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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة غزة

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
مشاريع كثيفة العاملة لتحسني الخدمات األساسية يف بلديات قطاع غزة

اســم المشروع الفرعي: توريد مواد لزوم تفعيل 
وحدة الكول سنتر

1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد مــن املانحــني )البنــك 
الــدويل- KFW-AFD ( ســيتم تنفيذهــا مــن خــال صنــدوق تطويــر وإقراض 
الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة-  الهيئــات 
)MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث يهــدف هــذا املــروع إىل دعــم بلديــات 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 
وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة لتحسني الخدمات األساسية 

للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2. وقــد حصلــت بلديــة غــزة عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض 

الهيئات املحلية )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مروع توريد مواد لزوم تفعيل 
وحدة الكول ســنرت وتنوي اســتعامل جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف 
عمل دفعات تحت العقد رقم MDPIIIW6 -1221109 -81a الذي من 

أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3. تدعو بلدية غـزة املوردين التقدم الستدراج عروض أسعار )تسوق محيل( 

مــروع توريــد مــواد لــزوم تفعيــل وحــدة الكــول ســنرت، مــدة التوريــد 30 يومــًا، 
وحسب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية.

4. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الازمــة مــن بلديــة 

غزة، مدير وحدة العطاءات واملشرتيات، املهندس/ رامي أبو القمبز، هاتف: 
الثامنــة  الســاعة  مــن  ابتــداًء  وذلــك   ،082824400 فاكــس:   082832200

صباحًا وحتى الثانية ظهرًا من تاريخ 2022/08/08 تاريخ 2022/08/17.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .5

2022/08/17 الساعة الثانية عر والنصف ظهرًا وهو موعد فتح املظاريف.

6. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

7. العنوان املشــار إليه أعاه: مكتب مدير وحدة العطاءات واملشــرتيات، 

املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابق األريض، بلدية غزة، ميدان فلســطني، 
مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطني.

بلديـة غزة
بتمويل من:

 

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة غزة

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
مشاريع كثيفة العاملة لتحسني الخدمات األساسية يف بلديات قطاع غزة

اســم المشــروع الفرعي: توريد مواد لزوم صيانة 
اإلشارات الضوئية

الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  حصلــت   .1

الفلسطينية عى منحة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من عدد من املانحني 
)البنــك الــدويل- KFW-AFD ( ســيتم تنفيذهــا مــن خــال صنــدوق تطويــر 
وإقــراض الهيئــات املحليــة- يف إطــار برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة 
)MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث يهــدف هــذا املــروع إىل دعــم بلديــات 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 
وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة لتحسني الخدمات األساسية 

للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2. وقــد حصلــت بلديــة غــزة عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض 

الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيذ مروع توريد مواد لزوم صيانة 
اإلشــارات الضوئية وتنوي اســتعامل جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف 
عمــل دفعــات تحــت العقد رقم MDPIIIW6 -1221109 -44a الذي من 

أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3. تدعو بلدية غـزة املوردين التقدم الستدراج عروض أسعار )تسوق محيل( 

مــروع توريــد مــواد لــزوم صيانــة اإلشــارات الضوئيــة، مــدة التوريــد 30 يومــًا، 
وحسب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية.

4. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الازمــة مــن بلديــة 

غزة، مدير وحدة العطاءات واملشــرتيات، املهندس/ رامي أبو القمبز، هاتف: 
082832200 فاكس: 082824400، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا 

وحتى الثانية ظهرًا من تاريخ 2022/08/08 وحتى تاريخ 2022/08/18.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .5

2022/08/18 الساعة الثانية عر والنصف ظهرًا وهو موعد فتح املظاريف.

6. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

7. العنــوان املشــار ليــه أعــاه: مكتــب مديــر وحدة العطاءات واملشــرتيات، 

املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق األريض، املبنــى الرئيــي بلديــة غــزة، 
ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة، فلسطني

بلديـة غزة
بتمويل من: 

هنية: نبذل كل الجهود 
املطلوبة لحامية شعبنا

الدوحة/ فلسطني:
قال رئيس املكتب الســيايس لحركة املقاومة اإلســامية حامس، إســامعيل 

هنية، إنه عى مدار الساعة "نبذل كل الجهود املطلوبة لحامية شعبنا".
ــا مــع ميخائيل بوغدانــوف املبعوث الخاص  وأجــرى هنيــة أمــس اتصــااًل هاتفيًّ
للرئيس الرويس يف الرق األوســط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الرويس، 
حيــث بحثــا عــدوان االحتــال عــى قطــاع غــزة، واالعتــداءات املتواصلــة بحــق 
املسجد األقىص املبارك. واستعرض رئيس حامس، الجرائم التي يقوم بها 
االحتــال ضــد املواطنــني الفلســطينيني، ســواء االغتيــاالت أو قتــل األطفــال، 

مؤكًدا صمود الشعب الفلسطيني ومتسكه بحقوقه الوطنية.

"أبو حمزة": ما ظهر من قدراتنا الصاروخية جزء يسري مام أعددناه

استشهاد وحيَدي والديهام أحمد ومؤمن النريب 
ينكأ جرح العائلة النازف منذ 2014

غزة/ أدهم الريف:
ــم عليهــا الحــزن بقــوة، شــيعت  وســط أجــواء خيَّ
عائلــة النــرب وجامهر غفــرة، أمس، جثامين 
النــرب،  ومؤمــن  أحمــد  الشــقيقنْي  الطفلــنْي 
إرسائيــيل  قصــف  يف  استشــهدا  اللذيــن 
استهدف مجموعة من املواطنني قرب مسجد 
عــامد عقــل يف معســكر جباليــا، شــاميل قطــاع 

غزة، مساء السبت املايض.
ونــكأ رحيــل الطفلــنْي الشــقيقنْي جــرح العائلــة 
النــازف منــذ العــدوان عــى غــزة صيــف 2014، 
إذ كان جيــش االحتــال قــد اســتهدف منزاًل يف 
حــي الصــربة، جنــويب مدينــة غــزة يف األول مــن 
آب/ أغســطس من تلك الســنة، واستشــهد من 
جراء ذلك أحد أفراد العائلة وهو وحيد والديه 
أنجبتهــام  الثــاث؛  وأطفالهــام  زوجتــه  ومعــه 
والدتهــا بعــد سلســلة عمليــات زراعــة وقتلتهــم 

غارة إرسائيلية دفعة واحدة.
وتســتغرب عائلة النرب تعمد جيش االحتال 
أطفــال  بينهــم  اآلمنــني  املواطنــني  اســتهداف 
ونســاء دون تفرقــة بــني كبــر وصغــر، أو امــرأة 
ورجــل، كــام يقــول لصحيفــة "فلســطني" فريــد 

النرب من أقارب الشهداء.
اســتهدف  الــذي  القصــف  إن  النــرب:  وقــال 
موجًعــا  كان  جباليــا  معســكر  يف  املواطنــني 

لجميع أهايل منطقة مسجد عامد عقل.
الشــارع  إىل  املواطنــون  لجــأ  لقــد  وتابــع: 
عــن  بحًثــا  الكهربــايئ  التيــار  انقطــاع  بســبب 
مــكان يتلمســون فيــه الهــواء يف منطقــة مكتظــة 
ســكانًيا، لكــن القصــف اإلرسائيــيل باغتهم عى 

حني غرة، وارتقى الشهداء وغالبيتهم أطفال.
أعــوام(   10( عمــره  ويبلــغ  أحمــد  أن  وأضــاف 
والديهــام،  وحيــدا  هــام  أعــوام(،   6( ومؤمــن 

ورحــا تاركــني خلفهــام شــقيقتنْي اثنتنْي أصغر 
منهام سًنا.

وتابع: ال نعرف ملاذا استهدف جيش االحتال 
بصواريخــه املواطنــني؛ مــا أدى إىل استشــهاد 

7 منهم بينهم أحمد ومؤمن وأطفال آخرون.
وأكمــل فريــد النــرب: أن العائلــة مل تســتوعب 
بعد جرمية جيش االحتال سنة 2014، ليأيت 

ويقتل طفلنْي آخرين من نفس العائلة.
محمــد  الشــهيدين  والــد  فــإن  قولــه،  وبحســب 
النــرب وزوجتــه ياســمني، ميــران بأســوأ ظــروف 
طيلــة حياتهــام، فهــام مل يصدقــا بعــد أن أحمــد 
الغــارة  بفعــل  ومؤمــن رحــا عنهــام دون رجعــة 

اإلرسائيلية.
وأكرث اللحظات املؤثرة يف والدي الشهيدين، 
كانــت عنــد وداعهــام وتشــييعهام إىل مثواهــم 

األخر، حيث انهارا بالكامل.
الجمعــة  عدوانــه،  بــدأ  االحتــال  جيــش  وكان 
املاضيــة، باغتيــال قائــد املنطقــة الشــاملية يف 
رسايا القدس تيســر الجعربي يف مدينة غزة، 
وطالــت غارتــه الجويــة قائــد املنطقــة الجنوبيــة 
يف الرسايــا خالــد منصــور مبدينــة رفــح، جنــويب 

القطاع.
وتعمــد خــال عدوانــه قصــف منــازل املدنيــني 
ارتقــاء  إىل  أدى  مــا  التجمعــات؛  واســتهداف 

عرات الشهداء بينهم أطفال ونساء.
االحتــال  جيــش  "تغــول  إن  النــرب:  وأكمــل 
جرائــم  واألطفــال  النســاء  ضــد  انتهاكاتــه  يف 
وعــدم  الدوليــة  املؤسســات  وصمــت  حــرب، 
كبــح االحتــال جرامئــه، يجعلــه أكــرث تغــواًل يف 

دمائنا".
مــن جهتــه، قــال مدير مؤسســة الضمر لحقوق 
ضحايــا  إن  الســكايف:  عــاء  غــزة  يف  اإلنســان 

عــى  يشــنه  عــدوان  كل  يف  االحتــال  جيــش 
غــزة يكــون العــدد األكــرب منهــم أطفــال ونســاء، 
كنتيجــة حتميــة لعــدم اكــرتاث دولــة االحتــال 
لألعــراف والقوانــني الدوليــة واملبــادئ الخاصة 

بالقانون الدويل اإلنساين.
لصحيفــة  ترصيــح  يف  الســكايف  وعــدَّ 
االحتــال  جيــش  اســتهداف  "فلســطني"، 
بحــق  جرامئــه  يف  وتغــوال  إمعانــا  املدنيــني 

الشعب الفلسطيني.
السياســيني  االحتــال  قــادة  أن  وأضــاف 
العــدد األكــرب مــن  واألمنيــني يــرصون عــى أن 
ضحايــا العــدوان يجــب أن يكــون مــن األطفــال 
هــؤالء  تباهــي  بداللــة  والنســاء،  الفلســطينيني 

بإنجازاتهم خال كل عدوان وبعد انتهائه.
ورأى الســكايف أن "صمــت املجتمــع الــدويل 
بحالــة  املعنيــة  املتحــدة  األمــم  ومؤسســات 
أمــام  اإلنســان يف فلســطني املحتلــة،  حقــوق 
عدوان االحتال اإلرسائييل دفع األخر ملزيد 

من القصف واالستهداف".
ه إىل أن املؤسسات الحقوقية توثق جرائم  ونبَّ
االحتــال وتعــد ملفاتهــا لتقدميهــا إىل األمــم 
والشــواهد  البيانــات  تجمــع  وهــي  املتحــدة، 
التي تدلل عى ارتكاب جيش االحتال جرائم 
األمنــني  املدنيــني  اســتهداف  نتيجــة  حــرب 

واألطفال.
لــدى  إرادة سياســية  ذلــك  يرافــق  أن  "ويجــب 
املجتمــع الــدويل واألمــم املتحدة واملنظامت 
العــام  املدعــي  عــى  والضغــط  الحقوقيــة 
الدعــاوى  لتحريــك  الجنائيــة  باملحكمــة 
كيــان  ومخاطبــة  الفلســطينية  والشــكاوى 
االحتــال والتحقيــق يف جرامئهــا ومحاســبتها" 

بحسب الحقوقي السكايف.

غزة/ فلسطني:
رسايــا  باســم  العســكري  الناطــق  قــال 
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القــدس، 
الجهــاد اإلســامي، أبــو حمــزة: "مــا ظهــر 
مــن قدراتنــا الصاروخيــة هــو جــزء يســر 

مام أعددناه".
أمــس:  صحفــي  ترصيــح  يف  وأضــاف، 
يــؤمل  مــام  الكثــر  بالكثــر  نحتفــظ  "إننــا 
وجمهــور  شــعبنا  أبنــاء  ويــرس  العــدو، 

رسايا القدس واملقاومة املمتد".

حمــزة":  "أبــو  ترصيحــات  يف  وجــاء 
قطــرة  بــكل  واعتزازنــا  نجــدد فخرنــا  "إننــا 
أبنــاء شــعبنا املجاهــد،  مــن  دم ســالت 
الــذي يخــوض معنــا غــامر هــذه املعركــة 
 ،- ووفــاء  ورشف  عــزة  بــكل   - البطوليــة 
رفقة قادة ومجاهدي الرسايا الشــجعان 

بامليدان".
القــدس"  "رسايــا  باســم  الناطــق  ودعــا 
أبنــاء  مــن  و"األحــرار  املقاومــني  كل 
شــعبنا يف الضفــة والداخــل املحتــل"، 

إىل "االنخــراط يف هــذه امللحمــة التــي 
عنوانها )وحدة الساحات(".

عارمــة  انتفاضــة  "لتكــن  واســتدرك: 
كل  عــن  وكنســه  عدونــا  لــزوال  تؤســس 

فلسطني".
القــدس،  "رسايــا  أن  حمــزة"  "أبــو  وأكــد 
الكبريــن  القائديــن  الشــهيدين  بدمــاء 
منصــور  وخالــد  الجعــربي  تيســر 
صابــة  تــزداد  املجاهديــن،  وإخوانهــم 
تؤكــد  التــي  معركتهــا،  يف  وشــموًخا 

الصفــوف  مقدمــة  يف  القيــادة  أن 
واملواجهة".

واختتــم الناطــق باســم "رسايــا القــدس" 
أبنــاء  ثــم  اللــه،  بـ"معاهــدة  ترصيحاتــه 
يســمى  مــا  جعــل  عــى  وأمتنــا،  شــعبنا 
مــدن  مــن  يحتــوي  مبــا  غــزة"،  "غــاف 
قابــل  غــر  مكاًنــا  محتلــة  ومغتصبــات 

للحياة".
وأردف: "وســنذهب إىل مديــات أبعــد 

وأبعد -بعون الله وقدرته-".

بتوحدها يف مواجهته.. املقاومة ُتفشل 
مخططات االحتالل لزرع بذور الفرقة

غزة/ جامل غيث:
االحتــال  مــع  املعركــة  الفلســطينية  املقاومــة  أدارت 
اإلرسائيــيل بوحــدة واقتــدار مــن خــال غرفــة العمليــات 
الفلســطيني،  الشــعب  أبنــاء  عــن  دفاًعــا  املشــرتكة، 

وإلفشال مخططاته لاستفراد بها.
االحتــال  مخططــات  إن  سياســيان:  محلــان  وقــال 
املقاومــة،  فصائــل  بــني  الفرقــة  بــذور  زرع  فشــلت يف 
وداخل املجتمع الفلسطيني، مشرين إىل أن متاسك 
كل  مواجهــة  يف  قــوة  عنــرص  ميثــل  املقاومــة  ووحــدة 

مخططات االحتال وعدوانه عى شعبنا.
ميدان المعركة

إن  صــادق:  خالــد  الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  وقــال 
فصائل وقوى املقاومة كافة موحدة وتدير املعركة مع 

االحتال من خال غرفة العمليات املشرتكة.
وأوضــح صــادق لصحيفــة "فلســطني"، أن مــا يحدث يف 
مواجهــة  فصائــيل يف  فعــل  نتــاج  هــو  املعركــة  ميــدان 

االحتال وإحباط مخططاته. 
الفرقــة  بــذور  زرع  جاهــًدا  يحــاول  االحتــال  أن  وذكــر 
داخــل  الفرقــة  مــن  حالــة  وخلــق  املقاومــة  بــني فصائــل 
املجتمع الفلسطيني ومقاومته بهدف إضعاف الجبهة 

الداخلية.
وأشــار إىل أن محــاوالت االحتــال تلــك جــاءت إلدراكــه 
يف  قــوة  عنــرص  ميثــل  املقاومــة  ووحــدة  متاســك  بــأن 

مواجهة كل مخططاته العنرصية وعدوانه عى شعبنا.
الفلســطينية جميعهــا موحــدة  "الفصائــل  أن  وأضــاف: 
وتشــارك يف مواجهة العدوان اإلرسائييل، والدفاع عن 

شعبنا.
دق األسافين

مــن جانبــه، قــال الكاتــب واملحلل الســيايس إياد القرا: 
إن االحتــال يــدرك أن عمــل املقاومــة يف غــزة موحــد 

بغض النظر عام يظهر يف صورة املواجهة.
وأوضــح القــرا لصحيفــة "فلســطني"، أن حركــة املقاومــة 
وحاضنــة  مناســبة  بيئــة  وفــرت  حــامس،  اإلســامية 
للعمــل املقاومــة ضــد االحتــال عــى الصعيــد األمنــي 
والعســكري وتبــادل الخــربات مع فصائــل املقاومة كافة 

إىل جانب مدها باملعلومات. 
تكــون  أن  للمقاومــة  يريــد  ال  االحتــال  أن  إىل  ولفــت 
واألخــرى  الفينــة  بــني  ويحــاول  مواجهتــه،  مجتمعــة يف 
مــع  مواجهــة  يف  الدخــول  عــرب  بينهــا،  األســافني  دق 
فصيل دون اآلخر وادعاء أن مشــكلته مع فصيل معني، 
وتحريض الفصائل عى بعضها، يف سياســة إرسائيلية 

معروفة. 
ورأى القرا أن محاوالت االحتال لاستفراد بفصيل دون 
اآلخــر، هــي محاولــة فاشــلة ومل ولــن يكتــب لهــا النجــاح 
الفلســطينية  والقــوى  الفصائــل  ووحــدة  وعــي  بفعــل 

وعملها املستمر إلفشال مخططات االحتال ولجمه.

وقفتان يف رام الله ونابلس دعاًم للمقاومة وتنديًدا بعدوان االحتالل عىل غزة
رام الله-نابلس/ فلسطني:

يف  أمــس،  املواطنــني،  مئــات  شــارك 
وقفتــني تنديــًدا بعــدوان االحتــال عى 

قطاع غزة.
نابلــس،  مبحافظــة  الفصائــل  ونظمــت 
وقفة عى دوار الشــهداء وســط نابلس، 

مساندة ألهايل يف قطاع غزة.
وقال ممثل الفصائل غسان دغلس يف 
كلمة له: إن ما يتعرض له قطاع غزة هو 
استهداف للكل الفلسطيني، ويتطلب 
الوحدة من أجل مواجهة هذا االحتال 

وعدوانه.
وأضــاف "دغلــس" أن الوحــدة الوطنيــة 
االنقســام  وإنهــاء  رئيــس،  مطلــب 
رضورة ملحــة؛ الــذي أصبــح ال يخــدم إال 

االحتال ومصالحه.
الوقفــات  مــن  مزيــد  إىل  ودعــا 
العــدوان،  لهــذا  املنــددة  واملســرات 
الــذي خلــف عــرات الشــهداء، ومئات 
املنــازل،  مــن  الكثــر  ودمــر  الجرحــى، 

ورشد أهلها.
أمــس،  املواطنــني،  عــرات  وشــارك 
يف الوقفــة التضامنيــة التــي دعــت لهــا 
الشــعبية  والفعاليــات  الوطنيــة  القــوى 
يف رام اللــه، دعــاًم لغــزة والقــدس، يف 

ظل عدوان االحتال بحقهام.
وســط  املنــارة  دوار  مــن  وانطلقــت 
للمقاومــة  مؤيــدة  بهتافــات  اللــه،  رام 
للشــهداء  صــور  ورفعــوا  الفلســطينية، 
طائــرات  اغتالتهــم  الذيــن  القــادة 
األيــام  خــال  غــزة  قطــاع  يف  االحتــال 

املاضية.
شــددت  الوطنيــة  القــوى  وشــددت 
ورص  والوحــدة  التكاتــف  رضورة  عــى 
مظاهــر  إعــان  إىل  داعيــة  الصفــوف، 
الحــداد العــام يف ظل الحرب املفتوحة 

عى الشعب الفلسطيني.

الســاحات يف  وحــدة  أن  نشــطاء  وأكــد 
الضفــة وغــزة والداخــل املحتــل رضورة 
أثبتتها معركة "سيف القدس"، ويجب 
أن تتواصــل اليــوم لكــرس إرادة االحتــال 
الشــعب  عــن  الغاشــم  عدوانــه  ورد 

الفلسطيني.

وقفة في رام الله منددة بالعدوان على غزة أمس
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إخفاقات إرسائيلية 
مبكرة للعدوان عىل غزة

بعــد دخــول العــدوان اإلرسائيــي عــى غــزة أمــس يومــه 
الثالــث بــدأت تتكشــف جملــة أخطاء وإخفاقــات ارتكبها 
جيش االحتالل وحكومته، ما ترك آثاره بحدوث حالة من 
التململ يف األوساط العسكرية والسياسية، وقد يدفع 
باتجــاه تشــكيل لجــان تحقيــق داخليــة، بعــد أن أســهمت 
يف  اإلرسائيليــة-  القــراءات  بعــض  -وفــق  األخطــاء  هــذه 

تبدد صورة الردع أمام املقاومة.
مــع دخــول اليــوم الثالــث للعــدوان خرجــت إىل الســطح 
جملة انتقادات لألداء العسكري العمليايت اإلرسائيي، 
مــن  جملــة  يف  تركيزهــا  ميكــن  الســيايس،  والســلوك 
القبــة  رغــم  املقاومــة  اســتمرار  أهمهــا  لعــل  النقــاط، 
عــى  ومحافظتهــا  الصواريــخ،  إطــالق  يف  الحديديــة 
وتــرة نســبية مــن اإلطــالق خــالل أيــام العــدوان، مــا طــرح 
تســاؤالت عى دوائر القرار العســكري اإلرسائيي بشــأن 
مبــدى  الخاصــة  للمعلومــات  واالفتقــار  اإلخفــاق،  هــذا 
تكــن يف  اإلطــالق، وإن مل  قدرتهــا عــى االســتمرار يف 

عمق فلسطني املحتلة.
لقــد روجــت املؤسســة األمنيــة والعســكرية اإلرسائيليــة 
للمنظومــات الدفاعيــة القــادرة عــى التصــدي ملختلــف 
وعــى  الداخليــة،  تهــدد جبهتهــا  التــي  الصواريــخ  أنــواع 
رأســها القبــة الحديديــة، لكــن صواريخ غــزة تجاوزتها، مع 

صدور تفسرات إرسائيلية لهذا الفشل، غر مقنعة.
التــي  الداخليــة،  الجبهــة  مــن نصيــب  قــاٍس آخــر  انتقــاد 
ا، وأمــام أقــل الســاحات تأثــًرا مــن  بــدت مكشــوفة نســبيًّ
الناحية العســكرية، وهي غزة، فكيف ســيكون الحال إذا 

اندلعت حرب مع ساحات أكرث إيالًما وأشد فتًكا؟!
مل يكن خافًيا خالل األيام الثالثة األوىل من هذا العدوان 
ظهــور تضــارب يف الروايــة اإلعالميــة للمواجهة، ال ســّيام 
بــني أوســاط املؤسســتني العســكرية والسياســية، وهــذا 
االرتبــاك قــد يشــكل الحًقــا أحــد منطلقــات خيبــة األمــل 

اإلرسائيلية يف تحقيق الجيش كل أهداف العدوان.
ويف الوقــت الــذي اختــارت فيــه معظم القوى السياســية 
اإلرسائيليــة التــزام الصمــت خــالل العــدوان، بــل تأييــده؛ 
بــدأت تخــرج انتقاداتهــا ألداء الحكومــة تباًعــا، واتهامهــا 
بأنهــا خرجــت للحــرب ألســباب حزبيــة سياســية داخليــة، 

متهمني إياها بالضعف، وغياب الخطة.
حــرب  بــأن  االعــراف  عــن  إرسائيليــون  يتــورع ساســة  مل 
أملتهــا  القــرار ملتويــة،  أن عمليــة صناعــة  غــزة كشــفت 
يائــر  اعتبــارات شــخصية وحزبيــة، ألن رئيــس الحكومــة 
وكذلــك  نوفمــر،  يف  االقــراع  يــوم  عــى  عينــه  البيــد 
مســاعده وزيــر الحــرب بينــي غانتــس، الطامــح ألن يكــون 
باملوقــع ذاتــه يف الحكومــة القادمــة، إن مل يكن رئيســها، 

إن جاءت النتائج ملصلحته فجاءة.
إفشــااًل  الحــرب  مــن  األوىل  الثالثــة  األيــام  شــهدت  لقــد 
ملخطط إرسائيي رمى إىل االنفراد بغزة ومقاومتها، ألن 
مــا حصــل متثل بتضامن الفلســطينيني داخل املكونات 
الجغرافيــة النتشــارهم، ويف مختلــف أماكــن وجودهــم، 
مــا أفشــل املخططــات اإلرسائيليــة التــي عملــت ســنوات 
وعقوًدا عى تقســيم املقســم، وتجزئة املجزأ، وتفتيت 

املفتت.

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
29/ADM/2022 إعالن طرح عطاء

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عن حاجتها 
لشراء وتوريد طرود مواد غذائية لجمعية الهالل 

األحمر الفلسطيني . 
فعــى الــركات املتخصصــة و املســجلة والراغبــة باملشــاركة التوجــه ملقــر 
الجمعيــة يف غــزة  لــراء كراســات العطــاء ابتــداء مــن يــوم االثنــني املوافــق 
2022/8/8 من الساعة التاسعة صباحًا ، للموردين املؤهلني و املرخصني 

بــأن آخــر موعــد لتقديــم  و املتخصصــني فقــط الحــق يف االشــراك ، علــاًم 
العروض هو يوم األحد املوافق 2022/8/14 حتى الساعة الثانية و النصف 
بعــد الظهــر ، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات املوجــود يف دائرة املشــريات 

مبقر جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى
1. مثن رشاء كراسة العطاء )250( دوالر أمرييك غر مسردة

2.  يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء

3. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

لالستفسار ميكن االتصال مع دائرة املشريات بجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
عى األرقام التالية : هاتف : 08-2630555– 08-2641906 

داخي 2328 فاكس : 08-2641904

"الصحـــة" تحـــذر: 48 ساعـــة وتتوقـــف خدماتنـــا الصحيـــة فـــي غـــزة 

خالد منصور يرتقي شهيًدا بعد سرية ومسرية حافلتني مبقاومة االحتالل

ا في المستلزمات الطبية يواجهون نقًصا حادًّ
أطباء يروون لـ"فلسطني" اللحظات األوىل لوصول الجرحى إىل أقسام الطوارئ

بالجرحــى واملصابــني  ســيارات اإلســعاف املحملــة 
كانــت تــأيت تباعــا، حتــى وصــل تعدادهــم ألكــرث مــن 
25 مواطنا ما بني جريح تكسوه الدماء وآخر شهيد 

العــالج،  يتلقــى  أن  قبــل  بارئهــا  إىل  روحــه  فارقــت 
فاملشــهد بــدا مفزعــا للوهلــة األوىل لــدى الطبيــب 
االســتقبال  قســم  معــه يف  املنــاوب  وزميلــه  عليــوة 

والطوارئ.
يّلــوح  وأخــذ  الجرحــى  نحــو  ُمرسعــا  "عليــوة"  هــرع 
أرّسة  عــى  بتوزيعهــم  اإلســعاف  لضبــاط  بيديــه 
مجمــع  إدارة  دقــت  اللحظــات،  تلــك  يف  القســم، 
االســتنفار  حالــة  وأعلنــت  الخطــر  ناقــوس  الشــفاء 
يف  الطــوارئ  أطبــاء  جميــع  واســتدعت  القصــوى، 
كل أقســامها، وبــدأت تتعامــل مــع الحــدث الطــارئ 
اإلرسائيــي  االحتــالل  طائــرات  قصــف  عــن  الناجــم 
الحربيــة شــقة ســكنية يف بــرج فلســطني بعــد عــر 

الجمعة املاضية.
كل  عّمــت  هلــع  وحالــة  جــدا،  صعبــا  كان  "الوضــع 
عــن  الناجمــة  الجرحــى  أعــداد  كــرثة  بســبب  القســم 
وصــف  الكلــامت  بهــذه  اإلرسائيــي"..  القصــف 
األوىل  اللحظــات  يف  املشــهد  "عليــوة"  الطبيــب 

لقسم االستقبال والطوارئ.
عــدد  "كان  "فلســطني":  لصحيفــة  عليــوة  ويقــول 

املصابــني كبــر جــدا، ومل نكــن ُمســتعدين لذلــك، 
مــع  التعامــل  بدأنــا  الخــرات  تراكــم  بــاب  مــن  لكننــا 
جميــع الحــاالت، إذ جــرى فرزهــا رسيعــا وفــق األخطر 

فاألقل خطورة".
ويوضــح إىل أن أغلــب اإلصابــات تركــزت يف منطقــة 
الــرأس مبــارشة والجــزء األعــى مــن الجســد، ما يدلل 
عــى قــّوة األســلحة امُلســتخدمة يف القصــف ضــد 

املدنيني.
يصمــت قليــاًل ُمســتذكرًا مشــاهد مــرّت مــن رشيــط 
"ســيف  معركــة  إبــان  املــايض  العــام  مــن  ذاكرتــه 
القــدس" يف مايــو/ أيــار 2021، ثــم يضيــف: "هــذه 
الســابق  مــن  أكــرث  قاســية  املشــاهد  كانــت  املــرّة 
مــن حيــث أعــداد اإلصابــات التــي جــاءت يف نفــس 

التوقيت".
زميلــه اآلخــر الطبيب محيــي الدين الفرا اختصايص 
الطوارئ، كان حارضًا أيضًا يف املشهد إذ مل يتوان 
اســتدعته  بعدمــا  للمصابــني،  الخدمــة  تقديــم  عــن 
خــان  يف  بيتــه  مــن  للحضــور  الشــفاء  مجمــع  إدارة 
فــورا  الطــوارئ  غــزة إىل قســم  قطــاع  يونــس جنــويب 
عــر الجمعــة املاضيــة، بســبب األحــداث األمنيــة 

الطارئة.
اســتبدل  الطــوارئ  قســم  "الفــرا"  وصــول  ومُبجــرد 

يتفحــص  وراح  الطبيــب"  "بــزّة  وارتــدى  مالبســه 
إمكانيــات  مــن  ميتلــك  مبــا  ويداويهــم  الجرحــى 

ووسائل طبية.
كان املشــهد صعبــًا ومفزعــًا بســبب كــرثة الحــاالت 
ملراســل  "الفــرا"  الطبيــب  يصفــه  كــام  امُلصابــة 
"فلســطني"، مشــرًا إىل أن غالبيــة اإلصابــات كانــت 
خطــرة، موضحــا أن معظمهــا كانــت ألطفــال ونســاء 
وتركــزت يف املنطقــة العلويــة مــن الجســد وبعضهــا 

يف األطراف السفلية.
يقلب رشيط ذاكرته ويســتذكر أبرز املشــاهد التي 
عايشــها خــالل عملــه منذ بــدء العــدوان اإلرسائيي، 
والتــي كانــت لطفــل يبلــغ مــن العمر 7 أعــوام، حيث 
كانت إصابته خطرة يف الرأس، لكن رغم ذلك كان 
يرجــف خوفــا عى أشــقائه اآلخرين امُلصابني الذين 

يرقدون عى أرّسة مجاورة.
اإلجــرام  تعكــس  اإلصابــات  وقســوة  قــّوة  أن  ويبــنّي 
يســتخدمها  التــي  القويــة  واألســلحة  اإلرسائيــي 

االحتالل ضد املدنيني.
خبرة كبيرة

الطــوارئ  قســم  برئيــس  "فلســطني"  مراســل  التقــى 
والحوادث يف مجمع الشفاء د. هاين الهيثم، الذي 
أكد أن الكادر الطبي يف املستشفى يعمل بكل ما 

أويت من وسائل رغم قلة اإلمكانيات واملستلزمات 
الطبية، ونقص الوقود.

عاشــها  التــي  الســابقة  الحــروب  إن  الهيثــم:  ويقــول 
خــرة  الطبيــة  الكــوادر  جميــع  أكســبت  غــزة  قطــاع 
كبــرة، إذ إنــه مبجــرد اإلعــالن عــن قصــف إرسائيــي 
لرج فلسطني تم العمل وفق خطة الطوارئ امُلعدة 
األطبــاء  عجــز يف  هنــاك  يصبــح  ال  بحيــث  مســبقًا، 

لتقديم الخدمة اآلمنة للمرىض.
وبنّي أنه تم استدعاء األطباء وتقسيمهم وفق الخطة 
امُلعــدة مســبقًا يف األماكــن امُلحــددة لــكل طبيــب، 
كــام جــرى فــرز املــرىض وفــق شــدة الخطــورة وأقلها، 
مشرًا إىل وجود نقص حاد يف بعض املستلزمات 

واألدوية الطبية.
الحصــار  واســتمرار  الوقــود  نقــص  أن  وأوضــح 
القطــاع ينعكــس ســلبا  اإلرسائيــي املفــروض عــى 
ســّيام  للمــرىض،  امُلقدمــة  الطبيــة  الخدمــات  عــى 
أن كل األدوات واألجهــزة تعمــل عــى الكهربــاء، الفتًا 
إىل أن بعــض األجهــزة الطبيــة تعطلــت بســبب عــدم 

ثبات التيار الكهربايئ.
ودعا الهيثم إىل رضورة رفع الحصار املفروض عى 
ا عــى كل  غــزة منــذ نحــو 15 عاًمــا، والــذي أثــر ســلبيًّ

قطاعات الحياة وأبرزها القطاع الصحي.

غزة/ نور الدين صالح:
أصــوات ســيارات اإلســعاف تعلــو رويــًدا 
بوابــة  مــن  أكثــر  اقتربــت  كلمــا  رويــًدا 
بمجمــع  والطــوارئ  االســتقبال  قســم 
الشــفاء الطبــي، بينمــا كان األطبــاء في 

حالــة مــن الهــدوء واالســتقرار يتابعــون 
الحاالت المرضية الموجودة في القسم 
كالمعتاد. فجأة "وبال سابق إنذار" ضباط 
اإلســعاف ينزلــون رافعيــن بيــن أيديهــم 
جريــح  عليــه  يســتلقي  متنقــال  ســريًرا 

ُيغطــي الدمــاء أنحــاء جســده، لــم ُتعرف 
هويتــه بعــد، حينهــا كان الطبيــب صالــح 
عليوة اختصاصي الطوارئ يمارس عمله 
متجــوال بين المرضــى يتفقد احتياجاتهم 

ومواعيد جرعاتهم الدوائية.

غزة/ فلسطني: 
غــزة،  قطــاع  يف  الصحــة  وزارة  قالــت 
عــن  تفصلنــا  ســاعة   48 "إن  أمــس، 
توقــف الخدمــات الصحيــة بعــد توقــف 
واســتنزاف  الكهربــاء  توليــد  محطــة 
يف  الوقــود  مــن  املحــدودة  للكميــات 

مولدات املستشفيات".
وأعلنــت وزارة الصحــة، أول مــن أمــس، 
بــدء العــد التنــازيل لتوقــف الخدمــات 
إعــالن  مــع  ســاعة   72 خــالل  الصحيــة 
يف  الكهربــاء  توليــد  محطــة  توقــف 
"الســاعات  أن  عــى  القطــاع، مشــددة 

القادمة ستكون حاسمة وصعبة".
صحيــة  "كارثــة  مــن  الــوزارة  وحــذرت 
انقطــاع  جــراء  مــن  قاســية"  وإنســانية 
التيار الكهربايئ الذي ســيؤدي لتوقف 

الــرف  ومضخــات  التحليــة  محطــات 
الصحي وإمداد املنازل باملياه.

الكهربــايئ  التيــار  "انقطــاع  إن  وقالــت 
عمــل  عــى  خطــًرا  تهديــًدا  يشــكل 
املستشــفيات  يف  الحيويــة  األقســام 
والعنايــة  الطــوارئ  أقســام  خاصــة 
الغســيل  وأقســام  والعمليــات  املركــزة 
وحضانــات  واملختــرات  الكلــوي 
األطفال واملغاســل وأنظمة األكسجني 

والغازات الطبية".
"اســتمرار  أن  عــى  الــوزارة  وشــددت 
إغــالق حاجــز بيــت حانــون أمــام حركــة 
بالخــارج  للعــالج  املحولــني  املــرىض 
الحيــاة  إنقــاذ  حــاالت  إدخــال  وعــدم 
يفاقــم مــن وضعهــم الصحــي الصعــب 
خاصــة مــرىض األورام والقلــب الذيــن 

يواجهون مصرا مجهواًل".
وأفادت بأن "االحتالل اإلرسائيي مينع 
تشــخيصية،  أشــعة  جهــاز   24 إدخــال 
الغيــار  قطــع  إدخــال  منــع  إىل  إضافــة 
الالزمــة لصيانــة أجهــزة أخــرى متعطلــة، 
التدخــالت  تقديــم  يف  مهمــة  وهــي 
الطــوارئ  أقســام  الطارئــة للجرحــى يف 

والعمليات والعنايات املكثفة".
وذكــرت أنــه "منــذ اللحظــة األوىل لبــدء 
الــوزارة  أعلنــت  اإلرسائيــي  العــدوان 
كل  يف  واالســتعداد  الجهوزيــة  رفــع 
املستشفيات وخاصة أقسام الطوارئ 
والعمليــات والعنايــة املركزة ومحطات 

اإلسعاف".
اإلرسائيــي  "الحتــالل  أن  إىل  ولفتــت 
يركــز عدوانــه عــى اســتهداف املناطق 

مــن  الضحايــا  عــدد  رفــع  مــا  الســكنية؛ 
األطفال والنساء واملدنيني واإلصابات 
"الطواقــم  أن  وأكــدت  الحرجــة"، 
الطبيــة يف املستشــفيات تعمــل وفــق 
مــن  واملحــدودة  املتاحــة  اإلمكانيــات 
املســتمر  اإلرسائيــي  الحصــار  جــراء 

منذ 15 سنة".
وشــددت عــى أن "الواقــع الدوايئ يف 
منــذ  حاالتــه  بأســوأ  ميــر  الصحــة  وزارة 
ســنوات حيــث وصلــت نســبة النقــص 
يف األدويــة األساســية %40، و32 % 
مــن املســتهلكات الطبيــة، و60 % مــن 

لوازم املخترات وبنوك الدم".
القطــاع  اســتنكر  الســياق،  ويف 
املنظــامت  شــبكة  يف  الصحــي 
العــدوان  بشــدة  الفلســطينية  األهليــة 

اإلرسائيــي عى قطاع غزة واســتهدافه 
املبــارش للمدنيــني واملنــازل واألعيــان 

املدنية.
الشــبكة  يف  الصحــي  القطــاع  وقــال 
بخطــورة  ينظــر  إنــه  أمــس  لــه  بيــان  يف 
األدويــة  يف  الحــاد  النقــص  إىل  بالغــة 
منــع  وكذلــك  الطبيــة  واملســتلزمات 
االحتــالل إدخــال بعــض األجهــزة الطبية 
يهــدد  مبــا  الصحــة  وزارة  مشــايف  إىل 
مــن قدرتهــا عــى التعامــل مــع األعــداد 

املتزايدة للجرحى.
خــروج  االحتــالل  منــع  أن  وأكــد 
يف  العــالج  لتلقــي  غــزة  قطــاع  مــرىض 
مستشــفيات الضفــة الغربيــة والقــدس 
يهــدد  مبــا  الرسطــان  مــرىض  وبخاصــة 

بتدهور حالتهم الصحية.

رفح/ تامر قشطة: 
"أنــا مل أشــعر يف يــوم مــن األيام أننــي كنت قائًدا"، 
بهــذه الكلــامت أجــاب قائــد املنطقــة الجنوبيــة يف 
الجهــاد  لحركــة  العســكري  الــذراع  القــدس-  رسايــا 
اإلســالمي خالــد منصــور يف مقابلــة صحفيــة نــادرة 

له عام 2006.
الشــهيد منصــور  القــدس"  نعــت "رسايــا  وأمــس،  
الجنوبيــة  املنطقــة  قائــد  الكبــر  "الشــهيد  بوصفــه 

فيها.
صاحــب  منصــور  "خالــد  لهــا:  بيــان  يف  وقالــت 
والتضحيــة  بالجهــاد  والحافــل  املــرف  التاريــخ 
وبالثبات والفداء والعمليات النوعية والجهادية".

كل  يف  شــارك  الــذي  القائــد  "ذلــك  وأضافــت: 
محطــات العمــل والبنــاء والتأســيس، ليلتحــق بأخيه 
وصاحبه يف مســرة الجهاد الشــهيد الشــيخ تيســر 

الجعري".
طائــرات  اغتالتــه  الــذي  منصــور  الشــهيد  ويعــد 
االحتــالل مســاء أول مــن أمــس، يف رفــح املطلــوب 

األول يف رسايا القدس لقوات االحتالل".
ووفق املوقع الرســمي لرسايا القدس، فقد التحق 
منصــور )47 عامــا( املولــود يف مدينــة رفــح بحركــة 
وعمــل  أظفــاره،  نعومــة  منــذ  اإلســالمي"  "الجهــاد 
بذراعهــا العســكري األول الــذي كان باســم "ســيف 
اإلسالم" عام 1987 بالتزامن مع اندالع االنتفاضة 

األوىل.
بــني  واســعة  بشــعبية  يحظــى  الــذي  تــدرج منصــور 

صفــوف أهــايل مدينــة رفــح يف العمــل وعمــل يف 
اإلســالمي"  "الجهــاد  لـــ  الثــاين  العســكري  الجهــاز 
املجاهــدة  اإلســالمية  القــوى  اســم  حمــل  الــذي 
وذلــك  املــايض  القــرن  تســعينيات  "قســم" مطلــع 

بشكل رسي.
ُعــرف منصــور بحبــه للرياضــة فقــد كان رياضيــا مــن 
الطراز األول، وال سيام يف رياضة "كامل األجسام" 
بــرع فيهــا وقــد حصــل عــى عــدة ميداليــات  التــي 
ذهبيــة فيهــا، وفــاز ببطولة فلســطني مرتني يف هذه 

اللعبة عامي 1996-1997.
ويتهــم االحتــالل منصــور بالتخطيط واإلرشاف عى 
عــدد مــن العمليــات العســكرية التــي انطلقــت مــن 

قطاع غزة.
ويعتــر جيــش االحتــالل اإلرسائيــي خالــد منصــور 
رسايــا  تشــكيالت  ضمــن  املطلوبــني"  "أخطــر  مــن 
القدس ووضعت اسمه إىل جانب اسم قائد أركان 
"رسايــا القــدس" أكــرم العجــوري، املوجــود خــارج 
للمنطقــة  الســابق  القائــد  اســم  جانــب  وإىل  غــزة، 

الشاملية بهاء أبو العطا الذي اغتيل عام 2019.
ملع نجم منصور مع اندالع "انتفاضة األقىص" عام 
2000 حيــث شــارك يف تأســيس "رسايــا القــدس" 

مع عدد من نشطاء الجهاد اإلسالمي.
تــدرج  القــدس،  لرسايــا  الرســمي  املوقــع  بحســب 
حتــى  جنــدي  مــن  العســكري  الجنــاح  يف  منصــور 
املنطقــة  ثــم  رفــح،  منطقــة  مســؤول  إىل  وصــل 
يونــس  وخــان  )رفــح  تضــم  التــي  للقطــاع  الجنوبيــة 
ووسط القطاع(، وهو عضو يف مجلسها العسكري 

منذ تأسيسها.
نجــا منصــور مــن عــدة عمليــات اغتيــال كان أبرزهــا 
يف حــرب عــام 2014، ودمــر االحتــالل منزلــه عــدة 

مرات.
االحتــالل  وزراء  رئيــس  اتهمــه   2019 عــام  ويف 
باملســؤولية  نتنياهــو  بنيامــني  األســبق  اإلرسائيــي 
عــن قتــل ٣ مســتوطنني يف قصــف صاروخــي عــى 

عسقالن وتوعده باالغتيال.
ونعــى نشــطاء مواقــع التواصل االجتامعــي القيادي 
منصور عى طريقتهم الخاصة، مستذكرين تاريخه 
املقاوم ودوره يف تطوير الهيكلية العسكرية وبناء 

القوة الصاروخية يف رسايا القدس.
ونــر العديــد مــن النشــطاء صــوًرا ومقاطــع مصــورة 
الحافلــة  مســرته  مســتذكرين  منصــور،  للشــهيد 
مبقاومــة االحتــالل وتعرضــه لعدة محــاوالت اغتيال 
فاشــلة مــن قبــل جيــش االحتــالل خــالل العقديــن 

املاضيني.

الشهيد خالد منصور
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فصائل تنعى القائد خالد منصور: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا

"التعليم" تدعو لحماية الطلبة والمؤسسات التعليمية
"اإلعالم الحكومي": نسعى إليصال رواية

ر دور اإلعالميني شعبنا وُنقدِّ

تظاهرات بالداخل المحتل تنديًدا بعدوان االحتالل
دعـــوات لالشتبـــاك مـــع االحتـــالل بالضفـــة 

والداخـــل املحتـــل نصـــرًة لغـــزة

ر من تداعيات نقص الكهرباء "كهرباء غزة" ُتحذِّ
الحاد عىل القطاعات الحيوية

فقــد نعــت حركــة املقاومــة اإلســامية 
حامس إىل الشعب الفلسطيني عامة، 
وحركة الجهاد اإلسامي خاصة، واألمة 
القائــد  الشــهيد  واإلســامية؛  العربيــة 
خالــد منصــور، وإخوانــه األبطــال الــررة، 
الذيــن  األطهــار  الشــعب  شــهداء  وكل 

ارتقوا يف إثر العدوان اإلرسائييل.
يــودع  "إذ  بيــان:  يف  الحركــة  وقالــت 
القــادة  مــن  ثلــة  الفلســطيني  شــعبنا 
واملجاهديــن الذيــن انضمــوا إىل قافلــة 
الشهادة والفخار؛ إننا نؤكد أن دماءهم 
املجاهديــن  ملواكــب  نــوًرا  ســتظل 
العــدو  تطــارد  ولعنــة  شــعبنا،  أبنــاء  مــن 
الصهيــوين الغــادر، ولــن تزيــد مقاومتنــا 
إال عزميــة وإرصاًرا عــى املــي حتــى 
املبــارك،  األقــى  املســجد  تحريــر 
التحريــر  يف  شــعبنا  آمــال  وتحقيــق 

والعودة".
لن تضيع هدًرا

القســام،  الديــن  عــز  كتائــب  وزفــت 
حــامس،  لحركــة  العســكري  الجنــاح 
القائــد خالــد منصــور، وقالــت الكتائــب 

يف ترصيــح مقتضــب: "نــزف إىل أبنــاء 
شــعبنا وأمتنا الشــهيد القائد يف رسايا 
القدس خالد منصور، والشهداء األبرار 

من املجاهدين واملدنيني".
الدمــاء  "هــذه  أن  "القســام"  وأكــدت 
للمجاهديــن،  نراًســا  ســتبقى  الزكيــة 
ولعنات تاحق املحتلني" حتى زوالهم 

عن أرض فلسطني.
اإلســامي  الجهــاد  حركــة  وأكــدت 
القــدس"  "رسايــا  العســكرية  وذراعهــا 
أن دمــاء الشــهداء لــن تضيــع هــدًرا، وأن 
الدمــاء  هــذه  يدعــوا  لــن  املجاهديــن 
بصواريخهــم  يدكــوا  أن  قبــل  تجــف 
بأســهم،  ويذيقــوه  العــدو  مســتوطنات 
ويجعلــوه يتجــرع مــرارة الندامــة عى ما 
اقرتفــت يــداه من إرهــاب وقتل لألبرياء 

واستباحة لألرض والدماء. 
بيــان  يف  والرسايــا  الحركــة  وقالــت 
صحفــي: "إن دمــاء القائــد خالد منصور 
القــدس  عــن  الدفــاع  معركــة  ستشــعل 
الــذي  املبــارك  األقــى  واملســجد 
املســتوطنني،  اقتحامــات  تدنســه 

منصــور  خالــد  القائــد  إخــوة  وســيكون 
يقومــون  مــن  طليعــة  يف  دربــه  ورفــاق 
عــن  والــذود  املقــدس  بالواجــب 
األقــى  يف  واملرابطــات  املرابطــني 

وساحاته الرشيفة". 
القائــد خالــد  وأشــارت إىل أن الشــهيد 
منصــور صاحــب تاريــخ مــرشف وحافــل 
والفــداء  والثبــات  والتضحيــة  بالجهــاد 
والجهاديــة،  النوعيــة  والعمليــات 
وشــارك يف كل محطات العمل والبناء 

والتأسيس.
يف  حــامس  حركــة  قيــادة  عضــو  وقــال 
إقليم الخارج د. عبد الجبار سعيد: "إن 
دمــاء شــعبنا وأهلنــا يف غــزة لــن تذهب 
هدًرا، وســيدفع العدو اإلرسائييل مثن 

جرميته".
صحفــي  بيــان  يف  ســعيد  وأدان 
االحتــال،  مــع  الــدويل  التواطــؤ  أمــس 
بحــق  جرامئــه  عــن  املطبــق  والصمــت 

األطفال واألبرياء.
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  أهــل  ودعــا 
نقــاط  مــع  االلتحــام  إىل  املحتلتــني 

االحتــال،  هــذا  ومواجهــة  االشــتباك، 
الشــتات  يف  الفلســطيني  والشــعب 
ومخيــامت اللجــوء إىل اســتمرار الدعــم 
العــزة،  غــزة  ألهــل  نــرصة  واإلســناد، 
املقــدس  بيــت  للمرابطــني يف  ودعــاًم 

واملسجد األقى.
إصرار على المقاومة

حــامس  حركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
يتوهــم  االحتــال  "إن  قاســم:  حــازم 
باغتيــال قيــادات املقاومــة قدرتــه عــى 
إيقــاف مســار املقاومــة املتصاعــد يف 
كل  أن  مؤكــًدا  فلســطني"،  أرض  كل 
تــزداد  التجــارب حســمت أن املقاومــة 

قوة وثباًتا مع ارتقاء قياداتها.
أن  صحفــي  ترصيــح  يف  قاســم  وذكــر 
القيــام  تواصــل  الباســلة  املقاومــة 
جرائــم  عــى  بالــرد  املقــدس،  بواجبهــا 
الفلســطيني  الشــعب  بحــق  االحتــال 

ومقدساته.
للمقاومــة  البســالة  هــذه  أن  وأوضــح 
والــرد  األقــى،  املســجد  عــن  دفاًعــا 
عــى جرائــم االحتــال تؤكــد مــن جديد 

قدرتهــا عــى حســم املعركــة ملصلحــة 
شعبها صاحب األرض والحق.

لتحريــر  الشــعبّية  الجبهــة  وأكــدت 
فلسطني أن اغتيال القائد الكبري خالد 
منصــور، وثلــة مــن رفاقــه املقاومــني لــن 
الفلســطيني إال إرصاًرا  الشــعب  يزيــد 

وثباًتا عى املقاومة.
هــذه  "إّن  بيــان:  يف  الشــعبّية  وقالــت 
يرتكبهــا  التــي  والجرائــم  الجرميــة 
االحتــال أمــام أعــني العــامل واملجتمــع 
الدويل، بدعٍم وغطاٍء كامٍل من حلفائه 
لــن تزيــد شــعبنا إال إرصاًرا وثباًتــا عــى 
املقاومة، حتى دحره وتحقيق أهداف 
شعبنا يف الحرية واالستقال"، داعيًة 
الشعوب العربية وأحرار العامل والقوى 
املنــارصة للشــعب الفلســطيني لقــول 
هــذا  وجــه  يف  صوتهــا  ورفــع  كلمتهــا، 

اإلرهاب الوحيش الصهيوين.
الفلســطيني  الشــعب  أّن  ــدت  وأكَّ
العــدوان  مواجهــة  يف  سيســتمر 
بتوحيــد  مطالبــًة  القائــم،  اإلجرامــي 
عــى  والرســمّية  الشــعبّية  الجهــود  كل 

املحتلــة  الفلســطينّية  األرض  امتــداد 
لهــذا  التصــدي  أجــل  مــن  وخارجهــا 

العدوان وإفشال أهدافه.
ألويــة  باســم  العســكري  الناطــق  وأكــد 
عطايــا"  "أبــو  الديــن  صــاح  النــارص 
مثــن  ســيدفع  اإلرسائيــيل  العــدو  أن 
القــدس،  رسايــا  قــادة  بحــق  جرامئــه 
وعــى رأســهم القائــدان الكبــريان خالــد 
منصور وتيســري الجعري، واســتهداف 
"إن  قائــًا:  واألطفــال،  املدنيــني 
دماءهم الزكية ستنفجر بركاًنا يف وجه 

العدو الغاصب".
 – األقــى  شــهداء  كتائــب  وأكــدت 
فلســطني )لــواء الشــهيد القائــد نضــال 
الكفــاح  بخيــار  التمســك  العامــودي( 

املسلح واالنتقام لدماء الشهداء.
عهدهــا  بيــان  يف  الكتائــب  وجــددت 
األحــرار  التقــاء  معركــة  يف  باالســتمرار 
القــدس،  رسايــا  يف  إخوانهــم  بجانــب 
مثــن  اإلرسائيــيل  العــدو  وتدفيــع 

جرامئه.
إذ  "إننــا  املجاهديــن:  حركــة  وقالــت 

ننعــى القائــد "أبــا الراغــب" والشــهداء 
أشــعلها  التــي  النــار  أن  لنؤكــد  األبــرار 
القــادة  باســتهداف  املؤقــت،  الكيــان 
األبرار واســتمرار العدوان عى شــعبنا؛ 
حــرسة  وجــوده  وعــى  عليــه  ســرتتد 

وندًما، بإذن الله".
القــادة  اغتيــال  أن  عــى  وشــددت 
األفــذاذ لــن يزيــد الشــعب الفلســطيني 
إال إرصاًرا عــى تحقيــق النــرص، وكنــس 

االحتال من أرضه ومقدساته.
بتمريــر  نســمح  لــن  "إننــا  وأضافــت: 
سياسة االستفراد التي ينتهجها العدو 
إىل  قتالنــا  يف  وسنســتمر  املفســد، 
املقاومــة،  فصائــل  يف  إخواننــا  جنــب 

وسنبقى متكاملني يف امليدان".
دمــاء  أن  األحــرار  حركــة  وأكــدت 
وقادتــه  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء 
الســتمرار  وقــوًدا  ســتبقى  املجاهديــن 
األحــرار  طريــق  ُتعبــد  ومنــارة  الثــورة، 
والثــوار، نحــو تحقيــق أهدافــه الوطنيــة، 
االحتــال  ودحــر  الحقــوق،  واســتعادة 

عن أرض فلسطني.

غزة/ فلسطين:
نعت فصائل بغزة أمس عضو المجلس العســكري 
قائــد المنطقــة الجنوبيــة في ســرايا القــدس خالد 
بعــد اســتهدافهم  الشــهداء،  منصــور، وثلــة مــن 

مســاء أول مــن أمس، في مخيــم يبنا بمدينة رفح، 
جنوبــي قطــاع غــزة، مؤكــدة أن دماء الشــهداء لن 
تذهب هدرا. وتوعدت الفصائل في بيانات صحفية 
منفصلة بالرد على العدوان اإلسرائيلي المتواصل 

على قطاع غزة، مؤكدة أن دماء الشــهداء لن تزيد 
المقاومــة إال عزيمــة وإصــراًرا علــى المضــي حتــى 
تحقيــق آمــال الشــعب الفلســطيني فــي التحريــر 

والعودة.

غزة/ فلسطني:
حــذرت رشكــة توزيــع الكهربــاء يف قطــاع غــزة 
الحــاد  الكهربــاء  نقــص  تداعيــات  مــن  أمــس 
الــذي  غــزة،  يف  الحيويــة  القطاعــات  عــى 

يهدد بتوقفها، وانهيار خدماتها.
ووجهــت دعوتهــا لجميع األطراف، ومن بينها 
األمميــة،  واملؤسســات  الــدويل  املجتمــع 
باتجــاه  والضغــط  الرسيــع،  التدخــل  لــرورة 
الازمــة  الوقــود  شــاحنات  بدخــول  الســامح 

لتشــغيل محطــة التوليــد الوحيــدة يف قطــاع 
غزة.

وكشــفت الرشكــة تطــورات عملهــا يف اليــوم 
اإلرسائيــيل  العــدوان  مــن  )أمــس(  الثالــث 

املتواصل عى القطاع. 
وفيــام يخــص حالــة محطــة التوليــد، أوضحت 
الرشكــة أنهــا متوقفــة عــن العمل بســبب عدم 

إدخال الوقود الصناعي الازم لتشغيلها.
األرايض  داخــل  مــن  املتوفــر  بــأن  وأفــادت 

 )108(  1948 عــام  املحتلــة  الفلســطينية 
ميجاوات، ومن محطة التوليد )0( ميجاوات، 

والكمية اإلجاملية )108( ميجاوات.
عــى  الطلــب  "متوســط  الرشكــة:  وتابعــت 
أن  حــني  يف  ميجــاوات،   )531( الطاقــة 

متوسط العجز يف الطاقة )79.6%(". 
يف  بــه  املعمــول  الجــدول  أن  وكشــفت 
املحافظــات أربــع ســاعات وصــل مقابــل 16 

ساعة فصل.

غزة/ فلسطني: 
يف  الحكومــي  اإلعامــي  املكتــب  أكــد 
الشــعب  روايــة  إليصــال  ســعيه  غــزة  قطــاع 

الفلسطيني، وتقديره لدور اإلعاميني.
وأشار املكتب يف بيان أمس، إىل أن طواقمه 
وتصــدت  صحفيــة،  مؤمتــرات  لعقــد  نســقت 
االحتــال،  بهــا  قــام  التــي  النفســية  للحــرب 
وفنــدت مزاعمــه، ودحضــت أكاذيبه، للحفاظ 

عى جبهة داخلية متامسكة.
ووجــه املكتــب رســائل عاجلــة لــوزراء اإلعــام 
وعــدد  واإلســامية،  العربيــة  الــدول  يف 
بحقــوق  املعنيــة  الدوليــة  املؤسســات  مــن 
دورهــم  أخــذ  إىل  فيهــا  دعاهــم  الصحفيــني، 
الطبيعي يف الدفاع عن الشعب الفلسطيني 
واتخاذ مواقف جادة تجاه العدوان اإلرسائييل 

للجمه.
اإلرسائيــيل  االحتــال  أن  رســائله  يف  وأكــد 
تجــاوز كل الخطــوط الحمــراء يف عدوانــه عــى 
ومســمع  مــرأى  عــى  الفلســطيني  الشــعب 

املجتمع الدويل دون أي رادع أو محاسب.
ونبــه إىل ارتــكاب االحتــال مجــازره املتكــررة 
عر اســتهداف املدنيني من األطفال والنســاء 
املدنيــني  بحــق  حــرب  جرائــم  إياهــا  معتــرا 

وانتهاكا خطريا للقانون الدويل اإلنساين.
تصديــر  االحتــال  محــاوالت  أن  عــى  وشــدد 
عــى  االنتخابــات  ولعبــة  الداخليــة  أزماتــه 
حســاب الدم الفلســطيني أمر ال ميكن القبول 
بــه والتســليم بــه، موضحــا أن املقاومــة تقــوم 
شــعبها  أبنــاء  عــن  بالدفــاع  الطبيعــي  بواجبهــا 

والرد عى جرائم االحتال.

وقــال: "منــذ بدايــة العــدوان تابعنــا األحــداث 
للتغطيــة  متنوعــة  لجانــا  وشــكلنا  بــأول  أوال 
وإصــدار التقاريــر التــي ترصــد األحــداث عــى 
املؤسســات  عمــل  ومتابعــة  الســاعة،  مــدار 
لطاقــم  إضافــة  عملهــا،  وتســهيل  اإلعاميــة 

التصوير لتوثيق األحداث".
وبــني أنــه قــدم للصحفيــني مــا يحتاجــون إليــه 
مــن خدمــات، حيــث تــم تزويــد الخيمــة التــي 
أقامها املكتب يف مستشفى الشفاء بخدمة 
مستشــفى  مــع  للتواصــل  إضافــة  اإلنرتنــت، 

نارص الطبي.
وذكــر أنــه خرج عى مدار أيام العدوان بإيجاز 
يومــي لعــرض تطورات مجريات العدوان عى 
خلفهــا  التــي  األرضار  وإحصائيــة  غــزة  قطــاع 
إليصــال  لغــات   7 إىل  وترجمتهــا  العــدوان 

رسالة قطاع غزة للعامل أجمع.
اإلنجليزيــة  باللغــة  الــرأي  وكالــة  أن  وأوضــح 
عملت عى ترجمة كل ما يصدر عن املكتب 
اإلعامــي واملؤسســات الحكوميــة مــن بيانات 
الصحفيــني  قوائــم  وتزويــد  وإحصائيــات 

ووسائل اإلعام األجنبية بها.
ومثــن املكتــب دور الصحفيــني واإلعاميــني 
يف وســائل اإلعــام املختلفــة، خاًصــا بشــكره 
طواقــم اإلعــام املحليــة ملــا بذلــوه مــن جهــٍد 
حقيقــي يف إيصــال الرســالة، وتوضيــح جرائــم 

االحتال اإلرسائييل عى أرض غزة.
اإلعــام  وســائل  منــع  )إرسائيــل(  قــرار  وأدان 
األجنبيــة والعربيــة مــن الدخــول إىل قطــاع غــزة 
لتغطيــة الجرائــم التــي ترتكبها قواتها منذ أكرث 

من ثاثة أيام.

وأضــاف "لقــد أســفر العــدوان حتــى اآلن عــن 
ترر أكرث من 10 مؤسسات صحافية بشكل 
جزيئ، نتيجة قصف برج فلسطني الذي يضم 

عدًدا من املكاتب اإلعامية".
ويف السياق، أكدت وزارة الرتبية والتعليم أن 
عــدوان االحتــال عــى قطــاع غــزة يعــد انتهاكًا 
وخاصــة  الــدويل،  اإلنســاين  للقانــون  صارخــًا 

اتفاقية جنيف الرابعة.
أن  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
العدوان الذي ينتهك حق األطفال يف الحياة 
يف  مبــا  املدنيــة  األعيــان  وتدمــري  والتعليــم، 
ذلــك مؤسســاتنا التعليميــة، يعد جرائم حرب 
تســتوجب موقفــا دولًيــا وأممًيــا يحمــي طلبتنــا 

ومدارسنا ومؤسساتنا الرتبوية.
الــدويل  املجتمــع  منظــامت  وطالبــت 
الحقوقيــة  والدوليــة  األمميــة  واملؤسســات 
واإلنســانية ذات العاقــة باتخــاذ موقــف حــازم 
والتدخــل الفــوري ولجــم ســلطة االحتــال مــن 
االستمرار يف عملياته اإلرهابية ومجازره بحق 

طلبتنا ومؤسساتنا وأهلنا يف قطاع غزة.
وأشــارت الــوزارة إىل أن مشــاهد قتــل األطفــال 
عنجهيــة  تؤكــد  واســتهدافهم  وترويعهــم 
يف  وإمعانــه  اإلجرامــي  وســلوكه  املحتــل 
سياســة القتــل بــدم بــارد، مؤكــدًة أنهــا ســتتابع 
هــذه الجرائــم مــع الجهــات ذات العاقــة عــى 

املستويات كافة.
يف  جهــدًا  تدخــر  لــن  أنهــا  عــى  وشــددت 
املحافــل  يف  االحتــال  مامرســات  فضــح 
الدوليــة واألمميــة مبــا يف ذلــك املاحقة وفق 

املقتىض القانوين.

محافظات/ فلسطني:
تتواصــل الدعــوات الفلســطينية إلشــعال نقاط 
مــع االحتــال اإلرسائيــيل  املواجهــة والتــامس 
مبســريات  والخــروج  الغربيــة،  الضفــة  يف 
ضخمــة، تعــّر عــن حجــم الجرميــة التــي ارتكبها 

االحتال بحق املواطنني يف قطاع غزة.
موعدنــا  القــدس  قامئــة  عــن  املرشــح  ودعــا 
الشــعب  جامهــري  ســباعنة،  فيصــل  الناشــط 
النــزول  إىل  املحتلــة  الضفــة  يف  الفلســطيني 
للشــارع، واالشــتباك مــع االحتــال اإلرسائيــيل 
نــرصًة  والتــامس  االحتــكاك  نقــاط  كل  يف 

للمواطنني يف غزة.
وحــّث الجامهــري عــى تصعيــد املواجهــة مــع 
مــن خــال املظاهــرات واملســريات  االحتــال 
أن  املحتــل  هــذا  ليعلــم  الغاضبــة،  والوقفــات 
غزة ليست وحدها، وأن كل شعبنا يقف صًفا 

واحًدا يف مواجهة الغطرسة اإلرسائيلية.
الكاملــة  وحّمــل ســباعنة االحتــال املســؤولية 
مطالًبــا  غــزة،  أهــل  بحــق  الجرائــم  كل  عــن 
السلطة الفلسطينية بكل مؤسساتها الرسمية 
الدوليــة  املؤسســات  جانــب  إىل  وســفاراتها 
تجــاه  وواجبهــا  دورهــا  تــؤدي  بــأن  والحقوقيــة 

الجرائم اإلرسائيلية املرتكبة بحق أهل غزة.
املقاومــة  خلــف  التوحــد  عــى رضورة  وشــدد 
يف مواجهة العدوان الذي يستهدف كل أبناء 
الشعب الفلسطيني يف غزة، مندًدا بالصمت 
الــدويل عــى الجرائــم التــي ترتبهــا آلــة الحــرب 

اإلرسائيلية بحق املدنيني، ومقدراتهم.
الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  أوضــح  بــدوره، 
عمر عســاف أن معركة "ســيف القدس" أكدت 
عــى وحــدة الســاحات، مشــرًيا إىل أن "هنــاك 
حراكات تضامنية مع غزة يف كل أنحاء الضفة 
والقــدس واألرايض الفلســطينية املحتلــة عــام 

."1948

بــأرسه  الفلســطيني  الشــعب  أن  عــى  وشــدد 
ملتــف حــول املقاومــة وردهــا عــى االحتــال، 
األمنــي  التعــاون  وقــف  إىل  الســلطة  داعًيــا 

وسحب اعرتافها باالحتال.
الوطنيــة شــددت عــى رضورة  القــوى  وكانــت 
داعيــة  الصفــوف،  ورص  والوحــدة  التكاتــف 
ظــل  يف  العــام  الحــداد  مظاهــر  إعــان  إىل 
الحــرب املفتوحــة عــى الشــعب الفلســطيني، 
واستنكاًرا للعدوان عى قطاع غزة واستهداف 

املسجد األقى.
وأكد نشــطاء أن "وحدة الســاحات" يف الضفة 
وغــزة والداخــل املحتــل رضورة أثبتتهــا معركــة 

اليــوم  تتواصــل  أن  ويجــب  القــدس"،  "ســيف 
لكــرس إرادة االحتــال ورد عدوانــه الغاشــم عــن 

شعبنا الفلسطيني.
تظاهرات بالداخل المحتل

فيــام شــهدت بلــدات يف الداخــل الفلســطيني 
احتجاجيــة  وقفــات  أمــس،  مســاء  املحتــل، 
بالعــدوان  ومنــددة  غــزّة،  لقطــاع  مســاِندة 

اإلرسائييل عليه.
وشــارك العــرشات مــن أهــايل الطيبة واملنطقة 
أمــس،  مســاء  مــت  ُنظِّ احتجاجيــة،  وقفــة  يف 
عند مفرق الجرس يف املدينة، احتجاًجا عى 

العدوان عى غزة.
بالعــدوان  منــددة  الفتــات  املتظاهــرون  ورفــع 
عــى قطــاع غــزة. كــام رُفــع العلــم الفلســطينّي، 
عــن  العــدوان  أســفر  الذيــن  الشــهداء  وصــور 

استشهادهم.
وقفــة  يف  ناشــطون  شــارك  يافــا،  مدينــة  ويف 
يف  الســاعة  دوار  عنــد  مــت  ُنظِّ احتجاجّيــة، 

املدينة.
بالعــدوان  منــددة  شــعارات  املشــاركون  ورّدد 
غاشــم  يــا  "إســمع  بينهــا:  مــن  القطــاع،  عــى 

إسمع... غزة هاشم ما برتكع".
مســاء  الشــعبية،  اللجنــة  نظمــت  طمــرة،  ويف 
عــى  العــدوان  ضــد  احتجاجيــة  وقفــة  أمــس، 

غزة، مبشاركة أهايل ونشطاء من املدينة.
املنــددة  الشــعارات  املتظاهــرون  ورفــع 
بالعدوان، من بينها، "ارفعوا أيديكم عن غزة"، 
واملدفــع"،  للدبابــة  برتكــع  مــا  هاشــم  و"غــزة 
مبحاكمــة  تطالــب  شــعارات  إىل  باإلضافــة 

مجرمي الحرب.
ويف عّرابــة، نظمــت اللجنة الشــعبية وقفة عند 
الفانــوس املركــزي يف امليــدان، إســناًدا  دوار 

لغزة ورفًضا للعدوان اإلرسائييل.

الفلســطيني  العلــم  املتظاهــرون  ورفــع 
اإلرسائيــيل،  باالحتــال  املنــددة  والشــعارات 

وبعدوانه عى القطاع املحارَص.
بــال  عرابــة  يف  الشــعبية  اللجنــة  عضــو  وقــال 
رفضنــا  عــن  تعبــري  الوقفــة  "هــذه  إن  نعامنــة: 
للعــدوان الهمجــي اإلرسائيــيل عى غزة، ونحن 
أخــرى،  احتجاجيــة  خطــوات  دراســة  بصــدد 
بــأن الشــارع غاضــب مــن هــذا العــدوان  علــاًم 
ونتلقــى الكثــري مــن التوجهات املطاِلبة بتنظيم 

مظاهرات، ملساندة شعبنا يف غزة".
العليــا  التوجيــه  لجنــة  أدانــت  الســياق،  يف 
والهمجــي  اإلجرامــي  "الهجــوم  النقــب  ألهــايل 
وقفــات  تنظيــم  إىل  داعيــة  غــزة"،  قطــاع  عــى 

احتجاجية، ضد العدوان عى القطاع.
وأكــدت اللجنــة يف بيــان لها، أن "هذا االعتداء 
هــو اعتــداء ســافر عــى الشــعب الفلســطيني، 
أن  بعــد  ســنوات،  منــذ  لــه  مخطــط  واســتفزاز 
قامت بقتل واعتقاالت لقياديني من الفصائل 

الفلسطينية، بادرت لها وبدون أسباب".
"املتعاقبــة  االحتــال  حكومــات  أن  وأضافــت 
وبعد كل فرتة إعان لانتخابات، تقوم برب 
قطــاع غــزة، لُتثبــت للحكومــة التــي ســبقتها أنها 
أكرث دموية، وأصبح هذا النهج مألوًفا من أجل 

كسب األصوات".
وذكرت أن "كل األحزاب السياسية اإلرسائيلية 
اليــوم ال متتلــك رؤيــة لحــل ســيايس، وتغيــب 
عنهــا آفــاٌق لحــل كهــذا، لــذا تتناحــر فيــام بينهــا 
مــن أكــرث دمويــة للقضــاء نهائًيــا عــى القضيــة 
مــن  أجــل كســب األصــوات  مــن  الفلســطينية، 
الشارع املتطرف، واالستفادة من الجو العام، 
العــامل  مــع  الجــاري  التطبيــع  إىل  باإلضافــة 
العــريب، واملشــجع لهــذه الظاهرة ســواء بقصد 

أو بغري قصد".

وقفة في الداخل المحتل تضامًنا مع غزة        
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تنديـــد واســـع عىل مواقـــع التواصـــل 
باقتحامـــات املستوطنيـــن لألقصـــى

"الترشيعـــي" و"العـــدل" يدينـــان الصمـــت الدولــــي 
إزاء العــــدوان علــــى غــــزة واألقصــــى

النهــر  إىل  البحــر  مــن  كلهــا  فلســطني 
فيهــا  تختلــف  ممتــدة،  مقاومــة  شــعلة 
الغايــة،  وتتوحــد  واألدوات  الوســائل 
املحتــل  هــذا  إرادة  كــر  وهــي 

وهزميته.
واعترب النائب باسم زعارير اقتحامات 
املســجد األقــى جرميــًة واســتخفافا 
وعدوانــا  اإلســامية،  األمــة  مبشــاعر 
ســافرا متكــررا عــى مقدســاتنا، داعيــا 
هــذه  منــع  عــى  العمــل  إىل  شــعبنا 
االقتحامــات بالربــاط والتواجــد الدائــم 
يســتطيع  مــن  كل  مــن  واملســتمر 

الوصول إىل املسجد األقى.
صحفــي  ترصيــح  يف  زعاريــر  وطالــب 

بالوقــوف  واإلســامي  العــريب  العــامل 
يف وجــه حملــة االقتحامــات والتهويــد 
األقــى،  لهــا املســجد  يتعــرض  التــي 
عــى  بالتحــرك  الســلطة  وكذلــك 
إىل  والتوجــه  الدبلومــايس  املســتوى 
املؤسســات الدوليــة ذات الشــأن لــردع 
املســتمرة  انتهاكاتــه  ووقــف  االحتــال 

بحق مقدساتنا.
ولفت إىل أن هذه الجولة من العدوان 
عــى شــعبنا تــأيت ضمــن خطــة تشــمل 
بــدأ  حيــث  جــدا،  الهامــة  املواقــع 
االحتــال بحملــة اغتيــاالت واعتقــاالت 
يف جنــني ثــم عــى مــدن وبلــدات يف 
الضفة الغربية ثم شن عدوانا عسكريا 

ملســتوطنيه  البــاب  وفتــح  غــزة،  عــى 
القتحام املسجد األقى.

يهــدف  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 
جديــدة  قواعــد  فــرض  محاولــة  إىل 
وتجــاوز  شــعبنا  مــع  لاشــتباك 
القــدس"  "ســيف  معركــة  مخرجــات 
التــي تركــت آثــاًرا كارثيــة عــى الوضــع 
األمنــي والســيايس واالقتصــادي لديه، 
وفرضــت قواعــد قاســية عــى ســلوكه 

حيال شعبنا ومكوناته.
تجاوز الخطوط الحمراء

الوقــف  أكادمييــة  رئيــس  واعتــرب 
والــراث الشــيخ ناجــح بكــرات تدنيس 
مــن  واقتحامــه  األقــى  املســجد 

اعتــدت  االقتحامــات  مــع  وبالتزامــن 
املرابطــني  عــى  االحتــال  قــوات 
واعتقلــت عــددا منهــم بعــد محاولتهم 

التصدي للمستوطنني.
وكانت وســائل إعام عربية قد ذكرت 
االحتــال  حكومــة  أن  أمــس  مــن  أول 
ألعضــاء  ســمحت  لبيــد  يائــر  برئاســة 
باقتحــام  واملســتوطنني  "كنيســت" 

املسجد األقى.
املقاومــة  أطلقــت  ذلــك،  مقابــل  يف 
صــوب  صواريــخ  عــدة  غــزة  قطــاع  مــن 
القــدس  يف  االحتــال  مســتوطنات 
صفــارات  دوت  حيــث  املحتلــة، 
اإلنــذار يف مســتوطنة "بيــت شــيمش" 
غــرب  إيــان"  و"نيفــي  و"شــورش" 
القــدس، مــع ســاع صــوت انفجــارات 
ومحــاوالت "القبة الحديدية" اعراض 

الصواريخ.
وشــاهد أهــايل القــدس لحظــة وصــول 
صواريــخ املقاومــة للمدينــة املحتلــة، 

وسط تكبرات املواطنني.
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  وجــددت 
يف  أهلنــا  إىل  الدعــوة  حــاس 
والداخــل  الغربيــة  والضفــة  القــدس 
الرحــال  شــد  مواصلــة  إىل  املحتــل 
املســجد  يف  واالعتــكاف  والربــاط 
األقــى، وإدامة التصــدي القتحامات 
للمســجد  وتدنيســهم  املســتوطنني 
مخططاتهــم  كل  وإفشــال  املبــارك، 
خــال  مــن  مســجدنا  عــى  للســيطرة 
واملــكاين  الزمــاين  التقســيم  تثبيــت 
يف  الخبيثــة  مخططاتهــم  ومتريــر 

التهويد والهدم.
أهلنــا  بربــاط  حــاس  حركــة  وأشــادت 
الصامديــن يف بيــت املقدس وأكنافه 
دفاعــا عــن املســجد األقى وشــدهم 
للرحال بكل بسالة، داعية إىل مواصلة 

التصدي القتحامات املتطرفني.
الحركــة  باســم  املتحــدث  وبــارك 
حــادة،  محمــد  القــدس  مدينــة  عــن 

ســواعد  أمــس،  صحفــي  ترصيــح  يف 
رضبــت  التــي  الراميــة  املقاومــة 
القــدس،  يف  االحتــال  مســتوطنات 
بالتزامــن مــع االقتحامــات االســتفزازية 
يف ذكــرى مــا يســمى "خــراب الهيــكل" 
املتطرفــون  نفذهــا  التــي  املزعــوم 
يف  االحتــال،  مــن  ودعــم  بحايــة 
أن  ولداعميــه  لــه  واضحــة  رســالة 
القــدس واألقــى هــا بوصلــة شــعبنا 
باالســتفراد  يســمحوا  ولــن  ومقاومتــه، 
بها، ولن تفلح مخططاته يف تدنيسه 
وتقســيمه، مؤكــًدا أن األقــى ســيبقى 
واملســتوطنون  شــامخًا،  إســاميا 

وحكومتهم إىل زوال.
وأهــاب حــادة بجاهــر أمتنــا العربية 
واإلســامية بالتحــرك الفاعــل انتصــارًا 
للمرابطــني  ودعــًا  واألقــى  للقــدس 

يف معركتهم نيابة عن األمة قاطبة.
تكثيف االشتباك

مــن جهتــه، قــال رئيــس دائــرة العاقــات 
حركــة  عــن  الغربيــة  بالضفــة  الوطنيــة 
بينــا  الربغــويث:  جــارس  حــاس 
يتصاعــد عــدوان االحتــال بحــق أهلنــا 
اغتنــام  االحتــال  يحــاول  غــزة  يف 
الفرصة لاستفراد باملسجد األقى، 
مــا يوجــب عــى شــعبنا يف كل  وهــو 
والقــدس  الضفــة  يف  وخاصــة  مــكان 
االشــتباك  تكثيــف  املحتــل  والداخــل 
مــع جنــوده ومســتوطنيه يف كل نقطــة 

يتواجدون فيها.
صحفــي  ترصيــح  يف  الربغــويث  وأكــد 
الشــاملة  االنتفاضــة  إشــعال  أن  أمــس 
بــكل وســيلة ممكنــة هــو الحــل الوحيــد 
لحاية شــعبنا ومقدســاتنا، فاالحتال 
ال يفهــم إال لغــة املواجهــة، وال يراجــع 

إال أمام نران الفعل املقاوم.
عــن وحــدة  األهــم  التعبــر  أن  وأضــاف 
التــي  اللحظــات  هــذه  يف  شــعبنا 
االشــتباك  هــو  غــزة  فيهــا  ُتســتهدف 
لتبــدو  مــكان،  كل  يف  االحتــال  مــع 

املســتوطنني بأعــداد ضخمــة "تجــاوزا 
أن  إىل  مشــرا  الحمــراء"،  للخطــوط 
االحتال يســتغل األعياد واملناســبات 
اليهوديــة لتكــون لــه ذريعــة لزيــادة عدد 

املقتحمني لألقى.
وأوضح بكرات يف ترصيح صحفي أن 
الحديــث عــن "ذكــرى خــراب الهيــكل" 
الســيطرة  هدفهــا  خرافــات  املزعــوم 
عــى املســجد األقــى بشــكل كامــل، 
املبــارك  املســجد  أن  عــى  مشــددا 
حــق خالــص للمســلمني، وأنــه ال يوجــد 

هيكل لليهود فيه.
العربيــة  للــدول  األوان  آن  إنــه  وقــال 
والعامل اإلسامي الوقوف بشكل جاد 
أمــام مــا يرتكبــه االحتــال يف املســجد 

األقى.
فلســطني"  "علــاء  رابطــة  ودعــت 
والعلــاء  والخطبــاء  الدعــاة  بغــزة 
والحقوقيــني واإلعاميــني إىل توضيــح 
مــن  األقــى  لــه املســجد  يتعــرض  مــا 
واســتنهاض  واقتحامــات  اعتــداءات 
لفلســطني،  نــرصة  الشــعوب  همــم 

واالنتصار للمظلومني يف غزة.
وقالــت الرابطــة يف بيــان لهــا أمــس إن 
ســاعاته  أخطــر  يف  األقــى  املســجد 
وأحــرج أيامــه، وال بــد لألمــة اإلســامية 
وعلائهــا أن يكــون لهــم كلمة وموقف، 
املقاومــة  دعــم  رضورة  عــى  مشــددة 
بصــد  تقــوم  التــي  غــزة،  يف  الباســلة 
عــى  وعينهــا  عليهــا  الواقــع  العــدوان 
قطعــان  مــن  يدنــس  الــذي  األقــى 

املستوطنني.
ودعــت الرابطــة الســلطة بــرام اللــه إىل 
"وقــف ماحقــة املجاهديــن، وإطــاق 
يــد املقاومــة، ووقــف التنســيق األمنــي 
فورا"، مشرة إىل أن االحتال يتادى 
األطفــال  رضب  يف  وطغيانــه  غيــه  يف 
رؤوس  عــى  البيــوت  وهــدم  والنســاء 
ســاكنيها يف غــزة، ويزيــد مــن طغيانــه 
باقتحــام مئــات  أمــس  بســاحه صبــاح 

األقــى  للمســجد  املســتوطنني 
وتدنيسه.

وشــؤون  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
املغربــني األردنيــة اســتمرار انتهاكات 
األقــى،  املســجد  يف  االحتــال 
وأعضــاء  للمتطرفــني  الســاح  وآخرهــا 
"كنيســت" باقتحام املســجد وانتهاك 
حرمتــه وبحايــة مــن قــوات االحتــال، 
هــذه  اســتمرار  تبعــات  مــن  محــذرة 

االنتهاكات التي يجب وقفها فورا.
باســم  الرســمي  املتحــدث  واعتــرب 
الوزارة الســفر هيثم أبو الفول اقتحام 
واملارســات  األقــى  املســجد 
مدانــا  عدوانــا  بحقــه  االســتفزازية 
للقانــون  فاضحــا  وخرقــا  ومرفوضــا، 
الــدويل وللوضــع التاريخــي والقانــوين 
ومقدســاتها،  القــدس  يف  القائــم 
واالعتــداءات  االنتهــاكات  أن  مؤكــدا 
متثــل  املقدســات  عــى  املتواصلــة 
غــر  ــا  عبثيًّ وترصًفــا  خطــًرا،  اتجاًهــا 
مســؤول يفاقم التوتــر ويدفع باألوضاع 

إىل دوامة عنف مستمرة.
األقــى  املســجد  أن  عــى  وشــدد 
بكامل مساحته البالغة 144 دومنا هو 
وأن  للمســلمني،  عبــادة خالــص  مــكان 
إدارة أوقاف القدس وشــؤون املســجد 
األردنيــة هــي الجهــة القانونيــة صاحبــة 
شــؤون  بــإدارة  الحــرصي  االختصــاص 
الحرم املقديس وتنظيم الدخول إليه. 
مســؤولية  االحتــال  ســلطات  وحّمــل 
مطالبــا  يجــري،  الــذي  التصعيــد 
القامئــة  القــوة  بصفتهــا  )إرسائيــل(، 
عــن  الفــوري  بالكــف  باالحتــال، 
واالنتهــاكات  االعتــداءات  جميــع 
واحــرام  املبــارك،  املســجد  بحــق 
حرمتــه، ووقــف جميــع اإلجــراءات التــي 
التاريخــي  الوضــع  تغيــر  تســتهدف 
ســلطة  واحــرام  القائــم،  والقانــوين 
إدارة أوقاف القدس وشــؤون املســجد 

األردنية.

حماس: شعبنا ومقاومته لن يسمحا باالستفراد بالقدس واألقصى

إشـــادات بصمـــود املرابطيـــن فــي األقصـــى 
ودعــوات ملواصلـة التصـدي القتحامـات املستوطنني

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى بحماية شرطة االحتالل         )أ ف ب(

القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:
أشــادت أوســاط محلية بصمود المرابطين في المسجد 
األقصــى المدافعيــن عنه مــن اقتحامات المســتوطنين 
التصــدي  لمواصلــة  دعــوات  وســط  المتواصلــة، 

االحتــالل  محــاوالت  مــن  عنــه  والدفــاع  القتحاماتهــم 
اإلســرائيلي لالســتيالء عليــه بشــكل كامــل وتقســيمه 
زمانيــا ومكانيــا مــن خــالل مقتحميــه المتطرفيــن. ومنذ 
صبــاح أمــس اقتحم أكثر من 2200 مســتوطن المســجد 

األقصى بحماية قوات االحتالل، بينهم عضو "الكنيست" 
المتطــرف "ايتمار بن غفير"، والمتطــرف "يهودا غليك"، 
وأدوا طقوســا تلموديــة ورقصــات جماعيــة فــي باحاتــه 

بمناسبة ما يسمونه "ذكرى خراب الهيكل" المزعوم.

القدس املحتلة-غزة/ فلسطني:
أدان املجلس الترشيعي ووزارة العدل 
العــدوان  إزاء  الــدويل  الصمــت  بغــزة 
وانتهــاك  غــزة،  قطــاع  عــى  اإلرسائيــي 
االحتــال  قــوات  بحايــة  املســتوطنني 

املسجد األقى.
واألقــى  القــدس  لجنــة  ولفتــت 
لهــا  بيــان  يف  الترشيعــي  باملجلــس 
أمــس إىل تعــرض غــزة وأهلهــا لعــدوان 
إرسائيي ســافر، مع اســتمرار انتهاكات 
املســجد  بحــق  ومســتوطنيه  االحتــال 
القــدس  مدينــة  وحاضنتــه  األقــى 

املحتلة.
ســّهل  أمــس  صبــاح  منــذ  أنــه  وذكــرت 
املســتوطنني  اقتحامــات  االحتــال 
تســمى  مــا  ظــل  األقــى يف  للمســجد 
يف  املزعــوم،  الهيــكل"  خــراب  "ذكــرى 
املقدســيني  املقابــل  يف  منــع  حــني 
املســجد  يف  والصــاة  االعتــكاف  مــن 
التغــول  هــذا  أن  مؤكــدة  املبــارك، 
واألقــى  القــدس  بحــق  اإلرسائيــي 

جــادة  وقفــة  العــامل  أحــرار  مــن  يســتلزم 
تصحح املسار وتعيد الحق ألصحابه.

ودعــت اللجنــة أبنــاء شــعبنا يف القدس 
املحتــل  والداخــل  الغربيــة  والضفــة 
إىل إعــان النفــر العــام نــرصة للقــدس 
أيــام  مــن  يومــا  اليــوم  وليكــن  واألقــى 
ُنــري فيهــا االحتــال بأســنا وعزمنــا  اللــه 
وشــدتنا ورباطنــا نــرصة ملــرى رســول 
العربيــة  الربملانــات  وكذلــك  اللــه، 
بدورهــا  للقيــام  والدوليــة  واإلســامية 
بترشيــع القوانــني املجرّمــة للتطبيــع مــع 
االحتال، للجم الحكومات املتساقطة 
يف وحــل التطبيــع وتعريــة املحتــل يف 

كل الساحات وامليادين.
املرتبــة  النتائــج  االحتــال  وحملــت 
عــى تســهيله اقتحامــات املســتوطنني 
عدوانــه  ومواصلــة  األقــى،  للمســجد 
عــى شــعبنا ومقدســاتنا. وحيــت غــزة 
خــط  تتصــدر  التــي  ومقاومتهــا  وأهلهــا 
االحتــال،  مــع  واالشــتباك  املواجهــة 
رأســها  وعــى  شــعبنا  لثوابــت  نــرصة 

تحرير األقى واألرسى.
مــن جهتها، أكــدت النائب منى منصور 
مختلــف  عــى  االحتــال  اعتــداءات  أن 
الضفــة  إىل  غــزة  مــن  الوطــن؛  أجــزاء 
واملقدســات،  واألقــى  والقــدس 
الطــرق  بــكل  الــردع  لــن يوقفهــا إال حالــة 
واملستويات وعى مختلف الجبهات.

صحفــي  ترصيــح  يف  منصــور  وقالــت 
أن يكــون هنــاك حــراك  أمــس: "يجــب 
املســتويات  كل  عــى  فلســطيني 
داعيــة  والشــعبية"،  الدبلوماســية 
أبنــاء  أمــام  املجــال  فتــح  إىل  الســلطة 
بــكل  غضبهــم  عــن  للتعبــر  شــعبنا 
مــع  التــاس  نقــاط  وعنــد  الوســائل 
جيــش االحتــال، ورفع صوته عاليا أمام 

العامل، ووقف االعتقاالت السياسية.
وأردف أنــه عــى الســلطة، عــى األقــل، 
مــع  األمنــي  التنســيق  بوقــف  التهديــد 
إيقافــه،  تســتطع  مل  إذا  االحتــال 
مشــددة عــى أن هــذا االحتال ال يفهم 

إال لغة القوة.

أن  العــدل  وزارة  أكــدت  بدورهــا، 
اســتمرار إفــات االحتــال مــن العقــاب 
ملــرة  ولــو  للمحاســبة  خضوعــه  وعــدم 
املزيــد  ارتــكاب  عــى  يشــجعه  واحــدة 
مــن الجرائم واســتباحة دمــاء األبرياء من 
األطفال والنساء دون وازع من ضمر أو 

أخاق.
شــهداء  لهــا  بيــان  يف  الــوزارة  ونعــت 
عــى  الوحــي  اإلرسائيــي  العــدوان 
غــزة، منــددة باســتمراره وصمــت العــامل 
العــريب واإلســامي واملجتمــع الــدويل 

عى هذه الجرائم.
يرتكــب  الــذي  االحتــال  إن  وقالــت 
مواثيــق  بــأي  يأبــه  ال  نهــار  ليــل  جرامئــه 
عــن  يثنيــه  وال  دوليــة  أعــراف  وال 
صمــت  مســتنكرة  صــوت،  أي  جرامئــه 
عــن  والعربيــة  اإلســامية  الشــعوب 
جرامئــه واســتباحته املســجد األقــى، 
واالكتفــاء بالتنديــد بهــذه الجرائــم عــى 
ال  التــي  االجتاعــي  التواصــل  مواقــع 

تسمن وال تغني من جوع.

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
مبنشــورات  االجتاعــي،  التواصــل  مواقــع  ضجــت 
املتطرفــني  املســتوطنني  مئــات  باقتحــام  منــددة 

للمسجد األقى املبارك.
وكتب عبد العزيز التويجري يف تغريدة عى حســابه 
بـ"تويــر": "تدنيــس املســجد األقــى أصبــح مارســة 
صهيونية مستمرّة يجب أن ُتدان وأن يتحّد املسلمون 

يف وقفها".
وغرد الناشــط ياســني عز الدين: "االحتال الصهيوين 
بغــزة،  واســتفرد  املــرة  هــذه  جيــًدا  مخططاتــه  حبــك 
وجهــز جيشــه وعتــاده، واســتطاع تحييــد املرابطــني يف 

املسجد األقى.
وكتــب عــز الديــن يف تغريــدة عــى "تويــر": "اقتحــم 
)أمــس( وأدوا صلواتهــم  اليــوم  األقــى  املســتوطنون 
التوراتية ورفعوا علم )إرسائيل(، فا يجري فوق طاقة 

الشعب الفلسطيني وحده".
حســابها:  عــرب  فتــوين  فاطمــة  الناشــطة  غــردت  كــا 
"املســتوطنون اإلرسائيليــون يهتفــون باملــوت للعــرب 

يف باحات املسجد األقى".
املطبعــون  يســمع  هــل  "ُتــرى  فتــوين:  وقالــت 
إىل  وصلــت  هــل  الهتافــات؟  هــذه  واملنبطحــون 

أصحاب الحياد والسام؟".
ودون الناشــط جهــاد حلــس عــرب حســابه: "يف الوقــت 
بغــزة، وتشــن عدوانهــا  فيــه )إرسائيــل(  الــذي تســتفرد 
الغاشــم عــى أهلهــا، يقــوم قطعان املســتوطنني ومنذ 
حتــى  وتدنيســه،  األقــى  املســجد  باقتحــام  الصبــاح 
اآلن  حتــى  مقتحــم   1800 املقتحمــني  عــدد  وصــل 

واألمة يف سبات عميق".
وكتب اإلعامي أحمد دراوشة يف تغريدة: "املسجد 
األقى عندنا ليس قضية آثار أو مسألة تاريخية. لكن 
هنــاك أمــور ال بــد مــن توضيحهــا عــى ضــوء اقتحامــات 
دليــل  أي  يوجــد  ال  املزعــوم:  الهيــكل  خــراب  ذكــرى 
أركيولوجــي إىل اآلن أن الهيــكل املزعــوم كان موجــوًدا 
مكان املسجد األقى. وال دليل أن القدس التوراتية 

هي القدس الحالية".
يــارس زعاتــرة يف  وقــال الكاتــب واملحلــل الســيايس، 
لكنهــا  طقوســها،  لهــا  عديــدة  "مناســبات  تغريــدة: 
تعكــس حقيقــة بالغــة األهمية، وحقيقة أن هذه البقعة 
هــي عنــوان دميومــة الــرصاع وتفجــره يف آن، وال هــم 
)وأّمتنــا  شــعبنا  وال  "الهيــكل"،  أحــام  عــن  يتخّلــون 
أيضــا(، يقبــل ذلــك، ولــو صمــت املتخاذلــون وابتــذل 

املطّبعون".
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

االحتــال اإلرسائيــي ال عهــد لــه وال أمــان، ولغــة الغــدر راســخة يف عقيدتــه منــذ أن 
وطئت أقدام الصهاينة أرض فلسطني، فقد ارتكبوا املجازر تلو املجازر، وهجروا 
آالف املواطنــني مــن بيوتهــم ومدنهــم وقراهــم وأقامــوا كيانهــم عــى أشــاء ودمــاء 

ا منــذ عــام 2006، محرومــني  فلســطيني محارصيــن يف قطــاع غــزة بــرًّا وبحــًرا وجــوًّ
الشــباب  مــن   80% ويعــاين  الكريــم،  العيــش  وســائل  وكل  والكهربــاء،  املــاء، 

الخّريجني البطالة.
بــني  والكــوارث  واالكتئــاب،  واملــرض،  الفقــر،  االحتــال  ينــر  يــوم  كل  ومــع 
مــع  قســمتها  الغربيــة  الضفــة  يف  ا  عســكريًّ حاجــًزا   642 وهنــاك  الفلســطينيني، 
أو  بانتوســتان،  أو  جزيــرة،   224 إىل  العنــري،  الفصــل  وجــدار  املســتوطنات، 
ا  الحواجــز ســنويًّ هــذه  بســبب  الفلســطينيون  ويخــر  أدق "جيتوســتان"،  بكلمــة 
ســتني مليــون ســاعة عمــل، تقــّدر قيمتهــا 234 مليــون دوالر يضــاف إليهــا خســارة 

135 مليون دوالر من مصاريف الوقود اإلضافية نتيجة االنتظار عى الحواجز.
زيــارة  أو  الغربيــة  غــزة والضفــة  بــني  التنقــل  مــن  الفلســطينيني ممنوعــون  مايــني 
باقــي أرايض فلســطني، ومــن ذلــك القــدس، ومايــني ممنوعــون مــن الســفر، حتــى 
للعــاج مــن مــرض قاتــل، ومئــات اآلالف يحرمــون كل يــوم لقــاء أحبتهــم وعائاتهم، 
العيــش  محرومــون  وأزواج  عقــوًدا،  وبناتهــن  أبناءهــن  يلتقــني  مل  أمهــاٌت  وهنــاك 
مــع زوجاتهــم، وأبنــاء منقطعــون عــن عائاتهــم، وأطفــال مل يلتقــوا يوًمــا أجدادهــم 
وجّداتهــم وأعاممهــم وخاالتهــم، وأحياًنــا إخوتهم وأخواتهم، ويقهر االحتال ونظام 
وتنقلــه،  وعاجــه،  وملبســه  وأكلــه  عملــه،  يف  يــوم  كل  الفلســطيني  األبارتهايــد 

وسجنه حتى موته.
ال يوجــد مــكان يف العــامل يتكــّرر فيــه قتــل الفلســطينيني: صحفيــني، أو أطبــاء أو 
مــكان يف  يوجــد  وال  ُيــام،  أو  القاتــل  يحاســب  أن  مــن دون  أطفــال  أو  ممرضــني 
العــامل، كفلســطني، يعــد فيــه الضحايــا مجرمــني، ومقاومتهــم إرهاًبــا، وتضحياتهــم 
عنًفــا، وهــل هنــاك ظلــم أبشــع مــن أن يوصــف مــن يناضــل دفاًعــا عن أرضــه وأبنائه، 

غزة، أدت إىل ســقوط بل صعود عرات من الشــهداء واملصابني؛ فهذه الحاجة 
الفصــل  ينتهــي عنــد دولــة  إرهــايب ال  إســراتيجي  الــدم والتدمــر هــدف  لســفك 
العنــري، مــا دام هنــاك عــريب واحــد عــى قيــد الحيــاة، فهــي ال تحتــاج ألســباب 
للقتــل، بــل ال بــد أن متــارس التعذيــب واإلرهــاب وتحــدث صدمــة وإرهاًبــا يف كل 

وقت.
الفلســطينيون وكل العــرب أصحــاب حــق، وهــذه حقيقــة يعرفهــا اإلرهابيــون الذيــن 
يحتلون فلســطني، وهي لن تتغر مهام تقادم الزمان، ولن يقر للمحتل قرار حتى 
لــو اختفــى كل العــرب مــن الدنيــا، فاملجــرم يعلــم دوًمــا أن ما بحوزته ليــس ملًكا له، 
وهو سارق وغارق بالجرمية وملطخ بالدم الطاهر الربيء، ومع هذا الدولة اإلرهابية 
ملتزمــة مبسلســل الرويــع واإلرهــاب والقتــل، الذي تعد توقف حلقاته نهاية لهذه 
الدولــة املارقــة، وعليهــا وخــز الجثــة العربيــة الهامــدة يف كل وقــت، للتحقــق مــن 
عدم وجود حياة أو مشاعر من أي نوع تري فيها، وكالعادة يثبت الفلسطينيون 
عــن حقــوق شــعبهم  األبطــال، املقاتلــون »املجاهــدون« املدافعــون  غــزة  وأهــل 

يحتاج إىل تسويغ أخاقي أقوى من وجود املحتل عى تلك األرض. 
باستنســاخ  الجــاد  أالعيــب  إىل  االنجــرار  مــن  واحــراز  وعــي،  مســألة  املســألة 
لســنا  إذ  الغــريب،  املجتمــع  إىل  أساًســا  ــه  امُلوجَّ اإلعامــي  إســراتيجية خطابــه 
ملزمني مبا يقول؛ ألن املســألة مبدئية بحتة عند أحرار العامل، ولســنا مضطرين 

إىل إقناع "اآلخر" بأخاقية القضية الفلسطينية، وَعَقديتها عندنا.
لكنَّ بعضنا يرتكب خًطا كبًرا يف معركة الوعي حني يتورط با قصد يف تسويغ 
رد املقاومــة الفلســطينية عــى قصــف غــزة بالصواريــخ بالقــول: "مل يكــن مثــة داٍع 
لشــن هذه الهجمة الشــعواء عى غزة، واملقاومة مل ترتكب عمًا مســتفزًّا ُيجرب 

الصهاينة عى الرد؛ إذن العدو هو الذي بدأ، وسيدفع الثمن!".
 -: وهنا تكمن املشكلة الجوهرية؛ ألنَّ

أواًل: هــل مثــة هجــامت شــعواء يكــون لهــا داٍع، وأخرى ال يكون لها داٍع؟! العدوان 
ه إىل مرتبة  يظــل عدواًنــا، ولــو كان يف ســبيل حــق؛ فالحــق ال ُيِبيــح لك تجــاوز َحدِّ
بنفــوس  َنْفًســا  ِقَصاًصــا، وال تأخــذ  بنفــٍس  َنْفًســا  العــدوان، فأنــت -مثــًا- تأخــذ 

ِقصاًصا؛ ِلئا ترتكب عدواًنا باإلرساف يف قتل َمن ال يحل لك دُمه.

الظلم، والجور، والتعّســف، والقهر واإلكراه صفات ميكن إطاقها عى ما يعيشــه 
املتحــدة  األمــم  عصبــة  فرضــت  منــذ  تحديــًدا  قــرن،  منــذ  الفلســطيني  الشــعب 
االنتــداب )أو االســتعامر( الربيطــاين عــى فلســطني، وكان صــّك االنتــداب، الــذي 
ُأقر ونفذ يف عام 1922، مروع سلب أرض فلسطني واالستياء عليها، لتنفيذ 
وعد بلفور للحركة الصهيونية بغرض إقامة "وطن قومي لليهود"، إذ نّصت املادة 
الثانية منه عى أن "تكون الدولة املنتدبة )بريطانيا( مسؤولة عن وضع الباد يف 
حالــة سياســية وإداريــة واقتصاديــة تضمــن إنشــاء الوطــن القومي لليهــود"، ونّصت 
املادة السابعة يف الصّك نفسه: "عى إدارة فلسطني تسهيل هجرة اليهود، وأن 
تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية حشد اليهود يف األرايض األمرية واألرايض 
الجنســية  اكتســاب  تســّهل  وأن  العموميــة،  للمقاصــد  املطلوبــة  غــر  املــوات 

الفلسطينية لليهود".
ومنذ ذلك الوقت وقع أبناء الشعب الفلسطيني وبناته ضحية لكل أنواع الجرائم 
التــي تصّنــف جرائــم حــرب، وارتكبتهــا العصابــات الصهيونيــة، وبعــد ذلــك الجيــش 
اإلرسائيــي، واملســتعمرون املســتوطنون، مــن املجــازر، مثــل مجــزرة ديــر ياســني 
وكفر قاســم والطنطورة، إىل جرمية التطهر العرقي التي حّولت %70 من ســكان 
اليــوم ســبعة مايــني، إضافــة إىل جرائــم  يناهــز عددهــم  فلســطني إىل الجئــني، 
حقــوق  عــى  التعــّدي  صنــوف  وكل  )األبارتهايــد(،  العنــري  والتمييــز  االحتــال 
اإلنســان، وبلغ عدد شــهداء الشــعب الفلســطيني منذ عام 1948 مائة ألف، وبلغ 

عدد املعتقلني عند االحتال منذ 1967 ما يزيد عى املليون.
إيــان  للصهيونيــة،  واملعــادي  املعــروف،  اإلرسائيــي  املــؤّرخ  وصــف  وحســب 
بابيــه، متثــل فلســطني الســجن األكــرب يف التاريــخ البــري، حيث أكــر من مليوين 

يف العقيــدة اإلرهابيــة اإلرسائيليــة ال ميكــن أن متــر مــدة طويلــة مــن الهــدوء دون 
ترويــع وقتــل وتدمــر واعتــداءات واســتيطان وافتعــال أزمات، فهــو برنامج متكامل، 
تقــوم بــه العصابــة اإلرسائيليــة وتعــده سياســتها الثابتــة يف التعامــل مــع الشــعب 

الفلسطيني، والجوار العريب.
اإلرهــاب اإلرسائيــي  يقــوم  أن  بــد  ال  مناســبة  مــن دون  أو  بعينهــا،  مناســبات  يف 
بجرميــة مــا، ال يراعــي فيهــا حقوًقــا قانونيــة وال إنســانية وال سياســية، ويحــرص عــى 
إيجاد مقدار من اإلرهاب والرويع لكل من يسمع عن جرميته الجديدة، وهذا ما 
نفهمه عن سبب عدوانه الجديد الذي شنه عى غزة، بعد أن طالب بوقف معركة 
»ســيف القــدس« قبــل نحــو عــام ونصــف، فبعــد أن وقــف إرهابه عاجــًزا، وانهزم يف 
تلــك املعركــة وّســط دواًل عربيــة، لوقــف تلــك املعركــة، وتعهــد آنــذاك بتعهــدات، 
منهــا عــدم اإلقــدام عــى اغتيــال قيــادات املقاومــة الفلســطينية، لكــن يبــدو أنــه ال 
قيــادات فصيــل  أحــد  فاغتــال  بإرهابــه املعــروف،  القيــام  عــن  ميكنــه »الراخــي« 
املقاومــة الفلســطينية »الجهــاد اإلســامي«، ووجه رضبــات »جبانة« ملناطق يف 

ا"، وآخــر  يف املعركــة العقديــة املفتوحــة ال وجــود ِلــاَم يســمى "عمــًا اســتفزازيًّ
"غر استفزازي"، ُيربر أو ال يربر عدواًنا للمحتل املعتدي.

إن مجــرد َقُبــول اســتعامل ذلــك الخطــاب التربيــري -ولــو كان يف َمْعــرض تســويق 
خطــاب  إســراتيجية  تبنــي  فــخ  إىل  انســياق  حقيقتــه  يف  هــو  الـــُمقاِوم-  الِفعــل 

مغتصب األرض نفسها، وهذا ما يريد أن يوقعنا فيه بالضبط.
ما دامت األرض محتلة، وأوىل القبلتني وثالث الحرمني أسر؛ واجب الجهاد ال 

الشعب الفلسطيني.
فأســلوب الغــدر الــذي ينتهجــه االحتال ليس بجديد، فــكل حروبهم التي خاضوها 
ضــد العــرب والفلســطينيني كانــوا يعتمــدون عــى نفــس األســلوب الغــادر وإن كان 
يف كل مــرة بصــورة أوقــات مختلفــة لتحقيــق انتصــار أو إنجــاز عســكري مهــام يكــن 
حجمــه، عــى دمــاء الشــهداء واألطفــال والنســاء، يف حــني واصلــت املقاومــة ردهــا 
عــى جرائــم االحتــال مــن خال عملية "وحدة الســاحات" التــي أعلنت عنها رسايا 
القــدس، واســتهدفت خالهــا القــدس املحتلــة و)تــل أبيــب(، وبــر الســبع، ومطــار 

"بن غوريون"، وجميع املستوطنات املحاذية لغزة.
هذا األسلوب نفسه الذي استخدمه االحتال خال عدوانه الجديد عى غزة منذ 
عــر يــوم الجمعــة الفائــت، فقــد غــدر بالوســطاء املريــني مثلــام غــدر بالجانــب 
الفلسطيني املقاوم ممثا بالجهاد اإلسامي باغتيال أحد قادته البارزين الشهيد 
تيسر الجعربي، يف الوقت الذي أعلن بوقف االستنفار األمني داخل مستوطناته 

املحاذية لغزة، وإعطاء الجانب املري وقتا للوساطة والتدخل من أجل التهدئة، 
ولكن كام سبق أن قلت، االحتال يعتمد دامئا وأبدا عى أسلوب الغدر، لتحقيق 
أهداف عسكرية وأخرى أمنية،  وقد أرسل رسالة للوسيط بهذا األسلوب الغادر.

أمــد  إطالــة  يف  أو  مفتوحــة  حــرب  يف  الصمــود  يســتطيع  ال  االحتــال  أن  شــك  ال 
الحــرب، لحســابات ماديــة وأمنيــة وسياســية تصــب يف مســتقبل قادتــه، لــذا يعتمد 
اعتــامًدا كلًيــا عــى الرضبــات الخاطفــة والريعــة لتقليــل حجــم األرضار والخســائر 
قدر اإلمكان، ولتجنب املاحقة القانونية والجنائية الدولية، لذا يحرضون الوسيط 
عند أي عمل عسكري يعتربه قادة االحتال عامًا مهاًم لنجاح العملية العدوانية، 
التــي يشــنها عــى غــزة، وذلــك للرجــوع إليــه إلنهائهــا بالطريقــة التــي تريحــه ويراهــا 

مناسبة له سياسيا، حتى لو تكبد خسائر مادية وبرية.  
لعــل الجانــب الفلســطيني يعــي درس غــدر ومكــر االحتــال، وأخــذ الحيطــة والحــذر 
بقــدر اإلمــكان، ألن االحتــال جبــان وهــو يعــرف جيــدا بأنــه ال ميكــن تحقيــق أهدافــه 

إال بالخدعــة، وهــذا األســلوب كــرره يف حروبــه التــي شــنها عــى غــزة وقامئــة الغــدر 
طويلــة عــى مــدار الســنوات املاضيــة، أقربهــا كانت عمليات غــدر نفذها االحتال 
باغتيال ثلة من مجاهدي قادة القســام ورسايا القدس عى رأســهم الشــهيد أحمد 
الجعــربي، والشــهيد أبــو العطــا، وأخــرا الشــهيد تيســر الجعــربي والشــهيد خالــد 
منصــور، وقــد دمــر آالف البيــوت واألبــراج الســكنية ومل يرحــم صغــرا وال كبــرا عــى 
مــرأى ومســمع مــن املجتمــع الــدويل الذي ال يحرك ســاكنا وال يبــادر بوقف املجازر 
ظــروف  إنســان يعيشــون يف  مليــوين  عــن  الحصــار  يرفــع  غــزة وال  الصهيونيــة ضــد 
إنســانية صعبــة للغايــة ألكــر مــن خمســة عــر عاما. كام يجب عــدم الصمت عى 
املجــازر ضــد غــزة ووقــف سياســة الكيــل مبكيالــني، فكــام يفعــل املجتمــع الــدويل 
حيــال قضيــة أوكرانيــا، يجــب أن يتعامــل مع القضية الفلســطينية بنفس املســتوى، 
بالعمــل الجــاد عــى إنهــاء االحتــال اإلرسائيــي ومحاســبة قادتــه عــى جرامئــه يف 

الجنائية الدولية وأن ال يفلتوا من العقاب.

باإلرهاب، وأن تعاقب عائلته بهدم بيته إن قتل أو اعتقل؟!
إن  تقعــد،  وال  تقــوم  فيهــا  والغــرب  املتحــدة  الواليــات  قيامــة  كانــت  أياًمــا  نذكــر 
الفلســطينيني  أمــا مايــني  الســفر،  مــن  الصهيــوين شرانســي  ُمنــع رويس مثــل 
بكلمــة  فــا يحظــون  منهــا،  بالطــرد  قراهــم ومدنهــم، واملهّدديــن  املســجونني يف 
احتجــاج، وإن احتــج إنســان نبيــل عــى اضطهادهــم، يّتهــم بالــا ســامية والعــداء 
ــا متمــرًّدا عــى الصهيونية، فإنه يوصف بأنه "كاره للنفس"  لليهــود، وإذا كان يهوديًّ

أو مريض نفيس.
مل يــرق مــن الفلســطينيني أرضهــم والجــزء األكــرب مــن وطنهــم فحســب، بل يرق 
اإلرسائيليون، كل يوم، آثارهم، وتراثهم، وأزياءهم، ومأكوالتهم الشعبية، وأسامء 
مدنهم وقراهم ... وال يوجد يف أي مكان يف العامل إال فلســطني املحتلة شــوارع 
عنريــة، محتكــرة لإلرسائيليــني، ويعاقــب الفلســطيني إن ســار عليهــا، أو ســاق 

مركبته فيها، بالسجن ستة أشهر أو أكر.
هنــاك أنــواع مــن الظلــم، فرضهــا االســتعامر واالضطهــاد الكولونيــايل، واالســتغال 
الرأســاميل املتوحــش، والتعصــب القومــي، يف أماكــن كثــرة يف عاملنــا، ولكــن 
ال يوجــد مثيــل للظلــم املمنهــج واملخطــط واملنظــم، واملتواصــل كالــذي ميارســه 
اإلرسائيليون عى الفلسطينيني، ولست يف معرض وصف الصمود غر املسبوق 
الــذي يبديــه الفلســطينيون يف وجــه هــذا الظلــم، ولكــن مــن املفيــد التذكــر مبــا 
جابوتنســي:  تطرًفــا،  وأكرهــم  الصهيونيــة،  العنريــة  مؤّســيس  أرشس  كتبــه 
"الفلســطينيون شــعب عنيد ومتمّســك بوطنه، وال ميكن كره وهزميته إال بنر 

اليأس واإلحباط يف صفوفه".
الشــعب  مبحــارصة  واإلحبــاط  اليــأس  نــر  تعزيــز  اإلرسائيليــون  يحــاول  واليــوم 

الفلســطيني، يثبتون مبا ال يدع مجااًل للشــك بأن حق الشــعب الفلســطيني وحق 
األمــة العربيــة اإلســامية واملســيحية لــن يضيــع، مــا دام هنــاك فلســطينيون، وأن 
اســتقرار الدولــة اإلرهابيــة حلــم لــن يتحقــق مــا دام هنــاك »مجاهــد« مقــاوم واحــد 

يف فلسطني أو خارجها.
عــن عمــد مل أتطــرق إىل السياســة وال أهلهــا، ففيهــا ضيــاع ومــوت هــذه األمــة، ألن 
املقاومــة أكــر إقناًعــا وفصاحــة ومنطًقــا، ومــن حق الشــعب الفلســطيني املقاومة 
واملــوت بــرف، وهــو الــرف »الهــدف« الــذي ليــس مــن الســهولة أن يحــوزه أي 
شــخص ميــوت، ســوى صاحــب الحــق الشــجاع الــذي مل ينــَس حقــه، وقــاوم وجاهد 

ليستعيده أو ميوت دونه.
باســتمرار  إنصافهــم  بــل  الفلســطينيني،  إنصــاف  ميكنهــام  إعــام  وال  سياســة  ال 
دعــم مقاومتهــم، ليتمكنــوا مــن الثــأر ملــن يستشــهدون مــن الفلســطينيني األبريــاء 

واملقاتلني.
الشــعب  بقــاء  مجــرد  العــامل  وكل  األمــة  تعيشــها  التــي  الســيئة  الحالــة  هــذه  يف 

الفلســطيني بالتطبيــع املهــني مــع حكومــات عربيــة، ويجتهــدون يف نــر دعايتهــم 
بــأن الفلســطينيني معزولــون، ومنبــوذون، ويذّكرنــا ذلــك باملثــل املعــروف: "وظلــم 
والعــامل  الفلســطينيني يفاجئــون )إرسائيــل(  أشــد مضاضــة"، ولكــن  القــرىب  ذوي 
بإرصارهــم عــى الصمــود واملقاومــة، ويذّكــرون حــكام الغرب مع مطلع كل شــمس 
بازدواجية معايرهم، ومنســوب النفاق يف حديثهم عن حقوق اإلنســان، من دون 
االســتعداد ملامرســة أي ضغــط عــى )إرسائيــل( التــي تجــاوزت كل املعايــر يف 
خرق حقوق اإلنسان، وهم يذّكرون العامل مبا قاله عبد الرحمن الكواكبي: "لو رأى 
الظــامل عــى جنــب املظلــوم ســيًفا ملــا أقدم عــى الظلم"، وبقول مارتــن لوثر كينغ 
البليــغ، وهــو يف أوج نضالــه ضــد العنريــة: "املصيبــة ليســت يف ظلــم األرشار، 
بــل يف ســكوت األخيــار". وعــى عكــس مــا ظنــه وخطط له قادة الحركــة الصهيونية، 
ليســت األجيــال الفلســطينية الشــابة محبطــة، وال يائســة، ولكنهــا أكــر وعًيــا وأشــد 
رفًضــا لألوهــام والخــداع الــذي ُقّدم لتضليل العامل، وتشــويش وعي الفلســطينيني 
مبــا ســميت "اتفاقيــات الســام" و"التطبيــع" و"الســام االقتصــادي"، وإميان هذه 
األجيــال أصبــح أكــر عمًقــا مبــا قالــه عــي بــن أيب طالــب: "دولــة الظلم ســاعة ودولة 

الحق إىل قيام الساعة".

الفلســطيني قيــد الحيــاة، والهويــة والقضيــة هــو بطولــة، وإنجــاز ســيايس، فكيــف 
حجــم البطولــة والشــجاعة واإلنجــاز و»الــرف« حــني يقاوم هذا الشــعب، ويقاتل 

»يجاهد«، ويجيب عن أسئلة اإلرهاب الصهيوين اليهودي كام يجب؟!
نر الله غزة وفلسطني وهذا الشعب وكل رشفاء العرب، إنهم منترون وفائزون 

بالخلود، وإن ماتوا يف املعارك، أو ثابتني عى املقاومة لنيل حقوقهم.
رحم الله الشهداء املقاتلني واألبرياء من الفلسطينيني.

ِف الثأر. إنه ضابط إلهي لتكبيل النفس املقهورة عن االنسياق وراء رَسَ
ثانًيا -وهو األهم-: النقاش تحول من كون فلســطني واملســجد األقىص يرزحان 
تحت احتال إىل مساحٍة هامشيٍة يدور النقاُش فيها عى َمن البادئ باستفزاز 
اآلخر: أملحتلون الصهاينة أم املجاهدون الذين اختاروا التوقيت الخطأ؟! لقد 
فــت أنظارنــا عــن القضيــة املركزيــة؛ وهــي أن األرض املقدســة محتلة أساًســا،  رُصِ
ويف حالــة احتــال، فليــس املهــم َمــن َيبــدأ اآلخــر؛ إمنــا املهــم هــو املقاومــة ثــم 

املقاومة حتى النر أو الشهادة.
هــذا التربيــر مل يكتــِف باملســاواة بــني املحتــل وصاحــب األرض وحســب، ولكنــه 
أيًضــا انســاق إىل مصيــدة الدعايــة اإلعاميــة؛ ألن ذلــك ســُيلزِمنا إدانــة املقاومــة 
البادئــة  لكونهــا  بســواء؛  ســواء  الهجــوم،  الصهيــوين  العــدو  ابتدائهــا  حــال  يف 
باالســتفزاز إحــدى لــوازم املقيــاس نفســه الــذي احتكــم الشــخص إليــه يف إدانــة 

الصهاينة حني بدؤوا هم االستفزاز! 
ــا تــرىض مبنطــق العــدو حــني يكــون لك الحق  فليــس مــن العدالــة أن تكــون انتقائيًّ

عليه، ثم تأىب االحتكام إىل معياره ذاته حني يكون له الحق عليك.  

تلــك مغالطــة، فصاحــب الــدار ليــس ُمطاَلًبــا بســبٍب ُيــربر بــه طــرد لص مســلح من 
داره متــى مــا ســنحت لــه الفرصــة لذلــك؛ ألن تلــك الــدار أساًســا تحــت احتــال 

اللص بغض النظر عن مدة احتاله الدار.   
قوانــنَي  عــون  وُيرِّ الدولــة"،  "يهوديــة  الصهاينــة  فيــه  ُيعلــن  الــذي  الوقــت  ويف 
لتكريس هذا الحق عى َمسمع العامل كله؛ ُيهرول املسلمون ِخفاًفا وثقااًل إىل 
التريــح أنهــم -والحمــد للــه- "دول غــر دينيــة"، إمنــا هــم "دول َمدنيــة" أو "دول 

َعْلامنية"؛ طمًعا يف نيل رضا العامل الغريب! 
ا،  أنهــم "دولــة دينيــة" رســميًّ إعــان  مــن  باطلهــم ال يســتحيون  عــى  فالصهاينــة 
أمــا نحــن املســلمنَي فنكتفــي اســتحياًء بنفــي "إســامية دولنــا" باملعنــى الدينــي 
الرســمي، وإمنــا نشــر إشــارة رسيعــة إىل أن ديــن الدولــة هــو اإلســام، وشــتان مــا 

بني الحالني! 
إن معركــة الوعــي ال تقــل خطــورة عــن معركــة البارود وأزيــز الرصاص؛ فاأُلوىل هي 
ــا الصهاينــة عــى إخواننــا  َقــَدُر حربنــا، والثانيــة َقــَدر حربهــم، وال ُعــذر لنــا إْن أََعنَّ

املجاهدين بخضوعنا لـ"غسل الوعي".

لماذا الصمت عىل المجازر؟

لك هذا الظلم

مـخـتـبــر غــزة

العدوان عىل غزة.. معركة الوعي توازي معركة البارود

د. أيمن أبو ناهية

عبد الرحمن عمر نجم
السبيل األردنية

مصطفى الربغويث

إبراهيم عبد المجيد القييس
الدستور األردنية
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بسبب نقص الكهرباء وتداعيات العدوان
بلديات القطاع تحذر من توقف تقديم خدمات المياه والرصف وترحيل النفايات

تعّذر وصولهم إليها أليام.. مزارعون غزيون يتفقدون محاصيلهم الزراعية

غزة/ رامي رمانة:
حــذرت بلديــات قطــاع غــزة مــن توقفهــا 
والــرف  امليــاه  تقديــم خدمــات  عــن 
الصحــي وجمــع وترحيــل النفايات، يف 
اإلرسائيــي  العــدوان  تداعيــات  ظــل 
توقــف  جــراء  ومــن  غــزة،  قطــاع  عــى 
عــن  الوحيــدة  الكهربــاء  توليــد  محطــة 

العمل.
الجهــات  جميــع  البلديــات  وناشــدت 
املحليــة  واملؤسســات  والهيئــات 
للوقــوف  املانحــة  والجهــات  والدوليــة 
عنــد مســؤولياتها ومســاندة البلديــات 
تقديــم  اســتقرار  عــى  للحفــاظ 
للمواطنــن  األساســية  الخدمــات 
مــن  البلديــات  احتياجــات  وتوفــر 
اســتفحال  قبــل  للقيــام مبهامهــا  وقــود 
األزمة اإلنســانية والبيئية يف قطاع غزة 

املحارص.
وأوضــح رئيــس اتحــاد البلديــات يحيــى 
الــراج أن العــدوان اإلرسائيــي، هــدد 
آبــار  تشــغيل  يف  البلديــات  نشــاط 

املياه وضخها ملنازل املواطنن.
مؤمتــر  خــال  الــراح  أضــاف  كــا 
نقــص  أن  بغــزة،  أمــس  عقــده  صحفــي 
عمــل  توقــف  إىل  ســيؤدي  الكهربــاء 
محطــات الــرف ما يرتتب عن ذلك 

إعادة تلويث مياه البحر.

غزة/ رامي رمانة:
محاصيلهــم  غزيــون  مزارعــون  يتفقــد 
تلفهــا،  مــن  تخوفــوا  التــي  الزراعيــة 
التــي  واملحاصيــل  الناضجــة،  خاصــة 
تحتــاج إىل ري بصــورة دامئــة، وذلــك 
إىل  وصولهــم  تعــذر  أعقــاب  يف 
العــدوان  أيــام  مــدار  عــى  أراضيهــم، 

اإلرسائيي عى قطاع غزة.
ومل يتمكــن املــزارع الخمســيني عبــد 
القــادر حميــد لثاثــة أيام مــن الوصول 
شــال  القابعــة  الزراعيــة  أرضــه  إىل 

قطاع غزة، لقطف مثار الباذنجان.
وأوضح حميد لصحيفة "فلسطن" أنه 
تعذر عليه الوصول إىل أرضه القريبة 
واصــل  حيــث  الفاصــل،  الســياج  مــن 
املنشــآت  تجــاه  عدوانــه  االحتــال 

املدنية واألرايض الزراعية.
املزروعــة  األرض  مســاحة  وتبلــغ   
زراعيــة،  دومنــات   )6( بالباذنجــان 
تلــف  -إن  خســارته  حجــم  مقــدرًا 

محصوله- بـ 9 آالف شيقل.
عليهــم  تعــذر  إخوتــه  أبنــاء  أن  كــا 

إىل  حديثــه  يف  الــراج  عــرج  كــا 
جمــع  عــى  العــدوان  تداعيــات 
مــن داخــل  الصلبــة  النفايــات  وترحيــل 
املــدن واألحيــاء الســكنية إىل مكبــات 
النفايــات الرئيســة خاصــة القريبــة مــن 

املناطق املحاذية للسياج الفاصل.
الــراج قبــل اســتفحال األزمــة  وناشــد 
اإلنســانية والبيئية يف قطاع غزة جميع 
املؤسسات املحلية والدولية التدخل 
الريــع للحفــاظ عــى اســتقرار تقديم 

الخدمات األساسية للمواطنن.
 وحســب الــراج يوجــد يف قطــاع غــزة 
25 بلدية، ويبلغ عدد آبار املياه التي 
بــًرا،   250 البلديــات  عليهــا  تــرف 
كــوب  ألــف   250 يوميــًا  تضــخ  وهــي 
محطــات  عــدد  أن  حــن  يف  للمنــازل، 
محطــات   3 الكــرى  الصحــي  الــرف 
الــرف  مضخــات  وعــدد  مركزيــة، 
الصحــي 80 مضخــة، وهي تضخ يوميا 
150 كوًبا، يف حن أن كمية النفايات 

التي ُتجَمع يوميًا تقدر بـ 2000 طن.
باســم لجنــة  الناطــق  مــن جانبــه أوضــح 
الطــوارئ يف بلديــة غــزة حســني مهنــا، 
أن البلديــة لديهــا 83 بــر ميــاه، وهــي 
تواجــه معضلــة يف توصيــل امليــاه إىل 
منازل املواطنن بســبب نقص الطاقة 
مــن جــراء توقــف عمــل محطــة التوليــد 

شــال  الــذرة  محصــول  إىل  الوصــول 
القطاع وريه باملياه.

وبــن حميــد أن محصــول الــذرة يحتاج 
ثاثــة  مــى  وقــد  يوميــًا،  امليــاه  إىل 

أيام دون متكنهم من فعل ذلك.
يقــع  الــذرة  محصــول  أن  إىل  ولفــت 
عــى مســاحة )25( دومنــًا، وأن تكلفة 

الدونم الواحد من )800( شيقًا.
عــى  الــدويل  الضغــط  رضورة  وأكــد 
الحصــار  لرفــع  االحتــال  ســلطات 
كامــًا، ومتكــن املنتجن من تصدير 
منتجاتهم إىل األسواق الخارجية دون 

أي عراقيل.
من جهته حذر الخبر الزراعي، م. نزار 
الوحيدي، من نقص محقق يف السلة 
الغذائيــة الزراعيــة، وتكبــد املزارعــون 
خسائر مالية كبرة يف ظل استهداف 
الرتسانة الحربية اإلرسائيلية األرايض 
املزارعــن  وصــول  وإعاقــة  الزراعيــة 
إىل أراضيهــم واملربــن إىل حظائرهــم 
وعى وجه الخصوص القابعة بالقرب 
للســياج  املحاذيــة  املناطــق  مــن 

"فلســطن"  لصحيفــة  مهنــا  وأضــاف 
أن بلديــة غــزة يخضــع لنفوذهــا مثــاين 
محطــات ضــخ مليــاه الــرف الصحــي، 
أربعــة منهــا تقــع يف وســط مدينــة غــزة 
فإنــه  العمــل  عــن  توقفهــا  حــال  ويف 
صحيــة  مكرهــة  حــدوث  مــن  يخــى 

األرايض الزراعيــة، الفتــًا إىل أن إعــادة 
وقتــًا  يأخــذ  املتــررة  الرتبــة  إصــاح 

زمنيًا مطواًل.
الصيفيــة  الزراعيــة  املحاصيــل  ومــن 
الســوق املحــي يف  تطــرح يف  التــي 
هذا الوقت، الخوخ، التفاح، املانجا، 

العنب، التن.
تعــرض  مــن  الوحيــدي  حــذر  كــا 
داخــل  املخزنــة  الزراعيــة  املحاصيــل 
توقــف  أعقــاب  للتلــف يف  الثاجــات 
عــن  الكامــل  التوليــد  محطــة  عمــل 

الكهرباء.
التــي  الزراعيــة  املحاصيــل  ومــن 
لغــرض  منهــا  الفائــض  التجــار  يخــزن 
التســويق املحــي أو التصديــر، هــي: 
البطاطــا وهــي محصــول إســرتاتيجي، 
والخيــار،  والبصــل،  والبنــدورة، 

والباذنجان، والكوسا والفلفل.
املعانــاة  إىل  الوحيــدي  تطــرق  كــا 
ري  يف  املزارعــن  ســتواجه  التــي 
الكهربــاء  نقــص  بســبب  أراضيهــم 
ومضخــات  اآلبــار  لتشــغيل  الازمــة 

الرئيسية.
خــان  بلديــة  رئيــس  أوضــح  جانبــه  مــن 
البلديــة  أن  البطــة  الديــن  عــاء  يونــس 
أجــل  مــن  طــوارئ  خطــة  وفــق  ســارت 
تأمن املياه إىل منازل املواطنن يف 

ظل العدوان اإلرسائيي.  
أن  "فلســطن"  لصحيفــة  البطــة  وبــن 
أن  االســتطاعة  قــدر  حاولــت  البلديــة 
تزامن ضخ املياه إىل منازل املواطنن 
ألربــع  املقلــص  الكهربــاء  جــدول  مــع 

ساعات.
البلديــة  أن  إىل  الســياق  يف  ولفــت 
حاولــت قــدر االســتطاعة إبقــاء محطــة 
املعالجــة املركزيــة تعمــل، حيــث إنهــا 
الفنيــن  مــن  إخائهــا  إىل  اضطــرت 
بســبب قربهــا مــن املناطــق املحاذيــة 
ل  ُتشــغَّ وأنهــا  الفاصــل،  للســياج 

إلكرتونيًا.   
املناطــق  تعــرض  إىل  البطــة  ونبــه 
الزراعيــة يف خــان يونــس ألرضار بالغــة 
وإصابة املسلخ البلدي بأرضار جزئية.

بلديــة  يف  املســؤول  قــال  جانبــه  مــن 
العــدوان  إن  رجــب  عائــد  النــر  أم 
البلديــة  اإلرسائيــي حــال دون مقــدرة 
عــى القيــام بواجبهــا تجــاه املواطنــن 
خاصة يف إيصال املياه إىل املنازل.

قامــت  ذلــك  بســبب  أنــه  رجــب  وبــن 

عليــه  يرتتــب  باالحتياجــات  إمدادهــا 
يف  ذلــك  حــدث  وقــد  كبــر،  نفــوق 
عــى  األخــرة  االحتــال  عدوانــات 

القطاع املحارص.
الخجــول  الــدور  الوحيــدي  وانتقــد 
لألمــم  والزراعــة  األغذيــة  ملنظمــة 

أن  إىل  مشــرًا  بالكامــل،  العمــل  عــن 
 17 إدخــال  إىل  اضطــرت  البلديــة 
لتغطيــة  الخدمــة  إىل  مالحــة  ميــاه  بــر 
الحاجــة  ظــل  يف  املواطنــن  احتيــاج 
العصيــب  الوقــت  هــذا  يف  للميــاه 

وشديد الحرارة.

الفاصل شال ورشق قطاع غزة.
وقال الوحيدي لصحيفة "فلســطن": 
مهــددة  الصيفيــة  املحاصيــل  إن 
بالتلــف إن مل يتمكــن املزارعــون مــن 
وتزويدهــا  أراضيهــم  إىل  الوصــول 
الــري،  مــن ميــاه  الكافيــة  باحتياجاتهــا 
الشــديدة  األوقــات  هــذه  يف  خاصــة 
كميــات  نقــص  تســبب  التــي  الحــرارة 

املياه املخزنة يف الرتبة الزراعية.
ونبــه إىل حاجــة بســاتن الفواكــه إىل 
الثــار  وقطــف  باملبيــدات،  الــرش 
الناضجة، والتعبئة والتغليف والنقل، 
بســبب  متامــًا  توقــف  كلــه  وهــذا 

العدوان عى قطاع غزة.
اســتهداف  أن  الوحيــدي  وذكــر 
الزراعيــة،  للرتبــة  االحتــال  ســلطات 
الهامــة  خواصهــا  فقدانهــا  إىل  يــؤدي 
ال نجــاح عمليــة اإلنبــات، كا أن الرتبة 
لســموم  تتعــرض  للقصــف  املعرضــة 

القذائف الصاروخية اإلرسائيلية.
املشــاهدات  أن  إىل  الوحيــدي  ونبــه 
األخــرة تشــر إىل خســائر كبــرة يف 

جانب من املؤمتر 

وبيئية تهدد حياة الناس.
 كا لفت مهنا إىل حاجة آليات جمع 
للبلديــة  التابعــة  النفايــات  وترحيــل 
للتــزود بالوقود بصورة منتظمة لرتحيل 
نحــو 650 طنــًا من النفايات املوجودة 
املكبــات  إىل  واملنــازل  الطرقــات  يف 

املياه.
ويف الســياق، أهــاب الوحيدي مبريب 
عــى  القادريــن  واملــوايش  الدواجــن 
مــا  بتقديــم  مزارعهــم  إىل  الوصــول 
غــذاء  مــن  الرتبيــة  مــزارع  إليــه  تحتــاج 
فــرتة دون  ومــاء، الفتــًا إىل أن بقاءهــا 

بعــد  يومــا  امليــاه  بإيصــال  البلديــة 
بكميــات  املواطنــن  منــازل  إىل  يــوم 

محدودة.
الضائقــة  رغــم  البلديــة  أن  إىل  وأشــار 
املاليــة التــي تواجههــا تضطر إىل رشاء 
املحــي،  الســوق  مــن  املحروقــات 
لهــا،  التابعــة  امليــاه  آبــار  لتشــغيل 

وتشغيل مضخات الرف الصحي.
ويف الســياق، عقــد وكيــل وزارة الحكــم 
املحي م. ســمر مطر اجتاعا طارئا 
أمــس،  غــزة،  قطــاع  بلديــات  برؤســاء 
ومتابعــة  امليدانيــة  األوضــاع  لتقييــم 
البلديــات  يف  الطــوارئ  فــرق  أعــال 
األوضــاع  تدهــور  اســتمرار  يف  خاصــة 

اإلنسانية واالقتصادية والبيئية.
لــدى  التأهــب  حالــة  رفــع  مطــر  وأكــد 
وتعزيــز  املحليــة  الهيئــات  طواقــم 
إمكانياتها ومســاندتها يف ضوء العجز 
املســتمر واملتزايــد لكميــات الكهربــاء 
لــدى  الوقــود  يف  الحــاد  والنقــص 
البلديــات وعــدم قدرتهــا عــى تخزيــن 

الوقود الازم لفرتات طويلة.
تقديــم  الدوليــة  املؤسســات  وناشــد 
وقــت  لذلــك يف أرسع  الــازم  الدعــم 
ممكــن، محــذرا مــن كارثــة إنســانية مــن 
جراء توقف خدمة املياه بسبب نقص 

الوقود.

الصليــب  ومنظمــة  )الفــاو(  املتحــدة 
األحمــر، تجــاه مزارعــي غــزة، مبينــًا أن 
تدخــات تلك املؤسســات تأيت بعد 
انتهــاء العــدوان عــى القطــاع، بيــد أن 
املزارع واملريب يكونان بأمس الحاجة 

للمساعدة يف وقت العدوان. 

"رجال األعمال األردنيني" 
تطلق حملة تربعات لغزة

عّان/ فلسطن: 
أعلنــت جمعيــة رجــال األعــال األردنيــن أمــس، إطــاق حملــة ترعــات 
مالية "لدعم ومســاندة الشــعب الفلســطيني الشــقيق يف قطاع غزة" من 

خال الهيئة الخرية األردنية الهاشمية.
ودعــت الجمعيــة، يف بيــاٍن لهــا، "مجتمــع األعــال" إىل "املســاهمة يف 
إخواننــا يف فلســطن  يقدمهــا  التــي  الكبــرة  للتضحيــة  تقديــًرا  الحملــة، 
األبيــة يف الدفــاع عــن املقدســات الدينيــة وحقهــم يف وطنهــم، وتعزيــًزا 

لدور القطاع الخاص يف مساندة القضية الفلسطينية".
وأكدت أن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتخويف من قبل 
قــوات االحتــال الصهيــوين هــو امتــداد ملعاناة امتدت لســنوات عديدة، 

عكست قصة كفاح عظيمة للشعب الفلسطيني الصامد والشامخ".
وأشــارت إىل أن "القضيــة الفلســطينية قضيــة عربيــة، يجــب علينــا جميعا 

الدفاع عنها بجميع الوسائل والطرق املتاحة".
وأدانــت "رجــال األعــال األردنيــن"، باســم "مجتمــع األعــال" األردين، 
"العدوان اإلرسائيي السافر عى األهل يف قطاع غزة، وما نتج عن ذلك 

من آثار تدمرية وخسائر يف األرواح".
وطالبت بـ"باتخاذ موقف واضح وحاسم لوقف هذه االعتداءات"، داعية 
املجتمــع الــدويل إىل "تحمــل املســؤولية، والتعــاون يف ســبيل إيقــاف 
هــذه االعتــداءات واالنتهــاكات املســتمرة، ووضــع حــد لهجــات قــوات 

االحتال التخريبية".

موسكو-كييف/ الجزيرة نت:
يف الوقــت الــذي يخيــم فيــه خطــر املجاعــة عــى 
العديــد مــن البلــدان، يبقى القمح األوكراين محط 
مــا  ينتــج  العــامل  فــإن  ذلــك،  ومــع  الجميــع،  أنظــار 
يكفــي مــن الحبــوب إلطعــام البريــة جمعــاء، لكــن 
املشــكلة هي أن الحيوانات والســيارات تســتهلك 

معظم ذلك.
هذا ما لخص به الكاتب دوك كوانغ نغوين مقاال 
الســويرية   )Le Temps( "لوتــان"  بصحيفــة  لــه 
تحــدث فيــه عــن تأثــر الحــرب الروســية األوكرانيــة 

عى تصدير الحبوب لدول العامل.
القمــح  ثلــث  حــوايل  وروســيا  أوكرانيــا  وتنتــج 
ربــع  وحــوايل  العامليــة،  األســواق  يف  املتــداول 
مــن  الصــادرات  وتشــكل  العــامل،  يف  الشــعر 
البلديــن -والتــي تشــمل أيضــا زيــت دوار الشــمس 
والذرة إلطعام املاشية- حوايل %12 من إجايل 

السعرات الحرارية املتداولة يف العامل.
وبينا تعرض 47 مليون شخص جديد يف جميع 
أنحــاء العــامل لـ"الجــوع الحــاد" منــذ بدايــة الحــرب، 
وفقــا لرنامــج الغــذاء العاملــي، فــإن الافــت -وفــق 
الكاتــب- أن هنــاك بالفعــل مــا يكفــي مــن الحبــوب 
إلطعام البرية جمعاء، لكن املشكلة يف طريقة 
يف  الحبــوب  مــن   %  43 تســتخدم  إذ  توزيعهــا، 

إطعام املاشية أو تحرق كوقود حيوي.
يف  انتشــارا  الحبــوب  أكــر  تعــد  التــي  فالــذرة، 
العــامل، ينتهــي بهــا األمــر يف كثــر مــن األحيان إىل 
الحرق كوقود حيوي، ففي عام 2019 عى سبيل 
املثــال، تــم تحويــل 214 مليــون طن من الذرة إىل 
وقــود، أي 19 % مــن الــذرة العامليــة، يف حــن تــم 
تخصيــص غالبيــة إنتــاج الــذرة يف العــامل )59 %( 

لتغذية املاشية.
فيــه  تتســبب  الــذي  الوقــت  يف  األزمــة  وتــأيت 

والضغــوط  والراعــات  املناخيــة  الكــوارث 
تفاقــم  كورونــا يف  وبــاء  عــن  الناجمــة  االقتصاديــة 
الجــوع بالعديــد مــن البلــدان، ال ســيا يف أفريقيــا 
زيــادة  الحــرب إىل  تــؤدي  وقــد  والــرق األوســط، 
األمــن  انعــدام  يواجهــون  الذيــن  األشــخاص  عــدد 

الغذايئ الحاد هذا العام، وفقا لألمم املتحدة.
الغذاء أم الوقود؟

ويف نهايــة مــارس/آذار املايض، شــجب "االتحاد 
صناعــة  تأثــر   )T&E( والبيئــة"  للنقــل  األورويب 
الغــذايئ يف تقريــره  الحيــوي عــى األمــن  الوقــود 
"الغــذاء وليــس الوقــود"، وكشــف فيــه أنه يتم حرق 
مــا يعــادل 15 مليــون رغيف خبز يوميا يف االتحاد 

األورويب إلنتاج الوقود الزراعي.
ويف الصــن حــذرت الحكومــة منــذ بدايــة الحــرب 
الروســية عــى أوكرانيــا مــن أنهــا "ستســيطر بشــكل 
صــارم عــى معالجــة الــذرة وتحويلهــا إىل إيثانــول 

حيوي"، بسبب نقص الذرة.
الطاقــة  وكالــة  تتوقــع  الوقــود،  أســعار  ارتفــاع  ومــع 
الدولية زيادة بنسبة 5 % يف الطلب عى الوقود 

الحيوي لهذا العام مقارنة بعام 2021.
عــام، هــو  )Biofuel( بشــكل  الحيــوي"  و"الوقــود 
الحيــوان. وهــو  أو  النبــات  مــن  الطاقــة املســتمدة 
أحــد أهــم مصــادر الطاقــة املتجــددة، عــى خــاف 
غرهــا مــن املــوارد الطبيعيــة مثــل النفــط والفحــم 
والوقــود  األحفــوري  الوقــود  أنــواع  وكافــة  الحجــري 

النووي.
أنــواع  بزراعــة  العــامل  يف  املناطــق  بعــض  وبــدأت 
يف  الســتخدامها  خاصــة  النباتــات  مــن  معينــة 
مجــال الوقــود الحيــوي، منهــا الــذرة وفــول الصويــا 
يف الواليــات املتحــدة، وأيضــا اللفــت يف أوروبــا، 
وقصــب الســكر يف الرازيــل، وزيــت النخيــل يف 

جنوب رشق آسيا.

لوتان: العالم عىل شفا مجاعة وغالبية الحبوب 
المنتجة تذهب للحيوانات والسيارات
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عواصم/ متابعة نبيل سنونو:
عــدوان  أمــس،  وإســامية  عربيــة  وأوســاط  دول  وصفــت 
مكتملــة  جرميــة  بأنــه  غــزة  قطــاع  عــى  اإلرسائيــي  االحتــال 
مشــددين  وقراراتهــا،  املتحــدة  باألمــم  واســتخفاف  األركان، 
عى دعم الشــعب الفلســطيني حتى إقامة دولته املســتقلة 

وعاصمتها القدس.
وأدانت ماليزيا العدوان اإلرسائيي عى قطاع غزة.

اللــه يف  عبــد  الديــن  املاليــزي ســيف  الخارجيــة  وزيــر  ودعــا 
بيان، املجتمع الدويل إىل وقف انتهاكات االحتال وأعامله 
العدوانيــة عــى الفــور ضــد الفلســطينيني، مشــدًدا عــى أن 

وحشية االحتال متثل تجاهًا صارًخا للقانون الدويل.
وجــدد موقــف بــاده الداعــم والراســخ لقضيــة األمــة، القضيــة 
الفلســطينية، وتضامنــه مــع الشــعب الفلســطيني لنيل كامل 

حقوقه.
مــن جانبهــا أعربــت وزارة الخارجية العامنية عن إدانة ســلطنة 
اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  العتــداءات  واســتنكارها  ُعــامن 
تحّمــل  إىل  الــدويل  املجتمــع  داعيــة  غــزة،  قطــاع  عــى 
مســؤولياته نحــو وقــف العــدوان، ودعــم الحقــوق املرشوعــة 

للشعب الفلسطيني بإنهاء االحتال.
كــام أدانــت الجمهوريــة اليمنيــة، العــدوان اإلرسائيــي عــى 

قطاع  غزة، الذي خلف العديد من الشهداء والجرحى.
ودعــت وزارة الخارجيــة اليمنيــة، يف بيــان صحفــي، املجتمــع 
بحــق  الجرائــم  هــذه  مينــع  حــازم،  موقــف  التخــاذ  الــدويل 

الشعب الفلسطيني.
القوانــني  جميــع  تنتهــك  االحتــال  جرائــم  أن  وأضافــت 
موقــف  مجــددة  واإلنســانية،  الدوليــة  واملواثيــق  والقــرارات 
وقضيتــه  الفلســطيني،  للشــعب  والداعــم  الثابــت  اليمــن 

العادلة، وحقه املرشوع يف إقامة دولته.
وأدانــت جمهوريــة جنــوب إفريقيــا العــدوان اإلرسائيــي عــى 

قطاع غزة.
وأعــرب بيــان صــادر مــن وزارة العاقــات الدوليــة والتعاون عن 
"القلق الشــديد من الهجامت التي تعرض املدنيني األبرياء 

لخطر شديد".
وأكــد البيــان أن "الهجــامت التــي تقتــل املدنيــني األبريــاء ال 
مربر لها، وهي أكرث بشاعة ألنها ترتكب من قبل قوة احتال 
صــارخ  انتهــاك  يف  عقــد  مــن  أكــرث  منــذ  غــزة  قطــاع  تحــارص 
للقانــون الــدويل. وبصفتهــا قــوة احتال، فإنه يقع عى عاتق 
)إرسائيــل( التزامــات محــددة فيــام يتعلــق بالقانــون الــدويل 
الــدويل والتــي تواصــل  لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين 

انتهاكهام دون أن تخضع للمساءلة".
كام أكد أنه يقع عى املجتمع الدويل االلتزام بضامن عدم 
انتهــاك القانــون الــدويل بشــكل عشــوايئ، والوقــف العاجــل 
ضــد  املتكــررة  اإلرسائيليــة  االحتــال  قــوات  هجــامت  أمــام 
املدنيــني، وخاصــة النســاء واألطفــال، وكذلــك الحصــار غــر 

املرشوع عى غزة.
لقتــل األطفــال عــى  البيــان عــى وجــوب وضــع حــد  وشــدد 
يــد حكومــة االحتــال فــورا، وأشــار إىل تقريــر األمــني العــام 
لألمــم املتحــدة حــول األطفــال يف النزاعــات املســلحة الــذي 
تنــاول حــدوث زيــادة مقلقــة يف االنتهــاكات الجســيمة ضــد 
األطفــال، وال ســيام االرتفــاع الكبــر يف قتــل وتشــويه األطفال 
يف األرايض الفلســطينية املحتلــة مــن قبــل قــوات االحتــال 
األطفــال  عــى  الجويــة  والرضبــات  العدائيــة  األعــامل  أثنــاء 
الحيــة  الذخــرة  واســتخدام  بالســكان،  املكتظــة  واملناطــق 
أثناء العمليات، حيث تم وقوع 2934 انتهاكا جســيام بحق 

1208 أطفال فلسطينيني.
الــدويل  والتعــاون  العاقــات  وزيــرة  بترصيــح  البيــان  وذّكــر 
ناليدي باندور بأن "جنوب إفريقيا تشعر بالقلق إزاء استمرار 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف األرايض املحتلــة، وتؤكــد أن 
الكراهيــة،  إذكاء  يف  فقــط  تســاهم  االنتهــاكات  هــذه  مثــل 
األرايض  جميــع  ضــم  يف  يكمــن  ال  )إرسائيــل(  أمــن  وإن 
جــدران  إقامــة  أو  الفلســطينيني،  ســجن  أو  الفلســطينية، 
أو اســتمرار حصــار غــزة،  التفتيــش،  خرســانية عاليــة ونقــاط 
بــل يكمــن يف دولــة فلســطينية مســتقلة وذات ســيادة، ميكــن 
ألطفالها الذهاب إىل املدرسة واللعب والحضور يف أماكن 

العبادة والتنافس يف األنشطة الرياضية يف سام وأمن".
صفعة على وجه المواثق الدولية

العــرب  واألدبــاء  للكتــاب  العــام  االتحــاد  أدان  الســياق  يف 
العدوان الهمجي الذي قامت به قوات االحتال اإلرسائيي 
مــن  والجرحــى  الشــهداء  عــرشات  وخلــف  غــزة،  قطــاع  عــى 

املدنيني العزل.
وقــال االتحــاد، يف بيــان صــادر عنــه، إن االحتــال اإلرسائيــي 
انتهــاكا جديــدا ميثــل صفعــة عــى وجــه  العنــرصي يضيــف 

كل املواثيــق الدوليــة التــي اعتــاد تجاهلهــا، يف ظــل صمــت 
أممــي شــائن عــى جرامئــه املتواليــة عــى الشــعب العــريب 
الفلســطيني الــذي يطالــب بحريتــه واســتقاله، وخاصــه مــن 

االحتال.
االعتــداء  "أّن  العــرب  والكتــاب  لألدبــاء  العــام  االتحــاد  وأكــد 
عى فلســطني هو اعتداء عى كل العواصم العربية"، ودعا 
املجتمــع الــدويل إىل التدخــل العاجــل لوقــف هــذا العــدوان 

الغاشم عى الدم العريب الفلسطيني.
هــذا  إدانــة  كافــة إىل  املــدين  دعــا منظــامت املجتمــع  كــام 
العــدوان، وفضــح أهدافه عى املســتويات الدولية الرســمية 
االنتهــاكات  هــذه  عــن  صمــت  أي  ألن  الرســمية،  وغــر 
البشــعة بحــق املدنيــني الفلســطينيني يدعــم دولــة االحتــال 
االســتمرار  عــى  ويشــجعها  غطرســتها،  يف  التــامدي  يف 
املتحــدة،  األمــم  ومواثيــق  الدوليــة،  بالقوانــني  باالســتهانة 
واتفاقيــات جنيــف لحقــوق اإلنســان، والقــرارات األمميــة ذات 

الصلة كافة.
مــن ناحيتــه أدان رئيــس مفوضيــة االتحــاد اإلفريقــي مــوىس 
فقهــي محمــد، الهجــامت اإلرسائيليــة عــى قطــاع غــزة والتــي 

أسفرت عن ارتقاء شهداء بينهم أطفال.
أن  بيــان،  يف  اإلفريقــي،  االتحــاد  مفوضيــة  رئيــس  وأكــد 
الرشعــي  غــر  االحتــال  واســتمرار  املدنيــني  اســتهداف 
لــألرايض املحتلــة انتهــاك صــارخ للقانــون الــدويل ويعّقــدان 

البحث عن حل عادل ودائم.
وشدد عى دعم مفوضية االتحاد األفريقي الثابت للشعب 
الفلســطيني وحقــه املــرشوع للحصــول عى اســتقاله ودولة 

ذات سيادة وعاصمتها القدس.
ودعــا إىل إيجــاد حــل عــادل ودائم، يف إطار التزامات االتحاد 

األفريقي واألمم املتحدة القامئة ذات الصلة.
كام أدان االتحاد الربملاين العريب ، بأشد وأقىس العبارات، 
الغــارات اإلرسائيليــة الخطــرة عى قطاع غزة املحارص، التي 
اســتهدفت الحجــر والبــرش والشــجر دون أي متييــز أو أدىن 

اعتبار للقيم اإلنسانية واألخاقية والدينية.
وأدان االتحاد اســتمرار النهج اإلرسائيي يف تكريس سياســة 
انتهــاك  عــن  فضــا  السياســية،  واالغتيــاالت  االعتقــاالت 
املحرمــات والقــرارات الدوليــة وجميــع األعــراف واالتفاقيــات 

الدولية.
وشــدد االتحــاد الربملــاين العــريب، يف بيــان صــدر عــن رئيســة 
االتحــاد، رئيســة مجلــس النــواب البحرينــي، فوزيــة بنــت عبــد 
اللــه زينــل، عــى "أن )إرسائيــل( تتحّمــل مســؤولية التصعيــد 
والــداين  فالقــايص  والذرائــع،  الحجــج  كانــت  أيــًا  الخطــر، 
بــات يعلــم بوضــوح أن ســلطات االحتــال اإلرسائيــي تواصــل 

مامرساتها أمام صمٍت دويل مطبق".
يــدق  وإذ  العــريب  الربملــاين  "االتحــاد  أن  إىل  البيــان  وأشــار 

يواصــل  الــذي  االحتــال  حقيقــة  تعريــة  يف  مســؤولياتها 
اجرامه دون رقيب أو حسيب.

بدورها أعربت السودان عن إدانتها واستنكارها للهجامت 
التــي تقــوم بهــا قــوات االحتــال اإلرسائيي عــى قطاع غزة، 

يف انتهاك رصيح للقرارات واملواثيق الدولية.
املجتمــع  بيــان،  يف  الســودانية  الخارجيــة  وزارة  ودعــت 
الدويل لاضطاع بدوره يف تحميل )إرسائيل( املســؤولية 
الكاملة عن تداعيات الهجامت عى الشعب الفلسطيني، 
وحاميــة  التصعيــد  بوقــف  الكفيلــة  اإلجــراءات  واتخــاذ 
حلــول  إىل  للوصــول  الجهــود  مــن  مزيــد  وبــذل  املدنيــني، 

مستدامة لهذا الرصاع وفق قرارات الرشعية الدولية.
القضيــة  عدالــة  مــن  الثابــت  موقفهــا  الســودان  وجــددت 

الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني املرشوعة.
من ناحيته أدن رئيس حزب األمة السوداين الصادق الهادي 
املهــدي، االعتــداء االرسائيــي الدمــوي عــى األبريــاء يف 
فلســطني، داعيا مجلس االمن الدويل للقيام مبســؤولياته 

وإدانة العدوان السافر عى الشعب الفلسطيني.
وحــث املحكمــة الجنائيــة الدوليــة القيــام مبســؤولياتها يف 
التحقيــق يف جرائــم الحــرب واملجــازر التــي ظلــت ترتكبهــا 
واليــة  وتفعيــل  االرسائيليــة  والتدمــر  والقمــع  القتــل  آلــة 

املحكمة بتحقيق العدالة للضحايا.
ودعــا املهــدي للتظاهــر والتنديــد بهــذا العــدوان وإليصــال 
رســالة للــرأي العــام وخاصــة ألصحــاب الضامئــر الحيــة يف 
العامل للضغط عى دولهم لرفع الغطاء عن دولة االحتال.

وقــال: "ســيظل موقفنــا ثابتــا ال يتزحــزح يف تأييــد الشــعب 
وعاصمتهــا  املســتقلة  دولتــه  قيــام  حتــى  الفلســطيني 

القدس".
الســوداين  الشــعبي  املؤمتــر  حــزب  أدان  جهتــه،  مــن 
الشــعب  أبنــاء  االرسائيــي  االحتــال  جيــش  اســتهداف 

الفلسطيني يف قطاع غزة ويف كافة املناطق".
وجــدد الحــزب يف بيــان له، موقفه املســاند لعدالة القضية 
الفلسطينية، ودعوته "الستعادة كامل الحقوق املرشوعة 
دعــا  كــام  املســلوبة"،  أرضــه  يف  الفلســطيني  للشــعب 
مــع  بوضــوح  للوقــوف  العــامل  منظــامت ومؤسســات ودول 

عدالة القضية الفلسطينية وإدانة انتهاكات )إرسائيل(.
العــدوان  املــرصي  التجمــع  حــزب  أدان  الســياق،  يف 
اإلرسائيي الغاشم عى الشعب الفلسطيني الصامد يف 
قطــاع غــزة، والــذي أســفر عــن استشــهاد وإصابــة العــرشات 
مــن املدنيــني، وهــو مــا ميثــل جرميــة حرب مكتملــة األركان 
املحكمــة  أمــام  االحتــال  دولــة  قــادة  محاكمــة  تســتوجب 

الجنائية الدولية.
لــه عــن أســفه للموقــف املتخــاذل  بيــان  التجمــع يف  وعــرب 
ومنظــامت  األمميــة  واملؤسســات  الــدويل،  للمجتمــع 

ناقــوس الخطــر، يحــذر مــن تبعــات هــذه األعــامل اإلرسائيليــة 
ضد شعب ينشد العدل والسام بعيدا عن القتل والدمار، 
فإنــه يجــدد مطالبتــه للمجتمع الدويل ومجلس األمن وجميع 
املنظامت الدولية املعنّية بالسلم واألمن الدوليني، بالعمل 
إلــزام )إرسائيــل( بالقــرارات الدوليــة ذات الصلــة،  معــا عــى 
وتوفــر الحاميــة الازمة للشــعب الفلســطيني صاحب الحق 
يف أرضــه رشعــا وقانونــا"، مؤكــدا أن "العنف لن يؤدي إال إىل 
املزيد من العنف والقتل والدمار، وسيجر املنطقة بأكملها 

إىل أتون حرب ال تحمد عقباها".
الدائــم  تضامنــه  عــن  العــريب  الربملــاين  االتحــاد  وأعــرب 
ودعمــه املســتمر "لقضيــة فلســطني العروبــة، بوصلــة العــرب 
واملســلمني اليــوم وغــدا إىل يــوم الديــن"، مؤكــدا "أن دمــاء 

األشقاء الفلسطينيني أمانة يف أعناق أحرار العامل".
كــام أعربــت العديــد مــن الجمعيــات السياســية البحرينيــة، 
غــزة، وقصــف  للعــدوان اإلرسائيــي عــى قطــاع  إدانتهــا  عــن 
املدنيني األبرياء وارتقاء عرشات الشهداء ومئات الجرحى.

وشــددت الجمعيــات السياســية يف بيــان صــدر عنهــا، عــى 
الفلســطيني  الشــعب  ومقاومــة  نضــال  مــع  الدائــم  "وقوفهــا 
وعاصمتهــا  الفلســطينية  الدولــة  وقيــام  االحتــال  لدحــر 

القدس".
وطالبــت الجمعيــات السياســية البحرينيــة حكومــة بادهــا 
العاقــات  وقطــع  العــدوان  هــذا  ضــد  بحــزم  "بالوقــوف 
الدبلوماســية مع الكيان وطرد ممثليه من مملكة البحرين، 
وزيــادة متكــني الشــعب الفلســطيني ملواجهــة االعتداءات 
بــكل الســبل التــي تقرهــا الرشائــع الدوليــة لدحــر االحتــال 

وتحرير األرض املحتلة".
وأضافــت الجمعيــات: إن "الكيــان الصهيــوين بإمعانــه يف 
الحائــط كل املواثيــق  بعــرض  يــرضب  القتــل واالبــادة  نهــج 
أقرتهــا  التــي  واملعاهــدات  اإلنســانية  والرشائــع  الدوليــة 
املــوروث  بــكل  ويســتخف  الســاموية  واألديــان  البرشيــة 
األمــم  هيئــة  الدوليــة ويف طليعتهــا  اإلنســاين ومؤسســاته 

املتحدة بوصفها ممثلة لإلرادة الدولية".
التصدي للعدوان

وأدان اتحاد الكتاب العرب يف سوريا، العدوان اإلرسائيي 
أبنــاء شــعبنا يف قطــاع غــزة، وارتقــاء عــدد كبــر مــن  عــى 

الشهداء والجرحى، وتدمر منازل املواطنني.
وأوضح االتحاد يف بيان له، أن االحتال اإلرسائيي يحاول 
كرس إرادة الشعب الفلسطيني، من خال ارتكابه املجازر 

واالغتياالت بحق أبناء هذا الشعب.
وأكــد االتحــاد وقوفــه اىل جانــب شــعبنا يف نضاله وتصديه 
إىل  للوقــوف  العــامل  داعيــا جميــع رشفــاء  العــدوان،  لهــذا 
للعــدوان،  التصــدي  يف  الفلســطيني  الشــعب  جانــب 
تحمــل  إىل  الدوليــة  واالتحــادات  والنقابــات  واملنظــامت 

) األناضول ( قوات االحتال تقصف منزاًل يف مدينة غزة  أمس   

حقــوق اإلنســان، التــي اعتــاد ضمرهــا الصمــت والتواطــؤ 
أمــام العــدوان املتكــرر عــى الفلســطينيني العــزل أصحــاب 
األرض، يف تحــدٍ صــارخ للقانــون الــدويل، وانتهــاك ســافر 
مليثاق األمم املتحدة واالتفاقيات واملعاهدات واملبادئ 
الدوليــة، واجــراء فاضــح عــى كل قــرارات الرشعية الدولية 

ومبادئ حقوق اإلنسان.
وطالــب حــزب التجمــع املجتمــع الــدويل بالتحــرك العاجــل 
الفلســطيني،  للشــعب  الحاميــة  وتوفــر  العــدوان  لوقــف 
محــذرا مــن التبعــات الخطــرة للتصعيــد اإلرسائيــي الــذي 
يدفــع املنطقــة إىل حافــة اليــأس ويؤدي ملزيد من التطرف 
وتعميق مناخ العنف واإلرهاب الذي ستمتد آثاره إىل كل 

أنحاء العامل .
كام دعا كافة األطراف الدولية املعنية بالسعي الجاد نحو 
حــل عــادل ودائــم للقضيــة الفلســطينية، يبــدأ برفــع الحصار 
الجائــر عــن قطــاع غــزة وتوفــر نظــام حاميــة دويل للشــعب 

الفلسطيني بتطبيق القرارات األممية ذات الصلة.
كذلك أدانت رابطة الكّتاب األردنيني العدوان اإلرسائيي 

عى قطاع غزة.
وقالــت الرابطــة عــى لســان رئيســها املحامي أكــرم الزعبي، 
يف بيــان صحفــي، "نحــن هنــا يف رابطــة الكّتــاب األردنيــني 
نتابــع عــن كثــب مــا يجــري خلف الضفة األخــرى لنهر األردن 
مــا  لــكل  الشــديدين  اســتنكارنا ورفضنــا  العظيــم، ونســجل 
تقرفــه يــد الظــام، ونشــّد عــى أيــدي أهلنا هنــاك، داعني 
لهم بالثبات والنرص عى من احتّل أرضهم، وفّرق جمعهم، 

وعى من خذلهم".
وأضافــت: مــا زال الكيــان الغاصــب يفــرض أجنداتــه عــى 
املســتضعفني، وهــا هــو ُقبيــل انتخاباتــه املزعومــة؛ يلهث 
خلــف انتصــار واهــم عــى أصحــاب البيــت واألرض يف غــزة 
خــال  مــن  الجمــع  يفــرق  أن  اســتطاع  مــا  محــاوال  الصابــرة، 
اســتفراده بجهة عى حســاب أخرى، معتقدا أنه قادر عى 

فرط نسيج وحدة األمة الذي حاكته يد العروبة".
وأدان األمــني العــام ملجلــس التعــاون لــدول الخليج العربية 
عــى  اإلرسائيــي  العــدوان  الحجــرف،  مبــارك  فــاح  نايــف 

قطاع غزة.
لجرائــم  اســتمرار  العــدوان  هــذا  إن  لــه،  ترصيــح  يف  وقــال 
للقانــون  انتهــاك  إال  هــو  ومــا  االحتــال،  قــوة  )إرسائيــل(، 
الــدويل وقــرارات الرشعيــة الدوليــة، مشــددًا عــى رضورة 
تحــرك املجتمــع الــدويل بشــكل عاجــل بحــق املدنيــني، ال 

سيام النساء واألطفال.
يف  الحريــة  أجــل  مــن  للكتــاب  الــدويل  االتحــاد  ونــدد 
األرجنتني بالعدوان الذي شنته قوات االحتال اإلرسائيي 

عى شعبنا يف قطاع غزة.
وقــال االتحــاد يف بيــان لــه، "إن دولــة االحتــال اإلرسائيــي 
الشــعب  أبنــاء  عرقــي ضــد  تطهــر  بعمليــة  تقــوم  املجرمــة 
أُجــرب مئــات  1948، حيــث  النكبــة عــام  الفلســطيني منــذ 
تــرك  عــى  العســكرية  بالقــوة  الفلســطينيني  مــن  اآلالف 
أراضيهم وبيوتهم وقراهم لتحتلها العصابات الصهيونية".

وأكــد االتحــاد تضامنــه مــع شــعبنا ونضالــه ضــد االحتــال، 
ووقوفــه جنًبــا إىل جنــب مــع حقــه املــرشوع يف الدفــاع عــن 

أرضه.
وأدان "عمليــة التطهــر العرقــي التــي تقــوم بهــا )إرسائيــل( 
املجتمــع  مؤسســات  مــن  بتســاهل  الفلســطينيني  ضــد 
الــدويل ومنظامتــه، حيــث مل تلتــزم )إرسائيــل( باالتفاقيات 

الدولية".
وقــال االتحــاد يف بيانــه إن )إرسائيــل(" تبحــث عــن رشعنــة 
احتالهــا لفلســطني مســتخدمًة أدوات كثــرة مــن الدعايــة 
نظــام  مــن  العادلــة  غــر  القضايــا  تخفــي  التــي  اإلمربياليــة 
األبارتهايــد ضــد الفلســطينيني"، مشــًرا إىل أن )إرسائيــل( 
تربر اســتخدام القوة بخداع شــعوب العامل بأنها تدافع عن 

نفسها".
وأضــاف: "منــذ عــام 1948، يتعرض الشــعب الفلســطيني 
للظلــم واالعتــداءات اليوميــة، حيــث تــم تجريــده مــن أرضــه 
وقتلــه بطريقــة منظمــة مــن قبــل دولــة االحتــال اإلرسائيــي، 
ومــا يــزال يناضــل ضــد االحتــال الــذي يحــاول اجتثاثــه مــن 

أرضه".
وأعلن االتحاد الدويل للكتاب من أجل الحرية تضامنه مع 
شعبنا الذي يواجه العدوان اإلرسائيي، ومع االتحاد العام 
للكتــاب واألدبــاء الفلســطينيني، قائــًا: "مــن يكتــب يقــاوم 

ومن يقاوم ينترص".
مــن  يــوم  يف  الفلســطيني  الشــعب  يكــن  "مل  وأضــاف: 
األيــام وحيــًدا، وإمنــا جميــع الشــعوب الحــرة تتضامــن معــه، 

وسينترص الشعب الفلسطيني".

دول وأوســــاط عربيـــــة وإسالميــــة: 
العـــدوان عىل غزة جريمـــة مكتملة األركـــان

ماليزيا: وحشية االحتلل تمثل تجاهًل 
صارًخا للقانون الدولي

اليمن تدعو التخاذ "موقف حازم يمنع 
هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني"

جنوب إفريقيا: قلقون إزاء استمـرار انتهاكات 
حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة
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نفض عن ذاكرته الحزن ففجع بدمار ورشته

منــذ  عليــه  املرتاكمــة  األعــال  بإنجــاز  عاًمــا(   32( ســامي  بــدأ 
أســبوعني، والــذي كان يســتعجله أصحابهــا عــى إنجازهــا، ولســانه 
يلهــج بالدعــاء بــأن يفتــح عليــه اللــه أبــواب رزقــه ليتمكــن مــن ســداد 
ديــون أثقلــت كاهــل والــده الــذي تــويف منــذ أســبوع، وتركــه يكابــد 

لقمة عيش 17 فرًدا وحيًدا.
شقا العمر

مــا هــي إال لحظــات حتــى قطــع حبل أفــكاره رصاخ الجريان: "اخلوا، 
اليهــود بدهــم يقصفــوا عــارة خليفــة"، مل يــدِر ســامي مــاذا يفعل، 
حــاول التخفيــف عــن نفســه بــأن املقصــود رمبــا بنايــة خليفــة الثانية 
التي تجاور الورشة، لكن رصخات الجريان عادت لتؤكد بأن البناية 
التــي تعلــو ورشــته يف الحاصــل املســتأجر هــي هــدف االحتــال 

الذي ينوي تدمريه.
ابتعــد ســامي أمتــاًرا محتمًيــا يف ركــن شــديد وهــو يــرب الكــف 
بالكــف، ومــا هــي إال ثــواٍن حتــى دكــت الطائرات اإلرسائيليــة البناية 
املكونة من طابقني بالصواريخ، وأصبحت أثًرا بعد عني، ُطمست 
وذكريــايت  عمــري  "شــقا  صــاَح:  بــاألرض  وســويت  ورشــته  معــامل 

ضاعت، الله يرحمك يابا".
مرافقــة  وآثــر  الــدرايس،  تعليمــه  يكمــل  مل  بســيط  شــاب  ســامي 

يــدي والــده منــذ )22 عاًمــا(، يقــول  الحــدادة عــى  والــده وتعلــم 
ألزمتنــي  صحيــة  لوعكــة  تعرضــت  أســبوعني  "قبــل  لـ"فلســطني": 
تلقيــت  األثنــاء  تلــك  ويف  أيــام،  لعــدة  املستشــفى  يف  املبيــت 
خرب وفاة والدي الذي كان يعمل عامًا يف األرايض املحتلة عام 
48م، فقــد أصيــب هــو عــى رأس عملــه بجلطة قلبيــة أنهت حياته 

عى الفور".
يتابــع: "لــذا اضطــررت طــوال تلــك املــدة إلغــاق الورشــة، ويــوم 
السبت قررت العودة إىل العمل ليك أمتكن من تأمني قوت يومي 
ويتلقــى  أيًضــا  إصابــة عمــل  يعــاين  الــذي  أخــي  وعائلتــي، وعائلــة 

العاج وال يقوى عى العمل".
يكمل سامي: "الحمل الذي تركه أيب ثقيل جًدا عيّل، تركت أخي 
يــدرس يف الجامعــة، وأختــي نجحــت يف توجيهــي وتحلــم بدراســة 
الجامعة أيًضا، ووالديت ال حول لها وال قوة، وثاث بنات وولد هم 
عائلتي، وديون كبرية مل يقَو أيب عى سدادها، كل ذلك مطلوب 

مني أن أغطيه من مصاريف الورشة".
مل ميهــل االحتــال ســامي وال ســكان البنايــة أي وقــت إلخــراج أي 
يشء مــن املعــدات، فبــى عــى ضيــاع شــقا عمــره، ونســف آمالــه 
التــي كان يبنيهــا ويحــدث والدتــه بهــا صبيحة يوم قصفها "ميا بدنا 

نحط الشيكل عى الشيكل علشان ندخل أختي الجامعة".
ديون والده

مــن  يتمكــن  لــيك  الدخــول يف "جمعيــة"  أيًضــا  ينــوي  كان ســامي 
ســداد ديــون والــده التــي فاقــت 14 ألــف شــيقًا، والتــي اســتدانها 
القلــب  عمليــة  تكاليــف  لتغطيــة  وبعضهــا  الورشــة،  إيجــار  لدفــع 

املفتوح التي أجراها منذ سنوات.
يقــول: "كل مــا يهمنــي هــو أن أريحــه يف قــربه، لــذا أجاهد من أجل 
ســداد ديونــه"، الفًتــا إىل أن بيتــه أصيــب بأرضار بفعــل قصف بناية 
خليفة وورشته، فقد متزقت خزانات املياه، وتكرست الشبابيك.

لورشــة  االحتــال  قصــف  وجــاء  ظهــره،  قصــم  ســامي  والــد  وفــاة 
الحــدادة التــي حملــت أجمــل ذكرياتــه مــع والــده الــذي مل يعلمــه 
املهنــة فقــط، بــل أصــول تعاملــه مــع النــاس بالحســنى وعــدم قطــع 
أرحامــه حتــى لــو كان يف أحلــك ظروفــه املاديــة، ليزيــد مــن آالمــه 

وإنهاء جميع أحامه.
حرقة يف قلب ســامي ال تزال نريانها مشــتعلة بعدما اتجه صبيحة 
اليــوم التــايل لتفقــد الورشــة، خاطــر بحياته من أجل البحث عن أي 
أداة، أو آلــة ميكنــه إخراجهــا، لعلــه يتمكــن مــن العــودة إىل مزاولــة 

مهنته وتأمني قوت يوم عائلته عى األقل.
يف تلــك اللحظــة شــاهده خالــه، فالبناية حجارتهــا ما تزال تتحرك، 
وميكــن أن تقــع عليــه وأن تنهــي حياتــه يف أي لحظــة، رصخ عليــه 

باالبتعاد، والتوكل عى الله يف رزقه.
يختــم ســامي حديثــه: "نظــًرا لضيــق حايل أمتنى مــن أي جهة توفري 
معــدات حــدادة يل لــيك أعــود ملارســة عمــيل، أو تعويــي عــن 
األرضار رسيًعــا، أو حتــى منحــي أي عمــل بديــل يل حتــى أســتمر 
بتوفــري حيــاة كرميــة لعائلتــي، وســداد ديــون والــدي فالدائنــون ال 

ينفكون عن املطالبة بحقهم".

غزة/ مريم الشوبكي:
نفض سامي حبوش عنه غبار الحزن والمرض ساعًيا نحو رزقه، تنفس الصبح 
وأشارت عقارب الساعة إلى السابعة صبيحة السادس من أغسطس/ آب 
الجاري، لبى نداء حي على العمل، متجًها نحو ورشة الحدادة الكائنة في 

بناية »خليفة« غرب مدينة غزة.

العدوان عىل غزة ينرش الوجع يف 
أرجائها والحزن يستوطن البيوت

َمن الفنانون العرب الذين 
غردوا تضامًنا مع غزة؟

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
باغتــت  عندمــا  عــرًا  الخامســة  إىل  تشــري  الســاعة  كانــت 
عطلتهــم  وأحالــت  اآلمنــني  الغزيــني  االحتــال  صواريــخ 
شــققا  فطالــت  جحيــم،  إىل  الهادئــة  الصيفيــة  األســبوعية 

سكنية آمنة وأوقعت سكانها بني شهداء وجرحى.
حملت الســاعات األوىل للعدوان املســتمر عى غزة رائحة 
دمــاء الطفلــة الشــهيدة آالء عبــد اللــه قــدوم التــي اخرتقــت 
مــع  اللعــب  وحرمتهــا  الغــض  جســدها  االحتــال  صواريــخ 

أقرانها لألبد.
جرح داٍم

مل يكــن الوجــع الــذي انتــر يف بيــت عائلــة قــدوم مقتــرًا 
عــدة  بيــوت  يف  األمل  االحتــال  طائــرات  نــرت  بــل  عليهــم 
عــى امتــداد قطــاع غــزة يف رضبــات جويــة متزامنة واكتظت 
املستشــفيات بالشــهداء والجرحى وآالف املواطنني الذين 

جاؤوا يودعون أحبابهم أو يتفقدون جرحاهم.
يف  القــدس  رسايــا  قائــد  الشــهداء  هــؤالء  رأس  عــى  وكان 
املحافظــات الشــالية تيســري الجعــربي الــذي انتــر مقطــع 
فيديو له وهو يحث جنوده عى أن يعيشوا ونصب أعينهم 

هدف واحد أال تسقط املقاومة يف غزة مها كان الثمن.
وكــا كانــت الصدمــة شــديدة عــى رفــاق الشــهيد الجعــربي 
فإنهــا كانــت أكــر وطــأة عــى ابنــه البكــر محمــود الــذي كان 
لتــوه قــد عــاد يف إجــازة أكادمييــة حيــث يــدرس الطــب يف 
مــر يســتحث الخطــى لارمتــاء يف حضن أبيــه الذي مل يره 
منــذ عامــني. لكــن املخــاوف مــن عــدوان إرسائيــيل جعلــت 
والده يختفي عن األنظار فلم يتمكن من رؤيته واحتضانه إال 
شــهيًدا مســجى عى نعشــه، فكانت مامح الصدمة ظاهرة 

بشكل واضح عى محياه وهو يودعه إىل مثواه األخري.
"حياة ال تستحق"

اســتغرق املواطنــون يف غــزة عــدة ســاعات لــيك يدركــوا أن 
مثــة عدوانــا جديــدا يســتهدف كل مــن يتحــرك منهــم دون 
مل  التــي  والتخريــب  الدمــار  مشــاهد  فعــادت  إنــذار  ســابق 
تكن قد فارقت مخياتهم بعد، فلم ميِض ســوى عام واحد 
عــى معركــة "ســيف القــدس" التي اســتهدف فيهــا االحتال 

املدنيني العزل بشكل همجي.
فكانــت الشــهيدة الشــابة دنيانــا العمــور إحــدى ضحايــا ذلك 
العــدوان املســتمر حيــث ارتقت بقصف مدفعي اســتهدف 
منطقــة ســكنها، ليوقــف مــروع فنانــة شــابة شــهدت عــى 

األقــى،  جامعــة  يف  الجميلــة  الفنــون  كليــة  بصاتهــا 
ولتصدق مقولتها األخرية عى صفحتها عى "الفيسبوك": 
"هــذه الحيــاة ال تســتحق أن تؤخــذ بتلــك الجديــة العاليــة... 

أظنها ال تستحق سوى نظرة باردة ثم مني".
وكعــادة االحتــال الجبــان فإنــه انطلــق لــدك بيــوت اآلمنــني 
وحرمانهــم مــن مأواهــم كــا فعــل مــع عائلــة شــملخ التــي دمر 
بيتهــا املكــون مــن ثاثــة طوابــق، رغــم أن مالك املنــزل مزارع 
ليســت لــه عاقــة بــأي أعــال للمقاومة، َيــأوي يف بيته عائلة 
أحــد أقربائــه الذيــن فقــدوا بيتهــم خــال العــدوان اإلرسائييل 

عى غزة العام الفائت!
ذهول وصدمة

وعــى مقربــة مــن بيت شــملخ تررت بيــوت عدة منها بيت 
لسيدة مسنة وزوجها املقعد، ولديها يف املنزل أربعة أبناء 
مــن ذوي االعاقــة، عــربت للصحفيــني عــن ذهولهــا وصدمتهــا 

الستهداف االحتال ملنطقتها بشكل مباغت.
فلــم ميهلــوا األرس يف املنطقــة ســوى دقائــق إلخائهــا، مل 
زوجهــا  لحمــل  الشــباب  تنــادي  أن  ســوى  خالهــا  تســتطع 
املريــض عــى أكتافهــم، تقــول: "أخــذت أجــري دون وعــي 
الــذي  الذعــر  لكــن  ورغــم أن قدمــي يوجــد بداخلهــا باتــني 

متلك نفيس كان أكرب من املرض".
البيــوت، كــا حرمــت العائــات مــن مأواهــا  مشــاهد هــدم 
مــع مســتأجر  كــا حــدث  رزقهــم  مــن  فإنهــا حرمــت آخريــن 
أحالهــا  خليفــة  لعائلــة  ســكنية  عــارة  يف  تجــاري  ملحــل 
االحتــال إىل ركام ففقــد مصــدر رزقــه فتناقــل اإلعام فيديو 
لــه وهــو ينتحــب مــن البــكاء إذ إن الحصــول عــى فرصــة عمل 

يف القطاع املحارص هو أمر شبه مستحيل.
وامتــد الوجــع عندمــا أودت صواريخ االحتال بحياة املســنة 
أنعام أبو كتيفة وهي تتجهز لزف ابنها عريسًا لتزف بدال من 
ذلــك شــهيدة وينقلــب الفــرح إىل بيــت عــزاء يرثيهــا وينــزف 

حرسة.
معايشة مختلفة

وإن كان ما يحدث مع أهل غزة ليس التجربة األوىل مع آلة 
القتــل اإلرسائيليــة التــي تســتهدف البــر والحجــر، فــإن وقــع 
التجربــة تلــك كان مختلفــًا عــى أهــل الضفــة الغربيــة الذيــن 
عــرب شاشــات  األحــداث  تلــك  مثــل  بالعــادة  يتابعــون  كانــوا 

التلفزة.
فقــد عــرب عــن ذلــك الصحفــي فــادي عــاروري الــذي يشــهد 
العــدوان الحــايل يف غــزة حيــث أتاهــا زائــرا قبــل أيــام ليبــني 
العــدوان  معايشــة  أن  "فيســبوك"  بشــبكة  صفحتــه  عــى 
مختلفة متامًا عن الساع عنه، وليعرب يف ذات الوقت عن 
امتنانــه للغزيــني الذيــن انهالــت عليــه رســائلهم واتصاالتهــم 
تعــرض عليــه املبيــت يف بيوتهــم، فرغــم إدراكهم أن ال مكان 
آمــن يف البقعــة الســاحلية الضيقــة فإنهــم يخشــون عليــه أن 

يعايش العدوان وحيدا دون عائلته.
ومل يــرتك هــذا العــدوان املســتمر بيتــا يف غزة إال وطاله 
األمل، فإن مل يوقع فيه شهيدًا أو جريحًا فإنه يحرم أهله 
راحــة البــال ويحيــل حياتهــم لجحيــم ويــدب الرعــب يف 
قلــوب أطفالهــم عــى وقع الغــارات اإلرسائيلية املتتالية 
ويــرد  القطــاع،  يف  املناطــق  كل  تســتهدف  التــي 

الكثريين من بيوتهم.

لندن/ وكاالت:
مــع تواصــل العــدوان اإلرسائيــيل عــى قطــاع غــزة 
وتواصــل ســقوط الشــهداء، فّضــل القســم األكــرب 
هــي  كــا  الصمــت،  التــزام  العــرب  الفنانــني  مــن 
العادة، يف انتظار املواقف الرسمية لألنظمة. إال 
أن بعــض املمثلــني واملغنــني عــربوا مبــارشة بعــد 
انطــاق العــدوان عــن تضامنهــم مــع غــزة، نارشيــن 

صورًا من العدوان عرب تطبيق إنستغرام.
أبرز هؤالء كان املغني املري ويجز الذي سبق 
أن ارتدى، قبل شــهرين، خال حفله يف باريس، 
صاحــب  ونــر  الفلســطيني.  والعلــم  الكوفيــة 
"البخــت" عــرب خاصيــة الســتوري عــى إنســتغرام 
أكــر مــن فيديــو عــن االعتــداءات اإلرسائيلية عى 

الغزيني، واصفًا قوات االحتال بقتلة األطفال.
عــرب الســتوري كذلــك، نــرت املمثلــة املريــة 
للعــدوان  وفيديوهــات  صــورًا  املفتــي  هــدى 
وصــور الشــهداء، األطفــال تحديــدًا، كــا أعــادت 

هــذا  حيــال  اإلعــام  ينتقــد صمــت  بوســت  نــر 
العدوان.

مالــك  أحمــد  املمثلــون  نــر  أيضــًا،  مــر  مــن 
وأســاء جــال وميــان الســيد صــورًا مــن العــدوان، 
وصورًا ملا خّلفه قصف االحتال من قتل ودمار.

أمــا عامليــًا، فكــا هــي العــادة، تصــدرت عارضــة 
املشــهد  حديــد  بيــا  األصــل  فلســطينية  األزيــاء 
مذكــرة  العــدوان،  مــن  صــور  مجموعــة  نــارشة 
خصوصــًا  غــزة،  قطــاع  بواقــع  املرتبطــة  بالحقائــق 

الحصار واالعتداءات اإلرسائيلية املتكررة.
لكــن بعيــدًا عــن الفنانــني املتضامنــني، واصلــت 
فيديوهــات  نــر  واملمثلــني  املغنــني  أغلبيــة 
وصــور مــن حفاتهــم وأفامهــم مــن دون أي إشــارة 
ملا يحصل يف فلسطني. وهي عادة مكررة خال 
كل حــرب، إذ يتخــّوف أغلــب هــؤالء مــن إغضــاب 
عــى  يؤثــر  قــد  مــا  أو ذاك،  العــريب  النظــام  هــذا 

حفاتهم وإنتاجاتهم.
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التوصــــل التفــــاق وقـــــــف  ... 

2200 مستوطـــن يقتحمـــون  ... 

44 شهيًدا بينهم 15 طفًل  ... 

لريتفــع عــدد املقتحمــن إىل 2200 منــذ بــدء االقتحامــات 
الساعة السابعة صباحا.

وأوضحــت أن رشطــة االحتــلل اعتدت عىل املرابطات يف 
املســجد األقــى وعــىل املرابطــن عنــد أبــواب املســجد، 
بعــد  عشــو،  محمــد  الصحفــي  املصــور  اعتقلــت  كــا 
االعتداء عليه عند باب السلسلة، واملصور أحمد غرابلة، 
والناشط املقديس محمد أبو الحمص بعد االعتداء عليه 

يف ساحات األقى.
يف  صباحــا  الســابعة  الســاعة  عنــد  املســتوطنون  ورشع 
اقتحــام ســاحات املســجد األقــى عــىل شــكل مجموعات 
يهــودا  الحاخــام  تقــدم أوىل املجموعــات  متتاليــة، حيــث 
غليــك، وســط هتافــات عنرصيــة مــن بينهــا املــوت للعرب، 
كــا أطلقــوا إســاءات بحــق النبــي محمــد صــىل اللــه عليــه 

وسلم.
القدميــة  البلــدة  أبــواب  عــىل  االحتــلل  رشطــة  وانتــرت 
واملســجد األقــى وطرقاتــه خاصة األبــواب املفتوحة باب 
السلســلة، وبــاب حطــة وبــاب املجلــس، ونصبــت الســواتر 
عــن  أعارهــم  تقــل  والذيــن  الشــبان  ومنعــت  الحديديــة، 

الـ50 عاما من الدخول، كذلك منعت دخول النساء.
وأفادت مصادر محلية بأن آالف املستوطنن تجمعوا يف 

ســاحة الــراق، واحتشــد املئــات منهــم قبالــة بــاب املغاربــة 
الجمعيــات  لدعــوة  تلبيــة  األقــى،  اقتحــام  أجــل  مــن 
االســتيطانية لتنفيــذ اقتحامــات جاعيــة لســاحات الحــرم، 

إلحياء ما يسمونها ذكرى خراب الهيكل.
وأضافــت أن املســتوطنن اعتــدوا عــىل األهــايل يف بــاب 

حطة، بحاية رشطة االحتلل.
مســرية  يف  غفــري  بــن  إيتــار  الكنيســت  عضــو  وشــارك 
اســتفزازية للمســتوطنن باتجــاه بــاب العامــود وأزقة البلدة 
القدميــة حاملــن أعــلم دولــة االحتــلل، يف حــن منعــت 
رشطــة االحتــلل املتمركــزة عــىل أبــواب املســجد األقــى 
الفلســطينين الذيــن تقــل أعارهــم عــن الـــ50 مــن الدخول 
إليه ألداء صلة الفجر، لتأمن اقتحامات املستوطنن إىل 

األقى.
الســجود  يســمونه  مــا  املســتوطنن  مــن  عــدد  وأدى 
امللحمــي يف باحــات االقــى، يف حــن تصــدى املصلون 

واملعتكفون للمقتحمن واستفزازاتهم بالتكبريات.
والشــوارع  املحــاور  أغلقــت  قــد  االحتــلل  رشطــة  وكانــت 
املؤديــة للمســجد األقــى املبــارك مــن وادي الجوز وباب 
الشــبان  ومنعــت  حلــوة،  ووادي  العامــود  ورأس  األســباط 
مــن دخــول املســجد األقــى املبــارك، يف حــن ســمحت 

بــاب  نحــو  انطلقــت  للمســتوطنن  اســتفزازية  ملســريات 
العامود وأبواب القدس والبلدة القدمية.

وكانــت حكومــة االحتــلل قــد قررت الســاح للمســتوطنن 
الرطــة  مــن  إضافيــة  بعنــارص  والــزج  األقــى،  باقتحــام 

لحاية املقتحمن.
مواجهات مع االحتالل

قــوات  مــع  مواجهــات  أمــس،  ليلــة  اندلعــت،  حــن  يف 
االحتلل اإلرسائييل عىل حاجز الجلمة العســكري، شــال 

رشق جنن.
وقالــت مصــادر محليــة: إن قوات االحتــلل املوجودة عىل 
والغــاز  الصــوت  وقنابــل  الرصــاص  أطلقــت  الجلمــة  حاجــز 
الذيــن خرجــوا يف  الشــبان  تجــاه  للدمــوع  الســام املســيل 
التــي  غــزة والجرائــم  بالعــدوان عــىل قطــاع  منــددة  تظاهــرة 

ترتكب بحق أبناء شعبنا.
ويف الســياق ذاتــه، كثفــت قــوات االحتــلل مــن وجودهــا 
العسكري وتسيري آلياتها يف محيط قرية رمانة غرب جنن 

وبلدة يعبد جنوب غرب املدينة.
قــوات  بحايــة  أمــس،  مســاء  مســتوطنون،  اقتحــم  كــا 
مدينــة  وســط  الزاويــة  بــاب  منطقــة  اإلرسائيــيل،  االحتــلل 

الخليل.

اقتحمــوا  بــأن عــرات املســتوطنن  وأفــاد مصــدر محــيل 
منطقة "باب الزاوية" للوصول إىل شــارع برئ الســبع إلقامة 

صلواتهم التلمودية يف أحد البيوت األثرية.
املواطنــن  ومنعــت  املنطقــة،  االحتــلل  قــوات  وأغلقــت 
واملتســوقن وســكان تل الرميدة من الوصول إىل شــارعي 
الشــهداء وبــرئ الســبع، كــا نصبــت قناصيها فــوق البنايات 
لحايــة  وجودهــا  مــن  وعــززت  املنطقــة،  عــىل  املطلــة 

املستوطنن.
إىل ذلك، اعتقلت قوات االحتلل أمس، 21 مواطنا بعد 

مداهمتها عدة مناطق بالضفة.
ففــي مدينــة بيــت لحــم، اعتقلــت قــوات االحتــلل: ســيد 
محمــد صبيــح، وأحمــد حســن مــوىس أبــو رمــدان، وعــّدال 
وإبراهيــم  الخــر،  بلــدة  مــن  رمــدان  أبــو  مــوىس  حســن 
خالــد حســان، وريــاض إبراهيــم عــيل أبــو عاهور مــن منطقة 
هندازة، ومحمد عاد الكار، وإياد نادر سليان طقاطقة، 
حاجــز  عبورهــم  أثنــاء  يف  ديريــة،  عــىل  حســن  ومحمــد 
الكونتيــر العســكري رشق بيــت لحــم، وجميعهــم مــن بلــدة 

بيت فجار.
 ومــن طولكــرم، اعتقلــت قــوات االحتــلل ثلثــة شــبان، هم: 
املحــرر صهيــب مرعــي )24 عامــا(، وأحمــد أبــو كبــاش مــن 

مخيــم طولكــرم، واملحــرر زيــد ماهــر أشــقر )25 عامــا( مــن 
بلدة صيدا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.   

نابلــس، اعتقلــت قــوات االحتــلل الشــقيقن عــدي  ومــن 
ومحمد سعدي رواش بعد أن داهمت منزليها يف مخيم 

عسكر الجديد رشق نابلس.
الجامعيــة  الطالبــة  قــوات االحتــلل  اعتقلــت  ومــن جنــن، 
دينا نايف جرادات )22 عاما( من حي املراح، واملحررين 
بســام ذيــاب مــن بلــدة كفــر راعــي، ونــرص عمــور مــن بلــدة 
عنــزة. كــا اعتقــل االحتــلل الشــاب فــارس حامــد دراغمــة 
من خربة الحديدية باألغوار الشالية يف أثناء وجوده عند 

أحد املواطنن يف املنطقة.
مواطنــن  أربعــة  االحتــلل  قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ومــن 
مــن مخيــم الفــوار، هم: طارق بســام أبو حاد، وصلح عبد 
العزيــز مغالســة، ورساج إســحاق أبــو هشــهش، ومصطفــى 
باســم أبــو كرفــة. وأخطــرت ســلطات االحتــلل أمــس، بوقــف 
العمــل يف بركــة تجميــع ميــاه وغرفــة ســكنية يف منطقــة أم 
عــارف  الحقوقــي  الناشــط  وقــال  الوســطى.  باألغــوار  العــر 
دراغمــة، إن ســلطات االحتــلل أخطــرت بوقــف العمــل يف 
الســكنية، وهــا لعائلــة املواطــن حســن  الركــة، والغرفــة 

صالح عبد الرازق.

ويف التفاصيل: استشهد ويف التفاصيل: استشهد 44 مواطنن، بينهم  مواطنن، بينهم 33  
أطفال، وأصيب آخرون يف قصف منزل رشقي أطفال، وأصيب آخرون يف قصف منزل رشقي 
مخيم الريج وسط قطاع غزة، كا استشهد مخيم الريج وسط قطاع غزة، كا استشهد 
مبحيــط  بقصــف  آخــرون  وأصيــب  مبحيــط مواطــن،  بقصــف  آخــرون  وأصيــب  مواطــن، 

"رمزون" السامر بغزة. "رمزون" السامر بغزة. 
وزفــت كتائــب القســام املجاهــد يــارس منــر وزفــت كتائــب القســام املجاهــد يــارس منــر 
النباهــن مــن مخيــم الريــج الــذي ارتقــى مــع النباهــن مــن مخيــم الريــج الــذي ارتقــى مــع 
اإلرسائيــيل  العــدوان  خــلل  الثلثــة  اإلرسائيــيل أبنائــه  العــدوان  خــلل  الثلثــة  أبنائــه 

عىل قطاع غزة. عىل قطاع غزة. 
وأطلقــت طائــرات االحتــلل ثلثــة صواريــخ وأطلقــت طائــرات االحتــلل ثلثــة صواريــخ 
اســتطلع يف محيــط ملعــب الريمــوك غــرب اســتطلع يف محيــط ملعــب الريمــوك غــرب 
غــزة، كــا أعلنــت بلديــة جباليــا إصابة عامل غــزة، كــا أعلنــت بلديــة جباليــا إصابة عامل 
باســتهداٍف  لهــا  آليــة  وتدمــري  باســتهداٍف مــن طواقمهــا  لهــا  آليــة  وتدمــري  مــن طواقمهــا 

إرسائييل رشق جباليا.إرسائييل رشق جباليا.
يف  أطفــال  يف   أطفــال   55 بينهــم  مواطنــن  بينهــم   مواطنــن   88 وأصيــب وأصيــب 
اســتهداف طائــرات االحتــلل ملنــزل يف حي اســتهداف طائــرات االحتــلل ملنــزل يف حي 
الشــجاعية رشقي غزة، يف حن اســتهدفت الشــجاعية رشقي غزة، يف حن اســتهدفت 
طائــرات االحتــلل أرضــًا زراعية مقابل شــارع طائــرات االحتــلل أرضــًا زراعية مقابل شــارع 

املحكمة رشق جباليا.املحكمة رشق جباليا.
وشــنت طائرات االحتلل غارتن اســتهدفتا وشــنت طائرات االحتلل غارتن اســتهدفتا 
الشــجاعية  وحــي  التفــاح  حــي  يف  الشــجاعية مواقــع  وحــي  التفــاح  حــي  يف  مواقــع 
رشق القطــاع، يف حــن أصيــب طفــل بغــارة رشق القطــاع، يف حــن أصيــب طفــل بغــارة 
إرسائيليــة اســتهدفت أرًضــا زراعيــة مبنطقــة إرسائيليــة اســتهدفت أرًضــا زراعيــة مبنطقــة 

العطاطرة يف بيت الهيا شال قطاع غزة.العطاطرة يف بيت الهيا شال قطاع غزة.
كــا أصيــب عــدد مــن املواطنــن يف قصف كــا أصيــب عــدد مــن املواطنــن يف قصف 
إرسائيــيل عــىل منطقــة الفالوجــا يف جباليــا، إرسائيــيل عــىل منطقــة الفالوجــا يف جباليــا، 
حــي  عــىل  غــارة  االحتــلل  طــريان  حــي وشــن  عــىل  غــارة  االحتــلل  طــريان  وشــن 
تجــدد  كــا  غــزة،  مدينــة  رشقــي  تجــدد الشــجاعية  كــا  غــزة،  مدينــة  رشقــي  الشــجاعية 

القصف اإلرسائييل جنويب مدينة رفح.القصف اإلرسائييل جنويب مدينة رفح.
وأصيبــت طفلــة بجــراح طفيفة من جراء غارة وأصيبــت طفلــة بجــراح طفيفة من جراء غارة 
جويــة إرسائيليــة عــىل أرض زراعيــة يف بلــدة جويــة إرسائيليــة عــىل أرض زراعيــة يف بلــدة 
عبســان الكبــرية رشقــي محافظــة خــان يونــس عبســان الكبــرية رشقــي محافظــة خــان يونــس 
جنــويب قطــاع غــزة، كــا شــنت طائــرة بــدون جنــويب قطــاع غــزة، كــا شــنت طائــرة بــدون 
طيــار غــارة يف الشــارع العــام مبــروع بيــت طيــار غــارة يف الشــارع العــام مبــروع بيــت 
طائــرات حربيــة إرسائيليــة  وقصفــت  طائــرات حربيــة إرسائيليــة الهيــا،  وقصفــت  الهيــا، 
بدون طيار منزاًل رشقي رفح، يف حن شنت بدون طيار منزاًل رشقي رفح، يف حن شنت 

غــارات عــىل أرض زراعيــة يف محيــط منطقة غــارات عــىل أرض زراعيــة يف محيــط منطقة 
الفروسية شال قطاع غزة.الفروسية شال قطاع غزة.

وشــنت طائــرات إرسائيليــة غــارة رشقي بلدة وشــنت طائــرات إرسائيليــة غــارة رشقي بلدة 
كــا  يونــس،  خــان  محافظــة  رشقــي  كــا القــرارة  يونــس،  خــان  محافظــة  رشقــي  القــرارة 
زراعيــة  أرض  االحتــلل  طائــرات  زراعيــة قصفــت  أرض  االحتــلل  طائــرات  قصفــت 
وأصيــب  يونــس،  بخــان  حمــد  مدينــة  وأصيــب قــرب  يونــس،  بخــان  حمــد  مدينــة  قــرب 
عدد من املواطنن من جراء غارة إرسائيلية عدد من املواطنن من جراء غارة إرسائيلية 
عــىل منــزل من الطريان الحريب قرب مســجد عــىل منــزل من الطريان الحريب قرب مســجد 

التوبة يف جباليا.التوبة يف جباليا.
أرض  بقصــف  آخــرون  مواطنــون  أرض وأصيــب  بقصــف  آخــرون  مواطنــون  وأصيــب 
شــايل رشقــي محافظــة خــان يونــس جنــويب شــايل رشقــي محافظــة خــان يونــس جنــويب 
قطــاع غــزة. كــا وقعــت إصابــات مــن جــراء قطــاع غــزة. كــا وقعــت إصابــات مــن جــراء 
قصــف االحتــلل ملنــزل يف منطقــة أبو ثابت قصــف االحتــلل ملنــزل يف منطقــة أبو ثابت 

بحي النرص رشق رفح جنوب قطاع غزة.بحي النرص رشق رفح جنوب قطاع غزة.
يف  منــزاًل  االحتــلل  طائــرات  يف واســتهدفت  منــزاًل  االحتــلل  طائــرات  واســتهدفت 
حــي الســلم مبدينــة رفــح، وقصفــت أرايض حــي الســلم مبدينــة رفــح، وقصفــت أرايض 
زراعيــة يف خزاعــة رشق خانيونس، وأوقعت زراعيــة يف خزاعــة رشق خانيونس، وأوقعت 
إصابــات يف غــارة اســتهدفت منــزاًل لعائلــة إصابــات يف غــارة اســتهدفت منــزاًل لعائلــة 

ثابت رشق مدينة رفح.ثابت رشق مدينة رفح.
رشقات صاروخية

وأبلــغ مركــز برزيــلي الطبــي اإلرسائيــيل يف وأبلــغ مركــز برزيــلي الطبــي اإلرسائيــيل يف 
مصاًبــا  مصاًبــا    4646 أن  املحتلــة،  عســقلن  أن مدينــة  املحتلــة،  عســقلن  مدينــة 
وصلــوا إىل املستشــفى منــذ ثلثــة أيام، يف وصلــوا إىل املستشــفى منــذ ثلثــة أيام، يف 
حــن قالــت هيئــة البــث اإلرسائيليــة إن حــن قالــت هيئــة البــث اإلرسائيليــة إن ٩٥٠٩٥٠  
صاروخا أطلقت من داخل قطاع غزة باتجاه صاروخا أطلقت من داخل قطاع غزة باتجاه 
منــذ  إرسائيليــة  ومســتوطنات  محتلــة  منــذ مــدن  إرسائيليــة  ومســتوطنات  محتلــة  مــدن 

بداية عدوان االحتلل عىل غزة.بداية عدوان االحتلل عىل غزة.
بوقــوع  اإلرسائيليــة  بوقــوع (  اإلرسائيليــة   )1313 )القنــاة  )القنــاة وأفــادت  وأفــادت 
يف  منــزل  تعــرض  جــراء  مــن  كبــرية  يف أرضار  منــزل  تعــرض  جــراء  مــن  كبــرية  أرضار 
"إشــكول" الســتهداف مبارش بصــاروخ ُأطلق "إشــكول" الســتهداف مبارش بصــاروخ ُأطلق 
مــن غــزة، كــا أعلنت إذاعــة جيش االحتلل مــن غــزة، كــا أعلنت إذاعــة جيش االحتلل 
يف  مصنــع  بوابــة  عــىل  صــاروخ  يف ســقوط  مصنــع  بوابــة  عــىل  صــاروخ  ســقوط 

املنطقة الصناعية "شاعر هنيغف".املنطقة الصناعية "شاعر هنيغف".
النــارص  وألويــة  القــدس  رسايــا  النــارص وأعلنــت  وألويــة  القــدس  رسايــا  وأعلنــت 
صــلح الديــن تنفيــذ عمليــة إطــلق صواريــخ صــلح الديــن تنفيــذ عمليــة إطــلق صواريــخ 
مشــركة اســتهدفت بلدات ومدن عســقلن مشــركة اســتهدفت بلدات ومدن عســقلن 

وســديروت ومجمع أشــكول العســكري، كا وســديروت ومجمع أشــكول العســكري، كا 
أصيــب خمســة مســتوطنن من جــراء إطلق أصيــب خمســة مســتوطنن من جــراء إطلق 

الصواريخ تجاه برئ السبع. الصواريخ تجاه برئ السبع. 
وأفادت اإلذاعة اإلرسائيلية بإنزال مســافرين وأفادت اإلذاعة اإلرسائيلية بإنزال مســافرين 
مــن طائــرات عــىل مــدرج مطــار بــن غوريــون مــن طائــرات عــىل مــدرج مطــار بــن غوريــون 
)تــل  نحــو  صواريــخ  إطــلق  مــع  )تــل بالتزامــن  نحــو  صواريــخ  إطــلق  مــع  بالتزامــن 
أبيــب(، كــا ســقط صــاروخ يف ســاحة منــزل أبيــب(، كــا ســقط صــاروخ يف ســاحة منــزل 
جســيمة  أرضارا  ألحــق  مــا  ســديروت،  جســيمة يف  أرضارا  ألحــق  مــا  ســديروت،  يف 

باملكان.باملكان.
وأصيــب مســتوطن مــن جــراء ســقوط شــظايا وأصيــب مســتوطن مــن جــراء ســقوط شــظايا 
املجلــس  يف  مبنــى  ســاحة  يف  املجلــس صواريــخ  يف  مبنــى  ســاحة  يف  صواريــخ 
أعلنــت  كــا  نيغيــف،  ســدوت  أعلنــت اإلقليمــي  كــا  نيغيــف،  ســدوت  اإلقليمــي 
رسايــا القــدس توجيه رضبــة صاروخية كبرية رسايــا القــدس توجيه رضبــة صاروخية كبرية 
غــلف  ومــدن  وســديروت  عســقلن  غــلف تجــاه  ومــدن  وســديروت  عســقلن  تجــاه 
غــزة، يف حــن أعلنــت كتائــب الشــهيد "أبــو غــزة، يف حــن أعلنــت كتائــب الشــهيد "أبــو 
عــيل مصطفى" اســتهداف مســتوطنة نتيف عــيل مصطفى" اســتهداف مســتوطنة نتيف 

هعترسا بقذائف الهاون.هعترسا بقذائف الهاون.
عــيل  "أبــو  الشــهيد  كتائــب  عــيل وأعلنــت  "أبــو  الشــهيد  كتائــب  وأعلنــت 

شــوكداه  مســتوطنة  قصــف  شــوكداه مصطفــى"  مســتوطنة  قصــف  مصطفــى" 
اســتهداف  أعلنــت  كــا  اســتهداف برشــقة صاروخيــة،  أعلنــت  كــا  برشــقة صاروخيــة، 
مكمــن القناصــة التابع للحتلل رشق جباليا مكمــن القناصــة التابع للحتلل رشق جباليا 

بقذائف الهاون من العيار الثقيل.بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
وأعلنت كتائب عبد القادر الحسيني إطلق وأعلنت كتائب عبد القادر الحسيني إطلق 
رشقة صاروخية رشقة صاروخية D60D60 باتجاه عسقلن، كا  باتجاه عسقلن، كا 
إحــدى  اســتهداف  القــدس  رسايــا  إحــدى أعلنــت  اســتهداف  القــدس  رسايــا  أعلنــت 
الطائــرات املعاديــة يف أجــواء جنــوب قطــاع الطائــرات املعاديــة يف أجــواء جنــوب قطــاع 

غزة.غزة.
وأعلنت رسايا القدس قصف عمود اإلرسال وأعلنت رسايا القدس قصف عمود اإلرسال 
مــن  بعــدد  العســكري  عــوز  ناحــل  مــن يف موقــع  بعــدد  العســكري  عــوز  ناحــل  يف موقــع 
قذائــف الهــاون، كــا أعلنت كتائب شــهداء قذائــف الهــاون، كــا أعلنت كتائب شــهداء 
عــن  مســؤوليتها  العامــودي"  "لــواء  عــن األقــى  مســؤوليتها  العامــودي"  "لــواء  األقــى 
قصــف "بــرئ الســبع" برشــقتن صاروخيتــن قصــف "بــرئ الســبع" برشــقتن صاروخيتــن 

ألول مرة خلل معركة "التقاء األحرار".ألول مرة خلل معركة "التقاء األحرار".
الوطنيــة  املقاومــة  كتائــب  أعلنــت  الوطنيــة كــا  املقاومــة  كتائــب  أعلنــت  كــا 
)قــوات الشــهيد عمر القاســم( قصــف مدينة )قــوات الشــهيد عمر القاســم( قصــف مدينة 

عسقلن املحتلة برشقة صاروخية.عسقلن املحتلة برشقة صاروخية.

 اإلســلمية حــاس، إن هــذه الجولــة ثبتــت معادلــة أنــه ال عــدوان وال احتــلل 
دون كلفة. وأضاف املتحدث باســم حاس فوزي برهوم يف ترصيح له، أن 
ما جرى من عدوان عىل غزة يؤكد خطورة مشاريع التطبيع وإدماج االحتلل 

اإلرسائييل يف املنطقة عىل شعبنا الفلسطيني وحقوقه.
وتابــع برهــوم: "هــذا العــدوان عــىل غــزة أعــاد مجــددًا وضــع جرائــم االحتــلل 

اإلرسائييل البشعة ومجازره بحق شعبنا وأهلنا يف غزة أمام كل العامل".
وأشــار إىل أن هــذه الجولــة مــن القتــال مــع االحتــلل هــي محطــة مــن محطات 

الرصاع املتواصل واملحتدم معه، الذي لن ينتهي إال بزواله عن فلسطن.
وقالــت حركــة الجهــاد اإلســلمي يف ترصيــح مقتضب مســاء أمس: "إنه بعد 
معركــة )وحــدة الســاحات( التــي خاضتهــا رسايــا القــدس، الــذراع العســكري 
لحركــة الجهــاد اإلســلمي يف فلســطن، واملقاومــة، وبعــد التشــاور، تؤكــد 
الحركــة ترحيبهــا بالجهــود واإلعــلن املــرصي، وتعلــن وقــف إطــلق النــار بــدًءا 
من الســاعة 11.30 من مســاء هذا اليوم )األمس(، مع تأكيد حقنا يف الرد 

عىل أي عدوان صهيوين".
خضوع لشروط المقاومة

االحتــلل  إن  النخالــة،  زيــاد  اإلســلمي  الجهــاد  لحركــة  العــام  األمــن  وقــال 
اإلرسائييل خضع لروطنا بشأن األسري خليل عواودة املرب عن الطعام، 
واإلفــراج عــن القيــادي بســام الســعدي عــر ضانــات مــن مــرص بالعمــل عــىل 

اإلفراج عنه خلل أسبوع.
وأكــد النخالــة يف مؤمتــر صحفــي عقــده مســاء أمــس، يف العاصمــة اإليرانيــة 
طهــران، أن املقاومــة كانــت تهــدف لوحــدة الســاحات الفلســطينية يف هــذه 
املعركــة، والدفــاع عــن املجاهديــن، وتحركنــا مــن أجــل حايــة حيــاة الشــيخ 
بســام الســعدي، والدفــاع عــن املجاهديــن يف نابلس وجنــن، وتأكيد وحدة 

الشعب والجغرافيا.
وأضــاف أن "العــدو الصهيــوين رفــع شــعارًا واضحــًا هــو تصفيــة حركــة الجهــاد 
وجناحهــا العســكري، لكــن الحركــة اليــوم أقــوى وكل مدن العــدو كانت تحت 

مرمى صواريخ املقاومة".
وأوضــح النخالــة أن حركــة الجهــاد بقيــت مســيطرة عــىل امليــدان، بالرغــم مــن 

الفرق يف موازين القوى مع العدو.
والشــعب  املشــركة  الغرفــة  أن  عــىل  الجهــاد  لحركــة  العــام  األمــن  وشــدد 
الشــكر  "وأوجــه  العــدوان،  مواجهــة  يف  مشــاركن  كانــوا  كلــه  الفلســطيني 
لشــعبنا ولــكل قــوى املقاومــة الفلســطينية يف قطــاع غزة التــي كانت حاضنة 

للجهاد"، مضيفًا أن الجهاد أخذت عىل عاتقها الوضع امليداين.
وقــال: "أؤكــد وحــدة قــوى املقاومــة، ونحــن واإلخــوة يف حــاس يف تحالــف 
مســتمر معهــم ومــع جميــع الفصائــل، والعــدو لــن يســتطيع أن يفــرق بيننــا"، 
مشــريا إىل أن حركــة املقاومــة اإلســلمية حــاس "العمــود الفقــري لحاضنــة 

املقاومة، وسنحافظ عىل وحدتنا".
وحيــا النخالــة الشــعب الفلســطيني الــذي واجــه هــذا العــدوان عــىل امتــداد 
واإلســلمية  العربيــة  وشــعوبنا  والشــتات،  الغربيــة  والضفــة  غــزة  قطــاع 
املتضامنة، و"كل الدول والشخصيات واملسؤولن ووزراء الخارجية الذين 

اتصلوا بنا".

غزة/ أدهم الريف:
جرائــم  مللحقــة  املســتقلة  الهيئــة  اتهمــت 
االحتــلل اإلرسائيــيل "توثيــق"، جيش االحتلل 
مكتملــة  حــرب  جرائــم  بارتــكاب  اإلرسائيــيل 
قطــاع  عــىل  العســكري  عدوانــه  خــلل  األركان 
الــذي بــدأ الجمعــة املاضيــة، 5 آب/ أغســطس 

الحايل.
وقــال نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة يعقــوب 
الغنــدور، خــلل مؤمتــر صحفي مبجمع الشــفاء 
الهجــات  إن  أمــس:  غــزة،  مبدينــة  الطبــي 
بوتــرية  بــدأت  االحتــلل  لجيــش  العســكرية 
وعمليــات  منظــم  عــدوان  ضمــن  متصاعــدة 
املواطنــن  ومنــازل  ســكنية  أبــراج  لقصــف 

واألرايض الزراعية، واألفراد املدنين العزل.
وأشــار إىل أن مــن بــن الشــهداء 6 أطفــال، و4 
خطــرية  وإصابــات  واحــدة،  مســنة  بينهــم  نســاء 
ا يف ذلــك دليــًل عــىل خطورة  وحــاالت بــر، عــادًّ

املقذوفــات املســتخدمة مــن قــوات االحتــلل، 
التي نتج عنها شظايا قاتلة ومحرمة دولًيا.

وأضاف: لقد شن جيش االحتلل غارات مركزة 
عىل املنازل السكنية املكونة من عدة طوابق، 
نتــج عنهــا تــرر أكــر مــن 1500 وحــدة ســكنية 

بشكل مبارش.
وأكد الغندور أن استهداف االحتلل املدنين 
والعاجزين عن القتال مخالفة جسيمة التفاقية 
جنيف الرابعة، وأن وجود أحد عنارص الفصائل 
ال  املدنيــة  األعيــان  أحــد  داخــل  الفلســطينية 
يبيح تجاوز املبادئ األساســية للقانون الدويل 
مبــادئ  ســيا  وال  الحربيــة،  العمليــات  خــلل 

الرورة والتمييز والتناسب.
مــع  تزامــن  اإلرسائيــيل  العــدوان  أن  إىل  وأشــار 
غــزة  عــىل  والحصــار  املعابــر  إغــلق  اســتمرار 
بســبب  الكهربــاء  توليــد  محطــة  عمــل  ووقــف 
الــلزم  الوقــود  إدخــال  االحتــلل  قــوات  امتنــاع 

الطبيــة  األجهــزة  إدخــال  ومنــع  لتشــغيلها، 
والصحية اللزمة لوزارة الصحة.

الجاعــي  العقــاب  ذلــك ضمــن  الغنــدور  وعــدَّ 
للمواطنــن يف قطــاع غــزة الذين يرتكب بحقهم 
ضــد  وجرائــم  حــرب،  جرائــم  االحتــلل  جيــش 

اإلنسانية.
عــىل  الــدويل  املجتمــع  "صمــت  أن  عــدَّ  كــا 
جرائــم االحتــلل وتكــرار إفــلت قــادة االحتــلل 
السياســة  هــذه  لديهــم  رســخ  العقــاب  مــن 

اإلجرامية والسلوك العدواين".
املتحــدة  واألمــم  الــدويل  املجتمــع  وطالــب 
حقــوق  ومجلــس  الــدويل  األمــن  ومجلــس 
اإلنســان  لحقــوق  الســامي  واملفــوض  اإلنســان 
واملقــرر الخــاص للشــؤون الفلســطينية، بتحمل 

مسؤولياتهم ووقف العدوان فوًرا.
للمحكمــة  العــام  املدعــي  الغنــدور  وأوىص 
الجنائيــة الدوليــة كريم خان، بإجراء التحقيقات 

الحــرب  مجرمــي  ومحاســبة  مللحقــة  العاجلــة 
أمام املحكمة الجنائية الدولية وعدم التسويف 

يف ذلك.
عــن  املنبثقــة  األمميــة  التحقيــق  لجنــة  ودعــا 
مجلس حقوق اإلنسان، للتحقيق يف انتهاكات 
حقــوق  مجلــس  تدخــل  وكذلــك  االحتــلل، 
اإلنســان عاجــًل لوقــف العــدوان ومحاســبة قــادة 

االحتلل دون بطء أو تقاعس.
ملفــات  بإحالــة  اللــه  رام  يف  الســلطة  وطالــب 
وعــدم  الدوليــة  الجنائيــة  إىل  االحتــلل  جرائــم 
للمحكمــة  العــام  املدعــي  لتحــرك  االنتظــار 
الدوليــة  األرسة  داعًيــا  نفســه،  تلقــاء  مــن 
واملؤسســات املتعاقدة عىل اتفاقيات جنيف 
الفلســطينين،  للمدنيــن  الحايــة  بتوفــري 
املدنيــن  تجــاه  مبســؤولياته  االحتــلل  وإلــزام 
والعاجزيــن عــن القتــال مبوجب أحــكام وقواعد 

القانون الدويل.

نقابة المحامني تعلن وقف 
الفعاليات ووقف 

نفاذ القرارات بقانون
رام الله/ فلسطن:

وقــف  أمــس،  املحتلــة  الغربيــة  بالضفــة  املحامــن  نقابــة  أعلنــت 
الخطــوات  وإنهــاء  ســابقًا،  عنهــا  املعلــن  النقابيــة  الفعاليــات 
التــي خاضتهــا النقابــة ضــد القــرارات بقانــون املعدلــة  االحتجاجيــة 

للقوانن اإلجرائية وقانون التنفيذ.
املجلــس  اجتــاع  يف  املشــاركة  إىل  لهــا  بيــان  يف  النقابــة  ودعــت 
نفــاذ  بوقــف  التنســيب  أجــل  مــن  اليــوم  عقــده  املقــرر  التنســيقي 

القرارات بقانون حسب األصول والقانون.
النقابــة  لحــراك  الداعمــة  واالتحــادات  النقابــات  النقابــة  دعــت  كــا 
للمشاركة يف الفعالية الوطنية االحتجاجية عىل العدوان عىل غزة.

املســرية  يف  للمشــاركة  العامــة  للهيئــة  دعوتهــا  النقابــة  ووجهــت 
الســلمية بالزي الرســمي غًدا الثلثاء التي ســتنطلق من أمام مجلس 
القضــاء األعــىل باتجــاه مســتوطنة بيــت إيــل احتجاجــا عــىل العــدوان 

عىل غزة.

غزة/ فلسطن:
اجتمعت لجنة الطوارئ يف مستشــفيات الخدمة العامة 

برئاسة د. محمد العكلوك وبحضور 
د. أحمــد الــرك رئيــس مجلــس اإلدارة، وأعضــاء مجلــس 

اإلدارة، واإلدارة التنفيذية والطبية.
خــلل  واألحــداث  املســتجدات  املجتمعــون  وناقــش 
التــي  والتحديــات  غــزة،  قطــاع  عــىل  األخــري  العــدوان 
تتعلــق يف االســتمرار بتقديــم الخدمــات الطبيــة للمــرىض 
مستشــفى  أقســام  كل  يف  العمــل  وآليــة  واملراجعــن، 

الخدمة العامة.
العامــة  الخدمــة  مستشــفيات  أن  العكلــوك  د.  وأكــد 
أعــدت خطــة طــوارئ لضــان اســتمرار الخدمــات  الطبيــة  
يف مختلــف األقســام الطبيــة وأنهــا عــىل جهوزيــة كاملــة 
االســتقبال  أقســام  يف  الطارئــة  الحــاالت  اســتيعاب  يف 

والطوارئ.
وأشــار العكلــوك إىل أن مستشــفيات الخدمــة العامــة مــن 
املؤسســات الصحيــة الفاعلــة يف القطــاع والتــي لهــا دور 
كبــري يف خدمــة املــرىض وســتبقى مؤديــة لواجبهــا تجــاه 
شعبنا، برغم كل الظروف الصعبة التي تعانيها املؤسسة 
هــي وغريهــا مــن املؤسســات الصحيــة األهليــة، يف ظــل 
ضعــف التمويــل والنقــص الحــاد لألدويــة واملســتهلكات 
الطبية، إضافة إىل النقص يف الوقود لتشغيل املولدات 

نتيجة انقطاع التيار الكهربايئ بشكل مستمر.
وناشــد املؤسســات الدولية واملانحة كافة لإلرساع بدعم 
األهــيل  الصحــي  والقطــاع  العامــة  الخدمــة  مستشــفيات 
الطبيــة  الخدمــات  تقديــم  يف  الصحــة  لــوزارة  املســاند 
للمرىض والجرحى واملصابن وتزويده مبا يلزم من وقود 

وأدوية ومستهلكات طبية عاجلة.

لجنة الطوارئ يف مستشفيات الخدمة 
العامة تناقش المستجدات والتحديات

هيئة حقوقية: االحتالل يرتكب جرائم حرب بغزة
والسلطـــة مطالبــــــة بالتوجــــــه لـ"الجنائيــــة"




