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 اقتراح إسرائيلي لحل مشكلة 
رواتب موظفي السلطة بغزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أن  العبري����ة  هآرت����س  صحيف����ة  ذك����رت 
وزير الطاق����ة والموارد المائية اإلس����رائيلي 
يوفال شتاينتس اقترح أن تقوم »إسرائيل« 
بخصم المبلغ المجمد من أموال الضرائب التي 
تنقلها للسلطة، وتحويله بشكل مستقل إلى 
الموظفين في قطاع غزة. وبحسب شتاينتس 
ف����إن اقتراحه قابل للتنفي����ذ، ويأتي بهدف 
تخفي����ف الضغط االقتصادي ف����ي القطاع. 

وق����ال ش����تاينتس: »إن جزءًا م����ن الضائقة 
الحالية في غزة تنبع من قرار رئيس السلطة 
الفلس����طينية محم����ود عب����اس تجميد دفع 
الرواتب لموظفي السلطة في القطاع«. ونقل 
محلل الش����ؤون األمنية للصحيف����ة العبرية 
عاموس هرئيل االقتراح الذي جاء في إحدى 
المشاورات األمنية األخيرة، مشيرًا إلى أنهم 
في األجه����زة األمنية اإلس����رائيلية لم يردوا 

حتى اآلن على هذا االقتراح.
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لـ»االستقالل«: 
سنواصل االشتباك 
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غزة/ حممد مهدي:
اعترب حمللون وخمت�شون ب�ل�ش�أن 

ال�شي��شي اأن اإقدام �شالح اجلو 
»الإ�شرائيلي« على ق�شف عدة اأهداف يف 
قط�ع غزة م�ش�ء اجلمعة امل��شية يك�شف 

عن مدى العجز الإ�شرائيلي يف مواجهة 
�شلمية م�شريات العودة. واأكد املحللون 

واملخت�شون يف اأح�ديث 
0منف�شلة لـ«ال�شتقالل« اأن  0

تحليل: قصف االحتالل لغزة مراوغة لتقويض مسيرات العودة 

عقد »الوطني« 
بال توافق.. ممر 

لمخططات عباس! 
غزة/ حممود عمر:

تخ�شى الأطراف الفل�شطينية 
املع�ر�شة لعقد جل�شة املجل�س 
الوطني بال توافق فل�شطيني، 

من اأن ي�شكل هذا املجل�س ن�فذًة 
لرئي�س ال�شلطة حممود عب��س 

لتمرير �شي��ش�ته وروؤيته 
الته�دنية مع دولة الحتالل، 
ومنحه� ال�شرعية، رغم غي�ب 

اأبرز الف�ش�ئل الفل�شطينية التي 
متثل الأغلبية 

0ال�شعبية العظمي  0

 تبداأ جل�سته اليوم 
مبدينة رام اهلل 

 خمرجات »الوطني« 
غري ملزمة لـنا

0 0

د. الهندي: انعقاد 
الوطني يخالف كافة 
االتفاقيات السابقة 
وقراراته لن تلزمنا

املعركة مع االحتالل 
مفتوحة

تراشق »حماس« و »فتح« يحشر 
المصالحة في »الزاوية«

فصائل: 
الهبــاش 

»وإسرائيل« 
وجهان لعملة 

واحـدة

»المؤتمــر 
الشعبي الوطني 
بغـزة« يرفـض 
التفـرد ويؤكد 
على الوحدة 
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وق���ال: "المعركة م���ع العدو اإلس���رائيلي 
مفتوحة ومس���تمرة وأصبح شعبنا يراكم 
فيها نقاطًا إيجابية كثيرة وهو بمس���يرة 
العودة اليوم يلقن العدو درسًا تلو الدرس"، 
مؤكدًا أن مش���اركة الش���باب والرجال في 
مس���يرات العودة تحمل رسالة واضحة بأن 
ش���عبنا حًي ومتمس���ك بحقوقه وثوابته 

وأرضه التي احتلت منذ عام 48.
وفيما يتعلق بمش���اركة أهلنا في الضفة 
المحتلة قال الدكت���ور الهندي: "أهلنا في 
الضفة الغربية لديهم من الحيوية والقوة 
والتمس���ك مثل غزة وأكثر«، مس���تذكرًا ما 
فعله أهل الضفة ف���ي انتفاضة األقصى 
عام 2000 م���ن عمليات عس���كرية كبيرة 

زلزلت "إسرائيل".
ولفت إلى أن "تحرك أهل الضفة س���يكون 
أكثر حيوية وفاعلية في حال أزيل الضغط 
والي���د الثقيلة الت���ي فرضتها الس���لطة 
و"إس���رائيل" عل���ى المقاوم���ة، ورغم تلك 
المؤامرات س���تبدأ في التفاعل كي تقول 
للعالم كله إن ش���عبنا متمس���ك بحقوقه 
ومتمس���ك بخيارات���ه وال يت���وه كما يتوه 

البعض".

وأوضح ان كافة وسائل المواجهة البسيطة 
مع االحتالل اإلس���رائيلي خالل مس���يرات 
العودة تدلل على أن الشعب الفلسطيني 
حي ولن يستسلم للحصار أو الجوع، فالجوع 

والحصار يولدان التحدي.
وأش���ار إلى أن الهبة أو مس���يرات العودة 
مس���تمرة وستش���هد ذروتها ف���ي 5/15 
وسيعرف العالم جيدًا أن هذه الدولة التي 
تدع���ي الديمقراطية ليس���ت إال مجموعة 
من اإلرهابيي���ن والقتلة يطلقون النار على 
متظاهرين لم يش���كلوا عليه���م أي خطٍر 

يذكر.
وقال :  »انتم تصنعون التاريخ والمستقبل، 
فنحن ال ندافع عن مستقبلنا فقط بل ندافع 
عن مس���تقبل األمة وتاريخها«، مؤكدًا أن 
المعركة م���ع االحتالل تحتاج إلى مزيد من 

الثبات واإلصرار.

خمالف لكل االتفاقيات
وأكد عضو المكتب السياس���ي للجهاد، أن 
انعق���اد المجلس الوطني ف���ي هذا الوقت 
مخالف لكل االتفاقيات الس���ابقة التي تم 
تعطيلها لذلك نتائج���ه المرتقبة ال تلزم 

الفصائل والش���عب الفلس���طيني في أي 
شكل من األش���كال، قائاًل: "العام الماضي 
كان هن���اك اجتماع اللجن���ة التحضيرية 
للمجلس الوطني في بيروت وكنت مشاركًا 
فيه وتم االتفاق عل���ى أن يعقد المجلس 
الوطني مجلس���ًا تجميعي���ًا تحضره كافة 
الفصائل ويعقد في الخارج وليس لترميم 
البدائل وإنما هو مجلس توحيدي للشعب 
الفلس���طيني لمواجهة هذه المرحلة وكل 

ذلك ضرب به عرض الحائط".
وحول انعقاد الوطني ف���ي مدينة رام الله 
ق���ال: "عب���اس يعرف تمام���ًا أن ال أحد من 
فصائل المقاومة يستطيع أن يذهب إلى 
رام الله إضافة إل���ى أن هناك اتفاقًا أصاًل 
من���ذ عام 2005 و 2011 واتفاقًا في بيروت 
على أن يتم عق���د الوطني في الخارج لكن 
هذه االتفاقيات ضرب بها عرض الحائط"، 
مؤك���دًا أن الس���بب وجود استس���الم من 
السلطة لترتيبات أوسلو رغم انها انتهت 

بقرار إسرائيلي".
وتساءل د. الهندي: ما الهدف من اجتماع 
الوطني؟ وما هدف الس���لطة؟ وما البدائل 
لمواجه���ة ترام���ب والتحدي���ات؟ وق���ال: 

"ه���م يتحدثون –قادة الس���لطة- بكلمات 
كبيرة لكنها جوفاء وفي الواقع يمارس���ون 
ممارس���ات ال تفض���ي إال ال���ى التقاطع مع 
المشاريع التي تريد أن تدمر حتى مشروع 

حل الدولتين الذي يحلمون به".
وش���دد على أن حركة الجهاد اإلس���المي 
وفصائ���ل المقاوم���ة ال تريد من الس���لطة 
أن تأت���ي إلى برنام���ج المقاومة وليس من 
المصلحة أيض���ًا أن تذه���ب كل فصائل 
المقاومة لالنخراط في مش���روع الس���لطة، 
متسائال : " ما هي المصلحة؟ هل الشعب 
الفلس���طيني لدي���ه مصلح���ة وطنية بأن 
تذه���ب الجه���اد وحماس لالنخ���راط في 
مشروع السلطة الذي ال يقدم وال يؤخر؟ )..(.

وأكد أن الشرعية الفلسطيني هي الثبات 
على الحق والثوابت التي ضحى من أجلها 
الشهداء والمناضلون فما يجري اليوم في 
رام الل���ه ال يعبر عن القوى الفلس���طينية 
والش���خصيات والفصائل الوازنة وهي لها 

اراء مختلفة.
وطالب د. الهندي الس���لطة الفلسطينية 
البحث  ف���ي  المقاومة  لمش���اركة فصائل 
عن اس���تراتيجية وطنية توحد الش���عب 

الفلس���طيني ونوجد م���ن خاللها تقاطعًا 
مشتركًا لحل خالفاتنا.

تطبيع
وفيما يتعلق بالتطبيع أش���ار د. الهندي، 
إلى أن الش���عب الفلسطيني ال يراهن أبدًا 
على الح���كام العرب فالي���وم حولوا قصة 
التطبيع فبداًل م���ن أن تصبح حل القضية 
الفلسطينية مدخاًل للتطبيع حصل العكس 
أصبح التطبيع مع "إس���رائيل" مدخاًل لحل 
القضية الفلسطينية وهذه جريمة نحن ال 
نريد من الدول العربية ش���يئًا نستطيع أن 
نواجه المحتل وحدنا وندرك جيدًا أن كافة 

الشعوب العربية قلوبها معنا.
وق���ال: »من يريد أن يتح���دث عن القدس 
عليه أن يتمس���ك به���ا وأن يدعم أهلها 
فهم ال يريدون س���الحًا أو غي���ره يريدون 
فقط التمسك بأرضهم والمسجد األقصى 

ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم".
وأوضح ان االحتالل "اإلسرائيلي" هو كيان 
عنص���ري قائم على االطم���اع في المنطقة 
ومن يتوهم انه سيكون له حليفًا أو صديق 

واهم.

وبّين أن »الش���عبية« وعلى مدار السنوات الماضية عّبرت 
عن مواقفها، وإن تعارضت مع الموقف الرس���مي للقيادة 
المتنفّذة لمنظمة التحرير الفلس���طينية، في إشارة منه 

إلى رئيس السلطة وحركة »فتح«.
وفيما شّدد على التمسك بالمنظمة بيًتا للكل الفلسطيني؛ 
أش���ار إلى أن »حالة النضال واالشتباك السياسي مع تلك 
القيادة ستتواصل، عبر استقطاب أوسع قوة ممكنة في 
هيئات منظمة التحرير؛ بما يدفع إلى تحّررها من السطوة 

والهيمنة التي تعاني منها منذ السنوات الماضية«.
وف���ي وقت س���ابق، أعلنت حركت���ا »حم���اس« و«الجهاد 
اإلس���المي« و«الجبهة الش���عبية« رفضها المشاركة في 
أعم���ال المجلس المق���رر انعقاده اليوم ف���ي قاعة أحمد 

الشقيري بمدينة رام الله، خالًفا للتوافقات الوطنية.

م�سريات العودة  
وعن تظاهرات مس���يرة العودة الُكبرى على طول الحدود 
الش���رقية لقطاع غزة، عّبر عن رفض الجبهة لتصريحات 

مستشار رئيس الس���لطة الفلسطينية للشؤون الدينية 
محم���ود الهّب���اش، الت���ي وص���ف فيها التظاه���رات ب� 

»المقامرة«. 
وكان »الهّباش«، هاجم خالل خطبة الجمعة بمقر رئاسة 
السلطة برام الله، تظاهرات »العودة«، ووصفها ب�«المقامرة 
باألطفال وبالنس���اء، وإلقاء للتهلكة أمام جنود االحتالل، 
وليس خدمة لفلس���طين )...( من قب���ل القيادات في غزة 
)في إش���ارة إلى حماس(، أصحاب أجن���دات، يريدون أن 

يعيدوا إنتاج أنفسهم«. على حد وصفه.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الش���عبية: »إن هذه 
األصوات )تصريحات الهّباش(، في عكس اّتجاه الوجهة 
الشعبية والجماهيرية الصحيحة، صاحبة صوت العودة، 
وليس من حق أحد أن يس���يء لنضال شعبنا وتضحيات 

شهدائنا وجرحانا وأسرانا بهذه األوصاف«.

ق�سف غزة 
وأّكد أن االحتالل اإلس���رائيلي بمؤسس���اته العس���كرية 

والسياس���ية يعيش حال���ة »تخّبط« حقيق���ي نتيجة 
استمرار تظاهرات العودة السلمية في قطاع غزة، مرجًعا 
قص���ف االحتالل األخير لعمق غ���زة، بأنه يأتي في هذا 

اإلطار.
وتابع: »قصف عمق غزة يأتي في سياق لفت األنظار عن 
الحدث الرئيسي، المتمثل بمسيرات العودة، وما تحققه 
من صدى على المستوى العالمي، وما أوصلته من رسائل 

تؤكد تمّسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وثوابته«.
وأش���ار إل���ى أن فصائل المقاومة عل���ى درجة عالية من 
القدرة والحكمة بتقدير المواقف، ولن تقبل بأّي حال من 

األحوال أن يستمر االحتالل في عدوانه على القطاع«.
وع���ن كيفي���ة تعزيز تظاه���رات العودة؛ لف���ت إلى أن 
المطلوب لتحقيق ذلك أن تتزامن هذه التظاهرات في 
كل ميادين التواجد الفلس���طيني عبر قي���ادة مّوحدة، 
تعمل على توظيف كل األدوات الوس���ائل، بما يشكل 
ضغطًا أكبر عل���ى االحتالل، ويخدم أهداف مس���يرات 

العودة.

وذك���ر الثوابتة أن الوح���دة الميدانية التي تجّس���دت 
في تظاهرات العودة، ال بّد أن تتجس���د على الس���احة 

السياسية.
وقال: »إن الرس���الة األولى التي أراد ش���عبنا أن يوصلها 
من خالل ه���ذه التظاهرات هي وج���وب ارتقاء القيادة 

السياسية إلى مستوى تضحيات شعبنا الفلسطيني«.
وأضاف: »الوحدة التي تجس���دت بالميدان بين مختلف 
مكونات الش���عب، في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة 
تتطلب من الكل الوطني وفي مقدمتها قيادة السلطة 
أن ترتقي إلى مس���توى هذه التضحيات، وتس���ارع إلى 
حوار وطني شامل، ُيفضي إلى بناء استراتيجية وطنية 
كفاحية، تدعم مقومات صمود شعبنا، وتواجه المشاريع 
التصفوية للقضية، وعلى رأس���ها صفقة القرن«. وبّين 
أن الجبهة الش���عبية وخ���الل زيارة وفده���ا األخير إلى 
القاه���رة تلّقت وعًدا من القيادة المصرية بمتابعة ملف 
المصالحة، والتغلب على كل الصعوبات والعراقيل التي 

تعترض طريق إتمام الوحدة الفلسطينية.

المعركة مع االحتالل مفتوحة

بريوت / اال�ستقالل:
اأكد ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة اجلهاد االإ�سالمي الدكتور حممد الهندي، اأن ال�سعب الفل�سطيني ال يخ�سى 

املواجهة الع�سكرية مع »اإ�سرائيل« فهي ال ت�ستطيع اأن حتقق اأهدافها اأمام غزة التي واجهت احلروب املا�سية وهي 
ت�سعر بالعزة والقوة واال�ستمرار يف تقدمي الت�سحيات رغم االأمل واجلرح الذي اأحدثته االآلة االإرهابية لالحتالل 

»االإ�سرائيلي«. واأ�سار الدكتور الهندي يف حوار مع »ف�سائية فل�سطني اليوم« اإىل اأن »خيارات ال�سعب الفل�سطيني 
واملقاومة متعددة ولن ي�ستطيع قادة العدو اأن يدفعوا �سعبنا لوقف م�سريته الن�سالية واجلهادية؛ الأن املقاومة لي�ست 

م�سلولة وهي يف جينات �سعبنا الداخلية وهي جزء من حياته«.

د. الهندي: انعقاد الوطني يخالف كافة 
االتفاقيات السابقة وقراراته لن تلزمنا

غزة/ قا�سم االأغا: 
اأكد ع�س��و اللجنة املركزية العامة للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني هاين الثوابتة اأن خمرجات جل�سة املجل�س 
الوطني الفل�سطيني، املُنعقدة يف رام اهلل، اليوم، لن تكون ملزمة للجبهة. وقال الثوابتة ل�"اال�ستقالل": "طاملا اأن 
اجلبهة مل ت�سارك يف هذه اجلل�سة؛ فاإنها لن تكون ُملزمة مبخرجاتها". واأ�ساف: "اجلبهة لن ت�ستبق االأمور، ولكنها 

�ستتعامل مع خمرجات اجلل�سة انطالًقا من موقعها الوطني".

»االستقالل«: سنواصل االشتباك السياسي  الثوابتة لـ
لتحرير المنظمة من الهيمنة التي تعاني منها  

مخرجات »الوطني« غير ملزمة لـنا

رأي
المجل���س الوطني الفلس���طيني هو ال���ذي يحت���وي ويجمع الكل 
الفلس���طيني في دائرته, ويضع القواعد واألسس ويرسخ العالقات 
بين الكل الفلس���طيني وفق المصلحة الوطنية التي تعود بالفائدة 
على القضية الفلس���طينية وليس على حزب أو فصيل أو ش���خص 
بعين���ه, والدعوة الت���ي وجهت لجهات بعينها واس���تثنت جهات 
أخ���رى فيها انتهاك واضح لحرمة البيت الفلس���طيني وتجاوز لكل 
المعايير الوطنية واألسس والقواعد التي بني عليها هذا المجلس, 
لقد تم تجاوز اتف���اق 2005م واتفاق القاهرة 2011م واتفاق بيروت 
2017م بشكل فاضح, حتى خرج علينا من يقول »اللي عاجبه عاجبه, 
واللي مش عاجبه يش���رب من بح���ر غزة ومن الجه���ة الملوثه فيه« 
وهذا دليل فاضح على ان جلس���ات المجلس موجهة, وتس���تهدف 
تمرير سياسات بعينها تصر عليها السلطة الفلسطينية وتسعى 
لتمريرها بش���تى الطريق, فالسالم خيار اس���تراتيجي ال بديل عنه, 
والتنس���يق األمني مقدس, والقدس الش���رقية فقط هي العاصمة 
الفلس���طينية, والمقاومة بكل أشكالها بما فيها المقاومة السلمية 
مدانة ومجًرمة, وفق ما صرح به باألمر المباش���ر قاضي قضاة رام الله 
ومستشار رئيس السلطة محمود الهباش الذي أدان الحراك السلمي 
ف���ي غزة تجاه الش���ريط الح���دودي واعتبره مضرًا بالفلس���طينيين 

وقضيتهم ونوعًا من التهلكة.   
المجل����س الوطني ينعقد في ظل أوضاع سياس����ية صعبة, والهدف 
من عقده خلط األوراق, وبعثرة الجهد الفلس����طيني في الوقت الذي 
يستعد فيه شعبنا لمس����يرة الرابع عشر من مايو أيار, والتي يخشى 
االحتالل الصهيوني من نتائجها, ويضغط على السلطة الفلسطينية 
ودول عربية لوقف مسيرة العودة الكبرى بأي شكل كان, ويهدد بشن 
عدوان جديد على قطاع غزة لمنع هذه المسيرة وإحباطها, لكن جهوده 
كلها باءت بالفشل وال زال الفلسطينيون مصرين على التمسك بحق 
العودة كثابت من الثوابت الفلسطينية التي ال يمكن التفريط فيها أو 
التنازل عنها مهما كلف هذا األمر من تضحيات, جاء المجلس الوطني 
ليمنح رئيس السلطة الفلسطينية مزيدًا من الشرعية لفرض عقوبات 
على غزة, وخنق أهلها وعقابهم على تمسكهم بالثوابت الفلسطينية 
وتصديهم لالحتالل, جاء انعق����اد المجلس الوطني في الوقت الذي 
تتكش����ف فيه الحقائق واضحة وجلية عن تورط شخصيات متنفذه  
تتبع ألجهزة امن الس����لطة بتدبير الحدث المسرحي بتفجير موكب 
رامي الحمد الله, بهدف إفشال المصالحة الفلسطينية ونسفها من 
جذوره����ا وإعالن غزة إقليمًا متمردًا وخنق كل من يعيش على ظهرها 
طالما انه يس����عى لمجابه����ة االحتالل وإفش����ال مخططاته, والثمن 

لألسف الشديد كسب رضا إسرائيل واإلدارة األمريكية.   
حرم���ة البيت انتهك���ت هذه المرة من بع���ض الذين يحملون صفة 
فلس���طينيين, والذين افتقدوا كل مش���اعر االنتم���اء لهذا الوطن 
السليب, وتأمروا عليه بحجة أنهم ال يستطيعون مجابهة إسرائيل 
واإلدارة األمريكية, وأنهم ان لم يفعلوا ذلك فس���يحرمون من المال 
والسلطة والنفوذ وس���وف يتم إبعادهم عن األراضي الفلسطينية, 
والحقيق���ة ان من يري���د ان يبحث عن مب���ررات لخيانته فلن يعدم 
الوس���يلة, لقد نسى هؤالء ان المجلس عندما انشيء كان يقوم على 
قواع���د ثالث، األولى وحدة وطنية, والثاني���ة تعبئة قومية, والثالثة 
تحرير, فأين انتم من ه���ذا وماذا فعلتم من اجل وحدتكم, فبمجرد 
انعقاد مجلس���كم الذي يس���تثني ممثلي أكثر من نصف الشعب 
الفلس���طيني رسختم الفرقة وشرعتم االنقس���ام, وعززتم التشتت 
والخالف, وأين التعبئة القومية وانتم تتحدثون عن خيار وحيد هو 
خيار »الس���الم« الذي ال تعترف به »إسرائيل«, وتنكرون حق الشعب 
الفلس���طيني في مقاومة المحتل الغاص���ب, هذا الحق الذي كفلته 
القوانين الدولية والشرائع السماوية للشعوب المحتلة والمغتصبة 
أراضيها, أين التحرير وقد تنازلتم عن 78% من مس���احة فلسطين 

التاريخية لصالح المحتل الغاصب؟
المجلس الوطني الفلسطيني انعقد بعد أكثر من عشرين عاما دون 
ان يحدث فيه أي تغيير, فقد توفي أكثر من 130 عضوا من أعضائه, 
وأغلب من يمثلونه اآلن هم من س���ن رئيس السلطة الفلسطينية, 
انعقد المجلس بغياب الجبهة الشعبية التي اشترطت تمثيل الكل 
الفلسطيني فيه ليكتب لها هذا الموقف المشرف, انعقد المجلس 
بغي���اب حماس والجهاد اإلس���المي وهما اكب���ر فصيلين مقاومين 
وشعبيتهما جارفة وال يمكن تجاوزهما بأي حال من األحوال, انعقد 
المجل���س بغياب وتغييب ش���خصيات وطني���ة كل جريمتها أنها 
تختلف سياس���يا مع رئيس السلطة الفلس���طينية محمود عباس, 
وترف���ض انعقاد المجلس تحت حراب االحتالل, وترفض اس���تثناء 
فصائل هامة ورئيسية من المشاركة, وتطالب بالتجديد والتمسك 
بالثوابت, لن تجدوا في المجلس من يعارض سياسة الرئيس فالكل 
يدور في فلكه, ستس���تمعون لعواصف م���ن التصفيق والتهليل 
عندما يتحدث الرئيس إليصال رس���ائل كيدي���ة لكل من يعارض 
انعقاد المجلس الوطني, وفي النهاية ستكون المحصلة بأن يخرج 
المجلس بقرارات هزيلة ال تعبر عن الكل الفلسطيني وسيحصل عن 

جدارة واستحقاق على صفر كبير.     

حرمة البيت 
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غزة/ االستقالل:
تظاهر المئات من الموظفين وأس���ر الش���هداء، واألسرى 
والجرحى والفئات االجتماعية المهمشة أمس، في مدينة 
غزة احتجاجًا على اس���تمرار عدم ص���رف حكومة التوافق 

الوطني لرواتبهم ومستحقاتهم.
وحمل المش���اركون في االعتصام الفتات وشعارات دعت 
الحكومة لإلسراع في صرف رواتب الموظفين ومستحقات 
أس���ر الش���هداء والجرحى والش���ؤون االجتماعي���ة، دون 
تمييز بين موظف���ي المحافظات الجنوبية ونظرائهم في 

المحافظات الشمالية.
وكانت القوى الديمقراطية الخمس )الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلس���طين، الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين، 
حزب الش���عب الفلس���طيني، حرك���ة المب���ادرة الوطنية 
واالتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، واللجنة الوطنية 
ألهالي الش���هداء والجرحى ولجنة األسرى للقوى الوطنية 
واإلس���المية ولجنة تفريغات 2005 ( قد دعت أمس االحد 
لوقف���ة احتجاجية قبالة مقر مجلس الوزراء الفلس���طيني 

بغزة احتجاج���ا على سياس���ة وقف الرواتب واس���تمرار 
الخصومات.

وش���ددت عبير الغ���ول في كلم���ة الق���وى الديمقراطية 
الخمس والمشاركين على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية 
الفلس���طينية، في ظل اإلجراءات اإلسرائيلية المتوحشة 
التي باتت تهدد المش���روع الوطني الفلس���طيني برمته، 
واالعت���راف األمريك���ي األخي���ر بالقدس عاصم���ة لدولة 
االحتالل اإلسرائيلي، ونقل السفارة االمريكية إلى القدس.

واعتبرت الغول أنه أمام هذه الضغوط التي تس���تهدف 
الكينونة الفلس���طينية بات يتطلب منا كفلس���طينيين 
إنهاء االنقسام الفلس���طيني، وعودة الوحدة الوطنية مع 
أهمية أن ُيق���دم الرئيس محمود عب���اس على رفع كافة 
اإلجراءات العقابية بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إعادة 
رواتب الش���هداء والجرحى واألسرى والموظفين والشؤون 
االجتماعي���ة، لما يتعرض���ون له من عذاب���ات وآالم كبيرة 
بحق هذه الش���ريحة الهامة التي قدمت وضحت بالغالي 
والنفيس من أجل حرية شعبنا في الخالص من االحتالل.

وقالت الغول: »إن مجابهة خطة ترامب وما تسمى بصفقة 
الق���رن تتطلب مغ���ادرة كل اإلج���راءات العقابية األخيرة 
والمتمثل���ة بإعادة رواتب الش���هداء واألس���رى والجرحى، 
وضرورة اعتماد ملف ش���هداء حرب 2014، وإعادة رواتب 
موظفي السلطة الفلس���طينية ومساواتهم بالمحافظات 
الش���مالية«، كما طالبت الغول الحكوم���ة بضرورة العمل 
على حل مشكلة تفريغات 2005 بشكل جذري ودمجهم 

بالسلم الوظيفي.
ودع���ت الغول للعم���ل على صرف مخصصات الش���ؤون 
االجتماعية والفئات المهمش���ة، وإنه���اء كافة اإلجراءات 
العقابي���ة التي طال���ت كافة مناحي الحي���اة االقتصادية 

واالجتماعية.
وحيت الغول في ختام كلمتها أبناء ش���عبنا الذين خرجوا 
بصدورهم العارية في مس���يرات العودة وقدموا أرواحهم 
فداًء لفلسطين ما يس���تدعي تقديم كافة أشكال الدعم 
والم���ؤازرة لهم واعتبارهم جزءًا ال يتجزأ من أبناء ش���عبنا 

الفلسطيني في الوطن والشتات.

موظفو السلطة  بغزة يتظاهرون
 احتجاجـــًا علــى عــدم صــرف رواتبهــم

غزة/ االستقالل:
نفت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين امس األحد، ما 
ورد في بيان الناطق باس���م الحكومة بشأن انتماء أحمد فوزي 

صوافطة لحركة الجهاد اإلسالمي.
وكان المتح����دث باس����م حكومة الوفاق يوس����ف المحمود زعم 
أن أحم����د صوافطة الذي تتهمه داخلية غزة بتش����غيل منفذي 
عملي����ات تفجير موكبي »أبو نعيم« و«الحمد الله« ينتمي لحركة 
الجهاد اإلس����المي. وأوضحت الحركة في بيان صحفي أن »أحمد 
فوزي صوافطة« ال ينتمي إلى حركة الجهاد اإلسالمي، وأنه ليس 
أح����د كوادرها أو عناصرها والعاملي����ن ضمن أطرها التنظيمية، 
 أية أعمال ُتنَسب 

َّ
ولقد تم فصله من الحركة في عام 2007، وأن

إليه ال عالقة لحركة الجهاد اإلسالمي بها من قريب أو بعيد، كما 
أنه ليس من أسراها داخل سجون الكيان الصهيوني.

 محاولة بعض الجهات ربط »أحمد فوزي 
َّ

واعتبرت الحرك���ة، أن
صوافطة« بحركة الجهاد اإلسالمي ما هي إال إشاعات ُمغرضة 
لخلط األوراق، والعبث بأمن المحافظة ومدينة طوباس، واإلساءة 
للحركة، ومحاول���ة زجها في صراعات داخلية لم تكن هي في 

مقدمتها، ولن تكون في آخرها.
 موقفها ثابت وراس���خ ف���ي حرصها على 

َّ
وأك���دت الحركة، أن

المصالح���ة الوطني���ة وخاص���ًة بين اإلخوة ف���ي حركتي فتح 
وحماس، وعدم اشتراكها في أي فتنة داخلية، وستبقى يدها 
 

َّ
بيض���اء قيادة وك���وادر وعناصر مع أبناء ش���عبنا الصامد، وأن
جهادها ومقاومتها لن ُيوّجه إال لصدر العدو الصهيوني حتى 

دحره من آخر شبر من أرض فلسطين المباركة.

غزة/ االستقالل:
أكد مدير مركز األس���رى 
رأف���ت  للدراس���ات 
حمدونة  أمس األحد أن  
الظروف المأساوية التي 
يعيشها األسرى سجون 
اإلس���رائيلي  االحت���الل 
الدنيا  القواع���د  تتجاوز 
في معاملة األسرى وفق 

القوانين الدولية.
في  حمدون���ة  وأوض���ح 
"االستقالل"  وصل  بيان 
نس���خة عن���ه، أن���ه منذ 
بدايات االعتقال يمارس 

اإلره���اب،  االحت���الل 
والتعذيب النفس���ي والجس���دي ف���ي أقبية 
التحقيق، واألحكام العسكرية، كما أن أوضاع 
السجون تفتقر للشروط األساسية واالنسانية 

وأدنى مقومات الحياة المعيشية.
 ودع���ا األم���م المتح���دة والصلي���ب األحمر 
الدولي ومجلس حقوق االنس���ان إلى تفعيل 
توصياتهم والضغط عل���ى االحتالل وإلزامه 
بتوفير ش���روط حياة كريمة وفق االتفاقيات 
والمواثي���ق الدولية وفق المب���ادئ والقواعد 
العملي���ة في معاملة األس���رى وواجبات إدارة 

السجون.
المبادئ- ه���ذه  وتق���وم 

وف���ق القوانين-على عدم 
المعاملة  ف���ي  التميي���ز 
بسبب العنصر أو اللون أو 
الجنس أو الدين، واحترام 
الديني���ة  المعتق���دات 
األخالقي���ة  والمب���ادئ 

األساسية.
وطال���ب باتخ���اذ جمي���ع 
لعالج  الضرورية  التدابير 
كمية  ومعاينة  األس���رى، 
وإعداده،  ونوعيته  الغذاء 
الصحي���ة  والقواع���د 
المرافق  وحال���ة  والنظافة، 
واإلضاءة والتهوية والرياضة وتأمين الزيارات 
والتعلي���م وغير ذلك من الحقوق األساس���ية 

واإلنسانية.
وناش���د حمدونة الجهات الرسمية واألهلية 
لبذل كافة الجهود لكشف انتهاكات االحتالل 
وتجاوزها لحقوق األسرى، والعمل على تثبيت 
المكانة القانونية لألسرى واألسيرات كطالب 
حرية اس���تنادًا إلى حق الدفاع الش���رعي عن 
النفس، وح���ق تقرير المصي���ر وفق توصية 

الجمعية العامة لألمم المتحدة.

حمدونة: االحتالل يتجاوز 

القواعد الدنيا في معاملة األسرى

الجهاد: ربط اسم صوافطة 
بالحركة محاولة لزجها
 في صراعات داخلية
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وق���ال: "المعركة م���ع العدو اإلس���رائيلي 
مفتوحة ومس���تمرة وأصبح شعبنا يراكم 
فيها نقاطًا إيجابية كثيرة وهو بمس���يرة 
العودة اليوم يلقن العدو درسًا تلو الدرس"، 
مؤكدًا أن مش���اركة الش���باب والرجال في 
مس���يرات العودة تحمل رسالة واضحة بأن 
ش���عبنا حًي ومتمس���ك بحقوقه وثوابته 

وأرضه التي احتلت منذ عام 48.
وفيما يتعلق بمش���اركة أهلنا في الضفة 
المحتلة قال الدكت���ور الهندي: "أهلنا في 
الضفة الغربية لديهم من الحيوية والقوة 
والتمس���ك مثل غزة وأكثر«، مس���تذكرًا ما 
فعله أهل الضفة ف���ي انتفاضة األقصى 
عام 2000 م���ن عمليات عس���كرية كبيرة 

زلزلت "إسرائيل".
ولفت إلى أن "تحرك أهل الضفة س���يكون 
أكثر حيوية وفاعلية في حال أزيل الضغط 
والي���د الثقيلة الت���ي فرضتها الس���لطة 
و"إس���رائيل" عل���ى المقاوم���ة، ورغم تلك 
المؤامرات س���تبدأ في التفاعل كي تقول 
للعالم كله إن ش���عبنا متمس���ك بحقوقه 
ومتمس���ك بخيارات���ه وال يت���وه كما يتوه 

البعض".

وأوضح ان كافة وسائل المواجهة البسيطة 
مع االحتالل اإلس���رائيلي خالل مس���يرات 
العودة تدلل على أن الشعب الفلسطيني 
حي ولن يستسلم للحصار أو الجوع، فالجوع 

والحصار يولدان التحدي.
وأش���ار إلى أن الهبة أو مس���يرات العودة 
مس���تمرة وستش���هد ذروتها ف���ي 5/15 
وسيعرف العالم جيدًا أن هذه الدولة التي 
تدع���ي الديمقراطية ليس���ت إال مجموعة 
من اإلرهابيي���ن والقتلة يطلقون النار على 
متظاهرين لم يش���كلوا عليه���م أي خطٍر 

يذكر.
وقال :  »انتم تصنعون التاريخ والمستقبل، 
فنحن ال ندافع عن مستقبلنا فقط بل ندافع 
عن مس���تقبل األمة وتاريخها«، مؤكدًا أن 
المعركة م���ع االحتالل تحتاج إلى مزيد من 

الثبات واإلصرار.

خمالف لكل االتفاقيات
وأكد عضو المكتب السياس���ي للجهاد، أن 
انعق���اد المجلس الوطني ف���ي هذا الوقت 
مخالف لكل االتفاقيات الس���ابقة التي تم 
تعطيلها لذلك نتائج���ه المرتقبة ال تلزم 

الفصائل والش���عب الفلس���طيني في أي 
شكل من األش���كال، قائاًل: "العام الماضي 
كان هن���اك اجتماع اللجن���ة التحضيرية 
للمجلس الوطني في بيروت وكنت مشاركًا 
فيه وتم االتفاق عل���ى أن يعقد المجلس 
الوطني مجلس���ًا تجميعي���ًا تحضره كافة 
الفصائل ويعقد في الخارج وليس لترميم 
البدائل وإنما هو مجلس توحيدي للشعب 
الفلس���طيني لمواجهة هذه المرحلة وكل 

ذلك ضرب به عرض الحائط".
وحول انعقاد الوطني ف���ي مدينة رام الله 
ق���ال: "عب���اس يعرف تمام���ًا أن ال أحد من 
فصائل المقاومة يستطيع أن يذهب إلى 
رام الله إضافة إل���ى أن هناك اتفاقًا أصاًل 
من���ذ عام 2005 و 2011 واتفاقًا في بيروت 
على أن يتم عق���د الوطني في الخارج لكن 
هذه االتفاقيات ضرب بها عرض الحائط"، 
مؤك���دًا أن الس���بب وجود استس���الم من 
السلطة لترتيبات أوسلو رغم انها انتهت 

بقرار إسرائيلي".
وتساءل د. الهندي: ما الهدف من اجتماع 
الوطني؟ وما هدف الس���لطة؟ وما البدائل 
لمواجه���ة ترام���ب والتحدي���ات؟ وق���ال: 

"ه���م يتحدثون –قادة الس���لطة- بكلمات 
كبيرة لكنها جوفاء وفي الواقع يمارس���ون 
ممارس���ات ال تفض���ي إال ال���ى التقاطع مع 
المشاريع التي تريد أن تدمر حتى مشروع 

حل الدولتين الذي يحلمون به".
وش���دد على أن حركة الجهاد اإلس���المي 
وفصائ���ل المقاوم���ة ال تريد من الس���لطة 
أن تأت���ي إلى برنام���ج المقاومة وليس من 
المصلحة أيض���ًا أن تذه���ب كل فصائل 
المقاومة لالنخراط في مش���روع الس���لطة، 
متسائال : " ما هي المصلحة؟ هل الشعب 
الفلس���طيني لدي���ه مصلح���ة وطنية بأن 
تذه���ب الجه���اد وحماس لالنخ���راط في 
مشروع السلطة الذي ال يقدم وال يؤخر؟ )..(.

وأكد أن الشرعية الفلسطيني هي الثبات 
على الحق والثوابت التي ضحى من أجلها 
الشهداء والمناضلون فما يجري اليوم في 
رام الل���ه ال يعبر عن القوى الفلس���طينية 
والش���خصيات والفصائل الوازنة وهي لها 

اراء مختلفة.
وطالب د. الهندي الس���لطة الفلسطينية 
البحث  ف���ي  المقاومة  لمش���اركة فصائل 
عن اس���تراتيجية وطنية توحد الش���عب 

الفلس���طيني ونوجد م���ن خاللها تقاطعًا 
مشتركًا لحل خالفاتنا.

تطبيع
وفيما يتعلق بالتطبيع أش���ار د. الهندي، 
إلى أن الش���عب الفلسطيني ال يراهن أبدًا 
على الح���كام العرب فالي���وم حولوا قصة 
التطبيع فبداًل م���ن أن تصبح حل القضية 
الفلسطينية مدخاًل للتطبيع حصل العكس 
أصبح التطبيع مع "إس���رائيل" مدخاًل لحل 
القضية الفلسطينية وهذه جريمة نحن ال 
نريد من الدول العربية ش���يئًا نستطيع أن 
نواجه المحتل وحدنا وندرك جيدًا أن كافة 

الشعوب العربية قلوبها معنا.
وق���ال: »من يريد أن يتح���دث عن القدس 
عليه أن يتمس���ك به���ا وأن يدعم أهلها 
فهم ال يريدون س���الحًا أو غي���ره يريدون 
فقط التمسك بأرضهم والمسجد األقصى 

ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم".
وأوضح ان االحتالل "اإلسرائيلي" هو كيان 
عنص���ري قائم على االطم���اع في المنطقة 
ومن يتوهم انه سيكون له حليفًا أو صديق 

واهم.

وبّين أن »الش���عبية« وعلى مدار السنوات الماضية عّبرت 
عن مواقفها، وإن تعارضت مع الموقف الرس���مي للقيادة 
المتنفّذة لمنظمة التحرير الفلس���طينية، في إشارة منه 

إلى رئيس السلطة وحركة »فتح«.
وفيما شّدد على التمسك بالمنظمة بيًتا للكل الفلسطيني؛ 
أش���ار إلى أن »حالة النضال واالشتباك السياسي مع تلك 
القيادة ستتواصل، عبر استقطاب أوسع قوة ممكنة في 
هيئات منظمة التحرير؛ بما يدفع إلى تحّررها من السطوة 

والهيمنة التي تعاني منها منذ السنوات الماضية«.
وف���ي وقت س���ابق، أعلنت حركت���ا »حم���اس« و«الجهاد 
اإلس���المي« و«الجبهة الش���عبية« رفضها المشاركة في 
أعم���ال المجلس المق���رر انعقاده اليوم ف���ي قاعة أحمد 

الشقيري بمدينة رام الله، خالًفا للتوافقات الوطنية.

م�سريات العودة  
وعن تظاهرات مس���يرة العودة الُكبرى على طول الحدود 
الش���رقية لقطاع غزة، عّبر عن رفض الجبهة لتصريحات 

مستشار رئيس الس���لطة الفلسطينية للشؤون الدينية 
محم���ود الهّب���اش، الت���ي وص���ف فيها التظاه���رات ب� 

»المقامرة«. 
وكان »الهّباش«، هاجم خالل خطبة الجمعة بمقر رئاسة 
السلطة برام الله، تظاهرات »العودة«، ووصفها ب�«المقامرة 
باألطفال وبالنس���اء، وإلقاء للتهلكة أمام جنود االحتالل، 
وليس خدمة لفلس���طين )...( من قب���ل القيادات في غزة 
)في إش���ارة إلى حماس(، أصحاب أجن���دات، يريدون أن 

يعيدوا إنتاج أنفسهم«. على حد وصفه.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الش���عبية: »إن هذه 
األصوات )تصريحات الهّباش(، في عكس اّتجاه الوجهة 
الشعبية والجماهيرية الصحيحة، صاحبة صوت العودة، 
وليس من حق أحد أن يس���يء لنضال شعبنا وتضحيات 

شهدائنا وجرحانا وأسرانا بهذه األوصاف«.

ق�سف غزة 
وأّكد أن االحتالل اإلس���رائيلي بمؤسس���اته العس���كرية 

والسياس���ية يعيش حال���ة »تخّبط« حقيق���ي نتيجة 
استمرار تظاهرات العودة السلمية في قطاع غزة، مرجًعا 
قص���ف االحتالل األخير لعمق غ���زة، بأنه يأتي في هذا 

اإلطار.
وتابع: »قصف عمق غزة يأتي في سياق لفت األنظار عن 
الحدث الرئيسي، المتمثل بمسيرات العودة، وما تحققه 
من صدى على المستوى العالمي، وما أوصلته من رسائل 

تؤكد تمّسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وثوابته«.
وأش���ار إل���ى أن فصائل المقاومة عل���ى درجة عالية من 
القدرة والحكمة بتقدير المواقف، ولن تقبل بأّي حال من 

األحوال أن يستمر االحتالل في عدوانه على القطاع«.
وع���ن كيفي���ة تعزيز تظاه���رات العودة؛ لف���ت إلى أن 
المطلوب لتحقيق ذلك أن تتزامن هذه التظاهرات في 
كل ميادين التواجد الفلس���طيني عبر قي���ادة مّوحدة، 
تعمل على توظيف كل األدوات الوس���ائل، بما يشكل 
ضغطًا أكبر عل���ى االحتالل، ويخدم أهداف مس���يرات 

العودة.

وذك���ر الثوابتة أن الوح���دة الميدانية التي تجّس���دت 
في تظاهرات العودة، ال بّد أن تتجس���د على الس���احة 

السياسية.
وقال: »إن الرس���الة األولى التي أراد ش���عبنا أن يوصلها 
من خالل ه���ذه التظاهرات هي وج���وب ارتقاء القيادة 

السياسية إلى مستوى تضحيات شعبنا الفلسطيني«.
وأضاف: »الوحدة التي تجس���دت بالميدان بين مختلف 
مكونات الش���عب، في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة 
تتطلب من الكل الوطني وفي مقدمتها قيادة السلطة 
أن ترتقي إلى مس���توى هذه التضحيات، وتس���ارع إلى 
حوار وطني شامل، ُيفضي إلى بناء استراتيجية وطنية 
كفاحية، تدعم مقومات صمود شعبنا، وتواجه المشاريع 
التصفوية للقضية، وعلى رأس���ها صفقة القرن«. وبّين 
أن الجبهة الش���عبية وخ���الل زيارة وفده���ا األخير إلى 
القاه���رة تلّقت وعًدا من القيادة المصرية بمتابعة ملف 
المصالحة، والتغلب على كل الصعوبات والعراقيل التي 

تعترض طريق إتمام الوحدة الفلسطينية.

المعركة مع االحتالل مفتوحة

بريوت / اال�ستقالل:
اأكد ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة اجلهاد االإ�سالمي الدكتور حممد الهندي، اأن ال�سعب الفل�سطيني ال يخ�سى 

املواجهة الع�سكرية مع »اإ�سرائيل« فهي ال ت�ستطيع اأن حتقق اأهدافها اأمام غزة التي واجهت احلروب املا�سية وهي 
ت�سعر بالعزة والقوة واال�ستمرار يف تقدمي الت�سحيات رغم االأمل واجلرح الذي اأحدثته االآلة االإرهابية لالحتالل 

»االإ�سرائيلي«. واأ�سار الدكتور الهندي يف حوار مع »ف�سائية فل�سطني اليوم« اإىل اأن »خيارات ال�سعب الفل�سطيني 
واملقاومة متعددة ولن ي�ستطيع قادة العدو اأن يدفعوا �سعبنا لوقف م�سريته الن�سالية واجلهادية؛ الأن املقاومة لي�ست 

م�سلولة وهي يف جينات �سعبنا الداخلية وهي جزء من حياته«.

د. الهندي: انعقاد الوطني يخالف كافة 
االتفاقيات السابقة وقراراته لن تلزمنا

غزة/ قا�سم االأغا: 
اأكد ع�س��و اللجنة املركزية العامة للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني هاين الثوابتة اأن خمرجات جل�سة املجل�س 
الوطني الفل�سطيني، املُنعقدة يف رام اهلل، اليوم، لن تكون ملزمة للجبهة. وقال الثوابتة ل�"اال�ستقالل": "طاملا اأن 
اجلبهة مل ت�سارك يف هذه اجلل�سة؛ فاإنها لن تكون ُملزمة مبخرجاتها". واأ�ساف: "اجلبهة لن ت�ستبق االأمور، ولكنها 

�ستتعامل مع خمرجات اجلل�سة انطالًقا من موقعها الوطني".

»االستقالل«: سنواصل االشتباك السياسي  الثوابتة لـ
لتحرير المنظمة من الهيمنة التي تعاني منها  

مخرجات »الوطني« غير ملزمة لـنا
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وحذرت فصائل وش���خصيات عديدة في مناسبات 
عدة، من خط���ورة عقد المجلس الوطن���ي بال توافق 
وبتف���رد من حركة فتح. أحد ه���ذه التحذيرات صدر 
ع���ن النائ���ب األول لرئي���س المجلس التش���ريعي 
الفلس���طيني أحمد بحر الذي وجه عدة رس���ائل لكل 
من رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، 
واألمي���ن العام لجامع���ة الدولي العربي���ة أحمد أبو 
الغيط، وأمين عام منظمة التعاون اإلسالمي يوسف 
بن أحمد العثيمين، مح���ذرًا فيها من خطوة خطيرة 
لتمرير "صفقة القرن" خالل اجتماع المجلس الوطني.

المزيد من التعقيدات
واعتب���ر عضو المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين، نافذ ع���زام، أن عقد دورة 
المجل���س الوطن���ي دون توافق، وهو م���ا أجمع عليه 
الفلس���طينيون في الس���ابق واللجن���ة التحضيرية 
ف���ي بيروت، "ال يمكن أن يخدم الفلس���طينيين وأن 
يساعد في تحقيق أي شيء بل يزيد األمور تعقيدًا"، 
وقال: "المفترض أن يس���عى الفلسطينيون لترتيب 

أوضاعهم الداخلية".
وأوضح عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد، أن 
حركته طالبت في وقت س���ابق  بتأجيل هذه الدورة، 
ألن تأجيله���ا ال يتس���بب بأضرار، ب���ل أن عقده في 

الصورة الحالية هو ما يتسبب بأضرار .
وكان رئي���س المكتب السياس���ي لحركة "حماس" 

إس���ماعيل هني���ة نفى بش���كٍل قاطع ني���ة حركته 
تش���كيل مجلس أو إطار بديل عن المجلس الوطني 

الحالي أو عن منظمة التحرير الفلسطينية.
وأك���د هنية في حوار مع موقع قناة "الغد" العربي أن  
المؤتمرات التي عقدت أمس، في غزة وميالنو، بنيت 
على قاعدة موقف وطني فلس���طيني متفق على أن 
خط���وة عقد المجلس في رام الل���ه بصورته الحالية، 

سيساهم في تعزيز حالة االنقسام.
وق���ال هني���ة: "ال نريد مزي���ًدا من االنقس���امات في 
الساحة الفلسطينية، ونريد أن تكون منظمة التحرير 
قوية وجامعة، وبالتالي ما يصدر عن اجتماع رام الله 
ال يمثل حالة إجماع وطني وال يعبر عن إرادة الشعب 

الفلسطيني".

تفرد وهيمنة
ويرى المحلل السياس���ي عبد الستار قاسم، أن عقد 
جلسة المجلس الوطني دون توافق، من شأنه تثبيت 
تف���رد حركة فت���ح وزعيمها محمود عب���اس بالقرار 
الفلس���طيني، وتمرير سياسات الس���لطة باعتبارها 

سياسات فلسطينية وطنية.
وقال قاس���م ل�"االس���تقالل": "إن عباس يريد تمرير 
سياساته من خالل المجلس الوطني وهذا سيمنحها 
شرعية واهية بأنها سياسات وطنية، ومن بين هذه 
السياس���ات استمرار التنس���يق األمني مع االحتالل 

ونبذ أشكال الكفاح الفلسطيني باستثناء المقاومة 
الشعبية".

وأوضح أن الس���لطة الفلس���طينية تعتق���د أن عقد 
المجلس الوطني في هذا الوقت، يساهم في تشكيل 
درع فلس���طيني للتصدي لقرارات ترامب وتطلعاته 
وسياس���اته في المنطق���ة، "ولكن الحقيق���ة أن ما 
س���يحدث هو العكس تمام���ًا، إن عقد هذا المجلس 
بال توافق وفي ظل انقس���ام، س���يمهد الطريق أمام 
"صفقة القرن" األمريكية ولن يحمي المشروع الوطني 

على اإلطالق".
وبين قاسم أن عقد المجلس الوطني يعزز االنقسام 
ويؤصله، في الوقت الذي يبدو فيه الفلس���طينيون 
أكثر حاجة للمصالحة الفلسطينية لمواجهة المخاطر 
التي تحدق بالقضية الفلس���طينية، الفتًا النظر إلى 
أن تأسيس أي إطار أو جسم مواز لمؤسسات منظمة 
التحرير لن يخدم المصالحة أو القضية الفلسطينية 

أيضًا.

جمل�س بال تعددية 
ب����دوره، يتف����ق المحلل السياس����ي ط����الل عوكل، 
عل����ى أن عقد المجلس الوطني دون مش����اركة الكل 
الفلس����طيني، أو على األقل األحزاب الفلس����طينية 
الرئيسية ذات األقدمية على الساحة الفلسطينية، 
من ش����أنه تعزيز االنقسام الفلس����طيني واالبتعاد 

أكثر عن المصالحة الوطنية.
وقال عوكل ل�"االستقالل": "إن عقد المجلس الوطني 
رغم كل النداءات والدعوات التي صدرت عن حركات 
فلسطينية وعن شخصيات مستقلة لتأجيله، يدلل 
عل���ى أن القرار الفلس���طيني هو بيد ش���خص واحد 

وليس مؤسسات وطنية".
وأوضح أن إصرار عب���اس على عقد المجلس الوطني 
يش���ير إلى تفرده بالقرار وهيمنته على المؤسسات 
الفلسطينية دون منح أي اعتبار للشركاء اآلخرين في 

هذا الوطن وفي حمل قضيته العادلة.
وبّين أن عق���د المجلس الوطني ف���ي غياب أطياف 
فلس���طينية أخ���رى، ون���زع التعددية السياس���ية 
منه، سيس���اهم بتمرير قرارات وسياسات السلطة 
التي تتخذ طابع الدبلوماس���ية والمقاومة الشعبية 
م���ع تعطيل كاف���ة الخيارات النضالي���ة األخرى، بما 
يتناقض مع نبض الش���ارع الفلسطيني الذي يقاوم 

االحتالل بكل ما يملك من وسائل.
ولفت عوكل النظر إلى أن تش���كيل أي مجلس بديل 
أو جس���م م���واٍز للمجلس الوطني، لن يس���اهم بحل 
المعضلة بل س���يؤدي إلى تعزيز االنقسام، مضيفًا: 
"لكن القائمين على الحراك السياس���ي أكدوا أنهم 
ال يريدون تش���كيل جس���م مواٍز وهذا يجعل الكرة 
في ملعب الرئي���س عباس مج���ددًا أن يتوقف عن 

ممارساته التفردية في المؤسسات الفلسطينية".

تبدأ جلسته اليوم بمدينة رام الله 

عقد »الوطني« بال توافق.. ممر لمخططات عباس! 
غزة/ حممود عمر:

تخ�ضى الأطراف الفل�ضطينية املعار�ضة لعقد 
جل�ضة املجل�س الوطني بال توافق فل�ضطيني، 

من اأن ي�ضكل هذا املجل�س نافذًة لرئي�س ال�ضلطة 
حممود عبا�س لتمرير �ضيا�ضاته وروؤيته 

التهادنية مع دولة الحتالل، ومنحها ال�ضرعية، 
رغم غياب اأبرز الف�ضائل الفل�ضطينية التي متثل 

الأغلبية ال�ضعبية العظمي عن هذا املجل�س. 
وعقد املجل�س الوطني املقرر اليوم دون توافق، 

يف الوقت الذي تواجه فيه الق�ضية الفل�ضطينية 
خماطر كبرية اأبرزها »�ضفقة القرن« 

الأمريكية؛ا�ضتدعى حراكًا �ضيا�ضيًا بعقد موؤمتر 
�ضيا�ضي متزامن اأم�س يف مدينة غزة ،وموؤمتر 

اآخر يف مدينة ميالنو الإيطالية قالت حركتا 
اجلهاد الإ�ضالمي وحما�س اإنه ل ي�ضكل بدياًل عن 

املجل�س الوطني.

إعالن صادر عن لجنة 
 التنظيم المحلية بالقرارة  

تعلن لجنة التنظيم المحلية بالق���رارة لإلخوة   المواطنين  المالكين 
والمتصرفين بأرض القسيمة  رقم)25( من القطعة  رقم )39( الكائنة 
بموقع ) القرارة (  والمس���ماة ) سميري السبع  ( والبالغ مساحتها )10 
دونم���ات و650 مترًا مربع���ًا( بأنه قد تقدم إليها أحد المس���تأجرين 
في القس���يمة المذكورة وه���و المواطن )ابراهيم محم���ود  محمد ابو 
ش���باب( بطلب الحصول على )رخصة بناء مستودع لتشوين حصمه( 
على مس���احة )4000( م2 من ارض القس���يمة المذك���ورة وذلك طبقا 
للمخططات المودعة لدى دائرة الهندس���ة والتنظيم المحلية بالقرارة 
فكل من كان لدية اعتراض على ملكية المشروع عليه ان يقدم اعتراضًا 
للجنة التنظيم المحلية بالقرارة بمقرها في القرارة خالل ساعات الدوام 
الرسمي اعتبارا من تاريخ اإلعالن ولغاية )15( خمسة عشر يوما وسوف 

لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور . 

  اللجنة املحلية للتنظيم 

ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية
وزارة احلكم املحلي

بلدية القرارة
ت: 2070388   ف  : 2070050

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت وس���ائل إعالم إسرائيلية إن الرئيس 
األمريك���ي دونال���د ترمب س���يطرح "خطة 
الس���الم" االمريكية مباش���رة بعد تدشين 
الس���فارة األمريكية في الق���دس المحتلة 

يوم 14 مايو الوشيك.
ونقلت القناة الثانية العبرية عن مس���ؤول 
سياس���ي إس���رائيلي وصفته ب�"الرفي���ع" 
أن "الخط���ة المذك���ورة الت���ي س���يعلنها 
ترم���ب س���تتضمن تعويض���ات مالي���ة 

للفلسطينيين".
كم���ا نقلت القناة عن مص���ادر أمريكية أن 
ترمب متردد في قراره حول حضور مراسم 

تدشين سفارة بالده في القدس.
في حين أعرب���ت مصادر إس���رائيلية عن 
دهشتها من تصريح ترمب المفاجئ الذي 

قال فيه إن���ه قد يأتي ش���خصًيا لحضور 
االفتتاح.

وأوضحت القن���اة أنه "بعد أيام س���يصل 
وزير الخارجي���ة األمريك���ي الجديد مايك 
بومبيو إلى الكيان، الوس���يط الجديد الذي 
يصر على إعادة الفلس���طينيين الى طاولة 
المفاوضات"، مش���يرًة إلى أنه س���يعرض 
عليه���م تعويضات مالي���ة مجزية مقابل 
عودتهم للمفاوضات بعد افتتاح السفارة.

وأعلن ترمب الجمعة أنه قد يحضر افتتاح 
السفارة األمريكية التي قرر نقلها من "تل 

أبيب" إلى القدس.
وف���ي مؤتم���ر ف���ي البي���ت األبي���ض مع 
المستش���ارة األلمانية أنجيال ميركل، قال 
ترمب: "ربم���ا أذهب، أنا فخور ج���ًدا بهذا، 
القدس كانت موضوعًا للوعود منذ سنوات 

طويلة كم���ا تعلمون. الكثير من الرؤس���اء 
وعدوا بنقل سفارتنا للقدس، قدموا وعودًا 
انتخابية كثيرة لكنهم لم يملكوا الشجاعة 

لنقلها، أنا فعلتها ولذلك ربما أذهب".
وأعل���ن ترمب ب�6ديس���مبر 2017 القدس 
بش���قيها الش���رقي والغرب���ي "عاصم���ة 
الخارجي���ة  فيم���ا كش���فت  إلس���رائيل"، 
األمريكية عن اعتزامها نقل سفارة بالدها 
للمدينة المقدس���ة منتصف مايو المقبل، 
بالتزامن م���ع ذكرى "النكب���ة" لدى العرب 
والفلس���طينيين والذك���رى ال�70 لقي���ام 

"إسرائيل".
وتوقفت مفاوضات التسوية بين السلطة 
الفلسطينية و"إسرائيل" منذ أبريل/نيسان 
2014؛ جراء تنصل األخيرة من استحقاقات 

عملية التسوية.

ترمب ينوي طرح خطته للتسوية 
بعــد نقــل السفــارة للقــدس
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غزة/ االستقالل:
عقد »مركز قدس���نا للثقافة والفنون« حفال فنيًا بمدينة غزة في ذكرى يوم 

األسير الفلسطيني، تحت عنوان "رنين قيدكم.. أنغام عودتنا".
وحضر الحفل حشد كبير من األس���رى المحررين وذويهم والمبعدين إلى 
قطاع غزة، ولفيف من الش���خصيات االعتبارية الممثلة للجهات الحكومية 

ومؤسسات المجتمع المحلي .
وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية الهادفة، واالنش���ادية الشعرية 

واالستعراضية والتشكيلية .
وقال محمد إس���ماعيل، مدير عام »مركز قدس���نا للثقاف���ة والفنون« :" إن 
ه���ذا الحفل يأتي وفاًء لعذابات األس���رى القابعين في س���جون االحتالل 

اإلسرائيلي، وتأكيدًا على أن الشعب الفلسطيني يحب الحياة".
واضاف إسماعيل:" إن الحفل القادم سيكون في ساحة السرايا أو الكتيبة 

حتى تتسع لألعداد الكبيرة من المواطنين".
وعب���ر الحضور عن س���عادتهم الكبيرة، وش���كرهم للقائمين على الحفل 
لمس���اهمته في التخفيف عن أبناء األسرى في ظل الظروف الصعبة التي 

يمر بها المواطن قطاع غزة بشكل خاص.
واختتم الحفل بالسحب على العديد من الجوائز القيمة المقدمة من عدد 
كبي���ر من الرعاة،  حيث ش���ملت أجهزة كهربائية وج���واالت وجوائز أخرى 

مختلفة .
ويذك���ر أن ي���وم األس���ير الفلس���طيني هو ي���وم تضامني مع األس���رى 
الفلسطينيين في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، ويوافق 17 نيسان/

أبريل من كل عام.

وعرض���ت ال���وزارة "تفاصيل محاولت���ي االغتيال 
وأسماء األش���خاص المتورطين ومشغليهم في 
جهاز المخابرات العامة ف���ي رام الله"، مؤكدًة أن 

"األشخاص المتورطين بالحدثين هم ذاتهم".
مؤتمر الداخلية قابلته حكوم���ة الوفاق بالتأكيد 
على موقفها بتحميل حركة "حماس" المسؤولية 
الكامل���ة عن محاول���ة اغتيال "الحم���د الله" خالل 
زيارته إلى غزة قبل حوالي شهر ونصف، و"إعدام 

المصالحة الوطنية".
وفي بيان لها، وصل "االستقالل"، وصفت الحكومة 
على لسان المتحدث باسمها يوسف المحمود، ما 
قدمته حرك���ة حماس بأنه ينتم���ي إلى "صناعة 
التبرير"، و"غسل النفس االصطناعي والمسرحي".

وأضاف المحمود أن "المفاجأة فيما قدمته حماس 
هو إصرارها على الخروج السافر عن كل الخطوط، 
واألع���راف الفلس���طينية، وذلك عب���ر )التلفيق 
الملعون( ال���ذي قدمته وأش���ارت خالله إلى ربط 
ش���عبنا األصيل البطل ومؤسساته بالمجموعات 
اإلرهابية في سيناء والعمل ضد جمهورية مصر 
العربية". واّتهمت الحكومة حماس بأنها "تحاول 
ضرب العالقة مع القاهرة، عبر اختراع ش���خصية 

)أب���و حمزة األنصاري( الذي ه���و )أحمد صوافطة( 
وتبين أنه عامل بسيط من مدينة طوباس اعتقل 
منذ سنوات في سجون االحتالل، ولم ينتسب في 

حياته إلى مؤسسات السلطة الفلسطينية.

"حما�س" املُعطلة 
القيادي في حركة "فت���ح" يحيى رباح من الضفة 
المحتل���ة، ق���ال إن "المؤتم���ر الصحف���ي  لوزارة 
الداخلية في قطاع غزة، يحمل تأثيًرا س���لبًيا على 
مصير المصالحة الوطنية"، محماًل حركة "حماس" 

المسؤولية عن تعطيلها.
وأضاف رباح ل�"االس���تقالل": "إضافة للتأثير على 
المصالحة، ف���إن توقيت عقد المؤتم���ر الُمفبرك 
يأتي لجهة التأثير على جلسة المجلس الوطني 
الفلس���طيني، التي ُتعقد اليوم ف���ي رام الله، "إذ 

تحمل مضموًنا تاريخًيا"، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن "حماس حاولت جاهدة "التشويش" 
على هذه الجلسة، واإلعداد ألخرى موازية للمجلس 

الوطني".
واس���تدرك: "لكن عندما اتضح لها )حماس( أنها 
س���تكون خارج المجلس الوطني، أي خارج اإلطار 

الجامع للكل الفلس���طيني، بدأت بهذه األكاذيب 
التي جاء مؤتمر الداخلية على ذكرها".

وتاب���ع: "لو كانت حماس حريصة على مس���تقبل 
المصالح���ة، وخصوًصا في ظ���ل انعقاد المجلس 
الوطني، ال���ذي يحظى بأهمية كبي���رة؛ اللتزمت 
الصمت". وأّكد رباح على أن "المصالحة بالنس���بة 
لحركة "فتح" تقع على رأس األولويات؛ إال أنها لن 
تتحقق دون التمكين الش���امل والكامل لحكومة 

الوفاق الوطني في قطاع غزة".
وق���ال: "المصالح���ة دون تطبيق النم���وذج الذي 
طرحته الحكومة لن تتحّقق، وهو التمكين الشامل 
والكام���ل دفعة واحدة؛ للوص���ول إلى نظام واحد، 
بُسلطة واحدة، وقانون واحد، وسالح شرعي واحد". 
ولفت إلى أن المصالحة وفق المتطلبات السابقة 
باتت  رغبة عربي���ة، إذ بدا ذلك في القمة العربية 

األخيرة  ب�"الظهران" السعودية.

ا�ستحقاق مهني
أما الكاتب والمحلل السياس���ي م���ن غزة محمود 
م���رداوي، فرأى أن مؤتمر الداخلية الذي كش���فت 
فيه عن توّرط الس���لطة وجه���از المخابرات فيها 

عن التفجيرين اللذين استهدفا اللواء "أبو نعيم"، 
و"الحم���د الله"، "هو اس���تحقاق مهن���ي متعلق 

بالتحقيق، وال يحمل أّية أبعاد سياسية".
إاّل أنه أّكد على أن هذا الكشف وفي هذا التوقيت 
الحّساس سيؤثر على المسارات السياسية بشكل 
مباش���ر، بما فيها مس���ار المصالحة الوطنية، بين 

حركتي "فتح" و"حماس".
وق���ال م���رداوي ل�"االس���تقالل": "حرك���ة حماس 
ومن خالل ه���ذا المؤتمر أرادت أن تبني جس���وًرا 
للمستقبل، وتواجه اإلدانات الباطلة، التي ُوجهت 
إليها من قبل السلطة وحركة فتح بشأن التفجير 

الذي استهدف موكب الحمد الله".
ولف���ت إلى أن حماس قدّمت كل ما بوس���عها من 
تن���ازالت لجهة إنهاء االنقس���ام؛ مس���تبعدا أن 
تش���هد الفترة المقبلة تطبيًقا عملًيا للمصالحة 
وفق منطق ومفهوم "جماعة التنس���يق األمني"، 

وهذا مرفوض من قبل الشعب بمكوناته كاّفة. 
واعتبر أن اإلرادة السياس���ية ل���دى حركة "فتح" 
للتوجه للمصالحة "لم تتوفر بعد"، خصوًصا أمام 
ما تمارس���ه من ابتزاز بالمال السياسي؛ للضغط 

على إرادة وحقوق شعبنا الفلسطيني.

وتوعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
حال عدم تس���ّلم الس���لطة القطاع بشكل كامل 
)ال���وزارات والدوائر واألمن والس���الح(، بأنه "لكل 
ح���ادث حدي���ث، وإذا رفضوا )حم���اس( لن نكون 

مسؤولين عما يجري هناك )في قطاع غزة(".
ومنذ أكث���ر من ع���ام، تفرض الس���لطة إجراءات 
عقابي���ة ضد قطاع غزة، تمثل���ت بتقليص كمية 
الكهرب���اء الواردة له من جان���ب االحتالل، وفرض 
خصومات على رواتب موظفي الس���لطة تتراوح ما 
بين 30 - 60 %، وإحالة اآلالف منهم إلى التقاعد 
اإلجباري الُمبكر، إضاف���ة إلى تقليص التحويالت 

الطبية للمرضى.
ووقعت حركتا "فتح" و"حم���اس"  في 12 أكتوبر 
2017، اتفاقًا لتطبيق بنود المصالحة في القاهرة 
برعاية مصرية، تم بموجبه تسليم حركة "حماس" 
الوزارات والهيئات والمعاب���ر كاّفة في قطاع غزة 
إلى حكوم���ة الوفاق الوطني، وإع���ادة المئات من 
موظفي الس���لطة الُقدامى لوزاراتهم هناك، فيما 
بقيت مشكلتا "الجباية الداخلية" وموظفي حكومة 
حماس الس���ابقة، عقبتين كبيرتي���ن أمام إتمام 

المصالحة.        

تراشق »حماس« و »فتح« يحشر المصالحة في »الزاوية«

اال�ستقالل/ خا�س:
منعطف اآخر متر به امل�ساحلة 

»ال�سكلية« بني حركتي »فتح« 
و«حما�س«، بعد ترا�سق االتهامات 
بني احلركتني، على خلفية م�ؤمتر 

وزارة الداخلية يف قطاع غزة الذي 
حّملت فيه ال�زارة جهاز املخابرات 
العامة برام اهلل امل�س�ؤولية الكاملة 
عن حادثتي حماولة اغتيال رئي�س 

حك�مة ال�فاق ال�طني رامي 
احلمد اهلل ومدير عام ق�ى االأمن 

الداخلي الل�اء ت�فيق اأب� نعيم.
وك�سفت وزارة الداخلية يف القطاع، 

اأم�س االأول، خالل م�ؤمتر �سحفي، 
ما قالت اإنه »تفا�سيل ونتائج 

التحقيقات« يف حادثتي حماولة 
اغتيال »احلمد اهلل« والل�اء »اأب� 

نعيم«. 

رام الله/ االستقالل:
أظه���رت النتائج المالي���ة المرحلية 
االتص���االت  لمجموع���ة  الموح���دة 
الفلس���طينية للربع األول من العام 
الجاري  ارتفاعا بصافي األرباح بنسبة 
وصل���ت ال���ى% 17.8، بحيث وصل 
صافي الربح إل���ى مبلغ 21.2 مليون 
دين���ار أردن���ي بالمقارنة م���ع 18.0 
مليون دينار أردن���ي في الربع األول 

من العام السابق.
وأعرب رئيس مجلس االدارة صبيح 
المصري عن اعتزازه باإلنجازات التي 
حصدتها المجموعة على مدار أكثر 
م���ن عش���رين عاما في االس���تثمار 

وتعزيز االقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن ذلك انعكس على روح 
االنس���جام التي سادت خالل أعمال 
للمجموعة  العام���ة  الهيئة  اجتماع 
ومدى الثقة التي يتمتع بها مجلس 
االدارة واالدارة التنفيذي���ة من قبل 
الس���ادة المس���اهمين، وارتياحهم 
الكبير من الخبرات الكبيرة في مجال 
التنمي���ة االقتصادية واالس���تثمار 
التي تتمتع به���ا طواقم المجموعة 

على مختلف أصعدتها.
وأقرت الهيئة العام���ة خالل أعمال 
اجتماعها العادي الحادي والعشرين 
توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن 
العام 2017 بنسبة 40% من  القيمة 
األسمية للسهم، أي ما يعادل 0.40 

دينار أردني للسهم الواحد.
وأضاف  المص���ري أن هذا االجتماع 
السنوي إنما يش���كل خارطة طريق 

لمجل���س اإلدارة، ويعطيه���م القوة 
الالزمة، ويلق���ي بظالله الكبيرة على 
س���هم المجموعة وقوته السوقية، 
خاص���ة وإننا نعيش وس���ط ظروف 
استثمارية متقلبة، مشددا في هذا 
اإلطار على أن عام 2017، كان حافال 
بالمحطات المهمة على صعيد قطاع 

االتصاالت الفلسطيني.
وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي 

للمجموعة عمار العكر إن تش���غيل 
خدم���ة الجيل الثالث، الق���ى  إقبااًل 
كبي���را في الس���وق الفلس���طينية، 
مش���ددا عل���ى أن ادارة المجموع���ة 
وبتعليمات مجلس االدارة تس���عى 
دوما إلى الدخول لفرص استثمارية 
جديدة وخوضها في س���بيل زيادة 
أوج���ه الدخل والحف���اظ على المركز 

القوي لسهم المجموعة.
وتاب���ع العكر قائ���ال :"إن المجموعة 
وهي تدش���ن كل إنجاٍز فلسطينٍي 
فهي تعبد طريق النج���اح والتميز 
لكل الش���عب الفلس���طيني خاصة 
الكفاءات الش���ابة، ألنه���ا تعزز قوة 
السوق الفلس���طيني وتخلق المزيد 
من فرص العم���ل والحد من البطالة، 
إلى جانب تكريس ثقتنا بأنفس���نا 

وأننا قادرون على التمييز واالبداع".
كم���ا هن���أ العك���ر البن���ك العربي  
المرفوعة  بالقضية  فوزه  بمناس���بة 
ض���ده أم���ام المحاك���م األمريكية، 
مشيدًا بدور البنك العربي كمؤسسة 
اقتصادية ناجحة لها دور كبير في 

رفع االقتصاد في المنطقة.

ارتفاع أرباح »االتصاالت« لمبلغ 21.2 
مليون دينار بالربع األول  من 2018

»مركز قدسنا للثقافة 
والفنون« ينظم فعالية 
ترفيهية لذوي األسرى 



إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد احمد عبد اللطيف نعمة الله 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901499988( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة  / سناء ابراهيم عبد الله صبيح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)920586500( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / نورة يوسف خليل مراد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403023781( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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وكانت طائرات االحتالل قد أقدمت على 
قصف ستة أهداف بحرية _ حسب بيان 
جيش االحتالل ؛ ردا على اقدام ش���بان 
فلسطينيين على اقتحام الخط الفاصل 
خالل الجمعة الخامسة لمسيرات العودة 
والتي اطلق عليها اسم جمعة "الشباب 

الثائر" .
وقال���ت صحيف���ة يديع���وت أحرونوت 
العبري���ة، صباح أمس األح���د، إن جيش 
االحتالل اإلسرائيلي أقر سياسة جديدة 
للتعامل مع مسيرات العودة الكبرى على 

الحدود الشرقية لقطاع غزة.
أوضحت الصحيفة، أن السياسة الجديدة 
التي س���ينتهجها الجيش هي "قصف 
بعد كل مس���يرة جمعة"، وذلك ردًا على 
محاوالت اختراق الس���ياج الفاصل على 
ح���دود القطاع واح���راق األحراش بفعل 
الطائرات الورقي���ة الحارقة في الداخل 

المحتل.

مقاومة واعية 
وأك���د نائ���ب رئي���س كتل���ة حم���اس 
البرلمانية يحيى موسى أن حالة االرتباك 
الت���ي يعاني منها االحت���الل جلية في 
تعليماته وقراراته التي ينتهجها سواء 
في المواجهة المباشرة على الحدود من 
خالل استهداف المتظاهرين السلميين 
أو من خالل استهداف عدة نقاط داخل 

قطاع غزة.
وأوضح موس���ى ل� "االستقالل" أن جراءة 

المتظاهرين الش���باب الذي���ن اقتحموا 
بصدورهم العارية الخط الزائل ضاعفت 
حالة القلق والتوجس المس���يطرة على 
قي���ادة االحتالل ؛ وهو ما دفعها لش���ن 
عدة غارات داخل قط���اع غزة بغية نقل 

المواجهة إلى مواجهة عسكرية.
وبين أن المقاومة الفلس���طينية بكافة 
ألوانه���ا موحدة وتصطف ف���ي ميدان 
واحد وال تتوانى ف���ي حماية الجماهير 
الثائرة على الحدود الشرقية والشمالية 
لقطاع غ���زة ، مؤك���دا أن  المقاومة على 
درجة كبيرة من الوعي والذكاء ولن تمكن 
االحتالل من استفزازها وجرها للشراك 

والمكائد التي يعدها .
وشدد على قدرة المقاومة الفلسطينية 
على اختيار الميدان والزمان المناسبين 
لل���رد وردع الع���دو ، مضيفا :" س���احات 
المواجه���ة ه���ي س���احات مفتوح���ة 
والمقاوم���ة هي س���يدة الموقف وهي 
من تح���دد مكان وزمان ال���رد وطبيعته 
، وكم���ا ابتدع الش���عب الفلس���طيني 
فكرة مس���يرات العودة وأربك حسابات 
مفاجأة  المقاوم���ة  بإم���كان  االحت���الل 
االحتالل بقدراته���ا ونوعيات الرد التي 
يمكنها أن تنتهجها لحماية الش���عب 
الفلسطيني والرد على جرائم االحتالل ".

عجز االحتالل 
بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياس���ي 
مصطفى الصواف أن الغ���ارات الجوية 

تدل على العج���ز الحاصل لدى قيادة 
التعامل مع  االحتالل وجيش���ه ف���ي 
المتظاهرين الس���لميين على الحدود 

الشرقية والشمالية لقطاع غزة .
وقال الص���واف :" إن االحتالل لم يجد 
طريق���ة مثلى للتعامل مع مس���يرات 
العودة السلمية على الحدود المطالبة 
الفلسطيني  بحقوق مكفولة للشعب 
ف���ي القواني���ن الدولي���ة واألممية ، 
ولذل���ك نلح���ظ م���دى التخب���ط في 
من  الصادرة  والتصريح���ات  القرارات 
قيادة االحتالل حول مس���يرة العودة 
فتارة يهاجم منظميه���ا وتارة يجند 
اس���تخباراته للضغط على ش���ركات 
النق���ل ويس���خر الماكن���ة االعالمية 
إلحب���اط الفلس���طينيين م���ن جدوى 
المش���اركة ثم ما يلبث  أن يستخدم 
الترسانة العسكرية للرد على فعاليات 

المسيرة ".
وأش���اد بالروح الفدائي���ة العالية لدى 
المش���اركين ف���ي مس���يرات العودة 
وقدرتهم على ابتداع وسائل جديدة 
في كل جمعة دون المساس بسلمية 
التهدي���دات   ": مضيف���ا   ، الح���راك 
الت���ي  الوعي���د  ولغ���ة  المتك���ررة 
ينتهجها االحتالل لن تفلح في ثني 
الفلس���طينيين ع���ن مواصلة الزحف 
صوب الحدود للمطالبة بحقهم األزلي 

بالعودة لديارهم المهجرين عنها ".
ول���م يس���تبعد الص���واف أن يقدم 

االحتالل على ارت���كاب حماقة كبيرة 
من خالل اس���تهداف مناطق مأهولة 
أو نق���اط حساس���ة ضم���ن محاوالته 
 ، الفلس���طينية  المقاومة  الس���تفزاز 
معرب���ا عن ثقته ب���أن المقاومة تدرك 
ما يه���دف االحتالل الي���ه من خالل 
التصعي���د المتكرر، لذلك  س���تلتزم 
ضبط النفس خ���الل المرحلة الراهنة 
إلنجاح مسيرات العودة وقطع الطريق 

أمام محاوالت االحتالل إلنهائها .

معادلة جديدة
ومن جانبه، أوضح الخبير في الش���أن 
اإلس���رائيلي صالح النعامي أن قيادة 
االحتالل باتت غارقة في وحل مسيرات 
العودة وتعجز عن خلق حل النتشالها 
من الوضع الراهن ، مضيفا :" مسيرات 
العالم  العودة فرضت معادلتها على 
وأوصلت الرسالة الفلسطينية للعالم 
وكشفت عجز االحتالل عن التعامل مع 
السلمية ورغبته باالنتقال للمربع الذي 
يجد نفس���ه به قادرا على اس���تعمال 

الترسانة العسكرية بكامل قواها ".
وبين النعامي أن استخدام المقاتالت 
الحربي���ة للرد على فعاليات س���لمية 
ضمن مسيرة العودة السلمية يبرهن 
على انعدام األفق أمام قادة االحتالل 
، مؤكدا أن االحتالل يس���عى إلفشال 
الحراك السلمي من خالل الضغط على 
المقاومة الفلس���طينية وحشرها في 

أي رد يخول لالحتالل استعمال القوة 
المفرطة واغالق الطريق أمام توجه أي 
فلسطيني صوب المناطق الحدودية .

واعتبر أن الظروف العالمية واإلقليمية 
المتسارعة تفاقم من حالة القلق لدى 
قي���ادة االحتالل وتدفعه���ا لإلحجام 
عن فكرة إش���عال ساحة المعركة في 
قطاع غزة الس���يما ف���ي ظل الخطوات 
المتسارعة التي تسير بها عملية نقل 
السفارة األمريكية إلى مدينة القدس 
المس���تجدات في  المحتل���ة وكذلك 

الملف اإليراني والسوري .
وأكد النعامي أن ح���راك العودة على 
الش���ريط الح���دودي أص���اب الماكنة 
اإلعالمي���ة اإلس���رائيلية ف���ي مقتل 
وجعلها تق���ف عاجزة ع���ن أي تبرير 
لعملي���ات القت���ل ض���د متظاهرين 
سلميين بعضهم قتل أمام عدسات 
الكاميرات واالس���تهدافات المخالفة 
للقوانين الدولية ضد الطواقم الطبية 

والصحفية .
وأضاف :" إس���رائيل خسرت معركة 
الصوت والصورة ف���ي حراك العودة 
، والعال���م كل���ه يق���ف ف���ي جانب 
الفلس���طينيين لكونهم يتظاهرون 
بصورة س���لمية ال تتضم���ن ما يبرر 
اس���تخدام الق���وة ف���ي مواجهتها 
، بجان���ب عدال���ة المطال���ب الت���ي 
لقرارات  المطابقة  يرفعونها وه���ي 

أممية ودولية ".

تحليل: قصف االحتالل لغزة 
مراوغة لتقويض مسيرات العودة 

غزة/ حممد مهدي:
اعترب حمللون وخمت�شون بال�شاأن 

ال�شيا�شي اأن اإقدام �شالح اجلو 
»االإ�شرائيلي« على ق�شف عدة 

اأهداف يف قطاع غزة م�شاء 
اجلمعة املا�شية يك�شف عن مدى 

العجز االإ�شرائيلي يف مواجهة 
�شلمية م�شريات العودة. واأكد 

املحللون واملخت�شون يف اأحاديث 
منف�شلة لـ«اال�شتقالل« اأن قيادة 

االحتالل اتخذت قرارا با�شتفزاز 
املقاومة الفل�شطينية يف قطاع 

غزة من خالل ا�شتهداف مقراتها 
الع�شكرية ؛ لت�شتغل اأي رد من 

قبلها لت�شعيد ع�شكري للتغطية 
وانهاء حراك م�شريات العودة.

غزة/ االستقالل:
أحيت الرابطة االسالمية ذكرى يوم األسير 
الفلسطيني الس����بت على أرض الجامعة 
االسالمية بغزة بحضور منذر عزام الموجه 
العام للرابطة االس����المية ، وخليل منصور 
المنس����ق الع����ام للطالب����ات، و وائل كراز 
مسؤول ملف الطالب واالسير المحرر رامز 
الحلبي ، وش����يماء فتيحة مس����ؤولة ملف 
الطالبات بمحافظ����ة غزة وعدد من الهيئة 
االداري����ة للرابطة االس����المية وحش����د من 

الطالبات. 
وفي كلمة لألسير المحرر الحلبي قال :" إن 
االسرى ايقونات الصبر وعالمات فارقة في 
تاريخ األمة االس����المية ويعلم الله  أنهم 
األسود ولكنهم مساجين مقيدون." وأكد 

الحلبي عل����ى أن قضية األس����رى ال يجب 
االس����تهانة به����ا فهي عن����وان القضية 
الفلس����طينية، مش����ددا على أن األس����رى 

ضح����وا بحياته����م وأبنائه����م وأموالهم 
وحريتهم في سبيل هذه األرض المقدسة 
. وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية 

والمس����رحية الهادفة، حي����ث تم تكريم 
الحاجة أم االس����ير المح����رر ابراهيم بارود، 

واالسيرة المحررة أم محمود الزق.

الرابطة اإلسالمية تحيي ذكري يوم األسير 
الفلسطيني بالجامعة اإلسالمية بغزة
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ويعتبر يوم العم���ال العالمي، ذكرى مؤلمة 
لنحو 243,800 عامل فلسطيني في القطاع 
متعطلي���ن عن العمل ويعتم���د غالبيتهم 
على المس���اعدات التي تقدمها وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( 

وغيرها من المؤسسات اإلغاثية.

تدهور غري م�سبوق
و ش���هد عام 2017 ارتفاعًا غير مسبوق في 
معدالت البطال���ة في قطاع غزة، بعد بلوغها 
46.6% ف���ي الرب���ع الثالث من ع���ام 2017 
وتج���اوز عدد العاطلين ع���ن العمل ما يزيد 
عن 243 ألف شخص بحسب جهاز االحصاء 
المركزي، كما زادت نس���بة الفقر إلى ما بين 
60-70% نتيج���ة دخ���ول فئ���ات جديدة 
لشريحة الفقراء كالموظفين وعمال المصانع 
والش���ركات التي أغلقت أبوابها، ناهيك عن 
وجود أالف الخريجين من الجامعات المحلية.

ويعاني قطاع غزة، حي���ث يعيش أكثر من 
مليوني نس���مة، أوضاعا معيشية متردية، 
جراء الحصار اإلسرائيلي المستمر منذ نحو 

11 عاًم���ا، إضافة إلى تعثر عملية المصالحة 
بين حركتي فتح وحماس.

وال ت���زال أوضاع الطبق���ة العاملة والمجتمع 
الفلس���طيني برمت���ه، تش���هد حال���ة غير 
مسبوقة من التدهور والتراجع في المشهد 
االجتماع���ي واالقتص���ادي، خاصة في ظل 
ضع���ف آلي���ات حماي���ة العم���ال وضمان 
حقوقه���م، وانع���دام وجود خط���ة تنمية 
فلسطينية تأخذ على عاتقها تحسين سبل 
حماية حقوق العمال والعاطلين عن العمل.

الفلس���طيني  المش���هد  س���وء  م���ن  وزاد 
االنتهاكات بحق العاملين في القطاع العام 
، عبر جملة من الق���رارات الحكومية ، والتي 
بدأت بقرار اس���تقطاع ما يق���ارب 30% من 
روات���ب الموظفين والعاملين ف���ي القطاع 
الحكومي، وم���ا تبعه من  إحال���ة عدد كبير 
منه���م  للتقاعد المبكر واإلجب���اري ، وذلك 
إلى جانب اس���تمرار تقاضي قرابة )48000( 
موظ���ف من موظفي غزة ما يقارب 50% من 
رواتبهم وأجورهم الشهرية، األمر الذي فاقم 
من تأثير المشكالت المتعددة في المجتمع 

وخاصة مشكلة الفقر في قطاع غزة.

�أو�ساع قا�سية
العامل ب. م، يرى أن الظروف التي يعانيها 
العامل الفلس���طيني ف���ي القطاع المحاصر 
إس���رائيليًا للعام الحادي عشر على التوالي 
قاسية للغاية في ظل غياب أي فرص عمل 
واالقتصار على األعم���ال المؤقتة  اليومية.  
وطال���ب ب. م، المتعط���ل ع���ن العمل لمدة 
تجاوزت 8 س���نوات، الس���لطة الفلسطينية 
والمؤسس���ات الدولية بض���رورة النظر إلى 
معاناتهم والعمل على حل مشكلة العمال 

في قطاع غزة.
 أم���ا العامل إس���ماعيل س���لطان، فلم يكن 
أفضل حاال من سابقه فهو االخر متعطل عن 
العمل لمدة تجاوزت خمس س���نوات لعدم 
مقدرته على الحصول على أي فرصة بفعل 
الحصار اإلس���رائيلي الخانق المفروض على 

قطاع غزة.
وأوضح س���لطان، أنه يعيل أسرته المكونة 
5 أف���رادًا ويعتمد على مس���اعدات "أونروا" 

وغيرها من المؤسس���ات المحلية والدولية، 
لسد احتياجات اسرته.  

وطالب س���لطان، بضرورة  تحس���ين أوضاع 
العمال المعيش���ية في ظل غياب أي فرص 
عمل في قطاع غزة، ورفض االحتالل السماح 
له���م بالعمل داخل األراض���ي المحتلة عام 
1948، والعمل على إيجاد وسائل تمكنهم 

من إعالة أسرهم.
والمدقق في أوضاع العمال يتأكد أن هنالك 
ممارس���ة عملية في أرض الواقع تشير إلى 
اس���تغالل العمال و العاطلي���ن عن العمل، 
وذل���ك  باس���تخدامهم وتش���غليهم في 
مهام ش���اقة دون أجر ينس���جم مع طبيعة 
العمل، أو حتى من الح���د األدنى من األجور 
المعترف به قانونا، وما يس���اهم في تعزيز 
هذه الممارس���ات غياب سياس���ات وطنية  
رقابي���ة واضحة لمحاربة ه���ذه االنتهاكات، 
بما في ذلك تطوير سياسة وطنية للحماية 
من البطالة، المنتش���رة بين أوساط الشباب، 
وكذلك انتهاكات بحق العاملين في القطاع 

الخاص.

غزة في يوم العمال.. مزيد من البطالة والفقر

دولة فل�سطني
�ل�سلطة �لق�سائية

�ملجل�س �العلى للق�ساء �ل�سرعي
حمكمة خانيون�س �ل�سرعية �البتد�ئية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة 
االغا بخانيونس  مؤرخة بتاري���خ 2018/4/26م  تبين أن المرحومة 
عائش���ة حسن س���ليم الش���وربجي  من خانيونس  وتحمل هوية 
رق���م 955597521 قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى في خانيونس 
بتاري���خ 1978/10/1م    وانحص���ر ارثها الش���رعي واالنتقالي في 
زوجها  سعيد يوسف مصطفى الشوربجي وفي اوالده المتولدين 
له منها وهم خميس وليلى ثم بتاريخ 1988/2/16م نوفي سعيد 
المذكور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في اوالده المتولدين 
له من زوجته عائشة حسن س���ليم الشوربجي المتوفاة قبله وهم 
خميس وليلى ث���م بتاريخ 2013/3/26م توف���ي خميس المذكور 
وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجت���ه االولى فاطمة خالد 
حسين قاسم االغا المشهورة الشوربجي وفي اوالده المتولدين له 
منها وهم سعيد ومروى وفي زوجته الثانية فاطمة حماد يوسف 
المجايدة المشهورة الشوربجي وفي اوالده المتولدين له منها وهم 
محمد ونورة وهداية وهديل   فقط وال وارث للمتوفين   المذكورين 
س���وى من ذكر   وليس لهما وصية واجبة أو اختيارية وليس لهم 
أوالد كبار  توفوا حال حياتهم وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألجل 
أعطاء  الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا 
وانتقاال فمن له حق االعتراض على هذه المضبطه مراجعة محكمة 
خانيونس الشرعية خالل س���بعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر 

في 2018/4/26م .

قا�سي خانيون�س �ل�سرعي

�ال�ستقالل/ خا�س: 
يحتفل ماليني �لعمال 

حول �لعامل بيومهم 
�لعاملي �لذي ي�سادف 

يوم غٍد، وذلك تكرميًا 
لهم على كفاحهم 

وت�سحياتهم �ملتو��سلة 
وتاأكيدً� على حقوقهم 

يف حياة كرمية لهم 
ولعائالتهم، ولكن هذ� 

�ليوم مل يكن كذلك 
بالن�سبة لعمال فل�سطني 
عامة وعمال قطاع غزة 
خا�سة، حيث تتفتح فيه 

جروحهم وي�ستقبلونه 
مبزيد من �لبطالة 

و�لفقر و�ملعاناة.

رام الله/ االستقالل:
أظهر تقرير أصدره مكتب تنس���يق 
الش���ؤون اإلنس���انية التاب���ع لألمم 
المتحدة في األراضي الفلس���طينية 
المحتل���ة )أوتش���ا( ارتفاًع���ا مطرًدا 
المس���توطنين ض���د  عن���ف  ف���ي 
الفلس���طينيين في الضفة الغربية 
المحتلة، مقارنة بالس���نوات األخيرة 

الماضية.
وق���ال مكت���ب األمم المتح���دة في 
المس���توطنين  عنف  إن:"  تقري���ره 
ش���هد ارتفاًعا مطرًدا منذ مطلع عام 
2018 الجاري، حيث بلغ المتوس���ط 
الت���ي  لهجماته���م  األس���بوعي 
أفضت إل���ى إصابات بي���ن صفوف 
الفلس���طينيين، أو إلح���اق الض���رر 
بالممتل���كات الفلس���طينية خمس 
هجم���ات، مقارنة بم���ا معدله ثالث 
هجمات في ع���ام 2017 وهجمتان 

في عام 2016".
ولفت إلى أنه في غضون األسبوعين 
المس���توطنون  أصاب  الماضيي���ن، 
ثالثة فلس���طينيين بجروح، وألحقوا 
األضرار بممتلكات فلس���طينية في 
11 حادثة عن���ف أقدموا عليها في 

مختلف أنحاء الضفة.
وأوض���ح أنه ف���ي ي���وم 10 أبريل / 
نيسان، اعتدى المستوطنون جسدًيا 
على رجل فلسطيني بالقرب من تل 
ف���ي نابل���س وأصابوه بج���روح، كما 
أقدموا على قطع 140 ش���جرة زيتون 
تع���ود ملكيتها لفلس���طينيين من 
قرى رجيب وبورين وعوريف بنابلس( 

في ثالث حوادث منفصلة.
وأض���اف أن���ه "في خم���س حوادث 
منفصلة أخرى، أتلف مس���توطنون 
إط���ارات 113 مركب���ة فلس���طينية، 
وخطوا شعارات "تدفيع الثمن"، على 

جدران عش���رة منازل، وأضرموا النار 
في مس���جد في قرى الُلّبن الشرقية 
وعقربا في نابل���س ورمون وبرقا في 

رام الله وبيت اكسا بالقدس.
وبحسب التقرير، فقد أصيب طالبان 
فلس���طينيان )يبلغان من العمر 11 
و12 عاًما( ولحقت األضرار بحافلتهما 
المدرس���ية وبمن���زل ف���ي حادثين 
منفصلين ألقى فيهما المستوطنون 
الحج���ارة والزجاج���ات الحارقة على 
الطرق القريب���ة م���ن دورا )الخليل( 
للس���يطرة  الخاضعة  المنطقة  وفي 

اإلسرائيلية في مدينة الخليل.

وينف���ذ مس���توطنون هجمات على 
وأماك���ن  فلس���طينية  ممتل���كات 
مقدسة إس���المية ومسيحية تحت 
عنوان "تدفيع الثمن"، حيث يشتكي 
الفلس���طينيون م���ن أن الحكوم���ة 
المستوطنين  ال تالحق  اإلسرائيلية 
ه���ذه  تنفي���ذ  ع���ن  المس���ؤولين 

الهجمات.
وتش���ير تقديرات إس���رائيلية إلى 
وجود نحو 430 ألف مس���توطن في 
مس���توطنات الضفة، وبما ال يشمل 
220 ألف مستوطن في مستوطنات 

مقامة على أراضي شرقي القدس.

»أوتشا«: ارتفاع كبير باعتداءات
 المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة
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ويعتبر يوم العم���ال العالمي، ذكرى مؤلمة 
لنحو 243,800 عامل فلسطيني في القطاع 
متعطلي���ن عن العمل ويعتم���د غالبيتهم 
على المس���اعدات التي تقدمها وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( 

وغيرها من المؤسسات اإلغاثية.

تدهور غري م�سبوق
و ش���هد عام 2017 ارتفاعًا غير مسبوق في 
معدالت البطال���ة في قطاع غزة، بعد بلوغها 
46.6% ف���ي الرب���ع الثالث من ع���ام 2017 
وتج���اوز عدد العاطلين ع���ن العمل ما يزيد 
عن 243 ألف شخص بحسب جهاز االحصاء 
المركزي، كما زادت نس���بة الفقر إلى ما بين 
60-70% نتيج���ة دخ���ول فئ���ات جديدة 
لشريحة الفقراء كالموظفين وعمال المصانع 
والش���ركات التي أغلقت أبوابها، ناهيك عن 
وجود أالف الخريجين من الجامعات المحلية.

ويعاني قطاع غزة، حي���ث يعيش أكثر من 
مليوني نس���مة، أوضاعا معيشية متردية، 
جراء الحصار اإلسرائيلي المستمر منذ نحو 

11 عاًم���ا، إضافة إلى تعثر عملية المصالحة 
بين حركتي فتح وحماس.

وال ت���زال أوضاع الطبق���ة العاملة والمجتمع 
الفلس���طيني برمت���ه، تش���هد حال���ة غير 
مسبوقة من التدهور والتراجع في المشهد 
االجتماع���ي واالقتص���ادي، خاصة في ظل 
ضع���ف آلي���ات حماي���ة العم���ال وضمان 
حقوقه���م، وانع���دام وجود خط���ة تنمية 
فلسطينية تأخذ على عاتقها تحسين سبل 
حماية حقوق العمال والعاطلين عن العمل.

الفلس���طيني  المش���هد  س���وء  م���ن  وزاد 
االنتهاكات بحق العاملين في القطاع العام 
، عبر جملة من الق���رارات الحكومية ، والتي 
بدأت بقرار اس���تقطاع ما يق���ارب 30% من 
روات���ب الموظفين والعاملين ف���ي القطاع 
الحكومي، وم���ا تبعه من  إحال���ة عدد كبير 
منه���م  للتقاعد المبكر واإلجب���اري ، وذلك 
إلى جانب اس���تمرار تقاضي قرابة )48000( 
موظ���ف من موظفي غزة ما يقارب 50% من 
رواتبهم وأجورهم الشهرية، األمر الذي فاقم 
من تأثير المشكالت المتعددة في المجتمع 

وخاصة مشكلة الفقر في قطاع غزة.

�أو�ساع قا�سية
العامل ب. م، يرى أن الظروف التي يعانيها 
العامل الفلس���طيني ف���ي القطاع المحاصر 
إس���رائيليًا للعام الحادي عشر على التوالي 
قاسية للغاية في ظل غياب أي فرص عمل 
واالقتصار على األعم���ال المؤقتة  اليومية.  
وطال���ب ب. م، المتعط���ل ع���ن العمل لمدة 
تجاوزت 8 س���نوات، الس���لطة الفلسطينية 
والمؤسس���ات الدولية بض���رورة النظر إلى 
معاناتهم والعمل على حل مشكلة العمال 

في قطاع غزة.
 أم���ا العامل إس���ماعيل س���لطان، فلم يكن 
أفضل حاال من سابقه فهو االخر متعطل عن 
العمل لمدة تجاوزت خمس س���نوات لعدم 
مقدرته على الحصول على أي فرصة بفعل 
الحصار اإلس���رائيلي الخانق المفروض على 

قطاع غزة.
وأوضح س���لطان، أنه يعيل أسرته المكونة 
5 أف���رادًا ويعتمد على مس���اعدات "أونروا" 

وغيرها من المؤسس���ات المحلية والدولية، 
لسد احتياجات اسرته.  

وطالب س���لطان، بضرورة  تحس���ين أوضاع 
العمال المعيش���ية في ظل غياب أي فرص 
عمل في قطاع غزة، ورفض االحتالل السماح 
له���م بالعمل داخل األراض���ي المحتلة عام 
1948، والعمل على إيجاد وسائل تمكنهم 

من إعالة أسرهم.
والمدقق في أوضاع العمال يتأكد أن هنالك 
ممارس���ة عملية في أرض الواقع تشير إلى 
اس���تغالل العمال و العاطلي���ن عن العمل، 
وذل���ك  باس���تخدامهم وتش���غليهم في 
مهام ش���اقة دون أجر ينس���جم مع طبيعة 
العمل، أو حتى من الح���د األدنى من األجور 
المعترف به قانونا، وما يس���اهم في تعزيز 
هذه الممارس���ات غياب سياس���ات وطنية  
رقابي���ة واضحة لمحاربة ه���ذه االنتهاكات، 
بما في ذلك تطوير سياسة وطنية للحماية 
من البطالة، المنتش���رة بين أوساط الشباب، 
وكذلك انتهاكات بحق العاملين في القطاع 

الخاص.

غزة في يوم العمال.. مزيد من البطالة والفقر

دولة فل�سطني
�ل�سلطة �لق�سائية

�ملجل�س �العلى للق�ساء �ل�سرعي
حمكمة خانيون�س �ل�سرعية �البتد�ئية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة 
االغا بخانيونس  مؤرخة بتاري���خ 2018/4/26م  تبين أن المرحومة 
عائش���ة حسن س���ليم الش���وربجي  من خانيونس  وتحمل هوية 
رق���م 955597521 قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى في خانيونس 
بتاري���خ 1978/10/1م    وانحص���ر ارثها الش���رعي واالنتقالي في 
زوجها  سعيد يوسف مصطفى الشوربجي وفي اوالده المتولدين 
له منها وهم خميس وليلى ثم بتاريخ 1988/2/16م نوفي سعيد 
المذكور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في اوالده المتولدين 
له من زوجته عائشة حسن س���ليم الشوربجي المتوفاة قبله وهم 
خميس وليلى ث���م بتاريخ 2013/3/26م توف���ي خميس المذكور 
وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجت���ه االولى فاطمة خالد 
حسين قاسم االغا المشهورة الشوربجي وفي اوالده المتولدين له 
منها وهم سعيد ومروى وفي زوجته الثانية فاطمة حماد يوسف 
المجايدة المشهورة الشوربجي وفي اوالده المتولدين له منها وهم 
محمد ونورة وهداية وهديل   فقط وال وارث للمتوفين   المذكورين 
س���وى من ذكر   وليس لهما وصية واجبة أو اختيارية وليس لهم 
أوالد كبار  توفوا حال حياتهم وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألجل 
أعطاء  الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا 
وانتقاال فمن له حق االعتراض على هذه المضبطه مراجعة محكمة 
خانيونس الشرعية خالل س���بعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر 

في 2018/4/26م .

قا�سي خانيون�س �ل�سرعي

�ال�ستقالل/ خا�س: 
يحتفل ماليني �لعمال 

حول �لعامل بيومهم 
�لعاملي �لذي ي�سادف 

يوم غٍد، وذلك تكرميًا 
لهم على كفاحهم 

وت�سحياتهم �ملتو��سلة 
وتاأكيدً� على حقوقهم 

يف حياة كرمية لهم 
ولعائالتهم، ولكن هذ� 

�ليوم مل يكن كذلك 
بالن�سبة لعمال فل�سطني 
عامة وعمال قطاع غزة 
خا�سة، حيث تتفتح فيه 

جروحهم وي�ستقبلونه 
مبزيد من �لبطالة 

و�لفقر و�ملعاناة.

رام الله/ االستقالل:
أظهر تقرير أصدره مكتب تنس���يق 
الش���ؤون اإلنس���انية التاب���ع لألمم 
المتحدة في األراضي الفلس���طينية 
المحتل���ة )أوتش���ا( ارتفاًع���ا مطرًدا 
المس���توطنين ض���د  عن���ف  ف���ي 
الفلس���طينيين في الضفة الغربية 
المحتلة، مقارنة بالس���نوات األخيرة 

الماضية.
وق���ال مكت���ب األمم المتح���دة في 
المس���توطنين  عنف  إن:"  تقري���ره 
ش���هد ارتفاًعا مطرًدا منذ مطلع عام 
2018 الجاري، حيث بلغ المتوس���ط 
الت���ي  لهجماته���م  األس���بوعي 
أفضت إل���ى إصابات بي���ن صفوف 
الفلس���طينيين، أو إلح���اق الض���رر 
بالممتل���كات الفلس���طينية خمس 
هجم���ات، مقارنة بم���ا معدله ثالث 
هجمات في ع���ام 2017 وهجمتان 

في عام 2016".
ولفت إلى أنه في غضون األسبوعين 
المس���توطنون  أصاب  الماضيي���ن، 
ثالثة فلس���طينيين بجروح، وألحقوا 
األضرار بممتلكات فلس���طينية في 
11 حادثة عن���ف أقدموا عليها في 

مختلف أنحاء الضفة.
وأوض���ح أنه ف���ي ي���وم 10 أبريل / 
نيسان، اعتدى المستوطنون جسدًيا 
على رجل فلسطيني بالقرب من تل 
ف���ي نابل���س وأصابوه بج���روح، كما 
أقدموا على قطع 140 ش���جرة زيتون 
تع���ود ملكيتها لفلس���طينيين من 
قرى رجيب وبورين وعوريف بنابلس( 

في ثالث حوادث منفصلة.
وأض���اف أن���ه "في خم���س حوادث 
منفصلة أخرى، أتلف مس���توطنون 
إط���ارات 113 مركب���ة فلس���طينية، 
وخطوا شعارات "تدفيع الثمن"، على 

جدران عش���رة منازل، وأضرموا النار 
في مس���جد في قرى الُلّبن الشرقية 
وعقربا في نابل���س ورمون وبرقا في 

رام الله وبيت اكسا بالقدس.
وبحسب التقرير، فقد أصيب طالبان 
فلس���طينيان )يبلغان من العمر 11 
و12 عاًما( ولحقت األضرار بحافلتهما 
المدرس���ية وبمن���زل ف���ي حادثين 
منفصلين ألقى فيهما المستوطنون 
الحج���ارة والزجاج���ات الحارقة على 
الطرق القريب���ة م���ن دورا )الخليل( 
للس���يطرة  الخاضعة  المنطقة  وفي 

اإلسرائيلية في مدينة الخليل.

وينف���ذ مس���توطنون هجمات على 
وأماك���ن  فلس���طينية  ممتل���كات 
مقدسة إس���المية ومسيحية تحت 
عنوان "تدفيع الثمن"، حيث يشتكي 
الفلس���طينيون م���ن أن الحكوم���ة 
المستوطنين  ال تالحق  اإلسرائيلية 
ه���ذه  تنفي���ذ  ع���ن  المس���ؤولين 

الهجمات.
وتش���ير تقديرات إس���رائيلية إلى 
وجود نحو 430 ألف مس���توطن في 
مس���توطنات الضفة، وبما ال يشمل 
220 ألف مستوطن في مستوطنات 

مقامة على أراضي شرقي القدس.

»أوتشا«: ارتفاع كبير باعتداءات
 المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة
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وأكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
الدكت����ور أحمد بحر، في كلمة ل����ه، أن قرار عقد 
المجل����س الوطني في رام الله خارج عن االجماع 
الوطني، واصفًا جلس����ة المجلس الوطني بغير 

قانونية وغير ملزمة لشعبنا الفلسطيني.
وطالب بحر، بمالحقة السلطة الفلسطينية وعلى 
رأس����ها الرئيس محمود عباس قضائيًا ألنهم 

تسببوا بتعميق االنقسام.

 بيت وحدوي 
وبدوره ،أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 
الش����يخ خضر حبيب، أن الشعب الفلسطيني 
في أمس الحاجة إلى قيادة فلسطينية تسعى 
إلى وحدة البيت الفلس����طيني وفقًا لالتفاقيات 
الس����ابقة منذ عام 2005 مرورًا باتفاق القاهرة 

2011 ومخرجات بيروت 2017.
وقال حبيب في كلمة له في المؤتمر: "فلسطين 
هي للفلسطينيين جميعا ال أحد ينصب نفسه 
وصيا على الش����عب الفلس����طيني فسياس����ة 
التف����رد كان لها أثر كبيٌر ف����ي تدمير القضية 
الفلس����طيني واعطاء فرص����ة لالحتالل ليعمق 

االنقسام وليعيث في قضيتنا فسادًا كبيرًا".

وأضاف: "نمر كشعب فلسطيني في منعطف 
بغاية الخطورة يستوجب منا جميعا أن نتكاتف 
وأن نكون على قلب رج����ل واحد يد بيدًا وكتفًا 
بكتف ه����ذا المفترض ولكن م����ن يغرد خارج 
الس����ياق فهو يعمل إلى شق الصف وتعميق 
االنقس����ام البغيض الذي استغله أعداؤنا أبشع 

استغالل ضد شعبنا".
وأش����ار إلى أن حركة الجهاد اإلسالمي موقفها 
واضح من سياس����ية التفرد واالقصاء وفرض ما 
يريده طرف من الشعب الفلسطيني على الكل 
الفلسطيني بأن شعبنا عظيم ومرابط ومناضل 
ويع����ي ما يمكن أن يمرر علي����ه من هذه األمور، 

داعيًا إلى ترتيب البيت الفلسطيني.

قرارات غري ملزمة
أم����ا القيادي في حرك����ة المقاومة اإلس����المية 
حماس د. محمود الزهار، فأكد أن القرارات التي 
ستصدر عن المجلس الوطني المقرر عقده غدًا 
غير ملزمة لش����عبنا ، محماًل المشاركين ضياع 

حقوق شعبنا .
وق����ال الزهار: " لن����ا الحق في رف����ع قضايا في 
المحاك����م الدولي����ة لمحاكمة المش����اركين في 

المجلس الوطني الذي سيقرر نيابًة عن الشعب 
الفلسطيني« .

وحذر الزهار من تكريس االنحراف في السلوك 
الوطن����ي وخاص����ة في ظ����ل غي����اب التمثيل 

الفلسطيني في الداخل الخارج .
واعتبر الزهار ان ال ش����رعية لمجلس وطني دون 
تمثيل اغلبية الش����عب الفلس����طيني، وانه ال 
ش����رعية لمجلس يرتكب الجرائم بحق شعبنا 
الفلسطيني تحت مسمى العقوبات ، مؤكدًا انه 

"ال شرعية لمجلس من ال شرعية له«. 
من جهته دعا خطيب المسجد األقصى الشيخ 
عكرمة صبري، الفصائل الفلسطينية إلى وحدة 
الصف والهدف ف����ي مواجهة التحديات التي 
الفلس����طينية واعتبار أن  تواجهها القضي����ة 

فلسطين فوق األحزاب والمصالح الشخصية.
وق����ال صبري خ����الل كلمة له عب����ر الهاتف في 
المؤتمر الشعبي الوطني الفلسطيني المنعقد 
ف����ي غزة: "علينا دائمًا ان نصل إلى موقف واحد 
وان نسعى لتوحيد مختلف وجهات النظر كي 
نتفق على األسس العامة التي تجمعنا"، داعيًا 

إلى ترك الخالفات جانبًا.
وأض����اف: "ال يجوز أن يكون االختالف في الرأي 

ووجهات النظر س����ببا ف����ي االختالف والتفرقة 
واالنقسام وعلينا ان نحترم الرأي اآلخر".

وم����ن جانبه ق����ال عض����و الهيئة اإلس����المية 
المس����يحية لنصرة المقدس����ات األب مانويل 
مس����لم:إن المجل����س الوطن����ي الفلس����طيني 
المقرر عقده في رام الله غدًا ال يمثل الش����عب 

الفلسطيني ، رافضًا عقده دون توافق وطني .
وقال مس����لم انه ال يحق للمجل����س الوطني ان 
يأخذ ق����رارات مصيرية ألنه ال يمثل الش����عب 

الفلسطيني.
وأكدت اللجنة التحضيرية أن الهدف من عقد 
المؤتمر الش����عبي التأكيد على أن المشاركين 
يريدون مجلًسا وطنًيا يمثل الكل الفلسطيني 
والتأكيد على موقف هذه المكونات المجتمعية.

وأشارت إلى أن رسالة المؤتمر هي رسالة وحدة 
وطنية بأن فلس����طين تحت����اج الجميع في ظل 
المؤام����رات الموجودة وخاص����ة "صفقة القرن"، 
والتأكيد على التمس����ك بالثوابت وحق العودة، 
واحت����رام دماء الش����هداء واألس����رى، والخروج 
بموق����ف فلس����طيني موحد أمام السياس����ات 
اإلس����رائيلية واألمريكية الت����ي تريد تصفية 

القضية.

بمشاركة واسعة 

»المؤتمر الشعبي الوطني بغزة« يرفض التفرد ويؤكد على الوحدة 

غزة/ اال�ستقالل:
انطلقت اأعمال املوؤمتر ال�سعبي الوطني 

الفل�سطيني �سباح االأحد يف قاعة 
مركز »ر�ساد ال�سوا« غرب مدينة غزة، 

مب�ساركة قادة ف�سائل و�سخ�سيات 
جمتمعية من الداخل واخلارج.

و�سارك  يف املوؤمتر الذي ا�ستمرت 
فعالياته ليوم واحد كافة املكونات 

املختلفة من املجتمع الفل�سطيني 
من ف�سائل وموؤ�س�سات جمتمع مدين 

واأع�ساء يف املجل�س الوطني ونواب يف 
املجل�س الت�سريعي. كما ح�سر املوؤمتر 

نقابات وخماتري ووجهاء وعلماء، 
وممثلون عن ال�سباب، واالحتادات 

الن�سائية، واأ�ساتذة اجلامعات والعمال 
واالأندية الريا�سية، كما تخلله كلمات 

م�سجلة ل�سخ�سيات فل�سطينية من 
اخلارج وكلمة من القد�س.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / نضال فؤاد حسين العيلة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)980338438( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / خالد محمد حمدي تكونة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803509066( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / مصطفي محمد عبد ربه ابوحشيش 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800304982( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / اكابر ناصر عبد الرحمن الوحيدي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400835716( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل: 
ق����ال الناطق اإلعالمي لمركز أس����رى فلس����طين 
للدراس����ات الباحث رياض األش����قر إن ما نسبته 
18% م����ن األس����رى داخ����ل س����جون االحتالل 
اإلسرائيلي يعانون من أمراض مختلفة، بينهم 

22 أسيرًا مصابًا بالسرطان
وأكد األش����قر في بي����ان صحفي  أم����س االحد 
أن سياس����ة االهمال الطبي التي يس����تخدمها 
االحت����الل بح����ق األس����رى المرض����ى تجعلهم 
معرضين للموت البطيء نتيجة تراجع أوضاعهم 

الى حد الخطورة.
وأش����ار إلى أن االحتالل يعتقل )6500( أس����ير 
فلس����طيني، بينما تبلغ نسبة األسرى المصابين 
بأم����راض مختلفة ف����ي الس����جون 18%، وهذه 
األمراض تت����راوح م����ا بين األمراض البس����يطة 

والخطيرة.
وأوضح أن هناك أسرى يتعرضون للموت في كل 
لحظة نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية إلى حد 
الخطورة القصوى وسط استهتار واضح ومتعمد 

من قبل اإلدارة لقتل هؤالء األسرى بشكل بطيء.
ولفت إلى وجود 22 أسيًرا مصاًبا بمرض السرطان 
في س����جون االحتالل أخطرهم بس����ام الس����ايح 

ويسري المصري ومعتصم رداد.
وأضاف أن االحتالل يتعمد ترك األسرى لفترات 
طويلة دون عالج ودون كش����ف طبي الكتشاف 
األم����راض ف����ي بدايته����ا حتى تس����تفحل في 
أجس����ادهم، وبالتالي يصعب شفاؤها فيما بعد 
حتى لو توفر العالج الطبي لألس����ير أو أجريت له 

عمليات جراحية.
وذكر أن العش����رات من األسرى المرضى أجريت 
لهم 5 عمليات جراحي����ة متتالية ولم تفلح في 
تحسن أوضاعهم الصحية بل بعضهم ازدادت 

سوًءا.
وبين األشقر أن ظروف االعتقال الصعبة والعزل 
تعتبر أرضية خصبة إلصابة األس����رى باألمراض 
المختلفة نتيجة ظروف التحقيق القاسية وقلة 
التهوية والرطوبة الشديدة واالكتظاظ الهائل، 
باإلضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف 

العام����ة وم����واد المبي����دات الحش����رية، ثم عدم 
عرضهم على أطباء مختصين وتوفير عالج عاجل 

لهم يؤدى الى تراجع أوضاعهم الى حد كبير.
وأعتبر ممارسات االحتالل بحق األسرى المرضى 
من إهم����ال عالجهم وتركهم للم����وت البطيء، 
وإعطائهم أدوية ال تناس����ب أمراضهم، وتعمد 
تأخير إجراء العمليات الجراحية، أو إجراء تحاليل 
طبية وصور إش����اعة، لعدة س����نوات هي جريمة 
حرب واضحة يرتكبها االحتالل بحق 1200 أسير 

خلف القضبان.
وأفاد بأن من بين المرضى )25( أس����يًرا يعانون 
من مشاكل لها عالقة بأمراض القلب، و)5( أسرى 
يعانون من فش����ل كلوي، و)3( يعانون من الكبد 
الوبائي، إضاف����ة إلى )37( أس����يًرا معاًقا حركًيا 
ونفس����ًيا، بينه����م )4( مصابين بش����لل نصفي 
يتنقلون على كراس����ي متحرك����ة، بينما هنالك 
)18( أسيًرا يقيمون بش����كل دائم فيما ُيسمى 
"مستشفى الرملة"، وهم أصحاب أخطر األمراض 

والجرحى.

18 % من األسرى يعانون من أمراض مختلفة
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الفصائل الفلسطينية اعتبرت تصريحات الهباش 
و االحتالل اإلس����رائيلي وجهي����ن لعملة واحدة، إذ 
إن األخير يس����عى جاهدا إلى تدمير أي محاولة من 
قبل الشعب الفلسطيني، للنهوض لنيل حريتهم 
والكفاح من أجل كسب حقوقهم المشروعة التي 

كفلتها كافة المواثيق واألعراف الدولية.  
وكان قاضي قضاة فلس����طين، مستشار الرئيس 
للش����ؤون الدينية محمود الهباش، قد هاجم يوم 
الجمعة الماضي، حراك مس����يرات العودة في غزة، 
واصف����ًا ب� »المقام����رة باألطفال و بالنس����اء،  وأن ما 
يحدث ليس لفلسطين فيه ناقة وال جمل« على حد 

وصفه.
ولف����ت الهباش ف����ي خطبة الجمعة في مس����جد 
التش����ريفات برام الل����ه بحضور رئيس الس����لطة 
الفلسطينية، محمود عباس، إلى أن تلك المسيرات 
تمثل إلقاء للتهلكة أمام جن����ود االحتالل، وليس 

خدمة لفلسطين. 
و أضاف: »القيادات في غزة، )في إشارة إلى حماس(، 
تتنعم بالنعيم، وإن مهمتها المشاركة بالجنازات، 
وزي����ارة بيوت العزاء«. اصفا اياه����م ب�«المقامرين«، 
وأصح����اب أجن����دات يري����دون أن يعي����دوا إنتاج 

أنفسهم«.
 القيادي بحركة فتح التيار اإلصالحي عبد الحميد 
المصري، أكد أنها ليس����ت المرة األولى التي يطلق 

فيها محمود هباش تصريح����ات تعبر عن رفضه 
لنضال أبناء شعبه بكافة الطرق المناسبة، لمجابهة 
االحتالل اإلس����رائيلي، معتبرا وجهة نظر الهباش 
وموقفه من مسيرات العودة، تمثل موقف الرئاسة 
وتتبنى وجهة نظر رئيس السلطة محمود عباس، 
ال����ذي يح����اول أن يجعل أبناء ش����عبه عبيدًا لديه 

وخاضعين لقراراته.
وقال المصرى ل�«االس����تقالل« : » إن الهباش سبق 
وصرح أكثر من مرة، بأنه يرفض بشدة خيار الكفاح 
السلمي والمسلح الذي يختاره أبناء شعبه لمحاربة 
االحتالل اإلس����رائيلي«، مضيف����ا: » أن تصريحات 
الهباش تعكس خروجًا عن القاعدة الشعبية التي 

تصر على مكافحة االحتالل بكافة الطرق«. 
وشدد على أن الش����عب الفلسطيني شعب حر، ال 
يلتفت إلى رأي السلطة أو إحدى القيادات والقوى 
الوطنية و اإلس����المية، منوها إلى أن أبناء الشعب 
الفلسطيني أثبتوا أنهم متقدمون على قياداتهم، 
و ينفذون م����ا يرتأونه مناس����بًا لتحرير أراضيهم 

المحتلة. 
وأش����ار إلى أن المس����تفيد األول واألخي����ر من وراء 
تصريحات الهباش هو االحتالل اإلس����رائيلي؛ إذ 
أن التصريح����ات لن تؤثر في عزيم����ة وإيمان أبناء 
الش����عب الفلسطيني ، بالتوجه إلى الحدود بأعداد 
أكثر وصوال ليوم النكبة، واصفا الهباش بأنه يقف 

بشكل دائم بالصف المخالف لما يريد أبناء شعبه.

ت�سريح غري م�س�ؤول
بدورها، وصفت مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي 
للجبهة الش���عبية، تصريح الهباش بغير المسئول 
وغير المنطقي، الفتة إلى أن مس���يرات العودة تعبر 
عن قرار فلسطيني شامل لكافة الفصائل ومنظمات 
المجتمع المدني وجميع فئات الشعب الفلسطيني. 
ورأت أبو دقة في حديثها ل�«االستقالل« أن مسيرات 
العودة المستمرة على الحدود مع قطاع غزة، أزعجت 
الكيان اإلس���رائيلي وأعداء الش���عب الفلسطيني، 
لذا فإن الش���عب الموحد خلف المسيرات يستحق 
االحترام والتقدير والتكري���م، لما يمثله من ظاهرة 

وطنية وانتفاضة جليلة.
وشددت على أن دماء الشهداء التي سقطت بمناطق 
الح���دود، ه���ي الوحي���دة التي تؤكد حق الش���عب 
الفلسطيني بالعودة إلى أراضيه المحتلة، وتمسكه 
بثوابته الوطنية، معتبرة أن الش���عب هو الذي يقرر 
بذات���ه ما يريد من أجل اس���تعادة أراضيه المحتلة، 
وليس من يتخذ قرار التنس���يق األمني مع االحتالل 

اإلسرائيلي.  
وأش���ارت إلى أن الشعب الفلسطيني صغاره وكباره 
عبر مس���يرات العودة، س���جلوا أمام العالم رس���الة 

مفادها أنهم موحدون حول خيار المقاومة  السلمية 
والمسلحة ومتفقون حول التوابث الوطنية، موضحة 
أن غالبي���ة الفصائل تدعم ما يقرره أبناء الش���عب 

الفلسطيني لتحرير أرضه. 

ردود الفعل
وردا على تصريحات الهباش قال القيادي في حركة 
حماس س���امي أبو زه���ري، إن » تصريحات الهباش 
ضد مس���يرة غزة وأطفالها األبط���ال تفضح حقيقة 
موقف السلطة الفلس���طينية الرافض ألي مقاومة 

سلمية أو غير سلمية«.
وأضاف أبو زهري في تغريدة عبر حسابه على موقع 
»تويتر«: » على ه���ؤالء أن يعلموا أن غزة لن تعيش 

تحت بساطير االحتالل كما يعيش اآلخرون«. 
ول���م يفوت ق���ادة االحت���الل اإلس���رائيلي الفرصة 
للتعقي���ب على التصريحات، إذ ح���ازت تصريحات 
الهباش على اعجاب قادة االحتالل اإلسرائيلي، فأشاد 
» أوفير جندلمان » المتحدث باسم رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية » بنيامين نتنياهو » بالتصريحات، عبر 
حسابه على موقع التواصل االجتماعي » فيس بوك«، 
فكتب » حتى الهباش يقوله���ا كما هي ويعترف 
بما نعرفه جميعا، حماس تريد إعادة إنتاج نفس���ها 
بالدماء من خالل إرسال المواطنين إلى الحدود كي 

يموتوا«  على حد زعمه.

بعد هجومه على مسيرات العودة 

فصائل: الهباش »وإسرائيل« وجهان لعملة واحدة

إعالن صادر عن لجنة 
 التنظيم المحلية بالقرارة  

تعل���ن لجنة التنظيم المحلية بالقرارة لإلخ���وة   المواطنين  المالكين 
والمتصرفين بأرض القس���يمة  رقم)1( من القطع���ة  رقم )7( الكائنة 
بموقع ) القرارة (  والمس���ماة ) س���ميري السبع  ( والبالغ مساحتها )40 
دونمًا( بأنه قد تقدم إليها أحد مالكي القسيمة المذكورة وهو المواطن 
عاط���ف عاطف عبد المحس���ن في���اض بطلب الحص���ول على )رخصة 
بناء(على مس���احة )250( م2 من ارض القس���يمة المذكورة وذلك طبقا 
للمخططات المودعة لدى دائرة الهندس���ة والتنظيم المحلية بالقرارة 
فكل من كان لدية اعتراض على ملكية المشروع عليه ان يقدم اعتراضًا 
للجنة التنظيم المحلية بالقرارة بمقرها في القرارة خالل ساعات الدوام 
الرسمي اعتبارا من تاريخ اإلعالن ولغاية )15( خمسة عشر يوما وسوف 

لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور . 

  اللجنة املحلية للتنظيم 

ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

بلدية القرارة
ت: 2070388   ف  : 2070050

غزة/ �سماح املبح�ح:
ال�س��لطة  رئا�س��ة  ع��ن  ممث��ل  ا�س��تهان  ال��ذي  ال�ق��ت  يف 
ت�س��ريحاته،  خ��ال  الغربي��ة   بال�س��فة  الفل�س��طينية 
مب�س��ريات الع���دة عل��ى احل��دود ال�س��رقية لقط��اع غ��زة 

الإ�س��رائيلي  الحت��ال  ق��ادة  اأ�س��اد  فيه��ا،  وامل�س��اركني 
بالت�س��ريحات، الأم��ر ال��ذي يثبت �س��حة ما قال��ه بع�ض 
الت�س��ريحات والحت��ال  اأن �س��احب  ه��ذه  امل�س���ؤولني، 
الإ�س��رائيلي وجه��ان لعمل��ة واح��دة.  وعل��ى الرغ��م م��ن 

حم��اولت اأبن��اء ال�س��عب الفل�س��طيني احلثيث��ة يف قطاع 
غ��زة، لختيار ال��س��ائل ال�س��لمية يف م�اجه��ة الحتال 
الإ�سرائيلي  على احلدود مع القطاع، اإل اأن هذا اخليار مل 

يلق اعجاب ممثلني عن ال�سلطة الفل�سطينية.  

رام الله/ االستقالل:
دعت القوى الوطنية واالسالمية لمحافظة 
رام الله والبيرة، أمس االحد، الى اعتبار يوم 
الجمعة القادم يوم���ا للتصعيد الميداني 
والش���عبي ف���ي كل مناط���ق االحت���كاك 
ومس���توطنيه،  االحت���الل  مع  والتم���اس 
داعية ألوسع مشاركة على حاجز بيت ايل 

االحتاللي بعد صالة الجمعة.
وطالبت القوى، الش���عب الفلسطيني في 
الضفة للمشاركة في االعتصام االسبوعي 
أم���ام الصلي���ب االحمر انتصارا لألس���رى 
في س���جون االحتالل وللمطال���ب العادلة 
للمضربين عن الطعام، واالسرى االداريين 
في مقاطعة المحاك���م االحتاللية يوم غد 

الثالثاء .
كم���ا دعت الق���وى الوطنية واإلس���المية، 
االطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقات 
جنيف والمجتمع الدول���ي لتوفير حماية 
أمام اس���تمرار وتصاعد  للش���عب  فورية 

المس���توطنين، وتشكيل  جرائم وارهاب 
لجان تحقيق دولي���ة فاعلة لفضح جرائم 
االحتالل بحق المدنيين العزل، السيما في 

قطاع غزة.
وأكدت القوى على أهمية تش���كيل لجان 

الحراسة، واللجان الشعبية للدفاع عن القرى 
والبل���دات أمام اعتداءات المس���توطنين، 

والتصدي لهم بكل االمكانات المتاحة.
وش���ددت عل���ى اس���تنهاض كل عوامل 
الوح���دة واالنصه���ار الوطني والش���عبي 

خلف رايات الكف���اح والمقاومة دفاعا عن 
مستقبل الشعب وحقوقه الوطنية، ورفضا 
لكل اش���كال فرض االم���ر الواقع والحلول 
االقليمي���ة، والدولة المؤقتة والمش���اريع 

المشبوهة كافة.

القوى الوطنية تدعو لتصعيد ميداني وشعبي في الضفة
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بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

مسيرات العودة وأهداف القصف اإلسرائيلي

بع����د أن جرب����ت إس����رائيل جمي����ع 
الردعي����ة  ووس����ائلها  أس����لحتها 
واإلرهابية إلجهاض مسيرات العودة 
المنظمين  وثن����ي  عليها،  والتأليب 
وإرهابه����م عن المض����ي قدًما؛ يبدو 
أنه لم يبَق لديها س����وى اس����تفزاز 
للمرب����ع  واس����تدراجها  المقاوم����ة 
العس����كري أو ردعه����ا، فمس����يرات 
العودة وما تراكمه من خبرة وتجربة 
وجرأة، أسبوًعا بعد أسبوع، باتت منذ 
وقت تحدًيا كبيًرا تخشاه إسرائيل، 
وتخشى تطوراته ومفاجآته، ال سيما 

مع اقتراب يوم النكبة.
بالرغ����م من تهدي����دات ليبرمان بأن 
مزيًدا م����ن »العنف« ف����ي المنطقة 
الحدودية سُيرد عليه بقصف داخل 
عمق القط����اع، في محاول����ة لفرض 
معادلة جديدة، بالرغم من ذلك فقد 
فاجأ قص����ف مواقع البحرية مس����اء 

الجمعة سكان القطاع، نظًرا ألنه لم يسبق ذلك 
أعمال عسكرية من قبل المقاومة. وقد جاء بيان 
الناطق الرسمي باسم الجيش ليوضح السبب، 
ويكش����ف العالقة التي يربطها الجيش بين 
القيام بالمساس بالس����لك الفاصل وبين الرد 
اإلس����رائيلي بالقصف وتحميل حركة حماس 
المس����ؤولية عما يحدث ف����وق األرض وتحت 
األرض، ف����ي محاولة للضغ����ط عليها لوقف أو 

احتواء مسيرات العودة.
ونظن أن أحدًا في إسرائيل ال يمكن أن يقتنع 
بأن ه����ذا القصف - بل ومزيًدا منه - س����يدفع 
المقاوم����ة والفصائل الفلس����طينية إلى وقف 
مس����يرات العودة. ويبقى الهدف اإلسرائيلي 
من خلف القصف يس����عى بش����كل أساس����ي 
إلى استفزاز المقاومة واستدراجها إلى المربع 
العسكري، وجباية الثمن، ونيل ثقة جمهورهم 

اليميني، ورفع رصيدهم األمني في أوساطه.
المقاومة واستدراجها  إن محاوالت اس����تفزاز 
إل����ى المربع العس����كري ه����ي الطريقة األمثل 
بالنسبة إلس����رائيل إلجهاض هذه المسيرات، 

فعندما تطلق الصواريخ تنسحب الجماهير، وعندما 
تنس����حب ه����ذه الجماهير ال يكون من الس����هولة 
مطالبته����ا بالع����ودة للمي����دان، وعندم����ا تجهض 
مس����يرتها دون تحقيق أهدافه����ا - بعد كل هذه 
التضحيات - فإنها س����تصاب بخيب����ة أمل وإحباط 

كبيرة وقاسية.
وعليه، فليس أمام المقاومة في هذه المرحلة سوى 
ضبط النفس أمام كل االس����تفزازات اإلس����رائيلية 
ومحاوالت االس����تدراج، ضبط النفس بكل ما تعنية 
الكلم����ة من معنى، فأصل الفعل هنا هو للجماهير 
وإلبداعاتها وإطالق يدها وإط����الق مبادراتها دون 
انجراف كبير، بحيث يش����كل الح����رص على حياة 
الش����باب وع����دم المخاطرة ومن����ح الع����دو مبررات 
الس����تخدام أدوات الفتك والقت����ل أحد المحددات 

األهم للفعاليات الشعبية.
ويب����دو جلًيا أنه لي����س أمامنا في ه����ذه المرحلة - 
كش����عٍب محاصر ف����ي القطاع وتتع����رض قضيته 
لتصفية كبرى - سوى سالح وإرادة الشعب، وترجمة 
ذلك عبر هذا اإلبداع الشعبي األسبوعي، فضاًل عن 
مشاغلة العدو واس����تنزافه بطريقة أو بأخرى حتى 

نبقيه مشدوًدا ومستفًزا ومستنفًرا دون ان نسمح له 
بالتعايش مع مقاومة الشعب األسبوعية، فتعايش 
االحتالل الناتج عن تحولها إلى عمل روتيني متكرر 

يشكل مستقباًل أحد نقاط ضعفها الممكنة.
المقاوم����ة الش����عبية ال يجب أن ترتب����ط بتاريخ أو 
عناوين محددة أو مواس����م، بل يجب ان تتحول إلى 
ثقافة ونمط حياة وس����لوك، وتمتاز بالصبر وطول 
النفس وبخطاب ذكي وواٍع قادر على اس����تثمارها، 
لنحوله����ا من مجرد تهدي����د إلى كاب����وس للعدو، 
ورافع����ة حقيقية لكفاح ش����عبنا وتدفي����ع عدونا 
الثم����ن، والمقصود هنا هو الثمن السياس����ي في 
محاصرة مش����اريعه وقطع الطريق على مخططاته 
وتعزيز صالبة ووحدة ش����عبنا، واألهم هنا مرحلًيا 
إس����اءة وجه عدونا وإظهاره بما هو عليه حقيقة من 
وحش متعطش ل����أرض والدماء، ومنفلت ومنقلب 
على كل المنظومات الدولية واإلنسانية والقانونية 
واألخالقية، وأه����م مرتكزاتنا ان مقاومتنا ومطالبنا 
تحظى بالشرعية وعدونا ال يحظى بشرعية قمعها 
بالعنف والقوة، وهو ما بات يترجم بشكل قوي في 

بعض المؤسسات الدولية.

أقوال نيكوالي ميالدينوف، المبعوث 
الخ����اص لأم����م المتح����دة لعملية 
السالم، أثناء إفادته ألعضاء مجلس 
األم����ن ف����ي جلس����تهم المفتوحة 
بخص����وص القطاع، كان����ت انتصاًرا 
كبيًرا لجماهير القطاع، وهجوًما قوًيا 
على سياس����ات الحصار اإلسرائيلية 
التي يمارس����ها  القتل  أعمال  وعلى 
جيشها على الحدود ضد المدنيين، 
»غزة على ش����فير االنفج����ار والوضع 
االنس����اني يتفاق����م. يعيش هناك 
أطفال ونساء ورجال، وحولهم حدود 
ال يمكن عبورها، م����ا يحدث إجحاف 
بهم ال يمك����ن القبول ب����ه، يعانون 
منذ أكث����ر من 11 عامًا ج����راء حصار 
على  إس����رائيل  تعتدي  إس����رائيل. 
متظاهرين سلميين قرب حدود غزة، 
م����ا أدى إلى قتل العش����رات )منهم 
أطفال وصحفّيان(، يجب إجراء تحقيق 

مستقل في حوادث قتل الفلسطينيين«.
ب���دوره، عاموس هرئي���ل، المحلل العس���كري 
لصحيف���ة »هآرت���س«، يعترف ب���أن المقاومة 
الشعبية في القطاع نجحت بشكل كبير وخلقت 
ضائقة إلس���رائيل، ويقتبس هرئيل عن جلسة 
للكابينت لنقاش األوضاع في غزة، حيث يدعي 
بأن الوزير شتاينتس قّدم اقتراًحا لحل الضائقة 
االقتصادية ف���ي غزة بتحويل ج���زء من أموال 
المقاصة إلى حس���ابات روات���ب الموظفين في 
القط���اع، الذين جمدت الس���لطة رواتبهم، وأن 

أجهزة األمن اإلسرائيلية لم ترد على االقتراح.
استمرار المقاومة الشعبية والزخم المهدد يوم 
النكبة واحتم����االت انفجارها في الضفة أيًضا، 
يعتبر بالنسبة إلسرائيل يوم ذروة التهديدات 
أو ما يس����مونه ب� »ذروة مايو الرهيب« الذي قد 
يتحول إلى يوم من أيام التاريخ المش����هودة 
الت����ي يبني عليه����ا، ومع ذلك ف����إن معيارنا ال 
يرتبط، وال يجب أن يرتبط بمعايير ومحددات 
ليوم 15 مايو، فاألهم هو االستمرار ما بعد مايو 

وما بعد بعد مايو.

 قراء »هآرتس« على قناعة، يمكن االفتراض، بأنهم يعرفون ما يحدث في مملكة 
االحتالل، وذلك ألن هذه الصحيفة هي وس���يلة االعالم الرئيسية الوحيدة في 
اس���رائيل التي تجلب بصورة متواصلة معلومات م���ن هناك. هذا بالطبع وهم، 
كل االخبار والمقاالت والتقاري���ر ال تغطي حتى 1 في األلف من مكونات الواقع 
الفلسطيني تحت الس���يطرة االس���رائيلية. وكخدمة لصالح من يريد/ تريد أن 
يعرف أكثر، وال يعرفون تحدث العربية، هاكم قائمة جزئية للقراءة، توفر زيادة 

قليلة في المعلومات التي تهز روتين القاريء االسرائيلي: 
  ملخص في كل اس���بوعين »الدفاع عن المواطنين« الذي تنش���ره »أوتش���ا« – 
مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية، الذي يصدر بثالث لغات هي 
االنجليزي���ة والعبرية والعربية. التقرير االخير )في 23 نيس���ان( جاء ضمن امور 
اخرى أنه في االس���بوعين االخيرين قامت ق���وات االدارة المدنية بهدم 16 بيتًا 
فلسطينيًا في المناطق ج بذريعة عدم وجود رخص بناء. 360 شخصًا تضرروا من 
الهدم. وفي نفس الفترة تم تسليم 19 أمر هدم ووقف بناء لمباٍن فلسطينية.

موقع »محادثة محلية« مثال، اريئيلي نوي زارت في االسبوع الماضي مدرسة في 
بوري���ن، التي هي احد االهداف الثابتة للعصابات االس���رائيلية التي تنزل من 
المس���توطنات المجاورة وتبث الفزع برعاية الجيش. أن تقرأ ذلك وكأنك تقريبا 
موجود هناك. قبل يوم نشر الموقع فيلمًا قصيرًا ل� »بتسيلم« يظهر فيه جنود 
وهم يضحكون بعد أن تم تشخيص اصابة دقيقة لهم ألحد سكان قرية مادما 

المجاورة، الذين ارادوا ازالة حاجز ترابي.
موق���ع »موندوفايس« يعرف نفس���ه بأنه »موقع مس���تقل هدف���ه اعالم القراء 
بالتطورات في اس���رائيل/ فلسطين والسياس���ة الخارجية االمريكية المتعلقة 
بهذه التطورات«. مؤسس���و الموقع هم يهود امريكيون. يمكن فقط أن نحسد 

الموقع على شبكة مراسليه ومراس���الته في الميدان. فادي الناجي، مثال، كتب 
أمس من غزة ما ال تجده في وسائل االعالم االسرائيلية المعيارية: مسيرة العودة 
ليست فقط مظاهرة احتجاج، بل هي ايضا احداث ثقافية وتراثية على انواعها، 
تتضمن حلقات لالطفال الذين يصغون للكبار الذين يقصون عليهم عن الحياة 
في القرى والمدن الفلس���طينية قبل العام 1948، أو مجموعات قراءة تتعلم عن 
االمبريالية والكولونيالية. وكتب ايضا أنه احيانا تصادفك هناك مسيرة عرس.

  ال تفوتوا مواقع منظمات حقوق االنسان البارزة في اسرائيل. ليس هناك حاجة 
للحديث اكثر عن »بتس���يلم«، »جمعية حقوق المواطن«، »غيشه« و«عدالة«. في 
المقاب���ل، »مركز الدفاع ع���ن الفرد« لم يعمل في أي يوم عل���ى اظهار انجازاته: 
النش���اطات القضائية الكبيرة، المعلومات الت���ي تنبثق منها. نظرة كل يومين 
– ثالثة على موقعه ضرورية. مثال، في 17 نيس���ان قدمت المحامية عبير جبران 
التماسًا للمحكمة العليا على خلفية قانون حرية المعلومات، من اجل أن يتم أمر 
الجيش باالجابة على اسئلة بخصوص تعليمات منح تصاريح لالراضي التي تقع 
خلف جدار الفصل. س���كرتير »هموكيد«: »منذ بداية 2003 الجيش يتبع نظام 
تصاريح فظيعًا في الضفة الغربي���ة، الواقعة بين جدار الفصل والخط االخضر، 
المس���ماة من قبله بالمنطقة الحدودية. نظام التصاريح هذا يس���ري فقط على 
الفلسطينيين؛ بينما اإلسرائيليون والسياح ال يطلب منهم أي تصاريح من اجل 
الدخول الى المنطقة الحدودية، أو المكوث فيها. الفلسطينيون الذين يعيشون 
في المنطقة الحدودي���ة أو الذين هم معنيون بالدخول اليها لفالحة اراضيهم 
أو لزيارة اقارب أو للتجارة يضطرون للقيام بذلك وفقا لقواعد الجهاز العس���كري 
البيروقراط���ي الخانقة، الذي يملي عدد كبير من الش���روط المتش���ددة من اجل 

الحصول على تصاريح الدخول والمكوث«.

 عندما اقيم جدار الفصل في اراضي الضفة قالت الس���لطات إنه ال يهدف الى 
سرقة اراضي الفلسطينيين وأن االعتبارات االمنية هي التي وجهت من خططوا 
المسار. مرت السنين والمخاوف تحققت: قلة قليلة من الفلسطينيين يمكنها 
الوصول الى اراضيه���ا الواقعة خلف الجدار. اراضيه���م تحولت الى متنزهات 

خضراء ومواقع للتنزه للبلدات االسرائيلية الفاخرة والمستوطنات.
 جزء من نشاطات حركة المتطوعات في »محسوم ووتش« يحافظون ايضا على 
عالقة مع المزارعين الذين يحرمهم جدار الفصل من حقهم في فالحة اراضيهم 
واالرتزاق منها. »ليعرف كل اس���رائيل ماذا يحدث في اراضي الضفة«، هذا هو 
العنوان في اعلى صفحتهن الرئيسية. عدد من النساء واحدة منهن تكرس ايام 
طويلة للتواجد في المحاكم العسكرية. تقاريرهن التي تظهر في الموقع تثير 
القشعريرة. بالمناسبة، في محادثة عادية يوم الجمعة أوضحت احدى مؤسسات 
محس���وم ووتش، لماذا تعتبر هذه حركة نس���وية، رغم أنها ال تركز على حقوق 
نس���اء كهؤالء، ورغم أنه ليس كل اعضائها يعتبرن انفسهن كذلك »ألنه ليس 

فيها أي تراتبية«.
 اعطاء المعلومات، القدر االكب���ر من المعلومات من هذا النوع المؤلم والمحاذي 
بقدر االمكان لوقت الحدوث، يعتبر اعطاء احترام للقراء – اظهار ثقة اساس���ية 
وعميقة باالنس���انية والتبصر ومش���اعر العدالة لديهم. القراء ال يحتاجون الى 
وس���اطة مقاالت نظرية ك���ي توضح الفظاعة المثيرة بقيام موظف اس���رائيلي 
يهودي بمنع مريضة سرطان من الخروج للعالج، أو المقارنة بين تبييض جنوب 
افريقيا ومحو أم الحيران. القراء يمكنهم االستنتاج أنهم كمواطنين في الدولة، 
هم ش���ركاء في طريقة القمع والس���لب الفظيع. واذا لم يس���تنتجوا هذا اليوم 

فسيستنتجوه  غدا.

من مكونات الواقع الفلسطيني تحت السيطرة اإلسرائيلية
هآرتس : عميره هاس
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يمكن القول إن األحداث الحالية اإليجابية بين كوريا 
الش���مالية وكوري���ا الجنوبية ق���د أفصحت عن قرب 
وقوعه���ا في األول من يناير الماضي حين أعلن كيم 
جونج أون الش���مالي أن بالده ستشارك في األلعاب 
األولمبية الش���توية في كوريا الجنوبي���ة ، بعدئذ ، 
انفت���ح الباب لتلك األحداث الت���ي تمثلت في زيارة 
كيم إلى كوريا الجنوبية ، واجتماعه برئيسها مون ، 
واتفاق الرئيسين على العمل على نزع السالح النووي 
، وإعالن نهاية الحرب المستمرة نظريا  بين الطرفين 
من���ذ 1953 ، أي من���ذ 65 عاما ، والحد من التس���لح ، 
ووقف األعم���ال العدائية برا وبح���را وجوا ، وتحويل 
الحدود بينهما إلى منطقة سالم . قبل يناير الماضي 
كان التراشق الكالمي العدائي بين ترامب وكيم على 
أشده ، ولوحظ بعد يناير تراجعه شيئا فشيئا إلى أن 
أعلن عن لقاء بين الرئيس���ين قد يحدث في مايو أو 
يونيو القادمين ، وقويت اآلن احتماالت حدوثه بعد 
اجتماع القطبي���ن الكوريين . وتبدو الخطوات مرتبة 
منس���قة ، وال صدفة فيه���ا وال ارتجال ، ومن مظاهر 
ترتيبها وتنسيقها زيارة كيم إلى الصين في مارس 
الماضي ، والبد أنه استشارها ونسق تحركاته معه . 
التساؤل مشروع جدا عن سبب  التحول المفاجئ في 
موقف كوريا الش���مالية من وقف تجاربها النووية ، 

وتجارب صواريخها البالس���تية التي تس���تهدف 
ف���ي نوعية مداها الواليات المتح���دة . كانت كوريا 
الش���مالية تش���ترط لوقف تلك التجارب رحيل 28 
ألف جندي أميركي من كوريا الجنوبية ، ورفع مظلة 
الحماية النووية األميركية عنها ، فهل حصلت على 
وعد بذلك أو شيء قريب منه ؟! مهما يكن السبب أو 
األسباب وراء الموقف الكوري الشمالي فالذي الشك 
فيه أنه  ليس مدفوعا بحالة ضعف ، وكل شي مازال 
خاضعا لمباحثات ستشمل أطرافا أخرى هي الصين 
واليابان وروس���يا ، وما تم حتى اآلن بخصوص نووي 
كوريا الش���مالية وصواريخها لي���س أكثر من بيان 
نوايا ، وه���ذا ما وضحه كيم مس���بقا حين قال في 
زيارته للصين : » المس���ألة يمكن حلها إذا اتخذت 
س���يول وواش���نطون إجراءات تدريجية ومتناسقة 

تستهدف تحقيق السالم » . 
كوري���ا الش���مالية الت���ي صمدت ل���كل التحديات 
األميركي���ة ف���ي صالبة وعناد 65 عام���ا ال يمكن أن 
تضح���ي بصمودها ومعاناته���ا دون أن تنال ثمنا 
مجزي���ا له���ا ، وهي واثق���ة من أن الثمن س���يكون 
وحدة الكوريتين في صيغ���ة تخفف من الهيمنة 
األميركية على كوريا الجنوبية ، وتضمن لها ، لكوريا 
الش���مالية ، األمان التام ضمن  تلك الوحدة . وحدة 

الوط���ن الكوري لم تفارق بال وخطط قادة الش���مال 
، وكان���ت أميركا هي المانع القاط���ع لها ، للوحدة  . 
اآلن الش���مال والجنوب على الطري���ق إليها ، وقبل 
االجتماع بين الرئيسين قالت وكالة األنباء الكورية 
الشمالية الرسمية إن كيم سيتباحث بصراحة كبيرة 
مع رئي���س كوريا الجنوبية مون جي إن : » حول كل 
المش���اكل التي تعترض تحس���ين العالقات بين 
الكوريتين ، والتوصل إلى السالم واالزدهار ، وإعادة 
التوحيد » . » إعادة التوحيد » هي الهدف النهائي 
، وهي الس���بيل إلى السالم واالزدهار للوطن الواحد 

والشعب الواحد .
 وتحدث كي���م عن جوهر وحقيقة ه���ذه الوحدة ، 
فقال : » ما من س���بب يجعلنا نقاتل بعضنا بعضا 
، نحن ش���عب واحد » . وال تقل رغب���ة الجنوب  في 
هذه الوحدة عن رغبة الش���مال ، وأبانت االبتسامات 
المش���رقة على وجوه أعضاء الوفدي���ن هذه الرغبة 
الواحدة ، وانتقل الرئيس���ان ف���ي إيماءة رمزية إلى 
الجهة الش���مالية من الحد الفاصل بينهما توكيدا 
وتجلية لهذه الرغبة ، وبيانا للمساواة بين الطرفين  
. المتوقع بق���وة أن تتحقق وحدة الكوريتين مثلما 
تحقق���ت وحدة األلمانيتين في مطلع تس���عينات 
القرن الماض���ي ، ففي النهاي���ة ، ودائما ، ال يصح 

إال الصحي���ح ، واألصل���ي يبقى ، والط���ارىء يزول ، 
والصحيح وحدة الكوريتي���ن ، واألصلي أنهما أهل 
ش���به ، والطارىء هو الوجود األميرك���ي ، وهو زائل 
حتم���ا ذات حين  قرب أو بع���د ، والمتوقع أن ينتج 
اتحادهم���ا دولة كبيرة قوية بمس���احة حوالي 220 
ألف كيلو متربع ، وحوالي 80 مليون نسمة ، جنوبها 
يتميز بتقدمه التكنولوجي والصناعي وش���ركاته 
الكبرى ، وشمالها يتميز باالنضباط الصارم ، والقدرة 
على الصبر والتقش���ف التي جعلته رغم محدودية  
ثرواته الطبيعية ، وبق���درات وكفاءات تكنولوجية 
وصناعية جيدة  ، ورغم العداء األميركي الطويل له 
، ومقاطعته عالميا بعد ش���روعه في إنتاج األسلحة 
النووي���ة والصواري���خ البالس���تية ؛ يكون جيش���ا 
م���ن حوالي 6 ماليي���ن بين عامل واحتي���اط . وفي 
المس���تقبل المنظور ستس���تفيد أميركا كثيرا من 
الدولة الجديدة في االقتصاد والسياس���ة  ، ورحب 
ترامب بالتقارب بين الكوريتين ، واهتم بنسبته إلى 
أميركا حين كتب في تغريدة : » الواليات المتحدة 
وكل شعبها العظيم يجب أن يفخرا بما يحدث اآلن 
في كوريا » ، والمؤكد أن الفخر الحقيقي للش���عب 
الكوري وقيادتيه ، والمؤكد أيضا أن الفائدة الكبرى 

الباقية لهذا الشعب .

حماد صبح    الكوريتان على طريق الوحدة  

كيف يوظف 
السياسيون  المال 
لخدمة مصالحهم ؟

) راتبك مقابل رأيك ، وأنت مقابل رأيك( 
نظرية في غاي����ة اإلجرام، ولدت من رحم الرغبة في التمل����ك في قصور الحاكم صاحب 
الميول التسلطية والقمعية، ويحكى في هذا السياق أن أميرًا أراد استمالة أحد العلماء، 
فأوعز إلى أعوان العاِلم أن أخبروه بأن األمير يريد أمرًا معينًا منه، فلما أخبروه بمراد األمير، 
رفض،فقال األمير : امنعوا عنه عطايانا، قال األعوان لألمير: هو ال يأخذ من المال ش����يئًا، 

فبهت الذي هو في اإلمارة.
ما فعله األمير في القصة الس����ابقة يجد له حظًا وافرًا من أفعال أمراء هذا الزمان خاصة 
عند من يظن أنه )الرزاق ذو القوة المتين( ُيعطي من يش����اء وَيمنع من يش����اء، والقول 
الفصل في المنع وفي المنح هو مقدار تذلل الش����خص بين يدي األمير، وكيل للمديح 
له في حضوره  وغيابه، وحركاته وس����كناته ، وغض الطرف عن مساوئه،وتحقير أفعال 
المعارضين، وحينما تسأله بأن هذا المال ليس مالك  الخاص يرد عليك بما قاله قارون 

َما ُأوِتيُتُه َعَلٰى ِعْلٍم ِعْنِدي (. الذي )َقاَل ِإنَّ
من جديد ُيصر رئيس الس����لطة على ممارسة قطع األرزاق، فنراه يحجب عن المعارضين 
لفلس����فته السياسية أرزاقهم المكفولة لهم بحكم القانون، متذرعًا بأنهم » متجنحون 
» وليسوا من الطبالين ،وما فعله من شهر ابريل عام2017 من خالل خصم نسبة ما بين 
30_50%   من رواتب السلطة في قطاع غزة ،حتى وصل به األمر إليقاف الرواتب بشكٍل 
نهائي، ولم يكتف بذلك فقد منع رواتب االس����رى والش����هداء والجرحى ومس����تحقات 
العائ����الت الفقيرة من وزارة التنمية االجتماعية التي يتقاضونها  مرة واحدة كل ثالثة 

شهور أو أكثر.
إن ما يفعله عباس ويهدد بالمزيد منه،ليس له في دين الله سند أومتن، فهو يستغل 
حاجة الناس في غزة اس����تغالاًل قذرًا يهدف لتجويع أهله����ا كي تأتي حماس صاغرة 
للمصالحة وتعتذر للرئيس،رغم أن القاصي والداني يشهدون بتجاوب حماس مع جهود 
المصالحة، لكن خضوع عباس لفكرة اقصاء االخر بكل الطرق هي التي تدفعه لذلك وهذا 

جريمة دينية قبل أن تكون جريمة قانونية ووطنية.
عباس الذي يمنع دخ����ول األموال إلى غزة يصرفها فقط لمجموعة معينة تابعة له كي 
يتمكنوا من اخماد ثورة الغضب المش����تعلة في نفوس الموظفين، فكما تس����ربت في 
اإلع����الم قائمة تضم وزراء حكومة الحمد الله ونواب  تش����ريعي وقادة اقاليم فتح بغزة 

استلموا رواتبهم.
ومن باب اإلنصاف ، فإن هذه النظرية لم تكن وليدة قصور الحكام العرب وحدهم، بل أن 
رحم التملك والسيطرة قد ولدت في كل القصور لكن بنسب مختلفة ، فبعد إعالن ترامب 
اعترافه بالقدس كعاصمة لالحتالل ونيته نقل سفارة بالده للقدس اجتمعت الدول في 
مجلس االمن لتعلن رفضها لهذا القرار، فكان أن طلب ترامب من مندوبة أمريكا  » نيكي 

هيلي » كشفًا بأسماء الدول المعترضة، لماذا ؟ كي يمنع عنها عطاياه.
لك����ن المالحظ فيما فعله ترامب يجد انه فعل ذلك لمصلحة بالده وليس ضدها، بينما 
نجد في عالمنا العربي أن من يعارض األمير س����يكون من المغضوب عليهم ، وعليه أن 

يختار مما بين األقواس) السجن أو الموت أو االبعاد(.

مصطفى أبو السعود
هناك خطل ممجوج في طروحات س���ادت في ب���ازار التجاذبات بين قوى 
الس���احة على اختالفها، م���ن مثل، “تفعيل” المنظم���ة، والذي ال يعني 
موضوعيا، وبالنظر لمصادرة طرف لها بالكامل، س���وى االحتفاظ براهنها 
م���ع قليل من البهرج���ة هروبا من اس���تحقاق إعادة بنائها على أس���س 
ديموقراطية ووطنية سليمة، وآخر ال يقل خطرا من سابقه، وهو بناء كيان 
م���واز، أو بديل لها، وفي كل هذه الوصف���ات، التفعيل والموازي والبديل، 

إمعان في إبقاء الراهن المشين المؤذي، بل الكارثي…
أطلق إصرار الس���لطة على عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني 
ف���ي رام الله المحتلة حددت موعده ودعت إليه، جدال عارما في الس���احة 
ف إلى حين استبداله  الفلسطينية. هذا الجدل هو إلى تصاعد ولن يتوقَّ
بآخر سوف يعقب انعقاده ويدور حينها حول قراراته. كل أطراف الساحة 
تدل���ي اآلن بدلوها في بئر هذا الجدل الجافة. معمعته المش���تعلة راهنا 
ت الحدث نفسه لمسألة أكبر منه. إنها إشكالية حالة اإلعاقة المزمنة  تعدَّ
التي لحقت عن عمد وس���ابق إصرار بمنظم���ة التحرير، بالحاضنة للهوية 
الوطنية والنضال الوطني الفلس���طيني، أو هذه البلوى التي بدأت مع بدء 
الجنوح األوسلوي، والتي ليس انعقاد دورة مجلسها الوطني مثار الجدل 
في كنف االحتالل وعبر التنس���يق األمني معه، س���وى واحدة من أعراض 

د منع معالجتها.  هذه الحالة المتعمَّ
للجدل المنصب على الحدث بذاته، مبتعدا، ومن أسف، عن مقدماته األصل، 
طرفاه األساس���يان، بطبيعة الحال، واللذان ُيفترض أنهما نقيضان محال 
التقاؤهم���ا، اللهم إال إذا التحق أحدهما ببرنامج اآلخر، وهما التس���وويون 
األوس���لويون، والمقاومون، ومعهم المعارضون. لكنما، ومن عجب، هو في 
أغلبه تجاذب، وإن احتدم، لكنه ال يقارب كما يفترض جوهر هذه اإلعاقة، 

وإنما يحوم من حولها مكتفيا بنبش قشورها وتشخيص تداعياتها.
األوس���لويون، وانس���جاما مع نهجهم، والذي ثبت اآلن، حتى لمن ال يريد 
تثبتا، أنهم ليسوا في وارد العودة عنه وال هو بمقدورهم، لهم منطقهم 
المستهدف إعادة إنتاج أدواتهم، حيث المنظمة وهيئاتها بال استثناء 
لحمة وس���داة ه���ذه األدوات، في مواجهة تبعات انس���داد مش���روعهم 
التس���ووي، ومداهمة “صفقة القرن”، بوجهيها األميركي والعربي، لهم، 
ذلك عبر التكّيف مع الُمداهم الموش���ك بإعداد الجسور لمالقاته، والتي 
س���توفرها لهم ملصقًة بها زائف شبهة المش���روعية، قرارات المجلس 
ام األحمد فأسمع المعترضين: سنعقده 

َّ
العتيد. لذا، قال قائلهم، وهو عز

في موعده و”شاء من شاء وأبى من أبى، ومن ال يرضيه يشرب البحر”!
والمعترضون، وإن ال تخلو مواقفهم من تفاوت، ال يعوزهم سوق سيل 
من العورات، مؤسس���اتيا ووطنيا، التي تشوب مثل هذا االنعقاد نازعًة 
عنه لبوس المشروعية الزائفة، إلى جانب خطورته وتداعياته الكارثية، 
ليس على أمل الوحدة الوطنية غير المتوافرة فحسب، بل على القضية 
برمتها… ومنه، إن المدعو لالنعق���اد في ظل االحتالل وبموافقته ومن 

خالل التعاون األمني، هو هيئة باتت مفتقدة للمشروعية الوطنية، إلى 
جانب افتقادها للمشروعية المؤسساتية، وانعقاده مخالف لمخرجات 
مؤتمر بيروت في العام المنصرم، وحتى للوائح تأسيس���ه، ناهيك عن 
أن���ه لم يعقد دورة عادية واحدة من���ذ 22 عاما، والمتوّفون من أعضائه 
قي���ن بلغ 116 مرحوم���ا، ومن ما زالوا أحياًء بل���غ بهم العمر عتيا،  المعتَّ
ومنهم من لم ينُج من الزهايمر، ومن ثم لسوف تمأل شواغره بمشايعين 

اوسلوستانيين. 
أضف إليه، أن مائة من أعضائه اعتذروا عن تلبية الدعوة وناشدوا رئيس 
المجلس بتأجيل انعقاده ألجل غير مس���مى معددين تداعيات مثل هذا 
االنعقاد الخطرة على القضية ومأمول الوحدة الوطنية. وهناك غيرهم ممن 
أعلنوا منفردين رفضهم المش���اركة، ومن تم إقصاؤهم باستثنائهم من 
الدعوة للحضور، رغم كونهم أعضاء سابقين مزمنين في اللجنة التنفيذية 
للمنظمة، مثل، فاروق القدومي وياس���ر عبد ربه وعلي إسحاق. واألهم هو 
أن ثالثا من كبريات التنظيمات ق���د أعلنت مقاطعته، وأخريات يتريثن، 
وبعضهن يساومن، والمنتظر مزيد ممن سيفصحن عن رفضهن الحضور. 
إذن، على المستوى الوطني هناك إجماع شعبي على رفض هذا االنعقاد 
لألسباب المشار إليها مجتمعة، إجماع من ال يرى أن هذا المجلس براهنه 
تة وستمرر بأغلبية من حضر، وستكون  س من أن قراراته مبيَّ له، ويتوجَّ يمثِّ
في مثل هذه المرحلة البائس���ة وباال على القضية، إذ ستصب في مجرى 
صفقة ترامب وصهاينته وعربه، هذه الضابطة رتمها على وقع احتفالية 
العدو بس���بعينية النكبة الفلسطينية…سيكون همروجة إضفاء شرعية 

ممن ال مشروعية له على ما ال شرعية له.
وعود على بدء، وإزاء مستحكم إشكالية إعاقة أوصل األوسلويون المنظمة 
نوا من تحويلها من التحرير،  لمكابدتها ألكثر من عقدين خلوا، وحيث تمكَّ
ت به، إل���ى التمرير الذي ركنت من أجله  ال���ذي ُأجدت من أجله أصال وتكنَّ
جانبا لكي تس���تحضر هيئاتها للبصم على التنازالت حين الطلب، هناك 
خطل ممجوج في طروحات س���ادت في بازار التجاذبات بين قوى الساحة 
على اختالفها، من مثل، “تفعي���ل” المنظمة، والذي ال يعني موضوعيا، 
وبالنظر لمصادرة طرف لها بالكامل، سوى االحتفاظ براهنها مع قليل من 
البهرجة هروبا من استحقاق إعادة بنائها على أسس ديموقراطية ووطنية 
سليمة، وآخر ال يقل خطال من سابقه، وهو بناء كيان مواز، أو بديل لها، وفي 
كل هذه الوصفات، التفعيل والم���وازي والبديل، إمعان في إبقاء الراهن 
المشين المؤذي، بل الكارثي…كما أن استمراء وضع قدم في موقع المقاوم 
وأخرى في الموقع األوسلوي خطيئة تسهم في استمرارية المراوحة بين 

الخطيئتين السابقتين.
…المطلوب هو استعادة المنظمة من مختطفيها، وإعادة االعتبار لميثاقها 
الوطني األصل، وإعادة بنائها على أساسه، وبمشاركة كافة ألوان الطيف 

الوطني، قوى وهيئات وفعاليات شعبية، وطنا وشتاتا.

ال تفعيل وال بديل…استعادة
 المنظمة وإعادتها لميثاقها

عبد اللطيف مهنا
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الضفة الغربية / االستقالل:
حق���ق هالل القدس انتصارا مهما و غاليا على ش���باب 
الخلي���ل ، ليواصل صدارته و البحث عن نقطة التتويج 
بآخر لقاءات الدوري األسبوع القادم ، بينما واصل أهلي 
الخلي���ل مطاردته للهالل و ضرب ش���باك دورا برباعية 
نظيف���ة ، ضمن لق���اءات األس���بوع ال21 و قبل األخير 
من بطولة دوري المحترفين لك���رة القدم بالمحافظات 

الشمالية " الضفة الغربية " .
اقترب فريق هالل القدس بشكل كبير من حسم لقب 
دوري المحترفين بعدما فاز على فريق ش���باب الخليل 
بثالثة أهداف مقابل هدف ف���ي المباراة التي اقيمت 

على ملعب نابلس .
و رفع الهالل المقدسي رصيده للنقطة 45 بالمركز األول 
ويحتاج لنقطة للتتويج بلق���ب الدوري  ، فيما  توقف 

رصيد شباب الخليل عند 34 نقطة بالمركز الرابع .
وسجل ثالثية اس���ود العاصمة جوناثان سوريا و عدي 
الدباغ و تامر صالح و قلص الفارق لشباب الخليل شاهر 
الطويل . هذا و اكتس���ح فريق أهلي الخليل جاره فريق 
دورا برباعي���ة دون رد في المباراة التي جمعت الطرفين 
على ملعب دورا . و رفع أهلي الخليل رصيده للنقطة 42 
بالمركز الثاني  مواص���ال مطاردته للمتصدر متأمال أن 
تخدمه الجولة األخير بخسارة الهالل  للتتويج باللقب 
، فيما  توقف رصي���د دورا عند 9 نقاط بالمركز الثاني 
عش���ر و االخير . و سجل رباعية االهلي خلدون الحلمان 

هدفين و داود سرحان و مصعب البطاط .
و حق���ق فريق بالط���ة فوزًا معنويًا عل���ى فريق الخضر 
به���دف دون رد في المباراة التي جمعت الطرفين على 
ملعب نابلس . و رفع البيرة رصيده للنقطة 27 بالمركز 

الس���ابع و توق���ف رصيد الخضر عند 9 نق���اط بالمركز 
الحادي عش���ر و قبل االخير . وس���جل هدف الجدعان 
الوحيد الالعب أدهم أبو روي���س بالدقيقة 20 علما أن 

زميله جهاد عبد العال أهدر ركلة جزاء بالدقيقة 45 .
و خسر فريق ثقافي طولكرم على أرضه و وسط ميدانه 
من ضيفه مؤسس���ة البيرة بأربعة أهداف مقابل ثالثة 

في المباراة التي أقيمت على ملعب طولكرم .
و رف���ع البيرة رصي���ده للنقطة 32 بالمركز الس���ادس  
وتوقف رصيد ثقافي طولك���رم عند 26 نقطة بالمركز 
الثامن . و س���جل رباعية البيرة حس���ام زيادة من  ركلة 
جزاء و قاس���م محاميد هدفي���ن و محمد عثمان بالخطأ 

بمرمى فريقه بالدقيقة 70 .
و أحرز اهداف الثقاف���ي كل من معاذ مصطفى و ليث 

خروب  و أدهم خويلد .

الضفة الغربية / االستقالل:
أعلن االتحاد الفلس���طيني لكرة القدم، أن المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، 
سيقود المنتخب الوطني األول، في المباراتين الوديتين المقبلتين أمام العراق 

والكويت يومي 7 و11 مايو/ آيار المقبل.
وحس���ب المعلومات الواردة من قبل اتحاد الكرة، فإن االتحاد س���يقوم باختيار 

الجهاز الفني بصفة نهائية خالل الفترة القليلة المقبلة.
وكان الل���واء جبريل الرجوب، رئيس االتحاد الفلس���طيني لكرة القدم، أعلن قبل 
أسبوع، إنهاء االرتباط مع المدير الفني البوليفي خوليو سيزار وجهازه المساعد، 
الذي تولى المس���ؤولية الفنية قبل أربعة أشهر، بناًء على توصية اللجنة الفنية 
التي تم تشكيلها لدراسة أوضاع المنتخب بعد لقاء ُعمان في ختام التصفيات 

اآلسيوية، وخسارة فلسطين بهدف دون مقابل.
ويعرف نور الدين ولد علي كل صغيرة وكبيرة عن المنتخب الفلس���طيني األول 

لكرة القدم، بحكم انه كان ضمن الجهاز الفني السابق للمنتخب.
ومن المقرر أن يبدأ المنتخب تجمعه بداية الشهر المقبل، بينما ينتظر أن تغادر 
البعثة إلى العراق في الرابع من الشهر نفسه، حيث تتوجه من بغداد إلى مدينة 
البصرة لخوض اللقاء األول على اإلستاد الجديد بجذع النخلة يوم 7 مايو المقبل.

هالل القدس 
يقترب من 

اللقب  وأهلي 
الخليل يواصل 

المطاردة

الجزائري نور الدين دوري المحترفين
ولد علي مديرًا فنيًا 

للمنتخب الوطني

غزة/ االستقالل:
اختتم اتحاد كرة القدم في قطاع غزة دورة المدربين للمس���توى الثاني "B"، والتي 
أشرف عليها االتحاد اآلسيوي للعبة مساء السبت، بحضور أعضاء االتحاد إسماعيل 
مطر، ومحمد العمصي، وسعيد أبو سلطان، بجانب األمين العام المساعد سامي أبو 
الحصين، وعبد الس���الم هنية عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة، والمحاضر 

اآلسيوي وليد فطافطة.
وش���ارك في الدورة التدريبية التي استمرت فعالياتها في الفترة ما بين السادس 
وحتى 26 أبريل الحالي 24 مدربًا، حيث أقيمت المحاضرات النظرية في قاعة نادي 
اله���الل، فيما أقيمت التدريب���ات العملية على ملعب نادي غزة الرياضي ش���مال 

مدينة غزة. ووجه نائب رئيس اتحاد كرة القدم إبراهيم أبو س���ليم في كلمة له عبر 
الهاتف التحية لفطافطة، والمدربين المشاركين في الدورة، متمنيًا لهم التوفيق 

في المرحلة المقبلة.
كما أش���اد بالجهود الجبارة التي يبذلها عضو االتحاد إس���ماعيل مطر، في متابعة 
وإنجاح الدورات التدريبية، وطالب المدربين بضرورة االستفادة من الدورة التدريبية، 

ونقل خبراتهم وتجربتهم لألندية والالعبين.
بدوره، أكد مطر أن اتحاد القدم يعمل بجهد كبير إلقامة الدورات التدريبية من أجل 
تطوير المدربين، ولعبة كرة القدم، مش���يرًا إلى أن االتحاد يسعى إلى تطوير كافة 

عناصر المنظومة من حكام، ومدربين.

بدوره، أعرب هنية عن س���عادته بتواجد فطافطة لإلش���راف على الدورة التدريبية 
كونه أول محاضر يصل غزة في عام 2002، ويعود إليه بدء الدورات التدريبية وكسر 

الحصار الرياضي عن قطاع غزة.
 من جهته، وجه فطافطة ش���كره لرئيس االتحاد جبريل الرجوب، ونائبه أبو سليم، 
وأعضاء االتحاد، وشكر كل من ساهم في إنجاح الدورة التدريبية، مشيدًا بالمدربين 

المشاركين، وإصرارهم الكبير على التعلم.
وأكد أن إقامة الدورات التدريبية إنجاز كبير في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها 

العالمية، إذا ما قطاع غزة، مؤكدًا قدرة المدرب الفلس���طيني على الوصول إلى 
توفرت له الظروف المناسبة، واإلمكانيات.

B اتحـــاد القــدم يختتــم دورة المدربيــن

االستقالل / وكاالت:
أعلن قائد برش���لونة أندريس إنييس���تا، رحيله ع���ن قلعة النادي 

الكتالوني بعد نهاية الموس���م الحالي، وذلك خالل مؤتمر صحفي . 
وقال إنييستا خالل المؤتمر والدموع تمأل عينيه: "لقد اتخذت قرار رحيلي 
بعد تفكير عميق، بعد 22 سنة أعتقد انه حان الوقت، برشلونة هو أفضل 
فري���ق في العالم وأرى ان وقتي هن���ا انتهى وانه ليس بإمكاني تقديم 

متطلبات البقاء فيه«.
وبين نجم منتخب إسبانيا: "دائما ما أبحث عن أن أكون مالئما للفريق وأقدم 

اإلضافة، إنه يوم حزين بالنسبة لي، فمن الصعب أن ان تقول وداعا للفريق 
ال���ذي ترعرعت فيه، وأريد أن أتجنب أي حال���ة مزعجة مع النادي لذلك قررت 

الرحيل". وأضاف: "أود أن أش���كر النادي وأكاديمية ال ماسيا، الن كل ما وصلت 
إليه اليوم كالعب وكش���خص كان بفضلهم، وأيضا أتوجه بالشكر لكل زمالئي 

الذين جعلوني االفضل في كل موسم".
ووجه إنييس���تا الش���كر لعائلته وقال:"أريد أن أش���كر عائلتي وبالخصوص والدي 
ووالدت���ي وأختي، قبل 22 س���نة جئنا بس���يارة معا إلى هن���ا، واآلن أنتم معي في 
هذه اللحظة، وأيضا أش���كر زوجتي" وعلق انييس���تا عن عدم فوزه بالكرة الذهبية 

واعت���ذار مجل���ة فرانس فوتبول عن ذلك: "ليس لدي أي ش���يء أقول���ه حول اعتذار 
مجلة فرانس فوتبول عن الكرة الذهبية، بالنس���بة لي ال تعتبر ش���وكة عدم تحقيق 

الكرة الذهبية، وكما قلت من قبل فتواجده مع تش���افي وميس���ي كمرشح كانت لحظة 
استثنائية، سأظل دائما مع االحترام والتقدير وحب الجميع لي".

االستقالل / وكاالت:
أغ���دق بي���ب جواردي���وال المدي���ر الفن���ي اإلس���باني لفريق 
نادي مانشستر سيتي اإلنجليزي الثناء على ريال مدريد اإلسباني 
بعد تفوقه على باي���رن ميونخ األلماني بنتيجة هدفين مقابل هدف 
واحد على ملع���ب أليانز أرينا في ذهاب نص���ف نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
ويحل الفريق البافاري ضيًفا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، مساء غد 
الثالثاء لخوض موقعة اإلياب، التي يملك فيها الميرينجي أسبقية 
واضحة، حي���ث يحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أو 

حتى الخسارة بهدف نظيف ألنه سجل هدفين خارج الديار.
المدرب التاريخي لبرشلونة اإلسباني والملقب بالفيلسوف صرح 
قائال: “حس���ًنا، هو ف���ي نصف النهائي، وبقيت مب���اراة أخرى، نحن 
نعرف بايرن ميونخ، وفي كرة القدم قد يحدث كل ش���يء، ولكنهم 

حصلوا على نتيجة مذهلة في ميونخ”.
وأضاف “إذا وصلوا إلى نهائ���ي دوري األبطال للمرة الثالثة على 
التوالي، يجب أن ترفع له القبعة، وإن لم يس���تطع، يجب أن ترفع 
ل���ه القبعة كذلك، ألنه في هذه المس���ابقة، هذا صعب ومعقد 
للغاية، لديك مباريات سيئة وأخرى جيدة، ولكن دائًما تفوز، وما 
يحدث شيء مثير لإلعجاب، ولكن إلى اآلن لم ينته شيء، يجب 

أن ننتظر المباراة في مدريد”.

جوارديوال: 
يجب أن نرفع 

القبعة لريال مدريد

إنييستا 
يعلن رحيله عن 
برشلونة بالدموع
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مســك وطيــب 

 وشّبك بين أصابعه 
ه���ذا هو المب���دأ الذي علم���ه النبي صلى الله عليه وس���لم 
ألصحابه رضوان الله عليهم فهم إخوة في الدين والعقيدة 
فتجد الحب والترابط والتعاون بينهم فال ينامون وأحدهم 
جائع وال يفرحون وأحدهم حزي���ن فكلهم يد واحدة وقلب 
واحد يتفقدون بعضهم البعض فال أحس���اب وال أنس���اب 
بينه���م فهم الذين تربوا على موائ���د الحبيب محمد صلى 
الله عليه وس���لم وهم الذين بات���وا لياليهم يقرأون كتاب 
الله ج���ال وعال ويقفون عند آياته فجاءته���م آيات التعاون 
والترابط والتماسك والوحدة عندما قرأوها في سورة المائدة 
ْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن  »َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّ
 الّلَه َش���ِديُد اْلِعَقاِب » وقرأوها في س���ورة آل 

َّ
ُقوْا الّلَه ِإن َواتَّ

ُق���وْا َواْذُكُروْا  عمران »َواْعَتِصُم���وْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميًعا َواَل َتَفرَّ
َف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم  ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفَألَّ
ْنَها  اِر َفَأنَقَذُكم مِّ َن النَّ ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َوُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ
ُكْم َتْهَتُدوَن » وتلك التي مرت  ُن الّلُه َلُكْم آَياِتِه َلَعلَّ َكَذِلَك ُيَبيِّ
ْن َأْهِلي َهاُروَن َأِخي  ي َوِزيًرا مِّ عليهم في سورة طه »َواْجَعل لِّ
اْشُدْد ِبِه َأْزِري َوَأْشِرْكُه ِفي َأْمِري » هكذا فهموا وهكذا طبقوا 
وهكذا أصبحوا عباد الله اخوانا كيف ال ورسول الله هو الذي 
م:)المؤمن  ى الله عليه وآله وسلَّ بيُّ صلَّ علمهم ذلك فقال النَّ
للمؤمن كالبنيان يش���دُّ بعضه بعًض���ا( وعن ابن عمر رضي 
بيَّ صلى الله عليه وس���لم قال )المسلم أخو   النَّ

َّ
الله عنه، أن

المسلم، ال يظلمه، وال يسلمه، وَمن كان في حاجة أخيه، كان 
ج عن مسلم كربًة، فرج الله عنه كربًة  الله في حاجته، وَمن فرَّ
ِمن كربات يوم القيامة، وَمن س���تر مس���لًما، ستره الله يوم 
القيامة ( وع���ن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رس���ول 
س ع���ن مؤمن ُكْرَبًة ِمن  الله صلى الله عليه وس���لم: »َمن نفَّ
س الله عنه ُكْرَبًة ِمن ُكَرِب يوم القيامة، وَمن  ْنيا نفَّ ُك���َرِب الدُّ
ْنيا واآلخرة، وَمن ستر  ر الله عليه في الدُّ ر على معسر، يسَّ يسَّ
ْنيا واآلخرة. والله في عون العبد ما  مس���لًما ستره الله في الدُّ
كان العب���د في عون أخيه« وكذلك تحدث العلماء في فضل 
دوا  هذه الصفة صفة التعاون فقال عطاء بن أبي رباح: »تفقَّ
إخوانكم بعد ثالث، فإن كانوا مرضى فعودوهم، أو مشاغيل 
روهم« وقال ابن تيمية: )حياة بني  فأعينوهم، أو نسوا فذكِّ
ْنيا ال يتم إالَّ بمعاونة بعضهم لبعٍض  آدم وعيشهم في الدُّ
في األقوال أخباره���ا وغير أخبارها وفي األعمال أيًضا( وقال 
���يباني لمن سأله عن اإلخوان في الله َمن هم؟  أبو حمزة الشَّ
 المتعاونون على أمر 

َّ
 وجل

َّ
قال: )هم العاملون بطاعة الله عز

، وإن تفرقت دورهم وأبدانهم( وقال أبو الحسن 
َّ

 وجل
َّ
الله عز

فاق اآلراء  فاق اآلراء، واتِّ عاون على البرِّ داعية التِّ العامري: )التَّ
مجلبة إليجاد المراد، مكسبة للوداد( والله المستعان .

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

الشائعــات وموقــف اإلســالم منهــا 

المؤلف/ عباس محمود العقاد )أس���وان، 
1889-القاه���رة، 1964(، وه���و أدي���ب، 
ومفكر، وصحفي، وش���اعر، مصري، وعضو 
سابق في مجلس النواب المصري، وعضو 
ف���ي مجمع اللغ���ة العربية، ل���م يتوقف 
إنتاج���ه األدب���ي بالرغ���م م���ن الظروف 
القاس���ية التي مر بها؛ حيث كان يكتب 
المقاالت ويرسلها إلى مجلة فصول، كما 
كان يترجم لها بعض الموضوعات، ويعد 
العقاد أحد أهم كتاب القرن العش���رين 
في مصر، وقد س���اهم بش���كل كبير في 
الحي���اة األدبي���ة والسياس���ية، وأضاف 

للمكتبة العربية أكثر من مائة كتاب في مختلف المجاالت.
اش���تهر بمعاركِه األدبية والفكرية مع الش���اعر أحمد ش���وقي، والدكتور طه 
حس���ين، والدكتور زكي مبارك، واألديب مصطفى صادق الرافعي، والدكتور 
العراقي مصطفى جواد، والدكتورة عائش���ة عبد الرحمن )بنت الشاطئ(، كما 
اختلف مع زميل مدرس���ته الشعرية الشاعر عبد الرحمن شكري، وأصدر كتابا 
من تأليفِه مع المازني بعنوان الديوان هاجم فيِه أمير الش���عراء أحمد شوقي، 

وأرسى فيه قواعد مدرسته الخاصة بالشعر.
 الكت���اب/ العمل بالعقل أمر من أوامر الخالق، وال يعطله عن العمل إال الحرص 
على مراعاة العرف الش���ائع، واالقتداء بالس���لف واقتفاء آثارهم، والخوف من 
الس���لطة الدنيوية. واإلسالم يدعو إلى تخطى كل هذه الموانع والتحرر منها، 
لكي يأتي التفكير سليمًا ال يعوقه شيء من هذه العوائق التي تؤدي إلى شلل 
العقل وجموده. وبديه���ي أن يرافق الدعوة إلى التفكير إقباٌل على العلم، أي 
على جملة المعارف التي يدركها اإلنسان، ذلك أن التفكير ال يكون مستقيمًا 

صحيحًا إال إذا قام على معرفة صحيحة.

فت���اوىمؤلف وكتاب

الجواب : 
من المقرر أن عوض التأخير يكون بمقدار الضرر الفعلي، 
وأن���ه ال يجوز للعميل أن يتأخر في س���داد ما عليه من 
ديون من غير عذر شرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله 
ِبْع« رواه  وسلم: »َمْطُل الَغِنيِّ ُظْلٌم، َوَمْن ُأْتِبَع َعَلى َمِليٍّ َفْلَيتَّ
البخاري ومس���لم، وإذا تأخر العميل من غير عذر مقبول 
يمكن أيًضا احتساب عوض تأخير آخر بناء على الضرر 

الفعلي مثله مثل فرض التعويض األول.
أما عدم االلتزام باالتفاق الدال على هذا التراضي بشأن 
أي عمالت أو مصروفات فإنه ال يجوز ش���رًعا؛ لقول النبي 
صلى الله عليه وس���لم: »اْلُمْس���ِلُموَن ِعْنَد ُشُروِطِهْم، ِإالَّ 
 َحَراًم���ا« رواه البيهقي 

َّ
َم َحاَلاًل َأْو َش���ْرًطا َأَحل َش���ْرًطا َحرَّ

وغيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

الشائعات من أخطر األمراض المدمرة ,  فكم من الشائعات 
جنت علي أبرياء ,  وكم من الش���ائعات أشعلت نار الفتنة 
بين األصفياء !  وكم من الشائعات نالت من علماء وعظماء !  
ومن المعلوم أن اإلسالم قد اتخذ موقفا حاسما حازما قويا 
من الشائعات ومروجيها لما يترتب عنها من آثار سلبية 
تزلزل كيان المجتمع وتؤثر على تماسكه وتالحم ابنائه, 

وسالمة لحمته.
وقد وصف القرآن الكريم مروجي الش���ائعات بالفسق, 
وحث الناس علي التثبت والتبين قبل قبول الخبر الكاذب 
والتصرف من منطلق هذا الخبر ثم الندم عليه بعد ذلك 
ق���ال تعالى: »يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاس���ق بنبأ 
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم 
نادمي���ن« كما توعد الله تعالى أولئك الذين يلوكون في 
األعراض ويسرهم إشاعة الفاحشة في المجتمع بالعذاب 
األليم في الدنيا واآلخ���رة, قال تعالي: »إن الذين يحبون 
أن تش���يع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في 

الدنيا واآلخرة«.
كما حذر اإلس���الم م���ن الغيبة والنميم���ة والوقيعة في 
األع���راض, والكذب والبهتان وأمر بحفظ اللس���ان, وأبان 

خطورة الكلمة, وحرم القذف واإلفك.
وقد ذم الله عز وجل أولئك الذين يس���تمعون لألكاذيب 
بقوله تعالى »يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون 
في الكف���ر من الذين قال���وا آمنا بأفواهه���م ولم تؤمن 
قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم 

آخرين«.

وقد بي���ن القرآن الكريم عقاب هؤالء الس���ماعين بقوله 
تعال���ى: »لهم ف���ي الدنيا خزي ولهم ف���ي اآلخرة عذاب 
عظيم« وفي آية أخرى في سورة المائدة أيضا: »سماعون 
للكذب آكلون للسحت«, وقال سبحانه وتعالى في وصف 
المنافقين وأتباعهم : »لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال 
وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم س���ماعون لم 

والله عليم بالظالمين«.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم مروجي الشائعات 
وذلك من خالل قوله عليه الصالة والس���الم: »كفى بالمرء 
كذبا أو إثما أن يحدث بكل ما س���مع« كما بين صلى الله 
عليه وس���لم أن أبعد الناس منه مجلس���ا ي���وم القيامة 
الثرثارون وما أكثر اإلش���اعات التي تطلق في أوس���اطنا 
ونسمعها هذه األيام, إشاعات مقصودة, وإشاعات غير 
مقصودة, فال يكاد تش���رق شمس يوم جديد إال وتسمع 
بإش���اعة في البلد, من هنا أو من هناك, فكم للشائعات 
من خطر عظيم في انتش���ارها وأث���ر بليغ في ترويجها, 
وكم عانت بالدنا وأوطاننا من هذه الشائعات التي تأتي 

على األخضر واليابس!
ولعل من أخطر اإلش���اعات تلك التي تس���تهدف لحمة 
األمة وتماس���كها ووحدتها الوطنية. واإلش���اعات التي 
تس���تهدف المحصنات الغافالت المؤمن���ات وهذا أمر 
خطير قد يترتب عليه كثير من المنكرات ولقد حذر الله 
س���بحانه وتعالى من هذا النوع ق���ال تعالى: »إن الذين 
يحبون أن تش���يع الفاحش���ة في الذين آمنوا لهم عذاب 

اليم في الدنيا واآلخرة والله يعمل وأنتم ال تعلمون«.

وقد وضع اإلس���الم الكثير من القواعد المتشددة لحفظ 
األعراض من الشائعات حيث: �

حرم قذف المحصنات الغافالت من غير بينة ومن يفعل 
ذلك يحد في ظهره ثمانين جلدة جزاء إفكه وافترائه من 
غير بينة قال تعالى : »والذين يرمون المحصنات ثم لم 
يأتوا بأربعة ش���هداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وال تقبلوا 
لهم ش���هادة أبدا وأولئك هم الفاس���قون« كذلك جعل 
الله تعالى إثبات جريمة الزنا بأربعة ش���هداء متيقنين 
م���ن وقوع الجريمة وإال أقيم عليهم حد القذف في حين 
أن إثبات جريمة القتل يكون بشاهدين فقط, وهذا يدل 
علي حرص اإلسالم على صيانة األعراض والحفاظ عليها.

والسؤال المطروح هو كيف نتعامل مع هذه الشائعات؟ 
ينبغي علينا جميعا أن نحس���ن الظ���ن ببعضنا البعض 
أفرادا وجماعات فال ننساق وراء الشائعات المغرضة التي 
ال هدف لها إال هدم الوطن ونعود كما كنا في الس���ابق 

إخوة في الوطن متحابين مترابطين ال تفرقنا شائعة.
كم���ا يجب عل���ي كل إنس���ان عاقل أال يتح���دث بكل ما 
يس���معه وال ينش���ره, األمر الذي يؤدي إلى عدم نش���ر 
الش���ائعات والقضاء عليها ووأدها في مهدها قال الله 
تعالى:  »ولوال إذ س���معتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم 
بهذا س���بحانك هذا بهتان عظيم« وكفى بالمرء أثما أو 
كذبا أن يحدث بكل ما س���مع وإبالغ الس���لطات المعنية 
والجه���ات المختصة بكل ش���ائعة مهما صغرت حتى 
يتسنى لها اتخاذ التدابير الالزمة للقضاء علي مثل هذه 

الشائعات ومعاقبة مروجيها.

بقلم:د .  ح�سني يا�سني عثمان

ما مدى شرعية احتساب عوض تأخير بنسبة عائد 
المرابحة وليس بمقدار الضرر الفعلي، واحتساب 
عوض تأخير على عوض التأخير األصلي وإضافته 

ألصل المرابحة، وكذلك احتساب عموالت غير 
منضبطة وال تدخل في تكلفة المرابحة وإضافة 

هذه العموالت إلى أصل المرابحة واحتساب عوض 
تأخير عليها مع عدم وجود اتفاق وتراٍض بشأن هذه 

العموالت وال مطالبة بسدادها.

ره بان جعل  ���ر الله تعالى القرآَن من حفظه ونقله وحمله وتبليغه وروايته، ويسَّ يسَّ
���ره بأن جعله يس���تحِوُذ عل���ى القلوب والعقول  ُد على الدوام، ويسَّ معاني���ة تتجدَّ
واأللس���نة، فبقيت حلقاُت تحفِيظه وضبِطه وأداته وتدرِيسه وتفسيره قائمًة منذ 
نزوله إلى اليوم، وها هي حلقاُت القرآِن في أرجاء العالم اإلس���المية في ازدياد حّتى 

ه الحق. يتبيَن لهم أنَّ
حتى تكون أس����عد الناس ارض بالقضاء المحتوم والرزق المقسوم، كل شيء بقدر، فدِع 
الضجر. ال تنتظر شكرًا من أحد، ويكفي ثواب الصمد، وما عليك مما جحد وحقد، وحسد. 
اترك المستقبل حتى يأتي ، وال تهتم بالغد ، ألنك إذا أصلحت يومك صلح غدك. اعتزل 
الن����اس إال من خير ، وكن جليس بيتك ، وأقبل على ش����أنك ، وقلل من المخالطة. اخرج 

إل����ى الفضاء ، وطالِع الحدائق الغناء وتفرج في خل����ق الباري وإبداع الخالق. اقرأ التاريخ ، 
وتفكر في عجائبه ، وتدبر غرائبه واستمتع بقصصه وأخباره. ال تجالس الُبغضاء والُثقالء 
والَحس����دة فإنهم حمى الروِح ، وهم ُرس����ل الكدر وحملة األحزان. أبسط وجهك للناس 
تكسب ودهم . وألن لهم الكالم يحبوك ، وتواضع لهم يجلوك. اجعل زمان رخائك عدًة 

لزمان بالئك ، واجعل مالك صيانة لحالك ، واجعل عمرك طاعة لربك.
جميٌل أن َتَتعرف على الله ‘ وتقترب منه وقت الشدة ،

وأجمل من ذلك أن يكون في حال الرخاء .
وقبيح أن تنأى عن الله في الرخاء ،

ويزيد القبُح إذا كان ذلك وقت الشدة.

ومضات
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من عمر عامين إلى س���تة أعوام تكثر أس���ئلة الطفل، لذلك يس���ميها علماء النفس 
بمرحلة السؤال. كثرة األسئلة في هذه المرحلة تعد مؤشًرا إيجابًيا على النمو العقلي 
السليم. تشكل األسئلة في هذه المرحلة )10-15%( من حديث الطفل. حيث يكثر 
من استخدام أدوات السؤال: )ماذا، لماذا، متى، كيف، أين، َمن؟(. بعض أسئلة الطفل 
أطلق عليها »األسئلة المس���كتة«. حيث تجد الكبار على ما يتمتعون به من فصاحة 
وطالقة اللس���ان حينما يسمعون أسئلة الطفل المحرجة المفاجئة ؛ يصمتون صمت 
الدهشة واالس���تغراب. ال يستطيعون اإلجابة وال يتصرفون حيالها بشكل طبيعي. 
فتج���د أحدهم يجيب إجابة خاطئة، وثانيًا يتهرب م���ن اإلجابة، وثالثًا يحمر وجهه 
خجال، ورابعًا يتلعثم في الحديث، وخامس���ًا ينهر الطفل، وسادس���ًا يضحك، وسابع 
يحول الطفل إلى شخص آخر ليجيبه. من هذه األسئلة: أين الله وما شكله؟، هل الله 
مثلنا؟، لماذا نعبد الله؟، أين الجنة وما ش���كلها؟، لماذا مات فالن وأين يذهب بعدما 
يموت؟، لماذا خلق الله األش���رار؟، لماذا خلق الله الحشرات طالما تضرنا؟، ماما لماذا ال 
أل���د مثلك؟، ماما من أين أتيت؟، ماما كيف دخلت أختي لبطنك؟، ماما لماذا ليس لي 
عضو ذكري مثل أخي؟، عمو لماذا أنت س���مين؟، عمتو لماذا في وجهك نقط )يقصد 

النمش(؟، خالتو لماذا ماما تكرهك؟...إلخ.
لم يقصد الطفل بهذه األس���ئلة إحراج الكبار، إنما لكل سؤال دافع. من هذه الدوافع: 
حب االس���تطالع، يريد الطفل أن يستطلع ويستكشف األشياء واألحداث من حوله. 
أو يسأل بدافع القلق والخوف، فالسؤال هنا لطلب األمن ممن يسأله ليدفع خوفه. أو 
يسأل ليبين لمن حوله أنه أصبح يتقن اللغة ويتباهى بقدرته على التعبير، فيسأل 
لممارسة الكالم وليس لطلب إجابة. وقد يسأل ليجذب انتباه اآلخرين إذا شعر أنهم 

أهملوه، كأنه يقول لهم: )أنا هنا.. اهتموا بي(.
أًيا كان دافع الس���ؤال يجب اإلجابة على أس���ئلة الطفل واستفساراته بشكل صحيح 
وبسيط يتماشى مع عمره حتى يستوعبها جيًدا. وعدم التهرب من اإلجابة فالتهرب 
يدف���ع الطفل للبحث عن إجاب���ة من مصادر أخرى قد تكون خاطئ���ة. ومعرفة الدافع 
الحقيقي للسؤال، وعدم اعتبار األسئلة تعبيًرا عن الثرثرة، وعدم الضجر، � قدر اإلمكان 

�، من كثرة األسئلة.
ألس���ئلة الطفل فوائد، منها: تنم���ي ثروته اللغوية، وتعلمه مه���ارات التواصل مع 

اآلخرين، وتمنحه الثقة في نفسه، وتكسر حاجز خوفه من اآلخرين.
هذه طائفة من أسئلة الطفل وكيف يمكن اإلجابة عليها:

ما شكل الجنة؟ الجواب: بداية اعلم أن الطفل في هذا العمر ال يدرك الغيبيات، لكنه 
يدرك األشياء المادية المحسوسة. لذا أجبه بما يقنعه وله شبيه بالمحسوسات التي 
يعرفها. الجنة مكان جميل واس���ع فيه أشجار خضراء، وطعام لذيذ، وعصير، وفواكه، 
وألعاب، ومالبس جميلة أعدها الله للمؤمنين، يعيش���ون فيها سعداء. ربما لو ذهب 
الطفل لحديقة جميلة س���يقول لك: هذه هي الجنة؟. ستجيبه: الجنة كذلك، لكنها 

أكبر وأجمل. 
الطفل: إذا كان الله يحبنا، لماذا تحدث لنا أشياء سيئة؟ الجواب: الله يبتلينا ليعرف 

الحسن من السيء.
أكثر األسئلة إحراًجا للوالدين هي األسئلة الجنسية. في بعض األحيان يجاب عليها 
بش���كل خاطئ فترس���خ في ذهنه، أو يبحث عن إجابتها من مص���ادر غير آمنة وغير 
صحيحة فيحصل على إجابات مشوهة ومغلوطة. خذ مثااًل على ذلك. بعض األمهات 

سئلن: من أين أتيت؟ فكانت إجاباتهن على النحو اآلتي: )من البيضة، من السماء، من 
الحائط(. فالطفل يعتقد أن كل البيض الذي في الثالجة س���يفرخ له إخوة وأخوات. 
وقطرات المطر النازلة من السماء ستنبت له إخوة! المسألة ليست بهذا التعقيد، إجابة 

السؤال بسيطة جًدا: )من أين أتيت؟ من بطن ماما(.
البنت: ماما لماذا ال ألد مثلك ؟ الجواب: عندما تكبرين ستتزوجين وتلدين.

لماذا يتزوج الرجل والمرأة؟ الجواب: ألن كل بيت يجب أن يكون فيه رجل وامرأة.
إذا سأل الطفل عن أعضائه التناسلية وأعضاء في جسده. ينصح تسميتها بأسمائها 
العلمية، مثل: )قضيب، مهبل، فرج، مؤخرة، ثدي(، واالبتعاد عن األسماء الدارجة التي 
يستعملها البعض في الشتيمة. وإذا سأل الطفل عن كلمة سيئة سمعها لها دالالت 

جنسية، يجب تصحيح معلوماته، وإخباره أنها سيئة، وتوضيح المعنى الصحيح.
إذا لمس الطفل أعضاءه التناسلية، ينصح أفراد األسرة أال ينهروه أو يضربوه. فالطفل 
يرغب في التعرف على جس���مه، أو قد يكون متأذًيا أو يش���عر بحكة. وتنبيه الطفل 
أنه ال يليق لمس األعضاء التناسلية في األماكن العامة وأمام الناس. فكشف العورة 

سلوك خاطئ. 
خالصة القول: تعامل األس���رة مع أس���ئلة الطفل تلك يجب أال يس���بب لها حرًجا. 
فالطف���ل بحاج���ة لَمن يجيب على أس���ئلته. ينصح الوالدين بالحدي���ث مبكًرا مع 
األطفال حول تلك المواضيع قبل ذهابهم إلى المدرسة؛ حتى ال يتعرضوا للتحرش 
الجنسي، أو يستغلوا جنسًيا. ويجب أن يكون الوالدان هما المرجع الرئيسي للطفل 
حتى يأخذ منهما اإلجابة الصحيحة. وال يكون ذلك إال إذا منحا الطفل الثقة وقبال 

أسئلته بصدر رحب.

بسام محمد

كيف نجيب على أسئلة الطفل المحرجة؟!

ليكتمل الن�ضال
ام محم���ود عودة )5٤ عامًا(، وه���ي أم لثمانية أبناء، 
رغم أنه ل���م يلتئم جرحها ال���ذي تركته لها حرب 
٢01٤ بعد، وإصابتها التي اضرت بعمودها الفقري، 
اال انها أصرت على المش���اركة في مس���يرة العودة 
مع مئات النس���اء المش���اركات اللوات���ي ال تغيب 
بطوالتهن عن المشهد، حيث اصبح اسمها معروفا 
بين المتظاهري���ن على الحدود الش���رقية لمدينة 
خانيون���س، لتواجدها كل ي���وم جمعة في المكان 
وحرصها على المش���اركة كما الرج���ل في ميادين 

الجهاد للمطالبة بحق العودة.
وتقول ع����ودة ل� "االس����تقالل"، "النضال ال يكتمل 
ب����دون الم����رأة فهي ش����ريكة الرجل ف����ي الجهاد 
والمقاومة، وحضورها في مس����يرات العودة مهم 
ألن الرج����ال يس����تمدون الق����وة من النس����اء حين 
يرون اكثرهن يحملن على اكتافهن "الكاوش����وك" 
لمس����اعدة الش����باب في حرقها، ويقوم����ون بأدوار 
الرجال في اإلسعافات وحماية الثائرين والتصدي 

لبطش االحتالل"  
ولفت���ت عودة، إل���ى انها كانت ال تس���تطيع حمل 
الكوشوك في البداية نظرا لسنها الكبيرة ومرضها 
ولك���ن صعوبة االحداث من حوله���ا جعلتها اقوى 
حيث أصبحت تحمل كل االحجام وتنقلها لمسافات 

طويلة.

وأشارت عودة، إلى االستهداف المتعمد وغير المبرر 
من قبل االحتالل للنس���اء، رغم أن حضورهن سلمي 
اال أن ذلك لم يثنها وغيرها من النس���اء عن دورهن 
في مسيرات العودة، مؤكدة على مواصلتها الحضور 
في المس���يرات ومشاركة الرجال في حمل اإلطارات 
إلشعالها من أجل حماية الثائرين على الحدود، في 

محاولة إليصال صوتها للعالم اجمع.
وكانت عودة قد اصيبت في الجمعة الثالثة بقنبلة 
غاز دخلت على اثرها ف���ي غيبوبة لمدة ثالثة ايام، 
ورغم ما تعرضت له اال انها ستستمر في المشاركة، 
معربة ع���ن أمنيتها بتحقيق حلمه���ا بالعودة الى 
بلدته���ا التي هجرت منها او نيل الش���هادة الجل 

الوطن.

ال جمال للخوف
 تفترش االرض بين االقدام المتسارعة من حولها، 
ال ألخذ استراحة بل لتمزج الخميرة الفورية مع الماء 
لتحص���ل على خليط س���حري يخف���ف تأثير الغاز 
عل���ى المختنقين ب���ه، او لتقطع البصل وتقس���مه 
بين الش���بان، ثم تركض في كل االتجاهات تسند 
فت���اة مصابة أو تنقذ أخرى غدرت بها رصاصة، تلك 
الس���طور االولى من حكاية التحدي التي تعيشها 

المواطنة ام فراس ) ٤٨ عاما(.
أم فراس، تتواجد بش���كل ش���به يوم���ي بمخيمات 
العودة على الحدود الش���رقية للقطاع، ألنها ترى أن 

مشاركة النساء امر ال بد منه وهو بمثابة نعمة النقاذ 
الكثير من االرواح. 

وبص���وت قد ُبح بفعل الغازات التي استنش���قتها 
على م���دار االيام الس���ابقة تقول أم ف���راس: " اول 
جمعة جيت فيها هنا كنت متوقعة انه المس���يرة 
سلمية وصرت اتقدم واساعد الشباب، لكن سرعان 
ما اختلف األمر وتحولت المسيرة لساحة حرب حيث 
تساقط الش���باب أمام عيني من رصاص االحتالل، 
وه���و ما جعلني اصر على التحدي واالس���تمرار في 
المشاركة في المسيرة ومساعدة الشباب في كافة 
الفعاليات من أجل الصمود أمام عنجهية االحتالل 

المجرم " 
وأكدت ام فراس، أن دورها ال يقتصر على االسعاف 
بل تقوم بنقل الكوش���وك وحرقه مع الشبان ، الفتة 
الى انها تقوم بتشجيع باقي الفتيات والنساء على 
مس���اعدتها في توصيل الكوشوك والمواد الحارقة 

للشبا. 
واوضحت انها تش���تري كميات كبيرة من الخميرة 
وتجلب زجاجات الماء الفارغة من بيتها لتعد محلوال 
تصفه بأنه ثلجي يس���اعد ف���ي التخفيف من حدة 
الغاز على العينين والجلد والجهاز التنفسي، قائلة 
:" المهم���ة صعبة واالوضاع اصع���ب وال يوجد احد 
يمكنه ان يفعل شيئًا ويقف مكتوف االيدي حتى 
النس���اء مطلوب منهن أن يساعدن ويكن بالخطوط 

االمامية ".

وأش���ارت إلى انها جلبت بناتها للمش���اركة معها 
وقامت بتدريبهن على واجبهن في المس���يرة حتى 
بات���ت تبحث عنهن فتجدهن يرمين الحجارة بوجه 
الجن���ود ، مضيف���ة : " احنا اصح���اب االرض واحنا 
الس���الح ولو ضل امراة ما اجت تشارك انا رح اجيبها 

تشارك."

منوذج حتٍد
الناظر ليديها التين لم يزل منهما سواد الكوشوك 
يعلم شجاعتها، الشابة نور االسطل والتي ترى ان 
االح���داث على حدود غزة تش���به احداث االنتفاضة 
الفلس���طينية االولى، تقول:" اول مرة اشارك كانت 
يوم جمعة الكوش���وك والكل اصر اني ما اروح النه 
الوض���ع هناك صعب ولم اهت���م لكالمهم وذهبت 

ووجدت االمور اكثر تعقيدا ". 
واكدت االس���طل، ان وجودها هناك اس���قط عليها 
العديد من المس���ؤوليات وان عليها تخطى الجموع 
لتصل بشربة ماء للشبان او لدفع اطار مطاطي بجوار 
السلك الش���ائك، مردفة: »الرجال والنساء بيكملوا 
بعض هنا وايدي وجلبابي تمزعوا وانا بس���حب في 

السلك الحدودي معهم«. 
واعتبرت االس���طل، أن المراة الفلسطينية نموذجًا 
للتحدي واالصرار وانه���ا كانت تخوض الكفاح منذ 
قديم الزمان فكيف لها ان تستكين االن وال تهب 

للتأكيد على حقها في العودة الى اراضيها ؟!

المرأة بمسيرات العودة.. 
عنفوان  يكسر عنجهية االحتالل

اال�ضتقالل / جيهان كوارع:
يف ردائها اال�ضود تتقدم فتقطع دخان الغاز، وال تبايل باالختناق الذي 

يحاول اأن ي�ضلب انفا�ضها، غري مكرتثة لعيون القنا�ص الذي يرتب�ص 
بها، حاملة بيدها اإطارات ال�ضيارات الإ�ضعالها على طول احلدود مع 
اأرا�ضيهم املحتلة عام 1948 �ضمن فعاليات م�ضرية العودة، فهي من 

عرفت على مدار التاريخ باأنها م�ضنع الرجال تتحلى ب�ضجاعة عجز 
الكثري عن امتالكها يف امليدان. وتبقى املراأة الفل�ضطينية الن�ضف 

الذي ي�ضعل �ضراع الدفاع عن االأر�ص، فلم يقف دورها على احل�ضور يف 
م�ضريات العودة على احلدود ال�ضرقية لقطاع غزة، بل تعداه بامل�ضاركة 
يف حمل وجمع واإحراق اإطارات ال�ضيارات »الكو�ضوك« جنبًا اإىل جنب 
مع الرجال، وهي هناك ام للجميع وم�ضعفة للم�ضابني وحامية لل�ضباب 

وهي اخت املرجلة، لتوؤكد للعامل اأن حقها بالعودة اإىل بلدها حق 
م�ضروع ولن حتيد عنه مهما كلفها من ت�ضحيات.



قال األمين 

» إن المش���روع الوطني الفلسطيني الذي قام 
على إنش���اء دولة فلس���طينية ضمن حدود 
الخامس من حزي���ران )يونيو( 1967 انتهى، 
وإسرائيل ال تعترف به، يجب اتخاذ المبادرة 
ف���ي اتج���اه آخر، وه���و إعادة ترتي���ب البيت 
الفلس���طيني على أس���اس مراجعة المسيرة 
السابقة واعتماد إستراتيجية جديدة وشاملة 
تلحظ تطورات المنطق���ة وظروف المواجهة 
األخيرة في غزة وقدرات الشعب الفلسطيني 
وإمكاناته. فعندما تضع دولة الكيان رأس���ها 
برأس »حماس« و »الجهاد اإلس���امي«، فهل 
هذه دول���ة االحتال الت���ي تهابها األنظمة 
العربية؟«، ان دولة الكيان وضعت وزنها بوزن 
تنظيمات وليس دواًل. يجب أن ُيحدث انقابًا 
في التفكير السياسي الفلسطيني, المطلوب 
اآلن هو إيج���اد إطار وطن���ي جامع يضم كل 
القوى ويمثل قيادة فلسطينية تتولى مسيرة 
النضال من أجل اس���ترداد األرض والحقوق«. 
إن ترتيب البيت الفلسطيني أولى من التوجه 
إل���ى األم���م المتح���دة، فالذهاب إل���ى األمم 
المتحدة هو محاولة لم���لء حالة الفراغ التي 
تعانيها السلطة بعد وصول عملية التسوية 
إلى طريق مسدود، و الكيان الصهيوني تريد 
إفشال مهمة أبو مازن رغم أنها تدرك أن هذه 
الخطوة ال تش���كل له���ا تحديًا بل هي خطوة 

مناكفة تتعلق بالعودة إلى المفاوضات.

الدكتور: رمضان شلح 

القاهرة / االستقال:
ساعدت كشافات إضاءة بهواتف محمولة في 
العث���ور على  أكثر من عش���رين تلميذا فقدوا 

بصحراء مصرية، جراء سوء الطقس.
وقال مص���در أمني مس���ؤول إن الواقعة بدأت 
األربعاء باس���تغاثة وردت لشرطة القاهرة من 
أولياء أمور بشأن فقد تاميذ بالمرحلة اإلعدادية 

داخل محمية وادي دجلة شرقي العاصمة.
ونقل���ت وكال���ة األنب���اء الرس���مية ف���ي مصر 
ع���ن المصدر ال���ذي لم تذكر اس���مه أنه تمت 
االس���تعانة بقصاصي األثر الذين لهم دراسة 
بأماكن المحمي���ة، لتحديد مكان ال� 21 تلميذا 
المفقودي���ن الذين كان���وا يعتزمون التخييم 
والمبيت بتلك المحمية في إطار رحلة مدرسية.

ووف���ق المصدر، فإن���ه نتيجة لس���وء األحوال 
الجوي���ة المفاجئ وس���قوط األمط���ار تعطلت 
سيارة كانوا يستقلونها، وانهار جزء من مدخل 
المحمي���ة، وتعذر تحركهم وس���ط الس���يول 

والمدقات الجبلية.
ونظ���را لوع���ورة المنطقة وانقطاع ش���بكات 
المحم���ول بتل���ك المنطقة، قام���ت الدورية 
األمنية باعت���اء الجبال في أعلى نقطة، وفق 
المص���در ذات���ه. وأش���ار إلى أنه تم الس���ير 
لمسافة ثاثة كيلومترات حتى تم التوصل 
للتامي���ذ عن طري���ق كش���افات الهواتف 
المحمول���ة الخاصة بهم التي أضاؤوها حتى 
يمكن العثور عليهم والتوصل لمكانهم في 

تلك المنطقة مع ظام الليل.

االستقال/ وكاالت:
كثيرا ما نسمع هذا المثل الشهير »يخلق من الشبه 
أربعين«. العثور على ش���بيهة الرئي���س األمريكي 
دونالد ترامب في إس���بانيا يؤكد على أن هذا المثل 
حقيقة ال يمكن إنكارها. فمن هي إذا شبيهة ترامب؟

أحدثت صورة التقطها صحفي لمزارعة إسبانية 
تشبه الرئيس األمريكي دونالد ترامب ضجة في 
مواقع التواصل االجتماعي بس���بب الشبه الكبير 
بين الفاحة دولوريس الي���س أنتيلو والرئيس 
األمريك���ي ترامب. وتحولت المزارعة اإلس���بانية 

دولوريس إلى ش���خصية مش���هورة بعد أن قام 
صحفي إسباني بنشر صورة لها في الحقل وهي 
تحمل فأس���ا على كتفها، كما ج���اء في الموقع 

األلماني »شتوتغارته تسايتونغ«.         
وتعيش دولوريس اليس أنتيلو البالغة من العمر 
أربعة وستين عاما مع زوجها في مزرعة منذ أربعين 
عاما في بلدية كابانا دي بيرغانتينوس بش���مال 
إسبانيا، وال تهتم بالعالم الرقمي وال تملك هاتفا، 
وفق ما نقله عنها الموقع األلماني »دير فيستن«. 
وأضاف الموقع أن المزارعة علمت بشهرتها في 

مواقع التواصل االجتماعي عن طريق ابنتها.      
ولم تتوقع المزارعة دولوريس، ش���بيهة الرئيس 
األمريكي ترامب، أن صورتها وهي تحمل فأس���ا 
في مزرعتها ستنتش���ر في جميع أنحاء العالم، 
حيث لفت لون ش���عرها وشبهها كبير بالرئيس 
األمريكي دونالد ترامب انتباه الجميع. ومنذ ذلك 
الحين والفاحة دولوريس تس���أل عن رأيها في 
السياس���ة األمريكية والقضاي���ا الدولية، لكن ما 
يهم دولوريس أكثر اآلن هو الطاعون الذي يهدد 

محصول البطاطس.

أضواء الهواتف 
تنقذ تالميذ 

مصريين ضلوا 
بالصحراء

شبيهــة ترامــب مزارعــة فــي أسبانيــا
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