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القدس المحتلة- الخليل/ فلسطين: 
اعتدى جنود االحتالل اإلســرائيلي، مســاء أمس، 
علــى عدد مــن المواطنين على حاجــز بلدة بيت 

إكسا شمال غرب مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بــأن جنود االحتالل أوقفوا 

عددا من المركبات المارة عبر الحاجز، وفتشــوها، 
واعتــدوا على عدد من المواطنين، وســط إطالق 
قنابــل الغاز المســيل للدموع صوبهــم، قبل أن 

يغلقوا الحاجز في كال االتجاهين.
وتتعرض البلدة المحاصرة بالمســتوطنات وجدار 

الفصــل العنصــري لحملة تضييــق ممنهجة من 
االحتــالل الذي عزلها عن محيطهــا، وأقام الحاجز 
علــى مدخلها الوحيد. إلى ذلــك اعتدت مجموعة 

من قطعــان المســتوطنين أمس على 
المواطنين في حي الســهلة في البلدة 

جولة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل بحماية جنود االحتالل                         )أ ف ب(

االحتـالل يعتـدي علـى املواطنيـن 
يف القدس ومستوطنون يعربدون بالخليل

غزة/ فلسطين:
شارك عشــرات المواطنين، مســاء أمس، في وقفة 
أمام اللجنــة الدولية للصليب األحمــر غربي مدينة 
غــزة، تضامنًــا مع األســرى فــي ســجون االحتالل 

اإلسرائيلي.

دعوات لوقف الممارسات القمعية بحقهم خالل العيد
وقفة يف غزة تضامًنا مع األرسى يف سجون االحتالل

وقفة بغزة تضامنًا مع األسرى في سجون االحتالل                     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

استعدادات الستئناف فتح املسجد 
األقىص أمام املصلني بعد العيد

القدس المحتلة-غزة/ أدهم الشريف:
قال مدير المســجد األقصى الشــيخ عمر الكســواني، إن استعدادات 

تجرى حاليًّا الستئناف فتح المسجد األقصى أمام المصلين 
مجــددًا بعد عيد الفطر، وذلك بعد إغالق اســتمر أســابيع 

دعا إلى الوحدة الوطنية لمواجهة الضم
البوريني: انتهاكات االحتالل ستفجر 

انتفاضة شعبية يف أي لحظة
نابلس/ فلسطين:

قال النائب في المجلس التشــريعي حسني البوريني: إن انتهاكات االحتالل 
اإلســرائيلي والقهر والكبت ستفجر انتفاضة شــعبية فلسطينية 
فــي أي لحظة، داعيًا إلــى الوحدة الوطنية للــرد على مخططات 

مشعل للنظام السوداين:
 التطبيع مع )إرسائيل( »رساب زائف«

الخرطوم/ األناضول:
بعث الرئيس الســابق للمكتب السياســي لحركة المقاومة اإلســالمية 

الفلســطينية )حماس(، خالد مشــعل، رسالة إلى نظام الحكم 
الجديــد في الســودان مفادها أن التطبيع مع )إســرائيل( هو 

الهندي: القوى الوطنية مطاَلبة 
برتجمة الترصيحات ملواقف عملية 

إسطنبول/ فلسطين:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين د. محمد 

الهنــدي، أن جميع القــوى الوطنية مطالبــة بترجمة التصريحات 
اإليجابية إلى مواقف على األرض وفق برنامج عمل وطني.

صالح: نسعى لتحرير األرسى 
ليحتفلوا مع أهاليهم 

بالعيد العام القادم

البلدة القدمية يف 
الخليل.. أوىل ضحايا خطة 

الضم اإلرسائيلية
الخليل/ صفا:

تتسارع خطوات االحتالل اإلسرائيلي 
مــن  تبقــى  مــا  علــى  لالســتيالء 
البلــدة القديمــة في مدينــة الخليل 
جنوبــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، 
مــن خــالل  االســتيالء علــى أمالك 
وســاحات  وعقاراتهــم  المواطنيــن 
الشــريف. وصدق  اإلبراهيمي  الحرم 

القضائــي  المستشــار 
لحكومــة االحتــالل أفيخاي 

دعت المواطنين إلى "المعايدة اآلمنة"
األوقاف تؤكد إقامة صالة

 العيد يف املساجد والساحات 
غزة/ فلسطين:

أكدت وزارة األوقاف والشؤون الدينية استمرار قرارها المتعلق بإقامة صالة 
العيد في المســاجد والســاحات التابعــة لها؛ مع ضــرورة التزام 
إجراءات الوقاية المعلن عنها سابًقا، مشددًة على منع إقامتها في 

تراجع حاد في القوة الشرائية
أجواء العيد تتوارى يف الضفة 

خلف استهالك ضعيف وحركة مقيدة
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ن موقفهم وتدعو لمعاقبة االحتالل على جرائمه حماس ُتثمِّ
ا يطالبون حكومتهم  ا إيطاليًّ 70 برملانيًّ

بإدانة قرار الضم اإلرسائييل
روما-غزة/ فلسطين:

وجــه 70 برلمانيًّــا إيطاليًّا نــداء لرئيس الحكومــة اإليطالية، 
جوســيبي كونتــي، طالبــوه فيــه بإدانــة الخطوات 
أراٍض  ضــم  إلــى  الراميــة  األحاديــة  2اإلســرائيلية 
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غزة/ فلسطين:
أعلنــت وزارة الصحــة في غزة، أمس، تســجيل أول حالة 
وفاة بفيــروس "كورونا" في القطاع، لمُســنَّة من ذوي 
األمــراض المزمنة. وأفاد المتحدث باســم وزارة الصحة 
أشــرف القــدرة في تصريــح صحفــي مقتضــب، بوفاة 
المُســنَّة فضيلة محمــد أبو ريــدة )77 عامًا( من خان 

يونس جنوبي القطاع، داخل مستشفى العزل بمعبر رفح 
جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وأشــار القــدرة إلى أن "أبــو ريدة" مــن "ذوي األمراض 
المزمنــة" وهي حالة الوفاة األولــى في غزة، ويتم اتخاذ 

التدابيــر الالزمــة وفق البروتوكــول المعتمد 
لحاالت الوفاة بـ"كورونا".

الداخلية تعلن إغالق األماكن العامة خالل العيد
تسجيل أول حالة وفاة بفريوس »كورونا« يف غزة
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رام اهلل/ فلسطين: 
قــال المكتب الوطنــي للدفاع عن األرض 
ومقاومة االستيطان، إن سلطات االحتالل 
اإلســرائيلي ال تــزال تواصــل محاوالتها 
الراميــة لقضــم مــا تبقــى مــن أراضي 
الفلســطينيين وترســيخ ســيطرتها على 
أوســع مســاحة ممكنة منها في المدينة 
والمحافظة في ظل تجاهُل مطلق للواقع 
المعيشــي الصعــب الــذي تفرضــه على 

السكان المقدسيين.
وأضــاف المكتــب فــي تقرير لــه أمس، 
والخمســين  الثالثــة  الذكــرى  عشــية 
الحتالل وضم شــرقي القــدس: إن جميع 
حكومات االحتــالل المتعاقبة منذ 1967 
تواصل سياســات تدعمها بهدم مساكن 
أشــكال  المقدســيين وممارســة جميــع 
التضييــق عليهم وأشــكال مــن التطهير 

العرقي الصامت والمتواصل لتغيير معالم 
المدينــة على طريــق تهويدهــا وتزوير 
تراثها وحضارتها وتاريخها خطوة خطوة.

وأشــار تقريــر المكتب إلى أقــوال رئيس 
حكومة االحتــالل بنياميــن نتنياهو: "إن 
حكومتــه الجديدة مســتعدة للمفاوضات 
على أســاس أن القدس ستبقى العاصمة 

الموحدة لـ)إسرائيل(".
وعشــية يــوم احتــالل القــدس وضمها، 
كشــف مركز حقوق اإلنســان )بتســيلم( 
حجــم العنــف والظلــم والبطــش الــذي 
مارســه االحتالل على مــدى 53 عامًا من 
احتالل القدس وضمها بالقوة، وما ترتب 
على ذلك من انعكاســات على مواطنيها 
الفلســطينيين، وقــد اتخــذ المركز بلدة 
نموذجــًا  المدينــة  شــمال  العيســوية 

لسياسات االحتالل.

وفــي التقريــر الــذي يحمل عنــوان "هنا 
القــدس: نهــبٌ وعُنفٌ في العيســوية" 
يُحلل )بتســيلم( السياســة التي تطبقها 
)إســرائيل( فــي الحــي منــذ ضمتــه إلى 
حدودهــا، وهــي سياســة قوامهــا نهب 
وغيــاب  المتعمــد  واإلهمــال  األراضــي 
التخطيــط -وعُنــف "الشــرطة" المطبق 
بتطرف وحشــي، ونهب نحــو )%90( من 
العيســوية التي كانت تمتــد آنذاك على 
مســاحة نحو )10( آالف دونم وتسخيرها 

الحتياجات المستوطنين واالستيطان.
وفي القــدس تواصــل ســلطات وبلدية 
االحتالل سياســتها القائمــة على تهويد 
المدينة بالقــوة، وأحضرت مؤخرا معدات 
حفــر تحضيــرا لمشــروع قطــار األنفــاق 
الــذي تعتزم تنفيــذه أســفل األرض من 
وادي حلــوة باتجاه بــاب المغاربة ضمن 

مشــروع ما يســمى "تطوير مدينة داود" 
لجلب الســياحة االســتيطانية إلى سلوان 
وجنوب المسجد األقصى، في الوقت الذي 
تتواصــل فيه عمليات ترميم المنازل التي 
استولت عليها جمعية العاد االستيطانية.

مشــروع  إلقامــة  التحضيــرات  وتجــري 
"كيديــم" علــى األرض المقابلــة لحائط 
البــراق بمســاحة )4( دونمــات مملوكة 
لعائــالت ســلوان ووقفيــة لعائلــة أبــو 
فــي حيــن يســعى االحتــالل  الســعود، 
لمصادرة أرض قطعة رقم 22 من أراضي 
وادي الربابة في حي ســلوان بادعاء أنها 
تندرج في عداد أمالك الغائبين وفي عداد 

الحدائق العامة اإلسرائيلية.
وفي تقرير جديد صادر عن منظمة "ييش 
ديــن"  التي تعد من المنظمــات العاملة 
في الدفاع عن حقوق اإلنسان في األراضي 

الفلســطينية المحتلة قالت المنظمة: إن 
اتفاق تشــكيل الحكومة الجديدة يؤشــر 
إلــى رغبــة الحكومــة اإلســرائيلية بخلق 
وضعيــةٍ دائمــةٍ ُأحادية الجانــب تعمق 
انتهاك حقوق الفلسطينيين بشكٍل دائم 
بما فيهــا انتهاك حرية الحركــة والتنقل 

وفرض تدابير أمنية في أرجاء الضفة.
تنتهــك  الضــم  سياســة  أن  وأوضــح 
الحــق بالملكيــة من خــالل مصــادراتٍ 
كبيــرة ألراٍض بملكية فلســطينية وفقد 
الفلسطينيون الذين لم تُصادَر أراضيهم 
بشــكل رســمي قدرتهــم الفعليــة على 
استصالح وزراعة األراضي وكسب أرزاقهم 
منها، نتيجًة لتقييــد الوصول إليها وعلى 
نحو يُعمق ويُكرس وجود المســتوطنات 
المُرخصة(،  )والبــؤر االســتيطانية غيــر 

ويؤدي إلى توسيعها بشكل جارف.

عشية الذكرى الـ53 الحتاللها
 مخططات االستيطان ونهب األرايض تتواصل يف رشقي القدس

القدس المحتلة-غزة/ أدهم الشريف:
قال مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني، 
إن استعدادات تجرى حاليًّا الستئناف فتح المسجد 
األقصــى أمام المصلين مجــددًا بعد عيد الفطر، 
وذلك بعد إغالق اســتمر أسابيع ضمن اإلجراءات 

الوقائية من جائحة فيروس "كورونا".
ومــن المقرر إعادة فتح المســجد األقصى في 30 
مايــو/ أيار الحالي، أو في الـ31 من ذات الشــهر، 
بعد إغالق استمر منذ 13 إبريل/ نيسان الماضي 
بقــرار من مجلــس األوقــاف والشــؤون الدينية، 
بحسب ما أكده الكســواني في اتصال هاتفي مع 

صحيفة "فلسطين".
ونبَّــه إلى أن سلســلة إجراءات احترازية ســتتخذ 
قبل فتح األقصى، وتشــمل اقتصــار الصالة على 
الســاحات فقط، بعــد تعقيمها كاملــة، وتقديم 
النصائح واإلرشادات للوافدين، مع ضرورة إحضار 

كل واحد منهم كمامة خاصة، وسجادة للصالة.
وسيشــارك متطوعــون مــن الكشــافة –والقول 
للكســواني- لتوزيــع المصليــن فــي الســاحات 
والتأكيــد على التباعــد وعدم االحتــكاك بينهم، 
تزامنًــا مع نشــر مضخــات للتعقيم عنــد أبواب 

األقصى.
ومن المقــرر أن تصدر دائرة األوقاف والشــؤون 
الدينيــة بيانًــا توضــح فيــه جميــع اإلجــراءات 
المفتــرض اتباعهــا قبــل الصــالة في المســجد 
المبــارك، حفاًظــا علــى مصلحــة المصليــن من 

فيروس "كورونا".
وأكــد أن فتح األقصــى ألداء الصلــوات الخمس 
كاملــة، دون االقتصار على صــالة بعينها، وذلك 
بعد عيد الفطــر، متمنيًا أن يكون الوافدون على 
قدر المســؤولية في التعامل مع هذا األمر، وعدم 

االستخفاف على اإلطالق.

روما-غزة/ فلسطين:
وجــه 70 برلمانيًّــا إيطاليًّــا نــداء لرئيــس الحكومــة 
اإليطالية، جوسيبي كونتي، طالبوه فيه بإدانة الخطوات 
اإلســرائيلية األحادية الرامية إلى ضم أراٍض فلسطينية 

محتلة، التي ترفضها الشرعية الدولية.
كمــا طالــب البرلمانيــون فــي ندائهــم بالعمــل على 
المســتويين الداخلــي واألوروبــي لمنــع هــذه الخطوة 

الرامية إلى قتل عملية السالم وحل الدولتين.
وثمنــت حركــة المقاومــة اإلســالمية حمــاس الموقف 

اإليطالي المعارض لسياسة الضم اإلسرائيلية.
وقال الناطق باســم حمــاس، حازم قاســم، في تصريح 
صحفي: "تزايد المواقف المعارضة لسياســة الضم التي 
تنوي سلطات االحتالل القيام بها، والرفض الواسع الذي 
عبّرت عنه األوســاط الدولية المختلفــة، يؤكدان عزلة 

موقف االحتالل واإلدارة األمريكية التي تدعمه".

ودعا قاسم كل الجهات التي عبّرت عن رفضها لسياسة 
الضــم إلى اتخاذ خطــوات عملية وجــادة لمنع االحتالل 
تنفيــَذ سياســته التوســعية، ومعاقبتــه علــى جرائمــه 

المتواصلة.
ونهايــة إبريــل/ نيســان الماضــي، اتفق رئيــس وزراء 
االحتــالل اإلســرائيلي بنيامين نتنياهو، مــع زعيم حزب 
"أزرق- أبيــض" بيني غانتس، على بدء عملية ضم أجزاء 
واســعة من الضفة الغربية، أول يوليو المقبل، وتشــمل 

غور األردن وجميع المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة.
وتعمــل لجنــة إســرائيليةـ أمريكية على وضــع خرائط 
المناطق التي ســتضمها )تــل أبيب( فــي الضفة، التي 

ستعترف الواليات المتحدة بها.
وتشــير تقديرات فلســطينية إلى أن الضم اإلســرائيلي 
ســيصل إلى ما هــو أكثر مــن 30 بالمائة من مســاحة 

الضفة الغربية.

استعدادات الستئناف فتح املسجد
 األقىص أمام املصلني بعد العيد

ن موقفهم وتدعو لمعاقبة االحتالل على جرائمه حماس ُتثمِّ
ا يطالبون حكومتهم ا إيطاليًّ 70 برملانيًّ

 بإدانة قرار الضم اإلرسائييل

مشعل للنظام السوداين: التطبيع مع )إرسائيل( "رساب زائف"
الخرطوم/ األناضول:

بعث الرئيس الســابق للمكتب السياسي 
لحركة المقاومة اإلســالمية الفلسطينية 
)حماس(، خالد مشعل، برسالة إلى نظام 
الحكــم الجديد في الســودان مفادها أن 

التطبيع مع )إسرائيل( هو "سراب زائف".
فعبــر بث علــى صفحــة حــزب المؤتمر 
الشعبي السوداني بـ"فيسبوك" في وقت 
متأخــر الجمعــة الماضيــة، قال مشــعل: 
"رسالتي للنظام الســوداني، أنت حر في 
ونحن  والخارجيــة،  الداخليــة  سياســتك 
ال نملــي علــى أحــد شــيًئا، التطبيــع مع 
)إســرائيل( مــن حيــث البعــد المصلحي 

سراب زائف."
وتابع: "الخرطوم في الذاكرة الفلسطينية 
لها مكانة عظيمــة، فال نريد أن تفجعونا 

بأي تنازالت."
وأعــرب مشــعل عــن جاهزيــة "حماس" 
لتطوير العالقة مع نظــام الحكم الجديد 

في الســودان من دون تدخل في شؤونه 
الداخلية أو شؤون أي دولة عربية.

ويمر الســودان، منذ 21 أغســطس/ آب 
الماضــي، بمرحلــة انتقالية تســتمر 39 
شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم 
خاللها الســلطة كل من الجيش وائتالف 
قــوى "إعالن الحرية والتغييــر"، الذي قاد 
احتجاجات شــعبية أجبرت قيادة الجيش، 
في 11 إبريل/ نيســان 2019، على عزل 
عمر البشير من الرئاسة )1989: 2019(.
واســتطرد: "ال توجــد عالقــة )لحماس( 
مــع النظام الســوداني الجديــد، حصلت 
اتصــاالت هاتفيــة بيــن األخ إســماعيل 
هنيــة رئيس المكتب السياســي لحماس 
مع مســؤولين في الســودان، من بينهم 
رئيس مجلــس الســيادة )الفريــق( عبد 

الفتاح البرهان."
واســتدرك: "لكــن هــذا ال يعــد عالقــة 
سياســية حقيقية، نحن منفتحون مع كل 

الدول العربية وفي العالم، ونظام الحكم 
في الســودان هذا شــأن وطنــي ونحترم 
العربــي،  الوطــن  فــي  أي شــعب  إرادة 
ونتعامــل مــع األنظمــة الرســمية ومــع 

الشعوب."
ورفــض مشــعل "أي لقــاء لزعيــم عربي 
مع قــادة العدو الصهيوني )إســرائيل("، 
ووصــف لقــاء البرهان مع رئيــس الوزراء 
اإلســرائيلي، بنيامين نتنياهــو، بأوغندا، 
في 3 فبراير/ شباط الماضي، بـ"المؤلم".

وردًّا على انتقادات محلية وفلســطينية، 
قــال البرهــان إن اجتماعــه مــع نتنياهو 
اســتهدف "حفظ وصيانة األمن الوطني 
العليــا  المصالــح  الســوداني، وتحقيــق 

للشعب السوداني".
القضيــة  بــأن  ثقتــه  مشــعل  وأبــدى 

الفلسطينية حية في العواصم العربية.
وباستثناء مصر واألردن، اللتين ترتبطان 
مع )إســرائيل( بمعاهدتي سالم، ال تقيم 
أي دولــة عربيــة أخــرى عالقات رســمية 
معلنة مع إســرائيل، التــي تحتل أراضيَ 

عربية.
وشدد مشعل على وجود إجماع فلسطيني 

على رفض "صفقة القرن"، التي تستهدف 
ضرب القضية الفلسطينية.

وجاء لقاء البرهان ونتنياهو في وقت كان 
يتصاعد فيه الرفض العربي واإلســالمي 
لهــذه "الصفقــة"، وهــي خطــة أعلنهــا 
الرئيــس األمريكي، دونالــد ترامب، في 
28 يناير/ كانون الثاني الماضي، لتسوية 

سياسية في منطقة الشرق األوسط.
وتتضمن الخطة إقامة دويلة فلســطينية 
في صورة أرخبيل تربطه جســور وأنفاق، 
وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة 
لـ)إســرائيل(، واألغوار تحت ســيطرة تل 

أبيب.
ورفضت دول ومؤسســات، بينهــا تركيا 
وجامعة الــدول العربية ومنظمة التعاون 
اإلسالمي واالتحاد األوروبي، تلك الخطة، 
ألنهــا "ال تلبــي الحد األدنــى من حقوق 
وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، 

وتخالف مرجعيات عملية السالم".
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

عباس ال يتَّجه لكرس 
األواين أمام )إرسائيل(

بينما يســتعد الجيش اإلســرائيلي لوقف فوري للتنســيق األمني مع 
ر أنه إذا عادت  الســلطة الفلســطينية، فإن األمن اإلســرائيلي يُحذِّ
الهجمات الفلســطينية فإن الجيش ســيعود للضفــة الغربية، وبات 
مطلوبا من المنظومة األمنية اإلســرائيلية تنبيه قيادتها السياسية 
أنها تجــر المنطقــة للتصعيد العســكري، وتلقى جنــراالت الجيش 
ملخصا للتعليمات التي أصدرها عباس بشأن إنهاء التنسيق األمني، 

وتهدف لوقف التحرك اإلسرائيلي لضم المستوطنات وغور األردن. 
تــرى أوســاط أمنيــة إســرائيلية أن ســلوك المســتوى السياســي 
اإلســرائيلي لــم يترك خيارًا أمام عباس ســوى قطع التنســيق، وإال 
فســيُنظر له أنه متعاون أمني مع )إســرائيل(، وفــي هذه الحالة قد 
تعود الهجمات المســلحة ضد المســتوطنين والجنود نتيجة فقدان 
الســيطرة الميدانيــة من جهة، أو نقص التنســيق األمني من جهة 

أخرى.
في هذه الحالة ســيبدو واضحا أن جيش االحتالل ســيضطر للعودة 
لألراضي الفلسطينية دون خيار، مع أن هذا آخر شيء تريده السلطة، 
مــا يؤكد أنها ال تنوي كســر األوانــي أمام )إســرائيل(، وفي حاالت 
اســتثنائية ســتتخذ خطوات لمنع التدهور، فإذا دخل المستوطنون 
عن طريق الخطأ للمدن الفلسطينية، فسيعيدهم األمن الفلسطيني 

لـ)إسرائيل(.
التنسيق بين السلطة و)إسرائيل( موجود في مجاالت عدة، فالصعيد 
المدني يشــمل منح تصاريح العمال، ودخول المرضى للعالج الطبي 
في المستشــفيات اإلســرائيلية، وفي الجانب األمني، فإن التنســيق 
يمّكــن الجيــش وحــرس الحدود مــن دخــول المناطــق الخاضعة 
للســيطرة الفلسطينية من أجل االعتقال أو تسيير الدوريات، والنقل 
السريع الذي يشمل التسليم الســريع للمستوطنين الذين يدخلون 
مناطق )أ( عــن طريق الخطأ، وهي حاالت يُعرّفها الجيش أنها خط 

أحمر، وقد تؤدي لتصادم فوري مع الفلسطينيين. 
المجال األمني يشمل نقل المعلومات من )إسرائيل( ألجهزة السلطة 
حول النشــاطات الفدائية من المنظمات الفلسطينية، لكن السؤال 
الكبير ما إذا كان عباس على استعداد للذهاب حتى النهاية في قراره 
هــذا، حتى ال يبدو متعاونا مع خطة الضــم، أو يحاول زيادة الضغط 
على المســتوى السياســي في )تل أبيــب(، ألن المنظومــة األمنية 
اإلســرائيلية حــذرت من التدهور مــع الفلســطينيين نتيجة لصفقة 

القرن األمريكية. 
ليــس مــن الواضح حتــى اآلن مــا إذا كان الجيش نجح فــي إيصال 
تحذيراته لجميع أعضاء الحكومة الجديدة، ولكن سيبقى مطلوبا من 
مسؤولي المخابرات أن ينقلوا حقيقة الواقع األمني مع الفلسطينيين 

للمستوى السياسي، والتحذير أنه سيجر المنطقة للتصعيد معهم. 
فــي هذه الحالة ســيتعين علــى قيادة جيــش االحتالل االســتعداد 
لســيناريوهات مختلفــة بعــد توقف التنســيق األمني مع الســلطة، 
واألســابيع التالية ستكشــف إذا نجــح أبو مازن بجــر الجيش لزيادة 
وجوده في الضفة، وما فــرص قيادة الجيش في كبح اآلثار المترتبة 

على ذلك على األرض.

إسطنبول/ فلسطين:
اإلســالمية  المقاومــة  رئيــس حركــة  قــال 
"حماس" فــي الخارج ماهر صــالح: "إننا عند 
وعدنا بأن نســعى جاهدين لتحرير األســرى 
ليحتفلــوا بالعيــد بيــن أهاليهم فــي العام 

القادم".
جــاء ذلــك خــالل رســالة تهنئــةٍ للشــعب 

الفلســطيني فــي كل أماكن وجــوده واألمة 
بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.

وقــدّم صــالح تحيــة خاصــة للمقاوميــن، 
ولألســرى في ســجون االحتالل، وللمعتقلين 
في ســجون الظالمين، وللجرحى، ووجه تحية 

ألهالي الشهداء.
وجــدد رئيــس حمــاس فــي الخــارج الثقــة 

في قــدرة أمتنــا علــى مواجهــة التهديدات 
والمخاطــر اإلســرائيلية التــي يتعــرض لها 

المسجد األقصى المبارك.
وأشــاد صــالح بجهــود الفلســطينيين فــي 
مكافحة وباء "كورونــا"، وترحّم على األطباء 
الفلسطينيين الذين كانوا في خط المواجهة 

األول في عدد من دول العالم.

دعا إلى الوحدة الوطنية لمواجهة الضم
البوريني: انتهاكات االحتالل ستفجر انتفاضة شعبية يف أي لحظة

صالح: نسعى لتحرير األرسى ليحتفلوا مع أهاليهم بالعيد العام القادم

نابلس/ فلسطين:
قــال النائــب فــي المجلــس التشــريعي 
حســني البوريني: إن انتهاكات االحتالل 
ســتفجر  والكبــت  والقهــر  اإلســرائيلي 
أي  فــي  فلســطينية  شــعبية  انتفاضــة 
لحظــة، داعيًا إلى الوحــدة الوطنية للرد 
على مخططات االحتالل الســاعي البتالع 

الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأكــد البوريني أن االحتــالل ينفذ عملية 
ضــم الضفــة فعليًّــا علــى أرض الواقع، 
ولــم يوقــف االســتيطان حتى فــي زمن 
المفاوضات بل زاد، فهو يريد "األرض بال 

شعب وال ناس".

وقــال النائب عــن محافظــة نابلس، إن 
االحتــالل وعبــر إجراءاته القمعيــة التي 
يمارســها على األرض يهــدف إلى تفريغ 
األرض من سكانها وأصحابها الشرعيين، 
ولكن نحــن واثقــون بأن االحتــالل إلى 
زوال، وأن صمود شــعبنا الفلسطيني في 
أرضه وتشبثه بحقه في أرضه سيبدد كل 

هذه اإلجراءات االحتاللية.
وأضــاف أنــه ربما تكــون الظــروف التي 
الفلســطيني صعبــة  الشــعب  يعيشــها 
ومتدحرجــة وهناك تخــاذل وتلكؤ واضح 
مــن العالــم العربي، ومــع كل ذلك نحن 
واثقون بأن الشعب الفلسطيني سيصمد 

أمام كل هــذه المؤامرات وما يدبر لضم 
الضفة. وال يمكن أن تمر هذه الصفقة أو 

المؤامرة على شعبنا.
سبل الرد

المخططــات  علــى  الــرد  ســبل  وعــن 
اإلسرائيلية، شدد البوريني على أن وحدة 
الشــعب الفلســطيني ووحدة كلمته هي 
الخطــوة األولى، خاصة مــع وجود إجماع 
من الفصائل والسلطة على رفض صفقة 
القــرن، "صحيــح أن الــردود العملية لم 
تكن كافية لكن ال بد من وحدة الشــعب 

الفلسطيني في كل مجاالت الحياة".
وأكد البوريني أن "الشــعب الفلســطيني 

حين يقــرر االنتفاضــة الشــعبية فهو ال 
يستشــير أحــدًا، واالنتفاضــة ليس لها 
إرهاصــات أو مقدمــات، مثلمــا عوَّدنــا 
شــعبنا، ســتكون االنتفاضة من ال شيء، 
ففــي قلــب شــعبنا وجوارحــه يكمن أن 
هــذا االحتالل يجب أن يــزول. صحيح أن 
الظروف قاهــرة واألزمات التــي يمر بها 
شــعبنا معوقــة لهــذه االنتفاضــة، لكن 
االنتفاضة حاضرة، والشــعب الفلسطيني 
يملك حقه وفي أي لحظة متوقع أن يثور؛ 
ألن شــدة القهر والكبت بال شك ستؤدي 

النفجار مفاجئ".
وأشــار إلــى أنــه ال بــد مــن المواجهــة 

السياســية، وركيزتها األولــى هي وحدة 
الشــعب الفلســطيني فــي كل المجاالت 
وخاصــة فــي الموقف السياســي، ويجب 
أن تنشــط الدبلوماسية الفلسطينية أوال 
والدبلوماســية العربية التــي هي العمق 

للشعب الفلسطيني.
وتابــع: "ال بد أن تنشــط الدبلوماســية 
لكســر هــذا الجمــود، وتفتيــت تحالــف 
االحتــالل والدعــم الذي يتلقــاه، والعمل 
السياســي الجاد لتعرية االحتالل وإجرامه 
وبيــان أن الشــعب الفلســطيني شــعب 
حيّ، ومن حقــه أن يعيش حرًّا في دولة 

مستقلة على ترابه.

رام اهلل-غزة/ جمال غيث:
اهلل  رام  فــي  الســلطة  قــرار  أثــار 
منــع الحركــة بشــكل كامــل فــي 
جميع المــدن والمخيمــات والقرى 
بمحافظــات الضفــة الغربية، حتى 
نهايــة يــوم غــد االثنيــن، كإجراء 
احترازي من انتشار فيروس كورونا 
المواطنيــن  حفيظــة  المســتجد، 
المتعطلين عن العمل منذ أكثر من 

شهرين.
واتهم المواطنون الســلطة في رام 
اهلل بالتقصير في توفير احتياجاتهم 
في ظل جائحة كورونا، مؤكدين أنه 
كان األولــى توفير الحد األدنى من 
المتطلبــات الحياتيــة لألســر قبل 

فرض حظر التجوال الكلي.
وبدأ ســريان قرار الحكومة في رام 
اهلل، منــع الحركة كامــاًل في جميع 
المدن والمخيمات والقرى في جميع 
محافظــات الضفة الغربية، منذ من 

مساء الجمعة الماضية.
ويشــير العامل محمد أبــو زعنونة، 
أزمــة كورونــا  أنــه ومنــذ بدايــة 
يجلس في بيتــه حفاًظا على حياته 
وأفراد أســرته، ملتزمًا كل القرارات 
الحكوميــة، مســتدرًكا: "لكــن منذ 
إعالن الطــوارئ وحتــى اللحظة لم 
توفر السلطة لي أي مساعدة تذكر، 
ومــا تبقى معي من أمــوال ال يلبي 
أدنى متطلبات عائلتي خاصة ونحن 

مقبلون على عيد الفطر".
ويقــول أبــو زعنونة، الــذي يقطن 
في مدينــة الخليل جنوبــي الضفة 
الغربيــة، ويعيل أســرة مكونة من 
ســبعة أفراد لصحيفة "فلســطين": 
"وضعي المعيشــي اآلن صفر، فلم 
أعمــل منــذ بدايــة شــهر فبراير، 
ومــا وصلني فقــط كرتونة صغيرة 
فيها بعض المــواد التموينية التي 
ال تكفي إال ألســبوع فقــط، فكيف 

سنعيش بعدها؟!".
واســتغرب زعنونــة، الــذي يعمــل 
فــي قطاع البناء، من قرار الســلطة 
فرض حظر التجوال على كل المدن 
بالضفــة، ومنع العمــال من العمل 
باألراضي المحتلة، مشــيرًا إلى أنه 
لم يتلقَّ حتى اللحظة أي مســاعدة 
من صنــدوق "وقفة عــز" كي يلبي 
احتياجات أطفاله من كسوة العيد".

ضاعت فرصة العشر 
في حين يقول رضا محمد، وهو أحد 
أصحــاب المحالت التجارية وســط 
بلــدة عقربــا جنوب شــرق نابلس: 
"نحن فــي عيد الفطر ولم أتســلم 
حتى اللحظة أي شيء من الحكومة 
التي طالبتنــا بالجلوس في البيوت 
لمواجهة فيروس كورونا والحد من 

انتشاره".
لصحيفــة  محمــد،  ويضيــف 
"فلســطين": "لــم توفــر الســلطة 
أي  التجاريــة  المحــال  ألصحــاب 
مســاعدات ولم تقف إلــى جانبهم 

لتعويض خســائرهم التي تكبدوها 
طوال الشــهرين الماضيين"، الفتًا 
إلى أنــه كان ينتظر العشــر األواخر 
من رمضان لفتح محله التجاري عله 
يعوض الخسارة التي لحقت بتجارته 
بســبب اإلغالق الــذي فرضته حالة 

الطوارئ، لكن دون جدوى.
وذهــب إلى القول: "العشــر األواخر 
من رمضــان فرصة التجار لتعويض 
جــزء مــن الخســارة التــي تتعرض 
لهــا تجارتهم بفعل أحوال الســوق 
عمومًا"، متســائاًل: أيــن الحكومة 
مــن معاناتنا؟ هل تصلها شــكوانا 
أم يضعــون أصابعهم فــي آذانهم 
عنــد ســماعها؟"، داعيًــا الســلطة 
للقيام بالتزاماتها وتوفير احتياجات 
األهالي قبــل أن تتجه لفرض حظر 

التجوال.
أين المساعدات؟

مــع  كثيــرًا  الحــال  يختلــف  وال 
الخمســيني إبراهيم العمارية، وهو 
مــن قريــة "عورتــا" جنوب شــرق 

نابلس، الذي قال إنه لم يصله حتى 
اللحظة أي مساعدات من الحكومة 
رغــم حديثهــا عــن رصــد ماليين 

الدوالرات إلسناد العمال.
يعمــل  الــذي  العماريــة،  ويلفــت 
الدهانــات، لصحيفــة  فــي قطــاع 
"فلســطين" إلى أنــه "ال يقوى على 
العمــل لكونه يعاني أمراضًا عدة"، 
مشــيرًا إلى أن السلطة لم تستمع 
لمطالبــات العمــال بتوفيــر قــوت 

أبنائهم حتى اللحظة.
وتســاءل عــن مصير أوجــه صرف 
المســاعدات التي وصلت الســلطة 
مــع عديــد الــدول والتــي تجاوزت 

قيمتها مئة مليون دوالر؟!
وحث العمارية السلطة على تحمل 
مســؤولياتها والوقــوف إلى جانب 
المواطنيــن فــي جميــع محافظات 
الضفة الغربية، وتوفير احتياجاتهم 
من مأكل ومشرب وملبس وأدوية 
حظــر  لفــرض  تذهــب  أن  قبــل 

التجوال.

طالبوا السلطة بتوفير احتياجاتهم قبل تطبيقه
مواطنو الضفة يتساءلون عن مصري املساعدات بعد حظر التجوال

اإلغالق يعم مدن الضفة الغربية بعد سريان قرار حظر التجوال         )األناضول(
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إسطنبول/ فلسطين:
أكد عضــو المكتــب السياســي لحركــة الجهاد 
اإلســامي في فلســطين د. محمــد الهندي، أن 
جميع القوى الوطنية مطالبة بترجمة التصريحات 
اإليجابية إلــى مواقف علــى األرض وفق برنامج 

عمل وطني.
وقال الهندي فــي تصريح صحفي، أمس، تعقيبًا 
على مســاعي الضم اإلســرائيلية: "الجميع أمام 
اختبــار جــدي يتمثــل فــي ترجمــة التصريحات 
اإليجابيــة إلى مواقــف على األرض وفــق برامج 
عمل"، مؤكدًا جهوزية الشعب الفلسطيني وكل 
قواه للتفاهــم على برنامج وطني مشــترك يعزز 

صموده ويحمي مقاومته.
العالــم  فــي  السياســية  األوضــاع  أن  وأوضــح 
والمنطقة العربية وفلسطين تتغير اليوم بشكل 
ســريع، قائًا: "فا أمريكا هــي أمريكا، وال العرب 
هم العرب"، مبينًا أن )إســرائيل( تســابق الزمن 

لتسرق الضفة وتحسم مصير القدس المحتلة.

بيروت/ فلسطين:
قال مسؤول الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين في 
لبنان مــروان عبد العال: إن البعــد التاريخي لفكرة 
الضم لــم يبدأ اآلن، بل إنه كان مســألة واردة في 

برامج أحزاب اليمين الصهيوني.
وأكد عبد العال فــي تصريح صحفي أمس، أن هذه 
المســألة هــي التي جعلــت شــارون أول من يطرح 
فكــرة االنطواء في غزة ثم االحتواء في الضفة ومن 
طــرف واحد، الذي عبــر عنه بعد ذلك باالنســحاب 

األحادي من غزة دون مفاوضات.
وأوضــح أن الضفــة الغربية احتلت فــي 5 حزيران 
عــام 1967، ومنذ ذلك التاريخ و)إســرائيل( ترفض 
تطبيق كل القرارات الدولية والمبادرات الداعية إلى 
إعادتها، مشــيرًا إلى أن االحتال وكي يضفي على 
احتاها مسحة دينية أطلق على الضفة اسم "يهودا 
والسامرة". وشــدد عبد العال: "واهم من اعتقد أن 
احتالها كان لذرائع دفاعية كما كانت يروج حينها، 
نعرف أنه جــرى التاعب بالقــرار الدولي 242، عن 
االنســحاب من أراٍض عربية أو من األراضي العربية 
المحتلــة عــام 1967، وعلــى مدى ســنوات عملت 
على ضم وقضم متدرج وخلق أمر واقع اســتيطاني 
جديد". وبيَّن أن "التسوية جاءت بلغة ومصطلحات 
سياســية جديدة، من نوع، المستوطنات القانونية 
وغيــر القانونيــة، ومناطق محتلــة أو متنازع عليها، 

وكأنها أراٍض ال تخصُّ أحدًا!".
وأضــاف: "ضمن اتفاقات أوســلو كمرحلة انتقالية، 
جرى تقسيم المناطق إلى A و B وC، وتشريع الضم 
بدأ في طرح مسألة تبادل األراضي، Swap، وجعلها 
قضية تفاوضية، تتيح ضم التجمعات االســتيطانية 
الكبرى إلى الكيان االسرائيلي، مقابل مناطق أخرى 

وأكــد الهندي أن المعركة اليوم تدور على إيمان 
ووعي الشعب الفلســطيني، وأن االحتال يسعى 
إلــى "تســميم واستســام عقــول شــبابنا بكل 
الوسائل"، مشــددًا على أن "الشعب الفلسطيني 

أكثر وعيًا وتجربة وقوة وصابة".

كمســتوطنات كانــت مقامة على أراضــي القطاع". 
ولفت إلى قيــام "صفقة القــرن األمريكية بتغطية 
مشــروع الضم وبذلــك أثبت أنها شــريك تنفيذي 
للكيان الصهيوني؛ وليست حكمًا نزيهًا لرعاية أي 
تسوية، وكشفت البعد األيديولوجي لهذه الشراكة، 
إضافة إلى المصالح اإلســتراتيجية المشــتركة في 
المنطقة العربية واإلقليم بشكل عام. وبيَّن: "نعد 
أن تنفيذ حكومة نتنياهو -غانتس لقرار ضم األغوار 
يعد إنهاء لمرحلة وبداية مرحلة جديدة، والســؤال 

يبدأ بما العمل؟ وما البديل؟".
وأكد أن "الــرد يكون باالنتقال من الحالة اإلعانية 
للمواجهــة إلــى التفكير برؤية اســتراتيجية جدية: 
تقطع مع ما ســبق، وهذا يكون مــن خال مراجعة 
المســار السياســي الذي أوصلنا إلى هــذه النتيجة، 
والجبهــة ترى أنه ما حــك جلدك مثــل ظفرك، أن 
تبدأ المسألة باإلجراءات الوطنية الفلسطينية والرد 
المطلــوب ليس خطابًا رئاســيًا علــى أهميته إنما 

وقال كذلــك مراهنًا على شــعوب األمة العربية 
بأنهــا باتت أكثــر وعيًا بجرائم قــوات االحتال 
اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، 
ومحاوالت التطبيع مع االحتال ستنقشع سريعًا.

وأضــاف: "علــى االحتــال أال يغتــر بالفقاقيــع 
المهرولــة للتطبيــع، "فهــؤالء هم غثاء الســيل 

وسريعًا ما ينقشعون".
وأضاف الهندي أن أوهام الشــراكة مع العدو قد 
تبخرت ولم يبقَ منها شــيء، وأن أوهام التطبيع 
والركوع لصفقة القرن المزعومة والتي يتزعمها 
رئيــس الواليــات المتحــدة دونالــد ترامــب قد 

انتهت.
وفــي أيام عيــد الفطــر الســعيد، حث الشــعب 
الفلســطيني علــى ضرورة الحشــد علــى أبواب 
المســجد األقصى المبارك وفي شــوارع القدس 
العتيقــة، مع اســتعادة جميع برامــج الرباط في 
المســجد األقصــى، موجهًا كل التحية للشــعب 

الفلسطيني بقدوم العيد.

مسؤولية وطنية جماعية".
وقال إنه "ال يمكن الحديث عن استراتيجية مواجهة 
في ظل بقاء حالة االنقســام، فالرؤية االستراتيجية 
الوطنية أسســها الوحدة الوطنية أن تكون بأدوات 
موحدة وشاملة، كما أنه يجب إطاق روح فلسطينية 
جديدة تغادر منطق االنتظار والتكرار واالستجداء".

ودعا عبــد العال إلى بدء حوار وطني شــامل لوضع 
أجنــدة وطنية لتنفيذ اتفاقــات المصالحة، وتفويت 
الفرصة على االحتال من توظيف االنقســام كورقة 

تضاف إلى أوراق القوة التي يملكها.
وطالب بإعادة تصويــب "الهرم المقلوب، بالعاقة 
بين الســلطة والمنظمة، لقد جعل أوسلو السلطة 
لتصبح الــرأس والمنظمة هي الذراع، إنما الصحيح 
أن نســتعيد دور المنظمة كقيادة وتكون الســلطة 
الذراع، وأن وظيفتها ليست مستمدة زمن االحتال 
إنمــا مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية كقيادة 

تشاركية وجماعية للكل الفلسطيني".
وشــدد عبــد العــال علــى ضــرورة تعريــف قضية 
فلســطين كقضيــة تحرر مــن االحتال والشــتات 
والعنصرية، وتعتمد المقاومة الشــاملة كاشــتباك 
تاريخــي مجتمعي بكل أشــكالها وأســاليبها كحجر 
الزاوية الرئيس في البرنامج الوطني الموحد إلدارة 

الصراع مع االحتال.
وبيّــن أن "مواجهــة الصفقة والضــم تتطلب ردًا 
فلســطينيًا أواًل وعربيًــا ثانيًــا ودوليًــا ثالًثا، قبل 
مطالبــة العالــم باتخــاذ اإلجــراءات العقابيــة ضد 
حكومة االحتال، وعلى القيادة الفلسطينية االنتقال 
من الرفض اللفظي والتهديد بإنهاء االتفاقات إلى 
التنفيــذ، ومواجهة الضم يبدأ مــن توفير مقومات 

الحماية لشعبنا ومقاومته المشروعة العادلة".

تشــير كل الدالئــل التي توفــرت حول ما حــدث في اجتماع 
قراءة بيان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء 
الثاثــاء الماضي، للــرد على مخططات الضم اإلســرائيلية، 
والذهــاب نحــو صيغــة "أن منظمــة التحرير الفلســطينية، 
ودولة فلســطين قد أصبحتــا في حل من جميــع االتفاقات 
والتفاهمات مــع الحكومتين األمريكية واإلســرائيلية، ومن 
جميع االلتزامات المترتبة عليهما، بما فيها األمنية"، إلى أن 
اإلعان الفلسطيني ال يزال بعيدًا عن أن يكون نقطة تحول 
حقيقية في موقف القيادة الرســمية للســلطة الفلسطينية، 
وفي رؤيتها لدور "الســلطة" ودور "المنظمة" في تشكيلتها 
الحالية، بل ال يعدو كونه مناورة، وإن بدت شديدة اللهجة، 
تهدف أساسًــا إلى تســجيل الموقف نفســه المعلن سابًقا، 
والتلويح به وبالوحدة الوطنية دون أي اتجاه حقيقي لفحص 

خيارات جديدة، أو أدوات جديدة.
ويثبــت ما حدث من "مشــادات" خال الجلســة وقبل قراءة 
البيــان، ومحاوالت كتم أصوات ثاثــة على األقل من أعضاء 
)القيــادة(، هم عباس زكــي وناصر القدوة مــن حركة فتح، 
وعمر شحادة من الجبهة الشعبية، والذي تعرض لمضايقات 
تصــل حد التهديــد، أنه لم تكن لدى القيــادة أي نية جادة 
وحقيقيــة للتــداول مع من يفتــرض أن يمثلــوا أعلى هيئة 
تنظيمية في منظمة التحرير، من مختلف الفصائل، وفحص 
الخيارات المختلفة، وإنما كان الهدف تنظيم جلســة شكلية 
لفــرض قرار لم يتــم التوافق عليه، وال البحــث في إمكانات 

وسبل تنفيذه.
ولعل ما زاد الطين بلة، وأكد أن االجتماع والبيان ال يتعديان 
كونهمــا خطوة للمناورة للظهور بمظهر من يقوم بشــيء 
لمجــرد تســجيل رد الفعل، هو ما تم إعانــه غداة االجتماع 
عن أن رئيس الحكومة الفلســطينية محمد اشتية أوعز ببدء 
اإلجراءات التنفيذيــة لتطبيق إعان عباس، دون أي توضيح 
لإلجراءات المقصودة، وال اآلليات التي سيتم اللجوء إليها، أو 
حتى مخاطبة الشعب الفلســطيني بخطاب تعبئة يمهد لما 
هــو آتٍ، في حال تم فعًا تنفيذ بيان وقف التنســيق األمني 
مع االحتال، وكأن القضية هي قضية تنســيق أمني وليست 

قضية تحرر وإنهاء االحتال.
وأخيرًا فإن أبرز ما يشــير إلى أننــا أمام مناورة وليس نقطة 
تحول، هــو تغييب مطلــق لمســألة الوحدة الفلســطينية، 
ومحاولــة -على األقل- إلطاق مبادرة جديدة، أو اســتئناف 
خطوات ســابقة نحو المصالحة وإنهاء االنقسام، واستُبدِل 
بذلــك التأكيدُ على التزام الســلطة محاربــَة اإلرهاب، وهو 
المصطلــح الذي يعني إســرائيليًّا وأمريكيًّا محاربة مقاومة 

االحتال.

الهندي: القوى الوطنية مطالبة بترجمة التصريحات لمواقف عملية 

عبد العال: سياسات الضم ركن أساس
 في برامج أحزاب اليمين اإلسرائيلي

بيت لحم/ فلسطين:
أصيــب مواطنــان مســاء أمــس بالرصاص 
الحي خال مناوشــات وقعت بين مواطنين 
وعناصر من أجهزة أمن الســلطة في مخيم 
الدهيشــة فــي بيــت لحــم جنوبــي الضفة 

الغربية المحتّلة.
وذكــرت مصادر محليــة أّن اإلصابتين كانتا 
في األطراف الســفلية، وتم نقل المصابَيْن 
إلى مشــفى الجمعية العربيــة في بيت جاال 

لتلّقي العاج.
وبحسب شــهود عيان فقد أطلقت األجهزة 

الغــاز  وقنابــل  الحــي  الرصــاص  األمنيــة 
والصوت، وأغلقت الشــارع الرئيس للمخيم 

وبعض المحال التجارية.
وأظهــر مقطــع فيديو متــداول عبــر مواقع 
التواصــل االجتماعــي عناصر مــن األجهزة 
األمنية تعتدي على مواطنين داخل "ســوبر 

ماركت" في مخيم الدهيشة.
من جهته قرّر محافظ بيت لحم كامل حميد 
تشــكيل لجنــة تحقيٍق فورية فــي األحداث، 
مؤّكدًا أّن اللجنة ستتّخذ اإلجراءات الازمة 

بحق "المتجاوزين للقانون".

إصابتان برصاص "أمن السلطة" في بيت لحم

مروان عبد العال

محمد الهندي

مناورة أم 
ل؟ نقطة َتحوُّ

نضال محمد وتد
العربي الجديد
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غزة/ فلسطين:
أعلنــت وزارة الصحة في غزة، أمس، تســجيل أول 
حالة وفاة بفيروس "كورونا" في القطاع، لمُســنَّة 

من ذوي األمراض المزمنة.
وأفاد المتحدث باســم وزارة الصحة أشرف القدرة 
فــي تصريح صحفــي مقتضــب، بوفاة المُســنَّة 
فضيلة محمد أبو ريدة )77 عامًا( من خان يونس 
جنوبي القطاع، داخل مستشــفى العزل بمعبر رفح 

جراء إصابتها بفيروس كورونا.
وأشار القدرة إلى أن "أبو ريدة" من "ذوي األمراض 
المزمنــة" وهي حالة الوفــاة األولى في غزة، ويتم 
اتخــاذ التدابير الالزمة وفــق البروتوكول المعتمد 

لحاالت الوفاة بـ"كورونا".
وأعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل إصابات جديدة 

بـ"كورونا" خالل الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحــت الــوزارة فــي تقريــر يومي يســتعرض 

المســتجدات الصحية المتعلقة بالفيــروس، أنها 
أجــرت 58 فحصًا لعينات مشــتبه بها خالل الـ24 

ساعة الماضية، ولم تُسجل إصابات جديدة.
وأشــارت إلى أنها أجرت فحوصًا لـ8824 عينة منذ 
ظهــور الفيــروس فــي القطــاع، كان منها 8769 

سلبية، و55 إيجابية ثبتت إصابتها.
ولفتــت إلى أن 16 حالة تعافت، غادر منها 12 إلى 
الحجــر المنزلي، وبقيت أربــع داخل الحجر الصحي 
فــي معبر رفح، في حيــن توجد 38 حالــة ما زالت 
مصابة تتلقى العالج في مستشفى العزل بالمعبر، 

بعد وفاة المسنة أبو ريدة.
وبيّنت الــوزارة أن عــدد النــزالء المحجورين في 

مراكز الحجر الصحي الخاص بلغ 1680.
في الســياق أكــد المتحدث باســم وزارة الداخلية 
بغــزة، إياد البزم، عدم وجــود مخالطين من خارج 
مراكز الحجــر الصحي للمصابيــن أخيرًا بفيروس 

كورونا فــي قطاع غزة، مشــيرًا إلى قــرار بإغالق 
األماكن العامة خالل العيد.

وقال البــزم في لقاء مــع قناة "فلســطين اليوم"، 
إن الجهــات المختصة "تتابــع كل إصابة بفيروس 
كورونــا تُكتشــف فــي القطــاع، وبعــد اإلصابات 
األخيرة داخل مراكز الحجر تبين أنها غير مُخالطة 

ألحد من خارج المراكز".
وبيَّــن أن الداخلية تتعامل مــع كل مواطن عالق 
يصل عبــر المعابر علــى أنه مُصــاب بالفيروس، 
مشــددًا على عدم التهاون في اإلجراءات المتبعة 

داخل مراكز الحجر.
وأعلــن البزم إغــالق المدن الترفيهية والســاحات 
المركزيــة والمتنزهــات خــالل فترة العيــد، لمنع 

حدوث االزدحامات.
وأوضح أنه بدءًا من فجر اليوم ستنتشــر الشــرطة 
فــي كل األماكن العامة ومنهــا الجندي المجهول، 

والكورنيــش،  غــزة،  ومينــاء  الكتيبــة،  وســاحة 
لمنــع  المحافظــات،  فــي  البلديــات  ومتنزهــات 

االزدحام.
وأشــار إلى أن خلية األزمة منعقدة بشكل مستمر، 
ولدينا خطط جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات، 
ومنها حظر التجــوال وفصل المدن، لكننا نأمل أال 
نصل لذلك، مشددا أن الوزارة لديها جاهزية عالية 

للتعامل مع كل السيناريوهات والخطط.
وأضــاف البزم: "المســؤولية فــي مواجهة كورونا 
جماعيــة، وال بد من تكاتف كل الجهود والشــعور 
بالمســؤولية لــدى المواطنيــن للوصــول إلى بر 

األمان".
ودعا المواطنيــن لتفهم هذه اإلجــراءات في ظل 
الخطــورة القائمة، والحذر في أثناء التنقل، وتقليل 
الحركة واالحتــكاك، وعدم المصافحــة خالل أيام 

العيد.

وبــدا الفتًــا التملمــل الرســمي اللبناني مــن الوجود 
الفلســطيني فــي لبنان بشــكل مباشــر وغير مباشــر 
خالل الســنتين الماضيتين، وبرز ذلك أيضًا من خالل 
إجراءات ضاغطة بــدًءا من إقامة جدار حول مخيم عين 
الحلوة شــبيه بالجدار العازل في الضفة الغربية وصوال 
إلى قرار وزير العمل الســابق كميل أبو سليمان الصيف 
الماضــي بمنــع الفلســطيني مــن ممارســة عمل من 
دون حصوله على إجازة عمل وهي ســابقة لم تشــهد 
العالقات الفلســطينية لها مثيال وقد صنفتها منظمات 

حقوقية بأنها شكل من التمييز.
وتســبب هذا التمييز في اندالع تحركات شعبية رافضة 
فــي المخيمات قبل أن تعصف األزمة الداخلية اللبنانية 
بالمشــهد الفلســطيني الغاضــب، فــي الوقــت الذي 
تراجعت فيه مفاعيل قرار وزير العمل مع تغير الحكومة 
التي كان يرأسها ســعد الحريري بأخرى برئاسة حسان 
ديــاب وانهماك مجلس الوزراء الجديــد بترتيب أوراقه 
لمواجهــة التحديــات الداخليــة، مــا دفــع بالمشــهد 
الفلســطيني إلى التراجع في أجندة اهتمامات الساسة 

اللبنانيين.
غير أن المخيمات الفلســطينية كانت حاضرة بالنســبة 

ألبنائها، من حيث تواصل المبادرات اإلغاثية والطبية، 
وكذلك حــال االحتضــان والوعــي الشــعبي إلجراءات 
الوقايــة التــي عملــت خاللهــا الهيئــات والجمعيــات 
اإلنسانية لمنع تفشــي وباء "كورونا" في مخيمات ذات 
كثافة ســكانية هي األعلى فــي البالد، حيث يقطن في 
مســاحة تقارب 1.5 كلم )عين الحلوة( ما يقارب الـ80 
ألف فلسطيني، ما يعني أن تفشي الوباء سيشكل كارثة 
بكل المقاييس. ومع تجاوز الفلســطينيين لخطر الوباء 
نســبيا، كانت األوضاع الحياتية تزداد ســوًءا خصوصًا 
في شــهر رمضــان الذي جــاء مختلفا عــن كل األعوام 

السابقة في المخيمات.
الواقع الصعب

وتحدث المســؤول فــي مخيم عين الحلوة أبو حســام 
زعيتــر عن واقع "صعب عاشــته المخيمــات بفعل قرار 
وزير العمل الســابق وما تبعه من حراك شــعبي رافض 
واألزمة المتعلقة بكورونا التي أفقدت عددًا كبيرًا من 
الفلســطينيين وظائفهم وأغلبهــم مياومون مع إغالق 
العديد من المؤسســات ألعمالها بفعــل الجائحة التي 

عصفت بالعالم".
وانتقــد زعيتر فــي حديثه مع "عربــي 21" غياب وكالة 

األونــروا لغيابهــا عن "المشــهد اإلغاثــي وعدم وضع 
خطــط إنقاذية جدية وااللتزام بما أطلقه مســؤولوها 

من وعود".
وأثنى على جهود مؤسســات اجتماعيــة وإغاثية خالل 
وقبــل شــهر رمضــان المبــارك فــي "تقديــم العون 
والمســاعدة بحســب ما تمتلكه من قــدرات وما يتوفر 
لديها من إمكانات، كما سجلت مبادرات فردية من قبل 
مغتربين فلسطينيين تحديدًا، لكن هذه الجهود تبقى 
شحيحة قياسًا إلى حجم األوضاع الصعبة التي يمر بها 

أبناء المخيمات".
ونبَّه زعيتر إلى أن "شــهر رمضان مــر على المخيمات 
بشكل مختلف بفعل وباء كورونا وإجراءات التحوط من 
انتشــاره مع اســتفحال األوضاع االقتصادية في ظل ما 

ذكرته سابًقا من أسباب وعوامل".
مبادرات ذاتية

ومن جهته، اســتذكر عضو اللجنة الشــعبية في مخيم 
المية ومية أحمد الخطيب العادات الفلســطينية خالل 
شهر رمضان المبارك، والتي حرموا منها، قائاًل: "حرمنا 
فــي هذا العام مــن إقامة الصلوات في المســاجد بناء 
على الرخصة الشــرعية التي أجازت ذلك، ما سبب حزنًا 

كبيــرًا خفف من حدته التئام العائالت في إطار محدود 
ما أســهم في تقارب اجتماعي كان ناقصًا سابًقا بفعل 

مشاغل الحياة".
وأبــدى الخطيب أســفه لغيــاب "اإلفطــارات الجماعية 
-بســبب الوباء-التــي لطالما كانت ســمة بــارزة في 
المخيمات حيث يتشــارك الجميع مائدة واحدة تنصهر 

فيها القلوب وتذوب فيها الخالفات".
وتطــرق الخطيــب إلــى تــردي األوضــاع الحياتية في 
المخيمــات منذ شــهر تموز/ يوليو الفائــت حيث "فقد 
العديــد من الشــبان وظائفهــم"، وقال: "رغــم فداحة 
األزمــة إال أن المبــادرات الفرديــة كانــت مميزة حيث 
نشــط الكثيرون في فعل الخير ومساعدة من هم أشد 

حاجة وفقرًا".
وأردف: "كان الفتًــا هذه الروح الرائعة التي تجمع أبناء 
الشــعب والمخيم الواحــد، إلى جانب عمــل الجمعيات 
الخيريــة التــي عملت علــى تأمين مســاعدات غذائية 
لجميــع العائالت من دون اســتثناء، كمــا كان لجمعية 
الشــفاء دور مهم فــي تعقيم المخيمــات خمس مرات 
حتى اآلن والعمل على اتخاذ اإلجراءات الوقائية المتبعة 

لتحصين المخيم من خطر الوباء".

غزة/ فلسطين:
أكــدت وزارة األوقاف والشــؤون الدينية اســتمرار 
قرارهــا المتعلق بإقامة صالة العيد في المســاجد 
والســاحات التابعة لها؛ مع ضرورة التزام إجراءات 
الوقايــة المعلــن عنها ســابًقا، مشــددًة على منع 

إقامتها في مصليات مركزية.
وقالت األوقاف في بيان، أمس: لقد أجرينا تقييمًا 
شــاماًل بعــد االنتهاء مــن صالة الجمعــة، وأعدنا 
دراســة مــدى مناســبة االســتمرار في قــرار أداء 
صالة العيــد، خاصة بعد زيــادة المخاطر الصحية 
واكتشــاف أعداد جديدة من المصابين في الحجر، 
وأمام النتائج اإليجابية للتقييم، واالنضباط العالي 

الذي قدمه المصلون كان هذا القرار.
وأضافــت: "إن صالة العيد شــعيرة مهمة ال تتكرر 
في العــام إال مرتين، وأقل ما قيل في حكمها أنها 

ســنة، وقد أوجبها بعــض الفقهاء، وقــال آخرون 
إنهــا فرض كفاية". مطالبًة الرجال األصحاء الذين 
سيشــهدون صالة العيد بضرورة التــزام إجراءات 
الوقاية، وإحضار ســجادة الصالة، والتزام التباعد، 
واالكتفــاء بالمعايدة اللفظية، واصطحاب الكمامة 
الخاصة التي تم استالمها في أثناء صالة الجمعة، 
فهي مصنوعــة من القماش وتصلح لالســتخدام 

مرات متعددة بعد غسلها.
وتابعت: "ندعو أهلنــا إلى أداء صالة العيد جماعة 
في البيوت، وخاصة كبار الســن والمرضى والنساء 
واألطفال، فال يُشــترط لصحة صــالة العيد عددٌ 

معيَّنٌ".
ونبهت الوزارة إلى أنها ستنشر الخطبة النموذجية 
المقترحــة عبــر موقعهــا ومنصاتهــا االجتماعية؛ 
ليستفيد منها الذين سيُصلُّون العيد في البيوت.

داعيــًة اللجان المســجدية المشــرفة على تنظيم 
الصــالة فــي المســاجد، إلــى إكمــال المتطلبات 
الالزمة ألداء صالة العيد وفــق اإلجراءات الصحية 
اآلمنة. وأشــارت األوقاف إلــى أن مدة خطبة العيد 
ال تزيد على عشــر دقائق، مطالبًة الخطباء بالتزام 
ذلك، واستثمار الخطبة في تعزيز إجراءات الوقائية 

خالل أيام العيد.
ودعــت المواطنين إلى ممارســة المعايدة اآلمنة، 
باالكتفاء بالمعايدة عبر وسائل التواصل، ومن أراد 
التزاور المباشــر فليلتزم ارتداء الكمامة، والتباعد، 

والمعايدة دون معانقة وال مصافحة.
وأكــدت الوزارة أن الموقف بشــأن صــالة الجمعة 
والجماعــة ما زال في تقييم مســتمر، وإن االلتزام 
باإلجــراءات الوقائيــة يدعونــا إلى اتخــاذ قرارات 

إيجابية متقدمة مستقباًل.

الداخلية تعلن إغالق األماكن العامة خالل العيد
تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في غزة

رت أزمة لبنان االقتصادية على الالجئين الفلسطينيين؟ كيف أثَّ

دعت المواطنين إلى "المعايدة اآلمنة"
األوقاف تؤكد إقامة صالة العيد في المساجد والساحات

جنين/ فلسطين:
حولــت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي في ســجن عوفر، 
أســيرًا من مخيم جنين إلى االعتقال اإلداري لمدة ســتة 

أشهر .
ونقلــت وكالــة "وفا" عن ذوي األســير محمود الســعدي 
)40 عامًا(، أمس، أن ســلطات االحتالل في عوفر أبلغته 

بتحويلــه لالعتقــال اإلداري بدعوى ما يســمى بـ"الملف 
السري".

يشــار إلى أن السعدي اعتقل قبل أيام على حاجز عسكري 
مفاجئ بالقــرب من بلدة عرابة جنــوب جنين وصودرت 

مركبته، وكان أمضى سنوات في األسر .

ل أسيًرا من  االحتالل ُيحوِّ
مخيم جنين لالعتقال اإلداري

بيروت/ وكاالت:
لبنــان  يعيشــها  التــي  االقتصاديــة  األزمــة  طالــت 
الالجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيه وسط 
تجاهــل رســمي ألوضاعهــم و«تقهقــر« دور وكالــة 

غــوث وتشــغيل الفلســطينيين »األونــروا« وتراجــع 
خدماتهــا مع انحســار التمويــل الدولي لهــا في ظل 
مــا يحكى عــن محاولة تدعيــم فرص إنجــاح »صفقة 
القرن« األمريكية. ويفتقد الالجئون الفلســطينيون 

في مخيماتهم الـ11 الممتدة على الخريطة اللبنانية، 
أبسط مقومات الحياة اإلنسانية منذ لجوئهم بفعل 
النكبة، ليحرموا من العيش بكرامة بعيًدا عن وطنهم 

وذلك بفعل عوامل سياسية وأمنية واقتصادية.
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تسارع االستيطان
وتتابعت الخطوات االستيطانية في البلدة القديمة 
في الســنوات األخيرة، منذ منح المســتوطنين في 
الخليل ســلطة إداريــة في عــام 2017؛ ما يقضي 
بتحويــل معظم أمــاك بلدية الخليل فــي البلدة 

القديمة إلى تصرف بلدية المستوطنين.
ويقول الناشط في تجمّع "شباب ضد االستيطان" 
عيســى عمــرو لوكالة "صفــا": يوجد اســتراتيجية 
واضحــة لحكومة االحتال في مناطــق معينة مثل 
القدس واألغــوار والخليل؛ لمحاولــة ضم األراضي 

الفلسطينية إلى سلطة االحتال.
ويوضــح عمــرو أن أبــرز الخطــوات االســتيطانية 
لاحتــال مؤخــرًا تمثلــت بتعزيز الحواجــز داخل 
البلــدة القديمة وتثبيتها، وافتتاح حديقة تلمودية 

في منطقة تل الرميدة.
ويشــير إلــى أن االحتــال صــدق خال الســنوات 
الثــاث األخيرة علــى بناء بؤرة اســتيطانية تحوي 
31 وحدة عنــد منطقة الكراج القديــم في البلدة، 

وبؤرة أخرى في ســوق الخضــار القديم تحوي 28 
وحدة اســتيطانية، عدا عن ســيطرة جيشــه على 
منزل عائلة الزعتري في البلدة، بالتزامن مع العمل 

ووقعت منظمــة التحرير مع االحتــال "بروتوكول 
الخليــل" في 15 كانــون الثاني/ ينايــر عام 1997 
الــذي يقضــي بتقســيم المدينــة إلــى قســمين: 
"H1" ويشكل %80 من مســاحة المدينة؛ ويخضع 

 "H2"للســيطرة األمنية واإلدارية الفلســطينية، و
ويشــكل %20 من مســاحة المدينــة، ويتركز في 
البلدة القديمة وســط المدينة؛ ويخضع للسيطرة 
الخليــل  بلديــة  وتتحمــل  اإلســرائيلية،  األمنيــة 
مسؤولية األمور الخدماتية التي تقدم للسكان في 

المنطقة.
وأوضح حمدان، لوكالة "صفا"، أن %77 من المحال 
، منها  التجارية في البلدة مغلقة، بواقع 1829 محاًّ

512 محاًّ مغلًقا بقرار عسكري.

وبحســب المعطيات فإنَّ االحتال أفــرغ %43 من 
المنازل في البلدة القديمة في الخليل، وينصب 22 

حاجزًا عسكريًا بين أحيائها وشوارعها.
ويلفت حمدان إلى أن لجنــة إعمار الخليل تتعرض 
لعديد المضايقات والمعوقات داخل البلدة بســبب 
حواجز االحتــال، ومنعها من الترميــم في العديد 

من المناطق بما يخالف االتفاقيات.
خطط الضم

على إفــراغ منزل عائلة أبو الرجــب عبر االعتداءات 
والمضايقات.

ويلفــت عمرو إلــى أن االحتال ســيطر أيضًا على 
ملعــب المدرســة اإلبراهيمية، وحولــه إلى موقف 
لمركبــات المســتوطنين، وبنــى عشــرات المقابر 

اليهودية على أراضي الفلسطينيين.
كما يحــاول االحتــال تهويد المنطقــة عبر تغيير 
أسماء الشــوارع والحارات الفلســطينية إلى أسماٍء 
يهوديــة، وعن طريق جداريات تعتدي على الهوية 
الفلســطينية في المنطقة، وصــواًل إلى المصادقة 

األخيرة على ضم ساحات الحرم.
واقع البلدة القديمة

ويقــول رئيــس لجنة إعمــار الخليل عمــاد حمدان 
إن البلــدة القديمــة تقع ضمن منطقــة H2، التي 
تحتــوي علــى أربــع مســتوطنات، "تــل الرميدة"، 
و"بيت هداســا"، و"إبراهيم نــوف" و"بيت رومانو"، 
ويســتوطن فيهــا 400 يهــودي مقابــل 10 آالف 

فلسطيني يقطنون البلدة القديمة.
وسيطر االحتال على أربعة منازل في أحياء متفرقة 
مــن البلدة القديمــة تعود لعائــات الرجبي، وأبو 

رجب، والزعتري، والبكري.

ويأتــي قــرار ضــم أجــزاء مــن ممتلــكات الحــرم 
اإلبراهيمــي كأول الخطــوات العملية لخطة الضم 
اإلســرائيلية التــي تشــمل 130 مســتوطنة على 
أراضي الضفة الغربية، ومنطقة األغوار التي تشكل 
%30 من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى سيادة 

حكومــة االحتال اإلســرائيلي، كجــزء من "صفقة 
القرن".

ويرى منســق اللجنة الوطنية للجدار واالســتيطان 
صــاح الخواجــا، أن عملية الضم بــدأت منذ زمن، 
ومســتمرة في كل األراضي الفلسطينية، بدًءا من 
ضم شــرقي القدس، مرورًا بمصادرة ثمانية آالف 
دونم في منطقة البحر الميت، وإنشاء جدار الفصل 
العنصــري، وصــواًل إلــى الخطة األوســع واألخطر 

لعمليات ضٍم إضافية.
ويشــير الخواجا، في حديثــه لوكالة "صفا"، إلى أن 
الخطــورة تكمــن في تحــول الــدور األمريكي من 

الداعم إلى المنفذ لسياسات االحتال.
ويقول: "الموقف الفلســطيني مرحب به، والرهان 
في هذه المرحلة على وحدة األطراف الفلســطينية 
المخططــات  لمنــع  الشــعبية  المقاومــة  خلــف 

االستيطانية الجديدة".

البلدة القديمة في الخليل.. أولى ضحايا خطة الضم اإلسرائيلية
الخليل/ صفا:

تتســارع خطوات االحتالل اإلســرائيلي لالســتيالء على 
مــا تبقى من البلدة القديمة في مدينة الخليل جنوبي 

الضفــة الغربيــة المحتلــة، عبــر االســتيالء علــى أمالك 
المواطنيــن وعقاراتهــم وســاحات الحــرم اإلبراهيمــي 
الشريف. وصدق المستشار القضائي لحكومة االحتالل 

أفيخــاي مندلبليــت مؤخًرا علــى قرار حكومــة االحتالل 
بضم أراٍض تابعة للحرم اإلبراهيمي في البلدة القديمة 

بالخليل، ومصادرتها من دائرة األوقاف الفلسطينية.

وعدَّا أن ذلك يحتم على الســلطة وقف التنسيق 
اإلســرائيلي  المشــروع  اتضــح  بعدمــا  األمنــي 
الذي ليس فــي وارده إطاًقا نوايا حســنة لدولة 
فلســطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 
1967، والتي وقعت ألجلها منظمة التحرير اتفاق 

)أوسلو( 1993.
وقال أســتاذ العاقات الدولية والعلوم السياسية 
فــي جامعة بيرزيــت د. أحمد عزم: إن التنســيق 
بين السلطة و)إســرائيل( وجد في إطار اتفاقيات 
)أوســلو( ومدتهــا تنتهــي بحلــول 1999، وهي 
قائمــة على مجموعة أســس مــن ضمنها وجود 
مناطــق خاضعــة لســيطرة الســلطة بالكامــل، 
وللمواطــن فيهــا حصانــة ال يســتطيع االحتال 

انتهاكها.
لكن االحتال ســنة 2000 أنهــى كل االلتزامات 
والتعهدات المفروضة عليــه وخاصة فيما يتعلق 
بعــدم اعتقــال أحــد داخــل المناطــق الخاضعة 
للســيطرة الفلســطينية، أو دخول هذه المناطق 
العتقال أحد، وكانت هناك سلســلة التزامات على 

الجانب اإلسرائيلي تنفيذها.
وقال: إن الســلطة قبلــت في البداية بالتنســيق 
األمنــي بنــاًء على بنديــن؛ األول: اعتقــادًا منها 
أن ذلــك جزء مــن ترتيبات انتقالية تنتهي ســنة 
1999، وبالتالــي يصبح هناك دولة فلســطينية 

خارج إطار الحسابات االنتقالية، والبند الثاني: أن 
السلطة اعتقدت أن التنسيق فيه مصلحة للشعب 
الفلســطيني تتضمن وجــودًا لها علــى المعابر 

والحدود والحصانة أيضًا.
وأضاف: »حاولت الســلطة منذ ذلــك العام حتى 

ألسر الشهداء واألسرى، »إرهاب«.
وبيــن أن االحتــال بدد رؤيــة منظمــة التحرير 
وقيــادة الســلطة التفاق )أوســلو( بأنهــا كانت 
»اعتراًفا بشــرعية النضال الفلســطيني ومطالب 
مشــروعة للشعب ســيتم تلبيتها في إطار عملية 
التســوية«، لكن )إســرائيل( مارســت ضغوطات 
متعــددة على أطراف دولية وأنكرت حق الشــعب 

الفلسطيني في تقرير مصيره.
جدية الموقف

مــن جهتــه، قــال المحلــل السياســي المختص 
بالشأن اإلسرائيلي د. إبراهيم أبو جابر، إنه يجب 
أن يكون لدى الســلطة نســبة عالية من الجدية 
هذه المرة فــي التعامل مع المشــروع األمريكي 
اإلسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، وأتوقع 
أن تكــون هــذه المرة نســبة الجديــة أكثر من 

المرات السابقة.
وأضــاف أبو جابر، ال شــك أن هناك حدية وجدية 
في الخطاب الفلسطيني ضد االحتال، خاصة وأن 
األمور بدأت تتكشف بعد صفقة ترامب التي باتت 
شبه أكيدة، وأن رئيس حكومة االحتال بنيامين 
نتنياهو، يحاول بعد نجاحه في تشكيل الحكومة؛ 
ضم أجزاء مــن الضفة إن لم تكــن جميعها قبل 

االنتخابات األمريكية نهاية العام الحالي.
ومقابــل ذلك، ذكر أنه يجب على الســلطة العزم 
والبدء في وقف التنســيق األمنــي بهدف تحريك 
الرأي العام تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون في 
أراضيهم المحتلة، مشيرًا إلى حديث يجري لعقد 
مؤتمر قريب خاص بفلســطين، بمشاركة روسيا 

وأمريكا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة.

اليوم أال تصل إلى مرحلة القطع الكامل لموضوع 
التنســيق األمني أمــًا بعودة عملية )التســوية(، 
لكن مــا اتضــح أن االحتال خاصة مــع موضوع 
الضــم األخيــر، ليــس فــي وارده أبــدًا العــودة 
إلــى عاقــة تعاقديــة أو عاقــة فيهــا اتفاقيات 
مع الســلطة، وهــو يريد أن يفرض مــا يريد من 
جانب واحد، ويريد من الفلســطينيين أن ينفذوا 

اتفاقيات دون أن ينفذ هو«.
وأشــار إلى أن قيادة السلطة ترى في ذلك »إنهاء 
لفكرة التســوية والعاقة التعاقدية، في وقت لم 
ينفذ االحتال الشــق الواقع عليــه من االتفاقيات 
الموقعــة )...( فــي الحقيقة، قد تكون الســلطة 
قــادرة على وقف التنســيق األمني ألنــه ال يوجد 
لديهــا ما تخســره، وهي ال تأخذ شــيًئا بالمقابل 
اآلن«. ورأى أن التدخــل اإلســرائيلي الســافر في 
شؤون الشعب الفلســطيني اليومية، تعدى عدم 
احتــرام االتفاقيات الموقعة مع الســلطة، وصواًل 
إلــى آخــر حلقــة رأيناهــا فيمــا يتعلق باألســرى 
والشــهداء، وتهديد البنوك الفلسطينية مباشرة 
إلجبارها على إغاق حســابات األســرى، وهذا ما 
يجعل السلطة ملزمة وقفَ التنسيق األمني مثلما 
أوقفته )إسرائيل( منذ سنوات ومارست انتهاكات 

مختلفة بحق المواطنين.
ونبَّــه إلى أن االحتال يســعى إلــى زعزعة رواية 
الحق الوطني للفلسطينيين، من خال التشكيك 
بقضية األسرى والشــهداء، والحديث عن مناهج 
التربية والتعليم التي تنادي بفلســطين وتتحدث 
عن الشهداء واألسرى، بأنها تنادي بـ«اإلرهاب«، 
وكأن تقديم مســاعدة أو مخصصــات اجتماعية 

ونبَّــه إلــى أن وقــف التنســيق األمنــي يحــرج 
)إســرائيل( رغــم أن الكثيــر يقللــون مــن قدرة 
الســلطة على ذلك، ألنهم يعرفون تجارب سابقة 
لرئيس الســلطة محمود عباس، عندما أعلن أكثر 
من مــرة بأنه في حلٍّ من التنســيق األمني لكن 
دون نتيجة. وقال: إن »)إســرائيل( ســتتضرر من 
هــذا الموضــوع، ألنه إذا ألغي مــا اتفق عليه في 
)أوســلو( وغيره، ستصبح هي مســؤولة عن أكثر 
مــن 3 مايين فلســطيني في الضفــة المحتلة، 
من ناحية خدمات ورواتب ولوجســتيات )...( كل 
هذه األمور ســتصبح مسؤولة عنهم، وهذا يكلف 

الخزانة اإلسرائيلية مايين الدوالرات«.
كمــا أن االحتال »يعمل حســابًا لموقف العاهل 
األردني الملك عبد اهلل الثاني بن الحســين، ألنه 
كان نوعًــا مــا حادًّا هــذه المرة، وهــدد بإعادة 

النظر في اتفاقية وادي عربة«.
لكنه أشــار إلى أنه بإمكان )إسرائيل( في النهاية 
فعــل ما تشــاء وبالقوة العســكرية، لكــن عليها 
أن تتحمل النتائج، مســتفيدة بذلــك من الدعم 
األمريكــي الامتناهــي لها، لكنــه رأى أن ضغط 
الرأي العام العالمــي وخاصة االتحاد األوروبي قد 
يدفع األخيرة لتأجيل مخططاتها، أو تنفيذ عملية 
الضم علــى مراحل خاصة أنها تلقى معارضة من 

سياسيين داخل دولة االحتال ذاتها.
وعدَّ أن الوضع قابــل لانفجار إذا اتخذ قرار بحل 
الســلطة وإعادة منظمــة التحرير إلى المشــهد 
السياســي واألمنــي، وهــذا يعنــي أن للفصائل 
الوطنية رؤية التصرف كما تشــاء، ما يعني عودة 

العمل العسكري واندالع انتفاضة.

تحليل: صفقة ترامب ومشروع الضم 
مان على السلطة وقف "التنسيق األمني" ُيحتِّ

رام الله-غزة/ أدهم الشريف:
ضــرورة  إلــى  سياســيين  محلليــن  آراء  ذهبــت 
إقــدام الســلطة على وقــف التنســيق األمني 

مع االحتالل اإلسرائيلي في ضوء ما أعلن عنه 
رئيــس اإلدارة األمريكيــة دونالــد ترامــب، فــي 
صفقتــه التصفويــة نهايــة ينايــر/ كانــون الثاني 

ا علــى بــدء االحتــالل في ضــم أجزاء  2020، وردًّ
واســعة من الضفة الغربيــة المحتلة إلى دولة 

االحتالل اإلسرائيلي.
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للقــوى  األســرى  لجنــة  منســق  وقــال 
الوطنيــة، نشــأت الوحيــدي، إن هــذه 
الفعالية تأتي دعما لألســرى في سجون 

االحتالل عشية عيد الفطر السعيد".
والمنظمــات  العالــم  الوحيــدي  ودعــا 
الدوليــة واإلنســانية للتدخــل العاجــل 
إلنقاذ األســرى داخل سجون االحتالل، ال 

سيما في ظل جائحة فيروس كورونا". 
وأشــار إلــى أن إدارة ســجون االحتــالل 
تنتهك حقوق األســرى وتعتــدي عليهم 

بشكل متواصل.
وكانت هيئة شــؤون األسرى والمحررين 
قالــت إن نحو 4800 أســير فلســطيني 
يقبعون في سجون االحتالل، بينهم 39 
أســيرة و170 طفال، والعشرات من كبار 

السن.
وتابع تقرير للهيئة أنه يوجد 21 أســيرًا 
عربيًا في ســجون االحتــالل، وأن جميع 
هؤالء أردنيون، بعضهم يحمل الجنسية 
األردنيــة، والبعــض اآلخــر مــن أصول 
فلسطينية ولديهم أرقام وطنية أردنية.

األســرى موزعــون  أن هــؤالء  وأضــاف 
على 23 ســجنًا ومعتقــاًل ومركز توقيف 
أبرزها: النقب ورامون ونفحة وبئر السبع 
والنقــب وهداريم وعســقالن والدامون 
وجلبوع وشــطة وعوفر ومجــدو والرملة 

والمسكوبية.
وأوضحت الهيئة أنه بالرغم من قســوة 
ظروف االحتجاز وما يعانيه األســرى من 
حرمــان، فهــم يســتقبلون عيــد الفطر 

يكون بينهم يشــاطرهم هذه المناسبة 
ويشــاركهم الفرحة، فيزداد حزنا وألمًا، 

وفق تقرير الهيئة.
وفي السياق طالب مركز أسرى فلسطين 
الحقوقيــة  المؤسســات  للدراســات 
واإلنسانية وعلى رأسها الصليب األحمر 
بالتدخل والضغط علــى االحتالل لوقف 
اإلجراءات التعسفية والعقوبات التي من 
شــأنها أن تنــزع فرحة األســرى بالعيد، 

ونظرتهم له تنطلــق من بعدين؛ األول 
العقائــدي والديني وهذا يجعل األســير 
يستشــعر مكانة العيد بفرحة وســعادة 
باعتباره مناســبة إســالمية عظيمة ذات 

داللة في الشريعة.
أما البعد اآلخر فهو المتمثل في نفســية 
األســير في تلــك اللحظــات التــي يبدأ 
معها بتقليب شريط الذكريات، ويتخيل 
نفســه بين أهلــه وعائلتــه، ويتمنى أن 

وتنغص عليهم ســعادتهم بهذه األيام 
المباركة.

وقــال الناطق اإلعالمــي للمركز "رياض 
األشــقر" إن إدارة ســجون االحتــالل ال 
يروق لها أن ترى األسرى سعداء في هذا 
اليوم، حيث يحاولون نســيان معاناتهم، 
ويتبادلون التبريكات بالعيد على اختالف 
والتنظيميــة  السياســية  انتماءاتهــم 
ويوزعــون الحلــوى ويلبســون أجمل ما 

يملكــون من ثياب، ويــرددون تكبيرات 
العيد في ســاحات الفورة بشكل جماعي 
فــي الســجون المفتوحة، لذلك تســعى 

للتنغيص على األسرى.
وأشــار "األشقر" إلى أن األســرى ما زالوا 
منذ 3 ألشــهر يعيشــون حالة من القلق 
والتوتر خشية تسلل فيروس كورونا إلى 
السجون، التي تعد أرضية خصبة النتشار 
األمراض في ظل عدم اتخاذ االحتياطات 
المناســبة أو إجــراءات الوقاية المطوبة 

من إدارة السجون.
وأضاف أن هــذا العيد يأتــي في ظروف 
خاصة في ظل وقف برنامج زيارات أهالي 
األســرى بالكامل نتيجة جائحــة كورونا 
والمحاميــن كذلــك، مــع مماطلــة من 
االحتالل في الســماح لألسرى باالتصال 
بذويهــم تلفونيــًا كبديــل مؤقــت عن 
الزيارات، وذلك لفرض مزيد من اإلرهاق 

النفسي عليهم.
وأوضــح أن إدارة الســجون مــع اقتراب 
العيد تتخذ إجراءات من شأنها التضييق 
علــى األســرى لنــزع فرحتهــم بالعيد، 
ومنها حرمانهم مــن التزاور بين الغرف 
واألقسام المختلفة، وتنفيذ تنقالت بين 
الســجون إلنهاك األســرى وإشــغالهم، 
عــزل  الســجون  إدارة  تتعمــد  كذلــك 
بعض األســرى في الزنازين االنفرادية، 
وتمنعهم في بعض الســجون من تأدية 
شعائر العيد بشكل جماعي، خاصة صالة 

العيد والتكبير.

وكان رئيــس الســلطة محمود عباس قــد صادق على 
اتفاقية "ســيداو" بــدون تحفظ على أي مــن بنودها، 
وغض الطرف عن نشــرها في الجريدة الرســمية، وهو 
ما اعتبره مختصون، مخالفة للقانون األساسي وأحكام 

الشريعة اإلسالمية.
ويوضح الخبير في القانون د. علي الســرطاوي أن األطر 
النســائية تريد إقرار قانــون "حماية األســرة" متذرعة 
بانضمــام الســلطة للقوانيــن واالتفاقيــات الدوليــة 
"ســيداو"، وزيادة حاالت العنف، بعد جلوس الرجال في 

بيوتهم بسبب "كورونا".
ويؤكــد الســرطاوي خالل اتصــال هاتفي مــع صحيفة 
"فلســطين"، أن حاالت العنف التي سُجّلت في الضفة 
ال تُشكل ظاهرة، تستدعي إقرار قانون بهذه السرعة، 
مشيرًا إلى أن هذا القانون يمس جميع أفراد المجتمع.
وحذر من إقرار هذا القانون لما يترتب عليه من مخاطر 
كبيرة تمس القيم األســرية، في المجتمع الفلسطيني، 
ويخالــف الشــريعة اإلســالمية، مبيّنــًا أن القانون "ال 

يُقاس على القليل النادر إنما على الكثير األعمّ". 

والمراهقيــن من الشــبان والبنات وجعــل منعهم من 
أهلهم وذويهم عنًفا ويُعاقب األب واألم.

بــدوره، حذر النائــب في المجلــس التشــريعي فتحي 
قرعــاوي، مــن تطبيق حكومة اشــتية قانــون "حماية 
األســرة"، مشــددًا على أنه "يجب أن يدرك الجميع أن 
الشعب الفلسطيني مسلم ويستمد عقيدته من القرآن 

الكريم".
ونبّــه قرعاوي خالل حديثه مع "فلســطين"، إلى وجود 
نقــاط مفصلية فــي مؤتمر "ســيداو" مُطبقة في دول 
عربيــة، ويحاولــون لتطبيقهــا، مؤكدًا وجــود جهات 
كثيرة حريصــة على ضرب المجتمع من خالل األســرة 

الفلسطينية.
وأشــار إلــى أّن الشــخصيات النســائية التــي تطالــب 
بتطبيق القانون هي من تعايشــت وزارت دول الغرب، 
مشددًا على أن "تطبيق القانون يُراد منه حرف األسرة 

الفلسطينية التي تستمد عقيدتها من القرآن".
وقــال: "إذا تمت الموافقة علــى إقرار القانون، فإن هذا 
األمــر يحتاج إلى وقفة جادة من الشــارع الفلســطيني، 

وقــال: "ال يجــوز أن تُتخــذ الذرائع الســابقة من أجل 
هدم ثقافة منظومــة القيم في المجتمع والممتدة من 
الشــريعة اإلســالمية"، الفتًا إلى وجــود بعض العادات 
األسرية الخاطئة "ولكن يُمكن حلها بطرق كثيرة دون 

اللجوء لهذا القانون"، وفق رأيه.
وشــدد على ضرورة أن "يكون إقرار القانون انعكاسًــا 
لمنظومة قيم ويتماشــى مع طبيعة وثقافة المجتمع"، 
مضيفًا "األصــل احترام األبوّة ألنها أمر مقدس، لذلك 
ال نريد أن يتجــاوز القانون هذا الدور ومنظومة احترام 

القيم". 
ورأى الســرطاوي أن وجــود المواطنيــن فــي بيوتهم 
وبقائهم خلــف أجهزة التكنولوجيــا الحديثة قد تكون 
ســببًا لســلوكيات ســيئة، داعيًــا إلــى ضــرورة وعي 
المواطنين ومســتوى القيم والتمسك بها، وليس إقرار 

قوانين تتجاوز القيم. 
تجــدر اإلشــارة إلــى أن القانــون يتضمــن "االعتراف 
بالشــذوذ الجنســي وجعلــه مشــرّعًا تحــت مســمى 
المســاواة "الجنادريــة" والمطالبــة بالحريــة لألطفال 

خاصة في ظل الظرف الذي تمر به األراضي الفلسطينية 
مثل تفشي "كورونا"، ومحاوالت االحتالل ضم أجزاء من 

أراضي الضفة".
وطالب قرعاوي، الجهــات المعنية بضرورة الوقوف في 
وجه هذا القانون، وتوضيح مخاطره للمواطنين، كونه 

يعمل على تدمير األسرة الفلسطينية.
وكان النائــب فــي المجلس التشــريعي عبــد الرحمن 
زيدان حذر من اســتغالل السلطة حالة الطوارئ بسبب 
جائحة "كورونا" لتمرير ما يسمى بقانون حماية األسرة 

"المثير للجدل والمليء بنقاط التفجير االجتماعي".
ووصــف زيدان في تصريح صحفــي، القانون بالخطيئة 
ومحاولــة خسيســة تهــدد الســلم األهلــي "ألنه من 
إفــرازات اتفاقيــة ســيداو، داعيًا حكومة اشــتية لعدم 

تلطيخ سجلها بمثل هذه القوانين.
وأقرّت الجمعيــة العامة لألمم المتحدة في عام 1979 
اتفاقيــة القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد المرأة 
"ســيداو"، والتي تحتــوي على مواد تتعلــق بجواز الزنا 

ومثليي الجنس وزواج المسلمة من غير المسلم.

دعوات لوقف الممارسات القمعية بحقهم خالل العيد

وقفة في غزة تضامًنا مع األسرى في سجون االحتالل 

محاوالت لتمريره في أزمة "كورونا"

"قانون حماية األسرة".. تدمير لقيم المجتمع ومخاِلف للشريعة

غزة/ فلسطين:
شــارك عشرات المواطنين، مســاء أمس، في وقفة 
أمام اللجنة الدولية للصليب األحمر غربي مدينة غزة، 

تضامًنا مع األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
ورفــع المشــاركون فــي الوقفــة التي نظمتهــا لجنة 
األســرى فــي القــوى الوطنيــة واإلســالمية، مســاء 

أمــس، الفتــات كتــب على بعضهــا »كم عيدا ســيمر 
وأبناؤنــا فــي الســجون؟«، وعيدنا يوم تحرر أســرانا«، 
و«عيد جديد.. و5000 أسير ما زالوا خلف القضبان«.

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
فــي الوقت الذي تعيش فيه األراضي الفلســطينية 
حالة الطوارئ نتيجة تفشــي وباء »كورونا«، تســعى 

بعض الجمعيات واألطر المختصة في شؤون المرأة 
بالضفــة الغربيــة، لتمريــر مــا ُيســمى قانــون »حماية 
األسرة«. وتأتي هذه المساعي، وفق مختصين في 

القانــون، بذريعــة ارتفــاع وتيــرة العنف التــي تتعرض 
لهــا المــرأة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، حيث 

سيضمن هذا القانون توفير الحماية لها.

جانب من الوقفة التضامنية مع األسرى أمام مقر الصليب األحمر بغزة أمس      ) تصوير/ محمود أبو حصيرة (
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تتحرَّك الشهور والسنوات بين مايو )أيار( 1948 ويونيو )حزيران( 
1967. مــن النكبة، كما حفرت في لغة تاريخنا وإعالمنا وخطابات 

زعمائنــا، يوم أعلــن ديفيد بــن غوريون قيــام دولة )إســرائيل( 
على جــزء من األرض الفلســطينية. في هذا العــام، بلغت الدولة 
اإلســرائيلية ســنَّ الشــيخوخة، صار عمرها 72 عامًا، هل ضعف 
بصرها أو تســاقطت بعض أســنانها، ووهن العظم منها واشتعل 
رأســها شــيبًا؟ تأسســت الدولة اإلســرائيلية على أعمدة الزمان 
والتاريخ واألســطورة والديــن وجذور العرق، تفاعــل كل ذلك مع 
صيــرورة الصــراع بين القــوى الكبــرى الضاربة فــي العالم؛ من 
بريطانيــا واالتحاد الســوفياتي والواليات المتحــدة وغيرها. وعد 
بلفور ولد من رحــم الحرب العالمية األولى، وبعــد هزيمة ألمانيا 
في الحرب العالمية الثانية، أضيف وقود آخر، وهو سياسي، لحطب 
المحرقة النازية ضد اليهود. االتحاد الســوفياتي الشــيوعي راهن 
على الكيان الجديد االشتراكي اإلســرائيلي؛ بصفته قوة تصطفُّ 
إلى جانبه ضد المعســكر الرأســمالي، في خضم الحرب السياسية 
واأليديولوجية الباردة، فــكان في مقدمة الداعمين لقيامها، وفًقا 

لقرار التقسيم الصادر عن األمم المتحدة.
الحركة الصهيونية منذ انطالقها ارتبطت بدور شــخصيات فكرية 
وسياســية ودينية اســتطاعت قــراءة خرائــط السياســة الدولية 
المتحركــة، ونســجت خيوط التواصــل مع الشــتات اليهودي في 
العالم، وكذلك التواصل مع القادة السياســيين في الدول الفاعلة 
في العالــم. تيودور هرتزل لم يكن مجرد شــخصية حالمة بوطن 
لبني إســرائيل، ومنظر لمشــروعه الصهيوني، بل كان مهندسًــا 
شــاماًل للكيــان الــذي عبأ اليهــود للعمل مــن أجله. ظــلَّ عالمة 
مرجعية فكرية وسياســية ودعائية. ديفيد بــن غوريون المحارب 

السياســي كان الزعيم الذي مزج قوة السالح بقوة السياسة؛ أعدَّ 
العدة إلعالن الدولة تحت شــعار االستقالل بمجرد إعالن بريطانيا 
انســحابها من فلسطين، تأسيسًــا على قرار التقسيم الصادر عن 
األمم المتحدة. رفض العرب قرار التقســيم منــذ البداية، وأعلنوا 
الحرب على الكيان الجديد مباشــرة بعد إعالن بن غوريون. كانت 
الدول العربية المســتقلة حديًثا ضعيفة البنيــة محدودة القدرات 
العســكرية، وحتى السياســية، وكانت الحرب الخاسرة، وتجسَّدت 
»النكبــة«؛ قامت دولة )إســرائيل( وتوالى االعتــراف الدولي بها. 
بــن غوريون المحطــة الصهيونية الثانية بعد هرتــزل. لم يتقبل 
العرب المغادر والقادم منهم وجــودَ الكيان اليهودي الوليد بين 
ظهرانيهم، وبقي الحلم يشــعل اليقظة بتحرير فلســطين، ترفعه 
األنظمة خطابًا ونشــيدًا وسلُّمًا إلى الســلطة، وقفازات مالكمة 
في الصراع األيديولوجي والسياسي بينها. في سنة 1967، عادت 
حرارة من نوع آخر إلى أتون نار الحلم العربي بتحرير فلسطين في 
عالم جديد قديم. )إســرائيل( ليســت تلك التي قامت بعد عنوان 
النكبة، والعالم العربي ليــس ذاك الذي دخل في أول حرب معها. 
حرب الســويس محطة قــادت إلى الوحــدة المصرية -الســورية 
والثورة العراقية، وزامنها ثورة الجزائر وتحقيق اســتقالل عدد من 
الــدول العربيــة، وصار للعــرب رمزهم العابر للحــدود، جمال عبد 
الناصر. انفجرت حرب يونيو )حزيــران(، وبدأ العرب العدَّ التنازلي 
لأليام التي تفصلهم عن دخول تل أبيب، بل الساعات لدى الجيل 
الذي أنتمي إليه، وإذاعة »صوت العرب« المصرية تطوي المسافة 
بســرعة فائقة للجيوش العربية نحو جبل المكبر. بعد أيام ســتة، 
تحــول األمل األســطوري إلى زلــزال دكَّ كل شــيء عربي، الناس 
والحــكام، وحتــى األرض. لم يكن في )إســرائيل( هرتــزل أو بن 

غوريون؛ كان على رأس الحكومة ليي أشــكول، وفي وزارة الجيش 
الجنرال موشي دايان، ضمن حكومة وحدة وطنية. لم يكن للنصر 
اإلسرائيلي الكبير رأس واحد حمل اسمه، لكن على الجانب العربي 
كان للزلزال الذي أعطي عنوان »النكسة« اسم جمال عبد الناصر.

صــارت )إســرائيل( كيانًا آخر تضاعفت مســاحته خمس مرات في 
أيام ســتة. صار العرب تكوينًا مختلًفا في كل شــيء، لقد حلَّ بهم 
جميعًــا ما لــم يكن فــي الخيال، وتغلغــل اإلحباط فــي الرؤوس 
والنفوس إلى أن أعادت حرب أكتوبر )تشرين األول( التي خاضتها 

مصر وسوريا أنفاسًا من األمل، وأنعشت ما تشظى من الحلم.
من كامب ديفيد إلى أوسلو، سار العرب في طريق ما سمي السالم 
والحل السلمي، عبر االعتراف بدولة )إسرائيل(، والعمل على إيجاد 
كيان فلســطيني في الضفــة الغربية وقطاع غزة، لكن المســيرة 
اليهودية التي أطلقها هرتزل، وجســدها بن غوريون، لم تتوقف، 
وإن تغيرت مســافات خطواتها وأســماء من يقفون في مقدمتها. 
تــداول على حكم )إســرائيل( أحزاب ورؤســاء وزارات من اليســار 
واليميــن، دخل جلهم فيما عرف بمســيرة الســالم تحت مظالت 
دولية مختلفة، لكن النتيجة كانت دائمًا مجرد قبض ريح، ال كيانًا 
فلســطينيًّا له اســم دولة مســتقلة. أكبر ما أنجبته أوسلو سلطة 
فلســطينية ال تتجاوز صالحياتها ما يمتلكــه مختار محلة في حارة 
أو زقــاق. بعد »النكبة« و»النكســة« كانت المحطــة الثالثة، وهي 
»بنياميــن نتنياهو« الذي يمثل »الكنســة«، يعمــل وفق مخطط 

يرتكز على أعمدة قديمة جديدة.
فيــه من هرتــزل وبــن غوريــون وكل المتطرفين اليهــود فكريا 
وسياســيا. نتنياهو يريد تأسيس )إســرائيل( التاريخية، وقد شرح 
ذلك بكل وضوح في كتابه »مكان تحت الشــمس«؛ أصدره باللغة 

العبريــة ســنة 1993. رفض مبــدأ األرض مقابل الســالم، وقال 
السالم مقابل الســالم، وال تنازل عن الجوالن والقدس الموحدة، 
وال بــد من ضم الضفة الغربيــة، ويتحدث عن قيمتهــا التاريخية 
والدينية لليهود، فهي كما يقــول قلب البالد، فالخليل دفن فيها 
أجــداد األمة، وفي ألون مورية تلقــى إبراهيم وعد الرب باألرض، 
وبيــت لحم تضــم قبر راحيل، وأريحا عن طريقها دخل يوشــع إلى 
البالد، ونابلس حيث تليت التوراة على مسامع الشعب، ولم يتردد 
في القــول إن العرب أمــة ال فائدة منها للحضارة اإلنســانية، وال 
يمكن أن تستقيم إال بالقوة. نتنياهو عاش في الواليات المتحدة، 
درس فيها وعمل بها، وتولى مناصب سياسية ودبلوماسية. أتقن 
فــنَّ المصارعة السياســية، وســيطر على حزب الليكود، وســجل 
ف  أطول مدة قضاها رئيس وزراء إسرائيلي على كرسي الحكم. وظَّ
التطورات الدولية لمصلحته. إفريقيا التي كانت تقاطع )إســرائيل( 
انفتحت له، وكذلك آســيا وأمريكا الالتينية، وشــهدت )إسرائيل( 
تحــت حكمه تطــورًا علميًّا وصناعيًّا هائاًل؛ اليوم تصدر الســالح 
للهند وبريطانيا. تمكن من إقامة عالقة نوعية مع أمريكا، وكســر 
محاوالت أوباما لفرض سياســة السالم على )إسرائيل( باالستعانة 
بالكونغــرس، وكان دونالــد ترامب هدية القدر لــه. أصدر قانون 
يهودية الدولة. رغم االتهامــات القضائية الخطيرة التي تالحقه، 
أعاد االنتخابات البرلمانية مرات ثالث، وعاد إلى الرئاسة. قفز فوق 
كل الحواجــز السياســية والقانونية، وتجاوز الدعــم الدولي لقيام 
الدولة الفلســطينية حتى صار أسطورة األســباط الثالث عشر في 
العنقود اليهودي. الفلســطينيون من انقسام إلى آخر، كأنهم لم 
يقرؤوا كتاب المحطة الثالثة »مكان تحت الشمس«، وهو »النكبة 

+ النكسة«.

بتاريــخ 2020/5/19م أعلــن الرئيس محمود عبــاس رده على 
قــرارات الحكومة اإلســرائيلية بضم أجزاء من الضفــة الغربية، 
وذلــك في كلمة له خــالل اجتماع للقيادة، أبرز مــا جاء فيها من 

قرارات:
• التحــرر من جميــع االتفاقيــات والتفاهمــات وااللتزامات كافة 
الموقعــة بين فلســطين من جهــة وبين )إســرائيل( والواليات 

المتحدة من جهة أخرى.
• على )إســرائيل( أن تتحمل جميع المسؤوليات وااللتزامات أمام 

المجتمع الدولي كقوة احتالل، وتحمل تداعيات ذلك.
• االنضمام إلى المؤسسات والمنظمات الدولية كافة دون قيود.
مــا جدية الرئيس عباس في تنفيــذ قراراته...؟ وما مدى إمكانية 

تطبيقها...؟ وما خيارات حركة حماس للتعاطي معها...؟
أواًل: جدية الرئيس في تنفيذ قراراته

فرض السيادة اإلسرائيلية على %30 من مساحة الضفة الغربية، 
وتوجــه االســتيطان الصهيونــي نحــو وســط الضفــة، لتصبح 
محافظتا الخليل ونابلس مركزًا لالســتراتيجية االستيطانية في 
المرحلــة المقبلــة، ومع انقالب )إســرائيل( علــى كل االتفاقيات 
الموقعــة مع منظمة التحريــر الفلســطينية، وانتهاكها المتكرر 
لمناطق )أ(، كل ما ســبق وغيره الكثير يشــكل أرضية ألن تكون 
قرارات الرئيس محمود عباس جديــة، وأنه يمتلك نوايا حقيقية 

للتنفيذ.
إال أن الســياق التاريخــي الــذي رســم مالمح شــخصية الرئيس 
وتوجهاته تصيب المراقب بحالة من الشــك والريبة في حســم 
مــدى جدية عباس فــي تطبيق هذه القرارات، وأن هذا الســياق 
هو ضمن مناورة تكتيكية للضغط على المجتمع الدولي للعودة 
إلــى المفاوضــات، فعلى ســبيل المثــال هدَّد الرئيــس محمود 

عبــاس بحــل الســلطة ثماني مرات ولــم ينفذ، وهدّد بســحب 
وإلغاء االتفاقيات سبع مرات، وأوقف التنسيق األمني إحدى عشرة 
مرة، ولكن على األرض لم يتغير شــيء، والمناســبات التي أعلن 
ما ســبق عنهــا ال تقل خطورة على إعالن ضــم أجزاء من األرض 
الفلســطينية لصالح دولة االحتالل، ولعل أهم هذه المناســبات 

صفقة القرن ونقل السفارة األمريكية إلى القدس.
لكــن هنا كمراقبيــن ال نحكم على النوايا، بــل نراقب اإلجراءات 
علــى األرض، ولكي نفهم توجهات الرئيــس علينا قراءة عميقة 
للقــرارات الســابقة الذكر، ففي القــرار األول هــو يتحرر من كل 
االتفاقيات الموقعة، ويحمل )إسرائيل( المسؤولية كقوة احتالل، 
وفــي القرار الثالــث يتوجه لالنضمام لكل المؤسســات الدولية، 
وهو ما يعني أن الرئيس عباس ســيبدأ مرحلة عملية في التحول 
من الســلطة إلى الدولــة، فهل يســتطيع دون موافقة االحتالل 

والواليات المتحدة...؟
في تقديري أن واقع الضفة المحتلة كجغرافيا حبيســة تحيط بها 
دولة االحتالل من كل جانب ال يســهل القيــام بأي عملية تحول 
نحــول ال تراعــي المتطلبات األمنيــة والسياســية واالقتصادية 
اإلســرائيلية، فكيــف لدولــة فلســطين أن تقــام علــى كامــل 
حدودها التــي كفل القانون الدولي لها بذلــك عبر حدود الرابع 
من حزيران/ 1967م، واالســتيطان جاثم علــى أراضيها، ونهب 
الثروات المائية، والتقسيمات اإلدارية، واألوامر العسكرية، وربط 
المصالح االقتصادية بشكل كبير باالقتصاد الصهيوني عبر فتح 
المجــال للعمالة الفلســطينية للعمل داخل فلســطين المحتلة، 
كيــف لكل ذلــك أن يحصل والعالقــات بين االحتالل والســلطة 
قائمة على تحميل االحتالل المســؤولية الكاملــة، فهذا ضمنيًّا 
يعنــي العودة إلى ما قبل أوســلو، أو أن الخطوة مناورة تكتيكية 

لتحقيق هدف تحســين نهج التفاوض والتسريع في مسار اإلنجاز 
السياســي، والدعم الدولي للحقوق الفلســطينية، أي اللعب على 

وتر التناقضات التي تعصف بالنظام الدولي.
ثانيًا: خيارات حماس

حركة حماس تتأمل المشهد وتنظر إليه ضمن مسارين:
األول: ســعيدة لفشل مشروع التســوية، وتراجع مهندسه األول 

عنه ما يؤكد صوابية طرحها ونهجها وبرنامجها.
الثاني: قلقة في التعاطي مع تداعيات قرارات الرئيس.

هذا التناقض الذي تعيشــه الحركة من وجهة نظري، ال تعيشــه 
حمــاس وحدها بــل الحركة الوطنيــة الفلســطينية ككل، حيث 
نجحت إســرائيل منذ زمن في تقسم الفلســطينيين إلى خمسة 
أقســام هي: )قطاع غزة -القدس -الضفة الغربية -فلســطينيو 

1948م -الشتات والمنافي(. 

وأشــغلت )إسرائيل( كل منطقة بهمومها، وزاد االنقسام الفجوة 
بين المناطق الخمسة، حتى أصبح كل طرف متمسًكا بمكتسبات 
وهمية يخشــى عليها مــن خصومه السياســيين، وهو ما أصاب 
القرار الفلســطيني بنوع من االضطراب والتناقض، وأصاب الرأي 
العــام الفلســطيني بحالة مــن اإلحباط وعدم االكتــراث، وهذه 
المرحلــة الخطرة التي نعيشــها عي الســبب المباشــر في تجرؤ 

العالم على مشروعنا الوطني، وحقوقنا السياسية.
وفق ما ســبق فــإن خيارات حمــاس للتعاطي مع قــرارات عباس 

سأجملها وفًقا لألكثر ترجيحًا:
1. االنتظــار والترقب: جوهر هذا الخيــار يتمثل في فحص مدى 
جديــة الرئيــس في االنتقــال من مرحلــة النظرية إلــى مرحلة 
التطبيــق، وتمتلك حماس في الضفة المحتلة مؤشــرات قياس 
تســتطيع من خاللها فهم توجهات عباس وإلى أي اتجاه يسير، 

فإن كان صادًقا في حديثه فهذا يعني تطابًقا في المواقف وعليه 
أتوقــع أن تنتقل حماس إلــى الخيار الثاني الذي سأســرده بعد 
قليل، ولكن قبل الذهاب ال بد من وضع بعض المؤشــرات التي 
تعكس جدية الرئيس في تنفيذ قراراته وقدرته على التنفيذ في 
ظــل وجود جماعات مصالح قوية ترى في هذه القرارات تهديدًا 
مباشرًا على مصالحها، وتطمح في خالفة عباس في حال حققت 
نجاحًا في إفشال تنفيذ هذه القرارات، ومن أهم هذه المؤشرات 

خمسة:
• تعاطي األجهزة األمنية مع مناطق )ج( ومع اقتحامات )إسرائيل( 

لمناطق )أ( المتكررة.
• ملف المعتقلين السياسيين في الضفة، والعالقة مع قطاع غزة.

• الملف االقتصادي والتحرر من اتفاقية باريس االقتصادية.
• محكمة الجنايات الدولية وجدية الســلطة فــي تقديم ملفات 

قضائية ضم جرائم االحتالل.
• القبضة األمنية الفلسطينية على المقاومة الفلسطينية شعبية 

كانت أو مسلحة.
2. الدعم والمســاندة: في حال وجدت حمــاس أن الرئيس جاد 
فــي تنفيــذ خطواته فإن فــرص الدعــم والمســاندة والتحالف 
معه ســتكون قويــة، وهو ما يعيــد االعتبار للمشــروع الوطني 
الفلســطيني عبــر وحــدة ميدانيــة وجغرافيــة ســتكون الــرد 
األقوى واألنســب على مــا يجري من مشــاريع تصفوية للقضية 

الفلسطينية.
3. خيــار قطــف الثمار: ويقوم هذا الخيار علــى ترك عباس يلقى 
مصيــره ويتحمل نتائج ما زرعــت يداه، ويقطــف الثمرة وحده، 
وهــذا الخيــار حتــى وإن كان له وزن فــإن نتائجــه وخيمة على 

المشروع الوطني، وعليه أرى أنه أضعف الخيارات.

قرارات عباس
 وخيارات حامس

د. حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

ما جدية الرئيس عبــاس في تنفيذ قراراته...؟ وما 
مدى إمكانية تطبيقها...؟ وما خيارات حركة حماس 

للتعاطي معها...؟

من النكبة إىل 
النكسة إىل نتنياهو

عبد الرحمن شلقم
الشرق األوسط اللندنية

أكبر ما أنجبته أوسلو سلطة فلسطينية ال تتجاوز  
صالحياتهــا مــا يمتلكه مختار محلة فــي حارة أو 
زقاق. بعد »النكبة« و»النكسة« كانت المحطة الثالثة، 
وهي »بنيامين نتنياهو« الذي يمثل »الكنسة«، يعمل 

وفق مخطط يرتكز على أعمدة قديمة جديدة.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

آراء



االقتصاد: مخالفات لـ4 مكاتب 
رصافة تالعبت بسعر رصف 

الدوالر األبيض
غزة/ فلسطين:

قالت وزارة االقتصاد الوطني، إنها حررت مخالفات لعدد من مكاتب الصرافة 
في محافظات قطاع غزة بسبب تالعبها بسعر الصرف للدوالر االبيض.

وأعلنت اإلدارة العامة لإلعــالم والعالقات العامة بالوزارة، في بيان صحفي، 
أمــس، أن طواقم التفتيــش والمتابعة حررت 4 مخالفــات قانونية لمكاتب 
صرافــة لم تلتزم بقــرار الوزارة االخير الخــاص بعدم التمييــز بين الدوالر 
االبيــض واالزرق بســعر الصرف حســب الســوق، مؤكدة أنه ســيتم اتخاذ 

االجراءات القانونية بحق مكاتب الصرافة المخالفة.
وجــددت الوزارة، الدعــوة للمواطنين بضرورة التعامــل مع الدوالر االبيض 
وعــدم التخــوف من ذلك وانه ال فــرق بين الدوالر االبيــض واالزرق، داعية 
المواطنين الى االتصال على الرقم المجاني للوزارة 1800112233 في حال 

واجهتهم مشكلة في عملية الصرف من البنوك او مكاتب الصرافة.
وطالبــت االقتصــاد؛ البنوك بعــدم  التمييز بيــن الدوالر االبيــض واالزرق 
خالل عملية الصرف للمواطنين، مؤكدة أن طواقمها ســتكثف من حمالتها 

ومتابعتها ومراقبتها للبنوك ومكاتب الصرافة حتى تلتزم بقرار الوزارة.

2.5 مليون أمرييك طلبوا 
معونة بطالة خالل أسبوع

واشنطن/ وكاالت:
أظهرت بيانات أمريكيــة، أن نحو مليونين ونصف المليون مواطن أمريكي 

تقدموا بطلبات للحصول على معونة بطالة، األسبوع الماضي.
وأشــارت البيانات إلــى أن عدد طالبي المعونة اإلجمالــي، بلغ 38.6 مليون 

أمريكي، أي ما يمثل ربع القوة العاملة في البالد.
وجرى تعديل بيانات األسبوع الســابق على انخفاض لتظهر تقديم 2.687 
مليــون طلب بدال مــن 2.981 مليون في الســابق. وتراجعت أعداد طالبي 
اإلعانة األســبوعية من الحد األقصى في نهاية شــهر آذار/ مارس الماضي 

والذي بلغ 6.9 ماليين طلب.
وكان وزيــر الخزانة األمريكي ســتيفين مانشــين قد حذر قبــل أيام من أن 
اســتمرار إجــراءات اإلغالق ســوف يــؤدي إلى أضــرار دائمة فــي االقتصاد 

األمريكي.
وبدأت كل الواليات األمريكية وعددها خمسون والية رفع اإلغالق لكن ليس 

من الواضح ما إذا كان ذلك كافيا لتعزيز االقتصاد بشكل سريع.
وســرحت الشــركات األمريكية نحو 20 مليون شــخص من وظائفهم خالل 
الشــهر الماضــي ليرتفع معــدل البطالة إلــى 14.7 في المائــة وهو معدل 
زيادة ضخم بعد أشــهر قليلة من االنخفاض القياسي لمعدل البطالة خالل 

خمسين عاما حين بلغ 3.5 في المائة مطلع العام الجاري.
ومن بين الشركات التي قللت عدد موظفيها »أوبر« التي تخطط لتخفيض 

طويل األمد بين عدد العاملين.

غزة/ أدهم الشريف:
أكــد منســق اإلدارة العامــة للتنظيــم في 
بلديــة غزة وائل شــحادة، أن نظام األبنية 
المعــدل من شــأنه التقليل من مشــكالت 
التنظيم المدني لألبنيــة إلى الحد األدنى، 
لكنه لن يعالجها بنسبة %100، »فالمثالية 
ال تتوافر في نظام أبنية واحد، إذ لكل بناية 

نظام خاص بها«.
وطــرأت دعوات ملحــة نهاية عــام 2019 
ومطلع 2020، كما يقول شــحادة لصحيفة 
»فلســطين«، إليجــاد نظــام أبنيــة يعالج 
المشكالت التي تمر بها البلديات، ويشكل 
حلقــة مع نظام 2018 الــذي وضعته وزارة 
الحكــم المحلي ولم توافق عليــه البلديات 

آنذاك.
وأعلنــت بلديــة غــزة، مؤخرًا، عــن نظام 
األبنيــة المعدل فــي محافظات غــزة لعام 
2020، ونظــام رســوم ومخالفــات البنــاء 

الجديــد المعتمديــن مــن لجنــة التنظيم 
المــدن  وتنظيــم  لألبنيــة  المركزيــة 

بمحافظات غزة.

وأشار شــحادة إلى أن نظام 2020، يسمح 
بإضافة طوابق جديدة في بعض المناطق، 
بفعل االكتظاظ السكاني بمدينة غزة حيث 
لم يعد هناك مجال للتوسع األفقي، »وهذه 
أبرز مشــكالت التخطيــط التــي تواجهها 

البلدية«.
وأشــار إلى أن البلدية تراعي في تخطيطها 
الحالي غالء العقارات، فــي وقت يبحث فيه 
مواطنون ورجال أعمال عن التمدد بشــراء 

األراضي.
وذكــر شــحادة أن البلدية حاولــت التقليل 
مــن الفجوة التجاريــة وغيــر التجارية بين 
المناطــق المختلفة، وأصبح عرض الشــارع 
المحــدد الرئيس فــي منح عــدد الطوابق 
وارتفــاع المبنــى وليســت طبيعــة المبنى 

نفسه سواء أكان تجاريًّا أو غير ذلك.
مــن  العديــد  مطالبــات  أن  إلــى  وأشــار 
المواطنين ورجال األعمــال بتحويل بعض 
الشــوارع إلــى تجاريــة طمعًــا فــي طابق 
إضافــي »جعل كثيرًا من الشــوارع تجارية 

في غزة وهي ال تصلح لذلك«.

نظام للمخالفات
وذكر منسق اإلدارة العامة للتنظيم في بلدية 
غزة، أن نظام األبنية الجديد؛ ألحق به شــق 
مالي ضمــن التعديالت الموجــودة، واعتمد 
نظــام مخالفات ألول مرة، بعدما كانت عبارة 
عن اجتهادات متروكة لكل بلدية تجتهد من 

طرفها على أساس حالة المبنى المخالف.
وأضاف: »لــم يكن هناك نظام موحد معتمد 
رادع لمنــع المخالفة، حتــى أن المواطن صار 

يبحث عن المخالفة ألنها أوفر له«.
وشدد شــحادة على أن قيمة المخالفة يجب 
أن تكون أكبر من قيمة المنفعة حتى يرتدع 
المخالــف ونحد من هذه الظاهرة، مبينًا أن 
أبرز المخالفات التي تســجلها البلدية هي: 
مخالفات تعــد، وارتفاع، وارتداد، وتعد على 
خدمات، وتعد على دوران، وغيرها العشرات.
وذكر أن كل واحدة مــن المخالفات صنفت 
بقرارات ومعادالت واضحة وحدها، وستطبق 

على الجميع.
نظام البناء

وبالنســبة لرســوم البنــاء، ذكــر أن هناك 

اجتهــادات متعــددة في النظــام المعمول 
بــه وعمره 14 عامًا، لكــن الظروف الحالية 
تغيرت وتوجب التعديــل، »فأخذنا بالعديد 
مــن المالحظات علــى صعيد رســوم البناء 
والتكلفــة المالية للمتر مربــع، حيث يكفل 
النظام التخفيض بنسبة %40 للمباني التي 

ليس لديها مخالفات«.
وذكر شــحادة أيضًا أن نظام األبنية »راعى 
التفــاوت بين المناطق، فكل منطقة تختلف 
عن الثانية، فهناك العشــوائية، والمنظمة، 
أراضيهــا  ومناطــق  أهميــة،  ذات  وأخــرى 
مرتفعة الثمــن؛ وكل هذا التفاوت والتباين 

ُأخذ به«.
أما المباني القديمة فســيكون لها تخفيض 
معيــن، ولــن تنظــر البلديــة إلــى أهمية 
المنطقــة مراعاة لكثرة المبانــي المخالفة، 

وفق شحادة.
ومن أبرز التعديالت الجديدة التي شــملها 
النظام، إمكانية التوســع الرأســي للمباني 
بإضافة أدوار جديدة للمباني حســب عرض 
الشــوارع، وتســهيل إجراءات الحصول على 

التراخيص الالزمــة للبناء بعد اختصار رحلة 
اعتماد المعاملة داخل البلدية.

ويكفل النظام الجديد، بحســب بيان صادر 
عن البلدية، وصل »فلســطين« نسخة عنه، 
إدخال تحســينات على نظام بناء الروف في 
األبنيــة لتصبح مســاحة البنــاء %100 من 
مســاحة السطح بداًل من %60، مراعاة لمن 
يرغب فــي وضع ألواح ضوئية واالســتفادة 

من الطاقة البديلة في توليد الكهرباء.
ومــن التعديــالت أيضًــا، احتســاب ارتفاع 
المبانــي مــن الطابق األرضــي وليس من 
»البدروم«، حيث إن ارتفاع البدروم ال يدخل 

ضمن ارتفاع المبنى.
أما علــى صعيد مزايا النظام، فهو يســاعد 
في إنجاز المعامالت وخاصة تراخيص البناء 
بأســرع وقت ممكــن، وتبســيط اإلجراءات 
أمام المواطنين، والمســاهمة في الحد من 
ارتكاب مخالفات البنــاء والتنظيم والتقليل 
مــن المشــكالت التنظيمية الســابقة التي 
التنظيــم المحليــة،  كانــت تواجــه لجنــة 

وتحسين واقع تنظيم األبنية.

اعتمدت نظام مخالفات ألول مرة
شحادة: نظام األبنية املعدل لبلدية غزة سيقلل من مشكالت التنظيم املدين

رام اهلل/ األناضول:
تغلق المحــال التجاريــة في الضفة 
الغربيــة أبوابهــا، يرافقهــا قيــود 
صارمــة على حركــة األفــراد ابتداء 
من مســاء الجمعــة، ولمــدة ثالثة 
أيام الحقة، ضمن إجراءات حكومية 
إلدارة جائحة كورونا خالل فترة عيد 

الفطر.
وتمكنت كل المصالح التجارية منذ 
مطلع األســبوع الماضي، بتعليمات 
حكومية، مــن فتح أبوابهــا يوميًّا 
بعــد أســبوعين من الفتــح الجزئي 
لتتمكــن  محــددة،  أيــام  ضمــن 
العائالت من تلبيــة متطلبات العيد 

وفترة الغلق خالل العيد.
الفلسطينية  وبينما تشهد األسواق 
حركة نشطة للمواطنين، فإن القوة 
الشــرائية فــي أضعف مســتوياتها 
بحســب تجار، متأثرة بحالة الشــك 
وعدم اليقين إزاء المستقبل الصحي 

واالقتصادي للبالد.
محافظــة بيــت لحم، التي ســجلت 
أولى اإلصابــات بفيــروس كورونا، 
وأعلنــت قبل أيام شــفاء آخــر حالة 
إصابة فيها، تواجه تراجعًا حادًّا في 
القوة الشرائية، في وقت كانت فيه 
تفيض بالحياة خالل مواسم سابقة.
بوقــف  تســببت  التــي  الجائحــة 
اســتقبالها ألي ســائح في فنادقها 
منذ منتصف مــارس/ آذار الماضي، 
تعيش اليوم تراجعًا حادًّا في القوة 

الشرائية.
واشــتكى تجار مدينة بيت لحم من 
ركود الحركة التجاريــة لهذا العام، 
منهم التاجر ياســر جواريش، الذي 
رأى أن شفاء المحافظة من الجائحة 
لــم يمنع من اســتمرار حالة الخوف 

للمستهلك المحلي.
وقال »جواريش« لوكالة األناضول: 
»األوضاع تعيسة، لو كانت طبيعية 
لــكان الناس أكثر عددًا.. الشــوارع 
المســتهلكين،  شــبه خاليــة مــن 

المحال تفتح أبوابها وسط ركود«.
وعلــى الرغم مــن التــزام الحكومة 

100 بالمئــة مــن رواتــب  صــرف 
الموظفين العموميين والمتقاعدين 
ومخصصات األسرى وذوي الشهداء 
والحــاالت االجتماعية، فــإن االدخار 
لســلوك  األبــرز  العنــوان  كان 

المستهلك في السوق المحلية.
العمالــة  عــدد  تراجــع  أن  إال 
)إســرائيل(  فــي  الفلســطينية 
والمســتوطنات )133 ألــف عامــل( 
بســبب الجائحــة، وصــرف أنصاف 
رواتب لشريحة واسعة من موظفي 
القطاع الخاص، الذي تعطل بنسب 
متباينــة منذ مــارس الماضي، كان 

سببًا في تراجع القوة الشرائية.
فــي  الفلســطينية  العمالــة  تعــد 
أبــرز  والمســتوطنات،  )إســرائيل( 
مصــدر للســيولة للقــوى العاملــة 
الفلسطينية، بمتوسط أجور شهرية 
850 مليــون شــيقل )243 مليــون 

دوالر(، إال أن انتشــار الفيروس في 
العمالة  وجــود  أضعف  )إســرائيل(، 

المحلية في منشآتها.
يقــول عبد الغنــي عطــاري، رئيس 

اهلل  رام  وتجــارة  صناعــة  غرفــة 
والبيــرة، إن الحركــة التجاريــة في 
العــام،  لهــذا  المحافظــة  أســواق 
ضعيفــة وال تلبي الحــد األدنى من 

تطلعات التجار.
وأبلغ عطاري وكالة )األناضول(، أن 
الحركة داخل األســواق المحلية في 
محافظــة رام اهلل والبيرة نشــطة.. 
لكــن ال يعنــي ذلك أن هنــاك قوة 
شــرائية جيــدة.. هنــاك تراجع غير 

مسبوق في االستهالك.
المتخــذة  الحكوميــة  »اإلجــراءات 
لمواجهة تفشــي فيــروس كورونا، 
وأهمها تحديد ساعات فتح المحال 
التجارية، ومنــع الحركة طيلة فترة 
العيد، ســبب كافٍ للحالة الواقعية 

للسوق المحلية«.
وزاد: »سيأتي العيد وكأنه ال يوجد 
عيد، لذلك يعزف غالبية المواطنين 

عن الشراء واالستهالك«.
فــي حيــن أحمد عيســى، وهو أحد 
إن  لألناضول:  يقول  المتســوقين، 
»الحياة تستمر، وتفشي كورونا لن 

يوقف الحياة، والعيد فرحة.. صحيح 
هنــاك بعض الخشــية من فيروس 

كورونا لكن اهلل الحامي«.
وســيلة  أي  عيســى  يرتــدي  ال 
كورونــا  فيــروس  مــن  للحمايــة 
)كفوف، كمامات(، وحاله حال آالف 
الغربية،  الضفــة  المتســوقين في 
رغم تشــديدات حكوميــة بضرورة 

األخذ بأسباب الوقاية.
إجمالــي  بلــغ  الخميــس،  وحتــى 
 ،  577 فــي فلســطين  اإلصابــات 
بينهــا 398 فــي الضفــة الغربيــة 
وضواحــي القــدس وقطــاع غــزة، 
و179إصابة غير مؤكدة في مدينة 
القــدس، بســبب منع )إســرائيل( 
لوزارة الصحة الفلســطينية العمل 

داخل المدينة.
وكانــت وزارة الصحــة قــد أعلنت 
فــي  المصابيــن  جميــع  تعافــي 
واألغــوار،  أريحــا  محافظــات، 
وجنيــن،  وســلفيت،  وطوبــاس، 
وقلقيليــة طولكــرم ونابلس، ورام 

اهلل والبيرة، وبيت لحم.

تراجع حاد في القوة الشرائية
أجواء العيد تتوارى يف الضفة خلف استهالك ضعيف وحركة مقيدة
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"كورونا" يجتاح أمريكا الالتينية والعالم يتجه للتحرر من قيود اإلغالق
عواصم/ وكاالت:

فــي  تفشــيه  "كورونــا"  فيــروس  يواصــل 
أمريــكا الالتينيــة التــي باتــت بدورهــا بؤرة 
للوبــاء، خصوصــا فــي البرازيــل ثانــي دولة 
مــن حيــث عــدد اإلصابــات بعــد الواليــات 

المتحــدة، فــي حيــن تســارعت وتيــرة رفع 
تدابير اإلغــالق في عدد من دول العالم، 

خصوصا دور العبادة.
وأعلــن مدير برنامج الطوارئ في منظمة 

الصحــة العالميــة مايــكل رايــن أن أميــركا 
الالتينية أصبحت البؤرة الجديدة لفيروس 
أكثــر  هــي  البرازيــل  أن  "كورونــا"، مؤكــدا 

البلدان تضررا في الوقت الراهن.

وعّلــق راين على قرار وزارة الصحة البرازيلية 
اســتخدام عــاج هيدروكســي كلوروكيــن، 
مؤكــدا أن المنظمــة ال تنصح باالســتخدام 

الواسع لهذا العاج.
وقــد تجــاوزت البرازيــل مجمــوع إصابــات 
روســيا، لتصبح الدولة الثانية على مســتوى 
العالم من حيث عدد اإلصابات بعد الواليات 

المتحدة األميركية.
وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل أكثر 
من ألف وفاة بفيروس كورونا خال الساعات 
الـ24 الماضية ليرتفــع إجمالي الوفيات إلى 
21 ألفا و48. وســجلت الوزارة 20 ألفا و803 

إصابات، ليرتفع عدد اإلصابات إلى 330 ألفا 
و890.

كما سجلت المكســيك زيادة يومية قياسية 
فــي الوفيــات الناجمة عن فيــروس كورونا، 
حيث بلغت 479 وفــاة، ليرتفع عدد الوفيات 
إلى 6989، حســب ما أفــادت وزارة الصحة. 
كما سُجل 2960 إصابة جديدة ليرتفع عدد 

اإلصابات 62527 إصابة.
رفع تدابير اإلغالق

وعلــى العكــس مــن ذلــك، اتجهــت دول 
عديدة لتخفيــف تدابير اإلغاق. وقال رئيس 
الحكومــة اإلســبانية بيــدرو سانتشــيز إن 
أصعــب المراحل في حالــة الطوارئ الصحية 
المعلنــة بالباد لمكافحة فيروس كورونا قد 
مرت، مما يســمح اآلن بالتقــدم إلى مرحلة 
جديــدة من تخفيف إجــراءات العــزل العام، 
والتي ســتبدأ غــدًا االثنين فــي نحو نصف 

األراضي اإلسبانية.
وأعلــن سانتشــيز أن الحكومة قــررت عودة 
نشــاط كرة القــدم اعتبارا مــن الثامن من 

لمواجهة فيروس كورونا.
وقــال إن لجنة مكافحــة جائحة كورونا قررت 
إعادة فتح األماكــن الدينية والمتاحف بداية 
مــن ثاني أيام عيد الفطــر في الفترة ما بعد 

صاة الفجر وحتى قبل صاة المغرب.
كمــا أكــد روحانــي أن موظفــي الحكومــة 
ســيعودون للعمل بشــكل كامل اعتبارا من 

السبت المقبل.
كما ســمحت فرنســا باســتئناف المراســم 
الدينية التي مُنعت بســبب انتشــار فيروس 
كورونا، مع مراعاة قواعد الوقاية من المرض 

مثل تعقيم اليدين ووضع كمامات واقية.
وقــال الفاتيــكان إن متاحفــه ســتعيد فتــح 
أبوابهــا فــي األول من يونيو/حزيــران بعد 
إغاقهــا ضمــن العــزل العام الذي تســبب 
فيــه فيــروس كورونــا والذي جفــف خزائن 

الفاتيكان.
وبــدأت المتاحــف اإليطالية في إعــادة فتح 
أبوابها يــوم 18 مايو/أيار فــي إطار تخفيف 
إجراءات العزل العــام على مراحل في الدولة 
التــي أودى فيها الفيروس بحيــاة قرابة 33 

الشــهر المقبل، مع اإلجــراءات التي تضمن 
ســامة المشــاركين في هذه المنافســات، 

وكذلك عودة النشاط للمسارح والمتاحف.
وقال إنه ســيكون هناك موسم إجازات صيف 
فــي هذه الســنة، وأوصــى قطاع الســياحة 
المصطافين  بالتأهب الســتقبال  والفنــادق 
المحلييــن بــدءا مــن نهايــة شــهر يونيو/

حزيــران، في حين ســيتم الســماح بدخول 
السياح األجانب اعتبارا من شهر يوليو/تموز.

وفي أيسلندا، سيُســمح للنوادي والمقاهي 
والقاعــات الرياضيــة بإعــادة فتــح أبوابها 

اعتبارا من غدًا.
وســتعيد كاتدرائيــة فلورنســا فــي وســط 
إيطاليا فتح أبوابها للعامة، وقد سجّلت إلى 

اآلن آالف الحجوزات.
وســتعيد قبــرص -التــي يعتمــد اقتصادها 
بشــكل كبير على الســياحة- فتــح مطاريها 
أمــام الرحــات المدنيــة من نحــو 20 بلدا 

اعتبارا من 9 يونيو/حزيران.
وفي إيــران، أعلــن الرئيس حســن روحاني 
إعــادة فتــح األماكــن العامــة التــي أغلقت 

ألف شخص.
وفــي المملكــة المتحــدة، ســيتعيّن علــى 
المســافرين القادمين من الخــارج الخضوع 
وهنــاك  يومــا.   14 لمــدة  صحــي  لحجــر 
اســتثناءات نادرة لسائقي الشــاحنات الذين 
يعبــرون الحدود دائما والعاملين في القطاع 
الطبي واأليرلنديين، لكن ليس لألشــخاص 

الوافدين من فرنسا.
وهــدّدت الحكومة الفرنســية التــي نددت 

بهذا القرار، لندن باتخاذ "تدبير مماثل".
وعلى صعيد األرقام، أحصي رســميا أكثر من 
مليوني إصابة بفيــروس كورونا في أوروبا، 
نحــو ثلثيها في روســيا والمملكــة المتحدة 

وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
وأوروبــا هــي القــارة األكثــر تضــررًا بوباء 
كوفيــد19- مع تســجيلها مليونين و1995 
إصابــة بينهــا 173 ألفــا و133 وفــاة، فيما 
أحصيــت خمســة ماييــن و244 ألفا و616 
إصابة على مســتوى العالــم بينها 339 ألفا 

و11 وفاة.
وفي الواليــات المتحدة، ارتفــع عدد وفيات 
فيروس كورونا الســبت إلــى 97 ألفا و696، 

إثر تسجيل 1307 حاالت.
كما ارتفعت عدد اإلصابات إلى مليون و647 
ألفا و212، بعد تسجيل 24 ألفا و870 حالة.

أرقام عربية
وعلى صعيد الدول العربية، أعلنت السلطات 
المصرية تســجيل 28 وفاة جديدة بفيروس 
كورونا وهــي أعلــى حصيلة وفيــات يومية 
بفيــروس كورونا منذ ظهــوره قبل أكثر من 

3 أشهر.
وأعلنــت وزارة الصحة تســجيل 727 إصابة 

بالفيــروس خــال آخــر 24 ســاعة، لترتفع 
إجمالــي اإلصابات بالفيــروس ارتفع إلى 16 
ألفا، و513، توفي منها 735، وتعافى 4 آالف 

و628.
وقالــت وزارة الصحــة الســعودية إنــه تــم 
تســجيل 15 وفــاة، وألفيــن و442 إصابــة 
بفيروس كورونا، باإلضافة إلى ألفين و233 

حالة تعاف.
وأوضحــت الــوزارة فــي بيــان، أن محصلة 
اإلصابــات ارتفعت إلى ســبعين ألفا و161، 
بينها 379 وفاة، و41 ألفا و236 حالة تعاف.

وفــي الكويت، أعلنت وزارة الصحة في بيان، 
تسجيل 10 وفيات و900 إصابة بالفيروس، 

و232 حالة شفاء.
الــوزارة أن حصيلــة اإلصابــات  وأوضحــت 
ارتفعت إلى 20 ألفا و464، بينها 148 وفاة، 

و5 آالف و747 حالة تعاف.
أما في قطر، أفــادت وزارة الصحة، في بيان، 
بتســجيل حالتي وفــاة، وألــف و732 إصابة 

بالفيروس، و640 حالة شفاء.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع محصلة اإلصابات 
إلى 42 ألفا و213، بينهــا 21وفاة، و8 آالف 

و513 حالة تعاف.
وفــي العــراق، أفــادت وزارة الصحــة بأنها 
ســجلت 5 وفيات، و308 إصابات، و53 حالة 

تعافٍ.
وأوضحــت الــوزارة فــي بيــان، أن إجمالــي 
اإلصابات ارتفع إلى 4 آالف و272، منها 152 

وفاة، وألفان و585 حالة شفاء.
وفــي األردن، أعلنــت وزارة الصحة في بيان، 
تســجيل 4 إصابات جديدة و9 حاالت شفاء، 

دون وفيات.

القاهرة/ األناضول:
أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، أن 21 مسلحا قتلوا في تبادل 
إلطاق النار مع قوات األمن بمحافظة شــمال ســيناء شمال شرقي 

الباد.
وقالت الوزارة في بيان، إن قوات األمن "استهدفت مجموعة مسلحة 
فــي مزرعة ومنزل بمدينة بئر العبد كانــت تخطط للقيام بعمليات 

إرهابية تزامنا مع عيد الفطر".
وأوضح البيان، أن اشــتباكا جرى بين قوات األمن ومجموعة مسلحة 
فــي المنزل أســفر عن مقتــل 7 مســلحين، فيما قتل في اشــتباك 
مماثل في المزرعة التي كانت تُســتخدم بهــدف اإليواء والتدريب 

والتخطيط 14 مسلحا.
وأشــار البيان، إلى أن االشــتباكين أســفرا عن إصابة ضابطين من 

قوات األمن خال التعامل مع العناصر المسلحة.
وعثر بحوزة المســلحين، حســب البيان، على أســلحة آلية وعبوات 

متفجرة وحزامين ناسفين وجهاز السلكي.
ولم يذكر البيان الجهة التي ينتمي لها المسلحون، فيما ينشط في 

شمال سيناء تنظيم "والية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم الدولة.
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري، أعلن الجيــش المصري مقتل 
وإصابــة 10 عســكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشــمال 

سيناء. وأعلن تنظيم "والية سيناء" مسؤوليته عنه.
وبيــن الحين واآلخر، يعلن األمن المصــري مقتل عدد من العناصر 
المسلحة شمال سيناء، السيما مع انطاق عملية عسكرية متواصلة 
منذ فبراير/شــباط 2018، بمختلف أنحاء الباد الســيما في سيناء، 

ضد تنظيمات مسلحة أبرزها "والية سيناء".

الداخلية المصرية: مقتل 
21 مسلًحا في سيناء

روحاني: سنردُّ على أي اعتراض لناقالتنا النفطية المتجهة لفنزويال

قوات الوفاق تسيطر على معسكر "الصواريخ" جنوبي طرابلس

طهران/ األناضول:
قال الرئيس اإليراني حســن روحاني، إن أي مشكلة قد 
تتعــرض لها ناقات النفط المتجهــة إلى فنزويا، من 

جانب الواليات المتحدة، ستقابل برد من طهران.
وذكر بيان صادر عن رئاســة الجمهوريــة اإليرانية، أن 
روحاني وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أجريا اتصاال 
هاتفيا، أمس، بحســب وكالة األنباء اإليرانية الرسمية 

)إرنا(.
وبحــث الجانبــان خــال المحادثــة، تعزيــز العاقــات 

الثنائية، والتوتر بين طهران وواشنطن.
وتطرق روحاني إلى ناقات النقط المرسلة إلى فنزويا، 
وقــال: "إذا تعرضت ناقاتنــا النفطية في بحر الكاريبي 
أو أي منطقــة أخــرى في العالم إلى مشــكلة من جانب 
األمريكيين، سنتخذ إجراء مماثا ونعرضهم لمشاكل".

وأضــاف: "نأمــل أن ال يقــدم األمريكيــون علــى إجراء 
خاطئ".

وأعلن التلفزيون اإليراني الرسمي، أنه من المتوقع أن 
تصل أولى ناقات النفط اإليرانية الخمس، التي تحمل 

الوقود إلى شواطئ فنزويا اليوم األحد.
بــدوره، قال وزيــر الخارجيــة الفنزويلي خورخــي آريزا، 
الخميــس الماضي، فــي تغريدة عبر تويتــر: "الواليات 
المتحــدة تضايق ناقات الوقــود المتجهة إلى بادنا، 
وهذا أمــر مخالف للقوانيــن الدولية ولحقــوق فنزويا 

األساسية".
وتفــرض الواليات المتحــدة عقوبــات اقتصادية على 
فنزويــا وإيران، ما يســبب للبلدين صعوبــات، وأزمة 

اقتصادية.

طرابلس/ وكاالت:
أعلنت قوات حكومة "الوفاق" الليبية، 
معســكر  علــى  ســيطرتها  أمــس، 
"الصواريــخ" وعمــارات "الخاطــات"، 
جنوبــي العاصمــة طرابلــس )غرب(، 
بعد ســاعات من إحكام قبضتها على 
معســكري "اليرموك" و"حمــزة"، كما 
أفاد مصدر عســكري بتضييق الخناق 
على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر 

داخل مطار طرابلس الدولي.
وقــال الناطق باســم المركز اإلعامي 
لعمليــة "بــركان الغضــب" مصطفى 
المجعــي لوكالة األناضــول، إن قوات 
الوفاق أحكمت سيطرتها على معسكر 
"الخاطــات"  وعمــارات  "الصواريــخ" 

العسكرية التي كانت خاضعة لسيطرة 
قوات حفتر.

وكانت قــوات حفتــر توغلــت، نهاية 
العــام الماضي، في مناطق حساســة 
وذات كثافــة ســكانية عاليــة جنوبي 
طرابلس، وسيطرت على معظم أحياء 
منطقة صاح الدين وعلى معسكراتها 
الرئيســية، ولم يعد يفصلها عن قلعة 
الســراي الحمراء التاريخية في ســاحة 
الشهداء وسط العاصمة سوى بضعة 
كيلومترات. أما المحور األخطر فتمثل 
في مشــروع الهضبة الذي ســيطرت 
عليه قــوات حفتر، وتقدمــت منه إلى 
أطراف حي أبو ســليم أكبر حي شعبي 

في طرابلس.

واستراحة "الحمراء"، جنوبي طرابلس، 
بشكل كامل.

وأضــاف المجعــي أن قــوات الوفــاق 
اتجهت نحو منطقة "قصر بن غشير"، 
جنوبي طرابلس، مشيرا إلى أن قوات 
حفتر فرت أمام تقدم القوات الحكومية 

باتجاه مناطق جنوب العاصمة.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات على 
إعــان الجيش الليبــي التابع لحكومة 
معســكري  علــى  ســيطرته  الوفــاق 
محــور  فــي  و"حمــزة"  "اليرمــوك" 

المشروع، جنوبي طرابلس.
ووفــق تصريحات المجعــي لألناضول 
معســكر  فــإن  ســابق،  وقــت  فــي 
"اليرمــوك" مــن أكبر المقــار األمنية 

وبعــد خمســة أشــهر مــن القتــال، 
تمكنــت قــوات حكومــة الوفــاق في 
هجوم شــنته أول مــن أمس من طرد 
قوات حفتر مــن منطقة صاح الدين، 
التكبالــي  وســيطرت علــى معســكر 
وكلية ضباط الشــرطة ومقــر البحث 
مصلحــة  إلــى  باإلضافــة  الجنائــي، 
الجــوازات، واســتطاعت التقــدم نحو 
معســكر اليرمــوك "محــور اليرموك" 
وتحرير أجزاء واسعة من محور مشروع 

الهضبة.
كما تقدمــت قوات حكومة الوفاق في 
محاور أخــرى جنوبــي العاصمة، مثل 
محــور عين زارة وســيطرت على أحياء 

عدة فيه. 
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إسطنبول/ األناضول:
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  اتفــق 
أردوغــان، أمــس، مــع نظيــره األمريكي 
دونالــد ترامب، علــى مواصلــة التعاون 

السياسي والعسكري بين البلدين.
وذكــر بيــان صادر عــن دائــرة االتصال 
بالرئاسة التركية، أن اتصاال هاتفيا جرى 
بين الرئيس أردوغــان ونظيره األمريكي 

ترامب.
"بحثــا  الرئيســين  أن  البيــان  وأوضــح 

التطــورات فــي ليبيا وســوريا، إلى جانب 
والعالقــات  اإلقليميــة،  القضايــا  أهــم 

الثنائية".
وأضــاف أن أردوغان وترامــب "اتفقا على 
والعســكري  السياســي  التعاون  مواصلة 

إلحالل السالم واالستقرار في المنطقة".
كما أكد زعيما البلدين تضامن شعبيهما 

في مكافحة فيروس كورونا.
مــن جانبــه، قــال البيــت األبيــض في 
بيان، إن الرئيســين "تناوال مرحلة عودة 

االقتصاد العالمي إلى طبيعته وانتعاشه، 
عقــب وبــاء كورونــا". وبحــث الزعيمان 
المهمة،  واإلقليميــة  الثنائيــة  القضايــا 
بحســب البيان. وأعرب ترامــب عن قلقه 
إزاء تفاقــم التدخــل األجنبــي فــي ليبيا، 
مشــددا على ضرورة تخفيف االشتباكات 
بسرعة. وأكد الرئيسان ضرورة إيجاد حل 
سياسي عاجل للصراع في سوريا، وإيصال 
المســاعدات اإلنســانية إلــى جميع أنحاء 

البالد.

كابُل/ وكاالت:
أعلن متحدث باســم حركــة طالبان األفغانية، أمــس، وقف إطالق النار خالل أيــام عيد الفطر 
الثالثة اعتبارا من اليوم األحد، وهو ما رحب به الرئيس األفغاني، وطالب األمن بااللتزام به. 

وقــال ذبيــح اهلل مجاهد المتحدث باســم طالبان في تغريــدة على "تويتر" أمــس:" ال تنفذوا 
أي عمليــات هجوميــة ضد العدو فــي أي مكان، فإن قام العدو بأي عمــل ضدكم، فدافعوا عن 

أنفسكم".   وأضاف أن وقف إطالق النار سيكون خالل العيد فحسب. 
ومن جانبه، رحب الرئيس األفغاني أشــرف غني بإعالن طالبان وقف إطالق النار، وأصدر أوامره 

لقوات األمن بااللتزام به طوال أيام عيد الفطر
ويأتي ذلك في وقت تكثف حركة طالبان هجماتها في أفغانستان، رغم تفشي جائحة "كورونا"، 

األمر الذي يثير تساؤالت حول مصير عملية السالم الهشة.

الخرطوم/ وكاالت:
خرجت مظاهــرات متفرقة في عدد مــن أحياء العاصمة 
الســودانية الخرطــوم أمس، فــي ذكــرى عملية فضّ 
اعتصام القيادة العامة، التي جرت في التاسع والعشرين 
مــن رمضان العــام الماضــي، وأدت إلى ســقوط قتلى 

وجرحى من المعتصمين.
وطالــب المتظاهــرون بالكشــف عن مرتكبــي العملية 
وتقديمهم للمحاكمة، كما أغلقوا بعض الطرق وأحرقوا 
إطارات الســيارات، ورفعوا صورا لضحايا فض االعتصام 

ورددوا هتافات تطالب بالقصاص.
بدورها أغلقت قوات مسلحة مشتركة كل المداخل التي 
تؤدي إلى مقر القيادة العامة للجيش ومكان االعتصام.

من جهته طالب تجمع المهنيين الســودانيين بضرورة 
الكشف عن مرتكبي عملية فض االعتصام الشعبي أمام 
القيادة العامــة. ودعا التجمع لجنــة التحقيق الحكومية 
لتقديــم تقريرها دون تأجيل، مع إطالع الرأي العام على 
جميع المالبســات التي تحــول دون إكمال عملها إذا لم 

يتسنَّ لها إكماله في موعده.
وشــدد البيــان علــى "ضــرورة الكشــف عــن اآلمرين 

الشعب لمطلب إدانة المجرمين"، حسب تعبيره.
فــي المقابــل، أكد رئيس الــوزراء الســوداني االنتقالي 
عبــد اهلل حمدوك  أن العدالــة هي أول شــعارات الثورة 

والمنفذيــن لتلك الجرائم وحــدود أدوارهم وتقديمهم 
للمحاســبة"، محذرا مــن "المماطلة والتعويــل على ما 
وصفهــا بمســاومات الغــرف المغلقة، وانتظار تناســي 

الســودانية. وقــال حمدوك على حســابه فــي "تويتر"، 
بمناســبة الذكــرى األولــى لعملية فــض االعتصام، إن 
تحقيــق العدالــة والقصاص فــي عملية فــض اعتصام 
القيــادة العامــة يعتبر من الثوابت، التــي ال تنازل عنها 

على اإلطالق.
وفــي 3 يونيو/حزيران 2019، فض مســلحون يرتدون 
زيــا عســكريا، اعتصامــا أقامــه محتجــون علــى نظام 
الرئيس السابق عمر البشير أمام القيادة العامة للجيش 

بالعاصمة الخرطوم.
وأســفرت عملية الفض عن مقتل 66 شــخصا، حســب 
وزارة الصحة، بينما قدرت قــوى إعالن الحرية والتغيير، 

قائدة الحراك االحتجاجي، عدد القتلى بـ128.
لت قوى التغيير، المجلس العســكري -الذي  وآنذاك حمَّ
كان يتولــى الســلطة حينهــا- المســؤولية عــن فض 
االعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.

وفــي 21 أغســطس/آب 2019، بــدأ الســودان مرحلة 
انتقالية تستمر 39 شــهرا، يتقاسم خاللها السلطَة كلٌّ 
من المجلس العســكري، وقوى إعــالن الحرية والتغيير، 

وتنتهي بإجراء انتخابات.

الدوحة/ األناضول:
جددت قطر، أمــس، تأكيدها أن الهجمات الســيبرانية 
تهدد األمن والسلم واالستقرار، ودعت إلى اعتماد صك 

دولي ملزم للحفاظ على أمن المعلومات.
جــاء ذلك في بيــان لمندوبة قطر لــدى األمم المتحدة، 
الشــيخة عليــاء أحمد بن ســيف آل ثانــي، بالتزامن مع 
الذكرى الســنوية الثالثة لقرصنة وكالة األنباء القطرية 

وأشــارت إلى "جريمة القرصنــة اإللكترونية، التي رعتها 
دول، واســتهدفت وكالــة األنباء القطريــة في 23 مايو 
)أيار( 2017، وتم من خاللها نســبة تصريحات مفبركة 

إلى قيادة دولة قطر".
وقطعت كل من الســعودية واإلمارات والبحرين ومصر، 
منذ يونيو/ حزيران 2017، عالقاتها مع قطر، ثم فرضت 
عليهــا "إجراءات عقابية"؛ بزعم دعمها لإلرهاب، وهو ما 

)قنا(، قبيل بدء األزمة الخليجية.
وقالت المسؤولة القطرية: "ليس من المبالغة القول إن 
الهجمات السيبرانية قد تهدد السلم واألمن واالستقرار، 

خاصة عندما تستهدف الخدمات الرقمية الحساسة."
وأضافــت: "نشــهد حاليًــا فــي منطقتنا تهديــدًا من 
هــذا القبيل أتى في أعقــاب الهجوم الســيبراني، الذي 

استهدف مؤسسة حكومية هامة في بالدي".

تنفيه الدوحة، وتتهم الدول األربعة بالســعي إلى فرض 
الوصاية على قرارها الوطني.

وتبــذل الكويــت جهودًا للوســاطة بين طرفــي األزمة 
الخليجية، لكنها لم تتمكن حتى اآلن من تحقيق اختراق 
يعيــد األوضــاع إلى مــا كانــت عليه بيــن دول مجلس 
التعــاون الخليجــي الســتة، وهــي: قطر، والســعودية، 

واإلمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان.

بغداد/ األناضول:
أعلنــت األمــم المتحــدة، أمــس، أن 490 متظاهرًا 
قتلــوا و25 اختفــوا فــي االحتجاجات الشــعبية التي 
شــهدها العراق بين أكتوبر/تشرين أول ومارس/آذار 

الماضيين.
وقالــت بعثة األمــم المتحدة بالعــراق "يونامي"، في 
بيان على موقعها اإللكتروني: "منذ اندالع التظاهرات 
أوائل أكتوبر ُقتل 490 ناشًطا وأصيب 7783 آخرين، 
وغالبيــة المتظاهريــن مــن الشــباب العاطلين عن 
العمــل، كانوا يطالبون باحترام حقوقهم االقتصادية 

واالجتماعية".
 23 أفــادت فــي  الدوليــة  العفــو  وكانــت منظمــة 
ينايــر/ كانون ثانــي الماضي، بأن عــدد ضحايا هذه 

االحتجاجات تجاوز 600 قتيل.
وأضافــت البعثة األممية أن "123 شــخصًا )محتجًا( 
اختفــوا بيــن األول مــن أكتوبــر 2019 و21 مارس 
الماضي، وتم العثور على 98 شــخصًا منهم، بينما ال 

يزال 25 في عداد المفقودين".
وأفادت بأن "عمليــات االختطاف واالختفاء وقعت في 

خضم حوادث عديدة تنطوي على انتهاكات وتجاوزات 
إضافية اســتهدفت الناشــطين والمتظاهرين، بينها 
القتــل المتعمــد وإطالق النــار وهجمات بســكاكين 
وتهديــد وترهيب واســتخدام مفرط وغيــر قانوني 

للقوة في مواقع المظاهرات".
وقالــت الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة 
فــي العــراق، جينيــن هينيــس الســخارت، إن "قيام 
الحكومة الجديدة )برئاسة مصطفى الكاظمي منذ 7 
مايو/ أيار الجاري( بتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق 
في الخسائر البشرية واألضرار ذات الصلة، هي خطوة 

حاسمة نحو العدالة والمساءلة".
وأضافت الســخارت، في البيــان، أن "التزام الحكومة 
بتوفيــر العــالج الطبــي للمتظاهريــن المصابيــن، 

وتعويض أسر الضحايا، هو أمر مشجع".
وأجبــر المحتجــون حكومة عادل عبــد المهدي، على 
االســتقالة في األول من ديسمبر/ كانون أول 2019، 
ويُصرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية 
التي يتهمونها بالفســاد وهدر أمــوال الدولة، والتي 

تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

الجزائر/ األناضول:
دعا عبد القادر بن قرينة، وهو مرشح في انتخابات 
الرئاســة الجزائريــة األخيرة، أمــس، إلى "صناعة 

دستور توافقي" لـ"بناء "جزائر جديدة".
وفــي رســالة تهنئــة بمناســبة عيد الفطــر إلى 
"مناضلي" حزبه "حركة البناء الوطني" )إسالمي(، 
قال "بن قرينة" إنه يجب التعاون لـ"صناعة دستور 
توافقي، وبناء مؤسسات تستند إلى اختيار الشعب 
الحر، وتعطي للديمقراطية معناها الحقيقي، الذي 
تجسده إرادة المواطن، وتحميه اجتماعية وعدالة 

الدولة".
وأوضــح أن ذلك ســيكون "من خالل مؤسســات 
تصــون أمانة الشــهداء فــي بناء جزائــر جديدة 
ثوابتية نوفمبرية )ثورة 1 نوفمبر/ تشــرين ثاني 
1954 ضد االســتعمار الفرنســي(، تكــون قِبلًة 

للحريــة واألحــرار، تتطلــع للمســتقبل وال تتنكر 
لموروثها األصيل".

وحــل "بن قرينة" في انتخابات الرئاســة، يوم 12 
ديسمبر/ كانون أول الماضي، في المرتبة الثانية، 

بعد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.
ووزعت الرئاســة علــى الطبقة السياســية، في 7 
مايو/ أيار الجاري، مســودة تعديل دســتوري، من 

أجل مناقشتها وإثرائها.
خبــراء ســتجمع  لجنــة  بــأن  الرئاســة  وأفــادت 
المقترحات التــي تصلها لدراســتها، قبل صياغة 
نهائية للمشروع، وإحالته على االستفتاء الشعبي.

وفــي يناير/ كانــون الثاني الماضــي، أعلن تبون 
اعتزامــه "إجراء تعديــل عميق للدســتور، وإعادة 
النظر فــي منظومة الحكــم"، لــ"بنــاء جمهورية 

جديدة".
ومنذ عــام 2008، أدخــل الرئيس الســابق، عبد 
تعديــالت   ،)2019  :1999( بوتفليقــة  العزيــز 
متتاليــة على الدســتور، عززت صالحيــات رئيس 
الجمهوريــة، مقابــل تقليــص صالحيــات رئيس 

الحكومة.
وتقــدم بوتفليقــة، في 2 أبريل/ نيســان 2019، 
باســتقالته مــن رئاســة الجزائــر، تحــت ضغط 

احتجاجات شعبية رافضة لحكمه. 

طالبان تعلن هدنة 3 أيام في عيد الفطر أردوغان وترامب يتفقان على مواصلة التعاون السياسي 

احتجاجات بالسودان في ذكرى "فّض االعتصام" ومطالب بالقصاص

قطر تدعو إلى "صك دولي ملزم" للحفاظ على أمن المعلومات

األمم المتحدة: مقتل 490 
متظاهًرا واختفاء 25 باحتجاجات العراق

مرشح سابق لرئاسة الجزائر 
يدعو إلى "دستور توافقي "



العيد مدرسة

حكم أداء صالة العيد في البيت

ما حكم التكبير الجماعي في العيد؟

د. إسالم الرملي

د. محمد سليمان نصر اهلل الفرا

تجيب عنه: دار اإلفتاء-األردن

الحمــد للــه الــذي هدانــا لهــذا وما كنــا لنهتدي لــوال أن هدانــا الله، 
اللهم لوالك ما اهتدينا وال صمنا وال صلينا، فثبت القلوب على ما 

وعينا، ودم علينا خيًرا، في رمضان عشنا وتربينا.
الحمد لله الذي بلغنا رمضان وأكمل لنا العدة لنكبره على ما هدانا 

ونشكره. 
فاللــه أكبــر, اللــه أكبر, الله أكبــر، الله أكبر ما صام صائــم وأفطر، الله 

أكبر ما قام قائم وكبر، الله أكبر ما هلل مهلل وعظم.
أحلــى مــا فــي العيد عند األطفــال لبس المالبــس الجديدة وترقب 
تســلم العيديــة مــن األهــل وقــت المعايــدة، فالكبيــر يفهــم العيــد 
ا للوالدين وابتسامة وضحكة وجمعة  فرحة وتواصاًل وصلة رحم وبرًّ
لألهل، والصغير يفهم العيد لعًبا وفلوًسا ووناسة وترفيًها، والكل 
يفــرح بالعيــد، وقــد ســمي العيــد عيــًدا ألنه يعــود كل ســنة، ولدينا 
فــي الســنة عيــدان )األضحــى والفطر(، وحتــي يكــون لعيدنا معنى 
هنــاك كثيــر مــن المعلومــات التربويــة ال بــد أن نذكرهــا ألبنائنا قبل 

العيد وفي أثنائه:
أواًل: نشــرح ألبنائنا أن أعيادنا دائما تأتي بعد عبادة شــاقة ومتعبة، 
فعيد الفطر يأتي بعد صيام وقيام دام ثالثين يوًما، وعيد األضحى 
يأتــي بعــد أداء مناســك الحــج، وفــي ذلــك معنــى عظيــم وهــو أن 
المســلم ال بــد أن يحتفــل ويفــرح بعــد االنتهــاء مــن العبــادة، وأن 
الفــرح فــي حــد ذاته عبادة يؤجر عليها المســلم، ونخبرهم بأن أعياد 
المســلمين تأتــي بعد ركنيــن من أركان اإلســالم، األول ركن الصيام 
والثانــي ركــن الحــج وفي ذلك إشــارة ألهمية الفرح بعــد أداء أركان 

اإلسالم، فهو يوم الجائزة:
، َعــْن َأِبيِه، َقــاَل: َقاَل  روى الطبرانــي َعــْن َســِعيِد بــن َأْوٍس اأَلْنَصــاِريِّ
َم: »ِإَذا َكاَن َيــْوُم اْلِفْطــِر َوَقَفــِت  ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــى اللَّ ــِه َصلَّ َرُســوُل اللَّ
ُرِق، َفَناَدْوا: اْغُدوا َيا َمْعَشَر اْلُمْسِلِميَن ِإَلى  اْلَمالِئَكُة َعَلى َأْبَواِب الطُّ
ْيِل  َربٍّ َكِريــٍم َيُمــنُّ ِباْلَخْيــِر، ُثمَّ ُيِثيُب َعَلْيِه اْلَجِزيَل، َلَقــْد ُأِمْرُتْم ِبِقَياِم اللَّ
ُكــْم، َفاْقِبُضوا  َهــاِر َفُصْمُتــْم، َوَأَطْعُتــْم َربَّ َفُقْمُتــْم، َوُأِمْرُتــْم ِبِصَيــاِم النَّ
ُكْم َقْد َغَفَر َلُكْم، َفاْرِجُعوا  ْوا، َناَدى ُمَناٍد: َأال ِإنَّ َربَّ َجَواِئَزُكْم، َفِإَذا َصلَّ
ى َذِلــَك اْلَيْوُم ِفي  َراِشــِديَن ِإَلــى ِرَحاِلُكــْم، َفُهــَو َيــْوُم اْلَجاِئَزِة، َوُيَســمَّ

َماِء َيْوَم اْلَجاِئَزِة« رواه الطبراني في الكبير وضعفه األلباني. السَّ
ثانًيا: إن ديننا دين الفطرة فاإلنسان يحب الضحك والسرور والطرب 
ولهذا جاء العيد لتسكن فيه النفس وتفرح وتطرب، فالميل للترفيه 
مــن الحاجات األساســية عند اإلنســان، ولكــن اإلضافة التي قدمها 
اإلســالم لنــا أن الفــرح يأتي بعد اإلنجاز والعمــل المميز، ولهذا نحن 
نفرح يوم الزواج وعند الرزق باألبناء وعند النجاح وتحقيق األهداف، 
فالفــرح غالبــا يأتــي بعد تحقيق هــدف كبير أو أمنيــة نتمناها، وهذا 
ــا، والفرح ال يتوقف حتى  الــذي ينبغــي أن نركــز عليــه مع أبنائنا تربويًّ
لــو كان المســلمين يمــرون بأيــام عصيبــة }ُقْل ِبَفْضــِل الّلــِه َوِبَرْحَمِتِه 
ا َيْجَمُعوَن{ )يونس : 58(. فهنيئا لكم  مَّ َفِبَذِلــَك َفْلَيْفَرُحــوْا ُهَو َخْيٌر مِّ

الفرح بطاعة الله.
مثــل  بالعيــد  المتعلقــة  الفقهيــة  األحــكام  بعــض  نعلمهــم  ثالًثــا: 
اســتحباب االغتســال يــوم العيــد واإلفطــار علــى تمــرة قبــل صــالة 
ِه  عيــد الفطــر وصلــة األرحام وزيارة األهل، روى البخــاري َعْن َعْبِد اللَّ
ِبــيِّ صلــى اللــه عليــه وســلم َقــاَل: »َلْيــَس اْلَواِصُل  ْبــِن َعْمــٍرو َعــِن النَّ

ِذى ِإَذا َقَطَعْت َرِحُمُه َوَصَلَها«. ِباْلُمَكاِفِئ، َوَلِكِن اْلَواِصُل الَّ
وأنــه مــن الســنة لبــس الجديــد ووضع الطيــب، ونعلمهــم أنه يحرم 
صيــام أول يــوم في العيــد، ونخبرهم بأنه لو صادف يوم العيد يوم 
الجمعــة فيكــون الواجــب حضور صــالة واحدة بالمســجد، فلو حضر 
صــالة العيــد تصبــح صــالة الجمعــة مســتحبة، وكذلــك نشــرح لهــم 

كيفية صالة العيد.

اِس َعن ُحكِم أَداِء َصالِة الِعيِد ِفي الُبُيوِت بسَبِب اإلجَراَءاِت  كُثَر ُسؤاُل النَّ
؛ مخاَفَة حُصوِل  قاُرِب االجِتَماِعيِّ ِخُذَها َبعُض الُبلَداِن للَحدِّ ِمَن التَّ الِتي تتَّ
الَعــدَوى، وانتشــاِر َفيــروِس كوروَنــا الُمســتجدِّ الــَذي حاصَر بلــداَن العالَم 
قــاِط األرَبــِع  ــاًل ِفــي النِّ أجَمــع، وَقــد كَتبــُت َجــَواب َهــِذه المســأَلِة ُمفصَّ

اِلَيِة: التَّ
الُمصطَفــى ملسو هيلع هللا ىلص  ــَدٌة عــن  ٌة مؤكَّ ُســنَّ هــا  أنَّ العيــِد  َصــالِة  اجــُح فــي  الرَّ  .1
اهــَرِة الِتــي  ]المجمــوع، للنــووي: 5/5[، وهــَي ِمــن َشــعائِر اإلســالِم الظَّ

ينبِغي للُمسلِم أن يحرَص عليَها ًما اسَتطاَع لذلَك َسبياًل.
ِة  ــافعيَّ ــمِس ُمباشــرًة عنَد الشَّ 2. يبدُأ وقُت َصالِة الِعيِد بعَد ُشــُروِق الشَّ
ــماِء قيَد رمٍح  ]نهايــة المحتــاج، للرملــي: 276/2[، ومَن ارتفاِعها في السَّ
عنــَد غيِرِهــم ]حاشــية ابــن عابديــن: 583/1، كشــاف القنــاع، للبهوتــي: 
ــماِء ودخــوِل وقــِت الظهــِر، وِمن  50/2[، وينتِهــي بزوالهــا َعــن كبــِد السَّ
ِل وقِتهــا، وتعجيــُل َصــالِة عيــِد  ِة تأخيــُر َصــالِة عيــِد الفطــِر عــن أوَّ ــنَّ السُّ
اُس من إخراِج صدقِة الِفطــِر قبَل الصالِة يوَم  ــَن النَّ ــى يتمكَّ األضَحــى؛ حتَّ

حِر. الِفطِر، وُيساِرُعوا إلى ذبائحِهم بعَد الصالِة يوَم النَّ
3. ُيَسنُّ الُخروُج ألداِء صالة الِعيِد ِفي الَعراِء؛ لحديِث أِبي سعيٍد الخدريِّ 
ْضَحى ِإَلى  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْخُرُج َيْوَم اْلِفْطِر َواأْلَ رضَي اللُه عنُه قاَل: )َكاَن َرُسوُل اللَّ
اِس،  اَلُة، ُثمَّ َيْنَصِرُف، َفَيُقوُم ُمَقاِبَل النَّ ُل َشْيٍء َيْبَدُأ ِبِه الصَّ ى، َفَأوَّ اْلُمَصلَّ
َيت  ــاُس ُجُلوٌس َعَلــى ُصُفوِفِهْم َفَيِعُظُهْم( ]البخاري: 956[، َوَلو ُصلِّ َوالنَّ

ِفي المَساِجِد َصحَّ ذلَك بإجَماِع أهِل الِعلِم.
ِطع  اِجُح ِمن مَذاِهِب الُعلَماِء أنَّ َمن فاَتتُه َصالُة الِعيِد، أو َلم يســتَ 4. الرَّ
َيَها ِفي  ُه يجوُز لُه أن ُيصلِّ الُخُروَج إليَها بســَبِب ُعذٍر أو مرٍض، ونحِوِه، فإنَّ
ِة ]المجموع،  بيِتِه ُمنفرًدا أو جماعًة، وَهو مذَهُب الُجمهوِر خالًفا للحنفيَّ
للنووي: 26/5[، وقاَل الُخَرِشــيُّ رحمُه اللُه: »ُيْســَتَحبُّ ِلَمن َفاَتتُه َصاَلُة 

َيَها« ]حاشية الخرشي: 104/2[. الِعيِد َمَع اإلَماِم َأن ُيَصلِّ
َماِم  ُه َكاَن إَذا َلْم َيْشَهْد اْلِعيَد َمَع اإْلِ ِلَما ُرِوَي َعْن َأَنٍس رضَي اللُه عنُه، َأنَّ
ــِه ْبــُن َأِبــي ُعْتَبــَة َمــْواَلُه،  ِباْلَبْصــَرِة َجَمــَع َأْهَلــُه َوَمَواِليــِه، ُثــمَّ َقــاَم َعْبــُد اللَّ
ــُه َقَضــاُء َصــاَلٍة، َفــَكاَن َعَلــى  نَّ ــُر ِفيِهَمــا؛ َوأِلَ ــى ِبِهــْم َرْكَعَتْيــِن، ُيَكبِّ َفُيَصلَّ
َها َوْحَدُه، َوِإْن َشــاَء  ٌر، إْن َشــاَء َصالَّ َلــَواِت، َوُهــَو ُمَخيَّ ِصَفِتَهــا، َكَســاِئِر الصَّ

ِفي َجَماَعٍة ]المغني، البن قدامة: 290/2[.
وبنــاًء علــى َمــا َســبَق؛ فــإنَّ مــن حبَســُه الُعذُر عــن الُخــُروِج لَصــاَلِة الِعِيِد؛ 
َر ِفــي  ، وَمــن تعــذَّ كالَمرَضــى، والُمســتَضاِفيَن ِفــي مراِكــِز الَحجــِر الِصِحــيِّ
ِهــم ُشــُهوُدَها بســَبِب ُبعِدِهــم َعــن مواِطــِن إقامِتَهــا، أو َمنِعَهــا ِفي  حقِّ
ِهــم  الُبلــَداِن الِتــي ُيَخــاُف ِفيَهــا انتشــاَر الَعــدَوى؛ فإّنــُه يســَتحبُّ ِفــي حقِّ
أداُؤَهــا ِفــي بيوِتهــم عَلى هيَئِتَها المعهوَدِة، َجماَعــاٍت أو فراَدى؛ إدراًكا 
ُه، والَميســوُر  ــعيَرِة؛ فإنَّ َما اَل ُيدَرُك ُكّلُه ال ُيتَرُك ُجلُّ للَفِضيلِة، وإحَياًء للشَّ

ال يسُقُط بالمعُسوِر.
واللُه تعاَلى أعَلُم.

وصية اليوم: حديث شريف: 
َم  ى اللُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِه َصلَّ َعــْن َأَنــِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: »َكاَن َرُســوُل اللَّ

ى َيْأُكَل َتَمَراٍت«. اَل َيْغُدو َيْوَم الِفْطِر َحتَّ
إذا غضــب أحــد الزوجيــن فليصمــت اآلخــر، وليقبــل كل منهمــا 

اآلخر على ما فيه فإنه لن يخلو أحد من عيب.
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ســيدنا  علــى  والســالم  والصــالة  للــه،  الحمــد 
رسول الله.

رفع الصوت بالتكبير في أيام العيد من الشعائر 
التــي تميــزت بهــا األمــة اإلســالمية عــن بقيــة 
والمقيــد  المطلــق  فالتكبيــر  الســابقة،  األمــم 
فــي عيــدي الفطر واألضحى -ســواء كان فردًيا 
أم جماعًيــا- هــو ســنة مســتحبة، واظــب عليها 
رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم والصحابة 
تعالــى:  اللــه  قــال  وقــد  عليهــم،  اللــه  رضــوان 
َه َعَلى َما َهَداُكْم  ُروا اللَّ َة َوِلُتَكبِّ )َوِلُتْكِمُلــوا اْلِعدَّ

ُكْم َتْشُكُروَن( البقرة/185. َوَلَعلَّ
والمناســب لهذه الشعيرة أن تكون على وتيرة 
واحــدة ومنتظمــة مــن ِقبل النــاس؛ ألن التكبير 
فــي  وأوقــع  صوًتــا،  وأعلــى  أقــوى  الجماعــي 
النفــس مــن أن يكّبر كل شــخص وحــده، وأحرى 
أال يقع االضطراب والتشــويش بسبب اختالف 
األصــوات وتعارضهــا إذا لــم يكــن بصوت واحد، 

ويؤيد ذلك ما يلي:
ــَة رضــي اللــه عنهــا  أواًل: مــا ثبــت َعــْن ُأمِّ َعِطيَّ
ى ُنْخِرَج  ا ُنْؤَمُر َأْن َنْخُرَج َيْوَم اْلِعيِد، َحتَّ َقاَلْت: )ُكنَّ

َض َفَيُكنَّ َخْلَف  ى ُنْخِرَج اْلُحيَّ اْلِبْكَر ِمْن ِخْدِرَها، َحتَّ
ــْرَن ِبَتْكِبيِرِهــْم، َوَيْدُعــوَن ِبُدَعاِئِهْم،  ــاِس، َفُيَكبِّ النَّ
َيْرُجوَن َبَرَكَة َذِلَك اْلَيْوِم َوُطْهَرَتُه( رواه البخاري.

ثانًيــا: قــال اإلمام البخــاري رحمه الله: "كان عمر 
رضــي اللــه عنــه يكبر فــي قبته بمنى فيســمعه 
أهل المســجد، فيكبرون، ويكبر أهل األســواق، 
حتى ترتج منى تكبيًرا. وكن النســاء يكبرن خلف 
أبــان بــن عثمــان، وعمــر بــن عبــد العزيــز ليالــي 

التشريق مع الرجال في المسجد".
أي:  "ترتــج"  قولــه  البــاري":  "فتــح  فــي  جــاء 
تضطــرب وتتحــرك، وهــي مبالغــة فــي اجتمــاع 

رفع األصوات".
كان  التكبيــر  أن  علــى  يــدالن  النصيــن  فظاهــر 

جماعًيا بصوت واحد.
ثالًثــا: قــال اإلمــام الشــافعي رحمــه اللــه فــي 
"األم": "إذا رأوا هــالل شــوال أحببــت أن يكبــر 
الناس جماعة وفرادى في المسجد واألسواق 
والطــرق والمنــازل، ومســافرين ومقيمين، في 

كل حال، وأين كانوا، وأن يظهروا التكبير".
وقــال الحافــظ ابن حجر رحمه الله -بعد أن نقل 

العديــد مــن اآلثــار عــن الصحابــة والتابعيــن في 
تكبير العيدين-: "وقد اشتملت هذه اآلثار على 
وجــود التكبيــر فــي تلــك األيام عقــب الصلوات 
وغيــر ذلك من األحوال... وظاهر اختيار البخاري 
ذكرهــا  التــي  واآلثــار  للجميــع،  ذلــك  شــمول 

تساعده".
وبهــذا نعلــم أن التكبيــر الجماعــي بصوت واحد 
مشروع في أصل السنة، وأنه على فرض عدم 
ورود ظواهــر األدلــة عليــه فليس ثمــة ما يمنع 
منــه، وال تترتــب عليــه أي مفســدة، وال يدعــي 
أحــد أن الذكر بصــوت واحد أكثر أجًرا وأحب إلى 
اللــه، وإنمــا هــو أداء تلقائــي ثبــت فــي الســنة 
وفــي آثــار الصحابــة الكــرام، فــال يجــوز اإلنــكار 
علــى فاعليــه، وتناقــل هــذا الفعــل بيــن أجيــال 
المســلمين من غير نكير أمارة على المشروعية 

أيضا.
ووقــت التكبيــر يبدأ في عيــد الفطر من غروب 
شمس آخر يوم من رمضان )ليلة العيد(، أو من 
ثبوت رؤية هالل شــوال، وينتهي بالشــروع في 

صالة العيد.
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"العيد هو األقصى" يحكي "باكير" هذه العبارة 
ليدلــل علــى حجم حبــه وتعلــق قلبــه وعقله 
بالمسجد األقصى، لكونه يعمل حارسًا له منذ 
ما يربو على 20 عامًا، ويقطن في بيت ال يبعد 

عنه سوى 20 مترًا.
ويقــول باكير لصحيفة "فلســطين"، والكلمات 
بالــكاد تخرج مــن حنجرته: "هــذا العيد حزين 
على كل فلســطين، وخاصة المســجد األقصى 
المبارك، كما شــهر رمضان الــذي افتقدنا فيه 
توافد عشــرات األلوف مــن المواطنين لصالة 

العشر األواخر وعيد الفطر".
تتلعثم الكلمات لدى باكير من شدة حزنه على 
ما آلت إليه أوضاع المســجد األقصى خاصة مع 
قدوم عيد الفطر وعدم أداء الصالة فيه، فيحكي: 
"لم يمر هذا الوضع على األقصى والمقدسيين 
جميعًــا طيلة 20 عامًا التي عملتها في خدمته 

)...( سنة صعبة وفترة غريبة فعاًل".
"األقصــى مغلق والمقدســيون حزينــون جدًّا، 
وغابت هذا العام أبرز معالم االستقبال وتزيين 
أزقــة وحــارات األقصــى كما كل عــام"، يضيف 

باكير.
وكل  لباكيــر  بالنســبة  األصعــب  األمــر  أمــا 
المقدسيين، بحسب كالمه، هو عدم أداء صالة 
العيــد في باحات المســجد األقصــى والتراحم 
والتزاور بين الجميع، ال ســيَّما أنه ســبق ذلك 

عدم قضاء العشر األواخر من رمضان.
في نظرة ســريعة لواقع البلدة القديمة، يروي 
أن األسواق مغلقة وحركة المواطنين "مشلولة" 
-وفــق وصفــه- واألقصى مغلق، والســبب في 
ذلك هو تفشــي فيــروس "كورونــا" في مدينة 
القــدس، وفرحة األطفال غائبــة في هذا العيد، 
ولم يلبسوا الثياب الجديدة كما كل عيد، وصلة 

األرحام مفقودة. 
ويتابع: "بصراحة المشاعر صعبة جدًّا، والعيون 
مدمعــة على األقصى الذي يمر عليه العيد وهو 
خــاٍل من المصليــن ويغيب صلــة األرحام بين 

المقدسيين".
هكذا يبــدو الحال أيضًا لدى المقدســي ناصر 
عبد اللطيــف )50 عامًا( الذي يقطن في البلدة 
القديمة، حيث تنتابه مشاعر الحزن واأللم على 

إغالق المســجد األقصى وعدم أداء صالة العيد 
فيه، كما في كل عام.

ويقــول عبــد اللطيــف لصحيفة "فلســطين": 
"كل األماكــن مغلقة فــي هذا العيــد ومظاهر 
الفرح غائبة، ولــن يتمكن األطفال من الذهاب 
للمالهي والمتنزهات وهو ما يزيد الحســرة في 

قلوب المقدسيين".
ويضيف أن المقدسيين ســيؤدون صالة العيد 
في البيوت برفقة عائالتهم كما فعلوا في صالة 

التراويح طيلة شهر رمضان المبارك.
وبقلب يعتصره األلم، يحكي أن انتشار "كورونا" 
غيَّر مالمح العيد الذي اعتاده المقدســيون في 
كل عام، من حيث التــوادد وصلة األرحام فيما 
بينهم وارتداء األطفال المالبس الجديدة فرحًا 

وابتهاجًا بالعيد.
ويحاول التغلب على حالة الحزن التي ســيطرت 
عليــه كمــا كل المقدســيين بقوله: "ســنصنع 
ألنفسنا وعائالتنا وأطفالنا أجواء في هذا العيد، 
رغــم كل الظــروف الصعبة وعــدم الخروج من 

المنازل".

بها "كورونا" األقصى في العيد.. مظاهر ُيغيِّ

لجسم سليم.. نصائح في أول أيام العيد
غزة/ صفاء عاشور:

في أول أيام عيد الفطر يعود المسلم إلى تناول 
الطعــام فــي أي وقت يريــده، وهو ما قد يجعل 
الجسم يرتبك من كميات الطعام وأنواعها التي 

ستدخل إليه.
الكعــك،  المكســرات،  الحلويــات،  الفســيخ، 
أبــرز  المختلفــة  بأنواعهــا  والعصائــر  الســماقية 

أنــواع الطعــام التــي غالًبــا مــا توجــد علــى موائد 
الفلســطينيين فــي أول أيــام عيــد الفطــر، فهــل 

ا لكل هذا؟ يكون جسم الصائم مستعدًّ

القدس المحتلة- غزة/ نور الدين صالح:
ق بعينيه نحو المسجد األقصى وقبة الصخرة  كان ُيحدِّ
المشــرفة ومــا حولهــا وهــو خــاٍل مــن المواطنيــن مع 
دخــول أيــام عيد الفطر، بعكس األعوام الســابقة التي 

كانت تعجُّ بهم، ال سيما أهل البلدة القديمة.
يأتــي عيــد الفطر هذا العام حزيًنا كما يصفه عمار باكير 
)45 عاًمــا( وهــو أحــد حــراس المســجد األقصــى الذي 

ينحــدر مــن البلــدة القديمــة؛ بســبب إغــاق األقصــى 
ضمــن اإلجــراءات الوقائيــة لتفشــي فيــروس "كورونــا" 

المستجد.

اختصاصي التغذيــة العالجية د. صبحي اليازجي 
يقول: إن أجهزة الجسم في رمضان تأخذ قسًطا 
من الراحة وتتخلص من السموم المتراكمة فيه 
علــى مدار العام، كما أن معظــم الناس في هذا 
الشهر يكون لديها عادات صحية سليمة استفاد 
منها الجسم وال يجوز إهدارها في يوم العيد وما 

بعد رمضان بشكل عام.
صحيفــة  مــع  حديــث  فــي  اليازجــي  وينصــح 
"فلســطين"، بعدم اإلفراط فــي تناول األطعمة 
خاصة ذات السعرات الحرارية العالية دون حرمان 
النفــس من تناول حلويات العيــد مع التدرج في 

تناولها ألن المعدة تعودت صيام ثلثي النهار.
ففــي أول أيام العيد -يضيــف اليازجي- يجب أن 
تكون الوجبات متقاربة مما كان يتناوله الصائم 
فــي رمضان، بحيث تكون وجبة اإلفطار في نهار 
العيد مقاربة لوجبة الســحور وال يتم تأخيرها أو 

حذفها أو إهمالها.
ويشــدد على أن وجبة اإلفطار هي الوجبة األهم 
فــي اليــوم وهــي التي تزود الجســم وتشــحنه 
بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها، فبعد صالة 
الفجر يمكن تناول كوب مــن اللبن والزبادي أو 

الماء مع خمس تمرات أو حبة من الفاكهة.
وبعد صــالة العيد يمكــن تناول وجبــة اإلفطار 
بحيث تكون متنوعة ال إفــراط وال تفريط فيها، 
مع عدم التركيز على نوع من معين من الطعام، 
مثل: رغيف أو اثنين صغيرين من الخبز األســمر 
أو الشعير ثم الخضار والجبنة البيضاء أو بيضتين 
أو خمــس مالعــق لبنــة، ويمكن تنــاول صحن 
صغير من الفول والحمص مع كوب من الزبادي 
أو اللبــن أو الحليب منخفض الدســم، باإلضافة 
إلى ملعقتين من زيــت الزيتون أو ملعقتين من 

األفوكادو؛ وفق إفادته.
ويلفت إلى ضــرورة تعزيز خيارات تناول الفواكه 
الطازجــة أو المجففة بيــن الوجبات وال مانع من 

تنــاول حلويات العيد دون إفــراط حتى ال تتعب 
المعدة وتتعرض لمشــاكل صحية بســبب عدم 

تهيؤ المعدة للوافد من هذه األطعمة.
ويبيــن اليازجي أن كثيرين فــي وجبة الغذاء في 
منتصــف النهــار يحبــون أكل الفســيخ وهو أمر 
مســموح ولكن دون إفراط، فقطعة صغيرة منه 

ويجب أن تكون متنوعة تحتوي على النشــويات 
مثل: كوب ونصف مــن األرز المطهي أو البرغل 
أو الفريكــة أو المفتول ويمكن اســتبدال رغفي 
خبز أســمر بها، وأن تحتوي على البروتينات من 
خالل صدر دجاج، فخذ كامل، قطعتين من اللحم 
الســتيك بحجم كف اليد، سمكة متوسطة، علبة 

تونة أو صحن من البقوليات المطبوخة.
ويذكــر أن الوجبــة يجب أن تحتــوي أيضًا على 
الخضــار المتنوعــة مــن خــالل تنــاول صحــن 
سلطة خضار أو شــوربة خضار، أو تناول الخضار 
المطبوخــة بقليل مــن الدســم، متابعًا: "وبين 
الغداء والعشاء يمكن تناول وجبة خفيفة كقطعة 

من الحلويات مع أهمية تعزيز خيار الفواكه".
ويؤكــد أهميــة أن يكــون اإلنســان حكيمًا في 
تناول الحلويات حتى ال يتعرض جسمه لمشاكل 
صحيــة خاصــة مرضى الســكر والكوليســترول 

والدهون الثالثية والراغبين بفقدان الوزن.
وفيما يخص الحلويات، يقول اليازجي إنه يمكن 
لإلنســان تناول كعكة أو 2-4 قطعة شوكوالتة 
فــي اليوم مع حفنــة من المكســرات التي يجب 
عدم تناولها بكثرة، مــع أهمية إزالة الملح عنها 
حتى ال يصل الجسم أمالح كثيرة في هذا اليوم.

ويتابع: أما وجبة العشاء فيجب أن تكون أخف من 
الفطــور والغذاء ويمكن تنــاول فاكهة مع خضار 
وكوب زبادي، نصف رغيف بيتا مع جبنة أو بيضة 
مع فول، وقبل النوم يمكن تناول حبة إلى اثنتين 

فاكهة مع قليل من الخضار وكوب لبن زبادي.
ويفيــد اليازجــي بأن مــن يقوم بزيــارات كثيرة 
لصلة الرحــم وتقديم التهنئــة ألقاربه يجب أن 
يكون حكيم نفســه فيمــا يقدم لنفســه، فعليه 
توزيع مــا يمكن تناوله مما معــروض عليه عند 
الناس الذين سيزورهم، وينوع فيما يتناوله دون 
إفــراط، وأن يتحلى بالجرأة لقــول ال عند عرض 

المزيد.

خاصــة لمرضى الضغط المرتفــع أو من لديهم 
مشاكل في الكلى، حيث يمكن تناول القليل منه 

مع تعزيز شرب الماء في اليوم بكثرة.
وجبة الغداء

ويشــير إلى إمكانية أن تحتوي وجبة الغداء على 
اللحوم أو األســماك أو البقوليات حســب الرغبة 
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برلين/)أ ف ب(:
أبقى بايرن ميونيخ على رصيده الخالي من الخسارة 
فــي2020 وحافظ على فارق النقــاط األربع مع أبرز 
مطارديه بوروســيا دورتموند قبل قمتهما المُقررة 
يوم الثالثــاء، بعد ثــأره من اينتراخــت فرانكفورت 
)5-2(، فيما تخطي دورتموند مضيفه فولفســبورغ 
-2صفر، أمس، في المرحلة 27 من الدوري االلماني 

لكرة القدم.
ووســط إجــراءات صحيــة صارمــة وقيــود فرضها 
بروتوكــول تطــرق ألدق التفاصيــل، عــادت عجلة 
البوندسليغا األسبوع الماضي للدوران دون جماهير. 
واقيمت مباريات الســبت بعد وقوف الالعبين دقيقة 
صمت حداد على ضحايا فيروس كورونا الذين وصل 

عددهم في المانيا اكثر من 8 االف شخص.
ورفــع بايرن، حامل اللقب في آخر ســبعة مواســم، 
رصيــده إلى 61 نقطة مقابــل 57 لدورتموند، فيما 
انزل باير ليفركــوزن )53 نقطة( مضيفه بوروســيا 

وســجل مارتن هينتيريغر، الهــدف األول الينتراخت 
فرانكفورت )52(، وعاد ليُســجل الهــدف الثاني له 

ولفريقه عند الدقيقة )55(.
وتمكن ديفيس من تســجيل الهــدف الرابع لبايرن 
)61(، قبــل أن يختتم هينتيريغر مسلســل األهداف 
بالهدف الثالث له والخامس لبايرن بالخطأ في مرى 

فريقه اينتراخت فرانكفورت )74(.
هدفان من ظهيرين

وبهدفــي الظهيريــن البرتغالــي رافايــل غيريــرو 
والمغربــي أشــرف حكيمــي، حقــق دورتموند فوزه 
الســادس تواليــًا في أرض فولفســبورغ الســادس 

-2صفر.

ولم يجر المدرب السويســري لوسيان فافر أي تغيير 
على تشكيلة دورتموند التي تجاوزت شالكه برباعية 
فــي الجولة الســابقة، فبقــي اإلنجليــزي الموهوب 
جايدون سانشــو بدياًل وتعافى العب الوسط ايمري 

جان، قبل نزول الثنائي في الشوط الثاني.

مونشــنغالدباخ من المركز الثالث بفــوزه عليه في 
عقر داره 1-3.

وثــأر بايــرن لخســارته المذلــة ذهابــا 1-5 أمــام 
اينتراخــت فرانكفورت في المرحلة العاشــرة، والتي 

أطاحت بمدربه الكرواتي نيكو كوفاتش.
وبعد اعالن بايرن عدم لجوئه الى خيار شــراء عقده، 
بقي البرازيلي كوتينيو خارج تشكيلة المدرب هانزي 
فليــك. وفي ظــل غياب اإلســباني تياغــو المصاب 
وســيرج غنابري لجلوسه بديال، لعب الكرواتي إيفان 

بيريشيتش والفرنسي كينغسلي كومان أساسيين.
فيمــا تابع فرانكفــورت رصيده الســيء خارج ارضه، 
حيث حقق 7 نقاط فقط من اصل 39 ممكنة وخسر 

في آخر 11 زيارة الى ميونيخ.
افتتــح ليــون غوريتســكا التســجيل عنــد الدقيقــة 
)17(، وأضــاف مولــر الهــدف الثاني )41(، وســجل 
ليفاندوفســكي الهدف الثالث )46( رافعًا رصيده في 

ترتيب الهدافين إلى 27 هدفًا.

وغاب عــن دورتموند قائــده ماركــو رويس، العب 
الوســط البلجيكي أكســل فيتل والمدافع الفرنسي 
دان-أكســل زاغــادو الــذي ســيفتقده حتــى نهاية 

الموسم.
وقبــل نحو ربع ســاعة علــى نهاية الشــوط االول، 
ترجــم دورتمونــد افضليته بهــدف أول عن طريق 
رافايــل غيريرو )32(، رافعا رصيده إلى 8 أهداف هذا 
الموســم، بعد ثنائيته في مرمى شــالكه االســبوع 

الماضي.
بــدأ المضيف أكثر خطورة، لكن مع دخول سانشــو 
استعاد دورتموند سيطرته، فمرر االنكليزي المطارد 
من مانشستر يونايتد كرة حاسمة الى حكيمي الذي 

سجل هدفه الرابع هذا الموسم )78(.
ولم يســجل المهاجم النروجي اليافــع إرلينغ هاالند 
)19 عامــا( لدورتموند، مكتفيا برصيــد 10 أهداف 
فــي 10 مباريــات في الدوري بعد انتقاله شــتاء من 

سالزبورغ النمسوي.

مدريد/)أ ف ب(:
لحقت إســبانيا أمس، بألمانيا، مع إعطاء الحكومة 
الضوء األخضر بعودة منافســات دوري كرة القدم 
اعتبارا من األسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو 
القــادم، بعد تعليقها ألكثر من شــهرين بســبب 

فيروس كورونا المستجد.
وخطت إسبانيا بذلك خطوة أساسية نحو عودة بال 
جمهور لمنافسات معلقة منذ منتصف آذار/مارس، 
لتصبــح ثاني بطولــة كبرى فــي أوروبا تســتأنف 
الدوري المحلي للعبة، بعد ألمانيا التي قامت بذلك 

اعتبارا من السبت الماضي.
وقال سانشــيز »في أســبوع الثامن مــن حزيران/

يونيو، اســتئناف المنافســات الرياضية االحترافية 
الكبــرى، الســيما الليغا، ســيصبح مســموحا به«، 
وذلك خالل مؤتمر صحافي أعلن فيه أيضا سلسلة 
إجــراءات إضافية للتخفيف من قيــود االغالق التي 
تم فرضها في األســابيع الماضية للحد من تفشي 

»كوفيد19-«.
واســتأنفت أنديــة الليغــا مطلع األســبوع الحالي، 
التماريــن الجماعيــة بمجموعات صغيــرة في ظل 
إجراءات صحية صارمة، تحضيرا الحتمال استكمال 
الموســم المعلق منذ منتصف آذار/مارس بســبب 

جائحة »كوفيد19-«. 
وســبق لرئيس رابطــة الدوري خافييــر تيباس أن 
أعــرب عن أمله فــي معاودة المنافســات من دون 

جمهور اعتبارا من 12 حزيران/يونيو.
وفي تعليــق على القــرار الحكومي، كتــب تيباس 
عبــر حســابه علــى »تويتــر«، »نحن ســعداء جدًا 
بهذا القــرار، لكنه نتيجة العمل الرائع من األندية، 
الالعبين، المدربين... المجلــس األعلى للرياضة، 

وكل المعنيين«.
وأكــد أنــه »من الضــروري جــدًا احتــرام القواعد 
الصحيــة« لعــودة الــدوري التــي لم يتــم تحديد 

موعدها رسميا بعد.
وعلــى رغــم أنهــا من أكثــر الــدول تضــررًا بوباء 
»كوفيــد19-«، تمكنــت إســبانيا من الســير على 
المسار الذي خطته ألمانيا حيث استؤنفت منافسات 

»البوندسليغا« اعتبارا من 16 أيار/مايو الحالي.
فــي المقابــل، ال تــزال أنديــة اللعبة فــي إنجلترا 
وإيطاليــا تعمــل على نيــل الموافقة للعــودة إلى 
المســتطيل األخضــر، فــي حيــن لجــأت خامــس 
البطوالت الكبرى، فرنســا، الى وضع حد للموســم 
بشــكل مبكر أواخر نيســان/أبريل، وتتويج باريس 

سان جرمان باللقب.

وتوقفت منافســات الليغا اإلســبانية بعد المرحلة 
السابعة والعشــرين من أصل 38، مع تصدر بطل 
الموســمين الماضيين برشــلونة الترتيب، بفارق 

نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد.
ويعود لسلطات كرة القدم تحديد الموعد الرسمي 

النطالق منافسات الليغا.
• التقاط العدوى »شبه مستحيل«

وتأمــل رابطــة الليغا في إنهــاء الموســم بحلول 
أواخر تموز/يوليو، ما ســيتيح لألندية أيضا تفادي 
الخسائر المالية الكبيرة الناتجة عن ضياع إيرادات 
البــث التلفزيونــي. وســبق لتيباس ان قــدّر هذه 

الخسائر بنحو مليار يورو.
وعلقت منافســات الدوري اإلســباني فــي 12 آذار/

مــارس الماضــي، بعد فــرض الحجــر الصحي على 
العبي ريال مدريد، إثر ثبوت إصابة أحد العبي فريق 

كرة السلة في النادي الملكي، بفيروس كورونا.
وبحســب التقاريــر، ســيتم بموجــب البروتوكول 
الســماح بتواجــد 197 شــخصا كحــد أقصــى في 
الملعــب، وســيخضع الالعبــون لفحــوص كشــف 
»كوفيــد19-« فــي اليوم الــذي يســبق المباراة، 
ولفحــص قياس درجــة الحرارة قبل الســماح لهم 

بدخول الملعب يوم إقامتها.

ُيبقي علـى فـارق النقاط الدوري األلماني..
األربـــع مــــع دورتمـــــوند بايرن ميونيخ



االحتـالل يعتـدي علـى المواطنيـن  ...

15
Sunday 24 May 2020 األحد 1 شوال 1441هـ 24 مايو/ أّيار

اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

القديمة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتّلة.
وأفادت مصــادر محلية بأّن المســتوطنين بحماية من قــوات جيش االحتالل 

اعتدوا على المواطنين بالكراسي والهراوات.
كما أفادت باعتداء هجمي نّفذه مســتوطنون ضد عائلة »قفيشة« في منطقة 

السهلة بالقرب من الحرم اإلبراهيمي قبيل ساعات اإلفطار.

غزة/ فلسطين:
أعلنت الكتلة اإلســالمية للمهندســين، أمس، عن اختتام حملة "شركاء 

الخير" إلعانة ذوي المهندسين والمهندسات المعسورين.
وأوضحت الكتلة في بيان صحفي، أن الحملة اســتهدفت  2000 أســرة، 

واستمرت طوال شهر رمضان المبارك.
وأوضحــت أن الحملــة شــملت توزيــع مســاعدات ماليــة لعــدد )110( 
مهندســين بقيمة )50( دوالرًا لكل شخص، و)40( آخرين بقيمة )100( 
شيقل لكل شخص، إضافة لتوزيع )1030( طردًا غذائيًّا بمتوسط )100( 
شــيقل للطرد الواحد، وتوزيع كســوة عيد الفطر لعدد )40( أسرة بقيمة 
)100( شــيقل لألســرة الواحدة، وتوزيع )2040( وجبــة إفطار رمضانية 

لعدد )540( مهندسًا، وتوزيع )20( سلة خضار بقيمة )5( شواقل للسلة 
الواحدة.

وأفــادت الكتلة بإيداع )5000( شــيقل في صندوق الخيــر التابع لنقابة 
المهندســين، مشــيرة إلى توفير فاتورة عالج الثنين من المهندســين، 
وتوزيــع مســاعدات مالية لـــ)74( مهندسًــا بقيمة )200( شــيقل لكل 

مهندس ضمن مبادرة مهندس لمهندس.

غزة/ فلسطين:
احتفلت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
بالشــراكة مــع حاضنــات األعمــال التكنولوجية 
باليوم العالمي لالتصــاالت ومجتمع المعلومات 
2020 والــذي جــاء هــذا العام بعنــوان "برنامج 

التوصيل فــي 2030: تكنولوجيــات المعلومات 
. )SDG(واالتصاالت لصالح التنمية المستدامة

وأوضــح وكيــل وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا 
المعلومات سهيل مدوخ أن االحتفال بهذا اليوم 
يأتــي اســتكمااًل لجهود كبيــرة بذلتهــا الوزارة 
في هــذا المجــال بالتعاون مع جميــع القطاعات 
ذات العالقــة لتســخير االتصــاالت وتكنولوجيــا 
المعلومــات لصالــح التنميــة المســتدامة "فقد 
أثبتــت جائحــة كورونــا أهمية وســائل االتصال 
والتكنولوجيا في حياتنا وأصبحت مكونًا رئيسًــا 
في موضوع التعليم اإللكتروني والعمل عن بعد 

وإدارة االجتماعات والجلسات عن بعد".
وأشــار إلى أنه وبحسب اإلحصاءات فإن )64.5%( 

من األسر الفلسطينية لديها إنترنت، و)96.4%( 
من األسر تمتلك خط هاتف نقااًل واحدًا أو أكثر,  
فــي حين بلغت نســبة األفراد )18 ســنة( فأكثر 
الذين يستخدمون الحاســوب )%85.3(، مشيرًا 
إلى أن هذه النســب تعد جيــدة مقارنة مع دول 
الجــوار. من جانبه قــال رئيس حاضنــة يوكاس 
التكنولوجية د. سعيد الزبدة: إن هذا اللقاء الذي 
يتكرر ســنويًّا بين وزارة االتصــاالت والحاضنات 
والقطــاع الخــاص "إنمــا يدلــل علــى االهتمام 
الواضــح مــن جميع القطاعــات بأهميــة تطوير 

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات".
وأوضح أن عمل حاضنات األعمال يصب في تلبية 
احتياجات االقتصــاد المحلي واحتياجات المجتمع 
وتحقيــق التنمية المســتدامة من خــالل تعزيز 

الشراكة بين كل قطاعات المجتمع المحلي.
بدوره أكد مدير الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت هاني أبو عمرو، أن قطاع 
تكنولوجيا المعلومات "يشــكل أهمية كبيرة في 

وقتنــا الحالي من أجل تحقيق التنمية في شــتى 
المجاالت".

وأضاف أنه وفــي ظل جائحة كورونا برزت أهمية 
قطاع االتصاالت من خالل التقنيات التي تســهم 

في التقليل من انتشار المرض وزيادة التوعية.
في حين أشاد مدير حاضنة األعمال والتكنولوجيا 
بالجامعة اإلسالمية باسل قنديل بجهود الوزارة 
في تنظيــم فعاليات هــذا اليــوم وحرصها على 
تعزيــز الشــراكة مــع الحاضنــات التكنولوجية، 
مشــددًا علــى أهمية أن يأخذ قطــاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات دوره في تحقيق  التنمية 

المستدامة  وخلق فرص عمل في هذا المجال.
وناقــش المجتمعــون دور تكنولوجيا المعلومات 
واالتصــاالت فــي دعــم وتعزيز قطــاع االقتصاد 
وتعزيز االعتماد على االقتصــاد الرقمي، وفرص 
العمل عن بعد والعمل الحر والتجارة اإللكترونية 
وأهميتها في توفير فرص العمل وانعكاس ذلك 

على االقتصاد المحلي.

تونس/ األناضول:
 وجَّه الرئيس التونســي قيس سعيد، أمس، 
تحذيــرا شــديد اللهجة إلــى أنصــار الثورة 
المضادة ومــن "يحنّون إلى الماضي" قائال: 

إن ما يأملونه مجرد "أضغاث أحالم".
وقال ســعيد في كلمة للتونســيين بمناسبة 
عيــد الفطــر، إنه فــي الظروف االســتثنائية 
التي عاشتها البالد بســبب فيروس كورونا، 
"اعتكف كثيرون لترتيب األوضاع وتحقيق ما 

يراودهم من أضغاث األحالم".
وأضــاف أن "بعضهــم مــا زال يحــن إلى ما 
مضى، يحن للعــودة إلى الوراء )عهد ما قبل 
ثــورة 2011(، وآخــرون يهيئــون أنفســهم 
ألنفســهم بمــا يحلمــون وبمــا يشــتهون، 
والبعض اآلخر لألســف دأبهم النفاق والرياء 
والكذب واالفتراء، هم من قال فيهم المولى 

تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض".
وفي الســياق، حذر ســعيد أن "من يســتعد 
للفوضى، بــل ويتنقل من مــكان إلى مكان 
إلضــرام النــار في ممتلــكات هذا الشــعب، 
فســيكون بالتأكيد أول من سيحترق بألسنة 

لهيبها".
وأكمــل: "شــعبنا لــم يطالــب إال بحقه في 
الحياة، التونســي ال يريد أن يكــون مواطنا 
يــوم االقتــراع، ونصــف مواطن بعــد ذلك، 
إنــه يريد أن يكون مواطنــا في وطن له فيه 

كل الحقــوق، ال يكون ســاكنا لبيــت يقطنه 
باإليجار".

وتابــع: "هناك من ال يطيب له إال العيش في 
الفوضى، فوضى الشارع، وفوضى المفاهيم، 
وقوانينهــا  مؤسســاتها  للدولــة  ولكــن 
وللمواطنيــن حقوقهم، وهي ليســت مجال 
ســجال أو ســوقا للصفقــات التي تبــرم في 

الصباح وفي المساء".
وشــدد سعيد على أنّه "كان يمكن الرد على 
مــن يفتعلون القضايــا الوهميــة بأكثر مما 
يتصورون )دون تســميتهم(.. ولكن االختيار 

كان دائما هو الحــرص على القيم األخالقية 
قبل الحرص على تطبيق القانون".

واعتصــم نــواب "الحــزب الدســتوري الحر" 
)معارض/ دســتوري ليبيرالــي/ 6 نواب من 
217( لمدة أســبوع، تحت قبة البرلمان، إثر 

رفض طلب تقدموا به لعقد جلسة استجواب 
لرئيس البرلمان راشد الغنوشي.

غيــر أن النواب فضــوا اعتصامهم بعد قبول 
البرلمــان للطلب، وإعالنه عقد جلســة حوار 
مع الغنوشي، للحديث عن مواقفه السياسية 
اإلقليمية، خاصة الملف الليبي، في 3 يونيو/ 

حزيران المقبل.
وخالل األيام الماضيــة، زعمت تقارير إلعالم 
ســعودي وإماراتي، أن الغنوشــي حقق ثروة 

مالية ضخمة منذ عودته إلى تونس.
ويرى مراقبون أن الحملة تهدف إلى الوقيعة 
بين البرلمان والرئاســة فــي تونس، وإثارة 
معــارك جانبية بين الكتل رغبــة في تفكيك 
مؤسسات الدولة، فيما يعتبرها خبراء محاولة 

للتغطية على الفشل في ليبيا.
وإثر الحملة، تقدّم الغنوشي األربعاء، للنيابة 
العامــة بعدد مــن القضايــا العدلية في حق 
أشــخاص ومؤسســات تعمدت نشر إشاعات 
وأكاذيب، بحسب ما أوردته النائبة عن كتلة 
حركــة النهضة )54 مقعدا( يمينة الزغالمي، 

عبر صفحتها على فيسبوك.

الكتلة اإلسالمية 
للمهندسني تختتم حملة 

"رشكاء الخري" اإلغاثية

بالشراكة مع حاضنات األعمال التكنولوجية
االتصاالت تحتفل باليوم العاملي لالتصاالت ومجتمع املعلومات 2020

األسري جنازرة يواصل إرضابه رئيس تونس ألنصار الثورة املضادة: أضغاث أحالم
املفتوح عن الطعام لليوم 13

الخليل/ فلسطين: 
يواصل األسير سامي جنازرة )47 عاما( إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 
الثالث عشــر تواليًا؛ رفضا العتقاله اإلداري المستمر منذ أيلول/ سبتمبر 

.2019

وأفاد نادي األسير، في بيان له، مساء أمس، بأن سلطات االحتالل تواصل 
احتجاز األســير جنازرة في ظروف عزل قاســية في سجن "أيال"، حيث نُقل 
إليه أخيرًا من ســجن "النقب الصحراوي"، الفتا إلى أن إضرابه هو الثالث 
الذي يخوضه منذ عام 2016، علما أنه تعرض لالعتقال ســبع مرات على 

األقل منذ عام 1991.
وأشــار إلى أن األســير جنازرة وزوجته ريمــا رُزقا اليــوم بطفلهما الرابع 
)محمــد(، علمــا أنه أب لثالثة أطفــال آخرين أكبرهم فــراس )17 عاما(، 

ومحمود درويش )13 عاما(، وماريا )9 أعوام(.
واألســير جنازرة من مخيــم الفوار فــي الخليل، يواجه سياســة االعتقال 
اإلداري منذ ســنوات، كمئات األســرى الفلســطينيين، ومنذ مطلع العام 
الجاري 2020 استمر االحتالل في تنفيذها، رغم انتشار وباء "كورونا" وما 

فرضه من جملة من التخوفات على مصير األسرى.

القدس المحتلة/ صفا:
عاشــها  التــي  الصعبــة  األجــواء  رغــم 
المقدســيون فــي ظــل جائحــة كورونــا، 
والتشديدات والقيود التي فرضتها إجراءات 
مكافحــة الفيــروس على حركتهــم فإنهم 
يســتعدون الســتقبال عيد الفطــر المبارك 

بتفاؤل. 
وشــهدت أســواق البلدة القديمة بالقدس 
المحتلة في األيام األخيرة من شهر رمضان 
الفضيل انتعاشــا في الحركة الشرائية، بعد 
إغالق دام 50 يومًا، بسبب جائحة كورونا.

وفي أثناء شــراء المواطنــة نجوى المصري 
)52 عاما( من سكان باب الساهرة حلويات 

من شــارع الواد بالبلــدة القديمة بالقدس 
قالت لمراســل "صفــا": "القــدس والبلدة 
وبخير، وسنشــتري  مفتوحتــان،  القديمــة 

المالبــس والطعام والحلويــات، الحمد هلل 
يوجد عيد".

وتضيــف: "اإلنســان يريــد أن يعيش رغم 
الظروف الصعبة، والنــاس ضاقت بالعيش 

من وجودها بالمنازل".
وتؤكد المصري أنها "ســتحتفل بالعيد في 
مدينــة القــدس رغم الوباء، بعــد أن خفت 
القيود على الحركة، وتمكنا من الخروج من 

المنازل والتوجه إلى األسواق للشراء".
وتشــير إلى أن أســعار المالبس أفضل من 

السابق، إذ يوجد تخفيض في ثمنها.
من جانبه يوضح الشــاب المقدسي محمد 
دكيــدك أن األجواء بالقدس أصبحت شــبه 
طبيعيــة بعــد أن خــف خطــر انتشــار وباء 

كورونا في المدينة.
ويلفت المقدســي بالل حمامي في حديثه 

لـ "صفا" إلى أن األوضــاع بالقدس صعبة، 
قائــاًل: "لــم نشــعر بشــهر رمضــان، ألن 
المسجد األقصى والمساجد مغلقة، وبسبب 
وباء كورونا واألوضاع المعيشــية الصعبة، 

والحركة الشرائية في األسواق خفيفة".
ويضيف: "األوضاع الصعبة أثرت على الناس 
فــي ظل جائحــة كورونا، بســبب مكوثهم 
ببيوتهــم لمــدة طويلة دون أشــغال، ولم 

يعد هناك أي بهجة الستقبال عيد الفطر".
معاناة تجار القدس

ورغم تفاؤل المقدســيين بعيد الفطر فإن 
وضع التجار يختلف بســبب إغالق محالهم 
التجاريــة ألكثــر مــن 50 يومــا، والقيود 
والتشــديدات التــي فرضــت عليهــم، في 
وقت لم ينفع تخفيــف القيود في تعويض 

خسائرهم.

ويلفت اللحام عنان الصباح في ســوق خان 
الزيــت بالبلدة القديمة بالقــدس إلى أن 
وباء كورونا وإغالق المســجد األقصى أثرا 
نفســيا واقتصاديــا على الســكان، وبلغت 

خسارة التجار 75 %.
ويقول الصبــاح: "ال يوجــد معنى للقدس 
دون المســجد األقصــى، فالوافــدون إلى 
المدينة يتوجهون بالمقدمة إلى المسجد 

األقصى ثم إلى األسواق للشراء".
ويشير إلى أن األسعار لم تشهد أي اختالف 
أو ارتفاع عن الســابق، ويوجد عرض لكن 

ال يوجد طلب.
 أمــا تاجر المكســرات وديــع الحلواني في 
باب العامود، فيقول لمراسل وكالة "صفا" 
إن "المواطن المقدســي ال عيد له في هذا 

الوضع".

ويبين أن األوضاع االقتصادية والمعيشية 
الصعبــة للمواطن المقدســي حالت دون 
الشــعور بأجــواء العيد في أســواق البلدة 
القديمــة بالقــدس، التــي تشــهد حركة 
شــرائية خفيفة على المالبــس واألحذية 

والمكسرات والمواد الغذائية.
ويوضــح أن التاجر المقدســي كان يعاني 
مســبقا من األوضاع االقتصادية الصعبة، 
إال أن انتشار وباء كورونا زاد الوضع سوءا، 
حيث أغلقت األســواق وأصبح وضع التاجر 

صعبا للغاية.
لــن  المقدســيين  إن  الحلوانــي  ويقــول 
يعيشــوا شــعائر عيد الفطر المبارك دون 
الصالة في المســجد األقصى والمســاجد، 
وفي ظل األوضــاع االقتصادية والمعنوية 

الصعبة.

مقدسيون يستعدون الستقبال عيد الفطر بتفاؤل والتجار يشتكون
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عيدنا: »إن مع العرس ُيرًسا...«
»تقبــل اهلل صيامكم، وقيامكم، ودعاءكم، وكل عام وأنتم بخير وإلى اهلل أقرب«. 

هذا ما تقوله صحيفة فلســطين لقرائها، والعاملين فيها، ولشــعبنا الفلسطيني، 
والعربي، والمسلم.

عيدنا في فلسطين في هذا العام ليس كأي عيد مضى في أعوام سابقة؛ نحن في 
هذا العيد محاصَرون بكورونا، ومحاصَرون بخطط ضم األغوار والمســتعمرات، 
ومحاصَرون بسياســة باهتة منــاورة متنمرة لرئيس الســلطة، فضال عن حصار 
االحتالل، وحصــار البطالة، وتدني فرص العمل، وإغــالق الجامعات، والمدارس، 
والمساجد، إضافة إلى توافر معلومات تشير إلى أنه قد تشدد الحكومة اإلجراءات 

في العيد وبعد العيد بسبب عودة خطر انتشار الفيروس.
فــي هذه األجواء القاتمة والرمادية نبحث عن منطقة مشمســة، أو عن ضوء في 
آخــر النفق، لعلنا نجد أمال في حياةٍ أفضل، وأياٍم أكثر ســعادة. يتجه شــعبنا إلى 
العيد، وإلى صلة األرحام، والتكافل رغم هذه الظروف القاسية، ولكن قلبه يعتصر 
ألمًا ال لهذه الحصارات المؤلمة، ولكن لفشــل قيادة منظمة التحرير في التعامل 
مع مســتجدات ضم األغوار، وفرض السيادة الصهيونية عليها، وفشلها في جمع 

كلمة الفصائل والشعب على قرار واحد، وهدف واحد، وإجراءات عملية موحدة!
حين رفضت حماس والجهاد حضور االجتماع القيادي كانتا تنظران لضرورة تغيير 
سياســة التفرد، وضرورة إجبار عباس على دعوة اإلطار القيادي لمنظمة التحرير، 
ولكنهما فشلتا في تحقيق مطلبهما، ألن عباس لم يلتفت إليهما ومضى وحيدا!
وحين قررت الجبهة الشــعبية حضور االجتماع القيــادي كانت تهدف إلى إيصال 
موقفهــا من داخل االجتمــاع ، وإقامة الحجة على الرئيس، فكانــت النتيجة أنها 
فشــلت في أداء رسالتها، وانسحب ممثلها من االجتماع بعد أن تنمر عليه رئيس 

السلطة، رئيس االجتماع القيادي، وهكذا أيضا مضى الرئيس وحيدا؟!
هنا نســأل: كيف لمن يعمل وحيدا بال فصائل شــعبه وقادتــه اآلخرين أن يحقق 
نتائج محترمة في مواجهة خطط الضم، وبدهيات العمل السياســي تقول إن يدا 
واحــدة ال تصفق، وفتح دون الفصائل كرجل بال يديــن، ومنظمة دون الفصائل 

كـ ال منظمة.
والخالصــة تقول: إن عيدنا على المســتوى الوطني مغمس بالحصار، والفشــل، 
والنكــد، وقلــة ما في اليد، ومــع ذلك نقول: ال بــد من إقامة العيــد، وال بد من 
نظــرة متفائلــة نحو التغيير تعتمــد أوال وأخيرا على اهلل الذي جعــل لنا عيدا بعد 

شهر رمضان.
كل عــام وأنتم بخير، أعاده اهلل علينا وقد رُفع الحصار، وتراجعت البطالة، وماتت 
الروح القيادية الفردية، وعاشت الروح الجماعية فينا جميعا. »إن مع العسر يسرًا، 

إن مع العسر يسرًا«.

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

أبو ظبي/ األناضول:
قال مركز الفلك الدولي إن الدول التي أفطرت السبت ربما أخطأت برؤية 

كوكب عطارد ظنا منها أنه هالل شهر شوال.
وأضــاف المركز، فــي تغريدة عبــر »تويتر«، أنه تلقى استفســارات حول 
إعالن بعــض الدول اإلفريقية رؤية الهالل مســاء الجمعة الماضية، رغم 
غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم اإلسالمي؛ ما يجعل رؤية 

الهالل أمرا مستحيال.
وردا على تلك االستفســارات، أجــاب المركز بأن »كوكبي الزهرة وعطارد 
كانا موجودين فوق األفق الغربي وبشــكل متقارب جدا والفت للنظر كما 
هو مبين في الصور المرفقة، وقد يكون هذا هو السبب«، في إفطار تلك 

الدول السبت.
ونشــر المركز صورة توضح موقع القمر تحت األفق لحظة غروب الشمس 
يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق األفق الغربي، وذلك 

كما يظهر من غرب إفريقيا.
وخالفا ألغلبية دول العالم اإلســالمي، أعلنــت دول مثل موريتانيا ومالي 
والنيجر، ثبوت رؤية هالل شوال، مساء الجمعة، لتعلن أن السبت هو أول 

أيام عيد الفطر.
ومركــز الفلك الدولي هو مركز علمي رســمي يتخذ مــن مدينة أبوظبي 
مقــرا لــه، يعنى بالشــؤون الفلكية، ويضــم المركز فــي عضويته خبراء 

ومتخصصين بعلم الفلك في شتى مجاالته.

جاكارتا/ رويترز:
قد تلجأ حديقة حيوان في إندونيســيا إلى ذبح 
بعــض الحيوانــات وتقديمها طعامــا للبعض 
اآلخــر، مثل نمور ســومطرة وجــاوة، وذلك إذا 
نفد ما لديها من طعام خالل األشــهر المقبلة 
بعــد أن أجبرها وبــاء فيــروس »كورونا« على 

إغالق أبوابها أمام الزائرين.
وبينما تحصل حيوانــات الحديقة البالغ عددها 
850 علــى كميات طعــام أصغر مــن المعتاد، 

تفكــر حديقة الحيوان في »أســوأ االحتماالت« 
بذبح بعض الحيوانــات إلطعام البعض اآلخر، 
حيث تتوقع نفاد الطعام منها في يوليو/ تموز.
وكانت حديقة حيوان باندونج، رابع أكبر مدينة 
إندونيســية، والتي كانت تحقق دخال شــهريا 
يبلغ في المتوســط 1.2 مليــار روبية )81744 
دوالرا( قد أغلقت في 23 مارس ضمن إجراءات 

العــزل العام فــي البالد فــي مســعى الحتواء 
انتشار الفيروس.

وقال المتحدث باسم الحديقة سولهان سيافي 
»لدينــا نحو 30 مــن األيائل المرقطــة، وقمنا 
بتحديــد كبار الســن منها وتلــك التي لم تعد 
قــادرة على التكاثر ليتم ذبحها للمحافظة على 
الحيوانات آكلة اللحوم مثل نمر سومطرة ونمر 
جــاوة«. وأضاف أن بعــض الطيــور، بما فيها 

األوز، قد يجري ذبحها أيضا.
وأصبحت مجموعة من الســنوريات الكبيرة في 
الحديقة، ومن بينها نمر من جزيرة ســومطرة 
مهدد باالنقراض يعرف باسم )فيتري(، تحصل 
علــى 8 كيلوغرامات من اللحم كل يومين بدال 
مــن 10 كيلوغرامات كانت تحصــل عليها في 

السابق.
وذكــر ســيافي أن الحديقــة تحتــاج ألكثر من 

400 كيلوغــرام مــن الفواكه كل يــوم و120 

كيلوغراما مــن اللحم كل يومين، مشــيرا إلى 
أنهــا تعتمد حاليــا على التبرعــات لإلبقاء على 

الحيوانات حية.
وقــال آيب ســيف الدين، المســؤول عن رعاية 
إنســان الغــاب، إن هــذه الحيوانــات األوليــة 
المهددة باالنقراض يمكن أن تدخل في موجة 
غضــب وتبدأ فــي قذف األشــياء إذا لم تحصل 

على ما يكفيها من الطعام.
وأضــاف »لقد نفد الطعام لكنهــا ال تزال تريد 

المزيد منه«.
وتقدر جمعيــة حدائق الحيوان اإلندونيســية، 
التــي طلبت المســاعدة مــن الرئيــس جوكو 
ويدودو، أن 92 فــي المئة من حدائق الحيوان 
الستين في البالد يمكنها أن تستمر في إطعام 

حيواناتها حتى نهاية مايو/ أيار فقط.

 برن/ وكاالت:
عندمــا يخــرج النحل من الســبات الشــتوي يحتاج إلــى جمع اللقــاح إلنعاش 
مســتعمراته، لكن إن اســتيقظ النحل في وقت أبكر فإنه لــن يحظى بالكثير 
من األزهار.  وفي دراســة نشــرت أخيرا في جامعة »ETH Zrich« السويسرية 
اكتشف العلماء أن النحل يدفع النباتات ألن تزهر قبل أوانها، من خالل إحداث 

ثقوب في أوراق النباتات، وفقا لما نقلته مجلة »ساينس« العلمية.
وعن طريق الصدفة، اكتشف الباحثون في الدراسة التي خصصت أصال للبحث 

في طرق استجابة النحل للروائح المختلفة الصادرة عن النباتات. 
وأضيف النحل الطنان إلى مجموعة الدراســة داخــل بيت زجاجي، والحظوا أن 

هذا النحل يقوم بإحداث ثقوب نصف دائرية في أوراق النباتات. 
فــي البداية ظن الباحثــون أن النحل يقوم بذلك كي يشــبع جوعه، إال أنه لم 
تكن هنالك مؤشــرات بأن النحل كان يأخذ األوراق معه إلى المســتعمرات، أو 

أنه كان يتغذى على العصارة المستمدة من قطع األوراق. 
وخلــص العلماء خــالل مراقبتهم لنحل العســل أن المســتعمرات التي تملك 
كميات أقل من الغذاء بادرت إلى إتالف األوراق بشكل أكبر، وهذا دفع النباتات 

إلى اإلزهار مبكرا لتزويد اللقاح للمستعمرات الجائعة. 
ويعود الســبب فــي اإلزهار المبكر إلــى أن النباتات عندما تستشــعر إصابتها 
بمــرض أو وقوع جفاف فإن تلك التهديدات تحفزهــا على اإلزهار قبل أوانها، 
لكن الدراســة وثقت المرة األولــى التي تقوم فيها حشــرات ملقحة بالتحكم 

بدورة حياة النباتات.

»الفلك الدويل«: دول 
إسالمية أفطرت السبت

 رمبا لرؤية عطارد

حديقة حيوان إندونيسية قد تضطر لذبح بعض حيواناتها إلطعام أخرى

اكتشاف حيَّ العلامء..
ز النباتات  النحل الجائع ُيحفِّ

 عىل اإلزهار مبكرًا 

لندن/ األناضول:
جمــع بريطاني مســلم، عمــره قرن، ويلقب بـــ »البطل«، أكثر مــن 200 ألف جنيه 
إســترليني )أكثــر من 243 ألــف دوالر(، تبرعات مــن أجل المتضرريــن من جائحة 
فيروس كورونا. وأطلق »دابيرول إسالم تشاودري«، المسلم ذو الـ 100 عام، حملة 
تبرعات عبر تحدي المشــي 100 دورة في حديقة منزله، التي يبلغ طولها 80 مترا، 

وهو صائم خالل شهر رمضان المبارك.
وقال »تشــاودري« لوكالة »األناضول: أنه »قرر المشــي أمام منزلــه، رغم صيامه، 
بهدف جمع 1000 جنيه إســترليني لضحايا الفيروس في كل من المملكة المتحدة 

ومسقط رأسه بنغالديش، لكنه حقق هذا الهدف خالل الساعات الثماني األولى«.
وأضــاف أن »الصوم ألهمه، وكان يشــعر أن صحته كانت تتحســن بفضل الصوم، 

السيما خالل فترة اإلغالق العام«.
وأكــد الرجل المعمر أنه »ســيواصل المشــي في حديقته وجمع األمــوال حتى بعد 
انتهاء شهر رمضان بهدف تمويل جمعية »التزام األسرة الرمضانية )RFC(«، التي 

تجمع التبرعات بالتعاون مع منظمات خيرية أخرى.
وحول قواعد التباعد االجتماعي، قال »تشــاودري« إنه »يجب على المسلمين التقيد 
بالصالة بشــكل فردي، وذلك التزاما منهم باإلجــراءات االحترازية الالزمة للحد من 
انتشــار الفيروس فــي البالد«. وأضاف »ســأحتفل بإذن اهلل بحلــول عيد الفطر مع 

عائلتي في المنزل، مع مراعاة التباعد االجتماعي«.
ولــد »دابيــرول تشــاودري«، فــي 1 ينايــر/ كانــون ثــان 1920، بوالية »آســام« 

البريطانية، التي أصبحت في عام 1971 بنغالديش مستقلة.
وفــي عام 1957، انتقل »تشــاودري« إلى لندن لدراســة األدب اإلنجليزي، وانتهى 

به المطاف كزعيم مجتمع محلي، واستقر في منطقة »سانت ألبانز«، شمال لندن.
وكان »تشاودري« مسؤوال عن العديد من المشاريع االجتماعية، وجمع التبرعات لدعم 
نضال بنغالديش من أجل االســتقالل. وهو شــاعر بارع، نشر أكثر من 1000 قصيدة 
شــعرية. وحتى عصر أمس، وصلت صفحة جمع التبرعات الخيرية لـ »تشاودري« على 

موقع »justgiving.com«، إلى مبلغ مذهل قدره 209 آالف جنيه إسترليني.

ر  بريطانيا.. مسلم ُمعمِّ
يجمع 243 ألف دوالر لضحايا كورونا


