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شهاب: زيارة الوفد المغربي للكيان 
طعنة للشهداء ومكافأة للقاتل

غزة/ االستقالل: 
أكد مس����ؤول المكتب اإلعالم����ي لحركة 
الجهاد اإلس����المي في فلس����طين داود 
شهاب أن زيارة الوفد المغربي إلى كيان 
االحتالل طعنة للشهداء ومكافأة للقاتل، 

وال تمثل المغرب الشقيق.
وقال شهاب في تغريدة له على حسابه في 
تويتر:« ال للتطبيع، وال لوف���د التطبيع الذي 
ينتس���ب للمغرب  الذي يزور كيان العدو!«. 
ودعا شهاب األشقاء في المغرب لتعرية هذا 

الوفد وفضح���ه، كذلك دعا 
المقدسيين لمنع هذا الوفد 
األقصى  المسجد  زيارة  من 

أو أي معلم في القدس.
إلى أن وفدًا مغربيًا  يش���ار 

وص���ل أم���س األح���د إل���ى 
الكي���ان الصهيون���ي ف���ي زيارة 

تطبيعي���ه ف���ي الوقت ال���ذي يقتل 
فيه الفلس���طينيون على أيدي  جنود 

االحتالل على حدود غزة.

»العودة « 
مستمرة

مـاذا وراء خطـة 
»إنقـاذ غـزة«؟

 الطفل الجمل.. 
اختار مدرسة 

»الشهداء« في 
الدنيا واآلخرة 

غزة/ حممود عمر:
توا�صل الإدارة الأمريكية 

م�صاعيها لاللتفاف على احلقوق 
الفل�صطينية من خالل احلديث 
عن تقدمي ت�صهيالت اقت�صادية 
لقطاع غزة، مع ا�صتمرار تنكرها 
حلقوقهم الوطنية امل�صلوبة منذ 

عقود، فيما يرى مراقبون اأن 
امل�صاعي القت�صادية الأمريكية 

جتاه الفل�صطينيني الغاية 
الرئي�صية منها توفري اأكرب 

قدر ممكن من احلماية والأمن 
للكيان ال�صهيوين من خالل 

جتنيبه اأي مواجهة ع�صكرية 
مع غزة التي 

0تعاين من ح�صار  0

غزة / �صماح املبحوح: 
ي�صعى الحتالل الإ�صرائيلي اإىل 
ت�صريع قوانني عن�صرية، تهدف 

اإىل  زيادة القتل وارتكاب املزيد من 
اجلرائم بحق ال�صعب الفل�صطيني،  

بعيدا عن اأعني الكامريات واأقالم 
ال�صحفيني، بعد مناق�صة اللجنة 

الوزارية الإ�صرائيلية للت�صريع اقرتاح 
قانون مينع ت�صوير اأو 

توثيق جنود الحتالل 

غزة/ قا�صم الأغا:
اأّكد اأمني �صر املجل�س الثوري حلركة 
الفل�ص��طيني  الوطن��ي  التحري��ر 
)فت��ح( اللواء ماج��د الفتي��اين، اأن 

التوّج��ه الع��ام لدى قيادة ال�ص��لطة 
�ص��رف  نح��و  ي�ص��ري  الفل�ص��طينية 
باق��ي روات��ب موّظف��ي ال�ص��لطة يف 
قط��اع غ��زة )%50(، قب��ل حل��ول 

عي��د الفطر. وكانت ال�ص��لطة ب� 4/ 
يوني��و اجل��اري �ص��رفت م��ا ن�ص��بته 

)ن�ص��ف  فق��ط   50%
0راتب( ملوّظفيها بالقطاع،  0 0 0

الفتيانـي لـ »االستقـالل«: توّجــه لصـرف باقـي 
رواتـب موظفي السلطـة بغـزة قبـل العيــد

قانـون منع تصوير جنود 
االحتالل.. ضوء أخضر للقتل 
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طرح �إ�سر�ئيلي �أمريكي 
لإنعا�ش �لو�سع �ملعي�سي

 زف بالورود 
تنفيذ�ً لو�سيته

 ع�سية عيد �لفطر

أسواق غزة تبحث 
عـن مشترين!

أيتام غزة.. صيام 
عن  المساعدات 

فـي رمضـان 

0 0

0 0

0 00 000

استهـداف 
مطلقي الطائرات 

الورقيـة..
 عجز اسرائيلي 
في مواجهتها

مساجد غزة تعج 
بالحياة بالعشر 

األواخر من رمضان 

�ل�سجن لـ )5-10( �سنو�ت



رأي

واهم من يعتقد ان »إس���رائيل« تبحث عن حلول لمشاكل قطاع 
غ���زة الحياتي���ة, أو تحاول ان تخفف الحصار عن غزة, فسياس���ة 
»إسرائيل« قائمة دائمة على عدم تقديم تنازالت لصالح »األعداء« 
إال في حالتين فقط األولى ان يكون التنازل مقابل تنازل اكبر من 
الطرف اآلخر يعود بالفائدة المباش���رة على »إسرائيل« وهذا كان 
واضح���ا وجليا في توقيع معاهدة كام���ب ديفيد مع مصر عندما 
انسحبت »إس���رائيل« من سيناء وأقامت عالقات مباشرة مع مصر 
أدت لتفتيت وحدة األمة العربية, وتحييد اقوي جيش عربي في 
المنطقة, وفك عزلة إسرائيل في الشرق األوسط, وتنفيذ مشاريع 
اقتصادية بالش���راكة مع مصر تعود بالفائ���دة الكبيرة على هذا 
الكيان المجرم, باإلضافة إلى الغزو الفكري والثقافي واالنفتاح على 
طبقة من »المثقفين التطبيعيين« الذين دافعوا عن »إسرائيل« 
وبرروا لها جرائمها, ودعوا إلى إقامة عالقات مباشرة معها والدفع 

باتجاه »السالم« معها كخيار استراتيجي ال بديل عنه.  
أم���ا الحالة الثانية التي يمكن »إلس���رائيل« ان تقدم فيها تنازال 
لصال���ح »أعدائها« فهي الضربات العس���كرية المتالحقة ونهج 
المقاومة الذي ال يعرف المس���اومة والتفريط, والذي يرد الصاع 
صاعين, وهذا برز واضحا وجليا في انسحاب »إسرائيل« من قطاع 
غزة تحت ضربات المقاومة الفلسطينية والعمليات االستشهادية 
النوعي���ة الت���ي نفذه���ا المقاوم���ون واالقتحامات المس���تمرة 
للمس���توطنات الصهيونية من قبل الفدائيين الفلس���طينيين 
والتي جعلت المستوطن الصهيوني يشعر انه غير امن ويقامر 
بحياته عندما يمكث داخل المستوطنة, فاندحرت »إسرائيل« عن 
القط���اع بعد ان كانت تؤكد أنها لن تنس���حب أب���دا من غزة, وان 
مستوطنة نيتس���اريم المقامة على أراضي غزة تساوي تل أبيب 
وال يمكن إخالؤها بأي ح���ال من األحوال, لكن المقاومة أجبرتهم 
على االنس���حاب والفرار من غزة بفع���ل أدائها الجهادي المقاوم 
والمتميز وال���ذي أربك االحتالل ودفعه للفرار, ونفس األمر حدث 
في بيروت في حرب تم���وز 2006م عندما اندحر الصهاينة أمام 

بسالة وصمود المقاومة اللبنانية.   
الكابينت الصهيوني اجتمع باألمس للبحث عن وسائل لتنفيس 
الحص���ار ال���ذي يفرضه على قط���اع غزة, وهو ينته���ج في ذلك 
مس���لكين األول التهدي���د والوعيد حيث يتح���دث االحتالل عن 
العودة إلى جرائم تصفية القيادات الفلس���طينية وتم تسريب 
أسماء يقول االحتالل إنها وضعت على قائمة االستهداف, كما 
هدد بتصفية الش���خصيات التي تقوم على تنظيم مس���يرات 
العودة, وأكد على تشديد الضربات ضد المتظاهرين المشاركين 
في مس���يرات العودة خاصة من يحاول اقتحام الحدود أو إطالق 
الطائرات الورقي���ة الحارقة, وقد قام أول من أمس باس���تهداف 
مجموعة من المواطني���ن الذين كانوا يحاول���ون تطيير طائرات 
ورقية باتج���اه منطقة الغالف الحدودي فاس���تهدفتهم طائرة 
اس���تطالع صهيونية بصاروخ ليرس���ي االحتالل أبش���ع سياسة 
عرفتها البش���رية وهى صاروخ مدمر باتجاه طائرة ورقية يطيرها 
أطفال فلسطينيون, أما المسلك الثاني فهو المساومة والضغط 
للقبول بأقل القليل من خالل تقديم عروض باهته للفلسطينيين 
عبر وس���طاء دوليين وعرب, والحديث عن تس���هيالت وتخفيف 
للحصار في مقابل وقف مسيرات العودة وإعادة الهدوء إلى قطاع 
غزة, وم���ا يعرضه االحتالل دائما إجراءات ش���كلية مؤقتة كفتح 
معبر كرم أبو سالم إلدخال مس���اعدات, وتوسيع مساحة الصيد 
إلى تسعة أميال, والسماح للتجار بالتنقل خارج القطاع, وغيرها 
من اإلجراءات الش���كلية التي سرعان ما تنتهي بمجرد أن تحقق 

»إسرائيل« مآربها. 
الفلس���طينيون ال ينتظ���رون حلوال لمش���اكلهم م���ع االحتالل 
الصهيون���ي الذي يفرض الحصار على قط���اع غزة للعام الحادي 
عش���ر على التوالي, وال ينتظر من »إس���رائيل« تحسين األوضاع 
المعيش���ية لس���كان القطاع, الشعب الفلس���طيني ينتظر من 
السلطة الفلس���طينية رفع العقوبات عن قطاع غزة, وحل األزمات 
العاجل���ة كأزمة الكهرباء, وإعادة صرف رواتب الموظفين, وس���د 
النقص في المستش���فيات من األدوية والمستلزمات الطبية, ال 
بد ان تمارس ضغوطات على الس���لطة الفلسطينية من قيادات 
فتح وقيادة منظمة التحرير الفلس���طينية لرف���ع كل العقوبات 
عن القط���اع, والعودة إلى ملف المصالحة الفلس���طينية وفق ما 
تم التوافق والتوقيع عليه في اتف���اق القاهرة, وما أقرته اللجنة 
التحضيرية في مؤتمر بي���روت 2017م والذي ضم كل الفصائل 
الفلس���طينية, ال نريد ان يتش���تت جهدنا في صراعات جانبية 
تس���تنزف طاقاتنا وتضعف من قوتنا, نري���د ان يتركز الجهد 
الفلس���طيني كله تجاه االحتالل الصهيوني ال���ذي يحاول دوما 
إضعاف جبهتنا الداخلية وتش���تيت مواقفنا وإدخالنا في دوائر 
كثيرة من الصراع, كي يستطيع ان يحقق أطماعة وينفذ برامجه 

ومخططاته بالشكل الذي يريد وبالكيفية التي ترضيه.       

سياسة التنفيس 
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رام الله/ االستقالل:
اعتب���رت اللجن���ة الوطني���ة الفلس���طينية لمقاطعة 
"إس���رائيل" BDS يوم أم���س  األح���د، العقوبات التي 
تفرضها السلطة الفلس���طينية على قطاع غزة وصمة 
عار، من الناحي���ة األخالقية والوطنية، ومس���اهمًة في 
الحصار اإلسرائيلي المس���تمر منذ عام 2007 بتواطؤ 
عربي رس���مي وصمت ودعم دوليي���ن، بغض النظر عن 

الدوافع والنوايا.
وقالت حرك���ة المقاطعة في بيان وصل "االس���تقالل" 
إن السلطة تواصل تش���ديد العقوبات الجماعية على 
ش���عبنا في القطاع، متحديًة موقف الغالبية الساحقة 
من ش���عبنا، في وقت يواصل أبناء ش���عبنا مقاومتهم 
الشعبية الباسلة التي تتجلى اليوم في مسيرة العودة، 

ورغم المجزرة اإلسرائيلية المستمرة.
ولفتت إلى أن���ه رغم تواطؤ جهات عّدة في اس���تمرار 
الحص���ار الخانق واإلجرامي على ش���عبنا في غزة، إال أن 
"إس���رائيل" هي الت���ي تتحمل المس���ؤولية القانونية 
الرئيسية، بموجب القانون الدولي، عن الجرائم المقترفة 
في حصار غزة كونها سلطة االحتالل بسبب سيطرتها 

الفعلية برًا وبحرًا وجوًا على القطاع وعلى الحياة فيه.
وش���ددت الحركة على أنها تنظر بخط���ورة فائقة إلى 
الكارث���ة الت���ي تلّم بش���عبنا في قطاع غ���زة المحاصر 
والمدمر، بالذات في الش���هور األخي���رة؛ إذ يعتبر العام 

ا في غزة. الماضي والحالي األشد سوًء

ولفتت إلى أن 97% من المي���اه الجوفية أصبحت غير 
صالحة لالس���تخدام، وسط انتش���ار األمراض المزمنة 
والخطي���رة، في وقت زادت فيه أزم���ة انقطاع الكهرباء 

المستمرة منذ عشر سنوات
ووفق حرك���ة المقاطعة فإن انقطاع الكهرباء في قطاع 
غزة وصل لمدة تزيد عن 20 ساعة متواصلة يومًيا، مما 

حول حياة وعمل الناس إلى جحيم ال يطاق.
ونوهت إلى أن ما يثير االس���تهجان ويس���تلزم ضغًطا 
ش���عبيًا لوقفه أن قيادة السلطة الفلسطينية تستمر 
من���ذ مارس 2017 ف���ي تقليص روات���ب ومخصصات 
الموظفي���ن العموميين واألس���رى وعوائل الش���هداء 
باإلضاف���ة إلحالة حوالي 15,000 موظ���ف إلى التقاعد 

القسري المبكر.
وأضافت: "بل زادت في الشهور األخيرة خصم الرواتب 
وتأخيرها أو عدم الصرف في حق العائالت المستحقة 

لمعونة الشؤون االجتماعية".
وأوضح���ت أن قطاع غزة، تحول بفعل الحصار والعدوان 
اإلس���رائيليين وإغ���الق معبر رفح من قبل الس���لطات 
المصرية-رغم الدعم التاريخي الذي قدمه شعب مصر-
ال إلى أكبر سجن مفتوح وحسب، بل إلى أكبر قبر مفتوح.

وأضافت: "ش���عبنا يواجه ما أس���ماه بعض المؤرخين 
والباحثي���ن، إب���ادة جماعي���ة تدريجية، والت���ي تزداد 
وتيرتها في الفترة األخيرة بفعل المجازر اإلس���رائيلية 
واس���تمرار االنقسام/ الصراع الفلسطيني على السلطة 

)تحت االحتالل( واإلجراءات العقابية من قبل السلطة".
ولفتت إلى أن العقوبات المفروضة على القطاع تشكل 
أيًضا انتهاًكا للحقوق التي يكفلها ويفرضها القانون 
األساسي الفلسطيني وتكفلها المعاهدات واالتفاقيات 
الدولية التي وافقت عليها السلطة دون تحفظ، كالعهد 
الدول���ي للحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية 
والذي أصبحت السلطة الفلسطينية طرًفا فيه منذ عام 

.2014
وأش���ارت حركة المقاطعة إلى أنه رغم مطالبة الغالبية 
الس���احقة من القوى بإلغاء هذه اإلج���راءات العقابية 
فوًرا في الدورة األخيرة للمجلس الوطني الفلس���طيني 
لمنظم���ة التحرير الفلس���طينية، وتعهد المس���توى 

التنفيذي بإلغائها، إال أنه لم يلغها.
وفرض رئيس  السلطة محمود عباس في إبريل 2017 
إج���راءات عقابي���ة على غزة بدعوى إجب���ار حماس على 
تسليم القطاع لحكومة الوفاق، وأعقبها فرض عقوبات 
جدي���دة على خلفية التفجير الذي اس���تهدف موكب 
رئيس الوزراء الذي اتهمها أيًضا بالمسؤولية عنه وهو 

ما نفته بشده وكشفت تفاصيله وزارة الداخلية الحًقا.
وشملت "عقوبات أبريل" خصم 30% ل� 50% من رواتب 
موظفي السلطة ثم وصل بعد عام إلى 70%، وتقليص 
كمية الكهرباء التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من 
أموال المقاصة، والتحويالت الطبية، وإحالة اآلالف إلى 

التقاعد المبكر اإلجباري.

حركــة المقاطعــة: BDS عقوبــات
 السلطــة وصمــة عــار ومشاركــة بالحصــار

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زار وف���د مغربي تطبيع���ي، أمس األح���د،  دولة 
االحتالل على أن تشمل الزيارة التي تستمر عدة 
أيام زيارة للكنيس���ت وجول���ة ميدانية بالقدس 
المحتلة، وزيارة للمراكز والمتاحف ومنها متحف 

المحرقة وبعض الجامعات.
وتأتي زيارة الوفد المغربي إلسرائيل، في الوقت 
الذي تتس���ع فيه حم���الت المقاطع���ة الدولية 
إلس���رائيل، وعقب إلغاء المنتخ���ب األرجنتيني 
مباراته مع المنتخب "اإلس���رائيلي" والتي كانت 

ستجرى في القدس المحتلة.
الخارجي���ة  وزارة  ع���ن  بي���ان ص���ادر  وحس���ب 
"اإلس���رائيلية"، فأن ي وفد من المغرب  بدأ أمس 

االحد زيارته إلى "إسرائيل".
ويض���م الوفد ال���ذي يمثل منظم���ات المجتمع 
المدن���ي، 11 ش���خصًا، من بينهم مهندس���ون 
وكتاب ومخرجون ورجال أعمال، ممن يرون أهمية 
في الحوار والتواصل مع نظرائهم في "إسرائيل"، 

على حد تعبير الوزارة.

وتس���تغرق الزيارة خمس���ة أيام يجتمع خاللها 
أعضاء الوفد م���ع أعضاء برلمان في الكنيس���ت 
وغيرهم من المس���ؤولين، كما سيزورون معاهد 
لبحوث الش���رق األوس���ط، ومتحف المحرقة "ياد 

فاشيم"، ومركز تراث يهود شمال أفريقيا.
ومن المقرر أيضا أن يتجول أعضاء الوفد في عدد 
من المدن مثل حيفا والقدس، بما في ذلك زيارة 
األماكن اإلسالمية المقدسة. ومن المنتظر، مثلما 
أفادت وزارة الخارجية "اإلس���رائيلية": "لقاء مثير 
يجتمع فيه أعضاء الوفد مع طالب "إسرائيليين" 
يش���اركون ف���ي دورة لتعليم اللغ���ة المغربية 

اليهودية المحكية".
وتأتي زي���ارة الوفد المغربي ل� "إس���رائيل"، في 
الوقت الذي تتس���ع حمالت المقاطعة الدولية ل� 
"إس���رائيل"، وعقب أن قرر المنتخب األرجنتيني 
إلغ���اء مباراته مع المنتخب "اإلس���رائيلي" والتي 
كانت س���تجرى على اس���تاد الماحل���ة بالقدس 

المحتلة.
وتزامنت زي���ارة الوفد المغرب���ي التطبيعي، مع 

موقف المغ���رب تجاه أهالي قطاع غزة بإرس���ال 
مستش���فى ميداني للقطاع، حيث وصل السفير 
المغربي في مصر أحم���د التازي على رأس قافلة 
مغربية يض���م طاقمها 165 ش���خصًا من أطباء 
وفنيين للمستش���فى الميداني المغربي المقرر 
إقامته ف���ي غزة، وذلك ضمن قافلة مس���اعدات 
إنسانية عبرت من خالل معبر رفح البري بالتنسيق 
بين س���فارة دولة فلس���طين بالقاهرة والجهات 

األمنية المصرية.
وفي آذار/ مارس الماضي، استهل وزير الخارجية 
المغرب���ي ناصر بوريط���ة، زيارته الرس���مية إلى 
األراضي الفلس���طينية، وهي األولى لمس���ؤول 
مغربي رفيع المس���توى إلى الق���دس المحتلة، 

بزيارة المسجد األقصى.
وتجول الوزير المغرب���ي، الذي ترأس بالده لجنة 
القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر اإلس���المي 
التعاون اإلسالمي حاليا، في باحات المسجد وزار 
قبة الصخرة المشرفة برفقة عدد من المسؤولين 

المقدسيين

وفد مغربي تطبيعي يزور »إسرائيل«
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واس����تدرك: "على الرغم من انس����داد 
األفق، وتفّرد حركة حماس بش����ؤون 
القط����اع، وخصوص����ًا الش����ق المالي، 
ورفضها تس����ليم الجباية )الداخلية(؛ 
األمر ال����ذي يؤثر على إي����رادات وزارة 

المالية )برام الله(".
وقال: "ال يكاد يخلو اجتماع أو لقاء على 
مستوى اللجنتين التنفيذية لمنظمة 
التحرير، والمركزية لحركة فتح، إاّل وغزة 
حاض����رة، والجميع يبح����ث عن مخرج؛ 
للتخفيف من المعاناة التي تعيشها، 
ويحاول البعض أن يحّولها إلى معاناة 
إنس����انّية، رغم أنها سياسية بامتياز، 

تمّس جوهر مشروعنا الوطنّي".
وأض����اف: "التعّن����ت ب����ا س����بب من 
جانب حم����اس، وإصرارها على التفّرد 
بالق����رارات وتعطي����ل كل ما يمكنها 
تعطيله بقّوة األمر الواقع هناك )في 

قطاع غزة(، أثر س����لًبا عل����ى مجريات 
األمور".

الوطني����ة  "المس����ؤولية  أن  وتاب����ع   
تقتض����ي من ال����كل الوطن����ي إيجاد 
الحلول بأنفس����نا؛ ألنه ال أحد سيأتينا 
بحل سحري من خارج حدود فلسطين".

 وح����ول تأثي����ر أزمة روات����ب موّظفي 
اإلجباري  والتقاعد  بالقطاع  الس����لطة 
المبّكر على وحدة أبن����اء حركة "فتح" 
وتماس����كها، أكد أمين س����ر الحركة 
أن األزم����ة تؤثر على مجم����ل الوضع 

الفلسطيني، وليس فقط على فتح".
 وقال: "لكن علينا أن نقول للمتسبّبين 
لكل هذه األزمات عل����ى األرض كفى 
له����ذا االنقس����ام، ولنب����دأ بالخطوات 
الت����ي تعط����ي  الفعلّي����ة  العملي����ة 
الفلسطيني، في قطاع غزة وخارجها، 
القادر على صنع المعجزات األمل، رغم 

كل الظ����روف والمؤام����رات اإلقليمية 
والدولية التي ُتحاك ضد قضيته". 

ومنذ إبريل الماضي من العام الماضي، 
تفرض الس����لطة إج����راءات "عقابية" 
ضد القط����اع، تمثلت بتقليص كمية 
الكهرباء الواردة له من جانب االحتال، 
وفرض خصومات على رواتب موظفي 
الس����لطة تتراوح ما بين 30 - 50 %، 
وإحال����ة اآلالف منه����م إل����ى التقاعد 
اإلجباري الُمبك����ر، إضافة إلى تقليص 

التحويات الطبية للمرضى.
وفي تعليقه على اجتماع "الكابينت" 
الوضع  "بح����ث  بحج����ة  اإلس����رائيلي 
اإلنس����اني في قطاع غ����زة"، باألمس، 
الفتياني: "إسرائيل تبحث عمن  قال 
يحمل عنها عبء األزمات التي تسّببت 
بها، وهي تريد أن تصرف األنظار عن 
حصارها الظالم وجرائهما المتواصلة 

ضد شعبنا في غزة".
ولفت إلى أن "إس����رائيل تس����عى مع 
دول عّدة )لم يسّمها( لجعل قطاع غزة 
أزمة إنس����انية، يقدمون له قليًا من 

الماء والدواء والكهرباء".
وزاد: "قط����اع غ����زة مش����روع وطن����ي، 
المس����اعدات  بوابة  إل����ى  واله����روب 
اإلنسانية على حساب هذا المشروع، 
أو إيج����اد بدائ����ل ومرجعي����ات أخرى 
لتشرف على برامج إغاثة للقطاع بمثابة 
المس����اهمة بش����كل أو آخر بمشاريع 
تصفية قضيتنا الفلسطينية، والتي 
اصبح واضًحا من هم الش����ركاء فيها، 
ا من إس����رائيل والواليات المتحدة  بدًء

األمريكية، وبعد األطراف اإلقليمية".
الوطنية،  وع����ن مصي����ر المصالح����ة 
دع����ا حركة "حم����اس" إل����ى "تحقيق 
متطلباتها كاملة بشكل عملّي، وفق ما 

تم االتفاق عليه ". 
وأضاف أمين س����ر المجل����س الثوري 
لحركة "فت����ح": "نحن )في حركة فتح( 
نريد مصالح����ة حقيقية، تعّزز صمود 
الشعب، وبالتزام حقيقي من حماس، 
ولي����س أن تنتقي ما ينفعها، وتترك 

ما ال ينفعها".
 ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"  في 
12 أكتوبر 2017، اتفاقًا لتطبيق بنود 
المصالحة في القاهرة برعاية مصرية، 
ت����م بموجبه تس����ليم حركة "حماس" 
الوزارات والهيئات والمعابر كاّفة في 
قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الوطني، 
الس����لطة  المئات من موظفي  وإعادة 
الُقدامى لوزاراتهم هناك، فيما بقيت 
وموظفي  الداخلية"  "الجباية  مشكلتا 
الس����ابقة، عقبتين  حكومة حم����اس 

كبيرتين أمام إتمام المصالحة.

»االستقــالل«: توّجــه لصــرف باقــي  الفتيانــي لـ
رواتــب موظفــي السلطــة بغــزة قبــل العيــد 

غزة/ قا�سم الأغا:
اأّكد اأمني �سر املجل�س الثوري حلركة التحرير الوطني الفل�سطيني )فتح( 
اللواء ماجد الفتياين، اأن التوّجه العام لدى قيادة ال�سلطة الفل�سطينية 

ي�سري نحو �سرف باقي رواتب موّظفي ال�سلطة يف قطاع غزة )50%(، 
قبل حلول عيد الفطر. وكانت ال�سلطة بـ 4/ يونيو اجلاري �سرفت ما 

ن�سبته %50 فقط )ن�سف راتب( ملوّظفيها بالقطاع، يف حني �سرفت راتًبا 
كاماًل لنظرائهم يف ال�سفة الفل�سطينية املحتلة. واأو�سح اللواء الفتياين 

لـ "ال�ستقالل" اأن �سل�سلة م�ساورات جتري بني اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير، وكذلك اللجنة التي �ُسكلت ب�ساأن غزة، مع حكومة الوفاق 

الوطني ووزير املالية فيها "لبحث هذا املو�سوع )اأزمة الرواتب(، واخلروج 
ب�سيغة ُتخّفف من معاناة اجلميع يف قطاع غزة".

غزة/ االستقال:
أك���د رئيس الهيئ���ة الوطني���ة العليا 
لمسيرات العودة وكسر الحصار الشيخ 
خالد البطش، أن شعبنا لن يسمح للعدو 
اإلس���رائيلي بمواصلة احتاله لمدينة 

القدس.
جاءت تل���ك التصريح���ات خال حفل 
تكريم عوائل مس���يرة الع���ودة، الذي 
نظمه المؤتمر الدولي لدعم االنتفاضة 
الفلس���طينية، بفن���دق المتحف على 
ش���رف يوم القدس العالمي، الخميس 

الماضي.
وقال البطش :"بعد 51 عامًا على احتال 
الجزء الش���رقي للقدس نهض شعبنا 
ليعل���ي من ش���أن المدين���ة المباركة، 
وليق���ول بأنه لن يس���مح باالس���تفراد 

بالقدس حتى نستعيدها".
ولف���ت  إلى أن مس���يرات العودة وكس���ر 

الحصار مس���تمرة، منبها إلى أنه من خال هذه المسيرات أعاد 
شعبنا تعريف القضية الفلسطينية.

وبين البطش أن ش���عبنا اليوم يرفع شعار العودة إلى فلسطين 
كل فلسطين، وأن ال شرعية أو بقاء لليهود المحتلين على أرضنا.

وأضاف "سنستمر في مسيراتنا في ذكرى يوم القدس العالمي 
لنعلن من خالها بأن القدس لنا وليس���ت للعدو الغاصب، وأن 

القدس ال تقبل القسمة على شعبين".
وأش���ار البطش إلى أن سلمية هذه المس���يرات جاءت ليعطي 
الرس���الة واضحة، أن المايين من أبناء شعبنا واألمة ماضون في 

مشروع استرداد القدس.
وش���دد البطش على أن هذه األمة تنتصر إذا كانت موحدة، وإذا 
استمرت في مقاومتها، منوهًا إلى أن موازين القدس ستتغير، 

ولكن ال نستعجل النتائج.
وقال به���ذا الصدد :"ال نريد تكرار األخطاء السياس���ية .. عندما 

استعجلنا في عام 1987 حدثت نكبة "أوسلو"".
وأشار البطش إلى أن ارتقاء الشهداء في الرابع عشر من مايو حتى 
ال يكونوا شهود زور على مرحلة تسرق فيها القدس، مشددا على 
مضيهم في هذه المسيرة رغم الجراح، ورغم التطبيع مع العدو، 

ورغم تخلي كثير من أشقائنا عنا.

القيادي البطش: شعبنا لن يسمح 
للعدو اإلسرائيلي باالستفراد بالقدس

الخليل/ االستقال: 
أكدت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء 
واألس���رى أن األسير حس���ن حسنين حسن 
ش���وكة )30 عاًما( من مدينة بيت لحم مازال 
يواصل إضرابه المفتوح ع���ن الطعام لليوم 
التاس���ع على التوالي، رفًضا لقرار س���لطات 
االحت���ال اإلس���رائيلي تحويل���ه لاعتقال 

اإلداري.
وأوضح���ت المؤسس���ة أن األس���ير ش���وكة 
اعتق���ل بتاري���خ 2017/09/29، وذل���ك بعد 
ش���هر من تحرره من سجون االحتال بتاريخ 
2017/08/31، وش���رع في إضراب مفتوح عن 

الطعام بتاريخ 2017/10/11 بعد أن حولته لاعتقال اإلداري التعس���في بدون 
أن يوجه له أي اتهام.

وأش���ارت إلى أن إضراب األس���ير ش���وكة اس���تمر لمدة 35 يوًما، وعلقه بتاريخ 
2017/11/14 بعد أن استجابت سلطات االحتال لمطلبه بإلغاء االعتقال اإلداري 

الصادر بحقه وتوجيه الئحة اتهام له.
ولفتت إلى أن محكمة "عوفر" العسكرية حكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر 
على التهمة الموجهة له في الئحة االتهام، وكان من المقرر أن يفرج عنه بتاريخ 
2018/06/03، إال أن س���لطات االحتال أخلت باالتفاق السابق وحولته لاعتقال 
اإلداري التعس���في، وأعلن بنفس اليوم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام 

حتى اإلفراج عنه.
جدير بالذكر أن األسير حسن شوكة متزوج؛ وله عدة اعتقاالت سابقة في سجون 

االحتال على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد اإلسامي.

لليوم التاسع
األسير حسن شوكة 

يواصل إضرابه عن الطعام
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وقال جاكي خوجي الذي يعمل محررا للشؤون الفلسطينية 
في إذاعة جيش االحتالل في مقالة بصحيفة معاريف أن 
"الخطة تقوم على ضخ أموال بماليين الدوالرات إلى أسواق 
وبنوك قطاع غزة، وفيما تسعى "إسرائيل" لتخفيض حجم 
اليأس واإلحباط في صفوف الغزيين، كي ال تتدهور األمور 

نحو مواجهة عسكرية".
وأوضح أن الس���لطة الفلس���طينية في رام الله برئاسة أبو 
م���ازن تواصل خنق غ���زة اقتصاديا، العتقاده���ا أن ذلك 
يضعف حم���اس، والحقيقة أن كال الطرفين رام الله و)تل 

أبيب( تعمالن انطالقا من مصالحهما الخاصة.
وذك���ر خوجي أن "هذه الخطة التي تس���عى "إس���رائيل" 
لتس���ويقها تتزامن مع توجه مشابه في اإلدارة األمريكية 
برئاس���ة الرئيس دونالد ترامب، حيث تواصل منذ شهور 
صياغة خطة إليجاد حلول لألزمة اإلنس���انية الناشبة في 
غزة، تشمل إقامة منطقة صناعية للعمل من قطاع غزة في 
سيناء، وفتح المعابر الحدودية مع مصر و"إسرائيل"، وبناء 

محطة تحلية مياه، ومبادرات أخرى".
واس���تدرك قائال إن: "هناك خطة أكث���ر تواضعا يقودها 
المبعوث الشخصي للرئيس ترامب إلى المنطقة جيسون 
غرينبالت، تتضمن توفير حلول سريعة وعاجلة للمواطن 
الغزي، على اعتبار أن أحد المشاكل الخطيرة التي يعانيها 
الفلسطينيون في غزة تتمثل بغياب العملة النقدية في 
جيوبهم، ولذلك قررت الدول الثالث "إس���رائيل" واألردن 
والواليات المتحدة ض���خ المزيد من هذه العمالت المالية 

إلى تلك الجيوب 

وناقش المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر "الكابينت" 
أمس األحد، عدة مقترحات ل�"تخفيف الحصار  على  غزة"، 

على الرغم من دخول الحصار سنته ال� 12 على التوالي.

ال تعويل على �أمريكا
القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي، أحمد المدلل، قال 
إن حركت���ه ال تعول مطلقًا على أي دور أمريكي يس���اهم 
في تحس���ين ظروف حياة الفلسطينيين، مؤكدًا في ذات 
الوقت أن الحركة لم تستقبل أي طرح أو ورقة عمل تهدف 

لتحسين الظروف الحياتية بغزة.
وقال المدلل ل�"االس���تقالل": "ال يمك���ن التعويل على دور 
أمريكي وهي الس���بب في المأس���اة التي نعيشها، وهي 
التي أبدت انحيازها الكامل لالحتالل االسرائيلي في كافة 
المواقف والمستويات، لذلك نحن لن نقبل مطلقًا أي دور 

أمريكي في حل هذا الصراع".
وأوضح أن أمريكا عندما تتحدث عن ظروف الفلسطينيين 
الحياتية الس���يئة فإنها تدس السم في العسل، مضيفًا: 
"نحن نؤكد أن مش���كلة الفلس���طينيين ليس���ت قضية 
إنس���انية حياتية إنما قضية سياس���ية وطنية وال يمكن 
ألمريكا أن تقدم أي شيء للتخفيف عن مآساتنا التاريخية".

ولف���ت المدلل النظر إلى أن أمريكا تمارس دورًا مش���بوهًا 
عندما تتحدث عن إنعاش الوضع بغزة، وتابع: "إن الهدف 
األمريكي الرئيس هو تمرير مشروع صفقة القرن من خالل 

فصل غزة عن الضفة وهذا ما ال يمكن السماح بحدوثه".
وبّين أن الحديث عن تحسين الحياة في غزة يجب أن يكون 

ضمن رؤية دولية تضمن الحقوق الفلس���طينية، وتضمن 
التزام دولة الكيان بتنفيذ كافة القرارات األممية وقرارات 
مجل���س األمن الخاص���ة بحق العودة ووقف االس���تيطان 

وانسحاب االحتالل.
وج���دد القيادي في الجهاد اإلس���المي تأكي���ده على أن 
مسيرات العودة وكسر الحصار، "ليست ذات مطلب حياتي، 
إنما مطلب وطني وهو عودة الحقوق للشعب الفلسطيني 
وهذا هو المطلب الرئيسي، أما الهدف المرحلي هو كسر 
الحصار عن أهلن���ا وصد صفقة القرن التي تس���تهدف 

القضية الفلسطينية".

ثمار �حلر�ك �ل�شعبي
أم���ا حازم قاس���م المتحدث باس���م حركة حم���اس، فقال 
ل�"االس���تقالل": "إن تحس���ين ظروف الحياة في قطاع غزة 
هي واحدة من المس���ؤوليات الملقاة على كاهل المجتمع 
الدولي"، مش���ددًا على أن ش���عبنا الفلس���طيني لن يقبل 
باستمرار أي صيغة من صيغ الحصار الذي يجب أن يرفع 

بشكل دائم.
وأوضح أن الحصار اإلس���رائيلي المفروض على قطاع غزة 
يتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي اإلنس���اني، 
"وبالتالي رفع الحصار هو حق من حقوق ش���عبنا في قطاع 

غزة".
واعتبر أن الحديث عن مش���اريع للتخفيف عن قطاع غزة، 
"هي واحدة من ثمار الحراك الشعبي في مسيرات العودة 

الكبرى وكسر الحصار".

حفظ �أمن �لكيان
ويرى المحلل السياسي المتخصص في الشأن اإلسرائيلي 
وديع أب���و نصار، أن األس���اس الذي تبن���ى عليه أي خطة 
إلنعاش قطاع غزة، هو حفظ أمن "إس���رائيل"، ولمنع وقوع 

مواجهة عسكرية جديدة بين غزة والكيان الصهيوني.
وقال أبو نصار ل�"االستقالل": "الهدف من كل ما يتم نشره 
م���ن خطط ومبادرات هو الحفاظ على أمن  االحتالل وليس 
إنقاذ الفلسطينيين، ألنه من المعلوم أن استمرار الضغط 

على غزة سيولد انفجارًا متوقعًا".
ولفت النظ���ر إلى أنه ورغم بقاء  االحتالل في موقع الحياد 
إزاء عقوب���ات الرئيس محمود عباس ضد غزة، إال أن أقطاب 
سياس���ية داخل الكيان تنظر لهذه العقوبات أنها تحمل 
خطورة على أمن "إسرائيل" وتزيد من المسؤوليات الملقاة 

على كاهل الكيان تجاه غزة.
وأضاف: "إس���رائيل ترى أن تخلي عب���اس عن غزة يعني 
تحميلها المزيد من األعباء والمس���ؤولية تجاه غزة، وهذا 
الفهم يش���كل قاع���دة ثانية يمكن التص���ور من خاللها 

السبب وراء الحديث عن خطط إنعاش غزة".
وأشار أبو نصار إلى أن مسيرات العودة ساهمت بلعب دور 
كبير في جذب انتباه العالم تجاه غزة، وجعلته أمام ضرورة 
إيجاد مخرج لألزمات الحياتية بغزة، خوفًا من اشتعال غزة 
في وجه  االحتالل بش���كل يصعب السيطرة عليه، خاصة 
في ظل فش���ل كافة الرهانات على وقف مس���يرة العودة 

ونهايتها.

طرح إسرائيلي أمريكي إلنعاش الوضع المعيشي

مــاذا وراء خطــة »إنقــاذ غــزة«؟

غزة/ حممود عمر:
تو��شل �الإد�رة �الأمريكية 

م�شاعيها لاللتفاف على 
�حلقوق �لفل�شطينية من 

خالل �حلديث عن تقدمي 
ت�شهيالت �قت�شادية لقطاع 

غزة، مع ��شتمر�ر تنكرها 
حلقوقهم �لوطنية �مل�شلوبة 

منذ عقود، فيما يرى مر�قبون 
�أن �مل�شاعي �القت�شادية 

�الأمريكية جتاه �لفل�شطينيني 
�لغاية �لرئي�شية منها توفري 
�أكرب قدر ممكن من �حلماية 
و�الأمن للكيان �ل�شهيوين من 

خالل جتنيبه �أي مو�جهة 
ع�شكرية مع غزة �لتي تعاين 

من ح�شار م�شتمر منذ 2007. 
وكان كاتب �إ�شر�ئيلي ك�شف 
ما قال �إنها تفا�شيل �خلطة 

�الإن�شانية �خلا�شة بو�شع 
�شل�شلة ت�شهيالت معي�شية 

على قطاع غزة، ت�شاهم فيها 
»�إ�شر�ئيل« و�لواليات �ملتحدة 

و�الأردن.

غزة/ االستقالل:
دع���ت الهيئة الوطنية العليا لمس���يرة الع���ودة الكبرى 
وكسر الحصار العتبار يوم الجمعة المقبل 15 يونيو  يوًما 
للتراحم والمواس���اة وزيارة بيوت الشهداء والجرحى، مع 
إقامة صالة العيد بمخيمات العودة الخمسة شرقي قطاع 

غزة.
وقالت الهيئ���ة في مؤتمر صحفي في خت���ام فعاليات 
جمع���ة "مليونية القدس" اليوم ش���رق مدين���ة غزة، إن 
مس���يرات الع���ودة للجمعة ال�11 "تس���جل مزي���ًدا من 

اإلنجازات رغم أنف العدو اإلسرائيلي".
وشددت على استمرار "مس���يرات العودة السلمية التي 
جاءت للدفاع عن حق ش���عبنا بالعودة ورفض مخططات 
تصفية القضية الفلس���طينية"، داعية إلى أن تش���مل 
الضف���ة الغربية والقدس المحتلتي���ن والداخل المحتل 

ودول الجوار.
وش���كرت الهيئة حركات المقاطعة والمتظاهرين المس���اندين للحق 
الفلس���طيني ومنتخب األرجنتين الذي ألغى مباراته الودية لكرة القدم 

مع االحتالل في مدينة القدس المحتلة، مرحبة بالوقت نفس���ه بقوافل 
كسر الحصار القادمة إلى غزة.

وج���ددت الدعوة لوقف كل أش���كال الصراع في األمة العربية، مش���يرة 

إلى أن الواليات المتحدة األمريكية تس���تدعي هذه الصراعات 
إلشغال األمة عن عدوها المركزي.

وح���ذرت من مح���اوالت تصفية القضية الفلس���طينية وتمرير 
الصفقات المش���بوهة ك�"صفقة القرن" وخلق عدو جديد لألمة 
بديل عن االحتالل اإلس���رائيلي، مؤكدة أن مسيرة العودة عززت 

من وحدة الموقف الفلسطيني.
وحّملت الهيئة االحتالل ودول العالم المس���ؤولية عن استمرار 

الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة منذ 12عاًما.
واستشهد ش���ابان وأصيب أكثر من 500 بالرصاص واالختناق 
بقمع ق���وات االحتالل "مليوني���ة القدس" ش���رقي القطاع في 
الجمعة ال�11 لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، ليرفع عدد 
الشهداء في غزة منذ انطالق فعاليات المسيرة يوم 30 مارس/ 

أذار إلى 122 شهيًدا، ونحو 14 ألف مصاب.
وش���يعت جماهير غفيرة ظهر يوم الس���بت جثامين ش���هداء 
"مليوني���ة الق���دس" الذي���ن استش���هدوا  ي���وم الجمعة خالل 
مشاركتهم بفعاليات مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع 

غزة.

الهيئة الوطنية تؤكد استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار
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فرحة العيد 
المواطن أبو محمد س���كر، ٌيقل���ب النظر مع 
أطفاله بي���ن البضائ���ع المعروضة في أحد 
محالت المالبس بسوق الشجاعية الشعبي 
وس���ط القطاع، لعله يجد حاجتهم وُيدخل 

فرحة العيد بقلوبهم بأقل األسعار. 
ويقول س���كر خالل حديثة ل�"االستقالل":" 
األطفال ال يفرقون إن كانت ظروف أسرهم 
صعبة أم ال، فكل م���ا يعرفونه هو أن فرحة 
العيد ال تكتمل اال بشراء مالبس جديدة، لذا 
ال بد أن نضيق على أنفس���نا إلدخال الفرحة 

بقلوبهم". 
ويتردد س���كر، على األسواق الشعبية التي 
تبيع المالبس واألحذية بأس���عار منخفضة 
إلى حٍد ما، باس���تمرار لش���راء م���ا تحتاجه 
اس���رته من بضائع في األعياد والمناسبات 

السعيدة. 
وأضاف:" نظرًا للظروف المادية الصعبة التي 
عصفت بنا ومازلنا نعيش تحت تأثيرها، ال 
أجد أفضل من األس���واق الشعبية لشراء ما 
يحتاجه أطفالي من مالبس وأحذية وغيرها، 
بالمحاالت  النخف���اض أس���عارها مقارن���ة 
الراقية"، مش���يرًا إلى أن���ه يعيش وعائلته 
على مخصصات الش���ؤون االجتماعية التي 

ُتصرف لهم كل ثالثة أو أربعة شهور. 
وبين أنه استدان مبلغ 400 شيكل، من أحد 
أش���قائه لش���راء ما يحتاجه أطفاله  للعيد، 
على أن يردها مع صرف دورة الشؤون المرة 
القادمة، مشيرًا إلى أنه يحاول شراء مالبس 
يس���تفيد منها أبناؤه في العام الدراس���ي 

القادم مثل بنطالونات الجينز.

الأطفال بدون ك�سوة 
وال يختل���ف حال المواطنة أم أحمد س���الم 
ع���ن حال الكثير من اآلباء واألمهات اللواتي 
أجبرن على التكيف م���ع األزمة المالية على 
قدر المستطاع في ظل حصار خانق ورواتب 

منعدمة .
وتقول س���الم خالل حديثها ل�"االستقالل": 
" زوجي موظف س���لطة وجل م���ا يتقاضاه 
يذه���ب لس���داد ق���رض للبن���ك والديون 
المتراكم���ة علي���ه للباعة، حت���ى أصبحت 
أوضاعنا المادية تحت الصفر، ولم نتنفس 
بعد من مستلزمات رمضان ومصاريفه، التي 
أرهقت كاهل زوجي وجعلته أش���به بالذي 
ُيص���ارع الموت من أجل العيش، فكيف لي 

بأن أطلب كسوة للعيد؟". 
وأكدت س���الم على أنها لن تشتري كسوة 

ب���أن يقوموا  العيد لصغارها وس���تكتفي 
بارتداء أفضل الموجود لديهم من مالبس، 
واقناعهم بتجميع عيدياتهم ومصروفهم 
الشخصي بحصالة لش���راء مالبس جديدة 
لهم بعي���د األضحى، الفتًة إل���ى أن الوضع 
المادي صعب على الجميع وبالكاد ٌيدبرون 
لقمة العيش ألبنائهم، ل���ذا الكثيرات من 

النساء سيفعلن ما تفعله. 
وتتمني سالم أن يشهد قطاع غزة انفراجة 
برف���ع العقوب���ات التي تفرضها الس���لطة 
الفلس���طينية منذ أكثر من عام، وان تعيد 
الرواتب لموظفيها قبل حلول عيد األضحى 

بعد نحو شهرين. 

موت �سريري 
أما البائع خالد الش���يخ الذي أنهكه التعب 
من كثرة التجول في سوق الشجاعية وسط 
مدين���ة غزة، وه���و يدفع عربت���ه الممتلئة 
باالكسسوارات واأللعاب التي يكثر شراؤها 
في األعياد والمناس���بات، فيش���كو ضعف 
حركة الش���راء مع اقتراب حلول عيد الفطر 

المبارك. 
ويقول الشيخ، وعالمات اإلرهاق تبدو واضحة 
على مالمحه:" وضع األس���واق كرب والحركة 

الشرائية دخلت في مرحلة الموت السريري 
بس���بب أزمة رواتب موظفي السلطة وسوء 
األوضاع االقتصادية, فنس���بة المبيعات ال 

تتجاوز ال�%10". 
ويتابع الشيخ خالل حديثة ل�"االستقالل":" 
الزبائن يأتون لألس���واق الشعبية على أمل 
ادخال الفرحة بقلوب أطفالهم بأقل تكلفة، 
وبالرغم من انخفاض األسعار ال يستطيعون 
الش���راء لقلة ما في اليد، وإذ قرروا الش���راء 
يرهقون الباعة في المفاصلة للحصول على 

مزيد من التخفيضات على األسعار". 
وأوضح أنه كغيره من الباعة يعول كثيرًا على 
األيام القيلة المتبقية قبل حلول عيد الفطر 
لتنشيط الحركة الشرائية وتعويضهم عن 

خسائرهم التي تكبدوها طوال العام. 

مير على ا�ستحياء
وعلى باب أحد محالت المالبس في س���وق 
النصي���رات، يقف البائع أيم���ن دامو الذي 
أتعبه الصراخ بالتنزيالت على بضائعه عبر 
مكب���رات الصوت، إال أنه لم ُيفلح في خطف 

أنظار الُمشترين. 
ويقول دامو ل�"االستقالل": " تشهد األسواق 
في غزة حالة ركود غير مس���بوقة منذ فرض 

الرئيس محمود عباس العقوبات على غزة و 
خصم روات���ب الموظفين، فالوضع الراهن ال 
يسمح للمواطن بأن يش���تري كسوة العيد 
ألبنائه ف���ي الوقت الذي ي���كاد يدبر لقمة 

عيشهم". 
وأردف دامو : " موس���م عيد الفطر من أقوى 
المواسم التي يعتمد عليها البائع وهو يعد 
رزق السنة كلها، لكن هذا الموسم يمر على 
استحياء، فالكثير من الناس بات العيد لهم 
كأي يوم من ايام السنة، باعتبار أن لديهم 
أولويات تحد من إمكانية االستعداد لألعياد 

كما كان سابقًا في ظل انعدام الرواتب  "
للظروف االقتصادية  وأضاف بيأس:" نظرًا 
الصعبة التي نعيش���ها ، قم���ت بتجهيز 
عروض خاصة للعيد منذ بدء العشر األواخر 
في رمضان وصلت للبيع بسعر الجملة حتى 
أجذب المشترين  لكن هذه العروض أيضا 
فش���لت، فلم تتجاوز نسبة مبيعاتي %30 

من بيع األعوام الماضية".
وبي���ن أن حج���م المبيعات ال ت���كاد تكفي 
لسد جزء بسيط من الديون المتراكمة عليه 
لصالح التجار الموردين، وأن المخازن مليئة 
بالبضائع وإن بقيت ب���دون تصريف خالل 

األيام القادمة سيتكبد خسائر فادحة.

 عشية عيد الفطر

أســواق غــزة تبحــث عــن مشتريــن!
غزة/ دعاء احلطاب: 

مع اقرتاب حلول عيد الفطر املبارك، 
باتت اأ�سواق قطاع غزة خجولة، 

فالطرقات �سبه خالية من امل�سرتين 
ووجوه الأطفال باتت حزينة فال 

مال ل�سراء مالب�س جديدة لهم ول 
األعاب تدخل ال�سعادة اإىل قلوبهم، 

وباعٌة ي�سطفون على اأبواب حمالهم 
التجارية ينظرون اإىل بع�سهم والأ�سي 

يعلو مالحمهم، فالب�سائع مرتا�سة 
هنا وهناك واخل�سائر �ستلحق بهم ل 

حمالة.   وي�ستقبل اأهايل القطاع عيد 
الفطر املبارك هذا العام وهم يقبعون 

حتت احل�سار الإ�سرائيلي للعام احلادي 
ع�سر على التوايل، وا�ستمرار فر�س 

الإجراءات العقابية من قبل ال�سلطة 
الفل�سطينية عليهم منذ اأكرث من عام، 

والتي انعك�ست �سلبًا على قدرتهم 
ال�سرائية، وجعلتهم عاجزين عن تلبية 

احتياجات اأبنائهم حتى يف الأعياد. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد حماد سلمان ابو مغصيب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411923832   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد خليل حسن الشبراوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
801954165( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد احمد سالمه ابو سويرح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)921440863  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعل���ن جي���ش االحت���الل اإلس���رائيلي 
ظهر أم���س  األحد، ع���ن اعتقال ثالثة 
فلس���طينيين بعد اجتيازهم الس���ياج 
الفاص���ل م���ع األراضي الفلس���طينية 

المحتلة.
وذك���ر موقع "مفزاك" العبري أن الجيش 

اإلس���رائيلي اعتقل فلس���طينًيا قبالة 
قاعدة "زيكيم" شمال القطاع، بينما جرى 
اعتق���ال اثنين آخرين ق���رب كيبوتس 

"ناحل عوز" شرق مدينة غزة.
وقال الموقع العبري، إن الجيش لم يعثر 
بحوزتهم على سالح، ونقلهم للتحقيق 

لدى جهاز "الشاباك".

وارتفع���ت وتيرة تس���لل ش���بان من 
القط���اع المحاص���ر م���ن 11 عامًا إلى 
األراضي المحتلة خالل الفترة الماضية، 
وق���ال جيش االحتالل إن���ه ينظر ببالغ 
الخط���ورة لهذه الحوادث، الس���يما مع 
وصول بعضهم إلى قواعد عس���كرية 

إسرائيلية.

االحتالل يعلن اعتقال 3 فلسطينيين

 اجتازوا السياج الفاصل للقطاع



إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عصام احمد صالح علوش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)920956257  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / ناديا محمود احمد رصرص
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800426421( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ رامي ساكب حسن عطايا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903636496( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد عمار ديب جرادات
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402970032( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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وكان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي " جلعاد أردان 
" دعا الستهداف مطلقي الطائرات الورقية الحارقة 
في قط���اع غزة، والتي تس���ببت باندالع عش���رات 
الحرائق في المس���توطنات والمواقع اإلسرائيلية 

المحاذية للقطاع.
وق���ال أردان قبيل جلس���ة الحكومة األس���بوعية: 
"س���أطالب الكابينت اليوم بإقرار إطالق النار على 

مطلقي الطائرات الورقية الحارقة ". 
وفي وقت س���ابق أكدت مصادر إسرائيلية رفيعة 
في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش اإلسرائيلي، 
أن  الجي���ش يعتزم تغيير أوام���ر إطالق النار على 
مطلقي الطائرات الورقية المشتعلة تجاه األراضي 

اإلسرائيلية.
ووفقا لموقع "والال" العبري، ف���إن األوامر الجديدة 
للقوات ف���ي المي���دان، تهدف إلى اس���تهداف 
مطلقي الطائ���رات الورقية المش���تعلة من خالل 

إطالق النار المباشرة عليهم.
وأضافت المصادر، أن األوام���ر الجديدة جاءت في 
أعقاب الخس���ائر الفادحة التي تكبدها المزارعون 
اإلسرائيليون في غالف غزة، والتي تقدر بماليين 
الشواكل، بسبب الطائرات الورقية المشتعلة التي 
يطلقها الفلس���طينيين لحرق الحق���ول الزراعية، 

واآلليات الهندسية المنتشرة على السياج الفاصل، 
من أجل بناء الحاجز لمكافحة األنفاق مع قطاع غزة.

خطة ممنهجة
عضو اللجنة القانونية لمسيرة العودة الكبرى صالح 
عبد العاطي، اعتبر أن اطالق االحتالل االس���رائيلي 
صاروخًا من طائرة دون طي���ار باتجاه مجموعة من 
مطلقي الطائ���رات الورقية بع���د تهديدات عدة 
باس���تهدافهم، خط���ة ممنهجة بقرار عس���كري 
إس���رائيلي، ته���دف لقم���ع وتروي���ع المدنيين 
الفلس���طينيين، مح���ذرا م���ن مواصل���ة االحتالل 
اإلس���رائيلي ارت���كاب المزي���د م���ن الجرائم بحق 

الشعب الفلسطيني. 
وش���دد عبد العاطي ف���ي حديثه ل�"االس���تقالل" 
أن م���ا قام ب���ه االحتالل من اطالق ص���اروخ باتجاه 
مجموعة م���ن مطلقى الطائرات، يأتي بإطار عملية 
قتل لمدنيين سلميين خارج إطار القانون، بدليل 
عدم تش���كيلهم أي خطر على الجن���ود والمواقع 

العسكرية.
ونوه إلى وجود تضخيم من قبل االحتالل لألدوات 
المس���تخدمة من قبل المش���اركين س���لميًا في 
مس���يرات العودة، الفتا إل���ى أن التضخيم محاولة 

إس���رائيلية  لتبرير اس���تخدامه للق���وة المفرطة 
واالغتيال الممنهج .

ورأى أن م���ا يقوم ب���ه االحتالل اإلس���رائيلي بحق 
الشعب الفلسطيني عامة و تجاه مطلقى الطائرات 
خاصة، وما ينوى فعله، يرتقى لجرائم حرب، مطالبا 
مكت���ب االدعاء العام بمحكم���ة الجنايات الدولية 
بفت���ح تحقيق ج���دي بكافة الجرائ���م، كما طالب 

المجتمع الدولي بالضغط لوقف االنتهاكات. 
وأوض���ح أنه ف���ي حال أقدم���ت "إس���رائيل" على 
انهاء احتالله���ا لألراضي الفلس���طينية، وأنهت 
الحص���ار الخانق على قطاع غ���زة، واعترفت بإقامة 
دولة فلس���طينية عاصمتها القدس، س���تتوقف 
الطائرات الورقية بالتحليق والسقوط فوق المواقع 

العسكرية. 
وتعقيبا على اس���تهداف مجموع���ة من مطلقى 
الطائ���رات الورقية،  أظهرت ألوي���ة الناصر صالح 
الدين موقفها بتصري���ح مقتضب قالت فيه :" إن 
اس���تهداف طائرات االحتالل لمطلقي الطائرات 
الورقي���ة الحارقة من غزة، اليوم دليل على فش���له 
في مواجهتها، ونؤك���د أننا لن نصمت على إجرام 

االحتالل ولن يمر هذا العدوان دون عقاب. "

�إرهاب منظم
الكاتب والمختص بالشأن اإلسرائيلي عادل سمارة، 
أكد أن ما قام به االحتالل اإلسرائيلي باستهداف 
مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية، يدلل على  
طبيعة االحتالل اإلس���رائيلي االجرامية، واصفا ما 
حدث  باإلرهاب المنظم من قبل كيان صهيوني ال 

يردعه أي قانون دولي.
وش���دد س���مارة في حديثه ل�"االس���تقالل" على 
أن النضال الوطني الش���عبي الس���لمي في قطاع 
غزة، بات يقلق االحتالل اإلس���رائيلي كما النضال 
العس���كري، وما قام ب���ه يأتي في اط���ار محاولته 

للقضاء على أشكال النضال السلمي. 
ورأى أنه على الرغم م���ن طبيعة الطائرات الورقية 
واألدوات البسيطة المس���تخدمة لصنعها،  إال أن 
طبيعة االحتالل وتكوينه تكمن في عدم تحمله أي 
ضربة بأماكن تواجده، مشيرا إلى أن ما قام به ليس 
غريبا عليه كاحتالل صهيوني في ظل ما يقوم به 

من جرائم.
وأكد أن اس���تمرار ارتكاب االحتالل اإلس���رائيلي 
لمزيد م���ن الجرائم، يأتي في ظ���ل الواقع العربي 

والصمت إزاء ما يحدث للشعب الفلسطيني. 

استهداف مطلقي الطائرات الورقية..
 عجــز اسرائيلــي فــي مواجهتهــا

غزة/ �سماح �ملبحوح: 
بعد ف�سل كافة خيار�ت وو�سائل 

�لحتالل �لإ�سر�ئيلي لوقف 
مطلقي �لطائر�ت �لورقية على 

�حلدود �ل�سرقية لقطاع غزة، نحو 
�مل�ستوطنات و�ملو�قع �لع�سكرية 

�لإ�سر�ئيلية �لو�قعة خلف �ل�سياج 
�لفا�سل مع �لأر��سي �ملحتلة عام 

1948م،  نفذ �لحتالل �لإ�سر�ئيلي 
تهديد�ته ، با�ستهد�ف و�غتيال 

مطلقيها، من خالل �طالق �ساروخ من 
طائرة دون طيارة على جمموعة من 

�ل�سبان �سمال �لقطاع. 
وجنا جمموعة من مطلقى �لبالونات 

و�لطائر�ت �لورقية �مل�ستعلة يوم 
�ل�سبت �ملا�سي، من �ساروخ  ��ستهدفهم 

ب�سكل مبا�سر، �أطلق من طائرة 
�إ�سر�ئيلية بدون طيار �سرقي بلدة 

بيت حانون �سمال قطاع غزة. 

غزة/ االستقالل: 
أمضى األس���ير نائل البرغوثي 37 عامًا في الس���جون 

اإلسرائيلية، إذ قضى خاللها 74 عيدًا بعيدًا عن أهله.
وأوضح مركز األس���رى للدراس���ات، في بيان مقتضب، 
اليوم األحد،أن البرغوثي يقضي العيد 74 بين س���جون 
االحتالل، بظروف قاس���ية وصعبة جدًا على المستوى 
النفس���ى في ظل المعاملة القاس���ية والالإنس���انية 
المخالفة لحقوق االنس���ان ولالتفاقيات الدولية خاصة 

ما يتعلق بالشعائر الدينية .
في ذات الس���ياق، قال د. رأف���ت حمدونة مدير المركز 
أن هناك من األس���رى من أمضى في االعتقال 37 عامًا 
كاألس���ير نائل البرغوثى ، ومنهم من هو معتقل منذ 
العام 1983 كاألسيرين كريم وماهر يونس وقد أمضيا 

أكثر من سبعين عيدًا في السجون بشكل متواصل .
وأش���ار د. حمدونة إلى أن عددًا كبيرًا من األسرى فقدوا 
األمل في إحياء األعياد م���ع آبائهم وأمهاتهم، ألنهم 

رحلوا عن الدنيا وهم في السجون ، مذكرًا أن هنالك ما 
يقارب من س���تة آالف وخمسمائة أسير وأسيرة ال زالوا 
في السجون ، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ ومرضى 
، واحوج ما يحتاجون فى هذه المناس���بة للتاكيد على 

قضيتهم واستذكارهم والعمل على االفراج عنهم .
وأكدت المركز في بيانه، على قضية األسرى القدامى 
وعلى رأس����هم ) األس����ير كريم يونس المعتقل منذ 
العام 1983 ، واألسير ماهر يونس المعتقل منذ العام 
1983، واألس����ير محمد الط����وس المعتقل منذ العام 
1985 ، واألس����ير وليد دقة المعتقل منذ العام 1986 
، واألس����ير إبراهيم أبو مخ المعتقل منذ العام 1986، 
واألس����ير رش����دي أبو مخ المعتقل منذ العام 1986 ، 
واألسير إبراهيم بيادس����ة المعتقل منذ العام 1986 
، واألس����ير أحمد أبو جابر المعتق����ل منذ العام 1986، 
واألسير س����مير أبو نعمة المعتقل منذ العام 1986، 
واألس����ير محم����د داوود المعتقل منذ الع����ام 1987، 

واألس����ير بش����ير الخطيب المعتقل منذ العام 1988، 
واألس����ير محمود جبارين المعتقل منذ العام 1988، 
واألس����ير جمعة جمعة المعتقل من����ذ العام 1988، 
واألسير محمود أبو خرابيش المعتقل منذ العام 1988 
، واألس����ير سمير سرساوى المعتقل منذ العام 1988 
، واألس����ير رائد الس����عدى المعتقل منذ العام 1989 
، واألس����ير فارس بارود المعتقل من����ذ العام 1991 ، 
واألس����رى إبراهيم ومحمد ويحيى إغبارية المعتقلون 
منذ العام 1992، واألسير جبارين المعتقل منذ العام 
1992 ، واألسير ضياء اآلغا " الفالوجى " المعتقل منذ 
العام 1992 ، واألسير محمد فلنة المعتقل منذ العام 
1992 ، واألس����رى ناصر ومحمد أبو سرور المعتقلون 
منذ العام 1993 ، واألسير محمد و عبد الجواد شماسنة 
المعتقلون من����ذ العام 1993 ، واألس����ير عالء الدين 
الكركى المعتقل منذ العام 1993 ، واألس����ير محمود 

عيسى المعتقل منذ العام 1993.

األسرى للدراسات: األسير البرغوثى
)74( في السجون  على موعد مع العيد الـ
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فر�صة ذهبية 
ويقول موسى ل�"االس���تقالل":" المكوث بالمسجد أيامًا 
طويلة والتقرب إلى الله والخش���وع بالصالة واالحساس 
باس���تجابة الدعاء، ال يتحقق كما أيام السنة لذا أحرص 
على االعتكاف الكلي في العشر األواخر من شهر رمضان 

المبارك".
ويعتبر موس���ى االعتكاف بالمس���جد س���واء كان كليًا 
أو جزئيًا، فرص���ة ذهبية لالنقطاع عن مش���اغل الحياة 
والغوص ف���ي أعماق ال���ذات والتفرغ الكام���ل لتعزيز 

الجانب الروحاني والتقرب إلى الله. 
وأوضح موس���ى، أنه والمعتكفين بالمس���اجد يسيرون 
وفق جداول ُمنظمة الس���تغالل كل دقيقة تمضي في 
طاع���ة الله، تبدأ بعد صالة الفجر بت���الوة القران الكريم 
واالستغفار في حلقة خاصة بالمعتكفين حتى الشروق، 
وم���ن ثم تأدية صالة الضحى وت���دارس أحاديث نبوية 
ومجالس ذكر حتى إقامة صالة الظهر، ومن ثم يخصص 

وقت للقيلولة حتى العصر. 
ويتاب���ع:" بعد العصر تبدأ حلقة ال���ورد الجماعي، حيث 
يخصص كل يوم لق���راءة  أربعة أجزاء لختم القرآن في 

العشر األواخر، وكذلك ورد خاص باالستغفار والتسبيح"، 
مشيرًا إلى أن قيام الليل يبدأ عند الساعة الثانية عشرة 

من منتصف الليل حتى موعد السحور. 
وفيما يتعل���ق بتوفير الطعام للمعتكفي���ن، أضاف: " 
باالعتكاف الكلي ال ُيس���مح لنا بالخروج من المسجد إال 
للعم���ل، لذا نقوم على خدمة بعضنا وتوفير الطعام من 
منازلنا، فكل شخص يبعث له أهله ما تيسر من الطعام 
ونتشارك جميعًا على وجبتي السحور واالفطار، أو نجمع 
المال من بعضنا ونبعث بأحد من إدارة المس���جد لشراء 
الطعام والخدمات الضرورية التي نحتاجها"، مشيرًا إلى 
أنه في بعض األحيان يتكفل أهل الخير بتوفير الطعام 

للمعتكفين. 

روحانيات �إميانية 
ما أن تش���ير عق���ارب الس���اعة إلى الثانية عش���رة من 
منتصف الليل، حتي تبدأ الشابة أميرة البيطار)25 عاما( 
ومجموعة من صديقاته���ا اللواتي يقطن بنفس الحي، 
يتسابقن فيما بينهن للذهاب إلى المسجد بغية قيام 

الليل.  
وتقول البيطار ل�"االستقالل":" ال شك أن اعتكاف المرأة 

ف���ي بيتها له ثواب���ه، لكن االعت���كاف والصالة جماعة 
في المسجد ُتش���جعنا على االجتهاد بالطاعات، كما أن 
لها أجواؤه���ا االيمانية الهادئة بالمس���جد واجتماعنا 
عل���ى الذكر والتوحي���د والدعاء يبعث بداخلنا ش���عورًا  

بالطمأنينة والسكنية و ُيشعرنا بجمال القيام". 
وأعربت البيطار عن س���عادتها لكون المس���اجد تفتح 
أبوابها للنس���اء لالعتكاف  وقيام الليل فيها بالعش���ر 
األواخر من ش���هر رمض���ان، من أجل التق���رب إلى الله 

واالستمتاع بروعة األجواء اإليمانية.
بابتسامة تعلو مالمحها، أضافت: "أذهب لصالة التراويح 
ث���م أعود للمن���زل إلتمام أعمال المن���زل، واعداد بعض 
المشروبات الس���اخنة والباردة للُمعتكفات، وفي تمام 
الس���اعة الثانية عش���رة أذهب لالعتكاف في المسجد، 
للصالة وقراءة القرآن الكريم واالستماع للدروس الدينية 

والدعاء واالبتهاالت الى الله حتى أذان الفجر األول".

�صنة �العتكاف
وبدورة، أكد الشيخ عمر نوفل، أن اعتكاف العشر األواخر 
من ش���هر رمضان سنة عن النبي صلى الله علية وسلم، 
حيث كان يعتكف بالمس���جد وبالسنة األخيرة بحياته 

اعتكف عشرين يومًا.   
وأوضح نوفل ل�"االس���تقالل"، أن الرس���ول عليه السالم 
قنن االعتكاف وحدده بالمس���اجد، لقوله تعالى:" وأنتم 
عاكفون في المساجد"، وال بد أن تتوفر النية باالعتكاف 
ل���دى الُمصلي عند دخوله المس���جد فيق���ول: " نويت 
االعتكاف بهذا المس���جد م���ا ُدمت في���ه"، موضحًا أن 
االعتكاف هو حبس النفس على  الطاعة مدة من الزمن 

قلت أو كثرت. 
ويضيف: "وقد رغب الرس���ول عليه الس���الم باالعتكاف 
لكثرة منافعه حينما يختلي العبد مع ربه فيكون مدعاة 
لتقييم النفس بش���كل أفضل"، مش���يرًا إلى أنه خالل 
تواجد الُمعتكف بالمسجد يحرص على الصالة و قراءة 
القرآن والتسبيح والتهليل و غيرها من العبادات، بعيدًا 

عن االنشغال بأمور الدنيا.
وعن حكم اعتكاف النس���اء في المساجد أكد نوفل، أنه 
ثبت أن النبي محمد صلى الله عليه وس���لم قد اعتكف 
واعتكفت معه بعض نسائه حتى قيل إن نساءه كلهن 
اعتكفن معه، وهذا دليل واضح على جواز ومش���روعية 
اعتكاف النساء في المساجد من باب االستحباب، مشيرًا 
إلى أن صالة المرأة في بيتها أعظم أجرًا لها من المسجد.

مساجد غزة تعج بالحياة بالعشر األواخر من رمضان 
غزة/ دعاء �حلطاب:

» �صلو�ت، �آيات مرتلة يهرع �إليها �ل�صغري قبل 
�لكبري، �أ�صو�ت تهليل وت�صبيح ت�صدح من 

�ملاآذن«، هكذ� تبدو م�صاجد قطاع غزة يف �لع�صر 
�الأو�خر من �صهر رم�صان �ملبارك، تعك�س �أجو�ًء 
�ميانية متميزة بتو�فد �أعد�د كبرية يف �ملُ�صلني 

الإحياء �صنة �العتكاف د�خل �مل�صاجد.  ومع 
دخول �لع�صر �الأو�خر من رم�صان، يحر�س �أالف 

�لغزيني يف خمتلف مناطق �لقطاع، على  قيام 
�لليل و�إحياء �صنة �العتكاف د�خل �مل�صاجد؛ 

�قتد�ًء بهدي �لنبي حممد عليه �ل�صالة 
و�ل�صالم، ويتفرغ �ملعتكف فيها لطاعة �هلل 

و�لبعد عن �لنا�س طمعًا بنيل �الأجر و�لثو�ب.  
فقبل غروب �صم�س �ليوم �لع�صرين من رم�صان، 

توجه �ل�صاب حممد مو�صى )29عام(  للم�صجد 
ُمعلنًا �عتكاف �لليايل �لع�صر �الأخرية من 

رم�صان �عتكافًا كليًا ينتهي بعد غروب �صم�س 
ليلة عيد �لفطر �ملبارك، حر�صًا منه على 

��صتثمار هذه �الأيام لزيادة ح�صيلته �الإميانية. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
استدعى الجيش اإلسرائيلي صباح أمس األحد 
ق���وات من االحتياط إلش���راكهم في مناورات 

عسكرية مفاجئة في هضبة الجوالن المحتل.
وذك���رت صحيف���ة "معاري���ف" العبري���ة أن 
المناورات ستس���تمر عدة أيام في ظل التوتر 
العسكري على الجبهة السورية والمفاوضات 
اإلسرائيلية الروسية حول الوجود اإليراني في 

الجنوب السوري.
يأتي ذل���ك بعد أيام من انته���اء الجيش من 
مناورات جوية حاك���ت هجمات جوية مكثفة 
على أهداف بالشمال وبالجنوب، حيث تدربت 
القوات الجوية على مهاجمة أهداف في وقت 

قصير في غزة حال اندالع مواجهة جديدة.

االحتالل يجري 
مناورات عسكرية 

غزة/ االستقالل:بالجوالن
نّظم وفد من التجمع  اإلعالمي الفلسطيني سلسلة زيارات 
لعدد م���ن الزمالء الصحفيي���ن، الذين أصيب���وا برصاص 
االحتالل اإلس���رائيلي، خالل تغطيتهم ألحداث "مسيرة 
العودة وكسر الحصار"، على طول الحدود الشرقية لقطاع 

غزة، مقدًما لهم التهنئة بالسالمة والشفاء العاجل.
وش���ملت الزيارات كل من الزمالء الصحفيين: ياسر قديح 
مصور صحيفة فلسطين، وعبد الله الشوربجي في محافظة 

خانيونس، ويحيى تمراز في محافظة الوسطى.
وضم الوفد الزائر، رئيس التجمع توفيق الس���يد سليم، و 
كال من أعضاء مجلس إدارته: رضوان أبو جاموس، وسهيل 
المقيد، وقاس���م األغا)منس���ق العالقات العاّمة(، ومحمد 
الجب���ور، وأنس بركة، وعبد الله عثم���ان، وعددًا من الهيئة 

اإلدارية بالمحافظتين.
واس���تمع الوفد من الزمالء المصابين لمالبسات إصابتهم 
برص���اص االحتالل الح���ّي، وكيف أث���رت اإلصابات على 
وضعهم الصحي، اآلخذ نحو التحس���ن والمعافاة مع مرور 

الوقت.

وخالل زيارة الزميلين "قديح" و"الشوربجي" تمّنى "السيد 
سليم" باسم الوفد السالمة التامة لهما، وللزمالء المصابين 
كاّفة، مشيدًا بالدور البطولي لفرسان اإلعالم الفلسطيني، 
الذين أبدعوا في فضح جرائم االحتالل بحق المتظاهرين 

السلمّيين بمسيرات العودة.
ونّب���ه إلى اس���تهداف االحت���الل المتعّم���د للصحفيين 
الفلس���طينيين، مؤكدًا على ضرورة مالحقة قادة االحتالل 
ومحاس���بتهم في المحاكم الدولي���ة على جرائمهم بحق 
حرية الصحافة المكفولة وفق األعراف والقوانين الدولية.

في السياق، أكد نائب رئيس التجمع اإلعالمي رضوان أبو 
جاموس خالل زيارة الصحفي "تمراز" بالمحافظة الوسطى 
أن تجّمع���ه يعمل بكل جد لفضح جرائ���م االحتالل بحق 
الصحفيي���ن والطواقم اإلعالمية، عبر إصدار بيانات دورية 

ترصد وتوثق تلك الجرائم. 
كم���ا ثّمن أنس بركة )منس���ق التجمع بالوس���طى( األداء 
المهن���ي والجه���د الكبي���ر والوطني���ة العالي���ة للزمالء 
الصحفيين في أداء رسالتهم الوطنية والمهنية في فضح 
جرائم االحتالل بحق ش���عبنا األعزل، وتضحيتهم الكبيرة 

من أجل إيص���ال صورة الحقيقة إلى العالم أجمع رغم كل 
التحديات.

وطال���ب "بركة" الجه���ات الدولي���ة كاف���ة بالوقوف عند 
مسؤولياتها، وتوفير حماية حقيقية وجدية للصحفيين 
الفلس���طينيين م���ن الجرائ���م المتكررة الت���ي يرتكبها 

االحتالل بحقهم.
في المقاب���ل، ثّمن الصحفي���ون  "قديح" و"الش���وربجي" 
و"تمراز" هذه اللفتة الكريمة من "التجمع اإلعالمي"، والتي 
رأوا  فيها تعبيرًا حقيقيًا عن مدى التضامن والتفاعل الذي 
يجّسده التجمع مع الجسم الصحفي الفلسطيني بشكل 

عام.
ومن���ذ انطالق مس���يرات العودة ب�30 م���ارس الماضي، 
ارتق���ى برصاص االحت���الل الصحفَيْين ياس���ر مرتجى 
وأحمد أبو حس���ين، فيما بلغت حصيل���ة اإلصابات في 
صف���وف الصحفيين نح���و )200(؛ األم���ر الذي يعكس 
مدى وحشية االحتالل وقمعه المتعمد للصحفيين في 
محاولة إلرهابهم وثنيه���م عن مواصلة دورهم الوطني 

وواجبهم المهني.

»التجمع اإلعالمي« ينظم سلسلة زيارات
 للصحفيين المصابين بمسيرات العودة 
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وكان الطفل هيثم محمد الجم���ل)15 عاما( من حي 
البرازيل جنوب محافظة رفح ، قد ارتقى شهيدا بعد 
اصابته بعيار ناري أسفل البطن ، خالل مشاركته في 
الجمعة العاشرة لمسيرة العودة الكبرى والتي حملت 

اسم "مليونية القدس" .

وداع مبكر 
تزداد جرعات الوج���ع وتفيض العيون الصابرة دمعا 
حينما تتوس���ط والدة الش���هيد هيث���م مقتنيات 
وألعاب  نجلها وتقلب يدها بين حقيبته المدرسية 
ومالبس العيد التي لم يس���عفها الوقت لتمتش���ق 
عبق جس���ده منتقلة لكرته الت���ي اعتادت أن ترافق 
هيثم لتشهد ولعه بها كما أحذية رياضة السكيت ، 
لتقول :" هيثم كل جمعة بيروح ع الحدود وبيشارك 
في مسيرة العودة ، ابني استشهد بمسيرة سلمية 
م���ش حرب ، كل اللي بدو اياه انه العالم يوقف معنا 

ونرجع ع بالدنا " .
وتضيف :" طفل صغير وواقف بأرضه ش���و بيشكل 
خط���ر ع الجندي الم���درع والدبابة ليقتل���وه ، هو ما 

بيشكل أي خطر عليهم بس هم اتعودو على  االجرام 
وش���ايفين انه كل العالم ما بيحاس���بهم ال عرب وال 
مس���لمين وال مجتمع دولي ، الكل بيحميهم وما حد 
بيحاس���بهم لهيك كل مرة بيتمادوا بالجرائم بحق 

شعبنا األعزل ".
وتوض���ح أم هيث���م أن نجلها كان ق���د جهز كمامة 
ليصطحبها معه في رحلته االس���بوعية إلى مسيرة 
الع���ودة على غير عادته ، وحين س���ألته عن س���بب 
تجهيز الكمامة أجابها الشهيد هيثم  قائال :" هذه 
الكمامة حتى أظل في الصفوف االمامية عند اطالق 

قنابل الغاز".
 وتذك���ر الوالدة المكلوم���ة أن هيثم أت���م المرحلة 
اإلعدادية وبعد حصوله على شهادة الصف التاسع 
طلبت من���ه والدته التس���جيل في إح���دى مدارس 
الثانوي���ة القريبة ، فأخبرها برغبته بالتس���جيل في 
مدرس���ة الشهداء البعيدة نس���بيا عن مكان سكناه 
لتتفاجأ األم وتسأله عن الس���بب رغم بعد المسافة 
فأجابها :" مدرس���ة الش���هداء ش���ئ آخر ، عن قريب 

بتعرفيه يما ".

وتقول :" قبل خروج هيثم كان يلعب مع ش���قيقته 
الصغيرة وأهداها طائرة ورقي���ة من الطائرات التي 
كان يعدها وجاءني مبتسما يخبرني بأن أجهز الكفن 
وال���ورود وانتظر عودته ش���هيدا ، فحاولت أن أخفي 
خوفي من كلماته وأخبرته بأنه سيعود سليما معافى 
إن شاء الله رغم أن كلماته أشعلت نيران الخوف في 
نفس���ي وبقيت طيلة الوقت وأنا قلق���ة حتى قررت 
بع���د صالة العصر أن ال أنتظر عودته وذهبت لمخيم 

العودة ألعيده للبيت ".
متأخرا كان وصول والدة هيثم فقبل أن  تقابله كان 
أحد قناصة االحتالل قد رصد هيثم بعين حقد واجرام 
ليطلق عيارا ناريا باتجاه الطفل األعزل ، لتنتهي براءة 
الطفل على يد جندي مدجج بالسالح ال يعرف من أي 

دولة آتى ليسرق وطن ذاك الطفل .

هيثم �شهيد 
وتقول والدة هيثم :" حين وصلت أخبروني أن هيثم 
قد أصيب ونقل إلى المستشفى للعالج ، حينها لم 
اتمالك نفسي وايقنت أن كلمات هيثم ستتحقق ، 

وبالكاد تمالكت نفسي حتى وصلت إلى المستشفى 
وحينها أخبرني األطباء أن ابني رحل شهيدا ".

وبنبرة صوت الصابر المحتس���ب كان والد الش���هيد 
هيثم قد استجمع رباطة جأشه محتسبا نجله البكر 
شهيدا عند الله ، ويقول :" الحمد لله ربنا أكرم هيثم 
بأفضل خاتمة ممكن انسان يتمناها ، نال الشهادة 
بهذا العمر وهو صائم وفي العشر األواخر من شهر 

رمضان المبارك ".
ويضي���ف :" قبل صالة الظهر أجان���ي هيثم وطلب 
من���ي مصروفه ليروح على مخيم العودة على الحدود 
كعادته كل جمعة ، اعطيته المصروف وقلت له الله 

يسهل عليك يابا ".
ويؤكد والد الش���هيد أن اقدام  جنود االحتالل على 
اس���تهداف الطف���ل هيثم يكرس مفه���وم الدولة 
الهمجي���ة التي تتص���رف على انها ف���وق القانون 
الدول���ي ، وأن جنود االحتالل باتوا موقنين أنهم في 
مأمن من أي محاسبة مهما بلغت شناعة الجرائم التي 
ارتكبوها وهو ما يعتبره الجنود ضوءًا أخضر للتمادي 

في جرائمهم.

زف بالورود تنفيذًا لوصيته

 الطفل الجمل .. اختار مدرسة »الشهداء« في الدنيا واآلخرة 

غزة/ حممد مهدي: 
متعجال دخل الطفل هيثم اجلمل 

بيته وتلك ال غرابة فيها ؛ وهو 
املتعجل دوما للعب مع اأ�شدقائه 

املنتظرين قرب باب املنزل،  بيد اأن 
الرفاق الذين اعتادوا االنتظار قد 
رافقوه لباحة البيت يحملونه على 

اكتافهم بعد اأن زينوه بعلم فل�شطني 
لتتناثر على جثمانه ال�شغري ورقات 

الورد املتطاير تنفيذا لو�شيته 
وتطبيقا مل�شهد زفته الذي ر�شمه يف 
خميلته. وتهادى برقة على اأكتاف 
ثوار الوطن ورفاق احلدود ، ليمكث 

بع�ض الوقت بني اأح�شان نظرات 
والدته املكلومة ورود اأبو لبدة  )35  

عاما( بفي�ض من الدموع وب�شوت 
خنقه البكاء ، لتلقي عليه نظرة 

الوداع خمتل�شة اأخر القبالت لنجلها 
البكر بعد ان �شرقت ر�شا�شات احلقد 

ال�شهيونية براءته من بني �شفوف 
املتظاهرين ال�شلميني على حدود 

الوطن ال�شليب .

غزة/ االستقالل:
ش����يعت جماهير غفيرة ظهر يوم السبت 
جثامين ش����هداء "مليونية القدس" الذين 
استش����هدوا  الجمع����ة  الماضي����ة خالل 
مش����اركتهم بفعالي����ات مس����يرة العودة 

الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وانطلقت مواكب التشييع من مستشفيات 
عدة باتج����اه منازل الش����هداء األربعة في 
محافظتي رفح وخانيون����س جنوب قطاع 
غزة، ومدينة غزة وجباليا إلى الش����مال من 

القطاع.
وألقى ذوو الش����هداء نظرة الوداع األخيرة 
على أبنائهم الذين ُلفوا بالعلم الفلسطيني، 
قبل أن ُيصلى عليهم وتتم مواراتهم الثرى 

في مقابر الشهداء بمناطقهم.

وردد المشيعون شعارات تطالب المقاومة 
االعت����داءات  عل����ى  بال����رد  الفلس����طينية 
المتظاهرين  بحق  المتكررة  اإلس����رائيلية 

على الحدود.
واستش����هد أمس أربعة مواطنين-بينهم 
طفل-وأصيب 618 بجراح مختلفة واختناق 
ي����وم الجمعة ج����راء قمع ق����وات االحتالل 
اإلسرائيلي للمشاركين في جمعة "مليونية 

القدس" شرقي قطاع غزة.
والش����هداء هم زياد جادالله عب����د القادر 
البري����م )25 عاًما(، والطف����ل هيثم محمد 
خليل الجمل )15 عاًما( ش����رقي خانيونس، 
وعم����اد نبيل أب����و درابي )26عاًما( ش����رقي 
جباليا، ويوس����ف الفصيح )29 عاًما( شرق 

غزة، برصاص االحتالل.

جماهيــر القطــاع تشيــع شهــداء »مليونيــة القــدس«
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كم���ا ينص القانون أيًضا على منع نش���ر أو تداول أي مقطع 
فيدي���و يظهر في���ه جنود االحت���ال عبر مواق���ع التواصل 
االجتماع���ي، بدعوى أن ذلك قد يؤثر س���لبا على معنويات 

الجنود ومواطني إسرائيل.
وف���ي تبرير اقت���راح القان���ون،  أن "إس���رائيل" تواجه منذ 
س���نوات "ظاهرة مقلقة"، تتمثل في "توثيق جنود الجيش 
اإلسرائيلي، بواسطة تصوير فيديو أو تسجيات صوتية من 
جهات معادية إلسرائيل وداعمة للفلسطينيين، وتستخدم 
هذه المضامين للمس ب�"إس���رائيل" وأمنها، ويجب  توفير 
"الظروف المثلى" للجنود كي يقوموا بواجبهم بدون الخشية 

من قيام أي ناشط أو منظمة بنشر صورهم.
وتخشى إسرائيل من قيام النش���طاء الحقوقيين بتصوير 
انتهاكات جنودها واعتداءاتهم على الفلس���طينيين في 
الضفة الغربية، وكذلك المقاطع التي تظهر جرائم الجنود 
ضد المتظاهرين في القطاع، خش���ية من اس���تخدام هذه 
المقاط���ع لمحاكمة قي���ادات جيش االحت���ال وجنوده في 

المحاكم الجنائية الدولية.

مزيد من اجلرائم
رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد 

اللحام، رأى أن مساعي االحتال اإلسرائيلي لسن قانون 
يمنع الصحفيين والمواطنين والحقوقيين من تصوير 
جرائم جنوده وتغليظ العقوبات بحق من يتجاوز ذلك 
القانون، مؤشر خطير الرتكاب جنود االحتال مزيد من 

الجرائم دون وجود شهود. 
وشدد اللحام في حديثه ل�"االستقال " على أن مشروع 
القانون، يه���دف لخلق حالة من اإلره���اب والترهيب 
بصف���وف الصحفيين لابتعاد ع���ن الميدان ، وكذلك 
محاولة اسرائيلية لإلفات من العقاب والعدالة الدولية. 
وأك���د رئي���س لجنة الحري���ات بالنقاب���ة، أن طرح هذا 
القانون يأتي بالتزامن مع تقديم فلس���طين ش���كوى 
ل���دى المحكم���ة الجنائية الدولية ض���د جرائم الحرب 
التي يرتكبها االحتال، ويأتي في الوقت الذي تواصل 
فيه النقابة مس���اعيها لتقديم شكاوى لدى المحاكم 
األوروبية والجنائية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق 

الصحافيين. 
وبين أن كافة أس���اليب االحتال والقوانين التي عمل 
على سنها وينوي تش���ريعها خال األيام المقبلة، لن 
تنال من عزيمة الصحفي في مواصلة عمله بكل مهنية 
وموضوعية؛ لفضح ممارسات االحتال اإلرهابية، مشيرا 

إلى محاوالت االحتال إخفاء الوجه القبيح لإلرهاب الذي 
يمارسه على األرض. 

و ن���وه إل���ى أن األمانة العام���ة في النقاب���ة أوضحت 
لاتحاد الدولي للصحفيين، طبيعة المشروع والتداول 
الذي يحدث بش���أنه ف���ي أروقة المؤسس���ات الوزارية 
اإلسرائيلية ، بعد ش���عور النقابة بالخطر الكبير الذي 
يحدق بالصحفيين في حال تم اقراراه بالقراءات الثاثة 

 .
كما أكد على ني���ة النقابة تنفيذ حملة إعامية، تظهر 
حقيقة القانون والخطر الذي س���يقع على الصحفيين 
ف���ي حال اق���راراه،  وكذلك لفضح سياس���ية االحتال 
اإلسرائيلي، التي تحاول من خال القانون تشريع القتل 
وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. 

قانون عن�صري
 المختص بالشأن اإلس���رائيلي د. عمر جعارة،  أكد  أن 
القانون الخ���اص بمنع تصوير جن���ود االحتال، الذي 
تحاول إسرائيل تشريعه، هو قانون يضاف للقوانين 
العنصرية التي يش���رعها االحتال ضد مختلف فئات 

المجتمع الفلسطيني. 

واعتبر جعارة  في حديثه ل�"االستقال"  القانون بمثابة 
تبري���ر االحتال النتهاكاته بحق الفلس���طينيين  من 
خال شرعنتها بسن قوانين عنصرية تضاف لقائمة 
القوانين العنصرية المعمول بها داخل دولته، وبذات 
الوق���ت ادانه لذاته على س���ن قواني���ن تخالف ما هم 
معمول به بدول العالم والتي تتيح للصحفيين ممارسة 

عملهم في الميدان بحرية.  
وأوضح أن  القانون الذي يتم تداوله والحديث بش���أنه 
داخل أروقة المؤسس���ات اإلس���رائيلية، أتي بعد ردود 
فع���ل الجماهير اإلس���رائيلية الغاضبة، م���ن األفعال 
والجرائم الس���يئة والمش���ينة الت���ي يرتكبها جنود 
االحتال االس���رائيلي ، بحق األطف���ال بمختلف مدن 
الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، والتي تعرض عبر 

شاشات التلفزة اإلسرائيلية والعالمية.  
 و فيما يختص بس���ن القانون ليصب���ح نافذًا ومطبقًا، 
تحدث عن عدم وجود مشكلة أمام االئتاف الحكومي 
القائم برئاس���ة " بنيامين نتنياهو "  إلقرار وتش���ريع 
القانون بالقراءات الثاث ، إذ إنه يس���تطيع تمرير أي 
قرار المتاكه النصاب القانوني ب� 61 صوتًا، أو الموافقة 

على اقراره بعد الحصول على  أعلى األصوات.

السجن لـ )5-10( سنوات

قانون منع تصوير جنود االحتالل.. ضوء أخضر للقتل 
غزة / �صماح املبحوح: 

ي�صعى الحتالل الإ�صرائيلي اإىل ت�صريع 
قوانني عن�صرية، تهدف اإىل  زيادة القتل 
وارتكاب املزيد من اجلرائم بحق ال�صعب 

الفل�صطيني،  بعيدا عن اأعني الكامريات 
واأقالم ال�صحفيني، بعد مناق�صة اللجنة 

الوزارية الإ�صرائيلية للت�صريع اقرتاح قانون 
مينع ت�صوير اأو توثيق جنود الحتالل 

اأثناء اأداء مهامهم وممار�صة انتهاكاتهم بحق 
الفل�صطينيني يف ال�صفة الغربية املحتلة، 

وحدود قطاع غزة.
وبح�صب  القانون، الذي بادر باقرتاحه 

ع�صو الكني�صت الإ�صرائيلي » روبرت اإيلتوف 
» بدعم من وزير اجلي�ش اأفيغدور ليربمان«، 

فاإن من ي�صور �صريطا اأو يلتقط �صورا اأو 
ي�صجل جنودا اأثناء قيامهم بوظيفتهم، 
بهدف زعزعة معنويات اجلنود �صتكون 
عقوبته ال�صجن مدة 5 �صنوات، اأما اإذا 

كان ذلك بهدف امل�ش باأمن »اإ�صرائيل » فاإن 
العقوبة تكون 10 �صنوات. 

القدس المحتلة/ االستقال:
دعا عضو كنيست س����ابق عن اليمين اإلسرائيلي 
"آري����ه إلداد" إل����ى التعامل مع قطاع غ����زة بالمثل 
والمب����ادرة إلحراق مئات آالف الدونم����ات الزراعية 

هناك ردًا على حرائق الغاف.
وق����ال "إلداد" المع����روف بمواقف����ه المتطرفة إنه 
"يتوجب أيضًا تصفية قادة حماس ردًا على إطاق 
الطائرات الورقية وعدم اس����تهداف مطلقيها ألن 

االستهداف لن يردع البقية".
وحّول الش����بان الطائرات الورقية إلى أداة مقاومة 
تس����تنفر االحتال بعد ربط علبة معدنية داخلها 
قطعة قماش مغّمس����ة بالسوالر في ذيل الطائرة، 
ثم إش����عالها بالنار وتوجيهها بالخيوط إلى أراٍض 

زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية.

ونجح الشبان مؤخًرا بإحراق آالف الدونمات المزروعة 
للمستوطنين في مستوطنات "غاف غزة" بواسطة 
تلك الطائرات رًدا على "مجازر" قوات االحتال بحق 

ن. متظاهري مسيرة العودة السلمييِّ
وتح����دث "إل����داد" ع����ن أن حركة حم����اس تحظى 
بش����عبية كبيرة في غزة وأنها تلقى احتضاًنا من 
80% من السكان، وبالتالي فا صحة لألقاويل حول 

نية بعضهم التمرد على حكمها.
وق����ال إن :"من يذهب للحدود يع����رف بأنه ذاهب 
للموت ولكنه ال يخافه، وبالتالي فمن على استعداد 
للم����وت على الحدود لن يخ����اف من مواجهة حكم 
حم����اس إال أن غالبية الس����كان يعتب����رون حماس 
تمثله����م وبالتالي فا ثورة قريبة متوقعة هناك". 

على حد تعبيره.

رام الله/ االستقال:
أفادت مؤس�س����ة مه�ج�ة القدس للش���هداء واألسرى  
الس���بت؛ أن س���لطات االحتال الصهيوني مددت عزل 
األسير المجاهد القائد أيمن علي سليمان اطبيش )37 
عامًا(؛ من دورا قضاء مدينة الخليل من زيارة أه�له لم�دة 

ثاثة شهور جديدة.
مصلح���ة  إدارة  أن  ال�ق����دس،  مه�ج����ة  وأوض�ح����ت 
س�جون االح�تال ع�زلت األس���ير أيمن اطبيش بتاريخ 
2017/11/28 ونقلته بش���كل مفاجئ وتعس���في من 
سجن عوفر إلى عزل س���جن أوهليكيدار بحجة أن هذا 
قرار من جهاز الشاباك وبدون أي سبب يذكر، وبعد ذلك 

نقلته إلى عزل سجن رامون القابع فيه حاليًا.
وكانت قوات االحتال الصهيوني قد اعتقلت األس���ير 
أيمن اطبيش بتاريخ 2016/08/02م، وحولته س���لطات 
االحت���ال لاعتق���ال اإلداري بدون أن توج���ه ضده أي 

اتهام.

وأشارت مهجة القدس إلى أن األسير أيمن اطبيش أحد 
أبرز أبطال معارك األمعاء الخاوية ضد سياسة االعتقال 
اإلداري حيث أعلن إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر فيه 
لم���دة 105 يوم على التوالي؛ وكذلك أضرب لمدة زادت 
عن 100 يوم أخ���رى ضد االعتقال اإلداري نظرًا لتنصل 
س���لطات االحتال م���ن تعهدها باإلف���راج عنه خال 

اعتقاله السابق.
جدي���ر بالذكر أن األس���ير أيم���ن اطبيش ول���د بتاريخ 
1980/04/20م، بمدين���ة جال���و الليبية، وه���و متزوج، 
وانتقل مع عائلته للعيش داخل فلس���طين في العام 
1995م، وهو طالب لم يكمل دراس���ته الجامعية بسبب 
االعتقاالت المتكررة من قبل االحتال الصهيوني، حيث 
تعرض لاعتقال خمس مرات س���ابقة أمضى خالها ما 
يزيد عن 13 عامًا في سجون االحتال الصهيوني على 
خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة 

الجهاد اإلسامي فلسطين.

االحتالل يمدد عزل
 األسير أيمن اطبيش 

عضو كنيست سابق يدعو 
لحرق محاصيل غزة
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األردن ما بين فكي صفقة ترامب وإعادة االرتباط

على الرغم من أن رئيس اإلدارة األمريكية 
اليوم دونالد ترامب ل���م يكن ذا صلة أو 
األمريكية،  الخارجية  بالسياس���ة  تأثير 
وتحدي���ًدا ما يتعلق منها بالسياس���ات 
األمريكية الشرق أوس���طية في فترة ما 
يس���مى ب� »الربيع العربي« وال باالنقسام 
الفلس���طيني؛ إال ان سياس���اته الشرق 
أوس���طية، وفي مقدمته���ا مبادرته غير 
المعلن���ة والمتداولة بكثرة والمس���ماة 
ب���� »صفق���ة الق���رن«، تأت���ي كتتويج 
طبيعي لمخرجات ذلك المس���مى ربيًعا، 
صفق���ة ُيراد لها حس���م قضايا وملفات 
اس���تراتيجية تترج���م حال���ة الصعود 
واالنحدار  والهب���وط  الصهيوأمريك���ي 
العربي إلى قرارات سياس���ية وتحالفات 
إقليمية، تمنح القوي - ألول مرة - اعتراًفا 

بسطوته وتلتزم له باستحقاقاتها.
تدمير العراق وس���وريا واختالق »الخطر 
اإليران���ي« ومن���ح  اب���ن س���لمان صك 
والس���عودية  االمارات  الش���رعية؛ حّول 
والبحرين إل���ى دول قرار، بعد أن تحّولت 
إلى أدوات لتنفيذ الصفقة، بما تمتلكه 

من قدرات مالية ونفوذ إقليمي.
وبرغم مواقفه���ا االضطرارية في القمة 

العربية األخيرة من قضي���ة القدس، وما 
حمل���ه بيان القمة التي أطلق علي���ه »قمة القدس« 
تحت ضغط القيادة الفلس���طينية، والتي يحسب 
لها ذلك؛ إال ان موقف هذه الدول الخجول من القرار 
األمريكي بنقل السفارة، وما رافق ذلك من تسريبات 
حول عرض استبدال القدس ب�أبو ديس كعاصمة، 
وأق���وال وزير خارجي���ة البحري���ن، وتصريحات ابن 
س���لمان، والترويج في وسائل التواصل االجتماعي 
واإلعالم السعودي لفكرة إس���قاط صفة العدو عن 
دولة االحتالل؛ كّل ذلك يؤكد دون أدنى شك طبيعة 

ووجهة المسار الذي تسلكه هذه الدول.
فض���اًل عّما س���بق، ف���أن الكثي���ر م���ن المراقبين 
يرجع���ون أص���ل التوتر ف���ي عالق���ة األردن بدول 
الخليج ومحاصرته مالًيا لموقف األردن المتمس���ك 
بحق الفلس���طينيين بإقامة دولته���م وعاصمتها 
القدس، ورفضه أي مساس بمكانة القدس الدينية 
والسياس���ية. وكان الملك عبد الله قد أعلن بصراحة 

كبيرة، في إحدى لقاءاته اإلعالمية، أن األردن يعيش أزمة 
اقتصادية بسبب موقفة من القدس، وأن جهات تحاول 
ابتزاز موقفهم بالدعم المال���ي عبر وعودات بالكثير من 

األموال في حال غيروا موقفهم.
للمملكة أس���باب كثيرة تجعلها أو تضطرها للتمس���ك 
بموقفها المناصر وللقضية الفلس���طينية، والمتمسك 
على وجه الخصوص بع���دم تغيير مكانة القدس، منها 
م���ا يرجع للديموغرافي���ا ومخاطرها، ومنها م���ا له عالقة 
أمام  التاريخية، والمس���ؤولية  بالمكان���ة والمس���ؤولية 
العالمين العربي واإلسالمي، باإلضافة لمحاذير لها عالقة 
بمستقبل المملكة ومخاطر تحولها إلى وطن بديل؛ وهو 
حلم صهيوني ال زال مشتعاًل. كما من المهم هنا اإلشارة 
إل���ى أن موقف الملك ليس بالض���رورة يمثل موقف كل 
المكونات السياس���ية األردنية، حي���ث لبعضها مواقف 

وتوجهات تنسجم مع أجندات أمريكية وخليجية.
من���ذ س���نتين واألردن - في ظ���ل أزمت���ه االقتصادية 
المتفاقم���ة، والت���ي ج���زء كبي���ر منه���ا يع���ود لألعباء 

االقتصادية الناتجة عن لج���وء أكثر من مائة ألف الجئ 
س���وري إلى األراض���ي األردنية - يعي���ش تحت ضغوط 
اقتصادي���ة كبيرة وضغوط من البن���ك الدولي وضغوط 
أخرى ناتجة عن وقف أو تقليص المساعدات الخليجية؛ 
األمر الذي كان له انعكاس���ات على الظروف المعيش���ية 
للمواطن األردني )غالء أس���عار، وتفاقم في أزمة البطالة 
بما يقارب 35% حس���ب بع���ض اإلحص���اءات(، وزيادة 
مديونية المملكة بنسبة كبيرة مقارنة بناتجها القومي؛ 
األمر الذي اضطره���ا لالنصياع لضغ���وط البنك الدولي 
)الذي تهيم���ن علية أمريكا(، فقبل بمقترح رفع نس���بة 
الضرائ���ب الداخلية وتقليص الدعم ع���ن بعض المواد 
األساس���ية، مّما خلق ارهاصات لحراك شعبي كبير ضد 
سياس���ات الحكومة االقتصادية، وكان يمكن ان تشكل 
بداية لحراك تصاعدي يتجاوز المطالب االقتصادية، أي 
كنس���خة مكررة عن حراكات عربية سابقة؛ إال ان المملكة 
اس���تطاعت احتواء غضب الجمهور بخطوات س���ريعة، 
ويحسب للمسؤولين عن الحراك إحساسهم بالمسؤولية 

وتمس���كهم بحصر وتركي���ز أهدافهم 
بالحالة االقتصادية واستجابتهم بإعطاء 

الحكومة الجديدة الفرصة الكافية.
الحراك - الذي توقف - أش���عل في قصر 
الملك الكثير من األضواء الحمراء التي ال 
زالت مشتعلة وحملت للملك الكثير من 
الرس���ائل، ويبدو ان أهم تلك الرس���ائل 
هي الرسالة التي ستصله في االجتماع 
الذي دعي إليه في الس���عودية بحضور 
دول الخليج، والذي عنوانه دراسة كيفية 
تقديم المساعدات االقتصادية لألردن، 
ويبدو أنه سيعرف ان ابن سلمان ال ينوي 
أن يقدم وجب���ات مجاني���ة، وأن االبتزاز 
سيكون في أكثر مراحله وقاحة ومباشرة.

المل���ك والمملكة في موق���ف حرج جًدا؛ 
فعليه إما االس���تجابة للمحور الخليجي 
األمريكي أو للمحور اإلسرائيلي، فترامب 
ومعه الخلي���ج يريد ان يت���وج صفقته 
بتطبي���ع عربي يس���بقه أو يتل���وه دولة 
فلس���طينية على جزء م���ن الضفة وعلى 
كام���ل قط���اع غ���زة، أي كيان سياس���ي 
فلس���طيني واحد، لكنه ب���دون القدس، 
ب���دون 40% م���ن الضف���ة، وطبًعا بدون 
الجئي���ن، بينما دولة االحتالل تس���عى 
لفص���ل القطاع اس���تراتيجًيا عن الضفة، 
بحيث ال يكون للفلسطينيين هوية واحدة، وتسوية 
إدارة الس���كان على ما تبقى م���ع الضفة بعد وقت 

طويل مع األردن.
بش���كل أو بآخر، دولة االحتالل ترحب بإعادة األردن 
الرتباطه���ا بالضف���ة الذي فكته في عه���د الراحل 
الملك حسين سنة 88، ولذلك سيجد الملك عبد الله 
مطالب في وقت م���ا باالختيار بين صفقة ترامب أو 
إعادة االرتباط إلى الضفة وإعادة الشراكة الوظيفية، 
وحتى اآلن نعتقد ب���أن الملك عبد الله يرى في كال 
الخيارْين خطًرا ويتمسك برفضهما ويعلن تمسكه 

بخيار حل الدولتين.
يذكر ان ق���رار فك االرتباط هو الق���رار الذي اتخذه 
العاهل األردني الملك حس���ين ع���ام 1988، بإنهاء 
ارتباط الضفة الغربية إدارًي���ا وقانونًيا مع المملكة 
األردنية الهاشمية، حيث كان يعرف هذا االرتباط 

باسم وحدة الضفتين.

  يقف مروان سمارة  إبن 77 سنة وهو يلبس طربوشًا ابيض وسترة تقليدية. سمارة 
هو بائع العصير المعروف جيدا لكل مقدسي يأتي الى هذه المنطقة. في الصيف 
يتجول مع وعاء التمر هندي الكبير على ظهره. وحسب تقديره، منذ خمسين سنة 
هو يبيع في هذه النقطة أكياس العصير التي يتم ش���ربها مع وجبة االفطار. على 
بسطته توجد ثالثة انواع هي الليمون وتمر الهندي والخروب الذي هو أكثر شهرة 

في شهر رمضان ودائما هو الذي ينفد أوال.
 حتى اليوم باع بدون مشاكل، لكن في االسبوع الماضي جاء مراقبو البلدية ومنعوه 
من القيام بذلك. في اللقاء االول معه اخذوا منه بضاعته وسكبوا العصير في فتحة 
المجاري. في االيام التي اعقبت ذلك اكتفوا بتغريمه ب� 475 ش���يكال. »أنا هنا منذ 
خمسين س���نة، منذ العهد االردني« قال، »هناك اشخاص كبار اشتروا مني عندما 
كانوا أطفاال. ال أعرف ما الذي يريدونه. معي ترخيص وأنا ال ازعج أي شخص«. سمارة 
يعرض رخصة تس���مح له ببي���ع العصير من الوعاء الذي على ظهره. ولكن حس���ب 

البلدية ليس معه رخصة القامة بسطة.
 التنكيل بسمارة ينضم الى مضايقات صغيرة اخرى، لكنها مهينة، للسلطات تجاه 
الفلس���طينيين في القدس في شهر رمضان. حسب احساسهم، فان نقل السفارة 
االمريكية اعطى الدعم للسلطات االس���رائيلية والثمن يدفعه السكان واالجراءات 

االحتفالية.
ه���ذا ما حدث ايضا في يوم الثالثاء من هذا االس���بوع عندما جاء مئات االش���خاص 
للمشاركة في احتفال ثقافي نظمة نادي شباب أبناء القدس في ساحة باب العامود. 

بعد عشرين دقيقة من بدء االحتفال قامت الشرطة بتفريق االحتفال بالقوة. وبشكل 
عام، منذ نقل السفارة االمريكية، فان كل تجمع لشباب فلسطينيين على الدرج في 
باب العامود اعتبر بالنسبة للشرطة مظاهرة غير قانونية محتملة – هذه حكمها أن 

تنتهي بتفريق الحضور. ايضا الجلوس على الدرج اصبح خارج النطاق.
   هذا ينضم الى سياسة الشرطة ضد »المسحراتي«، وهم الشباب الذين يوقظون 
بصورة تقليدية الصائمين لتناول وجبة الس���حور والصالة. حتى هذه السنة عمل 
»المس���حراتي« ب���دون ازعاج وكان جزءًا ال يتجزأ من تقاليد ش���هر رمضان. في هذه 
الس���نة كما يبدو، في اعقاب ش���كاوى المس���توطنين اليهود في الحي االسالمي، 
بدأت الش���رطة باالعتقال وتوزيع المخالفات بس���بب القيام بالضجة. »لماذا اخاف 
اذا لم افعل ما هو محظور؟«، تس���اءل محمد حجيجي الذي يقوم بدور المس���حراتي 
في البلدة القديمة. »هناك الف ش���خص في الحي يريدون هذا وعش���رة اشخاص 
يحتجون. وبس���بب ذلك هل األلف شخص سيصومون دون أن يأكلوا؟«. ويمكن أن 
نضي���ف لهذه التنكيالت ايضا قرار البلدي���ة توزيع مخالفات على المصلين الذين 
يوقفون س���ياراتهم في الش���وارع المحيطة بالبلدة القديمة في اوقات الصالة في 
ايام الجمعة في شهر رمضان. حسب اقوال الفلسطينيين، في السنوات الماضية 
اهتمت البلدية بالمصلين المسلمين مثلما تهتم بالمصلين اليهود في الصلوات 
العامة في اعيادهم. في البلدية يقولون في المقابل إن المخالفات تفرض فقط على 

السيارات التي تعيق الحركة.
 تقليد آخر لش���هر رمضان يواج���ه في االيام االخيرة صعوب���ات وهو »االعتكاف«، 

ال���ذي تمت الع���ادة أن يبدأ في االيام العش���رة االخيرة من ش���هر رمض���ان، الذي 
يق���وم به الزائرون للحرم ويقضون فيه الليالي في محيط المس���جد االقصى وذلك 
بس���بب االعتقاد أن الصالة في هذه الليالي تحظى باالس���تجابة من الله. ولكن في 
حاالت كثيرة منعت الش���رطة المصلين الذين جاءوا مزودين بالوسائد والبطانيات، 
م���ن الدخول الى الحرم. ولكن هن���اك من دخلوا في االيام االخي���رة الى الحرم، قال 
الفلسطينيون، خالفا للسنوات السابقة سمحت الشرطة لليهود والسياح بالدخول 
في االيام العش���رة االخيرة. ولكن هنا يتوقع حدوث تغيير. في االسبوع القادم كما 

يبدو سيمنعون من الدخول.
   أمس، بعد اش����هر طويلة من الهدوء، كان ايضا رشق حجارة من منطقة الحرم. بضع 
عشرات من الشباب الفلسطينيين رشقوا الحجارة والكراسي على رجال الشرطة وأصيب 
شرطي وس����ائح بصورة طفيفة.     »هم لم يعودوا يحترمون التقليد الفلسطيني وال 
يعنيهم السكان«، قال احمد صب لبن أحد سكان البلدة القديمة وهو باحث في جمعية 
»عير عميم«، »منذ نقل السفارة االمريكية فان االسرائيليين شعروا بأنهم قد انتصروا 
في هذه الحرب، وبس����بب ذلك فان االنس����ان الفلسطيني الذي يعيش هنا بدأ يصبح 

شخصًا أقل اهمية، وكذلك تقاليده ومعتقداته اقل اهمية«.
 حس���ب اقوال صب لبن فان نقل السفارة اشعل في سكان شرقي المدينة الشعور 
بأنه يوجد لديهم رغبة اقوى في اظهار حضورهم الفلس���طيني في المدينة. »هم 
يبحثون عن كل وس���يلة الرسال رسالتهم«، اضاف، »ولكن كل محاولة للقيام بذلك 

يتم الرد عليها بضربة من المؤسسة االسرائيلية«.    

إجراءات إسرائيلية متشددة في شهر رمضان تستهدف القدس
هآرتس:نير حسون
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لمسات من العطر 
في عيد الفطر

يح���ل علينا عيد الفطر المبارك , فيه نفرح نحن المس���لمون بما كت���ب الله لنا من الطاعة واإليمان 
وطهر نفوسنا وقلوبنا من درن اآلثام , بعد أن كان شهر رمضان ميدانا يتنافس فيه المتنافسون 
ويتس���ابق فيه المتسابقون ويحسن فيه المحسنون ، تروضت فيه النفوس على الفضيلة وتربت 
في���ه على العزة والكرامة وترفع���ت عن الرذيلة وتعالت عن الخطيئة واكتس���بت فيه كل الهدى 

والرشاد .
مس���كين ذاك العبد الذي أدرك هذا الشهر ولم يظفر من مغانمه بشيء ، فما منعه وما حجبه عن 
هذه العبادة الطيبة إال ضعف إيمانه وتصوره لزينة حياة دنياه وإهماله وكس���له وتسويفه وطول 

أمله بغير صالح عمله .
ال ش���ك أن صومنا لشهر رمضان بهذا اإليمان يسعدنا ويجعلنا نستقبل عيدنا فرحين مطمئنين 
, فيأتي العيد لكي ننس���ى فيه الهموم والخالفات لنبحث عن الجمال واألمنيات لتطهير نفوسنا 
بالباقي���ات الصالحات .. لذا فإن الله س���بحانه وتعالى وهبنا عيدين لنأكل ونش���رب ونفرح ونمرح 
وننس���ى األلم ونصل الرحم .. ول���و فعلنا ذلك على مدار حياتنا لكان���ت أيامنا كلها أعيادًا , حيث 
أن األعياد طاعات ومناس���بات وذكريات دينية تتصل بالعقيدة وتنبثق عن اإليمان وتكون ذكرى 
وعبادة يتوجه فيها الناس إلى رِبهم وُيقيمون شعائرهم في مساجدهم وبيوتهم وبين أهليهم .

ت وال ُيحارب طبيعة النفوس  عيد الفطر هو عيد فرحة ومسرة ومتاع حالل , فاإلسالم ليس دين تزمُّ
م  التي َطبع الله الناس عليها ، وال ُينافي الِفْطرة ، ولكنه يمنع ما فيه الضرر ، فكل لعب ولهو ال ُمحرَّ
فيه إن كان باعتدال وإلى الحد الذي يقوي النفس على الخير وُينشطها للقيام بما ُيحب فهو حالل 

, فأعيادنا لله أوال ألنها أعياد عبادة وتوجه إلى الله بالشكر والحمد والطلب والرجاء . 
ل���ذا فإن فرحة فطرنا التي كتبها الله لنا بعد صيامنا تأت���ي مع مجيء عيد الفطر المبارك فيحاول 
الناس في���ه القفز فوق جراحاته���م وخالفاتهم فينطلقون صوب األمنيات الجميلة ويغس���لون 
أزماتهم بالتصافح والتس���امح واالبتس���امات الصادقة ، وتمضي مواكب البهجة والمسرة كأن ال 
شيء ببينهم من خصومة لينطلقوا بمعانقة بعضهم البعض لتعلو نفوسهم الراحة واالبتهاج , 
ويعلنوا الفرح عنوانًا فيما بينهم بابتس���امات العيد التي توشح محياهم وبيوتهم بين محبيهم 
وأفراد عائالته���م وأرحامهم ، يمتلكون أدوات الحياة الس���عيدة بتواضعهم ، فهم قادرون على 
أن يوفروا ألنفسهم وألس���رهم أيامًا وأوقاتًا دائمة حافلة بالمسرات فيملؤوا أرجاء األماكن وأركان 

البيوت بالفرح والسعادة واالبتسامات الحلوة الجميلة .
ولكن لألسف الشديد أن البعض اآلخر من الناس يعانون من الفجور في الخصومة فال يقدرون على 
النسيان ، وال محاولة استنطاق صمتهم الماكر الذي يلفهم من كل جانب ، فينهمر كرههم في 

األعماق وال شيء يملكونه  سوى وحدتهم مع أنفسهم األمارة بالسوء .
أم���ا الطيبون ذوو المنبع األصيل فهم الس���عداء القادرون على النس���يان، فيمس���حون دموعهم 
ويضمدون جراحاتهم ويسكنون آالمهم ويشاركون الناس ومن حولهم فرحتهم بعيد الفطر وكل 
األعياد والمناسبات واألفراح فينس���ون الجراح، يشاركونهم مع أهليهم فرحة هذا العيد المبارك 
باألمنيات والتمنيات الخالصة والصادقة من قلوبهم النقية الناصعة فتكتسي جباههم بالبهجة 

والفرحة ليغسلوا قلوبهم بما مضى من أزمات والدنيا عيد .
العيد عيدنا والفرح فرحنا األمر الذي يجعلنا نكون األقدر على تحقيق نسيان ما مضى من خصام 
في دواخلنا ونفوس���نا لنغسلها من الحقد والكراهية والحس���د واالحتدام فنعلن الحرب على كل 

خالفاتنا ونسمو بتعاملنا بنزاهة النسيان .
فالعيد فرحة مؤكدة وس���عادة غامرة وبهجة كبيرة , فلنراجع حس���اباتنا ونصف خالفاتنا وننس 
الصراعات والجراحات الوهمية ، والخالفات المتأزمة لنكون مثل الجس���د الواحد ندعو إلى مس���يرة 
الخي���ر والكلمة الطيبة الجميلة والتهنئة الخاصة واألمنيات الس���عيدة لنمأل قلوبنا محبة وبهجة 

ولنتصافح ولنتسامح ولنتبارك في عيد الفطر المبارك . 
كل عام وأنتم أحبابي الفرحة والبهجة لكل عيد.

 

بقلم/ د.أحمد الشقاقي

بقلم / عاطف المشهراوي 

تذهب مس����يرة العودة في منتصف 
شهرها الثالث لتجدد همتها وتثرى 
أداءه����ا بعد أن قدم����ت مليونية يوم 
الق����دس مش����هدًا ملحمي����ًا أكد على 
ثقة الجماهير بهذه المسيرة وبقوى 

المقاومة التي تتبناها. 
ما صنعته مسيرة العودة خالل عمرها 
القصي����ر يؤكد أن ق����رار الدعوة إليها 
كان صائب����ًا، وحج����م التفاعل معها 
من قب����ل الجماهير دفعه����ا لتتجاوز 
كونه����ا فعالية وتصب����ح لغة لبرنامج 
سياسي تحميه المقاومة وتستثمره 
اإلرادة الوطني����ة ف����ي صن����ع الحدث 
السياسي بديال عن الفرجة السياسية 
التي ورطتنا بها السياس����ة الرسمية 

الفلسطينية. 
تمكنت مس����يرة الع����ودة خالل وقت 
قصي����ر م����ن فت����ح الم����زاد الدول����ي 
لإلعالن عن عناوين لمش����اريع وحلول 
على  المفروض  الحصار  تس����تهدف 
قطاع غزة من مدخل إنس����اني، وهذا 
يدفع للحذر من هذه المش����اريع التي 
تطرق العن����وان اإلنس����اني الذي لن 
يحقق كسرًا للحصار وإنما امتصاصًا 
وتنفيس����ًا  الفلس����طيني  للغض����ب 
للكارثة بغزة التي تخش����ى إسرائيل 
من وص����ول لعناتها إليه����ا، وبالتالي 
يس����عى االحتالل لتج����اوز األثر الذي 
تحققه »مسيرة العودة الكبرى وكسر 

الحصار«.
صحي����ح أن منظمي مس����يرة العودة 
أعلنوا قبل الثالثين من آذار أن أهداف 
المسيرة كسر الحصار وتحقيق العودة 
، لكن الفلس����طيني يدرك أن كس����ر 
الحصار ال يتمثل في مجرد الس����ماح 
لبضعة آالف بالعمل داخل الكيان، أو 
حتى الموافقة على إنشاء مجموعة من 
المنش����آت الصناعية في سيناء. لكن 
المطلوب من عملية كسر الحصار هو 

السماح بعودة كافة أشكال الحياة إلى 
القطاع المدمر وإعادة إعماره والسماح 
بحرية العم����ل و الحركة والتنقل منه 

إلى العالم والعكس.
إن هدف كسر الحصار ليس المقصود 
به الدعوة لتأس����يس واقع سياس����ي 
بغزة منعزل عن الكيان الفلسطيني، 
وإنم����ا توفير عوامل صمود لش����عبها 
الذي يبح����ث عن تحقي����ق األهداف 
الوطنية ف����ي التحرير واالس����تقالل، 
لك����ن المؤلم اليوم أن الدعوة لكس����ر 
الحصار المف����روض على غزة أصبحت 
متع����ددة الوجه����ة فالجمي����ع يدرك 
الموقف اإلسرائيلي المحاصر للقطاع، 
لك����ن الجديد أن نوج����ه الدعوات إلى 
فلس����طيني آخر لوقف الحصار ورفع 
العقوب����ات المفروضة على الش����عب 

المكلوم في غزة.
المس����ار الذي اندفعت فيه مس����يرة 
الع����ودة جاء مخضبًا بدماء الش����هداء 
وبتضحي����ات عظيمة، وه����ذا يدفعنا 
لتنبي����ه أصح����اب الق����رار أن ه����ذه 
التضحي����ات تنتظ����ر مّنا الوف����اء وأن 
نواص����ل العط����اء، فكل ي����وم تحقق 
المس����يرة مزيدًا من تراكم االنجازات 
ونذهب باتجاه تحقي����ق المزيد، لكن 
األهم أن ال نستعجل في قطف ثمار 
هذه المس����يرة، ب����ل إن المطلوب أن 
نحافظ على ديمومتها واس����تمرارها 
حتى نحقق المأمول وكس����ر الحصار 

والعودة.
إن اس����تمرار فت����ح معبر رف����ح طوال 
شهر رمضان المبارك خطوة متقدمة 
في س����بيل تخفي����ف المعان����اة عن 
كاهل المواطن في غزة، هذه الخطوة 
االيجابية التي أعلنت عنها مصر تعزز 
الذهاب نحو استمرار فتح المعبر على 
أزمة  فترات متقاربة وبش����كل يعالج 
السفر التي تالحق المريض والطالب، 

بعيدًا عن األس����باب -الت����ي كان يتم 
اإلع����الن عنه����ا- والتي تق����ف أمام 
افتتاحه أمام آالف الحاالت اإلنسانية 

في قطاع غزة.
أمام ما يطرحه اإلعالم اإلسرائيلي من 
اقتراحات لتخفيف المعاناة اإلنسانية 
ف����ي قط����اع غ����زة، ف����إن التقديرات 
األمنية ل����دى االحت����الل أن المقاومة 
الفلسطينية وبالتحديد غير المشاركة 
في جس����م الس����لطة الفلس����طينية 
ستكون مهيأة لقيادة العمل المقاوم 
وهذا يعني أن المقاومة الفلسطينية 
بكافة تشكيالتها العسكرية ال تزال 
تضع يدها عل����ى الزناد ول����ن تتردد 
في الدفاع عن جماهير ش����عبها وإنما 
تترك مسألة الرد على عدوان االحتالل 
لظروف المعركة وبما يناسبها ميدانيًا 
وبما يحقق األهداف السياسية التي 
األخيرة  والمعرك����ة  تس����عى نحوها، 
الفلسطيني  المقاومة  التي خاضتها 
في قط����اع غزة أكدت ه����ذه المعاني 
وفرض����ت معادل����ة الرد الت����ي تريد، 
وحققت انتصارًا مكنه����ا من إضافة 
مس����يرة العودة إلى أدوات مقاومتها 
وعملها  وعتاده����ا  س����الحها  بجانب 

الفدائي والعسكري.
خالصة القول: إن اس����تمرار مسيرات 
الع����ودة في غ����زة والضف����ة والداخل 
المحتل وكافة مناطق الشتات يعني 
مزي����دًا من االنجازات؛ ألنه وببس����اطة 
فإن مس����يرة الع����ودة ف����ي صورتها 
األولية تعيد الحق الفلس����طيني إلى 
الطاولة وتضيف على األجندة الدولية 
عدوان االحتالل اإلسرائيلي المستمر 
ال����ذي ال ينته����ي إال بتحقيق العودة 
واتركوا  تستعجلوا  فال  الفلسطينية. 
تواص����ل طريقها  الع����ودة  مس����يرة 
واحفظ����وا دماء أبناء ش����عبنا ما أمكن 

واتركوا المحتل يعيش تخبطه.

 

بقلم : حماد صبح  نصر أمتنا قادم  
يوقد شعلَة األمل في نفوسنا ، وبقوة ، أن فعاليات 
العام التاس���ع والثالثين ليوم القدس تشهد هذه 
المرة مش���اركة مش���هودة لثالث عواص���م عربية 
عصفت بها حروب من فع���ل أعداء األمة وأتباعهم 
من أمساخ العرب . وبداهة أن المشاركة لم تقتصر 
على العواصم الثالث ، فس���رت حرارتها إلى المدن 
األخرى من مدن دول���ة كل عاصمة . بغداد ، مبدعة 
الجزء العظي���م من مجد التاريخ العربي ، هي إحدى 
هذه العواصم ، فقد انطلقت فيها مس���يرة رافقها 
عرض عس���كري ) الحظوا المغ���زى منه ! ( ، وهدرت 
فيها التنديدات باالحتالل اإلسرائيلي االستيطاني 
. أراد األميركي���ون المعت���دون محركي���ن بالنفوذ 
الصهيوني الواس���ع أن يبتروا الع���راق وطنا ودورا 
من جس���د األمة وحيويتها ، وهاهو العراق العظيم 
، بح���ق ، ينتفض طائر فينيق م���ن الرماد ، ويعود 
ليتقدم أمته ، كالعهد به في مس���ار تاريخها ، في 
وقاي���ة كينونتها وهويتها م���ن األخطار القاصمة 
التي تتلبد سحبها الش���ريرة حولها وفي داخلها . 
ويصف الش���يخ حسن نصرالله أمين عام حزب الله 
، وه���و من يحس���ن قراءة حركة األح���داث ، ويتقن 
تش���خيصها في بيان واٍف ص���اٍف ، ما يحدث اآلن 
في العراق من توجه للعودة للمشاركة الفعالة في 

وقاية األم���ة بالتحول الحقيقي . والعاصمة الثانية 
التي كبرت على جراحها وآالمها والمصائب المهولة 
التي يصبها عليها وعلى سواها من المدن والقرى 
اليمنية العدوان األخرق الجائر المس���مى التحالف 
العربي بمش���اركة أميركا وإس���رائيل ؛ هي صنعاء 
. تدفق أبناؤها الش���رفاء األوفياء س���يال في شارع 
الستين يهتفون صادقين  : » قادمون يا قدس » ، 
وأقول » صادقين » ؛ ألن الشعب اليمني هو شعب 
الصدق ونق���اء األصالة قوال وفعال ، ومما يكش���ف 
صدق���ه وأصالته ونبالة جوهره أنه من أعجل العرب 
اس���تجابة لرس���الة التوحيد المحمدية . جاءه الحق 
فعاجل التباعه . ووصف السيد عبد المالك الحوثي 
قائد حركة أنصار الله نصرة صنعاء والشعب اليمني 
للقدس بأنها تعبر عن القيم العظيمة التي يتصف 
بها اليمنيون ، وحدد بعض تلك القيم  في الحرية 
واإلب���اء والوفاء والحافز الديني . وإذ أرتب دمش���ق 
العظيمة ثالثة العواص���م ، فما هو بالترتيب الذي 
ُيخفضها مقاما . دمش���ق حس���ناء ال يزيدها الثناء  
حس���نا ، هي التي تضفي عليه من حسنها الساحر 
األصيل . هي شقيقة القدس جغرافيا وتاريخا . في 
دمش���ق التي صارت اآلن خالية من الحواجز األمنية 
بعد تحرير محيطها ؛ تدفق المتظاهرون سوريين 

وفلس���طينيين ، قلبا واحدا ، يهتفون بحب القدس 
التي لم تنسها في عصف الحرب المتمادية حتى 
عامها الثامن قتال وتخريبا وتشريدا وتغريبا للشعب 
الس���وري ،  وإصرارا من أميركا وإسرائيل وبريطانيا 
وفرنسا واألمس���اخ العرب على محو الدولة السورية 
. كبرت دمش���ق العظيمة على آثار أهوال العدوان 
اإلجرامي وفظائعه ، وجاب مواطنوها شوارع أحيائها 
شاهرين األعالم السورية والفلسطينية ، ومصرين 
على الص���الة ذات يوم في األقص���ى . طمح األعداء 
األشراس إلى أن تنكفئ دمشق على ذاتها منشغلة 
بآالم قلبها وجراح جسدها ، فأبت عظمتها المتفجرة 
م���ن عمق أصالة روحها االنكفاء ، ووقفت  ش���امخة 
تهدر: » لبيك يا قدس » . ما حدث  في يوم القدس 
العالمي ف���ي العواصم العربي���ة التاريخية الثالث 
يوقد ش���علة األمل ساطعة متوهجة في نفس كل 
عربي ومس���لم بأن أمتنا بجناحها العربي وجناحها 
اإلس���المي س���تخترق لهب محنه���ا الحالية غالبة 
ظافرة ، وأن ما أراده لها أعداؤها مؤتلفين مع أمساخ 
العرب من انكسار وس���كوت على الدونية والخنوع 
وانحس���ار من حركة التاريخ مصيره البوار واالندحار 
. وانظ���روا ما تجترح���ه غزة الصغي���رة المحاصرة ! 
تتحدى إسرائيل ، وتضيق خناقها ، وتعرضها لمن 

يجهلونها على حقيقتها : كيانا معتديا مغتصبا 
مجرما ال صلة له بما يحب أن يشيعه عن نفسه من 
كونه ديمقراطيا إنس���انيا متحض���را . وفي التاريخ 
دروس وعب���ر للمعتدين وللمعت���دى عليهم . بعد 
عامين فحسب من اجتياح التتار لبغداد ، وتخريبها 
وقتل آالف م���ن أهلها ، قصم المس���لمون بقيادة 
س���يف الدين قطز في معركة عين جالوت في 25 
رمضان 658 على أرض  فلسطين ؛  ظهرهم ، ومزقوا 
روحهم المتوحشة الدموية ، فمات هوالكو قائدهم 
في اجتياح بغداد حس���رة على ما أصاب جيشه من 
هزيمة كبرى مبيرة أت���ت على آخر جندي فيه ممن 

اشتركوا في المعركة  ، وأسلم التتار . 
***                           

 ذات ي���وم بعيد ، عثرت بقصاص���ة من جريدة في 
بقعة تكاثف عشبها ، قرأت فيها هذين البيتين : 
» ي���ا أمتي والحزن يحرق دمعتي * ويلفني بغمامة 

سوداء »
            » م���ا زل���ت أؤمن أن نصرك قادم * مهما بدا 

في الجو من أنواء »
مظاهرات حب القدس والوفاء لها في عواصم األلم 
والمحنة العربيات الثالث تدفعنا بقوة لإليمان بأن 

نصر أمتنا قادم .    

مسيرة العودة .. ال
تستعجلوا قطف الثمار!
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القاهرة / االستقالل:
نجح مجلس إدارة النادي المصري برئاس���ة س���مير 
حلبية في التعاقد مع  محمود وادى مهاجم منتخب 
فلس���طين واألهلي األردني لمدة موس���مين، وذلك 

بعدما تألق الالعب ولفت أنظار الجميع بشدة.
وكان المصري قد تعاقد مؤخرا مع عدة العبين أبرزهم 
جبرين توريك وأمير عاب���د و محمود القط وطارق أبو 

العز.

محمود وادي يبل���غ من العمر )23 عاًما( و تصدر 
ترتي���ب الهدافين في ال���دوري األردني وأصبح 
بلقب ب�"الب���رج أو دروجبا " بعد تميزه في ألعاب 

الهواء .
ووفًقا لصحيفة )اليوم الس���ابع( المصرية، فقد أبدى 
حسام حسن، إعجابه بوادي، األمر الذي دعاه لمطالبة 
الن���ادي البورس���عيدي، بضرورة التعاق���د مع النجم 

الفلسطيني .

غزة/ عبدالله نصيف:
أعلن نادي خدمات النصيرات عن تعاقده رسمًيا مع 
نادر النم���س ، ليصبح مديًرا فنًيا لفريق الكرة األول 

خالل الموسم الجديد “ 19/2018 ”.
ويمتلك النمس سجاًل متميًزا، كالعب ومدرب ، حيث 
نجح كمدي���ر فني في قيادة المغازي و القادس���ية 

للصعود للدوري الممتاز الغزي .
و حق���ق نتائج مميزه م���ع نادي العط���اء ، و اقصاء 

خدمات و شباب رفح من كأس غزة .
وكان ن���ادي خدمات النصي���رات قريًبا من الصعود 

لل���دوري الممت���از في الموس���م الماض���ي ، قبل أن 
يخسر بالثواني األخيرة أمام الصاعد حديثا خدمات 

خانيونس بنتيجة 1/2 .
و وجه فريد أبو يوس���ف رئيس مجلس إدارة النادي 
النصيرات ، الش���كر  للجهاز الفني السابق للفريق 
األول لك���رة القدم بالنادي ، بقي���ادة الدكتور أيوب 
أب���و زاهر الذي لم يحالفه الحظ في عودة النصيرات 
لألضواء و الشهرة ، متمنيا له التوفيق في مسيرته 
التدريبية . هذا و تم تعيين الدكتور عبد الرازق بيرم 

مشرفا رياضيا للنادي .

وادي يوقع على كشوفات
 المصري البورسعيدي

النمس مديرًا فنيًا 
للغواصات الصفراء

فريق أكاديمية المحترفين  يشارك ببطولة باريس الدولية لكرة القدم
غزة / االستقالل:

يواصل فريق أكاديمية المحترفين الفلسطينيين تدريباته 
استعدادًا للمش���اركة في بطولة باريس لأللعاب الصيفية 
المقرر إقامتها في باريس مطلع الش���هر المقبل، حيث تعد 
هذه المشاركة، األولى لفريق فلسطيني من غزة في البطولة 

الدولية.
وقال رئيس أكاديمية المحترفين الكابتن اياد سيسالم، إن 
الفريق تم اختياره من كافة أندية قطاع غزة بعد اختبار أكثر 
من 150 العبا فلس���طينيا لم تتعد أعمارهم 15عاما )مواليد 
2003( وذلك للخروج بفريق فلسطيني موحد والمشاركة في 

المحفل الدولية  بالعاصمة الفرنسية.
ت���م  أن���ه  العًبا يمثلون وأض���اف  اختي���ار 18 

دولة فلسطين في بطولة باريس الدولية لأللعاب الصيفية، 
مش���يرًا إلى أن أكثر من 80 دولة تشارك بها بشكل سنوي 
باعتباره���ا ملتقى دولي���ًا يتم خالله المنافس���ة على كأس 
البطولة. وأكد أن الفريق الفلسطيني ُيشارك ليس من أجل 
المشاركة فقط، إنما للحصول على كأس البطولة، موضحًا أن 
الفري���ق يتضمن العبين متميزين يمثل���ون النواة لمنتخب 

فلسطين في السنوات المقبلة.
وأش���ار إلى أن الفريق س���يكون في معس���كر تدريبي 
ف���ي المملكة األردنية بمس���اهمة ش���خصية من قبل 
الم���درب األردني )عب���د الرحمن البن���ا( وذلك دعمًا منه 
لالعبين الفلس���طينيين في حين س���يتم خوض عدة 

مباريات مع فرق أردنية.

االستقالل / وكاالت:
أعلن ن���ادي ليون الفرنس���ي إيق���اف المفاوضات مع 
نظيره ليفربول اإلنجلي���زي م���ن أجل انتق���ال النجم 
الفرنس���ي نبيل فقير إلى ملعب “أنفيلد رود” خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية الحالية .
وأصدر نادي ليون بيانًا رس���ميًا جاء فيه “المفاوضات 

الثالثية بين ليون وليفربول ونبيل فقير توقفت”.
وكان نبيل فقير ق���د خضع للفحوصات الطبية م���ع ليفربول وأجرى 
مقابل���ة م���ع القناة الرس���مية للنادي اإلنجلي���زي ، قب���ل أن يوقف ليون 

المفاوضات بشكٍل رسمي.
ووفقًا لمصادر صحفية فإن ليون أوقف المفاوضات بسبب قيام ليفربول 

بتخفيض عرضه المقدر ب�60 مليون يورو بعد الفحوصات الطبية.
وفي نفس الس���ياق فإن األندية اإليطالي���ة قد توقع مع نبيل فقير خالل 
فترة االنتق���االت الصيفية الحالية خاصة لرغبة نابولي ويوفنتوس وروما 
في الحصول على الالعب الذي ساهم ب�24 هدفًا وثمانية تمريرات حاسمة 

في 40 مباراة من الموسم المنقضي.
ومن الممكن أن يعود ليفربول لفتح المفاوضات مجددًا خاصة بسبب رغبة 
الم���درب األلماني يورجن كلوب في الحصول على خدماته لتعويض رحيل 

البرازيلي فيليب كوتينيو في الميركاتو الشتوي الماضي إلى برشلونة .

االستقالل / وكاالت:
أكد الدول���ي المصري محمد صالح مهاجم ليفرب���ول اإلنجليزي 
على تحس���ن حالته قبل المواجهة المنتظرة بين منتخبي مصر 
و األوروجواي ف���ي افتتاح مباريات الفراعن���ة في نهائيات كأس 

العالم 2018.
وأشار محمد صالح أنه مستعد بنسبة 100% للقاء األوروجواي الذي سيقام 
يوم الجمعة القادم  ضمن مباريات دور المجموعات بنهائيات كأس العالم 

روسيا 2018 .
وتح���دث محمد صالح عن فرص لحاقه بالمب���اراة  خالل تواجده في القاهرة 
ضمن معسكر المنتخب المصري استعدادًا لنهائيات كأس العالم قائاًل : 
“أشعر بتحسن كبير، و سأكون جاهزًا للحاق بمباراة االفتتاح  من أجل اكمال 
الحلم، لن أستس���لم أبدًا من أجل حلم الماليين من المصريين، وس���أقدم 

أفضل ما لدى من أجل اسعاد هؤالء”.
وأدخل محمد صالح الرعب في قلوب الماليين من المصريين ومشجعي 
ليفرب���ول اإلنجلي���زي، عندما خرج مصابًا من المب���اراة التي جمعت بين 
ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا ، بعد التحام حدث 
بينه وبين المدافع اإلسباني سيرجيو راموس. وكانت هناك تخوفات 
كبي���رة بعدم لحاق النجم المصري محمد ص���الح بالحدث األهم الذي 

غاب عنه الفراعنة 28 عامًا منذ أخر مشاركة لهم في كأس العالم 1990.

ليون يعلن توقف 
مفاوضات انتقال نبيل 

فقير إلى ليفربول

 صالح يؤكد 
جاهزيته لمواجهة 

أوروجواي 
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ومضات
قال اإلمام شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي:

»الجهل أول داء النفس، ثم حب األشياء، ثم قلة المباالة، ثم الجرأة، ثم قلة الحياء، 
ثم المنى بفوز اآلخرة، وهذا حال من ركبته النفس األمارة بالسوء«.

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالن للشهاب الرملي.
..........

قال اإلمام مالك: بلغني أن العلماء يس���ألون يوم القيامة عن تبليغهم العلم كما 
تسأل األنبياء عليهم الصالة والسالم.

........
لصوص فقهاء:

حكي ابن الجوزي في كتاب االذكياء بنحوه قال:
خرج قاضي أنطاكية لياًل إلى مزرعٍة له ، فلما أبعد عن البلد اعترضه لص ، فقال له 

: دع ما معك وإال أوقعُت بك المكروه ..
 عليَّ ..

َّ
َدك الله ؛ إن ألهل العلم حرمة ، وأنا قاضي البلد ، َفُمن فقال القاضي : أيَّ

فق���ال اللص : الحمد لله ال���ذي أمكنني منك، ألني منك على يقين أنك ترجع إلى 
كفاية من الثياب والدواب، أما غيرك فربما كان ضعيف الحال فقيرًا، ال يجد شيئًا ..

فقال له القاضي : أين أنت مما ُيروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : » الدين 
تي ، فَمن ابتدع فعليه لعنة الله «. دين الله ، والعباد عباد الله ، والسنة ُسنَّ

وقطُع الطريق بدعة ، وأنا أشفق عليك من أن تدخل تحت اللعنة ..
فقال اللص : يا س���يدي هذا حديث ُمْرَس���ل ، لم ُيْرَو عن نافع ، وال عن ابن عمر. ولو 
س���ّلمته لك تسليم عدل أو تسليم انقطاع ؛ فما بالك بلص متلصص مما ال قوت 
له وال يرجع إلى كفاية عنده! إن ما معك هو حالل لي ؛ فقد روى مالك عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال:» لو كانت الدنيا دمًا 
عبيطًا لكان قوت المؤمنين منها حالاًل «. وال خالف عند جميع العلماء أن لإلنسان 
أن يحيي نفسه وعياله بمال غيره إذا خشي الهالك. وأنا واللِه أخشى الهالك على 

مه لي وانَصِرف سالمًا .. نفسي ، وفيما معك إحيائي وإحياء عيالي ، فَسلِّ
فقال القاضي : إذا كانت هذه حالتك فدعني أذهب إلى مزرعتي، فأنِزُل إلى عبيدي 

وخدمي وآُخُذ منهم ما أستتر به ، وأدفع إليك جميع ما معي ..
فق���ال اللص : هيهات ! فمثلك مثل الطير في القفص، فإذا خرج إلى الهواء خرج 

عن اليد، وأخاف أن أخلي عنك فال تدفع لي شيئًا! ..
فقال القاضي : أنا أحلف لك أني أفعل ذلك ..

فقال اللص : حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رس���ول الله 
صلى الله عليه وسلم قال:» يمين الُمكره ال ُتْلِزم «.

يَماِن ( ] النحل : ١٠٦ [.  ِباإْلِ
ٌّ

وقال تعالى : )ِإالَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئن
فادفع ما معك .. فأعطاه القاضي الدابة والثياب دون السراويل ..

م السراويل ، وال ُبدَّ منها .. فقال القاضي : إنه قد آَن وقُت الصالة  فقال اللص : َسلِّ
، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :» ملعون َمن نظر إلى سوأة أخيه «.

وق���د آَن وقُت الصالِة ، وال صالة لعريان ، والله تب���ارك وتعالى يقول : )َيا َبِني َآَدَم 
 َمْسِجٍد ( ] األعراف : 3١[ ؛ وقيل في التفسير : هي الثياب 

ِّ
ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكل

َثَنا مالك عن نافع عن  عن���د الصالة .. فقال اللص : أما صالتك فهي صحيحة ؛ حدَّ
ون  ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:» العراة ُيصلُّ
ون قيامًا ؛ ُيصلون متفرقين  قيامًا، ويقوم إمامهم وسطهم «.. وقال مالك : ال ُيصلُّ

متباعدين، حتى ال ينظر أحد منهم إلى سوءة البعض.
وقال أبو حنيفة : يصلون قعودًا.

وأما الحديث الذي ذكرَت فهو حديث ُمْرَسٌل ، ولو سّلمته لكان محمواًل على النظر 
ذ، وأما أنت فحالك اضطرار ، ال حال اختيار .. على سبيل التلذُّ

فقال القاضي : أنت القاضي وأنا المستقضي، وأنت الفقيه ، وأنا المستفتي، وأنت 
المفتي ، خذ ما تريد ، وال حول وال قوة إال بالله .

فأخذ السراويل والثياب ومضى ..

فضل ليلة القدر والقيام فيها

١3 _ تعريف بسورة الرعد
سورة الرعد هي السورة الثالثة عشرة ..حسب ترتيب المصحف ..
وسماها الله بهذا االسم ألن » الرعد » مذكور في احدى اياتها ..

واياتها ثالث واربعون اية ..
وهي من مجموعة الس���ور المفتتحة بالحروف المقطعة » ا ل ر » المتتابعة في 

ترتيب المصحف ..من سورة يونس الى سورة الحجر.. وهي ست سور ..
وافتتحت سورة الرعد باربعة احرف مقطعة هي » ا ل م ر« ..

والراجح ان سورة الرعد مكية ..وليست مدنية ، وقد ذهب بعض العلماء الى انها 
مدني���ة ..ولكن الراجح انها كلها مكية ..وقد نزلت ف���ي » الفترة الحرجة » التي 

تحدثنا عنها من قبل ..
وهدف الس���ورة كهدف الس���ور النازلة في تلك الفترة الحرجة : تثبيت قلوب 
المؤمني���ن على الحق ، وثباتهم في المحنة ،وازال���ة اليأس من قلوبهم ، وملء 
قلوبه���م يقينا وامال بالفرج والنصر..ونقاش الكف���ار ، وابطال افكارهم ، واقامة 

الحجة عليهم ..
وموضوع السورة االستالل على العقيدة ، ونقض الشرك ، وعرض االيات واالدلة 

على توحيد االلوهية والربوبية ..
وميدان السورةهو : الكون كله ..

تلتقط الس���ورة من هذا الكون الحي المفت���وح االدلة على وحدانية الله ، وعدم 
وجود شريك له في الوهيته او ربوبيته..

تطوف السورة بنا في جولة ممتعة في هذا الكون المؤمن ، الخاضع لله ..
السموات السبع ..واالرض ..في جبالها ..ومياهها ..وزروعها ..واشجارها ..وثمارها 

..كل ما فيها ساجد لله..
والمظاهر الفلكية مؤمنة بالله ..فالرعد يسبح بحمد الله ..وكل من في السماوات 

واالرض ساجدون لله ..وظاللهم ساجدة لله معهم ..

فت���اوىتعريف عام بسور القرآن

بسم الله، والحمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، وبعد..
جمهور الفقهاء على أنه ال تج���ب زكاة الفطر على الجنين، وقال 
ابن حزم: إذا أكمل الجنين في بطن أمه مائة وعش���رين يوًما قبل 
انصداع الفجر من ليلة الفطر، وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر. لما 

صح في الحديث أنه ينفخ فيه الروح حينئذ.
واحتج ابن حزم بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فرض صدقة 
الفطر على الصغي���ر والكبير، والجنين يقع عليه اس���م »صغير« 
فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه، وروى ابن حزم عن 
عثم���ان بن عفان رضي الله عنه: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن 

الصغير والكبير والحمل.

وعن أب���ي قالبة ق���ال: كان يعجبهم أن يعط���وا زكاة الفطر عن 
الصغي���ر والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه. قال ابن حزم، وأبو 
قالب���ة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم، وعن س���ليمان بن 
يس���ار: أنه سئل عن الحمل أيزكى عنه؟ قال: نعم. قال: وال يعرف 

لعثمان في هذا مخالف من الصحابة.
والح���ق أن كل ما ذكره ابن ح���زم ال دليل فيه على وجوب التزكية 
عن الحمل، ومن التعسف أن يقال: إن كلمة »صغير« في الحديث 

تشمل الحمل.
كما أن ما روي عن عثمان وغيره ال يدل على أكثر من االس���تحباب، 

ومن تطوع خيًرا فهو خير له.

ة بفضل هذه  نَّ
َهت السُّ ه القرآن، وَنوَّ لقد َنوَّ

الليل���ة العظيم���ة، وأنزل الله فيها س���ورة 
كامل���ة: )إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك 
ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. 
ل المالئكة والروح فيها بإذن ربهم من 

َّ
َتَن���ز

كل أمر. سالم هي حتى مطلع الفجر(.
َم القرآُن ش���أَن هذه الليل���ة، فأضافها  َعظَّ
إلى )القدر( أي المقام والش���رف، وأي مقام 
وش���رف أكثر من أن تكون خيًرا وأفضل من 
ألف ش���هر. أي الطاعة والعبادة فيها خير 
من العبادة في ألف ش���هر ليس فيها ليلة 
القدر. وألف ش���هر تس���اوي ثالًثا وثمانين 
سنة وأربعة أشهر، أي أن هذه الليلة الواحدة 
أفضل من عمر طويل يعيشه إنسان عمره 
ما يقارب مائة سنة، إذا أضفنا إليه سنوات 

ما قبل البلوغ والتكليف.
ل فيها المالئكة برحمة الله 

َّ
وهي ليلة تتنز

وسالمه وبركاته، ويرفرف فيها السالم حتى 
مطلع الفجر. وفي السنة جاءت أحاديث جمة 
في فضل ليلة القدر، والتماسها في العشر 
األواخر ففي صحيح البخاري من حديث أبي 
هريرة: »من قام ليلة القدر إيماًنا واحتساًبا 
ُغفر له ما تقدم من ذنبه« )رواه البخاري في 

كتاب الصوم(.
ويح���ذر النبي صل���ى الله عليه وس���لم من 
الغفلة ع���ن هذه الليلة وإهم���ال إحيائها، 
فيحرم المسلم من خيرها وثوابها، فيقول 
ألصحابه، وقد أظلهم شهر رمضان: »إن هذا 
الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف 
ش���هر، من ُحِرَمها فقد ُح���ِرم الخيَر كله، وال 
ُيحرم خيره���ا إال محروم« )رواه ابن ماجه من 
حديث أنس، وإسناده حسن كما في صحيح 

الجامع الصغير وزيادته -2247(.
وكيف ال يكون محروًما من ضيع فرصة هي 
خي���ر من ثالثين ألف فرص���ة؟ إن من ضيع 
صفقة كان س���يربح فيها ١٠٠% يتحسر 
على فواتها أّيما تحس���ر، فكيف بمن ضيع 
صفقة كان سيربح فيها 3٠٠٠٠٠٠% ثالثة 

ماليين في المائة؟!
أي ليلة هي ؟

ليلة القدر في ش���هر رمض���ان يقيًنا، ألنها 
الليلة التي أنزل فيها القرآن، وهو أنزل في 
رمضان، لقوله تعالى: )ش���هر رمضان الذي 

أن���زل فيه القرآن ه���دى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان( )البق���رة: ١85(. والواضح 
من جملة األحاديث الواردة أنها في العشر 
األواخر، لما صح عن عائشة قالت: كان رسول 
الله يجاور في العش���ر األواخر من رمضان، 
ويقول: »تحروا ليلة القدر في العشر األواخر 
من رمض���ان » )متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان 

.)72٦-
وعن أبي س���عيد أن النب���ي صلى الله عليه 
وس���لم، خ���رج إليه���م صبيحة عش���رين 
فخطبهم، وقال: »إن���ي أريت ليلة القدر ثم 
أنس���يتها - أو نس���يتها - فالتمسوها في 
العش���ر األواخر، ف���ي الوت���ر« )متفق عليه، 
المصدر نفسه -724(. وفي رواية: »ابتغوها 

في كل وتر » )نفسه 725(.
ومعنى )يجاور(: أي يعتكف في المس���جد، 
والمراد بالوتر في الحديث: الليالي الوترية، 
أي الفردي���ة، مثل ليال���ي: 2١، 23، 25، 27، 
29. وإذا كان دخ���ول رمضان يختلف - كما 
نشاهد اليوم - من بلد آلخر، فالليالي الوترية 
في بعض األقط���ار، تكون زوجية في أقطار 
ُأخرى، فاالحتياط التم���اس ليلة القدر في 

جميع ليالي العشر.
ويتأكد التماسها وطلبها في الليالي السبع 
األخي���رة من رمضان، فعن ابن عمر: أن رجااًل 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا 
ليل���ة القدر في المنام، في الس���بع األواخر، 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أرى 
رؤياكم قد تواطأت )أي توافقت( في السبع 
األواخر، فم���ن كان متحريها، فليتحرها في 
الس���بع األواخر« )متفق علي���ه، عن ابن عمر، 
المصدر السابق -723(. وعن ابن عمر أيًضا: 
»التمس���وها في العشر األواخر، فإن ضعف 
أحدك���م أو عج���ز، ف���ال ُيغلبن على الس���بع 
البواقي«. )رواه أحمد ومس���لم والطيالس���ي 
عن ابن عمر كما في صحيح الجامع الصغير 
١242(. والسبع األواخر تبدأ من ليلة 23 إن 
كان الشهر 29 ومن ليلة 24 إن كان الشهر 

3٠ يوًما.
ورأي أبي بن كعب وابن عباس من الصحابة 
رضي الله عنهم أنها ليلة السابع والعشرين 
م���ن رمض���ان، وكان ُأَبّى يحل���ف على ذلك 
لعالمات رآها، واش���تهر ذلك لدى جمهور 

المس���لمين، حتى غدا يحتفل بهذه الليلة 
احتفااًل رس���مًيا. والصحيح: أن ال يقين في 
ذل���ك، وقد تعددت األق���وال في تحديدها 

حتى بلغ بها الحافظ ابن حجر 4٦ قواًل.
ه إل���ى بعض. وأرجحها  وبعضها يمكن َردُّ
كلها: أنها في وتر من العشر األخير، وأنها 
تنتق���ل، كما يفهم من أحاديث هذا الباب، 
وأرجاها أوتار العش���ر، وأرجى أوتار العش���ر 
عند الش���افعية ليلة إحدى وعشرين، وعند 
الجمهور ليلة سبع وعش���رين )فتح الباري 

-5/١7١ ط. الحلبي(.
ولله حكمة بالغة في إخفائها عنا، فلو تيقنا 
أي ليلة هي لتراخت العزائم طوال رمضان، 
واكتفت بإحي���اء تلك الليلة، فكان إخفاؤها 
حافًزا للعمل في الش���هر كله، ومضاعفته 
في العشر األواخر منه، وفي هذا خير كثير 
للفرد وللجماعة. وهذا كما أخفى الله تعالى 
عنا س���اعة اإلجابة في يوم الجمعة، لندعوه 
في اليوم كله، وأخفى اس���مه األعظم الذي 
إذا دعي به أجاب؛ لندعوه بأسمائه الحسنى 

جميًعا.
روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: خرج 
النبي صلى الله عليه وس���لم ليخبرنا بليلة 
الق���در، فتالحى رجالن من المس���لمين )أي 
تنازعا وتخاصما( فق���ال: »خرجت ألخبركم 
بليلة القدر، فتالحى ف���الن وفالن، فرفعت 
)أي من قلبي فنسيت تعيينها( وعسى أن 

يكون خيًرا لكم«.
وقد ورد لليلة القدر عالمات، أكثرها ال يظهر 
إال بعد أن تمضى، مثل: أن تظهر الشمس 
صبيحتها ال شعاع لها، أو حمراء ضعيفة......

إلخ. ومثل: أنها ليلة مطر وريح، أو أنها ليلة 
طلقة بلج���ة، ال حارة وال ب���اردة، إلخ ما ذكره 

الحافظ في الفتح.
وكل ه���ذه العالمات ال تعط���ي يقيًنا بها، 
رد، ألن ليلة القدر في بالد  وال يمك���ن أن َتطَّ
مختلفة ف���ي مناخها، وفي فصول مختلفة 
أيًضا، وقد يوجد في بالد المس���لمين بلد ال 
ينقطع عن���ه المطر، وآخر يصلي أهله صالة 
االستسقاء مما يعاني من الَمْحل، وتختلف 
البالد في الحرارة والبرودة، وظهور الشمس 
وغيابها، وقوة شعاعها، وضعفه، فهيهات 

أن تتفق العالمات في كل أقطار الدنيا.

حممد �شحادة

السؤال: السالم عليكم.. زوجتي حامل في 
الشهر الخامس هل أخرج على الجنين في 

بطنها زكاة الفطر أم ال؟ شكر الله لكم، وكل 
عام وأنتم بخير
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ُتعَتَبر صلة األرحام باًبا من أبواب البر والخير واإلحسان في رمضان 
وفيما س���واه. وقد ورد في فضلها العديد م���ن األحاديث النبوية. 
فهي مشتقة من اسم الله تعالى )الرحمن(، ومن دالل الله لها أنه 
يوصل من وصلها ويقطع من قطعها. قال عليه الصاة والس���ام: 
قال الله: »أنا الرحمن وهي الرحم، ش���ققت لها اسًما من اسمي، من 
وصلها وصلته، ومن قطعها بتته«. بل لعلو ش���أنها معلقة بعرش 
الرحمن. ه���ذه المرة جاء القول على لس���انها فيما يخص الوصل 
والقطع. قال عليه الصاة والس���ام: »الرحم معلقة بالعرش تقول: 
م���ن وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله«. بل اعتبرت صلة 
األرحام عامة من عامات اإليمان. »من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر 
فليصل رحمه«. كما اعتبرها عليه الصاة والس���ام واحدة من سبل 
تسهيل دخول المرء جنة الخلد بسام، فقال: »يا أيها الناس أفشوا 
الس���ام بينكم، وأطعموا الطعام، وِصلوا األرح���ام، وصّلوا والناس 
نيام تدخلوا الجنة بس���ام«. بل اعتبرت صلة األرحام من أس���باب 
زيادة الرزق ومباركة النس���ل. »من س���ره أن يبس���ط له في رزقه، أو 
ينس���أ له في أثره فليصل رحمه«. في المقابل حذر الله تعالى من 
العودة لس���لوك الجاهلية حيث اإلفساد في األرض وقطع األرحام، 
ُعوا  ْرِض َوُتَقطِّ ْيُتْم َأن ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَ فقال: }َفَهْل َعَس���ْيُتْم ِإن َتَولَّ

َأْرَحاَمُكْم{]محمد:22[.
في رمضان أكثر من غيره من الشهور ُيكِثر الدعاة والخطباء الحديث 
ع���ن صلة األرحام وحث الناس عليها لما لها من مكانة عظيمة في 
ديننا كما بينا جانًبا منها في األحاديث السابقة. لكن توجد لنا عدة 

ماحظات على هذه الصلة نوجزها في النقاط اآلتية:
الماحظة األولى: ُجل الناس يقصرون في صلة األرحام طوال العام 

بسبب مشاغلهم فيسعون لمعالجة هذا التقصير في رمضان، بل 
بعضهم يضع جدواًل زمنًيا على مدار الشهر كي يطوف على أرحامه 
ويرمم عاقاته معهم. لكن مع ضنك العيش والظروف االقتصادية 
الصعبة التي يعيش���ها سكان قطاع غزة بس���بب )الحصار، وقطع 
رواتب البعض وتأخر صرفها للبعض اآلخر، وارتفاع معدالت الفقر 
والبطال���ة( صار الكثي���رون يرون في صلة األرح���ام عبًئا اقتصادًيا 
جديًدا ال تحتمله ميزانية األسرة الهزيلة فيحجمون عن الصلة. هذا 
اإلحجام ليس قطيعة، وال ناجًما عن خصومة وش���حناء، إنما بسبب 
متطلبات هذه الصلة )الهدي���ة(. من خال حديثي مع الناس قال 
بعضهم: »هذه السنة أوقفت صلة األرحام؛ ألن الميزانية ال تسمح«. 
وقال غيرهم: »هذه السنة ضيقت زيارات األرحام على ناس محدودة 

جًدا. الميزانية ال تسمح، ما بقدر أزورهم كلهم مثل كل سنة«.
مما اعتدنا عليه في مجتمعنا من »العيب« أن يذهب الزائر للمزور 
ويده خالية من هدية هذا من جانب، من جانب آخر أحياًنا تقرأ في 

تعبيرات وجه المزور عدم رضاه عن زائر خالي اليدين من هدية.
ال شك أن للهدية فوائد اجتماعية عظيمة فهي تقرب المسافات، 
وتؤلف القلوب، وتزيل الشحناء. قال عليه الصاة والسام: »تهادوا 
تحابوا«. كما أن الهدية تختلف باختاف المهدى له والمناس���بة 
االجتماعية. ليس كل من نزورهم نهديهم نفس الهدية، فهدية 
الوالدين ليس���ت كهدية األبن���اء، أو اإلخ���وة، أو الصديق. وهدية 
المريض تختلف عن هدية المول���ود، أو البيت الجديد، أو الترقية 
الوظيفي���ة أو العلمية...إلخ. أما للمزور أقول: ال تنظر إلى يدي الزائر 
بعين مادية )أهداك أو لم يهدك، أو ماذا أهداك؟(. لكن انظر إليها 
رك وس���عى إليك..  من زاوية أخ���رى إيجابية. )تذكرك فزارك.. قدَّ

بادرك بالزيارة قبل أن تبادره.. ما جاء لزيارتك إال ِلِعَظم قدرك عنده(.
الماحظ���ة الثانية: بع���ض الناس ال يزور رحم���ه إال إذا هم بادروه 
بالزيارة. فزيارته لهم س���داد َدين اجتماعي. بعضهم يسجل في 
ذاكرت���ه أو دفتره أنه زار فانًا مرة، واثنتين، وثاثًا فلم يرد فان له 
الزيارة َقط. فقرر مقاطعته وعدم زيارته. قال عليه الصاة والسام: 
»ليس الواص���ل بالمكافئ، ولكن الواصل ال���ذي إذا قطعت رحمه 

وصلها«. 
الماحظة الثالثة: زيارات األرحام في رمضان عند البعض تدخل في 
نطاق العادات االجتماعية أكثر منها عبادة دينية. عادة تعّود على 
إتيانها في هذا الشهر س���نوًيا. أقول ألولئك اجمعوا الحسنيين 
مًعا )الزي���ارة والهدية(، وخصوا بالزيارة المحتاجين والمس���اكين 
من األرحام. وجددوا النية عمًا بحديث رس���ول الله: »الصدقة على 

المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة«.
الماحظة الرابعة: جيد أن تصل رحمك. لكن تحّين الوقت المناسب 
للزيارة. الذي ناحظه أن األغلبية ليس لديهم متس���ع في النهار 
للزي���ارة فيؤجلها لما بعد اإلفطار أو التراوي���ح. واألخيرة من أوقات 
النهي عن الزيارة. قد يترتب عليها مشقة ألسرة المزور، ربما تضيع 

التهجد لمن يتهجد، أو تفوت السحور.
خاصة القول: توجد ممارسات يأتيها األفراد كعادة اجتماعية، رغم 
)صل���ة الرحم، وزيارة المريض، واإلصاح  ِعَظم أجورها في ديننا ك�
بين المتخاصمين...إلخ(. احرص أن تجني الفائدتين مًعا. نيل األجر 
من جهة، والمحافظة على ممارسة سلوك اجتماعي حسن من جهة 

أخرى.
)تقبل الله طاعاتكم وصالح أعمالكم(.

بسام محمد

صلــة األرحــام.. بيـن الديــن والعــادات االجتماعيــة

ح���ال " أم أحم���د" كما هو ح���ال غالبية 
الذي���ن  الفقي���رة  والعائ���ات  األرام���ل 
يعيش���ون ظروفًا بائسة بقطاع غزة ، في 
ظل الحصار اإلس���رائيلي المفروض منذ 
أكثر م���ن 11عاما، واإلج���راءات العقابية 
الت���ي يفرضها رئيس الس���لطة محمود 
عباس منذ شهور، والتي أثرًت سلبًا على 

الجمعيات الخيرية. 
ومع بدء االنقسام الفلسطيني في يونيو 
2007 تفرض س���لطة النقد في رام الله 
قيوًدا على الحواالت والحسابات البنكية 
للجمعي���ات الخيرية في قطاع غزة، زادت 
تلك القيود بعد اإلجراءات العقابية التي 
فرضها الرئي���س محمود عباس على غزة 

في أبريل لعام 2017. 

�أو�ساع ماأ�ساوية
وتق���ول أم أحمد بعي���وٍن دامعة تفضح 
ب���ؤس الحي���اة: "منذ وفاة زوج���ي قبل 8 
س���نوات، وأنا اعتمد على المبلغ السنوي 
الذي يصلني من أه���ل الخير من إحدى 
ال���دول العربي���ة في توفي���ر احتياجات 
أبنائ���ي، لكن مع منع دخول األموال لغزة، 

أصبح حالنا صعبًا للغاية". 

خ���ال حديثه���ا  أحم���د  أم  وأضاف���ت 
ل�"االس���تقال":" عادة في رمضان ينهل 
علينا الخير ويزداد دعمنا، لكن هذا العام 
يعد األس���وأ علينا، فق���د أصبحت أنتظر 
طعام اإلفطار بشكل يومي من أهل الخير، 
واالكتفاء بالقليل المتوفر بالبيت في حال 

لم يذكرنا أحد بأحد األيام". 
وتوضح أنها كان���ت  تحصل على كفالة 
مالية ألبنائها بقيم���ة تتراوح بين 350-

600 ش���يكل كل 3 أو 6 ش���هور، لكنها  
ومنذ ع���ام ونصف لم تحص���ل على أي 
مبلغ مالي، األم���ر الذي ضاعف وضعهم 

المعيشي سوءًا أكثر من ذي قبل.
واس���تصرخت كافة الجمعيات الخيرية 
بالعالم والمس���ؤولين في س���لطة النقد، 
العمل عل���ى ارج���اع الكف���االت المالية 
ألبنائها وأمثالهم م���ن االيتام والفقراء، 
ألنهم باتوا بأمس الحاجة إليها وأملهم 
الوحيد ف���ي ظل األوض���اع االقتصادية 
والمعيش���ية المأس���اوية التي يمر بها 

قطاع غزة. 

مر�رة �حلاجة 
وال يختلف حال األرملة " أم فارس ياسين" 

عن سابقتها، فهي األخرى تعاني مرارة 
العوز والحاجة، بعد تجمد الكفالة المالية 
التي كانت تصلها م���ن أحد المتبرعين 
خ���ارج القطاع من���ذ عام، بس���بب إغاق 
حسابات الجمعيات الخيرية ومنع تحويل 

مستحقاتهم المالية. 
حديثه���ا  خ���ال  ف���ارس  أم  وتق���ول 
ل�"االستقال": " يومًا بيوم أنتظر اتصال 
الوس���يط الذي يتواصل معها إلعطائها 
المبلغ ال���ذي يتبرع لها ب���ه أحد الكفاء 
في الدول العربية منذ أربع سنوات، لكن 
اتصاله بات مستحيًا بعد أن أخبرني أن 
األوضاع بات���ت صعبة جدًا وممنوعًا ألحد 

أن يرسل شيئًا لغزة". 
" أم ف���ارس" أم لخمس���ة أطف���ال  كانت 
تعيش بحالة متوس���طة إل���ى أن توفي 
زوجه���ا، وأصبحت ال تس���تطيع أن توفر 
لقم���ة العي���ش ألطفاله���ا اال من خال 
مخص���ص مالي ُيرس���ل إليه���ا من أحد 

المتبرعين خارج القطاع. 
وتتابع واأللم يعتصر قلبها: " بعد إيقاف 
المالي���ة وتقلص مس���اعدات  الكفال���ة 
الجمعيات الخيرية بش���كل كبير بسبب 
البنكية،  الحس���ابات  ووق���ف  العقوبات 

أصبح���ت غير ق���ادرة عل���ى توفير لقمة 
اإلفطار ألطفال���ي، الذين يص���وم اثنان 

منهم حتى أدخل الفرحة الى قلوبهم". 
وتوضح أنها تنتظر م���ا يقدمه لها أهل 
الخير م���ن معون���ة برمضان، م���ن أجل 
التوسيع على عائلتها، وشراء ما يحتاجه 
أطفالها من مواد غذائية " يش���تهونها 

طوال العام".  
وتناش���د حكومة التواف���ق للنظر بعين 
الرحمة لأليتام واألس���ر الفقيرة في غزة 
والعمل على استئناف الحواالت المالية 
للقطاع، متسائلًة "ما ذنبنا في المناكفات 
السياس���ية، بيكف���ي معاناتن���ا وآالمنا 

ومرضانا". 

عاجزه عن �مل�ساعدة 
وب���دورة، أكد أحمد الك���رد رئيس تجمع 
المؤسسات الخيرية في غزة، أن استمرار 
سياسة الحصار االقتصادي والمالي على 
قطاع غ���زة، والمتمثل بإغ���اق و تجميد 
حس���ابات الكثير من الجمعيات الخيرية 
الخارجي���ة وعدم فتح حس���ابات جديدة 
لجمعي���ات أخرى، حرم األيت���ام والفقراء 
بالقطاع من الكفاالت المالية التي كانت 

تصلهم شهريًا وبشكل منتظم.
وأوضح الك���رد ل�"االس���تقال"، أن حاجة 
المواطنين كثيرة جدًا، وأضعاف السنوات 
الماضي���ة، وال تس���تطيع المؤسس���ات 
الفق���راء  بحاج���ات  اإليف���اء  الخيري���ة 
والمحتاجين بالقطاع، نظرًا ألنها تعاني 
من ضائقة مالية بس���بب قل���ة التبرعات 
واغاق الحس���ابات البنكي���ة للجمعيات 

الخيرية الخارجية. 
ولفت الكرد إلى أن المؤسسات عاجزة عن 
عمل أي شيء للمحتاجين، فمع عجزها عن 
جمع التبرعات لن تستطيع إعطاء الفقراء، 
موضح���ا أن عم���ل المؤسس���ات يتمثل 
كحلقة وصل بي���ن المانحين المتبرعين 

والفقراء.
وأش���ار إل���ى أن هن���اك دواًل تمن���ع 
التحوي���ل للقطاع مع أنه���ا كفاالت 
أيت���ام، وبالتالي بات فق���راء القطاع 
يعانون من انعدام المس���اعدات في 

ظل اتساع رقعتهم.
ودع���ا إلى تجني���ب الفقراء أي سياس���ة 
الخارجية،  الجه���ات  تنتهجه���ا  حصار 
مطالب���ا بسياس���ة تنش���ل الفق���راء من 

األوضاع المأساوية التي يعانوها.

أيتــام غزة.. صيام عن
 المساعدات في رمضان 

غزة/ دعاء �حلطاب: 
تبددت �آمال �لأرملة �أم �أحمد جمال يف توفري طعام �إفطار منا�سب 

لأبنائها �ل�سته منذ �ليوم �لأول من �سهر رم�سان �ملبارك وحتى قرب 
�نتهائه، بعد �أن غلبها �لعوز و�حلاجة جر�ء عدم تلقيها �لكفالة 

�ملالية لأبنائها �ليتام من �جلمعيات �خلريية. 
و�سريعًا حتولت بهجة رم�سان �ملبارك �لتي �نتظرتها �أم �أحمد �إىل 
ماأ�ساة وحزن عميق، فهي عاجزًة عن �لوقوف �أمام مطالب �سغارها 

�لذين يحلمون بطعاٍم �سهي، بعدما �سئمو� �لإفطار على بقايا �لطعام 
�ملتوفرة لديها �أو يتذكرها به �جلري�ن و�أهل �خلري.
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قال األمين 

في فهم النظام العربي نشير إلى عدة نقاط هامة: 
األولى : ل���م يعد هنالك في نظامنا العربي ش���يء 
اسمه دولة مركزية، ولذلك ال أحد يأتي ويسوق علينا 
أن هذه الدولة مركزية وقوية وتاريخية، نظام الدولة 
المركزية هذا لم يفلح، ولم يعد هناك منظومة دولة 
مركزية في نظامنا العربي. ثانيًا: منذ الس���بعينات 
س���اد نظام المحاور في النظام العربي، وكان هناك 
محور بارز: )سوريا, مصر, السعودية (. لألسف حتى 
هذا المحور لم يعد في هذه المرحلة ممكنًا، وواجه 
كثيرًا من العقبات والتحديات والصعوبات، بحيث 
أصبح مطلوبًا منا جميعًا أن نعمل في إدارة شئوننا 
ومعالجة قضايانا في غياب سياس���ة هذه المحاور 
الت���ي يتحقق فيها قدر من التنس���يق والتكاتف 
والتضامن في إدارة السياس���ات العربية في إدارة 
الص���راع في المنطقة. النقط���ة الثالثة والهامة: إن 
واقع النظام العرب���ي أصبح محكومًا بهيمنة الدولة 
القطرية والمنطق القطري. دولنا جميعًا اليوم كلها 
تتح���رك بمنطق »نفس���ي، نفس���ي«. ولكن هناك 
معادلة أساس���ية يج���ب أن ننتبه إليه���ا في هذه 
المس���ألة. عندما نتحدث عن القطري���ة، فالمنطق 
القطري بكل بساطة يغّلب مصلحة القطر أو مصلحة 
الدولة على مصلحة األمة. وهن���ا يأتي دور القيادة 
المتمي���زة والمنح���ازة لقضايا األم���ة لتحقق نوعًا 
من التوازن الدقيق بي���ن مصلحة القطر أو مصلحة 
الدولة ومصلحة األمة. وعندما تتناقض المصلحتان 
-وال تناقض باألصل- ولك���ن عندما يباع علينا وهم 
التناقض، أن تبرز قي���ادة تاريخية تنحاز لمصلحة 

األمة على حساب مصلحة الدولة. 

الدكتور: رمضان شلح 

باريس/ وكاالت:
أقام مربون ونش���طاء مدافع���ون عن البيئة 
جنازة رمزي���ة للنحل ف���ي باريس الخميس 
احتجاجًا على استخدام المبيدات الحشرية 
الت���ي يقول���ون إنها تقتل هذه الحش���رات 

الضرورية للنظام البيئي.
ورقد بعض المحتجين، الذين ارتدوا أقنعة 
ومالبس مربي النح���ل، بال حراك في توابيت 
بينما وقف آخرون وقد أحنوا رؤوسهم احترامًا 
وعزفت موسيقى البوق خالل المراسم التي 

أقيمت في حديقة قرب متحف ليزانفاليد.
ويقول نش���طاء مدافع���ون ع���ن البيئة إن 
اس���تخدام مجموع���ة المبيدات الحش���رية، 
التي تعتمد في تركيبه���ا الكيميائي على 
النيكوتين، دمر مستعمرات النحل في غرب 

أوروبا.
ودعا مرب���و النحل في فرنس���ا الحكومة إلى 
اتخ���اذ المزيد من الخط���وات لحماية مصدر 

رزقهم.
من جهته، قال ناشط إن »الحديث يدور عن 
هذا األمر منذ نحو 20 عامًا ولم يتخذ أي إجراء 

حياله«.
كما لفت آخر إلى أنه »س���تكون هناك ضربة 

كبيرة وخالل فترة قصيرة جدًا«.
أي���دت محكم���ة تابع���ة لالتح���اد األوروبي 
الخمي���س حظ���رًا جزئي���ًا عل���ى ثالثة من 
المبيدات الت���ي تعتمد على النيكوتين في 
تركيبها، الفتة إل���ى أن المفوضية األوروبية 
كان���ت محقة حين قيدت اس���تخدامها عام 

2013 لحماية النحل.
وتعني القيود أنه ال يمكن اس���تخدامها مع 

الذرة وبذور اللفت.

»جنازة« نحل 
في باريس

واشنطن/ االستقالل:
بدأت شركات عالمية منذ سنوات االهتمام بسعادة الموظف لديها 
ورعايته، انطالقا من النظرية القائلة إن الموظفين السعداء منتجون، 

وهم الموظفون الذين يحققون أرباحا أكثر.
ففي ع���ام 1999 عينت ش���ركة ماركة األزياء الفرنس���ية »كيابي« 
كريستين جوتارد في منصب مسؤولة السعادة في الشركة، لتصبح 
بذلك من أوائل من ش���غلوا ه���ذا المنصب، تبعتها في ذلك غوغل 
وموق���ع الوظائف لينك���د إن )LinkedIn( الذي يضم أكثر من ألف 

مسؤول سعادة.
وذكر موقع »ذي كونفرسيش���ن« األس���ترالي أن اإلجابة عن سؤال 
س���ر سعادة الموظف ليست في شكل الوس���ائد الكبيرة والمقاعد 
المريح���ة، وطاوالت كرة الطاولة في مكان العمل، ولكن في »ثقافة« 
الشركة و«فرص التطور الوظيفي« التي جعلت مثل شركة إكسبيديا 

البريطانية من أكثر أماكن العمل شعبية في المملكة المتحدة.
يش���ار إلى أن شركة إكسبيديا توفر العديد من االمتيازات؛ منها ما 
يص���ل إلى 14 ألف دوالر أميركي في الس���نة للموظف الواحد على 
هيئة امتيازات الس���فر، وذلك لجعل الموظفين س���عداء، في حين 
تقدم الش���ركات األخرى لموظفيها إج���ازات غير محدودة، ووجبات 
مجاني���ة، باإلضاف���ة إلى ألع���اب مكتبية للحفاظ على مس���تويات 

السعادة عالية.
ويقول الموقع األس���ترالي إن األبحاث أظهرت أن مفاتيح السعادة 
للموظف في عمله تكمن في ثقافة الرفاهية والرعاية لدى الشركة 
التي تق���در الن���اس وتتولى إدارته���م من خالل سياس���ة الثناء 
والمكافآت بدل ترصد األخطاء، وأيضا تلك التي تمكنهم من العمل 

بمرونة وتوفر لهم التوازن بين العمل والحياة الخاصة.
وكان اإلصالحي البريطاني جون راسكن قال عام 1851 »لكي يكون 
الناس س���عداء في العمل، فإن هذه األشياء الثالثة ضرورية: يجب 
أن يكونوا مالئمين له، ويجب أال يفعلوا الكثير منه، ويجب أن يكون 

لديهم شعوٌر بالنجاح فيه«.
ويختم الموقع األس���ترالي الذي يعتمد على األبحاث، بأن السعادة 
ف���ي العمل تتعلق بالكيفية التي يعامل به���ا أرباب العمل أولئك 

الذين يعملون من أجلهم.

سعادة الموظفين 
مصدر دخل للشركات

غزة / االستقالل:
قال الراصد الج���وي قصي الحاليقة، إن تغيًرا 
غير عادي سيطرأ على الحالة الجوية في البالد، 
متوقعًا هطول األمطار يومي الثالثاء واألربعاء 

من األسبوع الجاري.
وأوض���ح الحاليقة، أن الفعالي���ات الجوية غير 
العادية تحم���ل معها أمط���ارًا يومي الثالثاء 
واألربعاء من األس���بوع الج���اري، لتكون المرة 
األول���ى منذ الع���ام 1992 التي ت���زداد فيها 
احتماالت هطول األمط���ار في حزيران يونيو، 
في وقت نقترب فيه من فصل الصيف بشكل 
كبير، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وأض���اف، أن الطق���س يبقى حارًا نس���بيًا في 
الجبال، وحارًا ف���ي بقية المناطق نهارًا، لطيفًا 
لي���اًل مع نش���اط الري���اح البحري���ة التي تزيد 
االحس���اس بالبرودة النسبية فوق المرتفعات 

الجبلية العالية.
واعتب���ارًا من يوم غ���ٍد االثنين، يب���دأ هبوط 

درجات الحرارة لتعود إل���ى معدالتها العامة، 
وتصبح األجواء معتدلة إلى حارة نسبيًا نهارًا، 
فيما تميل للبرودة بش���كل الفت لياًل مقارنة 
بليالي حزيران وتنشط الرياح وتظهر السحب 
المنخفضة، وال يس���تبعد تساقط رذاذ أمطار 
إلى أمطار خفيفة صباح االثنين في السواحل 

الشمالية والوسطى والمناطق القريبة.
وبّي���ن الراصد الجوي، أن كتل���ة هوائية باردة 
على الطبقات العليا س���تتحرك يومي الثالثاء 
واألربعاء من أواس���ط الق���ارة األوروبية باتجاه 
ش���رق البحر المتوس���ط، تتزامن معها كتلة 
معتدلة عل���ى الس���طح، اذ يط���رأ المزيد من 
االنخفاض على درجات الحرارة ليسود طقس 

لطيف نهارًا بارد لياًل.
وتتطور الس���حب بحيث تصبح السماء غائمة 
جزئيًا ال���ى غائمة أحيانًا، ويحتمل تس���اقط 
األمط���ار المتفرقة على مناط���ق متفرقة من 
البالد اعتبارًا من ساعات ظهيرة الثالثاء وأثناء 

ساعات المساء، وتستمر فرص هطول الزخات 
المطرية حتى ظهيرة األربعاء، وتنشط الرياح، 
ويحذر من تشكل السيول في بعض المناطق.

وتنتهي موج���ة االعتدال الخميس والجمعة، 
اذ ترتف���ع درج���ات الح���رارة وتع���ود األجواء 
ال���ى طبيعتها، صيفية عادي���ة ) حر مقبول( 
نهارًا، وأجواء لطيفة لي���اًل تميل للبرودة فوق 
المرتفع���ات، وف���ي ثاني وثالث اي���ام العيد 
تزداد حرارة الطقس نس���بيًا وتصل الى بداية 
الثالثينات مئوية، فيما تس���جل اول أيام عيد 

الفطر السعيد قرابة 29 درجة في القدس.
وكانت كتلة هوائية باردة نسبيًا ورطبة قادمة 
من تركيا، تس���ببت بتس���اقط أمطار متفرقة 
على مناطق واس���عة من فلس���طين يومي 9 
و10 حزي���ران من العام 1992 وفقًا ألرش���يف 
الخرائط الجوي���ة والمعلومات الُمناخية، ومنذ 
ذلك الوقت، لم ُيس���جل أي تطور لحالة جوية 

ممطرة في المنطقة.

األمطار ستهطل في حزيران
 ألول مرة منذ 26 عاما


