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 األغا: التصريحات التي صدرت عن 
المسؤولين بخصوص الرواتب مضللة

غزة/ االستقالل:
قال مسؤول ملف الالجئين في منظمة التحرير 
الفلس���طيني د. زكريا األغا :«لألسف إن جميع 
التصريح���ات الت���ي صدرت عن المس���ؤولين 
على مختلف مس���توياتهم بخصوص رواتب 
العاملي���ن ف���ي المحافظ���ات الجنوبية خالل 
األي���ام الماضية ثبت أنه���ا تصريحات مضلله 

وغي���ر صحيحة«. وأضاف األغا ف���ي تدوينة له 
على فيس بوك: »ه���دف التصريحات األخيرة 
تخدي���ر ه���ؤالء الموظفين، وإن م���ا يحدث هو 
استهتار بمشاعرهم ومعاناتهم«. وطالب األغا 
الحكومة بإصدار بيان رسمي يوضح األمر ويبين 
الحقيقة، حتى وإن كانت مرة »مختتمًا تدوينته 

قائاًل: »كفى استهتارًا وال أريد أن أزيد«.
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غزة / �سماح املبحوح:
مرة تلو الآخرى توؤكد بع�ض الأنظمة 
العربية على ولئها لدولة الحتالل 
الإ�سرائيلي، وتبذل جهودا كبرية من 

اأجل تعزيز العالقات معها، على ح�ساب 
الق�سية الفل�سطينية وحقوق ال�سعب 

الفل�سطيني الذي يكتوى بنريان احتاللها 
لأرا�سيه وانتهاكاته امل�ستمرة، اإذ مل 

يقت�سر التطبيع على املجال ال�سيا�سي، 
بل �سهد تطورا �سريعا ليتعداه اإىل 

التطبيع الريا�سي.  ويف حلقة جديدة 
من م�سل�سل التطبيع 

الريا�سي العربي، ت�سارك 
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 النخالـة:التطبيع مع »إسرائيل« .. سم يقتل الفلسطينيين!
 نقل السفارة 

األمريكية
 في يوم النكبة 
إهانة لكل العرب

د. الهنـدي: 
المقاومة ورقة 
ضغطنا الوحيدة

 وال يمكن 
التفريط بها

الشيخ عزام: 
الشهداء يكتبون 
بدمهم صفحات 

 مجيدة من 
تاريخ شعبنا

يف  14 من 
ال�شهر اجلاري

 نقل السفارة األمريكية للقدس.. 
هل يشعل الضفـة والداخـل؟!

 وهـم
الفنادق

 و شرعية
الخنادق

خيام العودة.. بوابة طلبة التوجيهي للتفوق!



رأي

اختتم المجلس الوطني الفلسطيني أعمال دورته الثالثة والعشرين 
والتي انعقدت في مدينة رام الله  تحت عنوان دورة القدس وحماية 
الش���رعية, وفور تالوة البيان الختامي شككت الجبهة الديمقراطية 
المش���اركة في اجتماع���ات المركزي في مضمون البي���ان, وقالت ان 
هن���اك تالعبًا في الصي���غ والعب���ارات وإغفاال لبند رف���ع العقوبات 
واعتماد خطة إنقاذ وطنية ش���املة لقطاع غزة, وأعلنت جل فصائل 
المقاومة الفلس���طينية وعلى رأس���ها حماس والجهاد اإلس���المي 
والجبهة الشعبية لتحرير فلس���طين ان مخرجات االجتماع ال تمثل 
اإلجماع الوطني وقراراته غير ملزمة لهم, وان خطاب رئيس السلطة 
الفلس���طينية خطاب فئوي, ولغته تعزز االنقس���ام, مؤكدة ان هذا 
اجتماع غير ش���رعي وما س���يصدر عنه غير مل���زم ، ولن نقع في فخ 

التضليل الذي يمارسونه.
الحقيقة المؤلم���ة ان حدثا وطنيا كهذا م���ن المفترض ان يجمعنا 
ويوحد مواقفنا ويعزز من جبهتنا الداخلية تكون نتائجه لألسف في 
غير صالح شعبنا, وتؤدي إلى مزيد من الخالف واالنقسام, فلو أمعنت 
السلطة الفلس���طينية النظر قليال فيما سيس���فر عنه انعقاد هذا 
المجلس بالصورة الحاصلة, لعلمت أنها هي الخاسر األكبر ولن تجني 
من ورائه إال مزيدا من الفرقة والتش���تت واالنقس���ام الداخلي, لكن 
يبدو ان هناك إرادة لدى الس���لطة على إبقاء حالة الفرقة واالنقسام 
بين مواقفها ومواقف الفصائل الفلس���طينية, وهناك خالف حول 
البرنامج كما قال نائب أمين عام الجهاد اإلس���المي زياد النخالة في 
حواره على فضائية القدس، فالس���لطة تسير على برنامج التسوية 
الوهمية مع »إس���رائيل« وقوى المقاومة تسير على برنامج المقاومة 

لتحرير فلسطين.
حتى ما كان ينتظره الفلس���طينيون من هذا المجلس برفع للحصار 
والعقوبات المفروضة على قطاع غزة, أصبح محل تشكك بين الناس, 
خاصة مع ص���دور بيان توضيحي عن الجبه���ة الديمقراطية أكدت 
فيه أن البيان الختامي للمجلس الوطني الفلس���طيني تضمن نّصًا 
واضحًا وصريحًا بشأن إلغاء كافة اإلجراءات العقابية بحق أبناء شعبنا 
في قطاع غ���زة، كما تبنى اقتراح اعتماد خطة إنقاذ وطنية ش���املة 
لقطاع غزة، وهذا التعديل جاء بإجماع المجلس الوطني، وفي حضور 
الرئي���س محمود عباس، وثنائه على الق���رار، كما جاء بعد مالحظات 
واحتجاجات واسعة في صفوف المجلس، بسبب خلّو البيان الختامي 
من هذه الفق���رة التي وردت المطالبة بها أيض���ًا في مداخالت عدد 
كبير من أعضاء المجلس«. واستغربت الجبهة »إغفال هذا التعديل 

الجوهري على بيان المجلس الوطني. 
هل نحن بالفعل أمام حدث مس���رحي كما أوضح نائب األمين العام 
للجهاد اإلس���المي الذي أكد أن ما حصل هو عبارة عن إخراج ناس���ب 
قيادة الس���لطة؟ مضيفا أنه يجب أن نقر بأن هذا المجلس لم نسمع 
له أي مخرجات ذات قيمة بالش���أن الفلسطيني، ولألسف ربما يكون 
له قرارات ضد الشعب الفلسطيني، تعاقب قطاع غزة، وتعاقب حالة 
المقاومة الش���عبية في غزة وصواًل إلى اتخاذ إجراءات ضد المقاومة, 
فهل كان الغرض األساسي والرئيسي من عقد المجلس الوطني هو 
إضفاء نوع من الش���رعية على عقوبات رئيس السلطة الفلسطينية 
على قطاع غزة؟ وهل يعني ه���ذا ان الرئيس عباس يواصل حملته 
»فوضن���اك« ألجل االنقضاض على غ���زة وفصائلها المقاومة؟ وهل 
الق���رارات التي اتخذت بإع���ادة صرف روات���ب الموظفين في قطاع 
غزة, ورفع العقوبات س���تبقى مجرد حبر على ورق؟ وانه تم االلتفاف 
على تلك الق���رارات وتخطيها واللي مش عاجبة من أعضاء المجلس 
المش���اركين يطلع بره القاعة كما رددها محمود عباس وهو يستعد 
إللقاء خطابه, عندما طالب بعض أعضاء المجلس بمداخالت للتعليق 
على البيان الختامي ومخرجات االجتماع التي هى لألس���ف الشديد 

مجرد توصيات غير ملزمة.  
أمام هذا الموقف للمجلس الوطني ورئيس الس���لطة الفلسطينية 
وحالة اإلنكار للفصائل الفلسطينية المعارضة لسياسة السلطة, ما 
الذي يمكن فعله للتصدي لمثل ه���ذه المواقف الفجة والفاضحة؟ 
نائب األمين العام للجهاد اإلسالمي األستاذ زياد النخالة قال: » يجب 
أن نضع المجلس في موقفه الطبيعي، فهو فاقد للشرعية واإلجماع 
الوطني الفلسطيني، ألن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني ليس 
ممثاًل في هذا المجلس، لذلك هو يمثل حالة تس���وية مع المشروع 
الصهيوني، ولذلك قوى المقاومة ال تعترف بمخرجات هذا المجلس 
به���ذه التركيبة«, وهذا معناه ان الفصائل مطالبة للبحث عن بدائل, 
لي���س بالضرورة ان يكون هناك جس���م بديل ع���ن منظمة التحرير 
الفلس���طينية, ولكن يجب العمل على إصالح المنظمة من الداخل, 
ودعوة الفصائل الفلس���طينية للرد على مخرجات المجلس الوطني, 
فالجبهة الش���عبية الفصيل الثاني بعد فتح في المنظمة, والجبهة 
الديمقراطية غير راضية عن مخرجات المجلس الوطني وشككت في 
القرارات, وأعض���اء كثر احتجوا واعترضوا على النتائج, وهذا يعطي 
فرصة لإلصالح والتغيير في المجلس الوطني وداخل المنظمة, فهل 
تغتنمون هذه الفرصة؟ أم ستبقون أسرى لشعارات عفا عليها الزمن 

ولم تعد صالحة للوفاق والتالحم الوطني؟.

المشهد "مسرحي"
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غزة/ االستقالل:
ناشد  مدير مركز األسرى للدراسات د. رأفت حمدونة أمس 
األحد المؤسسات الحقوقية والدولية وعلى رأسها الصليب 
األحم���ر الدولي للضغط على االحت���الل لوقف انتهاكاته 
بحق األسرى والمعتقلين في الس���جون االسرائيلية على 
كل المستويات وخاصة في قضية التنقالت ورحلة عذاب 

" البوسطة " التي باتت هم األسرى في ظل االنتهاكات .
جاءت مناش���دة  د. حمدونة في أعقاب دعوة زوجة األسير 
القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الشيخ خضر عدنان 
لكافة وس���ائل االعالم ومؤسسات حقوق االنسان وهيئات 
األس���رى إلى التركيز على معاناة األس���رى داخل س���جون 
االحتالل اإلسرائيلي ال سيما اثناء نقل األسرى ، موضحة أن 
زوجها تعرض للكثير من الممارس���ات القمعية أثناء نقله 

عبر البوسطة من السجن إلى المحكمة.
وأض���اف د. حمدونة أن ظروف البوس���طة صعبة بس���بب 
رائحتها الكريهة لس���وء تصرف األسرى الجنائيين كون 
البوس���طة تقل األس���رى الفلس���طينيين واليهود ، ذوى 
القضايا المدنية الجنائية واألمنية ذات األبعاد الوطنية معًا 
، األمر الذى يشكل خطرًا على حياة األسرى الفلسطينيين .

وأش���ار د. حمدونة أن فرقة "الناحش���ون" في البوس���طة ال 
تقدم لألس���رى  الطعام والش���راب وحتى دخ���ول الحمام 
ولو طالت الس���فرية ، وتكون البوسطة شديدة الحرارة في 
فصل الصيف ، وشديدة البرودة في فصل الشتاء ، كونها 
مصنوعة من الصفيح الس���ميك ، ومقاعدها من الحديد ، 
وقليلة التهوية تس���بب ضيق التنفس لراكبيها بس���بب 
وجود ثق���وب في أعالها ، في ظل كث���رة الدخان والرائحة 
الكريهة واالكتظاظ وقلة التهوي���ة ، وبداخلها غرفة عزل 

ضيقة ومنفصلة ال تكاد تتسع  لطول أرجل األسير .
ن أن أقس���ى المعاناة في البوسطة هى معاناة األسير  وبيَّ
المري���ض ال���ذى يحتاج للم���اء وتن���اول ال���دواء ، وتناول 
الطعام في موعده ودخول الحمام وخاصة لمرضى الس���كر 
، وأن هنال���ك خطورة كبي���رة على حياتهم بس���بب تلك 

التضييقيات .
وأوض���ح د. حمدونة أن البوس���طة ه���ى المركبة التى تقل 
األس���رى والمعتقلين من مكان اقامة األس���ير إلى الجهة 
المرادة ، وغالبًا تقل المنقولين من س���جن إلى س���جن ، أو 
المرضى من السجن إلى ما يسمى مستشفى بالرملة ، أو من 
الس���جن إلى المحاكم ، ومسؤول عنها فرقة تتعامل بقمة 

التطرف والشدة تسمى " الناحشون " ، وغالبًا ما يتم معاملة 
األسرى معاملة سيئة جدًا من طرفهم باالعتداءات الجسدية 
والتفتيش���ات وخاصة العارية ، وسوء تقديم االحتياجات 

األساسية لألسرى المقيدين من األيدى واألرجل .
وطالب د.  حمدونة وسائل االعالم والمؤسسات الحقوقية 
واالنس���انية " المحلي���ة والعربي���ة والدولي���ة " بكش���ف 
انتهاكات االحتالل بحق األسرى في السجون االسرائيلية 
، والضغط عليه  لوقفها وحماية األسرى ، ومحاسبة ضباط 
إدارة مصلح���ة الس���جون والجهات األمنية اإلس���رائيلية 
لمسئوليتها عن تلك االنتهاكات والخروقات لالتفاقيات 

الدولية وألدنى مفاهيم حقوق االنسان  .

حمدونة : تجربة األسير » عدنان« في 
البوسطة عنوان لمعاناة كل األسرى

خانيونس/ االستقالل:
استش���هد مواطنان برصاص قوات االحتالل اإلس���رائيلي عصر 

أمس األحد شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد المتحدث باس���م وزارة الصحة أش���رف القدرة باستشهاد 

بهاء عبد الرحمن قديح 23 عاما، ومحمد خالد أبو ريدة 20 عاما.
وذكر ش���هود عيان أن قوات االحتالل احتجزت شابين وأطلقت 
النار عليهما في المنطقة الواقعة بين السلك الشائك والسياج 

الفاصل مع األراضي المحتلة شرقي خانيونس.

وأضافوا أن قوات االحتالل أطلقت النار تجاههما بكثافة، ومنعت 
لفترة من الزمن الطواقم الطبية من تقديم اإلسعاف لهما.

يش���ار إلى أن الطواقم الطبية تمكنت من نقل الشهيد وإصابة 
خطيرة إلى المستشفى األوروبي قبل أن يعلن عن ارتقاء المصاب 
متأث���را بجراح���ه الخطي���رة. وتتواصل على الش���ريط الحدودي 
فعاليات مس���يرة العودة، منذ الثالثين من آذار/مارس الماضي، 
حيث تهاجم قوات االحتالل المشاركين في هذه الفعاليات لدى 

اقترابهم من السياج الحدودي شرق القطاع .

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، إن الكنيست 
س���يصّوت اليوم بالقراءة األولى على مشروع 
قانون خصم مخصصات األس���رى وعائالت 
الس���لطة  عائ���دات ضرائب  الش���هداء من 

الفلسطينية.
أن يخص���م  عل���ى  المقت���رح  وين���ص 
وزي���ر المالية االس���رائيلي م���ن أموال 
الضرائب، المبالغ التي تحولها السلطة 
الفلسطينية إلى ذوي الشهداء واألسرى 

الفلسطينيين.
وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة 
الفلس���طينية تحول 7% م���ن ميزانيتها، 
التي تمول بجزئها األكبر من المس���اعدات 
األميركية واألوروبي���ة، لدفع رواتب وتمويل 
لألسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، 
خالل فترة س���جنهم وبعد إطالق سراحهم، 
الش���هداء  لعائ���الت  مخصص���ات  ودف���ع 

والجرحى.
وتق���در ه���ذه المدفوعات بنح���و 1.1 مليار 

شيقل )300 مليون دوالر(.
الجدير ذكره أن السلطة الفلسطينية أكدت 
أكثر من مرة أنها ستستمر بدفع مخصصات 
الش���هداء واألس���رى وال تخض���ع للضغوط 

والتحريض والقرصنة اإلسرائيلية.

شهيدان برصاص 
االحتالل شرقي خانيونس

من عائدات الضرائب

الكنيست يصوت  
اليوم على خصم 

مخصصات 
األسرى والشهداء 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال جيش االحتالل انه اعتقل س���يدة )47 عامًا( من بلدة 
العيزرية شرق القدس، على حاجز قلنديا بزعم العثور على 

سكين بحوزتها.
وادعى جيش االحتالل ان الس���يدة كان���ت تنوي تنفيذ 

عملية طعن.

االحتالل يعتقل سيدة على حاجز 
قلنديا بزعم حيازتها سكينًا
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وقال إن: "أولوية مسيرات العودة هي كسر الحصار 
عن غزة، والتأكيد على أن ش���عبنا لن يتخلى مطلقًا 
عن حقه في كل فلس���طين"، منّوهًا إلى أن "مسيرة 
العودة قد انطلقت ول���ن تتوقف، ويمكن أن تأخذ 

وسائل أو أشكااًل أخرى مستقباًل".
وش���ّدد النخالة على أن" المش���روع األساس���ي في 
المنطقة اليوم هو أن تس���يطر "إسرائيل" على كل 
فلسطين"، مشيرًا إلى أّن" االنقسام الفلسطيني بدأ 
منذ اتفاق أوس���لو"، معتبرًا أن االتفاق كان بمثابة 

"إعالن هزيمة المشروع الوطني الفلسطيني".
وقال:" ليس هناك انقس���ام فلسطيني، بل هناك 
خالف في المشاريع: هناك مشروع مقاومة، وهناك 

مشروع ضد المقاومة".
وحول اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني في 
رام الله، قال النخالة إن:" أصحاب مش���روع أوس���لو 

يجتمعون اليوم في رام الله تحت عنوان المجلس 
الوطني الفلس���طيني، وهم يريدون أن يفرضوا أن 

فلسطين هي إسرائيل".
وق���ال: "إن انعقاد المجلس الوطني الفلس���طيني 
هو إجراء داخلي ش���كلي احتفالي يتعلق بالسلطة 

الفلسطينية، وال قيمة عملية له".
وأضاف:" ل���م نلمس أي مخرج���ات ذات قيمة من 
اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني، ولن تكون 
قراراته لصالح الش���عب الفلسطيني ولن نعترف 

بمخرجاته".
وح���ول س���بل مواجهة ما يح���اك ض���د القضية 
الفلس���طينية، أكد على أن "الش���عب الفلسطيني 
ف���ي الداخل تقع عليه مس���ؤولية كبيرة في قيادة 
االنتفاضة، ومطل���وب من الضفة الغربية أن تفّعل 

هذه المسيرة في كل الوطن".

وأش���ار إلى أن "هناك اعتبارات كثيرة تمنع حراك 
الفلس���طينيين في الش���تات، ومن المحزن أننا لم 
نس���تطع أن نعقد مؤتمرًا وطنيًا نستطيع فيه أن 

نعبر عن رفضنا لما يجري في رام الله".
وحول األوضاع في غزة، قال إن: "غزة اآلن محاصرة من 
"إسرائيل" ومن النظام العربي والواليات المتحدة، 

وهي توضع أمام خيارين إما السالح أو الطعام".
وحول س���ؤال عن صفقة القرن التي تعّدها اإلدارة 
األمريكية، لف���ت إلى أن" الحديث عن صفقة القرن 

هو محاولة تخدير، لكي يتم قبول ما يطرح".
وقال: "الجرعة األقسى في مشروع صفقة القرن هو 
طرح القدس عاصمة إلسرائيل، والباقي تفاصيل"، 
مشّددًا على أّن الغرب والواليات المتحدة يتحركون 
على أساس أن ال تكون هناك دولة فلسطينية في 

األصل.

واعتبر النخالة أن" ذروة اإلهانة للشعب الفلسطيني 
هي أن يح���دد موعد نقل الس���فارة األمريكية إلى 
الق���دس في ي���وم النكب���ة؛ هذا تتوي���ج لهزيمة 

المشروع الوطني الفلسطيني ولكل العرب".
وحول إمكانية أن يش���ن العدو الصهيوني عدوانًا 
جديدًا ضد غزة، ش���ّدد نائب األمي���ن العام لحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين على أن الحديث عن 
عدوان جديد هدفه إشاعة اإلحباط في صفوف أبناء 

غزة.
وأكد قائاًل: "نحن ال نس���تجر الحرب، لكن المقاومة 

لديها ما تستطيع به دفع العدوان عن شعبنا".
وردًا على س���ؤال حول صّحة األمي���ن العام لحركة 
الجهاد، الدكتور رمضان ش���لح، ق���ال نائب األمين 
العام: "قريبًا س���يعود األمين العام لممارسة دوره 

وعمله بعد الجراحة التي خضع لها".

بيروت/ االستقالل:
د عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد  أكَّ
 انعقاد المجلس 

َّ
اإلسالمي د. محمد الهندي أن

الوطني الفلس����طيني بالطريقة التي تعلُنها 
السلطة يعكس االستس����الم لنهج التفريط 

وعدم االلتزام باالتفاقيات الفلسطينية.
وأشار الهندي إلى أن السلطة الفلسطينية ال 
تريد احترام االتفاقات السابقة ، مشيرا الى أنه 
تم االتفاق عل����ى انعقاد المجلس الوطني في 

الخارج.
وقال في لقاء مع الميادين: "ال نسعى إلى طرح 
بديل عن المجلس الوطني ونعتقد أن الشرعية 
الوحي����دة هي ش����رعية المقاومة، والش����عب 
الفلس����طيني الذي يخرج كل جمعة في غزة "، 
مؤكدًا على أن "من يظن انه يس����تطيع تجريد 

المقاومة من سالحها فهو واهم".
وأضاف "يج����ب االعتماد على قوتنا والمقاومة 
فق����ط في مواجه����ة االحتالل، وهن����اك أوراق 

ضغط ضد القضية الفلسطينية وورقة ضغطنا 
الوحيدة هي المقاومة وال يمكن التفريط بها".

وأوضح عض����و المكتب السياس����ي في حركة 
الجهاد اإلسالمي أن "أميركا وإسرائيل وبعض 
العرب يجّيشون لصنع عدو جديد في المنطقة 

لحرف األنظار عن فلسطين".
كم����ا أكد عل����ى أن أطرافًا إقليمي����ة إلى جانب 
أمي����ركا و"إس����رائيل" يتدخلون في مش����اريع 

التسوية ولفرض أجندة بشأن التسوية".
وكان رئيس  الس����لطة الفلس����طينية محمود 
عباس قال إنه: "ال سالم دون القدس العاصمة 
األبدية لدولة فلسطين، وأنه ال دولة في غزة وال 

دولة دونها".
وتابع في كلمته بافتتاح الدورة ال�23 للمجلس 
الوطني الفلس����طيني، مس����اء االثنين إنه »لو 
لم يعق����د هذا المجلس ل����كان الحلم الوطني 
الفلسطيني في خطر« داعيًا العرب والمسلمين 

إلى زيارة فلسطين.

لن نعترف بمخرجات »الوطني«

النخالة: نقل السفارة األمريكية
 في يوم النكبة إهانة لكل العرب

غزة/ اال�ستقالل:
اأك��د نائ��ب االأمني العام حلركة اجلهاد االإ�سالم��ي يف فل�سطني، زياد النخالة، اأن "م�سرية الع��ودة فتحت طريقًا جديدًا للن�سال 
الفل�سطيني، واأن من �ساأنها ت�سويب م�سار هذا الن�سال". كالم نائب االأمني العام جاء يف مقابلة تلفزيونية،  اجلمعة، مع ف�سائية 
القد�س، �سّدد خاللها على اأن "ال�سعب الفل�سطيني يقف اليوم �سدًا منيعًا يف وجه كل املوؤامرات التي ت�ستهدف القبول باأن ت�سبح 
فل�سطني هي "اإ�سرائيل" حتت �سغط �سيا�سات عربية واإ�سرائيلية واأمريكية". ونّبه النخالة اإىل اأنه »يجب اأال يتحول امل�سروع 

الوطني الفل�سطيني اإىل حديث عن املعاناة وال�سغوط«.

د. الهندي: المقاومة 
ورقة ضغطنا الوحيدة
 وال يمكن التفريط بها

غزة/ االستقالل:
أك���د عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
الش���يخ نافذ عزام، أن المقاومين الستة الذي استشهدوا 
كانوا يحاولون أن يؤمنوا لشعبنا الحياة ويصنعوا أنموذجًا 
جديدًا ليرى العالم أجمع إصرار شعبنا في الحياة ومواجهة 
المحتل "اإلس���رائيلي". وقال الشيخ عزام في كلمة له خالل 
تشييع جثامين الش���هداء في دير البلح ظهر أمس األحد: 
"مش���اعرنا اليوم يختلط فيها الغضب والفخر، غضٌب على 
الجرائم التي ال تتوقف ضد شعبنا العظيم، وفخٌر بإخواننا 
وأبنائنا الذين يعانقون الخطر والموت ويكتبون بأشالئهم 
ودمائهم صفحات مجيدة من تاريخ هذا الش���عب بل ومن 
تاريخ االمة كلها". وأضاف: "قبل أيام كنا نودع مجموعة من 
الشهداء في مدينة رفح -شهداء سرايا القدس في االعداد 
والتجهي���ز- واليوم نودع مجموعة أخرى من الش���هداء في 
دير البلح، فقد ُقدر لنا أن نواجه المحتل في أشرف المواقع 

واالمكنة وفي أقدس ساحة من ساحات الرابط والمقاومة".
وشدد الشيخ عزام، أن مسيرة الجهاد والمقاومة والشهداء 
ل���ن تتوقف ألنها مس���تمرة النطالقها من ايمان ش���عبنا 
العميق باالنتصار على المحتل "اإلسرائيلي" والنتمائه إلى 

االمة اإلسالمية ذات القيم النبيلة.
وأش���ار إلى أن "شعبنا الفلس���طيني قدم على مدار التاريخ 
أعظم النماذج لحي���اة كريمة وأخالقية نظيفة ومتوازنة أما 

أعداؤنا فلم يقدموا للبش���رية إال االنح���راف واألخطاء فهم 
قتلة األنبياء ودمروا الحياة بكافة أشكالها«.

ولفت إلى أن أعمار الش���هداء تدلل على إصرار ش���عبنا في 
مس���يرة الجهاد والمقاومة حتى تحقيق االنتصار فجميع 
الش���هداء سواء الذين استش���هدوا في رفح وشهداء دير 
البلح الي���وم وكافة ش���هداء العودة وكس���ر الحصار تبلغ 
أعمارهم أقل من 30 عامًا وهذا يدلل على أن ش���عبنا يقدم 

أعظم صورة ملحمية رافضًا كل الحسابات.
وفيما يتعلق بما ُتس���مى "صفقة القرن" تس���اءل الشيخ 
عزام، كيف يمكن لهذه "الصفقة" التي تقف خلفها أقوى 
قوة في العالم وهي أميركا، أن تمر أمام شعبنا الذي يقدم 
أفض���ل النماذج في الدفاع عن وطنه وأرضه ليس���طر صور 
مذهلة في التاريخ بدمائه���م؟ مؤكدًا أن هذه الصفقة لن 
تمر. ولفت إلى أن مس���يرة العودة الكبرى على حدود قطاع 

غزة تقربنا أكثر إلى العودة إلى أراضينا المحتلة.
وأشار الش���يخ عزام إلى أن شعبنا اليوم في ظل المؤامرات 
ض���د قضيتنا يحتاج من التضامن والتكاتف والتماس���ك 
وكل ما يجري من حولنا باس���تهداف المجاهدين يقدم لنا 
الرس���ائل والدروس بأن عدونا ال يريد خيرًا لمن يطلق عليه 
الرصاص أو يعتقد بأن المفاوضات ستحقق له النصر، فكل 
حر يتمسك بالثوابت ويدافع عن مقدساتنا اإلسالمية هو 

مستهدف من عدونا.

الشيخ عزام: الشهداء 
يكتبون بدمهم صفحات 
مجيدة من تاريخ شعبنا
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أعلن أنا المواطن/ ا خالد صالح محمد درويش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803485655( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن زياد محمد محمد ابو عودة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)959887969( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ مفيد احمد محمد بشير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930038948( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / س���هام نعيم عب���د الرحمن عبد 
اله���ادي عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )901595660( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

ومساء الس����بت الماضي، ارتقى 6 شهداء 
من كتائب القس����ام، في منطقة الزوايدة، 
خالل متابعتهم عملية أمنية معّقدة أعدها 

االحتالل، بحسب بيان للكتائب.
وقال البيان، الذي وصل "االستقالل" نسخٌة 
عنه: "إن عناصر القسام الستة الذين ارتقوا 
في التفجير أفشلوا أكبر منظومة تجسس 
فنّية زرعها االحتالل ف����ي قطاع غزة خالل 
العقد األخير ل�لنيل من شعبنا الفلسطيني 

ومقاومته".
وأض����اف: "نجح ش����هداؤنا ف����ي الوصول 
إلى تل����ك المنظوم����ة الخطي����رة، وتمكنوا 
من حماية ش����عبنا ومقاومت����ه من مخاطر 
غايٍة في الصعوبة، وأفش����لوا هذا المخطط 
االستخباري التجّسس����ي الكبير الذي كان 

يعول عليه االحتالل وأجهزة مخابراته".
وأكدت "القّس����ام" أن "هناك جوانب مهمة 
في ه����ذا الح����دث الكبير "، مش����ددة على 
أنها "ستكشفها أمام شعبنا الفلسطيني 
وس����تضعه ف����ي تفاصيلها خ����الل مرحلة 

الحقة".
وفيما حّملت االحتالل المسؤولية المباشرة 
عن هذه الجريمة وعن جرائم أخرى سابقة، 
توع����دت بأنه "س����يدفع الثم����ن غالًيا، وأن 
تس����ديد فاتورة الحساب قادٌم ال محالة وأن 

النتائج ستكون مؤلمًة".

وأوضحت أن الشهداء هم: "القائد الميداني 
محمود األستاذ، والقائد الميداني وسام أبو 
محروق، والقائد الميداني طاهر ش����اهين، 
والقائد الميداني موسى سلمان، والمجاهد 
محم����ود الطواش����ي، والمجاه����د محم����ود 

القيشاوي".
وفي وقت الحق، ش����يع اآلالف من جماهير 
شعبنا ظهر أمس جثامين الشهداء الستة، 
إذ انطلق موكب تش����ييع من مس����جد "ابن 
تيمية" بمدين����ة دير البلح وس����ط القطاع 
لخمس����ة من الش����هداء، فيما ُشّيع جثمان 
الشهيد "القيشاوي" من مسجد فلسطين 

وسط مدينة غزة.
وخالل مراسم تشييع الشهداء ب�"دير البلح"، 
كش����ف رئيس المكتب السياسي لحركة 
"حماس" إسماعيل هنية أن حركته أحبطت 
مئ����ات العملي����ات األمنية واالس����تخبارية 

لالحتالل بقطاع غزة.
وقال: "نح����ن في معركة العق����ول نتفوق 
رغ����م ما يملكه هذا االحتالل، وإن ش����هداء 
القسام الستة حفظوا مئات األرواح والعمق 
األمني لغزة، من خالل إحباط عمليات أمنية 

استخباراتية يقوم بها العدو".
وتابع: "إّننا اليوم نحتضن مع أبناء ش����عبنا 
مس����يرة العودة، ونضخ في شرايينها كل 
الدماء، ونسير في ذات الوقت في المعركة 

األمنية واالس����تخباراتية والعس����كرية مع 
االحت����الل؛ ألنن����ا تّواقون لصناع����ة النصر 
والتحرير والعودة وكسر الحصار عن قطاع 

غزة".
وأشاد رئيس المكتب السياسي ل�"حماس" 
بدور أجهزة األمن في القطاع، فهي "تنتمي 
ألصالة هذا الش����عب وتاريخ هذه األمة، وال 
تعرف التعاون األمني وال تحمل خنجًرا في 

ظهرنا".

�صراع الأدمغة
الكات����ب والمحل����ل السياس����ي د. حس����ام 
الدجني، اعتبر أن الحدث الذي جرى وس����ط 
قطاع غزة، وأسفر عن ارتقاء )6( من مجاهدي 
"القسام"، يعكس صراع األدمغة والعقول، 
بي����ن المقاوم����ة الفلس����طينية واالحتالل، 

خصوًصا أجهزته األمنية. 
وقال الدجني ل�"االستقالل": "إن هذا الصراع 
ممتد، وغير مقتصر على زمان ومكان معين"، 
مرجًحا أن إنجاًزا كبيًرا اس����تطاعت المقاومة 
تحقيقه في حدث "الزوايدة" األخير، وهذا ما 
يشير إليه بيان "القسام" المتعلق بالحدث.

وأض����اف: "من الواض����ح أن المقاومة ُترتب 
لإلعالن عن هذا اإلنجاز في الوقت القريب".

وأّكد على أن ما جرى ف����ي "الزوايدة" يجدد 
التأكي����د على أن المقاومة تجّهز نفس����ها 

جيًدا للمرحلة المقبلة، وتحسًبا ألي حماقة 
يرتكبها االحتالل اإلس����رائيلي ضد قطاع 

غزة.
وتابع: "الحدث يثب����ت أن المقاومة حاضرة، 
وتمتلك قوة استخبارات ومعلومات ورصد، 
وكل ذل����ك يأتي ف����ي ص����راع األدمغة مع 

إسرائيل".
ولفت إل����ى أن االحتالل لم ينفك عن اّتخاذ 
الوسائل واألس����اليب والُمتعددة للنيل من 
والتكنولوجية،  العلمية  المقاومة وعقولها 
مشيًرا إلى اغتيال االحتالل الطيار التونسي 
المهن����دس محم����د ال����زواري ع����ام 2016، 
واألكاديمي الفلسطيني فادي البطش في 
ماليزيا قبل أسابيع عدة، وغيرهما من علماء 
الذرة والجغرافيا في مختلف الدول العربية 

واإلسالمية.
وفيم����ا إذا كان االحتالل يح����اول من خالل 
الح����دث األمن����ي األخي����ر ب�"الزواي����دة" وما 
س����بقه "جّر" المقاومة في القطاع إلى حرب 
جديدة، قال الكاتب والمحلل السياسي: "إن 
المقاومة تقرأ المعطيات المختلفة بشكل 
جّيد، ولديها القدرة على تقدير كيف ومتى 

سيكون الرد على تصعيد االحتالل".
واس����تدرك: "رغم التركيز عل����ى تظاهرات 
العودة السلمية على طول الحدود الشرقية 
لقط����اع غ����زة؛ إاّل أن ذل����ك ال يمن����ع أن ترد 

المقاومة بشكل محدود على هذه العملية، 
ولكن من ُيحدد متى وكيف س����يكون ذلك 

هي المقاومة، وليس أحد سواها".

اإجناز كبري
األمني����ة  الش����ؤون  ف����ي  الخبي����ر  أم����ا 
رأى  المغاري،  واالس����تراتيجية د. هش����ام 
أنه ورغم الخس����ائر البش����رية التي ُمنيت 
بها المقاومة في ح����ادث "الزوايدة"؛ لكنها 
اس����تطاعت أن تحق����ق إنجاًزا كبي����ًرا على 
االحتالل، بعد عملية أمنية معقدة، كشفت 
خاللها عن "جهاز تنص����ت ُمفّخخ، ُيغطي 
مساحات كبيرة لصالح استخبارات االحتالل 

في المنطقة"، وفق تقديره.
وأضاف المغاري ل�"االستقالل": "عند النظر 
إل����ى ما جرى فإن الوص����ول إلى هذا الجهاز 
والقدرة على إلغاء أثره ُيعد مكس����ًبا كبيًرا 
للمقاومة في إطار حرب األدمغة والمواجهة 
غير المباش����رة مع االحتالل، وأفشل خططه 
للوصول إلى أسرار المقاومة،  رغم التضحية 

البشرية التي ترتبت".
ولف����ت إل����ى أن آلي����ات الوص����ول إلى هذا 
الجهاز)لم تحددها القسام بعد( يدّلل على 
أن المقاومة أصبحت تمتلك القدرة للوصول 
إل����ى أي خطر ق����د ُيلحق بها، وبالش����عب 

الفلسطيني عامًة.

  آخرها حادثة »الزوايدة« ..
 صراع األدمغة.. معركة صامتة 

بيــن المقاومــة و »إسرائيــل«
غزة/ قا�صم الأغا:

مل تقت�صر معارك النت�صارات التي تخو�صها 
املقاومة الفل�صطينية �صد الحتالل الإ�صرائيلي 

على ميدان الأر�ض فح�صب، بل انتقلت اإىل ميادين 
اأخرى، اأهمها امليدان »التقنّي وال�صتخباري«، 

الذي ُت�صكل »الأدمغة« ركيزة اأ�صا�صية فيه. 
وا�صتطاعت املقاومة يف ميدان »الأدمغة« اأن 

حتدث اخرتاًقا يف طبيعة التكتيكات والتح�صريات 
التي تراكم من خاللها الإجنازات يف اأي مواجهة 

مقبلة مع الحتالل �صواء كانت مبا�صرة اأو غري 
مبا�صرة. اآخر اإجنازات املقاومة املعلنة يف هذا 
امليدان، ما ك�صفت عنه كتائب الق�صام، اجلناح 
الع�صكري حلركة »حما�ض«، اأم�ض الأّول، اأنها 

اأف�صلت »خمطًطا جت�ص�صًيا لالحتالل هو الأكرب يف 
قطاع غزة«، خالل حدث »الزوايدة«، و�صط قطاع 

غزة، الذي ارتقى فيه عدد من �صهدائها.

رام الله/ االستقالل:
أظهر تقرير رسمي فلس���طيني، أن االحتالل 
بح���ق  اعت���داء   128 نف���ذوا  ومس���توطنيه 
والق���دس  الغربي���ة  بالضف���ة  المقدس���ات 
المحتلتين، خالل شهر نيسان/أبريل الماضي.

وبينت وزارة األوقاف الفلس���طينية في بيان، 
امس األحد، أن المس���جد األقصى شهد خالل 
الش���هر الماضي، زيادة في اعداد مقتحميه 
من المس���توطنين، حيث بلغ���ت االقتحامات 
واالنتهاكات والتدنيس واالبعاد 33 انتهاكًا 

واعتداء.
الفلس���طينية،  "األوق���اف"  تقرير  وكش���ف 
مواصلة طواقم تابعة لمؤسس���ات االحتالل، 
بحفري���ات تهويدية في مقبرة "اليوس���فية" 
المالصق���ة لس���ور الق���دس التاريخ���ي من 

جهة "باب األس���باط"، واقدامه���ا كذلك على 
انته���اك مقبرة "باب الرحمة"، وتس���ييج جزء 
منها ومحاولة اقتطاع مس���احة لصالح البناء 

التهويدي.
وفي مدينة خلي���ل )جنوب القدس المحتلة(، 
أش���ار التقرير إلى منع االحتالل، للمرة األولى، 
رفع أذان صالة الجمع���ة، كما عزز من تواجده 
في كل مداخل المسجد، اضافة الى منعه لرفع 
االذان طيلة الشهر )58 وقتًا(، وأغلقوا المسجد 
يومين متتالين بحجة األعياد، ووضعوا اعالما 
اس���رائيلية كبيرة عل���ى جدران���ه امعانا في 
تهوي���ده وتدنيس���ه، واعتلى مس���توطنون 

متطرفون سطحه واطلقوا مفرقعات.
وفي بي���ت لحم )جنوبًا( اقتحم مس���توطنون 
منطقة برك س���ليمان، وانتش���روا في البرك 

الثالث، تح���ت حماية جنود االحت���الل، وأدوا 
طقوسا تلمودية.

أما في سلفيت )شمااًل(، بّين التقرير، أن عشرات 
الجنود اقتحموا بلدة "كفل حارس" وأغلقوا عدة 
طرق ومداخ���ل فرعية، من أجل تأمين الحماية 
للمس���توطنين الذين اعت���ادوا على تدنيس 

المقامات اإلسالمية الموجودة فيها.
وفي نابلس )ش���مااًل(، أظهر التقرير استمرار 
ما اسماه ب� "المسلسل الدامي" بحق المساجد، 
مشيرًا إلى قيام المستوطنين باحراق مسجد 
"الش���يخ س���عادة"  في بلدة "عقرب���ا" وكتبوا 
ش���عارات تحريضية عنصري���ة، وخالل العام 
الجاري اخطر االحتالل بوقف العمل والبناء في 
مسجد جنوب الخليل ، كما هاجم  مستوطنون 

منطقة "اللتواني" وحاولوا إحراق مسجدها.

األوقاف: 128 اعتداء إسرائيليًا على 
المقدسات خالل نيسان الماضي
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وأظه���ر المع���رض الذي ج���اء تحت عن���وان "عيون 
الحقيقة في دائرة االستهداف" أن دور الصحفيين 
الفلسطينيين لم يقتصر على توثيق جرائم االحتالل 
بحق المتظاهرين السلميين، بل امتد أيضا إلى قيام 
هؤالء )الصحفيين( بمهام إنس���انية في إس���عاف 
الجرحى والمس���اعدة في نقله���م إلى النقاط الطبية 

وسيارات اإلسعاف.
وأقيم المعرض بالقرب من السياج الفاصل شرق غزة، 
حيث مس���رح الجريمة التي راح ضحيتها الصحفيان 
ياس���ر مرتجى وأحمد أبو حس���ين وأصيب العشرات 
اآلخرون منذ انطالق مس���يرات العودة الكبرى وكسر 

الحصار نهاية آذار/ مارس الماضي.

بني ال�شاهد والقاتل
رئيس التجمع اإلعالمي الفلس���طيني توفيق السيد 
سليم قال في كلمة له إن هذا المعرض يسلط الضوء 
على حجم الجريمة المنظمة التي تقترفها س���لطات 
الفلس���طينيين، موضحًا  االحتالل بحق الصحفيين 
أن المعرض يضم العش���رات من الصور، التي توثق 
االنته���اكات اإلس���رائيلية بحقهم، م���روًرا باإلصابة 

والمالحقة واالعتقال وصواًل إلى االستشهاد".
وأش���ار إل���ى أن المعرض ج���اء ليؤك���د أن الحقيقة 
ورجاالته���ا في فلس���طين في دائرة االس���تهداف، 
في إش���ارة  إلى مدى الرعب الذي يسكن "إسرائيل" 

ومنظومتها االمنية واإلعالمية وحتى السياسية، من 
جالء الصورة الفلسطينية وقوتها وهي ُتميط اللثام 

عن الوجه االكثر بشاعة وقبحا في هذا العالم.
"وما كل هذه الدماء التي نزفت وال زالت من فرس���ان 
الكلم���ة والص���ورة على م���دار كل ج���والت الصراع 
واالش���تباك التي يخوضها ش���عبنا مع االحتالل إال 
دليل على هذا الرعب الذي ُيترجم يوميا قتال واعتقاال 
واعتداًء ومالحق���ة". كما قال رئيس التجمع اإلعالمي 

الفلسطيني.
وأكد أن المع���رض يعتبر محاول���ة متواضعة إلعالء 
قيمة الص���ورة وهي تخت���زل حقيقة الص���راع بين 
الش���اهد والقاتل، بين من ينحاز لضوء الشمس ومن 

يختبئ خلف حقده المدجج بالسالح.
ولفت إلى أن جميع الصحفيين الذين استش���هدوا 
أو أصيب���وا في تغطية احداث مس���يرة العودة كانوا 
يرت���دون الس���ترة الواقية والخوذة وه���ذا يؤكد نية 
االحتالل بالقتل وإيقاع األذى المباش���ر بهم، وهو ما 
يضع المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية أمام 

اختبار حقيقي في تعاملها مع االحتالل.
وبحسب السيد سليم فإن الصحفي الفلسطيني هو 
المؤتمن على الكلمة وعلى ذاكرة األجيال وهو الجندي 
المجه���ول في المعركة المفتوحة مع االحتالل لذلك 
ال بد م���ن توفير كل مقومات النج���اح واالمان للقيام 

بواجبه.

وطالب الس���يد س���ليم، السلطة الفلس���طينية وبما 
تمتلكه من صفة تمثيلية في المحافل الدولية، بفتح 
ملف االنتهاكات بحق الصحفيين الفلس���طينيين 
وإعداد ملف���ات قانوني���ة للتوجه به���ا إلى محكمة 

الجنايات الدولية لمحاكمة ومقاضاة قادة االحتالل.

ال�شحفيون وتوثيق اجلرمية
واس���تقطب المعرض العش���رات م���ن الصحفيين 
والحقوقيين والشخصيات السياسية، كما ُسّيرت له 
العديد من الجوالت والزيارات التي وقفت على حقيقة 

ما يتعرض له الصحفيون من قبل قوات االحتالل.
خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في 
فلسطين، عّبر عن استنكاره الشديد لجرائم االحتالل 
بحق الصحفيين الذين باتوا مصدر قلق وإزعاج لدولة 
االحت���الل لما يقومون به م���ن دور واضح في توثيق 

االنتهاكات بحق شعبنا األعزل.
وتاب���ع حبيب وهو يتجول في أروقة المعرض مؤكدًا 
أن إصرار االحتالل على قتل شهود الحقيقة، لن يفلح 
في التغطي���ة على جرائمه، مش���يدا بالدور الوطني 
والنضالي واإلنساني الذي يؤديه الصحفيون لخدمة 

القضية الفلسطينية.

اإ�شادة ودعوة
من جهتها أش���ادت الصحفية غالية حمد، مراسلة 

قناة الجزيرة مباشر، وهي تتجّول في أروقة المعرض، 
بفك���رة المعرض وبمحتوياته التي س���ّلطت الضوء 
على مدى اإلجرام "اإلس���رائيلي" بح���ق الصحفيين 

الفلسطينيين.
وطالب���ت المنظم���ات الحقوقي���ة بالوق���وف عن���د 
مس���ؤولياتها في مالحقة االحتالل اإلسرائيلي، لما 
يقترفه من جرائم بحق الصحفيين خاصة وش���عبنا 

األعزل بشكل عام.
ودع���ت "حمد" إل���ى إقام���ة المزيد م���ن الفعاليات 
والمع���ارض الت���ي ُتظه���ر اعت���داءات وانتهاكات 

االحتالل بحق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية.

جرمية حرب
وبينما كان ُيمع���ن النظر في إحدى الصور "المؤثرة" 
المعلقة على جدران المعرض، أشار الحقوقي صالح 
عبد العاطي، إلى أن استهداف الصحفيين يرقى إلى 
"جريمة حرب"، كون هؤالء محميين بموجب القانون 

الدولي والقانون الدولي اإلنساني.
وأكد أن اس���تهداف االحتالل للصحفيين يأتي في 
س���ياق المحاوالت الرامية لحجب الحقيقة عن الرأي 
العالم���ي، لكن الصحفيين اس���تطاعوا نقل حقيقة 
الجرائم اإلس���رائيلية بالصوت والصورة، وهو ما أزعج 
االحتالل وكش���ف صورت���ه الحقيقية أم���ام العالم 

بأسره.

 نّظمه التجمع اإلعالمي بمخيم العودة

 معرض يوثق جرائم االحتالل 
بحق الصحفيين بـ »الصورة« »عيون الحقيقة«..

خا�ص/ اال�شتقالل:
هنا �شحفي م�شرج بدمه، وهناك 
�شحفي حممول على االأكتاف يف 

طريقه ليوارى الرثى بعد اأن نالت منه 
ر�شا�شات االحتالل، وهناك من هو 

ُمقّيد باالأغالل يف طريقه لالعتقال، 
وغري ذلك من امل�شاهد التي تختزل »يف 

�شورة« جرائم االحتالل االإ�شرائيلي بحق 
ال�شحفيني الفل�شطينيني وهم ميار�شون 

حقهم الطبيعي يف تغطية االأحداث 
والفعاليات على ال�شاحة الفل�شطينية. كان 

ذلك جزءًا من املعر�ص امل�شّور الذي اأقامه 
التجمع االإعالمي الفل�شطيني، بالتزامن 

مع اليوم العاملي حلرية ال�شحافة لت�شليط 
ال�شوء على جرائم االحتالل بحق ال�شحفيني 

الفل�شطينيني، واأّمه الع�شرات من ال�شحفيني 
واحلقوقيني وال�شخ�شيات ال�شيا�شية واملواطنني 

امل�شاركني يف فعاليات م�شريات العودة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / ا احمد رشيد محمد دلول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400161337( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عمر نايف حماد التعبان 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801597725( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / امال عبد الكريم حسن ابو ميري 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930030465( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / انتصار عصام احمد ابو حجر.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804608255( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حث عدد من الوزراء اإلسرائيليين بنيامين 
نتنياهو رئيس الحكوم���ة تبني توصيات 
اللجن���ة الخاص���ة التي عينته���ا الحكومة 
لدفع تشريع البؤر االستيطانية في الضفة 

الغربية .
وحسب صحيفة "يس���رائيل هيوم"، تضع 
التوصيات سلس���لة من الخطوات لتنظيم 
مكان���ة حوال���ي 7000 مبنى في عش���رات 
األحي���اء والب���ؤر واإلعالن عن مس���توطنات 

جديدة.
وكتب���ت وزيرة القضاء أييلت ش���كيد على 
حسابها في تويتر أنه "انتهى عصر اقتالع 
المس���توطنات في الضف���ة الغربية بدون 

سبب".
وقال���ت إنه: "ت���م بقيادة البي���ت اليهودي 
تشكيل الطاقم الذي وجد السبل القانونية 
لتش���ريع المس���توطنات ووقف عار إخالء 
المستوطنات من دون سبب حقيقي، تقرير 

زاندبرغ يوف���ر أدوات قانونية متوافقة مع 
القان���ون الدولي لتنظيم االس���تيطان في 

الضفة الغربية" حسب زعمها.
وق���ال الوزير زئي���ف الكين إن���ه: "على مر 
الس���نين، جادلت بأن الهجوم بالوس���ائل 
القانوني���ة على المس���توطنات في الضفة 
الغربية، والذي بدأ بتقرير تاليا ساسون، غير 
عادل، ويرجع إلى أس���باب سياسية وليس 

إلى تحليل عادل للوضع القانوني".
وأضاف: "التقرير الجديد يصادق مرة أخرى 
عل���ى هذا الموقف، وعلينا التحرك بأس���رع 
م���ا يمكن لكي يكون األس���اس لنهج وزارة 
القضاء في تنظيم االستيطان اإلسرائيلي 

في الضفة الغربية".
وق���ال الوزير أوفي���ر أكوني���س إن "وجهة 
نظ���ر اللجنة تع���ّد تعزيزا إضافي���ا وهاما 
لتقرير القاضي إدموند ليفي حول تشريع 
المس���توطنات والب���ؤر االس���تيطانية في 
الضفة الغربية، وعلى الحكومة تبني تقرير 

ليفي وليس تذويبه".
ووفقا له "موقفي واضح في هذا الموضوع: 
فأنا في كل األح���وال ال أعترف بوجود خط 
أخضر. أرض إس���رائيل بأكمله���ا لنا – ومن 

واجبنا وحقنا البناء فيها".
كما دعا الوزي���ر أوري أريئيل، رئيس الوزراء 
إلى اعتم���اد تقرير اللجنة التي ترأس���تها 
قاضي���ة المحكمة المركزي���ة، حايا زاندبرغ 
و"وضع حد للتدمير والخراب غير الضروريين 
والمؤلمي���ن للبي���وت والمس���توطنات في 
الضفة الغربية التي أقيمت بتشجيع ودعم 
الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة" كما قال.

وق���ال إن���ه "تم تش���كيل لجن���ة التنظيم 
م���ن أج���ل إيجاد ح���ل آلالف المن���ازل في 
المس���توطنات التي تواجه الخطر بس���بب 
االلتماسات من الجهات اليسارية المتطرفة 
والسلطة الفلسطينية، التي تستغل النظام 
القضائي إللحاق الضرر وتخريب االستيطان 

اليهودي في الضفة الغربية".

حكومة نتنياهو تحث  الخطا لـ »تشريع االستيطان«
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 ويب���دو أن القضية الفلس���طينية لم تع���د في مقدمة 
اهتمام الش���عوب العربية التي كان���ت تعتبر االحتالل 
ع���دوا في الوقت الس���ابق، إذ ظهر ذل���ك جليا من خالل 
التحول في لغة التخاطب السياسي  الودودة مع االحتالل  

االسرائيلي.
التطبيع العربي الرياضي مع دولة االحتالل اإلس���رائيلي  
رحب به قادة االحتالل، إذ قال أوفير" جندلمان "، المتحدث 
باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو" ، عبر 
حسابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي "تويتر": 
"أهاًل وسهاًل بفريقي اإلمارات والبحرين اللذين يشاركان 
في سباق طواف إيطاليا، الذي تستضيفه إسرائيل ألول 

مرة والذي سينطلق اليوم من القدس".

لي�س م�ستغربًا
المختص بالش���أن االس���رائيلي د.  جمال عم���رو أكد أن 
تطبيع بعض األنظمة العربية مع االحتالل اإلس���رائيلي 
ليس مستغربًا على اإلطالق، و لم يكن حادثة جديدة على 
بعض الدول التي تعمل على تطوير عالقاتها معه على 

مدار سنوات ماضية. 
وقال عمرو ل�"االس���تقالل": "التطبي���ع الحاصل من قبل 
األنظمة العربي���ة مع االحتالل اإلس���رائيلي، ليس وليد 
اللحظة إنما مستمر منذ سنوات، وتم التمهيد له طويال 

إلى حين ظهر على حقيقته بالعلن".

و أض���اف: " أن تب���ادل الزي���ارات العربي���ة م���ع الكيان 
اإلس���رائيلي كان في وقت سابق يتم بالخفاء، بعيدا عن 
أعين االعالم، أما اليوم أصبح يتم جهارا، دون خجل من أي 
دولة عربية تنادي بالتطبيع، تجاه الشعب الفلسطيني 

وقضيته العادلة ". 
وأش���ار إلى مشاركة الس���لطة الفلسطينية والعديد من 
القادة الفلسطينيين، بالتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، 
من خالل التنازل عما نس���بته 82% من مدينة القدس 
وأكث���ر من نصف أراضي الضفة الغربية طواعية، كذلك 
االلتزام ببنود اتفاقية " أوس���لو" إل���ى اآلن، الفتا إلى أن 
تعامل السلطة مع االحتالل اإلسرائيلي بأنه كيان صديق 

غير عدو، فتح مجال التطبيع أمام األنظمة العربية. 
وتوقع أن تمر القضية الفلسطينية بسنوات عجاف أسوأ 
مما تمر به خالل المرحلة الحالية، في ظل تغير سياسات 
األنظم���ة الحاكمة في ال���دول العربية تج���اه االحتالل 
اإلسرائيلي وتجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أنه 
ال رهان على األنظمة العربية في محاولة انعاش القضية 
الفلس���طينية وإنقاذها من االنهي���ار، في ظل هرولتها 
ومساعيها الحثيثة للتطبيع، إنما الرهان على الشعوب 

العربية. 

مل يجِد نفعًا
بدوره���ا، أدانت المنس���قة اإلعالمية لحرك���ة مقاطعة " 

إسرائيل" وسحب االس���تثمارات منها، ريتا أبو غوش، 
التطبيع العربي المس���تمر مع الكيان الصهيوني، في 
ظل ما يتعرض له الش���عب الفلسطيني من انتهاكات 
جسيمة وقتل عمد واستهداف مباشر، خاصة في قطاع 
غزة، مش���ددة على أن مش���اركة فرق من دول عربية في 

سباق يرعاه االحتالل اإلسرائيلي، لم يكن مفاجئًا.
 وأوضحت أبو غوش ل�"االس���تقالل" أن حركة المقاطعة 
توجهت أكثر من مرة إلى القائمين على السباق إللغائه، 
باعتباره يضفى شرعية على دولة استعمارية تتعامل 
مع الشعب الفلس���طيني بلغة السالح، كما عملت على 
اط���الق حملة بش���عار " اس���حبوا دراجاتك���م"، بهدف 
الضغط على الدول المش���اركة في السباق لالنسحاب 

منه، ولكن لم يجد نفعا. 
وبينت أن���ه بالرغم م���ن الضغط الش���عبي خاصة من 
دولة البحرين واالمارات، ضد مش���اركة فرق رياضية من 
دولهم، بالتزامن مع ما يحدث من قتل واستهداف عمد 
للمتظاهرين، في مسيرات العودة بقطاع غزة، إال أن ذلك 
لم يدفع الفرق والمسئولين عنها للتراجع عن المشاركة.

وأشارت إلى أن التطبيع مستمر في أشكال عدة، إذ 
تستعد دولة البحرين إلى افتتاح متحف إسرائيلي 
خالل األي����ام القادمة بمقبرة مأم����ن الله في مدينة 
القدس، كما تس����تعد ُعمان إلى اس����تقبال سيارة 
إس����رائيلية س����تمر من " تل أبيب" إل����ى أراضيها، 

وغيرها العديد من األشكال.
وأك���دت أن الحركة ماضية في الضغط على ش���ركات 
دولية؛ لس���حب اس���تثماراتها م���ن دول���ة االحتالل، 
وفضح األنش���طة والمبادرات العربية المطبعة، وغيرها 
من األنش���طة بالتزامن مع تبنى منظمة العفو الدولية 
نداء أطلقت���ه الحركة في 2011 يقضى بحظر االحتالل 
اإلس���رائيلي عسكريا، من خالل وقف صفقات األسلحة 

مع عدة دول.

�سجب وا�ستنكار
من جانبها، استنكرت األوساط الرياضية الفلسطينية 
مرور ما يس���مى ب�"طواف إيطاليا" للدراجات الهوائية 
باألراضي الفلس���طينية المحتلة، معتبرًة إياه مخالفة 
ضربت بعرض الحائط حقوق الشعب الفلسطيني التي 
س���لبها االحتالل اإلس���رائيلي منذ عام 1948، واصفة 
مشاركة بعض الدول العربية فيه ب�"وصمة عار" لكل من 

يقف خلفها أو شارك فيه.
وأكدت اللجنة األولمبية الفلس���طينية في بيان لها، أن 
اس���تضافة الطواف في )إسرائيل( سابقة تنطوي على 
درجة عالية من الخط���ورة تصل حد "الخيانة العظمى" 
لنضاالت الش���عب الفلس���طيني وتضحيات���ه، داعية 
اللجان الوطنية العربية في اإلمارات والبحرين، لسحب 

ممثليهما في الطواف.

التطبيع مع »إسرائيل« .. سم يقتل الفلسطينيين!

غزة / �سماح املبحوح:
مرة تلو الآخرى توؤكد بع�س الأنظمة العربية 

على ولئها لدولة الحتالل الإ�سرائيلي، 
وتبذل جهودا كبرية من اأجل تعزيز العالقات 

معها، على ح�ساب الق�سية الفل�سطينية وحقوق 
ال�سعب الفل�سطيني الذي يكتوى بنريان احتاللها 

لأرا�سيه وانتهاكاته امل�ستمرة، اإذ مل يقت�سر 
التطبيع على املجال ال�سيا�سي، بل �سهد تطورا 

�سريعا ليتعداه اإىل التطبيع الريا�سي.  ويف 
حلقة جديدة من م�سل�سل التطبيع الريا�سي 

العربي، ت�سارك المارات والبحرين يف �سباق 
» طواف اإيطاليا 2018« للدراجات الهوائية، 

الذي يقام يف »اإ�سرائيل«، بني 4 27- مايو 
اجلاري، وميتد عرب 21 مرحلة بينها القد�س 

املحتلة واإيالت و«تل اأبيب«، رغم مطالبات 
جهات عدة، اأبرزها »حركة املقاطعة العاملية« 

)BDS( بعدم امل�ساركة، الأمر الذي لقى 
تنديدا عربيا واإ�سالمية لكونه يتزامن مع 

الذكرى الـ70  للنكبة الفل�سطينية. 

غزة/ االستقالل:
عقدت الرابطة االسالمية ورشة عمل لمناقشة خطتها 
الصيفية المزمع تنفيذها بع���د انتهاء االمتحانات 
النهائي���ة للفصل الدراس���ي الحالي وذلك وس���ط 
خيام العودة ش���رق مدينة غزة، بحضور القيادي في 
حركة الجهاد اإلسالمي  الدكتور يوسف الحساينة، 
والقيادي محمد الحرازين، والقيادي في حركة حماس 
اسماعيل رضوان ,و مسؤول الرابطة منذر عزام وعدد 

من الكادر اإلداري للرابطة في مختلف المحافظات.
وأكد الحساينة في كلمته أن مسيرة العودة تجسد 
روح الث���ورة التي تس���رى في عروق الش���باب ال روح 
االنهزام التي أنتجتها "أوس���لو" الفت���ا الى أن هذه  
المس���يرات تعتبر محطة من محطات جهاد ونضال 
ومقاومة الشعب الفلسطيني مع االحتالل على مدار 

قرن من الزمان. 
وأوضح أن كافة فعاليات مس���يرة العودة التي يقودها الش���باب الثائر 
ويش���ارك فيها جميع المكونات الش���عبية الفلس���طينية، دليل على 
إبداعاتها ونجاحها لكونها محطة هامة في مسيرة النضال الفلسطيني 
بعد أن أصبحت تس���تلهم التجرب���ة والروح م���ن االنتفاضات والهبات 
الس���ابقة، والتي كان وقودها عزم وإرادة الشباب الغيورين على وطنهم 

والمتمسكين بحقوقهم. 

وثمن الحس���اينة كافة الجهود إلنجاح مس���يرة العودة التي كانت أهم 
نتائجها تفاعل ومشاركة جميع المكونات الشعبية الفلسطينية.

ومن جهته، رح���ب القيادي الحرازي���ن بكافة الكادر الش���بابي للرابطة 
وبجهودهم في انجاح جمعة الشباب الثائر، ودورهم في ابراز قضيتهم 
للعالم والدفاع عن حقوقهم بكافة الطرق, داعيا كافة الش���باب العتبار 

وجودهم في مخيمات العودة بمثابة جهاد ورباط في سبيل الله .
وشدد الحرازين على الدور الكبير الذي يجب أن يبذل في تقديم المزيد 

من العطاء لعائالت الش���هداء والجرح���ى، والوقوف 
بجوارهم, منوها أن دور الش���باب سيكون له أهمية 
كبيرة في المرحلة القادمة كونهم هم قيادات شابة 

ستحرر فلسطين والقدس وتجعل العودة قريبة.
وبدوره ش���كر رض���وان الرابط���ة االس���المية وحركة 
الجهاد االس���المي على تواجدهم���ا الكبير والفعال 
داخل مخيمات الع���ودة وعلى الجه���د المبذول في 
كافة الم���دارس والجامعات وفي كافة المجاالت وفي 
كل األوق���ات، مطالبا الجميع  بالمزيد من االنش���طة 

والفعاليات من أجل انجاح مسيرة العودة الكبرى.
ورحب ع���زام بكافة الحض���ور وكافة ك���وادر الرابطة 
االس���المية الذين ش���اركوا في ورش���ة العمل التي 
تخلله���ا النقاش واختيار أس���م لمهرجانات التفوق 
للعام الدراس���ي 2018/2017, الفتا إل���ى أن الرابطة 
وضعت خطة إلطالق العديد من االنشطة والفعاليات 
في االجازة الصيفية من أجل التواصل مع كافة الطلبة وتكريمهم على 

نجاحهم .
ودعا عزام كافة كوادر الرابطة إلى المزيد من التواصل مع الطلبة في هذه 
الفترة ومعرفة المش���اكل التي يواجهونه���ا خصوصا ونحن في مرحلة 
تقديم االختبارات النهائية، وكذلك معرفة االحتياجات الالزمة من أجل 

تقديمها في االجازة الصيفية وذلك عبر االنشطة والفعاليات.

ناقشت خاللها خطتها الصيفية

الرابطة اإلسالمية تعقد ورشة عمل بمخيمات العودة شرق غزة
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة بني سهيال الشرعية

تقدم لمحكمة بني سهيال مضبطة موقعة من مختار أهالي بني سهيال 
مؤرخة في 2018/5/2م  تتضمن أن العبد عطية محمد ابو شباب  توفي 
إلى رحمته تعالى  بتاريخ 1956م  وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في 
زوجته االولى هنية ابو لحية المشهورة ابو شاب وفي اوالده منها وهم 
فايز وفايق وزايد وعيدة وحسنة    فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى 
م���ن ذكر   وليس له وصية واجبة أو اختيارية وليس له أوالد كبار توفوا 
حال حياته وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه مراجعة محكمة 
بني سهيال  الشرعي خالل عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن  وحرر 

في 15 شعبان   /1439ه الموافق 2018/5/3م .

قا�سي حمكمة بني �سهيال ال�سرعية

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

ديوان  الق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية 

إعالن وراثة صادر عن 
محكمة خانيونس الشرعية

لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة شراب 
وأهال���ي خانيونس  المؤرخة بتاري���خ 2018/5/6م  تبين ان عليا محمد 
خضير أبو غالي شراب   من خانيونس  قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى 
في خانيونس س���نة 1973م    وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في 
اوالدها المتولدين لها من زوجها طاهر ايوب شراب المتوفى قبلها وهم 
/ ايوب وفرحان وصبحية ومنيرة وحميدة ثم بتاريخ 1992/6/6م وتوفي 
فرحان المذكور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في اش���قائة ايوب 
وصبحية ومنيرة وحميدة  فمن له ح���ق االعتراض على هذه المضبطه 
مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية خالل س���بعة أيام من تاريخ هذا 

اإلعالن وحرر في 2018/5/6م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

ف���ي حي���ن تواص���ل ق���وات االحتالل 
وانتهاكاتها  اعتداءاتها  اإلس���رائيلي 
ضد الطواق���م الطبي���ة، ضاربة بعرض 
الحائ���ط المواثيق والقواني���ن الدولية 
الت���ي تكف���ل حمايتهم في الس���لم 
والح���رب، حي���ث كان آخره���ا الجمعة 
الماضية، اذ اطلق الجن���ود قنابل الغاز 
الُمسيل للدموع والرصاص الحي بشكل 
مباش���ر تجاههم، مما أسفر عن إصابة 

عدد منهم.  

اإدانة وا�ستنكار
واس���تنكرت وزارة الصحة ف���ي بيانها 
اس���تهداف ق���وات االحت���الل النقاط 
الطبية وطواقم اإلسعاف شرق القطاع، 
مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري 
لحماي���ة الطواق���م الطبي���ة الميدانية 

العاملة في قطاع غزة.
وقال���ت وزارة الصحة الفلس���طينية إن 
على  اإلس���رائيلية  االعتداءات  حصيلة 
الذين  الفلس���طينيين  المتظاهري���ن 
ش���اركوا ف���ي الجمعة السادس���ة من 
مس���يرات العودة، بلغ���ت 1143 مصابا 

بالرصاص الحي وقنابل الغاز.
وفي إحصائي���ة الوزارة ح���ول إصابات 

وحصيلة جمعة "عمال فلس���طين"، فقد 
بّينت أّن 3 مس���عفين أصيب���وا باالختناق ، 
فيما أصيب 5 صحفيين، كما تضررت سيارتا 
إسعاف بش���كٍل جزئي، عدا عن استهداف 
الخيام والنقاط الطبية، كما أصيب مس���عف 
في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني اثناء 

قيامه بتقديم خدمات طبية طارئة السبت.
وبدوره���ا، طالبت اللجنة القانونية لمس���يرة 
الع���ودة، في بيانها ي���وم الجمعة، المجتمع 
الدول���ي، وهيئة األمم المتحدة وأجس���امها 
ومجلس حقوق االنسان والمقررين الخاصين 
واألطراف الس���امية المتعاقدة على اتفاقية 
األخالقية  بمس���ؤولياتهم  بالقي���ام  جنيف 

الفلسطينيين  المدنيين  والقانونية لحماية 
والمتظاهرين في الحراك الش���عبي )مسيرة 
العودة(، والعمل على توفير الحماية لألطقم 
الطبي���ة والصحفيي���ن والنس���اء واألطف���ال 
وتطالبه���م  اإلعاق���ة،  ذوي  واألش���خاص 
بالعمل على منع االحتالل من اس���تهدافهم 

ومحاسبته عن جرائمه.

ا�ستهداف متعمد 
ومن جانبه، أكد أحمد الراعي مس���ؤول وحدة 
االسعاف بجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية 
العاملة عند دوار ملكة شرق غزة، أن االحتالل 
اإلسرائيلي يتعمد استهداف النقاط الطبية 

والمستشفيات المدنية المنتشرة على طول 
الحدود الشرقية، حيث اختنق العشرات  من 
المس���عفين والممرضين جراء اطالق قنابل 
الغاز تجاههم بشكل مباشر، وأصيب أخرون 
بالرصاص الحي منذ انطالق مسيرات العودة 

الكبرى. 
وقال الراعي ل�"االس���تقالل":" اعتدنا على أن 
يقوم االحتالل باس���تهداف رجال اإلسعاف 
والطواقم الطبية بش���كل مباشر، لكن قيامه 
باس���تهداف النقاط الطبية والمستشفيات 
المدنية المقامة من أجل انقاذ المصابين قبل 
يومين، خارج ع���ن المألوف وينذر بخطر أكبر 

االيام القادمة". 

وأضاف الراعي أن االحتالل أطلق قنابل الغاز 
السام بشكل كثيف وكميات كبيرة، أصابت  
الُمتظاهرين والمسعفين بذات الوقت، حيث 
تسبب باختناق واغماء العشرات منهم، كما 
أصي���ب البعض بتش���نجات عصبية رافقها 
ضيق تنفس وس���عال حاد، األم���ر الذي أدى 
إلرب���اك عم���ل الطواق���م الطبي���ة وجعلهم 
غير قادري���ن على اجراء اإلس���عافات األولية 
للُمصابين، وتم نقلهم مباشرة للمستشفيات 
وإدخالهم ألقس���ام العناية لوضعهم تحت 

المراقبة .  
وأوضح أن استهداف الطواقم الطبية العاملة 
ف���ي الميادين الس���اخنة ومناط���ق التماس 

مع االحتالل، ُيعي���ق عملهم في تقديم 
الالزمة  للمصابي���ن  األولية  اإلس���عافات 
إلنق���اذ حياتهم ونقلهم ألق���رب نقطة 
طبيه أو مستشفى، مما ُيفاقم أوضاعهم 
الصحية وُيؤدي لوف���اة بعضهم، معتبرًا 
ذلك اعدام���ًا ممنهجًا ومنظمًا يمارس���ه 
جنود االحتالل ضد كل فلسطيني ُيدافع 

عن أرضه ويطالب بحقه. 
وش���دد الراعي على أن استهداف األطباء 
والنقاط الطبي���ة، لن ُيثنيهم عن تقديم 
خدماتهم الصحي���ة للُمتظاهرين الذين 
ٌيطالب���ون بحقوقهم المش���روعة و التي 
كفلتها لهم كاف���ة القوانين والمواثيق 
الدولي���ة، مهم���ا كلفهم األم���ر، لكونها 
مهنتهم التي اختاروها بمحض ارادتهم، 

وألنها مهنة إنسانيةّ  بحتة. 
وطالب مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق 
االنسان بالوقوف على مسؤولياتها تجاه 
الطواقم الطيبة ف���ي قطاع غزة، بالضغط 
عل���ى االحت���الل اإلس���رائيلي لاللت���زام 
بالمواثي���ق والقوانين التي تكفل حماية 

الطواقم الطبية في السلم والحرب.  

خدمة اإن�سانية
بدوره، يقول المس���عف محمد الهس���ي 
إن جميع الطواق���م الطبية على الحدود يتم 
استهدافها بشكل مباشر إما بالرصاص الحي 
أو قنابل الغاز الُمس���يل للدموع و أنواع أخرى 
مجهولة حتي اللحظة، خلفت أضرارًا صحية 

خطيرة على من يتعرض لها".  
واعتبر استهداف الطواقم الطبية والنقاط 
الطبية انتهاكًا واضح���ًا وصريحًا للقوانين 
الدولية اإلنسانية واتفاقية جنيف الرابعة 
التي تن���ص عل���ى حماية طواق���م العمل 
الصحي ف���ي كل مكان وزم���ان، بالرغم من 
التنسيق المسبق بين الهالل األحمر وجنود 
االحتالل بانتش���ال الجرحى والشهداء من 

أرض الميدان.  

يعيق حركاتهم 

استهداف الطواقم الطبية.. يفاقم جراح المصابين 
غزة/ دعاء احلطاب:

ترتدي��ه  ال��ذي  الأبي���س  ال��رداء  ي�سف��ع  مل 
الطواق��م الطبية املنت�سرين عل��ى طول احلدود 
ال�سرقي��ة لقطاع غزة، م��ن قنابل الغاز ور�سا�س 
جن��ود الحت��الل الإ�سرائيلي الت��ي ترت�سد لهم 
بكل حلظة كما املتظاهرين، موقعة يف �سفوفهم 

اجلرح��ى لتعطي��ل مهمته��م الإن�ساني��ة يف انقاذ 
حياة املُ�سابني وتقدمي الإ�سعافات الأولية لهم. 
ومن��ذ انط��الق فعلي��ات م�س��رة الع��ودة الكربى 
يف الثالث��ني م��ن مار�س املا�سي، اأخ��ذت الطواقم 
الطبية على عاقتها انقاذ حياة املُ�سابني وتقدمي 
الإ�سعافات الأولية لهم، فقد هرعوا بكل قوتهم 

لتلبي��ة ن��داء الواج��ب والوطن ُمتحدي��ن زخات 
الر�سا���س املتطايرة من بن��ادق جنود الحتالل 
الإ�سرائيل��ي املح�سن��ني خل��ف الت��الل الرملية، 
ليثبتوا للعامل اأجمع اأنهم اأ�سحاب ر�سالة �سامية 
واأنه��م م�سعف��ون لأرواح اأبناء الوط��ن ول يقلون 

عن غرهم بالت�سحية.  

رام الله/ االستقالل:
أكد األمين العام لحركة المبادرة الفلس���طينية مصطف���ى البرغوثي، ضرورة أن 
يكون األس���بوع القادم، والذي يتوافق مع الذكرى ال�70 للنكبة الفلس���طينية، 

أسبوع انتفاضة شعبية في المناطق الفلسطينية كافة.
وعّد البرغوثي في تصريحات صحفية، استغالل اإلدارة األمريكية لذكرى النكبة، 
لنقل سفارتها إلى القدس عمال مش���ينا ومرفوضا جملة وتفصيال. وأضاف أن 
إصرار اإلدارة األمريكية على نقل سفارتها للقدس، وعّدها عاصمة ل�"إسرائيل"، 
مش���اركة منها لالحتالل في جريمة ح���رب تتمثل في خ���رق القانون الدولي، 
وذلك بضمها أراضي محتلة بالقوة، مش���ددا على أنه من غير الممكن أن يقبل 

الفلسطينيون بأن تمر هذه المؤامرة دون مواجهة.
ودعا البرغوثي الس���لطة لضرورة التحرك دبلوماس���يا لوقف هذه المؤامرة، كما 
طالب الفلسطينيين بضرورة أن يكون ال�15 من أيار، يوم انتفاضة شعبية يخرج 

فيها شعبنا إلى المناطق كافة لمواجهة االحتالل.

البرغوثي يدعو 
الفلسطينيين 

النتفاضة شعبية
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وم����ن أبرز مخرج����ات المجلس ق����راره تفويض المجلس 
المركزي لمنظمة التحرير كاف����ة صالحياته بين دورتي 
انعق����اده، ووجوب تنفيذ ق����رار المجل����س المركزي في 
دورتيه األخيرتين بوقف التنسيق األمني بكافة أشكاله 

والتحرر من عالقة التبعية االقتصادية.
وقاطعت حركة الجهاد اإلسالمي وحركة حماس والجبهة 
الش����عبية لتحرير فلس����طين المجلس، بس����بب خروجه 
عم����ا تم االتفاق عليه خ����الل اجتماعات بيروت في يناير 
2017، إذ اتفقت الفصائل على تش����كيل مجلس وطني 
يضم الكل الفلسطيني وعقده في الخارج لضمان أوسع 

مشاركة بعيدًا عن حراب االحتالل.
وقال نائ����ب األمين العام لحركة الجهاد اإلس����المي في 
فلس����طين، زياد النخال����ة :"إن انعق����اد المجلس الوطني 
الفلس����طيني هو إجراء داخلي ش����كلي احتفالي يتعلق 

بالسلطة الفلسطينية، وال قيمة عملية له".
وأضاف النخالة ف����ي مقابلة تلفزيوني����ة،  الجمعة :" لم 
نلمس أي مخرجات ذات قيمة م����ن اجتماعات المجلس 
الوطني الفلس����طيني، ولن تكون قراراته لصالح الشعب 

الفلسطيني ولن نعترف بمخرجاته".
وكان����ت الجبه����ة الديمقراطية لتحرير فلس����طين التي 
ش����اركت في االجتماع كش����فت الجمع����ة الماضية، عن 
"إغفال" ما وصفت����ه ب�"التعديل الجوه����ري" على البيان 
الختامي للمجلس الوطني بشأن رفع اإلجراءات العقابية 

عن قطاع غزة.
وأك����دت "الجبهة الديمقراطي����ة"، في بيان توضيحي 
لها، أن "البيان الختامي للمجلس الوطني الفلسطيني 
تضمن نّصًا واضحًا وصريحًا بشأن إلغاء كافة اإلجراءات 
العقابية بحق أبناء ش����عبنا في قط����اع غزة، كما تبنى 
اقت����راح اعتماد خطة إنقاذ وطنية ش����املة لقطاع غزة، 
حس����ب ما ورد في اقتراح صالح زيدان، عضو المكتب 

السياسي للجبهة".
وأوضح����ت الديمقراطي����ة أن هذا التعدي����ل جاء بإجماع 
المجل����س الوطن����ي، وفي حض����ور عباس، كم����ا جاء بعد 
مالحظات واحتجاجات واس����عة في صف����وف المجلس، 
بس����بب خلّو البيان الختامي من هذه الفقرة التي وردت 

المطالبة به����ا أيضًا في مداخالت ع����دد كبير من أعضاء 
المجلس.

ما يثير االس����تغراب أيض����ًا، هو إحالة توصي����ات البيان 
الختام����ي للمجلس "الوطن����ي" إلى المجل����س المركزي 
لتنفيذه����ا، وعادًة ما يقوم المجل����س المركزي بإحالة أي 
ق����رارات إلى اللجن����ة التنفيذية لمنظم����ة التحرير التي 
يترأس����ها عباس، الذي أعيد انتخاب����ه في هذا المنصب 

مجددًا في اجتماعات المجلس "الوطني" األخير.
ووصفت فصائل فلسطينية عدة هذا المجلس ومخرجاته 
بالتضليلي����ة الخادع����ة، واعتبرتها مس����رحية تقود في 
النهاية إلى تنصيب عباس كرمز للشرعية الفلسطينية 

وأبًا لكافة المؤسسات الوطنية الرسمية.

هروب من اال�ستحقاقات
واستبعد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
ط����الل أبو ظريف����ة، أن يعمل عباس على رف����ع اإلجراءات 

العقابية على قطاع غزة بشكل كامل، مدلال على  استبعاده 
بخلو البيان الختامي للمجلس الوطني الموزع على وسائل 
اإلعالم فما تم االتفاق عليه خالل جلس����ة المجلس برفع 

العقوبات عن غزة وإعداد خطة انقاذ وطني شاملة.
وأوض����ح أبو ظريفة ل�"االس����تقالل"، أن المجتمعين خالل 
المجلس الوطني رفضوا رفضًا قاطعًا استمرار العقوبات 
على غ����زة، واعتبروا الداعين الس����تمرار ه����ذه العقوبات 
معززين لالنقسام الفلس����طيني، ولكن رغم ذلك لم يأت 
البيان الختام����ي على ذكر ه����ذه التوصية التي حظيت 

بإجماع كبير.
وبّي����ن أن القرار الذي نص على رف����ع اإلجراءات العقابية، 
ش����مل الكهرباء ورواتب الموظفين والتحويالت الطبية 
والموازن����ات التش����غيلية، وغيرها من اإلج����راءات التي 

اتخذت في عام 2017.
وأضاف أب����و ظريفة: "لقد جرى تالع����ب بنصوص البيان 
الختامي، وهو تالعب غير مقبول، كما بدا واضحًا أن هناك 

أطرافًا ال تريد انهاء العقوبات على غزة".
وطال����ب بضرورة تطبي����ق قرارات المجل����س الوطني كما 
جاءت وعدم التنصل من أي بند من بنودها، وخاصة فيما 
يتعل����ق بتحديد العالقة مع االحتالل ووقف التنس����يق 

األمني معه.
ولفت أبو ظريفة النظر إلى أن المجلس الوطني اتخذ قراًرا 
ملزًما بإحالة ملفات جرائم الحرب اإلس����رائيلية للجنايات 
الدولية، وعلى حق الفلسطينيين إلى المنظمات الدولية.

كما أش����ار إلى أن البيان الختامي أكد على حق الش����عب 
الفلسطيني في كل أش����كال المقاومة التي تنسجم مع 
القانون الدولي، باعتبارها مكفولة وفًقا لقرارات الشرعية 

الدولية بما فيها الشعبية السلمية والمسلحة.

نتيجة متوقعة
من ناحيته، رأى المحلل السياس����ي راس����م عبيدات، أن 
مخرجات المجلس الوطني وبيان����ه الختامي، جاءت على 
مقاس السلطة الفلس����طينية وحركة فتح، وقال: "كانت 
ه����ذه نتيجة متوقعة بالنظ����ر إلى تفرد عب����اس بالقرار 
الفلس����طيني وبعدم وجود تعددية سياسية ومعارضة 

قوية في اجتماعات المجلس".
وأوضح عبيدات خالل حديثه ل�"االس����تقالل" أن مخرجات 
المجلس الوطني عززت من سطوة عباس وسيطرته على 
القرار الفلس����طيني من خالل إقرار إحالة توصيات البيان 
الختامي إلى المجلس المركزي، رغم أن المجلس الوطني 

يعتبر برلمان منظمة التحرير.
وبّين أن الشخصيات المتنفذة في السلطة الفلسطينية 
ال تزال تسيطر على منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية 
ومجلسها الوطني، الفتًا إلى أن مقاعد اللجنة التنفيذية 
الجديدة خلت من أي مقعد يمثل فلس����طينيي الشتات 
الذي����ن يبل����غ عددهم مق����دار عدد الفلس����طينيين في 

األراضي الفلسطينية.
وأضاف عبي����دات: "اس����تطاع عب����اس تمري����ر مناورته 
السياس����ية هذه أمام فصائل تكن له ال����والء، ولو كانت 
جمي����ع الفصائل الفلس����طينية موجودة لم����ا خرج بيان 

ختامي مثل الذي خرج".

 عباس من جديد  

مخرجــات »الوطنــي«.. »علــى الطلــب«
غزة/ حممود عمر:

رغللم عقللد املجل�للس »الوطنللي« االنف�سللايل بللا توافق 
فل�سطيني اإال اأن خمرجاته مل ت�سلم من مناورات رئي�س 
ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ال�سيا�سية الذي اأراد 
خداع اجلميللع ب�سياغة بيان ختامي ال يتفق ن�سًا مع ما 

ن�سر ووزع على و�سائل االإعام املحلية ليمرر ما يتنا�سب 
مللع اأهوائلله، ال مللا اأراده املجتمعللون. واختتللم املجل�للس 
»الوطنللي« اأعمال دورته العادية الل23 م�سللاء اخلمي�س 
املا�سي، باإقرار عبا�س رئي�ًسا لفل�سطني، وت�سكيل اللجنة 
للا رئي�ًسللا لها،  التنفيذيللة واإعللادة انتخللاب عبا�للس اأي�سً

وكذلك ت�سكيل املجل�س املركزي للمنظمة؛ بعيًدا عن اأي 
توافق. واأعلن ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
عللزام االأحمللد، يف ختام اأعمللال دورة املجل�للس الوطني 
والتوافللق على 35 ع�سًوا مللن اأع�ساء املجل�س لان�سمام 

اإىل املجل�س املركزي.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن خالد عونى عواد خطاب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400899316( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / حازم ابراهيم محمد أبو خوصة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926676248( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ حماده مازن محمود دواس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406001099( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل:
نقلت صحيفة "العربي الجديد" عما  أسمتها بالمصادر 
الُمّطلع���ة، قوله���ا؛ إن عضو اللجن���ة المركزية لحركة 
"فتح"، ناصر القدوة قدم  يوم السبت، استقالة خطية 

من عضوية اللجنة.
وحس���ب الصحيفة؛ فإن خط���وة القدوة تأتي 
على خلفية خالفات حادة حدثت خالل انعقاد 
ال���دورة الثالثة والعش���رين للمجلس الوطني 

الفلسطيني.
ذكرت الصحيفة أن القدوة قدم االس���تقالة إلى نائب 

حرك���ة "فتح" محمود العالول، بس���بب س���فر رئيس 
الس���لطة محمود عباس ، منذ صباح الجمعة، في جولة 

إلى عدة دول في أميركا الالتينية.
رف���ض الق���دوة ف���ي اتص���ال م���ع وس���ائل اع���الم 
فلسطينية  نفي االستقالة أو تأكيدها قائال: "أرفض 
التعلي���ق. هذا أم���ر داخلي في حركة فتح" بحس���ب 

"العربي الجديد".
وبحس���ب المصادر، فقد س���لم القدوة االستقالة إلى 
نائ���ب حركة "فت���ح" محمود العالول، بس���بب س���فر  

الرئيس عباس.

صحيفة: ناصر القدوة قدم 
استقالته من مركزية فتح



2االثنين     شعبان         هـ   مايو         م 2 22    2 222 2 2 2

وفي  وقت س���ابق صرح رئيس الواليات 
المتح���دة األمريكية دونال���د ترامب، بإنه 
ربما يذهب إلى القدس لنقل سفارة بالده 

إليها من " تل أبيب " الشهر الجاري.
وقال وزير الحرب اإلس���رائيلي " أفيغدور 
ليبرمان" : " إن إس���رائيل،على اس���تعداد 
لدفع ثمن باهظ، لنقل السفارة األمريكية 
من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة" ، 
مضيفا: " أن فتح سفارة الواليات المتحدة 
في القدس سيكلفنا ثمنا باهظا، لكن هذا 

األمر يستحق ذلك".

ا�ستعدادات حثيثة
عض���و الجبه���ة الديمقراطي���ة للس���الم 
والمس���اواة بالداخل المحتل عبد اللطيف 
حصري، أكد جهوزية واستعداد الشعب 
الفلسطيني في الداخل المحتل، لتنفيذ 
العديد من الفعالي���ات بالتزامن مع يوم 
نقل الس���فارة األمريكية، مش���يرا إلى أنه 
من المقرر توجه أبناء الداخل المحتل في 
الرابع عشر من الشهر الجاري، إلى مدينة 
القدس، في أكبر سلسلة بشرية ومسيرات 

منددة ، بمحيط السفارة األمريكية المزمع 
نقلها وافتتاحها في ذلك اليوم.

وش���دد حصرى في حديثه ل�"االستقالل" 
على أن االس���تعدادات تج���رى من كافة 
الفلسطينية، على قدم وساق  القطاعات 
بالداخل المحت���ل، بالت���وازي مع دعوات 
لجان المقاومة الش���عبية ولجنة المتابعة 
للجماهير العربية، لتصعيد المس���يرات 
في محاولة لتسجيل موقف رافض لخطوة 

نقل السفارة. 
ولفت إلى أنهم يعملون كل ما بوسعهم 
لدف���ع اآلالف م���ن فلس���طينيي الداخل 
بالتنس���يق مع أهالي القدس؛ للمشاركة 
والتصدي لنقل السفارة وتأكيدا على حق 

العودة لألراضي المحتلة عام 1948م.
وتوقع أن يشهد يوم الرابع عشر تصعيدًا 
ومواجهات مع االحتالل اإلس���رائيلي من 
قبل الجماهير الغاضبة، تستمر إلى اليوم 
التال���ي يوم ذكرى النكبة الفلس���طينية، 
بالتزامن مع مس���يرات الع���ودة في قطاع 
غزة، معتبرا يومي نقل الس���فارة وذكرى 
النكبة، يومين حافلين في تاريخ الشعب 

الفلسطيني.
ورأى أن ح���ق العودة بالنس���بة للش���عب 
الفلسطيني حق ال يس���قط بالتقادم؛ إذ 
إن الش���عب لن يتنازل بسهولة عن حقه 
بالعودة ألراضيه المحتل���ة، التي ال تبعد 
عن ناظريه س���وى أمتار قليلة ، ولن يقبل 
واإلسرائيلية  األمريكية  القرارات  بتنفيذ 

بحق عاصمته القدس.
 ويذك���ر أن مس���يرات الع���ودة الكب���رى 
انطلقت في قطاع غزة بالثالثين من مارس 
في ذكرى يوم األرض، وتستمر للخامس 
عشر من الشهر الجاري بالتزامن مع ذكرى 
النكبة، بمشاركة واسعة من مختلف فئات 

الشعب الفلسطيني . 

مب�ساركة اجلميع
القيادي ف���ي الجبهة الش���عبية لتحرير 
فلس���طين بالضفة الغربي���ة عبد العليم 
دعنا، أكد أن الش���عب الفلس���طيني  في 
الضف���ة يواك���ب كل ما يج���ري للقضية 
الفلس���طينية وآخرها مس���يرات العودة 
في قطاع غزة، وه���م عازمون على الخروج 

بمسيرات كبيرة تجوب كافة المدن، رفضا 
لنقل الس���فارة األمريكية في الرابع عشر 
من الش���هر الجاري، وكذلك بالتزامن مع 

ذكرى النكبة ومسيرات العودة بالقطاع.
وأوضح دعنا ل�"االس���تقالل" أن التنسيق 
للمس���يرات الت���ي س���تكون بمش���اركة 
فصائل وتحالف القوى الفلسطينية بما 
فيها حماس والجه���اد واألحزاب األخرى، 
وصل إلى مرحلته األخيرة، مشددًا على أن 
الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتنازل عن 
ثوابته الوطنية وسيبذل كل ما بوسعه من 
أجل تحرير فلس���طين والعودة لألراضي 

المحتلة.
وش���دد على ض���رورة تحقي���ق طموحات 
الش���عب الفلس���طيني، داعي���ًا القيادة 
الفلس���طينية إل���ى الوق���وف والتصدي 
للق���رارات األمريكية يوم نقل الس���فارة، 
بالتزامن م���ع تنفيذ الفعالي���ات المقررة 

لمسيرات العودة في قطاع غزة.

ردود فعل
وفي خط���وة احتجاجية ضد القرار أعلنت 

القوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة، 
أنها تنوي تنفيذ إضراب شامل تزامنا مع 
فعاليات العودة الجارية في القطاع، وذلك 

في يوم 14 أيار/ مايو الجاري.
وقال���ت القوى الوطنية واإلس���المية في 
بي���ان له���ا: "  إن���ه في ظ���ل التحديات 
والمخاط���ر التي تتع���رض لها القضية 
الفلس���طينية، وردا على القرار األمريكي 
بنق���ل الس���فارة األمريكية إل���ى مدينة 
القدس المحتلة في الرابع عشر من مايو 
الجاري، تعلن اللجن���ة ذات اليوم إضرابا 

وطنيا شامال في القطاع ."
وأعل���ن البي���ان، حالة الط���وارئ القصوى 
اس���تعدادًا لفعالي���ات 14 ماي���و الجاري 
لمواجهة خط���وة اإلدارة األمريكية بنقل 
السفارة إلى القدس المحتلة، معتبرا قرار 
نقلها إلى القدس المحتلة بمثابة "إعالن 
حرب على ش���عبنا الفلسطيني وحقوقه، 
س���يواجهها ش���عبنا موحدًا م���ن خالل 
تصعيد وطني ش���امل سيحتش���د فيه 
اآلالف ف���ي مخيمات العودة للتأكيد على 

حقوقه المشروعة". 

في  14 من الشهر الجاري

نقل السفارة األمريكية للقدس.. هل يشعل الضفة والداخل؟!
غزة/ �سماح املبحوح 

بالتزامن مع نقل ال�سفارة الأمريكية اإىل القد�س 
املحتلة يف الذكرى ال�سبعني لحتالل فل�سطني 

يف الرابع ع�سر من ال�سهر اجلاري، ومع ا�ستمرار 
م�سريات العودة الكربى بقطاع غزة ؛ ي�ستعد 

ال�سعب الفل�سطيني بكافة مناطق تواجده يف 
فل�سطني مل�سرية مليونية حا�سدة، قد ت�سهد 

ت�سعيدًا ومواجهات مع الحتالل الإ�سرائيلي.
وكانت الوليات املتحدة اأعلنت يف �سهر فرباير 
املا�سي، اأنها تخطط لنقل �سفارتها اإىل القد�س 

املحتلة بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة 
الفل�سطينية، وهو ما يطلق عليها الحتالل 

"عيد ا�ستقالل اإ�سرائيل"، الذي ي�سادف يوم 14 
اأيار/مايو اجلاري، الأمر الذي اأثار يف حينها 
غ�سبا كبريا بني الفل�سطينيني على امل�ستويني 

ال�سعبي و الر�سمي، اإىل جانب الرف�س العربي 
والإ�سالمي والدويل ، ملا اعتربوه قرارات 

اأمريكية "اأحادية اجلانب"، وتتعار�س مع 
املواقف الدولية والتاريخية.

إعالن صادر عن جمعية
 عيون الغد الخيرية

تعل���ن عيون الغد الخيري���ة وبناء على قرار مجل���س اإلدارة , عن عقد 
االجتماع  العادي للجمعية العمومية للعام )2018( وذلك يوم الخميس 
الموافق 2018/5/24 الساعة )12 صباحا ( في مقر الجمعية الكائن في 
محافظة رفح الش���ارع العام  بجوار محطة حجو وذلك لمناقشة ) جدول 
األعمال( وانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية بعد اس���تكمال اآلتي 

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

لعام )2018( وذلك حتى تاريخ 2018/5/14م .
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة 3 أيام من تاريخ 

2018/5/15 م الى تاريخ 2018/5/17م .
فتح باب االعتراض على المرش���حين وذل���ك لمدة 3 أيام من تاريخ 19 

/2018/5 م حتى تاريخ 2018/5/21 م .
ال���رد على االعتراض���ات 22 /2018/5 م وانتهاء فترة االنس���حاب من 

الترشح بتاريخ 2018/5/23 م .

ومع فائق الحرتام والتقدير
جمل�س اإدارة اجلمعية

رام الله/ االستقالل:
قال���ت وزارة المالية في رام الله أمس 
األحد إن���ه تم ص���رف رواتب جميع 
الموظفين في المحافظات الجنوبية 
بواق���ع 50% م���ن إجمال���ي الراتب 

األصلي.
المالية حس���ب ما نش���رت  وذكرت 
وكلة وفا أنه ت���م صرف مخصصات 
أسر الشهداء والجرحى كاملًة، والتي 

تخص حوالي 25 ألف حالة".
وبينت أنه "سيتم صرف مخصصات 
الشؤون االجتماعية والتي تخص 80 

ألف حالة بموعدها كاملة".

وأوضح���ت أنه "س���يتم اس���تكمال 
صرف روات���ب المتقاعدي���ن كاملة 

خالل ال�48 ساعة القادمة".
وأكدت المالية التزامها بسداد كامل 
كلفة الكهرباء الموردة للقطاع إضافًة 
إل���ى كامل كلف���ة المي���اه والصرف 

الصحي.
وقال���ت إن���ه: "ف���ي حال وج���ود أية 
تعليمات إضافية، أو استكمالية من 
القيادة الفلسطينية، سيتم اإلفصاح 

عنها وتنفيذها في حينه".
وكانت الس���لطة صرفت نحو %50 
من رواتب موظفيها بغزة يوم 2 مايو 

الجاري، لكن الرئيس عباس قال في 
4 من نفس الش���هر إن الحكومة لم 
تتمكن من دفع رواتب الموظفين في 
غزة الش���هر الماضي ألسباب فنية، 
وسيتم صرفها اعتباًرا من الغد )يوم 

الجمعة الماضي(.
واصط���ف العش���رات م���ن موظفي 
الس���لطة أمام بن���وك القط���اع منذ 
صباح أم���س انتظاًرا لص���رف راتب 
جديد، كما وعد  ذلك رئيس السلطة 
محمود عباس في خطابه األخير أمام 
المجل���س الوطني مس���اء الخميس 

الماضي .

الماليــة: تــم صــرف 50 % 
مــن رواتــب موظفــي السلطــة بغــزة
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أبو مازن واالعتذار
في خط���اب الرئي���س محمود عب���اس أمام 
أعض���اء المجل���س الوطن���ي، تن���اول البعد 
التاريخي لألسباب االستعمارية التي كانت 
الدافع الرئيس���ي للعالقة بين االس���تعمار 
والصهيونية، وانتزاع فلسطين من جسمها 
العرب���ي وتقديمه���ا للحرك���ة الصهيونية 
لتقيم عليه���ا وطًنا لليهود، وفي الس���ياق 
الس���ردي عرج على تفس���ير بعض اليهود 
ألسباب كراهية الغرب لليهود، الذي يعود 
بحس���ب هؤالء لدورهم الوظيفي، والحقيقة 
ان الرئيس لم يزعم بأنه يقدم استنتاجات 
جديدة من عنده، بل يقتبس من مؤرخين، وما 
تناوله أبو مازن من اقتباس ألسباب اضطهاد 
اليه���ود هو أمر معروف بين المطلعين على 
تاريخ ونش���أة ما عرف في أوروبا بالمس���ألة 
اليهودية، وما اصطلح على تس���ميته الحًقا 
بالالس���امية، فضال عن ان بعض المؤرخين 
اعتبروا ان الجذر الديني هو سبب آخر للسبب 

الوظيفي االقتصادي - االجتماعي.
أما عن الدور الوظيفي للكيان الصهيوني على 
أرض فلس���طين بالنسبة لالستعمار الغربي، 
فهذا الدور لم يخف���ه الصهاينة قديمًا؛ بل 
تفاخ���روا به، وإن كان���وا اليوم يتحفظون عن 
ذك���ره، فإن مؤس���س الحرك���ة الصهيونية 
تيودور هرتس���ل كتب عن ذل���ك في كتابة 
الش���هير )دولة اليهود(، حي���ث اعتبر دولة 
اليهود التي س���تقوم في فلسطين ستكون 
دولة غربية، وستش���كل سًدا منيًعا للحضارة 

الغربية أمام الحضارة البربرية الشرقية.
في الس���نوات األخيرة، لوحظ ان الرئيس في 
خطاباته يكثر ويركز على الرواية التاريخية 
الفلسطينية في مواجهة الرواية الصهيونية، 
وهي تأتي في سياق مهم، لكن يبدو ان هذا 
التركيز أيًضا يعود ألس���باب سياس���ية لها 
عالقة بوصول التسوية إلى طريق مسدود أو 

باألحرى إلى حالة إعالن فشلها.
ويبدو واضًحا ان الجزئي���ة المتعلقة بدوافع 
الكراهي���ة الغربية لليه���ود، التي جاءت في 
خطاب الرئيس، قد مّست عصًبا حساًسا لدى 
المضطهدين س���ابًقا لليهود ولدى اليهود 
الصهاين���ة وأصدقاءهم  لك���ن  الصهاينة، 
اس���تثمروها، وكأنه���ا هدي���ة من الس���ماء 
انتظروه���ا طوياًل، ليق���ودوا هجوًما بش���ًعا 
ضد الفلس���طينيين بوصفه���م عنصريين 

الس���اميين ومحرضين على اليه���ود بصفتهم 
يهودًا، وهذا ما يصفه مسؤول الرابطة األمريكية 
ضد التش���هير بأنه بمثابة خبزهم اليومي الذي 
يعتاش���ون من���ه، فالصهيوني���ة تعي���ش على 
الالسامية وتستخدمها فزاعة وأداة ابتزاز، وعبرها 
تمارس إرهابا سياس���ًيا يصل إل���ى حد اعتبار أي 
انتقاد لالحتالل الصهيوني وممارس���اته - مهما 
كانت بش���عة - بمثاب���ة عمل الس���امي وجريمة 

يعاقب عليها القانون.
أبو م���ازن - الذي يب���دو أنه فهم حج���م الهجوم 
وخطورة استثمار الصهيونية للجزئية المتعلقة 
بأسباب كراهية اليهود - سارع إلى تقديم صيغة 
اعتذاري���ة أو توضيحي���ة، لكنهم في إس���رائيل 
رفضوا اعتذاره، من يمينهم إلى يس���ارهم رفضًا 
يدل���ل على نوايا اس���تهدافهم الس���تنفاد كل 

ممكنات استغالل وتوظيف الخطاب.
صحيفة »إسرائيل اليوم« نش���رت إثر العاصفة: 
»رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود عباس )أبو 
مازن( اعتذر ي���وم الجمعة عن األقوال التي قالها 
قبل بضع���ة أيام م���ن ذلك ب���أن الكارثة وقعت 
لليهود بس���بب أفعالهم، وليس بسبب أصلهم 
العرق���ي«، وأضافت الصحيفة بأن اعتذار أبو مازن 
جاء بعد االنتقاد الش���ديد الذي تع���رض له، بما 
ف���ي ذلك من االتحاد األوروب���ي، الذي في الغالب 
ال يس���ارع إلى تأييد إسرائيل، ففي بيان الشجب 

من االتحاد األوروبي جاء ان »الالس���امية ال تشكل 
تهديًدا لليهود فقط، بل هي خطر حقيقي على 

المجتمع المفتوح والليبرالي في أوروبا«.
وقال جلع���اد أردان ان اعتذار أبي مازن يكش���ف 
فقط عن تفكيره المش���ّوه، وقد جاء فقط ليخدم 
أغراضه السياسية. أما ليبرمان فقد رفض االعتذار 
معقًبا »أبو م���ازن هو ناٍف بائ���س للكارثة، كتب 
دكتوراه عن نفي الكارثة، وبعد ذلك نش���ر كتاًبا 
عن نف���ي الكارثة؛ هكذا ينبغ���ي التعاطي معه. 
اعتذاره غير مقبول«. أما النائب ايتسيك شمولي 
من »المعسكر الصهيوني« فقال ان: »اعتذار أبي 
مازن غير جدي وغير حقيقي، فهو لم يتراجع عن 
أقواله المهينة، ول���م يقتلع مرة واحدة وإلى األبد 
جذوره الالسامية. لعله بالفعل حان وقته للنزول 

من المنصة«.
وكت���ب النائ���ب ايت���ان كاب���ل من »المعس���كر 
الصهيوني« على »فيس���بوك«: »اس���تمعت إلى 
خطابك هذا األس���بوع، وال���ذي كان مبلًطا ومتباًل 
بكراهية اليهود، الذين استخدمهم كبار طغاتنا 
على مدى التاريخ، بالغت واخترت حجة جد متدنية 
وضحل���ة؛ وهك���ذا اخترت االنضمام إل���ى النادي 
المنكر والحقير لكارهي إس���رائيل األكبر، الذين 
م���ن ناحيته���م اليهودي الطيب ه���و اليهودي 
الميت«، وأضاف »لن يدهشني إذا تبين ذات يوم 
بأن كتابك المحبب، الموضوع إلى جانب س���ريرك 

وتق���رأه كل ليل���ة كي تلط���ف منامك 
وتش���حن كراهيتك ه���و )بروتوكوالت 
حكماء صهيون(، أهذا ما تعتقده عنا؟ 
بالنسبة لي فإن الخطاب المنفر والزائد 
هو وصمة عار، كان خيًرا لو أنه لم يولد«.

كذلك شن الكتاب اإلسرائيليون هجوًما 
قاسًيا، فكتبت سمدار بيري في صحيفة 
»يديعوت« مقااًل بعنوان »أبو مازن شوكة 
في حلق الجميع« قالت فيه »عن عمد لن 
أعود إلى الخطاب وال إلى االعتذار أيًضا، ال 
يوجد عفو عندنا، ولن تكون مغفرة. لقد 
استغرق أبو مازن خمسة ايام كي يفهم 
بأنه يخاطر بأموال المساعدات من الدول 
المانحة، ويتورط مع البيت األبيض ومع 
االتح���اد األوروبي. وعلى الطريق س���مع 
أيًض���ا مالحظات، وان كان���ت توبيخات 
صغيرة، حذرة، من العصبة التي تحيط 
به ف���ي المقاطعة. ولكن انتبهوا إلى أن 
أبا م���ازن لم يمله اإلس���رائيليون فقط، 
فقص���ر الملك ف���ي الس���عودية، قصر 
الملك ف���ي األردن، مقر الرئيس السيس���ي 
في القاهرة واتحاد االمارات في الخليج؛ أحد 
لن ي���ذرف دمعة إذا ما انص���رف، فمنذ زمن 
بعيد اس���توعبوا بأنه لي���س لديه قوة، ليس 
لديه رؤيا، وليس لديه اس���تقامة، وهو عالق 

كالشوكة المزعجة في حلق الجميع«.
لكن الكاتب اليس���اري جدع���ون ليفي كان 
كعادت���ه مختلًف���ا، فكت���ب منتق���ًدا زعماء 
ومش���جعي االحتالل »يصعب حًقا التفكير 
في هذا التصرف المرفوض والمجنون: زعيم 
الش���عب الفلس���طيني اضطر إلى االعتذار 
أمام الشعب اليهودي، المسلوب اضطر إلى 
االعتذار من السارق، المجني عليه من الجاني، 
المقتول من القاتل. المحتل حس���اس جًدا، 
يجب فقط االهتمام بمش���اعره. ش���عب لم 
يتوقف عن االحت���الل والتدمير والقتل، ولم 
يخطر بباله في أي يوم االعتذار عن أي شيء 
من ذل���ك يجعل ضحيته تعت���ذر عن جملة 
بائسة واحدة قالها زعيمها، والباقي معروف 
مسبًقا: االعتذار مرفوض. ماذا اعتقدتم؟ هل 
اعتقدت���م بأن االعتذار س���يقبل؟ ال يجب أن 
تكون من أتباع محمود عباس كي تفهم عمق 
الالمعقول، ال يجب أن تكون كارًها إلسرائيل 

كي تفهم كامل الوقاحة«.

يص���ر بنيامي���ن نتنياهو، من حين إل���ى آخر، وبوتائ���ر متقاربة، 
عل���ى إثب���ات عنصريت���ه الدموية ضد الش���عب الفلس���طيني، 
وش���عوب المنطقة العربية، ولديه استهداف شرس خاص، ضد 
فلسطينيي 48، الذين أسماهم في ماض قريب »الخطر الوجودي 
األكبر على إس���رائيل«. وهو ال يج���د حرجا، في أن يكذب ويكذب، 
مستخدما المنابر الرسمية. وال يتراجع، حتى حينما وسائل اإلعالم 
اإلس���رائيلية، عينيا، تؤكد كذبه؛ فالمهم أن يحرض بمس���توى 
»ُشغل عصابات«، وفي األيام األخيرة، بمستوى استدعاء ضمني، 

العتداءات دموية ضد فلسطينيي 48.
الجريمة الدنيئة األخيرة، التي ارتكبها نتنياهو مع سبق اإلصرار 
والترصد، هي أنه اتهم جمهور مشجعي فريق كرة القدم، لمدينة 
س���خنين؛ أقوى فرق فلس���طينيي 48، بأنه أطلق صافرات الفرح، 
حينما اختار فريق إس���رائيلي منافس في األسبوع قبل الماضي، 
أن يقف قبل المب���اراة، دقيقة صمت حدادا على مقتل 10 طالب 

إسرائيليين، في جرف مطري في صحراء النقب. 
واس���تند نتنياهو إلى خبر كاذب، لموقع إنترنت هامشي، تحت 
سيطرة اليمين االستيطاني المتطرف. في حين أن كبرى وسائل 
اإلعالم اإلسرائيلية، والفريق المنافس، ومن فوقه اتحاد كرة القدم 
اإلس���رائيلي، أك���دت أن أمرا كهذا لم يح���دث، بل حافظ جمهور 
سخنين على الهدوء، احتراما. ولكن كل هذا لم ينفع لدى نتنياهو 
ليزيل منش���وره من صفحته في شبكة فيسبوك، على مدى أكثر 

من أس���بوع، إال في مساء الخميس األخير. وكما يبدو أن هناك من 
نصحه فعل هذا، كي ال يتورط بقضية قذف وتشهير. ولكن على 
مدى األيام التي ظهر فيها المنش���ور، كان���ت مئات التعقيبات 

لديه، مألى بالتحريض العنصري الدموي ضد فلسطينيي 48.
وطبعا هذه حادثة أخيرة، س���بقتها حاالت كثيرة، منها مثال، في 
نهاية الع���ام 2016، اجتاحت أحراش فلس���طين حرائق هائلة، 
كشفت عجز القدرات اإلسرائيلية عن إخمادها بسرعة، وتسببت 
بأضرار جس���يمة. يومها امتألت الصحافة، والحلبة السياس���ية، 
بانتقادات واس���عة لحكومة نتنياهو، بأنها لم تستخلص العبر، 
من الحرائق الش���بيهة التي وقعت في العام 2011. ولصد هذه 
االنتقادات، اختلق نتنياهو كذبة أن الحرائق هي بفعل ما أسماها 
»أعماال إرهابية« ارتكبها الفلسطينيون، وفي هذه الحالة، يقصد 

فلسطينيي 48.
يومها جرى اعتقال عدد من الفتية والش���بان، وأطلق س���راحهم 
جميعا، باس���تثناء ش���اب من مدينة أم الفحم، تبين أنه في أوج 
الحرائق، أحرق قرب بيته نفايات متكدس���ة. وطار الش���رار منها 
لحريق صغير من ثالثة دونمات، بينما الحرائق الكبرى كانت في 
أماكن أخرى، وأحرقت آالف الدونمات. وقد ادين الشاب باإلهمال، 
ولي���س »اإلره���اب« المزعوم. ولكون���ه عربيا، فق���د حكمت عليه 

المحكمة السجن عامين، والقضية رهن االستئناف.
وفي انتخابات 2015، حينما رأى نتنياهو أن نس���بة المش���اركة 

في التصويت بين اليهود ليس���ت بالمستوى المطلوب له، بينما 
نسبة المشاركة لدى فلسطينيي 48 ارتفعت مقارنة مع الماضي، 
للتصويت للقائمة المشتركة الوحدوية، ألقى نتنياهو في مساء 
ذلك الي���وم، خطابا يدعو في���ه اليهود للتصوي���ت: ألن »العرب 
يهرول���ون إلى الصنادي���ق بالحافالت«، ولم تك���ن الحالة كهذه. 
يومها تلق���ى نتنياهو انتقادات وصلت حتى إلى البيت األبيض 

في عهد أوباما.
واألمثل���ة كثي���رة وال تحصى، فمثال هو الضاغ���ط األكبر من أجل 
تمرير قانون حظر أذان المساجد، من منطلقات عنصرية شرسة. 
وهو الضاغط األكبر لتمرير كل مش���اريع قوانين تقويض حرية 

التعبير والعمل السياسي، وقوانين التمييز العنصري.
وم���ن الضروري التأكيد أن هذه هي حقيقة عقلية نتنياهو، وهو 
ال يقوم بهذا بس���بب ضغوط ش���خصية، مثل قضايا الفساد. وال 
ضغوط سياسية، بسبب شكل تحالفه الحكومي. فنتنياهو عمل 
في الس���نوات األخي���رة على اإلطاحة بكل ص���وت الجم في حزب 
»الليكود«، لمش���اهد العنصرية المنفلتة. واآلن يقود نتنياهو بال 
منافس معس���كر اليمين االس���تيطاني المتطرف. وقد كشفت 
جمعية صهيونية، ذات توجهات »س���المية« محدودة، »صندوق 
إسرائيل الجديد«، عن أن نتنياهو هو المجّند األكبر لتبرعات مالية 
للحركة العنصرية المتطرفة »إم ترتسو«، التي نشاطها األكبر في 

الجامعات اإلسرائيلية، وموجه ضد طالب فلسطينيي 48.

برهوم جرايسيشغل عصابات

 مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية
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بصورة أولية, فإن قراءة البيان الختامي للدورة 23 للمجلس الوطني 
الفلسطيني تشي, بأن البيان جاء على شاكلة البيانات السابقة, 
باستثناء أنه يتطرق إلى قضايا مستجدة بصيغ فضفاضة كما 
سنبّين الحقًا, كما أنه تبنى في غالبيته خطاب الرئيس أبو مازن 
في الدورة االفتتاحية للجلس����ة, حول كافة القضايا المطروحة, 
وهي في صميمها توصيات )رغم أن معظمها جاء على ش����كل 
قرارات( فالمعني بالتنفيذ هو الرئيس عباس ش����خصيًا, فمثاًل 
المجلس المركزي في دورتيه األخيرتين أوصى بوقف التنسيق 
أألمني مع دولة العدو الصهيوني, لكن هذه التوصية لم تتحول 
إلى قرار, ولم يجر تنفيذها حتى اللحظة, للعلم, التنسيق األمني 
ُفرض فرضًا على الفلس����طينيين وفقا التفاقيات أوس����لو, التي 
تناولها المجلس, لألسف جاء حولها في البيان وبالنص اآلتي:” 
آخذًا بعين االعتبار تنصل دول����ة االحتالل من جميع التزاماتها 
بموجب االتفاق����ات المبرم����ة, وإنهاءها لها بالممارس����ة واألمر 
الواق����ع, فان المجلس الوطني: يعل����ن أن الفترة االنتقالية التي 
نصت عليها االتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن 
بم����ا انطوت عليه من التزامات, لم تعد قائمة”. حقيقة األمر, أن 
ش����ارون في عام 2002 ,عندما أعاد اجتياح الضفة الغربية, أعلن 
عن وفاة هذه االتفاقيات, وأن كافة الحكومات اإلس����رائيلية لم 
تلتزم بها, وتفرض حقائقها وسياساتها واستيطانها, لذا كان 
على المجل����س اتخاذ قرار بإلغاء هذه االتفاقي����ة إلغاًء تامًا بكل 

الصراحة والوضوح, وعلى ذلك قس.
بالنس����بة لقرار ترامب حول القدس, فقد أدان المجلس الوطني 
الفلسطيني هذا القرار, وأوصى بالعمل على إسقاطه, لكن ما جاء 
في البيان الختامي لدورة المجلس الوطني األخيرة, ونّصه كاآلتي 
“اعتب����ر المجل����س أن اإلدارة األميركية بهذا الق����رار قد فقدت 
أهليتها كوس����يط وراع لعملية الس����الم, ولن تكون شريكا في 

هذه العملية إال بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بش����أن القدس”. 
الصيغ����ة تحمل في مضامينها ما معن����اه: أن الواليات المتحدة 
كانت وسيطا نزيها قبل قرار ترامب, وأنها من الممكن أن تعود 
عنه!. قراءة الواقع ال تشي بأٍي من االستنتاجين, فورقة الضمانات 
التي قدمتها الواليات المتحدة إلس����رائيل في عام 2004)عهد 
الرئيس ب����وش االبن( تنص ف����ي بندها الثان����ي على: تتعهد 
الواليات المتحدة أن ال تجبر إس����رائيل وال أن تلزمها بتسوية ال 
تريدها, وتعتبرها األخي����رة ضاّرة بأمنها”! . لعل إحدى حقائق 
العص����ر, أن الوالي����ات المتحدة هي حليف اس����تراتيجي مهم 
وكبير إلسرائيل, ورأس جسر سياساتها ومخططاتها في الشرق 

األوسط واإلقليم عمومًا.
ثم, إن الوالي����ات المتحدة أعلنت موقفه����ا صراحة, بأن ال عودة 
لالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وفقا لقرار الجمعية العامة 
لألم����م المتحدة رقم 194, إضافة إلى أن اإلدارة األميركية تعتبر 
االس����تيطان اإلس����رائيلي في الضف����ة الغربية “حقا مش����روعا 
إلسرائيل على أرضها التاريخية”. المقصود القول, أن الصيغة 
التي جاءت في بيان المجلس الوطني ال تنسجم وحقيقة سياسة 
العداء الرس����مية األميركية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته 
وحقوق شعبه الوطنية! كان بإمكان المجلس أن يعتبر المرجعية 
األساسية لعملية التسوية, القرارات الدولية المتعلقة بالحقوق 
الفلس����طينية.) نقول ع����ن المرجعية وليس وفق����ا للقرارات”. 
الصيغة على هذه الش����اكلة تعيد إلى األذهان ما سبق وأن قاله 
الرئيس السادات “بأن 99% من أوراق الحّل بيد أميركا” ناسيا 
أو متناس����يا قدرة الش����عوب ونضاالتها من أجل إزالة االحتالل 

ألراضيها.
أوصى المجلس ب� “التمسك بمبادرة السالم العربية واالحتفاظ 
بأولوياتها ورفض أية محاوالت لتغييرها أو تحريفها” ناس����يا 

أن ش����ارون رفض ه����ذه المبادرة, كذلك تس����يبي ليفني عندما 
كان����ت وزي����رة للخارجي����ة في حكوم����ة إيهود أولم����رت, كذلك 
رَفَضها ويرفضه����ا نتنياهو إن لم يجر تعديلها وفقا لإلمالءات 

اإلسرائيلية, هذا أواًل.
ثانيا, لم يأخذ المجلس الوطني في بيانه الختامي الواقع العربي 
بعين االعتبار, فهو واقع مؤلم,يتمثل في تطبيع البعض العربي 
لكل عالقاته مع إسرائيل حاليا, ولم تجر في بيان المجلس إدانة 
ه����ذا التطبيع المجاني, وال حتى مناش����دة ه����ذا البعض بوقف 
تطبيع����ه, رغم ما ورد فيه م����ن دعوة لل����دول العربية بالصيغة 
التالية “المطالبة بتفعيل ق����رار القمة العربية التي عقدت في 
عم����ان عام 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع عالقاتها 
الدبلوماس����ية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة إلس����رائيل 
وتنقل س����فارتها إليها والذي أعي����د تأكيده في عدد من القمم 
العربي����ة, م����ع الطلب من ال����دول األعضاء في منظم����ة التعاون 
اإلس����المي القيام بالمثل”. حقيقة األمر, أن هناك فجوة كبيرة 

بين هذه المناشدة والواقع الفعلي على األرض.
أيضًا , جاء في بيان المجلس أنه “يثمن اإلجماع الش����امل الذي 
تبلور مؤخرًا على انتهاج س����بيل المقاومة الشعبية, مع التأكيد 
على أنها ليست بديال عن س����ائر أشكال النضال التي يشّرعها 
القانون الدولي لش����عب واقع تحت االحت����الل, ومع التأكيد على 
التمسك بحقنا في مقاومة االحتالل بكل الوسائل وفقا للقانون 
الدولي, فقد أثبتت المقاومة الش����عبية السلمية, التي يتبناها 
الش����عب الفلس����طيني منذ وقت طوي����ل ف����ي كل انتفاضاته 
ومقاومته ضد االحتالل واالس����تيطان االس����تعماري, نجاعتها 
وفعاليتها واس����تقطابها للدعم الدولي”. كاتب هذه السطور, 
ليس ضد المقاومة الش����عبية, بل يعتبرها رديفا للشكل األرقى 
للمقاوم����ة, وه����و الكفاح المس����ّلح, مع العلم, أن نهج الس����لطة 

الفلسطينية, في رؤيتها للصراع مع العدو الصهيوني, يتمثل 
في نهج المفاوضات, والمفاوضات فقط ف� “المفاوضات حياة” 
وفقا لألخ صائب عريقات, وأن الكفاح المسلح غير مطروح مطلقًا, 
مع أنه مش����ّرع بقرارين واضحين من األم����م المتحدة. أيضا, فإن 
الس����كون القيادي الذي يجري التجديد له في كّل دورة, يتنافى 
وديناميكية التجديد, وروح العصر وأهمية ضخ قيادات ش����ابة 

جديدة في النضال الوطني الفلسطيني.
على جانب آخر, مع أهمية دعوة المجلس إلى تجاوز االنقسام 
والتأكيد عل���ى الوحدة الوطنية والتمس���ك بمنظمة التحرير 
الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني, وإعادة 
ص���رف رواتب موظفي غ���زة, ورفض صفقة الق���رن, والتأكيد 
عل���ى االرتباط العضوي بي���ن الضفة الغربية وغ���زة, وتوحيد 
المرجعيات في القدس, والتأكيد على عروبة القدس الشرقية, 
وعلى أنها تظل وستظل عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة, 
وكل المواق���ف من القضايا األخرى, وترك 3 مقاعد في اللجنة 
التنفيذية لكل من الجبهة الش���عبية وحركتي فتح وحماس, 
وكذلك مقاعد لهذه التنظيمات ف���ي المجلس المركزي, فإن 
غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي, جاءت من 
لون سياسي محدد, األمر يكّرس الفئوية والتفرد, الذي حاربه 
ويحاربه شعبنا الفلسطيني. ثانيا, األهم هو تجاوز االنقسام, 
من خالل الحوار الوطني, واالستفادة من دروس سلبية رافقت 
انعق���اد هذه الدورة, من خالل الحرص على االتفاق الفصائلي 
عل���ى موعد ومكان انعق���اد دورة توحيدية قادمة وقريبة, كما 
ج���دول أعمالها, وبمش���اركة الكل الفلس���طيني لتكون دورة 
توحيدي���ة بامتياز, يبقى األس���اس, وض���وح الصيغ وتنفيذ 
القرارات, فتش���خيص المرض مهم, لك���ن األكثر أهمية هو 

العالج.

د. فايز رشيد نتائج المجلس الوطني.. العبرة في الِصَيغ والتنفيذ

العودة الكبرى أم كسر 
الحصار.. ماذا نريد؟

»مس���يرة العودة الكبرى وكس���ر الحصار« االسم الذي أطلقته 
»الهيئ���ة الوطنية الُعليا للمس���يرة« على فعالي���ات المقاومة 
الش���عبية السلمية المتواصلة على الس���لك الحدودي الُمقام 
عل���ى خط الُهدنة الفاصل بين قطاع غزة واألرض الُمحتلة عام 
1948. ومن خالل مضمون اس���م الفعالي���ات من الواضح أنها 
تحمل هدفين: أحدهما هدف عام لكل الش���عب الفلسطيني 
الُمهّجر م���ن أرضه يتمثل في الع���ودة الفعلية إليها، واآلخر 
هدف خاص بجزء من الشعب الفلسطيني الُمحاصر في قطاع 
غزة يتمثل في إنهاء الحصار عن قطاع غزة المفروض من دولة 
االحتالل وزاده االنقس���ام والعقوبات وإغالق المعبر قس���اوًة 
وبؤس���ًا. وبعد أكثر من شهر على بدء الفعاليات واالقتراب من 
ذروة الفعالي���ات في يوم النكبة من المفيد أن نراجع خطواتنا 
ونح���دد موضع أقدامنا والتّوقف لحظ���ة للتفكير كي نواصل 
المس���يرة بخطا ثابتة وواثقة، وفي إطار هذه المنهجية لقراءة 
المس���يرة تأتي محاولة معرفة ماذا حققنا من أهداف؟ وماذا 

نريد تحقيقه في حدود الُممكن والمتاح في الوقت الراهن؟
بالتأكيد ال يتوقع أحد أن تتحقق العودة الفعلية إلى فلسطين 
المحتل���ة ع���ام 1948 م���ن خالل فعالي���ات مس���يرة العودة، 
ولك���ن من المتوقع وحدث بالفعل ه���و أن هذه الفعاليات قد 
أحيت ورس���خت ثقافة حق العودة ف���ي عقول ووجدان الجيل 
الفلس���طيني الجديد الذي تال جيل اآلباء واألجداد، هذا الجيل 
تنبأ زعماء المشروع الصهيوني ومؤسسو الكيان الصهيوني 
أن ينس���وا وطنهم فلس���طين بعد موت الكبار. وإحياء ثقافة 
العودة ونقلها من جيٍل آلخر في تواصل مبدع لألجيال ُيسهم 
بال شك في العودة الفعلية يومًا ما؛ فمسيرة العودة حلقة من 
حلقات النضال الوطني التراكمي الذي س���يصل ال محالة إلى 
إرجاع الحق إلى أصحابه عندما تكتمل دائرة هزيمة )إسرائيل( 

مع دائرة نصر أصحاب الحق.
والمسيرة إضافة إلى ذلك ثبتت حق العودة وهو جوهر الصراع 
مع الكي���ان الصهيوني المتمثل ف���ي األرض التي اغتصبها 
وطرد منها س���كانها األصليين، وهذا األمر ُيبطل الرواية التي 
رّوجه���ا الصهاينة في العالم بجوهر القضية الفلس���طينية 
ُمبطل���ًة الرواية اإلس���رائيلية الصهيونية وُمرس���خًة للرواية 
الفلس���طينية العربية، وهي أن شعبًا بأكمله قد ُطرد من أرضه 
وحل مكانه )ش���عب( آخر تم اختراعه ال عالقة له باألرض التي 

اغتصبها، كما أن المس���يرة عّمقت الم���أزق الوجودي للكيان 
الصهيون���ي باعتبارهم موجودين في الم���كان الخطأ والزمان 
الخطأ وأنهم طارئون على مكان س���يلفظهم يومًا ما وعابرون 

في زمن سيتجاوزهم.
وقد ال تؤدي مس���يرة العودة إلى إنهاء الحصار بش���كل فوري 
وتلقائي، ولكنها أوجدت ال شك قناعة لدى االحتالل واألطراف 
المس���اعدة له في حصار قطاع غزة والتضييق عليه ومعاقبته 
ب���أن الش���عب الفلس���طيني الصام���د والمقاوم ف���ي غزة لن 
يس���كت على الحصار إلى ما ال نهاي���ة وأن لديه أرواق ضغط 
فّعالة ومؤثرة للضغط وأنه مس���تعد للتضحية ودفع ثمن في 
س���بيل رفع الحصار تمامًا كما كان على ال���دوام خالل مراحل 
االنتفاضة األول���ى والثانية وحروب غزة الث���الث، ألن الحصار 
لم يعُد مس���ألة رفاهية يبحث عنها الشعب الفلسطيني في 
غزة؛ بل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة له، ومسألة كرامة لن 
يتنازل عنها ومهما كان حجم التضحيات. وهذه القناعة لدى 
االحتالل ستؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل إلى نتيجة 
مفادها عدم جدوى الحصار في دفع الشعب الفلسطيني إلى 
االستسالم، كما أنها ستدفعه إلى الضغط على السلطة لوقف 
وإلغاء العقوبات على غزة عندما يتأكد أنها تقود إلى االنفجار 

في وجه دولة االحتالل.
وع���دم تحقيق هدف���ي العودة وإنهاء الحص���ار فورًا ال يعني 
عبثية الجهد الوطني الشعبي السلمي المبذول في فعاليات 
المسيرة، وال يعني ضياع تضحيات الشعب الكبيرة من أرواح 
ودماء وعرق ومعاناة ُس���دى، فهذه المسيرة حلقة من سلسلة 
النضال الوطني الفلسطيني المتواصل والمتراكم منذ قرن من 
الزم���ان ُتصب في نهر النضال الوطن���ي الجاري باتجاه هدف 
واحد هو التحرير والعودة واالس���تقالل، كما أنها تتكامل مع 
أش���كال المقاومة األخ���رى ورديف لها وليس���ت بدياًل عنها 
ولن تتوقف حتى انتزاع الحقوق الوطنية الفلس���طينية وفي 

مقدمتها حق العودة.
ووفق هذه الرؤية للمس���يرة من المفيد تحديد س���قف زمني 
غير معلن لها تكون فيه الرسالة قد وصلت لالحتالل ولكل من 
يهمه األمر، كي ال يكون الثمن المدفوع فيها أكبر من الضروري 
والالزم استعدادًا لجولة أخرى من النضال والمقاومة حتى يأذن 

الله تعالى بالنصر المبين.

في ذروة إحساس شاعرنا الكبير محمود درويش بتخلي العرب 
والعالم عن نصرة الفلس���طينيين في العدوان اإلس���رائيلي 
على لبنان في 1982 الذي استهدف المقاومة الفلسطينية 
؛ هتف : » يا وحدنا ! » ، األس���لوب هنا أس���لوب نداء  ، ولكن 
مضمونه خبري يقرر بإحس���اس مأس���اوي أن الفلسطينيين 
تركوا دائما وحدهم يواجهون مصيرهم المر بعد أن اغتصب 
الصهاين���ة الغرباء وطنه���م في 1948 ف���ي مؤامرة عالمية 
وعربية الخلفيات واألس���رار والمعلنات . وحين أطلق محمود 
هتفته  المتفجعة لم يكن التخلي العربي عن الفلسطينيين 
دخ���ل دائرة التعري مثلما هو اآلن ، ولم تكن دول عربية أربع 
في واقع تمزق وش���به انهيار بفعل عدوان خارجي تش���ابك 
مع عناص���ر داخلية وتفاعل معها تفاع���ال تخريبيا إجراميا ، 
ولم يكن المال الخليجي كش���ف عن عدوانيته الشرسة في 
تدمير هذه الدول خدمة ألعداء العرب والمسلمين ، ولم تكن 
دول ه���ذا المال وفي طليعتها الس���عودية واإلمارات وقطر 
تجرأت على كشف وجهها الحقيقي في االرتباط بإسرائيل 
. وسمعنا منذ أيام قوال ألنور عشقي الناطق غير الرسمي ، أو 
الليبرو بلغة الرياضة ، باسم النظام السعودي في مداخلة في 
قناة » بي بي سي » يصف إسرائيل في نظر بالده بأنها » عدو 
مظنون » ، وأنها لم تعتِد على السعودية ، وأن الفلسطينيين 
ليسوا س���عوديين لتعادي بالده إسرائيل من أجلهم ، وهو 
قول عظيم الداللة  والخطورة ، ويخرج النظام الس���عودي من 

كل ما هو عربي وإسالمي إخراجا مطلقا . 
كن���ا وحدنا س���ابقا ، ولكن مع وهم بأن معن���ا بعض العرب ، 
وبع���ض القوى العالمية ، اآلن الوحدانية اس���تبانت كاملة ، 
واستقر نهائيا أْن ليس للفلسطينيين إال أنفسهم ، وأن أي 
مناصرة لهم لن تتجاوز قيمته���ا المعنوية القاصرة. وهذه 
الوحدانية الصريحة الكاملة تستوجب أن نعتمد على أنفسنا 
في مواجهة األخطار المهددة لوجودنا ومصيرنا ،  ولن نكون 
فعالين في دحر هذه األخطار متفرقين متقاطعين . الوحدة 
الوطني���ة الحازمة الصادقة هي درعنا الصلبة في حرب البقاء 
، وأول خط���وات خلق هذه الوحدة إزاحة واقع االنقس���ام بين 
الضف���ة وغزة بمعايير تراعي في حس���ابها الحقائق األمنية 
واإلدارية التي أنتجتها س���نوات االنقس���ام اإلحدى عشرة . 
لنبدأ بما نستطيع االتفاق عليه ، ونؤجل مثار الخالف والنزاع 
إلى بيئة زمنية وسياس���ية الحقة يمهد لها ما اتفقنا عليه ، 
وما يعسر اليوم قد يس���هل غدا إذا صفت القلوب وحسنت 

النوايا .

 الحالة الفلسطينية في مطلقها وشمولها حالة استثنائية 
متف���ردة ، ويتحت���م ان نعالج مش���كالتها الكبيرة المعقدة 
بأساليب استثنائية . أسلوب » نريد ما فوق األرض وما تحت 
األرض » الذي تعاملت به الس���لطة مع غزة كان أسلوبا مسرفا 
في خطئه ، ويوهم بأننا دولة مس���تقلة ، وأن لدينا س���لطة 
س���يادية . كلنا في قبضة احتالل اس���تيطاني إحاللي ، وإنه 
لش���اق على النفس ، جارح لها ، وال فائ���دة منه ؛ أن تخاطب 
رموز السلطة الفلسطينية غزة بعبارات مستعلية ذات نفس 
سيادي متغطرس . تركت تلك الرموز االحتالل االستيطاني 
في الضفة مطلق اليدين في التهام أراضيها ، وفي اضطهاد 
مواطنيه���ا قتال واعتقاال ، وهدما للبي���وت ، واقتحاما للمدن 
والقرى ، وانشغلت في مغاالة متطرفة مزرية بما سمته أحيانا 
استعادة غزة ، وأحيانا » تحريرها » ، وبذريعة هذه االستعادة 
أو  التحري���ر المزيف راحت تضيق العيش على الناس فيها 
حتى صارت جزءا فعاال من الحصار اإلسرائيلي لها ، فأنقصت 
الروات���ب ، ثم أوقفتها ش���هرا ، وع���ادت اآلن عقب اجتماع 
الوطني الثالث والعش���رين إلى صرفها ، وقد توقفها في أي 

وقت تاٍل .
نكب���ة مؤامرة » صفقة القرن »، بلغة ترامب التجارية الوقحة، 
س���تنفذ لو نفذت على حساب الشعب الفلسطيني . عروش 
عربية أقيمت واس���تمرت على حس���اب هذا الشعب ووطنه 
، وه���ذه الصفق���ة النكبة تري���د أن تصرف بقي���ة الرصيد 
الفلس���طيني ثمنا للتطبي���ع العربي العلني مع إس���رائيل . 
وحدتن���ا هي س���يفنا  ودرعن���ا لدحر هذه المؤام���رة ، ونحن 
مقتدرون على ذلك ، وإس���رائيل مهم���ا تكن قوتها ، ومهما 
يكث���ر أنصارها المخلصون ، وأولهم أميركا الطاغية القبيحة 
؛ منغرزة في مضيق تاريخ���ي حقيقي وعر ، وأخطر تجليات 
وعورت���ه وأصلبها وجودنا البش���ري الكبير ف���ي أرضنا الذي 
ينقصه قيادة سياس���ية ش���جاعة لتفعيله ، فال يس���تهان 
بك���ون عددنا اآلن بي���ن النهر والبحر 6 ماليي���ن و800 ألف 
، وع���دد اليهود 6 ماليي���ن و500 ألف ، الواق���ع الذي جعل 
بعض أهل ال���رأي عندهم يخيرون دولتهم بين ثالثة حلول 
: دول���ة لكل مواطنيها ، أو دولتين لش���عبين ، أو دولة فصل 
عنصري ، مثلما كتب ران أدليست في »معاريف » في التاسع 
والعش���رين من أبريل المنصرم . ابتل���ع الثعلب الصهيوني 
المنجل الفلسطيني األعقف المشرشر ، ويقاسي اآلن عذاب 
التخلص منه ، وهو تخلص مستحيل إال بشق بطنه أو موته ، 

وفي الحالتين البقاء للمنجل عنيدا متحديا .

 ليس للفلسطينيين إال أنفسهم 
 حماد صبح 

د. وليد القططي
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الضفة الغربية / االستقالل:
ق���ال نور الدين ولد علي المدير الفني للمنتخب الوطني الفلس���طيني تعقيبا على قرعة كأس آس���يا بكرة 
القدم والتي سحبت باالمارات ، أن المجموعة التي وقع فيها المنتخب الوطني الفلسطيني يمكن تسميتها 

بالنارية، والتي ضمت منتخبا أجنبيا وهو إستراليا ومنتخبين عربيبن هما سوريا واألردن.
و أضاف : إن على المنتخب الوطني الفلس���طيني االس���تعداد الجيد لهذه المش���اركة ، وذلك على صعيد 
تدريبات المنتخب وتدريب الالعبين داخل أنديتهم . جاء ذلك في تصريح أدلى به للبعثة اإلعالمية المرافقة 
للمنتخب الوطني في مباراته أمام العراق ، وقال ولد علي من مدينة البصرة جنوب العراق حول استعدادات 
الفدائي لمواجهة المنتخب العراقي :  » إن الفدائي خاض تدريبا استشفائيا بعد أن وصل إلى البصرة ، وبدأ 

الفدائي االستعداد للقاء المنتخب العراقي من حيث وضع الخطط والتكتيكات المالئمة« .
وخاض الفدائي أولى تدريباته على الملعب التدريبي المجاور إلستاد البصرة والذي سينتهي اليوم االثنين .

يذكر أن اللقاء سيقام غدا الثالثاء بحضور صالح الجعبري رئيس البعثة .

غزة/ االستقالل:
أسفرت قرعة كأس أمم آسيا 2019، والتي سحبت في فندق أرماني ببرج خليفة 
بمدين���ة دبي، عن وقوع اإلمارات مس���تضيفة البطولة، في المجموعة األولى مع 
تايالند، والهند، والبحرين. كما أس���فرت القرعة عن وقوع المنتخب األسترالي، 
حام���ل اللقب، بالمجموع���ة الثانية إلى جانب 3 منتخبات عربية وهي، س���وريا، 
وفلس���طين واألردن. وضمت المجموعة الخامسة، 3 منتخبات عربية أيًضا، هي 
السعودية، وقطر، ولبنان، إلى جانب كوريا الشمالية، فيما جاء المنتخب العراقي 

في المجموعة الرابعة إلى جانب إيران، وفيتنام، واليمن.
ووقع المنتخب العماني في المجموعة السادسة، إلى جانب اليابان، وأوزبكستان، 
وتركمانستان، فيما خلت المجموعة الثالثة من أي منتخب عربي، وضمت كوريا 

الجنوبية، والصين، وقيرغزستان، والفلبين.
وس���يتأهل صاحبا المركزين األول، والثاني من كل مجموعة لدور ال� 16 يضاف 

لها 4 منتخبات حققت أفضل مركز ثالث في كل مجموعة.
وستكون المباراة االفتتاحية بين المنتخب اإلماراتي مع نظيره البحريني يوم 5 

يناير/كانون ثان 2019 .

فلسطين
 في مجموعة الموت  

بكأس  أمم آسيا 

نور الدين ولد علي: 
مجموعتنا  نارية وعلينا 

االستعداد الجيد لها

القوقا : فرحة التتويج بالكأس ال توصف
غزة/ عبدالله نصيف:

قال خالد القوقا نجم فريق ش���باب خانيونس الحاصل على بطولتي الكأس وال���دوري:" إن الفرحة بالفوز بلقب كأس 
قطاع غزة ال توصف".

وتمكن النشامى من الفوز ببطولة الكأس بعد الفوز على شباب رفح  بهدفين دون رد ، سجل القوقا الهدف الثاني .
أوضح  الالعب ل�"االستقالل ":"  أن  الفرحة بهذا الكأس ال توصف خاصة و إنها جاءت بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز 

، لتضاف ثنائية تاريخية تلخزائن النادي ، و تسجل في انجازات الالعبين ".
و وأضاف :"التتويج بلقبي الدوري و الكأس ش���يء مميز لنا هذا الموس���م ، وتتويج للمجهود الكبير الذى بذلناه طوال 

الموسم" .

غزة/ عبدالله نصيف:
قال خال���د القوقا نجم فريق ش���باب خانيون���س الحاصل على 
بطولتي الكأس والدوري:" إن الفرحة بالفوز بلقب كأس قطاع غزة 

ال توصف".
وتمكن النش���امى من الفوز ببطولة الكأس بعد الفوز على شباب 

رفح  بهدفين دون رد ، سجل القوقا الهدف الثاني .

أوض���ح  الالعب ل�"االس���تقالل ":"  أن  الفرح���ة بهذا الكأس ال 
توصف خاصة و إنها جاءت بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز ، 
لتضاف ثنائية تاريخية لخزائن النادي ، و تسجل في انجازات 

الالعبين ".
و وأض���اف :"التتويج بلقبي الدوري و الكأس ش���يء مميز لنا هذا 

الموسم ، وتتويج للمجهود الكبير الذى بذلناه طوال الموسم" .

القوقا: فرحة التتويج بالكأس ال توصف

االستقالل/وكاالت:
واصل فريق يوفنتوس مس���يرته نحو الحفاظ على 
لقب ال���دوري اإليطالي لكرة القدم للمرة الس���ابعة 
على التوالي، بعدما حق���ق الفوز على نظيره بولونيا 
بثالثة أه���داف مقابل هدف واحد في المباراة التي 
جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 36 

من »الكالتشيو«.
وافتت���ح بولوني���ا أول أه���داف المب���اراة عن طريق 
س���يميوني فيردي في الدقيق���ة 29 من ركلة جزاء، 

بينما أحرز دي مايو هدفًا ف���ي مرمى فريقه بالخطأ 
بالدقيقة 50، ليتعادل اليوفي، ونجح سامي خضيرة، 
وباول���و ديباال في إضافة الهدفي���ن الثاني، والثالث 

ليوفنتوس في الدقيقتين 64، و69 على التوالي.
وبف���وز يوفنت���وس، يرتفع رصيده إل���ى 91 نقطة، 
متصدًرا جدول ترتيب المسابقة، وبفارق 7 نقاط عن 
نابولي في المركز الثان���ي برصيد 84 نقطة، والذي 
س���يخوض مباراة األحد أمام تورين���و، فيما يتوقف 

رصيد بولونيا عند 39 نقطة.

االستقالل / وكاالت:
ذكرت وسائل اإلعالم اإليطالية  أن ريال مدريد اإلسباني تقدم 
بعرض خيالي من أجل الحصول على خدمات البوسني ميراليم 

بيانيتش صانع ألعاب يوفنتوس اإليطالي.
ووفقًا لصحيفة “الكوريرو ديلي س���بورت” اإليطالية فإن ريال 
مدريد اإلس���باني تحدث م���ع وكالء أعمال البوس���ني ميراليم 
بيانيتش، وأبدوا اس���تعدادهم لدف���ع ضعف راتب الالعب مع 

ناديه الحالي يوفنتوس .
وكش���فت الصحيفة اإليطالية، أن ريال مدريد عرض راتبًا على 
ميراليم بيانيت���ش وصل إلى 8 مليون يورو وعقد خمس مدته 
خمس س���نوات من أجل ترك يوفنت���وس واالنتقال إلى نادي 

العاصمة اإلسبانية.
وأضافت الصحيف���ة اإليطالية، أن يوفنتوس بإمكانه الحصول 
م���ن ري���ال مدريد على ضع���ف المقابل الذي دفع���ه من أجل 

التعاقد مع بيانيتش من روما.
وانضم ميراليم بيانيتش إلى يوفنتوس قادمًا من روما مقابل 
38 مليون يورو قيمة فس���خ التعاقد، ويتقاضى راتبًا يصل إلى 

4.5 مليون يورو بعد خصم الضرائب.

ريال مدريد يقدم 
عرضًا ذهبيًا إلى 

نجم يوفنتوس

يوفنتوس يواصل الزحف 
نحو  اللقب بثالثية في بولونيا
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ومضات

متى يكون العبد مباركًا؟ 
قال اإلمام ابن القيم رحمه الله تعالى:

 من اْجتمع 
ِّ

ِإن برَكَة الرجل َتْعِليُمه للخير َحْيُث حّل ونصُحُه لكل
ِب���ِه، َقاَل الله َتَعاَلٰى ِإْخَباًرا َعن اْلَمِس���يح : } َوَجَعَلِني ُمَباَرًكا َأْين 
َم���ا كنت { َأي : معّلًما للخير َداعي���ا ِإَلٰى الله، مذّكًرا ِبِه، مرّغًبا ِفي 

َطاَعته، 
َفَه���َذا من برَك���ة الرجل، َومن خال من َهَذا فق���د خال من اْلبرَكة، 
ومحقت برَك���ُة ِلَقاِئه، واالجتماِع ِبِه، بل تمح���ق برَكَة من لِقيُه 
ُه يضيع اْلَوْقَت ِفي الماجرياِت َويْفس���ُد اْلقلَب،  َواْجتمَع ِبِه، َفِإنَّ
 آَفٍة تدخُل علٰى الَعْبِد فسبُبها ضَياُع اْلَوْقِت َوَفَساُد اْلقلِب، 

ُّ
وكل

ِه من اللِه ونقصاِن َدَرَجته ومنزلتِه ِعْنَده .  وتعوُد بضياِع َحظِّ

ر�سالة ابن القيم اإىل
 اأحد اإخوانه)١/٥(.

قالوا في س���فيان الثوري: »مثل س���فيان أخي ثور الذي... علم 
الن���اس دقيقات الورع. قال هذا العالم الحكيم:احذر في زمانك 
ثالثًا: عالم س���لطان، وقارئ أسواق، وعابد سطوح. عندما يفضح 
الل���ه الخبيث، فواجب عليكم الخوف م���ن الله، لئال يصيبك ما 
أصابه، واس���تغفار ربك أنك فتنت به يوم���ًا، ولم يكن في علم 
قلبك الورع الذي تدرك به مقامات الناس من كالمهم وعلمهم، 
وإش���ارات مقاالتهم، فهذا الذي س���قط اليوم خائنا للدين، لم 
يك���ن وليًا فصار خبيثًا، ب���ل هو اليوم كم���ا كان البارحة، فأين 
بصرك وفراس���تك! ثم عليك أن تعل���م أن ضالل العلم هو آس 
ضالل السلوك، ومن خان الله في السر في باب البالغ فضحه الله 
عالنية. سحقًا، فما أنت قبل إال كما قال الله تعالى) فمثله كمثل 
الكلب إن تحمل عليه يله���ث أو تتركه يلهث( هذا حتى وهو 
يحم���ل الطيب، فكيف إذا كان نافخ كير! ما زالت األقدار تعمل 
عملها في التصفية الالزمة لظهور الحق على الباطل، فاصبروا«.

#اإعجاز_القراآن
قال تعالى: }َأَلْم َيُك ُنْطَفًة ّمن ّمِنّي ُيْمَنَى{ )٣٧ القيامة( 

يتك���ون المني م���ن جزئين، خالي���ا حية وتع���رف بالنطف أو 
الحيوانات المنوية وسائل بالزمي يساعد على بقاء النطف حية 

في الظروف الجديدة ويمدها بالطاقة
ش���اهد اإلعجاز أن اآلية تحدث���ت أن التلقيح يحدث من نطفة 
واح���دة بالرغم أن المن���ي يحتوي على ماليي���ن النطف وهذه 
حقيقة علمية وكذلك لم تتحدث اآلية عن أن التلقيح من المني 
بل استثنت من المني النطف ألن التلقيح يحدث بالنطفة التي 

هي جزء من السائل المنوي و ليست السائل المنوي كله 
سبحان الله على هذه الدقةوالله المستعان .

ترتيب فقه األولويات منهج شرعي

عندم����ا أق����رأ أو أس����مع لبع����ض الدعاة 
والمثقفين ، من هنا وهناك ، وأش����عر 
بأن منهج الترتيب الش����رعي بعيد عن 
طرحهم ، أشعر باألسى والمرارة ..وكنت 
أظن أن األمر اصبح جليًا ، وأن اإلعتراضات 
القديمة التي صحبت بدايات الحديث 
عن األمر قد طوي����ت ، لكن مازال هناك 

صوت يتحدث!
وعادت بي الذاكرة لزمن تأليف العالمة 
القرضاوي كتابه فقه األولويات للحركة 
اإلس����المية، وفقه األولويات من الكتاب 
والس����نة ..فق����د حاول البع����ض إنتقاد 
الكتابين ، لكنهم فش����لوا ، بعد تتابع 
العلمي  والتأصيل  والمؤلفات  األحداث 

والشرعي الذي َجلى األمر جدًا.
فلم����اذا الحدي����ث اآلن ع����ن التصل����ب 
والجمود ، وقد إتضح األمر كالش����مس 
..؟وحديثا اليوم عن هذا الفقه المطلوب.

ف����إن األمة التي ال ت����درك قيمة ترتيب 
أولوياته����ا، وال تعب����أ لما ه����و أولى من 
غيره، تبقى عاجزة ع����ن اللحاق بالركب 
الحضاري، من هذا المنطلق ألفينا كتاب 
الله تعالى وس����نة نبيه ، اعتنيا عناية 
فائق����ة بموضوع األولوي����ات، لكن قبل 
تقديم لمحة ونم����اذج ألولويات القرآن 
الكريم والسنة النبوية، ماذا نقصد أوال 

باألولويات؟
مصطل����ح “األولويات” إال في عصرنا، إذ 
كثر تداوله على ألس����نة دعاة اإلصالح 

االجتماعي بالخصوص.
وقد عرفه����ا الدكتور محم����د الوكيلي 
ف����ي كتابه “فق����ه األولويات: دراس����ة 
“األولويات  بقول����ه:  الضواب����ط”  ف����ي 
هي األعمال الش����رعية الت����ي لها حق 
التقديم على غيرها عند االمتثال أو عند 

اإلنجاز”)2(.
ومم����ا يفه����م م����ن ه����ذا التعريف أن 
تقديم حكم شرعي على غيره، هو على 
المستوى التنفيذي لألحكام الشرعية، 
ال على المس����توى االعتقادي ألن الدين 

ق����د اكتم����ل، وينبغ����ي اإليم����ان بكل 
األحكام، لكن عن����د إرادة تنفيذ أحكام 
الش����رع، ووقوف عوائق تعرقل التنفيذ 
الكلي، نكون مرغمين على سلوك منهج 
الت����درج على أم����ل أن يتحقق التطبيق 
الش����امل، والقصد من ذلك عدم إهدار 
الوقت والجهد ف����ي أمور ال يضر تأخير 

تنفيذها.
فقه األولويات وضع كل أمر في مرتبته، 
وتقديم األهم على المهم، وهو مرتبط 
بفق����ه الموازن����ات الذي يح����دد مراتب 
األعم����ال ليأتي فق����ه األولويات ويقدم 
األول����ى منه����ا. أما فق����ه المقاصد فهو 
الفقه الذي ينصرف من الظاهر الحرفي 
لكلم����ات النص الش����رعي إلى المقصد 
العام بالنظر في الس����ياق وضم األدلة 
بعضها إل����ى بعض وتفس����يرها وفق 
المقاصد الشرعية العامة. وفقه المآالت 
هو النظر إل����ى التأثير البعيد والنتيجة 
المترتب����ة عل����ى العم����ل للموازنة بين 
المقاصد  المفاسد والمصالح وفق فقه 

ثم تقديم األولى وفق فقه األولويات.
وهذه األن����واع من الفق����ه موجودة في 
الش����رع اإلس����المي الحنيف، فالرسول 
صلى الله عليه وس����لم يقول: »اإليمان 
ِبضٌع وس����بعون ش����عبة، أعالها ال اله اال 
الل����ه، وأدناها إماطة األذى عن الطريق«. 
وكثيرة ه����ي األحاديث التي قدم فيها 
بع����ض األعمال الفاضل����ة على بعضها 
األخر، فأحبُّ األعمال الصالة على وقتها، 
وذروة س����نام اإلس����الم الجه����اد، بل إن 
القرآن الكري����م ذكر }َأَجَعْلُتْم ِس����َقاَيَة 
اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن 
ِبالّل����ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَجاَهَد ِفي َس����ِبيِل 

الّلِه؟؟… اَل َيْسَتُووَن ِعنَد الّلِه{
ولعل المجال األوس����ع، والمكان األرحب، 
والباب األحوج إل����ى هذا الفقه، هو فقه 
الجه����اد، ففقه األولوي����ات هنا يعمل، 
وفقه المآالت هنا يلزم، وفقه المقاصد 

هنا يتحتم.

وهذه أمثل����ة عملية س����ريعة ال مجال 
لتفصيله����ا، إذا كان المس����لمون ف����ي 
جهاد فتح، واعتدي على بلد مسلم آخر، 
فعليهم الموازن����ة ووضع كل عمل في 
منزلته. فجهاد الطلب فرض كفاية، أما 
جهاد الدفع فهو فرض عين، وهنا ُيقّدم 
الدفاع ع����ن البلد المس����لم على جهاد 

الفتح، وذلك بعد الموازنة بين االثنين.
إذا ُاعتدي على بلد مسلم، والعدو مقبٌل 
عليهم، فال يجوز الِفرار فهذا هو التولي 
يوم الزحف والذي هو كبيرة من الكبائر، 
ولكن يجوز لولي األمر أن يكون متحرًفا 
لقتاٍل أو متحي����ًزا إلى فئة، اعتماًدا على 
فق����ه الم����آالت، إذا رأى أن نتيجة ذلك 
أكثر نفًعا للمسلمين… بل إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أرجأ إقامة الحدود 
على المجرمي����ن في المعركة نظًرا لمآل 

إقامة الحد وقطع اليد.
وفي فقه المقاص����د المرتكز على فقه 
الموازن����ات واألولوي����ات: حفظ النفس 
من مقاص����د الش����ريعة، ولك����ن حفظ 
الدين مقدم عل����ى حفظ النفس، لذلك 
ُتب����ذُل النفوس للدفاع عن الدين. ولكن 
قال العلماء إذا خش����ي المس����لمون أن 
يصطلمه����م )يس����تأصلهم على بكرة 
أبيهم( الع����دو فله����م أن يقعدوا عن 
الجه����اد، ألن المطل����وب حف����ظ الدين، 
ولكن الدين ال يقوم إال بأبنائه. وفي فقه 
المقاصد أيًضا أنه إذا لم يخَش المجاهد 
على المسلمين من الفناء، ولكنه أراد أن 
يجاهد، وعلم أنه سُيقتُل دون أية نكاية 
بالعدو فعليه أال يقدم على ذلك…. ألن 
المقصد م����ن بذل األرواح هو الدفاع عن 
الدين وإيالم العدو والنكاية به، فإذا لم 
يؤد فعله الى ش����يء من ذلك فحراٌم أن 

يقدم عليه.
هذه أمثلة، في عجالة، ُتنِبهنا إلى أنه ال 
بد من تفقه في الدين قبل اإلقدام على 
ْكِر  العمل أي عمل، وإال )َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

ِإْن ُكْنُتْم اَل َتْعَلُموَن(

حممد �شحادة

 / ملحم  المؤلف:الدكتور محمد 
أستاذ أصول الفقه في جامعة 

ماردين التركية
الكت���اب :ح���ول » تأصيل فقه 

األولويات »
 - يقول الدكتور محمد ملحم في 
كتابه » تأصيل فقه االولويات« 
ان فقه االولوي���ات » هو العلم 
ودرج���ات  االعم���ال  بمرات���ب 
احقيتها ف���ي تقديم بعضها 
على بعض المستنبط من االدلة 

ومعقولها ومقاصدها«.
ويشير الى ان االحكام المستندة 

الى العرف والعادات »تتغير بتغير االزمان ألنه 
بتغير االزمان تتغير احتياج���ات الناس وبناء 
علي���ه يتغير العرف والع���ادة بخالف االحكام 
المستندة الى االدلة الشرعية التي لم تبن على 

العرف والعادة«. 
ويعتبر المؤلف دراسته محاولة تجديدية في 
علمي االولويات ومقاصد الش���ريعة حاول فيه 
ان يجدد كالم جهابذة العلماء في هذا المجال 

كالجويني والغزالي وابن تيمية والعز بن
عبدالسالم والشاطبي فعمد الى جمع نصوصهم 
المتفرقة في المسألة الواحدة واجتهد في حل 
التعارض الظاه���ري بينها محاوال البناء على ما 

وصلوا اليه.
ويقول ف���ي كتابه الذي ص���در حديثا عن دار 

العلوم في عم���ان ان: »تأصيل 
فقه االولويات وتطبيقه ضرورة 
العصر  ه���ذا  ض���رورات  م���ن 
لتحدي���د اي االح���كام قص���د 
الش���ارع تقديم���ه او تأخيره« 
مش���ددا عل���ى ان من يتعرض 
له���ذا الفقه يج���ب ان يكون 
على درجة عالية من االجتهاد 

ليحسن اختيار االولويات«.
ويدعو ف���ي كتابه ال���ذي يقع 
ف���ي411 صفح���ة م���ن القطع 
المتوس���ط الى » قي���ام حركة 
علمية تجديدية تعيد تأصيل 
ه���ذا العل���م وتطبيقه على الواقع السياس���ي 

المعاصر«.
وتتميز هذه الدراس���ة كما يقول استاذ الفقه 
المقارن في كلية الش���ريعة بالجامعة االردنية 
الدكت���ور محمد نعيم ياس���ين ف���ي معرض 
تقديمه للكت���اب » بعمق التأصيل واتس���اع 
التفصيل ودق���ة التحليل والتصنيف الدقيق 

لقواعد االولويات ».
ويضي���ف ان الباح���ث » حل���ل اق���وال العلماء 
وناقش���ها للتوفيق بينها اذا امكن او لترجيح 
بعضها عل���ى بعض او الس���تخراج رأي جديد 
مش���يرا الى تخريج���ه لالحادي���ث التي احتج 
بها واعتماده الصحيح والحس���ن منها وتركه 

الضعيف«.

فت���اوى

الجواب : أمانة الفتوى
 نعم، يجوز شرًعا قضاء ما عليك في شهر 
شعبان ولو بصيام كله أو بعضه؛ فَعْن َأِبي 
َسَلَمَة َقاَل: َسِمْعُت َعاِئَشَة َرِضَي اللُه َعْنَها 

ْوُم ِمْن َرَمَضاَن،  َتُقوُل: »َكاَن َيُكوُن َعَليَّ الصَّ
َفَما َأْسَتِطيُع َأْن َأْقِضَي ِإال ِفي َشْعَباَن« رواه 

البخاري.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

الجواب: الرجوع إلى الله -عز وجل-: أن 
يندم على ما حص����ل منه، وأن يتمنى 
أنه لم يقع منه الذنب، وأن يعزم على 
أال يع����ود في المس����تقبل، وليس من 
الشرط أال يعود، الشرط أن يعزم على 

أال يعود، فلو فرض أن نفسه سولت له 
وعاد إل����ى المعصية فإن توبته األولى 
للذنب السابق عليه،  بالنس����بة  تصح 
وهذا الذنب الالحق يجب أن يحدث له 

توبة.

علّيَ قضاء أيام كثيرة من سنوات ماضية 
تزيد عن الثالثين يوًما، فهل يمكنني 

قضاؤها بصوم شهر شعبان كاماًل؟ 

السؤال: إنسان رجع إلى الله وهو ال 
يدري كيف يتوب إلى الله، أريد توضيح 

ذلك يا فضيلة الشيخ؟

مؤلف وكتاب
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مسيرة العودة - جمعة العمال

تشييع شهداء القسام أمس.. الزوايدة

)APA images( 

)APA images( 

الرابطة اإلسالمية تعقد ورشة عمل بمخيم العودة شرق غزة  )APA images( )APA images(الشهيدان بهاء قديح ومحمد أبو ريدة أمس.. خانيونس



2االثنين     شعبان         هـ   مايو         م 2 22    2 222 2 2 2

وعلى أحد التالل الرملية التي تطل على ساحة 
المخيم المقابلة للسلك الفاصل الذي يتمركز 
خلفه جنود االحتالل اإلس���رائيلي الُمدججون 
بالسالح، يجلس "األسطل" متربعًا بشموخ وبين 
يديه كتابه المدرسي  يحفر سطوره بعقله، غير 
مباٍل ألص���وات الرصاص والقنابل الغازية التي 
تخترق جموع المتظاهرين السلميين من حوله. 
ومن���ذ انطالق مس���يرة الع���ودة الكب���رى في 
الثالثين من مارس الماضي، لم يتواَن الغزيون 
عن تلبية نداء وطنهم المس���لوب، فكل منهم 
ُيقاوم بطريقته الخاصة إليصال رسالة عنوانها 
التمسك  بحق العودة، وعدم التفريط باألرض 

الُمحتلة آلخر قطرة دم فلسطيني. 
ويتجه���ز طلبة الثانوية العام���ة في قطاع غزة 
لالختبارات النهائية، بالتزامن مع دخول مسيرة 
الع���ودة ش���هرها الثاني، لكن ذل���ك لم يحل 
بينهم وبين االنضمام لصفوف المش���اركين، 
فقد جعلوا خيام العودة وتاللها الرملية مقراٍت 

للدراسة. 

املُتعلم ال ُيهزم
وفي كل مرة يشتد بها عنف االحتالل في قمع 
المتظاهري���ن على الحدود، يخطف األس���طل 
نظرًة خلف السياج الفاصل ولسان حاله يردد :" 
نحن ش���عٌب ال ُيرهبه الموت"، ويعود مرة أخرى 

الستكمال دراسته. 
ويق���ول األس���طل ل�"االس���تقالل": " الجمي���ع 
يس���تغرب كيف لطالب توجيه���ي أن يدرس 
على الح���دود، كونهم يعتق���دون أن التركيز 
هنا معدوم، لكني أجد للدراسة نكهة مختلفة 
وس���ط هذه االح���داث الن كل رصاصة أو قنبلة 
ُتطلق على المتظاهرين ُتثبت في عقلي فكرة 
التفوق بالعلم، كون الشعب المتعلم ال ُيهزم". 
وأضاف األسطل:" منذ انطالق مسيرات العودة 
ش���اهدت الجمي���ع يتضامنون بم���ا يملكونه، 
البعض بصنع الطعام وأخرون بالفقرات الفنية 
والترفي���ه ومجال���س الذكر، ومنه���م من قاوم 
بقلمه وكاميرته، فأردت أن أكون مقاومًا بعلمي 

ودراستي". 
وأش���ار إلى أنه تعاهد مع رفاقه على المشاركة 
بالمسيرة يوميًا وعدم االنقطاع عنها مهما كلفه 
األمر، معتبرًا دراسته وتجهيز نفسه لالختبارات 
النهائي���ة بخيام العودة الخي���ار الوحيد الذي 
يجمع بين مستقبله ومستقبل وطنه المسلوب. 

متم�ضكون باأر�ضنا
وفي مش���هد أخر، كانت الطالبة نسرين سمير 
تجلس برفقة عائلته���ا تحت ظل إحدى خيام 
العودة المنصوبة على الحدود الشرقية لمخيم 
البريج، محاولًة انهاء مراجعة ما تبقى عليها من 
مادة التاريخ التي تجس���د بين طياتها معاناة 
الشعب الفلسطيني منذ س���نواٍت طوال جراء 
غطرسة االحتالل اإلس���رائيلي وتخاذل العالم 

بالتضامن مع القضية الفلسطينية. 
إص���رار كبير يرافق س���مير التي ل���م تر البالد 
الفلس���طينية المحتل���ة ع���ام 1948م إال عبر 
الُكتب وحكايات األجداد، دفعها للمشاركة في 

مسيرة العودة السلمية بنقل مكتبها الدراسي 
الى س���احة مخيم العودة، رغم ادراكها خطورة 

األوضاع هناك، حسب قولها. 
وقالت س���مير ل�"االس���تقالل":" أتوجه للحدود 
الش���رقية كل ي���وم خمي���س للتضام���ن مع 
المشاركين بمس���يرة العودة تأكيدًا على حقنا 
بالع���ودة ألراضينا المحتلة الت���ي ُحرمنا منها، 
وأثن���اء تواجدي أقوم بمراجعة م���ا قرأته طول 
األس���بوع اس���تعدادًا لالمتحان���ات النهائية 
للتوجيهي"، الفتة الى أنها تتواجد على الحدود 
من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساًء. 
بعالمات فرٍح ترتس���م على تقاس���يم وجهها، 
أعربت س���مير ع���ن س���عادتها بالمش���اركة 
بمس���يرات العودة وتلبية نداء األرض دون أن 
ينعكس ذلك سلبًا على دراستها، مؤكدة أنها 
بعلمها ودراس���تها على الحدود ُترسل رسالة 
لالحت���الل والعالم مفادها: " نحن صامدون في 
أرضنا ومتمس���كون بها ، ولن نهدأ اال برحيلكم 

عنها". 

دولة فل�ضطني
املجل�س االعلى  للق�ضاء ال�ضرعي

ديوان  الق�ضاء ال�ضرعي
حمكمة دير البلح ال�ضرعية 

إعالن وراثة 
لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار مدينة دير البلح  
المؤرخة بتاريخ 2018/4/30م  تبين ان حس���ن محمد س���ليمان بش���ير 
والمشهور ابو بشير    من دير البلح وسكانها   قد انتقل إلى رحمة الله 
بتاري���خ 1966م    وانحصر إرثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته فاطمة  
الس���يد الدسوقي الشعراوي والمشهورة بش���ير وفي اوالده منها وهم 
محمد ومحمود وعبد الخالق وخديجة وعايشة انا المقررة وحليمة وغالية 
ثم بتاريخ 1981/8/10م توفي محمود المذكور وانحصر ارثه الش���رعي 
واالنتقالي في والدته فاطمة الس���يد الدسوقي الشعراوي والمشهورة 
بش���ير وفي زوجته فاطمة اسماعيل حسن بشير وفي اوالده منها وهم 
رس���مي وأيمن وتحسين وحسن ونجوى ونوال ثم بتاريخ 1996/4/14م 
توفيت فاطمة بنت الس���يد الدس���وقي الش���عراوي والمشهورة بشير 
وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقال���ي في اوالده���ا المتولدين لها من 
زوجها المتوفى قبلها محمود المذكور وهم محمد وعبد الخاق وخديجة 
وعايشه وحليمة وغالية وفي اوالد ابنها المتوفي قبله محمود المذكور 
والمتولدين له من زوجته فاطمة المذكورة وهم رسمي وأيمن وتحسين 
ونجوى ونوال فقط وال وارث س���وى من ذك���ر وليس لها وصية واجبة أو 
اختيارية وليس لهم أوالد كبار  توفوا حال حياتها وتركوا ورثة فمن له 
حق االعتراض على هذه المضبطه مراجعة محكمة دير البلح الش���رعية 

خالل  من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/4/30م .

  القائم باأعمال قا�ضي دير البلح ال�ضرعي

مقرًا للدراسة

خيام العودة.. بوابة طلبة التوجيهي للتفوق!

غزة/ دعاء احلطاب:
مع انتهاء اأداء �ضالة 
الظهر، يتوجه طالب 
الثانوية العامة يامن 
االأ�ضطل �ضوب خميم 
العودة على احلدود 

ال�ضرقية ملحافظة 
خانيون�س، م�ضطحبًا 

كتبه الدرا�ضية ليبداأ 
رحلته اليومية مبراجعة 

درو�ضه مع اقرتاب 
االختبارات النهائية، 

ُمكثفًا جهوده لي�ضل اإىل 
طموحه الذي كلله بحب 

الوطن، عازمًا على اأن 
يكون مقاومًا بعلمه. 

نابلس / االستقالل: 
أظهرت دراس���ة علمية لقي���اس مؤش���رات األداء، ان 
فلس���طين أصبحت االفضل في اج���راء عمليات القلب 
المفتوح بكافة انواعها مقارنة مع اجرائها في بريطانيا 

والدول االوربية وحتى الواليات المتحده االمريكية.
واظهرت الدراسة التي اجريت على مدار ثالث سنوات 
في المستش���فى الجامعي في مدينة نابلس ش���مال 
الضفة الغربية أن نتائج جميع عمليات القلب المفتوح 
التي أجريت منذ افتتاح قسم جراحة القلب عام 2015 
حتى نبسان 2018 )551 عملية جراحية دون استثناء( 

هي من األفضل عالميًا.
وأوضحت الدراس���ة أن نسبة نجاح العمليات الجراحية 
فاقت 97.6% لعمليات توصيل الش���رايين، في حين 
بلغ���ت 100% لعملي���ات تغيير الصم���ام عن طريق 
ثق���ب المفتاح دون ش���ق الص���در بالكام���ل، %100 
لعمليات توصيل الش���رايين من الش���رايين فقط من 
دون أوردة، 97% لعمليات الصمامات والقلب الفاشل 
و95% للعمليات األكثر خطورة وتعقيدًا على اإلطالق 
كعملي���ات القلب الفاش���ل وتغيير الش���ريان األبهر 
مع ش���رايين الدماغ التي تحتاج إل���ى تبريد المريض 

وتصفية دمه بالكامل وإصطناع موت س���ريري مؤقت 
وزراعة القلب الصناعي.

واعتمدت الدراس���ة على تحليل النتائ���ج ومقارنتها 
عالمي���ًا من خالل مؤش���رات القي���اس األوربي���ة أو ما 
يعرف باليروس���كور، وهو قياس مؤشر األداء ألفضل 
المستش���فيات األوربي���ة وخاصة إحتم���االت الوفاة 
بع���د العملية، م���ع األخذ بعين اإلعتب���ار نوع العملية 
وتعقيدها، ضعف عضلة القلب وجميع األمراض غير 
القلبية مثل الس���كري، ضغط الدم، التدخين، أمراض 

الكلية وغيرها.

دراســة: فلسطيــن األفضــل 
عالميــًا فــي عمليــات القلــب المفتــوح

االستقالل/ وكاالت:
تتنوع الحميات الغذائية التي يضعها الخبراء من أجل 
مساعدة مرضى الس���كري على أداء وظائفهم اليومية 
بش���كل طبيعي. ومن أه���م المواد المفي���دة لمرضى 
الس���كري والتي يجب أن تحويها وجباتهم الغذائية 
اليومية: األفوكادو: وأكد الخبراء على أن تناول األفوكادو 
يساعد في تخفيض مستوى الغلوكوز في الدم، وذلك 
الحتوائه على أحادي الس���كريد ومانوهيبتولوز )مثبط 

ألنزيم الهكسوكاينيز(. وينصح األطباء مرضى السكري 
بتناول هذه الثمرة على األقل مرتين في األسبوع.

الج���وز: ويحتوي الجوز على نس���بة عالي���ة من الزنك 
والمنغنيز، ما يساعد في تخفيض مستوى السكر في 
الدم. عالوة على هذا، يحتوي الجوز على كمية كبيرة من 
األلياف واألحماض الدهنية غير المشبعة والكالسيوم 

.D وفيتامين
خبز الحبوب الكاملة: ال يحتوي هذا الخبز على الخميرة 

والسكر، ما يساعد في خفض مستوى السكر في الدم.
بذور اليقطين: بفضل احتواء هذه البذور على نس���بة 
عالية من المغنيس���يوم وأوميغا-3 فإن تناولها يوميا 
ينش���ط عملية طرد الكوليس���ترول الضار من الجسم، 

وبالتالي يخفض مستوى السكر في الدم.
الفاصولي���ا: تعد البقوليات عموما مصدرا طبيعيا هاما 
لأللياف ومضادات األكسدة التي تساعد في تحسين 

حالة الدم وتنشط عملية التمثيل الغذائي للدهون.

5 أغذيــة ضروريــة لمرضــى السكــري



قال األمين 

عامل الزمن ليس في مصلحة السلطة في ظل 
المتغيرات اإلقليمية وما يجري على األرض 
في الساحة الفلس���طينية، هناك انعطافة 
واح���دة يجب أن تقوم بها الس���لطة، وهي 
التوجه إلى كل القوى الفلسطينية للجلوس 
على طاول���ة للحوار لصياغة اس���تراتيجية 
جديدة على أس���س جدي���دة في طليعتها 
المقاومة التي أثبتت جدارتها وقوتها في 
ردع العدوان خالل الحرب األخيرة على غزة. 
يجب إنهاء الحصار ف���ورا عن قطاع غزة، أما 
المشاريع األخرى فالمخاوف حقيقية وجادة، 
ألن إسرائيل تريد أن تتعامل مع غزة ككيان 
منفصل وتحمل حماس مسؤوليته وكذلك 
تحمل مصر عبء إمداده بمتطلبات الحياة، 
وبالتالي ترفع يده���ا عن غزة لتفصلها عن 
فلس���طين، وهذا أمر لن نقبل���ه ألنه خطير 
على شعبنا وقضيته، أن دولة العدو خرجت 
من داخل القطاع لكنه���ا تحاصره برًا وبحرًا 
وجوًا. والس���قف الذي يمك���ن أن تقبل به 
دول���ة الكيان لغ���زة هو ما ورد ف���ي اتفاق 
أوسلو، هو حرية الس���كان على األرض، ألن 
أوس���لو لم يعط للفلس���طينيين شيئًا في 
الس���ماء. والطائرة الصهيوني���ة )الزنانة( ال 
تغادر س���ماء غزة تصور كل ش���يء وأحيانًا 
تقوم باغتياالت؛ لذلك القطاع مازال خاضعًا 
للس���يادة الصهيونية والكيان هي صاحب 
اليد العليا، باختصار غزة ما زالت سجنًا كبيرًا 

تسيطر عليه القبضة الصهيونية.

الدكتور: رمضان شلح 

لندن/ االستقالل:
عانى الش���اب لوقا هانومان البالغ من العمر 
)28 عام���ًا( من أع���راض ش���بيهة بأعراض 
االنفلونزا، وبدأ الش���عور بتوعك بعدما عض 

الجلد الموجود على حافة األظافر.
وكاد هانومان والد لطفلين أن يموت بسبب 
قضم أظافره، وذلك بعد إصابته بتعفن في 
الدم بسبب قضمه ألظافره. بحسب صحيفة 

» Mirror« البريطانية.
ولك���ن عندما تم نقله إلى المستش���فى في 
نهاي���ة المط���اف أمضى أربع���ة أيام تحت 
المالحظة لمدة 24 ساعة، وقيل له إنه »كان 

محظوًظا للبقاء على قيد الحياة«.
وق���ال هانوم���ان: »إني اعت���دت على عض 
أظافري طوال الوقت. ربما ذلك ألني شخص 
عصب���ي، وفي يوم من األي���ام قضمت الجلد 
الموجود على جانب أظافري، وكان األمر مؤلما 

قلياًل لكني لم أفكر في أي شيء«.
وأض���اف: »لق���د كنت أعمل طوال األس���بوع 
وب���دأت في الحص���ول على أعراض تش���به 
ا«. أعراض اإلنفلونزا التي تزداد تدريجيا سوًء

أصيب هانومان بطفح جلدي في جميع أنحاء 
جسمه، ما يشير إلى انتشار العدوى.

يذك���ر أن »اإلنت���ان« أو ما يع���رف ب�«تعفن 
ال���دم« هو أحد المضاعفات التي تتطور بعد 
اإلصابة. ويبدأ جهاز المناعة في الجسم في 
العمل بش���كل زائد، مما يؤدي إلى انخفاض 

كمية الدم الواصلة إلى األعضاء.
ولكن إذا تركت دون ع���الج، يمكن أن يؤدي 
ذلك إلى فشل العديد من األعضاء والتسبب 

في الوفاة.

قضم أظافره 
فكاد أن يخسر 

حياته!
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لندن/ االستقالل:
ص���ادرت الس���لطات البريطانية 50 تمس���احا 
في مطار هيثرو بس���بب مخالفة ظروف نقلها 

للقواعد المعمول بها في البالد.
وكان���ت الزواح���ف، التي تبلغ م���ن العمر عاما 
ونقل���ت على متن رحلة قادمة م���ن ماليزيا، قد 
تعاركت مع بعضها خالل الرحلة بسبب ظروف 

النقل السيئة.
وكان كل صندوق من صناديق النقل الخمسة 
يس���ع ألربعة تماس���يح، على األكثر، لكن ُوضع 

فيه 10 تماسيح.
وق���ال متح���دث باس���م هيئة ضب���ط الحدود 
التابعة لوزارة الداخلي���ة إنه خالل عملية نقل 
التماس���يح لم يتم االهتمام بسالمتها. ونفق 

أحد التماسيح على إثر ذلك.
وكانت الحيونات الصغيرة متجهة إلى إحدى 
الم���زارع في بريطاني���ا، حيث كانت س���تربى 
لبيع لحمها، لكنها اآلن برعاية مس���ؤولين من 
االتفاقي���ة الدولية لحظر االتج���ار بالحيوانات 

والنباتات المهددة باالنقراض.
وأوضح غرانت ميلر، وهو مس���ؤول بس���لطات 
الحدود في مطار هيثرو: "ال يمكن القبول بنقل 

الزواحف بهذه الطريقة".
وأضاف: "سنصادر أي ش���يء ينتهك قوانين 
االتفاقية الدولية، لذلك يجب أن تكون مصادرة 
الزواحف بمثابة تحذير ألولئك الذين يفكرون 
في نقل حيوان���ات الحياة البرية في مثل هذه 

الظروف".

االستقالل/ وكاالت:
جامع���ة  أعلن���ت 
ميلبورن في أستراليا 
طوارئ  وقامت  حالة 
من   500 أكثر  بإجالء 
وأس���اتذتها  طالبها 
اعتقد  رائحة  نتيجة 
أنه���ا تس���رب غ���از 
وتبي���ن أنها حبة من 
الدوري���ان  فاكه���ة 
الكريه���ة،  الت���ي 
حت���ى  ُترك���ت 

تعفنت في إحدى الخزائ���ن في مكتبة معهد 
التكنولوجيا.

وأوضح فريق اإلطفاء أن الرائحة انتشرت عبر نظام 
التهوية، وأوضح أن���ه أعيد فتح المبنى للطالب.  
فبعد أن أبلغ الطالب المسؤولين في الجامعة عن 

الرائحة التي اعتقدوا أنها 
لتس���رب غاز في المكتبة، 
تم إج���الء الجميع من قبل 
مبينا  المحلية.   الش���رطة 
أن مبن���ى الكلية فيه مواد 
لالنفجار،  قابلة  كيمياوية 
وهو م���ا جع���ل التحقيق 
والتدقي���ق ف���ي مص���در 

الرائحة أمرا ضروريا.
وتشتهر فاكهة الدوريان 
الكريه���ة،  برائحته���ا 
وطعمه���ا الحل���و وتقوم 
بع���ض األماكن العام���ة والمكات���ب بالتحذير 
من إدخالها في دول آس���يوية عديدة إذ تشبه 
رائحتها رائحة البصل والكراث وينقسم الناس 
بين من يحبها جدا أو يكرهها بش���دة وهي من 

أغلى أنواع الفاكهة في العالم.

بريطانيا: مصادرة 50 
تمساحًا في مطار »هيثرو«

إخالء جامعة أسترالية بسبب فاكهة!

االستقالل/ وكاالت:
قتلت زرافة مصورا س���ينمائيا من 
جن���وب إفريقي���ا كان ف���ي مهمة 
عم���ل في محمية طبيعية ش���مال 

غربي #جوهانسبرغ  .
وقالت وكال���ة كاال ك���رو للتصوير، 
كارلوس  الس���ينمائي،  المصور  إن 
كارفاله���و، كان يصور فيلما روائيا، 
األربع���اء الماض���ي، ف���ي منتج���ع 
ومحمية "غلين أفري���ك" في برودر 
ستروم عندما "دهسته زرافة كانت 

في الموقع وقتلته".
وأوضح���ت الوكال���ة أن كارفاله���و 
إلى أحد مستش���فيات  نقل ج���وا 

متأثرا  هناك  وتوفي  جوهانسبرغ، 
بجراحه. وتقول وسائل اإلعالم في 
جن���وب إفريقي���ا إن كارفالهو كان 
قريبا من الزرافة عندما لوت الزرافة 

عنقها وأسقطته.
أفري���ك"  "غلي���ن  موق���ع  ويع���د 
اإللكتروني السائحين بالقدرة على 
"االقت���راب من عدد م���ن حيواناتنا 

البرية".
وتم تصوير المسلسل التلفزيوني 
البريطان���ي "وايل���د آت هارت" في 
منتجع "غلين أفري���ك" الذي يدعو 
زواره للتجوال ف���ي المنطقة التي 

شهدت تصوير العمل الفني.

القاهرة / االستقالل:
قتل���ت جدة مصرية حفيدها الذي يبلغ م���ن العمر )3 أعوام(، بطريقة 

بشعة بعدما تهيأ لها أن الطفل يحاول قتلها.
وكما ورد على وس���ائل اعالم مصرية، أكدت الش���رطة أن الجدة نعمت 
البالغة 62 عامًا من منطقة المطرية أقدمت على قتل حفيدها محمود 

بعدما خنقته حتى لفظ أنفاسه األخيرة .
وكش���فت تحقيقات الش���رطة، أن الجدة تعاني من أمراض نفس���ية 
"هالوس س���معية وبصرية" وفي يوم الحادث جاءتها نوبة بأن الطفل 
الصغير سيقتلها؛ باالتفاق مع والدته؛ لذا أقدمت على خنقه واعترفت 
بجريمتها وقالت: "قتلته زي ماكان عايز يقتلني". ويذكر أن األم أصيبت 
ا  بصدمة شديدة عندما رأت طفلها مرميًا على األرض وال يتنفس نهائّيً
وقامت بإبالغ الشرطة التي حضرت على الفور إلى المنزل وأمرت بعرض 

الجدة على مستشفى األمراض النفسية لبيان حالتها الصحية.

زرافة تدهس مصورًا حتى الموت في محمية طبيعية مسنة تقتل حفيدها 
خنقًا.. والسبب صادم!


