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تعزية
أسرة شــركة االتصاالت الفلسطينيّة يشــاطرون زميلهم محمود أبو سليمان 

من الدائرة الفنية األحزان بوفاة المغفور له بإذن اهلل والده:
الحاج/ عمر أبو سليمان "أبو علي"

سائلين المولى عزّ وجّل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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محافظات/ فلسطين-وكاالت:
أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص واالختناق 
إثــر قمــع جيــش االحتــال اإلســرائيلي، أمس، 
مسيرات فلسطينية خرجت في مناطق متفرقة من 

الضفة الغربية المحتلة، في الذكرى الـ53 للنكسة 
التي وقعت أحداثها في 5 يونيو/ حزيران 1967.

وشــارك مئــات المواطنين بمســيرات في بلدات 
بلعيــن ونعليــن )وســط(، وكفــر قــدوم، وقرب 

حاجز جبارة بمحافظة طولكــرم، وبلدتي حارس، 
األغــوار  لمنطقــة  إضافــة  )شــمال(،  وقوصيــن 

الشمالية )شمال شرق(، ومدينة الخليل 
)جنوب(، بحسب مراسل األناضول.

جيش االحتال يقمع مسيرة إلحياء الذكرى الـ53 للنكسة شمالي الضفة الغربية المحتلة            )األناضول(

اعتقال صحفي على حاجز عسكري شمال غرب القدس
االحتـالل يصيـب العشـرات خـالل قمـع 

مسيــرات فلسطينيــة بذكــرى النكســة

القدس المحتلة/ فلسطين:
أدى نحو 50 ألف مصلٍّ فلســطيني، صــاة الجمعة في 
المســجد األقصى بمدينة القدس المحتلــة، ألول مرة 
منذ إعادة فتحه، يوم األحد، بعد إغاقه لنحو شــهرين 

ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.
وقالت دائرة األوقاف اإلســامية في القدس، في بيان: 

إن 50 ألفــا أدوا صاة الجمعة في المســجد 
األقصى. وبــدأ الفلســطينيون بالتدفق إلى 

الشيخ سليم: اتفاقية »سيداو« تعارض القيم واألعراف الفلسطينية
50 ألف ُمصلٍّ يؤّدون الجمعة يف األقىص بعد إعادة فتحه منذ كورونا

مقدسيون يؤدون صاة الجمعة األولى باألقصى بعد فتحه منذ كورونا            )أ ف ب(

وقفة شامل غزة رفضًا 
لقرار »الضم« اإلرسائييل

شمال غزة/ فلسطين: 
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء أمس، وقفة جماهيرية 

أمام حاجز بيت حانون »إيرز« شــمال قطاع غزة، بمناســبة »يوم 
شــهيد الجبهة الديمقراطية« والذكرى الـ)53( لنكســة حزيران/ 

الجامعة العربية: تنفيذ االحتالل مخططاته االستعمارية جريمة حرب
فصائل: تعزيز املقاومة هو الطريق 

الوحيد ملسح آثار النكسة
غزة- القاهرة/ فلسطين:

أكدت فصائل فلســطينية أن المقاومــة واالنتفاضة الشــعبية هي الكفيلة 
بمســح آثار النكسة، ومواجهة خطوات الضم اإلسرائيلية ألراضي 

خالل إطالق فعاليات »يوم القدس اإللكتروني«
متحدثون يدعون إىل دعم القدس

 يف مواجهة مشاريع التهويد
عواصم-غزة/ طال النبيه:

دعــا مســؤولون وبرلمانيــون عرب ومســلمون، إلى دعم عربي وإســامي 
لمدينة القدس المحتلة في مواجهــة تصاعد انتهاكات االحتال 
اإلســرائيلي بحق المدينة، وتنفيذه لمشاريع تهويد وضم األرض 

روسيا: الّتواصل اإلقليمي أحد شروط الدولة الفلسطينّية
رئيسة »النواب األمرييك«: خطة الضم 

اإلرسائيلية تقّوض مصالحنا األمنية
واشنطن-موسكو-أريحا/ فلسطين:

قالت رئيســة مجلــس النواب األمريكي، نانســي بيلوســي: إن ضمَّ أراض 
فلسطينية بالضفة الغربية يقوِّض مصالح األمن القومي لبادها.

تعايف 23 حالة كورونا يف غزة.. وارتفاع 
وفيات فلسطينيي الخارج إىل 115

غزة-رام اهلل/ فلسطين:
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء أمس، تعافي 23 حالة من إصابات 

فيروس كورونا في قطاع غزة.  وقالت الوزارة في تصريح مقتضب 
إنــه جار نقل المتعافين لمركز الحجر الصحي، مشــيرة إلى أنه ال 

بريطانيا تدعم السلطة 
بـ20 مليون جنيه اسرتليني 

ملواجهة كورونا
لندن/ فلسطين:

أفادت بعثة فلســطين لدى المملكة 
المتحــدة، بأن الحكومــة البريطانية 
أعلنــت عن تقديــم مســاعدة مالية 
إضافيــة بقيمــة 20 مليــون جنيــه 
الســلطة  لمســاعدة  اســترليني 

مواجهة  في  الفلســطينية 
وتبعاتــه  كورونــا  وبــاء 

حكومة الوفاق تستعيد 
»ترهونة« آخر معقل 

لقوات حفرت يف غرب ليبيا
طرابلس/ وكاالت:

الوفــاق  قــوات حكومــة  اســتعادت 
الوطنــي الليبيــة المعتــرف بها من 
قبل األمم المتحدة أمس الســيطرة 
علــى مدينــة ترهونة علــى بعد 90 

كلم جنوب شرق العاصمة 
طرابلــس والمعقل األخير 

الصحة اإلرسائيلية: حالة وفاة 
وتسجيل 42 إصابة جديدة بكورونا

الناصرة/ فلسطين:
ســجلت وزارة الصحــة في حكومة االحتال اإلســرائيلي حتى ســاعات ظهر 

أمــس 42 إصابة جديدة بفيــروس كورونا. وذكــرت الوزارة في 
بيان، بحسب ترجمة وكالة »صفا«، أن عدد المصابين النشطين 

أبو مرزوق: ردنا عىل رسالة 
عباس بشأن املصالحة إيجايب

بيروت/ فلسطين:
أكــد عضــو المكتــب السياســي لحركــة المقاومة اإلســامية 
»حماس«، د. موسى أبو مرزوق، أن رد حركته على رسالة رئيس 

الســلطة محمود عباس، بخصوص إنجاز المصالحة 
الفلســطينية »ســيكون إيجابيا«. وقــال أبو مرزوق 

الشيخ صربي لـ»فلسطني«: حملة »الفجر 
العظيم« ستعود قريًبا لدعم األقىص

القدس المحتلة-غزة/ طال النبيه:
قال خطيب المسجد األقصى المبارك الشيح د. عكرمة صبري: إن 
حملة »الفجر العظيم« ستعود قريبا في مدينة القدس المحتلة؛ 

لدعــم األقصى وتكثيــف التواجد الفلســطيني فيه. 
15وأكد صبري لـــصحيفة »فلسطين«، أمس، الذي قرر  2
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القدس المحتلة-غزة/ طالل النبيه:
قــال خطيــب المســجد األقصــى المبــارك الشــيح د. 
عكرمة صبري: إن حملة "الفجر العظيم" ســتعود قريبا 
فــي مدينة القــدس المحتلة؛ لدعــم األقصى وتكثيف 

التواجد الفلسطيني فيه.
وأكد صبري لـــصحيفة "فلســطين"، أمــس، الذي قرر 
االحتالل اإلسرائيلي إبعاده عن المسجد األقصى أربعة 
أشــهر، أن االحتالل لن ينجح في دب الرعب في قلوب 
المقدســيين مع مرور ذكرى النكســة الـــ53 واحتالل 

القدس المحتلة عام 1967م.
وعدّ اســتهداف االحتالل لرموز القــدس والمرابطين 
والمرابطات في األقصى، هدفه التضييق عليهم وكتم 
أفواههم وســلب إرادتهم عدا عن إفراغ المســجد من 

المصلين والمرابطين.
وقلل مــن نجاعة التهديد اإلســرائيلي في دب الرعب 
بقلوب المقدسيين، أو أن يبعدهم عن قبلتهم األولى، 
قائاًل: "هذه المخططات اإلســرائيلية ستزيدنا تمسكا 

بمسجدنا".

شراســة  زادت  "كلمــا  واســتدرك: 
المحتل كلما زاد عدد المصلين في 
المســجد، وكلما أبعدوا شخصا عن 
األقصى يأتي آخرون معه يساندونه 

ويصلون معه".
وأكــد صبــري أن سياســة اإلبعــاد 
عن القــدس ومســجدها، عنصرية 
إســرائيلية، لــم تتبعهــا أي دولــة 
المواطنيــن  العالــم، بإبعــاد  فــي 
عــن أماكــن عبادتهــم إال شــرطة 
االحتــالل؛ ألنها صانعــة العنصرية 
وهذه السياسة لن تردع ولن تخيف 

المصلين وال المسلمين.
وأجــزم أن الحــل لكســر قــرارات االحتــالل بإبعــاد 
المرابطيــن عــن األقصــى يكمــن فــي زيــادة عدد 
المســلمين وشــد الرحال إلى المســجد، قائال: "نحن 
وقود لألقصى وعلينا شــد الرحال له فهذا الحل لكسر 

سياسة االحتالل".

ودعا الشيخ المقدسي أبناء مدينته 
إلــى ضرورة المشــاركة الفاعلة في 
حملــة "الفجــر العظيــم"، مضيًفــا 
"ســنعيدها فــي المســجد األقصى 
ودائمــًا ندعــو إلى شــد الرحال في 

جميع األوقات".
"والفجر العظيم" حملة فلســطينية 
انطلقــت منــذ بداية العــام، لحث 
المصليــن علــى صــالة الفجــر في 
واألقصى  اإلبراهيمي  المســجدين 
المحتلة،  الغربية  الضفة  ومســاجد 

بأعداد كبيرة.
تفاعــال جماهيريا  الحملــة  والقــت 
واســعا، مــا أقلق أجهــزة أمــن االحتالل اإلســرائيلية 

وجماعات "الهيكل" المزعوم.
وفيمــا يتعلــق بالمشــاريع التهويديــة اإلســرائيلية 
للمســجد في ظل جائحــة كورونا، الــذي أغلق خاللها 
األقصى، أكــد صبري أن االحتالل فشــل في تنفيذ أي 

مخطط خالل إغالق المسجد.
وقــال صبــري: "لم يحصــل أي اقتحــام أو دخــول أي 
إســرائيلي للمســجد خــالل إغالقه، ولم ولــن يتمكن 

االحتالل من فرض سيادته على المسجد والقدس".
وشــدد على أن اقتحامــات المســتوطنين قبل جائحة 
كورونــا وحاليــا لــن ترهــب المقدســيين أو تســلب 
إرادتهم، أو تعطي الحــق لالحتالل في األقصى، داعيا 
المقدســيين إلى الثبات وشد الرحال وعدم الخوف من 
االحتالل. وفــي الذكرى الـ53 للنكســة واحتالل كامل 
القدس المحتلة، استطرد خطيب األقصى: "هذا حدث 
أصاب أهالي القدس وفلسطين بشكل خاص واألمتين 

العربية واإلسالمية بشكل عام".
وأضــاف: "هي نكســة ســبقتها نكســات ولحقت بها 
نكسات أخرى، ونحن نعيش في مجموعة من النكسات 
المتوالية؛ وكل ذلك ألن أمتنا اإلسالمية أدارت ظهرها 
للقــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة"، داعيا 
للتمسك بهما وعدم االنحراف عنهما حتى يتم المولى 

وعده ونصره.

القدس المحتلة/ فلسطين:
أدى نحو 50 ألف مصلٍّ فلسطيني، صالة الجمعة 
في المســجد األقصى بمدينة القــدس المحتلة، 
ألول مرة منذ إعادة فتحه، يوم األحد، بعد إغالقه 
لنحو شــهرين ضمــن تدابير مكافحــة فيروس 

كورونا.
وقالت دائرة األوقاف اإلســالمية في القدس، في 
بيان: إن 50 ألفا أدوا صالة الجمعة في المســجد 

األقصى.
وبدأ الفلســطينيون بالتدفق إلى المســجد منذ 
صالة الفجر، مصطحبين معهم سجاجيد الصالة 
ومرتديــن الكمامــات الطبيــة، ووضــع حــراس 
المســجد معقمــات وكمامات عنــد مداخله، كما 
حافــظ المصلون علــى المســافات بينهما أثناء 

الصالة.
وقال خطيب األقصى الشــيخ أحمد سليم: "هذه 
أول جمعة تشــهدونها بعد غياب عن المســجد 

األقصى استمر شهرين".
وأضاف ســليم: الســيادة على القدس واألقصى 
هي لعباده المؤمنين وهي خالصة للمسلمين ال 

يزاحمهم بها أحد.
وتابع: "كمــا فتح المولى المســجد األقصى من 
قبــل صــالح الديــن األيوبــي عــام 1187 فإنه 
سيفتحه من جديد"، حاثا الفلسطينيين على شد 

الرحال إلى المسجد األقصى.
وأّكد أّن النكســة الحقيقية هي نكســة األمة في 

دينها.
واستدرك إّن "النكسة ومنتجاتها ال اعتبار لها في 
ميــزان المولى والمؤمنين الصادقين، وأبشــروا 

فكمــا فتح لكم اليــوم نصرًا، فســوف يفتح من 
جديد معززا مكرمًا، فألزموا شد الرحال إليه".

وطالــب كل مســؤول بعدم التخّلــي عن األرض 
وعــدم التفريــط بالعرض، قائــال: "فاألرض هي 

الجسد والعرض هو الروح".
وانتقد ســليم في خطبته المّطبعين مع االحتالل 

اإلسرائيلي، ودعاهم إلى تصويب أوضاعهم.
كما انتقد خطيب األقصى اتفاقية "ســيداو" التي 
وّقعت عليها السلطة الفلســطينية، وأثارت حالة 
مــن الرفــض والســخط الشــعبي لتعارضها مع 

القيم واألعراف الفلسطينية.
وتســاءل: "كيف تريــد تغيير مناهجنا الدراســية 
لتعّلــم أجيالنــا دروس الشــذوذ الجنســي والزنا 
والتمرد على ثوابتنا وقيمنا الدينية؟ تبًا لسيداو 

ووسائل اإلعالم التي تروج لها".
ونهايــة مــارس/ آذار الماضــي، علقــت دائــرة 
األوقاف اإلســالمية في القدس دخول المصلين 
إلــى األقصــى، ضمــن تدابيــر مكافحــة جائحة 
كورونا، قبل أن تعيد فتح المسجد، األحد، ضمن 

إجراءات وقائية واحترازية.

القدس المحتلة/ فلسطين:
أطلــق أهالي قرية عمواس قضــاء مدينة الرملة 
المحتلــة، أمــس، حملــة إلكترونية فــي الذكرى 
الـــ53 لتهجيرهم من قريتهم إبان النكســة عام 

.1967

وقالــت جمعية عمواس، فــي بيــان: إّن الحملة 
تتضمن اطالق مجموعة من المواد اإلعالمية عبر 

الصفحة الخاصة على موقع التواصل االجتماعي، 
وتتضمن فيلمــا تعريفيا حول القرية وهي احدى 
ثالث قرى هدمها االحتالل إبان النكسة وهجرها 

أهلها.
وأكدت الجمعية رفضهــا ألية حلول تنتقص من 

حقو الالجئين مثل التوطين أو التعويض.
وبينت أن الحملة تهــدف إلى جمع أهالي القرية 

في كافة اماكــن تواجدهم فــي الداخل والخارج 
ونقل رواية األجداد واآلبــاء إلى األبناء كي تبقى 

قضيتهم حية ال تقبل المساومة.
ودعــت الجمعيــة اهالــي عمــواس فــي مختلف 
دول العالم إلى المشــاركة فــي الحمة من خالل 
تزويديهــا بفيديوهــات تؤكد علــى مطالبتهم 

بالعودة إلى قريتهم المهجرة.

الشيخ صبري لـ"فلسطين": حملة "الفجر العظيم" ستعود قريًبا لدعم األقصى

الشيخ سليم: اتفاقية "سيداو" تعارض القيم واألعراف الفلسطينية
50 ألف ُمصلٍّ يؤّدون الجمعة في األقصى بعد إعادة فتحه منذ كورونا

"راجعين يا عمواس".. حملة إعالمية للتذكير بحق العودة

واشنطن-موسكو-أريحا/ فلسطين:
قالت رئيســة مجلس النواب األمريكي، نانســي بيلوسي: إن 
ضمَّ أراض فلسطينية بالضفة الغربية يقوِّض مصالح األمن 

القومي لبالدها.
جــاء ذلك خــالل اجتمــاع افتراضــي، عقدته بيلوســي، ليلة 
الجمعة، مع أعضــاء المجلس الديمقراطي اليهودي )منظمة 
أمريكيــة(، أوردت تفاصيلــه صحــف عبرية بينهــا "هآرتس" 

العبرية.
وأوضحت بيلوســي أن "ضــم أراض من جانب أحادي يعرض 
المستقبل للخطر، ويقوض مصالح األمن القومي األمريكي، 

وعقود من السياسة الحزبية".
وأضافت: "نحن قلقون للغاية لما نراه يحدث بشأن الضم".

وخالل األشــهر الماضية، أعرب عدد من النواب األمريكيين، 
معارضتهم لضم حكومة االحتالل أراض فلســطينية بالضفة 

الغربية.
ودعت روســيا "تل أبيب" إلى العــدول عن قرار ضم األراضي 

الفلسطينية.
ونقلت قناة "كان" العبرية الرســمية، عن الســفارة الروسية 
لدى "تل أبيب" قولها: إن "خطة الضم تثير قلقا في موسكو".
وقال السكرتير األول في السفارة الروسية ميخائيل جرغينيا، 
إن "موسكو أوضحت للمسؤولين اإلسرائيليين خالل لقاءات 
واتصــاالت عقــدت بيــن الطرفين، بــأن الضــم يجعل من 

المستحيل أن تكون أراضي الضفة غير منعزلة".
ولفــت جرغينيا إلى "أن التواصل اإلقليمي هو أحد الشــروط 

لقيام دولة فلسطينية بحدود عام 1967".
من جانب آخر، أدى عشــرات المواطنيــن، صالة الجمعة في 
قرية فصايل المهددة بالضم شمال أريحا باألغوار الوسطى.
وعقب الصالة، انطلقت مســيرة علــى أراضي المواطنين في 

القرية، بمشاركة محافظ أريحا واألغوار جهاد أبو العسل.
وقال أبو العســل: "نقول لليمين المتطرف نحن في كل أنحاء 
فلســطين موحدين ضد مشروع الضم، وأرضنا ليست عطايا 
أميركة وليســت مــن طبع الكريــم، وليس من حــق اإلدارة 

األمريكية".

روسيا: الّتواصل اإلقليمي 
أحد شروط الدولة الفلسطينّية

رئيسة "النواب األمريكي":
 خطة الضم اإلسرائيلية
 تقّوض مصالحنا األمنية

جانب من صالة الجمعة في المسجد األقصى بالقدس أمس   ) أ ف ب (

الشيخ عكرمة صبري
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

وعي فلسطيني متجّدد 
بخطورة "المنسق" اإلسرائيلي

أطلق الفلسطينيون في األيام األخيرة حملة واسعة لمقاطعة صفحات 
التواصــل االجتماعي اإلســرائيلية، خاصة »المنســق« المســئول عن 
التواصــل مع الفلســطينيين، الذي يقدم نفســه منجــزا لمعامالتهم 
الشــخصية، لكنه فــي حقيقته مدخل خطير للتجنيــد األمني، ونجحت 

الحملة بوقف متابعة عشرات آالف الفلسطينيين لهذه الصفحات.
تتزامن الحملة الفلســطينية لمقاطعة »المنســق« اإلسرائيلي، مع ما 
تشــهد األراضي الفلســطينية في األشــهر األخيرة من تكثيف العمل 
األمنــي اإلســرائيلي للحصول علــى المعلومات االســتخبارية الخاصة 
بقــدرات المقاومة، مما يشــير ألهميــة المعلومــات، وخطورتها على 
األمن اإلسرائيلي، وتستغل بذلك مختلف الوسائل واألساليب، وصوال 
لما يبذله »المنســق« عبر صفحاته على شــبكات التواصل، وخدماته 

ذات الطابع اإلنساني المضلل.
تسعى المخابرات اإلسرائيلية عبر »المنسق« للحصول على معلومات 
أمنية وعســكرية، للتعــرف إلى مقــدرات المقاومة التســليحية، وبما 
يعانيه قطاع غزة من إشكاليات داخلية، ويستخدمها االحتالل في بناء 

رؤيته للتعامل مع الوضع القائم هناك.
كما يجتهد هذا »المنســق«، ومن خلفه طواقــم متخصصة متفرغة، 
للتواصل مع مختلف الشــرائح الفلسطينية ، عبر أسماء وهمية بغرض 
جمع معلومات مختلفة متنوعة، كل في مجاله، ويستهدف منها ضرب 
صمود الشــعب الفلســطيني، مما يتطلب تطوير أساليب أجهزة أمن 
المقاومة للتصدي لمحاوالت إســقاط المواطنين في وحل التخابر مع 
االحتالل، بعد الكشــف عن حاالت تعرض ابتــزاز من صحفيين ورجال 

أعمال ومرضى.
ال يتورع »المنســق« اإلســرائيلي وهو يجمع المعلومات االســتخبارية 
الخطيــرة من األراضــي الفلســطينية عموما، وقطاع غــزة خصوصا، 
عن تجنيد عمالء له، وإنشــاء شــبكات للتجســس، لتكون عينه وأذنه 
علــى المقاومة الفلســطينية، التي انطلقت بتجنيد األفراد والتســليح 

والتدريب والعمل الفدائي.
يشير العمل المكثف الذي يقوم به »المنسق« اإلسرائيلي عبر بواباته 
الخدماتيــة إلى ما تســجله األجهزة األمنية الفلســطينية في غزة من 
شــل قدرة عمالء االحتالل، وإضعافهم بشــكل غير مسبوق، مما جعل 
المخابرات اإلسرائيلية تعيش حالة من العجز، ومحدودية القدرة على 

التحرك داخل القطاع، أو جمع المعلومات االستخبارية.
لم يعد ســرًّا أن زيادة مستوى وحجم عمل »المنسق« اإلسرائيلي في 
اآلونــة األخيرة يتزامــن مع ما تعانيه المخابرات اإلســرائيلية من فقر 
فــي المعلومات األمنية، وتراجع في بنك األهــداف داخل غزة، واتضح 
ذلك من خالل العدوان اإلســرائيلي المتكرر على القطاع، بفعل فقدان 
المنظومة األمنية اإلسرائيلية للكثير من مواردها البشرية وعمالئها، 
وجعلهــا تلجأ لطرق غيــر تقليدية في تجنيد العمــالء، والحصول على 

المعلومات األمنية.
وهكذا لم يعد خافيا على الفلســطينيين الــدور الخطير الذي يقوم به 
مكتب »المُنســق« عبر اســتغالله كغطاء للحصول علــى المعلومات، 
عبــر ابتزاز أصحــاب الحاجات المُلحــة، ومقايضتهــم بالحصول على 
المعلومات، مقابل منحهم تصاريح الســفر والعمل والدراسة والعالج، 

كمُقدمة الستدراجهم نحو مستنقع العمالة.

عواصم-غزة/ طالل النبيه:
دعا مسؤولون وبرلمانيون عرب ومسلمون، إلى 
دعم عربي وإسالمي لمدينة القدس المحتلة في 
مواجهة تصاعد انتهاكات االحتالل اإلســرائيلي 
بحــق المدينة، وتنفيذه لمشــاريع تهويد وضم 

األرض الفلسطينية.
وشــدد هؤالء خالل مؤتمــر صحفــي إلكتروني 
العالمــي  القــدس  "يــوم  فعاليــات  إلطــالق 
اإللكترونــي"، أمس، على أن طريق الوصول إلى 
القــدس وتحريرها فــي ذكرى احتاللهــا الـ53، 
يحتاج إلى تعزيز صمود أهلها وااللتفاف حولهم 

والتضامن معهم ميدانيًا.
وأطلقــت فعاليــات اليــوم اإللكترونــي، ملتقى 
القدس أمانتي الدولي، بمشاركة أكثر من 250 
مؤسســة ومنظمة حول العالم، تعنى بشــؤون 
القدس والقضية الفلسطينية، تترجم فعالياتها 
وأنشــطتها ومحتواهــا عبــر مواقــع التواصــل 

االجتماعي إلى 11 لغة.
وشارك في المؤتمر الذي عقد عبر منصة "زووم" 
كل مــن: رئيس ملتقى القــدس أمانتي الدولي 
عامــر وهــاب، والنائــب فــي البرلمــان التركي 
حســن توران، والكاتب العــام للمرصد المغربي 
لمناهضــة التطبيــع عزيــز الهنــاوي، وخطيــب 
المســجد األقصى عكرمة صبري، واألمين العام 
لجمعيــة روح األقصــى –إندونيســيا عمر مكه، 
والنائب في البرلمان الجزائري يوســف عجيسة، 
ورئيــس منظمــة الطلبة اإلســالمية-الهند أبو 

األعلى السيد السلماني.
وخالل كلمتــه االفتتاحية للمؤتمر، أوضح وهاب 
أن الحملــة العالميــة تحت اســم "يــوم القدس 
العالمي" يشــارك فيها أكثر من 35 دولة، دعمًا 

وإسنادًا للقدس المحتلة وأهلها المرابطين".
انطالقــة  الحملــة ســتكون  أن  وهــاب  وذكــر 
لمشــاريع حقيقيــة وفعاليات إســنادية ميدانية، 
ألهالــي القدس، مشــددًا علــى أن أي فعالية ال 
تترجم ميدانيًا وتساند أهالي القدس هي فعالية 

ناقصة. وأشــار إلى أن "القدس واألقصى بحاجة 
لمشــاريع إعالمية وفنية ومالية تســاند وتدعم 
هذه القضية، وعلى شباب األمة أن يكونوا معول 

بناء لهذه المشاريع وإسناد للمقدسيين".
وحيا وأهاب بالمرابطين في القدس والمدافعين 
عن حقوقهم، مشددًا على أن إرادتهم ستكسّر 

مشاريع الضم وشرعنه االحتالل والتطبيع.
"لن نقبل بظلم فلسطين"

مــن جهته، قال تــوران: إن "القــدس أمانة في 
أعناق المسلمين، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا 
لتحريرهــا، ألن ديننــا وتاريخنا يدفعــان بنا إلى 

نصرتها ووجوب تحريرها".
وأضاف توران خالل المؤتمر: "لألسف الصهاينة 
العالــم،  أمــام كل  كبيــرة  بجريمــة  يقومــون 
ويعتدون على الفلســطينيين بمــا يملكون من 

جيش كبير مسلح، أمام حجارة الفلسطينيين".
وأوضــح أن االحتالل اإلســرائيلي يأخذ قوته من 
الواليات المتحــدة األمريكية ودول الغرب، "ولو 
لــم تكن هذه الــدول داعمــة لـ)إســرائيل( لما 

وجدنا هذا الظلم واقعًا على فلسطين".
وقــال: "الصهاينة خطرهم على العالم والســلم 
العالمي كبيــر، ووراءهم أمريكا وبريطانيا، وهذا 
الخطــر ليس على فلســطين والمنطقة بل على 

السلم العالمي، ممثاًل بصفقة القرن".
وأضاف: "هذه الصفقة هــي ظلمة القرن، وأكبر 
ظلــم في هــذا القــرن، بأنهــم يريدون ســلب 
األراضــي ويأخذوها مــن أيدي الفلســطينيين، 

بلعبة إسرائيلية وصفقة وقع عليها ترامب".
وأشــار توران إلــى كالم الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغــان بأن "قضية القدس وفلســطين 
خــط أحمــر وال يمكــن أن تتجــاوز تركيــا هذه 
القضيــة، ألن منبعها الدين اإلســالمي والتاريخ 

العثماني".
وأوضح أن "صفقة ترامب" تهدف إلنهاء القضية 
الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني، وتركيا 
شــعبًا ورئاســة ضد هذه الصفقة، "ولن نســمح 

بهذا الظلم أن يبقى على فلسطين".
وقــال:" )إســرائيل( دولــة اإلجــرام، والقــدس 
وفلسطين وشــعبها فخر لألمة وعلينا أن ننتقل 
مــن الكالم إلى اإلجــراءات وال بد أن نعمل حتى 
تتحرر فلسطين )..( فنحن ال ننتظر صالح الدين 
األيوبي أن يحرر القدس، وعلينا أن نكون صالح 

الدين لتحرير القدس وفلسطين" وفق تعبيره.
البيان الختامي

وفي ختام المؤتمر، أكــد ملتقى القدس أمانتي 
علــى أهداف الحملة المتمثلة بـــ: إيصال معاناة 
المقدســيين للعالم أجمع عبر منصّات التواصل 
االجتماعي المتنوّعة، وفضح انتهاكات االحتالل 

التي طالت المقدّسات وكل مناحي الحياة.
وشــدد في بيانــه الختامــي، على أهميــة إحياء 
واجب الدعــم والتضامن المــادي والمعنوي في 
نفوس المســلمين وأحرار العالم، اتجاه القدس 

والمسجد األقصى المبارك.
واســتنكر الملتقى "كل دعم أو عالقة مشــبوهة 
تخــدم االحتالل وتعــزّز من وجــوده على أرض 

فلسطين، أو محاوالت شرعنة وجوده".
وأكد أن القدس ســتبقى عاصمة دولة فلسطين 
األبديــة رغــم كل محاوالت التزييــف والتدليس 
التــي تنتهجهــا الواليــات المتحــدة األمريكية 

واالحتالل اإلسرائيلي وكل من يساندهم.
و"يوم القدس العالمــي اإللكتروني"، عبارة عن 
حملــة إلكترونية تفاعلية عبــر منصات التواصل 
االجتماعي، تتضمن التفاعل والمشاركة والنشر 
تحت وســم "للقدس ننتصر"، بـــ11 لغة دولية، 
بهــدف تســليط الضوء علــى معاناة المســجد 
بحملــة  المحتلــة  القــدس  وأهالــي  األقصــى 
مركزيــة غــدًا األحــد. وســتمتد فعاليــات يوم 
القدس لتشــمل اإلذاعات والقنوات التلفزيونية، 
وســيتخلل الحملــة أيضــًا، مهرجانــًا إنشــاديًا 
عالميًا تســتضيف فيه المنشد يحيى حوا، وعدد 
من الفنانيــن والمنشــدين العالميين، وإطالق 

مسابقات ثقافية.

الناصرة/ فلسطين:
كشــفت وســائل إعالم عبرية، أمس، النقاب عن 
قيام رئيــس هيئة أركان الجيــش آفيف كوخافي 
على تعزيز اســتخدام وســائل قتالية غير مأهولة 
فــي الجيش، تعتمــد علــى "الربوتــات" تطبيقًا 

لخطة "تنوفا" متعددة السنوات.
وأفاد موقع "إسرائيل ديفنس" بأن الجيش يعتزم 
في إطار ذلك البدء باالعتماد على الروبوتات في 
حماية الحدود، حيث يخطط الجيش لبناء نموذج 
أولــي للحدود الذكية والقاتلــة كتجربة أولى مع 
قطاع غزة على مســافة تتراوح ما بين 10-5 كم 

على حدود غزة.
وأوضــح الموقع أن المشــروع يتميز باســتخدام 
حوامات ورادارات وأنظمة رصد ومراقبة متقدمة، 
كما ســيتم تزويد الروبوتات االلية بأسلحة نارية 
متنوعــة، بهــدف منــح عناصر الرصد وتشــغيل 
الروبوتــات القــدرة علــى التعامل مــع األحداث 
المختلفــة على الحدود عن بعــد، وبدون الحاجة 
النتظار وصول قوات المشاة أو الدبابات للتعامل 
مــع الحــدث. وأشــار إلــى أن الحديث يــدور عن 
خطوة من شــأنها رفع قــدرة الجيش على اغالق 
الدائرة مع أي حــدث على الحدود مع غزة، عالوة 

علــى أنه من شــأنها تقليل نســبة تعرض حياة 
الجنــود للخطر.  ومن المتوقع أن يشــتري جيش 
االحتالل في إطار المشــروع ضمن خطة "تنوفا" 
طائــرات غيــر مأهولة من شــركة كنديــة، كما 
سيشــتري منظومات أخرى من الشركات األمنية 
اإلســرائيلية المشــاركة في المشــروع، في ذلك 

شركة الصناعات الجوية وشركة ألبيت.
يجدر اإلشــارة إلى أن الحديث يــدور عن نموذج 
تكنولوجــي تجريبــي قبل تطبيقه علــى الحدود 
األخــرى بما في ذلك الحدود مع األردن وســوريا 

ولبنان ومصر.

إسطنبول/ فلسطين:
دعا عضو المكتب السياســي لحركة الجهاد اإلســالمي ومســؤول الدائرة 
السياســية د. محمــد الهندي، الســلطة في رام اهلل إلى تحشــيد شــعبنا 

الفلسطيني لمواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي. 
وأعرب الهنــدي في تصريحات، أمس، عن اســتغرابه إزاء تصريحات قادة 
الســلطة - والتي رغم التفاف الحبل على رقبتها- تناشــد المجتمع الدولي 
وتتعلق بتالبيبه، وفق تعبيره. وتســاءل "هــل تنتظرون من هذا المجتمع 
الدولي أن يحارب ألجلكم؟، هل تنتظرون أكثر من تصريحات رمزية فارغة 
المضمون؟". وشدد على أن العاجز هو من يتخلى عن مسؤولياته وال يريد 

القيام بواجبه ونفسه الذي يُناشد المجتمع الدولي.
واعتبر الهندي من ال يرغب بإنجاز المصالحة الوطنية ويخشاها، وال يُبدي 
استعدادًا لتحشيد الشعب باتجاه مواجهات شعبية مع االحتالل فال يكون 

أمامه إال مناشدة المجتمع الدولي.

خالل إطالق فعاليات "يوم القدس اإللكتروني"
متحدثون يدعون إلى دعم القدس في مواجهة مشاريع التهويد

االحتالل يقرر إدخال الروبوتات العسكرية للخدمة قرب غزة
الهندي يدعو السلطة إلى

 تحشيد شعبنا لمواجهة االحتالل 

جانب من الفعالية 
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تعزيز المقاومة
فقد أكــدت حركــة المقاومة اإلســامية "حماس"، أن 
تعزيز المقاومة ومنهجها هو الطريق الوحيد لمسح آثار 
النكســة، وال طريق سواه، وأن كل المحاوالت لالتفاف 

على إرادة المقاومة أمر ال يمكن قبوله أو تمريره.
وشــددت حمــاس في بيــان، علــى أن وحدة الشــعب 
الفلسطيني حول الثوابت الوطنية والمقاومة هي وقود 
االســتنهاض الحقيقي لطاقات شعبنا القادرة على لجم 

أي عدوان.
وقالــت: "إن مصيــر مشــروع الضم وفرض الســيادة 
الصهيونية تحت أقدام ثوار شــعبنا الذين لن يسمحوا 
بتمريــر هــذه المشــاريع القاتلة لقضيتنا، وســيضرب 
شــعبنا أروع األمثلة في الفدائية والبطولة في ســبيل 
تحريــر األرض، ومــا انتفاضة األقصــى والقدس وكل 

الثورات الفلسطينية عن ذاكرة عدونا ببعيدة".
وأضافــت:" القدس عاصمة فلســطين، ولهــا مكانتها 
وإســاميًا  عربيًــا  والحضاريــة  والتاريخيــة  الدينيــة 
وإنســانيًا، وجميع مقدســاتها اإلســامية والمسيحية 
هي حقّ ثابت للشــعب الفلســطيني واألمَّــة العربية 
واإلسامية، وال تنازل عنها وال تفريط بأيّ جزء منها".

وإدارتــه  ترمــب  محــاوالت  كّل  أن  علــى  وشــددت 
"المتصهينــة" وكل إجراءات االحتــال في القدس من 
تهويــد واســتيطان وتزوير للحقائق وطمــس للهوية 

والمعالم منعدمة كأنها لم تكن.
وجددت حمــاس رفضها لــكّل المشــاريع والمحاوالت 
الهادفة إلى تصفية قضية الاجئين والنازحين، بما في 
ذلك محاوالت توطينهم خارج فلســطين، ومشــروعات 

الوطن البديل.
ووصفت الحركة سعي بعض الدول العربية واإلسامية 
إلى تطبيــع العاقــات مع العــدو الصهيوني، نكســة 
جديدة تمنح العــدو ذاته الذي قاتلته الجيوش العربية 
فرصة االستقرار والتمادي في احتال فلسطين والتغول 

على مَن فيها من أرض وإنسان.
وقالت حركة الجهاد اإلســامي إن االحتال اإلسرائيلي 
يســعى لحســم معركة القدس "عبر إزالة كل ما يتصل 
األصيلــة،  واإلســامية  العربيــة  وهويتهــا  بتراثهــا 

وتحويلها لمدينة الهيكل المزعوم".
وأضافت الجهاد، في بيان إن الذكرى 53 على النكســة 
تأتــي على وقــع مخططات الضم والتوســع ومشــاريع 

التهويد، في ظل عجز النظام الرسمي العربي.
واعتبــرت أن ذكرى النكســة تمر في وقــت تواجه فيه 
القضيــة الفلســطينية أخطــر مراحل العلــو والعدوان 
اإلســرائيلي. وقالت إنه في ظل هــذا الواقع العصيب، 
يقــف شــعبنا ومقاومته جــدار صدٍ منيع فــي مواجهة 
المخططــات والمؤامــرات "التــي عقدنــا العــزم على 
مواجهتها، وعدم السماح بتمريرها مهما كان الثمن".

وجــددت الجهــاد تأكيدهــا علــى أن القدس ســتبقى 
عربية إسامية "رغم المكائد والمؤامرات التي يديرها 
األفاكــون والمســتعمرون المعتدون، ورغــم ما أصاب 
األمة من جراح وتيه وتشتت"، مشددة على أن مستقبل 
القدس تحدده مسيرة الشعب الفلسطيني "المتواصلة 

والمتجذرة في وعي أبنائه الثائرين".
وذكرت أن إصرار المقدســيين على الرباط في ساحات 
األقصــى وتحديهم إلجــراءات االحتال "دليل ســاطع" 
على تمســك الشــعب الفلســطيني بحقه، واستعداده 

للتضحية في سبيل الدفاع عنه.
مواجهة التطبيع

كما اعتبرت أن أي اتصال مــع االحتال أو من يمثلونه 
وفــي أي مســتوى، طعنة لجهاد الشــعب الفلســطيني 
وحقوقــه، ووصفته بأنه جريمة بحــق الثوابت القومية 
واإلســامية، وخــروج عن اجمــاع األمة التــي ترفض 

الوجود الصهيوني في منطقتنا العربية واإلسامية.

ودعت العرب والمســلمين إلى مواجهــة التطبيع ونبذ 
المطبعيــن، وتعزيز نهــج المقاطعة الشــاملة للكيان 
الصهيونــي والعمل علــى عزله وماحقــة قادته. كما 
دعت الستمرار الرباط في ساحات األقصى وشد الرحال 

للصاة فيه.
وفي السياق، دعت حركة األحرار إلى استراتيجية وطنية 
موحــدة أبــرز معالمها تصعيد كل أشــكال االشــتباك 
مــع االحتــال علــى المســتوى السياســي والقانوني 
والدبلوماســي واإلعامي والميداني والمقاومة بكافة 
أشــكالها وفي مقدمتها المسلحة، لمســح آثار النكسة 

ومواجهة مخططات الضم والتهويد واالستيطان.
وقالــت الحركــة في بيــان: "رغــم مــرور 53 عاما على 
النكسة شــعبنا الزال صامدًا متمســكًا بأرضه وحقوقه 
وثوابتــه ولــن يقبــل ببقاء االحتــال الذي لــن يكون 
طبيعيــًا فــي المنطقة رغم الدعــم األمريكــي والتآمر 

والتواطؤ الدولي والصمت والتطبيع العربي".
وأكــدت أن فلســطين كاملــة للشــعب الفلســطيني 
والقــدس عاصمتها، وأن الحقوق والثوابت ال تســقط 
بالتقادم وشــعبنا قــدَّم وال زال يُقــدم التضحيات من 
أجل قضيته وفي ســبيل تحرير أرضــه وكنس االحتال 

عن ترابها الطاهر.
فيما أكدت حركة المقاومة الشــعبية أن فلســطين كل 
فلسطين أرض وقف إســامية ال يمكن التنازل عنها أو 

عن ذرة تراب منها، وأن القدس قبلة األمة ورمز عزتها 
ووحدتها وحضارتها.

وشــددت الحركة في بيان، على أن خيار المقاومة حقق 
االنتصارات على أرض فلســطين وأثبت بأن شعبنا لن 
يلين أو يســتكين وسيواصل نضاله حتى دحر االحتال 

عن أرض فلسطين كل فلسطين.
وقالــت حركــة المجاهديــن إن فلســطين كلها أرض 
العرب والمســلمين، والقتال فيها واجب شرعي وقومي 

ووطني، ولن نتنازل عن ذرة تراب واحدة منها.
وشددت الحركة في بيان على أن المقاومة واالنتفاضة 
الشــعبية هــي الكفيلة بمســح آثــار النكســة األليمة، 
لألراضــي  الصهيونيــة  الضــم  خطــوات  ومواجهــة 

الفلسطينية في الضفة واألغوار.
جريمة حرب

فــي الســياق، أكــد رئيس اللجنــة الشــعبية لمواجهة 
الحصــار النائــب جمــال الخضــري، أن ذكرى النكســة 
واستمرار معاناة الشــعب الفلسطيني بسبب سياسات 
وإجراءات واعتداءات االحتال، يجب أن تكون أكبر دافع 
ومحرك لتحقيق الوحدة الوطنية دون حســابات ودون 

أي تأخير.
وشدد الخضري في بيان على أن ما يشاع أن )إسرائيل( 
ستؤجل الضم والتوســع االستيطاني هو ذر للرماد في 
العيون، وأن جريمة الضم والتوســع مستمرة ليل نهار 

دون أي إبطاء أو تغيير في السياسة االحتالية.
عربيًا، قالــت األمانة العامــة لجامعة الــدول العربية، 
إن إقــدام ســلطات االحتــال على تنفيــذ مخططاتها 
االســتعمارية بضم أي جزء من األراضي الفلســطينية 

والعربية المحتلة عام 1967، إجراء باطل ومدان.
وأضافــت األمانة العامة، في بيان لهــا، إن تنفيذ تلك 
المخططــات يمثــل جريمة حــرب جديدة تضــاف إلى 
سلســلة جرائــم االحتــال التــي تنتهك ميثــاق األمم 
المتحــدة، وقواعد القانون الدولي والشــرعية الدولية 
بصورة جســيمة، وتهدد األمن واالســتقرار، كما خيار 

اإلجماع الدولي بحل الدولتين.
وجددت دعوتهــا إلى ضرورة اتخاذ الخطــوات الفاعلة 
تجــاه إنفاذ قواعــد القانون الدولي وقرارات الشــرعية 
الدوليــة ذات الصلــة، والتصدي لسياســات االحتال، 
وتوفير الحماية للشعب الفلســطيني على طريق إنهاء 

االحتال لألراضي العربية والفلسطينية.

غزة / فاطمة الزهراء العويني:
أكــد محلــان سياســيان ضــرورة أن تثبت الســلطة 
الفلســطينية عمليًّا رفضها لتصريحات وزير خارجيتها 
ريــاض المالكــي المطالبــة بالعــودة للمفاوضات مع 
)إســرائيل(، مبينيْن أن كون المالكي شخصية قيادية 
في الســلطة يجعل هناك تناقضًا بين قرارات السلطة 
بقطع العاقات مع )إســرائيل( والدعوة في الوقت ذاته 

الستئناف المفاوضات معها.
وكان وزير خارجية السلطة رياض المالكي أكد استعداد 
الســلطة لعقد لقاء مع المســؤولين اإلســرائيليين في 
موســكو، أو حوار مباشــر عبر الفيديو تديره موســكو، 
مشــيرًا إلى أن "الجانب الفلســطيني ســينظر في هذه 

اإلمكانية إذا وجدتها روسيا أمرا مجديًا".
قناعة المفاوضات

المحلل السياســي تيســير محيســن عدّ أنه ليس من 
المســتغرب أن يصدر عن قيادات الســلطة تصريحات 

بشــأن العــودة للمفاوضات مــع االحتال اإلســرائيلي 
أو االســتعداد للعــودة لها في أي لحظــة من اللحظات 
فــي مرحلة هي األشــد خطورة على القضية والشــعب 
الفلســطيني، حيث يعمــل االحتال فعليًّــا على تنفيذ 

مخطط ضم الضفة الغربية.
وعد محيســن في حديث لصحيفة "فلســطين"، دعوة 
المالكــي تمثيــًا سياســيًّا لقناعــات رئيس الســلطة 
محمود عبــاس وفريقــه الثابتة بــأن المفاوضات هي 
الوســيلة الوحيــدة للتعامــل مــع االحتال واســترجاع 

الحقوق الفلسطينية.
وأشــار إلى أن فريق عباس مســتمر بتلك القناعة رغم 
ممارســته المفاوضات ألكثر مــن )27 عامًا( لم تحقق 
فيها الســلطة شــيًئا بل ضاع في أتونهــا ما تبقى من 
آمــال وطموحــات فلســطينية بــأن يكون لهــم كيان 

سياسي األراضي المحتلة عام 67.
توافــق  المالكــي  تصريحــات  أن  محيســن  وأوضــح 

تصريحــات رئيس حكومــة االحتال بنياميــن نتنياهو 
الذي يحــاول عن طريق اإلدارة األمريكيــة إقناع قيادة 
الســلطة بالموافقــة علــى الضم، وأن تكــون القدس 
موحــدة عاصمة لـ)إســرائيل(، وعدم عــودة الاجئين 
في مقابل بــدء مفاوضات على أســاس )صفقة ترامب 

نتنياهو التصفوية(.
وقال: "المشــكلة تكمن في المواقف المبادئية لقيادة 
الســلطة التــي ال ترى في الوســائل األخــرى أي فائدة 
للتعامل مع االحتال مع أنها عمليًّا حققت انجازًا كبيرًا 

عبر العقود الفائتة".
خارج السياق

بــدوره، أكــد المحلــل السياســي صــاح حميــدة أن 
تصريحات المالكي تخالف ما أعلنته الســلطة من قطع 
االتصاالت مع االحتال، وال تتوافق مع المزاج الشــعبي 
الفلســطيني العام، الفتًا إلــى أن المطلوب من صانع 

القرار الفلسطيني تأكيد أو نفي هذه التصريحات.

وأوضــح لـ"فلســطين"، أنــه إذا مــا كان قــرار قطــع 
االتصاالت مــع دولة االحتال حقيقيًّا فا بد للســلطة 
مــن اتخاذ إجراء جدي بحق المالكي وإثبات بأنه يصرح 
خارج السرب. وقال: "المالكي وزير للخارجية وهذا يعني 
أنه لن يخرج بتصريحات تخالف موقف النظام السياسي 
التابع له، فكيف بتصريحات تشــرعن خطة الضم التي 
تستهدف تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية وتجعل 

شعبنا سجناء في كانتونات مقطعة األوصال".
وعدّ المحلل حميدة أي محاولة للسلطة لتجاوز الرفض 
الشعبي والقبول باإلجراءات اإلسرائيلية إيذانًا بإشعال 
ثورة شــعبية خاصة أن القدس هي مــن صلب عقيدة 

العرب والمسلمين.
وأضاف: "ليس هناك قائد سياسي فلسطيني يجرؤ على 
القبول علنًا بتصفية القضية الفلسطينية حتى وإْن كان 
لديه رغبة بذلك فقبوله بالعرض األمريكي ســيلقي به 

في مزابل التاريخ".

الجامعة العربية: تنفيذ االحتالل مخططاته االستعمارية جريمة حرب
فصائل: تعزيز المقاومة هو الطريق الوحيد لمسح آثار النكسة

غزة- القاهرة/ فلسطين:
أكــدت فصائــل فلســطينية أن المقاومــة واالنتفاضــة 
الشــعبية هي الكفيلة بمســح آثار النكســة، ومواجهة 
خطــوات الضــم اإلســرائيلية ألراضــي الضفــة الغربيــة 

العربيــة  الدولــة  جامعــة  قالــت  حيــن  فــي  واألغــوار، 
باطــل  االســتعمارية  مخططاتــه  االحتــالل  تنفيــذ  إن 

ومرفوض ويمثل جريمة حرب جديدة.
وصلــت  منفصلــة،  بيانــات  فــي  الفصائــل  ودعــت 

»فلســطين«، أمس، بمناســبة الذكرى الـ 53 للنكسة، 
العــرب والمســلمين لمواجهــة التطبيــع مــع االحتالل 
الشــاملة  ونبــذ المطبعيــن، وتعزيــز نهــج المقاطعــة 
للكيان اإلسرائيلي والعمل على عزله ومالحقة قادته.

د خارج السرب السياسي لعباس استبعدوا أن يغرِّ
ل موقف السلطة من خطة الضم الن: تصريحات المالكي بشأن المفاوضات تمثِّ محلِّ
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العين الثالثة
إياد القرا

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة جباليا النزلة

اسم المشروع: برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة MDPIII التمويل اإلضافي
اسم المشروع الفرعي:  توريد مواد لزوم أعمال صيانة الشوارع والمفترقات 

ببالط اإلنترلوك واألسفلت في جباليا
1.حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية علــى منحة إضافيــة بقيمــة 10 مليــون دوالر أمريكي من 
البنك الدولي لصالــح صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في إطار 
برنامــج تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشــاريع 
التشغيل والصيانة كثيفة العمالة والخاصة بمرافق وخدمات البلديات في 
قطــاع غزة، حيث ينــوي هذا التمويل أن يقوم بــإدارة عجلة االقتصاد في 
قطــاع غزة عن طريق توفير ما يقارب من 5000 فرصة عمل. وقد حصلت 
بلدية جباليا النزلة على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات 
المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع   توريد مواد لزوم أعمال صيانة 
الشــوارع والمفترقــات ببــالط اإلنترلوك واألســفلت في جباليــا ، وتنوي 
اســتعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد 
رقم )12A-MDPIIIAF1321113( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2. الموردون المعنيــون يمكنهم الحصول على المعلومــات الالزمة من بلدية 
جباليا النزلة، دائرة المشاريع، السيد/ م. عبد اهلل سمارة، هاتف: 082479336 
فاكس: 082477020، وذلك ابتداًء من الســاعة الثامنــة صباحًا وحتى الثانية 

عشرة ظهرًا من تاريخ 2020/06/06 وحتى تاريخ 2020/06/16.
3. عــروض األســعار يجــب أن تقدم علــى العنــوان أدناه قبــل أو بتاريخ 

2020/06/16 الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

4. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.
5. العنوان المشار إليه أعاله هو: 

بلدية جباليا النزلة، دائرة المشاريع، الطابق الثالث.
بلديـة جباليا النزلة

بتمويل من:

إعــــــــــالن 
تعلن جمعية المغازي للتأهيل المجتمعي )مؤسســة التنمية االجتماعية( 
عــن عقد االجتمــاع العــادي للجمعيــة العمومية النتخــاب مجلس إدارة 
للجمعية للــدورة المقبلــة ))2020-2023 وذلك يوم الثالثــاء الموافق 
2020/6/16 الساعة: 12:00 ظهرًا في مقر الجمعية بعد استكمال اآلتي:

1. فتح باب االنتساب للجمعية العمومية بتاريخ 2020/6/6.
2. إغالق باب االنتســاب و تســديد اشــتراكات الجمعية العمومية للعام 

2020 وذلك بتاريخ 2020/6/10.

3. فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك بتاريخ 2020/6/12-11 
من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 1:30 ظهرًا ولمدة يومين متتالين.

4. فتــح باب االنســحاب واالعتــراض والطعون لعضويــة مجلس اإلدارة 
والجمعيــة العمومية وذلــك لمدة يومين بتاريــخ 13-2020/6/14 من 

الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 1:30 ظهرًا.
5. انتخــاب مجلس إدارة جديد لعــام 2020-2023 وذلــك يوم الثالثاء 

الموافق 2020/6/16 في مقر الجمعية الساعة 12:00 ظهرًا.
جمعية المغازي للتأهيل المجتمعي -مؤسسة التنمية االجتماعية- مخيم 

المغازي, الشارع العام مقابل مبنى البلدية القديم.
هاتف: 082555244

إعالن بيع بالمزاد العلني 
في القضية رقم 8026 / 2018

نعلــن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائــرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
وبعد االطالع على ملف القضيــة التنفيذية رقم 8026 / 2018 والمتكونة 
فيما بين طالب التنفيــذ / خالد أحمد محمود جعوانة والمنفذ ضده / تامر 
محمد محمــود جعوانة وآخرين عدد 7 علــى األرض والمنزل المقام عليها 
المكون مــن طابقين طابق أرضي وطابــق أول والطابق األول مكوَّن من 
شــقتين والواقع في غزة الشيخ رضوان الشــارع الثالث بالقرب من مفترق 
الغزالي بجوار سوبر ماركت الســعيد حيث يحد األرض والمنزل من الشرق 
المقسم رقم 234 ومن الغرب المقسم رقم 238 ومن الشمال شارع بعرض 
10متر ومن الجنوب المقســم رقم 235، فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد 

عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في أوقات الدوام الرسمي 
لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمين بواقع %10 من قيمة التخمين وان 
الرســوم والداللة واالنتقال على نفقة المشــتري علمًا بان المزاد سينعقد 

الساعة الثانية عشر من يوم الخميس بتاريخ 2020/7/2م
حرر في: 2020/6/3م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة 

دولة فلسطين 
المجلس األعلى للقضاء 

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 

غزة/ فلسطين:
وصفــت »دائرة وكالــة الغوث فــي الجبهــة الديمقراطية«، قــرار وكالة 
»أونــروا« بإنهاء عقود 106 موظفين يعملون فــي 7 مراكز تأهيل تابعة 
للوكالــة في قطاع غزة، ووقف عقود عمــل العاملين على بند البطالة في 

المؤسسات االجتماعية والجمعيات الخاصة، بأنه أمر مجحف.
وعبــرت الدائرة، في بيان، أمس، عن قلقها من قرارات الوكالة الســابقة 
ولم تبدى خشــيتها من إصدار قــرارات مماثلة تحت ذريعة »العجز المالي 
في الوكالة«، ســيما أن هناك من يستسهل قرارات انهاء العقود والفصل 

دون مراعاة تداعياته االنسانية والمعيشية. 
واتخذت »أونــروا« قرارات مماثلة نهايــة 2019م، أنهت بموجبها عقود 
68 موظفــا كانــوا يعملون فــي إذاعة »فرســان االرادة« وهــم من ذوي 

االحتياجات الخاصة.
وفــي يوليو/ تموز 2018 أقدمت »أونروا« على فصل المئات من موظفي 

برنامج الطوارئ؛ تحت ذريعة العجز المالي.
وعبــرت الدائرة عن تضامنها مع الموظفين المفصولين، داعية »أونروا« 
إلــى اعادة النظــر بقراراتها التي من شــأنها زيادة حــاالت االفقار ووضع 

المزيد من الالجئين الفلسطينيين في دائرة الفقر.
وطالبــت الدول المانحة بااللتزام بمســؤولياتها ومعالجة مشــكلة العجز 

المالي الذي ال يمكن القبول باستمراره بهذه الطريقة.

طولكرم/ فلسطين:
جددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، االعتقال اإلداري بحق األسير القيادي في 
حركة حماس عدنان الحصــري )55 عاما( من طولكرم، للمرة الرابعة لمدة 3 
أشــهر إضافية وذلك قبــل يومين فقط من موعد اإلفراج عنــه، وانتهاء فترة 
اعتقاله التي اســتمرت عامًا كاماًل. واعتقلت قوات االحتالل، الحصري، بتاريخ 
11 يونيو 2019 وكان لم يمض عن اإلفراج عنه من اعتقاله اإلداري الســابق 

ســوى 70 يوما. وتعتقل قــوات االحتالل أيضا، نجله مصعــب القابع حاليا في 
سجن "مجدو"، كما تعتقل السلطات السعودية نجله بكر منذ عدة شهور.

وقالت زوجة الحصري إنه لم يتبق في المنزل سوى بناتها، مؤكدة أن عائلتها 
تتعرض بشــكل متكــرر لالعتقال واقتحام المنزل والتهديــد المتواصل بعدم 
السماح لها باالستقرار. والقيادي في حماس معتقل سياسي سابق في سجون 
الســلطة وأسير محرر أمضى أزيد عن 9 أعوام في سجون االحتالل، كما توفت 

والدته وهو معتقل دون أن تراه.

نيويورك/ فلسطين:
أعلنت األمم المتحدة، أمس، أن منســقها في الشــرق األوســط، نيكوالي ميالدينوف، 
يجري مشاورات لعقد اجتماع مع أطراف اللجنة الرباعية الدولية، لبحث عملية التسوية 

بين السلطة واالحتالل اإلسرائيلي.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده ســتيفان دوجاريك، المتحدث باســم األمين العام 

لألمم المتحدة، بمقر المنظمة في نيويورك، أمس، تطرق خالله لعملية التسوية.
وتشــّكلت اللجنة الرباعية الدولية عــام 2002، وتضم الواليــات المتحدة األمريكية، 
واالتحاد األوروبي، واألمم المتحدة، وروســيا. وقال دوجاريك إن المنســق ميالدينوف 
يجري مشــاورات لعقــد اجتماع مع أطراف الرباعية الدولية، لبحــث التطورات المتعلقة 
بعملية التســوية وذلك قبل يوليو )تموز( المقبل. ومؤخرا، أعلن رئيس وزراء االحتالل 
بنياميــن نتنياهــو، في أكثر من مناســبة، أن حكومته تريد الشــروع فــي عملية ضم 
30 بالمئة من مســاحة الضفة الغربية. وردا على ذلك، أعلنت قيادة الســلطة الشــهر 

الماضي، أن منظمة التحرير في حّل من االتفاقيات مع )إسرائيل( والواليات المتحدة.

غزة/ فلسطين:
رصد مركز أســرى فلسطين للدراســات، اعتقال 
قــوات االحتــالل لســبعة طــالب مــن الثانويــة 
العامــة "توجيهي"؛ بقصــد حرمانهم من إكمال 

تعليمهم.
وأفــاد المركــز الحقوقــي، في بيــان، أمس، بأن 
قــوات االحتــالل اعتقلــت منــذ بــدء امتحانــات 
الثانوية الجارية وقبلها بأيام 7 من الطالب كانوا 
يستعدون لتقديم االختبارات النهائية، وحرمهم 

من تأدية امتحانات )التوجيهي(.
واســتدرك: إن العــدد الســابق يضاف لعشــرات 
الطلبــة الذيــن اعتقلهــم االحتالل طــوال العام 
الدراســي. والطلبــة المعتقلــون هــم: موســى 

القدومي ومجد زهير مقبل وأمين عماد الصليبي 
مــن مدينة الخليــل، ومحمود نبيــل عدوان من 
قريــة فرعون جنــوب طولكــرم، ومحمــد عماد 
صعابنــة من قريــة فحمــة قضاء مدينــة جنين 
ومحمــود عاهــد أبو بكــر وناصر بســام أبو بكر 

وهما من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وقال الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشــقر إن 
المئات من األسرى واألســيرات يتقدمون سنويًا 
المتحانــات التوجيهــي داخــل الســجون بعدما 
حرموا من تقديمها في الخارج؛ بسبب المالحقة 
واالعتقــال، الفتــا إلــى أن إدارة الســجون تضع 
العراقيل المتعددة للحيلولــة دون تقديم اعداد 

من االسرى لالمتحانات.

واعتبر االشــقر مالحقة الطــالب وحرمانهم من 
حقهــم فــي التعليــم يشــكل خرًقــا للعديد من 
المواثيــق والقوانيــن واألعــراف الدولية، خاصة 
تلك المتعلقة بالحق في التعليم الســيما المادة 
)94( مــن اتفاقية جنيــف الرابعة، وكذلك بعض 

المواد الواردة في الفصــل الخامس من اتفاقية 
جنيف الثالثة.

للتدخــل  الدوليــة  المؤسســات  االشــقر  ودعــا 
لحمايــة الطــالب الفلســطينيين مــن اجــراءات 
االحتالل التعسفية بحقهم وعلى راسها االعتقال 
وحرمانهــم مــن حقوقهم في التعليــم، والعمل 
الجــاد والضغــط على ســلطات االحتالل إلطالق 

سراح كافة الطلبة.

الضفة الغربّية وآفاق 
تصاُعد المقاَومة

األنظــار تتجــه إلى الضفــة الغربية في التعاطــي مع القرار اإلســرائيلي بضم 
أجــزاء من الضفة الغربية ومنطقة األغوار لالحتالل اإلســرائيلي باعتباره القرار 
األصعب منذ احتالل الضفة الغربية قبل 54 عامًا، حيث تتنقل سيطرة االحتالل 
اإلســرائيلي إلى مرحلة خطيرة، يســعى من خاللها لشــرعنة المســتوطنات، 
والســيطرة على مراكز القوة التي تتمتع بها الضفة، ســواء الجدار الشرقي مع 
األردن الــذي يمثل عمًقا للضفة الغربية، أو مراكز الثقل الســكانية في مناطق 
عــدة في الضفة الغربية، حيث تم تســمينها بالمســتوطنات في مراحل عدة، 
خالل مســيرة التســوية بين االحتــالل والمنظمــة التي حقق فيهــا االحتالل 

إنجازات عظيمة  لصالح مشروعه االستيطاني.
على الرغم من التغول اإلسرائيلي في الضفة، إال أّن جذوة المقاومة لم تتوقف 
فــي أي مرحلة، كانت تتعرض الرتفاع في وتيرتها أو انخفاض في مراحل عدة، 
واألكثر تأثيرًا بالســلب كانت بتعزيز التنسيق األمني بين االحتالل والسلطة، 
الــذي مثَّل طعنة في مشــروع المقاومــة، ولعب دورًا كبيــرًا لصالح االحتالل، 
ووصــل إلى درجــة تبادل المعلومات، وكذلك تســليم المقاوميــن واعتقالهم 
والتحقيق المشــترك معهم، وشــن حمالت مشــتركة معلنة لمالحقة كل من 

يتعاون مع المقاومين.
اليوم في ظل الحديث عن وقف التنســيق األمني يتّجه الجميع نحو المقاومة، 
وكيف ستســتفيد من توقف التنسيق األمني الذي تشير المعلومات الستمراره 
ولو في الخفاء، لكن في كل الحاالت هو فرصة للمقاومة في الضفة أن تنهض 
مــن جديد، وخاصة أن الحالة الشــعبية لها ال زالت قويــة ومتينة، ويمكن أن 

ينبت العشب سريعًا بتنفيذ عمليات ضد جيش االحتالل والمستوطنين.
االرتــكاز إلى ســيناريو في تصاعد المقاومــة قائم على أن العمــل المقاوم الفردي 
لــم يتوقف هناك، وانطالقته ســريعة ومؤثرة، وقد مّثل بدياًل عــن العمل المقاوم 
م بسبب المالحقة األمنيّة، ونجح في إيالم االحتالل ومّثل كابوسًا  الجماعي والمنظَّ

يصعب السيطرة عليه، والذي تصاعد مع انتفاضة القدس في أكتوبر 2015.
فــي حال صدَقت الســلطة في وقف التنســيق األمني، يمكن القــول: إّن هناك 
الكثير ممن سيلتقط هذه اإلشارة للتحرك إلعادة تنظيم المجموعات المسلحة 
والعســكرية، ولو بمســتوى منخفض، وأن اآلالف من الشــبان الذين يخرجون 
كّل ليلة في المدن والقرى في الضفة الغربية لمقاومة الجنود والمستوطنين، 
وقادرين على تطوير األدوات للمقاومة، فإرادتهم حاضرة، ومزيد من التنسيق 
بينهم ســيقود نحــو مقاومة فرديّة وانتقالها لمجموعــات صغيرة تكون أكثر 
إيالمًــا، كمــا حدث فــي عمليات زراعــة العبوات التي يكشــف عنهــا االحتالل 

باستمرار من خالل التعاون األمني بين االحتالل واألجهزة األمنية.
االحتــالل يدرك خطورة المرحلــة ويتحضّر لمواجهة تصاعــد االنتفاضة التي 
ستكون امتدادًا النتفاضة القدس وتطورها، وفي نفس الوقت سيكون دعمها 
وإســنادها خاصة من غزة في كافة الجوانب األمنية والعســكرية والجماهيرية 
واإلعالمية، وهو جهد لم يتوقف خالل الســنوات األخيرة، ومّثل عنصرًا مهمًّا 

في إبقاء المقاومة الحاضنة في الضفة الغربية.

مركز: االحتالل اعتقل 7 طالب من التوجيهي أثناء وقبل االمتحانات

االحتالل يجدد "اإلداري" لقيادي 
بحماس من طولكرم للمرة الرابعة

األمم المتحدة: مشاورات مكثفة 
لعقد اجتماع للرباعية الدولية

الديمقراطية: قرارات "أونروا" بفصل 
عشرات الموظفين أمر مقلق
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نبضات ساخنة
وليد الهودلي

إعالن بيع بالمزاد العلني
 في القضية رقم 2019/16357 

نعلــن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائــرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
وعلى ذمــة القضية التنفيذيــة رقــم 2019/16357 والمتكونة فيما بين 
طالب التنفيذ/ محمد علي مطاوع الداية والمنفذ ضده/ موسى عماد الدين 
مصطفى صرصور الســيارة التي تحمل رقــم )3236603( موديل )2013( 

نوع )byd( والمحجوزة على ذمة القضية التنفيذية المذكورة أعاله.
فعلى مــن يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة 
بدايــة غزة في أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعــد دفع قيمة 
التأمين بواقــع %10 من قيمة التخمين وأن الرســوم والداللة واالنتقال 
على نفقة المشــتري، علمًا بأن المزاد ســينعقد الساعة الثانية عشرة من 

يوم االثنين بتاريخ 2020/6/22م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة
تحريرا في 2020/6/4

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

في الدعوى المدنية رقم 532 / 2019
أمام األستاذ القاضي/ أسامة أبو جامع   ،  سكرتير/ آية الشيخ أحمد

المستدعية/ شركة الملتزم للتأمين واالستثمار يمثلها السيد/ جابر محمد 
حميدة عياش – من غزة الرمال شرق السرايا مقابل منتزه البلدية ويحمل 
هويــة رقــم/ 939050878 وكالؤهــا المحامــون/ محمد عادل بسيســو 
وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي األشــرم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياسر 

أبو شقفه- من غزة دوار أنصار شارع القدس مقابل عمارة األوقاف.
المســتدعى ضده/ هاني محمد ديب شعبان – من دير البلح البحر بالقرب 

من مسجد النور مجهول محل اإلقامة 
تاريخ اإليداع: 2019/7/10 قيمة الدعوى: 617 شيكل  

جلسة يوم األربعاء 2019/12/4م
الحضــور: حضر أ. نائل العشــي متمرن لــدى وكيل المدعــي ولم يحضر 

المدعى عليه لسبق السير بحقه حضوريًا
باسم الشعب العربي الفلسطيني  /// الحكـــــم //

حكمــت المحكمــة بالــزام المدعى عليه/ هانــي محمد ديب شــعبان بأن يدفع 
للمدعية شــركة الملتزم للتأمين واالســتثمار ويمثلها السيد/ جابر عياش مبلغ 
وقدره )600 شيكل ( ستمائة شيكل فقط ال غير مع إلزامه بالرسوم والمصاريف 
و50 شــيكاًل أتعاب محامــاة. حكمًا صدر وأفهم علنًا بجلســة األربعــاء الموافق 
2019/12/26م لذلــك خــذ علمًا يا أيهــا المدعى عليه المذكــور أعاله بصدور 

الحكم المشــار إليه من المحكمة في الدعوى المذكورة وأنه حال انقضاء المدة 
القانونية للطعن سوف يباشر المدعي إجراءات تنفيذ الحكم حسب األصول.

غزة في 2020/6/2م
رئيس قلم محكمة صلح دير البلح
أ . محمود المزين

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء    

لدى محكمة صلح دير البلح الموقرة
في طلب النشر المستبدل رقم 1068 / 2019

في الدعوى المدنية رقم 861 / 2002 
في الطلب رقم 778 / 2020

المستدعون/-1 على تحسين علي النونو- هوية رقم/ 993235670 باألصالة 
عن نفسه وبوكالته عن أخته/ نزهة تحسين على النونو بالوكالة الصادرة من 
ســفارة دولة فلسطين بالقاهرة ســجل رقم 4 صفحة 1124 / 2009 -2خليل 
تحســين علي النونو -3نســرين تحســين علــي النونو -4ورثــة باريس علي 
حســن النونــو وهم كلٌّ من: أ. أحمد غزال الســيد النونو- يحمل وثيقة ســفر 
الالجئين الفلســطينيين رقم p00097160 ب. ســوزان غزال الســيد النونو- 
يحمل وثيقة ســفر الالجئين الفلســطينيين رقم p00168988 ج. السيد غزال 
 p00191029 الســيد النونو- يحمل وثيقة ســفر الالجئين الفلسطينيين رقم
د. هيثم غزال الســيد النونو- يحمل وثيقة ســفر الالجئين الفلسطينيين رقم 
411927475. وكيلهم/ علي تحســين علــي النونو بموجــب الوكالة العامة 

رقم 2237 / 2019 ســجل 23 الصادرة من سفارة دولة فلسطين في القاهرة 
بتاريخ 2019/11/14م وكيالهم المحاميان/ ناظم عويضة ورفاء أبو راس.

 p00156003 المستدعى ضدها/ ريهام محمد خليل رضوان- تحمل جواز سفر
بصفتها أرملــة/ محمد غزل الســيد النونو وبواليتها عــن أبنائها القصر/ حال 
وزياد مقيمون خارج البالد- آخر عنوان لها غزة مفترق الصناعة شارع جمال عبد 

الناصر بجوار محالت عمو عماد للفواكه – مقر شركة توزيع الكهرباء.
قيمــة الدعــوى: تزيد  نوع الدعوى: تقسيم أموال مشتركة )إزالة شيوع(  

على مائة ألف دينار أردني
في الدعوى رقم 861 / 2002  ، في الطلب رقم 778 / 2020

إلى المستدعى ضدهم بما أن المستدعين قد أقاموا ضدك الدعوى رقم 861 
/ 2002 صلح غزة يطالبوك فيها بتقســيم األموال المشــتركة استنادًا إلى ما 

يدعونه في الئحة دعواهم المرفقة نسخة منها ومن ملحقاتها بهذه المذكرة 
لذلك يقتضي عليك أن تحضري إلى هذه المحكمة للرد على دعواهم في يوم 
األحد الموافق 2020/6/21م الســاعة الثامنة والنصف صباحًا، كما عليك أن 
تودعي ردك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغك هذه المذكرة 
والدعوى والمســتندات المرفقة معها وأن ترســلي نســخة إلى المســتدعين 
حســب عنوانهــم. وليكــن معلومًا ليدك أنــك أن تخلفت عــن الحضور يجوز 

للمستدعين أن يسيروا في دعواهم ويجوز إصدار الحكم بحقكم حضوريًا.
حرر في 2020/6/4م

رئيس قلم محكمة صلح غزة / أ. أكرم أبو السبح

دولة فلسطين
المجلس األعلى للقضاء – محكمة صلح غزة

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
لدى محكمة صلح غزة الموقرة

ويستخدم أهالي قرى غربي رام اهلل المجاورة لـ«فرخة« 
الطريق للوصول إلى محافظة ســلفيت وإلى مستشفى 
ياســر عرفات كونــه المستشــفى األقرب إليهــم، رغم 

المعيقات التي يشهدها الشارع وتوقف أعمال التعبيد.
واحتــج األهالــي، الســبت الماضــي، على عــدم إتمام 
الطريق، بإشعالهم إطارات السيارات، ونقل نشطاء من 
القرية الخطوة عبر مواقع التواصل االجتماعي، مؤكدين 
رفضهم للمماطلة وعدم إتمام المشروع المتفق عليه.

وقال طالل الشريف، رئيس مجلس قروي فرخة، إن عدم 
إتمام المشروع، تســبب بمعاناة كبيرة وخسائر باهظة 
فــي أراضــي المواطنيــن وممتلكاتهم ووســائل النقل 

الخاصة بهم.
وذكر الشــريف لصحيفة »فلســطين«: أن المقاول بدأ 
مشــروعه قبل عامين، وحفر حفرًا فــي الطريق وتركها 
دون إتمام المشــروع، فتوجهنا لوزارة األشــغال العامة 
واإلســكان مرات عديدة لمتابعة األمر والعمل على حل 

القضية واألزمة التي عانى منها أهالي القرية.
وأضــاف أن الــوزارة وعــدت بحل القضيــة، بعد عقدها 
اجتماعا مع اتحاد المقاولين والشــركة المســؤولة عن 
المشــروع، مشددا على أن استمرار األزمة تشكل إزعاجًا 

كبيرًا للمواطنين.
وتابــع: قمنا بصيانة تلــك الحفر وجزء منهــا بالتعاون 
مــع بلديــة ســلفيت، وغمرهــا واغمارهــا بالباطــون 
والـ«باســكورس« لكــن الصيانــة المؤقتة والســريعة 

للشارع الرئيس للقرية، غير مجدية.
وأكد الشريف أن عددًا من المواطنين ضحوا بأراضيهم 
الزراعيــة، وأشــجار الزيتــون المعمــرة من اجــل إنجاز 
الطريق، إال ان األلم والســخط يســاور حياتهم في ظل 

الواقع الحالي.
مــن جهته، قــال الباحث في شــؤون االســتيطان خالد 
معالــي، إن قريــة »فرخــة« وغيرهــا مــن القــرى فــي 
المحافظــة تتعرض النتهاكات إســرائيلية، ومصادرات 

وحمالت تجريف لألراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة 
تعزيز مقومات الصمود للقرية وأهلها.

وأضــاف معالي لصحيفة »فلســطين«: »هــذا الطريق 
الهــام يجب إيجــاد حل جذري له، وعــدم تعريض حياة 

المواطنين للخطر«.
وأكد أن حالة الســخط والغضب بين المواطنين، يجب 
أن تصل رسالتها إلى المســؤولين، للمتابعة الحقيقية 
ألن أهالــي القريــة هم األكثــر تضررًا من عــدم إتمام 
تعبيــد الطريــق الرئيــس لقريتهم والواصــل إلى قرى 

ومدينتي رام اهلل وسلفيت.
وتبلــغ قيمــة المشــروع وفــق وزارة األشــغال العامــة 
واإلســكان الذي أعلن عنه قبل عامين، 5 ماليين شيقل 

بتمويل وزارة المالية في حكومة رام اهلل.
ووفــق مخططات المشــروع، كان مــن المفترض إنجاز 
المشــروع في وقت أقل من المدة التي استنفذها حتى 

اليوم.

رام اهلل/ فلسطين:
أّكــد المجلــس التأسيســي للمحاميــن 
رفضــه  فلســطين،  فــي  الشــرعيين 
األســرة«  حمايــة  قانــون  لـ«مشــروع 
المنبثــق عــن اتفاقيــة ســيداو المنوي 
اهلل،  رام  فــي  الســلطة  مــن  إصــداره 

وتطبيقه على أرض الواقع قريبا.
وأكــد المحامــون، فــي بيــان، أمــس، 
رفضهــم المطلــق للمشــروع المقــدم 
من وزارة التنميــة االجتماعية برام اهلل؛ 
لمخالفتــه المطلقــة للدين اإلســالمي 

الحنيف وتعاليمه. 
وأوضــح أن مشــروع القانــون المقــدم 
إلقراره تضمن انتهاًكا واضحًا وتدميرًا 

لألســرة الفلســطينية، وتشــتيتًا لــكل 
حقوقهــا وتضييعــًا لهذه األســرة »آخر 

حصن من حصون المجتمع«. 
وأشــار البيان إلى أن »تطبيق مشــروع 
القانــون يســاهم وبشــكل فاعــل فــي 
ضياع أبنائنا وبناتنــا، ويتيح لهم القيام 
بأفعال مخالفة لتعاليم اإلسالم والشرائع 
األخــرى، ما يتيح ارتــكاب كل الموبقات 
المحظورة شــرعًا وقانونــًا وعرفًا، والتي 
ال يقبلهــا عقــل وال منطــق وال دين وال 

عادات وال تقاليد«.
ولفت إلى أن »مشــروع القانون بشكله 
الحالــي يتدخل بشــكل صريــح وواضح 
في شــؤون األســرة الفلســطينية، وفي 

نصوصــه مــا يســمح ألطــراف خارجية 
ليــس لهــا عالقــة باألســرة وإعطائها 
مجااًل يســاهم في تدميرها، وخاصة أن 
مجتمعنا لديه عادات وتقاليد منبثقة عن 
الدين اإلســالمي، وفي هذا األمر تنفيذ 

ألجندات خارجية مشبوهة ومدانة«.
المطلــق  رفضهــم  المحامــون  وأكــد 
األســرة  تمــس  دوليــة  اتفاقيــة  ألي 
الفلســطينية، وخصــوا بالذكــر اتفاقية 
سيداو؛ مشيرين إلى أن مشروع القانون 

منبثق عنها، وهو أحد مخرجاتها.
ورفضــوا كذلك اســتغالل ظــروف حالة 
مــن  المعلنــة  الفلســطينية  الطــوارئ 
الســلطة؛ بهدف تمرير أي قرار أو قانون 
ضد مصلحة أبناء شــعبنا الفلســطيني، 
مؤكديــن أن أي قانــون صــدر في هذه 
الشــريعة  يخالــف  الحرجــة  المرحلــة 
جملــة  مرفوضــًا  األساســي  والقانــون 
وتفصياًل والغيًا وغير مُلِزم ألبناء شعبنا. 
 وعدّ المحامون في بيانهم أن مشــروع 
القانون فيه اســتهداف واضــح للقضاء 
الشرعي والمحاكم الشــرعية والمحاكم 
الكنســية، كمــا يتضمــن إلغــاًء واضحًا 

وصريحًا لقانون األحوال الشــخصية رقم 
1976/61 النافــذ والمعمــول بــه لدى 

المحاكم الشرعية كما ورد في مسودته 
في آخر مادة فيها.

وحمّل المحامون حكومة اشتية وجميع 
عــن  المســؤولية  القانونيــة  الجهــات 
اآلثار المترتبة علــى مثل هذه القوانين 
التي تساهم وتســاعد في زعزعة األمن 
والنظام العام، وستؤدي إلى جرائم قتل 
في جميع مناطق السلطة، وتهدد السلم 

واألمن األهليين.
العشــائر والعائالت والفصائل  وناشدوا 
هــذه  ضــد  »بالوقــوف  الفلســطينية 
المشــاريع التدميريــة واتخــاذ مواقــف 
حاســمة للحيلولــة دون تمريرها، وكل 
ذلك حمايًة للنســيج الفلســطيني الذي 

نسعى جميعنا لصيانته وحمايته«.
وهــدد المحامــون الشــرعيون: »إن تم 
اإلصــرار علــى إصــداره فإننا ســنتقدم 
بدعــوى إثبات ردة باســم الحــق العام 
الشــرعية  المحكمــة  لــدى  الشــرعي 
المختصة ودعــوى إلغاء أمــام المحاكم 

المختصة«.

»لمخالفته المطلقة للدين اإلسالمي وتعاليمه«
المحامون الشرعّيون يرفضون مشروع قانون تنوي السلطة إصداره قريًبا

"طريق فرخة" بسلفيت.. عامان من غياب الرقابة والمواطن الضحية
سلفيت-غزة/طالل النبيه:

تتجاهــل وزارة األشــغال العامــة برام اللــه، منذ أكثر 
مــن عاميــن أعمــال تعبيــد الطريــق الرئيســي لقريــة 
فرخة قضاء محافظة سلفيت، وسط معاناة يومية 
ألهالــي القريــة. وعانى أهالي القريــة البالغ عددهم 

أزيد عن 1500 مواطن، من »غياب الرقابة الحكومية 
ومماطلــة شــركة المقــاوالت«، األمــر الــذي أدى 
تفاقــم معاناتهــم اليومية، ســيما وأن شــارع فرخة، 
هو الشــارع الرئيســي الذي يربط محافظة ســلفيت 

برام الله كما يربط القرية بالمحافظة.

هذه مصطلحات مســتحدثة على قضيتنا، ألقت بظاللها السوداء علينا 
وقد ابتلينا بها أعظم االبتالء، فقد عملت قوى الشرّ عليها كثيرا وطويال 
بــكل ما أوتيت من قــوّة وخبث ومكر، والهــدف واضح ضرب من يقف 
في وجههم وتقويــض كل عوامل القوّة فينا وضرب روافدنا ومحاضن 
روحنا: المســاجد، والمؤسســات الثقافية واالجتماعية، والمدارس حتى 
ريــاض األطفــال، وكذلك مصادر الدعــم المالي وكل ما من شــانه أن 
ينهــض بحالنــا: التربوي والثقافــي واالجتماعي وصوال الى السياســي 

واشتباك النقيض للنقيض في كل ميادين المواجهة. 
وقد تم التركيز كثيرا على أمرين بالتحديد: المساجد وتمويل االنشطة 

الخيرية. 
فالتنســيق والتطبيع هما نتاج عملية سياسية مختّلة القوى والتوازنات، 
وقد بقي القوي متمســكا بغطرســته وصلفه وقد اراد أن يفرض إرادته 
وشــروطه وأراد أن يكســب الوقت ويفرض وقائع جديدة لصالحه وأراد 
أن يســتثمر في واقع مــا بعد عقد اتفاقات مرحلية ومــن قبل أن يلتزم 
بشــروط هذه االتفاقات ولو بحدّها األدنــى خاصة في المجال األمني، 
وهنا مكمن الخطر, إذ إن هناك أشياء سيادية ال تعطى أبدا، ومن وافق 
علــى أن يقدّم شــيئا منها، فقد وافق ضمنا علــى المزيد من التنازالت 
وكان قابــال للمزيد مــن الضغط الذي يصــبّ في النهايــة في صالح 
نقيضــه، فإذا كان هذا االمر محظورا مبدئيا وبشــكل دائم فكيف نبدي 
اســتعدادا بتقديمه وحتى نحن في مرحلة انتقالية وقبل أن يفي الطرف 
االخر بالتزاماته معنا؟ والتي أخطرها تقديم معلومات أمنية تخدم أمنه 
وقد ســمّيت ظلما وزورا بالتنســيق وهي في الحقيقة تسليم معلومات 

وليس بعد هذا التنازل من تنازل. 
ونفــس الــكالم يقال في التطبيــع فكيف يقبل بعض العــرب بالتطبيع 

بينما الحق العربي الفلسطيني ما زال في بطنهم ولم يفعلوا 
شيئا بخصوص إعادة هذه الحقوق المسلوبة، 

التنسيـــــــق والتطبيـــــــــــــع 
وتجفيف ينابيع اإلرهاب ؟! 
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

كان من الطبيعي أن تُنكب األمة في فلســطين وســقوط 
القدس، في زمن الخضوع العربي وسيطرة الشرق والغرب 
على مقدرات األمة وفكرها وسياساتها، وانسلخت األمة عن 
هويتها وتراثها، وغاب دورها الذى وجدت من أجله لتكون 
خيــر األمم والشــاهدة عليها، ضيّعت كل شــيء ولم يعد 
الحديث عن األمجاد يعني شيًئا، ألن جزءًا رئيسًا من عقيدة 
األمــة وتاريخهــا وحاضرها يضيع وهى تنظر مشــدوهة .. 
ضاعت فلســطين التي مّثلت دائما وال تزال جوهر الصراع 
الكونــي بين الحق والباطــل ... والتاريخ يعيد نفســه منذ 
ســقوط الخالفة العثمانية، عندما ســيطرت أنظمة حاكمة 
ومرتبطــة بأجندات أجنبيــة ما قبل مرحلــة التحرر العربي 
من االســتعمار الغربي وما بعده وحتى ما بعد ثورة الربيع 
العربي الذى كرّس الصراعات بين مكونات األمة، ال ينبغي 
أن نتحــدث عن مــاٍض قد انتهى ونحن نبكــى على حاضر 
أســود مقيــت في مرحلة لم يعــد فيها مــكان للضعفاء إال 
أن يكونــوا عبيدا ... مرحلة ســوداء قاتمة ليس لها حدود 
من االنكســار والتراجع يصنعها العرب بأيديهم... تحدثنا 
عن نكبــة األمة األولى في أكثر من ثالثة أرباع فلســطين 
عــام ١٩٤٨، ثــم كانت نكبــة األمة الثانية )النكســة( في 
القــدس واألقصى فــي الخامس من حزيــران عام ١٩٦٧ 
عندما أصمَّت آذاننا أنظمة العسكريتاريا القومية والثورية 
والتقدميــة وصدقناهــم أنهــم علــى وشــك إعــادة أرض 
فلســطين التي ضاعت، وإذ بنا نفقد فلسطين كلها وجزءا 
من أراضي الدول العربية المجــاورة  لتكون النكبة الثانية 
عام ١٩٦٧م الصدمة الكبرى لألمة في العصر الحديث وقد 
ُأســتبيح المقدّس ... واليوم نشهد جميعا تغوال صهيونيا 
غير مســبوق على األرض ألن هناك مشــروعا صهيونيا تم 
تخطيط معالمه جيدا منذ أكثر من مئة عام بإســناد ودعم 

الغــرب وأمريكا بدون أي قوة رادعــة وإنما هي بروبوغندا 
قوليــة رافضة ال يمكــن أن تؤثر على مضــى االحتالل في 
ممارسة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. ولألسف الشديد 
لــم يكن هناك اســتخالص للعبر في نكبــة ١٩٦٧ ال على 
مستوى أمتنا العربية التي ازدادت تراجعا وانبطاحا ألمريكا 
وربيبتهــا دولة االحتــالل التي انجرفــت أنظمتها الحاكمة 
لالعتراف بشــرعية الكيان الصهيوني، وال على المســتوى 
الفلســطيني الذى تجــاوز مرحلة التحرر والثــورة والطموح 
نحو تحقيق الثوابت إلى مرحلة سبقت فيها منظمة التحرير 
الكثيــر من األنظمة العربية باالعتراف بشــرعية العدو عبر 
اتفاقيــات وُقعت بيــن صاحب الحــق الحقيقــي والمحتل 
الغاصب ...  والقبول بالحكم الذاتي الذي لم نســتطع حتى 
نيله مــن أجل الوصول إلى دولة على حدود الـ٦٧... واآلن 
ذهبت السكرة وجاءت الفكرة كما يقول المثل الفلسطيني 
... تبخــر كل شــيء بعد ثالثة وخمســين عاما مــن النكبة 
الثانية وســتة وعشرين عاما من تســوية سلمية فاشلة ... 
ضــاع حلــم أبي عمار رحمــه اهلل في دولة علــى حدود ٦٧ 
وعاصمتها »القدس الشرقية«. وضاعت فلسطين في ثنايا 
صفقة القــرن )صفقة ترامــب- نتنياهو( التــي أعلن عنها 
الرئيــس األمريكــي ترامب في المؤتمر الصحفي الشــهير 
في الثامن والعشرين من شهر يناير عام ٢٠٢٠ في البيت 
األبيض الذي شــهده رجال المــال واألعمال وقــادة الرأي 
والسياســة األمريكية إلى جانب نتنياهو وغانتس وســفراء 
أوروبيين وبعض الســفراء العرب والــذي أعلن فيه ترامب 
صفقة القرن بوضوح )دولة إســرائيل اليهودية وعاصمتها 
الموحــدة القــدس بعد ضــم أجزاء مــن الضفــة الغربية 
للكيان وضم الجوالن وإســقاط حق العودة للفلسطينيين 
واالعتراف العربي الفلســطيني بالدولة اليهودية وســحب 

ســالح المقاومــة وبعد خمس ســنوات يبــدأ الحديث عن 
دولة فلســطينية بــال حدود واضحة وال ســيادة وال جيش، 
وتجميع الفلسطينيين في كنتونات مقطعة االوصال تربط 
بينهــا انفاق وســدود، وكما عبّــر عنها بعــض المحللين 
االجانب أنها تشــبه كل شــيء اال الدولة ( ... رفضها الكل 
الفلسطيني بما فيهم الرئيس الفلسطيني مهندس اتفاق 
أوســلو الرئيســي  صاحب اســتراتيجية المفاوضــات وأن 
السالم مع )إســرائيل( بالنسبة له أيديولوجية وهو ال يزال 
يؤمــن بهــا دون تغيير أو تبديل حتى بعــد اعالن »صفقة 
القــرن« ونية الضم ألراضي الضفــة الغربية وقد صرح في 
اجتمــاع المجلــس المركزي األخير بأنه لن يســمح بالعنف 
)شــيفرة المقاومــة لديه( وأرســل إلى كل األطــراف بهذه 
الرســالة بما فيه الطــرف الصهيوني )في رســالة موجهة 
إلى القيادة االســرائيلية يوم 2020/5/21(، وما حدث من 

تجاوزات من قيادات في السلطة مثل :
- اســتمرار االتصــال مــع الطــرف الصهيونــي ) اللقــاء 

اإللكتروني بين رئيس الوزراء اشتيه ومستشار نتنياهو(.
- اســتجداء وزير خارجية السلطة رياض المالكي بعقد لقاء 
في موســكو بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وتمنياته أال 

يخرب نتنياهو اللقاء.
- اتصاالت صائب عريقات بمسؤولين أوروبيين بريطانيين 
وألمان وفرنســيين أن الرئيس لن يوقف التنســيق األمني 

كامال مع االحتالل.  
مــا دعا إليــه الرئيس الفلســطيني بالتحلل مــن اتفاقيات 
اوســلو ووقــف التنســيق األمنــي واالتصــاالت مــع العدو 
الصهيونــي واالدارة االمريكيــة خطــوة مهمــة، وقد عبر 
عن ذلك األمين العام لحركة الجهاد اإلســالمي زياد نخالة 
أنــه يأخذ كالم الرئيس على محمــل الجد بالرغم من هذه 

التجــاوزات... أخيرا نطق الرئيس بالجوهرة التي انتظرناها 
طويــال كفلســطينيين ... إنــه مطلــب الكل الفلســطيني 
)الفصائل الوطنية، الشرائح المجتمعية، قادة الرأي والفكر 
والسياســة والقانــون الفلســطيني فــي الداخــل والخارج، 
المجلســان الوطني والمركزي، أعضاء في اللجنة التنفيذية 
للمنظمــة( ... واتفقنــا فصائليــا أن تقف حالــة المناكفات 
ونكء جراح االنقسام ... لكن هناك إرث ستة وعشرين عاما 
من حياة الشــعب الفلســطيني أكلنا فيهــا الحصرم جاثمة 
على صدر الفلســطينيين كيف يمكن إزالــة آثارها ... تبقى 
خطــوة مهمة يجــب أن نفكر فيها جميعا وهــى ما ُأورثناه 
من وضع فلســطيني - فلســطيني انعدمت فيه الثقة بيننا 
وانهار المشــروع الوطني وتكرس انقســام ضــرب أطنابه 
في كافة المســتويات، كيف يمكن معالجة هذه اآلثار كلها 
... بــدون مواربة نقول: إن المفتاح بيد الرئيس نفســه ... 
وكما نطق الرئيس بما أراده الكل الفلسطيني تبقى خطوة 
أخرى تحركنا نحو األمام بالمضي على جســر المصالحة ... 
وهي الدعوة إلى حوار وطني فلسطيني قيادي مقرر يُصيغ 
مشروعا فلسطينيا متفقا عليه للمواجهة الشاملة مع العدو 
الصهيوني، وبذلك نفتح صفحة تاريخية جديدة ومشــرقة 
تعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة السياسية العالمية 
وبقوة ... ألننا نثق بشــعبنا الذى أشــعل انتفاضة الحجارة 
عــام 1987 وانتفاضــة االقصــى عــام ٢٠٠٠ وانتفاضــة 
القدس عام ٢٠١٥  ومســيرات العــودة التي وحدت الكل 
الفلسطيني وانطلقت إلى السلك الزائل بين غزة وأراضينا 
المحتلــة عــام 1948 بالرغم مــن محاولــة التدجين وكي 
الوعــي الفلســطيني يبقى المخزون الفلســطيني النضالي 
والزخــم الثــوري دائما فائضــا ينتظر لحظــة االنفجار التي 

حتما ستأتي....

قرارات الضم وفرض الســيادة اإلسرائيلية على أجزاء من 
الضفــة الغربية، يدلل على أن )إســرائيل( تعيش مرحلة 
العلــو الكبيــر، وال يمكــن مواجهتهــا دون فهم حقيقي 
لعوامل القوة والضعف، وســأفرد هذا المقال لإلجابة عن 
سؤال: ما عوامل وأســباب نجاح المشروع الصهيوني...؟ 
وأين تقع كلمة السر في نجاح دولة االحتالل اإلسرائيلي؟

ممكن أن نلخص عوامل نجاح )إســرائيل( بعوامل ذاتية 
متعلقة بالصهاينة أنفســهم، وعوامــل موضوعية أخرى 
متعلقة بشــعبنا الفلســطيني وأمته العربية واإلسالمية، 

وبالنظام العالمي.
أواًل: العوامل اإلسرائيلية.

ســأقتبس هذه العوامــل مما قاله رئيــس وزراء االحتالل 
اإلســرائيلي بنيامين نتنياهو في محاضرة له يتحدث عن 
المربــع الحديدي لدولتــه وهذا المربــع أضالعه تعكس 
ســر تفوق )إســرائيل( في المنطقة، وضمــان ديمومتها 

واستمراريتها.
يقول نتانياهو: ال بقاء ومســتقبل لدولة )إســرائيل( دون 
قــوة عســكرية )طائرات مقاتلة وســايبر وقبــة حديدية 
الخ..(، والقوة العســكرية غير ممكنة إال بالمال، والمال ال 
يمكن كســبه من الضرائب التي تجبى من المستثمرين 
ألنهــا ســتطرد االســتثمار، فالحل فــي االقتصــاد الحر، 
ومجموع القوتين االقتصادية والعســكرية خلق لنا القوة 

السياســية، وما ســبق ال يكفي بدون القــوة الروحانية. 
وعليه فإن األضالع األربعــة للمربع الحديدي هم: )القوة 
العسكرية – القوة االقتصادية – القوة السياسية – القوة 

الروحانية(.
من هنا تنطلق )إســرائيل( في تصديــر صورتها للعالم، 
أنها دولة تمتلك قوة عســكرية نووية هائلة، وتستطيع 
حســم المعــارك عبر هــذه القــوة، ولكنها تلــوح بالقوة 
العسكرية مقابل تقديم قوتها االقتصادية لألمم، ووفق 
هذه المعادلة تتضح أســباب قوة )إســرائيل( السياســية 
اآلخذة في التزايد في الفترة األخيرة، فمن لم يأت بالقوة 

االقتصادية سيأتي بالقوة العسكرية وهكذا.
ثانيًا: العوامل الفلسطينية والعربية واإلسالمية.

ال أحــد يختلف بأن كل ما تريده )إســرائيل( من الشــعب 
الفلســطيني ومن الــدول العربية واإلســالمية هو مزيد 
من التفتت والتفكك، ومزيدًا من التشــرذم واالنقســام، 
والضعــف والهــوان، ومزيدًا مــن الجهل وعــدم التقدم 
العلمي والتكنولوجي، حتى تســتطيع )إســرائيل( من أن 
تجد لها مكانة لتتبوأ من خاللها مركز الصدارة والريادة 

على حساب العرب والمسلمين.
ففي تاريخ 1982/6/2 كتب المراسل العسكري لصحيفة 
»هآرتس« العبرية زئيف شــيف، »بأن ما يمكن أن يحدث 
لتحقيق مصالح )إســرائيل( في العراق هو حل العراق إلى 

دويلة شيعية، ودويلة سنية، وفصل الجزء الكردي«. وهذا 
يؤكد طبيعة الفكر االستراتيجي الصهيوني، والذي يتميز 
عن غيره من األفكار االســتراتيجية العربيــة، بأن ينتقل 
مــن طور النظريــة إلى طور التطبيــق، وفعاًل تحقق ذلك 
اليــوم فالعراق دخل في أتون صراع طائفي يهدد وحدته 
الجغرافية، ودولة الســودان أصبحت دولتين، األولى في 
الجنــوب وتربطها عالقات وطيدة مع )تل أبيب(، والثانية 
في الشمال يتم تدجينها عبر حصار أمريكي ظالم، وربما 
ينتظر هذا المصير العديد من الدول العربية واإلسالمية.

ثالثًا: عوامل متعلقة بالمجتمع الدولي.
هناك مصالح للدول الكبرى في بقاء دولة )إسرائيل( قوية 
متماســكة، ولعل أهم مالمح هذه المصالح هو التخلص 
من المشــكلة اليهودية في أوروبا، وغيرهــا، وبناء دولة 
فاصل بين آســيا وإفريقيا تشــكل عائق أمــام أي نهضة 
حضارية إســالمية، وبنــاء قاعدة عســكرية تحافظ على 

مصالح الدول الكبرى في منطقة الشرق األوسط.
ولكن ما هو السر وراء نجاح )إسرائيل(؟

أعتقد أن نجاح )إسرائيل( ناتج عن:
1.  ما يميز المشــروع الصهيوني عن غيره هو نجاحه في 
خلق معادلة معاكسة تقوم على أساس أن الرعايا اليهود 
في شــتى أنحــاء المعمورة هــم مكلفيــن بحماية ودعم 

ومساندة إسرائيل )أرض الميعاد(.

2.  غياب المشاريع واألفكار االستراتيجية العربية.
3. ضعف النظام اإلقليمي العربي وانشغاله في التحديات 

التي يعيشها.
4. دعم ومساندة الغرب للكيان الصهيوني.

5. اهتمــام )إســرائيل( بالصناعــة والتكنولوجيــا وعالم 
االتصــاالت والتنميــة وجــودة التعليم، كل ذلك مؤشــر 

لنجاح )إسرائيل(.
إن الفكر االســتراتيجي اإلســرائيلي في الشرق األوسط، 
فمن وجهــة نظري فإن أهــم ما يقوم به هو الســيطرة 
على مقدرات المنطقة، وتطويع القرار السياســي العربي 
واإلســالمي بما يخدم المصالح الصهيونية، ومنها قبول 

)إسرائيل( كدولة محورية في إقليم الشرق األوسط.
ولكــي تحقــق ذلك فــإن )إســرائيل( تســتثمر كل أوراق 
القوة التي تمتلكها في أفريقيا، وفي آســيا وأوروبا، فهي 
تستخدم الهيدروبوليتيكا للضغط على مصر والسودان، 
ويقصــد بالهيدروبوليتيــكا الرهانــات المائيــة مقابــل 
السياســة، وأيضًا مــن األدوات: المشــاريع االقتصادية، 
والدعم العســكري والمالي وغير ذلــك، والهدف الرئيس 
تســخير ذلك للمصالــح القومية لـ)إســرائيل(، ومن أهم 
المصالح القومية ضم منطقة األغوار، وهذا مؤشــر كاف 

لجدية نتانياهو في تنفيذ وعده االنتخابي.
Hossam555@hotmail.com

عنارص القوة 
اإلرسائيلية

د. حسام الدجني

أحمد المدلل

ال أحــد يختلــف بــأن كل مــا تريــده )إســرائيل( من 
الشعب الفلسطيني ومن الدول العربية واإلسالمية 
هــو مزيد من التفتــت والتفكك، ومزيد من التشــرذم 

واالنقسام، والضعف والهوان.

يف الذكرى الثالثة 
والخمسني للنكسة.. 

ماذا تبّقى؟؟
مرحلــة ســبقت فيها منظمــة التحريــر الكثير من 
األنظمــة العربيــة باالعتــراف بشــرعية العــدو عبــر 
اتفاقيــات ُوقعت بين صاحب الحــق الحقيقي والمحتل 

الغاصب.
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ليست المســألة في إعالن ضمّ أجزاء من الضفة 
وغور األردن، فسواء أعلنت حكومة العدو ضمّها 
ألكثر من ٣٠ في المئة من الضفة ووادي األردن، 
وفق الخرائط التي يجري تحضيرها، أم لم تُعلن، 
ويبدو أنها حســمت أمرها وبغطاء أميركي كامل، 
فمســألة موعد اإلعالن ليســت بهــذه األهمية، 
طالمــا أّن الكيــان الصهيوني قد حســم العديد 
من القضايــا، مثل »يهودية الدولــة« والقدس، 
والالجئين، وسجّل اختراقات على صعيد التطبيع 
مع الخليج والمغرب العربي. وظهر جليًا في إعالن 
»صفقة القــرن«، مــا تبّقى للفلســطينيين، من 
مســاحة جغرافية مقّطعــة األوصــال وعبارة عن 
كانتونات متفرّقة ومنتشــرة بيــن الضّفة وغزة، 
وفــوق ذلــك ما يحتاجــون إليه من تأهيــل، أربع 
ســنوات كحدّ أدنى، ليســتحّقوا إعــالن دولتهم 
العتيدة، كاسم على غير مسمى: كيان فلسطيني 
وظيفي يقوم أساســًا على الوظيفــة األمنية. بدأ 
ذلك مع أوســلو، وسيتعزّز مســتقباًل مع »صفقة 
القــرن«، كجــزٍء مــن العقيــدة األمنية لتشــريع 

االحتالل وحمايته.
إذا كان الكيان الصهيوني قد حســم أمره، وبات 
مشــروعه واضــح المعالــم، وهــو علــى أنقاض 
ما يســمى بحــّل الدولتيــن، كما روّجتــه طبقة 
أوســلو السياســية، على مدى أكثر من ربع قرن، 
باعتباره الحد األدنى المقبول. ويبدو أّن المحيط 
العربي في حال جهوزيّة كاملة لتقبّل وتســويق 
المخططــات األميركية، والخطوات اإلســرائيلية، 

ويتعامــل مــع مــا يجــري كمخرجــات منطقيــة 
لمقدمــات بــدأت منذ مــا قبــل مدريــد، عندما 
تصدّع الحــال العربي بعد احتالل الكويت، مرورًا 
بأوسلو وصواًل إلى ما ســمي بـ«الربيع العربي«، 
جرى خاللها تكســير وتدمير كّل حواجز الممانعة 
وخطــوط الدفــاع، وتفكيك منظومــات االجتماع 
العربــي الوطني والتضامن القومــي، في الثقافة 
والسياســة واالجتمــاع واالقتصاد، ولــو بحدّها 
األدنــى، حتّى بات الميدان فارغــًا ومهيًّأ لتقبّل 

كّل ما يُطرح.
المشهد الفلسطيني والعربي الراهن، بما أوجزناه 
أعــاله، يجعل فهــمَ ما يجري سلســًا ومســوّغًا 
منطقيًا، ألّن ما يُســمى بـ«صفقة القرن« ليست 
نبتًا شــيطانيًا، خــارج الزمان والمــكان، أو نتائج 
بدون مقدّمات، هي نتيجة ألداء سياســي، يكّثف 
إدارة الصــراع على مدى نصف قــرن من الزمان، 
وإن لم يتم التعامل مع ما يجري حاليًا من حســم 
ملفات القضية المركزية، بخطوات متسارعة من 
قبل الكيــان الصهيوني، وبغطــاء أميركي كامل 
وتواطؤ عربي وموقف باهت على الصعيد الدولي، 
بالقدر الكبير من الجدّ والمسؤولية والعمق، فإّن 

حالة العجز ستتعمّم وتتعمّق إلى حدّ االنتحار.
القاطرة أواًل

على الملك أن يحســم أمــره لإلطاحة بالمقوالت 
السيّئة الصيت »لسنا ملكيين أكثر من الملك«، 
أو »نقبل بما يقبل به الفلســطينيون«. أواًل، لكي 
تتمّكــن القاطرة مــن القيام بمهمّتهــا في جرّ 

القطــار، يجــب أن تكــون بوضع ســليم ومعافى 
وبكامــل طاقتهــا، ثانيــًا أن تكون على الســكة 
الصحيحــة، وفي االتجاه الصحيح، وإال فإن القطار 

قد يصل إلى حيث ال نريده أن يصل.
على الفلسطينيين أواًل حسم العديد من الملفات 
الداخليــة، وهــذه مقدمات الزمة حكمــًا، كمعيار 
للجديــة والمســؤولية التاريخية فــي التعامل مع 
ما يســمى »صفقة القرن«. هل »منظمة التحرير 
الفلســطينية« بخير؟ كمؤسســات وطنية جامعة 
ومرجعيــة عليــا ممثــاًل شــرعيًا وحيدًا للشــعب 
الفلسطيني، هل ما زالت حاماًل للمشروع الوطني 
الفلســطيني؟ هل مشــروعيّتها الشعبية ما زالت 
كمــا كانــت منذ عقــود، ما قبــل اتفاق أوســلو؟ 
أال تحتــاج هــذه المشــروعية إلى إعــادة اختبار، 
على مســتوى كل تجمّعات شــعبنا، فــي الداخل 
والخــارج؟ وهل تكفي االنتخابات التشــريعية في 
مناطق الســلطة، لتثبيــت هذه الشــرعية عوضًا 
عن المشــروعية؟ كما يُســوّق أحيانــًا. ال يمكن 
االســتناد فقط إلى المواقف الفصائلية في تأكيد 
مشــروعية المشروع الوطني، وبات من الضروري 
إزالة االلتباس في فهمنا لهذا المشــروع، فهناك 
مــن يصرّ على فهمه الخاص للمشــروع الوطني 
وحشره في أوسلو، وقد يشذبه الحقًا ليتناسب مع 
»صفقــة القرن«، في الوقت الــذي يعتبره آخرون 
معبّرًا عن تطّلعات وآمال الشعب الفلسطيني في 

كّل أماكن تواجده.
وألن شــرعية الفصائل ليست صكوكًا أبدية، هي 

أواًل وأخيــرًا رهنٌ بالقدرة المتغيّــرة والمتبدّلة 
لهذه الفصائل، على حمل تطّلعات وآمال الشعب 
الفلســطيني، وفقًا لظــروف ومعطيــات مرتبطة 
بمديات زمنيــة. الجدية والمســؤولية تقتضيان 
القــول بصراحة، إننــا نعيش في ظــروفٍ صعبة 
ومعّقدة، ويتراكم الفشــل ويتفشــى بعدم قدرة 
الطبقة السياســية بمجملها على إنهاء االنقسام، 
وتقديم بديٍل بــأدوات كفاحية جديد، وبتنا أمام 
وضــع التخبّط والفوضــى، وهوة شاســعة بين 
الفصائل وشرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.

وبيــن المنظمــة والســلطة، ال بــدّ مــن إظهار 
التخــوم، فــي كّل التفاصيل التي تكــرّر طرحها، 
وال داعي إلعادة سردها. وبين المنظمة و«حركة 
فتح«، كما وبين األخيرة والســلطة، بما تشــّكله 
من أجهزة ومؤسســات، مدنية وسياسية وأمنية. 
عندما تُقــرّر حكومة العدو تقديــم قرٍض مالي 
إلــى الســلطة، فإنها تظهر مــدى حرصها عليها 
وحاجتهــا إليها، وخصوصًا في هــذه الفترة التي 
تتحضّــر فيها )إســرائيل( التخاذ قــرارات كبيرة. 
وعندمــا تقبــل الســلطة القرض، فهي تكشــف 
الهامــش المحــدود الــذي تنــوي اللعــب فيــه، 
والخيــارات الممكــن أن تتخذهــا فــي مواجهــة 
قــرارات الضــم وخصــم مخصّصــات الشــهداء 
واألســرى، وغيرها من متطّلبات وشروط »صفقة 
القــرن«. وفي الحال الضبابــي المذكور مع غياب 
التخــوم، فإّن ذلك يــؤذي »فتح« قبل الســلطة، 

ويؤذي المنظمة قبل »فتح« والسلطة.

الســلطة  إلغــاء  خبــر  فلســطينيون  ســمع  أن  مــا 
الفلســطينية لالتفاقيات مــع الصهاينة حتى ظنوا أن 
برنامج المقاومة المسلحة ســيحل محل المفاوضات، 
فامتشــقوا الســالح وخرجوا إلــى الشــوارع يطلقون 

الرصاص ابتهاجا وتهديدا لالحتالل الصهيوني. 
خرج عدد من الذين يمتلكون ســالحا بسالحهم أمام 
الناس، وأخــذوا يطلقون النار في الهواء، ويفســرون 
بأنهم رجــال المقاومة الذين ســيواجهون اعتداءات 
الكيان الصهيوني، وهم الذين ســيحررون ويقيمون 
الدولة الفلســطينية. حصل هذا في عدد من المواقع 

في الضفة الغربية.
يبدو أن هؤالء المتحمســين لم يتعلموا الدروس من 
الماضي أيام كان رجــاالت الفصائل ومنظمة التحرير 
الفلســطينية يخرجون بســالحهم في شــوارع عمان 
وإربد وبيروت وصيدا مزهوين بســالحهم ويطلقون 
النار في الهواء دون حرص على تجنب إصابة مدنيين 

يقفون على شرفات بيوتهم. 
لقد اســتعمل رجــال الفصائل الفلســطينية الســالح 
للتظاهر والتمختر في الشــوارع واألزقة، واســتعرضوا 
عضالتهــم القتاليــة أمام النــاس، ولــم يبخلوا على 
أنفســهم بالصور التي انتشرت على المأل. كان هناك 
من صفق لمثل هذه االســتعراضات المســلحة وظن 

أنها درب مــن دروب الرجولة والتصميم، وكان هناك 
مــن رأى فيهــا انتقاصا مــن هيبة الدولــة المضيفة. 
وغيرهــم رأى فــي المســألة خدمــة أمنيــة لالحتالل 

الصهيوني.
ومــن تجربتنــا نحــن الشــعب الفلســطيني، هــذه 

االستعراضات تضر وال تنفع لألسباب اآلتية:
من هو الذي يحمل الســالح علنا فــي الضفة الغربية 
أمام أعين االحتالل وال يالحق االحتالل ســالحه؟ على 
األقل، لو لم يكن االحتالل متأكدا من أن هذا السالح 
لن يوجــه إليه لما تركه وشــأنه. االحتالل يالحق كل 
أدوات المقاومة بما فــي ذلك الحجر، وخبرتنا واضحة 
تمامــا أن االحتــالل يالحــق ســالح المقاومــة ويأمر 
الســلطة الفلسطينية بمالحقته، لكنه ال يالحق سالح 
االســتعراضات والمناســبات مثل األعــراس أو خروج 
سجين من السجن، وال يالحق سالح المشاجرات بين 

الناس. 
ما دام الســالح استعراضيا، ويهدف إلى إرهاب الناس 
وصناعة الفوضى في الشــارع الفلسطيني، ويستعمل 
بغــرض تحقيق مصالح شــخصية وحســم شــجارات 
عائلية فإن االحتالل ينام مرتاحا. هناك ســالح وطني 
مقاوم، وهناك ســالح غيــر وطني وغير مقــاوم، وهو 
سالح تواكب انتشــاره مع ارتفاع منسوب الخصومات 

الداخلية بين الناس والتي نســميها في بالد الشــام 
الطوشات.

يستفيد االحتالل من هذه االستعراضات من حيث أن 
صور المســلحين تنتشــر، وبالتالي تتراكم معلومات 
االحتــالل عن األفــراد المســلحين، علما أن الســالح 
المرخص يمر عبر الدوائر األمنية الصهيونية، وال يتم 
ترخيصــه إال بعــد التأكد بأن حاملــه ال ينوي مقاومة 

الكيان الصهيوني. 
وهــذا األمر شــأنه شــأن المهرجانات التــي تقيمها 
الفصائل الفلســطينية على مرأى من قوات االحتالل. 
هي تقيم المهرجانات إلظهار قوتها أو لتثبيت نفسها 
أمام الشــعب الفلســطيني، لكن االحتالل يتعرف على 
أفرادهــا ومختلــف مكوناتهــا السياســية والثقافيــة 
واألمنية. هي مهرجانات تؤســس لالختراقات األمنية 
الصهيونية ولتمكين الصهاينة من اغتيال األشخاص. 
وهــذا شــأن التظاهر بالســالح. فــإذا كان هناك من 
يحمــل ســالحا لم يكن مســجال لــدى الصهاينة فإن 
التظاهر يؤدي إلى إدخاله سجالت المراقبة والمتابعة.
مــن المعروف أن المجتمع الفلســطيني ومؤسســاته 
الرســمية وغيــر الرســمية مخترقــة أمنيــا مــن قبل 
االحتــالل، وال يصعب علــى االحتالل زرع جواسيســه 
ووكالئــه في صفــوف المســلحين والمشــاركين في 

المهرجانــات لنقل تفاصيل المشــاركة ألجهزة أمنه. 
هذا أمــر معروف ويثير التســاؤل حول هــؤالء الذين 
يصنعون من أنفســهم أبطــال مقاومــة. ويكفي أن 
الشخص يحمل ســالحا أمام العدو لكي يصبح موضع 

شك أمني ووطني.
هذا ينطبق على سالح السلطة الفلسطينية المرخص 
صهيونيــا، والذي وصفــه دايتون أمــام الكونغريس 
األمريكــي بأنــه ســالح غيــر قاتــل. ووفــق المعايير 
الوطنية، ال ســالح الســلطة الفلســطينية شرعي، وال 
ســالح المهرجانات والمناســبات والطوشات. السالح 
الشــرعي الوحيد المنســجم مع المعايير الوطنية هو 

سالح المقاومة باألخص سالح غزة.
وهنــا يجــب أن أؤكــد علــى أن التظاهــر بالســالح 
واســتعماله في غيــر مواضعه كان أحد أهم أســباب 
الهزائم الفلســطينية المتتالية. وفق منظمة التحرير 
وهــي  إحصاؤهــا  يصعــب  انتصاراتنــا  والفصائــل، 
االنتصــارات الوهمية التي أوصلتنا إلــى ما نحن فيه 
من تردّ للقضية الفلسطينية ووهن الثقافة الوطنية. 
المقاوم الحقيقي يعمل ســرا، يحتفظ بســره لنفســه 
فقــط، وال يطلــع عليــه أحد مهمــا كان مقربــا. قوة 
المقاومة ونجاحها في ســريتها وفشلها في فهلوتها 

وارتجاليتها واستعراضاتها.

فلسطينيون يف الضفة 
يتظاهرون بالسالح

الســلطة  ســاح  ال  الوطنيــة،  المعاييــر  ووفــق 
المهرجانــات  ســاح  وال  شــرعي،  الفلســطينية 
والمناســبات والطوشــات. الســاح الشــرعي الوحيــد 
المنســجم مــع المعايير الوطنية هو ســاح المقاومة 

باألخص ساح غزة.

منظمة التحرير الفلسطينية.. 
املراجعة املمنوعة 
والخيارات املستبعدة

نضال عبد العال 
األخبار اللبنانية 

د. عبد الستار قاسم
عربي 21

بخيــر؟  الفلســطينية«  التحريــر  »منظمــة  هــل 
كمؤسســات وطنية جامعة ومرجعية عليا ممثًا 
شــرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني، هل ما زالت حامًا 

للمشروع الوطني الفلسطيني؟ 

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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طرابلس/ وكاالت:
اســتعادت قوات حكومــة الوفــاق الوطني 
الليبية المعترف بها من قبل األمم المتحدة 
أمــس الســيطرة على مدينــة ترهونة على 
بعد 90 كلم جنوب شرق العاصمة طرابلس 
والمعقل األخيــر للقوات الموالية للمشــير 

خليفة حفتر في غرب البالد.
وتأتي اســتعادة ترهونة عقب أقل من يوم 
واحد على استعادة السيطرة على طرابلس 
وضواحيها بالكامل، بعد تمّكنها من إخراج 
قــوات حفتر من جنوب العاصمة، إثر معارك 

استمرّت أكثر من عام.
وقال العقيد محمد قنونو، المتحدث باســم 
قــوات حكومة الوفــاق في بيــان صحافي، 
»قواتنا البطلة ســيطرت على كامل مدينة 
ترهونة، ودحرت مليشيات حفتر اإلرهابية«.
وأضاف قنونو »نوجــه تعليماتنا إلى قواتنا 
فريــق  بتكليــف  داخــل مدينــة ترهونــة، 
لتمشــيط المنطقــة بحثــا عن أي ســجون 
ســرية أو مقابر، للكشف عن مصير عشرات 
المخطوفيــن أو المفقودين مــن أبناء ليبيا 
في المواجهات مــع العناصر اإلجرامية التي 

كانت تسيطر على المدينة«.
ولم تصدر قوات حفتر أي تعليق رسمي عن 

خسارتها المدينة.
غيــر أن اللواء أحمد المســماري، المتحدّث 
باســم قــوّات حفتــر قــال في بيان مســاء 
الخميــس، »نُعلن إعــادة تمركــز وحداتنا 
خــارج طرابلس، مع شــرط التــزام الطرف 

اآلخــر وقف إطــالق النــار، وفي حــال عدم 
ســتقوم  العامــة  القيــادة  فــإّن  التزامــه، 
باســتئناف العمليات وتعّلق مشــاركتها في 

لجنة وقف إطالق النار«.
ونشــرت مواقع إخبارية صورا تظهر انتشار 
قــوات حكومة الوفاق داخــل أحياء ترهونة، 
وســيطرتها على معســكرات سالح ضخمة 

تحتوي على دبابات ومدرعات وآليات.

وفي أول رد فعل على اســتعادة كامل غرب 
ليبيا، أكد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق 
الوطني، أن المعركة لن تنتهي ومســتمرة 

حتى السيطرة على ليبيا بالكامل.
وأوضــح في تدوينة نشــرتها قوات حكومة 
علــى  الرســمية  صفحتهــا  علــى  الوفــاق 
فيســبوك، »معركتنــا مــا زالــت مســتمرة 
وعازمون على بســط ســيطرة الدولة على 

كافــة أراضي ليبيا. ... ال تنــازل عن تطبيق 
العدالــة والقانون لمحاســبة كل من اقترف 

جرائم بحق الليبيين«.
كما دعا وزير داخليته، فتحي باشــاغا، كافة 
المــدن التي تقع تحت ســيطرة قوات حفتر 

بالعودة إلى شرعية الدولة.
وقال باشاغا »على أهالي المدن المختطفة 
مــن هــذا المشــروع االنتفــاض لتجنيــب 

مدنهم الحرب، والعودة لشرعية الدولة«.
ترهونــة  علــى  الســيطرة  إعــالن  وعقــب 
واســتعادة حكومة الوفاق كامل غرب ليبيا، 
تلقى السراج اتصااًل هاتفيًا من المستشارة 
األلمانيــة أنغيال ميركل، تناول مســتجدات 
األوضاع العســكرية والسياســية في ليبيا، 

بحسب بيان صحفي.
وأكــدت ميركل »حرص ألمانيــا على تنفيذ 
مخرجــات مؤتمــر برلين، والعودة للمســار 
السياســي واســتعدادها لدعم هذا المسار، 
كمــا أكــدت الحرص علــى أمن واســتقرار 

ليبيا«.
من جانبه أكد الســراج أن »ال حل عســكريًا 
لالزمــة الليبية«، الفتا إلــى أن حكومته لم 
تجــد »شــريكًا حقيقيًا للســالم وال للعملية 

السياسية«.
ومنذ إطالق حكومة الوفاق الوطني عمليّة 
»عاصفة السالم« مدعومة بطائرات تركيّة 
بــدون طيّار نهايــة آذار/مــارس الماضي، 
نجحت في اســتعادة الســيطرة على قاعدة 
»الوطية« الجوّية االســتراتيجيّة على بعد 

140 كلم جنوب غرب طرابلس.

وسبقت ذلك استعادة مدن الساحل الغربي، 
لتكــون المنطقــة الممتدة مــن العاصمة 
طرابلس غربًا وصــواًل إلى معبر راس جدير 
الحدودي مــع تونس، تحت ســيطرة قوات 

حكومة الوفاق الوطني بالكامل.
وأدت المواجهات إلى ســقوط مئات القتلى 

ونزوح أكثر من 200 ألف شخص.

واشنطن/ األناضول:
حــث الرئيس األمريكي دونالــد ترامب، أمس، حكام 
الواليــات على اســتدعاء الحرس الوطنــي لمواجهة 
المظاهرات التي تجتاح البالد منذ مقتل جورج فلويد.
وقــال ترامب، فــي تصريح بالبيت األبيــض: »أقترح 
على بعض هؤالء الحكام الذين يبالغون في الفخر، ال 
تغتروا، أنجزوا المهمة، ســيكون عملكم أفضل كثيرا 
في النهاية باستدعاء الحرس الوطني«، بحسب موقع 

»إن بي سي نيوز« المحلي.
وأضاف قائال: »عليكم أن تسيطروا على الشوارع.. ما 

كان ينبغي لكم أن تدعوا هذا يحدث«.
واألربعاء، أعلن وزير الدفاع مارك إســبر، عدم تأييده 
لمقتــرح الرئيس ترامب، اســتخدام قانــون التمرد، 
لمواجهــة االحتجاجــات ضد مقتل فلويــد، المواطن 
األمريكي ذي األصول اإلفريقية على يد شرطي، قبل 

أيام.
وقال إسبر، في مؤتمر صحفي، إنه »ال يؤيد استخدام 
قانون التمرد«، الذي يســمح للرئيس بنشــر القوات 

المســلحة وقــوات الحــرس الوطنــي الفيدرالية في 
ظروف معينة.

وفي السياق، شدد إسبر على ضرورة معاقبة الضباط 
المتورطين في مقتل فلويد.

وحول فض الشرطة األمريكية لالحتجاجات في ساحة 
»الفاييت« قرب البيت األبيض، اإلثنين، قال إسبر إن 

القرار »ليس عسكريا، بل مسألة إنفاذ للقانون«.
وتابــع قائــاًل: »المؤسســة العســكرية أدت اليمين 
لحماية حقوق المواطنين، وهو األمر الذي يميز بلدنا 

وألجله نقاتل ونموت«.
والخميس، أعلن الناشــط من أجــل الحقوق المدنية 
القــس آل شــاربتون، في حفــل تأبين فلويــد، الذي 
تسبب شرطي بوفاته خالل اعتقاله ما أثار احتجاجات 
هائلة، أن الوقت قد حان لمحاســبة الشــرطة، قائال: 

»ارفعوا ركبكم عن أعناقنا«.
ومنذ 26 مايو/ آيار الماضي، تشهد الواليات المتحدة 
احتجاجات على مقتل فلويد، تحولت الحقا إلى أحداث 

عنف بين المحتجين والشرطة.

الدوحة/ وكاالت:
قــال وزير الخارجية القطــري، محمد بن عبد الرحمن آل 
ثانــي، إن بالده منفتحــة على أي حوار، يســفر عن حل 

األزمة الخليجية، التي دخلت عامها الرابع.
وقال آل ثانــي في حوار مع قناة الجزيرة، أمس، إن قطر 
منفتحة على الحوار، »ومــن يتقدم بخطوة نتقدم نحن 

بعشر خطوات«.
ولفت إلى أن هنالك مبــادرة مطروحة لحل األزمة، وإن 
األجواء حولها إيجابية، دون أن يقدم أي تفاصيل عنها.

وعــن الحــوار العــام الماضــي مــع المملكــة العربيــة 
الســعودية، قال آل ثاني إنــه كان إيجابيا، ولكنه توقف 

دون أن تعرف قطر األسباب.
في وقت ســابق، جددت قطر استعدادها للحوار مع دول 
مجلــس التعاون الخليجي، من أجل إنهاء األزمة القائمة 
بنــاء على حصار قطر، لكنها أكدت أن الدوحة أقوى بعد 

3 سنوات على فرضه.
وقــال مديــر المكتــب اإلعالمــي فــي وزارة الخارجيــة 
القطريــة، أحمد بــن ســعيد الرميحي إن الحــوار الذي 

تنشــده قطــر مــع دول المجلس، يجــب أن يكون »في 
إطار ميثاق على أســس أربعة، وهي االحترام المتبادل، 
والمصالــح المشــتركة، وعــدم اإلمــالء في السياســة 

الخارجية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدوله«.
وأضــاف: »قطر أقوى من أي وقت مضى رغم مرور ثالث 

سنوات على الحصار الجائر«.
وتأتــي تصريحات الرميحي، مع دخــول األزمة الخليجية 
عامها الرابع، أمس، على خلفية قطع كل من السعودية 

واإلمارات والبحرين ومصر عالقاتها مع قطر.
وعــزا المســؤول القطري نجــاح بالده فــي التعامل مع 
الحصار إلــى »توجيهــات األمير تميم بــن حمد ونهج 

الدولة الهادئ والحازم في إدارة األزمة«.
علــى جانب آخــر، قال وزيــر الدولة اإلماراتي للشــؤون 
الخارجية، أنور قرقاش في تغريدة على تويتر »ال أرى أن 
أزمــة قطر في ذكراها الثالثة تســتحق التعليق، افترقت 
المســارات وتغيّر الخليج وال يمكن أن يعود إلى ما كان 
عليه«. وبحســب قرقاش فإن »أســباب األزمة معروفة، 

والحّل كذلك معروف وسيأتي في أوانه«، كما قال.

بغداد/ األناضول:
طالب آالف المتظاهريــن في محافظة ذي قار 
جنوبي البــالد، أمس، حكومة رئيــس الوزراء 
مصطفى الكاظمي اإليفاء بتعهداته بمحاكمة 

قتلة المتظاهرين وإجراء انتخابات نزيهة.
وتجمــع المحتجــون العراقيــون في »ســاحة 
الحبوبــي« وســط مدينــة الناصريــة مركــز 
محافظــة ذي قــار، كان بينهم أبنــاء ووجهاء 
العشــائر. ورفــع المتظاهــرون صور عشــرات 
القتلــى مــن زمالئهم المحتجيــن قضوا على 

مــدى األشــهر الماضيــة خــالل االحتجاجات 
ضــد الحكومة والطبقــة السياســية الحاكمة 

المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.
وقــال ياســر الحديــدي، وهــو أحد ناشــطي 
تظاهــرات ذي قــار، فــي اتصــال هاتفــي مع 
تجمعــوا  المتظاهريــن  آالف  إن  األناضــول، 
في ســاحة الحبوبــي متحدين حظــر التجوال 
المفروض للوقاية من فيروس كورونا إليصال 

مطالبهم إلى حكومة الكاظمي.
وأضــاف أن »الكاظمي تعهد مــرارًا بمحاكمة 

قتلــة المتظاهريــن، إال أننا لم نر شــيئًا على 
أرض الواقــع«، متوعــدًا بالقــول، »بإمكاننــا 
إســقاط حكومة الكاظمي على غــرار حكومة 

سلفه )عادل( عبد المهدي«.
وقــال محتــج آخــر يدعى ماجــد عبــد الغفور 
لألناضــول: »نطالب بإجــراء انتخابات مبكرة 
نزيهــة، وتقديــم المتورطيــن بالفســاد إلى 
المحاكم، وتعيين مســؤولين محليين أكفاء ال 

يرتبطون باألحزاب«.
أن تهتــم  الحكومــة  وأضــاف: »نريــد مــن 

المســؤولين  امتيــازات  وتقلــص  بالفقــراء، 
لتحقيق العدالة«.

وكان الكاظمي قد قرر في 9 أيار/مايو الماضي، 
أي بعد يومين من منح الثقة لحكومته، إطالق 
سراح جميع المتظاهرين المعتقلين، وتشكيل 
لجنة للتحقيــق في أعمال العنــف التي رافقت 
االحتجاجات الشــعبية وخلفت 600 قتيل على 

األقل معظمهم من المتظاهرين.
وبدأت االحتجاجات في أكتوبر/تشــرين األول 
2019 ضــد الحكومــة والطبقــة السياســية 

الحاكمــة قبل أن تتوقــف منتصف مارس/آذار 
جراء قيود كورونا.

واســتأنف المتظاهرون احتجاجاتهم على نحو 
محدود بعــد منتصف أبريل/نيســان الماضي 
عقــب تخفيف القيود للضغــط على الكاظمي 

لإليفاء بتعهداته.
ونجحــت االحتجاجات في اإلطاحــة بالحكومة 
الســابقة برئاســة عــادل عبد المهــدي الذي 
استقال من منصبه في مطلع ديسمبر/كانون 

األول 2019.

آالف العراقيين يتظاهرون للمطالبة بمحاكمة قتلة المتظاهرين

ترامب لحكام الواليات: الحرس الوطني 
سيحكم السيطرة على الشوارع

وزير خارجية قطر: هناك مبادرة لحل 
األزمة الخليجية واألجواء حولها إيجابية

حكومــة الوفـــاق تستعيــــد "ترهونــــة"
 آخر معقل لقوات حفتر في غرب ليبيا

احتفال قوات حكومة الوفاق الليبية بتحرر مدينة ترهونة أمس    ) األناضول(
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وأكــد االختصاصي االقتصــادي د. نصر عبد 
الكريــم، أن هيمنة االحتــال على االقتصاد 
االنفــكاك  ويصعــب  عميقــة  الفلســطيني 
الكامــل، لذلــك نجد الفشــل فــي محاوالت 
الســلطة، وهو ليس وليد اليــوم وإنما منذ 

دوم السلطة.
وقــال عبــد الكريــم لصحيفة »فلســطين« 
هناك تداخل كبير في األنشــطة االقتصادية 
الفلســطينية - اإلســرائيلية، ومــن الصعب 
اآلن االنفــكاك بعد مرور 25 عامــًا من عمر 
الســلطة، حيث تمكــن االحتــال من جعل 
السوق الفلسطيني يعتمد بنسبة كبيرة جدًا 
على انتاجه، وحارب أي محاوالت فلســطينية 
لانعتــاق من هذه الهيمنة، وذلك بتقويض 
أي تعامات فلســطينية مع المحيط العربي 

أو الدولي تتم بمعزل عنه.
وشــدد علــى أن ســرقة االحتــال للمــوارد 
بالمعابر  وتحكمــه  الفلســطينية،  الطبيعية 
والحدود، من المقومات االقتصادية المهمة 
التي تعذر علــى الفلســطينيين االنفراد في 

قراراتهم االقتصادية.
وانتقــد عبــد الكريــم سياســات الســلطة 
االقتصاديــة الخاطئــة منذ انشــائها، والتي 
أسقطت من اهتماماتها القطاعات االنتاجية 
الســلطة  أن  مبينــا  والصناعــة،  كالزراعــة 
تضع ميزانية محدودة لتلــك القطاعات من 
موازنتها العامة مقارنــة بالمخصص الكبير 

الموجه للقطاع األمني والرواتب.
وشــدد عبد الكريم على أن تقوية االقتصاد 
الوطني وتعزيزه يحتــاج إلى جهود مضنية، 
والعمــل علــى مكافحة هــدر المــال العام، 

والتصدي للفساد دون هوادة.

وأكــد االختصاصــي االقتصــادي د. هيثــم 
دراغمــة، أن بقاء اتفاق باريــس االقتصادي 
دون أي تعديل هو من أشد المعضات التي 
تواجــه الفلســطينيين، وأن االحتال يعطي 
ظهــره فــي كل مرة تطلــب فيها الســلطة 
التعديــل ألنها تجد في ذلــك محاولة خروج 
مــن دائــرة الســيطرة والقدرة علــى اتخاذ 

القرار.
وقال دراغمة لصحيفة »فلسطين«: إن اتفاق 
»أوســلو« كبل تعاماتنا، فنحــن ممنوعون 
مــن تعامــل تجــاري إال بموافقــة االحتال، 
اليوم ال نستطيع االنفكاك لعدم وجود معابر 
أو ســيطرة علــى الحدود، أو عاقــات دولية 

تجارية، أي أنه ال يمكن االبتعاد عن االحتال 
إال باتفاق دولي جديد.

وأضــاف: أن الفلســطينيين بــا شــك أمام 
هــذه العراقيــل مكرهون علــى التعاطي مع 
االقتصاد  اإلســرائيلي  لغياب البدائل، الفتا 
إلى أن الصادرات اإلســرائيلية الســنوية إلى 
الفلســطينيين تقدر بــ)3.3( مليارات دوالر، 
في حيــن أن الفلســطينيين يصــدرون إليه 
)875( مليــون دوالر ســنويا، وهــذه األرقام 

مؤشــر كبيــر علــى هيمنــة االحتــال على 
اقتصادنا.

»بروتوكــول  أو  باريــس  اتفاقيــة  وتعتبــر 
باريس« جزءًا من اتفاق أوسلو الذي وقع عليه 

عام 1994 لتنظيم العاقات االقتصادية بين 
السلطة الفلســطينية واالحتال اإلسرائيلي 

على أن تنتهي االتفاقية عام 1999.
وحــث االختصاصــي دراغمــة علــى أهميــة 
توجيه االنفاق نحو المنتجات الوطنية بهدف 
تعزيزهــا فــي الســوق المحلــي، والتي على 

إثرها توفر فرص عمل.
ودعــا دراغمــة الســلطة إلى إعــادة صياغة 
العاقــة مع المانحيــن العــرب واألوروبيين 
والبحث عن ممولين جدد، في ظل محاوالت 
االحتــال المتكررة  قرصنــة أموال المقاصة 
التــي تعتمد الســلطة فيها علــى %70 من 

نفقاتها.

إطالق مشروع 
مناصرة الحقوق 
البيئية في غزة

غزة/ فلسطين:
البيئيــة  المنظمــات  شــبكة  أطلقــت 
الفلســطينية وبتمويــل مــن مؤسســة 
هينــرش بل األلمانية– مكتب فلســطين 
الحقــوق  »مناصــرة  مشــروع  واألردن، 
البيئيــة في غزة خــال جائحــة كوفيد- 
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ويهدف المشروع إلى الدفاع عن الحقوق 
البيئيــة في غــزة وإبراز القضايــا البيئية 
التي تشــكل خطــرًا مباشــرًا علــى حياة 
اإلنسان أثناء الوباء، مع التركيز على النوع 
االجتماعي والخروج بتوصيات لاستجابة 

الفورية مع الجهات ذات العاقة.
وقالت الشــبكة، فــي بيان، أمــس، إنها 
حرصت منذ تأسيسها على حشد وتوحيد 
الجهــود مــن أجــل الدفاع عــن الحقوق 
البيئيــة والتصدي لانتهاكات ضد البيئة 
الفلســطينية، من خال حمات الضغط 
والمناصــرة في قضايــا بيئيــة مختلفة، 
كما عملت على رفع الصوت الفلســطيني 

المطالب بتحقيق العدالة البيئية.
وأضافت أنها ستعمل خال هذا المشروع 
علــى تســليط الضــوء علــى قضيتيــن 
رئيســيتين وهما: آثار التلــوث البيئي في 
غزة علــى الصحة وعاقتها بوباء كورونا، 
وســيتناول ضعــف المجتمــع فــي هــذه 
الظــروف والخروج بتوصيات إليجاد حلول 
حول كيفية مساعدة المجتمعات على أن 

تعيش في ظروف صحية أفضل.
وذكرت أن القضيــة األخرى وهي ضرورة 
النضال مــن أجل الســيادة علــى الغذاء 
واستكشــاف البدائــل والحلــول الممكنة 

قصيرة األجل.
وأكدت منســقة الشــبكة عبير البطة أن 
البيئــة فــي قطاع غــزة تواجــه تحديات 
هائلة جراء اســتنزاف الموارد المحدودة، 
والتلوث الشــديد في عناصرهــا، ويحول 
الحصــار المســتمر منذ ثاثة عشــر عامًا 
فضــا عــن الحــروب دون منــح ســكان 
غــزة الحق في الحيــاة والغــذاء والصحة 

ومستوى معيشي الئق.

بريطانيا تدعم السلطة بـ20 مليون 
جنيه استرليني لمواجهة كورونا

لندن/ فلسطين:
أفادت بعثة فلســطين لدى المملكة المتحدة، بأن الحكومة البريطانية أعلنت 
عن تقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لمساعدة 

السلطة الفلسطينية في مواجهة وباء كورونا وتبعاته الصحية واالقتصادية.
جــاء ذلك في إعــان لوزيــر الدولــة البريطاني للشــؤون الخارجيــة جيمس 
كليفرلــي، أمس، خــال لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنــس مع رئيس حكومة 

رام اهلل محمد اشتية.
وأعرب ســفير السلطة في لندن حسام زملط، عن شكره للحكومة البريطانية 
على دعمها المالي لتعزيز قدرة السلطة على التعامل مع تبعات أزمة كورونا.

االتصاالت تحذر الشركات من 
التطبيع عبر قطاع التكنولوجيا

رام اهلل/ فلسطين:
حذرت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات برام اهلل، الشركات العاملة في 
األراضي الفلســطينية من االنزالق في وحل التطبيع مع االحتال اإلسرائيلي، 

عبر قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأعلنت الوزارة، في بيان، أمس، ســعيها لتوفير فرص عمل من خال مشروع 

وصل مراحله األخيرة، بتمويل من البنك الدولي.
وأشــادت الوزارة بدور الشركات الرافضة للتطبيع "دون التساوق مع االغراءات 
المادية الزائلة"، معبرة عن فخرها بالكفاءات الفلسطينية في قطاع االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات.

طوكيو/ وكاالت:
نيســان  شــركة  تســتدعي  الرابعــة،  للمــرة 
اليابانية مئات اآلالف من الســيارات متوسطة 
الحجم إلصاح مشــكلة مزعجة في المزالج قد 
تســمح بفتح غطاء محرك الســيارة أثناء حركة 

السيارات.
ويغطي االســتدعاء األخير، وهو فــي الواليات 
المتحدة وكندا، ما يقرب من 1.9 مليون سيارة 
»ألتيما«، ويتضمن ســيارات مــن طرازات عام 
2013 حتى عام 2015 تم اســتدعاؤها سابًقا، 

كمــا تم توســيعه ليشــمل ســنوات النموذج 
2016 حتى 2018.

وقالت نيسان سابًقا إن الطاء يمكن أن يتقشر 

فيينا/ فلسطين: 
قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«، 
أمــس، إنها أعــادت جدولــة مؤتمرهــا الـ 179 
واجتماعــا آخر لتحالف »أوبــك+«، ليكون اليوم 

السبت.
وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت ســابق، عقد 
مؤتمرهــا واجتماع التحالف فــي الفترة بين 9 - 

10 يونيو/ حزيران الجاري.

من مزالج غطاء المحرك الثانوي، مما يكشــف 
المعدن العاري. بمرور الوقت، يمكن أن يصدأ 

المعدن ويتسبب في فتح المزالج الثانوي.
وأوضحــت الشــركة اليابانيــة أنــه إذا لم يتم 
إغــاق المــزالج الرئيســي وكانت الســيارات 
مندفعة، فقد ال يمســك المزالج الثانوي غطاء 
المحرك ألسفل حسب التصميم، وفق ما نقلت 

»أسوشيتد برس«.
وتم اســتدعاء بعض السيارات عام 2014، مع 
اســتدعاء آخر في عام 2015، وكاهما تضمن 
إصاح رافعة وتعديل وتليين المزالج الثانوية. 
وفي اســتدعاء عام 2016، اســتبدلت نيســان 

المزالج بأخرى جديدة.

وذكرت المنظمة، في بيان، أمس، أنه من المقرر 
اآلن عقد االجتماع 179 لمؤتمر أوبك واالجتماع 
الوزاري الحادي عشــر لألوبك وغير األعضاء فيها 
والــذي كان مقــررا عقدهمــا فــي 9 و 10 يونيو 

2020، إلى اليوم السبت، عن طريق الفيديو.

وتسعى السعودية وروســيا، أكبر منتجي النفط 
في التحالف، لتمديــد تخفيضات تقترب من 10 

مايين برميل يوميا لما بعد يونيو الجاري.

وتقول الشركة إن لديها 16 تقريرًا عن حوادث 
أو إصابات طفيفة بسبب المشكلة، جميعها في 
السيارات التي لم تحصل على مزالج االستبدال. 
وقالت نيســان إنه ال توجــد تقارير عن حوادث 

في السيارات ذات المزالج الجديد.
وقررت الشركة إجراء استدعاء آخر بما في ذلك 
جميع ســيارات ألتيما من عام 2013 حتى عام 
2018 بعــد ورود عدد صغير من التقارير حول 

فتح غطاء المحرك بشكل غير متوقع. 
وقالت الشــركة اليابانية إنه إذا لم يتم إغاق 
المزالــج األولية، فيمكــن أن تتراكم الملوثات 
علــى المزالج الثانويــة الجديــدة دون صيانة 

منتظمة، مما يتسبب في فشلها.

وبــدأ تحالف )أوبــك+( بخفض اإلنتــاج بمقدار 
9.7 ماييــن برميل يوميا اعتبــارا من مايو/ أيار 
الماضي ولمدة شــهرين، يتبعه تقليص خفض 
اإلنتــاج إلــى 8 مايين برميل يوميــا يبدأ مطلع 

يوليو حتى نهاية 2020.
وينفذ التحالف تقليصــا ثانيا على خفض اإلنتاج 
إلى 6 ماييــن برميل، يبدأ تنفيذه مطلع 2021 

حتى نهاية أبريل/ نيسان 2022.

نيسان تستدعي 1.9 مليون سيارة بعد "مشكلة مزعجة"

"أوبك" تبحث اليوم تمديد خفض إنتاج النفط 

لمـــــاذا تفشــــل محـــاوالت حكومـــــــة اشتيـــــــة 
باالنفكـــــاك االقتصــــــادي عـــــــــن االحتـــــــــالل؟

غزة/ رامي رمانة:
بيــن الحين واآلخر، تصعد حكومة اشــتية بقرارات في محاولة 
لانفــكاك االقتصــادي عــن االحتــال اإلســرائيلي، وبعــد أيام 
قليلة تتراجع عن قرارات وتخرج بأخرى أقل حدة، وكأنها تصعد 
الشــجرة وال تعــرف طريقــًا للنــزول، فلمــاذا تفشــل محاوالت 
الحكومــة في االنفــكاك االقتصادي؟ مختصــون اقتصاديون 

أرجعــوا فشــل المحــاوالت إلــى هيمنــة االحتال اإلســرائيلي 
– بحســب اتفــاق أوســلو - علــى المــوارد والمعابــر والحــدود 
الفلسطينية، وبسط ذراعه على األسواق المحلية، وما يقابل 
ذلــك من تقصيــر حكومي وتهميش في دعــم اإلنتاج الزراعي 
والصناعي، وعدم اعطاء اهتمام كاٍف إلنشاء مشاريع تنموية 

ومناطق صناعية، فضًا عن سوء إدارة المال العام.



أساليب تربوية

م. عماد شحادة صيام

ِذيَن آَمُنــوا ِمنُكْم  ــُه الَّ رفــع اللــه قــدر الُعلماء فقــال: }  َيْرَفِع اللَّ
ِذيــَن ُأوُتــوا اْلِعْلــَم َدَرَجــاٍت{، ولتوصيــل المعلومــة ســواء  َوالَّ
كانــت علميــة أو تربويــة فإّن األمر يحتاج إلى أســاليب نافعة 
م رسول الله )صّلى الله عليه  يتحقق بها المطلوب، ولقد علَّ
وسّلم( كل المعلمين والتربويين على مّر العصور، وأرشدهم 

إلى تلك األساليب ومنها: 
*الترحيــب والحفــاوة بطــاب العلــم: فقــد جــاء صفــوان بــن 
عّسال فقال: »إني جئت أطلب العلم«، فقال له رسول الله 
)صّلــى اللــه عليــه وســّلم(: »مرحبــًا بطالب العلــم، إن طالب 
العلم لتحفه المائكة بأجنحتها، ويركب بعضهم بعضًا حتى 

يبلغوا السماء الدنيا من حبهم لما يطلب«.
*التشجيع والثناء: فعندما قال: »نعم الرجل عبد الله لو كان 
يقوم من الليل«، جعلت عبد الله بن عمر يقوم الليل طوال 

عمره وال ينام إال قليًا.
التدرج في التعليم: عندما أرسل معاذ بن جبل لليمن أرشده 
أن يتــدرج فــي دعوتــه لهــم بــأن يدعهــم لشــهادة أن ال إلــه 
إال اللــه وأنَّ محمــدًا رســول الله، فإن أطاعــوا فليدعهم إلى 

فريضة الصاة، ثم الصدقة...
*التشــويق باألســئلة وعــدم التلقيــن: كان غالبــًا مــا يســأل 
ويتــرك الصحابــة يفّكــرون فــي الجــواب تشــويقًا للمعلومــة 
المطلوبــة، فســأل مــرة عــن شــجرة ال يســقط ورقهــا وهــي 
كالمؤمــن، فأخــذوا يفكــرون ويفكــرون حتــى قــال لهــم إنها 

النخلة وهي كالمؤمن كل ما أخذت منه نفعك.
*ضــرب األمثلــة: فقــال: »مــا الدنيــا في اآلخــرة إال كما يضع 
أحدكــم إصبعــه في اليــم فلينظر بما ترجــع؟«، وقال: »مثل 
الجليــس الصالــح والجليــس الســوء، كحامــل المســك ونافخ 

الكير«....
*وســائل اإليضــاح: كان عــادة مــا يمســك عــودًا ويرســم بــه 
خطوطــًا توضح الفكــرة، وكان ينتهز بعض المواقف المرئية 
مثــل الجــدي الميــت الذي طلب من الصحابة أن يشــتروه أو 
يأخذوه فقالوا وما نصنع به؟! فقال لهم: للدنيا أهون على 
اللــه مــن هــذا عليكــم«، وكان يســتخدم أســلوب القصــص، 

والترغيب والترهيب ...
ــص لــه فــي  *الحــوار واإلقنــاع: عندمــا طلــب شــاب أن ُيرخِّ
الزنــا، لــم يزجــره ولم يذكر آيات من القرآن بــل قال له: أترضاه 
ألمــك؟ أترضــاه البنتك؟أترضــاه ألختــك؟ أترضــاه لعمتــك؟ 
أترضــاه لخالتــك؟ وكان الشــاب فــي كل مرة يقــول: ال والله 
فديتــك نفســي، فقــال لــه رســول اللــه: »وكذلــك النــاس ال 

يرضونه ألمهاتهم وبناتهم...«
*الرفــق مــع المخطئين: قال معاويــة بن الحكم، بينما ُأصلي 
مع رسول الله، إذ عطس رجل فقلت: »يرحمك الله«، فأخذ 
النــاس يحدقــون إلــّي بأبصارهــم، فقلت: »يا ويل ثــكل ُأمياه 
مالكــم تنظــرون إلّي، فأخذوا يصفقون بأيديهم، فســكت«، 
وبعــد أن انتهــى قــال لي رســول الله: »إّن هــذه الصاة إنما 
هــي للتكبير والتســبيح وتاوة القــرآن«، فبأبي هو وُأمي ما 

رأيت ُمعلمًا قط قبله وال بعده أحسن منه«.

وصية اليوم: حديث شريف: 
عن أبي هريرة -رضي اهلل عنه- قال: قال رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »تعرض 
األعمــال في كل اثنين وخميس، فيغفر اهلل لكّل امرئ ال يشــرك باهلل شــيًئا، إال امرًأ 

كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا«.

ال ســعادة إال إذا عشــت حرًا من كل سيطرة على جسمك 
وعقلك ووجدانك وخيالك لتكون عبدًا هلل وحده.

ــوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشــِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلـــِكنَّ اْلِبرَّ  ْيــَس اْلِبــرَّ َأن ُتَولُّ }لَّ
يــَن َوآَتى  ِبيِّ َمــْن آَمــَن ِبالّلــِه َواْلَيــْوِم اآلِخــِر َواْلَمآلِئَكــِة َواْلِكَتــاِب َوالنَّ
ــِبيِل  ِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَســاِكيَن َواْبَن السَّ اْلَمــاَل َعَلــى ُحبِّ
َكاَة َواْلُموُفوَن  ــاَة َوآَتــى الــزَّ َقــاِب َوَأَقــاَم الصَّ ــآِئِليَن َوِفــي الرِّ َوالسَّ
اء َوِحيَن اْلَبْأِس  رَّ اِبِريَن ِفي اْلَبْأَساء والضَّ ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوْا َوالصَّ

ُقوَن {البقرة177 ِذيَن َصَدُقوا َوُأوَلـِئَك ُهُم اْلُمتَّ ُأوَلـِئَك الَّ
ذكــرت اآليــة أركان اإليمــان المتعلــق بالغيبيــات ومــا يتبعــه مــن 
أســس اإلســام مــن صدقــات وإقامة الصــاة وإيتاء الــزكاة وكل 
ذلك هو بمثابة عهدنا مع الله وعلينا اإليفاء به والصبر عليه فمن 

أوفى وصبر على العهد فقد صدق الله واتقى.

اإلسالم في آية

وفــي كلتــا الحالتيــن يجب أن تضبــط العاقة 
بين الحماة والكنة، الســيما إذا كانت العائلة 
ممتــدة بمــا يزيــد مــن حجــم التدخــات بيــن 

الحماة والكنة، فما حدود العاقة بينهما؟
أســتاذ مشــارك فــي الفقــه وأصولــه بكليــة 
الشــريعة والقانون في الجامعة اإلســامية، 
د. زيــاد مقــداد يبيــن أن العاقــة القائمة بين 
الحمــاة والكنــة يجــب أن تقــوم علــى توقيــر 
عليهــا  وتعطــف  الثانيــة،  واحتــرام  األولــى، 
كونهــا بمثابة ابنتها، خاصة أن عاقتها معها 
أكثر من ابنتها التي تغادر البيت بعد 20 عاًما.

»فلســطين«،  صحيفــة  مــع  حديــث  وفــي 
يوضــح أن العاقــة إذا لــم تكــن قائمــة علــى 
تلــك المبــادئ، فــإن الحيــاة ال تســتمر، ولكن 
إذا كانــت الحمــاة كبيرة في الســن أو مريضة 
وتقــوم الكنــة بمســاعدتها، فهــذا ليــس من 

باب الواجب بل من األدبيات الشرعية.
ويقــول د. مقــداد: »علــى الحمــاة أن تتــرك 
مســاحة لاســتقالية مــع زوجهــا وعائلتهــا، 
وال تســمح لنفســها بالتدخل في كل صغيرة 
وكبيرة، وال تصدر لها مشــاعر ســلبية تســيء 

لها«.

ويلفــت إلــى أن األفضــل أن يســتقل الزوجان 
أبعــد  كونــه  األهــل،  عــن  بعيــد  بيــت  فــي 
للمشــاكل، ولكــن دون أن يتســبب ذلــك في 

قطيعة أو تباغض.
أمــا الــزوج، فيشــير د. مقداد إلــى أن موقعه 
حســاس وفــي موقــف ال يحســد عليــه، ألن 
الزوجــة لهــا حقوقهــا علــى زوجهــا، وكذلــك 
األم لهــا حقوقهــا علــى ولدهــا، فقــد يكــون 
مضطرًبا بسبب المشاكل وعدم قدرته على 
التوفيــق بينهمــا، خاصــة أن األم لهــا الحــق 

األكبر.
متــوازن  زوج  إلــى  نحتــاج  »لذلــك  ويضيــف: 
عاقــل وعــادل وحــازم حتــى تســتقيم األمور، 
ويحكــم عقلــه فــي المواقــف التــي تحــدث 
بينهمــا، وال ينظــر لطلــب أي واحــدة منهمــا 
علــى أنــه مقــدس، بــل عليــه قياســه وفــق 

الشريعة والعرف«.
مــن جهتــه يقــول رئيــس محكمة االســتئناف 
الشرعية عمر نوفل: »ال يخاف االبن إذا كان 
يتصــرف بحــق مــن غضــب والدتــه فــي حــال 
رفــض طلبهــا إذا لــم يكــن مخالًفــا للشــريعة، 

ولكن عليه أن يرفق في التعامل معها«.

وينبه إلى أن تدخات الحماة في ســلوكيات 
وتصرفــات كنتهــا، وتخطي حاجــز الخصوصية 
بشــكل زائد هو ما يفتح بوابة المشــاكل بين 
الطرفيــن، رغــم أن بعــض العائات ال تســمح 

باستقالية االبن.
ويؤكد نوفل أن ال خدمات تترتب على الكنة 
اتجــاه الحمــاة، »فــإذا اختلــف الفقهــاء فــي 
خدمة الزوجة لزوجها على سبيل االستحباب 
لحمــاة،  فــي خدمتهــا  فكيــف  الوجــوب،  أو 
فهــي شــرًعا علــى ســبيل االســتحباب وليس 
الوجــوب، ويتعين على ذلــك أال يكون هناك 
إماءات بل بالكلمة الطيبة حتى تحبب الكنة 

في مساعدتها وإعانتها«.
بيــت  فــي  تخــدم  التــي  »الزوجــة  ويضيــف: 
بالمعاملــة  ولــو  تكافــأ  أن  يجــب  العائلــة، 
الحســنة، وُتشــعرها الحمــاة بكيانهــا الخــاص، 

وال ُيهدم حقها«.
ويذكــر أن المشــكلة قائمــة بســبب أن اآلبــاء 
التــي  الحيــاة  طبيعــة  يفرضــون  واألمهــات 
فــي  يتســبب  أبنائهــم، ممــا  علــى  عاشــوها 
يكــون  أن  يجــب  لذلــك  المشــاكل،  نشــوب 

التدخل من باب النصح.

ما حدود العالقة بين
الحماة والكنة في الشريعة؟

غزة/ هدى الدلو:

نظام الحياة في العائات الفلسطينية والعربية عموًما، 
له صورتان تتمثل األولى في العائلة الممتدة التي تضم 
األجــداد مــع األبنــاء وزوجاتهــم واألحفــاد جميعهم في 

بيت واحد، أو في عمارة ســكنية عبارة عن نظام شــقق 
صغيرة، ويجمعهم السكن في مكان واحد، والثانية كل 

ابن يسكن مع زوجته وأبنائه بعيًدا عن أهله.
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جفرا:
1. جفرا ويا هالربع جفرا جفراوية

والله ما بوخذ النذل لو قطعوا ايدية
وإن كان هلجيزة غصب األهل عليه

لرمي حالي في البحر سمك في المية
2. جفرا يا هالربع يألهل دلوني

اعتطوني للشايب والله ظلمتوني
وإن كان حكيي زلل في البير دلوني

واقطعوا فّي الحبل كله جزا فيا
3. يا شوفتن شفتها تحشي القطن في الخيش

واللي جوزها ننزل ترخي السوالف ليش
أنا لهجر بيت الحجر واسكن بيت الخيش

واسوح مع العرب واخد بدوية
)العرب: البدو الرحل(

زريف الطول:
1. يا زريف الطول والله انك زريف)زريف: ظريف(

صاحب المعروف أبو الخد النظيف
يا مين يحب الله و ويعطيني رغيف

من خبز المحبوب يكفيني سنه
2. يا زريف الطول وين أهلك غدوا

ع جبل حوران راحوا وابعدوا
يا مين يبشرني ويقلي عاودوا 

خروفين لذبح لله والنبي
3. يا زريف الطول وين رايح تروح

عذبت قلبي وغمقت الجروح
لقعد ع دربك وانوح

وأقول يا رب الملقى سوا

السامر:
يتكون من فريقين من الرجال يقفون صفا واحدا، 

على رأس كل فريق قوال )شاعر( أو قائد يبرع 
الغناء وفريق يردد معه، وال يفصل بين الفريقين 

مسافة... ومبداع يبدع كالما منغما والريق اآلخر 
يرد عليه أو يبرع شيئا جديدا:

1. أول كالمي بصلي على النبي المختار
محمد النبي باهي األنوار

1-- أول كالمي بصلي على النبي الهادي
محمد النبي اللي نوره وقاد

-2 يا سجرة البن باب الشام مرمية
واشرفت على الموت ماجا صاحبي لّي

2-- يا سجرة البن باب الشام تتمايل
واشرفت ع الموت ماجا صاحبي يسايل
-3 واطلعت على الجبل كل البالد بانت

فكروا علي  الحبايب دمعتي سالت
- يوم قالوا وليفك في العرب وجعان

وقع لبريق انكسر مني وأنا عطشان
- يا حسرتي كل ما تيجوا على بالي

بتعز نفسي واصبر أبكي ع حالي
يا حسرتي حملوا يا حسرتي شالوا

قطعوا المويلح وروس الجبال مالوا

حكايا زمان
بقلم: د. عبد الوهاب شلبي

"فلسطين" ترصد لقطات من عملهم داخل ميناء غزة

تحت لهيب الشمس..
صيادون يطاردون "لقمة العيش"

غزة/ يحيى اليعقوبي:
مرفــأ  فــوق  تتعامــد  الشــمس  ظهــًرا؛  عشــرة  الثانيــة 
الصياديــن بمدينــة غــزة، القــوارب داخل الحــوض تتمايل 
بهــدوء مــع ســكون الريــاح، معــه ســكنت حركــة المــوج 
كذلــك، كل شــيء بــدا هادئــا وهاربــا مــن حــرارة القــرص 
المتوهج، إال الصياد أبو محمد الشرافي ورفاقه، عادوا 

للتو من الصيد.

بعد تلك الرحلة؛ جلس الشــرافي لنيل قســط من الراحة 
علــى متن قارب مجــاور، ثم أخذ رفيقه الصندوق األزرق 
الوحيــد الــذي جنوه لهــذا اليوم لبيعه وكســب قوتهم، 
فــي رحلة انطلقت الخامســة فجرا أبحــر فيها الصيادون 
لمســافة أربعــة أميــال واســتمرت حتــى الثانيــة عشــرة 

وعادوا بصيد  يزن 14 كغم من نوع "فريدي".

"بعد كورونا السمك انضرب فش أسواق وفش 
تصديــر" .. كلمات قالها الشــرافي، وهو يقلب 
كفيه، لكن الحمد اهلل على دوام الرزق حتى لو 

كان قليال.
بلهجة عامية ســبقتها ضحكة فــردت وجنتيه، 
يضيــف: "زي ما بيقولوها الجوع وال القرقشــة، 

هدا مش مجال عملنا وال مساحة صيدنا".
يبــدي رضاه بعد أن ارتــدى قبعته لتحميه من 
حرارة الشــمس: "كنا متوقعين شغل أوفر لكن 
الواحد يجيب 15 شــيقال وال يقعد بالدار بدون 

شيء ".
على متن هــذا القارب، يعمل أربعة أشــخاص 
يعيلــون نحو 35 فــردًا، يوفــر الصيد دخلهم 
الوحيد، مما يجعــل الصيادين يتحملون مرارة 

العمل في البرد وتحت لهيب الشمس.
طبعت الشــمس، حرارتها على يدي الشــرافي 
ومــن معــه، مالمح وجوههــم الداكنــة أكلها 
العمــل تحــت القــرص األحمر يخبــرك بحجم 

معاناتهم.
شواهد معاناة

جمال قارب الشــرافي يفســده ثالثة ثقوب في 
أســفله بجانب المحرك  مرقعة بمــادة "الفيبر 
جالس"، يشــير باتجاهها ثم يعلق: "انظر؛ هذا 
من بعض ما نعانيه، مالحقــة، اعتقال، اطالق 
نــار، ال يوجــد لــك حريــة بالصيــد، وال يوجد 
معــدات إذ يمنعها االحتالل، فضال عن اإلغالق 
المفاجــئ حينما تكون قد فــردت الغزل داخل 
البحر، واشــتريت الوقود لتعبئة المحرك، ومن 
ثــم يطلب منك االحتالل مغــادرة البحر لوجود 
قــرار باإلغالق بذرائــع أمنية، فنعــود ألطفالنا 

بدون دخل".

بجــواره، التقط الصياد غالب بكر أنفاســه، ثم 
غســل يديه بالماء ورشــق بها وجهــه محاوال 
إطفاء لهيب الشــمس، بينما هو كذلك يقول: 
"مهنة الصيد متعبة، سواء في البرد أو الصيف، 
واليــوم كان الــرزق "ضعيفا" لكــن الحمد هلل: 

"قوتوا وال تموتوا" )مثل شعبي(".
لكن ما الشــيء الممتع بالنســبة لك؟ ..  أجبره 
السؤال على إخراج ضحكة عفوية، ليرد بلهجة 
عامية: "لما تسرح وتصيد سمك ويكون عندك 

شغل فهدا شيء ممتع".
قبل أربع ســنوات، صادر االحتــالل مركبا لبكر 
وعائلتــه يبلغ ثمنه 70 ألــف دوالر، كما يقول، 
لكنــه أعــاده قبل عاميــن تالفا، يــردف: "قمنا 

بركنه في الميناء ألننا ال نستطيع إصالحه".
بزاوية أخــرى، ينهمك الفتى أحمد الســلطان 
)16 عامــا( فــي إصــالح غــزل ممــزق، بحركة 
ســريعة كان يمرر إبرة بحجم اليد بين الثقوب 
مصلحا إياها، هو على ذات الحال منذ الســاعة 
الثامنــة صباحــا وال زالــت أمامه عدة ســاعات 
أخرى كــي ينتهي مــن إصالح الغــزل الممزق 
بســبب الصخور داخل البحر كــي يحصل على 
أجــرة يومية تبلــغ 50 شــيقال تنتظرها عائلته 
بفارغ الصبر، يقول عن تحمله لهذه المشــقة 
وهــو يســتمر بإصالح الغــزل: "هدي شــغلتنا 

وعشان الرزقة الزم نتحمل".
"الحمــد هلل الواحد صار يطلب الســترة وبس، 
ألنــه هدا الموســم مــش الموســم المطلوب 
وما أجاش ربع اللي كان يجي ســابقا" .. خرجت 
تلك الكلمات من الصياد أشرف الشرافي الذي 
كان يجلس علــى مقدمة المركب الذي يجلس 

بجواره الفتى السلطان وهو يصلح الغزل.

انتظار طويل
فيمــا يهرب مــروان الصعيــدي )60 عاما( هو 
ومجموعــة مــن الصياديــن تحــت ظــل أحد 
الجدران في الميناء، لكن عيونهم كانت ترقب 
عــودة قوارب أبنائهم من الصيد منذ ســاعات 

الصباح.
بينمــا كان الصعيدي يجلــس واضعا يده على 
ركبته، يقول: "نجلس هنا حتى يعود أبنائنا من 
داخل البحــر لالطمئنان عليهــم أوال، ومعاينة 

الصيد".
ترســم التعرجات طريقها فــي مالمح وجه هذا 
الصياد، الذي أمضــى عمرا طويال داخل البحر، 
ونقــل هــذا المــورث ألبنائــه، وروى لنا قصة 

اعتداء االحتالل على ابنه خضر.
23 مــارس/ أذار 2017م، أوشــكت الشــمس 

علــى االختفــاء خلف األفــق، انطلــق خضر في 
رحلــة بحرية واعــدً أطفالــه بـ "صيــد وفير"، 
افتــرش غزله بقعة مــن مياه البحــر على بعد 
ســتة أميال، مرت عدة ساعات على هذا النحو، 
قبل أن تحاصره قوارب االحتالل قبالة ســواحل 
خان يونس، وتطلــق رصاصات معدنية مغلفة 

بالمطاط على عينه، أدت لفقدانه النظر.
كانت لحظة دامية و"جريمة"، غيرت مســار 
حياتــه .. كانــت تلك الســاعة فاصلة بين 
عالمين،  لحظة كان خضر الصعيدي يجوب 
فيها بحر قطاع غزة شــماال وجنوبًا، يعرف 
كل شــيء فيه، ال يحتاج حتــى إلى بوصلة 
"اتجاه" لتقدير المسافات، كان هذا عالمه، 
قبل أن يصبح طريح الفراش قعيدا لم يعد 
يرى من ذلك العالم ســوى ذكريات تجوب 

اآلن مخيلته.
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برشلونة/ وكاالت:
أعلن نادي برشــلونة اإلسباني، إصابة نجمه األرجنتيني، ليونيل ميسي، 
ما تســبب في غيابه عن المران الجماعي للفريق األربعاء الماضي وأمس 

الجمعة.
وأشار برشلونة، في بيان رسمي إلى أن ميسي يعاني من شد خفيف في 
قدمه اليمنى، وفضّل الجهاز الفني للفريق بقيادة كيكي ســيتين، عدم 

مشاركته في التدريبات الجماعية، خوفًا من تفاقم اإلصابة.
وأكد برشلونة في بيانه، أن ميسي سيعود إلى التدريبات بشكل طبيعي 
خــال األيــام القليلــة المقبلــة، ويمكن أن يكــون ذلك في مــران يوم 
اإلثنيــن، في حالة تحســنت حالته، في ظل الراحة الســلبية التي منحها 

سيتين لاعبين يوم األحد.
وكشــف البيان أيضًا، معاناة المهاجم الشــاب، أنســو فاتي، من إصابة 
بســيطة، بعد أن اشــتكى من بعض اآلالم في ركبته، إال أن األمر ليس 

خطيرًا وسيعود إلى المران الجماعي قريبًا.
ويخوض برشلونة مباراته األولى في الدوري اإلسباني، بعد قرار استئناف 

المسابقة، يوم السبت 13 يونيو أمام ريال مايوركا.
ويتصدر البارســا المســابقة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال 

مدريد، صاحب المركز الثاني.

يعلن إصابة ليونيل ميسي
برشلونة

برلين/ وكاالت:
أشــارت تقارير صحفيــة ألمانية إلى أن ريال مدريــد عرض 80 مليون 
يــورو للحصول علــى خدمــات كاي هافرتس مهاجم بايــر ليفركوزن 

األلماني أحد النجوم التي تتألق بقوة في عالم كرة القدم حاليا.
وقالت صحيفــة ”بيلد األلمانية إن باير ليفركوزن رفض عرضا بالفعل 
من ريال مدريد مقابل 80 مليون يورو للمهاجم البالغ عمره 20 عاما.

وريــال مدريد إلى جانب بايرن ميونخ أبرز األندية التي تهتم بخدمات 
هافرتس، الذي ســجل هذا الموســم 15 هدفا وصنــع ثمانية في 38 

مباراة لعبها مع الفريق في كافة المسابقات.
وال شك فإن هافرتس تألق هذا الموسم بشدة، محطما أرقاما قياسية 
فــي الدوري األلماني بعدمــا أصبح أول العب في تاريخ البوندســليغا 

يسجل 35 هدفا وعمره أقل من 21 عاما.
وأشــارت ”بيلد“ إلى أن فلورنتينو بيريز طرح فكرة شراء الاعب ليحرم 
بايــرن ميونخ وغيره من األندية من التعاقد معه، وتركه على ســبيل 
اإلعارة لموســم آخر في باير ليفركوزن قبل ضمه للفريق األول للنادي 

الملكي عندما ينتهي الموسم 21-2020.
وســجل هافرتــس هــدف فوز بايــرن ليفركــوزن بهــدف نظيف على 
فرايبورغ األسبوع الماضي في البوندسليغا ليعوض الخسارة المحرجة 

4-1 أمام فولفسبورغ ليقود فريقه للمركز الثالث في الدوري.

ليفركوزن يرفض 80 
مليون يورو من ريال 
مدريد لضم هافرتس

لندن/ )أ ف ب(:
بات الطريــق ممهدا أمام ليفربول ليتوج بطا 
إلنجلترا للمرة االولى منــذ 30 عاما في ملعبه 
"أنفيلــد رود"، بعــد أن كشــفت رابطة الدوري 
الممتــاز أمس عن الحزمة االولــى من مواعيد 
المباريات التي ستستأنف في 17 يونيو الحالي.
يبتعد فريــق المدرب األلمانــي يورغن كلوب 
بفارق 25 نقطة عن مانشســتر ســيتي الثاني 
علــى  وكان  الماضييــن،  الموســمين  بطــل 
بعــد فوزين فقــط من الظفــر باللقب قبل أن 
يفرض تفشي فيروس كورونا المستجد توقف 

المنافسات في منتصف مارس الفائت.
ويخــوض بطــل اوروبــا مباراته االولــى بعد 
االســتئناف أمــام غريمــه ايفرتون فــي دربي 
ميرسيســايد في 21 يونيو المقررة على ملعب 
"غوديســون بــارك"، اال أن الرابطــة لم تحدد 

مكان اقامتها بعد.
فيما يحل كريستال باالس ضيفا على ليفربول 

بعــد ثاثة أيــام على ملعــب "انفيلد" الخاص 
بليفربول.

وفــي حال خــرج الفريــق االحمــر منتصرا من 
المواجهتيــن ســيتوج بطــا النجلتــرا للمرة 

االولى منذ عام 1990.
لكن في حال خســارة مانشســتر ســيتي على 
أرضــه أمام أرســنال فــي 17 الشــهر الحالي، 
فســيضمن ليفربول اللقب بمجــرد فوزه على 

ايفرتون.
ســيجتمع الفريق الخــاص بالســامة واألمن 
في مجلــس مدينة ليفربول االســبوع المقبل 
التخاذ القرار بشأن السماح بإقامة المباراة في 

"غوديسون بارك" أو نقلها الى ملعب محايد.
وستقام المباريات الـ92 المتبقية من الموسم 
الحالي مــن البرميرليغ خلف أبــواب موصدة، 
اال ان هناك مخاوف مــن تجمعات للمناصرين 
خــارج الماعب فــي حال اقامــة المباريات في 

مدينة ليفربول.

الطريق ممهد أمام ليفربول 
للفوز بالدوري في أنفيلد 

كين يأمل تأهل توتنهام 
إلى دوري أبطال أوروبا  برلين/ )أ ف ب(:

غرّمت رابطــة الدوري األلماني لكــرة القدم العبي 
فريــق بوروســيا دورتمونــد، اإلنجليــزي جايــدون 
سانشــو والسويســري مانويــل أكانجــي الجمعــة 
لخرقهما الشروط الصحية الصارمة خال حصولهما 

على قصّة شعر في منزليهما.
وأظهرت صــور لسانشــو )20 عامــا( وأكانجي )24 
عامــا( حصولهمــا علــى تصفيــف لشــعرهما داخل 
منزليهمــا، مــن دون أن يضــع أي مــن الاعبين أو 

مصفف الشعر الكمامات.
وقالت الرابطة فــي بيان لها "من الواضح أن العبي 
بوروسيا دورتموند قد انتهكا معايير النظافة العامة 
والحمايــة من العدوى خال حصولهما على تصفيف 
شعر في المنزل، السيما المفهوم الطبي التنظيمي 

ألفراد الرابطة".
وأضــاف البيان "بدون شــك، يجب علــى العبي كرة 
القــدم المحترفيــن أن يقصوا شــعرهم. ومع ذلك، 
يجــب أن يتــم األمــر حاليا وفقــا للمفهــوم الطبي 

والتنظيمي".
وكان االتحاد االلماني للعبة قرر عدم تغريم سانشو 
لرفعه قميص فريقه دورتموند كاشــفا عن قميص 
يحمل عبــارة "العدالة لجورج فلويــد" خال المباراة 

التي فاز فيها على بادربورن 1-6.
وقتل فلويد المواطن األميركي أسود البشرة والبالغ 
مــن العمر 46 عاما، في 25 مايــو، اختناقا على يدي 
شــرطي أبيض فــي مينيابوليس بعــد أن ثبته على 
األرض وركــع فوق عنقه، ما ادى إلى نشــوب موجة 
احتجاجــات عارمــة متواصلــة فــي عشــرات المدن 

األميركية.

تغريم سانشو 
وأكانجي لخرقهما 
الشروط الصحية 

لندن/ )أ ف ب(:
أعــرب نجم توتنهام اإلنجليــزي لكرة القدم هاري كين أمــس عن أمله بأن 
يستفيد فريقه من التركيز فقط على الدوري اإلنجليزي الممتاز عند استئنافه، 

والحصول على مقعد يؤهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ومن المقرر أن يســتأنف البريميرليغ نشــاطه في 17 /يونيــو الجاري، حيث 
يستضيف بعدها بيومين فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أحد أشرس 

منافسيه على بطاقات أبطال أوروبا، مانشستر يونايتد.
ولدى توتنهام تسع مباريات لمحاولة االنضمام إلى الرباعي الذهبي المؤهل 

رسميا إلى البطولة األوروبية الكبرى.
وقال كين لشــبكة "ســكاي ســبورتس" "من وجهة نظرنا نحن لسنا في أي 
من المســابقات األخرى، لذا لدينا تسع مباريات للتركيز على حصد أكبر عدد 
مــن النقاط ومحاولة الدخول إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. على 

األقل كل تركيزنا منصب في بطولة واحدة".
وكان الفريــق اللندنــي عند تعليق البطولة في منتصــف مارس الماضي في 
المركــز الثامــن برصيد 41 نقطة، بفارق ســبع نقاط عن تشلســي صاحب 
المركز الرابع، فيما يتصدر ليفربول الترتيب بضعف عدد النقاط )82 نقطة(.

وقد يحصل صاحب المركز الخامس )مانشســتر يونايتــد حاليا( على بطاقة 
التأهل إلى دوري األبطال فيما لو تم رفض اســتئناف مانشســتر سيتي ضد 

حظره أوروبيا لمدة موسمين، وكان ضمن الفرق األربعة األولى.
ومــا يميز توتنهام عن بقية الفرق المنافســة على التأهل إلى دوري األبطال 
في الموســم المقبل، أنه ودّع جميع المسابقات التي كان يشارك فيها، في 
حين أن منافســيه لديهم جبهات أخرى يصارعون فيها، كمانشستر يونايتد 
الــذي ما زال يلعب في كأس االتحاد والدوري األوروبي، وتشلســي في كأس 
االتحاد أيضا ودوري األبطال، وولفرهامبتون في الدوري األوروبي وشــيفيلد 

يونايتد في كأس االتحاد.
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لوزان/ )أ ف ب(:
أعلــن االتحاد األوروبــي لكرة القــدم "يويفا" تمديد 
اجتمــاع لجنتــه التنفيذية الــذي كان مقــررا في 17 
يونيــو، يومــا واحــدا ليصبح حتــى 18 منه، بســبب 

"جدول أعمال مزدحم للغاية".
وســيكون من ضمــن بنــود االجتماع تقريــر المدن 
المضيفــة لمســابقة كأس أوروبــا 2020 التــي تــم 
تأجيلهــا مــن صيف العــام الحالي حتى عــام 2021، 
والمصادقــة على مواعيد وشــكل دوري أبطال أوروبا 
الذي توقف في مارس، ومن المتوقع أن يســتأنف في 

أغسطس.
وأوضح رئيس االتحاد الفرنســي لكرة القدم نويل لو 
غريت، ردا على ســؤال لوكالة فرانس برس أمس، أن 
االتحاد األوروبي "ســيعقد أخيرا )االجتماع( على مدى 

يومين".
وأضــاف "أعتقد أن جميــع جداول المباريــات الدولية 
ومواعيد اســتئناف البطــوالت ودوري أبطــال أوروبا 

والدوري األوروبي ســتصبح رسمية بعد ظهر يوم 18 
يونيو".

وكان من المقرر عقد هذا االجتماع في 27 مايو، وتم 
تأجيله إلى 17  يونيو بسبب أسئلة "ال تزال مفتوحة" 

حول "عدد قليل" من المدن المضيفة لكأس أوروبا.
واسفر فيروس "كوفيد19-" عن تأجيل ويفا، لبطولته 
األكبر للمنتخبات والتي كانت ستقام للمرة االولى في 
التاريــخ في 12 مدينة، من الفترة بين 12 يونيو12- 
يوليــو 2020، الى 11 يونيــو11- يوليو 2021، على 
ان تحتفــظ باســمها "كأس أوروبــا 2020" )يــورو-

2020(، وتنطلــق من روما عاصمة إيطاليا إحدى أكثر 

دول العالم تضررا من الفيروس القاتل.
وســيكون على ويفا أيضا تقرير صيغة اختتام موسم 
2019-2020 لــدوري األبطال، المعّلــق منذ الثامن 

من مــارس في إياب الدور ثمــن النهائي، والذي من 
الممكــن أن يتحول إلى بطولة اقصائية بدءا من ربع 

النهائي.

تمديد اجتماع "يويفا" المخصص
للبت في دوري األبطال وكأس أوروبا 

باريس/ وكاالت:
أعلــن نويل لــو غريت رئيــس االتحاد الفرنســي لكرة 
القدم، أن المبــاراة النهائية المؤجلة لمســابقة كأس 
فرنســا قد تقام مع إمكانية الســماح لعدد محدود من 
المتفرجين بدخول الملعب، مشــيرا إلــى أن قرار إنهاء 

الدوري ال رجعة فيه البتة.
وقال لــو غريت في تصريــح لوكالة األنباء الفرنســية: 
”هذا ما ســنطلبه، إنها أمنيتــي على أي حال، نحن على 
تواصل مع الحكومة، قد يســمحون لنا مناقشــة وجود 
عــدد محدود مــن المشــجعين إما مع مطلع الموســم 

المقبل، أو في مباريات الكأس“.
وكانــت رابطــة الدوري قــد أعلنــت في نهايــة أبريل 
اتباع أوامــر الحكومة وإنهاء الدوري قبل عشــر جوالت 
من نهايته بســبب فيروس كورونا المستجد، معتمدة 

ترتيبــا تُوّج مــن خالله باريس ســان جيرمان باللقب 
وحرم ليون من التأهل إلى المسابقات القارية، وهبوط 
تولوز واميان إلى الدرجة الثانية وصعود لوريان ولنس.

من جهــة أخرى، نفى لو غريــت االقتراحات القائلة 
بأنه ال يزال من الممكن استئناف منافسات بطولة 
هذا الموسم، وهو موضوع نوقش كثيرا في فرنسا 
مــع بدء البلــدان المجاورة اســتئناف المنافســات، 
وقــال: ”نحــن نتبع توجيهــات الحكومــة، ال مكان 
للنقــاش هذا قــرار نهائــي ال رجعة فيــه“، مفضال 

انتظار الموسم 2021-2020.
وأضــاف: ”ســيكون العبونا أفضل اســتعدادا وربما في 
شكل أفضل من البقية، ســنرى على أي حال لم أشكك 
أبــدا في القــرارات التــي اتخذتها الحكومــة، األولوية 

للصحة بدال من المال“.

االتحاد الفرنسي:
ال تراجع عن إلغاء الدوري

أوباميكانو 
ينوي 

الرحيل عن 
اليبزيغ 
وسط 

اهتمام 
ريال مدريد

برلين/ وكاالت:
أشــارت تقارير صحفية إلى أن االتفاق المبدئي الذي 
توصل إليه تشيلســي مع اليبزيغ بشــأن انتقال تيمو 
فيرنر للنادي اللندني الصيف المقبل، سيفتح الطريق 
أمام رحيل المدافع الفرنسي الشاب دايوت أوباميكانو 
فــي حال دفع قيمة الشــرط الجزائي في عقده، مثلما 

هو الحال مع فيرنر.
وتوصــل تشيلســي إلــى اتفــاق مبدئــي للتعاقد مع 
المهاجم األلماني فيرنر مــن اليبزيغ، بعد دفع قيمة 
الشــرط الجزائي في عقده والبالغــة 55 مليون يورو 
)62.45 مليــون دوالر(، والذي ينتهــي في 15 يونيو 

الحالي.

وقالت مجلــة ”كيكر“ األلمانيــة الرياضية: إن دايوت 
أوباميكانــو البالــغ عمــره 21 عاما ســيكون الالعب 
التالي الذي ســيرحل عن اليبزيغ وســط اهتمام من 

ريال مدريد وبايرن ميونخ.
ويمكن للمدافع الفرنسي أن يرحل الصيف الحالي في 
حال دفع الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 60 مليون 

يورو بمجرد فتح فترة االنتقاالت التالية.
وهــذه فرصة ال ينبغي تفويتهــا لريال مدريد، خاصة 
وأن الفرنســي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي 
الملكــي معجــب للغاية بمواطنه الشــاب، ويســعى 
لتعزيز دفاعه الموســم المقبل، في ظل احتمال رحيل 

ناتشو، وضعف أداء إيدير ميليتاو.

لندن/ وكاالت:
بــدأ تشيلســي خطــوات جــادة للتعاقد مــع الظهير 
األيســر بن تشــيلويل مدافع ليســتر ســيتي، وسط 
منافسة مع مانشستر سيتي الذي أبدى اهتماما بضم 

الالعب اإلنجليزي.
ويتبقى في عقد تشــيلويل البالغ عمــره 23 عاما مع 
ليســتر ســيتي أربع ســنوات، لكــن النــادي يتعرض 
لضغــط كبير من الالعب لبيعه هــذا الصيف، خاصة 
في ظــل تألقه منذ ظهــوره ألول مرة مــع المنتخب 

اإلنجليزي ضد سويسرا في سبتمبر 2018.
وذكرت شــبكة ”ســكاي ســبورتس“ أن إقناع ليستر 
ببيعه لــن يكون ســهاًل، خاصة بعد االســتغناء عن 
رياض محرز لمانشســتر ســيتي وهــاري ماغواير إلى 

مانشستر يونايتد.
ويأتــي ذلــك وســط ترقب مانشســتر ســيتي الذي 
يســتهدف ضم نجم ليستر ســيتي إلى صفوفه خالل 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ويحتل ليســتر المركز الثالث في الــدوري اإلنجليزي 
قبل توقفه في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس 
كورونــا، ويتقــدم بفارق خمس نقاط عن تشيلســي 
وفــي طريقــه للمشــاركة فــي دوري أبطــال أوروبا 

الموسم المقبل.
وأراد فرانك المبارد التعاقد مع الظهير األيسر منذ أن 
أصبح مديرا فنيا لتشيلســي الصيف الماضي، خاصة 

وأنه سيستغني عن إيمرسون وماركوس ألونسو.
ورغم أن األندية األخرى خفضت ميزانيات تعاقداتها، 
يرغــب مالــك تشيلســي رومــان أبراموفيتــش في 
مواصلــة دعم المبارد في التعاقد مع الالعبين الجدد 

المناسبين خالل فترة االنتقاالت هذا الصيف.

يقترب من ضم تشيلويل 
مــن ليســــتر ســــيتي تشيلسي



تعافي 23 حالة كورونا في غزة ...

وقفة شمال غزة رفضًا  ...

تتمة مقال نبضات ساخنة ...

الصحة اإلسرائيلية: حالة وفاة  ...

أبو مرزوق: ردنا على رسالة   ...

االحتـالل يصيـب العشـرات    ...

15
Saturday 6 June 2020 السبت 14 شوال 1441هـ 6 يونيو/ حزيران

اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

فهــل التطبيع عربون محبــة على قاعدة: » بوس الكلب مــن فمه حتى توخذ 
حاجتك منه«، لألســف تعلق بها البعض كمن يتعّلق بحبال الهوى وثبت فيما 
بعد أن هذا العدو ليس كلبا لتنفع معه بوسة الفم وإنما هم عدو شرس جشع 
ال يعرف اال كيف يســطو على حقوق االخرين وليس في قاموسه ما يعطي أبدا 

خاصة وهو يرى من يقف أمامه مستجديا ينتظر الفتات.   
أمــا عن تجفيف ينابيع اإلرهاب! فهذا مصطلــح خرج بعد اجتماع لوزراء داخلية 
لعدة دول عربية شــارك معهم وزير الداخلية اإلســرائيلي في تسعينات القرن 
الماضــي، وكان من توصياتهم تجفيف ينابيع الحــركات اإلرهابية وطبعا كان 
المقصود في حينها ان تشــمل حركات المقاومــة التي تقاوم المحتل، أما وقد 
وصلنــا الى خطورة التنســيق والتطبيع فعلينا اعــادة النظر في مقررات مؤتمر 
تجفيــف الينابيع هــذه والتي تحوّلت الى ممارســات ومطاردات ســاخنة لكل 

متطلبات وينابيع المقاومة بالفعل. 
فــإذا كنّا جادّيــن بالفعل فلنر رفع القبضة االمنية عن المســاجد ورفع الحظر 
عــن الدعاة الممنوعيــن من الوعظ والخطابــة، والتوّقف عــن تفعيل البنوك 
والمصارف فــي المراقبة الصارمة لكل صادر أو وارد، لنفتح مؤسســات أغلقت 
تحت هذا العنوان: تجفيف الينابيع ، لنعيد كل من يعمل لنشــر وترسيخ ثقافة 
المقاومــة وزرع روح االنتصار فينــا، بدل تلك التي عملت علــى ثقافة التطبيع 
وقبول االخر الذي ال يقبلك ويعمل على موتك وال يريد منك ســوى االســترخاء 
وفكّ عرى المقاومة واالستسالم إلرادة األعداء.   وهذه بالمناسبة من الممكن 

أن تتحوّل الى ورقة قوّة بيد من يملك القرار ان أحسن استخدامها.
لقد بات المطلوب إن كنا جادّين وصادقين أن نعيد للقضية وهجها وأن نعيد 
لإلرادة الحرّة فعلها وأن نحرّض المؤمنين بالقضية على نصرها بكل ما أوتوا 
مــن قوة وأن نكّفر عن تلك األيام التــي خدعونا فيها وقالوا إن هكذا عدوّ قد 

ينفع معه الحوار والتفاوض وعقد االتفاقات. 

ارتفع إلى 2,272 مصابا، وذلك من أصل 17,592 إصابة جرى تســجيلها منذ 
بدء انتشار الفيروس بداية مارس الماضي.

في حين وصفــت إصابة 28 بالخطرة، منهم 23 يخضعون للتنفس الصناعي، 
وتوفي أمس شخص ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 292.

وفيما يتعلق بعدد الفحوصات التي تم إجراؤها منذ بداية الفيروس، فقد بينت 
الوزارة أن العدد وصل إلى 626,905 فحوصات، منها 6,239 أجريت أمس.

زالــت 28 حالــة مصابة تحت العالج بمستشــفى 
العــزل بمعبر رفح. وبلغ عدد الحاالت التي أصيبت 
بفيــروس )كورونا( في قطاع غــزة 70 حالة، فيما 

توفيت حالة واحدة لسيدة.
وفي وقت ســابق أمس، ذكــرت وزيرة الصحة في 
حكومة اشــتية، مي الكيلة، أن عدد الحاالت التي 
ال تزال مصابة بفيروس كورونا، يبلغ 106 حاالت 
)قبل تســجيل حاالت التعافــي الجديدة في غزة(، 
فيمــا بلغ عدد اإلصابــات اإلجمالية منذ بدء رصد 

الفيروس في فلسطين 643 إصابة.
وأشــارت الكيلة في بيان صحفي، إلى أن الحاالت 
النشــطة تبلغ فــي محافظات القــدس 23 حالة، 
وبالخليــل 12 حالــة، وبقلقيليــة 16 حالــة، وفي 

جنين 4 حاالت. 
وأشارت إلى أن العدد اإلجمالي لحاالت الشفاء يبلغ 
532 حالة )ال تشــمل حاالت الشفاء الجديدة بغزة 

أمس(، أي بنسبة %82.8 من مجمل اإلصابات.
وأوضحــت الكيلــة أن 130 حالة تم إدخالهــا في الحجر 

المنزلــي خالل الـــ24 ســاعة الماضية، فيمــا يبلغ عدد 
الموجودين حاليًا في الحجر المنزلي في جميع المحافظات 
3714. وقالت إنه يمكن متابعة جميع تفاصيل اإلصابات 

وتوزيعاتهــا من خالل المرصــد اإللكتروني لكوفيد 19، 
عبر الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة.

الخارجيــة  وزارة  أفــادت  متصــل،  ســياق  فــي 
والمغتربيــن فــي رام اهلل، بــأن عــدد الوفيــات 
بصفوف الجالية الفلســطينية في العالم بفيروس 

كورونا بلغت 115 حالة، و1840 إصابة.

فــي تغريدة على »تويتــر« ردًا على تصريحات عضو اللجنــة المركزية لحركة 
»فتح« عباس زكي حول رســالة عباس بشأن المصالحة: »ردنا إيجابي، ولكننا 

في انتظار الرسالة«.
وكان زكي، قد قال خالل اعتصام على دوار ابن رشد وسط الخليل رفضًا لقرار 
الضم، إن الرئيس عباس »قد أرســل برســالة إلى كافة الفصائل الفلسطينية، 
وبضمنها حركتا حماس والجهاد، إلنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية ألنها 

شرط االنتصار على االحتالل، وحركة فتح بانتظار رد الفصائل«.
وأضــاف زكي: نقول إلخوتنا في حركتي حماس والجهاد اإلســالمي، لقد حانت 
ســاعة الحقيقة، طالبتمونــا بوقف التنســيق األمني مع أمريكيا و)إســرائيل(، 

وأوقفناه، ونحن ننتظر ردكم«.

يونيو 1967، ورفضًا لخطوات الضم اإلسرائيلية.
وشــدد القيادي في الجبهــة الديمقراطية مصطفى 
الدقــس، أن ذكرى النكســة والهزيمــة التي لحقت 
بالدول العربية، شــكلت محطة فــي تاريخ المنطقة 
وفتحت األبواب على مصراعيهــا لصراعات إقليمية 
كبــرى، مــا زالــت تداعياتهــا متواصلة حتــى هذه 
اللحظــة متمثلــة بـ«صفقــة ترامــب- نتنياهــو«، 
ومشــروع الضم الــذي دخل حيز التنفيــذ مع والدة 

حكومة الثنائي نتنياهو- غانتس.
وأشــار الدقس فــي كلمته إلــى أن الــرد على هذه 
المقاومــة  انطالقــة  منــذ  يتوقــف  لــم  الهزيمــة 
الفلســطينية والمقاومات الشــعبية العربية، والتي 
ما زالت القضية الفلســطينية هــي رأس الحربة في 
الصراع اإلقليمي، وما زال الموقف من هذه القضية 
هو المعيار للموقف من هزيمة حزيران وكيفية الرد 

عليها.
وأضــاف: »لقد أطلق شــعبنا برنامجــه الوطني في 
الــرد على الهزيمــة حين تبنــت »م.ت.ف« وعموم 
قواهــا السياســية البرنامــج المرحلي الــذي ال زال 
يشكل بوصلة النضال في مواجهة »صفقة ترامب- 
نتنياهو« ومشــروع الضم اإلســرائيلي«، مشــددًا 
على ضرورة اســتعادة شــعبنا وحدته في ظل قيادة 
»م.ت.ف« االئتالفيــة، ببرنامجها الوطني الكفاحي، 
وباعتبارها ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وفي كلمة القوى الوطنية واإلســالمية، أكد القيادي 
في حركة الجهاد اإلسالمي داوود شهاب، أن ذكرى 
النكسة تتطلب توحيد الســاحة الفلسطينية بإنهاء 
االنقســام واســتعادة الوحــدة الوطنيــة لمواجهة 
»صفقــة ترامب- نتنياهو« ومشــروع الضم، معتبرًا 
أن االحتالل يستغل االنقسام لتمرير مشاريعه والتي 

كان آخرها مشروع الضم.
وأدان شــهاب كل أشــكال التطبيــع مــع االحتــالل 
اإلســرائيلي، معتبــرًا إياها تشــكل خدمــة مجانية 
شــعبنا  علــى  عدوانــه  يواصــل  الــذي  لالحتــالل 
الفلســطيني وتعد انتهــاكًا فاضحًا لقــرارات القمم 

العربية واإلسالمية.
ودعا شــهاب إلى إطــالق يد المقاومــة واالنتفاضة 
على كافة األراضي الفلسطينية المحتلة بما يفرض 
على االحتالل وداعميه التفكير مليًا قبل اإلقدام على 

مشروع الضم وغيره.
كما دعا الســتراتيجية وطنية جامعــة عماًل بقرارات 
اإلجماع الوطني ومنها قرارات المجلســين المركزي 
والوطني، بالخروج من اتفاق أوســلو بما فيها وقف 
التنســيق األمني ووقف العمــل ببروتوكول باريس 

االقتصادي.

ورفع المشاركون في المسيرات، التي دعت لتنظيمها الفصائل الوطنية، العلم 
الفلسطيني، ورددوا هتافات تندد باالحتالل اإلسرائيلي وممارساته القمعية.

واســتخدم جيش االحتالل اإلســرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
وقنابــل الصوت والغاز المســيل للدموع، لقمع وتفريــق المتظاهرين، وفق ما 

نقل مراسل األناضول عن شهود عيان.
وقالــت جمعيــة الهالل األحمــر الفلســطيني، في بيــان، إن مواطنًــا أصيب 
برصاصــة معدنية في رأســه إثر قمع قوات االحتالل لمســيرة خرجت بمنطقة 
األغوار الشــمالية. وذكرت أن طواقمها نقلت المصاب إلى المستشــفى لتلقي 

العالج، دون تفاصيل أكثر عن حالته الصحية.
والخميس، دعت الفصائل الفلســطينية إلى أوسع مشاركة شعبية في مسيرات 
منــددة باالحتالل، وقرار ضم أجزاء من الضفة الغربية للســيادة اإلســرائيلية، 

وإلحياء ذكرى النكسة.
ويحيي الفلســطينيون، فــي الخامس من يونيو/ حزيران مــن كل عام، ذكرى 
حــرب عام 1967، التــي ترتب عليها احتالل )إســرائيل( لقطــاع غزة والضفة 
الغربية، وشــبه جزيرة ســيناء المصرية، وهضبة الجوالن السورية، ويطلقون 

عليها ذكرى »النكسة«.
وتتزامــن الذكــرى هذا العام مع قــرار إســرائيلي يبدأ تطبيقه مطلــع يوليو/ 
تمــوز المقبل، لضم منطقة األغوار والمســتوطنات بالضفة الغربية للســيادة 
اإلسرائيلية. وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 

بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.
من جانب آخر، اعتقلت قوات االحتالل مساء أمس، صحفيا على حاجز بيت اكسا 

شمال غرب القدس المحتلة.
وقال شهود عيان إن قوات االحتالل اعتقلت الصحفي أحمد كمال حبابة العامل 

في تلفزيون فلسطين بعد االعتداء عليه، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

عواصم/ األناضول:
من أولى القبلتين بالقــدس، إلى ثاني الحرمين 
الشــريفين بالمدينة المنورة، إلى الجامع األزهر 
بقلب القاهرة، ومنه إلى مســاجد باألردن شــرقا 
وتونس غربــا، عاد المســلمون مــن جديد إلى 
أحضان مســاجدهم بفرحة مألت القلوب ودموع 

غلبت العيون، ودعوات بزوال الجائحة.
عــودة جاءت بعــد انقطــاع قارب الثالثة أشــهر 
بفعــل جائحة كورونــا، وجاءت بعــد حرمان من 
صــالة القيــام فــي شــهر الصيام، ومــن صالة 
العيد في جماعة بيــوم الفطر، عودة تزامنت مع 
العيد األســبوعي للمسلمين حيث صدح الخطباء 

بمواعظهم في أول صالة جمعة بعد االنقطاع.
ففي المســجد األقصى المبارك بمدينة القدس، 
أدى عشــرات اآلالف من الفلسطينيين، ألول مرة 
منذ إعادة فتحه، األحد، بعد إغالقه لنحو شهرين 

ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.
وفي المدينة المنورة بالسعودية، شهد المسجد 
النبــوي، أول صالة جمعة بعد إعالن الســعودية 
إعادة فتح مســاجدها، األحد الماضــي، في إطار 
تخفيــف اإلجــراءات المتخــذة للحد من تفشــي 

كورونا.
والتــزم المصلــون بإجــراءات التباعــد وارتــداء 

غزة/ فلسطين:
 »GUPAP« عقــد منتدى غــزة للزراعة الحضريــة
جلسة تفاعلية لمناقشــة موضوع الزراعة األسرية 
كاســتراتيجية لتعزيز صمود أنظمة الغذاء المحلية 

وقت األزمات.
وانعقدت الجلســة مــن خالل تقنية »الــزوم« عبر 
االنترنت، ضمن سلســلة جلســات إقليمية ينفذها 
فــي ظــل أزمــة كوفيــد 19، واســتضافت الخبير 
الزراعي ومدير المبادرة اإلقليمية للزراعة األســرية 
للحيــازات الصغيرة، المســؤول اإلقليمي للشــرق 
األدنــى وشــمال افريقيا/ الفاو، د.رشــيد ســراج، 
بحضور محلي واقليمي وعالمي شارك بها أكثر من 

50 ناشطا وناشطة.

الكمامــة والدخول من أبــواب معينة خصصتها 
إدارة المسجد لذلك.

واألحد، أعلنت الســلطات الســعودية، إعادة فتح 
مســاجدها وفــق تدابيــر وقائية أبرزهــا التباعد 
االجتماعــي بيــن المصليــن، بعد قــرار بتعليق 
الصــالة دام نحــو 3 أشــهر، منــذ 17 مــارس 

الماضي.
وفــي الجامع األزهر العريــق بالعاصمة المصرية 
القاهــرة، أقيمــت صــالة الجمعة بحضــور أئمة 

المسجد والعاملين، دون جمهور.
وتعــد هــذه أول صالة جمعــة تقام فــي الجامع 
األزهر، بعد توقف منــذ 21 مارس/آذار الماضي، 
ضمن إجراءات احترازية فرضتها البالد للحد من 

تفشي كورونا.
وفي األردن، أعادت الحكومة فتح المساجد ألداء 
صالة الجمعة، لتصدح أصــوات الخطباء والدعاة 

على المنابر من جديد.
وغمــرت مشــاعر الفــرح قلــوب األردنيين وهم 
يعودون إلى المســاجد ألداء صالة الجمعة، بعد 
تخفيف الحكومة إلجراءات مواجهة جائحة كورونا 

التي بدأت قبل ما يزيد عن الشهرين.
وفــي 28 مايــو/ أيــار الماضي، قــررت الحكومة 
األردنية إعادة فتح المساجد لصالة الجمعة فقط 

وتحــدث د.ســراج حــول أهميــة الزراعة األســرية 
كاســتراتيجية لتعزيز صمود أنظمة الغذاء المحلية 
وقت األزمات ودور منظمــة األغذية والزراعة الفاو 
في االســتجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد 

)كوفيد 19(.
وأكد أن الزراعة الحضرية تلعب دورا هاما في خلق 
موارد العمل للمزارعين االسريين وتوفير المنتجات 
الزراعية والغذاء، مما يســتوجب وضع السياســات 
الكفيلة بتطوير الزراعة الحضرية ودعمها، ال سيما 
انها تســتوعب عددا كبيرا من النساء العامالت في 

فلسطين والبلدان العربية بشكل عام.
بدوره، تطرق أحمد الصوراني منســق عام منتدى 
غــزة للزراعــة الحضرية إلى أهمية عقد الجلســات 

اعتبــارا مــن 5 يونيو/حزيران الجــاري، وأعقبته، 
الخميس، بقرار آخر يســمح بأداء جميع الصلوات 

بالمساجد والكنائس اعتبارا من اليوم السبت.
وفي تونــس غربا، بــدت الســعادة ظاهرة على 
وجوه المصلين عند أبواب جامع »اآلغا« بمدينة 
قرطاج بيرصة بالضاحية الشمالية في العاصمة، 
وهم يؤدون الصالة بعد انقطاع دام ثالثة أشهر.
وتقيد المصلون بإجراءات وزارة الشؤون الدينية 
من خالل ارتداء األقنعة الواقية، وجلب ســجادات 

خاصة بهم.
وفــي 13 مــارس/ آذار الماضــي، أعلــن رئيس 
الوزراء التونســي إلياس الفخفــاخ تعليق الصالة 

في المساجد لمكافحة انتشار كورونا.
مــن جانب آخــر، أعلنت مصــر، أمس، تســجيل 
40 وفــاة، وألفــًا و348 إصابة جديــدة بفيروس 

كورونا، بحسب إحصاءات رسمية.
وجاء في التقرير اليومي لوزارة الصحة أن إجمالي 
اإلصابــات بلغ 31 ألفــا و115 حالــة، بينها ألفًا 

و166، وفاة و8 آالف 158 حالة شفاء.
وحتى مســاء أمس، تجاوز عــدد مصابي كورونا 
في العالم 6 ماليين و759 ألفا، توفي منهم نحو 
394 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ماليين و281 ألفا، 

بحسب »ورلدوميتر«.

التفاعليــة لتبادل الخبرات اإلقليمية في ظل األزمة 
واالستفادة من التجارب اإلقليمية والعالمية لتعزيز 
أنظمــة الغــذاء المحليــة وســيادة الشــعوب على 
مصادرها لتحقيــق األمن الغذائي والســيادة على 

الغذاء في فلسطين.
وأكــد الصوراني أهمية دور ملتقى رياديات الزراعة 
الحضريــة فــي التأثيــر فــي السياســات الزراعية 
والضغط والمناصرة ورفع صــوت المرأة المزارعة 
والرياديــات في القطــاع الزراعــي، لتأمين وصول 
النســاء الــى المــوارد الطبيعية واألســواق ومواد 
اإلنتاج، باإلضافة الى تعزيز واســتدامة المشــاريع 
الصغيــرة ومتناهية الصغر لما لهــا من دور مهم 
في دعم االقتصاد المحلي وتحقيق االكتفاء الذاتي.

مصر تسجل 40 وفاة و1348 إصابة جديدة بكورونا
أول جمعة منذ 3 أشهر.. املساجد تعانق املصلني مبدن عربية

»منتدى غزة« يعقد جلسة ملناقشة أهمية الزراعة األرسية وقت األزمات
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حقيقــة أم اســتهالك؟! عباس بعث برســائل للفصائل بغــرض المصالحة، هذا 
مــا قاله عباس زكــي القيادي في حركة فتــح. القفز المفاجئ لمربــع المصالحة 
يثير ســؤال الحقيقة والمناورة معًا؟! الســؤال يقول هل ثمة توجّه حقيقي نحو 
المصالحة والشراكة، أم أّن المسألة ال تزيد عن مناورة مكررة للرئيس في أوقات 

األزمات؟!
موســى أبو مــرزوق، القيادي في حماس رحّب بما قاله عبــاس زكي، وقال نحن 
جاهــزون. وإذا كانــت حماس جاهزة للمصالحة والشــراكة، فهــل فتح وبالذات 
عباس جاهزون للمصالحة والشــراكة؟! عباس لم يكن يومًا جاهزًا للشراكة مع 
حمــاس، ومن ثمّ الولــوج لطريق المصالحة التي هي مدخل الشــراكة الوحيد. 
عباس كان وما يزال يرى أّن الشــراكة مع حماس عبء على مشروعة التفاوضي، 
وأن بقاءها خارج الشــراكة يريحه، ويعطيه حرية تصــرف، وال يقلب عليه طاولة 

التفاوض والمنح الدولية؟!
بعــض ما كان يتخوف منه عباس من المصالحة والشــراكة وقع عليه كالصاعقة 
القاتلة، من خالل إعالن صفقة القرن، وتوجه )إســرائيل( لضم ٣٠٪  من أراضي 
الضفة وفرض الســيادة عليها، إسرائيل قلبت طاولة المفاوضات، ودمرت فرص 
حــّل الدولتين، وأميــركا قلبت الطاولة، وأعطت ظهرها لعبــاس، ولم تعد طرًفا 

يوّثق به لرعاية المفاوضات؟!
هل انقالب طاولة مشروع عباس رأسًا على عقب، وفرّ فرصة للمصالحة كما يقول 
عبــاس زكي؟!  الجواب يقول: إّن فرص المصالحة والشــراكة كانت قائمة، وهي 
ما تــزال قائمة، وربما تعززت باالنقالب الذي أحدثــه ترامب ونتنياهو من خالل 
صفقة القرن، ولكن هذا االنقالب لم يســقط كراهية عباس لحماس والمقاومة، 
ولم يبعثه للتنازل عن قيادته الفردية، وقراراته األحادية، ورغبته بجلب الفصائل 

كّلها لبيت طاعته، والخضوع إلدارته لمشروع التفاوض والصراع؟!
هنــاك بال شــك قيادات فــي فتح ومنهم ربمــا عباس زكي جاهــزون للمصالحة 
والشراكة، ولكن عباس شخصيًّا وفكريًّا ليس جاهزًا، وهو ال يتكلم عن حماس 
باحتــرام، وال يتكلم عن المصالحة والشــراكة كالمًا واقعيًــا محترمًا، يجمع وال 
يفرق. هو يريد شيًئا والفصائل تريد شيًئا هو ال يريده، لذا ال تتوفر فرص جيدة 
للمصالحة اآلن كما أشار لذلك محمود الزهار، القيادي في حركة حماس، تعقيبًا 
على ما قاله عباس زكي؟! وعباس زكي يعبر عن رغبة شخصية ال أكثر؟! نرجو أن 

نكون مخطئين وأن يتحقق ما يقوله زكي؟!

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

رسائل المصالحة بين 
الحقيقة والمناورة؟! 

أطباء يتمّكنون من زراعة أذن 
إلكترونية لطفل سوري

مرسين/ األناضول:
أعلن مستشــفى تركــي خاص في والية مرســين جنوبي البالد، 
إجراء عمليــة زرع أذن إلكترونية لطفل ســوري يبلغ من العمر 4 

سنوات فاقد للسمع منذ الوالدة.
وأوضح المستشفى، في بيان، أمس، أن محمد الشعبا وُلد فاقدا 
للســمع، بسبب توقف األكســجين عن الوصول إليه، عندما كان 
جنينًا في بطن أمه، إثر تعرضها لهجوم كيماوي شنه نظام بشار 

األسد في محافظة إدلب السورية قبل 4 سنوات.
ومحمــد الذي فقــد والده في الحــرب لجأ مع أمــه وخاله قبل 4 

سنوات إلى تركيا، ليبدأ حياته في والية هطاي.
وكانت والدته طلبت المســاعدة من إحــدى الجمعيات في قضاء 

ريحانلي بهطاي.
فأطلقــت الجمعيــة حملة، جمعــت على إثرها مبلغا، اســتطاعت 
من خالله جلب محمد إلى مستشــفى خاص في قضاء طرسوس 

بوالية مرسين إلجراء العملية.
وبعد إجراء الفحوصات الالزمة، قرر البروفيسور خيرالدين جنكيز 

ألباي زراعة أذن إلكترونية لمحمد.
وفــي تصريح أدلى بــه ألباي لـ«األناضول«، أعلــن نجاح العملية 
وأن محمد سيستعيد ســمعه خالل فترة قصيرة، وسيتمكن من 

التكلم أيضا.

وفاة المقرئ محمود سكر أقدم 
معلمي القرآن في السعودية

القاهرة/ فلسطين:
توفي، أمس، المقرئ الشــيخ محمود ســكر في العاصمة المصرية القاهرة، ونعاه طالبه 

وتالميذه والدعاة والحفظة الذين تتلمذوا على يديه.
وأعلنــت جمعية »مكنــون« لتحفيظ القــرآن بالرياض، في تصريح، وفاة الشــيخ محمود 
ســكر عن عمر ناهز التســعين عامًا في القاهرة؛ موضحة أنه كان عََلمًا من أعالم القراء 

والمعلمين في السعودية.
وذكرت أن الشيخ ســكر عاش لفترة طويلة في العاصمة الرياض، معلما للقرآن، ومشرفا 

على المسابقات القرآنية، ومصححا للتالوات على القنوات التلفزيونية.
وأشــارت الجمعية إلــى أن الراحل كان محبًا للقرآن الكريم وأهلــه؛ مجتهدًا في تعليمه؛ 
الفتــة إلــى أنه بذل من أجل ذلك وقتــه وجهده، مقدمة التعازي إلــى محبيه وطالبه في 

كل مكان.
واشــتهر الشــيخ المصري بين الســعوديين عبر إذاعة القرآن الكريــم، حيث كان صوته 
معروفــًا فــي برنامج »تالوات وقــراءات«، ثم الحقًا على قناة »المجــد«، من خالل برنامج 

»دوحة المجد«.
ونعى الراحل، القارئ الســعودي ناصر القطامي قائاًل في تغريدة على حسابه بـ »تويتر«: 
»كان شيخنا محمود سكر مدرسة في خُلقه وتواضعه. أدبٌ جم، وابتسامة دائمة، ونفس 
راضيــة، ووجهٌ متهلل بأنوار الطاعة )نحســبه كذلك(، بذل جُــلَّ وقته، وأنفس عمره في 

ميدان كتاب ربه، إقراء وتعليمًا، فغالب يومه مع القرآن منذ إصباحه حتى إمسائه«.
والشــيخ ســكر من مواليد محافظة الجيزة في القاهرة، وتخرج من جامعة األزهر قبل أن 

يلتحق بالعمل في المملكة السعودية في سبعينيات القرن الماضي.

بخطوات بسيطة.. كيف تكتشف 
التنّصت على هاتفك الذكي؟

نيويورك/ وكاالت:
يعــدّ اختــراق الهواتف الذكية والتنصّــت عليها من أخطر المشــكالت التي يواجهها 
مســتخدمو هذه األجهزة، لكن بعض الخطوات البسيطة ستساعدك على معرفة فيما 

إذا كان هاتفك قيد المراقبة.
وقــال رئيس وكالــة TelecomDaily المختصة فــي التحليل وجمــع البيانات دينيس 
كوسكوف، إن اتباع بعض الخطوات البسيطة قد يساعد مستخدم الهاتف من اكتشاف 

فيما إذا كان جهازه قيد المراقبة أو التنصت.
وذكــر كوســكوف- على ســبيل المثــال - يجــب مراقبة قائمــة التطبيقــات والبرامج 
الموجــودة في الهاتــف، فوجود تطبيقات إضافية لم يقم المســتخدم بتحميلها أو لم 
تكــن من بين التطبيقات األساســية لبرنامج تشــغيل الهاتف دليــل على أن التطبيق 

اإلضافي قد ثبت من قبل جهة ما بغرض التجسس على الهاتف.
وأشــار إلى أنه من بين المؤشرات التي قد تنذر بأن الهاتف الذكي قيد االختراق أيضا 
هو اآللية غير الطبيعية لعمل الهاتف أحيانا، أي عندما يبدأ الهاتف على ســبيل المثال 
بإعــادة عملية اإلقالع من تلقاء نفســه، أو عندما ترتفع درجة حــرارة بطاريته أو تفرغ 
ســعتها بســرعة دون أن يكون قيد االســتعمال، لذا فإن مراقبة مثل هــذه األمور قد 

تساعد في اكتشاف التجسس على الهاتف.
وحــول هذه النقطة قال كوســكوف: »ارتفــاع درجة حرارة الهاتف دون اســتعماله قد 
تحصل أحيانا بســبب مشــكالت في البطارية أو البرمجيات، لكــن من الناحية النظرية 
فــإن درجة حرارة الجهاز من المفترض أن تكــون طبيعية في حال لم يكن الجهاز قيد 

االستعمال«.
وأضاف أنه من الصعب أحيانا اكتشــاف فيما إذا كان هاتفك قيد التجســس، فالتقنيات 
الحديثــة تســاعد على التنصت علــى الهواتف عبر أجهزة ومعــدات متطورة، وقد يتم 

تحويل إشارات الهاتف إلى أجهزة أخرى عبر برمجيات وتطبيقات معينة.
وأشــار الخبير إلــى وجود نوعين من التنصت على األجهــزة والهواتف، تنصت قانوني 
تعتمــده أحيانا بعض األجهــزة األمنية ولكن بعد الحصول علــى موافقة من الجهات 
الرســمية المختصة مثل المحاكم، وتنصت غير قانوني، قد يقوم به أشخاص عاديون 

مثل األقارب أو المنافسين التجاريين لصاحب الهاتف.

أهالي مدينة 
مصرّية يضبطون 

شاًبا حـــــاول
 قلــــــب قطـــــــار

القاهرة/ فلسطين:
تمكــن أهالــي مدينــة الضبعــة 
بمحافظة مطــروح المصرية من 
ضبط شــاب حاول قلب قطار عن 
طريق وضــع كميــات كبيرة من 
الطوب الكبير على شريط السكة 

الحديد قبل مروره.
وقــال فوزي أبــو نصــر اهلل، أحد 
شهود العيان: إن األهالي فوجئوا 
بشخص يضع كميات من الطوب 
على شريط الســكة الحديد قبل 

مرور القطار.
ولفــت إلــى أن األهالــي تمكنوا 
من ضبط الشــاب بعــد محاولته 
جــرى  حيــث  عليهــم،  االعتــداء 
تسليمه للشرطة العسكرية، كما 

أبلغوا قسم الضبعة بالواقعة.

لندن/ وكاالت:
كشــفت نتائج دراســة علمية حول تأثير جائحــة الفيروس 
التاجــي، أن مســتويات القلــق واالكتئــاب فــي المملكــة 
المتحــدة، انخفضت األســبوع الماضي، تزامنــا مع تخفيف 
اإلغالقات بســبب فيروس كورونا المســتجد، لكنها ال تزال 

فوق المتوسط المعتاد.
وأكــدت الدراســة التي أجريــت على 90 ألف شــخص، أن 
مســتويات االكتئــاب انخفضت بشــكل خاص بيــن الفئة 
العمريــة التي ال تتجــاوز 60 عاما، الفتة إلــى أن القلق في 
أعلى مســتوياته لدى الشــباب، وتحديدا األشخاص الذين 
يعيشون بمفردهم، وذوو الدخل المنخفض والمرضى ومن 

يعيش مع األطفال وفي المناطق الحضرية.
وبحســب ما أورده موقع »Nursing times« فإن الرضا عن 
الحياة بين المبحوثين ارتفع بدرجة غير مسبوقة منذ فرض 
أول إغالق بسبب فيروس »كوفيد19-«، الفتا إلى أن أفكار 

الموت وإيذاء النفس، ظلت مستقرة نسبيا.
وأشــارت الدراســة إلى أن فئة الشــباب ومن يعيشون في 
المناطق الحضريــة وذوي الدخل المنخفض، تم تصنيفهم 
ضمن الفئة األكثر قلقــا واكتئابا، منوهة إلى أنها من أكبر 
الدراســات التي أجريت في المملكة المتحدة، حول شــعور 

الكبار، بشأن اإلغالقات والقيود الحكومية.
وذكرت أن غالبية المســتطلعة آراؤهم ال يثقون في تعامل 
الحكومــة البريطانيــة مع وباء »كوفيــد19-«، موضحة أن 
الثقــة األعلــى كانت لدى األشــخاص الذين يعيشــون في 

اسكتلندا وإيرلندا الشمالية.
ولفتت نتائج الدراســة إلى أن الثقة ســيئة بين األشخاص 
الذيــن تقل أعمارهم عن 30 عاما، وأيضا الذين يعيشــون 

في المناطق الحضرية.
وعلقت األكاديمية ديزي فانكورت من جامعة يونيفيرستي 
كوليدج لندن، على نتائج الدراسة بالقول إنه »من المشجع 
أن مســتويات القلــق واالكتئــاب قــد تراجعت مــع تخفيف 
اإلغالقات«، مستدركة: »لكن المستويات الحالية تعد أسوأ 

من المعتاد«.
من جهتها، قالت شــيريل لويد رئيســة برنامج التعليم في 
مؤسســة »Nuffield«، التــي أجريــت الدراســة، إنه »من 
المطمئــن أن مســتويات القلــق واالكتئاب قــد بدأت في 
االنخفاض مع رفع مســتوى اإلغالق«، مشددة على ضرورة 
مواصلــة الباحثيــن للمراقبــة الدقيقة للتأثيرات النفســية 
للوباء. وأكدت لوريد أن الوباء له آثار اجتماعية واقتصادية 

من المحتمل أن تكون طويلة األمد.

دراســـــــة: مستويــــــات االكتئـــــــــاب 
تنخفض مع تخفيف إغالقات كورونا


