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فتح معبر رفح البري ثالثة أيام في كال االتجاهين
غزة/ االستقالل:

أعلن���ت الس���فارة الفلس���طينية بالقاهرة أن 
السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح ثالثة 

أيام بدءًا من اليوٍم الخميس في االتجاهين.
ووفق بيان صادر عن الس���فارة فإن السلطات 
المصرية قررت فتح معبر رفح البري ثالثة ايام 

بدءًا من اليوم الخميس حتى السبت.
وكانت السفارة دعت الثالثاء الراغبين بالسفر 

إلى غ���زة  إلى التس���جيل عب���ر االتصال على 
 ،)01021948808  ،01229309930( األرق���ام 
لدى مندوب السفارة خالد عطية، لغرض اعداد 
كشف باألسماء، استعدادا الستكمال اجراءات 
الس���فر. وينتظر اآلالف م���ن المرضى والطلبة 
وأصحاب اإلقامات األجنبية فتح المعبر للسفر 
من القطاع، وعادة ال تكفي المدة التي تحددها 

مصر لفتح المعبر ومرور كافة العالقين.

غـزة تحرقهم
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غزة/ حممود عمر:
يعي�ش الغزيون يف اأجواء ممزوجة مبظاهر 

اخلوف واحلذر، اإثر تعر�ش قطاع غزة 
لتقلبات �سيا�سية كبرية على خلفية تعطل 

امل�ساحلة الفل�سطينية، وتهديد رئي�ش  
ال�سلطة حممود عبا�ش باتخاذ اإجراءات 

عقابية جديدة �سد الغزيني 
ب�سبب ما اعتربه ا�ستمرار حكم 
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عقوبـات عباس الجديدة .. إلى أين تأخـذ غـزة؟

سيناريوهـات »إسرائيـل« إلجهـاض »مسيـرة العـودة«

»الجهاد اإلسالمي«: 
 د. شّلح خضع 

لعملية في القلب 
ووضعه مستقر

الباعة المتجولون 
في »خيام العودة« 

ينتزعون لقمة العيش 
من قلب الموت

 ميهل حما�س 60 يومًا للت�سليم

غزة/ قا�سم الأغا:
م��ع تزايد الزخم ال�سعب��ّي ال�سلمي على احلدود ال�سرقية 
لقط��اع غزة، يف اإطار مظاهرات »م�س��رية العودة الكربى«؛ 

ه��ذه  لإجها���ش  الحت��ال  وارتب��اك  تخّب��ط  ي��زداد 
املظاه��رات، ومنعها م��ن حتقيق الهدف الأب��رز، وهو »حق 
الع��ودة«، ال��ذي يطال��ب ب��ه الفل�سطيني��ون من��ذ نكبتهم 

ع��ام 1948. وم��ع دخ��ول املظاه��رات اأ�سبوعه��ا الثال��ث، 
تطف��و عل��ى ال�سط��ح ت�ساوؤلت ع��ّدة، ح��ول ما هي 
2ال�سيناريوهات الت��ي بيد »اإ�سرائيل« ملواجهة ذلك،  2

 الشهيدان الزطمـة وبدير.. 
رحلة جهـاد واستشهاد

شريط »قنص« الشاب.. توثيق 
جديد لدموية »إسرائيل« 

قانـون »الجرائـم اإللكترونيـة«.. 
كسر ألقالم صحفيي الضفة 



رأي

كلم����ا تمردت غزة عل����ى محاوالت إخضاعه����ا وترويضها تعرضت 
لضغ����وط اكبر إس����رائيليا وأمريكي����ا ودوليا وعربيا وفلس����طينيا, 
وتعددت وتنوعت الممارسات واألساليب والحيل الهادفة للسيطرة 
عليها, مس����يرة العودة الكبرى انفجرت كالبركان في وجه الجميع, 
وبدأت الجهود المشتركة على كل األصعدة ومن عدة جهات لوضع 
اليد على غزة وإدخالها حظيرة المس����اومات والمقايضات واإلذالل, 
لكن غزة بقيت صامدة ضد الترويض والتهجين والتبعية, وأذهلت 
الجمي����ع بصمودها األس����طوري في وجه المؤامرات, لم يكس����رها 
الحصار الذي دخل عامه الثاني عش����ر, ولم تكس����رها ثالث حروب 
مدمرة, لم يكس����رها االنقسام وتبعاته, ولم تستنزفها االنتفاضة 
األولى التي اس����تمرت سبع سنوات متتالية, ودخلت في انتفاضة 
التحرير حيث تحولت من المقاومة السلمية إلى المقاومة المسلحة, 
حت����ى تخلصت من االحتالل الجاثم على صدرها, وها هي تخوض 
انتفاضة الق����دس المباركة في وجه االحتالل الصهيوني, وتدخل 

في موجات من التصعيد ضده حتى تحقق أهدافها.
لقد فشل العالم كله في ترويض غزة وإخضاعها, لقد جربوا القوة 
بأبشع مظاهرها وصورها فلم يفلحوا, وجربوا المساومات واإلغراءات 
والوعودات ولم يفلحوا, صمتوا على مسلسل الجرائم والقتل وأعطوا 
الضوء األخضر لالحتالل ليمارس سطوته على الفلسطينيين كيفما 
يش����اء ولم يفلحوا, تنكروا لكل الحقوق الفلسطينية التي أقرتها 
المواثيق واألع����راف الدولية ولم يفلحوا, وخل����ع المجتمع الدولي 
القن����اع الزائف الذي كان يرتديه, وتضام����ن مع المحتل الغاصب 
وس����هل له كل مسارات القتل وس����فك الدماء ومنحه صك البراءة 
من كل الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها بحق الفلس����طينيين ولن 
يفلحوا, فغزة ستبقى صامدة في وجه كل المؤامرات, تقدم أبناءها 
وفل����ذات أكبادها على مذب����ح الحرية, وتناضل وتق����اوم وتتحدى 
األعاصير والبراكين والزالزل بكل ثب����ات, لذلك بدأت مؤامرة ضرب 
غزة بزيادة حالة الخالف واالنقس����ام والشقاق بين السلطة وحركة 
فت����ح من جهة وغزة وحركة حماس من جهة أخرى, وبدأ س����يناريو 
إع����الن غزة »إقليمًا متمردًا« وتس����اقطت التهدي����دات على رؤوس 
الغزيين وبالتأكيد لن يفلحوا ألن غزة محصنة ولديها مناعة قوية 

ضد التهديدات وهى تزيد غزة إصرارا على المواجهة. 
لم يتوقع احد ان يخرج رئيس الس����لطة بهذا الخطاب »الفج« ضد 
غ����زة وأهلها, في الوقت ال����ذي تقدم فيه غزة هداياها للس����لطة 
بالدماء والضحايا كي تخرجه����ا من حالة التجاهل الدولي والعربي 
واإلسالمي, غزة أعادت قضية فلسطين إلى واجهة األحداث مجددا, 
وأصبحت فلس����طين تتصدر عناوين األخب����ار, واهتمامات القادة 
والزعماء, ولو أحس����نت السلطة التعامل مع األحداث التي تبتدعها 
غزة في ميادين العودة, الس����تطاعت ان تحقق مكاس����ب كبيرة لم 
تحققه����ا على مدار 24 عاما من المفاوض����ات العبثية مع االحتالل 
الصهيوني, لكن رئيس الس����لطة خرج علينا بخطابه »المش����ؤوم« 
لينذر غزة ويتوعدها بالويالت, ويحدد موعد إعالنها »إقليما متمردا« 
إذا لم تخضع له خالل س����تين يوما من اآلن, وستخضع لكل أشكال 
العقاب وألوانه المختلفة, وس����تتجرع من كأس المر ما لم تتجرعه 
من قبل, فالرئيس يطالب بكل ش����يء بال����وزارات واألجهزة األمنية 
والس����الح حتى يستطيع السيطرة على غزة وال تكون هناك أي قوة 
موازية للسلطة, وإال فلن يقدم لغزة أي دعم )وعليهم ان يشيلوا(, 
وال ادري هل من الممكن لعباس وس����لطته ان يدافع عن غزة إذا ما 
تعرضت لعدوان من االحتالل؟ وهل يستطيع حماية قادة المقاومة 
المهددي����ن بالتصفية من االحتالل؟ وهل من الممكن ان يس����مح 
لمسيرات العودة بالوصول إلى المناطق الحدودية؟ وهل سينسق 
امنيا مع االحتالل الصهيوني كما يفعل في الضفة؟ أسئلة تحتاج 

إلجابات. 
من حقي ان اس����أل رئيس الس����لطة الفلسطينية عالم وقعتم في 
القاهرة, الم توقعوا على اتفاق للمصالحة الفلسطينية بحضور كل 
الفصائ����ل وبرعاية القاهرة؟ لماذا ال تلتزم����ون بما وقعتم عليه, أم 
أنكم كنتم تعبثون بمصائرنا, وتساومون على حقوقنا فقط إلظهار 
أنكم مع مصلحة الفلسطينيين؟ هل تملكون إرادتكم بأيديكم أم 
أنكم  تحتكمون لجهات خارجية تسيطر على مواقفكم وقراراتكم؟ 
كي����ف يمكن ان تقامروا بمصير الش����عب كله ألجل إرضاء غروركم 
ونزواتكم, كيف تقامرون بمصير القضية الفلسطينية وتحاصرون 
المقاوم����ة بهذا الفجر والجبروت؟ ان ابس����ط قواعد الدبلوماس����ية 
ان تحاول����وا التعاطي مع واقع الش����عب في قطاع غ����زة بعقالنية 
وإدراك, لكنكم افتقدتم ألبسط أساليب الدبلوماسية والسياسة, 
واس����تهدفتم الغزيين في قوت عيالهم وعاقبتوهم على ذنب لم 
يرتكب����وه, وزدتم على حصارهم ألف حصار, وال ندري لمصلحة من 
يتم هذا, وألجل أي شيء يا سيد عباس, المسألة ال تحتاج لكل هذا 
الفعل الش����نيع, فقط تحتاج لتنفيذ ما وقعتم عليه من اتفاق في 
القاهرة أم ان هذا كثير على غزة, ويجب عليها ان تنكسر وتخضع 

وتدفع ضريبة انتصارها وعصيانها على كل المؤامرات؟ 

أكبر من المؤامرات
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رغ����م االنكف����اء ال����ذي يمي����ز مواق����ف ادارة ترمب في 
تصريحاته����ا المعلن����ة إلى  تغيير اتجاه االدارة يش����ي 
بالتحول من سياس����ة المش����اركة والتعاون مع االطراف 
االخرى في النظام العالمي إلى سياسة المنافسة والنزاع 
وهو ما اتضح في قرار ترامب بفرض ضرائب على بعض 
الم����واد المص����درة الى الوالي����ات المتحدة  م����ن االتحاد 
االوروبي بنس����بة 25% ما ينبئ بح����رب تجارية وتغيير 
االنظمة الت����ي فرضتها منظمة التج����ارة العالمية اال أن 
التغي����ر االهم كان تجاه اي����ران والتبني الكامل للموقف 
االس����رائيلي ثم قرار االعت����راف بالقدس عاصمة للكيان 
وتخفيض التمويل االمريكي ل�"األونروا"، وكل ذلك ترك 
تداعيات على الس����لوك االسرائيلي تجاه ايران والشعب 
الفلس����طيني بما يعني ان المنطقة مقبلة على حالة من 
التوتر وصوال الى المواجهة المس����لحة واالس����ئلة التي 
تطرح نفسها: هل ستوجه الواليات المتحدة أو إسرائيل 
ضربة إليران او س����وريا في االيام القادمة او خالل ش����هر 
أيار القادم؟ ما هو شكلها؟ والسيناريو الذي سيعقبها؟ 
ما هو شكل الرد االيراني؟ هل سيضرب حزب الله العمق 
اإلس����رائيلي م����ن لبن����ان ام تكتفي اي����ران بصواريخها 
الباليستية لضرب هذا العمق وما تداعيات كل ذلك على 

المشهد الفلسطيني....؟
جاء التذبذب في الموقف االمريكي بعد االعالن المسبق 
عن االنس����حاب االمريكي القريب من سوريا ثم التصريح 
الواضح من ترامب بتوجيه ضربة عس����كرية في س����وريا 
ردا على هجمة بالسالح الكيماوي. بداية االسبوع الحالي 

اتهم الدولة السورية بالوقوف وراءها لينضم الى سلسلة 
من المعطيات االخرى التي تشير الى احتمالية عالية في 
مبادرة الواليات المتحدة لتوجيه ضربات عسكرية سواء 

في ايران او سوريا ومنها: 
اوال : انته����اء موع����د مصادقة الكونغ����رس على تمديد 

االتفاق النووي في ١2 ايار المقبل.
ثانيا: تهدي����دات أمريكية على لس����ان ترامب بأنها لن 
تقبل باالتفاق االيراني اال بعد تعديله فان لم يكن ذلك 

فإلغاؤه.
ثالثا : المناورات الواس���عة التي جرت على مدى ثالثة اسابيع  
بين تل أبيب وواشنطن وتضمنت تدريبا على مواجهة سقوط 
صواريخ باليس���تية واس���قاطها قبل وصولها الى فلسطين 
المحتلة وتجريب منظومات الدفاع الصاروخية اإلس���رائيلية 

االمريكية.
رابعا: اقالة ترامب لوزير خارجيته تيلرسون والذي يعرف بانه 
كابح اول لمواقف ترامب المتطرفة في العديد من المس���ائل 
ومنها ايران وتعيين رئيس السي أي ايه مارك بامبيو بدال منه 
والمعروف بمواقفه المتطرفة تجاه ايران، وما يتردد من انباء 
عن اقالة قريبة للجنرال ماكماستر من منصبه رئيسا للمجلس 

االمن القومي.
خامسا: ما قال رئيس الوزراء االسرائيلي في فيديو نشره على 
صفحته في الفيس بوك: »اعدكم مواطني اس���رائيل اننا لن 
نس���مح إليران اآلن وبعد عشر س���نوات والى االبد بأن تمتلك 
س���الحا نوويا وااليام القادمة س���تثبت لكم ذلك«  في تلميح 
واض���ح الى نوايا عدوانية محتملة ضد اي���ران، وجاء ذلك بعد 

عودت���ه من زيارة للوالي���ات المتحدة ك���رر الموقف من إيران 
وسالحها النووي. 

اخيرا: االعتداء االسرائيلي على مطار تيفور العسكري السوري.
في ضوء هذه المعطيات فان احتمالية وقوع مواجهة عسكرية 
متعددة االطراف مرتفعة وهو ما سيتضح في االيام القادمة 
او ش���هر  ايار الق���ادم موعد تحديد الكونغ���رس موقفه من 
تجدي���د االتفاق النووي وكذلك مصادقة ترامب على تمديده 
وه���و في كل االحوال اعلن انه لن يصادق على االتفاق اال بعد 
تعديله جوهريا وان لم يتم فستنس���حب الواليات المتحدة 
م���ن االتفاق وفي ظل عدم تجاوب الدول الخمس االخرى التي 
وقعت على االتفاق مع ايران مع مطلب التعديل االمريكي فان 
مسار االحداث وتطوراته قد يأخذ أشكاال متعددة منها ضرب 
اهداف س���ورية وايرانية في سوريا او توجيه ضربات مباشرة 

الى ايران او لبنان. 
ال شك ان المنطقة تعيش حالة من الحرب الباردة قد تتحول 
الى حرب فعلي���ة ال تعرف تداعياتها ومس���ارها فيمكن ان 
تب���دأ بالح���رب ولكن ال يمك���ن معرفة نهايته���ا، وواضح ان 
التوتر الس���ائد بعد االعتداء االس���رائيلي على مطار "تيفور" 
العس���كري الس���وري يحمل في طياته بؤرة اش���تعال قوية، 
ومع الموقف الروس���ي وااليراني المتأهب لل���رد على اعتداء 
امريك���ي فان مرحلة جديدة قد تدخلها المنطقة تكون بداية 
النحسار العلو والغطرسة االمريكية   ورسم معالم معادلة قوة 
جديدة سيكون لها تأثير مهم على المشهد الفلسطيني 
ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية ودعم مقاومته في 

مواجهته االحتالل. 

نذر تصعيد وتوتر

تهديدات أمريكية واعتداءات إسرائيلية 
تعيد المنطقة إلى مشهد الحرب الباردة

التحليل ال�سيا�سي - عامر خليل:
اح��دث �سعود دونالد ترامب القري��ب من ال�سهيونية امل�سيحية 
اىل رئا�س��ة الوالي��ات املتح��دة قب��ل اك��ر م��ن ع��ام ومتاثل��ه 
م��ع اليم��ن القوم��ي ال�سهي��وين يف الكي��ان اال�سرائيل��ي تغيريا 
ا�سرتاتيجيا ملمو�سا يف النظام الدويل القائم بعد حرب اخلليج 

االوىل وا�ستف��راد الوالي��ات املتح��دة بهذا النظ��ام لينتقل اىل 
مرحل��ة جديدة بع��د �سعود ال��دور الرو�سي يف منطق��ة ال�سرق 
وتدخلها املبا�سر يف �سوريا وتراجع الدور االمريكي وهو ما ي�سري 
اىل العودة اىل مبداأ العزلة واالنكفاء يف ال�سيا�سية اخلارجية 

للواليات املتحدة االمريكية ظاهريا.

رام الله/ االستقالل:
يبدأ المعتقلون اإلداريون الفلس���طينيون في س���جون االحتالل االس���رائيلي اليوم 
الخمي���س خطوات تصعيدية ضد االعتقال اإلداري، بينها مقاطعة العيادات وعدم 

تناول األدوية، قبل الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.
وستتزامن خطوات اإلداريين ضد سياسة اعتقالهم اإلداري، مع انطالق فعاليات يوم 

األسير الفلسطيني  الذي يصادف 4/١7 من كل عام.
وتبدأ الخطوات بمقاطعة جميع عيادات الس���جون والمعتق���الت واالمتناع عن 

تناول األدوية والعالجات، بداية من اليوم، والحًقا ستش���مل دخول المعتقلين 
في إضراب مفتوح عن الطعام على ش���كل دفعات بداية من الخامس عش���ر من 

أبريل الجاري.
ويواصل اإلداريون مقاطعة محاكم االعتقال اإلداري بكل مستوياتها منذ 57 يوما.

وتمدد سلطات االحتالل االعتقال اإلداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض 
أمن "إسرائيل" للخطر.

ويقبع في سجون االحتالل قرابة 450 معتقاًل إداريًا.

تبدأ بمقاطعة العيادات واألدوية
اإلداريــون يشرعــون بخطــوات تصعيديــة 
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وتستند "فعاليات العودة" السلمّية إلى القرار رقم )194(، 
الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديس���مبر/ 
كانون األول عام 1948، والقاضي "بوجوب السماح بالعودة 
ف���ي أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبي���ن في العودة إلى 
ديارهم والعيش بس���الم مع جيرانهم"، وفق البند 11 من 

القرار.

ا�سرتاتيجية القتل
الكاتب والمحلل السياس���ي مصطفى الص���ّواف، رأى أن 
االحتالل اإلس���رائيلي ل���ن يتخذ س���يناريوهات جديدة، 
غير تل���ك االس���تراتيجية التي يتخذه���ا اآلن، والقائمة 
على القتل، وعدم الس���ماح باالقت���راب إلى الخط الفاصل 
بين الحدود الش���رقية لقطاع غزة، واألراضي الفلسطينية 

المحتلة عام 1948.
  وأش���ار الص���ّواف ل�"االس���تقالل" إلى أن الع���دد الكبير 
للش���هداء والجرحى، منذ ب���دء فعاليات مس���يرة العودة 
على حدود القطاع يدلل عل���ى حجم العنف الذي يرتكبه 

االحتالل.
وأض���اف: "طالما حافظت هذه المس���يرة على س���لمّيتها 
حتى منتصف مايو القادم، فأَعتقد أن االحتالل سيواصل 
السيناريو الذي بدأه منذ الجمعة األولى للفعاليات؛ إاّل أن 
ذلك يعتمد على التطورات التي ربما تأخذ المس���يرة في 

اتجاه مختلف عما هي عليه اآلن".
وعن س���يناريو قصف عمق غ���زة، حال تواص���ل الحراك 
الش���عبي على الحدود، اعتبر أن ه���ذه "التهديدات" تنم 
عن "إفالس" االحتالل ف���ي كيفية تعامله مع هذا الحراك 

القائم.

واس���تبعد أن ُيقدم االحتالل على قصف غ���زة كما هّدد، 
فهو "غير مهيأ لمعركة جديدة مع المقاومة، إنما سيحافظ 
عل���ى ذات الوتيرة التي هو عليه���ا اآلن )القتل المتعمد 

للمتظاهرين على الحدود(".
واستدرك: "لكن إذا ما تقدمت الجماهير بشكل أكبر نحو 
المناط���ق الحدودية، واقتحام خ���ط الهدنة، فمن المرجح 
حينه���ا أن تزيد حال���ة اإلرباك لدى االحت���الل؛ األمر الذي 
س���يدفعه الس���تخدام قوة نارية أكبر، وه���ذا قد يجر إلى 

معركة بينه وبين المقاومة في غزة".

�سيناريوهات عّدة
أما الكاتب والمحلل السياسي حسام الّدجني، فذهب إلى 
أن "إسرائيل" قد تتخذ سيناريوهات عّدة، في التعاطي مع 
مسيرة العودة، غير السيناريو القائم حالًيا على "التهديد 

والرد الخشن وإطالق الرصاص"، وفق تعبيره.
وق���ال الدجني ل�"االس���تقالل": "إنه م���ن الواضح أن ذلك 
الس���يناريو، وبعد دخول الحراك أسبوعه الثالث قد فشل، 
وأضّر بصورة إسرائيل على المستوى الداخلي اإلسرائيلي، 
وعلى مس���توى حجم اإلدانات من المجتمع الدولي ودول 

اإلقليم".
وأشار إلى أن "إسرائيل" بدأت باتخاذ سيناريو جديد، وهو 
"س���يناريو االحتواء"، من خالل مش���اركة أطراف إقليمية 
ودولية بوساطات الحتواء فعاليات مسيرة العودة، "مقابل 
ثمن، متعلق بتخفيف الحصار اإلسرائيلي المفروض على 

قطاع غزة منذ 11 عاًما على سبيل المثال".
وأض���اف: " أعتقد أن هذا الس���يناريو قد بدئ  العمل به"، 
معتبًرا أن "زيارة المنس���ق الخاص باألمم المتحدة لعملية 

السالم في الشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف إلى قطاع 
غزة، منتصف األسبوع الجاري، تصب في هذا االتجاه".

وجاءت زيارة "ميالدين���وف" إلى القطاع، في ظل الحديث 
عن تحركات عربية ودولية إلجهاض "مسيرة العودة".

وحول الس���يناريوهات األخرى التي بحوزة االحتالل، قال 
الكاتب والمحلل السياسي: "قد يكون هناك سيناريو ثالث 
لكنه يحمل مؤشرات ضعيفة ربما تتعاطى معه إسرائيل، 
وهي أن تس���مح للمتظاهرين س���لمًيا باجتياز الس���ياج، 
والتعاطي معهم وفق رؤية سياس���ية مح���ددة، بمعنى 
اس���تيعاب جزء من الالجئين، واالّدعاء بأنها طّبقت القرار 
األمي 194، إاّل أن االحتالل بعقليته وس���لوكه السياسي، 
ال يمكن أن يصل لهذه المرحلة، والقبول بعودة الالجئين 

الفلسطينيين".
ولم يس���تبعد لجوء "إس���رائيل" إلى س���يناريو التصعيد 
العسكري في قطاع غزة، ومحاولة جّر المظاهرات الشعبية 
الس���لمية إلى "الَعس���كرة" المتبادلة؛ ما يترتب عليه دفع 
المتظاهرين إلى عدم التظاهر، ودخول االحتالل في عملية 

عسكرية محدودة، يحّدد بدايتها ونهايتها. 
وقال: "هذا الس���يناريو مطروح، وحديث إسرائيل المتكرر 
عبر ربط الحراك الش���عبي بحركة حم���اس، يحمل دالالت 

عدة". 
وتوّقع مش���اركة أوس���ع للجماهير يوم غ���د، ب�ُجمعة رفع 
العلم الفلس���طيني وحرق العلم )اإلس���رائيلي("، مقارنة 
بالُجمعَتين السابقَتين، في ظل تهديدات رئيس السلطة 
محمود عباس، وعدم صرفها رواتب موظفيها العموميين 
في القطاع عن ش���هر مارس الماضي، ُأس���وة بنظرائهم 

بالضفة المحتلة. 

اإرباك وا�ستنزاف
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياس���ي من الضفة 
المحتل���ة ُعمر جعارة، أن االحتالل يعيش حالة من اإلرباك 
واالستنزاف الحقيقي؛ بفعل استمرار مظاهرات "مسيرة 
الع���ودة "، وعدم الق���درة على مواجهة "الس���لمّية" التي 
تّتس���م بها، مقابل العدد الكبير من الش���هداء والجرحى 
الفلسطينيين.وقال: "اإلسرائيليون يعيشون إرباًكا كبيًرا 
من هذه المس���يرة، وطالما السلمية ثابتة من المنّظمين، 
والهيئة والوطنية لهذه المسيرات؛ فإن إسرائيل ستبقى 

تحسب حساًبا لها".
واك���د جع���ارة في حديث���ه ل�"االس���تقالل" أن س���يناريو 
"إس���رائيل" لمواجهة "مسيرة العودة" سيبقى قائًما على 
قتل المتظاهرين، وعدم السماح لها باالقتراب من الحدود 

الشرقية لقطاع غزة، دون اللجوء إلى ضرب عمق القطاع.
وعزا ذلك إلى أنه "ال يوجد بنك أهداف مؤّثر لالحتالل في 
غزة، س���وى إيقاع الخسائر بالمدنيين والمدارس والمنازل 

والبيوت والُبنى التحتية".

حالة تخبُّط
إل���ى ذلك، قصفت مدفعية االحتالل، صباح أمس األربعاء، 
بعدة قذائف نقطة رصد للمقاومة وأراضي زراعية شرقي 
حي الزيتون شرق مدينة غزة؛ بزعم انفجار عبّوة قرب آلية 

هندسية لالحتالل شمالي القطاع دون إصابات أو أضرار.
وتعقيًب���ا عل���ى ذلك، أك���دت حركة "حم���اس" أن قصف 
االحتالل لمواق���ع المقاومة يعكس حالة من التخبط التي 
بات يعيش���ها في اآلونة األخيرة؛ بسبب مسيرات العودة 

الكبرى.

سيناريوهات »إسرائيل« إلجهاض »مسيرة العودة«
غزة/ قا�سم الأغا:

م��ع تزاي��د الزخ��م ال�سعب��ّي ال�سلمي عل��ى احلدود 
ال�سرقية لقط��اع غزة، يف اإط��ار مظاهرات »م�سرية 
العودة الكربى«؛ يزداد تخّبط وارتباك الحتالل 
لإجها���ض ه��ذه املظاه��رات، ومنعه��ا م��ن حتقي��ق 

اله��دف الأبرز، وهو »حق العودة«، الذي يطالب به 
الفل�سطينيون منذ نكبتهم عام 1948. ومع دخول 
املظاه��رات اأ�سبوعه��ا الثال��ث، تطفو عل��ى ال�سطح 
ت�س��اوؤلت ع��ّدة، حول م��ا ه��ي ال�سيناريوهات التي 
بيد »اإ�سرائيل« ملواجهة ذلك، واإن بدا اأن ال�سيناريو 

الأك��ر فاعلي��ة بالن�سبة لها ه��و »الق��ّوة املفرطة 
والقتل املتعّم��د للمتظاهرين ال�سلميني«. ومنذ 30 
مار���ض املا�سي، الذي �س��ادف ذكرى »ي��وم الأر�ض«، 
و�سل اأعداد ال�سهداء اإىل 30 �سهيًدا، واإ�سابة نحو 

3080، بينها حالت »خطرية«.

غزة/ االستقالل:
قالت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، 
الثالث���اء، إن األمين الع���ام للحركة د. رمضان 
ش���ّلح خض���ع لعملي���ة جراحية ف���ي القلب، 

"ويخضع لمتابعة طبية ووضعه مستقر".
وفي بيان له���ا، وصل "االس���تقالل"، أضافت 
الحرك���ة أنه���ا "وإذ نش���كر كل الذي���ن أبدوا 
اهتمامًا عبر اتصاالتهم لالطمئنان على صحة 
األخ األمين العام"؛ فإنها تهيب بكل وس���ائل 
اإلعالم بتحري الدقة والتعاطي بمسؤولية في 
نق���ل الخبر وااللتزام بما يصدر عن الحركة من 
بيانات رس���مية فقط". وكانت وس���ائل إعالم 
تداولت، الثالثاء ، خب���ًرا أن "أمين عام الجهاد 
دخل في غيبوبة، عقب عملية جراحية أجريت 
له في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد إصابته 

بجلطات متتالية."

»الجهاد اإلسالمي«: د. شلح خضع 
لعملية في القلب ووضعه مستقر

ّ

غزة/ االستقالل:
طالب صحفيون فلس���طينيون في قطاع غزة بتشكيل 
لجنة تحقي���ق دولية في جرائم االحتالل االس���رائيلي 
بحقهم وتوفي���ر الحماية الدولية على ضوء االعتداءات 
المتزايدة والتي أدت إلى استشهاد المصور الصحفي 
ياسر مرتجى وإصابة )43( آخرين من الصحفيين منهم 

)14( بالرصاص الحي وبتر ساق أحدهم.
وتقدمت تس���ع كتل وأط���ر نقابية صحفي���ة بمذكرة 
لمنظمة الصليب االحمر في غزة طالبت خاللها بضرورة 
الوقف الفوري العتداءات االحتالل بحق الصحفيين، عبر 
تدخل فاعل وملزم لكافة المؤسسات واالتحادات الدولية 
والحقوقية واإلنس���انية ذات العالق���ة، للقيام بواجبها 
في توفي���ر الحماية الميدانية الالزمة للصحفيين أثناء 

تغطيتهم لألحداث في األراضي الفلسطينية.
وأهابت المذكرة بمنظمة الصليب االحمر واألمم المتحدة 
بالمس���اعدة في تخصي���ص أماكن آمن���ة للصحفيين 
أثناء تغطيتهم لألح���داث داخل مخيمات العودة عند 

حدود قطاع غزة معتبرة ان ما ش���جع المحتل على هذه 
االعتداءات هو صمت المنظمات والمؤسس���ات الدولية 
المعنية بحق���وق الصحفيين وحرية ال���رأي والتعبير، 

وتخاذلها عن اتخاذ موقف عملي قوي.
وطالب���ت المذك���رة بتوفير مع���دات وأدوات الس���المة 
المهنية الالزمة لحماية الصحفيين، وتيس���ير دخولها 
لقط���اع غزة، في ظل منع االحتالل لدخولها منذ ما يزيد 
عن )10( س���نوات، وتس���هيل مرور وسفر الصحفيين 
وانتقاله���م عبر حاجز بيت حان���ون )إيريز(، الذي يمنع 
االحت���الل الغالبية العظمى م���ن الصحفيين من عبوره 

بحجج وذرائع واهية.
واكد منس���ق لجنة دع���م الصحفيين صال���ح المصري 
على ضرورة العمل الجاد من كل المؤسس���ات الرسمية 
والحقوقي���ة الفلس���طينية لتحريك مل���ف اعتداءات 
االحت���الل بحق الصحفيين وجعل���ه أولوية في التقدم 
بطلب اإلحالة لدى محكمة الجنايات الدولية السيما في 
ظل توافر توثيق ألدلة إدانة االحتالل بالصوت والصورة. 

واعتب���ر المص���ري أن االحت���الل ملزم وف���ق المواثيق 
واألعراف الدولية، بتوفير األمن والسالمة وعدم المساس 
بالصحفيين، فضاًل عن احترام حق شعبنا في االحتجاج 
الس���لمي المدني، وفق ما نصت علي���ه قرارات مجلس 
األمن الدولي رقم )1738( ورق���م )2222( . من جهتها 
رحبت مديرة دائرة اإلعالم » في اللجنة الدولية للصليب 
االحمر سوزانا دويتلينج « بالصحفيين الفلسطينيين 
واعربت عن تضامنها معهم بعد استش���هاد المصور 

ياسر مرتجى وتمنت الشفاء العاجل للصحفيين .
وأك����دت »س����وزانا« ان إدارة الصلي����ب االحمر تنظر 
باهتمام في المطالب التي تقدم بها الصحفيون في 
غزة مؤكدة على أهمية ان يواصل الصحفيون عملهم 
ف����ي بيئة أمن����ة . كما دعا نائب نقي����ب الصحفيين 
تحس����ين االس����طل إل����ى ض����رورة توفي����ر الحماية 
للصحفيين على ضوء القرار االسرائيلي الرسمي من 
قبل وزير االمن االس����رائيلي افيغ����دور ليبرمان الذي 

هدد فيه باستهداف الصحفيين .

صحفيو غزة يطالبون بتوفير الحماية للطواقم الصحفية
خالل مذكرة ُقدمت لل�صليب الأحمر
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ونقلت قناة الجزيرة ع���ن مصادر مطلعة، أن الرئيس 
عباس منح حركة حماس مهلة س���تين يومًا لتنفيذ 
المطالب أو مواجهة إجراءات تش���مل قطع إمدادات 
الطاقة، ورواتب الموظفين، والتعامل مع غزة على أنها 

إقليم متمرد.
وتضمنت المطالب ضرورة تمكين حكومة رامي الحمد 
الله من مفاصل قطاع غزة، مع رسالة تهديد ضمنية 
حّملها عباس للوفد المصري، تشتمل على إجراءات، 
تفرضها الس���لطة الفلس���طينية على حماس إذا لم 

تنفذ المطالب.
لك���ن الجانب المصري، تحف���ظ على المطالب 
ورس���الة التهديد، وثمن تعاون حركة حماس 
مع القاهرة، وال سيما فيما يتعلق بالتسهيالت 
التي طلبتها السلطة الفلسطينية من حماس 
منذ اس���تهداف موكب الحم���د الله ورئيس 
جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، 
لتأكي���د براءة الحرك���ة، وعناصرها من محاولة 

اغتيال الحمد الله.
وتعرضت جهود إتمام المصالحة لهزة ش���ديدة اثر 
تعرض موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله للتفجير 
خالل زيارت���ه لقطاع غزة في 13 م���ارس الماضي، إذ 
اتهم عباس حركة حماس بالمسؤولية المباشرة عن 

محاولة االغتيال.

خماوف كبرية
ويقول نقيب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع 
غزة ع���ارف أبو ج���راد، إن أمر ص���رف رواتب موظفي 
الس���لطة بغ���زة مجم���د، إذ أن وزارة المالية أرس���لت 
كش���وفات الرواتب لبن���وك غ���زة دون منحها اإلذن 

بصرف الرواتب.
وقال أبو جراد ل�"االستقالل": "على ما يبدو هناك إصرار 
على جعل الموظفين ضحية للخالفات السياسية بين 
حركتي فتح وحماس، ففي الوقت الذي صرفت وزارة 
المالية رواتب موظفي السلطة بالضفة الغربية كاملًة، 

لم تصرف أي شيء لموظفي غزة".
وعبر عن خش���يته من عدم ص���رف الرواتب لموظفي 
غزة، كون ذلك س���يؤدي إلى قط���ع آخر أنفاس قطاع 
غ���زة الذي يعاني من تدهور خطير في كافة األوضاع 
الحياتية، مضيفًا: "إن الموظفين يأملون أن المس���ألة 
مجرد تأخير فقط، وأنه سيتم صرفها قريبًا، وأتمنى 

أن يكون ذلك صحيحًا".
ورأى أن���ه في حال ل���م يتم صرف روات���ب موظفي 
السلطة فإن ذلك سيعني بداية انفصال حقيقي بين 
غزة والضفة الغربية، تمهد لتخلص الرئيس محمود 

عباس من أي مسؤوليات تجاه غزة.
وأكد أب���و ج���راد أن معاملة موظفي غ���زة إمعان في 
التمييز العنصري بين موظفي السلطة من أبناء الوطن 

الواحد، مطالبًا جمهورية مصر العربية الراعية التفاق 
المصالحة بالتدخل إلنقاذ الوضع في قطاع غزة.

�سيناريوهات متوقعة
ويرى المحلل السياس���ي طالل عوكل أن منح عباس 
مهلة لحماس لتس���ليم كامل قطاع غزة دون تقديم 
حلول لكافة العقبات التي س���دت الطريق أمام عجلة 
المصالحة مثل األمن وتس���ليم المقار األمنية، يشير 
إلى أن عباس ماض نحو تش���ديد إجراءاته العقابية 

على القطاع.
وقال عوكل ل�"االستقالل": "إن عباس قالها حرفيًا هو 
يريد األمن والس���الح، وهذا التوجه قد يمس بسالح 
المقاومة الذي تسود مظاهره في القطاع مثل األنفاق 
ومخازن األسلحة السرية وما إلى ذلك. هذا تمامًا ما قد 
يدمر كافة جهود المصالحة العتبار هذا السالح خطًا 

أحمر ال يمكن التنازل عنه".
حول السيناريوهات القادمة، أكد عوكل أن استمرار 
الحالة الراهنة على ما ه���ي عليه دون تدخل مصري 
ح���ازم، س���يكون مقدم���ة لس���يناريوهات خطي���رة 
س���تنعكس سلبًا على حياة المواطنين، أهمها إعالن 

غزة إقليمًا متمردًا.
وقال: "مثل هذا اإلعالن من ش���أنه أن يمنح الس���لطة 
القدرة على التخلص من كافة مسؤولياتها القانونية 

تجاه غزة، وهذا يش���مل الرواتب والكهرباء واألدوية 
والشؤون االجتماعية وربما المياه".

وأضاف: "إن إعالن غزة إقليمًا متمردًا سيذهب بالقطاع 
إلى خيارين، إم���ا التحالف مع القيادي المفصول من 
فتح محمد دحالن وهذا ما جرى الحديث عنه أكثر من 
مرة، أو الذهاب نحو حرب مع إسرائيل، وهو األمر الذي 
قد ال تس���مح دولة االحتالل بحدوثه من خالل رفض 
بع���ض قرارات عب���اس ضد غزة مثل قط���ع الكهرباء 

اإلسرائيلية عن المواطنين". 

 نتائج كارثية
ب���دوره، يرى المحلل السياس���ي حس���ام الدجني، أن 
خيارات قطاع غزة عقب انقطاع الرواتب ستكون صعبة 

للغاية وستؤدي لنتائج كارثية ضد الفلسطينيين.
وأوض���ح الدجني ل�"االس���تقالل" أن الخي���ارات أمام 
الغزيين في حال اتخ���ذ عباس قراراته العقابية ضد 
غزة، ستكون إما التكيف والصمت على غرار ما يجري 

منذ عام 2014، أو اإلنفجار في وجه "إسرائيل".
وتوق���ع أن يتوجه عباس البتداع عقوبات جديدة غير 
التي شهدها القطاع قبيل حل حماس اللجنة اإلدارية 
التي شكلتها لسد العجز والتقصير في أداء الحكومة، 
ومثل هذه العقوب���ات إدخال مخصصات الش���ؤون 
والشهداء والجرحى واألسرى إلى دائرة المنع والوقف.

 يمهل حماس 60 يومًا للتسليم
عقوبات عباس الجديدة .. إلى أين تأخذ غزة؟

غزة/ حممود عمر:
يعي���ش الغزي��ون يف اأج��واء ممزوجة مبظاه��ر اخلوف 
واحلذر، اإثر تعر�ش قطاع غزة لتقلبات �سيا�سية كبرية 
عل��ى خلفية تعط��ل امل�ساحل��ة الفل�سطيني��ة، وتهديد 
رئي���ش  ال�سلط��ة حمم��ود عبا���ش باتخ��اذ اإج��راءات 
عقابية جديدة �سد الغزيني ب�سبب ما اعتربه ا�ستمرار 

حك��م حما���ش يف القط��اع، كان��ت اأوىل مظاهره��ا عدم 
�سرف رواتب موظفي ال�سلطة بغزة ل�سهر مار�ش لأ�سباب 
اعتربته��ا وزارة  املالية تعود مل�سكلة فنية اإل اأن اإطالة 
اأم��د ه��ذه الأزمة يث��ري خ�سية املواطن��ني حول طبيعة 
ال�سيناريوه��ات الت��ي ق��د ي�سهده��ا القط��اع يف الأي��ام 
اأو الأ�سابي��ع القادم��ة. وكان رئي���ش  ال�سلط��ة حممود 

عبا�ش، قال يف افتتاح اجتماع اللجنة املركزية حلركة 
»فت��ح«، الأحد املا�س��ي اإن ال�سلطة الفل�سطينية تنتظر 
ردا من م�س��ر ب�سفتها و�سيط��ًا للم�ساحلة الفل�سطينية 
حول ما اإذا كانت حركة حما�ش م�ستعدة لت�سليم اإدارة 
قط��اع غزة ال��ذي ت�سيطر علي��ه من��ذ 2007 لل�سلطة 

الفل�سطينية.

إعالن صادر عن جمعية هيئة 
مجمع الكرامة للثقافة والتنمية 

تعلن جمعية هيئ���ة مجمع الكرامة للثقافة والتنمية وبناء على قرار 
مجلس اإلداره , عن عقد االجتماع  العادي للجمعية العمومية للعام 
)2018( وذلك يوم االربعاء الموافق 2018/4/25 الس���اعة )12 صباحا 
( في مقر الجمعية الكائن في محافظة رفح وذلك لمناقش���ة ) جدول 
األعمال( وانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي 

في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 ص حتى 2:00 : 
استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2018( وذلك حتى تاريخ 2018/4/15م .
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة 3 أيام من تاريخ 

2018/4/16 م الى تاريخ 2018/4/18 .
فتح باب االعتراض على المرش���حين وذلك لمدة 3 أيام من تاريخ 19 

/2018/4 م حتى تاريخ 2018/4/22 م .
الرد عل���ى االعتراضات 23 /2018/4 م وانتهاء فترة االنس���حاب من 

الترشح بتاريخ 2018/4/24 م 

ومع فائق الحرتام والتقدير
جمل�ش اإدارة اجلمعية

جنين / االستقالل:
أف���ادت مؤسس���ة مهج���ة الق���دس 
للشهداء واألسرى أول أمس  الثالثاء؛ 
أن األس���يرين القائدي���ن في س���رايا 
القدس ثابت عزمي س���ليمان مرداوي 
)42 عام���ًا(، وعلي س���ليمان س���عيد 
الس���عدي "الصف���وري" )55 عامًا( من 
محافظة جنين شمال الضفة المحتلة 
أنهيا ستة عشر عامًا في األسر، ودخال 
اليوم عامهم السابع عشر على التوالي 

في سجون االحتالل الصهيوني.
وأش���ارت مهجة القدس إلى أن قوات 

االحتالل الصهيوني اعتقلت األسيرين 
المجاهدين مرداوي والصفوري بتاريخ 
2002/04/11م، أثناء مشاركتهما في 
معركة الدف���اع البطولي���ة عن مخيم 
جني���ن خالل اجتياح ق���وات االحتالل 
الصهيون���ي لمدن الضف���ة المحتلة. 
وهما من مؤسسي سرايا القدس الذراع 
العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في 

جنين.
االحتالل  س���لطات  لهم���ا  ووجه���ت 
الصهيوني تهمة االنتماء والعضوية 
ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي وقيادة 

سرايا القدس الذراع العسكري لحركة 
الجهاد اإلس���المي في محافظة جنين 
والمشاركة في عدة أعمال بطولية ضد 
قوات االحتالل الصهيوني أسفرت عن 

مقتل وإصابة العشرات في صفوفها.
الصهيوني���ة  المحاك���م  وأص���درت 
بحقهما أحكامًا جائرة حيث صدر بحق 
القائد ثابت مرداوي السجن  األس���ير 
)21( مؤب���دًا باإلضافة إل���ى )40( عامًا، 
وبحق األس���ير القائد عل���ي الصفوري 
السجن )5( مؤبدات باإلضافة إلى )50( 

عامًا.

القائدان بسرايا القدس 
مرداوي والصفوري يدخالن عامهما الـ17 في األسر
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أعلن أنا المواطن / أحمد جواد محمد أبو ديه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801066523( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / أحمد محمد علي الخالدي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901350843( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / يوسف رمزي محمد ضيف الله 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402473953( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ناصر احمد خليل المغاري 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)924216294( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / شريفة السيد محمد صالح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926701707( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

الدكتور فتحي الشقاقي  الش����هيد  اختاره 
-رحم����ه الل����ه- ليك����ون أول المتدربين في 
حركة الجهاد اإلسالمي على إعداد العبوات 
الناس����فة وصناع����ة المتفج����رات فتلق����ى 

الشهيد تدريبات في الخارج.
وقد ع����اد إل����ى أرض الوطن بع����د أن تلقى 
تدريب����ات كافية أهلته ليك����ون المهندس 
ف����ي  اإلس����المي  الجه����اد  لحرك����ة  األول 
فلس����طين والخبير األول في فلس����طين في 
إعداد العبوات وصناع����ة المتفجرات، وكان 
لتخصصه الجامعي )هندسة كهربائية( دور 
ب����ارز في هذا المجال، حيث عمل بعد عودته 
إلى أرض الوطن في وكالة الغوث، في مجال 

تخصصه الجامعي حتى العام 1995م.

رحلة حافلة 
منذ ب����دأ عالقته بحركة الجهاد اإلس����المي، 
انخرط في المجال العس����كري، وبعد عملية 
بيت ليد الجريئة والشهيرة، أصبح الشهيد 
محمود مطلوبًا لقوات االحتالل الصهيونية، 
فاعتقلته أجهزة أمن الس����لطة ليمضي في 
س����جونها أكثر من خمس س����نوات، حيث 
تعرض لتعذيب شديد في سجون السلطة 
الفلسطينية مما تسبب في تعرضه لإلغماء 
في الس����اعة األولى لب����دء التحقيق معه مما 

أجبر المحققين على نقله للعيادة للعالج.
يلتق����ي  محم����ود  الش����هيد   وكان 
باالستش����هاديين الذين يعد لهم العبوات 
واألحزمة الناس����فة، ليق����دم لهم النصيحة 
والتعبئة المناس����بة، والتدريب الكافي قبل 

التوجه لتنفيذ العملية االستشهادية.
في مس����اء الخميس الثامن م����ن أبريل لعام 
2003م وفي تم����ام الس����اعة الرابعة عصرًا 
أقدمت ق����وات االحت����الل الصهيونية على 
عملية اغتيال للمهندس الشهيد القيادي 

البارز في سرايا القدس ومهندس العمليات 
االستشهادية األول في فلسطين من خالل 
اس����تهدفه بثالثة صواريخ بينما كان يقود 
س����يارته في شارع فلسطين في حي الشيخ 
رض����وان بمدينة غزة استش����هد على أثرها 
وأصيب اثنا عش����ر مواطنًا كانوا يمرون في 
الش����ارع لحظة الحادث المأساوي الذي أفجع 

قطاع غزة بأكمله .

�شهيد النخوة 
وفي رقعة أخرى من الوطن الحبيب انتفض 
الشيح بدير لنجدة اخوانه في مخيم جنين 
بعد فرض جيش االحتالل االسرائيلي حصارًا 

خانقًا عليهم خالل حملة "السور الواقي" عام 
2002، حيث اتخذ الش����يخ قراره دون تردد 
وتس����لل إلى المخيم المحاصر ومع مجموعة 
م����ن المقاومين من مخيم نور ش����مس في 

طولكرم، لينال الشهادة على ارض جنين.
ولد الشيخ الش����هيد بدير في قرية فرعون 
جنوب غرب طولكرم في العام 1947 والتحق 
بم����دارس المدينة قب����ل أن يكمل تعليمه 
العال����ي في معهد خضوري الزراعي ليتخرج 
منه ويلتحق بسلك التربية والتعليم أستاذا 
يعلم طلبته فنون التضحية والفداء ويقول 
كلمة الحق ال يبالي في س����بيلها بأش����واك 

الطريق وعذابات االحتالل .

ومع انط���الق االنتفاض���ة المباركة األولى 
كلن الشيخ الشهيد أحد رموزها وقادتها 
وموجهي فعالياتها حتى اعتقل في العام 
1988 في أول دفعة أس���رى تفتتح سجن 
النقب الصحراوي، حيث أمضى فيه س���تة 
ش���هور معتقال إداريا لم يتوقف خاللها 
عن نش���اطه التربوي والتعبوي لألس���رى 
ليعدهم لما بعد اإلفراج من دور في ميدان 

االنتفاضة.
ول���م تتوقف حرب االحتالل على الش���يخ 
بفصله م���ن التدريس بل واصل المحتلون 
اعتقاله وتعريضه ألبشع أشكال التحقيق، 
حي���ث اعتقل مج���ددا في الع���ام 1990 

و1991 وخضع لتحقيق قاس تحدى خالله 
المحققين في مسالخ إجرامهم ليخرج في 
كل مرة منهك الجس���د قوي الروح يدوس 
عظام السجان بجرحه الذي ال يبرأ إال برفضه 

االعتراف.
في ش���هر آذار من ع���ام 2002م وبعد أن 
رفع جي���ش االحتالل حظ���ر التجول الذي 
اس���تمر 17 يومًا على مدينة طولكرم، عاد 
الش���يخ رياض بدير )55 عام���ًا( إلى منزله 
فحدثه أحدهم عن وحدة فصائل المقاومة 
في مخيم جنين؛ واس���تعدادها إلش���عال 
األرض تحت أقدام جنود االحتالل إن حاول 
جيش���هم اقتحام المخيم، فاتخذ الشيخ 
بدير قراره دون تردد وتس���لل إلى المخيم 

المحاصر.
كان الشهيد رياض وخالل اجتياح مدينة 
طولكرم، قد انضم للمقاومين المدافعين 
عن مخيم نور ش���مس؛ حيث دارت معركة 
طاحنة بي���ن المقاومة وجي���ش االحتالل 
في أحد األحراش القريب���ة، وفي أحد أيام 
منع التجول وخالل محاولة الش���يخ رياض 
الوصول لمنزله، خاض اشتباكا مسلحًا مع 
قوات االحتالل التي حولت منزله إلى ثكنة 

عسكرية واحتجزت عائلته فيه.
في الثامن من نيسان، تمسمرت أم العبد 
زوج���ة الش���هيد بجوار الهات���ف منتظرة 
اتص���ال زوجها لتبش���ره بق���دوم حفيده 
الجديد، رن الهاتف وجاء صوته مستعجاًل، 
“أدع���وا لن���ا نح���ن اآلن محاص���رون”، ثم 
انقط���ع االتصال. “اعتقدن���ا بداية أنه تم 
اعتقال الوالد، وانتظرنا لحين رفع الحصار 
ع���ن مخيم جني���ن حتى تتض���ح األمور… 
يوم 20نيس���ان أبلغنا المقاومون أن والدنا 
استشهد” حسبما تروي ريما ابنة الشهيد 

رياض بدير.

الشهيدان الزطمة وبدير.. رحلة جهاد واستشهاد
غزة/ اال�شتقالل:

مت��ر يف ه��ذه االأيام ذك��رى عطرة ل�ش��هيدين طاملا 
متنيا ال�ش��هادة و�شعيا خلفها هما: ال�شهيد حممود 
�شقر راغب الزطمة  املهند�س االأول لق�شم و�شرايا 
القد�س، وال�شهيد ال�شي��خ ريا�س بدير )55 عامًا( 
الذي ا�شت�شهد يف معركة خميم جنني عام 2002.  
وول��د ال�شهيد القائ��د الزطمة يف الع��ام 1956م، 

امل��دن  اإح��دى  يبن��ا  بل��دة  م��ن  اأ�شرت��ه  هاج��رت 
الفل�شطيني��ة يف الع��ام 1948م لي�شتقر بها املقام 
يف مدين��ة رفح كالكثري م��ن االأ�ش��ر الفل�شطينية. 
وترب��ى ال�شهي��د يف اأ�ش��رة متدين��ة وكان ترتيبه 
الث��اين يف اإخوت��ه، حي��ث در���س القائ��د الزطمة 
يف مدار���س مدينة رفح وتلقى تعليم��ه االبتدائي 
واالإع��دادي وح�ش��ل منه��ا على الثانوي��ة العامة، 

م�ش��ر  جمهوري��ة  يف  للدرا�ش��ة  بعده��ا  لينتق��ل 
العربي��ة، فيلتح��ق بكلية الهند�ش��ة بجامعة عني 
�شم�س امل�شري��ة، فقد تخ�ش�س ال�شهيد يف درا�شته 
اجلامعية يف الهند�شة الكهربائية ليتخرج بامتياز 
وينال �شه��ادة البكالوريو�س  هذا التخ�ش�س الذي 
�شيوؤهل��ه فيم��ا بع��د الإع��داد العب��وات و�شناع��ة 

املتفجرات.

غزة/ االستقالل:
نظمت الرابطة اإلس���المية حملة تبرع بالدم بعنوان: "قطرة دم تس���اوي حياة"  بالتعاون 
مع جمعية بنك الدم المركزي ضمن سلس���لة االنشطة المتنوعة التي تقوم بها الرابطة 
االسالمية لدعم وتأييد مسيرة العودة الكبرى وذلك في الجامعة االسالمية بمدينة غزة  .

و أكد ابراهيم ارش���ي منس���ق ملف الجامعات بالمحافظة أن هذه الحملة تأتى من باب 
الشعور بالمسئولية التجاه أبناء شعبنا الفلسطيني والحاجة الماسة لوحدات الدم وخاصة 
جرحى مس���يرات العودة، كما تأتى في س���ياق التواصل المستمر للرابطة االسالمية مع 
الجمعيات والمؤسسات الفاعلة في المجتمع من اجل تقديم كل ما هو مفيد ألبناء شعبنا 
. وقال ارشي:" إن الرابطة اإلسالمية تعتزم تنفيذ الحملة في جميع الجامعات والكليات 
في األيام القريبة المقبلة، مضيفا "أن مثل هذه الحمالت تعني أن قطرة الدم تساهم في 
إنقاذ حياة إنسان من الموت" . من جانبه أكد وسام الداعور منسق الرابطة االسالمية في 

الجامعة االسالمية  أن الحملة وجدت إقباال كبيرا من الطلبة.
وأضاف أن مثل هذه الحمالت تس���اهم في تخفي���ف الطلب المتزايد على وحدات الدم 
التي يحتاجها الجرحي ، معربًا عن شكره لجمعية بنك الدم  على مساهمتها الفعالة في 

حملة التبرع بالدم وخدمة المجتمع.
وفي س���ياق آخر، نظمت الرابطة اإلس���المية في محافظة رفح سلس���لة من  األنش���طة 
والفعاليات في ذكرى معركة جنين البطولية، تنوعت ما بين توزيع ملصقات لش���هداء 
مجزرة جنين، وتنظيم اذاعات مدرس���ية حول المعركة، وزيارة جرحى مس���يرات العودة 

في المدينة. 

بالتعاون مع بنك الدم المركزي 
الرابطة اإلسالمية 

تنظم حملة تبرع بالدم 
بالجامعة اإلسالمية 

رفح/ االستقالل:
نظمت مكتبة بلدية رفح ، الثالثاء ، لقاء لألطفال أصدقاء المكتبة وأبناء 
رواد المكتبة مع األس���ير المحرر ط���ارق المدلل ؛ للحديث حول تجربته 
بالقراءة داخل س���جون االحتالل، بحضور مدي���ر المكتبة طالل حمدان 

ورئيس قسم الطفل ميسون أبو النجا.
وأكد  المحرر المدلل أن األس���رى في س���جون االحت���الل ينكبون على 
قراءة الكتب لتنمية ثقافتهم واس���تغالل أوقاتهم بجانب التحاقهم 

بالجامعات والحصول على الدرجات العلمية المختلفة .
وكان المدل���ل قد تع���رض لالعتقال على يد ق���وات االحتالل وهو ابن 
الثامنة عش���رة ليقضي في زنازين االحتالل وسجونه أربعة عشر عاما ؛ 

بتهمة االنتماء للمقاومة وتنفيذ أعمال عسكرية ضد جنود االحتالل .
وبين المدلل أن األسرى يجدون صعوبة بالغة في ادخال كتب جديدة 
للس���جون ؛ نظرا للرقابة المشددة التي تفرضها ادارة السجون ، مشيرا 
لوجود أطفال داخل سجون االحتالل يتعرضون لظروف اعتقال قاسية 

.
ودعا األطف���ال رواد المكتبة إلى تعزيز حب المطالعة في نفوس���هم 
وعدم االقتصار على الكتب الدراسية ؛ لتنمية ثقافتهم العامة وضرورة 
االطالع ومعرفة تاريخ القضية الفلس���طينية ومحاولة تعلم لغة العدو 

؛ ألمن مكرهم .

بلدية رفح تنظم لقاء 
حول تجارب القراءة 
في سجون االحتالل 
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فقد 
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / جواهر علي سالم علوان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900683723( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عالء جميل محمد الخطيب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803742584( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / حسام عبد الرحيم محمد عثمان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)958319279( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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ع الوجع 
معروف الطيب

الريح تعزف سيمفونية الرجوع.. والرعد في نبراتهم 
يخترق الدروع.. ال ش���يء مما نراه يخيفن���ا.. هاتوا ما 
فنا رعديد جب���ان؟!. نحن أهل  عندك���م أبالم���وت يخوِّ
الم���وت وصفوة أصحابه َأِلَفنا لط���وِل ما صاحبناه في 
 المراح���ل: م���ن مذبحة دير ياس���ين صعودًا إلى 

ِّ
كل

ألع���اب المذبحة الكب���رى في كل الق���رى إبان النكبة 
مرورًا بكفر قاس���م وقبية م���رورًا بخانيونس ورفح،ثمَّ 
اس���تراحت المذابح رويدًا بعدها استفاقت وباشرت 
طريقها من جديد فكانت ش���قيف وصبرا وش���اتيال 
ثم قانا ثم الش���جاعية ورفح من جديد .. أصبح الموت 
ماركة مسجلة باس���منا؛ لذلك خرجنا مع هبوب الريح 
عند حدود الشمس، نش���اركها طلوعها نردع الموت 
القادم من الش���رق ونتلقى الرصاص باإلرادة .. نراقب 
الرعب المندل���ق من تحت خوذاته���م وهم يراقبون 
األموات يعودون للحي���اة.. هل يا ترى صدقت التوراة 
بحقنا حينما أخبرتهم أال يأمنوا جانب الفلس���طيني 
حتى بع���د موته بأربعي���ن عامًا؟ شمش���ون لم يكن 
يكفيه كومة من الش���عر كي يخضعن���ا، وال تلة من 
رص���اص وقبة من حدي���د.. فتية الم���وت يمضغون 
الحديد ويدخنون قنابل الغاز وحين تتوقف عن نفث 
سمومها يلقونها نحوهم صارخين: هاتوا ما تبقى لن 
يكفيكم هذا.أي سيناريو رعب هذا الذي يصوغ نفسه 
ويبهر الساسة ويلخبط حسابات الجميع.. أي وعي هذا 
الذي يتجسد عفويًا.. المفترض أن يزحف الغباء نحو 
س���يناء ليحقق البن سلمان وابن شلومو صفقة القرن 
فإذا به يتمنط���ق بالوعي، ويتمت���رس خلف حكاية 
َم  جده وينطلق ش���رقًا نح���و جبال الش���مس .. َمْن علَّ
الجماهير أن الخروج فرض عي���ن وأن حرق صورة ابن 
س���لمان فرض كفاية، تمامًا كما هو حرق علم خرافة 
)إسرائيل(.. سألني أحدهم وأنا على حدود الشمس: ما 
الذي أتى بك والموت ينتقى رجاله؟!. قلت بكل كبرياء: 
حذاء أحدهم أشرف من رأس���ي؛ لذلك انتقاهم، وأنا 
أنتظ���ْر، أي مصداقية للقل���م إن دعونا الناس لمالقاة 
الموت ومصافحة الش���هادة، ثم نختبئ خلف كثبان 
الثرثرة، وس���وافي المراوغ���ة والتعليل.. كال، ال أصدق 
د حروفه بالدماء..  من قلم ينزف حبرًا قاني اللون، ويعمِّ
همس لي أحد الق���ادة التاريخيين في أحد الفصائل 
ة وهو يش���ير من خلف ظهورهم. »:هذا  الفلسطينيَّ
الجي���ل الفدائي الذي ال يعرف الخوف لقلبه س���بياًل 
ا بكثير.« كنا عند الخيام   قيادًة أش���رف منَّ

ُّ
يس���تحق

في اس���تراحة نتحدث وهو مقهور ودمعة حسرة في 
عينيه. »تص���ور لو كنا بحجم هذا الش���عب، إلى أين 
يمكن أن يقودنا، أو نقوده، ال فرق؟!«.. نجح في ارباكي 
ولكني فهمت الحس���رة في عينيه فقط.. هذا الجيل 
سبق كل الفصائل في وضح النهار، ومن فوق األرض ال 
من تحتها وصل إلى درجة الصفر، ال يفصله عن الوطن 
س���وى رصاصة.. إذن ماذا كان لزوم سبعين سنة من 
مقاومة لم تحرر شبرًا؟!. وما لزوم نيف وعشر سنين من 
الحفر تحت األرض للوصول إلى نقاط يمكن الوصول 
إليها سيرًا باألقدام؟!. ربما أهم درس يجب أن نتعلمه 
من ه���ذه العاصف���ة أن نعيد فهم أنفس���نا، وفهم 
ة في هذا  حقيقة عدونا ونستكشف جيدًا مواطن القوَّ
الجيل، وأن نأخذ منه جيشًا كثيفًا لن يخذلنا.. وعدونا 
ال يجوز أن نغطيه بهالة من الخرافات واألساطير فهو 
أهون مما يصور نفس���ه بكثير. وربما جاء قصف مطار 
التيفور قبل يومين تحديدًا ليعيد غرس األس���طورة 
ُه يس���تطيع، ولكن من   له يدًا طولى، وأنَّ

َّ
عميق���ًا ، بأن

فضل الله علينا أن الجيل المستهدف بهذه الرسالة 
الواقف على حدود الشمس ال يستقبل هكذا رسائل، 
وهو جاهز لالقتحام وقتما شاء.. على الفصائل أن تبدأ 
بمش���روع تحرير فلس���طين من جديد ألن هذا الجيل 
ال���ذي اخترق اهتم���ام العالم بضحكات���ه عند لقائه 
مع الرص���اص، أعادنا لنقطة الصفر وكأن فلس���طين 

اغتصبت باألمس, فهلموا!.

عاصفة

و أظهر مقطع فيديو مصور تم تناقله عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، قيام مجموعة من الجنود  باستهداف شاب 
فلس����طيني عن عمد، كان يقف قريبا م����ن الحدود دون 
تش����كيل أي خطر عليهم،  وسمع صوت أحد الجنود وهو 
يرش����د زميله إلى الش����اب، فيما أقدم أحد القناصة على 
اس����تهدافه بش����كل مباشر، وس����ط عبارات من الشماتة 
واالستهزاء وحالة من الضحك أصابتهم بعد استهدافه 

وسقوطه ارضا. 
الش����ريط، إذ، يوّث����ق واح����دة م����ن بي����ن آالف الفظائع 
واالنته����اكات اليومي����ة، التي يرتكبها جن����ود االحتالل  
اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين؛ يعيد لألذهان ما حصل 
ف����ي مارس/2016 بمدينة الخليل بالضفة الغربية ، حين 
تم اطالق النار بشكل مباشر على رأس الشاب عبد الفتاح 
الش����ريف ، و اقتصرت مدة عقوبة القاتل على 18 شهرا 

فقط. 

ا�ستهتار كبري 
عاطف ع����دوان النائب بالمجلس التش����ريعي عن حركة 
حم����اس بقطاع غ����زة اعتبر أن ما ارتكب����ه جنود االحتالل 
اإلس����رائيلي بح����ق الش����اب الفلس����طيني والعديد من 
الجرائم واالنتهاكات التي ال يتخيلها عقل بشر ، تشكل 
اس����تهتارًا كبيرًا بالحياة اإلنسانية والمشاعر الطبيعية 

لكل األسوياء.
وشدد عدوان ل�"االستقالل" على أن أفعال جنود االحتالل 
اإلس����رائيلي ومجتمعه����م الدموي، تعبر ع����ن العقيدة 
الديني����ة والتربية العس����كرية الت����ي يتلقونها داخل 
مجتمعه����م، واصفا إياها ب� "المش����وهة" والتي ال تمثل 

الشعور اإلنساني. 
و قال: " لو أن هناك مؤسس����ات دولي����ة تحاكم مرتكبي 
الجرائم، لم����ا تجرأوا على تك����رار فع����ل ذات الجرائم، و 
لو علم����وا أن هناك مجتمعًا دوليًا لم����ا ارتكبوا الجرائم"، 

مضيفا: " االحتالل اإلس����رائيلي لديه ق����درة كبيرة على 
تفادي القوانين والمحاكمات الدولية، نتيجة التحالفات 
والدعم المطلق الذي يأتي من أميركا ودول أوروبا وبعض 

الدول العربية".

اإدانة دامغة 
الخبير والمختص بالقانون الدولي د. حنا عيسى، اعتبر أن 
الفيديو الذي ت���م تداوله عبر مواقع التواصل االجتماعي 
والذي يظهر استهتار عدد من جنود االحتالل اإلسرائيلي 
بعد قنص أحد الجنود لش���اب على الح���دود، دليل دامغ 
وإدانة واضحة عل���ى ارتكاب جنود االحتالل لجرائم حرب 

بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار عيسى ل�"االستقالل" إلى أن العديد من االتفاقيات 
التي تنص على حماي���ة المتظاهرين كاتفاقية جنيف 
الرابعة، وكذلك اتفاقية هيئ���ة األمم المتحدة في العام 
1968، واتفاقية روما جلها تنص على أن كافة الجرائم ال 
تس���قط بالتقادم، و أن مجرمي الحرب سيتم مالحقتهم 

مهما طال الزمن. 
وق���ال:" إن  القضاء اإلس���رائيلي يتالع���ب ويكذب على 
ال���رأي العام دوما  حتى يكس���ب تأييده، حين يعلن عن 
محاكمة جنود ارتكبوا جرائم حرب، وبالحقيقة يتم اطالق 
س���راحهم بعد فترة وجيزة كما حدث مع قاتل الش���هيد 
عبدالفتاح الشريف من الضفة، وكذلك تكريمهم بأوسمة 
كما طالب  ليبرمان" بتكريم الجندي قاتل الصحفي ياسر 

مرتجى من غزة. 
وأوضح أن الوضع الطبيعي ألي مجرم يرتكب جريمة حرب، 
يتم التحقي���ق معه ومالحقته ومعاقبت���ه على جريمته 
من قبل المؤسس���ات الدولي���ة، إال أن جنود االحتالل يتم 
التغاضي عما يرتكبونه، ألن دولتهم تعتبر نفسها فوق 
القانون، والس���بب اآلخر أن الوالي���ات المتحدة األمريكية 

تحميها وتدعمها بقوة في المحافل الدولية. 

 ولف���ت الخبير القانوني إلى أنه بالرغم من ضرورة التوجه 
للمحكم���ة الجنائية ورفع ملف���ات بالجرائم واالنتهاكات 
المرتكبة بحق الش���عب الفلسطيني من قبل المؤسسات 
الحقوقي���ة والس���لطة الفلس���طينية، إال أن ذلك لن يتم 
بس���هولة وس���رعة لإلج���راءات المقعدة الت���ي تتبعها 
المحكمة، وكذلك الستخدام أميركا حق النقض  بمجلس 
األم���ن ألي ق���رار يدين " إس���رائيل" ، العتم���اد محكمة 

الجنايات بقراراتها عليه.
وش���دد على ضرورة قي���ام مندوب فلس���طين في األمم 
المتح���دة  بعرض الفيدي���و وكافة المقاط���ع  بالمجلس 
وكذل���ك دور وزارة الخارجي���ة الفلس���طينية، حين يتم 
تكليف السفارات باس���تخدام المقاطع المرئية والصور؛ 
إلب���راز حقيقة االحتالل اإلس���رائيلي وقلب ال���رأي العام 
ضده، و جل���ب التعاطف الدولي لصالح حقوق الش���عب 

الفلسطيني.   
وعلى الرغم من التحقيقات التي يجريها جيش االحتالل 
في أح���داث كهذه فإنه ال يمكن الوث���وق بنتائجها، ولم 
يعمد الجيش هذه الم���ّرة إلى التحقيق في فعل جنوده 
بحد ذاته، وإنما فتح تحقيقًا داخليًا في كيفية تس���ريب 
الفيدي���و، ووصول���ه إلى وس���ائل اإلع���الم، وتناقله بين 

اإلسرائيليين عبر التطبيقات على هواتفهم.
وبحسب صحيفة »يديعوت أحرونوت«، فإن قيادة جيش 
االحتالل أصدرت تعليمات تقتضي بالتحقيق في كيفية 
وصول مش���اهد »الفيديو« التي استهدف فيها الشاب 
األعزل إلى أيدي الجمهور، من دون اإلشارة إلى أي نّية  في 

اجراء تحقيق في الحداث التي جرى توثيقها.
وف���ي محاولة الى التعتي���م على القضي���ة ادعت قيادة 
االحتالل بأن »شريط الفيديو يعود إلى شهور عّدة ماضية، 
وليس أثناء مسيرات العودة التي بدأت منذ أسبوعين، في 
محاولة فاش���لة لتصوير األمر وكأن قتل الشاب األعزل ال 

يخالف تعليمات إطالق النار، وال قوانينها المتبعة.

استهتار ولهو بالجسد الفلسطيني

شريــط »قنــص« الشــاب..
 توثيق جديد لدموية »إسرائيل« 

غزة/ �سماح املبحوح: 
انت�س��ر �سري��ط فيدي��و يّوث��ق حلظ��ات ا�سته��داف قنا�ص 
ا�سرائيل��ي متمرك��ز عل��ى ال�سي��اج ال�سائ��ك عل��ى احلدود 
ال�سرقية لقطاع غزة ل�ساب اأعزل تناقلته مواقع التوا�سل 
االجتماع��ي نق��ا عن جمموع��ات »وات�س��اب« اإ�سرائيلية، 

وو�سائ��ل اإع��ام عربي��ة، يك�س��ف حج��م العن�سري��ة يف 
ا�ستباح��ة ال��دم الفل�سطيني وع��ن الطبيع��ة االإجرامية 
جلي�ص االحتال االإ�سرائيلي الذي ي�سرب بعر�ص احلائط 
كافة املواثيق التي تن�ص على حق ال�سعب املحتل بالتظاهر 

ال�سلمي وحقه يف احلماية. 



اقتصاد

غزة/ االستقالل:
حذرت بلديات قط���اع غزة قبل 
ظه���ر ام���س األربعاء م���ن أن 
القطاع على أعتاب كارثة كبيرة 
مليوني  نح���و  حياة  س���تمس 
األوضاع  وس���تزيد  فلسطيني 

اإلنسانية صعوبة.
وقال رئي���س بلدية غ���زة نزار 
حج���ازي ف���ي مؤتم���ر صحفي 
عقدت���ه البلدي���ات إن���ه: »رغم 
والنداءات  االستغاثة  صرخات 
العاجل���ة الت���ي أطلقناها، فلم 

تكن هناك استجابة كافية«.
 25 باس���م  حج���ازي  وأش���ار 
الحالة  إن���ه مع انهي���ار  بلدية 
أزمات  واس���تمرار  االقتصادية 
تقلي���ص الروات���ب وانقط���اع 
التي���ار وتوقف معظ���م المنح 
والمساعدات الخارجية وتمويل 
التي  تل���ك  المش���اريع خاصة 
تم���س الخدمات األساس���ية ال 
سيما وقود آبار المياه ومحطات 
الصرف الصحي وتشغيل عمال 
النظافة، فق���د ازدادت األوضاع 
تعقيًدا وباتت البلديات تقترب 

شيئا فشيئًا من حافة االنهيار.
ولف���ت إل���ى أن البلديات كانت 
قد أعلن���ت قبل ش���هرين عن 
تقليص الخدمات بنسبة %50 
لتجن���ب انهياره���ا، موضح���ا 
المتوف���رة  الوق���ود  أن كمي���ة 

البلديات لتش���غيل اآلبار  لدى 
ومحطات الصرف الصحي وجمع 
النفايات ال تكفي لتوفير %30 

من االحتياجات.
ونبه رئيس بلدي���ة غزة إلى أن 
هذا الواقع س���يضطر البلديات 
لتقليص نسبة العمل، مبينًا أن 
هذا سيدخل السكان في أزمات 
متتالية »خاصة أننا على اعتاب 
فص���ل الصيف ما ين���ذر بأزمة 
مالية صعب���ة وانهيار منظومة 
الص���رف الصحفي واس���تمرار 

اغالق شاطئ البحر«.
وذكر أن البلدي���ات تعاني من 
انخفاض كبير في المؤش���رات 
ألدن���ى  ووصل���ت  المالي���ة 
مستوياتها منذ سنوات طويلة 
بفعل أزم���ات رواتب الموظفين 
والت���ي انعكس���ت س���لبًا على 
المس���تحقة  الفواتير  جباي���ة 
وبالتالي على قدرة البلديات في 

توفير المصاريف التشغيلية.
وطال���ب حجازي جمي���ع الدول 
والمنظمات اإلنسانية وكل من 

يؤم���ن بأن لإلنس���ان الحق في 
عيش كريم بإنقاذ السكان في 
الكارثة  واس���تدراك  غزة  قطاع 
توقف  إل���ى  س���تؤدي  الت���ي 

خدمات البلديات بالكامل.
وأردف »أصبحنا على مش���ارف 
إمكانية إعالن توقف الخدمات 
األساس���ية السيما أن البلديات 
بالغة لتمويل  تواجه صعوبات 
ش���راء وق���ود اآلب���ار ومحطات 
الصرف الصحي مما يهدد حياة 

السكان بخطر شديد«.

بلديات قطاع غزة تدق ناقوس الخطر 

رام الله/ االستقالل:
أفاد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
ب���أن الرق���م القياس���ي لكمي���ات اإلنتاج 
الصناعي في فلس���طين س���جل انخفاًضا 
مقداره 1.03% خالل ش���باط 2018 مقارنة 

بشهر كانون الثاني 2018.
وأوضح اإلحصاء في بيان وصل "االستقالل" 
أمس األربعاء أن الرقم القياس���ي لكميات 
اإلنت���اج الصناعي انخفض إل���ى 100.34 
خالل شباط 2018 مقارنة ب� 101.38 خالل 
كانون الثاني 2018 )شهر األساس كانون 

أول 2015 = 100(.
وبين أن أنش���طة إمدادات الكهرباء والغاز 
والبخار وتكييف الهواء س���جلت انخفاًضا 
أهميته���ا  وتش���كل   ،%20.05 مق���داره 
النس���بية 11.98% م���ن إجمالي أنش���طة 

الصناعة.

كما س���جلت أنش���طة التعدين واستغالل 
المحاج���ر انخفاًض���ا مق���داره 18.41%، و 
تش���كل أهميته���ا النس���بية 4.06% من 

إجمالي أنشطة الصناعة.
ف���ي حي���ن، س���جلت أنش���طة الصناعات 
التحويلي���ة ارتفاًعا نس���بته 2.06% خالل 
ش���باط 2018 مقارنة بالش���هر الس���ابق، 
وتشكل أهميتها النس���بية 83.19% من 

إجمالي أنشطة الصناعة.
وأظه���ر اإلحص���اء أن أنش���طة إم���دادات 
المي���اه والصرف الصح���ي وإدارة النفايات 
ومعالجتها سجلت ارتفاًعا نسبته %1.32، 
وتش���كل أهميتها النس���بية 0.78% من 

إجمالي أنشطة الصناعة.
أما عل���ى صعيد األنش���طة الفرعية، والتي 
لها تأثير نس���بي كبير عل���ى مجمل الرقم 
القياس���ي، فقد س���جلت بعض أنش���طة 

الصناعات التحويلية ارتفاعا خالل ش���باط 
2018 مقارنة بشهر كانون الثاني 2018.

وأهم ه���ذه الصناعات، صناع���ة منتجات 
المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، 
صناعة المنتجات الصيدالنية األساس���ية 
ومس���تحضراتها، صناعة المالبس، صناعة 
األثاث، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة 

منتجات التبغ، وصناعة المشروبات.
م���ن ناحية أخرى، س���جل الرقم القياس���ي 
لكميات اإلنت���اج الصناع���ي انخفاًضا في 
بعض أنش���طة الصناعات التحويلية منها 
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى، 
صناع���ة ال���ورق ومنتجات ال���ورق، صناعة 
الكيميائي���ة،  والمنتج���ات  الكيماوي���ات 
نش���اط الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم 
المس���جلة، وصناع���ة منتج���ات المط���اط 

واللدائن.

رام الله/ االستقالل:
رعى البنك اإلسالمي العربي ندوة »الفتوى واالقتصاد، إلى أين؟ » بتنظيم 
من مجلة الشرق األوسط لألعمال وبالشراكة مع معهد ماس وشركة إرفاق 
لالستش���ارات المالية والتدريب وبالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، 

حيث سلطت الضوء على عدة جوانب تتعلق بالفتاوى الشرعية المالية.
وأدارت الجلس���ة رئيس تحرير مجلة ميدل ايس���ت بزن���س أمل ضراغمة 
المصري، وتحدث فيها نائب المدير العام للبنك اإلسالمي العربي غسان 
جبر، ومدير عام ش���ركة أرفاق االردنية د.خولة النوبان���ي، والقائم بأعمال 
مدير دائرة الرقابة والتفتيش في س���لطة النقد إياد نصار، وعضو مجلس 
اإلفتاء األعلى الفلس���طيني د.جمال الكيالني. بحضور ممثلين عن البنوك 
والمصارف والمؤسس���ات االقتصادية والشركات وأصحاب رؤوس األموال 

والمستثمرين وأصحاب األعمال وهيئة سوق رأس المال.
وفي كلمته نيابة عن مدير عام البنك اإلسالمي العربي هاني ناصر تحدث 
نائب المدير العام غس���ان جبر ع���ن طبيعة العالقة بي���ن هيئة الفتوى 
واإلدارة التنفيذية في البنوك اإلس���المية، وأكد على أنها يجب أن تكون 
عالقة مبنية على أساس مهني يضمن مصلحة البنك العليا دون المساس 

بالجانب الشرعي الذي يمثل روح العمل المصرفي اإلسالمي.
وأكد على أهمية نشر الوعي في الصناعة المصرفية اإلسالمية في السوق 
الفلسطيني خاصة، وكذلك تضافر الجهود بين الهيئة الشرعية واإلدارة 
التنفيذية لتطوير منتجات تلبي احتياجات المواطنين، والدرء عن الناس 
حرمة التعامل بالربا والمعامالت المالية والمصرفية المشبوهة، باعتبارها 

مسؤولية وطنية ودينية وأخالقية.
وق���د أوصى المتحدثون في الندوة باإلس���راع في إنش���اء الهيئة »العليا« 
للرقابة الشرعية المستقلة تحت مظلة سلطة النقد الفلسطينية لإلشراف 
على صناعة التمويل اإلسالمي، مع ضرورة االعتماد على الفتوى الرسمية، 
وتفعيل دور الرقابة العليا الش���رعية، وضرورة تعاون البنوك االسالمية مع 
هيئة الفتوى العليا للرقابة الشرعية للعمل على توعية الجمهور بالعمل 

المصرفي االسالمي.

البنك اإلسالمي العربي 
يرعى ندوة »الفتوى 
واالقتصاد.. إلى أين؟«

رام الله/ االستقالل:
افتتحت مجموعة االتصاالت الفلسطينية مشاريع بجمعية االتحاد النسائي في مدينة 
بيت لحم، وذلك بحضور زياد البندك مستشار الرئيس محمود عباس وحنا حنانيا نائب 
رئيس بلدية بيت لحم و فؤاد سالم ممثل محافظة بيت لحم وفيرجيني قنواتي رئيس 
جمعية االتحاد النسائي العربي، وعمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت، 
وعدد من مدراء مجموعة االتصاالت وطاقم الجمعية وعدد من رؤس���اء المؤسسات في 

بيت لحم.
وتتمثل المشاريع بدعم تمويل مش���روع تركيب وحدات توليد كهرباء وشراء معدات 
للمطبخ التاب���ع للجمعية، بهدف المس���اهمة في تحس���ين اداء الجمعية والخدمات 

المقدمة للفئات المستهدفة.
وأش���ادت قنواتي رئيسة جمعية االتحاد النس���ائي بدور مجموعة االتصاالت في دعم 
المؤسسات االهلية والمحلية، من خالل المساهمة في دعم عدد من المشاريع التنموية، 
مش���يرة الى أن مشروع تركيب وحدات توليد كهرباء للجمعية، سيساهم بشكل كبير 
في تحس���ين دخل الجمعية وتمكين النساء العامالت فيها، من خالل تخفيض كلفة 
الكهرباء الناتجة عن تش���غيل االفران الكهربائي���ة واالدوات الكهربائية في المطبخ 
التابع للجمعية، وبالتالي س���تعمل على زيادة الدخل وتوفير المزيد من الدعم للفئات 

المستهدفة من قبل الجمعية.
وبدوره قال العكر: »يشرفنا تواجدنا اليوم في جمعية االتحاد النسائي العربي الفتتاح 
مشاريع حيوية وهامة ستعمل على تعزيز دور الجمعية المجتمعي وزيادة دخل الفئات 
المستفيدة والمهمش���ة، كما نثمن دوركم كجمعية نسائية تسعى دائمًا إلى تعزيز 
دور المرأة االيجابي وتمكينها في المجتمع الفلسطيني، وتوفير فرص عمل تؤمن لهن 

مصدر دخل لدعم اسرهن وتوفير حياة كريمة لهن«.
واضاف العكر حرصت مجموعة االتصاالت من خالل برامجها التنموية على دعم وتنفيذ 
برامج لتمكين المرأة بالش���راكة مع مختلف المؤسسات العامة واألهلية والمجتمعية، 
وذلك من أجل ضمان تحقيق التكامل واالنتش���ار س���واًء من حيث طبيعة المشاريع أو 
الوصول إلى مختلف الشرائح النس���وية في كافة المناطق المهّمشة والنائية، مشيرًا 
»عملنا على تمكين المرأة في المجتمع الفلسطيني عبر العشرات من البرامج الُمستدامة 
والمش���اريع المدّرة للدخل، والتي ننفذها من خالل المشاريع الُمستدامة الهادفة إلى 
تمكين المرأة الفلسطينية في المناطق الريفية والمهّمشة، وقد استفادت المئات من 

السيدات الفلسطينيات من المشاريع التي نفذتها ودعمتها المجموعة«.
واكد العكر على ان للمرأة الفلسطينية دورًا خاصًا في بناء لبنة المجتمع الفلسطيني لما 
لها م���ن دورفي تحمل االعباء االقتصادية التي تقع على كاهلها نتيجة الظروف التي 
يفرضها االحتالل في بعض االحيان، فقد تكون زوجة شهيد أو أسير، مما يحتم علينا 

دعمها ومساندتها من خالل خلق فرص عمل ودمجها في المجتمع.

مجموعة االتصاالت تفتتح 
عدة مشاريع بجمعية االتحاد 
النسائي العربي في بيت لحم

التعاون وبنك فلسطين و »أونروا« وشركاؤها 
يفتتحون الحديقة الـ 29 من حدائق البيارة

     تحذر من كارثة كبيرة

  في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا
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وكان مدير المركز غازي مرتجى، تقدم بش���كوى ضد 
الصحفيين اتهمهم فيها بالذم والتش���هير ضمن 
حراكهم للتضامن مع زميلتهم شلبك وفرحات، بعد 
رفضهما التغريد على حساباتهما الشخصية، حول 
وسم خاص أطلقه المركز لنشر إدانات محاولة اغتيال 

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.
وأص���در مركز اعالم النجاح بيان���ًا يؤكد فيه، اتخاذه 
كافة اإلجراءات القانونية بحق كل من أس���اء الس���م 
وس���معة مركز اعالم النجاح، مؤكدًا عدم التراجع عن 
هذه الخطوة حتى يتم االعتذار لجامعة النجاح ومركز 
اإلعالم بها، وكل من تعمد المساس باسمه وصورته 

بأي شكل من األشكال.
وأرجع المركز، سبب إقالة عدد من العاملين فيه قبل 
ايام، التهامات باطلة وجهت له على صفحات شبكة 
التواصل االجتماعي )فيس���بوك( وبعض وس���ائل 

االعالم  المأجورة والمشبوهة .

تهم باطلة
الصحفية مدى شلبك، المفصولة من المركز لرفضها 

التغريد على حس���ابها، والتي تم اس���تدعاؤها من 
النيابة على خلفية التش���هير والذم، أكدت حرصها 
الش���ديد على انتق���اء كلماتها عب���ر منصات مواقع 
التواص���ل، في حال أرادت انتق���اد موضوع أو قضية 
تتعلق بها أو بغيرها، مش���ددة على أن التهم التي 

جاءت بحقها باطلة. 
وقالت ش����لبك ل�"االستقالل" : " أنا حريصة أشد 
الح����رص على انتقاء كلماتي التي ال تس����يء أو 
تجرح أح����دًا، وال تخرج عن حي����ز األدب، وجميع 
الته����م التي تم اس����تدعائي من قب����ل النيابة 

بسببها، باطلة".
وأضافت :" قدمت استقالتي من مركز اعالم النجاح، 
بعد رفض���ي ما تم تكليفي به وه���و التغريد على 
وس���م يدين ويس���تنكر ما ح���دث لموكب رئيس 
ال���وزراء حين قام بزيارة لغ���زة"، معتبرة أن ما حدث 
لها ولزمالئها الذين تم اس���تدعاؤهم على خلفية 
التضامن معه���ا ومع زميلتها آيات، انتهاك واضح 
لشخصية الصحفي وحرية التعبير والرأي التي نص 

عليها القانون.  

وطالب���ت المؤسس���ات الصحفية العامل���ة بالضفة، 
ومؤسس���ة القض���اء الفلس���طيني وكل من يش���رع 
القوانين، بالعم���ل على حماية الصحف���ي واحترام 
أفكاره، وإعطائه المس���احة الخاصة للتعبير عن رأيه 

وحريته دون انتهاك. 
وتعان���ي الضفة الغربية من رقاب���ة األجهزة األمنية 
على العم���ل الصحفي، خاصة بعد مصادقة الرئيس 
محمود عباس على قانون الجرائم اإللكترونية، في 4/ 
يونيو من العام الماضي، والذي قلص بش���كل كبير 
من مس���احة الحرية لممارسة العمل الصحفي، تحت 
ذريعة المس���اس بهيبة الدولة أو تعريض س���المة 

الدولة للخطر.

غري مربر
عضو األمان���ة العامة لنقابة الصحفيي���ن عمر نزال، 
اس���تنكر االس���تدعاءات التي تمت بح���ق عدد من 
الصحفيي���ن بتهمة الذم والتش���هير بعد ش���كوى 
تق���دم بها مدير مرك���ز اعالم النج���اح، واصفا إياها 

باالستدعاءات المستغربة وغير المبررة.

وأوضح نزال ل�"االس���تقالل" أن النقابة تستهجن أن 
يقوم مدير مركز اعالم لجامعة عريقة، بتقديم شكوى 
ضد آخرين عبروا عن رأيهم، الفتا إلى أن النقابة تقف 

بقوة مع الصحفيين الذين تم استدعاؤهم. 
وبين أن النقابة، عينت محام���ي للترافع والدفاع عن 
الزمالء أم���ام النيابة خالل جلس���ات التحقيق، وفي 
حال تم تحويلهم للمحكمة، مشيرا إلى أن ما يحدث 
م���ع الزمالء تم االس���تناد عليه وفق قان���ون الجرائم 
اإللكتروني���ة، المرف���وض جملة وتفصي���ال من قبل 

النقابة و جميع الصحفيين.
وش���دد على أن قانون الجرائم الذي تم وضع بنوده و 
تطبيقها قبل نحو عام، ال يالئم بيئة العمل الصحفي، 

مطالبا بإلغائه كليا.
وطالب نزال بضرورة عدم تدخل القضاء الفلسطيني 
في القضايا اإلعالمية، ألنه بذلك يبرهن أن تدخله له 
بعدا سياسيًا يحاول من خالله بعض المسؤولين في 
السلطة أن يفرضوا على الشارع والصحفيين االلتزام 
بالموقف الرسمي للدولة ونشره على مواقع التواصل 

االجتماعي.

لقمع الحريات 

قانون »الجرائم االلكترونية«.. كسر ألقالم صحفيي الضفة 
غزة / �سماح املبحوح: 

 من جديد ينتهك قانون اجلرائم االلكرتونية املعمول 
به يف ال�سفة الغربية، حرية الراأي والتعبري املمنوحة 

جلميع االأفراد مبن  فيهم ال�سحفيون، بعد ا�ستدعاء عدد 
منهم على خلفية من�سورات غردوا بها عرب �سفحاتهم 

اخلا�سة مبواقع التوا�سل االجتماعي، ت�سامنا مع زمالء 
لهم مت ف�سلهم ب�سكل تع�سفي من وظائفهم؛ لي�سكل القانون 

�سيفًا م�سلطًا على رقاب كل من يعرب عن راأيه. 
وا�ستدعت النيابة العامة اأربعة �سحفيني عاملني 

مبختلف و�سائل االعالم يف ال�سفة الغربية، 
باالإ�سافة لل�سحفيتني مدى �سلبك، واآيات فرحات 
املف�سولتني من مركز اإعالم »النجاح«، بتهمة الذم 

والقدح والتحقري والت�سهري عرب ال�سبكة االإلكرتونية 
وتعري�ض �سالمة الدولة.

إعالن
اعلن أنا  / محمد حامد أحمد كحيل من س���كان غزة هوية رقم 
945943421 بصفتي الحائز والمتصرف برقم االجرة العمومي 
)500( لدى دائرة الترخيص بغزة والذي هو بحوزتي منذ فترة 
طويل���ة ولم ينازعني فيه أحد لذلك عل���ى نية نقل هذا الرقم 
الخاص باآلجرة العمومي من اسم حكومة إلى اسمي لدى وزارة 
النقل والمواصالت بغزة فمن لديه اعتراض أن يسجل اعتراضه 
ل���دى وزارة النقل والمواصالت بغزة خالل مدة اقصاها 10 أيام 

من تاريخ هذا االعالن.

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة األش���غال العامة واإلسكان عن صرف 10 ماليين دوالر بتمويل 

من السعودية ألصحاب المنازل المهدمة كليا لغير الالجئين.
وقال الوزير مفيد الحس���اينة خالل رعاية توقيع مذكرة تفاهم بين "أورنرا" 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(  إن المبلغ يش���مل تعويض 280 
وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي و85 وحدة تعرضت ألضرار جزئية غير 

صالحة للسكن.
وأوضح الوزير الحس���اينة أن الجهود متواصلة الستكمال اعمار باقي 
الوحدات الس���كنية التي تعرض���ت للتدمير خالل الع���دوان األخير 

وتعويض المتضررين.

صرف 10 ماليين دوالر 
ألصحاب المنازل المهدمة 

كليًا والمتضررين
واشنطن/ االستقالل:

وزارة  باس���م  متحدث���ة  رفض���ت 
ناورت،  هيذر  األمريكية،  الخارجية 
مساء الثالثاء، التعليق على واقعة 
الفلسطيني،  الصحفي  استشهاد 
ياس���ر مرتجى )30 عاًم���أ( على يد 
قناصة إسرائيليين، قبل عدة أيام.

وف���ي رد منه���ا على س���ؤال حول 
عملي���ة استش���هاد مرتج���ى رغم 
ارتدائه س���ترة مكتوبًا عليها عبارة 
"صحافة"، قالت ناورت "ال ش���ك أن 
لدينا معلومات عن األنباء المتعلقة 
بمقتل صحفي أثناء عمله لتغطية 

المصادمات بغزة".
"لك���ن ال توج���د عندي  وتابع���ت 
أي���ة تصريح���ات بخص���وص هذا 
الموضوع، لكن يمكنني القول إننا 

نتابع األمر".
األمريكية  المتحدث���ة  وتعم���دت 
اإلدالء بتصريح���ات مختلف���ة عند 
توجيه س���ؤال لها يش���دد على أن 
الجيش اإلس���رائيلي يس���تهدف 

الصحفيين بالقتل.
"يمكنني  قائل���ة:  ناورت  وأضافت 

إننا ناش���دنا كافة األطراف  القول 
الس���تئناف الحوار الس���لمي بين 
واإلس���رائيليين،  الفلس���طينيين 
ونس���عى لتحقيق ذلك، واألحداث 
التي وقعت األسبوع الماضي )خالل 

مسيرات العودة( مزعجة".
السبت  فجر  مرتجى،  واستش���هد 
الماض���ي، متأث���را بج���راح أصيب 

به���ا، برص���اص جي���ش االحتالل 
الشرقية  الحدود  قرب  اإلسرائيلي، 

لقطاع غزة، مساء الجمعة.
لليوم  الفلس���طينيون  ويحتش���د 
ال���� 13 على التوالي عل���ى الحدود 
الشرقية لقطاع غزة، ضمن مسيرات 
العودة الكبرى الس���لمية المطالبة 
بع���ودة الالجئين الفلس���طينيين 

لمدنهم وقراهم التي هجروا منها 
عام 1948.

واستشهد 32 فلسطينًيا وأصيب 
الحي واالختناق  بالرصاص  و2850 
بينهم 79 بحال���ة خطرة، جراء قمع 
ق���وات االحت���الل مس���يرة العودة 
الكبرى، منذ بداية المسيرة في 30 

مارس/آذار الماضي.

الخارجية األمريكية ترفض التعليق
 على استشهاد الصحفي مرتجى
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الفلسطينية  الس���لطة  موظفو  واشتكى 
في غ���زة من عدم صرف رواتبهم أس���وة 
بموظف���ي الضفة الغربية، مبدين قلقهم 
م���ن قطعها نهائيًا ضم���ن إجراءات كان 
الرئيس الفلس���طيني محمود عباس قد 
أعلن نيته اتخاذه���ا ضد حركة »حماس« 
بع���د محاولة اغتيال رئي���س الوزراء رامي 
الحم���د الله في غزة الش���هر الماضي، وما 
رفع مس���توى القلق لديه���م هو تحويل 
الوزارة إلى البنوك في غزة كشوف رواتب 
الموظفين العسكريين المتقاعدين فقط.

وأعلن الرئيس الفلسطيني في 19 مارس 
)آذار( الماض���ي، أن���ه قرر اتخ���اذ قرارات 
قانوني���ة ومالية ضد قط���اع غزة من أجل 
الحفاظ على »المش���روع الوطني«، دون أن 
يق���ّدم إيضاحات حول طبيع���ة القرارات 

التي سيتخذها. 

حكايات متجددة
بدت خط���وط الحيرة والعج���ز جلية على 

جبي���ن الموظف محم���د أبو الع���ز الذي 
يعيل أس���رة من تس���عة أف���راد بينهم 
طالب���ان جامعيان ي���درس أحدهم خارج 
الوطن، يقول :" بالكاد نس���تطيع تدبر أمر 
المنزل بعد االس���تقطاعات التي فرضت 
قبل عام، فكيف س���يكون الحال في ظل 
التأخير واألحاديث عن قطع الرواتب التي 
تجعل من الموظف كبش فداء للصراعات 

السياسية؟!".
وتس���اءل أبو العز: " ألم تفك���ر القيادة 
بمصير الموظف وكيف سينظر في عين 
أبنائه؟ كيف س���اترك ابني في الغربة 
ليتدبر نفس���ه ويدمر كل ما انجزه خالل 
السنوات السابقة حين يضطر للتفكير 
بالمال وتدبير حياته واعاش���ة نفس���ه 
على حس���اب دراسته التي طالما حرمت 
البي���ت من الطعام ألجل أن ينجزها على 
اتم وجه ويع���ود لخدمة الوطن كأفضل 

ما يكون؟ ".
وكحال كافة زمالئه الذي���ن تجرعوا معه 

ذات الكأس الممزوجة بالحنظل تلعثمت 
الكلمات في جوف الموظف في الس���لك 
التعليمي س���امي عزيز، خالل حديثه عن 
آلية تدبير احتياجات المنزل ، قائال :" في 
كافة األشهر يصل الموظف لموعد صرف 
الراتب مكدس���ا بالدي���ون وزاد الطين بلة 
الخصومات، فما أن نقارب أواخر الش���هر 
في احس���ن االحوال حتى يصبح االعتماد 

بشكل كامل على الديون ".
وأض���اف عزي���ز: "مع عدم ص���رف رواتبنا 
أوقفت معظم البق���االت والمحالت الدين 
ففي النهاية لهم قدرة تحمل وهم ايضا 
عليهم التزام���ات للتجار، فلك أن تتخيل 
منزال يعي���ش فيه األبن���اء واالخوة خاليًا 
من المال والمأكل والمشرب وال يستطيع 
صاحب���ه االس���تدانة من أحد م���ع تزايد 
المصروفات اليومي���ة التي تفوق قدرته 

على توفيرها".
أص���اب  عض���اال   »مرض���ًا  أن  وأوض���ح 
ش���قيقه ورقد طيل���ة الش���هر الماضي 

في المستش���فى، وتكالي���ف العالجات 
والمواصالت للمشفى كبيرة، ويأتي تأخر 
الرواتب والحديث عن قطعها كرش الملح 
عل���ى الجرح المفت���وح« ، مختتما حديثه 

بقوله :"حسبنا الله ونعم الوكيل ".
وكان���ت الس���لطة الوطني���ة ق���د بدأت 
باس���تخدام الراتب الذي تصرفه لحوالي 
70 أل���ف موظف يتبعون لها ، كس���ياط 
لجلد غزة منذ العام الماضي بعد أن أحالت 
آالف الموظفي���ن للتقاعد المبكر وفرضت 
خصوم���ات على بقية الموظفين بنس���بة 

تتجاوز %30 .

حكم بالإعدام
واعتب���ر المحلل االقتصادي محس���ن أبو 
رمضان أن قرار السلطة الوطنية بالتالعب 
برواتب الموظفين يحمل في طياته حكما 
باإلعدام على مفاصل الحركة الش���رائية 
ف���ي قطاع غزة، مضيف���ا :" الرواتب تمثل 
القوة المالية التي تحرك عجلة االقتصاد 

والتالع���ب بها س���يكون له انعكاس���ات 
كارثية".

وبين أبو رمضان في حديثه ل�"االستقالل" 
أن قط���اع غزة المنه���ك اقتصاديا بفعل 
 11 تخط���ت  الت���ي  الحص���ار  س���نوات 
عام���ا تلقى الطعن���ة الدامي���ة من خالل 
التالعب بمعاش���ات الموظفين، مؤكدا أن 
النتائج س���تطال كافة المرافق االنتاجية 
واالقتصادي���ة والحرك���ة الش���رائية في 
االس���وق والمحالت وس���تنعكس بشكل 

مباشر على القطاع الخاص أيضا .
وش���دد عل���ى ض���رورة وج���ود موقف 
بحراك  وفلس���طيني مدعوم  جماهيري 
حقوق���ي ودبلوماس���ي محل���ي وعربي 
للتدخل بأس���رع وق���ف والحيلولة دون 
تنفيذ هك���ذا ق���رار ، معقب���ا :" رواتب 
الموظفين هي حق مكفول لهم، والعبث 
بها س���ينعكس على االقتصاد المحلي 
وكذلك النس���يج االجتماعي وتضع غزة 

على حافة االنهيار ".

وقف رواتب موظفي غزة .. إعدام على قيد الحياة!

غزة /حممد مهدي:
ما زال موظفو ال�سلطة الوطنية 

ب�سقيها الع�سكري واملدين بانتظار 
نتائج املخا�ض الع�سري لرواتبهم 

ال�سهرية، فجلهم يرتقب بوابات 
البنوك و�سا�سات ال�سراف الآيل بينما 

تت�سارع دقات قلوبهم مع كل ر�سالة 
ن�سية تقرع جر�ض هواتفهم النقالة 

علها حتمل ب�سرى النفراج ولو 
موؤقتا، فيما ل تفارق اآذانهم وعيونهم 

ال�سا�سات الناقلة للأخبار متنقلني بني 
اأدق التفا�سيل. وكانت وزارة املالية 
الفل�سطينية عزت يف بيان مقت�سب 

عدم �سرف رواتب املوظفني بغزة 
لأ�سباب فنية بحتة، فيما �سرفت 

�سباح الأحد رواتب موظفيها العاملني 
يف ال�سفة الغربية دون قطاع غزة، 

الأمر الذي اأثار خماوف املوظفني 
من قطع رواتبهم واعتربوه اإجراء 

لفتح املجال للم�ساومة ال�سيا�سية على 
ح�ساب لقمة عي�سهم.

غزة/ االستقالل:
أك���دت مؤسس���ة مهج���ة القدس للش���هداء 
واألس���رى أن س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 
منعت والدة األس���يرين أيم���ن وخالد اطبيش 
من زيارتهما في الس���جون، وسحبت التصريح 
الخاص به���ا، وأبلغتها بأن ابنيها األس���يرين 
أيمن وخال���د ممنوعان من الزيارة بذريعة وجود 

منع أمني من جهاز "الشاباك".
وأضافت المؤسسة أن جهاز "الشاباك" يواصل 
منع الزيارة لألس���ير أيمن اطبيش منذ اعتقاله 
بتاريخ 2016/08/01، بحج أمنية ولم تصدر أية 

تصاريح تسمح لعائلته بزيارته منذ اعتقاله.
وأش���ارت إلى أن إدارة مصلحة الس���جون نقلت 
مؤخًرا األسير أيمن لزنازين العزل االنفرادي في 
خطوة تعسفية وقمعية، فيما هدد أسرى حركة 
الجهاد اإلسالمي في السجون باللجوء لخطوات 

تصعيدية إذا لم يتم إنهاء عزله.
ولفتت إل���ى أن قوات االحت���الل اعتقلت خالد 
اطبي���ش بتاري���خ 2017/07/27، ول���م تتمكن 
والدته من زيارت���ه منذ اعتقاله إال أنها حصلت 
على تصريح زي���ارة قبل عدة أي���ام، لكن قوات 
االحتالل س���حبته منها في خطوة تعس���فية 
ومفاجئة وكإجراء عقابي لألس���ير خالد دون أي 

مبرر.
وناشدت مؤسس���ة مهجة القدس المؤسسات 
الحقوقي���ة الدولي���ة والمحلي���ة والجمعي���ات 
التي تعنى بش���ئون األس���رى بضرورة الضغط 
على االحت���الل عبر كل الوس���ائل الممكنة من 
أجل تمكين األس���رى في س���جون االحتالل من 
حقوقهم المكفول���ة بموجب أح���كام القانون 
الدول���ي ومنها حقهم في زيارة عائالتهم لهم 

بشكل دوري.

ويواصل األسير المعزول أيمن اطبيش من دورا 
قضاء مدينة الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام 
لليوم السابع على التوالي رفًضا الستمرار عزله 
التعسفي في س���جن "رامون" ومنعه من زيارة 

عائلته.
كما أكدت المهجة أن إدارة مصلحة الس���جون 
اإلس���رائيلية نقلت األس���ير محمد قاسم أحمد 
عارضة )36 عاًما( من سجن "ريمون" إلى مشفى 

بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة.
وأضافت المؤسسة في بيان صحفي أن األسير 
عارضة يعاني من قرحة في المعدة ومش���اكل 
في الجه���از الهضمي وآالم ح���ادة في الصدر 
وضعف في النظر، وتم نقله للمشفى أكثر من 
مرة فيما س���بق دون أي جدوى، حيث لم يقدم 
ل���ه أطباء مصلحة الس���جون أي عالجات جذرية 
لمعانات���ه من األم���راض المختلف���ة، واكتفوا 

بإعطائه المسكنات.
من جهته���ا، ناش���دت عائلة األس���ير عارضة 
المؤسسات الحقوقية والجمعيات التي تعنى 
بشئون األسرى بضرورة التدخل العاجل للضغط 
على س���لطات االحتالل من أجل تقديم العالج 
الالزم لألسرى المرضى، ومنهم األسير المريض 

عارضة.
جدير بالذكر أن األسير عارضة أعزب ومن سكان 
بلدة عرابة قض���اء مدينة جنين، اعتقلته قوات 

االحتالل بتاريخ 2002/05/16.
ووجه���ت له تهم���ة االنتماء لس���رايا القدس، 
والمش���اركة في عمليات للس���رايا أدت لمقتل 
جنود إسرائيليين، وصدر بحقه حكم  بالسجن 
مدى الحياة )3 مؤبدات + 20عاًما(، أمضى منها 
16 عاًما متنقاًل بين سجون االحتالل، كان آخرها 

سجن "ريمون".

وينقل  األسير عارضة لمشفى بئر السبع

االحتالل يمنع والدة األسيرين اطبيش من زيارتهما
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مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

مسيرة العودة: استخالصات وتوصيات

في مقالة مطولة لرئيس مركز دراسات األمن القومي 
عام���وس يدلين، يبحث الكاتب ف���ي نتائج جمعتْي 
مس���يرة العودة من حي���ث نجاح���ات حركة حماس 
واأله���داف الت���ي حققته���ا، ويق���دم مجموعة من 
التوصيات للمس���توى السياسي واألمني، وفيما يلي 

تلخيص أهم ما جاء في مقالته:
الفصائل الفلسطينية تبث الشعور باالنتصار، حيث 
أعربت عن ارتياحها الكبير بعودتها - من منظورها - 
إلى قيادة الكفاح الفلسطيني، ووجدت استراتيجية 
فاعلة لتحدي إس���رائيل دون إشعال جولة عسكرية 
أخرى )على األقل إلى اآلن(، ونّصبت نفسها كتنظيم 
رائ���د لالحتجاج���ات المدني���ة غير المس���لحة وغير 
العنيف���ة، وأعادت االهتمام اإلقليم���ي والعالمي إلى 
الضائقة في غزة، وحّولت عدم رضا س���كان قطاع غزة 
إلى أحداث الجدار، وقّدم���ت أبا مازن على أنه غير ذي 
صل���ة وقّلصت قدرته على مضاعف���ة العقوبات على 
غزة، وكذلك أثارت انتقادات العالم إلسرائيل بسبب 
االستخدام المفرط للقوة العسكرية، والسيما بسبب 

»الحصار« المضروب على غزة بشكل عام.
مع ذلك، كال الطرفين دفعا أثماًنا ليس���ت بس���يطة: 
الفصائل الفلس���طينية دفعت ثمًنا باهًظا بالخسائر 
ف���ي األرواح من أوس���اط المتظاهري���ن، وكذلك من 
صف���وف الجن���اح العس���كري، حيث ورغ���م تطرف 
ووحش���ية التنظي���م »اإلرهابي« ف���رض عليه قصر 
حج���م االحتجاجات واالحتكاك العس���كري والمدني 
على الجدار. من الناحية التش���غيلية حماس فشلت 
مرتين؛ فلم تنج���ح في تقديم ع���رض مظاهرة غير 
عنيفة، وجميع األعمال »اإلرهابية« التي حاولت القيام 
بها تحت غط���اء المظاهرة »البريئة« لم تنجح. إضافة 
إلى ذلك )ومن دون محاولة التنبؤ بش���أن ما يمكن ان 
يحدث على س���احة الجدار في أي���ام الجمع القادمة(، 
بين الجمعتْين اللتْين حدثت فيهما المظاهرات، طرأ 
انخفاض سواء على حجم المش���اركين في األحداث 
من الجانب الفلس���طيني أو على حجم المصابين في 
أوساط هؤالء نتيجة عمليات الجيش اإلسرائيلي؛ هذا 
االنخفاض من شأنه أن يشهد على فاعلية الردع من 
جانب إسرائيل، وكذلك على تغيير أنماط العمل لدى 

الطرفين.

إس���رائيل كذلك دفع���ت ثمًنا؛ إذ أنه���ا بالفعل تعرضت 
النتقادات دولية شديدة لم تسمع مثلها منذ زمن طويل، 
القضية الفلس���طينية عادت ولو مؤقًت���ا إلى جدول أعمال 
العالم، ولوال وقوف الواليات المتحدة إلى جانب إس���رائيل 
لكانت لجنة تحقيق أممية اآلن في طريقها للتحقيق في 
األحداث. مرة أخرى ثبت ضعف إسرائيل األساسي وعزلتها 
في س���احة االمم المتحدة، والس���يما فيما يخص القضية 
الفلسطينية، كذلك س���معت انتقادات داخلية أساسها 
الش���ك بخصوص قواعد إطالق النار واالستخدام القانوني 
المناس���ب للق���وة واألدوات المبررة لوق���ف المتظاهرين 
الفلس���طينيين الذي���ن تح���دوا الس���يادة اإلس���رائيلية 

بمحاولتهم المساس بالجدار.
أهداف الفصائل الفلس���طينية هي تخفيف الحصار 
عن القطاع والس���عي إلى احتالل القيادة الفلسطينية 
يوم يترك محم���ود عباس منصبه كرئيس للس���لطة 
الفلس���طينية. والتقدي���ر هو أن حماس ستس���تمر 
ف���ي محاوالت اختراق الحدود والدفع باتجاه اس���تمرار 
التظاه���رات، وتطوير أنماط االحت���كاك والتلويح بها 

كإنجازات توعوية وسياسية.

التو�صيات
أوال: التأكيد على أن إسرائيل هي الطرف الشرعي، وأنها تدافع 
عن حدودها أمام زحف يهدد أمنها وأمن مستوطنيها، وأن 
حماس تريد القضاء عليها عبر االجتياح الشعبي، وأن العلم 
المرفوع والمرس���وم عليه الصلي���ب المعقوف يظهر هدف 
الزحف الذي يتمثل بتدمير إس���رائيل بأس���لوب االجتياح 
الشعبي، والذي رأس حربته الجناح العسكري لحركة حماس.

ثانًي���ا: على إس���رائيل أن توض���ح مدى قانونية وتناس���ب 
اس���تخدامها للرصاص الحي أمام تهديد االجتياح الشعبي 
الذي يهدد حياة مواطنيها، وإس���ناد ذل���ك بإجراء تحقيق 
مهني حثيث في مجمل األحداث، وتقديم تفسيرات لبعض 
األح���داث التي خالف���ت التعليمات بس���بب الصعوبة التي 
تخلقها دينامية حركة المتظاهرين، وبسبب تشويش الرؤية 
الناتج عن حرق الكوش���وك واندماج »المخربين« وتمويههم 

بين المدنيين.
ثالًثا: الجيش اإلس���رائيلي يجب أن يوّسع ويحّسن إنجازاته 
بتوثيق أنشطته في ظل محاوالت تنفيذ عمليات إطالق النار 
ونصب العبوات والمس���اس بالجدار وتعريض حياة الجنود 

للخطر. قلياًل ما ق���دم للجمهور بهذا الخصوص وللرأي 
الع���ام الدولي فيل���م ملخص ومعد جي���ًدا وبموثوقية 
لإلعالم المعني بش���كل خاص، فالصورة تس���اوي ألف 
كلمة، والفيلم يساوي ألف صورة. رابًعا: من المهم إبالغ 
الدول العربية التي تقيم عالقات جيدة مع إس���رائيل 
)مصر واألردن والعربية السعودية( بخصوص الحقائق 
التي توازن الرسائل المنقولة في اإلعالم العربي، والتي 
تدعم حماس. على إسرائيل ان تحاول إثارة ضغط الجم 
لحماس من قبل العالم العربي الس���ني البراغماتي، من 
أجل ثنيها ع���ن مواصلة قيادة المظاه���رات العنيفة 

ومحاوالت اختراق الجدار.
خامًسا: بين إسرائيل وحماس تدور منافسة في التعلم، 
فالمواجه���ة التي دارت في األس���بوع األول ال تش���به 
تلك الت���ي دارت في الجولة الثاني���ة، وذلك من حيث 
تصرف الطرفين. على أس���اس تحليل أحداث الجمعة 
الثانية وإنجازاتها وأثمانها، يجب تحسين االستعداد 
للجول���ة القادمة، بما في ذلك األدوات القتالية وطريقة 
اس���تخدام القوة. كذلك من الضروري جمع المعلومات 
االس���تخبارية التي توضح نوايا حم���اس وطرق العمل 
المختلفة والجديدة التي تعدها قبيل الجمعة القادمة، 
وكذلك قبيل الموعد المعد ليكون ذروة المظاهرة على 

امتداد الجدار، ال� 15 من مايو.
سادًسا: إسرائيل يجب ان تستعد لتوسيع المواجهة 
ونقلها إلى مستويات أكثر عنًفا، إلى حد مواجهة أخرى 
في غزة )على مس���توى »الرصاص المصبوب« و«عامود 
الس���حاب« و«الجرف الصام���د«(. االس���تعداد ل� »حرب 
تش���به األس���بوع الس���ابق« والتركيز على الجدار فقط 
يمكن أن يضرب اليقظة واالستعداد لمواجهة من نوع 
مختلف تماًما، والتي س���تتميز بالمفاجأة التشغيلية 
التي ُيحتم���ل ان حماس تجهز لها. كما أنه من المهم 
االس���تعداد إلمكانية ان تنزلق »أعمال الش���غب« إلى 
الضفة الغربية وتنتش���ر في المنطقة المسيطر عليها 
من قبل السلطة الفلس���طينية، وربما أيًضا في الداخل 
اإلس���رائيلي. وأخيًرا: على إسرائيل أن تستمر وتعمل 
عل���ى القضية األساس���ية الملق���اة على بابه���ا بهذا 
الخص���وص: الضائقة المتزايدة في غزة، وانهيار البنى 

التحتية في المنطقة.

تنض���م عملية تس���جيل األراضي في ش���رقي القدس المحتلة إلى سلس���لة 
من خطوات س���لطات االحتالل لتولي المس���ؤولية في ع���دة مجاالت بالقدس 
للس���يطرة على المدينة، ف���وزارة التربية والتعليم تس���تخدم الضغط لفرض 
المنهاج اإلسرائيلي على المدارس التابعة لبلدية االحتالل في المدينة، ووزارة 
المواصالت قامت بثورة تنظيمية في مجال المواصالت العامة، كما منحت بلدية 

االحتالل ألول مرة أسماء لعشرات الشوارع في شرقي القدس.
الوضع القانوني لألراضي في المدينة:

نشر المسؤول عن تس���جيل األراضي في وزارة العدل إعالًنا لكل من يدعي من 
المقيمين المقدسيين ملكية االراضي في كتلتين كبيرتين في حي بيت حنينا 
وكتل���ة أخرى في حي صور باهر، أن عليه التوج���ه الى مكتب »الطابو« وتقديم 
دعوى.  إذ إن أكثر من 90% من األراضي في األحياء الفلس���طينية في المدينة 
غير مس���جلة في »الطابو«. وغياب التسجيل خلق عدة مظاهر جانبية إشكالية، 
س���واء للس���كان أو الدولة. فالعديد من العائالت المقدس���ية ال يس���تطيعون 
استخدام أراضيهم أو البناء عليها ألنهم لم ينجحوا في إثبات أن ملكيتها حًقا 

تعود لهم، في معظم الحاالت أدى ذلك إلى البناء غير القانوني.
من هذه العائالت عائلة الزير والتي تمتلك أرضًا بمس���احة شاس���عة قد تصل 
إلى عش���رات الدونمات في مدينة القلب، تمتلك العائلة حسب ما يؤكد ابنها 
خالد الزير هذه األراضي منذ أكثر من مائة عام، لكنها غير مسجلة في »الطابو«.  
فقد قال :« »اشترت العائلة األرض في العام 1888، يوجد لدينا كوشان تركي، 
وتوجد لدين���ا الوثائق األردنية والبريطانية«. »ذات مرة س���ألت اذا كان يمكن 
التس���جيل في إس���رائيل، فقالوا لي إن هذا يكلف الكثير م���ن المال، الذي ال 
يمكنني دفعه«.هذه العائلة اضطرت للس���كن ف���ي مغارة بعد أن قامت بلدية 

االحتالل بهدم منزلها بحجة أنه منزل غير قانوني.
امتنعت بلدية االحتالل عن تس���جيل األراضي في مدينة القدس في »الطابو« 
من���ذ احتالل ما تبقى من المدين���ة في العام 1967. بس���بب الخوف من ردود 
سياس���ية على خطوة كهذه، ومن التوجه العام في »إس���رائيل« باالمتناع عن 
تسوية وضع األحياء في المدينة، التي رغم ضمها بقيت طوال أكثر من عشرين 
سنة مناطق غير واضحة الس���يادة تفصل بين إسرائيل وباقي أراضي الضفة 

الغربية.
في حاالت أخرى فإن غياب مركز لتسجيل متفق عليه صّعب حل نزاعات األراضي 
بين الفلسطينين  فيما بينهم، وبين اليهود فيما بينهم، وبين الفلسطينين 
واليهود. فدولة االحتالل لم تستطع أن تجبي الضرائب من أصحاب األراضي أو 
من أطراف الصفقات العقارية ألنها في أحياًن كثيرة لم تعرف من هم ، ما أدى 

إلى خسارتها طوال السنين مليارات الشواقل. 
يعتب���ر الفلس���طينيون هذه الخطوة اإلس���رائيلية، مثل خط���وات كثيرة، في 
األساس محاولة أخرى لتعزيز السيادة اإلسرائيلية ونقل أراِض ومباِن من أيدي 

الفلسطينيين إلى ايدي دولة االحتالل أو المستوطنين.
جاء رد وزارة العدل اإلسرائيلية على عملية تسجيل األراضي: » من الطبيعي أن 
تقوم وزارة العدل بواسطة قسم تسجيل االراضي بالعمل على تسوية األراضي 
في ش���رقي المدينة، بعد مرور عشرات السنين من فرض السيادة اإلسرائيلية 
على ش���رقي القدس مثلما تم في أرجاء »إس���رائيل«. في هذا الشأن ال يجب أن 
يكون تمييز بين غربي المدينة وش���رقها. وإلى جانب ذلك يشار إلى أن سكان 
المكان س���يتمتعون من التس���وية التي يدور الحديث عنه���ا ألنه في غياب 
التسوية فإن أصحاب الحقوق على األراضي غير مسموح لهم بتطبيق حقوقهم 

عليها، بما في ذلك الحصول على رخص البناء. تس���وية األراضي ستنفذ وفًقا 
للقانون واإلجراءات، وفي إطارها فإن كل من يدعي الملكية على األرض يمكنه 
تقديم دعوى لموظف التسوية. وفي حالة تلقي ادعاءات متناقضة فإن اإلجراء 

ينقل إلى المحكمة للبت فيه.« 
من اإليجابيات الش���كلية لتسجيل أراضي شرقي القدس في »الطابو« العائدة 
على المقدس���يين في المدينة كما تدعي حكومة االحت���الل أن هذه العملية 
ستس���اهم في تطوير البنى التحتية والمباني العامة، وس���تقلص حجم البناء 
غير القانوني في المدينة، كما أن أس���رة مقدسية س���توفر ما يقارب 80 ألف 
شيقل، في المقابل فإن الفؤائد الحقيقية ستعود بالنفع على حكومة االحتالل 
بالقدس، إذ إن هكذا عملية لتس���جيل األراضي ستس���تخدم كوسيلة لفرض 
الس���يادة الفعلية وبشكل نهائي وكامل على شرق القدس كما أنها ستشكل 
أداة لنقل األراضي لليهود بشكل أسهل وأسرع، كما سيسمح للدولة بمصادرة 

أمالك الغائبين.
 ينبغي اإلش���ارة إلى أن حكومة اإلحتالل قد أصدرت قراًرا في عام 2015 تعتبر 
بموجبه جميع األراضي في الشطر الشرقي للمدينة هي أمالك غائبين،  كما أن 
بلدية االحتالل في  القدس س���تربح نحو ربع مليار شيقل سنوًيا بسبب فرض 
ضرائب على األراضي التي تم تسجيلها ولم يتم جباية الضرائب منها سابًقا، 
كما سيؤدي إلى موجة دعاوى لدفع الضرائب لصالح حكومة االحتالل، صندوق 
الدولة س���يربح نحو 300 مليون شيقل، كما س���يؤدي إلى شطب صفقات من 

الماضي لم يتم تسجيلها.
عملية تسجيل األراضي في »الطابو« هي خطوة أخرى من خطوات تفريغ القدس 
من محتواها العربي، لتحقيق هدف المقولة الصهيونية »عرب أقل أرض أكثر«.

آخر وقائع النهب والمصادرة.. تسجيل األراضي في الطابو!
ياسمين مسودة- القدس المحتلة
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مسيرة العودة والمتربصون بها

بقلم د. وليد القططي 

بقلم: تيسير الغوطي
غـزة »بتحـب«
 مـّوال النهـار

بعد االنفجار الذي اس���تهدف موكب الدكت���ور رامي الحمد الله أثناء 
دخوله إلى قط���اع غزة، وما  تبعه من اتهام���ات متبادلة بين حركتي 
فتح وحماس، وما لحقه من تهديدات تتّوعد غزة بالويل والثبور وُتنذر 
أهلها بالثأر والدمار، صادرة من أولى األمر والقرار في السلطة، كان من 
الواضح أننا ننتظر األسوأ ونترقب األبشع ، وأوهمنا أنفسنا لبرهٍة من 
الزمن أن تلك التهديدات قد ذهبت أدراج الرياح إجالاًل للدم المسفوك 
من ش���هداء وجرحى مسيرة العودة على محراب الوطن، وأن تلك الُنُذر 
قد توارت استحياًء من أحالم الشباب والشابات الُمحّطمة على أسالك 
وبوابات قطاع غزة الُمحاصر. ولم تطل تلك األماني كثيرًا حتى أيقظنا 
كاب���وس الواقع المر على جملة عقوبات جديدة ضربت عميقًا في قلب 
األمل فطالت ما تبقى من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، 
واتضح لنا أن الضوء الباهت الذي لمحناه في نهاية نفق االنقسام لم 
يكن إاّل الضوء الُمشع من نار الحرب التي تلوح في اأُلفق التي قد يلجأ 
إليها العدو للخالص من مأزق مس���يرة العودة، أو ُيهيء للبعض أنها 

الخالص من مأزق الحصار والعقوبات. 
المنط���ق الذي تعتمد عليه الس���لطة في ف���رض العقوبات على جزء 
مهم وكبير من الش���عب الفلسطيني الُمحاصر والصامد والمقاوم في 
قطاع غزة منطق يعتمد على فرضيات خاطئة ترى في تلك العقوبات 
وس���يلة للضغط على الناس في غزة بتجويعه���م وإذاللهم وتدمير 
مقوم���ات الحياة في حده���ا األدنى ليقوموا بدوره���م بالضغط على 
حركة حماس الُممس���كة بمقاليد األمور والسلطة في غزة وصواًل إلى 
م بش���روط  االنفجار في وجهها- وليس في وجه االحتالل – كي ُتس���لّ
السلطة كاملة وتمكين حكومة )الوفاق الوطني( في غزة أسوة بالضفة 
الغربية الُمحتلة؛ بداًل من الحوار مع حماس على أساس تطبيق اتفاقية 
المصالحة القائمة على الشراكة السياسية والمسؤولية الوطنية، وبداًل 
من إجراء حوار وطني ش���امل بمش���اركة الكل الفلسطيني للخروج من 
مأزقي أوسلو واالنقسام وإعادة االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني 
على أساس الثوابت الوطنية ونهج المقاومة الشاملة وتوظيف السلطة 

لخدمة صمود الشعب فوق أرضه كرافد للمشروع الوطني. 
هذا المنط���ق المعتمد على العقوبات وتخّلي الس���لطة تدريجيًا عن 
مسؤولياتها عن السكان في قطاع غزة يناقض المسؤولية القانونية 
التي تّولتها منظمة التحرير الفلسطينية عبر السلطة التي أنشأتها 
إلدارة شئون السكان بموجب البند السادس من اتفاقية أوسلو بغض 
النظر عن الموقف السياس���ي من اتفاقية أوس���لو بالرفض أو التأييد 
وحل���ت بناًء عليه مكان اإلدارة المدنية لس���لطة االحتالل العس���كري 

اإلس���رائيلي في الضفة والقطاع، وما حدث بعد ذلك من دخول حركة 
حماس في س���لطة ال تعترف بمرجعيتها القانونية وليست جزءًا من 
مرجعيتها السياس���ية وبرنامجها السياس���ي يناقض البرنامج الذي 
ُأقيمت على أساسه السلطة، وما ترتب على ذلك من خالف ثم انقسام 
ال ُيغير من جوهر األمر شيئًا، وال ُيعطي المبرر للتخّلي عن المسؤولية 

القانونية والوطنية عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 
ومنط���ق العقوبات يعتمد على مبدأ غير أخالقي يرى في الغاية مبررًا 
للوسيلة، فعلى فرض أن الغاية فعال إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة 
الوطنية وهي غاية نبيلة بال ش���ك، فإن الوس���يلة إلى تحقيقها عبر 
العقوبات الجماعية هي وسيلة غير نبيلة بدون شك؛ لما تؤدي إليه من 
اس���تنزاف طاقة الصمود لدى سكان غزة فوق أرضهم وُتدمر روحهم 
المعنوية وترسخ مأساتهم وتعمق معاناتهم وتزيدهم فقرًا وبؤسًا 
وتعسًا. كما أنها تؤدي إلى نتائج ُمضرة بالنسيج الوطني الفلسطيني 
كترس���يخ التمييز بين أبناء الشعب الفلس���طيني الواحد في كل من 
الضفة والقطاع، وتحويل االنقسام المؤقت إلى انفصال دائم قد يؤدي 
إلى تحويلنا إلى جماعات بشرية ُمبعثرة وليس شعبًا واحدًا له قضية 

وطنية واحدة. 
ومع كل ذلك ال يمكن االستسالم لمنطق اليأس واإلحباط الُمراد فرضه 
على الشعب الفلسطيني في كل مكان ال سيما في قطاع غزة الُمحاصر 
والمعاقب خاصة في الوقت الذي يخوض س���كانه ملحمة بطولية من 
خالل فعاليات مسيرة العودة الكبرى المعّمدة بالدم والعرق والدموع، 
المفعم���ة بثقافة الحياة واألمل – ولي���س الموت واليأس – كما يزعم 
البعض. وما أش���به اليوم بالغد عندما كتب الش���اعر المصري الكبير 
عبدالرحمن األبنودي عقب النكسة قصيدته )عّدى النهار( في اعتراف 
صري���ح  بالهزيمة قائال في مطلعها:« ع���ّدى النهار.. والمغربية جاية 
تتخفى ورا ظهر الشجر.. وعش���ان نتوه في السكة.. شالت من ليالينا 
القمر...«. ولك���ن مع إصرار قوي على تجاوز الهزيمة وبث األمل بالنصر 
قائال:«... أبدًا.. بلدنا للنهار.. بتحب مّوال النهار.. لّما يّعدي في الدروب.. 

ويغني قدام كل دار«. 
القصيدة تحّول���ت إلى ُأغنية لحنها بليغ حم���دي وأداها عبد الحليم 
حافظ، فكان مفعولها كالس���حر رفعت معنوي���ات الناس وأعطتهم 
يقينًا بالنصر القادم، وأماًل في الصباح الُمشرق وما أحوج أهل غزة لهذا 
اليقين واألمل ليمحو عن ليل غزة الحزين سواده ويزيل ظلمته انتظارًا 
للصباح المش���رق حتمًا مع طلوع الش���مس وقدوم النهار، فغزة ككل 

فلسطين خلقت للنهار »بتحب« مّوال النهار. 

 

مصطفى أبو السعود

حرب أدمغة وليست حرب عواطفما هو الوطن؟
جميل عبد النبي 

تثبت مس���يرة العودة الس���لمية تجاه الحدود المصطنعة على األرض الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني  قادر على ابداع االشكال 
المختلفة من المقاومة للظلم والعدوان الصهيوأمريكي االجرامي، كما التخاذل ومحاوالت الطعن الخلفية من بني الجلدة مسلمين وعربًا 
وفلسطينيين، وككل اشكال المقاومة هناك من يؤيدها وهناك من يعارضها، وهذا أمر طبيعي الختالف البشر في الرؤية والتحليل 
واالهداف، وهو مقبول اذا كان الهدف من ذلك هو الحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني والبحث عن أقصر الطرق لتحقيق أهدافه 
في الحرية واالس���تقالل والعودة الى الديار، ومرفوض تماما اذا كان الهدف غير ذلك س���واء كان عمالة للكيان الصهيوني لتحقيق 
أهدافه ومصالحه وسياس���اته مقابل منافع ش���خصية كما هو حال العمالء والطابور الخامس في المجتمع الفلسطيني، أو كانت تلك 
المعاضة نابعة من بغض البعض الفلسطيني للبعض االخر خاصة قوى المقاومة والسلطة الحاكمة في قطاع غزة، والخوف من تحقيق 
هذه القوى النتصار يثبت مواقعها وقيادتها للعمل الوطني الفلسطيني نحو العودة والحرية واالستقالل ، او كانت تلك المعارضة 
نابعة من الحرص على الحفاظ على مصالحه وامتيازاته الخاصة كالمنصب والمرتب والوظيفة من أن تنالها يد،  وقرار سلطة رام الله 
التي تتحكم في ذلك.  أزعم - وغيري كثير- أن مسيرة العودة والحراك الشعبي الفلسطيني يحققان مجموعة من الفوائد واإلنجازات 
لصالح الطرف الفلسطيني في صراعه الطويل مع الكيان الصهيوني ، ومنها إعادة االعتبار للفعل الشعبي الجماهيري والتأكيد على 
أنه القادر على إفش���ال كل مخططات األعداء لتصفية القضية الفلسطينية لصالح الرؤية واألجندة الصهيونية، ومنها تحقيق أحد 
أش���كال الوحدة الفلسطينية  بعدما فشلت القيادات الرسمية والفصائلية في تحقيق هذه الوحدة رغم عشرات االتفاقيات ومئات 
اللقاءات داخليا وخارجيا على مدى سنوات االنقسام البغيض، ومنها أن هذا الحراك أعاد االعتبار للقضية الفلسطينية وأرغم الجميع 
على تصدرها المشهد واستحواذها على اهتمام الرأي العام الدولي واإلقليمي والمحلي، بعدما تراجعت لصالح عناوين أخرى وهمية، 
ومنها كذلك كش���ف المتخاذلين والمتساقطين من الفلسطينيين والعرب والمس���لمين الذين يتباكون على الشعب الفلسطيني 
وعلى قضيته ومش���روعه الوطني ، ولكنهم عند لحظة الحقيقة والصدام مع المش���روع الصهيوني يتراجعون حفاظا على مواقعهم 
ومناصبهم وامتيازاتهم المادية والمعنوية على حد سواء، ومنها وهو األهم استنزاف الكيان الصهيوني ماديا ومعنويا، وإرغامه على 
دفع ثمن احتالله لألرض الفلسطينية واغتصابه للحقوق والمقدسات، وهذا هو السبيل الوحيد إلرغام الكيان الصهيوني على التراجع 
عن ظلمه واستكباره واحتالله، شانه في ذلك شأن كل االحتالالت العسكرية على مدار التاريخ وفي كافة األماكن، واألمثلة على ذلك 
أكثر من أن تحصى ويكفي التذكير بمثالي فيتنام واالس���تعمار األمريكي, والجزائر واالس���تعمار الفرنسي. إن االحتالل الصهيوني 
ال يتحمل اس���تنزافا طويل األمد وصداما مع الشعب والجماهير الن ذلك يخالف عقيدته العسكرية التي تقوم على الحرب الخاطفة 
والقصي���رة وبعيدا عن جبهته الداخلية، وثاني���ا ألن الصهاينة الغرباء عن هذه األرض وتاريخها وحضارتها يحبون الحياة ويكرهون 
الموت حتى لو كانت حياة الذلة والمهانة، وسيغادرونها عندما تتعرض حياتهم للخطر، ولعل في مغادرة معظم سكان مستوطنات 

غالف غزة منذ اللحظات األولى لمسيرة العودة خير دليل على ذلك.
المتضررون من مسيرة العودة والحراك الشعبي وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني سيلجأون الى أساليب شتى إلجهاضها ووقفها 
ومنع تمددها، مس���تخدمين السياسة القديمة الجديدة، سياسة العصا والجزرة، العصا بالقمع والقتل والتهديد صباح مساء بمزيد 
من القمع والقتل ، وهو ما يمارس���ه الجيش الصهيوني على األرض ضد الفلس���طينيين العزل، وما يمارسه قادة الجيش والمستوى 
السياسي بالتصريحات اإلعالمية والمواقف المتطرفة، أما سياسة الجزرة فتبدو واضحة في المحاوالت التي تجري في الخفاء ومن تحت 
الطاولة وعبر مفاوضات ومش���اورات ماراثونية إلجهاض هذا الحراك الس���لمي كما حدث مع انتفاضة الحجارة 1987، والتي أجهضت 
باتفاق أوسلو المشؤوم وجزرة السلطة بال سلطة، وهنا يجب تحذير الجميع خصوصا حركة حماس باعتبارها السلطة الفعلية في قطاع 
غزة من مصير مشابه لمصير انتفاضة الحجارة، خاصة وأن الكيان الصهيوني ال يلتزم باتفاقاته وتعهداته التي يقطعها على نفسه، 
وعدم التزامه و تنكره لتعهداته في اتفاقات أوس���لو أو اتفاقات وقف الحرب 2014 خير دليل على ذلك، لذا فالحذر الحذر من تكرار 
التجربة والوثوق بتعهدات يقطعها الكيان الصهيوني على نفس���ه، أو آخرون ال يملكون وال يمكنهم إجبار الكيان الصهيوني على 
تنفيذ هذه الوعود والتعهدات. علينا االستمرار في هذا الحراك السلمي الشعبي والعمل على إشراك الكل الفلسطيني فيه خاصة 
الفلسطينيين في الدول العربية المجاورة, إضافة إلى أهلنا في الضفة الغربية وأراضي 48 ,  لتشكيل مزيد من الضغط على الكيان 
الصهيوني وداعميه، خاصة مع رفع مزيد من الشعارات التي تزيد من إحراج الكيان الصهيوني والمجتمع الدولي المتقاعس عن نصرة 
الشعب الفلسطيني مثل المطالبة بتطبيق قرارات األمم المتحدة ولجانها ومؤسساتها المختلفة وفي مقدمتها القرار 194 الخاص 
بحق العودة، وفي نفس الوقت علينا أن نعد العدة كاملة وأن نبني ونطور قدراتنا في كافة المجاالت واالتجاهات استعدادا للمواجهة 

الشاملة مع الكيان الصهيوني اآلتية ال ريب في ذلك مهما قصر أو طال الزمن. 

نقر مبدئيا بحضور العواطف الوطنية الجياشة لدى الشعب الفلسطيني، وباندفاع كبير 
في اتجاه التضحية والنضال، وهذا يحسب للشعب الفلسطيني، الذي يثبت دائما أنه لم 
يمل، وال يبدو في األفق أنه س���يتراجع عن بذل كل ما يس���تطيع في سبيل الحصول على 
حقوقه المس���لوبة. والحقيقة أن أداء الفلس���طينيين مدهش في هذا الميدان، ففي كل 
مرة يقال: أن الناس تعبت من عبء النضال الوطني، تجدها أكثر عطاء من ذي قبل. ثم ال 
ش���ك أن أي ثورة يخوضها أي ش���عب اعتدي عليه، ال يمكنها أن تستغني عن العواطف 
الجياش���ة، التي تحافظ على استمرارية العمل النضالي ألطول فترة ممكنة، ما يعني أننا 
ال ندين هذه العواطف، وال نستغني عنها، إنما نريدها ونحتاج إليها، ولكن في موضعها 
ومسارها الصحيح، حتى ال تتحول من كونها رافعة ألي عمل نضالي، إلى عبء يمكنه أن 
بحرف مسار النضال عن وجهته الفعالة. في معركتنا الحالية التي اتفقنا على سلميتها، 
نحن نحتاج أكثر إلى ضبط الس���ياقات، حتى نحافظ على س���المة الوجهة التي انطلقنا 
ألجلها. جوهر الفكرة: يتمثل في اللجوء إلى عمل س���لمي نستطيع بواسطته تحييد آلة 
الحرب اإلسرائيلية المجنونة، التي تبحث عن أي مبرر لمضاعفة العنف، في محاولة لكسر 
إرادتنا كفلس���طينيين، وثنينا عن مواصلة مطالبتنا بحقوقنا المشروعة. من شأن العمل 
السلمي أن ينزع من يد إسرائيل ذريعة وصفنا لدى الرأي العام العالمي »باإلرهاب«، بينما 
تبقى هي مجتمعًا حضاريًا مس���المًا في وس���ط غابة من الوحوش..! إسرائيل، حتى قبل 
نشأتها قامت على تزييف الرواية التاريخية، واستخدمت من أجل الوصول إلى غايتها كل 
وس���ائل إعالم الدنيا، ما يعني بدون أدنى شك، أنها تهتم بكل ما يمكن تصديره للوعي 

العالمي، وليس- كما يظن البعض- أنها مجرد دولة مارقة ال تلتفت إلى ما يقوله العالم.
من جهتنا لم نعط هذا الموضوع قدرا كافيا من االهتمام، رغم أننا الضحية التي كان يجب 
أن تحافظ على أن تبقى صورتها في العالم كما هي في الحقيقة، ضحية حتى وهي تلجأ 
إلى وسائل عنيفة، فإنها ال تستخدمها حبا في مبدأ العنف، إنما أضطرها إليه عدوها الذي 
يصر على عدم االعتراف بحقوقها، وهي حتى مع العنف أيضا ضحية، ألنها س���تعرض 
نفسها للخطر قبل غيرها، بحثا عن حياة مسلوبة. نحن لم نلتفت بما يكفي لصياغة خطاب 
يعبر عن الحقيقة، ويستطيع كش���ف زيف الرواية اإلسرائيلية، ألننا- كما قلت- قررنا أن 
إسرائيل- بعكس الحقيقة- ال تهتم بما يقوله العالم عنها، ثم قررنا أيضا: أن العالم كله 

ظالم، وسيدعم إسرائيل ظالمة أو مظلومة.
والحقيقة أوال: أن العالم ليس كله على درجة واحدة فيما يتعلق برؤيته إلسرائيل، وهناك 
دول يمكن الرهان على اصطفافها معنا بش���كل أو بآخر. وثانيا: أن الش���عوب ليست هي 
الحكومات، فالشعوب بشر ككل البشر، سيكونون مع الخير فطريا، وضد الشر فطريا أيضا، إن 

وصلت إليهم الصورة كما هي في الحقيقة، لكن الصورة التي تصل إلى هناك هي في الغالب 
ما تصدره إسرائيل لهم، عبر إخطبوطها اإلعالمي الممتد في العالم، والذي يعمل مستفردا في 
العالم، في ظل غياب ماكنة إعالمية مضادة، أو على األقل مشروع إعالمي مضاد، سوى من بعض 

المحاوالت الجانبية الضعيفة، التي لم تستطع بعد أن تواجه الدعاية اإلسرائيلية.
ولعلي ال أكون مبالغا لو قلت: إننا في كثير من األحيان نغذي الرواية اإلسرائيلية بما يمكنها 
أن تس���تخدمه كوقود لدعايتها الش���يطانية، ببعض ما يصدر عن���ا تعبيرا عن حالة الغليان 
العاطفي والوطني، الذي ينقصه الكثير من التعقل، بل وال يعبر أصال عن واقعنا كشعب أعزل 
معت���دى عليه، من قبل قوة عاتية، ال تتقن إال لغة القت���ل، وتزيين القتل..! فحينما نبالغ في 
وصف قوتنا  التي هي في الحقيقة ال تخرجنا عن كوننا شعبا أعزل  فإننا نقدم إلسرائيل مجانا 
ذريعة استخدام أقصى درجات القوة التي تستخدم في حرب الجيوش..! وحينما نتحدث عن 
مطلق اليهود، دون التمييز بين اليهود كأتباع دين، وبين الصهيونية المحتلة ألرضنا، فإننا 
تماما نقدم إلس���رائيل وجبة دسمة تصنع منها مادة للتحريض العنصري، الذي يصفنا نحن 

بالعنصرية، بينما هي دولة لكل مواطنيها، مسلمين ويهود ومسيحيين ودروز..!
اآلن: وحتى ال يتم قتل الغرض من أي فعاليات  سلمية، تسعى أصال ألن تظهر الوجه العنفي 
والعنصري إلسرائيل، كما وتعيد تصويب الصورة المشوهة التي رسمتها إسرائيل لشعبنا، 
فإن علينا أن نزن بميزان حس���اس كل كلمة أو شعار، أو فعالية، يمكنها أن تفشل الغاية من 
هذا العمل. علينا أوال: أن نعيد التأكيد على سلمية هذه األنشطة في كل فرصة، وأن ال نخلط 
حديثنا عنها بأي حديث عن وسائل وأساليب أخرى. علينا أال نسمح لالندفاع العاطفي، حتى 
ولو كانت غاياته وطنية أن يقود الميدان، وأال نتيح الفرصة لمبادرات ميدانية غير محس���وبة، 
أن تشوش على س���لمية وحضارية هذه الفعاليات. ال كوشوك، وال إلقاء حجارة، وال منجانيق، 
وال حتى اقتراب من السلك الفاصل في هذه المرحلة، التي نعرف جميعا، أن لحظة عبورنا إلى 
أرضنا لم تحن بعد، وأنه ال يزال أمامنا الكثير لفعله في كل ساحات اللجوء، بل وفي الساحات 
العالمية التي نطمح أن نجلب تعاطفها، ووقوفها إلى جانبنا. إن لحظة العبور الحقيقية، هي 
تلك التي تأتي فيها الحشود المليونية من كل أماكن اللجوء، يتقدمهم اآلالف من الناشطين 
الدوليين، ومؤسسات حقوق اإلنس���ان العالمية، وحضور كثيف لوسائل اإلعالم، في محاولة 
لتحييد آلة الحرب اإلس���رائيلية، والتأكيد على أننا شعب حضاري يبحث عن الحياة، ولكن في 
أرضه، وليس في أي وطن بديل. طالما أننا اآلن لسنا في لحظة العبور، فال يجوز أن نعرض أرواح 
ش���بابنا للخطر. كل شيء يجب أن يكون محسوبا، في معركة، يحسب فيها عدونا كل حركاته 
وحركاتنا. نحن بحاجة إلى العقل إذن، ولسنا بحاجة إلى االندفاع العاطفي، وال حتى الثوري، إن 

لم يكن العقل مركز التحكم في كل حركاته. 

مهما اختلفت اإلجابات فإنها تلتقي على أن الوطن هو القيثارة التي مهما كانت ألحانها.. تعجبنا 
وتطربتا، فلو كانت هادئة أو صاخبة جميلة أو رديئة، تعحبنا. 

الوطن هو ذلك الحضن الذي ُيغني اإلنس���ان عما سواه، وإن لم يعش اإلنسان في وطنه ،فإن وطنه 
يعيش فيه.  فالوطن ليس ترابًا وماء وصخرًا وواديًا وجبال وس���هال وبحرًا ونهرًا، وإال فلماذا يشتاق 

اإلنساُن لبلده رغم أنها ال تملك مقومات الجمال الساحرة. ؟
وليس الوطن ثروات تحت األرض وفوقها وإال فلماذا يشتاق اإلنسان لبلده رغم أنها قد تكون األغنى 
في الفقر؟ وليس الوطن تلك الجغرافية الشاسعة التي ال ترى العين آخرها  وإال فلماذا يشتاق أبناء 

الدول الصغيرة لوطنهم؟
إن حب الوطن ليس بدعة بشرية، بل واجبًا دينيًا وأخالقيًا، ولنا في رسول الله أسوة حسنة حينما عبر 
ع���ن حبه لبلده مكة حيث قال: »والله انك ألحب البالد إلى ، ولوال أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. 
يقول محمود درويش  أيقونة الش���عر الفلس���طيني : الوطن ليس سؤاال تجيب عليه وتمضي، انه 
حياتك وقضيتك معا،الوطن هو الشوق إلى الموت من أجل أن تعيد الحق واألرض معا ، ليس الوطن 

أرضا ، ولكنه األرض والحق معا ،الحق معك، واألرض معهم«.
كلنا يعرف ماقاله  أمير الش���عراء  أحمد ش���وقي:  »وطني لو شغلت بالخلد عنه....نازعتني إليه في 
الخلد نفسي« وهذا يعبر عن مدى تغلغل حب البالد في الفؤاد، رغم ما قيل عن تحفظات عن بيت 

الشعر هذا. 
يقول صالح خلف في كتاب »فلس���طيني بال هوية«: »المنف���ى بحد ذاته ألم« وعلى هذا فال يعالج 
األل���م إال الوطن بما فيه ومن فيه.  وعلى إيقاع نغمة )هذه األرض لي(  خرجت جماهير فلس���طين 
يوم 30 مارس للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى،  وقد كان لي شرف المشاركة فيها حيث رأيت 
الحماسة في عيون المش���اركين خاصة صغار السن الذين يتوقون شوقا لرؤية جمال االرض التي 
اغتصبها االحتالل ويرفعون شعار )عائدون( ألنهم صدقوا ما قاله محمود درويش )على هذه األرض 
ما يس���تحق الحياة ( بعدما كان يسمعون من أجدادهم مرويات وحكايا عن تلك البالد التي كانت 

تسمى فلسطين وصارت تسمى فلسطين. 
إن حب الوطن يدفع اإلنسان للمخاطر غير  مبال بالمخاطر ان استشهد او صار جريحًا أو معاقًا، ولقد 
تش���رفت بزيارة الجرحى في مستش���فى االوروبي فوجدت معنوياتهم عالية غير نادمين على ما 
فعلوا وال يحزنون على ما أصابهم، ويؤكدون اننا باقون هنا، ويرددون ما قاله درويش:  »وطني ليس 

حقيبة،وانا لست مسافر«.
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غزة / عبدالله نصيف:
صعدت فرق شباب خانيونس، وشباب جباليا ، واألمل ، شباب 
وخدمات رفح ، والجالء ، وهالل غزة ، والصداقة ، لدور الثمانية 

من بطولة كأس كرة القدم في قطاع غزة.
ونجح شباب رفح في التأهل على حساب غزة الرياضي بركالت 
الج���زاء، بعد انتهاء اللقاء بالتع���ادل اإليجابي بهدفين لكل 

فريق .
وسجل هدفي "الزعيم" ميسرة البواب، وأحمد الشاعر، أما هدفا 

"العميد" فأحرزهما خالد دادر، وفادي العراوي .
ولج���أ الفريقان لركالت الترجيح و التي س���جل كل فريق 11 
هدف���ًا ، ليهدر هاني المصدر الع���ب الرياضي ركلة ، و يحرز 
سعيد السباخي ركلة الفوز و التأهل لدور ال8 من كأس غزة .

و حقق هالل غزة الفوز على نظيره شباب معن بأربعة أهداف 
لهدفي���ن، في اللقاء الذي أقيم على ملعب النصيرات البلدي 
وس���ط القطاع ، وكان معن المبادر بالتسجيل عبر نور الغلبان 
ف���ي الدقيقة األولى، رد عليه محمد عاش���ور بهدف التعادل 
للهالل بالدقيقة الرابعة، وع���اد معن للتقدم مجددًا بهدف 
عماد أبو جزر في الدقيقة 25، وعادل محمد نعيم عبيد الكفة 

مجددًا للهالل بالدقيقة 45 من ركلة جزاء.
وفي الش���وط الثاني، سجل الهالل هدفين عبر وسام سالمة، 
وعبيد في الدقيقتين 61، و71 ، ليتأهل الهالل لمقابلة شباب 

جباليا .

و بضربات الجزاء خطف ش���باب جبالي���ا تذكرة العبور من 
بوابة الشجاعية ، بعد انتهاء الوقت األصلي بهدف لكل 

فريق .
سجل شباب جباليا أوال عن طريق فضل أبو ريالة ، ليدرك سالم 
وادي التع���ادل ، و يدخل الفريق معترك ضربات الجزاء التي 
تبتسم في وجه شباب جباليا الذي سجل 4 ركالت مقابل 2 .

و بنفس الطريقة ، تخطى بطل الدوري شباب خانيونس فريق 
نماء المتأهل على حساب الشاطئ بضربات الجزاء .

بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل السلبي .
ليتفوق "النش���امى"  بنتيجة 5  ركالت مقابل 3 لفريق نماء 
ليتأهل لمواجهه فريق األمل المتأهل على حساب القادسية 

بنفس النتيجة بضربات الجزاء .
و ض���رب الصداق���ة مرمى خدم���ات الدير بخماس���ية .وأحرز 
خماس���ية الصداقة، تامر محمد أبو توهة "هدفين" ، ومحمد 
الدي���ري ، وعم���ر أبو عبي���دة ، ومحمد بركات م���ن ركلة جزاء، 
وبه���ذا الفوز يواجه الصداقة نادي الجالء الفائز على خدمات 
خانيونس 2_1 ، وس���جل للجالء بالل النجار، ومازن المدهون ، 

وسجل إياد النبريص هدف خدمات خانيونس .
و في أخر لقاءات الدور ، و بهدفين دون رد تأهل خدمات رفح 
على حساب العودة ، وسجل عالء إسماعيل، وأحمد اللولحي ، 
ليش���هد دور ال8 من منافسات الكأس كالسيكو غزة و الذي 

سيجمع خدمات رفح بجاره شباب رفح .

  كأس غزة

»الزعيم« يقهر »العميد« ويضرب موعدًا مع »األخضر« 

غزة / عبدالله نصيف :
عاد جالل أبو يوس���ف قلب دفاع مركز ش���باب األمعري للتألق من 
جديد و يثبت نفسه بين الالعبين أصحاب المهارة و الخلق الرفيع 
داخل و خارج المس���تطيل األخضر  ، ويحق���ق  إنجازًا جديدًا في 
مس���يرته الكروي���ة ، و لكن هذه المرة مع الم���ارد األخضر بخوضه 

الموسم الحالي دون أن يتلقى أي بطاقة ملونة .
و لعب أبو يوس���ف 22 مباراة هذا الموس���م ق���اد خاللها األمعري 
للعودة من جديد لدوري المحترفين بعد ثالثة مواسم من الغياب 
دون أن يحصل على أي بطاقة ، ليترك خلفه بصمة أخالقية بدوري 
االحتراف الجزئي قبل العودة خالل أشهر لقطاع غزة و ربما العودة 
لنادي���ه األم خدمات النصيرات . و رغم ان أبو يوس���ف يلعب في 
مركز المدافع مما يجعله عرضة دومًا لالحتكاك مع المهاجمين إال 

أن ذلك لم يمنعه من المحافظة على سجله خاليًا من البطاقات .
و يس���تحق أبو يوس���ف أن ين���ال جائزة اللع���ب النظيف بدوري 

االحتراف الجزئي بالمحافظات الشمالية .
يذكر أن أبو يوس���ف س���بق له أن حقق نفس اإلنج���از بدوري غزة 

2014/2013 مع فريق خدمات النصيرات .

أبو يوسف يودع 
دوري االحتراف 

الجزئي دون بطاقات 
االستقالل / وكاالت:

استعرض الجزائري حفيظ دراجي المعلق في شبكة قنوات 
"بي إن سبورتس" الرياضية مس���اء الثالثاء معاناة الشعب 
الفلس���طيني خالل مس���يرات العودة الكبرى على الحدود 

الشرقية لقطاع غزة في األسبوعين الماضيين.
وق���ال دراجي قبل بداية لقاء ليفربول اإلنجليزي مع مواطنه 
مانشس���تر س���يتي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري 
أبط���ال أوروبا لكرة القدم إن المب���اراة تأتي في الوقت الذي 
يعاني فيه الفلسطينيون من انقطاع الكهرباء على الدوام، 
متمنيًا لهم التوفيق في مس���يرات العودة الكبرى، والصبر 

والصمود تجاه ممارسات االحتالل اإلسرائيلي.
والقى الموقف المشرف للمعلق الجزائري موجة من اإلعجاب 
عل���ى مواقع التواص���ل االجتماعي خصوص���ًا "فيس بوك"، 
ال س���يما أنه مع���روف بمواقفه الوطنية الداعمة للش���عب 

الفلسطيني، والقضية الفلسطينية.
ومن الجدير بالذكر أنه ارتقى حوالي 20 ش���هيدًا حتى اآلن 
خالل مسيرات العودة الكبرى، باإلضافة آلالف من اإلصابات.

حفيظ دراجي 
يتضامن مع غزة 
ومسيرات العودة 

رغم أنه ترك الباب مفتوًحا لرحيله حيث قال: "حالًيا أركز على اليبزيج، وكان الالعب الفرنس���ي قد أعرب مؤخًرا عن سعادته مع ناديه الحالي، وظهر بصورة جيدة مع الفريق األلماني، ما جعله محط أنظار كبار أوروبا.2017 مقابل 10 ماليين يورو قادًما من فريق س���الزبورج النمس���اوي، وانضم أوباميكانو لصفوف نادي اليبزيج في يناير/كانون الثاني عام مثل بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وآرسنال وميالن.الش���اب صاحب ال�19 عاًما، المراقب من قبل عدد من األندية األوروبية اس���تعداد لدفع 100 مليون يورو، للظفر بخدمات المدافع الفرنس���ي الصيفية المقبلة. وقالت قناة "تيليفوت" الفرنس���ية إن برشلونة على الشاب دايوت أوباميكانو، مدافع اليبزيج األلماني، خالل فترة االنتقاالت يسعى نادي برشلونة اإلسباني لترميم دفاعه، بالتعاقد مع الفرنسي االستقالل / وكاالت: 
ثم سنرى ما سيحدث".

برشلونة يجهز 
مبلغًا خرافيًا لضم 

مدافع اليبزيج 
االستقالل / وكاالت:

م���ا زال الجدل دائرا حول مصير النج���م البرازيلي، نيمار جونيور، 

مهاج���م باريس س���ان جيرم���ان، بي���ن تلميح���ات برحيله عن 

النادي الفرنس���ي، الصيف المقبل، وتأكي���دات من والد الالعب 

ح���ول اس���تمراره. وفي ه���ذا الص���دد، قال���ت صحيفة )ديلي 

س���تار( البريطانية، إن مانشستر يونايتد يرغب في إبرام صفقة 

تبادلي���ة ضخمة، مع النادي الباريس���ي، خالل فت���رة االنتقاالت 

الصيفي���ة المقبلة. وأوضحت الصحيف���ة أن الصفقة المحتملة، 

تتضمن انتقال نيمار إلى قلعة الش���ياطين الحمر، مقابل رحيل 

الثنائي الفرنسي، بول بوجبا وأنتوني مارسيال، إلى سان جيرمان، 

إلى جانب دفع اليونايتد 57 مليون يورو .

لكن التحدي األكبر أمام هذه الصفقة، هو مدى اس���تعداد سان 

جيرمان، للتخلي عن النجم البرازيلي، بعد اس���تقدامه من البارسا 

مقابل 222 مليون يورو .

مانشستر يونايتد 
يستهدف نيمار 

بصفقة تبادلية ضخمة
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يحيى بن مو�سى الزهرايناإلسراء والمعراج

ترتيب االيات في السورة توقيفي 
بامر من الله ...

وترتيب السور في القرآن توقيفي 
ايضا بامر من الله ...

وق���د اجم���ع العلماء عل���ى وجوب 
االلت���زام بترتي���ب الق���رآن على ما 
هو عليه ..ترتيب ايات كل س���ورة 
..وترتيب السور في المصحف ، من 

سورة الفاتحة الى سورة الناس ...
في  الخطيرة  الدع���وات  وكث���رت 
زمانن���ا المتعلق���ة بالقرآن..والتي 
العب���ث والتالعب  ينت���ج عنه���ا 

بالقران ...
ومن هذه الدعوات العابثة : الدعوة 

الى اعادة ترتيب سور القرآن ...
يدعو اصحاب هذه الدعوة الخطيرة 
الى ترتيب سور القرآن على اساس 
المصحف  يبدأ  ان  النزول..بمعنى 
بالس���ور المكية ،مرتبة على زمان 
نزولها في مك���ة ...وتوضع بعدها 
السور المدنية ، مرتبة الى اساس 

زمان النزول في المدينة ايضا !!
وقد اجمع العلماء على ابقاء س���ور 
وايات القرآن على ماهي عليه في 
المصح���ف االن ..الن الله هو الذي 
رتبه عل���ى هذا االس���اس..واجمع 

العلماء على حرمة مخالفته...
وال توجد روايات صحيحة تعتمد 
عليه���ا ف���ي ترتيب الس���ور على 

اساس التزول..
ويجب ان نحذر من هذه الدعوات 
العابثة..وابقاء  ،واالعم���ال  الضالة 
القرآن على الص���ورة الرائعة التي 
اجمع عليها الصحابة ..رضوان الله 

عليهم ...

وم�ضــات
الحم����د لل����ه الذي خلق فس����وى والذي ق����در فهدى ، 
الحمد لله الذي بين لعب����اده طريق الهدى ، وحذرهم 
من س����بل الضالل والغوى، وأصلي وأس����لم على نبي 
الرحمة والهدى الذي أرشد أمته لطريق الحق والرضى 
، وحذرهم من اتباع الشيطان والهوى ، فصلوات ربي 
وس����المه عليه ، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والتقى 

. . أما بعد : 
فاإلسراء والمعراج من معجزات نبينا محمد صلى الله 
عليه وس����لم التي أعجزت أعداء الله في كل وقت وكل 
حين وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى متى كانا 

:
فقيل أنها ليلة االثنين الثاني عشر من ربيع األول ولم 
تعين السنة ، وقيل أنها قبل الهجرة بسنة ، فتكون 
في ربي����ع األول ، ولم تعين الليلة ، وقيل قبل الهجرة 
بستة عشر شهرًا ، فتكون في ذي القعدة ، وقيل قبل 

الهجرة بثالث سنين ، وقيل بخمس ، وقيل : بست . 
والذي عليه أئمة النقل أن اإلسراء كان مرة واحدة بمكة 

بعد البعثة وقبل الهجرة.
واختلفوا ، هل كان اإلسراء ببدنه عليه الصالة السالم 
وروح����ه ، أم بروحه فقط ، والذي عليه أكثر العلماء أنه 
أس����ري ببدنه وروحه يقظة المنامًا الن قريش أكبرته 
وأنكرت����ه ، ول����و كان منامًا ل����م تنكره ألنه����ا ال تنكر 
المنامات ، قال تعالى : » سبحان الذي أسرى بعبده لياًل 
من المس����جد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا 

حوله » ] اإلسراء 1 [ .
ذكر ابن كثير في تفس����يره لسورة اإلسراء ، عند قوله 
تعالى : » س����بحان الذي أسرى بعبده لياًل من المسجد 
الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من 

آياتنا إنه هو السميع البصير » ] اإلسراء 1 [ .
يمجد تعالى نفس����ه ، ويعظم ش����أنه لقدرته على ما 
ال يق����در عليه أحد س����واه ، فال إله غيره وال رب س����واه 
)) الذي أس����رى بعبده (( يعني محمدًا صلى الله عليه 
وس����لم )) لياًل (( أي من الليل )) من المس����جد الحرام 
(( وهو مس����جد مكة )) إلى المس����جد األقصى (( وهو 
بيت المق����دس الذي بالقدس مصدق األنبياء من لدن 
إبراهيم عليه السالم ، ولهذا ُجمعوا له هناك فأمهم 
في محلتهم ودارهم ، فدل على أنه هو اإلمام األعظم 
والرئيس المقدم صلوات الله وس����المه عليه وعليهم 
أجمعين . وقول����ه )) الذي باركنا حوله (( أي في الزروع 
والثمار )) لنريه (( أي محمدًا )) من آياتنا (( أي العظام 
، كما قال تعالى : )) لقد رأى من آيات ربه الكبرى (( [ . 

وماذا حدث في اإلسراء والمعراج :

ذكر البخاري رحمه الل����ه في صحيحه حديث المعراج 
، قال : »حدثن����ا ُهدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى 
حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 
رضي الل����ه عنهم����ا أن النبي صلى الله عليه وس����لم 
حدثهم ليلة أس����ري به قال : } بينما أنا في الحطيم � 
وربما قال في الحجر � مضطجع����ًا ، إذ أتاني آت فقدَّ � 
 � ما بين هذه إلى هذه { 

َّ
قال : وس����معته يقول : فشق

فقل����ت للجارود وهو إلى جنبي ما بعيني به ؟ قال : من 
ثغرة نحره إلى ش����عرته � وس����معته يقول من قصته 
إلى ش����عرته � )) فاس����تخرج قلبي ، ثم ُأتيت بطست 
م����ن ذهب مملوَء ة إيمانًا ، فُفل قلبي ، ثم ُحش����ي ثم 
ُأعي����د ، ثم ُأتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض 
(( فق����ال الجارود : هو الُبراق ي����ا أبا حمزة ؟ قال أنس : 
نعم � يضع خط����وة عند أقصى طْرفه ، فحملت عليه ، 
فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح ، 
فقيل : من هذا ؟ قال جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : 
محمد .قيل : وقد أرسل إليه قال : نعم . قيل مرحبًا به ، 
فنعم المجيء جاء ففتح : فلما خلصت فإذا فيها آدم ، 
فقال هذا أبوك آدم ، فسلم عليه . فسلمت عليه ، فرد 
السالم ، ثم قال : مرحبًا باإلبن الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح . قيل من 
هذا ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل 
: وقد أرس���ل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبًا به ، فنعم 
المجيء جاء . ففتح . فلما خلصت إذا يحيى وعيس���ى 
وهما ابنا خالة ، قال : هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما 
، فس���لمت ، فردا ، ثم قاال : مرحبًا باألخ الصالح والنبي 
الصالح . ثم صعد إلى السماء الثالثة فاستفتح . قيل 
م���ن هذا ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد 
. قيل : وقد أرس���ل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبًا به ، 
فنعم المجيء جاء . ففتح . فلما خلصت إذا يوس���ف ، 
قال : هذا يوسف فسلم عليه ، فسلمت عليه ، فرد ثم 
قال مرحب���ًا باألخ الصالح والنبي الصالح . ثم صعد إلى 
السماء الرابعة فاستفتح . قيل من هذا ؟ قال : جبريل 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد أرس���ل إليه 
؟ ق���ال : نعم . قي���ل : مرحبًا به ، فنع���م المجيء جاء . 
ففتح . فلما خلصت ف���إذا إدريس ، قال : هذا إدريس 
فسلم عليه ، فس���لمت عليه ، فرد ثم قال مرحبًا باألخ 
الصالح والنبي الصالح . ثم صعد بي حتى أتى السماء 
الخامسة فاستفتح . قيل من هذا ؟ قال : جبريل قيل 
: ومن معك ؟ قال : محمد صلى الله عليه وس���لم . قيل 
: وقد أرس���ل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبًا به ، فنعم 
المج���يء جاء . ففتح . فلما خلص���ت فإذا هارون ، قال : 

هذا هارون فس���لم عليه ، فسلمت عليه ، فرد ثم قال ، 
مرحبًا باألخ الصالح والنبي الصالح . ثم صعد بي حتى 
أتى السماء السادسة فاستفتح . قيل من هذا ؟ قال : 
جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد أرسل 
إلي���ه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبًا به ، فنعم المجيء جاء 
. ففتح . فلما خلصت فإذا موس���ى ، قال : هذا موسى 
فس���لم عليه ، فسلمت عليه ، فرد ثم قال ، مرحبًا باألخ 
الصال���ح والنبي الصالح . فلما تجاوزت بكى ، قيل له ما 
يبكيك ؟ قال : أبكي ألن غالمًا ُبعث بعدي يدخل الجنة 
م���ن أمته أكثر ممن يدخلها م���ن أمتي . ثم صعد بي 
إلى السماء الس���ابعة فاستفتح . قيل من هذا ؟ قال : 
جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد أرسل 
إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبًا به ، فنعم المجيء جاء . 
ففت���ح . فلما خلصت فإذا إبراهيم ، قال : هذا إبراهيم 
فسلم عليه ، فسلمت عليه ، فرد ثم قال ، مرحبًا باإلبن 
الصالح والنبي الصالح . ثم رفعت لي سدرة المنتهى . 
فإذا نبقها مثل قالل َهَجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة 
، قال : هذه سدرة المنتهى ، وإذا أربعة أنهار : نهران 
بأطنان ، ونهران ظاهران ، فقلت : ما هذان يا جبريل ؟ 
قال : أما الباطن���ان فنهران في الجنة ، وأما الظاهران ، 
فالنيل والفرات . ثم ُرفع لي البيت المعمور . ثم ُأتيت 
بإناء من خم���ر وإناء من لبن وإناء من عس���ل ، فأخذت 
اللبن ، فقال : هي الفطرة التي ُأتيت عليها وأمتك . ثم 
فرضت علي الصالة خمس���ين صالة كل يوم . فرجعت 
فم���ررت على موس���ى ، فقال : بم أم���رت ؟ قال : أمرت 
بخمس���ين صالة كل يوم ، قال : إن أمتك ال تستطيع 
خمس���ين صالة كل يوم ، وإني والله قد جربت الناس 
قبلك ، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ، فارجع إلى 
ربك فاس���أله التخفيف ألمتك ، فرجعت ، فوضع عني 
عشرًا ، فرجعت إلى موسى ، فقال مثله . فرجعت فوضع 
عنى عشرًا ، فرجعت إلى موسى ، فقال مثله . فرجعت 
فوضع عنى عش���رًا ، فرجعت إلى موسى ، فقال مثله . 
فرجعت فوضع عنى عش���رًا ، فرجعت إلى موسى فقال 
مثله . فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم ، فرجعت 
فقال مثله . فرجع���ت فأمرت بخمس صلوات كل يوم 
، فرجعت إلى موس���ى فقال : بم أمرت ؟ قلت : بخمس 
صل���وات كل يوم . قال : إن أمتك ال تس���تطيع خمس 
صلوات كل يوم ، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت 
بني إسرائيل أش���د المعالجة . فأرجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف ألمتك . قال : س���ألت ربي حتى استحييت 
ولكن أرضى وأس���لم . قال : فلما جاوزت ناداني مناٍد : 

أمضيت فريضتي ، وخففت عن عبادي ((. 

خطورة 
الدعوه اىل 

اإعادة ترتيب 
القراآن !

فت���اوى

الجواب /  الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على 
أش���رف الخلق س���يدنا محمد األمين، وعلى آله وصحبه 

أجمعين، وبعد؛
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

  باإلش���ارة إلى س���ؤالك المثبت نصه أعاله، فقد فرض 
الله تعالى ال���زكاة على عباده، وجعله���ا ركنًا من أركان 
ُرُهْم  اإلسالم، لقوله تعالى: ﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
يِهْم ِبَها﴾ ]التوبة: 103[، ويش���ترط في المال الذي  َوُتَزكِّ
تج���ب فيه الزكاة: الملك الت���ام، والنماء، وبلوغ النصاب، 
والفض���ل عن الحوائ���ج األصلية، والس���المة من الدين، 

وحوالن الحول.
وبن���اًء عليه؛ فإذا كان ه���ذا المال ال���ذي إدخره الطالب 

مستوفيًا لجميع الشروط الس���ابقة، وحال عليه الحول؛ 
فتجب عليه الزكاة، فعن عمرو بن ش���عيب عن أبيه عن 
اَس،  َم، َخَطَب النَّ ُه َعَلْيِه َوَس���لَّ ���ى اللَّ ، َصلَّ ِبيَّ  النَّ

َّ
ج���ده، َأن

ِجْر ِفيِه، َواَل َيْتُرْكُه  َفَقاَل: »َأاَل َمْن َوِلَي َيِتيًما َلُه َماٌل؛ َفْلَيتَّ
َدَقُة« ]سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب  ى َتْأُكَلُه الصَّ َحتَّ

ما جاء في زكاة مال اليتيم[.
ورأى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
واس���حق، أن في مال اليتيم زكاة، إذا توافرت فيه جميع 
ش���روط الزكاة، وحيث إن الزكاة وجب���ت في مال اليتيم 
حسب رأي الجمهور، فمن باب أولى أن يدفع هذا الطالب 

الزكاة، لتوافر شروط الزكاة في ماله، والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.  

طالب جامعي يتسلم من أبيه مصروفًا لتغطية مصاريفه 
الحياتية، كونه يدرس في مدينة أخرى، ومع انقضاء 
العام الدراسي يستنفد المال كاماًل تارة؟ ويدخر إن 

بقي منه شيء للعام الذي يليه تارة أخرى، فهل عليه 
زكاة إن وصل ما تبقى عنده قدر النصاب؟  

القرآن كتاب جهاد ..والجهاد بالق���رآن جهاد كبير ..ونحن مأمورون ان 
نجاهد كفار زماننا بالقران .. وليس هذا كالمي ..وال كالم اي بش���ر ..بل 

هوكالم الله .. وهو ما ورد صريحا باية من سورة الفرقان المكية ..
قال تعالى ) ..َفاَل ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َوَجاِهْدُهم ِبِه ِجَهاًدا َكِبيًرا ..(..

والتوجيه في هذه االية المكية ليس خاصا بالرس���ول صلى الله عليه 
وس���لم ..بل هو عام يشمل كل مس���لم في اي زمان ومكان ..حتى قيام 
الس���اعة .. » هم » : في » جاهدهم » تعود على الكفار الذين يحاربون 

القرآن ..
والهاء في » به » تعود على القرآن ..

ووصفت االية جهاد الكفار بالقرآن بانه جهاد كبير ..
وليس المراد بالجهاد هنا اطالق النار ..ألن القرآن ليس مسدسا تطلق 

منه الرصاصات..
انما المراد بالجهاد إبط���ال مؤامرات الكفار ..والوقوف امامهم..ونقض 

شبهاتهم..وايقاظ االمة لمواجهتهم..
القرآن كتاب جهاد..والجهاد بالقرآن جهاد كبير وليس صغيرا ..

والقرآن يقود االمة في هذا الجهاد المبرور ..
واع���داء الداخل والخارج يغزون االمة المس���لمة االن، في كل الميادين 

والمجاالت ..والقران جاهز لجهادهم وكشفهم وفضحهم ..
لكن... اين المجاهدون بالقران ؟ ..اين الذين يجاهدونهم جهادا علميا 
واعالمي���ا ودعويا كبيرا ؟.. اين الذي���ن ينفذون اوامر الله في هذه االية 

الحكيمة؟.

قبســات 
ولطائف قرآنية

"... به  " ...جاهدهم 



 )APA images(مسيـرة العـودة
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وينتش���ر العش���رات من الباعة المتجولين وس���ط 
مي���دان المواجهة وبين عربات اإلس���عاف وتجمهر 
الشبان على الحدود الشرقية للقطاع، غير آبهين لما 
يحلق حولهم من خطر، تلبية لنداء الواجب األس���ري 
والوطني معًا، من خالل المشاركة في مسيرة العودة 
التي ينظمها الفلس���طينيون للتأكيد على حقهم 
في العودة إل���ى ديارهم التي هجروا منها قس���رًا، 
بطريقتهم الخاصة التي تؤكد على سلمية المسيرة. 

لقمة العي�ش 
وبصوت أعلى م���ن صوت عنجهي���ة االحتالل وفي 
أبه���ى صورة للتح���دي يقف األربعيني أبو أس���امة 
خلف عربت���ه الصغيرة ين���ادي لتس���ويق ما لديه 
م���ن المرطبات، غير مباٍل بالموت في س���بيل توفير 
قوت أسرته وس���د احتياجات أبنائه الستة، ورغبته 

بالمشاركة في مسيرة العودة.
ويقول أبو أس���امة ل� "االس���تقالل": "أنا مش خايف 
من الموت، المكتوب حنش���وفه، أصعب من الموت 
أن تقف عاج���زًا أمام أبنائك ال تس���تطيع توفير ما 
يس���د رمقهم من مأكل ومشرب وملبس ومتطلبات 
مدارس���هم، وقتها الخوف بيكون من الرجوع للبيت 
تحاصرك نظراته���م دون توفير ما يطلبون أو حتى 

مصروفهم اليومي".
وأوض���ح أنه توج���ه للبيع على الح���دود بعد أن قلت 
ف���رص بيعه باألماكن التي اعتاد عليها قبل انطالق 

فعاليات مسيرة العودة، الفتًا إلى أن صعوبة االوضاع 
االقتصادية في القطاع هي واحدة من االسباب التي 
دفعت���ه النتزاع لقمة العيش تح���ت بنادق قناصة 
االحتالل، وايضًا رغبته بتلبية نداء فعاليات مسيرة 

العودة ولكن بطريقته الخاصة.
 واعتبر أبو أس���امة، أن وج���وده على الحدود من أجل 
البي���ع، بمثاب���ة دليل على س���لمية المس���يرة التي 
ينظمها الفلس���طينيون، مشيرًا إلى أن عملية البيع 
والش���راء تتم بش���كل طبيعي جدًا وهي واحدة من 

طقوس الحياة اليومية للمتظاهرين على الحدود.

مواجهة واإ�صرار
أما الشاب مروان المجايدة، خريج إحدى جامعات غزة، 
والذي يصنع سندوتش���ات اللحوم لزبائنه فيرى أن 
التواجد في المناطق الحدودية مع المش���اركين في 
مس���يرات العودة هو بحد ذاته واجب وطني قبل أن 
يكون وس���يلة للرزق، مؤكدًا أن حب الوطن والسعي 
لقوت العائل���ة كانا الدافع وراء بيع���ه في المناطق 

الحدودية.
المجاي���دة لم يقتصر دوره عل���ى البيع في مخيمات 
الع���ودة على الح���دود فقط، فعندما يش���تد ضرب 
الرصاص يكون أول المسعفين، وعندما يختنق أحد 
زبائن���ه يحول البصل الذي جلب���ه لصنع الطعام إلى 

وسيلة انقاذ توقف تأثير االختناق على المصاب.
وقال المجايدة ل� "االستقالل"، " أنا كل يوم ببيع على 

الحدود الش���رقية للقطاع وبكون عارف إني في يوم 
من األيام سأرجع شهيد ألن قناص االحتالل ما بميز 
بي���ن أي أحد"، مضيفًا "في ه���ذا المكان يوجد حياة 
وفي ن���اس بدها كل حاجة تك���ون متوفرة من أكل 

وشرب"
وأوضح المجايدة،  أنه خريج منذ س���نوات ولم يجد 
له فرصة عمل في ظل الظروف الصعبة التي يعاني 
منها أهال���ي القطاع وانتش���ار البطالة في صفوف 
الخريجي���ن، مبين���ًا أن أرباح���ه قد حقق���ت أضعافًا 
مضاعفة منذ أن عرفت قدماه الطريق إلى هذا المكان.

وبكلمات اكتس���ت بثوب االصرار والتحدي يواصل 
المجايدة حديثه معلنًا عن استمراره بالبيع ،فقنابل 
الغاز التي تباغت عربته بش���كل مباش���ر بين الحين 
واآلخر لن تكون السحابة التي ستحجب عنه مصدر 
رزقه ، وأن الرصاصات التي تخطف أرواح من حوله لن 
تثنيه عن عزمه في البقاء فوق األرض التي يملكها 

ويريد أن يستعيدها.

جراأة وعطاء
وللذين يخاطر الباعة بحياتهم ويش����قون محيطًا ملئ 
بخطر الموت ألجلهم رأي أخر، فالمواطن كامل أبو دقة 
عبر عن فخره واعجابه الشديد بجرأة الباعة على التقدم 

لمسافات كبيرة ألجل لقمة عيشهم .
وأشار أبو دقة إلى أن هؤالء الباعة همهم توفير جزء 
ولو يس���ير من المال ولكنهم ال يتوانون عن تقديم 

العون والمس���اعدة للمتظاهرين، موضحًا أن بعض 
الباعة رغم حاجتهم ال يتوقفون عن العطاء فيقومون 
بتزويد المشاركين بالمسيرة بالطعام والشراب أو بما 
يملكون من بضاعة بشكل دائم وفي بعض األحيان 

ال يأخذون ثمنها من الناس.
أما المواطنة بثينة إبراهيم، فترى أن تواجد الباعة هو 
نوع من الس���عي للحياة بما يستطيعون إليه سبيال 
، مثنية عل���ى دورهم المهم في تخفيف وحش���ة 

المكان وقلة توفر اساسيات الحياة فيه .
وقالت ابراهيم: "كل واحد متواجد بالمخيمات سواء 
كان متظاهرًا أو مسعفًا أو بائعًا أو صحفيًا هو مشارك 
بالمس���يرة وله تأثير واضح مهما صغر دوره ، والكل 
هنا معرض للخطر والقتل بأي وقت والواجب احترام 

الجميع والتعاون معهم".
من جهته استهجن الشاب خليل يونس فكرة توجه 
الباعة لمناطق التماس ، معتب���رًا ان هذه الخطوة ال 
داعي لها في ظل أوضاع خطيرة كهذه قائال: " هذه 
ساحة تتحول لحرب في ثواٍن ومن االفضل أن يكون 

تواجدهم في مناطق بعيدة جدا عن الحدود ".
وطال���ب يونس بض���رورة التزام الباع���ة بتعليمات 
التوعية من خطر التواجد به���ذه األماكن ، وضرورة 
تبن���ى الجه���ات المعنية لمش���اكل الباع���ة وتأزم 
أوضاعه���م التي أجبرتهم على رمي انفس���هم بين 
الموت ألجل لقم���ة العيش التي مهم���ا بلغ اجرها 

ستبقى ال تفي بالغرض.

الباعة المتجولون في »خيام العودة« 
ينتزعون لقمة العيش من قلب الموت

غزة / جيهان كوارع:
اأقدام تتحرك ببطء خلف عجالت العربة التي ت�صق الأر�ش متقدمة 

نحو املنطقة احلدودية �صرق قطاع غزة، والتي يربز منها �صبح املوت مع كل 
حركة، عل جيوب �صاحبها تعود ببع�ش العمالت التي ت�صد حاجة اأ�صرة 

تنتظر على اأحر من اجلمر، وتعرف اأن الوقوف على اأطراف تلك املنطقة 
يعنى اأنهم �صياأكلون لقمة مغم�صة باخلطر. ففي اأجواء يخيم عليها القلق 

والتوتر واأمام بنادق الحتالل الإ�صرائيلي التي تطلق ب�صكل كثيف 
وع�صوائي على امل�صاركني يف م�صريات العودة ال�صلمية �صرق القطاع، مبن 

فيهم اأطفال ون�صاء وكبار ال�صن واأ�صخا�ش من ذوي الإعاقة، وجد الباعة 
املتجولون زاوية يقفون بها يروجون لب�صاعتهم، ويح�صلون على قوتهم 
بعيون اأرهقتها احلاجة يف وجه عيون ل تعرف اإل الظلم و�صلب احلياة.

االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراس���ة أمريكية حديثة، بأن النش���اط 
البدني المنتظم يس���اعد في وقاية األشخاص 
الذي���ن لديهم خطر ووراث���ي لإلصابة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية.
الدراس���ة أجراه���ا باحثون بكلي���ة طب جامعة 
س���تانفورد األمريكية، ونش���روا نتائجها، في 

دورية )Circulation( العلمية.
وحسب الدراسة، هناك كثير من أمراض القلب 
الوراثية التي تحدث في العائالت نتيجة تغير 
جيني واحد أو ع���دة تغيرات جينية، يكون لها 
دور ق���وي ف���ي اإلصابة بأمراض مث���ل األزمات 

القلبية والسكتة الدماغية.
وأوض���ح الباحثون أنهم أج���روا واحدة من أكبر 
الدراس���ات التي ترصد أثر اللياقة البدنية في 
الوقاية من أم���راض القلب الوراثية، حيث راجع 

الفري���ق بيانات 482 ألف���ا و702 الذين أجريت 
له���م اختب���ارات اللياقة البدني���ة، وأبرزها قوة 

قبضة اليد.
ووج���د الباحثون أن األش���خاص الذين لديهم 
مستويات أعلى من النشاط البدني وقوة قبضة 
الي���د واللياق���ة القلبية التنفس���ية، انخفضت 
لديهم مخاطر اإلصابة باألزمات القلبية والسكتة 
الدماغية، حتى لو كان لديهم استعداد وراثي 

إلصابة بأمراض القلب.
ووجد الفريق أيًض���ا أن من لديهم خطر وراثي 
لإلصاب���ة بأم���راض القلب، قللت المس���تويات 
المرتفعة من اللياقة القلبية التنفسية لديهم 
خط���ر اإلصابة بأمراض القلب التاجية بنس���بة 
49%، والرجفان األذيني بنسبة 60%، مقارنة 
م���ع أقرانهم م���ن منخفضي اللياق���ة القلبية 

التنفسية.

دراسة: النشاط البدني يقي 

من أمراض القلب الوراثية االستقالل/ وكاالت:
وجدت دراس���ة حديثة قام به���ا خبراء في كلية 
واي���ل كورنيل للط���ب في نيويورك، ونش���رت 
نتائجه���ا ف���ي المجل���ة الطبي���ة البريطاني���ة 
المفتوح���ة ألبحاث العناية بالس���كري، أن قيام 
مريض السكري بتأجيل تناول الخبز إلى نهاية 
الوجبة قد يس���اعده وبشكل كبير في السيطرة 
على مس���تويات الس���كر في دمه ضمن حدوده 

الطبيعية.
االش���خاص  تن���اول  أن  الدراس���ة  وبين���ت 
للكربوهيدرات في نهاي���ة الوجبة قد يقلل من 
ارتفاع مس���توى الس���كر في الدم بع���د الوجبة 
بمقدار النصف، مقارنة بما يحصل عند تناولهم 

للكربوهيدرات في بداية الوجبة.
تعمل الكربوهي���درات على زيادة مس���تويات 
السكر في الدم لدى مريض السكري، لذا ينصح 
عادة بتجنب األطعمة الغني���ة بالكربوهيدرات 
بشكل كلي، ولكن جاءت هذه الدراسة لترجح أن 
مريض السكري باستطاعته تناول بعض مصادر 
الكربوهيدرات مثل البطاطا والخبز والمعكرونة 

طالم���ا كان يتناولها في نهاي���ة الوجبة وذلك 
لتجنب حدوث أي ارتفاع مفاجئ في مستويات 

السكر في الدم.
ونصحت الدراس���ة مرضى السكري ببدء الوجبة 
بتناول اللحوم والخضراوات، األمر الذي س���وف 
يشعرهم بالشبع ويجعلهم يتناولون األطعمة 
الغني���ة بالكربوهي���درات ف���ي نهاي���ة الوجبة 
بكميات أقل، وبالتالي تقل فرص حدوث ارتفاع 

كبير في مستويات السكر في الدم.
ونوه القائمون على الدراسة إلى أن اتباع مريض 
الس���كري لهذه التقنية أثناء تناول الطعام قد 
يعادل ف���ي تأثيره تناول المري���ض لجرعة من 
األنس���ولين، كما أن هذه الطريقة قد تس���اعد 
المريض على تنظيم مس���توى السكر في دمه 

على المدى البعيد.
وم���ع أن مرض���ى الس���كري ينصح���ون بتجنب 
الكربوهي���درات كليًا، إال أن االلت���زام بهذا األمر 
ق���د يكون صعبًا لدى بعض المرضى، األمر الذي 
يجعل ه���ذه الدراس���ة مفيدة له���م على وجه 

الخصوص.

ال تبدأ وجبتك بالخبز!
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قال األمين 

ي���ا أمه���ات الحج���ارة وي���ا فتيان 
االنتفاضة ويا من تضعون أيديكم 
عل���ى الزناد ي���ا كل الش���عب الذي 
اخت���اره الله رأس رم���ح في مواجهة 
عل���و وإفس���اد بني إس���رائيل.مهما 
كان���ت حال���ة االنحط���اط واالنهيار 
والتفتت والجاهلية والس���قوط في 
الهاوية التي تسكن الوضع العربي. 
المستس���لمون  استس���لم  مهم���ا 
األمريكي���ة  االمبريالي���ة  لمش���يئة 
واعترف���وا بمصالحها على حس���اب 
مصالح امتنا وشعوبنا.مهما تقدمت 
أمري���كا بس���امها المدن���س الذي 
يأخذ باالعتب���ار المصالح واألهداف 
والمواق���ف الصهيونية ويجعل من 
شعبنا الفلسطيني كبش فداء سهل 
االنقياد. مهما حاول نظامهم الدولي 
الجديد لتركع األم���ة التي ال ينبغي 
لها ان تركع، ليذهب التاريخ والمجد 
التليد ف���ي زوايا النس���يان، لتتبدد 
الث���روة الت���ي وهبنا الل���ه، لتتقطع 
أوصال الجغرافيا العربية واإلسامية 
عبر دولة التجزئة« القطرية أو لتخمد 
المتمثلة  الباعثة  الحية  االيدولوجيا 
في اإلس���ام. مهما ح���اول نظامهم 
الدول���ي أن يمد الع���دو الصهيوني 
بالمال والس���اح والبنين والهجرات 
ليزداد مي���زان القوى اخت���ااًل فوق 
اخت���ال. مهما حاولوا ان يس���تغلوا 
دمنا مهما حاولوا س���نحتفل بعيدنا 

با بكاء إاّل من الفرح.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر 

مــرايا

يا�سر مرجتى
 في دراما البطولة التي يجترحها الغزّيون يعتلي منّصة الشرف 
أبطاٌل قّل نظيرهم، ولكّل واحٍد منهم حكايٌة وّقع على تفاصيلها 
بدمه، تاركًا لنا الدهشة التي ال تتآكل رغم كثرة الضحايا، وهول 
المش����اهد.  في األس����بوع الفائت كان مش����هد القت����ل مكتّظًا 
بالدالالت، وعميقًا بالقصص، وحارًا بحرارة الدماء التي نزفت ولما 
 في مقابل الجبروت، 

ّ
تتوّقف بعد...في مش����هد القتل كان الحق

وكان ياس����ر مرتجى ُيصّوب نحو الغزاة عي����ن الحقيقة، وكانوا 
ُيصّوبون نحوه فّوهة الزور...يلتقط من وس����ط الدخان الكثيف 

بصيص الحقيقة، وكانوا يمألون المدى بالكذب والتزوير.
كان���ت عيُن مرتجى عل���ى التاريخ يريد كتابت���ه بعين اليقين ، 
وكانت أعين الغ���زاة على الجغرافيا يريدون تش���كيلها بمعول 

الموت، وفّوهات الدجل، ومنطق العربدة والجريمة.
كان ياس���ر ُيعّد صبيحة الجمعة بداية حكايته المشفوعة 
 الذي 

ّ
باليقين، فعاجلته الرصاصة؛ لُيسّطر بدمه رواية الحق

ال يقبل التزوير، وال يبهت بتقادم الزمن.
مضى ياس���ر إلى حتفه باس���مًا، وواصل الغزاة س���عيهم لخنق 
الفلس���طينيين، والحيلولة دون عودتهم، لكن البقاء- مهما طال 
، أما الغزاة فمآلهم لاندثار، 

ّ
الزمن – لن يكون إال ألصحاب الح���ق

تمامًا كما اندثر الذين من قبلهم، ولكن المجرمين ال يعلمون.
***

دم�سق
 ليس بعيدًا عن غزة، فإن دمشق تحبس أنفاسها بانتظار 
قادٌم ي���زداد مع كّل لحظ���ٍة غموضا، فبعد كّل مس���رحّية 
وفبركات إعامية يطلع علينا الغرب بإنس���انّيته المفتعلة، 
ويقتحم فضاءاتنا بش���عاراته الزائفة حول الحرّية وحقوق 
اإلنس���ان، ف���ي الوقت الذي يص���ادر حرّيتنا كأم���ة عربّية 
وإسامّية منذ عقود، ويبذل كّل جهوده المشفوعة بالجرائم 
والمكائد والمؤام���رات لخنقنا كأّمة، وحصارنا كش���عوب، 
ونهب خيراتنا، ومص���ادرة كّل حقوقنا في البقاء على قيد 
اإلنس���انّية الكريمة. الغرب بقيادة أمريكا لم يتركوا شكًا 
من أشكال الجريمة إال مارسوها باحتراف، يتشّدقون اليوم 
بحقوق اإلنس���ان، ويتباَكْون على شعوٍب عربّية دون أخرى، 
في تظاهٍر كاذٍب وزائ���ٍف ومفضوٍح، فيما ُيمّكنون الطغاة 
م���ن الحّكام ليواصلوا اس���تبدادهم بالش���عوب، وقهرهم 
بالحدي���د األمريكّي، والنار الغرب���ّي الظالم، وكّل هذا ليس 
بغري���ٍب على الغرب وأزمامهم، لك���ّن الغريب إصراُر كثيٍر 
م���ن الحمقى على اختاف مش���اربهم على مواصلة نزيف 
الدّم الس���ورّي، وإع���ان البهجة لكّل قص���ٍف تتعّرض له 
دمش���ق وبقّية المدن السورّية، ويطيرون طربًا كّلما قصف 
الصهاينة مطارًا أو موقعًا عسكرّيًا تابعًا للنظام وحلفائه...

إن هذا االبتهاج يكش���ف عن مخزون هائ���ٍل من الدونّية 
والوضاعة التي يعيشها هؤالء، وهنا تكمن الكارثة، وهذا 

هو الداء الذي ال ُيعالج بالعقاقير، والُمعافى يحمد الله.

في مركب البالء

الجزائر/ االستقال:
قتل ما يزيد عن 256 عسكرًيا جزائرًيا بتحطم طائرة 
عس���كرية امس األربع���اء بعيد إقاعها م���ن قاعدة 
بوفاريك الجوية على مس���افة نحو 30 كلم إلى جنوب 
العاصمة، حس���ب ما أعلنت وكالة األنب���اء الجزائرية 

وشبكات تلفزيونية.
وبثت المحط���ات التلفزيونية مش���اهد تظهر فيها 
الطائرة مشتعلة فيما أكدت قناة »النهار« الخاصة أنه 
كان هناك نحو 256 ش���خًصا على متنها، موضحة أن 

جميعهم قتلوا.
ونقلت وسائل إعام جزائرية عن شهود عيان قولهم 
إن الطائرة العس���كرية المنكوبة من نوع »أليوشين« 

وه���ي مخصصة للنقل واإلمداد، موضحة أن الوحدات 
الخاصة توجهت إلى موقع الحادث لتقييم الوضع.

ويعود آخر حادث من هذا النوع في الجزائر إلى أواخر 
مارس/آذار 2016 حين قتل 12 عس���كريا وجرح اثنان 
بتحطم مروحية تابعة للقوات الجوية في والية أدرار 

جنوب الباد.
وحسب شهود عيان، فإن النيران اشتعلت في الطائرة 
قبل س���قوطها، واس���تطاع ربانها تحويل مس���ارها 

لتسقط في منطقة غير آهلة بالسكان.
وكانت الطائرة متوجهة من مطار بوفاريك العسكري 
قرب العاصم���ة الجزائرية إلى مطار بوس���فر بوهران 

غربي الجزائر.

بكين/ االستقال:
في مش���هد دراماتيكي س���قطت امرأة 
مس���نة في السبعين من شرفة شقة في 
الطابق الثالث، وتلقفتها أيدي اثنين من 
رجال األمن، قبل أن تلقى حتفها من جراء 

الصدمة.
وفي الفيديو المثير، تب���دو المرأة معلقة 
على الجدار الخارجي للشرفة العلوية، وبعد 
أن ظل���ت تتأرجح للحظات، فقدت توازنها 
وس���قطت لتجد األي���دي ف���ي انتظارها 

بأسفل.
ووقعت الحادثة في مقاطعة لياونينغ 
أبريل/نيسان،   4 ش���مال الصين يوم 

وذك���رت تقاري���ر إعامي���ة أن المرأة 
السبعينية كانت تعاني من اضطراب 
نفسي، وتسلقت حافة شرفة منزلها 
في الدور الثالث، عل���ى ارتفاع حوالي 
40 قدما، وعندما س���قطت على أيدي 
الحارس���ين لم تتعرض ألي إصابات. 
في حين أصي���ب الحارس���ان بجروح 

سطحية.
وقال حارس���ا األم���ن، باي ليجين، وس���و 
مينغكيان���غ، لصحيفة »م���ودرن ديلي« 
إنهما شاهدا المرأة المعلقة أثناء دورية 
في الحي الس���كني، ولم يجدا حا سوى 

محاولة منع اصطدامها باألرض.

مقتل 256 عسكريًا
 جزائرًيا بتحطم طائرتهم

سبعينية تسقط من الطابق 
الثالث.. والنهاية مفاجأة

سمكة بأسنان 
إنســان !

جاكرتا / االستقال:
اصطاد مواطن إندونيس���ي سمكة وقدمها 
هدي���ة ألح���د تامي���ذه دون أن يعلم أنها 
سمكة فريدة تخفي في فمها مفاجأة غريبة.

ونش���رت صحيف���ة "The Mirror"، خب���را 
وفيديو ع���ن معلم إندونيس���ي، من قرية 
كيمين���دورز ف���ي مقاطعة باب���وا الغربية، 
التقط بصنارة صيده سمكة فريدة أعطاها 
لتلميذه، أحمد سيس���يرايو، الذي نظر إلى 
فمها قبل أن يعطيها لوالدته فاكتش���ف 

أسنانها )البشرية(.
وج���ذب هذا الصيد الغري���ب انتباه جميع 
القرويين في منطقته للتشابه الكبير بين 

أسنان السمكة وأسنان اإلنسان العادي.
واحتفظت والدة أحمد بالسمكة في الثاجة 
أطول فترة ممكنة للتباهي بها بين الناس.

لندن/ وكاالت:
كش���فت دراس���ة بريطانية أن ربع األطفال دون س���ن 
السادس���ة يقتنون هاتفا ذكيا. ورغم إصرار اآلباء على 
أن ال�11 عاما هي الس���ن »المثالي���ة« ليقتني األطفال 
هاتفا ذكيا، فإن اس���تطاعا وجد أن 25% من األطفال 
في سن السادسة وما دونها لديهم بالفعل هاتفهم 
الخاص، والنصف تقريبا منهم يقضي ما يقرب من 21 

ساعة على هذه األجهزة أسبوعيا.
ويعتبر هاتف سامسونغ هو العامة التجارية األكثر 
ش���عبية ألول هاتف يقتنيه األطفال، إذ يتفوق على 

هاتف آبل في صدارة التصنيف.
ووجد الباحثون أيضا أن 8 من كل 10 آباء ال يحددون 
كم الوقت الذي يقضيه األبناء على هواتفهم، بينما 
75% ال يعطل���ون وظيفة البيان���ات حتى ال يكون 

بإمكان األطفال س���وى االتصال وكتابة الرس���ائل 
النصية.

وبخاف إجراء المكالمات وإرس���ال الرس���ائل، كشفت 
الدراس���ة أيض���ا أن 38% من األطفال يس���تخدمون 
األلع���اب،  ممارس���ة  ف���ي  المحمول���ة  هواتفه���م 
ويستخدمونها أيضا في سماع الموسيقى ومشاهدة 

مقاطع الفيديو واستخدام سناب تشات.

االستقال/ وكاالت:
أغلقت الس���لطات الس���ويدية مطار "الندفيت���ر" بمدينة 
يوتوبوري لعدة ساعات، بسبب حقيبة مسافر سوري كانت 
على بعض األطعمة. وبحسب صحيفة "يوتوبوري بوسطن" 
فإن مسافرًا سوريًا، حاول تمرير زجاجة وعبوتين من الطعام، 

من خال الفحص األمني الذي يخضع له المسافرون.
وذك���رت الصحيفة أن الموظفين اكتش���فوا في العبوتين 
والزجاجة رائحة كريهة تش���به رائحة رماد الحريق، كما أن 
أجهزة كشف المتفجرات بثت عند تمرير العبوتين إشارات 
بوجود متفجرات مع الشاب السوري الذي كان يحمل جواز 
س���فر ألمانيًا. وأدت االحترازات األمنية إلخاء المطار وإلغاء 
الرحات واعتقال الرجل كمش���تبه ب���ه في محاولة ارتكاب 
جرائم إرهابية. وبعد فحص الزجاجة والعبوتين، تبين أنها 

تحتوي على اللبن والعسل.

ربع أطفال بريطانيا دون السادسة لديهم هاتف ذكي

اللبن والعسل 
يغلقان مطارًا 

بالسويد 


