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 السفير دبور يستقبل نائب األمين 
العام لحركة الجهاد اإلسالمي

بيروت/ االستقالل:
اس���تقبل س���فير دولة فلس���طين لدى 
الجمهورية اللبنانية أش���رف دبور أمس 
األربعاء نائب األمين العام لحركة الجهاد 
اإلس���المي زياد النخالة يرافقه مس���ؤول 

الحركة في لبنان إحسان عطايا.
األوض���اع  بح���ث  اللق���اء  خ���الل  وت���م 

الفلسطينية العامة والجرائم اإلسرائيلية 
أبناء ش���عبنا ومقدساته  المستمرة ضد 

اإلسالمية والمسيحية.
كم���ا ج���رى البحث ف���ي تمتي���ن البيت 
التي  التحديات  لمواجهة  الفلس���طيني 
تهدد قضيتنا على المستويين الداخلي 

والخارجي.

وطني   اإلقصاء
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غزة/ قا�سم الأغا:
منذ اندلع تظاهرات »م�سرية العودة« 

ال�سلمّية؛ �سكّلت احلدود ال�سرقية 
لقطاع غزة م�سرًحا جديًدا جلرائم 

الحتالل، لي�س جتاه املتظاهرين 
فقط، اإمنا جتاه ال�سهود الأحياء على 

هذه اجلرائم، وهم ال�سحفيون.
وبغية اإبعادهم عن م�سرح اجلرمية، 

وثنيهم عن موا�سلة م�سريتهم وبث 
ر�سالتهم الإعالمية ال�سامية؛ اأبدى 

الحتالل اإجراًما متعمًدا 
2ومفرًطا جتاه الطواقم  2

قطع السلطة 
رواتب أسرى غزة.. 
 أول هدايا عباس 

لـ »ترامب« 

العـصيـان 
االقتصادي.. الوسيلة 
األخيرة إلنقاذ غزة 

من االنهيار

2 2

2 2 2 22 2

غزة / حممود عمر:
تقود حركة حما�س حراكًا �سيا�سيًا 
لعقد موؤمتر فل�سطيني يف قطاع غزة 
اأو العا�سمة اللبناني��ة بريوت، مواٍز 

جلل�س��ة املجل���س الوطن��ي ومتزامن 
م��ع موع��د انعق��اده يف 30 اإبري��ل 

يف  اهلل،  رام  يف  اجل��اري 
حماول��ة لإي�س��ال ر�سالة 

الف�سائل: ل يوجد نوايا لإقامة ج�سم مواٍز للمنظمة

  حراك سياسي لمواجهة 
تفرد عباس 

2 2

نائب األمين العام 
للجهاد  اإلسالمي 

يعزي عائلة 
الشهيد الدكتور 
فادي البطش 

الشيـخ عـزام: 
الشهداء يؤكدون

 بدمائهم أن 
 قضيتنـا ال يمكن

 أن تمـوت

ا�ست�سهد متاأثراً 
 بجراحه 

قبل اأ�سبوعني 
أطـر صحفية تنعـى الزميـل أبو 
حسين وتطالب بمحاسبة االحتالل

«»



رأي

منذ اعالن منظمة التحرير الفلس���طينية قبول مبدأ التفاوض حول 
هدف التحرير الكامل, وافتت���اح ذلك البرنامج المرحلي ذي النقاط 
العشر مسلسل التنازالت, حين ترك هامشًا مفتوحًا لتسوية جزئية، 
في مقابل اعت���راف الدول العربية بمنظمة التحرير الفلس���طينية 
كممثل ش���رعي ووحيد للش���عب الفلس���طيني, ودع���وة المنظمة 
بصفته���ا ممثلة للش���عب الفلس���طيني، لحضور م���داوالت األمم 
المتحدة بصفة مراقب, مقابل ذلك شرع السيد محمود عباس رئيس 
السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية بسلسلة 
من التنازالت المؤلمة لصالح االحتالل الصهيوني, ووقع على سلسلة 
من االتفاقيات التي تنتقص من الحقوق الفلسطينية, ورهن القرار 
الفلس���طيني بجهات خارجية, ودخل في دائرة كبيرة من الخالفات 
مع فصائل المقاومة الفلس���طينية ومع موقف الشارع الفلسطيني 
ال���ذي يقدم مالحم بطولية ويخوض مع���ارك متتالية مع االحتالل 
الصهيوني, حيث فجر مؤخ���را انتفاضة القدس المباركة, ومعركة 
البوابات البطولية, ومس���يرة العودة الكبرى التي اذهلت العالم كله 
وأحرجت االحتالل الصهيوني بأدائها الس���لمي, وصورتها الرائعة 

التي تدل على عظمة العطاء والتضحيات.
في ظل هذا الواقع الفلس���طيني الذي نعيش���ه, وظهور ما تسمى 
بصفق���ة الق���رن, واألزم���ة الخانقة الت���ي أدخلتنا فيها الس���لطة 
الفلس���طينية من خالل رفضها لتطبيق اتفاق المصالحة الذي تم 
التوقيع عليه في القاه���رة, وفرض مزيد من العقوبات االقتصادية 
عل���ى قطاع غزة بعدم صرف رواتب الموظفين, وعودة أزمة الكهرباء 
بش���كل أسوأ, وأزمة الدواء والمس���تلزمات الطبية, واألزمات المالية 
المتالحقة, والتلويح بإعالن غزة »إقليمًا متمردًا«, دعا رئيس السلطة 
الفلس���طينية محمود عباس لعقد المجلس الوطني الفلس���طيني 
تحت حراب االحتالل دون توافق فلس���طيني وبتش���كيلته الحالية 
دون إدخ���ال أية تعديالت علي���ه, بخالف إعالن القاه���رة 2005م 
واتفاق المصالحة الفلسطينية 2011م وقرارات اللجنة التحضيرية 
في بيروت 2017م, فرئيس الس���لطة الفلسطينية يتعمد تلفيق 
التمثيل النيابي للشعب الفلس���طيني كي يكرس سلطته ويعزز 
قراراته السياس���ة, ولن يكون ذلك متاحا إال بإبعاد ممثلي الشعب 
الحقيقيين والشخصيات الوطنية التي ترفض التفريط في حقوق 
الش���عب الفلسطيني, ومن ش���أن ذلك ان يؤدي إلى نتائج عديدة 
لن تكون في صالح شعبنا وقضيتنا حيث سيؤدي انعقاد المجلس 

لتعقيد االمور.  
أوال: س���يعزز االنقسام الفلس���طيني بش���كل اكبر ويؤدى لتفاقم 

األزمات المعيشية والحياتية للفلسطينيين في غزة.  
ثانيا: سيؤدي إلى تش���تت الجهد الفلسطيني وعدم التوافق على 

برنامج وطني مشترك يخدم قضيتنا وشعبنا.  
ثالث���ا: يخلق حالة صراع داخل المجلس الوطني بانس���حاب بعض 
الفصائل الرئيس���ية كالجبهة الش���عبية الت���ي ترفض تكريس 
االنقس���ام وإقص���اء فصائل رئيس���ية من التمثيل ف���ي المجلس 

كحماس والجهاد اإلسالمي.
رابعا: رس���ميا يضع���ف التعام���ل العربي واإلقليمي م���ع القضية 
الفلس���طينية ويؤدي إلى تراجع مكانتها من قضية مركزية لألمة 
العربية واإلس���المية إلى قضية هامش���ية غير جدي���رة باالهتمام 

والدعم والمساندة.  
خامسا: يؤدي هذا إلى تراجع إعالمي وجماهيري قد يؤثر سلبا على 
التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب 

الفلسطيني ونصرته وقت األزمات والتخلي عن الواجبات تجاهه. 
سادس���ا: ان هذا يعط���ي فرصة لالحت���الل الصهيون���ي واإلدارة 
األمريكي���ة لتمرير مخط���ط الحل النهائي باللع���ب على التناقض 
الفلس���طيني الداخلي واس���تغالل هذه الحالة النتزاع تنازالت على 

حساب فلسطين وقضيتها.
رئيس الس���لطة الفلس���طينية يقطع كل أطواق النجاة بينه وبين 
فصائ���ل المقاوم���ة الفلس���طينية, وال يس���تمع إال لمحيط���ه من 
المستش���ارين األمنيين والساس���ة المأجورين, والذين يس���تقون 
معلوماتهم من جهة االحتالل ويق���درون المواقف برؤية االحتالل 
وليس برؤية وطنية, وهذا ال يعفي أبدا رئيس السلطة الفلسطينية 
م���ن الحالة المزرية التي وصل إليها ش���عبنا الفلس���طيني بفضل 
سياسة السلطة الخرقاء, والتي تنم عن جهل كبير بكيفية مجابهة 
االحتالل الصهيوني والتصدي لسياساته ومخططاته, فاالحتالل لن 
يمنح شعبنا  أيًا من حقوقه المشروعة مجانا, إنما تنتزع منه الحقوق 
انتزاعا, ولو بقيت الس���لطة متمترس���ة في دائرة الس���الم عشرات 
الس���نين لن تحقق أي انج���از لصالح الفلس���طينيين, فال تخدعوا 
أنفس���كم, وكونوا على قدر المسؤولية بتحملكم األمانة, فالشعب 
ال يستحق منكم ذلك, وغزة التي تخنقونها فضائلها عليكم كبيرة 
وانتم تعرفونها جيدا, راجعوا أنفسكم جيدا قبل ان تشرعوا بعقد 
المجلس بهذا الشكل المهين, ألن هذا سيكون له انعكاس سلبي 
على العالقة بينكم وبين فصائل المقاومة الفلسطينية وقد يؤدي 

لمزيد من الشقاق والخالف بينكما.        

انعقاد أم تعقيد؟!
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تش���كل الدعوة النعقاد المجلس الوطني خطوة اخرى في النهج 
الفلس���طيني الرسمي باالستفراد بمؤسس���ات منظمة التحرير 
الفلسطينية بالذهاب لتجديد االطر المنبثقة عنها دون اجماع 
وطن���ي فاالجتماع الذي س���يعقد االثنين الق���ادم يمثل ضربة 
اخرى الية جهود النهاء حالة االس���تعصاء الفلسطيني الداخلي 
ما يكرس االنقس���ام ويضع حدا للمصالحة، كما تتجاهل الدعوة 
بشكل جلي قوى مؤثرة في س���احة العمل الوطني الفلسطيني 
ذات وزن كبير مثل الجهاد االسالمي وحماس فيما تأتي مقاطعة 
الجبهة الش���عبية الجتماع المجلس الوطني لتضع تس���اؤالت 

جديدة حول جدوى االجتماع ونتائجه.
انعقاد الوطني مع تجاهل التفاهمات الس���ابقة للمصالحة التي 
نصت على اعادة بناء منظمة التحرير وتجديد مؤسس���اتها بما 
يضمن فعاليتها وتمثيلها للكل الفلسطيني وعدم الدعوة الى 
انعقاد اللجن���ة التحضيرية التي تمهد لوض���ع االليات الالزمة 
لتطبيق هذه التفاهمات يعد تجاوزا لها وافشاال الي بصيص امل 
في العودة الى مسار المصالحة وما يؤكد على ذلك اعالن السيد 
عزام االحمد ان اعادة غزة  لس���يطرة الس���لطة على غزة وتمكين 
الحكومة فيها شرط يسبق مشاركة حماس في المجلس الوطني 
ما يعن���ي انه في االص���ل ال توجد دعوات لكي تش���ارك القوى 
غير الممثلة ف���ي منظمة التحرير في االجتماع والتوجه المنفرد 

للهيمنة على المنظمة واالطر المتفرعة عنها.
غني عن الق���ول ان انعقاد الوطني بش���كله المقرر دون حماس 

والجهاد س���يعكس ضعفا في الموقف الفلس���طيني الرسمي 
اال ان مقاطعة الجبهة الش���عبية ورفضها المش���اركة فيه رغم 
تمثيلها في الوطني ومؤسساته منذ انطالقتها عام 1967 يعبر 
عن حالة العجز والترهل التي تمر بها المنظمة ويضع المزيد من 
الش���كوك في قدرتها على تمثيل الكل الفلسطيني واالنطالق 

نحو مواجهة التحديات الماثلة امام الشعب الفلسطيني. 
ايض���ا انعقاد الوطن���ي في رام الله يتجاه���ل حقيقة ان نصف 
الش���عب الفلسطيني يعيش في الشتات وال يمكن باي حال ان 
ينجز تمثيلهم في الوطني في ظل انعقاده في رام الله ما يضع 
شكوكا حول تمثيله للكل الفلسطيني ومدى صدقية االختيارات 
التي تتم لممثلين من الخارج وفق القرب من المواقف السياسية 
للس���لطة الفلس���طينية وقد عبر بيان لش���خصيات من الخارج 
والداخ���ل عن ذلك بوضوح، فاالصرار عل���ى عقد الوطني في ظل 
ه���ذا القصور يعني ان ما يصدر عن المجلس لن يعكس التنوع 
في تمثيل الشعب الفلسطيني وبالتالي تصبح قراراته غير ذات 

صلة بواقع الشعب الفلسطيني.
واض���ح ان الوطني المنعقد في رام الل���ه االثنين القادم في ظل 
كل الحقائ���ق الس���ابقة فصل وف���ق مقاييس تريده���ا قيادة 
الس���لطة وهي قيادة المنظمة بترفيع اعض���اء جدد في اللجنة 
التنفيذي���ة والمجلس المركزي وعضوي���ة المجلس الوطني بما 
يضمن استبعاد الشخصيات التي تقدمت في السن او تتناقض 
مع المواقف السياس���ية للس���لطة وهو ما يؤكده ما يتسرب عن 

اس���تبعاد اس���ماء وطنية مس���يحية على غرار االب حنا عطاالله 
واس���تبدالها باخرى قريبة من البطريرك ثيوفلوس المتورط في 
بيع وتأجير اراضي الكنيسة االرثوذكسية لجمعيات استيطانية، 
والس���ؤال الذي يطرح: كيف يتم اختيار ممثلي الشتات الذين 
يش���كلون نصف اعضاء المجلس وما هي االسس التي يعتمد 
عليها في ذلك ورغم وجود لوائح خاصة بذلك فإن السؤال الذي 

يطرح نفسه هل تم تفعيل هذه اللوائح؟.
من الواضح ان االصرار على انعقاد الوطني وضرب عرض الحائط 
بكل المواقف االخرى المطالبة بالتأجيل والبدء في حوار مس���بق 
يضمن مش���اركة الكل الفلسطيني فيه لن يترتب عليه مواقف 
جادة في مواجهة التحديات ومخرجه الوحيد هو ادخال اس���ماء 
جديدة في هياكل المنظمة دون تمثيل للقوى االخرى االساسية 
الفاعل���ة ف���ي العمل الوطني الفلس���طيني، وس���يكون مخرجه 
السياس���ي مماثال لمخرجات المركزي الذي قدم توصيات للجنة 
التنفيذي���ة وهي في حده���ا االدني لم تنفذ فلم يتم س���حب 
االعتراف او تعليق االعتراف بالكيان االسرائيلي كما لم نشهد 
حراكا في المؤسس���ات الدولية ضد دولة االحتالل، ومن هنا فإن 
انعقاد المجلس الوطني في دروته الطارئة سيكون شكليا دون 
مضمون حقيقي وسيس���اهم في تعزيز االنقس���ام وغلق آفاق 
المصالحة وادخال الش���عب الفلس���طيني ال���ى متاهة جديدة 
تضعف قدرته على التصدي الحقيقي للتحديات السياس���ية 

الماثلة امامه.

استفراد وإضعاف

انعقاد الوطني دون إجماع يؤزم المشهد الداخلي
 والقدرة على مواجهة التحديات السياسية

التحليل ال�سيا�سي - عامر خليل:
مت�سي قيادة منظمة التحرير الفل�سطينية يف ترتيباتها لعقد اجتماع 
املجل���س الوطن��ي الفل�سطين��ي دون ادن��ى تواف��ق او ت�س��اور او اعتب��ار 
للمعطيات الداخلية واخلارجية التي ميكن ان توؤثر على قدرة املجل�س 
يف اتخ��اذ املواق��ف املطلوب��ة ملواجه��ة التحدي��ات الت��ي يق��ف امامها 
ال�سع��ب الفل�سطيني وعل��ى راأ�سها االنق�سام وتع��ر امل�ساحلة وعمليات 

اال�ستيطان الوا�سعة والق�سم املت�ساعد للأر�س وامل�س بامل�سجد االق�سى 
واملخط��ط االمريكي اال�سرائيلي لت�سفي��ة الق�سية الفل�سطينية فيما 
يع��رف ب� »�سفقة القرن« فمن يبحث عن متتني اجلبهة الداخلية ل�سد 
ال�سغ��وط  والوق��وف يف وجه التحديات علي��ه ان يعمل على ا�ستجماع 
الكل الفل�سطيني للوقوف �سدها واف�سالها واملبادرة اىل خطوات اخرى 

تعك�س وحدة املوقف الفل�سطيني.

أريحا / االستقالل:
ندد رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين عيس���ى قراقع بالسياس���ة االسرائيلية 
المتصاعدة والمستمرة تجاه أهالي مدينة القدس المحتلة، وخاصة االطفال والنساء من 
خالل عمليات االعتقال المتزايدة ال سيما في صفوف االطفال المقدسيين وتعريضهم 

للمعاملة القاسية والمهينة.
وق���ال قراقع إن 300 حال���ة من األطفال فرضت عليهم إقام���ات منزلية في القدس منذ 
تشرين أول عام 2015، وال زال ما يقارب 20 حالة تحت اإلقامة حتى اآلن، ومعظم األطفال 
جرى اعتقالهم بعد إنهاء فترة اإلقامة المنزلية عليهم، والتي تراوحت بين 6شهور وعام.

جاء ذلك بعد لقائه في مدينة أريحا، عدًدا من األطفال المقدسيين الذين فرضت عليهم 
إقامات منزلية في القدس، واعتقلوا بعد ذلك في س���جون االحتالل، وذلك بحضور نائب 

محافظ أريحا أبو حسن الرجوب ووفد من هيئة األسرى.
وأوض���ح قراقع أن االحتالل حول أهالي األطفال إلى س���جانين على أبنائهم تحت طائلة 
شروط تمنع الطفل من مغادرة البيت وحتى الذهاب إلى المدرسة، وفي حال مخالفة ذلك 

تفرض غرامات مالية على عائلة الطفل.
وأشار إلى أن سياسة عزل األطفال تحت أحكام االقامة المنزلية هي عقاب للطفل وأسرته 
ومعاناة ش���ديدة، إضافة إل���ى تدمير حياة الطفل وترك آثار نفس���ية كبيرة عليه وعلى 
مس���تقبله. من جانبهم، تحدث األطفال عن المعاناة القاس���ية النفسية خالل وجودهم 
تحت االقامة المنزلية وحرمانهم من الحركة والعالج واالنتظام بالمدرسة، وعن تعرضهم 
للضرب الش���ديد خالل عمليات االعتقال وإصابتهم بجروح وكدمات بس���بب تعرضهم 

للضرب على يد جنود االحتالل خالل عمليات االعتقال.

قراقع: 300 حالة حبس منزلي
 ألطفــال القــدس منــذ عــام 2015
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وكان���ت اللجن���ة التحضيرية للمجل���س الوطني 
عقدت برئاس���ة رئيس المجلس سليم الزعنون، 
دورة اجتماعات يومي 10-11 كانون الثاني/ يناير 
2017، بمقر الس���فارة الفلس���طينية في بيروت، 
وأعلنت ع���ن عقد مجل���س وطني يض���م القوى 

الفلسطينية كاّفة وفقا إلعالن القاهرة )2005(.
ودعا المجتمعون يومها رئيس الس���لطة محمود 
عب���اس إلى الب���دء فورا بالمش���اورات م���ع القوى 
السياس���ية كاّفة من أجل التوافق على تشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير 

الفلسطينية.
إال أن إع���الن المجلس الوطن���ي عن عقد اجتماعه 
يوم 30 نيس���ان/ أبريل الحالي في مدينة رام الله 
في الضفة الغربية، دون توافق فلس���طيني، عّقد 
الموقف، األمر الذي دفع بالفصائل الفلسطينية 
وعلى رأس���ها الجهاد اإلسالمي وحماس والجبهة 
الش���عبية والجبهة الديمقراطية للمقاطعة، إلى 
جانب عشرات الشخصيات المستقلة والعديد من 

الهيئات الفلسطينية.

م�ؤمتر �إنقاذ وطني
وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، 
حس���ام ب���دران إن هذا المؤتمر ه���و مؤتمر إنقاذ 

وطني جامع، يعبر عن حراك سياسي فلسطيني 
يضم العديد من مكونات الش���عب الفلسطيني 
والفصائ���ل والهيئ���ات الفلس���طينية، راف���ض 
لسياس���ة محمود عباس لعقد جلس���ة المجلس 
الوطني دون توافق وطن���ي في ظل مقاطعة أبرز 

الفصائل الفلسطينية له.
وأوضح ب���دران ل�"االس���تقالل" أن ه���ذا المؤتمر 
س���يعقد في غزة أو بيروت ف���ي 29 إبريل الجاري 
بالتزامن مع لقاء المجلس الوطني المختلف عليه، 
مش���ددًا على أن ه���ذا المؤتمر لي���س بدياًل عن 

المجلس الوطني.
وأضاف: "ال نحاول خلق أجس���ام وهياكل جديدة 
بديل���ة عن منظمة التحرير ومؤسس���اتها، فنحن 
موقفنا واضح بهذا الخصوص، أن منظمة التحرير 

هي البيت الفلسطيني الذي يضم الجميع".
وبّي���ن بدران أن الهدف من ه���ذا المؤتمر هو دق 
ناقوس خطر عقد المجلس الوطني بهذا الشكل 
االنفصالي االنقس���امي في ظل تفرد حركة فتح 
في القرار الفلس���طيني بشكل يتناقض مع كافة 
االتفاقيات الس���ابقة وخاصة مخالفته لمخرجات 

اجتماع بيروت.
وأكد أن كافة مخرجات جلس���ة المجلس الوطني، 
لن تكون ش���رعية ألنه���ا ال تحظى بإجماع معظم 

الفصائل الفلس���طينية، ولن تك���ون محل قبول 
فلسطيني س���واء بنتائجه اإلدارية باالنتخابات أو 

حتى برنامجه السياسي.
وتابع بدران: "ال يمك���ن ألّي فصيل الهيمنة على 
المؤسس���ات الفلسطينية الرس���مية، وأن ينفرد 
بالقرار الفلس���طيني غي���ر مباٍل ب���رأي جزء كبير 
وأصيل من الشعب الفلسطيني، ويتجاهل أطرافًا 

فاعلة ومؤثرة في المجتمع الفلسطيني".
واعتب���ر القيادي ف���ي حماس أن عق���د المجلس 
الوطن���ي يحم���ل خط���ورة كبيرة عل���ى القضية 
الفلس���طينية ويمهد الطريق أمام صفقة القرن 
للتنفيذ على أرض الواقع، مش���يرًا إلى أن استمرار 
انقس���ام المؤسس���ات الوطنية يزيد من ضعف 

الموقف الفلسطيني أمام العالم.

�أم�ر معقدة
من ناحيتها، أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في 
فلسطين، أنها لم تتخذ قرارًا بعد بشأن المشاركة 
باالجتماع���ات التي دعت لها حركة حماس مؤخرًا 
وعقد مؤتم���ر وطني بالتزامن مع انعقاد المجلس 

الوطني الفلسطيني.
وقال عضو المكتب السياسي للجهاد اإلسالمي، 
ناف���ذ عزام في تصريحات صحفي���ة: "إن موضوع 

مش���اركتنا ف���ي مؤتمر وطني م���ع حركة حماس 
يحتاج إلى دراس���ة"، الفتًا إل���ى أن حركته تحاول 

ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي.
وأض���اف ع���زام " لألس���ف األم���ور اآلن مليئ���ة 
بالتعقيدات ونحن ندرس األمر من كافة جوانبه".

وعن محاولة تشكيل حماس حكومة في غزة، اعتبر 
هذا األمر بأنه شائك، ويحتاج إلى دراسة معمقة 

وال يمكن البت به اآلن.

�ل�شعبية ترف�ض
من ناحيته، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة 
الش���عبية لتحرير فلس���طين، رب���اح مهنا، رفض 
جبهته المش���اركة في أي مؤتمر أو اجتماع يقدم 

نفسه أنه بديل عن أي مؤسسة وطنية رسمية.
وقال مهنا ل�"االس���تقالل": "إن الجبهة لن تشارك 
في أي محاوالت خل���ق بدائل عن منظمة التحرير 

الفلسطينية، وستعمل على إحباطها".
وأوض���ح أن رفض جبهته المش���اركة في اجتماع 
المجلس الوطني، ال يعني أنها تقبل المش���اركة 
في أي جس���م م���واٍز، مضيف���ًا: "نري���د اجتماعًا 
وحدويًا فلس���طينيًا، وال نريد أن يصبح االنقسام 

انقسامين".
وبّين مهنا أن الجبهة الشعبية ستواصل ممارسة 

الضغ���وط على الرئي���س عباس م���ن أجل وقف 
إجراءات���ه العقابي���ة ضد قطاع غزة، وس���تواصل 
محاوالته���ا تأجيل انعقاد المجلس الوطني حتى 
حل كافة المعيق���ات والعراقيل التي تقف أمام 
تنظيم اجتماع مجلس وطني وحدوي بمش���اركة 

الكل الفلسطيني.
ولف���ت عض���و المكتب السياس���ي ف���ي الجبهة 
الش���عبية النظر إلى حاجة الشعب الفلسطيني 
الش���ديدة للوحدة الوطني���ة، خاصة في ظل هذه 
الظروف السياسية الراهنة التي يتخللها مخاطر 
أمريكية وإسرائيلية كبيرة على مستقبل شعبنا 

وحقوقه وقضيته العادلة.
ويعد "المجل���س الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ 
وتأس���س عام 1948، ويضم ممثلين عن الشعب 
الفلس���طيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين 
ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء 
حركتي حماس والجهاد اإلسالمي وفصائل أخرى.

وكان أكث���ر م���ن 100 عضو من أعض���اء المجلس 
الوطني طالبوا في رسالة وجهوها لرئيس المجلس 
عبر الفاكس واإليميل األحد الماضي، بتأجيل عقد 
المجلس ف���ي دورته الثالثة والعش���رين المزمع 
عقدها في 30 أبريل الجاري بمدينة رام الله وسط 

الضفة الغربية.

الفصائل: ال يوجد نوايا إلقامة جسم مواٍز للمنظمة

 حراك سياسي لمواجهة تفرد عباس 
غزة / حمم�د عمر:

تق�د حركة حما�ض حر�كًا �شيا�شيًا لعقد م�ؤمتر 
فل�شطيني يف قطاع غزة �أو �لعا�شمة �للبنانية 

بريوت، م��ٍز جلل�شة �ملجل�ض �ل�طني ومتز�من مع 
م�عد �نعقاده يف 30 �إبريل �جلاري يف ر�م �هلل، 
يف حماولة لإي�شال ر�شالة ر�ف�شة لعقد �ملجل�ض 
�ل�طني دون ت��فق فل�شطيني على خالف ما مت 

�لتفاق عليه يف �جتماع بريوت يف يناير 2017. 
وعلى ما يبدو، فاإن حركة حما�ض مل حت�شل حتى 

هذه �للحظة على تاأييد ف�شائلي لعقد �مل�ؤمتر 
�مل��زي جلل�شة �ملجل�ض �ل�طني، يف ظل خماوف من 
تعميق �لنق�شام �أو خلق �أج�شام فل�شطينية بديلة 

عن �مل�ؤ�ش�شات �لفل�شطينية �لر�شمية.

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد االس���المي في فلس���طين 
الشيخ نافذ عزام، أن هناك جيوشا 
الطائرات والمدافع  عربية  تمتلك 
والدبابات، لكن كل ذلك ال يساوي 
أحذية الش���هداء،  الذين يرتقون 

ذودا عن أرض فلسطين المباركة.
جاء ذلك خالل حفل تأبين لشهداء 
نظمته  األربعة،  والتجهيز  اإلعداد 
حركة الجهاد اإلس���المي، وذراعها 
مساء  القدس،  س���رايا  العسكرية 
االثنين الماضي، في محافظة رفح.

وش���ارك اآلالف م���ن المواطني���ن 
في حف���ل تأبين الش���هداء أمجد 
هشام  الحمايدة،  عائد  القطروس، 
عبد العال، وهاش���م كالب والذين 

ارتقوا مطلع األسبوع الماضي شرقي رفح.
وق���ال الش���يخ ع���زام: " إن دماء الش���هداء ه���ي دفعة 
للمقاومة من أجل االستمرار في طريق الدفاع عن القدس 

وفلسطين".
وأضاف " ش���عبنا لم يكل من تقدي���م التضحيات، وأداء 
الواجب، والجوع والحصار الذي يعيشه ال يمكن أن يقهر 

أرواح أبنائه أو يكسر إرادتهم".
ونوه إلى أن الش���هداء يؤكدون بدمائه���م  أن القضية 
ال يمك���ن أن تموت، أو يخبو صوتها. وتابع الش���يخ عزام: 
"فلس���طين آية من الكت���اب، وبذلك فه���ي ال يمكن أن 

تموت، وهي مح���ور هذا التاريخ، ومنارة الحضارة العربية 
واإلسالمية".

وتساءل الشيخ عزام باس���تهجان: »ما الذي يجري حتى 
كدنا ننسى قيم العروية بل وقيم اإلنسانية حين تقوم 
دولة عربية بقصف دولة عربية أخرى وتقتل العش���رات 

في فرح عائلي؟!«.
وأش���ار إلى أن الش���هداء حاولوا أن يقولوا لنا بأن معنى 
الحي���اة الذي زرعه القرآن في قلوبنا م���ازال قائما، وما زال 
ماثال، وال يمكن أن يكتسب الحياة والحيوية إال إن قدمنا 

الدماء والتضحيات.

ووجه الش���يخ عزام عدة رسائل 
خ���الل كلمت���ه، أوله���ا أن دماء 
ش���هداء اإلعداد ه���ي عهد بين 
بالحفاظ  والمنتظرين  السابقين 
عليه���ا، والحفاظ عل���ى الثوابت 
حتى يأذن الله بنصره وتمكينه.

وثان���ي ه���ذه الرس���ائل - وفقا 
للش���يخ عزام - أن مسيرة العودة 
هي رسالة للعالم كله بأن شعبنا 
يأب���ى الخض���وع واالستس���الم، 
مش���ددا على أهمية أن تستمر 
فعالياته���ا، وأن نحاف���ظ عل���ى 

سلميتها.
الشيخ  وجهها  الثالثة  والرسالة 
عزام للسلطة الفلسطينية، وجاء 
فيه���ا أنه ال يجوز أب���دا التالعب 
بأرزاق الناس، واستخدام سياسة 

تأخير أو إلغاء الرواتب في أتون الخالفات السياسية.
وفيما يتعلق ب���دورة المجلس الوطن���ي المنوي عقدها 
نهاية الشهر الجاري، طالب الشيخ عزام، الرئيس محمود 
عب���اس بتأجيل انعقاد هذه الدورة حت���ى ال تزيد األمور 

تعقيدًا.
ونبه إلى أن حركة الجهاد االس���المي ال تسعى لتأسيس 
كيان سياس���ي بديل عن منظمة التحري���ر، مبينا أنهم 
س���يواصلون كل المس���اعي م���ن أج���ل ترمي���م بيتنا 

الفلسطيني الداخلي، وتعزيز قيمه لتحقيق التوافق.

الشيــخ عــزام: الشهــداء يؤكــدون
 بدمائهم أن قضيتنـا ال يمكن أن تمــوت

غزة/ االستقالل:
أجرى نائب األمين لحركة الجهاد االس���المي في فلسطين زياد النخالة 
اتص���اال هاتفيا بعائلة الش���هيد العالم فادي البط���ش، وقدم التعازي 
لوالد الشهيد معبرا عن اعتزاز الحركة بسيرة الشهيد ومكانته العلمية 
والتزامه الديني والوطني . داعيا الله تعالى أن يجعل مس���يرة الشهيد 

في ميزان حسناته وأن تكون نهجا لكل األجيال. 
وأكد نائب األمين العام أن الشهداء يبعثون في األمة حياة وإصرارا على 

االستمرار في الدفاع عن االرض والثوابت . 
وش���دد النخالة على أن مس���يرة الجهاد لن تتوقف بل ستزداد قوة 

وصالبة . 
بدوره عبر والد الش���هيد فادي البطش عن تقديره الكبير لحركة الجهاد 
االس���المي ومواقفها ودورها ، ووجه الشكر لقيادة الحركة وعلى رأسها 
األمين العام الدكتور رمضان شّلح وكافة قيادات وكوادر الحركة على ما 

يقدمونه من أجل االسالم وفلسطين.

نائب األمين العام للجهاد  
اإلسالمي يعزي عائلة الشهيد 

الدكتور فادي البطش 
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ولحقت سياسة هدم المنازل المستمرة من قبل االحتالل، 
بمنزل والد األس���ير أحمد القمبع في حي البس���اتين في 
مدينة جنين، ال���ذي هدم فجر الثالثاء الماضي، وأدى إلى 
وقوع اش���تباكات ومواجهات عنيفة، بين قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي والمواطنين الذين عبروا عن رفضهم لهدم 

المنزل.
وجاء قرار الهدم بعد اعتقال سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
ألحمد القمب���ع واتهامه بقيادة المركب���ة التي نفذ فيها 
الش���هيد أحمد جرار عملية "حفات جلعاد" قبل أش���هر، 
وقتل خالله���ا حاخامًا قرب مدينة نابلس، وعلى الرغم من 
تسلم عائلته قرار الهدم قبل ثالثة شهور، متضمنًا فرصة 
لالس���تئناف إال أن العائلة اس���تنفذتها ثالث مرات دون 

جدوى من التراجع عن القرار. 
وسبق هدم منزل القمبع، هدم ثالثة منازل لعائلة وأقرباء 
الشهيد أحمد نصر جرار في وادي  برقين، ووفقا لمنظمة 
"بتسيلم" الحقوقية اإلسرائيلية فقد تم هدم أكثر من 40 
منزال في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ أكتوبر من 

عام 2015 .
واعتبرت الفصائل الفلسطينية، أّن سياسة هدم المنازل 
هي سياسة تعسفية وعقاب جماعي، ومواصلتها من قبل 
االحتالل اإلسرائيلي لم ولن تمنحه األمان، بل ستزيد من 
إصرار المقاومة الفلسطينية على مواصلة عملياتها ضده 

حتى يعترف بالحقوق الفلسطينية.

وأكدت الفصائل، أّن سياسة الهدم هذه إنما يستهدف 
االحتالل اإلسرائيلي فيها الوجود الفلسطيني برّمته، كما 
أّنها محاولة فاش���لة لضرب الحاضنة الش���عبية للمقاومة 
ورفع الروح المعنوية لدى جنود االحتالل الذين فشلوا في 
الحد من عمليات المقاومة، كما أنها محاولة للتغطية على 
عجز قوات االحتالل في مواجهة العمليات التي تقوم بها 

فصائل المقاومة الفلسطينية.

جرمية عدوانية
حرك���ة الجهاد اإلس���المي اعتبرت هدم ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي منزل األس���ير أحمد القنبع "جريمة عدوانية"، 
أقدمت عليه���ا بعد اقتحام مدينة جني���ن، بقوات كبيرة 
وآلي���ات عس���كرية عاثت ف���ي المدينة إرهاب���ًا وتدميراً؛ 
الستفزاز المواطنين الذين خرجوا للتصدي لها ومواجهة 

جنود االحتالل المدججين بالسالح. 
وأدانت الحركة في بيان لها بش���دة سياسة هدم البيوت 
وتدميرها، مؤكدة أن "هذه السياس���ة ل���ن تفلح أبدًا في 
كس���ر روح الصمود ولن تمنع أبطال ش���عبنا من استمرار 
المقاومة والجهاد دفاعًا عن أنفسهم ودفاعًا عن أرضهم 

ومقدساتهم". 

�صيا�صة عن�صرية
عضو المكتب السياس���ي للجبهة الش���عبية د. مريم أبو 

دقة، اعتبرت أن سياس���ية هدم المنازل بالضفة الغربية 
المحتلة من قبل االحتالل اإلس���رائيلي، سياسة عنصرية 
وإجرامًا المحدودًا يمارسه العدو الصهيوني بحق الشعب 
الفلس���طيني، الفتة إلى االحتالل اإلس���رائيلي واهم ببث 
الرهب والخوف في قلوب من يقاوم، أو ومن يدعم ويساند 

المقاومة بالقول والفعل. 
ورأت أبو دقة في حديثها ل�"االس���تقالل" أن ما يجري من 
هدم للمنازل وانته���اكات متعددة يمارس���ها االحتالل 
اإلس���رائيلي على حقوق الشعب الفلس���طيني، هو تعد 
صارخ على القوانين والشرائع الدولية التي كفلت للشعوب 

المحتلة الحماية و النضال من أجل نيل حريتها. 
وأكدت أن االحتالل اإلس���رائيلي يصع���د من خطواته 
وإجراءات���ه غير القانونية وال���ال أخالقية، التي تتنافى 
مع كاف���ة األعراف والقيم اإلنس���انية، مس���تفيدا من 
الصمت والنفاق الدولي وسياس���ة البلطجة االمريكية، 
التي تس���عى لش���طب القدس وحق العودة، ومواصلة 
التعدي على الحقوق الفلس���طينية بما يخدم االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأش���ارت إلى أن االنقسام الفلس���طيني المستمر وعدم 
تحقي���ق الوحدة الوطنية في ظ���ل المؤامرات التي تحاك 
للقضاء عل���ى القضية الفلس���طينية، وتفتيت المنطقة 
العربية للسيطرة عليها وعلى مواردها، شكل عوامل قوية 
ودوافع كي يتمادى االحتالل اإلس���رائيلي في سياسياته 

العنصرية ضد الشعب الفلسطيني . 
وطالب���ت عض���و المكت���ب السياس���ي جمي���ع األطراف 
الفلسطينية بإنهاء االنقسام وتوحيد الصف؛ لوضع خطة 
استراتيجية وطنية لمقاومة االحتالل اإلسرائيلي، وكذلك 
التوجه لمحكمة الجناي���ات لمحاكمته على جرائمه بحق 

اإلنسانية والتعدي على القوانين الدولية.

مزيد من التحدي
بدوره، أكد عضو المكتب السياس���ي ف���ي حركة حماس، 
مسؤول ملف الش���هداء واألسرى فيها موسى دودين، أن 
هدم قوات االحتالل منزل األس���ير البطل القمبع، "لن يزيد 

شعبنا إال مزيدًا من التحدي والمقاومة لهذا المحتل" . 
وقال دودين في تصريح له: " إن سياس���ات االحتالل في 
العقاب الجماعي بحق شعبنا لن تمنحه األمان، بل ستزيد 
من إصرار ش���عبنا عل���ى مواصلة المقاوم���ة حتى يندحر 

االحتالل عن كامل أرضنا"  .
ودعا القيادي في حماس أبناء الشعب الفلسطيني لمزيد 
من التكاثف والتعاضد والمس���اعدة في بناء المنازل التي 
يهدمها االحتالل، حتى تصل رسالة واضحة للمحتل بأن 

شعبنا يقف صفا واحدا خلف المقاومة.
كما دع���ا المقاومين إلى االس���تمرار في نه���ج المقاومة 
والصم���ود، مؤكدًا أنها الطريقة الوحيدة التي تكبح جماح 

االحتالل عن شعبنا األعزل.

ورقة ضغط إسرائيلية

فصائل: هدم المنازل جريمة ستزيد االحتضان الشعبي للمقاومة
غزة / �صماح املبحوح:

يوا�صل الحتالل الإ�صرائيلي 
�صيا�صية هدم املنازل التع�صفية يف 
مدينتي ال�صفة الغربية والقد�س 

املحتلتني، لذوي الفل�صطينيني 
املتهمني بتنفيذ اأو التخطيط اأو 
امل�صاعدة يف عمليات �صد اأهداف 

اإ�صرائيلية،  يف حماولة منه لردعهم 
ومعاقبة ذويهم، الأمر الذي يعترب 
عقابًا جماعيًا يوؤثر على العائالت 

التي ت�صبح بال ماأوى.
و�صكلت �صيا�صة هدم منازل 

الفل�صطينيني يف مدن ال�صفة الغربية 
والقد�س، اأداة ذات اأهمية كبرية 

ا�صتخدمتها احلكومات الإ�صرائيلية 
منذ وقت بعيد حتت غطاء قانوين، 

بدافع اأن هذا الإجراء من �صاأنه ردع 
الذين ينوون تنفيذ هجمات �صد 

اإ�صرائيل. 

دولة فل�صطني 
ال�صلطة الق�صائية  

املجل�س الأعلى للق�صاء ال�صرعي 
حمكمة بني �صهيال  ال�صرعية البتدائية 

إعالن وراثة  صادر عن محكمة 
بني سهيال الشرعية 

تقدم لمحكمة  بني سهيال  مضبطة موقعة من مختار عائلة فياض 
الق���رارة مؤرخة في 2018/4/22م تتضمن أن  مس���عودة س���ليمان 
مصطفى فياض من خان يونس وس���كان بني سهيال  توفيت الى 
رحمته تعال���ى بتاريخ 1969م وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي 
ف���ي أوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفى قبلها صالح حمدان 
فياض المش���هور صالح حم���دان فياض الحولي وه���م عبد العزيز 
ومعزوزة فقط وال وارث للمتوفاة المذكورة سوى من ذكر  وليس لها 
وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة 
فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة بني س���هيال  الشرعية خالل 
خمسة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وحرر في 6 شعبان 

لسنة 1439ه وفق 2018/4/22 م 

قا�صي حمكمة  بني �صهيال  ال�صرعية 
زياد عبد احلميد اأبو احلاج 

بيت لحم/ االستقالل:
ش���ن القيادي الفتح���اوي حس���ام خضر أمس 
األربع���اء، هجوًم���ا الذًعا على رئي���س المجلس 
الوطني الفلس���طيني س���ليم الزعنون، ورئيس 
الس���لطة محمود عباس، واصًفا األول ب� »العجوز 

الخرف« والثاني ب� »عبد لتل أبيب«.
وق���ال خض���ر على صفحت���ه في فيس���بوك إن 
»الزعنون س���ليم.. أكبر ش���اهد زور ف���ي تاريخ 
الش���عب المس���كين! عجوز خ���رف يحدثك عن 
النيابة العام���ة في غزه ع���ام 1954؟!؛ لذا ال زال 

يصلح لرئاسة المجلس!«.
وأض���اف: »يصر )الزعن���ون( على البقاء رئيًس���ا 
للمجلس بحجة أن هذه ال���دورة طارئة، وال يجوز 
التغيير فيها ألن األمر يتعلق فيه شخصيا؛ لكن 
عندما يحول له سيده-عبد تل أبيب- )عباس( قراًرا 
بشطب أعضاء وتعيين بدل عنهم يتناسى هذا 

المنافق الخرف األصول والقواعد«.
ويجري الحدي���ث إعالمًيا عن اس���تبعاد رئيس 

المجلس الوطن���ي لعدد من أعضاء المجلس في 
دورته المزمع عقدها في 30 أبريل الجاري، وسط 
إصرار من قيادة فتح على عقدها دون رضى باقي 
الفصائل. ورفضت حماس والجهاد اإلس���المي 
)فصيالن خ���ارج المجلس( والجبهة الش���عبية 
والجبهة الديمقراطية عقد المجلس دون توافق 
وطني، مؤكدات أن الخطوة من ش���أنها تعميق 

االنقسام الداخلي.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت 
خالل اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس في 
7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني برام الله 

آخر الشهر الجاري.
وكان أكث���ر من 100 عضو م���ن أعضاء المجلس 
الوطن���ي طالبوا في رس���الة وجهوه���ا لرئيس 
المجلس عبر الفاك���س واإليميل األحد، بتأجيل 
عق���د المجلس ف���ي دورته الثالثة والعش���رين 
المزمع عقدها ف���ي 30 أبريل الجاري بمدينة رام 

الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

خضر يشن هجومًا الذعًا 
على عباس والزعنون 

االستقالل/وكاالت:
باشرت السلطات األردنية بتنفيذ قرار سابق لها، بسحب  الجنسية 
األردنية والرقم الوطني من أفراد عائالت مسئولين بارزين في السلطة 
ر أن قرار ف���ك االرتباط بين الضفتين  الفلس���طينية وحركة فتح َتقرَّ
يش���ملهم.  وأبلغت مصادر ِفلس���طينّية في رام الله  صحيفة “رأي 
ع قراًرا بإنفاذ  اليوم” بأن وزير الداخلية األسبق سالمة حماد كان قد وقَّ

استبدال األرقام الوطنّية.
ا وثائق   وُعلم بأّن س����لطات الداخلية األردنية تس����حب حالّيً
الرقم الوطن����ي من قياديين بارزين في فلس����طين في إطار 

تنفيذ القرار.
 وُيذكر أّن نحو 30 ش���خصّية قيادّية في هرم السلطة الفلسطينّية 

لديهم جوازات سفر دائمة أردنية مع عائالتهم.
ر أن ُتس���َحب من العائالت أيًضا ويتم اس���تبدال   وهذه الوثائق َتقرَّ

جوازات السفر الدائمة بُأخرى مؤقتة.
 وبين هؤالء الرئيس محمود عباس نفس���ه وولداه وصائب عريقات 

وعزام األحمد وجبريل الرجوب وأحمد قريع.

صحيفة: األردن تسحب 
الجنسية من عائالت 

مسئولين بارزين بالسلطة
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و صرح مس���ؤول شعبة االس���تخبارات األسبق في 
جيش االحتالل اإلس���رائيلي عام���وس يدلين  أن 
شهر مايو المقبل سيكون األخطر منذ حرب األيام 

الستة عام 1967. 
وقال يدلين الذي يش���غل حالي���ا منصب رئيس 
معهد دراس���ات األمن القومي اإلس���رائيلي: " إن 
تصادف مس���يرة العودة المق���ررة منتصف مايو 
على حدود قطاع غزة مع نية اإلدارة األمريكية نقل 
س���فارتها للقدس، ونية واش���نطن حسم مسألة 
االتفاق النووي اإليراني ورغبة طهران في االنتقام 

من تل أبيب، تشكل جميعًا عوامل قلق كبير".

تهديد حقيقي
ناج���ي حبيب المحلل والكاتب السياس���ي رأى أن 
الحراك الش���عبي الفلسطيني المتمثل بمسيرات 
العودة، ومحور المقاومة في بعض الدول العربية، 
يشكل تهديدًا حقيقيًا لالحتالل اإلسرائيلي الذي 
بات يخاف على مس���تقبله، في ظ���ل رهانه على 

األنظمة العربية.
و قال حبيب ل�"االس���تقالل":" مهما رتب االحتالل 
اإلس���رائيلي أوضاع���ه م���ع المس���تويات العليا 
باألنظمة العربية، الذين أصبحوا جزءًا من المشروع 
الصهيوني، إال أن الحراك الش���عبي الفلسطيني  
ومحور المقاومة، تخيف الكيان وتهدد مستقبله".

ورأى أن تصريح المسؤول اإلسرائيلي " يدلين 
" وهو من أعلى مستوى في القيادة السياسة 
اإلسرائيلية، يظهر حجم القلق الذي تعيشه 
األوس���اط السياس���ية اإلس���رائيلية في ظل 
األحداث القادمة في شهر مايو، خاصة ذكرى 
النكب���ة في منتصف الش���هر والمتزامنة مع 

استمرار مسيرات العودة.
ولفت إلى أنه على مدار التاريخ ومنذ القدم، والكيان 
الصهيوني حين كان يدخل بأزمات ومش���اكل مع 
المنطقة، فإن رئيس الوزراء يعطي األوامر لش���ن 
حرب للخروج منها، منوها إلى أنه في الوقت الراهن 
تغيرت المنطقة وانقلبت الموازين، لوجود جبهة 

داخلية تهدد مستقبله، ولها كلمتها في المرحلة 
القادمة.

وتوق���ع أن يق���دم " ترام���ب "عل���ى التفرغ 
للمش���روع الصهويني ومحاولة إيجاد حلول 
إلبعاد الخطر عن " إسرائيل"، المتمثل بالخطر 
اإليراني، وخطر قطاع غزة  بمواصلة مسيرات 

العودة، باستغالل نفوذه في المنطقة.

خوف منطقي
بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب، 
خش����ية االحتالل اإلس����رائيلي من أحداث منتصف 
ش����هر مايو الذي يصادف ذكرى احتالل فلسطين 
والمس����مى بالنكبة، خوف منطقى الستمرار أحداث 
مس����يرات الع����ودة، وتوقع����ات الزدياد اس����تخدام 
أش����كال جديدة من أشكال المواجهة معه.  وأوضح 
حبيب ل�"االستقالل" أنه في ظل استخدام االحتالل 
اإلسرائيلي لكافة أشكال القوة والقمع في مواجهة 
المتظاهري����ن، إال أن م����ا أحرزته مس����يرات العودة 
الكبرى من إنجازات على صعيد الرس����ائل الموجهة 
للعالم، حول تمسك الش����عب بحقوقه وفق قرارات 
الجمعي����ة العامة لألمم المتحدة، و اثبات الش����عب 
الفلس����طيني قدرته على ابداع اش����كال جديدة من 
اشكال المواجهة، باتت تحرج االحتالل اإلسرائيلي، 
وتزيد من الحشد الشعبي.  وبين أن جميع األطراف 
غير معنية بش����ن حرب جدي����دة، إنما تريد تحقيق 
انجاز بأقل الخسائر، و االحتالل اإلسرائيلي ال يضمن 
تحقيق نجاح في حال شن حرب، إنما يفضل استمرار 
عملية اس����تنزافه للقوة البشرية الفلسطينية، وفي 
المقابل الطرف الفلس����طيني معني بتحقيق انجاز 

مستخدما أشكاال جديدة من المواجهة.

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة بني �سهيال ال�سرعية البتدائية

اإعالن وراثة �سادر عن 
حمكمة بني �سهيال ال�سرعية

تقدم لمحكمة بني س���هيال مضبطة موقعة من مختار 
أهالي بني س���هيال مؤرخة في 2018/4/15م  تتضمن 
أن الس���يد بن مصطف���ى بن محمد ابو ش���اب من بني 
س���هيال وس���كانها توفي إلى رحمته تعال���ى  بتاريخ 
1950م  وانحص���ر ارثه الش���رعي واالنتقالي في ابنه 
س���ليمان المتولد له من زوجته خض���ره بنت محمد ابو 
عرار    فقط وال وارث للمتوفي المذكور س���وى من ذكر   
وليس له وصية واجبة أو اختيارية وليس له أوالد كبار 
توفوا حال حياته وترك���وا ورثة فمن له حق االعتراض 
على هذه مراجعة محكمة بني س���هيال  الشرعي خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن  وحرر في 

9/شعبان   /1439ه الموافق 2018/4/25م .

قا�سي حمكمة بني �سهيال ال�سرعية

»15 مايــو«.. يــوم يرعــب »إسرائيــل«!
غزة/ �سماح املبحوح: 

جمل��ة م��ن الأح��داث ال�سيا�سي��ة ال�سائك��ة يحمله��ا �سه��ر مايو 
املقبل، والتي تن��ذر بانفجارها باملنطقة خا�سة يف وجه الكيان 
ال�سهي��وين، الأمر الذي دفع بع�س ق��ادة الحتالل الإ�سرائيلي 

لإط��الق م�سم��ى » ماي��و اخلطري« عل��ى ال�سهر.  وت��رر ال�سحف 
الإ�سرائيلي��ة خم��اوف » اإ�سرائي��ل« م��ن حدوث انفج��ار كبري يف 
املنطق��ة اإىل جمموع��ة اأحداث قد تتخذ منح��ى خطريًا، يهدد 
ال�ستق��رار يف املنطق��ة، عل��ى راأ�سها ق��رار الرئي���س الأمريكي » 

دونال��د ترام��ب« ب�س��اأن نق��ل ال�سف��ارة الأمريكية للقد���س، وما 
�سيلحق��ه م��ن ردود فعل فل�سطيني��ة وعربية غا�سب��ة، واإحياء 
ذك��رى النكب��ة الفل�سطيني��ة، وا�ستم��رار م�سريات الع��ودة التي 

انطلقت يف الثالثني من ال�سهر املا�سي. 

غزة/ االستقالل:
نفت مصادر قيادية في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"  وجود أي 
مفاوضات مع االحتالل حول صفقة تبادل أس���رى، وفقًا لقناة القدس 
الفضائية . وكان مكتب رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو ذكر أن منس���ق المفقودين واألس���رى "يرون بلوم" وطاقمه 

يقلبون كل حجر من أجل اإلفراج عن الجنود األسرى في غزة.
وأوضح مكتب نتنياهو في رده على أنباء نش���رتها صحيفة "إسرائيل 
هي���وم" العبرية عن وج���ود تقدم في مفاوضات صفق���ة التبادل، أن 
الرد لن يكون بالكش���ف عن تفاصيل جهود دول���ة االحتالل الكبيرة 
والمعق���دة التي تبذلها ف���ي هذا الموضوع وذلك خوف���ا من اإلضرار 

بقنوات المفاوضات مع حماس حول هذا الموضوع.

حماس تنفي وجود 
مفاوضات حول صفقة 

تبادل أسرى

ا�شت�شهد مت�أثراً 
بجراحه قبل اأ�شبوعني 

أطر صحفية تنعى الزميل أبو حسين 
وتطالب بمحاسبة االحتالل

غزة/ قاسم األغا:
منذ اندالع تظاهرات »مسيرة العودة« السلمّية؛ شكّلت الحدود 
الشرقية لقطاع غزة مسرًحا جديًدا لجرائم االحتالل، ليس فقط 
تجاه المتظاهرين فقط، إنما تجاه الش���هود األحياء على هذه 

الجرائم، وهم الصحفيون.
وبغي���ة إبعادهم عن مس���رح الجريمة، وثنيه���م عن مواصلة 
مسيرتهم وبث رس���التهم اإلعالمية السامية؛ أبدى االحتالل 
إجراًم���ا متعم���ًدا ومفرًطا تج���اه الطواقم اإلعالمي���ة؛ فكانت 
الحصيل���ة ارتقاء اثني���ن من الزم���الء الصحفيي���ن، وإصابة 
العشرات منهم بالرصاص وقنابل الغاز، منذ اندالع تظاهرات 
»الع���ودة«، ب� 30 مارس المنصرم، ال���ذي يصادف ذكرى »يوم 

األرض«، من كل عام.
وارتقى مس���اء يوم أم���س، فارٌس جديد، من فرس���ان الصورة 
والقل���م، الزميل الصحفي محمد أبو حس���ين، من مخّيم جباليا 
ش���مال قطاع غزة؛ متأثًرا بجروح أصيب بها برصاص االحتالل، 
خالل تغطيته تظاهرات »مس���يرة العودة« شرقي جباليا، قبل 

نحو أسبوعين.
وأصي���ب الزميل »أب���و حس���ين« )26 عاًما( برص���اص قناص 
»إسرائيلي« في 13 إبريل الجاري، خالل تغطيته مسيرة »رفع 
العلم الفلس���طيني وحرق علم االحت���الل«، بالرغم من ارتدائه 

»press».  سترة واقية وخوذة زرقاء اللون مكتوبًا عليهما
وتس���ّببت إصابت���ه »الحرجة« باس���تئصال إح���دى الكليتين 
والطح���ال، وتضرر البنكري���اس والرئتين واألمع���اء الدقيقة 
والغليظة وتلف في بعض خاليا الدماغ؛ ما اس���تدعى تحويله 
للعالج بمجمع فلسطين الطبي برام الله، ومنها إلى مشفى »تل 
هاش���ومير« باألراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إلى أن 

أعلنت الطواقم الطبية عن استشهاده.
وسبق استشهاد »أبو حس���ين«، استشهاد الزميل الصحفي 
ياس���ر مرتجى، خالل تغطيته تظاهرات مس���يرة العودة في 
جمعتها الثانية، ش���رقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة؛ 
نتيجة االس���تهداف المتعّمد من قبل االحتالل للمتظاهرين، 
وخصوًص���ا الطواق���م الصحفي���ة والطبية، فيم���ا بلغ مجمل 
الشهداء منذ بدء التظاهرات 40 شهيًدا، ونحو 5 آالف إصابة.

ا�ستهداف وا�سح 
رئيس التجّمع اإلعالمي الفلسطيني الصحفي توفيق السيد 

س���ليم، اس���تنكر بش���ّدة مواصلة قوات االحت���الل جرائمها 
»المنّظمة« بحق الصحفيين الفلسطينيين، خالل تغطيتهم 
لتظاهرات »العودة« على حدود القطاع الشرقية، والتي أسفرت 
منذ بدء التظاهرات عن استشهاد الزميلين أحمد أبو حسين، 
وياس���ر مرتجى، وإصابة عشرات آخرين بجراح بالرصاص الحي 

المتفّجر، وقنابل الغاز.
وأّكد السّيد س���ليم ل�«االستقالل« أن »االس���تهداف الواضح 
للصحفيي���ن، بالرصاص الحّي المتفجر والمح���ّرم دولًيا، ُيعبر 
عن قرار )إس���رائيلي( ُمسبق للنيل منهم وإجبارهم على عدم 
مواصل���ة تغطية اعتداءات االحتالل بحق أبناء ش���عبنا العزل 

الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر السلمّي«.
وطال���ب بضرورة تش���كيل لجن���ة تحقيق دولّية ف���ي جرائم 
االحتالل المتصاعدة بحق ش���عبنا األعزل، بمن فيهم الطواقم 

اإلعالمية العاملة في الميدان، والموّثقة بالصوت والصورة.

مالحقة الحتالل 
وفيما نع���ت نقاب���ة الصحفيين الفلس���طينيين المصور 
الصحفي أحمد أبو حس���ين؛ جّددت تأكيدها على تكثيف 
جهودها ومس���اعيها لمالحقة قادة االحتالل ومحاسبتهم 
على جرائمهم بحق الصحفيي���ن، خاصة قتلهم المتعمد 

والموثق للصحفيين أحمد أبو حسين وياسر مرتجى.

وفي بي���ان صحفي لها، وصل »االس���تقالل«، حّي���ت النقابة 
الصحفيي���ن كاّف���ة ف���ي ميادين العم���ل ومواق���ع الصدام 
واالحتكاك، عل���ى إصرارهم على مواصل���ة القيام بواجباتهم 
الوطنية والمهنية وكش���ف جرائم االحتالل وتقديمها للرأي 
العام، رغم االثمان الغالية وسيل الدم الذي يدفعونه كل يوم.

ا�ستهداف  متعمد 
ب���دوره، نعى التجمع الصحفي الديمقراطي ش���هيد الحقيقة 
الزميل الصحفي أحمد أبو حس���ين، مجدًدا إدانته الستهداف 
االحتالل المتعمد والمباشر للصحفيين؛ بهدف إخفاء الحقيقة 
ومنع اإلعالم من التغطية وفضح جرائمه المتواصلة بحق أبناء 
شعبنا. كما أدان التجمع في بيان وصل »االستقالل« استخدام 
االحتالل األسلحة المحّرمة دولًيا ضد الصحفيين والمتظاهرين، 
وهي األس���لحة التي أدت إلى تهتك في أجزاء جس���د الزميل 
الشهيد أبو حسين، وجعلت فرص عالجه صعبة وضئيلة. من 
جهتها، اس���تنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني »ببالغ الحزن 
واألس���ى ما أصاب الزمي���ل الصحفي أحمد أبو حس���ين، الذي 
استشهد مساء أمس األربعاء؛ متأثًرا بإصابته البالغة برصاص 
قناصة االحتالل، في مس���يرات العودة الكبرى ش���رق جباليا. 
وقالت الكتلة في بيان لها، وصل »االستقالل«: »تستنكر كتلة 
الصحفي الفلس���طيني الجريمة الصهيونية المتواصلة في 
مس���يرات العودة السلمية بحق الزمالء الصحفيين والتي كان 
آخر ضحاياها الشهيد الصحفي أبو حسين، ومن قبله الشهيد 
الصحفي ياس���ر مرتجى، مروًرا بكل اإلصابات بالرصاص والغاز 
والتي تعمد االحتالل خاللها استهداف الصحفيين بها رغم 
اتباعهم إجراءات السالمة المهنية، وارتدائهم الخوذ والدروع«.

فتح حتقيق 
من جهته، تقّدم اتحاد االذاعات والتلفزيونات االسالمية في 
فلسطين بالتعازي الحارة إلى األسرة الصحفية الفلسطينية، 
وإل���ى إذاع���ة صوت الش���عب في غ���زة العضو ف���ي االتحاد، 

باستشهاد مراسل اإلذاعة الصحفي أبو حسين.
وأّكد االتحاد في بيان وصل »االس���تقالل« استمرار الصحفيين 
الفلسطينيين في التغطية الصحفية، رغم اعتداءات االحتالل 
المتواصلة بحقهم، والتي تهدف لطمس الحقيقة وحجبها عن 

العالم ليمارس جرائمه ضد الشعب الفلسطيني األعزل.



االستقالل/وكاالت:
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(

بيير كرينبول إنه: " قد ال يتم فتح المدارس في بداية العام الجديد؛ بسبب 
عجز التمويل. وأكد أن "هذه أكبر أزمة تمويل نواجهها على اإلطالق".

وأوضح أن المساعدات الغذائية العاجلة لنحو مليون فلسطيني في قطاع 
غزة قد تنفد اعتبارا من شهر يونيو حزيران إذا لم تتمكن الوكالة من جمع 

مبلغ 200 مليون دوالر بعد أن خفضت الواليات المتحدة تمويلها.
وتابع "فإذا لم تعد فجأة متيقنا بشأن حجم المساعدات الغذائية المقدمة 
من األمم المتحدة لمليون ش���خص، يمكنك تص���ور نوع التأثير الذي قد 
يحدثه ذلك"؛ لكن���ه أكد أنه ال يقدم أي تبريرات ألي صلة لذلك باحتمال 
اندالع اضطرابات. وحذر كرينبول من تزايد االضطرابات في غزة فيما يرجع 
جزئيا إلى أن االقتصاد يعاني بالفعل من أس���وأ انهيار بعد حصار تقوده 

إسرائيل منذ نحو عشر سنوات.
يشار إلى أن الواليات المتحدة األميركية قلصت قيمة مساهماتها لألونروا 

بشكل كبير، إذ بلغت 60 مليون$ من 365 تعهدت بمنحها للوكالة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / احمد محمد احمد درويش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802430199( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / مفيد عماد جودت الترك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400202891( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محي الدين محمد محمد السدودي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404753493( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عمر محمد حسن نصار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803388834( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / تسنيم جادالله عبدالدايم ابولبدة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)700268816( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد حمودة ايوب ايوب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802647859( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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ع الوجع 
معروف الطيب

ربَّ ضارٍة نافعة
متى كان العرب سيكتشفون مواطن الضعف في بنيانهم 
الداخلي لوال قدوم التكفيريين و )اندالقهم(  دفعة واحدة 
واقترابهم من السيطرة على بلدان بأكملها، في حين غفلٍة 
من أهلها؟ فالعراق بالكام���ل كادت أن تذهب للمجهول،، 
والغالبي���ة العظم���ى من س���ورية، وأجزاء من لبن���ان.. هذه 
رت غريزة  االندفاعة الخطرة أيقظت ميت الش���عوب وس���عَّ
البقاء وبدأ الدفاع المحموم ع���ن الوجود وتمكن العراقيون 
من اس���تنفار كل قواهم وانتصروا .. على مس���توى سورية 
كان الوض���ع أكث���ر تعقي���دًا وصعوب���ة .. كل العال���م جاء 
ليحارب بصورة أو بأخرى مما فرض على الس���وريين اليقظة 
واالستماتة في تثبيت موضع القدم وإزاحة الوافدين فرفع 
الغزاة الرايات البيضاء وركبوا األتوبيس���ات باتجاه المفرمة 

األخيرة )إدلب(.
الفضل في تسريع عقارب الزمن باتجاه المواجهة الحاسمة 
يعود للسعوديين فوصول الشبان لعجلة القيادة، والذين 
يس���تعر في نفوس���هم حب المغامرة، والذين يتعاملون 
مع مصائر الش���عوب في المنطقة كما يتعاملون مع ألعاب 
الفيديو، وقرار الحرب عندهم ال يعدو كونه نزهة بال حسابات 
أو تقدي���ر موقف، فكانت المغامرة من أجل الس���يطرة على 
الغاز في سورية ، واستقدام مئات آالف من محترفي القتل 
في العالم، واس���تثمروا أموالهم في ترسانة أسلحة من كل 
األصناف وأفرغ المال الذي جمعه السالطين في بيت المال 
منذ هارون الرش���يد.  ولم يضع أحد في حس���ابه أن يصمد 
األسد، وأن تنكسر على هضاب سورية كل الرماح والمعاول، 
وأن يتداعى حلفاؤه لنجدته بالتدريج حتى وصل األمر لكونه 
مس���ألة حياة أو موت وكما أعلن بوتن ف���ي بداية األزمة« لو 
وصل القتال لشوارع الكرملين لن نتوقف عن دعم دمشق« 
..اتسعت رقعة المواجهة وأصبح عض األصابع هو المخرج 
لتحقيق األهداف التي لم تحققها الحروب، وخصوصًا بعد 
فشل الجماعات في االحتفاظ بشبر واحد سيطروا عليه، وفي 
هذا السياق ولعبة المحاور جاءت حملة اإلبادة التي يتعرض 
لها شعب اليمن، حملة تسير ببطء مع عقارب الساعة، مياتم 
وأفراح تقصف وأطفال تتشبث بآبائها وهم ممزقون أشالء.. 
صراخ وعطش وكوليرا، وعالم ال يس���مع وال يرى وال يتكلم. 
بل ويريدنا أن نصدق أنه يفيض عطفًا على أطفال س���ورية 
الذين احترقوا بالكيماوي.  وفي خضم الفوضى سقطت كل 
األقنعة ولم تبق ورقة توت على العورات وظهرت )إسرائيل( 
العبًا أساسيًا لها حلفاؤها الذين ال يخجلون من إعطائها حقا 
في الوجود، وتخليصها م���ن عار العقود الذي طالما حملته 
تاريخًا مليئًا بالمجازر والتش���رد والمآس���ي سببته لشعب 
مظلوم في فلسطين.  جاء المغامرون في الخليج إلزاحة الهم 
عن صدور صهيون بصفقة القرن أو الوطن البديل ظانين أن 
الفلسطيني سقط متاع يمكن أن يركل بالقدم في أي اتجاه 
ويقبل بأن يلقي تضحياته وحصاد جهاده في مس���تنقع 
الخيانة تحت وطأة الجوع.. نعم كل الش���كر ألبطال القصة 
ترامب ونتنياهو وابن سلمان، لقد هيجوا المنطقة وأيقظوا 
الحمية، واش���تد التحدي فإم���ا أن نك���ون أو يكونوا ال حل 
وسطًا، وساعدوا المترددين والمنسيين والفقراء على حسم 
خياراتهم واتخاذ قراراتهم مع أو ضد المقاومة.. ال يساورني 
أدنى ش���ك أننا على أعتاب مرحلة جديدة فيها نحن أكثر 
ثقة وشعورًا بالقوة والقدرة على االنتصار، طلقنا فيها عجزنا 
وخوفنا من الظالم والمجهول واالس���تعمار، فماذا بعد قطع 
الرؤوس وصفوف اإلعدام واس���تخدام أعتى األسلحة.. نحن 
اليوم بخير نستطيع إسقاط طائراتهم، وحرف صواريخهم 
عن مساراتها بل وتدميرها بعد انطالقها بلحظات وخرجنا 
أمام قناصتهم ننتخب الرصاص ونتسابق على الشهادة.. 
لم يبق أمامنا سوى خطوة وأن نقفز جاثمين على صدورهم 

ونفرغ غضب السنين في عيونهم.  

غزة / االستقالل:
أكد القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين 
الدكتور جميل عليان، أن مسيرة العودة كانت نتيجة 
لق���اءات مكثفة على مدار ش���هور عديدة بين جميع 
أطياف ش���عبنا، وكانت الخالص���ة أنها خطوة دينية 

ووطنية.
وقال د. عليان خالل ورش���ة عمل نظمتها الحركة في 
مخيم العودة شرق مدينة غزة :« إن مسيرات العودة 
استطاعت بجهود أبناء شعبنا وصمودهم وتكاثفهم 
أن تحقق العديد من اإلنجازات الهامة، حيث صهرت 
الكل الفلسطيني في بوتقة مقاتلة االحتالل، كما أنها 
عملت على تحقيق الرواية التاريخية الفلس���طينية، 
التى تجيب على الس���ؤال الفلسطيني حول قضايانا 
وثوابتنا وأهدافنا، وأن فلسطين حق مقدس للشعب 

الفلسطيني، والمقاومة حق مقدس لشعبنا«.
واضاف »أن هذه المس���يرات كش���فت الوجه القبيح 
للعدو المحتل، وإجرامه بحق أبناء ش���عبنا على مرأى 

ومسمع العالم أجمع«.
وبين د. عليان أن هذه المسيرة استطاعت أن تحقق 
إنجازات من خالل  كافة األدوات اإلبداعية كالكاوشوك 

والطائرات الورقية وغيرها.
وش���دد عل���ى ض���رورة أن تتوس���ع هذه المس���يرة 
جغرافيا لتشمل الضفة الغربية، وتعم كل المناطق 

الفلسطينية المحتلة، ومخيمات اللجوء والشتات.
ونوه القيادي في الجهاد اإلسالمي إلى أن هذا العمل 
ومن���ذ اللحظة األولى ومن خالل الهيئة الوطنية التي 
جمعت أطياف الشعب السياسي والثقافي والفكري، 

يؤسس لوحدة وطنية حقيقة.
وفي نهاية حديثه، طالب د. عليان الجميع بالوقوف 
إلى جانب جماهير ش���عبنا، وتحمل مسؤولياته تجاه 

قضاياه العادلة والمشروعة.
كما أكد القيادي علي���ان خالل جولة تفقدية لمخيم 
العودة شمال القطاع،:«شبابنا الذي يحمل هم القضية 
الفلسطينية يستمر في مواجهته حتى نيل مطالبه 

وحقوقه من هذا المحتل، الذي ال يفهم إال لغة القوة«.
وش���دد على ثقة جماهير ش���عبنا ف���ي كافة أماكن 
تواجده، بجيل الش���باب المتواجد بش���كل يومي في 

مخيمات العودة الممتدة على طول حدود قطاع غزة.
وش���ارك عليان - على رأس وفد م���ن الحركة ضم إلى 
جانب���ه القيادي نضال بدر - ف���ي لقاء نظمته اللجنة 
القانوني���ة التابعة للهيئة الوطنية العليا لمس���يرة 
الع���ودة، حول كيفية تعام���ل المتظاهرين، وتعزيز 

ثقافة المواجهة  السلمية في نطاقها.
ونوه إل���ى أن المس���يرة حققت انتص���ارا  لقضيتنا 
الوطني���ة، مبين���ًا أن انتصارنا س���يكون بمظلوميتنا 
التي ضحى من أجلها أطفال وشباب وشيوخ وزهرات 

فلسطين.
ووجه د. عليان رس���الة إلى ش���باب الضف���ة والداخل 
المحتل عام 1948، دعاهم فيها إلى أن يهبوا من أجل 
قضيتهم ومقدساتهم، وأن يكونوا الساعد الضارب 

بقوة للشباب الثائر في قطاع غزة.

القيادي عليان: مسيرة العودة يجب أن تتوسع 
جغرافيًا لتشمل الضفة والقدس و الشتات

غزة/ االستقالل:
نظمت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
االثنين، لقاء  سياسيا بعنوان "مسيرة العودة 
ودوره���ا في إفش���ال صفقة الق���رن"، وذلك 
بمخيم العودة، ش���رق مخيم البريج، وس���ط 

قطاع غزة. 
وقال القيادي في الحركة الدكتور س���مير زقوت :" 
إن مسيرات العودة تشكل رافعة حقيقية لتعزيز 
حقنا في العودة إلى أرضنا المحتلة عام 48 ، وتنقل 

وتورث هذا الحق لألجيال المتعاقبة".
وأك���د د. زق���وت أمام المش���اركين في اللق���اء، أن 
المعادلة تغيرت عب���ر الديناميكية الجديدة التي 
ينتهجها المتظاهرون في مس���يرات العودة، وعبر 
اإلبداع المستمر للشبان الذين يحملون هم العودة 

ويبدعون في التصدي لعنجهية المحتل.
وأش���ار د. زقوت إلى أن ش���عبنا يمتل���ك الحق في 
مواجهة العدو اإلس���رائيلي بكل الوسائل، مبينا أن 

المس���يرات السلمية وس���يلة ال تلغي على االطالق 
بقية الوسائل، وأن علينا العمل لجعل هذا االحتالل 

مكلفا، وفي حالة استنفار دائم.
وأوض���ح القيادي ف���ي الجه���اد أن كل الش���رائع 
والمواثيق كفلت لشعبنا حقه في مقاومة االحتالل 

بكل الطرق وعلى رأسها الكفاح المسلح.
ودعا د. زقوت، رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس، اللتقاط الفرصة، واس���تثمار مسيرة العودة 
لتعزيز المشروع الوطني، وتوحيد الجهود الوطنية 
في مواجهة االحتالل، والعمل على إفشال "صفقة 

القرن".
وأض���اف أن "اإلجماع الوطني حول مس���يرة العودة 
يمث���ل فرص���ة إلنهاء حال���ة االنقس���ام وتحقيق 

المصالحة".
يش���ار إلى أن حركة الجهاد االسالمي تركز غالبية 
فعالياتها في مخيمات الع���ودة إلثرائها، والعمل 

على استمرارها.

»الجهاد« تنظم لقاء سياسيًا 
بمخيم العودة شرق مخيم البريج

مفوض األونروا: قد ال 
يتم فتح المدارس في 

بداية العام الجديد

ٍ
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رام الله/ االستقالل:
أظهر تقري���ر الميزانية للربع األول 2018، 
أن الحكومة الفلسطينية لم تتلق إال %7 
م���ن المنح الخارجي���ة المتوقعة للموازنة 

العامة.
علي���ه  اطل���ع  ال���ذي  التقري���ر  وبحس���ب 
االقتصادي، حصلت الحكومة الفلسطينية 
على منح بقيمة 157 مليون ش���يكل خالل 

الربع األول من العام الجاري.
كانت الحكومة توقعت الحصول على منح 
للموازنة العامة خالل 2018، بقيمة 2.160 
ملي���ار ش���يكل، ونحو 630 مليون ش���يكل 

للموازنة التطويرية.
وال���دول التي قدمت المنح المالية للموازنة 
العام الفلس���طينية خالل الرب���ع األول من 
الع���ام الج���اري، كانت الس���عودية، ومصر 
والوالي���ات المتحدة، واآللية الفلس���طينية 
المس���اعدات  وإدارة  لدع���م  األوروبي���ة 

االجتماعية واالقتصادية.
وبلغ حجم المنح المالية السعودية للموازنة 
العامة الفلسطينية خالل الربع األول 2018، 

نحو 140.1 مليون دوالر.
بينما بلغ حجم الدعم األمريكي 16.5 مليون 
ش���يكل، واألوروب���ي 4.4 ماليين ش���يكل، 

ومصر نحو 400 ألف شيكل.
وفي حال اس����تمر الدع����م الخارجي خالل 
الش����هور المقبلة، وفق نس����ق الربع األول 
الماض����ي، ف����إن الحكومة الفلس����طينية 

ستواجه أزمة سيولة لنفقاتها الجارية.
كانت الس���عودية أعلنت عن تقديم دعم 
للحكومة الفلسطينية خالل الشهر الجاري، 

بقيمة 40 مليون دوالر أمريكي.
وتحتاج الحكومة الفلسطينية إلى 2.790 
مليار ش���يكل على ش���كل منح ومساعدات 
العام���ة  الموازنتي���ن  خارجي���ة لتموي���ل 

والتطويرية للعام الجاري.

الحكومــة لــم تتلــق إال 7% مــن
 المنــح فــي الربــع األول من 2018

رام الله/ االستقالل:
أص���درت محكمة الع���دل العليا األميركي���ة،  الثالث���اء، قرارا 
يمن���ع مقاضاة البنك العربي، من قب���ل المدعين األجانب )غير 
األميركيين والذين يحملون الجنس���ية اإلسرائيلية( بناًء على 

.)ATS( قانون التعويض عن الفعل الضار لألجانب
وأيد الحكم لصالح البنك العربي 4 قضاة من أصل 5 قضاة الذي 
نص بأنه ال يستطيع األجانب رفع قضايا أمام القضاء األميركي 

على أعمال تمت خارج الواليات المتحدة.
وبموجب القرار تس���قط جمي���ع الدعاوى المقام���ة ضد البنك 
العرب���ي، وعددها 6 آالف قضية رفعت من إس���رائيليين ضد 

البنك.
وأص���در البنك العربي بيانا تعقيبًا على ق���رار المحكمة العليا 
االمريكية الص���ادر بتاري���خ 2018/4/24 والقاضي برد دعاوى 
المدعين االجانب )غير األمريكيين( المقامة ضده في الواليات 

المتحدة االمريكية.
قال البي���ان إن المحكمة العليا االمريكية أص���درت قرارها برد 
دعاوى المدعين االجان���ب )غير األمريكيين( المقامة ضده في 
الواليات المتحدة االمريكي���ة، والذين يزيد عددهم عن 6000 

مدِع.
ويأت���ي ه���ذا القرار تأيي���دًا لقرارات س���ابقة م���ن محكمتي 
االستئناف والمقاطعة األمريكيتين برد هذه الدعاوى، مؤكدًا 
عل���ى أنه ال يمكن مقاضاة الش���ركات االجنبي���ة أمام المحاكم 
االمريكية بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار لألجانب.

وعبر البنك العربي عن بالغ سروره وعميق ارتياحه لصدور قرار 
المحكمة العليا االمريكية هذا والذي جاء ليجس���د ما أكد عليه 
البنك مرارًا من حيث س���المة وقوة موقف���ه القانوني في هذه 
الدعاوى، مبينا أنه كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنش���طته 

ملتزمًا بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية.

حكم أمريكي لصالح 
البنك العربي في قضية 
هجمات ضد »إسرائيل«

رام الله/ االستقالل: 
عق���دت الهيئ���ة العام���ة لش���ركة 
الوطنية موباي���ل اجتماعها العادي 
الس���ابع في رام الله، تزامنا مع عقده 
ف���ي قطاع غزة عب���ر تقنية االتصال 
المرئي وقد ترأس االجتماع الس���يد 
محمد اب���و رمض���ان، رئيس مجلس 
االدارة. وف���ي افتتاح الجلس���ة قدم 
أبو رمض���ان، تقرير مجل���س االدارة 
للهيئ���ة العامة وتط���رق في خضم 
عرضه للتقرير إلى التطورات األخيرة 

الحاصلة في الشركة.
وق���ال: "نهنئك���م جميع���ًا بدخول 
الوطني���ة موباي���ل إلى قط���اع غزة، 
وكذلك بإطالق خدمات الجيل الثالث 
ف���ي الضف���ة الغربية، حي���ث بدأنا 
عملنا رسميا في القطاع الحبيب في 
تشرين األول 2017 بنجاح كبير وغير 
مس���بوق، ما يتيح لنا توسيع مناطق 
التغطية لتشمل ال�40% التي حرمنا 
منها في السنوات الماضية، وأنهينا 
بذل���ك أيض���ا احت���كارًا دام أعواما 

عديدة".
الرئيس  ق���ال  الس���ياق ذاته،  وفي 
التنفيذي للش���ركة الدكتور ضرغام 
مرعي: "تحملنا الكثير من المعيقات 
وحرمنا من ش���رف خدم���ة أهلنا في 
قطاع غزة لسنين طويلة، لكن بعزيمة 
كوادرنا التي جابهت كل التحديات 
بإص���رار، عملن���ا بجد م���ن أجل هذا 
اإلنجاز، بدءًا بإدخال األبراج والمعدات 
التكنولوجيا  ذات  الالزم���ة  الفني���ة 
إلى  األحدث واألكثر تط���ورًا، وصوال 
تجهيز ش���بكة معارضن���ا ووكالئنا 
إلى  البيعية،  وموزعينا وكل منافذنا 
أن أطلقنا رس���ميا خدماتنا التجارية 

في تشرين األول".
وأضاف د. مرع���ي: "حققت الوطنية 
موبايل قصة نجاح كبي���رة في غزة، 

حيث وص���ل عدد مش���تركيها من 
قطاع غزة وحده خالل األشهر الثالثة 
األولى إلى مئات آالف المش���تركين، 
وهذا بحد ذات���ه قصة نجاح وتأكيد 
عل���ى القوة الكبيرة التي دخلنا فيها 
إلى القطاع، خاصة أن ش���عارنا- كان 
وم���ا زال - كس���ر االحت���كار وإنهاؤه 
بش���كل قاطع وفتح المج���ال لحرية 
اختي���ار الش���بكة المفضل���ة ل���دى 
الجمه���ور، وبذلك أصبحنا نعمل في 
شطري الوطن، بعد أن كنا نقف على 

قدم واحدة فقط".
وتم خ����الل االجتماع االس����تماع إلى 
تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية 
2017 وكلمة الرئي����س التنفيذي د. 
ضرغام مرعي، وتقرير مدقق حسابات 
الش����ركة الخارج����ي للس����نة المالية 
المنتهي����ة ف����ي 31-12-2017، وتم 
بعدها مناقشة البيانات المالية، وإبراء 
ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن الس����نة 
المالية 2017، كما تم انتخاب السادة 
ش����ركة براي����س ووتر ه����اوس كوبرز 
)PwC( مدقق����ًا لحس����ابات الش����ركة 

للسنة المالية 2018.
وق���ال د. مرعي إن الش���ركة واصلت 
إنجازاتها بالرغ���م مما يعانيه قطاع 
ظل  في  الفلس���طيني  االتص���االت 
المنافسة اإلسرائيلية غير الشرعية، 
حي���ث أن النتائ���ج الت���ي حققتها 
الش���ركة خالل ع���ام 2017 هي خير 
دليل على ثقة المشترك الفلسطيني 
بما تقدمه الوطنية موبايل من برامج 
وخدمات وعلى نجاح سياسة الشركة 

التسويقية والترويجية المتميزة.
 وأضاف أن عدد مش���تركي الوطنية 
موباي���ل وصل إلى أكث���ر من مليون 
الع���ام 2017،  مش���ترك مع نهاية 
مقارنة مع 773 ألف مشترك نهاية 
عام 2016 بنسبة ارتفاع وصلت إلى 
31%، مما يضع الشركة وبقوة على 
طريق تحقيق الربحية المس���تدامة 

خالل عام 2018.
وأشار إلى أن اجتماع الهيئة العامة 
غي���ر الع���ادي الذي عق���د قبل نحو 
شهرين أقر رفع رأس مال الشركة من 
258 ملي���ون دوالر أميركي، إلى 293 

ملي���ون دوالر أميركي، من خالل طرح 
35 مليون س���هم لالكتتاب الثانوي 
العام لمس���اهمي الشركة، لنتمكن 
االستثمارية  األنش���طة  من توسيع 
ف���ي الوطن مع دخولنا س���وق قطاع 
غزة، وتقدي���م خدمات الجيل الثالث 

بشكل منافس في الضفة الغربية.
من جهت���ه صرح الرئيس التنفيذي 
لبورصة فلس���طين أحم���د عويضة، 
تعقيب���ا على عق���د الوطنية موبايل 
اجتم���اع هيئتها العام، "إن الوطنية 
موباي���ل تعتبر من أكبر الش���ركات 
المدرجة في بورصة فلس���طين كما 
انه���ا تدخل ف���ي مؤش���ر القدس 
مستويات  لقياس  يستخدم  والذي 
أس���عار األس���هم وتحدي���د االتجاه 
العام لهذه األس���عار ويعتبر سهم 
الوطنية موبايل من االسهم النشطة 
ف���ي الس���وق من حي���ث الت���داول. 
وتلت���زم الوطني���ة موبايل بش���كل 
المطلوب سواء كان  كامل باإلفصاح 
ع���ن االداء المالي أو أي���ة امور اخرى 

يتطلبها القانون والتعليمات".

الوطنية موبايل تعقد اجتماع هيئتها العادي السابع

رام الله/ االستقالل:
أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، امس األربعاء، فعاليات اليوم العربي 
للش���مول المالي، بالتزامن مع بقية الدول العربية الشقيقة تحت مظلة 
االمان���ة العامة لصندوق النق���د العربي، الذي يص���ادف بتاريخ 04/27 
من كل عام، وهو الي���وم الذي أقّره مجلس محافظي المصارف المركزية 
ومؤسسات النقد العربية، بهدف تعزيز الشمول المالي لدى كافة فئات 

المجتمع في الدول العربية.
وقال محافظ سلطة النقد الفلس���طينية عزام الشوا، بهذه المناسبة إن 
سلطة النقد أولت مفهوم الشمول المالي أهمية كبيرة، وكانت فلسطين 
م���ن أوائل الدول العربية التي عملت على إنش���اء اس���تراتيجية وطنية 
للشمول المالي بالشراكة مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وحازت 
على الثناء من قبل العديد من المؤسس���ات المالية الدولية، حيث أقرت 
االستراتيجية وتش���كيلة عضوية اللجنة الوطنية لالستراتيجية مؤخرًا 

من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني.
وأضاف المحافظ، أن الش���مول المالي يهدف بشكل رئيس إلى تعزيز 
وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع، السيما المرأة والفئات المهمشة 
والفقيرة والمش���اريع الصغيرة والمتوس���طة، إلى الخدمات والمنتجات 
المصرفية، وتعريفهم  بأهمية هذه الخدمات وكيفية الحصول عليها 
واالس���تفادة منها بأفضل جودة وأقل تكلفة، سعيًا لتحقيق االستقرار 
المالي واالجتماع���ي وتعزيز النمو االقتصادي من خ���الل محاربة الفقر 

والبطالة وتوفير فرص العمل.
ودعا محافظ سلطة النقد كافة مؤسسات دولتنا الفلسطينية بقطاعيها 
الع���ام والخاص المصرفي���ة منها واالقتصادي���ة واالجتماعية، لتوحيد 
وتضاف���ر جهودها ف���ي تحقيق الش���مول المالي في فلس���طين وفق 

االستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
وأوضح عل���ي فرعون مدير دائرة انضباط الس���وق في س���لطة النقد أن 
فعاليات اليوم العربي للش���مول المالي في فلس���طين، ستشتمل على 
تنظيم لقاءات عن الش���مول المالي في الجامعات الفلسطينية بالضفة 
الغربية وقطاع غزة ، يتخللها شروحات وعروض فيديو ونقاشات مع طلبة 
كليات التجارة واالقتصاد والعلوم اإلدارية، واس���تضافة وفود من طلبة 
المدارس في سلطة النقد، وتوزيع بروشورات وملصقات توعوية، إضافة 
إلى العديد من األنش���طة اإلعالمية التي ستشمل نشر أخبار وإعالنات 
ومقابالت ومس���ابقات، بما في ذلك االس���تفادة من ش���بكات التواصل 

االجتماعي.

سلطة النقد تطلق 
فعاليات اليوم العربي 

للشمول المالي
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قطع السلطة رواتب أسرى غزة.. أول هدايا عباس لـ »ترامب« 
غزة/ قا�سم الأغا:

تتو�ّسع العقوبات التي تفر�سها ال�سلطة الفل�سطينية 
�سد خمتلف �سرائح املجتمع املُنهك اأ�ساًل يف قطاع 

غزة؛ بفعل ا�ستمرار ح�سار الحتالل املفرو�ض 
عليه منذ 11 عاًما، لتطال هذه املرة �سريحة اأ�سرى 

القطاع وذويهم داخل �سجون الحتالل، من خالل 
حرمانهم من رواتبهم. ويتزامن حرمان ال�سلطة 

لالأ�سرى من هذا احلّق مع توقفها عن �سرف رواتب 
املوظفني العموميني يف قطاع غزة عن �سهر مار�ض 

املا�سي، اأُ�سوة بنظرائهم بال�سفة املحتلة، الذين 
تقا�سوا رواتبهم يف 9 اأبريل اجلاري، وكذلك 

خم�س�سات اأهايل ال�سهداء والفقراء؛ بذريعة وجود 
»خلل فني«. عوائل اأ�سرى وخمت�سون، ويف اأحاديث 

منف�سلة لـ«ال�ستقالل«، نّددوا بخطوة ال�سلطة قطع 
رواتب الأ�سرى، وو�سفوها باأنها بـ »جرمية متكاملة« 

يف حق  هذه القيمة الوطنية العليا.

كما هدد أس���رى قطاع غزة في بي���ان رقم )1( من داخل 
س���جون االحتالل بالبدء في سلس���لة خطوات فعاليات 
ل�"صون حقوقهم"، المس���لوبة من قبل السلطة. وكانت 
اإلدارة االمريكية طالبت الس���لطة أكث���ر من مرة بوقف 

المخصصات التي تدفعها لألسرى والشهداء.
وص���ادق الكونغ���رس األمريك���ي خ���الل مارس 
الماضي على قانون حجب المساعدات المالية عن 
الس���لطة الفلسطينية، طالما واصلت األخيرة دفع 

مستحقات األسرى والشهداء.

خط اأحمر 
والدة األس���ير رائد الحاج أحم���د )55 عامًا(، نّددت 
بخطوة السلطة قطع رواتب أسرى قطاع غزة، داعيًة 
إياها للتراجع عن هذه الخطوة فوًرا، وإعادة حقوق 

األسرى.
وقالت الحاج أحمد ل�"االس���تقالل": "رواتب أبنائنا 
خط أحمر، ونطالب الرئيس محمود عّباس، بالتراجع 
عن هذه الخطوة، وإبعاد األس���رى وقضيتهم عن 
المناكفات السياسية"، مناشدًة "أصحاب الضمائر 

الحّية بالضغط لجهة إعادة صرف رواتبهم". 
ووصفت أوض���اع العائلة المعيش���ية ب�"الصعبة 
جًدا"، خصوًصا وأن "جزءًا من راتب نجلها األس���ير 
رائد مخّصص لعالج والده، الذي يعاني من جلطة 
في القلب، ويحتاج إلى تلقي العالج بشكل دائم"، 

كما قالت.
واألسير رائد الحاج أحمد )من حركة فتح(، معتقل 
في س���جون االحتالل، منذ العام 2004، ويقضي 
حكًما بالسجن 20 عاًما، إذ تحرمه إدارة السجون من 

زيارة عائلته من عامين.

تكري�ض لالنق�سام 
وأكد مدي���ر مكتب إعالم األس���رى )غير حكومي( 
عبد الرحمن ش���ديد أن إجراء الس���لطة المتمثل 
بقطع رواتب أسرى قطاع غزة في سجون االحتالل 
اإلس���رائيلي ُيع���د "جريمة" بحق األس���رى، هذه 
القيمة الوطنية العليا، التي أفنت ريعان شبابها 

من أجل حرية الوطن والشعب.
وقال ش���ديد ل�"االس���تقالل": "قطع رواتب األسرى 
والتع���دي على حقوقهم وق���وت عائالتهم جريمة 
وطنية وإنسانية وأخالقية"، وأضاف: "جريمة وطنية 

أواًل ألنها تمس قيمة المقاومة لدى الشعب".
 ورأى في هذه "الخطوة تكريسًا لالنقسام تماهًيا 
مع ما يطلبه االحتالل، وما تطلبه اإلدارة األمريكية، 
لجه���ة العمل والضغ���ط لقطع رواتب األس���رى؛ 

بذريعة أنهم إرهابيون". 
وتاب���ع: "قطع الس���لطة لرواتب األس���رى اعتراف 
ضمني منه���ا بأنهم إرهابيون، كم���ا يرى فيهم 

االحتالل، واإلدارة األمريكية".

وطال���ب م���ن الفصائ���ل الفلس���طينية كاّف���ة، 
والمؤسس���ات والجه���ات الحقوقية، والش���عب 
الفلس���طيني، "بعدم الصمت، والوقوف في وجه 
جريمة محمود عّب���اس المتكاملة، التي تأتي في 

السياق غير الوطني".
وعن خطوات األس���رى في حال استمرت السلطة 
بقطع رواتبهم؛ توّقع مدير مكتب إعالم األس���رى 
أن يتخ���ذوا خطوات عّدة، ق���د تصل إلى اإلضراب 
المفتوح عن الطعام، الفًتا إلى أن الخوض في هذه 
الخطوة ستكون س���ابقة، ُتوجه للمرة األولى ضد 

السلطة الفلسطينية".

�سُتحل قريًبا 
هيئة شؤون األسرى والمحررين )حكومية(، قالت 
إن الهيئ���ة تتابع مع الجه���ات المختصة قضية 

التأخر في دفع رواتب أسرى قطاع غزة.
رب���ه  المتحدث باسم الهيئة حس���ن عبد  وأك���د 
ل�"االس���تقالل" أن هيئته برئاس���ة الوزير عيسى 
قراقع تتابع مع وزارة المالية هذا الموضوع، مؤكًدا 

أنه سيُحل في غضون األيام القليلة المقبلة.
ولف���ت عبد رب���ه إل���ى أن التأّخر في دف���ع رواتب 
األسرى غير مرتبط بتأخر رواتب موظفي السلطة 
العموميين في القطاع، الذين لم يتقاضوا – حتى 

إعداد التقرير – راتب مارس الماضي. 

بيان الأ�سرى
وبالعودة إلى بيان أسرى غزة، فقد استنكر البيان ما 
وصفه ب� "قض مضاجع األس���رى بتدفيعهم الثمن 
للخالفات السياسية، التي تعصف بشعبنا، فلم يدر 
في خلدنا يوًما وال حتى في أسوأ كوابيسنا أن تمس 

أرزاق أطفالنا وقوت اهلنا من خالل قطع رواتبنا".
ودعا إلى الرجوع عن "القرار الظالم وتغليب صوت 
العقل والمس���ؤولية والتعال���ي عن قضية المس 
بحق���وق األس���رى ومكتس���باتهم"، مضيًفا: "لن 
ُيسامح ش���عبنا ولن تغفر األجيال هذه الخطيئة 
وس���يحرص األحرار على أن تحاس���ب المتجرئين 

على خيانة قضية األسرى".
ومؤخًرا هّدد رئيس السلطة محمود عّباس باتخاذ 
إجراءات مالية وقانونية وإدارية جديدة ضد قطاع 
غزة، متوعًدا حال عدم تمّكن الس���لطة من القطاع 
بش���كل كامل )الوزارات والدوائر واألمن والسالح(، 
بأنه "ل���كل حادث حديث، وإذا رفضوا )حماس( لن 
نكون مسؤولين عما يجري هناك )في قطاع غزة(".

ومنذ أكث���ر من عام، تفرض الس���لطة إجراءات عقابية 
ضد قطاع غزة، تمثلت بتقليص كمية الكهرباء الواردة 
ل���ه من جانب االحتالل، وف���رض خصومات على رواتب 
موظفي الس���لطة تتراوح ما بي���ن 30 - 60 %، وإحالة 
اآلالف منهم إلى التقاع���د اإلجباري الُمبكر، إضافة إلى 

تقليص التحويالت الطبية للمرضى.

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�ض العلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�ض ال�سرعية البتدائية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة الفقعاوي 
بخانيونس  المؤرخة بتاريخ 2018/4/18م  تبين أن المرحوم أحمد س���ليمان 
خليل الفقعاوي  من يافا وسكان خانيونس  ويحمل هوية رقم 975015116 
قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في خانيونس بتاريخ 1989/2/3 م   وانحصر 
ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته فاطمة عمري منصور الفقعاوي وفي اوالده 
منها وهم خليل وحس���ين ورش���اد وصفاء ونزهة وزهية ونظيرة ثم بتاريخ 
1999/4/4م توفيت فاطمة المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في 
اوالدها المتولدين لها من زوجها أحمد المذكور المتوفي قبلها وهم خليل 
وحسين ورشاد وصفاء ونزهة وزهية ونظيرة ثم بتاريخ 2009/11/5م توفي 
خليل المذكور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته س���عدية عبد 
الق���ادر عبد الرحمن الفقعاوي وف���ي اوالده المتولدين له منها وهم مدحت 
ورأفت وبسام ورامي ومحمد ولؤي ومرفت وبسمة  فقط وال وارث للمتوفيين   
المذكورين سوى من ذكر   وليس لهما وصية واجبة أو اختيارية وليس لهما 
أوالد توفوا حال حياتهما وتركوا ورثة س���وى م���ن ذكر وألجل أعطاء  الورثة 
المذكورين حج���ة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له حق 
االعت���راض على هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية خالل 

سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/4/25م .

قا�سي خانيون�ض ال�سرعي

غزة/ االستقالل:
نظمت الرابطة اإلس���المية اإلطار الطالبي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين دوري 
تنس في ذكرى يوم األس���ير الفلسطيني في جامعة القدس المفتوحة فرع الشمال, 
واختتمت الرابطة الدوري باحتفال في قاعة المؤتمرات في الجامعة, بحضور الدكتور 
محمد ذياب مسؤول شؤون الطلبة في الجامعة وأنس المصري  مسؤول ملف الجامعات 
في الرابطة اإلسالمية في محافظة الشمال ولفيف من الطلبة والمشاركين في الدوري

وأك���د المصري على ض���رورة توحيد الجهود للعمل على فك قيد االس���رى  من داخل 
سجون االحتالل، مشددا على أهمية زيادة الوعي لدى شريحة الطلبة بقضية األسرى 
التي يجب على كل غيور في الش���عب الفلس���طيني العمل بش���تى الطرق للمطالبة 
بحقوقهم وتحريرهم. وفي نهاية الدوري كرمت الرابطة اإلسالمية الفائزين بالبطولة.

ونظمت الرابطة ندوة صحية بعنوان "صحتك تهمنا" لطالبات مدرسة الشهداء وسط 
محافظة رفح. وتحدثت فيها الممرضة منال اللحام عن التركيبة الفسيولوجية للمرأة 
وم���ا يترتب عليها من أم���ور تميزها عن غيرها من المخلوق���ات. وتطرقت اللحام إلى 
الرس���الة السامية التي خلقت المرأة من أجلها ،معتبرة األمومة من أعظم المهام التي 
خلقت على وجه األرض. واختتم اللقاء باستفس���ارات طبية وتقديم بعض النصائح 

الصحية.
كما نظمت الرابطة  اإلسالمية حملة تبرع بالدم في الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى  
بمدينة غزة لجرحي مس���يرات العودة الذين يعانون من نقص كبير في وحدات الدم 

داخل المستشفيات جراء ازدياد  أعدادهم بشكل كبير.

رام الله/ االستقالل:
أظهر اس���تطالع لل���رأي أن 91% م���ن الصحفيين الفلس���طينيين يتعرضون 

النتهاكات من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية ترتبط بعملهم.
وأجرى االستطالع مركز الحريات اإلعالمية )مدى(، وهو غير حكومي مقره رام الله 
بالضفة الغربية المحتلة، بمناس���بة االحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، 

الموافق 3 مايو من كل عام.
وش���مل االس���تطالع عينة مكونة من 182 صحفيا )من أصل 3200 هم أعضاء 
نقابة الصحفيين الفلس���طينيين(، ووجهت أس���ئلة له���م بخصوص تعرض 
الصحفيين الفلس���طينيين النتهاكات من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية 
ارتباطا بعملهم. وأوضح االس���تطالع الذي نشرت نتائجه الثالثاء، أن 91% من 
المستطلعة آراؤهم قالوا إن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون النتهاكات 

ترتبط بعملهم، دون تفاصيل عن االنتهاكات.
بينما قال 83% إنه ال تتم مقاضاة الجهات الفلسطينية التي تنتهك الحريات 
اإلعالمية بشفافية وعدالة.  ورأى 83% أن اإلعالم الفلسطيني غير مستقل، فيما 

اعتبر 97% أن الصحافة الفلسطينية تتأثر بتوجهات سياسية حزبية.
وع���ن القواني���ن الخاصة باإلع���الم، رأى 76% من الصحفيين الذين ش���ملهم 
االس���تطالع أن تلك القوانين في فلس���طين ال تعزز حري���ة الصحافة، و%73 

يقولون إن هذه القوانين ال تضمن الحماية للصحفي.

استطالع: السلطة 
الفلسطينية تنتهك حقوق 

91 % من الصحفيين

الرابطة اإلسالمية تنفذ 
عدة أنشطة وفعاليات 
بالمدارس والجامعات  
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وحذرت مؤسس���ات القطاع الخاص في غزة، 
من إع���ان "عصيان اقتص���ادي قريًبا جًدا" 
بس���بب ما آل إليه الوض���ع االقتصادي في 
قطاع غزة، موضحًة أن العصيان قد يش���مل 
إغاق كافة المعابر ووقف حركة االس���تيراد 
ودخول البضائع إلى قطاع غزة والتوقف عن 

دفع أي أموال لكافة الجهات.
وأوضح���ت المؤسس���ات ف���ي بي���ان له���ا 
االثني���ن الماضي، أن انهي���ار غزة ليس في 
مصلحة أحد، وأن كافة األطراف س���تتضرر 
ج���راء االنفج���ار المتوقع،  مؤك���دة "أنه في 
حال اس���تمرار األوضاع عل���ى حالها الراهن 
واس���تمرار الصمت اإلقليم���ي والدولي على 
جريمة ذب���ح غزة وأهله���ا الصامدين، فإننا 
في مؤسس���ات القطاع الخاص الفلسطيني 

سوف نعلن ذلك العصيان".
كما ح���ذر البي���ان الحكومة اإلس���رائيلية، 
من مغبة االس���تمرار في تش���ديد الحصار 
وتضييق الخن���اق على غزة وأهلها، وطالبها 
بفتح المعابر وإطاق العنان لحركة التجارة 
والصناع���ة واالقتصاد لتعم���ل بكل حرية 
والس���ماح باس���تيراد وتصدي���ر البضائ���ع 
والمنتوجات من وإلى غزة وتس���هيل حركة 

األفراد.
وطال���ب البي���ان، الرئيس محم���ود عباس، 
وقف إج���راءات العقاب الجماعي ضد أهالي 
القطاع بش���كل فوري، والعدول عن إيقاف 
روات���ب الموظفين، وعدم رهن حياة ومصير 
أكثر من مليوني فلس���طيني لنوازع الخاف 

والتناقضات السياسية والفصائلية. 

طريق جمهول 
" ماشين في طريق مش عارفين شو نهايته، 
كل م���ا تقدمن���ا يزيد خراب ديارن���ا، واذا ما 
اش���تغلنا كمان خراب دي���ار"، هكذا أعرب 
صاحب ش���ركة عثمان للم���واد الغذائية أبو 
محمد عثمان عن استيائه من سوء األوضاع 
االقتصادية التي يمر بها وأمثاله من التجار 
نتيجة االزم���ات التي تعصف بالقطاع يومًا 

بعد يوم. 
ويق���ول عثم���ان ل�"االس���تقال":" الوض���ع 
االقتص���ادي الصعب في القط���اع أثر علينا 
بش���كل كبير، نش���عر بش���دته من ش���هر 
أكتوبر 2017 الى اليوم، كل يوم نقول بكره 
الوضع بتحسن، وشدة وبتزول لكن لألسف 
األوضاع أصبحت مأساوية والقدرة الشرائية 
انخفضت ل�20% بسبب عدم توفر المال مع 

الناس". 
وأض���اف عثمان بي���أس: " الواحد بطل قادر 
ال يبيع وال يش���تري، قاعدين بنشتغل على 
أشياء خفيفة ألنه كل اموالنا تحولت لديون 
بأيدي الناس وأصحاب المحاالت التجارية". 

وأوض���ح عثم���ان، انخفاض الس���يولة في 
األس���واق دفع بعض التجار لاستغناء عن 
العمال لديهم نظرًا لعدم قدرتهم على دفع 
رواتبهم وتأمين احتياجاتهم اليومية خال 
ساعات الدوام، وبعضهم أغلقوا شركاتهم 
بعد تراكم الديون المستحقة عليهم، مشيرًا 
إلى أن نس���بة مبيعاته كانت تبلغ 100ألف 
ش���يكل يوميًا أما اليوم انخفضت ل�20 ألف 
شيكل ولم يحصل عليها بشكل نقدي، كما 

أن نسبة ديونه باألس���واق بلغت 5 مايين 
شيكل، فيما بلغت الشيكات والقضايا في 

المحاكم 10مايين شيكل. 

احلل الأخري 
وال يختل���ف ح���ال صاحب أح���د المحات 
التجارية جمال أبو رزق عن سابقه، فهو اآلخر 
اصابته لعنة االزم���ات االقتصادية وكبدته 
خس���ائٍر فادحة وجعلت���ه ماحقًا بالمحاكم 
على خلفية الذمم المالية نظرًا لعدم قدرته 
على س���داد مستحقات تجار الجملة وفشله 

بتحصيل ديونه من المواطنين. 
وقال أبو رزق ل�"االستقال": " مش عارفين من 
وين نلقاها كل يوم بتوقع على راسنا مصيبة 
جديدة، نلقاها من الضرائب والرسوم وال من 
عقوبات عباس وال من المحاكم التي تاحقنا 
لس���داد الديون، صارت حياتن���ا زي الدائرة 
المغلق���ة كلم���ا حاولنا الخ���روج منها نرجع 

لنفس النقطة". 
ويتاب���ع بحرق���ة: "ما حدا حاس���س فينا من 
المسؤولين، اعتصمنا وأضربنا وناشدنا بدون 
أي استجابة بل بالعكس كل لحظة األوضاع 
ت���زداد قس���وة والعقوبات تش���تد، ما ضل 
أمامنا حل اال اع���ان  العصيان االقتصادي 
حتى يتم تحسين اوضاعنا وتعويضنا عن 

الخسائر التي تسببوا بها". 
وأش���ار إلى أن أوضاعه المعيش���ية صعبة 
للغاية، إذ ال يس���تطيع كغيره م���ن التجار 
وأصحاب المح���ات في ظل حركة الش���راء 
الضعيف���ة للمواطني���ن وتده���ور األوضاع 

،تدبير قوت أوالده واحتياجاتهم اليومية. 

و�ضيلة �ضغط 
وبدوره، أكد المحلل االقتصادي س���مير أبو 
مدللة، أن القطاع الخاص الفلس���طيني يمر 
بظروف صعبة للغاية نتيجة األوضاع القائمة 
في غزة المتمثلة باالنقس���ام الفلس���طيني 
واإلجراءات العقابية التي فرضتها السلطة 
وأزمة رواتب الموظفين التي أثرت بش���كل 
أساس���ي على نسبة الس���يولة في األسواق 
ال���واردات والتصدير،  وانخف���اض مع���دل 
وأيضًا الحصار اإلسرائيلي المفروض عليها 
منذ 11ع���ام، الفتًا إل���ى أن ه���ذه الظروف 
دفعت القطاع الخاص للتهديد بالعصيان 

االقتصادي.
وأوض���ح أبو مدلل���ة ل�"االس���تقال"، أن أزمة 
رواتب موظفين السلطة واإلجراءات العقابية 
التي اتخذها رئيس الس���لطة ضد القطاع 
منذ عام2017، كانت أسوأ الظروف وأشدها 
قس���وة على القطاع الخاص وأدت النكساره 
باألس���واق، نظرًا لعدم تس���ديد الموظفين 
والمواطنين المستحقات المتراكمة عليهم، 
ورجوع أعداد ضخمة من الشيكات في قطاع 

غزة والضفة وصلت ل�705 آالف شيكل.  
وأش���ار إلى تراجع عمليات االس���تيراد في 
القطاع الخاص ف���ي األوان األخي���رة ، فاذا 
كان يس���تورد في وضع���ة الطبيعي من ) 
800-1200( ش���احنة يومي���ًا، أصبح اليوم 
في ظ���ل األوض���اع االقتصادي���ة الصعبة 
ال يس���تورد أكثر من )300-350( ش���احنة 

يوميًا، إضافة إلى أن أكثر من 900 منش���أه 
تجارية وصناعية من القطاع الخاص تدمرت 
خ���ال الحرب األخيرة عل���ى القطاع لم يتم 

تعويضها حتي اللحظة. 
وبين أن االحتال اإلس���رائيلي له دور كبير 
ف���ي تراجع القط���اع الخاص، كون���ه مازال 
يس���يطر  على المعابر وبالتالي يمنع خروج 
الس���لع والخدمات من القطاع، مما أدى إلى 
تراجع الصناع���ة في الس���نوات الماضية، 
إضافة الى ما تعانيه األونروا من أزمات مالية 
وتقلي���ص خدماتها ل�50% خ���ال الفترة 
األخيرة، ال سيما وأن هناك 80% من السكان 

يعتمدون على المساعدات. 
ويري أن القط���اع الخاص المش���كل األكبر 
للعمالة ف���ي القطاع والضفة، والمس���اهم 
األكبر في القيمة المضافة، وبالتالي تهديده 
بالعصيان االقتصادي ُيمثل وسيلة ضغط 
على السلطة الفلسطينية وطرفي االنقسام 
و المجتمع الدول���ي إلنقاذ غزة ، كون انهيار 
القطاع الخاص يعني انهيارًا ش���اما لقطاع 
غزة، ل���ذا يج���ب أن يؤخذ تهدي���ده بعين 

االعتبار والتحرك سريعًا قبل تنفيذه. 
ونوه ال���ى أن العصي���ان االقتصادي يعني 
توق���ف كافة العملي���ات التجاري���ة، وعدم 
تعاطي التجار مع السلطة الفلسطينية بدفع 
الضرائب وتس���ديد المس���تحقات للبنوك 
والمؤسسات األخرى، كذلك عدم التعامل مع 
المواطنين و أصح���اب المحال بوقف عمليه 
االس���تيراد و التصدير، األمر الذي سيدخل 

قطاع غزة بأزمات كارثية. 

قبل االنفجار
 الوسيلة األخيرة إلنقاذ غزة من االنهيار

العصيان االقتصادي..

غزة/ دعاء احلطاب:
مازال القت�ضاد الغزي يتدحرج نحو طريق 
النهيار بكافة القطاعات التجارية، يف ظل 

عدم وجود حلول تلوح بالأفق وموؤ�ضرات 
لتح�ضني واقعه املرتدي، المر الذي دفع 

القطاع اخلا�ض بالتهديد خلو�ض ع�ضيان 
اقت�ضادي يف القريب العاجل. وو�ضل القطاع 

لتلك احلالة نتيجة ا�ضتمرار احل�ضار 
الإ�ضرائيلي املفرو�ض منذ 11 عاما، وا�ضتمرار 
النق�ضام، الذي كان له الأثر الكبري يف تردي 

الو�ضع القت�ضادي، كذلك فر�ض ال�ضلطة 
عقوبات طالت رواتب املوظفني، الأمر الذي 

حرم القطاع من ال�ضيولة النقدية.

دولة فل�ضطني
وزارة احلكم املحلي 

بلدية الن�ضر

إعالن صادر عن اللجنة المحلية 
للتنظيم والبناء ببلدية النصر

تعلن اللجنة المحلية لبلدية النصر للمالكين والمتصرفين في أرض 
القس���يمة رقم )2( من القطع���ة رقم )32( أنه تقدم له���ا المواطن / 
سميح سليمان عطية أبو سنيمة بطلب الحصول على اذن بناء وطلب 
ب���دل خدمات على جزء من األرض والبالغة مس���احتها 300 متر مربع 
والواقعة على ش���ارع رقم 21 والمعروف بش���ارع البرج وذلك حس���ب 
الطلب والمخططات الهندس���ية المودعة لدى البلدية وعليه فمن له 
ح���ق االعتراض على من���ح المذكور بدل خدم���ات واذن بناء على تلك 
االرض المحددة اعاه ان يتقدم باعتراض للبلدية اثناء ساعات الدوام 
الرس���مي وذل���ك خال  15 يومًا م���ن تاريخ االعان ول���ن يلتفت ألي 

اعتراض يقدم بعد ذلك.

رئي�ض البلدية ورئي�ض اللجنة املحلية 
اأ.حممد عا�ضور

كوااللمبور/ االستقال:
كشف المفتش العام للشرطة الماليزية 
تان س���ري محم���د ف���وزي هارون،عن 
تفاصيل جديدة ح���ول جريمة اغتيال 
عالم الطاقة الفلسطيني الدكتور فادي 
البطش. مشيًرا إلى أن الشرطة تعتقد 
بأن المش���تبه به لم يغادر الباد حتى 

اللحظة.
ونش���رت الش���رطة صباح أمس صورة 
الرئيسيين  المشتبهين  ألحد  جديدة 
بجريم���ة االغتي���ال فجر يوم الس���بت 
الماض���ي، يأتي ذلك، بعد أن كش���فت 
الش���رطة مكان الدراج���ة النارية التي 

اس���تخدمها القتل���ة، وتحم���ل رق���م 
التسجيل )BKJ 413(، وتم تركها قرب 
بحيرة  تبعد حوالي تس���ع دقائق عن 

مسرح الجريمة.
وأضاف ه���ارون  ف���ي مؤتمر صحفي 
أمس األربعاء : أن المشتبه به تواجد في 
الباد منذ شهر يناير لهذا العام )قبل 
حوالي 4 أش���هر من تنفيذ الجريمة(، 
ملمحًا إلى احتمالية استمراره بتغيير 
مظهره كون الش���رطة تتعقب���ه، ولم 
تستبعد الشرطة اس���تخدامه لوثائق 

مزيفة لدخول ماليزيا.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان المشتبه 

بهم عم���اء أجانب، قال ه���ارون: »إنه 
ال يس���تطيع تأكيد أو نفي ذلك، لكننا 
نعتقد أنهم مدربون تدريبا عاليا، حيث 

إن الضربة تمت بطريقة احترافية«.
واغتي���ل العال���م الفلس���طيني فادي 
البط���ش، أثن���اء توجهه لص���اة فجر 
الس���بت الماضي، في منطقة س���كنه 
بالعاصمة الماليزية كوااللمبور، وتتهم 

عائلته الموساد الصهيوني باغتياله.
وم���ن المرتق���ب أن يجرى للش���هيد 
اس���تقبال وجن���ازة مهيبة ف���ي قطاع 
غ���زة اليوم الخمي���س؛ تكريما لعطائه 

العلمي.

الشرطة الماليزية تكشف خيوطـًا جديدة
 حول اغتيال العالم الفلسطيني البطش
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بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

المس بصالحيات العليا.. أزمة دورية أم عنوان لالنتخابات؟

يعتبر ش���هر مايو القادم بالنسبة 
لحكومة االحتالل ش���هًرا مميًزا، بما 
يحمله م���ن تحدي���ات واحتفاالت 
وصراع داخلي لحسم تعمق سيطرة 
اليمي���ن مع ب���دء دورة الكنيس���ت 
والتي يزدح���م جدول  الصيفي���ة، 
أعمالها منذ يومه���ا األول بالكثير 
من مش���اريع القواني���ن العنصرية 
مثل قانون الهوية القومية أو قانون 
العليا عبر  التغلب على المحكم���ة 
تقليص صالحياتها، باإلضافة إلى 
قانون التجنيد الخاص باألصوليين.

على المستوى األمني - السياسي، 
هن���اك من يطلق على ش���هر مايو 
اس���م »ماي���و الرهي���ب«، وعاموس 
يدلين اعتبره أحد اهم التهديدات 
منذ تهديدات مايو 1967، ففي ال� 
12 منه س���يعلن ترام���ب عن قراره 
بشأن االتفاق النووي اإليراني، وفي 

ال� 14 منه س���يتم نقل الس���فارة األمريكية 
إلى الق���دس، وفي ال� 15 ذك���رى يوم النكبة 
الفلس���طينية وذروة تهدي���دات مس���يرات 
العودة، وفي ال� 16 نقل سفارة غواتيماال إلى 
القدس، فضاًل عن المس���تجدات والتداعيات 
والمفاجآت كثيرة التوقع قبل وبعد األحداث 

الكبرى.
في خضم كل ذلك، م���ن المحتمل أن تواجه 
حكومة نتنياهو أزم���ة ائتالفية على خلفية 
عزمها س���ن ثالث���ة قوانين مع الي���وم األول 
لبداية الدورة الصيفية للكنيست، وجميعها 
تعتبر ذات طبيعة إشكالية بالنسبة لتركيبة 
االئتالف الحكومي الحاكم، السيما ما يتعلق 
بقان���ون التجني���د الذي تطالب ب���ه األحزاب 
الديني���ة، والذي يعتبر س���نه وإق���راره ملزًما 
لالئتالف في الفترة القريبة القادمة بحسب 
المهل���ة التي منحتها المحكم���ة العليا قبل 
ان تصب���ح الحكومة ملزمة بف���رض إجراءات 
عقابي���ة بحق المتخلفين ع���ن التجنيد، وهو 
األم���ر الذي هدد قبل خمس���ة أس���ابيع بحل 

الحكوم���ة، وال يبدو ان الكت���ل االئتالفية تعتزم 
ان تتنازل بس���هولة لصالح إعفاء األصوليين مّما 
يسمى باإلسهام في تحمل العبء األمني، السيما 
في وقت يش���تّمون جميًعا فيه رائحة االنتخابات 

القريبة.
بي���د ان القانون الذي يعتب���ر على المحك، وُينظر 
إلي���ه على أن���ه المفج���ر المحتمل األه���م لألزمة 
االئتالفي���ة ه���و قان���ون التغل���ب على ق���رارات 
المحكمة العليا، بمعنى آخر قانون يحّصن قوانين 
الكنيست ضد انتقادات وقرارات المحكمة العليا، 
أي تقليص صالحيات المحكمة العليا التي تعتبر 
في نظر المعس���كر القومي آخر معاقل اليس���ار، 
التي تحول دون نج���اح اليمين في تمرير برامجه 
وسياس���اته، وتفرض عليه قيوًدا تحّد من قدرته 
على قمع األقليات ومالحقة هيئاتها ومنظماتها 

ومؤسساتها ومنابرها.
الصراع على صالحيات المحكمة العليا اإلسرائيلية 
أو الس���عي لتقليص صالحياته���ا وجعلها أقل 
تدخ���اًل ف���ي الحي���اة السياس���ية واالجتماعية 
واالقتصادية اإلسرائيلية بدأ منذ حكومة أولمرت، 

ويمثل مصلحة ورغبة لدى الكثير من حيتان المال 
وأصحاب االحتكارات، لكنه لدى اليمين العنصري 
يكتسب طابًعا ودوافع لها عالقة باستكمال حسم 

اليمين ألجندته واستراتيجياته.
إال ان إلحاحي���ة تقييد صالحي���ات المحكمة في 
هذه المرحلة ترتبط بشكل مباشر بتراجع نتنياهو 
عن االتفاق الذي توص���ل إليه مع مفوضية األمم 
المتحدة لش���ئون الالجئين، وال���ذي وافقت فيه 
إسرائيل على استيعاب نصف المهاجرين األفارقة 
وتسوية أوضاعهم القانونية. تراجع نتنياهو عن 
االتفاق تحت ضغط أطراف من اليمين العنصري، 
وإصدار المحكمة العليا قراًرا بعدم قانونية اعتقال 
المهاجرين األفارقة وعدم جواز ترحيلهم باإلكراه، 
في ظل المطالبة الكبيرة ألطراف اليمين بالتخلص 
من المهاجرين األفارقة؛ جعل الحكومة تصطدم 
بقيود المحكمة العليا، مّما جعل من غير الممكن 
التصدي لمش���كلة المهاجرين دون أن يجري أواًل 
تقيي���د صالحي���ات المحكمة العليا، لتس���تطيع 
الحكومة الحًقا س���ن قانون يمنحه���ا ما تريد من 
صالحيات وإج���راءات، حتى لو كان���ت تتعارض 

بشكل خطير مع أبسط قواعد حقوق 
االنسان.

إن س���ن قانون للتغل���ب على قرار 
بالمهاجرين  المتعل���ق  المحكم���ة 
الكتل  جمي���ع  بموافق���ة  يحظ���ى 
االئتالفي���ة، وال يش���كل مدخ���اًل أو 
مصدًرا ألزمة ائتالفية، لكن نتنياهو 
ومع���ه بينت - على األق���ل - يرغب 
باس���تغالل األمر لسن قانون جارف 
وعام يح���ّد من صالحيات المحكمة 
العلي���ا فيما يتعل���ق بقدرتها على 
االعت���راض على قوانين تش���رعها 
الكنيست وتحظى بأغلبية ال� %51 
م���ن مجموع أعضاء الكنيس���ت، أي 
تحظ���ى بأغلبي���ة 61 ص���وت عضو 
كنيس���ت، وه���ذا التوج���ه ه���و ما 
يرفضه كحلون وزير المالية وزعيم 
حزب »كلنا«، وهو الذي يعتبر نفسه 
المداف���ع والحام���ي والضامن لعدم 
المساس بمنظومات العدل، وقد اشترط في 
اتفاقه االئتالفي أن يكون له حق الفيتو فيما 
يتعلق بس���ن قوانين لها عالق���ة بالحريات 

العامة ومنظومات العدالة.
كحلون كان من بين األصوات اليمينية التي 
اعترضت على اتف���اق نتنياهو مع مفوضية 
الالجئي���ن، وقد أعل���ن أنه مس���تعد لتأييد 
س���ن قانون يتغلب عل���ى العليا في موضوع 
لك���ن نتنياهو وش���ركاءه  الالجئي���ن فقط، 
اآلخرين يتمس���كون حت���ى اللحظة بصيغة 
جارف���ة ومتطرفة بحس���ب المتابعين، وثمة 
من يتهم نتنياهو بأنه يس���تغل هذه األزمة 
للذهاب النتخابات مبكرة بعد أن فش���ل قبل 
أس���ابيع بفرض االنتخابات على خلفية أزمة 

قانون التجنيد مع األحزاب األصولية.
ويسود اعتقاد كبير في األوساط السياسية 
اإلس���رائيلية أنه بغض النظر عن تفجر هذه 
األزم���ة أو احتوائها أو تفجر أزمات أخرى؛ فإن 
العام الجاري هو عام االنتخابات، وإن موعدها 

سيكون في الصيف أو الخريف.

أعلنت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي عام 2010 عن نيتها بناء مستوطنة 
مكونة من 10 بنايات تضم 160 وحدة س���كنية مخصصة ألفراد ش���رطة 
وجيش االحتالل المتقاعدين في منطقة صور باهر، ما يشكل مسا بالحيز 
الهيكلي للقرية التي تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس المختلة 
ويحدها من الغرب بلدة بيت صفافا، ومن الجنوب بيت ساحور ومن الشرق 
جبل المكبر والسواحرة ومن الشمال سلوان وتبعد عن مدينة القدس أقل 
من 6 كم وتتبع اليوم لبلدية القدس. وتبلغ مس���احة أراضي القرية حوالي 
9 كم2.  ويبلغ عدد س���كانها 25.000 نسمة، ويوجد بين سكانها نازحون 

من  عام 1967.
أصبحت القري���ة لتقدمها العمراني واالقتصادي مرك���ًزا تجارًيا وحضارًيا 
للق���رى المحيطة بها، حيث يوجد بها 15 مدرس���ة و5 مراكز صحية وأكثر 
من أربع مؤسس���ات أهلية، باإلضافة لوجود س���وق تجاري ضخم على طول 
شارعها الرئيسي بأكثر من2 كم، وكان جدار الفصل اإلسرائيلي العنصري 
قس���مها إلى نصفين، واليزال س���كان القرية يعانون وبشدة من االحتالل 
االسرائيلي لقريتهم، حيث تم بناء ثالث مناطق استيطانية حول القرية، 
فيحدها من الغرب مس���توطنة أرنونا ورامات راحيل، ومن الش���مال أرمون 
أنتسيف ومن الجنوب مستوطنة جبل ابو غنيم ومن الشرق الجدار الفاصل.

تعاني القرية في الوقت الحاضر من االنفجار السكاني بسبب منع السلطات 
اإلس���رائيلية أهالي القرية من البن���اء وتعمير المنازل كم���ا تقوم بلدية 
االحتالل بهدم منازل في القري���ة في حال تم بناء المنازل بدون ترخيص 

إسرائيلي كإجراءات عقابية.
مع احتالل غربي القدس عام 1948 مروًرا باحتالل الجزء الش���رقي منها في 

عام 1967 وحتى إقامة جدار العزل، تواصل التهام أراضي بلدة صور باهر 
في القدس وإقامة المس���توطنات عليها. يقول محمود فواقة أحد وجهاء 
البل���دة في هذا الص���دد: »إن نهب أراضي القرية بدأ ع���ام 1948، ليصبح 
مجموع ما ص���ودر منها اليوم قرابة أربعة آالف دونم من أصل قرابة 9600 

دونم«. 
أقدمت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم اإلثنين الموافق 2018/4/23، 
على اقتالع أشجار زيتون معمرة وتجريف أراضي حي غزيل في قرية صور 
باهر جنوب القدس المحتلة، بغرض إقامة قاعدة عسكرية لجنود الجيش 
وضباط الش���رطة المتقاعدين. شرعت الجرافات معززة بوحدات خاصة من 
الشرطة منذ ساعات الصباح باقتالع أشجار الزيتون المزروعة على مساحة 
56 دونًم���ا من أراض���ي قرية صور باهر، تعود ملكيته���ا لعدة عائالت من 
القري���ة، رغم قرار النيابة العامة القاضي بتجميد أي اعمال باألراضي لمدة 

شهرين.
يأتي الش���روع بمخط���ط القاعدة العس���كرية، اعتماًدا على ق���رار الحاكم 
العس���كري في العام 1972 والذي يقضي بمص���ادرة الدونمات ألغراض 
عس���كرية، وعليه توجه أصحاب األراضي للمحاكم اإلس���رائيلية ضد قرار 
المص���ادرة وإلثبات ملكيته���م وحقهم بأراضيهم، وفي ع���ام 1984 قرر 
القاضي منع البناء في األراضي وس���مح لمالكيها باس���تخدامها ألغراض 

زراعية.
وفًق���أ للقانون اإلس���رائيلي فإن األراض���ي المصادرة تعود بع���د 15 عامًا 
ألصحابها في حال لم يتم استخدامها من قبل السلطات المختصة، ولكن 
الكنيست االسرائيلي أجرى تعدياًل على هذا القانون عام 2000 لمنع عودة 

األراض���ي إلى أصحابها، إذ قدم محامي العائالت طعًنا على ذلك ألن المدة 
الزمنية للمصادرة انتهت قبل اجراء التعديل، لكن تم رفضه.

قدمت العائالت المالكة لألراضي اعتراًضا على المش���روع، في حين قدمت 
ما يس���مى »دائرة أراضي إسرائيل« دعوًة إلخالء األرض من أشجار الزيتون، 
بحجة أنها ُزرعت بعد قرار مصادرتها من الحاكم العسكري. بّين أحمد نمر 
أح���د مالكي قطعة األرض التي تم مصادرته���ا، أن األراضي مزروعة بأكثر 
من 500 ش���جرة زيتون، منذ حوالي 100 عام في زمن األجداد واآلباء ويتم 
حرث األرض وجني محصول الزيتون س���نويا، وأي خبي���ر زراعي يمكن أن 
يؤكد ذلك للمحاكم اإلسرائيلية. وأضاف أن المحكمة أصدرت قبل حوالي 
شهرين قراًرا يقضي بإخالء األرض من األشجار ومتابعة القضية بالمحاكم، 
في حين رفضت المحكمة العليا النظر باالستئناف المقدم على القرار األول 
ولم تعقد أي جلسة لبحث القضية، وقدمت العائالت استئناًفا على القرار 
وقررت النيابة تجميد أي أعمال باألرض لمدة شهرين، إال أن آليات االحتالل 
قامت باقتالع األش���جار تمهيًدا لتجريف األرض وبالتالي إقامة المخطط 

العسكري عليها.
إعدام���ات ميدانية، مص���ادرة أراضي القرية، هدم المن���ازل العربية ومنع 
بناء منازل جديدة تس���توعب الكثافة السكانية الخانقة، وفصل أراضيها 
بواسطة الجدار، وبناء وحدات استيطانية على األراضي المصادرة، جميعها 
سياسات تصب في محاوالت خلق بيئة طاردة للسكان من مدينة القدس، 
ومحاولة إلفراغ القدس وقراها وضواحيها من أي وجود عربي، وتهجيرهم 
إلى أماكن أخرى خارج المدينة بشكل قسري، لتحقيق النبوءة اإلسرائيلية 
التي منحها لهم دونالد ترامب بأن القدس عاصمة للكيان االسرائيلي.     

استيطان جديد يستنزف ما تبقى من أراضي قرية صور باهر 
ياسمين مسودة – القدس المحتلة
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تأتي حادثة اغتيال الشهيد فادي البطش في ماليزيا صباح 
السبت 2018/4/21 في سياق الرغبة اإلجرامية الصهيونية 
للسيطرة والعلو واإلفساد في األرض كل األرض، والتصدي 
لكل من يحاول الوقوف في وجه هذا العلو واإلفس���اد حتى 
لو كان بالكلمة والبحث العلمي ناهيك عن استخدام الطلقة 
والرصاصة، لذا فهي تشكل دليال إضافيا  على مدى اإلجرام 
الصهيوني ليس في حق الفلسطينيين فقط، بل وفي حق 
كافة الدول والش���عوب التي يم���ارس الكيان الصهيوني 
إجرامه على أرضها منتهكا س���يادتها وقبل ذلك األعراف 
والقوانين الدولية، ومقدما في الوقت نفسه الدليل العملي 
على أن العلو واإلفس���اد واإلجرام الصهيوني ال يقتصر على 
أبناء الشعب الفلسطيني، بل يطال كافة شعوب األرض وفي 
مقدمتها الشعوب اإلسالمية، وهذا يؤكد صدقية وصوابية 
األفكار التي تؤكد على مركزية القضية الفلس���طينية في 
بعدها الواقعي الذي يرى في الكيان الصهيوني  خطرا على 
األحرار في كل مكان وعلى  كافة القيم األخالقية اإلنسانية 

لتعارضها مع قيمه في العلو واإلفساد واإلجرام.  
والمتتب���ع لتاريخ االغتياالت الصهيوني���ة يجد أنها تطال 
العلماء األفذاذ من العرب والمس���لمين في محاولة يائسة 
لمنع صع���ود وتقدم هذه الش���عوب، وإبقائها في حظيرة 
العمالة والتبعية لمخططاتها اإلجرامية, معتمدة في ذلك 
على فريق وطابور من الذين باعوا أمتهم وكرامتهم من أجل 

شهوة المال والسلطان. وتشكل هذه الحادثة المؤلمة دليال 
على أن الصراع مع الكيان الصهيوني هو صراع مفتوح وعلى 
كل الجبهات وفي كل األوقات ما دام هذا الكيان قائما على 
األرض، ول���ن ينهي هذا الصراع مح���اوالت البعض االلتقاء 
مع���ه في منتصف الطريق، حتى ول���و كان ذلك بالتنازالت 
المؤلمة والمقدمة له تنازال تلو اآلخر، ألن هذا الكيان وقادته 
المجرمي���ن ال يؤمن���ون إال بس���اديتهم وأفضليتهم على 

اآلخرين الذين خلقوا لخدمتهم كما يزعمون ويتصورون.
وفي حادثة االغتيال للش���هيد فادي البطش دليل إضافي 
على مدى تآمر أغل���ب دول العالم والرأي العام العالمي ضد 
الفلس���طينيين، فالغالبية تلتزم الصمت والسكوت حتى 
عن بيانات الش���جب واالس���تنكار، خاصة الجوقة الحاكمة 
في الدول العربية واإلس���المية وكأن األمر ال يعنيها، وكأن 
الضحية من خارج دائرة العروبة واإلسالم!,  ولو كان المغدور 
من خارج دائرة فلسطين ودائرة اإلسالم والمسلمين، أو كان 
المقتول صهيونيا مجرما لتعالت األصوات الناعقة بالشجب 
واالس���تنكار والمطالبة بالثأر والقص���اص وتحكيم العدالة 

وتدخل الجنائية الدولية.
وإن كان هن���اك مبرر لل���دول الغربية والدائ���رة في الفلك 
الصهيوأمريك���ي للصم���ت والس���كوت عل���ى الجريم���ة 
الصهيونية ، فليس هناك مبرر للدول العربية واإلسالمية 
وأنظمته���ا الحاكم���ة إال عمالته���ا وتبعيتها للمش���روع 

الصهيوأمريك���ي ، والخوف من إغض���اب قادته المجرمين، 
وعليه فان هذه الجريمة البش���عة بحق العالم البطش تمثل 
عام���ل تعرية لعم���الء الصهاينة واالس���تكبار العالمي من 
قيادات وأنظمة عربية وإس���المية وفلس���طينية صامتة عن 
الشجب واالستنكار فضال عن ردة الفعل اآلخذة بالثأر ونصرة 

المظلوم.
كما تش���كل حادثة اغتيال الشهيد البطش دليال على وعي 
قوى المقاومة وتوجهها المتالك كاف���ة القدرات والخبرات 
الت���ي تكون عونا لها في صراعها المفت���وح مع هذا الكيان 
الغاصب لألرض والمقدس���ات والحقوق، والمتسلح بأحدث 
التقنيات وإبداعات العقل البش���ري في وسائل القوة، وعلى 
طريق االعتماد على الذات في تراكم وسائل القوة لمواجهة 
المش���روع الصهيوأمريكي وتحرير األرض واإلنسان, وليس 
االعتماد على الصديقة بريطانيا أو الحليف األمريكي إلعادة 
الحق الفلسطيني  من بين براثن ومخالب الكيان الصهيوني، 
خاصة وأن هذين الكيانين )بريطانيا وأمريكا( ومن خلفهما 
الغرب يش���كالن الداعم األس���اس للكيان الصهيوني بعد 
إنش���ائه وإقامته على ارض فلس���طين بع���د اغتصابها من 

أهلها وتشريدهم في أصقاع األرض.
أمام هذه الجريمة البشعة التي اقترفها الكيان الصهيوني 
وأمثالها, فإن على قوى المقاومة أن تكثف جهودها لزيادة 
الخب���رات والخبراء ف���ي كافة المج���االت خصوصا المتعلقة 

بتطوير وتحديث الوس���ائل القتالية ودقته���ا وفعاليتها 
وفاعليتها على األرض، واالستعانة ما أمكن في ذلك بالقوى 
والمؤسس���ات والهيئات صاحبة اإلمكاني���ات والتوجهات 
الداعمة لفلسطين والفلس���طينيين في مواجهة المشروع 

الصهيوأمريكي .
وعل���ى قوى المقاوم���ة البحث الجدي في محاول���ة الرد على 
الكيان الصهيوني وإيذاؤه في كافة األماكن والساحات التي 
يم���ارس فيها إجرامه بحق الفلس���طينيين، ليدفع أوال ثمن 
هذا اإلجرام بحق أبناء الش���عب الفلس���طيني، وليفقد ثانيا 
األمن واألمان في هذه الساحات التي يجول فيها هذه األيام 
دون خوف أو حتى قلق، وثالثا إلجبار أصحاب هذه الساحات 
على اتخاذ مواقف رادعه للكيان الصهيوني لعدم ممارسته 

أنشطته اإلجرامية على أرضهم وانتهاك سيادتهم.
وعل���ى قوى المقاومة أن تعمل جاه���دة على توحيد الصف 
الفلسطيني وتجميع ش���تات قواه الحية، فهذا يزيدها قوة 
فوق قوة، ويحميها من بعثرة الجهد واستنزاف الطاقات في 
الصراعات الجانبية وما ال فائدة منه، فضال عن أن ذلك يمهد 
الطريق أمام دعم األش���قاء من العرب والمس���لمين لقضية 
فلس���طين وحقوق الشعب الفلس���طيني، واتخاذ المواقف 
الرافضة لألجندة الصهيونية كما الهيمنة الصهيوأمريكية، 
والمطالب���ة بمعاقبة الكيان الصهيوني وتعرية أنش���طته 

اإلجرامية. 

بقلم : تيسير الغوطي اغتيال البطش والصراع المفتوح

المجلس الوطني ينعقد 
فــي الزمــن الملــوث

بكل عنفوان الثوار وعزيمة األبطال وعناد الفدائيين وتصميم المجاهدين 
الخارجين لتوهم من خنادق القتال، والعائدين للحال من ميادين النزال، 
والراجعين للفور من س���احات الوغى، ظهر أحد كب���ار الثوار األبطال وغبار 
الح���رب ال يزال على جبهته ليتحدث عن غ���زوة المجلس الوطني القادمة 
قائاًل:«... س���ُيعقد المجلس الوطني في موعده... شاء من شاء وأبى من أبى 
واللي مش معجبُه يشرب من البحر الميت... ومن بحر غزة من الجانب اللي 
فيه تلويث« واتبع كالمه الثوري بضحكة وطنية بريئة، ربما كانت ش���فقة 
ورأفة على المساكين والغالبة الذين سيضطرون للشرب من بحر غزة المالح 
بسبب رفضهم المشاركة في دورة المجلس الوطني القادمة، ومن »الجانب 
اللي فيه تلويث« بالتحديد حس���ب المناطق التي حددتها س���لطة جودة 
البيئة الفلسطينية كمناطق ملوثة ُيحظر السباحة فيها حرصًا على صحة 

المواطن الفلسطيني الصالح الملتزم بالشرعية أو الرشيدة. 
المس���اكين الذين س���يضطرون للش���رب من بحر غزة المالح ومن »الحتة« 
الملّوث���ة فيه ُيمكن القول بكل ثورية ووطنية بعيدًا عن التملق والنفعية 
»يستاهلوا اللي يجري لهم«؛ بسبب تصرفاتهم »الوحشية غير الوطنية«، 
ولركونه���م للذين »ظلموا وانقلبوا  على الس���لطة«، وع���دم ثورتهم على 
»خاطف���ي الطائرات اإلرهابيي���ن«، ليذوقوا من طع���م الملوحة دون طعم 
التلّوث زيادة في العذاب لعلهم يرجعون إلى الصف الوطني وعسى الله 
أن يتوب عليهم قبل بلوغ الروح الحلقوم. وإذا كان تلوث البحار أمرًا معروفًا 
ومكش���وفًا فإن األمر غير المعروف وبالتأكيد غير مكشوف وفق النظرية 
الجديدة العابرة للوطني���ة والخارقة للثورية فهو )تلّوث الزمن( الناتج عن 
جراثيم غريبة وفيروس���ات عجيبة يقول العلماء إنها تتكاثر عندما يطفو 
إلى الس���طح أش���باه الرجال وأرباع الثوار، وعندما تشيع النفعية واالرتزاق 

وينتشر التزلف والنفاق. 
ولمعرف���ة كيفية وصولنا إلى الزم���ن الُملّوث القبيح الذي س���ُيعقد فيه 
المجلس الوطني تحت حراب االحتالل في رام الله وبمن حضر من أصحاب 
الحظوة والرضى المضمون صوتهم وصمتهم الفرحين بما آتاهم صاحب 
األمر من فضل���ه وأنعم عليهم من خيره، ال بد من الرجوع إلى الزمن النقي 
الجميل للمجلس الوطني الفلسطيني قبل ظهور أشباه الرجال وأرباع الثوار. 
فالدورة األولى للمجلس الوطني الفلسطيني التي انعقدت في القدس عام 
1964 برئاسة أحمد الشقيري ُمعلنًا تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، 
وُمصِدرًا الميثاق الوطني الفلسطيني الذي أكد على الُبعد القومي للهوية 
الوطنية الفلس���طينية وللصراع مع الكيان الصهيوني، وُمحددًا مس���احة 
فلس���طين االنتدابية الكاملة من البحر إلى النهر وم���ن رأس الناقورة إلى 
أم الرشراش. والدورة الرابعة للمجلس الوطني  المنعقدة في القاهرة عام 
1968 برئاس���ة يحيى حمودة أصدر الميثاق الوطني الفلسطيني مؤكدًا 
على حدود ومس���احة فلس���طين االنتدابية الكاملة وعلى الكفاح المسلح 

كطريق وحيد لتحرير فلسطين. 
اس���تمر المجلس الوطني عنوانًا للتمس���ك بالثواب���ت الوطنية والكفاح 
المس���لح والوحدة الوطنية حتى بدأ التحّول في الفكر السياس���ي العربي 

بعد ح���رب أكتوبر 1973 محوره تقبل )دولة إس���رائيل( كأمر واقع وقبول 
قرارات )الش���رعية الدولية( كأقصى ما ُيمكن تحقيقه، وانتقل هذا الفكر 
إلى الفلس���طينيين مصحوبًا بمبررات الواقعية الثورية وإمكانية التحرير 
المرحلي لفلس���طين، فكانت دورة المجلس الوطني الفلسطيني الثانية 
عش���رة في القاهرة عام 1974 برئاسة خالد الفاهوم ترجمة لهذا التحّول 
في الفكر السياسي الفلس���طيني عندما تبنى المجلس الوطني البرنامج 
السياس���ي المرحلي المعروف ببرنامج النقاط العش���ر، وأهم بنوده: البند 
الثاني الذي ذكر »إقامة س���لطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على 
كل جزء من األرض الفلس���طينية التي يتم تحريره���ا«، والبند الثامن من 
البرنامج الذي اعتبر السلطة الوطنية الفلسطينية بداية الستكمال تحرير 

كامل التراب الفلسطيني. 
احتجنا إلى ما ُيقرب عقدين من الزمن تلّوثت فيه مفاهيم الثورة ومعاني 
التحرير وقيم الوطنية لنصل في نهاية المطاف إلى »سلطة بدون سلطة 
تحت احتالل بدون ُكلفة« عل���ى حد وصف الرئيس محمود عباس رئيس 
السلطة وأحد مؤسسيها، ولتصبح »الس���لطة الُمقاتلة« سلطة ُتنّسق مع 
االحتالل، ومن س���لطة ُمقامة على أرض ُمحررة إلى سلطة تحت االحتالل أو 
»تحت بساطير اإلس���رائيليين« كما قال الرئيس حرفيًا، وبات من المؤكد 
أن الس���لطة التي ُأريد لها أن تكون بداية »الستكمال تحرير كامل التراب 
الفلسطيني« أمست نهاية لمشروع التحرير وفق مشروع التسوية القائم 
عل���ى فرضيات خاطئة وفكر سياس���ي عقيم أنتج لنا ه���ذا المأزق الكبير 
بوجود س���لطة تحت االحتالل منقسمة على نفس���ها وُمعيقة للمشروع 

الوطني الفلسطيني القائم على محاور التحرير والعودة واالستقالل. 
المجل���س الوطني خ���الل هذا الزمن الُمل���ّوث كان ُمش���ّرعًا للتنازل عن 
الثوابت الوطنية السيما في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في غزة 
عام 1996 برئاسة س���ليم الزعنون وفي ظل السلطة وبحضور الرئيس 
األمريكي )بيل كلينتون( حيث تم فيه إلغاء بنود الميثاق الوطني التي 
تتعارض مع اتفاقية أوسلو خاصة البنود التي تنص على وحدة األرض 
الفلسطينية الكاملة، والكفاح الُمسّلح لتحرير فلسطين، وعدم قانونية 

دولة إسرائيل. 
ولكي يؤدي المجلس الوطني دوره كمؤسسة تشريعية لمنظمة التحرير 
الفلس���طينية، وهيئة برلمانية جامعة للكل الفلسطيني، وقائد للمشروع 
الوطني الفلس���طيني، من الضروري إخراجه من تحت سقف أوسلو مكانيًا 
بعيدًا عن حراب االحتالل، وزمانيًا بعيدًا عن زمن أوس���لو، وبناًء على وثيقة 
إعالن القاهرة ع���ام 2005 التي نصت على تفعيل وتطوير المنظمة وفق 
ُأس���س توافقية تضمن تمثيل كل القوى الفلس���طينية حسب موازين 
القوى الش���عبية والنضالية والسياسية باالنتخاب أو بالتوافق، وبناء على 
قرارات اللجنة التحضيرية التي شاركت فيها كل فصائل منظمة التحرير 
الفلس���طينية وحركتا حم���اس والجهاد في بيروت يناي���ر 2017. ليكون 
المجلس الوطني الفلس���طيني بيتًا للكل الفلس���طيني وحارسًا للمشروع 

الوطني وضامنًا للثوابت الوطنية وُمجددًا للقيادة الوطنية. 

ال تزال بعض الكيانات الحزبية الفلس���طينية، تتردد في ط���رح موقفها حيال دعوة عباس الى 
ما يس���ميه انعقادًا للمجلس الوطني الفلسطيني. ولألس���ف، تلكأت بعض القوى في اإلعالن 
عن رفضها لهكذا انعقاد، ومن بين المتلكئين »حزب الش���عب« ذي التواجد الوازن نس���بيًا، مع 
علمنا أن قيادة هذا الحزب، لها رؤيتها المعقولة للمشهد الفلسطيني، ما يستحثها على قراءة 
أسرع، لتفصيالت هذا المشهد، والتعرف على مكامن الخلل في السياسات العامة، التي تتبعها 
الس���لطة الداعية الى هذا االجتماع، بمضامينها االجتماعي���ة والطبقية الكارثية، وبالتوجهات 
التدميرية للش���رائح الكادحة وللمحرومين. وليس خافي���ًا أن الغاية األولى لالنعقاد، بال تمثيل 

حقيقي للكتلة الشعبية؛ هو لمصحلة عباس حصرًا.
ال قيمة بالطبع، وال معنى، لحضور فصائل ميكروس���كوبية تتنفس من أوكسجين »المقاطعة«، 
ألن هذه لم تتوغل س���نتيمترًا في المجتمع الفلس���طيني، وهي أقل وزنًا من أن يتناول أحد أمر 

حضورها أو غيابها، فال آنست إن حضرت وال أوحشت إن غابت!
لم تعد ُتجدي الفهلوة وال سياس���ة تدبير األصوات قبل عّدها. فالَخْطُب جلل، والفتق قد اتسع 
على الراتق الواحد، وأصبح يتطلب جمع���ًا من الراتقين المهرة والمحترمين الذين يصطفيهم 
شعبهم. فقد كان الشهيد الرمز أبو عمار ُيغطي، وكنا على األرض أحرارًا مسلحين، وكانت الكتلة 
الش���عبية مع الثورة. لكننا اليوم، في مرحلة غير مس���بوقة على صعيد عالقة الكتلة الش���عبية 
بالنخبة السياسية. فللمرة األولى في تاريخ الفلسطينيين، تنصرف الكتلة الشعبية عن قيادتها. 
فعباس ُيفّرق وال ُيجّمع، بينما كان ياسر عرفات يفعل العكس وال يقطع مع أي طيف. وفي حال 
استمرار أي فصيل أو حزب أو منظمة أهلية، في مجاراة الرجل البالء، والسكوت عن تجاوزاته، فإن 

النتيجة هي تعميق المأزق الكياني الفلسطيني!
ال من���اص م���ن عملية بناء، تب���دأ على األراضي الفلس���طينية، من خالل إعطاء الش���عب 
الفلس���طيني في األراضي المحتلة حقه في التفويض لمؤسس���ة التشريع والرقابة، ثم 
إعطاء الشتات الفلس���طيني، حقه في أن ُيفّوض، فيستكمل البرلمان الفلسطيني الذي 
يمثل���ه المجلس الوطني ُبنيته بتمامها، على أس���س قانونية ونظامية. أما االنعقاد على 
هوى عباس، بعضوي���ات مزورة، فمعناه أن تظل األمور على حالها، ويس���تمر عباس في 
تفرده وفي مفاقمة األوضاع الفلس���طينية، وتجريف السياسة من المجتمع، ما يؤسس 
لالنفج���ار االجتماعي من كل جهة. وبحكم أن الس���لطة جعلت نفس���ها راعية الصيرورة 
التاريخية للكيان الفلس���طيني، فاضطرت منظمة التحرير نفسها ألن تتوسل رئيسها 
إنعقادًا وروحًا لمؤسساتها؛ فإن عباس من جانبه سيظل يضع شروط المكان والزمان ألي 
انعقاد، وستظل منظمة التحرير الفلسطينية �� كما السلطة �� على حالها المزرية، وسيظل 

الباب مفتوحًا لمن يريدون بدياًل للمنظمة وللسلطة، وهنا الطامة الكبرى!
وفق هذه الرؤية، صدرت الدعوات من معظم القوى والش���خصيات الوازنة، للمشاركة في إحباط 
االنعق���اد المزور, وال يختلف اثنان يعرفان كيمياء السياس���ة، عل���ى أن عباس يأخذ الناس الى 
هذا االنعقاد في وضع فلسطيني شديد التعقيد والُفرقة، وأنه يتعمد تلفيق التمثيل النيابي 
للشعب الفلسطيني، لكي يكرس سلطته بطبائعها الضالة. ويعرف الجميع، أنه بعناده وذهابه 
الى اإلنعقاد، إنما هو ُيقلع من فراغ دستوري وقانوني، ومن مساحة بال مؤسسات، ويريد أن تظل 
المنظمة مرتهنة الى حال الال تشكل السياسي لسلطته. وهنا تكمن مخاطر أخرى، ال سيما في 
حال عجزه أو موته، دون أن يترك وراءه ش���يئًا س���وى الُحطام وآالم الناس، ومجموعة صغيرة من 
الواهمين المتباغضين، الطامحين الى وراثته. إن هذه حقيقة يعرفها كل المترددين في وضع 

النقاط على الحروف، والذين تلكأوا في رفض حضور االنعقاد العباسي!

المترددون في 
رفــض التزويــر

عدلي صادق بقلم د. وليد القططي
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صالح 
المعجزة 

يدخل 
التاريخ

االستقالل / وكاالت:
واصل محمد ص���الح تحطيمه األرقام القياس���ية 
لينفرد برقمه القياس���ي كأفضل هداف عربي في 

دوري أبطال أوروبا عبر تاريخه .
الجزائ���ري رابح ماجر كان يحمل الرقم القياس���ي 
برصيد 12 هدفا بقمصان بورتو البرتغالي وبايرن 

ميونيخ األلماني، في 17 مباراة.
هدف���ا صالح في لقاء الذه���اب في نصف نهائي 
دوري أبط���ال أوروب���ا أم���ام روم���ا، رفع���ا رصيده  
التهديف���ي إلى 10 أهداف الموس���م الحالي في 

المسابقة .
لينفرد صالح بالمرك���ز الثاني في ترتيب هدافي 
دوري أبط���ال أوروبا خلف البرتغالي كريس���تيانو 

رونالدو العب ريال مدريد برصيد 14 هدفا.
صالح سجل 17 هدفا في دوري أبطال أوروبا منها 
4 ف���ي األدوار التمهيدي���ة، بقمص���ان روما وبازل 

وليفربول.
أهداف صالح ال�13، جاءت على النحو التالي، 2 مع 

بازل السويسري موس���م 2013-14، ثم هدف مع 
روما في موسم 2015-16، و10 أهداف في موسم 

2017-18، في 26 مباراة.
وكان صالح قد س���جل هدفي الموسم الحالي في 
الدور التمهيدي في مرم���ى هوفنهايم األلماني، 
ليكون رصي���ده التهديفي الموس���م الحالي 11 

هدفًا .
يذكر أن رابطة المحترفين اإلنجليزية أعلنت رسميًا 
من خالل الحفل الذي أقيم في العاصمة اإلنجليزية 
لندن، ع���ن تتويج النجم العرب���ي المصري محمد 
صالح بجائزة أفضل الع���ب في الدوري اإلنجليزي 

الممتاز هذا الموسم 2018/2017.
وتأل���ق المصري محمد صالح في أول مواس���مه 
مع ليفرب���ول اإلنجليزي من���ذ انضمامه من روما 
اإليطالي ف���ي يونيو الماضي خ���الل الميركاتو 
الصيف���ي ع���ام 2017، مح���رزًا 31 هدفًا في 34 
مباراة خاضها مع أحمر مقاطعة الميرسيس���ايد 

في الدوري اإلنجليزي .

غزة / عبدالله نصيف:
حقق ش���باب رفح فوزا ثمينا على الصداقة بهدفين دون 
رد ، تأه���ل من خالله لنهائي كأس غزة ، مواجها ش���باب 
خانيونس الذي تفوق على شباب جباليا بضربات الترجيح 
، في لقاء مثير انته���ى بالتعادل اإليجابي بهدفين لكل 
فريق ، ضمن لقاءات دور نصف النهائي من بطولة كأس 
غزة . واصل زعيم الكرة الغزية شباب رفح انتصاراته على 
الصداق���ة ،  و ذلك بعد ف���وزه بهدفين دون رد ، في اللقاء 

الذي أقيم على ملعب الدرة بالمحافظة الوسطى .
وسجل هدفي الزعيم الرفحي ميسرة البواب بالدقيقة 51 
من رأسية جميلة و محمد ابو هاشم بالدقيقة 96 من إنفراد 

تام بالمرمى .
ليواصل شباب رفح علو كعبه على الصداقة في المواجهات 
المباشرة بالدوري أو الكأس ، حيث لم يسجل للصداقة أي 

انتصار على "الزعيم ".
هذا و صعد فريق ش���باب  خانيونس للمب���اراة النهائية 
ل���كأس غزة عقب ف���وزه على فريق ش���باب جباليا بركالت 
الترجيح بعد تع���ادل الفريقين بهدفين لكل منهما في 

المباراة التي أقيمت على ملعب فلسطين بغزة .
و أحرز هدفي "النش���امى" إس���ماعيل جب���ر بالدقيقة 38 
وخالد القوقا بالدقيقة 72، وس���جل هدفي" الثوار" فضل 
أبو ريالة بالدقيقة 5 و يوس���ف داود بالدقيقة 85 ، ليتجه 
الفريق���ان لضربات الجزاء و التي ابتس���مت لبطل الدوري 

شباب خانيونس .
وسجل للنش���امى محمد أبو موس���ى و عبد الرحمن الحاج 

ومعتز ابو سل و أهدر إسماعيل جبر و بالل النمنم .
أحرز للثوار محمد الملفوح  و أهدر محمد شتيوي و أحمد أبو 

طبنجة  و أحمد عميرة .

»الزعيــم« و »النشامــى« لنهائــي كــأس غــزة

غزة / االستقالل:
توج المتصدر خدمات جباليا  بطاًل للشتاء ، بعدما حقق 
ف���وزًا نظيفًا على فري���ق الوفاق ، منهي���ًا بذلك مرحلة 

الذهاب على عرش ترتيب البطولة برصيد )17( نقطة.
و اش���ترك ش���باب جباليا بوصافة بطول���ة دوري كرة 
الطائرة الممتاز، بعدما تغلب على حامل لقب البطولة 
الصداقة بثالثة أش���واط الثنين، في لقاء القمة الذي 
جمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة ، على صالة 

الشهيد سعد صايل غرب مدينة غزة.
وأعاد ش���باب جباليا إحياء آماله بالمنافسة على لقب 
البطولة مج���ددًا بهذا الفوز المثير، حيث رفع رصيده 
إل���ى )14( نقطة، وه���و نفس رصي���د الصداقة من 
النقاط، ولكن فارق المواجهات المباشرة جاء لصالحه، 

بعدما تساوى كالهما بفارق األشواط .

نجح ش���باب جبالي���ا بالتغلب عل���ى الصداقة بثالثة 
أش���واط الثنين، وذلك ف���ي مب���اراة ماراثونية دارت 
بينهما، حيث جاءت نتائج األشواط على النحو التالي: 
األول )25/23( لصالح الصداقة، الثاني والثالث لصالح 
الشباب بنتيجة )25/13(، و)34/32(، الرابع )25/21(، 

والخامس الفاصل )15/11( لصالح الشباب.
ه���ذا و حافظ خدم���ات جباليا عل���ى صدارته لجدول 
الترتيب بعدما حقق فوزًا بثالثة أش���واط دون مقابل 
على فريق الوفاق، وجاءت نتائج األشواط على النحو 

التالي: )25/12(، )25/14(، و)25/23(.
وحقق اتحاد الزوايدة ف���وزًا نظيفًا على الكرامة، أعاد 
ب���ه تصحيح أوضاع���ه، وجاءت نتائج األش���واط على 
النحو التالي: األول )25/18(، الثاني )25/22(، والثالث 

. ) 28/26(
غزة/ االستقالل:

س���حبت في مقر اتحاد كرة الق���دم بقطاع غزة قرعة دوري 
الكرة الشاطئية الثالثاء، بحضور أعضاء االتحاد إسماعيل 
مطر، ومحمد العمصي، وس���عيد أبو س���لطان، وبشير أبو 
النجا، واألمين العام المساعد سامي أبو الحصين، ورئيس 
مؤسسة أمواج "راعية البطولة" عبد السالم هنية، ومندوبي 

األندية المشاركة.
وتنطلق البطولة يوم 29 أبريل الحالي، بمشاركة 12 فريقًا 
من أندية الدرجتين الممتازة، واألولى بملعب الشرطة على 

شاطئ بحر مدينة غزة.
وقال مطر بعد القرعة إن البطولة تعد الثالثة التي ينظمها 
اتحاد القدم على مستوى الكرة الشاطئية، متمنيًا التوفيق 

للفرق المشاركة.
وأضاف أن كرة القدم الشاطئية حققت إنجازات كبيرة على 
المس���توى اآلسيوي، متمنيًا أن يتمكن المنتخب الوطني 
من المش���اركة في البطوالت الخارجية بع���د انقطاع دام 

طوياًل.
وأكد أن اتحاد القدم يس���عى من خالل البطولة لتشكيل 
منتخب قوي للكرة الشاطئية، مشيدًا بجهود أعضاء لجنة 

الكرة الشاطئية في تطوير اللعبة.
من جهته، ش���كر هني���ة اتحاد القدم عل���ى إقامة بطولة 
الكرة الش���اطئية للعام الثالث على التوالي، وقال: "نعمل 
على تحقيق أهدافنا الرياضية ودعم المزيد من األنشطة 
لأللعاب الرياضي���ة المختلفة"، والعمل على تكريم الفرق 
الرياضي���ة المش���اركة ف���ي البطوالت التي حملت اس���م 

مسيرات العودة".
ويشرف على البطولة لجنة مكونة من عماد هاشم، وحمادة 
ش���بير، وصائب جندية، وعماد التتري، وعبد الحميد مهنا، 

وإبراهيم أبو العيش.
وقسمت الفرق المش���اركة إلى 4 مجموعات، بواقع 3 فرق 
ف���ي كل مجموعة، حيث يتأه���ل أول وثاني كل مجموعة 

للدور التالي.
وج���اءت المجموع���ات كالتالي: المجموع���ة األول���ى: غزة 
الرياضي، وخدمات الشاطئ، وخدمات خانيونس،المجموعة 
الثانية: الجالء، وش���باب خانيونس، والمجمع اإلس���المي، 
المجموعة الثالثة : ش���باب جباليا، وخدم���ات النصيرات، 
وجمعية الصالح. المجموعة الرابع���ة: التفاح، والصداقة، 

وهالل غزة.

سحب قرعة دوري
 كرة القدم الشاطئية بغزة

خدمات جباليا بطال للشتاء و جاره 
الشباب وصيفًا بدوري الطائرة 
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أهم وظائف المسلم في شهر شعبان
حممد �شحادة

ولقد أحس���ن الحس���ن بن 
أب���ي زياد اللؤل���ؤي صاحب 
أبي حنيفة فيما بلغنا عنه، 
أنه اس���تفتي في مس���ألة 
فأخط���أ فيها، ول���م يعرف 
مناديا  فاكترى  أفتاه،  الذي 

فنادى: 
أن الحس���ن ب���ن أب���ي زياد 
استفتي يوم كذا وكذا في 
مس���ألة فأخط���أ، فمن كان 
أفتاه الحس���ن بن أبي زياد 
بش���يء فليرجع إليه، فلبث 
أيام���ا ال يفت���ي حتى وجد 
أنه  فأعلمه  الفتوى  صاحب 
أخطأ، وأن الصواب كذا وكذا. 
والمستفتي  المفتي  )أدب 

)46/1
يا صاحبي هّون عليك ..

كل  ُمَغ���اِدَرة  الحي���اة  كل 
المآس���ي عاب���رة  ي���ا صاِح 
ُدنيان���ا طري���ق .. والعيش 

عيُش اآلخرة !
حكمة.. م���ن أروع وأعمق ما 
قاله الشاعر الكبير المتنبي:  
ف���ي  يش���قى  العق���ل  ذو 
النعي���م بعقل���ه *** وأخو 
الجهالة في الشقاوة ينعم 

كم ينطبق بيت الشعر هذا 
على كثيرين في زماننا ؟؟ 

هل نعطي عقولنا إجازة 
من  الذي���ن  م���ع  لننعم 

حولنا ؟؟
 َغيَبٍة جفوة، وال كل 

ُّ
ليس كل

لقاء موّدة، وإنما هو تقارب 
القلوب. 

اإلمام إبراهيم بن إس���حاق 
الحربي

الفوائ���د المنتخب���ة الب���ن 
بشكوال

وم�ضــات

إن شهر ش���عبان شهر تحلية 
يتحلى ب���ه المس���لم بفضائل 
األعمال، ولعل ش���عبان س���مي 
الخير فيه، ومن  بذلك لتشعب 
وظائف المسلم في هذا الشهر 

الكريم:
أواًل. من عليه قضاء من ش���هر 
إلى  فليب���ادر  الفائت  رمض���ان 
القض���اء قب���ل رمض���ان اآلتي، 
البخاري  اإلم���ام  ففي صحي���ح 
]1950[ ومس���لم ]1146[ ع���ن 
عائش���ة رضي الله تعالى عنها 
أنها قال���ت: »َكاَن َيُك���وُن َعَليَّ 
ْوُم ِمْن َرَمَضاَن، َفَما َأْسَتِطيُع  الصَّ
ِف���ي َش���ْعَباَن«  ِإالَّ  َأْقِض���َي  َأْن 
���ى اللُه  النش���غالها بالنبي َصلَّ

َم. تعالى َعَلْيِه َوَسلَّ
ثانًيا. يس���ن اإلكثار من الصيام 
في هذا الشهر الكريم ومن قوي 
على صومه كام���ًا فخير وبركة 
وإال فليح���اول صوم أكثره، فقد 

أخرج البخاري ]1970[، ومس���لم واللفظ له ]1156[ 
عن َعاِئَش���َة َرِضَي اللُه تعالى َعْنَه���ا َقاَلْت: » َكاَن 
ى َنُقوَل: َقْد  صلى الله تعالى عليه وسلم َيُصوُم َحتَّ
ى َنُق���وَل: َقْد َأْفَطَر، َوَلْم َأَرُه َصاِئًما  َصاَم َوُيْفِطُر َحتَّ
، َأْكَثَر ِمْن ِصَياِمِه ِمْن َش���ْعَباَن َكاَن  ِمْن َش���ْهٍر َقطُّ

ُه، َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن ِإالَّ َقِليًا ». َيُصوُم َشْعَباَن ُكلَّ
ثالًثا. ش���هر ش���عبان ش���هر اغتنام ألعم���ال البر 
المختلفة وال سيما الصيام ألنه شهر تعرض فيه 
األعمال على الله تعالى، فقد ثبت عند النس���ائي 
]2357[ عن ُأَساَمة ْبُن َزْيٍد رضي الله تعالى عنهما 
ِه، َلْم َأَرَك َتُصوُم َشْهًرا ِمَن  َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُس���وَل اللَّ
���ُهوِر َما َتُصوُم ِمْن َش���ْعَباَن، َقاَل: »َذِلَك َشْهٌر  الشُّ
اُس َعْنُه َبْيَن َرَجٍب َوَرَمَضاَن، َوُهَو َش���ْهٌر  َيْغُفُل النَّ
ْعَماُل ِإَلى َربِّ اْلَعاَلِميَن، َفُأِحبُّ َأْن ُيْرَفَع  ُتْرَفُع ِفيِه اأْلَ
َعَمِلي َوَأَنا َصاِئٌم«، والمعنى: ترفع األعمال فليحسن 
العبد م���ن عمله وليكثر من الصالحات وال س���يما 

الصوم.

رابًعا. ش���هر شعبان ش���هر عرض العمل السنوي 
على الله تعالى: للحديث السابق، واألعمال تعرض 
على الله تعالى عرًضا يومًيا، وعرًضا أسبوعًيا في كل 

اثنين وخميس، وعرًضا سنوًيا في شهر شعبان. 
خامًس���ا. شهر شعبان شهر الصلح مع الخلق، فقد 
ُه  ى اللَّ ِه َصلَّ ثبت عند ابن ماجه ]1390[ َعْن َرُسوِل اللَّ
ِلُع  َه تعالى َلَيطَّ  اللَّ

َّ
َم أنه َقاَل: »ِإن تعالى َعَلْيِه َوَس���لَّ

ْصِف ِمْن َشْعَباَن، َفَيْغِفُر ِلَجِميِع َخْلِقِه،  ِفي َلْيَلِة النِّ
ِإالَّ ِلُمْشِرٍك َأْو ُمَشاِحٍن«، فليلة النصف من شعبان 
ليلة مغفرة للعبد بش���رطين: األول وجود اإليمان، 
والثان���ي أن ال توج���د خصومة بي���ن العبد وأخيه، 
وسأفصل عن ليلة النصف من شعبان في منشور 

خاص.
سادًسا. ال ينبغي صوم شعبان بعد نصف الشهر 
لمن لم يصم في نصفه األول ففي صحيح مس���لم 
]1082[ َع���ْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللُه تعالى َعْنُه َقاَل: 
ُموا  َم: »اَل َتَقدَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل َرُس���وُل اللِه َصلَّ

َرَمَضاَن ِبَص���ْوِم َيْوٍم َواَل 
َكاَن  َرُج���ٌل  ِإالَّ  َيْوَمْي���ِن 
َفْلَيُصْمُه«  َصْوًما،  َيُصوُم 
الله  رحمه  الن���ووي  قال 
تعال���ى: » فيه التصريح 
بالنه���ي عن اس���تقبال 
رمض���ان بص���وم ي���وم 
ويومين لمن لم يصادف 
عادة له أو يصله بما قبله 
فإن لم يصله وال صادف 
عادة فهو حرام هذا هو 
الصحي���ح ف���ي مذهبنا 
لهذا الحديث، وللحديث 
اآلخر في سنن أبي داود 
انتص���ف  )إذا  وغي���ره 
حتى  صيام  فا  شعبان 
يك���ون رمض���ان( ف���إن 
وصله بما قبله أو صادف 
عادة له فإن كانت عادته 
صوم يوم االثنين ونحوه 
فصادفه فصامه تطوعا 

بنية ذلك جاز لهذا الحديث«.
سابًعا. يتأكد صوم األيام البيض في شعبان، ففي 
الصحيح أن النبي عليه الصاة والس���ام حث على 

الصوم من َسرر الشهر وهو وسطه عند جماعة. 
يقول ابن رجب رحمه الله تعالى:

»ولما كان ش���عبان كالمقدمة لرمضان ش���رع فيه 
ما يش���رع في رمض���ان من الصيام وق���راءة القرآن 
ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس 
بذلك على طاعة الرحمن كان المس���لمون إذا دخل 
ش���عبان انكبوا على المصاحف فقرؤوها، وأخرجوا 
زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمس���كين على 
صيام رمضان، وقال س���لمة بن كهيل: كان يقال 
شهر شعبان شهر القراء، وكان حبيب بن أبي ثابت 
إذا دخل ش���عبان قال: هذا شهر القراء، وكان عمرو 
بن قيس المائي إذا دخل ش���عبان أغلق حانوته 

وتفرغ لقراءة القرآن«.
اللهم بارك لنا في شهر شعبان، وبلغنا رمضان.

قال ابن 
ال�صالح:

فت���اوى

طالبة في الجامعة، ليس لها دخل خاص 
بها، وال مال عندها، تعيش مع أسرتها 

في كنف أبيها ذي الدخل المحدود، الذي 
ال يقدر على تسديد الرسوم الجامعية 

المطلوبة، فهل يجوز ألخيها الشقيق الذي 
يعمل في الكويت أن يساعدها في 

تسديد األقساط الجامعية من زكاة ماله 
لكي تكمل دراستها، وبخاصة أنها طالبة 

فائقة، وهي تدرس في كلية الطب؟
أجيبونا وجزاكم الله خيرا.

وبعد ذلك أجابت اللجنة بالتالي:  
ال مانع من أن يدفع األخ زكاة ماله ألخته، إذا كانت فقيرة، 
ال تمل���ك من الذهب أو الم���ال الزائد عن حاجتها مقدار 
النصاب لتدفع���ه للجامعة أو أي حاجة مش���روعة، فإذا 
كان���ت تملك نصابًا من المال الزائد عن حاجتها لم يجز 
دف���ع الزكاة لها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

أنا أعمل مؤذنًا في وزارة األوقاف ، 
وأريد أن أعرف رأي المشايخ الكرام 
في استخدام المياه الموجودة في 

المسجد في حاجاتي الشخصية، فإنني 
أغسل سيارتي من ماء المسجد، علمًا 
أنني أسكن في سكن المسجد. وهل 
هناك فرق بين من يسكن في السكن 

الخاص بالمسجد ومن يسكن خارجه؟ 
علمًا بأنني سأجد مشقة في جلب 

الماء من خارج المسجد.
 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:
إذا كنت تس���كن بالمس���جد، وكانت المي���اه على نفقة 
الوزارة، فا مانع من اس���تخدام المياه في هذه األش���ياء 
دون إسراف، أما الذي يسكن خارج المسجد فا يجوز له 
ذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.      
 

التوراة واإلنجيل محرفان، ولذل���ك يتعارضان مع العلم، 
وفيهما أخطاء علمية، واسألوا الدكتور المهتدي »موريس 

بوكاي« رحمه الله.
أما الق���رآن فإنه يتواف���ق مع العل���م وال يتعارض معه، 
ويستحيل أن تجد آية قرآنية تتعارض مع حقيقة علمية، 
فالقرآن متفق مع العلم الحديث، وهذه حقيقة تشهد له 
بأنه غير محرف، وأنه من عند الله، واسألوا العالم موريس 

بوكاي أيضًا.
واألروع واألعجب من ذلك هذه الحقيقة:
القرآن فوق مستوانا العلمي الحديث ! 

مع أن العل���م في زماننا متقدم تقدمًا مذهًا، ومازال في 
تقدم مس���تمر، ومع ذلك فالقرآن فوق مستوانا العلمي 

المتقدم، واسألوا موريس بوكاي أيضًا..
القرآن اليتعارض مع علمنا...هذا رائع.

القرآن يتوافق مع علمنا...وهذا أروع.
ولكن األروع من األروع أن القرآن فوق مس���توانا العلمي! 
وأنه يس���بق حقائق العلم الحدي���ث بمقرراته العلمية 

اليقينية الصادقة !
وال يملك العالم الصادق أمام حقائق القرآن العلمية إال أن 
يقول: أشهد أن القرآن كام الله، وأشهد أن ال إله إال الله، 

وأشهد أن محمدًا رسول الله.

قبســات 
ولطائف قرآنية

)القراآن فوق م�صتوانا العلمي( !
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مهرجان تأبين شهداء اإلسراء.. رفح

مسيرة العودة

)APA images( 

)APA images( 

تشييع الشهيد عبداهلل الشمالي.. رفحتشييع الشهيد نايف الزريعي.. دير البلح )APA images( )APA images( 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / ياسر مازن يونس حمدين 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802556969( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / فاطمة عبد المجيد محمد ابو ندى 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801315557( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / يوسف شعبان محمد نعيم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901296731( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / وفاء محمد حسن نعيم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800002669( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

مرت األيام ، وتحرير ُيصارع بجسده الصغير 
الموت على س���رير المستش���فى متش���بثًا 
بالحي���اة، واألطب���اء يناضل���ون ويبذلون كل 
جهدهم إلنق���اذ حياته، حتى اخت���اره الله 
ليلتحق بركب شهداء مسيرة العودة الكبرى. 
فارتق���ى ش���هيدًا االثنين الماض���ي متأثرًا 
بجراح���ة إث���ر إصابت���ه برص���اص االحتالل 
اإلسرائيلي في رأسه، شرق مدينة خانيونس، 

في بداية أحداث مسيرة العودة الكبرى.

نطق بدمه 
عجز تحرير عن النطق لم ُيعجزه عن التعبير 
عن حبة لوطنه األغلى  فلسطين و استعداده 
للتضحية من أجل ترابه الذي سلبه االحتالل 
من عائلته وحرمها من التنعم بخيراته، فقبل 
توجهه للحدود ترك ورقة صغير كتب عليها 

بخط يده: " أريد الشهادة وليس اإلصابة". 
بابتس���امة فخٍر تعلوها غصة الفراق، تقول 
والدة الشهيد وهبه:" تحرير منذ صغره كان 
يرسم علم فلس���طين على دفاتره وحيطان 
غرفته، وكان يكتب ش���عارات تعبر عن حبه 
للوطن، لكن ما كنت بعرف انه شعاره األخير 

سيكون الشهادة". 
حديثه���ا  خ���الل  المكلوم���ة  األم  وتتاب���ع 

ل�"االس���تقالل":" بدأت أش���عر بتغير تحرير 
وزيادة وعيه لحب الوط���ن منذ اعالن ترامب 
القدس عاصمة إلسرائيل، فقد كان ُيعبر عن 
غضبة بلغة اإلش���ارة وبإصراره على الذهاب 
للحدود كل جمع���ة برفقة أصدقائه، وعندما 
أعلنت الفصائل عن مس���يرة العودة أخبرني 

بأنه سُيشارك بها كل يوم".

الوطن ناداه
منذ بداية فعاليات مس���يرة العودة الكبرى 
ف���ي 30 م���ارس الماضي، ع���زم تحرير على 
المشاركة بها بش���كٍل يومي لعله يستطيع 
أن يُشم رائحة بالده االصلية )صرفند العمار(

التي ُهجرت منها عائلته قس���رًا وحرمت من 
خيراتها ألكثر من 70عاما. 

وأضافت والدة الش���هيد:" منذ بدأ مسيرات 
العودة تحرير أخذ علم فلس���طين و اتفق مع 
أصدقائه انهم يتوجهون للحدود بش���كل 
يوم���ي، حاولت أمنع���ه كثيرًا لك���ن ما كان 
بس���مع مني وكان دائمًا يؤشر على رأسه أنه 
يريد أن يستشهد"، مش���يرة إلى أن نجلها 
انضم لوحدة الكاوشوك في الجمعة الثانية 
من مس���يرة العودة، وأثناء نقل���ه لإلطارات 
المطاطية ُأصيب برصاصة براس���ه أدت إلى 

استش���هاده بعد ص���راع مع الم���وت لمدة 
أسبوعين على سرير المستشفى.  

قل���ب األم الذي ُفطر على حب نجلها، اجبرها 
على البقاء بج���وار فلذة كبدها ألس���بوعين 
داخل المستش���فى، فتارة تقف على نافذة 
غرفة العناي���ة الُمكثفة تراقب نبضات قلبه 
المرس���ومة على جهاز القلب، وت���ارة أخرى 
تلحق باألطباء لعلهم يعطونها بشرى نجاته 

من موٍت ُمحقق. 
وأردفت وهبة بألم يعتصر قلبها:" لما عرفت 
بخب���ر إصاب���ة تحرير ش���عرت كأن رصاصة 
اخترقت صدري، لم أستطع التحمل، ذهبت 
للمستش���فى بس���رعة حينه���ا كان األطباء 
ُيجرون له عملية مس���تعجلة، وبعد ساعتين 
خرج م���ن العملية ووضع���وه بغرفة العناية 

المشددة، وأخبروني أن وضعه حرج".
وتتتابع والدموع تم���أ وجنيتها:" ما قدرت 
أترك تحرير ف���ي المستش���فى وأروح على 
البيت، قعدت عنده طول فترة عالجه عشان 
أطمن عليه أول بأول، كانت أيام صعبة للغاية 

كنت أتمنى بس أنه يفتح عيونه". 

فاجعة اال�شت�شهاد 
مس���اء يوم األح���د الماضي، غ���ادرت والدة 

الشهيد تحرير المستش���فى بعد محاوالٍت 
كثيرة أجرتها العائلة كي تغادر لتأخذ قسطًا 
من الراحة، لكنها لم تكن تعلم أن هذه الليلة 
ستكون األخيرة في حياة "حبيب قلبها" كما 
تلقب���ه، ففي اليوم التالي اس���تيقظت على 

فاجعة استشهاده. 
وتقول بغصة تعترض صوتها:" استشهاد 
تحري���ر كان فاجعة الن���ا، كنت أنتظر يفتح 
عيونه مش يس���كرهم لأبد وبالوقت الذي 
تركت���ه لوح���ده بالمستش���فى"، مضيفة: 
"تحرير ما حمل سالحًا هو رفع علم فلسطين 
وطالب بالعودة إلى بالده، وهذا حق مشروع 

له ولكل فلسطيني، ليش قتلوه؟". 
" حب���ه للوطن ه���و اللي ناداه، كان نفس���ه 
يدخل أرضه اللي سلبوها اليهود، لكن سلبوا 
روحه قبل ما يحقق حلمه"، هكذا أعربت األم 
الحزينة على فراق نجلها عن ظلم وعنجهية 
االحتالل ال���ذي يتربص بكافة المتظاهرين 

السلميين على الحدود الشرقية للقطاع. 
وأكدت أن استش���هاد تحري���ر، لن ُيثنيهم 
ع���ن الدفاع عن وطنهم وتحرير فلس���طين، 
قائل���ة: "أبنائي الس���بعة الباق���ون وأنا في 
مقدمتهم فداء للوط���ن وللعودة وللقدس، 
س���لب االحتالل فلذة أكبادنا من بيننا لكننا 

مصمم���ون على حقنا بالع���ودة إلى أراضينا 
آلخر قطرة دم فلسطينية". 

ودع���ت إل���ى اس���تمرار مس���يرة الع���ودة 
حت���ى تحرير فلس���طين وع���ودة الالجئين 
الفلس���طينيين إل���ى دياره���م، ليس فقط 
إلى منتصف ماي���و، قائلة: "القدس عاصمة 

فلسطين شئتم أم أبيتم".

نظرة الوداع
رغم أن القلب ال يقبل بفراق أحبته، ويعتصر 
ألمًا لرحيلهم، تمالكت والدة الشهيد وهبة 
نفس���ها قبيل إلقاء نظرة الوداع عليه وطبع 
قبلته���ا األخيرة على جبين���ه المنير، وبدأت 
كأنه���ا توزع الصمود والثبات على النس���وة 
الالتي حضرن لمواساته، من خالل تأكيدها 
على التمس���ك بحق العودة الذي استشهد 
من أجله تحرير، ولس���ان حاله���ا يرداد" راح 
تحرير، وان ش���اء الل���ه راح يجي ألف تحرير 

ليحرروا فلسطين". 
وانطلق موكب التش���ييع لجنازة مهيبة، من 
مستش���فى غزة األوروبي إلى منزل الشهيد 
بمنطق���ة معن ش���رق خانيون���س، ومن ثم 
إلى مس���جد أبو عبيدة ابن الجراح بالمنطقة، 

ليوارى بعدها الثرى في مقبرة المنطقة.

صمته أزعج االحتالل

الشهيد »وهبة«.. أصم نطق بحقه فارتقى شهيدًا

غزة/ دعاء احلطاب: 
مل يكن بحاجة اإىل اذنني يتمتعان 

بحا�شة �شمع كي ي�شمع نداء الوطن، 
وال ل�شان يردد: » لبيك فل�شطني« 

كي ينتف�ض يف وجه مغت�شب اأر�شة، 
خرج من بيته متنا�شيًا اإعاقته، تقدم 

ال�شفوف برفقة زمالئه يف وحدة 
الكاو�شوك، وقلبه يردد ب�شمت » اهلل 
اأكرب«. كان الطفل حترير وهبة )17 

عاما( يعلم اأن ثمة جنودًا حاقدين 
مزودين بقان�شات حديثة، ويختفون 

خلف تالل رملية يرتب�شون به وبباقي 
املتظاهرين من اأمثاله، لكن هذا مل 

مينعه من الو�شول ملبتغاه، ارتدى 
كوفيته، واأم�شك بالعلم وتقدم، ومبجرد 

اأن راأى ذلك القنا�ض متواريًا خلف 
تلة، رفع علمًا يف يده و�شوح باالأخرى 

رافعًا عالمة الن�شر، فباغتته ر�شا�شة 
اخرتقت راأ�شه واأ�شقطته اأر�شًا.

غزة/ االستقالل:
أجل���ت وزارة الصحة بغزة 4 أالف عملية 
جراحية من العمليات المجدولة بسبب 
الضغط على غرف العمليات وأقس���ام 
المبي���ت ف���ي مستش���فيات ال���وزارة، 
نظًرا لع���دد الكبير م���ن اإلصابات التي 
تس���تقبلها من مصابي مسيرة العودة 

الكبرى.
العام���ة  اإلدارة  ع���ام  مدي���ر  وأك���د 
للمستش���فيات عبد اللطيف الحاج في 
بيان ص���ادر عن ال���وزارة، تأجيل 4000 
عملية جراحية من العمليات المجدولة 
في ظل الضغط بسبب العدد الكبير من 

اإلصابات التي تستقبلها المستشفيات 
من مصابي مسيرة العودة والتي تحتاج 

إلى إجراء عمليات جراحية مركبة.
وأشار إلى العجز في إجراء تلك العمليات 
عدا بعض العمليات البسيطة في أقسام 
العناي���ة النهارية التي ال تس���توجب 

مبيت المريض واشغاله لأّسرة.
وأوضح الحاج أن المصابين يستهلكون 
)4( أضع���اف المرض���ى العاديين، في 
حين أن األصناف العالجية تس���تنزف 
بق���در )10(  العادي���ة  ف���ي األوض���اع 
منه���ا في األي���ام االعتيادية من أدوية 
ومس���تهلكات طبية من حي���ث المواد 

الطبي���ة المعقمة والمحالي���ل الطبية، 
واألدوي���ة مانعة التجل���ط، والمضادات 

الحيوية والوريدية.
ولف���ت إل���ى أن المس���تهلكات الطبية 
م���ن مثبت���ات العظ���ام الخارجية التي 
تم اس���تهالكها في هذه الفترة كانت 

تكفي طوال العام.
واستشهد 39 فلسطينًيا وأصيب أكثر 
م���ن 2500 أخرين باس���تهداف جيش 
االحتالل االس���رائيلي لمس���يرة العودة 
الكبرى الس���لمية على الحدود الشرقية 
لقطاع غزة، والتي انطلقت في الثالثين 

من آذار المنصرم.

الصحــة تؤجــل 4 آالف عمليــة
 مجدولة بسبب ضغط أعداد المصابين



2الخميس     شعبان         هـ   أبريل         م 2 22    2222 2 2 2 2

قال األمين 

كان المشروع الوطني الفلسطيني حتى 
تلك الس���نوات القليلة وبقي���ادة حركة 
)فتح( تحديدًا يغ���ادر منطلقاته األولى 
إلى مس���احة تتعل���ق باعت���راف عربي 
رسمي ووضع فلسطيني رسمي وتتعلق 
باعت���راف دول���ي وبالتالي قب���ول مبدأ 
التفاوض حول ه���دف التحرير الكامل. 
كانت )فتح( تقود المشروع الوطني نحو 
األزمة. لقد افتتح ذلك البرنامج المرحلي 
ذو النقاط العش���ر � مسلس���ل التنازالت 
حين ترك هامشًا مفتوحًا لتسوية جزئية، 
وهو يش���ير إلى أن )م.ت.ف( س���تناضل 
بكافلة الوس���ائل وعلى رأس���ها الكفاح 
الفلس���طينية  األرض  لتحرير  المس���لح 
وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة 
المقاتل���ة عل���ى كل ج���زء م���ن األرض 
الفلس���طينية التي يتم تحريرها وهذا 
يس���تدعي إحداث المزيد م���ن التغيير 
في ميزان القوى لصالح ش���عبنا ونضاله. 
وبعيدًا عن البالغة والصياغة فقد شكل 
ه���ذا النص حج���ر الزاوية ف���ي التحرك 
قرارات  الفلس���طيني حتى  السياس���ي 
المجلس الوطني الفلس���طيني التاس���ع 
عش���ر الذي عقد ف���ي الجزائ���ر 1988م 
)تش���رين الثاني/نوفمب���ر(. وق���د تمت 
مكاف���أة م.ت.ف على ذلك الموقف عربيا 
ودوليًا، إذ تم االعتراف عربيًا ب� )م.ت.ف( 
ممثاًل شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني، 
ودوليًا بدع���وة المنظمة بصفتها ممثلة 
للشعب الفلس���طيني، لحضور مداوالت 

األمم المتحدة بصفة مراقب.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر 

مــرايا

س���بعون عامًا والمنتظرون على ُأهبة الحلم ما 
 اتجاٍه 

ِّ
مّلوا االنتظار... يأتيه���م الغدر من كل

وال يستسلمون، وُيس���تهدفون في َوْعِيهم 
وذاكرتهم وال يموتون...

لطالم���ا راهنوا على موِت الكبار، وميالِد أجياٍل 
بال ذاكرة، وب���ال أزمنٍة أو أمكن���ة ، لكّن حكايا 
الكبار لم تمت، وال األجيال الالحقة تناس���ت، 

وال غابت العودُة عن الذاكرة .
كصعلوٍك ُمشّرٍد أتأّبُط هذي الساعة ُحُلمي

أمضي في ُطُرقات هذا الليل
فقيرٌة هذي البيوُت على امتداد األماني

والمستيقظون بال طعام
 الحالمين ِجياع

َّ
يا أبا المساكين، إن

وما في األفق َكسرُة أمل
***

كُصعلوك أتأّبط هذا الليل
لعلي ُأغيُر على النهار

وأعوُد للفقراء ِبحفَنة َشْمس
ف���ي الملمات يتمايز الناس،فكن حيث يملي 
عليك دينك وضميرك، لكن إذا وجدت نفسك 
إلى جانب الطغاة فاعلم أنك بال دين أو ضمير

كلنا يختفي وراء صمته، لكن هل سيتس���ع 
الصمت لكل هذا الضجيج الذي يعترينا؟

يا يعقوب، إن الوطن العربي صار بئرا
واإلخوة األعداء ينتعلون البغض فكرا

يا يعقوب، ال تستغفر لهم
فإنهم يزدادون مع األيام كفرا.

ال يك���ف الموجوعون عن الص���راخ، حتى وإن 
كانوا صامتين.

ال يكف الموجوعون
 عن الصراخ

دبي/ االستقالل:
بعد خبر تعيين طفل يبلغ من العمر 8 أش���هر، 
كأصغر موظف للس���عادة ف���ي الهيئة العامة 
للطي���ران في #اإلم���ارات، اس���تدعت النياب���ة 
العامة في أبوظبي المسؤول الحكومي المعني 
لالس���تيضاح عن حقيقة ما نش���ر عن تعيين 
طفل بوظيفة حكومية، تحت مسمى »تنفيذي 
س���عادة«، وذلك في إطار مس���ؤوليتها لحماية 
األطفال، بحسب ما نشرت على حسابها الرسمي 

على تويتر.
كما لفتت عبر حسابها على انستغرام أن األخبار 
المتداولة تبين أن الوظيفة أو العمل الذي يقال 

إنه أسند للطفل هو ترفيهي، وقد ارتأت النيابة 
االستماع واالستيضاح من الجهة المعنية حول 

ما تم تداوله للوقوف على حقيقة الموضوع.
وكانت وس���ائل إعالم محلية أف���ادت أن المدير 
العام للهيئة العامة للطيران المدني باإلمارات، 
كأصغ���ر  الطفل #محمد_الهاش���مي  نص���ب 
تنفي���ذي س���عادة ف���ي الهيئة بهدف نش���ر 

اإليجابية والسعادة.
ويبلغ الطفل  8 أشهر وهو ابن إحدى موظفات 
الهيئة، وي���زور مكاتب الهيئ���ة العامة يوميًا 
في أوقات الدوام الرس���مية ليبث روح السعادة 

واإليجابية.

واشنطن/ االستقالل:
تواجه مسافرة أميركية غرامة مالية قدرها 500 دوالر 
بعد العثور على تفاحة في حقيبتها منحت لها ضمن 

وجبة خفيفة على متن الطائرة.
وقال���ت كريس���تال تودل���وك الت���ي كان���ت قادمة 
من باريس إنها احتفظت بالتفاح���ة لتناولها خالل 
رحلته���ا األخرى إل���ى مدينة دنفر بوالي���ة كولورادو 
األميركي���ة، لك���ن رجال هيئة الجمارك عث���روا على 
التفاحة خالل تفتيش عش���وائي لدى هبوط رحلتها 

األولى في مطار مينابولس بوالية مينيسوتا. 
ول���م تعلق دورية الجمارك على الحادثة، لكنها قالت 
إنه يتعين على أي مس���افر أن يكشف ما بحوزته من 

مواد أو أغذية.
وكانت تودل���وك احتفظ���ت بالتفاح���ة ف���ي كيس 

بالستيكي تابع لش���ركة طيران دلتا إير الينز، وقالت 
إنها ظل���ت في الكي���س ووضعتها ف���ي حقيبتها 

استعدادا لرحلتها الثانية إلى مدينة دنفر.
وعندم���ا عثر عل���ى التفاحة، أبلغت المس���افرة رجل 
الجمارك بأنه���ا حصلت عليها للتو على متن الطائرة 
وس���ألته ما إذا كان عليه���ا أن ترميه���ا بالقمامة أو 
تتناولها. وبدال من الرد عليها فرض عليها غرامة 500 

دوالر.
ويتعي���ن على تودل���وك اآلن دفع الغرام���ة أو رفض 
العقوب���ة أمام المحكم���ة. وقالت إلح���دى المحطات 

المحلية إنها تفضل خيار اللجوء إلى المحكمة. 
ورفض المتحدث باسم طيران دلتا إير الينز التعليق، 
لكن الشركة أصدرت بيانا حثت فيه المسافرين على 

اتباع إجراءات الجمارك وحماية الحدود األميركية.

استدعاء مسؤول بعد تعيينه 
طفال في هيئة طيران اإلمارات

تفاحة تكلف مسافرة 
غــرامة 500 دوالر

االستقالل/ وكاالت:
قضت محكمة استئناف أميركية، االثنين، أن 
القرود تفتقر لألهلي���ة إلقامة دعوى قضائية 
لحماية حقوق النش���ر، وأن���ه ال يمكن لجماعة 
تداف���ع عن حق���وق الحي���وان أن تكون وصية 
قانونية في هذه األمور في معركة حول ملكية 
صورة ذاتية )س���يلفي( باس���مة لقرد معرض 

لالنقراض.
ونش���أ الن���زاع القانون���ي من صورة ش���هيرة 
لقرد ناروت���و، وهو قرد ن���ادر ذو عرف يعيش 
ف���ي محمية طبيعية، التقطها القرد لنفس���ه 
البريطاني  باس���تخدام كاميرا تركها المصور 
ديفيد سالتر معدة ودون رقابة أثناء زيارة في 

عام 2011 .
وأصبحت صورة القرد المبتس���م، التي نشرها 
س���التر في كتاب عن الحياة البرية، مشهورة 
وأدت إلى معركة قانونية طويلة حول من يملك 
حقوق النش���ر، الحيوان الذي التقط الصورة أم 

مصور الطبيعة صاحب الكاميرا.
وقال القضاة في محكمة االس���تئناف بس���ان 
فرانسيس���كو: “ترى المحكمة أن القرد يفتقر 
إل���ى األهلي���ة القانونية، ألن قان���ون الملكية 
الفكرية لم يس���مح للحيوان���ات بإقامة دعوى 

قانونية في حالة انتهاك حقوق الملكية”.
وأضافت المحكمة أن جماع���ة الناس من أجل 

المعامل���ة األخالقية للحيوان���ات )بيتا(، التي 
أقام���ت الدع���وى بالنيابة عن ناروتو، ليس���ت 
“صديقة مباش���رة” للقرد بالمعنى القانوني، 

وأنها لم تتمكن من إثبات أن لها عالقة به.
وقال جيف كير المحام���ي العام لمنظمة بيتا 
في بي���ان: “إن حرمانه )ناروت���و( من الحق في 
المقاض���اة بموج���ب قانون الملكي���ة الفكرية 
األميركي يؤكد ما جادلت فيه بيتا طول الوقت، 
بأنه يجري التمييز ضده ببس���اطة ألنه حيوان 

وليس من البشر”.
وتقول المنظم���ة إن القرد هو المالك القانوني 
للص���ور التي التقطها. لكن قاضيا اتحاديا في 
سان فرانسيس���كو قضى في يناير 2016 بأن 
قانون الملكية الفكرية ال يطبق على الحيوانات.

وكان تم التوصل لتسوية خارج المحكمة العام 
الماضي إذ أعلن محامون يمثلون ناروتو وسالتر، 
أن س���التر وافق على التبرع بنسبة 25 بالمائة 
م���ن أي إيرادات مس���تقبلية تأتي من الصورة 
للجماعات الخيرية الت���ي تحمي ناروتو وقرود 

أخرى من نوعه في إندونيسيا.
ول���م يتضح حجم اإليرادات التي حصل عليها 
سالتر الذي كان قال من قبل، رغم الشهرة التي 
اكتسبها، أنه باع أقل من مائة نسخة من كتابه.

وأقيم���ت الدعوى أمام محكمة أميركية بعد أن 
بدأ بيع كتاب سالتر في الواليات المتحدة.

سيلفي لقرد يتسبب 
بنزاع قانوني في أمريكا


