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محافظات/ أدهم الشريف- وكاالت:
اإلســرائيلي،  االحتــال  جيــش  قــوات  أصابــت 
عشــرات المواطنين إثر قمعها مسيرة كفر قدوم 
األسبوعية المناوئة لاستيطان، وأجبرت مواطنًا 

على هدم مخزن له في خربة بيت اســكاريا جنوب 
بيت لحم، في جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد 
شتيوي، بأن قوات االحتال اقتحمت البلدة بأعداد 

كبيرة من الجنود، ما أدى الندالع مواجهات، أدت 
إلى إصابة شــاب بشــظايا قنبلة صوت باليد نقل 

على إثرها إلى مستشــفى درويش نزال 
لتلقي العاج، إضافة إلى وقوع عشرات 

أجبر مواطًنا على هدم مخزن جنوبي بيت لحم
االحتالل يصيب العشرات إثر قمع مسيرة كفر قدوم

البنك الدولي يقدم 6 ماليين 
دوالر للسلطة لمواجهة »كورونا«

رام اهلل-أوسلو/ فلسطين-وكاالت:
أعلــن البنــك الدولي عــن تقديمه منحة قدرهــا 5.8 مايين 
دوالر إلســناد جهــود الســلطة الفلســطينية فــي مواجهــة 

تفشــي فيــروس »كورونا«. وقال البنــك في بيان: 
إنه وافق أمــس على عملية طارئــة جديدة بقيمة 

حماس تدعو إلنهاء حصار وعقوبات 
غزة وتأمين مستلزمات »كورونا«

غزة/ فلسطين: 
طالبــت حركــة المقاومة اإلســامية، حماس، المجتمــع الدولي 
باإلنهاء الفوري للحصار اإلسرائيلي الخانق المفروض على سكان 

غزة، وتأمين متطلبات الحياة الكريمة، ومســتلزمات 
مواجهــة فيــروس »كورونــا«. وقال الناطق باســم 

القدس المحتلة/ فلسطين: 
اإلســرائيلي  الشــأن  لدراســات  القــدس  مركــز  أفــاد 
والفلســطيني بأن أعداد المســتوطنين الذين اقتحموا 
المســجد األقصــى المبــارك خال شــهر مــارس/ آذار 

المنصــرم، تصاعدت رغم اإلغاق بذريعــة "الوقاية من 
انتشــار فيــروس كورونــا" . وأوضح المركز، فــي تقرير، 

أمــس، أن عدد المســتوطنين الذين اقتحموا 
األقصى خال مارس بلغ 1604 مســتوطنين، 

عواصم/ وكاالت:
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المســتجد في 
العالم المليون شــخص، فيما تزايد عدد الوفيات في 
الواليات المتحدة وبريطانيا، حيث تمّ تســجيل نحو 

1200 و700 وفاة خال 24 ساعة.

أما إســبانيا، فقد أعلنت أمس عن أكثر من 900 وفاة 
في 24 ســاعة لليــوم الثاني علــى التوالي 
ليرتفع عدد الوفيات لديها إلى نحو 11 ألفًا.

90 إجراء حكوميًا لمواجهة الفيروس
الصحة: تعافي 3 حاالت

 مصابة بـ"كورونا" في غزة
غزة/ فلسطين:

أكــدت وزارة الصحــة في قطــاع غزة، أمس، عــدم تســجيل أي إصابة جديدة 
بفيروس كورونــا بغزة. وأفادت الوزارة، في تصريح، بأنها فحصت 
1148 عيّنة لمشــتبه بإصابتهم بالفيــروس، كانت نتيجة 1136 

7030 مصاًبا بـ"كورونا" داخل كيان 
االحتالل.. وارتفاع الوفيات إلى 39 

الناصرة/ فلسطين:
أعلنــت وزارة الصحــة في حكومــة االحتال اإلســرائيلي، أمــس، ارتفاع عدد 

المصابيــن بفيروس »كورونا« لـــ 7030 مصابا، منهم 115 حالة 
خطــرة، وارتفاع عدد الوفيات إلــى 39 بعد وفاة مصاب بالفيروس 

د حالة الطوارئ شهرًا..  السلطة تمدِّ
و23 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الضفة

رام اهلل/ فلسطين: 
مــدد رئيــس الســلطة محمود عبــاس، حالــة الطوارئ فــي جميــع األراضي 

الفلسطينية لمدة ثاثين يوما، لمواجهة تفشي فيروس »كورونا«، 
فيما أفاد المتحدث باســم حكومة اشتية، إبراهيم ملحم، بتسجيل 

»معاريف«: قد تفتح نافذة فرص لتحريك الملف
مبادرة السنوار.. الكرة في ملعب 

االحتالل لإلفراج عن األسرى
غزة/ جمال غيث:

مجددًا، ألقى قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى الســنوار، الكرة في ملعب 
االحتال اإلســرائيلي لإلفراج عن األســرى، كمبادرة إنســانية، في 
ظل تفشي فيروس »كورونا« عالميا. وتثبت المبادرة التي أطلقها 

االحتالل حاول استغالل »كورونا« لتقسيم األقصى

فترات التعافي قد تستغرق وقًتا طوياًل
اقتصاديون يرجحون تسجيل النظام 
المصرفي انخفاًضا باألداء بسبب »كورونا«

غزة/ رامي رمانة:
لم يكن النظام المصرفي في األراضي الفلســطينية بمنأى عن بقية القطاعات 
االقتصادية األخرى التي تواجه اليوم أوضاعًا اســتثنائية في ظل إجراءات الحد 

من تفشــي وباء كورونا المســتجد. فالمصارف اضطرت إلى تعليق 
نشــاطها وتجميــد برامج لهــا، وامتثلت لقــرارات حكومية بتأجيل 

غوتيريش يحذر: األسوأ لم يأِت بعد
أكثر من مليون مصاب في العالم.. والوفيات 

ترتفع في الواليات المتحدة وبريطانيا

حكومة الوفاق تعلن إسقاط
 3 طائرات حربية تابعة لحفتر

نادي األسير يحذر 
من مماطلة إدارة 
السجون باإلفراج 

عن األسرى 
رام اهلل/ فلسطين:

حــذر نادي األســير الفلســطيني، 
من "لعبة تحيكها" إدارة ســجون 
االحتــال اإلســرائيلي، تبــدأ من 
اإلفــراج  فــي  المتعمــد  التأخيــر 

انتهــت  أســرى  عــن 
11محكومياتهم أو أوشكت 
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فلسطينيون يؤدون صاة الجمعة خارج باحات المسجد 
األقصى أمس وسط إجراءات لوقف انتشار »كورونا«

شبان يرشقون قوات االحتال بالحجارة خال تظاهرة في قرية كفر قدوم أمس       )فلسطين(
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 بقلم / 
عماد اإلفرنجي

في زمن "كورونا".. الكرة 
في ملعب االحتالل!!

مرة أخرى تثبت قيادة المقاومة الفلسطينية مدى 
إنســانيتها واحترامها للقيــم الحضارية وتقديرها 
للمرحلة، أمــام مقايضة وزير الحرب اإلســرائيلي 
نفتالي بينيت، إدخال المساعدات الطبيّة الالزمة 
لمكافحة فيروس كورونا إلــى غزة، بمدى التقدم 
الــذي تحرزه )إســرائيل( فــي محاولتها اســتعادة 

جنودها األسرى لدى حماس.
مســاومة بينيت إثبات واضح على تجرّد االحتالل 
مــن أيّ جانــب أخالقــي أو قيمــة إنســانية من 
خــالل منعه الــدواء واللوازم الطبيــة عن مليوني 
فلســطيني، وهذا بالمناســبة ما يفعلــه منذ 14 
عامًــا مــن الحصار علــى غزة، ودليــل جديد على 

إرهاب وإجرام االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.
قطاع غزة وفًقــا لخبراء القانــون يخضع لالحتالل 
الحربي اإلسرائيلي، ما يفرض عليه -بوصفه قوة 
احتالل- تحمُّل المســؤولية عنه، وإلزامه بتقديم 
الخدمات اإلنســانية، وإرســال األدوية والمهمات 

الطبية  للسكان.
الــرد كان واضحًا، حازمًا وحاســمًا، على لســان 
القائد يحيى الســنوار، الذي قال: »إذا لم تجد غزة 
الغذاء والــدواء، وهددها الفيروس، فإن 6 ماليين 
إســرائيلي ســينقطع عنهــم النفــس، وإذا لزمها 
أجهزة تنفس ومســتلزمات طبية فسننتزعها من 

االحتالل )خاوة( وهم يعرفون أننا قادرون«.
بيــد أن الســنوار أبقــى البــاب مواربًــا، وتحدث 
بلغــة الحكمــة واإلنســانية، أنــه ال يمكــن البدء 
بصفقــة تبادل أســرى قبــل اإلفراج عن األســرى 
المعــاد اعتقالهــم في صفقة وفــاء األحرار، ولكن 
يمكــن تقديم تنــازل جزئي في موضــوع الجنود 
األســرى لدينــا مقابل اإلفــراج عن األســرى كبار 
الســن والمرضى، كمبادرة إنســانية في ظل أزمة 

كورونا«.
ففي الوقت الذي يخفــي االحتالل حقيقة األوضاع 
الصحية لألســرى في سجونه وال يقوم بالمطلوب 
منــه لحمايتهم من »كورونــا« ، تتقدم المقاومة 
خطــوة إلى األمــام، وتتحــدث بأخالق الفرســان 
والقيم والمبادئ التي تؤمن بها، وتقديرها لحياة 
وكرامــة اإلنســان، وتطــرح مبادرتها اإلنســانية 

القيمية، في زمن »كورونا«.
لم يوضح السنوار -ربما عن قصد- طبيعة التنازل 
الجزئــي ومــاذا يقصد به؟ هل هو صورة ألســرى 
إســرائيليين أو رســالة أو غيرهــا؟ لكنهــا غالبًــا 
ســتكون خطوة على طريــق إنجاز صفقــة تبادل 
أسرى جديدة وكبيرة، ولو كان بين قادة االحتالل 

حكماء سيلتقطون الفرصة ويبادرون بالتنفيذ. 
أعاد الســنوار الكرة في الملعب اإلسرائيلي، الذي 
حــاول بعــض قادتــه تســجيل هدف فــي مرمى 
المقاومة لكنهم فشــلوا، بل وهــدد بقوله: »إننا 
وقيــادة كتائب القســام نراقــب الحالــة الصحية 
ألســرانا في ســجون االحتالل، وقد نتخذ إجراءاتٍ 
كبيرًة في حال تقاعس االحتالل عن حماية األسرى 

صحيًا!!«.
قادة )إســرائيل(، وقبلهــم المجتمع اإلســرائيلي 
وأهالــي الجنــود المفقودين ، مطاَلبــون مجددًا 
بقــراءة الكلمــات جيــدًا، والبحث بين الســطور، 
واإلمعان في التحليل إلدراك المقصود، والتجاوب 

مع المبادرة اإلنسانية قبل فوات األوان.

القدس المحتلة/ األناضول:
في أســوأ كوابيســه، لم يتخيل الفلســطيني ســعدات صبري 
غريب، حينما شــيّد والده منزله عــام 1979، أن تتحول هذه 
الــدار الرحبة، إلى ســجن ضيّق، محاط بالجدران واألســالك، 

وكاميرات المراقبة.
ففي ذلك الوقت، كان منزله، في بلدة "بيت إجزا" شمال غرب 
مدينــة القدس المحتلــة، محاطا بأرضه الواســعة، التي تزيد 

مساحتها عن مائة دونم )نحو مائة ألف متر مربع(.
لكنّ االحتالل واالســتيطان اإلسرائيلي، ســرق كل ما تملكه 
العائلة، وأبقى فقط على البيت الذي ال تتعدى مساحته، 500 

متر مربع.
ومنذ العام 2008، تحوّل منزل "غريب" إلى سجن صغير، يقع 
وســط مستوطنة إسرائيلية، يحيط به جدار إسمنتي وسلكي، 

ويربطه بالقرية الفلسطينية ممر مراقب بـ 12 كاميرا.
ويســكن ســعدات غريب )38 عاما(، فــي المنزل مــع والدته 

وزوجته وأبنائه الثالثة.
ويقــول غريــب "نعيش فــي بيت عبــارة عن ســجن حقيقي، 

محاطين بجدار سلكي من الجوانب كافة".
وتابــع "البيت شــيّد على قطعة أرض رحبة، لكنه بات ســجنا 

صغيرا، تحيط به مستوطنة جفعات حدشاه".
وتبــدو الحيــاة مختلفة في المســتوطنة التي شــيدت غالبية 

منازلها في العقد األخير، حيث تتوفر فيها كل وسائل الراحة.
ويشــير غريب "نتعرض لمختلف أشكال المضايقات، من رشق 

الحجارة، وإطالق الرصاص الحي، والشتائم، والحرق".
وبحوزة "غريب" أوراق ملكية وترخيص للمنزل، إال أنه اســتلم 
ســبع قرارات بهدم المنزل من قبل سلطات االحتالل، غير أنه 
لجأ لمسارات قانونية عبر محاكم االحتالل وأوقف أوامر الهدم.

ويتابــع: 40 دونمــا تم مصادرتها من قبل ســلطات االحتالل 
وشــيدت عليهــا المســتوطنة في العــام 1979، بينما ســرق 
الجدار اإلســرائيلي نحو 60 دونما في العام 2007، ويسمح لنا 
بدخولها مرة واحدة كل عام، عبر تنسيق مع سلطات االحتالل.

وأشــار إلــى أن بيته مُراقــب بالصــوت والصورة علــى مدار 
الســاعة، حيث تنتشــر كاميــرات مراقبة على مدخــل المنزل، 

ومحيطه.
ويقول "غريب" إن مســتوطنين عرضوا علــى والده في العام 

1979 أمــوال طائلــة مقابلة بيــع األرض أو التنــازل عن جزء 

منهــا، لكنه رفض ورد عيلهــم بالقول "لو ملكتموني كل مال 
)إسرائيل(، لن أتنازل عن أي جزء منها".

وأردف بالقول "لكن )إســرائيل( اســتولت علــى األرض بفعل 
قوتها االستيطانية".

وتمنع سلطات االحتالل "صاحب األرض" من زراعة األشجار في 
باحة منزله، أو القيام بأي أعمال ترميم في المنزل.

ويســتطرد: "قبــل أشــهر تعرض خــزان المياه للتلــف، منعنا 
من تبديله، يســعون للتضييق علينا، ويهدفــون إلى تخريب 
البيــت لدفعنا للرحيل عنه .. لو خُرّب المنزل، وحتى لو هُدم، 
سأعيش في خيمة هنا ولن أترك منزل عائلتي للمستوطنين".

ولــدى "غريب" ثالثة أطفــال، يقول إنهم تعايشــوا مع وجود 
المســتوطنين، وال يخشــونهم بل يتصــدون ألي اعتداء على 

المنزل.
ويشير إلى شــارع يلتف حول منزله، يسلكه مستوطنون قائال 
"أعيش حياة صعبة، أسمع همســاتهم في الشوارع، ثقافتهم 

الغريبة عن عائلتي، رقصاتهم وسخرياتهم".
وعلى مدخــل المنزل بوابة حديديــة إلكترونية، يقول صبري 

إنها قد تُغلق من قبل سلطات االحتالل في أي وقت.
ويضيف: في العام 2008 عشــت ثالثة شهور داخل المنزل ال 
أســتطيع الخروج أو الدخول للمنزل إال بإذن من قبل ســلطات 

االحتالل التي تغلق وتفتح البوابة وقتما تشاء.
ويكمل "لكننــا ناضلنا حتى أبقينا البوابــة مفتوحة على مدار 

الساعة".
ومنــزل "غريب" يتبع بلدة بيت إجزا، التي يســكنها نحو 900 
فلســطيني، والتــي كانت قبل االحتــالل اإلســرائيلي للضفة 

الغربية عام 1967، تتبع محافظة القدس.
ومنذ تأســيس الســلطة الفلســطينية تتبع البلــدة لمحافظة 

"ضواحي القدس".
وفصلت ســلطات االحتــالل عددا مــن التجمعات الســكانية 
الفلسطينية والبلدات خلف الجدار الفاصل، وعزلتها عن مدينة 
القدس، فيما حولتهــا لمعازل صغيرة ترتبط بالضفة الغربية 

عبر جسور وأنفاق.
وبحســب الجهاز المركــزي لإلحصاء الفلســطيني، فإن الجدار 
الفاصــل يحرم أكثر من 50 ألًفا من حملة الهوية المقدســية 
مــن اإلقامة في مدينــة القدس، عبر عزلهم فــي الضفة على 

الجانب اآلخر من الجدار.
وفــي العــام 2002، صادقت حكومة االحتالل علــى بناء جدار 
بطــول 710 كيلومتــرات )وارتفــاع 8-7 أمتار تتخللــه أبراج 
مراقبة(، يمر %85 منه فــي عمق الضفة الغربية والباقي على 
)حــدود عــام 1967( بما يــؤدي إلى ضم %9.4 من مســاحة 

الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أفاد مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني 
بأن أعداد المســتوطنين الذين اقتحموا المســجد األقصى 
المبارك خالل شــهر مارس/ آذار المنصــرم، تصاعدت رغم 

اإلغالق بذريعة "الوقاية من انتشار فيروس كورونا" .
وأوضــح المركــز، في تقريــر، أمس، أن عدد المســتوطنين 
الذين اقتحموا األقصى خالل مارس بلغ 1604 مســتوطنًا، 
بينهم عناصر في جيش االحتالل بلباسهم العسكري. وذكر 
أن عدد المستوطنين المقتحمين بلغ 1423، و98 طالبًا، و 

83 عنصرًا من مخابرات االحتالل.

وأشــار إلى أن من بين المقتحمين الحاخام المتطرف يهودا 
غليك، فيما ارتفعت أعداد المقتحمين خالل ما يســمى "عيد 
المســاخر"، وبالتزامن مع افتتاح صناديق االقتراع للكنيست 

اإلسرائيلي.
وأشار إلى أن قوات االحتالل أغلقت منتصف الشهر المنصرم 
عــددًا مــن أبواب األقصــى، بذريعــة "الوقاية من انتشــار 
فيــروس كورونا"، وأبقــت على ثالثة أبــواب مفتوحة فقط 
لدخول المصلين، وهي: حطة والمجلس والسلسلة، ولوحظ 

استمرار اقتحامات المستوطنين خالل فترة اإلغالق.
كما شهد الشهر ذاته -وفق المركز- جملة اعتداءات وحاالت 
طرد طالت المعتكفين داخل األقصى، وتدنيســه واقتحامه 
من قبل المستوطنين المتطرفين وجنود وشرطة االحتالل.

وقالــت مديــرة دائرة وحــدة الرصــد الميداني فــي مركز 
القدس روال حسنين: إن أعداد المقتحمين لألقصى شهدت 
انخفاضًا نسبيًا، بالمقارنة مع األشهر السابقة نتيجة تفشي 
وباء "كورونا"، ورغم ذلك فقد حاول االحتالل اســتغالل األمر 

لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

غزة/ فلسطين: 
طالبت حركة المقاومة اإلســالمية، حماس، 
المجتمــع الدولــي باإلنهاء الفــوري للحصار 
اإلســرائيلي الخانــق المفروض على ســكان 
غــزة، وتأميــن متطلبــات الحيــاة الكريمة، 

ومستلزمات مواجهة فيروس "كورونا".
وقــال الناطق باســم حماس فــوزي برهوم، 
في بيان، أمــس، إن "المجتمع الدولي اليوم 
وأمام هذه الكارثة اإلنســانية هو أمام اختبار 

جديد".

وأضاف أنه "من غير المعقول في ظل تفشي 
وبــاء كورونا، وتســارع وتيــرة المخاطر التي 
تهدد حياة مليوني فلســطيني يعيشون في 
غزة المحاصر منــذ ١٤ عاما، أن يصم العالم 
آذانه عن معاناتهم، ويرفض أن يستمع حتى 

لصرخات أطفالهم ونسائهم". 
ودعــا برهوم رئيس الســلطة محمود عباس 
إلى وقــف العقوبات التي فرضهــا على غزة، 
متابعــا: "فالحصار ظلم كبير، والظلم ال تقره 

قيم وال مبادئ وال أخالق".

غزة/ فلسطين:
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، عدم تسجيل أي إصابة جديدة 
بفيــروس كورونا بغــزة. وأفادت الــوزارة، في تصريــح، بأنها فحصت 
1148 عيّنة لمشــتبه بإصابتهم بالفيــروس، كانت نتيجة 1136 منها 

ســلبية )غير مصابة(. وأشــارت إلى أن نتيجة فحص 12 عيّنة أظهرت 
إصابــة أصحابها بالفيــروس، تعافــى منهم ثالثة وبقي تســعة. وفي 
الســياق، نفذت الوزارات والمؤسسات الحكومية بغزة 90 إجراء حكوميا 
في مواجهة فيروس "كورونا" كل في اختصاصه. وبدأت هذه السلسلة 

الحكومية بإجراءات عامة في جميع الوزارات والدوائر وغيرها.

فلسطيني يعيش في "قفص" وسط مستوطنة إسرائيلية

حماس تدعو إلنهاء حصار وعقوبات
 غزة وتأمين مستلزمات "كورونا"

90 إجراء حكوميًا لمواجهة الفيروس
الصحة: تعافي 3 حاالت 
مصابة بـ"كورونا" في غزة

مركز: االحتالل حاول استغالل "كورونا" لتقسيم األقصى



تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

Saturday 4 April 2020 3السبت 11 شعبان 1441هـ 4 أبريل/ نيسان محليات

الكشف عن املزيد من
 املظاهر املرضية لـ)إرسائيل(

تتوالى االعترافات اإلســرائيلية حول مظاهر »مرضها« المتفشية، السيما 
مــع حالة االحتــراب الداخلي واالســتقطاب الحزبي الذي وصل مســتويات 
غير مســبوقة، وأصبح مــن المألوف أن يتحدث اإلســرائيليون أن دولتهم 
مريضــة جدا، فسياســتها فيهــا قائمة علــى األكاذيب، والكنيســت يفقد 
قوتــه، والفجوات االقتصادية آخذة بالتنامي والتعاظم، حتى ان المنظومة 

الصحية فقيرة ومدمرة، والتباينات االجتماعية أعمق مما سبق.
يقــدم هذه االعترافات ساســة ومثقفــون وأكاديميون، علــى درجة عالية 
مــن الكفاءة والخبــرة، بالقول إن إســرائيل كانت مريضة منــذ زمن قبل 
انــدالع الكورونــا، لكن هذا الوبــاء وضع كل أعراض المرض اإلســرائيلي 
على الطاولة، واســتدرج في تطوراته المتطرفة منظومة مدمرة من األداء 
اإلداري اإلسرائيلي، فتأثيره الفتاك خرج من اإلطار الصحي الخاص، وكشف 
عن إشكاليات خطيرة في المنظومات االقتصادية واالجتماعية وسواهما. 

إســرائيل شهدت هذه األزمة الصحية وســط ما تعيشه من أزمة سياسية 
مســتفحلة، واإلسرائيليون عاشــوا في أزمة كورونا وســط حالة من التيه 
والفوضى السياسية، فالجمود الحكومي رافقهم طوال أكثر من عام بسبب 
غياب أي أفق سياســي في ظل الجــوالت االنتخابية الثالثة المتعاقبة، حتى 
وصلنا ذروة االســتقطاب االجتماعي، وما رافقه من إهانات غير مســبوقة، 
فجاء الوباء الذي كشــف عن مخاطر اســتراتيجية أحاطــت بكيفية التصدي 

اإلسرائيلي له.
بعض اإلسرائيليين يرون في الكورونا الخطر األكبر على اليهود منذ مئات 
السنين، وهو ما يروجه نتنياهو، مما يدفع أصحاب هذه النظرية للتضحية 
بكل شــيء مقابل النجاة منه، وهناك إســرائيليون آخــرون يرفضون هذه 
النظرة الســوداوية، وال يقــرؤون أي أبعاد غير طبية للوبــاء، وفريق ثالث 

من اإلسرائيليين لم يقرر بعد االنضمام ألي من المعسكرين السابقين.
قليل من اإلســرائيليين من يدركــون خطورة التأثير لكارثــة كورونا على 
ثقــة الجمهور اإلســرائيلي بقيادته الحاكمة، ومدى تضــرر إيمانهم بمن 
انتخبوهم، والقيم التي سوقوها خالل الدعايات االنتخابية، وقدرتهم على 

قيادة المنظومة السلطوية في الدولة.
لكن المشــهد السياسي اإلســرائيلي هو األخطر واألكثر أهمية، والمتمثل 
بانتهــاك غانتس لوعوده لجمهوره حين أكد لهــم غير مرة أنه لن يكون 
عضوا في حكومة يقودها متهم بقضايا جنائية، مما يجعل من هذا التطور 
أحــد المفاجآت األكثر أهمية خالل الســنوات األخيرة في إســرائيل، ولكن 
لعل خشــية االثنين، من تبعات الجمود السياســي اإلسرائيلي في الظروف 

القائمة جعلتهما يتجاهالن أي اعتبارات أخرى. 
علــى صعيد المنظومة الســلطوية في إســرائيل فنحن أمــام بناء هيكلي 
مدمــر، ونفوذ الســلطة القضائية في إســرائيل آخذ فــي التقلص، وليس 
أقل من ذلك الســلطة التشــريعية ممثلة بالكنيست، في حين أن السلطة 
التنفيذيــة، ومــن يقف على رأســها بات نفــوذه يمتد إلى نــواٍح ومجاالت 
غير مســبوقة في تاريخ إســرائيل، وبصورة غير متخيلة، وفي النهاية بات 

اإلسرائيلي رهينة لهذا الواقع اآلسن. 

رام اهلل/ فلسطين:
مدد رئيس الســلطة محمــود عباس، حالــة الطوارئ 
فــي جميع األراضي الفلســطينية لمــدة ثالثين يوما، 
لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، فيما أفاد المتحدث 
باســم حكومة اشــتية، إبراهيم ملحم، بتســجيل 23 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، آخرها إصابة ســجلت 
مساء أمس، ما يرفع حصيلة اإلصابات إلى 194 إصابة 

منذ ظهور المرض في فلسطين.
وذكــر ملحم في بيان صحفــي، أن من بين المصابين 
"8" أطفــال تحت ســن الـــ"18" عاما، مشــيرا إلى أن  
بعــض المصابين هم من العمال ومخالطيهم، إضافة 
إلــى عائدين مــن الخارج، ومن بيــن المصابين "10" 

إناث و"12" من الذكور.
وأوضــح أن اثنيــن مــن المصابين من بلــدة قصرة 
قضــاء نابلس وهما عائدان من الســفر، إضافة إلى 3 
إصابات ســجلت في قطنة، وإصابة فــي بدو، وإصابة 
فــي الجديرة، وإصابــة في بيت عنان قضــاء القدس، 
فيما سجلت محافظة رام اهلل والبيرة 14 إصابة توزعت 

علــى رافات )إصابة( وبيتونيــا )إصابتان( ودير جرير)6 
إصابات( وســنجل )3 إصابات( وبيت لقيــا )إصابتان(، 

وإصابة في حلحول بمحافظة الخليل.
وكانــت نتائج العينات التي أخذت من"250" عامال في 
مســلخ للدجاج في منطقة "عطروت" بالقدس المحتلة 
والذي وضعوا الليلة قبــل الماضية قيد الحجر الصحي 
في فنــادق رام اهلل والبيــرة، أظهرت عــدم إصابتهم 
بالفيــروس قبل خروجهــم إلى الحجــر المنزلي لمدة 
"14" يومــا. من جانبه، طالــب رئيس حكومة رام اهلل، 
محمد اشــتية، خــالل مؤتمر صحفي عقــده برام اهلل، 
أمــس، جميع العمّال بــأن يلزموا بيوتهــم لمدة 14 
يومــا ضمن برنامــج الحجر الصحي، رحمة بأنفســهم 
وأوالدهــم وآبائهم وأمهاتهم وجيرانهم ومجتمعهم، 

"وهذا الحجر إجباري وليس اختياريا".
وأكد اشتية استمرار إغالق المرافق التعليمية كافة من 
ريــاض أطفال ومدارس وجامعات ومعاهد، واســتمرار 
إغــالق المعابر كافة، وتوقــف الحركة بين المحافظات 

والقرى والمخيمات مع االلتزام بالبيوت.

ودعــا جميــع المستشــفيات األهليــة ومستشــفيات 
القطاع الخــاص بتجهيز مناطق عزل للحاالت الطارئة، 
والتأكيد من جهوزية وزارة الصحة للتعامل مع الحاالت 
المصابة في المستشــفيات الحكوميــة وأماكن الحجر 
الصحي، مشيرًا لتخصيص ثالثة مستشفيات حكومية 
جديــدة لذلك. وقــال اشــتية: "األســبوعان القادمان 
ســيكونان األصعب من ناحية الســيطرة على المرض 
في ظل عودة 45 ألف عامل من )إســرائيل("، مشــيرًا 

إلى محاولة ترتيب عودة العمال سلطات االحتالل.
وتحدث عن إمكانية فحص 1500 عينة يوميًا، مشيرا 
إلــى أخذ 3 آالف عينــة من القرى والبلــدات المحاذية 

لمناطق 1967.
وفيمــا يتعلق برواتــب موظفي الحكومة قال اشــتية: 
"إذا استطعنا الشــهر المقبل صرف %100 من الراتب 
فسنفعل، وإذا لم نستطع فسنصرف ما نستطيعه؛ ألن 
الظــرف صعب، وهنــاك تراجع في العائــدات الضريبة 
والمقاصة، وبعض الدول التي كانت تســاعدنا ربما ال 

تستطيع".

غزة- رام اهلل/ فلسطين:
اســتهجن رئيس اللجنة القانونية في المجلس 
التشــريعي، النائــب محمد فرج الغــول, إمعان 
رئيــس الســلطة محمــود عبــاس "بانتهــاك" 
وإصــداره  الفلســطيني,  األساســي  القانــون 
مراســيم غير شــرعية بفرض ثــم تمديد حالة 
الطوارئ رغم انتهاء واليته منذ 2009-1-9م، 

ودون الرجوع للبرلمان.
وقال الغول في تصريح للدائرة اإلعالمية لكتلة 
التغييــر واإلصــالح، أمس، إنه فــي ظل جائحة 
"كورونــا" فإن الوضع يوجــب االلتزام بالقانون 
األساســي الفلســطيني, وضــرورة وقــف ومنع 

وعدم السماح ألي انتهاك أو تجاوز له.
وأضــاف أنــه "ال يجوز تمديــد حالــة الطوارئ 
دســتوريا إال بموافقــة التشــريعي, وبشــروط 
مشــددة, نــص المــادة١١٠/٢ مــن القانون 
األساســي )يجوز تمديــد حالة الطــوارئ لمدة 
ثالثيــن يومــا أخــرى بعــد موافقــة المجلس 
التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه(".

هــو  التشــريعي  المجلــس  أن  علــى  وشــدد 
المؤسســة الســيادية الشــرعية الوحيــدة في 
الســلطة اآلن، وهو صاحــب الصالحية لفرض 
أو تمديــد حالة الطــوارئ, وال اعتبــار للقرارات 
السياســية المنعدمــة لدســتورية "عباس" غير 
الشــرعية بحــل المجلــس التشــريعي, لنــص 
المــادة ١١٣ مــن القانون األساســي )ال يجوز 
حل المجلس التشــريعي الفلسطيني أو تعطيله 
خــالل فترة حالة الطــوارئ أو تعليق احكام هذا 

الباب(.
واستدرك المستشار القانوني: "إذا كان ال يجوز 
حــل التشــريعي أو تعطيله في حالــة الطوارئ, 
فال يجــوز حله في األوضــاع العادية ولما كانت 
مادة ٤٧مكرر أساســي )تنتهي والية المجلس 
التشــريعي القائم عنــد أداء المجلــس الجديد 

المنتخب اليمين الدستوري(".

وأكــد أن "عبــاس" مطالب بااللتــزام بالقانون 
األساســي الفلســطيني والكف عــن "اغتصابه 

للسلطة وانتهاكه المتكرر للقانون األساسي".
وطالــب النائب عــن كتلــة التغييــر واإلصالح 
لممارســة  بالتحــرك  التشــريعي  المجلــس 
صالحياتــه ومعالجة األمــر بالقانــون, وإيقاف 
هــذه التجاوزات واالنتهــاكات اليومية من قبل 

"عباس" للقانون األساسي الفلسطيني.
وأكــد أن الذي يعطــل االنتخابات هو "نفســه 
مغتصب سلطة الرئاسة ومنتهي الوالية", وبناء 
على ذلك فإن المؤسســة الشرعية الوحيدة في 
السلطة هي المجلس التشــريعي الفلسطيني, 
وعليها ممارسة صالحياتها الشرعية الدستورية 
والقانونيــة بمــا فيها إعــالن أو تمديــد حالة 

الطوارئ.
ودعــا النائب الغــول "عباس" إلــى "العودة إلى 
حضــن الشــعب الفلســطيني, وعدم التشــبث 
وااللتصاق بالكرســي والســلطة، وفق تعبيره. 
مطالبــا الفصائــل الفلســطينية - وكل صاحب 
ضمير حي - بالضغط علــى "عباس" لالنصياع 
الفلســطيني,  بالقانــون األساســي  وااللتــزام 

وتنفيذ التوافق الفلســطيني بإجراء االنتخابات 
العامــة, رئاســية, تشــريعية, مجلــس وطنــي 

وبصورة متزامنة.
وكان رئيــس الســلطة، أصدر أمس، مرســوما 
بتمديد حالة الطوارئ للمــرة الثانية في جميع 
األراضــي الفلســطينية لمــدة ثالثيــن يومــا، 

لمواجهة تفشي "كورونا".
وبناء على المرسوم، تستمر جهات االختصاص 
باتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة لمجابهــة 
المخاطــر الناتجة عن تفشــي الوبــاء، وحماية 

الصحة العامة وتحقيق األمن واالستقرار.
وأعلن عبــاس حالة الطوارئ للمــرة األولى في 
الخامس من شــهر آذار/مــارس الماضي، حيث 
تقرر إغالق المــدارس والجامعات وتقييد حركة 
الفلســطينيين، والســماح فقــط  المواطنيــن 
بفتــح محالت بيــع المــواد الغذائيــة والمخابز 

والصيدليات.
وفــي الســياق، طالــب النائــب فــي المجلس 
التشــريعي د. أيمــن دراغمة، حكومة إشــتية، 
بالخروج من عباءتها التنظيمية وتوســيع دائرة 
المشــاركة لتشمل الكل الفلسطيني حتى تنجح 

في حماية شعبنا.
وشــدد دراغمة، في بيان، أمــس، على ضرورة 
تفــادي الكارثــة الحقيقيــة، فــي حال تفشــي 
"كورونــا" عبر عــودة آالف العمال مــن الداخل 

المحتل؛ بسبب األعياد اليهودية.
 وأكــد على دور حكومة إشــتية في مشــاركتها 
للكفــاءات الوطنية والنقابــات والقطاع الخاص 
ومؤسســات المجتمع المدنــي، "وعدم االكتفاء 

بتبشير المواطنين بأيام صعبة".
وقــال دراغمة إن القضية بحاجــة لجهود جبارة 
وأمــوال وتخطيــط عالي الجــودة ووضع حلول 
ماديــة معقولــة لمشــكلة العمــال وإلزامهــم 
بالحجــر الصحي ومتابعة ذلــك من خالل لجان 

طوارئ على مستوى كل قرية ومدينة ومخيم.

الناصرة/ فلسطين:
أعلنت وزارة الصحة في حكومة االحتالل اإلســرائيلي، أمس، ارتفاع عدد 
المصابين بفيروس "كورونا" لـــ 7030 مصابا، منهم 115 حالة خطرة، 
وارتفــاع عدد الوفيات إلى 39 بعد وفاة مصاب بالفيروس يبلغ من العمر 
79 عاما. وفرضت شــرطة االحتالل، إغالقا كامال على مدينة "بني براك" 

التي يعيش فيها نحو 200 ألف من اليهود المتدينين "الحريديين"، بعد 
تجاوز عدد المصابين فيها حاجز األلف.

ويرفــض هؤالء االنصياع إلجــراءات عدم االختالط والبقــاء في المنازل، 
إضافة إلى رفضهم إجراء فحوصات طبية للكشف عن اإلصابة بالفيروس.
وأدرجت حكومة االحتالل بندًا في أنظمة الطوارئ الجديدة التي صدّقت 
عليها، مســاء الخميس، تضمن إمكانية فــرض حظر تنقل وإغالق كامل 
علــى أي بؤرة يتفشــى فيها الفيــروس، خاصة في األحيــاء الحريدية في 

مدينة القدس المحتلة.
يذكر أن رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهو، والمدير العام لوزارة الصحة 
موشــيه بار ســيمناطوف، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ورئيس 
جهاز الموساد يوسي كوهين، يخضعون للحجر الصحي المنزلي، في حين 

سجّلت إصابة وزير الصحة يعقوب ليتسمان وزوجته بذات الفيروس.

د حالة الطوارئ شهًرا.. و23 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الضفة السلطة تمدِّ

دراغمة يدعو "إشتية" للشراكة وعدم "تخويف الناس" من "كورونا" 
الغول: فرض وتمديد "الطوارئ" من الصالحيات الدستورية لـلتشريعي

7030 مصاًبا بـ"كورونا" داخل كيان 
االحتالل وارتفاع الوفيات لـ39 

رام اهلل/ فلسطين:
حذر نادي األســير الفلسطيني، من "لعبة تحيكها" 
إدارة ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، تبــدأ مــن 
التأخيــر المتعمــد في اإلفــراج عن أســرى انتهت 
محكومياتهم أو أوشــكت على االنتهاء، من خالل 
وقف تطبيق بما يســمى بـ"المنهلــي"، وبموجبه 
يتم اإلفــراج عن األســير قبل انتهاء فتــرة الحكم 
المفترضة، وفقًا لجدول مرتبط بمدة حكم األسير. 
وأوضح نادي األســير، فــي بيان، أمــس، أن إدارة 

الســجون أوقفت "المنهلي" الذي تستخدمه للحد 
من االكتظاظ في الســجون، رغــم الحاجة الملحة 
لتطبيقــه اليوم في ظــل التخوفــات الحاصلة من 
انتشار فيروس )كورونا( بين صفوف األسرى، وفي 

ظل المطالبات المتكررة باإلفراج عن أسرى.
وتســاءل: "لماذا أوقفت إدارة السجون "المنهلي" 
في هذا التوقيت؟". وذكر أن معلومات لديه تُفيد 
بأن إدارة الســجون طلبت من األســرى المفروض 
عليهم غرامات مالية، واقترب موعد اإلفراج عنهم، 

أن يقوموا بدفعها بشــكل عاجل، وهذا مؤشر آخر 
يفرض تساؤالت جديدة.

وعــد نــادي األســير أن هــذا األمــر خطيــر، ودعا 
المؤسســات الدوليــة الحقوقيــة بالتوقــف عنده، 
وعدم التعاطي مــع أية صورة كاذبة يحاول خلقها 
االحتالل بشأن قضية األسرى، بحيث يقوم باإلفراج 
عن أســرى انتهت محكومياتهم أو أوشــكت على 
االنتهاء، دفعة واحدة، ليظهر للعالم أنه اســتجاب 

لتلك المطالب.

نادي األسير يحذر من مماطلة إدارة السجون باإلفراج عن األسرى 

محمد فرج الغول
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خطوة مهمة
وعد الخبير في شــؤون األمن القومــي إبراهيم حبيب: 
مبادرة السنوار، خطوة مهمة على طريق تحرير األسرى 
الفلســطينيين مــن ســجون االحتالل في ظــل جائحة 

"كورونا".
وأضــاف حبيب لصحيفــة "فلســطين": االحتالل يدرك 
أن ثمن تحرير األســرى باهــظ، متوقعًا أن تكون أزمة 
"كورونــا" مخرجا للجميع لالنطــالق نحو صفقة جديدة 
لتحرير األســرى الفلســطينيين مقابل جنــود االحتالل 

األسرى لدى المقاومة بغزة.
ورأى أن مبادرة السنوار، وتقديمه تنازال جزئيًا في ملف 
الجنود األســرى، بمثابة إظهار صــورة حية عن الجنود 
األسرى لدى كتائب القسام، الفتة إلى أن هذه المبادرة 
علــى غرار فيديــو الجندي جلعاد شــاليط، الــذي أفرج 
االحتالل -عقب مشــاهدته- عن 25 أسيرة فلسطينية، 
مقابل الفيديو الذى لــم يتجاوز دقيقة واحدة تثبت أن 

الجندي شاليط على قيد الحياة.
وذكــر حبيــب أن الســنوار أراد أن يكرر نفــس التجربة 
ويســتثمر الظــرف اإلنســاني الصعــب فــي مواجهــة 
"كورونــا" لدفع االحتالل إلبرام صفقة تبادل، الفتًا إلى 

أنــه في األيام القادمة وفي حال تفشــي 
الفيــروس فــي دولــة االحتالل ســتلجأ 

األخيرة إلى إبرام الصفقة.
وأشــاد الباحث في هيئة شؤون األسرى 
والمحررين عبد الناصر فروانة، بمبادرة 
السنوار، مشــيرًا إلى أنها أحدثت حراًكا 

مهمًا داخل دولة االحتالل.
وذكــر فروانة، فــي تصريــح، أمس، أن 

المبادرة تحمل أبعادًا إنسانية وتعكس قلًقا على حياة 
األســرى الفلســطينيين وحرصا عليهــم، وهي خطوة 

مهمة جدًا في الظرف الراهن.
ورأى أن المبــادرة تأتي اســتكمااًل للجهود السياســية 
والقانونيــة والحقوقية واإلعالمية التــي بذلت وتُبذل 
ألجــل إنقاذ األســرى وحمايتهــم من خطــر "كورونا"، 

لكنهــا ربما تكون الخطوة األهم من وجهة نظري، في 
ظل غياب تأثير المؤسسات الدولية واستمرار االستهتار 

اإلسرائيلي وعدم التجاوب مع تلك الجهود.
وأشــار إلى أن مبادرة الســنوار "أحدثت حراًكا تفاعليًا 
وحواريًا كبيرًا لدى األوســاط اإلســرائيلية، السياسية 
واألمنيــة، وتصدّرت اليــوم عناوين 

وسائل االعالم العبرية المختلفة".
أن  جازمًــا  "أعتقــد  فروانــة:  وقــال 
مبادرته هذه ســتُحدث حــراًكا جادًا 
في ملف األسرى، وقد تُحدث اختراًقا 

إلى  مهمــا للوصول 
جزئيــة،  تفاهمــات 
وســتكون  كمــا 
مهمة نحو معالجة قضايا ذات مصالح 
مشــتركة لدى الطرفين الفلســطيني 

واإلسرائيلي"، وفق تعبيره.
ولفــت إلى أن "ما يمكن أن يتحقق في 

المدى القريب سيشكل أساسًــا لحوارات أشمل تتعلق 
بعــدة قضايا، منها إتمــام صفقة تبادل شــاملة )وفاء 

األحرار2( في وقت الحق".
من جانبه، قال المتحدث باســم جمعية واعد لألســرى 

والمحررين منتصر الناعوق: إن مبادرة 
قائد حمــاس، بمثابة إلقــاء الكرة في 
ملعب االحتالل إلطالق ســراح األسرى 

كبار السن والمرضى.
وأوضح الناعوق لصحيفة "فلســطين": 
أن المبادرة تشكل بارقة أمل وتحريك 

للميــاه الراكــدة فــي ملــف األســرى واختبــارا حقيقيا 
لالحتــالل وفحص مدى جديته في إبــرام صفقة تبادل 

أسرى في ظل جائحة "كورونا".
وأكــد الناعوق أن المبــادرة تدلل على 
الفلســطينية على  المقاومــة  حــرص 
تحريــر األســرى، وأن قضيتهــم على 
رأس ســلم أولوياتها، داعيًا الوسطاء 
االحتالل  علــى  والضغــط  اللتقاطهــا 

للعمل على إنجاحها وتحرير األسرى.
مــن جهتــه، أشــاد وكيــل وزارة األســرى بغــزة بهاء 
المدهون، بالمبادرة اإلنســانية التي قدمها الســنوار، 

بتقديم تنازل جزئي في قضية األسرى.
وأكــد المدهــون، في تصريــح، أمس، أن مــا صرح به 
السنوار، يؤكد مدى تجّذر قضية األسرى وأهميتها لدى 
حركة حمــاس وفصائل المقاومة، وأن تحرير األســرى 
يتصدر سلم أولوياتها، وأن الثقة واآلمال التي يعقدها 

األسرى عليهم ثقة في محلها.
وبيــن أن "الكــرة اآلن فــي ملعــب حكومــة االحتالل" 
المطالبــة باالســتجابة لهــذا العــرض واإلفــراج عن 
األسرى المرضى وكبار السن الذين يتهددهم المرض 

والفيروس.
نافذة فرص

في المقابل، قالت مصادر سياســية وأمنية إســرائيلية 
إن تصريحات السنوار، حول مســألة التقدم في صفقة 
تبادل، "قد تفتح نافذة فرص للتقدم بمسألة استعادة 

األسرى من قطاع غزة".
ونقلــت صحيفــة "معاريــف" العبريــة عــن المصــادر 
قولها، أمــس، إن التصريحات جاءت في األســاس ردًا 
على تصريحــات ســابقة لوزير الجيش 
نفتالي بينيت التــي قايض فيها إدخال 
المساعدات الطبية للقطاع بالتقدم في 
مســألة اســتعادة الجنود اإلسرائيليين 
قائاًل: نحن منفتحون على أفكار كثيرة".

وبينــت أن "وراء هذه الكلمة نقاشــات 
عقــدت مؤخــرًا لــدى المســتوى السياســي– األمني 
حول أفــكار بخصوص التقدم في مفاوضات اســتعادة 

األسرى".
وأشــارت "معاريــف" إلــى أن الفكرة المركزيــة تتمثل 
بمحاولــة تحريــك المفاوضــات عبــر رزمة مســاعدات 
إنســانية وغيرها من بوادر حســن النية سعيًا للتقدم 

في هذا الملف.
ونقلــت عن تلك المصادر قولها إنــه باإلمكان محاولة 
السير قدمًا في خطوات على أمل شق الطريق بمسألة 
اســتعادة األســرى ضمن نافذة الفــرص الحالية التي 
ستبقى مفتوحة طالما لم ينتشر الفيروس في القطاع.

غزة/ فلسطين: 
أكدت حركة المقاومة اإلســالمية حماس، أن المبادرة التي طرحها رئيس 
الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار بخصوص ملف األسرى، "تضع االحتالل 

اإلسرائيلي أمام اختبار جديد، لمعرفة مدى جديته في هذا الملف".
وقال المتحدث باســم الحركة فوزي برهــوم، في بيان، أمس، إن المبادرة 
تحمل أبعادا إنســانية وتعكس مدى المرونة التــي تتمتع بها حماس في 

إدارة الملف.
وأوضح برهوم أن هذه المبادرة وضعت االحتالل أمام اختبار جديد، ليثبت 
مصداقية قياداته أمام "المجتمع اإلســرائيلي"، وأهالي الجنود المفقودين 

في غزة.
وكان الســنوار أعلــن في لقــاٍء تفاعلي عرضتــه فضائية األقصى، مســاء 
الخميس، استعداد حركته تقديم "مقابل جزئي" لالحتالل من أجل اإلفراج 

عن أسرى فلسطينيين.
وأضاف الســنوار: "هناك إمكانية أن تكون مبــادرة لتحريك الملف )تبادل 
األســرى( بأن يقوم االحتالل بعمل طابع إنســاني أكثر منه عملية تبادل، 
بحيث يطلق ســراح األسرى )المرضى والنســاء وكبار السن( من سجونه، 

وممكن أن نقدم له مقابال جزئيا".
وفي أبريل/نيســان 2016، أعلنت كتائب القســام، ألول مرة، عن وجود 4 

جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن مصيرهم .

رام اهلل/ فلسطين:
حذر عميد األسرى الفلسطينيين، األسير كريم يونس، 
من تفشــي فيروس "كورونا" بين األســرى واألسيرات 
الفلسطينيات في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وتحويل 
السجون لمقابر جماعية. وقال يونس القابع في سجن 
"ريمــون" في  حوار نشــره مركز األســرى للدراســات، 
أمس، إن "اقتحام الفيروس للزنازين ســيحمل عواقب 
وخيمــة وكارثية على األســرى, الســيما أن أكثر البؤر 
اكتظاظًا وازدحامًا هي ســجون االحتــالل"، محذرا من 
تفشي الفيروس بين األســرى، سينذر بكارثة إنسانية 

خطيرة. وأشار إلى عنصرية االحتالل المتمثلة باإلفراج 
عن "السجناء اليهود الجنائيين"، رغم ارتكابهم الكثير 
مــن الجرائم، فيما لم تفرج إدارة الســجون عن أســير 
فلســطيني واحد على خلفية سياسية رغم وجود أسرى 
من ذوى األمراض المزمنة وكبار الســن. وشــدد على 
أن المطلوب هــو قيام المنظمــات العالمية والدولية 
وهيئات األمم المتحدة بالضغط على )إســرائيل( من 
أجل إطالق ســراح األســرى أو أعداد كبيرة منهم على 
األقل.  ويونس، هو أقدم أسير فلسطيني وأبرز قيادات 
الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة ورموزها، وأمضى 

38 عاما داخل سجون االحتالل بشكل متواصل.

واعتقلــت قوات االحتالل يونس عــام 1983 وهو ابن 
25 عامــًا، خــالل وجــوده فــي محاضــرة بجامعة "بن 

غوريــون" في بئر الســبع بالنقب المحتــل، حينما كان 
يدرس هندســة الماكينــات، وحكمت عليه بالســجن 
المؤبــد بتهمة قتل جندي إســرائيلي. وكانت محكمة 
عســكرية إســرائيلية أصدرت حكمًا عليــه بـ"اإلعدام 
شنقًا"، وبعد شهر عادت وعدلت عن قرارها، وأصدرت 
حكمــًا بتعديل العقوبة من اإلعدام إلى الســجن مدى 

الحياة. 

بيروت/ فلسطين: 
تفقــد وفد مــن حركــة المقاومة اإلســالمية حماس، 
مخيم نهر البارد شــمالي لبنان، لالطالع على األوضاع 
واإلجراءات المتخذة هناك لمواجهة فيروس "كورونا".

وأفــاد المكتب اإلعالمي لحماس فــي لبنان، في بيان، 
أمس، أن الزيارة تأتي اســتكماال للجهود التي تبذلها 
حركة حماس في معالجة األزمات الصحية واالقتصادية 
التي يواجهها الالجئون الفلسطينيون في لبنان خاصة 

بعد انتشار وباء "كورونا".
وأشــار البيان إلى أن الوفد يرأسه القيادي في الحركة 
رأفت مرة والمسؤول السياسي في المخيم أبو صهيب 

الشريف.
وذكــر أن مرة والشــريف زارا "المطبــخ الخيري"، الذي 
يقــدم وجبــات ســاخنة للعائــالت المحتاجــة والتقى 
النشــطاء االجتماعييــن الشــباب، كمــا زارا مقر لجنة 

الصندوق الخيري لمساعدة مرضى السرطان.

وأثنــى مــرة على جهــود أهالــي المخيــم والفصائل 
الفلسطينية واللجنة الشعبية والمؤسسات االجتماعية 
والمبــادرات الشــبابية فــي العمل المشــترك لحماية 

المخيم وتلبية حاجات األهالي.
وشــكر القيمين على المؤسستين لجهدهم في خدمة 
أهالي المخيم وعلى أعمال الخير التي يقدمونها خاصة 
في هــذه األوقات الصعبة، وقدم باســم الحركة دعما 

ألعمالهما.

"معاريف": قد تفتح نافذة فرص لتحريك الملف
مبادرة السنوار.. الكرة في ملعب االحتالل لإلفراج عن األسرى

غزة/ جمال غيث:
مجــددًا، ألقــى قائــد حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة 
يحيى الســنوار، الكرة في ملعب االحتالل اإلســرائيلي 
لإلفراج عن األسرى، كمبادرة إنسانية، في ظل تفشي 

فيروس »كورونا« عالميا.

وتثبت المبادرة التي أطلقها األسير المحرر في صفقة 
األســرى  أن قضيــة  مراقبيــن،  وفــق  تبــادل ســابقة، 
تقــف على ســلم أولويــات حركــة حمــاس والمقاومة 
الفلســطينية،  وقال هؤالء إن مبادرة الســنوار بمثابة 

»تحريك المياه الراكدة في ملف األسرى«.

وقال الســنوار، خالل لقاء تفاعلــي على قناة األقصى 
مســاء الخميــس، »يمكننــا أن نقــدم تنــازاًل جزئًيــا فــي 
موضــوع الجنود األســرى لدينا مقابل إفــراج االحتالل 
عن األسرى كبار السن والمرضى كمبادرة إنسانية في 

ظل أزمة كورونا«.

حبيب: المبادرة 
كـ"فيديو شاليط".. 
و"كورونا" نقطة 

انطالق
فروانة: سُتحدث 
حراًكا جاًدا في 

ملف التبادل

الناعوق: دليل 
حرص المقاومة 
على حياة األسرى

حماس: مبادرة السنوار اختبار
 لجدية االحتالل في ملف األسرى

دعا الهيئات األممية لإلفراج عن عدد كبير منهم
يونس: تفشي "كورونا" بين األسرى الفلسطينيين سينذر بكارثة

حماس تتفقد إجراءات مكافحة "كورونا" بمخيم نهر البارد

يحيى السنوار
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السغظ البالبئ
إغاد الصرا

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة غزة

(MDPIII-CII) برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة الثانية
اســم المشــروع الفرعي: توريــد فالتر وبلفــات هواء 

آلليات الخدمات
  MDPIIICII-1221109- 05  :رقم العقد

تاريخ استدراج العروض: 2020/04/04
1. حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية - صنــدوق تطوير وإقــراض الهيئات المحليــة - على منحة 
بقيمــة 130 مليون يورو من مجموعــة من الشــركاء والممولين (البنك 
الدولــي، الوكالــة الفرنســية للتنميــة، الحكومــة الدنماركيــة، التعاون 
االلمانــي (الوكالــة األلمانية للدعــم الفني والبنــك االلمانــي للتنمية)، 
الوكالة السويسرية للتنمية، اتحاد البلديات الهولندي، االتحاد األوروبي) 
باإلضافة الى مســاهمة الســلطة الوطنية الفلســطينية في إطار برنامج 

تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة الثانية.
2. وقد حصلت بلديــة غزة على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 
الهيئات المحليــة (المتلقية للمنحة) لتنفيذ مشــروع توريد فالتر وبلفات 
هواء آلليات الخدمات وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية 
في عمل دفعات تحت العقد رقــم MDPIIICII-1221109 -05 الذي من 

أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3. تدعو بلدية غـزة الموردين للتقدم الستدراج عروض أسعار (تسوق محلي) 
لمشــروع توريد فالتر وبلفــات هواء آلليات الخدمات مــدة التوريد 60 يوماً، 

وحسب اآلليات المعتمدة لدى صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.
4. المــوردون المعنيــون يمكنهــم الحصــول علــى المعلومــات الالزمة من 
بلديــة غزة، دائرة المشــتريات والمخازن، الســيد/ قاســم أبو شــنب، هاتف: 
082832200 فاكس: 082824400، وذلك ابتداًء من الســاعة الثامنة صباحاً 

وحتى الثانية عشر ظهراً من تاريخ 2020/04/04 وحتى تاريخ 2020/04/14.
5. عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 

2020/04/14 الساعة الثانية عشر ظهراً وهو موعد فتح المظاريف. 

6. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة
العنوان المشــار اليــه أعاله: بلدية غزة، المبنى الرئيســي، الطابق األول، 
مكتب مدير عام الشــئون اإلدارية، السيد/ حيدر شعث، ميدان فلسطين، 

ص. ب.، غزة، قطاع غزة
بلديـة غزة

دولة فلسطين  
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المشــتريات عن طرح عطاء تبعاً للشروط 
والمواصفــات الموضحة في كراســة ووثائــق العطاء، فعلــى الراغبين 
في المشــاركة مــن أصحــاب االختصاص المســجلين رســمياً مراجعة 
وزارة الصحة – دائرة المشــتريات بالمجمــع اإلداري خالل أوقات الدوام 
الرسمي من أجل الحصول على كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ 

(300) شيكل غير مستردة.

2. أخــر موعد لقبول العــروض بالظرف المختوم يــوم االثنين الموافق 
2020/04/13 الســاعة 11:10 صباحاً وســيتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح
 المظاريف

2020/36توفير غازات طبية لمدة (6) شهور1
11:10

صباحاً
3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االسالمي أو بنك االنتاج أو 
بنك البريد أو كتاب مــن الخزينة العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد (2) على من يرسو عليه العطاء.
6. ارفاق شــهادة خلــو ضريبي أو صوره عنها أو شــهادة خصم ضريبي 

صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634
(www.moh.gov.ps) أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة 

 لالطالع على كراسة العطاء.

دولة فلسطين  
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المشتريات عن طرح عطاء تبعاً للشروط 
والمواصفــات الموضحــة في كراســة ووثائق العطاء، فعلــى الراغبين 
فــي المشــاركة من أصحــاب االختصاص المســجلين رســمياً مراجعة 
وزارة الصحة – دائرة المشــتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام 
الرسمي من أجل الحصول على كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ 

(300) شيكل غير مستردة.

2. أخــر موعد لقبــول العروض بالظــرف المختوم يــوم االثنين الموافق 
2020/04/13 الســاعة 11:00 صباحاً وســيتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح
 المظاريف

1
توفير فريزر بنك دم لقسمي 

2020/35البيولوجي والهرمونات
11:00

صباحاً
3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االسالمي أو بنك االنتاج أو 
بنــك البريد أو كتاب من الخزينة العامة بــوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد (2) على من يرسو عليه العطاء.
6. ارفــاق شــهادة خلو ضريبي أو صــوره عنها أو شــهادة خصم ضريبي 

صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634
(www.moh.gov.ps) أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة 

 لالطالع على كراسة العطاء.

الخاوة الفلسطينية في
 مواجهة العنصرية اإلسرائيلية

اللقاء التفاعلي المفتوح الذي أجراه يحيى السنوار قائد حماس في غزة، 
وضع النقاط على الحروف فــي الكثير من القضايا التي انتظر الجمهور 
اإلجابة عنها، في وقت ســيطرة الحديث عن وباء الكورونا، واإلجراءات 
التــي اتخذت لحماية قطاع غزة من انتشــار الوباء، وقد حققت الجهات 
الحكوميــة في غزة إنجــازا حتى اآلن، بفضل ما اتخــذت من إجراءات، 

لكن ال زال أمامها الكثير من الجهد في سبيل الوصول إلى بر األمان.
منتصف األســبوع الماضــي صرح وزير جيــش االحتــالل نفتالي بينت 
تصريحا عنصريا وســاديا، ربط فيه بين السماح بإدخال المساعدات 
الطبية والصحية لقطاع غزة لمواجهة الوباء وبين كشف مصير الجنود 
المفقودين واألســرى في غزة، وكشــف فيه عن وجه االحتالل الحقيقي 
القائم على االبتزاز والســادية ودموية االحتالل الذي مارسها على مدار 
ما يزيــد عن 70 عاما، وتعززت عبر ثالث حــروب على غزة خالل العقد 

األخيرة، وحصار زاد عن 14 عاما.
فــي المقابل هنــاك قيــادة للمقاومة في قطــاع غزة، تقــدم نموذجا 
محترما من البعد اإلنســاني واألخالقي في مواجهة ســادية االحتالل، 
وهو ما طرحه الســنوار حول ملف األســرى وتقديم مبادرة لإلفراج عن 
االســرى الفلســطينيين في ســجون االحتالل وفي مقدمتهم المرضى 

والنســاء وكبار السن األطفال، خشــية إصابتهم بالوباء في 
15ظل تفشيه لدى االحتالل، واإلهمال من قبل االحتالل في 

إسطنبول- غزة/ فلسطين:
أبرق مركزا عدالة والضمير لحقوق اإلنسان، 
االحتــالل  ســجون  إلدارة  عاجلــة  برســالة 
اإلســرائيلي، يطالبان فيهــا باتخاذ إجراءات 
وقائية بشــكل فوري لحماية األســرى ومنع 
انتشــار فيــروس "كورونــا" بينهــم، وذلك 
عقب اكتشاف إصابة أحد األسرى المحررين 

بالفيروس.
وجاء فــي الرســالة، أمــس، التي أرســلتها 
المحامية ميســانة موراني من مركز عدالة 
والمحامية سحر فرنســيس مديرة مؤسسة 
الضمير، أن هيئة شؤون األسرى والمحررين 
الفلســطينية، أعلنت أن فحصا أجري ألسير 
تحــرر مــن ســجن "عوفــر" أظهــر إصابته 

بفيروس "كورونا". 
وطالبــت الرســالة بتحديــد هوية األســرى 
الذيــن مكثوا في نفس القســم مع األســير 
المذكــور، ووضعهــم فــي الحجــر الصحي، 
وإجراء فحوصات الفيروس لهم وتقديم كل 

ما يلزمهم من عالج طبي.
وطالبت أيضا بالعمل على تعقب السجانين 
والمحققيــن الذيــن تواصلــوا مع االســير 

إلــى الســجون أو  العــودة  ومنعهــم مــن 
التواصل مع أســرى آخريــن، ووضعهم في 
الحجــر الصحــي واتخاذ كل تدابيــر الوقاية 

والسالمة.
وشــددت على ضرورة تعقيم قســم 14 من 
ســجن "عوفــر" ألجــل الحفاظ علــى صحة 

األسرى ومنع تفشي الوباء. 
وأكدت الرســالة الحقوقية أن تجاهل اتخاذ 
هذه التدابير على الفور من شأنه أن يعرض 
حياة األسرى الفلسطينيين في سجن "عوفر" 
وفي الســجون األخرى التي قــد ينقل إليها 

األسرى، للخطر.
الشــعبي  المؤتمــر  جــدد  الســياق،  وفــي 
لفلســطينيي الخارج، تمســكه بالدفاع عن 
حقوق األســرى واألســيرات الفلســطينيات، 
وتجنيــده إلمكانياته كافة مــن أجل اإلفراج 
عنهــم مــن خــالل الضغــط على ســلطات 

االحتالل اإلسرائيلي في المحافل الدولية.
وثمــن المؤتمــر في رســالته، أمــس، دور 
األســرى وصمودهم وثباتهم، وتســجيلهم 

لبطوالت
نضالية آلمت االحتالل والسجان اإلسرائيلي، 

وارتقــت بمســيرة النضــال الوطنــي ضــد 
لالعتــداءات  إدانتــه  وجــدد  المحتــل. 
والممارســات العدوانيــة واإلجراميــة التي 
تقوم بها ســلطات االحتالل  بحق األســرى 
والتي تعد جرائم ومخالفات جسيمة لمبادئ 
القانــون الدولــي واتفاقية جنيــف وقرارات 
األمم المتحــدة، التي تتطلــب جهود الكل 
الفلســطيني للعمــل علــى محاســبة قادة 

االحتالل وسجانيه جراء هذه الجرائم.
ودعا المؤتمر األمم المتحدة ومؤسســاتها 
ذات الشــأن، والمؤسســات الحقوقية حول 
العالم إلى العمل الفــوري والعاجل للضغط 
على االحتالل لإلفراج عن األســرى دون قيد 
أو شــرط، مطالبــا األجهزة التابعــة لألمم 
المتحدة بضرورة إرسال فرقها إلى فلسطين 
المحتلــة، إلجراء تحقيق دولي حول ســجون 
االحتــالل والوقــوف علــى أوضاع األســرى 

الفلسطينيين.
ودعــا المؤتمــر الشــعبي إلى اســتراتيجية 
وخطــة وطنيــة مشــتركة، تدعم األســرى 
وتعمل على تحريرهم وفك أســرهم، وتقدم 

وسائل الدعم لهم.

"مؤتمر فلسطينيي الخارج" يتعهد بتدويل قضيتهم دوليًا
مركزان حقوقيان يطالبان إدارة السجون

 بإجراءات وقائية لحماية األسرى

رام اهللا/ فلسطين:
مــددت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، 
أمس، اعتقال القائد الشيخ عمر البرغوثي 
من بلدة كوبر قضاء رام اهللا، لســتة أيام، 
بعدما نقلته إلى عيادة ســجن الرملة؛ إثر 

معاناته مع المرض.
وأفاد مكتب إعالم األســرى، في بيان، بأن 
سلطات االحتالل مددت أيضا اعتقال االبن 
محمد البرغوثي لذات المدة، الفتا إلى أنه 
مــا زال محتجزا فــي معتقــل "عتصيون". 

واعتقلــت قوات االحتــالل، فجــر الثالثاء، 
الوالــد البرغوثي (67 عامــاً) ونجله محمد 

(19 عاماً) من منزلهما في بلدة كوبر.

الوطنيــة  الرمــوز  أحــد  والبرغوثــي 
الفلســطينية، قضــى ســنوات طويلة في 
ســجون االحتالل، وهو والد الشهيد صالح 
البرغوثــي، واألســير عاصــم البرغوثــي، 
وتعرض وعائلته لالعتقــال مرات عديدة، 

وهدم االحتالل منزلهم.
ويعاني والد الشهيد واألسرى من أمراض 

القلــب ومشــاكل صحيــة أخــرى مزمنة، 
وأجرى خالل العاميــن الماضيين عمليات 
جراحيــة عدة، وأُصيب مؤخــراً بضعف في 

عضلة القلب.
وعــدت حركة حمــاس اعتقــال البرغوثي، 
نهــج إســرائيلي لتغيــب الرمــوز الوطنية 
عن الســاحة الفلسطينية، وقالت في بيان 
صحفي، إن: هــذه االعتقاالت لن تنال من 
عزيمة شــعبنا، ولن تفــت من عضد (أبي 

عاصف)، وسيبقى رمزا وطنيا كبيرا.

االحتالل يمدد اعتقال األسير البرغوثي ونجله
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وحّثته على "التأكد من حماية الرجلين من التعذيب 
وغيــره من ضــروب ســوء المعاملة، ومــن حصول 
الدكتور محمد الخضري على رعاية طبية كافية على 

الفور".
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن الخضري 
األب يحتــاج إلى عناية وعالج طبــي كافيين لمرض 

السرطان.
ولفتت إلى أن السلطات السعودية اعتقلت الرجلين 
تعســًفا فــي 4 أبريل/ نيســان 2019 وظلــوا رهن 
االعتقــال دون تهــم حتــى 8 مــارس/ آذار 2020، 
واختفوا قسرًا لمدة شــهر بعد اعتقالهم واحتُجزوا 
بمعــزل عن العالم الخارجي وفــي الحبس االنفرادي 

خالل الشهرين التاليين من اعتقالهم.
وقالــت: "بعد شــهر مــن اعتقــال الدكتــور محمد 
الخضــري، تلقــت زوجتــه مكالمــة هاتفيــة مــن 
الســلطات في سجن ذهبان تطلب سجالته الطبية، 
وقبل أســبوعين مــن اعتقالــه كان الدكتور محمد 
الخضري خضع لعملية جراحية، وهناك قلق شــديد 
على صحته، حيث تم احتجازه أثناء عالجه من مرض 

السرطان".
وأضافت في رسالتها للملك سلمان "وزاد هذا القلق 
مــن جائحة كوفيد19 والتهديد الخاص الذي يمثله 
للسجناء األكبر سنًا والذين يعانون من حاالت طبية 
كامنة". وأوضحت المنظمة أن السلطات السعودية 
قدّمت فــي 8 مارس 2020 المواطن الفلســطيني 

البالــغ من العمر 81 عامًا الدكتــور محمد الخضري 
وابنــه د. هانــي الخضري )48 عامًــا( إلى المحكمة 
الجنائيــة المتخصصة، محكمــة "مكافحة اإلرهاب"، 
فــي محاكمة جماعية، بتهم ملفقــة بموجب قانون 

"مكافحة اإلرهاب"، وليس لديهم تمثيل قانوني.
وأكــدت أن المحاكمــات أمــام المحكمــة الجزائية 
المتخصصة فشــلت في االلتــزام بالمعايير الدولية 

للمحاكمــة العادلــة، وأن كل مرحلــة مــن مراحــل 
اتســمت  المحكمــة  بهــذه  المتعلقــة  اإلجــراءات 

بانتهاكات حقوق اإلنسان.
وأشارت إلى أن "الرجلين ُقدّما للمحاكمة لصلتهما 
المزعومــة بســلطات حمــاس الفعليــة فــي غزة، 
كجزء مــن محاكمة جماعية لـ 68 شــخصًا، واتهما 

باالنضمام إلى كيان إرهابي- يُفهم أنه حماس".

ووفًقا لمعلومات حصلت عليها "أمنســتي" فإنه "تم 
تكليــف الدكتور محمد الخضــري بتولي العديد من 
المناصب القيادية داخل )حماس( وإنشاء مؤسسات 
تمولــه داخــل المملكــة، وعمل ذات مــرة كممثل 
رســمي إلدارة حماس الفعلية فــي المملكة العربية 
الســعودية، لكنــه اســتقال مــن منصبــه قبل 10 
ســنوات، فيما هاني الخضري أســتاذ جامعي وليس 

له انتماء سياسي".
وأكــدت أنه "لــم يكن للرجــل تمثيــل قانوني منذ 
اعتقالهما، ومــن المقرر عقد جلســتها المقبلة في 

المحكمة في 5 مايو 2020".
وأكــدت "أمنســتي" أن الرجلين تعرضــا النتهاكات 
جســيمة لحقوق اإلنســان، بمــا في ذلــك االختفاء 
القســري واالعتقال واالحتجاز التعســفي، واالحتجاز 
بمعــزل عــن العالم الخارجــي والحبــس االنفرادي، 
واســتجوابهما خلــف أبــواب مغلقــة دون حضــور 

محاميهما أو مشاركتهما.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن معاملتهم وظروف 
اعتقالهم وضعت قدرًا كبيرًا من الضغط والضغط 
النفســي علــى الرجليــن، وخاصــة الدكتــور محمد 
الخضــري، الذي تردد أنه ســمع يبكي فــي زنزانته 
كل ليلــة، باإلضافــة إلى أن الحرمــان من الحصول 
علــى الرعايــة الطبية الكافية تســبب فــي تدهور 
إضافي لصحة الدكتــور محمد الخضري، الذي تلقى 

تشخيصًا أثناء احتجازه بانتشار مرض السرطان.

محاكمتهما فشلت في االلتزام بالمعايير الدولية 
"العفو الدولية" تطالب العاهل السعودي باإلفراج عن الخضري ونجله

نيويورك/ فلسطين:
طالبت منظمــة العفو الدولية، العاهل الســعودي 
المواطَنيــن  عــن  باإلفــراج  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 
الفلســطينَيين المعتقَلين في الســعودية د. محمد 
محاكمتهمــا  أن  مؤكــدة  هانــي،  ونجلــه  الخضــري 

فشــلت فــي االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة للمحاكمة 
العادلة.

وقالت »أمنســتي« في رســالة، أمس، وّجهتها إلى 
العاهل سلمان عبر مكتبه الخاص في الرياض: »نظًرا 
لوباء كوفيد19 الحالي وضعف صحة الدكتور محمد 

الخضــري، فإننــا نحــث جالتــك علــى تأميــن إطــاق 
الســعودي  العاهــل  ودعــت  تأخيــر«.  دون  ســراحه 
إلــى »ضمان إســقاط التهــم التي ال أســاس لها ضد 
الدكتــور محمــد الخضــري والدكتــور هانــي الخضري 

وإطاق سراحهما«.

وقال عبد الماجد الخضري شقيق المعتقل محمد، 
إن العائلة لم تترك بابًا إال وطرقته محاولًة بذلك 
الحيلولــة دون اســتمرار اعتقاله نظــرًا لخطورة 

وضعه الصحي.
وأفاد الخضري في تصريح لصحيفة "فلســطين": 
أن عائلتــه ناشــدت أطراًفــا عــدة منهــا، قيادة 
المملكــة وجامعــة الــدول العربيــة، والخارجية 
الفلســطينية، ورئيس الســلطة محمود عباس، 
وجمعيــات حقوق اإلنســان، وخاطبــت الصليب 
المجلــس  لرئيــس  األول  والنائــب  األحمــر، 

التشريعي.
وأوضح أن شقيقه المعتقل كان يعمل ممثاًل عن 
حركــة حماس معتمد لدى المملكة وبالتنســيق 

مع المخابرات السعودية.
وذكر أن الســلطات الســعودية اعتقلت الخضري 
ونجلــه فــي ابريــل/ نيســان 2019، وأبقته في 
العــزل االنفرادي حتــى يوليو/ تموز، في ســجن 
"ذهبان" بمدينة جدة، وسمحت له الحًقا بزيارات 
شهرية قبل عرضه على المحكمة في أول جلسة، 
الشــهر المنصرم، ومن المقرر أن تعقد الجلســة 

الثانية في 12 رمضان المقبل.
وأوضح أن الســلطات الســعودية نقلت الخضري 
إلى سجن "حائل" بالرياض وهو بحاجة مستمرة 
إلــى اهتمام وخدمة ورعايــة صحية، وأبقت على 

اعتقال نجله في سجن "ذهبان".
وذكــر الخضــري أن تهمتيــن تضمنتهما الئحة 
االتهام بحق شــقيقه، األولى االنتماء إلى تنظيم 
"إرهابــي"، دون توضيح ماهية التنظيم، والثانية 
جمع تبرعات للفقراء الفلســطينيين، مشيرًا إلى 
أن المحكمة في الجلســة األولى التي عقدت في 
مــارس/ آذار طلبــت منهم أن تبقــى األمور طي 

الكتمان والسرية.
بدورها، جددت حركة حماس دعوتها للســلطات 
المعتقليــن  ســراح  إطــالق  إلــى  الســعودية 
الفلســطينيين وخاصة المعتقــل الخضري الذي 
يعاني من عدة أمراض بعد انتشار وباء "كورونا" 

في المملكة.
ودعا رئيس الدائرة اإلعالمية في حماس بالخارج 
رأفت مرة، السلطات السعودية إلى إطالق سراح 
الخضــري ورفاقــه ألن عمره يزيد عــن الثمانين 

عامًا ويعاني من عدة أمراض.
وقال مــرة: "نراهن على صــوت العقل والحكمة 
لدى المســؤولين في المملكة إلنهاء هذا الملف 
بشكل عاجل وقبل حلول شهر رمضان المبارك.. 

من أجل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
وأوضــح أن حركــة حمــاس مــع جميــع القــوى 
الفلســطينية وأهالــي المعتقلين والمؤسســات 
القانونية واإلنسانية "يتابعون الملف عن كثب".

كمــا طالب مرة بإطالق ســراح جميع المعتقلين 
الفلسطينيين "ألننا نعتبر أن اعتقالهم ال يستند 

إلى أية مبررات".
وأعــرب عــن تخوفــه بشــكل كبير علــى صحة 
المعتقلين الفلســطينيين في السعودية بسبب 
انتشــار وباء "كورونا"، مشــيرًا إلى أنهم كجهة 
سياسية فلســطينية معنية بشكل مباشر بهؤالء 
المعتقليــن، مشــيرًا إلــى عدم توفــر معلومات 

دقيقة عن أوضاعهم في السجون.
وعدَّ مرة أن ذلك "بســبب سياسة التعتيم وعدم 
قدرة الجهات والمؤسسات القانونية واإلنسانية 

الوصول إليهم". 

ولفــت إلــى أن حمــاس تواصلت خالل األشــهر 
الســابقة مع جهات إقليمية )دون أن يســميها( 
بهــدف االطالع علــى أوضــاع المعتقليــن وفي 

مسعى إنساني من أجل طلب إطالق سراحهم.
وكشف مرة أن "حماس وجهت رسائل للسلطات 
السعودية مباشــرة وعبر عدة قنوات أيضًا.. وال 
نزال ننتظر تجاوبًا من قيــادة المملكة مع هذه 

المساعي".
والشــهر الماضي قال باســم نعيم، عضو مكتب 
العالقــات الدولية فــي "حماس"، إن الســلطات 
الســعودية بدأت فــي 8 مــارس/ آذار الماضي، 
محاكمة نحو 62 فلســطينيًا )بعضهم من حملة 

الجوازات األردنية( مقيمون داخل أراضيها.
من جهته، قال المرصد األورومتوســطي لحقوق 
اإلنســان )مقره جنيف(، في بيــان أصدره يوم 6 
سبتمبر 2019، إن الســعودية تخفي قسريًا 60 

فلسطينيًا؛ من بينهم الخضري ونجله.
ولــم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية 
المعتقليــن الفلســطينيين فــي الســعودية، أي 

تعقيب أو إيضاحات.

عائلته تطالب بإطاق سراحه وحماس توجه رسائل للمملكة
عام على اعتقال السلطات السعودية القيادي محمد الخضري

الرياض-غزة/ أدهم الشريف:
وافــق، أمــس، الذكــرى األولــى العتقــال الســلطات 
الســعودية ممثل حركة المقاومة اإلسامية حماس 

الســابق فــي المملكــة د. محمد الخضــري، في وقت 
طالبت عائلته بإطاق سراحه، وقالت »حماس«، إنها 
وجهــت رســائل للمملكــة وال زالــت تنتظــر تجاوًبــا من 

قيادتها. ويقيم الخضري البالغ )82 عاًما( في المملكة 
منذ ما يزيد عن ربع قرن، وتقول حماس إنه المسؤول 

السابق عن إدارة العاقات بينها وبين السعودية.

د. محمد الخضري
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نبضات ساخنة
وليد الهودلي

سلواد البطولة والخنساوات .. 
أم المجاهد الفّذ إبراهيم حامد 

في ذمة الله
عنــد ســماعي خبر ترجل أم المجاهــد البطل إبراهيم حامــد ورحيلها إلى 
مثواها األخير ارتســمت ســلواد أمام عينيّ شــاخصة باكية، تذرف الدمع 
علــى صنو روحها ، علــى من احتضنت ســكناتها وحركاتهــا وكّل ما في 
حياتها، نشــأت وترعرعت فــي بيئة طيبة ، ومع طيب هــذه البلدة كانت 
عصيّــة قوية تعرف كيف تواجه من اعتدى وظلم وتجبّر فأذاقت االحتالل 

منها بأسها الشديد. 
فســلواد فــي القمة تتربّــع على رؤوس جبال شــماء، لم ترض لنفســها 
القيعان والوديان وعيش الدون من الحفر ، راحت تعلو وتسمو حتى أرست 
قواعدها على رؤوس الجبال السامقة، وأم المجاهد إبراهيم )الذي حكموه 
اربعا وخمسين مؤبدا(، كذلك لم ترض بحياة البؤساء الذين يستسلمون 
ويرفعــون الرايات البيضاء أمام قوى البغي التــي يبدو أنها ال تُقهر، فإذا 
بابن من أبنائها يقهرهم ويذيقهم شــرّ صنائعهم، لقد نجحت أن تصنع 
رجاال وأيّ رجــال، رجل بألف رجل زرعت فيه قيم البطولة وجعلت له همّة 
تناطح الســحاب وعزيمة ال تلين، واجه دولة وســجل انتصارات كثيرة في 

زمن صعب أحيطت به مقاومة هذا المحتّل من كل جانب.
كيف نجحت أيتها الخنساء فيما ال تنجح فيه أعتى الكليات العسكرية؟ كيف 
زرعت هذه العقيدة القتالية وكيف جعلت روحه روحا سماوية ال تبغي سوى 
شــهادة عزيزة او حياة كريمة ال يســوء وجهها احتــالل بغيض كهذا، لم 
تكن المهمة سهلة أبدا لوال رعاية أمّ مثلك تعرف كيف تزرع وكيف تتابع 

وتنمي زرعها الى أن يستوي على سوقه ليعجب الزراع ويغيظ به الكفار.
تجّلــت فــي حياتها المديــدة كل أشــكال المعاناة وااللــم فكانت تواجه 
بصمت، تتغّلب عليها وتعتبرها فرصة ذهبية الثبات نجاحها، كان ايمانها 
ببســاطته وعمقه وقوة حضــوره يمدّها بقوّة االحتمــال وعزيمة الصبر 
وإرادة العمل، وكانت تعمل على كّل الجبهات والتي أهمها اســناد أسدها 
الدائم، فتــرة اعتقاله ومطاردته ثم اعتقاله األخير، ولكل مرحلة من هذه 
المراحل قصص أخذت سرّ أغلبها معها، لم تكن تفزع أو تخاف فيتسرّب 
الخوف من قلبها الى قلبه بل بالعكس تماما كان لها قلب شــجاع يفيض 
قــوّة وعنفوانا، ترنــو اليه بقلــب أم رؤوم وفي ذات الوقــت تريده قويّا 

شجاعا مقداما في ميادين الجهاد والثورة. 
شُيّعت باألمس الى جنة وســعت زرعها في دنياها المديدة، سافرت الى 
حيث المستقرّ والدار الباقية األبدية لتجد هناك حصاد ما قدّمت، خرجت 
مــن الدنيا نظيفة اليد، طاهــرة القلب، غنية النفس، نورها يســعى بين 
ايديها، جناحي ابنها إبراهيم ترفرف فوقها وتظلل روحها، يا أيتها النفس 
المطمئنــة ، النفــس الصابــرة الراضية القويــة الشــامخة، أيتها النفس 
صانعــة الرجال حان وقت الثواب : ارجعي الــى ربك، ارجعي الى من آمنت 
بــه وعملــت كل ما يرضيه عنك فكان لك أن يرضيــك بما وعد به أولياءه 
فأنت اليوم راضية مرضية ، وكان لك أن تســجلي في نادي عباد اهلل وأن 
يكــون هذا النادي جنة الخلد التي وعد عباده المتقين: فادخلي في عبادي 

وادخلي جنتي. 
مــا أعظم خنســاوات فلســطين يعملن بصمــت ويرحلن بصمت، نســاء 
يصنعن المســتحيل في الزمن الصعب، تبقى نماذج عالية في واقع مرير، 
علــى ما يبدو مــا زال صراعانــا طويال وما زلنا باســتمرار بحاجــة الى أن 

نستلهم ونستعيد روحنا من هذه النماذج.

غزة/ فلسطين:
أصــدرت الجامعة اإلســالمية بغزة، أمــس، بيانا 
مهمــا لطلبتهــا حــول الترتيبــات األكاديميــة 

والمالية، إلنهاء الفصل الدراسي الحالي.
وقالــت الجامعــة، في بيانهــا: "نــدرك صعوبة 
تجربة التعليم اإللكتروني بالنسبة لكم، وكذلك 
نعــرف صعوبة الظروف واإلمكانــات الناتجة عن 
مشــكالت الكهرباء وضعف اإلنترنت وعدم توفر 

أجهزة )الالبتوب( وغير ذلك".
وأضافت: "أيها األبناء إدراكا من الجامعة لمعاناة 
الكثيريــن، وحرصــا منــا على مســاعدتكم على 

النجاح في إتمام الفصل الدراســي سيما أنه من 
المرجح أن فترة الطوارئ الصحية ســوف تستمر 
لمدة قد تطول, األمر الذي يتطلب التأقلم معها 
وتقليــل الخســارة إلــى أبعد مــدى، لذلك قررت 
الجامعة مســاعدتكم على اإلنجــاز، واجتياز هذه 

التجربة بنجاح".
وقــررت الجامعة اإلســالمية أن "يتــم تقييم أداء 
الطلبــة مــن خــالل أدوات التقييــم اإللكتروني 
وأنشــطتها المصاحبــة كالمشــاركة والتفاعــل 
وأداء الواجبات واالمتحانــات القصيرة والتقارير، 
ويتــم تحويــل هــذا التقييم إلى عالمــات رقمية 

مــن )100( درجة". وأوضحت أن ذلك "ســيكون 
بديــال عــن االمتحانــات النصفيــة والنهائيــة"، 
مستطردة: "تقســم عالمات التقييم على أساس 
%60 للواجبــات الفصليــة و %40 لواجبات نهاية 

الفصل".
وبحســب البيان، إذا حصــل الطالب على مجموع 
و)%70  للبكالوريــوس  فأكثــر(   %60( عالمــات 
فأكثــر( للماجســتير و)80% فأكثــر( للدكتــوراة 
يرصد للطالب عالمة ناجــح )Pass( - وال تدخل 
المســاقات التــي ينجح فيها الطالــب في معدله 

التراكمي.

غزة/ فلسطين: 
أعلنت مؤسسة هيومن أبيل–بريطانيا، شروعها 
عبــر مكتبها فــي فلســطين، بتمويل مشــترك 
مع صنــدوق األمم المتحدة اإلنســاني لألراضي 
الفلســطينية بقيمــة 300 ألــف دوالر، بتوريــد 
كميات كبيرة من مادة الكلور الســائل، وتوزيعه 
على آبار المياه في جميع المحافظات بالتنســيق 
مع مصلحــة مياه بلديــات الســاحل والبلديات؛ 

لتعقيــم مصــادر المياه علــى مدار ثالثة أشــهر 
مقبلة. وذكرت المؤسســة، في بيان، أمس، أنها 
ســتوفر ضمن المشــروع مادة الكلور لـ284 بئر 
ميــاه موزعة علــى 25 بلديــة، باإلضافة إلى 55 
خــزان مياه مركزي، والعديد من محطات التحلية 

ومرافق المياه المهمة.
وأشــارت إلى أن المشروع يشــمل أيضًا عمليات 
صيانة شاملة ألنظمة الكلورة والتعقيم في هذه 

المرافــق الحيويــة لضمان ضخ كميات مناســبة 
مــن مادة الكلور وفق معايير الســالمة المتعارف 
عليهــا دوليًــا. وقالــت إن: هذا التدخــل الفوري 
يأتي ضمن مجموعة مشــاريع تحضــر لها للحد 
مــن مخاطر انتشــار فيروس "كورونا"، وتشــمل 
توفير كميات مــن المعقمات ووســائل الحماية 
الشــخصية، باإلضافة لكميات كبيرة من األدوية 

والمستهلكات الطبية.

لبنان-غزة/ جمال غيث:
في ظل أزمة "كورونا" التي تجتاح العالم، عمدت 
وكالة غوث وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين 
"األونــروا" إلــى إصــدار قــرار بوقــف العمــال 
المياومين من األطبــاء والممرضين في لبنان، 
الــذي وصفه مختصــون في شــؤون الالجئين 

الفلسطينيين بـ"المجحف والصادم".
وأكد هؤالء في حديثهم لصحيفة "فلسطين" أن 
قرار "أونروا" غير إنســاني، مطالبينها بالتراجع 
الفوري عن قرارها ودعم صمود الالجئين لحين 
عودتهم إلى قراهم وديارهم التي هجروا منها. 
ويقضي هذا القرار بوقــف عمل المياومين من 
األطباء والممرضين في لبنان، ابتداء من األول 

من نيسان/ إبريل الجاري.
وعــد المختص فــي شــؤون الالجئيــن صالح 
األحمد، قرار "األونروا" مجحفا وســيلقي بضالل 
ســلبية علــى أوضــاع العمــال المياوميــن من 
الفلســطينيين  والالجئين  والممرضين  األطباء 
خاصة في ظل منعهم من ممارسة العمل بـ72 

مهنة في لبنان.
ســيفاقم  "األونــروا"  قــرار  إن  األحمــد  وقــال 
مــن األوضــاع المأســاوية للعمــال المياومين 
والالجئين الذين يتلقــون الخدمات الطبية في 

المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث.
وأشــار إلــى أن القــرار ســيرفع نســبة البطالة 

في مخيمــات اللجوء بلبنان، وســيحرم ما يزيد 
عــن 60  عامــال مــن المياوميــن مــن األطباء 

والممرضين مصدر دخلهم الوحيد.
الفــوري عــن  للتراجــع  الغــوث  ودعــا وكالــة 
قرارها، والوقــوف إلى جانــب الالجئين وتوفير 
احتياجاتهــم في ظل األزمــة والضائقة المالية 
التي يعيشها الالجئ الفلسطيني والتي تزايدت 
بفعل أزمة "كورونا" وأوضاع لبنان االقتصادية.

فيمــا أعــرب مديــر جمعيــة الشــفاء للخدمات 
الطبيــة واإلنســانية مجدي كريــم، عن رفضه 
لقــرار "األونــروا" والــذي يأتي في ظل انتشــار 
الفيروس في لبنان.  وشــدد كريم على ضرورة 
تراجع "األونروا" عن قرارهــا المجحف والظالم، 

كونها المسؤولة عن الالجئين الفلسطينيين.
وذكر أن القرار سيفاقم من معاناة الالجئين في 
ظل تدهور أوضاعهم االقتصادية ومنعهم من 
العمل في لبنان إلى جانب عزلهم في المخيمات 

ضمن إجراءات الوقاية من "كورونا".
وأوضح كريم أن القرار سيلقى بآثار سلبية على 
الالجئين، وســيحرمهم من الكثير من الحقوق 
في ظل األزمات التي يعيشــونها، داعيا الوكالة 
للتراجــع عن قرارهــا وتقديــم خدماتها إلغاثة 

الالجئين الفلسطينيين.  
مساواة الجميع

وأعــرب مديــر عــام الهيئــة )302( للدفاع عن 

حقــوق الالجئين فــي لبنان علــي هويدي، عن 
اســتعرابه من القــرارات التي تتخذهــا الوكالة 
بحــق العمــال المياوميــن ســواء العاملين في 

سوريا وغزة والضفة ولبنان.
ووصف قــرار "األونروا" بالظالم، مشــددًا على 
ضــرورة التراجع عنه بشــكل فوري والعمل على 
مساواة الجميع خاصة في أوقات الشدائد أسوة 
بمــا تم خــالل العدوان اإلســرائيلي على قطاع 
غزة ســنة2009 و 2012 و 2014 و 2018 وتم 
الدفــع لجميع المياومين من منطلق إنســاني، 
ألن قــرار بقائهــم في منازلهــم كان بقرار من 

"أونروا".
وقــال هويــدي: "إذا كان هناك مــن عجز مالي 
يواجــه الوكالــة ال يكون على حســاب المياوم 
الذي هو اآلن بأمــس الحاجة لمن يقف بجانبه 
في ظــل هذا الظــرف االقتصــادي واالجتماعي 

العصيب".
ودعــا إلى إلغــاء القرار وتثبيت عمــال المياومة 
وإنهاء كافة األزمات التي يعاني منها الالجئون.

وكانــت "األونــروا" أصــدرت قــرارا طلبت فيه 
من موظفيها المثبتيــن والمياومين البقاء في 
منازلهم والعمل منها، للحد من تفشي فيروس 
"كورونا"، إال أنها أتبعته بقرار يطال المياومين 
بتلقيهــم لراتبهم مقابل األيــام التي داوموها 

في المكتب فقط.

لندن/ فلسطين:
دعت الهيئة الشــعبية العالمية لدعم غزة، إلى إنشــاء صندوق "للتضامن 
اإلسالمي"، يضم دوال إسالمية، وتتمثل مهامه بدعم المتضررين في دول 
فقيرة جراء جائحة "كورونا". وأوضحت الهيئة الشعبية، في بيان، أمس، أن 
من شــأن هذا الصندوق أن يقدم العون للشــعوب الفقيرة واألكثر تضررًا 
نتيجــة عدم قدرتهــا على مواجهة الوباء من الناحيــة الصحية، إضافة لما 
تخلفه اإلجراءات الهادفة لمنع تفشي الوباء من آثار اقتصادية قاسية على 

العديد من فئات المجتمع.
وأشــارت إلى أن شعوبا كالشعب الفلســطيني في الداخل والخارج من أبرز 
المتضرريــن جراء الوباء، ممــن ال يجدون الدعم الذي يتناســب مع حجم 
الجائحة. وشــددت الهيئة الشــعبية على أهمية إنشــاء هذا الصندوق في 

هذه المرحلة الدقيقة والصعبة. 

الجامعة اإلسالمية تقرر تقييم طلبتها إلكترونيًا

بدء تعقيم جميع مصادر المياه بغزة

القرار شمل 60 طبيبًا وممرضًا في عياداتها
مختصون: وقف "األونروا" للمياومين يفاقم معاناة الالجئين في لبنان

هيئة عالمية تدعو إلى دعم 
الفلسطينيين لمواجهة "كورونا"
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يائير لبيد، عضو )أزرق- أبيض(، قال: إنه »ال يصدق أن 
نتنياهو سيتنازل عن رئاسة الحكومة بعد انقضاء نصف 

المدة، وأنه سيسعى إلى انتخابات رابعة بعدها«.
هــل ما حدث يمكن توصيفه داخــل كيان االحتالل بأنه 
صدمة أم خديعة أم انقالب؟ وبتبســيط شديد ما حدث 
هو اتفــاق بينــي جانتس المكلــف بتشــكيل الحكومة 
الجديدة في )إســرائيل( مع غريمه؛ بــل عدوه، بنيامين 
نتنياهو على تشــكيل حكومة، حتمًا ســيكون لها اســم 
»حكومــة طــوارئ« أو »حكومة موســعة«؛ لكنها حتمًا 
ستكون أبعد ما يكون عن أن تأخذ اسم »حكومة وحدة 
وطنية«؛ ألنها باكتمال تشكيلها على النحو الذي يجري 
الحديث عنه؛ ســتكون أعنف ضربة توجه إلى ما يُمكن 

اعتباره »وحدة وطنية«.
فبعد جلسة دامت 8 ساعات انتهت، فجر األحد الماضي، 
وجلســة أخرى بدأت يوم االثنين )30/3/2020( توصل 
رئيــس حكومة تســيير األعمــال بنياميــن نتنياهو مع 
رئيس حزب »حوســين ليســرائيل« )حصانة إلسرائيل( 
بينــي جانتس )هــذه أول مرة يُعرَّف بهذا االســم فقد 
كان قبيل ساعات فقط من ذلك االجتماع يعرَّف جانتس 
باســم رئيس تكتل »أزرق- أبيــض« )كحول- لفان(، ما 
يعني انفراط هذا التكتل؛ بســبب هذه الخطوة المريبة 
نحــو التعاون مــع نتنياهــو، وحضر االجتمــاع نائبه في 
حزب »حوسين ليســرائيل« غابي اشكنازي، واتفقا على 

تشــكيل »حكومة وحــدة« بيــن الطرفيــن، وأعلنا أنه 
سيجري عرضها على الكنيست في غضون األيام القليلة 

المقبلة.
وعقــب االجتمــاع أعلــن نتنياهــو وجانتس »فــي بيان 
مشــترك« عــن »التوصل إلــى تفاهمــات جوهرية من 
خــالل الجهود لتشــكيل حكومــة وحــدة« مؤكدين أن 
بعــض القضايــا الصغيرة ســيتفق عليها في جلســة أو 
جلســات تالية، وتضمن ذلك االتفاق حتى مســاء األحد 
الماضــي، وربمــا تكون قد حدثت تطــورات جديدة في 
اتجــاه التفاهم أو الخالف اآلن؛ لكن مــا اتفقا عليه كان 

على النحو التالي:
»تكويــن حكومــة تكــون مدتها ثــالث ســنوات قابلة 
للتمديــد لســنة ونصف الســنة فــي ختامهــا. على أن 
يتولى بنيامين نتنياهو رئاســة هذه الحكومة في نصف 
المــدة األول، ويتولــى بينــي جانتــس منصــب القائم 
بأعمال رئيس الحكومة، ويتبــادالن )نتنياهو وجانتس( 
المنصبيــن في النصــف الثاني من عمر هــذه الحكومة 
أي ابتداًء من شــهر ســبتمبر/أيلول عام 2021. ويكون 
للقائــم بأعمال رئيس الوزراء حــق النقض )الفيتو( على 

قرارات رئيس الوزراء التي ال يرضى بها«.
االتفــاق الــذي ُأعلن عنه كشــف أنــه تم بيــن نتنياهو 
ممثــاًل لتكتل اليمين »اإلســرائيلي« كلــه، أما جانتس 
فيمثل حزب »حوسين ليسرائيل« وهو الحزب األساسي 

الذي يقوده جانتس، ودخــل به تكتل »أزرق - أبيض«، 
وهــذا الحــزب ليس لــه إال 15 نائبًا فقط، مــا يعني أن 
كل أطــراف تحالــف أو تكتل »أزرق- أبيــض« خارج هذا 
االتفــاق؛ بل هم مــن الرافضين، وربما مــن المعادين 
لهذا االتفاق الذي اعتبره جانتس »مكســبًا كبيرًا« فقد 
اعتبره حليفه الســابق فــي تكتــل )أزرق- أبيض( يائير 
لبيد »خديعة أخــرى لنتنياهو«، وقال: إنه »ال يصدق أن 
نتنياهو سيتنازل عن رئاسة الحكومة بعد انقضاء نصف 
المــدة، وأنه سيســعى إلى انتخابات رابعــة بعدها« أما 
عوفر شــلح، وهو قائد آخر في معســكر يائيــر لبيد فقد 
تنبأ بأن نتنياهو ســيصبح قريبًا وسيتمتع بأكثرية داخل 
الكنيست، وســيحصل على دعم ثالثة نواب، ويصبح له 
داخل الكنيســت 61 نائبــًا وبعدها يتفــرد بالحكم من 
جديد؛ بعد أن ينجح في إجبــار جانتس عمليًا على إنهاء 

التحالف الحكومي، وينسحب منه.
قبــل أســبوعين تقريبــًا مــن هــذا التطــور كان بيني 
جانتــس يتحدث بلغة أخرى؛ إذ صرّح أنه قرر »تشــكيل 
حكومة مستقرة وقوية تشــفي )إسرائيل( من الكراهية 
واالنقسام«، وأنه ســيبذل كل ما في استطاعته »كي ال 
تكــون هناك انتخابات رابعــة«. وفي مؤتمر صحفي في 
كفــار مكابيا قال جانتس: إنه »الشــعب أشــار لنتنياهو 
إلــى الباب«، ووجه جانتــس خطابه لنتنياهو مباشــرة، 
وقال: »لن أســمح لك بإشعال حرب أهلية في )إسرائيل( 

الحديثة؛ من أجل ورقة للخروج من المحاكمة«.
ونســأل مرة ثانيــة: إذا كان األمر كذلــك ما الذي حدث 
كي يتجــه جانتس للتحالــف مع نتنياهــو، ويفجر وحدة 
تكتله السياســي، ويدخل بعدد قليل، وربما بعدد هزيل 
في حكومة مع نتنياهو وهو الذي كان قد ضمن أصوات 
اليسار والقائمة العربية وأصوات حزب »إسرائيل بيتنا« 
بزعامة أفيجدور ليبرمان، وأصبح لديه 62 نائبًا يخولونه 

تشكيل حكومة.
قبل يومين فقط من اإلعالن عن اتفاق جانتس- نتنياهو 
»تحدث المؤرخ »اإلسرائيلي« يوفال هرارى إلى صحيفة 
»يديعــوت أحرونوت« عمّا ســماه »انقــالب« يقوم به 
بنيامين نتنياهو برفضه انعقاد الكنيســت؛ لمنع اختيار 
اللجنة التنظيمية التي تكلف عادة باختيار رؤساء اللجان 
النوعية، واعتبر أن نتنياهو بمنعه انعقاد الكنيست تحت 
غطاء حماية النواب من فيروس »كورونا« يقوم بانقالب 
حقيقي ضد إرادة الشــعب؛ كي يبقــى وحده من يحكم 
)إســرائيل(. ولنا أن نســأل هــذا المؤرخ ماذا سيســمى 
اتفاق »جانتس- نتنياهو« هــل هو انقالب من جانتس 
علــى حلفائه في تكتــل »أزرق - أبيض«؟ أم هو انقالب 
مــن نتنياهو وجانتــس معًا على نتائــج االنتخابات؟، أم 
هي استجابة للتحديات والتهديدات والمخاطر التي بات 

يفرضها فيروس »كورونا«؟
أسئلة ال يعرف اإلجابة عنها غير جانتس.

الصهيونيــة السياســية انطلقت جديًّــا أواخر القرن 
التاســع عشــر، وفــي كل األوقات لــم تكــن القيادة 
الصهيونيــة حريصــة علــى إقامــة »دولــة ثنائيــة 
القومية«، وكان هدفها الحقيقــي ما ردده ديفيد بن 
غوريــون أواخر الثالثينيات بالقول: »إننا ســوف نلغي 
التقسيم، ونتوســع إلى فلســطين كلها بعد تشكيل 
جيش كبير غداة تأسيس الدولة«. »من غير الممكن 
تصور إجالء عام بدون إكراه، وإكراه وحشــي، سارعوا 
إلــى إقامة دولة يهودية على الفور، وإن لم تكن على 
األرض كلها. الباقي سيأتي مع الزمن، ال بد أن يأتي«.
وبالفعل استمرت )إسرائيل( في ترحيل الفلسطينيين 
وتهجيرهم، وهي تواصل بناء المستوطنات، وتسلب 
الحقــوق، وتفتك األراضي، وال مجال للســالم من هذا 
الموقــع مــا دام الطرف اإلســرائيلي يرفض التعايش 
السلمي، ويُصر على البروز ككيان عدواني وظيفي ال 
يعترف بالحدود، وله طموحات اســتعمارية وتوسعية 
ال تنتهــي وتتجاوز خطوط الهدنــة المُعلن عنها مع 
دول الطوق العربية، ولم تكن أي حكومة إســرائيلية 
مستعدة لمنح الفلسطينيين دولة قابلة للحياة وحتى 
العــرض الذي قدمــه رئيس الــوزراء األســبق إيهود 
باراك، لــم يكن ليعطي أصحــاب األرض إال مجموعة 
»بانتوســتونات« مُقطعة األوصال ومنزوعة الســالح 
تتحكــم بها )إســرائيل(، وهو تقريبا المقترح نفســه، 
الذي تضمنته »صفقة القرن« التي احتفل بها ترامب 
ونتنياهــو، تكرارا لمعــازل جنوب افريقيــا العنصرية، 

وإرساء لنظام األبارتهايد.
الذاكرة أداة بالغــة القوة لحفظ الهوية، وهي واحدة 
مــن الحصــون الرئيســة ضــد »اإلمحــاء التاريخي« 
والتزييف المفضوح، بشــكل يجعلهــا أداة للمقاومة، 
تمنع نسيان فلسطين، وتُجدد في ذكرى يوم األرض 
اســتحالة التفريط فيها. وهم يعلمون منذ وقت مبكر 
بأنهم افتكوا أرضا ليســت لهم، ويؤسسون للتضليل 
والمغالطة، رغم وضوح فعل االحتيال وعملية الســطو 
التاريخيــة التي قاموا بها، وعبّر عنها قادتهم األوائل 
في مكاشفات علنية بمثل ما قاله بن غوريون لناحوم 
غولدمــان رئيس المؤتمر اليهــودي العالمي 1949: 
»لو كنت قائدا عربيا لما تصالحت قط مع )إسرائيل(. 
إنه ألمــر طبيعي، لقد أخذنا وطنهــم، نحن نأتي من 
)إســرائيل(، ولكــن منذ ألفي ســنة، وما الــذي يعنيه 
ذلك بالنســبة إليهم؟ كانت هناك معاداة للســامية، 
نازيــو أوشــفيتز، ولكــن هــل كان ذلــك ذنبهــم؟ ال 
يرون ســوى شــيء واحد، جئنا إلى هنا وســطونا على 
بلدهــم. ما الــذي يجعلهــم يقبلون بذلــك؟«. وإلى 
اآلن يعمــل القادة  المتتالون في )إســرائيل( بوصفة 
رابين، وهي إخضاع سكان األرض الفلسطينية بالقوة 
تحت ضغط اقتصادي وسياســي ومالــي، لكي يقبلوا 
بالشــروط اإلســرائيلية من موقع الضعف واالنكسار. 
وهي ممارســة ترسّــخ إنكار طموحات الفلسطينيين 
الوطنيــة وتَحُــول دون انبثاق أي دولة فلســطينية. 
وفي األثناء يُالم الجميع ممن يطالبون بســالم عادل 

أو يُلمحــون لفكــرة عدالــة القضية، فحتــى هيالري 
كلينتون تم انتقادها بشــدة أمريكيا وإســرائيليا في 
ربيع 1998، عندما قالت في سياق حديثها عن الشرق 
األوســط »من شــأن إيجاد دولة فلسطينية أن يكون 
في مصلحة الســلم على المدى الطويل، دولة حديثة 

فاعلة مثلها مثل سائر الدول األخرى«.
ممنــوع انتقاد سياســة )إســرائيل( وإن كان المصدر 
يهود أمريكا فهم معرضون بدورهم للتهجم. ويكفي 
التذكيــر بمــا حدث مــع الرئيــس »القوي« الســابق 
للمؤتمــر اليهــودي العالمــي إدغــار برونفمان األب 
كما نعتــه كلينتون، والذي تعــرض لالتهام »بالغدر 
والخيانــة« لمجرد أنه وجه رســالة إلى الرئيس بوش 
أواســط 2003 ملتمســا منه الضغط علــى الحكومة 
اإلســرائيلية مــن أجــل وقف بنــاء »الســور األمني«، 
وُاعتُبر تصرفه »مشــينا وفاحشا« في نظر المدافعين 
عن )إســرائيل(، فليس هناك بالمطلــق أي مجال في 
التيــار اليهودي الرئيســي، ألي »اعتراض فعال« على 
سياســات تل أبيب، خاصة تلــك ذات العالقة باألمن، 
وتلك مســارات تندرج ضمن طــرق التأثير في عملية 
السياســة والتخطيــط للواليــات المتحــدة من قبل 
اللوبي اإلســرائيلي، وهي واردة نظرا لإلدارة الموزعة 
داخلهــا علــى النحو الذي توســعت فيــه أبحاث جون 
ميرشــايمر من جامعة شــيكاغو وســتيفن والت من 

جامعة هارفارد.
ومــازال العالم يشــاهد )إســرائيل( المُثقلــة بجرائم 

الماضي والحاضــر، تندفع بقوة نحــو عنف متواصل، 
تــرى أنه كفيــل بالقضاء علــى الطموح الفلســطيني 
في االســتقالل، وتحقيق السالم. والتطورات الحاصلة 
فــي األشــهر األخيرة تؤكــد مــرة أخــرى أن الطرف 
اإلســرائيلي يرفض التعايش الســلمي، رغــم التزام 
الســلطة الفلســطينية بمســار التفاوض، ومراكمتها 
لما قبلت به منظمــة التحرير، واعتبرته في مرحلة ما 
»سالم المنتصرين«، سيرا وراء األمل الظاهري بإنقاذ 
بعض بقايا السلطة العاجزة، األمر الذي استغله صناع 
الحــرب في تــل أبيب، ووجدوا فيه ســبيال لتشــتيت 
القضيــة الفلســطينية، وتجاهــل قــرارات الشــرعية 
الدوليــة، والعبث باتفاقيات الســالم، التي أطلقت يد 
الكيــان الصهيوني لينفذ عملياته العســكرية بذرائع 
مختلفة، بالتوازي مع تســريع نسق بناء المستوطنات 

في القدس والضفة الغربية.
ويسعى هؤالء عبر سرديات تاريخية زائفة لمحو فكرة 
أن إيجاد )إسرائيل( في 1947 انطوى على سلسلة من 
أعمال التطهير العرقي، بما فيها من مذابح وإعدامات 
وعمليــات اغتصاب مــن جانب الجماعــات اليهودية، 
ومــا وصــل مــن فظاعــات وانتهــاكات ليس ســوى 
»قمــة جبل الجليــد«، وما خفي أعظم، في الســجالت 
اإلســرائيلية والوثائق التي لم يكشف عنها حتى اآلن. 
مع ذلك ستستمر المقاومة باعتبارها النتيجة الحتمية 
لالحتالل، إدراكا لنوايا )إسرائيل( العدوانية وأطماعها 

التاريخية.

إساءة استخدام 
الالسامية وإنكار 
الحق الفلسطيني

لطفي العبيدي
القدس العربي

الذاكــرة أداة بالغــة القــوة لحفــظ الهويــة، وهي 
واحدة من الحصون الرئيسة ضد »اإلمحاء التاريخي« 
والتزييف المفضوح، بشــكل يجعلهــا أداة للمقاومة، 
تمنع نســيان فلسطين، وُتجدد في ذكرى يوم األرض 

استحالة التفريط فيها. 

اسألوا جانتس..
 ماذا حدث؟
محمد السعيد إدريس

الخليج اإلماراتية

ولنا أن نسأل هذا المؤرخ ماذا سيسمى اتفاق »جانتس- 
نتنياهــو« هل هو انقالب من جانتس على حلفائه في 
تكتــل »أزرق - أبيض«؟ أم هو انقالب من نتنياهو وجانتس 
معــًا علــى نتائــج االنتخابــات؟، أم هــي اســتجابة للتحديات 
والتهديدات والمخاطر التي بات يفرضها فيروس »كورونا«؟

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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عقلية »المؤامرة«، كما »العقل الخرافي«، ال يتوقفان 
عن البحث عن كل ما هو غريب ونادر من النصوص، 
وتأويلهــا وفقــًا للهــوى والمزاج، حتى وإن اســتلزم 
األمر، ليّ عنق الكلمات والحقائق والوقائع والتاريخ.. 
ثمة عالقــة وطيدة بين العقليتين، وما بينهما ليس 
ســوى خط رفيع فقط، والمؤسف أنهما ينتعشان في 
أزمنــة الحرب والكوارث، تمامــًا مثلما يحصل اليوم، 
في زمن الجائحة، حيث ينشــط »العقل الخرافي« في 
»التأصيل« لمصادر الداء وأسبابه، والتذكير بكوكبة 
من »المتنبئين« الذين تناولوا الفيروس قبل سنين 
عديــدة، مــن دون أن يصغــي إليهم أحد مــن أبناء 

جيلهم.
 ،»Contagion« هذه األيام، يجري اســتحضار فيلــم

المُنتج عام 2011، للمخرج ستيفن سودربرج، والذي 
يتنبــأ بجائحة كورونا، بعد أن تحدث عن وباء انطلق 
من هونغ كونغ الصحية، وأودى بحياة 26 مليونا من 
البشــر... وفي ظني، أن ال المخــرج، وال المنتج، خطر 
ببال أٍي منهما، مــا ذهب إليه العرّافون والمنجمون 

في أزمنة كورونا.
الشــيء ذاته، ينطبــق على رواية »عيــون الظالم«، 
للكاتب ديــن كونتز، الصادرة في العام 1981، التي 
تنــاول مؤلفهــا حكاية الفيروس »ووهــان – 400«، 
حيــث صارت الحبكــة الروائية، نبــوءة تخفي وراءها 
مؤامرة، والمتآمرون في أزمتنــا معروفون: الواليات 
المتحــدة، وهــم فــي قفص االتهــام حتــى بعد أن 
تحولــت بالدهــم إلى مســرح كبير لعبــث الفيروس 

وضرباته المميتة.
وصلنــي على »واتــس آب«، فيديو قصيــر، لمقابلة 
يجريها إعالمي- رياضــي عراقي مع العب أو حكم أو 
خبيــر آخر، ال أعرف، لكن الالفت فــي المقابلة جواب 
الخبيــر على ســؤال اإلعالمــي بخصــوص أولمبياد 
طوكيو، قبل أشــهر من ظهور الفيــروس، حيث قال 
الخبيــر، إن األولمبيــاد لن تجــري فــي موعدها، ما 
عُــدّ نبوءة تســتبطن مؤامــرة أيضًا، مــن دون أن 
يكلــف مروجــو الفيديو أنفســهم عناء الســؤال عن 
موقــع وأهمية هــذا الخبير، وقدرته على ســبر أغوار 

المؤامرات أو التوطئة لها.
تأســف حقيقة حين ترى ســياًل جارفًا من االنتقادات 
الموجهة ألكبر أجهزة االستخبارات العالمية، لعجزها 

عن التنبــؤ بالوباء، وتأســف أكثر، حين تــرى ُكتّابًا 
مرموقيــن، في صحــف عربية كبــرى، ينضمون إلى 
هــذه الجوقــة، مع أن صحفــًا عالمية كبرى، نشــرت 
تحقيقــات اســتقصائية رصينــة، تؤكــد أن التحذير 
من »األوبئة« على هذه الشــاكلة قديم نســبيًا، وأن 
إدارة الرئيس ترامب تلقت مبكرًا، تقارير اســتخبارية 
تتحدث عن انتشار كورونا، وآثاره المدمرة على حياة 
البشــر واالقتصاد واألســواق في الواليات المتحدة، 
لكن الرئيس المعتمد على »حدســه«، والذي يفاخر 
بأنه ال يقــرأ، لم يُعر هذه التقاريــر أية أهمية، وهو 
الــذي ســبق وأن »حّل« وحــدة محاربــة األوبئة في 
مجلس األمن القومي في البيت األبيض و«ســرّح« 

كادرها.

يســتمر فايروس كورونا الصغير الخفيّ في اجتياح 
بالد العالم دولــًة بعد دولة، ومدينــًة تلو مدينة، 
وقرية تلو أخرى، حتى بات انتشــاره يغّطي معظم 
جغرافيــا العالــم، دون تمييــٍز بين دولةٍ مســلمة 
وأخرى كافرة، فقيــرة أو غنية، عظيمةٍ أو وضيعة، 
ودون تفريــٍق بيــن ذكٍر أو أنثى، أبيٍض أو أســود، 
صالٍح أو طالح، فالجميع أمامه سواســية كأســنان 
المشــط، والكل أمام جبروته خاضعٌ، ومن عظيم 
بطشه خائف، هذا الجندي من جنود اهلل قد أصاب 
العالم بالشــلل التام، وجمّد جميــع مظاهر الحياة 
والحيوية في هذا الكوكب، الذي كان قبل أســابيع 
يضج بالحياة والقوة والعنفوان، ويشــهدُ تسارعًا 
كبيرًا فــي التقنية والتكنولوجيا، ومنافســة حثيثة 
في االقتصاد والتســلُّح، حتى باتت القوى العظمى 
تتنافس للســيطرة علــى القمر والكواكــب، بينما 
يعيــش الماليين من البشــر تحت الجــوع والقهر 

والفقر والحصار!
هــذا الفايــروس الخطيــر الــذي ال يعــرف العلماء 
والخبــراء حقيقتــه بعد، ولــم يشــعروا بإرهاصات 
نشأته وتطورّه، ولم يســتطيعوا حتى هذا الوقت 
تفسير تداعياته وال ظروف انتشاره، ولم يتوصّلوا 
إلــى طــرق لعالجه؛ مــا زال يطــوف العالــم طواًل 
وعرضًا، ويخطف أرواح المئات من البشــر كل يوم، 
ويصيــب اآلالف مــن الناس في الــدول المتطورة 
التي ظنّ أهلها أنهم قــادرون عليها؛ حتى أتاهم 
هذا المخلوق المجهول ليعّلمهم حقيقة ضعفهم، 
وعظيــم انكســارهم، ويخبرهــم بمــدى عجزهم، 
وحجــم وهنهم، مهمــا بلغت قدرتهــم وقوتهم، 
وليجري عليهم ســنة اهلل في األمــم الظالمة التي 
عتت عن أمر ربها واســتكبرت عن هدي رُســلها، 
فهــذه اآلية البســيطة والرســالة الهيّنــة -على 
عِظمها- لم تصل حد الخســف والنســف، والمسخ 
واإلغراق واإلهالك، عّلها تحيــي قلوبًا غلفًا وعيونًا 
عميًا وآذانًا صمًا، فيعود الناس إلى رشدهم ويؤوب 
الخلق إلى ربهــم، فيعطي غنيهم فقيرهم، ويرحم 

ُ مََثــال َقرْيًَة  قويهــم ضعيفهــم »وَضَــرَبَ اهللَّ
َكانَتْ آمِنَــًة مُْطمَئِنًَّة يَْأتِيهَــا ِرزُْقهَا رََغدًا 
 ُ ِ َفَأَذاَقهَا اهللَّ مِــنْ ُكلِّ مََكانٍ َفَكَفرَتْ ِبَأنْعُِم اهللَّ
لِبَاسَ اْلجُوِع وَاْلخَوْفِ ِبمَا َكانُوا يَصْنَعُوَن«.

يمضي فايروس كورونا في مهمته -التي ال يعلمُ 
أحد متى تنتهي إال اهلل- ضاربًا طوقًا شديدًا وحصارًا 
قاسيًا على معظم دول العالم، حيّث ُأغلقت الحدود، 
وُأوصدت المعابر، وحُظر السفر، وتوّقفت التجارة، 
ومُنعــت التجمعــات، وألغيت الحفــالت، وعُّطلت 
المــدارس والجامعــات، وأجبر الناس علــى التزام 
بيوتهــم طوعــًا أو كرها، ال حول لهــم وال قوة إال 
مناجاة الخالق العظيم، أن يكشف عنهم هذا الضر، 
وأن يرفع عنهم هذا البالء، وأن يزيح عن البشــرية 
جمعاء هذه الغمّة التي كبّلــت الحياة بأغالٍل من 
فوالذ، فها هي إيطاليا تستغيث بجيرانها في أوروبا 
فال يرتد إليها سوى صدى صوتها، وها هي إسبانيا 
تغرق في وحل األزمة، فتمــدّ يدها إلى أصدقائها 
فال تعود إال خائبة، وتلكم فرنسا وألمانيا وسويسرا 
والمملكــة المتحدة يقفون عاجزيــن خائرين أمام 
تفشــي المرض وســرعة انتشــاره، وهاكم أمريكا 
التي أخضعت معظم دول العالم بقوتها وجبروتها 
وتطورها العلمي والتكنولوجي تقف صاغرة حائرة 
ال تســتطيع حتى توفير أجهــزة التنّفس الصناعي 
لعشــرات اآلالف من الحاالت المصابة، شأنها شأن 

معظم دول العالم.
هذا الحصار الذي يذوق اليوم العالم بأسره مرارته، 
ويتجرّع الناس علقمه، ويشتكي البشر من قسوته 
وقهــره، هو نفــس الحصار الذي يعيــش تفاصيله 
القاتلة الفلسطينيون في غزة، والسوريون في حلب 
وإدلب، واإليغور في تركستان الشرقية، والروهينغا 
فــي أراكان، واألحوازيون في إيــران وغيرها، لكنه 
حصارٌ أشــد قســوة وأعظــم وطأة، فهــو حصارٌ 
مصحــوبٌ بالصواريخ والقنابل، ومقــروٌن بالجوع 
والحرمــان، ومعقــودٌ بالقتل والتهجيــر، ومرتبٌط 
بالســجن والتعذيب، ومُجتمِعٌ مع القهر والظلم، 

فهل عــرف العالم الظالم معنى أن يحاصر في غزة 
التي ال تتجاوز مســاحتها 365 كــم مربع 2 مليون 
إنســان منذ أربعة عشــر عام، وهل ذاقت الشعوب 
الخائــرة الصامتة شــيئًا مما عاناه الســوريون من 
حصاٍر خانٍق عاشوه في مضايا والزبداني والغوطة 
الشــرقية وغيرها، وهل عَلِم العرب والمســلمون 
الذيــن أغلقــوا مســاجدهم وأســواقهم خوفًا من 
كورونــا؛ معنى أن يُغلق الســوريون مســاجدهم 
والبراميــل  الصواريــخ  مــن  خوفــًا  وأســواقهم 

المتفجّرة؟!
هذه هي عاقبــة الخذالن للشــعوب المقهورة في 
شــتى بقــاع األرض، وتلك هي مــآالت التآمر على 
البــالد الضعيفة والفقيــرة، فقوى الظلــم والقهر 
بداًل من أن تنفــق ملياراتها على التنمية والتعليم 
ومحاربة الجوع والفقر في العالم؛ تستمر في حصار 
الــدول الضعيفة ومحاربتها فــي أقواتها، وتمضي 
في ســرقة ثرواتها وخيراتها، فــي أفريقيا وأمريكا 
الجنوبية وغيرها، حيث يمــوت كل يوم في العالم 
28.000 طفــل يوميًا وفق تقاريــر منظمة الصحة 

العالمية ومنظمة األمــم المتحدة للطفولة، فدول 
العالــم الثالــث التي تُخفــي في باطنهــا الذهب 
والمعــادن والثــروات تتعــرض لجريمــة عالميــة 
منّظمة تقودها بعض الحكومات الغربية والعربية 
كأمريكا وفرنســا وبريطانيا الذين يســتمرون في 
نهب خيرات الدول اإلفريقية وســرقة ثرواتها، ثم 
تهريبها للخارج بينما يموت أهلها جوعًا جراء سوء 
التغذيــة، أو قهرًا وقتــاًل في الحــروب والصراعات 
الداخليــة التي تغذيها المخابــرات العالمية، بينما 
تنام الشعوب في تلك الدول الظالمة ملء جفونها 
غافلة عن عذابــات الناس وآالمهــا وجراحها حتى 
يعاجلها اهلل بقدره وعقابه، يقول الشيخ األسير في 
ســجون القهر الســعودية »عبد العزيز الطريفي«: 
»من العقوبات العاجلة عقوبة خذالن المظلومين، 
وكثيــرا مــا تنــزل العقوبــات بالــدول ويجهلــون 
أســبابها، يظنــون أن اهلل ال يُعاقب إال من باشــر 

الظلم بنفسه!«.
هذه المقالة ليســت مــن باب الشــماتة بمصاب 
الدول المجرمة الظالمة التي ال تفتأ تخطط وتدبّر 
لفــرض هيمنتهــا واالســتيالء علــى كل مقدرات 
العالم؛ في وقت تســحق فيــه دباباتها كل معاني 
العدالة والحرية، وتبيدُ طائراتها كل قيم الكرامة 
واإلنســانية، وال هــي مــن قبيــل الفرح بمآســي 
الشعوب التائهة الضائعة التي انشغلت عن جرائم 
حكوماتها في حق الشــعوب األخرى؛ باللهث خلف 
جمــود المادة وحيوانية الشــهوة بعيــدًا عن روح 
الضميــر وحيوية المشــاعر، فهذا البــالء لم ينزل 
على دولةٍ دون دولة، أو شــعٍب دون شعب، ونحن 
كمســلمون لنا خصومة وثارات مع الدول الظالمة 
المحتلة التي قلت شعوبنا وشرّدت إخواننا ودمّرت 
بالدنا، لكننا أســمى وأرقى من أن نشمت بمصاب 
وآالم الشــعوب األخرى جراء الكوارث واألوبئة التي 
تجتــاح بالدهم، فبيننــا وبين جيوشــهم الظالمة 
ســاحاتٌ للرجولــة والبطولة نذيقهــم فيها بأس 
رجالنــا وصالبة أبطالنا وثبات شــعوبنا حتى يكتب 
اهلل نصرنا؛ وما انتصار الشــعب األفغاني المســلم 
علــى جيوش التحالــف الصليبي عنــا ببعيد، وإنما 
جاءت هذه المقالة لتذّكر الناس بإنسانيتهم التي 
وأدتها الحضارة المتوحشّــة وقتلها الرقي الزائف، 
وتعيدهم إلى أصل فطرتهم السليمة وضمائرهم 
الحيــة التي تدعوهم إلى الرحمــة وتحضّهم على 

الخير، وتمنعهم من الظلم وتصرفهم عن الشر.
وأخيرًا.. نسأل اهلل أن يكون العالم بعد هذه األزمة 
القاســية خيرًا مما كان عليــه من قبل، ولن يكون 
ذلــك إال بهالك القــوى الظالمــة المجرمــة التي 
ال تقيــم وزنًا لإلنســانية وال األخــالق، وأن تتبدل 
موازيــن القوى في العالم سياســيًا واقتصاديًا بعد 
هذه الجائحة، وأن يكون أهل اإلســالم ذوي شــأن 
ورأي بعــد اجتمــاع كلمتهــم وتوحيــد صفوفهم، 
ليعــود للعالم توازنه واســتقراره بعيدًا عن هيمنة 

الظالمين والمجرمين.

جائحة كورونا.. كيف وجد 
العامل طعم الحصار؟!

أحمد سمير قنيطة
مدوّنات الجزيرة نت

العالــم بأســره  اليــوم  يــذوق  الــذي  الحصــار  هــذا 
مرارتــه، ويتجــّرع الناس علقمه، ويشــتكي البشــر 
من قســوته وقهره، هــو نفس الحصــار الذي يعيش 

تفاصيله القاتلة الفلسطينيون في غزة.

الخيط الرفيع بني 
»املؤامرة« و»الخرافة«

عريب الرنتاوي
الدستور األردنية

تأســف حقيقة حين ترى ســياًل جارفًا من االنتقادات 
الموجهــة ألكبــر أجهــزة االســتخبارات العالميــة، 
لعجزها عن التنبؤ بالوباء، وتأسف أكثر، حين ترى ُكّتابًا 
مرموقين، في صحف عربية كبرى، ينضمون إلى هذه 

الجوقة.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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األكرب منذ سنوات.. تخفيض 
أسعار املحروقات بغزة

غزة/ فلسطين:
أعلنــت وزارة المالية في غزة، عن نشــرة أســعار المحروقات لشــهر أبريل 
2020 والتــي بينت انخفاضًا كبيرًا في أســعار المحروقــات هو األكبر منذ 

سنوات طويلة.
وانخفض ســعر البنزين عن الشهر الماضي بمقدار 1.37 شيكل، والسوالر 

بمقدار 0.47 شيكل.
وقــال مدير عــام العاقات العامة واإلعــام بوزارة المالية بيــان بكر: "إن 
هذا االنخفاض باألســعار يأتي تماشــيا مــع حالة الطوارئ التي تعيشــها 
البــاد حاليا وللتخفيف عــن كاهل المواطنين في ظــل الحالة االقتصادية 
والمعيشية المتردية بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 

14 عاما".

وأوضــح بكر، وفق مــا أوردت وكالة الرأي الحكومية، أن أســعار الوقود في 
قطاع غزة جاءت مطابقة تماما ألسعار الضفة الغربية في السوالر والبنزين.
ولفــت بكر إلى أن هنــاك انخفاضا واضحا وكبيرا بقيمة 7 شــواقل لســعر 
أســطوانة الغاز ســعة 12 كيلو بغزة، وهو أقل بـ7 شــواكل عن ســعره في 

الضفة الغربية.

»االقتصاد« تنظم 258 جولة 
تفتيشية عىل املحالت 

التجارية واألسواق
غزة/ فلسطين:

نظمت طواقم حماية المســتهلك التابعة لوزارة االقتصاد الوطني، جوالت 
ميدانيــة لألســواق والمحات التجارية ومخــازن التجار، في إطــار المتابعة 

المستمرة واليومية لمراقبة االسعار ومنعا لاحتكار.
وأفادت اإلدارة العامة لإلعام والعاقــات العامة بالوزارة أن طواقم حماية 
المســتهلك نظمــت 258 زيــارة وجولة ميدانيــة على األســواق والمحال 
التجارية، مضيفة أن لجان التفتيش واصلت عملها في متابعة وضبط أسعار 
المواد الغذائية والتموينية ومواد التعقيم والتطهير في األســواق والمحال 

التجارية.
ونوهت اإلدارة العامة في بيــان مكتوب، إلى قيام طواقم التفتيش التابعة 
لدائــرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمــغ ومراقبة المعادن الثمينة بتنظيم 
جولــة على محات بيع الذهب والمجوهرات بمحافظة غزة شــملت زيارة 8 

محات لبيع الذهب والمجوهرات.
كما نظمت طواقم التفتيش التابعة لإلدارة العامة للصناعة زيارة لعدد من 
المنشآت الصناعية في مدينة غزه وذلك بهدف متابعة التراخيص وشروط 

االمن والسامة.
وجــددت وزارة االقتصــاد الدعــوة للمواطنيــن لإلبــاغ عــن حــاالت رفع 
األســعار واحتكار الســلع باالتصــال على الرقــم المجاني لــوزارة االقتصاد 

.1800112233

غزة/ رامي رمانة:
األراضــي  فــي  المصرفــي  النظــام  يكــن  لــم 
القطاعــات  بقيــة  عــن  بمنــأى  الفلســطينية 
االقتصادية األخــرى التي تواجه اليــوم أوضاعًا 
اســتثنائية في ظل إجراءات الحد من تفشي وباء 

كورونا المستجد.
فالمصارف اضطرت إلى تعليق نشاطها وتجميد 
برامــج لها، وامتثلــت لقرارات حكوميــة بتأجيل 
تحصيــل األقســاط من الموظفين أربعة أشــهر 
قابلة للتمديد، فما تفاجأت بإقدام مودعين على 
سحب إيداعاتهم لتأمين احتياجاتهم، وخوًفا من 

استفحال األزمة.
ويرى االختصاصي االقتصادي د.نائل موسى، أن 
النظام المصرفي با شــك تأثــر كثيرًا بإجراءات 
الحــد من تفشــي وبــاء كورونا، وأن صــور هذا 
التأثيــر علــى شــكل تأجيــل الدفعــات النقدية 
والشيكات، وتجميد الحواالت المالية وغير ذلك.

واعتبر موســى في حديثه لصحيفة »فلسطين«، 
أن البنــوك التــي اعتمــدت في نشــاطاتها على 
التعامــل اإللكتروني نجحت أكثــر من غيرها في 
امتصاص وقع التأثيــر، وتخطت خطورة التواجد 

المكاني لموظفيها في المصارف.
ورجح أن تســجل البنوك الفلســطينية والوافدة 
كغيرها من البنوك العالمية، انخفاضًا في األداء 
وهذا با شك ســيكون له أبعاد آنية ومستقبلية 

على دورة رأس المال.
وعبر االختصاصي موسى عن خشيته من التحول 
المفاجــئ للمودعين والمســتثمرين في ســحب 
أموالهــم إذا ما شــعروا بأن الســيطرة على وباء 
كورونا في المناطق الفلســطينية باءت بالفشل 
وهو ما يجعل البنوك أمام تحديات كبيرة ما بين 

الموافقة على طلباتهم أو الرفض.
وقال موســى: »قــد نجد مســتثمرين ومودعين 
يخشون على أموالهم إن بقيت في البنوك إذا ما 

شــعروا أن أزمة وباء كورونا زادت في االستفحال 
باألراضي الفلســطينية«، مشــيرًا إلــى أن رأس 
المال جبان يغادر مكانه حين يشعر بأدنى درجة 

من الخطورة.
من جهته، قال االختصاصي االقتصادي خالد أبو 
عامــر، إن القطاع المالــي والمصرفي كغيره من 
القطاعــات االقتصادية في فلســطين تأثر بأزمة 
كورونا، سواء بسبب حالة الطوارئ وما نتج عنها 
من تقليل العمل بالحد األدنى من الموظفين أو 
بوقف العمل بأقسام كبيرة داخل البنوك كقسم 

اإلقراض والضمانات والمقاصة.
وأضــاف أبــو عامــر لصحيفــة »فلســطين«، أن 
تداعيــات »كورونــا« علــى القطــاع المصرفــي 
ســتختلف بطبيعتها عــن القطاعــات الصناعية 
والتجاريــة لكــن ذلــك ال يقلل مــن أهمية هذا 
القطاع فــي الحالة الفلســطينية نظــرًا الرتفاع 
نســبة المقترضين مــن الموظفيــن أو التجار أو 

الحكومة.
ويــرى االختصاصــي أن تأجيل البنــوك تحصيل 
أقساط مدة أربعة أشــهر لها انعكاسات ايجابية 
على الموظفين واالقتصاد بشــكل عام وســلبي 

على البنوك.
وأوضــح أبو عامــر أن تأجيل االقســاط ســيتيح 
المجــال لضــخ ما يزيد عــن 300 مليــون دوالر 
شــهريا كانت تذهب على هيئة سداد للقروض، 
وهــي ستســاهم فــي تعويــض توقــف القطاع 
الصناعي والتجاري والســياحي عن العمل بسبب 

حالة الطوارئ.
 لكــن ذلك ســيكون على حســاب البنــوك التي 
ســتتأثر بطبيعــة الحــال بهذا القرار ألن ســداد 
القروض من المقترضين يشكل السواد األعظم 

من أرباح القطاع المصرفي سنويًا.
البنــوك ســتتأثر علــى األقــل  إلــى أن  وأشــار 
في المــدى القريــب والمتوســط من الســحب 

االضطــراري للودائــع من أرصــدة العماء وهذا 
ســيظهر أثره في رفع البنوك لنسبة الفائدة على 
القروض بعد انتهاء األزمة ووضع شــروط صعبة 

على المقترضين.
وخلص إلى القول: »بشــكل عام نحن أمام أزمة 
ماليــة مزدوجة على الصعــد المحلية واالقليمية 
والدوليــة ألن أكثــر مــن نصف البنــوك العاملة 
في فلســطين هــي وافدة من الخــارج وتحديدًا 
مــن األردن، وهــذا يعني  أن النظــام المصرفي 
الفلســطيني مرتبط بما ستســفر عنه اإلجراءات 
المحتملــة في األردن التي على مــا يبدو متأثرة 
بشــكل كبير من كورونا بعد تفشي الوباء فيها، 
فعلــى صعيــد االئتمان مــن المحتمــل أن ترفع 
البنوك من نسبة االحتياط االلزامي للتحوط من 
أي قــرارات قادمة في األردن في محاولة إلنشــاء 
صمام أمام الحكومة والتجار الستيراد السلع من 

الخارج«.

فترات التعافي قد تستغرق وقًتا طويًل
اقتصاديون يرجحون تسجيل النظام املرصيف انخفاًضا باألداء بسبب »كورونا«

أ.د. معين محمد رجب
إن هذه المرحلة التي تعيشــها بلدان العالم وشــعوب 
الكــرة األرضية قاطبة أحوج ما تكون إلى الدور الريادي 
للحكومــات خاصــة ولألفراد عامــة، إن هــذه المرحلة 
فرضــت على أعــداد هائلة مــن البشــرية التوقف عن 
أعمالهم وااللتزام بالمكوث في بيوتهم، ويشمل ذلك 
أكثر من مليار نســمة مــن االطفــال والبالغين والكبار 
في مراحــل التعليم المختلفة من رياض األطفال وحتى 
التعليم الجامعي، إن غالبية العاملين الذين توقفوا عن 
أعمالهــم خاصة عمال المياومــة واألعمال الفردية غير 
المنظمة ال يتوفر لديهم مورد منتظم يكفي ضروريات 
الحياة، هذا إضافة إلى تعطل كم كبير من المؤسسات 
اإلنتاجيــة في الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات بما 
في ذلك النقــل والمواصات والطيــران الجوي والنقل 
البحــري وحركــة الســياحة والمطاعم والفنــادق ودور 

العبادة والمراكز الثقافية والترفيهية للصغار والكبار.
إن كل هــذه المؤسســات التــي توقفت عــن أعمالها 
واجهت خســائر جســيمة بما في ذلك بورصات األوراق 
المالية لألســهم والســندات، إضافة إلى إنتاج الســلع 
االســتراتيجية كالنفط الخام الذي تدنت أســعاره لنحو 
30 دوالرا للبرميل الواحــد وبانخفاض يمثل نحو 50% 

خال أســابيع قليلة، وغير ذلك مــن األمثلة كثير. هذا 

بجانب أن شــركات أخرى نجحت في أن تجد لها أسواق 
بيع جديدة وطلبات شراء بكميات قياسية خاصة منها: 
تصنيــع األقنعة والمابــس الواقية وأجهــزة الفحص 
والتنفس واألدويــة والعقاقير والمســتهلكات الطبية. 
وبمعنــى آخر فإن هــذه المرحلة قد شــابها الكثير من 
خلــط األوراق والتطــورات والقــرارات المصاحبــة لها، 
فمنها ما اتصف بالرشد والسلوك االقتصادي العقاني، 
ومنها من اتخذ سلوكا طائشا أو بعيدا عن هذا الرشد. 
وبالمحصلــة فإن المواطن العــادي في النهاية هو من 
يتأثر بهذه الســلوكيات إيجابا وسلبا. وتبقى مسئولية 
الســلطة على المســتوى الحكومــي والقطاعين العام 
والخــاص وعلى المؤسســات غير الربحيــة وحتى التي 
تعمــل طوعا وفــي المجال اإلنســاني عليهــم جميعا: 
المبادرة الذاتية والتلقائية –أمام الجائحة التي نعيش- 
للقيام بدورهــا الواجب القيام به والذي يصب في إطار 
توفيــر الســيولة النقديــة فــي األســواق المحلية لدى 
كل منهــا، من أجــل تحريك عجلة النشــاط االقتصادي 
ودفعهــا نحو الدوران والنمــاء، مع ما يصاحبه ذلك من 
نشــاط اســتهاكي وانتاجي في آن واحد لــه مردوده 

الكبير على األمدين القصير والطويل.
وفي هذا اإلطار اإليجابي نشير إلى عدة خطوات اتخذت 
فــي الجانب الفلســطيني فيما يتعلق بصــرف الرواتب 

الحكوميــة كاملة لهذا الشــهر »آذار/ مــارس« ومنها 
ما يتعلق بإلغــاء العمل بالتقاعد المالي القســري بدءا 
من شــهر »نيســان/ إبريل« لمن يرغب، هــذا بجانب 
خطوات أخرى من الجانب اإلسرائيلي نحو إزالة الحواجز 
المانعــة لحركة تنقــل العمال الفلســطينيين رغبة من 
أصحاب األعمال في اســتمرار تشغيل منشآتهم وتنفيذ 

مشاريعهم.
وعلــى مســتوى الــدول الكبــرى فــإن قيــام الواليات 
المتحــدة بضــخ نحــو 2.2 تريليون دوالر في الســوق 
األمريكيــة ســواء ألغــراض انتاجية أو اســتهاكية له 
مزايــا عديدة في مجال الوصول إلى التعافي خاصة وأن 
هذه المخططات تمثل نســبة عالية من الناتج المحلي 
األمريكــي وكذلك على المســتوى العالمــي، علما بأن 
مردود هذه الخطوة ســيمتد إلى بلــدان العالم األخرى 
بحكــم الترابــط والتشــبيك والعاقــات االقتصاديــة 
والتبــادل التجاري بين الدول. إن هذه المخصصات لها 
ما يبررهــا ولها ضروراتها خاصــة وأن هناك احتياجات 
يومية أساســية لإلنسان من الطعام والشراب والكساء 
والــدواء واحتياجات اخرى فرضتهــا متطلبات الحد من 
انتشــار وباء »كورونا الجديد« كإعــادة ترميم وتجهيز 
المشــافي والمراكــز الصحية ومراكز إيــواء المصابين 

والمرضى اآلخرين.

غزة/ فلسطين:
قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب 
في المجلس التشريعي، جمال الخضري، إن الخسائر 
االقتصادية في قطــاع غزة بلغت 200 مليون دوالر 
خال شــهر مارس الماضي، بسبب استمرار الحصار 

اإلسرائيلي وإجراءات مواجهة وباء كورونا.
وشــدد الخضري فــي تصريح، أمس، علــى أن هذه 
الخســائر مباشــرة وغير مباشرة تشــمل  القطاعات 
والمقــاوالت  والتجاريــة  الصناعيــة  االقتصاديــة 

والفندقة والسياحة وغيرها.
وأشــار إلــى أن معظم األعمــال متوقفــة، والجمود 
االقتصادي يسيطر على القطاع، وندرة في السيولة، 
تضــاف إلى 13 عامًا من الحصــار واإلغاق، تجتمع 

على أكثر من مليوني مواطن في غزة.
وبيــن الخضــري أن ذلــك يرفــع معــدالت البطالة 
والفقر، خاصة أن سنوات الحصار لم تبق للسكان ما 
يدخرونه لهذه األوقــات الصعبة، الفتًا إلى أن دول 
العالم المســتقرة والمترفة اقتصاديًا وصحيًا بدأت 
تعاني بسبب وباء كورونا وتصرخ وتنهار، فكيف غزة 

المحاصرة والمنهارة اقتصاديًا أصًا.

وبيــن أن الوضــع الكارثي الحالي يســتدعي العمل 
باتجاهيــن، الضغــط الدولي على االحتــال إلنهاء 
الحصار، وتكاتف عربي وإســامي دولي إلغاثة غزة، 
وإمدادها باالحتياجات الطبية والغذائية واالنسانية.
وأشــاد الخضري بالتقرير األممي األخير الذي أشــار 
إلى ضرورة دعم ومســاندة غزة، مؤكــدًا أن األمم 
المتحدة مطالبة بزيــادة عملها وجهدها، بالضغط 

مع المجتمع الدولي لرفع الحصار غير القانوني وغير 
األخاقي وغير اإلنســاني والذي يتناقض مع مبادئ 
القانــون الدولــي واتفاقيــة جنيف الرابعــة، وزيادة 

الدعم الموجه للقطاع.
وطالب وكالة غوث وتشــغيل الاجئيــن »األونروا« 
لــدى  والعمــل  الغذائيــة،  المخصصــات  بزيــادة 
المانحين لحثهــم على الوفــاء بالتزاماتهم وزيادة 

مخصصات الغذاء والدواء.
ودعا وزارة التنميــة االجتماعية للعمل لدى الجهات 
المعنية والدول العربية واإلسامية، لدعم وتعويض 
الشــرائح التي تضررت بشكل مباشر كي يتم تعزيز 
صمودها، وزيادة شــريحة األســر المســتفيدة من 

الدعم لمواجهة هذه الحالة غير المسبوقة.
وشــدد الخضري على تقديره لكل الجهود المبذولة 
والمقــدرة من كافة الجهات والــوزارات المعنية في 

متابعة األزمة وإيجاد الحلول المائمة.
وأشــار إلى أن االجراءات المتبعــة في غزة لمواجهة 
هذا الوبــاء مهمة وحققــت نجاحًا مهمــًا، والجميع 
مطالب بااللتزام بها، حتى تنتهي المخاطر، رغم ما 

ينتج عن ذلك من مضاعفة من المعاناة.

أهمية تكثيف االستثامرات لألغراض
 اإلنتاجية واالستهالكية يف مواجهة »كورونا«

الخرضي: 200 مليون دوالر خسائر غزة يف مارس جراء الحصار و»كورونا«
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طرابلس/ وكاالت:
قالــت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، 
أمس، إنها تمكنت من إسقاط  3 مقاتالت تابعة 
للــواء المتقاعــد خليفة حفتر، فضــال عن تدمير 
العديــد مــن اآلليات واألســلحة الثقيلــة، خالل 
عملية »عاصفة الســالم« التي انطلقت قبل نحو 

أسبوع.
وقالــت مصادر مطلعة لألناضــول، إن الطائرات 
الحربيــة الثــالث التي تم إســقاطها، مــن طراز 
»ســوخوي 22-«، مشــيرة إلــى أن العديــد من 

الدبابات والمدافع والعربات المدرعة واألســلحة 
الثقيلة والمواقع التابعة لحفتر، جرى تدميرها.

الليبيــة  الحكومــة  قــوات  أعلنــت  والخميــس، 
اســتهداف 3 ناقــالت وقود، كانت فــي طريقها 
إلمداد مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب 

العاصمة طرابلس.
وقالت في بيان: »اســتهدف ســالح الجو الليبي 
3 ناقــالت وقود أخرى جنــوب )مدينة( بني وليد 
)غرب(، كانت في طريقها إلمداد مليشيات حفتر 

اإلرهابية جنوب العاصمة طرابلس«.

وأضاف أن قوات الوفاق اســتهدفت أيضا مخزنا 
للذخيــرة و10 ســيارات مســلحة جنــوب شــرق 
منطقة الوشــكة، المحيطة بمدينة سرت شمال 

شرقي ليبيا.
كمــا أعلنــت فــي وقت الحــق، أن ضربــة جوية 
لقواتهــا اســتهدفت تمركــزات لقــوات اللــواء 
المتقاعد، خليفة حفتر، بمحيط بســرت )شــمال 

شرق( وأدت لمقتل أكثر من 20 من قواته.
وتواصــل قــوات حفتــر قصــف مواقــع مختلفة 
بالعاصمــة، رغم إعالنهــا، فــي 21 آذار/ مارس 

الماضــي، الموافقة على هدنة إنســانية للتركيز 
على جهــود مكافحة فيروس كورونا المســتجد 

)كوفيد19-(.
وردا علــى ذلــك، أطلقــت حكومــة »الوفــاق«، 
المعتــرف بها دوليــا، عملية »عاصفة الســالم« 

العسكرية، في 25 آذار/ مارس الماضي.
وتنتهــك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطالق 
النــار عبر شــن هجمــات على طرابلــس، ضمن 
عملية عســكرية مســتمرة منذ 4 نيسان/ أبريل 

.2019

حكومة الوفاق تعلن إسقاط 3 طائرات حربية تابعة لحفرت

عواصم/ وكاالت:
تجــاوز عــدد المصابين بفيــروس كورونا 
المستجد في العالم المليون شخص، فيما 
تزايد عدد الوفيات فــي الواليات المتحدة 
وبريطانيا حيــث تمّ تســجيل نحو 1200 

و700 وفاة خالل 24 ساعة.
أما إســبانيا، فقد أعلنت أمس عن أكثر من 
900 وفاة في 24 ســاعة لليوم الثاني على 

التوالي ليرتفع عدد الوفيات لديها إلى نحو 
11 ألفًا.

ولكن الســلطات اإلسبانية تؤكد أن وتيرة 
ارتفاع الوفيات والمرضــى الذين يدخلون 
المستشــفيات واإلصابــات الجديــدة فــي 

تراجع.
وفــي ألمانيا، بدأ انتشــار الفيروس يتباطأ 
وبدأت تدابير االحتواء تعطي ثمارها، وفق 
السلطات الصحية التي تشدد على ضرورة 

اإلبقاء عليها.
ووفقًا ألحدث إحصــاء أعدته وكالة فرانس 
بــرس، فــإن أكثــر مــن مليــون شــخص 
فــي جميــع أنحاء العالــم ثبتــت إصابتهم 
بكوفيد19- وهو عدد ال يشــكل سوى جزء 
من العدد الفعلي للمرضى، إذ ال يجري عدد 
كبير من البلدان فحوصات ســوى للحاالت 

الشديدة.
وفي أحــدث حصيلة حتى الســاعة 16,20 
ت غ مــن يوم أمس، أودى وباء كوفيد19- 

بحياة أكثر من 40 ألف شخص في أوروبا.
ومــع بلــوغ الحصيلــة اإلجماليــة 40768 
وفــاة مــن 574525 إصابة، تبقــى أوروبا 
القارة األكثر تأثرًا بالوباء. وســجلت إيطاليا 
10935 فــي  14681 وفــاة فــي مقابــل 

إســبانيا، وهما الدولتان االكثر تضررًا على 
هــذا الصعيد فــي العالــم. ومــن جانبها، 

سجّلت فرنسا 6507 وفاة.
وفي إيطاليا، أغلقت أكبر محرقة في ميالنو، 
ونقلت الجثث من بيرغامو، المدينة األكثر 

تضررًا، إلى مناطق أخرى ليتم حرقها.
وأعلنت الســلطات اإليرانية أمس تسجيل 
الحصيلــة  لترتفــع  إضافيــة  وفــاة   134

وقــال   .3294 إلــى  للوفيــات  اإلجماليــة 
المتحــدث باســم وزارة الصحــة كيانوش 
جهانبور إّن 2715 إصابة إضافية ســجلت 
خــالل 24 ســاعة مــا يعنــي أن الحصيلــة 

اإلجمالية لإلصابات باتت 53183.
مستشفى ميداني

وفي تركيا، أقر الرئيس رجب طيب أردوغان 
أمــس فرض حظر على مــن تقل أعمارهم 

عــن 20 عامــًا، مشــددًا بذلــك التدابيــر 
المتخذة لمواجهة تفشي الوباء. وقال »كل 
األشــخاص الذيــن تقل أعمارهــم عن 20 

عامًا، لن يكون لهم الحق في الخروج«.
من جهة أخرى، ســجلت المملكة المتحدة 
التــي تعرضــت حكومتها النتقــادات على 
طريقة إدارتها لألزمة، أمس عددًا قياســيًا 
مــن الوفيــات بلــغ 684 خالل 24 ســاعة 
لترتفع حصيلة الوفيات لديها إلى أكثر من 

.3600

وافتتحــت الســلطات مستشــفى ميدانيــا 
ضخما في لندن الستيعاب تدفق المرضى.

من جانب آخر، يبــدو أن الواليات المتحدة 
تتحول بســرعة إلــى بؤرة رئيســة جديدة 
للوباء. ففي غضون 24 ســاعة، تم تسجيل 
1169 وفــاة لديها، ما يمثــل زيادة هائلة 

بنســبة الثلث مقارنة بعدد اليوم الســابق 
)884( وأعلــى حصيلة يومية تســجل على 

اإلطالق في بلد واحد.
وارتفعــت بذلــك حصيلــة الفيــروس إلى 
6000 وفــاة، فيمــا توقع البيــت األبيض 

أن يقضــي مــا بيــن 100000 و240000 
شخص.

تخليد الذكرى
والعزلــة  المــرض  مــن  الخــوف  ويخلــف 
وفقــدان العمل عواقب نفســية ليرتفع في 
الواليات المتحدة الطلب على األخصائيين 
النفســانيين واالتصــال بخطــوط الهاتف 

لمن تراودهم فكرة االنتحار.
وســتنظم الصيــن صبــاح اليوم الســبت 
)الســاعة 2:00 ت غ( وقفــة تأمــل وطنية 
لثــالث دقائق تخليدا لذكــرى الذين ماتوا 
بسبب فيروس كورونا المستجد وغالبيتهم 

في مدينة ووهان، منطلق الوباء.
وبدأت الســلطات بتخفيــف الحجر الصحي 
عــن المدينــة مع اســتئناف حركة الســير 
وإعادة فتح المتاجر، لكن السكان ال يزالون 

يشعرون بتوتر.
وهناك قلق من تفشــي الوبــاء في مناطق 
تجمّــع الالجئين في مختلف انحــاء العالم 
وال ســيما فــي إفريقيا، وكذلك فــي أوروبا 
حيث تكتظ مخيمــات الهاربين من الحرب 
أو الفقــر فــي اليونان دون توفيــر الرعاية 

الكافية.
وعربيــًا، أعلنــت وزارة الصحــة المصرية، 
مســاء أمس ارتفاع وفيــات كورونا إلى 66 

بعد تسجيل 8 حاالت.
وأضافــت الــوزارة، في بيان، أنــه تم أيضا 
تســجيل 120 إصابــة جديــدة بالفيروس 
ليرتفع إجمالــي اإلصابات إلى 985. وهذه 
أكبــر حصيلة يومية لإلصابات منذ اإلعالن 

عن اكتشاف كورونا في مصر.
وذكرت وكالة األنباء السعودية أن المملكة 
قدمت موعد بدء منع التجول المسائي أربع 
ســاعات في ثالث مناطق فــي إطار جهود 

محاربة فيروس كورونا.
وقالــت الوكالــة نقال عن مصدر مســؤول 
بوزارة الداخلية إنــه اعتبارا من يوم أمس 
الجمعة بدأ منع التجول من الساعة الثالثة 
ظهرا في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف 
والقطيف. ويتم رفع منع التجول في الساعة 

السادسة صباحا.
وســجلت المملكة 1885 حالة إصابة و21 
وفــاة بفيــروس كورونــا، وهــو أعلى عدد 
تســجله دولــة مــن دول مجلــس التعاون 

الخليجي الست.
في هــذه األثناء، حذر األميــن العام لألمم 
المتحــدة أنطونيو غوتيريــش أمس، من 
أن »األســوأ لم يأت بعد« في البلدان التي 

تشــهد نزاعات، مكررًا دعوته لوقف إطالق 
النار في جميع أنحاء العالم للمســاعدة في 

القضاء على الوباء.
االقتصاد أم الصحة

في إفريقيا، حيث دعا رئيس النيجر محمدو 
يوســفو إلى وضع »خطة مارشال« للقارة، 
كما في بلدان أخرى في العالم تعتمد على 
الــواردات من أجــل الحصول علــى الغذاء 
وتدفــع ثمنها بمــا تجنيه مــن صادراتها، 
النــاس  مــن  المالييــن  مئــات  يتعــرض 
للتهديد بنقص الغــذاء، كما حذرت االمم 

المتحدة أمس.
وفــي جميع أنحاء العالم، تدفع االقتصادات 
والعمال الثمن من جراء تفشــي الفيروس. 
إذ انخفــض نشــاط القطــاع الخــاص في 
منطقة اليــورو إلى أدنى مســتوى له على 
اإلطــالق فــي آذار/مــارس، وفًقا لشــركة 

المعلومات االقتصادية ماركيت.
وتســجل البطالــة أرقامــًا قياســية. ففــي 
إســبانيا سُــجل أكثر من 300 ألف شخص 

يبحثون عن عمل في آذار/مارس.
وفي الواليات المتحــدة، تقدم 6,6 مليون 
شــخص إضافي بطلب للحصول على إعانة 
البطالة في األســبوع الماضي، وهو ضعف 
الرقم القياســي المسجل األسبوع السابق. 
وارتفــع معدل البطالة إلــى %4,4 في آذار/
مارس، وهو مســتوى قياسي منذ أكثر من 

10 سنوات.

وعلــى الحكومــة اإليطاليــة، التــي تــرزح 
تحــت ضغط رفع تدابيــر االحتواء وإنعاش 
االقتصاد، االختيار بين شرّين: »وقف حال 
االقتصاد أو تعريض حياة كثيرين للخطر«، 
وفًقا لما ذكره بــول رومر، األميركي الحائز 
على جائزة نوبل في االقتصاد سنة 2018.
غيــر أّن مديــري منظمة الصحــة العالمية 
وصندوق النقد الدولي شددا أمس على أن 
إنقاذ األرواح يعد »شــرطا أساســيا« إلنقاذ 

سبل العيش في مواجهة الوباء.
من جهة أخرى، حــذرت اللجنة االقتصادية 
ألميركا الالتينيــة، التابعة لألمم المتحدة، 
من أن تشــهد هــذه المنطقة مــن العالم 
»ركــودًا عميقًا« في 2020، وســط ترجيح 
انخفــاض الناتــج المحلــي اإلجمالــي بين 

%1,8 و%4 بسبب تداعيات تفشي الوباء.

وقالت المديرة التنفيذية اليســيا بارســينا 
»نحــن فــي بداية ركــود عميــق، ونواجه 
)خطر تســجيل( أكبــر انخفاض فــي النمو 

تعرفه المنطقة«.

غوتيريش يحذر: األسوأ لم يأِت بعد
أكثــر مـن مليــون مصــاب فـي العـالــم..

 والوفيات ترتفع يف الواليات املتحدة وبريطانيا

مواطن إيطالي يضع يده على فمه أمام أشهر المعالم اإليطالية الفارغة بسبب الكورونا       )أ ف ب(
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ال يوجد أحد منا لم يجرب آالم الصداع، وتتنوع أســبابه 
ما بين الســهر والجلوس فترات طويلة على الكمبيوتر، 
والســفر، وأمراض نقــص الحديد ، وأمــراض العيون، 
والجيــوب األنفيــة والعديد من األســباب التــي يكون 

الصداع أحد أعراضها.
وســنتناول في هذا المقال نوعًا من أنواع الصداع وهو 

.)Migraine( الصداع النصفي أو
كما ذكرنــا أن الصداع غالبًا يكــون عرضًا لمرض ما.. 
لكن في أحيان كثيرة يكون الصداع نفسه مرضا في حد 

ذاته، كما في الصداع النصفي.
الصــداع النصفي هو آالم شــديدة أو نبضات في جانب 
واحد فقط من الرأس وغالبًا يصاحبه غثيان واســتفراغ، 
ويكــون فيهــا الضوء القــوي أو الصوت القــوي بمثابة 
العذاب األكبــر لمريض الصداع النصفي، وقد يســتمر 
الصــداع أو النبضــات أليــام علــى نفس األلــم، بعض 
المرضى قد يصاب بشيء يشبه التنبيه قبل بداية نوبة 
األلم وتجده يقول إنه يرى بقعًا أو أضواء تبرق في عينه 
أو تنميل في جهة واحدة من الوجه أو جهة من الجسم 
أو أحيانــًا صعوبة في الكالم وتحــدث قبل ما يقرب من 
.) Ora ( ساعة من نوبة األلم وتسمى هذه الحالة األورا

يعــرف مريــض الصــداع النصفي المزمــن أنه معرض 
للنوبــة قبل حدوثهــا بيوم أو يومين مــن خالل بعض 
األعــراض مثل تخشــب فــي الرقبــة، شــهية مفتوحة 
للطعام، إمســاك، اكتئاب، عطش متزايد، رغبة متزايدة 

في التبول، تثاؤب بشكل متكرر على مدار اليوم .
لكن كل هذا األعراض تختفي مباشــرة بعد مرور النوبة 

وانتهاء الصداع .

2 -  التدخيــن والنيكوتيــن بشــكل عــام وكذلك 
المشروبات الكحولية والكافيين.

3 -  التوتر والضغط النفســي واألرق وعدم انتظام 
النوم.

وســماعات  الســمعي  والتلــوث  الضوضــاء    -  4
.)headphone(األذن

5 -  األضــواء العاليــة وشاشــات الموبايل والالب 
توب والتلفاز.

6 -  تغيــر المنــاخ واالنتقــال ما بيــن أماكن حارة 
وباردة مثل األماكن المكيفة والتدفئة.

7 -  األكل الغني بالملح والسكر العالي والتوابل .
8 -  المحليــات الصناعيــة وبدائــل الســكر مثــل 

السبارتام والسكارين وغيرها.
9 -  العامل الوراثي .

10 -  العمــر غالبــًا يحدث من مرحلــة البلوغ حتى 

أواخر الثالثينات .
11 -  الجنــس وهــو يصيــب الســيدات أكثر من 

الرجال.
كيفية تشخيص المرض؟

 Primary (الصداع النصفي عبارة عن نوعين أولي
.) Secondary ( وثانوي)

الصداع النصفي األولي يكون هو المرض األساسي 
وهو ماتحدثنا عنه من أعراض وأسباب أما الثانوي 
فهــو عرض لمــرض آخر غير واضح يجــب مراجعة 
الطبيب للتأكد من الســبب األساســي للصداع في 
هذه الحالة ويتم التفريق بينهما بواســطة أشــعة 

. CT scan and MRI

أسباب الصداع النصفي:
كل عــدة ســنوات تخرج دراســات جديــدة تطرح 
نظريــة جديدة ألســباب الصــداع النصفي وتطرح 
معها أدوية جديدة لعالج نوبات الصداع النصفي ، 
ولكن فعليًا إلى اآلن اليوجد أي سبب حقيقي وأكيد 

لهذا النوع من الصداع ..
لكن أشهر ثالث نظريات ألسباب الصداع النصفي 

هي :
1 -  الســبب في األعصاب وخاصة عصب يســمى ) 
Trigeminal nerve ( وتطرح أدوية تعمل على منع 

افراز هرمون الســيراتونين وتقليل نشاط العصب 
المغذي إلفرازه .

2 -  السبب في توسع مفاجئ وعنيف ألوعية دموية 
دقيقة، واكتشف العلماء أن السبب في هذا التوسع 
هــو نوع مــن البيبتايد يســمى )CGRP ( ، لذلك 
األدوية المطروحة لتوافق هذه النظرية تعمل على 
منع افــراز البيبتايد وبالتالي تعيد هذه األوعية إلى 

عهدها الطبيعي .
3 -  بســبب انخفــاض االكســجين فــي الدمــاغ ) 
Hypoxia ( ويؤدي إلى ارتفاع وانخفاض في نسب 

األمالح في الدم.
ولكــن نعود ونؤكد أنه إلــى يومنا هذا ال يوجد أي 
تأكيد على السبب األساسي واألكيد لحدوث نوبات 

الصداع النصفي .
ما هــي المؤثرات التي تزيد مــن تعرض المريض 

لنوبات الصداع النصفي :
1 -  اضطراب الهرمونات خاصة عند السيدات .

العالج :
يقسم العالج لخطوتين مهمتين:

األولى: المسكنات وهي إليقاف األلم وإيقاف نوبة الصداع 
وقت حدوثها.

الثانيــة: وهي الوقايــة لمنع وتخفيف حــدة األعراض قبل 
حدوثها.

والصعوبــة فــي وصف هــذه األدويــة من قبــل الطبيب 
للمريــض أنها تختلف من مريض آلخر ، والفيصل الوحيد 
فيها هو التجربة ، ولكل مريض دواء قد يكون مختلفا تبعًا 

لحالته .
ويجــب التأكد مــن خلو المريض مــن أمراض األزمة 
والربــو وأمراض ســيولة الــدم وقرحــة المعدة قبل 

وصف أي مسكن .
ويجــب تجنب أدوية التريبتان مــع مرضى القلب . أما دواء 
المجيرانيل فممنوع مع المضــادات الحيوية من مجموعة 
الماكرواليــد )Macrolide (. وهاتان المجموعتان تعمالن 
على منع افراز الســيراتونين واغالق المستقبالت الخاصة 

.) Trigeminal nerve ( على العصب تراجيمينال
مجموعــة األبيويد ) OPiod ( وهــذه المجموعة لها تأثير 
يسبب اإلدمان لذلك تترك كخيار أخير وبإشراف الطبيب .

مجموعة الليدوكايين وهو معروف كمســكن لألســنان 
ولكن يســتخدم فــي حاالت نوبــات الصــداع النصفي 
ويســتخدم بتركيز %4 غير تركيزه كمســكن لألسنان. 

ويجب االنتباه لعدم استخدامه مع مرضى القلب.
ويمتــاز الليدوكاييــن بمفعول ســريع جــدًا لكنه قصير 
 cluster( لذلك يســتخدم مع مرضى عفريت العيــن أو

.)headach

)Migraine( مي ظاهر- صيدالنيةالصداع النصفي

االستخدام المفرط للمعّقمات يضّر بالجلد والمناعة
غزة/ هدى الدلو:

فــي ظــل اإلجــراءات التي تتخذهــا العائالت 
الفلســطينية للوقاية مــن اإلصابة بفيروس 
ــا، يعمــد  كورونــا المســتجد المنتشــر عالميًّ

للمنــازل  اليومــي  التنظيــف  إلــى  البعــض 
والطلــب  والتعقيــم،  الكيماويــة  بالمــواد 
المســتمر من األبناء باستخدام المعقمات، 

ورغــم أنهــا مــن وجهــة نظرهــم احتياطــات 
صحية فإن المبالغة الزائدة في ذلك له تأثير 

على المناعة والجلد؛ وفق اختصاصيين.

وتشــير أبحــاث حديثــة لباحثيــن فــي 
التكنولوجيــا الحيويــة البيئيــة بجامعة 
غراتــس للتكنولوجيا، إلــى أن النظافة 
المضــادات  مقاومــة  تعــزز  المفرطــة 
الحيوية، وأنه بدون التعرض لألوســاخ 
والجراثيم في وقت مبكر من الحياة، فإن 
الجهاز المناعــي ال يتعلم كيفية التحكم 
في رد فعله تجــاه الغزاة العاديين، مثل 

الغبار وحبوب اللقاح.
لمستشــفى  الطبــي  المديــر  ويقــول 
الرنتيســي د. محمد أبو ندى: "النظافة 
العاديــة مطلوبة بحــدود المعقول، أي 
دون إفــراط أو تفريــط، كــون المــواد 
المســتخدمة في التطهير والتعقيم هي 
مواد كيماوية واإلفراط في استخدامها 
هــو مقتلة للبكتيريا المفيدة، إلى جانب 

أنها تسبب حساسية للجلد".
صحيفــة  مــع  حديــث  فــي  ويلفــت 
"فلســطين"، إلى أّن الحساسية الزائدة 
األكزيمــا،  مــرض  عنهــا  ينجــم  قــد 
وحساســية في الجهاز التنفسي، فبعض 
وتعمــل  للجســم،  مفيــدة  البكتيريــا 
كمضادات حيوية ضد ميكروبات أخرى.

ويبيــن أبــو نــدى أن بعض الســيدات 
لديهــن هــوس فــي النظافــة خاصــة 
مع موجــة كورونــا فأصبحــن مفرطات 
اتجــاه  خاصــة  والتعقيــم  بالنظافــة 

مــا  عكــس  علــى  ولكــن  أطفالهــن، 
للبكتيريــا  التعــرض  أن  معتقــد  هــو 
والميكروبات يقوي جهاز المناعة بشكل 

طبيعي.  
ويوضح أنه لذلك يجب أال يكون التعقيم 
بشــكل مدروس، فالبد من اســتخدامه 
عند الضــرورة كعند لمس األجســام أو 
األسطح، وبانتظام كغســل اليدين كل 

ثالث ساعات.
ويشير أبو ندى إلى أن النظافة بالنسبة 
للمســلمين مضمونــة من خــالل ديننا 
الحنيف بالوضــوء خمس مرات للصالة، 
ولكــن األشــخاص الذين يســتخدمون 
والالبتــوب،  المحمولــة،  الهواتــف 
ومقابض األبواب االنتباه كونها أسطح 

تتكون عليها الجراثيم والميكروبات. 
دراســة  فــي  العلمــاء  بعــض  ويرجــع 
بريطانية الســبب وراء انتشار األمراض 
والبكتيريــا إلــى تحمــس البعــض إلى 
النظافــة الشــديدة والتعقيــم بمــواد 
التنظيــف المضــادة للبكتيريــا، ويزداد 
معــدل النظافة حــال وجــود أطفال في 
المنــزل حرصا علــى صحتهم، ومع ذلك 
تنتشــر األمراض بين األطفــال والكبار 

دون تفرقة.
ويكشــف الخبيــر فــي علــم األوبئة في 
مستشــفى ســانت جنوب لنــدن جورج 

ديفيــد ســتراكان، أن كثــرة النظافــة 
تضعــف خاليــا المناعــة فــي مقاومتها 
للميكروبات، وتعد النظافة هاجسًا لدى 
الكثير للتخلص من الجراثيم بالتنظيف 

المفرط.
ويوضــح اختصاصــي أمــراض الباطنية 
والصدريــة المديــر الطبي فــي الرعاية 
الصحيــة األولية د. بســام أبو ناصر أنه 
طالما أن الشــخص متواجــد في البيت 

ولم يخرج فال داعي لالستخدام المتكرر 
للكحول والمعقمات كل خمس دقائق.

وينبه في حديث مع صحيفة "فلسطين": 
إلى أن األصل في النظافة غســل األيدي 
بالمــاء والصابون مــدة 30-40 ثانية، 
ويكون قبــل وبعــده، وبعد اســتخدام 

الحمام وبعد العودة من الخارج .
ويقــول أبــو ناصــر: "طالمــا لــم تغير 
وضعيتك ولــم تخالط شــخصًا جديدًا 

ال حاجة الستخدام المعقم"، محذرًا من 
اســتخدامها والتعرض للنــار فهي مواد 
قابلة لالشتعال، والبد من مراقبة األبناء 

ويجب أال يكون في متناول أيديهم.
كما يحذر مــن خطر خلط المعقمات مع 
بعضها البعض فتنتج مواد ســامة تضر 
بالجهاز التنفســي، فــي النهاية المعقم 
مــادة كيميائيــة خطيــرة، يجــب عدم 

االستهانة به.
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ال بدّ وأنكم تذكرون غولة الحكايات التي تأكل البشر، وتلتهم 
لحمهــم وتقضم عظامهم وتمتص دماءهــم حتى آخر قطرة 
وال تترك وراءها أثرًا لهم.. وال أشــك لوهلة أنكم رأيتموها في 
مخيالتكــم عندما كنتم صغارًا مثلــي، لدرجة أنكم لم تعودوا 
تجــرؤون على الذهاب إلــى الحمام لياًل، أو يــدور في خلدكم 

مجرد الخروج بعيدًا عن المكان الذي تجلس فيه األسرة.
أعيروني أســماعكم وأبصاركم، ألنني أود أن أبثَّ إليكم الخبر 

المهم اآلتي:
"لقــد انبعثــت الغولة مرة أخــرى وعادت إلى الحيــاة، ولكنها 
هذه المرة قررت تغيير أســلوب حياتها وســلوكياتها، وصبت 
إلــى التحضــر والتمدن مثل البشــر. فمثاًل، لقــد أحجمت عن 
أكل البشــر؛ فالدمــاء ما عادت تســتهويها، واللحوم ما عادت 
تثير شــهيتها، ولم يعد تفكيرها محصــورًا في نهمها لألكل 
والشــرب وتلبية االحتياجات اللحظية. خرجت من كهفها ذات 
ليلة قمراء، بعد أن اســتيقظت من سباتها العميق الذي طال 
لسنوات وسنوات، ال تدري تحديدًا ما عددها.. ودون أن تفطن 

إلى الباعث الذي أيقظها".
اتجهتْ إلــى الجدول بعد أن قررت التخلص وبشــكل قطعي 
من الرائحة النتنة التي تصاحبها أينما حلت أو ارتحلت، غسلت 
نفســها بالماء جيدًا، ثــم تطيبت بنبتة عطريــة أخالها أكليل 
الجبل.. شــعرت بانتعاش لم تشــهده منذ فتــرة طويلة، ثم 
مضت إلى طرف الغاب، تجمع بعض الثمار الناضجة وتتناولها 

بتأني. 
عادت إلى كهفها.. اســتخرجت العباءة التي ورثتها عن جدتها 
التي عثرت عليها معلقة على إحدى األشجار، اتَّشحتها ومضت 
إلى التجمعات البشــرية تطوف بينها وتســتطلع أحوالها وفي 

نيتها المبادرة في تقديم المساعدة لمن يحتاجها. 
خالل أشــهر عدة طافت الغولة األرض من شرقها إلى غربها، 
ومــن شــمالها إلى جنوبهــا.. لم تتــرك مكانــًا إال ونزلت به 
وعاينته عن ُقرب على بســاط يطير بهــا في الهواء، ويختصر 
المســافات واألرجاء. في نهاية الرحلة جلســت الغولة تنتحب 
بحزن وأســى.. وفــي ذهنها تدور فكرة واحــدة: أن تعود مرة 

أخرى إلى غابها وتعتكف في كهفها.
خرج مــارد المصباح من قمقمه يفرك عينيــه واالنزعاج بادي 
بوضوح في وجهه، نفض الغبار عن نفسه، وقال:" ما بك؟ لقد 
أيقظني نحيبك من ســبات امتد لســنوات بعيدة.. ماذا جرى؟ 
هــل تهدَّمت األرض على ســاكنيها؟ هل انهــارت الجبال، أم 
فاضت البحار واألنهــار؟ هل ثارت البراكين أم ارتجفت األرض 
وتزلزلت؟ على كل حال، مهما حدث، فال شــيء يستحق دمعة 

منك.. إنهم يستحقون.
لم تتوقف الغولة عن البكاء. خرجت الجنية بتكاسل، تراقصت 
فــي الهواء بالمبــاالة، ولوحــت بأذرعها الطويلــة وأكمامها 
المهدبة بعجرفة وهي تقول:" هيا أيتها المزعجة، ما بك؟ لقد 
أيقظتِ سكان العالم الســفلي ِبنَحيبك، فما الذي جرى؟ على 
مــا يبدو أنك كنت فــي جولة في عالم البشــر.. أليس كذلك؟ 
اعترفي.. ما الذي أغضبك منهم؟ أتكون الشفقة قد أكلت من 
قلبك حتى ُأتخمت؟؟ بوحي لي، وإذا أردت، أســتطيع أن أقضي 

عليهم في طرفة عين.. 
لم تنبس الغولة ببنت شفة، بل تابعت نحيبها. انسلت األفعى 
أم قرنيــن من جــوف الصخور، تزحــف بتثاقل وفتــور، وقالت 
بفحيــح مريع:" يبــدو أن القيامة قد قامت!! مــا الذي أيقظكم 
فــي مثل هذا الوقت؟ أليس من المســتغرب أن نجتمع جميعًا 
اآلن فــي هذا المكان على نحيب مرتفع؟ أتذكرون مقولة كبير 
العرافين؟ إننا ال نقوم من ســباتنا، ونعود لالجتماع مرة أخرى 
إال عندما يعمُّ فســاد البشــر في البر والبحر، وينتشر ُظلمهم، 
ويســفكون دماء بعضهم بعضًا، ويدمرون األرض ويلوثونها 
ويســممونها.. فال تعــود تصلح للحيــاة.. يظهــر فيهم وباء 

يجمِّد عالمهم ويحصد أرواحهم.
شــهق الجميع دفعة واحدة: الجنية ومارد المصباح والغولة.. 
وقالــوا بصــوت واحد: إذن هي النهاية.. سُــحقًا للبشــر.. تبًا 

للبشر.

 انبعاث الغولة 
وبعض األساطير

د. زهرة خدرج

بغرض الوقاية من فيروس كورونا المستجد

"بالسالمة".. حملة للتخفيف 
عن كاهل األسر المستورة

غزة/ هدى الدلو:
لطالمــا جمعهــم الواقــع االفتراضــي فــي 
نقاشــات حول همــوم الوطن ووحــدة أبناء 
الشعب الواحد، وطرح وجهات نظر مختلفة، 
حتــى وصلوا إلى فكــرة النزول إلى الشــارع 
ليكونوا بجانــب المواطن في أحلك ظروفه، 
وأطلقوا حملة "بالسالمة" من أجل التخفيف 
حدة األزمات عنهم في ظل انضمام فيروس 
كورونا المســتجد المنتشر عالميا إلى قائمة 

أسباب المعاناة.
هــذا حــال القائمين علــى الحملــة، ومنهم 
الناطقة اإلعالمية باســمها نســمة قنديل، 
التي تقــول: إن الهــدف هو المشــاركة في 
التخفيــف عــن كاهــل األســر الفلســطينية 
المســتورة بتوفير مــا تتقوى بــه من وعي 
وغذاء وســلوك صحــي بغــرض الوقاية من 
فيروس كورونا، وتفعيل دور المنتدى الفكري 
الفلسطيني، الذي تأسس قبل عامين ويضم 

22 عضوا، في العمل المجتمعي.

وتبيــن قنديــل فــي حديــث مــع صحيفــة 
"فلسطين"، أن الحملة تسعى إلى المساهمة 
فــي مســاعدة المواطنين لمواجهــة طارئ 
كورونــا، وإحداث تقارب بينهم على أســس 
وطنية، مضيفة: "نأمل في المستقبل بجعل 
هــذه الحالة الوحدوية الصحية الســائدة أن 
تنعكس على أرض الواقــع في جميع مناحي 

الحياة".
وتتابــع: "نســعى لمســاعدة أكبر قــدر من 
األســر الفلسطينية، وعلى أقل تقدير أن يتم 

مساعدة 500 عائلة".
وتتضمن حملتهم مساعدة العائالت بسالت 
صحية تحتوي على مواد التنظيف والتعقيم، 
وأخــرى غذائية مميــزة، حيث تحتــوي على 
الخضــار والفواكــه واللحــوم، باإلضافة إلى 
منشــورات طبية للوقاية مــن خطر فيروس 

كورونا.

من جهتهــا تقول المشــاركة فــي الحملة، 
اعتمــاد الطرشــاوي: إنــه في ظــل الظروف 
الصعبة التي تكالبت على المجتمع من حصار 
مســتمر وخطر فيروس كورونــا وغيرها كان 
لزامًــا الخروج من بوتقــة الواقع االفتراضي 
إلى أرض الواقع، ليضع الجميع نفســه تحت 

طائلة المسئولية اتجاه العائالت الفقيرة.
وتضيف الطرشــاوي، مديــرة اإلدارة العامة 
التنميــة  وزارة  فــي  والتخطيــط  للتنميــة 
االجتماعيــة: "للتطوع أهمية عظيمة في كل 
وقت، ولكن تزداد أهميته في وقت األزمات، 
ألن أبنــاء الشــعب بحاجة لكل جهــد يبذل، 

ولكل يد تمد العون والمساعدة واإلغاثة".
وتختم حديثها: "كمتطوعة دائمة في خدمة 
مجتمعي أعمــل على تقديم اإلغاثة لألســر 
المســتورة بطريقة مختلفــة، آملة أن يصبح 
التطــوع نهج مجتمعــي يخفف مــن معاناة 

الناس وآالمهم".

من خلف "كمامة".. زغاريد فلسطينية 
تعلــو بمنــــزل العـــريــس "حمـاد"

رام اهلل/ األناضول:
وسط إجراءات احترازية مشددة، 
وبحضور محدود من المدعوين، 
علــت أصــوات زغاريــد العــرس 
الفلســطيني التقليدية في منزل 
الشــاب ســيف الدين حماد، في 
بلــدة ســلواد، شــرقي رام اهلل، 

وسط الضفة الغربية.
التــي فرضها  الظــروف  ودفعت 
كورونــا،  فيــروس  تفشــي 
المواطنين إلــى تقليص معظم 
الزفــاف،  احتفــاالت  مراســم 
بدايــة من إلغــاء صالــة الفرح، 
بالمنــزل، وحصــر  واســتبدالها 
الحضور على األهل واألقارب، مع 
الحرص على فحص المشاركين، 
وليــس انتهــاء بالتوصية بعدم 

الزواج ألنــي ال أعلم متى تنتهي 
الحالــة القائمة كــون الفيروس 
أصبــح وبــاء عالميــا وبــات من 

الصعب السيطرة عليه".
أمــا خليل حماد، والــد العريس، 
فيقول لألناضول، إنه كان يرغب 
بتأجيل الزفاف، لكن عدم وجود 
تقديــرات قريبة لموعــد انتهاء 
وباء كورونــا، دفعه إلبقاء الحفل 

في موعده.
ويتابــع: "ال نعلــم متــى تنتهي 
هــذه الحالة، وال أســتطيع إجبار 
نجلــي أن ينتظــر إلــى وقت غير 

معلوم".
ويــردف: "كنت قد حجــزت قاعة 
أفــراح، وجهزت البطاقات لدعوة 
كل األقــراب واألصدقــاء، ولكن 

المصافحة أو التقبيل.
ســيف الديــن حمــاد )23 عاما( 
الــذي ارتدى "الكمامــة" الطبية 
طوال حفل زفافه، خطب عروسه 
زينــب عياد )20 عامــا( قبل نحو 
ثمانيــة شــهور، وحــددا موعد 
الزفــاف حينهــا، أمــس، وأصــر 
العروســان أال يرضخــان لظروف 

الوباء وأن يكمال فرحتهما.
يقول حماد لألناضول: "رغم كل 
الظــروف التي نمر بها كجزء من 
العالم، لكن قررنا إكمال مراسم 
باالحتياطــات  وأخذنــا  الــزواج، 
الالزمــة، حيث وفرنــا الكمامات 
ومــواد التعقيــم، ودعونــا عددا 

قليال من الحضور".
ويضيــف: "لــم أرغــب بتأجيــل 

الظروف لم تسمح بكل ذلك".
وبرغــم الظــروف التــي أحاطت 
بأجــواء الزفاف، غيــر أن أصوات 
الزغاريد لم تتوقف طوال الحفل، 
العارمــة واالبتســامة  والفرحــة 
كانت حاضــرة على جــوه جميع 

الحضور.
وحتى مســاء أمس، بلغ إجمالي 
اإلصابــات بفيــروس كورونا في 
األراضي الفلســطينية إلى 193، 
بما يشمل الضفة الغربية وقطاع 

غزة، بحسب بيانات رسمية.
الســلطة  رئيس  قرر  والخميس، 
فترة  عبــاس، تمديــد  محمــود 
الطــوارئ شــهرا آخــر، واتخــاذ 
مشــددة،  احترازيــة  إجــراءات 

لمكافحة تفشي الفيروس.
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لندن/ )أ ف ب(:
تتضاعف تضحيات العبــي البطوالت األلمانية واإلســبانية واإليطالية برواتبهم من 
أجــل التقليل من التأثيرات المالية التي تســبب فيها فيروس كورونا المســتجد على 
انديتهــم، لكــن العبي الدوري اإلنجليــزي الممتاز ال يزالون متردديــن في أن يحذوا 

حذوهم، في مقاومة ال تحظى بشعبية كبيرة وتتخذ منعطفا سياسيا.
موقــف وصفه رئيس لجنة العمــوم للثقافة واإلعالم والرياضة جوليــان نايت بـ"غير 

المقبول أخالقيا"، في ترجمة للشعور المتزايد في إنجلترا.
وطالب نايت في رســالة الى الحكومة بفــرض ضريبة محددة على االندية التي تضع 
"موظفيها من غير الالعبين على البطالة الجزئية مع االستمرار في دفع أجور العبيها" 

بشكل طبيعي.
وخــرج وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في مؤتمــر صحافي داعيا العبي الدوري 
الممتاز والمتهمة انديتهم باالســتفادة من تدابير الدعم االقتصادي التي تم تبنيها 

بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى تخفيض رواتبهم.
وقــال هانكــوك "يحتاج كل شــخص إلى لعــب دوره" فــي مكافحة فيــروس كورونا 
المســتجد، مضيفا "هذا يعني العبي الــدوري الممتاز أيضــا.. وأول ما يتعين عليهم 

فعله هو الموافقة على تخفيض رواتبهم".
ونتيجة لتلك المطالبات، قررت االندية في اجتماع موســع استشــارة العبيها بشــأن 

تخفيض رواتب قد يصل إلى نسبة 30%.

العبو "البرايمرليغ" 
يتصدون لخفض الرواتب

ريو دي جانيرو/ )أ ف ب(:
تبرّع نجم كرة القدم البرازيلية نيمار بخمسة ماليين ريال برازيلي )نحو 
مليــون دوالر أميركــي( لمكافحة تفشــي فيروس كورونا المســتجد في 

بالده، بحسب ما كشفت قناة "أس بي تي" المحلية.
وردا على استفســار لوكالة فرانــس برس، لم يرغــب المكتب االعالمي 
للمهاجــم البالغ 28 عاما بالتعليق على هــذا الموضوع "لن نتحدث أبدا 

عن التبرعات، أو المبالغ المالية".
وبحسب "اس بي تي"، سيُســدّد المبلغ جزئيا إلى "يونيسيف" )منظمة 
األمــم المتحدة للطفولة(، ويذهــب الباقي إلى صندوق تضامن انشــأه 

صديقه المقدم التلفزيوني الشهير لوسيانو هوك.
وكان هوك، المرشح المحتمل لالنتخابات الرئاسية، أعلن أخيرا عبر مواقع 
التواصــل االجتماعي جمع 1,5 مليون ريال )نحو 300 ألف دوالر أميركي( 
لصالح ســكان األحيــاء الفقيرة في ريو دي جانيــرو، خصوصا المعرضين 

لالصابة بفيروس كورونا المستجد.
وحذا نيمار حذو زميله في باريس سان جرمان الفرنسي المهاجم الشاب 

كيليان مبابي الذي تبرع بمبلغ لم يكشف عنه لمؤسسة "آبي بيار".
وكان نيمــار قــد عاد الى بالده بعــد تعليق البطوالت في أوروبا بســبب 
تفشــي فيروس "كوفيد19-"، ولجأ في فيال مترفة في منتجع مانغاراتيبا 
البحري بالقرب من ريو، حيث أمضى أشــهر طويلة خالل فترة تعافيه من 

اصابات قوية في قدمه خالل السنوات االخيرة.
وانتُقد االســبوع الماضي النتشــار صور له مع اصدقائــه يمارس الكرة 

بق في البرازيل قواعد صارمة للحجر المنزلي. الشاطئية، فيما تُطَّ

 يتبرع بمليون دوالر 
لمكافحة فيروس كورونا 

نيمار مدريد/ )أ ف ب(:
وافق العبو أتلتيكو مدريد ســادس الدوري اإلسباني لكرة القدم على 
تخفيــض رواتبهم بنســبة 70 بالمئة من أجل مســاعدة النادي على 
تحمــل العواقب االقتصادية بســبب توقف النشــاط الكروي بســبب 

فيروس كورونا المستجد.
وأوضــح أتلتيكو مدريد، القطب الثاني للعاصمة، في بيان أن "النادي 
ســيقوم بتخفيض رواتب الجهاز الفنــي والعبي الفريق األول للرجال، 
والفريــق األول للســيدات والفريــق الرديف ما دامت حالــة الطوارئ 

قائمة".

وكان أتلتيكو أعلن األسبوع الماضي نيته تخفيض رواتب العبيه.
وأوضــح النادي أن العبي أتلتيكو سيســاهمون أيضا في رواتب 430 
موظفا آخــر في النادي، تــم تخفيض رواتبهم أيضا، فــي إطار إجراء 
يســمح ألرباب العمل بتعليق العقود أو تقليــل وقت العمل، وبالتالي 

تخفيض رواتب الموظفين.
وكان برشــلونة المتصــدر وحامل اللقب، أعلن قــرارا مماثال لالعبيه 
الذين قرروا تخفيض رواتبهم بنســبة 70 بالمئة أيضا ما دامت حالة 
الطوارئ سارية المفعول، في إجراء سيسمح له بتوفير 14 مليون يورو 

بحسب تقديرات للنادي الكاتالوني.

 قيمة تخفيض 
رواتب العبي 
أتلتيكو مدريد

%70

اسونسيون/ )أ ف ب(:
اعترف رئيس االتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
السويســري جانــي إنفانتينــو أن "ال أحد" يعرف 
متى يمكن استئناف مســابقات كرة القدم "كما 
كنا في الســابق"، بعد تعليــق أغلبيتها العظمى 
حــول العالــم بســبب تفشــي فيــروس كورونا 

المستجد.
وقــال إنفانتينو فــي اجتمــاع مع اتحــاد أميركا 
الجنوبية للعبــة )كونميبول( عبر تقنية الفيديو: 

"نــود جميعا أن نعود إلى لعب كرة القدم مجددا 
غدا، ولكن لألســف هذا غير ممكن، وال أحد في 
العالــم يعــرف اآلن متــى ســنكون قادرين على 

اللعب كنا في السابق".
وأضــاف "للمرة األولى، ليســت كــرة القدم هي 
األهم. أصبحت الصحة فــي المقام األول ويجب 
أن يســتمر هذا األمر حتى هزيمة هذا المرض"، 
داعيا إلى "احترام أولئــك الذين يعانون وأولئك 

الذين يساعدون".

وأدت التدابيــر الصحية والقيود المفروضة حول 
العالــم جراء تفشــي فيروس "كوفيــد19-" إلى 
تعليــق أو تأجيــل أو إلغاء الكثير مــن البطوالت 
الرياضية الســيما مســابقات كرة القدم بهدف 

احتواء الوباء.
وتابــع رئيس الفيفا "عالمنا ورياضتنا ســيكونان 
مختلفين عندما نعود إلى الوضع الطبيعي. نحن 
بحاجــة إلــى التأكد مــن أن كرة القدم ســتنجو 

ويمكن أن تزدهر مرة أخرى".

إينفانتينو:
ال أحد يعرف موعد 
استئناف البطوالت
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

حمايتهم. في المقابل يتم كشــف معلومات عن مصير الجنود المفقودين في 
غــزة، في تعبير حقيقي عــن المقاومة الواعية اإلنســانية األخالقية في مقابل 
ســادية االحتــالل الذي يقد الحســابات السياســية الداخلية علــى التعامل مع 
مبادرة هي األولى من نوعها منذ فقدان الجنود في غزة، لكن الغرور والعنترية 
اإلســرائيلية هي من تسيطر على عقلية القيادة لديهم، وقد أفشلوا قبل ذلك 

جهودًا مشابهة في ملف األسرى والجنود.
الموقــف الثاني األكثر بروزًا كان فيما قاله الســنوار بأن المقاومة لن تســمح 
لالحتالل باستمرار حصار غزة، وقطع المساعدات اإلنسانية والطبية والصحية، 
ولو قاد ذلك نحو تصعيد يقود نحو إجبار االحتالل على التجاوب مع االحتياجات 

األساسية للمواطنين.
 حافظ الســنوار منذ توليه رئاســة حماس في غزة على نبرة خطابية متحدية 
لالحتــالل، وحــادة نحــوه، وآخرها اســتخدام مصطلح »الخاوة« وهــو المعني 
الفعلــي لإلجبــار في تنفيــذ ما تطلبــه المقاومة، ولــو قاد نحو ضــرب مراكز 
االحتالل، وشــل حركة اإلســرائيليين في الكيان، في حال اســتمرار الحصار او 

عدم إدخال االحتياجات المطلوبة.
المقاومــة تعــرف مــا تريده وقــادرة على فرض مــا تريد خاوة، فــي مواجهة 
االحتالل وسياسته الســادية المنافية للقيم األخالقية واإلنسانية، وأن حماس 
لن تتــرك مواطنيها وأهلها لالحتالل يتحكم بهم، ولن تترك أســراها للموت 

اإلصابــات باالختنــاق عولجــت ميدانيًــا. وأشــار بين الجدران.
شــتيوي فــي تصريحات صحفيــة، إلــى أن جنود 
االحتــالل اقتحموا عــددًا من منــازل المواطنين 
بعد تحطيــم بواباتها الرئيســة واتخذوها نقاًطا 
عســكرية للقناصــة، إضافــة إلى وجــود طائرات 

تصوير مسيرة عن بعد في أجواء القرية.
وفــي جنــوب بيت لحم، أفــاد مديــر مكتب هيئة 
مقاومة الجدار واالســتيطان في بيت لحم حســن 
بريجية، أن قــوات االحتالل أجبرت المواطن عامر 
عودة على هــدم مخزن مســقوف بالصفيح، بعد 
أن أخطــرت بهدمــه وهــدم منزلــه، بحجة عدم 

الترخيص.
ونقلــت وكالة األنبــاء والمعلومات "وفــا" التابعة 
للسلطة عن بريجية؛ أنه اتخذ هذا العمل لحماية 

المنزل من خطر الهدم.
وكانت قوات االحتــالل أخطرت بهدم منزلين في 
قرية شوشــحلة ببلدة الخضر وخربة بين اسكاريا 

جنوبًا، أول من أمس. 
من جانــب آخر، أصيب شــاب بجروح والعشــرات 
باالختناق، أمس، خالل قمع جيش االحتالل مسيرة 
كفر قــدوم األســبوعية، المناهضة لالســتيطان 
والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 

16 عامًا.

وفي انتهــاك جديد، هاجم مســتوطن بمركبته، 
مســاء أمس، أغنامًــا لمواطنين في مســافر يطا 

جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة.
وأفاد منســق لجنة الحمايــة والصمود في جنوب 
الخليــل فؤاد العمــور لوكالة "وفا"، بــأن "حارس 
أمن مســتوطنتي ماعــون وكرمئيــل" المقامتين 
على أراضي المواطنين شرق يطا، دعس بمركبته 
عــددا من األغنــام تعود ملكيتها لــه، وللمواطن 
سليمان الهذالين من قرية أم الخير، والذ بالفرار.

وأضــاف أن قوات االحتالل فرضــت حظرًا للتجول 
علــى المواطنين، فــي بعض القــرى والتجمعات 
الفلســطينية بمنطقة المســافر، القريبة من خط 

60 االستيطاني.

كما اعتقلت قوات االحتالل، وزير شــؤون القدس 
فــادي الهدمــي، بعد مداهمــة منزله فــي بلدة 
الصوانة بالقــدس المحتلة، واقتادتــه إلى مركز 

التحقيق، في حين اعتقلت 4 مواطنين بالضفة.
وأفادت مصادر محلية أن شــرطة االحتالل أقدمت 
على تكســير األبواب الخارجيــة والداخلية للمنزل 
متعمــدًة، وأدخلت الكالب إلى المنزل أثناء عملية 
االعتقال، واســتولت على مبلغ مــن المال بقيمة 

عشرة آالف شيقل.
يشــار إلى أن هذه هي المــرة الرابعة التي تعتقل 
فيها قــوات االحتالل "اإلســرائيلي" وزير شــؤون 
القــدس الهدمي، فضال عــن التحقيق معه مرات 

عدة.
ومســاء أمــس، أفرجــت ســلطات االحتــالل عن 

الهدمــي، بعد اعتقاله عدة ســاعات فــي معتقل 
"المسكوبية" تخلله اعتداء بالضرب المبرح.

وقــال الهدمــي عقــب اإلفــراج عنه: إن "شــرطة 
االحتــالل ومخابراته قامت باقتحام منزلي بصورة 
همجية، وفجروا بوابة المنزل وعاثوا فيه فســادًا، 
وفتشوا كل الغرف وهو ما تسبب بحالة من الرعب 
لــدى أطفالــي خاصة ألنهــم اســتخدموا الكالب 

البوليسيّة".
وأضــاف: "اعتــدوا علي بالضــرب المبــرح داخل 
معتقل المســكوبية، وأجبروني على وضع كمامة 

مستخدمة عليها آثار دماء".
وشدد الهدمي على أن "هذه السياسة االحتاللية 
لــن تثنينا عــن جهودنا ومســؤولياتنا تجاه أهلنا 
في القدس لخدمتهم وحفظ ســالمتهم في هذه 
الظــروف العصيبــة، التــي نمر بها فــي ظل هذا 

الوباء الخطير".
وفــي الســياق، اعتقلــت قــوات االحتــالل، أربعة 
مواطنين منهم ثالثة أطفال من بلدة يعبد جنوب 

غرب جنين.
وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هم: إسالم 
نضال حمارشة )17 عاما(، وماهر محمد بعجاوي 
)20 عامــا(، ومحمد فراس تركمــان )15 عاما(، 

ويزيــد عبد الرحمن أبو عابــد )17 عاما(، وذلك 
بعــد مداهمــة البلدة واقتحــام منــازل ذويهم 

وتفتيشها.

يربــط وزير الدفاع عندهم) بينت( األجهــزة بآلية مقايضة رخيصة بين تزويد 
غــزة بأجهزة التنفس االصطناعي، وبين إطالق األســرى اليهود عند حماس؟! 
هذا كان خلطا عجيبا وغير متوقع، ألننا كنا نحســب أن عندهم بعض األخالق، 

وبقية من اإلنسانية في تحمل المسئولية، بصفتهم دولة احتالل.
نعم تبين لنا وللعالم كله أن دولة ) إســرائيل( بال إنســانية وبال أخالق. تقول 
لهم غزة نريد أجهزة تساعد في عالج الحاالت المصابة، فيردون نريد األسرى 

أوال؟!
أمــا يعلم بينيت وغيره أن األســرى باألســرى. أي ال يخرج أســراكم إال بخروج 
األســرى الفلسطينيين، في صفقة تبادل. المال، واألجهزة، والقصف، ال يحلون 
موضوع األســرى البتــة. نتنياهو يعلم هــذا، وبينيت يعلمه، وكل مســتوطن 

يعلمه. الطريق واضح وال مزايدات في هذا الطريق الواضح.
األجهــزة موضوع آخر، وقاعدته قانونية دولية، تقول على المحتل للغير تحمل 
مســئوليات من هم تحت االحتالل في كافة مســتويات الحياة، ومنها الصحة، 
والرعاية الصحية ومســتلزماتها. وعليه يجب وجوبا علــى دولة االحتالل التي 
تحاصر غزة أن تزود مستشــفيات غزة بأجهزة التنفس االصطناعي. ومن ثمة 
قــال قائد حمــاس في غزة إنه ســيأخذها ) خاوة( أي بالصواريــخ اذا لزم األمر 

وتفشى الفايروس ال سمح اهلل. فالواجب له آليات تطبيق.
الدولة المادية، والدولة العســكرية، دولتان فاشــلتان، وال تخدمان اإلنسانية، 
وال تقيمان حضارة تحترم اإلنســان، فكيف اذا ضممنا إلى هاتين الصفتين في 
الدولة الفاشــلة صفة االحتالل، وغياب األخالق والمســئولية. غزة لن تصمت 
علــى االبتزاز، ولن تقبل بــه البتة. واألجهزة تخضع لمفهــوم الواجب الدولي 

على الدولة المحتلة. واهلل خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

خمسة ماليين دوالر لمســاعدة الضفة الغربية 
وقطاع غزة لتلبيــة االحتياجات الصحية العاجلة 

المطلوبة لمواجهة جائحة كورونا.
وكان البنــك الدولــي قدم قبل نحو أســبوعين 

800 الف دوالر إلسناد هذه الجهود.

وقال: »ستساند العملية الجهود المبذولة إلبطاء 
وتيرة انتشار فيروس كورونا والحد منه، وتحسين 
العنايــة الســريرية وإدارة حــاالت المصابين به، 
وسيتم تنفيذ المشروع عبر إجراءات صرف سريعة 
للمســاعدة في الكشف المبكر عن حاالت اإلصابة 
وتســجيلها تســجيال صحيحا، كمدخــالت لتقييم 

مخاطر الوباء«.
كما ستساند العملية، بحسب البنك الدولي، شراء 
المعــدات الضرورية والمواد المســتهلكة الالزمة 
لألنظمــة المخبرية والتشــخيصية، مثــل أجهزة 
التنفــس، وأجهــزة تحليــل تفاعــل »البوليميراز 
التسلسلي«، وهي تقنية لتضخيم أجزاء معينة من 

الحمض النووي، وأدوات اختبار.
وأضاف البنك: »المشروع لن يدعم أنظمة مراقبة 
األوبئة فحسب، ولكنه سيعزز أيضا النظام الصحي 
العــام الفلســطيني فــي المجمــل فــي التصدي 
للفيــروس، ليشــمل ذلك إنشــاء وتجهيــز مراكز 
للحجــر الصحي والعالج وتعييــن عاملين صحيين 

لفترات قصيرة«.

يأتــي هــذا التمويــل الجديــد بعد عمليــة إعادة 
تخصيص ســابقة لمبلــغ 800 ألــف دوالر، وافق 
عليها البنك في السادس من آذار الماضي، كدعم 
فوري لوزارة الصحة في إطار مشروع تعزيز صمود 
النظــام الصحي الجــاري تنفيذه للمســاعدة على 
تلبيــة االحتياجات الصحيــة العاجلــة ومنع تزايد 

انتشار الفيروس.
وســيغطي التمويــل الحالــي أولويــات قصــوى، 
تشمل المعدات والمواد الالزمة لمكافحة العدوى 
والوقايــة منها، والتشــخيص المخبــري، والعزل 

وإدارة الحاالت.
في ســياق متصل، دعت النرويج يوم الجمعة إلى 
زيادة األموال لألراضي الفلســطينية لمساعدتها 
فــي التصدي لوباء كوفيد19- الناجم عن فيروس 

كورونا المستجد.
وعلى الرغم من أن التقارير ال تشــير ســوى لحالة 
وفاة واحــدة بالفيروس و171 إصابة في األراضي 
الفلسطينية، إال أن هناك توقعات بتفاقم الوضع.

وقالــت وزيــرة الخارجية النرويجية إينه إريكســن 
سوريدي لرويترز ”علينا العمل معا لمنع تحول هذا 
إلى كارثة إنسانية وصحية تفوق ما يمكن تصوره، 

خاصة في غزة، وفي الضفة الغربية أيضا“.
وأضافــت ”نحث المانحين علــى تكثيف جهودهم 
أو بشــكل مباشــر  الدولــي  البنــك  ســواء عبــر 

للفلسطينيين“.
وتــرأس النرويــج لجنــة االتصال المؤقتــة، وهي 

المجموعة المانحة للفلسطينيين.
وتقدر الســلطة الفلسطينية أنها بحاجة إلى 120 
مليــون دوالر لمواجهة تفشــي فيــروس كورونا، 
لكن ســوريدي تتوقع أن تتزايــد االحتياجات وأن 
يتضــرر االقتصــاد الفلســطيني والموازنة بفعل 

التدابير التي اتخذت بالفعل للحد من االنتشار.
وحثت المانحين على الوفاء بااللتزامات الســابقة، 
بما فــي ذلك األمــم المتحــدة والمنظمــات غير 

الحكومية، وتكثيف جهودهم.
وتتزايــد المخــاوف بشــكل خــاص فــي مخيمات 
الالجئيــن المكتظــة بالضفة الغربيــة وفي قطاع 

غزة ذي الكثافة السكانية العالية.
وقالت ســوريدي إنه كان هناك تعاونا إيجابيا بين 

)إسرائيل( والفلسطينيين في التصدي للوباء.
ومــع ذلــك، لــم تتوقــع أن تســتأنف الواليــات 
المتحدة تمويلها لوكالة إغاثة وتشغيل الالجئين 
الفلســطينيين التابعة لألمــم المتحدة )األونروا(، 
أو للســلطة الفلســطينية، التي كانت واشــنطن 

أوقفتها في عام 2018.
وقالت سوريدي ”نحن نحثهم على ذلك منذ فترة 
طويلــة... ال نتوقــع بالضرورة حــدوث تغيير في 

النهج األمريكي على المدى القصير“.

غزة- رام اهلل/ أدهم الشريف-مصطفى صبري:
القــت تصريحات قائد حركــة حماس في 
قطاع غزة يحيى الســنوار، تفاعــاًل كبيرًا 
على منصات التواصــل االجتماعي، والتي 
وجه فيها رسالة لالحتالل اإلسرائيلي في 
حال احتاج المواطنون شيًئا بغزة للحيلولة 

دون تفشي فيروس »كورونا«.
وكان الســنوار ردَّ فــي لقــاء تفاعلــي مع 
المواطنين بثته فضائية األقصى، مســاء 
الخميس، على ربــط وزير جيش االحتالل 
نفتالي بينيت، المساعدات المقدمة لغزة 
لمواجهة فيــروس »كورونا« باإلفراج عن 
الجنود المأســورين بغزة، قائــاًل: »حينما 
نضطــر للحصــول على مســتلزمات لمنع 
تفشــي الوباء، سنأخذ منك ما يلزم خاوة، 

وستجد أننا قادرون بإذن المولى«.
وقــال الدكتور عدنان أبو عامر- المختص 
بالشــأن اإلســرائيلي- فــي منشــور على 
بــوك«:  »فيــس  موقــع  فــي  صفحتــه 
»رد الســنوار علــى تهديــد وزيــر الحرب 
اإلسرائيلي نفتالي بينيت ضد غزة ذكرني 
بالمثل الشــعبي »االبــن الهامل بيجيب 

لعيلته المسبة.. خرجك اهلل ال يردك«.
وأضــاف: »#خاوة بالعربيــة الفصحى تعني 
»رغــم أنفــك«، وبالشــعبية »غصــب عــن 
 ،»  « شواربك«، وبالعبرية األفصح

ينحكى  معناها صعــب  وبـ«الشــوارعية« 
على هذه الصفحة!«.

مواقــع  رواد  مــن  كثيــرون  واســتخدم 
»خــاوة«،  كلمــة  االجتماعــي  التواصــل 
على صفحاتهم وعلقوا بتعليقات شــعروا 
بهــا بالفخر والقــوة أمام غطرســة دولة 
االحتــالل. وكتــب صاحب الحســاب على 
»فيس بوك« محمد صادق: »كل االحترام 

والتقدير للقائد يحيى السنوار«.
أمــا صاحــب الحســاب، أحمــد عبــداهلل 
العالــول، كتب على موقــع »فيس بوك«: 
»خــاوة اللــي عاجبــه عاجبــه واللي مش 

عاجبه يشرب من بحر غزة«.
وقــال الشــاب عــزام عامر: »كلمــة خاوة 
جعلتني أشــعر أننا نمتلك قوة نســتطيع 
فيهــا إجبــار العدو علــى تنفيــذ ما يجب 
فعلــه، فالشــعب الفلســطيني بمقاومته 
أصبح قــادرًا على تحقيــق األمن القومي 
للفلسطينيين رغم اإلمكانيات المحدودة، 
بصــورة  خــاوة  كلمــة  أردد  وأصبحــت 
تلقائيــة، فهي ذات وقع جميل يشــعر به 

اإلنسان بالقوة«.
وكتــب الشــاب نضــال جابــر: »خطــاب 
الســنوار بهذه الطريقة يليق بشعب جبار 
يقاوم االحتــالل منذ االنتداب البريطاني، 
فكلمة خاوة أدخلتنا في مربع التحدي من 

نوع آخر بقوة كبيرة تضاهي قوة الدول«.
ودوّن الطالب الجامعي عزيز عبد الرحيم 
من دير شــرف قرب نابلــس: »من زمان 
لــم أســمع كلمة خــاوة وهــي كلمة ذات 
وقع قــوي، فالســنوار حــول الخــاوة من 
ســلوك اجتماعي يشــير إلى حالة ســلبية 
بيــن المواطنيــن، إلــى كلمــة ذات وقع 
قوي موجهة للعــدو، وهذا هو دور القائد 
الحقيقي أن يالمس هموم الناس وينتصر 
لهــا مهما كانــت الجهــة المقابلة قوية، 

فدولة االحتالل ال تفهم إال الرد بقوة«.
المحــرر ناصــر أبــو عزيز قال »في شــهر 
نيســان 2019، انطلق صاروخ إلى مدينة 
كفار سابا نصرة لألسرى المضربين وعلى 
الفور اســتجابت إدارة الســجون لمطالب 
األســرى ومنهــا تركيب هواتــف عمومية 
ولم يمض علــى اإلضراب ســوى ثمانية 

أيــام، فكانت االســتجابة خــاوة .. واليوم 
ال يســتطيع االحتالل خنق غزة فهناك من 

يقول كلمة خاوة عندهم«.
األخصائــي  الشــاعر  حســام  د.  ويــرى 
االجتماعي، أن الكلمات لها مدلول عملي 
عند التصريح بها من القادة في مناسبات 
حرجــة، فكلمة خاوة لهــا مدلول صدامي 
واســتخدام وســائل القــوة فــي تحقيــق 
الهدف ســواء كان على مســتوى الفرد أو 

الجماعة أو الدولة.
وأضاف الشــاعر: كلمة خــاوة لها مدلول 
في واقع الشــعب الفلســطيني، فاألســير 
الفلسطيني يكررها كثيرًا باتجاه السجان 
عندمــا يقول »مــروح خــاوة«، والفصائل 
الفلســطينية تســتخدمها أيضًــا، فهــي 
تختصــر الكثيــر مــن الكلمــات والجمل 

إليصال الرسالة.

بلدية جباليا النزلة تبدأ إجراءات »خاوة« السنوار .. تبعث الفخر بني رواد التواصل االجتامعي
االنضامم لـ»بلديات الساحل«

شمال غزة/ فلسطين:
أعلــن رئيــس بلدية جباليا النزلة م. مــازن النجار، عن بدء إجــراءات البلدية لالنضمام 
لمصلحة مياه بلديات الســاحل، الفتا إلى أن القرار جاء بعد بحث ودراســة لتفعيل دور 

المصلحة كمزود لخدمات المياه والصرف الصحي بغزة.
جــاء ذلك، عقــب  لقاء عمل مطول مع مديــر عام مصلحة مياه بلديات الســاحل م. منذر 
شــبالق، أول مــن أمس، بحضور نائب رئيــس بلدية جباليا النزلة صالح ســلمان، ومدير 
البلدية م. يوســف خلة، والمستشار القانوني خطاب شهاب، ومدير دائرة المياه والصرف 
الصحي م. حمدي مطير. وعد النجار، في بيان، هذه الخطوة بالمهمة، وتحول استراتيجي 
يهدف إلى تزويد ســكان نفوذ بلدية جباليا النزلة بخدمــات مياه وصرف صحي متكاملة 

ومتميزة وآمنة بيئيا من خالل االستغالل األمثل للموارد المتاحة والحلول االبداعية.
وقال إن قرار االنضمام لمصلحة مياه بلديات الســاحل، يأتي في إطار خطة استراتيجية 
تهدف إلى تحســين خدمــات المياه والصرف الصحي، تحســينا نوعيا، بمــا فيه فائدة 
لمصلحة للمواطنين والبلدية. وأشــار النجار إلى أن وزارة الحكم المحلي شــكلت سابقا 
لجنة تضم عددا من بلديات القطاع، ودرســت إمكانية االنضمام لمصلحة مياه بلديات 
الســاحل، ثم قررت البدء بإعداد خطة لنقل دوائر المياه والصرف الصحي في البلديات 

إلى مصلحة مياه بلديات الساحل.
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نأخذها خاوة
  وال نقبل االبتزاز ؟! 

أثبتت جائحة كورنا أن التخطيط األوربي األميركي كان فاشــا. هم 
متقدمون في صناعة الســاح واالقتصاد، ولكنهم فاشلون في بناء 
اإلنسان ورعايته. وهذا سنعود له في مقال قادم إن شاء اهلل، واآلن 
نقــول إن دولة االحتــال التي رضعت التخطيــط والرؤية من أوربا 
وأميــركا هي فاشــلة  مثلهما. وإن أي حضارة يبنيها اإلنســان على 

المادة تؤول الى الفشل، عاجا أم آجا.
دولة نتنياهو التي سجلت فشا ذريعا في مواجهة فايروس كورونا، 
حتى دخل رئيــس وزرائها، ووزراء منها إلــى الحجر الصحي، ال تجد 
مــا يكفيها من أجهزة التنفس االصطناعي لعاج الحاالت المصابة. 
ومــع أنها تعلم أن غزة ال تملك هذه األجهزة، وأن تفشــي المرض 
ال ســمح اهلل في غزة لن يقف عند غزة، بل ســينتقل إليها بشكل أو 
آخر، فغزة كالضفة ترتبط في طعامها ومستلزمات الحياة والصناعة 

والتجارة. هذه الدولة الناجحة عسكريا، فاشلة صحيا وأخاقيا.
 ولعل مــن أوقح مظاهر الفشــل ، والتدني األخاقي، أن 

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

أبوظبي/ وكاالت:
مع تفشي فيروس كورونا الجديد، يطالب الخبراء الناس 
باتخاذ إجراءات وقائية خشــية العــدوى، ومنها بالتأكيد 
عدم لمس األشياء الملوثة، بما في ذلك الهواتف الذكية 
التي تكون عرضة للتلوث أكثر من أي شيء شخصي آخر.
ووفقا لدراســات كثيــرة، فإن الهواتــف الذكية من بين 
أكثر األشــياء تلوثــا بأيــدي المســتخدمين، األمر الذي 

يقتضي غسل اليدين وتعقيمهما عقب االستخدام.
ولكــن مع تفشــي وبــاء »كوفيــد19-«، ما هــي أفضل 
وسيلة لتعقيم الهاتف الذكي من دون إتافه، وخصوصا 
في هذا الوقت حيث أجبر مايين األشخاص على مازمة 
بيوتهــم كجزء من اإلجــراءات والتدابير التــي اتخذتها 
الســلطات لمكافحة العــدوى القاتلة التــي أودت بحياة 
نحو 54 ألف شخص وأصابت أكثر من مليون في مختلف 

أنحاء العالم؟.
وجــدت بعض الدراســات، وفق ما أوردت قناة »ســكاي 
نيــوز عربية« أن فيروس كورونــا الجديد قد يكون قادرا 
على البقاء على بعض األســطح لمــدة تصل إلى 9 أيام 
أو ربما أكثر، وهذا يشمل الهاتف الذي يتم التعامل معه 
باســتمرار، وكثيرا ما نضغط بواســطته علــى وجوهنا، 
مما يعنــي أن أي بكتيريــا أو فيــروس أو جرثومة أخرى 
تشــق طريقها إلى الهاتف يمكن أن تنتقل بسهولة إلى 

البشرة.
وتقــدم شــركات تقنية عديــدة نصائح تتعلــق بكيفية 
تنظيــف الهواتــف الذكيــة، إذ تقــول شــركة أبل على 
موقعهــا على اإلنترنت إنه يمكنــك تنظيف جهاز آيفون 

الخاص بك بأمان باستخدام مناديل مطهرة.
من جانبها أشــارت سامسونغ عبر موقعها على اإلنترنت 
إلى أنــه يمكن اســتخدام محلول يحتوي علــى الكحول 
بنســبة 70 في المئة، واستخدامه على الهاتف بواسطة 

قطعة قماش من األلياف الدقيقة.
ويحــذر خبراء من بعض طــرق التعقيم التــي قد تؤدي 
في النهاية إلى إتاف شاشــة الهاتف، أو ربما المكونات 

الداخلية.
فإذا لمســت هاتفك بعد لمس مقبض باب عام أو عربة 
بقالــة، فقد تفكر علــى الفور في تنظيفــه بالكحول، إال 
أن تلــك المــادة قد تجــرد الطاء الذي يحمــي الهاتف، 
كما يمكنها أن تتلف شاشــة الهاتف والمنافذ المدمجة 
بالجهاز، حســبما ذكر موقع CNET المتخصص باألخبار 

التقنية.
وينصح خبراء بتنظيف الهاتف بمزيج من الكحول والماء، 
ولكــن من المهم الحصول على التركيز بشــكل صحيح، 
فــإذا أخطأت قد تتســبب في تلف هاتفــك، ليبقى الحل 
األكثر أمانا هو اســتخدام مناديل مطهــرة تحتوي على 

70 في المئة من كحول األيزوبروبيل لتنظيف الشاشة.

ومن إرشــادات التنظيف األخرى، رش مطهر غير كاشط 
أو كحولي )70 في المئة أيزوبروبيل( مباشرة على قطعة 

قماش ناعمة، ثم امسح جهازك بعد إيقاف تشغيله.
خيار آخر للتنظيف المثالي يتمثل باالســتثمار في أجهزة 
األشــعة فوق البنفسجية، مثل »فونسوب«، والذي تقول 
الشــركة المنتجة له إنه يقتل الجراثيم بنسبة تصل إلى 

99.99 في المئة، وتقضي على البكتيريا.

يف زمن كورونا.. كيف تعقم جهازك دون إتالفه؟

لندن/ األناضول:
تواصــل أوســاط بريطانيــة مختلفــة اإلشــادة بأطباء 
مســلمين ضحوا بأنفسهم في مواجهة فيروس كورونا، 
وكانــوا أوائل من فقــدوا حياتهم من القطــاع الصحي 

بالباد.
وحتــى اآلن، لقــي 5 أطبــاء وممرضــة ممــن يدينــون 
باإلســام، مصرعهم خــال أداء مهامهم فــي مكافحة 

كورونا ببريطانيا.
وفــي هذا اإلطار، أشــار رئيس مؤسســة »قرطبة« أنس 
التكريتــي، إلــى أن األطبــاء المســلمين أول من ضحوا 
بحياتهــم فــي بريطانيا خال مكافحة الفيــروس، داعيا 

كافة مسلمي الباد لاعتزاز واالفتخار بذلك.
من جانبه، تود غرين، بروفيســور شــغل ســابقا منصب 

مستشــار وزارة الخارجيــة فــي ملف »اإلســاموفوبيا«، 
تطرق إلــى تصريحات ســابقة لمســؤولين بريطانيين 
معادية لإلســام، مثل رئيس الوزراء بوريس جونســون 

الذي قال »اإلسام مشكلة«.
وأضــاف غريــن، أنــه رغــم انتشــار اإلســاموفوبيا في 
بريطانيــا، إال أن األطباء المســلمين يخاطرون بحياتهم 

في سبيل إنقاذ اآلخرين من كورونا.
وأســفر الفيروس عن وفاة 5 أطباء مسلمين، هم حبيب 
زيدي )76 عاما( فــي 24 مارس/ آذار، وعادل الطيار )36 
عامــا( فــي 25 مارس، وأمجــد الحورانــي )55 عاما( 29 
مارس، وألفا ســادو )68 عاما( 1 أبريل/ نيسان، ومحمد 
ســامي شوشــة )79 عاما( 2 أبريل، فضا عن الممرضة 

أريما نسرين )36 عاما(.

بريطانيا.. اإلشادة بتضحيات أطباء
 مسلمني قضوا بسبب كورونا
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