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  9 إصابات بينها خطيرة باليوم 
الثالث لمسيرة العودة

غزة/ االستقالل 
أصي���ب 9 مواطنين بينهم أص���م بحالة خطيرة 
أم���س األحد جراء اس���تهداف ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي للمعتصمين سلميًا بمخيمات العودة 
المنتش���رة ش���رقي قطاع غزة ضم���ن فعاليات 
مس���يرة العودة الكبرى. وأكد المتحدث باس���م 
الصحة في غزة أش���رف القدرة في بيان صحفي 
مقتضب وصل ل�«االس���تقالل » نسخة منه أمس 
األح���د، إصابة 9 مواطنين أحدهم وصفت جراحه 
بالخطيرة. وتوزعت اإلصابات – وفق القدرة - على 

النحو التالي: 5 إصابات ش���رق بلدة جباليا شمال 
قطاع غزة ، وإصابة ش���رق مدين���ة غزة وإصابتان 
شرق مخيم البريج وسط القطاع ، وإصابة خطيرة 
ش���رقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وأول 
أم���س أصيب نح���و 47 مواطنًا،  وي���وم الجمعة 
الماضية استشهد 17 فلس���طينيًا فيما اليزال 
االحتالل يحتجز جثماني شهيدين، وأصيب أكثر 
من 1400 آخرين بجراح متفاوتة خالل المشاركة 
في فعاليات مسيرة العودة الكبرى السلمية التي 
ستتواصل حتى 15 مايو المقبل )ذكرى النكبة(.

زحف العودة
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رأي

خبطة قدمكن عاألرض هدارة              إنتوا األحبا وإلكن الصدارة
خبطة قدمكن عاألرض مسموعة           خطوة العز وجبهة المرفوعة

زحف���ت الجموع لتلبي نداء الواجب, خرجت في ذكرى يوم األرض, 
كان الميدان مكتظا بالبطوالت, والحكايا  تتلى من جديد, والتاريخ 
يطوي صفحة مكتوبة ويدون تاريخًا جديدا في يوم العودة, تاريخ 
سطره الشعب الفلسطيني بشيبه وشبانه, أطفاله وزهراته, بناته 
ونس���ائه, كانت غزة كما عودتنا دائما على موعد مع النصر, تخط 
طريقها لمرحلة جديدة وتبشر بالعودة, غزة توقط النيام, وتفضح 
اللئام, وتجس���د الوئام, وتكش���ف الزيف واألوهام, غزة تس���طر 
صفحات العز بدماء الش���هداء وانين الجرح���ى وأوجاع الالجئين, 
تبعث األمل من جديد وتوقظ الضمائر الحية, ترسم خريطة الوطن 
المتكاملة من النهر إلى البحر, وتزيل كل األدران عن ثوبها الناصع 

ليزداد  لمعانا.    
العالم يقف مش���دوها أمام إرادة الش���عب الفلسطيني, الصورة 
مكتملة تمام���ا, طفل يحمل حجرا, وفتاة ت���زرع علم بالدها فوق 
الس���لك الفاصل بينها وبين قريتها, وش���اب يقبض بكلتا يديه 
على الس���لك الشائك ليخلعه من جذوره, وشيخ يحمل أوراق بيته 
المس���لوب, وعجوز ترفع مفتاح بيته���ا بيدها وتصرخ في الجنود 
المتواري���ن خلف س���واتر الرم���ل المتراكمة: ه���ذا مفتاح بيتي 
وس���أعود إليه, وان متنا فأحفادنا س���يرثون هذا الواجب, فنحن ال 
ننس���ى أرضنا وبيوتنا وقرانا فالكبار يزرعون والصغار يحصدون, 
وفلسطين ال تتسع إال للفلسطينيين وستلفظ كل الغرباء األشرار 
عن جس���دها الطاهر, والعودة ستتحقق بإذن الله مهما تعددت 

المخططات وتكاثرت المؤامرات. 
ثالث صور كانت تمثل حلما للفلسطينيين حتى تكتمل الملحمة 
وتتحقق األمنيات, أولها تضامن الشارع العربي مع ملحمة العودة, 
والخروج بتظاهرات عارمة ف���ي العواصم العربية ليدرك االحتالل 
ان حق العودة ال يمكن المس���اومة عليه أو إسقاطه, حتى لو كانت 
اإلدارة األمريكي���ة أخذت األمر عل���ى عاتقها, فأمريكا بجبروتها ال 
يمكن ان تلغي هذا الحق طالما تمسك به الفلسطينيون والعرب 
والمسلمون, كان المشهد العربي اقل بكثير مما هو متوقع, لكننا 
ال زلنا نتعلق باألمل باستعادة الشارع العربي المجاده, والتالحم مع 
قضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية, يجب ان يستفيق 
الشارع العربي ويستعيد دوره المناصر لفلسطين وقضيتها, ألن 
تصفية القضية الفلسطينية تمهد لالستيالء على خيرات البالد 

ونهب الثروات وتعزيز قوة وتفرد »إسرائيل«بالمنطقة.  
الصورة الثانية هي خطاب رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود 
عباس الذي لم يكن يتوقع استجابة الشعب الفلسطيني لدعوات 
الفصائل إلحياء يوم األرض, فجاء الزحف مذهال على غير تقديرات 
مستشاريه األمنيين والسياسيين, فسارع الستثمار الحدث وفق 
رؤيته الخاصة بطلب الحماية الدولية التي نرفضها تماما, فشعبنا 
ال يناضل ضد االحتالل الصهيوني, من اجل جلب احتالل جديد, 
شعبنا يطالب يا سيد عباس بحريته واستقالله ويناضل ويضحي 
من اجل ذلك, كنا نتوقع ان يلغي السيد عباس العقوبات عن غزة, 
ويس���عى الس���تئناف المصالحة مع حماس, خاصة بعدما اتضح 
م���ن يق���ف وراء محاولة تفجير موكب الحمد الل���ه, كنا نتوقع من 
سيادتك ان تطلق يد المقاومة في الضفة, وتفرج عن المجاهدين 
المعتقلين في س���جونك وتدعم انتفاضة القدس ضد االحتالل, 
وتدعو إلحياء ي���وم األرض على نقاط التماس, لكنها على ما يبدو 

ستبقى مجرد أمنيات, ولن تتحقق. 
الصورة الثالثة ردة الفعل الرس���مية العربي���ة على تداعيات يوم 
األرض واستشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة نحو 1500 آخرين بجراح, 
لقد توج العرب هذا العطاء والتضحيات الجس���ام بدعوة الكويت 
لمجل���س األمن لعقد جلس���ة طارئة انتهت كالمعتاد بالفش���ل 
بإص���دار بيان يدين االحتالل على ارت���كاب مجزرة بحق المدنيين 
الفلس���طينيين العزل بعد ان اعترضت ممثلة أمريكا على البيان, 
وأصب���ح التعويل على مجلس األمن والمؤسس���ات الدولية يمثل 
انتكاس���ة جديدة للقضية الفلس���طينية, وخط���وة بروتوكولية 
ش���كلية ليس من ورائها طائل, ونتيجتها معروفة مسبقا فهي 
ال تلبي أدنى طموحات ش���عبنا الذي بدأ يكفر بكل المؤسس���ات 

الدولية بعد ان فرغتها أمريكا من  وظيفتها. 
هذه الصور الثالث لم تكن على مس���توى الح���دث, ولم ترق إلى 
صورة الملحمة التي س���طرتها غزة بدم���اء أبنائها وتضحياتهم, 
إن الصورة الناصعة والت���ي قلبت كل الموازين هي صورة الزحف 
الجماهيري بعشرات اآلالف على حدود قطاع غزة, لقد شهد ميدان 
العودة مالحم بطولية عظيمة, وقصصًا سيرويها التاريخ لعظمة 
هذا الشعب, لقد كان لوقع أقدامهم تأثير مباشر على هذا الكيان 
المسخ المسمى »إسرائيل«, ووصلت الرسالة إلى اإلدارة األمريكية 
والمجتم���ع الدولي ودول اإلقليم, ال إللغاء حق العودة, ال للتوطين, 
ال للوطن البديل, وستبقى ثوابتنا خطًا احمر ال يمكن التفريط بها 

بأي حال من األحوال. 

الزحف األكبر
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غزة/ االستقالل:
شيع آالف المواطنين في قطاع غزة، السبت ، شهداء 
اليوم األول لمسيرة العودة الكبرى الذين ارتقوا أمس 
الجمعة برصاص جيش االحتالل اإلس���رائيلي، الذي 
استهدفت قناصته المدنيين العزل الذين تظاهروا 
قرب السياج األمني بين القطاع وفلسطين المحتلة 
عام 1948، في الذكرى الثانية واألربعين إلحياء يوم 

األرض إلى مثواهم األخير.
وانطلقت مس���يرات التش���ييع من مختل���ف انحاء 
القطاع، شارك فيها اآلالف مرددين هتافات "وينكم 

يا عرب وينكم يا مسلمين العودة العودة".
وندد المش���اركون ف���ي مواكب التش���ييع ب�"جرائم 
االحتالل اإلس���رائيلي" ضد االبري���اء والعزل،  صورا 
للشهداء وعلم فلسطين وطالبوا ب"الثأر من االحتالل 
على جرائمه العدوانية"، داعين الى محاس���بة قادة 
المتعمد للمشاركين  االحتالل على اس���تهدافهم 
في المسيرات الس���لمية بيوم األرض، في حين عم 
االضراب الشامل كافة االراضي الفلسطينية حدادا. 

فف���ي مدينة بيت حانون ش���مال القطاع ش���يعت 
الجماهير الفلسطينية الشهيد حمدان إسماعيل أبو 

عمش���ة حيث أدت عليه صالة الجنازة بعد أن ألقت 
عليه عائلته نظرة الوداع األخيرة قبل أن يوارى الثرى 

في مقبرة المدينة.
وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ش���يعت جماهير 
غفي���رة الش���هيد إبراهي���م صالح أبو ش���عر حيث 
أدت علي���ه صالة الجنازة في مس���جد الفاروق غربي 

المحافظة.
و شاركت جماهير غفيرة في تشييع جثمان الشهيد 
عبدالق���ادر الحواجري في مخيم النصيرات وس���ط 

قطاع غزة.
واستش���هد الحواجري )42عاًما( مساء أمس الجمعة 
بعيار ناري في الرأس أثناء مش���اركته في مس���يرة 
العودة الكبرى على الحدود الش���رقية لمخيم البريج 

وسط القطاع.
وانطلقت الجنازة من مسجد الشهداء في النصيرات 

وصواًل إلى مقبرة القسام وسط المخيم.
كم���ا تم  تش���ييع باقي الش���هداء تباع���ًا كل وفق 
منطقته حيث ش���يع الش���هيد ناجي أبو حجير في 
البريج من الجامع الكبير كما ، والشهيد جهاد النجار 

من بني سهيال.

وش���هدت جنازة التش���ييع مش���اركة واس���عة من 
الفصائل الفلسطينية وتخللها هتافات مطالبة بالرد 

على جرائم االحتالل االسرائيلي.
وأعلنت وزارة الصحة استشهاد كل من عمر وحيد أبو 
سمور )27 عاًما( شرق خانيونس، ومحمد كمال النجار 
)25 عاًما( شرق جباليا، ومحمود معمر )38عام( شرق 
رفح، ومحمد أبو عمر )22عاًما( شرق الشجاعية، وأحمد 
عودة )19عاًما( ش���رق غزة، وجه���اد فرينة )33عاًما( 

شرق غزة، ومحمود سعدي رحمي شرق غزة.
كما استش���هد إبراهي���م أبو ش���عر )22 عاما(، وعبد 
الفت���اح بهجت عبد النبي )18 عاًم���ا( من بيت الهيا 
شمال القطاع، وعبد القادر مرضي الحواجري )42 عاًما( 
من النصيرات وسط القطاع، وساري أبو عودة وحمدان 
أبو عمشة في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وجهاد 
زهير أبو جاموس )30 عاما( برصاص االحتالل ش���رق 

خانيونس، وبادر الصباغ وناجي أبو حجير.
يذك���ر أن، جنود االحتالل اإلس���رائيلي، أطلقوا النار 
تجاه المتظاهرين، مما أس���فر عن ارتقاء 16 شهيدًا 
، فيما اليزال االحتالل يحتجز جثماني ش���هيدين ، 

واصابة ما يزيد عن 1416 مواطن بجراح مختلفة.

 تشييع حاشد لشهداء »األرض« بغزة 

فزة/ االستقالل:
اس���تنكرت ش���بكة المنظم���ات األهلية 
الفلسطينية بش���دة اعتداءات االحتالل 
االسرائيلي المتواصلة بما فيها استخدام 
القوة المميتة بحق التظاهرات السلمية 
ضمن مس���يرة العودة ش���رق قطاع غزة 
والتي أسفرت عن استشهاد وجرح مئات 

المواطنين الفلسطينيين.
وأدانت الش���بكة الموق���ف األمريكي في 
تعطيل قرار إدانة االحتالل االس���رائيلي 
والذي يش���كل انحيازًا لدول���ة االحتالل 
لمبادئ  فاضح���ًا  وانتهاكًا  اإلس���رائيلي 
حقوق االنس���ان والقان���ون الدولي، األمر 
الذي قد يش���كل ض���وءًا أخضر لالحتالل 
لالس���تمرار ف���ي عدوان���ه على ش���عبنا 

الفلسطيني.

الدول���ي  المجتم���ع  الش���بكة  وطالب���ت 
االس���رائيلي  االحتالل  قوات  بمحاس���بة 
على االنتهاكات التي ارتكبها بحق أبناء 
شعبنا األعزل وتوفير الحماية الدولية له.

وشددت الش���بكة على ضرورة بذل كافة 
الجهود م���ن أجل تعزيز صمود ش���عبنا 
انجاز  الفلس���طيني، وفي مقدمة ذل���ك 
المصالحة الوطنية وتجاوز كل الخالفات 

وتوفير كل الدعم لمسيرات العودة.
وتوجهت الش���بكة بالتحية ألبناء شعبنا 
الفلس���طيني "الذي خرج موح���دًا مطالبًا 
بحقوق���ه الثابت���ة والمش���روعة بالعودة 
وإنهاء االحتالل وإقامة دولته المستقلة 
وعاصمتها القدس ورفض قرارات ترامب 
الجائرة والتأكيد عل���ى مطالبه في إنهاء 

الحصار وتحقيق الوحدة الوطنية".

شبكة المنظمات 
األهلية تطالب بمحاسبة 

االحتالل اإلسرائيلي

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلس���رائيلي أم���س األحد عن احتجاز 
جثماني شهيدين من شهداء مسيرة العودة الكبرى بقطاع 
غزة، ليرتفع عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل 

إلى 26 جثمانًا .
وقال منس���ق أعمال حكومة االحتالل ف���ي المناطق يوآف 
مردخاي عبر صفحته على "فيس���بوك": "إن جثتي مصعب 
سلول، ومحمد ربايعة، انضمتا إلى 24 جثة أخرى تحتجزها 

إسرائيل".
وزع���م مردخاي أن الش���هيدين كانا مس���لحين، "ويهمان" 
بتنفيذ علمية فدائية شرقي المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وتحتجز سلطات االحتالل 26 جثمانًا منها سبعة لشهداء 
في قطاع غزة، و19 في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، 

بحجة تنفيذهم عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

االحتالل يعترف 
باحتجاز جثماني 
شهيدين من غزة
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وشهدت هذه المسيرات مشاركة عشرات اآلالف من 
المواطنين من الرجال والنس���اء واألطفال والشيوخ، 
الذين ضربوا خيمهم على حدود غزة، وأحيوا مظاهر 
مختلفة لتراثهم الفلسطيني الذي تناقلوه جيال بعد 

جيل، لتذكير العالم بحقهم غير القابل للنسيان.

نب�ض ال�شارع
يقول المواطن أبو عمار قديح )52 عامًا( الذي ش���ارك 
في مس���يرات العودة على حدود شرق غزة: »إن حجم 
المشاركة الواسعة في هذه المسيرات، أثبت للعالم 
أجمع أن الفلس���طينيين ل���م يغرقوا بمش���اكلهم 
الحياتية، وأن القضايا الوطنية لطالما كانت سبيلهم 

نحو الوحدة الفلسطينية«.
وأضاف: "في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون 
بغزة أزم���ات حياتية مثل أزمة الكهرباء وإغالق معبر 
رف���ح، وتدهورًا غير مس���بوق لألوضاع المعيش���ية 
واالقتصادية مثل ارتفاع مستويات البطالة والفقر، 
إال أن ذلك لم ينسهم قضاياهم الوطنية التي خرجوا 

لنصرتها من كل حدب وصوب".
وأوضح قديح أن المشهد الشعبي هناك كان مثاليًا 
يعبر عن نبض المجتمع الفلسطيني الذي لم ينس 
الق���دس أو العودة أو األس���رى في يوم م���ن األيام، 
وتابع: "لم تكن هناك أع���الم فصائلية، ولم يهتف 

أحد لفصي���ل دون اآلخر، كان الجمي���ع يحملون علم 
فلس���طين وحناجرهم تصدح )ع الق���دس راجعين 

شهداء بالماليين(".
وبّي���ن أن الفلس���طينيين الجمعة الماضية رس���موا 
المش���هد الذي يجب أن يبدو عليه باستمرار، وليس 
االقتتال الداخلي واالنقس���ام لمصالح حزبية ضيقة، 
وأكمل: "لطالما جمعتن���ا القضايا الوطنية، وجعلتنا 

موحدي الكلمة والموقف والفعل".

�شعب يحفظ الأمانة
ويرى المحلل السياسي طالل عوكل، أنه وبعد سبعة 
عقود من النكبة الفلسطينية، لم ينس الفلسطينيون 
أيًا من قضاياهم الوطنية رغم مرورهم بأزمات حياتية 
عاصفة في محاولة احتاللية إلشغالهم بتوفير لقمة 

عيشهم عن هذه القضايا التاريخية .
وقال عوكل ل�"االستقالل": "هذا الشعب الفلسطيني 
يثبت في كل مرة أنه جدي���ر بحمل األمانة الوطنية، 
ويثبت أن���ه األكثر صمودًا وصب���رًا، وأن كافة الحيل 
اإلسرائيلية بحرف مسار اهتماماته لم تنطل عليه، 
فالمش���هد الذي جرى ش���كل خيبة أم���ل كبيرة في 

أوساط االحتالل اإلسرائيلي".
وأوضح أن محاوالت االحتالل إش���غال الفلسطينيين 
بأزمات حياتية فش���لت، إذ شارك الفلسطينيون من 

جمي���ع فئاتهم في دليل واضح على أن هذه األزمات 
لم تعتل سلم أولويات واهتمامات المواطنين والتي 
تحتلها قضايا وطنية كبرى مثل القدس واألس���رى 

والعودة.
وشدد عوكل على أن مس���يرات العودة أثبتت أيضًا 
أن مح���اوالت االحتالل لتركيع وإذالل هذا الش���عب 
لم تنجح، مش���يرًا إل���ى أن الفلس���طينيين توحدوا 
أم���ام جنود االحتالل على حدود غزة، فكان مش���هدًا 

فلسطينيًا بامتياز.
وتوقع المحلل السياس���ي أن يلتقط العالم وكل من 
يتآمر على غزة هذه الرس���الة، وأن يصبح على دراية 
بأن الطعام والشراب والمسكن والكهرباء ال يمكن أن 
تكون بديلًة عن القدس واألسرى والعودة والالجئين 

في سلم أولويات الفلسطينيين.

م�شاهد مثالية
من جهته، يرى المحلل السياس���ي وليد المدلل، أن 
مسيرة يوم األرض شكلت محطة تاريخية في نضال 
الشعب الفلس���طيني، إذ حملت عدة مشاهد مثالية 
أهمها مشهد الوحدة الفلسطينية، ومشهد الزحف 
الش���عبي الس���تعادة حلم وطني وهو الع���ودة إلى 

األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وق���ال المدلل ل�"االس���تقالل":" إن التوج���ه إلى خيار 

المقاومة الش���عبية ف���ي مرحلة تواص���ل المقاومة 
المس���لحة االس���تعداد والتجهيز، يعبر عن ش���كل 
مثالي للنضال الفلسطيني الذي يمارس كافة أشكال 
المقاومة، ويؤكد على أن الفلس���طينيين ال يمكن أن 
يمنحوا أي قضايا أهمية سوى قضاياهم وحقوقهم 

الوطنية التي سلبها  االحتالل".
وأض����اف:" انتهج����ت س����لطات االحت����الل م����ع 
الفلس����طينيين نهجي����ن متناقضي����ن يهدفان 
إلشغالهم عن قضاياهم الوطنية، فتارة تمنحهم 
تسهيالت حياتية كبيرة وزيادة فرص العمل في 
الداخل المحتل، من أجل نس����يان المقاومة وهذا 
الس����يناريو كان موضوعًا إلنهاء حال����ة المقاومة 
في مدينة جنين خالل االنتفاضة الفلس����طينية 

الثانية ".
أما النهج الثاني – بحسب المدلل- فكان بالتضييق 
والقمع والحصار ونقص الموارد وانعدام فرص العمل 
والعي���ش، وكان هذا النهج يه���دف أيضًا لتحقيق 
ذات الهدف وهو نسيان الحقوق الوطنية واالنشغال 

بتوفير لقمة العيش كما هو الحال في مدينة غزة.
واختتم حديثه بالقول: "رغم أن النهجين متناقضان 
وطبقا على مدينتي���ن مختلفتين وهما غزة وجنين، 
إال أن النهجي���ن فش���ال تمامًا، ودام���ت جنين وغزة 

حاضنتين للمقاومة الفلسطينية".

» مسيـــرة العـــودة«.. 
زحف شعبي  ينتصر على دوامة »األزمات الحياتية«

الشعب لم ينس حقوقه وثوابته 

غزة/ حممود عمر:
ك�شف الزحف ال�شعبي الهادر من كافة 

فئات املجتمع الفل�شطيني يف قطاع 
غزة اإىل حدود قطاع غزة ال�شمالية 

وال�شرقية، تلبيًة لدعوات امل�شاركة 
مب�شريات العودة الكربى يف ذكرى يوم 

الأر�ض الفل�شطيني، عن كذب وزيف 
التقارير الإ�شرائيلية التي حتدثت 

يف اأكرث من منا�شبة �شابقة عن اأن 
ان�شغال الفل�شطينيني يف اأزماتهم 

احلياتية اأن�شاهم ق�شاياهم الوطنية 
التي �شفكوا دماءهم لأجلها على مر 

العقود املا�شية.
وا�شت�شهد 15 مواطنًا بنريان 

الحتالل الإ�شرائيلي، اجلمعة 
املا�شية، فيما يزال الحتالل يحتجز 

جثمان �شهيدين خالل م�شاركتهما يف 
م�شريات العودة الكربى على حدود 

غزة، املطالبة بالعودة اإىل الأرا�شي 
الفل�شطينية املحتلة عام 1948، 

يف م�شهد اأعاد اإىل الأذهان يوميات 
النتفا�شة الفل�شطينية الأوىل عام 

.1987

غزة/ االستقالل:
دعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين أمس األحد، إلى 
ش���د الرحال للمس���جد األقصى المبارك وتصعيد االنتفاضة 

والمقاومة بكل أشكالها.
وأك���دت الحرك���ة في بي���ان لها تعقيب���ًا عل���ى االقتحامات 
الصهيونية للمس���جد األقصى صباح أمس االحد ، أن تصاعد 
االقتحامات لس���احات المس���جد األقصى محاولة إسرائيلية 
إلع���ادة مخطط التقس���يم الزماني والمكاني الذي أس���قطه 

المقدسيون األبطال العام الماضي في معركة البوابات .
وطالبت جماهير ش���عبنا ياليقظ���ة واالنتباه والتصدي لهذه 
االقتحامات بشد الرحال للمسجد االقصى المبارك والرباط في 

ساحاته وتصعيد االنتفاضة والمقاومة بكل أشكالها .  
وكان ما يقارب من 200 مس���توطن ق���د اقتحموا صباح أمس 
األحد، ساحات المسجد األقصى المبارك، وبحراسة مشددة من 

شرطة االحتالل "اإلسرائيلي".
ويأتي اقتحام المس���توطنين للمسجد األقصى، بالتزامن مع 

توافد "اإلسرائيليين" على حائط البراق بمناسبة عيد "الفصح" 
في ظل ترتيبات اتخذتها الشرطة "اإلسرائيلية" التي أغلقت 
طريق باب االس���باط أمام حركة السيارات ومنعت المواطنين 
من الوص���ول الى وادي حلوة وباب المغاربة جنوب المس���جد 

األقصى.
ويتوقع أن يستمر االغالق الذي تقوم به الشرطة االسرائيلية 
س���نويا من يوم  أمس األحد حتى ظهر يوم الخميس القادم 

عشية انتهاء عيد "الفصح" االسرائيلي.

في ظل االقتحامات المتزايدة

الجهاد تدعو لشد الرحال لألقصى وتصعيد االنتفاضة والمقاومة
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الشهيد جهاد أبو جاموس والذي ُسرقت 
منه الحي���اة على مرأى العال���م في الربيع 
الثالثي���ن من عم���ره، كان واحدًا من أالف 
المواطني���ن الذين تجمعوا في مس���يرة 
الع���ودة الكبرى عل���ى الحدود الش���رقية 
لقطاع غزة ، وعلى مقربة من الخط الفاصل 
بين ش���رق خانيونس واالراضي المحتلة 
عام 1948، وواحدًا من 17 ش���هيدًا ارتقوا 
خالل المس���يرة و1450 جريحًا من بينهم 
نس���اء وأطفال وكبار في الس���ن، ليكتب  
حكاية نضال ال عنوان لها سوى "هنا ُقتل 

أصحاب األرض".
ولعل حكاية الوجع التي يعيش���ها أهالي 
الش���هداء ف���ي غ���زة واح���دة إال أن عائلة 
الشهيد جهاد لها نصيب أكبر من المعاناة 
فالقناص كاتم الصوت حرمها عينًا كانت 
ترش���دها إلى الطريق، فابنها جهاد واخوه 
زكريا هما المبصران الوحيدان في العائلة، 
بينما يعاني باقي افرادها والبالغ عددهم 4 

من فقدان البصر.
وكان جه���اد المعيل الوحيد ألس���رتين 
صغيرتين إحداهم���ا ال تبصر النور اال من 
خالله, وكانت يداه ه���ي بصيص الضوء 
الذي يني���ر عتمة فق���دان البصر، ليخيم 
برحيله الظالم لالبد في عيونهم وقلوبهم.

احلق للجميع
وبقل���ب ينعكس انكس���اره وحرقته على 

ضعف صوته���ا الذي بال���كاد يخرج بعد 
عب���ارة "الحمد لل���ه"، أوضح���ت غدير أبو 
جاموس، زوجة الش���هيد أنها خرجت مع 
زوجه���ا وأطفاله���ا األربعة منذ س���اعات 
الصب���اح األولى للمش���اركة في مس���يرة 
العودة، وأن إصرار الشهيد على المشاركة 
كان يكبر كل يوم بداخله منذ اإلعالن عن 
موعد انطالق المس���يرة قبل عدة أسابيع، 
ولم يرغب أن يك���ون هناك لوحده فالحق 
للجمي���ع وزوجت���ه وأطفال���ه أول الجميع 

بالنسبة له.
وبعد أن وفر الشهيد نقطة آمنة ألطفاله، 
بق���ي يقف بج���وار زوجته وم���ا أن حانت 
منها التفاتة لترس���ل بصرها كي تطمئن 
على س���المة صغارها، وقبل أن يرتد إليها 
طرفها، اخترقت مس���امعها صرخة تقول 
:"جهاد استشهد" لتحتضر النظرات التي 
تحاول أن تلملم المشهد، وتشتعل نيران 

الحرقة والفراق في قلبها لألبد.
وقال���ت أبو جام���وس: " كن���ا واقفين عند 
بع���ض وبوصيني عل���ى األوالد، ودون أي 
مقدمات جاءت طلقة في رأس���ه وش���الوه 
على االس���عاف، وكل الناس صارت تجري 

وتقول جهاد مات".
وأش���ارت أب���و جام���وس، إل���ى أن أكثر ما 
يؤلمها هو كونها وأطفالها هم ش���هود 
العيان على موت زوجها، مؤكدة أن حديث 
الش���هيد منذ وصوله ألرض المسيرة كان 

يتلخص حول أمنيته بأن ينال الش���هادة 
فهي الحبيبة التي يرنو إليها كل يوم.

القدر ر�صا�صة
"قلتل���ه خذ بل ريقك بالمي���ة، قال ال بس 
اعطيني البصلة عشان الغاز، بس الغاز ما 
بموت اللي بموت الرصاص يا جهاد"، بهذا 
تصف ابو جام���وس اللحظات األخيرة لها 
بقرب الش���هيد الذي اقتسم رأس البصل 
معها وأوصاها بأن تضعه على أنفها كي 
ال تختن���ق من قنابل الغ���از، ليكون القدر 

رحيله برصاصة ال قنبلة غاز.
وتحت جفنها ينام الحزن على وقع سؤال 
أطفاله���ا الذي لم يفارق ألس���نتهم منذ 
رحيل والدهم: "لماذا أبي لم يعد معنا من 
المسيرة " لتبقى زوجة الشهيد عاجزة عن 
االجابة بسبب تلك اآلهات والدموع  التي 

في داخلها.
وتق���ول أبو جاموس: "جه���اد راح عند ربه 
الحم���د لله ، واالن مين ب���ده يطلع ألوالده، 
كان يغيب طول النهار يجمع البالستيك 
ويبيعه ب�20 ش���يكال ويجيب مصروفهم 
ويؤمن ق���وت العائلة، الله يعينا ويصبرنا 

على فراقه".
وع���ن رس���التها كزوجة ش���هيد، فهي ال 
تتمن���ى س���وى أن يتوقف ش���الل الدم 
واألس���ى عن حصد أرواح الفلس���طينيين 
وأن ال ينسى الشعب حقه وحق الشهداء 

والمصابين.

" �صفتك �صهيد ياما "
أما األم التي جلس���ت أم���ام بيتها تنتظر 
الموكب العائل���ي الذي فارقه���ا صباحًا، 
الموك���ب عاد لها ناقصًا، ع���اد تاركًا فلذة 
كبدها خلفه، لتكون واحدة من خنساوات 
فلس���طين اللواتي طالما تمنت أن تكون 

واحدة منهن.
" الحمدلله اني شوفتك شهيد يا جهاد، 
شوفتك عريس، ش���وفتك شهيد مزيون 
بعلم ب���الدك" ه���ذا كل ما تقول���ه والدة 
الش���هيد أبو جاموس عن ابنها الشهيد 
وهي تنظ���ر لصورته المطبوع���ة حديثًا 
م���ن خلف ضباب األلم الذي احتش���د في 
عينيها بحجم أكبر من تلك الحشود التي 

خرجت في يوم االرض.
وبصوت يخذله الحرمان تضيف أم جهاد:" 
رغم الوج���ع أنا فخورة باستش���هاد ابني، 
فكم كنت أتمنى أن أكون "أم الش���هيد" 
وواحدة من خنس���اوات فلسطين اللواتي 
يقدمن الغالي والنفي���س ألجل األرض"، 
واصفة نجلها بأنه "كان حنونًا وش���يمته 
الطيبة وكل الناس بتش���هد على أخالقه 
واحترام���ه، ومنذ صغره وه���و بحب بالده 

ونفسه يرجعلها".
وتضي���ف " كان يش���تغل ويعيل اوالده 
وشايل مسؤولية اخوانه واخواته فاقدين 

البص���ر، وكان ه���و بصره���م ويوصلهم 
لمدارس���هم ولمصالحهم ويمش���ي امور 
حياتهم، وهلقيت فقدنا المعيل والبصر 

وسند العيلة الكفيفة".
وأوضح���ت أن ابنه���ا الش���هيد جهاد لم 
يكن لدي���ه عمل ثابت، فكان مصدر دخله 
يعتمد على حجم البالستيك المستعمل 
والمتواجد حوله ف���ي المنطقة وعلى قدر 
وزن ما يجمع م���ن هذه المواد يكون أجره، 
مؤكدة أنه كان يوزع يومه بين البحث عن 
البالستيك وبين رعاية عائلتين صغيرتين 

احداهما ال تعرف النور إال من خالله.
وانطلقت يوم الجمعة الماضي في  الذكرى 
الثانية واألربعي���ن ليوم األرض، فعاليات 
مسيرة العودة الكبرى، التي تشكل حدًثا 
فارًقا في التاريخ الفلس���طيني  المعاصر؛ 
بمشاركة أطياف الشعب الفلسطيني ومن 
أماكن لجوئهم كافة، وذلك بعد مرور نحو 
70 عاًما على نكبة فلس���طين وتهجيرهم 

من أرضهم.
وتوجه مئات الفلسطينيين في قطاع غزة 
لمخيمات الع���ودة المنصوبة في خمس 
مناطق ش���رق القطاع تبعد 700 متر عن 
الس���ياج الفاصل مع األراض���ي المحتلة، 
في تحرك سلمي هدفه وضع حقهم في 
العودة على ج���دول األعمال الدولي، إال أن 
مسيرة العودة السلمية حولتها إسرائيل 

لحمام دم.

البصير في أسرته

الشهيد أبو جاموس.. أبصر النور ليرى الشهادة!

غزة/ جيهان كوارع:
حتت �صماء واحدة وعلى نف�س امل�صافة 
كان يجتمع بعائلته فوق ربيع الأر�س، 
يحدثهم عن تلك البالد البعيدة التي 
زرع حب العودة لها يف نفو�صهم، يقول 

ل�صغاره: اهتفوا للوطن فريددوا خلفه 
ال�صعارات الوطنية ويوثقوا معًا جذور 

النتماء وحب الوطن الذي �صوهته 
ثياب الغربة، منتظرين تكبرية العودة 
الكربى.  وعندما بداأ �صبح املوت يت�صلل 
بني ح�صود امل�صاركني يف م�صرية العودة 

الكربى، اأم�صك الأب جهاد زهري اأبو 
جامو�س، بيديه املرتع�صتني اأطفاله 

مت�صبثا بهم بكل ما اأوتي من قوة 
حماوًل اأن يكون ال�صد املنيع بينهم وبني 

ر�صا�صات العدو، لي�صعهم يف مكان اأكرث 
اأمانًا كي ل ي�صابوا باأذى، ولكنه مل يكن 
يعلم اأن اأنياب املوت كانت تريده هو واأن 
ر�صا�صة ممتلئة بحقد �صت�صلبه من تلك 

القلوب ال�صغرية التي ل ترى الدنيا 
اإل به.

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصل جيش االحتالل االسرائيلي تعزيز الشريط 
الحدودي مع قطاع غزة باألس���الك الشائكة تخوفًا 
من اقتحامات قد ينفذها المشاركون في مسيرات 

العودة.
وقالت وس���ائل إعالم اس���رائيلية امس األحد ان 
الجيش االسرائيلي ش���رع بتعزيز الحدود مع غزة 
بمزيد من االس���الك الش���ائكة خوفًا من اقتحامها 

خالل مس���يرات العودة المس���تمرة عل���ى حدود 
القطاع. وهدّد وزير أمن االحتالل افيغدور ليبرمان 
المعتصمين قرب  المتظاهرين السلميين  األحد، 
الش���ريط الحدودي لقطاع غزة بتصعيد حدة قمع 

الجيش اإلسرائيلي العنيف لمسيرتهم.
وقال ليبرمان :"إذا عاد المتظاهرون الختبارنا، سنرد 
بصورة حادة وأكثر قوة، ولن نتردد في اس���تخدام 

كل ما لدينا".

الخليل/ االستقالل: 
أفرجت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي مس���اء امس االحد عن 
األس���ير رام�ي زيدان خليل الك�س�ار "أحمد" )37 عامًا( من بلدة 
خاراس قضاء مدين���ة الخليل جنوب الضف���ة الغربية بعد أن 

أنهى مدة محكوميته البالغة  14 عاًما و10 أشهر.
وأوضح�ت مؤسسة مه�ج�ة ال�ق�دس في بيان صحفي أن قوات 
االحت���الل كانت ق���د اعتقلته بتاري���خ 2003/06/11 وأصدرت 

المحكمة العس���كرية الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن أربعة 
عشر عامًا وعش���رة أشهر، بتهمة انتمائه وعضويته في حركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين، ومشاركته بنشاطات عسكرية 

وإطالق نار ضد قوات االحتالل.
يذك�ر أن األسير المحرر رامي الك�س�ار ولد بتاريخ 1981/01/05م 
وهو أع���زب وأم�ض�ى مدة اعتقاله كاملًة متنقاًل بين س����جون 

االح�ت�الل والتي كان آخرها سجن الن�ق�ب الذي تح�رر منه.

األسير الكسار يتنسم

 الحرية بعد 14 عامًا من األسر
االحتالل يعزز حدود غزة باألسالك الشائكة
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / رهام مصطفي محمد المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406081836( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / صابرين فتحي محمد زعرب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
804402105 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / سليمان وليد محمود ابو شعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
803558527 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
طالب "االئتالف األوروبي للدفاع عن األس���رى الفلس���طينيين"، األمم المتحدة بالضغط 
على الحكومة اإلس���رائيلية؛ لإلفراج عن نائل البرغوثي أقدم أسير فلسطيني في سجون 
االحتالل.  جاء ذلك في رس���الة بعث بها "االئتالف األوروبي"، إلى الفريق األممي المعني 

بمسألة االحتجاز التعسفي، وفق بيان صادر عن االئتالف.
وأشار االئتالف إلى أن اعتقال نائل البرغوثي في سجون االحتالل "غير مبرر، وليس له أي 

مسوغ قانوني"، مطالًبا باإلسراع في الضغط على االحتالل من أجل اإلفراج عنه.
وُيعد األس���ير البرغوثي )61 عامًا( أقدم أسير فلسطيني في السجون اإلسرائيلية؛ حيث 
قضى 37 عاًما فيها، حيث اعُتقل أول مرة حينما كان طالبًا في الثانوية العامة في الرابع 
من نيس���ان/ آذار عام 1978. وقّدم االئتالف ش���كوى أوضح فيها حالة األسير البرغوثي 
الذي أمضى 33 عامًا من مدة محكوميته السابقة في السجون اإلسرائيلية، قبل أن يفَرج 
عنه في صفقة تبادل األسرى التي جرت في تشرين أول/ أكتوبر 2011 بين حركة حماس 
والسلطات اإلسرائيلية برعاية مصرية. وأعادت سلطات االحتالل اعتقال البرغوثي مجددًا 
ا آخرين من محرري الصفقة المذكورة،  في حزيران/ يونيو 2014 إلى جانب 60 فلسطينّيً

وأصدرت بحّقه حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 30 شهرًا.

وشّدد على أن استهداف االحتالل المتعّمد 
وقتله للفلسطينيين المتظاهرين بشكل 
سلمّي، المتوّش����حين بالعلم الفلسطيني 
لن ُيوقف ه����ذا الح����راك، داعًيا المجتمع 

الدولي للتدخل من أجل حماية شعبنا.
ولف����ت إلى أنه ليس غريًب����ا على الواليات 
المتحدة األمريكية أن ُتحبط مشروع البيان 
الذي تقّدمت به الكويت باسم المجموعة 
العربية لمجلس األمن، بشأن األوضاع في 
األراضي الفلس����طينية المحتلة، خصوًصا 
بعد المجزرة التي اقترفتها قوات االحتالل، 
الجمعة الماضية، ضد المشاركين بمسيرة 

العودة في القطاع.
وكانت الكويت سعت إلى استصدار بيان 
من مجلس األمن خالل جلس����ة المشاورات 

التي عقدت مساء الجمعة، وحين عارضت 
واش����نطن ذلك دعت الكويت إلى جلس����ة 
مفتوح����ة عقدت الس����بت على مس����توى 

المندوبين.
المتح����دة بصورة  الوالي����ات  واعترض����ت 
نهائية على مشروع البيان، حيث خرقت ما 
يسمى "إجراء الصمت" لتحول بذلك دون 

صدور البيان.

انحياز لالحتالل
وأض����اف األغ����ا أنه وبع����د إع����الن اإلدارة 
األمريكية اعتب����ار مدينة القدس المحتلة 
عاصمة ل�"إس����رائيل"، وعزمها نقل سفارة 
"واش����نطن" إلى العاصمة المحتلة، أثبتت 
ه����ذه اإلدارة انحيازها الس����افر لالحتالل، 

وعداءها للش����عب الفلس����طيني، وكذلك 
للشعوب العربية واإلسالمية كاّفة.

وأش����ار إلى أن ش����عبنا ومن خالل مسيرة 
الع����ودة يجدد التمس����ك بالتصدي لوعد 
"بلفور" المش����ؤوم منذ 100 عام، وقرارات 
"دونال����د ترم����ب" الُمنح����ازة والُمجحف����ة، 
مؤكًدا على أن السلطة الفلسطينية بدأت 
تحركاته����ا على الصعي����د الدولي لتوفير 
الحماية للشعب الفلسطيني، أمام تصاعد 

عدوان االحتالل.
وعل����ى صعيد ملف المصالح����ة الوطنية، 
لفت القيادي في حركة "فتح" إلى أن دماء 
الش����هداء الذين ارتقوا ضم����ن فعاليات 
مسيرة العودة تستلزم تخّطي االنقسام، 

وإتمام المصالحة.

وقال: "المواقف الش����عبية القوية لشعبنا 
في كل مكان، ُترسل رسالة وحدة، وتقول 
إننا قادرون على إنهاء االنقسام؛ للتصدي 

للمؤامرات اإلسرائيلية واألمريكية".
ق����وات  أعدم����ت  الماضي����ة،  والجمع����ة 
االحت����الل 15 فلس����طينًيا، وأصابت أكثر 
م����ن 1400 آخرين، من بين عش����رات آالف 
الفلس����طينيين، الذين خرجوا إلى الحدود 
الش����رقية لقطاع غ����زة، ضم����ن فعاليات 
العودة الُكبرى السلمّية؛ إحياًء للذكرى ال� 

42 ليوم األرض.
ومس����اء أمس، أعلن����ت ق����وات االحتالل، 
ش����هيدين  لجثمان����ّي  احتجازه����ا 
فلسطينَيين من ش����هداء مسيرة العودة 
الكبرى بقطاع غ����زة، ليرتفع عدد جثامين 

الشهداء المحتجزة لدى االحتالل إلى 26 
جثماًنا.

وقال ما ُيس����مى منس����ق أعم����ال حكومة 
االحت����الل "ي����وآف مردخ����اي": "إن جّثتي 
مصعب سلول، ومحمد ربايعة، انضمتا إلى 

24 جثة أخرى تحتجزها )إسرائيل(".
وزع����م "مردخ����اي" عب����ر صفحت����ه عل����ى 
"فيسبوك" أن الشهيَدين كانا مسلحين، 
"ويهّمان" بتنفيذ عملية فدائية ش����رقي 

المحافظة الوسطى.
ويحتجز االحتالل )26( جثماًنا لش����هداء 
غ����زة،  م����ن   )7( بينه����م  فلس����طينيين، 
و)19( م����ن الضفة والق����دس المحتلتين؛ 
بحّج����ة تنفيذهم عمليات ض����د أهداف 

"إسرائيلية".

على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته 

»االستقالل«: ارهاب »إسرائيل«  األغا لـ
لن يوقف فعاليات »مسيرة العودة«

غزة/ قا�سم الأغا:
اأّك��د القي��ادي يف حرك��ة »فتح« عماد الأغا توا�س��ل فعاليات م�سرية العودة الُك��رى ال�سعبية ال�سلمية، بالرغم م��ن ا�ستهداف الحتالل 
املتعّمد، الذي راح �سحيته 17 �سهيًدا واأكرث من 1400 جريح، على احلدود ال�سرقية لقطاع غزة. ويف ت�سريح خا�ص ل�«ال�ستقالل«، قال 
الأغا: »اإن هذا احلراك الذي يبدو فيه �سعبنا الفل�سطيني موّحًدا �سي�ستمّر رغم عنجهية وجرائم الحتالل؛ ليوؤكد ال�سعب على حّقه يف 

العودة، واإ�سقاطه لكل املوؤامرات واملحاولت الهادفة لت�سفية الق�سية الفل�سطينية«.

رام الله/ االستقالل:
عقدت الجمعي���ة العمومية لبنك فلس���طين الخميس 
الموافق 29/03/2018 اجتماعها الس���نوي العادي وغير 
العادي في مقر المركز الرئيسي لإلدارة العامة، بمدينة 
رام الل���ه، بالتواصل عبر "الفيدي���و كنفرنس" مع فندق 

الروتس بمدينة غزة.
وذلك بحضور السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس اإلدارة 
ورشدي الغالييني المدير العام لبنك فلسطين، وأعضاء 
مجلس اإلدارة ومراقبي الش���ركات ف���ي وزارة االقتصاد 
الوطن���ي، وممثلين ع���ن المدقق الخارجي للحس���ابات 
وبورصة فلسطين وسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال 
الفلسطينية، وحش���د كبير من المساهمين والعاملين 
واالقتصاديين ورجال األعمال. حيث بدأت الجلسة بعد 
اكتمال نصاب االجتماع بأغلبية مساهمي البنك وبنسبة 

.%69.84
وفي س���ياق االجتماع، وافقت الجمعية العمومية على 
أجندة االجتماع وعلى توصية مجلس اإلدارة توزيع مبلغ 
27 ملي���ون دوالر أمريك���ي من األرب���اح المتحققة بواقع 
13.5% من رأس المال المدفوع نقدًا على المس���اهمين 
المس���جلين لدى بورصة فلس���طين بتاريخ يوم األربعاء 
المواف���ق 28/03/2018 كل بق���در نصيبه في رأس مال 

البنك. 
وبدأ البنك بتوزي���ع األرباح النقدية اعتبارا من يوم أمس 
األحد المواف���ق 2018/04/01  في كافة فروع البنك. كما 
انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديدًا ضم كاًل من؛ هاشم 
الشوا، وماهر فرح، وطارق الشكعة، وهاني نجم، وفيصل 
الش���وا، وطارق العقاد، ولنا أبو حجل���ة، ونبيل القدومي، 

وندى شوشة، وعبد الله الغانم، ومها عواد. 
كما وافقت الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي 
على زيادة رأس المال الى 250 مليون دوالر بداًل من 200 
مليون دوالر وتفويض مجلس اإلدارة بتنفيذ البند وفق 

رؤيته.  وفي كلمته االفتتاحية، استعرض الشوا، رئيس 
المجلس سلس���لة من اإلنج���ازات الت���ي حققها البنك 
والمجموعة خالل العام الماضي، حيث استمر البنك في 
ترسيخ مكانته في السوق المصرفي الفلسطيني كأكبر 
مؤسسة مصرفية فلسطينية، تلتزم بمبادئ االستدامة 
وتطبيق الحداثة المصرفية مع الحفاظ على مجموعة من 
القيم الراس���خة والمتأصلة في البن���ك، لتحقيق العائد 
لصالح كافة متعامليه من مساهمين وعمالء وموظفين 
وموردي���ن، وبما يش���مل أيض���ًا كافة فئ���ات المجتمع 
الفلس���طيني. وكان العام 2017 حاف���اًل باإلنجازات على 
الصعيد المحلي والعالمي، حيث تمكن البنك ومجموعة 
الشركات التابعة له من تحقيق أهداف ونتائج مرضية، 

بن���ك فلس���طين  الش���وا إن رؤي���ة مجموع���ة  وق���ال 
واستراتيجيتها اعتمدت أسسًا سليمة الغتنام الفرص 
المتاحة في األسواق المحلية واإلقليمية والدولية، والتي 
انعكست على مؤشرات األداء الرئيسية والتي شهدت 
نم���وًا ف���ي العمليات واس���تمرارًا في ابت���كار الخدمات 
المصرفية وتطويرًا في آليات العمل ومراجعة لإلجراءات 

على مستوى البنك وشركات المجموعة.
وبالنظر الى انجازات البنك في العام الماضي، فقد أشار 
الش���وا الى أن هذه االنجازات انعكست بصورة إيجاِبية 
على مؤش���رات األداء الرئيسية، حيث حافظ البنك على 
مكانت����ه ف�ي الس����وق كأكب�ر مؤسس����ة مصرفية في 
فلس���طين. ففي نهاية الع���ام 2017 وصلت موجودات 
البنك ِإل���ى ما ُيقارب 5 ملي���ارات دوالر، وارتفع ِإجمال��ي 
الدخ��ل خالل العام الماضي ليصل ِإلى 221 مليون دوالر، 
اأَلم�ر ال�ذي مك�ن البن�ك من تحقي�ق َأرب�اح صافي�ة بع��د 
احتس��اب الضريب��ة بقيمة 54 مليون دوالر مما َأدى ِإلى 

ارتفاع حق��وق المس��اِهمين ِإلى 450 مليون دوالر. 
كما نمت وداِئ�ع العم����الء لتصل ِإلى 3.8 مليارات دوالر 
مما يعك�س الثق�ة العالية الت�ي يتمت�ع به��ا البن��ك في 
السوق الفلسطيني. وقد استمر البنك في دعم وَتطوير 
اإِلقتصاد الفلسطيني من خالل تقديم التموي��ل الالِزم 
لجمي��ع ش�����رائح المجتمع والقطاع��ات الت��ي تس��اهم 
ف��ي تحريك العجلة اإِلقتصادية والحد من البطالة، حيث 
وصل حجم التسهيالت االئتمانية ِإلى 2.5  مليار دوالر.

»بنك فلسطين يوزع أرباحًا نقدية بقيمة

 27 مليــون دوالر علــى المساهميــن
»االئتالف األوروبي« يطالب 

باإلفراج عن  أقدم اسير فلسطيني 

غزة/ االستقالل:
أفرج االحتالل اإلس����رائيلي مساء أمس  األحد عن ستة صيادين اعتقلهم في 12 
مارس قبالة بحر محافظة رفح جنوبي قطاع غزة في منطقة الصيد التي يسمح بها 

االحتالل بالصيد وهي ستة أميال؛ برفقة أربعة صيادين آخرين.
وكانت بحرية االحتالل اإلس����رائيلية اعتقلت في 12 مارس 11 صياًدا فلسطينيا، 
قبالة بحر محافظة رفح ونقلتهم لجهة مجهولة، فيما أفرجت بعدها عن أحدهم 

لعدم استيفائه العمر المطلوب لالعتقال، كونه لم يحصل على هوية.
وتتعرض مراكب الصيادين بش����كٍل متكرر الس����تهداف متواص����ل من الزوارق 
الحربية اإلسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرٍق لتفاهمات اتفاق 

التهدئة الذي أبرم بين الفصائل و"إسرائيل" برعايٍة مصرية صيف عام 2014.

االحتالل يفرج عن 6 صيادين 
اعتقلهم قبل شهر ببحر رفح
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
توعد وزير الحرب االسرائيلي أفيغدور ليبرمان 
أمس األح���د، قطاع غ���زة بمزيد م���ن الجرائم 
حال نف���ذت مظاهرات جديدة عل���ى الحدود. 
وق���ال ليبرمان في تصريحات نقلتها صحيفة 
معاري���ف العبرية: بمقدورن���ا أن نرد في المرة 
المقبلة بشكل أش���د، وأشك أن من أصيب في 
المرة السابقة أن يعاود الكرة ويختبرونا، سنرد 
بش���كل أشد ولن نتردد في اس���تخدام كل ما 

بحوزتنا من وسائل".
وأشار الى أن الجيش لن ُيشكل لجنة تحقيق 
في أح���داث غزة الجمعة الماضي���ة. قائال: »إن 

ُشكلت لجنة دولية فلن نتعاون معها«.
وهاج���م ليبرم���ان مطالب���ة عضو الكنيس���ت 
االس���رائيلي "تم���ار زندبرغ" بتش���كيل لجنة 
تحقيق بقوله: "حزب ميرتس منذ زمن لم يعد 

يمثل المصلحة اإلسرائيلية".
وأضاف "أشكر جنود الجيش على ما فعلوه".

يش���ار الى أن جيش االحتالل قت���ل بدم بارد 
يوم الجمعة الماضية 15 فلسطينيا برصاص 
رشاش���اته وقذائ���ف مدافع���ه باإلضافة الى 
فلسطينيين اثنين مازال يحتجز جثمانيهما 
فيما أصاب نحو 1400 شخص بجراح مختلفة 

خالل اعتدائه على مسيرات العودة الكبرى.

القاهرة/ االستقالل:
من المتوقع أن ُيعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة 
العربية، على مس���توى المندوبي���ن الدائمين، لبحث 
التصعيد اإلسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين 
ف���ي قطاع غ���زة، والذي أس���فر عن استش���هاد 17 
فلس���طينًيا وإصابة أكثر من 1400 جراء قمع جيش 

االحتالل مظاهرات يوم األرض الجمعة الماضي.
وقال دبلوماس���ي عربي إن االجتماع الطارئ س���وف 
يعقد  )األحد أو   االثنين( بناء على طلب فلس���طين 
الت���ي تطالب بموقف عربي ح���ازم ورادع يعمل على 
لجم الجموح اإلسرائيلي، ووقف االعتداءات على غزة، 
وانتهاك حق التظاهر الس���لمي واستخدامها للقوة 
المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الُعّزل الذين 

خرجوا باآلالف إلحياء ذكرى يوم األرض.

وأضاف لقناة "الغد"، أن االجتماع سيؤكد على الدعم 
الكامل لحقوق الش���عب الفلس���طيني المش���روعة، 
وعلى رأس���ها حق���ه في إنش���اء دولته المس���تقلة 
وعاصمتها "القدس الشرقية"، وحق العودة، ومطالبة 
المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته في الضغط 
على "إس���رائيل" لاللتزام بمس���ؤولياته كقوة قائمة 
باالحت���الل، ومعالجة األزمة اإلنس���انية التي يعاني 

منها قطاع غزة.
وكان مجلس األمن الدولي عقد جلسة طارئة الجمعة 
بناًء على طلب دولة الكويت من أجل بحث التداعيات 
في قطاع غزة. لكن الجلس���ة انتهت دون أن يتمكن 
أعض���اء المجلس من االتفاق على بيان مش���ترك، أو 
إدان���ة مجزرة االحتالل بحق المدنيين بغزة، بس���بب 

التدخل األمريكي.

اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن غزة ليبرمان يهدد بتصعيد حدة قمع  
مسيرة العودة ويرفض التحقيق 

اتهمت الرئاس���ة الفلس���طينية أمريكا 
بتعطيل إصدار بي���ان إدانة في مجلس 
لألم���ن، الس���تخدام "إس���رائيل" القوة 
التي تس���ببت في استشهاد  المفرطة 
17مدنيا في مواجهات على حدود قطاع 
غزة، محمل���ة حكومة " بنيامين نتنياهو 
" مس���ؤولية العنف، واتهم���ت اإلدارة 
األميركية بتش���جيعها عل���ى ذلك من 

خالل توفير غطاء لها.
فيما قال الناطق باس���م الرئاس���ة نبيل 
أب���و ردينة إن االعتراضات األميركية في 
مجل���س األم���ن الدولي، الت���ي أدت إلى 
تعطيل قرار إدانة العدوان اإلس���رائيلي 
على ش���عبنا، ال���ذي أدى إل���ى ارتقاء18 
شهيدًا، والمئات من الجرحى، ما تشكل 
غطاء إلس���رائيل الستمرار عدوانها على 
الشعب الفلس���طيني، وتشجعها على 
تحدي قرارات الش���رعية الدولية الرامية 

إلى إنهاء االحتالل". 

انتهاكات ج�سيمة
عضو اللجن���ة القانونية التابعة للهيئة 
الوطني���ة العلي���ا لمس���يرات الع���ودة 
المحام���ي ص���الح عبد العاط���ي، أكد أن 
االحتالل اإلس���رائيلي ارتكب انتهاكات 
جس���يمة ومتعمدة بح���ق المتظاهرين 
المدنيين في تظاهرة وحراك س���لمي، 

أبرزها االعت���داء عليهم بالرصاص الحي 
والمطاط���ي والمتفج���ر المح���رم دوليا 
وكذلك اس���تخدام قنابل الغاز السامة، 
في األجزاء العلوية كالرأس والتي تؤدي 
إلى الم���وت المحقق واألجزاء الس���فلية 
بالجسد خاصة منطقة الركبة لشل حركة 
المصاب، الفتا إلى أن انتهاكات االحتالل 
تخالف قواعد القانون الدولي اإلنساني 

والقانون الدولي لحقوق االنسان.
ل�"االس���تقالل"  العاط���ي  عب���د  وأوضح 
أن االحت���الل اإلس���رائيلي رف���ع وتيرة 
االستخدام المفرط للقوة ضد المشاركين 
المدنيي���ن العزل في مس���يرة العودة، 
في داللة واضح���ة على أنهم يخططون 
الرتكاب جرائم ومج���ازر ضد المدنيين 
العزل السلميين المشاركين في مسيرة 

العودة الكبرى.
وبي���ن أن ق���ادة االحتالل اإلس���رائيلي 
وجيش���هم أثبتوا من خالل تصرفاتهم 
ض���د المدنيي���ن على أنه���م دولة فوق 
القان���ون، مش���يرا إل���ى أن التصريحات 
الص���ادرة قبل أيام من مس���يرة العودة، 
تثبت جهوزية االحتالل الستخدام القوة 

بحق المدنين. 
وكش���ف الحقوق���ي عب���د العاطي  عن 
تنفيذهم محكم���ة صورية خالل األيام 
المقبلة في مختلف مناطق االعتصامات؛ 

لمحاكمة ضمي���ر العال���م المغيب عما 
يحدث ضد الشعب الفلسطيني، داعيا 
رئيس الس���لطة الفلس���طينية  محمود 
عباس إل���ى رفع العقوبات ع���ن القطاع، 
لمحكمة  االنته���اكات  مل���ف  وإحال���ة 

الجنايات الدولية. 

خطوة غري كافية
وبدوره، عب���د الكريم ش���بير الخبير في 
القان���ون الدول���ي، رأى أن مطل���ب األمم 
مس���تقل  تحقي���ق  بفت���ح  المتح���دة 
باالنتهاكات االس���رائيلية التي حدثت 
خالل مس���يرات العودة بالقطاع، خطوة 

باالتجاه الصحيح، لكنها غير كافية.
وقال ش���بير ل�"االس���تقالل" إن ارس���ال 
األم���م المتح���دة لجن���ة تحقي���ق إلى 
األراضي الفلسطينية لبحث االنتهاكات 
اإلسرائيلية، خطوة في االتجاه الصحيح، 
لكنه���ا غير كافي���ة في ظل اس���تمرار 
غطرسة ووحشية العدو الصهيوني ضد 

المدنيين". 
و اعتبر أن اس���تخدام القوة المفرط ضد 
المدنيي���ن العزل واس���تخدام الغازات 
الس���امة والرص���اص الح���ي والمطاطي 
وغيرها من الوس���ائل العدائية القاتلة، 
جريمة حرب، يجب على المجتمع الدولي 
أن يالح���ق مرتكبيه���ا وف���ق القوانين 

واالتفاقيات الدولية المعمول بها. 
وش���دد عل���ى أن خط���وة التحقيق غير 
كافية، ألن من الضروري انعقاد جلس���ة 
طارئة بالجمعية العامة لألمم المتحدة، 
لمناقشة األوضاع واالنتهاكات الخطيرة 
والجرائ���م ضد المدنيي���ن، بدعوة كافة 
األعضاء بالجمعية، باإلضافة إلى إصدار 
األعض���اء نهاية الجلس���ة بيان ش���جب 
وإدانة واستنكار لكافة االنتهاكات التي 
أقترفها االحتالل اإلسرائيلي، واصرارهم 
على المطالبة بمالحقة مرتكبي الجرائم 

قانونيا بالمحاكم الدولية. 
وأكد أن "إسرائيل" بممارستها تنتهك 
اتفاقية جنيف الرابعة التي تدعو لحماية 
المدنيين، مطالبا بسحب االعتراف بدولة 
االحتالل اإلسرائيلي التي صادقت على 
كافة شروط ميثاق األمم المتحدة، الذي 
ينص على حق الش���عب الفلس���طيني 
بتقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية 

وغيرها من الشروط التي وقعت عليها.

اإدانات عربية ودولية
وتوال���ت ردود الفع���ل العربية والدولية 
اإلس���رائيلي ضد  بالتصعيد  المن���ددة 
الس���لمية، إذا دانت  العودة  مس���يرات 
الق���وات  تعام���ل  العربي���ة  الجامع���ة 
اإلسرائيلية  الوحشي مع المتظاهرين، 

بينما تم عقد جلسة طارئة لمجلس األمن 
بعد مطالبة الكويت بذلك .  

كما حملت الحكومة األردنية " إسرائيل" 
مسؤولية أعمال العنف النتهاكها حق 
التظاهر الس���لمي واس���تخدامها القوة 
المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني 
الع���زل، داعي���ا المجتم���ع الدول���ي إلى 
النهوض بمسؤولياته في الضغط على 
" إس���رائيل لاللتزام بمسؤولياتها كقوة 
قائمة، ومعالجة االزمة اإلنس���انية التي 

يعانيها القطاع. 
كما أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها 
االحتالل  قوات  الشديدين الس���تخدام 
الرصاص في مواجهة تظاهرات سلمية، 
معتبرا  التصعيد العسكري اإلسرائيلي 
للمواثيق  صارخ���ا  انته���اكا  الخطي���ر، 

والقوانين الدولية.
 كذل���ك أدانت كل من مصر وسويس���را 
وإي���ران والبرلم���ان العرب���ي الجريم���ة 
اإلسرائيلية، ودعت المجتمع الدولي إلى 

التحرك وإحياء جهود السالم.
كم���ا طالب���ت وزارة الخارجي���ة التركية 
"إسرائيل" ب�التوقف فورا عن استخدام 
القوة المفرطة التي تزيد من حدة التوتر 
في المنطقة ، داعي���ة المجتمع الدولي 
إلى تحمل مس���ؤوليته ف���ي ثنيها عن 

االستمرار في نهجها العدواني. 

 "القوة المفرطة".. سياسة "إسرائيل" لقمع التظاهرات السلمية 
غزة / �سماح املبحوح:  

�سعد جي�ش الحتالل الإ�سرائيلي من 
امعانه يف ا�ستخدام القوة املفرطة 

بحق امل�ساركني يف م�سرية العودة 
الكربى بالتزامن مع اإحياء ذكرى 

" يوم الأرا�ش" على حدود قطاع 
غزة مع الأر�سي املحتلة عام 1948، 

من خالل تكثيف عمليات اطالق 
النار والغاز والتعمد ل�ستهداف 
املدنيني الأبرياء غري مكرتثة 

بالنداءات الدولية واحلقوقية 
التي طالبت بوقف النتهاكات . 

وف�سل جمل�ش الأمن يف اإ�سدار بيان 
يدين جرمية الحتالل، ليفاقم 
الغ�سب الفل�سطيني بعدما انتهت 

جل�سة طارئة للمجل�ش دعت اإليها 
الكويت، من دون التفاق عليه ب�سبب 

اعرتا�ش الوليات املتحدة، املدافع 
الأول عن اإ�سرائيل. واإثر الف�سل 
املعلن، �سارعت الأمم املتحدة اإىل 
املطالبة بتحقيق م�ستقل و�سفاف 

و�سط خماوف من ت�سعيد حمتمل يف 
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ويذك���ر أن حصيلة الش���هداء في اليوم 
األول من مسيرات العودة التي انطلقت 
يوم الجمعة الماضية، على طول الحدود 
الشرقية بخمس مناطق هي : خانيونس 
بل���دة خزاعة "بواب���ة النج���ار"، ورفح حي 
النهضة "بوابة المطبق"، والوسطى مخيم 
البريج "بوابة المدرسة"، و غزة حي الزيتون 
"بوابة ملكة"، والشمال  "بوابة أبو صفية"، 
ونقطة 4/4ش���مالي بيت حانون"  بلغ 16 
ش���هيدًا، فيما الي���زال االحتالل يحتجز 
جثماني ش���هيدين، وأكث���ر من 1500 

جريح بإصابات متفاوتة. 
تلبي���ة ن���داء الداعين للمش���اركة في 
مس���يرة العودة على الحدود شرق غزة 
م���ن أجل الوط���ن والعودة إل���ى الديار 
الت���ي هجروا منه���ا قس���را،هو الدافع 
الذي جع���ل موظف " اونروا" أبو أحمد " 
اسم مستعار " يذهب بصحبة عائلته، 
رغم منع إدارة الوكالة مش���اركتهم في 

مسيرات العودة . 
أبو أحمد الذي ذهب رافعا علم فلسطين 
و مرددا ش���عارات العودة واس���م  بلدته 
" الجي���ة" ، لم يكت���رث للتعليمات التي 
جاءت في التعميم الذي وصل عبر البريد 
االلكتروني للمدرسة التي يعمل بها، وال 
لإلجراءات التعس���فية التي ستفرضها 
عليهم إدارة " اونروا" في حال أقدموا على 

ذلك. 
وق���ال أبو أحمد ل�"االس���تقالل" لو فقدت 
وظيفت���ي كمعل���م في اح���دى مدارس 
الوكالة، لن أحزن ولن أندم على مشاركتي 
في مس���يرة العودة، فرزقي ورزق أوالدي 
على الذي خلقنا"، مضيفا:" الوطن أغلى ما 
نملك، لذا فمشاركتنا في المسيرة تثبت 
أننا أصحاب حق وقضية، نناضل من أجل 
حريتنا ونيل حقوقنا المسلوبة ألكثر من 

70 عامًا". 
و أشار إلى أنه يحرص يوميا بعد انتهاء 

دوامه الصباحي بالمدرس���ة على التوجه 
إلى الحدود الش���رقية؛  لتفقد أحوال من 
س���بقوه في المك���وث بالخي���ام، وأصروا 
على الجلوس بالقرب م���ن الحدود لرؤية 
العش���رات جنود االحتالل اإلس���رائيلي 
وتعزيزاتهم العس���كرية، مش���ددا على 
حرصه على زرع وترس���يخ حب الوطن في 
نفوس وأذهان أبنائ���ه، كي يصروا على 
العودة إذا لم يتمكن من تحقيقها لهم، 

خالل حياته، فيحققوها بعد مماته. 
الع���ودة إل���ى األراضي الت���ي احتلتها " 
إسرائيل " عام 1948 قسرا بفعل المجازر 
التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين آنذاك 
، هو الحلم األس���مى ال���ذي يتمنى كل 
فلسطيني ورث حب الوطن عن أجداده أن 
يحققه، على الرغم من قرار إدارة " اونروا" 

الذي منعهم من المشاركة في مسيرات 
العودة. 

�مل�شاركة مرة �أخرى
النه���ل من منب���ع األج���داد واآلباء لحب 
الوطن و التمسك بحق العودة إلى بلدة " 
بربرة" التي هجروا منها قسرا عام 1948، 
هي المش���اعر الت���ي ورثته���ا أم محمد 
»اسم مستعار« معلمة  العربي في احدى 
مدارس الوكالة عنه���م، والتي دفعتها 
للمشاركة في مسيرة العودة في منطقة 

خزاعة بخانيونس جنوب القطاع. 
قالت أم محمد ل�"االستقالل" :" إن الذهاب 
مع األبناء والزوج على الحدود الش���رقية، 
ومش���اهدة األراضي الشاسعة على بعد 
مس���افات قريبة من مناط���ق خانيونس 

والت���ي يحتله���ا العش���رات م���ن جنود 
االحتالل اإلسرائيلي ومن خلفهم اآلالف 
من المس���توطنين، هي التي جددت بنا 
روح الدف���اع عن الوطن والتمس���ك بحق 

العودة إلى أراضينا«. 
وأوضحت أنه���ا على الرغم من تحذيرات 
إدارة " اونروا" من المشاركة بالمسيرات، 
و الخط���ورة الت���ي  كان���ت تحي���ط بها 
وبعائلتها، بس���بب كثاف���ة قنابل الغاز 
والرص���اص الحي، إال ف���إن إصرارها على 
العودة مرة أخرى للمشاركة أقوى من أي 
قرار أو خ���وف انتابها أثناء تواجدها في 

مسيرة العودة يوم الجمعة الماضية.
وش���ددت عل���ى أن  إدارة " اون���روا" ل���ن 
تس���تطيع بقراراتها التي تخدم مصالح 
االحتالل اإلسرائيلي، أن تنزع حب الوطن 

من قلوبه���م وال فكرة النض���ال من أجل 
العودة إلى ديارهم من قلوبهم، مش���يرة 
إلى أن العودة إلى الديار، هي أحد الثوابت 
التي ال تسقط بالتقادم والراسخة على مر 

الزمان. 

باطل ومرفو�ض
معي���ن أب���و ع���وكل رئي���س المكت���ب 
لالجئين  الش���عبية  للجان  التنس���يقي 
بقطاع غزة، أك���د أن التعميم الذي وصل 
أون���روا" مرفوض  ل�"  التابع���ة  للمدارس 
جمال وتفصيال، مشددا على أن التعميم 
باط���ل وال يخ���دم مصلح���ة الالجئي���ن 
الفلس���طينيين بالقطاع الذين يطالبون 

بحقوقهم المشروعة. 
وأوض���ح أب���و ع���وكل ل�"االس���تقالل" أن 
التعميم والقرار ال���ذي اتخذته " أونروا" 
يناهض ح���ق عودة الالجئين ألراضيهم 
المحتلة، مش���يرا إلى أن مسيرات العودة 
شعبية و سلمية، تهدف إليصال صوت 
الالجئين إلى العالم بحقهم في عودتهم 
إلى ديارهم الواقعة على بعد مس���افات 

قريبة من مرمي البصر. 
ولفت إلى أن هذا التعميم يمثل ضغطًا 
أمريكي���ًا و ابت���زازًا  إس���رائيليًا جدي���دًا 
إلدارة " أونروا"، الش���اهد الدولي الوحيد 
الجس���يمة  واالنتهاكات  المج���ازر  على 
الت���ي ارتكبت بحق الالجئي���ن، الفتا إلى 
واإلس���رائيلية  األمريكية  الضغ���وط  أن 
متواصلة ض���د " أونروا" ألنه���اء عملها 

وإجهاض حق الالجئين بالعودة. 
ودعا  أبو عوكل رئيس المكتب التنسيقي 
" أونروا"  للوقوف ي���دا بيد مع الالجئين 
لتحقي���ق مبتغاهم وحلمه���م بالعودة 
إلى دياره���م، واعالن رفضه���ا للقرارات 
التي اتخذها الرئي���س األمريكي دونالد 
ترامب ضد حقوقهم، و كافة االنتهاكات 

اإلسرائيلية الممارسة ضدهم. 

  بعدم المشاركة في المسيرات

تعميم »أونروا« لموظفيها.. يقطع طريق العودة
غزة/ �شماح �ملبحوح :

وت�شغي��ل  غ��وث  وكال��ة  �إد�رة  تثب��ت  �أخ��رى  م��رة 
�لاجئ��ن )�أون��رو�( ر�شوخه��ا لاإم��اء�ت �لأمريكية 
�لربي��د  ع��رب  تعميم��ًا  �إر�شاله��ا  بع��د  و�ل�شر�ئيلي��ة، 
�للك��روين للمد�ر���ض �لتابع��ة لها بقطاع غ��زة، مينع 

موظفيها من �مل�شاركة يف م�شري�ت �لعودة، �لتي �نطلقت 
ي��وم �جلمع��ة �ملا�شي��ة، يف خم���ض مناط��ق حدودي��ة 
بالقطاع.  فحوى �لتعميم �لذي و�شل للمد�ر�ض �لتابعة 
ل�«�أون��رو�« عرب �لربيد �للكروين باللغة �لإجنليزية 
و�ملرجم للعربي��ة، ي�شمل عدم ت�شجيع طلبة �ملد�ر�ض 

�أو �لآخري��ن عل��ى �مل�شارك��ة مب�ش��ري�ت �لع��ودة، كذلك 
ع��دم ��شتخد�م �أي مع��د�ت �أو �أعام خا�شة » باأونرو� » 
يف �مل�شرية، كما �أكد على �شرورة  �لتز�م �ملوظفن  باإطار 
�حليادي��ة �ل��ذي تنتهج��ه؛ لأن �مل�شرية ح��دث �شيا�شي 

وح�شا�ض للغاية .

غزة/ االستقالل:
قال التجمع اإلعالمي الفلسطيني إن قوات االحتالل 
اإلسرائيلي، ارتكبت خالل شهر آذار/مارس المنصرم 

)60( انتهاكًا بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وأضاف التجمع في تقريره الش���هرة للحريات الذي 
تلقت "االستقالل" نسخة عنه األحد، أن االنتهاكات 
اإلس���رائيلية تنوع���ت بي���ن االعتق���ال واالحتجاز 
واالس���تهداف  المباش���ر  واالعت���داء  واالس���تدعاء 
بالرص���اص وقنابل الصوت والغاز المس���يل للدموع 

والمنع من السفر والتغطية. 
وأوضح أن من بين تلك االنته���اكات، اعتقال ثالثة 
صحفيي���ن وهم: بكر عب���د الحق مراس���ل تلفزيون 
فلس���طين في نابلس، وطالبة االعالم عال مرشود من 
مخي���م بالطة بنابلس، ومصور موق���ع "معًا" اإلخباري 

اإللكتروني أكرم العمور والذي تم االفراج عنه الحقا.
وأشار إلى ان قوات االحتالل احتجزت )6( صحفيين 

من بينهم، طاق���م فضائية الغد في الخليل، وطاقم 
تلفزيون "فلسطين" الذي ضم المراسل أحمد شاور، 
والمص���ور طارق أبو زيد، ومص���ّور فضائية "معًا" في 
بيت لحم محمد حمامرة، ومصّور تلفزيون "فلسطين" 

في الخليل ثائر فقوسة. 
ولف���ت إل���ى أن )4( صحفيي���ن أصيب���وا برص���اص 
االحتالل في الضفة الغربي���ة المحتلة بينما أصيب 
)6( صحفيين برصاص االحت���الل خالل تغطيتهم 
مسيرات العودة بغزة، باإلضافة إلى إصابة نحو عشرة 

آخرين باالختناق.
إلى ذلك تم رصد حالة منع من الس���فر، حيث منعت 
س���لطات االحتالل مدير البرامج العامة في فضائية 
"القدس" الصحفي نواف العامر من السفر على معبر 
الكرامة الواصل بين األراضي الفلس���طينية واألردن 

"ألسباب أمنية". 
أم���ا على صعيد االنته���اكات الداخلية، فقد أش���ار 

التجم���ع إل���ى تصاعد تل���ك االنته���اكات وخاصة 
المتمثلة في سياس���ة االس���تدعاء واالحتجاز، حيث 
تم رصد )9( انتهاكات بحق الصحفيين، تمثلت في 
احتجاز االجه���زة األمنية بغزة عددا من الصحفيين، 
فيما قررت محكمة بداي���ة رام الله بصفتها محكمة 
اس���تئناف، تأجيل قرارها بشأن قضية مراسل قناة 
"فلسطين اليوم" الصحفي جهاد بركات إلى 24 أيار/

مايو المقبل.
 وأوض���ح التجمع اإلعالمي أنه ف���ي الوقت الذي أجلت فيه 
محكمة الصلح في جباليا، محاكمة مراسل صحيفة "البديل" 
المصري���ة بغزة الصحفي عامر بعلوش���ة إل���ى الثالث من 
أيار/مايو المقبل، بتهمة "س���وء اس���تخدام التكنولوجيا"، 
قررت محكمة الصلح في نابلس تحويل مراس���ل فضائية 
"األقصى" الصحف���ي طارق أبو زيد، ال���ذي يحاكم بتهمة 
"إذاعة أنب���اء كاذبة تنال من هيب���ة الدولة" و"الحض على 
النزاع بين الطوائف ومختل���ف عناصر األمة"، إلى محكمة 

الجنايات الكبرى.
وفي س���ياق آخر ، أشاد التجمع اإلعالمي الفلسطيني بأداء 
الصحفيين والمؤسس���ات اإلعالمية الفلس���طينية خالل 
تغطيتهم فعاليات مس���يرة العودة الكبرى التي تزامنت 

مع ذكرى يوم األرض..
 وقال التجم���ع اإلعالمي ، إن الصحفيين الفلس���طينيين 
والمؤسس���ات اإلعالمية الفلس���طينية أثبت���وا جدارتهم 
بالدفاع ع���ن القضايا الوطنية العادلة لش���عبنا، من خالل 
تس���ليط الضوء عليها وتغطيتها بالرغ���م من المحاوالت 
منه���م  للني���ل  المتواصل���ة  العدواني���ة  اإلس���رائيلية 
واستهدافهم بشكل مباشر لثنيهم عن مواصلة التغطية 
ونقل الحقيقة التي ترعب هذا الكيان وتفضح مخططاته.

وأض���اف أن جرائم االحتالل بحق الصحفيين "لن تثنيهم 
ع���ن مواصل���ة التغطي���ة، ونق���ل الحقيقة الت���ي أرعبت 
االحت���الل، وفضح���ت صورته اإلجرامي���ة على مرأى 

ومسمع من العالم أجمع".

التجمع اإلعالمي: )60( انتهاكًا »إسرائيليًا« بحق الصحفيين خالل آذار الماضي
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ويذك���ر أن حصيلة الش���هداء في اليوم 
األول من مسيرات العودة التي انطلقت 
يوم الجمعة الماضية، على طول الحدود 
الشرقية بخمس مناطق هي : خانيونس 
بل���دة خزاعة "بواب���ة النج���ار"، ورفح حي 
النهضة "بوابة المطبق"، والوسطى مخيم 
البريج "بوابة المدرسة"، و غزة حي الزيتون 
"بوابة ملكة"، والشمال  "بوابة أبو صفية"، 
ونقطة 4/4ش���مالي بيت حانون"  بلغ 16 
ش���هيدًا، فيما الي���زال االحتالل يحتجز 
جثماني ش���هيدين، وأكث���ر من 1500 

جريح بإصابات متفاوتة. 
تلبي���ة ن���داء الداعين للمش���اركة في 
مس���يرة العودة على الحدود شرق غزة 
م���ن أجل الوط���ن والعودة إل���ى الديار 
الت���ي هجروا منه���ا قس���را،هو الدافع 
الذي جع���ل موظف " اونروا" أبو أحمد " 
اسم مستعار " يذهب بصحبة عائلته، 
رغم منع إدارة الوكالة مش���اركتهم في 

مسيرات العودة . 
أبو أحمد الذي ذهب رافعا علم فلسطين 
و مرددا ش���عارات العودة واس���م  بلدته 
" الجي���ة" ، لم يكت���رث للتعليمات التي 
جاءت في التعميم الذي وصل عبر البريد 
االلكتروني للمدرسة التي يعمل بها، وال 
لإلجراءات التعس���فية التي ستفرضها 
عليهم إدارة " اونروا" في حال أقدموا على 

ذلك. 
وق���ال أبو أحمد ل�"االس���تقالل" لو فقدت 
وظيفت���ي كمعل���م في اح���دى مدارس 
الوكالة، لن أحزن ولن أندم على مشاركتي 
في مس���يرة العودة، فرزقي ورزق أوالدي 
على الذي خلقنا"، مضيفا:" الوطن أغلى ما 
نملك، لذا فمشاركتنا في المسيرة تثبت 
أننا أصحاب حق وقضية، نناضل من أجل 
حريتنا ونيل حقوقنا المسلوبة ألكثر من 

70 عامًا". 
و أشار إلى أنه يحرص يوميا بعد انتهاء 

دوامه الصباحي بالمدرس���ة على التوجه 
إلى الحدود الش���رقية؛  لتفقد أحوال من 
س���بقوه في المك���وث بالخي���ام، وأصروا 
على الجلوس بالقرب م���ن الحدود لرؤية 
العش���رات جنود االحتالل اإلس���رائيلي 
وتعزيزاتهم العس���كرية، مش���ددا على 
حرصه على زرع وترس���يخ حب الوطن في 
نفوس وأذهان أبنائ���ه، كي يصروا على 
العودة إذا لم يتمكن من تحقيقها لهم، 

خالل حياته، فيحققوها بعد مماته. 
الع���ودة إل���ى األراضي الت���ي احتلتها " 
إسرائيل " عام 1948 قسرا بفعل المجازر 
التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين آنذاك 
، هو الحلم األس���مى ال���ذي يتمنى كل 
فلسطيني ورث حب الوطن عن أجداده أن 
يحققه، على الرغم من قرار إدارة " اونروا" 

الذي منعهم من المشاركة في مسيرات 
العودة. 

�مل�شاركة مرة �أخرى
النه���ل من منب���ع األج���داد واآلباء لحب 
الوطن و التمسك بحق العودة إلى بلدة " 
بربرة" التي هجروا منها قسرا عام 1948، 
هي المش���اعر الت���ي ورثته���ا أم محمد 
»اسم مستعار« معلمة  العربي في احدى 
مدارس الوكالة عنه���م، والتي دفعتها 
للمشاركة في مسيرة العودة في منطقة 

خزاعة بخانيونس جنوب القطاع. 
قالت أم محمد ل�"االستقالل" :" إن الذهاب 
مع األبناء والزوج على الحدود الش���رقية، 
ومش���اهدة األراضي الشاسعة على بعد 
مس���افات قريبة من مناط���ق خانيونس 

والت���ي يحتله���ا العش���رات م���ن جنود 
االحتالل اإلسرائيلي ومن خلفهم اآلالف 
من المس���توطنين، هي التي جددت بنا 
روح الدف���اع عن الوطن والتمس���ك بحق 

العودة إلى أراضينا«. 
وأوضحت أنه���ا على الرغم من تحذيرات 
إدارة " اونروا" من المشاركة بالمسيرات، 
و الخط���ورة الت���ي  كان���ت تحي���ط بها 
وبعائلتها، بس���بب كثاف���ة قنابل الغاز 
والرص���اص الحي، إال ف���إن إصرارها على 
العودة مرة أخرى للمشاركة أقوى من أي 
قرار أو خ���وف انتابها أثناء تواجدها في 

مسيرة العودة يوم الجمعة الماضية.
وش���ددت عل���ى أن  إدارة " اون���روا" ل���ن 
تس���تطيع بقراراتها التي تخدم مصالح 
االحتالل اإلسرائيلي، أن تنزع حب الوطن 

من قلوبه���م وال فكرة النض���ال من أجل 
العودة إلى ديارهم من قلوبهم، مش���يرة 
إلى أن العودة إلى الديار، هي أحد الثوابت 
التي ال تسقط بالتقادم والراسخة على مر 

الزمان. 

باطل ومرفو�ض
معي���ن أب���و ع���وكل رئي���س المكت���ب 
لالجئين  الش���عبية  للجان  التنس���يقي 
بقطاع غزة، أك���د أن التعميم الذي وصل 
أون���روا" مرفوض  ل�"  التابع���ة  للمدارس 
جمال وتفصيال، مشددا على أن التعميم 
باط���ل وال يخ���دم مصلح���ة الالجئي���ن 
الفلس���طينيين بالقطاع الذين يطالبون 

بحقوقهم المشروعة. 
وأوض���ح أب���و ع���وكل ل�"االس���تقالل" أن 
التعميم والقرار ال���ذي اتخذته " أونروا" 
يناهض ح���ق عودة الالجئين ألراضيهم 
المحتلة، مش���يرا إلى أن مسيرات العودة 
شعبية و سلمية، تهدف إليصال صوت 
الالجئين إلى العالم بحقهم في عودتهم 
إلى ديارهم الواقعة على بعد مس���افات 

قريبة من مرمي البصر. 
ولفت إلى أن هذا التعميم يمثل ضغطًا 
أمريكي���ًا و ابت���زازًا  إس���رائيليًا جدي���دًا 
إلدارة " أونروا"، الش���اهد الدولي الوحيد 
الجس���يمة  واالنتهاكات  المج���ازر  على 
الت���ي ارتكبت بحق الالجئي���ن، الفتا إلى 
واإلس���رائيلية  األمريكية  الضغ���وط  أن 
متواصلة ض���د " أونروا" ألنه���اء عملها 

وإجهاض حق الالجئين بالعودة. 
ودعا  أبو عوكل رئيس المكتب التنسيقي 
" أونروا"  للوقوف ي���دا بيد مع الالجئين 
لتحقي���ق مبتغاهم وحلمه���م بالعودة 
إلى دياره���م، واعالن رفضه���ا للقرارات 
التي اتخذها الرئي���س األمريكي دونالد 
ترامب ضد حقوقهم، و كافة االنتهاكات 

اإلسرائيلية الممارسة ضدهم. 

  بعدم المشاركة في المسيرات

تعميم »أونروا« لموظفيها.. يقطع طريق العودة
غزة/ �شماح �ملبحوح :

وت�شغي��ل  غ��وث  وكال��ة  �إد�رة  تثب��ت  �أخ��رى  م��رة 
�لاجئ��ن )�أون��رو�( ر�شوخه��ا لاإم��اء�ت �لأمريكية 
�لربي��د  ع��رب  تعميم��ًا  �إر�شاله��ا  بع��د  و�ل�شر�ئيلي��ة، 
�للك��روين للمد�ر���ض �لتابع��ة لها بقطاع غ��زة، مينع 

موظفيها من �مل�شاركة يف م�شري�ت �لعودة، �لتي �نطلقت 
ي��وم �جلمع��ة �ملا�شي��ة، يف خم���ض مناط��ق حدودي��ة 
بالقطاع.  فحوى �لتعميم �لذي و�شل للمد�ر�ض �لتابعة 
ل�«�أون��رو�« عرب �لربيد �للكروين باللغة �لإجنليزية 
و�ملرجم للعربي��ة، ي�شمل عدم ت�شجيع طلبة �ملد�ر�ض 

�أو �لآخري��ن عل��ى �مل�شارك��ة مب�ش��ري�ت �لع��ودة، كذلك 
ع��دم ��شتخد�م �أي مع��د�ت �أو �أعام خا�شة » باأونرو� » 
يف �مل�شرية، كما �أكد على �شرورة  �لتز�م �ملوظفن  باإطار 
�حليادي��ة �ل��ذي تنتهج��ه؛ لأن �مل�شرية ح��دث �شيا�شي 

وح�شا�ض للغاية .

غزة/ االستقالل:
قال التجمع اإلعالمي الفلسطيني إن قوات االحتالل 
اإلسرائيلي، ارتكبت خالل شهر آذار/مارس المنصرم 

)60( انتهاكًا بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وأضاف التجمع في تقريره الش���هرة للحريات الذي 
تلقت "االستقالل" نسخة عنه األحد، أن االنتهاكات 
اإلس���رائيلية تنوع���ت بي���ن االعتق���ال واالحتجاز 
واالس���تهداف  المباش���ر  واالعت���داء  واالس���تدعاء 
بالرص���اص وقنابل الصوت والغاز المس���يل للدموع 

والمنع من السفر والتغطية. 
وأوضح أن من بين تلك االنته���اكات، اعتقال ثالثة 
صحفيي���ن وهم: بكر عب���د الحق مراس���ل تلفزيون 
فلس���طين في نابلس، وطالبة االعالم عال مرشود من 
مخي���م بالطة بنابلس، ومصور موق���ع "معًا" اإلخباري 

اإللكتروني أكرم العمور والذي تم االفراج عنه الحقا.
وأشار إلى ان قوات االحتالل احتجزت )6( صحفيين 

من بينهم، طاق���م فضائية الغد في الخليل، وطاقم 
تلفزيون "فلسطين" الذي ضم المراسل أحمد شاور، 
والمص���ور طارق أبو زيد، ومص���ّور فضائية "معًا" في 
بيت لحم محمد حمامرة، ومصّور تلفزيون "فلسطين" 

في الخليل ثائر فقوسة. 
ولف���ت إل���ى أن )4( صحفيي���ن أصيب���وا برص���اص 
االحتالل في الضفة الغربي���ة المحتلة بينما أصيب 
)6( صحفيين برصاص االحت���الل خالل تغطيتهم 
مسيرات العودة بغزة، باإلضافة إلى إصابة نحو عشرة 

آخرين باالختناق.
إلى ذلك تم رصد حالة منع من الس���فر، حيث منعت 
س���لطات االحتالل مدير البرامج العامة في فضائية 
"القدس" الصحفي نواف العامر من السفر على معبر 
الكرامة الواصل بين األراضي الفلس���طينية واألردن 

"ألسباب أمنية". 
أم���ا على صعيد االنته���اكات الداخلية، فقد أش���ار 

التجم���ع إل���ى تصاعد تل���ك االنته���اكات وخاصة 
المتمثلة في سياس���ة االس���تدعاء واالحتجاز، حيث 
تم رصد )9( انتهاكات بحق الصحفيين، تمثلت في 
احتجاز االجه���زة األمنية بغزة عددا من الصحفيين، 
فيما قررت محكمة بداي���ة رام الله بصفتها محكمة 
اس���تئناف، تأجيل قرارها بشأن قضية مراسل قناة 
"فلسطين اليوم" الصحفي جهاد بركات إلى 24 أيار/

مايو المقبل.
 وأوض���ح التجمع اإلعالمي أنه ف���ي الوقت الذي أجلت فيه 
محكمة الصلح في جباليا، محاكمة مراسل صحيفة "البديل" 
المصري���ة بغزة الصحفي عامر بعلوش���ة إل���ى الثالث من 
أيار/مايو المقبل، بتهمة "س���وء اس���تخدام التكنولوجيا"، 
قررت محكمة الصلح في نابلس تحويل مراس���ل فضائية 
"األقصى" الصحف���ي طارق أبو زيد، ال���ذي يحاكم بتهمة 
"إذاعة أنب���اء كاذبة تنال من هيب���ة الدولة" و"الحض على 
النزاع بين الطوائف ومختل���ف عناصر األمة"، إلى محكمة 

الجنايات الكبرى.
وفي س���ياق آخر ، أشاد التجمع اإلعالمي الفلسطيني بأداء 
الصحفيين والمؤسس���ات اإلعالمية الفلس���طينية خالل 
تغطيتهم فعاليات مس���يرة العودة الكبرى التي تزامنت 

مع ذكرى يوم األرض..
 وقال التجم���ع اإلعالمي ، إن الصحفيين الفلس���طينيين 
والمؤسس���ات اإلعالمية الفلس���طينية أثبت���وا جدارتهم 
بالدفاع ع���ن القضايا الوطنية العادلة لش���عبنا، من خالل 
تس���ليط الضوء عليها وتغطيتها بالرغ���م من المحاوالت 
منه���م  للني���ل  المتواصل���ة  العدواني���ة  اإلس���رائيلية 
واستهدافهم بشكل مباشر لثنيهم عن مواصلة التغطية 
ونقل الحقيقة التي ترعب هذا الكيان وتفضح مخططاته.

وأض���اف أن جرائم االحتالل بحق الصحفيين "لن تثنيهم 
ع���ن مواصل���ة التغطي���ة، ونق���ل الحقيقة الت���ي أرعبت 
االحت���الل، وفضح���ت صورته اإلجرامي���ة على مرأى 

ومسمع من العالم أجمع".

التجمع اإلعالمي: )60( انتهاكًا »إسرائيليًا« بحق الصحفيين خالل آذار الماضي
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وكان آالف المواطنين الفلسطينيين قد تجمهروا 
بش���كل س���لمي على طول الحدود الفاصلة بين 
قطاع غزة واألراضي المحتلة عام 1948 ؛ للمطالبة 
بحقهم في العودة إلى ديارهم وتطبيق القوانين 
الدولي���ة وف���ي طليعتها ق���رار األم���م المتحدة 
رق���م 194 ، قب���ل أن يباغته���م جن���ود االحتالل 
المتمركزون خلف سواتر ترابية بإطالق النار الحي 
والرصاص المطاطي وقنابل الغاز بشكل كثيف ما 
أسفر عن ارتقاء 17 شهيدا  فيما اليزال االحتالل 
يحتجز جثماني ش���هدين، واصاب���ة ما يزيد عن 

1400 مواطن.
وكان القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي خالد 
البطش في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية 
العليا لمسيرات العودة مع نهاية فعاليات اليوم 
األول للمس���يرة دعا الفعاليات الفلسطينية في 
الضفة الغربية والقدس المحتلة ومناطق الداخل 
الفلسطيني والش���تات إلى التحرك بقوة لمؤازرة 

المعتصمين بغزة.
وقال القي���ادي البطش:" إن تحرك اليوم يؤكد أن 
تحركنا الش���عبي الهادر اليوم "قبر صفقة القرن 
المشبوهة التي يقودها ترامب ودفنها إلى األبد".

وأش���ار إلى أن التحرك الذي ب���دأ اليوم يؤكد عزم 
ش���عبنا على مواجهة كل مشاريع التصفية التي 

تخطط لها اإلدارة األمريكية. 
فيم���ا قالت حركة حم���اس إن جماهير ش���عبنا 
الفلسطيني أسقطت عملًيا صفقة القرن ووجهت 

صفعة قوية للرئيس األمريكي ترامب وإدارته.

التم�سك باحلقوق 
واعتب���رت عض���و المكت���ب السياس���ي للجبهة 
الش���عبية لتحرير فلس���طين مريم أب���و دقة أن 
جماهير قطاع غزة الغفيرة التي تواجدت بشكل 
س���لمي خالل مسيرة العودة الكبرى شكلت لوحة 
إبداعية عنوانها التأكيد على تمس���ك الش���عب 
الفلس���طيني بحقوق���ه ورفضه تمري���ر "صفقة 

القرن".
وقالت أبو دقة ل�"االستقالل" :"30 مارس كان يوما 
مشهودا بفضل األعداد الغفيرة وجملة الرسائل 
القوي���ة التي حملته���ا الجماهير ف���ي جعبتها 
والت���ي كان أبرزها التأكيد على اصرار الش���عب 
الفلس���طيني على حقه بالع���ودة لدياره ورفض 
كافة محاوالت تش���تيت القضية الفلس���طينية 
من خالل صفقة القرن واستغالل حالة االنقسام 

الفلسطيني التي لفظتها الجماهير والتفت تحت 
علم فلسطين فقط ".

وأكدت أن االلتف���اف الجماهيري الواس���ع حول 
الحقوق الفلسطينية يمنح الموقف الفلسطيني 
حاضنة جماهيرية قوية وواعية يجب البناء عليها 
في قادم الخطوات، واصفة مشاركة كافة قطاعات 
المجتمع الفلس���طيني ومختلف أل���وان الطيف 

السياسي باللوحة الوطنية الراقية .
ودع���ت القيادة الفلس���طينية اللتقاط رس���ائل 
الوحدة التي حملتها الحش���ود الغفيرة واللحاق 
بالركب الشعبي الواعي ودفن االنقسام في ذات 
الحاوية التي دفنت بها الجماهير الغزية "صفقة 
القرن"، مش���ددة على ض���رورة التحرك على كافة 
المحاور بكل القوة الممكنة لتشكيل حالة ضغط 
دبلوماس���ي توازي حالة الضغط الش���عبي التي 

تحملها مسيرة العودة الكبرى.

لها ما بعدها 
وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلس���طين طالل أبو ظريفة أن الحش���ود 
الغفيرة التي ش���هدتها الحدود الشرقية لقطاع 
غزة في 30 مارس الماضي ش���كلت صفعة قوية 
لصفقة القرن، موضحا أن المس���يرات الش���عبية  
ضربت الصفقة في صميمه���ا من خالل التأكيد 
على الحاضنة الجماهيرية وقوة تمسك الشعب 
الفلس���طيني بحق العودة الذي يرمي مهندسو 

صفقة القرن إلسقاطه .
وأض���اف أبو ظريف���ة ل�"االس���تقالل":" الجماهير 
الفلسطينية التي خرجت صوب الحدود الشرقية 
لغزة أبدت ثقافة ووعيًا عاليًا ونجحت في إيصال 
رس���ائلها لكافة الجه���ات المعنية ، متس���لحة 
بالقرارات الدولية التي تش���كل ش���رعية دولية 

لعدالة مطالبهم ".
ودعا القيادة الفلس���طينية للبناء على االنجازات 
التي تم تحقيقها ونقاط القوة التي تم اكتسابها 
من خالل الحش���ود الجماهيرية السلمية وثقافة 
المقاوم���ة الش���عبية الواعية من خ���الل التوجه 
لمحكمة الجناي���ات الدولي���ة ومالحقة االحتالل 
الس���تخدامه القوة المفرطة ضد مس���يرة سلمية 
، بجان���ب طل���ب الحماية الدولية م���ن قبل األمم 

المتحدة.
وطالب أب���و ظريفة بضرورة دع���م موقف االتحاد 
األوروبي بتشكيل لجنة تحقيق حول ما جرى على 

الحدود الشرقية لقطاع غزة ، مضيفًا :" كما يجب 
تعزيز الجبهة الداخلية الفلس���طينية من خالل 
تحقيق مصالحة فعلية على غرار المصالحة التي 
سطرتها الجماهير بكافة ألوان طيفها السياسي 
على ح���دود غزة وتتوي���ج ذلك باجتم���اع لإلطار 
القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلس���طينية 
يتم خالل���ه ت���دارس األوض���اع واالتف���اق على 
استراتيجية عمل موحدة وجامعة لتحقيق أقصى 
استفادة من الضغط الجماهيري النتزاع الحقوق 
تش���تيت  لمحاوالت  والتص���دي  الفلس���طينية 

القضية الفلسطينية ".

ا�ستفتاء جماهريي
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي طالل عوكل أن 
مسيرة العودة على حدود غزة الشرقية حملت في 
طياتها استفتاء جماهيريا ممهورًا بالدم للتأكيد 
على اس���تعداد الشعب الفلس���طيني للتصدي 
وافش���ال  كاف���ة المخططات التي تس���تهدف 

المساس بحقوقه ومقدساته.
وقال عوكل ل�" االس���تقالل" :" صفقة القرن التي 
تروج لها اإلدارة األمريكية وتبذل قصارى جهدها 
من أجل تطبيقها لم تنته���ج النهج التفاوضي 
بل سعت اإلدارة األمريكية لفرضها على الجميع 
، ومن هنا كان الرد األقوى عليها هو ما ش���هدته 
حدود غ���زة برفض قاطع وتأكيد على اس���تعداد 
الجماهير الفلس���طينية لدف���ع ضريبة التصدي 
للمخططات الهادفة لسلبهم حقوقهم المكفولة 

في القرارات الدولية ".
وبين أن تاريخ الثالثي���ن من مارس بخالف كونه 
ذكرى يوم األرض التي تحتفي به فلس���طين في 
كل عام فإنه ش���كل للعام الحال���ي تاريخ انبثاق 
مقاومة ش���عبية س���لمية واعية م���ن غزة محملة 
برسائل قوية تربك الماكنة اإلعالمية الصهيونية 
وتبرز الوجه السيء له على مرأى ومسمع المجتمع 

الدولي .
وأضاف:" اس���رائيل دائما تصور غزة على أنها 
كيان مع���اٍد لتبرير اعتداءاته���ا المتكررة على 
القطاع لكونه صراعًا بين جهتين عس���كريتين 
، بيد أن حش���ود 30 مارس أثبتت أن غزة يمكن 
أن توصل رس���ائلها بطرق مختلفة وال تقل قوة 
عن المجابهة العس���كرية إن لم تتفوق عليها 
م���ن حيث الصدى وقوة التأثي���ر على المجتمع 

الدولي".

»مسيرة العودة«.. دفنت »صفقة القرن« قبل ميالدها 

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت صحيفة إيالف الس���عودية أن مصر تجري اتصاالت 
دولية من أجل الضغط على "إس���رائيل"؛ إليقاف التصعيد 
ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد استشهاد 17 
العودة الكبرى  الماضية  في مس���يرة  فلس���طينًيا الجمعة 
بذكرى يوم األرض. وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية 
تجري اتصاالتها الدبلوماسية مع الواليات المتحدة االمريكية 
و "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، من أجل احتواء الموقف 

وعدم التصعيد، لحقن دماء الشعب الفلسطيني.
أشارت إلى أن مصر تجري اتصاالت بالتوازي مع حركتي فتح 
وحماس وفصائل فلسطينية أخرى، من أجل توحيد الموقف 

الفلسطيني، واستئناف المصالحة الفلسطينية .
واستش���هد الجمعة الماضي، 17 فلسطينيا وأصيب 1416 
مواطنا جراء اعتداء جيش االحتالل  اإلسرائيلي، على مسيرة 
الع���ودة الس���لمية، قرب الس���ياج الفاصل بي���ن قطاع غزة 
واالراض���ي المحتلة ع���ام 1967، إحياًء للذك���رى ال�42 ل�يوم 

األرض"، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيا، 

مصر تجري اتصاالت 
دولية إليقاف 
التصعيد بغزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت القناة العبرية السابعة، صباح أمس األحد، بأن قوات االحتالل 
اإلسرائيلي نش���رت بطاريات من منظومة الدفاع الصاروخي "القبة 

الحديدية" في مستوطنات ما يسمى غالف غزة.
وأش���ارت القناة إلى أن نش���ر القبة الحديدية جاء خوفًا من إطالق 

الصواريخ من قطاع غزة للداخل الفلسطيني المحتل.
وكانت ق���وات االحتالل أعلنت في وقت س���ابق، أن كافة المناطق 

المتاخمة لحدود قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة.
يش���ار إلى أن جيش االحتالل اإلس���رائيلي، طالب في وقت سابق 
سكان ما يسمى بمنطقة غالف غزة من المستوطنين بحمل السالح 
ابت���داًء من يوم الجمعة، وذلك تحس���بًا لدخول فلس���طينيين من 

القطاع للكيبوتسات المحاذية للحدود.

خشية إطالق صواريخ
االحتالل ينشر 
القبة الحديدية
 في غالف غزة

غزة/ حممد مهدي:
اأعلن زحف اجلماهري الكبرية �سوب احلدود ال�سرقية وال�سمالية الفا�سلة بني قطاع غزة والأرا�سي الفل�سطينية 
املحتلة عام  1948؛ وفاة »�سفقة القرن« التي ترعاها الإدارة الأمريكية لت�سفية الق�سية الفل�سطينية وانتزاع 

احلقوق والثوابت التي قدم لأجلها ال�سعب الفل�سطيني ت�سحياته اجل�سام على مدار �سنوات ال�سراع مع حمتل 
متغطر�س بقوة ال�سالح بجانب احلماية الأمريكية والدولية لكافة جرائمه .
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وتجل����ى دور المرأة واضحًا في مس����يرة 
العودة م����ن خالل حضوره����ا الكبير في 
كاف����ة المناط����ق الحدودي����ة الش����رقية 
لقط����اع غزة، ومش����اركتها في التحضير 
والتجهيز النطالق المسيرة على الحدود، 
من أجل إيصال صوتها للعالم بأن المرأة 
الفلس����طينية دائما بجان����ب الرجل في 
والتأكيد  اإلسرائيلي،  االحتالل  مواجهة 
على أن العودة حق ال عودة عنه واالحتالل 

حتمًا إلى الزوال.

ل�ست رقما
أمل عمار فتاة لم تتجاوز العش����رين من 
عمره����ا أرادت أن تكون مش����اركتها في 
مس����يرة العودة الكبرى لها طابع خاص، 
فلم تقب����ل بأن تك����ون رقم����ا بين تلك 
الحش����ود، حي����ث اتخذت م����ن أدواتها 
البسيطة منبرا يفضح همجية االحتالل 
وغطرسته، إضافة إليصال رسالة مفادها 
أن الشعب الفلسطيني مهما طال عليه 
الزمن لن ينس����ى حقه ف����ي العودة إلى 

أرضه.
 فبثوبها المطرز وكوفيتها الفلسطينية 
تتنقل عم����ار بين المتظاهري����ن باحثًة 
عن مشاهد تجس����د صمود الفلسطيني 
بأرض����ه، وتارة أخرى تبحث عن مش����اهد 
تحاكي همجية جن����ود االحتالل حينما 
يصوب����ون أس����لحتهم تج����اه مواطنين 
عزل جاؤوا م����ن أجل التأكيد على حقهم 
ببالده����م التي هجروا منه����ا غصبا عام 
1948، لتوثقه����ا بكاميرته����ا الصغيرة 

لعلها تنقل جزءًا من معاناة الالجئين في 
فلسطين و خارجها.

 وتقول عمار خالل حديثها ل� "االستقالل 
": "على بعد 120 مترا من الحدود الفاصلة 
بين قطاع غ����زة وأراضينا المحتلة وقفت 
بكاميرا جوالي أرصد ما يقدم عليه جنود 
االحتالل من قنص الشباب الثائرين من 
خلف السواتر الرملية التي كانوا يختبئون 
خلفها، كنت أشاهد الشباب العزل وكل 
منهم يس����لم العلم الفلسطيني قبل أن 

يسقط أرضا بعدما أصيب بالرصاص".
وتابع����ت: " لم تث����ِن تل����ك الرصاصات، 
الشباب عن هدفهم الذي جاؤوا من أجله 
واس����تمروا بالتقدم يحمل����ون بأيديهم 
العل����م الفلس����طيني، إال أنن����ا فوجئن����ا 
بطائرات صغي����رة تحلق فوق رؤوس����نا 
وتقوم برش الغاز المس����يل للدموع مما 
حول المكان إل����ى اللون الرمادي؛ وأصبت 
حينها باالختناق ولم أعد أرى ش����يئًا من 
حولي فالدخان الذي يم����أ المكان وكاد 
أن يقضي علينا ولم تكن كأي دخان كان 

مليئا بالمواد السامة والحارقة".
وأضافت عمار: " عقب إسعافنا نلت قسطا 
م����ن الراحة قرابة الس����اعة ألعود من جديد 
إلى تغطية العدوان االسرائيلي الممارس 
بحقن����ا وألوصل رس����الة إل����ى العالم الذي 
يحاصرن����ا وإلى من يري����د أن يمرر صفقة 
الق����رن ويلغي حق الع����ودة وإلى االحتالل 
الذي اغتصب أرضنا وش����رد أجدادنا منها 
بأنه إذا مات الكبار فنحن الصغار لن ننسى 
حقنا المسلوب وس����نبقى ندافع بكل قوة 

وصالبة حتى تعود فلسطين حرة أبية".

مالك الرحمة
أما ع����ن صاحب����ة ال����رداء األبيض مالك 
الرحمة والتي كانت تتنقل بين الجرحى 
والمصابي����ن ت����داوي جراحهم وتمدهم 
بالق����وة التي ح����اول االحتالل س����لبهم 
إياها، عملت المس����عفة العشرينية رزان 
النجار على تقديم العالج الالزم للجرحى 
والمصابين إثر استنشاقهم الغاز السام 
إلى أن يتم نقلهم عبر سيارات االسعاف 
لمستش����فيات القطاع، لتعود من جديد 

باحثة عن مصاب آخر.
النج����ار والتي يعد عملها ف����ي الميدان 
تجربتها األولى، تمكنت من القضاء على 
الخوف ال����ذي كاد يس����يطر على قلبها 
عندما خرجت األمور عن السيطرة وتحول 
المي����دان إلى س����احة مليئة بالش����هداء 
والجرح����ى، لتنق����ل بذلك رس����التها بأن 
الفتاة الفلسطينية يمكن أيضا أن تقاوم 

وتثبت أمام المحتل بعلمها.
تقول النجار ل� "االستقالل": "تنقلت بين 
م����ا يزيد عن 70 مصاب����ًا، إصاباتهم بين 
الرأس والق����دم، ومع أولى االصابات التي 
تعاملت معها استجمعت قوتي وبدأت 
بتقديم العالج الالزم لها، ووقتها شعرت 
بحجم الفخ����ر حينما تمكنت من الحفاظ 
على حي����اة المصاب، األمر ال����ذي زادني 
اصرارا على تقديم المس����اعدة لمزيد من 

المرضى والمصابين".
وتضي����ف: " أفتخ����ر كون����ي أعمل في 

مجال االس����عاف ويزيدن����ي فخرا حينما 
أقوم بإنقاذ حياة رجال فلس����طين الذين 
يقدمون حياتهم فداًء للوطن، وس����وف 
أبقى متمسكة بحق العودة دون التفريط 

بأي شبر من أرض فلسطين".
ورغم ارتدائها الثوب األبيض وتقديمها 
الواج����ب االنس����اني لم تس����لم "النجار" 
م����ن حق����د االحت����الل وممارس����اته الال 
إنس����انية، فقد طالها ذلك الغاز الس����ام 
ليضرب بع����رض الحائط كافة االتفاقات 
الداعية  الدولية  والقواني����ن  والنصوص 
إلى حماية المس����عفين ورجال الخدمات 
الطبية الذين يقومون بالواجب اإلنساني 

المناط بهم.

�سعار الوحدة
المواطن����ة أم محمد الناع����وق، من جباليا 
البلد أم لثالثة أس����رى محرري����ن وزوجة 
ش����هيد آثرت المش����اركة والتقدم إلى 
الحدود جنبا إلى جنب مع أبناء الش����عب 
الفلس����طيني المهجر عنوًة م����ن أرضه، 
حاملة ش����عار الوحدة في الدفاع عن حق 
العودة كما توحد المشاركون برفع العلم 
الفلسطيني، فال فرق بين مواطن والجئ، 
ففلس����طين للجميع وستبقى متمسكة 
بحق العودة حتى ينعم الفلس����طينيون 

بحرية أرضهم ووطنهم.
ل� "االس����تقالل": "قدمت  الناعوق  وقالت 
زوجي ش����هيدًا وأبنائي الثالثة أس����رى 
م����ن قبل ف����داء للوطن فكيف ال أس����اند 
الالجئين اليوم في الحصول على حقهم 

الذي س����لب منهم منذ 70 عامًا، مؤكدة 
أنه����ا قدمت زوجها وبيته����ا الذي هدم 
من قبل وزهرة شباب أبنائها فداء للوطن 
وس����تقدم المزيد م����ن التضحيات حتى 

يتحرر آخر شبر من فلسطين.
 وأوضح����ت أنه مهما تآم����ر العالم وعقد 
الصفقات إللغاء حق العودة فس����يبقى 
الشعب الفلسطيني متجذرًا في أرضه لن 
يقبل التنازل عنها، قائلة "مشاركتنا في 
المس����يرة جاءت لتعزيز ثباتنا في أرضنا 
ووحدة قضيتنا وأننا لن ننس����ى القدس 

واألقصى وحق العودة".
وكان اآلالف م����ن المواطني����ن في قطاع 
غزة، خرجوا الجمعة الماضي في مس����يرة 
العودة الكبرى، والتي ضمت أطفاال وشبابًا 
ونساء وعجائز، تحت ش����عار ال تنازل وال 
تفريط وال اعتراف بإسرائيل، إال أن قوات 
االحتالل تعمدت قت����ل المواطنين رغم 
س����لميتهم فارتقى 18 شهيدًا وأصيب 
1450 جريحًا من بينهم نس����اء وأطفال 

وكبار في السن.
 ويش���ار إلى أن الجيش اإلسرائيلي قد 
أعلن كاف���ة المناطق الحدودية مع قطاع 
غ���زة مناطق عس���كرية مغلق���ة، وقالت 
صحيف���ة "يديعوت أحرن���وت" العبرية، 
إن الجيش نش���ر أعدادا كبيرة من قواته 
على ط���ول الش���ريط الح���دودى، لمنع 
المتظاهرين المش���اركين فى مس���يرة 
العودة الكبرى، من االقتراب من الس���لك 
الفاص���ل، تجنبا لوصوله���م إلى داخل 

المواقع اإلسرائيلية.

تتقدم الصفوف في مسيرة العودة

المرأة الفلسطينية ..
 ذراع تحمي حــق العودة

اال�ستقالل/ �سند�ش اأبو كر�ش: 
مل تكن م�ساركة املراأة الفل�سطينية يف م�سرية 

العودة تقل اأهمية عن م�ساركة الرجل يف 
امليدان، فحاملة الر�سالة ومربية االأجيال 

مل يقت�سر دورها يف امل�ساركة يف اخليام واإمنا 
تقدمت ال�سفوف االأوىل رغم اختالف غاياتها، 

فمنهن من تقدمت لتزرع االأعالم الفل�سطينية 
على ال�سياج الفا�سل ومنهن من تقدمت لتنقذ 
ال�سباب من اأنياب االحتالل، يف حني تقدمت 

اأخريات ليوثقن جرائم االحتالل التي مار�سها 
بحق ال�سعب الفل�سطيني يف م�سريته ال�سلمية 

م�سرية العودة الكربى بال�سورة والقلم.

غزة/ االستقالل: 
قررت لجن���ة المتابعة للقوى الوطنية واإلس���المية 
والهيئة الوطنية لمس���يرة العودة وكس���ر الحصار، 

سلسلة خطوات قادمة وصوال إلى يوم النكبة.
وفي اجتماٍع لها في مخيم العودة ش���رق غزة صباح 
امس االحد ، قيمت اللجنة فعاليات مس���يرة العودة 
التي انطلقت الجمعة الماضية، كما وضعت برنامجًا 
للفعاليات القادمة وص���واًل إلى ال� 15 من آيار، موعد 
االعتداء األمريكي على القدس بنقل سفارتها إليها 

والذكرى ال� 70 للنكبة.
وثمنت لجن���ة المتابعة عاليًا هبة ش���عبنا العظيم 
ومش���اركته الحاش���دة في المس���يرات والفعاليات 
المختلفة؛ ما يؤكد المخزون االستراتيجي النضالي 

العظيم لش���عبنا ف���ي أماكن وجوده كاف���ة، والذي 
أكد من جديد تمس���كه بالثوابت والحقوق الوطنية 
الفلسطينية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير 
وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، 
وحق الالجئين في العودة إلى ديارهم التي ش���ردوا 

منها قسرًا. 
وأعلنت اللجن���ة أنها في حالة انعق���اد دائم؛ حيث 
وضعت برنامج فعاليات مستمرة ومتواصلة تشمل 
نشاطات وطنية وسياس���ية وثقافية ورياضية في 
مخيمات العودة؛ لضمان مواصلة العمل على تطوير 
المشاركة الجماهيرية والشعبية من قطاعات شعبنا 
كافة في اإلط���ار الوطني العام والوج���ود في خيام 

االعتصام بشكل خاص.

وأكدت س���لمية المظاهرات، وأنها فعاليات شعبية 
وسلمية تحمل رسالة عن معاناة وآالم شعبنا للعالم، 
وتؤكد أن حق الش���عب الفلس���طيني ف���ي العودة 
ثابت غير قابل للتصرف، وسيدافع عنه شعبنا بكل 
م���ا يملك من قدرات، وأن مش���اركة مئات اآلالف من 
الرجال والنساء واألطفال تبين أن كل فئات الشعب 
الفلس���طيني تدافع ع���ن حقها الثاب���ت، وترفض 
الفلس���طينية،  للقضية  التصفية  جميع مش���اريع 
وفي مقدمتها ما يس���مى بصفقة القرن، أو السالم 
اإلقليم���ي، أو الحل���ول المؤقتة، أو مش���اريع الفصل 

والتوطين.
كما جددت لجنة المتابعة مطالبتها المجتمع الدولي 
بأن يفي بالتزاماته، ويقدم الحماية الدولية لشعبنا 

في مواجهة إرهاب االحتالل. 
االحت���الل  بمحاس���بة  المتابع���ة  لجن���ة  وطالب���ت 
الصهيون���ي وقيادته على جرائم���ه ضد المدنيين 

العزل والمسيرات السلمية. 
وطالب���ت لجنة المتابعة بفتح معب���ر رفح البري فورًا؛ 

لتسهيل سفر المصابين للعالج.
وتقدمت لجنة المتابعة بالش���كر والتقدير العظيم 
لدور الفرق الطبية والدفاع المدني والبلديات واإلعالم 
واللجان المختلفة وجميع المتطوعين والمساهمين 

في نجاح الفعالية.
ودعت اللجنة جماهير ش���عبنا للمشاركة في تأبين 
شهداء مسيرة العودة في المحافظات الخمس يوم 

الجمعة القادم الموافق 2018-4-6.

لجنة متابعة مسيرة العودة تقرر خطواتها القادمة



2االثنين     رجب         هـ   أبريل         م 2 22    2222 2 2 2

بقلم: إسماعيل مهرة- مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

مسيرة العودة: ال تستعجلوا الحصاد!

مسيرات العودة تزامنت مع عطلة عيد الفصح 
اليهودي، واحتج���اب الصحف عن الصدور 
واقتص���ار نش���رات األخبار عل���ى التغطية 
الموج���زة؛ األمر ال���ذي جعل م���ن الصعب 
الوقوف على أصدائها في اليوم األول داخل 
اإلعالم اإلسرائيلي، واقتصر الفضاء اإلعالمي 
اإلسرائيلي على المواقف الرسمية التي عّبر 
عنها رئيس األركان والناطق باسم الجيش 

ووزارة األمن والناطقون الحكوميون.
وبطبيعة الح���ال، فإن المواقف الرس���مية 
س���تتبنى دوًما الرسالة الرسمية التي تقوم 
عل���ى اته���ام الفلس���طينيين وتحميلهم 
المس���ؤولية والتحريض عليهم، فضاًل عن 
توجيه رس���ائل اإلرهاب والردع والدفاع عن 
الموقف الرس���مي سياس���ًيا، وتبرير أعمال 
القتل، بل وتش���جيعها؛ كما فعل نتنياهو 
في منش���وره ال���ذي أثنى فيه عل���ى أعمال 
القت���ل التي بفضلها - كما قال - اس���تطاع 
بيت إس���رائيل ان يحتفل بأم���ان في ليلة 

العيد.
وعبر كل ناطقيها م���ن جنراالت وإعالميين 
ووزراء، ص���درت لمجتمعها وللعالم رس���الة 
الفلس���طينية  الفصائ���ل  فيه���ا  تته���م 
باس���تخدام المدنيين كدروع بشرية للمس 
بأمنه���ا والتعدي على س���يادتها، ولتنفيذ 
أعم���ال إرهابية وتخريب في البنى التحتية 
وإقامة بنى تحتية إرهابية، وقد اس���تندت 
إلى بيانات الفصائل الت���ي تبنت عدًدا من 
الشهداء وكشفت هويتهم كمقاتلين في 
الناطقون  العس���كرية، حيث عّبر  وحداتها 

اإلسرائيليون أن من تم قتلهم بنيران القناصة 
لم يكونوا مدنيين وال عالقة لهم باالحتجاجات 
الس���لمية، وبحس���ب تقديراتهم فإن فصائل 
المقاومة التي دفعت عش���رات اآلالف للتظاهر 
بالقرب من الحدود سرعان ما ستبدأ قريًبا بإطالق 

الصواريخ.
برغم الرسائل اإلعالمية الرسمية الصارمة لدولة 
االحتالل في االتهام والتحريض واإلرهاب، والتي 
خلت بش���كل واضح من أي حدي���ث - حتى ولو 
بالتلميح - إلمكانية البحث في الدوافع االنسانية 
والمعيش���ية، أي في موضوع الحصار وإمكانية 
الحدي���ث فيه؛ فإن���ه من المؤكد أن سياس���ات 
حكومتهم تجاه القطاع، بما فيها قضية الحصار، 
تش���هد في هذه األيام نقاًشا وتفكيًرا أكبر من 
الس���ابق من حيث األطراف المش���اركة به ومن 
حيث حيز النقاش نفسه وعمقه، وهذا النقاش 
فقط س���يزداد وسيصبح موضوًعا للبحث الدائم 
واالضطراري على مائدة اجتماعات المؤسس���ات 
الرس���مية ذات الصلة، وس���يتحول إلى جزء من 
خط���اب كل الق���وى، وذلك في حال اس���تمرت 
االحتجاج���ات الش���عبية وحافظ���ت على زخم 

مناسب.
ومن يستعجل البحث عن صدى األحداث وقطف 
ثماره���ا أو الخروج بخالصات واس���تنتاجات عن 
مستقبلها في يومها وأسبوعها األول؛ سيخيب 
ظنه، وهو مج���رد فاقد للصبر وال يفقه أبجديات 
وأسس عالقة المقاومة الشعبية بالنتائج، التي 

من شروطها الصبر والمثابرة وطول النفس.
مس���يرات العودة ورفع الحصار التي كان ثمنها 
كبيًرا )17 شهيًدا وأكثر من ألف جريح( نجحت 

ف���ي إيصال رس���التها إل���ى الرأي الع���ام وإلى 
أصحاب وعواصم القرار، ويمكننا ان نقول بأنها 
نجحت نجاًحا كبي���ًرا مقارنة بأنه���ا ال زالت في 
بدايتها، وبرغم محاوالت اغتيالها إعالمًيا، سواء 
بحجبها أو بتشويهها؛ وصلت إلى مجلس األمن 
وبثت الصحاف���ة العالمية مداوالت���ه، كما بثت 
الفيدي���و الذي وثق عملية اإلص���رار على القتل 
المتعمد للش���هيد عبد الفتاح عبد النبي عندما 
أطل���ق القناصة النار عليه أكث���ر من مره وظهره 
لهم وبعيًدا عنهم دون أن يش���ّكل أي تهديد 
عليهم، وبم���ا يكذب أكذوب���ة تعليمات إطالق 
النار؛ هذا الفيديو وحده جعل مرشح االنتخابات 
األمريكية السابق وعضو مجلس الشيوخ بيرني 
س���اندرز يدين عملية القتل ويطالب بالس���ماح 
للفلسطينيين بحق االحتجاج دون تعريضهم 

للقتل.
نعم، التأثير في الرأي العام ليس سهاًل، ال سيما 
على خلفية ما يجري في سوريا وبالد عربية أخرى؛ 
لكن يبق���ى دوًما للقضية الفلس���طينية مكانة 

خاصة في الضمير العالمي غير الرسمي.
ب���دوره، اإلعالم غير الرس���مي اإلس���رائيلي - ال 
س���يما في الصحافة المكتوبة - والذي عبر عنه 
عدد من كتاب الرأي، بدا منذ األحد منش���غاًل بما 
حدث ف���ي اليوم األول لمس���يرات العودة ورفع 
الحصار، فكانت هذه المسيرات الموضوع األهم، 
وربما الوحيد، الذي استهوى الكتاب، وانعكفوا 
عليه بالتحلي���ل والقراءة الح���ذرة، وهي ال زالت 
قراءة خجولة ومتحفظة ومتمسكة بالطابوهات 
الصهيونية، لكنها نقدية أيًضا وغير متحمسة 
للرواية الرسمية، وتحاول أن تقرأ رسائل المجتمع 

الغزي م���ن تظاهراته بعيًدا ع���ن التلقين 
الحكومي.

ومم���ا جاء في بعضه���ا: ان الرس���الة األهم 
لس���كان غزة ه���ي المطالبة برف���ع الحصار. 
الفصائل التي استعرضت قوتها العسكرية 
قبل المس���يرات تقول إلس���رائيل: أمامكم 
خي���اران؛ إما االس���تجابة لالحتجاجات التي 
ال تأت���ي من منطل���ق الضع���ف أو الدخول 
ف���ي حرب. حماس نجحت بش���كل كبير في 
تحش���يد الجماهير، وإس���رائيل نجحت في 
الدفاع، وإذا استمر الفلسطينيون باالحتجاج 
فإن إسرائيل س���تكون أمام مشكلة كبيرة. 
الجيش يراهن على فتيل المقاومة القصير، 
الذي سرعان ما سيطلق الصواريخ. الحشود 
الكبيرة كانت نجاًح���ا لقائد حماس في غزة 
يحيى الس���نوار. على إس���رائيل ان تتحمل 
مسؤولياتها عن السجناء في السجن األكبر 
في العالم، القضية الغزية عادت ككرة اللهب 
إلى إسرائيل التي تمنت أن تتخلص منها، 
ال يمكن تجاهل المسؤولية عن مليونين من 
الجوع���ى والمرضى، لقد نج���ح الغزيون في 

إعادة قضيتهم إلى األجندة الدولية.
إذن، فقد نجحت الجماهير الفلسطينية ولو 
بثمن كبير في أن ترس���ل رس���التها للعالم، 
وهذه فقط البداية، والبّد من المثابرة والصبر 
وطول النفس، فسالحنا االحتجاجي الشعبي 
السلمي المس���تمر يعتبر التهديد النوعي 
األكبر الذي يواجه االحتالل ويحّيد ترسانته، 
وسيجبرهم على التفكير في خيارات جدية 

بعيدًا عن اإلرهاب والحصار والتنكر.

عداد الموت ضرب بعنف. قتيل كل نصف ساعة وقتيل آخر وقتيل 
آخر. اسرائيل كانت مش���غولة بالتحضيرات لعيد الفصح، شبكات 
التلفزة واصلت بث س���خافاتها. ليس م���ن الصعب تخيل ماذا كان 
س���يحدث لو أن مستوطنًا طعن. بث مباشر، ستوديوهات مفتوحة. 
ولكن في غزة واصل الجيش االس���رائيلي الذبح بدون رحمة، بوتيرة 
تثير الذعر، اس���رائيل تحتفل بعيد الفصح. اذا سجل أي قلق فهو 
موجه فقط للجنود الذين لم يس���تطيعوا المش���اركة في ليلة عيد 
الفصح. حتى المس���اء كان هناك 15 جثة و758 مصابًا، جميعهم 
بالنار الحية. دبابات وقناصة ضد مدنيين غير مسلحين. هذه مذبحة، 
ال توج���د كلمة اخ���رى. الوقفة الفكاهية قدمها المتحدث بلس���ان 
الجيش االس���رائيلي. في المساء أعلن: »تم احباط عملية اطالق نار. 
مخرب���ان اقتربا من الج���دار واطلقا النار على قواتن���ا«. هذا كان بعد 
القتيل الفلس���طيني ال� 12 ولم نكن نع���رف بعد أي مصاب. جنود 
يقنصون مئات المدنيين، فلس���طينيان تج���رآ على الرد بالنار على 
من يذبحونهم، اعتبرا مخربين، عملهما هو عمل تخريبي وحكمهما 
هو الموت. إن انعدام الوعي الش���خصي ل���م يهبط في أي يوم الى 
هذا الدرك األسفل في الجيش االسرائيلي. الدعم المثير لالشمئزاز 
قدمت���ه كالعادة وس���ائل االعالم: مع القتيل ال���� 15 اعلن اور هيلر 
أن هذه »الحادثة االخطر الي���وم« كانت محاولة اطالق النار من قبل 
فلسطينيين اثنين. دان مرغليت أدى التحية للجيش االسرائيلي. 

واس���رائيل مرة اخرى غس���لت دماغها وجلس���ت كلها مع ش���عور 
باالعجاب الش���خصي على وجبة ليلة عيد الفصح ورددت »صب جام 
غضبك على االغيار« وانفعلت من نش���ر األوبئة )الطاعون والجذام( 

واهتزت بانفعال من القتل الجماعي لالطفال البكر.
  يوم جمعة عيد الفصح للمسيحيين وليلة عيد الفصح لليهود كان 
اليوم النازف للفلسطينيين في غزة، حتى جريمة حرب ال يمكن أن 
نس���مي بها ما حدث ألنه لم يكن هناك ح���رب. االختبار الذي  كان 
يمكن فيه اختبار الجيش االس���رائيلي والالمب���االة المرضية للرأي 
العام هو: ماذا كان سيحدث لو أن متظاهرين يهودًا – اسرائيليين، 
مس���توطنين، حريديين أو غيرهم، كانوا يه���ددون بالصعود على 
مبنى الكنيس���ت. هل الن���ار الحية المجنونة كهذه م���ن الدبابات 
والقناصة كان سيتم تفهمها؟ هل قتل 15 متظاهرًا يهوديًا كان 
س���يمر مر الكرام هنا؟ هل لو أن بضع عشرات الفلسطينيين نجحوا 

في الدخول الى اسرائيل كان سيبرر المذبحة؟.
 قتل فلسطينيين يتم استقباله في اسرائيل بسهولة اكثر من قتل 
البعوض. ال يوجد في اسرائيل شيء أرخص من دم الفلسطينيين. 
حتى لو قتل مائة أو ألف متظاهر، اس���رائيل كانت ستؤدي التحية 
للجيش. هذا هو الجيش الذي اسرائيل تنبهر من أداء قائده غادي 
آيزنكوت، الرجل المعتدل والجيد. في مقابالت العيد لم يهتم أحد 
بس���ؤاله بالطبع عن المذبحة المتوقعة، وال أحد سيسأله اآلن. ولكن 

جيشًا يتفاخر مسبقا باطالق النار على فالح في ارضه، ويعرض فيلمًا  
قصيرًا عن اطالق النار هذا على موقعه من اجل تخويف سكان غزة، 
إن جيش���ًا وضع دبابات ضد مدنيي���ن وتفاخر بالمائة قناص الذين 
ينتظ���رون المتظاهرين، هو جيش فقد تماما عنانه. وكأنه ال توجد 
وس���ائل اخرى، وكأنه توجد للجيش االسرائيلي صالحية أو حق في 
من���ع المظاهرات داخ���ل القطاع وتهديد س���ائقي الحافالت بأن ال 
ينقلوا المتظاهرين في الب���الد التي انتهى فيها االحتالل كما هو 

معروف منذ زمن.
ش���باب يائس���ون يتس���للون من غزة مسلحين بوس���ائل تخريبية 
مضحكة، يس���يرون عش���رات الكيلومترات دون المس بأحد، وفقط 
ينتظ���رون القاء القبض عليهم من اجل النجاة عن طريق الس���جن 
االسرائيلي من الفقر الغزي – هذا ايضا ال يحرك ضمير أحد. االساس 
هو أن الجيش االس���رائيلي يعرض بتفاخر محزن غنيمته. أبو مازن 
متهم بالوضع في غزة، وحماس بالطبع، ومصر والعالم العربي وكل 
العال���م، وفقط ليس اس���رائيل. فهي خرجت من غ���زة وجنودها ال 

ينفذون في أي يوم مذبحة.
في المساء تم نشر االسماء. شاب أنهى صالته وأطلقت النار عليه، 
ش���اب أطلقت النار عليه وهو يقوم بالهرب، أسماء ال تعني أي أحد، 
محمد النجار، عمر أبو س���مور، احمد عودة، س���ري عودة، بدر الصباغ، 

والمقام ال يتسع لالسف لذكر كل االسماء.

جدعون ليفي - هآرتسجيش الذبح اإلسرائيلي
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هوية

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / مروة عم���اد عب���د المجيد ابو 
مغيصيب /. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي 
تحمل رقم )804563278( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة /  ايمان حلمى طالب صبح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
912274651 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد مازن محمد صيام 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804667165( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد عثمان على الطبجى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
900501339 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عبد الشافي احمد يوسف جرغون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
900208273  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عبد الله صالح خالد البنا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400119640( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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اختلف إحياء الش���عب الفلسطيني لذكرى يوم 
األرض الثانية واألربعين هذا العام عما س���بقه 
م���ن إحي���اءات ، وعلى عادته���ا ، كانت غزة هي 
التي صنعت هذا االختالف ، َفُش���كلت » الهيئة 
الوطنية العليا للمسيرة »  من الفصائل وممثلي 
الالجئين ، وُنِصبت عشر خيام كبرى في خمسة 
مواق���ع على ح���دود القطاع مع الوط���ن المحتل، 
ونصبت بعض العائالت خياما صغيرة تخصها، 
وش���ارك مئ���ات اآلالف من الفلس���طينيين في 

االحتشاد في تلك المواقع .
 اختالف اإلحياء هذا العام دفعت إليه األحداث 
التي تتصل بالقضية الفلسطينية ، وفي قلبها 
اعت���راف إدارة ترامب في 6 ديس���مبر الماضي 
بالق���دس عاصم���ة إلس���رائيل في خ���روج على 
اإلدارات األميركية السابقة ، وعلى اتفاق أوسلو 
بين منظم���ة التحرير وإس���رائيل الذي يقضي 
بتأخير النقاش حول مصير القدس إلى مرحلة » 

الحل النهائي » . 
ويضاف إلى قرار ترامب ش���عور الفلسطينيين 
ب���أن أح���داث الربيع العرب���ي ال���كاذب صرفت 
االهتمام العربي عن القضية الفلسطينية ، وإن 
كان الصرف قد خص األنظمة ال الشعوب العربية 
التي تفصح كل الش���واهد بقوة أنها رغم رداءة 
وفواجع أحوالها الوطنية م���ا زالت ترى القضية 
الفلس���طينية هما قوميا ال يجوز االنصراف عنه 
، وأن ه���ذا الهم وثيق الصل���ة بما يصيبها هي 
ذاتها من ش���دائد التآمر الغربي واإلس���رائيلي 
عليها ومآس���يه . وم���ن مظاهر اخت���الف إحياء 
ذك���رى ي���وم األرض ه���ذا العام عما س���بقه أن 

منظمي مسيرة العودة خططوا لتواصله حتى 15 
مايو القادم ، أي حتى الذكرى الس���بعين إلقامة 
إسرائيل باغتصاب الوطن الفلسطيني ، ويسمع 
حديث عن جعل اإلحي���اء ممتدا دائما وإْن بزخم 
أقل ، وربما تنتهي المسيرة بزحف شعبي عارم 
إلى العمق المحت���ل، وهو الكابوس األخطر الذي 

ترتعب منه اآلن إسرائيل.
 ما الذي يمكن أن يجنيه الفلسطينيون من هذا 

اإلحياء المختلف لذكرى يوم األرض ؟
أوال : سيكون هذا اإلحياء بركانا إعالميا يشد أنظار 
العالم إلى فظاعة وغرابة الجرم الذي اقترفته قوى 
العالم الكبرى مع الصهيونية في حق الش���عب 
الفلسطيني باغتصاب وطنه التاريخي ، فيجلب 

بعض التعاطف والتأييد لهذا الشعب .
 وس���يصيب هذا البركان بحممه اإلسرائيليين 
الذين اس���تناموا إل���ى روايته���م الباطلة أنهم 
ج���اؤوا إل���ى أرض خالية كانت له���م ذات تاريخ 
س���حيق ، وأن الفلس���طينيين الموجودين اآلن 
فيها أوالد عمال قدموا من الدول العربية للعمل 
في المس���توطنات اليهودية قبل »االستقالل« 
وقيام إس���رائيل ! ومن محاسن األحداث أن يوم 
األرض رافقه ه���ذا العام تقدي���م نائب رئيس 
اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في الضفة معطيات 
س���كانية صعقت اإلس���رائيليين ، وفحواها أن 
الفلسطينيين بين النهر والبحر أكثر من اليهود 
عددا، وهي كثرة تحققت منذ س���نوات، وتحدث 
عنها بيريز رئيس إسرائيل الراحل، وأشرت لها 
أكثر من مرة في مقاالت س���ابقة، واإلسرائيليون  
الرس���مية  مس���توياتهم  ف���ي  يتجاهلونه���ا 

واإلعالمية تجاهل العالم بها تخوفا من تبعاتها 
المعنوية والسياسية السيئة على مواطنيهم .

ثاني���ا : تحذير القائمين عل���ى مؤامرة » صفقة 
القرن » بأن الشعب الفلسطيني جاهز عازم على 
وأد مؤامرته���م، وأن أي ح���ل ال يقبله ال يمكن أن 
يكون ، وأنه ال يقبل  حال لقضيته إال العودة إلى 
أرض���ه، وأن على الذين  اقترف���وا خطأ اغتصاب 
وطنه أن يصححوا خطأهم بأنفس���هم ، وليس 

على حساب مصيره .
 ومن المفارقات المس���تحقة للنظر واالعتبار أنه 
في الوقت الذي يحتش���د فيه الفلس���طينيون 
قرب حدود أرضهم المغتصبة نس���مع أن بعض 
مستوطني تلك الحدود قد هربوا إلى مدن داخلية 
في فلس���طين المحتلة طلبا للس���المة واألمان ! 
ومفارقة أخرى تاريخية : بعد النكبة الفلسطينية 
نصبت للفلسطينيين بمعونة دولية خيام لجوء 
، وهاهم اليوم ينصبون بأنفسهم خيام التحدي 
واألمل والعودة، و«خيمة عن خيمة ِتْفِرق » مثلما 
تقول إحدى شخصيات غسان كنفاني الروائية . 
ثالثا : وغ���زة مع جراحها الكبي���رة النازفة تهب 
للشعوب العربية التي نكبت بالدها في أحداث 
الربيع العربي القات���ل  الكاذب ؛ القدوة الهادية 
واألمل المتوهج بأن هذه الشعوب يجب أن تقاوم 
بإرادة حازمة وبأس ش���ديد المؤام���رات الغربية 
واإلسرائيلية على أوطانها ، وهي ، هذه الشعوب 
، تملك من الطاقات ما هو أوفر ، ومن الظروف ما 

هو أيسر بما ال يقارن مع طاقات وظروف غزة .
واألهداف الثالثة الس���ابقة وسواها لن تتحقق 
بتلقائية وسالس���ة ، فإس���رائيل الت���ي ارتاعت 

من مس���يرة العودة حشدت لمواجهتها طاقات 
ووس���ائل كثيرة . هن���ا إرادت���ان متصادمتان ، 
ومصي���ران متعارضان ، ويبدو الص���راع بينهما  
معادلة صفرية ال وسطية فيها ، وهذا ُيلزمنا بأن 
نمكن المسيرة من تحقيق تلك األهداف وما قد 
يزيد عليها ، وأول الالزم أال نمنح إسرائيل سهولة 
إفشالها بأن يتجنب المش���اركون في المسيرة 
االحتكاك المباشر بالقوات اإلسرائيلية المتحفزة 
على الح���دود لقتل وجرح بعض المش���اركين ، 
والمح���زن أن هذا ما حدث ، فاستش���هد في أول 
يوم للمسيرة 16 فلسطينيا ، وأصيب ما زاد على 
األلف . ليس من الشجاعة ومن الحكمة أن تهب 

عدوك سهولة قتلك أو جرحك دون سبب .
 أكثر المش���اركين ش���بان وصبيان ال يحسنون 
تقدير الخطر، ولعل بعضهم يجهل قيمة الحياة 
، وإذا تعزز هذا الجهل بالشعور بالمرارة والسخط 
تضاع���ف الجهل بقيمته���ا ، وهؤالء الش���بان 
والصبيان دماؤهم فائرة ،وأعصابهم ثائرة ، وهو 
ما يحبذ لهم االقتراب من الجنود اإلس���رائيليين 

المتحصنين خلف السواتر الترابية العالية.
 لكي تحسن مواجهة عدوك فكر بطريقته ! وانظر 
إلى نفسك مثلما ينظر إليك ! اإلسرائيليون يرون 
قتل الفلس���طيني والتخلص منه هدفا مصيريا 
، فلماذا نس���هل لهم تحقي���ق هدفهم القبيح 

الشرير ؟!
مسيرة العودة بركان فلسطيني إعالميا ووطنيا ، 
ومعرك���ة على الوعي بيننا وبينهم ذاتيا وعالميا  
، فلندع���ه يحق���ق أهدافن���ا من���ه ! ولنجعلهم 

الخاسرين في هذه المعركة !

 بقلم : حماد صبح 

مسيرة العودة بركان فلسطيني إعالميًا ووطنيًا 

خرج���ت غزة في يوم األرض إلى حدودها الش���رقية 
ضمن مسيرة العودة لتصحح المسار ولتعيد ترتيب 
األجندات الفلسطينية وفق المنطق الوطني وحسب 
المزاج الشعبي وبعنوان الصالح الوطني الذي يشمل 
الجمي���ع وفي مظلة الوح���دة الوطنية لتنتصر إرادة 

الفلسطيني وينهزم المحتل.
الصورة الت���ي تناقلتها وس���ائل اإلع���الم الدولية 
والعربي���ة والمحلية لحش���ود الجماهير ش���رق غزة 
جعلت من هذا الفعل الش���عبي السلمي العبًا مهمًا 
على رقعة الش���طرنج في إطار الص���راع مع المحتل، 
وأمام ه���ذه الصورة التي خرج به���ا اليوم األول من 
مسيرة العودة فإنني أقف أمام التحليل السيميائي 

للصورة ودالالت محتواها.
أواًل: وصف الصورة

-  المرسل: قنوات التلفزة الدولية والعربية.
-  الرسالة: عنوانها مسيرة العودة

-  تاريخه���ا: ي���وم 30 آذار 2018، وتناقلتها كافة 
وسائل اإلعالم المطبوعة والمرئية واإللكترونية.

-  نوع الرسالة: صورة ذات أبعاد سياسية.
-  محاور الرسالة: تحمل الصورة خمسة مشاهد هي:

-  األول: حشود شعبية شكلت طوفانًا بشريًا يتجه 
لالعتصام على طوال الحدود الشرقية.

-  الثان���ي: العلم الفلس���طيني، وكان يمثل الراية 
الوحيدة التي تحملها الجماهير.

-  الثالث: الخيم���ة، وهي تمثل رمزًا لقضية الالجئ 
الفلسطيني المستمرة منذ نكبة48.

-  الراب���ع: األرض الفلس���طينية، وه���ي تمثل الحق 
الفلسطيني المنتهك من دولة االحتالل.

-  الخامس: التحصينات اإلس���رائيلية، وهي تمثل 
القلق والتوجس االحتاللي من اإلرادة الفلسطينية.

ثانيًا: مقاربة نسقية

أ- النسق من األعلى)أسباب التقاط الصورة(
-  التقطت الصورة إلعالن انطالق فعاليات مس���يرة 

العودة التي ستسمر لعدة أسابيع.
-  مرسل الصورة قناة الجزيرة مباشر.

-  الهدف: إظهار التأييد الش���عبي ألهداف مسيرة 
العودة والتجاوب الكبير من الشارع الفلسطيني مع 

قضايا الثوابت الوطنية.
ب_ النسق من األسفل

البث: تم نشر وبث هذه الصورة طوال فترة احتشاد 
الجماهير شرق مدينة غزة.

التأثير: ويتمثل في التأثير المباش���ر على الجمهور 
الفلس���طيني بأن تنظيم المسيرة سلمي، وبالتالي 
تعزيز المش���اركة الش���عبية التي م���ن الممكن أن 
تخشى البطش اإلس���رائيلي بالمتظاهرين، وكذلك 
في تأثيرها على الع���دو الصهيوني الذي ارتفعت 
مؤش���رات القل���ق لدي���ه وأعلن أن الح���دود منطقة 
عسكرية مغلقة باإلضافة إلى هروب مستوطنيه من 

مناطق غالف غزة.
ثالثًا: مقاربة إيكونولوجية

أ- المجال الثقافي واالجتماعي
الهوية الفنية لهذه الرس���الة تنتم���ي إلى الصورة 
الفوتوغرافي���ة والتلفزيونية، وق���وة الصورة تأتي 
في عناصرها التي تحتويه���ا كالجماهير الغفيرة 
والعلم الفلس���طيني والخيمة واألرض الفلسطينية 
والتحصينات االحتاللي���ة، فالعنصر األول يعكس 
حالة التأييد الش���عبي ألهداف المس���يرة، والثاني 
يؤكد حالة التوافق الداخلي على هذا التوجه والخيار 
كشكل من أشكال المقاومة، والثالث يمثل الثوابت 
الوطني���ة لتعبيره عن قضية الالجئين المس���تمرة، 
أما العنص���ران الرابع والخامس فهما يؤش���ران إلى 
عام���ل مهم م���ن عوامل بن���اء الدول وه���ي األرض 

التي س���رقتها العصابات الصهيونية من أصحاب 
الحق الفلس���طيني وال يزال جيش االحتالل يبسط 
س���يطرته عليها بما يتعارض م���ع المبادئ الدولية 

وأهمها القرار الدولي194.
الجماهي���ر الفلس���طينية التي خرج���ت على طوال 
الحدود ووجدت إلى جانبها قيادات العمل الوطني 
واإلس���المي ترى في ه���ذا الخروج تصويبًا لمس���ار 
االحتجاج الفلسطيني بعد أن استغرق في تفاصيل 
األزمة الداخلية والحصار، وأع���اد األنظار مجددًا إلى 
القضايا الرئيس���ية للش���عب الفلسطيني وأهمها 
حق العودة لالجئين الفلسطينيين الذي خرجوا من 

أرضهم بفعل اإلرهاب الصهيوني.
ب- مجال اإلبداع الجمالي في الرسالة، ويشمل:

- سنن األش���كال واأللوان، إذ يمكن تقسيم الصورة 
بخط أفق���ي واحد: الج���زء األعلى خاص بالحش���ود 
العس���كرية اإلس���رائيلية والخطوط المتقدمة من 
الجماهير الفلسطينية التي ترفع العلم الفلسطيني 

وتقترب من الحدود الشرقية.
- الس���نن التش���كيلية، إن التكوين الجيد هو الذي 
ال يش���تت العين م���ن خالل ت���وازن العالمات التي 
تحتويه���ا الص���ورة وتضفي تكامال ف���ي معانيها 
وتش���كيل الصورة) الحشد الش���عبي الفلسطيني 
بجانب الخيمة المرفوع عليها العلم الفلس���طيني( 
يعطي انطباع���ًا عن إيمان الجمهور الفلس���طيني 
بحق���ه الذي ال يقبل التن���ازل أو التعويض واعتباره 

ثابتًا مقدسًا ال يمكن التنازل عنه.
رابعًا: مقاربة سيميولوجية:

أ . مجال البالغة والرمزية في الصورة، ويشمل:
1-  العالمة البصرية التشكيلية وتفصيلها كالتالي:

-  كبار السن عالمة بصرية مشكلة لمعنى التمسك 
بالحق الفلسطيني.

-  المتظاهر الش���اب عالمة بصرية مش���كلة لعامل 
اإلرادة الفلس���طينية التي تنفي مب���دأ أن الصغار 

ينسون.
-  المرأة والطفل عالمة بصرية مشكلة لكون قضية 
العودة تخص كل فلسطيني وتحمل أبعادًا إنسانية 

في تشتت األسر الفلسطينية.
2-  العالمة البصرية االيقونية، وضمت الصورة عدة 

أوجه بالغية منها المجاز والكناية.
إن الصورة التي خرجت من شرق مدينة غزة لمسيرة 
الع���ودة ذات أبعاد إعالمية وسياس���ية، أراد منظمو 
مس���يرة العودة إرس���الها من خالل هذه الجماهير 
البوصلة  الفلس���طينية ف���ي محاول���ة لتصحي���ح 
الفلس���طينية التي أرهقها االنقس���ام وتسبب في 
تش���تيت الجهد الفلس���طيني، وقد نجح هؤالء في 

ذلك ألسباب متعددة منها:
-  قضية العودة حق فلسطيني ال يسقط بالتقادم 

أو حتى بالتنازل.
-  الرواي���ة الفلس���طينية للصراع مش���فوعة بأدلة 
ملموسة أهمها الالجئ الفلسطيني نفسه، وكذلك 

القرارات الدولية التي تدعو إلى عودته إلى أرضه.
-  شعور الرأي العام بمشاركة القيادات الفلسطينية 
للمس���يرة وفي طالئعها األولى عل���ى طول الحدود 

الشرقية للقطاع.
-  اش���تمال برنام���ج مس���يرة العودة عل���ى العديد 
م���ن المحط���ات الثقافي���ة والرياضي���ة والتراثية 
واالجتماعي���ة، وبالتالي منحها فرص���ة التحول إلى 

كرنفال فلسطيني متنوع.
-  الص���ورة التي خرجت لمس���يرة العودة من حيث 
تأثيره���ا تمكنت م���ن إضفاء زخم كبير للتمس���ك 
بالحق���وق الفلس���طينية رغم كل أش���كال الحصار 

والمعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

مسيرة العودة.. سيميائية الصورة ودالالت المحتوى
 بقلم/ د.أحمد الشقاقي



االستقالل / وكاالت:
بدأ مهاجم مانشس���تر يونايتد الس���ابق، زالتان إبراهيموفيتش، 
مش���واره في الدوري األمريك���ي بأداء اس���تثنائي، إذ منح الفوز 
لفريقه لوس انغليس غاالكسي بهدف في الوقت بدل الضائع.

ودخل إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 36 عاما، في العشرين 
دقيقة األخيرة من المباراة ليس���جل ه���دف التعادل لفريقه 
بتس���ديدة من على بعد 35 مترا، ثم خطف هدف الفوز في 
الدقيقة 91 . وقال: "س���معت الجمهور يهتف "نريد زالتان، 
نريد زالتان، فأعطيتهم زالتان. كانوا يدفعونني فلم أخيب 
ظنهم". وكان غالكسي منهزما بثالثة أهداف لهدف واحد 
قب���ل أن يدخل إيراهيموفيتش في الدقيقة 71، وش���ارك 
في صنع ه���دف، كريس بونتيوس، في الدقيقة 73 ثم 
ع���دل النتجية في الدقيقة 77 ، و س���جل هدف الفوز 
في الدقيقة 91 . وتلقى إبراهيموفيتش إنذارا لخلعه 
قميصه وهو يحتفل بهدفه األول، الذي كان رائعا 

بكل المقاييس.

2االثنين     رجب         هـ   أبريل         م 2 22    2222 2 2 2

الضفة الغربية /  االستقالل:
خطف فريق شباب الخضر فوزا غاليا من أنياب جبل المكبر 
بفوز بهدفين مقابل هدف وحيد ، و تفوق فريق مؤسسة 
البيرة على دورا بهدفين دون رد ، ضمن لقاءات الجولة 17 
لدوري المحترفين الذي عاد بعد توقف دام قرابة  40يوما 

بسبب المنتخب الوطني.
واستعاد فريق الخضر نغمة االنتصارات بعدما حقق فوزًا 
ثمينًا على مضيفه فريق جبل المكبر بهدفين مقابل هدف 

في المباراة التي اقيمت على ملعب الحسين بالخليل .
و رفع الخضر رصيده للنقطة التاسعة و تقدم للمركز قبل 
األخير بفارق األهداف عن دورا و توقف رصيد المكبر عند 

28 نقطة بالمركز الرابع .
وسجل للخضر نجمه حازم الرخاوي هدفين بالدقيقتين 78 

و 87 و قلص الفارق للمكبر حسين عبدو بالدقيقة 91 .
فيما فاز فريق مؤسس���ة البي���رة على ضيف���ه فريق دورا 
بهدفي���ن دون رد في المباراة الت���ي جمعت الطرفين على 

ملعب ماجد أسعد .
و رفع البي���رة رصيده للنقطة 26 بالمركز الخامس و توقف 
رصيد دورا عند 9 نقاط و تراجع للمركز الثاني عشر و األخير 

بفارق األهداف حلف الخضر .
و س���جل البي���رة الهدفين عن طري���ق العبه رائ���د دحلة 

بالدقيقتين 23 و 39 .

غزة / عبدالله نصيف:
تقاس���م عاهد أبو مراحيل مهاجم اتحاد الشجاعية 
صدارة هدافي دوري غزة الممتاز، مع سليمان العبيد 

مهاجم نادي الشاطئ برصيد 12 هدًفا .
و رغم أن أبو مراحيل لم يس���جل أي هدفًا خالل الدور 
األول إال و أنه اس���تطاع أن يس���جل 12 هدف خالل 
الدور الثاني فقط ، و يصل لعدد أهداف العبيد الذي 
بدوره يواصل سيطرته على اللقب للعام الثالث على 

التوالي .

فف���ي موس���م 2016 / 2015 أحرز س���ليمان العبيد 
لق���ب الهداف عندما كان العًبا في صفوف نادي غزة 
الرياض���ي برصيد 17 هدًفا، وبع���د انتقاله لصفوف 
ناديه الس���ابق خدمات الش���اطئ، ع���اد وحافظ على 
صدارة الهدافين للموس���م الثاني على التوالي، لكن 

ب� 15 هدًفا.
وف���ي الموس���م الثالث عل���ى التوال���ي يحافظ على 
صدارته ب� 12 هدًفا، لكن الجديد هو مقاسمة الالعب 

أبو مراحيل له في الجولة األخيرة من الدوري .

أبو مراحيل يقاسم
 العبيد صدارة الهدافين

الخضر يخطف المكبر 
والبيرة يتفوق على دورا

االستقالل/ وكاالت:
سلطت صحيفة ديلي ميرور البريطانية الضوء على رقم قياسي وتاريخي ينتظر النجم 
المصري محمد صالح خالل المباريات المتبقية له مع ليفربول في الدوري اإلنجليزي هذا 

الموسم.
ويتربع محم���د صالح على صدارة الهدافي���ن برصيد 29 هدفًا، متفوق���ًا على هاري كين 

مهاجم توتنهام الذي يحتل المركز الثاني ب�24 هدفًا.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن محمد صالح يتفوق على 4 أندية في البريميرليج بعدد األهداف، 
وهي بيرنلي )27 هدفًا(، س���وانزي سيتي )25(، هدرسفيلد )25( وأخيرًا وست بروميتش )24(. وأضافت الصحيفة أنه 
لم يسبق ألي العب في تاريخ الدوري اإلنجليزي أن سجل أهدافًا أكثر من فريقين منذ تأسيس البطولة عام 1888، أي 
منذ 130 عامًا. وتمكن ديفيد ماكلين نجم شيفيلد من التفوق على فريقين بعدد األهداف في موسم 1913-1912، 
وهو أكبر إنجاز في تاريخ البطولة حتى اآلن، علمًا أن هاري كين تفوق على فريق واحد الموسم الماضي وهو سندرالند 

وتعادل مع مدلزبره.

االستقالل / وكاالت: 
ع���اش كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد ليلة اس���تثنائية، خالل مباراة 

فريقه أمام الس بالماس، ضمن منافس���ات الجول���ة 30 من الدوري 
اإلس���باني . وتع���د مواجه���ة الس بالماس، رق���م 400 لبنزيما 

بقمي���ص ريال مدريد، وذلك من���ذ انضمامه لصفوف الفريق 
الملكي قادما من أولمبيك ليون الفرنسي في صيف 2009.

 399 ف���ي   بنزيم���ا  إن  صحيفة »آس« اإلس���بانية  وقال���ت 
في مب���اراة، س���جل 188 هدًفا لري���ال مدريد، بمع���دل 0.47 هدًفا 

المب���اراة الواحدة. ويعد دوري أبط���ال أوروبا هي البطولة المفضل���ة لكريم بنزيما، 
إذ س���جل 41 هدفا في 81 مب���اراة، بمعدل 0.51 هدًفا في المب���اراة. وفي الدوري 

اإلسباني، خاض المهاجم الفرنسي 267 مباراة سجل خاللها 126 هدًفا بمعدل 
0.47 ف���ي المباراة، وفي كأس الملك 34 مباراة س���جل 16 هدفا بمعدل 0.47 

أيًضا، وبقية المسابقات خاض 17 مباراة سجل 5 أهداف بمعدل 0.29 هدفا.
وُيعد كريم بنزيما س���ابع أفضل هداف في تاريخ ري���ال مدريد، وتغلب في 
الموسم الحالي على األسطورة خينتو والذي يملك 182 هدفا، وهدفه التالي 

هو الوصول لرقم هوجو سانشيز )207 هدفا(.

بنزيما يخوض 400 لقاء 
بقميص ريال مدريد

إبراهيموفيتش يسجل بداية 
تاريخية في الدوري األمريكي

صالح يسعى لتحقيق 
رقم قياسي لم يحدث 

منذ 130 عامًا
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مســك وطيــب 

أسنانك ليست عورة 
 أينما تذه���ب واينما تأِت ومع معامالت���ك مع الناس تجد 
الكثي���ر منهم تظه���ر ل���ك حقيقته فمنهم م���ن تأنس 
لمجالسته وتشتاق لرؤيته وتتمنى أن تبقى بقربه لبشاشته 
وصفاء سريرته واالبتسامة التي ال تفارق وجهه فهو ليس 
ذاك الرجل عبوس���ا كئيب���ا وكأنه يحمل الجبال الرواس���ي 
على ظهره إن جالس���ته مللت من مجالسته وإن نظرت إليه 
ال يبتس���م بل ويكره االبتس���امة وكأن ظهور اسنانه لداللة 
الفرح���ة عورة الب���د من إخفائها أال يعلم هذا أن البشاش���ة 
هي من صلب إسالمنا ومن روح عقيدتنا ألم يقرأ ما جاء في 
ِه ِلنَت َلُهْم  َوَلْو ُكنَت  َن اللَّ كتاب الله جال وعال » َفِبَما َرْحَمٍة مِّ
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر 

ُّ
ا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفض َفًظّ

 
َّ

ِه ِإن ْل َعَلى اللَّ ْمِر  َفِإَذا َعَزْمَت َفَت���َوكَّ َلُهْم َوَش���اِوْرُهْم ِفي اْلَ
ِليَن » وعن نب���ي الرحمة صلى الله عليه  َه ُيِح���بُّ اْلُمَتَوكِّ اللَّ
 من المعروف شيًئا، ولو أن تلقى 

َّ
وسلم حين قال: )ال تحقرن

أخاك بوجه َطْلق( وعن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله 
 من المعروف 

َّ
 معروف صدقة، وإن

ُّ
صلى الله عليه وسلم:)كل

أن تلقى أخ���اك بوجٍه َطْل���ق( قال المباركف���وري )أي بوجه 
ضاحك مستبش���ر، وذلك لما فيه من إين���اس الخ المؤمن، 
أليف  ودفع اإليحاش عنه، وجبر خاط���ره، وبذلك يحصل التَّ
المطلوب بين المؤمنين( وعن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال 
مك في وجه أخيك  رس���ول الله صلى الله عليه وسلم: ))تبسُّ
ل���ك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهي���ك عن المنكر صدقة، 
جل  الل لك صدقة، وبصرك للرَّ جل في أرض الضَّ وإرشادك الرَّ
وكة والعظم  ديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشَّ الرَّ
عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك 
صدقة( وها هم العلماء والسلف الصالح يتحدثون عن هذه 
البشاشة فقال هش���ام بن عروة، عن أبيه قال: )مكتوب في 
الحكمة: ليكن وجهك بسًطا، وكلمتك طيبة، تكن أحبَّ إلى 
اس من الذي يعطيهم العطاء( وقال معاذ بن جبل رضي  النَّ
 واحد منهما 

ُّ
 المسلَمْيِن إذا التقيا، فضحك كل

َّ
الله عنه: )إن

ْت ذنوبهما كتحات ورق  في وجه صاحبه، ثم أخذ بيده، َتَحاتَّ
م: )طالقة الوجه والِبْشر المحمود وسط  الشجر( وقال ابن القيِّ
، وطيِّ الِبْش���ر عن  قطيب، وتصعير الخدِّ عبيس والتَّ بين التَّ
 أحد بحيث يذهب الهيبة، 

ِّ
الَبَش���ر، وبين االسترسال مع كل

ل   االنحراف الوَّ
َّ

ويزيل الوق���ار، ويطمع في الجانب، كم���ا أن
فرة في قلوب الَخْلق، وصاحب  يوقع الوحشة، والبغضة، والنُّ
الُخُلق الوسط: مهيب محبوب، عزيز جانبه، حبيب لقاؤه. وفي 
ه( فإْن  نا: من رآه بديهة  هابه، ومن خالطه عشرة أحبَّ صفة نبيِّ
ناء الجميل عليك من الناس بغير نائل،  أحبب���ت أْن يكثر الثَّ

فاْلَقُهْم بِبْشر حسن وطالقة وجه . والله المستعان. 

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

شهداؤنا وجرحانا تروي دماؤهم أطراف الوطن

 كذبة نيسان في الميزان/ محمد خير 
رمضان يوسف.- بيروت: توزيع دار ابن 

حزم، 1418 ه�، 129 ص.
ذكر المؤل���ف أن الداف���ع وراء تأليف 
هذا الكتاب هو ما لجأ إليه »زميل« في 
العمل، من إش���اعة كذبة في أول هذا 
الش���هر من العام الميالدي )1997 م( 
وكان في الس���تين من عمره أو ينوف! 
فتعجب، وعلم إل���ى أي مدى تتحكم 

العادة السيئة في اإلنسان.
فجاء ه���ذا الكتاب، ال���ذي لم يعرف 
آنذاك أن أحدًا ق���د ألف في موضوعه، 

وبدأ بفصل عن خطورة الكذب وصوره المرفوضة، وحكمه في اإلسالم.
والفص���ل اآلخر في تأريخ كذبة نيس���ان ونماذج منها، فذكر أقدم كذبة لهذا 

اليوم، وأشهر كذبة فيه، وقصصًا وحوادث، ومقالب مما حدث جّراءها.
ومم���ا قاله المؤلف أخيرًا: كم رأينا وس���معنا لهذه الكذبة من عواقب س���يئة 
ت هذه الكذبة على  وأحق���اد وضغائن، وتقاط���ع وتدابر بين الناس، وكم ج���رَّ
لت على الناس  الن���اس من ويالت بين اإلخوة وبين أهل البيت الواحد، وكم عطَّ

من مصالح، وكم أوقعتهم في خسائر مادية ومعنوية!
 والك���ذب داء عظيم، إذ هو من قبائح الذنوب وفواح���ش العيوب، وقد ُجعل 
م���ن آيات النفاق وعالماته، وكان أبغض الخلق إلى رس���ول اله صلى الله عليه 

وسلم الكذب.
وإن التشبه بالكفرة منهي عنه في ديننا، بل أمرنا بمخالفتهم، ولن المشابهة 

ولو ظاهرًا لها عالقة بالباطن، كما ترشد إليه الدلة القرآنية والنبوية.

فت���اوىمؤلف وكتاب

الجواب :  جمهور الفقهاء على أن الشفعة على التضييق 
ر من أن  وليس���ت على السعة؛ فهي خالف الصل المقرَّ
اإلنسان يتصرف في ملكه كيف يشاء، والراجح عندهم 
أنها تكون للشريك دون الجار، وعند الحنفية تجوز للجار، 
وعند بعضهم تجوز لمن له ِش���رك ف���ي منافع المبيع؛ 

رب والطريق ونحوها. كاتحاد المدخل والشِّ
وعل���ى ذلك وفي واقعة الس���ؤال: فليس للجار حق في 
الشفعة هنا باعتباره ليس شريًكا، ويؤيد ذلك ويرجحه 
اختي���ار ولي الم���ر بمصر طبًقا للم���ادة 393 فقرة »ب« 

من القان���ون المدني أنه: »ال يجوز الخذ بالش���فعة إذا 
وقع البيع بين الص���ول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين 
الق���ارب لغاية الدرجة الرابعة، أو بي���ن الصهار لغاية 
الدرج���ة الثانية«. وه���و ما يجعل هذه الحال���ة أيًضا ال 
تدخل في الش���فعة عند القاضي اآلن، وقانون الشفعة 
منذ صدوره مأخوذ من الشريعة اإلسالمية حتى ولو ُطِبع 
ع الحديث الذي ُيَعدُّ نوَع اختياٍر أو اجتهاٍد  بطابع المشرِّ
في الشريعة اإلسالمية َيلزم الخُذ به؛ فإن حكم الحاكم 

يرفع الخالف.

كل التحي����ة والس����الم لش����هدائنا البطال 
، وجرحان����ا المصابي����ن ، وتقب����ل الله منهم 
عمله����م ، رحم الله من لقى ربه  وش����فا الله 
المصابين. فهؤالء قدموا أنفسهم في سبيل 

الله والوطن..
فحب الوطن ه����و روح الب����ذل والعطاء وروح 
التضحي����ة واالنتماء من أجل����ه والتضحية 
بالنفس والمال في سبيله..فحب الوطن البد 
من اإلفص����اح عنه ليس بالعب����ارات وحدها 
وإنما بالعمل وبالفع����ل الجاد، الوطن يحتاج 
إلى سلوك عملي من أبنائه جميعًا ليبرهنوا 
على تش����بثهم به، والتعبير عن حب الوطن 
اكتس����اب وتعلم ومهارة،فهل قدمنا لألبناء 
ما ينمي عندهم القدرة على اإلفصاح عمليًا 
عن حبهم للوطن واإلخالص التام له؟.فهناك 
أم����ور يجب أتباعها لغرس ح����ب الوطن في 
النفوس،فمن الواجب علينا كأهل ومربين أن 
نبث روح الم����ل وااللتصاق واإلخالص لترابه 
المتفاني لرفعت����ه وعزته وكرامته  والعمل 
ف����ي نفوس أبنائن����ا وأجيالنا فه����م فلذات 
أكبادنا رجال المس����تقبل والغد المشرق،فما 
نزرعه اليوم نحصده غدًا،فرب س����نبلة زرعت 
ف����ي الرض مألت الوادي س����نابل خيرة في 
حب الوطن والتضحية م����ن أجل ثراه،فنحن 
أحوج ما نكون لزراعة المسؤولية في الجيال 

القادمة منذ الصغر فمن ش����ب على ش����يء 
ش����اب عليه..فما أكثر الذين يؤدون القسم 
كل يوم في وطننا الم س����ورية بالدفاع عن 
كرامته وعزته وسالمة أراضيه،لنهم رضعوا 
المعنى الحقيقي لحب الوط����ن والوفاء له..

حب خالص أصيل وحب طبيعي مفطور حب 
أجمل وأس����مى من أن ترتقي إليه شبهة أو 

شك. 
فالوط����ن حضن واس����تقرار وس����ياج المان 
لبنائه الصادقين المخلصين المدافعين عن 
كرامته وعزته واستقراره،وهناك من ال يدخر 
جهدًا في تدميره ونهب ثرواته وخيراته من 
أجل مصالحهم الشخصية الضيقة وخدمة 
لرغباته����م هم أناس فرغ����وا حب الوطن من 
مضمونه لنجد المصالح الش����خصية مقدمة 
عل����ى مصلحة الوط����ن وحب الوطن نس����ي 
هؤالء أن الوطن دائمًا أكبر من الجميع وفوق 
الجميع،فليس ح����ب الوطن قصيدة تلقى أو 
كتابة من الكتابات أو أي ش����يء آخر..إن حب 
الوطن ثقافة نح����ن أحوج ما نكون إليها في 
كل ما نق����وم به،فمهما ح����دث فالوطن هو 

الفضل بالمطلق.
فالوطن ليس مجرد تراب أو أشجار أو جبال 
أو أنه����ار أو بحار أو ش����مس أو هواء..الوطن 
بأبنائ����ه الش����رفاء المخلصي����ن المؤمنين 

بقوانين����ه وباحت����رام أنظمت����ه والدف����اع 
والتضحية من أجله،فالوطن يعلو وال يعلى 
عليه،والوطن فوق وأكبر من الجميع..وحب 
الوطن إيمان،وحب اإليم����ان أوطان، الوطن 
فيه البي����ت والطفول����ة والصدقاء والهل 
والق����ارب والكرامة والعزة ومن أجل الوطن 
استشهد اآلالف  ورووا بدمائهم الطاهرة 
ترابه وأرضه في كافة ربوع وطننا، في حب 
الوطن تغنى الش����عراء ونظم����وا القصائد 
والبيات التي تفيض بحب الوطن واالنتماء 
إليه بمشاعر ينبع منها الصدق والحب،فمن 
عاش الغربة عرف قيمة الوطن..ومن عاش 
ذل الغرب����ة اش����تاق إلى الوطن وش����مس 
الوطن وت����راب الوطن وهواء الوطن ورائحة 
الوطن..فشعوب الرض لها أوطان تعيش 
فيها إال نحن في وطننا فلسطين  العظيمة 
فلنا وطن يعيش فينا،وأمام هذه التحديات 
التي نعيشها اليوم البد لنا جميعًا أن نقف 
وقفة رجل واح����د دفاعًا عن كل ما في هذا 
الوطن من مقدرات فه����ي ملك لنا،ودفاعًا 
عن ع����زة وكرامة هذا الوط����ن العظيم فال 
سبيل لن يش����اركنا في ثرى فلسطين أي 
أحد مهما كان،فش����عب فلس����طين واحد 
ولن يس����تطيع المتآمرون الخونة تحقيق 

مبتغاهم.

حممد �شحادة

أردت أن أبيع أرًضا لي، وأراد بعض أقاربي ممن 
تربطني بهم عالقات ُأَسرية وِصلة رحم قوية 

أن يشتروها، واعترض جاري بحجة أن الشفعة له، 
وأنه صاحب الحق األول في الشراء، فما رأي 
الشرع في ذلك؟ وهل أكون آثًما إذا قدمت 

أقاربي على جاري؟

المحراب: اسم مكان، على وزن "ِمْفَعال".
وه���و مصطلح قرآني، ورد في القرآن أربع م���رات، معظمها في قصة 

زكريا عليه السالم، ومريم رضي الله عنها.
ما هو المحراب؟ ولماذا سمي بذلك ؟؟

المحراب هو المكان الذي يقف فيه اإلمام في المسجد للصالة، وهو 
مشتق من )الحرب( !!

فلماذا س���مي مكان الصالة محرابًا ؟ وهل المصلي في صالته يكون 
في حالة حرب ؟
الجواب: نعم !!

أنت عندما تقف للصالة فإنك تس���تعد للحرب !! وعندما تدخل في 
ى القرآُن المكان الذي  الصالة فإنك تكون في حالة حرب !! ولهذا َسمَّ

تقف فيه أثناء صالتك محرابًا !
عندم����ا تدخل في صالت����ك فإنك تكون في حرب شرس����ة مع 
الش����يطان، هو اللعين يحاربك ليفس����د عليك صالتك، وأنت 
تحاربه أثناء صالتك مستعينًا عليه بالله القوي، والله يعينك 

عليه..
هنيئًا لك معركتك في صالتك، وصالتك حرب على الشيطان وحزبه 

وأعوانه..

لماذا ُسمي "محرابًا" ؟؟
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في االنتفاض���ة األول���ى )1987-1993م(، التي عرفت بمس���ميات أخرى 
)ثورة المس���اجد وانتفاضة الحجارة(. � لم تتفق القوى الفلسطينية على 
تسميتها وال تاريخ انطالقتها كعادتها. فاالختالف على كل شيء سمة 
السياسة الفلسطينية �. على أية حال، كانت تعتبر الكتابة على الجدران 
في االنتفاضة األولى وس���يلة إعالم حزبي، اعتم���دت عليها التنظيمات 
الفلسطينية إليصال األخبار إلى الجمهور الفلسطيني، في وقت لم توجد 
فيه قنوات فضائية متعددة المذاهب والمشارب كيومنا هذا، وال شبكة 
إنترن���ت جعلت الكرة األرضية قرية كوني���ة، وال مواقع تواصل اجتماعي 
تحول فيه���ا كل فرد إلى مراس���ل إخباري ومصور صحفي. اس���تخدمت 
الكتابة على الجدران في حينه ألغراض متعددة، كإحياء مناسبات دينية 
ووطني���ة وحزبية، زف خبر عن نجاح عملية فدائية، نعي ش���هيد، اإلنباء 
ع���ن إعدام متخابر مع العدو الصهيوني، اإلعالن عن إضراب تجاري، كتابة 

شعارات حزبية... إلخ.
في هذه المقال���ة لم أخصص حديثي عن ظاهرة الكتاب���ة على الجدران في 
االنتفاضة األولى. فهي تعتبر ضرورة في وقتها، وواحدة من وسائل مقاومة 
المحتل الصهيوني الذي سعى دوًما إلى كتم وإخراس الصوت الفلسطيني 
بمحاصرة إعالمه، والس���عي الحثيث إليصال الرواية الصهيونية في تغطية 
األح���داث من خالل اإلعالم الصهيوني الناطق بالعربية )اإلذاعة والتلفزيون(. 
لكني أتحدث عن ظاهرة سلبية منتشرة في األماكن العامة في مجتمعنا. علًما، 
أنها ليست ظاهرة خاصة بالمجتمع الفلسطيني فحسب، بل موجودة في كل 

المجتمعات. أتحدث عن ظاهرة »الخرابيش على الجدران«. حيث تجدها على 
مقاعد وجدران الفصول والقاعات الدراسية في المدارس والجامعات والكليات 
والمعاه���د، وجدران المس���اجد، والمراحي���ض العامة، ودواوي���ن العائالت، 

والمستشفيات، وغيرها.
»الخرابي���ش على الجدران« ليس���ت مجرد خرابيش فقط، ب���ل تحمل دالالت 
نفس���ية، واجتماعية، وثقافية، وسياس���ية مس���توحاة من ثقافة المجتمع. 
تعب���ر عن كبت في نفس الفرد، ال يس���تطيع اإلفصاح عنه صراحة في البيئة 
األسرية، أو البيئة التعليمية، أو البيئة االجتماعية، أو البيئة السياسية. يأتي 
في مقدمة دوافع »الخرابيش على الج���دران« المحرمات االجتماعية والقيود 

السياسية التي تربى عليها األفراد.
تس���تخدم الخرابيش على الج���دران ألغراض متعددة. مثاًل: تس���تخدم في 
المؤسسات التعليمية كوسيلة للغش، أو التنفيس عن مشاعر الطلبة السلبية 
الت���ي لم يقدروا عل���ى التعبير عنها وجاًها بحق مدير المدرس���ة أو المدرس 
ف، أو المدرس الذي ال يحسن التدريس، أو المدرس الذي ال  المتش���دد والمعنِّ
يحسن التعامل مع الطلبة، أو صعوبة المنهج الدراسي، أو صعوبة االمتحانات. 
أحياًن���ا تكون الخرابيش ذات صبغة هجومية ح���ادة، أو انتقاد الذع جارح، أو 
س���اخر. وتكون الخرابيش بكتابة أبيات شعرية وعبارات عن الحب والغزل في 
األماكن المختلطة من الجنس���ين. بحيث يتح���ول الجدار إلى دفتر حوار على 
شكل سؤال وجواب، أو بيت شعر يقابله بيت شعر آخر، أو اتهام يقابله اتهام 
آخر، أو شتيمة تقابلها شتيمة أسوأ. بعضها يصل إلى حد االقتتال الجداري، 

� إن جاز التعبير �. أحياًنا تستخدم الخرابيش على الجدران لدوافع سياسية؛ 
لكتابة شعارات سياسية قد تكون هجومية وناقدة أو مؤيدة ومحابية للسلطة 
الحاكمة، أو كتابة ش���عارات حزبية تعكس االنتماء الحزبي لكاتبها. أحياًنا ال 
يكون للخرابيش أي دافع من الدوافع السابقة، إنما لشغل وقت الفراغ ولحظات 
االنتظار، أو ممارس���ة هواية الرسم، أو ممارسة نوع معين من الخطوط. يوجد 
صنف آخر من »الخرابيش يحمل عبارات وألفاظًا خادشة للحياء، عبارات قذرة 
بق���در قذارة المكان الذي كتبت فيه )المراحيض العامة(، فال يخفى على أحد 
حالة هذه المراحيض وما تعاني منه. حيث الرائحة النتنة، وتدني مس���توى 
النظافة، إن لم يكن انعدامها. كاتب العبارات الخادش���ة للحياء اختار البيئة 

المناسبة له ولعباراته!
إن الخرابي���ش على الجدران ال تعكس مظه���ًرا حضارًيا البتة، وال تحافظ على 
نظاف���ة األماكن العامة. أحياًنا يتعمد بعض األش���خاص الكتابة على جدران 
دهنت حديًثا بعبارات تافهة! هذا الس���لوك الس���يء وغي���ر الحضاري يجب 
محاصرته؛ كي نتخلص منه. من سبل عالجه: القيام بعملية توعية وتثقيف 
بكل الوس���ائل واألساليب الممكنة موجهة إلى األبناء، والطلبة، وعامة الناس 
ا باألس���رة، مروًرا بالمؤسسات  من خالل مؤسس���ات التنش���ئة المختلفة بدًء
التعليمية، ووسائل اإلعالم، والمساجد. ومن سبل العالج أيًضا وضع كاميرات 
مراقبة في األماك���ن العامة التي تكثر فيها الخرابيش لمعرفة أصحاب هذه 
العادة السيئة ومعاقبتهم بفرض غرامات مالية، أو إلزامهم بتنظيف الجدار 

وطالئه على نفقته الخاصة.  

بسام محمد

الخرابيش على الجدران.. الدوافع والدالالت

ظلمة التهمي�ش
آمن "خلف" بمس���ؤوليته كونها تصنع أماًل لش���باٍب غرقوا 
في ظلمة التهميش االجتماعي، فما كان منه إال أن يمد يد 
العون والقلب المعطاء لكل من احتاجه، وخاصة فئة اإلعاقة 
الس���معية بأن يكون مترجمًا لهم في كافة مناحي الحياة 

وخاصة الناحية الدينية. 
ويقول خلف ل� "االستقالل": "منذ دخول الجامعة وانا أطمح 
لتعلم لغة اإلشارة الخاصة بالصم، فكنت أشاهد فيديوهات 
تعليمية على اليوتيوب واحاول أق���رأ كتبًا خاصة بها، إلى 
أن تعلم���ت جزءًا منه���ا وأصبحت اترجم بعض االش���ارات 

لصديقي األصم".
ويتاب���ع:" ل���م أتوقع بي���وم أن أتقن لغة اإلش���ارة وأتعامل 
بها، ولكن بالصدفة في يوم جمعة ذهبت للمس���جد مبكرًا 
فوجدت مجموعة ش���باب صمًا يجلس���ون بزاوية و يقرأون 
سورة الكهف باندماج كبير بينهم، فانجذبت لهم وسألت 
عنهم تفاجأت أنهم يواظبون عل���ى حضور صالة الجمعة 
رغم أنهم ال يفهمون شيئًا مما يقوله الخطيب وأن لديهم 

رغبة شديدة بفهمها".
وأضاف:" لم أس���تطع تجاهل هؤالء الش���باب وأخذت على 
عاتقي مس���اعدتهم، والتحقت بع���دة دورات لتعليم لغة 
االش���ارة باإلضافة إلى جلس���ات مع أحد الدعاة لتعلم لغة 
االش���ارة الدينية، وخالل تلك الفترة الحظ الشباب تطوري  
باللغة وساعدوني بتعلمها أكثر  حتى أتقنتها، ومنذ ذلك 
الوقت أقوم بترجمة الخطب لهم"، الفتًا إلى أن 20 ش���خصًا 

من الصم يأتون إلى المسجد كل يوم جمعة لالستماع إلى 
الخطبة وفه���م المواعظ التي يقدمه���ا الخطيب قبل بدء 
الصالة دون عناء، بعد أن كانوا يحاولون سابقًا فهم الخطب 

عن طريق قراءة شفاه الخطيب.
وبي���ن خلف، أن فك���رة أن يك���ون مترجم���ًا للصم لم تأِت 
من فراغ ب���ل كان أساس���ها واق���ع التهميش االجتماعي 
والحكومي الذي يعيشه ذوو االعاقة السمعية في قطاع غزة 
بكافة  مناحي الحياة و على وجه الخصوص الناحية الدينية، 
فهم يتوجهون للمس���اجد دون ادراك م���ا يدور حولهم أو 
فهم ما يتحدث به الخطيب، األمر الذي يحرمهم من معرفة 
تعاليم الدين االس���المي، كل هذا دفعه لترسيخ جل وقته 

لمساعدتهم.

االندماج باملجتمع
ولم يتوقف خلف عند ترجمة خطبة الجمعة فقط، بل تعدى 
ذل���ك لترجمة ال���دروس الدينية التي ُتقام في المس���اجد 
بش���هر رمضان المبارك، كما بات يرافق الصم بمناسباتهم 
االجتماعية ويساعد بعضهم في اكمال مسيرته التعليمية. 
ويق���ول :" في البداية اقتصر عمل���ي مع الصم على ترجمة 
خط���ب الجمعة  في المس���جد المحيط بمنزل���ي، لكن في 
ش���هر رمضان العام الماضي أصبح الشباب الصم يتفقون 
على صالة التراويح بمس���جد معين ويدعوني إليه لترجمة 
ال���دروس حتى أصبح���ت أغطي كافة مس���اجد منطقة تل 
السلطان برفح"، مش���يرًا إلى أن فكرة ترجمة الخطب للصم 
القت تشجيعًا وترحيبًا كبيرًا من ادارة المساجد، حيث قاموا  

بتخصيص ركن لهم بكل مس���جد حتى ال يشوش عليهم 
أحد.

وأردف :" بع���د م���دة قصي���رة أصبحت عالقتي بالش���باب 
الصم قوية جدًا، وأصبحوا يدعونني لحضور مناس���باتهم 
االجتماعية كاألفراح والجنازات للترجمة لهم ومساعدتهم 
في التعامل مع الناس األس���وياء بس���هولة، وحاليًا أترجم 
المحاضرات ألول أصم يدرس الماجستير"، منوهًا إلى أنهم 
من خالل الترجمة استطاعوا االندماج بشكل أكبر بالمجتمع 
بعدم���ا كانوا يعانون من العزلة والصعوبة بالتعامل مع من 

حولهم.

ال�ضعور بالر�ضي
وأضاف خلف: "حينما يقوم اإلنسان بعمل يعود بالنفع على 
اآلخرين يشعر بالرضي النفس���ي، كونه يساهم في تغير 
مس���ار حياة شخص بش���كل كامل، فإما أن يأخذ بيده نحو 
النور او يبقى مدفونًا بظلم المجتمع، كذلك الشعور بالمتعة 
والس���عادة أثناء القيام بعمله بالرغ���م من كل الضغوطات 

والمتاعب التي تواجهه".
ويؤكد خل���ف،  أن كل ما يقوم به مجه���وٌد فردي تطوعي 
ين���درج تحت باب "الواجب"، وال يش���ّكل عبئا عليه، كما أنه 
ُيفكر في طرق فعالة ومؤثرة يس���تطيع م���ن خاللها افادة 
أكبر عدد ممكن من الصم، ومن ذلك توسيع نطاق عمله في 

مساجد القطاع.
وش���دد على ضرورة أن تعي���ن وزارة األوقاف مترجمين إلى 
لغة اإلشارة في المساجد، بهدف ايصال المواعظ والخطب 

إلى كافة الصم وتعليمهم مبادئ الدين اإلس���المي أس���وًة 
بالمواطنين األصحاء، معتبرًا أن خدمة هذه الشريحة واجب 

منوط على عاتق كل من يتقن لغة اإلشارة. 

�ضوت الدعاة
 وبدوره، أوضح يوس���ف فرحات مدير عام الوعظ واإلرش���اد 
في وزارة األوقاف بغ���زة، أن الوزارة ال تتعمد تهميش ذوي 
اإلعاقة السمعية وتسعى جاهدة إلى أن تسمعهم خطب 
الدعاة كباق���ي المواطني���ن، وذلك من خالل ارس���ال دعاة 
مختصين بلغة اإلشارة الى المراكز التي تؤوي الصم بهدف 
إعطائهم دروس���ًا ومواعظ دينية، كما انها تقوم بتعيين 
خطباء لترجمة الخطب بلغة اإلش���ارة داخل المس���اجد بين 

الفينة واألخرى. 
وقال فرحات خالل حديثة ل�"االس���تقالل": "وزارة األوقاف ال 
تقوم بتكليف خطباء متخصصي���ن بترجمة الخطب لفئة 
الصم في هذه األيام، لكنها قبل سنوات قامت بتعيين ما 
يقارب 40 خطيبًا بالمس���اجد المركزية في القطاع من أجل 
ترجمة الخطب للغة اإلش���ارة، بعد اخضاعهم لدورة تدريبة 
لتعلم اللغة دامت 6 أش���هر، لكن بعد شهرين لم يستطع 
الخطباء االستمرار بعملهم نظرًا لقلة الدعم المالي"، مشيرًا 
الى أن 10 أالف ش���خص ف���ي القطاع يعان���ون من إعاقة 

سمعية )صم(. 
ونوه الى أن الوزارة س���تقوم بتعيين خطباء مختصين بلغة 
اإلشارة لترجمة الخطب للصم الفترة القادمة، على  أن يتم 

تخصيص مسجدين بكل محافظة للترجمة لهم. 

حلقة وصل بين الصم وخطب الجمعة

لغة اإلشارة .. تكسر حاجز الصمت في مساجد غزة
غزة/ دعاء احلطاب: 

يف كل يوم جمعة يتجه ح�ضن خلف اإىل امل�ضجد 
مبكرًا، يتخذ ركنا به، وينتظر قدوم رفاقه ال�ضم، 
يجل�ش اأمامهم بكل ثقة، ليبداأ برتجمة ما يقوله 

اخلطيب بلغة اال�ضارة، التي تعلمها رغم �ضعوبتها، 
حبًا يف خدمة غريه.  ح�ضن ال�ضاب ع�ضريني تعلم 
لغة اال�ضارة لكنه اأ�ضر على اأن ينفع بها غريه على 

اأو�ضع نطاق، فخرج من الغرف املغلقة واملوؤ�ض�ضات اإىل 
امل�ضجد، لعله ُي�ضاهم يف اإزالة ا�ضارات اال�ضتفهام التي 

تظهر بعقول ال�ضباب ال�ضم نحو ما يقوله اخلطيب 
والعرب امل�ضتفادة من خطبتهم، وما هي اإال ب�ضعة اأيام 

حتى بداأ احلما�ش بح�ضور �ضالة اجلمعة يغزو قلوبهم 
اأكرث فاأكرث واالبت�ضامات تعلوا حمياهم. 



قال األمين 

ال يمكن الحديث عن حق تقرير المصير 
بالنسبة لسكان الضفة والقطاع وإغفال 
داخل  الفلس����طيني  الش����عب  بقي����ة 
الدولة اليهودية وفي الشتات، والذين 
يزي����د تعدادهم عن خمس����ة ماليين 
نس����مة. إن بل����دًا كاألردن فيه أكثر من 
مليونين ونصف مليون فلس����طيني ال 
يمكن إلس����رائيل أن تستبعده من أية 
مفاوضات تجري على حق تقرير المصير 
طالما أنها ترى في الدولة الفلسطينية 
المس����تقلة خطرًا على وجود األردن كما 
يقول بيرز. ال يمكن إلسرائيل أن توافق 
على حق تقرير المصير للفلسطينيين 
طالم����ا بق����ي هناك ش����بر م����ن أرض 
عربية غير فلس����طينية تحت االحتالل 
الصهيوني، بما يعني احتمال نشوب 
صراع بينها وبين أي طرف عربي. وأكثر 
م����ن ذلك، ف����إن إس����رائيل ال يمكن أن 
تفكر في منح الفلسطينيين حق تقرير 
المصير ما ل����م توقع عل����ى معاهدات 
س����الم مع كاف����ة دول الط����وق ومعظم 
الدول العربية األخرى بما في ذلك دول 
مركزية كالسعودية والعراق. بناء عليه، 
ف����إن الوهم الذي س����كن وال زال بعض 
موظفي الحكم الذاتي من أن أي حكومة 
إس����رائيلية يمكن أن تصل معهم إلى 
ح����ل نهائي فيما هي تخوض حربًا في 
جنوب لبنان وما زال����ت تحتل الجوالن، 
هذا الوهم يدل عل����ى درجة عالية من 
الجهل بأبسط مبادئ السياسة وأبسط 

حقائق هذا الصراع.

الدكتور: رمضان شلح 

االستقالل/ وكاالت:
تعرضت معلمة تونس����ية لحادث سرقة أمام 
تالميذها ف����ي غرفة ال����درس، عندما اقتحم 
مجهول المكان واس����تولى على مجوهراتها 
تحت التهدي����د. وقالت إذاعة موزاييك أف أم 
إن الس����ارق الذي كان في حالة سكر استغل 
عدم غلق باب المدرس����ة االبتدائية، ليقتحم 
غرفة الدراسة. وتسببت هذه العملية في حالة 
من الهل����ع في صفوف األطف����ال ومربيتهم، 
التي س����ارعت إلى إبالغ الس����لطات، بحس����ب 

اإلذاعة.
ونف����ذ المعلمون في المدرس����ة وقف����ة أمام 
المندوبي����ة الجهوي����ة للتربية ف����ي تونس، 

احتجاجًا على الحادث غير المسبوق.

االستقالل/ وكاالت:
أوضح علم���اء الفض���اء أن حطام محط���ة الفضاء 
الصيني���ة »تيانقونغ-١« سيس���قط على األرض 
اليوم االثنين. وبحس���ب وكالة الفضاء الصينية، 
ف���إن الحطام س���يدخل الغ���الف الج���وي خالل 
الس���اعات األرب���ع والعش���رين القادم���ة. وكانت 
محطة »تيانقونغ-«١، تعد  جزءًا بارزًا من  البرنامج 
الفضائ���ي الصيني كم���ا كانت بمثاب���ة نموذج 
تجريبي لمحط���ة تس���تضيف رواد فضاء تعمل 
الصي���ن على إطالقه���ا في الع���ام ٢٠٢٢، علمًا أن 
المحط���ة دخلت الم���دار الفضائي قب���ل ٧ أعوام. 
وترجح تقديرات وكالة الفضاء األوروبية أن يدخل 
حطام المحطة، الغالف الجوية بعد منتصف الليل 

بخمس وعشرين دقيقة بتوقيت غرينيتش.

االستقالل/ وكاالت:
كثير من الظواهر التي يعيشها اإلنسان 
من حوله، ال يفكر فيها بش���كل عميق أو 
ربما ال ينتبه من األساس ما هي أسبابها، 
ومنه���ا تغري���د العصافير م���ع إطاللة 
الصب���اح كل يوم وليس في المس���اء أو 

الظهيرة؟.
ويقدر العلماء عدد أنواع الطيور المغنية 
أو الُمغ���ردة بنصف فئ���ات الطيور في 

العالم، التي تقدر بحوالي 96٠٠ نوع.
وبغض النظر عن الترنيمات واإليقاعات 
التي تختلف من ن���وع آلخر، فإن العادة 

ه���ي أن الجميع يتفق في التغريد عادة 
خالل الصباح الباكر، ابتداًء من الس���اعة 

الرابعة صباًحا تقريًبا.
ويرجح علماء الطبيع���ة أن ذلك يتعلق 
بأماك���ن  بعض���ًا  بعضه���ا  بتعري���ف 
تواجدها، السيما لدى الطيور المستقرة 
في م���كان معي���ن، لكن هن���اك بعض 
الطي���ور تح���ب  أن  علماء الطيور ي���رى 
التغريد صباًح���ا ألن بإمكان األصوات أن 
تمضي بعيًدا لمسافات في هذه الفترة 
م���ن اليوم، بفع���ل قلة ح���دة الضجيج 
والضوضاء، كم���ا أن كثافة الهواء تكون 

أقل، ما يجعل الصوت يمضي لمس���افة 
أبعد.

وفي مواس���م الت���زواج تنخفض جوقة 
الطيور في الفجر نس���بيا النشغالها في 

تلك الفترات باإلخصاب.
ومن أكثر الطيور المشهورة ببدء الصباح 
الس���منة  وطائ���ر  بالتغريد، الش���حرور، 
األميرك���ي )عصفور أبو الحن���اء(، وطائر 

النمنمة.
وع���ادة ما تغني ذك���ور الطيور من فوق 
أغصان األشجار، غير أن طائر القبرة يميل 

للغناء وهو طائر في األجواء.

لص يدخل مدرسة 
ويسرق المعلمة 
أمام تالميذها

هيكل محطة الفضاء 
الصينية سيسقط 
لماذا تغرد العصافير في الصباح الباكر؟على األرض قريبًا
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