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 6 إصابات باستهداف االحتالل 
للمواطنين شرق قطاع غزة

غزة/ االستقالل:
أصيب س����تة مواطني����ن على األقل، مس����اء 
أم����س األربعاء، ف����ي اعتداء ق����وات االحتالل 
على المشاركين في فعاليات مسيرة العودة 
الكبرى، ش����رق قطاع غ����زة، المتواصلة لليوم 
الس����ابع على التوالي. وأف����ادت مصادر طبية 
أن مستشفيات القطاع استقبلت 6 إصابات 
غالبيتها نتيجة االس����تهداف بقنابل الغاز 
ش����رق القطاع، فيما سجلت إصابة بالرصاص 

ش����رق مدينة غزة. فيما أف����ادت المصادر أن 
ق����وات االحتالل أطلقت الني����ران صوب عدد 
من رعاة األغنام ش����رقي بلدة القرارة ش����رقي 
محافظ����ة خانيون����س جنوبي قط����اع غ����زة، 
دون وقوع إصابات. وجدد عش����رات الش����بان 
تظاهرهم  قرب السياج الحدودي على مقربة 
من مخيمات العودة المقامة شرق رفح، وخزاعة 
في خانيونس، ومخيم البريج بالوسطى، وحي 

الشجاعية بغزة، وجباليا شمال القطاع.

 اشتعال
الميدان
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»مسيرات العودة«.. تضع القضية الفلسطينية على سكة االهتمام الدولي
اأبرزها حق عودة الالجئني 

غزة/ قا�سم الأغا:
الُك��رى عل��ى  الع��ودة  م�س��رة  فعالي��ات  ُتعي��د 
الق�سي��ة  غ��زة،  لقط��اع  ال�سرقي��ة  احل��دود 
الفل�سطينية، ل �سيما ق�سي��ة الالجئني وحّقهم 

يف الع��ودة اإىل مدنه��م وقراه��م وبلداته��م التي 
ُهج��روا منه��ا ق�س��ًرا ع��ام 1948؛ اإىل �س��دارة 
الهتمام ال�سيا�سي والإعالمي للدول الأوروبية 
والإقليمية. واأجمع �سيا�سيون ومراقبون على اأن 

فعاليات م�سرة العودة اأعادت اإىل امل�سهد جمدًدا 
»ح��ق الع��ودة« الذي يطال��ب ب��ه الفل�سطينيون 

من��ذ نكبته��م ع��ام 1948، واأو�س��دت 
الأب��واب اأم��ام »�سفق��ة الق��رن« التي 

النخالة وهنية 
يشددان على 

ضرورة دعم وإسناد 
مسيرات العودة 

حبيب لـ»االستقالل«: 
أطراف عدة تحاول 
إجهاض فعاليات 
»مسيرة العودة«

2 2

2 2

2 2

يف م�سريات العودة مازال االحتالل يحتجز جثمانيهما  ينتابه خوف وقلق 

تهديـد االحتـالل 
 للمتظاهـرين.. ضـوء 

أخضـر للقتـل !

الشهيـدان الربايعـة 
والسلـول.. لبيا نداء األرض 

التي تنتظـر احتضانهما

 اإلطـارات والمـرايا.. 
سـالح شعبـي لمواجهـة 

قناصـة االحتـالل 
2 22 22 2
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ُتعيد االهتمام
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين، عضو الهيئة الوطنية لمسيرة العودة الُكبرى 
طالل أبو ظريفة، قال إن فعاليات المس���يرة السلمّية 
أعادت للقضية الوطني���ة موقعها في إطار االهتمام 
الدول���ي، "وإاّل لم���ا وج���دت الكثير م���ن دول االتحاد 
األوروبي وغيرها تنظر إلى هذا الحراك وسلمّيته على 
أنه حق مشروع، بل ومطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق 
لمحاس���بة "إس���رائيل" بعد قتلها للمتظاهرين على 

حدود غزة".  
وأض���اف أبو ظريفة ل�"االس���تقالل" أن "كل ذلك يعّد 
دلي���اًل على حيوية حراك الع���ودة وأهميته، في إطار 
الصراع مع االحت���الل، ورفع كلفت���ه، وتعميق عزلته 

الدولية".
وأشار إلى مشاركة شرائح المجتمع الفلسطيني كاّفة 
من شيوخ وشّبان وأطفال ونساء تثبت مجدًدا أن حق 
الالجئين في العودة إلى فلسطين المحتلة وفق القرار 
األممي رقم )194( لن يس���قط بالتقادم، ولن ُيس���مح 
باالعت���داء أو المّس بهذا الحق م���ن قبل أي طرف، بما 

فيها اإلدارة األمريكية.
وعن مدى تأثير استمرار فعاليات مسيرة العودة على 
تلك اإلدارة األمريكية، التي تح���اول فرض اإلمالءات 
التصفوي���ة للقضية، لفت إلى أنه���ا بمثابة "صفعة" 
للرئيس األمريكي "دونالد ترمب"، وإس���قاط ل�"صفقة 

القرن".
وتابع: "تواص���ل هذا الحراك الجماهيري والش���عبي 

بس���لمّيته س���يقبر هذه الصفقة، وس���يدفع اإلدارة 
األمريكية إلعادة النظر في قراراتها كاّفة، التي تعّدت 

من خاللها على الحقوق الوطنية الفلسطينية".
وحّذر من مح���اوالت االحتالل الرامي���ة إلى صّد هذه 
الفعاليات ووقف تصاعدها، عبر جّرها إلى المرّبع "غير 

السلمّي"، مشدًدا على أنه سيفشل في ذلك.
 ودعا عضو الهيئة الوطنية لمسيرة العودة إلى االلتزام 
بكل ما ُيقر في إطار الهيئة، بسلمّية هذه المسيرات 
وتوس���يع مساحتها؛ لعدم منح االحتالل ذرائع لجهة 
التأثير عليها وتحقيق الهدف األس���مى، وصواًل إلى 
منتصف مايو المقبل، ال���ذي يصادف الذكرى ال� 70 

للنكبة الفلسطينية.
وقال: "السلمّية، هي كلمة الس���ّر الستمرار فعاليات 
العودة، وهذا الخيار الذي نتمّسك به جميًعا، وندفع به 
قدًم���ا نحو األمام؛ ألن ذلك هو الذي ُيحدث التفاعالت 
والتفعيالت في إط���ار المجتمع الدولي، الذي يتغّنى 

بحقوق اإلنسان".
وطال���ب األطراف الدولي���ة  بالضغط على "إس���رائيل" 
ومحاس���بتها؛ للكف عن إجراءاته���ا التي تتناقض مع 
القانون الدول���ي، بما فيها الحصار ال���ذي تفرضه على 
قطاع غزة، باعتباره شكاًل من أشكال العقوبات الجماعية.

كما طالب أبو ظريفة تلك األطراف بوضع اآلليات التي 
تمّكن من وضع القرار )194( موضع التطبيق. 

االأجندة الدولية
وأك���د رئيس »مرك���ز رؤية للدراس���ات السياس���ية 

واالستراتيجية« بغزة د. مصطفى زقوت، أن فعاليات 
مس���يرة العودة أعادت القضية الفلس���طينية، وعلى 
رأس���ها قضية الالجئين الفلس���طينيين إلى أجندة 

السياسة الدولية واإلقليمية.
وقال زقوت ل�"االس���تقالل:"بعد غيابها عن المشهد، 
نتيج���ة التغي���رات والصراعات الدائرة ف���ي اإلقليم، 
استطاعت مسيرة العودة أن ُتعيد القضية إلى واجهة 
االهتمام الدولي من جديد، وحش���د التأييد للحقوق 

الفلسطينية". 
ولفت إلى أن هذه المس���يرات الش���عبّية الس���لمية 
قانونية بامتياز؛ ألنها تأت���ي تطبيًقا عملًيا للمطالبة 
بتطبيق قرار األمم المتح���دة رقم 194، الذي يقضي 
 عودة الفلس���طينيين إلى أرضه���م التي ُهّجروا 

ّ
بحق

منها.
وأضاف: "هذه المسيرات تحققت فيها 3 الءات، وهي: 
ال لالحتالل، ال لالنقسام، ال لكل االتفاقيات والمؤامرات 
الهادفة لتصفية القضية، بما فيها اتفاقية أوس���لو، 
التي فرّطت بنحو 78% من أرض فلسطين التاريخية".
ورأى رئيس مركز رؤية للدراسات أن تعزيز هذا الحراك 
عل���ى األرض وتحقيق مكاس���ب من خالل���ه يتطلب 
العمل من األطراف الفلسطينية فوًرا على إنهاء حالة 
االنقسام، مع الحفاظ على س���لمّية وجماهيرية هذه 
المس���يرات، بعيًدا عن كل الفصائلية والحزبية. كما 

قال.
ومنذ انطالق الفعاليات على الحدود الشرقية للقطاع، 
الجمعة الماضية، اسُتش���هد 19 فلسطينًيا )بينهم 

اثنان يحتج���ز االحتالل جثمانيهم���ا( وُأصيب أكثر 
م���ن 1700، نتيجة اس���تهداف االحت���الل المتعّمد 

للمتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز.
وعق���ب المجزرة التي ارتكبتها ق���ّوات االحتالل بحق 
المتظاهرين المش���اركين بمسيرة العودة على حدود 
غزة، تقّدمت الكويت بمش���روع بيان باسم المجموعة 
العربية لمجلس األمن إال أن الواليات المتحدة أحبطت 
المشروع بصورة نهائية حيث خرقت ما يسمى "إجراء 

الصمت" لتحول بذلك دون صدور البيان.
وأمس األول، عقدت جامعة ال���دول العربية بالقاهرة 
اجتماًع���ا طارًئا، على مس���توى المندوبين الدائمين؛ 
للوق���وف على جريمة قت���ل المتظاهرين على حدود 

القطاع من جانب االحتالل.
وطالب األمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، مجلس 
األمن ب� "تش���كيل لجنة دولية للتحقيق في س���فك 
االحتالل اإلسرائيلي لدماء المتظاهرين الفلسطينيين 

السلميين"، في قطاع غزة.
ودع���ا أبو الغيط ف���ي كلمة ألقاها نياب���ة عنه األمين 
العام المس���اعد للجامعة العربية لش���ؤون فلسطين 
واألراض���ي العربية المحتلة س���عيد أبو علي، مجلس 
األمن إلى النهوض بمسؤولياته إزاء حماية المدنيين 

في فلسطين.
من جهته، اعتبر مندوب مص���ر الدائم لدى الجامعة 
العربية ياس���ر العطوي أن االستجابة السريعة لطلب 
فلسطين بعقد اجتماع طارئ تؤكد أن "الجسد العربي 

ينتفض للجرح الفلسطيني".

»مسيرات العودة«..
 تضع القضيــة 
الفلسطينيــة 
علــى سكــة 

االهتمام الدولي

أبرزها حق عودة الالجئين 

غزة/ قا�سم االأغا:
ُتعي��د فعالي��ات م�س��رة الع��ودة الُك��رى عل��ى احل��دود 
ال�سرقي��ة لقط��اع غزة، الق�سي��ة الفل�سطيني��ة، ال �سيما 
ق�سية الالجئ��ن وحّقهم يف الع��ودة اإىل مدنهم وقراهم 
وبلداته��م الت��ي ُهج��روا منه��ا ق�س��ًرا ع��ام 1948؛ اإىل 
�سدارة االهتمام ال�سيا�س��ي واالإعالمي للدول االأوروبية 

واالإقليمية. واأجمع �سيا�سيون ومراقبون على اأن فعاليات 
م�س��رة العودة اأع��ادت اإىل امل�سهد جم��دًدا »حق العودة« 
الذي يطالب به الفل�سطيني��ون منذ نكبتهم عام 1948، 
واأو�سدت االأبواب اأمام »�سفقة القرن« التي اأرادت االإدارة 
االأمريكية من خاللها ت�سفية الق�سية عموًما، عر �سطب 
ثابَت��ننْ اأ�سا�سَيننْ فيها، وهما ق�سيت��ا القد�س وحق عودة 

الالجئن. وت�ستند »فعاليات العودة« ال�سلمّية اإىل القرار 
رقم )194(، ال�سادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
يف دي�سمر/ كانون االأول عام 1948، والقا�سي »بوجوب 
ال�سماح بالع��ودة يف اأقرب وقت ممكن لالجئن الراغبن 
يف العودة اإىل ديارهم والعي�س ب�سالم مع جرانهم«، وفق 

البند 11 من القرار.

غزة/ قاسم األغا:
قال خضر حبي���ب القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي، 
عضو الهيئة الوطنية لمس���يرة العودة الُكبرى إن اتصاالت 
تجريها بعض األطراف اإلقليمية والدولية )لم يس���ّمها(؛ 
إلجهاض فعاليات مسيرة العودة؛ خدمًة لالحتالل، واإلدارة 

األمريكية.
وأّكد حبي���ب ل�"االس���تقالل" أن كل ه���ذه الضغوط التي 
ُتبذل لجه���ة وقف هذه الفعاليات الش���عبية الس���لمّية 
ستبوء بالفشل؛ بفعل حالة التوافق من قبل الكل الوطني 

الفلسطيني على ضمان استمراريتها.
وش���ّدد على أن هذا الحراك مشروع وضروري لمواجهة كل 
ما ُيحاك ضد قضيتنا الفلسطينية من مشاريع تصفية، وما 
تحاول اإلدارة األمريكية فرضه تحت ما بات ُيسمى "صفقة 
القرن". وتابع: "خروج شعبنا الفلسطيني بمختلف شرائحه 

في إطار فعاليات مس���يرة العودة أفش���ل كل تلك المش���اريع 
التصفوية، وهو رس���الة تأكيد على أن هذا الش���عب متمس���ك 
بأرض���ه وثوابته وحقوقه، وفي مقدمتها حق عودة الالجئين إلى 

أراضيهم الُمحتلة، التي ُهجروا منها قسًرا عام 1948". 
وأش���ار إلى أن ممارس���ات االحتالل الصهيوني وقتله المتعّمد 
للمتظاهرين س���لمًيا على الحدود الش���رقية لقطاع غزة "تعبير 
حقيق���ي عن طبيعته العدوانية واإلجرامية، وجاء بهدف إرهاب 
الفلسطينيين، وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم؛ إاّل أن االحتالل 
خاب ظّنه. وقال: "ش���عبنا الفلس���طيني لن يستسلم ولن يرفع 
الراية البيضاء، بل سيواصل حراكه حتى تحقيق أهدافه كاملًة".

ونّدد بمشاركة الواليات المتحدة إلى جانب االحتالل في عدوانه 
وإرهابه، من خالل انحيازها الس���افر له، وإحباطها مؤخًرا مشروع 
بيان في مجل���س األمن، يدين المجزرة األخيرة ضد المتظاهرين 
على حدود غزة.        ودعا القيادة السياس���ية الفلس���طينية إلى 

اس���تثمار هذا الحراك الجماهيري السلمّي، بل والمراكمة 
علي���ه، من خ���الل ترتيب البي���ت الفلس���طيني، وتحقيق 

المصالحة الوطنية على أرض الواقع.
وطالب القيادي حبيب الس���لطة الفلسطينية بالعمل على 
تفعي���ل ممثليها في مختل���ف دول العالم لفضح جرائم 
االحتالل الممنهجة، وإظهار مظلومية شعبنا الفلسطيني. 
واسُتش���هد 19 فلسطينًيا، وأصيب أكثر من 1700 آخرين 
برصاص االحتالل خالل قمعه المتعّمد لمظاهرات مسيرات 
العودة السلمية على حدود قطاع غزة، منذ الجمعة الماضية، 
األمر الذي قوبل باستهجان واسع دولًيا، ومطالبات بمحاكمة 

قادة االحتالل على جرائمهم بحق الفلسطينيين العّزل.
وفي آخر تصري���ح له، جّدد وزير ح���رب االحتالل "أفيغدور 
ليبرمان"، تهديده لسكان قطاع غزة من االقتراب من السياج 

الفاصل مع األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

»االستقالل«: أطراف عدة تحاول إجهاض فعاليات »مسيرة العودة« حبيب لـ

رأي

كالع���ادة كلما انتفض الش���عب الفلس���طيني لمواجه���ة االحتالل 
الصهيوني وحققت خطواته انجازات حقيقية وملموسة هب البعض 
إلنقاذ »إس���رائيل« من ورطتها, وتحالفت قوى الش���ر العالمية ألجل 
إحب���اط هذا االنج���از, وتكالب المتآمرون والخون���ة واألوغاد على  إرادة 
الشعب الفلس���طيني لتقديم قرابين الوالء والس���مع والطاعة لإلدارة 
األمريكية واالحت���الل الصهيوني, ظنا منهم ان هذا األمر س���يكفل 
لهم اس���تقرار أوضاعهم واستتباب حكمهم, لقد سمعنا تصريحات 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي اقر فيها بحق »إسرائيل« 
بالعيش فوق أراضيها –والمقصود بها األراضي الفلسطينية- بسالم 
في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل ولم يجرؤ عليها أي رئيس عربي, 
كما تواردت أنباء عن تدخل دول عربية عدة لمنع مسيرة العودة الكبرى 
ووقف الفعاليات الجماهيرية خاصة بعد ان فضحت األحداث الدامية 
والجرائم المرتكبة »إسرائيل« أمام العالم وكادت ان تصدر بيان إدانة 
لوال تدخل اإلدارة األمريكية التي أوقفت بيانًا كان س���يصدر عن األمم 
المتحدة يدين »إس���رائيل« على جرائمها في مواجهة مسيرة العودة 
»الس���لمية« والتي أدت الستشهاد 19 فلس���طينيا حتى اآلن وإصابة 

أكثر من 1700 آخرين بجراح مختلفة. 
ان القتل وس����فك الدماء لمتظاهرين س����لميين ال يحمل����ون إال العلم 
الفلس����طيني جريمة ال يعاقب عليها القانون وفق سياس����ة المجتمع 
الدولي بمؤسس����اته المختلفة, طالما أنها تستهدف الفلسطينيين, 
فاالحتالل استس����هل القتل وسفك الدماء, في ظل الحماية األمريكية 
والصمت الدولي والعجز العربي واإلسالمي, وضعف السلطة, لقد عجزوا 
جميعا عن محاس����بة االحت����الل على جرائمه, وكأن الدم الفلس����طيني 
مهدور ومس����تباح وليس له ثمن, االحتالل الذي يتس����ابق جنوده على 
قتل فتى فلس����طيني ألنه يحمل عجل »كاوشوك« ويصوب الرصاص 
نحوه وهو يركض من مكان لمكان حامال الكاوش����وك بيده, وكأنه كان 
يحمل قنبلة ذرية أو حزاما ناس����فا, وحقيقة ان جنود االحتالل ما كانوا 
ليجرؤوا على قتل »فتى الكاوشوك« على مرأى ومسمع العالم كله وأمام 
عدسات الكاميرا وهو يعلم تماما أنها ترصده لوال انه امن العقاب, ومن 
امن العقاب استسهل إراقة الدماء, لم يزعج أحدًا ان يستخدم االحتالل 
األسلحة المحرمة دوليا ضد مدنيين عزل, فرصاصة واحدة كانت كافية 
إلصابة ثالثة فلس����طينيين دفعة واحدة,  لم يتحرك احد الس����تنكار 
هذه الجرائم, ولم نس����مع كلمة شجب أو اس����تنكار ضد االحتالل, إنما 
سمعنا استجداء وحديثًا عن التعايش المشترك وإقامة عالقات مباشرة 
مع االحتالل, كي يحل الس����الم ويس����ود األمن واالستقرار في المنطقة 
برمته����ا, وتحيا »إس����رائيل« ف����وق »أرضها« بأمن وأم����ان, هكذا ينظر 
الرس����ميون العرب لالحتالل ويسعون للتمكين ألنفسهم على حساب 

فلسطين وقضيتها, وأنى لهم ذلك ففلسطين اكبر منهم جميعا. 
أما مسيرات العودة في الضفة الغربية فهي لألسف الشديد محظورة 
من قبل أجهزة امن الس���لطة, وال يسمح للمواطنين بالوصول لمناطق 
التماس مع االحتالل, وهناك 140 معتقال سياسيا في سجون السلطة 
الفلس���طينية محتجزين بتهمة التحريض ضد االحتالل, اغلبهم من 
األس���رى المحررين ومن المحس���وبين على حركت���ي حماس والجهاد 
اإلس���المي, ومن بي���ن المعتقلي���ن صحفيون وأبناء ش���هداء وطالب 
جامعات, وعدد منهم مضرب عن الطعام دون أن يعلم بهم احد, حتى 
ان أهلن���ا في الضفة يمنعون من الوصول للمس���جد األقصى للصالة 
فيه وحمايته من االقتحام���ات اليومية التي يتعرض لها من قطعان 
المستوطنين الصهاينة خاصة في األعياد اليهودية »البيسح« التي 
يحييها الصهاينة هذه األيام, ومحاوالت إقامة صلوات تلمودية فيه, 
وتقس���يمه زمانيا ومكانيا, وغزة التي تحي���ي ذكرى النكبة بفعاليات 
جماهيرية حاش���دة عليها ان تدفع الثم���ن من قتل وحصار وعقوبات 
وإغالق معاب���ر وفقر وبطالة وتلوث بيئي وبنية تحتية متهالكة, وفي 
النهاية عليها ان تخضع لعاصفة حزم مدمرة كما طالب رئيس السلطة 
حتى تعود إلى »الشرعية« وتدخل في خطة »الحل النهائي« التآمرية.

مس���يرة العودة الكبرى ماضي���ة, وأعداد المتضامني���ن والملتحقين 
بها تتزايد, كل يوم تنظم فعاليات جديدة على الش���ريط الحدودي, 
فالش���عب الفلس���طيني اس���تباح الحدود الت���ي كان االحتالل يمنع 
الفلس���طينيين من االقتراب منها, والش���عب الفلسطيني سيواصل 
مس���يرة العودة, وس���تخرج مش���اهد جديدة على شاش���ات التلفاز 
ليش���اهدها العال���م وتظه���ر عظمة هذا الش���عب وجب���ن االحتالل 
الصهيوني واستسهاله للقتل وإراقة الدماء, ستشاهدون أبطاال آخرين 
مثل »فتى البصلة« و«شهيد الكاوش���وك« وفتاة العلم, ستشاهدون 
مالحم بطولية حقيقية, اجلسوا أمام شاشات التلفاز لتتعلموا معنى 
الفداء والتضحيات, اجلس���وا لتش���اهدوا المالحم وتحكوها ألبنائكم 
عله���م يث���ورون, ان معركتنا مع االحت���الل ممتدة, الفلس���طينيون 
يواجهون وحدهم أعتى آلة عسكرية على مستوى العالم, ويجابهون 
سياس���ة أمريكا والمجتمع الدولي وحده���م, يواجهون حالة الضعف 
والخذالن العربي وحدهم, يجابهون الحصار والعقوبات وحدهم, ذلك 
ألنهم يؤمنون بعدالة قضيتهم وس���يمضون في طريقهم متخطين 

كل العقبات حتى يصلوا الهدافهم.   

المعركة ممتدة
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في ظل ظروف اقليمية ودولية معقدة ومش���هد فلسطيني 
منقسم على نفسه في وسائل الخالص من االحتالل قد يكون 
هذا الشكل من النضال االنسب في هذه المرحلة، وبنظرة اولى 
يتضح ان المسيرة حققت نتائج ملموسة على اكثر من صعيد 
فقد بوصلت االهتمام الش���عبي حول قضيته المركزية وفي 
قلبها االنسان الالجئ ومع انسداد افق الحياة وتوحيد الجبهة 
الداخلية فإن الشارع الفلسطيني بكل قواه وفصائله توحد في 
مسيرة العودة الكبرى، وبذلك اعادت المسيرة الحيوية لقضية 
اللجوء بالتركيز على قصص الهجرة والبلدات التي اخرج منها 
آباؤنا واجدادنا بما يش���به محورة الوعي الفلسطيني المثقل 
بالهموم والمشاكل حول الصراع مع االحتالل، وكان بروز البعد 
والمشاركة الشعبية في مسيرة العودة مؤشرا العادة االعتبار 

لدور الشارع الفلسطيني في الصراع.
اكدت مس���يرة العودة لإلسرائيليين وحكومتهم ان القضية 
الفلسطينية لم تغب ولن تغيب باي حال رغم محاولة احتوائها 
اسرائيليا عبر وس���ائل متعددة امنية واقتصادية وسياسية 
وفشل خيار الحصار وتطويع غزة فاالرتدادات كانت معاكسة 
تماما فقد تركزت االنظار على مأس���اة غزة، ووضعت غزة على 
مائدة البحث االس���رائيلي بش���كل اكبر وفرضت ايجاد حلول 
لها تخوفا من التداعيات المقبلة مع استمرار المسيرة وصوال 
الى الذكرى ال� 70 للنكبة، كما اس���تنزفت دولة االحتالل على 
الصعيد االمني والمالي والسياسي واالعالمي فحالة االستنفار 
االمني المتواصلة تفرض تواجد كتائب متعددة في مواجهة 
المسيرة على امتداد الجدار الفاصل بما يتطلبه ذلك من اعباء 

مالية وتوقف خطط جيش االحتالل في التدريب.
احدث���ت المس���يرة ردود فع���ل دولية ايجابية ف���ي التنديد 
بجرائم االعدام االسرائيلية وان لم ترتق الى مستوى محاسبة 
االحت���الل وكانت الدعوات الى اجراء تحقيق في هذه الجرائم 
من قب���ل اكثر من دولة دلي���ال على ذلك ما فرض اس���تنفارا 
سياسيا واعالميا لدولة االحتالل امام العالم في محاولة لتبرير 

جرائم القتل التي ترتكبها امام الجدار الفاصل.
من جهة اخرى نقلت المسيرة القضية الفلسطينية ومعضلة 
غزة الى مائدة العالم وس���لطت الضوء على الجانب السياسي 
للقضية فالجرائم االس���رائيلية وضعت مائدة مجلس االمن 
الدولي وس���ط تندي���د اعضائه بها ول���وال الموقف االمريكي 
الرافض الدانة اسرائيل لتقدم هذا الملف وصوال الى تحقيق 
جنائ���ي، كما  تداع���ت اكثر من منظمة حقوقي���ة في العالم 
للتنديد بجرائم القتل االس���رائيلية وعلى رأس���ها "هيومن 

رايتس واتش" االمر الذي فضح الوجه االسرائيلي القبيح.
ال شك ان المسيرة احدثت حراكا سياسيا حول العودة وحصار 
غزة، واس���تمرارية المسيرة وسلميتها ش���رط مهم لتواصل 
الح���راك وبالتالي فان التقليل من الصدام مع جيش االحتالل 
وتخفيف الخس���ائر واالصابات ضروري في هذا السياق ومن 
المهم هنا انهاء اي مظهر مس���لح في المسيرة او امام الجدار 
الفاصل وعدم تبني الش���هداء باس���م الفصائل واطالق اسم 

شهداء العودة حال ارتقاء اي شهيد.
يعتبر الحضور المتواصل لمس���يرات العودة حيويًا وضرويًا  
الس���تمرار حضور فلسطين في المشهد العربي والدولي وهو 

يجلب تعاطفا مع الشعب الفلسطيني ويفرض استحقاقات  
سياسية تتعلق على االقل بإنهاء حصار غزة، وتواصل مسيرة 
العودة يعني هيمنة القضية الفلس���طينية على المش���هد 
السياس���ي وتراجع تداعيات االنقس���ام وتعث���ر المصالحة 
والضغ���ط إلنهاء ه���ذا المل���ف للتفرغ لمواجه���ة االحتالل، 
وهيمنة الفلس���طينيين على المشهد االس���رائيلي وفشل 
الجهد االس���رائيلي الس���تجالب قضايا اخرى امام الجمهور 

االسرائيلي.
ال ش���ك ان ذروة مسيرة العودة ستكون في اقتحام الحدود ما 
يتطلب تفكيرا وبحثا معمقين قبل اتخاذ القرار فهي مسألة 
سيترتب عليها نتائج استراتيجية اذا ما احسن استخدامها 
واذا كان القرار في اتجاه ذلك في يوم النكبة الس���بعين فان 
القرار يجب ان يترافق مع حملة توعوية وسياسية وامنية ذات 
اهداف واضحة تأخذ رد الفعل االسرائيلي والعربي والدولي، 
كما يجب األخذ بالحسبان محاذير ما بعد الوصول الى المجدل 
او التمرك���ز في مكان ما داخ���ل ال48  والخطوة التالية لذلك 

وكيفية التعامل  مع الواقع الجديد.
في كل االحوال فان رفع ش���عار العودة ال يعني ان المس���يرة 
س���تحقق العودة بل تس���تجمع الكل الفلسطيني واالطراف 
العربية والدولية حول هذه القضية فكس���ر الحصار عن غزة 
كه���دف ثان يبقى اق���رب للتحقق بما يدع���م صمود الناس 
ويس���اهم  في حل مش���اكلهم وتزويدهم بمقوم���ات البقاء 
والحياة في ظل تغ���ول االحتالل ومحاوالته لفرض مخططات 

تهجير جديدة على الشعب الفلسطيني.

تداعيات إيجابية 

مسيرة العودة تصوب البوصلة
 نحو فلسطين وتستنزف دولة االحتالل

التحليل ال�سيا�سي - عامر خليل:
مثلت م�سرية العودة الكربى اجلمعة املا�سية منعطفا 
مهم��ا يف ن�س��ال ال�سع��ب الفل�سطيني من اج��ل انتزاع 
حقوقه بعد �سبعني عاما من النكبة، وال �سك ان هذا 
ال�سكل من الن�س��ال ال يتناق�ض مع املقاومة امل�سلحة 

وال يعني ان العنف يف مواجهة االحتالل كان خاطئا 
فامل�س��رية تكمل��ه بع��د ان و�سع��ت املقاوم��ة امل�سلحة 
عنوانا وا�سح��ا لل�سعب الفل�سطين��ي واوجعت العدو 
وخلقت ميزان الردع امامه واجربته على االندحار 

من قطاع غزة.

غزة/ االستقالل:
تباحث نائب األمين العام لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين زياد النخالة ورئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، في تطورات الوضع الفلسطيني والتحديات التي 
تواجه القضية الفلسطينية، وما يجب فعله في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يهدد 
المنطق���ة العربية واإلس���المية. جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أج���راه هنية بالنخالة أمس 
االربعاء، حيث شدد الجانبان على ضرورة تحشيد الطاقات في دعم وإسناد مسيرات العودة 
وكس���ر الحصار التي ينخرط فيها الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه وتياراته. وأكد 
الطرفان على التعاون والتفاهم والتنس���يق المشترك حول كافة المستجدات والمشاركة 
الجادة مع كل القوى والفصائل والمؤسسات الشعبية واألهلية لضمان استمرار مسيرات 
الع���ودة وصوال لذكرى النكبة في 15 آيار القادم لتش���كل بداية مرحلة جديدة من الكفاح 

الوطني لتحقيق العودة التي ال يقبل الشعب الفلسطيني عنها بديال.

النخالــة وهنيــة يشــددان علــى
 ضــرورة دعــم وإسنــاد مسيـرات العــودة 
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ُتعيد االهتمام
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين، عضو الهيئة الوطنية لمسيرة العودة الُكبرى 
طالل أبو ظريفة، قال إن فعاليات المس���يرة السلمّية 
أعادت للقضية الوطني���ة موقعها في إطار االهتمام 
الدول���ي، "وإاّل لم���ا وج���دت الكثير م���ن دول االتحاد 
األوروبي وغيرها تنظر إلى هذا الحراك وسلمّيته على 
أنه حق مشروع، بل ومطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق 
لمحاس���بة "إس���رائيل" بعد قتلها للمتظاهرين على 

حدود غزة".  
وأض���اف أبو ظريفة ل�"االس���تقالل" أن "كل ذلك يعّد 
دلي���اًل على حيوية حراك الع���ودة وأهميته، في إطار 
الصراع مع االحت���الل، ورفع كلفت���ه، وتعميق عزلته 

الدولية".
وأشار إلى مشاركة شرائح المجتمع الفلسطيني كاّفة 
من شيوخ وشّبان وأطفال ونساء تثبت مجدًدا أن حق 
الالجئين في العودة إلى فلسطين المحتلة وفق القرار 
األممي رقم )194( لن يس���قط بالتقادم، ولن ُيس���مح 
باالعت���داء أو المّس بهذا الحق م���ن قبل أي طرف، بما 

فيها اإلدارة األمريكية.
وعن مدى تأثير استمرار فعاليات مسيرة العودة على 
تلك اإلدارة األمريكية، التي تح���اول فرض اإلمالءات 
التصفوي���ة للقضية، لفت إلى أنه���ا بمثابة "صفعة" 
للرئيس األمريكي "دونالد ترمب"، وإس���قاط ل�"صفقة 

القرن".
وتابع: "تواص���ل هذا الحراك الجماهيري والش���عبي 

بس���لمّيته س���يقبر هذه الصفقة، وس���يدفع اإلدارة 
األمريكية إلعادة النظر في قراراتها كاّفة، التي تعّدت 

من خاللها على الحقوق الوطنية الفلسطينية".
وحّذر من مح���اوالت االحتالل الرامي���ة إلى صّد هذه 
الفعاليات ووقف تصاعدها، عبر جّرها إلى المرّبع "غير 

السلمّي"، مشدًدا على أنه سيفشل في ذلك.
 ودعا عضو الهيئة الوطنية لمسيرة العودة إلى االلتزام 
بكل ما ُيقر في إطار الهيئة، بسلمّية هذه المسيرات 
وتوس���يع مساحتها؛ لعدم منح االحتالل ذرائع لجهة 
التأثير عليها وتحقيق الهدف األس���مى، وصواًل إلى 
منتصف مايو المقبل، ال���ذي يصادف الذكرى ال� 70 

للنكبة الفلسطينية.
وقال: "السلمّية، هي كلمة الس���ّر الستمرار فعاليات 
العودة، وهذا الخيار الذي نتمّسك به جميًعا، وندفع به 
قدًم���ا نحو األمام؛ ألن ذلك هو الذي ُيحدث التفاعالت 
والتفعيالت في إط���ار المجتمع الدولي، الذي يتغّنى 

بحقوق اإلنسان".
وطال���ب األطراف الدولي���ة  بالضغط على "إس���رائيل" 
ومحاس���بتها؛ للكف عن إجراءاته���ا التي تتناقض مع 
القانون الدول���ي، بما فيها الحصار ال���ذي تفرضه على 
قطاع غزة، باعتباره شكاًل من أشكال العقوبات الجماعية.

كما طالب أبو ظريفة تلك األطراف بوضع اآلليات التي 
تمّكن من وضع القرار )194( موضع التطبيق. 

االأجندة الدولية
وأك���د رئيس »مرك���ز رؤية للدراس���ات السياس���ية 

واالستراتيجية« بغزة د. مصطفى زقوت، أن فعاليات 
مس���يرة العودة أعادت القضية الفلس���طينية، وعلى 
رأس���ها قضية الالجئين الفلس���طينيين إلى أجندة 

السياسة الدولية واإلقليمية.
وقال زقوت ل�"االس���تقالل:"بعد غيابها عن المشهد، 
نتيج���ة التغي���رات والصراعات الدائرة ف���ي اإلقليم، 
استطاعت مسيرة العودة أن ُتعيد القضية إلى واجهة 
االهتمام الدولي من جديد، وحش���د التأييد للحقوق 

الفلسطينية". 
ولفت إلى أن هذه المس���يرات الش���عبّية الس���لمية 
قانونية بامتياز؛ ألنها تأت���ي تطبيًقا عملًيا للمطالبة 
بتطبيق قرار األمم المتح���دة رقم 194، الذي يقضي 
 عودة الفلس���طينيين إلى أرضه���م التي ُهّجروا 

ّ
بحق

منها.
وأضاف: "هذه المسيرات تحققت فيها 3 الءات، وهي: 
ال لالحتالل، ال لالنقسام، ال لكل االتفاقيات والمؤامرات 
الهادفة لتصفية القضية، بما فيها اتفاقية أوس���لو، 
التي فرّطت بنحو 78% من أرض فلسطين التاريخية".
ورأى رئيس مركز رؤية للدراسات أن تعزيز هذا الحراك 
عل���ى األرض وتحقيق مكاس���ب من خالل���ه يتطلب 
العمل من األطراف الفلسطينية فوًرا على إنهاء حالة 
االنقسام، مع الحفاظ على س���لمّية وجماهيرية هذه 
المس���يرات، بعيًدا عن كل الفصائلية والحزبية. كما 

قال.
ومنذ انطالق الفعاليات على الحدود الشرقية للقطاع، 
الجمعة الماضية، اسُتش���هد 19 فلسطينًيا )بينهم 

اثنان يحتج���ز االحتالل جثمانيهم���ا( وُأصيب أكثر 
م���ن 1700، نتيجة اس���تهداف االحت���الل المتعّمد 

للمتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز.
وعق���ب المجزرة التي ارتكبتها ق���ّوات االحتالل بحق 
المتظاهرين المش���اركين بمسيرة العودة على حدود 
غزة، تقّدمت الكويت بمش���روع بيان باسم المجموعة 
العربية لمجلس األمن إال أن الواليات المتحدة أحبطت 
المشروع بصورة نهائية حيث خرقت ما يسمى "إجراء 

الصمت" لتحول بذلك دون صدور البيان.
وأمس األول، عقدت جامعة ال���دول العربية بالقاهرة 
اجتماًع���ا طارًئا، على مس���توى المندوبين الدائمين؛ 
للوق���وف على جريمة قت���ل المتظاهرين على حدود 

القطاع من جانب االحتالل.
وطالب األمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، مجلس 
األمن ب� "تش���كيل لجنة دولية للتحقيق في س���فك 
االحتالل اإلسرائيلي لدماء المتظاهرين الفلسطينيين 

السلميين"، في قطاع غزة.
ودع���ا أبو الغيط ف���ي كلمة ألقاها نياب���ة عنه األمين 
العام المس���اعد للجامعة العربية لش���ؤون فلسطين 
واألراض���ي العربية المحتلة س���عيد أبو علي، مجلس 
األمن إلى النهوض بمسؤولياته إزاء حماية المدنيين 

في فلسطين.
من جهته، اعتبر مندوب مص���ر الدائم لدى الجامعة 
العربية ياس���ر العطوي أن االستجابة السريعة لطلب 
فلسطين بعقد اجتماع طارئ تؤكد أن "الجسد العربي 

ينتفض للجرح الفلسطيني".

»مسيرات العودة«..
 تضع القضيــة 
الفلسطينيــة 
علــى سكــة 

االهتمام الدولي

أبرزها حق عودة الالجئين 

غزة/ قا�سم االأغا:
ُتعي��د فعالي��ات م�س��رة الع��ودة الُك��رى عل��ى احل��دود 
ال�سرقي��ة لقط��اع غزة، الق�سي��ة الفل�سطيني��ة، ال �سيما 
ق�سية الالجئ��ن وحّقهم يف الع��ودة اإىل مدنهم وقراهم 
وبلداته��م الت��ي ُهج��روا منه��ا ق�س��ًرا ع��ام 1948؛ اإىل 
�سدارة االهتمام ال�سيا�س��ي واالإعالمي للدول االأوروبية 

واالإقليمية. واأجمع �سيا�سيون ومراقبون على اأن فعاليات 
م�س��رة العودة اأع��ادت اإىل امل�سهد جم��دًدا »حق العودة« 
الذي يطالب به الفل�سطيني��ون منذ نكبتهم عام 1948، 
واأو�سدت االأبواب اأمام »�سفقة القرن« التي اأرادت االإدارة 
االأمريكية من خاللها ت�سفية الق�سية عموًما، عر �سطب 
ثابَت��ننْ اأ�سا�سَيننْ فيها، وهما ق�سيت��ا القد�س وحق عودة 

الالجئن. وت�ستند »فعاليات العودة« ال�سلمّية اإىل القرار 
رقم )194(، ال�سادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
يف دي�سمر/ كانون االأول عام 1948، والقا�سي »بوجوب 
ال�سماح بالع��ودة يف اأقرب وقت ممكن لالجئن الراغبن 
يف العودة اإىل ديارهم والعي�س ب�سالم مع جرانهم«، وفق 

البند 11 من القرار.

غزة/ قاسم األغا:
قال خضر حبي���ب القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي، 
عضو الهيئة الوطنية لمس���يرة العودة الُكبرى إن اتصاالت 
تجريها بعض األطراف اإلقليمية والدولية )لم يس���ّمها(؛ 
إلجهاض فعاليات مسيرة العودة؛ خدمًة لالحتالل، واإلدارة 

األمريكية.
وأّكد حبي���ب ل�"االس���تقالل" أن كل ه���ذه الضغوط التي 
ُتبذل لجه���ة وقف هذه الفعاليات الش���عبية الس���لمّية 
ستبوء بالفشل؛ بفعل حالة التوافق من قبل الكل الوطني 

الفلسطيني على ضمان استمراريتها.
وش���ّدد على أن هذا الحراك مشروع وضروري لمواجهة كل 
ما ُيحاك ضد قضيتنا الفلسطينية من مشاريع تصفية، وما 
تحاول اإلدارة األمريكية فرضه تحت ما بات ُيسمى "صفقة 
القرن". وتابع: "خروج شعبنا الفلسطيني بمختلف شرائحه 

في إطار فعاليات مس���يرة العودة أفش���ل كل تلك المش���اريع 
التصفوية، وهو رس���الة تأكيد على أن هذا الش���عب متمس���ك 
بأرض���ه وثوابته وحقوقه، وفي مقدمتها حق عودة الالجئين إلى 

أراضيهم الُمحتلة، التي ُهجروا منها قسًرا عام 1948". 
وأش���ار إلى أن ممارس���ات االحتالل الصهيوني وقتله المتعّمد 
للمتظاهرين س���لمًيا على الحدود الش���رقية لقطاع غزة "تعبير 
حقيق���ي عن طبيعته العدوانية واإلجرامية، وجاء بهدف إرهاب 
الفلسطينيين، وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم؛ إاّل أن االحتالل 
خاب ظّنه. وقال: "ش���عبنا الفلس���طيني لن يستسلم ولن يرفع 
الراية البيضاء، بل سيواصل حراكه حتى تحقيق أهدافه كاملًة".

ونّدد بمشاركة الواليات المتحدة إلى جانب االحتالل في عدوانه 
وإرهابه، من خالل انحيازها الس���افر له، وإحباطها مؤخًرا مشروع 
بيان في مجل���س األمن، يدين المجزرة األخيرة ضد المتظاهرين 
على حدود غزة.        ودعا القيادة السياس���ية الفلس���طينية إلى 

اس���تثمار هذا الحراك الجماهيري السلمّي، بل والمراكمة 
علي���ه، من خ���الل ترتيب البي���ت الفلس���طيني، وتحقيق 

المصالحة الوطنية على أرض الواقع.
وطالب القيادي حبيب الس���لطة الفلسطينية بالعمل على 
تفعي���ل ممثليها في مختل���ف دول العالم لفضح جرائم 
االحتالل الممنهجة، وإظهار مظلومية شعبنا الفلسطيني. 
واسُتش���هد 19 فلسطينًيا، وأصيب أكثر من 1700 آخرين 
برصاص االحتالل خالل قمعه المتعّمد لمظاهرات مسيرات 
العودة السلمية على حدود قطاع غزة، منذ الجمعة الماضية، 
األمر الذي قوبل باستهجان واسع دولًيا، ومطالبات بمحاكمة 

قادة االحتالل على جرائمهم بحق الفلسطينيين العّزل.
وفي آخر تصري���ح له، جّدد وزير ح���رب االحتالل "أفيغدور 
ليبرمان"، تهديده لسكان قطاع غزة من االقتراب من السياج 

الفاصل مع األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

»االستقالل«: أطراف عدة تحاول إجهاض فعاليات »مسيرة العودة« حبيب لـ
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وه���دد وزير” الحرب الصهيون���ي افيغدور ليبرمان، 
ف���ي تصريح ل���ه على اذاع���ة الجي���ش الصهيوني 
، المتظاهري���ن بتصعي���د ح���دة القمع للمس���يرات 
الفلس���طينية الحدودية في قطاع غ���زة، مهددا برد 
اكثر حدة وباستخدام “كل السالح المتاح لذلك” في 

المرة القادمة.
وتستعد فرقة "غزة" العسكرية في جيش االحتالل، 
بقيادة يه���ودا فوكس، للمظاهرات الفلس���طينية 
ومس���يرات العودة المرتقبة على ح���دود القطاع غدا 
الجمع���ة ، وضم���ن ذلك توس���يع حيز إط���الق النار، 

والقنوات والسواتر الترابية واألسالك الشائكة.
وتنفذ الفرقة العس���كرية أعماال هندسية لتحسين 
جاهزيتها الميدانية للمظاهرة الحاشدة، بهدف صد 
المتظاهري���ن ومنعهم من عبور الس���ياج الحدودي، 
كما تشمل االستعدادات حفر قنوات وإقامة سواتر 
ترابية ووضع أس���الك شائكة لعرقلة من يتمكن من 

المتظاهرين من عبور الخط الحدودي.
ونق���ل موقع "والال" اإللكتروني عن مصادر في جيش 
االحت���الل قولها إن قوات الفرقة العس���كرية تتركز 
في تحديد مواقع حركة حماس، بادعاء الخش���ية من 
محاولة استهداف الجنود، س���واء خالل المظاهرات 
أو خالل األعمال الت���ي يقوم بها جيش االحتالل في 
إقامة الجدار تحت األرض على حدود قطاع غزة، بداعي 

مواجهة خطر األنفاق الهجومية.
ونقل الموقع عن مصدر عسكري في جيش االحتالل 

ادعاءه أن حركة حماس حاولت تنفيذ عمليات خالل 
مسيرة العودة الجمعة الماضية، ولكنها لم تتمكن. 
وأض���اف أن جيش االحتالل أحب���ط عمليتين، على 

األقل.
وقال المصدر نفسه إن تقديرات الجيش تشير إلى 
أنه "سيشارك مسلحون في مسيرة العودة المرتقبة، 
وأنه سيتم استهداف كل مسلح يتجاوز مسافة 300 
متر عن الس���ياج الحدودي، بينما سيتم استهداف 

غير المسلح من مسافة 100 متر عن السياج".

ت�صاعد التهديد
وي���رى المحلل السياس���ي المتخصص في الش���أن 
اإلس���رائيلي، إبراهي���م جاب���ر، أن لهج���ة التهديد 
اإلس���رائيلي لمتظاهري مس���يرة العودة على حدود 
غزة تصاعدت بش���كل ملحوظ خش���ية من محاوالت 
مقاومين ينتمون إلى فصائل المقاومة اس���تهداف 
جن���ود االحتالل ثأرًا الستش���هاد 19 متظاهرًا خالل 

احداث مسيرة العودة.
وق���ال جابر ل�"االس���تقالل": "إن الطرف األضعف في 
ه���ذه األحداث هو إس���رائيل، فبعد تعرضها لموجه 
اس���تنكار وإدانة وانتقاد من قب���ل المجتمع الدولي 
الس���تخدامها القمع والنار في ص���د احتجاجات غزة 
الس���لمية، تحاول م���ن خالل تهديداته���ا الجديدة 
الحفاظ على أرواح جنودها الذين تعتبرهم مهددين 

بسبب أحداث الجمعة الماضية". 

وأشار إلى أن جيش االحتالل أعلن عن إرساله لواءين 
آخري���ن لتعزيز لواء غ���زة، باإلضافة إلى نش���ر جنود 
قناصة من الوحدات الخاصة، فيما قرر إقامة س���ياج 
من األس���الك الش���ائكة أعلى بثالث مرات على طول 
ح���دود غزة، في الوقت الذي تزيد فيه قناعة الغزيين 
بتحقيق عودتهم إلى أراضيهم وبلداتهم ومدنهم 

المحتلة عام 1948.
ولكن جابر توقع أن تبقي الفصائل الفلسطينية على 
هذه المسيرات في إطارها السلمي، إلحراج االحتالل 
االسرائيلي بشكل أكبر، وإلظهار أن القمع اإلسرائيلي 
للمقاومة الفلس���طينية ال يختلف في حالتي كانت 

المقاومة مسلحة أو شعبية .
ولفت النظ���ر إلى أن المجتمع اإلس���رائيلي بات على 
قناعة بش���كل أكبر من أن الفلسطينيين قريبون من 
عودتهم إلى أراضيهم ومدنهم المس���لوبة أكبر من 
أي وق���ت مضى، بفعل حالة الوع���ي المتصاعدة في 

المجتمع الفلسطيني حول حق العودة. 

ا�صت�صعار اخلطر
من جهت���ه، يرى المحلل السياس���ي طالل عوكل أن 
التهديد اإلسرائيلي لمتظاهري غزة وتعديل خطط 
التعامل معهم، نابعة من خطر يستشعره المستوى 
السياس���ي اإلس���رائيلي بعد إظهار الفلسطينيين 

إصرارهم وتمسكهم بحق العودة.
وقال عوكل ل�"االستقالل": "إن هذا الخطر يتعاظم 

بالنس���بة إلى إسرائيل لكونه ينطلق من قطاع غزة 
النقط���ة األقرب في مواجهة الكيان اإلس���رائيلي، 

والجبهة األكثر خطورًة على أمنه ومستقبله".
وبّين أن استمرار االحتجاجات على حدود غزة سيشجع 
جبهات أخرى مثل لبنان والضفة الغربية على انتهاج 
ذات النه���ج والبدء بمس���يرات وتظاهرات ش���عبية 
لن تنتهي وستتس���بب بإلحاق بالكيان األسرائيلي 

خسائر كبيرة على المستوي الدبلوماسي الدولي.
ولفت عوكل النظر إلى أن ما س���بق يشير إلى أسباب 
لجوء االحتالل لتهديد قطاع غزة بش���كل استثنائي 
لم يتكرر خالل مس���يرات الضفة الغربية الس���لمية 
التي تتواصل منذ س���نوات ضد االستيطان والجدار 

واالحتالل.
وأضاف: "من���ذ عقود حاولت إس���رائيل تذويب حق 
العودة وتحويله إلى حلم غير قابل للتحقق، وانفقت 
مليارات الدوالرات من أجل انتزاع هذا الوعي وتحقيق 
مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون، وإقناع الدول 
المس���تضيفة لالجئين بضمهم ومنحهم االستقرار 
المعيش���ي، ولكن هذه التظاهرات أثبتت أن جهود 

االحتالل إلنهاء هذا الحق باءت بالفشل".
 ونوه ع���وكل إلى أن أكبر أدوات القمع اإلس���رائيلية 
لن تس���تطيع إيقاف الفلس���طينيين عن االستمرار 
بالمطالب���ة بحق العودة، مش���يرًا إل���ى أن إراقة الدم 
الفلس���طينية وارت���كاب المجازر بحقه���م، لم تقمع 

الفلسطينيين في يوم من األيام.

غزة/ حممود عمر:
يف الوقت الذي يوا�صل فيه 

الفل�صطينيون يف قطاع غزة ا�صتعدادهم 
للتظاهر على حدود قطاع غزة �صمن 

اإطار م�صرية العودة الكربى اجلمعة 
املقبلة، رفعت �صلطات االحتالل من 

وترية تهديداتها للمتظاهرين خا�صة 
بعد احلرج الذي ت�صببت به التظاهرات 

ال�صلمية التي بداأت اجلمعة املا�صية 
حلكومة االحتالل اأمام العامل. وكانت 
دول عربية وغربية و�صحف ومواقع 
اإخبارية عاملية اأظهرت اهتمامًا بالغًا 

مب�صرية العودة الكربى على حدود 
قطاع غزة اجلمعة املا�صية، منتقدًة 

ا�صتهداف جي�ش االحتالل املتظاهرين 
ال�صلميني وقمعهم بالقوة ما اأدى اإىل 
ا�صت�صهاد 19 متظاهرًا، فيما ال يزال 
االحتالل يحتجز جثماين �صهيدين، 

واإ�صابة من 1500 جريحًا. 

 ينتابه خوف وقلق 

تهديد االحتالل للمتظاهرين.. ضوء أخضر للقتل !

دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية

ديوان للق�صاء ال�صرعي
املجل�ش االعلى للق�صاء ال�صرعي

تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة دير البلح الشرعية

إلى المدعى عليه / نور الدين عبد الله قاعود أبو مغصيب  من السبع 
وسكان دير البلح سابقا وحاليا س���كان المملكة العربية السعودية 
مجه���ول محل االقام���ة فيها اآلن لق���د حكمت محكم���ة دير البلح 
الشرعية برد ما يتعلق بك في القضية أساس 2017/656 والمتكونة 
بينك وبين المدعية / نجوى إبراهيم س���ويلم أبو مغصيب من مصر 
وسكان دير البلح وموضوعها نفقة أم بتاريخ 2018/3/7م حكما قابال 
لالستئناف أمام محكمة االس���تئناف الشرعية لذلك صار تبليغك 

حسب األصول وحرر 2018/3/26م 

قا�صي دير البلح ال�صرعي
ف�صيلة ال�صيخ / اأمين خمي�ش حماد

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش����رات المس����توطنين، صباح  أمس األربعاء، 
باحات المس����جد األقصى المبارك بحراسة مشددة من 

شرطة االحتالل.
وقالت مصادر مقدس����ية، إن 217 مستوطًنا اقتحموا 
األقص����ى من جه����ة المغارب����ة منذ س����اعات الصباح، 
ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات 

تلمودية.
وأضافت المصادر، أن قوات االحتالل منعت اثنين من 
موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية، وهما: بسام عايش، 
وأنس الدباغ من دخول المسجد لمزاولة أعمالهما دون 

توضيح األسباب.

عشرات المستوطنين يقتحمون 
األقصــى بحمــاية أمنيــة
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تعلن فرقة األكابر الفنية الحائزة على الوكالة الحصرية 
إلقامة إحتفاالت » هال بالخميس« بمنتجع الش���اليهات 
الس���ياحي لصيف 2018 ع���ن البدء باس���تقبال طلبات 
الرعاي���ة المختلف���ة الخاص���ة باالحتفاالت » الماس���ية، 

الذهبية، الفضية، البرونزية .
تستقبل الطلبات حتى 2018/5/15 في مقر فرقة األكابر 
الكائن *الرمال -بجوار مرطبات كاظم-فوق البنك الوطني

من الساعة العاشرة صباًحا وحتى الخامسة مساء 
علًم���ا بأن االحتفاالت س���تقام أيام الخميس من ش���هر 

يونيو وحتى سبتمبر 2018

ملزيد من اال�ستف�سار
اأ.هبة الهندي 0599193734
اأ. رامي عبيد 0599733163

إعــالن هــام 

وأطلق���ت قناص���ة االحتالل اإلس���رائيلي، 
المتمرك���زة على الحدود الش���رقية لقطاع 
غزة، النار بغزارة على الش���هيدين مصعب 
السلول وصديقه محمد الربايعة، وكالهما 
ف���ي الثانية والعش���رين م���ن العمر قرب 
الس���لك الفاص���ل على ح���دود قرية جحر 
الدي���ك ف���ي المنطق���ة الوس���طى خالل 
مشاركتهما الس���لمية في مسيرة العودة 

الكبرى.
واعت���رف االحت���الل باحتج���ازه لجثماني 
الش���هيدين على لس���ان منسق أنشطته 
يوآف مردخاي الذي اعل���ن أن الجثمانين 
انضم���ا إلى 24 جثمانًا آخ���رى تحتجزهم 
س���لطات االحت���الل من���ذ 2014، رابط���ًا 
اعادتهما بإفراج المقاومة عن جثث جنوده 

التي تحتجزهم في قطاع غزة.
وق���ال م���ا يس���مى بوزير ح���رب االحتالل 
افيغدور ليبرمان"إنه لن يتم إعادة جثماني 
والربايع���ة، حتى  الس���لول  الش���هيدين 
يتم اعادة الجنديين ه���دار غولدن وارون 

شاؤول".

بداية احلكاية
ب���دأت الش���مس تنس���حب بخج���ل فقد 
أرهقتها صرخات المصابي���ن وبكاء ذوي 
الشهداء، تاركة المساحة لظالم الليل الذي 
سقط على أطراف غزة يوم الجمعة الماضي 
بعد أن وج���د قلوب األمه���ات الثكلى قد 
امت���أت  بالقهر وظلم المحتل، في الوقت 
الذي كانت فيه عقارب الس���اعة تمر ببطء 
أم���ام عيون والد الش���هيد محمد الربايعة 
وال���ذي ترقبه���ا بخوف وقلق ش���ديدين، 
متنظرًا عودة ابنه الذي ش���ارك في مسيرة 
العودة ولم يرجع، فقد كان دائما يجالسه 
في ذات التوقيت ليعدا معا جدول العمل 
ليوم الغ���د، ولكن الغد لم ي���أت والجدول 
طوي���ت أوراقه ألن البصمات التي اعتاد أن 

يبدأ بها قد رحلت  لأبد.
 وبقل���ب مزقت���ه آهات الحزن يق���ول والد 

الش���هيد الربايعة: "طلع وقالي رايح على 
بئر الس���بع" ليس���كت برهة ف���ي محاولة 
لحب���س دموعه الت���ي كاد أن يذرفها قبل 
أن يس���تكمل حديثه "خ���رج يوم الجمعة 
الصبح مع أهالي المنطقة الذين ش���اركوا 
في مسيرة العودة، وتأخر لبعد المغرب وما 
رجع، وس���ألنا عنه الجميع ولكن لم يعرف 

أحد عنه شيئًا"
وتاب���ع " فقدت األم���ل في العث���ور عليه 
فأبلغ���ت الصليب األحمر أن ابني طلع على 
الحدود وما رج���ع، رجعولي إياه، وفي اليوم 
التال���ي تلقيت اتصال من الصليب األحمر 
يخبرني بان ابني استشهد وأنه لن يعود 
فعنجهي���ة االحتالل تأبى أن تتوقف فقد 
قرر االحتالل احتجاز جثمانه إلى أجل غير 

محدد".
هذا القرار وقع كالصاعقة على والد الشهيد 
ووالدته التي لم يتحمل ضعف قلبها مدى 
الظلم الذي وصل له المحتل فأصيبت بأزمة 
عصبي���ة نقلت على اثرها أكثر من مرة إلى 

المستشفى لتلقي العالج.
ويضيف والد الشهيد، " محمد كان يعمل 
معي ف���ي الزراع���ة وكل ش���غلي معتمد 
عليه في جن���ي المزروعات ونقلها وبيعها 
ومتابع���ة االرض، واالن انا فقدت س���ندي 
واليد التي توفر لي الراحة،  ومن اآلن سأقف 
على رجل واحدة في عملي"، مضيفًا " كان 
دائما يحب األرض ويش���رف على زراعتها 
ورعايتها وكان يقول " بكرة حنخلي السبع 

خضرة مثل هيك يابا". 
لك���ن األرض التي أحبه���ا محمد  لم تحظ 
بمواراة جس���ده في ترابها، ولم تتنس���م 
مسك ش���هادته ، فكل الذي تعرفه أنها 
س���تكون ذكرى عطرة في وج���دان عائلة 
الش���هيد يأتون إليها ليمروا من فوق آثار 
قدميه التي ما زالت مرسومة بين األشجار .

ن�سف االأمنية
النسخة المكررة من مشهد رحيل الربايعة 
جسدتها عائلة الشهيد مصعب السلول، 

الذي وقف وال����ده بثبات تهزه رياح الفقد 
بعد ما اس����تنفد كل ق����واه في البحث عن 
اس����م ابنه في س����جالت مصابي وشهداء 

مسيرة العودة.
" اس����مه مصعب وعمره 22 عامًا ، خرج مع 
المسيرة السلمية ال يحمل معه شيئًا ولم 
يعد " هذا كل ما قاله والد الشهيد السلول 
للصليب األحمر عندما طلب منه أن يعَرف 
عن ابنه المفقود بعد أن رحلت كل االوقات 

المتوقع مجيئه فيها.
مرت الليلة التي س����بقت جواب الصليب 
كأنها خمسون عامًا، ليمسح النهار وجوهًا 
قد أذبل مالمحه����ا االنتظار، ثم جاء صوت 
رنين الهات����ف قاطع����ًا كل األمنيات بأن 
يك����ون مصعب بخير، معلن����ًا أن الغدر قد 
س����لب زهرة من ش����بان الوطن واستولى 
عليه����ا بحجة واهي����ة ال أس����اس لها من 

المنطق والصحة .
وقال الس����لول "وصيته قب����ل ما يخرج أنه 
يضل بين الناس وما يبعد عنهم حتى ما 

يصيبوه اليه����ود ، بس نصيبه انه يموت 
ش����هيد، وألن األرض كله����ا لنا ولن يهزم 
المحت����ل ارادتنا بالعودة، فال بأس ان دفن 
الش����هيد في غزة أو في األراضي المحتلة 
فه����ذه بالدنا وأرضنا المه����م أن الروح قد 
صعدت إلى بارئها وقدمت نفس����ها في 

سبيل الله والوطن".
وأك����د الس����لول، أن ابنه الش����هيد ذهب 
كبقية المشاركين في المسيرة السلمية 
وأن االحت����الل يحاول تبري����ر قتله بذرائع 
واهية، قائال: "االحت����الل يكذب ويحتجز 
جثمان ابني بتهمة أنه كان يحمل سالحًا 
وينوي تنفيذ عملية ضده، لكن هذا افتراء 
فالمسيرة كانت سلمية، وابني ال عالقة له 

بالسالح أو بأي تنظيم مسلح ".
وللم����رارة طعم أكثر لذع����ًا، فاألمنية التي 
كان يحلم بها والد الشهيد بأن يرى توأمه 
الصغير وأخ����ر العنقود واحدًا مهندس����ًا 
واألخر طبيبًا قد ذهب نصفها، فالشهيد 
مصعب هو المهندس الذي تخرج حديثًا 
من جامعات غزة، وشقيقه التوأم قد سافر 

لدراسة الطب في الخارج.
وزادت قسوة الغربة ضعفين على شقيق 
الش����هيد مصعب الذي الزمه منذ ان نفخ 
الله فيهما الروح في رحم واحد ، وسارا في 
الحياة معًا متش����ابهين في كل شئ فلم 
يفترقا عن بعضهما من قبل، لكن دراسة 
الطب أطالت المسافة بينهما، وجاء الموت 
مؤخرًا ليضم مصعب ويقطع المسافة بال 

رجعة.
ورغم الصبر الذي يبدو فيه والد الشهيد إال 
أن حرقة الحرمان من نظرة الوداع وتقبيل 
جبي����ن نجله الش����هيد قب����ل أن ينام في 
حضن األرض ما زالت مشتعلة في صدره، 
مطالبًا الجهات المس����ؤولة والمؤسس����ات 
المعنية وخاصة مؤسسات حقوق االنسان 
العربي����ة والعالمي����ة والمس����ئولين بأن ال 
يدخروا جهدًا في سبيل استعادة جثامين 

الشهداء المحتجزة .

مازال االحتالل يحتجز جثمانيهما 

الشهيدان الربايعة والسلول.. لبيا نداء األرض التي تنتظر احتضانهما

اال�ستقالل / جيهان كوارع 
ف��وق االأر�ض كانا ير�سمان م��ع اآالف اجلموع مالمح طريق 
الع��ودة اإىل تل��ك الق��رى والبل��دات الت��ي ال يعرف��ان م��ن 
مالحمه��ا �س��وى اأ�سم��اء وحكاي��ات انطبع��ت يف خميلتهما 
ب�س��وت االأجداد، وباأج�ساد ال متل��ك اإال حلمًا م�سرتكًا منا 
يف قل��وب كل الالجئ��ن، ب��اأن يع��ودا لديارهم��ا وان يكونا 

اأول م��ن ينف�ض عنه��ا غبار ظلم االحت��الل، ولكن حلمهما 
بالع��ودة تلك وئد حت��ت وابل من الر�سا���ض االإ�سرائيلي.  
فم��ع اأول قط��رة دم نزفت م��ن ال�سهيدين م�سع��ب ال�سلول 
و�سديق��ه حمم��د الربايعة على اأعتاب اجل��زء املحتل من 
وطنهما لرتوي االأر�ض التي لطاملا متنيا العودة اليها، تركا 
خلفهم��ا جزءًا اآخر من الوطن وق��ف فيه ذووهما متمنن 

اأن يع��ودا حي��ن لينعما بال��دفء حن يلتح��ف �سدراهما 
ب�س��در والديهم��ا، اأو حتى يعود جثماناهم��ا الإلقاء نظرة 
ال��وداع االأخرية عليهما والتي حرما منها بعد احتجازهما 
من قب��ل قوات االحت��الل، وما بن الع��ودة للوطن وعودة 
اجلثمان��ن حكايتان ل�سهيدين اأزهرت روحهما يف م�سريات 

العودة الكربى.

إعالن صادر عن 
بلدية بني سهيال

تعل���ن بلدي���ة بني س���هيال  لإلخ���وة المواطني���ن والمتصرفين 
والمجاورين ألرض القسيمة  رقم)9( من القطعة رقم  )216( اراضي 
بني س���هيال ارميضة شارع ابو سرور والبالغ مساحة 500القسيمة 
االجمالية  2663م2 بأنه تقدم لها المواطن اسامة عز الدين احمد 
ابو جامع من س���كان بني سهيال وسند الملكية باسم سعيد نافع 
يونس ابو جامع من ارض القسيمة المذكورة بغرض الحصول على 
اذن بناء مبنى دور ارضي مقترح مع خدمات على مس���احة القسم 
المخصص ل���ه 170م2 لكل طابق وذلك طبقا للطلب والمخططات 
المودعة لدى قس���م التخطيط والتنظي���م بالبلدية فكل من لديه 
اعتراض على الملكية او الطلب عليه ان يقدم اعتراضه لدى قسم 
التخطيط والتنظيم بالبلدية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا 

االعالن ولن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور 

عالء ر�سوان                                                 حماد الرقب                
الق�سم القانوين                                         رئي�ض البلدية    

                              

رام الله/ االستقالل:
يواصل األس���رى اإلداريون في السجون اإلس���رائيلية مقاطعة المحاكم اإلدارية بشكل 
كام���ل لليوم ال� 50، كخطوة احتجاجية على اس���تمرار فرض االعتق���ال االداري ضدهم، 

وارتفاع أعداد األسرى االداريين مؤخًرا.
وهددت إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية األسرى اإلداريين، بإجبارهم على المثول أمام 

محاكمها العنصرية، بالقوة، وقمع إضرابهم ومقاطعتهم.
وأعلن األس���رى االداريون عن خطوات احتجاجية رفًض���ا لالعتقال االداري ضدهم والتي 

ا من الخامس عشر من فبراير الماضي. بدأت من خالل مقاطعة المحاكم االدارية بدًء
وطالبوا في وقٍت سابق، برفع ملف االعتقال اإلداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك 

على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
ُيش���ار إلى أن قرابة 6500 أسير وأسيرة محتجزون لدى االحتالل، موزعين على 22 سجًنا 
ومعتقاًل ومركز توقيف، من بينهم 62 أس���يرة، و350 طفاًل قاصًرا، و11 نائًبا منتخًبا في 
المجلس التش���ريعي. وُيذكر أن عدد األسرى اإلداريين وفق نادي األسير، وصل إلى نحو 
)450( معتقاًل، غالبيته���م أعيد اعتقالهم إدارًيا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع 

سنوات اعتقاله اإلداري أكثر من )14 عاًما(.
وأوامر االعتقال اإلداري خالل الس���نوات الثالث األخي���رة كانت )1248( في العام 2015، 

وفي العام 2016 وصلت إلى )1742( أمًرا، وفي عام 2017 وصلت إلى )1060(.

األسرى اإلداريـون يقاطعون 
محاكم االحتالل لليوم الـ50

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية   
 وزارة احلكم املحلي
 بلدينة بني �سهيال
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من الساعة العاشرة صباًحا وحتى الخامسة مساء 
علًم���ا بأن االحتفاالت س���تقام أيام الخميس من ش���هر 

يونيو وحتى سبتمبر 2018

ملزيد من اال�ستف�سار
اأ.هبة الهندي 0599193734
اأ. رامي عبيد 0599733163

إعــالن هــام 

وأطلق���ت قناص���ة االحتالل اإلس���رائيلي، 
المتمرك���زة على الحدود الش���رقية لقطاع 
غزة، النار بغزارة على الش���هيدين مصعب 
السلول وصديقه محمد الربايعة، وكالهما 
ف���ي الثانية والعش���رين م���ن العمر قرب 
الس���لك الفاص���ل على ح���دود قرية جحر 
الدي���ك ف���ي المنطق���ة الوس���طى خالل 
مشاركتهما الس���لمية في مسيرة العودة 

الكبرى.
واعت���رف االحت���الل باحتج���ازه لجثماني 
الش���هيدين على لس���ان منسق أنشطته 
يوآف مردخاي الذي اعل���ن أن الجثمانين 
انضم���ا إلى 24 جثمانًا آخ���رى تحتجزهم 
س���لطات االحت���الل من���ذ 2014، رابط���ًا 
اعادتهما بإفراج المقاومة عن جثث جنوده 

التي تحتجزهم في قطاع غزة.
وق���ال م���ا يس���مى بوزير ح���رب االحتالل 
افيغدور ليبرمان"إنه لن يتم إعادة جثماني 
والربايع���ة، حتى  الس���لول  الش���هيدين 
يتم اعادة الجنديين ه���دار غولدن وارون 

شاؤول".

بداية احلكاية
ب���دأت الش���مس تنس���حب بخج���ل فقد 
أرهقتها صرخات المصابي���ن وبكاء ذوي 
الشهداء، تاركة المساحة لظالم الليل الذي 
سقط على أطراف غزة يوم الجمعة الماضي 
بعد أن وج���د قلوب األمه���ات الثكلى قد 
امت���أت  بالقهر وظلم المحتل، في الوقت 
الذي كانت فيه عقارب الس���اعة تمر ببطء 
أم���ام عيون والد الش���هيد محمد الربايعة 
وال���ذي ترقبه���ا بخوف وقلق ش���ديدين، 
متنظرًا عودة ابنه الذي ش���ارك في مسيرة 
العودة ولم يرجع، فقد كان دائما يجالسه 
في ذات التوقيت ليعدا معا جدول العمل 
ليوم الغ���د، ولكن الغد لم ي���أت والجدول 
طوي���ت أوراقه ألن البصمات التي اعتاد أن 

يبدأ بها قد رحلت  لأبد.
 وبقل���ب مزقت���ه آهات الحزن يق���ول والد 

الش���هيد الربايعة: "طلع وقالي رايح على 
بئر الس���بع" ليس���كت برهة ف���ي محاولة 
لحب���س دموعه الت���ي كاد أن يذرفها قبل 
أن يس���تكمل حديثه "خ���رج يوم الجمعة 
الصبح مع أهالي المنطقة الذين ش���اركوا 
في مسيرة العودة، وتأخر لبعد المغرب وما 
رجع، وس���ألنا عنه الجميع ولكن لم يعرف 

أحد عنه شيئًا"
وتاب���ع " فقدت األم���ل في العث���ور عليه 
فأبلغ���ت الصليب األحمر أن ابني طلع على 
الحدود وما رج���ع، رجعولي إياه، وفي اليوم 
التال���ي تلقيت اتصال من الصليب األحمر 
يخبرني بان ابني استشهد وأنه لن يعود 
فعنجهي���ة االحتالل تأبى أن تتوقف فقد 
قرر االحتالل احتجاز جثمانه إلى أجل غير 

محدد".
هذا القرار وقع كالصاعقة على والد الشهيد 
ووالدته التي لم يتحمل ضعف قلبها مدى 
الظلم الذي وصل له المحتل فأصيبت بأزمة 
عصبي���ة نقلت على اثرها أكثر من مرة إلى 

المستشفى لتلقي العالج.
ويضيف والد الشهيد، " محمد كان يعمل 
معي ف���ي الزراع���ة وكل ش���غلي معتمد 
عليه في جن���ي المزروعات ونقلها وبيعها 
ومتابع���ة االرض، واالن انا فقدت س���ندي 
واليد التي توفر لي الراحة،  ومن اآلن سأقف 
على رجل واحدة في عملي"، مضيفًا " كان 
دائما يحب األرض ويش���رف على زراعتها 
ورعايتها وكان يقول " بكرة حنخلي السبع 

خضرة مثل هيك يابا". 
لك���ن األرض التي أحبه���ا محمد  لم تحظ 
بمواراة جس���ده في ترابها، ولم تتنس���م 
مسك ش���هادته ، فكل الذي تعرفه أنها 
س���تكون ذكرى عطرة في وج���دان عائلة 
الش���هيد يأتون إليها ليمروا من فوق آثار 
قدميه التي ما زالت مرسومة بين األشجار .

ن�سف االأمنية
النسخة المكررة من مشهد رحيل الربايعة 
جسدتها عائلة الشهيد مصعب السلول، 

الذي وقف وال����ده بثبات تهزه رياح الفقد 
بعد ما اس����تنفد كل ق����واه في البحث عن 
اس����م ابنه في س����جالت مصابي وشهداء 

مسيرة العودة.
" اس����مه مصعب وعمره 22 عامًا ، خرج مع 
المسيرة السلمية ال يحمل معه شيئًا ولم 
يعد " هذا كل ما قاله والد الشهيد السلول 
للصليب األحمر عندما طلب منه أن يعَرف 
عن ابنه المفقود بعد أن رحلت كل االوقات 

المتوقع مجيئه فيها.
مرت الليلة التي س����بقت جواب الصليب 
كأنها خمسون عامًا، ليمسح النهار وجوهًا 
قد أذبل مالمحه����ا االنتظار، ثم جاء صوت 
رنين الهات����ف قاطع����ًا كل األمنيات بأن 
يك����ون مصعب بخير، معلن����ًا أن الغدر قد 
س����لب زهرة من ش����بان الوطن واستولى 
عليه����ا بحجة واهي����ة ال أس����اس لها من 

المنطق والصحة .
وقال الس����لول "وصيته قب����ل ما يخرج أنه 
يضل بين الناس وما يبعد عنهم حتى ما 

يصيبوه اليه����ود ، بس نصيبه انه يموت 
ش����هيد، وألن األرض كله����ا لنا ولن يهزم 
المحت����ل ارادتنا بالعودة، فال بأس ان دفن 
الش����هيد في غزة أو في األراضي المحتلة 
فه����ذه بالدنا وأرضنا المه����م أن الروح قد 
صعدت إلى بارئها وقدمت نفس����ها في 

سبيل الله والوطن".
وأك����د الس����لول، أن ابنه الش����هيد ذهب 
كبقية المشاركين في المسيرة السلمية 
وأن االحت����الل يحاول تبري����ر قتله بذرائع 
واهية، قائال: "االحت����الل يكذب ويحتجز 
جثمان ابني بتهمة أنه كان يحمل سالحًا 
وينوي تنفيذ عملية ضده، لكن هذا افتراء 
فالمسيرة كانت سلمية، وابني ال عالقة له 

بالسالح أو بأي تنظيم مسلح ".
وللم����رارة طعم أكثر لذع����ًا، فاألمنية التي 
كان يحلم بها والد الشهيد بأن يرى توأمه 
الصغير وأخ����ر العنقود واحدًا مهندس����ًا 
واألخر طبيبًا قد ذهب نصفها، فالشهيد 
مصعب هو المهندس الذي تخرج حديثًا 
من جامعات غزة، وشقيقه التوأم قد سافر 

لدراسة الطب في الخارج.
وزادت قسوة الغربة ضعفين على شقيق 
الش����هيد مصعب الذي الزمه منذ ان نفخ 
الله فيهما الروح في رحم واحد ، وسارا في 
الحياة معًا متش����ابهين في كل شئ فلم 
يفترقا عن بعضهما من قبل، لكن دراسة 
الطب أطالت المسافة بينهما، وجاء الموت 
مؤخرًا ليضم مصعب ويقطع المسافة بال 

رجعة.
ورغم الصبر الذي يبدو فيه والد الشهيد إال 
أن حرقة الحرمان من نظرة الوداع وتقبيل 
جبي����ن نجله الش����هيد قب����ل أن ينام في 
حضن األرض ما زالت مشتعلة في صدره، 
مطالبًا الجهات المس����ؤولة والمؤسس����ات 
المعنية وخاصة مؤسسات حقوق االنسان 
العربي����ة والعالمي����ة والمس����ئولين بأن ال 
يدخروا جهدًا في سبيل استعادة جثامين 

الشهداء المحتجزة .

مازال االحتالل يحتجز جثمانيهما 

الشهيدان الربايعة والسلول.. لبيا نداء األرض التي تنتظر احتضانهما

اال�ستقالل / جيهان كوارع 
ف��وق االأر�ض كانا ير�سمان م��ع اآالف اجلموع مالمح طريق 
الع��ودة اإىل تل��ك الق��رى والبل��دات الت��ي ال يعرف��ان م��ن 
مالحمه��ا �س��وى اأ�سم��اء وحكاي��ات انطبع��ت يف خميلتهما 
ب�س��وت االأجداد، وباأج�ساد ال متل��ك اإال حلمًا م�سرتكًا منا 
يف قل��وب كل الالجئ��ن، ب��اأن يع��ودا لديارهم��ا وان يكونا 

اأول م��ن ينف�ض عنه��ا غبار ظلم االحت��الل، ولكن حلمهما 
بالع��ودة تلك وئد حت��ت وابل من الر�سا���ض االإ�سرائيلي.  
فم��ع اأول قط��رة دم نزفت م��ن ال�سهيدين م�سع��ب ال�سلول 
و�سديق��ه حمم��د الربايعة على اأعتاب اجل��زء املحتل من 
وطنهما لرتوي االأر�ض التي لطاملا متنيا العودة اليها، تركا 
خلفهم��ا جزءًا اآخر من الوطن وق��ف فيه ذووهما متمنن 

اأن يع��ودا حي��ن لينعما بال��دفء حن يلتح��ف �سدراهما 
ب�س��در والديهم��ا، اأو حتى يعود جثماناهم��ا الإلقاء نظرة 
ال��وداع االأخرية عليهما والتي حرما منها بعد احتجازهما 
من قب��ل قوات االحت��الل، وما بن الع��ودة للوطن وعودة 
اجلثمان��ن حكايتان ل�سهيدين اأزهرت روحهما يف م�سريات 

العودة الكربى.

إعالن صادر عن 
بلدية بني سهيال

تعل���ن بلدي���ة بني س���هيال  لإلخ���وة المواطني���ن والمتصرفين 
والمجاورين ألرض القسيمة  رقم)9( من القطعة رقم  )216( اراضي 
بني س���هيال ارميضة شارع ابو سرور والبالغ مساحة 500القسيمة 
االجمالية  2663م2 بأنه تقدم لها المواطن اسامة عز الدين احمد 
ابو جامع من س���كان بني سهيال وسند الملكية باسم سعيد نافع 
يونس ابو جامع من ارض القسيمة المذكورة بغرض الحصول على 
اذن بناء مبنى دور ارضي مقترح مع خدمات على مس���احة القسم 
المخصص ل���ه 170م2 لكل طابق وذلك طبقا للطلب والمخططات 
المودعة لدى قس���م التخطيط والتنظي���م بالبلدية فكل من لديه 
اعتراض على الملكية او الطلب عليه ان يقدم اعتراضه لدى قسم 
التخطيط والتنظيم بالبلدية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا 

االعالن ولن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور 

عالء ر�سوان                                                 حماد الرقب                
الق�سم القانوين                                         رئي�ض البلدية    

                              

رام الله/ االستقالل:
يواصل األس���رى اإلداريون في السجون اإلس���رائيلية مقاطعة المحاكم اإلدارية بشكل 
كام���ل لليوم ال� 50، كخطوة احتجاجية على اس���تمرار فرض االعتق���ال االداري ضدهم، 

وارتفاع أعداد األسرى االداريين مؤخًرا.
وهددت إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية األسرى اإلداريين، بإجبارهم على المثول أمام 

محاكمها العنصرية، بالقوة، وقمع إضرابهم ومقاطعتهم.
وأعلن األس���رى االداريون عن خطوات احتجاجية رفًض���ا لالعتقال االداري ضدهم والتي 

ا من الخامس عشر من فبراير الماضي. بدأت من خالل مقاطعة المحاكم االدارية بدًء
وطالبوا في وقٍت سابق، برفع ملف االعتقال اإلداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك 

على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
ُيش���ار إلى أن قرابة 6500 أسير وأسيرة محتجزون لدى االحتالل، موزعين على 22 سجًنا 
ومعتقاًل ومركز توقيف، من بينهم 62 أس���يرة، و350 طفاًل قاصًرا، و11 نائًبا منتخًبا في 
المجلس التش���ريعي. وُيذكر أن عدد األسرى اإلداريين وفق نادي األسير، وصل إلى نحو 
)450( معتقاًل، غالبيته���م أعيد اعتقالهم إدارًيا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع 

سنوات اعتقاله اإلداري أكثر من )14 عاًما(.
وأوامر االعتقال اإلداري خالل الس���نوات الثالث األخي���رة كانت )1248( في العام 2015، 

وفي العام 2016 وصلت إلى )1742( أمًرا، وفي عام 2017 وصلت إلى )1060(.

األسرى اإلداريـون يقاطعون 
محاكم االحتالل لليوم الـ50

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية   
 وزارة احلكم املحلي
 بلدينة بني �سهيال
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أعلن أنا المواطن / معتصم شفيق محمد الطاللقة/.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400166955( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / نداء يونس رمضان زايد./.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800336570( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / دعاء عادل حسن عقل /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400160768( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / غسان أحمد جابر النجار /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800260424( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / شادي توفيق جبر محمد الحاج./.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900636879( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / نبيل عبد الكريم محمد داود /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900315011( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

2الخميس     رجب         هـ   أبريل         م 2 22    2222 2 2 2

ع الوجع 
معروف الطيب

أقدارهم كبيس���ة.. وحساباتهم بس���يطة.. خرجوا ؛ ليحرقوا 
سبعة عقود من الزيف والتزييف، األجنبي ذو اللكنة الغريبة 
بذل قصارى جهده خاللها بعمل دؤوب لحشد مباركة عصابات 
الدني���ا وبلطجية األم���م ومصاصي دماء الش���عوب.. وليجند 
ش���هود الزور من ذوي القربى.. ولكن في لحظة واحدة احترق 
كل ش���يء..: نحن هنا إذن أنت لص.. بهذه البساطة.. علٌم في 
اليد وبوصلة تش���ير إلى هناك.. هنال���ك حقي.. كانت كافية 
لطقوس الرصاص.. ألع���اب المذبحة.. في لحظة واحدة وقف 
العالم أمام الحقيقة.. هاهنا المذبح اليهودي الذي طالما أخفاه 
الحكماء بهالة من األساطير والتكذيب والهولوكوست.. دمنا 
ورصاصهم.. حقنا وعصاباتهم يا كل العالم الهولوكوس���ت 
الحقيق���ي بالصوت والص���ورة.. هتاف وعل���م مقابل رصاص 

وقناص.. ال أقنعة اليوم وال مجال لعمليات التجميل.
ال تهمن���ي الحس���ابات والغوص في عمق االس���تراتيجيا 
والتكتيك وفت���اوى األجندات الخاصة، وتش���ويه النوايا، 
وكل الهرطقات.. صدقًا تكاد تكون الخطوة األصوب باتجاه 
ده يخرج  انت���زاع الحق، ال وكالء لل���دم، صاحب الدم وس���يِّ
بنفس���ه ويطالب به ويدفع الفات���ورة طواعية وعن رضى، 
الصف األول يتلقى الرصاص يتبعه الصف الثاني والثالث 
وإلى ما ال نهاية.. وال ش���يء يوقف هذا الس���يل البش���ري 
اله���ادر،.. نعم فهمناها: ال أحد يحك جلدنا س���وى ظفرنا.. 
ا نجحت في   الش���رعية الدولية التي يأمل بها نفر منَّ

َّ
ولو أن

تحقيق العدالة يومًا ألح���د لتأملنا فيها الخير، ولجعلناها 
ُت على  مرجعي���ة لنا.. ولكنها محافل اس���تمرأت الظلم ُتربِّ

كتِف الطاغوت، وتسحق الضعيف حتى آخر جراحاتِه.
لم يكن في حسابات اللصوص أن يصل الفلسطيني لهذه 
اللحظة وأن يتجرأ على اتخاذ هكذا قرار فالموت المتربع في 
الطرقات، لم يعد مخيفًا نجادله ويجادلنا ونعلن أسماءنا في 
حضرته،مستبس���لين في الحضور، وإنعاش ذاكرة الصغار 
التي ظنت »جولدا« أنهم ينسون بعدما يموت الكبار،خرجنا 
بصدورن���ا العارية من كل ش���يء إال من اليقي���ن بأحقيتنا 
ومظلوميتنا، ولم نخرج بطرًا، وال لنهِب حقوق غيرنا، فلجدنا 
بي���ت هناك وبيدر قمح وبئر ماء، خرجنا مش���رعين حناجرنا 
نحتضن الرص���اص، وهو ينتقى الش���هداء الذين ينوبون 
بجراحهم عن أمة بأكملها غش���يها من العجز ما غش���يها، 
والزالت تبص���ق انخذاالتها ف���ي وجوهنا لي���ل نهار، كما 
طالعنا محمد بن س���لمان يعلن ب���أن لليهود حقًا في دولة. 
اآلن تحدي���دًا يؤكدون على انحيازهم مع كل ش���يء إال مع 
دمن���ا، لن ينجح جه���دك يا يهوذا، ولن يصلب المس���يح.. 
حاولوا أن يزيلوا ذكره ولكن عبثًا تآمروا، وحش���روه في زاوية 
المعبد ولكنه س���طع من جديد« وما قتلوه يقينًا«.. أمس���ت 
السماء له وطن، وعشاقه مألوا الدنيا.. هكذا دأبهم في كل 
مؤامراتهم منذ فجر البشرية وال يتعلمون الدرس.. يحاولون 
ة. أما  أن يكتموا صوت الحق. والحق باق يس���طع بفجر الحريَّ
يهوذا الملعون الذي يساندهم في بناء دولتهم فسينفق 

كل شيء وسيحترق بنارهم فوق الصليب.
س���ألت طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها لم���اذا أنت هنا؟. 
َف فيه���ا: جئت ألحصل على حقي  أجابتن���ي بتلقائية ال تكلَّ
في العودة. طفرت دمعتي واقشعرَّ بدني. ورغم أنفي انساب 
لذاكرتي ما قرأته من مذكرات »جولدا« وهي في ذات الس���ن 
تقريبًا ت���دور على الخيم في الجيتو، وفي يدها علبة معدنية 
وتقول لهم: »أعطوني قرش���ًا؛ لنبني دولة لليهود«. اآلن نضع 
 على 

ُّ
أقدامنا على المسار، نحمل دمنا، ونصرخ« يا وحدنا« نعض

منا في  الجراح بالنواجذ، وال تنطلي علينا أية أسطورة، فقد حطَّ
االنتفاضة األولى أس���طورة الجيش الذي ال يقهر عندما أجبره 
أطفال الحجارة على النزول )لعبة( في الش���وارع. واليوم نحطم 
أس���طورًة جديدة : أن هذه البالد مليئة بما يخيف وقد أثبتنا 

ها فارغة في الشكل والمضمون. ًا أنَّ
عمليَّ

سيد الدم

إذ اعتقل���ت األجهزة ع���ددًا كبيرًا م���ن المواطنين، منهم 20 
معتقال بمحافظ���ة الخليل، و12معتقال في مدين���ة رام الله،  
وف���ي جنين وطوباس 13 معتق���ال، ومعتقلون في بيت لحم، 
أما بس���لفيت بلغت االعتقاالت نح���و  5 معتقلين، وبطولكرم 
بلغ���ت االعتقاالت ما يق���ارب 13 معتق���ال، ووصلت بنابلس 
ل�10معتقلين، وبقلقيلية نحو 8، أما بالعاصمة القدس فبلغت 
نح���و 9، تحت حج���ج ومبررات واهية، ضارب���ة بعرض الحائط 
المواثيق واألعراف الدولية التي تنص على حمايتهم.  ونظم 
أهالي المعتقلين السياس���يين في الضفة الغربية المحتلة، 
أمس األربعاء، وقفة أمام مقر المقاطعة بمدينة رام الله وسط 
الضفة الغربي���ة المحتلة، مطالبين رئيس الس���لطة محمود 

عباس باإلفراج عن أبنائهم.
ومنعت األجهزة األمنية األهالي من الوقفة أمام مقر المقاطعة، 
كما منع الصحفيون من التصوير، ما حدا بهم إلى نقل االعتصام 
إلى ميدان المنارة وسط المدينة، وكانت في وقت سابق منعتهم 
وقمعتهم أثناء الوقفات واالعتصامات عدا عن إغالق إدارة موقع 
"فيس���بوك" مؤخرا الصفحة الخاصة بهم، و المختصة بمتابعة 
أخبار المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية .

ووجه األهالي رس���الة إلى رئيس الس���لطة مطالبين باإلفراج عن 
أبنائهم، بعد حمل���ة اعتقاالت واس���تدعاءات نفذتها مختلف 

األجهزة األمنية في محافظات الضفة المحتلة.
ورفض األهالي اعتقال أبنائهم، السيما أن جميعهم أسرى 
محررون من س����جون االحتالل أمضى الكثير منهم ما يزيد 
على عش����رة أعوام. قالت اللجنة في وقت سابق إن األجهزة 
األمنية التابعة للسلطة الفلس����طينية في الضفة الغربية 
نف����ذت 454 اعتداء على المواطنين خ����الل مارس الماضي، 
تركزت بش����كل كبي����ر بعد خطاب رئيس الس����لطة محمود 
عباس الذي اتهم فيه حركة حماس بالوقوف خلف تفجير 

موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله في غزة. 

تعزز التن�سيق الأمني
وأكد مس���ؤول المكت���ب اإلعالمي لحركة الجهاد اإلس���المي في 
فلسطين داود شهاب أن استمرار االعتقاالت السياسية في ظل 
وحدة الشعب الفلسطيني في ميدان المواجهة مع االحتالل، يعزز 
من قناعة الشعب بأن األجهزة األمنية تتماشى في سياساتها 
مع االحتالل وتصر على اس���تمرار التنسيق األمني معه. ووصف 
ش���هاب في حديثه ل�"االستقالل" االعتقال السياسي بالجريمة 
الوطنية القانونية، مش���ددًا  على أن أي جهاز يمارس االعتقال 
يضع نفسه في مواجهة مع االجماع الوطني ومع القانون الثوري 

الذي يمنع أي شكل من أشكال التعاون مع العدو. 
وش���دد على أن االعتقاالت السياس���ية التي تق���وم بها أجهزة 
الس���لطة، تهدف إلجه���اض أي محاولة فلس���طينية لتصعيد 
فتيل االنتفاضة المش���تعل منذ أعوام ضد االحتالل المس���تمر 

بانتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني. 
وحذر من اس���تمرار خدمة مصالح االحتالل من خالل االس���تمرار 
في سياسة االعتقاالت التعسفية التي تأتي دون تهم أو مسوغ 
قانون���ي، مطالبا بإطالق س���راح كافة المعتقلي���ن والتوقف عن 

مالحقة أي فلسطيني لدواٍع سياسية. 

 اعتقالت م�سبوهة
بدوره، أكد نائب رئي���س لجنة الحريات بالضفة المحتلة خليل 
عساف، أن االعتقاالت السياسية التي تقوم بها أجهزة السلطة، 
غي���ر مقبولة ومش���بوهة إذ تخال���ف القانون، و ال تخدم س���وى 

االحتالل اإلسرائيلي.
وش���دد عساف ل�" االستقالل "على أن عددًا من المعتقلين صدر 
بحقهم قرار باإلف���راج ، إال أن األجهزة األمنية تواصل اعتقالهم 
و ترفض اطالق س���راحهم دون مسوغ قانوني، األمر الذي يجعل 
المؤسس���ات الحقوقية تطال���ب بمالحقة من يخال���ف القانون 
وفق مبرراته الش���خصية، والمطالبة بمراجعة المس���ؤولين عن 

االعتق���االت. ولفت الى أن عددًا م���ن المعتقلين يتم اعتقالهم 
أكثر من مرة على فترات قريب���ة، يتعرضون لتحقيق قاس، كما 
يتعرضون  لإلهانة والضرب والش���تائم و ش���تى ألوان العذاب، 
الفتا أن من يدلى بش���هادته ضد األجهزة األمنية يتم مالحقته 
ومحاس���بته على ذلك.   وأوضح أن تس���ويق أجهزة السلطة أن 
اعتقالها يأتي تحت شعار الحفاظ على األمن وحماية المواطنين 
من التعرض لضرر من قبل االحتالل اإلس���رائيلي، مبررات واهية 

وغير منطقية وال تنطلي على أحد .

حملة م�سعورة 
و من جانبه، اس���تنكر القيادي في حرك���ة حماس وصفي قبها  
بأشد العبارات تواصل االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية، 
مبديًا عتبه على فصائل منظم���ة التحرير التي لم تعلن موقفا 
م���ن ذلك وقال قبها في تصريح صحفي أمس : " إن االعتقاالت 
الشاملة التي طالت العش���رات، هي حملة مسعورة وتعسفية 
تهدد الس���لم األهلي الفلسطيني وتدفع الساحة الفلسطينية 
إلى المزيد من االحتقان والتوتر. و أضاف: " هذه الحملة مستمرة 
ف���ي ظل صمت وخ���رس التنظيمات والفصائل والمؤسس���ات 
والتش���ريعي تجاه م���ا يجري، حيث يطعن الش���باب ويذبحون 
بس���كين التنس���يق األمني واالعتقال السياس���ي، الذي طالب 
المجلس المركزي ومنذ أكثر من ثالثة أعوام بوقفه، بعد التأكيد 
على ذلك في اجتماع المجل���س الوطني في دورته األخيرة منذ 

شهور قليلة" . 
و تاب���ع: " أقول وبملء الفم إنه آن األوان لهذه الفصائل وخاصة 
فصائل منظمة التحرير الفلس���طينية، ب���أن تخرج عن صمتها 
وتتصدى لالس���تبداد والقهر الذي تعيش���ه الضفة المحتلة، 
كما ومطلوب من عضو المجلس التش���ريعي الدكتور مصطفي 
البرغوثي بصفت���ه رئيس لجنة الحري���ات المنبثقة عن اتفاق 

المصالحة أن يبادر فورا ويدعو لعقد اجتماع لجنة الحريات" . 

تأكيد على استمرار نهج التنسيق األمني 

  اعتقاالت السلطة بالضفة..
 تكميــم لألفــواه السياسيــة 

غزة/ �سماح املبحوح : 
�سعدت اأجهزة اأمن ال�سلطة الفل�سطينية اعتقالتها بحق العديد من 
النا�سطني بف�سائل املقاومة بال�سفة الغربية و اأ�سرى حمررين، من 
خالل اقتحام منازلهم واعتقالهم وتعذيبهم يف �سجونها، دون م�سوغ 
قان��وين لكل ما تفعله بحقه��م، مما يعزز من القناعة ب��اأن الأجهزة 

الأمني��ة تتما�س��ى يف �سيا�ساتها م��ع الحتالل وت�سر عل��ى ا�ستمرار 
التن�سيق الأمن��ي معه. وطالت اعتقالت اأجه��زة املخابرات العامة 
التابع��ة لل�سلط��ة الفل�سطيني��ة بال�سف��ة الغربي��ة، كاف��ة الفئ��ات 
العمري��ة ونا�سطني يف ف�سائل املقاوم��ة واأ�سرى حمررين وخريجني 

وطلبة جامعيني وغريهم.
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رام الله/ االستقالل:
أظهرت معطيات تقرير نش���رته صحيفة 
العربي الجديد، أمس األربعاء، أن اليمن هي 
األغلى عربيا في أسعار الوقود ب� 1.41 دوالر 

أمريكي للتر الواحد.
لك���ن، ألن التقري���ر ل���م يأخذ فلس���طين، 
فإن س���عر ليتر الوقود المباع في الس���وق 
الفلس���طيني أعلى من اليمن، إذ يبلغ وفق 
أس���عار أبريل الجاري، نحو 6.10 ش���واكل 

)1.74 دوالر(.
بذلك، تتصدر فلسطين الدول العربية في 
أسعار البنزين المباعة في السوق المحلية، 
رغ���م أن الح���د األدنى لألجور في الس���وق 

المحلية ال يتجاوز 420 دوالرا.
ومن���ذ انط���الق العام 2018 س���ارعت دول 
عربية ع���دة نحو زيادة أس���عار الوقود بها 
خاصة البنزين ف���ي محاولة منها لتغطية 
جزء من عجز الموازنة العامة أو تحت ضغوط 

وإمالءات صندوق النقد الدولي.

وجاءت في مقدمة هذه الدول الس���عودية 
التي رفعت أس���عار البنزين بنسبة %127 
بداية ش���هر يناي���ر الماض���ي، كما رفعت 
 م���ن األردن والبحرين وتونس والجزائر 

ٌّ
كل

والمغرب أس���عار المحروق���ات خالل العام 
الجاري.

كذلك، رفع���ت مصر أس���عار الوقود ثالث 
م���رات من���ذ الع���ام 2014، وم���ن المتوقع 

زيادتها خالل الفترة المقبلة.
وفي فلس���طين، فإن أسعار الوقود المباعة 
في الس���وق المحلية، تأتي وفق األس���عار 
المباعة في الس���وق اإلسرائيلية وتطورات 

األسعار عليها.
وأقدمت دولة قطر على خفض سعر البنزين 

لشهر إبريل/ نيسان الجاري.
أما الدول التي بقيت أسعارها ثابتة للشهر 
الجاري، بين البلدان التي يتناولها التقرير، 
فعددها 10، وهي اإلمارات وس���لطنة ُعمان 
والس���عودية والبحري���ن والكويت والعراق 

ومصر واليمن وليبيا وسورية.
لكن األس���عار ش���هدت ارتفاع���ًا بقرارات 
رس���مية في 5 دول، ه���ي الجزائر وتونس 

والمغرب ولبنان واألردن.
ويتبّي���ن أن س���عر الليتر ف���ي ليبيا هو 
األرخص بين الست عشرة دولة المعنية، 
إذ بلغ 16 س���نتًا فقط مدعومًا من الدولة، 
تليها مصر ب�28 س���نتًا، ث���م الكويت 34 
س���نتًا، فالجزائر 37 س���نتًا، ث���م قطر 49 
س���نتًا، وكل هذه ال���دول ال يتجاوز فيها 
س���عر اللتر نصف دوالر، أي 50 سنتًا في 

أقصى حاالته.
أما الدول التي يراوح فيها س���عر اللتر بين 
50 سنتًا ودوالر واحد، فهي تضم: البحرين 
ب�53 س���نتًا للتر الواحد، تليها السعودية 
54 س���نتًا، وُعمان 56 سنتًا، وسورية 0.63 
سنتًا، واإلمارات 63 سنتًا، فتونس 77 سنتًا، 
واألردن 80 سنتًا، والعراق 84 سنتًا، ولبنان 

87 سنتًا.

أسعار البنزين في فلسطين األعلى عربيا

رام الله/ االستقالل:
أف���اد الجهاز المرك���زي لإلحصاء 
الفلس���طيني بأن الرقم القياسي 
لكمي���ات اإلنت���اج الصناعي في 
مقداره  انخفاًضا  فلسطين سجل 
1.03% خالل شباط 2018 مقارنة 

بشهر كانون الثاني 2018.
وأوض���ح اإلحصاء ف���ي بيان وصل 
"االستقالل" أمس األربعاء أن الرقم 
القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي 
خ���الل   100.34 إل���ى  انخف���ض 
ش���باط 2018 مقارنة ب���� 101.38 
خالل كانون الثاني 2018 )ش���هر 
األساس كانون أول 2015 = 100(.

إم���دادات  أنش���طة  أن  وبي���ن 
وتكييف  والبخار  والغاز  الكهرباء 
مقداره  انخفاًضا  الهواء س���جلت 
20.05%، والتي تشكل أهميتها 
النس���بية 11.98% م���ن إجمالي 

أنشطة الصناعة.
التعدين  أنش���طة  س���جلت  كما 
انخفاًضا  المحاج���ر  واس���تغالل 
مقداره 18.41%، والتي تش���كل 
من   %4.06 النس���بية  أهميتها 

إجمالي أنشطة الصناعة.
أنش���طة  س���جلت  حي���ن،  ف���ي 
ارتفاًعا  التحويلي���ة  الصناع���ات 
نس���بته 2.06% خ���الل ش���باط 
2018 مقارنة بالش���هر الس���ابق، 

والتي تش���كل أهميتها النسبية 
أنش���طة  م���ن إجمالي   %83.19

الصناعة.
أنش���طة  أن  اإلحص���اء  وأظه���ر 
المياه والصرف الصحي  إمدادات 
ومعالجته���ا  النفاي���ات  وإدارة 
س���جلت ارتفاًعا نسبته %1.32، 
والتي تش���كل أهميتها النسبية 
0.78% م���ن إجمال���ي أنش���طة 

الصناعة.
أما على صعيد األنشطة الفرعية، 
والت���ي له���ا تأثير نس���بي كبير 

على مجمل الرقم القياس���ي، فقد 
الصناعات  أنشطة  بعض  سجلت 
التحويلي���ة ارتفاًعا خالل ش���باط 
2018 مقارنة بشهر كانون الثاني 

.2018
وأهم ه���ذه الصناع���ات، صناعة 
منتجات المعادن المش���كلة عدا 
الماكن���ات والمع���دات، صناع���ة 
األساسية  الصيدالنية  المنتجات 
ومستحضراتها، صناعة المالبس، 
صناعة األثاث، صناعة المنتجات 
التبغ،  منتجات  الغذائية، صناعة 

وصناعة المشروبات.
م���ن ناحي���ة أخرى، س���جل الرقم 
اإلنت���اج  لكمي���ات  القياس���ي 
الصناع���ي انخفاًض���ا في بعض 
أنشطة الصناعات التحويلية منها 
صناعة منتجات المعادن الالفلزية 
األخرى، صناعة ال���ورق ومنتجات 
الكيماوي���ات  صناع���ة  ال���ورق، 
نش���اط  الكيميائية،  والمنتجات 
وس���ائط  واستنس���اخ  الطباع���ة 
وصناع���ة  المس���جلة،  اإلع���الم 

منتجات المطاط واللدائن.

رام الله/ االستقالل:
قدم البنك اإلسالمي الفلسطيني وضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية 
للع���ام 2018 مس���اعدات لعدد م���ن الجامعات والمؤسس���ات والمعاهد 
التعليمية، والتي ساهم من خاللها في توفير بيئة تعليمية مالئمة للفئة 
المستهدفة، حيث يأتي الدعم ضمن سياسة البنك في االهتمام بشكل 

خاص بقطاع التعليم.
وقال بيان قاس���م مدير عام البنك اإلس���المي الفلس���طيني إن االهتمام 
بالتعليم ه���و قرار اس���تراتيجي اتخذه البنك خالل الس���نوات الماضية 
وخصص له ما يزيد عن 45% من ميزانية مس���ئوليته المجتمعية، مؤكدا 
أن الدعم المقدم يش���مل رعاية أيام دراسية وتوفير احتياجات المدارس 
المستهدفة من إصالح وترميم وإعادة تأهيل لمرافقها األساسية إضافة 
إلى التبرع بأجهزة حاس���وب وشاش���ات عرض وأثاث من مقتنيات البنك، 
مش���يرا إلى أن البنك في هذه المرحلة استهدف المدارس التابعة لوكالة 
الغوث خاص���ة في قطاع غزة والم���دارس الحكومية األش���د احتياجا في 
الضفة الغربية مثل مدرس���ة الجنان في بلدة بيتونيا وذلك ضمن سياسة 
البنك الهادفة لتحقيق اثر ايجابي ومستدام من خالل برنامج المسئولية 

المجتمعية.
واش����ار قاس����م إلى تقديم البنك دعما لمدارس الصمود والتحدي 
التابعة لوزارة التربية والتعليم في منطقة جنوب الخليل، قائال "إن 
هذا المش����روع يؤكد الهوية الفلسطينية ألصحاب األرض ويزيد 
من تشبثهم بأرضهم في وجه االحتالل"، الفتا إلى مساهمة البنك 
الس����ابقة في دعم مدرس����ة التحدي "6" في منطقة وادي السيق 
ش����رق دير دبوان في محافظة رام الله والبي����رة ودعم روضة الحق 
في قرية العقبة التابعة لقضاء محافظة طوباس المهددة باإلزالة 

والتهجير.
وأكد قاسم أن برنامج المسؤولية المجتمعية في البنك للعام الجاري الزال 
ف���ي بدايته وأن هناك برامج موجهة بش���كل خاص لدع���م المدارس في 
مدينة القدس  وس���يتم االعالن عنها في الوقت المناس���ب، الفتا إلى أن 
ميزانية برنامج المس���ئولية االجتماعية للعام المنصرم 2017 بلغت 850 
دوالرًا أمريكيًا شملت ابرز القطاعات الحيوية والتي تمس حياة المواطنين 

بشكل مباشر.
وكان البنك قد س���اهم بتجهيز غرفة متعددة األغراض لصالح مدرس���ة 
المأمونية االبتدائية المشتركة )أ، ب(، وقام بتوفير شاشات وجهاز عرض 
لمختبر مدرسة بنات الزيتون اإلعدادية ب، إلى جانب توفير جزء من كسوة 

الشتاء لطلبة مدرستين في قطاع غزة.

»اإلسالمي الفلسطيني« 
يدعم مؤسسات تعليمية 

في غزة والخليل

رام الله/ االستقالل:
نظ���م البنك االس���المي العربي بالتعاون مع ش���ركة جنرل 
لالستش���ارات والتدريب برنامجًا تدريبيًا، بعنوان "مهارات 
التف���اوض للم���دراء " بواقع 14 س���اعة تدريبية في فندق 
السيزر في رام الله، مع المدرب والخبير د. محمد محيسن من 
المملكة االردنية الهاش���مية، بمشاركة 20 مديرًا من مدراء 
دوائر اإلدارة العامة ومدراء الفروع ومس���ؤولي المكاتب في 

البنك االسالمي العربي.
وقد هدف البرنامج إلى تدريب المدراء على كيفية التفاوض 
بشكل فعال وخالق، بما يعزز عالقات العمل ويعظم النتائج 
المرجوة لجميع االطراف المش���تركة، وتم تنفيذ التدريب 
من خالل اس���تخدام الحاالت الدراس���ية والتطبيق العملي 

وتمثيل األدوار.
وأش���ار هاني ناصر المدير العام للبنك اإلس���المي العربي 
إل���ى أن تنفيذ مث���ل ه���ذه البرامج يأتي ضمن سياس���ة 
البنك باعتبار العنصر البش���ري رأس الم���ال األهم للبنك، 
وضمن إستراتيجيته بضرورة التنمية المستمرة للقدرات 
والمهارات لالحتفاظ بأعلى مس���توى م���ن األداء وتقديم 

الخدمات المصرفية.
وذكر مدير دائرة الموارد البشرية والتدريب راتب عطياني 
أن تنفي���ذ هذا البرنام���ج يأتي ضمن إط���ار تنفيذ الخطة 
االستراتيجية للدائرة وانسجامًا مع توجهات اإلدارة العليا 
واهتمامه���ا المميز ف���ي تدريب الموظفي���ن في مختلف 
المواق���ع الوظيفي���ة باإلضافة الى إكس���اب المش���اركين 
المه���ارات الفعالة لتطوير لغة جديدة ومتطورة للتفاوض 

مع العمالء بنجاح.

البنك اإلسالمي العربي 
و»جنرل« يختتمان برنامج 
»مهارات التفاوض للمدراء«

انخفــاض الرقــم القياســي
 لكميــات اإلنتــاج الصنــاعي بشبــاط
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المس����تمرة  التجهي����زات  تق����ف  ولم 
للتص����دي لجن����ود االحت����ال عند حد 
الوس����ائل، ب����ل تعداه����ا إل����ى تقديم 
نصائح وارش����ادات هامة للمش����اركين 
ف����ي مس����يرات العودة من ع����دة خبراء 
و مس����ؤولين؛ لتف����ادي وق����وع اصابات 

وشهداء من بينهم. 
ومن أه����م النصائح عدم حمل الهاتف 
النق����ال في مناط����ق المواجهات حتى 
ال يت����م تحديد حامله م����ن خال وحدة 
واستهدافه،  اإلسرائيلية  التكنولوجيا 
كذلك ع����دم الثبات ف����ي نقطة واحدة 
حتى ال يتم استهدافه بسهولة، وأيضا 
عدم لبس الماب����س البيضاء أو األلوان  
الزاهية المميزة الملفتة لانتباه، ورفع 
العلم الفلس����طيني وح����ده دون رايات 
الفصائل، وغيرها الكثير من االرشادات 
التي تس����اعد على حماية الشباب في 

حال التزموا بها. 
كم����ا انتش����ر العدي����د م����ن المطالب 
والدعوات للنشطاء والمسؤولين، تحث 
المشاركين على استقطاب متضامنين 
أجانب ينطق����ون باللغة االنجليزية في 
المسيرات  لرصد وتوثيق االنتهاكات 
اإلسرائيلية، كما هو الحال في مسيرات 

بلعين ونعلين والنبي صالح وغيرها من 
مناطق الضفة الغربية، كما طالبوا بنشر 
القصص اإلنسانية للشهداء وذويهم، 
والبحث عن صور الدعم العربي والعالمي 
للمسيرة، واقتباس أقوال قادة االحتال 

عن المسيرة وأثرها عليهم. 
ويشار إلى أن مسيرات العودة انطلقت 
يوم الجمعة الماضية على طول الشريط 
الح����دودي ف����ي خمس مناط����ق وهي: 
خانيونس بلدة خزاع����ة "بوابة النجار"، 
ورفح ح����ي النهضة "بواب����ة المطبق"، 
والوسطى مخيم البريج "بوابة المدرسة"، 
غزة حي الزيتون "بوابة ملكة"، والشمال  
"بوابة أبو صفية"، ونقطة 4/4ش����مالي 

بيت حانون.  

و�سائل حماية
الناشط الشبابي حسام العايدى أكد أن 
التجديد بالوسائل التي سيستخدمها 
المشاركون في مس����يرات العودة يوم 
غٍد الجمعة، ج����اءت نتيجة عدم وجود 
إمكانيات  وأدوات حماية لدى الشباب 
للتصدي لوسائل االحتال االسرائيلي، 
مما أدى إلى ارتقاء 19 ش����هيدًا وإصابة 

أكثر من 1450 بجراح متفاوتة. 

وقال العايدي ل�"االستقال": "إن جنود 
االحتال االس����رائيلي كان����وا يطلقون 
الرص����اص الح����ي والمطاط����ي وقنابل 
الغاز الس����ام، براحة تام����ة وبالكيفية 
الت����ي يرتؤونها تجاه الش����باب، لدرجة 
استهداف عدد منهم على بعد 700م 
داخل المخيم،  في الوقت الذي ال تتوفر 
فيه امكانيات تساعد الشباب للتصدي 

لهم". 
وأشار إلى أن اصرار الشباب على اشعال 
االط����ارات، جاء بع����د تعم����د القناصة 
اجه����اض اي محاولة إلش����عال اطارات، 
بعد أن شكلت سحبًا دخانية أفقدتهم 
الرؤية والتركيز في قنص واستهداف 
الشباب، الفتا إلى أن استهداف الشاب 
عبد الفتاح عبد النبي، دليل واضح على 
تعمد قتله بعد نيته اش����عال اطار كان 

ممسكا به. 
ولفت إلى أن  ابتكار أفكار جديدة  لدى 
الشباب توالى فكرة تلو األخرى، إذ بعد 
ط����رح  فكرة االطارات للتش����ويش على 
جنود االحتال، تم طرح فكرة استخدام 
المرايا والليزر ومكب����رات الصوت لذات 
اله����دف، كم����ا تم اط����اق نصائح في 
كيفية اس����تخدام دالء المياه أو الرمال؛ 

لدف����ن القنابل التي تطل����ق عليهم، أو 
اس����تخدام المياه والخمي����رة والعطور 
والبصل وغيرها من الوسائل لحمايتهم 

من قنابل الغاز السام. 

دعمهم بالإطارات
دعم الش����باب المش����اركين بمسيرات 
الع����ودة على طول الش����ريط الحدودي 
مع قط����اع غ����زة، بجمع نح����و 10 آالف 
إط����ار لحرقها عل����ى فت����رات متفاوتة، 
إلعاقة وتش����ويش الرؤية أمام قناصة 
االحتال اإلس����رائيلي المنتشرين في 
المناط����ق الحدودي����ة، ومحاولة تقليل 
عدد اإلصابات هو االنجاز الذي س����اهم 
بنجاح����ه  أبو محمد ) اس����م مس����تعار( 
صاحب محات للبناش����ر في  ش����مال 

القطاع. 
حب الوط����ن والعودة إلى الديار وكذلك 
انقاذ القضية الفلسطينية من الضياع 
بع����د مح����اوالت العدي����د م����ن الدول 
لطمس����ها، هي مجموعة الدوافع التي 
جعلت "أبو محمد" يقدم العش����رات من 
التالفة، بمختل����ف االحجام  االط����ارات 
لعدد من الش����باب الذين لجأوا لسؤاله 
عن مدى توفرها لديه إلشعالها يوم غٍد 

الجمعة بمسيرات العودة. 
االطارات التالفة التي كانت تباع ببضع 
ش���واكل وت���در دخا عل���ى أصحابها، 
بعد بيعها لعدة أفراد  يستخدمونها 
بعد تدويرها، كأح���واض لزراعة الورود 
فيها وأيضا تلوينه���ا كزينة بالبيوت 
والحدائ���ق وأماكن عدة، أصبحت تمنح 
لشباب مس���يرات العودة دون مقابل، 
كي يحجب���وا الرؤية عن جنود االحتال 
حين اش���عالها بحس���ب ما أوضح أبو 

محمد. 
ولفت إلى أن����ه أوصى العاملين بمحاله 
المنتشرة بأكثر من منطقة بالشمال، أن 
يقدموا ما يحتاجه للشباب عند سؤالهم 
عن توفر اإلط����ارات، وأال يبخلوا عليهم 
بالكمية التي يريدونها في حال غيابه، 
مشيرًا إلى أنه وغيره من المواطنين في 
المجتم����ع، يمثل كل منهم عاما مهمًا 

في نجاح مسيرات العودة.     
ون����وه إلى أنه في حال ل����م يتمكن من 
المش����اركة والتواجد بمسيرات العودة، 
فإنه لن يبخل على المش����اركين فيها، 
بأي شكل من أشكال الدعم و المساندة، 
س����واء باالطارات أو غيرها من الوسائل 

التي يحتاجونها. 

في مسيرات العودة 

اإلطارات والمرايا.. سالح شعبي لمواجهة قناصة االحتالل 

غزة / �سماح املبحوح: 
مييع كل يوم ي�ساف لعمر م�سييرات العودة على طول 
ال�سريييط احلدودي مييع قطاع غزة، تتعييدد و�سائل 
للت�سييدي  امل�ساركيين فيهييا، يف حماوليية  واأ�ساليييب 
للو�سائل الع�سكرية املحرمة دوليا، التي ي�ستخدمها 

يتعمييدون  الذييين  ال�سرائيلييي  الحتييال  جنييود 
ا�سابتهم بجييروح بالغة وقتل البع�ض منهم.  حرق 
اطييارات املركبييات "الكاو�سوك" وا�ستخييدام املرايا 
العاك�سيية والليييزر، كذلييك ا�ستخييدام الييدلء مللئها 
بامليياء واأحيانا بالرمييال، هي الو�سائييل التي يعكف 

امل�ساركييون ل�ستخدامها يوم غييٍد اجلمعة، للت�سدي 
للر�سا�ييض احلييي واملطاطييي وقنابل الغيياز ال�سامة 
وغرهييا ميين الو�سائييل املحرميية دوليييا، التي تطلق 
عليهم من قبييل قنا�سة الحتال ال�سرائيلي التي 

تقف لهم باملر�ساد. 

غزة/ االستقال:
توصلت األط���ر الطابية بجامع���ة األزهر في غزة 
أمس األربعاء إلى اتفاق م���ع إدارة الجامعة لعاج 
مشكلة منع الطاب من دخول قاعات االمتحانات 
بس���بب الظروف المادي���ة، وذلك بع���د عقد عدة 

جلسات حوارية.
واتفقت األطر-وفق بيان لها وصل  "االستقال" 
على فتح إدارة الجامعة باب التس���جيل لجميع 
الطلبة اعتب���اًرا من اليوم األربع���اء 2018/4/4 ، 
وذلك بدفع رس���وم 3 س���اعات دراسية  لفتح 

التسجيل.
كم���ا اتفق���ت على تفعي���ل البح���ث االجتماعي 

واعتماده كأس���اس لتوزي���ع المن���ح واإلعفاءات 
بشكل ش���فاف، مع إجراء تحديث لبيانات الطلبة 
وتدقيقها من قب���ل إدارة الجامعة، باإلضافة إلى 
تفعيل صندوق الطالب، واستفادة طلبة الجامعة 

المتعففين من ريعه.
ووفق األطر "يتم عقد امتحانات نصف الفصل من 
خال مواعيد محددة من قبل الجامعة، مع االلتزام 

بتعويض الطاب فيما تم عقده من امتحانات".
وكان���ت جامعة األزه���ر في غزة علق���ت االثنين 
الماضي اختباراتها الفصلية حتى إشعار آخر؛ بعد 
ضغ���وط من األطر الطابية، بس���بب حرمان مئات 
الطلبة من دخ���ول قاعات االمتحان بس���بب عدم 

سدادهم الرسوم الدراسية.
وكانت األطر الطابية رفضت تعليق إدارة الجامعة 
منحة تحرير ش���هادات الخريجي���ن المقدمة من 
اللجنة الوطني���ة للتنمية والتكاف���ل االجتماعي 
)تكاف���ل(، مطالبين بتفعيلها أس���وًة بالجامعات 
والكلي���ات األخرى، موضحًة أن تعليقها جاء "دون 

إبداء أسباب منطقية".
ووفق األط���ر فإن "موافق���ة إدارة جامع���ة األزهر 
على استام المنحة سيش���كل مخرًجا ومساهمة 
حقيقية في إنهاء وتجاوز ما يسمى األزمة المالية 
بالجامع���ة"، الت���ي تعاني من "ارتفاع في نس���بة 

العجز المالي"، حسب بيان سابق لها.

اتفاق بين األطر الطالبية وجامعة
 األزهر على الحد األدنى للرسوم

دولة فل�سطن
وزارة احلكم املحلي  

بلدية الن�سر

إعالن صادر عن اللجنة المحلية 
للتنظيم والبناء ببلدية  النصر 

تعلن اللجنة  المحلية  لبلدية النصر للمالكين والمتصرفين في أرض 
القس���يمة رقم  ) 35 أرض سبع ( من القطعة رقم )2 ارض سبع ( أنهه 
تقدم لها المواطنة / نجوى محمود حس���ن أبو ش���باب بطلب الحصول 
على رخص���ة بناء على جزء من االرض والبالغ مس���احتها 572متر مربع 
والواقعة على ش���ارع رقم 18 والمعروف بشارع أبو شباب وذلك حسب  
الطلب والمخططات الهندسية المودعةلدى البلدية وعليه فمن له حق 
االعتراض على منح المذكور رهصة بناء على تلك األرض  المحدده اعاه 
أن يتقدم باعتراض للبلدية اثناء ساعات الدوام الرسمي وذلك خال 15 

يوما من تاريخ االعان ولن يلتفت ألي اعتراض يقدم يعد ذلك

رئي�ض البلدية واللجنة املحلية 
حممد عا�سور
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وكان األمي���ر محمد بن س���لمان قد صرح 
لمجلة "أتالنتك" االخبارية االمريكية على 
هامش زيارته الرسمية للواليات المتحدة 
بأنه يؤمن بأحقية الش���عبين االسرائيلي 
والفلس���طيني بأن تكون لهما أراضيهما 
الخاصة، مضيفا :" لدين���ا مخاوف دينية 
حي���ال المس���جد األقصى فق���ط ،هناك 
مصالح مش���تركة بيننا وبين "إسرائيل"، 
وإذا حل "الس���الم"، ستكون هناك مصالح 
كثي���رة بي���ن" إس���رائيل" ودول مجلس 

التعاون الخليجي" .
تصريحات ابن س���لمان جاءت في توقيت 
حساس، في ظل تواصل مسيرات العودة 
ف���ي قطاع غ���زة، التي تزامن���ت مع ذكرى 
يوم األرض وخلفت إلى اآلن 19 ش���هيدا،  
وتس���ببت في تصاعد حم���الت التضامن 
مع الفلسطينيين وتنديد دولي واسع ب�" 
العنف اإلس���رائيلي المفرط في التصدي 

للمظاهرات السلمية".

انحدار خطري 
واعتبر مس���ؤول المكتب اإلعالمي لحركة 
الجه���اد اإلس���المي في فلس���طين داود 
ش���هاب أن تصريحات ابن سلمان تمثل 
"انح���دارًا وتهافتًا خطيرًا؛ هدفه الحصول 

على رضا اإلدارة األمريكية و"إسرائيل" على 
حساب الثوابت العربية واإلسالمية.

وشدد شهاب في تصريحات صحفية على 
أن حق ش���عبنا في فلس���طين حق مطلق 
وليس نس���بيًا، وهو حق ال يقبل التجزئة 
وال المس���اومة ، مؤكدًا أن اعتراف أي دولة 
عربي���ة بالكيان الصهيون���ي هو اعتراف 
باطل وغير ش���رعي ويخال���ف إرادة األمة 

العربية.
وبيًن أن االعت���راف بالكيان الغاصب يعد 
تهديدًا لهوية األمة الثقافية وهو مقدمة 
لتفتيت دولها وكياناتها وإعادة المنطقة 

ك�"شرق أوسط جديد".

توقيت م�شبوه
ومن جهته، اس���تنكر نائب رئيس كتلة 
حماس البرلمانية في المجلس التشريعي 
يحي���ى موس���ى تصريحات ول���ي العهد 
السعودي، معتبرا أن الهدف منها ينحصر 
في الرغبة باستجداء الرضا األمريكي على 
شخصه ليستمد منها الشرعية لتنصيبه 

ملكا للسعودية.
إن   ": ل�"االس����تقالل"  موس����ى  وق����ال 
تصريح����ات اب����ن س����لمان ال تحمل أي 
مدلوالت عن وعي أو انتماء عروبي ؛ ولذلك 

س����نترك الحكم وتقرير الرد المناس����ب 
عليها للش����عوب العربية وفي طليعتها 

الشعب السعودي ". 
وأضاف:" في الوقت الذي هبت به جماهير 
شعبنا الفلس���طيني إلى الحدود الشرقية 
لقطاع غزة للتأكيد على تمسكها بحقوقها 
الش���رعية في العودة إل���ى ديارهم التي 
هجرت عنها قسرا تباغت بطعنة من أمراء 
الس���عودية تعت���رف بأحقية المغتصب 

باألراضي المحتلة ".
وأكد أن السعودية باتت تتطوع لممارسة 
دور عراب" صفقة القرن" المشبوهة التي 
تقوم على أنقاض الحقوق الفلس���طينية 
، مش���ددًا على أن الش���عب الفلسطيني 
سيفشل كافة المش���اريع المشبوهة في 
المنطقة بصموده وتمسكه بكافة حقوقه ، 
كما أن مسيرات العودة ستوصل رسائلها 
لكافة األطراف لتجديد اس���تحالة تنازل 

الفلسطيني عن حقوقه وأرضه.

تغيريات جذرية
وبدوره، وصف عضو المكتب السياس���ي 
الفلس���طيني  الش���عبي  النضال  لجبهة 
محم���ود ال���زق تصريح���ات ول���ي العهد 
الس���عودي بأنها نتاج طبيعي للتغيرات 

الجذرية التي ش���هدتها مواقف العديد 
من الدول العربية بضغط وتدخل أمريكي 

في سياستها.
وق���ال ال���زق ل�"االس���تقالل":" ف���ي ظ���ل 
الهجمة المسعورة التي تنفذها اسرائيل 
برعاي���ة وتغطية أمريكية عل���ى الحقوق 
الفلسطينية تسعى جهات عربية لتأجيج 
صراع���ات مذهبية وبث روح الفراق والنزاع 
في األقطار العربية ؛ لتحييدها عن الملف 

الفلسطيني".
وشدد على ضرورة ترميم الجبهة الداخلية 
الفلسطينية بأسرع وقت واتمام المصالحة 
لحمالت  والتصدي  الفلسطينية  الوطنية 
التي تتكاثف  الدولي والعرب���ي  الضغط 
لتمري���ر صفقة القرن المش���بوهة مطالبا 
بضرورة تش���كيل حاضنة عربية وشعبية 
للفلسطينيين برفض صفقة القرن وعدم 
الرضوخ ألي ضغ���وط قد تمارس من  قبل 

اإلدارة األمريكية أو دول عربية.

دور خبيث 
واعتبر عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن 
تصريحات ولي العهد الس���عودي تحمل 
في طياته���ا اعالن انتق���ال العالقة بين 

الكيان الصهيوني والمملكة الس���عودية 
من الس���رية إل���ى العلنية ، معلال س���عي 
السعودية لتحسين العالقة مع "إسرائيل" 
لمحاوالتها انش���اء تحالف لمواجهة قوى 
الممانع���ة المتمثل���ة بإيران وح���زب الله 

والمقاومة الفلسطينية بغزة .
وق���ال مزهر ف���ي تصريح���ات صحفية :" 
التصريحات الس���عودية تكش���ف خبث 
الدور الذي تمارسه اإلدارة السعودية في 
المنطقة ، ومحاولته ضرب االس���تقرار في 
المنطقة العربية إرضاء للرغبات األمريكية 

واإلسرائيلية ".
ورأى مزهر أن هذه التصريحات تكش���ف 
الدور الوظيفي الجديد لمحمد بن سلمان 
كعراب لصفقة القرن والتي تسعى اإلدارة 
األمريكية لتمريره���ا في المنطقة، والتي 
األساس���ية حقوق  بالدرجة  تس���تهدف 

وثوابت الشعب الفلسطيني. 
وشدد القيادي البارز في الجبهة الشعبية 
على أن تصريحات ابن س���لمان تتعارض 
مع موقف الجماهير العربية التي ناضلت 
وضح���ت من أجل القضية الفلس���طينية 
والتي ما زالت ترفض االعتراف بش���رعية 
الكيان اإلسرائيلي الغاصب، وبكل مظاهر 

التطبيع معه.

دولة فل�شطني
ال�شلطة الق�شائية

املجل�س االعلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة ال�شيخ ر�شوان ال�شرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة الشيخ رضوان الشرعية

لق����د تقدمت لهذه المحكم����ة مضبطة موقعة من مخت����ار قرية حمامة  
مؤرخة بتاريخ 2018/4/2م  تبي����ن أن المرحوم محمد محمد طليب طلب 
انتقل إل����ى رحمة الله تعالى في بتاري����خ 2018/3/25م    وانحصر ارثه 
الش����رعي واالنتقالي في  زوجته األولى اس����ماء مش����هود حسن حمود 
المش����هورة طلب وفي اوالده منها وهم سامي والبنت وهي هديل وفي 
زوجته الثانية ماجدة فؤاد احمد الطيب المشهورة طلب وفي اوالده منها  
وهم  س����امر والبنات وهم غادة وش����يرين وغدير وفي أوالده المتولدين 
له من مطلقته حس����ناء عمر خليل شارق وهم عامر وعماد وأحمد والبنت 
وهي حنان وفي ابنه المتولد له من مطلقته الثانية زهية سليم شحادة 
خليل وه����ي جهاد وفي ابن ابنه المتوفى قبله نادر محمد طلب المتولد 
له من زوجته فاطمة عبد القادر شارق وهو عزيز فقط  وال وارث للمتوفى 
المذكور سوى من ذكر   وليس له وصية واجبة أو اختيارية وليس له أوالد 
كبار  توفوا حال حياتهم وتركوا ورثة سوى من ذكر وألجل إعطاء  الورثة 
المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطه مراجعة محكمة الش����يخ رضوان الشرعية 

خالل خمسة عشر  يوما من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/4/2م .

قا�شي ال�شيخ ر�شوان ال�شرعي

   الفصائل: تصريحات 
»ابن سلمان« انحدار 
خطير وتمهيد علني 

لـ»صفقة القرن«

  تمثل طعنة لحقوق الشعب الفلسطيني 

غزة / حممد مهدي:
اأدان��ت الف�شائ��ل الفل�شطيني��ة ت�شريح��ات ويل العه��د 
ال�شع��ودي االأم��ري حممد ب��ن �شلم��ان والتي اأ�ش��ار خاللها 
اإىل ح��ق االإ�شرائيلي��ني يف اأن يك��ون له��م اأر���س خا�ش��ة 

به��م، معت��رة اأن تل��ك الت�شريح��ات متثل طعن��ة حلقوق 
ال�شع��ب الفل�شطين��ي ون�شال��ه. واأكدت الف�شائ��ل اأن تلك 
الت�شريح��ات تندرج �شمن اخلطوات التمهيدية »ل�شفقة 
الق��رن« التي ترعاه��ا االإدارة االأمريكي��ة ؛ حلل ال�شراع 

الفل�شطين��ي االإ�شرائيل��ي عل��ى ح�ش��اب حق��وق ال�شع��ب 
الفل�شطين��ي، م�ش��ددة على اأنها تفتح الب��اب اأمام عالقات 
دبلوما�شي��ة ر�شمية بني ال�شعودي��ة و«اإ�شرائيل«، وانتقال 

تلك العالقة من ال�شرية اإىل العلنية . 

غزة/ االستقالل:
أطلق���ت مؤسس���ة مهج���ة الق���دس 
للشهداء واألسرى بمدينة رفح باكورة 
األس���ير  ليوم  اس���تعداًدا  فعالياتها 

الفلسطيني.
وق���ال القي���ادي ف���ي حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي أحمد المدلل من أمام منزل 
األس���ير إياد أبو هاش���م إن" فعاليات 
الدعم واإلسناد لألسرى تأكيد على أن 
الشعب الفلسطيني ال يمكن أن ينسى 
أس���راه الذين يقضون زهرة ش���بابهم 
خلف القضبان من أجل حرية شعبهم 

وكرامة أمتهم".
وأوض���ح أن المعركة الت���ي يخوضها األس���رى داخل 
السجون اإلسرائيلية هي ذات معركة الكرامة واإلرادة 
التي يخوضها الشعب اليوم في مخيمات العودة على 

طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وش���دد على أن معركة األس���رى هي معركة الش���عب 
الفلس���طيني كله، وأدوات اإلرادة والصمود هي نفس 
األدوات ل���دى الجمي���ع ف���ي مواجهة البغ���ي والظلم 
اإلس���رائيلي داخل السجون وخارجها، مبيًنا أن األسرى 
يواصلون تحدى الس���جان لينتزع���وا حقوقهم بكل ما 

يمتلكون من قوة.
وأش���ار إلى أن االحتالل يريد من الشعب الفلسطيني 
أن ينس���ى حق العودة، عندما صرح بعض قادتهم بأن 

الكبار يموتون والصغار ينسون.
وأضاف أن الصغار ش���هداء ومجاهدون أبطال يحملون 
مفتاح العودة الذي ورثوه عن اآلباء واألجداد، وورثوا معه 
التصمي���م واإلصرار على العودة إلى الديار المس���لوبة 

وتحريرها.
وتابع "حق العودة  ال يس���قط بالتق���ادم، وانتزعناه من 
خ���الل المواثيق الدولية، بينما يتجاهله االحتالل الذي 

يضرب عرض الحائط كل المواثيق واالتفاقيات".

وتطرق إلى الحراك الس���لمي على حدود 
غزة، مؤكًدا أنه رس���الة قوي���ة إلى أمريكا 
و"إس���رائيل" اللتين تحاصران الش���عب 
الفلس���طيني، وصرخة مدوي���ة في وجه 
ترمب ال���ذي أعلن عن الق���دس عاصمة 
"إلسرائيل"، وسينقل سفارة بالده إليها 

قريًبا.
وتحدث المدلل عن األسير إياد أبو هاشم 
الذي عاش عذاب���ات المعتقل على مدار 
اثني���ن وعش���رين عاًما، قاس���ى خاللها 
ألوان العذاب والويالت، ليكون ش���اهًدا 
على جرائم االحتالل داخل الس���جون من 

تعذيب وإهمال طبي وعزل وحرمان.
م���ن جانب���ه، أعلن المتحدث باس���م مؤسس���ة مهجة 
القدس طارق أبو شلوف عن سلسلة فعاليات وأنشطة 
ستنظمها المؤسس���ة ومنها مش���ترك مع الفصائل 
والتنظيمات والمؤسسات التي تعنى بقضايا األسرى 
والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني إليصال رسالة 
األسرى. وأوضح أن فعاليات يوم األسير في المؤسسة 
لعام 2018 ستحمل عنوان "األس���رى مهجة عيوننا"، 
وه���ذه باكورة الفعاليات الت���ي انطلقت من أمام منزل 

األسير أبو هاشم.

مهجة القدس تطلق فعاليات يوم األسير الفلسطيني
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بقلم: عكيفا الدار- ترجمة: مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

عندما يتظاهر الفلسطينيون تسارع »إسرائيل« بنشر قناصتها

في حماس يعترفون بأن خمسة من بين 17 متظاهًرا 
فلس���طينًيا قضوا في نهاية األس���بوع )30 مارس( 
بنيران جنود الجيش اإلس���رائيلي بالقرب من حدود 
قطاع غزة مع إس���رائيل، كانوا من رجاالت التنظيم، 
وتصر إس���رائيل عل���ى ان 10 أو 12 مّمن قضوا هم 
من »النش���طاء اإلرهابيين«. حتى وإن قبلنا بالرواية 
اإلسرائيلية؛ خمس���ة مواطنين غير مسلحين قضوا 
بنيران القناصين اإلس���رائيليين، وليست هذه هي 
النهاية. حماس كانت قد أعلنت أن الثمن الدموي ال 
يشوش »مسيرة العودة« التي تخطط لها حتى يوم 

النكبة في ال� 15 من مايو.
في المقابل، مسؤولون في الجيش اإلسرائيلي قالوا 
لصحيفة »هآرتس« قبل المظاهرة ان »العدد المرتفع 
من المصابين هو ثمن نحن مستعدون لدفعه لكي 
نمنع اختراق الحدود«، وبعد المواجهات أيًضا أوضح 
الجيش اإلس���رائيلي أنه ال ينوي أن يغّير سياس���ة 
إطالق الن���ار أم���ام المتظاهرين. النق���اش الخاص 
في مجلس األمن واالس���تنكارات التي س���معت من 
عواص���م العالم ال تترك انطباًعا لدى الحكومة، طالما 
ان الرئيس ترامب صامت؛ يمك���ن أن نمنح البنادق 

حق الكالم.
في الساعة التي يدفنون فيها في قطاع غزة قتالهم، 
أبلغوا ف���ي الراديو عن »جماهير إس���رائيل« الذين 
يقضون عطلة عيد الفصح في الحدائق وش���واطئ 
االستجمام. اإلس���رائيليون القلة الذين شككوا في 
ضرورة استخدام النيران الحية ضد المدنيين )مثل 
رئي���س »ميرتس« تم���ار زندب���رغ والصحافي كوبي 
ميدان( أطلقت عليهم نيران حية على لس���ان وزير 
األم���ن أفيغدور ليبرمان. رئي���س الحكومة بنيامين 
نتنياه���و انقض على الرئي���س التركي رجب طيب 
أردوغان، الذي تجرأ على إدانة قتل المدنيين في غزة، 
إنه نتنياهو نفس���ه الذي اعتذر قبل خمس سنوات 
أمام الش���عب التركي عن مقتل تس���عة مواطنين 
أتراك مّمن شاركوا في رحلة السفينة اإلنسانية إلى 
غ���زة )مايو 2010(، قال حينه���ا ألردوغان ان النتائج 
المأساوية لحادثة مرمرة لم تكن مقصودة، واعترف 
بأن التحقيقات اإلسرائيلية في الحادثة اشارت إلى 

عدد من األخطاء التشغيلية.

هل النتائج المأساوية ألحداث عيد الفصح 2018 لم تكن 
مقصودة؟ هل الجيش األكثر تطوًرا في الش���رق األوسط، 
ذلك الذي يعرف كيف يتعقب ويقصف المواقع النووية 
خ���ارج حدود الدول���ة، غير قادر على الدف���اع عن حدودها 
دون إط���الق الن���ار على أجس���اد المدنيي���ن؟ الصناعات 
العسكرية التي تكس���ب المليارات من تصدير األدوات 
غير الفتاكة لتفريق المتظاهري���ن، لماذا ال تضعها في 
خدمة القوات األمنية اإلس���رائيلية؟ وهل استنفد القادة 
جمي���ع هذه األدوات قب���ل أن يعط���وا أوامرهم للقناصة 
بإط���الق النار؟ إح���دى األدوات على س���بيل المثال جهاز 
يبث موجات صوتية بتردد ال يحتمل س���ماعه، وهي أداة 
اس���تخدمت في تفريق المظاهرة التي حدثت في 2011 
في الضفة الغربية دون خس���ائر في األرواح. ضابط رفيع 
المستوى أش���ار إلى أن »المقصود أداة غير قاتلة، وفاعلة 
للغاي���ة، تعمل بذبذبات يصعب على االنس���ان ان يقف 
في مواجهتها لوقت طويل، وسهلة التشغيل للغاية، وال 

تتسبب بأضرار على المدى البعيد«.
طوال س����بعين عاًما من وجود دولة إس����رائيل، خبرت ما 
ال يحصى من مظاهرات المتدينين العنيفة والنش����طاء 

وغيرها،  والمس����توطنين  والمقعدي����ن  االجتماعيي����ن 
ش����رايين مواصالت رئيس����ية قطعت، أبواب الكنيست 
خلخلت، وأصيب أفراد الش����رطة، المظاهرات التي جرت 
ف����ي أكتوب����ر 2000 فقط في الجلي����ل والمثلث انتهت 
بمقتل المواطني����ن المدنيين. جميع القتلى، 13 مواطًنا 
مدنًي����ا أطلق����ت النار عليهم م����ن قبل القناص����ة كانوا 
من أبن����اء األقلية العربية. حدث ذل����ك أيًضا حينها في 
ذروة عيد، س����اعة احتفل اليهود برأس السنة، اتصلت 
حينها ببيت البروفيس����ور ش����لومو بن عامي - الذي كان 
وزير األمن الداخلي في حكومة »العمل« برئاس����ة ايهود 
باراك - س����عًيا للحصول على رده بشأن تصرف الشرطة، 
»ال يمكنن����ي أن اس����مح لهم بأن يغلقوا لن����ا في العيد 
المفترقات الرئيسية« رد الوزير؛ هذا التفسير لم يرِض 
عقول أعضاء »لجنة أور« التي حققت في أحداث أكتوبر، 
وقررت انه لم يبذل مجهود كاٍف من أجل القيام بما هو 
ض����روري لمنع احتمال وقوع إصابات في أجس����اد وأرواح 
مثيري الشغب، واستبعدت بن عامي عن إمكانية توليه 

منصب وزير األمن الداخلي مستقباًل.
في التقرير الخاص الذي نش���ره مراقب الدولة في قضية 

مرم���رة، كتب ان عملية اتخاذ القرارات كانت خاطئة، 
وأن الحوارات كانت س���ريعة وس���طحية، ولم يكن 
هناك تطرق لسيناريوهات متطرفة من المواجهات 
العنيفة. وأش���ار المراقب إلى أن���ه ورغم ان نتنياهو 
فهم ان المقصود حدث اس���تثنائي، وكان متدخاًل 
وبصورة ش���خصية في االستعداد له؛ إال انه لم يأخذ 
بعين االعتبار الخطورة في أن إيقاف السفينة بالقوة 
من شأنه ان يؤدي إلى مواجهة عنيفة تجر إلى وقوع 

قتلى ومصابين.
كذل���ك، قبل المظاهرات في غ���زة، حذرت المنظومة 
األمنية مقدًما من انقض���اض الجماهير على الجدار 
الفاصل، األمر الذي سيجر إلى وقوع قتلى ومصابين 
كثيرين، ُحذرت الكابينت في العام المنصرم من ان 
حماس ستستغل الضائقة المتفاقمة التي يعيشها 
سكان القطاع ضد إسرائيل، لكن نتنياهو فضل نشر 
القناصين على الجدار. وزير االتصاالت واالستخبارات 
إسرائيل كاتس كان قد حاول لسنوات دفع الشر من 
خالل إقامة جزيرة صناعية قبالة ش���واطئ غزة تفتح 
أمام مليوني مواطن مخرًجا إنس���انًيا وتجارًيا، مراقب 

عالمًيا، دون تعريض أمن إسرائيل للخطر.
هل لم يس���توعب رئيس الحكومة أن وقف طنجرة 
الضغط التي تغل���ي في المنطقة األكث���ر ازدحاما 
في العالم بالقوة س���يجر إلى مقتل المزيد والمزيد 
من المواطنين؟ أال يسلب قتل المواطنين النوم من 
عينيه؟ على األقل في كل ما يتعلق بقيادة المعارضة، 
يمكنه بالفعل ان ينام قرير العين. األمر الوحيد الذي 
كان لدى رئيس حركة »المعسكر الصهيوني« يؤال 
حس���ون ليقوله عن قتل المدنيين خارج الجدار هو :  
»ليس هناك ما يتم التحقيق بشأنه، وليس هناك ما 
يفحص. الجيش اإلسرائيلي يقوم بما يجب من أجل 
الدف���اع عن بلدات غالف غ���زة والحدود«، جاءت هذه 
األقوال في معرض رده على دعوة رئيس »ميرتس« 
تم���ار زندبرغ إلى فتح تحقيق ف���ي إطالق النار على 
المدنيين، ودائما س���يكون لنتنياهو وزير خارجية 
محسوب عليه شخصًيا، عضو الكنيست يائير لبيد 
الذي يحكي للعالم ان كل ما على الفلسطينيين ان 
يفعلوه لكي تفك إسرائيل الحصار عنهم هو »الكف 

عن محاولة قتل اليهود«.

إذا كان » فخ أوسلو«، الذي قطع أوصال الضفة الغربية، وحولها إلى 
»كانتونات« مفاتيح بواباتها اإللكترونية مع االحتالل، هو خطيئة 
فلسطينية، فإن مصيدة »فك االرتباط مع غزة » التي حولت القطاع 
إلى س���جن كبير هي كارثة، أنقذنا شارون ألسبابه الخاصة من وزر 

التوقيع الفلسطيني عليها.
المفارقة أن الحدثين س���وقا على أنهما انتصار فلسطيني أقيمت 
على ش���رفهما االحتف���االت، ورفعت األعالم ولعل���ع الرصاص في 
الهواء، وفرشت البسط الحمراء تحت أقدام الزعماء الذين اختلفوا 
بش���أنهما، وما لبثوا أن انقسموا واختلفوا على حكم موهوم وملك 

مزعوم تمخض عنهما تحكم االحتالل بأدق تفاصيله.
في أوسلو تخلصت إسرائيل من السكان، وأحكمت سيطرتها على 
األرض، وف���ي خطة فك االرتباط عزلت القطاع وأحاطته باألس���الك 
الشائكة، وفي الحالتين أخضعت الجغرافيا للديمغرافيا عبر تنويع 
أش���كال الس���يطرة على األرض الفلس���طينية وتحويل القيادات 
الفلسطينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى وكالء محليين إلدارة 

شؤون السكان دون أن يتمتعوا بأدنى سيطرة على األرض.
وقد نجحت اإلس���تراتيجية اإلس���رائيلية التي انطلقت من حالة 
الس���يطرة الكاملة على فلس���طين التاريخية بعد احتالل 67، في 
إس���باغ الش���رعية على االحتالل عبر إيجاد صي���غ جديدة تحظى 
بتغطية دولية، وتلقى دعما عربيا ومش���اركة فلسطينية، وهو ما 
تحقق لها في أوسلو، واستكمل في خطة فك االرتباط، التي بدت 
للوهلة األولى وكأنها انسحاب بدون شروط من القطاع بعد تفكيك 
المستوطنات، وهي، في الحقيقة، ليست أكثر من وسيلة للتخلص 
من مليون ونصف فلس���طيني، وضرب الوحدة الجيوسياسية بين 
الضفة والقطاع، وإحباط اإلمكانية المحتملة إلقامة دولة فلسطينية 

مستقلة.
عندم���ا يجازف الفلس���طينيون بمواجهة الموت ليعب���روا الجدار 
الحدودي من القطاع، أو من الضفة الغربية إلى داخل الخط األخضر، 
أي إلى إس���رائيل الت���ي »ناضلوا« لالنفصال عنه���ا وإقامة الدولة 
المس���تقلة، بغض النظر عم���ا إذا كان هذا »العبور« تحت ش���عار 
حق الع���ودة أو غيره، فهذا يعني أن وضع »االحتالل المجرد« الذي 
كان قائما قبل »أوس���لو« وقبل »فك االرتباط«، هو أفضل من الوضع 
الحال���ي، وأن هذه الصيغ التي جرى ابتداعها في أوس���لو وما بعد 
أوس���لو، وإن كانت قد منحت الفلسطينيين سلطة وهمية، فإنها 
قطعت أوصال جغراقيتهم السياسية، وعزلتهم عن وطنهم األم، 
دون أن تمنحهم أدنى مقومات االستقالل االقتصادي والسياسي 

الذي يوفر لهم العيش بكرامة.
إنه���ا حدود من طرف واحد، كما يقول الحقوقي اإلس���رائيلي إيال 
غروس، ردا على الدعوات التي ارتفعت تنادي ب�«حق إسرائيل في 
الدفاع عن حدودها« أمام المتظاهرين الغزيين، في وقت تنتهك 
فيه األخيرة الحدود البرية مع القطاع، وتواصل الس���يطرة المطلقة 
على أجوائه وعلى مياهه اإلقليمية، حتى بعد االنفصال عنه، وهي 

بهذا المعنى تفرض حصارا بريا وبحريا وجويا متواصال عليه.
إسرائيل أقامت عمليا س���جونا كبيرة تحيطها األسالك الشائكة، 
وتغلقه���ا بوابات الكتروني���ة، تفتح من طرف واح���د هو الطرف 
اإلس���رائيلي، الذي يتحكم بحركة الدخول والخ���روج منها، ليس 
باتجاه إسرائيل فقط، بل وعبر البوابات الحدودية مع مصر واألردن 
أيضا، وهي بهذا المعنى تمتلك السلطة بإطالق النار على كل من 
يحاول تجاوز الجدران واألسالك الشائكة التي تحيط بتلك السجون 
وقتله، كما يحدث في ه���ذه األثناء على حدود غزة، وتبرر ذلك من 

خالل حديثها عن »الح���دود« باالتفاقات الموقعة أو غير الموقعة 
مع الفلسطينيين، اتفاق أوسلو وخطة فك االرتباط، اللذين ينصان 

فعال أو ضمنا على احترام الحدود مع إسرائيل.
ضمن هذا الفهم فإن مس���يرة العودة الت���ي انطلقت من غزة، وإن 
كانت تعيد الحكاية الفلسطينية إلى بدايتها األولى، عام 1948، 
فإنها تعبر عن حالة تمرد فلسطيني على الصيغ المصطنعة التي 
ابتكرتها إس���رائيل إلطالة عمر االحتالل وتجميل وجهه، وجاءت 
لتقول إذا كنا ال نستطيع العودة إلى فلسطين فلنعد إلى إسرائيل، 
إلى االحتالل، أو لنعد رس���م المعادلة الواضحة إما االستقالل وإما 
االحتالل، ونضع إسرائيل مجددا أمام مسؤولياتها الدولية كدولة 

محتلة عن الشعب الواقع تحت االحتالل.
مس���يرة العودة من غزة ج���اءت لتعلن أن غ���زة ترفض مخططات 
عزلها، وتعلن إصرارها على العودة إلى حضن الوطن مستقال كان 
أم محت���ال، خاصة وه���ي ترى أن حل الدولتين يتبخر، واالنقس���ام 
الفلس���طيني يتعمق سياسيا وجغرافيا، وأن إسرائيل ماضية في 
توحيد الوطن الفلس���طيني تحت االحتالل وفي عزل غزة وسلخها 

عن سائر الجسد الفلسطيني.
الص���ورة القادمة من غزة والتي عبر عنها أس���لوب النضال الجديد 
وظف���ت في خدمة اإلس���تراتيجية، فعوضا عن ص���ورة المواجهة 
بالصواريخ والطائرات التي تميز كيانين مس���تقلين حلت صورة 
المدنيي���ن الذين يواجه���ون النيران بأجس���ادهم العارية، وهم 
يحاولون العودة والتي تعبر عن الكيان الواحد والوطن الواحد الواقع 
تحت االحتالل، وهي صورة تنس���جم على ما يبدو مع إستراتيجية 
المرحل���ة المتمثلة بالدول���ة الواحدة، التي ب���دأت تأخذ مكان حل 

الدولتين.

سليمان أبو ارشيدعــودة غــزة
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ال نس���تطيع أن نفصل ما يحدث في فلسطين المحتلة 
م���ن مآٍس وش���رور، بفعل آلة الح���رب الجهنمية لكيان 
اإلرهاب اإلسرائيلي، عن واقع عالمي تعيس، تعالت فيه 
األصوات الش���عبوية المتطرفة، وسعت البلدان الكبرى 
وراء مصالحها دون مراعاة للقيم اإلنسانية وال المواثيق 
الدولي���ة، وال حتى مصلحة العالم في التمس���ك باألمن 
والسالم المنش���ود� باإلضافة إلى واقع عربي أليم بفعل 
التش���رذم والتصارع المكتوم أحيانا، والخارج للعلن في 
أغلب األحيان، وما يدور بفلكه من فتح األبواب الس���رية 
والعلني���ة بوجه كي���ان، كان وال يزال يش���كل أكبر عدو 
لش���عوبنا العربية، ومحاوالت البعض السعي نحو خلق 
عدو جديد في هذه الدول���ة أو تلك، يصرف االنتباه عن 
قضيتنا وصراعنا القديم مع كيان االحتالل اإلسرائيلي، 
وس���عي عمالء اإلرهاب إلى العمل عل���ى خلق مناخ من 
الفوضى ف���ي المنطقة، يبرر ويصرف النظر عن تعاطي 

البعض مع الكيان المحتل.
إن أخط���ر م���ا تمر ب���ه المنطق���ة، وتنعك���س خطواته 
الكارثية على القضية الفلسطينية ومفرداتها من بشر 
وحجر وقضايا رئيس���ية، هو س���عي بعض بني جلدتنا 
إل���ى تمرير التطبيع مع دولة اإلره���اب، عبر الحديث عن 
مصالح اقتصادية، واجتماعية، بل إن األمر قد بلغ مبلغه، 

عندما تشاركت قوى الضغط اإلسرائيلي في العواصم 
العالمي���ة الكبرى، مع بع���ض رؤوس األم���وال العربية، 
لمحاول���ة خلق صراع قد يج���ر المنطقة إلى وبال هي لم 
تعد قادرة على تحمله، وم���ا يصاحب ذلك من حالة من 
التطبيع تقنع عوام الشعوب بصديق جديد، وخلق أعداء 
جدد يكونون مدخال للتقارب مع الكيان الصهيوني، ومع 
األسف وجدت هذه األصوات آذانا بين الشعوب العربية، 
بفعل آل���ة اإلعالم التي تملكها تل���ك األنظمة وبرعاية 

وإدارة صهيو أميركية.
إذن ال عجب أن تسير قوى اإلرهاب الصهيونية الغاشمة 
في طريق تحقيق أحالمه���ا التي كان يعوقها تضامن 
عربي، حتى وإن كان ظاهريا، ورفض شعبي، شرب حقائق 
الصراع وتجرعها بمئات اآلالف من الشهداء العرب، لكن 
بفع���ل الضباب العربي الذي يموج بالمنطقة، غابت عنه 
الرؤية الصادقة، واختلط المنافس اإلقليمي المؤقت، مع 
العدو الدائم، تاهت مفاهيم التنافس والصراع، وصراع 
المصالح الذي تش���هده بعض بلدان المنطقة في نقاط 
معين���ة، وآخر ال يحمل تقاربا ألن���ه صراع على البقاء في 
جوهره مع كيان يسعى إلى التجذر من النيل إلى الفرات، 
وسيكون مصير البلدان العربية، كالمصير الفلسطيني، 
فقضية فلس���طين اكتسبت مبادئها ليس فقط بدافع 

المبادئ القومية وال العقيدة الدينية، لكنها اكتس���بت 
زخمه���ا ج���راء إدراك المكون العربي المنقس���م بفعل 
س���ايكس بيكو، إلى حقيقة أهداف الكيان الصهيوني 
وال���دول الداعمة له، فاألطماع الصهيونية لن تقف عند 
حدود فلس���طين، حتى وإن كانت تدعى مرحليا عكس 
ذلك، لكنها تسعى إلى السيطرة على المنطقة بأكملها 

واستعباد شعوبها.
لكن البعض نس���ي ه���ذه الحقيقة، وأخذت���ه حاجته 
اآلني���ة إلى التحال���ف )مع الش���يطان(، ليحمي مكانته 
ونظامه، حتى وإن كان هذا مدخال النهيار دولته وأمته، 
فصراعه مع أخي���ه داخل الدولة الواح���دة، أهم مبرراته 
لهذا التقارب مع كيان االحتالل اإلس���رائيلي الغاصب، 
إنها دائرة مس���تمرة منذ س���نوات، وال ن���دري إلى أين 
سيكون مس���تقرها، فجوهر الصراع وحقيقته بات بين 
من يس���عى إلى التقارب مع هذا الكيان، وآخرين يعون 
اآلثار الكارثية لهذا التقارب، إنه صراع سيشكل مصير 
المنطقة، فالشعوب يس���لب وعيها بشعارات شعوبية 
براقة تجعلها تنكفئ على نفسها وتقبل تقاربا لم يكن 
متصورا أن تقبله، فلألسف ال تزال العديد من الشعوب 
أس���يرة الفقر والجهل والمرض، وتتس���م بش���يفونية 

مقيتة، تحول بينها وبين وضوح الرؤية.

ل���ذا فالره���ان الحقيق���ي يبقى على عات���ق مجموعة 
م���ن المثقفين الواعي���ن بحقيقة الص���راع األزلي مع 
الصهيونية، باإلضافة إلى ما يقدمه الفلس���طينيون 
من ثبات أس���طوري، فأبناء فلسطين في الحقيقة رغم 
حاجته���م للدعم العربي أال أنه���م ال يعتمدون كثيرا 
عل���ى هذا الدع���م، فهم يعلم���ون حقيقة قضيتهم 
ومصرون على مطالبهم وحقوقهم المش���روعة، بدليل 
أن المك���ون الفلس���طيني ق���ارب أن يف���وق المكون 
الصهيوني في األراضي المحتلة رغم كل الجرائم في 
كافة األراضي الفلس���طينية، لكن الش���عوب العربية 
هي التي تحتاج أن تعي أن ما يقدمه الفلس���طينيون 
من دماء زكية وشهداء أبرار، ومعاناة يومية على كافة 
أصعدة الحياة، س���يحفظ الحقوق العربية ويمنع دولة 
االحتالل م���ن االنتقال إلى خطوتها التالية )من النيل 
إلى الفرات(، برغم التجاهل العربي لقضيتهم، وأقصد 
هنا التجاهل الش���عبي العربي، فللمرة األولى تنشغل 
العواصم الكبرى بمشاكلها، حتى عن إبداء التعاطف 
ضد م���ا يرتكبه كيان االحتالل من مجازر ضد ش���عبنا 
الفلسطيني األبي، ولم تخرج الشعوب بإدانة واضحة 
وخطوات حقيقي���ة تمنع هذا المحت���ل الغاصب من 

مواصلة إرهابه.

إبراهيم بدوي نحن من نحتاج أن نعي حجم تضحيات الفلسطينيين

طارق عزالدين.. حكاية شعب

طارق عزالدين.. اس���ٌم ورد في األخبار ومر عل���ى البعض مرور الكرام بدون 
التفّطن بأن خلف هذا االس���م إنسانًا بمفهومه اإلنساني واألخالقي، وقد 
يكون خبر منعه من السفر للعالج توارى تحت أنقاض ركام أخبار األحداث 
المتدافع���ة بدون االنتباه إلى القصة اإلنس���انية الكامنة وراء الخبر، وربما 
قصة مرضه وإرجاعه من معبر رفح أكثر من مرة قد تركت أثرًا حزينًا وأسًى 
بليغًا في نفوس الكثير مّنا بدون إدراك حكايته منذ البداية، وهي حكاية 
ش���عب طارق عزالدين أحد تجلياتها التي تجمع بين البطولة والمأس���اة، 

بطولة شعب صامد مقاوم ومأساة وطن أسير حزين. 
طارق عزالدين.. المقاوم العنيد.. الثائر الُمطارد.. األسير الُمحرر.. الُمبعد إلى 
غزة.. المتبني لقضية األسرى.. الُمصاب بمرض لوكيميا الدم.. الممنوع من 

الس���فر... حكايته هي حكاية شعبه وقصته هي 
قصة وطنه، حكاية ش���عب قاوم االحتالل وثار 
ضد الظلم وتمرد على الطغيان وانتفض رافضًا 
العبودية، كأي ش���عٍب عزيٍز ُح���ر يأبى الخنوع 
ويأنف الخضوع ويصُر على المجد والش���موخ، 
فيدفع ضريبة الع���زة والكرامة وهي زهيدة إذا 
ما قورن���ت بضريبة الذلة والمهانة عندما يركن 

الشعب للهوان واإلذعان. 
ضريب���ة الع���زة والكرام���ة دفعه���ا الش���عب 
الفلسطيني وال يزال نزيفًا متواصاًل من فلذات 
أكباده، فمنهم من ُقتل فاتخذهم اللُه شهداء، 
ومنهم من ُس���جن فهم أحرار خلف القضبان، 
ومنهم من ُنفَى وأبعد وُاخِرجوا من وطنهم كما 
ُأخرج قدوتهم ورسولهم عليه الصالة والسالم 
من وطنه، ومنهم م���ن ُهِجر فانضم إلى جموع 
الالجئين أو ُهدَم بيته فأمس���ى مع المشردين 
داخل وطنهم... وغير ذل���ك من صنوف القمع 

وأل���وان التنكيل؛ لت���روى بالدم والع���رق والدموع 
حكاية ش���عب هي مجم���وع حكايات أبنائه التي تجم���ع في مضامينها 
الدرامية معاني البطولة والمأس���اة، وطارق عزالدين اختزال لهذه الحكاية 

تمامًا ككل أبطال ورموز الشعب العظيم. 
طارق عزالدين.. حكايته هي حكاية ش���عب وقع ضحية لكل قوى الش���ر 
في العالم التي أخرجت من بينها ُخالصة الش���ر وحصيلة القبح ومُنتهى 
الرذيلة فألقتها في وجهنا فإذا هي دولٌة تس���عى ُأمدت باألموال والبنين 
والقدرة على النفير، وكانت النكبة ثم النكس���ة الت���ي ُولد طارق عزالدين 
بعدها بس���بع سنين، ففتح عينيه على رؤية جنود االحتالل ومستوطنيه 
يعيثون في بلدته )عرابة( قضاء جنين فسادًا كما في كل فلسطين، فلم 
يكن من الس���هل عليه أن يرى ذلك ويس���كت وهو الذي رضع مع حليب 
أمه- ككل أمهات فلسطين- لبن العزة والكرامة وتّشرب معه رحيق األنفة 
واإلب���اء، فبلغ مبلغ الرجال ُمبكرًا وبالكاد ش���ق عن الط���وق عندما اندلعت 

االنتفاضة األولى. 
ق���اوم طارق عزالدين االحتالل مش���اركًا في فعالي���ات االنتفاضة األولى، 
وخ���اض تجربته االعتقالية األولى ولم يتجاوز عمره الس���تة عش���ر ربيعًا 

ليمكث في الس���جن بضعة ش���هور، ليخرج من السجن أشد عودًا وأشحذ 
عزيمة وأقوى إرادة على مواصلة النضال والسير على درب الثّوار؛ فاعُتقل 
بعده���ا ثالث مرات قب���ل االنتفاضة الثانية بلغ مجموعه���ا ما يقرب من 
أربع س���نوات، ولكن أهم فصول الحكاية يبدأ مع بداية انتفاضة األقصى 
عندما التحق بسرايا القدس – الجهاز العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي- 
وش���ارك في التخطيط واإلعداد لعمليات فدائي���ة آذت العدو في جنوده 
ومس���توطنيه أصبح مطاردًا بعدها دون أن يمنعه ذلك من مواصلة دربه 
الجهادي، فش���ارك في معركة جنين بشكل فاعل ولكنه غير مباشر، مما 
أدى إلى اعتقاله بعد المعركة بش���هرين وُهدَم بيته وُحكم عليه بالمؤبد 

وخمس وعشرين سنة وعشرة شهور. 
وللشهور العش���رة في الحكم قصة فقد 
زادها قاضى االحتالل العس���كري على 
الحك���م عندما ضحك طارق بعد النطق 
بالحكم فاس���ُتفز القاضي وزاد عشرة 
ش���هور وهي كانت وق���ف تنفيذ من 
حكم س���ابق على طارق وأوصى بعدم 
خروجه ب���أي صفقة تب���ادل، فما كان 
م���ن طارق إاّل أن ق���ال »إن الحكم إال لله 
وليس لك س���أخرج من السجن واأليام 
بيننا« وقد نفذ حك���م الله تعالى، وقد 
أحسن به ربه إذا أخرجه من السجن مع 
زمالئه األس���رى في صفقة وفاء األحرار 
المعروفة بصفقة شاليط بعد أن قضى 
في س���جون االحتالل ثالثة عشر عامًا، 
ولكن نصيب���ه كان اإلبعاد إلى غزة ولم 
يع���د إلى بيته وأهله ف���ي عرابة وقال 
في ذلك إنه ال يعتبر نفسه ُمبعدًا ألنه 
متواجد بين أهله في قط���اع غزة، وإنه ال 
يوجد فرق بين جنين القس���ام وبين غزة هاشم فهي كلها فلسطين 

وكلها أرض مقدسة طاهرة. 
عاش طارق عزالدين وأس���رته المكّونة من زوجة وولدين وبنتين بين أهله 
في قطاع غزة وعاش مأساتهم وعانى ما عانوا من ويالت الحروب والحصار 
واالنقس���ام والعقوب���ات، ونذر حيات���ه لخدمة قضية األس���رى من خالل 
عمله كمدير إلذاعة األس���رى منذ خروجه من الس���جن فكان خير من حمل 
قضيتهم وأفضل من ُيعّبر ع���ن همومهم حتى غلبُه همُه عندما ُأصيب 
بمرض لوكيميا الدم منذ أكثر من ش���هرين، ورقد في المستشفى ينتظر 
كغيره من طوابير المرضى الذين اصطدموا بصخرة بوابة معبر رفح الُمغلقة 
طوال أيام الس���نة تقريبًا، ومنهم من قضى نحبه ش���اكيًا إلى الله تعالى 
ظلم العدو واألخ والصديق، ومنهم من ينتظر أيهما أسبق الموت أم فتح 
المعبر، ومنهم من ُمنَع من الس���فر مثل طارق عزالدين، وهو منٌع يس���اوي 
تمامًا انتظار موته في غزة لتكتمل الحكاية.. حكاية شعب قرر أن يتحدى 
الموت ويصر على تمسكه بالحياة، ولكنها الحياة التي تسر الصديق، وإن 

لم تكن كذلك فليكن الموت الذي يغيظ العدا. 

اسقاطا لفلسفة الحرب النفس���ية في صراعنا مع العدو الصهيوني ، سنجد أنه استخدمها 
منذ بداية االحتالل وال يزال يستخدمها في أوقات الحرب والسلم كي يحط من قدرة الشعب 

وتدمير نفسيته.
وقد تطورت هذه الحرب بتطور ظروف الزمان والمكان، والجديد في هذه الحرب هي استخدام 
اللغ���ة العربية في مواجهة الش���عب الفلس���طيني باعتبارها لغته ويفهمه���ا جيدًا، فقبل 
بدء مس���يرة العودة خرج  الناطق باس���م جيش االحتالل الصهيوني افيخاي درعي يخاطب 
أه���ل غزة بالقول: »إن حماس تلقي بكم الى التهلكة«  واستش���هد بق���ول الله عز وجل: »وال 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة« ثم بفتاوى علماء مسلمين تجرم التظاهر وتصفه بالفوضى،بل 
وصل األمر بوزير الحرب الصهيوني إلى المش���اركة في هذه الحرب النفس���ية من خالل بث 

بعض هذه الرسائل على حسابه في تويتر.
وف���ي هذا الس���ياق يعلق الكاتب اإلس���رائيلي بموق���ع »محادثة محلية« يون���ي ماندل إلى 
لجوءإس���رائيل للغة العربية عبر ش���بكات التواصل، إلى أنه استكمال للحرب النفسية التي 
يشرف عليها جهاز األمن العام الشاباك، فقد بث عدة أفالم قصيرة طالب فيها الفلسطينيين 
بالتظاهر ضد قيادتهم في غزة، بدل الخروج للحدود، ألنها المسؤولة عما آلت إليه أوضاعهم 
الصعبة، ويتم بث هذه الرسائل على وقع موسيقى درامية، كي تصل بسرعة آلذان المتلقين 

الفلسطينيين.
وش���يء اخ���ر اس���تخدمته دولة االحت���الل  مخاطبُة جمهوره���ا الصهيوني ب���أن ما ينظمه 
الفلسطينيون ليس مس���يرات احتجاج أو مظاهرات سلمية أو مسيرات عودة وإنما استفزاز 
وفوضى، وهذا االسلوب كما قال عنه الكاتب اإلسرائيلي بموقع »محادثة محلية« يوني ماندل 
»هو مقدمة للحيلولة دون ترسيخ المطالب الفلسطينية لدى المستمعين اإلسرائيليين، ومن 

أهمها حق العودة، ووقف الحصار على غزة، وإنهاء االحتالل«.
والواجب قوله  إن قوات االحتالل تعاملت في مواجهة المس���يرة الس���لمية بمبدأ  »الصدمة« 
حيث اس���تخدام القوة ضد أناس يعلم الجميع تماما أنهم ال يحملون أي سالح، وأن الحجارة 
التي قذفوها على جنود االحتالل لم تصب أي  جندي صهيوني بأذى، لكنه أراد بتلك الطريقة 
إيصال رس���الة للمنظمين والمشاركين بأن »حماية دولة إس���رائيل وأمن مواطنيها  هو أمٌر 

مقدٌس«.
ثم إن الوسيلة المكملة إلنجاح مشروعه في محاولة منه إلحباط تفاعل الجماهير مع المسيرة 
ه���و تروجيه ألخبار كاذبة تفي���د بوجود اعداد هائل���ة من المصابين تعرض���وا لبتر  احدى 
قدميهم، وهذا ما نفاه الناطق باس���م وزارة الصحة الدكتور اش���رف القدرة الذي أكد أن حالة 

واحدة تعرضت  لعملية بتر.
كما أن فكرة وجود كاميرات تصور المشاركين ثم تعرضهم على اجهزة االمن للتعرف عليهم، 

وهل هم مطلوبون ام ال؟  ثم تقتلهم، هي فكرة ال يجب اهمالها، لكن ال يجب تهويلها.
وفي الحد من اثارة الراي العام العالمي خاصة الش���عبي فقد روجت دولة االحتالل أن مسيرة 
العودة على أنها  اعتداء على دولة اسرائيل ،وأن الذينُ قتلوا هم مسلحون ينتمون لمنظمات 

مسلحة ارهابية .
ختامًا : علينا جميعا الحذر من هذه الحرب النفس���ية الق���ذرة وأن نتعلم منهم _ رغم انهم 
اعداء_ أن الكل مطالب بإبداء النصح والمشورة لكل ابناء الشعب في هذه المرحلة حتى نحقق 

اهدافنا.

الحرب النفسية 
الصهيونية ضد 

مصطفى أبو السعودمسيرة العودة

بقلم د. وليد القططي
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االستقالل / عبدالله نصيف:
حق���ق فريق نماء من الدرجة الثالث���ة  مفاجأة من العيار الثقيل 
بعدما أخرج خدمات الش���اطئ من البطول���ة ، فيما تأهلت أندية 
شباب خانيونس و خدمات و شباب رفح وشباب جباليا وهالل غزة 
واألمل ، والقادسية، وأهلي غزة و الصداقة و الجالء لدور ال�16 من 

بطولة كأس غزة لكرة القدم .
و في مفاجأة من العيار الثقيل،  أقصى فريق نماء و الذي يلعب 
بدوري الدرج���ة الثالثة فريق خدمات الش���اطئ صاحب التاريخ 
الكبير بالدوري الممتاز، بركالت الترجيح )3/4(، بعد نهاية الوقت 
األصلي من المباراة التي جمعتهما على ملعب بيت الهيا شمال 

القطاع بالتعادل بهدف لمثله وس���جل أوال نماء عن طريق صالح 
عسلية ، ليعدل جمال األفغاني النتيجة.

و دك خدمات رفح عرين الزيتون بخمس���ة أهداف مقابل هدف 
وحيد، وسجل خماسية األخضر الرفحي محمد الجرمي )هدفين( , 
محمد االبزل , شرف حسنين و محمود النيرب من ركلة جزاء بينما 

سجل هدف حفظ ماء الوجه للزيتون طارق مسعود .
و حقق الصداق���ة نتيجة منطقية بالفوز عل���ى اتحاد دير البلح 
برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها عمر أبو عبيدة )هدفين( , 

سامي الداعور و محمد الديري .
و بثالثة اهداف نظيفة س���جلت بالش���وط الثان���ي و وقع عليها 

محمد الحالق )هدفين( و حسن جودة )هدفًا ذاتيًا( في شباكه ، 
تأهل شباب خانيونس على حساب خدمات النصيرات .

و تخطى الجالء منافسه خدمات جباليا بعد الفوز عليه بهدفين 
نظيفين بقدمي نجميه أشرف أبو توهة و محمد النون .

وتأهل ش���باب رفح على فريق بيت حانون األهلي بهدف محمد 
ناجي أبو عرمانة  الذي احرزه في الدقيقة 83  من عمر المباراة.

وتفوق شباب جباليا  على جاره بيت الهيا بهدف نظيف سجله 
محمد المفلوح .

وتخطى  هالل القدس التفاح بهدفين لهدف ، وسجل للخاسر 
معتز الصفدي ، رد عليه يوسف سالم و إبراهيم الهندي للفائز .

فيم���ا تأهل االمل على حس���اب الصالح بعد ما احرز خماس���ية  
بتوقي���ع تامر مكرم "س���وبر هاتريك" ، وجاب���ر كالب ، أما رباعية 
الصالح فس���جلها هاني أبو ريالة )هدفي���ن( وماهر عياش في 

الدقيقة 45، ومحمود الشنباري بالدقيقة 89 من ركلة جزاء .
و بدون أهداف انتهى لقاء القادسية و المغازي ، لتحسم ضربات 

الجزاء صعود القادسية .
و كانت ركالت الج���زاء حاضرة بلقاء المتأهل ش���باب معن على 
الخاس���ر المجمع ، بعد انتهاء المب���اراة بالتعادل االيجابي 2_2، 
وسجل للمجمع أمين خطاب )هدفين( ، ولمعن أحرز محمد جربوع 

، وعماد أبو جزر .

نماء يفجر المفاجأة 
وتأهل النشامى واألخضر 

والزعيم لدور الـ16

  كأس غزة

الضفة الغربية / االستقالل:
ضرب فريق السموع شباك أهلي الخليل متصدر الترتيب بخماسية 
، فيما واصل هالل القدس االنتصارات و مطاردته لألهلي بفوزه على 
بالطة، و تفوق الظاهرية على وادي النيص ، ضمن لقاءات األس���بوع 
ال�17 م���ن دوري المحترفي���ن بالضفة الغربي���ة. و تعرض متصدر 
الترتيب لخس���ارة قاسية من جاره فريق الس���موع بخمسة أهداف 
مقابل أربعة في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب دورا . و رفع 
الس���موع رصيده للنقطة 26 بالمركز الخامس و توقف رصيد أهلي 
الخليل عند 32 بالمركز األول بفارق األهداف عن هالل القدس، سجل 
خماس���ية السموع رامي مسالمة س���وبر هاتريك و حسين الجوهر ، 
وأحرز أه���داف األهلي محمد مراعبة )هدفي���ن( و خلدون الحلمان و 
محمد الجعبري . واصل فريق هالل القدس مطاردة المتصدر بعدما 
حق���ق فوز عريض على فريق بالطة بثالثة أهداف مقابل هدف في 
المباراة التي أقيمت على ملعب ماجد أس���عد . و سجل ثالثية أسود 
العاصمة تامر صالح و عدي الدباغ )هدفين(  و قلص بالطة الفارق عبر 
العبه أدهم أبو رويس ، ليرفع هالل القدس بذلك رصيده للنقطة 32 
بالمركز الثاني بفارق األهداف خلف أهلي الخليل المتصدر و توقف 

رصيد بالطة عند 21 نقطة بالمركز الثامن .
هذا و حقق فريق الظاهرية فوزًا مثيرًا على فريق وادي النيص بأربعة 
أهداف مقابل ثالثة في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب دورا .

و رفع الظاهرية رصيده للنقطة 19 بالمركز العاشر و توقف رصيد وادي 
النيص عند 22 نقطة بالمركز السابع ، وسجل رباعية الغزالن علي نعمة 

هدفين و أحمد ماهر من ركلة جزاء  و كامل جبارين .
و أحرز أه���داف وادي النيص حازم عبد الله )هدفين( بالدقيقتين 66 
و82 م���ن ركلة جزاء و خضر جمال بالدقيق���ة 74 علمًا أن حازم عبد الله 

أهدر ركلة جزاء بالدقيقة 94 كانت كفيلة بخروج بفريقه بنقطة .
و سقط فريق شباب الخليل في فخ التعادل بهدف لمثله امام مضيفه 
ثقاف���ي طولكرم في المباراة التي اقيم���ت على ملعب طولكرم ليفقد 

الطرفين نقاط هامة في مشوار المنافسة على اللقب .
و رفع ش���باب الخليل رصيده للنقطة 30 بالمركز الثالث و رفع الثقافي 
رصيده للنقطة 19 بالمركز التاسع . و بادر شباب الخليل بالتسجيل عبر 
مهن���د فنون و أدرك الثقافي التعادل عن طريق ليث خروب بالدقيقة 
56 من ركلة جزاء . و أهدر شباب الخليل ركلة جزاء بالدقيقة 45 و أكمل 

المباراة منقوص الصفوف بعد طرد العبه يزن عويوي بالدقيقة 55 .

االستقالل / وكاالت:
كش���فت وس���ائل اإلعالم الفرنس���ية ، أن باريس سان جيرمان 

يتفوق عل���ى يوفنت���وس اإليطالي ومانشس���تر يونايتد 
اإلنجليزي في سباق التعاقد مع البرازيلي فابينيو العب 

وسط موناكو.
وأف���ادت تقاري���ر أن البرازيلي فابينيو العب وس���ط 
موناك���و عل���ى رادار مانشس���تر يونايتد في س���وق 

االنتقاالت الصيفية القادمة. وقالت وس���ائل اإلعالم إن 
المدرب البرتغالي جوزية مورينيو يتابع البرازيلي فابينيو 

منذ موسمين مع موناكو الفرنسي، ويريده بديال لمايكل 
كاريك الذي قرر اعتزال كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي. 
وأكدت ش���بكة “ESPN” أن موناكو الفرنسي لن يمانع في 

التفريط في خدمات العب الوسط البرازيلي فابينيو، إذا وصل 
لهم عرض مناسب في الصيف القادم.

وأشارت الش���بكة أن موناكو أبدى مرونة في عمليات بيع نجومه، 
أمثال باكايوكو الذي انتقل إلى تشيلس���ي ومبابيه الذي رحل إلى 

باريس سان جيرمان.

االستقالل / وكاالت:
أش���اد الفرنس���ي زين الدين زيدان المدير الفن���ي لفريق ريال 
مدريد اإلس���باني، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما 
واصل مس���توياته المميزة في مب���اراة فريقه أمام يوفنتوس 

اإليطالي، بدوري أبطال أوروبا.
ونجح ريال مدريد في تحقيق فوز هام خارج الديار على نظيره 
يوفنتوس بثالثة أهداف دون مقابل، تكفل رونالدو بتسجيل 

هدفين بينما سجل البرازيلي مارسيلو الهدف الثالث.
: "م���ا قام به  وتح���دث زيدان ع���ن رونالدو عقب المب���اراة قائالاً
كريستيانو في المقصية أمر ال ُيصّدق، و كما قال جيجي بوفون 

عليك رفع القبعة لالعبين مثل كريستيانو".
ا: "يمكن مقارنة الهدف الذي س���جله رونالدو اليوم  وأضاف ضاحكاً
بهدفي الذي سجلته ضد باير ليفركوزن في النهائي، لكن هدفي 

كان أجمل".
وعن ردة فعله عقب اله���دف الرائع قال زيدان: "عندما ترى هدفًا مثل الذي 
س���جله كريستيانو رونالدو ال يمكنك رد الفعل بطريقة أخرى، يجب أن نكون 

سعداء ألننا نملكه في فريقنا".
ويحتل النج���م البرتغالي صدارة هداف���ي دوري أبطال أوروبا لهذا الموس���م 

بوصوله للهدف رقم 14 خالل 9 مباريات خاضها مع الفريق هذا الموسم.

باريس سان 
جيرمان يتقدم 

سباق التعاقد 
مع نجم موناكو

زيدان : سعداء بامتالك 
رونالدو وهدفي أفضل 

من هدفه 

السموع يضرب األهلي بخماسية و هالل القدس عينه على الصدارة  
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حاجة البشرية إلى األخالق المحمدية
حممد �شحادة

ت����رى هل هناك ف����ارق بين 
اللفظين ام انهما متفقان ؟ 
اللعب هو فع���ل الصبيان 
غير  م���ن  التعب  يعقب���ه 

فائدة لذا يعبر 
عن العبث الذي ال طائل له 

وقد يكون غير مذموم 
قال تعالى على لسان إخوة 
يوسف : » أرسله معنا غدا 
يرتع ويلعب«، فاللعب هنا 
ه���و الفعل المقص���ود به 
الراحة وحصول المسرة لذا 
لم ينك���ر عليهم ذلك نبي 

الله يعقوب عليه السالم 
أما اللهو في اللغة هو كل 
ما يش���غل ع���ن الخير ثم 

اختص في
الع���رف بم���ا يتل���ذذ ب���ه 
االنس���ان ويسر من الفعل 

القبيح لذا 
ال يكون اال مذموما 

ق���ال تعالى: » وم���ا الحياة 
وله���و«  لع���ب  اال  الدني���ا 

)األنعام(. 
وقال ف���ي س���ورة محمد : 
» إنما الحي���اة الدنيا لعب 

ولهو« 
وق���ال : » اعلموا انما الحياة 
الدنيا لعب ولهو وزينة ..« 

)الحديد(. 
في  تق���دم  كما  فاللع���ب 
سورة يوس���ف يكون زمنه 
الصب���ا وأما الله���و فيكون 
زمنه الشباب ومابعد، والله 

أعلم. 
ه���ذا بايجاز أما لم���ن أراد 

االستزادة فالشرح يطول، 
ماينفعنا  علمّن���ا  الله���م 

وانفعنا بما علمتنا.

وم�ضــات

ِذي  ق���ال الل���ه تعالى في محك���م التنزيل: »ُه���َو الَّ
ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه  يَن َرُس���والاً مِّ يِّ مِّ َبَعَث فِي اأْلُ
ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكاُنوا ِمن  يِهْم َوُيَعلِّ َوُيَزكِّ

ِبيٍن )2(.الجمعة َقْبُل َلِفي َضاَلٍل مُّ
 وق���ال عز من قائل : »َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُس���وِل اللِه 
َه َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر  ُأْسَوٌة َحَس���َنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اللَّ

ا )21(.األحزاب. َه َكِثيراً اللَّ
إن الله اصطفى من البش���رية أنبياء ورس���ال ليبلغوا 
عنه رس���االته، وَيهدوا البشرية إلى طريق مرضاته، 
فيحققوا سعادتهم العاجلة واآلجلة ، ويحيوا الحياة 
اآلمنة الفاضلة، وكان هؤالء األدالء الرس���ل واألنبياء 
أصفى الناس قلوبًا وأعالهم سيرة وسلوكًا، وأقومهم 

طريقة وعمالاً ومنهاجا.
وكان قمة جمعهم وذؤابة محفلهم وإمام محرابهم  
محم���د بن عبد الل���ه  صلوات ربي وس���المه عليه إذ 
تواله رب���ه بالعناي���ة والتربية وجمع في���ه األخالق 
الفاضل���ة والّش���يم الرفيع���ة الكاملة، والمحاس���ن 
َك  الظاه���رة والباطن���ة ، وخاطبه رب���ه بقول���ه: »َفِإنَّ
ِبَأْعُيِنَنا« 48 الطور. ، ونوه بعظيم قدره ورفعِة جاهه 
َك َلَعل���ى ُخُلٍق َعِظيٍم«)4( القلم  بقوله عز وجل: »َوِإنَّ
...وأقامه المقام الذي يش���هُد على الناس أجمعين، 
المتقدمي���ن والمتأخرين، وطلب من المكلفين على 
طول الزمان أن يَضعوا هديه الش���ريف وُس���لوكه 
المنيف ُنصب أعينهم، فيس���لكوا ويعملوا به، فال 
ِه  يترك���وه قال تعالى: »َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُس���وِل اللَّ
َه َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر  ُأْسَوٌة َحَس���َنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اللَّ

ا )21).األحزاب. َه َكِثيراً اللَّ
ولما طل���ب الحق جل جالله من عباده أن يضعوا هذا 
النب���ي الكريم، قدوتهم وإمامهم، حفظ لهم أحواله 
وصفات���ه وس���يرتِه وأخالقه لتك���وَن معلومة لهم، 
معروفة عندهم، فكان المس���لمون بدءًا من الصحابة 
الذين ُيحيطون به رضي الله عنهم، ومن تالهم على 
طول العصور وإلى أيامنا هذه، وسيبقى الحال كذلك 
إلى أن يرث الله األرَض ومن عليها، يتحدثون بأخالقه 
، ليأتسوا بها، ويطبقوها، وينقلوها لآلتين بعدهم..

وهي بحمد الله محفوظة مصونة ، مكتوبة مدونة .
وقد جاء بعض التابعين ، الذين لم َيش���رفوا برؤية 
رس���ول الله صلى الله عليه وسلم، وال بالعيش معه 
ليس���ألوا الصحابة ع���ن أحواله المرضي���ة وأخالقه 

الس���نية، وقصد بعضه���م أم المؤمنين الس���يدة 
عائشة رضى الله عنها فسألها عن أخالق رسول الله 
صلى الله عليه وس���لم فقالت: »ما كان أحد أحس���َن 
ُخلقًا من رس���ول الله،صلى الله عليه وس���لم«  فأعاد 
السؤال ، فقالت: »كان أحسن ُخلقا كان القرآن خلقه 
، ، يرضى لرضاه ويغض لغضبه، ولم يكن فاحش���ًا 
وال متفحشَا. وال صخابًا باألسواق وال يجزي بالسيئة 
الس���يئة .لكن يعفو ويصفح«. ثم قالت: »إقرأ سورة 
المؤمنين ق���د افلح المؤمنون...إلى العش���ر األوائل 
منها« فقرأ الس���ائل... فقال���ت: »هكذا كانت أخالق 

رسول الله«.
لقد أدب الله نبيه بالقرآن الكريم ، وجعل أخالقه من 
س���نا هذا الكتاب العزيز، فكان آية ربانية، ومعجزة 
أمام البش���رية ، وفي هذا يؤكد اإلمام محمد بن حزم 
األندلسي رحمه الله هذا الوصف فيقول: »إن سيرة 
س���يدنا محمد صلى الله عليه وس���لم لمن تدبرها 
تقتضي تصديقه ضرورة، وتش���هد له  بأنه رسول 
الل���ه حقًا..فلو  لم تكن له معجزة غيرس���يرته لكفاه 

صلى الله عليه وسلم«.
إن أخالقه الش���ريفة جاهزة ف���ي كل ميدان، ماثلة 
للعيان، في كل ما يحتاجه اإلنس���ان، في الش���ؤون 
العامة والخاصة، في الس���ر واإلعالن، وانها تش���مل 
البش���رية ف���ي كل أحوالها وأوضاعه���ا، وما أصاب 
البش���رية اليوم في أخالقها س���تجد له في األخالق 
المحمدية، دواؤها وشفائها، وستستريح في رحمته 
وعطفه على الناس جميعًا، من تعبها وعنائها، وقد 
أدرك من حوله أن هذه األخالق أخالق األنبياء..وقامت 
أمامه���م معجزات هذا النبي، الت���ي تؤكد أنه مؤيد 
بالوحي ، محف���وف بالعصمة،  في مئات األدلة ، بل 
آالف الشواهد ، ولهذا حملها من شهدها، مع أخالقه 
الشريفة، لتكون شهادة أمام األجيال. كما شهدها 
الجي���ل األول، وكم في طياتها م���ن أخالق وحكم ، 
وتعليمات، وإنني في الحلقات القادمة : س���أتناول 
جانبًا م���ن أخالقته العلي���ة ومعجزات���ه القطعية، 
التي صحت عند أهل الحدي���ث، روتها األجيال تلو 
واألجي���ال في الصدور والس���طور، أسس���َا وثوابت 
للتربي���ة الصالحة وصناعة اإلنس���ان الباني الصالح 
..وأذكر أن هذه األخالق قد صبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصابر حتى نشرها، وشهد له بها أعداؤه 

أنه المث���ال الذي الُ دانى في األخ���الق والصبر على 
إيصال هذه األخالق للناس جميعًا، كما قال تعالى » 
ِه َواَل َتْحَزْن َعَلْيِهْم َواَل َتُك  ﴿ َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإالَّ ِباللَّ
َقوا  ِذيَن اتَّ َه َمَع الَّ  اللَّ

َّ
ا َيْمُكُروَن )127( ِإن مَّ ِفي َضْيٍق مِّ

ْحِسُنوَن )12( سورة النحل. ِذيَن ُهم مُّ الَّ
وَّ

َها َقاَلْت ِلَرُسوِل  وعن َعاِئَش����َة،رضي الله عنها ، َأنَّ
َم: »َيا َرُسوَل اللِه، َهْل َأَتى  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ اللِه َصلَّ
َعَلْيَك َيْوٌم َكاَن َأَش����دَّ ِمْن َي����ْوِم ُأُحٍد« َفَقاَل: » َلَقْد 
َلِقيُت ِمْن َقْوِمِك َوَكاَن َأَش����دَّ َما َلِقيُت ِمْنُهْم َيْوَم 
اْلَعَقَبِة، ِإْذ َعَرْضُت َنْفِسي َعَلى اْبِن َعْبِد َياِليَل ْبِن 
َعْبِد ُكاَلٍل َفَلْم ُيِجْبِني ِإَلى َما َأَرْدُت، َفاْنَطَلْقُت َوَأَنا 
َعاِلِب،   ِإالَّ ِبَقْرِن الثَّ

ْ
َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهي، َفَلْم َأْسَتِفق

ْتِني َفَنَظْرُت  َفَرَفْعُت َرْأِسي َفِإَذا َأَنا ِبَسَحاَبٍة َقْد َأَظلَّ
 

َّ
 َوَجل

َّ
 اللَه َعز

َّ
َفِإَذا ِفيَها ِجْبِريُل، َفَناَداِني، َفَقاَل: ِإن

وا َعَلْيَك، َوَقْد َبَعَث  َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك، َوَما ُردُّ
ِإَلْيَك َمَلَك اْلِجَباِل ِلَتْأُمَرُه ِبَما ِشْئَت ِفيِهْم »، َقاَل: » 
ُد،  ، ُثمَّ َقاَل: َيا ُمَحمَّ َم َعَليَّ َفَناَداِني َمَلُك اْلِجَباِل َوَسلَّ
 اللَه َقْد َس����ِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك، َوَأَنا َمَلُك اْلِجَباِل 

َّ
ِإن

َك ِإَلْيَك ِلَتْأُمَرِني ِبَأْمِرَك، َفَما ِشْئَت،  َوَقْد َبَعَثِني َربُّ
ْخَشَبْيِن« ، َفَقاَل َلُه  ِإْن ِش����ْئَت َأْن ُأْطِبَق َعَلْيِهُم اأْلَ
َم: »َبْل َأْرُجو َأْن  ى اللُه َعَلْيِه َوَس����لَّ َرُس����وُل اللِه َصلَّ
ُيْخ����ِرَج اللُه ِمْن َأْصاَلِبِهْم َمْن َيْعُب����ُد اللَه َوْحَدُه اَل 

ا«. ُيْشِرُك ِبِه َشْيئاً
ويوم مكة إذ أش���رفت في أمم     يضيق عنها فجاج 

الوعث والسهل
قال���وا محمد قد زارت كتائبه        كاأُلس���د تزأر في 

أنيابها العصل
فج���دت عف���وا بفضل العفو منك ولم             تلملم 

وال بأليم اللوم والعذل
اضربت بالصفح صفحا عن غوائلهم         طوال اطال 

مقيل النوم في المقل
رحمت واشج ارحام اتيح لها                 تحت الوشيج 

نشيج الروع والوجل
ع���اذوا بظ���ِل كريم العفو ذي لطف                مبارك 

الوجه بالتوفيق مشتمل
ازك���ى الخليق���ة اخالقا واطُهره���ا                  واكرم 

الناس صفحا عن ذوي الزلل
اللهم صل عليه وعلى أله وأصحابه وس���لم تسليمًا 

كثيرا.

الفرق بني 
اللعب واللهو 

فت���اوى
عندي مطبعة، وطلب مني أحد 

عمالئي في دولة أفريقية أن أقوم 
له بطباعة كتاب لناشر آخر في دولة 
عربية ومكتوب على الكتاب: حقوق 

الطبع محفوظة، وذلك بكميات 
كبيرة، والمكسب من وراء تلك 
ا، ولي شركاء  الطلبية كبير جّدً

في المطبعة أغلبهم موافق على 
طباعة هذا الكتاب. والسؤال: هل 

طباعة هذا الكتاب جائزة؟

س: لدي مشاركات 
في معامل، ولم أقبض 

منها أّي ربح حتى 
اآلن، فهل أدفع الزكاة 
عن رأس المال أم ال؟ 

جزاكم الله خيًرا! 

تكلمن���ا في حلقة األمس ع���ن الثمرة األول���ى النتصار المجاهدي���ن على اليهود 
المفسدين »ليسوؤا وجوهكم«..

واليوم مع الثمرة الثانية..
الثمرة الثانية لالنتصار: »وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة«.

عندما يزيل المجاهدون إفساد اليهود الثاني الكبير سيدخلون المسجد كما دخلوه 
أول مرة..  تعالوا معنا نحلل كلمات هذه الجملة لنعرف معناها وتفسيرها:

فاعل »يدخلوا« يعود على المجاهدين المنتصرين، هؤالء المنتصرون س���يدخلون 
المسجد بعد انتصارهم على اليهود.

والمراد ب�«المسجد«: المسجد االقصى المذكور في اآلية األولى من سورة اإلسراء.
ومعنى »ليدخلوا المسجد »: أن المسجد األقصى سيكون محتالاً عند اإلفساد الثاني 

اليهودي، وهو الحاصل اآلن.
ويدل هذا على أن المسجد األقصى سيبقى قائمًا طول مدة اإلفساد اليهودي، وأن 

المجاهدين سيدخلونه بعد تدمير ذلك اإلفساد.
ومعنى هذا أن اليهود لن ينجحوا في هدم األقصى، وبناء هيكلهم المزعوم مكانه.

أعزاءنا الكرام...جملة »ليدخلوا المسجد« تقدم لنا البشريات التالية:
: لن ينجح اليهود في هدم المسجد األقصى وبناء هيكلهم مكانه. أوالاً

ثانيًا: سيبقى المسجد األقصى قائمًا شامخًا طول مدة اإلفساد اليهودي الثاني.
ثالثًا: س���يدخل المجاهدون المنتصرون المس���جد االقصى بع���د انتصارهم على 

اليهود وتدمير إفسادهم.
س���يبقى األقصى قائمًا، مش���تاقًا ألبنائه المجاهدين القادمين، منتظرًا قدومهم 
ودخولهم، وه���م قادمون حتمًا، وداخلوه حتمًا، الن هذا وع���د الله الصريح، والله ال 

يخلف الميعاد.. أما معنى »كما دخلوه أول مرة« فإلى حلقة الغد بإذن الله.

لطائف قرآنية

الجواب : 
إذا كان الحال كما ورد بالس���ؤال من كون حقوق الطبع 
ه عنه بالطلب محفوظة، فال يجوز للسائل  للكتاب اْلُمَنوَّ
وال لغيره أن يقوم بطباعته على المس���توى التجاري، 
 

ٌ
حي���ث إن طباعة هذا الكت���اب دون إذن َمن له حقوق

عليه -س���واء كان المؤلف أو الناش���ر- فيه اعتداء على 
صاحب الحق وسرقة لحقه، وبالتالي فأيُّ ربٍح من طباعة 
هذا الكتاب دون إذن صاحبه ُس���ْحٌت وماٌل حرام. ومما 

ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

الجواب : 
ج: هذه المشاركة تحتاج إلى نظر، إن كانت مشاركة في 
المعمل فالزكاة في المعد للبيع، أّما إذا كانت مساهمة 
في المعمل، في األدوات التي تس���تعمل في المعمل 
ويستعان بها في المعمل وليست للبيع فأنت شريك 
فيما يباع، إذا تّمت الشركة بينكما على أنكما شريكان 
ف���ي األدوات وف���ي النتائج وما يباع، فال���زكاة عليكما 
ا للبيع من مالك، أو من مال  ا فيما يباع وكان معّداً جميعاً

الشريك اآلخر، كذلك يقّدر عند تمام الحول ويزكى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

د. �شالح اخلالدي

»لي�سووؤا وجوهكم وليدخلوا امل�سجد كما 
دخلوه اأول مرة وليتربوا ما علوا تتبرياً«..
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة خان يون�س ال�سرعية

إعالن وراثة صادر عن 
محكمة خان يونس الشرعية  

لقد قدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة شراب 
وأهالي خان يونس مؤرخة في:  2018/4/1م تتضمن أن مالكية فارس 
ناصر رشوان )المشهورة ملكية(- من خان يونس، وقد توفيت في دولة 
قطر بتاريخ 3003/3/4م وانحصر إرثها الشرعي واالنتقالي في زوجها/ 
عيسى نعمان سليمان رشوان، وفي أوالدها المتولدين لها منه وهم/ 
نايف ومها وم���ي وميادة وفاتن فقط، وال وارث للمتوفين المذكورين 
سوى من ذكر )وليس لهم وصية واجبة أو اختيارية( وليس لهما أوالد 
توفوا حال حياتها وتركوا ورثة س���وى من ذكر، فمن له حق االعتراض 
على هذه المضبطة مراجعة محكمة خان يونس الشرعية خالل سبعة 

أيام من تاريخ هذا اإلعالن، وحرر بتاريخ: 2018/4/2م.

قا�سي خان يون�س ال�سرعي 
حممود خليل احلليمي

واستش���هد الرق���ب )29 عام���ًا( أح���د 
مجاهدي سرايا القدس الذراع العسكري 
لحركة الجهاد اإلسالمي، متأثرا بجراحه 
التي ُأصيب بها الجمعة الماضية بعيار 
ناري في البطن ش���رق خ���ان يونس، إثر 
قمع االحتالل مسيرة العودة الكبرى التي 
انطلقت احياًء لي���وم األرض على حدود 

غزة. 

فار�س بامليدان
جذب فارس بجرأته انتباه الُمش���اركين 
شرق مدينة خانيونس بمسيرات العودة 
والذين ابتع���دوا عن الس���ياج الفاصل 
جراء غزارة الرصاص، بعدما امتشق علم 
فلس���طين واتجه نحو جن���ود االحتالل 
ٌيلوح به أمام أعينهم من أجل تذكيرهم 
بأن هذه األرض للفلسطينيين وحدهم، 
حتى وصل إلى مشارف السياج الفاصل، 

وغرس العلم بشموخ . 
بالميدان، كافية  كانت ش���جاعة فارس 
لنقل كل ُمصاب يس���قط ال���ى النقاط 
الطبية، فاجتاز "نقطة الصفر" عدة مرات 
دون أن يعبأ برائح���ة الموت التي تفوح 
باألرجاء، لك���ن ما فعله أغ���اظ االحتالل 
فأعطى الضباط أمرًا للقناصة باستهدافه، 

وما هي إال لحظات حتى أصابته رصاصة 
غادرة في منطقة البطن، أسقطته جريحًا 
بجوار إحدى اإلصابات التي كان ينقلها، 
ليتم نقل���ه إلى المستش���فى االوروبي 

لتلقي العالج .
وقع خبر اإلصابة كالصاعقة على قلب 
"االم المكلوم���ة"، رغم أنه���ا تعلم أن 
الفراق آت ال محال إال أنها لم تستطع 
تحمل فك���رة أن يرح���ل بكرها بهذه 
السرعة، فبقيت تنتظر شفاءه ولسان 
حالها يردد: " يارب اشفيه ورجعه لنا 

سالم ".

الفاجعة
مضت االيام بثقله���ا، وعينا " أم فارس" 
تراقبان عقارب الساعة المتأرجحة يمينًا 
و يس���ارًا، منتظ���رة اتص���ااًل هاتفيًا من 
المستشفى يعلمها بنجاة فلذة كبدها 
من الموت الذي يطوف حولة داخل غرفة 
العناية المكثفة, لكن االتصال المنتظر 
جاء بغير م���ا تتمناه، فق���د أخبرها أحد 
األطباء باستش���هاده، فم���ا كان منها إال 
أن ت���ردد " الحمد الله، يرضي عليك يما، 
طلبته���ا ونلتها"، راكضة بس���رعة نحو 
المستش���فى الحتضان جثمان���ه البارد 

وعيناها ت���كادان تنفجران من احتباس 
الدمع.

بدمائه روى " فارس" ثرى أرضه التي أحب 
فاستش���هد مدافعًا عنها، لكنه برحيله 
أشعل نارًا ال تنطفئ بقلوب أحبته، وأعاد 
حكاية اليتم التي عاشها منذ صغرة بعد 

وفاة والدة ليعيشها أطفاله من بعده. 
وبتنهي���دة خرجت م���ن أعماقها، تقول 
والدة الش���هيد ل�"االس���تقالل":" فارس 
ابني البكر شوفته بعد 28 سنه، سميناه 
فارس عشان يكون اسم على مسمى، كان 
لما يقول بدي استشهد أقوله الشهادة 
بدها فعل يما، ربيته بالمساجد". مشيرًة 
إلى أن نجلها ُمولع بحب الش���هادة فلم 
يسمع باجتياح أو توغل أو مواجهات مع 

جنود االحتالل اال وكان يشارك بها.
وتتابع واأللم يعتصر قلبها":" استشهاد 
ف���ارس فاجعة كبيرة لنا، ما كنا متوقعين 
انه يستش���هد بهاد العم���ر، فقد عاش 
ومات يتيمًا واالن أطفاله سيتجرعون مرارة 
اليتم من بعده، لكن صبرنا الوحيد انه نال 

شرف الشهادة التي تمناها كثيرًا".

ال�ساعة الأخرية
كانت ابتسامة الشهيد "فارس" حاضرة 

بوجه أمه كلما سردت من حكاياته شيًئا، 
فالحكايات والمواقف عنه ال تنتهي، 
فقد كان روح البيت وشمسة المشرقة، 
يتميز بش���خصيته المرحة والعفوية 
وابتسامته الدائمة داخل اسرته ومع 

أصدقائه. كما وصفته والدته.
وتس���تذكر أم فارس الساعة األخيرة 
للش���هيد قبل ذهابه للمش���اركة في 
الجمعة  ي���وم  الع���ودة":"  مس���يرات 
اس���تيقظ باكرًا على غير عادته، جهز 
نفس���ه وأبناءه وتن���اول الفطور معنا، 

وكان يمازح الجميع كعادته«.
وف���ي نهاي���ة حديثها، أك���دت االم 
المغلوبة على أمره���ا، أن دماء نجلها 
ف���ارس وغيره من ش���باب فلس���طين 
ستكون لعنة تطارد االحتالل وأعوانه 
مادامت فلس���طين محتله، وستكون 
دماؤهم وقودًا ُيشعل طريق العودة.   

الوداع الأخري
لحظ���اٌت صعبة ومش���اهٌد تقش���عر 
لها األب���دان، فبمجرد دخ���ول جثمان 
الش���هيد فارس المن���زل إللقاء نظرة 
الوداع األخيرة علي���ه، هرع كل األهل 
واألحبة لرؤيه ذلك الوجه المنير، وطبع 

قبل���ة أخي���رة على جبينه، باس���تثناء 
والدته الت���ي وقفت تتأمل���ه وتحفر 
مالمحه بعيونها قبل أن ُيفس���ح لها 

الطريق للوصول اليه. 
وماهي اال دقائق س���ريعة حتي خرج 
الش���هيد م���ن منزل���ه محم���واًل على 
األحبة،  صرخ���ات  وتبعته  األكت���اف 
وجلست األم بصدر بيتها حزينة دون 
إخفاء مشاعر الفخر التي انتابتها بعد 
أن منحها فارس لقب " أم الش���هيد"، 

تتلقي التهاني بعرسه الوطني. 
وشارك في موكب التشييع المهيب 
الذي انطل���ق بعد ص���الة العصر من 
مسجد حمزة ببلدة بني سهيال بمدينة 
خانيون���س ي���وم االثني���ن الماضي، 
وصواًل إل���ى مقبرة البلدة ليوارى الثرى 
إلى مثواه األخير، قيادة حركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين وذراعه���ا 
العس���كري س���رايا القدس، وممثليو 
الفصائل الفلسطينية، جماهير شعبنا 
جثمان  حمل���وا  الذين  الفلس���طيني 
الشهيد على األكتاف وجابوا به شوارع 
البلدة، وسط صيحات التكبير والتأكيد 
على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة 

والسير على خطا الشهداء.

تأب����ى غّزة ، كم����ا عّودتن����ا ، إال أن تكون 
عزي����زة ، ش����امخة ، جاب����رة لمعنويات 
المحَطمين اليائس����ين ، مبتكرة ألدوات 
ومف����ردات النض����ال والعودة ، س����خّية 
ومضحّي����ة بفلذات أكباده����ا غير عابئة 
بما يحيط بها من نتانة الكراهية وعفن 
الشماتة ، ونباح كالب الفجور والمؤامرة 
ف����ي دوائرها القريبة م����ن بني جلدتها 
والبعيدة ، لترتّد عليهم وتزكم أنوفهم 

هم ال سواهم . 
تعود غ����ّزة ، كما ألفناه����ا ، أيقونة لكل 
رافض ومغبون ومهّمش ، بعد أن أزالت 
رم����اد الفرقة ونزعت عن جس����دها ثوب 
التخّب����ط والضياع لتعيد اّتجاه البوصلة 
إلى حي����ث يجب أن تك����ون ، وتتلّمس 
طريقها في خارطة التحرير، مستعينة 
بإضاءات ش����عبها ومخزونات����ة الثورية 

التي ال تخطئ والتي ال تنضب . 
هنيئا لغّزة هذه الثورة الشعبية العارمة 
والتي س����تعصف بكل ثوابت التخاذل 
وتكن����س مواخي����ر العهر السياس����ي 
التس����لط  وتدمغ  االجتماعي  والنف����اق 
الصهيوأميرك����ي لتعي����ده إلى جحوره 
البعيدة وراء البح����ار. هنيئا ألطفال غّزة 
وش����بابها وعواجيزه����ا الذي����ن أعادونا 
إلى رش����دنا وإلى حلمنا الذي أوشك أن 
يغدو س����رابا تذروه عواصف المناطقية 

والجغرافيا .
التي  الفلس����طينية  للفصائ����ل  هنيئا 
توّح����دت عل����ى هدف واض����ح ال ضباب 
يكتنفه ، وعدو ظاه����ر ال خالف حوله أو 
عليه ؛ ليعيدوا األمل والكرامة الش����اردة 
إلى اليتامى والثكالى واألسرى ، ويعيدوا 
بس����مة الرضا الوّضاء إلى الشهداء في 

قبورهم .
هنيئ����ا لغّزة ، الصغيرة في كل ش����يء ، 
العصّية على كل ش����يء ، المحاصرة من 
جهاتها األربع ، والوحيدة التي تتنّسم 
عب����ق الحري����ة الغالي في فلس����طيننا 

وأقطارنا العروبية .
هنيئ����ا لي بك يا غ����ّزة ألنني ُولدت على 
أرض����ك وتلّحفت س����ماءك وتنّفس����ت 
من عبيرك وترعرع����ت على أّنات صبرك 
وخط����وط حكمت����ك وف����وران غضب����ك 
وعصيانك ، وهنيئا لي بك ، فأنت قاطرة 
نجاتنا ومن س����يأخذ بأيدينا إلى جّنات 
الخل����د لعظم����ة ش����هدائك وكثرتهم 
وما س����يصيبنا من عطر ش����فاعتهم لنا 

وإلخواننا يوم صعوبة العرض .
...فسالما لك يا غّزة ، وتبا لكل الصامتين 

والمتخاذلين والمحاصرين.

 بقلم : �أحمد �صادقغزة.. أيقونة التائه

الشهيد الرقب.. فارس حمل 
حب الوطن فارتقى شهيدًا  

غزة/ دعاء احلطاب:
ر�سم لوحة اأ�سرية اأ�سيلة ج�سدت تفا�سيلها 

قوة وجمال امل�سهد، فقد خرج برفقة عائلته 
مت�سلحًا بالإرادة وحب الوطن �سوب احلدود 

ال�سرقية، حمت�سنا طفليه ليبداأ ب�سرد 
حكايات الوطن امل�سلوب التي ُحفرت بعقله 

منذ ال�سغر ب�سوت الأجداد، اإل اأن احلكايات 
مل تكتمل بعد.  وفجاأة ومع ترا�سق ر�سا�سات 

الحتالل من كل حدب و�سوب، انعك�س 
امل�سهد، وا�ستعل اخلوف قلب »فار�س الرقب« 
على عائلته، فما كان منه اإل اأن انطلق بهم 

م�سرعًا اإىل منزلهم الواقع بخانيون�س جنوب 
القطاع كي ل ي�سيبهم مكروه، ثم ودعهم 

بابت�سامته التي ا�ستهر بها، وتوجه للحدود 
لتلبية نداء الوطن لتكون دماوؤه وقودًا على 

طريق م�سريات العودة الكربى. 
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قال األمين 

ي���ا جماهير ش���عبنا الفلس���طيني 
العظيم، يا من ج���اءت انتفاضتكم 
عل���ى ق���در � جئ���ت عل���ى ق���در يا 
موس���ى � تحملون قبس االنتفاضة 
عل���ى أكفكم تضيئ���ون ليل العرب 
االس���تعمار  لتنقذوهم من س���بي 
الجدي���د، تخترق���ون نه���ج الرتابة 
العرب���ي ونه���ج العج���ز والتراخي 
وعدم اإلحس���اس بالمسؤولية، نهج 
البالغات والخط���ب والوعود الكاذبة 
والهزائم المتكررة.. تشقون أمامهم 
البحر إل���ى األمان وإلى حي���اة العزة 
والكرام���ة . وبداًل م���ن أن يتبعوكم 
يقولون لكم ما قالته بنو إس���رائيل 
لموسى عليه السالم: ».فاذهب أنت 
وربك فقاتال، إنا هنا قاعدون«، وهكذا 
فإن المش���كلة االنتفاض���ة: إنهم ال 
يريدون أن يقاتلوا معها يريدونها 
وحيدة يتيمة، وأن تس���تمر وحيدة 
يتيم���ة، إال تذكرون جوالت رس���ول 
المكوكية  األكبر ش���ولتز  الشيطان 
منذ بداي���ة االنتفاضة تلك الجوالت 
المذع���ورة التي حاول م���ن خاللها 
تحصين المنطق���ة ضد االنتفاضة/

الثورة فإن لم يستطع القضاء عليها 
فال أق���ل من محاصرتها ومنعها من 
المنطقة..  في  واالنتش���ار  التفشي 
حتى األش���قاء كثيرون منهم نظر 
إليه���ا كحال���ة مزعج���ة عليهم أن 
يحصنوا أنفس���هم ضده���ا قبل أن 
تصل عدواها إلى شعوبهم وعليهم 
ان يحاصروه���ا بالصمت عنها حينًا 
وبالرصاص المضاد حينًا إذا اقتضت 

الحاجة.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر 

مــرايا

أّي قّوٍة في األرض يمكنها قهر الدماء؟!
ما بين 1948 – 2018 سبعون عامًا من الظلم والمجازر والمآسي...
سبعون عامًا والطغاُة يراهنون على موِت الكبار، وميالِد أجياٍل بال 
ذاكرة، وبال أزمنٍة أو أمكنة...س���بعون عامًا من القهر ، لكّن حكايا 
الكبار لم تمت، وال األجيال الالحقة تناس���ت، وال غابت العودُة عن 
الذاكرة يوما...سبعون عامًا واألجياُل ُتسّلُم الرايَة والوصايا ألجياٍل 

تعقبها، وعلى حّبها يولُد األطفاُل ويكبرون.
كم كان مش���هد الزح���ُف ُمكتّظًا بالدالالت وبالرم���وز، وفي ُمحّيا 
 فلس���طينيٍّ ترتس���ُم معالُم المدن والبلدات التي استباحها 

ِّ
كل

المجرمون، وأرادوا َمْحَوها من الذاكرة. 
الي���وم ُتعيُد مس���يرة الع���ودِة للجغرافيا بوصلته���ا، وللتاريخ 
مس���اراته الصحيحة، ولألجيال المس���حوقة حناجرهم التي أراد 
المجرمون مصادرتها. سبعون عامًا والمنتظرون على ُأهبة الحلم 
 اتجاٍه وال يستس���لمون، 

ِّ
وما مّلوا االنتظار... يأتيهم الغدر من كل

وُيس���تهدفون في َوْعِيهم وذاكرته���م وال يموتون...كّلما غرَس 
اليهوُد في الجغرافيا مغتصبًة أضاءوا في الوعي مدينًة ُمدّمرًة، 
وأْحَيْوا في الذاكرة بلدًة اس���تباحتها العصابات وزّورت معالمها 
آالُتهم اآلثمة...س���بعون عامًا والجراح تّتسُع، لكّن غّزة كما بقّية 
الم���دِن التي ال تهون، تفترُش المدى وعيًا وثورة، وتس���مو فوق 

جراحها وتواصُل الزحف وال تستكين.
غزة التي َرُحَبت عليها األرض يوم ضاق بها السبيل، قامت ُتسّطُر 
مجدها، غزة تعود إلى الجّنة التي طردها منها القاتل العبريُّ بالجرم 
الفظيع، َتّلْت جبيَن صغاَرها وكباَرها، رجاَلها ونسائها، ونادت في 
ص����در الصبح قد صّدقنا الرؤيا، فتقّبل الله منها صولة األبطال في 
زمن الترّدي والتراج����ع، زمن التآمر والتخاذل، وفداها بذبح الحصار 
.. غ����زة التي اتخذت َنَفقًا ف����ي األرض، قامت لتصعد ُس����ّلمًا نحو 
الس����ماء، قامت تحاصر َمْن يحاصرها، وتلفُّ حول حصارها حصنًا 
من األجساد الطاهرة .. غزة تعود، بعدما ُأقفلت في وجهها المعابر، 

قامت تعيد طريقها للمجد، وتستبين طريقها إلى الديار ..
قامت ُتق���ّوُم نهجها، وتعيد تصويب الصراع م���ع العدو، لله دّر 
الزاحفين إلى البالد، تالله قد ش���ّقوا المدى بدمائهم، وكانوا هم 
البوصلة، فأّي رهاٍن بعد ذلك الدم السخيِّ على صدق النوايا؟ أّي 
رهاٍن على أحقّية غّزة بالحياة وبالبقاء؟ فلتسقط األيدي التي تزيد 

حصارها، ولتحي العودة، ولُتبعث القضية! ..

يفرشون طريق
العودة بالضحايا

االستقالل/ وكاالت:
أف���ادت صحيفة »هندوس���تان تايمز« أّن 
رضيع���ا هندي���ا اختطفه قرد ف���ي قرية 
تاالباس���تا بوالية أوديش���ا الهندية، وُعثر 

عليه ميًتا في وقت الحق، وفقا ألسرته.
وذكر المصدر نفسه أن الرضيع لم يتجاوز 
عمره 17 يوما؛ وكان ينام داخل ناموس���ية 
عندم���ا اختطف���ه قرد م���ن فصيلة مكاك 
ريسوس���ي ال���ذي يوجد بكث���رة في هذه 

المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن مس���اعدة مفتش���ة 
الش���رطة تعليقه���ا على ه���ذه الحادثة، 
حيث »تق���ول األم إنها رأت قردا يختطف 
رضيعه���ا، وصرخت طلبا للمس���اعدة لكن 
القرد اختفى بسرعة فائقة بعد أن قفز على 

سطح البيت وتوارى عن األنظار«.
وأك���دت أن الش���رطة ب���دأت بالبحث عن 
الرضي���ع بالتعاون مع ح���رس الغابات فور 
تلقيها الخبر، لكنها لم تعثر عليه إال أمس، 

مش���يرة إلى أنه كان جثة هامدة في قعر 
إحدى اآلبار.

وذكرت الصحيفة أن تش���ريح الجثة أظهر 
أن الرضي���ع لم يتعرض ألي���ة جروح، وإنما 
مات اختناقا ربما بسبب غرقه في ماء البئر.

وتمثل القرود المتجولة مصدر إزعاج متزايد 
لس���كان المنطقة التي وقع فيها الحادث، 
ووفقا لوس���ائل إع���الم محلي���ة اضطرت 
الس���لطات في مارس العام الماضي إلبقاء 
الم���دارس مغلقة في منطق���ة كيندرابادا 
بإقليم أوديشا بسبب هجمات هذه القرود.

وتمث���ل القرود خط���ًرا داهًما ف���ي الكثير 
من الق���رى والبلدات الهندي���ة، إذ يمكن 
أن تنه���ب الحدائق والمكاتب وتتس���لق 
األس���قف، وأحياًنا تالحق المارة وتس���رق 

منهم الغذاء.
ويرج���ع المدافعون عن ه���ذه الحيوانات 
الس���بب في هذه المش���اكل إل���ى زحف 

المناطق الحضرية على بيئة القرود.

قــرد يخطــف رضيــعا
 هنديــا والشرطــة تالحقــه 

االستقالل/ وكاالت:
في بالد ثاني أكبر عدد في العالم بالسكان البالغين أكثر 
من مليار و300 مليون، أعلنت هيئة السكك الحديدية 
بالهن���د عن عملية توظيف متنوعة في فبراير الماضي 
لم���لء 90 ألف "منص���ب" من درجة األعم���ال اليدوية، 
اعتبروها األكبر بالتاري���خ، وقابلها عدد من المتقدمين 
الحالمين لشغل أي واحدة منها، زادوا بحسب ما ذكرته 
وس���ائل إعالم هندية عن 28 مليونا، أي أكثر من 300 
ألف تزاحموا متنافس���ين على كل وظيفة، مع أن أرقاها 

هي لتقني، وراتبها بالكاد هو 300 دوالر في الشهر.
في إعالنها عن الوظائف التي انتهى التقدم إليها عبر 
اإلنترنت بعد شهر، ذكرت Indian Railwais المملوكة 
للقطاع العام منذ تأسس���ت قبل 172 سنة، أنها بدأت 
خالل الفترة األخيرة بعملية تحديث كبيرة بقيمة 130 
مليار دوالر، المتضمن أن عدد العاملين فيها حالًيا يزيد 
عن مليون و400 ألف عامل وموظف، وتملك ما يزيد عن 
300 أل���ف عربة مقطورة، كهربائية وعلى الديزل، لنقل 

الركاب والبضائع.
في حيثيات وموجبات عملية التطوير، شرحت الهيئة 
الت���ي بلغت إيراداتها تريليونا و874 مليار روبية العام 
الماضي، تعادل 29 مليار دوالر تقريبا، منها 980 مليونا 
أرباح صافية، أنها تس���عى إلى تشغيل 26000 سائق 
قطار وتقني جدي���د، إضافة إلى 63000 لوظيفة حمال 

وحداد وجامع نفايات وما شابه، ممن يجب أن يكون عمر 
الواحد منهم 18 كحد أدنى و31 كأقصى، لتأمين مزيد 

من الخدمات لركابها، وهم بالمليارات.
الركاب المسجلون بلغوا في 2017 مع تقديرات عددهم 
حتى مارس هذا العام، أكثر من 10 مليارات مستخدم، 
مم���ن يمكن ألي مس���تغرب من ه���ذا الع���دد الكبير، 
مش���اهدة الصور المرفقة ليعرف الس���بب، فهو لقطار 
هندي مكت���ظ في كل مكان فيه بالركاب، إلى درجة أن 
أي عصفور قد ال يجد فسحة على سطحه ليضع قدميه 
أو يرفرف بجناحيه فيها، مع ذلك نرى القطار يصل إلى 
إحدى المحطات المحتشد فيها آالف ينتظرونه لركوبه.

أما من يس���تغرب ع���دد المتقدمي���ن الكبير للوظائف 
 Nava Bharat المعلن عنها، فإن إحدى الصحف، وهي
أو "الهن���د الجدي���دة" الواس���عة االنتش���ار، ذكرت في 
موقعها، أنه لو جعلت هيئة الس���كك الحديدية العمر 
األقصى للمتقدم إلحدى الوظائف الجديدة 40 س���نة 
"لزاد عدد المتقدمين لش���غل التس���عين ألف وظيفة 
عن 40 مليونا" وفقا الس���تنتاجها الوارد في الخبر الذي 
ذكرت فيه األغرب أيًضا، وهو أن استمارة التقدم بطلب 
إحدى الوظائف مكونة من 57 صفحة، على الراغب ملء 
كل بند فيه���ا، مع إثبات هويته، ليعمل في هيئة تمر 
قطاراتها يوميا على ما يزيد طوله عن 121 ألف كيلومتر 

من سكك الحديد.

االستقالل/ وكاالت:
ألق���ت الش���رطة األمريكي���ة في والية أركنس���اس 
القبض على 200 ديك، وزجت بالطيور في الس���جن 

لمشاركتها بمصارعات الديكة.
وت���م إلقاء القبض على الطيور في مدينة دي كوين، 
واحتجزت الستخدامهما كدليل مادي أمام المحكمة 

التي ستقرر مصيرها، وفق " لينتا رو ".
وسيقوم على رعاية الديوك السجناء الذين اكتسبوا 

ثقة إدارة الس���جن، لكن المشكلة تكمن في شكاوى 
موظفي الشركات االقتصادية التي تقع بالقرب من 
السجن بس���بب الضوضاء التي تسببها الديكة من 

خلف القضبان.
وفي نفس المهمة، ألقت الشرطة القبض على 137 
ش���خصا، بتهمة تنظيم مباري���ات مصارعة الديكة 
المحظورة، 86 مشتبها بهم بشكل مباشر، واآلخرون 

كمتفرجين على هذه المباريات.

االستقالل/ وكاالت:
ت���داول رواد مواقع التواص���ل االجتماعي فيديو بث 
مباشر على فيسبوك اليف يظهر امرأة وهي تعبث 
بمسدس محشو بطلقات الرصاص قبل أن تطلق النار 

على رجل داخل السيارة األحد الماضي.
ويظهر فيديو البث المباشر على فيسبوك اليف في 
بدايته رجال يدعى ديفين هولمز، يجلس في مقدمة 
س���يارة داخل إحدى محط���ات الوقود بهيوس���تن 
في والية تكس���اس األميركية، وبجانبه امرأة تدعى 

كاساندرا دامبير، ورجل آخر في المقعد الخلفي.

وتفاجأ الجميع بينما كانوا يمزحون داخل الس���يارة 
بقيام دامبير بإطالق رصاصة أصابته في رأسه.

وانتهى البث المباش���ر والدماء تلط���خ أيدي دامبير 
والرجل الجالس ف���ي المقعد الخلفي، في حين كان 

قميص هولمز ملطخا بالدماء.
وقالت المرأة ل� الشرطة األميركية التي ألقت القبض 
عليها فيما بعد، أنها كانت تعبث بالمس���دس ولم 

تظن أنه كان محشوا بالطلقات.
وال ي���زال األميركي المصاب على قيد الحياة، بعد أن 

نقل إلى المستشفى في هيوستن بتكساس

أكثر من 28 مليون هندي 
يتقدمون لوظيفة واحدة

الشرطة األمريكية »تعتقل« 200 ديك

نهايــة مأساويــة لمــزاح
 بالســالح علــى الهــواء مباشــرة


