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 إصابات برصاص االحتالل شمال
 بيت الهيا وشرق خزاعة

غزة/ االستقالل:
أصيب أم���س األحد، ع���دد م���ن المواطنين 
الفلسطينيين خالل سحبهم السياج الشائك 
شمال بيت الهيا وشرق خانيونس على حدود 

قطاع غزة.
وقالت مص���ادر صحفية إن جن���ود االحتالل 
أصابوا شابًا فلسطينيًا خالل محاولته سحب 

السياج الشائك قرب بؤرة أبو سمرة العسكرية 
اإلسرائيلية شمالي بيت الهيا .

كما أصي���ب مواطنون فلس���طينيون بجروح 
مختلفة خالل س���حبهم الس���ياج الش���ائك 
ش���رق بلدة خزاعة ، وتعرض الشبان في تلك 
المنطقة إلى إطالق نار من قبل قوات االحتالل 

دون أن يصاب أحد بالرصاص.

اغتيال العقول
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0 0 0 00 0

0 0

 الشهيــد 
»أبو طـه« ودع 

طفلته بابتسامة 
ولبى نداء وطنه     الرصـاص المتفجـر .. يبتـر

 أحـالم الغزييـن

0 «.. مصير  0 0  »تفريغات 0
يقف على جرة قلم!

غزة/ �سماح املبحوح: 
م��ع ا�ستم��رار م�سريات الع��ودة الكربى 
يف خمتل��ف املناط��ق احلدودية لقطاع 
غ��زة مع الأرا�سي املحتلة عام 1948، 

تزداد اأع��داد امل�ساركني فيها مبختلف 
الفئ��ات العمري��ة، حي��ث  اأحي��ت تلك 

انطلق��ت  الت��ي  امل�س��ريات 
ال�سه��ر  م��ن  الثالث��ني  يف 

غزة/ حممود عمر:
الأع�س��اء  قائم��ة  تو�سع��ت 
الراف�س��ني للم�سارك��ة يف جل�س��ة 
املجل�س الوطن��ي املزمع عقدها يف 

اجل��اري،  اإبري��ل   30 يف  اهلل  رام 
بعد ان�سم��ام اجلبهة ال�سعبية لها 
لتلحق بحركتي اجلهاد الإ�سالمي 
يط��رح  ال��ذي  الأم��ر  وحما���س، 

ت�ساوؤلت حول حج��م متثيل هذا 
املجل���س وطبيع��ة الق��رارات التي 

ظ��ل  يف  �سيتخذه��ا 
فت��ح  حرك��ة  تف��رد 

المجلـس الوطنـي.. »على قـد المقـاس«
مسيرات العودة .. زخم شعبي يتصاعد 
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اغتيال األكاديمي 
البطش بماليزيا.. 

بصمات »الموساد« 
واضحـة

 اجلهاد : دم العامل 
البط�ش لن يذهب هدراً 

و�ساعة احل�ساب اآتية

 ال�سعبية: ما جرى 
لل�سهيد �سيا�سة اإ�سرائيلية 
ثابتة يف ت�سفية العقول 

الفل�سطينية والعربية

 حما�ش: »املو�ساد« 
يتحمل م�سوؤولية اغتياله 
وفقدانه خ�سارة كبرية 

بعدم م�ساركة ال�سعبية واجلهاد وحما�ش



رأي

في الوقت الذي كانت فيه الجماهير الفلس���طينية تنتفض في 
وجه االحتالل, ومسيرة العودة الكبرى تمضي في الضفة الغربية 
وقطاع غ���زة واألراضي المحتلة ع���ام 48م, والعدو يقتل ويصيب 
ويعتقل ويحاص���ر ويضيق الخناق, كانت آل���ة القتل العدوانية 
الصهيونية كعادتها تمارس سياسة االغتيال والقتل ضد القادة 
والعلماء والمفكرين الفلس���طينيين. فف���ي كوااللمبور الماليزية 
طالت يد الغدر الصهيوني���ة هذه المرة المهندس فادي البطش 
الذي يزع���م االحتالل الصهيوني أن حركة حماس قد س���اهمت 
ف���ي إخراجه من غزة لغاي���ات القيام بتج���ارب مرتبطة بتجاربها 
الصاروخي���ة أو طائراتها الُمس���ّيرة بالنظر إل���ى محدودية المواد 
والوس���ائل في غزة, وهذا دليل واعتراف من االحتالل الصهيوني 
بأنه متورط في اس���تهداف الش���هيد فادي البطش, وهو يبعث 
برس���ائله للجميع أن »يد الموساد س���تطال كل من يمس باألمن 

اإلسرائيلي سواًء القريب أو البعيد«.
الغريب ان حوادث القتل واالغتيال هذه رغم بشاعتها وانتهاكها 
لحرمة البلدان التي تنفذ داخلها عمليات القتل واالستهداف غالبا 
ما تمر على الحكومات مرور الكرام, وس���رعان ما يتم التعتيم على 
نتائج التحقيق, وغض الطرف عن مالحقة المجرمين القتلة وهذا 
ما حدث عندما قتل الموس���اد الصهيوني الشهيد القائد المعلم  
الدكتور فتحي الشقاقي في مالطا حيث تم التعمية على الجريمة 
، وحدث عندما اغتال الموس���اد الش���هيد خلي���ل الوزير أبو جهاد 
ف���ي تونس ، وعمر النايف في بلغاريا ، ومحمود المبحوح في دبي 
باإلمارات العربية المتحدة، وهو ما شجع »إسرائيل« على االستمرار 
بسياسة القتل واالغتياالت دون اإلعالن رسميا عن مسؤوليتها عن 
عمليات القتل, وتكتفي فقط بالتلميح وإخراج لس���انها للجميع, 
يقول يوآف ليمور المحلل العسكري بصحيفة »إسرائيل اليوم« إن 
طريقة االغتيال تتشابه جًدا مع اغتيال أمين عام الجهاد اإلسالمي 
فتحي الشقاقي وعمليات اغتيال علماء ذرة في إيران. وأضاف أن 
ترك الدراجة النارية المس���تخدمة في عملية التصفية قريبًا من 
مكان العملية يدل على رغبة في إخفاء التعقب من قبل السلطات 
وأنه ف���ي الوقت الذي بدأت فيه الس���لطات الماليزية بالبحث عن 
المنفذي���ن فمن المفت���رض أنهم كانوا بعيدين ج���دًا من مكان 

التنفيذ.
المش���كلة األكبر ان الس���لطة الفلس���طينية ال تحرك ساكنا في 
مواجهة مسلس���ل الجرائم الت���ي تطال قادة وعلم���اء ومفكرين 
فلسطينيين على يد الموساد الصهيوني, وغالبا ما تلتزم الصمت 
وتخش���ى التعقيب على تلك الجرائم, رغم أنها هي نفسها التي 
ثارت على غزة وعاقبتها لمجرد الش���بهة في تفجير »مس���رحي« 
بالقرب من موكب رئيس الحكوم���ة رامي الحمد الله, وقد اتخذت 
سلسلة من اإلجراءات غير المسبوقة ضد غزة, ومنعت حتى رواتب 
الموظفين الذين يتبعونه���ا, وال زالت تهدد بمزيد من اإلجراءات 
ضد غزة وأهلها, ويبزغ في خاطري بيت الشعر القائل:  »أسد علي 
وف���ي الحروب نعامة .. ربداء تجفل من صفير الصافر«, إس���رائيل 
س���تمضي في سياس���ة القتل واالس���تهداف لكل من يقف مع 
فلسطين وقضيتها, ألنها تعلم تماما أنها محمية من العقوبات 
وأنه���ا دولة فوق القانون, وأنها الفت���ى المدلل لإلدارة األمريكية 
والمجتمع الدولي, ويدها طليقة تماما وتس���تطيع ان تضرب في 
أي مكان وان توصل رس���ائلها للجميع بأن من يقف مع فلسطين 

وشعبها سيدفع الثمن غاليا. 
االحتالل الصهيوني يراهن على إجبار الفصائل الفلسطينية على 
نق���ل المعركة إلى الخارج, ويدفع بكل قوة في هذا االتجاه فهو ال 
يريد ان يبقي أي خيار آخر لدى الفصائل حتى يورطها في معارك 
جانبية مع دول أخرى تش���تت الجهد الفلس���طيني وتس���تنزف 
الطاق���ات, لكن فصائ���ل المقاومة ت���درك ه���ذا المخطط جيدا 
وتع���رف تماما كيف تتعامل معه, يقول ما ُيس���مى بوزير النقل 
واالس���تخبارات والطاقة الذرية »اإلسرائيلية« يسرائيل كاتس«إن 
نقلت حماس المعركة خارج الحدود الغتيال ضباط »إسرائيليين« 
أو آخرين فليعلم هنية حينها بأن قواعد اللعبة قد تغيرت، وأنصح 
الس���يد هنية أن يتحدث قليال ويح���ذر كثيرا فنقل المعركة ضد 
»إس���رائيل« للخارج س���يكون بمثابة اجتياز خ���ط احمر وحينها 
س���نعود لسياس���ية االغتياالت«. وهذا دليل على ان »إسرائيل« 
تجرنا لمع���ارك خارجية حتى تجد مبررا لقت���ل قادتنا ومقاومينا 
داخل فلس���طين المحتلة, ألن ما يوق���ف عمليات قتل قادتنا في 
فلس���طين هي المقاومة الفلسطينية التي حذرت ان استهداف 
القيادات والمقاومين يعني تجاوز كل الخطوط الحمراء وهذا ما ال 
نقب���ل به وقد يؤدي إلى معركة مفتوحة مع االحتالل الصهيوني, 
واغتيال قيادات فلسطينية سيقابله اغتيال قيادات صهيونية, 
وسرايا القدس أرس���لت رسالة لالحتالل قبل أيام بأن قادته كانوا 
في مرمى نيران القناصة, وانه يمكن النيل منهم واستهدافهم 
لو تجرأت »إسرائيل« واستأنفت سياسة االغتياالت ضد القيادات 

الفلسطينية في غزة.  

سياستها القتل
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للقيادة احلق يف فر�ض الإجراءات التي ُتعيد غزة لل�شرعّية

 أبو سيف لـ"االستقالل": محاوالت خلق أطر 
بديلة أو موازية لمنظمة التحرير لن تنجح 

 »مردخاي وإيال زمير« بمرمى قناصة 
»سرايا القدس« على حدود غزة

وقال أبو س���يف ل�"االس���تقالل": "كان األولى لمن يريد أن 
يتحرك، أن تكون تحركاته من أجل التخفيف عن الشعب 

الفلسطيني الذي يعاني الويالت في كل مكان".
وأّك���د أن التحضيرات جارية لعقد جلس���ة برام الله، نهاية 
ش���هر إبريل/ نيس���ان الجاري، مضيفا: "لن ننتظر اآلخرين 
حت���ى يوم القيام���ة"، في إش���ارة منه إلى رف���ض حركات 
"حماس" و"الجهاد اإلس���المي" و"الجبهة الش���عبية" عقد 

"الوطني" بالضفة المحتلة دون توافق الكل الوطني.
وتابع: "ذاهبون لعقد الوطني بعد أّيام عّدة، وفي حال قّررت 
حركتا حماس والجهاد اإلسالمي مجتمعتين أو منفصلَتين 
دخ���ول المجلس الوطني؛ س���ُتعقد جلس���ة مباش���رة بعد 

موافقتهما".
ولفت إلى أن عقد جلس���ة "الوطني" المقبلة لن تكون عقبة 
في طريق إعادة لم ش���مل الكل الوطني تحت مظّلة منظمة 
التحري���ر الفلس���طينية، معبًرا عن رفض "فت���ح" رهن قرار 

منظمة التحرير برغبة أي طرف، تحت ذرائع متعددة.

امل�صاحلة الوطنية
وح���ول المصالحة، أّك���د أن حركة "فتح" تؤمن بالش���راكة 
السياسية، وهي مع أّية حلول تنهي االنقسام الفلسطيني 
المستمر منذ 11 عاًما. واستدرك: "لكن على قاعدة التمكين 
الكامل والشامل لحكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، أسوة 

بالضفة الغربية".
وأشار إلى أن من حاول اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمد 
الله ورئي���س جهاز المخاب���رات العامة ماج���د فرج، خالل 
زيارتهم���ا األخيرة للقط���اع؛ نجح في الوص���ول إلى هدفه 
المتمثل بالقضاء على المصالحة، مشدًدا على ضرورة وضع 

حد لكل المساعي الرامية للقضاء عليها.
وج���ّدد التأكيد على ض���رورة "تمكين" الحكوم���ة؛ "وصواًل 
لتحقيق مهّمتها األساس���ية المتمثل���ة بالتحضير إلجراء 

االنتخابات التشريعية والرئاسية".
وقال:"إن حركة حماس ال تري���د أن تمّكن الحكومة من أداء 
مهامها في القطاع؛ خش���ية من إجراء االنتخابات، فالحركة 
منذ 11 س���نة تختلق الحجج والذرائع لتعطيل المصالحة 

ووضع األلغام في طريقها".
وذكر أن "حماس ُتريد من حركة فتح أن تقاسمها أو تشاركها 

في إدارة االنقسام، وهذا الذي ال ُيمكن أن نقبل به".
وع���ن اإلجراءات "العقابي���ة" التي تفرضها الس���لطة على 
قطاع غزة، قال المتحّدث باس���م "فتح": "للقيادة والحكومة 
الفلس���طينية الحق في البحث عن كل اإلجراءات التي من 
ش���أنها أن ُتعيد غزة إلى حضن الشرعّية". وأضاف: "هناك 
قرار فلس���طيني )من السلطة( أن هذا االنقسام ال يمكن أن 

يستمر".   
ورفض إبداء موقف واضح إزاء عدم صرف الُس���لطة رواتب 
موّظفيه���ا العموميي���ن في قط���اع غزة عن ش���هر مارس 

الماضي، أسوة بالموظفين بالضفة المحتلة.
وتابع: "ما لم تقل الحكومة صاحب االختصاص موقفها من 
أزمة الرواتب ال يمكنني في حركة فتح أن أبدي موقفي حول 

ذلك".

م�صريات العودة 
في سياق آخر، أوضح أن تظاهرات مسيرة العودة على طول 
الحدود الش���رقية لقطاع غزة، والتي دخلت أسبوعها الرابع 
على التوالي، "ش���ّكلت انتقالة نوعية أساسية في النضال 

الفلسطيني اليومي".
ولفت إلى أن تظاهرات "العودة" تنم عن "حالة إجماع وطني 
حول وس���يلة المعركة في المرحلة الراهنة، وهي المعركة 

السلمية الشعبية بكل تجلياتها".
وأش���ار إلى ضرورة المحافظة على سلمية هذه التظاهرات، 
وتبّن���ي اس���تراتيجية وطني���ة لتطويره���ا، والتأكيد على 
الرس���ائل الخاصة التي يرس���لها الشعب الفلسطيني في 
قطاع غ���زة، والمتمثلة بأن "حق الع���ودة"، و"عودة الحق" ال 

يسقطان بالتقادم.   
وأردف: "علينا االس���تفادة من الزخم اإلعالمي الكبير، الذي 
نجحت مس���يرة العودة في فرضه عل���ى أرض الواقع، أمام 
انحي���از العالم كله إلى جانب الحركة الصهيونية، قبل عام 

1917 )وعد بلفور(". 
وأّكد أن "الوحدة التي تش���هدها تظاهرات مسيرة العودة 
ا شركاء  في الميدان تتطلب وحدة سياسية"، بمعنى "إذا ُكنَّ
في المعركة يجب أن نكون شركاء بالقرار، من خالل تجسيد 

الشراكة الحقيقية، عبر إنهاء االنقسام".  
وأما فيم���ا يتعلق باغتيال األكاديمي الفلس���طيني فادي 
البطش بماليزيا، الس���بت الماضي، حّمل المتحّدث باس���م 

حركة "فتح" االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية االغتيال.
 وقال: "من المؤكد أن صاحب المصلحة الوحيدة من عملية 
ا من  االغتيال هذه هي إسرائيل"، معتبًرا هذه الجريمة جزًء
اس���تهداف الشعب الفلسطيني، وتدمير قدراته التي من 
شأنها أن تدفع بواقعه لألمام، وحلقة في سلسلة طويلة من 

محاوالت تصفية العلماء وأصحاب العقول الفلسطينية".
وأّكد أن طواقم العمل الدبلوماس���ي الفلس���طيني بالخارج 

يتابعون عن كثب التحقيقات حول هذه القضية.

غزة/ قا�صم الأغا:
رف���ض املتحّدث با�صم حركة "فت��ح" د. عاطف اأبو 
�صي��ف حت��ّركات حركة "حما���ض" لإقام��ة موؤمتر 
بديل خ��ارج اإطار منظمة التحري��ر الفل�صطينية، 
م�ص��دًدا عل��ى اأن "حما���ض" لن تنجح يف خل��ق اأُطر 

متثيلي��ة بديل��ة، اأو موازي��ة، اأو موؤقت��ة، اأو دائمة 
للمنظمة.

وكان ع�ص��و املكت��ب ال�صيا�ص��ي حلرك��ة "حما���ض" 
ح�ص��ام ب��دران، ق��ال: اإن "حركت��ه تق��ود ح��راًكا 
�صيا�صًي��ا مع خمتلف الف�صائ��ل الفل�صطينية؛ لعقد 

موؤمتر وطني عام يف بريوت وغزة بالتزامن مع عقد 
جل�صة "الوطني" املقررة يف 30 من ال�صهر اجلاري؛ 
ا  للتاأكيد عل��ى الثوابت والوح��دة الوطنية، ورف�صً
ل�صيا�ص��ة الإق�ص��اء الت��ي يقوده��ا رئي���ض ال�صلطة 

حممود عبا�ض ملوؤ�ص�صات منظمة التحرير".

غزة/ االستقالل:
ت »س���رايا الق���دس« الجناح العس���كري لحركة  ثبَّ
الجهاد اإلسالمي في فلسطين، الخميس الماضي، 
مشاهد حصرية لقادة وجنود لدى جيش االحتالل 
»اإلسرائيلي« كانوا في مرمى قناصة السرايا، على 

الحدود الشرقية لقطاع عزة.
وأظه���ر مقطع الفيديو الذي بّثت���ه قناة الميادين 
مش���اهد لما ُيس���مى قائد المنطقة الجنوبية في 
الجيش »أيال زمير«، ومنسق أعمال حكومة االحتالل 
في المناطق المحتلة الجنرال »يوآف مردخاي« وهم 

في مرمى قناصة سرايا القدس. 
كما تضمن المقطع رس���الة من الس���رايا لالحتالل 
باللغتين العربية والعبرية، مفادها: »أنتم تقتلون 
أبناء شعبنا بدم بارد، وتظنون أنكم محصنون، في 
الوقت الذي فيه كبار قادتكم في مرمى قناصينا«.
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أدلة وإشارات أولية تؤكد توّرط جهاز "الموساد" اإلسرائيلي في 
الجريمة، إذ لم يبِق أّية بصمات، س���وى فارغ 14( ( طلقة، ُأطلقت 
على جسد الش���هيد، فضلاً عن س���مات المنّفذين، التي تشير 

السلطات الماليزية إلى أنهم يحملون ملمح "غربية" معادية.
وقبل أن يبدأ األطباء الشرعيون في ماليزيا، صباح األحد، بتشريح 
جثمان األكاديمي "البطش"؛ أّكد نائ���ب رئيس الوزراء الماليزي 
أحمد زاه���د حميدي، أن َش���خصين من "القوق���از" َنّفذا عملية 

االغتيال، وهما على صلة باستخبارات معادية للفلسطينيين.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن "حميدي" قوله إن "السلطات الماليزية 
ب منّفذي اغتيال البطش  س���تطلب من الش���رطة الدولية تعقُّ

وتسليمهما للعدالة".
س���بق ذلك، إفادات لقائد الش���رطة الماليزية في المدينة التي 
كان يقيم فيها الشهيد بأن ش���خصين يستقلن دراجة نارية 
َأطلقا أكث���ر من )14( رصاص���ة على البطش في تمام الس���اعة 
ا، وإحدى الرصاصات أصابت رأسه بشكل مباشر،  السادسة صباحاً
فيما أصيب جس���ده بوابل من النيران؛ مم���ا أدى إلى وفاته على 
الفور. وذكر أن الش���رطة هرعت إلى مكان الجريمة فور وقوعها، 

وباشرت بالتحقيق لمعرفة تفاصيلها والوصول إلى الجناة.
ا لدى سلطة الطاقة في قطاع  وكان الشهيد البطش يعمل موظفاً
غزة، قبل س���فره إلى ماليزيا قبل أعوام ع���ّدة، وهو متزوج ولديه 
بنتان وولد، وحافظ لكتاب الله ومحفظ له في المس���اجد، إذ برع 
بش���كل كبير في مجال دراسة هندس���ة الكهرباء، وحصل على 
ش���هادة الدكتوراه بدرجة امتياز، ونال جائزة أفضل باحث عربي 

في منحة "الخزانة" الماليزية.
وُتعي���د طريقة اغتيال العالم البطش إلى األذهان ذات الطريقة 
الت���ي اغتال بها "الموس���اد" األمين الع���ام األول لحركة الجهاد 
اإلسلمي فتحي الشقاقي بمالطا، والقائد في حركة "فتح" خليل 
الوزير في تونس، والقيادي في الجبهة الش���عبية عمر النايف 
في بلغاريا، والقيادي في حركة "حماس" محمود المبحوح بدبي، 

واألسير المحرر الُمبعد إلى غزة مازن فقها، وغيرهم الكثير.
ومع اغتيال األكاديم���ي "البطش" يرتفع عدد الكفاءات العلمية 
الفلس���طينية والعربية التي اغتالها "الموساد" منذ بداية العام 
الجاري إلى أربعة. فقد اسُتشهدت إيمان حسام الرزة، وهي نابغة 
فلسطينية، تعمل مستشارة في مجال الكيمياء، إذ ُوجدت جثة 
هامدة في منزلها، بشهر مارس الماضي، بعد تهديدات تلقتها 

وعائلتها من ضباط في "الموساد اإلسرائيلي".
وفي ش����هر فبراير الماضي، بفرنس����ا، ُعثر على الطال����ب اللبناني 
المختص في الفيزياء النووية هشام سليم مراد، مقتوالاً في منزله، 
كذلك الطالب اللبناني حسن علي خير الدين، الذي ُقتل في كندا؛ 
بسبب أطروحة دكتوراه قدمها حول سيطرة اليهود على االقتصاد 

العالمي، وقد تم تهديده قبلها إن استمر في استكمال بحثه.

مالحقة الإرهاب
حركة الجهاد اإلس���لمي في فلس���طين، أّكدت أن "دم الشهيد 
العالم فادي البطش وكاّفة الشهداء لن يذهب هدرًا، وأن ساعة 

الحساب آتية، وعلى الباغي ستدور الدوائر".

وفي بيان وصل "االس���تقلل"، ش���ّددت الحركة عل���ى أن "هذه 
الجريمة النكراء تكش���ف ع���ن اإلرهاب الحقيق���ي الذي يجب 
ملحقته ومحاصرته والقضاء عليه"، في إش���ارة منها إلى كيان 

االحتلل اإلسرائيلي. 
وقالت: "إن بقاء الكيان الصهيوني وإقامة العلقات معه ُيشّكلن 
ا ألمن الدول وسلمة أراضيها، وإن سفارات العدو  تهديدًا حقيقياً
هي أوكار لإلرهاب واإلفساد ونشر الفوضى وملحقة المخلصين 

والنابغين من أبناء أمتنا".
وبّينت أن "الش���هيد الدكت���ور فادي البطش نموذج للش���باب 
ا بيض���اء في البناء  الفلس���طيني الُمكافح والب���ارع الذي يمد يداً
واإلعم���ار والدعوة إلى الل���ه تبارك وتعالى، وه���و نموذج كذلك 
ا  ا ومجاهداً في الوفاء لوطنه وبل���ده وقضيته، فطوبى لفادي عالماً

ا". وشهيداً

"اإ�سرائيل" امل�س�ؤولة
ومن جهت���ه، حّمل رئيس المكتب السياس���ي لحركة "حماس" 
إسماعيل هنّية "إسرائيل" مسؤولية اغتيال األكاديمي البطش 

ا ذلك ب�"الخسارة الكبيرة". في ماليزيا، واصفاً
وفي تصريح صحفي له، من بيت عّزاء الشهيد البطش في جباليا 
ش���مال قطاع غزة، قال هنّية: "من الواضح أن العدو اإلس���رائيلي 
تعّود أن يس���تهدف علماء األمة وش���عبنا، ويح���اول أن يقتل 
العقول واإلبداعات، وذلك بشكل مبني على هذه الوقائع السابقة 

ُنحّمل الموساد مسؤولية االغتيال".
وأضاف: "نعتقد أن التحقيقات التي تجريها الحكومة الماليزية 

سوف تقود إلى هذه النتيجة، وطالبنا الحكومة الماليزية بإجراء 
تحقيق في جريمة االغتيال"، الفتًا إلى أن "حماس" أرسلت وفدًا 
إلى ماليزيا للقاء المسؤولين هناك، والوقوف على كل ملبسات 

الجريمة، وإعلن نتيجة التحقيقيات«.

جرمية جبانة
عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
هاني الثوابتة، اتّهم "الموس���اد الصهيون���ي" وعملء االحتلل 
بالوقوف خلف الجريم���ة "الجبانة" المتمثلة باغتيال األكاديمي 

البطش.
وأشار الثوابتة ل�"االستقلل" إلى أن ما جرى للشهيد البطش ُيعد 
سياسة ثابتة انتهجها "الموس���اد" في تنفيذ عمليات اغتيال 

وتصفية لعقول وعلماء عرب وفلسطينيين.
ودعا الس���لطات في كوااللمبور إلى إجراء تحقيق عاجل ومكثف 
ا المقاومة  للكشف عن مرتكبي جريمة االغتيال وملحتهم،مطالباً
بالتش���اور حول الرد العملي على عمليات االغتيال التي ينّفذها 

"الموساد" بشكل متكرر.

اإرهابي ُمنّظم
من جهته، وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
لتحري���ر فلس���طين طلل أب���و ظريف���ة جريمة اغتي���ال العالم 
البطش في ماليزيا ب�"العمل اإلرهاب���ي المنّظم".وقال أبو ظريفة 
ل�"االس���تقلل": "إن ه���ذه الجريمة النكراء بمثاب���ة عمل إرهابي 

منّظم، يقف خلفه ما يسمى جهاز الموساد اإلسرائيلي".

وأّكد عضو المكتب السياس���ي للديمقراطية أن جريمة االحتلل 
هذه لن توقف مس���يرة العلم والتعلم للش���باب الفلس���طيني، 

ا على أن االحتلل وأعوانه سيدفعون ثمن هذه الجريمة. مشّدداً

عمليات امل��ساد
في الس���ياق، أّكدت صحيفة عبرية أن طريقة اغتيال المهندس 
فادي البطش في ماليزيا، فجر الس���بت الماضي، تشابه إلى حد 
كبي���ر عمليات التصفية التي يقوم بها "الموس���اد" في الخارج؛ 
لكنها أش���ارت إلى أن االغتيال رس���الة للجميع أن "يد الموساد 
ستطال كل من يمس باألمن اإلسرائيلي سواءاً القريب أو البعيد".

وذكرت صحيفة "إس���رائيل اليوم" العبرّية أن "طريقة االغتيال 
ا م���ع اغتيال أمي���ن عام الجهاد اإلس���لمي فتحي  تتش���ابه جداً
الشقاقي )عام 1995 بجزيرة مالطا( وعمليات اغتيال لعلماء الذرة 

في إيران".
وأوضح���ت أن "ت���رك الدراج���ة النارية المس���تخدمة في عملية 
التصفي���ة قريبًا من م���كان العملية يدل على رغب���ة في إخفاء 
التعق���ب من قبل الس���لطات وأن���ه في الوقت ال���ذي بدأت فيه 
السلطات الماليزية بالبحث عن المنفذين فمن المفترض أنهم 

كانوا بعيدين جدًا من مكان التنفيذ".
وزعم���ت الصحيف���ة العبرّي���ة أن "حركة حماس س���اهمت في 
إخراج البطش م���ن غزة لغايات القيام بتجارب مرتبطة بتجاربها 
الصاروخية، أو طائراتها الُمس���ّيرة بالنظ���ر إلى محدودية المواد 
والوس���ائل في غزة". بدوره، طالب وزير حرب االحتلل "أفيغدور 
ليبرمان" السلطات المصرية بعدم السماح بنقل جثمان الشهيد 

فادي البطش إلى قطاع غزة.
ا بهذا الخصوص عبر الطرق المتعارف  وقال "ليبرمان": "بعثُت طلباً
عليها"، إاّل أنه لفت إلى أن "األمر غير مرتبط بنا "إس���رائيل" كون 

معبر رفح غير خاضع لسيادتها".
وأض���اف: "الحكومة بهذا الطلب ُتطبق القرارات الس���ابقة بعدم 

نقل جثامين شهداء من حركة حماس للدفن في القطاع".
وعن وق���وف "الموس���اد" وراء جريم���ة اغتيال "البط���ش"، قال 
"ليبرم���ان": "لم تج���ِر العادة التعليق على هك���ذا ادعاءات، وأنه 

بإمكان حماس أن تتهم من تشاء بالعملية".

اعرتاف ر�سمّي
���ا على ذل���ك، رأى الكاتب والمحلل السياس���ي إبراهيم  وتعليقاً
المدهون أن محاوالت كيان االحتلل منع جثمان األكاديمي فادي 
البطش م���ن دخول قطاع غزة اعتراٌف رس���مّي من الكيان بقتله 
وتصفيته؛ "وإاّل ما الداعي والدافع ليخرج ليبرمان, ويطالب مصر 

بمنع إدخال الجثمان للقطاع".
وقال المدهون ل�"االس���تقلل": "إن عنجهي���ة االحتلل لم تقف 
عن���د قتل فادي البطش بدم بارد, ب���ل تريد معاقبته وملحقته 
حتى بع���د قتله، عبر التهدي���د والوعيد بمن���ع دفته في أرضه 
ووسط أهله".   وأمام محاوالت االحتلل، تساءل الكاتب والمحلل 
السياس���ي: "كيف سيكون رد الفعل المصري أمام هذه الوقاحة 

اإلسرائيلية ؟!". 

اغتيال األكاديمي البطش بماليزيا.. 
بصمــات »الموســاد« واضحــة

غزة/ قا�سم الأغا:
ُت�سري اأ�سابع الّتهام اإىل وق�ف الحتالل 

ال�سرائيلي وراء جرمية اغتيال الأكادميي 
الفل�سطيني الدكت�ر فادي البط�ش، باإحدى 

�س�احي العا�سمة املاليزية، فالغتيال اأو 
العتقال باتا اأ�سل�بني ممنهَجني ومنّظمني لدى 

اأجهزة اأمن الكيان يف مالحقة قادة املقاومة 
والكفاءات العلمية من الفل�سطينيني والعرب. 

وفجر ال�سبت املا�سي، اغتال جمه�ل�ن الأكادميي 
البط�ش )35 عاًما( من �سكان جباليا �سمال قطاع 
غزة، اأثناء ت�جهه لأداء �سالة الفجر يف امل�سجد 

القريب من منزله، حيث يقيم يف مدينة ج�مباك 
�سمال العا�سمة املاليزية ك�الملب�ر.

اجلهاد : دم العامل 
البط�ش لن يذهب هدراً 

و�ساعة احل�ساب اآتية

حما�ش: »املو�ساد« يتحمل 
م�سوؤولية اغتياله وفقدانه 

خ�سارة كبرية 

ال�سعبية: ما جرى لل�سهيد �سيا�سة 
اإ�سرائيلية ثابتة يف ت�سفية 

العقول الفل�سطينية والعربية

غزة / االستقلل:
أدان���ت لجن���ة المتابعة للقوى الوطنية واالس���لمية 
عملية اغتيال الدكتور الشهيد فادى البطش العالم 
الفلسطيني الشاب الحاصل على درجة الدكتوراه فى 
علوم الطاقة والحاصل على جوائز علمية عالمية والذى 
كان فى طريقه لترؤس مؤتمر علمى دولى حول علوم 

الطاقة فى تركيا 
وحملت لجنة المتابعة دولة االحتلل وجهاز الموساد 
االسرائيلي المس���ئولية عن عملية االغتيال الجبانة 
وتطالب السلطات الماليزية بالسرعة فى الكشف عن 
الجناة المجرمين واعتقالهم قبل تمكنهم من الهرب 

ومغادرة ماليزيا.
واعتب���رت لجنة المتابع���ة أن عملي���ة االغتيال وكل 

ما س���بقها من عمليات اغتيال اس���تهدفت العلماء 
الفلسطينيين والعرب تؤكد ان دولة االحتلل ستبقى 
دولة مارقة عل���ى القانون الدولى وتتصرف كعصابة 
م���ن القتل���ة طالما أفلت���ت فى كل مرة م���ن العقاب 
على جرائمها ضد الش���عب الفلس���طيني فى داخل 

فلسطين وخارجها.
وتقدمت لجنة المتابعة لعائل���ة البطش الكرام 
ولكل أبناء الشعب الفلسطيني بخالص التعازى 
بهذه الخسارة الفادحة وتعتبر أن الدكتور فادى 
البطش ارتقى ش���هيدا فداء للش���عب والوطن 
والقضية الفلس���طينية وأن دم���اءه التى اريقت 
فى ماليزيا س���تنير الطريق الى النصر والتحرير 

والعودة.

القوى الوطنية واإلسالمية تدين 
اغتيال العالم البطش بماليزيا
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ولم توجه دعوة إل���ى حركتي حماس والجهاد 
اإلس���امي لحضور اجتماع���ات المجلس، في 
مشهد يشير إلى تعزيز االنقسام الفلسطيني، 
رغ���م أن الحركتين كانتا قد دعتا لعقد مجلس 
وطن���ي توحي���دي جديد في الخ���ارج، تطبيقًا 
لمخرج���ات اجتماع���ات اللجن���ة التحضيرية 
النعقاد المجلس الوطني في بيروت في كانون 
الثاني/ يناير 2017 وكافة االتفاقيات الوطنية.

فيم���ا تقول "الجبه���ة الديمقراطي���ة لتحرير 
فلسطين"، إنها ال تزال تواصل مشاوراتها مع 
القوى والفصائل الفلسطينية لدراسة الموقف 
حيال مشاركتها في اجتماع المجلس الوطني.

تعزيز االنق�سام
وأكد عض���و اللجنة المركزي���ة العامة للجبهة 
الشعبية حس���ين منصور أن الجبهة الشعبية 
اتخذت هذا القرار بعد أن فشلت في التوصل 
إل���ى صيغ���ة وحدوية تضمن مش���اركة الكل 
الفلس���طيني، وبعد إدراكها أن هذا المجلس 
س���يعقد على أثر االنقس���ام الفلس���طيني ال 

المصالحة الداخلية.
وقال منصور ل�"االستقال": "أردنا المشاركة في 
مجلس وطني يعزز المصالحة والوحدة ويبني 
االس���تراتيجيات الوطني���ة لمواجهة المخاطر 
الت���ي تح���دق بقضيتنا الفلس���طينية، ولكن 
وجدنا أن عقد جلسة المجلس ستتم بعيدًا عما 

نريد".
وأض���اف: "إن عقد جلس���ة المجل���س الوطني 
بالصيغ���ة الحالية وتحت وط���أة االحتال في 
رام الله وبدون مش���اركة ال���كل الوطني يعزز 
االنقس���ام في الساحة الفلسطينية، ويساهم 
في تعزيز نهج التفرد واإلقصاء" )في إش���ارة 

إلى تفرد حرك���ة فتح باتخاذ القرارات واحتكار 
المؤسسات الوطنية(.

وأوض���ح أن إع���ان الجبه���ة مقاطعة جلس���ة 
المجلس الوطني يسري أيضًا على عضويتها 
ف���ي االتح���ادات والنقابات، نافيًا م���ا تناقلته 
وسائل اإلعام بأن ممثلي الجبهة في االتحادات 

والنقابات سيشاركون في الجلسة.
وأكد أن القرار يحظى بإجماع من قادة الجبهة 
الش���عبية ومؤسس���اتها وأطرها الداخلية بما 
فيها االتحادات والنقابات حتى تلك المنضوية 

تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وشدد على حرص جبهته المستمر على وحدة 
الموقف الفلسطيني وأهمية االلتزام بمخرجات 
القرارات الوطنية، مجددًا دعت الجبهة الشعبية 
لتشكيل استراتيجية وطنية موحدة تتناسب 
مع حجم المخاط���ر المحدقة بقضيتنا وأهمها 
"صفقة القرن" ونقل السفارات الدولية من )تل 

أبيب( إلى القدس المحتلة.

�سيغة توافقية
من جهته، قال القيادي في حركة فتح ومستشار 
رئيس السلطة الس���ابق أمين مقبول، إن حركته 
معنية بمش���اركة كافة فصائل منظمة التحرير 
الفلسطينية في جلسة المجلس الوطني المقررة، 
مش���يرًا إلى أن عدم مش���اركة حماس والجهاد 
اإلسامي "هو أمر يعود العتبارهما ليس عضوين 

في منظمة التحرير".
وأضاف: "س���بق وت���م توجيه دع���وات لحماس 
والجهاد للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي 
لمنظمة التحرير مطلع الع���ام الجاري، ولكنهما 

رفضتا المشاركة لترسيخ االنقسام".
وعن رف���ض الجبهة الش���عبية المش���اركة في 

اجتماع المجلس الوطني وانضمامها إلى موقف 
حماس والجهاد اإلس���امي، ق���ال:" حاولت فتح 
الوصول إلى صيغة توافقية مع الجبهة الشعبية 
خال اجتماع جرى في القاه���رة ولكن االجتماع 

فشل".
وأوض���ح أن فتح هي عضو م���ن منظمة التحرير 
مثلها مثل أي فصيل آخر وليست مالكة المنظمة 
وترحب بمش���اركة جميع الفصائ���ل، نافيًا تفرد 

حركته بالقرار السياسي الفلسطيني.
وتاب���ع: "إذا كانوا يتهموننا بالتف���رد في القرار 
الفلس���طيني، فلماذا لم يوافقوا على المشاركة 
في المجلس الوطني ومن قبله بالمجلس المركزي 

لينهوا هذا التفرد".

موؤ�س�سات متثل عبا�س
المحلل السياس���ي عبد الس���تار قاس���م، رأى أن 
توس���ع قائم���ة األح���زاب الرافضة للمش���اركة 
بجلس���ة المجلس الوطني، يدلل عل���ى اإليمان 
الراس���خ لديهم أن مؤسس���ات منظمة التحرير 
الفلسطينية أصبحت تنطق بلسان حال رئيس 
السلطة الفلس���طينية محمود عباس فضًا عن 
كونها تتخذ قرارات ال تستطيع تنفيذ أي منها 
على غرار ما جرى خال اجتماع المجلس المركزي 

األخير.
وق���ال قاس���م ل�"االس���تقال": "ال معن���ى لهذه 
المؤسسات، وال معنى لقرارات هذه المؤسسات، 
طالما هناك انقس���ام فلسطيني مستمر، وطالما 
تتف���رد حرك���ة فت���ح وزعيمها محم���ود عباس 
بالقرار الفلسطيني، واعتقد أن حماس والجهاد 
اإلسامي ومن بعدهما الجبهة الشعبية، ال يرون 
أن يكونوا بمثابة شهود زور في هذه االجتماعات 

والمجالس".

وأوض���ح أن نتائ���ج المجلس الوطن���ي وقراراته 
ليست ش���ورية، إنما تتمحور بحسب رغبة وإرادة 
رئيس الس���لطة، مضيفًا: "ال يوجد هناك أي قرار 
فلسطيني أصدرته مؤسسات منظمة التحرير ال 

ينسجم مع رغبات ومواقف الرئيس عباس".
وبّي���ن أن اله���دف الوحي���د الذي يري���د عباس 
تحقيقه م���ن خال عقد اجتماعات مؤسس���ات 
منظمة التحري���ر هو تجديد ش���رعيته لترؤس 
القرار الفلسطيني بش���كل غير قانوني، في ظل 
تس���جيل مراكز حقوقية عدة تج���اوزات أبرزها، 
تعيين أعضاء جدد في المجلس الوطني بشكل 

غير قانوني ودون انتخاب.
 وحذر قاس���م من االس���تمرار في حالة االنقسام 
الفلس���طيني، وبناء المواقف الفلسطينية على 
أطال ه���ذا االنقس���ام، وقال: "األج���در واألولى 
والواج���ب فعل���ه اآلن، ه���و إنه���اء االنقس���ام 
الفلسطيني ووقف كل ممارسات تضر بالطرف 
اآلخر، من أجل بناء مؤسس���اتنا الوطنية بطريقة 

تستطيع الصمود أمام المخاطر اإلسرائيلية".
وُيع���د المجلس الوطني بمثاب���ة برلمان منظمة 
التحري���ر، ويضم أكثر م���ن 750 عضًوا، ممثلين 
ع���ن الفصائل والق���وى- عدا حم���اس والجهاد 
اإلسامي- واالتحادات والتجمعات الفلسطينية 
داخل األراضي الفلسطينية وخارجها، والجبهة 
الش���عبية هي ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح 

في مكونات منظمة التحرير. 
تأسس المجلس الوطني الفلسطيني عام 1948 
وعق���د 22 دورة فقط، رغم أن نظامه األساس���ي 
والئحت���ه الداخلية ينصان عل���ى أن ينعقد مرة 
كل عام، ويمكن أن يعقد في العام الواحد أكثر 
من دورة لظروف استثنائية. وكان آخر انعقاد 

للمجلس في أغسطس/آب 2009 في رام الله.

بعدم مشاركة الشعبية والجهاد وحماس

المجلـــس الوطنــي.. »علــى قــد المقــاس«
غزة/ حممود عمر:

تو�سعت قائمة االأع�ساء الراف�سني للم�ساركة 
يف جل�سة املجل�س الوطني املزمع عقدها يف رام 

اهلل يف 30 اإبريل اجلاري، بعد ان�سمام اجلبهة 
ال�سعبية لها لتلحق بحركتي اجلهاد االإ�سالمي 

�حما�س، االأمر الذي يطرح ت�سا�ؤالت حول 
حجم متثيل هذا املجل�س �طبيعة القرارات 

التي �سيتخذها يف ظل تفرد حركة فتح 
�زعيمها حممود عبا�س بالقرار الوطني 

الفل�سطيني �مبوؤ�س�سات ال�سعب الر�سمية. 
�كانت اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني 

قررت عدم امل�ساركة يف جل�سة املجل�س الوطني 
املزمع عقدها برام اهلل يف 30 ني�سان/ اإبريل 

اجلاري، يف �سوء عدم التو�سل اإىل اتفاق 
بني �فدي اجلبهة ال�سعبية �حركة فتح يف 

القاهرة على تاأجيل انعقادها. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / حنان عيد سامه بريص
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803680586( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / جمال حسن احمد الصعيدى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)939336343( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / عبير وليد موسي ثابت 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400264123( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقال:
قال مسئول ش���عبة االس���تخبارات األسبق في 
الجيش "عاموس يدلين" إنه يعتقد أن شهر مايو 
المقبل س���يكون األخطر منذ حرب األيام الستة 

عام 1967 بالنظر إلى التقاء عدة عوامل.
وقال يدلين الذي يش���غل حاليًا منصب رئيس 
معهد دراس���ات األمن القومي اإلس���رائيلي إن 
تصادف مس���يرة العودة المقررة منتصف مايو 
على ح���دود قطاع غزة مع ني���ة اإلدارة األمريكية 
نقل س���فارتها للقدس، ونية واش���نطن حسم 

مس���ألة االتفاق النووي اإليران���ي ورغبة طهران 
في االنتقام م���ن "تل أبيب" بعد ضرب قاعدتها 

بسوريا، تشكل جميعًا عوامل قلق كبير.
وأضاف أن إيران ال تش���كل خط���رًا وجوديًا على 
"إس���رائيل"؛ ولك���ن لديها قدرات عس���كرية ال 
يستهان بها داعيًا القيادة اإلسرائيلية الحالية 

إلى عدم الذهاب بعيدًا في استفزاز إيران.
ولف���ت الى أن التقاء كل ه���ذه "الصواعق" خال 
شهر واحد قد تجعل منه من أكثر الشهور قابلية 
لانفجار منذ حرب األيام الستة، موصيًا القيادة 

السياس���ية أال تعيش جنون العظمة وأن تأخذ 
العبر من تجارب الماضي الفاش���لة وعلى رأسها 

الغرور الذي رافقها قبيل حرب أكتوبر 1973.
وكانت "إسرائيل" فشلت في إيقاف مّد مسيرات 
الع���ودة رغم ارتقاء أكثر من 30 ش���هيًدا وآالف 
المصابين عبر اس���تخدام الذخيرة الحية وتوزيع 
آالف المناش���ير الورقية، عدا عن النشاط الكبير 
ال���ذي يمارس���ه االحتال عبر وس���ائل التواصل 
االجتماعي إلقناع المتظاهرين بوقف مسيرهم 

األسبوعي.

ضابط إسرائيلي سابق : مايو 
المقبل سيكون األخطر منذ 1967
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وبعد ث����واٍن معدودة أصي����ب أبو طه 
)29 عام����ًا( ، برصاص����ة قناص حلقت 
بروحه فوق األرض المحتلة، وس����لبته 
م����ن قلوٍب ال تقوى على الحياة بدونه، 
وطفلٍة عش����قت حضن والدها، حيث 
ارتقى خالل مش����اركته ف����ي جمعة 
الش����هداء واألس����ري عل����ى الح����دود 
الشرقية لمحافظة خانيونس، ليلتحق 
البالغ  بكوكبة شهداء مسيرة العودة 
عددهم 43 شهيًدا منذ انطالقها 30 

مارس الماضي. 

اللحظات الأخرية
في منزل متواضع ضم ذكريات عائلته 
الصغيرة، كانت تجلس األم المكلومة 
بص����در بيته����ا وعيناه����ا تدقق����ان 
بتفاصيل صورة نجلها الشهيد تارة، 
وتستقبل وفود المهنئات بالشهادة 
ت����ارة أخ����رى، بدم����وع ال تتوقف عن 
الس����يل على وجنتيها، لكن هامتها 
مرفوعة وعالمات الصبر والثبات تعلو 

مالمحها.
بقل����ب تنعك����س حرقته عل����ى نبرة 

صوتها، تسرد والدة الشهيد تفاصيل 
آخر لحظات حياته، قائلة:" بعد تناول 
طع����ام الغ����داء يوم الجمع����ة، جلس 
سعد وأخذ يالعب طفلته ويحتضنها 
بطريقة غريبة ويوصينا عليها، وبعد 
دقائق قال بدي أروح على الحدود وقام 
بس����رعة، ناديت عليه وحاولت امنعه 
ما رد وقال " يما مس����تعجل الشهادة 

بتستنانى، سامحيني" .
ومع خروج س����عد من المنزل، عاد كل 
شيء لصمته وسكونه إال قلب والدته 
الذي يرتج����ف خوفًا علي����ه ويترقب 
عودت����ه س����المًا، بعدم����ا رأت طيفه 
محمواًل على االكتاف كان يدور أمامها 

بكل لحظة.
وتضيف خالل حديثها ل�"االستقالل": 
" بعد خروج سعد اخبرتني زوجته أنها 
رأته شهيدًا في المنام، وحذرته كثيرًا 
من الذهاب للحدود لكنه س���خر منها 
وطل���ب منها أال تخبرني ك���ي ال أقلق 
عليه، حينها ش���عرت بانقباض قلبي 
رغم اني على يقين أنه سيأتي شهيدًا 

بيوٍم ما منذ بدء مسيرات العودة". 

فاجعة ال�شت�شهاد
مض����ت الس����اعات وكأنها س����نوات، 
ووالدة الشهيد تتنقل بين اإلذاعات 
المحلية التي تتابع تغطية األحداث 
على الحدود الشرقية لقطاع غزة لحظًة 
بلحظة، وتنصت ألس����ماء الش����هداء 
والجرح����ى بدقة خوفًا م����ن أن يكون 
نجلها واحدًا منهم، لكنها لم تتوقع 
أن الخبر الذي تخش����اه سيصلها قبل 

أن ُيبث باإلذاعات. 
وتتاب���ع بغص���ة تعت���رض صوتها: 
أبنائ���ي وزوجاتهم،  "جلس���ت عن���د 
أس���تمع إلى المذياع، وأركز في أسماء 
الش���هداء، وأع���داد الجرح���ى، وبعد 
ساعتين جاء ابنى األكبر فخرجت نحو 
الب���اب، فوجدته بوجه غير الذي ذهب 

به". 
انقبض قل����ب األم وتحجرت الدمعات 
في عينيه����ا حينما رأت مالمح نجلها 
األكبر، لتس����أله بتلعث����م: " مين اللي 
استش����هد يما، فقال سعد، فما كان 
من����ي اال أن أردد الحمد الله"، مش����يرة 
إلى أنها كانت تتوقع استشهاد أحد 

أبنائها. 
وأضافت: "كنت أحدث بناتي وزوجات 
أوالدي بأن قلبي ينبض ويهوي، لكن 

أشعر بأن شيئًا ما ربط على قلبي". 
وذك����رت أن نجله����ا كان دائما يردد: 
"نفسي أستشهد ،أتمنى الشهادة"، 
مس����تدركة: "فقل����ت له انتب����ه على 
حالك يما، ما تترك زوجتك وطفلتك، 
فأجابني" الوطن أغلى وانا مش أحسن 

من الشهداء". 
وال تكف أم الش����هيد التي تتوس����ط 
النس����اء الحاضرات لبي����ت العزاء عن 
الدعاء لفلذة كبدها، ولتلحقها بدعوات 
لبقية الش����هداء والمصابين، مرددة: 
"الل����ه يحنن عليه كان أق����رب أبنائي، 
ال يقطع فريضة في المس����جد، يهتم 
بالعالق����ات االجتماعية مع األقارب، ما 

حد شافه إال وحبه".
وفي نهاية حديثها ل�"االس����تقالل"، 
قالت: "فق����دان ابني صع����ب، ولكنه 
ألجل القدس والعودة واألرض يهون 
ويس����هل، فجميعنا مشاريع شهادة، 
واتمن����ى أن أك����ون وبقي����ة عائلتي 

شهداء مثله"

الوداع الأخري 
لعل الش���هيد س���عد ل���م يرغب 
بالرحيل عن طفلته دون ان يودعها 
بابتس���امة ُتغرس في قلبها طول 
حياتها وتمنحه���ا أماًل مع كل مرة 
تذكره بها وال تجده، فعندما ألقت 
علي���ه نظرة ال���وداع جذبت الجميع 
لصراخه���ا " باب���ا فتح عين���ه، بابا 
ُيبه���ر جمي���ع الحاضرين  ضحك" 

بصدق كلماتها .
وألقى ذوو الشهيد نظرة الوداع عليه، 
في أج����واء طغت عليه����ا حالة الحزن 
والغضب على فراقه، ليمضي موكب 
التشييع إلى مسجد الشهداء بمدينة 
خان يونس، وس����ط هتافات غاضبة، 

تؤكد مواصلة مسيرة العودة.
وأدى المصل����ون صالة الجن����ازة على 
جثمانه، ثم انطلق موكب التش����ييع 
بمشاركة أالف المواطنين نحو مقبرة 
لم����واراة  المحافظة،  غ����رب  العائل����ة 

جثمانه الثرى.

الشهيد » أبو طه« ودع طفلته بابتسامة ولبى نداء وطنه   

غزة/ دعاء احلطاب: 
كانت م�شيئة القدر اأقوى من كل 

حماولت عائلة ال�شهيد �شعد اأبو 
طه منعه من اخلروج مل�شريات العودة 

الكربى، والذي انطلق م�شرعًا �شوب 
احلدود ال�شرقية لقطاع غزة لتلبية 

نداء الوطن غري مكرتث ل�شراخهم 
ومطالبتهم بعدم اخلروج، مرددًا 

»م�شتعجل �شاحموين، ال�شهادة 
بانتظاري!" .  ومبجرد و�شوله احلدود، 

تو�شح اأبو طه بعلم بالده وتلثم 
بكوفيته الفل�شطينية، ول�شانه ي�شدح 

» هادي الأر�ض اإلنا« متقدمًا خطوة 
تلو الأخرى حتى متكن من الو�شول 

لعمود كهرباء قرب ال�شياج الفا�شل، 
ورغم تر�شد قنا�شة الحتالل لكل من 
يقرتب ال اأنه ت�شلق عليه لي�شقط علم 
اإ�شرائيل ويرفع علم بالده التي اأحب، 

ولكن جند الحتالل مل يتحمل قوة 
وعزمية اأبو طه، فقرر �شرقة روحه 

بر�شا�شته الغادرة.

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن تحالف أس���طول الحري���ة الدولي أن 
"س���فينة العودة" ستنطلق من النرويج في 
الخامس عش���ر من مايو الق���ادم في ذكرى 

النكبة متجهة إلى غزة.
وأك���د التحالف ف���ي بيان نش���رته اللجنة 
الدولية لرفع الحصار عن غزة، أن الس���فينة 
ستش���ترك في الحمل���ة الجديدة لكس���ر 
الحصار والتي ستنطلق س���فنها من دول 
شمال أوروبا وتحمل شعار "من أجل مستقبل 

عادل للفلسطينيين".
وذكر أن تسمية الس���فينة باسم "العودة" 
وتزامن انطالقها مع الذك���رى ال�70 للنكبة 
الفلس���طينية، يأت���ي دعًما لح���ق العودة 

للفلسطينيين.
وق���ال عضو اللجنة الدولية المش���رفة على 
تس���يير س���فن كس���ر الحص���ار والعضو 
المؤس���س في تحالف أسطول الحرية زاهر 
بيراوي، إن محاولة هذا العام لكسر الحصار 

س���يكون لها أهمية خاص���ة ورمزية مهمة 
ألنها س���تنطلق في ذروة الحراك الشعبي 
الفلس���طيني ومس���يرات الع���ودة الكبرى 
التي تطال���ب بحق العودة ل���كل الالجئين 
الذين هجرتهم عصابات  الفلس���طينيين 

االحتالل عام 4٨.
من جانبه، قال نائب رئيس مؤسسة اإلغاثة 
اإلنس���انية في إسطنبول حسين اورس في 
تصريح صحفي، إن الهدف من رحلة سفينة 
العودة هو التعريف بما يعانيه أهالي غزة 
من اس���تمرار حصار ظالم وغير ش���رعي وال 

إنساني تفرضه "إسرائيل" عليهم.
كما تهدف الرحلة إلى تذكير العالم بالنكبة 
الفلس���طينية وبح���ق الفلس���طينيين في 

العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.
وبعد أن تقلع س���فينة العودة من النرويج 
سترس���و في موانئ أوروبي���ة من بينها في 
بريطانيا، إيطاليا، إس���بانيا واليونان قبل أن 

تتجه إلى غزة.

غزة/ االستقالل:
قال القيادي في حركة الجهاد 
اإلس���المي ف���ي فلس���طين، 
الدكتور يوس���ف الحساينة، 
إن تقرير الخارجية االمريكية 
الس���نوي عن حقوق اإلنسان 
ف���ي العال���م، تقري���ر مخادع 
كونه  ومرف���وض؛  وُمغ���رض 
أسقط عمدًا مصطلح "األراضي 
المحتل���ة" عن���د الحديث عن 
الضف���ة الغربي���ة وقطاع غزة 

والجوالن المحتل.
واعتب���ر القيادي الحس���اينة 
ف���ي تصريح صحف���ي أمس 
"االس���تقالل"  تلقت  األح���د، 

نس���خة عنه،  ما ورد ف���ي التقرير م���ن مغالطات، 
اس���تمرارًا لسياس���ة اإلدارة األمريكي���ة المنحازة 
والش���ريكة لالحتالل االسرائيلي وهو بمثابه غطاء 
أمريكي جديد إلرهاب وجرائم الكيان الصهيوني 

بحق الش���عب الفلس���طيني 
والشعوب العربية.

ف���ي حركة  القيادي  ولف���ت 
الجه���اد اإلس���المي إل���ى أن 
االنتهاكات  التقري���ر  وصف 
اإلنسان  لحقوق  اإلسرائيلية 
الفلس���طيني بأنها "ادعاءات 
وتهم"، يؤك���د افتقار اإلدارة 
والقيم  لألخ���الق  األمريكية  
اإلنسانية كما يعتبر محاولة 
مشبوهة للمساواة بين شعب 
أعزل يدافع عن حقه المشروع 
ف���ي الحي���اة وبي���ن اإلجرام 
دوله  تمارسه  الذى  واإلرهاب 

االحتالل.
جدي���ر بالذكر هن���ا إلى أنه وقبل دخ���ول الرئيس 
األمريك���ي دونالد ترم���ب البيت األبي���ض، كانت 
الصيغة المتبعة في وثائق من هذا النوع "إسرائيل 

واألراضي المحتلة".

»سفينة العودة« تبحر من النرويج 
باتجاه غزة بالتزامن مع ذكرى النكبة

الحساينة: تقرير »الخارجية األمريكية« 
حول حقوق اإلنسان انحياز جديد لالحتالل
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وتخصيص مجموعة من الشبان  إلطفاء 
قنابل الغاز بالمياه والرمال وغيرها، من 
العسكرية  للترس���انة  التصدي  شأنه 
التي يمتلكها االحتالل اإلس���رائيلي، 
والق���وة المفرط���ة التي يس���تخدمها 
ض���د المتظاهري���ن عل���ى الرغ���م من 
الدعوات الدولية المنددة باستهداف 

المتظاهرين السلميين. 
وشهدت الجمعة الرابعة من “مسيرات 
الع���ودة الكب���رى” )جمعة الش���هداء 
واألس���رى( في العش���رين من نيسان/

أبري���ل الج���اري، تطورًا إيجابي���ًا الفتًا، 
تمثل بانضمام ابن���اء الضفة الغربية 
والداخل الفلسطيني المحتل عام 48، 
إلى الحراك الشعبي السلمي المستمر 
ف���ي قطاع غزة من���ذ الثالثين من آذار/

مارس الماضي.
وأطلق���ت الهيئ���ة الوطنية لمس���يرة 
الع���ودة وف���ك الحصار اس���م "جمعة 

الش���باب الثائر" على الجمعة المقبلة، 
ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى 

على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
واستش���هد الجمعة الماضية "جمعة 
األسرى والشهداء" 4 مواطنين، ليرتفع 
عدد ش���هداء مس���يرة الع���ودة التي 
انطلقت في 30 مارس ل� 37 ش���هيدا، 

فيما بلغ عدد اإلصابات 4279.

م�ساركة وا�سعة 
الكاتب والمحلل السياسي طالل عوكل 
أك���د أن تواجد المواطني���ن بمختلف 
األعم���ار بمس���يرات الع���ودة الكبرى، 
وكذلك التوافق الفلس���طيني الموحد 
ح���ول أهدافها المرج���وة وصوال ليوم 
ذكرى النكبة في 5/15 القادم ش���كل 

عامل استفزاز لالحتالل اإلسرائيلي.
رأى عوكل ل�" االستقالل" أن ازدياد عدد 
المشاركين أو انخفاضهم غير مرهون 

بمعيار فشل أو نجاح مسيرات العودة، 
مش���ددًا على أن االحتالل اإلسرائيلي 
يبدى قلقه الش���ديد إزاء عدم معرفته 
كيفي���ة وقف تل���ك المس���يرات رغم 
الوسائل واألساليب القمعية العديدة 

التي يستخدمها.
وبين أن االحتالل اإلس���رائيلي يمعن 
ف���ي اس���تخدام الق���وة المفرطة ضد 
المتظاهرين السلميين، كاالستهداف 
المباش���ر والقت���ل العم���د، لدفعهم 
للتراجع والتواجد بالخيام وعلى الحدود 
بالق���رب من الس���لك الفاص���ل وعدم 
العودة مرة أخ���رى ، خوفا من األحداث 
غير المتوقعة يوم ذكرى النكبة القادم. 
وتوقع ع���وكل تزايد احتماالت ش���ن 
عدوان إسرائيلي على القطاع قبل خالل 
األيام القادمة، كلما اقترب موعد ذكرى 
النكب���ة ، أو ارتكاب عدوان واس���ع في 
يوم النكبة وجر الفلسطينيين للميدان 

التي ترغبه "إس���رائيل" بما يتالءم مع 
طبيعتها القتالية التي ال تعرف سوى 
أسلوب القتل والقوة، كل ذلك من أجل 

وقف المسيرات. 

كافة فئات ال�سعب
ب���دوره، اتف���ق حس���ن عب���دو الكاتب 
والمحلل السياسي مع سابقه على تزايد 
أعداد المشاركين في مسيرات العودة 
بالقطاع،  الحدودية  المناطق  بمختلف 
عازي���ا ذلك إلى رف���ض الواقع الصعب 
والمرير الذي يعيش���ه المواطنون في 

القطاع منذ سنوات طويلة.
ورأى عبدو ل�"االس���تقالل" أن المشاركة 
في مس���يرات الع���ودة ال تقتصر على 
جهة معينة، ب���ل هناك وجود ملحوظ 
للتنوع الفلسطيني في تلك المسيرات 
من مختل���ف األطي���اف والتنظيمات 
والفئات التي اتفق���ت على قرار واحد 

بأهمية أهداف المسيرات.  
و قال:" إن مسيرات العودة هي تعبير 
س���لمي وبطرق ايجابي���ة للمواجهات 
الدائمة مع االحتالل اإلسرائيلي خاصة 
بعد مرحلة الهدوء التي عاشها القطاع 
بعد ح���رب 2014، في الوق���ت ذاته ال 
تخل بحالة التوازن القائم التي تحافظ 

عليه المقاومة" . 
وأضاف: " إن مس���يرات العودة طريقة  
إيجابي���ة للتعبير ع���ن الواقع الصعب 
الموج���ود ف���ي القط���اع و الحرمان من 
الخدمات األساس���ية، الذي خلق حالة 
من الغضب، ورفض الحلول التي تقفز 
عن الش���عب وتتجاوز حقوقه الثابتة"، 
الفتا الى أن مس���يرات العودة' ما زالت 
مس���تمرة  رغم المحاوالت اإلسرائيلية 
احت���واء  و  إلجهاضه���ا،  المتالحق���ة 
رسائلها القوية التي فاجأت الكل على 

حد سواء.

مسيــرات العــودة .. زخــم شعبــي يتصــاعد 
غزة/ �سماح املبحوح: 

م��ع ا�ستم��رار م�سريات الع��ودة الكربى يف خمتل��ف املناطق 
احلدودي��ة لقطاع غزة م��ع الأرا�سي املحتلة ع��ام 1948، 
ت��زداد اأع��داد امل�ساركني فيه��ا مبختلف الفئ��ات العمرية، 

حي��ث  اأحي��ت تلك امل�س��ريات التي انطلق��ت يف الثالثني من 
ال�سهر املا�سي الأمل املن�س��ود بالعودة لدى ال�سغار و الكبار 
الذين �ساركوا بقوة مت�سلحني بقناعتهم باأن بالدهم �ستعود 
رغم��ا ع��ن اأي �س��الح يوج��ه �سده��م. ويف كل ي��وم جمع��ة 

يتط��ور اأ�سلوب ال�سباب يف اخرتاع و�سائل واأ�ساليب جديدة  
كالطائرات الورقية املحملة بالزجاجات احلارقة واإ�سعال 
الإط��ارات " الكاو�س��وك"، و التق��دم نحو ال�سي��اج الفا�سل 
وق�سه اأمام اأعني اجلنود املتمركزين على بعد اأمتار قليلة، 

االستقالل/ وكاالت:
طالب المرصد األورومتوس����طي لحقوق 
اإلنس����ان )مقره جنيف( الس����بت، األمم 
المتحدة بإرس����ال بعثة تتواجد بشكل 
دائم في مس����يرات "العودة" المتواصلة 

على حدود قطاع غزة.
وأوضح المرصد في بيان  صحفي صدر، 
أن الهدف من البعثة مراقبة الممارسات 
اإلسرائيلية بحق المدنيين السلميين٬ 
مضيفا أن����ه  "تم توجيه دع����وة للمقرر 
الخاص باألمم المتحدة، والمعني بالحق 
ف����ي حري����ة التجمع الس����لمي وتكوين 
الجمعيات، نياليتسوسي كليمنت فول، 
إلرس����ال بعثة أممية٬ من أج����ل مراقبة 

االحتجاجات الجارية في قطاع غزة".
 وجاء ف����ي الدعوة أن "الفلس����طينيين 
المدنيي����ن يخرج����ون ف����ي مس����يرات 

احتجاجية س����لمية٬ للمطالبة بالعودة إلى ديارهم 
)الت����ي ُهّجروا منها ع����ام 1948(، غي����ر أن الجيش 

اإلسرائيلي يرد عليهم بالقوة المميتة".
وأوضح المرصد "أن المتظاهرين لم يش����كلوا خطرا على 

الجي����ش اإلس����رائيلي أو على حي����اة أحد من 
جنوده"٬ وتاب����ع: "فيما قت����ل قناصة الجيش 
اإلسرائيلي 39 متظاهرا بشكل متعمد ومباشر، 
أغلبهم م����ن المدنيين العّزل، وأصيب قرابة 5 
آالف ش����خص آخرين، بما فيه����م صحفيون، 
وذل����ك منذ 30 م����ارس )آذار( الماضي )ولغاية 

أمس الجمعة(".
وذك����ر المرصد أن التظاه����رات" تأتي في ظل 
حصار خناق على قطاع غزة للس����نة ال�12 على 
التوالي". مش����يرا ال����ى أن "أكثر م����ن مليوني 
فلس����طيني في قط����اع غزة يعيش����ون تحت 
حصار مشدد فرضه االحتالل اإلسرائيلي على 

القطاع".
وأك����د المرص����د أن ه����ذا الحص����ار "نتج عنه 
انتهاكات عدة على مس����توى حقوق اإلنسان؛ 
مث����ل الحق ف����ي الرعاية الصحي����ة والتعليم 

وحرية الحركة وغيرها".

المرصد األورومتوسطي يدعو إلرسال بعثة مراقبة إلى حدود غزة
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غزة/ االستقالل:
نظم���ت حرك���ة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين، الخمي���س، لقاء سياس���يًا 
جماهيري���ًا، بعنوان: "أس���رانا عودتكم 
أقرب"، في مخيم الع���ودة ببلدة خزاعة، 

شرق محافظة خانيونس.
وقال القيادي في حركة حماس الدكتور 
يحيى موسى، خالل كلمة له :" نحن على 
موعد مع حرية األسرى عما قريب"، - في 
إش���ارة ضمنية الحتم���ال تبلور صفقة 

تبادل جديدة .
وبين أن استراتيجية الحركة تقوم على 
ترجمة الكلمات البس���يطة التي تحدث 
بها المؤس���س الشهيد أحمد ياسين، - 
ويحفظها أبناء شعبنا جيدا - : "إحنا بدنا 

أوالدنا يروحوا".
ونوه موس���ى إل���ى أن هذا الع���دو قابل 
لالنكس���ار والهزيم���ة، وكل ما نحتاجه 
إرادة صلبة، وعزائم ال تعرف المستحيل، 
والمتمثلة اليوم بهؤالء األشبال والشباب 
الثائر في مخيمات العودة المنتش���رة 
على طول الحدود الفاصلة بين قطاع غزة 

وأراضينا المحتلة عام 1948.
وأشار إلى أن شعبنا يعبر بمشاركته في 
فعاليات مخيمات العودة، عن حيويته، 
وديموم���ة إيمانه بالث���ورة والمواجهة 

حتى الحرية والعودة.
ب���دوره، عبر القي���ادي بحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي أحم���د المدل���ل، ع���ن فخره 
واعتزازه وهو يرى جماهير شعبنا بكافة 

شرائحه )شيبا وش���بابا .. أطفاال ونساء( 
في هذا المش���هد الحاش���د، بمخيمات 

العودة، نصرة لقضية األسرى.
وقال المدلل مخاطبا الجماهير المشاركة 
ف���ي اللقاء السياس���ي :" ش���عبنا الذي 
قدم التضحيات والبطوالت المشهودة، 
يبره���ن بهذا الحش���د أن روح المقاومة 
مس���تمرة، ووثابة، وال يمكن أن تتراجع، 
ألنها مستمدة من إرادة وبسالة األسرى، 

ومن إقدام وبركة دماء الشهداء".
وأضاف "م���ن الروعة أن هذه المخيمات 

المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة، 
الفلس���طينية وهجها  للقضية  أعادت 
وحضوره���ا القوي أم���ام العالم كله، بما 
تجسدونه من حضور ومواجهة يومية".

وتطرق المدلل لوضع األسرى في سجون 
االحتالل وما يكابدون���ه على يد الجالد 
اإلس���رائيلي الجبان، متسائال عن سبب 
غي���اب منظم���ات حقوق اإلنس���ان عن 

اإلجرام الممنهج بحق هؤالء األبطال.
ورأى أن االحت���الل يحاول من خالل هذا  
البطش واإلجرام أن يقتل روح المقاومة 

والث���ورة في نفوس األس���رى، لكن نجد 
أن أبناءن���ا وإخواننا خلف قضبان القهر 
العدو  إجراءات  اإلس���رائيلي، يجابهون 
ويتحدونه���ا، فه���ا ه���م يش���اركوننا 
ويعيشون معنا لحظة بلحظة تفاصيل 
ومشاهد معركة العودة التي نخوضها 

بتحد وإصرار.
وأش���ار المدلل إل���ى أن الهيئ���ة العليا 
لمخيمات العودة أطلقت اسم )الشهداء 
واألسرى( على الجمعة الماضية، تكريمًا 
ووفاء لهذه الش���ريحة التي تقدمت وال 

تزال صف���وف المواجهة ف���ي معارك 
العودة والتحرير.

هذا وتوجه القيادي بالجهاد اإلسالمي، 
بالتحي���ة والتقدير للجبهة الش���عبية 
لتحرير فلسطين، على موقفها الرافض 
للمش���اركة ف���ي دورة المجلس الوطني 

القادم، كونها تكرس االنقسام.
م���ن جانبه، أكد عض���و اللجنة المركزية 
ومسؤول ملف اإلعالم بالجبهة الشعبية 
لتحرير فلس���طين هاني الثوابته، أن ما 
يزين مخيم الع���ودة في خانيونس هو 
األش���بال والزهرات المنتشرين بشكل 

الفت في ربوعه.
وأوضح أن مس���يرة الع���ودة نجحت في 
إع���ادة االعتبار للقضية الفلس���طينية، 
وفي توحيد صفوف أبناء شعبنا، إضافة 
لدوره���ا في فضح االحت���الل وإجرامه - 
المتواصل منذ ما يزيد عن سبعة عقود 

- أكثر فأكثر أمام الرأي العام العالمي.
ولف���ت الثوابته إلى أن فك���رة التخييم 
فيها رسالة بليغة، حيث نريد أن نقول 
من خالله���ا بأن الخيام التي أرغمنا على 
العي���ش فيها ي���وم هجرنا م���ن أرضنا 
عام 1948، ستكون نقاطا ننطلق منها 

لمعركة التحرير والعودة. 
وش���دد قائال: "لن نعود عن هذه الخيام 
إال بالع���ودة .. هذا ليس حلم���ا أو ضربًا 
المعرك���ة انطلقت  الخي���ال، ولكن  من 
شرارتها بالفعل، وسيكون األسرى في 

طليعتها".

   بعنوان: »أسرانا عودتكم أقرب«

ً الجهاد تنظم لقاء سياسيًا في مخيم العودة بخانيونس 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة رفح ال�سرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن 
محكمة رفح الشرعية

قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة أبو حس���ين 
مؤرخة بتاريخ 2018/4/12م  تبين أن فلة حس���ين محمود المصري   
من خان يونس وسكان رفح  قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 
1979/6/26م    وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في زوجها  محمود 
محمد محمود المص���ري وفي أوالدها منه وهم عصام ومروان وناصر 
وعمر وصالح وزينات وآمال وبتاريخ 1980/9/22م توفي الزوج محمود 
المذكور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في اوالده المتولدين له 
م���ن زوجته المتوفاة قبله فلة المذكورة وه���م عصام ومروان وناصر 
وعمر وصالح وزينات وآمال وبتاريخ 2005/5/30م توفي عمر المذكور 
وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته االولى ايفا ماري دستل 
وفي زوجته الثانية س���هيلة محمد عبد القادر المصري وفي اخوته 
االش���قاء عصام ومروان وناصر وصالح وزينات وامال    فقط وال وارث 
للمتوفى   المذكور سوى من ذكر   وليس له وصية واجبة أو اختيارية 
وليس له أوالد توفوا حال حياته وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألجل 
أعط���اء  الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا 
وانتق���اال فمن له حق االعتراض على هذه المضبطه مراجعة محكمة 
رفح الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 

2018/4/12م .

قا�سي رفح ال�سرعي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن نزار توفيق عمر كساب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931476238( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / غسان جابر ذيب الشعراوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801248048( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
دع���ا رئيس اللجن���ة الش���عبية لمواجهة 
الحصار النائب جمال الخضري امس األحد 
الرئاس���ة والحكومة الفلس���طينية للعمل 
بش���كل عاجل على صرف رواتب موظفي 
قطاع غ���زة، دون تأخير أو تقليص، باعتبار 

ذلك حقًا كفله القانون.
وق���ال الخضري في تصريح صحفي  وصل 
االستقالل نسخة عنه أمس  األحد :"إن تأخر 
صرف رواتب الموظفين لألس���بوع الثالث 
المعاناة االقتصادية  التوالي، يفاقم  على 
واإلنسانية للموظفين وأسرهم، وينعكس 

سلبًا على عموم الوضع االقتصادي".
وأضاف أن���ه "ال يمكن وص���ف أوضاع غزة 
المحاصرة، والوضع الكارثي الذي يعيش���ه 
السكان بسبب الحصار اإلسرائيلي الممتد 
ألكثر من 12 عاما، وآثار االنقس���ام الخطيرة 

التي تهدد النسيج االجتماعي".
وأوضح أنه كل يوم ُتضاف شريحة جديدة 
لواق���ع المعاناة، فمع���دالت الفقر والبطالة 
فاقت كل األرقام ف���ي ظل األزمات األخيرة، 

حيث ارتفع���ت لدرجة أن أكثر من 
85% يعيشون تحت خط الفقر.

ولفت الخضري إل���ى أزمة الرواتب، 
واس���تمرار أزمات الكهرباء والمياه 
وتأخر اإلعم���ار، والنقص الحاد في 
األدوي���ة والمس���تهلكات الطبية، 
وتحذيرات وكالة اون���روا من عجز 
مالي يقارب ال���� 300 مليون دوالر 
في الميزانية السنوية لهذا العام، 
ما يه���دد المؤسس���ة الدولية من 

القيام بواجبها على أكمل وجه".
وأش���ار إلى واقع القط���اع التجاري 
والصناعي والخدماتي، حيث أصابه 
الشلل بسبب هذه األزمات، ما يدخل 
غزة في ظروف أقسى، في وقت هي بحاجة 
النفراج أزماتها، والتغلب على واقع الحصار 

واالنقسام.

غزة/ االستقالل:
الوطنية، رفض  التكاف����ل  أكّدت لجن����ة 
جامعت����ي األقصى واألزه����ر التعامل مع 
اللجنة لتحرير شهادات الطلبة المحتجزة.

وقال المتحدث باس���م اللجنة ش���ريف 
الني���رب إّن رئي���س جامع���ة األقصى 
تعرض األسبوع الماضي لضغوط شديد 
من د. صبري صيدم وزير التعليم لعدم 

قب���ول منحة تكافل لتحرير ش���هادات 
الخريجين .

وأض����اف الني����رب ف����ي تصري����ح وصل 
ل�"الرس����الة نت" أن "روح����ي فتوح عضو 
مركزية فتح ، أبلغ إدارة جامعة األزهر عدم 
موافقة الرئيس على منحة تكافل لتحرير 

شهادات الخريجين".
وبذلك يح����رم آالف الطلب����ة من حقهم 

ف����ي تحرير ش����هاداتهم المحتجزة، في 
وقت تمنع فيه األزهر الطلبة من الدخول 
لتأدية االختبارات بسبب الرسوم المتأخرة 

عليهم لدفع الفصول الدراسية.
واعتبر النيرب موقف الرئاسة والحكومة 
بأن����ه تعٍد ص����ارٍخ على حقوق اإلنس����ان 
مس����اندة  الحقوقية  المنظمات  ونطالب 

الحقوق المطلبية آلالف الخريجين .

الخضري يدعو لصرف رواتب 
موظفي غزة باعتباره حقًا كفله القانون

التكافل: ضغوط من عباس وصيدم 

على األزهر واألقصى لمنع منحة تحرير الشهادات
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وف���رض رئيس الس���لطة الفلس���طينية، 
محمود عباس، في نيس���ان/إبريل الماضي 
إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص 
كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 
30 إلى 50% من رواتب موظفي الس���لطة 
وإحالة عدد كبير م���ن الموظفين للتقاعد، 
عدا ع���ن تقلي���ص التحوي���ات الطبية ، 
بذريعة األزمة المالية وتداعيات االنقسام 
الداخلي، وهو ما أثار اس���تياء شديدا لدى 

الموظفين.
وتضم تفريغ���ات  2005، 2006، 2007 ما 
يقارب 11 ألف موظف عس���كري انتسبوا 
ألجه���زة أمن الس���لطة خال ع���ام 2005 
وبعدها، وتمتنع الس���لطة الفلس���طينية 
في رام الله عن مساواتهم ماليا وإداريا مع 
كافة التفريغات العسكرية في أجهزتها 

األمنية بعد أحداث يونيو/حزيران. 
وال ي���زال  موظفو  التفريغ���ات يتقاضون 
رواتب اقل من 1500 شيكل شهريا ويتم 
ايضا خصم 170 ش���يكا مقابل الكهرباء، 
األمر الذي يضيق عليه���م الحال في ظل 

ارتفاع اسعار المعيشة بالقطاع. 

م�صري جمهول 
أدهم خلف موظف تفريغات "2005" عبر 
عن قلق���ه وتخوفه من مصي���ره الوظيفي 
بعد الطلب منه تحدي���ث بياناته من قبل 
اإلدارة العام���ة للمالية العس���كرية، األمر 
الذي وضعه في حيرة من أمره وشك حول 
اإلجراءات التي ستتخذ بحقه وحق زمائه، 
بالموظفين العسكريين والمدنيين  أسوة 

الذين تم احالتهم للتقاعد. 
وق���ال خلف ل�"االس���تقال" بنب���رة حزن:" 
طول الوق���ت بنعيش بكاب���وس مرعب ما 
بينتهي، خاصة بعد اإلج���راءات العقابية 
والمدنيين،  العس���كرين  الموظفين  بحق 
وجاء قرار تحديث البيانات ليزيد من خوفنا 

أكثر وأكثر". 

وأض���اف: " توظفنا كأبناء أجه���زة أمنية 
، وخضعن���ا ل���دورات مكثف���ة، وخدمن���ا 
كموظفين عسكرين أكثر من سنة، وباآلخر 
يتاعبوا بمشاعرنا، وما نعرف شو حيكون 
مصيرنا"، متسائًا:" كيف سيكون حالنا اذا 
ما تم فصلنا أو فرض عقوبات جديدة علينا 

وكيف سنوفر لقمة العيش لعوائلنا؟".

م�صرينا مرهون بقرار 
"ارحمونا احنا مش طالبين منكم تعيشونا 
مل���وك، كل الل���ي بدنا إي���اه نعيش حياة 
طبيعي���ة زي أي مواط���ن ف���ي العالم، ما 
بدنا نن���ام ونصحى واحن���ا بنفكر بالراتب 
وش���و مصيرنا." بهذه الكلمات بدأ موظف 
تفريغ���ات " 2006" محمد أبو دية حديثه 
عن قرار تحديث البيانات بالبنوك بالقطاع، 

بطلب من اإلدارة العامة للمالية العسكرية 
التابعة للسلطة برام الله.

أبو دية ل���م يكن أفضل حاال من س���ابقه، 
فهو اآلخر متخوف على مصيره الوظيفي 
المجه���ول، ال���ذي أصبح قرار االس���تمرار 
بوظيفته أو فصله منها، مرهونًا بيد رئيس  
الس���لطة محمود عب���اس، ال���ذي يفرض 
بي���ن الحين واآلخر عقوب���ات جديدة بحق 

الموظفين. 
وق���ال الموظف أبو دية ل�"االس���تقال" : " 
إجراءات الرئيس ضد موظفي التفريغات 
قديم���ة، إذ أنه من���ذ س���نوات طويلة، لم 
أحصل على ترقيات وظيفية، من شأنها أن 
تزيد من راتبي الشهري عن 1500شيكل"، 
مضيفا : »من المفروض بعد س���نوات من 
الخدمة العس���كرية أن أترق���ى لرتبة رائد، 

ولكن إلى اآلن أنا جندي عسكري". 
وأش����ار إلى أنه في حال ت����م تطبيق قرار 
تعس����في بحق موظف����ي التفريغات، فإن 
وضعه المعيشي س����يتدهور أكثر، إذ أن 
كل ما يتبق����ى من راتبه الش����هري  400 
شيكل ال تكفي لتوفير احتياجات عائلته 
الس����تة، بعد التزامه بتس����ديد أقس����اط 
مالية للبنك »ق����روض« ، مبينا أن األوضاع 
االقتصادي����ة بالقطاع صعب����ة للغاية، فا 
وجود لفرص����ة عمل بديلة ع����ن وظيفته 
العسكرية، تعوض عائلته ما تحتاجه من 

مستلزمات. 

اإجراءات غري مربرة 
رام���ي أبو ك���رش الناطق باس���م موظفي 
موظف���ي  أن  أك���د   "2005  " تفريغ���ات 

التفريغ���ات فئ���ة " 2005، 2006، 2007 
متخوف���ون عل���ى مصيره���م الوظيف���ي 
المجه���ول، بع���د اتخ���اذ اإلدارة العام���ة 
للمالية العسكرية والسلطة الفلسطينية، 
قرارًا بتجمي���د الحس���ابات البنكية لعدد 
الموظفين، الفتا إلى أن مخاوف الموظفين 
والعقوبات  اإلج���راءات  منطقية، نتيج���ة 
المتخ���ذة م���ن قب���ل رئي���س الس���لطة 

الفلسطينية ضد القطاع. 
ل�"االس���تقال":" بعد  أب���و ك���رش  وقال 
االستفس���ار من اإلدارة العام���ة للمالية 
العس���كرية حول قرار تحدي���ث بيانات 
الموظفي���ن، ردت بأنه يتعل���ق بمعرفة 
البلد دون  الموظفين المس���افرين خارج 
اتخاذه إجازة رسمية، و من يمتلك رصيدًا 
بنكيًا ضعف راتبه الشهري، ومن يتلقى 
تحويات بنكية من خارج القطاع، تذهب 
لصال���ح جه���ات ومؤسس���ات ال تخدم 

القطاع".
مس���تدركا : »ولكن لغاية اللحظة ال نعلم 
ما ي���دور في أروق���ة اإلدارة العامة للمالية 
العسكرية وكذلك ما تفكر باتخاذه السلطة 
الفلس���طينية إزاء موظف���ي 2005،2006 
،2007، خاص���ة بع���د سلس���لة العقوبات 
المتخذة بحق موظفي السلطة العسكريين 

والمدنيين بالقطاع«.
وأش���ار إلى أن مب���ررات ش���روط تحديث 
البيان���ات تدور حول مخاوف اإلدارة العامة 
للمالية العسكرية والسلطة من عمل بعض 
الموظفين في عملية تبييض األموال، لذا 
فإن إجراء تحديث البيانات تم االتفاق عليه 
من قبل سلطة النقد واإلدارة العامة للمالية 
مع البنوك، لتسليم الحساب البنكي، الفتا 
إلى أن���ه في  ح���ال م���ن ال تنتطبق عليه 
الش���روط الموضوعة من قبل اإلدارة العامة 
للمالية العسكرية فإن قرار تجميد حساب 
الموظ���ف يتم إلغ���اؤه كي يتلق���ى راتبه 

الشهري كالمعتاد.
 

»تفريغات 2005«.. مصير يقف على جرة قلم!
غزة/ �صماح املبحوح:  

ع��رب ع��دد م��ن موظف��ي تفريغ��ات" 2005، 
وقلقه��م  تخوفه��م  ع��ن   "2007  ،2006
ال�صديدين على م�صريه��م، وحماولة ال�صلطة 
انهاء ملفهم الوظيفي �صواء بف�صلهم نهائيا من 

اخلدمة اأو احالة عدد منهم للتقاعد، خا�صة 
بعد طل��ب الإدارة العام��ة للمالية الع�صكرية 
البن��وك  يف  بياناته��م  حتدي��ث  بال�صلط��ة، 
الفل�صطينية بقطاع غزة، واملعلومات بتجميد 
بع�ض احل�صابات اخلا�صة بهم.   وكان املتحدث 

با�صم اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 رامي 
اأب��و كر���ض اأكد وج��ود تعميم موج��ه للبنوك 
م��ن املالية الع�صكرية من قب��ل مديرها اللواء 
عمر غيث، بتجميد ح�صابات تعيينات 2005 

و2006 و2007.

دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية

املجل�ض العلى للق�صاء ال�صرعي
حمكمة خانيون�ض ال�صرعية البتدائية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لق���د تقدمت له���ذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة م���ن مختار عائلة 
االس���طل بخانيونس  المؤرخة بتاريخ 2018/4/22م  تبين أن المرحوم 
رشيد س���ليمان مصطفى االسطل  من خان يونس  ويحمل هوية رقم 
919140111 ق���د انتقل إلى رحمة الله تعال���ى في خانيونس بتاريخ 
1985/2/3م    وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته االولى فاطمة 
محمد سالم  االسطل  وفي اوالده المتولدين له منها وهم فوزي وخالد 
وزياد ومري���م وفوز وفريزة وانتصار وفي زوجته الثانية آمنه خليل عبد 
القادر االس���طل وفي اوالده المتولدين له منها وهم ديب ووليد وعبد 
الحكيم واس���ماعيل ومحمد وصبحية فقط وال وارث للمتوفى   المذكور 
س���وى من ذكر   وليس له وصي���ة واجبة أو اختياري���ة وليس له أوالد 
كبار  توفوا حال حياته وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألجل إعطاء  الورثة 
المذكوري���ن حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له 
حق االعتراض على هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس الشرعية 

خال سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعان وحرر في 2018/4/22م .

قا�صي خانيون�ض ال�صرعي

غزة/ االستقال:
طالب����ت مؤسس����ة الضمي����ر لحقوق 
اإلنس����ان المجتمع الدول����ي بالتدخل 
العاجل واتخاذ إجراءات عملية لوقف 
الجرائم اإلسرائيلية بحق المتظاهرين 
السلميين في مسيرات العودة الكبرى 

على حدود قطاع غزة.
وقالت المؤسس����ة ف����ي بيان صحفي 
أمس األحد إن قوات االحتال تواصل 
جرائمها باس����تخدام "القوة المفرطة 
والمميتة" في التعامل مع المواطنين 
أثناء مس����يرات العودة السلمية في 
المناطق الحدودية لقطاع غزة، والتي 
أسفرت حتى اللحظة ومنذ )23( يوًما 
عن استش����هاد 37 مواطًن����ا، واصابة 

أكثر من 2112 آخرين .
وأوضحت أن من بين اإلصابات 1680 
بالرصاص الحي والمتفج����ر، وال يزال 
منها 135 حالة خطيرة، في استخدام 
مف����رط للقوة، لقمع مئ����ات اآلالف من 
المواطنين المشاركين في تظاهرات 

سلمية خال مسيرات العودة.
ودعت األطراف الس����امية المتعاقدة 
عل����ى اتفاقية جني����ف الرابعة للوفاء 
بالتزاماتها ال����واردة في المادة األولى 
م����ن اتفاقي����ة جنيف الرابع����ة لعام 
1949، والتي تتعه����د بموجبها بأن 

تحترم االتفاقيات.

أن����ه رغ����م توق����ف  إل����ى  وأش����ارت 
المتظاهري����ن ي����وم الجمعة الماضي 
عل����ى بعد مئات األمتار من الش����ريط 
الحدودي في تجمعات سلمية ودون 
تشكيل أي خطر على قوات االحتال، 
إال أن تل����ك الق����وات فتح����ت نيران 
أس����لحتها الرشاشة كالعادة عليهم، 

واستخدمت القناصة لقتلهم بشكل 
متعم����د، مما أدى إلى استش����هاد 4 

مواطنين.
إل����ى أن ق����وات االحت����ال  ولفت����ت 
تعمدت اس����تهداف الطواقم الطبية 
تميي����ز  دون  وذل����ك  والصحفي����ة، 

،وباستهتار بأرواح المدنيين العزل.

مؤسسة حقوقية تطالب بتدخل
 دولــي لوقــف جرائــم االحتــالل بغــزة
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ورغم سلمية مسيرات العودة المتواصلة 
من���ذ 30 م���ارس الماض���ي، إال أن قوات 
االحتالل، تتعمد ف���ي كل يوم ارتكاب 
جريمة بش���عة تقت���ل خالله���ا أحالم 
الفلس���طينيين وآماله���م في الحصول 
على حي���اة كريمة ف���ي وطنهم كباقي 
الشعوب، حيث تطلق النار بشكل مباشر 
على المشاركين في المسيرات لقتلهم 
او إصابتهم بإعاقة مستديمة ترافقهم 

مدى الحياة. 
وأعلن���ت وزارة الصح���ة الفلس���طينية 
في غ���زة عن إصاب���ة 17 مواطنًا بحاالت 
بتر، منها 4 في االط���راف العلوية و13 

باألطراف السفلية.

بقدٍم واحدة
والد الطفل نوفل خالل حديثه عن طبيعة 
إصابة نجله ق���ال بتنهيدٍة طويلة :"عبد 
الرحم���ن لم يكن يش���كل أي خطر على 
االحتالل إال أنه قوبل بوحشية حرمته من 
طفولته وأصابته بإعاقٍة س���تالزمه مدى 
الحياة، فقد قرر األطباء بتر قدمه اليسرى 

بعد محاوالت عدة إلنقاذها لم يكتب لها 
النجاح".

وأوضح نوفل ل� "االس���تقالل" ، أن طفله 
أصيب برصاص متفجر في الساق، ادى 
الى تهتك وتهشم العظم وقطع لألوردة 

والشرايين.
وتابع "محاوالت األطب���اء في إلنقاذ قدم 
طفل���ي لم تنجح بس���بب قل���ة األدوية 
مستش���فيات  في  الطبية  والمع���دات 
القطاع مم���ا زاد حالته الصحية س���وءًا، 
األمر الذي دفعنا لتقديم طلب بتحويلة 
مس���تعجلة للعالج في الضفة المحتلة، 
لكن س���رعان ما قوبل الطل���ب بالرفض 

القاطع دون تقديم سبب لذلك".
وبعد مناش���دات كثيرة قدمتها عائلة 
الفلسطينية  الس���لطة  لرئيس  "نوفل" 
بالتدخل، ُس���مح لعبد الرحمن بالس���فر 
للعالج في مستش���فيات الضفة، سافر 
حينها مع جدته عند الس���اعة 11 مساًء 
من ي���وم األربعاء الماضي، في حين نفذ 
ق���رار البتر يوم الخمي���س مواجهًا ذلك 

القرار بمفرده.

ُبترِ احُللم
عب���د الرحمن لم يكن وح���ده من يواجه 
ذات المصير، فكثيٌر ممن ش���اركوا في 
مس���يرات العودة لم يسلموا بأي شكل 
من االشكال من غدر االحتالل وغطرسته 
المصي���ر برصاصة  أكان ذل���ك  س���واء 
متعمدة تنهي حياته���م أو تصيبهم 

بإعاقة مستديمة.
الدراج عالء الدالي، والذي أراد المشاركة 
ح���دود  عل���ى  الع���ودة  ف���ي مس���يرة 
رفح الش���رقية بس���لمية تام���ة كباقي 
المشاركين، للمطالبة بحقه بالعودة إلى 
أرضه الت���ي هجر أجداده منها قس���رًا؛ 
بترت أحالمه هو أيضًا بتمثيل فلسطين 
في رياضة الدراج���ات الهوائية، بعد أن 

أفقدته رصاصة إسرائيلية ساقه.
وبصوت خافت ال يكاد يس���مع وبكلماٍت 
مليئة بالوج���ع روى الدراج ع���الء الدالي 
تفاصي���ل إصابته قائ���اًل: " عقب صالة 
الجمع���ة بدأ المش���اركون في مس���يرة 
الع���ودة بترديد الهتافات والش���عارات 

الوطني���ة التي توكد عل���ى حقهم في 
أرضهم، فلم يرق لجنود االحتالل سماع 
تلك الش���عارات التي تذك���ر بأنه مجرد 
احتالل سيزول يومًا ما، فاستشاط غضبًا 
الحي وقنابل  بالرص���اص  وإنهال علينا 

الغاز السام".
وتاب���ع الدالي ل���� " االس���تقالل"، "فجأة 
ش���عرت بطلق ن���اري يخترق جس���دي 
على إث���ره وقعت عل���ى األرض وبقيت 
على حالتي تلك أنزف لمدة 3 س���اعات، 
فاإلصاب���ات ف���ي المكان كان���ت كثيرة 
وفرصة االقت���راب منا وإنقاذن���ا قليلة؛ 
فقناصة االحتالل كان���ت تطال كل من 

يقترب منا".
وأضاف "لم أتقبل وأهلي قرار بتر قدمي 
اليمنى فتطبيق هذا القرار يعني أنني 
أتخلى عن حلمي الذي طالما تدربت من 
أج���ل أن أحصده، حينها ح���اول األطباء 
اإلبق���اء على قدم���ي وع���دم بترها في 
محاول���ة إلنقاذها من البت���ر، ولكن هذه 
محاوالت استمرت لمدة أسبوعين كانت 

كالكابوس تمنيت أن استيقظ منه".

وأوض���ح أن���ه بع���د أس���بوعين تحول 
الكابوس إلى حقيق���ة  حيث تدهورت 
حالته الصحي���ة بفعل المواد الس���امة 
التي احتوتها الرصاصة المتفجرة التي 
أصابته لينتهي بقت���ل الحلم وإعاقته 

مدى الحياة.
صاحب الجسد القوى والعزيمة الصلبة، 
ل���م يعد قادرًا على اس���ناد نفس���ه من 
الفراش إال بعكازين س���يالزمانه بعدما 
ُبترت قدمه، تح���ول حينها "الدالي" من 
رياض���ي حصد الميدالي���ات، إلى قعيد 

يحتاج إلى سنوات ليتعافى.
ال���دّراج ع���الء الدالي حاص���ل على عدة 
ميداليات في رياضة الدراجات الهوائية 
منذ أن كان في السابعة عشرة من عمره، 
وهو أحد العبي المنتخب الفلس���طيني 
في هذه الرياضة، كل حلمه هو الس���فر 
لتمثيل ب���الده في البط���والت العربية 
والدولية، فلم يكت���ِف االحتالل بفرض 
الحص���ار وإغ���الق المعابر، ب���ل عمد إلى 
إصابت���ه برصاص متفجر مح���رم دوليًا 

لينهي ذلك الحلم إلى غير رجعة.

اال�ستقالل/ �سند�ش اأبو كر�ش:
مل ي�سفع له ج�سده النحيل 

وعمره ال�سغري والقوانني 
الدولية الداعية حلماية 

االأطفال يف العامل، من غطر�سة 
االحتالل اال�سرائيلي، لتختق 

ر�سا�سات الغدر قدمه حينما كان 
يلعب مع اأ�سدقائه كرة القدم 
قرب احلدود ال�سرقية لقطاع 

غزة،  معلنًة بذلك نتيجة اللعبة، 
وهي حرمانه من ممار�ستها 

بقراٍر ال رجعة فيه. الطفل عبد 
الرحمن نوفل )12 عامًا(، والذي 

كان يحلم اأن ي�سبح العب كرة 
متاألقًا ميثل وطنه يف املحافل 

الريا�سية الدولية، كان عليه 
اأن يعيد ح�ساباته من جديد 

وير�سم م�ستقباًل جديدًا حلياته 
بقدٍم واحدة، بعد اأن ا�ستهدفته 

قنا�سة االحتالل اأثناء م�ساركته 
يف م�سرية العودة على احلدود 

ال�سرقية للقطاع ب�سكل مبا�سر، 
واأدت اإىل بت قدمه الي�سرى. 

الرصـــاص المتفجــر .. يبتــر أحــالم الغزييــن

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�ش االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة بني �سهيال ال�سرعية االبتدائية

الموضوع مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة بني سهيال الشرعية

إل���ى المدعى عليها / عال زك���ي أحمد أبو عودة من عبس���ان الكبيرة  
وس���كان بلجيكا ومجهولة محل االقامة فيها اآلن  , لقد حكم عليك 
بتاريخ 2018/2/21م في القضية اس���اس 2017/552م وموضوعها 
حضانة أوالد والمرفوعة من قبل زوجك المدعي محمد أكرم ش���حادة 
محمد النجار من خزاعة وس���كانها بض���م ابنك آدم  إلى والده محمد 
اك���رم المذكور وذلك اعتبار من تاريخ ادناه حكما غيابيا بحقك قابال 
لالعتراض واالستئناف اعتبارا من تاريخ التبليغ  لذلك صار تبليغك 

حسب االصول وحرر في 2018/2/21م.

قا�سي بني �سهيال ال�سرعي

غزة/ االستقالل:
طالب مركز األس���رى للدراس���ات المؤسسات الحقوقية واالنس���انية المحلية 
والعربية والدولية بالضغط على االحتالل اإلس���رائيلي لوقف االعتقال االداري 

بدون الئحة اتهام وبملف سرى.
وأك���د مدير المركز رأف���ت حمدونة في بيان صحفي أم���س األحد أن ما يقارب 
من 500 معتقل إداري من كافة الفصائل في س���جون االحتالل مستمرون في 
مقاطعة المحاكم العسكرية لليوم الثامن والستين على التوالي، احتجاًجا على 

سياسة االعتقال اإلداري، التي تغلفها سلطات االحتالل بقضاء صوري.
وأوض���ح أن ه���ذا االعتقال تحول لس���يف مس���لط عل���ى رق���اب المعتقلين 
الفلس���طينيين بقرار من جهاز "الش���اباك" والمحاكم العسكرية اإلسرائيلية، 
مش���يًرا إل���ى أن االعتقال االداري يس���تند لقان���ون الط���وارئ المخالف لقيم 
الديمقراطية ومبادئ حقوق االنس���ان. وأضاف حمدونة أن االحتالل يصر على 
هذه السياسة المخالفة لكل القيم والقوانين، رغم إضراب عشرات المعتقلين 

احتجاًجا عليها، ومنهم من دخل إضرابات مفتوحة عن الطعام.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
يواصل األسرى اإلداريون وعددهم 500، مقاطعة محاكم االحتالل منذ 15 شباط 
الماضي، كخطوة قانونية هامة إلسقاط االعتقال اإلداري، ولنزع شرعية المحاكم 
غير العادلة، ولوقف سياسة العقاب الجماعي واالنتقامي الذي تمارسه حكومة 
االحتالل بحق األس���رى اإلداريين . ودعا رئيس هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين 
عيس���ى قراقع الى دعم موقف األسرى اإلداريين واالنتصار الى مطلبهم العادل 
وفضح الجرائم اإلسرائيلية التي تصاعدت في السنوات األخيرة بحق األسرى، ما 
يش���كل خطرا على حياتهم وحقوقهم اإلنسانية والقانونية في ظل عدم توفر 
إرادة دولية إللزام إسرائيل باحترام حقوق اإلنسان في التعامل مع األسرى، معتبرا 
أن "إس���رائيل" الدولة الوحيدة التي تعتقل الس���كان المدنيين دون محاكمات 

عادلة، وأن هدفها زج أكبر عدد ممكن داخل السجون.
يذكر أن نحو 6500 أس���ير وأس���يرة يقبعون في س���جون االحتالل، بينهم نحو 
)450( معتقاًل إداريًا بال تهمة، وأعيد اعتقال العشرات منهم إداريا لعدة مرات، 

وبعضهم وصلت مجموع سنوات اعتقالهم اإلداري الى أكثر من 10 أعوام.

األسرى اإلداريون 
يقاطعون محاكم 

االحتالل لليوم الـ 68

حمدونة يطالب 
بالضغط على االحتالل 
لوقف االعتقال اإلداري
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بقلم: عبد الرحمن شهاب - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

المحرقــة النازيــة: االستغــالل والثمــن

من���ذ أن بدأت فك���رة إقامة دولة إس���رائيل، دأبت 
الحركة الصهيونية على اس���تغالل الكارثة التي 
حلت باليهود علي يد األلمان، وجرى تهويل الكارثة 
ومأسس���تها وكأنها أكبر كارثة حلت باإلنس���انية 
منذ بدء الخليقة، وقد اس���تغل ه���ذا الحدث على 

مستويْين:
المس���توى األول: وهو يعمل عل���ى تحقيق أمرْين؛ 
األول: أن يقوم العالم الغربي تكفيًرا عن خطيئته 
بدع���م اليه���ود إلقامة دولة على أرض فلس���طين 
وتهجير أهلها القاطنين فيه���ا. الثاني: أن يدفع 
العال���م ثمن هذه المحرقة، ليس لم���رة واحدة، بل 
ثمًنا مس���تمًرا يتمثل بضمان بقاء دولة إسرائيل 
موجودة وقوية دون النظر للجريمة األخالقية التي 
سببها قيامها بأن تحل بالشعب الفلسطيني على 
وجه الخصوص، وزرع الال استقرار في المنطقة على 

وجه العموم.
المس���توى الثان���ي: لقد تمأسس���ت المحرقة في 
مؤسسات أساس���ية في أجهزة الدولة، فتم إقامة 
المتاحف في إس���رائيل، بحي���ث ال يمكن ألي زائر 
إال أن ي���زور ذل���ك المتحف »يد فاش���يم«، وكذلك 
في المدن األوروبي���ة التي وقعت على أرضها تلك 
الكارثة، ثم أدخلت المحرق���ة إلى مناهج التعليم، 
وخصصت المواس���م والمراس���يم التي ربطت بين 
ذكرى الكارثة وبين يوم اس���تقالل دولة إسرائيل 
الذي يس���بقه يوم »الجنود الضحايا«، وفيه تعدد 
أس���ماء الجنود الذي س���قطوا في مع���ارك الدولة، 

والوقوف منكسي الرؤوس أمامهم.
لقد اس���تخدمت الحركة الصهيونية الكارثة كي 
تبني الفرد اليهودي الجديد، فاستخدمت المحرقة 
للتعبئة المجتمعي���ة والتعبئة العقيدية للجيش 
وأجه���زة األمن، وقد صبت مفاهي���م داخل العقل 
اليهودي تجعل م���ن مواطني الدولة حماة اليهود 
مس���تقباًل واألمناء على عدم تكرار هذا الحدث في 
أية بقعة م���ن العالم، كما كانت ه���ذه المفاهيم 
تتضم���ن تحريًضا واضًحا ض���د أي جهة تناهض 
الدول���ة أو حتى على األقل انتقادها، على أس���اس 
ان كل من يع���ادي الدولة هو صانع كارثة محتمل 
في المستقبل. وأكثر من ذلك، فقد اعتمدت ماكنة 
المحرق���ة على ان حلفاء الدول���ة هم حلفاء الحاضر 

وغير مضموني المس���تقبل، وعلى األق���ل أنهم ربما لن 
يمنع���وا تكرار المحرقة، وأن على اليهود أن يدركوا بأنه 
عندئذ سيكون وحدهم أمام هذا المصير؛ ولذلك عليهم 

ان يستعد لذلك اليوم.
هذا اإلعداد لنبوءات مستقبلية عن احتمال تعرض اليهود 
إل���ى محرقة ثانية - ولو بعد زمن بعي���د - تغذى بنبوءات 
دينية تتوقع مالحم مس���تقبلية )يأجوج ومأجوج( بينهم 
وبي���ن أقوام آخرين في المنطقة؛ األم���ر الذي خلق تصوًرا 

مرعًبا عن المستقبل اليهودي في عقل اإلسرائيليين.
هذه الجرعة الزائدة من التعبئة وتحميل مسؤولية حماية 
اليهود على أكتاف قل���ة من يهود العالم المتواجدين 
على أرض فلس���طين، وقلة من هؤالء هم الجيش، وقلة 
من الجي���ش هم النخبة؛ جعل تكرار المحرقة كابوًس���ا 
يقض مضاجعهم على مدار الساعة ومحرًكا يتحكم في 

سلوكهم، وغمامة تربط بين تكرارها وبين كل تهديد.
لك���ن الطريق الوحيدة التي تنتهجها إس���رائيل لمنع 
الكارثة هي أواًل إقامة دولة على أرض ش���عب آخر، وفي 
منطق���ة تعج - منذ ب���دء الخلق إل���ى اآلن - بالصراعات، 
فالص���راع الديني على ه���ذه األرض لم يتوقف؛ ولذلك 
فاليهودي���ة ل���م تس���تبعد وس���يلة الح���رب كعامل 

الس���تقرارهم وتعزيز نفوذ الدي���ن على األرض والغلبة 
على أصحاب األديان األخرى.

من هنا، فإن إس���رائيل لم تس���تطع حتى اآلن ان تقنع 
اليهود بأنها ستمنع الكارثة دون استمرار إحالل الكارثة 
بالش���عوب األخرى، ولم تكن دولة تتع���ظ من التاريخ 
وتصنع واقًعا مسالًما يستبعد فكرة الحروب، فالنظرية 
األمنية اإلسرائيلية إنما هي قائمة على أساس ان الذي 
سيمنع الكارثة هو القوة، وأن ما ال يأتي بالقوة ال يأتي إال 
بقوة أش���د منها، وأن التهديدات المحيطة بالدولة هي 
األساس في السلوك، وليس هناك دراسة لتتبع الفرص 
إال الف���رص التي تضر باآلخرين؛ ولذلك فإن إس���رائيل 
بقيت في نظر ش���عوب العالم الدولة المسببة للكوارث، 
حتى في نظر هؤالء الذين يتحالفون معها اس���ترضاًء 

لقوى عظمى.
إسرائيل ما زالت تنفخ بالكارثة في قلوب جنودها بأنهم 
األمناء على يهود العالم، فيرسلون الجنود قبل التجنيد 
إلى متاحف المحرقة وإل���ى أرض المحرقة لالطالع على 
المش���هد، وتصوره وتذكره في اليوم الذي تم اعتماده 
يوًم���ا وطنًيا هو ذكرى الكارث���ة والبطولة. إن هذا النفخ 
وهذا التحريض جعل الدول���ة تعيش الكارثة عند كل 

مواجهة، وتتعامل على ان كل تهديد هو تهديد 
محتمل ألن يتط���ور إلى الكارثة، ويحكم س���لوك 

القادة في الكيان.
قيام لبنان بتركيب مضخ���ة مياه في نهر الوزاني 
لري أحد األحياء اعتبرته إسرائيل تهديًدا وجودًيا، 
وقيام مجموعة ش���بان بالتظاهر على حدود قطاع 
غزة وتخريب الس���لك الفاصل اعتبره وزير الجيش 
أفيغدور ليبرمان تهديًدا للس���يادة ومًس���ا بحدود 

الدولة، وتهديًدا وجودًيا لها.
على الرغم من استفادتهم من الكارثة واستغاللهم 
لها، إال أنها تبقى غيمة تظلل كل قائد إسرائيلي، 
وأن تكرار الكارثة هو كابوس يراه كل إس���رائيلي 
في نومه كلما تذكر انه واقف على جبل الظلم وأنه 
متس���بب بوجوده على هذه األرض بكارثة لشعب 
آخر، وأن العدالة ال يمكن إال أن تأخذ مجراها يوًما ما، 
فقد تعرض���وا للكارثة ولكنهم خرجوا منها بإقامة 
دول���ة، وأن ضحاياهم البّد إال ان تكون يد الس���ماء 
عادلة معهم يوًما ما، وقد بدا ذلك في عدة مواقف 

لقيادات إسرائيلية.
لقد شعرت بذلك رئيس���ة الوزراء جولدا مائير عام 
1973 عندما كشفت الحرب ضعفهم أمام الجنود 
المصريين والس���وريين، ولق���د كان رئيس الوزراء 
ايهود أولمرت يعيش نف���س الموقف عام 2007 
عندم���ا قرر قصف مفاعل دير الزور، فقد كش���فت 
الوثائ���ق األخيرة عن عملي���ة التدمير وكيف كان 
األرق يتملكهم خالل عملية اتخاذ القرار، رغم أنهم 
كان���وا - على ما يبدو من وجه���ة نظرهم - يدمرون 

نواة المحرقة النووية التي قد تحرقهم.
ولقد بدا ذلك في األزمة السورية األخيرة لنتنياهو 
وليبرمان قبل حوالي أس���بوع، عندما اكتش���فا أن 
ترامب يجر أقدامه عن ضرب س���وربا متراجًعا أمام 
التهديد الروس���ي، فقد وجدا أن أفضل حليف مر 
عليه���م منذ إقامة الدولة ال يمكن ان يكون حصاًنا 
ُيراهن علي���ه، وأن األمريكان ال يمك���ن ان يحاربوا 
في معركة طويلة ولو تغلفت بغالف إنقاذ ش���عب 
إس���رائيل من التهديد اإليراني، فمهما استغلت 
المحرق���ة للتعبئة إال أنه ما زال له���ا أثر قوي على 
ق���رارات قي���ادات الكي���ان، إن كان لصالحه���م أو 

العكس.

كثي���را ما يضع الباحثون في الحقل االقتصادي واالجتماعي »العرب 
في إس���رائيل« و«الحريديي���ن« كمجموعتين معيقتي���ن آللة النمو 
االقتصادي والتطور االجتماعي، بسبب عدم اندماجهما الكامل في 

سوق العمل والمجتمع اإلسرائيلي.
ورغم التفاوت القائم بين المجموعتين في نس���بة المنخرطين في 
سوق العمل، فبين »الحريديين« هناك غالبية ساحقة من قوة العمل، 
تتش���كل بالذات بين الرجال، غير منخرطة في سوق العمل ألسباب 
ديني���ة وأيديولوجية، وتش���كل هي وعائالتها عبئ���ا على ميزانية 
الدولة، بالمقابل ال تقصر الدولة من جهتها في توفير أماكن العمل 
لهذا القطاع وال تدخر جهدا في توفير العيش الكريم ألفراده الذين 

يستنكفون عن الخروج الى العمل.
أما بين مجموعة »العرب في إس���رائيل« فإن الحديث يدور عن نسبة 
كبيرة، آخذة في التناقص بين قطاع النس���اء الالتي ال يجدن أماكن 
العمل المناسبة والقريبة من مواقع سكناهن، بسبب سياسة الغبن 
التمييز العنصري التي تعاني منها المدن والقرى العربية، في مجال 

إقامة المناطق الصناعية والمراكز التجارية.
والتميي���ز الذي يقع العرب في إس���رائيل تح���ت وطأته يضعهم 
في صف واح���د مع »الحريديي���ن« في كثير م���ن المقاييس التي 
تعتبرمعيارا لتطور المجتمع، مثل معدل دخل الفرد ونس���بة الفقر 
ونس���بة ومس���تويات التحصيل في مجال التعلي���م، هذا في حين 
يخرجون من ه���ذا الصف في معدالت الوالدة والكثافة الس���كانية 
وغيرها من المقاييس غير المرتبطة بهذا التمييز، والتي تنس���ف 

ادعاءات »التخلف« الذي تحاول الس���لطة إخفاء تمييزها العنصري 
بعباءته.

وبينما يجمع خبراء االقتصاد على المشترك بين العرب و«الحريديين«، 
وي���رون أن تطوير هاتي���ن المجموعتين اللتين تتمتعان بنس���بة 
س���كانية عالية هو ش���رط للنم���و االقتص���ادي العام، ي���رى خبراء 
الديمغرافيا ب�«الحريديين«، أو بعدم تطويرهم واإلبقاء على نس���بة 
الوالدة المرتفعة بينهم، أداة لمجابهة تكاثر العرب الفلسطينيين 
داخل الخ���ط األخضر وبين البحر والنه���ر وب�«تخلفهم« وتكاثرهم، 
وسيلة محمودة للحفاظ على يهودية الدولة، أو »مفتاح الديمغرافيا« 

بلسان البروفيسور سيرجيو دي ال فرغوال.
فرغوال أورد في مقال نشرته »هآرتس« مؤخرا أن عدد سكان إسرائيل 
في حدود الخط األخضر الذي يبلغ اليوم 8.8 نس���مة بينهم 1.8 من 
العرب )تش���مل القدس والجوالن المحتلين(، س���يصل استنادا إلى 
توقعات دائرة اإلحصاء المركزية، في نهاية عشرينيات القرن الحالي 
إلى 10 ماليين نس���مة، وفي نهاية أربعينيات القرن إلى 15 مليونًا، 
وفي س���تينياته إلى 20 مليون نس���مة. وأن المركب »الحريدي« من 
السكان اليهود س���يزداد من 14% الى 28% عام 2045 وصوال إلى 
40% من الس���كان اليهود في ع���ام 2065، في حين يحافظ العرب 
الفلسطينيون داخل الخط األخضر على نسبتهم البالغة 21% من 

السكان.
ويشير فرغوال استنادا إلى »المعيار المتوسط« لدائرة اإلحصاء 
المركزية إلى أن عدد السكان اليهود بين البحر والنهر سيصل 

ع���ام 2065 إل���ى 16 مليون نس���مة، مقابل 13 ملي���ون عربي 
فلسطيني، وأن إسرائيل في منتصف القرن الحادي والعشرين 
ستتش���كل بحدود الخط األخصر من أغلبية بنس���بة 80% من 
اليه���ود، فيما تتقل���ص إلى 60% إذا ما تم���ت إضافة الضفة 
الغربي���ة، وتتضاءل وصوال إلى 50% إذا ما جرت إضافة الضفة 

الغربية وقطاع غزة معا.
ويقول فرغوال إن���ه في حال تباطؤ النمو الس���كاني ل�« الحريديين« 
نتيجة دمجهم بالمجتمع وبسوق العمل، فإن ذلك سينعكس على 
النمو العام لمجمل السكان اليهود، ويؤثر على التوازن الديمغرافي 
مع العرب الفلسطينيين. من هنا يستنتج أن النمو السكاني لليهود 
مرتبط بالنمو السكاني ل� »الحريديين« الذين سيؤدي انخفاض نسبة 
النمو بينهم إلى انخفاض النسبة العامة للنمو لدى اليهود، وازدياد 
نسبة العرب بالتوازي، بالمقابل فإن تعاظم النمو بين »الحريديين« 

يسمح بالحفاظ على التوازن الديمغرافي الحالي.
وكأن الخبير الديمغرافي سيرجيو فرغوال الذي يقرأ مقاله من عنوانه، 
»الحريدي���ون مفتاح الديمغرافيا« يريد أن يق���ول لصناع القرار في 
إس���رائيل إن »الحريديين« بصفتهم مصنعًا للتكاثر اليهودي هم 
حبل النجاة الوحيد للدولة اليهودية، فحافظوا عليه، وال تمس���وا به 
عبر محاوالت دمجهم بس���وق العمل والمجتمع، وهي محاوالت سبق 
ونجح���ت في خفض معدل النمو الس���كاني بين العرب داخل الخط 
األخضر الذين س���يحافظون على نس���بتهم البالغة 20% إلى ما ال 

نهاية.

»الحريديون« كمركب لصيانة يهودية الدولة
سليمان أبو ارشيد
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يقول���ون إن الق���وة ال تتراجع إال أمام ق���وة أكبر منها ، 
والمقصود هنا القوة المادي���ة التي تتخذ في الحرب 
صورة التفوق في عدد الجنود ، ووفرة السالح ونوعيته 
، وجودة التدريب ، وخبرة القيادة ومهارتها ، وس���وى 
ذلك م���ن صور الق���وة إال أن تلك العناص���ر في القوة 
المادية قد ال تكون دائما وس���يلة االنتصار الحاسمة 
الموثوق���ة . هناك القضية التي تح���ارب من أجلها ، 
وهل هي دفاعية عادلة أم عدوانية ظالمة . هنا تتفرق 
الس���بل ، فإذا كانت عدوانية ظالمة ، وواجهها الطرف 
المظلوم بقوة إيمانه بحقه في الدفاع عن نفسه فإنها 

قد تتراجع ، وقد تنهزم . 
وهذا ما حدث في مواجهة الفيتناميين لفرنس���ا التي 
كانت تحتل  أرضهم  حين هزموها هزيمة س���احقة 
مذلة في معركة  ديان بيان فو  في 1954 التي انتهت 
باستس���الم ما تبقى من القوات الفرنس���ية ، وفعلوا 
نفس الش���يء مع أميركا التي تفوق قوتها قوة فرنسا 
أضعافا متضاعفة ، فقد اس���تطاع الشمال الشيوعي 
بقيادة هوش���ي منه هزيمة 450 ألف جندي أميركي 
في س���بعينات الق���رن الماضي في قتال دام تس���ع 
س���نوات حيث بدأ التدخل األميركي هناك في 1964 
بمستش���ارين لمس���اعدة حكومة الجنوب المناهضة 
للشمال الش���يوعي ، وأجبر أميركا على االنسحاب من 
الجنوب الفيتنامي دون أي شرط في 29 مارس 1973، 

وبالكاد نجحت أميركا في إنقاذ سفيرها وقوات الفيت 
كونج الفيتنامية تطبق على سايجون عاصمة الجنوب .

 لم تكن قوة المحاربين الفيتناميين العسكرية شيئا 
قياسا إلى قوة أميركا الهائلة . صحيح ساعدت الصين 
واالتحاد الس���وفيتي الفيتناميين بالس���الح والخبرة 
والتدريب إال أن الذين حاربوا هم الفيتناميون ، وتغلبوا 
على بعض مميزات القوة األميركية العسكرية . كانت 
القاذفات األميركية مزودة بأجهزة استشعار ترشدها 
إل���ى المحاربين الفيتناميين اعتمادا على رائحة البول 
البش���ري ، فابتدع الفيتناميون وسيلة بسيطة ضللت 
القاذفات األميركية : علقوا في أشجار الغابات الخالية 
منه���م أكياس���ا صغيرة تح���وي بوال ، فص���ارت تلك 

القاذفات تهاجم تلك الغابات .
 وقد ابتلي الفلس���طينيون بعدو تتعدد مصادر قوته 
، بعضها ذات���ي ، وبعضها أميرك���ي وأوروبي غربي ، 
وبعضه���ا ، للعار الكبير ، عربي . وعلى مدى س���بعين 
عاما قاتل الفلس���طينيون هذا العدو، إس���رائيل ، في 
مختل���ف الميادي���ن ، وبمختلف األس���اليب ، وأعظم 
م���ا حققوه في ه���ذا القتال هو بقاؤهم البش���ري في 
الضفة وغزة والداخل الفلس���طيني حتى صار عددهم 
اآلن في المناطق الث���الث يفوق عدد اليهود باعتراف 

اإلسرائيليين أنفسهم .
 وتجسد مسيرة العودة التي تخطت جمعتها الرابعة 

س���احة جديدة من مقاتلتهم إلسرائيل ، ويواجهون 
في هذه الساحة مثلث قوتها الذاتي والغربي والعربي 
بأساليب سلمية أرعبتها ، وأقلقت بال أنصارها غربيين 
وعربا . المشاركون في المسيرة أعنف ما يفعلونه قطع 
األسالك الشائكة في بعض مناطق تواجدهم الخمس 
، وحرق بعض مزارع القمح اليابس���ة بمواد اش���تعال 
محمولة على طائرات ورقية ، وصفها اإلعالم العبري ب 
» سالح الجو الفلسطيني » ، وفي الجمعة الرابعة أخلى 
الجيش اإلس���رائيلي موقعا له قرب كيبوتس علوميم 
ال���ذي وصل إليه بعض نش���طاء المس���يرة ، ولإلخالء 
قيمة رمزية كبيرة . ومع ما قتلت إسرائيل وأصابت من 
النش���طاء فإنها ال تتجرأ على اقتراف مذبحة ضدهم 
تحت عي���ون العالم ، وانعدام تجرئها يوضح أن للقوة 
المادي���ة حدودا تقيده���ا خالفا إلرادة م���ن يملكها ، 
وهذا هو ضع���ف القوة ، ويقابله قوة الضعف النابعة 
من عدالة القضية ، ومن ش���أن هذه المقابلة أن تقرب 
الطرفين مما يمكن أن نس���ميه ت���وازن القوة الذي قد 

يرحج في النهاية لصالح الشعب الفلسطيني .
 والفاجع الصادم أن ما يمنع هذا التوازن وتطوره تاليا 
إل���ى حالة الرجحان لصالحنا هو ثق���ل التعزيز الغربي 
والعربي إلس���رائيل أكثر مما تفعل���ه قوتها الذاتية 
. وعربي���ا ، ألي���س فاجعا صادما أن تجتم���ع مخابرات 
إس���رائيل مع مخاب���رات ثالث جهات عربي���ة قبل بدء 

مسيرة العودة لوأد فعالياتها ؟! أليس فاجعا وصادما 
أن تقترح مصر فتح معبر رفح مقابل وقف المس���يرة 
؟! وألي���س قمة الفجيعة والصدمة أن تقطع الس���لطة 
الفلسطينية رواتب موظفيها في غزة وقت المسيرة ؟! 
وإن كنا نعرف أن لقطع الرواتب دواعي أبعد وأخطر من 

التوقيت الذي حدث فيه . 
على أن دائرة المسيرة تتسع ، وأضحت تشمل ساحات 
الوطن الثالث : غزة ، والضفة التي شهدت في الجمعة 
الرابع���ة إحدى عش���رة نقطة مواجهة م���ع االحتالل ،  
والداخل الفلس���طيني ، وأهلنا فيه  يس���معون الغزاة 

العنصريين رعد غضبهم من قرب .
 يقول سليمان فحماوي متحدثا باسم » جمعية الدفاع 
عن حقوق المهجرين » : » نحن ماضون في تنفيذ حقنا 
في العودة إلى ديارن���ا » ، ويؤكد محمد بركة رئيس » 
لجنة المتابع���ة العليا للجماهير العربي���ة » : » إننا _ 
فلس���طينيي الداخل _ حراس الوطن ، حراس العودة ؛ 
ننتظر عودة الالجئين إلى وطنهم » ، وما قاله الرجالن 
كان في مس���يرة كبرى إلى بلدة عتليت الفلسطينية 

المدمرة شمالي حيفا . 
نح���ن على حق ، وعدون���ا على باطل ، ويس���تحيل أن 
يهزم الباطل الحق ولو ق���وي وكثر ، فالباطل ضعيف 
م���ع قوته المادية ، والحق قوي بش���رعيته وإن أعوزته 

القوة المادية .  

قــوة الضعــف ، وضعــف القــوة حماد صبح 

أثر الرأي العالمي العام
 على صراعنا مع »إسرائيل«

سأحاول فيما يلي أن أشرح مسألة، سبق ونوهت لها في أكثر من مناسبة، 
لكني أظن أنها ال تزال بحاجة إلى الكثير من التفسير، والتأصيل.

هناك خطأ فلس����طيني تاريخي واس����تراتيجي، يتعلق برؤيتنا ألثر الرأي 
العالمي العام، وأهميته، س����واء ما يتعلق منه بقضيتنا الفلس����طينية، أو 
أي قضية جوهرية وحساسة، في المنطقة والعالم، كما وفي فهمنا لمدى 

اهتمام إسرائيل بهذه المسألة.
فنح����ن باختصار لم نلتف����ت إلى حجم الرأي الع����ام العالمي، وقدرته على 
التأثير في مجرى السياسات العامة، وفي التأثير على قضيتنا الفلسطينية 
على وجه الخصوص، ومن المفيد هنا أن أش����ير إلى أنني ال أختزل مصطلح 
ال����رأي العالمي الع����ام، في مواق����ف الحكومات والجهات الرس����مية، إنما 
مواقف الش����عوب أيضا وتوجهاتهم تجاه القضايا العامة، بل إنني أقدم 
هنا مواقف الشعوب على الحكومات، خاصة في الدول الديمقراطية التي 

يعتبر فيها الشعب مرجعية عليا لكل التفاصيل.
ولعله م����ن المفيد أيضا، أن أنوه إلى س����بب- أراه مهما وجوهريا- أدى إلى 
موقفنا الس����لبي من موضوع الرأي العام العالمي، ورأي الش����عوب تحديدا، 
هذا السبب- كما أراه- له عالقة بطبيعة النظم والثقافة التي ننتمي إليها، 
والتي تدور فيها الحياة حول شخص القائد أو الزعيم، إلى الحد الذي يمكن 
فيه اعتبار تاريخنا كله، غير معبر عن حركة شعوبنا، وإنما عن حركة حكامنا، 
بينما الشعوب دائما، ليسوا سوى عامة، أو دهماء، أو غوغاء..! يجب منعهم 
من التدخل في التفاصيل المهمة، إن حاولوا التدخل، ناهيك عن المبادرة 

باستشارتهم أو االلتفات إلى أمزجتهم..!
حت����ى اللحظة لم يح����دث تغير ذو ج����دوى على طبيع����ة الثقافة العامة 
المتعلق����ة بالعالق����ة بين الش����عوب والح����كام، أو المتنفذي����ن، وال يزال 
المتنفذون هم محور الحياة العامة، وال تزال الش����عوب خارج دوائر التأثير، 
في أي من مجريات األمور، ما يعني أن فكرة أثر الشعوب على الحكام، وعلى 
السياسات العامة، غير حاضرة بما يكفي في وعينا، وربما يمكننا أن نضيف 
ش����يئا خاصا بحكامنا ومتنفذينا، أنهم ليسوا معنيين بإظهار اهتمامهم 
بش����عوب العالم، بينما يتجاهلون هم ش����عوبهم..! حيث يفتح هذا أعين 

شعوبهم، على تجاهلهم لهم، وعدم االهتمام بحضورهم.
ف����ي المحصلة: المش����كلة لدينا نحن، في تقديرنا لوزن أمزجة الش����عوب، 
حيث- على ما يبدو- اتخذنا من أنفس����نا معي����ارا لآلخرين، بينما الحقيقة 
ليس����ت كذلك أبدا، فالش����عوب، خاصة في الدول الديمقراطية، ذات شأن 
كبير، وهي- كما وصفها روس����و- الس����يد، الذي يمتلك القرار األعلى، لكنه 
يفوض نيابة عنه مجرد موظفين، دون أن يتنازل عن كونه سيدا، ما يجعل 

الموظفين )الحكام( دائمي الحرص على إرضاء السيد )الشعب(.
هذه المعادلة غير معترف بها بعد في واقعنا السياس����ي، ومن ثم فهي 
غير ذات شأن في وعينا السياسي، وبالتالي لم نعمل ما يكفي الستقطاب 
تعاطف الش����عوب، ظنا من����ا أنهم على دين ملوكهم، لك����ن الحقيقة، أن 
ملوكه����م على دينهم غالب����ا، ما يعني أنهم بوابة الوص����ول إلى المواقف 
السياس����ية، وكان من المفترض أن نجعل من هذه المسألة مركزا لخطابنا 

الخارحي، بمعنى أن نك����ون معنيين على أن تصل لهم الصورة الحقيقية 
للمظلمة الفلسطينية، ويمكننا أن نراهن ليس فقط على مجرد تأثيرهم، 
إنما أيضا على تعاطفهم مع الحقيقة، إن اكتش����فوها، فهم بشر، والبشر 
مجبولون على فطرة حب الخير، وبغض الش����ر، والحقيقة أن شعوب الدول 
الديمقراطية المؤثرة في العالم، أظهرت مس����توى عاليًا من اإلنسانية، في 
الكثي����ر من مظاهر حياتها الداخلية، أو في تعاطفها مع أزمات الش����عوب 

األخرى.
فم����ن العب����ث إذن، أن نتجاه����ل أهمية جلب تعاطف هذه الش����عوب مع 
قضيتن����ا العادلة، خاصة وأننا نتحدث عن ش����عوب« س����يدة« وليس����ت 
مستعبدة، ويمكنها أن تفرض، أو تؤثر، بشكل كبير على سياسات بلدانها.

المطل����وب إذن أن نصدر خطابا يحافظ على رس����م ص����ورة لحقيقة كوننا 
الضحية المعتدى عليها، وكوننا شعبا أعزل، يواجه آلة قتل ال ترحم، وأننا 
نحب الحياة، ونبحث عنها، حتى حينما نلجأ إلى ما يشكل خطرا على حياتنا، 
فما ه����ذا إال ألن عدونا اغتصب أحالمنا، لكننا نبح����ث عن حياة هادئة في 
بالدنا، ولسنا عدميين نعشق الموت، إنما مشحونون باألمل، والتفاؤل وحب 

الحياة.
إن خطابا كهذا كفيل بأن يعري التزييف الصهيوني، الذي يسعى دائما 
ألن يلصق بنا من الصفات، ما يعرف أن شعوب العالم تبغضها وتعاديها، 
ويمكنني أن ازعم أن ه����ذا الخطاب- لو قدر له أن يأخذ حقه من االهتمام- 
سيجلب تعاطفا، حتى لدى الكثيرين من اليهود الموجودين فيما يسمى 
بإس����رائيل، ألنهم أيضا بش����ر، ولعل ظروفا ما خدعت بعضهم، فصورتنا 

كمعتدين، وصورتهم كأصحاب حق مسلوب، سلبه منهم العرب.!   
ليس����ت الش����عوب وحدها هي التي يمكن أن نراهن عليه����ا، الكثير من 
حكومات العالم أيضا، حيث ليسوا كلهم على قلب رجل واحد فيما يتعلق 
بإس����رائيل، ولقد ب����دا واضحا أن كثيرين منهم يمكن����ه أن يدعم الحقوق 

الفلسطينية، فيما لو عرفت طريقها إليه.
لقد كان هناك سبب آخر لتجاهلنا للرأي العام العالمي، وهي تلك الوصفة 
الس����حرية، التي بت أشك في مصدرها، وهي أن إس����رائيل دولة مارقة، ال 
تلتفت لما يقول����ه العالم عنها، وبالتالي: فال قيم����ة لمحاولة التأثير على 
الرأي العام العالمي ألن إس����رائيل ال تلتفت إليه، وال تهتم به..! والحقيقة 
أن إس����رائيل من أكثر دول العالم اهتماما بهذه المس����ألة، فمبرر وجودها 
ذاته مرتبط بالصورة المزيفة التي تصدرها إسرائيل لنفسها، سواء فيما 
يتعلق بدعوى الحق التاريخي الكاذبة والمزيفة، أو بكونها دولة سالم وسط 

محيط من األشرار..!
كل ما تفعله إس����رائيل من خالل وس����ائل اإلعالم العالمية، التي اهتمت 
بامتالكها والتأثير عليها تدلل على أن إس����رائيل تهتم بكل ما يمكن أن 

يقوله العالم عنها، وأن أكثر ما يرعبها هو كشف حقيقة توحشها.
بكلمة أخرى: هذا الموضوع يس����تحق أكثر من ورش����ة عمل، كما ويستحق 
أن توضع الخطط والبرامج، لجعله جزءا من أولويات كل المهتمين بالش����أن 

الفلسطيني العام.

جميل عبد النبي
كل األط���راف المش���اركة في حصار غ���زة المدي���د، أعداًء، 
وأشقاًء، وأوسلويين، ومعهم الغرب المعادي للفلسطينيين 
ولقضيتهم وأمتهم، يري���دون اآلن لعب ورقة هذا الحصار 
إلحباط مس���يرة العودة. للحصار هدف بالنسبة للمشاركين 
في فرض���ه وهم لن يرفع���وه دونما تحقيقه. إنه إس���قاط 
البندقية الفلسطينية المقاومة. ولعب ورقته ال يعني رفعه، 
بل المساومة على “تخفيفه”، وتخفيفه يعنون به الحؤول 
دون إيصال األوضاع المعيش���ية المريعة بس���بب منه إلى 

انهيار يلوح هي اآلن على تخومه.
في األيام األخيرة ُنمي عن وساطة مصرية تنوب عن أوروبية 
في غزة  ل بدفع رواتب موظَّ وتنقل عنها اس���تعدادها التكفُّ
التي قطعتها الس���لطة، والعمل على “تحس���ين أحوالها 
الحياتية”، مقابل إيقاف مسيرة العودة، ووقف إطالق النار 

ضد المحتلين لمدة ال تقل عن خمسة أعوام.
االنهي���ار في قاموس من هم خلف هذه الوس���اطة، يعني 
االنفجار، وهو إن حدث فس���يكون في وجه المحتلين، وأول 
ما س���تصيب تداعياته غير المحدودة أمنهم، يليه األشقاء 
المتوس���طون، ذلك لخطر انعكاساته على أمنهم القلق في 
س���يناء المحاذية لغزة، أما منعه فال يعني سوى تجميده ال 

رفعه وال التخلي عن الهدف من فرضه أصال.
لسنا في حاجة ألن نضرب في الودع لمعرفة السر في هذه 
النخوة اإلنسانية األوروبية المفاجئة، إذ ال يخفى أن محركها 
األساس طلب مصدره االحتالل، هذا الذي وجد نفسه حيال 
مأزقي���ن معا هما، انهيار األوضاع ف���ي غزة؛ فخطر االنفجار 
الذي يخشى عواقبه، وتعاظم مسيرة العودة وصوال القتحام 
الحدود االحتاللية وما س���يليه من تداعيات قد تتعداه إلى 

كافة األطراف المشاركة في الحصار. 
ك “التخفيف���ي” األوروبي كانت واحدة  بالت���وازي مع التحرُّ
أخ���رى رديفة له متس���قة معه، وهي تعيي���ن وزير الحرب 
ليبرم���ان مبعوثا خاصا له للعالم العرب���ي هو الجنرال أريك 
حاييم المس���ؤول الموس���ادي س���ابقا، ومهمت���ه المعلنة 
“التعاط���ي مع األزمة اإلنس���انية في قطاع غ���زة، والجهود 
لتجميع الدعم المالي العربي” لحل مشكلة الماء والكهرباء 

فيه…فماذا عن السلطة؟
قبل الوساطة ونقل الرسائل بين األوروبيين وحماس، زار وفد 
المخابرات المصرية رام الله متوس���طا أيضا، لكنما من أجل 
إعادة الحياة لما تدعى “المصالحة”، وتلقى ردا أعلنه الحقا 
رئيس الس���لطة بنفس���ه، قال: لقد “أبلغت الوفد المصري 
بأنه إما أن نستلم كل شيء، بمعنى أن تتمّكن حكومتنا من 
استالم كل الملفات بإدارة غزة من األلف إلى الياء، بما يشمل 
الوزارات والدوائر واألمن والسالح وغيرها من القضايا، وعند 
ل المسؤولية كاملًة، وإال…لن نكون مسؤولين عما  ذلك نتحمَّ

يجري هناك”! اس���تالم كل ش���يء ال يعني “مصالحة”، وال 
“حكومة توافق”، وال “وحدة وطنية”، وإنما سحب ما هو في 
الضفة على القطاع، وأوله “التنسيق األمني”، وسحب سالح 
المقاوم���ة، وبالتالي تحقيق ما لم يحققه الحصار… في قمة 
جامعة الدول العربية األخي���رة أكمل بهجومه على حماس 
ى من أوهام تصالحي���ة، والحقا رفض  اإلجهاز على م���ا تبقَّ
وساطتين عربيتين واحدة كويتية والثانية لبنانية لتأجيل 
انعقاد بقايا “المجلس الوطن���ي”، الذي تقاطعه ثالث من 

كبريات الفصائل، وعدد ممن بقي حيا من أعضائه.
فين س���بعون ألف���ا أمروا بعيد  للس���لطة في غزة من الموظَّ
“االنقس���ام” باالعتكاف ف���ي بيوتهم تح���ت طائلة قطع 
راتب من يداوم، وإذ ال ُيعترف بخمس���ة وأربعين ألفا آخرين 
عينته���م حكومة حماس تعويضا له���م، كوفئ المعترف 
بهم بحس���م 30% م���ن رواتبهم قبل ع���ام، وأحيلت أعداد 
منهم على التقاعد المبّكر، ومؤخرا ُأوقفت رواتبهم، باستثناء 
42 ش���خصا قياديين في حزب السلطة، مع توصيتهم بأن 
يحول���وا دون أية مظاه���رة “فتحاوية” غزّية ضد الس���يد 
الرئيس…تتصرف السلطة وكأنما تسعى للقطيعة مع غزة 
واالنفص���ال عنها، بينما تواصل اس���تالم ضرائب معابرها، 
ر بأكثر  التي يجبيها االحتالل ويحّولها لرام الله، وهي إذ تقدَّ
من 150 مليون دوالر ش���هريا، فوحدها كافية لحل مشكلة 
هؤالء الموظفين! يتحمل الغزيون ما ال يتحمله البش���ر، لكن 
غزة المعروفة بصموده���ا، بتاريخها النضالي، بتضحياتها 
األس���طورية، وثالث حروب عدوانية خالل عقد واحد فشلت 
ثالثها في قتل إرادتها المقاومة، فهي وعمال بمقولة تموت 
الحرة وال تأكل بثدييها، ليست في وارد إسقاط بندقيتها. 
ورغ���م أن مس���يرة العودة ال تكتمل بدون مش���اركة الضفة 
وسائر فلسطين والشتات، وأيضا جماهير األمة العربية، إال 
ماتها  م مخيَّ م، فف���ي كل جمعة تقدَّ أنها إلى تصاعد منظَّ
أكثر باتجاه السياج الحدودي مع المحتلين، حيث باتت اآلن 
تبعد عنه أقل من 400 متر، وفي ش���مال القطاع 150 مترا، 
وتتم االس���تعدادات الجتيازه إلى المحتل في العام 1948 

في الخامس عشر من شهرنا المقترب، حلول ذكرى النكبة.
…وإذ ش���هدت جمعة المسيرة ما قبل األخيرة ابتكار حرائق 
اصي االحتالل،  الكاوتش���وك لحجب الرؤية عن القتلة من قنَّ
فاألخيرة شهدت اختراع الفتية لس���الح الطائرات الورقية 
الس���احبة في ذيلها قطعة قماش مبتلة بالسوالر ومتقدة 
تحملها الري���اح لتحّلق ف���وق رؤوس جن���د االحتالل ليتم 
إفالتها فوق الهدف حيث تسقط فتلتهب األعشاب الجافة 
وتشتعل الحرائق وتأتي على مزارع المستعمرات…لو كانت 
ت المسيرة في  السلطة جادة في رفض “صفقة القرن” لتبنَّ

غزة عوضا عن محاصرتها في الضفة!

ورقة الحصار ومحاصرة 
مسيــرة العــودة

عبد اللطيف مهنا
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غزة/ االستقالل: 
قررت لجنة االس���تئناف باالتحاد الفلس���طيني لك���رة القدم في غزة، 
تثبيت قرار حرمان جماهير نادي ش���باب رفح، من مؤازرة الفريق خالل 
لقائ���ه أمام الصداقة في نصف نهائ���ي بطولة الكأس اليوم االثنين 

على ملعب الدرة.
ويعتبر القرار نافذًا وال يحق ألحد االعتراض عليه، بموجبه لن يتمكن شباب رفح 

من اصطحاب جماهيره خالل اللقاء.
هذا وسمحت لجنة المسابقات لنادي شباب رفح، بدخول الجهاز الفني والالعبين، 

باإلضافة لدخول 30 شخصية من النادي فقط للمباراة .

»الزعيم« بدون جمهور 
في مباراة الصداقة  

الضفة الغربية / االستقالل:
حقق ه���الل القدس فوزا صعبا عل���ى جاره المكبر 
بهدفين دون رد ، محلق���ا بالصدارة بفارق 3 نقاط 
عن أهلي الخليل الذي الزال يطارده بعد تفوقه على 
الخضر بثالثة أهداف مقابل هدف ، بينما استعاد 
فريقا شباب الخليل و البيرة سكة االنتصارات على 
حس���اب الس���موع و الظاهرية على التوالي ، ضمن 
لقاءات األسبوع ال20 من بطولة دوري المحترفين 

بالضفة المحتلة .
اقترب فريق هالل القدس من حس���م لقب الدوري 
عقب ف���وزه على ج���اره جبل المكبر ف���ي الديربي 
المقدسي بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت 

على ملعب الخضر .
و رفع الهالل المقدسي رصيده للنقطة 42 بالمركز 
األول و بفارق ثالثة نقاط ع���ن أهلي الخليل أقرب 
مالحقي���ه و توقف رصي���د جبل المكب���ر عند 34 
نقطة و تراجع للمركز الرابع و فقد بش���كل رس���مي 
فرصته بالمنافسة على اللقب، و سجل هدفي أسود 
العاصمة جوناثان سوريا بالدقيقة 73 و عدي الدباغ 

بالدقيقة 77 .
ويذكر أن الهالل ق���د تأهل لنهائي كأس الضفة 

بعد فوزه على األمعري بهدفين دون رد .
هذا و حق���ق فريق وادي النيص ف���وزًا مثيرًا على 
فريق بالطة بثالثة أه���داف مقابل هدفين، و رفع 

وادي النيص رصيده للنقطة 26 بالمركز الثامن و توقف 
رصيد بالطة عند 24 نقطة بالمركز العاشر .

و س���جل لوادي النيص محمد نضال و اش���رف نعمان 
وأمجد زيدان ، و قلص بالطة الفارق عبر بهاء البدرساوي 

و غالب يوسف بالخطأ بمرمى فريقه .

وفي مباراة أخرى، اكتسح فريق ثقافي طولكرم مضيفه 
فريق دورا بثالثية دون رد، و رفع الثقافي رصيده للنقطة 
26 بالمرك���ز الس���ابع و توقف رصي���د دورا عند 9 نقاط 
بالمركز األخير، و سجل ثالثية الثقافي رضا الدعمة و نمر 

واصف و ليث خروب .

و واصل فري���ق أهلي الخلي���ل مطاردته للمتصدر 
هالل الق���دس بعدما حقق انتص���ارًا عريضًا على 
مضيفه فريق شباب الخضر الهابط للدرجة األولى 
بثالثية مقابل ه���دف، و رفع أهلي الخليل رصيده 
للنقطة 39 بالمرك���ز الثاني و توقف رصيد الخضر 

عند 9 نقاط بالمركز الحادي عشر قبل األخير .
وس���جل ثالثية األهلي س���امح مراعب���ة )هدفين( و 
خل���دون الحلمان و قلص للخضر إياد األعس���م ، علما 
أن زميله حازم الرخاوي أهدر ركلة جزاء بالدقيقة 58 .

واس���تعاد فريق شباب الخليل توازنه بعدما فاز 
بصعوبة على جاره السموع بهدف دون رد، و رفع 
شباب الخليل رصيده للنقطة 34 بالمركز الثالث 
و توقف رصيد الس���موع عند 30 نقطة بالمركز 
الخامس، ويدين الش���باب بهذا الف���وز الغالي 
لالعبه محمد الكركي الذي س���جل هدف الفوز 

بالدقيقة 87 .
وعاد فريق مؤسسة البيرة لسكة االنتصارات عقب 

فوزه على فريق الظاهرية بهدفين مقابل هدف .
ورف���ع البيرة رصيده للنقطة 29 بالمركز الس���ادس 
و توق���ف رصيد الظاهرية عن���د 25 نقطة بالمركز 

السابع .
وس���جل للبيرة محم���د عصف���ور و أدرك الظاهرية 
التعادل عبر العبه على نعمة و نجح حس���ام زيادة 

بتسجيل هدف الفوز .

هــالل القــدس علــى بعــد خطــوة مــن اللقــب 

االستقالل / وكاالت :
قال الفرنس���ي أرس���ين فينج���ر مدرب نادي أرس���نال 
المنافس في الدوري االنجليزي الممتاز لكرة القدم في 
بيان أصدره النادي إنه س���يترك الن���ادي اللندني في 
نهاية الموس���م الحالي رغم أن عق���ده ينتهي في آخر 

الموسم المقبل.
وأضاف فينجر )68 عاما( الذي س���يترك النادي بعد 
نح���و 22 عاما "بعد تفكير طويل ومحادثات مع إدارة 
النادي أشعر أنه من المناسب لي التخلي عن تدريب 

النادي في نهاية الموسم الحالي«.
"أش���كركم على منح���ي الفرصة لخدمة الن���ادي خالل 
س���نوات طويلة لن أنس���اها.. ولقد أدي���ت مهمتي مع 
النادي بكل التزام ونزاهة.. وأود أن أوجه الشكر للطاقم 
الفني ولالعبين والمدراء والمشجعين الذين جعلوا هذا 

النادي متميزا".
وأردف المدرب الفرنسي المخضرم "أناشد المشجعين 
الوقوف خلف الفريق لتحقي���ق أداء الفت حتى نهاية 
الموس���م وأناشد جميع محبي أرسنال الحفاظ على قيم 

النادي.. مع حبي ودعمي لألبد".
وكان فينجر انضم للنادي اللندني في أكتوبر تش���رين 
األول 1996 وهو حاليا المدرب صاحب المدة األطول بين 

المدربين الحاليين على مستوى الكرة االنجليزية.

االستقالل / وكاالت:
واصل األرجنتين���ي ليوني���ل ميس���ي مهاجم 

برشلونة اإلسباني هواية تحقيق األرقام المرعبة 
تهديفيًا للموسم التاس���ع على التوالي في عالم 

ك���رة القدم، مؤكدًا على أنه أحد أفضل الالعبين على 
اإلطالق وعلى مر العصور .

ميسي قدم أداء رائعًا في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد 
إشبيلية .

واس���تطاع من خالل ذلك تس���جيل اله���دف الثاني لصالح 
فريقه برشلونة عند الدقيقة 31  من اللقاء.

وبه���ذا يكون ميس���ي قد وصل إلى هدف���ه رقم 40 في 
الموس���م الحالي، وهو الموسم التاسع على التوالي الذي 
ينجح خالله بتس���جيل هذا العدد الهائل من األهداف 
مما يدل على اس���تمرارية هائلة ف���ي اللعب على أعلى 

مستوى.
كما أصبح ميس���ي ثاني العب في تاريخ مس���ابقة كأس ملك 
إسبانيا يستطيع التس���جيل في 5 مباريات نهائية مختلفة 
)سجل خاللها 6 أهداف( بعد تيلمو زارا مهاجم أتلتيك بيلباو 
والذي س���جل في 5 نهائيات خالل الفترة ما بين 1942 وحتى 

1950 )سجل خاللها 8 أهداف( .

ميســـي 
يصل لرقم تهديفي 

ال يصدق في 9 
مواسم متتالية

فينجر 
يعلن رحيله عن 

آرسنال بعد 22 عامًا
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مســك وطيــب 

 بالروح، بالدم!
هن���اك مفهوم عند الناس ربما غيب���وه أو غضوا الطرف عنه أو 
نس���وه أو تناس���وه في خضم الملذات القاتل���ة للدنيا والحياة 
الرغي���دة فيها فأصبح كل همهم جمع األموال أو مالعبة األوالد 
أو التمتع بالزوجات وبناء القصور إن هذا المفهوم هو التضحية 
والفداء بالغالي والنفيس ألجل الدعوة والدين وإعالء كلمة الحق 
المبين ومقارعة الكفار والمش���ركين ونص���رة أهلنا الموحدين 
هي التضحية في سبيل الله جال وعال وإعالء رايته خفاقة أولم 
يق���ل الله في محكم تنزيله عن التضحية »َلَق���ْد َكاَن َلُكْم ِفي 
َه َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر  َمن َكاَن َيْرُجو اللَّ ِه ُأْسَوٌة َحَس���َنٌة لِّ َرُسوِل اللَّ
ُه  ا َرَأى اْلُمْؤِمُنوَن اأَلْحَزاَب َقاُل���وا َهَذا َما َوَعَدَنا اللَّ ���َه َكِثيًرا َوَلمَّ اللَّ
َوَرُسوُلُه َوَصَدَق الله َوَرُس���وُلُه َوَما َزاَدُهْم ِإالَّ ِإيَماًنا َوَتْسِليًما ِمَن 
ن َقَضى  َه َعَلْيِه َفِمْنُهم مَّ اْلُمْؤِمِنيَن ِرَج���اٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ
اِدِقيَن  ُه الصَّ ُلوا َتْبِدياًل ِلَيْجِزَي اللَّ ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّ
َه   اللَّ

َّ
َب اْلُمَناِفِقيَن ِإن َش���اء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم ِإن ِبِصْدِقِهْم َوُيَعذِّ

ِذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِهْم َلْم َيَناُلوا َخْيًرا  ُه الَّ ِحيًما َوَردَّ اللَّ َكاَن َغُف���وًرا رَّ
ِذيَن  ا َعِزيًزا َوَأنَزَل الَّ ُه َقِوّيً ُه اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقَت���اَل َوَكاَن اللَّ َوَكَفى اللَّ
ْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمن َصَياِصيِهْم َوَقَذَف ِفي ُقُلوِبِهُم  َظاَهُروُهم مِّ
ْعَب َفِريًقا َتْقُتُلوَن َوَتْأِسُروَن َفِريًقا َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُهْم َوِدَياَرُهْم  الرُّ
 َش���ْيٍء َقِديًرا » 

ِّ
ُه َعَلى ُكل ْم َتَطُؤوَها َوَكاَن اللَّ َوَأْمَواَلُه���ْم َوَأْرًضا لَّ

وكذلك في قوله تعالى مدحا في الذين ضحوا في س���بيل الله 
ِذيَن ُقِتُلوْا   الَّ

َّ
وباعوا الدنيا الفانية ألجل جنة باقية: »َواَل َتْحَسَبن

ِهْم ُيْرَزُقوَن« وكذلك ما جاء  ِفي َسِبيِل الّلِه َأْمَواًتا َبْل َأْحَياء ِعنَد َربِّ
في السنة النبوية المطهرة عند التضحية على لسان نبينا صلى 
بي صلى  الله عليه وس���لم فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّ
الله عليه وسلم قال:)انتدب الله لمن خرج في سبيله -ال يخرجه 
إال إيم���ان بي، وتصديق برس���لي- أن أرجعه بم���ا نال من أجر أو 
تي، ما قعدت خلف   على أمَّ

َّ
ة، ولوال أن أشق غنيمة، أو أدخله الجنَّ

ي ُأقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم ُأقتل ثم  ة، ولوددت أنِّ س���ريَّ
ه  أحيا، ثم ُأقتل( وعنه عن رس���ول الله صلى الله عليه وسلم، أنَّ
اس لهم، رجل ممس���ك عنان فرسه في  قال:)من خير معاش النَّ
سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع َهْيَعًة ، أو فزعة طار عليه، 
ه، أو رجل في غنيمة في رأس َشَعَفٍة  يبتغي القتل والموت مظانَّ
الة،  ���َعف، أو بطن واد من ه���ذه األودية، يقيم الصَّ من هذه الشَّ
اس إال  ى يأتيه اليقين، ليس من النَّ ه حتَّ كاة، ويعبد ربَّ

َّ
ويؤتي الز

فس أو الوقت أو المال ألجل  في خي���ر ( فالتضحية هي بذل النَّ
غاية أسمى، وألجل هدف أرجى، مع احتساب األجر والثواب على 

ذلك عند الله عز وجل.
والله المستعان .

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

فضل الصبر على المصيبة

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على 

رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإن الله � تعالى �  جع���ل الموت حتمًا على 
جمي���ع العباد م���ن اإلنس والج���ان، وجميع 
الحيوان فال مفر ألحد وال أمان, كل من عليها 
فان, س���اوى فيه بين الحر والعبد والصغير 
والكبير والذكر واألنثى والغني والفقير وكل 
ُر ِمن  ذل���ك بتقدير العزيز العليم:}َوَم���ا ُيَعمَّ
 

َّ
ٍر َواَل ُينَقُص ِم���نْ ُعُمِرِه ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ِإن َعمَّ مُّ

ِه َيِسيٌر{ )1(. َذِلَك َعَلى اللَّ
فالكّيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت 
و الحازم من ب���ادر بالعمل قبل حلول الفوت, 
والمس���لم من استس���لم للقض���اء والقدر, 
والمؤم���ن من تيق���ن بصبره الث���واب على 

المصيبة والضرر)2(.
وأي مصيب���ة أعظم بعد الدي���ن من مصيبة 
الموت)3(، م���أ الله � تعال���ى � قلوبنا صبرًا، 

ورفقًا وتسليمًا.
أخي المسلم: كرب الزمان وفقد األحبة خطب 
مؤلم, وحدث مفجع, وأم���ر مهول مزعج, بل 
هو من أثقل األنكاد التي تمر على اإلنس���ان 
نار تستعر, وحرقة تضطرم تحترق به الكبد 
وُيف���ت به العض���د إذ هو الريحان���ة للفؤاد 

والزينة بين العباد, لكن مع هذا نقول:
فل���رب أم�ر مح�زن    ***    ل���ك في عواقبه 

الرضا 
ولربم�ا اتس���ع المضيق  ***     وربما ضاق 

الفض�ا
كم مسرور بنعمة هي داؤه, ومحروم من دواء 
حرمانه هو شفاؤه, كم من خير منشور وشر 
مستور, ورب محبوب في مكروه, ومكروه في 
محبوب قال تعالى:}َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا 
وْا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ  ُكْم َوَعَسى َأن ُتِحبُّ َوُهَو َخْيٌر لَّ

ُكْم َوالّلُه َيْعَلُم َوَأنُتْم اَل َتْعَلُموَن {)4(. لَّ
)لو استخبر المنصف العقل والنقل ألخبراه 
أن الدنيا دار مصائب وشرور, ليس فيها لذة 
على الحقيقة إال وهي مشوبة بكدر, فما ُيظن 
في الدنيا أنه ش���راب فهو سراب, وعمارتها 
وإن حس���نت صورتها خ���راب, والعجب كل 

العجب في من يده في س���لة األفاعي كيف 
ينكر اللدغ واللسع؟!()5(

 وأعج���ب منه من يطلب ممن ُطبع على الضر 
النفع.

ُطبعت على كدٍر وأنت تريدها    ***   صفوًا 
من األقذاء واألكداِر

هل رأيت؟بل هل سمعت بإنساٍن على وجه 
هذه األرض لم يصب بمصيبة دقت أو جلت؟

الجواب معل���وم: ال وأل���ف ال, ولوال مصائب 
الدنيا مع االحتساب لوردنا القيامة مفاليس 

كما قال أحد السلف.
ثمانية ال ب�د منها على الفتى    ***   وال بد 

أن تجري عليه الثمانية
س���رور وهم, واجتماع وفرقة     ***   وعسر 

ويسر, ثم سقم وعافية
)أخي إن مما يكش���ف الكرب عند فقد األحبة 
التأمل والتمّلي والتدبر والنظر في كتاب الله 
عز وجل وس���نة نبيه محمد صل���ى الله عليه 
وس���لم, ففيهما ما تقر به األعين, وتس���كن 
ب���ه القلوب وتطمئن له تبع���ًا لذلك الجوارح 
مم���ا منحه الل���ه, ويمنحه لم���ن صبر ورضي 
واحتسب من الثواب العظيم واألجر الجزيل, 
فلو قارن المكروب ما أخذ منه بما أعطى ال شك 
س���يجد ما أعطي من األجر والثواب أعظم من 
فوات تلك المصيب���ة بأضعاف مضاعفة ولو 
شاء الله لجعلها أعظم وأكبر وأجل، وكل ذلك 

عنده بحكمة وكل شيء عنده بمقدار()6(.
 فلنقف م���ع آيات من كتاب الل���ه عز وجل، 
وفي ثاني س���ور القرآن الكري���م، وكفى بها 
، وكفى بها كاشفًةً  واعظًا، وكفى بها مسليًةً

للكروب، ومذهبة للهموم.
َن اْلَخوْف َواْلُجوِع  ُكْم ِبَشْيٍء مِّ قال الله }َوَلَنْبُلَونَّ
ِر  َمَراِت َوَبشِّ َن اأَلَمَواِل َواألنُفِس َوالثَّ َوَنْقٍص مِّ
ِصيَبٌة  ِذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهم مُّ اِبِريَن}155{ الَّ الصَّ
�ا ِإَلْيِه َراِجعوَن}156{ ُأوَل�ِئَك  ا ِلّل���ِه َوِإنَّ َقاُلوْا ِإنَّ
ِهْم َوَرْحَمٌة َوُأوَل�ِئَك ُهُم  بِّ ن رَّ َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّ

اْلُمْهَتُدوَن{)7(.
�ا ِإَلْي���ِه َراِجعوَن{ عالج من الله عز  ا ِلّلِه َوِإنَّ }ِإنَّ
وج���ل لكل م���ن أصيب بمصيب���ة دقيقة أو 
جليل���ة, بل إنه أبلغ ع���الج وأنفعه للعبد في 

آجله وعاجله، فإذا ما تحقق العبد أن نفس���ه 
وماله وأهله وولده ملك لله عز وجل قد جعلها 
عنده عارية فإذا أخذه���ا منه فهو كالمعير 
يأخذ عاريته من المس���تعير فهل في ذلك 

ضير؟ ال؛ والذي رفع السماء بال عمد)8(.
 ث���م إن ما يؤخذ منك أيه���ا العبد المصاب 
المبتلى محفوف بعدمين, عدم قبله فلم يكن 
ش���يئًا في يوم من األيام, وعدم بعده فكان 
ثم لم يكن, فملكك له متعة مستودعة في 
زمن يس���ير ثم تعود إلى موجدها ومعيرها 
وْا ِإَلى  الحقيقي س���بحانه وبحمده: }ُث���مَّ ُردُّ
 َأاَل َلُه اْلُحْكُم َوُهَو َأْس���َرُع 

ِّ
الّل���ِه َمْواَلُهُم اْلَحق

اْلَحاِسِبيَن {)9(.
فمصير العبد ومرجعه إلى الله مواله الحق, ال 
ف الدنيا وراء ظهره يومًا ما, ويأتي  بد أن يخلِّ
ربه فردًا كما خلقه أول مرة بال أهل وال عشيرة 
وال مال، ولكن بالحس���نات والسيئات نسأله 
حس���ن المآل، هل علمت هذا أخي المصاب 

المكروب؟
 فمن امتثل أمر الل���ه � تعالى � بالصبر على 
نُكْم  البالء كانت مثوبة الله عز وجل له: }َوِإن مِّ
ْقِضّيًا}71{  َك َحْتمًا مَّ ِإالَّ َواِرُدَها َكاَن َعَل���ى َربِّ
اِلِميَن ِفيَها  َنَذُر الظَّ َقوا وَّ ِذي���نَ اتَّ ي الَّ

ُثمَّ ُنَنجِّ
ِجِثّيًا{? ])10(.

فعن أم س���لمة � رض���ي الله عنه���ا � قالت 
س���معت رس���ول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: )ما من عب���ٍد تصيبه مصيبة فيقول: 
إنا لل���ه وإنا إليه راجع���ون اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيرًا منها, إال آجره الله 
في مصيبته، وأخل���ف له خيرًا منها » قالت: 
فلما توفي أبو سلمة؛ قلت: ومن خيٌر من أبي 
س���لمة؟ صاحب رس���ول الله صلى الله عليه 
وسلم, ثم عزم الله علي فقلتها؛ فما الخلف؟! 
قالت: فتزوجت رس���ول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن خير من رسول الله صلى الله عليه 

وسلم()11(.
 يا ل���ه من ج���زاٍء فعندك اللهم نحتس���ب 
أصفياءنا وأصدقاءنا وأحبابنا وآباءنا وأمهاتنا 
وأنت حس���بنا ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه 

راجعون.

َظاِفُر ْبُن َح�َسْن �آل َجْبَعان

العمل زمن الغفلة، يحبه الله عز وجل، ويرضى 
به ، ويعطي عليه األجر العميم ، ألنه دليل على 
حياة القلب ويقظته ، وعدم غفلته عن الله عز 
وج����ل ، وهوأخفى عن الخل����ق وأبعد عن الرياء 
وأجلب لإلخالص ، كما أنه أش����ق على النفوس 
، وأصعب ، ألن التعاون ومش����اركة الناس في 
الطاعة يجعلها س����هلة ويس����يرة ، واالنفراد 
بها يجعلها ش����اقة وعس����يرة ، وفي المشقة 
أجر العمل وأجر الصبر، والجهاد. يقول رس����ول 
الله صلى الله عليه وسلم :" العبادة في الهرج 
كهجرة إلي " رواه مس����لم. والهرج وقت الفتنة 
والغفل����ة، قال النووي رحمة الله عليه: وس����بب 
كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنه 
وينشغلون وال يتفرغ لها إال أفراد " شرح صحيح 

مسلم.
ومن هذه األعمال: 

*المرابطة بي����ن المغرب والعش����اء ، ألنه زمن 
يغفل عنه الناس ، فقد كان الس����لف الصالح 
يحبون المرابطة فيه ، ويقولون هي ساعة غفلة. 
*الصيام في الصي����ف ، كان أبو بكر رضي الله 
عنه يصوم ف����ي الصيف ويفطر في الش����تاء 
، وعبد الله بن مس����عود رص����ي الله عنه ، حين 
أخذت����ه المنية بكى " لظم����إ الهواجر ومكابدة 
الس����اعات بالليل " وكانت إح����دى الصالحات 
تصوم في الصيف وتفطر في الشتاء ، وحين 
سألوها ، قالت : »إن السلعة إذا رخصت ، صارت 

في متناول الجميع«.

*ذكر الله في الس����وق: السوق أبغض األماكن 
إلى الل����ه ، ألن فيه ترتكب كثير من المعاصي 
باإلضاف����ة إلى الغفل����ة عنه س����بحانه ، منها 
الكذب والغش والس����رقة والحل����ف بغير الله 
...لذلك ، فذكر الله تعالى فيه يكسب الثواب 
واألج����ر الكبير .يقول رس����ول الل����ه صلى الله 
عليه وس����لم:"من دخل الس����وق؛ فقال ال إله إال 
الله وحده ال ش����ريك ل�ه، ل����ه الملك، وله الحمد، 
يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء 
قدير: كتب الله له ألف ألف حس����نة، ومحا عنه 
ألف ألف س����يئة، ورفع ل�ه ألف ألف درجة" رواه 

الترمذي
*قي����ام اللي����ل : عبادة يفرح به����ا الله عز وجل 
ويباه����ي بها المالئك����ة ، ألنها س����اعة النوم 

والراحة والغفلة. 
*صالة الضح����ى: ألنها غالبا ما تجد اإلنس����ان 
في العم����ل ، والوقت بين الفجر والظهر طويل 
، يغفل الناس فيه عن الله تعالى ، لذلك رغب 
فيها رس����ول الله صلى الله عليه وسلم ، ووعد 

صاحبها باألجر الكبير 
*صيام ش����عبان ،فق����د روى اإلم����ام أحمد في 
مسنده والنسائي في سننه من حديث أسامة 
بن زيد رضي الله عنه قال :قلت يا رس����ول الله ، 
لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان 
! قال :" ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب 
ورمض����ان ، ترفع فيه األعمال إلى رب العالمين 

عز وجل ، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم 

العبادة في الغفلة فت���اوىومضات

 المؤلف/ محمد علوي المالكي واسمه محمد بن علوي بن 
عباس اإلدريسي الحسني الهاشمي )1367 ه� - 1425 
ه�(، أحد أبرز علماء الدين المسلمين من أئمة المذهب 
المالكي، وُيلقب بمحّدث الحرمين. تنّقل بين الكثير من 
الحواضر العلمية في العالم اإلس���المي ليأخذ عن كبار 
العلماء،ولد بمكة المكرمة عام 1367 ه� )1945م( لوالده 
العالم���ة علوي بن عباس المالكي المدرس بالمس���جد 
الحرام. وينحدر من أسرة علمية عريقة، مما جعله يتوجه 
تلقائيا إلى تحصيل العلوم الش���رعية اإلسالمية حتى 
أضحى من أهم علماء الحديث في عصره. الكتاب/ فإن 

شهر شعبان من األشهر الكريمة والمواسم العظيمة ، 
وهو شهر بركاته مش�هورة ، وخيراته موفورة ، والتوبة 
فيه من أعظم الغنائم الصالحة ، والطاعة فيه من أكبر 
المتاجر الرابحة ، جعله الله مضمار الزمان ، وضمن فيه 
للتائبين األمان ، َمن عّود نفسه فيه باالجتهاد ، فاز في 
رمضان بحسن االعتياد ، وسمي شعبان ألنه يتشعب 
منه خير كثير ، وقيل : معناه ش���اع بان ، وقيل: مشتق 
من الِش���عب بكسر الشين ، وهو طريق في الجبل فهو 
طريق الخير ، وقيل: من الَش���عب بفتحها وهو الجبر ، 

فيجبر الله فيه كسر القلوب ، وقيل غير ذلك .

الجواب / الحم���د لله رب العالمي���ن، والصالة 
والس���الم على أش���رف الخلق س���يدنا محمد 

األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ 
 إذا لم يكن لأخ واألخت المحتاجين مال يسد 
حاجتهما، فيجوز أن تعطى الزكاة لأخ الفقير 
أو األخت المتزوجة وزوجها فقير، بل هما أولى 

 
َّ

من غيرهما، لقوله، صلى الله عليه وس���لم: »ِإن
َدَقَة على اْلِمْس���ِكيِن َصَدَق���ٌة، َوَعَلى ِذي  الصَّ
ِحِم اْثَنَتاِن: َصَدَقٌة َوِصَلٌة«] سنن النسائي،  الرَّ
كتاب ال���زكاة، ب���اب الصدقة عل���ى األقارب، 

وصححه األلباني[.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

السؤال /  هل يجوز دفع الزكاة لألخ
 المحتاج أو األخت المحتاجة؟  

 )ماذ� بعد �سعبان(
حممد علوي �ملالكي

مؤلف وكتاب
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عيونهم ترنو لبالدهم

مسيرات العودة.. حضور يومي لألطفال يغيظ المحتل 

غزة/ حممد مهدي:
بني اخليام املن�شوبة يف خميم العودة �شرقي حمافظة رفح 
اأطلقت الطفلة �شلمى مو�شى) 7 اأعوام(  العنان لنظراتها 
لتتفق��د ح��دود الوط��ن ال�ش��ليب ، جوار �ش��قيقتها �ش��يلني 

)3 اأع��وام( بع��د اأن تو�ش��حتا بالكوفية وتزينت��ا بالثوب 
الفل�ش��طيني املط��رز بحب��ات اخل��رز املت�ش��ابكة متاما كما 
ال�شعب الفل�شطيني واأر�شه. وتقول الطفلة �شلمى بكلماتها 
التي اختزلت الرباءة وامتزجت بقوة �شاحب احلق :" اأنا 

من بلدة بيت دارا�س التي احتلها هوؤالء اجلنود _ وت�شري 
جلن��ود جي�س االحت��ال _ وطردوا منه��ا جدي"، معللة 
�شبب تواجدها يف خميم الع��ودة لرغبتها بالعودة للديار 

التي طاملا حدثها عنها والدها.

ويؤكد والد الطفلتين محمد موس���ى أنه يحرص على 
اصطح���اب أطفاله مع���ه في كل زي���ارة لموقع مخيم 
العودة ؛ لغرس ثقافة العودة في نفوسهم واستغالل 
الموقف للحديث عن بالدنا األصلية ، موضحا أنه ينفرد 
بأطفاله في مخيم العودة لإلجابة على استفساراتهم 

وقص الحكايات عن بلداتهم األصلية .
وبين موسى أن تواجد األطفال في خيام العودة المقامة 
على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة واجب 
وطني ؛ إليصال الرس���الة بأن الشعب الفلسطيني لن 
ينسى ولن يتخلى عن حقه المكفول بالقانون الدولي 

بالعودة لدياره المهجر عنها عام 1948 .
وانطلقت شرارة مسيرات العودة الكبرى في الثالثين 
من م���ارس الماضي بالتزامن مع ذك���رى يوم األرض ، 
م���ن خالل إقامة مخيمات في كاف���ة المحافظات على 
الحدود الش���رقية والشمالية للقطاع ، على أن تستمر 
الفعاليات حتى الخامس عش���ر من مايو المقبل وهو 
تاريخ إقامة الكيان المزعوم في البالد التي هجر منها 

الفلسطينيين بقوة السالح .
أما الشبالن شهاب )10 اعوام(  ويوسف أبو مذكور)6 
اعوام( فقد اختارا  لنفسيهما مواقع متقدمة بالقرب 
من السياج الفاصل معصبين بالعصب السوداء على 
جبينهما ، ليوصال رسالة لجنود االحتالل المتربصين 
على الت���الل الرملية بأن كل جبروتهم وس���الحهم ال 

يخيف طفال فلسطينيا مؤمنا بحقه .
ويوض���ح الطفالن أبو مذكور من وس���ط عناق الدخان 
األسود المتصاعد من اإلطارات المشتعلة ليحميهما 
من نظ���رات قناص ي���وزع الم���وت واإلعاق���ات على 
المتظاهرين ، أن حبهما لفلسطين وبلدتهما الفالوجة 
يشجعهما للعودة في كل مرة واالصرار على والدهما 

الصطحابهما معه .
ويقول الطفل شهاب بلكنة طفولته :" طخوا ولد قدنا ، 
وما خفناش منهم وال من سالحهم ، بس هم خايفين 

منا ومتخبيين  واحنا ما معنا شيء" .

�شهيد يف املخيم
أم���ا الطفل محمد الش���ريف) 9 أع���وام( والذي حمل 
نفس اسم شقيقه الش���هيد محمد  فقد تواجد في 
خيام العودة برفقة كافة أف���راد عائلته صغارا وكبارا 
مصطحبين معهم صورة الش���هيد محمد الش���ريف 
والذي ارتقى عام 2007 ، خالل استهداف أحد مراكز 

الشرطة الفلسطينية أثناء عمله .
وتؤكد والدة الشهيد محمد من بلدة يبنا أنها تنطلق 
في صبيحة كل يوم جمعة منذ بدء مس���يرات العودة 
برفق���ة كافة افراد العائلة للتواجد مع أبناء الش���عب 
الفلس���طيني المنتفض للمطالبة بحق���ه للعودة إلى 

ديارهم وبالدهم .

وتضي���ف :" أجلب األطف���ال ونجلس س���ويا بأجواء 
فلسطينية بالكامل وحالة تحاكي ما حدث خالل رحلة 
التهجير الفلسطيني ، وهو ما يربط األطفال ببالدهم 
وينمي في نفوس���هم التمس���ك بحق العودة لكامل 
أرض فلس���طين والتي بذلنا ألجلها تضحيات جسامًا 

وسنواصل التضحية كشعب متوحد ومتماسك ".
وفي مكان قريب افترش���ت الزهرتان ليلى ونس���مة 
الغول) 11 عام���ا( تراب المخيم مع باقي أفراد العائلة 
، ومن حولهم صور عش���رات الشهداء بينهم شهداء 
عائلة الغول الذين ارتقوا خالل اس���تهداف طائرات 
االحتالل لمن���زل العائلة خالل الع���دوان األخير على 

قطاع غزة .
وتوض���ح الطفلة ليلى أنها تنتظ���ر موعد حضورها 
االس���بوعي لمخيم العودة ؛ للمشاركة في فعاليات 
مسيرة العودة ، مش���يرة إلى حفظها لموقع بلدتها 
األصلي���ة صرفند العمار وكافة الق���رى المجاورة لها 
على خارطة فلس���طين التاريخية من خالل أحاديث 
والدها المس���تمرة ع���ن بلدتهم وحقه���م بالعودة 

لديارهم وطريقة تهجيرهم منها .

ثقافة متوارثة
ويعتبر الناطق باسم حراك مسيرات العودة الكبرى 
أحمد أبو رتيمة أن مس���يرة العودة باتت تمثل خيارا 

يجمع عليه الش���عب الفلس���طيني بكافة مكوناته 
ومختلف األعمار ، مضيفا :" نشهد مشاركة واسعة 
من األطفال في مس���يرات الع���ودة وهو ما يعكس 
حرص األهل عل���ى توريث ثقافة الع���ودة لألجيال 
القادم���ة لتواصل ال���درب حتى اس���ترداد الحقوق 
الفلسطينية المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية 

. "
ويؤكد أبو رتيمة ل�" االستقالل" أن غالبية المشاركين 
وخاص���ة األطفال منهم يبدون إص���رارا واضحا على 
التواج���د في مخيمات العودة المنتش���رة على طول 
الحدود الش���رقية والش���مالية للقطاع ، مبديا فخره 
بمس���توى التماسك واللحمة الذي تسطره مسيرات 
العودة عل���ى كافة األصعدة لكونها نموذجا للوحدة 
الفلس���طينية أو درسا في تمس���ك الفلسطينيين 
بكاف���ة أجياله���م العمرية بحق الع���ودة لبلداتهم 

األصلية .
ويبين أن اللجنة المش���رفة على فعاليات مس���يرة 
العودة تحرص على إقامة فعاليات متنوعة لتعزيز 
ثقافة الع���ودة في نفوس األطفال المتواجدين، من 
خالل إقامة معارض تراثية وتصدير رسائل إعالمية 
وتثقيفي���ة تتعلق بح���ق العودة بجانب إش���راك 
األطفال في أنش���طة فنية كالرسم وااللقاء الشعري 

والعروض الفنية.

االستقالل / وكاالت:
أثبتت أبحاث طبية أن هناك عالقة بين ضعف البصر والتقدم في السن، لكن في 
الحقيقة يمكن لنمط الحياة الصحي أن يقّلل بشكل كبير من مشاكل ضعف البصر 

الناجمة عن الشيخوخة.
وأظهرت أبحاث متخصص���ة أن بعض العناصر الغذائية، مث���ل الزنك والنحاس 
وفيتاميني "إي" و"سي" ومركبات "بيتا كاروتين" قد تقلل من خطر ضعف اإلبصار 

المرتبط بالعمر بنسبة %25.
ويرصد موقع "ميديكال نيوز تو داي" المعني بنشر التقارير العلمية، عشرة أطعمة 
تزيد من صحة اإلبصار، بتوصيات م���ن جمعية البصريات األميركية واألكاديمية 

األميركية لطب العيون.
1- الس���مك: معظم األس���ماك تعتبر مصدرا غنيا لألحماض الدهنية "أوميغا 3"، 
وعلى رأسها أسماك التونة والسلمون والسردين. وأثبتت بعض الدراسات أن زيت 
الس���مك أو أحماض "أوميغا 3" قد تقلل من جفاف العين بنسبة كبيرة وخصوصا 

للذين يقضون وقتا طويال أمام شاشات الحاسوب.

2- المكس���رات والبقوليات: المكسرات أيضا من األطعمة الغنية بأحماض "أوميغا 
3"، كما تحتوي على مس���تويات عالية من فيتامي���ن "إي" الذي يمكنه أن يحمي 

العين من ضعف اإلبصار المرتبط بالعمر، بحسب الدراسات.
3- البذور: مثل بذور الشيا والكتان والشوفان، التي تحتوي على نسب مرتفعة من 
فيتامين "إي" وأيضا بعض منها يحتوي على أحماض "أوميغا 3" المفيدة لصحة 

العيون.
4- الحمضي���ات: فواكه الحمضيات مث���ل البرتقال والليم���ون والليمون الهندي 
)الغريب فروت( مصدر غني بفيتامين "سي"، وهو أحد مضادات األكسدة وله فائدة 

كبيرة لمكافحة تلف العين المرتبط بالعمر.
مادت���ي  عل���ى  الورقي���ة  الخض���راوات  تحت���وي  الورقي���ة:  الخض���راوات   -5
"لوتين"و"زياكسانثين"، وهما من المركبات التي تحدث تأثيرا إيجابيا على صحة 

اإلبصار، كما تحتوي الخضراوات الورقية أيضا على فيتاميني "سي" و"إي".
6- الجزر: غن���ي بفيتامين "أي" ومركبات "بيتا كاروتي���ن", وهذه المادة تعتبر من 
أهم المواد التي تمنح اإلنسان صحة أفضل للعيون، في حين يلعب فيتامين "أي" 

دورا أساس���يا في تقوية الرؤية، إذ إنه مكون لبروتين يس���اعد شبكية العين على 
امتصاص الضوء.

7- البطاط���ا الحلوة: غني���ة بمادة "بيت���ا كاروتين"، كما أنها تعتب���ر مصدرا جيدا 
لفيتامين "إي" المضاد لألكسدة.

8- لحوم البقر: تحتوي لحوم البقر على عنصر الزنك الذي يسهم في الحفاظ على 
صحة العي���ن على المدى الطويل. وأظهرت األبحاث أن الزنك يس���اعد في تأخير 
فقدان البصر المرتبط بالعمر، كما تحتوي العين نفسها على مستويات عالية من 
الزنك وخاصة في ش���بكية العين. وتحت���وي أيضا صدور الدجاج على الزنك ولكن 

بمستويات أقل.
9- البيض: مصدر غني جًدا بمادتي "لوتين" و"زياكس���انثين"، وفيتاميني سي إي 
والزنك، لذلك فهو من أفضل األطعمة التي تقلل خطر فقدان البصر نتيجة التقدم 

في العمر.
10- الماء: شرب الكثير من الماء له فوائد عظيمة حتى في صحة العين، حيث يقلل 

من أعراض جفاف العين.

أفضــل عشــرة أطعمــة تكافــح ضعــف البصــر
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الفلسطيني  الش���عب  أريحك والزم  أنا 
يس���مع كالمًا من نوع آخ���ر، كل كالمنا 
ع���ن منظم���ة التحري���ر إع���ادة بن���اء 
منظم���ة التحرير وغطاء جامع للش���عب 
الفلس���طيني، أنا أقول ل���ك بأمانة هذا 
النوع م���ن اللغو السياس���ي الذي عّمر 
في العق���ول الفلس���طينية لعقود من 
دون نتيجة لماذا؟ لهذا الس���ؤال وغيره 
س���ّجل عندك في الساحة الفلسطينية 
خمس���ة عناوين، بجوار إسرائيل كعدو 
ف���ي المنظم���ة وف���ي التس���وية وفي 
الس���لطة وفي المقاومة وفي االنقسام..

معقول المجلس الوطني يجتمع في ال 
96 فقط ؟ لماذا؟ عشان يلغي الميثاق 
ومن يومها يقول عدولي.. اليوم يراد أن 
يتم اجتم���اع ليش؟ لتكريس الهيمنة 
اإلقصاء  وتكريس  االستفراد  وتكريس 
للجهاد وحم���اس وكل القوى المخالفة 
لهذا الخط.. األخطر مش���كلة المنظمة 

منذ أن وّقعت وأن���ت تعرف هناك من 
يقول ُهّمشت وهناك من يقول السلطة 
ابتلعها هذه أحد العناوين الخمس���ة. 
إذا الس���لطة ابتلعتها منظمة التحرير 
لي���ش كل هالورش���ة؟؟ لم���اذا اإلصرار 
مثل ما بيقولوا المثل البلدي كل ما حك 
الكوز بالجرة، الممثل الشرعي- المنظمة 
المنظم���ة، وي���ن المنظم���ة إحنا مش 
شايفين منظمة إحنا شايفين سلطة.. 
المنظم���ة بقيت لس���ببين. األول: العب 
احتياط إذا انهارت السلطة وفي احتمال 
كبي���ر تنهار ألن مش���روعها وصل إلى 
طريق مسدود.. السبب الثاني واألخطر 
في العالقات الداخلية والفلس���طينية 
حجز اس���م وموقع المنظم���ة ليمنعوا 
وج���ود أي بديل إنو محج���وز المقعد ال 

يكون هناك بديل.

لندن/ االستقالل:
حكم���ت محكم���ة بريطانية على أح���د الحالقين 
بالس���جن ثمانية أشهر بس���بب حلقه شعر رأس 
صب���ي يبلغ م���ن العم���ر 10 س���نوات ك«عقاب« 

سلوكي له.
وقام عب���د الرحيم عمر، الذي يبل���غ من العمر 21 
عاما بحلق رأس الطفل بماكينة حالقة بعد أن كان 

يلعب بشفرات الحالقة التي ادعى أنها خطيرة.
وهّم الصبي بعد ذلك بكنس ش���عره من األرض 
بينما كان اآلخ���رون يراقب���ون ويضحكون عليه، 
بحسب ش���هادات االس���تماع في محكمة لوتون 

كروان.
وشعر الطفل باإلهانة لدرجة أنه اتصل برقم 999 

من أجل استدعاء الشرطة.
واعت���رف الح���الق الذي يس���كن ف���ي مقاطعة 

بيدفوردشير وس���ط إنجلترا بتهمة إيقاع الضرر 
الجسدي الفعلي على الطفل.

وأشار القاضي ريتش���ارد فوستر إلى أن العقوبة 
كانت »أكثر ما يبعث على االش���مئزاز من اإلذالل« 

ولم يكن هناك »عذر لما فعلته«.
وأكد المحامي أليكس رادلي، الذي يمثل الصبي 
أم���ام المحكمة، إن الطفل تعرض »ألذى نفس���ي 

وجسدي«.
وأضاف »كان الشاب فخوًرا بحلق شعره وشعر أنه 

قام بفعل مهم بالنسبة له«.
وقال محامي الحالق أهتي���ك رجا إن موكله أدرك 
أن���ه ارتكب خطأ فادحا، وأقر بذنبه على الفور وهو 
يش���عر بالندم على أفعاله. وأضاف »إنه يعلم أنه 
ال يوجد عذر وهو يعرف أن ما فعله خطأ جوهري. 

كان هذا التصرف لمرة واحدة«.

عاقــب صبيــًا بحلــق شعــر
 رأســه فحكــم عليــه بالسجن

االستقالل/ وكاالت:
رجح علم���اء أن تختفي نبتة الكاكاو في س���نة 20٥0 
بس���بب التغييرات المناخية الكبيرة والتي يشهدها 

العالم منذ سنوات.
وذكر موق���ع “فرويندي���ن” األلمان���ي أن التغييرات 
المناخية أصابت كل ش���يء، على غ���رار ذوبان الجليد 
ف���ي القطب الش���مالي، وانقراض بع���ض األنواع من 
الحيوان���ات، وقد يأتي الدور قريبا عل���ى نبتة الكاكاو، 
الت���ي تحتاج إلى ظروف نمو مح���ددة جدا، ويمكن أن 
تزدهر فقط في المناطق الرطبة الدافئة عند حوالي 10 

درجات شمال وجنوب خط االستواء.
وبحسب نفس المصدر، تحتاج نبتة الكاكاو إلى حماية 
كافي���ة من الظل والرياح، وهو ما قد يتحقق عن طريق 
الزراع���ة المختلطة، بيد أن تغي���ر المناخ الذي يصيب 
العالم، سيغير درجة الحرارة والرطوبة، التي تكتسب 
أهمي���ة كبيرة ف���ي زراعة نبت���ة ال���كاكاو، فيما يؤكد 
الباحثون أن هذا يعني انقراض هذه النبتة، وبالتالي 

انقراض الشوكوالتة.
من جهة أخرى، ذكر موقع “ساينس-أليرت” أن باحثين 
من جامعة “كاليفورنيا- بركلي”، يحاولون حماية نبتة 
الكاكاو من االنقراض، باالعتماد على مجال الهندس���ة 
الوراثية، حيث سيس���تفيد الخبراء من دعم مالي كبير 
ستقدمه شركة “مارس” أكبر شركات صناعة الحلوى.

وفي السياق نفسه أشار موقع “بيزنيز- انسايدر” أن 
 ،)CRISPR( الباحثين سيستخدمون تكنولوجيا تسمى
التي ستس���مح للجينات أن تصبح أكثر تحمال للتغير 
المناخي. وقد اس���تخدمت هذه التقنية سابقا لجعل 
المحاصي���ل الزراعية أرخص، من حي���ث الثمن، وأكثر 

موثوقية.
يش���ار إل���ى أن نبتة الكاكاو تنمو فقط ضمن ش���ريط 
ضيق من األراضي الممطرة على خط االستواء، إذ تبقى 
الحرارة والمطر والرطوبة ثابته نسبيا على مدار السنة، 
كما أن أكثر من نصف الشوكوالتة في العالم، تأتي من 

بلدين فقط في غرب أفريقيا هما كوت ديفوار وغانا.

علمــاء يرجحــون اختفــاء
 الشوكوالتــة خــالل ٣٠ عامــًا

الدكتور: رمضان شلح 

قال األمين 


