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محافظات/ فلسطين:
هدمت قــوات الحتالل اإلســرائيلي، أمس، منزًل 
ومنشآت ســياحية وجرفت أراضي زراعية واعتقلت 
خمســة مواطنين في محافظات الضفــة الغربية 

المحتلــة. ففــي مدينــة نابلس هدمــت جرافات 
الحتــالل منتجعًا فــي بلدة زواتا غــرب المدينة، 
ومنشأة سياحية قيد اإلنشــاء في بلدة سبسطية 
شــمالها. وقال رئيس مجلس قــروي زواتا حافظ 

عليوي: إن قــوات الحتالل اقتحمت منطقة العين 
في البلدة، وشرعت في هدم منتجع "مكسيم لند" 

السياحي تعود ملكيته للمواطن وضاح 
عبــد الحق. من جانبه قال رئيس بلدية 

اعتقل 5 مواطنين
االحتـالل يهـدم منــزاًل ومنشـآت سيـاحيــة

ويـجــرف أراضَي زراعـيــة فــي الضــفـــة

أبو ظريفة لـ"فلسطين": 
ال يمكن مجابهة خطة "ترامب"

إال بـمــواجهـــة شـــامــلــــة
غزة/ يحيى اليعقوبي:

قال عضو المكتب السياســي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طالل أبو 
ظريفة: »إنه ل يمكن النفكاك عن الحتالل اإلســرائيلي، ومجابهة 
خطــة »ترامب نتنياهــو التصفوية« بكل تجلياتهــا على األرض، إل 

وفق اإلجراءات الوقائية
ر فـتــح األوقـــاف ُتقــرِّ

المساجد ألداء صالة الجمعة 
غزة/ فلسطين:

أكدت وزارة األوقاف والشــؤون الدينية في غزة اســتمرار قرارها المتعلق بفتح 
المســاجد إلقامة صــالة الجمعة فقط، وفــق اإلجــراءات الوقائية 
والضوابــط التي تــم اتخاذها في صالة الجمعــة الماضية والعيد، 

بعد إعالن فتح أبوابه األحد القادم
تحديد أعداد المصلين باألقصى.. 

هل تفجر الغضب المقدسي؟
القدس المحتلة-غزة/ جمال غيث:

في الوقت الذي أعلن فيه مجلس األوقاف والشــؤون والمقدســات اإلسالمية، 
عن فتح أبواب المســجد األقصى أمام المصلين يوم األحد المقبل، 
بعد إغالق استمر أكثر من شــهرين نتيجة انتشار فيروس كورونا، 

نــزال: منــع ُأَسر المعتقليــن فـــي 
السجون السعودية من زيارة ذويهم

بيروت/ فلسطين:
قــال نائــب رئيس حركة حماس في الخــارج، محمد نزال، إّن ُأسَــر المعتقلين 

الفلسطينيين في السجون السعودية، على خلفية تأييدهم للمقاومة 
الفلســطينية، البالغ عددهم 65 معتقاًل، قد مُنعوا من زيارة ذويهم 

الكيلة: 5 إصابات جديدة 
بفيروس "كورونا في الخليل

رام اهلل/ فلسطين:
أعلنت وزيرة الصحة في حكومة اشــتية، مي الكيلة، تسجيل 5 إصابات جديدة 

بفيــروس كورونــا في بلــدة بيــت أول بمحافظة الخليــل، جنوبي 
الضفــة الغربية المحتلة. وبينت الكيلة في بيان صحافي، أمس، أن 

جرائم قتل واشتباكات مسلحة خالل 48 ساعة
قضاٌء متردٍّ ومحاسبٌة غائبٌة.. 
مؤشرات على واقع خطير بالضفة

"التعليم": آلية جديدة في قاعات 
امتحان "التوجيهي" بسبب كورونا

غزة/ جمال غيث:
قالت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة إنها ســتتبع آلية جديدة في قاعات 

امتحانــات الثانويــة العامــة »التوجيهي« التي تنتظــم خالل أيام، 
وذلك في ســياق الحتياطات لمكافحة وباء كورونا. وذكر مدير عام 

رام اهلل- غزة/ رامي رمانة:
أن  اقتصاديــان  اختصاصيــان  رأى 
اســتعادة النشــاط القتصــادي في 
محافظــات الضفــة الغربيــة عقــب 
فيــروس  مكافحــة  إجــراء  تخفيــف 
"كورونا"، يعتمد على حجم التدخالت 
الدوليــة،  والمســاعدات  الحكوميــة 
محذريــن مــن أن عــودة الحتــالل 

المرض  واألردن لمواجهة 
تراجــع  مــن  ســيعمق 

تـخـفيـــف إجــراء مـكـافـحـــة »كـــورونـــا«.. هــل
يوقـــف التـــراجـع االقـتـصـــادي فــي الضفـــة الغربــيـــة؟

"كورونا" يتفشى 
في أمريكا الالتينية 
وتحذير من كارثة 

غذائية بالشرق األوسط
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عودة الحياة بشكل شبه طبيعي في مدينة رام اهلل أمس       )أ ف ب(
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تدهور صحة األسير
"أبو وعر" المصاب بالسرطان

جنين/ فلسطين:
أفاد نادي األســير، أمس، بأن تدهورًا جديدًا طرأ على الوضع 
الصحي لألســير كمال أبو وعر من بلدة قباطية في جنين، من 

جــرَّاء إصابته بورم ســرطاني فــي الحنجرة. وذكر 
النادي، في بيان، أمس، أن األســير »أبو وعر« الذي 

"الجنائية الدولية" تطلب من 
السلطة توضيًحا حول قطع 

العالقة مع االحتالل
رام اهلل/ فلسطين:

طلبت المحكمة الجنائية الدولية، أول من أمس، من الســلطة 
توضيحًا و»معلومات إضافية« بشــأن قرار الرئيس 
محمود عباس التحلل من التفاقات مع )إســرائيل( 
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فلسطيني يقف قبالة منزله الذي هدمته قوات الحتالل اإلسرائيلي شرق مدينة نابلس أمس    )األناضول(
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 بقلم / 
األب منويل مسلم

الفلسطينيون ُمَعطرون 
بعطر األقصى والقيامة

أيها المطبعون المتخاذلون مع الكيان الصهيوني، إن كنتم تعتقدون 
أن الكيــان الصهيونــي جوهرة رماهــا قدرُها على مزبلة فلســطين 
وتبحثــون عنها لتجعلوهــا قالدة في أعناقكم، ســترون بوضوح حين 
تعثــرون عليها وترفعونها وتغســلونها وتقبلونهــا أن هذه الجوهرة 
»فالصــو« مزيفة، وأنهــا مجرد دناديــش أطفال ال غير. إن الشــعب 
الفلســطيني المجاهــد المقــاوم المحاصَر هو جوهرة العــرب وَأوْلى 
ِبكم أن تبحثوا عنه وعن سجنائه ومشرديه ومُبْعَديه وأسر شهدائه 
ومُعَوقيــه وأرامله ومقاوميه وعن قدســه ومقدســاته وتســيروا في 
مدنــه على خطى األنبياء والفاتحين المســلمين. تعالوا وانظروا كيف 
أن الشــعب الفلســطيني ملقى على قاذورات الكيان الوحشي ومزابل 
ســجونه العفنة. إن أتيتم ستشتمون رائحة أبناء فلسطين المعطرين 

بعطر األقصى والقيامة.
نحــن نَعَْلــم أن أحرار العــرب فقط ســيأتون »وَعََلــى ُكل ضَامٍِر 
يَْأتِيــنَ مِن ُكل َفج عَمِيٍق« وهــم بُعْدُنا القومي العربي، أما أنتم 
فســنرثي لحالكــم ألنكم ترتمون فــي أحضان حثالة شــعوب العالم. 
سيســحق الحق الفلســطيني ومقاوموه األشــاوس باطل الصهيونية 
الهمجية، وسيزيلون القاذورات التي لملمها االستعمار ورمى بها على 

أرض المسيح واإلسراء والمعراج.

القدس المحتلة-غزة/ جمال غيث:
فــي الوقــت الــذي أعلن فيــه مجلــس األوقاف 
والشــؤون والمقدســات اإلســالمية، عــن فتح 
أبواب المســجد األقصــى أمــام المصلين يوم 
األحــد المقبــل، بعــد إغــالق اســتمر أكثر من 
شــهرين نتيجة انتشــار فيروس كورونا، خرجت 
ســلطات االحتالل بقرار لتحديد أعداد المصلين 
باألقصــى، األمــر الــذي أشــعل الغضــب بين 

المقدسيين.
وكانــت وســائل إعــالم إســرائيلية قالــت: إن 
الشرطة اإلسرائيلية أبلغت دائرة األوقاف بأنها 
لن تسمح ألكثر من 500 مصلٍّ بدخول المسجد 
وأنه سيشــترط على المصلين وضع بطاقاتهم 
الشــخصية عند أفراد الشرطة اإلسرائيلية خارج 

أبواب المسجد.
ويترك هــذا القرار اإلســرائيلي تســاؤاًل مهمًّا 
حول األوضاع التي سيشهدها المسجد األقصى 
فــي المرحلــة المقبلــة خاصــة أنه شــهد عدة 
هبات ســابًقا مثل هبة "بــاب الرحمة والبوابات 
خاللهــا  مــن  اســتطاع  والتــي  اإللكترونيــة" 

المقدسيون إفشال مخططات االحتالل.
الهيئــة  ورئيــس  األقصــى  المســجد  خطيــب 
اإلســالمية العليــا الشــيخ عكرمة صبــري، أكد 
رفضه الشــديد للقرار اإلسرائيلي بتحديد أعداد 

المصلين داخل المسجد األقصى.
وحــذر صبري فــي حديث لصحيفة "فلســطين" 
من القرار اإلســرائيلي بتحديد أعداد المصلين، 
قائاًل: "إن األقصى أســمى من أن يخضع ألعداد 
وأرقام فاألقصى ليس مسرحًا وال ملعبًا لتحديد 

أعداد المصلبين".
وأضاف: "لن نســمح لسلطات االحتالل بالتدخل 
فــي شــؤون األقصــى"، مؤكــدًا أن لالحتــالل 
أطماعًــا فــي األقصى، ولــن نمكنه مــن ذلك، 
مبينًا أن االحتالل يحاول اســتغالل وباء كورونا 

لتحقيق أهداف عدوانية بالمدينة المقدسة.
وذكر صبري أن قرر إعادة فتح المســجد األقصى 
أمــام المصلين جــاء بناًء على قــرار من مجلس 

األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، مبينًا 
أن الصلوات الخمس ستقام في ساحات المسجد 
األقصى مع اتخاذ التدابير الالزمة لمنع تفشــي 
فيروس كورونا، مضيًفا: "من يصلى بالســاحات 
له نفس ثواب من يصلي باألماكن المسقوفة".
وكان مجلس األوقاف قد أعلن نهاية مارس/آذار 
الماضــي تعليق دخول المصلين إلى المســجد 
حفاًظا علــى حياة المصلين ولمنع تفشــي وباء 

كورونا.
ومنذ ذلك الحين، تقتصر الصلوات في المسجد 
األقصى على عدد من موظفي األقصى وحراسه.

وقائع جديدة
االقتصاديــة  للحقــوق  القــدس  مركــز  مديــر 
واالجتماعيــة زيــاد الحموري، حــذر من خطورة 
اشــتراط االحتالل الســماح بدخول 500 مصلٍّ 
لألقصــى األمر الذي ســيمكنه من إصــدار قرار 

لصالح المستوطنين.
وأكد الحموري لصحيفة "فلســطين" أن سلطات 
االحتــالل تســتغل كل حدث بالقــدس من أجل 
التدخــل في شــؤون المســجد األقصى وفرض 

وقائع جديدة لصالح المستوطنين.

بالســماح  اإلســرائيلية  الشــروط  "إن  وقــال: 
بـــ500 مصــلٍّ للدخول إلــى األقصى ســيتبعه 
قرار بالسماح للمستوطنين بالدخول أيضًا إلى 

المكان في فترات معينة".
ورأى أن تحكم االحتــالل باألقصى وفتح وإغالق 
بوابته واعتقال حراسه وإبعادهم ومنع دخولهم 
وتحديــد عدد المصلين للدخــول لألقصى ينذر 
بهبة مقدسية جديدة أسوة بهبة "باب الرحمة 
والبوابات اإللكترونية" التي أفشــلت مخططات 

االحتالل العنصرية.
وأضاف: "إن األجواء مهيأة تمامًا لهبة مقدسية 
جديدة لحماية القدس واألقصى من مخططات 
االحتالل اإلســرائيلي"، مؤكدًا أن المقدســيين 

هم خط الدفاع األول عن األمة.
وحث المقدســيين والعالم العربي واإلســالمية 
والسلطة على الوقوف في وجه االحتالل وإفشال 
مخططاتــه الهادفــة للســيطرة علــى المكان 
وإقامــة هيكلهم المزعوم علــى أنقاضه، معربًا 
عــن تخوفــه مــن إجــراءات جديدة ســيتخذها 
االحتــالل بحق األقصى في األيــام القادمة وفي 

ظل انشغال العالم بوباء "كورونا".

الناصرة/ فلسطين-وكاالت:
قالت صحيفة إســرائيلية إن أنظمة دول عربية 
وصفتها بـ"المعتدلة" تؤيد من خلف الكواليس 
مخطــط ضم %30 من أراضــي الضفة الغربية 

لكيان االحتالل اإلسرائيلي.
وزعمت صحيفة "إســرائيل اليــوم"، أنها أجرت 
مقابالت مع مسؤولين في أنظمة عربية، لكنها 

لم تذكر هوية أي منهم.
وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته أمس، وفق 
موقــع "عــرب 48"، إلــى تحذيرات مســؤولين 
عرب من أن تنفيذ مخطط الضم ســيؤدي إلى 
موجة احتجاجات، خصوصا بين الفلسطينيين، 
وذكرت بشــكل خاص تصريحات ملك األردن، 
عبد اهلل الثاني، لمجلة "دير شبيغل" األلمانية، 
قبل أســبوعين، وحذر فيها من أن تنفيذ الضم 
سيؤدي إلى صدام كبير مع األردن، لكنه رفض 

التلويح بإلغاء اتفاقية السالم مع )إسرائيل(.
وذكــرت الصحيفة أنــه رغم هــذه التحذيرات 
العربية، فإن رئيــس حكومة االحتالل بنيامين 
نتنياهو، كرر حتى خالل األيام القليلة الماضية 
التصريح بأن إجراءات مخطط الضم ســتنطلق 

بحلول تموز/ يوليو القادم.
وحســب الصحيفــة فإن مســؤولين فــي دول 
عربيــة التقوا مــع مبعوثي الرئيــس األميركي 
دونالــد ترامــب، وهمــا جاريــد كوشــنر وآفي 
بيركوفيتش، المكلفين باالتصاالت التمهيدية 
بما يتعلق بتنفيذ "صفقة ترامب"، "ومنحوهما 
عمليا الضــوء األخضــر لمواصلة عمــل طاقم 
ترســيم الخرائط اإلســرائيلي–األميركي ودفع 
خطة الضم إلى األمام، على الرغم من موقفهم 
الرســمي ضد الخطــة والتصريحــات العلنية"، 

وفق الصحيفة.
في سياق متصل تخطط وزارة خارجية االحتالل 
اإلسرائيلي الستخدام مصطلحات خادعة تخفف 
مــن وطــأة الرفــض العالمي لمخطــط الضم 

اإلسرائيلي.
وقالت الصحيفة اإلســرائيلية، إنه في األسابيع 
التخطيــط  مختلفــة  وزارات  بــدأت  األخيــرة 
للرســائل واإلجراءات الالزمة حول موعد تنفيذ 
الســيادة لكن لــم يكتمل العمل بعــد، ويرجع 
ذلك إلى أن قيادة االحتالل السياسية لم تتخذ 

قرارًا بعد.

وأضافت الصحيفة: "بمــا أن المجتمع الدولي، 
وخاصــة في أوروبــا الغربيــة، لديــه معارضة 
شــديدة للضــم، فمــن المفتــرض فــي وزارة 

الخارجية تقليل األضرار".
ووفقــا لهــذه التقديــرات "حتــى فــي البلدان 
الصديقــة لـ)إســرائيل(، من الصعــب دعم ما 
يتم تقديمه في وسائل اإلعالم على أنه )ضم(، 
فــي ضوء التاريــخ الكئيب ألوروبــا فيما يتعلق 

بالتدابير المشار إليها في هذا المصطلح".
ويُنظــر إلى مفهوم الســيادة أيضًا في أوروبا 
على أنه جامد جدًا و"غيــر مقبول" وثقيل على 
األذن الغربيــة، لذلــك فــي ظل هــذه الخلفية 
يفضل النظام الدبلوماســي استخدام مصطلح 
"تطبيق القانون اإلسرائيلي" بدال من مصطلح 
الضم، حيث يُنظر إلى هذا المفهوم على أن له 

أهمية قانونية وأقل اتهامًا سياسيًا.
باإلضافة إلى ذلــك يحل القانون اإلســرائيلي 
محل القانون األردني أو العثماني، الذي ال يزال 
ملزمًــا في الضفة الغربيــة، على الرغم من أن 
)إسرائيل( احتلت المنطقة لمدة 53 عامًا، وفق 
الصحيفة المقربة من رئيس حكومة االحتالل.

لندن/ فلسطين:
طالــب رئيس الهيئــة العامة بالمؤتمر الشــعبي لفلســطينيي 
الخارج، المؤرخ ســلمان أبو ستة، بحل المجلس الوطني الحالي 
والدعــوة إلى انتخابات جديدة لكل أبناء الشــعب الفلســطيني 
في العالم، ودعوة شــخصيات وقوى شعبية ال يقل عددهم عن 
300 من أنحاء العالم لوضع مســودة أولــى لخطة عمل إلنقاذ 

المشروع الوطني الفلسطيني.
وقال أبو ســتة، في سياق رده على رســالة من رئيس المجلس 
الوطني الفلســطيني ســليم الزعنون: إن هــذه الخطة هدفها 
"انتخــاب مجلس وطنــي جديد تنبثــق عنه قيادة فلســطينية 

جديدة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".
كان الزعنون بعث برســالة عاجلة إلى أبو ســتة بصفته عضوًا 
بالمجلــس الوطني وإلى بقية أعضاء المجلــس، يعلن فيها أن 
القــرارات التي أعلنها رئيس الســلطة محمــود عباس في ختام 
اجتمــاع رام اهلل الثالثاء قبل الماضــي، بالتحلل من االتفاقيات 
مع )إســرائيل( بكل التزاماتها، "تؤســس لمرحلــة جديدة من 
المواجهــة مع االحتالل، األمر الذي يحتــم على الجميع الوقوف 

خلف الرئيس ومساندته في تنفيذها".
التحريــر  أن "منظمــة  الزعنــون  تأكيــد  الرســالة  وتضمنــت 
الفلســطينية الممثل الشرعي والوحيد لشــعبنا كانت وما تزال 
قائــدة النضال الفلســطيني وصاحبة القرار وحامية المشــروع 

الوطني".
وأكد أبو ستة أن شرعية منظمة التحرير الفلسطينية تنبع أصاًل 
من شــرعية المجلــس الوطني الفلســطيني المُنتخب وحقيقة 
تمثيلــه للشــعب الفلســطيني، مضيًفا أنه "ال شــرعية ألي من 

جلساته المنعقدة تحت حراب االحتالل".
وأوضح أن "آخر اجتماع شرعي للمجلس الوطني كان في الجزائر 
عام 1988، ولــم تحدث اجتماعات شــرعية للمجلس بعد ذلك 
فــي بلد عربي حر، وعليه فإن شــرعية عضوية المجلس وقيادة 
المنظمــة الحالية مشــكوك فيها بــل أكثر من ذلــك كما يرى 

البعض".

بعد إعالن فتح أبوابه األحد القادم
تحديد أعداد المصلين باألقصى.. هل تفجر الغضب المقدسي ضد االحتالل؟

)تل أبيب( تحاول خداع العالم بمصطلح "تطبيق القانون" بدًل من "الضم"
ا صحيفة إسرائيلية: أنظمة عربية تؤيد مخطط الضم رغم رفضه رسميًّ

أبو ستة يطالب بحل المجلس 
الوطني ووضع خطة إلنقاذ 

المشروع الفلسطيني
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تحديات إسرائيلية يطرحها 
وقف التنسيق األمني مع 

السلطة الفلسطينية
بعــد مرور أيام على قرار الســلطة الفلســطينية وقف التنســيق 
األمنــي مع إســرائيل، يزعم اإلســرائيليون أن الســلطة صعدت 
لشــجرة مرتفعة للغاية، وتركت إســرائيل لها سلمًا للنزول من 
خالله وقت الحاجة، وبعد أن تم تجميد التنسيق األمنين بالفعل 
في أزمــة البوابات اإللكترونية في القدس عــام 2017، فقد تم 

إلغاؤه بعد بضعة أسابيع، واليوم قد يتكرر األمر ذاته. 
تترك إســرائيل الكرة في الملعب الفلســطيني فــي هذه األثناء 
لخفــض اللهب، وبعد مرور أســبوع منذ تهديــد محمود عباس 
بســحب جميــع االتفاقات مع إســرائيل اســتعدادًا لضم الضفة 
الغربيــة، فــإن المســافة بيــن تصريحاتــه فيما يتعلــق بقطع 

االتصاالت بين الطرفين، والواقع على األرض، كبيرة للغاية.
منــذ إعالن عباس األخير، يحاول الجانبان، الســلطة وإســرائيل، 
جس نبض الطرف اآلخر، فتنســيقهما األمني أنجز جهودا كبيرة 
منذ 2008، وصمد أمام عدد ليس قليال من االختبارات الصعبة، 
وبالتالــي بات متجذرا بالفعل في ثقافــة األجهزة األمنية في تل 

أبيب ورام اهلل.
في األيام األخيرة، اســتمر تبادل السلع في االنتقال من إسرائيل 
إلى األراضي الفلســطينية، وهذا جزء من التنسيق، ولم يتوقف، 
على األقل حاليًّا، وبعد ساعات من دخول نطاق تجميد التنسيق 
األمني حيز التنفيذ، قام الجيش اإلسرائيلي باعتقاالت مركزة في 
الضفة الغربية شــملت 20 فلســطينيًّا، رغم أن هذه االعتقاالت 

توقفت نسبيًّا بسبب مناسبة عيد الفطر.
فــي غضــون ذلك، لم يتم حتــى اآلن اختبار قرار وقف التنســيق 
األمني ، فلم يحدث بعد أن ألقى األمن الفلســطيني القبض على 
مستوطن إســرائيلي دخل بطريق الخطأ المنطقة »أ«، ولم يتم 
إجراء اعتقاالت إســرائيلية بعد، ولكن من الواضح أن االعتقاالت 

الليلية ستعود قبل نهاية عطلة العيد.
على مــدار العام، تعقد قوات األمن اإلســرائيلية والفلســطينية 
اجتماعــات روتينيــة، ويلتقــي ضبــاط الجانبيــن للحفــاظ على 
االتصال أكثر من تنفيذ العمليات الميدانية، ويأتي استمرار هذه 
اللقــاءات، رغم تراجعها في األيام األخيرة، تأكيد على أن العالقة 

القائمة بينهما ترتبط إلى حد كبير بالعالقات الشخصية.
في غضــون ذلك، تواجــه المنظومــة األمنية الفلســطينية في 
الضفــة الغربيــة في األيام األخيــرة تحديًا داخليًــا له صلة غير 
مباشــرة بتجميد العالقات األمنية مع إسرائيل، فالفلسطينيون، 
خاصة في مخيمات الالجئين، ســئموا من اإلغالق المفروض من 

قبل السلطة عقب أزمة كورونا، ولمنع التجمهر في عيد الفطر.
أما الســلطة الفلســطينية فقد فرضت المبادئ التوجيهية على 
ســكان الضفة الغربية، لكن معظمهم قــرروا عدم االلتزام بها، 
حتى أن إطالق النار من األجهزة األمنية الفلســطينية ووسائلها 
العنيفــة لــم تنجح بتفريق الحشــود، وفــي الليالــي األخيرة تم 
تســجيل العديد من الصراعات الداخلية في مختلف مدن الضفة 

الغربية، مما يفاقم من مشاكل السلطة الفلسطينية األمنية.

الناصرة/ فلسطين:
قــال وزيــر جيــش االحتالل بينــي غانتــس إّن 
المنطقة تشــهد تحرّكات سياســية من شأنها 
تغيير معالهما بشــكل كامل، مشيرًا إلى خطة 
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب لتصفيــة 
القضية الفلســطينية المعروفة إعالميًا باســم 

"صفقة القرن".
وأشــار غانتس في مســتهل جلسة حزبه إلى أّن 
"الخيار العســكري قائم طوال الوقت" حيال من 

وصفهم بـ"األعداء".
وذكــر أّن األســابيع المقبلــة ستشــهد "فحص 
الوسائل الصائبة الكفيلة بالحفاظ على مصالح 
)إسرائيل( على الحلبة الدولية"، بحسب ما نقلت 

هيئة البث اإلسرائيلية "مكان".
إلى ذلــك أصدر رئيــس أركان جيــش االحتالل 
أفيف كوخافي أخيرًا فــي خطاب ألقاه أمام كبار 
الضبــاط تحذيــرًا بشــأن تصعيــد محتمل في 
األراضــي المحتلــة في يوليو/ تمــوز، وذلك في 
ضوء نية رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو 

ضم مستوطنات الضفة الغربية.
وقــال نتنياهو إنه يعتزم ضم أجــزاء في الضفة 
الغربية وغور األردن في األول من يوليو: "هناك 

موعد نهائي ولن نغيره".
ووفــق المحلل العســكري فــي صحيفة هآرتس 
عامــوس هريــل، فــإن أقــوال كوخافــي حــول 
التصعيــد المحتمل تتطرق إلــى الضفة "وبقدر 
أقــل لقطاع غزة"، لكن لــم يتم حتى اآلن تعزيز 

قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي في الضفة.
ولفت هرئيل إلى أنه لم تجِر حتى اآلن مداوالت 
شــاملة، بمشــاركة المستوى السياســي وقادة 
جهاز األمن ووزارة القضاء حول التبعات الواسعة 
على العديد مــن المجاالت في حــال اتخاذ قرار 

بتنفيذ الضم.
وأشــارت مصادر أمنية في )إسرائيل( إلى تراجع 

التنسيق األمني مع السلطة.
ورجحــت مصــادر أمنية إســرائيلية أخــرى عدم 
التجمعــات  علــى  الســيادة  فــرض  إمكانيــة 
االســتيطانية في الضفــة الغربية فــي الموعد 
المحدد وهو شــهر يوليو/ تموز المقبل بســبب 
عدم توافر الوقت الكافي لالســتعداد لتطورات 
مثل تدهــور الوضع األمني فــي الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وقالــت المصــادر لموقــع "والــال" العبــري، إنه 
من المحتمــل أن يكتفي نتنياهــو، في الموعد 
المذكور بإعالن الضم، مــع تأجيل تطبيقه إلى 

أشهر عدة.

ر من تصعيد محتمل بالضفة في يوليو كوخافي ُيحذِّ
تها ر معالم المنطقة برمَّ غانتس: هناك تحركات قد ُتغيِّ

رام اهلل/ فلسطين:
طلبت المحكمة الجنائية الدولية، أول من أمس، 
من السلطة توضيحا و"معلومات إضافية" بشأن 
قرار الرئيس محمود عباس التحلل من االتفاقات 
مع )إسرائيل( بسبب نيتها ضم أراٍض في الضفة 

الغربية المحتلة.
وقدمت الســلطة شــكوى للمحكمــة كجزء من 
اإلجــراءات األولية لفتح تحقيق في جرائم الحرب 

اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووفقا لصحيفــة "هآرتس" العبرية، يريد القضاة 
في الهــاي معرفة وضع االتفاقيات اليوم، ويرجع 

ذلك جزئيًا إلى أن )إســرائيل( زعمت أن اتفاقات 
أوســلو تثبت أن السلطة ليست دولة وبالتالي ال 
يمكــن للمحكمة أن تكون طرفــًا في المعاهدة 
من المحكمــة - األمر الذي يؤدي إلى اســتبعاد 

العملية برمتها.
وأضافــت الصحيفة: "إذا قبل الفلســطينيون أن 
االتفاقــات باطلــة بالفعل، فســيكون لذلك آثار 
ســلبية على المجاالت األمنيــة والمدنية وأيضًا 
على المجــال القانوني، ألن حجة )إســرائيل( قد 
تتضرر في غيــاب االتفاقات مع الفلســطينيين، 

وسيتعين عليها صياغة حجة أخرى".

وأشــارت المدعيــة الرئيســة فــي الهــاي فاتو 
بنســودا، إلى حججها بشــأن اتفاقيات أوســلو، 
وإذا تم إلغاء االتفاقيات، "فيجب إعادة النظر في 

حججها اآلن".
ولفتــت إلى أن الفلســطينيين ســيواجهون في 
الوقت نفســه مشــكلة، حيث ســيتعين عليهم 
توضيح ما هو مناسب لهم بالضبط ألن العديد 
مــن االدعــاءات فــي ملــف التحقيق فــي جرائم 
االحتالل تعتمد على االتفاقيات بين )إســرائيل( 
والفلســطينيين، وإذا تم إلغاؤها فقد يؤثر ذلك 

على قرار المحكمة.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
قال عضو المكتب السياسي للجبهة 
فلســطين،  لتحريــر  الديمقراطيــة 
طــالل أبــو ظريفــة: "إنــه ال يمكن 
االنفكاك عن االحتالل اإلســرائيلي، 
ومجابهــة خطــة "ترامــب نتنياهو 
التصفويــة" بــكل تجلياتهــا علــى 
األرض، إال بمواجهــة شــاملة مــع 
االحتــالل ضمن اســتراتيجية تقوم 

على أربع قضايا.
وأوضــح أبــو ظريفــة فــي حديثــه 
لـ"فلسطين"، أن أولى هذه القضايا 
التحلــل من أوســلو ونزع الشــرعية 
عن االحتالل ورفع كلفة احتالله من 
خالل وحدة وطنية فلســطينية تزيد 
المواجهة مع االحتالل، ثم انتفاضة 
فلسطينية شاملة ضمن برنامج يدار 
عبر جبهة مقاومة واحدة يشارك بها 
الكل الفلســطيني مع توســيع رقعة 

المقاطعة.
مــن  مطلــوب  أنــه  علــى  وشــدد 
الحكومة فــي رام اهلل وضع الخطط 
التي تضمــن االنفكاك عن االحتالل 
وإشــراك  العــام  للــرأي  وإعالنهــا 
ســياجًا  ليشــكل  فيهــا  المواطــن 
حاميًــا لها، وأنه مطلوب من اللجنة 

التنفيذية لمنظمــة التحرير معالجة 
أيــة تداعيــات يمكن أن تبــرز على 
الصعيد الفلســطيني من أجل تقدم 
الخطوات نحو التنفيذ وتحشيد الرأي 

العام الفلسطيني والعربي.
ودعــا أبو ظريفة الــكل الوطني إلى 
دفــع الخطــوات قدما نحــو األمام، 
واالســتفادة من الــدروس الماضية 
التــي كانت معلقة فــي األدراج منذ 
عــام 2015م، خاصة بعد تشــكيل 

حكومة إسرائيلية جديدة.
وحول دعوة "التنفيذية" إلى تصعيد 
المقاومة الشــعبية، قال أبو ظريفة 
إنهــا تضــم أشــكااًل واســعة مــن 
المواجهــة الشــعبية، لكنها بحاجة 
إلى برنامج وغرفــة عمليات وجبهة 
مقاومــة إلدارة كل الخطــوات على 
األرض ومجابهة االستيطان والدفاع 

عن األراضي من قبل االحتالل.
وأعلنــت اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير مســاء أمس عــن جملة من 
القرارات التي تشــكل برنامج عملها 
للمرحلــة المقبلة كخطــوات عملية 
لالنفكاك عــن االحتــالل، واالنتقال 
من الســلطة إلــى الدولــة؛ تنفيًذا 
لقرارات المجلس الوطني في دورته 

األخيرة والمجلس المركزي.
بيــان  فــي  "التنفيذيــة"  وقالــت 
صحفي، إنهــا قررت العمل "بقرارات 
المجلسين الوطني والمركزي، إنهاء 
والتفاهمــات  باالتفاقيــات  العمــل 
التي تنكرت لها إســرائيل، السلطة 
القائمــة باالحتــالل وإدارة الرئيس 
ترامب، بما في ذلك التنسيق األمني 
الذي تم وقفه اعتبــارا من تاريخه"، 
كما قــررت إنهاء العمــل باالتفاقية 
األمنية مع اإلدارة األمريكية الحالية.
وأكــدت "وجــوب إلزام )إســرائيل(، 
باالحتــالل،  القائمــة  الســلطة 
كافــة  ومســؤولياتها  بواجباتهــا 
الدولــي  القانــون  إلــى  اســتنادًا 
والقانون الدولي اإلنســاني وخاصة 
اتفاقيــة جنيف الرابعة لعام 1949"، 
داعيــة العالــم إلــى "إنفاذ قــرارات 
الحمايــة  بتوفيــر  األمــن  مجلــس 
الدوليــة للشــعب الفلســطيني في 

دولة فلسطين المحتلة".
وكان رئيس السلطة محمود عباس 
أعلــن مســاء 19 مايو/ أيــار الجاري 
عــن أن "منظمــة التحريــر ودولــة 
فلســطين أصبحتا في حل من جميع 
االتفاقيات مع الحكومتين األمريكية 

واإلســرائيلية ومن جميع االلتزامات 
المترتبــة عليهــا"، وذلــك ردًّا على 
مخطــط ضم أراضــي الضفة لدولة 

االحتالل.
وتخطــط حكومــة االحتــالل لضم 
أكثر من 130 مستوطنة في الضفة 
الغربية وغور األردن الذي يمتد بين 
بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل 
أكثر من %30 من مســاحة الضفة، 

مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

"الجنائية الدولية" تطلب من السلطة
 توضيًحا حول قطع العالقة مع االحتالل

منظمة التحرير تنشر برنامجها لالنفكاك عن االحتالل
أبو ظريفة لـ"فلسطين": ال يمكن مجابهة

 خطة "ترامب" إال بمواجهة شاملة

بيني غانتس
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بيت لحم/ فلسطين:
انتزع مواطنون من قرية الولجة غرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية 
المحتلة، أمس، قرارًا من المحكمة العليا لالحتالل اإلســرائيلي بتجميد هدم 
منازلهــم. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالســتيطان في بيت لحم 
حســن بريجية إن المحامي غياث ناصر استطاع أن ينتزع قرارًا بتجميد هدم 
38 منزال في منطقة عين جويزة، في ظل عدم وجود مخطط هيكلي للقرية، 

ما يعني أن قرارات الهدم مخالفة للقانون الدولي، وتؤكد األطماع االحتاللية 
باستهداف القرية لتوسيع حدود بلدية االحتالل بالقدس.

مواطنون ينتزعون قراًرا بتجميد 
هدم منازلهم في الولجة

رام اهلل/ فلسطين:
أعلنــت وزيرة الصحة في حكومة اشــتية، مي الكيلة، تســجيل 5 إصابات 
جديــدة بفيروس كورونــا في بلدة بيــت أوال بمحافظــة الخليل، جنوبي 
الضفــة الغربيــة المحتلة. وبينت الكيلة في بيــان صحافي، أمس، أن من 

بين المصابين طفلين، أحدهما يبلغ عامًا ونصًفا، واآلخر يبلغ 13 عامًا.
وبذلــك يرتفع العــدد اإلجمالي لإلصابــات في الضفــة الغربية والقدس 

وقطاع غزة إلى 613 منذ بدء ظهور فيروس "كورونا".
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في رام اهلل عن تسجيل وفاة 
جديدة في صفوف أبناء جالياتنا في الســعودية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 
98، في حين ســجلت 6 إصابات جديدة، خمســة فــي الواليات المتحدة، 

وواحدة في موريتانيا، ما يرفع عدد اإلصابات إلى 1611.
وبينــت الوزارة فــي تقريرها اليومي، أمس، تســجيل 21 حالة تعافي، 20 
منهــا في الواليــات المتحدة، وواحدة فــي البرازيل، ما يرفــع عدد حاالت 

التعافي إلى 810 حاالت.

تسجيل وفاة في صفوف جالياتنا بالسعودية
الكيلة: 5 إصابات جديدة 

بفيروس "كورونا" في الخليل

بيروت/ فلسطين:
قال نائب رئيس حركة حماس في الخارج، محمد نزال، إّن ُأسَر المعتقلين 
الفلســطينيين في الســجون الســعودية، على خلفية تأييدهم للمقاومة 
الفلســطينية، البالغ عددهم 65 معتقاًل، قد مُنعوا من زيارة ذويهم خالل 
عيــد الفطر المبارك. وأوضح نزال في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، أمس، 
أنه تم الســماح لكل معتقل باالتصال بأســرته لخمس دقائق فقط، كما 
سُــمح لنجل الدكتور محمد الخضري باإلقامة فــي زنزانة والده المريض 
"لمســاعدته وتلبية حاجاته، لعدم قدرة والده على التحرّك"، داعيًا اهلل أن 

يتقبّل طاعاتهم، واصفًا إياهم باألبطال.
يُذكر أن الســلطات الســعودية اعتقلت في نيسان/ إبريل 2019 عشرات 
الفلســطينيين دون أن توجّــه لهم بدايــة أي تهمة، مــن بينهم ممثل 
)حماس( في الســعودية الدكتور محمد الخضري ونجله الدكتور هاني، إاّل 
أنها عادت ووجهت إليهم في شــهر آذار مارس/2020، تهمة دعم "كيان 

إرهابي"، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية.

نزال: منع ُأَسر المعتقلين
 في السجون السعودية

 من زيارة ذويهم

الخليل/ فلسطين:
أعادت إدارة ســجون االحتالل نقل األسير سامي جنازرة 
المضــرب عن الطعــام لليــوم 17 على التوالــي رفضًا 
العتقاله اإلداري، إلى زنازين ســجن "النقب الصحراوي"، 

بعد أن نقلته مؤخرًا إلى عزل سجن "أيال".
وذكــر نــادي األســير، فــي بيــان، أمــس، أن عمليــات 
النقــل المتكررة هــي جزء مــن األدوات الممنهجة التي 
تستخدمها إدارة سجون االحتالل، بحق األسير "جنازرة"، 
فــي محاولة إلنهاكــه والضغط عليه، خاصــة أن عملية 
النقل عبر عربة "البوســطة" تُشكل رحلة عذاب إضافية 
لألســير. وطالب النادي اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
بضــرورة العمــل على زيارته بشــكل عاجــل، خاصة مع 
استمرار إدارة ســجون االحتالل بوقف زيارات المحامين 
منذ شهر آذار الماضي، كجزء من إجراءات الطوارئ التي 

أعلنت عنها مع انتشار وباء )الكورونا(.

وأشــار إلى أن زيــارة المحامــي هي الوســيلة الوحيدة 
لألســير المعزول بالتواصل مع عائلته، ال ســيما األسير 
المضرب عــن الطعام الــذي يواجه العزل، وسياســات 
إدارة الســجون التنكيلية الممنهجــة، الهادفة إلى ثنيه 

عن االستمرار في خطوته.
وحمَّل النادي إدارة سجون االحتالل المسؤولية الكاملة 
عن مصير األسير المضرب جنازرة، الذي يخوض إضرابه 
في ظل الظروف االستثنائية الراهنة، مطالبًا كل جهات 
االختصــاص ببذل أقصى جهد من أجــل دعم معركته، 
ومساندته لنيل مطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله اإلداري.

يُشــار إلى أن هذا اإلضــراب هو الثالــث الذي يخوضه 
األســير جنارزة رفضًا العتقاله اإلداري، علما أنه تعرض 
لالعتقال ســبع مــرات على األقل منذ عــام 1991، وهو 
متــزوج وأب ألربعة أطفال رزق بآخرهــم قبل عدة أيام، 

وهو معتقل منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2019.

جنين/ فلسطين:
أفاد نادي األســير، أمــس، بأن تدهــورًا جديدًا طرأ 
على الوضع الصحي لألســير كمــال أبو وعر من بلدة 
قباطيــة في جنين، من جرَّاء إصابته بورم ســرطاني 
في الحنجرة. وذكر النادي، في بيان، أمس، أن األسير 
"أبو وعر" الذي خضع لـ50 جلسة عالج إشعاعي خالل 
الفترة الماضية، أجرى فحوصًا جديدة مؤخرًا، أثبتت 
أن الــورم ازداد حجمــه، كما بدأ يُعانــي  نقصًا في 
الوزن، وعــدم قدرة على التواصل مع رفاقه األســرى 

عبر الحديث، وبدأ يعتمد على الكتابة.
ولفت إلى أن معاناة األســير "أبو وعر" مع الســرطان 
بدأت تظهــر معه منذ أواخر عــام 2019، وقد خضع 
لعــالج إشــعاعي، ولــم تــراع إدارة ســجون االحتالل 
وقواتهــا مرضه وقد سُــجلت لــه شــهادة عبر أحد 
المحامين خالل العام الماضي، عن اســتمرار تقييده 
فــي أثنــاء عمليــة عالجــه اإلشــعاعي، إضافــة إلى 
االســتمرار في نقله عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" 

التي تُشكل رحلة عذاب إضافية له.
وحــذر نادي األســير مــن خطــورة الوضــع الصحي 
الــذي يواجهه "أبــو وعر"، محماًل ســلطات االحتالل 
المســؤولية الكاملــة عن حياتــه، وحياة مــا يقارب 
)700( أســير مريض، منهم عشرة أسرى على األقل 
يعانون مــن مرض الســرطان ومــن أورام بدرجات 
متفاوتة. يُشــار إلى أن أبو وعــر )46 عامًا( محكوم 
بالســجن لـ6 مؤبدات و)50( عامًا، وهو معتقل منذ 

عام 2003، ويقبع اليوم في سجن "جلبوع".
وكان األســرى قــد وجهــوا أول أمس، رســالة قالوا 
فيها "إننا في الحركة األســيرة نناشــد المؤسســات 
الدولية، وقيادة السلطة ومؤسسات حقوق اإلنسان، 
والمقاومة الفلســطينية، التدخل السريع إلنقاذ حياة 
األســير كمال أبو وعــر الذي تتفاقــم حالته الصحية 
يومًا بعد يوم، ونحمل المسؤولية الكاملة لالحتالل 
ولــكل مــن يقصر في االســتجابة لمطلبنــا باإلفراج 

عنه".

رام اهلل/ فلسطين:
لــم يحَظ الطفــالن عبد الرحمن ومحمد قاســم 
عصافرة، بحنان األم ورفقتها لكي تشــتري لهم 
مالبس العيد هذا العام، بعد أن غيبتها ســجون 

االحتالل كما غيبت والدهم منذ أشهر.
أشــهر من مرارة االنتظار تتجــرع آالمها طفولة 
حُرمــت حنان الوالدين اللذين غيبتهما ســجون 
االحتــالل منذ شــهر أكتوبر الماضــي، إثر اتهام 
أشــخاص عدة من بينهم "قاسم" بتنفيذ عملية 

قتل لمستوطن في شهر أيلول 2019.
تقول جدة األطفال: إن حياة أحفادها منذ اعتقال 
والدهم ووالدتهم تحولت إلى كابوس، وأمضى 
األطفــال أيامهم غير مســتوعبين فكــرة اعتقال 

والديهم لدى قوات االحتالل.
وأضافــت: "كل األشــهر التــي مــرت علينــا بعد 
اعتقال قاســم وزوجته في كفة، ومشاعر األطفال 

في صباح يوم عيد الفطــر في كفة أخرى، فحجم 
الحســرة التي تجرعناها واأللــم الذي اعترى ذلك 
اليــوم ال يمكــن وصفه، وال ســيما أمــام براءة 
طفولتهم التي لم تتوقف عن السؤال حول وقت 
حضــور والدهم إلى البيــت لمشــاركتهم أجواء 

العيد".
وتحكــي الجدة بصــوت األلم: "عدا عــن اعتقال 
قاسم وزوجته فهناك اثنان من أبنائي معتقالن، 
باإلضافــة إلــى اثنيــن من أشــقاء زوجــة ابني، 
لتعيــش كل العائلــة الحرمــان، تزامنــا مــع ما 
حل ببيت قاســم مــن هدم ودمار إثــر اعتقالهم 
واتهامهم بتنفيذ عملية الطعن، إلى جانب منزل 

ابني وأحد أنسبائنا".
وتصف عصافرة حالة الحرمان في شــهر رمضان 
"لم يكد يمر علــيّ أو على عائلة زوجة ابني يوم 
إال وقد ذرفت دموع الجميع أمام مشهد الحرمان 

وغيــاب األم واألب عن المائــدة، حيث لم يتوقف 
االثنــان عــن ترديــد الســؤال: "متى برجــع بابا 
ومامــا؟". وذكرت أن عبد الرحمــن ومحمد وبعد 
حرمان ألشــهر من زيارتهما ألمهــم، لم يتعرفا 
عليهــا بعد أن آتت ظروف الســجن علــى حالها 
وغيرت معالمها وشكلها، ليعيش االثنان الصمت 
والصدمة بوجود والدتهما التي كانت بالنســبة 
لهما المالذ اآلمن وراء ألواح من الزجاج وقضبان 

حديدية.
مضــى العيد بــكل تفاصيلــه الحزينــة، ال يزال 
الطفالن عبد الرحمن ومحمد يلهوان بألعابهما، 
وكلهمــا أمــل أن يفتح باب منزلهمــا بأي لحظة 
ويعــود والداهما من ســفرهما المزعــوم، ومن 
أّن  منهمــا  أي  يــدِر  ولــم  الطويــل،  غيابهمــا 
سجون الظلم ســرقتهما كما ســرقت أحالمهما 

وطفولتهما وأعيادهما.

غزة/ جمال غيث:
قالــت وزارة التربيــة والتعليم العالــي في غزة 
إنها ســتتبع آليــة جديدة في قاعــات امتحانات 
الثانوية العامة "التوجيهــي" التي تنتظم خالل 
أيام، وذلك في سياق االحتياطات لمكافحة وباء 

كورونا.
وذكــر مديــر عــام العالقــات الدوليــة والعامة 
بالــوزارة، معتصــم المينــاوي أن وزارتــه بدأت 
بإعادة تشــكيل القاعات الخاصــة باالمتحانات، 
بما يتوافق مع الظروف االستثنائية التي فرضها 
فيــروس كورونا، حيث اتخــذت كل االحتياطات 
واإلجــراءات الالزمة لضمان ســالمة الطلبة في 

أثناء تقديم االمتحانات.
أن  "فلســطين"  لصحيفــة  المينــاوي  وبيــن 
االختبارات ســتقدم في موعدها المحدد السبت 

القــادم، مشــيرًا إلى أن اآلليــات المتبعة حاليًا 
تقــوم على أســس تقليــص عدد الطــالب في 
قاعــات االختبارات، وإيجــاد آليات خاصة لدخول 
وخروج الطلبة ولعمليات تصحيح أوراق اإلجابات 

وتوزيع المصححين على القاعات.
وذكر المينــاوي أن وزارته تدير ملف االمتحانات 
هــذا العــام في ظــروف وأوضــاع صعبــة خالًفا 
لألعوام السابقة بســبب جائحة كورونا، مشيرًا 
إلى أنه تم اتخاذ إجراءات صحية لضمان سالمة 
الطلبة كتوفيــر الكمامات والمعقمــات الطبية 

داخل قاعات االمتحان وخارجها.
وأكد وجود تنسيق متكامل بين وزارته ووزارتي 
الصحــة والداخليــة لتمكيــن الطلبة مــن أداء 
االمتحانــات بالشــكل المطلــوب وبعيــدًا عن 
خطــر كورونا، ولخلــق أجواء مريحة خــالل أداء 

االمتحانــات. وأشــار إلــى وجود نقطــة صحية 
في كل لجنــة امتحان، إلى جانــب توفير الدعم 
واإلرشــاد النفســي لمتابعــة أوضــاع الطلبــة 

النفسية.
وأفــاد المينــاوي بــأن وزارة التربيــة والتعليم 
تواصلــت مــع وكالة غــوث وتشــغيل الالجئين 
"أونــروا" من أجــل توفير 43 مدرســة كقاعات 
امتحان للطلبة، وذلــك ضمن إجراءات احترازية 
ووقائيــة مــن فيــروس "كورونــا"، ليرتفع عدد 
قاعات االمتحانات إلى 242 قاعة، أي بزيادة 53 

قاعة عن العام الماضي.
ويبلــغ عــدد المتقدمين المتحانــات التوجيهي 
لهــذا العــام نحــو 78400 طالــب وطالبة في 
الضفة الغربيــة والقدس وقطاع غزة، بحســب 

بيانات وزارة التربية والتعليم.

مضرب منذ 17 يوًما
االحتالل ينقل األسير "جنازرة" إلى عزل "النقب"

تدهور صحة األسير "أبو وعر" المصاب بالسرطان

زنازين االحتالل تحرم أطفال عائلة "عصافرة" فرحة العيد

"التعليم": آلية جديدة في قاعات امتحان "التوجيهي" بسبب كورونا
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

هل األردن راٍض عن
 السياسة الفلسطينية؟

لم يكن صادقًا اليهودي هيربرت صمويل المندوب الســامي البريطاني 
حين قال في مؤتمر الســلط شــرق األردن سنة 1920: إن بريطانيا غير 
راغبة في ضم وإلحاق شرق األردن باإلدارة الفلسطينية، وهذا يعني عدم 
شــمولهم بوعد بلفور، فقد دللت األحداث على أن صمويل ألحق شــرق 
األردن كله بنكبة الشــعب الفلســطيني ســنة 1948، حين قامت دولة 
)إســرائيل(، وتم طرد مئــات آالف الالجئين، الذين وجــدوا مالذهم في 
شــرق األردن، فقاسموا أهلها الهواء والماء وفسحة الفضاء، وقد تكررت 
المأساة نفســها بعد هزيمة 67، حين اضطر الشــعب األردني أن يفتح 
قلبــه وصدره ومســتقبله لكل أولئك الفلســطينيين الذيــن نزحوا عن 

أرضهم، ليقاسموه لقمة الخبز!
لقــد قالــت األيــام: إن أي عــدوان على الشــعب العربي في فلســطين 
ســينعكس دمارًا وهالكًا على الشــعب العربي في األردن، وإن المصالح 
متشــابكة بين ضفتي نهر األردن بشــكل أكثر بكثير منها بين ســكان 
الضفــة الغربية وأهالي قطاع غــزة، وهذه حقيقة تلمســها الناس منذ 
وصول الســلطة ســنة 1994، حيــث تعمد االحتالل أن يميــز بين حياة 
الناس فــي المنطقتين، وأن يمنع التواصل بين غــزة والضفة الغربية، 
وفي المقابل عــزز التواصل الجغرافي واالقتصادي والحياتي بين ضفتي 
النهــر، بل وشــهدت الدوائر السياســية علــى عمق التواصــل حين تم 
التوقيع على اتفاقية وادي عربة بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو مباشرة، 
وحيــن وقعــت األردن والســلطة الفلســطينية على عدد مــن اتفاقيات 

التعاون المشترك في شهر أكتوبر لسنة 2012.
اليوم تتوج السياسة الفلسطينية بمخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية 
لـ)إســرائيل(، وهــذا عــدوان خطيــر على األرض واإلنســان فــي الضفة 
الغربية، وله مضاعفات ميدانية لن تترك األردن بحاله، بل ســتلقي على 
كتفه بكل النتائج الســلبية لألطماع اإلســرائيلية، وفــي ذلك تأكيد على 
ارتباك السياســة األردنية بمقدار تعثر السياسة الفلسطينية، لذلك فإن 
انعدام رد الفعل الفلســطيني الميداني شــكل ضغطــًا على ملك األردن؛ 
فخرج بتصريــح القوي ضد منظومة االتفاقيات الموقعة، وهدد بالصدام 
مــع اإلســرائيليين إذا طبقوا مخططــات الضم، وكان األجــدر أن يصدر 
هــذا التهديد بالصدام عن القيادة الفلســطينية، علــى أن يكون األردن 
ظهرًا وسندًا للمواقف الفلسطينية، ورغم كل الواجبات الوطنية والدينية 
الملقاة على األردن، فليس المطلوب من الشعب األردني أن يكون عربيًا 
فلســطينيًا أكثر من قيادة السلطة الفلســطينية، فمن أكل ثمار السلطة 
عشرات السنين عليه أن يسمد أرضها من امتيازاته ومكتسباته وأرباحه. 
صرخــة الملــك األردني غضــب على القيــادة اإلســرائيلية، وعتب على 
القيادة الفلسطينية؛ التي لم تتخذ أي خطوة عملية لمواجهة مخططات 
الضم، من هنا جاء باهتًا تصريح الناطق باســم الرئاسة نبيل أبو ردينة، 
حين قــال: إن هناك حركة فلســطينية علــى المســتوى العالمي تعمل 
بالتنســيق مع األردن للخروج من هذه المحنة التي يتعرض لها الشعب 

الفلسطيني.
الذي تتعرض له األرض الفلسطينية ليس محنة، وصرخة ملك األردن لم 
تكن في مواجهة محنة، وإنما كانت في مواجهة نكبة، والنكبة ليســت 
فلســطينية فقط، ونتائج العدوان ال تقتصر على أرض فلســطين فقط، 
لذا فالتحرك المطلوب ليس دبلوماسيًا فقط، وإن كان مهمًا، المطلوب 
تحرك فلسطيني على األرض، ينادي الشعب العربي األردني على الحدود 
بعد أن يتجسد مواجهات في الساحات وعلى طرق المستوطنات، ويؤكد 
أن المعركة عربية، وأن األردن وفلســطين علــى قلب رجل واحد مقاوم 

لالحتالل ومخططاته العدوانية.

غزة/ فلسطين:
ســيطرت أطقم اإلطفاء واإلنقــاذ بالمديرية العامة للدفــاع المدني على 
حريق اندلع في شــاحنة صهريــج غاز على مفترق دير البلح وســط قطاع 

غزة، أمس، دون وقوع إصابات في المكان.
وأفــادت إدارة العمليــات بالدفاع المدني بأن الحريق نشــب في اإلطارات 
الخلفيــة للشــاحنة، في حين نجحــت طواقم اإلطفاء فــي تطويق النيران 
ومنعت تمددها إلى الصهريج. كما أغلقت إدارة العمليات بالدفاع المدني 
- بالتنســيق مع الشرطة - مكان الشــاحنة لتأمينه تفاديًا ألي أخطار نظرًا 
لوجود الغاز القابل لالشــتعال. وذكرت أن فريق األمن والســالمة كان في 
مــكان الحريق لفحص مســبباته، كما تــم التحفظ على الشــاحنة لحين 
إصالحها، ومرافقتها حتى تتمكن من تفريغ حمولتها في المحطة بأمان.

"الدفاع المدني" يسيطر على حريق 
بشاحنة لنقل الغاز وسط القطاع

غزة/ فلسطين:
أكدت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في غزة 
استمرار قرارها المتعلق بفتح المساجد إلقامة 
صالة الجمعة فقط، وفق اإلجــراءات الوقائية 
والضوابط التي تم اتخاذها في صالة الجمعة 
الماضية والعيد، مشددًة على ضرورة االلتزام 

بتلك اإلجراءات والضوابط.
وبينت الوزارة في بيــان، أمس، أنها في حالة 
تواصــل مســتمر مــع كل الجهــات المختصة 
لتقييم ودراســة مدى إمكانية فتح المســاجد 
إلقامــة الجماعــات وفــق إجــراءات الســالمة 

والوقاية.
وأوضحــت أنهــا أجــرت تقييمًــا شــاماًل بعد 
االنتهاء مــن صالتي الجمعة الماضية والعيد، 

وأمــام النتائج اإليجابيــة للتقييم، واالنضباط 
العالــي الذي قدمــه المصلون قــررت الوزارة 
اســتمرار فتح المســاجد إلقامة صالة الجمعة 
فقــط فــي هــذه المرحلــة. وجددت الــوزارة 
االلتــزام  بضــرورة  للمواطنيــن  مطالبتهــا 
بإجــراءات الوقايــة، وإحضار ســجادة الصالة، 
والتزام التباعد، وعدم المصافحة أو المعانقة، 
واصطحاب الكمامة الخاصة التي تم استالمها 
في الجمعة الماضية، المصنوعة من القماش 
وتصلح لالستخدام مرات متعددة بعد غسلها 
أو ما يســد مكانها، وكذلك االلتزام بتعليمات 

لجان التنظيم وغيرها.
ونبهت إلــى أن االلتزام باإلجــراءات الوقائية 
ضامن الســتمرار الجمع، وهو واجبٌ شــرعيٌ 

ال يجــوز التقصيــر فيــه. وأكدت الــوزارة على 
بقــاء الرخصة بأداء صالة الجمعــة ظهرًا في 
المنــازل، لألصحــاء الذيــن يخشــون انتقــال 
المــرض إليهــم، داعيــًة المرضــى وضعــاف 
المناعة والنســاء واألطفال، وكبار الســن إلى 
أداء صالة الجمعة ظهرًا في المنازل، مشــيرًة 
إلى أنه سيســتمر إغــالق المتوضأ والحمامات 

في جميع المساجد. 
وبينــت أن مــدة خطبة الجمعة عشــر دقائق، 

مطالبًة الخطباء كافة بااللتزام بذلك.
ودعت الوزارة اللجان المســجدية التي أشرفت 
علــى تنظيم الصالة في المســاجد، إلى اتباع 
اإلجــراءات والضوابط ذاتهــا التي تم اتباعها 

خالل الجمعة الماضية في الجُمع القادمة.

غزة/ محمد أبو شحمة:
بعد سلســلة من االنتهــاكات المتواصلة ضد 
المحتــوى الفلســطيني وحســابات صحفييــن 
وناشطين فلســطينيين من جانب إدارة موقع 
التواصل االجتماعي "فيسبوك" أطلق ناشطون 
داعمون للقضية الفلســطينية حملة إلكترونية 

ضد سياسة الموقع األزرق.
ووســمت الحملة اســم "الفيســبوك عنصري"، 
تعبيــرًا عــن رفضهــم تعمُّد موقــع التواصل 
والمقاومــة  القضيــة  اســتهداف  االجتماعــي 
الفلسطينيتين والنشــاط الفلسطيني والعربي 

والدولي المناهض لالحتالل اإلسرائيلي.
ويشــجع القائمــون علــى الحملة مســتخدمي 
منصات التواصــل االجتماعي على الدخول إلى 
صفحــة التقييم الخاصة بموقع فيســبوك على 
متجــر شــركتي "جوجــل"، و"أبل"، ثــم تقييم 
الموقــع بنجمــة واحدة، كوســيلة احتجاج على 

سياسة الموقع ضد الفلسطينيين.
ونجحــت الحملة في تحقيق جــزء من أهدافها، 
حيث بادر عشــرات آالف الفلسطينيين والعرب 
باالنخراط في الحملة، وقيموا شركة "فيسبوك" 
بنجمة واحدة بداًل من 5 على متجري "جوجل"، 

و"أبل".
وأكد القائم على حملة "الفيســبوك عنصري"، 
الناشــط السياســي األردني، مالك العمري، أن 
الحملة بدأ الترويج لها عبر موقعي "فيسبوك"، 
و"تويتر"، وهدفها وقف السياسات والممارسات 

العنصرية تجاه القضية الفلســطينية والضغط 
علــى إدارة فيســبوك حتــى ال تبقــى منحــازة 

لالحتالل اإلسرائيلي".
فريــق  أن  لـ"فلســطين"،  العمــري  وأوضــح 
الحملــة بحث عــن قضية عنصرية فيســبوك، 
ووجد أنه يمارس هذه العنصرية ضد شــعوب 
عربيــة أخــرى، "لذلــك أطلقنا الحملــة لتوعية 
شــعوب العالم بخطورة عبث فيسبوك بالوعي 

والذاكرة".
ولفــت العمري إلى أن صــدى الحملة اإلعالمي 
وصــل إلى عــدد كبير مــن النشــطاء، "ولكن 
الطريق طويل والنََفس كذلك ســيكون أطول 
في مواصلة الحملة"، مبينًا أنه ســيتم االنتقال 
إلى مرحلة جديدة، هدفها التأثير على فيسبوك 
وإلحاق خسائر مادية به، في حال أوقف حسابات 

جديدة أو شطبها "وحتى ليوم واحد".
وأشار إلى أن الحملة مرتبطة بأهداف مرحلية، 
كانت األولى تخفيض التقييم الخاص بشــركة 
"فيســبوك" عبــر متجــري "جوجــل"، و"أبــل"، 

"وحققنا بعض النتائج".
وبيــن أن أكثــر من مليــون ونصــف المليون 
مســتخدم شــاركوا في الحملة عبر المتجرين، 
"وهو ما سيدفع القائمين على الحملة للذهاب 
إلى مرحة أخرى وهي التأثير على فيسبوك، من 
خالل الضخ اإلعالمي للوصول إلى نتائج أكثر".

وقال العمري: "ال يمكــن أن نقبل بالتنازل عن 
شــهدائنا ومقاومتنــا وذاكرتنــا"، داعيًا جميع 

أحرار العالم إلى المشــاركة في الحملة ونصرة 
فلسطين.

بدوره أكد الحارث الروســان أحد القائمين على 
حملة "فيســبوك عنصــري"، أن الحملة نجحت 
فــي بدايتها في خفــض التقييمــات المتعلقة 
بعنصرية فيســبوك ضد القضية الفلســطينية 
على "بالي ستور" و اب ستور" إلى مئات اآلالف.

وقال الروســان في حديثه لـ"فلسطين: "بدأت 
الحملة في 20 مايو الحالي، عند الساعة الرابعة 
مساًء، وهدفت إلى الضغط على فيسبوك لوقف 
السياسات العنصرية ضد القضية الفلسطينية 
وإرغامه علــى عدم االنحياز للكيان الصهيوني، 
وتوعية شعوب العالم بخطورة هذه الممارسة 
وهذا التدخل من فيســبوك في تزييف الحقائق 

والعبث بالوعي".
وأوضــح الروســان أن القائميــن علــى الحملة 
نشــروا فيديوهــات توضيحية للمســتخدمين 
حول كيفية تخفيض تقييم شــركة "فسيبوك" 
عبر متجري شركتي جوجل، وأبل، مبينًا أنها "ال 
تأخذ من الوقت أكثر من 30 ثانية وهي كفيلة 

بإنجاح الحملة".
وعــن الخطوات المطلوبة لفــت إلى أنه يمكن 
الدخول إلى متجر "بالي ســتور" أو "اب ستور"، 
ثــم البحــث عــن فيســبوك، وتقييمــه بنجمة 
واحــدة، مع كتابة تعليق "عاشــت فلســطين، 
والفيسبوك عنصري"، ثم مشاركة الخطوة عبر 

"تويتر"، أو موقع "فيسبوك" نفسه.

وفق اإلجراءات الوقائية
ر فتح المساجد ألداء صالة الجمعة  األوقاف ُتقرِّ

نحو 1.5 مليون ناشط تفاعلوا مع الحملة
"الفيسبوك عنصري".. حملة إلكترونية ترفع 

الصوت عالًيا ضد معاداة المحتوى الفلسطيني
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أعلن أنا/ عبد الهادي نعمان محمود الشريف عن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 400657540 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ عاطــف اســماعيل خليل فرحات عــن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 906640313 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ ابراهيم طلب ناصر ابو طعيمــه عن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 801438177  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ ابراهيم حســن محمد شــالش عن فقــد هويتي 
وتحمل الرقم 405288671 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

إعالن للعموم
يعلن الســيد مراقب الشــركات بغزة أن الســيد/ صهيب محمد ديب أبو 
حمرة تقدم إلينا لتسجيل سمة باسم (ابو حمرة لأللبان والمواد الغذائيه).
لــذا من لديــه اعتراض على تســمية هذا االســم يتقدم لــإلدارة العامة 
لتســجيل الشــركات باعتراض مســبب خالل أســبوع من بداية نشر هذا 

االعالن في مكتب مراقب الشركات بغزة- النصر ابراج المقوسي.
تحريرا في 2020/5/12م.

مراقب الشركات

دولة فلسطين
وزارة االقتصاد الوطني

االدارة العامة للشركات 
مراقب الشركات

إعالن فقد شيك
أعلن أنا/ فايز بســام فايز أبو حصيرة من ســكان غزة وأحمل هوية رقم: 
802133355 عن فقد شيك الذي يحمل الرقم (30000012) الصادر من 

حســاب السيد أمين رجب رشــيد أبو عاصي والشــيك الصادر من حساب 
الســيد: جمال محمد رفيق أبو عاصي يحمل رقم (30000138) والشــيك 
الصــادر من حســاب الســيد: عماد يوســف محمــد أبو طه يحمــل الرقم 
(30000115)، فأرجو ممن يجدهم أن يســلمهم ألقرب مركز شرطة, وله 

جزيل الشكر والتقدير.

ولم تقتصر األحداث على القتل، بل وقعت اشــتباكات 
باألسلحة بين عائلتين ببلدة "السموع" قضاء الخليل، 
وطعن شــاب بالصــدر في قريــة" رفيديــا" بنابلس، 
وشجار في شارع "تل نابلس" أسفر عن إصابات، فضال 

عن أربع إصابات في الخليل نتيجة شجار آخر.
وفي مارس/ آذار الماضي وقعت ثالث جرائم قتل أخرى 
بالضفة الغربية، بعد أن لقي حســن دباس (55 عاما) 
رئيــس مجلس قروي النصارية شــرق نابلس مصرعه 
برصــاص مجهولين، في حين عثــر على جثة مواطن 
آخر داخل ســكن للطالبات في محيط الجامعة العربية 

األمريكية بجنين، حيث يعمل حارسا لذلك المبنى.
وفي الشــهر ذاته تلقــى أهالي الضفة خبــرا صادما، 
بوفاة طفل فلســطيني يبلغ من العمر 15 عاما، يدعى 
منتصــر عبد الخالق، في مدينة جنين شــمال الضفة، 
بعد أن أقدم أشــخاص على سكب مادة مشتعلة على 

جسده، وال زالت جرائم القتل تشهد تزايدا.
مؤشر خطير

النائب في المجلس التشــريعي فتحي القرعاوي، يرى 
أن وصول المشاكل الداخلية إلحراق بيوت وممتلكات 
المواطنين مؤشــر خطير، وأن الوضع ليس طبيعيا أو 

مستقرا.
وقــال القرعاوي لصحيفــة "فلســطين": إن" ما حصل 
مؤسف خاصة أنه حدث سفك دماء، ما يطرح تساؤالت 
حول دور أجهزة أمن الســلطة التي يفترض أن تحمي 
المواطــن وتقــف بجانبه وتنــزع فتيل األحــداث قبل 

حصولها".
وأضاف أن أســباب هــذه الحوادث كثيــرة، أولها حالة 
الضغط التي يعيشها المواطنون، فالكثير منهم دون 

كورونا، وما شــهدها مــن توقف الحركــة، بل نتيجة 
ضعــف المعالجة. وبحســب معطيات فلســطينية فقد 
شهدت الضفة الغربية أكثر من (30) جريمة قتل عام 

2019، مقارنة بـ(24) عام 2018.

أزمة كورونا
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، عمر عساف، أن أزمة 
كورونا زادت احتقان النــاس، في ظل غياب المرجعية 
وتعطــل القضــاء، وغيــاب الحــل القانوني، مــا يدفع 

البعض للجوء للحل العشائري وأخذ القانون باليد.
وقال عساف لصحيفة "فلسطين" إن حوادث العنف قد 
تأخذ بعدا سياســيا، حينما يكون المتسبب فيها أبناء 
التنظيم المســيطر، أو خشــية أن يكون االحتالل هو 
من يشــجع على هذه األعمال واألحداث بهدف إشغال 
النــاس ببعضها البعض في ظل مســاعيه لضم أجزاء 

عمــل، والوضع االقتصادي صعب، وهــذا في المقابل 
ينعكس على عالقة الناس فيما بينهم وعالقة النسيج 

االجتماعي واألمن الغذائي والمالي.
ويعتقــد النائــب في المجلــس التشــريعي أن موقف 
الســلطة ضعيــف حيــال ما يجــري، خاصــة أن الكثير 
من اإلشــكاالت في أكثر من مكان ســببها أبناء فتح، 
وهي ال تريد أن تقع في الحرج فترســل لجان اإلصالح 
إلنهائها، دون إرســال أجهزتها األمنية وفرض األمن 

على الشارع.
وتابــع أنه مــن الواضح عدم ســيطرة الســلطة على 
األرض، وهــي ال تريد توريط نفســها باالشــتباكات 
فتقدم لجان اإلصالح بدال من ذلك، عادا ذلك معالجة 
خطأ، فالكلمة والموقــف من لجان اإلصالح ال يكفيان 
أمام ارتفاع ظاهرة الفلتان التي لم تأت فقط بســبب 

من الضفة الغربية خالل األسابيع القادمة.
ويبرز عساف ســببين وراء ضعف السلطة، األول: عدم 
ثقــة النــاس بالســلطة وإجراءاتهــا، وثانيــا وجودها 

الشكلي في بعض المناطق كمنطقة "ج".
مدير مركز شــمس لحقوق اإلنســان، عمــر رحال يرى 
من ناحيته أن هناك أكثر من جانب النتشــار الجرائم، 
أولها له عالقة بالجانب الثقافي، والثاني عدم سيطرة 
الســلطة علــى كل أراضــي الضفة الغربيــة وحاجتها 
للتنســيق مع االحتالل لدخول بعض القرى والمناطق، 
وثالثها تردي وضع القضاء وانتشار ثقافة أخذ القانون 

بـ "اليد" وعدم وجود تسامح وقبول لآلخر.
وقال رحال لصحيفة "فلسطين": "إن القوانين الناظمة 
والســائدة بالضفة هي قانون العقوبات األردني لعام 
1960م، وهناك حاجة إلى قانون عقوبات فلســطيني 

عصــري، أضف إلى ذلك إجــراءات التقاضــي الطويلة 
وعدم توجه غالبية المواطنين للقضاء".

ويعتقد أن الوضع االقتصادي المتردي وفقدان الناس 
لعملهــم في ظــل الجائحة ووجودهم فــي البيوت مع 
انســداد األفق السياســي وعدم تكافــؤ الفرص، أدى 
إلــى مزيد مــن النتائج الكارثيــة، معتقدا أن انتشــار 
االشــتباكات العائلية في كثير من المناطق "يشير إلى 
أزمــة قيمية نعيشــها، في ظل عدم قيام المؤسســة 

األمنية بما هو مطلوب منها".
وهــذا مرتبط كذلك، بحســب رحــال، بالقضاء وعدم 
اتخــاذ المقتضــي القانونــي بحق المعتديــن وغياب 
العقوبات الرادعة، مشــيرا إلــى أنه في بعض القضايا 
يســتطيع المحامــي الحصــول علــى كفالــة وإخــراج 

المعتقل –وإن كان معتديا– من السجن.

جرائم قتل واشتباكات مسلحة وقعت خالل 48 ساعة
قضاٌء متردٍّ ومحاسبٌة غائبٌة.. مؤشرات على واقع خطير بمحافظات الضفة

رام الله- غزة/ يحيى اليعقوبي:
تســود الضفة الغربية حالة غضب شــعبية شــديدة، 
بعــد أن ســجلت مناطــق عدة خــالل الســاعات الـ48
الماضية جرائم قتل وعمليات إطالق نار واشتباكات 

مســلحة، لتعود ظاهــرة االنفالت األمنــي للواجهة 
مرة أخرى، ما يثير تســاؤالت حول إن كانت مرتبطة 
بإجراءات مواجهة كورونا ومدى قدرة السلطة على 

معالجة تداعياتها.

اللــه  بــرام  للشــرطة  الرســمية  المصــادر  وأعلنــت 
أن تلــك الحــوادث أدت إلــى مقتــل مواطَنْيــن فــي 
بلدتــي «قصــرة» قضــاء نابلس، وســيدة في ســيلة 

«الحارثية» قضاء جنين.

غزة/ محمد أبو شحمة:
أكــد المصــور التلفزيونــي إيــاد 
حمــد أنــه فصــل من عملــه في 
 "Ap" وكالة الصحافــة األمريكية 
بعــد وصولها شــكوى كيدية من 

الناطق باسم الشرطة في الضفة 
الغربية المحتلة لؤي ازريقات. 

وقــال حمد في تصريــح لصحيفة 
القصة حين  "بدأت  "فلســطين": 
كان هنــاك نقــاش عبــر إحــدى 

حــول  أب"  "واتــس  مجموعــات 
تعــرض الزميــل الصحفــي أنس 
في ســجون  للتعذيــب  الحــواري 
األجهزة األمنية، وقلت من يعذب 
الناس هــم العصابات، وهنا دخل 

ازريقات ونفى ذلك". 
وأضاف: "وجهت ســؤال الزريقات 
عــن ســبب وجــوده كرجــل أمن 
داخل قــروب خــاص بالصحفيين 
ويبدو هنا جرحــت كرامة الناطق 

باسم الشرطة".
وأكد حمــد أنه لم يتجاوز القانون 
حيــن تحــدث حــول مــا تعــرض 
لــه الصحفي الحــواري مــن قبل 
األجهزة األمنية، مشــيرا إلى أنه 
تلقى رســالة من قبل المؤسســة 
الصحفيــة التي يعمل بهــا تفيد 
بفصلــه مــن عمله بعد شــكوى 

ازريقات.
وأضــاف: "بعد أكثر من عشــرين 

علــى فرض ما يجــب فرضه أو أن 
يبتعــد كل الصحافييــن عنها وأنا 
أولهــم، أمــا الخال فأقســم باهللا 
أن ال أحد يفكــر تفكير بأن يكون 
ضــدك كل الصحافيين معك من 

الوريد إلى الوريد".
غــول:  رامــز  الصحافــي  وكتــب 
"متضامــن مع زميلــي الخال إياد 
نمر حمد، الذي يدفع ثمن وقوفه 

مع الصحافيين والدفاع عنهم.
عــن  الخواجــا  مصطفــى  وعبــر 
تضمانــه مــن خالل حســابه في 
"فيسبوك"، وقال: "الخال صحافي 
مخضــرم، نقل صورة فلســطين 
للعالــم، كان صــوت الصحافيين 
نصيرهــم  وكان  المقهوريــن 
واإلســناد  التضامــن  وســندهم، 
للصحافي أبو ســامر واجب #مع_

الخال".
وكتب الصحافي أنس حواري الذي 

عامــاً من عملــي فــي الصحافة، 
المخاطر  لــكل  تعرضــت خاللها 
مــن االحتــالل، ونقلــت معانــاة 
شعبي للعالم، كنت أعتقد أن يتم 
تكريمي، بدالً من تقديم شــكوى 

ضدي والتآمر لقطع رزقي".
التواصــل  مواقــع  وضجــت 
اإلقالــة  خبــر  علــى  االجتماعــي 
وأثارت هذه الخطــوة غضب بين 
وأطلقوا  والنشــطاء،  الصحفييــن 
حملــة تضامــن من خــالل موقع 

"فيسبوك".
وكتب الصحافــي فارس صرفندي 
"نقابــة  أن  "فيســبوك"  علــى 
الصحافييــن على المحــك إما أن 
ينصــف الخــال إياد حمــد، أو أن 
هذه النقابة هي عبارة عن جســم 
فــارغ المضمون فاشــل اإلنجاز... 
النقابة في هــذه القضية تحديدا 
أمــام خيارين إما أن تثبت قدرتها 

اعتقلتــه الشــرطة الفلســطينية 
وسرحته نهاية األسبوع الماضي، 
عبــر صفحته في "فيســبوك": "أنا 
مديــن إلياد حمد مــا حييت، كان 
ثمــن التضامن معــي فصله من 

وظيفته".
وأرفق الشاب عبد الحافظ جعوان 
"فيســبوك"  فــي  صفحتــه  عبــر 
مقطعا مصــورا يظهر الصحافي 
إياد حمد يتصدى لجنود االحتالل 
ويدافع فيه عن حقوق الصحافيين 

بنقل صورة فلسطين للعالم.
وقال جعــوان: "واحدة من مواقف 
كثيــرة كان الزميل الصحافي إياد 
نمــر حمد يتصــدر فيها مشــهد 
حقنــا  عــن  للدفــاع  المواجهــة 
كصحافييــن، مواقف دفــع ثمنها 
الزميــل إيــاد اليوم بطــرده من 
عملــه، كل التضامــن مــع الخال 

العزيز أبو سامر".

اتهم الناطق باسم أجهزة شرطة الضفة بتقديمهم
"AP" تفصل المصور إياد حمد على خلفية شكوى "كيدية"
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مساحة حرة
د. عصام شاور

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية  االبتدائية

قائمة شروط البيع
بنــاء على قرار الســيد قاضــي التنفيذ وبعــد االطالع على ملــف القضية 
التنفيذية رقم 2018/6354 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ منير نمر 
أحمــد المزيني وآخرون والمنفذ ضدهم/ أحمد فؤاد نمر المزيني وآخرون 
القضية مقامة لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة في االستئناف 
المدني رقم 2017/451 والقاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح ازالة 
الشــيوع بين المدين والمدعى عليهما في أرض القسيمة )72، 71( من 
أرض القطعــة رقم )704( أراضي غزة محلة الرمال وكذلك البناء المقام 
عليهــا وذلك بعرض حصة المدعين المســتأنف ضدهــم للبيع بالمزاد 
العلني فيما بين الشركاء في هذه القسائم وتضمين المستأنف الرسوم 

والمصاريف و 200 شيكل أتعاب محاماة.
بتاريــخ 2018/7/19 تــم اخطــار المنفذ ضدهم بإخطــار تنفيذ الحكم 

حسب األصول.
بتاريــخ 2019/3/20م تم ايقاع الحجز التنفيذي أرض القســيمة +71 
72 من القطعة رقــم 704 من أراضي محلة الرمال والبناء القائم عليها 

والكائــن بحي الرمــال مقابل وزارة الصحة من الناحيــة الجنوبية ويحد 
العقار على الناحية الشــرقية شــارع بعــرض 12 متر متفرع من شــارع 
الوحــدة ومــن الناحية الشــمالية القســيمتين 54و 55 ومــن الناحية 
الغربية القســيمة رقم 53 ومن الناحية الجنوبية القســيمتين 66و 67 
حيث األرض المحجوزة عبارة عن قسيمتين من األرض القسيمة األولى 
رقم )71( ومســاحتها )500م2( وتطل على الشــارع الشــرقي مباشــرة 
والقسيمة الثانية رقم )72( ومساحتها )579م2( المسماة غزة الجديدة 
والبناء القائم مقام على القسيمة االولى رقم )71( مبنى سكني عمره  نحو 
50 سنة مأهول حاليا بالسكان مكون من أربعة طوابق مساحة كل طابق 

نحو 220م2 والقسيمة الثانية )72( فارغة ليس عليها بناء.
بتاريــخ 2019/6/27م تم وضع يد مأمور التنفيذ على أرض القســيمتين 

المحجوزتين.
تم تثمين ســعر متر األرض في القســيمة رقم )71( بقيمة )500*680= 
340000 دينــار أردنــي(، تم تثمين ســعر متر األرض في القســيمة رقم 

)72( بقيمــة )597*330= 197010 دينار أردنــي للمتر المربع(. القيمة 

االجمالية )537010 دينار أردني(.
وسيتم نظر أي اعتراضات في الجلسة المحددة لذلك يوم الثالثاء الموافق 
2020/6/30م فعلــى من لديه أي اعتراض على البيع أن يتقدم له لدائرة 

التنفيذ في مواعيد الدوام الرســمي حتى موعد أقصاه يوم األحد الموافق 
2020/6/28م. حرر في 2020/5/27م.

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ. رامي صلوحة

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

قائمة شروط البيع
بنــاء على قرار قاضــي التنفيذ وبعد االطالع على ملــف القضية التنفيذية 
9878 / 2019 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ اياد صالح خالد جندية 

والمنفذ ضده/ حســين مجدي حســين جندية القضية مقامة لتنفيذ عقد 
اتفــاق على رهن مبلغ وقدره 70200 دوالر امريكي )ســبعون الف ومئتان 

دوالر أمريكي (.
 بتاريــخ 2019/8/21م تم إخطار المنفذ ضــده بإخطار لتنفيذ عقد اتفاق 

على رهن محل القضية التنفيذية.
 بتاريــخ 2020/1/19م تم ايقاع الحجز التنفيذي على األرض الواقعة على 
الخط الشــرقي في ارض القســيمة رقم 36 من القطعة رقم 864 والبالغ 
مســاحتها 1311 متــر مربع حيــث أن األرض مشــجرة بأشــجار الزيتون 
والرمان ويحدها من الجهة الشــرقية موقع عسكري ومن الجهة الشمالية 
آل اســبيته ومن الجهة الجنوبية آل أبو القمبز ومن الجهة الغربية الشارع 
العــام واألرض محاطة بالســياج من جميع الجهات حيــث يوجد بها غرفة 
6*5 متر تقريبا في الجهة الجنوبية الغربية على الشــارع وبداخلها حمام 

صغير مع مطبخ.
بتاريــخ 2020/2/25م تــم وضع بد مأمــور التنفيذ علــى األرض الواقعة 
على الخط الشــرقي في ارض القسيمة رقم 36 منن القطعة 864 والبالغ 
مســاحتها 1311 متــر مربع حيــث ان االرض مشــجرة بأشــجار الزيتون 
والرمان ويحدها من الجهة الشــرقية موقع عسكري ومن الجهة الشمالية 
آل اســبيته ومن الجهة الجنوبية آل أبو القمبز ومن الجهة الغربية الشارع 
العــام واألرض محاطة بالســياج من جميع الجهات حيــث يوجد بها غرفة 
6*5 متر تقريبا في الجهة الجنوبية الغربية على الشــارع وبداخلها حمام 

صغير مع مطبخ تم تثمين ســعر األرض التي تم حجزها ووضع اليد عليها 
55*1311 )72105 دينار اردني(.

 وســيتم نظــر أي اعتراضــات فــي الجلســة المحــددة لذلك يــوم األحد 
الموافــق 2020/6/28م  فعلى من لديه أي اعتراض على البيع ان يتقدم 
لــه لدائرة التنفيذ فــي مواعيد الدوام الرســمي حتى موعــد أقصاه يوم 

األربعاء2020/6/24م .
 حرر في 2020/5/27م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة / أ . رامي صلوحة

مساندة قرار التحلل
 من االتفاقات

طالبــت محكمة الجنايــات الدولية الســلطة الفلســطينية بتوضيح 
موقفها بشكل رسمي حول قرارها التحلل من اتفاقية أوسلو وجميع 
متعلقاتها، حيــث إن الدعاوى التي أقامها الجانب الفلســطيني ضد 
االحتالل اإلســرائيلي مرتكزة أساسا على  اتفاقية أوسلو، فإن أكدت 
الســلطة الفلســطينية تخليهــا عنها فهــذا يعني أن قــرار محكمة 
الجنايات ســيختلف كليا، وقد يتم إســقاط كل الدعاوى الفلسطينية 

ضد االحتالل اإلسرائيلي.
المالحــظ في األمر أن محكمة الجنايات لم تبت بشــكل نهائي بأي 
قضية تقــدم بها الجانب الفلســطيني، ولم تتخــذ أي إجراءات ضد 
االحتالل اإلسرائيلي وقادته من مجرمي الحرب، ولكن هذه الخطوة 
قد تكون إلحراج الســلطة الفلســطينية والضغط عليها للتراجع عن 
قرارها، وهذا أشــبه بالمساعدات التي أرسلتها اإلمارات للسلطة عن 
طريق مطار بن غوريون اإلســرائيلي دون إبالغ الســلطة والتنسيق 
معها في أعقاب اتخاذ الســلطة قرار وقف كل أشــكال التنســيق مع 
الجانب اإلســرائيلي، أي أن اإلمارات سعت إلى الضغط على السلطة 
لكســر قرارها دعما لالحتالل اإلســرائيلي ولو لم تكــن النية كذلك 

لسحبت مساعداتها واحترمت قرار السلطة دون ضجيج. 
العقبات التي ستواجه السلطة لن تقف عند محكمة الجنايات الدولية 
وال عنــد مواقف محــور التطبيع العربــي الذي تقوده اإلمــارات، بل 
هناك عقبات أكبر تتعلق بوجود الســفارات الفلســطينية واالتفاقات 
والمواثيق التي وقعت عليها الســلطة الفلســطينية كنتاج التفاقية 
أوســلو، فضال عن اإلجراءات التــي قد تتخذها دولــة االحتالل التي 

تتحكم بحركة الفلسطينيين وبكل تفاصيل حياتهم.
ال أريد التقليل من القرار الذي اتخذته الســلطة رغم رفضي المطلق 
التفاقيــة أوســلو، ولكن ال بد من ثبات الســلطة الفلســطينية على 
موقفها، وال بد أن تدرك أن اتفاقية أوســلو مشــروع خاســر وفاشل 
ولن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة في يوم من األيام، 
ولذلك عليها العودة إلى الشــعب الفلسطيني بكل فصائله من أجل 
إقامة دولة فلســطينية على مناطق 67 على أساس المقاومة وعدم 
االعتراف بشــرعية االحتالل على مــا تبقى من أراٍض محتلة »مناطق 
48«. على السلطة أن تستعيد أوراق القوة بإنهاء االنقسام وتطبيق 

اتفاقية القاهرة ووثيقة األســرى، وحينها ســتجد دولة االحتالل كل 
الفلســطينيين موحدين ضدها، وهذا ســيناريو لــه تكاليف باهظة 
جدا ولكن النتيجة مؤكدة وهي قيام دولة فلســطينية قابلة للتمدد 

واستعادة الوطن حتى آخر شبر. 

غزة/ فلسطين:
ال تعد خطة الضم اإلسرائيلية التي تنوي 
سلطات االحتالل تنفيذها، في إطار صفقة 
القرن األمريكية اإلســرائيلية، األولى لها 
لقضم المزيد من أراضي الضفة الغربية 
بضمها لســيادتها، بل ســبقتها مشاريع 

مهدت الطريق لهذه الخطة.
وفــي نهاية عــام 2018 بلغت مســاحة 
أراضــي الضفــة الغربيــة التي يســيطر 
عليهــا االحتالل حوالي 51.6 في المائة، 
بحسب بيانات دائرة شؤون المفاوضات 

التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ووفق البيانات فإن مساحة مناطق النفوذ 
في المســتوطنات اإلســرائيلية بالضفة 
بلغت نسبتها حوالي )%9.3( من إجمالي 
مســاحة الضفــة، تخدمها شــبكة طرق 
على مساحة )%2.3( من الضفة الغربية. 
ووصل عدد المســتوطنات اإلســرائيلية 
فــي الضفــة الفلســطينية حتــى نهاية 
2019، إلــى حوالي )150( مســتوطنة، 

و)128( بــؤرة اســتيطانية )غير مرخصة 
 )15( إلــى  باإلضافــة  إســرائيليَّا(، 

مستوطنة في مدينة القدس المحتلة.
وتشــير البيانات إلى أن االحتالل شــيد 
)25( منطقــة صناعيــة اســتيطانية في 

الغربيــة، باإلضافــة لمنطقــة  الضفــة 
صناعية واحدة في مدينة القدس.

أمــا المســاحات التــي تغلقها ســلطات 
االحتــالل بدعوى أنها منطقة عســكرية 
مغلقة فقد شــغلت حتى العــام الحالي، 

مــا نســبته )%20( من إجمالي مســاحة 
الضفــة التي يوجــد فيهــا )94( قاعدة 

عسكرية إسرائيلية.
ويســيطر االحتــالل اإلســرائيلي علــى 
)%20( مــن مســاحة الضفــة الغربيــة 

بدعوى أنها أراضي دولة، بحسب دائرة 
شــؤون المفاوضات. وشهد عام 2018، 
بحســب بيانات جهاز اإلحصاء المركزي 
الفلسطيني، زيادة كبيرة في وتيرة بناء 
المســتوطنات بالضفة، حيث  وتوســيع 
صدّقت الحكومة اإلســرائيلية في ذلك 
العام علــى بناء حوالي أكثر من )9300( 
وحدة اســتعمارية جديدة، باإلضافة إلى 

إقامة )9( بؤر استعمارية ُأخرى.
وعزل جدار الضم والتوسّــع اإلسرائيلي 
)الفصل العنصــري( أكثر من )%12( من 
مســاحة الضفــة الغربية، وفــق بيانات 

المركز اإلحصاء الفلسطيني.
االستيطان في الفكر الصهيوني

ويشــكل االســتيطان حجــر الزاوية في 
التــي  والقاعــدة  الصهيونــي،  الفكــر 
قامت عليها دولــة االحتالل عام 1948، 
واألســاس الذي تعتمــده إلضفاء صفة 
األمــر الواقع الســكاني على توســعاتها 

العسكرية المتتالية.
ويختلف االســتيطان اليهودي عن أشكال 
االستيطان االستعماري التي عرفها العالم 
في العصر الحديث كلها، لكونه يســتند 
في تبريــر وجــوده إلى فلســفة ذرائعية 
وادعاء ديني، ويعتمد سياسة األمر الواقع 

التي تســاندها القوة العسكرية. ولما لم 
تكن فلســطين بلــدا خاليًا من الســكان 
فقد كان على االحتالل أن يطرد ســكانها 
الذين يشكل وجودهم  )الفلســطينيين( 

عائقا أمام حركة االستيطان.
طرد الفلسطينيين

ومــن هــذه الزاويــة شــكلت عمليــات 
مصــادرة األراضــي وتهجيــر الســكان 
لعمليــة  اآلخــر  الوجــه  الفلســطينيين 
االســتيطان، ففــي بعض الحــاالت كان 
ال بد من طرد الســكان الفلســطينيين 
أواًل إلقامة مســتوطنة مــا، وفي حاالت 
أخرى كان قيام المســتوطنات يؤدي إلى 
طرد الســكان الفلســطينيين أو تفتيت 

كثافتهم تمهيدًا إلجالئهم.
وعندما احتلت فلســطين وأعلن عن قيام 
دولة )إســرائيل( في 15 أيار/مايو 1948، 
كان عــدد المســتوطنات اليهودية التي 
أقامتهــا الوكالــة اليهوديــة والمنظمــة 
الصهيونيــة العالمية )285( مســتوطنة 
أقيمت على شكل حزام متكامل من القالع 
الخطوط  االســتيطانية حول  العســكرية 
التي حددهــا قرار التقســيم لعام 1947. 
وخــالل الفتــرة الممتــدة حتــى حزيران 
1967 والتوسع اإلسرائيلي الجديد أقامت 

حكومــة االحتــالل والوكالــة اليهوديــة 
)587( مســتوطنة أخــرى تركــزت كلهــا 

في المناطــق الفلســطينية التي ضمتها 
)إســرائيل( بالقوة زيادة علــى حدود قرار 
التقســيم لضمان تهويد هــذه المناطق، 
وتم إســكان حوالي )180( ألف مستوطن 
فيها. وبعد حــرب حزيران 1967 واحتالل 
وســيناء  الفلســطينية  األراضــي  كامــل 
ومرتفعــات الجــوالن ســارعت ســلطات 
االحتالل إلى تنفيذ السياسة االستيطانية 
األراضــي  فــي  نفذتهــا  التــي  نفســها 

الفلسطينية التي احتلتها في حرب 1948 
زيادة على حدود التقسيم.

وبــدأت بعد حزيــران مباشــرة عمليات 
االســتيطان الصهيوني الواسعة في كل 
أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة، في 
محاولة لجعل االحتالل الجديد أمرًا واقعًا، 
وتحويل خطــوط وقف إطــالق النار إلى 
حــدود مرحلية جديدة لـ)إســرائيل( يتم 
تثبيتها بفرض األمر الواقع االستيطاني 
الصهيونــي فيها على أن يتــم إلحاقها 
رسميًا بـ)إســرائيل(، كما حدث للقدس 
في 30 تموز/يوليو 1980 والجوالن في 

14 كانون أول/ديسمبر 1981.

وتؤكد حركة االســتيطان فــي المناطق 
المحتلــة بعد عــام 1967 نية ســلطات 
االحتــالل ومؤسســاتها وأحزابهــا عدم 
التخلــي عن شــبر واحــد مــن األراضي 
المحتلة الجديدة، فاألحزمة االستيطانية 
األولى جــاءت محاذية ومالصقة للحدود 
فــي األغوار والجوالن. وتهدف ســلطات 
االحتــالل، من وراء هذه المشــاريع إلى: 
ومصــادرة  الفلســطيني،  الطــرد  أوال: 
األراضــي وبنــاء المســتوطنات عليهــا، 
وثانيــا: اإلحــالل اإلســرائيلي: إســكان 
اإلســرائيليين فــي هذه المســتوطنات 
وخلــق وجــود ديمغرافــي يؤثر بشــكل 
الوجــود  علــى  مباشــر  وغيــر  مباشــر 

الفلسطيني الحالي والمستقبلي.
وفي ضــوء هذه الرؤية اإلســرائيلية تم 
طــرح مجموعة كبيــرة مــن التصورات 
والمشــاريع االســتيطانية منــذ احتالل 
فلســطين عام 1948 شــملت: )مشروع 
يغآل ألــون، ومشــروع غاليلــي، وخطة 
غوش أمونيم، ومشــروع شــارون األول 
والثاني، ومشروع نتنياهو ألون المعدل، 

وخطة الخطوط الحمراء(.

جنين/ فلسطين:
اســتنكرت بلدية جنين شــمالي الضفة الغربية المحتلة مســاء أمس اقتطاع 
وزارة المالية في حكومة اشــتية نحو )12( مليون شــيقل من مستحقاتها في 
ظل الظروف الراهنة التي تحتاج فيها البلدية إلى السيولة للقيام بالتزاماتها.

وقالــت بلدية جنين في بيان صحفي، إنه "في الوقت الذي تســعى به البلدية 
إلى االســتمرار في تقديم الخدمات لســكان المدينة لكــون أنها خط الدفاع 
األول لــكل الخدمــات التي تمــس المواطنيــن، وعلى الرغم مــن عدم تلقي 
البلدية أي مســاعدة مالية، تفاجأنا بقرار وزاره المالية باســتقطاع 11 مليون 
و920 ألف شيكل من مستحقات بلدية جنين من ضريبة أمالك وضريبة مهن 
ونقل على الطرق". وأشــارت إلى أن "بلدية جنين تســعى وبموجب تفاهمات 
مــع الدوائر ذات العالقة إلنهــاء ملف التقاص وصواًل لكل المســتحقات التي 
تجبيهــا الحكومة من الســكان لصالح بلدية جنين، وهــذا نذير يدق ناقوس 

الخطر ويعطل استمرار تقديم الخدمات للمواطنين".
ولفتــت إلى أن الماليــة لجأت للتقاص "مع العلم أن لبلدية جنين مســتحقات 

مالية على العديد من المؤسسات الحكومية في مدينة جنين".
واتهمــت "المالية" بالكيل بمكياليــن، مضيفة أن "الكيــل بمكيالين يؤدي إلي 
زيادة التفرقة، حيث هناك العديد من البلديات في الوطن عليها مديونية لصالح 
وزارة المالية وال يخصم منهم شــيًئا في الوقــت الذي دفعت مدينة جنين الثمن 
األكبر نتيجة للوضع االقتصادي للبالد، وإذا توقفت الخدمات عن السكان سيؤدي 
إلــي تدهور الوضــع الداخلي للخدمــات". ودعــت البلدية "أهالــي مدينة جنين 
ومخيمهــا الصامد اللتفاف والوقوف مع بلديتهم"، معتــذرة للرأي العام الجنيني 
عن أي توقف عن الخدمات في المرحلة الحالية نتاجًا لعملية التقاص التي جرت".

التهديدات اإلسرائيلية للسيطرة على الضفة.. أهم المشاريع والمخططات

بلدية جنين تستنكر اقتطاع مالية رام 
الله 12 مليون شيقل من أموالها
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أعلن الرئيس الفلســطيني فــي 2020/5/20 أن 
منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت في حّل من 

أي اتفاق أو التزام مع دولة االحتالل اإلسرائيلي.
1. ماذا يعني هذا الكالم قانونيًا؟

2. وهــل أن تصريحــا أو خطابا يكفيــان للتحلل 
مــن االلتزامات القانونيــة؟ أم أن ثمــة إجراءات 

دستورية وأخرى إجرائية واجبة التطبيق؟
3. وهــل هــذه االتفاقيات التــي أبرمتها منظمة 
التحرير الفلسطينية مع دولة االحتالل اإلسرائيلي 

مرّت أساسًا بالمسارات الدستورية؟
4. وهل يمكن إبــرام اتفاق يتعارض مع األحكام 
اآلمرة للقانون الدولي كما الحال مع اتفاق أوسلو 

سنة 1993؟
5. وهل خطوة التحلل من االتفاقات والبرتوكوالت 
الملحقــة )الملحــق االقتصــادي واألمنــي( مــع 
االحتالل اإلســرائيلي هي نهايــة المطاف، أم أن 

هناك خيارات قانونية ودبلوماسية أخرى؟
ال شــكّ أن قــرار الرئيس محمود عبــاس التحلل 
مــن االلتزامات مع االحتالل اإلســرائيلي هو قرار 
مهــم جدًا، حتى وإن كان متأخرًا جدًا. واألهم من 
ذلك البحــث عن آليات تطبيقية فعالة. فاالحتالل 
اإلسرائيلي اســتفاد من هذه االتفاقيات، وأعمل 
آلته التوســعية واالســتيطانية في جســد الضفة 
الغربية والقدس، حتى بقي للفلســطينيين فتات 
مــن األرض باإلضافة إلى مئــات الحواجز الثابتة 
والمتحركــة، فضال عــن جدار الفصــل العنصري 

وحصار قطاع غزة.
وفي الوقت الذي طبق فيه االحتالل قاعدة اإللزام 
وليــس االلتــزام باالتفاقيــات، تمســك الطــرف 
الفلسطيني بهذه االتفاقيات وألزم نفسه بشكل 

دقيق.
إن خطاب الرئيــس محمود عبــاس، بالرغم من 
أنــه ليس األول من نوعه، فإنه في إطار معالجتنا 
القانونية، يعد بمنزلة إعــالن التحلل األولي من 
هذه القيود أو االتفاقيات، لكن ثمة خطوات أخرى 
ال بدّ من اتباعها. وبمــا أن التوقيع على اتفاقية 
مــا والمصادقــة عليها يمــر بخطــوات )التوقيع، 
المصادقة، النشــر في الجريدة الرسمية(، كذلك 
فــإن التحلل من االلتــزام يجب أن يمــر بالطرق 
الدستورية نفســها. لكن هذا األمر يتطلب دون 

شك تفعيل المؤسسات الدستورية هذه.
اتفاق هدنة أواًل وليس اتفاق »سالم«:

تميزت اتفاقات أوســلو بتضمنهــا نصوصًا عدة 
وحاســمة تتعلق بإنهــاء حالة الحــرب واالنتقال 
إلــى الحالــة الســلمية، وتحديد قواعد لتســوية 
المنازعــات بيــن الطرفيــن بشــأن تنفيــذ تلك 

االتفاقات.
وبغض النظر عــن موقفنا الرافض لهذا االتفاق، 
فإنه فــي اإلطــار القانوني، فقــد كان األصل أن 
يتــم توقيع اتفاق هدنة أواًل، خصوصًا أن منظمة 
التحرير الفلســطينية بما تمثلــه من حركة تحرر 
وطنــي هي فــي حالة حــرب مع )إســرائيل(، كما 
جاء فــي ديباجــة اتفاق أوســلو أنــه »آن األوان 
لوضــع حــد لعقود مــن المواجهــات والصراع«، 
ثانيًا توقيع مقدمات »الســالم«، ثــم ثالثًا توقيع 
اتفاق »ســالم«. ما جرى هو الدخول مباشرة في 

مفاوضات »سالم«.
إن اتفاقــات أوســلو التــي هي معاهــدات دولية 
متعلقة بـ«السالم« بوجه عام فيها من خصائص 
مقدمات الســالم، وأيضًا من خصائص معاهدات 
»الســالم«، األمر الذي يجعلها معاهدات من نوع 

خاص )ذات ماهية مختلطة(.

إن اتفاقــات أوســلو يمكــن عدهــا نوعــًا خاصًا 
مــن مقدمات »الســالم«، يترتب علــى ذلك أنه 
إذا فشــلت المفاوضــات )وهي فشــلت فعاًل منذ 
فترة بعيــدة(، التي كانت تهــدف لعقد معاهدة 
»الســالم«، فإن اتفاقــات أوســلو باعتبارها من 
مقدمــات »الســالم« تعــد الغيــة وفقــًا لقواعد 

القانون الدولي.
ولذلك فــإن الحــل األفضل هو قطــع مفاوضات 
التســوية المتعثرة، وإرجاع القضية الفلسطينية 
إلــى أصلهــا بين شــعٍب تحــت االحتــالل، وقوة 
احتالل غاشــمة ســيطرت علــى أرضــه وهجرت 
شــعبه؛ وبالتالي يســتند الشــعب الفلســطيني 
إلــى حقوقــه الطبيعية في أرضه وفــي المقاومة 
والتحريــر، وإلى ما منحه إياه القانون الدولي من 
استخدام كل الوســائل الممكنة الستعادة أرضه 
وتقريــر مصيره وعــودة الجئيه، ومــن الحق في 
الدفاع عــن النفس، ومن عدم منــح االحتالل أي 
مشــروعية على األراضي المحتلة، وتحميله كامل 

المسؤولية الجزائية والمدنية.
االعتراف المتبادل مصلحة في اتجاه واحد:

لقد تــم االعتراف بحق حــركات التحــرر الوطني 
في إبــرام االتفاقيات الدولية، ذلــك أنها كيانات 
محاربــة فــي نزاح مســلح ذي طبيعــة دولية، أي 
النزاع المسلح بين االحتالل اإلسرائيلي والشعب 

الفلسطيني.
إن األصل أن يتم االعتراف بالشــعب الفلسطيني 
كشــعب له الحق في تقرير المصير، وليس مجرد 
االعتــراف بمــن يمثلــه، أو االعتراف بفلســطين 
كدولة خاصة بعد االعتراف الواســع بها من قبل 
الجمعية العامة )119 دولة(. لقد تجاهلت رسالة 
إســحق رابيــن Yitzhak Rabin القراريــن 242 
و338 بشــكل كامــل، هذا يعني أن »إســرائيل« 
العمليــة  فــي  ليســت ملزمــة بهمــا كقاعــدة 

التفاوضية.
مة لالعتراف فــي القانون  طبقــًا للقواعــد المُنظِّ
التحريــر  منظمــة  اعتــراف  أن  نجــد  الدولــي، 
الفلســطينية بـ«الدولــة اإلســرائيلية« غير قابل 
للتراجــع عنه، وذلــك انطالقًا من المــادة 6 من 
 Montevideo Convention اتفاقية مونتيفيديو
لســنة 1933 التــي تشــترط عدم الرجــوع عن 
االعتــراف بالدول، في حيــن أن اعتراف الحكومة 
اإلسرائيلية يشبه إلى حد ما االعتراف بالمجالس 
أو الهيئــات الثورية، وهو اعتراف واقعي في أغلب 

األحيان ويمكن التراجع عنه.
لم تتــم المصادقــة علــى اتفاقات أوســلو وفق 

القواعد الدستورية الفلسطينية:
ورد فــي النظــام األساســي لمنظمــة التحريــر 

الفلسطينية بشأن المجلس الوطني في المادة 7 
من الباب الثاني »المجلس الوطني هو الســلطة 
العليــا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياســة 

المنظمة ومخططاتها وبرامجها«.
ويتضح من المادة الدســتورية الخامســة عشرة 
من النظام األساســي أن اللجنــة التنفيذية تنفذ 
قــرارات المجلــس الوطني، فهي بالتالي ليســت 
المرجعية القانونية )فــي أي حال( للموافقة على 
اتفاق مصيــري، ألن المرجع القانوني الوحيد هو 

المجلس الوطني الفلسطيني.
إن المؤسســات المختصة في )إســرائيل( كانت 
تناقش كل تفصيل في االتفاقيات قبل التصديق 
الكنيســت  أن  والمالحــظ  بــأول،  أول  عليهــا 
والحكومــة يحرصــان كل الحرص ليس فحســب 
على بحث االتفاقات والتصديق عليها، بل ووضع 
شــروط لتنفيذ كل مرحلة، األمر الــذي يعني أن 
التصديقات ليســت نهائية. وعلى الجانب اآلخر، 
نجــد أن الســلطات المختصــة الفلســطينية لم 
تصادق على االتفاقيات األساسية فحسب، بل لم 

تتعمق فيها ولم تناقش تفاصيلها الدقيقة.
المشــكلة في اتفاقات أوســلو أنها فــي مجملها 
نصت على ســريانها من تاريــخ توقيعها أو بعد 
فترة مــن التوقيع، ولم تشــترط التصديق الذي 
يســتتبعه اإليــداع. كمــا لم يتــم تبــادل وثائق 

التصديق بين الطرفين.
اتفاق أوسلو خالف قواعد قانونية آمرة:

إن أي معاهدة دوليــة تبرم خالفًا للقواعد اآلمرة 
تعد باطلــة بطالنًا مطلقــًا من لحظــة إبرامها، 
حتــى لو كانــت المعاهدة صحيحة وقــت اإلبرام 
ثــم ظهرت قاعدة آمرة بعد ذلك متعارضة معها، 

أبطلت هذه األخيرة ووجب انتهاء العمل بها.
لم يخالف الموقعون على وثائق اتفاقات أوســلو 
القانون الداخلي الفلســطيني فحسب، بل خالفوا 
أيضا ما تضمنــه القانون الدولي من قواعد آمرة 
كان يتعين االلتزام بها؛ ومن أبرزها: مبدأ ســمو 
ميثاق األمم المتحدة، وقواعد تســوية المنازعات 
الدولية، ومبدأ اختصــاص المنظمة الدولية في 
إدارة عملية التســوية، ومبــدأ علنية المفاوضات 
المتفــرع عــن مبــدأ علنيــة االتفاقــات، وقاعدة 
التكافؤ في المعاهدات، ومبدأ نسبية األثر الملزم 
عملها، وقاعدة بطالن التقسيم اإلجباري لإلقليم، 
ومبدأ عدم جواز اكتســاب األراضي بالقوة، ومبدأ 
المســاواة فــي الســيادة، ومبــدأ عــدم التدخل 
فــي الشــؤون الداخلية للدول، وحق االســترداد، 

وقاعدة بقاء الشيء على حاله.
لــم يتــم تســجيل اتفاقــات أوســلو فــي األمم 

المتحدة:

أوجب ميثــاق األمم المتحدة، فــي المادة 102، 
»كل  الدوليــة:  المعاهــدات  تســجيل  ضــرورة 
معاهــدة وكل اتفاق دولي يعقــده أي عضو من 
أعضــاء »األمــم المتحــدة« بعــد العمــل بهذا 
االتفاق، يجب أن يســجل في أمانــة الهيئة، وأن 
تنشــره بأســرع ما يمكــن«؛ فالقاعــدة هي أّن 
تســجيل المعاهدات الدولية شرط لالحتجاج بها 

أمام أجهزة األمم المتحدة.
لم يتم تســجيل االتفاقات بيــن منظمة التحرير 
الفلسطينية و)إسرائيل(، وهما الطرفان الرئيسان 
كما تقرر قواعد إجراءات التســجيل، بل بواسطة 
الراعين والطرفين. ومناط التسجيل يعني النشر 
فــي المجلدات الخاصــة بمجموعــة المعاهدات 
الدوليــة، ولــم يتــم تســجيل كل االتفاقات بل 
ثالثة منها فقط وليس الرئيسة منها، كما الحال 
مــع اتفــاق شــرم الشــيخ 1999/9/4، ومذكرة 
 Wye River )التفاهم واي ريفر )واي بالنتيشــن
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إن آليــة تســوية المنازعات المنصــوص عليها 
في اتفاقات أوســلو تُحــرِّم أو على األقل تعرقل 
االســتفادة من واقعة التسجيل )فض المنازعات 
فقط من خالل لجنة االرتباط المشــتركة وليس 

من خالل اآللية الدولية المعروفة(.
إن عدم تســجيل االتفاقات بشــكل سليم يهدف 
إلى نــزع أيّ بُعدٍ دولي للقضية الفلســطينية، 
أو منــح الطــرف الفلســطيني فرصة االســتفادة 
العملية من مؤسســات األمم المتحدة في فض 

هذه المنازعات.
ليت المفاوض الفلســطيني استمع بإنصات إلى 
 Francis المستشــار القانوني فرانســيس بويل

.Boyle

خيارات قانونية ودبلوماسية:
ال شــك أن توقيع اتفاقــات أوســلو كان خطيئة 
بالمفهوم القانوني، وأنه ترك تشــوهات مؤلمة 
في األرض الفلســطينية المحتلة وبنية المجتمع 
الفلسطيني، في المقابل حقق االحتالل مكاسب 
ميدانيــة كبيــرة جدًا مــن االســتيطان والجدار 
وتهويد القدس وإحكام الحصار على قطاع غزة. 
هل كانت هذه االتفاقات هي نهاية المطاف؟ أم 

أن هناك خيارات قانونية ودبلوماسية متعددة؟
إن العودة عن الخطأ فضيلة. إن االســتفادة من 
البعد الدولي للقضية ومن المؤسســات الدولية 
أمــر يمكن تداركه. كمــا أن التحلل من اتفاقات 
أوســلو ســوف يفتح أمامنا آفاقًا واسعة وخيارات 
قانونيــة متعددة أتاحها القانــون الدولي، وهي 
بالتأكيد أكبر بكثير من المكاسب الوهمية التي 

حققتها اتفاقات أوسلو.
إن )إسرائيل( هي ســلطة احتالل وتترتب عليها 
التزامــات كثيرة، كما أن العالــم اليوم لم يعطِ 
أي مشــروعية قانونية لهذا االحتالل على الرغم 
من التغييرات الميدانيــة التي أحدثها على مدار 

عقود.
كمــا أن التحلــل مــن قيود أوســلو ســوف يفتح 
المجال واســعًا أمام المصالحة الوطنية، وســوف 
يعــزز الصمود الداخلي، وســوف يمّكن الشــعب 
الفلســطيني مــن التعبيــر عن رفضــه لالحتالل 

بوسائل مختلفة.
أخيــرًا، مــن وجهــة نظــر إجرائية، من األســلم 
االنسحاب المنظم من االتفاقات، ألن االنسحاب 

العشوائي تترتب عليه تداعيات كثيرة.
* أســتاذ القانــون الدولي وحقوق اإلنســان في 

الجامعة اللبنانية الدولية.

أسئلة قانونية عن إعالن 
التحلل من كل االتفاقات
 بني املنظمة واالحتالل

د. محمود الحنفي*
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات- بيروت

لم يخالف الموقعون على وثائق اتفاقات أوســلو 
القانون الداخلي الفلســطيني فحســب، بل خالفوا 
أيضا ما تضمنــه القانون الدولي من قواعد آمرة كان 

يتعين االلتزام بها.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ال شــك أن توقيع اتفاقات أوســلو كان خطيئة بالمفهوم 
األرض  فــي  مؤلمــة  تشــوهات  تــرك  وأنــه  القانونــي، 
الفلســطينية المحتلة وبنيــة المجتمع الفلســطيني، في 
المقابــل حقــق االحتالل مكاســب ميدانية كبيــرة جدًا من 
االســتيطان والجدار وتهويد القــدس وإحكام الحصار على 

قطاع غزة. 
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

فلنجعل من
 التحدي فرصة

محمود مرداوي 

الجيش بدأ بحزمة اإلجراءات وتنفيذ السياسات، وأول 
خطوة جاءت من خالل ممارسة الحرب النفسية.

معامل فلسطني 
ونشوة الذاكرة

 أحمد المدلل

أمــام هول المؤامرات التــي تُحاك ضد القضية 
والهويــة(..  واألرض  )الشــعب  الفلســطينية 
والمحاوالت العابثة لتقســيم حدود فلسطين ما 
بيــن أرض الـ٦٧ وأرض الـــ٤٨.. حتى أصَمُّوا 
آذاننا بأوهام السالم الذى سيُقيم لنا دولة على 
أراضــي الـ٦٧ والتــي تجزأت ما بيــن كانتونات 
يتجمع فيها الفلسطينيون ومساحات ال محدودة 
يقضمها االســتيطان الصهيونــي.. قد يُصيب 
البعض ضعفٌ بشريٌ يدفعه للهذيان متسائاًل: 
هــل بقيــت جغرافيــا فلســطين التــي قرأناها، 
وتاريخهــا الذى عشــقنا تفاصيلــه؟.. وكأنَّ كلَّ 
شيء تالشى والتاريخ اندثر.. وتناثرت فلسطين 

كحبات الخرز..
واهمٌ من يعتقد أنهم استطاعوا تزييف التاريخ 
والجغرافيا كمــا العهد القديم.. وعار يالحقنا إن 
منحناهم فرصة ليخدشــوا قناعاتنا.. ويُسقطوا 

ثوابتنا.. ويمسحوا الذاكرة.
أينمــا تجــول بناظريك ترى فلســطين حاضرة، 
كالجبــال  شــامخًة،  الــرأِس  مرفوعــَة  تُطــل 
الراســيات.. بالتيــن والزيتــون حول المســجد 
األقصــى.. وبَرَكــة حَضْرة النبــي محمدٍ في 
ليلة اإلســراء.. وبُشــرى مريم البتول على تالل 
الناصــرة.. ووالدة عيســى المســيح فــي مغارة 
المهــد فــي بيت لحــم.. بتراب بيــت المقدس 
المُخضَّب بالدماء الطاهــرة، ومِن حوله تحت 
الثــرى جثاميــن تقيــة.. برطوبة حبــات الندى 
الفضيَّة تكسو ســفوح جبال الكرمل الشَمَّاء.. 
والصنوبــر الحلبــى والبلوط تعانــق الجُرْمُقَ 
علــى أرض الجليــل.. بحذاقة الليمــون وحالوة 
البرتقال في يافا، وميناء حيفا الجاثم على أمواج 
المتوســط، وأشــجار النخيل الباســقات في دير 
البلــح، ومنطار غزة والمســجد العمــري، وقلعة 
برقــوق العريقة فــي خان يونــس، وبطحاء رفح 
الممــددة على طول ســيناء وعرضهــا، وعُشّ 
العلمــاء والحفــاظ فــي حلقات العلــم وكتاتيب 
نابلس، وقوافل التاريخ التي مرت على طولكرم، 
وجنين -يعبد القسام ومخيم أبى جندل وطوالبة 
وأبى الهيجا الثائرين، ومصياف رام اهلل، بهزيج 
البائعيــن »ريحاوي يا مــوز« و«خليلي يا عنب«، 
وخريــر شــالالت بانيــاس المنســابة كالحرير، 
وإبــداع الخالــق للجمال فــي بيســان الناظرة، 
ونســيم عمــواس الذى يشــفي العليــل، برمال 
شاطئ عسقالن الناصعة البياض الناعمة، وسور 
عــكا المنتصــر على جحافــل نابليــون، وقوافل 
الحُجَّــاج التي حطت رحالها في الرملة، في مرج 
بــن عامر وصرخــة »وا إســالماه« التي حطمت 
همجية التتار، وفى حطين صالح الدين عســكر، 
مُدمرا حُلــم الصليب.. بتكبيــرات صادحة من 
مآذن األقصــى والحــرم رغم أنــف الغاصبين.. 
بشيوخ فلسطين وأطفالها.. ورجالها ونسائها.. 
بشــبابها وشــاباتها.. بســهولها وهضابهــا.. 
وبحارهــا..  بصحرائهــا  وجبالهــا..  بوديانهــا 
بمخيمــات الالجئين المتناثرة فــي البالد ترقب 
لحظة المعاد اآلتية.. بشــطآنها المرصعة بماء 
الذهب في وقت األصيــل.. بجمالها الذى يعجز 
عــن وصفه بشــر.. تضرب في أعمــاق الماضي 
البعيــد وآفاق الحاضر المشــهود.. يَلفُّها قوس 
ُقــزَح مــن رأس الناقــورة الــى رفــح.. تختصر 
الحكايات التي لن تنتهى.. وتعلن أنها ســتبقى 

فلسطين..

صرخ الراعي وقال: الذئب 
أكل غنمي.. هرع الناس فوجدوه يكذب

ثــم تكرر بعد حين وقال الراعي: أنقذوني.. فذهب 
الناس 

فوجدوه يناور 
وبعد أيام صرخ وقال: أنقذوني فلم يذهب أحد..

وحينها أكله الذئب مع األغنام
لكن مــع فلســطين في كل مــرة مــع كل صرخة 
أنقذونــي ال نملك إال أن نصدق، ألنها فلســطين 
وألنهــا ال تحتمل أن نختبر صدق النوايا من عدمه 

فتضيع الفرصة في الدفاع أو االستثمار ونخسر.
الجانــب  وإبــالغ  األمنــي  التنســيق  وقــف  بعــد 
اإلســرائيلي بالقرار ومــا انبنى عليه مــن إجراءات 
نشــاهدها نختلف في اســتراتيجيتها وثباتها بين 
مؤيد ومشــكك ومســتبعد، انطالًقا مــن التجارب 

السابقة.
لكننــا فــي نقطة مختلفــة؛ أواًل من حيث الســياق 
التاريخــي، وحجــم المخاطر واألضــرار التي لحقت 
بالقضية الفلسطينية في كل ثوابتها ومقدساتها، 
ولم يبقَ أمــل يُبنى عليه من الســلطة وقيادتها 
بمنع حالــة االنهيار وضياع الحقــوق بعد التهويد 

واالستيطان والضم.
توقف التنســيق األمني إن كان استراتيجيًا فيبنى 
عليــه باتجــاه بناء رؤيــة اســتراتيجية للتعامل مع 
المرحلــة القادمة على قاعدة التوافق الوطني فيما 
يتعلق بمواجهة المخاطر سياســيًا ونضاليًا، وإن 
كان الموقــف تكتيكيًا فيجب العمــل على تحويله 
لموقــف اســتراتيجي مــن خــالل األداء الصحيــح 
ومواجهــة تحديــات األســابيع القادمــة بمنتهى 

الوعي واليقظة.
االحتالل ســيجعل ثمــن توقيف التنســيق األمني 

باهًظا، وتكلفته عالية.
واألمنيــة  العســكرية  مكوناتــه  بــكل  االحتــالل 
والسياســية لــم يكن ولــن يكن جمعيــة خيرية، 
ومن بنى من الفلســطينيين عالقات على مستوى 
شــخصي من خالل مقرات الـــ DCO مع الضباط 
في الجيــش ويتوهم أنها ســتحول دون أن تقدم 
المؤسســة األمنية والعســكرية مقترحــات وتنفذ 

إجراءات صارمة مخطئ.
الجيــش بدأ بحزمة اإلجراءات وتنفيذ السياســات، 
وأول خطــوة جــاءت مــن خــالل ممارســة الحرب 

النفسية التي تقوم على التالي:
- تخويف الســلطة من حركة حمــــاس خصوصًا 

والمقاومــة عمومًا.
- تيئيس الفلسطينيين بشكل مطلق من إمكانية 
وقف التنســيق األمنــي حتى لو قويــض بالحقوق 

الوطنية.
- ممارســة الحــرب النفســية والشــواهد كثيــرة، 
آيزنكوت يجهز الجيش، المســجد األقصى والحرم 
اإلبراهيمي ســتفتح ضمن قيود وإجراءات تتدخل 

باألعداد واألوقات واألبواب.
- التشتيت وصرف االنتباه.

- رفع ســقف التوقعات ثم اتخاذ إجراءات أقل بكثير 
من المعتاد.

- بث الكذب واإلشاعات.
فــي األيام القادمة ســيحاول العــدو تقديم دالئل 
واإلشــاعات  النفســية  الحــرب  علــى  وبراهيــن 
واألكاذيــب التي يمارســها من خــالل اإلعالن عن 

اعتقــال مجموعات لحركــة حـــماس )زورًا( كانت 
تنوي تنفيذ عمليات تؤدي التخاذ الجيش إجراءات 
ضد الســلطة، ودفع عدد مــن الموتورين للخروج 
بمظاهر فوضى وفلتان ترعب الســلطة خاصة في 
البلــدات والقــرى التــي يتعذر تعزيز قــوات األمن 

والشرطة فيها إال بتنسيق.
والضغــط على العمال من خالل منع وصولهم إلى 
أماكن عملهم بحجة عدم وجود التنسيق، وكذلك 
عمليــات التنقــل للمزارعين والمرضــى والطالب 
من محافظة إلــى أخرى ومن الوطــن إلى خارجه، 
وأمور كثيرة تتعلق بأذونات وتنســيق مع االحتالل 
سيســتدعيها ويحــاول توظيفهــا لتوفيــر مبررات 

عودة السلطة عن قرارها أو إجبارها عليه.
هــذا يحتــاج لقدر عــال مــن التنســيق والتفاهم، 
مرحلة تحتاج لنســمع بعضنا بعضًا، ونتفاهم على 
لغة واحــدة نواجه فيها التحديــات القادمة، فقرار 
وقــف التنســيق يمثل فرصــة كبيرة جــدًّا لخروج 
الفلســطينيين من عنق الزجاجة على صعيد وطني 
ونضالــي، فبمجرد الثبات على هــذا الموقف يعني 

دفن  % 80 من حالة االنقسام، 
في المقابل عدم التمســك بموقف وقف التنســيق 
والثبــات عليه يعني موت فــرص التوافق وااللتقاء 
في المنظور القريــب، فاجعلوا من التحدي فرصة، 
ومــن االبتالء منحــة نخــرج معًا في موقــف يعزز 

الدفاع عن فلسطين وتحريرها.
»إن اهلل يحــب الذيــن يقاتلــون في ســبيله صًفا 

كأنهم بنيان مرصوص«.
واعلمــوا يقينًا أنه ال يحدث في ملك اهلل إال ما أراد 

اهلل

أثار قــرار الرئيس محمود عباس وقف التنســيق 
األمني مع االحتالل اإلسرائيلي موجة من الجدل 
حول واقعية القرار ومدى جدية السلطة للذهاب 
نحو هذا المنحى واألغراض التي ينوي ســيادته 
تحقيقهــا هل هــي وطنية هادفــة للخالص من 
االحتــالل عبــر تســخين األراضي الفلســطينية 
وصواًل لمواجهة شــاملة تنذر باشتعال انتفاضة 
ثالثــة، أم أنهــا مجــرد دعابة جديدة يمارســها 
المتصاص حالة الغضب الشــعبي ويروجها أمام 
العالم كورقة للمســاومة يمكن أن تأتي بصيد 
ثمين يدفع األطــراف الدوليــة لتمهيد الطريق 
نحــو جولة جديدة مــن التفــاوض تحت صيغة 
مختلفة تعيد األمل لمشروع التسوية بعد انهيار 
أركانه واصطدامه بجدران االستيطان والتهويد 

وفرض السيادة اليهودية.
وهذا ما يجعلنا نضع خطوة الرئاسة على طاولة 
البحــث للوقــوف على حقيقــة اإلجــراء وفحص 
إمكانية تحققها علــى األرض، فمع تكرار تلويح 
السلطة بوقف التنسيق األمني واتخاذها قرارات 
بهــذا الخصــوص يــرى مراقبون أن المشــهد 
لم يتغير، فقد اســتمرت اللقاءات الفلســطينية 
اإلســرائيلية، ولــم تتوقــف مشــاهد المالحقة 
للمناضلين والنشــطاء، كما أن األجهزة األمنية 
في الضفة لم تضطلع بمســؤولياتها في حماية 
المواطنيــن فــي الضفــة الغربية فــي مواجهة 

اإلعدامات واالعتقاالت واالقتحامات المتكررة.
ففــي الوقــت الــذي كانــت تعلن فيه الســلطة 
وقــف التنســيق األمني كان يحــدث عكس ذلك 
تمامًا، في مفارقة عجيبة بين الموقف السياسي 
وترجمته في الواقع الميدانــي، األمر الذي أفقد 
الســلطة مصداقيتها أمام شــعبنا الفلســطيني 
مــن جانــب، والفصائل الفلســطينية من جانب 
آخر، وجعلها محط ســخرية لبعــض اإلعالميين 
والنشــطاء، وأعطى صورة نهائية لما يمكن أن 
تفعله في ذروة غضبها السياسي من ممارسات 

العدو اإلسرائيلي.
األمــر الذي جعــل المواقف العربيــة أكثر ضعفا 
لتراجــع الموقــف الفلســطيني وعــدم تحملــه 
المســؤوليات الوطنية تجاه خطر جارف للحقوق، 
بل زلــزال يفتت الوجــود الفلســطيني، ويجعل 
المواقــف الغربيــة أكثــر رماديــة فــي تفهــم 
أغراض إســرائيل مع األمل في إمكانية تحسين 
ظــروف الفلســطينيين، أما الموقــف األمريكي 
فلــن ينكمش أمام ســلطة بال مخالــب تحترف 
الخطابات بالقطيعة في العلن بينما تتودد خلف 

الكواليس.
لكن ومن يدري فربما لــن تكون الفرص دومًا 
متاحة التخاذ كل الخيارات وخصوصًا في ظروف 
مثل التي تعيشــها الســلطة، فهي تعتاش على 
المنــح والمســاعدات ولديهــا التزامــات تلتف 

حــول العنق، ما يجعلها غير قــادرة على مخالفة 
تحــت  فهــي ســلطة  المعهــودة،  التقديــرات 
االحتالل وليس لديها عصا سحرية لكل األزمات 

والمخاطر المحدقة وهذا ما يقوله البعض.
وباعتقــادي فإن االستســالم للظــروف الراهنة 
والتصــرف بواقعيــة تريدهــا إســرائيل، وعدم 
الخروج عــن المألوف يشــكل انتحارًا سياســيًّا 
خطيرًا قد تتــورط فيه الســلطة، وتنعدم فيها 
خياراتهــا الوطنية أمام العــدوان الكبير اللتهام 
باقــي أراضي الضفة وفرض الســيادة اليهودية 
تحت مرأى ومسمع سلطة ما زالت ترسل رسائل 
التطميــن إلســرائيل بأنها غير معنيــة باندالع 
انتفاضــة ثالثــة ولن تســمح بانتقــال الفوضى 

للضفة الفلسطينية.
األمر الذي يشــير إلى أن الســلطة تحاول إخماد 
النيران فــي الضفة عبر خفض حرارة المواجهة، 
ومنع االشــتباك مع العدو اإلســرائيلي، لضمان 
عدم بــروز حالة جديدة مناهضة إلســرائيل قد 
تتشــكل في لحظة مــا، وتؤثر ســلبًا في األمن 
اإلســرائيلي، وتفرض واقعًا جديــدًا تكون فيه 
السلطة خارج اللعبة وقد فقدت كل شيء رسميا 
وشــعبيا، وهذا مــا يدلل بــأن خطوة الرئاســة 
ليســت إال مناورة سياسية الســتعطاف األطراف 
الدوليــة وتحريــك مياه المفاوضــات المتجمدة 

وإبقاء الرأس فوق الماء حتى الرمق األخير.

وقف التنسيق.. 
الحقيقة والوهم

أحمد أبو زهري

األمر الذي يشــير إلى أن الســلطة تحاول إخماد 
النيــران في الضفة عبر خفــض حرارة المواجهة، 
ومنع االشــتباك مع العدو اإلسرائيلي، لضمان عدم 
بــروز حالة جديدة مناهضة إلســرائيل قد تتشــكل 

في لحظة ما، وتؤثر سلًبا في األمن اإلسرائيلي.
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طائرتان روسيتان 
تعرتضان طائرة استطالع 
أمريكية فوق املتوسط

واشنطن/ األناضول:
أعلنــت البحريــة األمريكيــة، أمــس، اعتــراض مقاتلتيــن 
روســيتين طائرة اســتطالع أمريكية، فوق البحر المتوسط، 

واصفة تلك الحركة بـ »غير الضرورية«.
وقال األســطول الســادس للبحريــة األمريكية فــي أوروبا 
وإفريقيا، في بيان، إن طائرتين عســكريتين روســيتين من 
طــراز »SU-35« اعترضتا طائرة من طــراز »P-8A« فوق 

المياه الدولية في البحر المتوسط ألكثر من ساعة.
وأضــاف البيــان أن عملية »االعتراض كانــت غير آمنة وغير 
محترفة بسبب اقتراب الطيارين الروس من جناحي الطائرة 
األمريكية فــي وقت واحد، مما حدّ من قــدرة طائرتنا على 

المناورة بأمان«.
واعتبر البيان أن »الحركات غير الضرورية لطياري الطائرتين 
الروســيتين كانــت ال تتوافق مــع قواعد الطيــران الدولية 

وعرضت سالمة الطائرتين للخطر«.
وبحســب بيان البحريــة األمريكية، فإن هــذا االعتراض هو 

الثالث من نوعه في شهرين.
واألسبوع الماضي، أعلنت الواليات المتحدة أنها ستنسحب 
من اتفاقية »األجواء المفتوحة« التي دخلت حيز التنفيذ عام 
2002 وتســمح بتحليق طائرات اســتطالع غير مسلحة في 

أجواء عشرات الدول المشاركة فيها.
وقــال مســؤولون أمريكيون رفيعــو المســتوى إن بالدهم 
ستنسحب من االتفاقية بسبب الخروقات الروسية المتكررة 

لبنودها. 

واشنطن/ وكاالت:
اتّهــم الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب تويتر 
بـ«التدخّــل« فــي االنتخابات الرئاســية األمريكية 
وبتقويــض حريّة التعبيــر في الواليــات المتحدة، 
وذلك بعــد إدراج الموقع، في ســابقة مــن نوعها، 
اثنتين من تغريدات الملياردير الجمهوري في خانة 

التغريدات المضّللة.
وقــال ترامب في تغريــدة على منصّتــه المفضّلة 
للتواصل مع العالم إّن »تويتر يتدخّل في االنتخابات 

الرئاسية للعام 2020«.
وأضــاف أّن »تويتر يخنــق بالكامل حريّــة التعبير، 

وبصفتي رئيسًا لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك!«.
وأتــى هجوم الرئيس الجمهوري علــى تويتر بعدما 
أضــاف الموقــع إلــى اثنتين مــن تغريداتــه عبارة 
»تحّققوا من الوقائع«، في خطوة غير مسبوقة تجاه 
ترامــب أراد منها الموقع تحذيــر روّاده من احتمال 
أن يكون رئيس الواليات المتّحدة بصدد تضليلهم 
بقولــه إّن االقتراع عبر المراســلة ينطوي حتمًا على 

»تزوير«.
وقال متحدّث باســم تويتر في معرض تبريره سبب 
إقدام الموقع على وســم هاتيــن التغريدتين بهذا 
التحذير إّن »هاتين التغريدتين تتضمّنان معلومات 
قد تكون مضّللة بشــأن عمليــة التصويت وقد تمّ 
وسمهما لتوفير سياق إضافي حول بطاقات االقتراع 
بالمراســلة. هذا القرار اتّخذ بما يتماشى مع النهج 

الذي أعلنّا عنه في وقت سابق من هذا الشهر«.
وقبل أسبوعين شدّد تويتر قواعده الرامية لمكافحة 
المعلومــات الكاذبة حول وباء كوفيد19- من خالل 
توســيعه أنواع الرســائل التي يمكن وسمها بعبارة 
تحّذر الجمهور من احتمال أن تنطوي التغريدة على 

معلومات »مضّللة« أو »مثيرة للجدل«.
وهذه هي المرة األولى التي يطبّق فيها تويتر هذه 

القواعد على تغريدة للرئيس ترامب.
وكان الرئيس الجمهوري نشــر على تويتر، منصّته 
المفضّلــة للتواصل مع الجمهور، في وقت ســابق 
أول من أمــس تغريدة قال فيها »ليســت هناك أي 

طريقــة )صفر!( تكون فيها بطاقات االقتراع بالبريد 
أيّ شيء آخر سوى تزوير كبير«.

وأضاف في تغريدة ثانية أّن »حاكم والية كاليفورنيا 
بصدد إرسال بطاقات اقتراع إلى ماليين األشخاص. 
كّل الذيــن يقيمــون فــي الواليــة، بغــضّ النظر 
عــن هوياتهم أو عــن كيفية وصولهــم إلى هناك، 
ســيحصلون عليها. بعدها سيقول موظفون لهؤالء 
الناس، ألولئك الذيــن لم يكونوا يفّكرون حتّى في 
التصويت من قبل، كيف ولمن سيصوّتون. ستكون 

انتخابات مزوّرة«.
وتحــت هاتيــن التغريدتين بــات متصّفحــو تويتر 
يجــدون اآلن عبــارة »احصــل علــى الحقائــق حول 
االقتــراع بالبريــد«. ويكفي النقر على هــذه العبارة 
لتقود المتصّفــح إلى ملخّص للحقائــق والمقاالت 
المنشــورة فــي الصحافــة األمريكيــة بشــأن هذا 
الموضــوع )علــى ســبيل المثــال حقيقــة أّن والية 
كاليفورنيا ال ترســل بطاقات اقتراع سوى للناخبين 

المسجّلين وليس لجميع سكان الوالية(.

الرياض/ األناضول:
أعلنت السلطات الســعودية، أمس، مقتل 6 أشخاص 
وإصابــة 3 آخريــن، فــي تبــادل إطــالق نــار بإحدى 

محافظات منطقة عسير جنوب غربي المملكة.
ونقلت وكالة األنباء الســعودية الرسمية »واس« عن 
المتحدث اإلعالمي باســم شــرطة منطقة عسير، زيد 
محمد الدباش، قوله إن »الجهات األمنية باشرت بالغا 
الثالثاء عن حادثة إطالق نار بين عدد من األشــخاص 

في محافظة األمواه بمنطقة عسير، نتج عنها مقتل 6 
مواطنين وإصابة 3 آخرين تم نقلهم للمستشفى«.

وأوضــح أنــه تــم ضبــط األســلحة المســتخدمة في 
الجريمة، وجاري استكمال اإلجراءات للقبض على باقي 

المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.
ولم تعلن الســلطات السعودية أســباب الحادث حتى 
الســاعة 7: 20 )ت.غ(، غيــر أن الواقعــة القت تفاعال 
واســعا بيــن مغرديــن ســعوديين؛ إذ عــزا بعضهم 

أسبابها إلى خالف بين عائلتين على قطعة أرض.
وطالب مغردون عبر هاشــتاغ )وسم( »#إطالق_ نار_
األمواه« بتدخل رســمي ســريع لحظر تداول األسلحة 

النارية بين المواطنين.
ووفق القانون السعودي، يُحكم على المدانين بجرائم 
القتل العمد، باإلعــدام، فيما يحول دون تنفيذ الحكم 
عفو عائلة القتيل في بعض الحاالت ســواء مقابل دية 

مالية أو من دونها.

ل يف االنتخابات الرئاسية األمريكية ترامب يتَّهم تويرت بالتدخُّ

مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 يف تبادل إطالق نار غريب السعودية

»كورونا« يتفىش يف أمريكا الالتينية وتحذير من كارثة غذائية بالرشق األوسط
عواصم/ وكاالت:

تواصــل دول عديــدة إجراءات رفــع القيــود وتخفيف 
اإلجراءات، وســط حالة من التفاؤل تعم مناطق وسعة 
من العالم بالعــودة إلى الحيــاة الطبيعية، وأدى ذلك 
الرتفاع األســهم بأوروبا وأمريكا واليابان. وفيما يبدو 
أن الوضع يســتقر فــي أوروبا، يواصل الوباء انتشــاره 

السريع في أمريكا الجنوبية.
وقالت منظمــة الصحة العالمية فــي إيجاز صحفي إن 
األمريكيتيــن أصبحتــا البــؤرة الجديــدة للجائحة، في 
الوقــت الــذي تكهنــت فيه دراســة أمريكيــة بارتفاع 
الوفيات الناجمة عن الفيروس في البرازيل ودول أخرى 

بهذه القارة خالل أغسطس/آب.
وقالت كاريســا إتيان المديــرة اإلقليمية لألمريكيتين 
بمنظمــة الصحــة العالمية ورئيســة منظمــة الصحة 
للبلــدان األمريكيــة في لقاء عبــر الفيديــو »لم يحن 

الوقت حتى تخفف الدول القيود«.
وســجلت األمريكيتــان أكثر مــن 2.4 مليــون إصابة 
بـ«كورونــا« وأكثــر مــن 143 ألــف وفاة جــراء مرض 
كوفيد19- الذي يتســبب به الفيروس ويصيب الجهاز 
التنفســي. وقالت إتيــان إن أمريــكا الالتينية تجاوزت 
أوروبــا والواليــات المتحدة في العــدد اليومي لحاالت 

اإلصابة.
وقالــت إتيان »منطقتنــا أصبحت بؤرة انتشــار جائحة 
كوفيــد19-« في وقت حذر مديــرون آخرون بمنظمة 
الصحــة للبلــدان األمريكية من أن أســابيع »قاســية 
للغاية« ســتحل على المنطقــة، وأن البرازيــل أمامها 

طريق طويل قبل أن تشهد نهاية الجائحة.
ومن بين ما يقلق مســؤولي منظمــة الصحة العالمية 
أيضــا تســارع وتيــرة التفشــي فــي بيــرو وتشــيلي 

والسلفادور وغواتيماال ونيكاراغوا.
عقار هيدروكسي كلوروكين

مــن جهة أخــرى، ألغت الحكومــة الفرنســية التدابير 
االستثنائية التي كانت تجيز استخدام عقار هيدروكسي 
كلوروكيــن في عالج المصابين بوبــاء كوفيد19- في 
المستشــفى خــارج إطار التجارب الســريرية، بحســب 

مرسوم نشر أمس في الجريدة الرسمية.
ومنذ نهاية مــارس/آذار، كان يمكن وصف هذا العقار 
بشــكل اســتثنائي في المستشــفى للمرضــى الذين 

يعانون حالة حرجة، بناء على قرار طبي مشترك.
وعقــار هيدروكســي كلوروكيــن -الــذي اعتمــده في 
فرنسا البروفســور ديدييه راؤول ودافع عنه الرئيسان 
األمريكي دونالد ترامب والبرازيلي جايير بولســونارو- 
هو دواء مشــتق من كلوروكين الذي يســتخدم لعالج 

المالريا.
لكن دراســة نشــرت األســبوع الفائت في مجلة »ذي 
النسيت« الطبية أشارت إلى عدم فاعليته، وإلى أخطار 

هذا العقار على المصابين بكوفيد19-.
ويأتي قرار الحكومة الفرنســية بعــد توصية أصدرها 
المجلــس األعلى للصحة العامة أول من أمس، وقضت 
بـ«عدم اســتخدام هيدروكســي كلوروكيــن في عالج 

كوفيد19-« خارج إطار التجارب السريرية.
كمــا يأتي هذا القــرار بعد يومين مــن إعالن منظمة 
الصحــة العالميــة أنهــا علقــت تجربــة كبيــرة على 

هيدروكسي كلوروكين لمخاوف تتعلق بالسالمة.
وذكــرت »النســيت« أن المرضى الذيــن حصلوا على 

هيدروكســي كلوروكين زادت بينهــم معدالت الوفاة 
وعانــوا من اضطراب فــي ضربات القلــب، مما أضاف 
إخفاقا إلى سلســلة من النتائج المخيبة لآلمال األخرى 

المتعلقة باستخدام العقار لعالج كوفيد19-.
المنطقة العربية

قــررت الســلطات العمانيــة رفع اإلغــالق الصحي عن 
محافظة مســقط اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، كما 
قررت إنهاء العمل بقرار إعفــاء الموظفين الحكوميين 

من الحضور إلى مقار عملهم بدءا من األحد القادم.
وســجلت البــالد أمــس حالــة وفــاة، و255 إصابــة 
بالفيــروس. وهو ما يرفع إجمالي اإلصابات إلى 8 آالف 

و373، بينها 38 وفاة وألفان و177 حالة تعاف.
وعلى صعيد اإلصابــات بالوباء في المنطقة الخليجية؛ 
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، تســجيل 3 وفيات 
و692 إصابة بكورونا، إضافة إلى 640 حالة شــفاء من 
الفيروس، ليرتفع إلى 23 ألفا و267، بينها 175 وفاة، 

و7 آالف و946 حاالت تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة تســجيل 1740 
حالة إصابة جديدة مؤكــدة بفيروس كورونا، وتعافي 
1439 شخصا من المرض، وذلك في األربع والعشرين 

ســاعة األخيرة، ليصل إجمالي عدد حاالت الشــفاء في 
دولــة قطر إلــى 13283 حالة، باإلضافة إلى تســجيل 
حالتــي وفاة بســبب الفيروس، ترفــع إجمالي الوفيات 

إلى 30.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تســجيل وفاة لوافد 
يبلــغ من العمر 53 عاما، وذكرت أن محصلة اإلصابات 
ارتفعــت إلــى 9 آالف و366، بينها 15 وفــاة، و4 آالف 

و938 حالة تعاف.
وتــم تســجيل 14 وفاة فــي الســودان، و170 إصابة 
بكورونا، إضافة إلــى تعافي 85 من الفيروس، وهو ما 
يرفع حصيلة اإلصابــات إلى 4 آالف و146؛ بينها 184 

وفاة، و588 حالة تعاف.
وفي لبنان، أعلنت المديرية العامة لألوقاف اإلسالمية 
اللبنانيــة، إعــادة فتح المســاجد، اعتبارا مــن الجمعة 

المقبل، في إطار تخفيف إجراءات مكافحة كورونا.
ودعــت المصلين إلــى االلتزام بالضوابط والشــروط 
الصحيــة أثناء أداء الصلوات في المســاجد؛ بحيث يتم 
الوضــوء فــي المنازل، ووضــع الكمامــات، والقفازات، 

وإحضار سجادة خاصة لكل مصلي.
وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة التونســية، رصد 10 
حاالت شــفاء من الفيروس، دون تسجيل أية وفيات أو 

إصابات جديدة.
وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي اإلصابات وصل إلى 

1051، من بينها 48 وفاة، و929 حالة تعاف.

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 354 ألف شخص 
في العالم أكثر من ثالثة أرباعهم في أوروبا والواليات 
المتحــدة، منذ ظهــوره بالصين في ديســمبر/كانون 

األول.
وبلغــت اإلصابات بالفيروس 5 ماليين حالة وأكثر من 
744 ألفــا، تعافى منهم مليونــان وأكثر من 445 ألفا 

حتى اآلن.
أمــا البلد األكثر تضــررا فهو الواليــات المتحدة بأكبر 
عدد من الوفيات التي بلغت 100 ألف و572، متقدمة 
على بريطانيــا )37 ألفا و48( وإيطاليا )32 ألفا و955( 

وفرنسا )28 ألفا و530( وإسبانيا )27 ألفا و117(.

عاملون بمجال الصحة ينظمون إضرابًا مطالبين بإمدادات حماية لمواجهة كورونا في بوليفيا    )أ ف ب(
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غنيم: تأمني قرابة 90 % من متويل 
محطة التحلية املركزية بغزة

رام اهلل/ فلسطين:
أكــد رئيس ســلطة المياه مازن غنيــم، أن العمل متواصل علــى التحضيرات 
لبرنامج محطة التحلية المركزية في قطاع غزة، بعد تأمين ما يقارب %90 من 

التمويل الالزم، البالغ حوالي 582 مليون يورو.
وأشــار في تصريح لوكالة »وفا«، إلى أنه تم البدء بأحد مكونات البرنامج، وهو 

تنفيذ مشروع تطوير شبكات المياه اإلضافية في وسط وجنوب قطاع غزة.
وأوضح أن المحور الثاني من الخطة اســتند إلى تعزيز إنتاجية محطات التحلية 
الثــالث محدودة الكمية في قطاع غزة، والقــادرة على ضخ 22 ألف متر مكعب، 
مشيرًا إلى أن أزمة الطاقة جعلتها تضخ أقل من قدرتها. وقال: »تم ضخ نحو 5 
آالف متر مكعب يوميــًا، ويتم العمل على زيادة الكمية إلى 10 آالف متر مكعب 
يوميًا، في حين تمت معالجة أكثر من 3 ماليين متر مكعب من المياه العادمة«.

وأضــاف غنيــم أن تداعيات أزمة كورونا لم تثِن ســلطة المياه، وال شــركاءها 
المحليين والدوليين، عن مواصلة العمل في المشاريع اإلستراتيجية في غزة.

وبيّن أن المشاريع اإلســتراتيجية في غزة تعد أولوية قصوى، لتدارك الوضع 
المائي االستثنائي نتيجة تدهور الخزان الجوفي، وارتفاع نسبة تلوثه إلى أكثر 

من 97 %، إضافة لضعف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

جنيف/ وكاالت: 
كشــف تقرير صــادر عــن منظمــة العمل 
الدوليــة، أن أكثــر من واحد من كل ســتة 
شــباب توقف عــن العمل منذ ظهــور وباء 
كوفيــد 19، في حين نقصت ســاعات عمل 

من ظلوا يعملون بنسبة 23%.
وبحســب اإلصدار الرابع من تقرير »مرصد 
منظمــة العمل الدوليــة: كوفيد 19 وعالم 
العمل«، يتضرر الشباب من الوباء أكثر من 
الفئــات األخرى، كما تؤثر الزيــادة الكبيرة 
والســريعة في بطالة الشــباب منذ شباط/

فبراير على الشابات أكثر من الشباب.
ويســبب الوبــاء صدمــة ثالثيــة األبعــاد 
للشــباب. فهــو ال يقضي علــى وظائفهم 
فحســب، بــل ويعطــل التعليــم والتدريب 
أيضًــا، ويضــع عراقيــل كبيرة فــي طريق 
الســاعين إلى دخول ســوق العمل أو تغيير 

وظائفهم.
لقــد كان معــدل بطالــة الشــباب في عام 
2019 )%13.6( باألساس أعلى من أي فئة 

أخــرى. وكان هناك نحو 267 مليون شــاب 
خارج التعليــم أو العمل أو التدريب. كما أن 
الذين لديهــم وظائف من الفئــة العمرية 
15-24 عامًا أكثر احتمــااًل ألن يعملوا في 

مهــن تجعلهم عرضــة للخطــر، كالمهن 
منخفضــة األجر، أو العمل فــي القطاع غير 

المنظم، أو العمال المهاجرين.
ويدعو تقرير المرصد إلى سياســات عاجلة 
وواســعة النطاق وتركز على دعم الشباب، 
مثــل برامــج ضمــان التوظيــف/ التدريب 
واســعة النطــاق فــي البلــدان المتقدمة، 
والبرامــج كثيفــة العمالــة والضمانات في 
البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ويدرس اإلصــدار الرابع من المرصد أيضًا 

اتخــاذ تدابير تضمن بيئة آمنة للعودة إلى 
العمل. ويؤكد أن الفحص المخبري الدقيق 
)لتأكيــد التشــخيص باإلصابــة( والرصــد 
الدقيق النتشــار عدوى الفيروس، »ســبب 
أساســي فــي انخفــاض مســتوى التعطل 
في ســوق العمــل... وتدنــي االضطرابات 
االجتماعيــة كثيــرًا بالقيــاس إلــى تدابير 

الحجر واإلغالق«.
ففــي البلدان التي تطبــق أنظمة قوية في 
الفحص والرصد، يكون متوســط انخفاض 
ســاعات العمل أقل بنسبة تصل إلى 50%. 
ولهذا األمر ثالثة أسباب: تقلل الفحوصات 
الحجــر  تدابيــر  علــى  االعتمــاد  والرصــد 
الصارمــة؛ وتعــزز ثقــة الســكان وبالتالي 
التوظيــف؛  وتدعــم  االســتهالك  تشــجع 
وتســاعد في تقليــل تعطل التشــغيل في 

مكان العمل.

باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للفحوصات 
والرصــد إيجــاد فــرص عمل جديــدة، ولو 
الشــباب  تســتهدف  أن  يمكــن  مؤقتــة، 

والفئات األخرى ذات األولوية.
ويسلط المرصد الضوء على أهمية معالجة 
قضايا خصوصيــة البيانات. وتعتبر التكلفة 
عامــاًل إضافيًــا، ولكن معــدل الفائدة إلى 
التكلفــة فــي الفحوصات والرصــد »مالئم 

جدًا«.
ويقوم المرصــد أيضًا بتحديــث تقديرات 
االنخفاض في ســاعات العمل في الربعين 
األول والثانــي 2020، مقارنة بالربع الرابع 

.2019

فقد خســر العالم قرابة %4.8 من ســاعات 
العمــل في الربع األول 2020 )أي نحو 135 
مليــون وظيفــة بــدوام كامــل، بافتراض 
48 ســاعة عمل في األســبوع(. وهذا يمثل 

تحسنًا طفيًفا قدره ســبعة ماليين وظيفة 
عن تقديرات اإلصــدار الثالث من المرصد. 
أمــا العدد المقــدر للوظائــف الضائعة في 
الربع الثانــي 2020، فقد بقــي على حاله، 

بحدود 305 ماليين وظيفة.
وعلــى صعيــد المناطــق، شــهدت أمريكا 
الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا الوسطى 
أكبر الخســائر في ســاعات العمل في الربع 
الثانــي )13.1 في المئــة و12.9 في المئة 

على التوالي(.
وكرر المرصد دعوتــه التخاذ تدابير فورية 
وعاجلــة لدعــم العمــال والمنشــآت وفــق 
اســتراتيجية منظمــة العمــل الدولية ذات 
الركائز األربــع: تحفيز االقتصاد والتوظيف؛ 
ودعم الشركات والوظائف والدخل؛ وحماية 
العامليــن في أماكن العمل؛ واعتماد الحوار 

االجتماعي في إيجاد الحلول.

العامل يخرس 4.5 % ساعة عمل و135 مليون وظيفة بسبب كورونا

 بروكسل/ وكاالت:
يعتزم الــذراع التنفيذي لالتحــاد األوروبي 
تقديم حزمة تحفيز مالية قيمتها تصل إلى 
750 مليــار يورو )823 مليار دوالر(، بهدف 

تقديم دفعة لالقتصاد للتغلب على الركود 
العميــق التــي تمر بــه القــارة، وفًقا ألحد 

المسؤولين.
وسيتم توزيع 500 مليون يورو من الحزمة 
في صورة منــح للدول األعضــاء، في حين 
ســيتم إتاحة 250 يورو في صورة قروض، 

وفقا لما قاله المصدر المطلع لبلومبيرغ.
المفوضيــة  ســتقوم  الحزمــة،  ولتمويــل 
األوروبية باقتــراض نحو 750 مليون يورو 

من األسواق المالية.
وتســتخدم دول القــارة تلك األمــوال في 
االقتصادي،  واإلصالح  االستثمارات  تمويل 

في حين سيتم استخدام جانب منها لدعم 
قطاع الرعاية الصحية، وســيتم تخصيص 

جزء لدول االتحاد األوروبي األفقر.
وســيوفر االتحــاد أيضــا ضــم انــات من 
موازنته، لزيادة استثمارات القطاع الخاص 
خاصة الشــركات الحيوية التــي تعمل في 
قطاعات اســتراتيجية مثل البنيــة التحتية 

والتكنولوجيا والرعاية الصحية.
وقــد تخفف تلك الخطــة األعباء على البنك 
المركــزي األوروبي، الذي ما زال يأخذ حتى 
اآلن زمــام المبــادة لالســتجابة لتداعيات 
كورونــا، إذ تعهــد بشــراء ســندات تزيــد 
قيمتهــا عــن تريليــون يورو بهــدف دعم 

األسواق.
وتوقعت رئيســة البنك المركزي األوروبي، 
كريستين الغارد، انكماش اقتصاد منطقة 

اليــورو بيــن %8 و%12 هذا العــام متأثرا 
بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد 

المسببة لمرض )كوفيد 19(.
وأرجعــت الغــارد أســباب توقعاتهــا هذه 
إلــى مواجهة اقتصادات اليــورو لصعوبات 
فــي تجاوز التحديــات الناشــئة عن ظروف 

الجائحة.
وكان المركــزي األوروبــي قــال فــي وقت 
ســابق، إن االقتصــاد قد ينكمش بنســبة 

تتراوح بين %5 و%12 بحسب »رويترز«.
لكن الغارد التي كانت تتحدث في حوار مع 
الشــباب، قالت إن التصور »المعتدل« عفا 

عليه الزمن.
وأضافــت أن النتيجة الفعليــة آلثار جائحة 
كورونــا علــى االقتصاد األوروبي ســتكون 

بين التصورين »المتوسط« و«الحاد«.

الغارد: انكماش بين 8 % و12 % يتهددها
االتحاد األورويب يعتزم ضخ 750 مليار يورو لتحفيز االقتصاد

تخفيف إجراء مكافحة »كورونا«.. هل يوقف الرتاجع االقتصادي يف الضفة؟
رام اهلل- غزة/ رامي رمانة:

رأى اختصاصيــان اقتصاديــان أن اســتعادة النشــاط 
االقتصادي في محافظــات الضفة الغربية عقب تخفيف 
إجــراء مكافحة فيــروس »كورونا«، يعتمــد على حجم 
التدخالت الحكوميــة والمســاعدات الدولية، محذرين 
مــن أن عــودة االحتــالل واألردن لمواجهــة المــرض 
ســيعمق من تراجع االقتصــاد في الضفــة، خاصة في 

مجال العمالة والحركة التجارية البينية والخارجية.
وشــددا على ضــرورة أن تعتمد الســلطة فــي معالجة 
مشــكالتها الماليــة على خطــط مدروســة، ومنظمة، 
وأن تواجــه الفســاد المالي فــي المؤسســات العامة، 
وحثا المؤسســات المصرفية على أن يكــون لها الدور 
المحوري في مســاعدة القطاعات اإلنتاجية الســتعادة 

نشاطها.
وأول مــن أمــس، أعلنــت حكومة اشــتية، عــن عودة 
العمل بالوزارات ومختلف القطاعات في الضفة الغربية 
المحتلة، فــي إطار تخفيــف إجــراءات مكافحة فيروس 

»كورونا«.
فترة التعافي

وقــال االختصاصــي االقتصــادي د. نائل موســى، إن 
القطاعــات التجاريــة والصناعيــة في الضفــة الغربية، 
تصــارع الوقــت بعد رفــع الحظــر، لتنشــيط تجارتها، 
واســتعادة وضعها في الســوق المحلي، وحتى تتمكن 

من تحصيل قيمة الشيكات.
وبين موســى فــي حديثــه لصحيفة »فلســطين« أن 
المنتجين سيحاولون قدر االستطاعة تصريف إنتاجهم، 
والمســتوردين إدخال البضائع العالقة خشــية العودة 

للطوارئ، وإغالق المناطق بين المحافظات.
ولم يحدد موسى فترة التعافي القتصاد الضفة بعد رفع 

حالة الطوارئ، وربط ذلك بتعاطي دولة االحتالل ودول 
اإلقليم مع تطورات الجائحة.

وذكر أنه فــي حالة عودة الجائحة لالســتفحال مجددًا 
فــي دولــة االحتالل ســيترتب علــى ذلك منــع العمال 
الفلســطينيين مــن الوصول إلــى مراكــز عملهم في 
الداخــل المحتــل وســتتأثر كذلــك حركة الصــادرات 
والــواردات، كما أن األردن هي المنفــذ العربي الوحيد 
للضفــة إلى الخــارج، وإن حدثت تطــورات دراماتيكية 

فيها سيعود نشاط الضفة إلى المربع األول.
وال يُعول موســى كثيرًا على تدخالت حكومة اشــتية 
في رأب صدع الشــركات واألفراد المتضررين من خطة 

الطوارئ، مشيرًا إلى أنها »ستقلع شوكها بيدها«.

واســتند موسى إلى الدور الحكومي الخجول في تقديم 
الدعــم والمســاعدة للمتضرريــن، وحالــة التميــز في 
صنــدوق وقفة عــز بين الضفــة الغربية وقطــاع غزة، 

وإسناد عملية التوزيع إلى غير أهله.
انعاش االقتصاد

من جانبه رأى االختصاصي االقتصادي، د. نور أبو الرب، 
أن النشاط االقتصادي سيعود إلى الضفة الغربية –بال 

شك- لكن ليس في قوته السابقة.
وقــال أبو الرب فــي حديثه لصحيفة »فلســطين«: إن 
اآلمال معقودة على عودة النشــاط الســياحي، والنقل 
والمواصــالت، والصناعــي، والخدمــات، ألنهــا أكثــر 

القطاعات إنعاشًا القتصاد الضفة.

وأشــار إلى أهمية تكثيف الســلطة مــن جهودها على 
المســتويات العربية والدوليــة لدفعها من أجل تقديم 
المســاعدات إلنعاش االقتصاد الفلســطيني الذي يعد 

في األساسي اقتصادًا مريضًا.
الماليــة  للمؤسســات  المهــم  الــدور  علــى  وشــدد 
والمصرفيــة، في توســيع التســهيالت االئتمانية، من 
أجل تمكين القطاعات اإلنتاجية من اســتعادة وضعها 
الســابق، وأيضًا التوسع في تمويل المشاريع الصغيرة 
التي تعد من أكثر الركائز التي تعتمد عليها اقتصادات 

الدول.
وعبــر أبــو الــرب عــن تخوفــه مــن تراجــع االقتصاد 
الفلســطيني في ظــل العراقيل التــي يضعها االحتالل 
أمام الفلســطينيين في إطار سياســة ضــم الضفة وما 

قابله من محاولة السلطة وقف التنسيق األمني.
وقال: إن االحتالل اإلسرائيلي سيعود إلى ابتزاز السلطة 

في أموال المقاصة لدفعها للقبول بإمالءات سياسية.
وجــدد أبو الرب تأكيده أهمية أن تعيد الســلطة النظر 
فــي نفقاتهــا، وأن تواجــه الفســاد المالــي بالشــكل 
المطلوب، وأن تبحث عن ســبل لتعزيز مواردها بعيدًا 

عن جيوب المواطنين البسطاء. 
وكان اشــتية، قال أول من أمس: إن التوقعات الدولية 
والمحلية تشــير إلى أن إجمالي الناتج المحلي سيتراجع 
حوالــي 3.2 مليــارات دوالر حتــى نهاية العــام الجاري 

بفعل أزمة فيروس كورونا.
وسجلت الشــيكات المرتجعة في الســوق الفلسطيني 
خــالل إبريل الماضي أعلى قيمة لهــا في تاريخ القطاع 
المصرفــي، حيث إن بيانات ســلطة النقــد أظهرت أن 
قيمــة الشــيكات المرتجعــة بلغت 366 مليــون دوالر 

أمريكي.

افتتاح المطاعم بعد قرار التخفيف من إجراءات اإلغالق بالضفة         )األناضول(



ال َتنُقضوا الَغْزل

م. عماد شحادة صيام

د. محمد سليمان الفرا

فــي قديــم الزمــان كانــت تعيــش فــي مكــة امــرأة 
ُأصيبــت فــي عقلها، فكانت تغزل غزلهــا طوال اليوم 
حتــى إذا مــا اكتمل بعــد جهد وتعب نقضتــه وخربته، 
وبتلــك المــرأة الخرقــاء ضــرب الله )تعالــى( مثًل لكل 
مــن ينقــض عهده مع الله أو مع النــاس، فقال: }َوال 
ٍة َأْنَكاًثا{،  ِتــي َنَقَضــْت َغْزَلَهــا ِمــْن َبْعــِد ُقــوَّ َتُكوُنــوا َكالَّ
وكثيــر مــن النــاس مــا إن ينقضــي رمضان حتــى يعود 
كمــا كان قبــل رمضان مــن ارتكاب للمعاصــي والبعد 

عن الطاعات.
أتذُكــر تلك الليالي الخوالي التي كنت تقف فيها بين 
يــدي اللــه )تعالى( في صلة التراويــح وصلة القيام 
والتهجــد؟، أتذُكــر كم كنت حريًصا علــى تلوة القرآن 
وختمــه وربما مرات؟، أتذُكر كم كنت تراقب لســانك 
وعينيــك وتحافــظ علــى انضبــاط ســلوك وأخلقــك 
مــع الناس؟، أتذُكر صلة األرحــام والصدقات وبكاءك 
وأنــت تتضــرع لــرب العالميــن؟، واآلن بعدمــا مضــى 

رمضان، كيف حالك؟!
كــم صلة فجــر ضاعت عليــك؟!، كم جزًءا مــن القرآن 
تلــوت، أم مــا زال مغلًقا منذ آخر ليلــة في رمضان؟!، 
ــر رمضــان فيــك شــيًئا أم ُعــدت كمــا كنــت؟!،  هــل غيَّ
أرأيت إنســاًنا عاقًل بنى بيًتا كبيًرا وبذل جهده وماله 
بنــوا  أطفــااًل  أرأيــت  ثــم هدمــه؟،  فجّملــه وحســّنه 
مســجًدا من الرمال على شــاطئ البحر ثم هدموه أو 
هدمتــه األمــواج؟، أتقبــل على نفســك أن تكون من 

هؤالء؟!
إنَّ ربَّ رمضــان هــو ربُّ شــوال وربُّ الشــهور كلهــا، 
وعبادتنا لله )تعالى( ليســت موسمية أو في أوقات 
دون أخــرى، لقــد بّين الله )تبــارك وتعالى( لنا الهدف 
من وجودنا في هذه الحياة، فقال: }َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ 
نــَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن{، وهــذه العبادة متجددة، فما  َواْلِ
إن نفرغ من طاعة حتى ننشــط في طاعة أخرى، قال 
)تعالى(: }َفِإَذا َفَرْغَت َفانَصْب{، وهي عبادة مستمرة 

ٰى َيْأِتَيَك اْلَيِقيُن{. َك َحتَّ حتى الممات }َواْعُبْد َربَّ
ال شــك أننــا لــن نســتمر على الحــال نفســها التي كنا 
اللــه  اللــه )صّلــى  لكــن رســول  عليهــا فــي رمضــان، 
عليــه وســّلم( قال: »أحــب األعمال إلى اللــه )تعالى( 
علــى  أواًل  نحافــظ  أن  فعلينــا  قــل«،  وإن  أدوُمهــا، 
الفرائض في وقتها، والمحافظة على ورد يومي من 
القــرآن، حتــى ال نكون من الذين سيشــكوهم رســول 
الله )صلى الله عليه وسّلم( إلى الله )تعالى(: }َوَقاَل 
َذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا{،  َخُذوا َهٰ ُسوُل َيا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتَّ الرَّ
والمحافظــة علــى قيام الليــل ولو بركعــات من حين 
إلــى آخــر، والكثار من االســتغفار وذكر اللــه )تعالى( 
صبــاح مســاء وبعد الصلوات، وال تنســوا صيام ســتة 
أيام من شــوال، وأكثروا من التضرع إلى الله )تعالى( 
بأن يثبتنا على طاعته، وأكثروا من الدعاء الذي عّلمنا 
إيــاه رســول الله )صّلى اللــه عليه وســّلم(: »اللهّم يا 

ب القلوب، ثبت قلبي على دينك«.  مقلِّ

وصية اليوم: حديث شريف: 
ــى اللــُه َعَلْيِه  َعــْن َعْبــِد اللــِه ْبــِن َعْمــٍرو، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اللــِه )َصلَّ
ٍة َفْتَرٌة، َفَمْن َكاَنْت َفْتَرُتُه ِإَلى  ٌة، َوِلُكلِّ ِشرَّ َم(: » ِلُكلِّ َعَمٍل ِشرَّ َوَسلَّ

ِتي، َفَقْد َأْفَلَح، َوَمْن َكاَنْت ِإَلى َغْيِر َذِلَك َفَقْد َهَلَك«. ُسنَّ
الجليــس الصالــح المتفائــل يهــون عليك الصعــاب ويفتح 

لك باب الرجاء، والمتشائم يسود الدنيا في عينك.
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ِبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى ِإْتَباِع ِصَيــاِم َرَمَضاَن ِبَصْوِم  َحــثَّ النَّ
ُب  َب َعَلى َذِلَك ُأُجوًرا ُتَرغِّ اٍل، َوَرتَّ ِســتٍّ ِمْن َشــوَّ
َواِب  الَعْبَد ِفي االْلِتــَزاِم َواالْغِتَناِم؛ َرَجاَء َنْيِل الثَّ
ِفــي  َذِلــَك  َوَبَيــاُن  الَعِميــِم،  َوالَخْيــِر  الَعِظيــِم، 

اِلَيِة:  َقاِط اأَلْرَبِع التَّ النِّ
اٍل   1. ِإنَّ الَعْبَد َيْســَتْكِمُل ِبِصَياِم ِســتٍّ ِمْن َشــوَّ

ِه؛ َذِلَك َأنَّ  َها، َبــْل ُعُمِرِه ُكلِّ ــَنِة ُكلِّ َأْجَر ِصَياِم السَّ
الَحَســَنَة ِبَعْشــِر َأْمَثاِلَها، َفَشــْهُر َرَمَضــاَن َيْعِدُل 
اٍل  ُة ِمْن َشوَّ ــتَّ اُم السِّ َعَشــَرَة َأْشــُهٍر، َوَهِذِه اأَليَّ
َتْعــِدُل َشــْهَرْيِن، َوِإَذا َداَوَم َعَلــى َذِلــَك ِفي ُكلِّ 
ِه  اِئِم ِفي ُعُمِرِه ُكلِّ َســَنٍة َكاَن َثَواُبُه َكَثَواِب الصَّ

)البدر التمام، للمغربي: 104/5(. 
ــًل ِفــي َحِديــِث َثْوَبــاَن   َوَقــْد َثَبــَت َذِلــَك ُمَفصَّ
ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: "َمْن َصاَم  )َرِضــَي اللــُه َعْنــُه( َأنَّ النَّ
َنِة، َمْن َجاَء  اٍم َبْعَد اْلِفْطِر َكاَن َتَماَم السَّ َة َأيَّ ِستَّ
ِباْلَحَســَنِة َفَلُه َعْشــُر َأْمَثاِلَها" )ســنن ابن ماجة: 
(، َوِفــي ِرَواَيٍة: "َجَعَل  َحــُه األلباِنــيُّ 1715، وصحَّ

ــْهُر ِبَعَشــَرِة  اللــُه الَحَســَنَة ِبَعْشــِر َأْمَثاِلَهــا، الشَّ
ــْهِر َتَمــاُم  ــاٍم َبْعــَد الشَّ ِة َأيَّ َأْشــُهٍر، َوِصَيــاُم ِســتَّ
ــَنِة" )تاريخ دمشــق، البن عســاكر: 82/54،  السَّ

 .) َحُه األلباِنيُّ وصحَّ
اٍل َوَشــْعَباَن، ِبَمْنِزَلــِة   2. ِإنَّ الِصَيــاَم ِفــي َشــوَّ

الَمْفُروَضــِة  الَصــَلِة  َقْبــَل  َواِتــِب  الرَّ ــَنِن  السُّ
ُئ الَعاِبــَد لإِلْقَباِل َعَلى  َها ُتَهيِّ َوَبْعَدَهــا؛ َذِلــَك َأنَّ
اللــِه )َتَعاَلى( ِفــي الَفْرِض، َوَتْجُبــُر َما َحَصَل ِفي 
الَفــْرِض ِمــْن َخَلــٍل، َوُتِتــمُّ َمــا اْعَتــَراُه ِمــْن َنْقٍص 

)لطائف المعارف، البن رجب: 129(. 
 َوَيْشــَهُد ِلَذِلــَك َحِديــُث َأِبــي ُهَرْيــَرَة )َرِضَي اللُه 
َل َما ُيَحاَســُب  ِبــيِّ )ملسو هيلع هللا ىلص( َقــاَل: "ِإنَّ َأوَّ َعْنــُه( َأنَّ النَّ
َلُة،  ــاُس ِبــِه َيْوَم اْلِقَياَمــِة ِمْن َأْعَماِلِهــُم الصَّ النَّ
( ِلَمَلِئَكِتــِه، َوُهــَو َأْعَلــُم:  َنــا )َجــلَّ َوَعــزَّ َيُقــوُل َربُّ
َهــا َأْم َنَقَصَهــا؟،  اْنُظــُروا ِفــي َصــَلِة َعْبــِدي َأَتمَّ
َكاَن  َوِإْن  ــًة،  َتامَّ َلــُه  ُكِتَبــْت  ــًة،  َتامَّ َكاَنــْت  َفــِإْن 
اْنَتَقــَص ِمْنَهــا َشــْيًئا، َقــاَل: اْنُظُروا َهــْل ِلَعْبِدي 
وا  ٌع، َقــاَل: َأِتمُّ ٍع؟، َفــِإْن َكاَن َلــُه َتَطــوُّ ِمــْن َتَطــوُّ
ْعَماُل  ِعِه، ُثمَّ ُتْؤَخُذ اأْلَ ِلَعْبِدي َفِريَضَتُه ِمْن َتَطوُّ
َحــُه  َعَلــى َذاُكــْم" )ســنن أبــي داود: 864، وصحَّ

َيــاِم، َوَغْيِرِه  (، َوَكَذِلــَك الَحــاُل ِفي الصِّ األلباِنــيُّ
اَعاِت الَواِجَبِة.  ِمَن الطَّ

اٍل َبْعِد  3. ِإنَّ الِحْرَص َعَلى ِصَياِم ِســتٍّ ِمْن َشــوَّ
ــِه  اِئــِم ِلَربِّ َصــْوِم َرَمَضــاَن َدِليــٌل َعَلــى ُشــْكِر الصَّ
)َتَعاَلــى( َعَلــى َتْوِفيِقــِه ِلْتَمــاِم ِصَيــاِم َرَمَضاَن، 
اَعــِة، َواالْزِدَياِد  َوَعَلَمــٌة ِمــْن َعَلَماِت ُحــبِّ الطَّ
ِفــي  الَعاِبــِد  َعِزيَمــِة  ِإَلــى  َوإَشــاَرٌة  الَخْيــِر،  ِمــَن 
اِلَحــاِت َوالُقُرَبات  االْســِتَقاَمِة َعَلــى َطِريــِق الصَّ

)الكوكب الوهاج، للهَرَري: 193/13(. 
َياِم َبْعَد ِصَياِم َرَمَضاَن َعَلَمٌة   4. ِإنَّ ُمَعاَوَدَة الصِّ

ِمــْن َعَلَماِت َقُبوِل َصــْوِم َرَمَضاَن؛ َذِلَك َأنَّ اللَه 
َقُه ِلَعَمٍل َصاِلٍح  َل َعَمَل َعْبٍد، َوفَّ )َتَعاَلى( ِإَذا َتَقبَّ
ــَلِف: "ِمْن َثَواِب  َبْعــدُه، َوِلَذِلــَك َقــاَل َبْعُض السَّ
َئٌة  َئِة َسيِّ يِّ الَحَسَنِة َحَسَنٌة َبْعَدَها، َوِمْن َجَزاِء السَّ
َبْعَدَهــا، َفَمْن َعِمَل َحَســَنًة، ُثمَّ َأْتَبَعَها ِبَحَســَنٍة، 
َكاَن َذِلــَك َعَلَمــًة َعَلى َقُبوِل الَحَســَنِة اأُلوَلى، 
َئٍة َكاَن َذِلَك  َوَمــْن َعِمَل َحَســَنًة ُثمَّ َأْتَبَعَها ِبَســيِّ
َعَلَمَة َردِّ ِتْلَك الَحَسَنِة، َوَعَدِم َقُبوِلَها" )مدارج 

السالكين، البن القيم: 202/1(.
اٍل  ِمْن َأْحَكاِم ِصَياِم ِستِّ َشوَّ

ُق ِبِه ُجْمَلٌة ِمَن اأَلْحَكاِم،  اٍل َيَتَعلَّ ِصَياُم ِستِّ َشوَّ
اِلَيِة:  تِّ التَّ َقاِط السِّ ِإَلْيَك َبَياَنَها ِفي النِّ

ِإَلــى  َوَخَلًفــا  َســَلًفا  ــِة  اأُلمَّ َجَماِهيــُر  َذَهــَب   .1  

ــاٍم ِمْن  ِة َأيَّ اْســِتْحَباِب ِإْتَبــاِع َرَمَضــاَن ِبِصَيــاِم ِســتَّ
ْنَصاِريِّ )َرِضَي  وَب اأْلَ اٍل؛ ِلَحِديِث َأِبي َأيُّ َشــْهِر َشوَّ
ِبيَّ )ملسو هيلع هللا ىلص( َقاَل: "َمْن َصاَم َرَمَضاَن،  اللُه َعْنُه( َأنَّ النَّ
ْهِر"  اٍل، َكاَن َكِصَيــاِم الدَّ ا ِمــْن َشــوَّ ُثــمَّ َأْتَبَعُه ِســتًّ
ُة ِبِصَياِمَها  نَّ )صحيح مسلم: 1164(، َوَتْحُصُل السُّ
َقًة، َلِكنَّ اِلْســَراَع ِفي ِصَياِمَها  ُمَتَتاِبَعــًة َأو ُمَتَفرِّ
ــُن ِمْن  ُمَتَتاِبَعــًة َعِقــَب الِعيــِد َأْفَضــُل؛ ِلَمــا َيَتَضمَّ
اَعاِت،  ُمَســاَرَعٍة ِفــي الَخْيَراِت، َوُمَبــاَدَرٍة ِإَلى الطَّ
ِض ِلآلَفاِت  َعرُّ ْأِخيِر ِمْن َعَدِم َأْمِن التَّ َوِلَمــا ِفــي التَّ

)نهاية المحتاج، للرملي: 208/3(. 
ِفــي  َأْفَطَرَهــا  ــاٍم  َأيَّ َقَضــاُء  َعَلْيــِه  َكاَن  َمــْن   .2
ــُه َيْنَبِغــي َلــُه َأْن ُيَســاِرَع ِلَقَضــاِء َما  َرَمَضــاَن، َفِإنَّ
َعَلْيــِه ِمــْن ِصَياٍم َواِجٍب، ُثمَّ َيُصوُم َبْعَدَها ِســتَّ 
نَّ  ْفــِل، َوأِلَ ٌم َعَلــى النَّ نَّ الَفــْرَض ُمَقــدَّ اٍل؛ أِلَ َشــوَّ

اِلْنَســاَن اَل َيْمِلــُك َنْفَســُه َوُعُمــَرُه؛ َفَقــْد َيْأِتيِه 
ِه، َفِإْن  اأَلَجــُل َقْبَل َأْن َيْقِضَي َمــا َوَجَب َعَلْيِه ِلَربِّ
اٍل َقْبــَل َقَضــاِء َرَمَضــاَن، َفَقــْد  َصــاَم ِســتَّ َشــوَّ
َفَعــَل ِخَلَف اأَلْوَلى )النجــم الوهاج، للدميري: 

.)359/3

اٍل َقْبــَل َقَضاِء َمــا َفاَتُه  3. َمــْن َصــاَم ِســتَّ َشــوَّ
ِمــْن  اِجــِح  الرَّ َعَلــى  ِصَياُمــُه  َصــحَّ  َرَمَضــاَن؛  ِمــْن 
ِخــَلُف اأَلْوَلــى، َواَل  ــُه  َلِكنَّ َمَذاِهــِب الُفَقَهــاِء، 
ــَواِب الَواِرِد ِذْكُرُه ِفي  ًل ِلَكاِمِل الثَّ َيُكــوُن ُمَحصِّ
تَّ  ُه َأْتَبَع السِّ اِبِق؛ َذِلَك َأنَّ وَب السَّ َحِديِث َأِبي َأيُّ
ِه، َوَعَلْيِه َفَمْن  اٍل ِلَبْعِض َرَمَضاَن اَل لُكلِّ ِمْن َشــوَّ
َأْفَطــَرْت ِفــي َرَمَضــاَن ِبَســَبِب َحْيــٍض، َأو َمَرٍض، 
َفاَتَهــا  َمــا  ِبَقَضــاِء  َتْبــَدَأ  َأْن  َفاأَلْصــُل  َوَنْحــِوِه، 
نَّ َدْيــَن اللِه َأَحــقُّ ِبالَقَضاِء  ِمــْن ِصَيــاٍم َواِجٍب؛ أِلَ

)فتاوى ابن باز: 388/15(. 
 4. َمْن َأْفَطَر ُكلَّ َرَمَضاَن َأْو َأْكَثَرُه ِبَسَبِب َمَرٍض 

ا اْنَتَهــى ِمْن َقَضاِء َما َعَلْيِه اْنَتَهى  َوَنْحــِوِه، َوَلمَّ
ــاٍم ِمــْن َأيِّ َشــْهٍر  َة َأيَّ اٍل، َفَصــاَم ِســتَّ َشــْهُر َشــوَّ
َها؛  ــَنِة ُكلِّ َبْعَدُه، َفَأْرُجو َأْن َيَناَل َثَواَب ِصَياِم السَّ
َعَمــًل ِبَمْقِصِد الَحِديِث، ِبَشــْرِط َأْن َيُكوَن ُمَباِدًرا 
َر ِصَياَم ِســتِّ  ــَر َلــُه، َوَأالَّ ُيَؤخِّ ِللَقَضــاِء َمَتــى َتَيسَّ
اٍل َتْقِصيًرا َوَتْســِويًفا )فتاوى ابن عثيمين:  َشــوَّ

 .)19/20

اِفَلِة  ِة النَّ اٍل ِبِنيَّ تِّ ِمْن َشوَّ 5. اَل َيِصحُّ ِصَياُم السِّ
نَّ َقَضــاَء َرَمَضــاَن ِمــَن  َوَقَضــاِء َرَمَضــاَن َمًعــا؛ أِلَ
اِت،  اٍل ِمَن الُمْسَتَحبَّ الَواِجَباِت، َوِصَياَم ِستِّ َشوَّ
َوُكلُّ ِعَبــاَدٍة ِمْنُهَما َمْقُصوَدٌة لذاتها، َفَل َيُجوُز 
َتْيــِن ِفــي ِصَياٍم َواِحــٍد، َوَمْن  يَّ ْشــِريُك َبْيــَن النِّ التَّ
ُن،  ــُه الُمَتَيقَّ نَّ َفَعــَل َذِلَك اْنَعَقــَد ِصَياُمُه َنْفًل؛ أِلَ
ِه )فتاوى السلم  َوَلْم َيْسُقِط الَقَضاُء ِفي َحقِّ

سؤال وجواب: 39328(. 
ِة الَقَضاِء  اٍل ِبِنيَّ اٍم ِمْن َشــوَّ َة َأيَّ 6. َمــْن َصاَم ِســتَّ
ــُه ُيَثاُب َعَلى  اِهُر َأنَّ َوْحــَدُه؛ َصحَّ َقَضــاُؤُه، َوالظَّ
ــُل َأْجــَر َمــْن  ــُه اَل ُيَحصِّ اٍل، َلِكنَّ َيــاِم ِفــي َشــوَّ الصِّ
ًبا  اٍل َتَقرُّ ا ِمْن َشوَّ َقَضى َما َعَلْيِه، ُثمِّ َأْتَبَعَها ِســتًّ
ِإَلــى اللــِه َتَعاَلــى )مغنــي المحتاج، للشــربيني: 

.)184/2(

مواطن في غزة يستثمر وقت عمله بقراءة القرآن.         )تصوير/  محمود أبو حصيرة(

فضائل وأحكام صيام 
ّسًت من شوال
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علــى مدار العام يالحظ المراقب وجــود أنواع كثيرة من الطيور في 
فلسطين، وقد أحصي ما يقارب 500 نوع من الطيور في فلسطين، 
منهــا المقيمــة الدائمة التي تعيــش في فلســطين وال تنتقل إلى 
غيرها، ومنها الزائرة الشــتوية التي تظهر في فلســطين في أشهر 
الشــتاء، والزائرة الصيفية التي تظهر في فصل الصيف ســعيًا وراء 
الحــرارة، والطيــور المهاجرة التــي تعبر فلســطين مهاجرة مرتين 
ســنويًّا من أوروبا إلى إفريقيا ســعيًا وراء الدفء والطعام والتكاثر، 
والطيــور المشــردة التي تظهر فجــأة في فلســطين وتختفي فجأة 
دون انتظــام أو في توقيت محدد تحــطُّ أرضًا لترتاح وتتزود بالماء 

والطعام.
تشــرف فلســطين على ثالث قارات، وبحرين ونهــر، وتتميز بتنوع 
مظاهر الســطح على أرضها، ففيها الســهول الســاحلية والداخلية 
والجبال والوديان والغور والهضاب والصحراء، كما تتنوع في طبيعة 
مناخها، وتتميز فلســطين أيضًا بالتنوع الحيوي الذي جعلها تتفوق 
علــى كثير من الدول التي تتمتع بمســاحات شاســعة ال تقارن بها، 
وهو ما جعلها منطقة خصبة بالتنوع الحيوي الذي ال يخفى على أحد 

برغم صغر مساحتها.
منــذ صغري أحببــت الطيور، حفظت أشــكالها وأصواتها وطبيعتها 
ا ألننــي أرى من قرب  وأوقــات وجودهــا، واســتمتعت بالربيع جــدًّ
العصافيــر تتقافــز، وتغــرد وتتزاوج فــي طقوس غاية فــي الجمال 
واالنســيابية، عشــقت الســنونو وعددته رمزًا للحريــة واالنطالق، 
تحليقــه المتواصــل في الســماء وصفيره الذي ال يمــل من إطالقه 
طالمــا جذبا عينــيّ وقلبي، وأغرمــت بالعصافير الدورية وشــدوها 
ورشــاقتها، ال أســتطيع أن أنســى البلبل، أو الشــحرور أو الكركس 
)الذعرة البيضاء( أو عصفور الشمس، وغيرها الكثير من الطيور التي 

ربطني بها عالقة حب ووطنية.
 من أحبَّ األشــياء إلــي صباحًا أن أضع فتات الخبــز وبقايا الطعام 
تحت شــجرة الليمون، وأمأل تجويف المــاء لألحبة الصغار، ويرقص 

قلبي طربًا حين أجدها تتسابق إلى التهام الخبز وشرب الماء.
قبــل أعوام عــدَّة حيَّرني وأقلقني طائــر غريب لم آلــف رؤيته في 
منطقــة ســكناي، أراه يتقافز بجــرأة وقحة في كل مــكان من دون 
اســتئذان، على األسوار وبين األشجار حتى في الشارع، أسود الرأس 
والذيل، بنيّ الجســد، رأسه موشح بلون أصفر حول عينيه، وأطراف 
جناحيه وذيله موشــاة باللون األبيض الذي يظهــر بوضوح عندما 
يطير، منقاره وقدماه صفراء اللون داكنة أيضًا وطويلة، ينعق بحدة 
وبصوت مزعــج أحيانًا، ويطلق شــدوًا جاذبًا أحيانًــا أخرى، فضاًل 
عــن قدرته العجيبة على تقليد أصــوات غيره من الطيور، وما راعني 
أن أعــداده تتزايــد يومًا بعد اآلخــر إلى درجة أصبحــت أراه الطائر 
المســيطر في المنطقة التي أعيش فيها قرب جدار العزل العنصري 

في مدينة قلقيلية.
اشــتكى منه أحد الجيران مطلًقا عليه مســمى" بلبل هندي"، قائاًل: 
"استيقظت صباحًا على جلبة عالية في برج الحمام، ذهبت أستطلع 
األمر فإذا البلبل الهندي يهاجم أعشاش الحمام داخل البرج، وجدته 
وقد كســر البيوض، وأرجِّح أنه قد شــرب محتوياتها، وشرع يعارك 

الحمام ليطرده من أعشاشه".
قلت: هذا طائر المينا، وهو ليس من طيور فلسطين البرية، وال من 
الطيور المهاجرة التي تعبر فلســطين في أوقات مختلفة، هذا طائر 
موطنه األصلي هو جنوب شــرق آســيا، أحضره االحتالل إلى بالدنا 
بعــد احتالله أراضينا، تحديدًا في تســعينيات القرن الماضي، نوعًا 
من طيــور الزينة، وأطلقوه فــي المحميات الطبيعيــة والمتنزهات، 
وألن هذا الطائر يمتلك قدرة عالية على التأقلم، تكيَّف بســرعة مع 
طبيعة فلسطين وأخذ يتكاثر ويزداد عددًا حتى أصبح يشكل خطرًا 

على الحياة البرية لطيور فلسطين. 
يهاجــم طائــر المينا الوافــد على بيئة فلســطين الطيــور األخرى، 
يعاركها بشراســة، ويهاجم أعشاشــها، فيهدمها ويكســر بيوضها 
ويقتــل صغارها، ويحتل مناطق واســعة يســتوطنها ويفرض عليها 

حمايته وسلطته، األمر الذي أصبح يهدد وجود الطيور األخرى.
بتُّ قلقة على عصافيري المحببة، فهل ســيتمكن هذا الطائر منها 
ويقضــي عليهــا بعد أن احتــل موطنها كمــا يفعل االحتــالل معنا 

الفلسطينيين؟

طائر المينا..
وهل تكون الطيور 

محتلة أيًضا؟
د. زهرة خدرج

بغزة.. ترغيب في الكّمامات بالفن
غزة/ مريم الشوبكي:

بريشة وألوان زيتية حولت سماح سعد الكمامة البيضاء 
الصماء إلى لوحة فنية جذابة، إذ أخذت ترص الكمامات 
علــى الطاولــة أمامهــا في مرســمها الخــاص، وبجوارها 
زميلهــا ضرغــام قريقع الذي شــرع في رســم شــخصيات 
كرتونيــة، واقتبــاس بعــض مــن أعمــال مشــاهير الرســم 

كـ"فان غوخ"، ما يضفى عليها رونًقا مميًزا.

الفنانــة ســعد مــن حــي الشــجاعية شــرق غــزة لمعــت 
لديهــا الفكــرة حينما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة 
اكتشــاف أول حالتــي إصابــة بفيروس كورونا المســتجد 
وعرضتهــا  الصحــي،  الحجــر  مراكــز  فــي  "كوفيــد19" 
علــى زميلهــا قريقــع، وبدأا فــي تنفيذها علــى عدد من 

الكمامات الواقية بعد شرائها على نفقتهما الخاصة.

تقول ســعد )30 عامًا(: "بعد إعالن وجود 
إصابات بفيروس كورونا في مراكز الحجر 
الصحــي فــي قطــاع غــزة، أردت توعية 
الناس وإقناعهم بأهمية ارتداء الكمامات 
بالفيــروس  اإلصابــة  مــن  لحمايتهــم 
الخطيــر، ال ســيما أن الغالبيــة العظمى 
ليست معتادة لبس الكمامات والقفازات، 

وهما أهم عاملين للوقاية".
بــوب"  لـ"ســبونج  جذابــة  برســومات 
"وســبايدر مان" رســمتها بألــوان زيتية 
وأقالم اســتطاعت إقنــاع أطفالها بلبس 
تلــك األقنعة مــع القفازين عنــد الخروج 
من البيت، بعد أن كانوا يرفضون لبسها 

"خجاًل" من المجتمع.
وتشــير ســعد إلى أنها تختار الرســومات 
المبهجــة التــي يطغــى عليهــا الحــب، 
إضافة إلى تأكيد حب الوطن برســم علم 
فلســطين على كثير من الكمامات، وهذه 

الفكرة استهوت كثيرًا من الناس.
وفــي إجراء احترازي لمنع تفشــي فيروس 

كورونا "أغلقت صــاالت األفراح، والنوادي 
الرياضية، والمقاهــي والمطاعم، وغيرها 
من األماكــن العامة"، فاضطر بعضٌ إلى 

إقامة حفالت أعراس ضيقة في بيوتهم.
عروسان وكمامتان

وتذكر ســعد أن عروســين مــن جيرانها 
طلبا منها كمامتين من وحي المناســبة، 
مطعمتيــن بقلــوب الحــب، للتعبيــر عن 

مناسبة إتمام زفاهما في أزمة كورونا.
وتشــدد علــى أن الكمامــات المرســوم 
عليهــا تُعقَّم داخل المختبــرات الصحية، 
قبــل توزيعها على النــاس مجانًا، بهدف 

تشجيعهم وترغيبهم باستخدامها.
مــن جهتــه يقــول قريقــع )23 عامًــا(: 
"كثيرون يرفضون لبســها خجاًل، وكذلك 
ألنهــا تفقدهــم جــزًءا مــن مظهرهــم 
الجمالــي، ألنها تغطــي جزء كبيــرًا من 
الوجــه، وهؤالء ال بد من إقناعهم بإضفاء 
مظهر جمالي علــى الكمامة لكي يتقبلوا 

لبسها".

ويبيــن قريقــع لصحيفة "فلســطين" أن 
الهدف من المبادرة كان مســاعدة وزارة 
الصحة واألطباء في نشــر التوعية بشــأن 
جائحة كورونا، وتحذير الناس من مخاطر 

الفيروس، وحثهم على لبس الكمامة.
ولم تتوقف أشكال التوعية بخطر اإلصابة 
بفيروس كورونا المستجد، عند هذا الحد، 
إذ يوضح أنه باالشــتراك مع زميلته سعد 
وفنانين آخريــن رســموا جداريتين لحث 
الناس على اتباع طرق التعقيم الصحيحة، 
وســبل وقايتهم من الفيــروس، وكذلك 
اشــتركا في الرسم على الكمامات وكتابة 

عبارة "خليك في البيت".
يخــط بريشــته وألوانــه المبهجــة بيتًا 
من الشعر للشــاعر الفلســطيني محمود 
درويــش على الكمامة لتبــدو أكثر لطافة 
عند لبسها وجذبًا للشباب والفتيات، فهو 
يبدع باألشــكال حســب مخيلتــه، أو وفق 
األذواق المختلفة في اختيار الرسومات أو 

االكتفاء بالكتابة عليها.
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غزة/وائل الحلبي:
أعلــن عبد الســام هنيــة األميــن العام المســاعد 
للمجلس األعلى للشباب والرياضة استكمال بطولة 
كأس غزة 2020, بعد موافقة اللجنة العليا للطوارئ.
ودعــا هنيــة فــي تغريــدة له عبــر موقــع التواصل 
االجتماعــي "فيس بــوك" الفرق التــي تأهلت لدور 

الثمانية لبدء التدريبات تحضيرًا الستكمال المسابقة 
دون أن يحدد موعد لذلك.

وأوضــح هنية أن البطولة ســيتم اســتئنافها بدون 
حضور جماهيري كما جرى في دور الـ16 منها.

وأكد هنية أنه سيتم ترتيب كافة األمور مع اتحاد 
كــرة القدم لتحديــد مواعيد المباريــات واختيار 

الماعب إلقامة المباريات المتبقية, مشــيرًا إلى 
أنه ســتجري عمليــة تعقيم كافــة الماعب التي 

تستضيف المباريات.
وشــدد هنية على أن الجهود ســتبذل بشــكل كبير 
لنقــل المباريات على الهواء مباشــرة لكي يتســنى 
للجماهير متابعتها من المنازل في ظل عدم قدرتهم 

على الوصول للماعب.
وتوقفت بطولة كأس غزة في أواخر شهر مارس 
الماضي بعد نهاية دور الـ16, والذي وصلت إليه 
فرق )شــباب رفح والشجاعية وشــباب خانيونس 
وغــزة الرياضــي واتحــاد خانيونــس والهــال 

والصداقة ونماء(.

هنية ُيعلن موافقة 
لجنة الطوارئ على 

استئناف بطولة الكأس

بدون حضور الجمهور

غزة/وائل الحلبي:
تعــود اليوم فرق كــرة القدم ألنديــة بطولتي دوري 
المحترفين ودوري االحتــراف الجزئي بالضفة الغربية 
للتدريبات من جديد, تحضيرًا الستئناف المسابقتين 

يوم 12 من شهر يونيو القادم.
وكان اتحــاد كرة القدم أعلن في وقت ســابق اتفاقه 
مع وزارة الصحــة والحكومة بالضفة على اســتكمال 
البطولتيــن, فــي ظل تبقــي ثاث جــوالت على خط 
نهايتهما, حيث أعدت وزارة الصحة بروتوكواًل صحيًا 
وقامــت بتوزيعه علــى األندية التخاذ كافــة التدابير 

الازمة قبل العودة للتدريبات الجماعية.
وتوقفت بطولتي دوري المحترفين واالحتراف الجزئي 
فــي منتصف مــارس الماضي بعد اكتشــاف عدد من 

المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية.
وستشــهد األيام القادمة عقد عــدد من ورش العمل 
وندوات للمختصيــن لزيادة التوعية لدى الجميع قبل 

استئناف التدريبات والمباريات.
وســيكون مركز باطــة متصدر جــدول ترتيب دوري 
المحترفيــن أكبر المســتفيدين من عــودة البطولة, 
حيث يترقــب الفريق الفوز في مباراة واحدة من أصل 
المباريات الثاث المتبقية له للتتويج بلقب المسابقة 

للمرة األولى في تاريخه.
وأوضح االتحاد في وقت سابق أن المباريات المتبقية 
ستقام على ثاثة ماعب فقط بدون حضور جماهيري 
وهــي ماعــب "دورا بالخليــل والجامعــة األمريكية 

بجنين وستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام".

غزة/ عاء شمالي: 
لــم تدم مدة تعاقد نادي اتحاد بيت حانون طويًا مع 
الحــارس محمد نصار والمدافع ميمنــة الناجي، حيث 
تم اإلعــان أمس هم فســخ عقديهما قبــل انطاق 
االســتعدادات للموســم الثانــي للفريق فــي الدرجة 

الممتازة الموسم القادم 2021-2020. 
ورغم أن ميمنــة الناجي كان أول تعاقدات اتحاد بيت 
حانــون لتعويض رحيل عماد الســماعنة، إال أنه أعلن 

رحيله وفسخ عقده بالتراضي. 

ولم تمــر إال أيام قليلــة على تعاقــد »الحوانين« مع 
الحارس محمد نصار »شــهران«، قبل أن يفسخ عقده 
ويتجه للتعاقد مع أهلــي النصيرات في دوري الدرجة 

الثانية. 
وأبقى اتحاد بيت حانون على تعاقداته الســبعة التي 
أبرمها خال فترة االنتقــاالت الصيفية الحالية وهم: 
خالــد دادر, والحــارس أمير الكرد, وأمجــد أبو عودة, 
وماجد بريك, وأحمــد أبو كوش, ومحمود أبو النصر, 

ومحمود العزازي.

تمهيدًا الستئناف بطولتي دوري المحترفين واالحتراف الجزئي

فرق أندية الضفة الغربية
نصار والناجي يرحالن عن تبدأ تدريباتها الجماعية اليوم

"الحوانين" قبل أن يبدأ الموسم

غزة/عاء شمالي:
أعلــن نادي اتحــاد خانيونس عن توصلــه التفاق مع 
خدمــات رفح على تجديــد عقد حارس مرمــاه عطايا 
جودة لموســم آخر بعدما لعب نصف الموسم الثاني 

في صفوفه. 
ويعتبــر اســتمرار جــودة مــع االتحاد خطــوة مهمة 
للحفاظ على قوة الفريق ومحاولة استغال االنتقاالت 
الصيفية الحالية لتدعيم خطوط الفريق باعبين جدد 

يصنعون الفارق مع االتحاد في الموسم القادم. 
ويسعى اتحاد خانيونس الستعادة شخصيته كمنافس 
على األلقاب في الموسم القادم بعدما عانى من سوء 
النتائج في الموســم الحالي خاصة معاناته من شــبح 

الهبوط حتى الجوالت األخيرة. 
وكان اتحــاد خانيونــس تعاقــد مع الظهيــر األيمن 
هيثم أبو ظاهر ويســعى لتجديــد عقد أحمد اللولحي 
أو التعاقد مع خليل أبو جزر في مركز الظهير األيسر.

اتحاد خانيونس
غزة/ عاء شمالي:عطايا جودةيجدد عقد حارسه

بات نادي خدمات المغــازي أكثر األندية تعاقدًا مع 
العبين جُــدد خال االنتقــاالت الصيفيــة الحالية 
اســتعدادًا لــدوري الدرجة األولى الموســم القادم 
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وتعاقــد المغازي مــع )13( العبًا خــال بداية فترة 
االنتقــاالت الحالية من أجل المنافســة على إحدى 

بطاقتي الصعود والعودة لدوري األضواء. 
وأعلــن المغازي تعاقــده مع »صالح بركة، ســامي 
الفجم، محمد أبو زايد، إبراهيم خطاب، ســاهر أبو 
ظاهر، محمد ذيب، محمد شعث، باسل أبو بطنين، 

طارق بشــير، مصعب أبو ســحلول، أحمد جاد اهلل، 
أحمد جرغون, جودت جاد الحق.

وفي ســياق آخر تمكن خدمات المغازي من تجديد 
عقــود عمــرو شــوقي ومحمود أبــو عيــادة وخالد 

شلتوت.
ويحــاول المغــازي اســتغال االنتقــاالت الصيفية 
الحاليــة لتدعيم صفــوف الفريق باعبيــن يحاول 
مــن خالهــم تحقيق نتائــج قوية في إطار ســعيه 
للمنافسة على بطاقتي الصعود للممتازة بعد حالة 
الترهل في األداء والنتائــج التي عانى منها الفريق 

في المواسم الماضية. 

 ُيعززون صفوف 
خدمات المغازي 13 العبًا
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

 28
مايو

 1
9

4
انعقــاد مؤتمر القمة العربي األول في مدينة 6

أنشــاص بمصــر برئاســة الملــك فــاروق، وقــد 
اتخــذ عــدة قــرارات كان مــن أهمهــا التمســك 

باستقالل فلسطين والتأكيد على عروبتها.
 1

9
4

قريــة 8 تحتــل  المســلحة  اليهوديــة  الجماعــات 
»زرعين« العربية في فلسطين.

 1
9

6
الفلســطيني 4 الوطنــي  المجلــس  انعقــاد 

-المؤتمر التأسيسي األول بالقدس، وتمخض 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  إنشــاء  عنــه 
وجيــش  الفلســطيني  القومــي  والصنــدوق 

التحرير الفلسطيني والميثاق الوطني.

 1
9

8
طائــرات إســرائيلية تغير على منطقــة الدامور 1

في ليبيا وتدمر منصات صواريخ سام9-.

 2
0

1
ســلطات االحتــالل تقــرر منــع طباعــة صحيفة 4

»فلســطين« المحليــة الصــادرة من غــزة، في 
محافظات الضفة الغربية المحتلة.

الناصرة/ فلسطين:
أعلنــت وزارة الصحة اإلســرائيلية، مســاء أمس، تســجيل 24 إصابة بفيروس 

"كورونا"، ما يرفع اإلجمالي إلى 16 ألفًا و397، دون تسجيل وفيات جديدة.
كما سجلت الوزارة تعافي 113 حالة خالل الـ24 ساعة األخيرة، ليرتفع اإلجمالي 

إلى 14 ألفا و570 ، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. 
ولم تســجل دولــة االحتالل وفيــات جديدة بكورونــا أمس، لتســتقر حصيلة 

الوفيات عند 281.
وفي ســياق متصل، فتحت المطاعم والمقاهي والمســابح فــي دولة االحتالل 
أبوابها منــذ صباح أمس، في إطار تخفيف القيود التــي فرضتها الحكومة في 

مارس/ آذار الماضي للحد من تفشي الوباء، بحسب قناة "كان" الرسمية.
واألســبوع الماضي صدّقت حكومة االحتالل على تسهيالت جديدة في نظام 

الطوارئ مع انخفاض عدد المصابين وتسجيل نسبة شفاء مرتفعة.

صنعاء/ األناضول:
نجا وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشــي ورئيس أركانه صغير بن 
عزيز، من هجوم صاروخي اســتهدف مقرا للجيش بمحافظة مأرب، فجر 

أمس؛ فيما سقط 8 قتلى، وفق مصدر عسكري.
وقــال المصــدر، لوكالة »األناضول«، مفضال عدم الكشــف عن اســمه 
كونــه غير مخــول بالتصريح لإلعالم، إن صاروخا باليســتيا اســتهدف 
معســكر »صحن الجن« الذي تتخذه وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة أركان 
الجيش مقرا مؤقتا لهما، ويقع على بعد 3 كم شمال مدينة مأرب مركز 

المحافظة التي تحمل االسم ذاته.
وأوضح أن الهجوم الصاروخي وقع أثناء اجتماع لقيادات الجيش اليمني، 

على رأسهم وزير الدفاع ورئيس األركان.
وأســفر الهجوم عن مقتــل فهد بن عزيــز نجل رئيــس أركان الجيش 
اليمني، ونجل شقيقه عبدالقوي علي بن عزيز، إضافة إلى 6 عسكريين 

بينهم ضابطان، وفق المصدر ذاته.
ولم يصدر إعالن رسمي من الســلطات اليمنية بشأن الهجوم، كما لم 

يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب الحوثيين بشأنه.
وللعام السادس يشهد اليمن قتاال مستمرا بين القوات الحكومية التي 
يدعمهــا تحالف عربي بقيادة الســعودية، وجماعــة الحوثي المدعومة 
إيرانيا والمســيطرة علــى محافظات يمنية بينهــا العاصمة صنعاء منذ 

أيلول/سبتمبر 2014. 

سبســطية محمــد عــازم، إن قــوات 
االحتالل بتعزيزات عسكرية اقتحمت 
منشــأة  آلياتهــا  وهدمــت  البلــدة، 
ســياحية قيد اإلنشــاء تعود ملكيتها 
للمواطنــة لينــا األغبــر، بالقرب من 

المدرج الروماني في الموقع األثري.
وأضــاف أن قــوات االحتــالل اعتدت 
عليه بالضرب عقــب احتجازه لفترة، 
واســتولت علــى حجــارة أثريــة من 
الموقع بعد إعالنه منطقة عســكرية 

مغلقة.
يشــار إلــى أن سبســطية تتعــرض 
النتهــاكات االحتالل بشــكل يومي، 
وهنــاك تهديــدات بإزالــة مشــروع 

البيدر السياحي فيها.
كما هدمت قوات االحتالل منزال قيد 
اإلنشــاء في قرية فــروش بيت دجن 

شرق نابلس.
االســتيطان  ملــف  مســؤول  وأفــاد 
شــمال الضفة غســان دغلــس، بأن 
قوات االحتــالل اقتحمت فروش بيت 
دجن، وهدمت منزاًل قيد اإلنشــــــاء 
يعــود  غــرف،  ثــالث  مــن  مكونًــا 
للمواطن إبراهيم ابنيات، بحجة عدم 

الترخيص.
كمــا أغلقت قــوات االحتــالل، حاجز 
حــوارة العســكري جنــوب نابلــس. 

حوشــية في منطقة المركــز، إضافة 
إلــى إخطــار بإزالــة خيمــة طــوارئ 
الشــعبية  الحمايــة  لجــان  أقامتهــا 
لمكافحة "كوفيــد- 19" على مدخل 

مغاير العبيد.
كما هدمت قــوات االحتــالل، عددًا 
من بســطات خضراوات فــي األغوار 

الشمالية.
عــارف  الحقوقــي  الناشــط  وأفــاد 
دراغمة، بأن قــوات االحتالل هدمت 
أربع بســطات، قائمة بجانب الطريق 
الســريع، قرب قريتي عيــن البيضاء، 
دون  الشــمالية،  باألغــوار  وبردلــة 
أن  إلــى  مشــيرًا  مســبق،  إخطــار 
االحتالل اســتولى علــى الخضراوات 

التي كانت معروضة فيها.
يذكر أن المواطنين يســتفيدون من 
هذه البسطات، في بيع بعض أصناف 
لســالكي  والفواكــه،  الخضــراوات 
الطريــق القادمين مــن أراضي عام 

.1948

وفي القدس المحتلــة، أجبرت قوات 
االحتــالل عائلــة صيام، علــى هدم 
أجزاء من منزلهــا ذاتيًّا، بحجة عدم 

الترخيص.
وقالت العائلة إن بلدية االحتالل في 
القدس المحتلة أخطرتها ثالث مرات 

وأفــادت مصــادر محلية بــأن قوات 
االحتــالل أغلقــت الحاجــز المذكــور 
بشــكل مفاجــئ ومنعــت المركبات 
بــكال  المــرور  مــن  الفلســطينية 

االتجاهين.
وفي الخليل، هدمت جرافات االحتالل 
ثالث غــرف زراعية، وجرفــت أراضي 

غرب المدينة.
وقالــت مصــادر محليــة، إن قــوات 
االحتــالل هدمت ثالث غــرف زراعية 
في منطقة فرش الهوى غرب مدينة 
الخليــل، تعود لألشــقاء رائــد ووائل 
وعلــي محمد الجعافــرة، بحجة البناء 

دون ترخيص.
وأضــاف أن قــوات االحتــالل جرفت 
أراضي مزروعة بالمحاصيل الصيفية، 
فــي  دونميــن،  مســاحتها  وتبلــغ 

المنطقة ذاتها.
كمــا أخطرت قــوات االحتالل، بهدم 
ثالث خيم ســكنية، فــي عدة مناطق 

بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأفاد منسق لجان الحماية والصمود 
فــؤاد العمور، بــأن قــوات االحتالل 
ســلمت المواطــن جميــل محمــود 
رباع، اخطارا بهدم خيمته الســكنية 
فــي منطقة الفخيــت، وخيمة وغرفة 
من الصفيح  للمواطــن عنان محمد 

بهدم منزلهــا، الذي تعــود ملكيته 
للمواطن ناصــر صيام في حي وادي 
حلوة ببلدة ســلوان، ما أجبرها على 
هدم منزلها ذاتيا تجنبا لدفع غرامات 

مالية لالحتالل.
وفي طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل 
عبــد الرحيم وليد محمــد صباح )28 
عاما(، وكــرم رائد محمــد عمار )20 
عاما( بعد مداهمة منزليهما في بلدة 
قفين شمال طولكرم، ومحمود نبيل 
حســن عدوان )18 عامــا( من منزله 

في بلدة فرعون جنوب المحافظة.
وفي رام اهلل، اعتقلت قوات االحتالل، 
شــابين مــن بلــدة بيت ريمــا قرية 

المغير في المدينة.
وقــال مصــادر اعالميــة، إن وحدات 
االحتــالل  بجيــش  المســتعربين 
اقتحموا بلدة قفين بســيارة مدنية، 
وداهمــوا منزل الشــاب نــور الدين 
البرغوثي )26 عاما(، واقتادوه ســيرا 
على األقدام باتجــاه الجبال واألودية 

غرب بيت ريما.
وأفادت المصادر، بأن قوات االحتالل 
المتمركزة على حاجز عســكري طيار 
عند المدخل الشــرقي لقرية المغير، 
اعتقلت الشاب عمر عوده شحادة أبو 

عليا )28 عاما(.

24 إصابة جديدة بـ"كورونا" 
فـــي دولــة االحتـــــالل المفوضية األممية لالجئين تحذر من انهيار برامجها باليمن

الشرطة تعتقل مئات المتظاهرين ضد قانون األمن الصيني 

نجاة وزير الدفاع اليمني ورئيس 
أركانه في هجوم للحوثيين

بسبب كورونا وكوارث الحرب.. 

ترامب يلوح بإجراءات ضد بكين

عدن /وكاالت:
قالــت مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون 
الالجئين إن عملها في اليمن يقترب من نقطة االنهيار 
المحتمل مع انتشار فيروس كورونا، وازدياد عدد األسر 
التي تلجأ لالســتجداء وتشــغيل األطفال باإلضافة إلى 

"تزويجهم".
وقال المتحدث باســم المفوضية تشــارلي ياكسلي إن 
برامج المنظمة اقتربت من االنهيار حيث سيتعين وقف 
الكثير من برامج المساعدة النقدية لليمنيين النازحين 

داخليا إذا لم تحصل على تمويل إضافي قريبا.
وأضاف ياكســلي أن هناك عددا متزايدا من األسر التي 
"تلجأ إلى آليات تكيف ضارة مثل االســتجداء وتشــغيل 

األطفال وتزويجهم من أجل البقاء".
وكانت األمم المتحدة أعلنت السبت الماضي أن تفشي 
كورونــا في اليمن قد يكون أســرع وأوســع وأكثر فتكا 

مقارنة بالعديد من البلدان األخرى.
ووفق آخــر حصيلة، بلغــت إصابات كورونــا في البالد 

233، بينها 44 وفاة، و10 حاالت تعاف.

ويرى خبراء أن الرقم الفعلي إلصابات كورونا في اليمن 
أكثر بكثير من المعلن عنه.

فريق أممي إلى عدن
مــن جهتهــا أعلنــت الحكومة أمــس، أن فريقــا أمميا 
ســيصل )اليوم( الخميس إلى العاصمــة المؤقتة عدن 

إلنشاء وحدة طبية متكاملة لمجابهة كورونا.
وذكرت وكالة ســبأ )حكومية( -على لسان وزير الصحة 
ناصــر باعــوم- أن فريقــا أمميــا يضم بعــض الخبراء 
ســيصل إلى عدن للبدء في إنشاء وحدة طبية متكاملة 
بســعة 100 ســرير الســتقبال ورعاية حــاالت اإلصابة 

بكورونا.
وأشــار باعوم إلــى أن وصــول الخبراء يأتــي بناء على 
االهتمام والتنسيق الذي تبذله الحكومة مع المنظمات 
األممية، ودعواتها التي وجهتها لدعم القطاع الصحي.
وقــال أيضــا إن برنامج األمــم المتحــدة اإلنمائي قام 
بالتعاقــد مع شــركة إســبن ميديكال للبدء في إنشــاء 

الوحــدة الطبيــة المتكاملــة لعــالج واســتقبال حاالت 
اإلصابة بكورونا، متضمنة وحدة عناية مركزة.

مبادرات شبابية
وأمام الوضع اإلنســاني الصعب الذي تعيشــه عدن مع 
تفشي األمراض واألوبئة وفي ظل تنازع السيطرة على 
المدينــة بيــن الحكومة والمجلــس االنتقالي الجنوبي 
المدعــوم إماراتيــا والــذي أعلــن إدارة ذاتيــة لعــدن 
والمحافظــات الجنوبيــة، برزت العديد مــن المبادرات 
الشــبابية الطوعيــة مــن األهالــي في محاولــة إلنقاذ 
مدينتهــم والتخفيــف مــن معانــاة الســكان بعد عجز 

األطراف المتصارعة عن القيام بدورها.
وحملــت المبــادرات علــى عاتقها تخفيــف بعض آالم 

السكان وتردي أوضاع المدينة.
ويقــول القائمــون علــى المبــادرات الطوعيــة إنهــم 
استشــعروا الخطر المحدق على حياة الســكان، وتنادوا 
إلطالق المبــادرات إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ومحاولة درء 

الخطر ولو في حدوده الدنيا.

هونغ كونغ/وكاالت:
اعتقلت الشــرطة في هونــغ كونغ مئات 
المظاهــرات  تجــدد  عقــب  المحتجيــن 
المناهضة لمشروع قانون األمن القومي 
الصينــي الذي تســعى بكين لفرضه في 
اإلقليــم الذي يتمتــع بنوع مــن الحكم 
الذاتي، فــي حين لوح الرئيس األميركي 

دونالد ترامب بإجراءات ضد الصين.
وقالــت وكالة أسوشــيتد بــرس إن عدة 
آالف تظاهروا أمس قبيل انطالق جلســة 
للمجلس التشــريعي المحلي لمناقشــة 
مشــروع القانون الذي يحظر "االنفصال 
والتخريب واإلرهاب والتدخل األجنبي في 
اإلقليم"، ويجرم "إهانة" النشيد الوطني 

الصيني.
وأضافت أن المتظاهريــن الذين خرجوا 
فــي عــدة أحيــاء رددوا هتافــات مؤيدة 
للديمقراطية ووجهوا شــتائم للشــرطة 

عقــب محاولــة بكيــن تمريــر مشــروع 
قانون يسمح بمحاكمة متهمين بجرائم 
في البــر الصيني، واضطرت الســلطات 

المحلية لسحب المشروع.
إجراءات أميركية

وقــد وعــد الرئيس األميركــي أمس أنه 
ســيعلن بحلول نهاية األســبوع الجاري 
مــا وصفها بإجراءات مثيرة لالهتمام ردا 
على مشروع القانون الصيني، في إشارة 
إلى عقوبات محتملة سبق أن لوحت بها 

إدارته.
وكان البيــت األبيض قال أمس إن هونغ 
كونغ قد تخســر موقعها بوصفها مركزًا 
ماليــا دوليــا في حــال فرضــت الصين 

مشروعها.
وقــال مستشــار األمــن القومــي روبرت 
بــالده  إن  الماضــي  األحــد  أوبرايــن 
ســتفرض -على األرجــح- عقوبات على 

التــي طوقت مبنى المجلس التشــريعي 
تحسبا لمحاولة االقتراب منه أو اقتحامه.

وتابعــت أسوشــيتد برس أن الشــرطة 
طالبــت المحتجيــن بالمغــادرة قبل أن 
تتدخل لتفريقهم ومطاردتهم، مشــيرة 
إلــى اعتقال العديد منهــم بتهمة حيازة 

مواد حارقة وآالت حارقة.
والحقا نقلت وكالة رويترز عن الشــرطة 
أنهــا اعتقلــت 300 متظاهر فــي ثالثة 
أحياء بســبب التجمهر، ونشرت الوكالة 
صورا تظهر جالســين علــى األرض في 

حالة توقيف.
ويقــول المعارضــون فــي هونــغ كونغ 
لمشــروع قانون األمن الصينــي إن من 
شــأنه أن يقوض الحريــات اإلقليم الذي 
استعادته بكين من بريطانيا عام 1997.

الماضــي  العــام  شــهد  اإلقليــم  وكان 
احتجاجات واســعة استمرت سبعة أشهر 

الصين إذا طبقت قانــون األمن القومي 
الــذي يتوقــع أن يصــوت عليــه برلمان 

هونغ كونغ خالل األسبوع الجاري.
وفــي بكيــن، قالــت الخارجيــة الصينية 
اليــوم إن الصيــن ســتتخذ اإلجــراءات 
المضــادة الالزمــة لمواجهــة التدخــل 
األجنبي بشــأن مشــروع القانون األمني 

في هونغ كونغ.
وكانت الصين نددت بما اعتبرته تدخال 
غيــر مقبول مــن الواليــات المتحدة في 
شؤونها الداخلية، وردت على تصريحات 
أوبراين بتحذير واشــنطن من تقويض 

المصالح الصينية في اإلقليم.
وفــي وقــت ســابق، تعهــدت الرئيســة 
التنفيذية لإلقليم كاري الم بدعم مشروع 
قانون األمــن القومي الصيني، ونفت أن 
يكون تهديدا للحريات في هذه المنطقة 

اإلدارية الخاصة التابعة لبكين.


