، تحت رعاية مؤسسة »أمواج« 
الرياضية، في سهرة رمضانية ، و بحضور جماهيري غفير 

، ملئ به مدرجات صالة الشهيد سعد صايل
و اس���تطاع نادي الصداقة بقيادة المدير الفني محمود 
مليحة و العبه المخضرم خالد العرقان حصد الفوز بثالثة 
أشواط نظيفة ، وجاءت نتائجها على النحو التالي: األول 

)25_21(، الثاني )25_20(، والثالث )25_21(.
وقاد اللقاء طاقم مكون من: أسامة المقيد حكمًا أول، رجب 
عبيد ثانيًا، س���مير المقيد مسجاًل، وعلى الخطوط كل من 
حارث أبو العمرين، بالل أبو سمعان، محمد درابيه، ومحمد 
مهاني، محمد عوكل من لجنة المسابقات، وجمال حسونة 

من لجنة الحكام .

غزة  / االستقالل: 
أك���دت مصادر مطلعة أن إدارة ش���باب خانيونس توافقت على أس���ماء بعث���ة فريق كرة القدم 
و مجلس اإلدارة ال��35 حس���ب الع���دد المطلوب من اتحاد كرة القدم و قامت بإرس���اله إلجراءات 
التنسيق و الحصول على التصاريح الخاصة بالعبور للمحافظات الشمالية لمواجهة بطل الضفة 
هالل القدس . و قامت إدارة »النشامى« بإرسال الكشف الخاص بالبعثة بعد التوافق عليه و الذي 
يضم 6 إداريين منهم اعالمي و رجل اعمال باإلضافة للجهاز الفني المكون من 7 أفراد و 22 العب 
و هم كالتالي : عيسى صباح رئيس البعثة و محمد القرم عضو إدارة ، نصر عوض عضو إدارة ، خالد 
صقر عضو إدارة سابق ، إبراهيم العشي رجل أعمال ، علي دحالن إعالمي النادي ، حمد أبو حبيب 
محمود عواد ، وائل موس���ى ،مجدي االشقر ، كامل السباخي ، محمد الهسي ، هاني بربخ ، حسن 
حنيدق،عبدالمجيد يوسف،عبدالرحمن الحاج ،محمد السميري ، إسالم أبو عبيدة ، محمد سالمة ، 
باسل أبوبطنين ، محمد أبو موسى ، معتز أبو سل ، خالد القوقا ، هيثم فتيحة ، إبراهيم أبو سمرة 
، إبراهيم أبو عبيدة ، وليد أبو موسى ، محمد الحالق ، بالل النمنم ، رفيق عاشور ، حازم شكشك ، 

أمجد أبو شقير ، إسماعيل جبر ، بهاء السباخي ، محمد الفقعاوي .

إعــالن أسمــاء بعثــة 
»النشامــى« المغــادرة 

للضفــة الغربيــة

غزة / االستقالل:
قدم رئيس نادي ش���باب رفح " خالد كويك 
" اس���تقالته من منصبه بشكل رسمي خالل 
اجتم���اع االدارة الذي عقد ف���ي مقر النادي ، 

بحضور جميع أعضاء المجلس.
وجاءت دوافع اس���تقالة " كويك  " المتوقعة 
حسب المصادر اإلعالمية األخيرة  على خلفية 
رغبته بالعودة إلى مجال التدريب الرياضي , 
بعد أن شغل منصب رئاسة النادي للموسم 
الثان���ي على التوالي. وم���ن المرجح أن يتجه 
نادي شباب رفح لعقد انتخابات مبكرة الختيار 

رئيس جديد  للنادي خلفًا ل� " كويك " , في 
حال أصر األخير على موقفه.

الصداقة يتوج بطال لكأس الطائرة رئيس شباب رفح 
يقدم استقالته

 و يفكر بالتدريب

االستقالل / وكاالت:
بدأ صامويل أومتيتي، نجم برشلونة، 

التحضي����ر م����ع منتخ����ب فرنس����ا 
لمونديال روسيا، بينما لم يتوصل 
بعد التفاق مع ناديه، حول تمديد 

عقده .
وف����ي هذا الص����دد ، ق����ال الالعب، خالل 

مقابلة مع صحيفة "ليكيب"الفرنس����ية "ما 
أردته قمت بالتف����اوض حوله بالفعل.. لقد 

كنت واضًحا للغاية بشأن مطالبي".
ه لم يقرر  وأشار قلب الدفاع الفرنسي، إلى أنَّ
الرحيل عن البارسا، رغم عدم توصله التفاق 

مع اإلدارة، حتى اآلن.
وأوضح: "أنا أش����عر بالراح����ة؛ ألنني ألعب في 
النادي، الذي كنت أحلم باللعب فيه، س����واء 

قام����وا بالتخلي عن خدمات����ي بعد ذلك، أو 
قررت أنا الرحيل".

وجاءت الجملة األخيرة، وسط ضحكات 
الصحيف����ة  بحس����ب  أومتيت����ي، 

الفرنسية.
ويريد أومتيتي راتًبا مقارًبا، لما 
يتقاضاه الالعب����ون الكبار في 

الفري����ق، بعدما أصب����ح ركًنا 
أساسًيا في خط الدفاع .

االستقالل / وكاالت:
حس���م  نيمار دا سيلفا، نجم باريس 
س���ان جيرمان والمنتخب البرازيلي، 
الج���دل حول إمكاني���ة انتقاله إلى 
ريال مدريد اإلسباني، هذا الصيف .

وارتبط نيم���ار باالنتقال إلى النادي 
الملكي هذا الصيف، رغم انضمامه 
إل���ى البي إس جي الصيف الماضي 
بعقد يمتد حت���ى 2022، وبصفقة 

قياسية بلغت 222 مليون يورو.
تصريح���ات  ف���ي  نيم���ار،  وق���ال 
للصحفيين نقلها موقع "سوكر واي": 
"تركي���زي اآلن منص���ب عل���ى منتخب 

البرازيل".
وأض���اف صاحب ال����26 عاًم���ا: "انتقالي إلى 
ريال مدريد؟ ما يقال في هذا الشأن هراء، وال 

يستحق عناء الرد".
وسجل نيمار، 28 هدًفا، كما صنع 18 مع سان 
جيرمان في مختف المسابقات، خالل الموسم 

المنصرم .

أومتيتي: 
كنت واضحًا مع 

برشلونة

نيمار
 يحسم الجدل 
حول انتقاله 
لريال مدريد
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تعريف بسورة 
التوبــة 

س���ورة التوب���ة هي الس���ورة التاس���عة حس���ب ترتيب 
المصحف، وقد س���ماها الله بهذا االس���م ألن في آخرها 
الحديث عن توبة الله على النبي صلى الله عليه وس���لم، 

وعلى المهاجرين واألنصار، وعلى الثالثة الذين خلفوا.
ٌة  وسماها الله أيضا س���ورة »براءة«، ألن أول كلماتها: )َبَراَء

ِه َوَرُسوِلِه(.  ِمَن اللَّ
وأطل���ق عليه���ا الصحاب���ة وم���ن بعدهم أس���ماء أخرى 

اجتهادية، 
وهي س���ورة مدنية كلها، وآياتها مائة وتس���ع وعشرون 
آية، وكان نزولها في الس���نة التاسعة للهجرة، بعد عودة 
الرس���ول صلى الله عليه من غ���زوة تبوك، التي كانت في 

صيف تلك السنة.
وموضوعها الرئيس���ي ال���كالم عن غزوة تب���وك، بعرض 
لقطات ومش���اهد من م���ا جرى في تلك الغ���زوة، وركزت 
السورة على فضح المنافقين والمخلفين والمتثاقلين عن 
الجهاد، ولهذا سماها بعض الصحابة: السورة الفاضحة، 
والكاش���فة، والمدمدمة. لفضحها المنافقين وكشفهم 

وبيان خطورتهم وتحذير المؤمنين منهم.
وفي الس���ورة األحكام النهائية للجه���اد، ووجوب قتال 
األعداء من المش���ركين وأه���ل الكت���اب، والجهاد الذي 
تتحدث عنه السورة هو جهاد الطلب وليس جهاد الدفع !!

ونزل مطلع الس���ورة في موس���م حج السنة في التاسعة 
م���ن الهجرة، وكلف علي بن أب���ي طالب رضي الله عنه أن 
يتلو تلك األيات على تجمعات الحجاج المش���ركين في 
الموسم، وإنهاء عقود المشركين، وإعطائهم مهلة أربعة 
أش���هر لترتيب أمورهم، وإعالن الحرب عليهم بعدها إن 

لم يسلموا.
وقد أسلموا قبل انتهاء المهلة.

وه���ي مرتبطة في الموضوع مع س���ورة األنفال قبلها، مع 
أن بين الس���ورتين فترة زمنية تزيدعن س���بع س���نوات، 
والسورتان تتحدثان عن الجهاد؛ فسورة األنفال تتحدث 
عن أول غزوة كبيرة للرس���ول صلى الله عليه وسلم، وهي 
غزوة بدر، وسورة التوبة تتحدث عن آخر غزواته، وهي غزوة 

تبوك.
ومع أن بينهما أكثر من سبع سنوات في النزول إال أنهما 
متتابعتان في المصحف، ألنهما متحدتان في الموضوع.

والالفت للنظر أن س���ورة التوبة ه���ي الوحيدة في القرآن 
التي لم تذكر البس���ملة في أولها، ولعل السبب في ذلك 
أنها نازلة بإعالن الحرب على الكافرين، وإنهاء عهودهم، 
وقتالهم بش���دة وغلظة: )َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة(. وهذا أمر 

ال يتناسب مع الرحمة، ولذلك خلت السورة من البسملة.

الصيام واألخالق 

االحتساُب أن تعتقَد أن ما َيعٍرُض لك بسبب الصوم من جوٍع أو عطِش أو 

اشتهاٍء كله محسوٌب ]لك[، معدوٌد ]لك[، ُمحتفٌظ به في صُحِف أعماِل�ك[، 

َه اَل   اللَّ
َّ

وفي ميزاِن الله الذي ال ُيغِفُل ذرًة وال ُيس���قُطها من حس���اِبه، وِإن

ُدْنُه َأْجًرا َعظيمًا. ٍة َوِإن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َوُيْؤِت ِمن لَّ َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرَّ

ُصم مؤِمنًا، ُصم محتِسبًا!

_____

ُروا  بَّ َيدَّ  هذه الرس���الة الخاتمة نزلْت لهدفيِن: ﴿ ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك لِّ
َّ

إن

ْلَباِب ﴾. َر ُأوُلو اأْلَ آَياِتِه َوِلَيَتَذكَّ

ر مقصداِن لنزول الكتاِب، ومفتاحاِن لخزائن بركته، فهو  التدّبر والتذكُّ

ر ثم   هذه البرَكة موصدٌة، ومفتاحاها التدبُّ
َّ

فه الله ﴿ ُمَباَرٌك ﴾ لكن كَم����ا عرَّ

ر: الّتذكُّ

ر ُحسُن الفهِم في معانيه،  فالتدبُّ

ر لرقائقه ومواعِظه ويقينياِته.  والّتذّكر حسُن التأثُّ

فضيلة الشيخ مصطفى البحياوي.

كلما طاَل عهُد المرِء بالباطل، صعَب عليه العودُة إلى الحق أكثر؛ ألن الفساَد 

ْت في القلب، واسود وغلَظ الحجاُب  استشرى في النفس، والقسوَة اش���تدَّ

الذي بينه وبين الحق.

ومضـــات

رمضان مدرسة األخالق ، وتهذيب النفس والبدن 
، عل���ى الصالح وعل���ى التقوى ال���ذي هو حكمة 
الصوم..فعندم���ا نكبح الش���هوات والجوارح عن 
اإلنفالت ، فيؤدي إل���ى إخبات للنفس يحبه الله 

..فهو جنة يؤدي إلى اإلستقامة.
روى البخاريُّ ومس���لم عن أبي هريرة –رضي الله 
عنه- أن رس���ول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
))..الصيام جنة؛ ف���إذا كان يوم صوم أحدكم فال 
يرفث، وال يجهل، وإن امرؤ قاتلة أو شاتمة فليقل: 
إني صائم.. إني صائم، والذي نفسي بيده َلُخلوُف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ يترك 
طعامه وشرابه وش���هوته من أجلي، الصيام لي 

وأنا أجزى به الحسنة بعشر أمثالها..((.
ولُنجّول في معنى الحديث الس���ابق حتى نقف 
على بعض هذه الصور من األخالق واألس���اليب 
التربوية الراقية، يقول الرس���ول -صلى الله عليه 
وس���لم- )الصوم جنة( هذه أولى مظاهر التربية 
اإلسالمية؛ إذ إن الصوم ُجعل وقاية للصائم من 
الضالل ومن المعاصي ومن الزيغ، وحصنا منيعًا 
له من النار؛ ألن الصوم أدعى إلى التوبة وإلى طاعة 
الله عز وجل واالنقياد إلى ما يرضى الله؛ ألنه هو 

السر العظيم بين العبد وخالقه. 
في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي وغيرهم عن عبد الله بن مسعود: خرجنا 
مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن شباب 
ال نقدر على ش���يء؛ فقال: ))يا معش���ر الشباب 
عليكم بالباءة؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، 
فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم؛ فإن 
الصوم له وجاء(( اللفظ للترمذي، ))والباءة(( كناية 
عن النكاح، ومعنى )وجاء( أي كسر شديد يذهب 

بشهوته.
أعظم صور التربية واألخالق:

لإلمام أبي حامد الغزال���ي –رحمة الله عليه– رأي 
في حقيق���ة الصوم أورده في كتابه »إحياء علوم 
الدين« إذ قّس���م الصوم إلى ثالث درجات صوم 
العم���وم.. وصوم الخص���وص.. وصوم خصوص 
الخص���وص، وقال ع���ن صوم العم���وم: إنه كف 
البطن والفرج عن قضاء الشهوة.. وقال عن صوم 
الخصوص: إنه كف السمع والبصر واللسان واليد 
والرجل وس���ائر الجوارح عن ارتكاب اآلثام.. وقال 
عن صوم خصوص الخص���وص: إنه صوم القلب 

عن الهمم الدنية واألف���كار الدنيوية وكفه عما 
سوى الله عز وجل بالكلية. 

واألنس���ب لش���رف الص���وم وس���مو مكانته أن 
يكون مفهوُمه مس���توعبًا ذلك كل���ه.. إذ الصوم 
بمعناه الحقيقي إمس���اٌك عن كل م���ا حرم الله 
م���ن قول أو فعل أو تفكير.. إمس���اُك النفس عن 
المعاصي والشهوات، وكبح جماحها عن الشطط 
واالنحرافات وإمس���اك الجوارح ع���ن كل ما فيه 
إضرار بالناس أو إغضاب لله.. وإمس���اُك الخواطر 
ع���ن التفكير إال فيما يرض���ي رب العالمين؛ ألن 
الطه���ر الالزم للصوم يحتم أن يضع المرُء نصَب 
عيني���ه لكمال صيامه ما أفاده الذكُر الحكيم من 
 

ُّ
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل  السَّ

َّ
قول رب العالمين: }ِإن

ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًل{ ]اإلسراء: 36[. 
وعلى ه���ذا.. فإن الصوم ليس الهدُف منه مجرد 
الجوع والظمأ وحبس النفس عن ش���هواتها كما 
تع���ود ذلك الكثيرون من الناس الذين لم يراعوا 
للصوم آدابه، ولم يتفهموا أهدافه، ولم يتبينوا 
مقاصده، ولم يدركوا أصوله.. فكان صوُمهم أشبه 
بكالم الببغاء، أشبه بحركة آلية.. لم تصل إلى قرار 
النفس، ولم تمازج َش���غاف القلب، ولم تختلط 
بالوج���دان، ولم تؤث���ر في الس���لوك.. فالصوم.. 
يهدف إلى ما هو أسمى من ذلك وأعظم.. إذ هو 
مدرسة للتربية على الجلد والصبر؛ يحارب الصائم 
فيه نزواِته في معركة ضارية شرسة مع أهوائه 
ونزعات���ه.. طامع���ًا في أن ينتصر بنفس���ه على 
نفسه.. يزكيه عقُله ويحفزه ديُنه.. فطعاُمه بين 
يديه وش���رابه ليس بعيدًا عليه، وزوجته قريبة 
منه.. ونفس���ه تس���ّول له أن يس���د جوعته، وأن 
يروى غلته، وأن يطفئ ظمأه ويقضي ش���هوته.. 
ولكنه أمام كل هذه الشهوات المغريات يصارع 
أهواءه، ويحارب ش���يطانه، وكلما استهواه ذلك 
ع���اود الصراَع من جديد بعزم ش���ديد وإرادة من 
حديد، وبدافع من دينه ووازع من ضميره وس���ند 
من يقينه، فتتربى فيه اإلرادُة القوية والعزيمة 
الراسخة الصادقة.. فال يتسرب اليأُس إلى نفسه، 
ويدب الخور والضعف ف���ى إرادته، وإنما يحمل 
راي���ة الكفاح يدعمه طموُح���ه، ويواصل الجهاد 

يسانده ثباته، وتالزمه تقواه..
وإذا ما تمكن اإلنس���اُن من االنتصار على نفسه 
هان عليه االنتصاُر على عدوه وخصمه؛ فالنفُس 

مي���دان الجه���اد الحقيقي واألعظم لإلنس���ان، 
واإلنساُن إذا ما جاهد نفسه وأمسك بزمام هواه 
وتحكم في ميله ورغباته، وس���يطر على مداخل 
ق أعظَم  الشر في باطنه، فإنه بذلك يكون قد حقَّ

انتصار!!
قال ابن قي���م الجوزية في كتاب���ه )زاد المعاد(: 
وللصوم تأثيٌر عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة 
والقوة الباطنة وحمايتها ع���ن التخليط الجالب 
لها المفاسَد التي إذا استولت عليها أفسدتها 
واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها؛ 
فالصوم يحف���ظ على الج���وارح صحَتها ويعيد 
إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من 
َها  أكبر العون على التقوى؛ كما قال تعالى: }َيا َأيُّ
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى  ِذي���َن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ الَّ

ُقوَن{ ]البقرة: 183[. ُكْم َتتَّ ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَّ الَّ
هذه بعُض جوانب التربية الروحية والنفس���ية 
والجس���دية والعقلي���ة المتمثل���ة ف���ي الصوم 
وأسراره، فالحمُد لله الذي أعظم على عباده المنَة 
إذ جعل الصوَم حصًن���ا ألوليائه، وجنة لهم من 
الشرور واآلثام، وفتح لهم أبواَب الجنة، وعّرفهم 
بأن وس���يلة الش���يطان إلى قلوبهم الشهوات، 
وبقمعها تصبُح النفُس المطمئنُة قوية الشوكة، 
ويكفي ما وعدنا الله به على لسان رسوله الكريم 
-صلى الل���ه عليه وس���لم-: ))للصائ���م فرحتان 
يفرحهما؛ إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح 

بصومه((.
من أخالق الصائم الورع:

من���ذ ُفِرض الصي���اُم في الع���ام الثاني للهجرة 
النبوي���ة والمس���لمون -أفرادًا وجماع���اٍت وأمًما- 
يتنافس���ون في تحصيل الخير فيه، ويحرصون 
على نيل رضا الله في ش���هر الصيام، ولما كانت 
الغايُة في الصي���ام هي التقوى وهي جماع كل 
خير، فدونك أهمَّ م���ا يجب أن تلتزم به النفوُس 
في صومها كي تتحقق لها تقواها ويتأكد لها 

ورُعها وتشملها خشيُة الله ظاهرًا وباطنًا..
فعلى المس���لمين الذين يتعب���ون من الصيام 
من قلة األكل والش���رب وغيره أن يدربوا النفس 
على التق���وى فرمضان والصيام مقصده التوقي 
ة الش���هوات الجامح���ة، واآلفات المادية  من ِحدَّ
والمعنوي���ة، والترقي إلى رحاب���ِة المعرفة وآفاِق 

الروح، والعودة إلى صفاء الفطرة.

حممد �شحادة

فت���اوى

الجواب: ال يجوز لمس����لٍم ترُك الصالة، وقد اشتد 
وعيد الله تعالى ورس����وله صل����ى الله عليه وآله 
وس����لم لمن تركها وفرط في ش����أنها، حتى قال 
ِذي  النبي صلى الله عليه وآله وس����لم: »اْلَعْهُد الَّ
اَلُة، َفَم����ْن َتَرَكَها َفَقْد َكَفَر«  َبْيَنَن����ا َوَبْيَنُهُم الصَّ
أخرج����ه اإلمام أحمد والترمذي والنس����ائي وابن 
ماجه، وصحح����ه الترمذي وابن حب����ان والحاكم، 
ومعن����ى »فقد كفر« في هذا الحديث الش����ريف 
وغيره م����ن األحاديث التي في معن����اه: أي أتى 
فعاًل كبيًرا وش����ابه الكفار في ع����دم صالتهم، 
فإن الكبائر من ُش����َعب الُكفر كم����ا أن الطاعات 
من ُش����َعب اإليمان، ال أنه قد خرج بذلك عن ملة 
اإلس����الم -عياًذا بالله تعالى- فإن تارك الصالة ال 
يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك 

مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
والمسلم مأموٌر بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى 
من الصالة والصيام وال����زكاة والحج وغيرها مما 
افترض الله عليه إن كان من أهل وجوبه، وعليه 
َها  َأيُّ أن يلتزم بها جميًعا كما قال الله تعالى: }َيٰٓ

ة{ ]البقرة: 208[،  لِم َكآفَّ اَمُنوْا ٱدُخُلوْا ِفي ٱلسِّ ِذيَن َء ٱلَّ
وجاء في تفسيرها: أي التزموا بكل شرائع اإلسالم 
َي  وعبادات����ه، وال يجوز ل����ه أن يتخير بينه����ا وُيؤدِّ
بعًضا ويترك بعًضا فيق����ع بذلك في قوله تعالى: 
ِب َوَتكُف����ُروَن ِبَبعض{  }َأَفُتؤِمُن����وَن ِبَبع����ِض ٱلِكَتٰ

]البقرة: 85[.
وكل عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها 
ق له����ذه األركان  وش����روطها الخاصة به����ا، وال َتَعلُّ
اها المسلم  والشروط بأداء العبادات األخرى، فإن أدَّ
على الوج����ه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات 
فقد أج����زأه ذلك وبرئت ذمُته م����ن جهت�ها، ولكنه 
يأثم لترك����ه أداء العب�ادات األخرى، فمن ص�ام وهو 
ال يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ ألنه ال ُيشَتَرط 
لصح����ة الصوم إقامة الصالة، ولكنه آثٌم ش����رًعا من 
جهة تركه للصالة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر 
الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.

أما مس����ألة األجر فموكولة إلى الله تعالى، غير أن 
ي أرجى ثواًبا وأج����ًرا وَقبواًل ممن ال  الصائ����م الُمَصلِّ

يصلي.

السؤال: ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنه ال 
يصلي؛ هل ذلك ُيفِسد صيامه وال ينال عليه أجًرا؟ االحتساُب



2الخميس    رمضان         هـ   مايو         م 2 22    2222 2 2 2 2

تشييع جثمان الشهيد محمد الراضي يوم االثنين.. بيت الهياتشييع جثمان الشهيد ناجي غنيم أمس.. رفح )APA images( )APA images( 

قصف االحتالل لمواقع المقاومة بقطاع غزة أول أمس

انطالق أول رحلة بحرية لكسر الحصار من غزة أول أمس

)APA images( 

)APA images( 



2الخميس    رمضان         هـ   مايو         م 2 22    2222 2 2 2 2

هنادي الحلواني، )38 عاما(، معلمٌة في 
مصاط���ب العلم في المس���جد األقصى 
المبارك تعرضت كغيرها من المرابطين 
فيه لسياس���ة االحتالل العنصرية من 
خ���الل االبعاد عن باح���ات األقصى تارًة 
وعن البلدِة القديم���ِة وحرماٍن من أدنى 
حقوقها تارًة ُأخرى؛ فقد بدأت حكايتها 
باإلبعاد من���ذ ع���ام 2012، والذي تكرر 
مرارًا وكان من بينها إبعاٌد خالل ش���هر 
رمضان، مما يعني حرمانها من "جنة الله 

في األرض" كما تقول .
"أنت تحرم جسد هنادي فقط لكنك لن 
تحرم روحها وأعمالها وال الرس���الة التي 
تريد إيصالها" هك���ذا كان رد المرابطة 
الحلوان���ي عل���ى الضابط اإلس���رائيلي، 
رٌد أرادت م���ن خالل���ه أن تضمد جرحها 
الذي لم يلتئم بع���د، وأن توصل لذلك 
المتغطرس أن صاحب الحق سينتصر 
يومًا ما وستش���رق ش���مس الحرية عما 

قريب.
ويش���ار إلى أن الحلواني أنهت اإلبعاد 
عن المس���جد األقصى لمدة 6 أش���هر 

قبل عدة أيام.

حمرومة من اجلنة
وهناك أمام أحد األبواب المس���موح لها 
بوصول���ه تقف الحلوان���ي تراقب فرحة 
الوافدين م���ن أنحاء فلس���طين لصالة 
ت���ارة وتفترش س���جادتها  التراوي���ح 
محاولة الص���الة مع إم���ام األقصى تارًة 
أخ���رى، حيث تقول ل� " االس���تقالل ": " 
حرمُت م���ن العبادة ف���ي األقصى بقراٍر 
من االحت���الل وهذا إمعاٌن ف���ي الظلم، 
ومما يزيد ألمي أن بيتي بجوار المسجد 
األقص���ى، حي���ث أرى المصلين يمرون 
من أمامي وأس���مع ص���وت األذان وانا ال 
أستطيع مش���اركتهم، فيبقى جسدي 
بعيدًا لك���ن روحي تذهب مع كل مصٍل 
يدخل من أبوابه "، مستدركة " حرموني 

من جنة الله باألرض".
وتضي���ف: " أح���اول ف���ي كل ي���وم أن 
أعيش أجواء الشهر الفضيل وأال أرضخ 
لق���رارات االحتالل، فأتوج���ه إلى أقرب 
نقطة يمسح لي بالوصول إليها وأفرش 

سجادة الصالة ألصلي خلف اإلمام الذي 
ال يكاد صوته يس���مع بفعل تشويش 
جنود االحتالل، فلم يكتف بحرماني عن 
المسجد األقصى بل قام بتسخير جنوده 

لمضايقتي«.
ورغم تلك المضايق���ات والحرمان الذي 
تعيش���ه "الحلوان���ي" إال أنها تس���عى 
بكاف���ة الطرق والوس���ائل للحفاظ على 
رباطها، فهي تعمل منذ ساعات الصباح 
على إعداد أكلتي "المقلوبة وورق العنب" 
وترسلها للصائمين في األقصى لتنال 
أج���ر صيامهم، إضافة إلى وقوفها قرب 
باب حطة وباب األسباط في أحيان أخرى 
لتنعم بالطاقة اإليجابية التي تكتسبها 
من مشاهدة فرحة المصلين العائدين 
م���ن صالة التراويح، وتحتس���ي القهوة 
الت���ي تجلبها لها صديقته���ا من باب 
حطة، معتبرًة إياها من الطقوس الجميلة 
التي يحافظ عليها أهالي القدس خالل 

شهر رمضان المبارك.
والفيديوهات  الص���ور  م���ن  وفي عدٍد 
ظهرت "الحلواني" وهي تقوم بس���كب 

أكلتي "المقلوبة وورق العنب" وتوزعهما 
عل���ى المرابطي���ن في األقص���ى خالل 
الع���ام الماضي، حيث تعتب���ر أن لتلك 
األكلتين أثرًا كبي���رًا في تمكين النصر، 
فهم���ا تع���دان م���ن األكالت التراثية 
التي يحرص الشعب الفلسطيني على 
تناولها باستمرار، إضافة إلى تاريخ أكلة 
" المقلوب���ة " المعروفة منذ عهد صالح 

الدين األيوبي .
محاوالٌت فاشلة

وتح���رص "الحلوان���ي" على اس���تخدام 
منصات التواصل االجتماعي كمنبٍر لنقل 
كل ما يدور في باحات المسجد األقصى 
من اقتحامات المس���توطنين وتدنيس 
والمرابطين  حراسه  واعتقال  لقدسيته 
فيه، األمر الذي القى تفاعال كبيرًا وردود 
فعٍل غاضبة حول تلك الممارسات، مما 
أثار غضب سلطات االحتالل، حيث قام 
المحقق باستدعائها في ال�14 من مايو 
والكشف عن حجم اإلساءة التي تسببت 
بها، األمر الذي جعلها ُتِصر على توثيق 
جرائمه وفضحه أمام العالم؛ إضافة إلى 

المشاهد والمنشورات التي تبين مكانة 
األقصى ودور العالم في الدفاع عنه.

وتقول: "صراعنا مع االحتالل مس���تمر، 
ومحاوالته لثني المرابطين عن الطريق 
ل���ن تنج���ح ف���ي كس���ر عزيمتهم في 
الوصول الى المس���جد االقصى والصالة 
فيه، مضيف���ة"  فعندما كنت أرابط في 
األقصى كن���ت أقوم بتدري���س القرآن 
وتوعي���ة الطالبات ف���ي مصاطب العلم 
بمكانة المسجد األقصى وأهمية الدفاع 
عنه، حيث كنت محصورة داخل أسواره، 
أما بعد إبعادي فرس���التي وصلت لكل 

العالم".
أوضحت الحلواني أن المرأة الفلسطينية 
ف���ي األقص���ى قلبت موازي���ن االحتالل 
وجعلت���ه يبحث عن طريق���ٍة للتخلص 
منها لكنه لم ينجح، فبصمودها وثباتها 
حطمت مقولة " الجيٌش  الذي ال يقهر"، 
فه���ي تقدم ابنها وزوجها وش���قيقها 
وتقدم نفس���ها ف���داًء للوطن فقد عجز 
االحتالل عن كس���ر إرادتها؛ وس���تبقى 

شوكة في حلقه .

بقرار إبعادها عن األقصى 

المرابطة الحلواني.. االحتالل يحرمها 
مــن »حبيــب قلبهــا« فــي رمضــان 

غزة/ �سند�ش اأبو كر�ش:
» راح اأحرمك من دخول الأق�سى يف 

رم�سان » كلمات نطق بها ال�سابط 
الإ�سرائيلي عندما �سلم املرابطة 
املقد�سية هنادي احللواين قرارًا 
جديدًا بالإبعاد عن الق�سى يف 

الوقت الذي كان من املقرر اأن ينتهي 
قراٌر ت�سلمته قبل اأ�سهر، رغم اأنه يعلم 

مكانة وقدر الأق�سى لديها خا�سًة يف 
�سهر رم�سان املبارك، يف حماولٍة منه 

لك�سر اإرادتها واإ�سكات �سوتها الفا�سح 
جلرائمه املمار�سة �سد  الفل�سطينيني 

ومقد�ساتهم.

دبي/ االستقالل:
تعتب���ر رائحة الفم ف���ي رمضان من 
أصعب المشاكل التي تسّبب إحراجا 
للصائم، ولكن، هنال���ك طرق فعالة 

للتعامل معها والتخلص منها.
وهنالك أس���باب كثيرة مسؤولة عن 
ظهورها، أبرزها جفاف الفم الشديد 
نتيجة الصيام، إفرازات المعدة دون 
أن تجد شيئا لتهضمه، حرق الجسم 
للدهون المخزنة ليس���تمد الطاقة ما 
يسبب إنتاج أجسام كيتونية كريهة 
إلى ع���دم االهتمام  الرائحة، إضافة 

الكافي بنظافة الفم.
ل���ذا يتوج���ب عل���ى الصائ���م اتباع 

التعليمات التالية:
أول تلك  التعليمات تجنب األطعمة 
الحلوة إذ يعتبر السكر الغذاء المثالي 
للبكتيريا التي تلعب دورا مهما في 
ظهور رائحة الف���م الكريهة. كذلك 
االبتع���اد عن تن���اول األطعمة التي 
تنّش���ط رائحة الفم، كالبصل والثوم 
والبهارات، وكذلك إلكثار من ش���رب 
الماء في ساعات اإلفطار واالبتعاد عن 
التدخين بع���د الوجبات أو التخفيف 
منه قدر اإلمكان. كما ال يصح اإلكثار 
من شرب القهوة، ألنها تتميز برائحة 
قوية تس���تمر لفترة طويلة وبالتالي 

تسبب رائحة سيئة للفم

وأيضا تقس���يم الوجب���ات إلى عدة 
حصص صغي���رة لتجنب مش���اكل 
والتي  والغ���ازات  واالنتفاخ  الهضم 
تؤثر عل���ى زيادة رائحة الفم  ، فضال 
عن تن���اول البقدون���س الطازج فهو 
يعتب���ر معقما طبيعيا يس���اعد في 
الكريهة،  الروائ���ح  م���ن  التخل���ص 
وكذلك األطعمة الحمضية كالبرتقال 
والليم���ون اللذي���ن يحف���زان الغدد 
اللعابية، كما يس���اهمان ف���ي إزالة 
الخاليا الميتة في الفم وأجزاء الطعام 
المتراكمة فيه ، واخيرا  اس���تخدام 
معق���م لألس���نان وغس���ول منظف 

ينعش الفم والنفس. 

خطوات تخلصك من
في غّزة كل ش���يٍء وله حكاياه المبّللة بالدموع!...في ذلك البيت المتهالك عائلٌة تقتات الحزن اليومّي، وُتغّمسه بالزيت  رائحة الفم في رمضان

والذكريات، وتحت ذلك البيت الُمهّدم تقيم عائلٌة مكّونة من خمسة جرحى وثالثة شهداء ومفقودين وأرملة...ثّمة رجٌل 
يحاول جاهدا ش���رح معاني الحصار لطفٍل رضيع لم يستطع الربط بين علبة الحليب والحدود الُمغلقة، وفي غرفة ُيطّل 
عليها الموت كّل وقت، يحاول طبيٌب تهدئة خواطر مريٍض ينخر السرطان جسده، وتمنع الدول المجاورة عبوره للعالج!

كل البدهّي���ات في غزة معّقدة ، وهي المدين���ة التي تحرس أحالمها من اإلخوة واألع���داء، وُتخفي مالمحها عن أقرب 
األقربين؛ كي ال يشي  بأوجاعها  للشامتين! ...ألم ينُج أخوها يوسف من الذئب، واغتالته مؤامرة المقّربين؟

عندما صارت الُنظم العربّية كالقطيع في حظيرة ترامب، وبدأت ترّدد نش���يد ) َهِتْكفا ( انتبذت غّزة من جيرانها مكانًا 
ش���رقّيا، واّتخذت من دون األعراب حجابًا، فتمّثلت لها الكرامة بشرًا س���وّيا، فاحتضنت بندقّيتها، ونزفت أعّز  دمائها، 

وقالت إّني نذرت للرحمن جهادًا، وصمودًا عصّيًا.
 في جسد األمة معاني الصبر والمجاهدة؛ 

ُّ
منذ أن بدت للمدن العربّية سوءاتها وغّزة تخصف عليها من البطوالت، وتضخ

كي ال تتحّول األّمة إلى لعنٍة تتوارثها األجيال، وتتوارى من مخازيها الشعوب .
تجوع غّزة من الصباح إلى الصباح، وتكس���ر صيامها بنّية ورشفة عّز، وحين يستبّد بها الجوع تشّد الحزام على بطنها، 

وتتحايل على فتيانها الجوعى ِبِقْدٍر تطبخ فيه الحجارة والصمود!
ها هي ذي ُتلّقن األعداء درسًا في الصبر وعّض األصابع، فغزة ال تستلم، حتى وإن لم يبق في كّفها أصابع فلن تستسلم، 
ويكفي السبابة لتشهد أن ال إله إال الله، وتشير إلى القتلة  والمتآمرين...غّزة يكفيها إصبع واحدة لتضغط على الزناد، 
وتحفر في باطن األرض معابرها نحو الحياة. في ِشْعب بني هاشم تحاصر قريش والقبائل أهَل غّزة، فتجوع المدينة وال 

تأكل من شجرة الذّل، وتدرك كيف أّن األعراب أشّد كفرًا ونفاقا، وأن دولة البطش أوهى من بيت العنكبوت!
لله دّرها من مدينٍة يجتمع األحّبة على شواطئها فتفّرقهم القذائف، لكنها ال تغتال أحالمهم بالحياة، وتواصل اإلنجاب 

رغمًا عن الُعقم العربّي، وتضرب مع النصر مواعيدها التي ال تخون. 

تتمة مقال مرايا
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شيئًا فش���يئًا تصبح مقاومة األمة أمل البشرية 
كله���ا على ظهر األرض في ب���زوغ فجر نموذجا 
إنس���انيًا يع���دل وال يقهر، ويج���دد وال ينهب، 
ويتعارف وال يس���تعمر أو يهيم���ن ،وإن كانت 
األمة التي تعرف بعناد مزاجها ورفضها تسلط 
آخر عليها أن تدرك أن عدم االعتراف بالهزيمة 
يعني أن الحرب مس���تمرة وس���جال فإن الغرب 
االستعماري يعرف ذلك أيضًا وال زال هدفه األول 
واألساسي أن يزرع قيم الخضوع وحس االنهزام 
في روح األمة، وأن يقتلع من األمة وخالياها خيار 
المقاومة،.. لهذا ولغيره فعلينا وعلى أمتنا  عدم 
الخضوع  الذي يراد من اجتماعات العرب بالكيان 
الصهيون���ي.. فاالختالف مع الع���دو على حذو 
دولت���ه وكمية المياه التي يريدها ومش���اريعه 
لتوطين الالجئين وغيرها من المخططات طرق 
ومواص���الت واقتصاد وعالقات م���ع العرب، أن 
على جدول أعمال حكومات عربية فإنها لم تكن  
ولن تكون يوم���ا جزءًا من ج���دول أعمال األمة.. 
لقد رفضت أمتنا الكي���ان الصهيوني وقاومته 
وقاومت س���يطرة الغرب وقاومته في زمن كان 
جس���دها فيه مثخنًا بج���راح هزائمه في القرن 
التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين.. واليوم 
عندما ترتفع راية اإلس���الم وينهض مش���روع 
االستقالل في بقعة تلو األخرى من عالم اإلسالم 
الكبير فاألجدر أن يس���تمر الرفض وتستأنف 
المقاوم���ة. علينا أن نؤكد عل���ى وحدة كل قوى 
األمة على أس���اس: الصراع مع التحالف الغربي � 
الصهيوني الذي يمس كينونة األمة ووجودها 
وهويته���ا وحقها التاريخي في وطنها وبالدها 

وقرارها المستقل.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي
بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر

مــرايا

لله درُّ غّزَة كيف اس���تطاعت التعايش مع هذا الحزن 
اليوم���ّي دون أن تفقد األمل، وكيف جدولت س���نين 
حصارها أربَع ساعات حياة ُمفعمة بالموت، وبقية يوٍم 

ال مّتسع فيه لغير الحّر صيفًا والبرد شتاًء!
كثيٌر من الش����عوب تصوم وتفطر عل����ى صوت المدفع، 
لكن غّزة تمارس كّل حياتها على إيقاع القصف اليومّي، 
وما بين قصٍف واس����تراحة راجمات تقتنص غّزُة هامشًا 
ضّيقًا للبحث عن الش����هداء، وإزالة ال����ركام عن الضحايا، 
دون أن تك����ون أصوات المدافع إيذانًا بإمس����اٍك أو إيذانا 
بفطور، فغّزة صائمٌة منذ سنين، وبالكاد تجد قوتها، لكنه 

ُمغّمٌس بالحصار والوجع والمؤامرات.
لل���ه دّرها من عصّية ال تس���تكين...يأتيها الموت من كل اتجاه 
فُتصّعُر خّدها للذل، وتمضي للحتف عن طيب خاطر ...َتميد بها 
 على جرحها وال تزحف شبرًا من تحت مقاتل!

ُّ
الدنيا لكّنها َتَعض

لكّن غ���زة مصدومة م���ن أولئك المحس���وبين على الدين 
وهم يجلدونها كل يوم بألس���نٍة حداٍد لكي يرضى عنهم 
الُمشّغلون الكبار...مصدومٌة من هؤالء الذين يقدمون لألّمة 

أمثلًة صارخًة عن شيوخ الفتنة والطغيان.
ومصدومٌة كيف أّن الدوالرات تبي���ح المحظورات، وتنتج 
شيوخا من رشاوى. كأن غزة مصلوبة فوق رمال الوقت، وكل 

الحثاالت يتناوبون على جلدها!
مرضاها يصرخ���ون فتغلق العروبة معابره���ا، وجرحاها يئّنون 

فيجعل المحيُط أصابعه في أذنيه ويصّر ويستكبر استكبارا!
تنام على قلق وتصحو على قل���ق، لكنها تضّمد جراحها 

بالصبر، وتربط على قلوب فتيتها باليقين...
كّل المعابر إلى غّزة موصدة، وحدها المؤامرات تتس���ّلل إليها 
 يباغت األطفال في مدارس���هم 

ٌ
عبر الجّو والبّر والبحر، وصاروخ

فيأخذ منهم الروح، ويترك آلبائهم كّراساتهم الملّطخة بالدم، 
وشيئًا من أطرافهم المتناثرة على امتداد مسرح الجريمة... آٍه 
كم هي ذكّية تلك الصواريخ الصهيونّية في اصطياد األطفال 

والنساء، وفي تعميم الكارثة على بالٍد بأكملها! 
تتمة صفحة 15

لله دّرها من
 مدينة ال تستكين!

االستقالل/ وكاالت:
أك���د مس���ؤولون أن مذيع���ا 
األخب���ار ومص���ورا  لنش���رات 
تلفزيون  بمحط���ة  تلفزيونيا 
والية #ن���ورث_ ف���ي 

لقي���ا  كاروالينا األميركي���ة، 
حتفهم���ا، ي���وم االثنين، إثر 
سقوط شجرة على سيارتهما 
أثناء تغطيتهما آلثار عاصفة 

مطيرة في مقاطعة بولك.
وقال���ت محط���ة »دبلي���و واي 

إن  التلفزيوني���ة،  إف«  إف 
المذيع #مايك_مكورمي���ك، 
الصحافي #آرون_ والمص���ور 

سميلتزر، لقيا حتفهما بعد أن 
سقطت شجرة على سيارتهما 

على طريق سريع.
تينان���ت  جيف���ري  وذك���ر 
مدي���ر اإلطفاء ف���ي تريون أن 
مكورميك كان قد أجرى معه 
مقابلة للتو، وإن���ه تلقى بعد 
الحادث.  دقائق مكالمة ع���ن 

ووص���ل تينانت إل���ى الموقع 
ليكتشف أن الضحيتين هما 
الرج���الن الل���ذان التقيا معه 

للتو.
وأفادت المحطة أن مكورميك 
كان يعم���ل معها منذ 2007 
كمراس���ل ف���ي البداي���ة ثم 
وانضم  ذل���ك.  بع���د  كمذيع 
سميلتزر للمحطة في فبراير/

شباط من هذا العام. وكالهما 
من مواليد 1982.

شجرة تقتل صحافيين
 أميركيين أثناء تغطية عاصفة

االستقالل/ وكاالت:
استطاع صبي يبلغ من العمر 9 سنوات 
من والية كارولينا الجنوبية األميركية، أن 
يجمع 6 آالف دوالر في ساعتين، من بيع 
عصير الليمون، بهدف مساعدة شقيقه 

المريض.
وكان الطفل أن���درو إميري يرغب في 
مس���اعدة والدي���ه في دف���ع فواتير 
العالج لشقيقه األصغر ديالن، الذي 
يعاني من مرض Krabbe وهو عبارة 
عن حالة عصبية نادرة وغالًبا ما تكون 

مميتة.
وي���وم الس���بت الماضي أنف���ق إميري 
بي���ع  ل���وكالء  ف���ي س���وق  س���اعتين 
الشاحنات المستعملة، بشركة »ساوث 
ويل���ز« ف���ي غرينوود، حيث ب���اع عصير 
الليمون وبع���ض األقمصة التي تحمل 
لشقيقه  شعار #TeamDylan الموجه 

المريض.
وق���د جم���ع 5860 دوالرا و1300 دوالر 
تم جمعها في ي���وم الجمعة عبر موقع 

.GoFundMe

أنقرة / االستقالل:
ربع ق���رن مضت، وال ت���زال بلدية والي���ة بارطن، 
ش���مالي تركيا، مواظبة على تقديم وجبات إفطار 
وسحور للفقراء والمحتاجين طيلة شهر رمضان، 

اتباعا لتوجيه نبوي كريم.
البداي���ة كانت في 1993، عندما أسس���ت بلدية 
بارط���ن مطعًم���ا خيًري���ا لتقديم وجب���ات إفطار 
وس���حور س���اخنة في رمضان للعائالت الفقيرة 
وذوي االحتياجات الخاصة، بمساهمة مادية من 
متطوعين وش���ّبان وهبوا أنفسهم لهذا العمل 

الخيري.
ومن���ذ ذلك الحين، ل���م ينقطع ه���ذا التقليد 
الرمضان���ي؛ حي���ث يب���دأ تحضي���ر األطعمة 
الساخنة في ساعات الصباح الباكر، على أيدي 
8 طهاة في مطعم تابع للبلدية، ثم توضع في 
أوعية خاصة لكل عائلة ُأدرج اسمها سلفا في 
الئح���ة العائالت الفقيرة، من قبل أمناء األحياء 

)المخاتير(.
وفي هذا العام من رمضان، يقّدم مطعم البلدية 3 
أصناف من الوجبات الس���اخنة في اإلفطار ومثلها 
في السحور، ل�550 أسرة فقيرة في 18 حيا بالوالية.

وعن ذلك، قال »جمال أقين«، رئيس بلدية بارطن، 
لألناض���ول، إنهم يع���ّدون طعام���ا طازجا يوميا، 
ويوصلونه إل���ى منزل كل عائلة فقيرة في أوعية 

نظيفة ومعّقمة.
وأكد أنهم يبذلون قصارى جهودهم إلشباع جميع 

الفق����راء في بارطن، وخصوصا في ش����هر رمضان، 
عمال بالحديث النبوي الشريف: »ما آمن بي من بات 

شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به«.
وبّي���ن رئيس البلدية أن العدي���د من المواطنين 
يساهمون بش���كل كبير في دعم العمل الخيري 
ف���ي رمضان وإطعام المس���اكين والفقراء، قائال: 
»منهم من يدعم المش���روع الخيري نقدا ومنهم 

من يقدم األغذية«.
ولفت إل���ى أن البلدية تعد في هذا العام وجبات 
اإلفط���ار والس���حور ل����1600 ش���خص موزعين 
عل���ى 550 أس���رة. أقين لف���ت إلى أن���ه من بين 
المس���تفيدين من الوجب���ات، مواطنون من ذوي 
االحتياجات الخاصة، وال يس���تطيعون تحضير 

طعام اإلفطار والسحور ألنفسهم.

طفل يجمع 6 
آالف دوالر في 

ساعتين لمساعدة 
أخيه المريض

بلديــة تركيــة تواظــب علــى إطعــام 
الفقــراء فــي رمضــان منــذ ربــع قــرن

قال األمين 


