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 االتحاد األوروبي يقر قانونًا بوقف دعم 
السلطة حال استخدامها التحريض

القدس المحتلة / االستقالل:
أق���ر البرلم���ان األوروبي في بروكس���ل أمس 
األربعاء قانوًنا يمن���ع بموجبه تحويل األموال 
إلى السلطة الفلسطينية في حال استخدامها 

في »التحريض على الكراهية«.
وبحس���ب م���ا نش���رته صحيف���ة »يديعوت 
أحرون���وت« العبرية ف���إن القانون ينص على 

من���ع تحويل األموال للس���لطة م���ن صندوق 
»PEGASE« وه���و مصدر األموال الرئيس���ي 

المحولة للسلطة.
ويشترط القانون ابتعاد المؤسسة التعليمية 
الفلس���طينية عن التحري���ض على الكراهية 
والتزامها بتعليم قيم السالم والتسامح وفي 

حال اإلخالل بذلك سيتم قطع المساعدات.

 جمعة
الوفاء
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غزة/ حممد مهدي:
موظفون يتغيبون عن العمل وطالب 
ال يتوجهون جلامعاتهم، جتار باتوا 

مالحقني من ال�شرطة على خلفية 
تراكم الديون عليهم، مواطنون اأ�شبح 

ال�شارع ينتظرهم لعدم قدرتهم  على 
دفع االإيجار، وبيوت خاوية من الطعام 

وال�شراب، هذه امل�شاهد باتت تخت�شر 
احلالة العامة يف قطاع غزة التي 

تفاقمت ب�شكل كبري 
مع عدم �شرف ال�شلطة 

2 2 2 22 2
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كيف تدس �صلل اقت�صادي 
»إسرائيل« 

السم إليقاف 
مسيرات 
العـودة؟

»فتـح« 
و»حماس« 
بالقاهرة..  

ما مصير 
المصالحة؟!

متى تطرق مسيرات 
العودة أبواب الضفة؟

خيم العودة.. مكان يعج 
بالحياة من قلب الموت!

 عضو بـ »مركزية الشعبية«: مشاركتنا 
بـ »الوطني« مرهونة باالستجابة لضوابطنا

2 2

غـزة .. ال حيـاة 



رأي

يحيي شعبنا الفلس���طيني جمعة »األسرى والشهداء« وفاء وعرفانا 
بدور األسرى والشهداء في إحياء القضية الفلسطينية وإبقاء شعلة 
الكف���اح والنضال متقدة في وجه االحت���ال الصهيوني, ويمر على 
شعبنا يوم األسير الفلسطيني وهو يناضل ويكافح من اجل تحرير 
أسراه من سجون االحتال, هؤالء األسرى األبطال الذين ما بخلوا على 
شعبهم بأرواحهم ودمائهم وكل ما يملكون وآن األوان ان يرد شعبنا 
الجميل لهم, وان يعمل على إطاق سراحهم بكل الوسائل الممكنة, 
فكل الخيارات مفتوحة أمام ش���عبنا وفصائلنا ألجل اإلمس���اك بكل 
أوراق الق���وة التي تضمن تحرير األس���رى من س���جون االحتال بأي 
وس���يلة كانت بما فيها خطف جنود صهاينة ومبادلتهم باألسرى 
الفلس���طينيين, واعتقد ان »إسرائيل« ستقدم ان عاجا أو آجا على 
القبول بتنفيذ صفقة تبادل مع حركة حماس وستقبل بإطاق سراح 
أس���رى فلسطينيين في س���جونها رغما عنها, الن أحدا ال يستطيع 
ان يتح���دى إرادة المقاومة الفلس���طينية مهما كان حجمه أو بلغت 

سطوته أو تفاقم جبروته فللمقاومة كلمتها.   
ما اس���توقفني ونحن نحيي يوم األسير الفلس���طيني هي الرسالة 
التي سربت من داخل سجون االحتال الصهيوني لألسير المناضل 
القائد الفتحاوي الكبير مروان البرغوثي والتي جاءت لتدل على أصالة 
وعراقة وقوة حركة فتح رائدة النضال الفلسطيني على مدار سنوات 
طويلة من الكفاح والنضال في وجه االحتال, تلك الرس���الة الرائعة 
لمروان البرغوثي والتي تعيدنا إلى زمن الش���هيد الرمز ياسر عرفات 
والشهيد الثائر خليل الوزير والش���هيد القائد صاح خلف أبو إياد 
واالف الش���هداء والجرحى األبطال الذين قدم���وا أرواحهم من اجل 
ش���عبهم ووطنهم وقضيتهم, مروان البرغوثي يعيدنا ألصالة فتح 
لنشتم عبق التاريخ والبطوالت من بين ثنايا الكلمات, يتحدث كقائد 
كبير ينحاز إلى ثوابت الش���عب الفلسطيني وقضاياه, ويتساوق مع 
طموحاته وآماله فيطالب الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر وطني 
للحوار الش���امل، بمش���اركة كافة فصائل العمل الوطني واإلسامي 
بما فيها حماس والجهاد اإلسامي, ويطالب بالتمسك بحق شعبنا 
في مقاومة »االس���تعمار الصهيوني«، بكافة األش���كال والوس���ائل 
التي كفلتها الشرائع الس���ماوية والمواثيق الدولية، وحق الشعب 
الفلس���طيني في تقرير مصيره على ترابه الوطن���ي, وإعطاء أولوية 
قصوى وفورية لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتعزيز الوحدة 
الوطنية، وهذه هى مسلكيات حركة فتح األصيلة على مدار تاريخها 

النضالي ومنذ انطاقتها المجيدة. 
ان أبناء فتح يعلمون واجبهم تماما تجاه ش���عبهم وقضيتهم, وال 
يمك���ن بأي حال من األحوال ان يقفوا متفرجين وش���عبهم يخوض 
معركة مس���يرة العودة, وال يمكنهم ان يقبلوا بعقوبات على غزة, أو 
قطع لرواتب الموظفين, أو إغاق المعابر, ومنع لألدوية والمستلزمات 
الطبية والكهرباء عن القطاع, فالقائد البرغوثي برسالته التي خطها 
بي���ده من داخل زنازين األس���ر, انح���از إلرادة ش���عبه وأراد ان يعيد 
فتح إلى ريادتها وقيادته���ا للعمل النضالي من خال التأكيد على 
دورها الثوري الذي يتكامل مع دور الفصائل الفلسطينية المختلفة 
ويتمترس في ميدان المجابهة مع االحتال الصهيوني, وهو بذلك 
يوج���ه صفعة ألولئك الذي���ن أرادوا ان يختطفوا حركة فتح باس���م 
الس���ام المزعوم, طمعا في منصب أو س���لطة أو جاه أو حتى بطاقة  
VIP, تمنح���ه حرية التنقل بين المدن والس���فر للخ���ارج, ان مروان 
البرغوثي بمواقفه السياس���ية هذه يعبر عن جل أبناء فتح الشرفاء, 
فقد جاءت الرس���الة في وقتها وفضحت أمر المتآمرين الذين بدؤوا 
يتململون ويختفون عن المشهد اإلعامي خوفا من افتضاح أمرهم 

وانكشافهم تماما أمام الشعب الفلسطيني.   
م���روان البرغوثي ال يتحدث بلس���ان حركة فتح فق���ط, إنما يتحدث 
بلسان المقاومة, ودائما للمقاومة كلمتها المسموعة واحترامها بين 
الناس, وهن���اك حالة من التماهي معه���ا والذوبان في كينونتها, 
ورسالة القائد مروان البرغوثي أكدت ما يجول في خواطرنا دائما بأن 
حركة فتح لن تضل الطريق, وس���تعود أكثر قوة وصابة لمواجهة 
مش���اريع ومخططات االحتال, لن يخدعها حديث السام المزعوم, 
ول���ن تنطلي عليها عبارات المدح والثن���اء التي تنتهي إلى تقديم 
تنازالت مؤلمة لصال���ح االحتال الصهيوني, فتح التي نعرفها هي 
الت���ي تقود وال تنقاد, تملي وال يملى عليها, تعطي با ثمن وتقدم 
عظي���م التضحيات, فتح التي نعرفها هي فتح ديمومة الثورة التي 
ال تغريها سلطة واهنة تقوم على مبدأ التنسيق األمني مع االحتال 
الصهيوني وتعتبر هذا خيارا مقدس���ًا, فتح هى تلك التي عاهدت 
في ميثاقها على مواصلة مس���يرة النضال بالكلمة األمينة المعبرة 
عن الطلقة الشجاعة من اجل تحرير كامل الوطن المحتل بالجماهير 
العربية معبأة ومنظمة ومسلحة, وبالحرب الثورية طويلة األمد أسلوبا 
وبالكفاح المسلح وسيلة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين, شكرا 
لك أيها القائد الكبير أبا القسام, إنك أعدت فتح بتاريخها وأصالتها 
ونضاالتها إلى أحضان شعبها, وشكرا لكل الشرفاء واألحرار من أبناء 

فتح الذين يصرون على ان لفتح كلمتها في الميدان.    

للمقاومة كلمتها

2الخميس     شعبان         هـ   أبريل         م 2 22    2 222 2 2 22

في المقام االول فان مس���يرة العودة الكبرى قد جددت 
ثقافة العودة في اوس���اط الفلس���طينيين بعد تغييب 
طويل ومحاوالت الكثر من طرف خاصة الواليات المتحدة 
والكيان االس���رائيلي انهاء قضية الاجئين وتصفيتها 
والتي ب���دأت مع قرار الرئيس االمريك���ي دونالد ترامب 
االعتراف بالقدس عاصمة لاحتال وتخفيض التمويل 
االمريك���ي ل�"االونروا" الى ما يق���ارب النصف وقد جاءت 
المسيرة ردا قويا على ترامب بخروج جموع الاجئين على 
حدود قطاع غزة حاملين علم فلسطين واسماء القرى التي 
هج���ر منها اجدادهم وآباؤهم وبذلك انجزت المس���يرة 
هدفا اس���تراتيجيا باعادة استجماع الوعي الفلسطيني 
الش���عبي حول قضية الاجئين رغم م���رور 70 عاما على 

النكبة والهجرة.
من جه���ة اخ���رى كان االنج���از االهم بإع���ادة القضية 
الفلسطينية الى س���لم االهتمام العربي والدولي بعدما 
طغت قضايا اخرى على هذا المش���هد ومحاولة الكيان 
االس���رائيلي تصدير واختاق قضايا اخرى والترويج بان 
المشكلة ليس���ت في االس���تيطان واالحتال والحصار 
وتقاطر اكثر من مس���ئول دولي الى غ���زة لبحث الوضع 
فيه���ا وطرح مقترح���ات بهذا الص���دد تتعلق بالحصار 
والوضع االنساني رغم ان القضية ال تتعلق فقط بالجانب 
االنساني؛ يؤكد االنجاز السياسي المهم لمسيرة العودة 
الكبرى في غضون اسابيع قليلة والمبادرة التي تردد ان 
االتح���اد االوروبي يطرحها بهذا الش���أن وتتضمن رفعا 
للحصار وحا لمشكلة الموظفين مقابل ضمانات امنية 

لدولة االحتال دليل واضح على ذلك.
على صعيد المش���هد االس���رائيلي فان مسيرة العودة 
الكب���رى الزالت تح���دث تفاع���ات وتداعي���ات اهمها 
حضور فلس���طين في هذا المش���هد وانفضاح الكيان 
االس���رائيلي بجرائم القتل التي يرتكبها ضد المدنيين 
الفلسطينيين ودخول اكثر من طرف منددا بها ومطالبا 
بالتحقي���ق حولها واهمها المحكم���ة الجنائية الدولية 
وق���د اس���تبق االحتال ذلك بتش���كيل لجن���ة تحقيق 
داخل جيش االحتال في ه���ذه الجرائم لالتفاف على  

المطالبات الدولية بهذا الشأن.
ال زالت مس���يرة الع���ودة تفرض مزيدا من االس���تنزاف 
السياس���ي واالمني والعس���كري واالعام���ي على دولة 
االحتال التي تحاول بكل جهدها تش���ويه المس���يرة 
والباسها ش���كا غير س���لمي من خال الترويج للعنف 
ووقوف التنظيمات وراءها ثم تسريب انباء عن عمليات 
متوقعة المقاومة اثناء المسيرة، وتعترف دولة االحتال 
ان مس���يرة العودة تش���كل ارقا مس���تمرا لها ال حدود 
لنهايته واتت بنتائج ايجابية للفلس���طينيين واعادت 
قضيتهم الى ب���ؤرة االهتمام العالم���ي، وكان العرض 
االس���رائيلي بإنهاء مس���يرة العودة مقابل رفع الحصار 
والب���دء بمفاوضات حول تبادل اس���رى مؤش���را واضحا 
على مدى انعكاس المس���يرة على السلوك االسرائيلي 
المتوجس من  التداعيات المقبلة خاصة في يوم النكبة 

منتصف الشهر المقبل.
وقد جاء العرض االوروبي الخاص بغزة وان لم يتم تأكيده 

او نفيه ليدلل على مدى ما احدثته من حراك سياس���ي 
وان لم يتعلق بقضية الع���ودة فولوجه في محاولة جل 
الوضع االقتص���ادي في غزة من خ���ال معادلة تغطية 
احتياجات غزة الحياتي���ة ورواتب الموظفين مقابل امن 
االحت���ال يؤكد ان هذا العرض يأت���ي كخطوة اليقاف 
المس���يرة وااللتفاف عليه���ا من باب الحص���ار والوضع 
االنس���اني  ومن المؤكد ان مثل ه���ذا العرض لن ينجح 
وس���يقابل برفض من كل ش���رائح الشعب الفلسطيني 
فالقضية في االصل سياس���ية وتحتاج لعاج سياسي 

يتمثل في انهاء االحتال.
يمك���ن القول ان مس���يرة الع���ودة ال زال���ت في مهدها 
وهي غير مرتبطة بزمن محدد بم���ا في ذلك يوم النكبة 
السبعين وهي ستتواصل بعده وتعتبر الشكل االنسب 
واالكثر وضوحا في التعبير عن الش���عب الفلس���طيني 
وقضيت���ه العادلة وه���ي تحتاج الى تطوي���ر ورفد من 
س���احات اخرى فالضف���ة والقدس المحتلت���ان بجانب 
اماكن اللجوء والشتات بحاجة الى تفعيل وحراك مماثل 
وبانتقال المس���يرة الى هذه الس���احات فانها تكتسب 
زخما ومفاعيل اوس���ع ويترتب عليها قوة اكبر ومساحة 
عم���ل ونش���اط تدفع إلى تحقي���ق مزيد م���ن اهدافها 
وتحشيد اكبر للقوى المتضامنة مع الشعب الفلسطيني 
وقضيته، فحش���ود الاجئين على حدود ش���مال وشرق 
فلسطين تعني ان االحتال يواجه الشعب الفلسطيني 
باكمله ويرسم صورة سياسية واضحة لحقيقة القضية 

الفلسطينية  وفي مركزها الاجئون وعودتهم. 

التحليل ال�سيا�سي/ عامر خليل :
مت�س��ي م�س��رة الع��ودة الك��رى اىل ا�سبوعه��ا 
الراب��ع بثبات وق��وة اكر وا�س��رار على حتقيق 
اهدافها واملعطيات الت��ي برزت حتى الآن تدلل 
عل��ى جناحه��ا الوا�س��ح عل��ى اك��ر م��ن �سعي��د 

وم��ا احلالة الت��ي فر�ستها عل��ى امل�ستوى المني 
وال�سيا�س��ي ال�سرائيلي �س��وى موؤ�سر واحد على 
ذل��ك فيم��ا تق��دمي اك��ر م��ن  ط��رف مب��ادرات 
ا�ستحقاق��ات  مقاب��ل  امل�س��رة  وق��ف  تت�سم��ن 
حياتية تتعلق باحل�س��ار يوؤكد ان امل�سرة باتت 

ت�سكل قلقا كبرا لكر من طرف خا�سة الكيان 
ال�سرائيل��ي وبا�ستمراره��ا فان م�س��رة العودة 
�ستفر���ض الق�سي��ة الفل�سطيني��ة وتقدمها اىل 
مائ��دة الع��امل بعد جتاه��ل وتهمي���ض وا�سحني 

خالل ال�سنوات ال�سابقة.

 إصـرار على األهـداف وإنجـازات كبيـرة 
ومحاوالت إلجهاضهـا مـن البـاب اإلنـسانـي 

»سرايا القدس« لألسرى: 
االحتالل يزعم إحباط تحريركم هدفنا كل يوم

عملية تفجير كبرى

م�سرية العودة يف اأ�سبوعها الرابع

غزة / االستقال:
قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة 
الجهاد اإلس���امي الثاثاء إن األسرى "همنا 
وألمنا وأملنا"، مش���يرة إل���ى أن "هدفنا اليوم 

وكل يوم تحريركم عبر كسر قيدكم".
وأضاف المتحدث باسم الس���رايا "أبو حمزة" 
عبر حسابه على "تويتر"، "أنتم في قلوبنا وغًدا 

بإذن الله تكونون بيننا".
وذكر أن "ش���عاع أم���ل قادم يملؤن���ا يقيًنا 

باقتراب وعد األوفي���اء الصادقين بتحريركم 
أس���رانا األبطال؛ كخطوة مهمة وواجبة على 

طريق تحرير مسرانا وكل أرضنا".
وأحيا الشعب الفلسطيني يوم )4/17( "يوم 
األسير" بفعاليات مساندة لألسرى وذويهم، 
ويرجع تاريخه لعام 1974 عندما أقر المجلس 
الوطني الفلس���طيني هذا اليوم يوًما وطنًيا 
للوفاء لألسرى، وقضاياهم العادلة ومكانتهم 

لدى شعبهم وقيادته.

القدس المحتلة/ االستقال:
أعل���ن جيش االحت���ال اإلس���رائيلي أمس 
األربعاء عن إحباطه تنفيذ عملية تفجيرية 
ضخم���ة خ���ال األعياد، وذل���ك بعد ضبطه 
لعبوة شديدة االنفجار على حاجز قريب من 
مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذك���رت القن���اة الثانية العبري���ة أن عبوة 
ناسفة ش���ديدة االنفجار وجدت مخبأة على 

متن شاحنة على معبر »ريحان« قرب جنين 
وكانت مع���دة لإلدخال إلى الداخل المحتل، 
مبين���ة أنه ج���رى توقيف الس���ائق ونقله 
للتحقيق لدى جهاز األمن العام اإلسرائيلي 
»الش���اباك«. وقالت إن وزن العبوة يصل إلى 
10 كغم وكانت مش���بوكة بجه���از تحكم 
رقمي وأنه���ا كانت مع���دة للتفجير خال 

األعياد داخل إحدى المدن اإلسرائيلية.

ذ خالل الأعياد اليهودية  كانت �ستنفَّ
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»فتـح« و »حمـاس« بالقاهـرة ..  ما مصيـر المصالحـة؟!
غزة/ قا�سم الأغا: 

جتري يف هذه الأثناء لقاءات ثنائية 
بالقاهرة بني وفد من حركة "حما�س" 

والقيادة امل�سرية؛ للتباحث حول العديد من 
الق�سايا التي تخ�س ال�ساأن الفل�سطيني، وعلى 

راأ�سها ملف امل�ساحلة الوطنية.
وو�سل وفد احلركة اإىل العا�سمة امل�سرية، اأم�س 

الأول، برئا�سة نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي �سالح 
العاروري، واأع�ساء املكتب ال�سيا�سي: مو�سى اأبو 

مرزوق وخليل احلية وح�سام بدران.
ويتزامن وجود الوفد احلم�ساوي يف القاهرة، مع 

بدء اجتماعات ا�ستباقية بني وفدين قيادَينينْ 
من حركة "فتح" و"اجلبهة ال�سعبية لتحرير 

فل�سطني"؛ لبحث ترتيبات عقد املجل�س الوطني، 
املقرر بـ 30 اإبريل/ ني�سان اجلاري. 

وبحس���ب بي���ان ل�"حم���اس" ف���إن وفدها 
سيبحث ُس���ُبل تعزيز العالقات الثنائية، 
وُس���ُبل حماية القضية الفلس���طينية من 
المخاطر التي تهدده���ا، إضافة إلى بحث 
التخفيف م���ن معاناة غ���زة ورفع الحصار 

"اإلسرائيلي" الظالم.
وس���بق بيان الحركة، تصريح���ات لعضو 
المكتب السياس���ي وعضو وفد "حماس" 
حس���ام بدران، الذي حّمل قيادة الس���لطة 
الفلس���طينية عرقلة اتفاقات المصالحة، 
وعدم وج���ود قرار سياس���ي لديها لجهة 

تطبيقها.
وقال بدران ل�"االستقالل": "إن مواقف قيادة 
الس���لطة وسياس���اتها تؤكد على عقلية 
التفرد بعيًدا عن العمل الوطني المشترك"، 
مطالًبا إّياهم ب�"مراجعة حقيقية تجعلها 
تنسجم مع تطلعات شعبنا، وتتناسب مع 

تضحياته المتواصلة".
ورأى أن المصالحة تعني "التطبيق العملي 
لكل االتفاقيات السابقة خاصة 2011 وما 
بعده���ا"، مضيًفا " أن موق���ف حركته من 
المصالح���ة "ثابت ال يتغي���ر، وهو الحرص 

على تحقيق الوحدة الوطنية". كما قال.
تصريحات "ب���دران" قابلتها حكومة الوفاق 
الوطن���ي وحرك���ة "فتح" بتجدي���د التأكيد 
على موقفيهما المتمّثل بضرورة "التمكين 
الشامل دون تجزئة للحكومة في قطاع غزة"، 
وأن���ه دون ذلك لن يك���ون هناك مصالحة 

حقيقية على أرض الواقع.

التمكني ال�سامل
القيادي في حركة "فتح" من الضفة المحتلة 
عبد الله عبد الله، أّكد أن "المصالحة تشهد 
حالة من الجمود"؛ عازًيا ذلك إلى "عدم التزام 
حماس بالتخّلي الكامل عن سيطرتها على 

القطاع".
وقال عبد الله ل�"االستقالل": "نثّمن محاوالت 
األش���قاء المصريي���ن إلتم���ام المصالحة"، 
مس���تدرًكا: "لكن ذلك ال يكف���ي دون تّوفر 
إرادة سياسية من حركة حماس، وكّفها عن 

المماطلة إلنهاء االنقسام".
وأضاف: "هم )حماس( من بدأوا باالنقسام 
ع���ام 2007، الذي أضّر بالجميع، وعليهم أن 

يتنازلوا عن هذا المخّطط بدون ثمن".

وأش���ار إلى اس���تعداد الحكوم���ة لتحمل 
مس���ؤولياتها كاملة في قطاع غزة؛ شريطة 

التمكين الشامل والكامل.
وتاب���ع: "ال ُيعقل أن يتحّمل الرئيس عباس 
مسؤوليات واحتياجات القطاع، تحت قيادة 

طرف آخر، فهذا غير منطقي".
وأّك���د على أن الس���لطة الفلس���طينية "لم 
تتوقف يوًما عن دعم ومس���اندة ش���عبنا 
ف���ي غزة، بمختلف القطاع���ات، مثل المياه 

واإلسكان وغيرها".
وأشار القيادي ب�"فتح" إلى أنه وعلى هامش 
القمة العربية ال� 29 بالسعودية، ُعقد لقاء 
مطّول بين رئيس  الس���لطة محمود عباس 
ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أّكد 
في���ه األول حرصه الجاّد والش���ديد إلنهاء 

حقبة االنقسام.
وع���ن إمكانية عقد لقاء ثنائي بين حركتي 
"فتح" و"حماس" بالقاهرة لبحث المصالحة، 
لف���ت إلى "أنه ليس في ج���دول أعمال وفد 

الحركة ذلك".
وقبي���ل مغادرته إلى العاصم���ة المصرية، 
نفى نائ���ب رئيس حركة "فتح" رئيس وفد 

الحركة للقاهرة محم���ود العالول، أن يكون 
هناك لقاء سيجمع وفد حركته وبوفد حركة 

"حماس" هناك.

َحلحلة الق�سايا
أم����ا نائب رئي����س تحرير صحيف����ة "األهرام" 
المصرية أش����رف أبو الهول، فعبر عن أمله في 
أن ُتفض����ي اللقاءات في القاهرة إلى ما وصفه 
ب� "حلحل����ة" القضايا العالق����ة، وتنفيذ اتفاق 

المصالحة.
وأض����اف أب����و اله����ول ل�"االس����تقالل":  »على 
األطراف الفلس����طينية كاّف����ة أن ُتدرك مدى 
صعوب����ة المرحل����ة وض����رورة إتم����ام الوحدة 

الفلسطينية اآلن«.
ورّجح أن يعم����ل الجانب المصري على ترتيب 
لقاء ثنائي بين "فتح" و"حماس"، بعد تهدئة 
المواق����ف بينهم����ا، الفت����ا إلى أن اس����تمرار 
االنقس����ام »ينم عن عدم إحساس الحركتين 

بالمسؤولية«.
ويرى مراقبون أن زيارة وفدي "حماس" و"فتح" 
إلى القاهرة، محاولة مصرية إلعطاء المصالحة 
فرصة جديدة، خصوًص����ا بعد تهديد رئيس 

السلطة باتخاذ إجراءات مالية وقانونية وإدارية 
جديدة ضد قطاع غزة. وتوعده حال عدم تسّلم 
السلطة القطاع بشكل كامل )الوزارات والدوائر 
واألمن والس���الح(، بأنه "لكل حادث حديث، وإذا 
رفضوا )حماس( لن نكون مسؤولين عما يجري 
هن���اك )في قطاع غزة(". ومن���ذ إبريل الماضي، 
تفرض الس���لطة إج���راءات عقابي���ة ضد قطاع 
غزة، تمثلت بتقليص كمي���ة الكهرباء الواردة 
له من جانب االحت���الل، وفرض خصومات على 
رواتب موظفي السلطة تتراوح ما بين 30 - 60 
%، وإحال���ة اآلالف منهم إلى التقاعد اإلجباري 
الُمبك���ر، إضافة إلى تقليص التحويالت الطبية 

للمرضى.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"  في 12 أكتوبر 
2017، اتفاق����ًا لتطبيق بن����ود المصالحة في 
القاه����رة برعاية مصرية، تم بموجبه تس����ليم 
حركة "حماس" ال����وزارات والهيئات والمعابر 
كاّفة في قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الوطني، 
وإعادة المئات من موظفي الس����لطة الُقدامى 
لوزاراتهم هناك، فيما بقيت مشكلتا "الجباية 
الداخلية" وموظفي حكومة حماس الس����ابقة، 

عقبتين كبيرتين أمام إتمام المصالحة.

عضو بـ"مركزية الشعبية": مشاركتنا بـ"الوطني" مرهونة باالستجابة لضوابطنا

ولف���ت إلى أن ه���ذه المتطلب���ات عبارة 
عن "ضوابط" تس���تهدف إعادة تقييم 
المسيرة السياسية، وكذلك إعادة اللحمة 
للشعب الفلس���طيني من خالل منظمة 
التحرير، بصفتها ممثال ش���رعيًا ووحيدًا 
للش���عب، ووج���وب أن تجتمع الفصائل 
والق���وى كاّفة تحت مظلتها، على قاعدة 
مجلس وطني توحيدي وُمنتخب، حيثما 
أمك���ن، والتوافق عل���ى المناطق التي ال 

يمكن إجراء االنتخابات فيها.
وعلمت "االستقالل" من مصادر موثوقة 
أن وفد "الش���عبية" إلى القاهرة برئاسة 
نائ���ب األمي���ن الع���ام أبو أحم���د فؤاد، 
سيبلغ وفد "فتح" هناك، موقف الجبهة 
الرس���مي، الرافض للمشاركة بالمجلس 

الوطني.
وأوض���ح عض���و "مركزية الش���عبية" أن 
المناقش���ات مع "فتح" تركزت على ملف 
المصالحة، ووحدة الموقف الفلسطيني؛ 
المحدقة  والمؤامرات  المخاطر  لمجابهة 
بالقضية الفلسطينية، خصوًصا قرارات 

اإلدارة األمريكية الرامية لتصفيتها.

وأشار إلى أن وفد الشعبية لم يناقش مع 
الوفد الفتحاوي ملف قطع مخصصاتها 
المتواصل منذ نحو ع���ام من الصندوق 

القومي لمنظمة التحرير.
وتابع: "هذه ليس���ت الم���رة األولى التي 
ُتقطع فيها مخصص���ات الجبهة، وعلى 
مدار س���نوات ماضية دفعت الش���عبية 
بالمواقف  أثماًن���ا؛ نتيج���ة تمس���كها 
المبدئي���ة الواضح���ة والثابت���ة، الت���ي 
الفلسطيني  ش���عبنا  لصالح  تستجيب 
ع���ادًة". وق���ال: "ل���ن نس���مح ألن يكون 
قطع المخّصصات ورق���ة البتزاز موقفنا 

السياسي".

اإجراءات مرفو�سة 
وعن اإلج���راءات العقابية المفروضة من 
جانب الس���لطة الفلسطينية على قطاع 
غ���زة، والتلويح بأخ���رى جدي���دة، جّدد 
المج���دالوي التأكيد على موقف الجبهة 

الشعبية الرافض لها.
واعتبر أن تواصلها سيكون عامال "مثبطًا" 
بحسب  الفلس���طيني،  الشعب  لعزيمة 

تعبيره، داعًيا السلطة إلى التصرف على 
قاعدة العكس من ذلك.

وأض���اف: "يجب على الرئي���س أبو مازن 
اتخاذ التدابير الكفيل���ة بتعزيز صمود 
الفلسطينيين بمعركتهم التحّررية من 
االحتالل، ولي���س اّتخاذ إجراءات عقابية 

تنال من صمود ووحدة الشعب".
ودعا الكل الفلسطيني بما في ذلك حركتا 
"حماس" و"فتح" في ظ���ل هذه المرحلة 
والحاس���مة"  ب�"الصعبة  وصفه���ا  التي 
إلى مغ���ادرة مرّبع االنقس���ام، واالرتقاء 
إلى مس���توى الجماهير الفلس���طينية 
المنتفض���ة بصدوره���ا العاري���ة ف���ي 

مواجهة االحتالل.

امل�سريات �ستتوا�سل 
وبّين أن التظاهرات الشعبية السلمّية في 
إطار "مسيرة العودة الُكبرى"، على الحدود 
الش���رقية لقط���اع غزة، تجّدد التمس���ك 
ب�"حق العودة" لالجئين الفلس���طينيين 
إل���ى مدنه���م وبلداتهم وقراه���م التي 
ُهّجروا منها قسًرا إّبان النكبة عام 1948.

وأّكد عل���ى أن هذه التظاه���رات تحمل 
رس���ائل للعدو الصهيوني أن الجماهير 
الزحف، ولن  الفلس���طينية س���ُتواصل 
يثنيها إره���اب االحتالل وكل محاوالته 
الرامية إلجهاض هذا الح���راك عن قرار 

العودة إلى فلسطين المحتلة.
ونّوه إل���ى أن ارتفاع وتيرة اس���تهداف 
وقتل االحتالل الُمتعّمد بأسلحة محرّمة 
دولًي���ا للمتظاهرين س���لمًيا من أطفال 
وشّبان ومسعفين وصحفيين دليل على 

أنه في مأزق حقيقي.
ومن���ذ 30 م���ارس الماض���ي، تتواصل 
تظاهرات مس���يرة العودة، إذ يش���ارك 
فيها عشرات آالف الفلسطينيين، ومن 
المق���رر أن تصل إل���ى ذروتها منتصف 
مايو/ أي���ار المقبل، الذي يصاف الذكرى 

ال� 70 للنكبة.
ومن���ذ ذلك التاري���خ، اسُتش���هد )33( 
فلس���طينّيا، وأصيب أكثر من )4200(، 
نتيجة اس���تهداف االحت���الل المتعّمد 
للمتظاهرين بالرصاص )الحي والمتفّجر( 

وغيرها من األسلحة المحرمة دولًيا. 

غزة/ قا�سم الأغا: 
لتحريــر  ال�سعبيــة  للجبهــة  املركزيــة  اللجنــة  ع�ســو  قــال 
فل�سطني ه�ســام املجدلوي اإن موقف جبهتــه امل�ساركة يف املجل�س 

الوطنــي من عدمه، مرهــون بال�ستجابة ل�سوابــط اجلبهة التي 
حّددتهــا �سابًقا. واأ�ســاف املجدلوي لـ"ال�ستقــال" اأن "اجلبهة 
اأعلنــت منــذ اأ�سابيع عــّدة موقفهــا الراف�س للم�ساركــة باملجل�س 

الوطنــي، وطرحــت املتطلبــات التــي تكفــل م�ساركتها فيــه، وهي 
تتعلق مبا هية املجل�س وكيفية ومكان انعقاده ومو�سوعات نقا�سه، 

وامل�ساركة فيه بحيث يكون بيتًا لل�سعب الفل�سطيني وُقواه".
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كيف تدس "إسرائيل" السم إليقاف مسيرات العودة؟

غزة / محمود عمر :
والعسكرية  السياس���ية  المستويات  تسود 
في دولة االحتالل حالة من الرعب من الزحف 
الفلس���طيني في مس���يرة العودة  الشعبي 
الكب���رى المتوقع خ���الل يوم 15 ماي���و/ أيار 
ال���ذي يصادف ذكرى النكبة الفلس���طينية، 
وس���ط مخاوف من خروج هذه المسيرات عن 
الس���يطرة، لذلك تحاول طرح مب���ادرات هنا 
وهن���اك وربطها بكس���ر الحص���ار عن قطاع 
غزة ف���ي محاول���ة لاللتفاف عل���ى المطالب 
الع���ودة  مس���يرة  وايق���اف  الفلس���طينية 
المس���تمرة منذ الثالثين من مارس الماضي، 
قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة واألراضي 

المحتلة عام 1948. 
وباإلضاف���ة إلى حال���ة الحرج التي س���ببتها 
مس���يرات العودة ل�"إسرائيل" على المستوى 
الدول���ي، فإن دول���ة االحت���الل متخوفة من 
اس���تمرار اس���تنفار جيش���ها على الشريط 
الح���دودي الذي يتس���بب بإره���اق الكوادر 
البش���رية، وتراجع الحال���ة المعنوية للجنود، 
وتدن���ي مس���توى االس���تعداد العس���كري 

للجيش.
وكان���ت القن���اة العبرية ال����13، قال���ت: "إن 
"إس���رائيل" قدم���ت عرض���ًا إل���ى المخابرات 
المصري���ة يقوم على أس���اس وقف التظاهر 
على الح���دود مع غزة، في مس���يرات العودة، 
مقابل فك الحصار عن القطاع، والبدء الفوري 

بمفاوضات تبادل األسرى".
وكان وف���د من المخابرات العامة المصرية زار 
قطاع غزة لعدة ساعات والتقى قيادة حماس، 
وتم اإلعالن عن قيام وف���د من الحركة بزيارة 
القاه���رة، في خطوة مفاجئ���ة أول من أمس. 
ونقلت صحيفة "الحي���اة اللندنية " أن حركة 
"حم���اس" رفضت عرضًا نقلت���ه مصر لوقف 
»مس���يرة العودة الكب���رى« ف���ي مقابل رفع 
الحصار اإلس���رائيلي كليًا عن قطاع غزة، وبدء 

مفاوضات لتبادل أسرى.
واستشهد 33 مواطنا وأصيب اآلالف في غزة 

خالل مش���اركتهم مس���يرة العودة السلمية 
المطالب���ة بعودة الالجئين ال���ي ديارهم عام 

.1984

لقاء القاهرة
مصدر مس���ؤول ف���ي حركة حم���اس رفض 
ذكر اس���مه، قال ل�"االس���تقالل": "إن موضوع 
مسيرات العودة سيكون جزءًا من محاور اللقاء 
بين قادة حماس والمسؤولين المصريين في 
القاهرة، إلى جانب ملف المصالحة الوطنية".

ورفض المص���در اإلفصاح ع���ن طبيعة هذه 
النقاش���ات والموقف المصري من مس���يرات 
الع���ودة، ولكنه ق���ال: "هذا األم���ر ال يزال من 
المبكر الحدي���ث عنه، لكون النقاش���ات في 
بدايته���ا، وربما يتطلب األم���ر أكثر من زيارة 
للقاهرة للوصول إلى موقف متفق عليه، ولكن 
أي موقف سيبرم في القاهرة يجب أن يحقق 

تطلعات شعبنا".

وشدد على أن مسيرات العودة تنادي بتنفيذ 
ح���ق ع���ودة الالجئي���ن الفلس���طينيين إلى 
أراضيهم المحتلة عام 1948، ولكسر الحصار 
المفروض على القطاع وتحسين ظروف الحياة 

المعيشية أمام الفلسطينيين.
ب�"االنفجار  العودة  المصدر مسيرات  ووصف 
الش���عبي"، وتاب���ع: "لطالم���ا حذرن���ا من هذا 
االنفجار الشعبي بسبب استمرار حالة الحصار 
منذ أكثر من 10 س���نوات، وتدني مستويات 
البطالة والفقر،  المعيشة وارتفاع مؤش���رات 
متس���ائال :" هل كانت "إس���رائيل" تتوقع أن 
يستمر الفلسطينيون بالصمت والتأقلم على 

الذل؟".
وأكد اس���تمرار مس���يرات العودة باعتبارها 
رد فعل ش���عبي على عدم تحسن أوضاعهم 
المعيش���ية رغم لجوء حماس للمصالحة مع 
حركة فتح التي لم تس���فر عن أي تحسن في 
ظروف حياتهم، وأضاف: "يجب إن تخش���ى 

إسرائيل من عدم توقف المسيرة عند حدود 
المس���يرات المتوقعة في 15 ماي���و القادم 
في ذكرى يوم النكبة، إذ إن هذه المس���يرات 

ستستمر طالما استمر الحصار على غزة".
ول���م يؤكد أو ينِف المص���در إن كان موضوع 
بدء مفاوضات صفقة التب���ادل مقابل إنهاء 
مسيرات العودة، مطروحًا على طاولة النقاش 
ف���ي القاهرة، ولكن���ه ق���ال: "موقف حماس 
معروف في هذا الملف، ال نقاش وال مفاوضات 
قبل اإلفراج عن محرري صفقة وفاء األحرار عام 
2011، فعندما تفرج "إسرائيل" عنهم يمكن 
وقته���ا الحديث عن ب���دء مفاوضات جديدة 
حول الجنود اإلس���رائيليين المأسورين لدى 

حماس حاليًا".

تقدمي تنازالت
المحل���ل السياس���ي الخبي���ر ف���ي الش���أن 
اإلس���رائيلي، إبراهي���م جابر، ي���رى أن حالة 

الح���رج التي تس���ببت بها مس���يرات العودة 
ل�"إسرائيل"، س���تجبرها على تقديم تنازالت 

لصالح قطاع غزة.
وق���ال جابر ل�"االس���تقالل": "رغ���م أن مطالب 
المتظاهرين والقائمين عل���ى التظاهرة هو 
تحقيق عودة الالجئين الفلس���طينيين إلى 
أراضيه���م المحتل���ة ع���ام 1948، إال أن هذا 
المطلب يمكن أن يقود لتحقيق مطالب أخرى 
طالما طالب الفلسطينيون بها مثل التخفيف 
من وطأة الحصار على القطاع وفتح معبر رفح".

وأوضح أن مطلب ع���ودة الالجئين هو مطلب 
وطني يقع حله ضم���ن قضايا الحل النهائي 
في مباحثات التسوية بين السلطة واالحتالل 
اإلسرائيلي وهذا ما يقتنع به المجتمع الدولي، 
مضيفًا: "الفلسطينيون يطالبون اليوم بتنفيذ 
القرار األممي المتعلق بعودة الالجئين، وهذا 
يمنح األس���رة الدولية وإسرائيل مؤشرًا على 
ضرورة التحرك للتخفي���ف من وطأة الحصار 
والتدهور المعيش���ي في القطاع لكونه أحد 

دوافع مطالبه الغزيين بحقوقهم الوطنية".
وبّين جابر أن التظاهرات هي رس���الة للعالم 
بالتدخل إلنقاذ قطاع غزة ووقف االنتهاكات 
اإلس���رائيلية بحقه، كما أنه���ا تضع حكومة 
نتنياه���و تحت اختب���ار جديد ف���ي كيفية 
التعامل م���ع هذه التظاهرة بأقل الخس���ائر 

الممكنة.
ولفت النظر إلى أن حكومة نتنياهو ستحاول 
االلتفاف على حقوق ومطالب الفلسطينيين 
بإعالنه���ا االس���تعداد للح���وار ف���ي ملفات 
فلسطينية حساسة مثل ملف صفقة تبادل 

األسرى، والتخفيف من الحصار.
وأكد جابر أن الخيار األمثل أمام الفلسطينيين 
لمواجهة محاولة االلتفاف اإلس���رائيلية على 
مطالبهم الش���رعية، يكون عبر مواصلة هذا 
الح���راك وتصعيده، وإبق���اء جيش االحتالل 
تحت وطأة االس���تنفار ألكب���ر قدر ممكن في 
ظل مخاوف من اجتياز فلسطينيين الحدود 

ووصولهم إلى مستوطنات غالف غزة. 

م�صدر بحما�س: امل�صريات جزء من حماور لقاء احلركة بامل�ص�ؤولني امل�صريني 

بعن�ان: "ف�ج الع�دة"

 الجهاد اإلسالمي تنظم حفال لتكريم حفظة القرآن 
الكريـم فـي مسجد ماجـد الحرازيـن

نظم���ت حركة الجه���اد االس���المي -منطقة 
النصر- وأسرة مسجد الشهيد ماجد الحرازين 
وجمعي���ة اقرأ الخيرية، مس���اء االثنين، حفال 
لتكري���م حفظة الق���رآن الكري���م وأجزاء منه 

وخريجي دورات األحكام.
وحضر الحفل الذي حمل عنوان: "فوج العودة" 
لفي���ف كري���م من أهال���ي الح���ي، وعدد من 
قيادات حركة الجهاد على رأس���هم الش���يخ 
خضر حبيب، ومس���ؤول اللجن���ة الدعوية في 
الحركة الش���يخ وليد حلس، ورئيس جمعية 

اقرأ الخيرية الشيخ عبد الفتاح حجاج.
ب���دوره، أك���د القيادي ف���ي حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي الش���يخ خضر حبيب أن ش���عبنا 
الفلسطيني يعيش أصعب مرحلة في تاريخ 
األمة اإلسالمية، كون أن المؤامرات تشتد على 

القضية على أكثر من صعيد.
الفلس���طيني  وقال حبيب: »إن ش���عبنا 
يعي���ش أصعب مرحلة ف���ي تاريخ األمة 
اإلس���المية، السيما ان معركتنا مع العدو 
اإلسرائيلي المدجج بالسالح والمدعوم من 
األنظمة العالمية االس���تعمارية )..( نحن 
نعيش المعركة التي تحدث عنها القرآن 
الكريم، وبشرنا الله عزوجل بالنصر فيها 
عندما قال تعالى: »َفِإَذا َج���اَء َوْعُد اآلِخَرِة 
ِلَيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما 

ُروا َما َعَلْوا َتْتِبيًرا«. ٍة َوِلُيَتبِّ َل َمرَّ َدَخُلوُه َأوَّ
وذك���ر حبيب أن من الصف���ات التي يجب أن 
يتمت���ع بها اإلنس���ان الُمس���لم حتى يكتب 
النص���ر على يديه تتمثل ف���ي ثالثة عناصر 
مس���توحاة من قوله تعالى :"ِعَب���اًدا َلَنا ُأوِلي 
َبْأٍس َشِديٍد" أي أن يكون اُلمسلم عبدًا موحدًا 
ملتزم���ًا بتعاليم الله، والثاني���ة أن يكون من 
"اولي باس ش���ديد" من خالل تس���لحه بكل 

مقومات القوة.
وشدد الشيخ حبيب على أن اإلنسان المسلم 
إذا ُبنَى بناًء صحيحًا على منهج القرآن الكريم، 

وسنة الحبيب محمد صلى الله وعليه وسلم، 
يصبح مؤه���اًل ألن يحمل األمان���ة العظيمة 
وينه���ض بقضيته، وينه���ض بأمته ويبني 

حضارته.
وذكر حبي���ب أن عنصر ت���الوة القرآن وتعلم 
احكام���ه عنصر مه���م في بناء الش���خصية 
المس���لمة الق���ادرة على مواجه���ة الخطوب 
الت���ي تح���دق بالقضي���ة واألمة، قائ���ال: "إن 
المقص���ود بالتالوة هي الت���الوة على صعيد 
اللفظ والمعنى واإلمع���ان والتدبر بآيات الله 
عزوجل والبحث عن القيم والمبادئ التي جاء 

بها الق���رآن الكريم الذي بنى ويبني القلوب 
والعقول".

 في الس���ياق، أكد الش���يخ بالل األشقر في 
 إطالق اسم »فوج 

َّ
كلمة أس���رة المس���جد أن

العودة« على االحتفال يحمل داللة وإش���ارة 
 العودة إلى ديارنا ومس���رى 

َّ
مهم���ة وهي أن

النب���ي صلى الل���ه وعليه وس���لم ال تكون إال 
بعودة حقيقية إلى كتاب الله عزوجل.

د األش���قر على أهمية تربي���ة األطفال  وش���دَّ
والشباب على موائد القرآن الكريم، لما للقرآن 
من أثٍر كبيٍر في حياة اإلنسان الُمسلم، كون أن 
القرآن هو المدرسة الربانية القادرة على غرس 
المبادئ الدينية واألخالق القويمة في نفوس 
األطفال. وذكر "أن أحد السلف قال علم ابنك 
القرآن، والقرآن سيعلمه كل شيء، علم ابنك 
 القرآن هو وجاء 

َّ
القرآن، والق���رآن يؤدبه، أي أن

للمسلم، فإن انحرف ولو قلياًل يرده القران إلى 
جادة الحق والصواب".

وحثَّ األش���قر أولياء األمور إلى جلب أبنائهم 
إلى رحاب المس���اجد وحلق���ات حفظ وتعلم 
القرآن الكريم، لما للمساجد من دور عظيم في 

بناء األمة واإلنسان المسلم.
وف���ي نهاية االحتفال كرم���ت حركة الجهاد 
اإلسالمي وأسرة مسجد ماجد الحرازين حفظة 

القرآن الكريم وأجزاء منه ودورات األحكام.

اإعالن خ�صوم �صادر عن حمكمة 
ال�صجاعية ال�صرعية

إلى المدعى عليه���ا / أمل رزق طلب قنديل  من 
غ���زة التفاح بجوار جامع االيبكي س����ابقا وحاليا 
ف����ي جمهورية مصر العربي����ة  ومجهولة محل 
االقام����ة فيه����ا يقتض����ي حض����ورك إلى هذه 
المحكمة ي����وم االربعاء  المواف����ق 2018/5/2م 
الساعة الثامنة  صباحا وذلك للنظر في القضية 
أساس 2018/291 وموضوعها قطع  نفقة زوجة 
للسفر والمرفوعة عليك من قبل المدعي محمد 
اسماعيل طلب حسن وان لم تحضري في الوقت 
المعين أو ترسلي وكيال عنك أو تبدي للمحكمة 
معذرة مش����روعة س����يجري بحقك المقتضى 
الشرعي  لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر 

في 2018/4/12م.

قا�صي حمكمة ال�صجاعية ال�صرعي
حممد م��صى كريزم

دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية

املجل�س الأعلى للق�صاء 
ال�صـرعي

حمكمة ال�صجاعية  ال�صرعية 
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أعلن أنا المواطنة / رسمية عبد الخالق سالم دبور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)947120846( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / سماح علي محمد شبير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800504284( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ابراهيم يحيى خليل ابو سليم 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)914277611( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / نور هيدايو جوهار ماسيران ابو جراد
عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)701040321( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / ختام ديب محمد القرعان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800316358( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمود عبد الفتاح رشيد اليازجي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800568214( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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وكانت الس���لطة الفلس���طينية قد عزت في بيان 
مقتضب أصدرته وزارة المالية عدم صرف رواتب 
موظفيها في المحافظ���ات الجنوبية ) قطاع غزة( 

حتى الوقت الحالي "ألسباب فنية".
وقالت صحيفة "الشرق األوسط" إن هناك مخطًطا 
إلحالة جميع موظفي الس���لطة الفلس���طينية في 
قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، وأن صرف رواتبهم 

المتأخرة مرتبط بإنجاز هذه الخطوة.
وتجاهل���ت حكومة الوفاق الوطني الفلس���طينية 
للمرة الثانية خالل اجتماعاتها األسبوعية منذ أزمة 
عدم صرف رواتب الموظفين التابعين للس���لطة 
الفلسطينية القضية تماًما، والتي لم يتم صرفها 

بحجة "خلل فني"، ولم تعلق عليها.

ق�ص�ص معاناة 
ويعتب���ر المدرس س���امي أبو الخي���ر أن المماطلة 
بصرف مس���تحقات الموظفي���ن ورواتبهم تحمل 
في ثناياها حكما باإلع���دام على كافة الموظفين 
التابعين للس���لطة، قائال :" السلطة باتت تسعى 

لالنتقام من قطاع غزة ككل وبكل من فيه ".
ويوضح أب���و الخير ل�" االس���تقالل"  أن البيوت 
بات���ت تخف���ي قص���ص معان���اة ال تتحملها 
الصدور« ، مضيف���ًا :" بعض زمالئي يضطرون 
للقدوم إلى العمل سيرَا على األقدام لمسافات 
طويلة لتوفير بضعة ش���واكل تسعفهم في 
إس���كات أبنائهم أو تحسبا لطارئ قاهر ، حيث 
ب���ات الموظف يفك���ر ألف مرة قب���ل أن يبتاع 
ساندويتش ويفكر بالبديل لتوفير كل شيكل 

 ."
وتاب���ع :" كاف���ة البقاالت أوقف���ت الديون وخاصة 
لموظفي الس���لطة ، فهل يتخيل أي قيادي كيف 
سيوفر موظف مستور طعاما ألبنائه في ظل عدم 
صرف الرواتب وعدم توفر أموال وتخوف أصحاب 

البقاالت من إدانة الموظف " .
ويؤك���د أن كرامة الموظف ه���ي الرصيد الوحيد 
المت���اح لديه وهي م���ا تجبره عل���ى تمالك زمام 
األمور وتسعفه إلخفاء آالمه وجوعه إن  لزم األمر ، 
مطالبا القيادات والفصائل الفلسطينية بالتدخل 

وإسعاف الموظفين وقطاع غزة .

حياة متوقفة 
فيما اضطر زميله في األزمة س���ليمان الحس���نات 
إلى إجالس ابنائه الجامعيين في المنزل ليتابعوا 
دروسهم عن بعد وبالتواصل مع زمالئهم ؛ في ظل 
عدم قدرته على توفير المبالغ المطلوبة ألقس���ام 
الرسوم الجامعية أو حتى ثمن المواصالت للوصول 

لمقاعدهم الجامعية .
ويقول الحس���اينة  ل� "االستقالل":" ابنتي تدرس 
في جامعة األزهر فيم���ا يدرس اثنان من اخوتها 
في جامعة فلس���طين وجميعهم اآلن في المنزل 
ولم يصلوا جامعاتهم منذ اش���تداد األزمة ، على 
الرغم من حرصي الشديد على اتمامهم مسيرتهم 
التعليمية وتحملي ضنك العيش طيلة س���نوات 

كي ال تمس حياتهم التعليمية بأي خلل ".
ويبين أنه يهرب من منزله لتالفي رؤية مش���هد 
أبنائ���ه في المنزل في ظل عدم قدرته على توفير 

أبس���ط حقوقهم ، مضيفا :" األمور تتخذ منحنى 
خطيرًا ومتهاويًا وكلنا نسير لمستقبل مخيف ".

�آثار كارثية
وأك���د المحلل االقتص���ادي عمر ش���عبان أن قرار 
السلطة الفلسطينية بعدم صرف رواتب موظفيها 
في قطاع غزة _ بغض النظر عن أسبابه _ ، يحمل 
تبعات كارثية على كافة األصعدة ومناحي الحياة 
وس���يتعدى الضرر االقتصادي ليطال النس���يج 

االجتماعي ومنظومة القيم االخالقية.
وبين ش���عبان ل�" االس���تقالل" أن رواتب موظفي 
الس���لطة تعتبر مصدر الدخل األهم لقطاع غزة ، 
مش���ددًا  على أن  الرواتب هي المحرك األس���اس 
للسيولة في قطاع غزة وهي محرك القوة الشرائية 
، فالموظف هو الزبون المتاح دائما لكافة المشاريع 
الصغيرة العاملة في القطاع والمس���اس بالرواتب 

يعني ارتباكًا بعمل المشاريع الصغيرة ككل".
وتوقع أن تشهد األيام القادمة تفجر العديد من 
األزمات وظهورها للس���طح بسبب عجز الموظفين 
عن توفير أبس���ط احتياجاته���م الضرورية وعدم 
تمكن فئة المستأجرين من دفع اإليجار الشهري 
وما س���يحمله من تبعات في ح���ال إقدام صاحب 

العقار على مطالبتهم بإخالء المنزل ".
وأوضح شعبان أن القطاع التعليمي في المدارس 
والس���يما الجامعي سيتأثر بشكل كبير من القرار 
وما س���يحمله من ع���دم قدرة العدي���د من الطلبة 
على اإليفاء بالرس���وم الجامعية أو تحمل تكاليف 

المواصالت للوصول لجامعاتهم .

غزة/ حممد مهدي:
موظفون يتغيبون عن �لعمل وطالب ال يتوجهون جلامعاتهم، 
جتار باتو� مالحقني من �ل�صرطة على خلفيه تر�كم �لديون 

عليهم، مو�طنون �أ�صبح �ل�صارع ينتظرهم لعدم قدرتهم  
على دفع �الإيجار، وبيوت خاوية من �لطعام و�ل�صر�ب، هذه 

�مل�صاهد باتت تخت�صر �حلالة �لعامة يف قطاع غزة �لتي 
تفاقمت ب�صكل كبري مع عدم �صرف �ل�صلطة �لفل�صطينية 

رو�تب  ملوظفيها يف قطاع غزة عن �صهر مار�ص �ملا�صي حتى 
هذه �للحظة، حيث �أ�صبحت �الأيام تدور بطيئة حمملة 

باأ�صناف �ملعاناة و�لقهر يف غزة.
وت�صبب عدم �صرف رو�تب موظفي �ل�صلطة بتاأثري مبا�صر 

وكارثي على �حلركة �القت�صادية يف قطاع غزة �ملنهك بفعل 
�حل�صار �ملفرو�ص عليه للعام �حلادي ع�صر على �لتو�يل، ما 

فاقم من ق�ص�ص �ملعاناة وفجر �أزمات جديدة ت�صاف ل�صجالت 
�الأزمات �ملكد�صة يف قطاع غزة .

غـزة .. ال حيـاة 
�صلل اقت�صادي 

الرابطة اإلسالمية 
تنظم سلسلة أنشطة 
وفعاليات بمدارس 

وجامعات القطاع

 5 إصابات بقصف مدفعي إسرائيلي شرقي خانيونس

غزة/ االستقالل:
نظمت الرابطة اإلس���المية اإلطار الطالبي لحركة الجهاد اإلس���المي ، سلس���لة 
انشطة وفعاليات في عدد من مدارس وجامعات قطاع غزة، بمناسبة يوم األسير 

الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من أبريل من كل عام.
وتنوعت األنش���طة والفعاليات بين اإلذاعات المدرس���ية واللقاءات التي تم من 
خاللها اس���تضافة أس���رى محررين للحديث عن معاناة األسرى داخل السجون 
وتعليق البوسترات  واالحتفاالت. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
الشيخ نافذ عزام في كلمته في مدرسة بئر السبع الثانوية في مدينة رفح، أن يوم 
االس���ير الفلسطيني هو يوم وطني ويجب العمل من أجل  إطالق سراح األسرى 
وتخفيف معاناتهم، بالتضامن معهم وحمل قضيتهم إلى كافة المستويات 
الدولي���ة والعربية. وأش���ار عزام،  إلى أن فصائل المقاومة  كافة س���تعمل بكل 
جهد من أجل تحريرهم من داخل س���جون االحت���الل الصهيوني، الفتا إلى  أن  
مس���يرات العودة التي انطلقت ستس���تمر من أجلهم ومن أجل دماء الشهداء 
والعودة إلى ارضنا وتحريرها من دنس االحتالل . وبدوره أكد القيادي في حركة 
الجهاد اإلس���المي أحمد المدلل، في كلمة القاها في مدرس���ة الشهيد الدكتور 
فتحي الش���قاقي  خالل مهرجان بعنوان » القدس قبلة جهادنا واالس���رى درع 
كرامتنا« أن االس���رى هم النبراس الذي  يني���ر لنا طريق الحرية واالنتصار. وقال 
المدلل: »األس���رى وفي يومهم كان الزما علينا أن نقف تحية اجالل واكبار لهم 
ولتضحياته���م الكبي���رة فقد بذلوا كل م���ا هو غاٍل وضح���وا بأعمارهم من أجل 
فلس���طين والقدس«  داعيا كافة الفصائل إلى أن تجعل قضية االس���رى على 
سلم أولياتها والعمل على اطالق سراحهم. ومن جانبه بين خليل منصور نائب 
الموج���ه العام للرابطة،  أن هذه األنش���طة والفعاليات تأتي تأكيدًا على أهمية 
قضية األسرى الفلسطينيين، موضحًا أن الرابطة اإلسالمية ستطلق العديد من 
االنش���طة في مخيمات العودة المتواجدة على حدود القطاع من اجل التضامن 
مع االس���رى. وأكد أن الرابطة اإلس���المية كانت وال زالت تتخذ من قضية األسرى 
ومناصرتهم قضي���ة مركزية ومهمة بالنس���بة لها وتحاول وبكافة الوس���ائل 
خدمتهم و إيصال صوتهم للجميع، داعيًا إلى زيادة االهتمام باألسرى والعمل 

على تفعيل قضيتهم وإيصالها إلى جميع المستويات.

غزة/ االستقالل:
اصيب خمسة شبان، أحدهم بإصابة خطيرة، فجر 
أمس األربعاء، بشظايا قذائف مدفعية االحتالل 
اإلس����رائيلي، المتمركزة على الشريط الحدودي 
شرق بلدة خزاعة، شرق مدينة خانيونس جنوب 

قطاع غزة.
وقال����ت وزارة الصح����ة، بأن مدفعي����ة االحتالل 
المتمركزة على الش����ريط الحدودي شرق خزاعة، 

أطلقت قذيفتين صوب مجموعة من المواطنين 
على مقربة من الس����ياج الفاصل شرق البلدة، ما 
أدى إلى إصابة خمس����ة منه����م، أحدهم جروحه 
المستش����فى  إلى  بالخطيرة، ونقل����وا  وصف����ت 

األوروبي للعالج.
وأفاد مراسلنا وشهود عيان ان طواقم اإلسعاف 
تعرض����ت إلط����الق نار خ����الل توجهه����ا إلنقاذ 
وإس����عاف الجرحى من مكان االس����تهداف، من 

قبل جنود االحتالل في أبراج المراقبة العسكرية 
الحدودية. وذكر موقع "0404" العبري أن "الجيش 
اإلسرائيلي هاجم بعدة قذائف مدفعية مرصًدا 
للمقاومة بزعم اقت����راب مجموعة من المواطنين 

من السياج الفاصل.
وف����ي وقت س����ابق من ي����وم الثالث����اء، قصفت 
المدفعية اإلس����رائيلية نقطة رص����د للمقاومة 

بمدينة غزة.

يف يوم الأ�صري الفل�صطيني
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ع الوجع 
معروف الطيب

القمة
لم أس����تحضر يومًا مدلول كلمة " قم����ة االنحطاط" 
في توصيف ش����يء ال يعجبني بقدر ما دلتني عليه 
اجتماعات القمة العربية. فالقمة في الوضع الطبيعي 
يصعد لها الناس ويبذلون الجهد للتسلق إليها كما 
تفعل كافة ش����عوب األرض، والدول التي نقش����ت 
فوق الجب����ال مكانًا لها تحت الش����مس.. أما العرب 
ِة فإنهم يحفرون في عمق  في جامع����ة الدول العربيَّ
الحضيض بحثًا عن القم����ة، وال يرعوون أن يصبحوا 
مهزلة ش����عوب األرض في أدائهم السياسي..حيث 
يتساوقون مع معايير االستعمار في الحق والباطل 
والصواب والخطأ. ويأتي تولي السعودية زمام الدول 
العربي����ة وتوجيهها باتجاهات أبع����د ما تكون عن 
مصلحة األمة والمصير العربي المش����ترك؛ ليضرب 
األم����ة في الصمي����م، فالرؤية اإلس����رائيلية للصراع 
باللغة العبرية، أصبحت تتحدث عنها ش����خصيات 
 حكام 

َّ
وقيادات س����عودية باللغ����ة العربية، ب����ل إن

الس����عودية يندفعون باتجاه تحقيق مطامع أمريكا 
وإس����رائيل في المنطقة برغبة مفرطة تفوق الرغبة 
ه����م ملكيوَن  الصهيوأمريكي����ة ذاته����ا بمعنى أنَّ
أكث����ر من الملك ذاِتِه، وفي ظ����ل هذه الفوضى يتم 
نا  قبول )إس����رائيل( كقطر عربي أصيل شقيق ولكنَّ
)زعالنين( م����ن بعض الرتوش الت����ي تمنع العالقة 
المتطابق����ة معه، ويتم توجيه جل االهتمام وتركيز 
أ  الضغط وحشد القدرات باتجاه إخضاع كل من يتجرَّ
على رفض وجود الكيان الصهيوني، بل إن تحطيم 
تحالف الممانعة – وأنا هنا أستنكف عن استخدام 
 المحور كلمة مشؤومة بالهزائم عبر 

َّ
كلمة "محور"، ألن

التاريخ، وتحال����ف الممانعة بدأ يبهر الدنيا بقدرته 
روا يومًا الخروج  على تحقيق االنتصار- فاألمريكان قرَّ
من المس����تنقع الس����وري في مدة قياسية قصيرة؛ 
هم ال يس����تطيعون تحقيق أي من  ألنهم أدركوا أنَّ
روا  العمل القذر، فتواقعوا )أصبح����وا واقعيين(، وقرَّ
الهروب، وهذا اس����تدعى الصراخ الس����عودي الذي 
ًا بالبقاء، واستعطافًا  م رشوة مستعجلة ورجاء حارَّ قدَّ
لتحقيق تغيير ما في الخارطة الجيوسياسية، ويبدو 
أن التاجر ترامب أعجبته طريقة االبتزاز الذاتي التي 
سفحتها السعودية أمامه، ومحمد بن سلمان تحديدًا 
للبقاء والمحاربة، وفي هذا الس����ياق جاءت مسرحية 
الكيميائي التي كان السيناريو واإلخراج فيها مبتذاًل 
كش����فت الصحافة األمريكية عورته، وُأسقط ذاتيًا؛ 
على األقل ألن المكان المستهدف وهو "دوما" أصبح 
في قبضة األسد وال داعي لتطويعه فكل المسلحين 
في الغوطة سواء في حرستا أو دوما أيقنوا أن ال بقاء 
لهم في هذه المناطق وال أفق أمامهم بعد سلس����ة 
الهزائم وانقطاع طرق اإلمداد، واكتش����اف العديد 
ه����م ال يزيد دورهم عن كونهم محرقة تمر  منهم أنَّ
على أكتافهم أمري����كا و)إس����رائيل(. يقينًا ال أدري 
التوقي����ت اللحظ����ي الذي امتلك فيه الس����عوديون 
هذا المس����توى من الهوان، صحيح أنهم في حرب 
تموز طلبوا رس����ميًا من الصهاينة إطالة أمد الحرب 
 المقاومة توشك على االنهيار، 

َّ
أس����بوعين أخرى؛ ألن

هم  أكثر ما يعجبني في السعوديين وعربان القمة أنَّ
عنيدون ويصرون على تحقيق الهدف بإزالة تحالف 
المقاوم����ة من الوجود، بكل الوس����ائل المتاحة وغير 
ُل إليهم اإلحباط،  المباحة على حدٍّ س����واء، وال يتسلَّ
وهم مس����تمرون حت����ى الموت كما أعل����ن محمد بن 
س����لمان في لقائه الش����هير الذي أعطى الش����عب 
اليه����ودي الحق ف����ي الحياة في دولة. وهو يس����بي 
 

َّ
الحياة من أعناق أطف����ال اليمن. المضحك كثيرًا أن
تأتي القم����ة العربية؛ لتدين النظام الس����وري على 
اس����تخدام الكيماوي بينما النظام السعودي يذبح 
 القلب العربي ش����قان 

َّ
اليمن من الوريد للوريد، وكأن

ملئ بالرحمة والعطف )يا ويلي( على أطفال سورية، 
وشق من حديٍد ال يستشعر شيئًا يجري في اليمن، 
ومن الطبيعي أن يحافظ العرب����ان على ورقة التوت 
هم لم  فتذكر القمة فلس����طين على استحياء، ولكنَّ
يتذكروا إدانة الصهاينة بقتله����م بدم بارد أطفال 
غزة، ولم نرهم يس����تنفرون ويرشون ويستعطفون 
طائرات وأساطيل الدول الكبرى على ضرب تل أبيب 

كما فعلوا تجاه دمشق.

اإعالن �شادر عن جمعية بيت امل�شتقبلاإعالن �شادر عن جمعية ملتقى �شباب بال حدود

يعلن مجلس ادارة جمعية ملتقى شباب بال حدودعن عقد االجتماع العادى 
للجمعية العمومية للعام  2018 وذلك يوم الخميس الموافق 2018/5/10 
الساعة 11:00 في مقر الجمعية الكائن  وذلك لمناقشة )جدول االعمال (

وانتخ���اب مجلس إدارة جدي���د للجمعية بعد اس���تكمال اآلتى في مقر 
الجمعية الرئيس في أوقات الدوام الرسمى 

- استمرار فتح باب االنتساب وتس���ديد االشتركات للجمعية العمومية 
لعام 2018 وذلك حتى تاريخ : 2018/4/25 .

- فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة 3 ايام من تاريخ 
2018/4/28  الى تاريخ 2018/4/30 .

- فتح ب���اب االعتراض على المرش���حين وذل���ك لمدة 3 اي���ام من تاريخ 
2018/5/1 وحتى تاريخ 2018/5/3 .

- الرد على االعتراضات 2018/5/5  وانتهاء فترة االنس���حاب من الترشيح 
بتاريخ 2018/5/1 .

مع فائق االحرتام والتقدير
جمل�س اإدارة اجلمعية 

يعلن مجلس ادارة جمعية بيت المس���تقبل عن عق���د االجتماع العادى 
للجمعية العمومية للعام  2018 وذلك يوم االربعاء الموافق 2018/5/9 الساعة 

11:00 في مقر الجمعية الكائن في خزاعة  وذلك لمناقشة )جدول االعمال (
وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد اس���تكمال اآلتى في مقر الجمعية 

الرئيس في أوقات الدوام الرسمى من الساعة  8 صباحا:  الى الساعة :1 ظهرا
- استمرار فتح باب االنتساب وتس���ديد االشتركات للجمعية العمومية 

لعام 2018 وذلك حتى تاريخ : 2018/4/25 .
- فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة 3 ايام من تاريخ 

2018/4/28  الى تاريخ 2018/4/30 .
- فتح ب���اب االعتراض على المرش���حين وذل���ك لمدة 3 اي���ام من تاريخ 

2018/5/1 وحتى تاريخ 2018/5/3 .
- الرد على االعتراضات 2018/5/5  وانتهاء فترة االنس���حاب من الترشيح 

بتاريخ 2018/5/1 .

مع فائق االحرتام والتقدير
جمل�س اإدارة اجلمعية 

"الطائـرات الورقـية".. تشعل نـار "إسرائيـل" 
مقاومة من نوع اآخر!

غزة / سماح المبحوح : 
باتت الطائرات الورقية المزودة بزجاجات 
حارق���ة )المولوت���وف( كابوس���ًا يزع���ج 
المس���توطنين المتواجدي���ن في غالف 
غزة، بعد اعتمادها كسالح جديد من قبل 
الشباب المشاركين في خيام العودة على 

حدود القطاع.
ف���ي المقابل بات���ت الطائ���رات الورقية 
وسيلة تشعل روح الحماسة والعودة في 
نفوس الفلسطينيين من خالل تأثيرها 
الكبير ومس���اهمتها في تكبد االحتالل 
خس���ائر اقتصادي���ة كبي���رة ، فضال عن 
اس���تنزافها لقدرات االحتالل على طول 
الحدود الفاصلة بين قطاع غزة واألراضي 

المحتلة عام 1948.   
إطالق الطائرات الورقي���ة المزينة بألوان 
العلم الفلسطيني و المحملة بالزجاجات 
الحارق���ة، تكرر عدة م���رات خالل أقل من 
أسبوعين صوب األراضي المحتلة، وأصبح 
الخيار الجديد الذي تسلح به المتظاهرون 
الس���لميون بعد انطالق مسيرات العودة 
ف���ي الثالثين من الش���هر الماضي، ضد 
الترسانة العس���كرية التي يتحصن بها 
جنود االحتالل االس���رائيلي المتمركزون 
على الحدود الش���رقية.  وذكرت صحيفة 
أن  اإلس���رائيلية،  احرونوت”  “يديعوت 
الح���دث تكرر على م���دار األيام الماضية  
، حيث يق���وم المتظاه���رون بربط مادة 
مش���تعلة ووصلها مع طائرة ورقية عادة 
ما يوضع عليها علم فلسطين، ويقومون 
بإيصاله���ا إلى داخ���ل األراضي المحتلة 
وينجحون بإش���عال الن���ار باألحراش عبر 
ه���ذه الطائ���رات. وبحس���ب الصحيفة، 

فان جي���ش االحتالل يتاب���ع بدقة هذه 
الظاهرة الجديدة التي ابتدعها الش���بان 
وتزداد يوًما بعد يوم، مشيرة إلى أن هذا 
األس���لوب يكّلف الكثير من ناحية األمن 
واستنزاف طواقم الدفاع المدني، كما أن 
حراس األمن ومزارعي مستوطنات غالف 
غزة قد تلقوا أوامَر م���ن جيش االحتالل، 
اليقظة واالنتباه واستدعاء فرق  بضرورة 

اإلطفاء على الفور.
وتحول���ت الطائرات الورقي���ة من العاب 
لألطفال في قطاع غزة إلى وسيلة مقاومة 
تكبد االحتالل خس���ائر كبيرة، حيث بات 
يعكف على عملها مجموعة من الش���بان 
داخ���ل مخيمات العودة المنتش���رة على 

طول حدود قطاع غزة.

ميدان للمقاومة 
فعلى بعد أمتار قليلة من الحدود ش���رق 
مخيم جباليا شمال القطاع، يجهز الشاب 
محمد س���عيد )اس���م مس���تعار( الورق 
وأعوادًا من الخش���ب والخيوط، باإلضافة 
إلى عدد من الزجاجات ومياه النار الحارقة 
والقصدي���ر، اس���تعدادًا لصناعة طائرة 
ورقية مزودة بزجاجة " مولوتوف حارقة". 

و بعد مرور أقل من س���اعة تمكن سعيد 
من أخذ اس���تراحة بع���د تجهيز عدد من 
الطائ���رات الورقية والزجاج���ات الحارقة، 
ليب���دأ بتجهي���ز أعداد أخ���رى لمجموعة 
شباب يصطفون، ليحصل كل منهم على 

واحدة. 
وعن الهدف من صناعة الطائرات الورقية 
والزجاجات الحارقة، أوضح س���عيد خالل 
انشغاله بصناعة احداها، أنه يسعى ألن 

يعبر عن تضامنه ومشاركته بالمسيرات 
أسوة بغيره من الشباب المشاركين.

وبين أن العديد من الشباب المتواجدين 
بالمس���يرات على الحدود الش���رقية، عبر 
كل منهم عن تضامنه الس���تعادة أرضه 
المحتل���ة س���واء من خ���الل رف���ع العلم 
الفلس���طيني، أو حرق إطارات المركبات " 
الكاوشوك" ، أو تجهيز الطائرات الورقية 
المحمل���ة بالزجاجات الحارقة وارس���الها 
على المناط���ق الزراعية  واالحراش داخل 

السياج الفاصل مع االحتالل. 
وأش���ار إل���ى أن القاء الطائ���رات الورقية 
المحملة بالزجاجات الحارقة على األراضي 
احدى  المس���توطنون،  يحتله���ا  الت���ي 
الوس���ائل الت���ي من الممك���ن أن تجعل 
المس���توطنين يهربون إلى عمق المدن 
الفلس���طينية المحتل���ة، وبالتالي تخلق 
فرص���ة للمتظاهري���ن الجتي���از الحدود 
والتق���دم نحو المس���توطنات المحيطة 

بالقطاع، تمهيدا لدخول باقي المدن.  

اإبداع جديد 
المحل���ل والكات���ب السياس���ي ابراهيم 
المدهون اعتبر أن الطائرات الورقية التي 
باتت تس���تخدم من قبل شباب مسيرات 
العودة في المناطق الحدودية لقطاع غزة، 
احدى الطرق االبداعية السلمية؛ للتعبير 
عن احتجاجهم وغضبهم من اس���تمرار 
لحقوق  االس���رائيلي  االحت���الل  انتهاك 
شعبهم الفلسطيني، خاصة حق العودة. 
و رأى المدهون ل�"االس���تقالل" أن الشباب 
الفلس���طيني اثبت لالحتالل االسرائيلي 
أنه قادر على تطوير أس���اليبه ووسائله؛ 

لالس���تمرار بنضاله ومقاومته للترس���انة 
العسكرية التي يستخدمها ضده، مشددا 
على أن روح الشباب التي تسرى بمسيرات 
العودة باندفاع غير موجه من أحد، يصعب 
احتواؤها إذا لم يتم االستجابة للمطالب 

الجماهيرية ،على رأسها حق العودة . 
وأشار إلى أن االحتالل االسرائيلي يعيش 
حالة قل���ق وتوت���ر بعد تط���ور القدرات 
تهديداته  فش���ل  وبعد  الفلس���طينية، 
المس���تمرة لش���باب مس���يرات العودة، 
الفتا إلى أن الش���باب يري���دون من خالل 
وس���ائلهم المتط���ورة، ايصال رس���ائل 
باالنتهاكات  و  الفلسطينية،  بالمضامين 
المس���تمرة من قبل  االحتالل االسرائيلي 

لجميع االتفاقيات والمواثيق الدولية.
ون���وه إل���ى أن اله���دف م���ن الطائرات 
الورقية تحري���ك المياه الراك���دة وإعادة 
االعتبار للقضية الفلسطينية،، مؤكدا أن 
مس���يرات العودة جددت اشتعال الروح 
الفلس���طينية التي بدأت بحالة االلتحام 
واالحتشاد بأعداد كبيرة وتزداد يوما بعد 

اآلخر.
وأوض���ح  المحلل المدهون أن مس���يرات 
االحت���الل  وحش���ية  كش���فت  الع���ودة 
متظاهرين  مجموعات  أمام  االس���رائيلي 
س���لميين، ال يري���دون س���وى الحصول 
على أدنى حقوقهم،  كما كش���فت حالة 
االبداع لدى الش���عب الفلسطيني، التي 
باتت تس���تنزف قوة االحت���الل، مبينا أن 
االحتالل سيقف عاجزًا أمام ابداع الشباب، 
ويدرك أن الترس���انة العسكرية لن تمنع 
طفال صغيرًا مس���تعدًا أن يطور من ادائه 
والوقوف ضد أساليبه ووسائله القتالية. 
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"2018 بـ  �سي�ستمر  الأرباح  "حتقيق 

"الوطنية موبايل": قاعدتنا توسعت إلى مليون مشترك بالضفة وغزة

بدء العمل بإنشاء المنطقة الصناعية برفح

اللجنة القانونية لمسيرة العودة تستنكر 
عقوبات االحتالل على شركات نقل بغزة

رام الله/ االستقالل
"الوطنية  التنفيذي لش���ركة  الرئيس  قال 
موباي���ل" ضرغ���ام مرع���ي إن ع���ام 2018 
سيشهد استمرار تحقيق األرباح، خصوًصا 
على صعيد "التشغيلية" منها، مشيًرا إلى 
أن تحقي���ق األرباح الممتازة والمس���تدامة 

سيبدأ خالل العام 2019.
وخ���الل حديث���ه ف���ي برنام���ج "المجل���ة 
ال���ذي يبث عب���ر تلفزيون  االقتصادي���ة" 
فلسطين، أوضح مرعي أن األرباح التشغيلية 
التي حققتها الش���ركة خالل 2017 بقيمة 
حوالي 19 مليون دوالر رغم كاّفة المعيقات 
التي من أهمها منع س���لطات االحتالل من 
دخول الوطنية موبايل إلى قطاع غزة حتى 
نهاي���ة العام الماض���ي تدّلل عل���ى األداء 

التشغيلي المرتفع للشركة.
وأض���اف أن مصاريف كبيرة ت���م إنفاقها 
مع بدء عمل الش���ركة في القطاع، وانطالق 
خدمات الجي���ل الثالث بالضف���ة الغربية، 
موّزع���ة بي���ن تش���غيلية ودعاي���ة وإعالن 
تعوي���ض  أن  أّك���د  لكن���ه  واس���تهالك؛ 
المصاريف وتحقيق األرباح س���يبدأ خالل 
العام الحالي وسيش���هد تحس���ًنا واضًحا 

العام القادم.
وأوضح أن الشركة أنفقت حوالي 90 مليون 

دوالر لبناء ش���بكَتْين، األولى في قطاع غزة 
بقيمة 40 مليون دوالر، والثانية في الضفة 
لتمويل خدمات الجيل الثالث بقيمة حوالي 

40 - 50 مليون دوالر.
وتابع أن "الوطنية" ولتغطية بناء الشبكَتْين 
خالل فترة وجيزة اضطرت إلى الحصول على 
تمويل من خالل األرباح التشغيلية للشركة 
واالقت���راض من المص���ارف ورفع رأس مال 
الشركة. وعن أعمال الشركة في قطاع غزة، 

قال إن هناك إقبااًل م���ن المواطنين، حيث 
توس���عت القاعدة إلى مليون مشترك في 

الضفة وغزة.
أما عن خدمات الجي���ل الثالث في الضفة، 
أوض���ح "مرعي" أن الش���ركة نافس���ت في 
أس���عارها وعملت في أحدث نسخة للجيل 

الثالث.
وأّكد أن االحتمالية لمزيد من االنخفاض في 
األسعار ال تزال قائمة، وأن إقبال المشتركين 

على الجيل الثالث فاق التوقعات.
وبّين أن تخفيض األسعار يعتمد على مدى 
تقلي���ل العقبات المفروض���ة من االحتالل، 
والمتعلقة بحجم الترددات، إضافة إلى عمل 
وزارة االتص���االت وتكنولوجي���ا المعلومات 
بخفض ما يس���مى ب�"الرب���ط البيني"، وهي 
تكاليف تدفعها الشركة عن المشتركين 
لتغطي���ة مصاري���ف االتصال من ش���بكة 

الوطنية إلى أخرى والعكس.
وأش���ار إلى خطورة المنافسة غير الشرعية 
م���ن الش���ركات اإلس���رائيلية، مؤك���ًدا أن 
"أوريدو" مستمرة في االستثمار ب�"الوطنية 

موبايل" وفي فلسطين.
وأوض���ح أن كون "الوطني���ة موبايل" تعمل 
ضمن الشركة العالمية "أوريدو"؛ فإن ذلك 
والمعرفة  بالخب���رات  األفضلي���ة  يعطيها 
والعالقات الواسعة والتكنولوجيا الحديثة.

وبشأن المس���اهمات االجتماعية للشركة، 
ق���ال مرعي إن أكبر رعايتي���ن تأتيان بدعم 
من ش���ركة "أوري���دو" تنصبان ف���ي دوري 
المحترفين ف���ي الضفة والممتاز في قطاع 
غ���زة، بقيم���ة 1.5 ملي���ون دوالر، والثانية 
رعاي���ة لجنة إعم���ار الخليل إلحي���اء البلدة 
القديمة بواقع 1.8 مليون دوالر، إضافة إلى 

مساهمات في مجاالت ثقافية وتربوية.

دفعة مالية لموظفي 
غزة  اليوم الخميس

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة المالية في غزة الثالثاء عن صرف دفعة 

ا من اليوم الخميس. راتب فبراير 2018 بدًء
وأوضح���ت الوزارة عبر صفحتها على "فيس���بوك" أن 
دفعة الراتب س���تكون بواقع  % 40 بحد أدنى 1200 

شيكل.
وأش���ارت إلى أن الصرف س���يتم عبر بنكي الوطني 

واإلنتاج وفروع بنك البريد بنظام الفئات.
ول���م تصرف حكومة الوفاق أي دفعة مالية لموظفي 
غزة، البالغ عددهم نحو 45 ألًفا، رغم أن اتفاق القاهرة 
ينص عل���ى دفع الحكومة رواتبهم أثناء عمل اللجنة 

القانونية اإلدارية التي أنهت أعمالها.
وتصرف مالية غزة دفعات مالية بشكل شبه شهري 
للموظفين لتمكينهم من توفير جزء من مستلزمات 

حياتهم بنسبة 40% من رواتبهم.

"اإلسالمي الفلسطيني" يقر توزيع 12.3مليون $ على المساهمين
رام الله / االستقالل:

وافق���ت الجمعية العمومية للبنك اإلس���المي 
الفلس���طيني، االثني���ن، خالل اجتم���اع عادي 
عقدته برام الل���ه وغزة على توزيع أرباح نقدية 
على المس���اهمين بواق���ع 6.29 ماليين دوالر 
تشكل 8.5 % من رأس المال، وأسهم مجانية 
بواقع 6 ماليين سهم تشكل 7.25% من رأس 

المال، بالقيمة اإلسمية دوالر واحد للسهم.
وبرسملة 6 ماليين دوالر من األرباح، يرتفع رأس 
م���ال البنك من 74 مليون دوالر إل���ى 80 مليوًنا، 
في إطار خّطة لرف���ع رأس المال إلى 100 مليون؛ 

تنفيًذا لقرار سابق للجمعية العمومية.
وحق���ق البنك صافي أرباح بع���د الضريبة بلغت 
حوال���ي 14.5 ملي���ون دوالر ع���ام 2017، بزيادة 

15.3% ع���ن العام الس���ابق.  وفي كلمته إلى 
المس���اهمين، قال رئيس مجلس اإلدارة ماهر 
المصري إن ع���ام 2017 ش���هد بداية تطبيق 
الخطة االس���تراتيجية للبنك لألع���وام 2017 
-2020، الت���ي تتمحور ح���ول تطوير وتحديث 
البنك وتقديم خدمات مصرفية إسالمية، تلبي 
االحتياج���ات المعاصرة بمس���توى متميز، مع 

تحصين البنك وحمايته بتعزيز بيئة الرقابة.
وأضاف المص���ري "كانت نتائج البنك خالل عام 
2017 متوافق���ة مع ما تم اعتم���اده في الخطة 
االستراتيجية، لتؤكد أهمية التخطيط الدقيق، 
المبني على أسس مهنية وعلمية، وكذلك على 
إمكانية تحقيق األهداف الموضوعة حتى نهاية 
عام 2020". وانتخبت الجمعية العمومية مجلًسا 

جديًدا ل���إدارة من 11 عضًوا، منه���م 6 أعضاء 
يمثلون الشركة الوطنية اإلسالمية لالستثمار.

وكانت الش���ركة، وهي تحالف مستثمرين 
يقوده���م البنك الوطني، اس���تحوذت قبل 
أس���بوعين على حصة تزي���د عن 45 % من 
أس���هم البنك في صفقة بلغ���ت قيمتها 

حوالي 74 مليون دوالر.

رفح/ االستقالل:
باش����رت طواقم وحدة المش����اريع التابعة ل����وزارة الحكم 
المحلي بالتعاون مع بلدية رفح جنوب قطاع غزة بالعمل 
في مشروع إنش����اء منطقة صناعية حرفية، بتمويل من 
دولة الكويت عبر المنحة الكويتية بقيمة مليوني دوالر 

أمريكي.
وأوضح رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان أن المشروع 
المقام ش����مال مدين����ة رفح يهدف إل����ى تعزيز الحركة 
الصناعية وخلق فرص عمل للقطاعات الشابة والمهنيين، 
في ظل الظروف االقتصادية االستثنائية التي تعصف 

بقطاع غزة بفعل اشتداد حلقات الحصار.
وبين أبو رضوان أن المش����روع يتضمن أعمال التس����وية 
وتجهيز شبكة البنية التحتية للصرف الصحي والكهرباء 
ومياه وشبكة إنارة على كامل مساحة المنطقة الصناعية 
التي تصل إل����ى 100 دونم. وأك����د أن البلدية تضع في 
مخططاتها المستقبلية تصورا لتوسيع وتطوير المنطقة 
الصناعية، بحيث يضاف إليها معارض ومرافق تطويرية، 
موضًحا أن البلدية س����تحرص عل����ى توفير عوامل األمان 
ومستلزمات العمل األساس����ية ألصحاب الورش العاملة 

في المنطقة الصناعية لتسهيل عملها.

غزة / االستقالل:
استنكرت اللجنة القانونية للهيئة العليا لمسيرات العودة 
وكس���ر الحصار الثالثاء، فرض قوات االحتالل اإلسرائيلي 
عقوبات على عدد من شركات النقل في قطاع غزة، مطالبًة 
الجهات الدولية بممارسة المزيد من الضغوط على قوات 

احتالل لضمان وقف سلسلة إجراءاتها غير القانونية.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن هذا اإلعالن "يقدم دليال 
إضافيًا، على المخطط اإلسرائيلي الممنهج الذي بدأ بقتل 
واستباحة دماء المتظاهرين السلميين، وتتواصل فصوله 
بش���كل جديد من العقوبات الجماعي���ة التي تتنافى مع 

مبادئ القانون الدولي".
وأضافت "هي محاولة من دولة االحتالل لتزييف الحقائق، 
وايهام العالم بأن إجراءاتها بحق المتظاهرين والنشطاء 
وأصحاب ش���ركات النقل، لكونهم يتلقون دعمًا ماليًا من 
حركة حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية، وهو ما 

يتنافى بالمطلق مع حقيقة أن التظاهرات سلمية".

وأكدت اللجنة القانونية أن الحراك الش���عبي، نتاج لرغبة 
شعبية فلسطينية، دعمها بالمواقف األحزاب والحركات 
الفلس���طينية، خاص���ة في ضوء ضعف وع���دم قدرة كل 

الوسائل األخرى إلحقاق حق هؤالء الالجئين في العودة.
وأوضح���ت أن���ه يش���ارك ف���ي المظاه���رات المواطنون 
الفلسطينيون وكل مكونات المجتمع المحلي الفلسطيني 
بشكل طوعي، فال أحد يستطيع أو يمارس أي نوع من أنواع 

الضغط عليهم.
وطالبت الجه���ات الدولية ومؤسس���ات المجتمع الدولي 
بممارسة المزيد من الضغوط على قوات احتالل اإلسرائيلي 
لضمان وقف سلس���لة إجراءاتها غير القانونية والجائرة 

بحق المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وفرضت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي االثنين، عقوبات 
على أصحاب 14 شركة نقل في قطاع غزة، بسبب نقلهم 
المشاركين بمسيرة العودة للمناطق الشرقية قرب السياج 

الفاصل مع األراضي المحتلة عام 1948.
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"2018 بـ  �سي�ستمر  الأرباح  "حتقيق 

"الوطنية موبايل": قاعدتنا توسعت إلى مليون مشترك بالضفة وغزة

بدء العمل بإنشاء المنطقة الصناعية برفح

اللجنة القانونية لمسيرة العودة تستنكر 
عقوبات االحتالل على شركات نقل بغزة

رام الله/ االستقالل
"الوطنية  التنفيذي لش���ركة  الرئيس  قال 
موباي���ل" ضرغ���ام مرع���ي إن ع���ام 2018 
سيشهد استمرار تحقيق األرباح، خصوًصا 
على صعيد "التشغيلية" منها، مشيًرا إلى 
أن تحقي���ق األرباح الممتازة والمس���تدامة 

سيبدأ خالل العام 2019.
وخ���الل حديث���ه ف���ي برنام���ج "المجل���ة 
ال���ذي يبث عب���ر تلفزيون  االقتصادي���ة" 
فلسطين، أوضح مرعي أن األرباح التشغيلية 
التي حققتها الش���ركة خالل 2017 بقيمة 
حوالي 19 مليون دوالر رغم كاّفة المعيقات 
التي من أهمها منع س���لطات االحتالل من 
دخول الوطنية موبايل إلى قطاع غزة حتى 
نهاي���ة العام الماض���ي تدّلل عل���ى األداء 

التشغيلي المرتفع للشركة.
وأض���اف أن مصاريف كبيرة ت���م إنفاقها 
مع بدء عمل الش���ركة في القطاع، وانطالق 
خدمات الجي���ل الثالث بالضف���ة الغربية، 
موّزع���ة بي���ن تش���غيلية ودعاي���ة وإعالن 
تعوي���ض  أن  أّك���د  لكن���ه  واس���تهالك؛ 
المصاريف وتحقيق األرباح س���يبدأ خالل 
العام الحالي وسيش���هد تحس���ًنا واضًحا 

العام القادم.
وأوضح أن الشركة أنفقت حوالي 90 مليون 

دوالر لبناء ش���بكَتْين، األولى في قطاع غزة 
بقيمة 40 مليون دوالر، والثانية في الضفة 
لتمويل خدمات الجيل الثالث بقيمة حوالي 

40 - 50 مليون دوالر.
وتابع أن "الوطنية" ولتغطية بناء الشبكَتْين 
خالل فترة وجيزة اضطرت إلى الحصول على 
تمويل من خالل األرباح التشغيلية للشركة 
واالقت���راض من المص���ارف ورفع رأس مال 
الشركة. وعن أعمال الشركة في قطاع غزة، 

قال إن هناك إقبااًل م���ن المواطنين، حيث 
توس���عت القاعدة إلى مليون مشترك في 

الضفة وغزة.
أما عن خدمات الجي���ل الثالث في الضفة، 
أوض���ح "مرعي" أن الش���ركة نافس���ت في 
أس���عارها وعملت في أحدث نسخة للجيل 

الثالث.
وأّكد أن االحتمالية لمزيد من االنخفاض في 
األسعار ال تزال قائمة، وأن إقبال المشتركين 

على الجيل الثالث فاق التوقعات.
وبّين أن تخفيض األسعار يعتمد على مدى 
تقلي���ل العقبات المفروض���ة من االحتالل، 
والمتعلقة بحجم الترددات، إضافة إلى عمل 
وزارة االتص���االت وتكنولوجي���ا المعلومات 
بخفض ما يس���مى ب�"الرب���ط البيني"، وهي 
تكاليف تدفعها الشركة عن المشتركين 
لتغطي���ة مصاري���ف االتصال من ش���بكة 

الوطنية إلى أخرى والعكس.
وأش���ار إلى خطورة المنافسة غير الشرعية 
م���ن الش���ركات اإلس���رائيلية، مؤك���ًدا أن 
"أوريدو" مستمرة في االستثمار ب�"الوطنية 

موبايل" وفي فلسطين.
وأوض���ح أن كون "الوطني���ة موبايل" تعمل 
ضمن الشركة العالمية "أوريدو"؛ فإن ذلك 
والمعرفة  بالخب���رات  األفضلي���ة  يعطيها 
والعالقات الواسعة والتكنولوجيا الحديثة.

وبشأن المس���اهمات االجتماعية للشركة، 
ق���ال مرعي إن أكبر رعايتي���ن تأتيان بدعم 
من ش���ركة "أوري���دو" تنصبان ف���ي دوري 
المحترفين ف���ي الضفة والممتاز في قطاع 
غ���زة، بقيم���ة 1.5 ملي���ون دوالر، والثانية 
رعاي���ة لجنة إعم���ار الخليل إلحي���اء البلدة 
القديمة بواقع 1.8 مليون دوالر، إضافة إلى 

مساهمات في مجاالت ثقافية وتربوية.

دفعة مالية لموظفي 
غزة  اليوم الخميس

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة المالية في غزة الثالثاء عن صرف دفعة 

ا من اليوم الخميس. راتب فبراير 2018 بدًء
وأوضح���ت الوزارة عبر صفحتها على "فيس���بوك" أن 
دفعة الراتب س���تكون بواقع  % 40 بحد أدنى 1200 

شيكل.
وأش���ارت إلى أن الصرف س���يتم عبر بنكي الوطني 

واإلنتاج وفروع بنك البريد بنظام الفئات.
ول���م تصرف حكومة الوفاق أي دفعة مالية لموظفي 
غزة، البالغ عددهم نحو 45 ألًفا، رغم أن اتفاق القاهرة 
ينص عل���ى دفع الحكومة رواتبهم أثناء عمل اللجنة 

القانونية اإلدارية التي أنهت أعمالها.
وتصرف مالية غزة دفعات مالية بشكل شبه شهري 
للموظفين لتمكينهم من توفير جزء من مستلزمات 

حياتهم بنسبة 40% من رواتبهم.

"اإلسالمي الفلسطيني" يقر توزيع 12.3مليون $ على المساهمين
رام الله / االستقالل:

وافق���ت الجمعية العمومية للبنك اإلس���المي 
الفلس���طيني، االثني���ن، خالل اجتم���اع عادي 
عقدته برام الل���ه وغزة على توزيع أرباح نقدية 
على المس���اهمين بواق���ع 6.29 ماليين دوالر 
تشكل 8.5 % من رأس المال، وأسهم مجانية 
بواقع 6 ماليين سهم تشكل 7.25% من رأس 

المال، بالقيمة اإلسمية دوالر واحد للسهم.
وبرسملة 6 ماليين دوالر من األرباح، يرتفع رأس 
م���ال البنك من 74 مليون دوالر إل���ى 80 مليوًنا، 
في إطار خّطة لرف���ع رأس المال إلى 100 مليون؛ 

تنفيًذا لقرار سابق للجمعية العمومية.
وحق���ق البنك صافي أرباح بع���د الضريبة بلغت 
حوال���ي 14.5 ملي���ون دوالر ع���ام 2017، بزيادة 

15.3% ع���ن العام الس���ابق.  وفي كلمته إلى 
المس���اهمين، قال رئيس مجلس اإلدارة ماهر 
المصري إن ع���ام 2017 ش���هد بداية تطبيق 
الخطة االس���تراتيجية للبنك لألع���وام 2017 
-2020، الت���ي تتمحور ح���ول تطوير وتحديث 
البنك وتقديم خدمات مصرفية إسالمية، تلبي 
االحتياج���ات المعاصرة بمس���توى متميز، مع 

تحصين البنك وحمايته بتعزيز بيئة الرقابة.
وأضاف المص���ري "كانت نتائج البنك خالل عام 
2017 متوافق���ة مع ما تم اعتم���اده في الخطة 
االستراتيجية، لتؤكد أهمية التخطيط الدقيق، 
المبني على أسس مهنية وعلمية، وكذلك على 
إمكانية تحقيق األهداف الموضوعة حتى نهاية 
عام 2020". وانتخبت الجمعية العمومية مجلًسا 

جديًدا ل���إدارة من 11 عضًوا، منه���م 6 أعضاء 
يمثلون الشركة الوطنية اإلسالمية لالستثمار.

وكانت الش���ركة، وهي تحالف مستثمرين 
يقوده���م البنك الوطني، اس���تحوذت قبل 
أس���بوعين على حصة تزي���د عن 45 % من 
أس���هم البنك في صفقة بلغ���ت قيمتها 

حوالي 74 مليون دوالر.

رفح/ االستقالل:
باش����رت طواقم وحدة المش����اريع التابعة ل����وزارة الحكم 
المحلي بالتعاون مع بلدية رفح جنوب قطاع غزة بالعمل 
في مشروع إنش����اء منطقة صناعية حرفية، بتمويل من 
دولة الكويت عبر المنحة الكويتية بقيمة مليوني دوالر 

أمريكي.
وأوضح رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان أن المشروع 
المقام ش����مال مدين����ة رفح يهدف إل����ى تعزيز الحركة 
الصناعية وخلق فرص عمل للقطاعات الشابة والمهنيين، 
في ظل الظروف االقتصادية االستثنائية التي تعصف 

بقطاع غزة بفعل اشتداد حلقات الحصار.
وبين أبو رضوان أن المش����روع يتضمن أعمال التس����وية 
وتجهيز شبكة البنية التحتية للصرف الصحي والكهرباء 
ومياه وشبكة إنارة على كامل مساحة المنطقة الصناعية 
التي تصل إل����ى 100 دونم. وأك����د أن البلدية تضع في 
مخططاتها المستقبلية تصورا لتوسيع وتطوير المنطقة 
الصناعية، بحيث يضاف إليها معارض ومرافق تطويرية، 
موضًحا أن البلدية س����تحرص عل����ى توفير عوامل األمان 
ومستلزمات العمل األساس����ية ألصحاب الورش العاملة 

في المنطقة الصناعية لتسهيل عملها.

غزة / االستقالل:
استنكرت اللجنة القانونية للهيئة العليا لمسيرات العودة 
وكس���ر الحصار الثالثاء، فرض قوات االحتالل اإلسرائيلي 
عقوبات على عدد من شركات النقل في قطاع غزة، مطالبًة 
الجهات الدولية بممارسة المزيد من الضغوط على قوات 

احتالل لضمان وقف سلسلة إجراءاتها غير القانونية.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن هذا اإلعالن "يقدم دليال 
إضافيًا، على المخطط اإلسرائيلي الممنهج الذي بدأ بقتل 
واستباحة دماء المتظاهرين السلميين، وتتواصل فصوله 
بش���كل جديد من العقوبات الجماعي���ة التي تتنافى مع 

مبادئ القانون الدولي".
وأضافت "هي محاولة من دولة االحتالل لتزييف الحقائق، 
وايهام العالم بأن إجراءاتها بحق المتظاهرين والنشطاء 
وأصحاب ش���ركات النقل، لكونهم يتلقون دعمًا ماليًا من 
حركة حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية، وهو ما 

يتنافى بالمطلق مع حقيقة أن التظاهرات سلمية".

وأكدت اللجنة القانونية أن الحراك الش���عبي، نتاج لرغبة 
شعبية فلسطينية، دعمها بالمواقف األحزاب والحركات 
الفلس���طينية، خاص���ة في ضوء ضعف وع���دم قدرة كل 

الوسائل األخرى إلحقاق حق هؤالء الالجئين في العودة.
وأوضح���ت أن���ه يش���ارك ف���ي المظاه���رات المواطنون 
الفلسطينيون وكل مكونات المجتمع المحلي الفلسطيني 
بشكل طوعي، فال أحد يستطيع أو يمارس أي نوع من أنواع 

الضغط عليهم.
وطالبت الجه���ات الدولية ومؤسس���ات المجتمع الدولي 
بممارسة المزيد من الضغوط على قوات احتالل اإلسرائيلي 
لضمان وقف سلس���لة إجراءاتها غير القانونية والجائرة 

بحق المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وفرضت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي االثنين، عقوبات 
على أصحاب 14 شركة نقل في قطاع غزة، بسبب نقلهم 
المشاركين بمسيرة العودة للمناطق الشرقية قرب السياج 

الفاصل مع األراضي المحتلة عام 1948.
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متى تطـرق مسيـرات العـودة أبـواب الضفـة؟

غزة/ �سماح املبحوح:
�سكلت م�سريات العودة الكربى التي احت�سنتها 

غزة وحملت طابعًا �سلميًا، من اأجل املطالبة 
بحق العودة، نقطة حتول يف اإعادة الق�سية 

الفل�سطينية لتت�سدر �سلم اأولويات املجتمع 
الدويل اال اأن هذا احلراك اجلماهريي مل 

يحظ بالتمدد واالنت�سار يف مدن وقرى ال�سفة 
الغربية، لعدم تعبئة جماهري ال�سفة باأهمية 

م�ساركتهم وما ي�سكله ذلك من حالة �سغط 
وارباك لالحتالل االإ�سرائيلي وازدياد نقاط 

املواجهة معه، والتي من املمكن اأن يرتتب عليها 
اآثار م�ستقبلية تهدد وجوده.

وتعك�س فعاليات م�سرية العودة التي ت�ستد 
ذروتها كل يوم جمعة، مدى االإ�سرار الفل�سطيني 

على التم�سك بثوابت الق�سية الوطنية، ورف�س 
املفاو�سات مع االحتالل التي اهدرت عقودا من 

تاريخ الق�سية دون جدوى، لتوؤكد اأن الكلمة 
االأخرية لل�سعب الفل�سطيني لتقرير م�سريه، يف 

الوقت الذي تزداد فيه املخاوف االإ�سرائيلية من 
تطور م�سريات العودة واحلراك اجلماهريي من 

قطاع غزة لينتقل لل�سفة الغربية. 

وعبر مس���ؤولون اسرائيليون خالل تصريحاتهم  
ع���ن تل���ك المخ���اوف، إذ نق���ل موق���ع "ماكور 
ريش���ون " العبري عن ضابط رفيع في " الجيش"  
اإلسرائيلي، خشية جيشه من أن يتطور الحراك 
في غزة وتخرج مئات اآلالف فى ذكرى النكبة من 
غزة والضفة ولبنان في ظل س���خونة الوضع على 

الجبهة الشمالية.
وأجم���ع محللون سياس���يون عل���ى أن االحتالل 
اإلسرائيلي أكبر العوامل التي تقف سدًا منيعًا 
أمام وجود حراك جماهيري كبير بالضفة الغربية 
بالتزامن مع مسيرات العودة والحراك الجماهيري 
بقط���اع غزة، نتيجة ش���نه العدي���د من حمالت 
المداهمة واالعتقاالت الواس���عة بمختلف مدن 
الضفة، الجتثاث أي عمل ضده، مطالبين بضرورة 
تفعيل الحراك الجماهيري في الضفة على نقاط 
التماس م���ع االحتالل من أجل تش���كيل نقطة 

ضغط على إسرائيل.  
وتوقع المحللون أن تش���هد مدن الضفة الغربية 

ح���راكًا جماهيريًا واس���عًا، بالتزامن م���ع الحراك 
الكبير الذي سيشهده القطاع في ذكرى النكبة 
التي تصادف يوم 5/15، من خالل تنسيق القوى 
الوطنية والناش���طين بالضفة مع القائمين على 

مسيرات العودة. 
ويذكر أن مسيرات العودة انطلقت في الثالثين 
من الشهر الماضي في 5 مناطق حدودية شرقي 
القط���اع، و ه���ي : خانيونس بل���دة خزاعة "بوابة 
النج���ار"، ورفح ح���ي النهضة "بواب���ة المطبق"، 
والوسطى مخيم البريج "بوابة المدرسة"، غزة حي 
الزيتون "بوابة ملكة"، والشمال  "بوابة أبو صفية"، 

ونقطة 4/4شمالي بيت حانون.

عائق كبري
الكاتب والمحلل السياسي صالح حميدة، أكد أن 
االحتالل اإلسرائيلي يشكل عائقًا كبيرًا أمام أي 
حراك جماهيري بالضفة الغربية لدعم مسيرات 
الع���ودة، الفتا إل���ى ارتفاع مع���دالت االعتقاالت 

الشهرية في الضفة الغربية بصفوف ناشطين 
ضد االحت���الل بمعدل 300 حالة ش���هريا، إال أن 

الشهر الماضي زاد عن الحد.
 وأشار حميدة خالل حديثه ل�"االستقالل " إلى أنه 
بحس���ب مؤسسات تعنى باألسرى، فإن االحتالل 
االس���رائيلي ق���ام باعتقال 600 ش���خص خالل 
الش���هر الماضي، بتهمة تنفيذ ح���راك وأعمال 

ضده. 
وشدد على أن الظروف الداخلية بالضفة الغربية 
تختل���ف كليا عن الظروف الموج���ود بقطاع غزة، 
إذ أن هن���اك حالة اجماع من الكل الفلس���طيني 
بالقطاع على مسيرات العودة والحراك الجماهيري 
ضد االحتالل اإلسرائيلي المتمركز لهم بالمرصاد 

على الحدود. 
وتوقع أن تشتد حدة المواجهات بالضفة الغربية 
خالل األيام القليلة القادمة، لتلحق بالمواجهات 
الدائ���رة بقطاع غزة ، في ظ���ل التصعيد الخطير 
تج���اه المس���جد األقص���ى وتزاي���د المش���اريع 

االس���تيطانية، وكذلك في ظل الس���باق الدولي 
واإلقليمي المحموم لفرض " صفقة القرن" .

وأوضح أن االس���تخبارات العسكرية اإلسرائيلية 
السياس���يين  والمراقبي���ن  األبح���اث  ومراك���ز 
الش���عب  س���لوك  يتابع���ون  االس���رائيليين، 
الفلس���طيني واألحداث الميداني���ة الدائرة عن 
كثب ، لذا كافة تصريحاتهم تؤكد حدوث أشياء 

مفاجئة ال يتوقعونها. 

االحتالل اأكرب معيق
ب���دوره، أكد احمد رفيق ع���وض الكاتب والمحلل 
السياسي، أن إجراءات االحتالل اإلسرائيلي التي 
يستخدمها ضد الناشطين في صفوف المقاومة 
بالضفة الغربية، تشكل هوامش ضيقة للحرية 

وتعيق كل محاوالت تنفيذ عمل مقاوم ضده.
أكب���ر  أن  ل�"االس���تقالل،  ع���وض  وأوض���ح 
الس���يناريوهات الت���ي تش���كل رعب���ًا حقيقيًا 
لالحتالل اإلسرائيلي خالل ذكرى النكبة والمتوقع 

حدوثها هو دخول أعداد كبيرة من المواطنين من 
كافة المدن الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية 
لألراض���ي المحتلة عام 48 والمك���وث فيها أمام 
عدس���ات وسائل االعالم المحلية واألجنبية، دون 
تمكن قوات االحت���الل من التصدي لهم بإطالق 

الرصاص عليهم. 
ونوه إلى أنه في ظل وجود المخاوف اإلسرائيلية 
من اقتح���ام األراض���ي المحتلة، ف���إن االحتالل 
س���يعمل عل���ى تفكي���ك المس���يرات والحراك 
الجماهي���ري، ويقم���ع كل تح���رك، موضح���ا أن 
سياسات االحتالل كانت وما زالت تشكل الوقود 

السياسي إلشعال أي نضال فلسطيني. 
وأش���ار إل���ى أن أي عمل جماهي���ري يحتاج إلى 
حاضنة سياسية ترعاه و تشجعه كما حدث خالل 
االنتفاضة األولى والثانية، مؤكدًا أنه كلما كانت 
الثورة منظمة وترعاه���ا قيادة حكيمة، فإن ذلك 
يزيد من عمرها، إم���ا اذا كانت ال تحظى بحاضنة 

ورعاية سياسية فسوف تالقي عقبات كثيرة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية
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فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / ياسر نبيل زكى الطويل 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800577231( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد عبد القادر مصطفي االطرش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)968871566( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد محمود سيد الصعيدي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801500745( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد حسن حماد ابو موسى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801257783( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / احمد نافذ ابراهيم ابو غزال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801775677( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
نظم���ت دائرة العمل النس���ائي التابع���ة لحركة الجهاد 
اإلس���المي، مس���يرة تضامنية مع األس���يرات في سجون 
االحتالل، وذلك عش���ية يوم األس���ير الفلسطيني والذي 
يوافق 17 نيسان/أبريل من كل َسَنة. وحملت المشاركات 
صورة لكل أس���يرة تقبع في سجون االحتالل، وُعلقت على 
أثواب بيضاء لفتيات، لتحاك���ي بذلك قصة ومعاناة 62 
أسيرة مازالت معتقلة في الس���جون. وجابت المشاركات 
والمتضامنات  الش���ارع الرئيس���ي الم���ؤدي لمقر اللجنة 
الدولي���ة للصلي���ب األحمر وس���ط مدينة غ���زة، وانتهت 
بكلمات خطابية عبر فيها المتحدثون عن كامل التضامن 
م���ع األس���يرات. وذك��ر داود ش���هاب مس���ؤول المكتب 
اإلعالمي في حركة الجهاد، في كلمة له "أن الرس���الة التي 
يطلقها الشعب الفلسطيني اليوم في ذكرى يوم األسير 
بات���ت جزءًا من هويته، وعنوانًا للنضال والكفاح والصمود 
في مواجهة االحتالل وسياس���اته". وش���دد شهاب على 
لزوم إعالء صوت األس���رى ورفع أس���مائهم في كل مكان، 
مشيرًا "أن السكوت عن المطالبة بحق األسرى واألسيرات 

سيحقق أهداف الجالدين الصهاينة.
واكد عل���ى أن المقاومة ال تدخر جهدًا من أجل األس���رى 
واألسيرات في سجون االحتالل وقاال: »مهمتنا األساسية 
والواجب يحتم علينا أن نس���تذكر كل أس���ير واسيرة من 
أسرى هذا الوطن، وال ننسى أن االحتالل لم يكن له هدف 
س���وى محو آثار األس���رى من هذه الدنيا َأثناء س���جنهم 

واعتقالهم لسنوات طويلة«.
تابع: »اليوم يحمل رسالة حياة وحرية لألسرى في سجون 
االحت���الل، التي تحولت إلى أقبية موت وقبور لألس���رى 
واألسيرات« موضحًا أن المؤسسات الدولية تصم آذانها 
عن االستماع والس���ماع ألنينهم وآهاتهم في محاولة 
يائسة لكس���ر صمود األسرى والش���عب الفلسطيني 
من خلفهم. ووفقًا لتقرير هيئة األس���رى فقد اعتقلت 
إسرائيل منذ َسَنة 1967 أكثر من 16 ألف فلسطينية، 
بينهن 1700 منذ َسَنة 2000، فيما سجل اعتقال 460 
امرأة وفتاة منذ أكتوبر 2015، ومن بينهن 156 اعتقلن 
َأثن���اء العام المنص���رم 2017. بدورها أكدت المتحدثة 

باسم دائرة العمل النسائي للجهاد آمنة حميد، أن هذه 
الفعالية تأتي في إطار فعاليات التضامن مع األس���رى 

في سجون االحتالل، واألسيرات بشكل خاص.
وكشف�ت في معرض حديثها "أن الثوب األبيض الذى 
كان بارزًا َأثناء المسيرة التضامنية مع األسيرات كناية 
عن الوج���ع والحرمان واألم���راض والواق���ع المرير الذي 

يتعرضن له داخل سجون االحتالل".
ما تزال 62 أس���يرة ، بينهن 8 قاصرات يقبعن في 
س���جني هش���ارون والدامون ، إضافة إلى وجود 9 
أس���يرات جريحات في سجون االحتالل اإلسرائيلي 

وسط ظروف اعتقال قاسية.

خالل فعالية للعمل الن�سائي للجهاد 

»ثوب أبيض« يجسد معاناة 62 أسيرة في سجون االحتالل
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خيم العودة.. مكان يعج بالحياة من قلب الموت !
غزة / دعاء الحطاب: 

رغم والج���راح النازفة بمخيم���ات العودة على 
الحدود الش���رقية لقطاع غزة،  اثر عنف جنود 
االحتالل اإلسرائيلي في مواجهة االعتصامات 
والمظاهرات السلمية، إال أن الجمال يكسوها 
التراثي���ة والترفيهية  بمختل���ف األنش���طة 

والشعبية، حتى باتت مكانًا ينبض بالحياة. 
وش���هدت مخيمات العودة أنشطة وفعاليات 
كثي���رة  ُيعب���ر كل منها عن اس���لوٍب جديد 
بالتضام���ن م���ع المتظاهري���ن و تلبي���ة نداء 
الوطن المس���لوب، كما أنها تؤكد على سلمية 
المتظاهري���ن الفلس���طينيين عل���ى الحدود، 
فهناك من لجأ للدحية والدبكة الفلس���طينية 
وإلقاء الش���عر، ومنهم من قدم خدماته مجانًا 
للمش���اركين وتزويدهم بالماء والمش���روبات 
الباردة، وهناك نس���وة أخذن عل���ى عاتقهن 
اعداد  أطيب الطعام لمشاركين وغيرها الكثير.  

طعام برائحة البالد
ووسط إطالق النار وأصوات سيارات اإلسعاف، 
انهمكت مجموعات من النساء بتجهيز أنواٍع 
مختلفة من المأكوالت الفلسطينية الشعبية، 
وفيما نشط ش���باٌب متطوعون كخلية النحل 
برفقتهن لتوزيع المأكوالت على المتظاهرين 
الذين يواجهون بن���ادق االحتالل بصدورهم 

العارية.  
األربعينية أم ياس���ر الش���وا من "يافا" كانت 
إحدى النس���وة اللواتي أخ���ذن على عاتقهن 
اع���داد الطع���ام للمتظاهري���ن عل���ى الحدود 
الشرقية لحي الشجاعية، فأعّدت طعامًا رائحته 
تعود بالذاكرة إلى أحاديث اآلباء واألجداد عن 
"البالد" وأطيب األكالت الشعبية، كخبز الصاج 

والسماقية والمقلوبة.
وتقول الش���وا خالل حديثها ل�" االستقالل":" 
بعدم���ا ش���اهدت مس���يرة العودة والحش���د 
الكبي���ر في الميدان، وتضام���ن جميع الفئات 
الفلس���طينية كل بما يس���تطيع، شعرت أننا 
توحدنا على تلبية ن���داء الوطن وحق العودة، 
ف���كان يتوج���ب علين���ا كنس���اء المش���اركة 
والتضام���ن م���ع المرابطين في المي���دان ولو 

بأبسط األمور".
وأردفت:" أردنا أن نكون كنساء النبي والصحابة 
في الحروب نعد الطعام للمرابطين ونسقيهم 
الماء، لعلنا بذلك نستطيع تلبية ولو جزء بسيط 

من واجبنا الوطني". 
وتتابع: " في كل يوم من مسيرات العودة كنا 
نعد أكلة مشهورة لدى الفلسطينيين بكميات 
كبي���رة، لكننا ل���م نتحمل تكلفته���ا لوحدنا 
فهناك الكثي���ر من العائالت و المش���اركين 
تبرعوا لصناعة الطعام، وأعددنا السماقية وخبز 
الصاج و المقلوبة ومناقيش الزعتر وغيرها في 

أيام مختلفة". 
وأضافت: "كانت األج���واء جميلة جدا ومميزة، 
أش���علنا الني���ران بجانب الخي���ام، وعليها تم 
إع���داد الطع���ام بطريقة جميلة، وه���و ما راق 
للمشاركين في المسيرات"، مؤكدًة أنهن في 
إعدادهن للطعام يرسلن رسالة للعالم مفادها: 
" نحن صامدون في أرضنا، متمسكون بعاداتنا 
وتقاليدنا وسنحييها في كل مكان وزمان، ولن 

نسمح بطمس هويتنا وسلب أراضينا". 

نب�ض حياة
وفي ش���ٍق آخر، نحو الحدود الشرقية لمحافظة 
خانيونس، شكل عش���رات الشباب على مرأى 
ومس���مع جن���ود االحتالل، سلس���لة بش���رية 
وب���دؤوا بالرق���ص عل���ى واقع أنغ���ام الدحية 
البدوية و أصوات األناش���يد الوطنية التي تم 
اختيارها بعناية، للمساهمة في تعزيز صمود 
الموجودي���ن ف���ي المكان واضف���اء نبض من 

الحياة على أعتاب الموت. 
وقال الش���اب على ش���موط:" الي���وم األول من 
مسيرة العودة كان ينبض بالحياة رغم دموية 
االحتالل وبطشه، حيث شكل الشباب سالسل 
الفلسطينية  الدحية والدبكة  بشرية ورقصوا 
عل���ى مقربة من جن���ود االحت���الل، االمر الذي 

جعل وجوههم تثور غضبًا وقهرًا من المحتل، 
وتتوهج حبًا للوطن والموت في سبيله"،  مشيرًا 
إلى أن قيامهم بفق���رات الدبكة والدحية كان 
عفويًا في البداية لكن بعد التش���جيع الكبير 
لهم أصبحوا يتفقون على ما سيقدمونه مسبقًا 
حتى يكون أكثر تنظيمًا وامتاعًا للمشاهدين. 
ويرى ش���موط خالل حديثة ل�"االس���تقالل" أن 
الدحية والدبكة الفلس���طينية  فقرات تراثية 
تأتي منسجمة تمامًا مع فكرة مسيرة العودة، 
كما أنها تعبر عن س���لمية مس���يرات العودة 
على الح���دود، والتي يس���عى االحتالل دائمًا 
لتغيير طابعها من خالل أسلوب العنف الذي 

ينتهجه. 
وأوضح ش���موط أن أجمل األوق���ات التي تمر 
عليه���م في مخيمات الع���ودة، هي تلك التي 
يش���اركهم بها كبار الس���ن في أداء الدحية، 
وعندم���ا يتفاعل األطفال والنس���اء مع الدبكة 
بالتسقيف أو الزغاريد، األمر الذي شكل لديهم 
حافًزا قوًيا لالس���تمرار في المش���اركة بشكل 

يومي في هذا الحراك السلمي. 
وقال ش���موط:" من يج���ب أن يتعلم الصمود 
والعزة والكرام���ة، فليذهب لمخيمات العودة، 
لُيعايش الموجودين فيها، ويس���تمد منهم 

جرعات أمل وحياة وتصميمًا على النصر".

ُيقاوم باآلة احلالقة
وفي زاوية أخرى بمخيمات العودة ش���رق 
ح���ي الش���جاعية، كان الش���اب عمر عبدو 
يرت���دي قميصًا ممي���زًا ُطب���ع عليه علم 
فلس���طين، ويزين عنقه بالكوفية، حاماًل 

بيديه ماكين���ة الحالقة ليبدأ بحلق رؤوس 
الراغبين م���ن المعتصمين والمتظاهرين 
مجان���ًا، تحت ش���اعر "أن كل فلس���طيني 

ُيقاوم بما يملكه". 
ويقول عب���دو:" منذ الي���وم األول النطالق 
مس���يرة العودة، وانا أتوجه للحدود برفقة 
أصدقائ���ي ك���ي نطالب بحقن���ا بالعودة 
الى أراضينا المهجرة، وش���اهدت الجميع 
يتضامنون ويقاومون بما يملكوه، فمنهم 
م���ن كان بقلم���ه وأخ���رون بكاميراته���م 
وغيرهم بألعاب الرياضة ورقصات الدبكة 
مجانًا،  والمش���روبات  المأك���والت  وتوزيع 
حينها ش���عرت بالغيرة وق���ررت أن أقاوم 

واتضامن بألة الحالقة". 
ل�"االستقالل":"  ويتابع عبدو خالل حديثة 
ف���ي البداية عزمت عل���ى تخصيص يوم 
الجمعة للحالقة للمش���اركين بالمسيرات 
مجانًا، فأخذت ألة الحالقة وبطارية  وبدأت 
بحل���ق رؤوس الراغين بالحالق���ة، وعندما 
ش���اهدت مدى اقبال الناس على الحالقة 
زادت رغبتي في إضافة يوم االثنين أيضًا 
للحالق���ة، كنوع من التضامن والتكافل مع 
المشاركين"، مش���يرًا إلى أنه يبدأ العمل 
بمخيم العودة من الس���اعة الرابعة عصرًا 

ويستمر حتي التاسعة مساًء.  
وأضاف عب���دو " رغم الخط���ر الذي نواجه 
على الح���دود، إال أني أش���عر باالطمئنان 
والس���عادة أثناء عملي ال���ذي اجده ممتع 
أكثر من أي وقت أخر، كون الفلس���طيني 
يبدع في مقاومته وتضامنه بكافة أماكن 
تواج���د"، معتبرًا ذلك س���ببًا كافيًا لقهر 
الجيش اإلسرائيلي الذي لطالما تغنى بانه 

ال يقهر. 

 دعوية الجهاد تحيي ذكرى 
اإلسراء والمعراج في مخيمات 

العـودة شـرق القطـاع

 الجهاد: حرية األسرى أمانة في أعناق 
أبناء شعبنا ورجال المقاومة

غزة/ االستقالل :
أحيت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد اإلس���المي ذكرى اإلسراء والمعراج في مخيمات العودة 
المقامة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة واألراضي المحتلة تأكيدا على دعمها للمقاومة 

الشعبية وحق شعبنا في تقرير مصيره والعودة إلى أراضيه المحتلة.
وتخلل الفعاليات سلسلة من الندوات الدينية والثقافية والفنية  سواء مديح نبوي أو أناشيد 

إسالمية بحضور ثلة من الدعاة والمشايخ والمتظاهرين قرب السياج الفاصل.
مسؤول اللجنة الدعوية وليد حلس  " قال: "إن إحياء ذكرى اإلسراء والمعراج هذا العام يأتي 
بالتزامن مع فعاليات مس���يرة العودة الكبرى في األراضي الفلسطينية  لذلك  عملت اللجنة  
على إحياء ذكرى اإلسراء والمعراج وسط الجماهير المنتفضة في وجه االحتالل قرب السياج 
الزائل". واوضح أن ذكرى اإلس���راء والمعراج تجسد وحدة األراضي العربية حيث أسري بالنبي 
محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى  المسجد األقصى كدليل واضح على أن هذه األرض 

عربية إسالمية ولن تغيرها أو تلغيها أي قرارات حمقاء سواء من ترامب أو غيره.
وشدد على أن اللجنة الدعوية ستواصل فعالياتها في مخيمات العودة دعما البناء شعبنا في 
انتفاضته ضد االرهاب االسرائيلي، مطالبا جميع الدعاة والخطباء في األراضي الفلسطينية 
بالحديث عن أهمية مسيرة العودة الكبرى وشحذ همم الشباب حتى موعد 15 مايو المقبل 

حيث ذكرى النكبة.
من جهته ألقى رئيس ملتقى دعاة فلسطين الشيخ عمر فورة ندوة دينية تحدث فيها عن 

الربط التاريخي والديني بين المسجد الحرام والمسجد األقصى المبارك.
وقال الش���يخ فورة  إن تعزيز التفاؤل بين أبناء شعبنا  ضروري لما نعيشه من ظروف صعبة 
في فلسطين وما تعيشه األمة العربية من انقسامات كبيرة إال ان النصر سيكون حليفنا بإذن 
الله، مستذكرا قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع سراقة حينما قال له: "ارجع ولك سوارا 

كسرى" وقصة االخدود حينما بشر النبي أصحابه بفتح الشام واليمن.
وأكد فورة أن فلسطين ملجأ لكل المظلومين والمستضعفين فسيدنا ابراهيم ولوط ومحمد 
لجأوا الى فلسطين عندما ضاقت بهم الحال كما هو حال عز الدين القسام في إشارة إلى أن 

قضية فلسطين قضية مركزية.
 أم���ا رئيس جمعية »اقرأ« الخيرية الش���يخ عبد الفتاح حجاج فأكد أن احياء ذكرى االس���راء 
والمعراج على مقربة من الس���ياج الزائل يأتي في سياق دعم مسيرة العودة الكبرى وتأكيدا 

على حقنا الشرعي واإلنساني والقانوني في العودة إلى أراضينا المحتلة.
وقال الشيخ حجاج: "إن حادثة اإلسراء والمعراج البد أن تدفعنا إلى مزيد من اإلصرار والتحدي 
خاصة وأننا نعيش ظروفًا صعبة تكاد تش���ابه الظروف التي عاش���ها النبي محمد صلى الله 

وعليه وسلم قبل حادثة المعراج إلى السماء«.
وختم حديثه بالقول: »مشاركتنا ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى واجبة للتأكيد على أن 

شعبنا سيعود إلى أرضه وأنه لن ينسى أسراه األبطال في سجون االحتالل«.

غزة/ االستقالل:
أك���دت حرك���ة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين  
الثالثاء، أن حرية كل أسير وأسيرة أمانة في أعناق 
أبناء الشعب الفلسطيني ورجال المقاومة، مشددًة 
على أن جمرة التفاعل مع األس���رى ستبقى متقدة. 
ويقبع في سجون االحتالل "اإلسرائيلي" نحو 6500 
أس���ير من أبناء ش���عبنا من بينهم نحو 350 طفاًل، 
و62 امرأة وفتاة، و26 صحفيًا، بينهم 1800 مريض. 
وأوضحت حركة الجهاد في بيان لها، بمناسبة يوم 
األسير الفلس���طيني، أن يوم األس���ير بات عنوانًا 
الطاقات  الفلسطينية ومناسبة لتحشيد  للوطنية 
وتجديد العزم على تحرير األس���رى البواسل الذين 
يمثلون حالة كفاح ونض���ال متقدمة في مواجهة 

االحتالل المجرم.
وأك���دت الحركة، على أن الذاكرة الوطنية تس���جل 
بفخ���ر واعتزاز بط���والت األس���رى الميامين الذين 
يصطفون اليوم إلى جانب أهلهم وأبناء ش���عبهم 

في مس���يرة العودة، مش���يرًة إلى أن صوت األسرى 
األبطال يصدح به كل وطني حر بأال يدخر جهدًا في 
صون وحدة شعبنا والمشاركة الحقيقية في معركة 

العودة وانتزاع الكرامة وكسر الحصار.
وحيت حركة الجهاد اإلسالمي، األسرى في سجون 
االحتالل قائلًة :"إن األسرى حاضرون في قلوبنا وفي 
أفعالنا ، ومهما طال األس���ر فهو مرحلة من مسيرة 
ش���عبنا التي س���تتواصل حتى التحرير بإذن الله 
تعالى". وتابعت: "إن الواجب علينا أن نستذكر كل 
أس���ير وأس���يرة في هذا الوطن ، وأال نسمح بتمرير 
أهداف الج���الد المجرم الذي يس���عى باعتقالهم 
لعزل األس���رى عن شعبهم ومحو ذكرهم وتغييب 
أثرهم". واعتبرت الحركة، أن السكوت عن المطالبة 
بحق األسرى والصدح بأسمائهم ليل نهار سيحقق 
أه���داف الج���الد الصهيوني، مؤك���دًة أن الواجب 
والمطل���وب بجانب العمل ال���دؤوب الذي تقوم به 
المقاومة لتأمين حرية أسرانا األبطال، هو أن ُنبقي 

صوتهم ونرفع أسماءهم وصورهم وًنعلي ذكراهم 
حتى يظل أثرهم وتأثيرهم يغيط االحتالل المجرم. 
ودعت الحركة جماهير ش���عبنا لمزيد من اإلسناد 
والدعم ألس���رانا وااللتف���اف خلف قضيتهم التي 
توحدنا جميعًا ، فرغ���م كل المؤامرات التي تحاك 
ضد شعبنا الفلس���طيني الصامد , ستبقى قضية 
األس���رى قضية وطنية جامعة للكل الفلسطيني, 
وثابتًا م���ن الثوابت الفلس���طينية , التي ال يمكن 
التنازل عنها. كما دعت، جماهير شعبنا للمشاركة 
القوية والحاش���دة في مسيرات #جمعة_األسرى_

والشهداء التي ستنطلق في كافة مخيمات العودة 
شرق قطاع غزة يوم الجمعة 2018/4/20م.

وقال���ت الحرك���ة: »إن جمعة_األسرى_والش���هداء  
س���تكون يومًا وطنيًا مش���هودًا ترف���ع فيه أعالم 
فلسطين بجانب صور الشهداء واألسرى. ولتهتف 
كل جموع الش���عب الفلس���طيني للوحدة والحرية 

والعودة« .
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السياحة المقدسية.. تطبيع سياسي ودعم لالقتصاد اإلسرائيلي! 

حالة من التسخين الكبير تشهدها الجبهة 
اإليراني���ة - اإلس���رائيلية، فاألعص���اب في 
إسرائيل مش���دودة ومتوترة حتى أطرافها، 
ال س���يما في هذه األيام، وتكاد صلواتهم 
ودعواتهم المهموس���ة في تل أبيب بمرور 
أعياده���م دون مفاجآت أمني���ة، أن تكون 
مسموعة من كثرتها وعصبيتها، والسؤال 
لم يع���د "ه���ل س���يرد اإليراني���ون؟"، بل 
"متى؟ وأين؟ وكي���ف؟"، ليبرمان أمر قواته 
باالس���تنفار الكبي���ر واليقظة المس���تمرة 
على ح���دود الجبهة الش���مالية، ونتنياهو 
وايزنكوت يس���تغالن كل فرصة للتهديد 

والوعيد.
وقد كان قيام الجيش بنشر خارطة المصالح 
والقواعد اإليرانية في س���وريا بالتفاصيل 
أم���ًرا غريًبا جًدا، فكيف لدولة ان تكش���ف 
لإلعالم الكثير مّم���ا جمعته عن عدوها في 
منطقة ما؟! إال إن كان هذا الكشف يأتي في 
سياق محدد األهداف واألغراض منه، ويبدو 
ان الهدف منه هو ردع اإليرانيين وإرس���ال 
رس���الة لهم بأن كل مصالحه���م مهددة، 

فضاًل عن التحريض.
كل ه���ذا التصعيد ليس منزوع الس���ياق 

عّما سبقه من تراكم كبير لصراع ومواجهة 
دموية واس���تخبارية على األرض السورية، 
بعضه س���ري وبعض���ه اآلخر علن���ي أو تم 
الكش���ف عنه بشكل مباش���ر أو غير مباشر؛ 
وه���و صراع مفتوح على كل الجبهات وعلى 

مختلف المستويات.
في الس���نوات األخيرة، اعتبرت إس���رائيل 
النش���اط والنف���وذ والتواج���د اإليراني في 
س���وريا - وال س���يما في المناطق الشرقية 
الجنوبية من س���وريا - تهديًدا يستهدف 
بشكل أساسي إقامة مناطق وجيوب مقاومة 
ضدها وقواعد عسكرية تقود هذا التهديد، 
وال زالت إسرائيل تتمسك بأن إيران تتبنى 
بقوة هذا المش���روع وتعتبره أحد أولويات 
اس���تراتيجياتها في س���وريا، وكلما تعزز 
االنتص���ار على الجماعات المس���لحة؛ تعزز 
معه هذا المش���روع. وعليه، شكل التواجد 
اإليراني في س���وريا أحد أهم قضايا البحث 
من قبل إس���رائيل في اللقاءات الدولية، وال 
س���يما في القناة الروس���ية - اإلسرائيلية، 
بالمطالبة برحيل كل القوات األجنبية عندما 
تنتهي الحرب وإبعاد القواعد اإليرانية 70 

كم عن الحدود مع هضبة الجوالن المحتلة.

وبحس���ب خطط ت���ل أبيب، فإن إس���رائيل 
مضط���رة لض���رب وإجهاض ما تس���ميه ب� 
"المش���روع اإليراني في س���وريا" أواًل باواًل، 
وع���دم االنتظار حتى يتح���ول إلى أمر واقع 
يضط���ر تل أبيب للتس���ليم بوجوده، وهذا 
ما يفس���ر أحد أوجه العدوان اإلس���رائيلي 
المس���تمر، قصًفا واغتيااًل وتحريًضا ...الخ. 
وفي تل أبيب يعتقدون بأن إيران متمسكة 
بمش���روعها، وأن���ه لن يكون من الس���هل 
ثنيها عن���ه، وهذا م���ا يفرض ح���ًدا أدنى 
من س���خونة المواجهة المس���تمرة، ما بين 
االس���تنزاف الدائم والتدهور إلى مواجهة 
أوس���ع، وبتقديرن���ا فإن تل أبي���ب تفّضل 
المواجهة األوسع في الظروف الحالية لتبدأ 
بعدها مرحلة نوعية جديده مّما يطلق عليه 

"المعارك بين الحروب".
التصعيد الكبي���ر الراهن له عالقة بقصف 
مطار ال� T4، الذي بحس���ب إسرائيل شّكل 
قاع���دة للعمليات اإليراني���ة الموجهة ضد 
إس���رائيل، وال���ذي انطلقت من���ه الطائرة 
المس���يرة ف���ي فبراي���ر الماضي، وش���ّكل 
إسقاطها وما نتج عن تداعياته من إسقاط 
طائرة إسرائيلية، األمر المختلف هذه المرة 

ان كاًل من روسيا وأمريكا أعلنتا منذ البداية 
ان إس���رائيل ه���ي التي قام���ت بالعدوان، 
كم���ا ان نتنياه���و وليبرمان تبنيا بش���كل 
غير مباشر المس���ؤولية عن الهجوم، ويوم 
األحد الماضي جاء تأكيد ذلك على لس���ان 
ضابط إس���رائيلي كبير اقتبست أقواله من 
قبل توماس فريدمان، ونش���رها في مقالة 
له ف���ي صحيف���ة "نيويورك تايم���ز"، وقد 
اعترف الضابط بأن إس���رائيل قتلت عدًدا 
من الضب���اط اإليرانيين ف���ي الهجوم على 
القاعدة؛ اعتراف الضابط اإلسرائيلي يثير 
حتى بالنس���بة لإلس���رائيليين الكثير من 
عالمات االس���تفهام، حيث كانت إسرائيل 
تتبنى سياس���ات الغموض والتعتيم في 
مثل هذه العمليات، والس���ؤال: هل اخترق 
الضابط قواعد الس���رية أم انه قام بما ُكلف 
به بهدف اس���تفزاز اإليرانيي���ن وإجبارهم 

على الرد بعصبية؟
إسرائيل، من جهتها، تتابع مؤشرات تبلور 
توجه إيران���ي بالرد، عبر متابع���ة ما ُيكتب 
وُينش���ر في اإلعالم اإليراني عّم���ا تقوم به 
إسرائيل من عدوان، وتنبهت إلى ان اإلعالم 
اإليراني لم يعد يتجاهل مثل هذه األحداث، 

ب���ل إنه ينش���رها وينش���ر أس���ماء القتلى 
ورتبهم، األمر الذي يلزم الدولة اإليرانية أمام 
شعبها بضرورة الرد، ويجعل إسرائيل أكثر 

ثقة بتقديرها بنوايا الرد اإليراني.
ومن بين السيناريوهات األكثر احتمااًل للرد 
اإليراني، هناك اس���تبعاد كبير لس���يناريو 
الرد من الجبهة الس���ورية، ألنهم يقدرون 
ب���أن إيران لن تخاطر بتعريض مش���روعها 
الكبي���ر إل���ى تهدي���د كبير ج���ًدا من قبل 
إس���رائيل، كما انهم يستبعدون سيناريو 
الرد عن طريق الجبه���ة اللبنانية، ويميلون 
أكثر لس���يناريو عملية ضد المؤسسات أو 
المصالح اإلسرائيلية في الخارج، وبتقديرنا 
فإن الهدف الذي تعمل عليه االستخبارات 
اإلس���رائيلية اآلن هو معرف���ة طبيعة الرد 

وتوقع مكانه.
أخيًرا، فإن المواجهة بي���ن محور المقاومة 
والممانعة وبين الكيان الصهيوني وحلفائه 
س���تبقى مس���تمرة، وهي تكتسب أشكااًل 
وأوجهًا كثيرة، واألهم ه���و مراكمة عوامل 
االنتص���ار وإجه���اض مخطط���ات وكمائن 
االس���تدراج لمعارك على جبهات يحددها 

العدو، وفي مراحل وظروف يحددها هو.

كابــوس الــرد اإليرانـي يثيـر فـزع »إسرائيـل«
بقلم: اإ�سماعيل مهرة     -     مركز اأطل�س للدرا�سات الإ�سرائيلية

ياسمين مسودة – القدس المحتلة
أعلنت المنظمة العربية للسياحة اختيار 
القدس عاصمة للس����ياحة العربية لعام 
2018، وأوض����ح بن����در بن فه����د الفهيد 
رئيس المنظم����ة العربية للس����ياحة أن 
اختيار القدس عاصمة للسياحة العربية 
لع����ام 2018م ج����اء بن����اًء عل����ى مقترح 
تقدم����ت به المنظمة العربية للس����ياحة، 
خالل اجتماعات المجلس الوزاري العربي 
للس����ياحة في دورت����ه العش����رين، التي 
عقدت ف����ي مدينة القاه����رة بجمهورية 
مصر العربية )ديس����مبر 2017(، وموافقة 
المجلس على المقترح. والتبرير بأن اختيار 
القدس عاصمة للسياحة العربية يهدف 
إلى إبراز مكانة القدس التاريخية والدينية 
وترس����يخ مكانتها في الذاك����رة العربية، 
وربط المواطن العربي بها، وجعلها رافعة 

إلنقاذ اإلقتصاد الفلسطيني.
في تماٍه مع هذا الس����ياق طالب الرئيس 
الفلس����طيني محمود عباس سابًقا خالل 
القم����ة العربي����ة الثالثة والعش����رين في 
بغ����داد 2012 بزيارة القدس لدعم صمود 
أهلها إذ عبر قائاًل:" ليس هناك نصوص 
ال في القرآن وال في السنة ولم يحصل في 
التاريخ أن أح����ًدا أو مفتًيا من المفتين أو 
قاٍض من القض����اة أو رجل دين حّرم زيارة 
الق����دس، الت����ي وقعت تح����ت احتالالت 
كثي����رة ولم يأِت أن ش����خص يقول حرام 

عليكم زيارة القدس".  
الدعوة وقته����ا جداًل واس����ًعا،  أحدث����ت 
انقسم العرب والفلسطينيون على إثرها  
لفريقي����ن أحدهما مؤيد للدع����وة واآلخر 
معارض على إعتب����ار أنها خدمة مجانية 
لإلحتالل بتطبيع عالقاته السياس����ية مع 
العرب، كما أنها تتم بتأشيرات وتصاريح  

دخول إسرائيلية.
 ووفق ما أظهرته صحيفة هآرتس ألعداد 
الس����ياح للعام 2014 فإن األعداد صادمة 
فقد ش����هد ذلك العام ق����دوم 26.6 ألف 
زائر م����ن أندونيس����ا، وقراب����ة 3300 من 
المغ����رب وحوالي 9000 زائ����ر من ماليزيا 
و23 ألف زائ����ر من تركيا و17.7 ألف زائر 
من األردن وحسب الصحيفة فإن الجهات 
الرسمية تش����جع الزيارة للقدس استناًدا 

لفتاوى شرعية في هذا الصدد.  
يعّد إعالن العاصمة المقدس����ية عاصمًة 
للس����ياحة تطبيع����ًا مع دول����ة االحتالل، 
الكي����ان الصهيوني كما  م����ع  فالتطبيع 
عّرفه أحمد الش����ولي هو" قب����ول وجوده 
كحالة دائم����ة تبررها ذهني����ة الواقعية 
السياس����ية التي يتم تعزيزها في نظام 
العالقات الدولية، ونجاح مسعاه النهائي 
في انتزاع االعتراف بمشروعيته من خالل 
إزال����ة أي تهديد على كيانه وحصرها في 
بنود الخالف����ات القابلة للحل سياس����ًيا، 
والمضي معه في ش����راكات تنهي حالة 

الص����راع إلى حالة عالق����ات دول تعترف 
ببعضه����ا البعض وتبحث ع����ن مجاالت 
لعالقات متبادلة غي����ر تناحرية".  فهده 
الزيارات تأتي في خدمة أجندة االحتالل 
االقتصادية، وال تخدم المقيم المقدسي 
بل تعود بالنفع بش����كل مباش����ر للمحتل 

اإلسرائيلي«.
اعتبر الكاتب اإلسرائيلي نير حسون في 
إحدى مقاالته التي نش����رت في صحيفة 
هآرتس ف����ي أبريل الع����ام الماضي، بأن 
الزي����ارات العربي����ة واإلس����المية لمدينة 
القدس تعد دعًما لالقتصاد اإلسرائيلي، 

ووصفها بأنها "طوق نجاة"، إذ أس����مهت 
الدول اإلس����المية بش����كل ع����ام والدول 
العربية بش����كل خاص بإنعاش االقتصاد 
اإلسرائيلي بعد حالة الركود التي أصابته 

بعد الحرب غزة عام 2014.
في ذات السياق صرح الشيخ رائد صالح 
من الداخل الفلسطيني المحتل بأن زيارة 
العرب والمسلمين للمدينة المقدسة إنما 
هي خدمة مجانية لدولة االحتالل وتأكيد 
على طابع العالقات السياسية معها، كما 
أنها تكرس واقع س����يطرة اإلحتالل على 
المدينة المقدسة وس����يطرته وسيادته 

على مرافقها. كما تعمل ه����ذه الزيارات 
على كس����ر عزلة االحتالل  فهذه الزيارات 
تعم����ل على تحس����ين ص����ورة اإلحتالل 
وتش����رعن وجوده ومكانته في المجتمع 
الدول����ي. وتظه����ره للعال����م على نقيض 
صورت����ه الحقيقي����ة الواقعي����ة بإبع����اد 
المسلمين عن األقصى وحرمانهم من أداء 

شعائرهم الدينية فيه.
تجدر اإلشارة إلى أن التجار المقدسيين ال 
ينتفعون من عائد هذه الزيارات السياحية 
للمدين���ة، ففي أحس���ن األح���وال ال يقيم 
السائح في المدينة لزيارة المسجد األقصى 
أكثر من يومين، بينم���ا يتم زيارة األماكن 
التي تسيطر عليها "إس���رائيل" وبالتالي 
العائد الم���ادي يرجع بالفائ���دة القتصاد 
المحتل، باإلضافة إلى ما يقوم به المرشدون 
اإلس���رائيلون من تحريض الس���ياح لعدم 
الش���راء من األماكن العربية، فوفًقا لمدير 
جمعية الّتجار المقدسيين حسن الحروب 
فإن زيارة اآلالف من العرب والمس���لمين ال 
تؤت���ي ثمارها في دع���م اقتصاد المدينة 
بل تنم���ي االقتصاد اإلس���رائيلي إذ قال: 
"غالًبا الشركات اإلسرائيلية هي من تنظم 
الرحالت وبالتالي فإنها تس���تأثر بالسياح 
وتجذبهم إلى األسواق التي تقع في غرب 

القدس المحتلة".
باإلضافة إلى أن الحال التي عليها المدينة 
من حصار وإطب����اق اإلغالق عليها وعزلها 
عن باقي مدن الضفة الغربية وعزلها عن 
محيطها التاريخي واإلسالمي والحضاري 
ال تجعل سبيال لالس����تفادة االقتصادية 
من قدوم الوفود اإلسالمية والعربية إليها.

الزي����ارات العربي����ة واإلس����المية لمدينة 
الق����دس هي زي����ارات تطبيعية ال يمكن 
تجميلها أو تبريرها في ظل الوضع الراهن 
للمدين����ة وحال����ة االس����تعمار المفروض 
عليه����ا، وأي محاول����ة لجع����ل العالقة مع 
المس����َتعمر عالقة طبيعية فإنه س����يتم 
التصدي لها، وهناك العديد من النشطاء 
المقدس����يين والق����وى الوطني����ة الذين 
تصدوا في الس����ابق لنشاطات تطبيعية 
مش����ابهة وال يزالون يرفضون سياس����ة 
التطبيع التي يت����م محاولة فرضها على 

المدينة بشكل قسري.
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د. وليد القططيقطع الرواتب.. خلل فني أم خلل وطني وأخالقي؟!

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السيد 
عزام األحمد إن قطع رواتب موظفي قطاع غزة 
كان نتيجة لخلل فني كما أعلن وزير المالية، 
وأكد ذلك الس���يد عباس زكي في تصريٍح له 
نق���ًا عن وزارة المالي���ة ُمضيفًا أنه لم يصدر 
أي قرار بش���أن قطع رواتب موظفي الس���لطة 
بقطاع غزة، وأن عدم صرفها أس���وًة بموظفي 
الضفة ناتج عن خلل فني س���يتم حله خال 
األي���ام القادمة. هذا الكام بعد صرف رواتب 
موظفي الس���لطة في الضفة، واأليام القادمة 
جاءت ولم ُتحل إش���كالية الخلل الفني وعاد 
الموظفون المنتظرون على بوابات البنوك إلى 
بيوتهم بُخفي ُحَنين وجيوبهم فارغة إاّل من 
الخيبة واليأس والقنوط؛ مما يوحي بأن قطع 
الرواتب غير نات���ج عن خلل فني بل عن خلل 

وطني وأخاقي. 
ال���ذي ينفي فرضي���ة الخلل الفن���ي ويؤكد 
فرضي���ة الخلل الوطني واألخاقي أن الرواتب 
لم ُتصرف حتى كتابة هذا المقال، وأن قطع 
الرواتب يس���ير في الس���ياق الع���ام لفرض 
اإلجراءات العقابية التصاعدية وفق سياسة 
السلطة التي بدأتها منذ مارس 2017 بخصم 
نس���بة كبيرة من الروات���ب وتقليص كمية 
الكهرباء وغيرها من إجراءات، كما أنها جاءت 

بعد تهدي���دات الرئيس محمود عباس برفع 
يده عن كامل المسؤوليات وااللتزامات تجاه 
قطاع غزة بخطوات عملية غير مسبوقة إذا لم 
ُتس���لم حماس قطاع غزة من األلف إلى الياء 
بم���ا فيها الوزارات والدوائر واألمن والس���اح 
وفق مبدأ "يا بتش���يلو يا بنشيل" أو "بنتهم 
عندهم وابني عندي". وهو ينسجم مع الخبر 
الذي ُنشر في موقع )دنيا الوطن( االلكتروني 
نقًا عن مص���ادر ُمطلعة في الس���لطة قبل 
صرف روات���ب موظفي الضفة فحواه أن عزام 
األحم���د طالب بضرورة قط���ع رواتب موظفي 
غزة من أجل زيادة الضغط على حركة حماس 

لتستجيب لشروط السلطة. 
فرض اإلجراءات العقابية كما يسميها أهل 
غزة أو إجراءات إنهاء االنقس���ام كما ُيسميها 
أهل الس���لطة ُتخال���ف البند الس���ادس من 
اتفاقية أوسلو الذي ينص على "نقل السلطة 
من الحكومة العسكرية اإلسرائيلية وإدارتها 
المدنية إلى الفلس���طينيين المخّولين بهذه 
المهمة" أي الس���لطة الوطنية الفلسطينية 
التي أنش���أتها منظمة التحرير الفلسطينية 
لُتدير ش���ؤون السكان الفلس���طينيين في 
الضف���ة والقطاع تح���ت االحت���ال كمرحلة 
انتقالية للدولة المستقلة استمرت ربع قرن 

وال زالت مس���تمرة وفق شرعية أوسلو قانونيًا 
وش���رعية المنظمة سياسيًا، والذي حدث في 
انتخاب���ات 2006 للمجل���س التش���ريعي أن 
حركة حم���اس دخلت وفازت ف���ي انتخابات 
وف���ق هاتي���ن الش���رعيتين وهي ليس���ت 
ش���ريكة في أٍي منهما؛ ب���ل وتبني مواقف 
فكرية وسياس���ية مناقضة لمش���روع أوسلو 
السياسي فكان مأزقها الذي قادها مع الكل 
الفلس���طيني إلى مأزق االنقسام الذي عّمق 
بدوره مأزق أوسلو؛ ورغم ذلك فإن السلطة لم 
تتخَل عن مس���ؤوليتها تجاه غزة وبالتحديد 
ع���ن موظفيها في غزة س���واء من بقوا منهم 
عل���ى رأس عملهم أو من تركوا أماكن عملهم 
باعتبارهم غير مسئولين عن االنقسام وعدم 
تحملهم لتبعات���ه وبالتالي عدم معاقبتهم 
علي���ه، ولكن واضح أن هذه الرؤية قد تغيّرت 
من���ذ أكثر من ع���ام بعد معاقب���ة الموظفين 
ومعهم كل الش���عب الفلسطيني في قطاع 

غزة كوسيلة للضغط على حماس. 
اس���تخدام العقوب���ات وآخرها قط���ع رواتب 
الموظفين في قطاع غزة كوسيلة ضغط على 
الناس في غزة ليضغطوا بدورهم على حركة 
حماس التي ُتمس���ك بمقاليد الس���لطة في 
غزة أو ينفجروا في وجهها للتسليم بشروط 

السلطة خلل وطني قائم على فرضية خاطئة 
تسعى لتوجيه غضب الناس إلى سلطة غزة 
بداًل من دول���ة االحتال التي تقهرنا جميعًا، 
ولألسف فهي نفس الفرضية التي ُتمارسها 
دولة االحتال في محاصرة غزة للتأثير سلبيًا 
على صمود الش���عب الفلسطيني في قطاع 
غزة باعتب���اره الحاضنة الش���عبية للمقاومة. 
كما أن اس���تخدام العقوبات كوسيلة إلنهاء 
االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية ليس هو 
المدخل الصحيح لذلك، فالطريق األفضل هو 
الحوار الوطني على أرضية اتفاقية المصالحة 
المّوقعة في أكتوبر 2017 القائمة على مبدأ 
الش���راكة الوطنية وتغليب المصلحة العامة 
كما ج���اء في مقدمة االتفاقية، والمس���تندة 
بدوره���ا إلى اتفاقي���ة القاهرة لع���ام 2011 
ووثيقة القاهرة 2009 إضافة التفاقية اإلطار 
التحرير 2005  المؤق���ت لمنظم���ة  القيادي 
وغيرها وجميعها قائمة على مبدأ الش���راكة 
السياس���ية والمس���ؤولية الوطني���ة في كل 

الملفات المتعلقة بالسلطة والمنظمة. 
فرض العقوبات على غزة من الس���لطة ليس 
فقط خل���ا وطنيًا ؛ ب���ل خل���ا أخاقيًا أيضًا 
باعتب���اره يس���تخدم مبدأ غي���ر أخاقي في 
السياس���ة، يعتبر الوس���يلة ُمب���ررًا للغاية، 

فالوص���ول إلى إنه���اء االنقس���ام وتحقيق 
الوحدة الوطنية غاية أخاقية ووطنية نبيلة، 
ولكن استخدام وس���يلة العقوبات الجماعية 
ض���د مليوني���ن من الش���عب الفلس���طيني 
ُكت���ب عليهم الش���قاء في غزة وس���يلة غير 
نبيلة كونها ُتعّمق مأس���اة أهل غزة وُتمعن 
في إذالله���م وتزيدهم فقرًا وبؤس���ًا بعد أن 
أنهكهم االحتال والحصار واالنقسام، وحتى 
لو تحقق هدف إنهاء االنقس���ام بفعل هذه 
العقوبات بع���د حيٍن من الزمن وإلى أن نصل 
إلى هذه المرحلة فس���يكون جيٌل بأكمله قد 
ضاع بين مطرقِة الحصار وسندان االنقسام، 
وس���تكون األضرار االقتصادية واالجتماعية 
والنفس���ية واألخاقية قد وصل���ت مرحلة ال 

يمكن تعويضها. 
ف���ي الختام أرج���و أن تكون فرضي���ة الخلل 
الفني في ع���دم صرف روات���ب موظفي غزة 
فرضية صادقة لتنفي فرضية الخلل الوطني 
واألخاقي، وأن يمتد إصاح الخلل الفني إلى 
إصاح الخل���ل الوطني الذي ُيعيق مس���يرة 
الع���ودة والتحري���ر واالس���تقال، فينتهي 
االنقس���ام وتتحقق الش���راكة السياس���ية 
والوطني���ة واالنطاق من أرضية حركة التحرر 

الوطني والثوابت الوطنية الفلسطينية. 

الجد إبراهيم معمر ! 
في ذكراك لن ننساك

قيادة مرتبكة عاجزة عن بلورة رؤية استراتيجية

في مثل هذا اليوم ...في الخامس عشر من ابريل عام 1987 رحل األب 
والج���د والقائد والمربي والمفكر واألخ والرفيق الش���يخ إبراهيم معمر 

)أبومحمد(
واحد وثاثون عامًا على رحيله المفجع لنا ولكل من عرفه والزلنا نتجرع 
الح���زن على فراقه، وه���و كان األب الحنون لنا نل���وذ ونحتمي به عند 
النوازل، وكنا نلجأ إليه لنجد الراحة بعد تعب جم فيبشرنا بغٍد أفضل 
وبنصر قريب؛ وينبئنا بنمو وتعاظم هذه الفكرة لتصبح ش���جرة تؤتي 
ثمارها....يحدثنا بابتسامته المعهودة فا نمل حديثه، تمر الساعات 
في الليل وال نش���عر بها،.يزرع فينا األمل والثقة بالله....ويعلمنا ان الله 
يم���دح  القلة وان الكثرة ال تعني صوابية الفكرة... يربينا انه إذا أردت 
ان تصل لآلخري���ن بفكرتك يجب ان تكون رس���اليًا بأخاقك ووعيك 
والتزامك. ها هو زرعك يا س���يدي قد اينع ونبش���رك بأن الجيل الذي 
كنت تنشده "جيل الثورة القادم" قد أتى ومرغ أنوف يهود في الوحل 
والطين، وأصبح أصحاب الفكرة ممن س���اروا على خطاك رقمًا ال يمكن 

تجاوزه ، وأصبح حضورنا في كل الميادين ال نقيل وال نستقيل.
كان  رحمه الله أمله ان يرزق بمولود ذكر بعد ان من الله عليه بأربع بنات. 
رزقه الله بالولد ولم يفرح كثيرًا به، فقد وافته المنية وانتقل إلى رحمة 

الله وهو يردد: " وعجلت إليك ربي لترضى".
ففي ذكرى رحيلك يا س���يدي قلوبنا تنزف دمًا .عيوننا تذرف  دموعًا 
ح���ارة على فراقك ونحن نعاهدك يا جدنا بأن نظل باقبن على العهد ، 
متمسكين بوصاياك إلى ان نلقاك أنت ورفاق دربك ممن لحقوا بك في 

الفردوس اال على بإذن الله .

حممد اأبو رزق  فاجأ الفلس���طينيون العالم مرة أخ���رى، كما فعلوا في 
االنتفاضتي���ن األولى والثانية، عندما حس���ب الجميع 
أنه���م اس���تكانوا للواق���ع المفروض وبات���وا أعجز عن 
مواجهة التحدي. بالرغ���م من الحصار، تفكك الموقف 
العربي، انهيار ميزان القوى، وخضوع دول عربية نافذة 
ل���إرادة األمريكية، خرجت غزة الصغي���رة، حتى بدون 
مش���اركة كافية م���ن الضفة الغربية، لتغيير ش���روط 
المرحلة. في الجمعة األولى من مسيرات العودة وكسر 
الحصار، ظن كثيرون أنها مجرد لحظة غضب، س���رعان 
ما تتاشى. في جمعة المسيرات الثانية، لم يعد ثمة 
ش���ك أن جيًا جديدًا من الشبان الفلسطينيين تسلم 
الراي���ة، وأن هذا الجي���ل على اس���تعداد لتحمل أعباء 
الصراع مهما كان حجمها. بعشرات من الشهداء وآالف 
الجرحى، ستس���تمر المسيرات إلى منتصف مايو/ أيار 
المقبل، وربما حت���ى بعد ذلك. ولكن، لتحقق انتفاضة 
المس���يرات هدفها، البد لقيادة السلطة الفلسطينية، 
على وجه الخصوص، رؤية الطريق التي شقها الشعب، 
والخروج من حالة االرتباك والعجز التي يبدو أنها باتت 

أسيرة لها.
لم تكن المس���يرات مش���روع تنظيم فلسطيني ما، 
بالرغم من أنها تصب في صالح جهات وتحرج أخرى. 
ولم تكن فكرة زعيم سياسي ما، بالرغم من أن قيادات 
أدركت حقيقة ما يجري واختارت الوقوف إلى جانب 
ش���باب المس���يرات. هذه تعبير خال���ص عن ضمير 
الشعب، عندما وجد الفلس���طينيون أنفسهم، كما 
في مرات سابقة، وظهرهم إلى الحائط، ورأوا المخاطر 
التي ته���دد قضيتهم وحقوقه���م. ولكن حماس 
س���تفيد، با ش���ك، من المس���يرات، ليس فقط ألن 
حماس كانت من البداية الهدف الرئيس���ي للحصار 
ومخططات تصفي���ة القضية الفلس���طينية، ولكن 
أيضًا ألن خيارها النضالي يجعلها دائمًا في معسكر 
المناضلين. من لم يكشف عن موقفه بعد، ويبدو أنه 
لم يزل عاجزًا عن رؤي���ة المتغيرات واإلمكانات التي 
تحملها المسيرات، هو الرئيس الفلسطيني. وأهمية 
موقف الرئيس ال تنبع من الموقع الذي يحتله وحسب، 
بل ومن أنه أصبح التجسيد الوحيد للقيادة الوطنية 
الفلس���طينية. ثمة حالة لم يعرفها الفلسطينيون 
من قبل، ال في عصر المفتي الحس���يني، في سنوات 
الش���قيري المعدودة، وال في حقبة عرفات الطويلة. 
في عهد الرئيس عب���اس، اختفت كافة األصوات إال 
صوت الرئيس، ولم يعد، في مؤسسات سلطة الحكم 
الذاتي أو في منظمة التحرير، من يس���تطيع اإلعراب 

عن موقف يختلف، ولو قليًا، عن موقف الرئيس. 

لم يكن الوضع الفلس���طيني مريحًا قبل تسلم ترامب 
مقالي���د البيت األبيض في مطلع الع���ام الماضي. كان 
مس���ار التفاوض ق���د توقف أو لم يعد صالحًا للس���ير؛ 
وتعهدت حكومات نتنياهو المتعاقبة سياسة توسع 
استيطاني ال سابقة لها منذ احتال الضفة والقطاع في 
1967. ولم يكن عباس يعرف على وجه اليقين ما عليه 
أن يفعله، بعد أن جعل المفاوضات خياره االستراتيجي 
والوحيد، منذ قاد المفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسلو.

اتخ���ذ الرئيس موقفًا س���لبيًا من جه���ود المصالحة، 
وأختار اإلبقاء على االنقس���ام الفلسطيني، بدون وجود 
أس���باب مقنعة، على التوصل مع حماس إلى حل وسط 
واس���تعادة الوحدة الفلس���طينية. في الوقت نفسه، 
أس���قطت موجة الث���ورة المضادة المج���ال العربي في 
سلس���لة من االنقس���امات والحروب األهلية، ولم يعد 
ثمة رافعة عربية يمكن أن تس���هم ف���ي دفع القاطرة 

الفلسطينية، وإن قليًا إلى األمام.
الرئيس أوباما، حت���ى ووزير خارجيته غارق في محاولة 
إعادة الحي���اة للعملية التفاوضية، ل���م يكن راغبًا في 
التورط في تعقيدات المسألة الفلسطينية، بينما أوروبا 
عاجزة ع���ن التدخل، وليس ثمة من دور روس���ي مؤثر، 
بعد أن كان المفاوض الفلسطيني وافق على استبعاد 
روس���يا من عملية التفاوض. والنتيجة أن جهود كيري 
لعبت دور المخدر السياسي، الذي أبقى عباس مترددًا 
بين التعلق بحبل أمل واه والغرق في حالة من االنتظار 

الكئيب.
بوصول ترامب إلى الحكم، أصبحت األمور أكثر وضوحًا، 
وأسوأ بكثير مما توقعه معسكر التسوية الفلسطيني، 
في الوقت نفس���ه. لم يكن مر وق���ت طويل على بداية 
رئاس���ته عندما أعل���ن ترامب عن قراره نقل الس���فارة 
األمريكي���ة إل���ى الق���دس المحتلة، في تح���د صريح 
للفلس���طينيين والعرب والمس���لمين. األكث���ر خطرًا، 
كان ما أخذ يتسرب من مش���روع إدارة ترامب للتوصل 
إلى تس���وية نهائية للصراع على فلس���طين، أو ما بات 
يعرف بمش���روع صفقة القرن. محاصرًا بين الش���ريك، 
أو الاش���ريك، اإلس���رائيلي في المفاوضات، من جهة، 
وانحياز الدولة الكبرى الراعية لعملية التفاوض السافر، 
من جهة أخرى، بدأ الرئيس الفلس���طيني يكشف عن 

مزاج يائس. 
ما فاقم من حالة االرتباك الوطنية الفلس���طينية، كان 
اتضاح تورط دول عربية رئيس���ية في مش���روع ترامب 
وممارس���تها الضغط على الرئيس عب���اس للقبول بما 
يستحيل على فلسطيني، حتى من وقع أوسلو، القبول 
به. كان الطبيعي في مواجه���ة هكذا وضع أن يبدأ أبو 

مازن إعادة بناء أوراق القوة الفلسطينية الوطنية، وأولها 
استعادة وحدة الشعب وقواه السياسية، والعمل على 
بلورة رؤية اس���تراتيجية جديدة، عمادها االعتماد على 

الذات. ولكنه لم يفعل.
بص���ورة عصبية ولغ���ة غير الئقة، اس���تخدم الرئيس 
الفلس���طيني محاولة اغتيال رئي���س حكومته، التي 
يحيطه���ا الكثي���ر من الش���كوك، إلع���ان تخليه عن 
ش���عبه في قطاع غ���زة. في جوهر األم���ر، كان الرئيس 
عباس يطلب استس���امًا كامًا من حم���اس، بدون أن 
تكون لديه المسوغات أو الشرعية لهكذا طلب. يحتل 
الرئيس الفلس���طيني موقع الرئاس���ة، ويتمتع بما هو 
أكبر من سلطاتها الدستورية، بصورة غير شرعية منذ 
س���نوات، بعد أن انتهت فترته الرئاس���ية وأحجم عن 
عقد انتخابات جدي���دة. وليس من حقه بالتالي اتهام 
سلطة األمر الواقع، التي تقوم بها حماس في غزة، بغير 
الفلس���طينية الشرعية الوحيدة  الشرعية. المؤسسة 
ل���م تزل هي المجلس التش���ريعي، ال���ذي تتمتع فيه 
حماس باألغلبية، والذي قام الرئيس، عن سابق تصميم 
وتصور، بإيقافه عن العمل. وبصفته رئيس���ًا لمنظمة 
التحرير، يرفض الرئيس منذ سنوات طوال، وبالرغم من 
االتفاقات التي وقعها، إعادة بناء مؤسس���ات المنظمة 
أو فت���ح أبوابها للقوى غير المنضوية في إطارها. وهذا 
م���ا يجعل المطالب���ة بتخلي حماس ع���ن موقعها في 
مؤسس���ات السلطة بقطاع غزة، واس���تبعادها من قرار 
المنظمة، مدعاة لاس���تغراب. فبأي حق، وبأية أصوات، 
يفترض الرئيس أن الس���لطة البد أن تكون حكرًا عليه 
والملتفين من حوله، وأن منظمة التحرير البد أن تبقى 

ملكيته الخاصة؟
تقدم مس���يرات العودة فرصة جدي���دة، فرصة كبرى، 
إلع���ادة بناء العمل الوطني الفلس���طيني على أس���س 
جديدة. إن عمل الرئيس عباس على التخلص من ارتباكه 
، أو س���اعده من هم حوله على ذل���ك؛ إن قرأ متغيرات 
الساحة الوطنية وخارطة قواها، التي استقرت بالفعل 
من���ذ عقود، كما ينبغ���ي؛ إن أدرك ال���دالالت التحولية 
النتفاضة المس���يرات وما قدم فيها حت���ى اليوم من 
تضحي���ات؛ إن رفع ي���ده ويد مؤسس���اته األمنية عن 
الش���عب في الضفة، وأفسح المجال أمام شبان الخليل 
ورام الله ونابلس وجنين وطولكرم لالتحاق بأشقائهم 
في القطاع، فمن الممك���ن قلب الطاولة مرة أخرى. ثمة 
فرصة حقيقية لتقويض وضع الدولة العبرية الدولي، 
إيقاف عملية التطبيع الحثيثة، العلني منها والخفي، 
والتعاهدي وغير التعاهدي، بين الدولة العبرية والدول 

العربية، وطي صفحة صفقة القرن مرة وإلى األبد.

د. ب�سري مو�سى نافع
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خدمـات جباليـا يتفـوق على 
الصداقة بقمة "الطائرة"

 إبداع الدهيشة يضم لصفوفه
 3 العبين من غزة

رقم سلبي غير مسبوق 
في مسيرة مورينيو

جوارديوال يخلد 
اسمــه بيـن 

المدربين العظماء

تأهل الصداقة و »الزعيم« و»الثوار« و »النشامى« لنصف نهائي كأس غزة 

غزة / االستقالل:
انفرد خدمات جباليا بصدارة دوري "جوال" الممتاز 
للكرة الطائرة، وذلك بع���د تغلبه في قمة لقاءات 
الجولة السادس���ة على منافس���ه وحام���ل اللقب 
الصداقة بثالثة أش���واط إلثنين، ف���ي اللقاء الذي 
جمعهما على صالة الش���هيد القائد سعد صايل 

غرب مدينة غزة .
وش���هد اللقاء حضورًا رس���ميًا وجماهيريًا كبيرًا، 
يتقدمهم عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
ونائ���ب رئيس اتح���اد الكرة الطائرة عبد الس���الم 
هنية، رفقة أعض���اء اتحاد اللعب���ة وكافة اللجان 
العاملة، رئيس���ا ناديي خدمات جباليا والصداقة، 

وحش���د كبير من كوادر ومحبي اللعبة، وجماهير 
الفريقين.

وج���اءت المب���اراة قمة ف���ي اإلث���ارة والندية بين 
الطرفين، حيث نجح خدمات جباليا بحسم الشوط 
األول لصالحه بنتيج���ة )24/26(، وعدل الصداقة 

الكفة بعد فوزه بالشوط الثاني بنتيجة )18/25(.
وعاد خدمات جباليا للتقدم مرة أخرى، وذلك بعدما 
حس���م الش���وط الثالث لصالحه بنتيجة )23/25(، 
وعلى نفس الخط���ا عدل الصداق���ة النتيجة مرة 
أخرى بعدما حقق الفوز في الش���وط الرابع بنتيجة 
)16/25(، ليلجأ الفريقان للشوط الخامس والفاصل، 

والذي حسمه الخدمات لصالحه بنتيجة )13/15(.

غزة / االستقالل:
نجح نادي إبداع الدهيش����ة من التعاقد 
مع ثالثة العبين من قط����اع غزة لتعزيز 
صف����وف فريقه في بطولة الدوري العام 

لكرة السلة في المحافظات الشمالية .
و كلل����ت المفاوض����ات الت����ي خاضتها 
إدارة ن����ادي االبداع م����ع ادارتي خدمات 
البريج و خدمات رفح بالنجاح بعد توقيع 
الالعبين على كش����وفات االبداع و ارسال 

االستغناءات الخاصة بهم .
و بات نجم سلة البريج أحمد وشاح ونجما 
س����لة خدمات رف����ح أحمد البلبيس����ي و 
عمار قش����طة على بعد خطوة واحدة من 
اللعب في دوري المحترفين بعد انتهاء 
كافة االجراءات و ارس����ال االستغناءات 
ليت����م قيدهم����ا على س����جالت االتحاد 
الفلسطيني لكرة السلة في المحافظات 

الشمالية.

االستقالل / عبدالله نصيف:
صعدت فرق الصداقة و  شباب خانيونس و شباب 
رف���ح و  ش���باب جباليا لنصف نهائ���ي كأس غزة 
عقب فوزهما على فرق الجالء األمل و خدمات رفح 

والهالل  ضمن منافسات دور ال8 من البطولة.
وتخطى ن���ادي الصداق���ة فريق الج���الء ، بثالثة 
أه���داف مقابل ه���دف وحيد، حيث ب���ادر الجالء 
بالتس���جيل عبر بالل النجار من ركلة جزاء، رد عليه 
الصداقة بثالثية محمد أبو ناجي، وأحمد س���المة، 
وصائب أبو حشيش بالدقائق 45، و91، و95 على 

التوالي .
وبهدف دون رد ، خطف شباب رفح بطاقة الصعود 
من ج���اره الخدمات، ليتأهل الزعيم الرفحاوي لدور 
ال4 و يواج���ه فري���ق الصداقة ف���ي لقاء يصعب 
التكهن بنتيجته، وس���جل هدف الصعود سعيد 

السباخي.
و ضرب بط���ل الدوري ش���باب خانيون���س فريق 
األمل بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد، وليواجه 

"النشامى" في دور ال� 4 ثوار الشمال .
سجل العب األمل حس���ام عبد الهادي بالخطأ في 
مرمى فريقه بالدقيقة 9 ليمنح النشامى الهدف 
األول و أضاف خالد القوقا الهدف الثاني بالدقيقة 
12 و أحرز حازم شكشك الهدف الثالث بالدقيقة 
45 و قل���ص حس���ام عب���د الهادي الف���ارق لألمل 

بالدقيقة  83 .
و بثالثي���ة نظيف���ة ، أقصى ثوار الش���مال فريق 
هالل غزة، س���جل الثالثية للثوار أحمد ابو طبنجة 
بالدقيقة 32 و محمد الملفوح هدفين بالدقيقتين 
66 و 88 علما ان يوس���ف س���الم أهدر ركلة جزاء 

للهالل بالدقيقة 76  .

االستقالل / وكاالت:
تكبد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اإلنجليزي، 

رقًما سلبًيا غير مسبوق في مسيرته التدريبية، بعد الخسارة من وست بروميتش 
ألبيون، بهدف ضمن مباريات الجولة ال� 34 من منافسات البريمير ليج.

وتقول شبكة "أوبتا" لإلحصاءات، إن جوزيه مورينيو يفشل للمرة األولى في 
تحقيق لقب الدوري خالل موسمه الثاني مع فريق يشرف على قيادته.
وفش���ل مورينيو في التتوي���ج بلقب الدوري اإلنجليزي هذا الموس���م، 
الذي توج به مانشس���تر س���يتي، نتيجة خسارة الشياطين الحمر من 
بروميتش ألبيون، بينما في الموسم الماضي نال اللقب تشيلسي مع 

اإليطالي أنطونيو كونتي .

االستقالل / وكاالت:
واصل المدرب اإلسباني بيب جوارديوال، مدرب فريق مانشستر 
س���يتي اإلنجليزي الحالي، وبرش���لونة وبايرن ميونيخ س���ابًقا، 

تحقيق األرقام القياسية في عالم التدريب.
وق�����ال حساب »ميستر شيب« اإلسباني لإلحصائيات، إن جوارديوال، 
بات سادس أكثر مدرب تحقيًقا لأللقاب الرسمية في التاريخ، بعد وصوله للقب رقم 23 

بتتويج السيتي بلقب البريمييرليج .
ويسبق جوارديوال في هذه القائمة كل من جوزيه مورينيو وأوتمار هيتسفيلد )25 لقبا(، 

جوك سيتين )26(، فاليري لوبانوفسكي )28( والسير أليكس فيرجسون 49 لقبا.
وتوزع���ت ألقاب بيب جوارديوال على ثالثة أندية، حيث حقق مع برش���لونة 14 لقبا، وبايرن 

ميونخ 7 ألقاب، ومانشستر سيتي لقبين هذا الموسم .
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فـي ظـالل شهـر شعبـان

سر سعادة المرء في لسانه

دخل ش����هر ش����عبان المبارك ، على 
المس����لمين فنقول كل ع����ام وأنتم 
بخير وسعادة،تبدأ أيام جليلة مباركة 
وعظيم����ة وم����ن خاللها يب����دأ العد 
اللهم بلغنا  التنازلى لشهر رمضان، 
رمضان وامنحنا الق����وة على التقرب 
إلي����ك والبعد عما يغضبك، وش����هر 
شعبان الكريم من الشهور الكريمة 
والمباركة ولهذا الش����هر الكثير من 
الربانية ومن يلتمس����ها  النفح����ات 
بص����دق ونية خالص����ة تصبه إحدى 
تلك النفحات العظيمة، اللهم بلغنا 

شعبان واللهم أرض عنا فيه. 
 وُيعّد شهر ش����عبان الشهر الثامن 
من أش����هر الس����نة الهجرّي����ة، وتم 
تسميته بذلك االسم نظرًا ألّن العرب 
كانوا بذلك الش����هر يتشّعبون فيه 
للبحث عن الماء، وقد قيل في بعض 
الغارات،  ف����ي  لتش����ّعبهم  الّرويات 
ُيعتبر ش����هر ش����عبان من الّشهور 
المهّمة عند المسلِمين، فهو الشهر 
الذي يسبق ش����هر رمضان المبارك، 
وفيه يتّم التمهيد للصيام واألعمال 
الصالحة وفعل الطاعات، وله فضائل 
كثيرة وعديدة سوف نتعرف عليها 

من خالل هذا المقال.
طوب���ى لمن بادر عم���ره القصير، فعمر 
به دار المصير، وتهيأ لحس���اب الناقد 
الق���درة وإعراض  البصير قبل ف���وات 
النصير. ق���ال عليه الصالة والس���الم: 
“بادروا باألعمال سبعا، هل تنتظرون إال 
فقرا منس���يا؟ أو غنى مطغيا، أو مرضا 
مفسدا، أو موتا مجهزا، أو هرما مفندا، أو 
الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة، 
فالس���اعة أدهى وأمر” 1. كان الحسن 
البصري يق���ول: عجبت ألق���وام أمروا 
بالزاد ون���ودي فيهم بالرحيل، وجلس 

أولهم على آخرهم وهم يلعبون.
عن أبي سلمة أن “عائشة” رضي الله 
عنها حدثته قال����ت: “لم يكن النبي 
صلى الله عليه وس����لم يصوم شهرا 
أكثر من ش����عبان، فإن����ه كان يصوم 
ش����عبان كله وكان يقول: “خذوا من 
العمل ما تطيقون، ف����إن الله ال يمل 
حتى تمل����وا”” وفي رواية: “لم يكن 
صلى الل����ه عليه وس����لم يصوم من 

الس����نة ش����هرا تاما إال شعبان يصل 
به رمضان” 2. ولفظ ابن ماجة: “كان 

يصوم شعبان ورمضان”.
والمراد بصوم التم����ام والكل األكثر، 
كما نقل ذلك اإلمام الترمذي عن ابن 
المبارك قوله: وجائز في كالم العرب 
إذا صام أكثر الش����هر أن يقول صام 
الشهر كله. وعن “عائشة” قالت “لم 
يكن الرس����ول صلى الله عليه وسلم 
يصوم ش����هرا أكثر من شعبان فإنه 
كان يصوم����ه كله” وفي لفظ زاد ابن 
أبي لبيد عن أبي سلمة عند مسلم: “ما 
كان يصوم في ش����هر ما كان يصوم 

في ش����عبان، كان يصومه إال قليال” 
وفي لفظ: “ما رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم استكمل صيام شهر 
قط إال ش����هر رمضان، وما رأيته قي 
شهر أكثر منه صياما في شعبان”. 
وعن أبي س����لمة عن “عائشة” رضي 
الله عنه����ا قالت: “كان رس����ول الله 
صلى الله عليه وس����لم يصوم حتى 
نق����ول ال يفطر، ويفطر حتى نقول ال 

يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اس����تكمل شهرا قط إال 
رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه 

صياما في شعبان” 5.
والحكمة من تخصيص شعبان بأكثر 
الصيام هو تعظيم رمضان. كما أخرج 
الترمذي من حديث أنس، أنه س����ئل 
صلى الله عليه وس����لم: “أي الصوم 
أفض����ل؟ فق����ال: ش����عبان تعظيما 
لرمضان” وقي����ل: كان يصومه ألنه 
ش����هر يغفل الناس عنه بين رجب 
ورمضان كما أخرجه النس����ائي وأبو 
داود وابن خزيمة عن أس����امة بن زيد 

قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم 
في ش����هر من الشهور ما تصوم في 
ش����عبان. قال صلى الله عليه وسلم: 
“ذلك ش����هر يغفل الناس عنه بين 
رجب ورمضان، وهو ش����هر ترفع فيه 
األعمال إل����ى رب العالمين، فأحب أن 
يرفع عملي وأن����ا صائم”. ونحوه من 
حديث “عائشة” عن أبي يعلى قال 
فيه صلى الله عليه وس����لم: “إن الله 
يكتب كل نفس ميتة تلك الس����نة 

وأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم”.
وفي الخبر مرسال عن الحسن البصري 
رض����ي الله عنه قال: ق����ال صلى الله 
عليه وسلم: “رجب شهر الله وشعبان 
شهري ورمضان شهر أمتي”. وأخرج 
ابن أبي شيبة في مصنفه من زيد بن 
أبي أسلم قال: سئل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن صوم رجب فقال: 

“أين أنتم عن شعبان”.
فكن أخي المؤمن سباقا لفعل الخير، 
واغتنام الفسح اإليمانية التي جعلها 
المولى عز وجل ف����ي أيامه المباركة 
غنما لكل س����الك ومكسبا لكل طالب 
ق����رب ربه. فهذه بع����ض المختارات 
م����ن هديه صل����ى الله عليه وس����لم 
في صوم ش����عبان وردت والمؤمنون 
على مش����ارف شهر رسول الله صلى 
الله عليه وس����لم. كما أن للنصف من 
أوردتها  ش����عبان فضائل عظيم����ة 
أحاديث رس����ول الله صلى الله عليه 
وس����لم ومن ذلك قول����ه عليه الصالة 
والس����الم- فيم����ا رواه الطبراني وابن 
حبان في صحيحه وحس����نه األلباني 
في صحيح الجامع عن معاذ بن جبل: 
“يطلع الل����ه إلى جمي����ع خلقه ليلة 
النصف من ش����عبان فيغفر لجميع 
خلقه ليل����ة النصف إال لمش����رك أو 

مشاحن”. ولقد أجمع المسلمون في 
كافة العصور وفي س����ائر األزمان من 
عهد الصحابة رضوان الله عليهم، إلى 
وقتنا هذا عل����ى أن ليلة النصف من 
شعبان هي ليلة طيبة كريمة فاضلة. 
لها منزلته����ا عند الله تبارك وتعالى 
وأنه س����بحانه وتعالى قد اختصها 

بنوع من الكرامة والتفضيل.
وعموم����ا فه����و ش����هر تفت����ح فيه 
الخي����رات، تنزل فيه البركات، وتترك 
فيه الخطيئات، وتكفر فيه السيئات، 
وتكثر في����ه الصلوات على س����يدنا 
محمد صل����ى الله عليه وس����لم خير 
البريات “إن الل����ه ومالئكته يصلون 
عل����ى النب����ي” فينبغي ل����كل مؤمن 
لبيب أن ال يغفل في هذا الشهر، بل 
يتأهب فيه الستقبال شهر رمضان 
بالتطهر م����ن الذن����وب و التوبة عما 
فات وس����لف فيما مضى من األيام، 
فيتضرع إلى الله تعالى ويقبل عليه 
في شهر شعبان، وال يسوف ويؤخر 
ذلك إلى غده، ألن األيام ثالثة: أمس 
وهو أج����ل، واليوم وهو عم����ل، وغدا 
وهو أمل فال ت����دري هل تبلغه أم ال؟ 
فأمس موعظ����ة، واليوم غنيمة، وغدا 
مخاطرة. وكذلك الشهور ثالثة: رجب 
فقد مضى وذهب فال يعود، ورمضان 
وه����و منتظر ال ندري هل نعيش إلى 
إدراكه أم ال؟ وش����عبان وهو واسطة 

بين شهرين فليغتنم الطاعة فيه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل 
وه����و يعظ����ه، قيل هو عب����د الله بن 
عمر بن الخط�اب رض����ي الله عنهما: 
“اغتنم خمس����ا قبل خم�س: شبابك 
قبل هرمك، وصحت�ك قبل س����قمك، 
وغن����اك قب����ل فق����رك، وفراغك قبل 

شغلك، وحياتك قبل موتك”.

الهدايُة من الله،
والتوكُل عليه،
والشكوى إليه،
 منه،

ُ
والتوفيق

وهو القادُر المعين،
والقويُّ المتين،
ه، بيدِه الخيُر كلُّ

ال إله إال هو،
ال نافَع وال ضارَّ إال هو،

يعطي من يشاُء ويمنع،
 من يشاُء وُيذّل،

ُّ
يعز

له العزُة والجالل،
ذو الجبروِت والمَلكوِت والكبرياِء والعظمة.

......
إذا دخَل الزوُج بغيِر الوجِه الذي خرَج به،

عرفِت الزوجُة أنه من شجاٍر حدَث له في المكتِب أو 
الشارع،

أو لخبٍر غيِر سارٍّ فاجأه،
ُس غضَبُه في زوجِه وأوالدِه بالشتِم  والجاهُل ينفِّ

والصياح،
والظالُم يعتدي عليهم بيدِه ويؤذيهم،

واللئيُم الجباُن ينتقُم من آخَر ضعيٍف ال عالقَة له 
باألمر!
.....

انظْر فيما تركُز عليه في حياتك،
 فيه من وقِتَك وعمرك،

ُ
وتنفق

مُه غيرك، وتلتذُّ به وتعلِّ
فإنه يكوُن فيه أكثُر حسناِتَك أو سيئاتك،

والله يقبُل منَك ما وافَق ديَنُه وخُلَص لوجهه،
وَيعدُل فيَك وال يظلُمك،
فال يزيُد من عقوبتك،
وال َينقُص من ثوابك.

وم�ضـات

حممد �ضحادة

منال املن�ضور

) ولنبلونكم بش����يء من الخوف والجوع ونقص 
من األموال واألنفس والثمرات وبش���ر الصابرين 
) 155 ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون ) 156 ( أولئك عليهم صلوات 
من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) 157 ( ( 
أخب����ر تعالى أنه يبتلي عب����اده ] المؤمنين [ أي 
: يختبره����م ويمتحنه����م ، كما ق����ال تعالى : 
) ولنبلونك����م حت����ى نعل����م المجاهدين منكم 
والصابري����ن ونبل����و أخباركم ( ] محم����د : 31 [ 
فتارة بالس����راء ، وتارة بالض����راء من خوف وجوع 
، كم����ا قال تعالى : ) فأذاقه����ا الله لباس الجوع 
والخوف ( ] النحل : 112 [ فإن الجائع والخائف 
كل منهم����ا يظهر ذل����ك عليه ; وله����ذا قال : 
لباس الجوع والخوف . وقال هاهنا ) بش����يء من 
الخوف والج����وع ( أي : بقليل من ذلك ) ونقص 
من األموال ( أي : ذه����اب بعضها ( واألنفس ( 
كموت األصحاب واألقارب واألحباب ( والثمرات ( 
أي : ال تغل الحدائق والمزارع كعادتها . كما قال 
بعض الس����لف : فكانت بعض النخيل ال تثمر 
غير واحدة . وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به 
عب����اده ، فمن صبر أثابه ] الله [ ومن قنط أحل ] 
الله [ به عقابه . ولهذا قال : ) وبشر الصابرين ( 
وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف 

هاهن����ا : خوف الله ، وبالج����وع : صيام رمضان ، 
ونقص األموال : ال����زكاة ، واألنفس : األمراض ، 
والثمرات : األوالد .  وفي هذا نظر ، والله أعلم . 

ثم بي���ن تعالى من الصابرون الذين ش���كرهم ، 
قال : ) الذي���ن إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون ( أي : تس���لوا بقولهم هذا عما 
أصابه���م ، وعلموا أنهم مل���ك لله يتصرف في 
عبيده ] ص: 468 [ بما يشاء ، وعلموا أنه ال يضيع 
لديه مثقال ذرة يوم القيامة ، فأحدث لهم ذلك 
اعترافهم بأنهم عبيده ، وأنهم إليه راجعون في 
الدار اآلخرة . ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على 
ذلك فق���ال : ) أولئك عليهم صلوات من ربهم ( 

أي : ثناء من الله عليهم ورحمة . 
قال س����عيد بن جبير : أي : أمن����ة من العذاب ) 
وأولئك هم المهتدون ( قال أمير المؤمنين عمر 
بن الخط����اب : نعم العدالن ونعم����ت العالوة ) 
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ( فهذان 
العدالن ) وأولئك هم المهتدون ( فهذه العالوة 
، وه����ي ما توضع بين العدلين ، وهي زيادة في 
الحمل وكذل����ك هؤالء ، أعط����وا ثوابهم وزيدوا 
أيض����ا .  وق����د ورد في ثواب االس����ترجاع ، وهو 
قول ) إنا لل����ه وإنا إليه راجعون ( عند المصائب 

أحاديث كثيرة.

حين يحسن اإلنسان حديثه مع اآلخرين وينتقي عباراته, 
وال يتح���دث إال بأطيب القول وبما ينف���ع, وفيما يعنيه, 
 وقته, كان ذلك سببا لسعادته وفالحه؛ 

َّ
ويذكر الله به ُجل

ألنه حفظ لسانه عن الوقوع في أعراض الناس وعن الغيبة 
والنميمة التي تعد من كبائ���ر الذنوب, والتي نهانا الله 
عن فعلها, بل وصور من يفعل ذلك بأبشع تصوير داللة 
َها  على ش���ناعة الفعل وعلى قبحه فقال جل وعال: ﴿ َيا َأيُّ
 ِإْثٌم 

ِّ
ن  َبْعَض الظَّ

َّ
 ِإن

ِّ
ن ِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِم���َن الظَّ الَّ

ُس���وا َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن  َواَل َتَجسَّ
اٌب  َه َتوَّ  اللَّ

َّ
َه ِإن ُقوا اللَّ َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ

َرِحيٌم ﴾ )س���ورة الحجرات آية 12(. والغيبة كما قال النبي 
-صلى الله عليه وسلم-: ( ذكرك أخاك بما يكره ) ولو كان 
فيه، أما النميمة فهي: نقل الكالم من شخص آلخر بقصد 

اإلفساد.
وهات���ان الصفت���ان الذميمت���ان من أكبر م���ا يفرق بين 
المجتمعات ويمزق وحدتها, وتمأل القلوب غيظا وحنقا, 
وتس���بب الحقد والضغينة والكراهي���ة؛ لذلك نهانا الله 
عنها, وعلى النقيض أمرنا بالنطق بأطيب القول وأحسنه 
في الدعوة إلى التوحيد وفي ش���تى المجاالت؛ ألنه أدعى 
للقبول وأحرى لإلجابة, وأقرب مثال لذلك أنه - سبحانه - 
حينما أرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون ذلك الطاغية 
الكافر المتكبر ليدعواه إلى دين الله, أمرهما بأن يدعواه 
بالقول اللين فقال تعالى: ﴿ اْذَهْب َأْنَت َوَأُخوَك ِبآَياِتي َواَل 
ُه َطَغى * َفُقواَل َلُه  َتِنَيا ِفي ِذْكِري * اْذَهَبا ِإَل���ى ِفْرَعْوَن ِإنَّ
ُر َأْو َيْخَشى ﴾ )سورة طه آية 42 - 44 (. ُه َيَتَذكَّ ًنا َلَعلَّ َقْواًل َليِّ

ومن واقع تجربة - حتى يحظى اإلنسان بالقبول والمحبة 
من جميع من هم حوله ويش���عر بالس���عادة - أذكر هذه 

النقاط التي أرجو أن تكون نافعة إن شاء الله:
* أن يكون اإلنسان بشوشا مبتسما فاالبتسامة في وجه 

أخيك صدقة وتفتح لك القلوب.
* أن يتحل���ى بأدب المجلس من: إلقاء التحية, اإلفس���اح 
في المجلس, احترام الكبير, أال يتصدر المجلس بالحديث 

ويدع المجال لآلخرين بأن يتحدثوا.
* س���ؤال اآلخرين عن أحواله���م واالحتفاء بهم وتقديم 

المساعدة لهم إن احتاجوا لذلك.
* تحري الصدق ف���ي كل ما يقول وينطق وفي الحديث: 

)ال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صديقا (.

* ع����دم التدخل فيما ال يعنيه من ش���ئون اآلخرين وفي 
الح�ديث: »من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه«.

* تأس���يس الرقابة الذاتية واستشعار أن الله مطلع على 
اإلنس���ان ومحيط بكل ما يقول وينطق, ويتذكر دائما أن 
عن يمينه وشماله ملكين يسجالن ويكتبان كل ما يقول, 
واستحضار ذلك دائما يدفع اإلنسان إلى فعل الخير وإلى 
ما يرضي الله عن���ه, ويدعوه إلى ترك المعاصي وعن كل 

ما يغضب الله.
* كلما تقرب العبد لربه بالطاعات واألعمال الصالحات نال 
رضا الله ومحبت���ه وجعل الله له القبول في األرض وألقى 

محبته في قلوب الخلق.
* حس���ن الظن باآلخرين وأال ينشغل إال بنفسه؛ ألن المرء 
حينما يشغل نفسه بمراقبة اآلخرين وانتقادهم يغفل 
عن نفس���ه وعيوبه, وقبل أن ينتقد اإلنسان اآلخرين ال بد 
أن يرى عيوبه ويس���عى إلصالحها, وحتى لو واجه النقد 
فليتقبل���ه بكل رحابة صدر، اعلم أن تقبل النقد قد يكون 
صعبا بعض الشيء خصوصا حينما يكون نقدا الذعا خاليا 
من األس���لوب الجيد, لكن العاقل من يستمع إليه مهما 

كان األسلوب الذي جاء به, ويسعى لإلصالح والتقويم.
كما قال عم���ر بن الخطاب -رضي الله عنه-: »رحم الله امرأ 
أهدى إلي عيوبي« ألن المحب الحقيقي الناصح هو الذي 
يوجهك وينبهك عند وقوع���ك في الخطأ ويؤيدك على 
الصواب والفعل الحسن, وجميل أن نجعل نقد اآلخرين 
بمثابة الم���وج الذي يدفعنا لألمام وأن نرتقي بأنفس���نا 

وأخالقنا وذواتنا إلى معالي األمور.
* أن نتذكر أن س���عادة المرء وتعاس���ته في لسانه, فإن 
استطاع التحكم في لس���انه فإنه يستطيع التحكم في 
س���عادته وفي الحديث: »وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم إال حصائد ألس���نتهم«، فكلما كانت كلماتك 
لطيف���ة ومهذبة ومؤدبة كس���بت بذل���ك وّد من حولك 
وحبهم واحترامهم وازدادوا ش���وقا إلى حديثك وسماع 
كالمك, وكلما كان اللسان طويال غير مهذب بذيئا كسبت 
نف���ور من حولك وفقدت احترامهم لك وكرهوك وكرهوا 

مجالستك تفاديا لسماع حديثك وكالمك.



مسيرة العودة

 )APA images(موسم جني العسل في غزة

)APA images( 
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 المحررة الزق تستعرض فصول معاناة األسيرات بالسجون 

اكتئاب األم يقلل من ذكاء طفلها

غزة/ دعاء الحطاب : 
في يوم األسير الفلسطيني وفي كل لحظٍة 
تمر، تعود األس���يرة المح���ررة فاطمة الزق 
بش���ريط ذاكرتها إلى تلك األي���ام المريرة 
التي عاشتها داخل السجون اإلسرائيلية، 
كيف ال وقد ُحف���ر بعقلها وقلبها كل تلك 
الصرخ���ات التي أطلقتها ألمًا واس���تغاثًة 
دون أن ُيلبيها أحد سوى ضحكات السجان 

وكلماته البذيئة. 
المحررة الزق أحدى االسيرات اللواتي عشقن 
حب الوط���ن وأردن أن يك���ون لهن بصمة 
تش���رفهن، إال أن الحظ ح���ال بينها وبين 
تحقيق ُحلمها بتنفيذ عملية استشهادية، 
حيث وقعت أسيرة في يد ضابط االحتالل 
االس���رائيلي بمجرد وصولها معبر "كرم أبو 
س���الم"، وبابتس���امة يملؤها المكر وعيوٍن 
حاق���دة ق���ال له���ا: " أن هنا الس���تقبالك، 
تركت عائلتي منذ الصباح الباكر ألنتظرك 
بنفسي"، لتبدأ من هنا حكايتها مع األسر. 

واعتقلت ال���زق بتاريخ 2007/5/20، بتهمة 
االنتماء إلى حركة الجهاد اإلسالمي والنية 
لتنفيذ عملية استشهادية داخل األراضي 
الفلس���طينية المحتل���ة، فيما ت���م االفراج 
عنها برفقة 18 أس���يرة من الضفة الغربية 
ضمن صفقة تبادل جزئي���ة بين المقاومة  
و"إس���رائيل" تم���ت مقابل ش���ريط فيديو 

لجنديها األسير آنذاك جلعاد شاليط. 

حماولت لإجها�ضها
أكثر من عامين قضتهما المحررة الزق في 
س���جون االحتالل، ش���اخت فيها إنسانية 
العال���م الذي ل���م يلقيا ب���اال إل���ى أالمها، 
فمأس���اتها أوجعت القل���وب وأبكتها هي 
وأطفالها ال�9 ألم الف���راق طيلة تلك األيام 

العجاف حتى انتزعت ُحريتها. 
وتقول الزق ل�"االستقالل" من واقع تجربتها 
للمرأة  الحقيقي���ة  المعان���اة  باالعتق���ال:" 
الفلسطينية تكمن بأنها الوحيدة على هذه 
األرض الت���ي الزالت تقبع خل���ف القضبان 
تحت قبضة الّسجان اللعين، والوحيدة من 

بين نس���اء العالم الزال وطنها مسلوبًا من 
احتالٍل متغطرس، لذلك هي تقاوم وتحارب 

لينعم أبناؤها بالحرية والسعادة".
وأردف���ت الزق: " كنت أن���وي تنفيذ عملية 
استش���هادية اس���وة بم���ن س���بقني من 
االستش���هاديات وحبًا بوطن���ي، لكن قبل 
تنفيذها قدر الله لي بأن أكون أس���يرة وأن 
أعيش في ظلمات السجون، ولكنني بحمده 
تعالى كنت صاب���رة وقوية اإلرادة وصامدة، 
لكوني مؤمن���ة بقضيتي وأعلم أن المصاب 
س���يكون هينًا عندما يكون من أجل وطني 

فلسطين".
حينم���ا أقدمت الزق على تنفيذ العملية لم 
تك���ن تعلم أنها حامل ف���ي جنين لم يبلغ 
من العمر سوى ش���هر، لكن ارادة القدر بأن 
يكون ونيس وحدتها في الٌمعتقل بعدما 
تعرضت ألقس���ى أن���واع التعذي���ب بغية 

اجهاضها. 
وتتابع: "في البداي���ة تألمت كثيرًا وحزنت 
بالحمل،  أخبرن���ي ضابط االحت���الل  عندما 
ألنن���ي كنت أتمن���ى أن يولد ابني وس���ط 
أس���رته وعائلته وأن يبصر النور بعد رحلة 
ظلمات الرح���م، وفي ذات الوقت فرحت ألن 
الله أكرمني بأعظم هدية تؤنس وحدتي".  

" زنزانة صغيرة ال تكفي ألن يجلس بها فرد 
واحد، كرسي حديد وسالسل، ظالٌم دامس 
وسجان"، هذا كل ما كان عند الزق في سجن 
عس���قالن، حيث باتت جدرانه شاهدًة على 
االنتهاكات بحقها و مح���اوالت اإلجهاض 
التي ال تعد، ضرٌب وش���بح لساعاٍت طويلة، 
صدم���ات كهربائية انتقام���ًا من صمتها 
ورفضه���ا اإلدالء باالعتراف���ات عن العملية 
ومن ورائها، لينتهي به���ا األمر إلى نزيف 

شديد شكل خطرًا على الجنين.
وأضاف���ت: " واجه���ت عذاب���ات وحرمان���ا 
وضغوط���ات نفس���ية وجس���دية داخ���ل 
الزنازين ، عذبوني نفسيا وجسديا، ولكنني 
بحمد الله تعالى اس���تخدمت أسلوبا جيدا 
مع الس���جانين، وه���و الالمب���االة، وكنت ال 
أتوقف عن الدعاء وقراءة القرآن رغم الشبح 

المخ����اض ش����عرت وكأني بس����احة حرب، 
قيدوني بالسالس����ل بشكل همجي، وكانت 
معامل����ة الطبيب����ة والطاق����م س����يئة جدا، 
تعاملوا معي كإرهابية، فالضرب والش����تم 
واالعتداءات ل����م تنته طوال فت����رة الوالدة، 

وشعرت بالخوف من أن يقتلوا الطفل". 
ساعاٍت طويلة عاشتها الزق بال شفقه، إهانة 
وتقييد مس����تمر في الس����رير، فش����لت كل 
محاوالتها بالتف����اوض معهم، طلبت منهم 
أن يفكوا قيدها ولو لدقائق ولكنهم رفضوا، 
ورغم شدة البرودة قاموا بفتح المكيفات في 
الغرفة وحرموها من ارتداء مالبسها الثقيلة، 
لم تجد فاطمة سوى أن تنظر للسماء وتقول 

والتعذي���ب، حاولوا  إجهاضي أكثر من مرة 
بتقدي���م حبوب غير معروفة، ولكنني كنت 

أتصرف بحكمة".   

�ضاحة حرب
انقض���ت أش���هر حمل " يوس���ف" بثقلها 
وج���اءت لحظ���ه اش���راق وجه���ه الصغير، 
لتخوض الزق حربًا جديدة مع السجان على 
س���رير الوالدة، فرغم أنها بوضٍع ال تقوى به 
على الهروب إال ان السجان أحكم تقييديها 
بالسالسل ووضعوا حولها حراسًة مشددة، 

بمشهٍد بات أشبه بساحة الحرب.   
واس���تطردت الزق في حديثها:" حين جاء 

:"فوضت أم����رى لك رب"، حت����ى خرج صراخ 
طفلها في وجوههم ليعلن انتصار أمه على 

ما القته من إهانة طيلة الوقت. 
وتتابع: "جاء يوس���ف إلى الحياة ليبعث في 
نفسي أماًل جديدًا، لكنه أبصر النور بظلمات 
الزنازين وولد على يد سجانة حاقدة، وحرموه 
أيضا من أبسط حقوق الطفل واإلنسان، وطاله 
اإلهم���ال الطبي، حيث كان قد تعرض لوعكة 
صحية كادت تودي بحياته وكان عمره آنذاك 

40 يوما".
وأشارت إلى أن "يوسف الصغير كان يخفف 
عن جميع األس���يرات عذابات الس���جان، كان 
يسعد بضحكاته جميع األسيرات المعذبات 
المقهورات، وكلم���ا أردن الهروب من الوضع 
الصعب الذي يعشنه كن يلعبن مع يوسف 

وكن حنونات جدا عليه".

�ضيا�ضات الحتالل 
وعن واق���ع الحياة في الس���جون، تقول الزق: 
" األس���يرات داخل الس���جون يخضن تجربة 
قاسية في مواجهة التحقيق والتعذيب في 
تلك الس���جون واألقبي���ة العنصرية التي لم 
ترحم شيخا وال شابًا وال امرأة وال طفال، كذلك 

لم تنكسر األسيرات أمام مقصلة الجالد ".
وأكدت أن سياسة إدارة السجون والشاباك 
اإلس���رائيلي بح���ق األس���رى واالس���يرات 
الفلسطينيين، شرس���ة وعدوانية مضادة 
لإلنسانية، هدفها اضعاف االسرى وكسر 
إرادتهم الحديدية، ومنها العزل االنفرادي 
داخل زنازين صغيرة مظلمة، ومنعهم من 
الطعام والش���راب، وكذلك فرض الغرامات 
المالي���ة، المداهم���ات الليل���ة ومص���ادرة 
أغراضهم، منع الزيارات التي تعد فس���حة 

الحياة الوحيدة لألسرى خلف القضبان. 
وبين���ت أن المعان���اة الصحي���ة  واإلهمال 
الصحي كانا الخطر األكبر على األس���يرات، 
مضيف���ة:" إن هناك نس���اء كبي���رات في 
السن مصابات بأمراض عديدة وأوضاعهن 
الصحية سيئة للغاية، يحتجن لألدوية وال 

يقدم لهن سوى المسكنات".

يف يوم الأ�سري الفل�سطيني 

واشنطن/ االستقالل:
أمريكية حديثة  حّذرت دراسة 
م����ن أن اكتئ����اب األم يمكن أن 
يؤثر سلًبا على تطور المهارات 
اإلدراكي����ة واللفظية ومعدالت 
ذكاء طفلها حتى سن 16 عاًما.

الدراس����ة أجراها باحثون بكلية 
كاليفورني����ا  جامع����ة  الط����ب 
نتائجها،  ونش����روا  األمريكية، 
 Child( دوري����ة  ف����ي  الثالثاء، 

Development( العلمية.
ولرصد تأثير اكتئاب األم على 
الباحثون  راقب  أطفالها،  صحة 
ما يقرب م����ن 900 من األطفال 
الذين يعيش����ون مع  األصحاء، 
أمهاتهم، ابت����داًء من عمر عام 
حتى 16 عاًم����ا وكانوا يراقبون 
باستخدام  اإلدراكية  قدراتهم 
مرة  القياسية  الذكاء  اختبارات 
كل 5 س����نوات على مدار فترة 

الدراسة.
ووج����د الباحث����ون أن األمهات 
المصابات باالكتئاب الش����ديد 
لم يتفاعلن مع أطفالهن بالقدر 
الكافي، أو يوفرن موادًا تعليمية 
اإلدراكي����ة  المه����ارات  لدع����م 
األلعاب  مث����ل  لهم،  واللفظية 
والكت����ب، مقارنة م����ع أقرانهن 

غير المصابات باالكتئاب.
ه����ذه  أن  أيًض����ا  ووج����دوا 
الس����لوكيات أثرت على معدل 
ذكاء األطفال وذلك خالل نتائج 
أجريت لهم  الت����ي  االختبارات 
عندما كانوا في عمر س����نة و5 

و10 و16 سنة.
وأثبت����ت النتائ����ج أن معدالت 

الذكاء لدى األطف����ال الذين لم 
تعاِن أمهاته����م من االكتئاب 
فيم����ا  درج����ة،   7.78 بلغ����ت 
تراجعت هذه النس����بة لدى من 
تعاِن أمهاته����م من االكتئاب 

الشديد إلى 7.30 درجة.
وقالت باتريش����يا إيست، قائد 
فري����ق البح����ث: "تبدو نس����بة 

التراجع في معدالت الذكاء بين 
المجموعتين ضئيلة بالنس����بة 
للبع����ض، إال أنه����ا ذات مغزى 
كبير من حيث مهارات األطفال 

اللفظية والمفردات".
وأضافت: "تظهر دراستنا اآلثار 
الت����ي يمكن أن  المدى  طويلة 
بس����بب  الطفل  منها  يعان����ي 

إصابة األم باالكتئاب المزمن".
وأش����ارت إل����ى أن فريق البحث 
سيركز في دراسته المستقبلية 
على المزيد من تحليل البيانات 
لمعرفة كيف يؤثر اكتئاب األم 
الخاصة  االكتئاب  أعراض  على 
باألطفال، خالل مرحلة الطفولة 
والمراهق����ة، إضافة إلى اإلنجاز 
األكاديم����ي له����م وصحتهم، 
مثل احتم����ال زيادة ال����وزن أو 

السمنة.
العالمية  الصحة  كانت منظمة 
كش����فت، في أحدث تقاريرها، 
أن أكثر م����ن 300 مليون حول 
العال����م يتعايش����ون حاليًا مع 

االكتئاب.
أن  م����ن  المنظم����ة  وح����ذرت 
مع����دالت اإلصابة بهذا المرض 
ارتفعت بأكث����ر من 18% بين 

عامي 2005 و2015.

دراسة : 95٪ من الناس 
يستنشقون هواء شديد التلوث

االستقالل/ وكاالت 
كشفت دراس���ة حديثة أن أكثر من %95 
من س���كان األرض يستنشقون هواء ملوثا 
بشكل خطير، وال سيما في البلدان النامية، 
حيث يواجه الناس مشكلة مزدوجة تتمثل 
في استنش���اق هواء ملوث خ���ارج المنزل 

وداخله أيًضا.
ووفقا لمؤسسة اآلثار الصحية التي أجرت 
الدراس���ة، يعتبر تلوث الهواء مسؤوال عن 
وفاة أكثر من ستة ماليين شخص في عام 
2016، 4.1 ماليين منهم توفوا جراء الهواء 

الملوث خارج البيت.
وتشير التقديرات إلى أن الوفيات العالمية 
المرتبطة بتلوث اله���واء المحيط قد زادت 

بنس���بة 19.5% منذ الع���ام 1990، وذلك 
يعن���ي أن تلوث اله���واء أصب���ح رابع أكبر 
س���بب للوفاة بين جميع المخاطر الصحية، 
وال يتجاوزه إال ضغط الدم المرتفع والنظام 

الغذائي والتدخين.
واستخدمت الدراسة تكنولوجيا جديدة بما 
في ذلك بيانات األقمار الصناعية بالتزامن 
مع مس���تويات أعلى من مراقب���ة التلوث، 
لتقييم تأثير تلوث الهواء في جميع أنحاء 
العالم. ويقول التقرير إن المش���كلة تبدو 
أكثر تمركزا في آسيا، حيث تستأثر الهند 
والصين بأكث���ر من النص���ف )51%( من 
جميع الوفيات العالمية الناجمة عن تلوث 

الهواء المحيط.



قال األمين 

كان ظهور )م.ت.ف( في منتصف الستينات ثم 
سيطرة المقاومة الفلسطينية عليها في العام 
1968. نقطة تحول هامة في مس���يرة الشعب 
الفلس���طيني ، الذي يحاول وألول مرة منذ العام 
1948 م أن يمس���ك قضيته بي���ده ، بعيدًا عن 
هيمنة وش���روط النظام العربي ، كان واضحًا أن 
النظام العربي وبعد هزيم���ة 1967م قد تخلى 
عن فكرة تحرير كامل فلسطين واعتبر دوره في 
حرب تشرين أول )أكتوبر( 1973 هو أقصى الذي 
يمكنه تقديمه في مثل هذه المرحلة التاريخية. 
وقد وضعت نهاية ح���رب 1973 )م.ت.ف( أمام 
خيار خطير وهو أن تس���عى ضمن إطار الشروط 
الدولي���ة لتمثي���ل الفلس���طينيين في تحرك 
الس���ام الذي تم، والتعبير عنه حينها بمؤتمر 
جني���ف أو أن تترك ذلك لألردن. وقد حس���مت 
)م.ت.ف( األمر بتوجهها االستراتيجي الجديد 
الذي أعلنه المجلس الوطني الثاني عش���ر الذي 
عقد في القاهرة 1974 وأقر البرنامج السياسي 
المرحلي ذا النقاط العشر ، لم يكن هذا البرنامج 
مفاجئًا، إذ كان المش���روع الوطني الفلسطيني 
حتى تلك السنوات القليلة وبقيادة حركة )فتح( 
تحديدًا يغ���ادر منطلقاته األولى إلى مس���احة 
تتعلق باعتراف عربي رسمي ووضع فلسطيني 
رس���مي وتتعلق باعتراف دولي وبالتالي قبول 
مبدأ التفاوض حول هدف التحرير الكامل. كانت 

)فتح( تقود المشروع الوطني نحو األزمة. 

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

بعد تهديٍد ووعي����د، أقدم الغزاة 
على قصف مواقع سورّية، فشفى 
حاقدين،  ق����وٍم  ص����دوَر  القصف 
وتراقص����ت على وق����ع الدماِر دوٌل 
وأح����زاب، كما ب����دت البغضاء من 
أف����واه المهزومي����ن، وم����ا أخفته 
تجّل����ت  و صدورهم أكبر، 
خاصّي����ة االس����تحمار في أبش����ع 

صورها خسة وشقاء!
ليمي����ز الله الخبيث من الطيب، لم 
يك����ن لهذه المحنة م����ن مفّر، وما 
تاها من اس����تهداف صهيوني 
الس����ورية،  والمواقع  للمط����ارات   ٍّ
أماط اللثام ع����ن المواقف، وازداد 
ه����ذه  وضوحا...وأم����ام  التماي����ز 
المحن����ة ارتفعت أص����وات كثيٍر 
من محّبي س����وريا بضرورة الترّيث 
في الرّد، فه����ي الحرب والمكيدة، 
وال ب����ّد من أن تمضي س����وريا في 
طريقها نحو تحرير كامل أرضها، 
ومعرك����ة إدل����ب عل����ى األب����واب، 
هي ال����رد األمث����ل واألفضل على 
مهما  الصهيوأمريكّية  الغ����ارات 
تع����ّددت فيها الجنس����يات! فما 
بدأت الغارات إال لتثنَي المحور عن 
تطهير سوريا من المرتزقة الذين 
جاءوا لتدميرها باسم الدين لصالح 

الكيان العبرّي.
رغم النار التي أرادوا إحراق س���وريا 

بها، جعلها الله برحمته بردًا وسامًا، 
فهي في محورها جدار فلس���طين 

األخير، ظهر القضية ومتكؤها.
رغم الغّص���ة الصطفاف العرب مع 
المعتدين، ف���ي هذا الزمن العربّي 
ال���رديء الذي ص���ارت فيه األرض 
العربّية مرتعًا لقواعد االستعمارعن 
طيب خاطر...تخ���رج فيه الطائرات 
األمريكية م���ن قواعدها في الباد 
العربية لضرب بلد عربّي ش���قيق، 
يصّرح وليُّ العهد الس���عودّي انه 
مستعدُّ للمش���اركة في ضربه إذا 
لزم األمر! فهل ثّمة انحطاٌط أش���ّد 

سوءًا من هذا االنحطاط؟!
رغ����م  االصطف����اف  ه����ذا  إن 
قس����وته، يمت����از ب����ه الخبيث من 
الخبي����ث عل����ى  الطّيب،ويجع����ل 
بعض، لَيْرُكَمه الله برحمته بضربة 
 الخالص 

ّ
قاضية في معركة الحق

ضّد الباطل المبين .
إن تداعيات هذا العدوان تستمر 
وتزداد، وال����ردُّ من محور المقاومة 
حت����ى اآلن يتخ����ذ طاب����ع الدفاع، 
الُطهر  قب����ل أن يكتمل نص����اب 
في األرض الس����ورية، ليبدأ بعدها 
الهج����وم .. الحرب مس����ألة وقت، 
أم����ا االصطفاف فمس����الة موقف 
وضمير، والنصر وعد الله، يستحقه 

من استوفى شروطه .

العدوان الثالثّي على سوريا

سالح أميركي جديد  لمكافحة الجرذان
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بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر 

مــرايا

االستقال/ وكاالت:
لجأت الس����لطات المحلية في نيوي����ورك وعدة مدن 
أميركية أخرى، إلى التوس����ع في اس����تخدام س����اح 

"سحري" لمكافحة االنتشار الواسع للجرذان.
وحس����ب تقارير صحفية أميركية، فإن ساح مكافحة 
الج����رذان هو الجليد الجاف، حي����ث يوضع في جحور 
الفئران ثم س����رعان ما يتسامى إلى غاز ثاني أكسيد 
الكربون الخانق. وقال ريكي س����يموني مدير التحكم 
في الحيوانات األليفة ف����ي نيويورك: "الجرذان تخلد 

للنوم وال تستيقظ مرة أخرى"، بعد تعرضها للغاز.
وتتفاق����م أزمة انتش����ار الجرذان في نيوي����ورك، بما 
يجعلها ثاني أكثر مدين����ة أميركية معاناة من هذه 

الحيوانات الضارة.
وتتمتع الجرذان بقدرة فائقة على تجنب الفخاخ، مما 

يجعل السيطرة عليها بالطرق المعتادة أمرا معقدا.
وف���ي عام 2017، نجح الثل���ج الجاف في قتل 12 
ألف ج���رذ في حديقة واح���دة، ورغم ذلك تمكن 

بعضها من الفرار.


