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داخلية غزة تكشف تفاصيل تفجير موكب الحمد اهلل
غزة/ االستقالل:

أعلن���ت وزارة الداخلي���ة واألم���ن الوطن���ي عن 
تمكنها من كش���ف الخلية التي نفذت عملية 
تفجير موكب رئيس ال���وزراء رامي الحمد الله 
خالل زيارته إلى قطاع غزة  في الثالث عشر من 

الشهر الجاري .
وقال���ت الداخلية في مؤتم���ر صحفي عقدته 
في فن���دق الكومودور غرب مدينة غزة مس���اء 
أم���س األربع���اء إن االس���تنفار األمن���ي ال زال 
مس���تمرًا لديها للبحث ع���ن مطلوبين آخرين 
تتعقبهم األجهزة األمنية في إطار اس���تمرار 

عملية التحقيق. وأشارت إلى أنها أرسلت عدة 
تقارير حول العملية اإلجرامية ومسار التحقيق 
لرئيس الحكومة وزير الداخلية رامي الحمد الله 

،ولم تتلق منه أي رد أو تعليمات.
ونبهت الداخلي���ة إلى أنها ومن اللحظة األولى 
دعت إلى تش���كيل لجنة مشتركة من األجهزة 
األمنية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، 
للتحقي���ق في هذه الجريم���ة، ولكنها لم تجد 
آذانًا صاغية. وأبدت في بيانها اس���تعداداها 
إلطالع أي جهة معنية على مس���ار التحقيقات 

وما توصلت إليه من نتائج حتى هذه اللحظة.

نداء األرض
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غزة/ �سماح املبحوح:
 �سكل تكرار عمليات ت�سلل ال�سبان من قطاع 

غزة اإىل الأرا�سي املحتلة عام 1948 خالل 
الآونة الأخرية، خرقا اأمنيا كبريا اأثبت 

ف�سل وه�سا�سة املنظومة الأمنية  لالحتالل 
الإ�سرائيلي الذي يدعي اأنه »اجلي�ش 

الذي ل يقهر« رغم التعزيزات الع�سكرية 
ال�سخمة الإ�سرائيلية على 

2طول ال�سريط احلدودي مع  2

»عمليات التسلل«.. سياسة جديدة تشق طريق العودة 

  الفل�سطينيون على 
كلمة رجل واحد

حنني للبالد

الفصائل: مسيرة 
العودة الكبرى خطوة 

النتزاع الحقوق

 مسيرة العودة.. 
 تحيي األمل في 

نفوس كبار السن

غزة/ حممود عمر:
ل �سيء يجمع الكل الفل�سطيني 

اأف�سل من الق�سايا الوطنية 
التي توحد كافة اأطياف ال�سعب 
الفل�سطيني، مثلما يجري خالل 
التح�سري لإطالق م�سرية العودة 
الكربى املقررة يوم غٍد اجلمعة 

يف 30 اآذار يف ذكرى يوم الأر�ش 
الفل�سطيني، والهادفة لإي�سال 

ر�سالة اإىل الحتالل الإ�سرائيلي 
ودول العامل، مفادها 

اأن الفل�سطينيني 
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ت�ساعد الرتا�سق الإعالمي بني فتح وحما�س

 »المصالحة« تدخل الثالجة 
وتخرج من الحسابات!

»ذبح القرابين وصالة المستوطنين«.. 
حصـار جديـد لألقصى 

المشاريع الصغيرة في غزة.. 
تقتل في مهدهـا!

اأثبتت ف�سل وه�سا�سة املنظومة الأمنية لالحتالل



رأي
المشاهد واألحداث في المنطقة الحدودية شرق قطاع غزة تتوالى, عمليات 
اقتحام الحدود على يد الش���بان الفلسطينيين ال تكاد تتوقف, فكل يوم 
نس���مع عن اقتحام شبان فلس���طينيين للمنطقة الحدودية وإحراق حفار 
أو آلية أو برج عس���كري أو تحطيم كاميرة مراقبة, وكأن الش���بان يوجهون 
رسائل لالحتالل ان هذه الحدود مستباحة لنا وهى حدودنا وجزء من أرضنا 
المغتصب���ة, وأنه رغم كل االحتياطات األمنية واالس���تعدادات الميدانية 
للجي���ش الصهيوني فمصيرها إل���ى الزوال ولن تح���ول بيننا وبين حقنا 
بالعودة إلى أرضنا التي هجرنا منها قسرا, وان العودة حق مقدس وثابت ال 
يمك���ن ان نفرط به بأي حال من األحوال مهما بلغت التضحيات وكبر حجم 
المؤامرات, ومهما حاولت اإلدارة األمريكية واالحتالل الصهيوني إلغاء هذا 
الحق أو االلتفاف عليه, فلن يفلحا وستذهب كل جهودهما هدرا, فالشعب 

الفلسطيني بدأ معركة العودة ولن يعود عنها أبدا بأي حال من األحوال. 
الفلسطينيون ينصبون الخيام قرب الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع 
غزة واألراضي المحتلة عام 48م, ويقيمون الس���واتر الترابية, ويس���خرون 
الميدان لحجب الرؤية عن الجن���ود والقناصة للوقاية من رصاص االحتالل 
وقذائف���ة وقنابل���ه الغازي���ة, ويحاولون حش���د اكبر عدد م���ن الجماهير 
الفلس���طينية فكل الخيارات محتملة, والفلس���طينيون يتوقعون دائما 
األس���وأ من االحتالل, لكنهم مس���تعدون لدفع الثمن مهما كان, فالعودة 
حق مق���دس كفلته كل المواثيق واألعراف الدولية وهى غير قابلة للبحث 
والتف���اوض, ومبدأ التوطين أو تبادل األراضي جزئيا أو كليا  مرفوض جملة 

وتفصيال, وال يمكن القبول به وسيرفضه اصغر شبل فلسطيني. 
االحتالل الصهيوني يعيش حالة إرباك ورعب وفزع ألنه ال يضمن إلى 
أين يمك���ن ان تنتهي األمور, وما مدى التطورات التي قد يش���هدها 
ميدان العودة, هل يكتفي الفلس���طينيون باالعتصام ونصب الخيام, 
أم يقومون باالشتباك مع جنود االحتالل الصهيوني بالحجارة والمقاليع 
وإش���عال اإلط���ارات المطاطية, هل يتم اقتحام الح���دود وإزالتها كما 
توعد الش���بان, أم تبقى هناك حالة س���يطرة وتحكم في الميدان من 
قبل المنظمين الذين أعلنوا س���لمية الحراك, هل يحتدم المشهد في 
كل االتجاهات مما يصعب الس���يطرة علي���ه, أم يبقى الحراك محدودا 
ومتفاوتا من مكان آلخر, هل االعتصام سيتواصل أم سينتهي بنهاية 
الفعاليات, كل هذا التس���اؤالت وغيرها يحاول االحتالل إيجاد إجابات 
واضحة عنها لكنه ال يملك حتى اآلن إجابة شافيه تبعث فيه الطمأنينة 
والراحة, فالش���عب الفلسطيني عوده دائما على المفاجآت وهو يصنع 

األحداث ويسطر المالحم البطولية في الميدان.
االحت����الل الصهيون����ي وضع ع����دة س����يناريوهات لمواجه����ة ومواكبة 
التطوراته في مي����دان العودة, لذلك أقدم على تعيين جنرال صهيوني 
للمنطق����ة الحدودية لتوجي����ه الجنود ف����ي الميدان, وقرر نش����ر وحدة 
مشاة, واالس����تعانة بلواء من وحدة جفعاتي ومساندة الشرطة لمشاركة 
الجيش الصهيوني في قمع المسيرات وتسيير طائرات استطالع جوية 
لمراقبة الحدود, وتخزين أكير كمية من األسلحة المختلفة في المنطقة 
الحدودية, وقام االحتالل بمسح المنطقة الحدودية, وإقامة سواتر ترابية 
ونشر وحدات من القناصة, وتسيير دورية عسكرية محمولة, كما قام ببث 
دعايات لتخويف الناس ومنعهم من المش����اركة في فعاليات »العودة«, 
وبل����غ به الحد ان يوجه تحذيرًا ألصح����اب الحافالت بعدم نقل مواطنين 
فلس����طينيين إلى المنطقة الحدودية, ويحذر من االقتراب من الشريط 
الحدودي, ورغم ذلك ال زال االحتالل مرتبكا خوفا من المشهد الذي سيراه 
العالم كله عبر شاش����ات التلفاز ليعكس مأس����اة الالجئين وتمسكهم 

بحقهم في العودة, وإصرارهم على إنفاذ هذا الحق رغما عن الجميع.
الحراك هو حراك فلسطيني سلمي, تشارك فيه كل الفعاليات الشعبية 
من منظمات أهلية وفصائل فلسطينية وقوى مجتمعية ومخاتير وطالب 
وغيرهم, وتترافق المسيرات في غزة مع مسيرات مماثلة إلخوانهم في 
الضفة والقدس والثمانية وأربعين, ومع مس����يرات ألهلنا الالجئين في 
س����وريا ولبنان واألردن وغيرها, فرس����الة العودة يحملها الجميع, وهى 
أقوى من ان يردعها رصاص أو حتى صواريخ االحتالل وقذائفه, وليعلم 
االحت����الل ان األوط����ان ال تهدى ممن ال يملك وتذهب لمن ال يس����تحق 
ليمتلكها ويعيش هانئا عليها, إنما تفدى بالدماء واألرواح وتس����تعاد 
بالتضحيات الجس����ام, وش����عبنا الفلس����طيني يريد ان يستعيد أرضه 
المغتصبة والمس����لوبة, وينعم فوق ربوعه����ا دون ان ينغص عليه احد 
عيشته, ففلسطين من نهرها إلى بحرها أرضنا ولن نفرط في ذرة تراب 
منها. مسيرة العودة جاءت لتعزز هذا المفهوم, وجاءت لتحبط »صفقة 
القرن« وتنسف ما تسمى بمس����يرة السالم العبثية, جاءت لتعزز خيار 
الجهاد والمقاومة وتدلنا على طريق النصر والعودة إلى أرضنا, مس����يرة 
الع����ودة جاءت لتفضح المطبعين والالهثين وراء االحتالل الصهيوني, 
جاءت لتس����قط وهم التوطين والوطن البديل وأن فلسطين ال تتسع إال 
للفلسطينيين فقط, وال يمكن ان يقوم عليها أي كيان سرطاني غريب, 
فه����ي تلفظ الغرباء وتطرده����م من فوقها مدحوري����ن, وعلى هذا فان 
الزحف نحو الحدود واجب وطني لكل من يتمسك بأرضه ويحلم بالعودة 
إليها, فال تخشوا تهديدات االحتالل وازحفوا نحو الشريط الحدودي من 
كل مكان ليعلم االحتالل ان ارض فلسطين لن تكون ملكا له في يوم من 
األيام, طالما بقى فلس����طيني واحد  على وجه األرض, حتى ولو ساندته 

كل قوى الشر واالستكبار في العالم.        

زحف العودة 
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اوال: بع���د الصورة فهي تلع���ب دورا مهما في ثورة االتصاالت 
في تش���كيل وعي الناس في كل م���كان ويمكن لواحدة منها 
او مش���هد فيديو متحرك ان يترك اث���را ال يمكن لما هو دونه 
ان يفعل ذلك فخروج عش���رات ومئات االف الفلس���طينيين 
حاملين اعالم فلسطين على مس���افة مئات األمتار التي هجر 
منها آباؤه���م واجدادهم يبعث برس���الة مهم���ة الى العالم 
بحقيقة ماليين الفلس���طينيين الالجئين الذين تمر 70 عاما 
على نكبتهم فالسنوات الطوال لم تنسهم قراهم وبلداتهم 
كم���ا تؤكد ان محاوالت تل ابيب بالتعاون مع واش���نطن الغاء 
حق الع���ودة ال يمكن ان تمر او يكتب له���ا النجاح والالجئون 
بخروجهم الكبير يظهرون للعال���م حقيقة الصراع ويضعون 
مش���كلتهم على مائ���دة العالم مطالبين بانج���از حقهم في 

العودة.
ثانيا: البعد الزماني والمكاني لمسيرة العودة الكبرى وهو ليس 
محدودا فهي ال تنتهي في نفس اليوم بل تمتد الى اس���ابيع 
وش���هور قادمة وتصل في إحدى ذراها الى الذكرى السبعين 
لنكبة فلسطين في الخامس عشر من مايو القادم وتمتد بعده 
ايضا فحالة االعتصام ستستمر وتتواصل ولن يكون اقتحام 
للج���دار الفاصل اال بقرار من الهيئة الوطنية العليا للمس���يرة 
التي س���تختار الوقت المناسب لذلك والوصول الى اراضيهم 
التي هجروا منها قبل س���بعين عاما كم���ا ان المكان لن يكون 
مقصورا على غزة فهي تمتد الى حدود شمال وشرق فلسطين 
حيث شتات الالجئين في س���وريا ولبنان واالردن كما الحراك 
يشمل الضفة المحتلة وفلسطينيي ال 48 والمسيرة الكبرى 
ببعده���ا الزماني والمكان���ي غير المحدود تعني اس���تنزاف 

االحتالل وقواته وإبقاءه على حالة استنفار غير متوقفة وايقاظ 
وعي االسرائيليين بحقيقة الصراع التي يراد تغييبها من قبل 

االعالم والمسئولين االسرائيليين.
ثالثا: البعد السياسي فالمسيرة الكبرى تحمل رسالة واضحة 
الى كل االطراف التي تح���اول االلتفاف على قضية الالجئين 
وتصفيتها عبر مش���اريع التوطين ولم الش���مل وغيرها وهي 
رسالة واضحة الدارة ترامب وحكومة نتنياهو فشطب القدس 
والالجئي���ن ال يمك���ن ان يمر باي حال ما دام الفلس���طينيون 
يرفعون علم فلس���طين ويافطة انا راجع الى المجدل والسدود 
ويافا وهربيا وسمس���م... وفي اليوم الذي تنقل فيه س���فارة 
االحتالل الى القدس المحتلة وفي ظل قرار ترامب باستهداف 
قضي���ة الالجئين عب���ر الغاء وكالة غوث وتش���غيل الالجئين 
)االونروا( فان مس���يرة العودة تعني ان ح���ق العودة ال يمكن 
اسقاطه وسيعود الالجئون الى قراهم وبلداتهم التي هجروا 

منها.
رابعا: البعد االمني وهو يتعلق بدولة االحتالل التي تنظر الى 
المس���يرة من زاويتها الخاصة وافش���الها من خالل االجراءات 
التي بدأت باتخاذها عبر نشر مزيد من كتائب جيشها واقامة 
الس���واتر الرملية .... انتظارا القتحام الحدود وتبقى المعضلة 
قائمة فاي اس���تخدام للق���وة يعني تصعيدا م���ن قبل دولة 
االحت���الل ورغ���م ان الجمعة القادمة لن تش���هد عبورا للجدار 
الفاصل فإن س���بل التصدي لمئات االف الالجئين ال يمكن ان 
يوقفهم س���وى عبر القتل الجماعي لهم وامام النقل المباشر 
لمسار المس���يرة فان دولة االحتالل س���تكون مكشوفة امام 
الجميع وس���تتحمل المسئولية عن خطوات عنف ضد مسيرة 

س���لمية وفي كل االحوال فانها بدأت تأتي بنتائجها قبل ان 
تخرج لحيز الوجود ولن تنجح كل العوائق التي تضعها دولة 
االحتالل في توجه االف الالجئين الى  قراهم التي توجد على 
بع���د مئات االمتار ونجاح ثالثة ش���بان امس االول في اختراق 
الحدود والسير لمسافة 20 كيلو مترًا وقبل ذلك اختراق اربعة 
شبان واحراقهم لحفار اسرائيلي ومن ثم العودة يعطي اشارة 
واضحة المكانية االقتحام وهو ما س���بب صدعًا في اإلحساس 
األمني في المس���توطنات القريبة من غزة، وقدوم وزير الحرب 
ليبرمان برفقة رئيس اركانه ايزنكوت الى حدود غزة يؤكد على 
ذلك، وعدا عن ذلك فان الباب مفتوح لتجدد انتفاضة القدس 
في الضفة المحتلة في ظل محاوالت اغالق المس���جد االقصى 
غدا وأمس به وعمليات االس���تيطان الواسعة والتنكيل التي 

يقوم بها يوميا في الشوارع ومحاور الطرق .
مسيرة العودة الكبرى تضع النقاط فوق الحروف امام الجميع 
وتؤكد بعد س���بعين عاما من النكبة والتهجير واالس���تيطان 
والقتل ومئات االف االسرى والشهداء والجرحى ان فلسطين ال 
تموت فشعبها يعلن ان حقوقه الثابتة ال تنتهي ولن تسقط 
رغم عقود النكبة السبعة واذا اعتقد البعض انه يمكن تدجين 
الشعب الفلس���طيني والغاء حقوقه بخطط سياسية سرية او 
معلنة من قبيل "صفقة القرن" او غيرها فهو واهم، واذا اعتقد 
البعض ان اس���رائيل قوية ال تتوفر ف���رص تحقيق االنتصار 
عليها فان���ه يغفل معادلة العدل ام���ام الظلم وكونها اوهن 
من بيت العنكب���وت امام ارادة ماليين الفلس���طينيين فهم 
يهزمونه���ا ديمغرافيا بعد 7 عقود م���ن النكبة وقادرون على 

العودة والبقاء في االماكن التي طردوا وهجروا منها.

أبعاد استراتيجية للمسيرة 
الفلسطينيون متمسكون بحقوقهم رغم 7 

عقود من النكبة وقادرون على تحقيق العودة 

التحليل ال�سيا�سي / عامر خليل :
غدا تبداأ اخلطوة االوىل يف م�س��رة العودة الكربى امل�س��ادفة لذكرى 
يوم االر�ض والتي اخذت زخما اعالميا مهما يدلل على ح�سن االعداد 
والتخطي��ط الدقي��ق ك��ي تاأت��ي باأهدافها املبتغ��اة وتكف��ي ردود فعل 
االحتالل اال�سرائيلي لتوؤكد على ذلك بينما التفاعالت التي احدثتها 
يف اك��ر من مكان تبني االثر الكبر لها وابعادها وتداعياتها املختلفة 
على اكر من �سعيد وهي رغم �سلميتها اال انها ال تنفى ا�سكال املقاومة 

االخ��رى مب��ا فيها امل�س��لحة ويف ظ��رف اقليمي ودويل معق��د قد يكون 
احل��راك اجلماهري ال�س��لمي ذا نتائج ايجابية، وخم��اوف االحتالل 
م��ن احل�س��ود الكب��رة الت��ي تتجه اىل ح��دود قط��اع غزة مع ارا�س��ي 
48 واخل�سية من م�ساركة جتمعات الالجئني الفل�سطينيني يف اماكن 
تواجدهم بزحف جماهري اىل حدود فل�س��طني وامل�ستوطنات تدلل 
على ذلك اال انه ميكن ر�سد العديد من االبعاد ذات البعد اال�سرتاتيجي 

مع انطالق م�سرة العودة منها:

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال رئيس هيئة أركان جيش االحتالل اإلس���رائيلي "أيزنك���وت"، إن من مصلحة 

"إسرائيل" الحفاظ على الواقع األمني   القائم في قطاع غزة.
وأض���اف "أيزنكوت" في تصريحات لصحيفة "إس���رائيل هيوم" العبرية، إن الوضع 
األمني القائم في قطاع غزة "يجب أن يس���تمر على األقل حتى نهاية العام، حتى 

نقضي على كل األنفاق".

وتاب���ع "أيزنكوت": "س���نتخذ كل اإلجراءات لمنع دخ���ول المتظاهرين من غزة إلى 
الداخل".

ويستعد الفلس���طينيون في قطاع غزة غدًا الجمعة المس���ير باآلالف نحو الحدود 
الش���رقية، فيما أطلقت عليه فصائل المقاومة ب�"مسيرات العودة"، وهو ما يخشاه 
جيش االحتالل الحتمالية س���قوط ش���هداء واندالع حرب جراء ذل���ك، خاصة وأنه 

استنفر قواته على طول الحدود مع القطاع.

أيرنكوت: من مصلحتنا الحفاظ على الواقع األمني في غزة
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توافق ف�صائلي
أكد خالد البطش؛ منسق الهيئة الوطنية لمسيرة العودة 
الكبرى، القيادي في حركة "الجهاد اإلسالمي"، بأن مسيرة 
العودة "أس����لوب نضالي مس����تدام ومتراكم، وليس����ت 
فعاليًة موس����ميًة أو حدًثا ليوم واحد فقط، وستس����تمر 

حتى تحقيق العودة الفعلية لالجئين الفلسطينيين".
وتابع البطش في تصريحات لوكالة "قدس برس" لألنباء إنه 
"ستكون مسيرة وطنية متجاوزة لالختالفات السياسية، 
يلتقي فيها الفلس����طينيون بمختل����ف مكوناتهم على 
القضية الجامع����ة المتمثلة في ع����ودة الالجئين، وهي 

مسيرة شعبية وطنية تتصدرها العائالت".
وبّين القيادي في "الجهاد اإلسالمي"، أن "عدم إنجاز حق 
العودة مبرر لمواصلة المسيرة مهما بلغ مداها الزمني، وال 
عالقة لها بأي صفقات أو عروض سياس����ية من أي جهة 

كانت".
ونوه إلى أن المس����يرة "تس����تند إلى الق����رارات الدولية؛ 
وأبرزها الفقرة 11 من قرار األمم المتحدة رقم 194 والذي 
يدعو صراحًة إلى عودة الالجئين الفلسطينيين في أقرب 

وقت إلى قراهم وبلداتهم".
ودعا إلى أن تخلو المس����يرة، ذات الطابع السلمي، من أي 
مظاهر للس����الح، وأن تعتمد أسلوب االعتصام المفتوح، 
ونصب الخي����ام وإقامة حياة اللجوء بالقرب من الس����لك 
الفاص����ل مع الداخل المحتل 48، واس����تجالب وس����ائل 

اإلعالم الدولية إليصال رسالتها إلى كل العالم.

حدثًا وحدوديًا
من جهت����ه، أكد عضو الهيئة الوطنية لمس����يرة العودة 
وكس����ر الحصار، والقيادي في حركة حماس إس����ماعيل 
رض����وان، أن مس����يرة يوم األرض تش����كل حدث����ًا جامعًا 
ووحدويًا لكافة أطياف الشعب الفلسطيني في الداخل 

والخارج.
وق����ال رض����وان ل�"االس����تقالل":" هذا الحدث سيش����مل 
قطاع غزة والضفة الغربية والق����دس المحتلة واألراضي 
المحتلة عام 1948، والشتات، أي في كافة أماكن الوجود 

الفلسطيني".
ولدى إش����ارته إلى ق����رب انتهاء االس����تعدادات إلطالق 
مس����يرة العودة الجمعة، قال إنه����ا تهدف إلى الضغط 
على دولة االحتالل والعالم إليجاد حل لمس����ألة الالجئين 
الفلس����طينيين من خالل إعادتهم إل����ى أراضيهم التي 

هجروا منها عام 1948".
وبّين أن هذا الح����دث يتزامن أيضًا مع محاوالت تصفية 
وكالة غوث وتش����غيل الالجئين األونروا التي تأسس����ت 
إلي����واء الالجئي����ن الفلس����طينيين خالل فت����رة النكبة 

الفلسطينية.
وأض����اف رضوان: "نري����د أن نقول إن كاف����ة المخططات 
الهادفة لتصفية قضية الالجئين لن تمر، وبهذا الحدث 
يمكن إرس����ال رسالة أن الفلس����طينيين مصممون على 

العودة إلى أراضيهم مهما كلفهم األمر".
وأكد على سلمية المسيرة وش����عبيتها، الفتًا النظر إلى 

أن المس����يرات ستس����تمر ولن تتوقف عند يوم الجمعة 
فقط، "فهذه المسيرات تراكمية ومستدامة وستبدأ على 
بعد 700 متر عن الخط الفاصل، وس����تواصل التقدم إلى 

أراضينا المحتلة عام 1948".

تاأييد ودعم
م����ن ناحيته، أكد الناطق باس����م حركة فت����ح عاطف أبو 
س����يف، تأييد ودعم حركته لمسيرات العودة الشعبية 
والمشاركة في أوسع نطاق بها، العتبارها خطوة نضالية 
مهمة وحدت الشعب الفلسطيني تحت شعار المقاومة 
الش����عبية ضد االحتالل، نافيًا انسحاب حركته من هذه 

المسيرات.
وقال أبو سيف ل�"االستقالل": إن حركته جزء أساسي من 
هذا الحراك، وأن أطرها وعناصرها وهياكلها التنظيمية 
منخرطة في مسيرات العودة العتبار أن هذه قضية وطنية 
شمولية يجمع عليها الكل الفلسطيني وال يختلف على 

أحقيتها لصالح الفلسطينيين.
وأضاف: "إن الفلس����طينيين ومن خالل هذه المسيرات 
يؤك����دون على حقهم ف����ي العودة إل����ى أراضيهم التي 
هج����روا منها ع����ام 1948، باعتبار أن ه����ذا الحق مقدس 
ومعترف به في كافة الش����رائع والقرارات الدولية، وهي 
رسالة إلى االحتالل أن الصغار لم ينسوا رغم وفاة معظم 

الكبار الذين شهدوا النكبة الفلسطينية".
وأوضح أبو س����يف أن المش����اركة في هذه الفعالية التي 
تتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، تشكل 

خطوة نضالية مهمة لكل الفلسطينيين في كافة أنحاء 
العالم، تحمل رسالة لهم تفيد بأن الفلسطينيين يجب 
أال ييأس����وا وأن يس����تمروا في الحراك حت����ى عودتهم 

الحقيقية.

خطوة ن�صالية
بدوره، ش����دد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
لتحري����ر فلس����طين رباح مهن����ا على ضرورة المش����اركة 
في هذه المس����يرة باعتبارها خط����وة نضالية مهمة نحو 
اس����تعادة الحقوق الفلس����طينية، داعيًا اإلقليم العربي 

والمجتمع الدولي لدعم هذه المسيرة السلمية.
وقال مهنا ل�"االستقالل": "الشعب الفلسطيني ال يستكين، 
وهو يم����ارس كافة أش����كال المقاومة، وحت����ى لو تعطلت 
المقاومة المسلحة لفترة من الزمن نظرًا للظروف المحيطة، 
لكن ذلك ال يعني أن الش����عب الفلسطيني ال يقاوم، ونحن 

ندعم كافة خيارات المقاومة وأشكالها في وجه االحتالل".
وأك����د مهنا أنه في الوقت الذي ش����تت فيه ما يس����مى 
بثورات الربيع العربي التركيز على القضية الفلسطينية، 
فإن الفلس����طينيين يواجهون تحديًا بإعادة نظر العالم 
إلى قضيتهم العادل����ة باعتباره����ا أم القضايا الوطنية 

واإلنسانية.
وحذر االحتالل من استهداف مسيرات العودة السلمية، 
وق����ال: "االحتالل لن يجرؤ على اتخاذ أي خطوة تجاه هذه 
المسيرات، خوفًا من تحول المقاومة الشعبية إلى مقاومة 

مسلحة لن يعرف المدى الذي ستذهب إليه".

غزة/ حممود عمر:
ال �ص��يء يجمع الكل الفل�صطيني اأف�صل من الق�صايا الوطنية التي توحد كافة 
اأطياف ال�صعب الفل�صطيني، مثلما يجري خالل التح�صري الإطالق م�صرية العودة 
الك��رى املقررة يوم غٍد اجلمع��ة يف 30 اآذار يف ذكرى يوم االأر�ض الفل�صطيني، 
والهادف��ة الإي�صال ر�صال��ة اإىل االحتالل االإ�صرائيل��ي ودول العامل، مفادها اأن 

الفل�صطيني��ن لن يتنازلوا عل��ى االإطالق عن حقهم يف عودته��م اإىل اأرا�صيهم 
الفل�صطيني��ة املحتلة عام 1948. وكانت اللجن��ة التن�صيقية مل�صريات العودة 
الك��رى، اأعلنت ع��ن انطالق التح�ص��ريات والفعالي��ات لها من خ��الل فعاليات 
وحت��ركات جماهريية متدحرجة و�صواًل مل�صرية العودة اإىل حدود قطاع غزة 

يف اجتاه ارا�صينا املحتلة عام 1948.

 الفلسطينيون على كلمة رجل واحد

الفصائل: مسيرة العودة الكبرى خطوة النتزاع الحقوق

القدس المحتلة/ االستقالل:
نشر جيش االحتالل االسرائيلي، امس األربعاء، نتائج تحقيق أجراه 
مع جنديين من وحدة القنص بش���أن حادثة قتل المقعد إبراهيم 
أبو ثريا خالل تظاهرات ش���رق غزة ، في 15 كانون أول/ ديس���مبر 

الماضي.
وادعى تحقيق جيش االحتالل أن إطالق النار على الحدود الشرقية 
لقطاع غزة، توقف ُقبيل س���اعة من استشهاد أبو ثريا، والذي فقد 

ساقيه خالل عدوان 2008-2009،  بحسب ما نشره "عرب48".
التحقيق الذي أجرته الشرطة العسكرية االسرائيلية، خالل األسابيع 

الماضية، مع الجنديين بش���بهة قتل الُمقع���د أبو ثريا،جاء بعد أن 
قدمت جهات فلسطينية تقارير تؤكد العثور على رصاصة اخترقت 
رأس الشهيد خالل مشاركته بالمظاهرات األسبوعية شرقي مدينة 

غزة.
وزعم أحد قناصي الجيش، أنه ال يمكن أن يكون أبو ثريا قد أصيب 
برصاصة القناصة، بداعي أنهم مدربون على تش���خيص اإلصابة، 
ُمدعيًا أن مقتله قد يكون ناجمًا عن ش���ظايا انطلقت من وس���يلة 

لتفريق المتظاهرين استخدمها جنود االحتالل.
وبحس���ب النتائج، التي نش���رتها صحيفة "يديع���وت أحرونوت" 

العبري���ة، فإن إطالق نيران القناصة في اليوم ذاته قد توقف قبيل 
س���اعة من مقتل أبو ثريا. وادع���ى القناصة أنهم أطلقوا النار ثالث 

مرات باتجاه "محرضين مركزيين" شاركوا في المواجهات
يذكر أن جيش االحتالل، وبعد أسبوعين من استشهاد أبو ثريا، قد 
أص���در بيانا زعم فيه أنه أطلقت رصاصات معدودة ودقيقة باتجاه 

"محرضين مركزيين"، ولم تطلق النار باتجاه أبو ثريا.
وكانت وزارة الصحة ومؤسس���ات حقوقية أكدت باألدلة أن أبو ثريا 
استشهد بعد إطالق الجنود اإلسرائيليين على جسده، في وقت لم 

يكن يشكل أي خطر على حياتهم.

االحتالل ينشر نتائج التحقيق مع جنوده حول حادثة قتل أبو ثريا
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وذكرت مصادر عبرية، أن القرار جاء في إطار جلس���ة 
للمحكمة عقدت؛ للنظر في قرار شرطة االحتالل إبعاد 
ثالث مس���توطنات عن منطقة األقصى، بعد أدائهن 
صلوات يهودية عند باب حطة )أحد أبواب المس���جد 

األقصى(. 
ولف���ت قاضي المحكم���ة إلى أن الص���الة على أبواب 
األقصى »أفضل دليل على الس���يطرة اإلس���رائيلية 
على المكان« متهما المصلين المسلمين بدفع إحدى 
المستوِطنات، كما يوضح تسجيل كاميرات الشرطة 

لهذا الحدث.
وكانت جماعة تس���مى "جماعة الهيكل"، قد طالبت 
الثالثاء الماضي، المسلمين بإخالء المسجد األقصى 
يوم الجمعة القادم عش���ية "عيد الفصح اليهودي"، 

لتقديم القرابين في األقصى، على حد دعواهم.
وقب���ل عدة أي���ام نظمت جماعات الهي���كل المزعوم 
"طقوس وتدريب ذبح قرابين الفصح اليهودي" عند 
السور الجنوبي للمسجد األقصى المبارك، التي تقام 
ألول م���رة على بعد عدة أمتار من المس���جد األقصى، 

بدعم وموافقة من شرطة االحتالل.
ويش���ار إلى أن أع���داد المس���توطنين المقتحمين 
للمس���جد األقصى،تتضاعف خالل ما يس���مى" عيد 
الفص���ح اليه���ودي" إذ تس���مح ش���رطة االحت���الل 
لمجموعات كبيرة ومتتالية باقتحامه عبر باب المغاربة 
الذي تسيطر على مفاتيحه منذ احتالل القدس، علما 
أن أكثر من )1000( مستوطن استباح األقصى العام 

الماضي خالل أيام العيد.

باطل ومرفو�ض
عكرم���ة صبري رئيس الهيئة اإلس���المية العليا في 
الق���دس المحتلة، خطيب المس���جد األقصى، اعتبر 
قرار محكمة االحتالل اإلس���رائيلي القاضي بالسماح 
للمس���توطنين بالصالة على أبواب المسجد األقصى 
باطال و مرفوض���ًا، الفتا إلى أن االحتالل اإلس���رائيلي 
ليس صاحب حق أو صالحي���ات ليتخذ قرارًا يتعلق 

بالمسجد األقصى. 
وقال صبري ل�"االس���تقالل": " المس���جد األقصى لن 
يخضع للتفاوض أو المساومات أو حتى التنازل عن أي 
شبر من ترابه، إذ إنه أسمى من أن يخضع ألي قرار من 
قرارات المحاكم اإلسرائيلية"،  مشددا على أن القرار 
يمه���د التخاذ ذات المحكمة قرارًا يقضي بالس���ماح 

للمستوطنين بالصالة داخل باحاته.
ونوه إلى أن أطماع المتطرفين اليهود، لن تتوقف عند 
حد الصالة على أبواب المس���جد األقصى، بل ستزداد 
مع كل قرار ينتزعونه من محاكمهم، ويسقطون عليه 
طابعًا قانونيًا، ويصبح قيد النفاذ والتطبيق، إلى حد 
الوصول إلى منع المس���لمين من الصالة في المسجد 

األقصى. 
ولفت إلى أن االحتالل اإلس���رائيلي لم يتعلم الدرس 
بع���د مما حصل في ش���هر تم���وز/ يولي���و الماضي، 
حين وقف الش���باب س���دا منيعا وتصدوا لمحاوالته 

الرامي���ة لوض���ع البوابات االلكتروني���ة، معتبرا أن أي 
قرار إس���رائيلي يقضى بشرعنة ش���يء خارج حدود 
العقل والمنطق اإلسالمي، يهدف إلى السيطرة على 
المس���جد األقصى، تمهيدا لهدم���ه وبناء هيكلهم 

المزعوم. 
وأكد أن الس���يادة على المسجد األقصى للمسلمين 
وحده���م وال س���يادة لالحتالل علي���ه، وأي محاوالت 
ومساع إلرضاء غطرسته، ستقابل بقوة ردع وتصٍد من 
الفلسطينيين، مشددا على أن المسلمين سيصلون 
ي���وم الجمع���ة بالمس���جد األقصى كالمعت���اد ولن 

يخضعوا لدعواتهم إلفراغه.
وأش���ار إلى أن حماية المس���جد األقص���ى والتصدي 
للمتطرفين وتصرفاتهم ، ي���وم أعيادهم المزعومة 
وأثناء االقتحامات وأي مناس���بات أخرى، تعتمد على 
قوة الشباب الفلسطيني وحده، ال على الدول العربية 
واإلسالمية التي يخضع غالبيتها لإلمالءات األمريكية 
، قائال: " نحن بعد الله نعتمد على أنفسنا وهمة رجال 
القدس بالميدان، وال نعتمد على قادة الدول العربية 

واإلسالمية الذين باعوا أنفسهم واتبعوا أمريكا ". 

يوم غ�ضب
الداخ���ل  اإلس���المية في  رئيس الحرك���ة  نائ���ب   
الفلس���طيني المحت���ل كم���ال الخطي���ب، توقع أن 
يكون ي���وم غٍد الجمع���ة يوم غضب، إذ سيش���هد 
اندالع مواجهات واش���تباكات عنيفة بين المصلين 

والمرابطين بالمس���جد األقصى وبين المستوطنين 
المتطرفين، في ذكرى يوم األرض ومسيرات العودة 
الكب���رى، بالتزام���ن مع دعوات المس���توطنين إلفراغ 

المسجد األقصى.
وقال الخطيب ل�"االستقالل": "يوم الجمعة لن يكون 
يوما عاديا على سكان مدينة القدس واألحياء القريبة 
منها خاصة المس���جد األقصى، إذ يتزامن مع ذكرى 
ي���وم األرض ومس���يرات العودة، و في ظ���ل دعوات 

المستوطنين إلفراغه". 
و أضاف: " إن اندالع مواجهات عنيفة بين المصلين 
والمس���توطنين على أبواب المسجد األقصى وداخله 
أمر محتمل، في ظل توفير الغطاء والحماية القانونية 
والسياس���ية من قبل الحكومة اإلس���رائيلية بكافة 

اذرعها؛ لالقتحامات وذبح القرابين كما يزعمون". 
وشدد على أن حالة التوافق شبه الشاملة للمؤسسات 
اإلسرائيلية، كالقضاء والش���رطة و"الكنيست"، على 
قرار يسمح للمستوطنين بالصالة على أبواب المسجد 

األقصى وتدنيسه، ينذر بتصعيد خطير . 
واعتبر أن وجود الفلسطينيين في المسجد األقصى 
والرباط في ساحاته من مختلف المدن الفلسطينية، 
تحد كبير لالحتالل اإلسرائيلي ومشاريعه التهويدية 
ف���ي األقصى، داعيا فلس���طينيي الداخ���ل المحتل 
وأهالي مدينة القدس للتواجد فيه بش���كل مكثف؛ 
لص���د اقتحامات المس���توطنين وهجمات ش���رطة 

االحتالل. 

» ذبح القرابين وصالة  
المستوطنين« .. حصار 

جديد لألقصى 
تحذيرات من 

خطورة الخطوة  

غزة / �ضماح املبحوح: 
يف خط��وة مته��د لل�ضيطرة عل��ى امل�ضج��د الأق�ضى وبناء 
هيكلهم املزعوم، �ضرعت حمكم��ة الحتالل الإ�ضرائيلي 
ق��رارًا يق�ض��ي بال�ضم��اح للم�ضتوطن��ن اليه��ود بال�ضالة 

على اأبواب��ه، بالتزامن مع دعوات امل�ضتوطنن للم�ضلمن 
ذك��رى  ي�ض��ادف  ال��ذي  اجلمع��ة،  غ��د  ي��وم  باإفراغ��ه 
الأر���ض وم�ض��رات الع��ودة، الأم��ر ال��ذي ين��ذر باندلع 
مواجه��ات عنيفة بينه��م وبن امل�ضل��ن، ح�ضب مراقبن 

وخمت�ض��ن ب�ض��وؤون القد���ض.   وق�ض��ت حمكم��ة ال�ضلح 
التابعة لالحت��الل يف مدينة القد���ض املحتلة، بال�ضماح 
امل�ضج��د  اأب��واب  عل��ى  بال�ض��الة  اليه��ود  للم�ضتوطن��ن 
الأق�ض��ى، مدعي��ة ب��اأن »حقه��م يف ذلك ل يق��ل عن حق 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم وزير خارجية السنغال برفقة وفد سنغالي، صباح أمس األربعاء، المسجد 

األقصى بحماية قوات االحتالل، من جهة باب المغاربة.
وأفادت مصادر مقدسية، بأن وزير خارجية السنغال برفقة وفد سنغالي اقتحموا 

األقصى، مع مستوطنين بحماية قوات االحتالل.
وأش���ارت أن الوفد الذي يضع على مالبسه علم دولة االحتالل والسنغال، دخلوا 

قبة الصخرة والمصلى القبلي بالقوة يرافقهم صحفي ومصور إسرائيلي.
وأضافت المصادر أنه جرى احتكاك بينهم وبين حراس المسجد األقصى بسبب 

دخولهم عنوة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت القناة العبرية السابعة، بأن مستوطنة قتلت عقب تعرضها 
لعملية طع���ن في مدينة »ت���ل أبيب المحتل���ة، وال زالت خلفية 

الحادث غير معروفة.
يذكر أن، المستوطنة تبلغ من العمر )50 عامًا(، وشرعت الطواقم 
الطبي���ة للمكان، ووصلت قوات ش���رطة كبيرة إل���ى المكان الذي 

فتحت تحقيقًا في الحادث وألقى القبض على المنفذ.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / االء طارق محمد النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم       
804744407  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / شريف تحسين حسن شبات
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم       
802697185  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / خليل حماس خليل االسطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم       
894376044فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
مقتل مستوطنة 

 بعملية طعن 
في »تل أبيب«

وزير خارجية السنغال 
رفقة مستوطنين 
يقتحمون األقصى
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ويلج���أ العديد م���ن المواطنين في غزة، 
وخاص���ة فئة الش���باب والخريجين، إلى 
إقامة مش���اريع صغي���رة تمكنهم من 
العي���ش بكرامة في ظ���ل انعدام فرص 
العم���ل وزيادة اع���داد البطال���ة، ولكن 
الوض���ع االقتص���ادي الصعب وضعف 
الق���درة الش���رائية للمواطني���ن الذين 
يعتم���دون على دفاتر الدين في س���د 
كاف���ة احتياجاتهم من مأكل ومش���رب 
وملب���س، قت���ل العديد من المش���اريع 
الصغيرة في مهدها وبدد حلم نجاحها، 
بل وحول بعضها إل���ى عبء جديد على 
كاهل أصحابها لما تكبدوه من خس���ائر 
وديون، لعدم التزام المواطنين بتسديد 

ما عليهم من ثمن البضائع. 

دون جدوى
الش���اب ماجد س���لوت )26 عامًا( والذي 
جه���ز كل امكانياته ووضع كل ما يملك 
من مال ألجل افتت���اح محل تجاري لبيع 
م���واد التنظيف المس���توردة والمحلية 
منه���ا، أوضح أنه وص���ل اآلن إلى مرحلة 
االفالس وعلى اثرها قرر ايقاف مشروعه.

وق���ال س���لوت ل���� "االس���تقالل": "منذ 
شهرين لم يدفع لي أحد الزبائن شيكال 
واح���دًا، فهم يأخذون البضائع دون دفع 
ولو جزء بس���يط من ثمنها، حتى وصلت 
نسبة الديون المستحقة لي عند الزبائن 

10 أالف شيكل".  
وبّين سلوت، أن عدم التوازن في عملية 
البيع والش���راء أوصلته لحالة مأس���اوية 

بعد فقدان مصدر دخله، مش���يرًا إلى أن 
البضاعة الت���ي تخرج من المحل ال يدفع 
المواطن���ون ثمنه���ا، وبالتال���ي يضطر 
لالستدانة من هنا وهناك لجلب كميات 
أخرى من البضائع لكي ال يتوقف المحل 
عن البيع، في محاولة منه إلنقاذ مشروعه 
الصغير ولكن هذا لم يحل المشكلة بل 

زادها تعقيدًا. 
 وأوض���ح أنه توقف مؤخ���رًا، عن تجديد 
بضاعته وأصبح محله فارغًا لعدم قدرته 
على االس���تدانة وملئه بالبضائع، مشيرًا 
إلى أنه اس���تخدم كل وسائل المطالبة 
والرج���اء من الزبائن للتس���ديد لكنه لم 

يجد أي استجابة.

البيع ملن يدفع
حال س���لوت ال يختلف كثي���رًا عن حال 
الش���ابة خولة أشرف ) 23 عامًا (، خريجة 
تخص���ص الفن���ون الجميل���ة، والتي ال 
يفارق يده���ا الدفتر الممتلئ بأس���ماء 
الزبائن وعناوينهم والمبالغ المالية التي 
تريدها منهم، بعد أن أوجدت لنفسها 
عم���اًل تعتم���د عليه كمص���در رزق لها 
ولعائلتها، حيث تصنع أشكاال من الورق 
المقوى وترسم لوحات تعليمية وتصنع 

مجسمات في كافة المجاالت.
وأوضحت أش���رف ل� "االس���تقالل" أنها 
أغلق���ت باب منزلها في وجه الزبائن ولن 
تفتحه إال لمن جاء ليس���دد دينه، مبينة 
أنه في موس���م المدارس تزداد الطلبات 
على أعمالها الفنية وغالبية من تتعامل 

معهم يس���وفون في دفع المال بحجة 
عدم قدرتهم على ذلك.

وقال���ت: "أكثر من م���رة قمت بتخفيض 
سعر االعمال مراعاة لظروف الناس على 
أمل أن يدفعوا لي اذا كان الثمن بسيطًا، 
لكن االمور بقيت على ماهي، فالموظف 
راتب���ه ال يكفيه وآخر ينتظر ش���يكات 

الشؤون االجتماعية ليدفع".
وأش���ارت أشرف، إلى أنها أوقفت عملها 
لعدم توفر السيولة الالزمة لشراء المواد 
الخام ومستلزمات العمل، فما تجنيه لن 
يكفي لتلبية احتياجات بيتها، وال تقوم 
اآلن بتجهيز طلبات للزبائن إال لمن يدفع 
مقدمًا، الفتة إلى أن اس���تمرارها بالعمل 
عل���ى هذا الوض���ع يعرضها لمش���اكل 
ومناكفات مع اصحاب بيع المواد بالجملة 

في حال تأخرت عن الدفع لهم.

قتل يف مهده
أم���ا المواطن أحم���د يون���س، فقد لجأ 
لالستدانة من أحد أقاربه، لفتح محل بقالة 
على أمل أنه فرصة مضمونة للربح وخاصة 
أن تكلفة تأسيس المشروع غير كبيرة، 
لمش���اريع البقالة ألنها  والسوق يحتاج 
توفر السلع والحاجات االساسية اليومية 
الت���ي يحتاجه���ا الناس ف���ي حياتهم 
اليومي���ة  دون القدرة على االس���تغناء 

عنها، حسب ما أوضح.
وق���ال يونس ل���� "االس���تقالل": " كنت 
أحل���م بتكبير مش���روع البقال���ة ليصبح 
مح���ال تجاريًا كبيرًا في ي���وم من األيام، 

ولكن سرعان ما تحول الحلم إلى كابوس 
مخيف، بس���بب ضعف الحالة الشرائية 
النقدي���ة للمواطنين، وتراك���م الديون 
المس���تحقة للتجار على المحل وهو ما 

كبدني خسائر كبيرة".
وأوضح أنه أغلق دكانه الصغير بعد عدة 
أش���هر من افتتاحه وذلك ألنه عجز عن 
االيفاء بالتزامات���ه للتجار الذين أرهقوه 
ج���راء مطالباته���م المس���تمرة له بدفع 
اقس���اط بضاعتهم، الفتًا إل���ى إن عمله 
أصبح في الوقت الحالي يتمثل في طرق 
أب���واب الناس لطلب ديون���ه وأن حصل 

عليها يدفعها مباشرة للتجار.
وأش���ار يون���س، إل���ى أن حال���ة الركود 
في أس���واق قط���اع غزة وس���وء األوضاع 
دون  حالت  للمواطني���ن،  االقتصادي���ة 
نجاح مشروعه الصغير مما شكل عائقًا 
أمامه حتى في سداد ما عليه من الديون 
المتراكمة والتي لم يس���تطع سدادها 

حتى اآلن.

ال�صربة القا�صمة
بدوره عزا الدكت���ور محمد مقداد، عميد 
كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية، حاالت 
الفش���ل للمش���اريع الصغيرة في قطاع 
غ���زة، إلى نق���ص الس���يولة وانخفاض 
الق���درة الش���رائية في القطاع، بس���بب 
الحص���ار المف���روض منذ أكث���ر من 11 
عامًا والخصوم���ات التي طال���ت رواتب 
الموظفين وتأخر موعد صرفها وبالتالي 
تراجعت امكانية سداد الديون في ظل 

استمرار حاجة الناس للشراء.
وأوضح مقداد في حديثه ل� "االستقالل" أن 
الكثير من أصحاب المشاريع في قطاع غزة، 
قد أعلنوا افالسهم وتوقف أعمال القائمين 
عليها سواء في الصناعة أو التجارة، وأصبحوا 
يش����تكون من ضخامة الديون المستحقة 

عليهم والمستحقة لهم.
وبين أن ارتفاع نسبة تراكم الديون على 
والكبيرة  الصغي����رة  المش����اريع  اصحاب 
يؤدي إلى فش����لها وعدم اس����تمراريتها، 
مؤك����دًا أن أزم����ة الديون ه����ي منظومة 
متكاملة لمشكلة عملت على توجيه ضربة 
قاصمة للعمل االقتصادي في قطاع غزة.

ونوه إل���ى أن أي عمل يق���وم على البيع 
بالدين ودون أن يس���ترد مس���تحقاته 
وال يدفع المس���تهلكون مقابل الش���راء 
لن يس���تطيع الصمود واالستمرار لمدة 

طويلة وسيعلن افالسه ويغلق ابوابه.
ولفت مق���داد إلى ان البيع بالدين يؤدي 
إلى مش���اكل جوهرية قد ال يس���تطيع 
صاحب العمل التغلب عليها خاصة في 
الوضع الحرج ال���ذي يعاني منه القطاع 
وفي ظل حالة االنهيار االقتصادي التي 

تشهدها البالد .
ووجه مقداد دعوته ألصحاب المش���اريع 
والتجار بضرورة االنتباه وأن ال يتوسع في 
الدين، معتبرًا أن عملية تحصيل الديون 
من الناس هي م���ن أصعب األمور وتتم 
بعدة طرق منها مس���امحة المدين بجزء 
من الدين أو اللج���وء للمحاكم أو القضاء 

العرفي .

اال�صتقالل / جيهان كوارع:
اإنه العام االأول من عمر حلمه الذي انتهى 

قبل اأن يبداأ، كان يظن اأن هذا اليوم �صياأتي 
وجيوبه ممتلئة بعائد عمله واأن حما�صه 

قد زاد ليتو�صع م�صروعه وي�صبح اأكرث �صهرة 
يف منطقته اإال اأن الظروف قد خا�صمت كل 

امنياته وو�صعته يف ماأزق، ليحتفل بالعام 
االول و�صط رفوف حديدية خاوية ال ي�صكنها 

�صوى الغبار وبع�ض الب�صائع القليلة التي 
تنتظر دورها لتغادر يف يد اأحد الزبائن دون 

ان يرتك خلفه ولو جزءًا ي�صريًا من ثمنها، 
بعد اأن كانت  تلك الرفوف عامرة باأ�صناف 

مواد التنظيف من كل االألوان واالأ�صكال.

لضعف القدرة الشرائية

المشاريع الصغيرة في غزة.. 
تقتــل فــي مهدهــا!

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / خضر إياد خضر عامر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802955138( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / بشير سلمان محمد عساف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم       
917546841 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عبد الله عماد حسن أبو شمالة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم       
404159907  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
أنه���ت الرابطة االس���المية كافة االس���تعدادات 
إلطالق فعاليات مس���يرة الع���ودة والتي تتزامن 
مع يوم األرض ف���ي الثالثين من مارس في كافة 
محافظات القطاع، وذل���ك بوضع البرامج والخطط 
لتنفيذ االنشطة والفعاليات المتفق عليها وذلك 
في اجتماع على مس���توى كاف���ة الهيئة االدارية 

للرابطة.
وقال خليل منصور نائ���ب الموجه العالم للرابطة 
": »إن يوم االرض هو يوم الحق الش���رعي للشعب 
الفلس���طيني، المتمثل بالعودة الى كافة المدن 

والق���رى التي هجروا منه���ا عدوانا وظلما من قبل 
االحت���الل الصهيوني« , مبينن���ا أن كافة أطياف 
الشعب الفلس���طيني سترس���م معالم المرحلة 

القادمة وهي مرحلة التحرير.
وأوضح منصور أن لجان الرابطة االدارية والملفات 
ستقوم بكافة االنش���طة والفعاليات التي اتفق 
عليها في االجتماع الختامي ليوم األرض، الفتا الى 
أنه سيتم التواصل مع كوادر الرابطة في المناطق 
لضرورة الحش���د وااللت���زام بالفعالي���ات وضرورة 

المشاركة فيها .
وأش���ار منصور إلى أن الفعاليات س���تنطلق يوم 

الجمعة ف���ي خمس مناطق في محافظات القطاع 
وسيتم تامين المواصالت للمشاركة الفاعلة في 
مسيرات العودة , داعيا كافة الكوادر للتواصل مع 
منسقي المناطق  في الرابطة لالطالع على كيفية 

المشاركة .
وحول فعالي���ات الرابطة في المدارس والجامعات 
اكد منصور أن الرابطة وضعت خطة ممنهجة من 
أجل االس���تمرار في فعاليات ي���وم االرض داخل 
الم���دارس والجامعات من خالل وضع بوس���ترات 
وصور لجميع المدن المحتلة التي هجروا منها كما 

ستكون هناك اذاعات مدرسية في المدارس.

الرابطة اإلسالمية تنهي استعداداتها 
للمشاركة في مسيرة العودة 
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ع الوجع 
معروف الطيب

نعم، ش���يء من الخجل ال يضر، ف���ي عرض البحر 
يجتمع السماسرة جميعًا، في زمن الهزال العروبي، 
على سطح يخت العار وفي البحر األحمر، ويعلنون 
ف���ي نهاي���ة القمة ب���دون مواربة أنه���م أصدقاء 
)إس���رائيل( ويجتمع���ون لتدش���ين حلف معها 
للوقوف في وجه الخطر)اإليراني(.. س���بحان الذي 
جعل حبااًل للود بين الج���زار والنعاج، وبين اللص 
و المنه���وب.. قد يك���ون المرء جبان���ًا، وقد يميل 
مي���زان القوة لصالح العدو حين���ًا من الدهر، وقد ال 
تتمكن أجيال من تحقيق اختراق ملفت للنظر في 
قضية عادلة ال يتوه فيها اثنان كقضية الشعب 
الفلس���طيني المظلوم. ولك���ن أن يصبح الضحية  
جالدًا لظهر نفس���ه، يبتكر لقاتله أساليب اإلذالل 
والتركيع التي يس���تخدمها ضده ه���ذا عمل بال 
س���ابقة في تاريخ البشرية . ولقد بلغ السيل مداه 
واجتاز الزبي بمراحل، وأصب���ح اإلذالل على الهواء 
مباش���رة، وبال ارع���واء أو خجل، يجل���س محمد بن 
سلمان أمام ترامب الذي يعلن أن السعودية )بقرة 
حلوب( وأنها تمتلك ث���روة، وأن أمريكا تريد جزءًا 
من ه���ذه الثروة، والعجي���ب أن محمد يقابل هذه 
االستهانة باالبتسام وكأنه يتلقى المديح، وتكال 
له القبالت. في قمة اليخت اجتمع زعماء المنطقة 
سرًا ليبايعوا )إس���رائيل( مالكا للدم الفلسطيني 
ومديرًا لمس���تقبل األمة العربي���ة، وليبتكروا لهم 
عدوا جديدًا على مقاس���هم، من ب���اب التوحد مع 
بعون المثل القائل » اإليد اللي  المعتدي فهم يتَّ
ما تقدر تكسرها، بوسها وادعي عليها بالكسر« بل 
لقد أدخلوا على المثل تطويرًا وتعدياًل يتناس���ب 
مع الش���عور الطافح بالدونية فأصبح« اإليد اللي ما 
تقدر تكس���رها، بوس���ها وقويها وتحالف معاها، 
وش���وفلك عدو ضعي���ف بديل«.. لق���د أطلق أحد 
السعوديين اسم ابنة ترامب على مسجد بناه، وآخر 
أدى عمرة عن زوجة ترامب، وثالث أطلق اسم ترامب 
على وليده.. يعج���ز علم النفس عن توصيف هذا 
)االهتراء( النفس���ي، وال يجد مصطلحات مناسبة، 
ولك���ن كل هذا ال يس���عف )إس���رائيل( ويجعل 
فلسطين قابلة للبلع، فال االعتراف بالقدس عاصمة 
صوص ونقل سفارة الشيطان إليها، وال شهادة  للُّ
الزور العربية يمكن أن تجعلها لقمة سائغة حالاًل، 
مادام الفلس���طيني صاحب الحق يعلم أن له أرضًا 

وتاريخًا وحياة هناك.
 في اس���تحقاق يوم األرض ابتكرن���ا نحن بدورنا 
وسيلة لرفع مستوى التذكير لهذا العدو الغاصب 
أننا عندما طردنا م���ن أرضنا لم نبتعد عنها كثيرًا 
جناها بلحمنا فنحن أيها الغبي لم نبتعد، ال  بل سيَّ
زلنا على حدودها في لبنان وسورية واألردن ومصر. 
بل نحن في داخلها نرعى البراعم لتتفتق وينبثق 
منها الجي���ل المنتصر، الذي يقينًا هو هذا الجيل 
الذي نجح في تحقيق االختراق األول ومنع البوابات 
االلكترونية والكاميرات، ووقف موقف العز واإلباء، 
هذا الجي���ل الذي يصفع الجنود بكل جس���ارة بال 
خوف من األسطورة: تقول عهد التميمي للقاضي 
الصهيوني حين س���ألها: كيف صفعِت الجندي 
اإلسرائيلي؟!. » عليك أن تفك قيودي ألريك كيف 
أفعل ذلك!.« صدمة القاضي الصهيوني برد عهد 
هي ذاتها سيراها كل الصهاينة عيانًا من الجيل 
الذي توقعوا منه أن ينس���ى حينما قال قاداتهم 
»يموت الكبار، وينس���ى الصغ���ار«.. كال، نحن وإن 
نمت فإنما نموت كاألش���جار وقوفًا، وقبل االرتقاء 
نت���رك خلفنا أجيااًل تس���تعصي على النس���يان 
والوطن بالنس���بة لهم ال مالمح له سوى القداسة 
 استحقاق يوم األرض لهو تحرك 

َّ
وهذا يكفي. وإن

عبقري يش���د أذن العدو بقس���وة ليفاجئه بأوراق 
الق���وة التي يمتلكها هذا الش���عب الذي يتدفق 
حياة، وثورة.. في ي���وم األرض نبصق اللعنات في 
ا على  وجوه المجتمعين على ظهر اليخ���ت، ولو أنَّ
حجر ذبحنا لن نقول: نعم. ولن تمر مشيئة األشرار. 

شيء من 
الخجل

وفي المقابل عززت عمليات التسلل من قوة وإرادة وتحدى الشبان 
الفلسطينيين ألعتى ترسانة أسلحة في المنطقة .

وتمكن ثالثة شبان يوم الثالثاء الماضي من السير حوالي  ست 
ساعات داخل األراضي المحتلة تجاوزوا خاللها قرابة 20كيلومترًا 
وصوال لنقطة عسكرية "تسيئليم" في النقب، بعد تمكنهم من 
التسلل إلى ما بعد السياج الفاصل، األمر الي دفع جيش االحتالل 
إلغالق المنطق���ة وإقامة الكثير من الحواجز، والش���روع بعملية 

تفتيش وبحث واسعتين.
و في مطلع األسبوع الجاري بث مقطع مصور على عدد من القنوات 
المتلفزة ، أظهر خالله قيام عدد من الش���باب باجتياز الس���لك 
الفاصل ما بين القطاع واألراضي المحتلة، وقيامهم باضرام النار 
بأحد الحفارات "اإلسرائيلية" التي تشارك في البحث عن األنفاق 
على الحدود ، قبل أن يتمكنوا من االنس���حاب والعودة إلى قطاع 
غزة من جديد، المش���هد ذاته تكرر أمس حين تمكن شابان من 
التس���لل قرب معبر "كارني" المغلق ش���رق حي الشجاعية بغزة 
وحرق معدات هندسية إسرائيلية، والعودة إلى غزة بسالم، فيما 
اعلن االحتالل مس���اء امس عن اعتقال  ش���اب تسلل من شمال 

القطاع  الى شاطئ زكيم جنوب عسقالن.

�سيا�سة جديدة 
أيم���ن الرفات���ي الخبي���ر والمخت���ص األمن���ي رأى أن االحتالل 
اإلسرائيلي ينظر بخطورة كبيرة إلى تكرار عمليات تسلل الشبان 
إلى داخل األراضي المحتلة ع���ام  1948 لتحولها إلى حافز لدى 
اآلخرين للقيام بعمليات تسلل،الفتا إلى أن ما قام به الشبان يعبر 
عن سياس���ة جديدة يتبعها الفلس���طينيون بالقطاع لمواجهة 
االحتالل اإلس���رائيلي، تتمثل في كس���ر هيبة الحدود، وتأكيد 
فش���له بالترويج خالل السنوات الطويلة الماضية إلى أن منطقة 
الح���دود منطقة محرمة وممنوع الوص���ول إليها، وأن من يصلها 

يعتبر ذاهبًا للموت. 
وأش���ار الرفاتي ل�"االس���تقالل"  إلى أن الهال���ة التي صنعها 
االحتالل اإلس���رائيلي حول خطر الوصول إل���ى الحدود، مجرد 
دعاية واهية غير مجدية، في ظل اثبات عدد من الشبان فشله 
وضعفه األمني، حين تجاوزوا الحدود ووصلوا لقواعد عسكرية.

 واعتبر أن ما قام به الش���بان من تس���لل للحدود يمثل طريقة 
إبداعي���ة جدي���دة ف���ي مقاوم���ة الفلس���طينيين لالحتالل 
اإلسرائيلي، و دليال على أن ما فعلوه هو عمل فردي غير منظم، 
بعكس ما كان يتم س���ابقا من أعمال مقاومة مدعومة ومخطط 

لها من قبل الفصائل.
و أكد المخت���ص األمني أن االحتالل اإلس���رائيلي يحاول في 
الوقت الراهن الترويج إلى أن ما يحدث على الحدود من تسلل 
لعدد من الش���بان، نتيجة للضيق والواقع االقتصادي الصعب 
الذي يعيشونه بالقطاع، ويحاول أن يصور للمستوطنين الذين 
يقطنون بمحاذاة الحدود والذين تشكل تلك العمليات هاجسًا 
كبيرًا بالنس���بة لهم انها تأتي من باب ضي���ق الحال والوضع 

اإلنساني المتفاقم  في غزة. 
وتوق���ع أن يقوم االحتالل اإلس���رائيلي بالعم���ل غدا الجمعة 
على تس���خين الجبهة في محاولة لردع المس���يرات الشعبية، 
من خالل افتعال ع���دد من االحداث كعمليات قصف بمناطق 
فارغة بالقرب من الحدود إلخاف���ة المواطنين من االقتراب من 
الحدود، كذلك الترويج عبر االعالم بنشره قناصة الستهدافهم 
وتصريحات عدة ته���دف لمنعهم من الذهاب والمش���اركة 

بالمسيرات.
وأش���ار الرفاتي إلى تخوف االحتالل من إمكانية انفالت زمام 
األم���ور من يديه على الح���دود خاصة، أن جيش���ه غير مدرب 
لمواجه���ة عدد كبير م���ن الجماهير، األمر ال���ذي ينذر بوقوع 
إصابات و شهداء، تضعه في حرج كبير على المستوى الدولي. 

عجز وف�سل �أمني
المختص بالشأن اإلسرائيلي مأمون أبو عامر أكد أن تكرار عمليات 
تسلل الشباب داخل األراضي المحتلة، يثبت حالة العجز والفشل 
األمني اإلس���رائيلي الذي سعى منذ اإلعالن عن تنظيم مسيرات  
العودة الكبرى لحماية الحدود بنش���ر مزيد من الفرق والوحدات 

العسكرية. 
وبين  أبو عامر ل�"االس���تقالل" أن حالة الغضب واالستياء الكبير 
داخل المؤسس���ة األمنية العس���كرية، جراء عمليات التس���لل  
دفعها لعقد اجتماع طارئ لمناقش���ة عمليات التسلل واإلجابة 

على تساؤالت المستوطنين المتخوفين من تكرارها. 
وأشار إلى أن عمليات التس���لل الفردية، نابعة من ارتفاع وتيرة 
الروح المعنوية وقوة الدافع والحماس لدى الش���ارع الفلسطيني 
مع االحداث الميدانية خاصة مسيرات العودة، األمر الذي يجعل " 
إسرائيل" تخشى من تكراره غدا الجمعة، وحدوث عمليات تسلل 
مش���ابهة في مس���توطنات الضفة الغربية القريبة من البلدات 

والقري الفلسطينية. 
وشدد على وجود حالة من التعبئة السياسية واألمنية و دعوات 
واس���عة داخل األوساط اإلس���رائيلية، من أجل االستعداد ليوم 
غدا الجمعة، إذ باتت مس���يرات العودة تشكل مخاوف حقيقية؛ 
لمواجه���ة التحديات والمخاط���ر المحتملة، منه���ا منع اآلالف 
م���ن الجماهير من التواجد بجوار الح���دود، كي ال تتدهور األمور 
لمواجهة عس���كرية أكبر بالقطاع، وخشيتها من خرق المقاومة 

للجدار و قيامهم بزرع عبوات. 
وأوضح  أبو عامر أن االحتالل بات أيضا يبحث عن التسلح بإجراءات 
ووس���ائل غير تقليدية أكثر أمنا لجنوده ومستوطنيه لمواجهة 
عمليات تس���لل أخرى في ظل تواجد اآلالف من المشاركين في 

مسيرات العودة على طول الشريط الحدودي. 

أثبتت فشل وهشاشة المنظومة األمنية لالحتالل

»عمليــات التســلل«.. 
سياسة جديدة تشق طريق العودة 

غزة/ �سماح �ملبحوح:
 �سكل تكر�ر عمليات ت�سلل �ل�سبان 

من قطاع غزة �إىل �لأر��سي 
�ملحتلة عام 1948 خالل �لآونة 

�لأخرية، خرقا �أمنيا كبري� 
�أثبت ف�سل وه�سا�سة �ملنظومة 

�لأمنية  لالحتالل �لإ�سر�ئيلي 
�لذي يدعي �أنه »�جلي�ش �لذي ل 
يقهر« رغم �لتعزيز�ت �لع�سكرية 
�ل�سخمة �لإ�سر�ئيلية على طول 

�ل�سريط �حلدودي مع قطاع غزة 
، يف حماولة للت�سدي مل�سري�ت 

�لعودة �ملقرر تنفيذها يوم غد 
�جلمعة .

بروكسل/ االستقالل:
حذر المركز الفلس���طيني لحقوق اإلنس���ان من انفجار األوضاع في قطاع غزة، في ظل تفاقم 
األزمات اإلنسانية الناجمة عن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي، ونحو 11 عامًا من الحصار غير 

اإلنساني وغير القانوني والعقوبات الجماعية التي يكابدها نحو مليوني نسمة.
ج���اء ذلك خالل حلقة نقاش ح���ول األوضاع في القطاع، نظمتها الش���بكة األوروبية لحقوق 
اإلنس���ان صب���اح أمس األربعاء في بروكس���ل، بمش���اركة واس���عة من المنظم���ات األعضاء 
الفلس���طينية والعربية واإلس���رائيلية والدولية، والعديد من منظمات التنمية الدولية التي 

تعمل في األرض الفلسطينية المحتلة.
وقال نائب مدير المركز لش���ؤون البرامج حمدي ش���قورة في كلمته إن الوضع في قطاع غزة 
على حافة االنهيار، وهو نتاج مباش���ر لالحتالل والحصار الذي أدى إلى ش���ل كافة القطاعات 

االنتاجية والمرافق األساسية.
وأكد أن السبيل الوحيد لوضع حد لألزمة اإلنسانية هو إنهاء االحتالل ورفع الحصار.

وحذر من استغالل األزمة لتقويض الحق الفلسطيني في انهاء االحتالل لألرض الفلسطينية 

المحتلة عام 1967، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها 
الحق في تقرير المصير وعودة الالجئين، بتمهيد الطريق لكيان سياسي في القطاع، وذلك 
في إشارة للمناقشات التي جرت مؤخًرا في البيت االبيض، وما تخططه إدارة ترمب بالتنسيق 

الكامل مع "إسرائيل".
وأدان شقورة صمت المجتمع الدولي وفشله الذريع في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة جرائم 
االحتالل. وأضاف أن المجتمع الدولي راهن على عملية س���الم عقيمة، تم خاللها التضحية 
بالقانون الدولي وبحقوق اإلنسان، ومع ذلك انقلبت "إسرائيل" على هذه العملية ألنها أرادت 
من خاللها خلق وقائع على األرض تجعل من المس���تحيل معها إنهاء االحتالل وإقامة دولة 

فلسطينية. 
وأوض���ح أن تاري���خ االحتالل تاريخ حاف���ل من تكري���س للفصل وتقطيع ألوص���ال األرض 
الفلس���طينية المحتلة إلحكام الس���يطرة عليها من خالل تكثيف النشاط االستيطاني وما 
يرافقه من نهب لألرض وبناء ج���دار الضم، من ناحية، وفرض القيود على حرية الحركة، من 

ناحية أخرى.

مركز: السبيل الوحيد  لحل أزمات غزة انهاء االحتالل ورفع الحصار 
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رام الله/ االستقالل:
التقى وزي���ر األش���غال العامة واإلس���كان 
الدكتور مفي���د الحس���اينة القنصل العام 
إليطالي���ا الس���يد فابي���و س���وكولوفيتش 
التنمية اإليطالية السيدة  ورئيس���ة وكالة 

كريستينا ناتولي.
وش���كر الوزير الحساينة باس���م رئيس  السلطة 
محمود عباس رئيس ال���وزراء الدكتور رامي حمد 
الله الحكومة اإليطالية على دعمها ومس���اندتها 

شعبنا الفلسطيني .
وناقش اللق���اء تطورات عمل المنح���ة االيطالية 
والتي تش���مل بناء 11 عمارة س���كنية بواقع ٧٥ 
وحدة في حي الندى ش���مال القطاع واعادة اعمار 
برج المجمع االيطالي الذي تعرض للتدمير الكلي 

خالل العدوان االسرائيلي على غزة.

غزة/ االستقالل:
س���جلت واردات قطاع غزة من مواد البناء خالل الربع 
االول من العام الحالي انخفاضًا غير مس���بوق منذ أن 
اس���تؤنف قبل أكثر من ثالث سنوات تزويد القطاع 
."GRM" بمواد البناء عبر ما يعرف بآلية اعادة اإلعمار

وكشفت احصاءات وبيانات رسمية أن مجمل كمية 
االس���منت التي تم توريدها للقطاع خالل الربع االول 
م���ن العام الحالي بلغت نحو 106 آالف طن بالمقارنة 
م���ع 243 ألف طن خ���الل الفترة نفس���ها من العام 

الماضي ما شكل انخفاضًا نسبته ٥6%.
وأوضح���ت االحص���اءات ذاتها أن كمية االس���منت 
الواردة خالل شهر آذار الجاري بلغت نحو 3٧ ألف طن 
بالمقارنة مع نحو 80 ألف طن خالل الشهر نفسه من 
العام الماضي ما ش���كل انخفاضًا بنسبة ٥4% خالل 

فترة المقارنة المذكورة.
وط���ال االنخفاض في مس���تلزمات البن���اء مختلف 
االصناف الداخلة في الصناعات االنشائية اذ قدرت 
المصادر ذاتها نسبة االنخفاض في كميات الحصمة 
الواردة خالل الفترة المذك���ورة بما يتراوح من ٧0% 

الى ٧٥%.
وعزا المدير التنفيذي التحاد الصناعات االنش���ائية 
في قط���اع غزة فري���د زقوت نس���ب االنخفاض في 
كميات مواد البناء الواردة لقطاع غزة خالل االش���هر 
الثالث���ة االولى من العام الحالي لجملة من االس���باب 
ابرزها حالة الركود التي تخيم على أنشطة القطاعات 

االقتصادية والتجارية كافة.
وأش���ار زقوت في حديث ل� "االيام" الى أن عددًا كبيرًا 
من المنش���آت الصناعية ومراكز توزي���ع مواد البناء 
توقف���ت عن العمل خالل االش���هر االخيرة الماضية 
وذلك في ظل فشل اآللية المعمول بها إلعادة االعمار 

"GRM" التي طالما طالب القطاع الخاص بإلغائها.
وقال: "هناك العديد من االس���باب والعوامل التي 

أدت النخف���اض واردات قطاع غزة م���ن مواد البناء 
ومنها تأخر المنح المتعلقة بإعادة اعمار المنشآت 
الصناعي���ة والس���كنية فالكثي���ر من المش���اريع 
المتعلقة ببناء الوحدات الس���كنية توقفت بسبب 
تأخر وصول التمويل ال���الزم لتنفيذها اضافة الى 
أن تأخر المصادقة االسرائيلية على كشوفات تلك 
المشاريع أدى النخفاض كميات مواد البناء الواردة 

للقطاع".
واعتبر زقوت في هذا السياق أنه ترتب على االسباب 
والعوام���ل المذك���ورة تداعي���ات كارثي���ة أدت الى 
تراجع حاد في القدرة االنتاجية والتشغيلية لقطاع 
االنشاءات الذي بات يعمل بطاقة تقل عن 20% من 

قدرت���ه االنتاجية الفعلية وذلك بعد تعطل وتوقف 
أعمال عدد كبير من مصان���ع انتاج الباطون ومعامل 

انتاج الطوب والبالط.
ونوه زقوت الى ما يش���هده قطاع العقارات من ركود 
غير مسبوق وذلك بالرغم من الحوافز المختلفة التي 
يقدمها مالك���و العمارات والمباني حديثة النش���أة 
لتس���ويق ما لديهم من شقق سكنية ومكتبية عبر 
خفض اسعارها وامكانية بيعها بالتقسيط، منوهًا 
في هذا الس���ياق الى ان غالبية أصحاب تلك المباني 
توقفوا مؤخرًا عن اقامة مش���اريع اخ���رى نظرًا لعدم 
تمكنهم من تس���ويق ما لديهم من عقارات سكنية 

ومكتبية.

الحساينة يبحث 
تطورات مشاريع 
المنحة اإليطالية 

لالعمـــار 

انخفــاض غيــر مسبــوق فــي كميــات
 اإلسمنــت الــواردة إلــى قطــاع غــزة

رام الله/ االستقالل:
عقدت الهيئة العامة للبنك اإلسالمي العربي اجتماعها السنوي العادي للعام 201٧ وغير 
العادي ، في مبنى اإلدارة العامة للبنك اإلسالمي العربي في رام الله، بحضور رئيس مجلس 
إدارة البنك الدكتور عاطف عالونة وأعضاء مجلس اإلدارة، والمدير العام السيد هاني ناصر 
ورئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك د.عروة صبري و مراقب الشركات في وزارة 
االقتصاد الوطني د.حاتم سرحان وممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس 
المال ومندوب عن بورصة فلس���طين ومدقق الحسابات الخارجية إرنست ويونغ وبحضور ما 

مجموعه حوالي 88.80% من حملة أسهم البنك باألصالة.
وت���م خالل االجتماع مناقش���ة تقرير مجل���س اإلدارة عن أعم���ال البنك خالل الع���ام 201٧، والخطة 
المس���تقبلية له والمصادقة عليه، وسماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة لعام 201٧ 
عن البيانات المالية والحس���ابات الختامية للبنك باإلضافة إلى س���ماع تقرير مدققي الحسابات لعام 
201٧ عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك، ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية 201٧ 
وإقرارها، وقررت الهيئة باإلجماع الموافقة على صرف 18٥,000 دوالر أمريكي مكافأة الس���ادة أعضاء 

مجلس إدارة البنك على العام 201٧ حسب الكشف الموجود في صفحة 113 من التقرير السنوي.
  وت���م  كذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن الس���نة المنتهية ف���ي 201٧/12/31 وفقًا ألحكام 
القانون، إضافة إلى قرار الهيئة العامة بإعادة تش���كيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة وقد 
وافقت الهيئة العامة على تعديل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية حسب األسماء المطروحة وتفويض 
مجلس اإلدارة بإجراء أي تعديالت على األسماء دون الحاجة للرجوع إلى الهيئة العامة، وتبعها انتخاب 
مدققي حسابات شركة إرنست ويونغ للبنك للعام 2018 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.  

وف���ي اجتماع الهيئ���ة العامة غير العادي وافقت الهيئة العامة عل���ى زيادة رأس مال البنك 
المصرح به والبالغ ٧٥ مليون دوالر / سهم ليصبح 100 مليون دوالر / سهم. ووافقت الهيئة 
على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي فيما يتعلق بالمواد الخاصة برأس المال بحيث 
يصبح رأس مال البنك المصرح به 100 مليون دوالر، وتم تفويض مجلس اإلدارة بتحديد اآللية 
المناسبة لزيادة رأس المال واستكمال اإلجراءات القانونية والرسمية مع الدوائر المعنية بعد 
الرجوع للجهات الرقابية ) مراقب الشركات ، سلطة النقد الفلسطينية، هيئة سوق رأس المال 

( لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.
ويذكر أن العام 201٧ شهد قفزة نوعية في عمل البنك، فقد شهد البنك نموًا في موجوداته بمقدار 
24٧ ملي���ون دوالر وبنس���بة 31% ولتبل���غ ما يقارب 1041 مليون دوالر، كما ش���هد نم���وًا في ودائع 
العم���الء بمقدار 16٧ مليون دوالر وبنس���بة 2٧% لتصل إلى أكثر م���ن ٧91 مليون دوالر، وحقق نموًا 
في التمويالت المباش���رة بما يقارب 131 مليون دوالر وبنسبة 30%، ليصل حجم صافي التمويل إلى 
٥61 مليون دوالر تقريبا ، وانعكس النشاط المالي المميز للبنك في تحقيق أرباح بمقدار 6.4 ماليين 

دوالر بعد الضرائب.

غزة/ االستقالل:
أق���رت الهيئ���ة العامة لش���ركة االتصاالت 
الفلسطينية، االثنين، توصية مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح على المس���اهمين بنس���بة 40 
قرش���ا للس���هم، بواقع ٥2.6٥ مليون دينار 

أردني.
وعقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي 
الع���ادي الحادي والعش���رين برام الل���ه وغزة، عبر 
تقني���ة االتصال المرئي، برئاس���ة رئيس مجلس 
اإلدارة صبيح المص���ري، وبحضور وزير االتصاالت 
عالم موس���ى، ومراقب الش���ركات، وممثلي هيئة 
س���وق رأس الم���ال وبورصة فلس���طين، وأعضاء 
مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي للش���ركة عمار 

العكر.
وقال المصري: "اس���تطعنا بفضل االستراتيجية 
الحكيمة التي ينتهجها مجل���س اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية، الحفاظ على مكان���ة المجموعة وعلى 
ثباتها وقيمتها االقتصادية، رغم كل ما نشهده 
من تغيرات ف���ي قطاع االتصاالت، ورغم العراقيل 

التي يضعها االحتالل االسرائيلي أمام شركاتنا، 
ولمواجهة ذلك فتحنا استثمارات جديدة، ونّوعنا 
مص���ادر اإلي���رادات، حفاظ���ًا منا عل���ى رأس مال 
المستثمرين، وتقديرًا منا للثقة التي منحنا إياها 

المساهمون".
وأكد أن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يواصالن 
العم���ل "لفتح نوافذ اس���تثمارية جديدة، بهدف 
زيادة األرباح السنوية والعائدات على رأس المال، 
بعيدًا عن المخاطر، ونس���عى بكل جهد أن تصب 
تلك االس���تثمارات ف���ي مصلحة المس���اهمين، 
وتحقي���ق العائ���د المال���ي الذي يناس���ب حجم 

استثماراتهم".
وأع���رب المصري ع���ن تقديره جه���ود الحكومة، 
وخصوصا وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
عل���ى جهودها في إطالق خدم���ات الجيل الثالث 

لالتصاالت في فلسطين، واصفا ذلك ب�"اإلنجاز".
بدوره قال العكر: "ك���وادر المجموعة تعكف على 
تنفيذ الخط���ط التطويرية في العم���ل، لمواكبة 
التسارع العالمي في مجال تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت"، مشددا على أن قطاع االتصاالت أصبح 
يشكل حجر الزاوية في االقتصاد الفلسطيني، ال 
سيما وأنه يعّد المشغل األكبر للكوادر، خاصة فئة 

الشباب والمبدعين.
وتاب���ع: "نواصل خطواتن���ا الثابت���ة على صعيد 
الخدمات التي تقدمها المجموعة بأفضل صورها، 
لتبقى ه���ذه البرام���ج محط إعج���اب وتقدير من 
المش���تركين، وتلبي احتياجاته���م في مجاالت 
اختصاصاته���م كاف���ة، كما ف���ي االقتصاديات 
المتقدم���ة، وهو ما ترجمناه على مدار العام 201٧ 
من خالل تنويع البرامج الخدماتية التي تناس���ب 

األفراد والشركات".
وحققت الش���ركة صافي أرباح ف���ي العام 201٧ 
بلغ حوال���ي ٧0.٥ مليون دين���ار أردني، منخفضا 
بنسبة 12% من حوالي 80 مليون دينار في العام 
2016، فيما ع���زاه العكر للتبعات المالية لتجديد 
الرخصة للش���ركة في أواخر العام 2016، وانتهاء 
اإلعفاء الجزئي من الضرائب بنس���بة ٥0% تزامنا 

مع تجديد الرخصة.

البنك اإلسالمي العربي 
يعقد اجتماع الهيئة 

العامة لمساهميه
»االتصاالت« تقر توزيع 52.6 مليون
 دينار من األرباح على المساهمين

أرباح 40 قرشًا لكل سهم 
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وكان نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل 
الحي���ة أكد مؤخ���را أن المصالح���ة الوطنية أصبحت 
"بعي���دة المن���ال " ، متهما رئيس الس���لطة محمود 
عب���اس بإطالق رصاصة الرحمة األخيرة صوب عملية 
المصالح���ة ؛ للتهرب من اس���تحقاقات المصالحة 

والمسار المصري .
ج���ددت حكومة  التوافق في اجتماعها األس���بوعي 
الثالثاء ، مطالبتها حركة حماس بتسليم قطاع غزة 

"بشكل كامل دون تأخير".

ان�صحاب من امل�صاحلة 
واته���م النائب في المجلس التش���ريعي عن حركة 
حماس يحيى موس���ى حركة فتح ورئيس الس���لطة 
محم���ود عباس باالنس���حاب من عملي���ة المصالحة 
واخراج أنفس���هم م���ن دائرتها؛ لتف���ادي االلتزام 

باالستحقاقات المترتبة عليها .
وقال موس���ى ل�"االستقالل" :" ال نعتبر أن هناك 
انقس���امًا بيننا وبين ش���عبنا ، فالش���عب كله 
موحد خل���ف االهداف الوطني���ة ومصمم على 
تجاوز هذه المرحلة " ، مشددا على التزام حركة 

حماس بالعمل مع كافة األطراف لترميم البيت 
الفلسطيني .

ودعا إلى ضرورة تشكيل جبهة وطنية تتولى مهمة 
إعادة بناء المؤسس���ات المختطف���ة وفي طليعتها 
منظم���ة التحري���ر والس���لطة الوطني���ة ، مؤكدا أن 
مس���ؤولية قطاع غزة هي مسؤولية جماعية وال تقع 

على كاهل حركة حماس وحدها .
ووصف موس���ى العقوبات التي فرضتها الس���لطة 
الوطنية على قطاع غ���زة وأخرى تعتزم فرضها على 
قط���اع غزة خ���الل الفت���رة المقبلة ب���� "الجرائم ضد 
االنسانية"  ، مطالبا الجميع بتوحيد الجهود إلفشال 

هذه العقوبات والتصدي لها .

ملعب حما�س
وم���ن جانبه، أكد الناطق باس���م حرك���ة فتح وعضو 
مجلس���ها الثوري جمال ن���زال أن الك���رة اآلن باتت 
في ملعب حرك���ة حماس لتح���دد موقفها ومصير 

المصالحة الفلسطينية.
وق���ال نزال ل�" االس���تقالل": "تفجي���ر موكب الحمد 
الله يؤكد اس���تحالة النجاح في ظل وجود سلطتين 

فعليتي���ن في غ���زة " ، معتبرا أن حادث���ة التفجير 
نسفت معها كافة الجهود التي بذلت حتى حينها 

بغية طي صفحة االنقسام.
وأوضح أن حماس أدارت ظهرها لمصلحة الوطن 
والمواطن وكرس���ت نفسها لمصالحها الضيقة 
مضيف���ا:" حكوم���ة الوفاق كانت ف���ي طريقها 
الفتت���اح مش���روع عم���الق على صعي���د البنية 
التحتية لخدمة أهالي قطاع غزة فبوغتوا بأبشع 
طريقة يمكن من خاللها تدمير فرص المصالحة 
عبر محاول���ة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس جهاز 

آمني ".
وجدد مطالبة حركة حماس بالتراجع عن الس���يطرة 
"األمنية واالقتصادية" على غزة وتس���ليم الس���لطة 
لحكومة الوفاق بش���كل كامل وغير مجتزأ ؛ لبس���ط 

القانون في كافة محافظات الوطن .
وبي���ن أن حركته ما زالت تعول عل���ى الدور المصري 
رغ���م تعرضه لضربة قوية  م���ن خالل التفجير الذي 
وقع في غزة، مشددا على أن االجراءات القانونية التي 
أعلن عنها رئيس السلطة " ستعلن عن نفسها خالل 

الفترة القادمة ".

معطلة لإ�صعار اآخر 
ومن جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياس���ي طالل 
عوكل أن المصالحة الفلسطينية معطلة في الوقت 
الراهن ألج���ل غير مس���مى ، في ظل حال���ة التوتر 
واالش���تباك االعالمي المؤس���ف بي���ن حركتي فتح 
وحماس. واس���تبعد عوكل في حديثه ل�"االستقالل" 
حدوث أي تقدم في ملف المصالحة خالل األش���هر 
القليلة القادمة ، مضيفا :" نحن بانتظار اس���تحقاق 
30 ابريل المتمثل بانعقاد المجلس الوطني بغياب 
حركتي حماس والجهاد االسالمي وما سيسفر عنه 
من اختيار قيادة جديدة ووضع سياسات األمر الذي 
يعني استحالة حدوث تقدم أو اعادة انتخاب تمهد 
لش���راكة حقيقية في منظمة التحرير خالل أش���هر 

قليلة  ".
وأوضح ع���وكل أن الدور المص���ري تنحصر مهمته 
في مس���اعدة األطراف للتفاه���م وتقريب وجهات 
النظر وهو ما يعني ضرورة وجود رغبة حقيقية لدى 
الطرفين قبل الحديث عن أدوار أو وساطات مساعدة 
وه���و ما لم يتحق���ق في ظل الظ���روف والمعطيات 

الحالية .

تصاعد التراشق اإلعالمي بين فتح وحماس

»المصالحة« تدخل الثالجة وتخرج من الحسابات!
غزة/ حممد مهدي :

يبدو اأن امل�صاحلة بني حركتي حما�س 
وفتح دخلت يف مرحلة البيات ال�صتوي 

من جديد خ�صو�صا بعد ا�صتهداف موكب 
رئي�س وزراء حكومة التوافق رامي 

احلمد اهلل يف الثالث ع�صر من ال�صهر 
اجلاري، لي�صبح عنوان املرحلة احلالية 

تبادل التهامات والرتا�صق الإعالمي 
بني الطرفني يف ظل �صمت من قبل 

الراعي امل�صري.
وما زاد من �صخونة الأو�صاع بني 

الطرفني تهديد رئي�س ال�صلطة حممود 
عبا�س بفر�س عدة اإجراءات وطنية 

قانونية واإدارية تطال غزة خالل 
خطاب �صهري له موؤخرا يف مدينة رام 

اهلل، ورد حركة حما�س موؤخرا باأن 
امل�صاحلة الوطنية اأ�صبحت »بعيدة 

املنال، هذا كله يعيد امل�صاحلة املهرتئة 
اأ�صال اإىل الدهاليز املظلمة .

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / فوزية سليمان شتيوى يعقوب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم       
931542260 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / ابراهيم عادل  ابراهيم ابو جزر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم       
400250700  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / نافذ علي عبدالله القانوع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم       
910738822 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / رواء يوسف سالمه الدقس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
80132161  فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن وزير المالية اإلس���رائيلي موشيه كحلون، عن إعفاءات إدارية، 
حتى يتسنى افتتاح مبنى السفارة األميركية في القدس المحتلة، 

في أيار المقبل.
وق���ال كحلون ف���ي بي���ان إن: "بلدية القدس س���تعمل على تجاوز 
التصاري���ح المطلوبة لبناء جدار ومنفذ خ���روج عند الموقع المؤقت 
للسفارة، مضيفا "لن نسمح لبيروقراطية ال داعي لها بأن تعطل نقل 

السفارة األميركية إلى القدس العاصمة األبدية ل� "إسرائيل".
وتابع: »هذه خطوة دبلوماس���ية اس���تراتيجية لدولة "إس���رائيل"، 
وهيئات التخطيط الخاضعة لي س���تبذل كل ما في وسعها للوفاء 
بالجدول الزمني المطلوب«. وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون 
في وقت سابق: "إن مقر السفارة المؤقت في القدس المحتلة سيفتح 

أبوابه في 14 أيار، بالتزامن مع الذكرى ال�70 لنكبة فلسطين".

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت القناة العبرية الس���ابعة، إّن لقاًء ُعقد بين وزير العمل مأمون أبو ش���هال، 

ونظيره اإلسرائيلي "حاييم كاتس" في القدس، بوساطة ألمانية.
وأوضحت القناة العبرية أن اللقاء بين الجانبين عقد بواس���طة السفير األلماني 
لدى "إس���رائيل" كليمنس فون غاتز، حيث تم البحث في تحسين ظروف 150 
ألف عامل فلس���طيني يعملون داخل "إسرائيل"، والعمل على إنهاء الحوادث 

المتعلقة بظروف العمل في التشييد والبناء.
وأش���ارت القناة إلى أن الوزير الفلس���طيني فتح ملف الس���ماح لعمال من غزة 
بالعمل داخل المناطق اإلسرائيلية، كما طالب بترتيب عقود عمل بين المقاولين 

اإلسرائيليين والعمال الفلسطينيين بما ال يسمح باستغاللهم.
وقال الوزير اإلس���رائيلي: "إنه يجب التعاون بشكل جيد وزيادة الوعي وتدريب 
العمال الفلس���طينيين، ولكن كخطوة أولى يجب إعادة جثث الجنديين هدار 

غولدن وأورون شاؤول".
وأض���اف "الجميع يريد أن يعيش العمال الفلس���طينيون بكرامة ويعودوا 
لمنازلهم بأمان، ونريد تحس���ين الحياة عل���ى المعابر، والحفاظ على حقوق 
العمال، ولكن مرًة أخرى الجميع هنا في إس���رائيل يريد إعادة جثث جنودنا 

بغزة".

أبو شهال يلتقي وزيًرا 
إسرائيلًيا بوساطة ألمانية

»إسرائيل« تسرع 
إجراءات نقل السفارة 

األميركية للقدس
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ب�شرة خري
ولم تكن الثمانيني���ة أم حامد بكرون بعيدة عن تلك 
االس���تعدادات، فلم يمنعها كبر سنها ومرضها من 
االصرار على المشاركة في المسيرة، اذ جهزت ثوبها 
وكوفيتها، وامتش���قت عكازها الخشبي، مؤكدة على 
مشاركتها في المسيرة واالقامة في المخيم، لتحقق 
حلمها بالعودة لقريتها الفلس���طينية " بئر الس���بع" 
التي مازالت راس���خٍة في قلبها وعقلها حتى مع مرور 

سبعين عامًا على التهجير.
وتقول بكرون ل�"االستقالل":" الحياة في بئر السبع كانت 
بس���يطة ولها طعم مختلف والخير فيها كتير، أهلها 
طيبين معروفين بالكرم يحبون بعضهم، يتش���اركون 
في كل كبي���رة وصغير يخافون عل���ى بعض، بيوتها 
صغيرة من القش والطين لكن ال نبدلها بقصور الدنيا"

وتتابع بحرق���ة: " اللي تهجر من أرضه بالغصب وذاق 
العذاب بكل أش���كاله، واللي ش���اف أرضه قبال عينه 
والعدو يدمر فيها ويس���رق خيرها وهو نفسه يلمس 
ترابها، كيف بدو ينساها؟ كيف ما يتمني أنه يرجع 
الها؟"، مس���تدركة: "تركنا كل ما نملك بالقرية المال 
والذهب والمواشي والمالبس ما أخدنا معنا إال مفتاح 
الدار، ظانين أن نرجع بعد أس���بوع لكن لليوم ما رجعنا 

ونفسنا نرجع لها". 
وأضافت:" فرحنا كتير لما أعلنوا عن مس���يرة العودة 

ألنها ممكن تكون بش���رة خير ونرجع على بالدنا، كان 
المف���روض من س���نوات طويلة عملوا هيك مس���يرة 
ونصبوا الخيام على الحدود لحتى ما نس���مح لليهود 

يتوغلوا في بالدنا ويحرقوا قلوبنا".
وأك���دت بكرون، أنه���ا نصبت وعائلته���ا خيمة على 
الحدود الش���رقية لحي الش���جاعية وانها ستشارك 
بمسيرة العودة حتى وإن اضطرت للذهاب إلى الحدود 
بواسطة كرسي متحرك، قائلة: " بدي أشارك بالمسيرة 
حتى لو اخذوني على كرسي متحرك، ألنه هادي أرضنا 
ال نتن���ازل عنها و ال نقبل ببديل الها، س���نعود اليها 

بالقوة كما هجرونا منها بالقوة". 

طريق العودة
" خيم���ٌة بيضاء تش���به أم���الك الُمرحلي���ن يعلوها 
علم فلس���طين على ابتع���اد 700 متر م���ن األراضي 
الفلس���طينية المحتلة، تزينها الفت���اٌت ُكتب عليها 
شعارات العودة، ونيران مش���تعلة أمام بابها لقضاء 
حوائج التدفئة وطهي الطعام"، هكذا يبدو مش���هد 
خيمة العودة التي أقامها الحاج محمود بارود) 60عامًا( 

منذ عدة أيام للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى.   
ويرى بارود، أن مس���يرة الع���ودة الكبرى طريق جديد 
يسلكه الشعب الفلسطيني من أجل استرداد أراضيه 
المس���لوبة، وتعد من أكبر مالحم المقاومة الش���عبية 

المطالب���ة بالحرية والعودة الى الديار وانهاء االحتالل 
الجاثم فوق األراضي الفلسطينية المحتلة. 

وقال بارود ل�"االستقالل": " نحن كفلسطينيين بحاجة 
ماسة في هذا الوقت إلى مثل هذه المسيرات المطالبة 
بالعودة وهذا النوع من المقاومة الش���عبية أكثر من 
أي وقت مضى، نظرًا للظروف الس���يئة التي نعيشها 
في ظّل االنهيار االقتصادي والمناكفات السياسية، 
ومحاولة أمريكا وإسرائيل اس���تغالل هذا الوضع من 
أجل تمرير صفقة القرن التي ُتس���قط حق الالجئين 
في العودة وتوطينهم في حدود دولة جديدة، فهذا 
كله يتطلب من الشعب الفلسطيني، عمل خطوة قوية 

إلبطال تلك المخططات". 
وعن اصرار بارود على المش���اركة في المسيرة برفقة 
عائلته كبارًا وصغارًا، قال: " سنش���ارك بالمسيرة من 
أجل إيصال رس���الة لقادة االحتالل الذين راهنوا يومًا 
عل���ى أن الكبار يموتون والصغار ينس���ون، أننا مازلنا 
متمسكين بأرضنا وصغارنا اليوم يكبرون ويتمسكون 
أكثر ب���األرض وبتاري���خ أجدادهم، وس���يقفون لكم 

بالمرصاد حتى يستردوا كل شبر من بالدهم".

خيام العودة 
في حي���ن، بدا الحاج أبو على س���الم )72 عاما( مفعمًا 
بالحيوي���ة واألم���ل، حين أق���ام خيمته مع عش���رات 

المواطنين الذين أرادوا تسطير تاريخ مسيرة العودة، 
خاصًة بهذه المرحلة المفصلية والتي اشتدت فيها 
وطأة المخططات االسرائيلية لتهويد القدس وسلب 

الحقوق الفلسطينية. 
واعتبر سالم خالل حديثة ل�"االستقالل"، أن مسيرات 
الع���ودة خطوة واثقة بطريق العودة وس���د منيع أمام 
صفقة الق���رن المنوي تنفيذها، حيث س���يعلن من 
خالله���ا الالجئون رفضهم ألي وط���ن بديل، كما يرى 
بها أم���اًل الختراق الحصار المفروض على غزة كونهم 
سيوصلون رسالة إلى االحتالل والعالم أجمع، أن جزءًا 
مهمًا من مش���اكل غزة االقتصادي���ة مرهون بعودة 
الالجئي���ن إلى بالدهم وممتلكاتهم وهو ما س���يضع 
الُمحاِصرين تحت ضغط، من أجل التخفيف عن أهالي 
القطاع أو احتمال االنفجار البشري المرتقب من الناس 

المعتصمة على حدود بالدها.
وقال :" االحتالل يحاول أن يبث الخوف في قلوبنا من 
خالل تهديداته المس���تمرة وقواته المنتش���رة على 
الحدود الفاصلة كي يردعنا عن المشاركة في المسيرة، 
لكننا شعب قوي وصامد ال ٌترهبنا تهديداته وسنبقى 

مستمرين في التخييم حتي ننال حقوقنا".
وأضاف: " قبل 70 عامًا نصب أجدادنا خيام التهجير 
والتش���ريد،  فلي���س بعي���دًا أن تكون الخي���ام التي 

نصبناها اليوم خيام العودة". 

غزة/ دعاء احلطاب: 
كلما كرب الفل�شطيني زاد مت�شكه باأر�شه 

وت�شاعف حنينه للعودة اإليها، فبعد عقود 
طويلة من التهجري واملعاناة، رافق الكبار 

ال�شغار يف م�شرية عودة جديدة، اأعلن مطلقوها 
اأنها بداية حتقيق احللم نحو الرجوع للوطن 

امل�شلوب. ومع قرب انطالق م�شريات العودة 
الكربى حر�ص كبار ال�شن على امل�شاركة فيها 

اأكرث من ال�شباب؛فجهزت الن�شاء اثوابها 
املزخرفة بخيوط احلرير الفل�شطينية، بينما 
اأم�شك الرجال امل�شنون مبفاتيح العودة مت�شكًا 
بحق العودة.  ومتثُل م�شرية »العودة الكربى« 

املقرر انطالقها يوم غٍد اجلمعة باجتاه احلدود 
الفا�شلة بني الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة عام 
1948و قطاع غزة، ردًا �شعبيًا فل�شطينيًا على 
�شفقة القرن، وقرار الرئي�ص الأمريكي دونالد 

ترامب اإعالن مدينة القد�ص عا�شمة لالحتالل 
الإ�شرائيلي، وذلك كخطوة عملية ملواجهة 
م�شل�شل ت�شفية الق�شية الفل�شطينية الذي 

يت�شارع يف ظل تواطوؤ دويل.

حنين للبالد

مسيرة العودة.. تحيي األمل في نفوس كبار السن

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي أمس األربعاء، 
فرض الحصار الت���ام على الضفة الغربية المحتلة 
ا من س���اعات منتصف  وإغالق معابر قطاع غزة بدًء

ليل اليوم الخميس.
وج���اء أن ف���رض اإلغالق الش���امل عل���ى األراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 67 يأتي بموجب "تقييم 
أمني لألوضاع" وبمصادقة المس���توى السياس���ي 

اإلسرائيلي.
وذكر الجيش أن اإلغالق التام س���يظل قائمًا حتى 
س���اعات منتصف ليل الس���بت - األح���د الموافق 

السابع من نيسان/أبريل، وبما يتناسب مع تقييم 
األوض���اع. وادع���ى االحتالل أنه خ���الل هذه المدة 
سيسمح للحاالت اإلنسانية والطبية واالستثنائية 
فقط بالخ���روج، وبمصادقة من يس���مى منس���ق 
عمليات حكومة االحتالل في األراضي الفلسطينية 

المحتلة.
ومن المقرر أن تش���هد الضف���ة الغربية المحتلة 
وقطاع غزة فعاليات غير مسبوقة في إطار مسيرات 
الع���ودة، وذلك قرب الس���ياج األمن���ي على حدود 
القط���اع وفي مناط���ق التماس بالضف���ة الجمعة 

المقبلة.

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الصحة في قطاع غزة امس األربعاء، 
عن رف���ع حالة الجهوزية واالس���تعداد في كافة 
مرافقها الصحية اس���تعدادًا لمس���يرة العودة 

الكبرى.
وأوضح أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، 
أن الوزارة رفعت حالة الجهوزية واالستعداد في 
المستشفيات والمراكز الصحية والنقاط الطبية 
في محافظات قطاع غزة لمواكبة فعاليات مسيرة 

العودة التي ستنطلق الجمعة المقبلة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / جالل ابراهيم علي شقليه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم       
905311825  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ابراهيم ساهر ابراهيم القرعان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم       
400598512 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد صبحي يوسف الفيري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
926710625  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

الصحة بغزة ترفع 
جاهزيتها واستعدادها 

لمسيرة العودة

يبدأ من مساء اليوم 
االحتالل يعلن إغالقًا كامال

 للضفة والقطاع بـ »عيد البيسح«
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مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

من يصل »تساليم« يمكنه أن يصل إلى تل أبيب

عمليات تسلل بعض الش����بان واختراقهم للحدود 
ونجاحه����م في اختراق الج����دار والدخول إلى داخل 
أراضي ال����� 48، في ه����ذه الظروف الت����ي يصفها 
رئي����س أركان الجيش اإلس����رائيلي غادي ايزنكوت 
بالمتفجرة، وف����ي ظل ما ُيكتب وُينش����ر وُيفترض 
عن اس����تعدادات أمنية كبيرة واس����تنفار من قبل 
االحتالل على الحدود؛ تعتبر ضربه كبيرة لمنظومة 
األمن االحتاللية، وتكشف إخفاق وفشل الجيش في 
تأمين الحدود، وتظهر عجزه، وتضرب حالة الشعور 

باألمن لدى المستوطنين في الصميم.
عملية التسلل األخيرة - التي نجح فيها ثالثة شبان 
م����ن رفح بالوصول حتى »كيبوتس تس����اليم« الذي 
يبعد قرابة عش����رين كليو متًرا عن ح����دود القطاع، 
مسلحين بقنبلتين وس����كين، حيث مروا بطريقهم 
الطويلة على أكثر من مس����توطنة - أشعلت الكثير 
من األضواء الحمراء لدى الجيش، ووصلت إلى درجة 
الفضيحة، مّما جعل وزير الجيش أفيغدور ليبرمان 
يطالب بتش����كيل لجنة تحقيق تق����دم له خالصة 
نتائجها في غض����ون يومين، واأله����م أنها بددت 
حالة الشعور باألمن لدى المس����توطنين، وكان من 
نتائجها األولية أن ألغت بعض المس����توطنات، بما 
فيها »كيبوتس تساليم« البعيد، دعوة أصدقائهم 
لمش����اركتهم احتفاالت عيد الفص����ح، على خلفية 
حادثة التس����لل وم����ا أثارته من هواج����س ازدادت 

حدتها على خلفية مسيرات العودة.
وصول المتسللين إلى »كيبوتس تساليم« مزودين 
بأدوات قتالية بس����يطة وع����دم قيامهم بتنفيذ أي 
عملية، أثار الكثير من التس����اؤالت حول دوافعهم، 
الكات����ب ف����ي »واي نت« العبرية رون بن يش����اي لم 
يستبعد الدافع المعيشي، إلى جانب الدافع األمني. 

وعن الدافع األمني واالثار المترتبة على عملية التس����لل 
كتب:

»االحتم����ال اآلخر هو ان المتس����للين الثالثة أرس����لتهم 
التنظيمات الفلس����طينية لكي يقلقلوا الش����عور باألمن 
لدى س����كان غالف غزة، وليضروا - وبشكل مخٍز - بشرف 
جنود الجيش اإلسرائيلي الذين يحرسون الجدار الفاصل 
مع غزة؛ وهذا يعني أن حماس أو الجهاد اإلس����المي أو أي 
تنظيم فلس����طيني آخر أراد أن ينفذ عملية لكي الوعي، 

والتي سترد عليها إسرائيل باعتدال نسبي«.

اإخفاق خطري يف الدفاع عن احلدود
فليكن دافع المتس����للين أيًا كان، فف����ي جميع األحوال 
يش����ير الحدث إلى إخفاق خطير ف����ي الدفاع عن الحدود 
وس����كان النقب الغربي، تسلٌل من هذا النوع ال ينبغي أن 
يحدث ألنه يعرض للخطر الحقيقي والمباشر ليس فقط 
س����كان النقب الغربي؛ وإنما أيًضا سكان دولة إسرائيل 
كلها. من وصل إلى »تساليم« يمكنه أن يصل أيًضا إلى 
تل أبيب دون صعوبة خالل س����اعات، ثالث قنابل يدوية 
وس����كين يمكنها أن تس����قط ضحايا مثل عبوة متفجرة 
كبيرة؛ لذلك المهم اآلن دراس����ة: كيف حدث ذلك؟ ومّم 

نبع اإلخفاق؟
»الش����اباك« والجيش اإلس����رائيلي ما يزاالن يحققان مع 
المتس����للين، ولكن ُيمكن ومن اآلن استخالص سيناريو 
مقدر بأنه كان بإمكان الثالثة الوصول إلى عمق إسرائيل. 
يبدو ان الثالثة راقبوا طوال م����ا يكفي من الوقت الجدار 
الفاصل في المنطقة الواقعة شمال غرب رفح، المراقبة - 
التي تمت عن بعد عدة أمتار - كشفت في نهاية المطاف 
قناة حفرتها مي����اه األمطار تحت الجدار الفاصل أو مكاًنا 
في الجدار نفس����ه  وتضرر بصورة أو بأخرى بس����بب حالة 

الطقس.

أدوات قطع المعادن التي بحوزة المتسللين الثالثة كانت 
مجرد »قّطاعات« صغيرة، تس����تخدم بشكل عام من قبل 
الكهربائيين، وُيمكن ان تقطع بها أس����الك معدنية غير 
س����ميكة. في الثغرة التي دخلوا منها لم يوجد إال سلك 
واحد تم قطعه، لكن قطع هذا الس����لك كان كافًيا على ما 
يبدو ليسمح لشخص بالغ بأن يمر من خالل الثغرة، الجدار 
- ورغم أنه أصدر إن����ذاًرا، وقفزت القوات إلى المكان قبل 
بزوغ الفجر بوقت قليل - إال أن الجنود لم يميزوا تس����لاًل، 
سواء بس����بب كون اإلشارة التي أرسلها الجدار كانت في 
مكان بعيد عن الثغرة أو بس����بب كون الثغرة صغيرة ولم 

يروها.
يجب القول بأنه في تل����ك الليلة كان ضباب كثيف في 
منطقة قطاع غزة، وفي التنظيمات الفلسطينية يقومون 
بعمليات تس����لل ليلية كهذه، والت����ي تجد فيها أدوات 
المراقبة ورصد الجدار التابعة للجيش اإلسرائيلي صعوبة 
في تعقب األش����خاص الذين يقتربون من الجدار إلى أن 
يقترب����وا منها تماًما، وحينها أيًض����ا ال يميزونهم دائًما 
ف����ي الضباب الكثيف. الس����ؤال الذي يجب على الجيش 
اإلس����رائيلي أن يرد عليه هو فيم����ا إذا كانت القوة التي 
اس����تدعيت إلى الجدار إثر اإلنذار فحصت بدقة س����بب 
اإلن����ذار. لفترات متقاربة جًدا، تحدث إنذارات على الجدار 
نتيجة احتكاك حيوانات ليلية أو ريح ش����ديدة، وأحياًنا 
ألنهم في التنظيمات الغزية يختبرون يقظة القوات من 

خالل إلقاء حجارة صوب الجدار.
ف����ي هذه األيام، يتواصل بناء العائق على حدود القطاع، 
والذي يفترض أن يقطع - من خالل سور وجدار من تحت 
وفوق األرض - أي محاولة للتس����لل؛ هذا العائق بني منه 
اآلن بضع����ة كيلو مترات، وفي المقاطع التي لم يش����رع 
فيها بالبناء بعد ما يزال هناك قدرة على التسلل بطريقة 
سهلة كفاية إلى أراضي إسرائيل، رغم ان الجدار يعرف 

كيف يتعقب سريًعا نسبًيا تسلالت كهذه ويضبط 
المتسللين.

هذا كله حدث بعد أن تس����للت خلية مماثلة نهاية 
األسبوع، وخّربت بس����هولة آلية هندسية عسكرية 
كانت تعم����ل على الجدار، وعندما س����معوا أصوات 
الدبابات التي اس����تدعيت من أجلهم ف����روا وعادوا 
من خالل الثغ����رة في الجدار عائدي����ن إلى القطاع. 
ليس في األمر مصادفة، ففي الفترة الحالية تحاول 
حماس استعراض قدراتها على اإلضرار بإسرائيل 
م����ن أجل اس����تدعاء ال����رأي العام العرب����ي والدولي 
لمس����اعدتها على الخروج من العزلة والتغلب على 
األزمة االنسانية في القطاع، في الجيش اإلسرائيلي 
يعرفون ذلك؛ ولذلك كان يجب أن يرفعوا إلى الحد 
األقصى مجهود رصد الجدار ومنع حدوث مثل هذه 

التسلالت.
رغ����م صحة القول بأنه ال يوجد وس����يلة عس����كرية 
دفاعي����ة أو هجومي����ة ال يمكن التغل����ب عليها إذا 
خصصت له����ذا ما يكفي من المجه����ود واألدوات، 
إال ان سهولة تس����لل الثالثة ال تدل على استخدام 
أدوات أو مجه����ود مخصص، وإنما تدل على حقيقة 
كون الجدار الفاصل في القطاع ليس محصًنا بشكل 
صحيح، وفي ظل ما س����يحدث فيما بعد في الفترة 
القريبة القادمة. لكي يستخلص الجيش اإلسرائيلي 
االستنتاجات، هناك أساليب فحص وتكرار الفحص 
من خالل عاملين مختلفين من أجل التأكد من وجود 
إشارات تس����لل ال تستبعد بهذه الس����هولة، وإنما 
تفحص وتفحص ثانية، تقوم بخطوات أخرى لكي 
تسمح لسكان غالف غزة بالشعور باألمان، فالشعور 
باألمان لدى اإلسرائيليين من سكان المنطقة هو أمر 

مهم كأهمية األمن نفسه تقريًبا.

في العام 1993م تم التوصل إلى إعالن المبادئ الفلس���طيني »اإلس���رائيلي« الذي 
عرف باتفاق أوس���لو، وعن موقع القدس في اتفاق أوسلو فقد كانت المدينة ضمن 
الموضوعات التي تم تأجيلها إلى مفاوضات الوضع النهائي ليتم بحثه فيه، حيث 
ورد في المادة الرابعة من اإلعالن أنه تم استثناء الشطر الشرقي من القدس المحتلة 

عام 1967 من المناطق الخاضعة لسيادة السلطة الفلسطينية.
ازداد عدد المدارس التابعة لسلطات االحتالل عما كانت عليه قبل اتفاق أوسلو بأربع 
م���دارس في حين انخفض عدد المدارس الخاصة إلى 32 مدرس���ة بعد أن كان 56 
مدرس���ة مع بروز المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية التي أوكل 
اإلش���راف عليها لدائرة األوقاف وذلك بعد أن ق���ررت حكومة االحتالل العام 1997 

فرض برامجها على المدارس العربية في شرق القدس المحتلة.
 رفضت الس���لطة الفلسطينية موضوع إحالة إش���راف بلدية القدس على التعليم 
ش���رق القدس باعتبار أن هذه القضية تربوية وال يجوز تدخل البلديات فيها، حيث 
ال يتدخل في امتحان ش���هادة الثانوية العامة رؤساء بلديات في نابلس أو جنين أو 
خان يونس. رًدا على هذه اإلجراءات »اإلسرائيلية« أصدرت شبكة المنظمات األهلية 
الفلسطينية بياًنا جاء فيه: إن القرار »اإلسرائيلي« يعد منعطًفا خطيًرا في مسلسل 
تهويد القدس وتغيير معالمها وطابعها العربي ومن ش���أن تنفيذه أن يؤدي إلى 
هجرة آالف الطلبة م���ن المدينة. كانت مجمل القرارات التي جاء فيها البيان رفض 
القرار »اإلسرائيلي« بفرض نظام التعليم اليهودي على مدارس القدس باعتباره قراًرا 

غير ش���رعي، وبشكل خاص امتحان البجروت »اإلسرائيلي« الذي يعني إعادة العمل 
بمنهاج »إس���رائيلي«. كذلك العمل بكل الوس���ائل على عقد امتحانات التوجيهي 
»الثانوي���ة العام���ة« في القدس ولي���س خارجها مهما كان���ت الضغوطات. رفض 
مبدأ الوصاية على ش���ؤوننا التربوية والتعليمية ف���ي مدينة القدس المحتلة ومن 
حقنا إرجاع العصمة التخاذ القرار التعليمي لمؤسس���اتنا التعليمية التي أغفلتها 
حكومة »إس���رائيل« في أعقاب حرب يونيو/ حزيران ع���ام 1967م. وعدم االعتراف 
بقانون 564 لعام 1969م الذي يمنح السيطرة  لوزارة المعارف »اإلسرائيلية« ودوائر 
بلدية القدس على شؤون التعليم العربي لمدينة القدس العربية وفرض مناهجها 

التعليمية على مدارسها.
وفي العام الدراس���ي 1999/ 2000م عملت س���لطات االحتالل على فرض المنهاج 
»اإلس���رائيلي« على 34 مدرسة في القدس المحتلة تخضع إلشراف دائرة المعارف 
في بلدي���ة أولمرت وقد قررت البلدية كخطوة أولى حصر جميع الكتب التي تدّرس 
في مدارس���ها بمطابع خاصة داخل الكيان »اإلس���رائيلي«،  إذ تزامن في عام 2000 
تدريس المنهاج الفلس���طيني في مدارس القدس غي���ر التابعة لبلدية االحتالل 
وكذل���ك في المدارس الخاصة، فج���اءت محاوالت من قب���ل وزارة التربية والتعليم 
اإلس���رائيلية للحيلولة دون قيام الس���لطة الوطنية الفلس���طينية بوضع شعارها 
بع���د الطباعة والتغيير في بعض المفاهيم، وحذف كلمة فلس���طين أينما وجدت 
واس���تبدالها بكلمة )إس���رائيل( وكذلك حذف كل ما يتعلق بالهوية الفلسطينية 

واألمة العربية.
ماتزال هذه المحاوالت اإلس���رائيلية ألس���رلة المناهج مستمرة حتى اللحظة، ففي 
العام 2016 مارست وزارة المعارف اإلسرائيلية ضغوطات لتطبيق منهاج البجروت 
على جميع مدارس القدس العربية التابعة لبلدية االحتالل، وحاولت بلدية االحتالل 
في القدس قبل بدء العام الدراسي الحالي إغراء المدارس، »بترميم المدارس مقابل 
تدريس المنهاج االسرائيلي«، فخالل توزيع الميزانيات للعام الدراسي أقر »المكتب 
المختص بش���ؤون القدس« في الحكومة اإلسرائيلية مبلغ 20 مليون شيكل، لدعم 
ترميم المدارس في المدينة التي تدرس المنهاج اإلس���رائيلي، إضافة إلى شطب 
شعار الس���لطة وبعض الصفحات والدروس من المنهاج الفلسطيني المقرر الذي 

يدرس في مدارس المدينة.
ارتفع عدد الطلبة المقدس���يين الذين يدرس���ون المنهاج اإلسرائيلي خالل العام 
2016 بعد قرار وزارة المعارف إلى 3500 طالب وطالبة بعد أن كان عددهم في العام 
الدراس���ي 2013 ، 1350 طالًبا وطالبة. أما إحصائية العام 2017 فتشير إلى ازدياد 

أعداد الطلبة لتصل إلى 3744 طالًبا وطالبًة.
وال ت���زال حكومة االحتالل »اإلس���رائيلي« حتى يومنا هذا تل���وح بفرض مناهجها 
التعليمي���ة في المدارس العربية في مدينة الق���دس هادفة من وراء ذلك كله إلى 
تعمي���م العدمية القومية في مجاالت االنتماء للقيم التراثية والحضارية والوطنية 

العربية.

التعليم في القدس بعد اتفاقية أوسلو ومحاولة أسرلته
ياسمين مسودة – القدس المحتلة
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أعلن أنا المواطن / جهاد سالم محمد ابو عيادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)913040234( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / شوق أحمد رزق حسب الله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
802188797   فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / صابرة مصطفى يوسف غانم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405435371( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / هيجر حسين عبد الله المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
804324259   فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / هبة حسن محمد االدهم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
800113813   فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطن / محم���د عبد الج���واد محمود أبو 
العي���ش عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )921168514( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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في تغريدة »تويترية« مثيرة، أعلن دونالد ترامب إقالة هربرت مكماس���تر، 
مستش���ار األمن القومي، وتعيين جون بولتون بداًل منه. وألن المستش���ار 
الجديد لألمن القومي األميركي، والذي يفترض أن يتس���لم مهام منصبه 
رسميًا اعتبارًا من 9 نيس���ان )أبريل( المقبل، كان وال يزال شخصية مثيرة 
للجدل، يتوقع أن يش���كل تعيينه، في مث���ل هذا الموقع الخطير، منعطفًا 
جديدًا في سياسة خارجية أميركية، يعتقد على نطاق واسع أن بوصلتها 
تتجه من اآلن فصاعدًا نحو مزيد من التشدد في معالجة الملفات الساخنة، 
خصوصًا ملف البرنامج النووي لكل من إيران وكوريا الشمالية وملف الصراع 
العربي اإلسرائيلي، بل وليس من المستبعد أن تصبح هذه السياسة أكثر 
مياًل العتماد الوس���ائل العس���كرية وأدوات القوة الخشنة بدياًل للوسائل 

الديبلوماسية وألدوات القوة الناعمة.
ينتم���ي جون بولتون إل���ى اليمين المتطرف وله تاريخ حافل بالمش���اركة 
في الحياة السياس���ية والفكرية للواليات المتحدة األميركية. فقد س���بق 
لبولت���ون أن تولى مناصب رس���مية رفيعة ف���ي إدارات أميركية مختلفة، 
خصوصًا في وزارتي الخارجية والعدل، وكان عضوًا نش���طًا في الكثير من 
مؤسس���ات المجتمع المدن���ي، خصوصًا ذات الطابع الفكري والسياس���ي، 
حيث عمل باحثًا في عدد من مراكز التفكير ذات التوجه اليميني كما عمل 
معلقًا سياس���يًا في محطة »فوكس نيوز« التلفزيونية، واشتهر بمواقفه 
السياس���ية والفكرية المتطرفة، وتورط في أنشطة سرية وتآمرية كثيرة، 
س���رعان م���ا تحّولت إلى فضائح مدوية عقب كش���ف النق���اب عنها، بدءًا 
بصفقة األسلحة السرية المعروفة باس���م »إيران– كونترا« والتي انفجرت 

إبان الحرب العراقية اإليرانية في بداية ثمانينات القرن الماضي، وانتهاًء 
بفضيحة »ش���ركة كمبردج أناليتيكا« المتهمة باالستخدام غير األخالقي 
للمعلومات الخاصة ببعض ش���بكات التواصل االجتماعي، وهي الفضيحة 
التي تم كش���ف النقاب عنها منذ أيام قليلة وال تزال أصداؤها تدوي حتى 
اآلن. لعب بولتون دورًا رئيس���ًا إلقناع إدارت���ي بوش األب واالبن على تبني 
مواقف متش���ددة إزاء العراق، وكان في مقدم المطالبين باستخدام القوة 
العسكرية إلسقاط وإزاحة نظام صدام حسين، والمروجين ألكاذيب ادعت 
استمرار صدام في محاوالته الرامية للحصول على أسلحة دمار شامل، حتى 
بعد انس���حابه من الكويت وخضوع كل ش���بر في بالده لتفتيش متواصل 
من جانب الوكاالت الدولية المتخصصة )قصة »عجينة اليوروانيوم« التي 
قي���ل أن صدام حاول ش���راءها من النيجر(، وكان وال ي���زال أيضًا في مقدم 
الرافضين لتسوية القضية الفلس���طينية على أساس حل الدولتين ومن 
أشد الداعمين لسياسة اليمين اإلسرائيلي المتطرف بقيادة نتانياهو، ومن 
أشد المعارضين للنظام الحاكم في كل من إيران وكوريا الشمالية والداعين 

لتغييرهما بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك القوة العسكرية.
ومن المعروف أن جون بولتون يش���عر بازدراء وكراهية شديدين تجاه األمم 
المتح���دة ويرى أن هذه المنظمة ال تقوم بأي دور مفيد في المجتمع الدولي، 
واش���تهر بعبارة ذاع صيتها كثيرًا في ما بعد يؤكد فيها أن »هدم عش���رة 
طوابق من مبنى األمم المتحدة لن يؤثر كثيرًا على حالة النظام الدولي الذي قد 
يصبح من دونها أفضل«. كان بولتون قد توارى نسبيًا عن الساحة السياسية 
وعن مراكز التأثير الفكري والسياسي، خصوصًا طوال فترتي إدارة أوباما، لكن 

ما إن فاز ترامب في انتخابات 2016 حتى عاد بهمة إلى بؤرة األضواء، بل وتم 
ترش���يحه وزيرًا للخارجية في بداية عهد اإلدارة الحالية، وهو ما أشارت إليه 
في حينه تقارير صحافية كثيرة، ومع ذلك اختلفت اآلراء حول األسباب التي 
دعت الس���تبعاده في ذلك الوقت. فمن قائل إن هذا االس���تبعاد تم ألسباب 
موضوعي���ة تتعلق برغبة اإلدارة األميركية الجديدة في تهدئة مخاوف قوى 
داخلية وخارجية، كانت تخش���ى من العواقب المحتملة لش���خصية ترامب 
المتطرفة والمثيرة للجدل، خصوصًا أنه اش���تهر بعدم القدرة على التحكم 
في مش���اعره ونزواته أو ضبط ردود أفعاله، األمر الذي دعا في البداية إلشراك 
مجموع���ة من العقالء من أمثال تيلرس���ون وماتس وغيرهم���ا، ومن قائل إن 
استبعاده يعود ألسباب ذاتية تتعلق بش���اربه األبيض الكثيف الذي قيل 
إنه يثير فزع ترامب! لذا من الطبيعي أن تثير عودته بهذه القوة إلى المشهد 
السياسي من جديد، وفي هذا التوقيت بالذات، تكهنات عدة، بعضها يرجح 
كفة العامل الخارجي وبعضها اآلخر يرجح كفة العامل الداخلي. فمن قائل إن 
هذه العودة تعكس حرص ترامب على تضييق الخناق على كوريا الشمالية 
وإيران، ومن قائل إنها ليس���ت سوى وسيلة للهروب من حصار فرضته عليه 
قوى الدولة األميركية العميقة، وهو حصار يبدو واضحًا أنه بدأ يضيق حوله 
ويه���دد بتنحيته في نهاية المطاف. فما الذي يمكن إلدارة ترامب أن تقوم 
به حين يعهد لرجل مثل بولتون أن يمسك بملفات األمن القومي األميركي؟ 
الواقع أن تعيين بولتون مستشارًا لألمن القومي األميركي جاء كخطوة تبدو 
مرتبطة عضويًا بتغييرات أخرى عميقة طرأت على التش���كيل األولي إلدارة 
ترامب، ربما كان أكثرها أهمية تلك التي أدت أخيرًا إلى إقالة تيلرسون وزير 

الخارجية وتعيين مايك بومبيو رئيس االس���تخبارات الس���ابق بداًل منه. إذ 
تش���ير هذه التغييرات إلى أنه لم يبق من معتدلين في التش���كيل الحالي 
إلدارة ترامب سوى جيمس ماتيس وزير الدفاع والذي يتنبأ البعض بأن أيامه 
في هذه اإلدارة باتت معدودة أيضًا. لذا تبدو إدارة ترامب في المرحلة الحالية 
أقرب ما تكون إلى »حكوم���ة حرب« مكلفة بالتعامل بأقصى قدر من الجدية 
والحزم مع ملفات شائكة يبدو أن موعد حسمها يقترب بسرعة، في مقدمها 
ملفا كوريا الش���مالية وإيران. أما بالنسبة إلى إيران فاألمر يبدو مختلفًا تمامًا. 
فرغم أن البرنامج اإليراني، الصاروخي والنووي على السواء، لم يصل بعد إلى 
درجة التطور نفس���ها التي وصل إليها البرنام���ج النووي والصاروخي لكوريا 
الشمالية، إال أن دخول العامل اإلسرائيلي على خط المواجهة مع إيران يدفع 
الوالي���ات المتحدة نحو المبالغة إلى حد التهوي���ل في إدراك مدى خطورته 
كمصدر لتهديد األمن. وس���بق لي أن أش���رت في أكثر من مقال نش���ر في 
هذا المكان إلى أن التصعيد األميركي مع كوريا الش���مالية س���يأخذ منحى 
لفظي���ًا ودعائيًا، أما التصعيد مع إيران فس���وف يأخذ منحى آخر تمامًا، وربما 
يفضي في نهاية المطاف إلى مواجهة عسكرية. لكل هذه األسباب، أجدني 
أكثر مي���اًل لالعتقاد بأن تعيين بولتون مستش���ارًا لألمن القومي األميركي، 
خصوصًا عقب تنحية تيلرسون وتعيين بومبيو وزيرًا للخارجية، بمثابة خطوة 
تصعيدية تس���تهدف إيران، وليس كوريا الشمالية، وربما تنتهي بتوجيه 
ضربة عس���كرية ليس إليران فقط وإنما قد تش���مل حركت���ي »حزب الله« و 
»حماس« أيضًا. لذا أعتقد أن الحرب المقبلة، والتي قد تكون أقرب مما نتوقع، 

ستكون إقليمية وستشن لحساب إسرائيل وبمشاركتها أيضًا.

د.حسن نافعة داللة بولتون مستشارًا لألمن القومي

أجــراس العــودة 
حتمــًا ستقــرع

مع اقتراب الذكرى الس���بعين للنكب���ة، وفي خضم التجهيز 
لفعاليات مس���يرة العودة الكبرى، نتذك���ر ُأغنية فيروز عن 
العودة التي غنتها عام 1966 وقالت فيها: » اآلن اآلن وليس 
غدًا.. أجراس العودة فلُتقرع« ُمعّبرة عن األمل الكبير الذي كان 
يسكن الالجئين الفلسطينيين بالعودة المؤكدة إلى الوطن 
والرج���وع القريب إل���ى الديار، وهذا األم���ل اليقيني بالعودة 
أكده هارون هاشم رشيد في إحدى قصائده قائال: »عائدون 
عائدون إننا لعائدون.. فالحدود لن تكون والقالع والحصون.. 

فاصرخوا يا نازحون إننا لعائدون«. 
ولم يس���تمر هذا األمل طوياًل فقد أجهضته النكس���ة عام 
1967 عندما ضاعت بقية فلسطين لتصبح )إسرائيل( فضاع 
ُحل���م العودة للوطن وتبدد األمل في الرجوع إلى الديار وخيم 
الي���أس على الالجئين وتحّول حلمهم إلى كابوس جعل نزار 
قباني يعتذر إلى فيروز مش���ككًا في العودة فكتب قصيدة 
ُيعّبر فيها عن ذلك الشعور اليائس قال فيها : »عفوًا فيروز 
ومعذرًة.. أج���راس العودة لن ُتقرع«. إال أن نزار قباني لم يكن 
يعلم أن حال العرب س���يزداد سوءًا بعد عقوٍد من الزمن على 
النكبتين، هذا الواقع الس���يء صّرح به تميم البرغوثي قائال : 
»عف���وًا فيروز ونزار فالحال اآلن ه���و األفظع... إن كان زمانكما 

بشعًا فزمان زعامتنا أبشع«. 
وم���ع كل ذلك اليأس  من العودة إلى فلس���طين، إال إن حجم 
األمل بالعودة أكبر من���ه، والحديث عن األمل هنا ليس مجرد 
أمل مبني على عاطفة الحنين للوطن أو مجرد ُحلم بعيد المنال 
أو ُأمنية ال يمكن تحقيقها؛ بل يقينًا مستمدًا من ُسنن التاريخ 
ومعطيات الواقع ومنطق القرآن، فالعودة هنا يقينية وأجراس 
العودة حتمًا سُتقرع، وأصوات المآذن المنادية بالعودة قطعًا 
س���تصدح، وحلم العودة بالتأكيد س���يتحقق كما أنشد عبد 
الكريم الكرمي قصيدته )غدًا سنعود( التي قال في أبياتها : 
»غدًا سنعود واألجيال تصغي.. إلى وقع الخطا عند اإلياب.. مع 

األمل الُمجّنح واألغاني.. مع النسر الُمحّلق والعقاب«. 
وإذا انتقلنا إلى التاريخ لنس���تمد منه إيماننا بيقين العودة 
وقارنا بين نم���وذج االحتالل الصليبي لفلس���طين الذي زال 
ونموذج االحتالل الصهيوني لفلس���طين الذي سيزول حتمًا 
لنرى أوجه الش���به بينهما، فكالهما يرتكزان على ش���رعية 
دينية تزعم أحقيتها باألرض المقدسة )فلسطين(، وكالهما 
مرتبط بمشروع استعماري غربي أكبر ورأس حربة له ويعتبر 
نفس���ه طليعة للحضارة والتقدم، وكالهما احتالل عسكري 
توسعي واس���تيطاني إحاللي وله طبيعة عنصرية، وكالهما 
اعتمد على العنف وإدامة العنف في وجوده واستمرار وجوده 
وعلى ضعف العرب والمسلمين وتفّرقهم في المحافظة على 

كيان���ه... وما يجمعهم أيضًا هو الرفض العربي واإلس���المي 
لش���رعية االحتالل- رغم توقيع اتفاقيات هدنة وس���الم في 
كلتا الحالتين- وهذا الرفض الش���عبي هو كلمة الس���ر التي 
قضت عل���ى الكيان الصليبي، وهي نفس كلمة الس���ر التي 
س���تقضي على الكيان الصهيوني مهما طال الزمان أس���وة 

بالكيان الصليبي. 
أما معطي���ات الواقع الدالة على يقيننا بالعودة فهي عناصر 
الضعف الت���ي بدأت تظهر في الكي���ان الصهيوني ومنها 
تفكك وضع���ف الكيان م���ن الداخل وأن الن���واة العلمانية 
الصهيونية الصلبة التي كانت أساس االستيطان اليهودي 
بدأت تتآكل، وأن المجتمع اإلس���رائيلي تح���ّول إلى أقليات 
سماها رئيس الكيان بالقبائل المختلفة التي ال تتخالط فيما 
بينها وتفضل كل قبيلة أن ترى نفسها وتتجاهل اآلخرين، 
كما أن الميزان الديموغرافي بدأ يميل لصالح الفلسطينيين 
داخل فلسطين التاريخية األمر الذي يقّوض أساس المشروع 
الصهيوني المس���تند إلى مقولة فلس���طين أرض بال شعب 
وهو السبب الذي جعل الكاتب األمريكي اليهودي )بنيامين 
شفارتس( يتنبأ بزوال )إسرائيل( قبل تمكنها من االحتفال 
بالذك���رى المائ���ة لتأسيس���ها، وهو نفس الس���بب إضافة 
للمقاومة التي جعلت رئيس األركان السابق )موشي يعلون( 
يخشى بس���ببها من زوال دولته. وأضاف آخرون عوامل أخرى 
ُتعجل من زوال الدولة العبرية منها عدم قدرتها على شرعنة 
وجودها في اإلقليم واستمرار رفضها عربيًا وإسالميًا وتراجع 

الرواية الصهيونية عالميًا وتآكل قوة الردع لجيشها. 
وأخيرًا وفق منطق القرآن وآياته فإن زوال )إسرائيل( حتمية 
قرآني���ة، وهذا ُيفهم من نص���وص اآليات ومنطقها وروحها 
التي تتحدث في س���ورة اإلسراء التي ُتس���مى أيضًا بسورة 
بني إسرائيل ودون الدخول في التفاصيل فهي تتحدث عن 
إفسادين وعلوين لبني إسرائيل هناك خالف بين الُمفسرين 
على زمان اإلفساد والعلو األول، ولكن ال خالف بين الُمفسرين 
المعاصرين على اإلفس���اد والعلو الثاني الذي نعيش زمانه، 
أو عل���ى األقل فنحن في مرحلة »وإن عدتم عدنا« أي إن عدتم 
إلى اإلفساد عدنا إلى إساءة وجوهكم وتتبير علوكم وتدمير 
إفسادكم، وكال الرأيين يؤديان إلى نفس الفهم وهو أن بني 
إس���رائيل قد جاءوا من كل أنحاء األرض إلى فلس���طين وأن 
دولتهم تعيش إفس���ادًا حقيقيًا عظيمًا وقوة وعلوًا وأنهم 
ق���د ُأمدوا بأموال وبنين وهم أكثر قدرة على الحرب بحبل من 
الناس ودعم ال���دول الكبرى ولم يب���ق إاّل العودة إلى تدمير 
إفس���ادهم بتدمير دولتهم عندما يأتي وعد اآلخرة. وبذلك 

ُيمكن القول بأن أجراس العودة حتمًا سُتقرع. 

    استهداف موكب رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية 
د. رامي الحمد لله في الثالث عش���ر من الشهر الحالي يثير 
كثيرًا من التس���اؤالت ويضع كثيرًا من عالمات االس���تفهام 
حول الجهة التي تقف وراء هذا االستهداف واألهداف التي 
تسعى لتحقيقها، بغض النظر عن المتورطين في التنفيذ 
وع���ن معرفتهم أو عدم معرفتهم بحقيق���ة األهداف التي 

تسعى إليها الجهة المدبرة.
أكثر من طرف يمكن أن يكون خلف هذا االستهداف، خاصة 
وأن الساحة الفلس���طينية يتصارع على أرضها ومستقبلها 
عدد ال بأس به من تلك األطراف سواء كانت محلية أو إقليمية 
أو دولي���ة، حيث إن لكل طرف منه���ا مصالحه الخاصة التي 
يهدف لتحققها عبر البوابة الفلسطينية، وبالتالي ال يمكن 
استبعاد أحد من تلك األطراف، وفقط التحقيقات هي التي 
س���تثبت وتؤكد صف���ة وعنوان الطرف المس���ؤول عن ذلك 

االستهداف.
أيا كان الذي يقف وراء تدبير ذلك االس���تهداف فإنه عميل 
صهيوني بامتياز ألنه يحقق األهداف التي يس���عى إليها 
الكي���ان الصهيوني لتطبيق رؤيته االس���تكبارية اإلجرامية 
بخصوص القضية الفلس���طينية، ومن ه���ذه األهداف: أوال: 
القضاء على كل فرص نجاح المصالحة بين قطبي الس���احة 
الفلس���طينية ) فتح وحماس  )والتي ترعى جوالتها األخيرة 
جمهورية مصر العربية، ألن ذلك يحقق مزيدًا من التشظي 
للقوى الفلس���طينية والجهد الفلسطيني, بحيث لن يصبح 
قادرا عل���ى مواجهة اإلج���راءات الصهيوني���ة بحق األرض 
واإلنسان الفلسطيني، تلك المواجهة التي لن يتحقق فيها 
أي نجاح للطرف الفلس���طيني ومطالب���ه وحقوقه ما لم يكن 
فيها موحدا، كما أن هذا التش���ظي والتفتيت يحقق للكيان 
صدقية رؤيته بأنه ال يوجد طرف فلس���طيني يحظى بقبول 
الكل الفلسطيني ويمكن أن يكون شريكا له في مفاوضات 
سلمية للوصول إلى حل مقبول للجميع، وبالتالي يعفيه من 
الضغوطات األوروبية والدولية إلعطاء الفلس���طينيين بعضا 
من حقوقه���م ومطالبهم أو حتى تنفيذ الق���رارات الدولية 
واألممية بخص���وص القضية الفلس���طينية. ثاني���ا: زيادة 
الضغط على أبناء قطاع غزة الس���يما االقتصادي منه بهدف 
تركيعهم ودفعهم للقبول بالرؤية والمقترحات الصهيونية 
إلنهاء القضية الفلس���طينية لصالح المش���روع الصهيوني 
االس���تيطاني ، والتخلي عن المقاومة المسلحة، خاصة وأن 
قطاع غزة وعلى مدار تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني كان 
الحاضنة الحقيقية للمش���روع الوطني الفلسطيني والكفاح 
المس���لح كأهم أداة )إن لم تكن الوحيدة( لتحقيق األهداف 
والحقوق الفلسطينية ، كما كان دوما صاحب الصرخة األعلى 
باتجاه المش���روع الوطني الفلسطيني، وربما ساعد في ذلك 
أنه حافظ على كينونته المس���تقلة والمتميزة تحت الحكم 

اإلداري المص���ري )1949-1967(  ول���م  يتع���رض لعملية 
الذوبان كما حصل مع الضفة الغربية حين ألحقت بالمملكة 
األردني���ة وحصل أبناؤه���ا على كافة الحق���وق واالمتيازات 
للمواطن األردني، حتى أعلن الملك حسين فك االرتباط معها 
في العام 1988، وإعادة كينونتها المستقلة كجزء من الكيان 

الفلسطيني.
ثالث���ا:  تعزيز فرص انفصال قطاع غ���زة عن الضفة الغربية 
تمهي���دا لف���رض صفق���ة الق���رن الت���ي أعدته���ا اإلدارة 
الصهيوأمريكية بواشنطن لحل الصراع في فلسطين، والتي 
تقوم في جوهرها على إقامة دولة للفلسطينيين على ارض 
قط���اع غزة بعد توس���يع حدوده وف���ك ارتباطاته مع الضفة 
الغربية ، التي س���تصبح جزءا من الكيان الصهيوني بغض 
النظر عن التسميات التي ستطلق على التجمعات السكانية 
فيه���ا، ألن ما عدا ذلك من األرض والث���روات باإلضافة لألمن 
س���تكون تابعة للكيان الصهيوني، ومما يؤسف له في هذا 
المقام أن السلطة الفلسطينية الرس���مية تمارس إجراءات 
تع���زز فرص االنفصال تلك بين الضفة الغربية وغزة, بغض 
النظ���ر عن التس���ميات وتبريرات ذلك بأن ه���ذه اإلجراءات 
موجهة ضد حركة حماس التي تس���يطر على قطاع غزة من 
الع���ام 2007، األمر الذي يتعارض م���ع الواقع في قطاع غزة 
والذي يؤكد أن حركة حماس كحركة وتنظيم وجناح عسكري 
لم تتأثر كثيرا من تلك اإلجراءات، والتي اكتوى بنارها فقط 

عموم أبناء الشعب الفلسطيني القاطنين في قطاع غزة.
إن من يس���عى لتحقيق تلك األهداف الصهيونية السابق 
ذكرها أو يس���اعد في تحقيقها بقصد أو بغير قصد إنما هو 
عميل تابع للمش���روع الصهيوني اإلجرامي في فلس���طين 
الذي يستهدف األرض واإلنسان والمقدسات، بغض النظر 
عن الش���عارات التي يرفعه���ا أو يحاول به���ا تبرير أفعاله 
وتصرفاته.   أمام هذه األهداف الصهيونية اإلجرامية وأمام 
ذلك االس���تهداف المجرم لموكب السيد رئيس الوزراء فان 
الواجب يفرض علينا كفلس���طينيين أن نسعى أوال لتوحيد 
جهودنا وصفوفنا لمواجهة المش���روع الصهيوني وأدواته ، 
وفي نفس الوقت أن نبتعد عن كل ما يساهم في شق الصف 
الفلس���طيني وزيادة الفرقة بين أبنائه سواء كانت تصرفات 
لفظية وتصريحات إعالمية أو ممارسات سلطوية على األرض، 
وثانيا أن يتوقف الجميع بما فيهم قطبا االنقسام عن كل ما 
يساهم في ابتعاد وانشقاق غزة عن الضفة ألن ذلك يعني 
في نهاية المطاف تدمير المش���روع الوطني الفلس���طيني 
وتطلعاته في الحرية واالس���تقالل، وثالثا أن يحكم الجميع 
عقله قبل اإلقدام على تنفيذ عمل ما )كاستهداف الموكب 
مثال( ويقدر اآلثار المترتبة عليه ومن المستفيد من نتائجه، 
وقبل ذلك أين يقع هذا العمل من مرضاة الله أو سخطه قربا 

أو بعدا؟ 

مدبر االنفجار والعمالة للصهيونية
بقلم: تيسير الغوطي

بقلم د. وليد القططي
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غزة / االستقالل:
صع���د فريق بي���ت حان���ون األهل���ي وخدمات 
خانيونس للدوري الممتاز ف���ي محافظات غزة، 
مع ختام منافس���ات الجولة الثانية والعشرين 
واألخي���رة بعد فوزهم���ا على جمعي���ة الصالح 

وخدمات النصيرات.
وحقق بي���ت حان���ون المطلوب بفوزه عل���ى الصالح 

ليضمن الصعود للدوري الممت���از بعد غياب طويل، 
وإنه���اء الدوري في قمة ج���دول الترتيب برصيد 39 

نقطة.
أم���ا خدم���ات خانيونس فخط���ف ف���وزًا دراميًا من 
ضيفه خدم���ات النصيرات بهدفي���ن مقابل هدف 
واحد، ليخطف بطاق���ة التأهل في الوقت القاتل من 
النصيرات ال���ذي كان في طريقه إلى الصعود بعدما 

سيطر التعادل على اللقاء حتى الوقت بدل الضائع، 
قبل أن يس���جل خانيونس هدف الف���وز القاتل في 

الثواني األخيرة .
ورف���ع خدمات خانيونس رصي���ده إلى 38 نقطة في 
المرك���ز الثاني خلف بيت حان���ون األهلي المتصدر، 
بينما توقف رصيد خدمات النصيرات عند 36 نقطة 

ليتراجع إلى المركز الثالث .

تأهل بيت حانون و خدمات خانيونس للدوري الممتاز 

االستقالل / وكاالت :
خسر المنتخب الوطني الفلسطيني أمام مضيفه 
المنتخب العماني بهدف دون رد في المباراة التي 
اقيمت بالعاصمة مس���قط في ختام منافس���ات 
التصفيات اآلس���يوية المؤهلة لنهائيات األمم 

اآلسيوية التي ستقام باإلمارات 2019 .
و تن���ازل الفدائي عن صدارة المجموعة لمصلحة 
المنتخب العمان���ي بفارق هدف بعد تس���اوي 
المنتخبين برصيد النقاط ال 15  والتأهل سويًا .

و لم يقدم الفدائي المس���توى المطلوب و لعب 
بطريق���ة دفاعية مما س���مح للمنتخب العماني 
بمهاجم���ة مرمى رامي حم���ادة حارس المنتخب 
الوطني حتى تلقى الهدف الوحيد بالدقيقة 87 
من خطأ دفاعي استغله خالد الهاجري لتسجيل 

هدف الفوز و حسم صدارة المجموعة .

»الفدائي« 
يخسر من عمان 

بالتصفيات 
اآلسيوية 

غزة / االستقالل :
توج فريق خدمات البريج بطاًل لكأس السوبر لكرة السلة ” بطولة 
المرحوم سليم المصدر” بعد فوزه المثير على خدمات رفح بنتيجة 
72/81 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة المرحوم خلف 
العجلة بمخيم البريج. وانطلقت المباراة مثيرة بين الفريقين والتي 
شهدت سيطرة كاملة مع بداية الربع األول لفريق البريج الذي نجح 
في تسجيل النقاط بسهولة في سلة األخضر الرفحي الذي فشل 
في اختراق دفاعات البريج بس���بب الدفاع المحكم والمتقدم على 

مفاتيح اللعب الرفحي .
ورغم تقدم البريج عبر نجوم���ه إبراهيم أبو رحال، إبراهيم مصلح، 
أحمد وش���اح، عيد الشاعر، ثائر عيسي، اس���تعاد الفريق الرفحي 
توازن���ه مع مرور الوق���ت بفضل تألق المايس���ترو طه جبر بجانبه 
زمالؤه أحمد البلبيسي، عمار قشطة، محمد الهمص، عاصم صالح 

لينتهي الربع األول لصالح البريج ب� 14/15.
انتفاضة البريج اس���تمرت في الربع الثاني الذي ش���هد سيطرة 

مطلق���ة لنجومه فتنوعت الهجمات باختراقات أبو رحال ووش���اح 
ومصلح، وثالثيات المتخصص ثائر عيسي، وسد المساحات أمام 
الفريق الرفحي عبر عيد الش���اعر، ليوسع البريج الفارق في النقاط 
بع���د نزول محمد مه���دي وعبد مصلح، في المقاب���ل تراجع العبو 
األخضر الرفحي بش���كل كبير ولم يتمكنوا من مجاراة قوة البريج 
ليحس���م األخير النتيجة لصالحه ب� 8/23. انقلب الحال في الربع 
الثالث رغم البداية القوية لفريق البريج عبر ثالثية ثائر عيس���ي، 
إال أن الفريق الرفحي استعاد توازنه وبدأ بالسيطرة على مجريات 
اللقاء بعد إش���راك وائ���ل تيم ليبدأ العبوه في تس���جيل النقاط 
بسهولة في سلة البريج ويحسم النتيجة لصالحه ب� 19/32. أدرك 
البريج خطورة الموقف في الربع الرابع ليبدأ العبيه في اس���تخدام 
س���الح الرميات الثالثية عبر أبو رحال وعيس���ي ووش���اح ومصلح 
للحفاظ على فارق النق���اط رغم الصحوة الواضحة لالعبي األخضر 
الرفحي، ويتناوب الفريقان في السيطرة على الدقائق األخيرة إال 

أن خبرة البريج حسمت األمور في النهاية ب� 24/ 18.

البريج بطل كأس السوبر لكرة السلة

االستقالل/ وكاالت:
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن اإلسباني إيسكو 
العب ري���ال مدريد اقت���رب من الرحيل ع���ن النادي 

الملكي الصيف المقبل.
الالعب اإلس���باني بدأ أساس���يًا في 25 مب���اراة هذا 
الموسم إال ان التعاقدات المحتملة في الصيف قد 

تعيده مجدًدا لمقاعد البدالء.
التقاري���ر الصحفية تؤكد ث���ورة قادمة في ريال 
مدريد الموس���م المقبل مع الحديث عن التعاقد 
مع هازارد وليفاندوفس���كي وربما محمد صالح 

أيًضا باإلضافة لحارس مرمى .
صحيف���ة ذا صن اإلنجليزية أك���دت أن أندية 
مانشس���تر يونايت���د و آرس���نال وليفرب���ول 
يهتم���ون بض���م الالعب ولكن الخي���ار األول 

بالنسبة له هو مانشستر سيتي.
إيس���كو يرغب في االنضمام لن���اٍد لديه 
طموح الفوز بدوري األبطال والعمل تحت 

قيادة جوارديوال سيروق له كثيًرا.
س���جل أبن ال�25 عاًما سبعة أهداف وصنع 

مثلها في 43 مباراة .

االستقالل / وكاالت:
قالت وس���ائل اإلعالم األلمانية ، أن اليبزج 
األلماني حدد س���عر التخلي عن مهاجمه 

تيمو فيرنر، الذي يعد هدفًا لكبار أوروبا.
وذك���رت صحيفة “بيل���د” األلمانية أن 
اليبزج ح���دد مبل���غ 100 ملي���ون يورو 
للتخل���ي عن تيمو فيرنر خالل س���وق 

االنتقاالت الصيفية القادمة.
وخرجت تقارير في االيام الماضية 
ربطت اسم تيمو فيرنر باالنتقال 
إلى ليفربول ومانشستر يونايتد 
وري���ال مدريد، وأنهم مس���تعدون 
لدف���ع مبل���غ ضخم يصل إل���ى 100 
مليون جنية اس���ترليني من أجل التعاق���د مع مهاجم 

منتخب ألمانيا ونادي اليبزيج.
و قالت وس���ائل اإلع���الم األلمانية في وقت س���ابق، إن 
ليفربول ومانشس���تر يونايتد اإلنجليزيين يستهدفان 

التعاقد مع األلماني تيمو فيرنر مهاجم اليبزيج.
وذكرت صحيفة “س���بورت بيلد” األلمانية أن األلماني 
تيمو فيرنر يفضل االنتقال إلى كتيبة المدرب البرتغالي 
جوزي���ة مورينيو في مانشس���تر يونايتد على حس���اب 

كتيبة مواطنه يورجن كلوب في ليفربول .

إيسكو يرفض 
الجميع من أجل 
مانشستر سيتي

اليبزج حدد

 سعر فيرنر
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كم أشتاق إليك يا وطني في ذكرى األرض!
حممد �شحادة

الخط����أ فيه����ا  أم����ور  هن����اك 
أم����ور  محتمل،وهن����اك 
الخط����أ فيه����ا ليس مقب����واًل، 
ومنها:«النجاس����ة«، فه����ذا أمر 
»دقيق اليحتمل الخطأ«؛ لذلك 
جاء اإلس����ام ليعلمنا الطهارة 
ف����ي األم����ور كلها،حت����ى في: 
»دخ����ول الخاء،وكي����ف يكون 
العلم����اء:  ق����ال  االس����تنجاء«، 
»االستبراء من البول واجب حتى 
يغل����ب على الظن أن����ه لم يبَق 
أي:«محل خروج  بالمحل شيء«، 
من  الصحيحين  وف����ي  البول«، 
حديث ابن عب����اس -رضي الله 
الله عليه  النبي صلى  عنه-:)أن 
وس����لم مّر عل����ى قبرين،فقال: 
إنهما ليعذبان، ومايعذبان في 
كبير،ث����م قال:بلى،كان أحدهما 
وكان  الب����ول،  م����ن  اليس����تتر 
بالنميمة(،وفي  يمش����ي  اآلخر 
في  و ، ) ه يس����تنز ال ( : ية ا و ر
فع����دم  رواية:)اليس����تبرئ(، 
والتنزه  الب����ول  من  االس����تبراء 
من النجاس����ة يس����بب: »عذاب 
القبر«؛فض����ا ع����ن أن: »الصاة 
التصّح م����ع النجاس����ة«، فهل 

علمنا أبناءنا:
»الطهارة واالس����تنجاء، وكيف 
الخاء«..؟.  إل����ى  الدخول  يكون 
الشجُر الكثيُف ال يصلُح مكاًنا 
للعمِل أو السكن، وإن كان ينفُع 
الناس، فإنه يمنُع الرؤية، وفيه 
أشواك، وحش����رات، ومفاجآت.. 

إنه غابة.
ق����ال ابن القي����م رحم����ه الله :  
الرجل قد يكون عالما بالش����يء 
وال يكون متصف����ا بالتخلق به 
واستعماله فالعلم شيء والحال 

شيء آخر .

وم�ضــات

الوطن في اإلس���ام هو قطعة من األرض تقطنها 
مجموعة من البش���ر، فتصبح مقرا لمعيش���تهم 
ومستقرًا ألهليهم وذريتهم من بعدهم. فيصير 
واجبًا عليهم جميعًا إعمارها وحمايتها. وقد أعلى 
اإلسام من شأن األوطان باعتبارها قيمة مهمة في 
حد ذاتها، كما أنها الهوية المعبرة عن اإلنس���ان، 
فالحب واالنتم���اء والوالء للوطن واجب،  وإذا أحتل 
الوطن كفلسطين ، فيكون الحنين واالشتياق أكبر 
.. ومن يتاعب بتلك المفاهيم يعد خائنا في عرف 

الشرع والقانون.
لقد أعطى رسول اإلسام محمد بن عبد الله نموذجا 
رائع���ًا في حب الوطن واالنتم���اء إليه، وذلك حين 
هجرت���ه من مك���ة المكرمة إلى المدين���ة المنورة 
بوقوفه على مشارف وطنه »مكة« ينظر إليها آسفًا 
حزينًا ليقول: »والله إنك أحب باد الله إلى الله وإلى 

نفسي ولوال أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت«.
ويجب أن يكون هذا درس���ا يعلم الناس والشباب 
كيف ينظرون إلى وطنهم نظرة حانية طيبة قوية 
وليزرع في نفوس���هم وقلوبه���م ووجدانهم حب 
الوطن فيسعوا إلعاء شأنه، والمشاركة في تحريره 

، والزحف نحوه لكي تعود األرض كاملة.
على أهل فلس���طين  جميعهم أن يش���اركوا في 
الزحف في مسيرة العودة ، لإلعان القوي بأحقيتنا 
في أرضنا المحتلة ، كذلك فإن على الدول العربية 
التعاون والتواصل والحف���اظ على الوحدة ففيها 
رفع���ة وعلو مكانة اإلس���ام، في حي���ن ُتضعف 

الخافات اإلسام والمسلمين.
والدين اإلسامي هو أول ما حقق مفهوم المواطنة، 
فق���د كان ثالث أعمال رس���ول الل���ه بعد هجرته 
ى  للمدينة، حيث بدأ الرس���ول ببناء المسجد، وثنَّ
باإلخ���اء بين المهاجرين واألنص���ار ثم أقام عهدًا 
وميثاقًا مع غير المس���لمين بالمدين���ة التي كان 
يسكنها اليهود والنصارى والمجوس. وُسمي هذا 
العهد بميثاق المدينة، كذلك فقد قال الرس���ول 
الكري���م لليهودي وم���ن على ش���اكلته: »لهم ما 

للمسلمين وعليهم ما على المسلمين«.
كما أن رس���ول الل���ه ضرب نموذج���ًا مثاليًا وراقيًا 
لتأصيل مفهوم الوحدة الوطنية. وأذّكر هنا بأول 
هجرة في اإلس���ام وكانت إلى الحبش���ة حيث أمر 

الرسول أصحابه بالهجرة إليها واصفًا إياها بأنها 
»أرض صدق« وأن بها ملكا ال ُيظلم عنده أحد وذلك 
مع علم الرس���ول أن النجاش���ي كان نصرانيًا. وهو 
م���ا يؤكد أنه ال عنصرية في اإلس���ام وال تعصب، 
وأن اإلسام يسع األديان جميعًا بسماحته ليظل 

جميع البشر متحابين ومتواصلين ومتعاونين.
وحتى يتحقق حب الوطن عند اإلنس���ان ال بد من 
تحق���ق صدق االنتماء إلى الدي���ن أواًل ، ثم الوطن 
ثاني���ًا ، إذ إن تعالي���م ديننا اإلس���امي الحنيف 
تُحث اإلنس���ان على حب الوطن ؛ ولعل خير دليٍل 
على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وس���لم 
أن���ه وقف ُيخاطب مكة المكرم���ة مودعًا لها وهي 
وطن���ه الذي ُأخرج منه ، فق���د روي عن عبد الله بن 
عباٍس »رضي الله عنهما« أنه قال : »ما أطيبِك من 
ِك إليَّ ، ول���وال أن قومي أخرجوني منِك  بل���د ، وأحبَّ
ما س���كنُت غيرِك » ) رواه الترمذي ، الحديث رقم 

3926 ، ص 880 ( . 
ول���وال أن رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم وهو 
ُمعلم البش���رية ُيح���ب وطنه لما ق���ال هذا القول 
الذي لو أدرك كُل إنس���اٍن مسلٍم معناه لرأينا حب 
الوطن يتجلى في أجم���ل صوره وأصدق معانيه ، 
وألصبح الوطن لفظًا تحبه القلوب ، وتهواه األفئدة 

، وتتحرك لذكره المشاعر .
وإذا كان اإلنس���ان يتأثر بالبيئ���ة التي ولد فيها ، 
ونشأ على ترابها ، وعاش من خيراتها ؛ فإن لهذه 
البيئة عليه ) بمن فيها م���ن الكائنات ، وما فيها 
من المكونات ( حقوقًا وواجباٍت كثيرًة تتمثل في 
حقوق اأُلخوة ، وحقوق الج���وار ، وحقوق القرابة ، 
وغيرها من الحقوق اأُلخرى التي على اإلنسان في 
أي زماٍن ومكان أن ُيراعيها وأن يؤديها على الوجه 

المطلوب وفاًء وحبًا منه لوطنه . 
وإذا كان���ت حكم���ة الل���ه تعال���ى ق���د قضت أن 
ُيستخلف اإلنسان في هذه األرض ليعمرها على 
هدى وبصيرة ، وأن يستمتع بما فيها من الطيبات 
والزينة ، الس���يما أنها ُمس���خرٌة له ب���كل ما فيها 
من خيراٍت ومعطيات ؛ فإن ُحب اإلنس���ان لوطنه 
، وحرصه على المحافظة علي���ه واغتنام خيراته ؛ 
 لمعنى االس���تخاف الذي قال 

ٌ
إنما هو تحقي���ق

ْرِض  فيه س���بحانه وتعالى : } ُهَو َأْنَش���َأُكْم ِمَن اأْلَ

َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها { ) سورة هود : اآلية 61 ( . 
ويمكن القول : إن دور اإلس���ام يتمثُل في تنمية 

الشعور بحب الوطن عند اإلنسان في ما يلي :
) 1 ( تربي���ة اإلنس���ان على استش���عار ما للوطن 
من أفضاٍل س���ابقٍة والحقة عليه ) بعد فضل الله 
س���بحانه وتعالى ( منذ نعومة أظف���اره ، ومن ثم 
تربيته على رد الجميل ، ومجازاة اإلحسان باإلحسان 
الس���يما أن تعاليم ديننا اإلسامي الحنيف تحث 
على ذلك وترش���د إليه كما في قوله تعالى : } َهْل 
َجَزاُء اإِلْحَساِن ِإال اإِلْحَساُن { ) سورة الرحمن :60 ( . 
) 2 ( الح���رص على مد جس���ور المحبة والمودة مع 
أبناء الوطن في أي مكاٍن منه إليجاد جٍو من التآلف 
والتآخي والتآزر بي���ن أعضائه الذين يمثلون في 
مجموعهم جس���دًا واحدًا ُمتماس���كًا في مواجهة 

الظروف المختلفة .
) 3 ( غرس حب االنتماء اإليجابي للوطن ، وتوضيح 
معنى ذلك الحب ، وبيان كيفيته الُمثلى من خال 
مختلف المؤسسات التربوية في المجتمع كالبيت 
، والمدرس���ة ، والمسجد، والنادي ، ومكان العمل ، 
وعبر وسائل اإلعام المختلفة مقروءًة أو مسموعًة 

أو مرئية . 
) 4 ( العمل على أن تكون حياة اإلنس���ان بخاصة 
والمجتم���ع بعام���ة كريمًة عل���ى أرض الوطن ، وال 
ُيمكن تحقيق ذلك إال عندما ُيدرك كل فرٍد فيه ما 

عليه من الواجبات فيقوم بها خير قيام . 
) 5 ( تربي���ة أبناء الوطن على تقدير خيرات الوطن 
ومعطياته والمحافظة على مرافقه وُمكتس���باته 
التي من حق الجميع أن ينُعم بها وأن يتمتع بحظه 

منها كامًا غير منقوص . 
) 5 ( اإلسهام الفاعل واإليجابي في كل ما من شأنه 
خدمة الوطن ورفعته سواٌء كان ذلك اإلسهام قوليًا 
أو عملي���ًا أو فكريًا ، وفي أي مج���اٍل أو ميدان ؛ ألن 
ذلك واجب الجميع ؛ وهو أمٌر يعود عليهم بالنفع 

والفائدة على المستوى الفردي واالجتماعي .
) 6 ( التص���دي لكل أمر يترتب عليه اإلخال بأمن 
وس���امة الوطن ، والعمل عل���ى رد ذلك بمختلف 

الوسائل واإلمكانات الممكنة والُمتاحة .
) 7 ( الدفاع عن الوطن عند الحاجة إلى ذلك بالقول 

أو العمل .

)الطهارة من 
الإميان(

فت���اوى

الجواب :  صاة الغائب هي الصاة على ميٍت غائٍب عن 
المكان الذي ُيصلى عليه فيه، وجاء عن جابر بن عبد الله 
َم  ى اللُه َعَلْيِه وآله َوَس���لَّ ِبيَّ َصلَّ  النَّ

َّ
رضي الله عنهما: »َأن

���َر َعَلْيِه َأْرَبًعا« متفق  ، َفَكبَّ َجاِش���يِّ ى َعَلى َأْصَحَمَة النَّ َصلَّ
عليه.

َي الَيْوَم َرُجٌل َصاِلٌح  وفي لفظ لإلمام البخاري ق���ال: »َقْد ُتُوفِّ
ِبيُّ  ى النَّ وا َعَلْيِه«، َقاَل: َفَصَفْفَنا، َفَصلَّ ، َفَصلُّ ِمَن الَحَبِش، َفَهُلمَّ
َم َعَلْيِه َوَنْحُن َمَعُه ُصُفوٌف. إلى غير  ى اللُه َعَلْيه وآلِه َوَسلَّ َصلَّ
ذل���ك من األحاديث التي تدل على مش���روعية الصاة على 

الغائب عن البلد.
وقد جاء في »نيل األوطار« لإلمام الش���وكاني )4/ 61، ط. دار 
الحدي���ث، مصر(: ]قال -أي الحافظ- في »الفتح«: وبذلك قال 
الشافعي وأحمد وجمهور الس���لف، حتى قال ابن حزم: لم 

يأت عن َأحٍد من الصحابة منعه، وقال اإلمام الشافعي رضي 
الله عنه: الصاة على الميت دعاٌء له؛ فكيف ال ُيْدَعى َلُه وهو 
غائ���ٌب أو في القبر. وذهبت الحنفي���ة والمالكية وحكاه في 
»البحر« عن العترة: أنها ال ُتْشَرُع الصاة على الغائب مطلًقا. 
ق���ال الحافظ في »الفتح«: وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز 
ذل���ك في اليوم الذي يموت في���ه أو ما َقُرب منه ال إذا طالت 
المدة؛ ح���كاه ابن عبد البر. وقال ابن حب���ان: إنما يجوز ذلك 
لم���ن كان في جهة القبلة، قال المح���ب الطبري: لم أر ذلك 

لغيره[ اه�.
وعلى ضوء ما تقدم: فإن���ه تجوز صاة الغائب في أي وقٍت 
جماعًة وُفَراَدى؛ س���واء كانت صاتها عقب صاة الجمعة أو 

غيرها، دائمًة كانت أم غير دائمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أرجو اإلفادة عن رأي الدين والفقه 
اإلسالمي الصحيح عن صالة الغائب، وهل 

يجوز أن تقام عقب صالة الجمعة دائًما 
بجماهير المصلين؟ 

مؤلف وكتاب ) الوطن والمواطنة(..للعامة د. يوسف القرضاوي
الكتاب /ُيقصد بالمواطنة تس���اوي أفراد المجتمع ف���ي الحقوق والواجبات، وهو ما 
يعني أن كافة أبناء الوطن الواحد سواس���ية من دون تمييز على أس���اس الدين أو 

الجنس أو اللون أو الموقف الفكري أو الوضع الطبقي.
 وترتكز المواطنة على قيم محورية هي: المساواة، والحرية، والحق في المشاركة في 

إدارة المجتمع والمسؤولية االجتماعية.
 وف���ي هذا الكتاب القّيم )الوطن والمواطنة ف���ي ضوء األصول العقدية والمقاصد 
الش���ريعية(  يحاول الش���يخ يوس���ف القرضاوي رئيس االتح���اد العالمي لعلماء 
المس���لمين أن يس���تجلي جوهر المفهوم مجردًا إياه من س���ياقاته الفلس���فية 
والسياسية التي أنتجته في التجربة الغربية ليستنبطه من مدونة الفقه اإلسامي 
التي ال تحتاج – حسب وصفه – إلى استيراد المفهوم العصري من حضارة مغايرة.

المؤلف/يوسف عبد الله القرضاوي )9 سبتمبر 1926(: عالم مصري مسلم، ورئيس 
االتحاد العالمي لعلماء المس���لمين. ولد في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى 

بمحافظة الغربية في مصر.]7[.
حفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة،]8[ وقد التحق باألزهر الشريف حتى تخرج 
م���ن الثانوية وكان ترتيبه الثاني على مملكة مصر ]9[ حينما كانت تخضع للحكم 
الملك���ي ثم التحق الش���يخ بكلية أصول الدين بجامع���ة األزهر ومنها حصل على 
العالمية سنة 1953 وكان ترتيبه األول بين زمائه وعددهم مائة وثمانون طالًبا.]9[ 
حصل على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية س���نة 1954م وكان 
ترتيبه األول بين زمائه من خريجي الكليات الثاث باألزهر ، وعددهم خمسمائة.

]9[ حصل يوسف القرضاوي على دبلوم معهد الدراسات العربية العالية في اللغة 
واألدب في س���نة 1958]ادعاء غير موثق منذ 1737 يومًا[، الحقا في س���نة 1960 
حصل على الدراسة التمهيدية العليا المعادلة للماجستير في شعبة علوم القرآن 
والس���نة من كلية أصول الدين]ادعاء غير موثق منذ 1737 يومًا[، وفي سنة 1973 
م حصل على )الدكتوراة( بامتياز مع مرتبة الش���رف األولى من نفس الكلية، وكان 
موضوع الرس���الة عن »الزكاة وأثرها في حل المشاكل االجتماعية«]ادعاء غير موثق 

منذ 1737 يومًا[.

مؤلف وكتاب
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استمرار االستعدادات لمسيرة العودة  غًدا الجمعة

عرض عسكري لسرايا القدس شرق خانيونس

)APA images( 

)APA images( 

وقفة تضامنية مع األسير المحرر طارق عز الدين بغزةاستمرار اعتصام مهندسي العقود بـ »أونروا«
ــح  ــة رؤى قدي ــدي الطالب ــكان يه ــا الفاتي باب
ميدالية أرسلها مع مفوض األونروا.. خانيونس )APA images( )APA images( 

)APA images( 

علماء فلسطين تنظم وقفة لمسيرة العودة وكسر الحصار بغزةالمجلس التشريعي يعقد جلسته على حدود قطاع غزة )APA images( )APA images( 
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جرمية بحقهم
أم يزن المغربي اعتبرت أن إخفاء 
أخط���اء األبناء ع���ن األب جريمة 
الزوجة بحق  كبي���رة ترتكبه���ا 
أطفاله���ا، قائل���ة:" تعلمت من 
تجربة والدتي كثيرًا، فقد كانت 
دائما تتس���تر على أخطاء أخي 
بهدف حمايته من العقاب حتى 
بات الي���وم عديم المس���ؤولية 
حلها،  بمشكالت يصعب  ويقع 
األمر الذي جعلن���ي ال أخفي أي 
ش���يء عن زوج���ي وأطلعه على 
كل صغي���رٍة وكبيرة عن ابنائي 
كي يوجهه���م لطريق الصح "، 
مشيرًة إلى أن االب له دور كبير 
في ردع األبناء عن تكرار األخطاء 

ذاتها. 
وأضافت المغربي خالل حديثها 
من  يتطل���ب   " ل�"االس���تقالل": 
األبن���اء  مواجه���ة  الوالدي���ن 
عليها  ومحاسبتهم  بأخطائهم 
بغرف���ة منف���ردة ولي���س أمام 
إخوانهم، ك���ون ذلك قد يجعل 
االبن المخطئ منبوذًا من قبلهم 

والتسلط  االضطهاد  وسيواجه 
م���ع مرور الزم���ن، إضافة لتزعزع 
ثقته بنفسه وتوليد الكره بقلبه 
تجاه والديه وإخوانه وللمجتمع 
فيما بعد األمر الذي س���يجعله 

عرضة لمشاكل أكبر مستقبال«.

الختيار الأخري
أما المواطنة إس���راء أبو ش���مالة 
وه���ى أم ألربعة أطف���ال، فترى 
أن معالج���ة أخطاء األبناء مهمة 
األم في المرتب���ة األولى كونها 
المحط���ة األولى الت���ي يتوقف 
عنده���ا كل ما يتعل���ق باألبناء، 
لذا ُيحت���م عليها معالجة األمور 
بنفس���ها بكافة الطرق على أن 
يكون إخبار االب االختيار األخير 

لديها. 
وقالت أبو شمالة ل�"االستقالل":" 
عادة اذا ما وقع أطفالي باألخطاء 
أقوم بمعالجتها بنفس���ي دون 
أن أخب���ر والدهم، فبالمرة األولى 
أكتفي بالتوجيه والتهديد وفي 
حال تكرر الخطأ أعاقبهم بشده، 
واذا الحظ���ت أن األم���ور ب���دأت 

تخرج عن سيطرتي ولم أستطع 
معالجتها أخبر والدهم، وهنا ال 
أتدخل وإن كان العقاب قاس���يًا 
وال يعجبني"، مبررة ذلك بضرورة 
أن ينتبه االبن ألخطائه ويحسب 
الحساب لها، إضافة إلى الحفاظ 
على احت���رام األب وهيبته بين 

األبناء. 
وتتابع أبو شمالة " تربية األبناء 
ليست باألمر السهل وخاصة أننا 
نعيش في زمن يسهل اختراق 
أبنائنا س���واء من خالل مشاهد 
تلفزيونية يطبقونها على أرض 
الواقع أو م���ن خالل أصدقائهم 
الوالدين  المدرسة، لذا على  في 
الحفاظ على التعاون والتشارك 
بينهما حتى يس���تطيعا  فيما 
حماي���ة أبنائهما م���ن التفكك 

والضياع". 

ال�سراكة الأ�سرية
من جهته، أكد د. نعيم الغلبان، 
األخصائي التربوي واالجتماعي، 
عل���ى ض���رورة أن تحس���ن األم 
التص���رف في المواق���ف التي 

يتعرض لها أبناؤها وأن تحكم 
عقلها ال عاطفتها للحفاظ على 
تماسك أسرتها، مبينًا أنه يجب 
لهم  النصيحة  تقدي���م  عليها 
وتوجيههم في بداية المشكلة 
وإن لم يس���تجيبوا تقوم بإخبار 

األب .
وش���دد الغلبان خ���الل حديثه 
ل�" االس���تقالل" على ضرورة أن 
تتصرف األم بش���كل يتناسب 
الطريقة  واختي���ار  الموقف  مع 
المناس���بة ف���ي إخب���ار زوجها، 
بحي���ث ال تفق���د ثق���ة أبنائها 
بأنفسهم  مما  وتزعزع ثقتهم 
يول���د لديهم ش���عور الال مباالة 

وعدم تحمل المسئولية نتيجة 
كش���ف أمره���م، وعل���ى الزوج 
التعامل مع تلك المشكلة بنوع 
من العقالني���ة والحكمة بحيث 
يعال���ج المش���كلة وال يزيد من 

تفاقم الوضع سوءًا.
وقال : "على الزوجة أال تخاف من 
ردة فعل زوجها حتى وإن المها 
بالتقصي���ر نظ���رًا ألن مصلحة 
األبناء أم���ر مهم، وعل���ى الزوج 
تحمل المسئولية وضبط النفس 
وع���دم ردع أو قم���ع الزوجة عند 
التعرض ألي مشكلة؛ واالهتمام 
بالع���الج العلم���ي والموضوعي 

للمشاكل"

وأضاف "ال يجب أن يعاقب األب 
أبناءه بالض���رب المبرح، وإن لزم 
األمر في مرحلة من المراحل عليه 
أن ال يكون عنيفًا حتى ال تصبح 
النتيجة عكس���ية وينجم عنها 
تمرد االبن وخروجه من المنزل". 

وأش���ار الغلبان، إل���ى ضرورة أن 
يعمل اآلباء عل���ى خلق نوع من 
بينهم  فيما  والتعاون  الشراكة 
لمتابع���ة األبناء ووض���ع برنامج 
خاص ف���ي التعامل معهم في 
كل مرحلة أو موقف يتعرضون 
له حتى يحافظوا على أسرتهم 
مترابط���ة آمنة م���ن أي اختراق 

أمني وأخالقي.

تستر األم على أخطاء أبنائها.. 
عاطفة زائدة أم فشل في التربية؟

غزة/ �سند�ش اأبو كر�ش: 
حتمل الأم بقلبها كل معاين احلب للأبناء واخلوف والقلق عليهم من اأي �سرر قد ي�سيبهم 

حتى من توبيخ والدهم لهم اإن ت�سرفوا بطريقة خاطئة، مما يجعل بع�سهن يخفني عن 
اأزواجهن ما يحدث يف غيابهم، وي�سبحن �ستارًا ُيخفي عيوب الأبناء، وبذلك تكون بل ق�سد 

�سببا يف حيادهم عن امل�سار ال�سحيح اأو تعليمهم �سفات اأب�سطها الكذب واخلداع . وتتعمد 
بع�ش الأمهات الت�سرت على اأفعال اأبنائهن امل�سينة، اأمام اآبائهم خ�سية من عقاب الأب لهم، 
الأمر الذي ي�سكل حافزا  للأبناء لل�ستمرار والتمادي يف اخلطاأ وال�سري على نف�ش الدرب 

لعدم وجود رقيب عليهم، وهو ما يكون �سببًا يف انحرافهم، ويجعل العاقبة ذات ا�سرار 
وخيمة على الأبناء والأ�سرة معًا.

االستقالل/ وكاالت:
خلصت دراسة حديثة إلى أن الرسم البياني البسيط 
ال���ذي يوضع على جانب س���رير المريض يمكن أن 

يساعد في تخفيف وطأة األلم لمرضى السرطان.
وعمل باحثون في جامعة إدنب���ره مع أطباء لتطوير 
أداة لتقييم األلم والس���يطرة عليه، وهي عبارة عن 
قلم ورسم بياني يستخدمه الطاقم الطبي لتسجيل 
مستويات األلم بانتظام شبيه بنظام إشارات المرور.

ويش���ير اللون األرجواني على الرسم البياني إلى أن 
مس���توى األم معتدل بينما يشير اللون األحمر إلى 
أن مستوى األلم شديد، ويعمل هذا الرسم البياني 
عل���ى تنبيه األطباء إلى ضرورة مراجعة األدوية التي 
يصفونها للمري���ض آخذين بعي���ن االعتبار اآلثار 
الجانبية المترتبة عليها، فضاًل عن مراقبة المريض 

عن كثب.
وعم���ل الباحثون على مراقبة مس���تويات األلم لدى 
ألفي مريض بالس���رطان على مدى خمسة أيام منذ 
دخولهم المستش���فى وصواًل إلى نقلهم إلى مراكز 

متخصصة بمعالجة المرض.
وق���ال فريق البح���ث إن المرضى الذين ش���ملتهم 
الرعاية الطبية باس���تخدام الرسم البياني، أكدوا أن 
مس���تويات األم التي اختبروها كانت أقل من أولئك 
المرضى الذين خضع���وا لرعاية عادية ولم يظهروا 

أي تحسن.

ولم يكن اس���تخدام الرس���م البياني مرتبطًا بإعطاء 
جرعات عالية بل لتشجيع األطباء على طرح األسئلة 
الصحيحة للمرضى والتفكير في الدواء المناس���ب 
الذي يمكن إعط���اؤه لتخفيف األلم واآلثار الجانبية 
له قبل وصوله إلى مرحلة متقدمة، بحس���ب ما أكده 

الباحثون.
ويريد الباحثون إجراء المزيد من الدراس���ات لالطالع 
على فعالية نتائج هذه الدراسة على المدى الطويل.

فح���ص دم جديد يمكنه اإلن���ذار بانتكاس مرضى 
السرطان

وقالت البروفيسورة ماري فالون من مجموعة الرعاية 
المس���كنة والمس���اندة في جامعة إدنبره إن: "هذه 
الدراسة تعد خطوة إيجابية في تخفيف األلم لدى 

المرضى في جميع مراحل مرضهم".
وأوضح مارت���ن ليدويك، رئيس قس���م المعلومات 
في مركز أبحاث الس���رطان ف���ي المملكة المتحدة 
أنه " في معظم الحاالت، يمكن الس���يطرة على األلم 
لدى مرضى الس���رطان عند تقييمه والسيطرة عليه 
بفعالية"، مضيفًا أن أي عمل يش���جع الفرق الطبية 
على تقييم ومراقبة مستويات األلم لدى المريض، 

يعتبر أمرًا يعود بالفائدة على المرضى.
ونشرت نتائج الدراسة التي مولت من قبل مؤسسة 
أبحاث الس���رطان في المملكة المتح���دة في دورية 

األورام السريرية.

االستقالل/وكاالت:
احرص على تناول الكثير من الم���اء يومًيا، نصيحة لطالما يرددها 
على مسامعنا األطباء وخبراء الصحة والتجميل، لكن رغم أهمية الماء 
وفوائ���ده الجمة إال أن هناك حالة واحدة فقط يعتبر فيها ش���ربها 
خطًرا يهدد حياة اإلنس���ان. وتس���مى تلك الحالة الن���ادرة ب� "حالة 
التس���مم المائي"، وهي مش���كلة صحية يتعرض لها األش���خاص 
الذين يش���ربون كمية هائلة من الماء دفعة واح���دة، ما يؤدي إلى 
اختالل اإللكتروليت التي تحتوي على أيونات حرة تش���كل وس���ًطا 
ناق���اًل للكهرباء. وينجم عن هذا اضطراب ش���ديد في عمل المخ قد 
يؤدي إلى الوفاة، وفق ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة.

كما تتسبب كميات المياه الهائلة التي تشرب على دفعة واحدة 
في انخف���اض تركيز األمالح بالدم، ما يؤدي إلى اندفاع الماء في 
الخاليا، خاصة خاليا المخ، ما يؤدي إلى تضخمها، ومن ثم تضغط 
على السطح الداخلي للجمجمة، مؤدية إلى صداع شديد وغثيان 

وقيء، كذلك قد تش���مل أعراض التس���مم المائي ارتفاع ضغط 
الدم وازدواجية الرؤية وضعف العضالت وصعوبة التنفس.

وفي حال كان التس���مم المائي شديًدا فقد يؤدي إلى الغيبوبة 
والوفاة، وأكثر الناس عرضة لذلك هم الجنود والرياضيون الذين 
غالب���ًا ما يتم الخل���ط في حالتهم بين أعراض التس���مم المائي 
والجفاف، ما يتس���بب في موتهم بعد بذل جهود مفرطة إلعادة 

ترطيب أجسامهم.
وتت���راوح كمية الماء القادرة على تهديد حياة اإلنس���ان من 10 
إلى 20 لترًا خالل س���اعات قليلة، ويختلف ذلك من شخص آلخر 
حسب كفاءة الكلى، فالكلى البشرية الطبيعية تستطيع تصفية 
لتر واحد من الماء كل س���اعة، األمر الذي يختلف لدى المصابين 
بأمراض الكلى. إذًا احرص على تناول الماء للمحافظة على صحة 
كليتيك وتخليص جس���مك من الس���موم، والحفاظ على نضارة 

بشرتك، لكن ال تفرط في ذلك إلى حد يهدد حياتك

انتبه! اإلفراط في شرب
 الماء قد يؤدي إلى وفاتك

دراسة: رسم بياني لمريض 
السرطان قد يخفف من آالمه
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من أتون المعركة نصرخ هل من ناصر ينصرنا 
ونأم���ل م���ن حش���دكم العظيم كن���واب عن 
األمة ان تعلنوا مناصرتكم لش���عبنا وقضيته 
العادلة بتأكيد حقنا الكامل بفلسطين ورفض 
االعتراف بش���رعية الع���دو الصهيوني على 
أي ج���زء من وطنن���ا وتأكيد الجه���اد كطريق 
وحي���د لتحرير فلس���طين، واعتب���ار القدس 
عاصمتنا المقدسة كعاصمة رمزية لكل األمة 
اإلس���امية. كما نأمل من حشدكم بما يمثل 
من هيئات شعبية ورسمية ان يشكل جبهة 
واسعة وعريضة تدعم جهاد شعبنا سياسيا 
وماديا وأن تش���كل كل هيئة أو حركة أو حزب 
لجنة ولو من فرد أو أفراد قائل تس���مى لجنة 
فلس���طين تختص فقط بالشأن الفلسطيني 
ونصرة فلس���طين على أن تنسق هذه اللجان 
فيما بينها بشكل مس���تمر إعاميا وسياسيا 
وماديا أيضا عبر إنشاء صندوق فلسطين لدى 

كل حركة وف���ي كل بلد وعل���ى أن يصار في 
النهاية إلى مشروع شعبي تحت عنوان »بنك 
فلس���طين« لدعم المجاهدي���ن ودعم صمود 
الشعب الفلس���طيني فوق أرضه والمحافظة 
على هويته. نأمل أن تدرس���وا بجدية مسألة 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتبحثوا كل 
السبل الكفيلة لوقفها من دراسة التأثير على 
المس���لمين في االتحاد السوفيتي وتشكيل 
لوبي إس���امي يناصر قضايانا بش���كل عام 
وتتص���دى لمس���ألة الهجرة بش���كل خاص. 
إلى محاول���ة إرباك تحرك الهج���رة عبر كافة 
مراحله داخل االتحاد الس���وفيتي من الطريق 
إلى فلسطين وفي فلس���طين نفسها وذلك 
بالوس���ائل المادية وعبر الضغط السياس���ي 

واالقتصادي أيضا.

قال األمين 
الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

االستقال/ وكاالت: 
ذكرت مص���ادر صحفية ، أن أكثر م���ن 150 حوتًا تنتمي 
للنوع الطيار قصير الزعنفة كانت قد جنحت إلى شاطئ في 
والية أستراليا الغربية، ونفقت جميعها باستثناء 6 منها، 
وذلك رغم جهود من السلطات ومرتادي الشاطئ إلنقاذها.

وجنحت ه���ذه الثدييات البحرية إلى الش���اطئ في خليج 
هاملن على بعد 315 كيلومترًا جنوبي بيرث عاصمة الوالية 

بين 22 و23 مارس/آذار الجاري.
وحاولت الس���لطات وأطباء بيطريون وسكان محليون كانوا 
يرتادون الشاطئ إنقاذ 15 من هذه الحيتان المهاجرة في 
المياه الضحلة، ولكن تم النجاح في إعادة سبعة فقط منها 

مرة أخرى إلى المياه.
وقالت متحدثة باسم إدارة التنوع البيولوجي والحفاظ على 
الطبيعة والجذب في والية أستراليا الغربية إن حوتًا واحدًا 

جنح إلى الشاطئ مرة أخرى وتعين قتله بشكل رحيم.
وحتى اآلن، يبدو أن الحيتان الس���تة الباقية نجت، بالرغم 
من أن جيرمي تشيك مراقب األحداث قال إن هذه الحيتان 

يمكن أن تحاول الخروج إلى الشاطئ في موقع آخر.
وتزن الحيتان الطيارة، وهي من عائلة الدالفين، ما بين طن 
واحد وأربعة أطنان لكل منها، وهي تمثل تحديًا لوجيستيًا 
للمسؤولين المحليين الذين يعملون اآلن على التخلص من 

جيفها.
وف���ي حين أن الحيتان تجنح بش���كل معتاد إلى ش���اطئ 
الشريط الساحلي خال هجرتها بين مناطق التغذية في 
القطب الجنوبي والمياه الش���مالية األكثر دفئًا حيث تربي 
صغارها، إال أن هذا العدد الكبير في هذه المرة غير معتاد.

وس���بق أن جنح عدد قياس���ي من الحيتان الطيارة طويلة 
الزعانف في عام 1996، عندما تقطعت السبل ب� 320 حوتًا 
من الن���وع الطيار طويل الزعنفة في ش���مال خليج هاملن 

ونفقت.
وتم تحذير الس���كان المحليين والسياح للبقاء بعيدًا عن 
المياه بس���بب احتمال تزايد أسماك القرش التي تجذبها 
الحيتان النافقة. وتم إغاق الش���اطئ مؤقتًا خال تخلص 

السلطات من الحيتان النافقة.

انتحار جماعي ألكثر من 100 حوت

االستقال/ وكاالت:
أس���س طبيب تركي في والية غازي عنت���اب جنوبي الباد 
متحف���ا للبقاوة، بع���د أن اس���تلهم فكرته م���ن متحف 

للشوكوالتة أثناء زيارته ألمانيا قبل عدة أعوام.
فقد تمكن طبيب العيون التركي أوغوز خان صايغيلي قبل 
شهرين من الحصول على رخصة متحف لقسم فتحه ضمن 
خان "مللت" )Millet Hanı( التاريخي بغازي عنتاب لصناعة 

البقاوة.
ويمك���ن المتحف الزوار من التجول بي���ن أجنحة المتحف 
لتعّرف على مراحل صناعة البقاوة، من خلف زجاج شفاف، 
من قبل طه���اة يحّضر كل واحد منهم قس���ما من مراحل 

صناعة البقاوة الشهية.
ويقول صاحب المتحف "صايغيلي"، إنه تأثر كثيرا 
من متحف للشوكوالتة صادفه لدى زيارته أللمانيا 

قبل عدة أعوام.
ويبّين أنه ق���رر إثرها فتح متحف للبق���اوة بمدينة غازي 
عنت���اب صاحبة المطب���خ العريق في المأك���والت وصناعة 

الحلويات.
ويوضح أنه قرر فتح المتحف في مكان تاريخي بعد دراسات 

معّمقة، الفتا إلى أن التحضيرات أخذت من وقته 3 أعوام.
ويلف���ت إلى أنه بعد جهد كبير حصل قبل ش���هرين على 
مواصفة "متحف" على الجناح الذي فتحه داخل خان مللت 

التاريخي.
يش���ار إلى أن مطبخ غ���ازي عنتاب بي���ن المطابخ العالمية 
الخاضع���ة لرعاية منظمة األمم المتح���دة للتربية والعلوم 

والثقافة "اليونسكو"، فيما يتعلق بفن الطهي.
كما أنه ضمن 163 مدينة أعلنتها اليونسكو مدنا "مبدعة"، 

وهي المدينة التركية الوحيدة الحاصلة على هذا اللقب.

تركي يؤسس متحفًا للبقالوة


