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الكتلة اإلسالمية تفوز بانتخابات جامعة بيرزيت
رام الله/ االستقالل:

فازت كتلة الوفاء اإلس����المية الذراع الطالبي 
لحرك����ة »حم����اس« مس����اء أم����س األربع����اء 
بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت للمرة 

الرابعة على التوالي.
 وأعلن عميد ش����ؤون الطلبة د. محمد األحمد 
أن نس����بة االقتراع بلغت 74.6%، موضًحا أن 
عدد األوراق الصحيحة وصل إلى 8002، بينما 

الملغاة 204 ورقة.
وحصلت كتلة الوفاء اإلس����المية على  3784 
صوت����ًا )24 مقع����دًا(، فيم����ا حصل����ت كتلة 

الش����هيد ياسر عرفات على 3615 صوتًا )23 
مقع����دًا(، وكتلة القطب الطالب����ي التقدمي 
على  705 أصوات )4 مقاعد ) وحصلت كتلة 

الوحدة الطالبية على  96 صوتًا )0 مقعد(.
وتنافس���ت 4 كتل طالبية عل���ى 51 مقعدًا 
تش���كل مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة، و هي: 
كتلة الش���هيد ياس���ر عرفات الذراع الطالبي 
لحرك���ة فتح، وكتلة الوفاء اإلس���المية الذراع 
الطالبي لحركة حماس، وكتلة القطب الطالبي 
التقدم���ي التابعة للجبهة الش���عبية، وكتلة 
الوحدة الطالبية التابعة للجبهة الديمقراطية.
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الفلسطيـنيـة

غزة/ حممود عمر:
ي�ستعد الفل�سطينيون لإحياء 

الذكرى ال�سبعني للنكبة 
الفل�سطينية، بتنظيم تظاهرات 

وا�سعة على احلدود ال�سرقية 
لقطاع غزة، �سمن اإطار م�سريات 

العودة الكربى، التي تنادي 
بتنفيذ قرار عودة الالجئني 

الفل�سطينيني اإىل اأرا�سيهم 
الفل�سطينية عام 

19480، والراف�سة  0
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غزة/ قا�سم الأغا:
ت�ستمر قيادة ال�سلطة الفل�سطينية 

يف ال�سفة املحتلة بالتالعب يف اأرزاق 
موّظفيها العموميني يف قطاع غزة، من 

خالل »الت�سليل« مبوعد �سرف رواتبهم 
امل�ستقطعة منها ما ن�سبته 30 % منذ اأكرث 

من عام، يف �سياق الإجراءات العقابية 
التي تفر�سها ال�سلطة على القطاع. وكان 

رئي�س ال�سلطة حممود عّبا�س يف ختام 
جل�سة املجل�س »الوطني« 
0برام اهلل، فجر اجلمعة  0

رواتب موظفي السلطة بغزة .. مسرحية لم تنته بعد !

خالل لقاء بنخب �شبابية

»اإ�شرائيل« تتاأهب

�شيكون  اجلاري  مايو   14"
»فارًقا وحا�شًما«

 اإغالق مكاتب احتجاجًا 
على ا�شتمرار التقلي�ص   

بعد م�شادقة الكني�شت بالقراءة الأوىل

اإلفراج عن قاتل الشهيد 
 الشريف.. تعزيز لثقافة

 قتل الفلسطينيين 



رأي

حالة النش����وة التي يعيش����ها الكي����ان الصهيون����ي, والنجاحات 
السياس����ية التي حققها مؤخرا, س����واء بنجاحة ف����ي إقناع اإلدارة 
األمريكية بإلغاء االتفاق النووي مع إيران, والعمل على تعديل هذا 
االتف����اق وفق المالحظات التي حددتها وطالبت بها إس����رائيل, أو 
االستعدادات لنقل الس����فارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس, 
أو استمرار عمليات القصف في سوريا, أو التسابق الرسمي العربي 
على التطبيع وإقامة عالقات مع »إسرائيل«,  أو إبقاء عقوبات السلطة 
على غزة وقطع رواتب الموظفين واألس����رى والش����هداء وفقراء غزة 
الذين يتقاضون معونات من الشؤون االجتماعية, كل هذا لم يكن 
ضامنا ألمن إسرائيل واستقرارها, ولن يستطيع ان ينهي انتفاضة 
القدس المباركة التي اش����تعلت في وجه االحتالل بل س����يزيدها 
قوة وس����عة انتشار, وكما قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
في خطابه االثني����ن الماضي بمؤتمر جبل الزيت����ون حول القدس 
وفلسطين: »إن مستقبل البش����رية ستحدده نتيجة االمتحان في 
موضوع فلسطين والقدس. فإما أن تتجه البشرية نحو النور والحرية 

والقيم األخالقية أو إلى غياهب الظلم واالضطهاد«.  
ه����ذا الفه����م الصحيح لطبيعة الص����راع في فلس����طين ال تدركه 
»إسرائيل« نفسها التي تسعى دائما للسطو على الحق الفلسطيني 
واستالب كل المكاس����ب التي يحققها الفلسطينيون, ظانة أنها 
بذلك تمكن لنفسها وتفرض سطوتها وسيطرتها وقانونها على 
الفلسطينيين والعرب والمسلمين والعالم اجمع, ان سنوات طويلة 
من الصراع مع هذا االحتالل الصهيوني لم يتعلم منها شيئا, ولم 
يدرك ان الشعب الفلسطيني لن تكسره أو تفت في عضده الوقائع 
التي تفرضها إسرائيل عنوة بل ستزيده قوة وصالبة وإصرارًا على 
الصمود  والمواجهة, إس����رائيل التي تبحث عن األمن لنفسها لن 
تش����عر باألمن واألمان طالما أنها تسطو على الحقوق الفلسطينية 
وتس����لب األرض وتنتهك حرمة المقدسات وتفرض الحصار على 
غزة وتقتل وتدمر وتس����فك الدماء, فالش����عب الفلسطيني يدرك 
جيدا ان الصمود والمواجهة والخالص هو الس����بيل الوحيد لوقف 
سياسة االحتالل وردعه وإخافته, وما دون ذلك لن يجدي نفعا, فما 

اخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة, وعدونا ال يحترم الضعفاء. 
مسيرة العودة الكبرى تشهد حالة من التغول الصهيوني في 
التعامل معها, واس����تخدامًا مفرطًا لألس����لحة المحرمة دوليا, 
واس����تهدافًا مقصودًا ومتعمدًا للطواق����م الطبية والصحفية, 
فاالحتالل يرسي سياساته ويؤسس لها ليفرض واقعا جديدا 
ضد الفلس����طينيين أمام العالم, وهو مسنود ومحصن بالفيتو 
األمريكي, وحالة العجز والهوان الرس����مية العربية فاقمت من 
إفراط إس����رائيل في إراق����ة الدماء وإزه����اق األرواح, لذلك نحن 
نتوقع مزيدًا من التصعيد الصهيوني, خاصة ان »إس����رائيل« 
تخشى من ردة الفعل الفلسطينية وتحديدا »المقدسية« على 
قرار نقل السفارة األمريكية إلى القدس, حيث صرح ما يسمى 
بوزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان قائال: »نقل السفارة 
األمريكية إلى القدس سيكلف إسرائيل ثمنًا باهظًا ستضطر 
لدفعه لكنه قرار تاريخي ويس����تحق دفع ثمنه«، مشيرًا إلى أن 
هناك محاوالت ستش����هدها األيام المقبل����ة لتخريب احتفال 
افتتاح الس����فارة. وقال: »آم����ل أال يحدث ذلك، لكنني أعتقد أن 
علينا االستعداد لدفع ثمن هذا القرار، خاصة أنه تاريخي وبالغ 

األهمية ودراماتيكي«.    
يبدو أن إسرائيل تخشى من ردة الفعل الفلسطينية إزاء قرار نقل 
السفارة, وهذا لم يأت من فراغ, إنما من تجارب متراكمة, فإسرائيل 
تعلم جيدا ان القدس خط احمر, وأنها ستدفع الثمن باهظا, ذلك 
ألن معركة البواب����ات ال زالت حاضرة أمامه����ا, وعندما تصل أيدي 
الصهاينة اآلثمة إلى العاصمة المقدس����ة فان الفلس����طينيين ال 
يتورعون في الدف����اع عنها مهما كان حج����م التغول الصهيوني 
تجاهه����م, ورهان ليبرمان على انته����اء األحداث واحتوائها يدلل 
على عمق األزمة التي تعيش����ها إس����رائيل, بع����د ان باتت تدرك 
ان خطواته����ا تقاب����ل بموجة تصعيد فلس����طينية تفضح الفعل 
اإلس����رائيلي الش����نيع أمام العالم, لذلك بدأت إس����رائيل تتعامل 
بوجهها القبيح أمام العالم, وتفرض سياستها فرضا على المجتمع 
الدولي, وتس����حب البس����اط من تحت قدميه, حتى بات المجتمع 
الدول����ي متهما ف����ي مصداقيته أم����ام الجميع, وب����دأ يفقد دوره 
الحقيق����ي بعد ان فرضت إس����رائيل إرادتها على المجتمع الدولي 
وتمردت على قراراته وتجاوزتها بش����كل فاض����ح, وبات المجتمع 
الدولي مطالب����ا بالدفاع عن مصداقيته, لكنه ضرب في مقتل على 
يد االحتالل الصهيون����ي واإلدارة األمريكي����ة, وأصبح يتوارى عن 
األنظار ويتجاهل جل القضايا المطروحة خاصة ما يتعلق بالقضية 
الفلس����طينية ويغ����ض الطرف عنه����ا, وأطلق العنان إلس����رائيل 
لتستفرد بالفلسطينيين كيفما تشاء,لكن الفلسطينيين يعرفون 

دائما كيف يحاورون عدوهم.       

استالب الحقوق
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الالفت هنا ان القاتل اليئ���ور عزاريا نفذ جريمة موثقة بالصوت 
والصورة  على مسمع وبصر العالم بقتله للشهيد الشريف وحكم 
ثالث س���نوات خفضت إلى ثمانية شهور ليفرج عنه اليوم فيما 
كانت حال���ة التعاطف الكبير له من الجمهور اإلس���رائيلي على 
مواقع التواصل االجتماعي وانشاء صندوق مالي لدعمه وأسرته 
وتضامن السياس���يين اإلس���رائيليين معه بدءا م���ن نتنياهو 
وليبرمان ونفتالي بينت وصوال الى المعارضة اليس���ارية ثم قرار 
رئي���س االركان تقصير مدة محكوميته مؤش���را على مدى حالة 
التطرف الس���ائدة في المجتمع والقيادة اإلس���رائيلية وبالتالي 
فان المعايي���ر الحاكمة في دولة االحتالل تس���تند على قاعدة 
من الكراهية والدموية التي يلمس���ها الفلسطيني كل يوم في 
ممارس���ات جيش االحتالل ومس���توطنيه والقوانين العنصرية 

المشرعة ضد كل ما هو فلسطيني.
يجب اإلش���ارة هنا إلى أن جريمة قتل الش���هيد الش���ريف هي 
واح���دة معلنة من بي���ن آالف الجرائم الت���ي ال توثقها الكاميرا 
ويجري إخفاؤه���ا والتعتيم عليها واصدار روايات كاذبة لإلعالم 
تبرر القتل العم���د وما يحدث على حدود قط���اع غزة يوميا منذ 
انطالق مس���يرات العودة يؤكد على سهولة الضغط على الزناد 
واستباحة دم الفلس���طيني وقتله ببرودة اعصاب غير مسبوقة 
م���ع اعالن واضح من جيش االحتالل عن انتش���ار مئات القناصة 
لقتل أي فلس���طيني يقترب م���ن الجدار الزائ���ل وهناك مئات 
من العملي���ات التي تورط بها جنود وضب���اط في عمليات قتل 

واغلق���ت ملفات التحقيق جميعها وف���ي الحد االدنى وجه لفت 
نظ���ر الى القاتل وتمت تبرئته وما يجري في الضفة المحتلة من 
جرائم على يد عصابات المس���توطنين يوض���ح بما ال يدع مجاال 
للش���ك مدى االستسهال  في استهداف الفلسطينيين فهذه 
العصابات تنطلق بحماية الجيش تم���ارس الحرق واالعتداءات 
على الممتلكات واقتالع المزروعات وقتل وإصابة الفلسطينيين 

في بيوتهم.
يشهد على كل ذلك جريمة قتل وحرق عائلة دوابشة والتي لم 
يعتقل ويحاكم المتورط���ون فيها حتى االن بل افرج عنهم 
وايض���ا قرى قصرة وبورين والنبي صالح التي كانت تتصدى 
له���ا الفتاة االس���يرة عهد التميم���ي وعائلته���ا، فيما كان 
اعتقالها ومحاكمتها لمدة ثمانية ش���هور شاهدا آخر على 
طبيعة العنصرية االسرائيلية فالقاتل ازاريا يقتل الشهيد 
الش���ريف في وضح النه���ار ويفرج عنه بعد ثمانية اش���هر 
وعهد التي تتص���دى لجنود اقتحموا منزله���ا واعتدوا على 
ش���قيقها تحاكم لثمانية أشهر أيضا وهذه حقيقة الثقافة 
اإلسرائيلية السائدة في المجتمع اإلسرائيلي التي ترى في 
الفلسطيني كائنا ليس انسانا يمكن اعتقاله وتعذيبه وقتله، 
وفتاوى الحاخامات التي تبيح ذلك منتش���رة في المؤسسات 
التعليمية اإلسرائيلية والتي تتغذى بنهج اكثر عدوانية في 
ظل حكومة نتنياهو ونفتالي بينت وزير المعارف والتعليم 

الذي يمرر في المناهج الدراسية هذه الثقافة. 

وبموازاة اإلفراج عن ازاريا جاء القانون الذي ش���رعته الكنيس���ت 
اإلس���رائيلي ليضي���ف بعدا جدي���دا على الحرب ضد الش���عب 
الفلس���طيني فهي لم تعد تقتصر على القت���ل واالعتقال، بل 
أضحت تستهدف اس���ر الشهداء والجرحى والمعتقلين  فهي 
تريد منع س���بل الحياة عنهم بمنع أي ام���دادات غذائية لهم او 
الس���رهم واذا ما أضفن���ا الى ذلك التضيي���ق واالعتداءات التي 
تمارس���ها ادارة مصلحة السجون واقتحامها لغرفهم وضربهم 
وإطالق الكالب لنهش أجس���ادهم ومنع العالج وزيارات اسرهم 
والعزل االنف���رادي يتضح مدى الهجمة الشرس���ة التي تالحق 
المعتقلين وأس���رهم في إشارة الى شمولية الحرب اإلسرائيلية 
ضد الشعب الفلس���طيني، فالمراد ليس فقط القتل واالعتقال 
وايقاع اإلعاقات بل منع سبل الحياة عن كل الشعب الفلسطيني 
واستخدام المال وتوظيفه في هذا االتجاه، وهي معركة جديدة 
تنضم الى الحص���ار والحواجز ومحاربة االقتصاد الفلس���طيني 
وتدميره.  معركة مفتوحة وشاملة يخوضها الشعب الفلسطيني 
مع االحتالل الصهيوني تتطل���ب توحيد كل الطاقات والجهود 
ف���ي مواجهته ولكن يبقى األمر منقوصا في ظل بقاء الس���لطة 
على توجهاتها الحالية واس���تمرار شبكة عالقاتها مع االحتالل 
فمطل���وب منها التحرك على صعيد المجتمع والهيئات الدولية 
لمالحقة االحتالل ومحاسبته على جريمة قتل الشهيد الشريف 
وغيرها بموازاة الحراك الجماهيري في مس���يرات العودة لتكمل 

دائرة المواجهة على الساحة الداخلية والخارجية.

  حرب مفتوحة 

االحتــالل يستهــدف عائــالت
 المقاوميــن ويبيــح قتــل الفلسطينــي 

التحليل ال�سيا�سي - عامر خليل:
بالإفراج عن قاتل ال�س��هيد عبد الفتاح ال�سريف وت�سريع قانون 
ي�ستلب خم�س�سات ال�سه��داء واجلرحى واملعتقلني من م�ستحقات 
ال�سرائب الفل�سطينية ال�سهرية ترتقي حكومة الحتالل خطوة 
اىل الم��ام يف التدليل على م��دى عدوانيتها لل�سعب الفل�سطيني 
وم��دى اخل��داع والكذب ال��ذي تروجه عن ال�س��الم فهي وا�سحة 
يف نهجهه��ا الدم��وي العن�سري �س��د كل ما ه��و فل�سطيني وعربي 

واإ�سالم��ي دون اأي موارب��ة يف ظ��ل حالة �سمت غ��ر م�سبوق اإزاء 
ذلك م��ن النظام العرب��ي الر�سمي وابقاء ال�سلط��ة الفل�سطينية 
عل��ى نف���س وت��رة العالقات مع الحت��الل يف املج��الت المنية 
والقت�سادي��ة وال�سيا�سي��ة الم��ر ال��ذي ي�س��كل حاف��زا ا�سافيا 
له��ا للم�سي يف هذا النه��ج العدائي الدم��وي وت�سعيده مبزيد من 
القوان��ني واملمار�س��ات الت��ي ت�سته��دف الفل�سطيني��ني ووجودهم 

الدميغرايف التاريخي واحلياتي.

غزة/االستقالل:
أك���د القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي 
في فلس���طين الش���يخ خالد البطش، أن 
مس���يرات العودة جاءت لتعيد تعريف 

المشروع الوطني، وتعيد قراءة الواقع.
ج���اء ذلك خ���الل لق���اء نظمت���ه اللجنة 
الدعوي���ة لحركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين، األحد، بمخيم العودة ش���رق 

مدينة غزة.
 وأوضح البطش قائاًل :" في ظل التخبط 
السياس���ي والحصار الشديد، وانشغال 
البعض العربي واإلس���المي في التطبيع 
مع "إس���رائيل" والتعايش مع االحتالل، 
المس���يرات لتعيد تعريف  جاءت هذه 
اإلستراتيجية  وبناء  الوطنى،  المش���روع 

الوطنية، وتعيد قراءة الواقع".
ولفت إلى أن رس���الة هذه المس���يرات المتواصلة جاءت 
لتؤكد أن شعبنا ماض في خيار المواجهة، ولن تفلح كل 

المحاوالت في كسر إرادته.
وبي���ن البطش أنه���م - كقوى وفعاليات مش���رفة على 
الفعالي���ة - كانوا أمام خيارات إم���ا أن نذهب لتصعيد 
بعيد المدى بأشكال مختلفة أو االنفجار في وجه الطرف 

العربي أو في وجه الطرف الفلس���طيني الرسمي، ولكن 
كان االنفجار ف���ي وجه العدو المحت���ل، وبالتالي كانت 
اإلشارة والترتيبات باتجاه مسيرات مليونية للعودة تبدأ 

في ذكرى يوم األرض الخالد.
وأش���ار إلى أن الجماهير انطلقت لترفع ش���عار العودة، 
وكس���ر الحصار، وإس���قاط صفقة القرن، وق���رار ترامب، 
ولتتوحد على برنامج موحد اس���مه حق العودة ومجابهة 

العدو. وش���دد البطش على أن المسيرات 
أثبتت بأن شعبنا ال يقبل الحصار وال المذلة 
أو المهان���ة وأي محاول���ة النتقاص حقنا 
في فلس���طين أو الحديث ع���ن انفراجات 
سياس���ية من ليبرمان وغيره بأنه يمكن أن 
نرفع الحصار مقابل تسليم السالح أو هدنة 

طويلة األمد.
وأعرب القيادي في الجهاد اإلس���المي عن 
ثقت���ه بأن مئ���ات اآلالف س���يخرجون في 
منتصف الشهر الجاري ليقولوا: ال لصفقة 
القرن وال للحصار وال ألف ال العتبار القدس 

عاصمة للصهاينة المحتلين.
وأوضح أن مناطق السياج الزائل ستتحول 
إل���ى حال���ة كر وفر م���ع هذا الع���دو حتى 
يستس���لم، وحتى يفهم االحتالل ان هذا 
الس���ياج ليس حدودا وإنما أسالك شائكة 
س���ننتزعها انتزاع���ا، وأن المعركة لم تنت���ه بعد وهي 

مفتوحة على أشدها.
وبحس���ب القيادي البطش فإن هذه المسيرات نجحت 
واس���تمرت بالبعد الش���عبي، منوها إل���ى أن المقاومة 
ليست غائبة عن المشهد، فهي تحمي جماهير شعبنا 

ببنادقها، والعدو يدرك أن هذه البنادق حاضرة.

خالل لقاء للجنة الدعوية بالجهاد 

القيــادي البطــش : مسيــرات العــودة
 جــاءت لتعيــد تعريــف المشــروع الوطنــي
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ويناق���ش اللقاء ال���ذي ُيعقد مع »نخب 
ل�«مليوني���ة  االس���تعدادات  ش���بابية« 
الع���ودة« والت���ي من المق���رر انطالقها 
يومي االثنين والثالثاء القادمين، ضمن 

فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.
وأض���اف: »ي���وم 14 ماي���و ي���وم مهم 
للشعب الفلسطيني، وسيكون لشعبنا 
الكلمة العليا، ففي هذا التاريخ ستفتتح 
امريكا سفارتها لدى الكيان الصهيوني 
في مدينة القدس المحتلة،  وس���يخرج 
ش���عبنا الفلس���طيني بالماليي���ن في 
كل أماك���ن تواج���ده ليعب���ر عن رفضه 
له���ذا القرار وألي ق���رار يحاول تصفية 

القضية الفلس���طينية وسيبهر شعبنا 
العالم برفضه ل���كل محاوالت التصفية 
لمشروعنا الوطني وتمسكه بحقوقه غير 

منقوصة«.
وأك���د د. علي���ان أن غزة ه���ي العنوان 
والبواب���ة لم���ن أراد أن يعي���د االعتبار 
للمش���روع الوطني الفلسطيني، ويعيد 
بناء منظم���ة التحرير والمجلس الوطني 
أو يتصدى لصفق���ات تصفية القضية 

الفلسطينية.
وأوض���ح أن مس���يرات الع���ودة حققت 
جزءا م���ن أهدافها من���ذ اللحظة األولى 
النطالقته���ا، حي���ث أع���ادت االعتب���ار 

للمش���روع الوطن���ي ، وأع���ادت االعتبار 
لروايتنا التاريخية عن فلس���طين التي 
ح���اول البع���ض  تدنيس���ها وتزويرها 
»وهي أن فلس���طين كل فلسطين أرض 

لشعبنا«.
 ودعا عليان جماهير ش���عبنا في قطاع 
غزة  وفي كل أماكن تواجده الى أوس���ع 
مشاركة في مسيرات العودة ب�14 مايو 
ليكون يوما مشهودا يصنع فيه الشعب 
تاريخا مش���رفا، ولتصل رسالة الشعب 

إلى كل عواصم صنع القرار.
وم���ن جهت���ه، كش���ف الس���نوار، عن 
وساطات لوقف مس���يرة العودة الكبرى 

التي انطلقت في 30 مارس الماضي.
وأش���ار إلى أن »من يظن أنها ثورة جياع 
أو محاصري���ن فهو واه���م.. اليوم وكما 
فعل شعبنا في كل مرة يتدخل الشباب 
والش���ابات ليعي���دوا الت���وازن للقضية 
الفلسطينية وإعادتها لمربعها األصيل«

وذكر أن »القضية الفلسطينية تعيش 
اليوم حالة من التعقي���د والتأزم جاءت 
مس���يرات العودة كما االنتفاضة االولى 

إلعادة التوازن لها«.
وش���دد على أن مس���يرات العودة باتت 
نابضا حي���ا في قلوب أطفالنا وش���بابنا 
ونسائنا وكل أحرار العالم، مشيًرا إلى أن 

ش���عبنا يثبت للعالم كله أن شبابنا على 
مستوى وعي كبير للحفاظ على حقوقه 

الوطنية.
وأك���د رئيس حركة حماس أن ش���عبنا 
أرب���ك االحت���الل  الع���ودة  بمس���يرات 
اإلسرائيلي وفرض قضيته على الطاولة 
بقوة وأح���دث حالة من الج���دل الكبير 

داخل مؤسسات االحتالل اإلسرائيلي.
وقال: إن »الفصائل تراهن على ش���عبنا 
أننا سنفرض أنفسنا على طاولة العالم 
وأنه ال أحد يستطيع أن يفرض علينا ما 
ال نريد أو ال نقبل ما ال ينسجم مع ثوابتنا 

وأهدافنا الوطنية«.

ومنذ ذلك اليوم، لم يأت نه���ار ذلك الغد، إذ لم يجد وعد 
"عّباس" طريقه للتنفيذ، فيما حالة "السخط وخيبة األمل" 
ما زالت ُتخّيم على الموظفين، مع اقتراب ش���هر رمضان، 
في ظل تزاحم  التصريحات والشائعات بشأن موعد صرف 

الرواتب. 
ومم���ا زاد الطين بّلة، ما جاء في بي���ان وزارة المالية األخير، 
الذي َتال وعد "عب���اس"، األحد الماضي، أن "حكومة الوفاق 
الوطني نّفذت تعليمات قيادة السلطة بتاريخ 2018/5/3 

)الخميس الماضي(".
وق���ال بيان ال���وزارة: "تم صرف رواتب جمي���ع الموظفين 
في المحافظ���ات الجنوبية بواقع 50% من إجمالي الراتب 
األصلي، وصرف ُمخّصصات أسر الشهداء والجرحى كاملًة، 

والتي تخّص حوالي 25 ألف حالة".
وأكدت الوزارة أنه "في حال وجود أّية تعليمات إضافية، أو 
استكمالية من القيادة الفلسطينية، سيتم اإلفصاح عنها 

وتنفيذها في حينه".
وفي وق���ت الحق، طالب نح���و )107( أعضاء من المجلس، 
في عريضة وّقعوا عليها، الثالثاء الماضي، حكومة الوفاق 
بتطبيق قراراته الخاصة بصرف رواتب موظفي الس���لطة 

بالقطاع.
وجاء ف���ي العريض���ة: "نحن أعض���اء المجل���س الوطني 
الموّقع���ون أدناه، نطالب الحكوم���ة  بااللتزام بالقرار الذي 
أجم���ع عليه المجل���س الوطني، بحضور رئيس الس���لطة 
محم���ود عباس، بصرف رواتب الموظفي���ن في قطاع غزة، 

دون تأخير أو تسويف".
وعّبر الموقعون عن اس���تنكارهم ل� "ع���دم االنصياع لقرار 
أعلى سلطة تشريعية في النظام السياسي الفلسطيني، 
وصاحب الوالي���ة على الس���لطة الوطنية الفلس���طينية 

وحكومتها".
ووفق العريضة: "لقد تبنى المجل���س نًصا صريًحا بإلغاء 
اإلجراءات )وقف صرف الرواتب( عن قطاع غزة، وأجمع على 
ضرورة إنهائها بشكل فوري، وخاصة فيما يتعلق برواتب 

الموظفين ُأسوة بمحافظات الضفة الغربية".

احلك�مة م�س�ؤولية
عضو المكتب السياس���ي للجبهة العربية الفلسطينية، 
عضو المجلس الوطني صالح أبو ركبة، حّمل حكومة الوفاق 
الوطني ووزير المالية فيها مسؤولية التسويف والتالعب 

بأرزاق موّظفي السلطة في قطاع غزة.
وقال أبو ركبة ل�"االس���تقالل": "إن أزم���ة رواتب الموظفين 
ليس���ت بمعزل ع���ن اإلج���راءات التي تفرضها الس���لطة 
على قط���اع غزة"، موضًحا أن هذه األزمة مس���ت بكل بيت 

فلسطيني، وتالعبت بقوتهم الشرعي.
 مقّدس ال يجوز المس���اس به، ال قانوًنا 

ّ
وتابع: "الرواتب حق

وال ُعرًفا وال ش���رًعا"، داعًيا إلى س���رعة تنفيذ االلتزام الذي 
قطع���ه الرئيس عّباس على نفس���ه، في ختام جلس���ات 

المجلس الوطني، حول صرف رواتب الموظفين. 
وأش���ار إلى أن عدًدا من أعضاء المجلس من مختلف القوى 
والمستقلين س���يجتمعون في أقرب وقت؛ لمناقشة هذا 
األمر، واّتخاذ اإلجراءات والقرارات المناس���بة، إلى حين رفع 

اإلجراءات كاّفة عن القطاع.    

وأض���اف:" يجب أن تتكاتف كل الجهود في س���بيل رفع 
العقوبات المفروضة، وتبّني قضايا أبناء شعبنا المحاصر 

في القطاع منذ سنوات طويلة".
وشّدد على أن "قطاع غزة س���يبقى العمود الفقري للثورة 
الوطنية الفلسطينية، وهو ال زال يناضل ويقدم الشهداء 
والجرحى ألجل الحفاظ على المش���روع الوطن���ي"، رافًضا 

التمييز والنظر إلى الشعب في القطاع على أنه عبء.  

من امل�س�ؤول؟!
إلى ذلك، أّكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مفّوض 
التعبئة والتنظيم للحركة في قطاع غزة، أحمد حلس، أمس 
األول، أن أزمة رواتب موظفي الس���لطة منذ بدايتها، كانت 
ضمن اإلجراءات الخاطئة التي ال تخدم المصلحة الوطنية، 

أو وحدة الشعب الفلسطيني.
وقال حّلس في تصريح صحفي، اّطلعت عليه "االستقالل": 
"نحن في قطاع غزة ال نس���تطيع أن نتحّمل االستمرار في 

هذه اإلجراءات التي تستهدف غزة فقط".

 وأضاف: "الحكومة تتحدث أنها غير معنّية بقطع الرواتب، 
واللجن���ة المركزي���ة لحركة فتح لم يتح���دث أحد داخلها 
عن قطع الرواتب"، متس���ائاًل: "إذن من المسؤول عن قطع 
الرواتب ؟، هل هناك جهة نحن ال نعلمها هي المسؤولة 

عن قطع الرواتب ؟".

تالعب مرف��ض
من جهت���ه، نقي���ب الموظفي���ن العموميين بالس���لطة 
الفلس���طينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، عّبر عن رفض 
النقابة لحالة "التالعب والمماطلة" التي تنتهجها حكومة 
الوف���اق تجاه الموظفين، والتي مّس���ت بمصيرهم وُقوت 

أطفالهم . 
ووصف أبو جراد ل�"االس���تقالل" تالعب ومماطلة الحكومة 
بقضية الرواتب ب�"االستخفاف بقرارات المجلس الوطني"، 
واصفًا الحكومة ب�"غير الوطنية"؛ "ألنها تعامل الموظفين 
في القطاع بنوع من التمييز، وليس على أساس المساواة، 

ُأسوة بالموظفين في الضفة الغربية".
د نقيب موظفي الس���لطة بغزة على أن النقابة لن  وشدَّ
تقف مكتوفة األيدي أمام حالة الظلم الواقعة، وستشرع 
بفعالي���ات، حتى تحقيق مطالب الموظفين الش���رعية 

كاّفة". 
وقبل انعق���اد المجلس "الوطني"، هّدد رئيس الس���لطة 
محمود عّباس باتخ���اذ إجراءات مالي���ة وقانونية وإدارية 
جديدة ضد قطاع غزة، متوعًدا حال عدم تمّكن السلطة من 
القطاع بش���كل كامل )الوزارات والدوائر واألمن والسالح(، 
بأن���ه "لكل حادث حديث، وإذا رفض���وا )حماس( لن نكون 

مسؤولين عما يجري هناك )في قطاع غزة(".
ومنذ أكثر من عام، تفرض الس���لطة إجراءات عقابية ضد 
قط���اع غزة، تمثلت بتقليص كمية الكهرباء الواردة له من 
جانب االحت���الل، وفرض خصومات عل���ى رواتب موظفي 
الس���لطة تتراوح ما بين 30 - 60 %، وإحالة اآلالف منهم 
إلى التقاعد اإلجباري الُمبكر، إضافة إلى تقليص التحويالت 

الطبية للمرضى.

خالل لقاء بنخب شبابية

د. عليان : شعبنا سيصنع
 التاريخ فــي ١٤ مايو 

غزة/ اال�ستقالل: 
ق��ال القي��ادي يف حركة اجله��اد االإ�سالمي يف فل�سط��ن الدكت�ر جميل علي��ان اإن ال�سعب الفل�سطيني 
�سي�سن��ع التاري��خ يف ١٤ ماي� اجلاري، عندما يخرج لي�سرخ يف وجه االحتالل واحل�سار مطالبا بحقه 
يف الع�دة اإىل دياره التي هجر منها عن�ة. جاء ذلك خالل لقاء جمع القيادي عليان برئي�ض حركة 
حما�ض يف غزة يحيى ال�سن�ار، والقيادي يف اجلبهة ال�سعبية جميل مزهر بن مئات ال�سبان امل�ساركن 

يف خميمات الع�دة يف مركز ر�ساد ال�س�ا و�سط مدينة غزة اأم�ض االأربعاء. 

رواتب موظفي السلطة بغزة .. مسرحية لم تنته بعد !
غزة/ قا�سم االأغا:

ت�ستم��ر قي��ادة ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة يف ال�سفة 
املحتل��ة بالتالع��ب يف اأرزاق م�ّظفيها العم�مين 
يف قط��اع غزة، من خالل »الت�سليل« مب�عد �سرف 
رواتبه��م امل�ستقطعة منه��ا ما ن�سبت��ه 30 % منذ 

اأك��ر م��ن ع��ام، يف �سي��اق االإج��راءات العقابي��ة 
الت��ي تفر�سها ال�سلطة على القط��اع. وكان رئي�ض 
ال�سلط��ة حمم���د عّبا�ض يف خت��ام جل�سة املجل�ض 
»ال�طني« برام اهلل، فجر اجلمعة املا�سي )4 ماي� 
اجلاري( وعد ب�س��رف رواتب م�ّظفي ال�سلطة يف 

القطاع.وق��ال عّبا���ض: »اإن احلك�م��ة مل تتمك��ن 
م��ن دف��ع روات��ب امل�ظفن يف قط��اع غ��زة ال�سهر 
املا�سي )اإبري��ل( الأ�سباب فنية، ولي�ض عقابًا كما 
يدعي البع�ض )..( وعليه فاإن الرواتب �ست�سرف 

اعتبارًا من ي�م غد )ال�سبت(«.
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وم���ع تواص���ل هذا االس���تعداد، ي���زداد قلق 
األوس���اط السياس���ية والعس���كرية في دولة 
االحتالل من النتائج التي قد تفضي لها هذه 
التظاه���رات، مع وجود تحذيرات إس���رائيلية 
من إمكانية اخت���راق المتظاهرين لحدود غزة 
واالنتشار في األراضي المحتلة عام 1948، ما 
أجبرها على تعيي���ن ضابط برتبة قائد كتيبة 
على نقاط االحت���كاك القريبة م���ن مخيمات 
الع���ودة الخمس���ة، إلدارة التعام���ل مع هذه 

التظاهرات  .
وذكر موقع "نيوز ون" اإلسرائيلي أن سيناريو 
اختراق المتظاهرين لحدود غزة، بات يش���كل 
مصدر قلق جدي للمنظومة السياسية واألمنية 

في الكيان الصهيوني .
وقال:" يبدو أن الحل���ول المتمثلة بإطالق النار 
الح���ي على المتظاهرين لم تعد تش���كل حاًل 
واقعيًا، في ظل الش���كاوى المقدمة للمحكمة 

العليا من منظمات حقوق اإلنسان".
وحس���ب الموقع، ف���إن أحد الحل���ول الممكنة 
تتمثل بزراعة حق���ول ألغام على طول الحدود 
كي تنفجر في م���ن يحاول اختراق الحدود مع 
غزة، "عل���ى أن تتم زراعتها ف���ي جنح الظالم 
كي ال يتم اتهام "إسرائيل" مباشرة بالتسبب 

بمقتل هؤالء المتظاهرين".
ولفت النظر إلى أن مس���يرات العودة "فرضت 
على "إسرائيل" شكاًل جديدًا من الحروب ليس 
لها حل"، مدعًي���ا أن جيش االحتالل قادر على 
ابتكار بدائ���ل وخي���ارات لمواجهتها، ومنها 
"إط���الق خاليا النح���ل باتج���اه المتظاهرين، 
وإطالق أس���راب األفاعي باتجاهه���م، أو إلقاء 
العشرات من الكالب الضالة بينهم لمنعهم 

من االقتراب من الجدار الحدودي، واقتحامه".

عدة �سيناريوهات
ويرى المحلل السياسي طالل عوكل، أن هناك 
عدة س���يناريوهات محتملة ستحدث في 14 
مايو المقبل في ظل وجود مخاوف إسرائيلية 

من اقتحام الحدود.
وق���ال عوكل ل�"االس���تقالل": "ش���كل اقتحام 
المتظاهرين لمعبر كرم أبو سالم جنوب قطاع 
غزة الجمع���ة الماضية، مخاوف  لدى االحتالل 
من أن يشهد الرابع عشر من مايو اقتحامًا أكبر 

ال تستطيع قواته السيطرة عليه".
ولف���ت النظ���ر إل���ى أن تزامن نقل الس���فارة 
األمريكية إلى القدس من شأنه أن يزيد حدود 
غزة اش���تعااًل في وجه ق���وات االحتالل، وهذا 
قد يؤدي إل���ى تصعيد األوضاع وخروجها عن 

سيطرة  االحتالل اإلسرائيلي.
وأوضح عوكل أن مسيرة العودة تطورت كثيرًا 
عن فكرتها التي ولدت في بادئ األمر، مضيفًا: 
"المسيرة تحولت من شكل احتجاجي إلى حالة 
من المقاومة الشعبية دون وجود قائد مركزي 

لها يضبط سيرها ومسارها".
وبّي���ن أن مخاوف االحت���الل تتصاعد في ظل 
غياب مؤشرات تراجع هذه الحالة من المقاومة، 
في ظل استمرار غرق غزة بمشاكل اقتصادية 
وسياس���ية ال حصر لها، "وهذا يزيد من قناعة 
األوساط السياسية اإلس���رائيلية على ضرورة 

إيجاد حلول ألزمات غزة".
وتابع: "هناك تخبط إسرائيلي واضح في رسم 
س���يناريو محدد للتعامل مع ما هو قادم على 
حدود غزة، ويب���دو أن وزراء االحتالل في مأزق 
بسبب عدم نجاح كافة طرق وأساليب قمع هذه 

التظاهرات".

حرج دويل
المحلل السياسي الخبير في الشأن اإلسرائيلي 
إبراهي���م جاب���ر، ي���رى أن���ه وفي ظ���ل تعدد 
الس���يناريوهات إال أنه يعتقد أن "إس���رائيل" 
س���تواصل العمل بذات التكتيك العسكري 
وهو انتش���ار جنود االحتالل عل���ى حدود غزة 
مع زيادة أعداد الجنود ونش���ر أعداد أخرى في 

مناطق جديدة على الحدود.
وقال جابر ل�"االس���تقالل": "س���يحرص جيش 
االحتالل على عدم حدوث اختراق فلس���طيني 
لحدود غ���زة، ولكنه في ذات الوقت يخش���ى 
من الوقوع في حرج دولي في حال اس���تهدف 

المتظاهرين بشكل غير مسبوق".
وأش���ار إلى أن هذا الس���يناريو قد يسقط من 
حسابات االحتالل إذا خرجت هذه التظاهرات 
عن س���يطرة الجيش الصهيوني، وعندها لن 
يأخذ االحتالل بعين االعتبار انتقاد المجتمع 

الدولي الستهداف المتظاهرين.
وأض���اف جاب���ر: "م���ن المع���روف أن الجيش 
اإلسرائيلي دائما ما يختلق الذرائع عند ارتكابه 
فظائع بحق الفلس���طينيين، ومن المتوقع أن 
يخلق مبررات الستهدافه الفلسطينيين في 
ي���وم النكبة ومن بين هذه المبررات المتوقعة 
الخ���وف على حي���اة جنوده والمس���توطنين 

القاطنين في مستوطنات غالف غزة".
ولفت النظر إلى أن كافة األوس���اط اإلسرائيلية لم 
تستطع رسم مالمح لما سيحدث في 14 مايو، وهذا 
يفسره دفع وزير جيش االحتالل افيغدور ليبرمان 
بالمزي���د من جن���وده إلى حدود غزة م���ا يدلل على 
ع���دم وجود أي حلول أو أفكار لدى حكومة االحتالل 

للتعامل مع الزحف الشعبي الفلسطيني.

14 مايـــــو.. 
 ما السيناريوهات المحتملة؟!

»إسرائيل« تتأهب

غزة/ حممود عمر:
ي�ستعد الفل�سطينيون لإحياء الذكرى ال�سبعني للنكبة الفل�سطينية، بتنظيم تظاهرات 

وا�سعة على احلدود ال�سرقية لقطاع غزة، �سمن اإطار م�سريات العودة الكربى، التي 
تنادي بتنفيذ قرار عودة الالجئني الفل�سطينيني اإىل اأرا�سيهم الفل�سطينية عام 1948، 

والراف�سة لقرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب نقل �سفارة بالده من )تل اأبيب( اإىل 
القد�س املحتلة يف ذات اليوم. واأعلنت الهيئة التن�سيقية العليا يف بيان اأ�سدرته موؤخرًا، 

عن اإ�سافة نقاط جديدة للتظاهر على حدود غزة متهيدًا ل�ستقبال اأكرب عدد ممكن من 
املتظاهرين يف ذكرى النكبة.

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 ش���اب  توف���ي إلى رحمته تعال���ى  بتاريخ 1956م  
وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجت���ه االولى هنية 
ابو لحية المش���هورة ابو ش���اب وفي اوالده منها وهم أحمد 
وعطي���ة وعطوة وأمين وزينة وف���ي زوجتة الثانية غالية القرا 
المش���هورة أبو شاب وفي اوالده منها وهم فايز وفايق وزايد 
وعيدة وحس���نة  فقط وال وارث للمتوفى المذكور س���وى من 
ذك���ر   وليس له وصية واجبة أو اختيارية وليس له أوالد كبار 
توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة بني سهيال  الشرعية خالل عشرة 
أيام من تاريخ نشر هذا االعالن  وحرر في 15 شعبان/ 1439ه�  

الموافق 2018/5/3م .

قا�سي حمكمة بني �سهيال ال�سرعية

غزة/االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد االس���المي جميل عليان، أن مسيرة العودة وكسر 
الحصار والت���ي بدأت منذ 30 آذار الماضي نجحت في تغيير قواعد االش���تباك 
م���ع االحتالل االس���رائيلي كما صواريخ المقاومة التي تب���ث الرعب في صفوف 
المس���توطنين اينما كان���وا في أرض فلس���طين. جاء ذلك خ���الل لقاء نظمته 
اللجنة الدعوية لحركة الجهاد االس���المي في مخيم العودة في )ملكة( شرق حي 
الشجاعية، بحضور قادة حركة الجهاد االسالمي، الدكتور جميل عليان، والقيادي 
خالد البطش ، والشيخ خضر حبيب، والقيادي عمر شلح، ومسؤول اللجنة الدعوية 

وليد حلس وثلة من الدعاة والمشايخ الكرام.
وقال عليان: "إن مسيرة العودة جاءت عن دراسة ووعي طويل جدًا استغرق عدة 
أش���هر قبل البدء بتنفيذها، وهي تمثل حالة فلس���طينية بامتياز، وتم ترتيب 

مراحلها وأهدافها في إطار العمل الجماعي والوطني.
وأضاف:" كان االحتالل يدافع في بداية المس���يرة عن السياج الزائل فقط بينما 
اليوم يطالب المستوطنين بالحذر الشديد خاصة بعدما استخدم المتظاهرون 
وسائل متعددة في المواجهة أهمها الطائرة الورقية الحارقة وهذا يدلل على ان 

المسيرة تمكنت من تغيير قواعد االشتباك مع االحتالل.
وتابع قوله: "العدو يدرك تماما ان مسيرات العودة ستصل بالشعب الفلسطيني 

إلى ما بعد المستوطنات المحاذية لقطاع غزة".
وفيم���ا يتعلق بالمجلس الوطني اكد القيادي عليان أن انعقاد المجلس الوطني 
بأدواته وش���خوصه الحالية لن يس���تطيع بناء القضية الفلس���طينية أو اعادة 
االعتبار للقضية خاصة وان من بينهم من يدعو  فصائل المقاومة والشعب ألن 
يشرب من مياه البحر، مشيرا إلى ان حركة الجهاد وفصائل المقاومة لن تعترف 

بمخرجات هذا المجلس ألنه أداة هدم للقضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بصفقة القرن قال: "سنقبر هذه الصفقة في غزة االبية ولن يتمكن 
ترامب ونتنياهو من تمرير هذه الصفقة على شعبنا"، مؤكدا أن الرد االمثل على 

صفقة القرن هو باالستمرار في دعم مسيرة العودة.
م���ن جهته أك���د القيادي في حركة الجهاد الش���يخ خالد البطش، أن الش���عب 
الفلسطيني سيواصل مس���يرات العودة بعزيمة قوية وارادة فوالذية لتحقيق 
حق العودة وكسر الحصار. وقال البطش: "ال يمكن رفع الحصار أو تحقيق العودة 
إال بالضغط على االحتالل االس���رائيلي من خالل كافة أش���كال المقاومة والتي 
منها المسيرات الش���عبية". بدوره أكد مسؤول اللجنة الدعوية وليد حلس على 
أن مس���يرات العودة لها ش���رعية وطنية وشعبية ودينية كي ينتفض الشعب 

الفلسطيني في وجه المحتل لتحقيق العودة وكسر الحصار.
وأش���اد حلس على دور الدعاة في تحش���يد الشارع الفلس���طيني في المشاركة 
بمس���يرة العودة وكسر الحصار ، قائال: "س���نواصل دعم المسيرة حتى تحقيق 

كافة األهداف بالعودة إلى أراضينا المحتلة عام 48«.
كما تحدث حلس عن شهر رمضان واالنتصارات الكبيرة التي حققها المسلمون 
في الش���هر الفضيل داعيا بان يكون هذا الشهر حافزا للشباب الثائر لتحقيق 
النصر في مس���يرات العودة. فيما طالب الش���يخ خضر حبيب الدعاة باالستمرار 

في دعم وتحشيد الجماهير لمسيرة العودة خاصة في شهر رمضان المبارك.
وقال حبيب: "علينا جميعا اس���تغالل الش���هر الفضيل بالدعوة الى الله لتحرير 
اراضينا المحتلة وتحقيق النصر على المحتل"، متمنيا أن يكون ش���هر رمضان 

دافعا وحافزا لالستمرار في مسيرات العودة حتى تحقيق اهدافها.

وتخلل الفعالية فقرة من االناشيد الوطنية الداعمة لمسيرة العودة.

الجهاد: مسيرة العودة 
غيرت قواعد االشتباك مع 

االحتالل اإلسرائيلي
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إعالن صادر عن
 جمعية التضامن الخيرية

تعلن جمعية التضامن الخيرية وبناء على قرار مجلس اإلدارة , عن 
عقد االجتماع  العادي للجمعية العمومية للعام )2018( وذلك يوم 
االحد الموافق 2018/5/27م الساعة )11 صباحا ( في مقر الجمعية 
الكائن في محافظ���ة رفح بمفترق الخربة ف���وق مختبر جابر وذلك 
لمناقش���ة ) جدول األعمال( وانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية 
بعد اس���تكمال اآلتي في أوقات الدوام الرس���مي من الساعة 8:00 

ص حتى 2:30 : 
استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2018( وذلك حتى تاريخ 2018/5/12م .
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة 3 أيام من تاريخ 

2018/5/14 م الى تاريخ 2018/5/16م .
فتح باب االعتراض على المرش���حين وذلك لمدة يومين من تاريخ 20 

/2018/5 م حتى تاريخ 2018/5/23 م .
الرد على االعتراض���ات 24 /2018/5 م وانتهاء فترة االنس���حاب من 

الترشح بتاريخ 2018/5/26 م 

ومع فائق االحرتام والتقدير
جمل�س اإدارة اجلمعية

قرار اغالق مكات����ب "اونروا" يأتي لنقص 
المقدم����ة لالجئين، بس����بب  الخدم����ات 
تقليص خدماتها وإعالنها عن أزمة مالية 
خانقة تهدد وجودها واس����تمرار دعمها 
لالجئين الفلسطينيين بأماكن تواجدهم، 
بعدما بذلت أمريكا و"إس����رائيل" جهودًا 
حثيث����ة؛ لتقليص المس����اعدات المالية 
التي تقدمها مؤسسات المجتمع الدولي 
والعديد من الدول ل� "اونروا"، في مس����اع 
إلنه����اء عملها وإنهاء قضي����ة الالجئين 

الفلسطينيين.
يش����ار إلى أن "اونروا" أوقفت قبل نحو 4 
شهور مشاريع البطالة الدائمة والمؤقتة 
وعقود ال� L.D.C الخاصة بالمهندس����ين،  
والت����ي بدأت بوقف عقود المهندس����ين 
والبالغ عددهم 97 مهندسا، كما أن هناك 
تهدي����دا واضحا بإمكانية وقف الس����لة 
الغذائية لالجئين وتحويلها إلى كابونة 
ش����رائية، األمر الذي يس����هل ش����طبها 
وإيقافه����ا في ق����ادم األيام، ع����الوة علي 

احتمالية وقف برنامج الصحة النفسية. 
منسق اللجان الشعبية في القطاع محمود 
خلف أكد أن خطوة إغالق المقرات اإلدارية 
ل�"اونروا" في محافظات  الخمسة التابعة 

القطاع، تأتي كخطوة تحذيرية أولى ضد 
إدارة " اونروا" من أجل االستمرار بتقديم 
كاف����ة الخدمات لالجئي����ن دون تقليص، 
محذرا م����ن اتخاذهم خطوات تصعيدية 
أكبر في حال لم يتم االستجابة لمطالبهم.

وأش����ار خلف ل�"االستقالل" إلى أهم وأبرز 
المطالب التي ينادي بها الالجئون وهي 
حل االزم����ة المالية بعيدا ع����ن الخدمات 
المقدم����ة له����م، و فتح ب����اب التوظيف 
وتثبيت العقود، كذلك تفعيل مش����اريع 
البطال����ة، وع����دم المس����اس بالخدم����ات 

االغاثية.
وبين أن الغم����وض الذي يحي����ط بإدارة 
"اون����روا"، يضع عالمات اس����تفهام حول 
آلية التعامل مع األزمة المالية وخلفياتها 
السياس����ية، والتلويح بأن استمرار هذه 
األزمة قد يهدد افتتاح العام الدراس����ي 
الجدي����د، هذا ع����الوة على الوق����ف التام 

للتوظيف في التعليم.
و ق����ال:" حت����ى اآلن لم يت����م اإلعالن عن 
التقديم بطلبات للتوظيف، وهذا يعني 
عمليا أن النقص بالمعلمين س����وف يتم 
تعويضه بزيادة التعداد الصفي للطالب، 
والذي قد يصل إلى 50 طالبا في الصف؛ 

وما لذلك من تأثير على درجة التحصيل 
العلمي ألبنائن����ا واالس����تغناء عن آالف 

المعلمين والوقف التام للتوظيف ".
و أضاف :" إن وقوف الشعب الفلسطيني 
إلى جانب اون����روا لحمايتها، ال يعني أنه 
يقبل بإجراءات تقلي����ص ووقف العديد 
م����ن الخدمات، إذا توفرت الموازنة الالزمة 
لها"، مؤكدا أن من واجبات األمم المتحدة 
و دول العال����م توفير التمويل لها، كي ال 
يؤثر على الالجئي����ن، الذين هم  ضحية 
اللج����وء وال يج����وز أن يكون����وا  ضحي����ة 

التقصير وتقليص الخدمات أيضا.
وطالب منس����ق اللجان المش����تركة، إدارة 
"اون����روا" بض����رورة اإلفص����اح الفوري عن 
المبال����غ المتراكمة التي ت����م التبرع بها، 
والتي يجب أن تدخ����ل لموازنة "اونروا"؛ 
حي����ث أن العدي����د من ال����دول المتبرعة 
تقدمت بمبالغ مهم����ة لوكالة الغوث، إذ 
وصل مجموع ما تم اإلعالن عنه حتى اآلن 

446 مليون دوالر.
و لفت إلى أن هذه المبالغ قد توفرت لسد 
جزء من العجز ال����ذي أقدمت عليه اإلدارة 
األمريكية بتقليص حصتها المخصصة 
بموازنة "اونروا"  بقيمة 300 مليون دوالر، 

منوها إلى أنه رغم توفر هذه المبالغ إال أن 
التقليصات مستمرة، وأن إدارة "اونروا" لم 
تفصح حتى اآلن ع����ن حجم المبالغ التي 
وصلت له����ا، فضال عن حمل����ة التبرعات 
التي أطلقت تحت عنوان "الكرامة ال تقدر 
بثم����ن" حيث لم يتم اإلع����الن عن نتائج 

التبرعات لهذه الحملة.

جهود حثيثة
الناطق باس����م "اونروا" عدنان أبو حسنة، 
أكد أن األزمة المالي����ة التي تعاني منها 
المنظمة األممية هي "حقيقية وخطيرة" ، 
حيث تعاني عجزًا ماليًا بلغ أكثر من 400 
مليون دوالر، مشددًا على أن إدارة "اونروا" 
تبذل جهودًا حثيثة على كافة الس����بل، 
م����ن أجل تغطية هذا العجز المالي حيث 
اس����تطاعت أن توفر نص����ف المبلغ من 
المس����اهمات والدعم الدولي لها، كي ال 

تتوقف الخدمات الممنوحة لالجئين.
وشدد أبو حسنة ل�"االس����تقالل" على أن 
إدارة "اونروا" ال تمنع المواطنين الالجئين 
م����ن التعبير عن غضبه����م وامتعاضهم 
الش����ديد، من تأثير األزمة المالية الكبيرة 
التي تعيش����ها الوكالة، والتي أثرت على 

تقديم الخدمات له����م، متمنيا أن تنفذ 
االحتجاج����ات دون التأثير على الخدمات 

المقدمة لالجئين بقطاع غزة. 
وأش����ار إل����ى أن القط����اع ال يتحمل على 
االط����الق، مزي����دًا م����ن األزم����ات كتأخر 
الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل ما 
يعيشونه من أزمات اقتصادية أثرت على 

كافة مناحي حياتهم.
وق����ال: "إن إدارة "اون����روا"  ليس����ت ضد 
الالجئين إنما تسير معهم  بمركب واحد، 
وأن ما يؤثر عليهم تش����عر ب����ه "اونروا" 
وحريصة عل����ى انقاذهم مما يعانون من 
خالل سعيها الحثيث لسد العجز المالي 

الذي تعاني منه".
ويذكر أن عدد الالجئين الفلس����طينيين 
المس����جلين في قواعد بيانات "األونروا"  
يبل����غ نح����و5 ماليي����ن و800 ألف الجئ 
فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس 
) سوريا، ولبنان، واألردن، والضفة الغربية، 
وقطاع غزة(، منهم مليون و300 ألف الجئ 
في قطاع غ����زة، بينهم 200 ألف أس����رة 
تحصل على مس����اعدات غذائية بأشكال 
مختلفة سواء المساعدات والطرود الثابتة 

أو طرود البطاقات الصفراء والحمراء. 

إغالق مكاتب احتجاجًا على استمرار التقليص   

أزمة »أونروا« تدفع موظفيها لكسر حاجز الصمت 
غزة/ �سماح املبحوح:

ف�سل م�ساعي اإدارة وكالة غوث وت�سغيل الالجئني 
"، يف توفري اخلدمات املقدمة لالجئني  " اونروا 

بقطاع غزة كال�سحة والتعليم، والغمو�س الذي 
يحيط باإدارتها واآليتها يف التعامل مع االأزمة 

املالية وخلفياتها ال�سيا�سية؛ دفع اللجنة امل�سرتكة 
لالجئني، الإغالق مكاتب "اونروا " بالقطاع، 

كخطوة اأولية؛ احتجاجا على تقلي�س اخلدمات.
 واأعلنت اللجنة امل�سرتكة لالجئني املمثلة بالقوى 
الوطنية واالإ�سالمية، واللجان ال�سعبية لالجئني، 

وجمل�س اأولياء االأمور، عن اإغالق مكاتب روؤ�ساء 
املناطق اخلم�س لوكالة غوث وت�سغيل الالجئني " 
اونروا " يف حمافظات قطاع غزة، اليوم اخلمي�س، 

من ال�ساعة العا�سرة �سباحا حتى نهاية الدوام؛ 
احتجاًجا على ا�ستمرار الوكالة يف �سيا�ستها 

تقلي�س خدماتها بحق الالجئني.

غزة/ االستقالل :
أص���درت وزارة االعالم الفلس���طينية كتابًا حديثًا بعنوان: "الجوانب االبداعية لألس���رى 
الفلس���طينيين" للباحث في قضايا األس���رى د. رأفت حمدون���ة، وتكمن أهمية الكتاب 
في كونه يس���لط الضوء على أبرز الجوانب االبداعية لألسرى الفلسطينيين في سجون 
االحت���الل، كالحالة الثقافي���ة والتعليمية ، وأدب الس���جون ، واإلضرابات المفتوحة عن 
الطعام ، وأطفال النطف المهربة- حالة نضالية مس���تجدة في السجون - وتأثير األسرى 
سياسيًا والمتمثل بوثيقة األسرى، وشكل التجربة الديمقراطية في السجون، والكتاب 
عبارة عن رسالة دكتوراه للمؤلف في قسم العلوم السياسية، بمعهد البحوث والدراسات 
العربي���ة، بجمهورية مص���ر العربية . جدي���ر بالذكر أن د. حمدونة أمضى في س���جون 
االحتالل 15 عامًا تنقل خاللها في عدة سجون منها " عزل الرملة ، عسقالن ، نفحة ، بئر 
السبع ، هداريم ، ريمونيم ، جلبوع ، وحاصل على بكالوريوس في علم االجتماع والعلوم 
االنسانية من ) الجامعة المفتوحة في اسرائيل – عام 2005 ( وشهادة امتياز عام 2001 
، وماجستير : دراسات اقليمية تخصص دراسات اسرائيلية من جامعة القدس ، بامتياز  
90.9% " عام 2008، وماجستير مهني تدريب وتنمية بشرية بتقدير ممتاز من البرنامج 
المش���ترك بين األكاديمية الدولية وبوليتكنيك المستقبل التطبيقي، والدكتوراه  في 
" العلوم السياس���ية " من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة مع مرتبة الشرف 
األول���ى مع توصية بالطباعة في الع���ام 2016.  ومن مؤلفاته داخل االعتقال "نجوم فوق 
الجبين – عاش���ق من جنين – الشتات – ما بين السجن والمنفى حتى الشهادة – قلبي 
والمخيم – لن يموت الحلم – صرخة من أعماق الذاكرة ، ويعمل اليوم مديًرا عاًما بهيئة 

شئون األسرى والمحررين، وعضو لجنة مكلف بإدارتها فى المحافظات الجنوبية .

غزة/ االستقالل:
أكدت لجنة مقاطعة المحاكم العس���كرية لالعتقال اإلداري في س���جن عوفر على 
استمرار مقاطعة المحامين واألس���رى اإلداريين لحضور جلسات محاكم االعتقال 
اإلداري لليوم )85( حتى االستجابة لنيل مطالبهم العادلة ورفض هذا الظلم الكبير 
ف���ي االعتقال اإلداري المرفوض من حيث الجوه���ر. وقالت لجنة مقاطعة المحاكم 
العس���كرية لالعتقال اإلداري في بيانها الذي وصل مهج���ة القدس أمس االربعاء  
إن خطوة مقاطعة المحاكم العس���كرية، خطوة اس���تراتيجية وثابت وطني وإجماع 
فصائل���ي ال يحق ألي فصي���ل أو فرد فيه خرق هذا االجم���اع الوطني واإلقدام نحو 
الن���زول المرتجل والف���ردي إلى المحاكم التي قررنا جميع���ًا مقاطعتها وخرق هذا 
اإلجماع يعتبر خرقًا وطنيًا وتجاوزًا ال يمكن الموافقة عليه أو قبوله.  وشددت اللجنة 
على أن الذي���ن أقدموا على النزول إلى المحاكم مثلوا موقفًا انتهازيًا مرفوضًا وغير 
مقب���ول، وال يوجد له أي مبرر إال وضعه في قائمة الس���لوك والعمل االنتهازي على 
حس���اب خطوة جماعية التزمت فيها كل الفصائل، بميثاق شرف يحرم على أفراد 
كل فصيل تجاهله أو اختراقه. وحذرت لجنة مقاطعة محاكم االعتقال اإلداري كافة 
المحامين الذين يعملون على خرق االجماع الوطني بتمثيل بعض األسرى اإلداريين 
أمام المحاكم العسكرية، وكذلك األسرى والمحامون الذين يخترقون هذا االتفاق، 

أن الموقف سوف ينال منهم بشكل شخصي وبشكل وطني.

لجنة : استمرار مقاطعة  
األسرى  اإلداريين 
لمحاكم االحتالل 

كتاب جديد حول األسرى 
للباحث رأفت حمدونة
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد محمود سالمة ابو زعيتر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800537789( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عرفات اكرم عبد العطار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800715013( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

ع الوجع 
معروف الطيب

»يعطبو شكيب«
هذا المثل كبر معنا من���ذ طفولتنا وكنا نردده 
عندما نرى شيئًا نستهجنه، أو نلمح سلوكًا من 
أحد خارج س���ياق ال���ذوق واألدب فنطلق عبارة: 
»الله يعطبو ش���كيب«. ورغم أن وجود اسم مثل 
 القليلين منا 

َّ
»شكيب« يستدعي الفضول إال أن

كانوا يس���ألون الكبار عن س���ر المثل.. وحتى ال 
أزعجكم كثيرًا باإلطالة سألت جدتي مرة : من هو 
ش���كيب؟!. وقد ألقت المثل علي ألنني أخطأت 

في جلب حاجة طلبتها فأحضرت غيرها. 
ا حكاية ش���كيب فهو ببساطة جندي تركي  أمَّ
كان يج���وب القرى الفلس���طينية إب���ان حكم 
األتراك لفلس���طين وكانت مهمته إطالق النار 
عل���ى ال���كالب المس���عورة. وكأننا نق���ول لمن 
نستهجن أفعاله لمزًا كيف أن شكيب نسيك 
رني بالمثل  ولم يطلق عليك النار.. أما ما الذي ذكَّ
ده عندما طالعت  هذا األسبوع فلقد وجدتني أردِّ
بع���ض صفح���ات الفيس في بوس���تات تعبر 
عن اش���مئزاز كاتبيها من الدعوات للتوجه إلى 
الحدود في مس���يرة العودة، وتتباكى على دماء 
الش���هداء التي تذهب هدرًا، وتلقى لألس���ف 
بيئة خصبًة من الالطمين والمولولين والندابات، 
وتنطلق عبارات التسفيه والتعبيث والتهبيء 
أقصد من يزعمون أن ه���ذه الدماء تذهب عبثًا 
أ آخرون عل���ى إطالق حكمهم  وهباء. ب���ل وتجرَّ
النهائ���ي: أن هذه الدماء ال تع���دو كونها فرق 
حساب ألجندات حزبية لبعض الجهات.. والخ. 

نعم، الله يعطبو ش���كيب!. ألن الصمت أحيانًا 
نعمة؛ وألن بعض الن���اس يصمت دهرًا ثمَّ إذا 
ُه ينطق كفرًا.. يا سادتي نعذركم على  نطق فإنَّ
انخذالكم؛ ولم نالحقك���م لنحرق بيوتكم فوق 
 الخروج فرض 

َّ
رؤوس���كم لعدم خروجكم رغم أن

عين، بل تركتم وحال سبيلكم وكان عليكم أن 
روا ضد  )تلبدوا في ال���ذرة( ال أن تتواقحوا وتنظِّ
مسيرة العودة وكأنها مجال جدال وإبداء لآلراء 
 الدماء التي تس���تمر ف���ي الرعف غالية 

َّ
ولو أن

م أمام تألقها  عليكم وترونها محترم���ة لصمتَّ
واحترمتم اختيارها وانحيازها لموكب الواجب 
رغم ضعف اإلمكان، فلماذا تس���فهون شهيدًا 
َر أن يزحف بدمه ليس���حق السيف؟. اتركوا  قرَّ
هذا الدور ألفخاي الذي لم يبِق آية وال حديثًا إال 

ل.  ن ويخذِّ َب عليه وساقه ليجبِّ ونقَّ
كان جدي���ر بك���م الصمت ورب الكعب���ة فإن ما 
 ما يمكن أن تتهموا به ظلمًا في وهج الدم 

َّ
أق���ل

الصادق هو التصنع والتقعر، فال كالم في وجه 
ال���دم جائز مطلقًا وال يحت���اج دم بهذا الوضوح 
ُه الدم الحقيقي صاحب  لفلس���فة وال فتاوى.. إنَّ
الث���أر، وولي ذات���ه أمام الحقيق���ة الناصعة بال 
 السكين 

ُّ
مواربة، خرج ليعلن عن نفس���ه، ويحز

بصدقه، وهو ليس بالهين وال الرخيص بقدر ما 
هو عبقري ووعي حدَّ الخرافة.. ال مجال لحسابات 
التجار حينما ينتفض شعب ويكسر حاجزًا من 
حواج���ز العدو وإال فمتى كان���ت الكفة المادية 
تمي���ل لصالحنا؟!. ال في النكبة وال النكس���ة وال 
اجتياح لبن���ان وال االنتفاض���ات الثالث وال في 
الحروب على غزة، فهل كنا نغامر بدمنا في كل 
الجوالت بال معن���ى؟!. أعيُب على هذه األصوات 
التي تصر أن تفهم الدم فقط في سياق واحد 

وفق خط يسير للخلف فقط. 
ا ما هي فوائد هكذا تحرك فسجلوا يا سادة:����  أمَّ
هذا ال���دم المصلوب على حدود الش���مس هو 
حرق لتاريخ األكاذيب وأس���طورة الهلوكوست 
وصفق���ة القرن.. هذا الدم يا س���ادة الذي خرج 
ش���رقًا أحرق القناع؛ ليظه���ر الصهيوني أمام 
الش���عوب على حقيقته شاربًا للدماء نازيًا بكل 
ما للكلمة من معنى. ه���ذا الدم يقول لحثاالت 
العرب: لن نتجه لس���يناء فبوصلتنا ش���رقية. 
هذا ال���دم يقول لحكماء صهيون: يموت الكبار 
وتنتق���ل الذاكرة للصغار الذي���ن يقفون على 
بوابة أرضهم صارخين نحن من هناك. ارحمونا 

يا سادة واصمتوا!. 

رفح/ االستقالل:
نظم التجمع العشائري لدعم مسيرة العودة، األحد، لقاًء ثقافيًا في مخيم العودة، شرق محافظة رفح.

وحضر اللقاء الش���خصيات االعتبارية و الوجهاء ولفيف من مسؤولي لجان اإلصالح، أبرزهم الوجيه 
تحس���ين الوادية و الداعية عمر فورة. وقال الداعية فورة، في كلمة له  عن الحق التاريخي للشعب 
الفلسطيني، :"إن كيان االحتالل دخيل علينا ومصيره إلى زوال كما زال ورحل كل الغزاة الذين احتلوا 

فلسطين"، مشددا على أن البقاء فقط ألصحاب األرض األصليين.
وأش���ار إلى الجانب الشرعي والديني  لمسيرات العودة، مؤكدا على أهمية المشاركة فيها من أجل 

الضغط على العالم وتعريفه أن هناك شعبا يريد العودة لدياره التي شرد منها قسرًا.
من جانبه، تحدث المربي والوجيه نبيل أبو س���رية، عن الرسائل التي تحملها مسيرة العودة والتي 
منها عدم القبول بالتوطين أو أي وطن بديل عن كامل فلس���طين. وأكد أبو س���رية في كلمة له على 
العديد من النقاط، منها أن حق العودة مقدس، وال يمكن التنازل عنه بأي حال من األحوال، إضافة 

إلى ضرورة العمل على تحرير األسرى، واالستمرار في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وقالت الصحيفة: "إن ه���ذه االتصاالت جاءت بمبادرة من حماس 
التي عرضت هدنة طويلة األمد في مقابل رفع الحصار عن القطاع"، 
الفتًة إلى أن "إسرائيل استقبلت العرض، ووعدت بدراسته والرد 
عليه بعد مسيرات العودة الكبرى المقررة في قطاع غزة في ذكرى 

النكبة في 14 و15 الشهر الجاري".
وبش���أن ملف المصالحة، حّم���ل عّباس المس���ؤولية الكاملة عن 
تعطيل المصالحة الوطنية، مش���ددًا على أنها خيار استراتيجي 
لدى حركة حماس، وتمثل حماية للمشروع الوطني الفلسطيني.

وقال: "إن إش���كالية المصالحة بالطرف الذي اختط لنفسه طريق 
أوس���لو والمفاوضات"، معتب���ًرا أن تذّرع الس���لطة وحركة "فتح" 

بتسليم "حماس" قطاع غزة بأنه لون من ألوان إدارة األزمة".
وتابع: "تعّنت عباس وسلطة رام الله واصطناعها لبعض القضايا 
المثيرة والغريبة هي التي حالت دون تحقيق المصالحة بجهود 

اإلخوة المصرّيين".
وأش���ار إلى أن "حماس قدمت الكثير في إطار مشروع المصالحة، 
إاّل أن عّباس خدع الجميع بما فيهم الوسيط المصري أنه حريص 
عليه���ا". وأضاف:"عل���ى أرض الواقع عباس تراج���ع عن مفهوم 
المصالحة بسلسلة من اإلجراءات التي دّللت وُتدلل على خنق غزة، 

وقد أيقن اإلخوة المصريون ذلك". 

يوم فارق 
وحول "مسيرات العودة"، شّدد على أن يوم 14 مايو/ أيار سيكون 

يوًما "فارًقا وحاسًما"، "إذ يتزامن مع ذكرى أليمة على شعبنا 
وهي الذك���رى ال� 70 للنكبة الفلس���طينية، وموعًدا لخطوة 
الواليات المتحدة المرفوضة وهي نقل الس���فارة األمريكية 

إلى القدس المحتلة". 
وق���ال: "ال أحد يعرف ما س���يكون مدى ه���ذا اليوم، وإلى ما 
س���ينتهي، وكم سيستمر؛ لكنه سيكون حاسًما، ُيعّبر فيه 
الشعب الفلسطيني عن إرادته الحّرة، المتمثلة برغبته في 
العودة إلى بالده، رغم تنّك���ر كل المحيط واإلقليم، وبعض 
، عبر المساهمة في 

ّ
من ُيحسب على الشعب، عن هذا الحق

شطب حق العودة".
وأّك���د على أن "ح���ق العودة ه���و ثابت من ثوابت ش���عبنا 
الفلس���طيني، التي ال ُتمّس، وال يمكن أن يكون محل بيع أو 

شراء بأّي حال من األحوال". 
وألمح إلى وجود عروض تصل من جهات )لم يسّمها( لوقف 
تظاهرات مسيرة العودة الس���لمّية، وقال: "نستمع لكل ما 
 مصالح ش���عبنا، ويحافظ 

ّ
يأت���ي؛ لكن لن يكون إاّل ما يحقق

على ثوابتنا، وعودتنا إلى أرضنا ومقّدساتنا".
وأّكد على أن "العدو الصهيوني معنّي بوقف حراك العودة 
أو تحجيمه مقاب���ل محاوالته تقديم ع���روض للقيادة هنا 
)حماس في غزة(، مش���ددًا على أن أي عرض يمّس بالثوابت 

لن ُيقبل".
واس���تدرك: "لكن في الوقت ذاته نحن مع كل دعوة وفعل 

يه���دف للتخفيف م���ن معاناة ش���عبنا، وأن يعيش حياة 
كريمة كبقّية الشعوب من حوله".

وع���ن نق���ل الس���فارة األمريكية للق���دس، دعا الش���عوب 
العربية واإلس���المية وأحرار العالم إلى التحرك ودعم حقوق 
الشعب الفلس���طيني في أرضه ومقدساته، ورفض الوجود 

الصهيوني على أرض فلسطين. 
وحول الش���أن السياسي، عّبر مش���تهى عن رفض حركته 
للدعوة األخيرة لرئيس الس���لطة الفلسطينية بشأن رغبته 

العودة للمفاوضات مع االحتالل.
وكان عب���اس خالل مؤتم���ر صحفي مع نظي���ره الفنزويلي 
"نيكوالس م���ادورو" بالعاصمة "كاركاس"، االثنين الماضي: 
"ُنؤك���د مجددًا على رغبتن���ا في إجراء مفاوض���ات جاّدة مع 

)إسرائيل( على أساس قرارات الشرعية الدولية". 
وقال مشتهى: "المفاوضات فقط، هي منهج أبو مازن، الذي 
اختّصه لنفسه ولمن حوله، وليس مستغرًبا أن يعود مجدًدا 

لهذا النهج".
ووصف عضو المكتب السياسي ل�"حماس" مخرجات جلسة 
المجل���س الوطني برام الل���ه ب�"غير المعّبرة" عن الش���عب 
الفلسطيني. ولفت إلى أن "حماس" قبل وبعد عقد الجلسة 
ُتواصل لقاءاتها ومش���اوراتها مع ال���كل الوطني؛ "للخروج 
بموقف واضح رافض لمخرج���ات المجلس، وجملة إجراءات 

أبو مازن المتخذة".

14 مايو الجاري سيكون »فارًقا وحاسًما«

مشتهى لـ »االستقالل«: ال وساطة
 غربّية لهدنة طويلة األمد مع »إسرائيل«

غزة – حاوره/ قا�سم الأغا:
نفى ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة »حما�س« روحي م�ستهى 
وجود و�ساطة غربّية بني حركة »حما�س« و "اإ�سرائيل" 

حول هدنة طويلة الأمد، مقابل رفع احل�سار »الإ�سرائيلي« 
املفرو�س على قطاع غزة. ويف حوار مع »ال�ستقالل«، قال 

م�ستهى: "اإن كل ما مت تداوله يف و�سائل الإعالم بهذا ال�ساأن 
غري �سحيح«، موؤكًدا على اأن �سعبنا الفل�سطيني قادر على 

اإف�سال كل املوؤامرات واملحاولت الرامية للنيل من وحدته 
وقد�سّية ق�سيته. وكانت �سحيفة "احلياة اللندنية" نقلت، 

اأم�س الأول، اأن دوًل غربية »جتري و�ساطة بني حركة 
حما�س واإ�سرائيل حول هدنة طويلة الأمد ورفع احل�سار 

عن قطاع غزة«. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أك����د وزير األمن الداخلي اإلس����رائيلي جلعاد إردان أمس األربع����اء على حصول الجيش على 
تعليمات تقضي باعتبار مطلقي الطائرات الورقية من حدود قطاع غزة "إرهابيين" والتعامل 
معه����م بناًء على ه����ذا التصنيف. ونقلت القناة "الس����ابعة" العبرية ع����ن إردان قوله إنه ال 
يستبعد استخدام طائرات بدون طيار الستهداف مطلقي الطائرات المحملة بالمواد الحارقة.

ويقوم شبان فلسطينيون بشكل شبه يومي منذ انطالق فعاليات مسيرة العودة الكبرى 
بإطالق طائرات ورقية مثبت فيها عبوات حارقة، باتجاه أراضينا المحتلة ش���رقي القطاع، 
وكبدت تلك الطائرات التي يتم صنعها بأدوات بسيطة االحتالل خسائر باهظة. وينظر 
االحتالل بخطورة لتكرار هذه الحاالت، ويخش���ى من استمرار إطالقها، كما يعكس ذلك 
تصريحات مس���ؤولين لديه. وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أس���اليب الش���بان 
في القطاع للتش���ويش على قناصة االحتالل الذين يقمعون المشاركين السلميين في 

مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ ال�30 من مارس الماضي.

تعليمات لجيش االحتالل 
باستهداف مطلقي 

الطائرات الورقية

التجمع العشائري لدعم 
مسيرة العودة ينظم 

لقاء ثقافيًا في رفح
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رام الله/ االستقالل:
وّقع محافظ س���لطة النقد عزام الش���وا، 
امس األربعاء  في مقر سلطة النقد برام 
الل���ه، مذكرة تفاهم مع كل من ش���ركة 
العام���ور للصناع���ة والتجارة، وش���ركة 
لتزويدهما  التجارية  الصناعية  حرباوي 
بخدم���ة نظ���ام االس���تعالم االئتماني 

الموحد. 
وأفادت س���لطة النقد في بياٍن صحفي 
تلق���ت  »االس���تقالل«  نس���خة عنه أن 
توقيع المذكرتين جاء الس���تفادة تلك 
الش���ركات من هذا النظ���ام المطور من 
قب���ل النقد والذي يض���م قاعدة بيانات 
المعلوم���ات  بع���ض  بتوفي���ر  تق���وم 
العالقة  والديموغرافية ذات  االئتمانية 
عن األش���خاص المقترضين وكفالئهم 
أف���رادًا ًأو مؤسس���ات وتصنيفهم على 
نظام الشيكات المعادة. حيث تم توقيع 
مذك���رات التفاهم م���ع كل من رئيس 

مجلس إدارة شركة العامور السيد محمد 
العام���ور، ورئيس مجلس إدارة ش���ركة 
حرباوي الصناعية التجارية الس���يد عبد 

النّصار الحرباوي.
وأكد محافظ س���لطة النقد  أن الهدف 
من توقيع مذكرات التفاهم مع شركات 
القطاع الخاص لتعزيز المكانة والقدرة 
االستثمارية لتلك الشركات وحمايتها 
م���ن التعرض لمش���اكل في الس���يولة 
النقدية أو المالءة االئتمانية، وذلك في 
إطار جهود سلطة النقد لضمان سالمة 
والرقابة  المصرف���ي  العمل  واس���تقرار 
النمو  عليه، وضمان استقراره وتشجيع 

االقتصادي في فلسطين.
وأوضح الش���وا أنه ومن خ���الل مذكرات 
التفاه���م والتزام���ًا بمب���ادئ الس���رية 
المصرفية ستتمكن تلك الشركات من 
التعرف على المالءة االئتمانية للعمالء 
البيع  الذين يتعاملون معهم بأس���س 

اآلج���ل بموجب ش���يكات آجل���ة لتاريخ 
استحقاق الحق، واتخاذ القرار االئتماني 
السليم الذي يحد ويجنب تلك الشركات 
من التعرض لمخاط���ر ائتمانية، كما أن 
تزويد النظام لش���ركات القطاع الخاص 
يجن���ب المواطني���ن م���ن اإلف���راط في 

االستدانة باستخدام الشيكات.
من جهتهم أشاد رؤساء مجالس اإلدارة 
للش���ركتين بجهود س���لطة النقد في 
تحسين وتطوير بيئة العمل المصرفي 
من خ���الل إش���راك مؤسس���ات القطاع 
الخاص بمثل هذه األنظمة التي تعمل 
عل���ى حماية المؤسس���ات م���ن التعثر 
وتحاف���ظ على ديمومته���ا ومنجزاتها، 
مشيرين في هذا اإلطار إلى تقدم وتطور 
س���لطة النقد في أداء مهامها وأعمالها 
بش���كل ملح���وظ وتطويره���ا للصناعة 
المصرفية الفلسطينية وفق الممارسات 

والمعايير الدولية ذات العالقة.

سلطة النقد توقع مذكرتي تفاهم مع شركتين

رام الله/ االستقالل:
قالت ش���ركة حضارة لإلنترنت إنها أطلقت أضخم حملة جوائز قيمة تحت 

شعار "ول����عت جوائ����ز" في كافة محافظات الضفة الغربية وغزة.
وذكرت الش���ركة في بيان تلقته صحيفة "االستقالل" الثالثاء، أن الحملة 
تميزت بنوعي���ة الجوائز المقدمة وهي 4 جيبات كيا س���بورتج مميزة مع 
س���قف زجاج بانوراما موديل 2018 و4 سيارات كيا بيكانتو موديل2018 
و100 تلفزي���ون LED و250جهاز حضارة TV و2000 ش���هر من اإلنترنت 

المجاني.
وأوضحت أن الحملة تأتي اس���تكماال وتعزيًزا ألخر حملة أطلقتها الشركة 
" ولعت.. س���وبر أس���عار" بدءًا من واحد شيقل شهريًا والتي جاءت بأسعار 
خيالية ومميزة ساهمت في كسب ثقة المزيد من المشتركين لتكون أقوى 
وأضخ���م حملة بعد أن تبعتها حملة الجوائز والتي تس���تمر حتى نهاية 

عام2018.  
وقال مدير دائرة التسويق في ش���ركة حضارة يوسف الخطيب، إن حملة 
"ول��ع���ت جوائز" جاءت من منطلق مواصلة الش���ركة وحرصها الكبير على 
تبني خطط تس���ويقية وترويجية تهدف الى الحفاظ على مش���تركيها 
الحاليي���ن وتع���زز من انتمائهم تجاه الش���ركة، وال تقتص���ر الحملة على 
المشتركين الحاليين فش���ركة حضارة تطلق على الدوام حمالت تناسب 
الجميع وتستقطب بها مشتركين جددًا ايمانًا منها ان كسب ثقة السوق 

كفيلة بزيادة قاعدة المشتركين لديها.
وحول آلي���ة الفوز بجوائز الحملة؛ بين الخطيب أن المش���تركين الحاليين 
س���يتم إدخالهم تلقائيًا الى السحوبات وستزداد فرص الفوز حسب فترة 
 ،TVومشتركي حضارة MyHadara اش���تراكهم وعند تفعيلهم تطبيق
أما المش���تركون الجدد والراغبون بالتحويل من مزود آخر كل ما عليهم هو 

االشتراك بحملة "ولعت.سوبر أسعار" ابتداًء من شيقل واحد شهريًا.
وأشار إلى أن الحملة مستمرة حتى نهاية العام 2018/12/31 حيث سيتم 
اإلعالن عنها عبر جميع وس���ائل االعالم المس���موعة والمقروءة ووس���ائل 
التواصل االجتماعي لتصل الى كافة المشتركين، مع العلم سيكون هناك 
العديد من السحوبات يتم فيها االعالن عن الفائزين على مواقع التواصل 

االجتماعي الخاصة بالشركة.

»حضارة« تطلق 
حملة جوائز قّيمة 

بالضفة وغزة

رام الله/ االستقالل:
ان  رس���مي،  تقري���ر  معطي���ات  كش���فت 
الفلس���طينيين، دفع���وا مبل���غ 350 مليون 
ش���يكل كرس���وم معامالت حكومية وطوابع 

خالل الربع االول من العام الحالي.
وبحس���ب بيان���ات الميزانية الفلس���طينية 
الص���ادرة ع���ن وزارة المالية، ف���إن اإليرادات 
المالية المحلية للخزين���ة توزع بين إيرادات 
ضريبية وإي���رادات غير ضريبي���ة وإيرادات 

المقاصة الفلسطينية.
وبلغ���ت قيم���ة الضرائ���ب الت���ي دفعه���ا 
المستهلك الفلسطيني من جيبه، كإيرادات 
غير ضريبية فقط للحكومة )رسوم المعامالت 
الحكومي���ة( حوالي 350 مليون ش���يكل في 

الشهور الثالثة االولى من العام الجاري.
وكان إجمال���ي اإلي���رادات الضريبية المجباة 
محليًا وعبر إسرائيل "المقاصة"، بلغت 3.095 

مليارات شيكل في الربع األول من 2018

ومن أبرز انواع رس���وم المعامالت الحكومية 
غير الضريبية )رسوم طوابع، رسوم التسجيل 
المدني، رسوم خدمات صحية، رسوم تأمين 
الزراعة،  صحي، رس���وم المواصالت، رس���وم 
رسوم الحكم المحلي، رسوم وزارة االقتصاد، 

رسوم المحاكم الشرعية(.
وفي تفاصيل هذه الرس���وم، تبين حس���ب 
تقرير المالية، ان رسوم الحصول على رخص 
مزاولة المهنة من اعلى الرسوم التي دفعها 
الفلسطينيون في االشهر الثالثة االولى الى 

االن.
وحس���ب ارقام المالية، فان مجموع ما دفعه 
الفلس���طينيون مقابل رس���وم هذه الخدمة، 
124 مليون ش���يكل، تلتها مباش���رة رسوم  

التأمين الصحي ب� 60مليون شيقل.
واظهر التقرير ان المواطن الفلسطيني دفع 
خالل الش���هور الثالثة االولى للعام الجاري، 
قرابة 35 مليون ش���يقل كرس���وم مواصالت 

و26 مليون شيكل كرسوم للمحاكم الشرعية
ودفع الفلس���طينيون قرابة 25مليون شيقل 
كرس���وم خدمات صحية و 23 مليون كرسوم 
صنفها تقرير المالية " تحت اخرى " ، ومبلغ 
17 مليون شيكل كرسوم للبريد واالتصاالت.

وحس���ب ارقام المالية، فان مجموع ما دفعه 
الفلس���طينيون مقابل رس���وم هذه الخدمة، 
124 مليون ش���يكل، تلتها مباش���رة رسوم  

التأمين الصحي ب� 60مليون شيقل.
واظهر التقرير ان المواطن الفلسطيني دفع 
خالل الش���هور الثالثة االولى للعام الجاري، 
قرابة 35 مليون ش���يقل كرس���وم مواصالت 
و26 مليون شيكل كرسوم للمحاكم الشرعية

ودف���ع الفلس���طينيون قراب���ة 25ملي���ون 
شيقل كرسوم خدمات صحية و 23 مليون 
كرس���وم صنفه���ا تقرير المالي���ة " تحت 
اخرى " ، ومبلغ 17 مليون ش���يكل كرسوم 

للبريد واالتصاالت.

رام الله/ االستقالل:
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية، 
عمار العكر، إن المجموعة ال مشكلة لديها بحصول شركات 

الكهرباء على حق تزويد خدمات اإلنترنت.
وأضاف العكر في كلمة له، خالل جلسة حول تنافسية أسعار 
االتصاالت في فلس���طين، عقده معهد أبحاث السياسات 
االقتصادية م���اس، أن توحيد ش���روط العم���ل والرخص 

والرسوم، يجب أن تكون موحدة بين كل المشغلين.
واعتبر أن عدم منح معاملة تفضيلية لش���ركات الكهرباء، 
عنصر رئيس في منح شركات الكهرباء حق تزويد المنشآت 

باإلنترنت، "دون ذلك من حقنا الدفاع عن شركتنا".
وتملك شركات الكهرباء بنى تحتية جاهزة لتزويد المنشآت 
السكنية والتجارية باإلنترنت، وهي البنية التحتية ذاتها 

لتزويدها بالطاقة الكهربائية.
وأكد العكر في هذا الش���أن، أنه من المهم أن يكون هنالك 

فصل بين الكهرباء واالتصاالت.
وتقدم ش���ركة االتصاالت الفلس���طينية، حالي���ا خدمات 
اإلنترنت حصريا في الس���وق الفلسطينية، بتقديمها خط 
النفاذ، بينما تقوم ش���ركات اإلنترنت، بتزويد المشتركين 

بخطوط اإلنترنت.
وكانت ش���ركة كهرباء القدس، قد أب���دت اهتماما بالعمل 
في قطاع االتصاالت، قبل أن تعل���ن عن تراجعها، وتركيز 
اس���تثماراتها ف���ي قطاع���ات أخرى، بحس���ب تصريحات 
خالل الجلس���ة، قالتها ميس���اء النير، من وزارة االتصاالت 

الفلسطينية.
ف���ي س���ياق آخر، ق���ال العك���ر إن مجموع���ة االتصاالت 
الفلسطينية، تدفع سنويا ضرائب لوزارة المالية، بقيمة 
100 ملي���ون دوالر أمريكي، موزعة عل���ى أنواع الضرائب 
المختلف���ة المفروض���ة عل���ى الخدمات الت���ي تقدمها 

المجموعة.

 350 مليون شيكل إيرادات المعامالت
 الحكومية في الربع األول من العام الجاري 

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت تركي���ا أم���س  األربع���اء إضافة 
10 ماليي���ن  دوالر لقيمة مس���اهمتها 
المباشرة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين "أونروا".
وقالت الوكالة في بياٍن لها أمس األربعاء 

 26,000 مجموع���ه  تبرع���ت  تركي���ا  إن 
ط���ن متري م���ن دقيق القم���ح كجزء من 
مس���اعدتها لمليون الجئ من فلسطين 

في قطاع غزة.
واس���تقبل الرئيس الترك���ي رجب طيب 
أردوغان أمس المفوض العام للوكالة بيير 

كرينبول وذلك من أجل اإلعراب عن دعمه 
القوي لمهام والية الوكالة وأنشطتها.

ويأتي ه���ذا االجتماع المه���م في وقت 
يواج���ه في���ه الجئ���و فلس���طين ظروفا 
دراماتيكية في الشرق األوسط، وتحديدا 

في سوريا وقطاع غزة والضفة الغربية.

العكر: توحيد الشروط أساس 
لمنح شركات الكهرباء 

رخص تزويد اإلنترنت

10 ماليين دوالر إضافية من تركيا لـ »أونروا«
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وق���د تمت المصادقة على القانون الذي قدمه وزير جيش 
االحتالل افيغدور ليبرمان، بأغلبية 55 ضد 14، وهو قانون 
حكومي يضاف الى قانون خاص كان قد قدمه حزب "يش 

عتيد" من المعارضة.
وأدانت الحكومة الفلسطينية، مصادقة "الكنيست" على 
مشروع القانون الهادف إلى احتجاز األموال الفلسطينية 
وخص���م مخصصات األس���رى وعائ���الت الش���هداء من 
عائ���دات المقاصة، مؤكدة أن عائدات المقاصة هي أموال 
فلسطينية، ليست مّنة من إسرائيل، وإنما تقوم بجبايتها 
نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد 
الضرائب، والت���ي تصل إلى حوالي )21( مليون ش���يكل 
ش���هريًا، كونها دولة احتالل تسيطر على المعابر وحرية 

الحركة.
 واعتب����رت الحكومة، أن أي خصم م����ن هذه العائدات 
وتغليفه في إطار قانوني، ما هو إاّل قرصنة إسرائيلية، 
وسرقة لألموال الفلسطينية، مشددة على أن سياسة 
الخصم واالحتجاز التي تتبعها الحكومة اإلسرائيلية 
وإصرارها على التصرف باألموال الفلسطينية بإرادتها 
المنف����ردة، مرفوضة جملة وتفصي����اًل، وهي انتهاك 
فاضح لالتفاقيات والمواثيق الدولية، ومخالفة واضحة 
وخرق فاضح اللتزام��ات إس������رائيل وفق االتفاقيات 

الموقعة. 
ونددت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين في فلسطين 
عل���ى  الكنيس���ت  وفصائ���ل فلس���طينية، بمصادق���ة 
القانون، ووصفتها ب� "القرصنة"، مؤكدين  أن  "الش���عب 
الفلسطيني وقيادته لن يخضعا لهذه القرصنة واالبتزاز 

المالي، وس���يواصل دعم األس���رى والش���هداء والجرحى 
اإلس���رائيلي  لجرائم االحت���الل  كضحاي���ا  وعائالته���م 

المنظمة".
وأكدت الهيئة والفصائل، أن مخصصات األس���رى وأسر 
الش���هداء من الخطوط الحمراء الثابتة، وهي اس���تحقاق 
وطن���ي ُعّمد بالدماء والتضحي���ات، وال يمكن بأي حال من 
األحوال المس���اومة على هذا الحق الذي كفلته القوانين 

والشرائع الدولية.
ودع���وا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية 
إلى "التصدي لهذه الحملة العدوانية التي ُتش���ّرع تحت 
غط���اء قانوني تعس���في عنصري معاٍد لحقوق الش���عب 
الفلس���طيني والمعاهدات الدولية والقانون الدولي على 
المستويات كافة"، مطالبين بضرورة "البدء الفوري بمالحقة 
االحتالل في المحكمة الجنائية الدولية على جرائمه التي 
يواصل ممارستها في حق كل أبناء الشعب الفلسطيني 

وشرائحه".

زيادة العجز
رئيس نادي االس���ير الفلس���طيني قدورة فارس، رأى أن 
قان���ون قطع مخصصات األس���رى وأهالي الش���هداء من 
مقاصة السلطة الفلسطينية، الذي تم المصادقة عليه من 
قبل حكومة االحتالل اإلسرائيلي،  هو قانون جائر وظالم، 

بحق شريحة من المجتمع ضحت من أجل الوطن.
وأكد فارس ل� "االس���تقالل"، أن كافة القوانين التي تعمل 
حكومة االحتالل اإلس���رائيلي على س���نها وش���رعنتها، 
هي قوانين باطلة، معتبرا أن س���رقة مال األسرى وأهالي 

الش���هدا، ليس جديد على دولة احت���الل اعتمدت طيلة 
تواجدها على األراضي الفلس���طينية على س���رقة األرض 
ونه���ب مصادرها الطبيع���ة وتزوير التاري���خ، وفي هذه 
المرحلة تسرق المال، إذ أن السرقة بمثابة نهج تقوم عليه 

دولة االحتالل االسرائيلي. 
وأوض���ح أنه في حال تم تنفيذ القانون، فإن هذا س���يزيد 
من العجز المالي للسلطة الوطنية، وفي الوقت ذاته فهي 
مطالب���ة باإليفاء برواتب األس���رى والش���هداء من األموال 

المتبقية والتي ستتحول لها. 

قر�سنة و�سرقة
الناطق اإلعالمي لمركز فلسطين لألسرى للدراسات رياض 
األشقر، وصف القانون الذي تم المصادقة عليه والمتعلق 
بقطع مخصصات األس���رى وأهالي الش���هداء، بالقرصنة 
وسرقة ألموال الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن حصول 
القرار على ش���به إجم���اع من األحزاب والكت���ل البرلمانية، 
يش���ير إلى مدى الحقد والكراهية والعنصرية التي تميز 

المجتمع االسرائيلي وأحزابه.
وأوضح األشقر ل�"االستقالل" أن قطع مخصصات األسرى و 
الشهداء، محاولة إسرائيلية إلضفاء صفة اإلرهاب عليهم، 
وإيصال رسالة للعالم بأنهم يحاربون اإلرهاب وحريصون 

على التصدي لكل من يتسبب بأعمال عدائية.
وبي���ن أن االحتالل اإلس���رائيلي يريد أيض���ا التأثير على 
معنوي���ات األس���رى في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي 
وذويهم وكذلك ذوي الشهداء، إذ أن غالبيتهم يعتاشون 
على المخصصات التي تمنحها لهم السلطة الفلسطينية، 

كحق مقدس لهم وليست منة من أحد.
وش���دد عل���ى أن المصادق���ة عل���ى القان���ون، يأتي بعد 
ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية؛ لوقف صرف 
مخصصات األسرى وذوي الشهداء، مشيرا إلى أن االحتالل 
ال يذخ���ر جهدا في محاربة من يدعم المقاومة بكل الطرق 

والوسائل.  

ردود اأفعال
والقى القانون الذي تمت المصادقة عليه اعتراضًا واسعًا 
من قبل القوائم العربية في الكنيس���ت اإلس���رائيلي، إذ 
قالت النائبة العربية من القائمة المش���تركة بالكنيست 
اإلس���رائيلي عايدة توما س���ليمان: " إن ما تحاولون سنه، 
له اس���م واحد، وهو سرقة ونهب االموال الفلسطينية في 

وضح النهار، وبرعاية القانون".
وأضاف���ت س���ليمان " هذه االم���وال التي تري���د حكومة 
اسرائيل نهبها، ال ُتعطى بطيب خاطر او كرم من الحكومة 
االس���رائيلية، بل هي اموال فلس���طينية يت���م جبايتها 
وتحّولها للسلطة الفلس���طينية، بناًء على اتفاقيات بين 
الطرفين، لّكن عقلية االحتالل االس���تعالئية، تأبى اال ان 

تتدخل في شؤون السلطة الداخلّية".
أش���ارت ال���ى أن نه���ب ام���وال الضرائب هي اس���تمرار 
لسياس���ات العقوبات الجماعية التي تنتهجها اسرائيل 
ضاربة بعرض الحائط ُكل المواثيق والمعاهدات الدولية 
التي التزمت بها حبًرا عل���ى ورق، وفرض عقوبات اضافية 
على االف االس���رى الذين يقبعون داخل سجون االحتالل 

أصاًل، لسنين متواصلة.

بعد مصادقة الكنيست بالقراءة األولى

قانون خصم مخصصات األسرى وذوي 
الشهداء.. نهب منظم للحقوق الفلسطينية

غزة/ �سماح املبحوح : 
توا�سل حكومة الحتالل الإ�سرائيلي 
خطواتها التع�سفية الرامية لت�سديد 

اخلناق على الفل�سطينيني، ونزع 
ال�سرعية عن الن�سال الوطني 

الفل�سطيني، با�ستهداف �سريحة الأ�سرى 
واأهايل ال�سهداء، عرب �سن وت�سريع 

جملة من القرارات التي حترمهم اأب�سط 
حقوقهم، و التي كان اآخرها �سن م�سروع 

قانون يق�سي بقطع خم�س�ساتهم من 
مقا�سة ال�سلطة الفل�سطينية. وكانت 

الكني�ست الإ�سرائيلي �سادق بالقراءة 
الأوىل يوم الثنني املا�سي، على م�سروع 

قانون تدعمه احلكومة الإ�سرائيلية، 
يتيح لها اقتطاع قيمة رواتب الأ�سرى 

وخم�س�سات عائالت ال�سهداء من 
عائدات ال�سرائب التي جتبيها اإ�سرائيل 

ل�سالح احلكومة الفل�سطينية والتي 
قدرتها » تل ابيب« بنحو 300 مليون 
دولر �سنويًا، ب�سبب ما ت�سميه »دعم 

الرهاب«.
ومبوجب م�سروع القانون، �سيتم 

حتويل هذه الأموال اإىل �سندوق 
معد لهذا الغر�ض، ويهدف اإىل 

متويل ق�سايا تعوي�سات ترفع �سد 
فل�سطينيني من �سكان ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة، وتخ�سي�سها للمت�سررين 

من العمليات امل�سلحة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / ايهاب محمد احمد عبد الهادي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)940270788( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ياس���ر موس���ى عبد الحميد صالح 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400989208( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد محمود عطية ابو خريس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404041816( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال���ت مص���ادر عبرية، ام���س األربعاء، إن 
س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، ستمول 
الحفري���ات األثري���ة بالقرب م���ن »مدينة 
داود«، )بؤرة اس���تيطانية على مدخل بلدة 
سلوان جنوب األقصى(، بتكلفة 60 مليون 

شيقل.
وستطرح وزيرة الثقافة والرياضة بحكومة 
االحت���الل مي���ري ريغف، مش���روع القرار 
على طاولة الحكوم���ة، األحد المقبل، الذي 
يصادف النكسة )والذي تحتفل فيه دولة 

االحتالل حسب التقويم العبري بما يسمى 
»يوم توحيد القدس«(.

وفي ذات السياق، سُتنّفذ جمعية »العاد« 
االس���تيطانية أعمال الحفري���ات، علما أن 
هذه الجمعية تدير حديقة )مدينة داوود 
الوطنية(، وتحظى أعمالها بإشراف سلطة 
آثار االحتالل، وس���يتم تقديم الميزانية 
بشكل رئيسي من ميزانيات وزارة الثقافة 
والرياضة ووزارة التعليم »االسرائيليتين« 
على مدار عامين. م���ن جانبها، قالت وزارة 
الثقافة والرياضة »االسرائيلية« إن »إجراء 

الحفريات األثرية بتمويل الدولة وفي مثل 
هذا النطاق نادرة«.

وجاء في تفسير مشروع القرار أن الحفريات 
تهدف »إلى ضمان اس���تمرارية كش���ف 
للمواقع األثرية  اآلثار والبحث والتطوي���ر 
ف���ي الق���دس القديمة، وبالتال���ي تعزيز 
مكانة القدس كمركز دولي للدين والتراث 
والثقافة والسياحة، وذلك استمرارا لقرار 
حكوم���ة االحتالل من العام الماضي، الذي 
ينص عل���ى إعداد خطة ش���املة في هذا 

الموضوع«.

االحتالل يخصص 60 مليون شيقل لحفريات أثرية
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وسط دعوات لتكثيفها

اقتحامات األقصى.. هجمة 
تهويدية وردود إسالمية خجولة

المزع����وم"  "الهي����كل  منظم����ات  وش����رعت 
وجمعيات اس����تيطانية تهويدية، بالتغريد 
على وسم ُأطلق لهذه المناسبة تحت مسمى 
"ألفان في يوم القدس"، والذى يدعو لتكثيف 
االقتحام����ات حتى يصل الع����دد األدنى إلى 
ألفي مستوطن مقتحم للمسجد األقصى يوم 

األحد المقبل.
ويواصل المس����توطنون دعواتهم لتكثيف 
اقتحامه����م لألقصى منذ أي����ام، حيث وزعوا 
منش����ورات وكتبوا بطاقات للحث على زيادة 
أع����داد المقتحمي����ن، في محاول����ة لرفع عدد 

المقتحمين بشكٍل تدريجي يوميًا.
واقتحم عشرات المس����توطنين المتطرفين 
ومخابرات االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس، 
المس����جد األقصى المب����ارك بمدينة القدس 
المحتل����ة من ب����اب المغاربة بحراس����ة أمنية 

مشددة من شرطة االحتالل.
وذكر مس���ؤول العالقات العامة واإلعالم 
باألوقاف اإلسالمية فراس الدبس ، في 
تصريح له: "أن 47 مس���توطًنا و78 طالًبا 
يهودًيا و35 عنصًرا من مخابرات وشرطة 
األقصى  المس���جد  اقتحموا  االحت���الل 
على عدة مجموع���ات، وتجولوا في أنحاء 

متفرقة من باحاته.
عش����رات  أن  إال  االحت����الل،  قي����ود  ورغ����م 
الفلسطينيين من القدس والداخل المحتل 
تواف����دوا منذ الصباح إل����ى األقصى، وتوزعوا 

على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم.

حتٍد  وا�ستفزاز 
عكرم����ة صبري رئي����س الهيئة اإلس����المية 
العليا في القدس المحتلة، خطيب المسجد 
األقصى، اعتبر دعوات المستوطنين لتنفيذ 
اقتحام جماعي للمس����جد األقصى في ذكرى 
احتالل القدس تحديًا واس����تفزازًا مقصودًا 
لمش����اعر للمس����لمين، الفتًا إلى أن الدعوات 
اإلس����رائيلية لالقتح����ام سياس����ة قديم����ة 
متجددة تسعى من ورائها لفرض سيطرتها 

على المسجد األقصى. 
وقال صبري ل�"االستقالل":" إن االقتحامات 
اإلسرائيلية للمسجد األقصى بشكل ُمتكرر 
تستفز مشاعر المسلمين وتثير غضبهم، 
خاصة أن المستوطنين يستغلون األعياد 
والمناس���بات من أجل تكثيف تواجدهم 
لفرض السيطرة على المسجد". مؤكدًا أن 
أفعالهم واقتحاماتهم لن ُتكس���بهم أي 

حق باألقصى.
وأض����اف: "إن أطم����اع المتطرفين اليهود لن 
تتوقف عند حد معين، بل س����تزداد مع كل 
عملية اقتحام أو قرار ينتزعونه من محاكمهم 
ويس����قطون عليه طابعًا قانونيًا، ويصبح قيد 
النفاذ والتطبيق، وصواًل إلى اخراج المسلمين 
من المسجد األقصى"، مشددًا على أن السيادة 
على المسجد األقصى للمسلمين وحدهم وال 
سيادة لالحتالل عليه، وأي محاوالت القتحامه 
سُتقابل بقوة ردع وتصٍد من الفلسطينيين.

وأوضح أن حماية المسجد األقصى والتصدي 
أعيادهم  ي����وم  وتصرفاتهم،  للمتطرفي����ن 
المزعومة وأثناء االقتحامات وأي مناس����بات 
أخرى، تعتمد على قوة الشباب الفلسطيني 
وحده، ال على الدول العربية واإلسالمية التي 
يخضع غالبيتها لإلمالءات األمريكية ، قائال: " 
نحن بعد الله نعتمد على أنفسنا وهمة رجال 
القدس بالميدان، وال نعتمد على قادة الدول 
العربية واإلس����المية الذين باعوا أنفس����هم 

واتبعوا أمريكا ".

تداعيات خطرية
بدوه حذر المحام���ي خالد زبارقة، المختص 

في ش���ؤون الق���دس والمس���جد األقصى، 
م���ن التداعي���ات المترتب���ة عل���ى اقتحام 
المس���توطنين للمس���جد األقص���ى األحد 
القادم، والتي تتجلى في حدوث اشتباكات 
المرابطي���ن  بي���ن  عنيف���ة  ومواجه���ات 
والمس���توطنين  والمقدس���يين من جهة 
بحماية جنود االحتالل المدججين بالسالح 

من جهة أخرى.      
وبي����ن زبارقة ل�"االس����تقالل"، أن ما تس����مى 
بمنظمات الهيكل المزعوم تس����عى لحشد 
أكثر من ألفي مستوطن لتنفيذ اقتحام واسع 
للمسجد األقصى، يوم األحد المقبل تزامنًا مع 
الذكرى ال�51 الحتالل كام����ل القدس والتي 
تسمى" ذكرى توحيد القدس"، تحت حماية 
اإلس����رائيلية،  المخابرات  وأجهزة  الش����رطة 
مشيرًا إلى أن خطر االقتحام يكمن في األعداد 
الكبيرة للمقتحمين واالس����تعداد لتأمينهم 

والخطوات التصعيدية المرافقة له. 
وأكد أن المس����جد األقصى في اآلونة األخيرة 
مستهدف بشكل ش����رس من قبل المشروع 
ال����ذي تمثله الحكومة  الصهيوني العالمي 
اإلسرائيلية واإلدارة األمريكية، من منطلقات 
ديني����ة، اذ يس����عى دائمًا إلح����كام القبضة 

العس����كرية عل����ى األقصى وهدم����ه وإقامة 
الهيكل المزعوم مكانه في نهاية المطاف. 

ورأى أن االقتحام���ات المتكررة للمس���جد 
األقصى من قبل جماعات المس���توطنين، 
تأتي ف���ي ظل االزم���ات الداخلي���ة التي 
تعيشها غالبية الدول العربية، مؤكدًا أن 
االحت���الل دوما يس���تغل الصمت العربي 
والدولي ف���ي تنفيذ مخططات���ه الرامية 

لتهويد المسجد األقصى. 
وأكد أن الفلس����طينيين من القدس والداخل 
المحت����ل متمس����كون بقدس����ية المس����جد 
األقص����ى ويتص����دون لكاف����ة المخطط����ات 
اإلس����رائيلية التي تس����عى لتهويده، رغم 
الح����رب القاس����ية التي ُتش����ن ضدهم من 
اعتق����ال وقتل ومطاردة وتف����كك اجتماعي، 
وكافة الجرائم التي يتعرضون إليها وترتقي 

لجرائم ضد اإلنسانية. 
ودعا الشعب الفلس����طيني والمسلمين في 
كاف����ة أماكن تواجده����م للتح����رك لحماية 
المس����جد األقص����ى والحفاظ علي����ه، كذلك 
الضغ����ط على رم����وز المش����روع الصهيوني 
العالم����ي م����ن أج����ل أن يكف����وا يدهم عن 

مقدساتهم. 

غزة/ دعاء احلطاب:
ت�سعى حكومة الحتالل الإ�سرائيلي وجماعات 

امل�ستوطنني ب�ستى الطرق والو�سائل لإخ�ساع امل�سجد 
الأق�سى حتت �سيطرتها واحكام القب�سة عليه لتتمكن 

من تنفيذ خمططاتها التهويدية العن�سرية، من 
خالل القتحامات املتكررة للم�سجد م�ستغلة الأعياد 

واملنا�سبات اخلا�سة بها.  واأطلق اآلف امل�ستوطنني، 
دعوات لتنفيذ اقتحام وا�سع وبرقم قيا�سي للم�سجد 

الأق�سى، يوم الأحد املقبل، يف الذكرى الواحدة 
واخلم�سني لحتالل كامل القد�س اأو ما ي�سمي« ذكرى 

توحيد القد�س« و ذكرى ما ي�سمى »ا�ستقالل اإ�سرائيل«، 
واحتفاًل بقرار ترمب اعتبار القد�س عا�سمة دولة 

الحتالل، و�سي�سارك يف القتحام ع�سو الكني�ست �سويل 
معلم ووزير الزراعة اأوري اأريئيل.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/  أيمن محمد مبارك أبو سبيكة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800099426( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / حسن احمد حسن المصدر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802408922( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواط���ن/ عبد الهادي ايم���ن عبد الهادي 
صرصور عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )405841065( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد جمال الدين حسين ابو ندى 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802645689( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رفح/ االستقالل:
نظم���ت دائرة العم���ل النس���ائي لحركة 
الجهاد اإلسالمي، الثالثاء، فعالية تراثية 

في مخيم العودة شرق محافظة رفح.
وتضمنت الفعالية مجموعة من األنشطة 
منه���ا: مع���رض للت���راث الفلس���طيني، 
اسكتش مسرحي مميز، وتزيين الزهرات 
وإلباس���هن الثوب الفلس���طيني المطرز، 
باإلضافة لتجهيز وجب���ات طعام تراثية، 
و العديد من الفقرات الفنية كإلقاء شعر 
و الكلم���ات المعب���رة.  وحض���ر الفعالية 
ناش���طات في دائ���رة العمل النس���ائي، 
وأمهات الش���هداء واألس���رى، وفعاليات 
نس���ائية مختلفة. وقالت مسؤولة العمل 
النسائي برفح أم كارم عبد العال،:" إننا من 
خالل هذه الفعاليات نرسل رسالة واضحة 
للجميع بأنن���ا أصحاب األرض الحقيقيون، 

وهي ليست للصهاينة الجبناء".
ولفتت إلى أن إيمان شعبنا الباسل بعدالة 
قضيت���ه، وحتمية االنتص���ار، كان ومازال 

سببا رئيسًيا في صموده وعنفوانه.

وش���ددت عبد العال على أن هذا الشعب  
مس���تمر في نضال���ه ومقاوم���ة االحتالل 
ومشاريع تصفية وجوده، وهو يدرك تماًما 

أن طريقه شاق، ومحفوف باألخطار. 

وأش���ادت بالوحده الوطني���ة التي تجلت 
في فعاليات مسيرة العودة، مشددة على 
ضرورة أن تكون فلس���طين هي البوصلة 

لكل عمل وتوجه.

العمل النسائي للجهاد تنظم
 فعالية تراثية بمخيم العودة برفح
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بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

تــل أبيــب فــي مرحلــة حســم الملفــات

بالنسبة لشعوب  الثالثاء  كان مساء 
المنطقة مس���اًء دراماتيكًيا ممزوًجا 
بالتوتر والترقب والش���عور بأننا أمام 
مرحلة نوعي���ة؛ ما بين خطاب ترامب 
ال���ذي أمر بالتنصل م���ن االتفاق مع 
إيران وإعادة فرض عقوبات قاس���ية 
عليه���ا، وبين النش���ر اإلس���رائيلي 
المتواتر عن توتر عاٍل في الش���مال 
وفتح للمالجئ وقصف الحق ألهداف 
داخل سوريا، وكال الحدثين أو األمرين 
البعض، وهما  مرتبطان ببعضهم���ا 
مرتبطان بالدور العدواني والمهيمن 
إلس���رائيل، والمتطل���ع نح���و فرض 
نفسها على المنطقة كقوة امبريالية 
صاحبة هيمنة ونفوذ دون أي منازع 
أو مناف���س، والمتطلع���ة أيًضا نحو 
إعادة تشكيل المنطقة بما يمكنها 

من تحقيق مصالحها.
من���ذ وق���ت، انتقل���ت السياس���ات 

اإلس���رائيلية من موقع الديبلوماسية المغلفة 
بالكثير من العالقات العامة إلى ديبلوماس���ية 
مستفزة ووقحة، تتحدث مباشرة بلغة األنياب 
والمخالب دون أن تداري أطماعها، ديبلوماسية 
تتحدى عواص���م القرار الغرب���ي، بما في ذلك 
البيت األبيض في عهد أوباما، طبًعا مس���تندة 
إلى لوبي���ات ومنظومات وق���وى علنية وخفية 
تؤّم���ن لها كل الدعم واإلس���ناد، وتش���اركها 
ف���ي األجندة المس���يحانية المجنونة، فالقوى 
الصهيونية التي تحكم تل أبيب اليوم مصابة 
بحماس أيديولوجي صهيون���ي توراتي قوي، 
يحلق على أجنحة الشعور بسكرة القوة، فيقود 
سياس���ات متطرفة ومتس���رعة ومقامرة على 
كل الجبهات ف���ي آن واح���د، دون مراعاة ألية 
حس���ابات، فنجد ذات السياس���ات المتطرفة 
والمنفلتة ف���ي الضفة وغزة وس���وريا وإيران، 
فيستمر االستيطان وتهويد القدس والتنكر 
للتس���وية وصم اآلذان عن مناشدات المجتمع 
الدولي الخجولة، ويستمر الحصار والقتل على 
جبهة القطاع، والطلعات الجوية والقصف على 

سوريا وصل إلى حد االستباحة اليومية، بما في ذلك 
استهداف ما تسميه بالوجود اإليراني، وعدم نفي 
قيامها باستهداف عدد من العسكريين اإليرانيين.

إسرائيل التي ال تعرف سوى لغة القوة تشعر بأنها 
الوحيدة التي تملك حق الحديث والكالم، حيث ان 
هذا الحق مكفول فقط ألصحاب القوة، وما تقوم به 
في هذه المرحلة وما تقوم به من عربدة هو لرغبتها 
الشديدة بحسم معظم الملفات قبل ان تغلق نافذة 
الفرصة التاريخية التي تعتقد بأنها مش���رعة لها 
اآلن في ظل نفوذها وقوتها والضعف الفلسطيني 
والتفكك العربي واإلس���ناد الترامب���ي الكبير لها؛ 
حس���م ملف القضية الفلس���طينية بالقضاء على 
ممكنات إقامة كيانية فلسطينية في الضفة يمكن 
ان تتح���ول إلى دولة، بما في ذل���ك، وقبل كل ذلك 
بحس���م قضية القدس والالجئين واألرض والحدود 
والس���يادة، ومن يحكم غزة يجب أال يشكل تحدًيا، 
ال أمنًيا وال سياس���يا، ال حاضًرا وال مستقباًل، فال أمل 
للحياة في القطاع بعيًدا عن التوافق معها، وحسم 
ملف الجوالن وس���وريا والتحدي اإليراني، س���واء ما 
يتعل���ق بالنووي أو الصاروخ���ي أو النفوذ اإلقليمي، 

فضاًل عن حسم العالقة مع النظام الرسمي العربي 
لصالح التس���ليم العرب���ي بالهيمنة اإلس���رائيلية 

والتخلي عن قضية العرب المركزية.
إس���رائيل - التي وصفها بيرس بأنها في أحس���ن 
أحوالها يمكنها ان تكون دولة عظمى لساعات فقط 
بدون المساندة والدعم األمريكي - هي في حقيقة 
األم���ر أقل من ذل���ك بكثير، فيما لو ل���م نكن بمثل 
ضعفن���ا وتفككنا، فحتى الموق���ف الترامبي الذي 
يمنح تل أبيب كل هذه القوة والوقاحة ما كان له ان 
ينفلت لساًنا وسياسة ويًدا ضد العرب وقضاياهم 
وضد سائر المنطقة لو اتخذ العرب موقًفا فيه الحد 
األدنى من الكرامة واالستقالل والتعبير عن السيادة 
والثقة بالنفس، فالرئيس األمريكي ترامب نفس���ه 
هو األكثر تقديًرا للقوة وللمواقف التي تستند لها.

إس���رائيل ألح���ت وحرض���ت على االنس���حاب من 
االتفاق النووي الذي وقعته إدارة أوباما س���وية مع 
الدول الكب���رى مع إيران بعد أكثر من س���نتين من 
المفاوضات، غي���ر آبهة بتداعيات األمر وكيف أنها 
تجر العال���م كله إلى المزيد م���ن التوتر واالحتقان 
الدولي، فضال عن خطورة الش���عور بانتش���ار حالة 

دولية من االس���تخفاف واالستهتار 
باالتفاق���ات الدولي���ة وبالمنظومات 
األممي���ة  والقانوني���ة  السياس���ية 
الت���ي ترعى وتضم���ن االلتزام بهذه 
االتفاقات، وهي )أي إسرائيل( ال يبدو 
أنها تخش���ى أن تتحم���ل تداعيات 
ومس���ؤوليات هذا االستخفاف أمام 
الرأي الع���ام الدول���ي، باإلضافة إلى 
حالة الحرج واالرباك الكبيرْين اللذْين 
تسبب بهما إعالن ترامب للحكومات 
الغربية التي أعلنت أنها متمس���كة 
باالتفاق ولديها شركات عادت للعمل 
في إي���ران بعد توقع االتفاق، فكيف 
س���تتصرف هذه الدول وقد منحها 
ترامب س���تة أش���هر لوقف نش���اط 
شركاتها في إيران قبل ان تتعرض 

هي األخرى لعقوبات اقتصادية؟
إن السياس���ات والمصال���ح والعربدة 
أمريكًي���ا  المدعوم���ة  اإلس���رائيلية 
باتت بش���كل واضح تش���كل خطًرا على السلم 
واالستقرار الدوليْين، وهذا ما يجب ان يفهمه 
العال���م ال���ذي أصبح حقيقة ين���وء تحت أعباء 

نزوات تل أبيب.
ان صهيوني���ة عصاب���ة ت���ل أبي���ب المنفلتة 
تفرض علينا، فلس���طينيين وعرب ومسلمين، 
ان نرد لها ب���ذات اللغة التي تفهمها، وهذا ال 
يعني بالضرورة رًدا عنيًفا مباش���ًرا، بل رد يعزز 
ويس���اعد في بناء ممكنات قوتنا وقوة موقفنا، 
فالمصالح���ة هنا هي رد ق���وى ويبني منظومة 
قوتن���ا، وبناء ما أمكن من موقف عربي رس���مي 
وشعبي هو تعزيز للقوة، وحكمة الرد اإليراني 
بعدم االنس���حاب من االتفاق وعدم منح الدول 
الغربية فرصة للتنصل من التزاماتها والتحرر 
من الحرج أم���ام الموقف األمريك���ي هو أيًضا 
تعزي���ز للق���وة وتطويق للموق���ف األمريكي - 
اإلسرائيلي. أما على الساحة السورية فالبّد من 
رد تكتيكي مؤلم لحماية سوريا من االستباحة 
العدوانية اإلس���رائيلية التي ق���د تتحول إلى 

عدوان يومي روتيني.

تكمل حكوم���ة بنيامين نتنياهو الرابعة، ف���ي 14 أيار/مايو الحالي، 
عامها الثالث. وهذه مناس���بة إلجراء محاس���بة س���ريعة لسياستها 

الخارجية، ال سيما حيال الملف الفلسطيني، على مّر تلك األعوام. 
أول ما ينبغ���ي االلتفات إليه أنه منذ االنتخاب���ات العامة التي جرت 
في إس���رائيل، يوم 17 آذار/مارس 2015، وما تالها من تشكيل هذه 
الحكوم���ة، بدايًة حكومة يميني���ة ضيقة بمش���اركة حزبي اليهود 
الحريدي���م )المتش���ددين دينًيا(، ثّم بمش���اركة الح���زب اليمينّي 
»إسرائيل بيتنا« برئاسة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، تراكمت فيما 

يتعلق بالملف السالف مؤشرات قوية إلى ما يلي:
أوال، أن الحكومة اإلس���رائيلية الجديدة بدأت تل���ّوح بضرورة أن يتم 
التوّجه نحو ما يسمى »المسار اإلقليمي« في كل ما يتعلق بالتسوية 

السياسية للقضية الفلسطينية. 
ثانيا، أن هذا المس���ار في حال انطالقه س���يكون نتاج تفاهمات مع 

الواليات المتحدة أيًضا. 
ثالثا، أن الغاية القصوى من ذلك هي تجّنب أي ضغوط ُتمارس على 
دولة االحتالل، وكبح إجراءات التدويل الفلس���طينية، وتعليق الحل 
الدائم مرة أخرى، وذلك كله برفقة اس���تمرار الرهان على: مآالت قيد 
التشكل بقوة وقائع مفروضة على األرض برسم مشاريع االستيطان؛ 
بقاء وضع االنقس���ام الفلس���طيني سياس���ًيا وجغرافًيا؛ إزاحة ثقل 
القضية الفلس���طينية من خالل إبراز مش���كالت إقليمية أشّد وطأة، 
من وجهة النظر اإلس���رائيلية، مثل »الخطر النووي اإليراني« و«خطر 

اإلسالم المتشّدد«. 

نتنياهو يسعى لضمان التنسيق األمني مع روسيا بسورية
يلتقي رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم األربعاء، 
مع الرئيس الروس���ي، فالديمير بوتين، في موسكو، وذلك على واقع 
تصعيد التوتر مع إيران بس���ورية في اعقاب قرار الرئيس األميركي 

دونالد ترامب، االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني.
وكان في الوس���ع استش���فاف هذه االس���تنتاجات من تصريحات 
نتنياهو عشّية تشكيل حكومته الرابعة، وفي أثناء إعالن انطالقها. 
وكذلك من أحد الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، والذي ورد فيه: 
»إن الحكومة )الجديدة( س���تدفع قدًما بالعملية السياسية، وتسعى 
إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين، ومع كل جيراننا، من خالل الحفاظ 
على مصالح إسرائيل األمنية والتاريخية والقومية. وإذا ما تم التوصل 
إلى اتفاٍق كهذا فس���يتم طرح���ه لمصادقة الحكومة والكنيس���ت 
عليه، وإذا ما اقتضت الحاجة بموجب القانون القائم فس���يتم طرحه 

لالستفتاء العام«. 
وفي س���ياق عرض الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة، قال نتنياهو 
نفسه في 19 أيار/مايو عم 2015 : »لقد تمكّنا حتى اليوم من استثناء 
إس���رائيل من الهّزات والفظائع التي تجتاح المنطقة. وس���نواصل 
الحفاظ على أمن إس���رائيل. كما أن التهدي���دات في المنطقة توّلد 
الُفرص أيًضا، إذ هناك لدى دول كثيرة محيطة بنا مصالح مش���تركة 
معن���ا، وتتطابق رؤاها مع رؤيتنا بالنس���بة للمخاطر، ال بل إنها تعتبر 
إس���رائيل شريًكا رئيس���ًيا في درء هذه المخاطر. وسنقوم بأي جهٍد 
لترجمة هذه الشراكة إلى إجراءاٍت ضامنٍة لالستقرار والسالم، بما في 

ذلك السعي إلى اعتماد تسويٍة سياسيٍة مسؤولة مع الفلسطينيين، 
تحفظ المصالح الحيوية إلسرائيل. كما سنواصل تنمية حلفنا الراسخ 
مع اإلدارة األميركية والشعب األميركي، حتى في لحظات االختالف، 

علًما أن هذا التحالف أقوى من أي خالف«. 
وبموازاة ذلك، ظّل نتنياهو يش���ير إلى مسألتين ذواتي صلة: األولى، 
أن الش���روط الضرورية للتوصل إلى حل »الدولتين للشعبين« ليست 
متوف���رة بعد، وأن���ه فقط إذا حصل تغير في الموقف الفلس���طيني 
يمك���ن التوصل إلى هذا الحل. وتحديًدا يقصد بهذا التغّير: التخّلي 
ع���ن إجراءات تدويل القضية الفلس���طينية التي يعتبرها »خطوات 
أحادية الجانب تس���تند إلى اإلكراه وتش���ويه الحقيقة«، والموافقة 
على االعتراف بإس���رائيل دولة قومية للشعب اليهودّي؛ ناهيك عن 

الشروط التقليدية إلقامة الدولة الفلسطينية.
الثانية، أن مبادرة الس���الم العربية، التي ت���م إعالنها عام 2002، لم 
تعد متالئمة مع التطورات التي شهدتها منطقة الشرق األوسط في 
األعوام األخيرة. كما يشير إلى أن مواقف الفلسطينيين ابتعدت عن 

أي أفق سياسي يمكن أن يكون موضع اتفاق. 
وهن���ا ال ُبّد من زيادة أن حق الفلس���طينيين في الحصول على دولة 
مس���تقلة ال ي���زال، من وجهة نظ���ر دولة االحتالل، مس���ألًة خاضعة 
للتفاوض، حتى مع تحّوله إلى مس���ألة ش���به مفروغ منها في العالم، 
بينما أضيف إلى بس���اط البح���ث موضوع اعتراف الفلس���طينيين 
بإس���رائيل دولة يهودي���ة، بما يجعل احتمال حل الدولتين أش���به 

بأضغاث أحالم.

حكومــة نتنياهــو فــي عــام رابــع
أنطوان شلحت
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تصريحات وزير الدفاع الصهيوني افيغدور ليبرمان 
خ���ال ندوة عقدت في معهد واش���نطن لسياس���ة 
الشرق األدنى، المقرب من حزب الليكود الحاكم في 
الكيان الصهيوني تعيدنا إلى الحقيقة التي حاولت 
–ومازالت – كثير من الزعامات العربية والفلسطينية 
االلتفاف عليها واالبتعاد عنها، كل ألسبابه ومصالحه 
الخاصة، والمتمثلة في ان ه���ذا الكيان الصهيوني 
الغاصب لألرض والمقدسات وكافة حقوق  الشعب 
الفلسطيني كيان استعماري مجرم لتحقيق أجندة 
اس���تعمارية ض���د األمة، وال يمك���ن التعامل معه أو 
التصال���ح أو االلتق���اء في منتص���ف الطريق وإقامة 
س���ام بينه وبين أبناء الش���عب الفلسطيني، حيث 
كرر ليبرمان في هذه الندوة أكثر من مرة أن »الس���ام 
م���ع الفلس���طينيين هو وه���م، وفقط الس���ذج هم 
الذي���ن يعتقدون أن ذلك ممك���ن«،  مضيفا أنه« من 
غير المحتمل أن نتعايش نحن مع الفلس���طينيين 

بسام!!«
ليبرمان وكعادة كل القيادات الصهيونية يحاول أن 
يلقي بالائمة على الفلس���طينيين لتدهور األوضاع 
ووصوله���ا إلى ما وصلت إليه، ليبرئ نفس���ه وكيانه 
من الجرائم التي ترتكب صباح مس���اء بحق الشعب 
الفلس���طيني واألرض واإلنس���ان، حي���ث يقول في 
معرض رده عن س���ؤال رؤيته لمس���تقبل السام مع 
الفلسطينيين » كيف أرى مستقبل السام بيننا وبين 
الفلس���طينيين؟ ليس محتما ألن الفلسطينيين ال 

يريدون أن يتعايشوا بسام مع إسرائيل، بل يريدون 
العودة إل���ى حيفا ويافا وبقية المدن اإلس���رائيلية« 
ومتهما الفلس���طينيين بممارس���ة اإلره���اب الذي 
يمنعهم من تحقيق السام والسير في طريقه حيث 
يقول: » لماذا لم يحققوا )الفلسطينيون(الس���ام مع 
الحكومات السابقة؟ ألن اإلرهاب ال يزال هو المشكلة 

األساسية في الصراع معهم«.
ويضي���ف ليبرمان »أن الفلس���طينيين ليس���وا في 
وضع يس���مح لهم بتوقيع اتفاق س���ام، الس���لطة 
الفلس���طينية أصا غير موجودة، ألن هناك فصائل 
في الضفة وحماس���تان في غزة، وال اعتقد ان محمود 
عباس يحتفظ بالشرعية الكاملة إلبرام اتفاق سام«.

وفي تجاهل للفلس���طينيين عموم���ا والفريق الذي 
يبحث عن السام مع الكيان الصهيوني ويدعو إليه 
يقول ليبرم���ان: »من غير المحتمل ان نتعايش نحن 
مع الفلس���طينيين بس���ام ، الحل  يج���ب ان يكون 
م���ع العرب كما فعل أنور الس���ادات عندما حضر إلى 

القدس«.
ه���ذه التصريح���ات وغيرها الكثير مم���ا قاله الوزير 
الصهيون���ي ليبرمان في زيارته األخيرة لواش���نطن 
تؤك���د بم���ا ال يدع مج���ال للش���ك أن ه���ذا الكيان 
الصهيوني ال يبحث عن الس���ام وال يحتوي قاموس 
أجندته مفردات واس���تحقاقات السام، وإنما يؤمن 
فقط بالهيمنة واالس���تحواذ على كل ش���يء ، دون 
االعتراف لآلخرين بأي حقوق س���يادية أو إنس���انية 

، فق���ط ربما يعترف بحقوقهم في األكل والش���رب 
كم���ا غي���ر اآلدميين، ونؤك���د أنه ال يمك���ن تحقيق 
س���ام عادل معه، ألن ما يريده الكيان هو استسام 
من قبل الجميع له وألجندته االس���تعمارية الظالمة، 
وهذه كلها أدلة تصديق ودعم للقائلين باس���تحالة 
التعايش مع الكي���ان الصهيون���ي ، وفقط الصراع 
والكفاح المسلح هو السبيل الوحيد للتعامل معه من 

أجل اجتثاثه من قلب األمة اإلسامية.
أمام هذه التصريحات االستكبارية للوزير الصهيوني 
ليبرم���ان هل تراج���ع الزعامات العربية واإلس���امية 
نفس���ها، وتتراجع ع���ن خطواتها باتج���اه التعامل 
والتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهل تراجع القيادات 
الفلس���طينية – من فريق أوسلو- نفسها ومواقفها 
م���ن الكيان الصهيون���ي وإمكاني���ة التفاوض معه 
وااللتقاء في منتصف الطريق لتحقيق األمن والسام 
في المنطقة،  خاصة وأنها لم تس���تطع تحقيق أي 
تقدم على طريق األهداف والحقوق المرجوة من وراء 
المفاوضات رغم مرور أكثر من خمسة وعشرين عاما 
على السير في هذا الطريق، بل ان الوضع الفلسطيني 
ازداد سوءا على كافة النواحي واألصعدة، فاالستيطان 
وتهويد المقدس���ات ومصادرة األراض���ي والحريات، 
والقتل واالعتقاالت .... الخ من الممارس���ات والجرائم 
بحق فلس���طين األرض واإلنسان كل ذلك في صعود 
وازدياد وتيرة، حتى أضحت الس���لطة الفلسطينية –

الش���ريك األس���اس في مفاوضات السام- سلطة با 

س���لطة وخادمة للكيان الصهيوني بتحقيق ما عجز 
عنه طوال سنوات الصراع باحتال با تكلفة، كما قال 

رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس.
على الجميع خاصة الفلسطينيين مراجعة انفسهم 
الكيان  باتجاه  ومواقفهم وتحركاتهم وسياساتهم 
الصهيوني والتعامل مع���ه، والتوقف عن المراهنة 
عل���ى إمكانية تحقيق س���ام معه، وع���دم المكابرة 
واإلص���رار عل���ى الطريق الخط���أ خاصة بع���د تجربة 
الس���نوات الخمس والعش���رين األخي���رة، والنتائج 
الكارثية التي ترتبت عليها للقضية الفلس���طينية 
واألرض الفلسطينية والش���عب الفلسطيني والتي 
في مقدمتها تحول السلطة الفلسطينية إلى حارس 
أمن للجنود والمستوطنين الصهاينة الذين يعيثون 
الفساد والقتل والدمار في القرى والمخيمات والمدن 

الفلسطينية من المقاومة والمقاومين.
وعليهم االنحياز للشعب وحقوقه والدفاع عنها في 
وجه الغطرس���ة واإلجرام الصهيوني، وأول خطوة في 
ذلك رفع اليد والسيف المسلط عن المقاومة وفعلها 
وعملياتها البطولي���ة، وتركها تعمل وتمارس بحرية 
اللغ���ة التي ال يفه���م الكيان الصهيون���ي خافها 
، والبح���ث عما يوحد الش���عب الفلس���طيني بكافة 
توجهات���ه الفكرية ويلملم طاقات���ه وجهوده باتجاه 
الهدف األس���اس المتمثل في التحرير واالستقال 
، والعمل على دعم صمود وجهود أبناء الش���عب في 

مواجهة المخططات واإلجراءات الصهيونية. 

بقلم : تيسير الغوطي ليبرمــان ووهــم الســالم 

 وال زالت الغارات اإلسرائيلية 
مستمرة حتى إشعار آخر

بعد ساعات من إعان ترامب االنسحاب من االتفاق النووي 
مع إيران ومباركة نتنياهو لانسحاب شنت )إسرائيل( غارة 
على سوريا اس���تهدفت أحد المواقع في منطقة الكسوة 
جنوب دمش���ق مس���اء الثاثاء في الثامن من مايو ُيعتقد 
أن الحرس الثوري اإليراني يس���تخدمه، وهذه الغارة هي 
السادس���ة التي تس���تهدف مصالح إيرانية في س���وريا، 
وتأتي بعد عش���رات الغارات اإلسرائيلية على سوريا حتى 
قبل الحرب األهلية فيها والحرب اإلقليمية والدولية عليها، 
وال زالت الغارات اإلس���رائيلية على س���وريا مستمرة حتى 

إشعاٍر آخر. 
إن سياس���ة عدم الرد على الغارات اإلسرائيلية حتى قبل 
األحداث الدموية في س���وريا واستخدام عبارة »االحتفاظ 
بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين« التي ُتعتبر كلمة 
السر لعدم الرد هي التي شجعت وال زالت )إسرائيل( على 
مواصلة الغارات، وهي المس���ؤولة عن فقدان توازن الردع، 
وبالتحديد منذ أن حّلقت الطائرات اإلسرائيلية فوق قصر 
الرئاسة السورية في أغس���طس 2003 والتي تلتها غارة 
على معسكر في شمال غرب دمشق في أكتوبر نفس العام، 
ثم غارة دي���ر الزور عام 2007 التي ُدمر فيها مفاعل نووي 
تحت اإلنشاء... وانتهاء بغارة الكسوة األخيرة .ومهما كانت 
المبررات لعدم الرد س���واء من سوريا أو إيران فإن عدم الرد 
سيؤدي إلى أضرار أكبر بكثير من األضرار الُمحتملة بسبب 
الرد. ومن هذه األضرار فتح ش���هية )إس���رائيل( للتمادي 
أكثر في غطرس���تها والذهاب نحو ضربات عسكرية أكثر 
ُعمقًا بهدف التأثير في مس���ار الحرب السورية لصالحها 

والذهاب نحو إخراج إيران نهائيًا من سوريا. 
وفي عودة لحدث ُيلقي الض���وء على طريقة التفكير لدى 
القيادة اإلس���رائيلية ومدى انصياعه���ا والتزامها بقواعد 
لعبة ت���وازن الردع عندما يكون الط���رف اآلخر جديًا، ففي 
المرحل���ة األولى لحرب أكتوبر التي انهار فيها خط الدفاع 
اإلس���رائيلي األول الُمقام على طول ش���رق قناة السويس 
قبل أن يشن الجيش اإلسرائيلي هجومه المضاد مدعومًا 
بالجس���ر الجوي األمريكي، كانت الطريق إلى قلب الكيان 
الصهيوني عبر سيناء مفتوحة أمام الجيش المصري ولم 
يكونوا قد أدركوا بعد نية السادات بالتوقف شرق القناة، 
فكانت )إسرائيل( تحت خطر ُيهدد وجودها، وهنا فكرت 

القيادة اإلسرائيلية لبرهٍة من الزمن في استخدام الساح 
النووي ضد مصر غير أن إدراكها بأن مصر لديها صواريخ 
من طراز ظافر تحمل رؤوس���ًا كيماوية جاهزة لإلطاق نحو 
قلب )إس���رائيل( كان أحد أهم عوامل تراجعها عن الخيار 
النووي، وهذا ما أكده الرئيس المصري األسبق محمد أنور 
الس���ادات بقوله:« إن صواريخنا المصرية العربية من طراز 
ظافر موجودة اآلن على قواعدها مستعدة لانطاق بإشارة 
واح���دة إلى أعماق األعماق في إس���رائيل... العين بالعين 

والسن بالسن والعمق بالعمق«. 
وتعقيبًا عل���ى تكرار الغارات اإلس���رائيلية على س���وريا 
كتب���ت مقااًل قبل أكث���ر من عامين بعنوان »م���اذا لو ردت 
سوريا على الغارة اإلس���رائيلية األولى؟ »من المفيد إعادة 
التذكير ببع���ض ما قلته ألنه يصلح لغارة الكس���وة«... لو 
ردت سوريا على الغارة اإلسرائيلية األولى... لما تجرأ العدو 
على مواصلة هجماته المتكررة على س���وريا... فهذا العدو 
ال يفهم إاّل لغة القوة وال يردعه ش���يء عن جرائمه إاّل بقوة 
ردع مضادة وتوازن رعب متساٍو... وال زالت الفرصة موجودة 
لردع الع���دوان مهما كان الثمن ألن البديل هو اس���تمرار 
تلقي الضربات الُمهينة إلى ما ال نهاية.« واليوم لم يتغير 
المشهد كثيرًا حتى بعد س���قوط الطائرة اإلسرائيلية إاّل 
بزيادة الحذر اإلس���رائيلي عند تنفيذ االعتداءات وال زالت 
الغارات اإلسرائيلية مس���تمرة حتى إشعاٍر آخر يضع حدًا 

للعربدة اإلسرائيلية. 
واإلش���عار اآلخ���ر الوحي���د الذي س���يضع ح���دًا للعربدة 
اإلس���رائيلية ويوقف هذه الغارات هو الرد بالمثل عليها 
في عمق الكيان الصهيوني وعدم االكتفاء بالتصدي لها 
بوس���ائل الدفاع الجوي فهذا عمل دفاعي بحت وغير رادع 
لدرج���ة تكفي لمنع تلك الغارات، والرد العس���كري داخل 
العمق اإلس���رائيلي قد يجلب ردة فعل إس���رائيلية قوية 
عليه���ا مرة أو مرتين أو ثاث م���رات على األكثر ولكنه في 
نهاية المطاف س���يوجد با ش���ك توازن ردع يمنع العدو 
من مواصل���ة غاراته العدوانية أس���وًة بالمقاومة اللبنانية 
والفلسطينية التي حققت نوعًا ما من توازن الردع النسبي 
بينها وبين عدوها وضعت حدًا لعربدته، أما معادلة الضرب 
والتهديد الحالية بين )إس���رائيل( وكٍل من سوريا وإيران 
فمريحة للعدو وُيمكن أن يتعايش معها إلى ما ال نهاية. 

ُحك���ي أن أبنة رئيس دولة عربية ذهبت لقض���اء اجازتها في مدينة للترفيه، واصطحبت معها 
كلبها ، وأثناء الرحلة انش���غلت عن الكلب، ولما انتهت مما انش���غلت به عنه ، افتقدته ، أخذت 
تبح���ث عنه وأوصت الجمي���ع بتكثيف البحث عنه،  فوجدته ، وأتض���ح أن كلبها اصيب بجروح 
خفيفة نتيجة س���قوط  حجر على رأسه، وبعد انتشار القصة تداعى االعام المسموع والمقروء 

والمكتوب، وقدم أجمل التهاني والتبريكات البنة الرئيس وكلبها.
وُيحكى أيضا أن أرضًا عربيًة اساميًة ُاغتصبت وٌطرد أهلها منها وال يزال شعبها يعاني الويات، 
وكان نصيب الكلب باالهتمام اكثر من الشعب، وكل ما حصل عليه خبر عادي في زحمة االخبار.

ما بين الرواية االولى والرواية الثانية يتضح أن حياة قطة أهم من حياة ش���عب، ليس ألن الذي 
اهتم بالقطة اهتم بها من باب أن_بغيًا من بغايا بني اسرائيل رأت كلبًا ظمآن فسقته ُفغفر لها 
ذنوبها_ بل ألن االولويات تغيرت، وفتحنا أبواب اعامنا لتناول قضايا بس���يطة واغفلنا قضايا 

مصيرية.
وبالعودة إلى )مسيرة العودة في عيون اإلعام العربي( هل قام االعام العربي بدوره تجاه قضايا 

االمة؟ وهل الزال الدم الذي ينزف في بقعة عربية يجد من يهرع إلسعافه؟  
وهل وجدت مسيرة العودة من يساندها إعاميًا  أم أن الطعنات كانت األسبق واألكثر؟ 

لو علمَت أن مجموع القنوات في المنطقة العربية بلغ أكثر من )1000( قناة مختلفة االهتمامات، 
منه���ا 323 قناة جامع���ة و124 قناة غنائية و152 قناة خاصة ببث الدراما والمسلس���ات و170 
قن���اة رياضية و95 قناة دينية و86 قناة إخبارية و26 قن���اة أطفال و 9 قنوات ثقافية و16 قناة 
وثائقية و17 قناة تعليمية و16 قناة خاصة باألسرة و4 قنوات سياحية و19 قناة اقتصادية، إلى 
جان���ب 248 قناة ربحية خاصة بالدعايات واإلعانات و7 قنوات ذات اختصاصات متنوعة أخرى 
(  وتكون النتيجة قريبة من الصفر ، حينها س���يصيبك الغم والهم، وتتأكد أن األمر ال يتعلق 
بقلة الفضائيات  بل بتغير االهتمامات، فكلب  ابنة الرئيس حاز على اهتمام كبير عكس قضية 
الشعب والوطن، وستتأكد أن العصر الذي نعيشه هو أفضل عصر تنطبق عليه أحاديث الرسول 

عليه الصاة والسام ومنها )لكنكم غثاء كغثاء السيل(.
قد ال ُيام االعام الغربي على عدم تفاعله مع أحداث مسيرة العودة الفلسطينية أو مع أي قضية 
عربية،بل إنه ُيشكر إن تفاعل وُيعذر إن لم يتفاعل، فما يجمعنا به أقل مما نختلف معه عليه، ألن 
أغلب اعضاء السلطة الرابعة في تلك الدول هم من الضالين الذين سقطوا في شباك المغضوب 
عليهم،ب���ل إن اللوم كبير على اإلعام العربي الذي نعبد واي���اه  ربًا  واحدًا، و ننطق واياه بنفِس 

 وجغرافيٌة واحدٌة، وعاداتنا وتقاليدنا متقاربة بنسبة %90
ٌ

اللغِة، ويجمعنا معه تاريخ
وفي أحس���ن أحوال ُحسن الظن، فإن مس���يرة العودة يتم ذكرها والمرور عليها مرور الكرام، ألن 

االعام مشغول بذكر سيرة 
أهل الفن والطرب والتحضير لما سيذاع من فسق في شهر رمضان.

ختامَا: إن قلة تفاعل المواطن العربي مع مسيرة العودة، يرجع إلى سيطرة النظم السياسية على 
االعام ، فأغلب اإلعام العربي ال يرى إال صورة الرئيس، وال يذيع إال أقواله وال يكتب إال عن أمجاده، 

فالباد قد تحولت كما قال نزار قباني الى شقة مفروشة  يملكها شخص واحد اسمه عنترة.

مسيرة العودة
 فــي عيــون 
اإلعالم العربي

مصطفى أبو السعود

بقلم د. وليد القططي
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االستقالل 
خيم التعادل الس���لبي على لقاء منتخب فلسطين مع 
نظيره العراقي، الذي أقيم  الثالثاء الماضي ، على ملعب 

البصرة الدولي، استعدادًا لكأس أمم اسيا 2019.
وجاء الش���وط األول متوسط المستوى بين المنتخبين، 

وتبادل كل منتخب السيطرة على وسط الملعب.
وظه���ر الفريق العراقي بمس���توى باهت ف���ي المباراة 
وغاب���ت اللمحات الفنية عن أدائ���ه، فيما ظهر منتخبنا 
الوطني  بمستوى أفضل نوعًا ما، وهدد المرمى العراقي 
في أكثر من مناسبة ، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي .

وفي نهاية اللقاء ق���دم االتحاد العراقي، كأس القدس 
للمنتخب الفلسطيني تكريمًا له ولموقفه الداعم للكرة 

العراقية .
وم���ن المنتظر  أن  يلعب "الفدائي" وديته الثانية أمام 

المنتخب الكويتي على ملعبه غدا الجمعة .

»الفــدائي« يتعــادل مــع العــراق وديــًا

غزة / االستقالل :
أكمل ش���باب جباليا والصداقة أضالع المربع الذهبي 
م���ن بطول���ة كأس الك���رة الطائرة ف���ي المحافظات 
الجنوبية، والتي تقام تحت رعاية مؤسس���ة "أمواج" 
اإلعالمية، وذلك بعد تغلبهما على الكرامة والمجمع 
اإلس���المي تواليًا على صالة الش���هيد القائد سعد 

صايل غرب مدينة غزة .
وسيلتقي ش���باب جباليا بمنافسه اتحاد الشجاعية 
في الدور نصف النهائي، فيما س���يصطدم خدمات 
جباليا بمنافس���ه الصداقة، في مباراة ستكون ندية 
كعادة اللق���اءات بين الطرفين، وذلك يوم الس���بت 
المقبل، حيث سيقام اللقاء األول تمام الساعة الرابعة 

والنصف عصرًا، فيما س���يقام اللقاء الثاني الس���اعة 
السادس���ة مس���اًء، وذلك على صالة الشهيد القائد 

سعد صايل .
وحقق ش���باب جباليا حامل اللقب فوزًا متوقعًا على 
الكرامة، الذي كان ن���دًا قويًا في اللقاء، وذلك بثالثة 
أشواط دون مقابل، والتي جاءت نتائجها على النحو 
التال���ي: األول )25_22(، الثان���ي )25_17(، والثالث 
)25_20(. وعلى نفس الخطا نجح الصداقة بتحقيق 
الفوز على منافس���ه المجمع اإلسالمي،  وذلك بثالثة 
أش���واط دون مقاب���ل، والتي ج���اءت نتائجها على 
النح���و التال���ي: األول )25_15(، الثان���ي )25_17(، 

والثالث)25_10(.

اكتمال 
عقد المربع 

الذهبي 
لكأس 
الطائرة 

غزة / االستقالل: 
تعاق���د مجل���س إدارة نادي خدم���ات خانيونس مع 
العبين م���ن الطراز الرفيع ، عيد الع���كاوي و الحارس 
حسين البطراوي ،للدفاع عن ألوان الفريق في الموسم 

المقبل.
ويع���د انضم���ام الثنائ���ي إضافة قوي���ة لذئاب 

في ظل رغبة الفريق بالمنافسة خانيونس 

عل���ى حجز  بطاقة البقاء في دوري الدرجة الممتازة 
، و يأت���ي ذلك بعد اإلنجاز ال���ذي حققته منظومة 
الذئ���اب خالل الموس���م المنصرم وال���ذي انتهى 
بصعودهم لدوري الدرج���ة الممتازة وصيفا خلف 

فريق بيت حانون الرياضي . 
يذكر أن الالعبين قد مثال الش���جاعية و غزة الرياضي 

في الموسم السابق .

خدمات خانيونس يتعاقد
 مع العكاوي و البطراوي 

االستقالل / وكاالت:
أبدى الدولي الجزائري ونجم نادي ليس���تر س���يتي اإلنجليزي 
ليس���تر س���يتي، رغبته في الدفاع ع���ن ألوان نادي أرس���نال 

االنجليزي، خالل المواسم القادمة.
وفي هذا الشأن، قالت صحيفة " الميرور" البريطانية، أن محرز 
يأمل في أن يتحرك نادي أرس���نال لضم���ه الصيف المقبل، 

متمنيًا أن تكون إدارة فريق ارس���نال قادرة على إقناع إدارة 
ليستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة ليس���تر سيتي تطالب بأكثر 
من 80 مليون اس���ترليني للتخلي ع���ن الالعب، في حين 

قيمة تسريحه تقدر ب 65 مليون استرليني.
ويعتب���ر محرز م���ن أبرز العبي ليس���تر في 

الوقت الحالي وس���بق أن 
قاد النادي إلحراز لقب 
اإلنجلي���زي  ال���دوري 

الممتاز .

براهيمي يتوج 
بالدوري البرتغالي 

لكرة القدم

محرز يبدي 
رغبته باللعب في 
أرسنال اإلنجليزي

االستقالل / وكاالت:
تّوج الدولي الجزائري، ياس���ين براهيمي، رسميا 
مع ناديه بورتو بلقب الدوري البرتغالي بعد تعادل 
مالحقيه بنفيكا وس���بورتينغ لشبونة بدون أهداف في 

الجولة ال33 من بطولة الدوري البرتغالي .
وبه���ذه النتيجة أصبح س���بورتنج وبنفيكا على بع���د أربع نقاط من 
الصدارة مع تبقي مباراة واحدة لهما بالمسابقة لينهي بورتو هيمنة 

بنفيكا على اللقب خالل أربعة مواسم متتالية.
ويعّد هذا اللقب األول بالنس���بة لخريج مدرسة رين الفرنسي، خالل 

مسيرته الكروية مرورا بالدوريين الفرنسي واإلسباني.
هذا و ق���د حقق بورتو في وقت الحق الفوز على فريق فيرينس���ي ، 
بهدف دون رد ليرفع رصده للنقطة 85 ، مقابل 78 لبنفيكا وسبورتنج 
و يصبح الف���ارق 7 نقاط مع تبقي جولة واح���دة على نهاية الدوري 

البرتغالي .
ليتوج بورتو بلقبه ال 28 في المسابقة واألول منذ 2013 .
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اإلحســان قيمــة إسالميــة عظيمــة
قال الشيخ ابن س���عدي - رحمه 

الله -: 
حيات���ه  أن  يعل���م   »العاق���ل 
الس���عادة  حي���اة  الصحيح���ة، 
والطمأنينة، وأنه���ا قصيرة جًدا، 
ف���ا ينبغي أن يقّصره���ا بالهّم 
واالسترس���ال مع األكدار! .. واعلم 
أن حيات���ك تبعا ألف���كارك! فإن 
كان���ت أفكاًرا فيم���ا يعود عليك 
نفعه في دي���ن أو دنيا فحياتك 

طيبة سعيدة «
]»الوسائل المفيدة« )ص٣٠(.

رحم الله امير الش���عراء ..كم كان 
دقيقا في هذا :

ساَءْت ظنوُن الناِس حتى أحدثوا 
للشك في الن�����وِر المبيِن َمج���اال 
 يأخُذ في ضمي���رَك مأخذًا

ُّ
والظن

حتى ي�ُ�ريَك المستقي�����َم ُمح��اال
���ِري، قال  -ع���ن عبد الل���ه بن السَّ
ابن س���يرين: »إني ألعرف الذنب 
يُن ما هو؟  ال���ذي ُحِمَل به عليَّ الدَّ
قلُت لرجل منذ أربعين س���نًة: يا 
مفلُس«. قال ابن السري : فحدثُت 
به أب���ا س���ليماَن الداراني، فقال: 
���ْت ذنوبهم فعرف���وا ِمن أين  َقلَّ
ُيؤَتون، وكُث���َرْت ذنوبي وذنوبك 
فليس ندري م���ن أين ُنْؤَتى؟ اه� 
من كتاب »أين نح���ن من أخاق 

السلف«
»ف���إّن َمن زاد ذك���ره لله، وتاوته 
إيمان���ه، وَمن ترك  زاد  لكتاب���ه: 
الذك���ر الواجب بلس���انه: نقص 

إيمانه«.
]فتح الباري شرح صحيح الُبخارّي« 

.)١/٩(
يقول العامة المعلمي رحمه الله 

)84/١5 مجموع أثاره(:
» ف���رب مؤمن صال���ح ال يتهمه 
العارف به بك���ذب، ولكنه ال يثق 
بكثير من أخباره. فخبر هذا لعدم 
الفاس���ق  ضبطه في معنى خبر 

الذي ال يوثق بخبره لفسقه.
وق���د يكون الرج���ل مؤمنا صالحا 
ضابطا, ولك���ن يتفق في بعض 
أخب���اره أن يكون مظن���ة للغلط، 
وتقوم قرينة على الغلط، فيكون 
خبره في هذا الموضع في معنى 
خبر الفاس���ق أو أضع���ف منه » . 

انتهى.

وم�ضــات

نحن على أبواب شهر رمضان 
الذي  واإلحسان  الخير  ش���هر 
جعل���ه الل���ه عب���ادة مادي���ة 
صحب���ة  ومنه���ا  ومعنوي���ة، 
األهل واآلباء ودعم المساكين 
والفقراء بالصدقات واإلحسان 

اليهم..
واإلحس���ان من أعظم األسباب 
التي تزرع األلفة والمحبة بين 
المجتمع  أواصر  وتشد  الناس 
ن���ار  وتطف���ئ  واإلنس���انية 

البغضاء والحقد..
والله س���بحانه أمر باإلحس���ان 
وأخب���ر أنه يحب المحس���نين 
وأن���ه م���ع المحس���نين ق���ال 

َه ُيِحبُّ اْلُمْحِس���ِنيَن(   اللَّ
َّ

تعالى:) َوَأْحِس���ُنوا ِإن
ِذيَن  َقْوا َوالَّ ِذي���َن اتَّ َه َمَع الَّ  اللَّ

َّ
وق���ال تعالى: »ِإن

َه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل   اللَّ
َّ

ُهْم ُمْحِسُنوَن« قال تعالى: »ِإن
َواإِلْحَساِن« واإلحس���ان معناه في اللغة إتقان 
الش���يء وإتمامه وأما اإلحسان في الشرع فهو 
في مقابل اإلس���اءة قال تعالى: »َوال َتْس���َتِوي 
ِتي ِهَي َأْحَسُن«  َئُة اْدَفْع ِبالَّ ���يِّ اْلَحَس���َنُة َوال السَّ
واإلحس���ان يكون فيما العبد وبين ربه بعبادته 
وحده ال ش���ريك له مخلصًا له الدين وعلى سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى:) َوَمْن 
ِه َوُهَو ُمْحِسٌن(  ْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِللَّ َأْحَسُن ِدينًا ِممَّ
ِه َوُهَو  وقال سبحانه:) َبَلى َمْن َأْس���َلَم َوْجَهُه ِللَّ
ِه َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال  ُمْحِس���ٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعْنَد َربِّ

ُهْم َيْحَزُنوَن(
واإلحس���ان في عبادة الله يكون بإخاصها لله 
عز وجل فا يدخلها ش���رك وال رياء وال سمعة 
ويكون أيضًا بإتقانها على سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم فا يكون فيها بدعة وال إحداث 

يبين هذا قوله صلى الله عليه وسلم:
»اإلحس���ان ليس مقصورًا على من أحسن إليك 
فمن احسن إليك فأحس���ن إليه هذا مطلوب« 
قال الله س���بحانه وتعالى:) َهْل َجَزاُء اإِلْحَساِن 
ِذيَن  ِإالَّ اإِلْحَس���اُن( وقال س���بحانه وتعالى:) ِللَّ
 ُوُجوَهُهْم 

ُ
َأْحَسُنوا اْلُحْس���َنى َوِزَياَدٌة َوال َيْرَهق

ِة ُهْم ِفيَها  ���ٌة ُأْوَلِئَك َأْصَح���اُب اْلَجنَّ َقَتٌر َوال ِذلَّ
َخاِلُدوَن( فاإلحس���ان إلى من أحسن إليك  هذا 
أمر واجب عليك وقال تعالى في قصة قارون:) 
ُه ِإَلْيَك َوال َتْبِغ اْلَفَساَد  َوَأْحِسْن َكَما َأْحَس���َن اللَّ

ِف���ي اأَلْرِض( وقال عليه الصاة والس���ام: »من 
صنع إليكم معروف���ًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما 
تكافئونه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه 
ولكن كذلك اإلحسان إلى من أساء إليك تقابل 
الس���يئة بالحس���نة قال تعالى:  »َوال َتْسَتِوي 
ِتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا  َئُة اْدَفْع ِبالَّ يِّ اْلَحَسَنُة َوال السَّ
ُه َوِليٌّ َحِميٌم* َوَما  ِذي َبْيَنَك َوَبْيَن���ُه َعَداَوٌة َكَأنَّ الَّ
اَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ  ِذيَن َصَبُروا َوَم���ا ُيَلقَّ اَه���ا ِإالَّ الَّ ُيَلقَّ

َعِظيٍم«.
 اإلحس���ان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
ت���راه فإنه يراك أي أن تعبد الله س���بحانه على 
وجه اليقين واإليمان الصادق حتى كأنك ترى 
الل���ه س���بحانه وتعالى فتحس���ن العبادة بين 
يديه وتتقيه وتس���تحي منه وتذل بين يديه 
سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه ألن الله 
سبحانه وتعالى ال يرى في هذه الدنيا باألبصار 
وإنما يرى س���بحانه وتعالى في القلوب وذلك 
بقوة اإليمان واليقين واس���تحضار عظمة الله 
سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك أي إذا لم تبلغ هذه المنزلة 
الرفيع���ة فعبد الل���ه اعلم انه يراك س���بحانه 
وتعالى ويرى تصرفاتك ويعلم ما في قلبك وما 
في نيتك فأحسن العمل لله سبحانه وتعالى، 
وهو مطلع عليك فإذا علمت ذلك أحسنت العمل 
له وأتقنته، وخف منه سبحانه وتعالى هذا هو 
اإلحس���ان فيما بين العبد وبين ربه، واإلحسان 
أيضًا إلى المخلوقين اإلحسان بعد اإلحسان فيما 
بين العبد وبين ربه يأتي اإلحس���ان بين العبد 
وبين المخلوقي���ن وأول ذلك: الوالدان واألقارب 

واليتام���ى والمس���اكين 
وتعالى:)  س���بحانه  قال 
َه َوال ُتْش���ِرُكوا  َواْعُبُدوا اللَّ
ِب���ِه َش���ْيئًا َوِباْلَواِلَدْي���ِن 
اْلُقْرَبى  َوِب���ِذي  ِإْحَس���انًا 
َواْلَيَتاَم���ى َواْلَمَس���اِكيِن 
َواْلَجاِر  اْلُقْرَبى  ِذي  َواْلَجاِر 
اِحِب ِباْلَجْنِب  اْلُجُنِب َوالصَّ
���ِبيِل َوَما َمَلَكْت  َواْبِن السَّ
َه ال ُيِحبُّ   اللَّ

َّ
َأْيَماُنُك���ْم ِإن

َفُخورًا(  ُمْخَت���ااًل  َكاَن  َمْن 
وهذه اآلية تس���مى آية 
الله  العشرة ألن  الحقوق 
س���بحانه وتعال���ى ذكر 
فيها عش���رة حق���وق بدأ 
بحقه س���بحانه وتعالى ثم بح���ق الوالدين ثم 
بح���ق األقارب إلى بقية الحقوق المذكورة فيها 
وهذا من اإلحسان بين العبد وبين المخلوقين، 
كذلك يكون اإلحس���ان إلى الناس حتى فيمن 
يستحق العقوبة فتطبق عليه العقوبة بإحسان 
من غير إسراٍف ومن غير تساهل، وكذلك حتى 
في ذبح البهائم الت���ي تذبح لألكل، قال صلى 
الله عليه وسلم: »إن الله كتب اإلحسان على كل 
ش���يء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم 
فأحس���نوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح 
ذبيحت���ه« ، ف���إذ كان أحد يس���تحق القتل إما 
بقصاص وإما بحد من حدود الله فإنه يقتل على 
الصفة المريحة التي ليس فيها تعذيب وليس 
فيها تمثيل وإنما يقتل بآلة حادة ويسرع في 
إزهاق روح���ه وال يعذب وال يحب���س وال يصبر 
عن���د القتل وإنما يبادر بقتل���ه ويراح وال يصبر 
بمعنى أنه يوضع للقتل ثم يتأخر في قتله وال 
تس���تعمل اآللة الكالة التي تعذبه هذا فيمن 
يستحق العقوبة، وكذلك البهائم يا عباد الله، 
فإنها تحس وتتألم فعليكم باإلحس���ان إليها 
عند ذبحها قال صلى الله عليه وس���لم: »وليحد 
أحدكم شفرته« أي السكين وليرح ذبيحته« فا 
يذبحه���ا بآلة كالة تعذبها وال يس���ي في قطع 
حلقومها ومريئها وإنما يجهز عليها بس���رعة، 
وكذلك ال يذبحها بحضرة أختها بحضرة بهيمة 
أخ���رى بل يذبحه���ا في مكان منع���زل وال ترى 
البهائم بعضها بعضا وهي تذبح ألن هذا من 

التعذيب وهي تحس وتتألم.

حممد �شحادة

تعصف بنا الس���نين متش���ابهة , وتمر علينا الشهور 
متتالية متتابعة في ظل الحص���ار الظالم والخانق , ال 
يختلف منها ش���هر عن ش���هر , ويأتي رمضان الذي 
فضله الله عن باقي ش���هور السنة فنشعر بروحانيته 
اإليمانية وراحته النفس���ية , فنراه ليس كباقي شهور 
السنة , فهو شهر الصوم الذي ُيعد أحد أركان اإلسام 
الخمس���ة وأحد أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد 
إلى الله , نرى نهاره أجمل ونحس بمتعة اإليمان أنقى 
ونبصر شمس���ه وأضواءه أبهى ونشعر بليله أهنأ , فما 
اختلفت الشهور في ذاتها لكن الذي اختلف هو واقعنا 
, فبرغم حصارنا وجراحنا وأوجاعنا فإننا ننسى متاعبنا 
في رمضان تستريح نفوسنا وتطمئن قلوبنا , ونحاول 
بالصب���ر واإليمان االبتعاد عن همومنا وآالمنا فنس���عد 
ونبتس���م للناس وللحياة فتبتس���م لنا الحياة بمشيئة 

الله .
ها هو شهر رمضان قد هل بهاله المبارك علينا في ظل 
الحصار واآلالم واألحزان ونحن صابرون كالمسافر الذي 
يجتاز بالدنيا مس���رعًا فيبصر عن بعد الغيوم والمباني 

والمس���اكن وكل ما عل���ى الطريق من جم���ال , لكنه ال 
ينعم بالحرية واألمن واألمان أو االس���تقرار , فنحن أبناء 
غزة هاش���م إذا صبرنا وتمهلنا وقاومنا سننعم بالحرية 
واالستقال وسنستمتع بوطننا بأمن وأمان , فما الحياة 
إال سفر وجهاد , وما نحن إال ركب الحياة نجملها بالصبر 

والصوم واإليمان .
كان قائدنا وقدوتنا نبينا رس���ول الل���ه صلى الله عليه 
وسلم عندما ُيقبل رمضان يدعو الناس على أن يكونوا 
أصحاب همم وطاق���ات إيمانية كبيرة ، مهما اختلفت 
وتباينت ظروف الحياة ، واختلف عليها العسر واليسر ، 
منا حبيبنا محمد صلى الله  واالنكسار واالنتصار ، ولقد علَّ
عليه وس���لم على أن نستبق الخيرات ، وأن ال نستسلم 
للشهوات المادية الحياتية التي هي استرخاء ورضوخ 
للش���يطان ، وعلمنا حبيبنا أيض���ًا أن الحرص على نمط 
معي���ن من المل���ذات هي س���قوط بالهم���ة ، وانهيار 

للعزيمة .
لك���ن قادتن���ا اليوم ال يأبهون بش���هر الصوم ش���هر 
الرحم���ة والمغف���رة , يغمضون عيونهم ع���ن أوجاعنا 

وآالمن���ا ويتباه���ون بقصوره���م وكراس���يهم وجمال 
روض حدائقهم وبس���اتينهم , وبهاء أجوائهم وفتنة 
نس���ائهم وملء كروش���هم , ال ينظرون إال لغاية المال 
ونس���اء الجمال , ينس���ون ف���ي رمضان إيم���ان الدين 
ومحاس���بة النفس , ش���هيتهم مفتوحة دومًا لملذات 
الحي���اة وما الحي���اة إال متاع الغ���رور , ال يفقهون قول 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : " إنما أخشى عليكم 
شهوات العي في بطونكم وفروجكم ومضات الهوى 
.. تعس عبد الدين���ار , تعس عبد الدرهم , تعس عبد 
القطيفة , تعس عبد الخميصة« , فالقطيفة والخميصة 
أنواع من األقمشة والملبوسات تمتاز بالفخامة والنعومة 
يحرص عليها طاب الراحة وعبيد المثل الدنيا ال المثل 

الُعليا .
ما أحقر هؤالء القادة المنهزمين المنبطحين لاحتال 
عندما يجيء شهر رمضان المبارك ال ُيحاسبون أنفسهم 
وال يرحمون ش���عبهم صغيرهم وكبيرهم , يحرموننا 
فرحة مجيء ش���هر الخير والطاعات , يشددون الحصار 
علينا ويتسببون في قتلنا , ما أحقرهم وأيديهم ملطخة 

بآالمنا وأحزاننا وأوجاعنا , يتناسون أبسط حقوق الناس 
ويحرمون أبناء الوطن من أبس���ط مستلزمات ومقومات 

الحياة والعيش الكريم .
أيها القادة اس���تحضروا ماضي األج���داد وخذوا العبر 
منهم واغتنموا شهر الرحمة والمغفرة وأحسنوا وأتقنوا 
العبادة فالمرحلة التي يمر بها أبناء ش���عبنا ال تتحمل 
أكثر من ذلك في أعقاب المتاعب التي أصابته , أعيدوا 
النظر في ظلمكم لأُلس���ر واألفراد والجماعات المنكوبة 
خاصة في غزة هاش���م غزة الفخر والعزة , لعل فريضة 
الصيام تذكركم بحقيقة نفوسكم التائهة وتعودون 

إلى أحضان أبناء وطنكم المحاَصر .
اغتنموا فرصة شهر الرحمة والمغفرة وحاسبوا أنفسكم 
قبل أن ُتحاَس���بوا , وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم , 
وأحدثوا تغييرًا شامًا في سلوككم الديني واألخاقي 
والوطن���ي القوم���ي , واجعلوا الزرع ُيزه���ر بين الصغار 
والكب���ار من أبن���اء جلدتكم , اجعلوه ممزوجًا بالس���عة 
والمرح والفرح , فطالما ابتهجوا في أيام رمضان فإنهم 
سيبتهجون في العيد وعلى مدار العام بأمان وسام .        

رمضــان بيــن غصــة الحصــار وعــزة االنتصــار 
بقلم / �أ . عاطف �شالح �مل�شهر�وي _ �شحفي وكاتب �إعالمي �أكادميي  
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واستش���هد الش���اب عبد الفتاح الشريف 
بتاري���خ 2016/3/24 في منطقة تل ارميدة 
بمدينة الخليل على ي���د جندي في جيش 
االحت���ال يدع���ى "أليئور عزاري���ا"، ووثقت 
جريم���ة إعدامه بمقط���ع فيدي���و التقطه 
المصور عماد أبو شمسية من أبناء المدينة 
ويعمل مع منظمة "بتس���يلم" اإلسرائيلية 

الحقوقية.
وأثار فيديو إعدام الشهيد الشريف موجة 
غضب محلية ودولية، وانتقادات واس���عة 
في اإلعام اإلس���رائيلي ول���دى المنظمات 
الحقوقي���ة، وفتح باب الج���دل في حقيقة 
ما يجري من إعدام���ات ميدانية، وما تخبئه 
الكامي���رات التابع���ة لق���وات االحتال من 
أحداث قتل الش���بان والفتي���ات على نقاط 
التماس دون أدنى محاس���بة أو مساءلة في 

دولة االحتال، وقيادة جيشها. 
وافرج ع���ن الجندي القاتل الثاثاء الماضي، 
بعدما قضت لجنة االس���تئناف العسكرية 
العليا في 19 م���ارس الماضي بخفض مدة 
محكوميته األصلية من 18 شهرًا إلى ثلثها، 
وبعدما كان رئي���س أركان جيش االحتال، 

غادي أيزنكوط، خفض هو اآلخر محكومية 
أزاريا بأربعة أش���هر، باستخدام صاحياته 

العسكرية.

عن�صرية االحتالل
وأدان فتحي الش���ريف الناطق باسم عائلة 
الشهيد، افراج سلطات االحتال عن الجندي 
الذي قتل نجلهم بدٍم بارد وعلى مرأى العالم 
الدولي الذي يتغنى بحقوق االنس���ان، قبل 
انته���اء محكوميت���ه، واصفًا ذل���ك االجراء 

بالتحيز والعنصرية لجنود االحتال. 
وقال الشريف خال حديثة ل�"االستقال":" 
مازال يوم استش���هاد عب���د الفتاح حيًا في 
ذاكرتن���ا لم ننس���ه للحظة، فقد ش���اهدنا 
إعدامه بكل وحش���ية على مواقع التواصل 
االجتماعي وشاشات التلفزة، واليوم باإلفراج 
عن الجن���دي الذي قتله بدم ب���ارد يلتهب 

جرحنا ويزداد ألمنا". 
وأضاف الش���ريف بغضب:" دولة االحتال 
ُتسوق نفس���ها على أنها دولة ديمقراطية 
وعادلة ُتطبق القوانين، لكن ش���تان بين ما 
يطبقونه على أس���رانا في سجونهم وعلى 

الجندي القاتل، فنحن نرى عبر الشاش���ات 
ما يجري ضد أسرانا عندما يأتون للمحكمة 
ُمقيدين و ُيحرم ذووهم من الدخول للقاعة، 
بينما جاء الجندي القاتل بمشهد معاكس 

تمامًا". 
وأكد الشريف، أن سلطات االحتال وجدت 
نفسها بمأزق عندما الحظت حجم الغضب 
العالم���ي الكبير بعد نش���ر مقطع الفيديو 
الذي يوضح تعمد الجندي قتل الش���ريف، 
فأعدت مسرحية تمثلت في محاكمة القاتل 
أمام العالم للخروج من هذا المأزق ولتوصل 
رس���الة بأنها دولة ُتطبق القانون وُتنصف 
المظلوم، مس���تدركًا: " ف���ي النهاية عادت 
س���لطات االحتال لطبيعته���ا العنصرية 
والُمنصفة لجنودها، وأفرجت عن القاتل بل 
واس���تقبلته بحفاوة كبيرة وكأنه قام بعمل 

بطولي". 
وش���دد على أن محاكمة الجن���دي القاتل ال 
تعوض العائلة عن فقد نجلها وال تش���في 
غليلها، كون االحت���ال هو القاتل والحاكم 
والج���اد ف���ي ذات الوقت، لك���ن المطالبة 

بمحاكمته تفضح االحتال أمام العالم. 

وأوضح، أن جريمة قتل الش���هيد ش���ريف 
مماثلة لجرائم اعدام كثي���رة نفذها جنود 
االحتال بحق أبناء الشعب الفلسطيني على 
مرأى العالم، كحرق عائلة دوابشة و عائلة أبو 
خضير، وأيضًا ما ش���هدناه عبر الفضائيات 
من جرائ���م اعدام مباش���رة في مس���يرات 
االحتياجات  وذوي  للصحافيي���ن  الع���ودة 

الخاصة واألطفال والشباب العزل. 
الدولي ومؤسسات حقوق  المجتمع  وطالب 
االنس���ان، بالوقوف على مسؤولياتها اتجاه 
الش���عب الفلس���طيني وإنصافه من خال 
ُمحاكم���ة الجن���ود اإلس���رائيليين الذي���ن 
يتعم���دون قتل الفلس���طينيين، وناش���د 
السلطة الفلسطينية بالتوجه بملف اعدام 
الشريف وامثاله من الشباب الفلسطينيين 
لمحكمة الجنايات الدولية لفضح االحتال. 

�صوء اأخ�صر
ون���ددت الحكوم���ة الفلس���طينية بق���رار 
س���لطات االحتال، معتبرة ف���ي بيان صدر 
عن اجتماع مجلس الوزراء، الثاثاء الماضي، 
أن هذا االجراء ما هو اال تش���جيع على قتل 

الفلس���طينيين بدم بارد، مؤك���دة " أنه في 
الوقت الذي أخفت سلطات االحتال معظم 
التي نفذها  المدني���ة  الجرائم واالعدامات 
جنود االحتال بحق الفلسطينيين األبرياء، 
ومن ضمنهم النس���اء واألطف���ال، ولم يتم 
تقديمهم ال���ي العدالة، فان ه���ذا الحكم 
واالفراج المبكر عنه، يعطي الضوء األخضر 
لجنود االحتال لمواصلة ارتكاب جرائمهم 

بحق شعبنا األعزل".
الخارجي����ة  وزارة  أك����دت  حي����ن،  ف����ي 
الفلسطينية في بيان لها، أن قرار اإلفراج 
عن  قاتل الش����هيد عبد الفتاح الشريف 

" عنصري".  
وقالت ال���وزارة: " أن االفراج ع���ن عزاريا بعد 
قضائه 9أشهر فقط في السجن، هو جريمة 
بحد ذاتها، وإعادة اعدام للشهيد الشريف 
م���ن جديد، و دليل قاطع عل���ى أن الحكومة 
اإلس���رائيلية و أذرعها المختلف���ة، و بقرار 
عنصري مسبق، تشجع جنود االحتال على 
مواصلة اإلعدامات المداينة بحق المواطنين 
الفلسطينيين العزل في ظل غطاء وحماية 

دائمة من قبل سلطات االحتال". 

اإلفراج عن قاتل الشهيد الشريف.. تعزيز لثقافة قتل الفلسطينيين 

غزة/ دعاء احلطاب: 
اأن تعدم جريحا حرمت كل القوانني االأر�صية 

وال�صماوية امل�صا�س به، ثم تخرج من �صجن م�صرحي 
بعد عدة ا�صهر مبت�صما، وي�صتقبلك النا�س بحفاوة، 

اعلم انك يف اأكرث بلدان العامل عن�صرية وتنكرا 
للمواثيق الدولية، وهذا ما حدث بالفعل يف دولة 

االحتالل االإ�صرائيلي، التي تتغنى بالدميقراطية 
والعدالة، وما هذه ال�صعارات اإال اكاذيب وادعاءات 

ف�صحها ق�صاء عن�صري افرج عن اجلندي اال�صرائيلي 
قاتل ال�صهيد اجلريح عبد الفتاح ال�صريف اأمام 

عد�صات الكامريات.  فبعد م�صرحية هزيلة اجرب 
جي�س االحتالل على تاأديتها، بعد اأن ف�صحت 

الكامريات ذلك اجلندي وهو ي�صوب بندقيته جتاه 
ال�صهيد اجلريح ويعدمه، خرج هذا اجلندي بزيه 

الع�صكري مبت�صمًا، ملوحا ملعجبيه العن�صريني، وكاأنه 
اأقدم على عمل بطويل ي�صتحق التكرمي عليه، دون 

ادنى مراعاة ملا اقرته املواثيق واملعاهدات الدولية، 
التي �صددت على عدم امل�صا�س بجرحى احلرب، بل 

وتقدمي اال�صعافات والعالجات لهم.

غزة/ االستقال:
أفاد مركز أس���رى فلسطين للدراسات، أمس األربعاء، 
أن س���لطات االحت���ال نفذت منذ ان���دالع انتفاضة 
القدس ع���ام 2015، )500( حالة اعتقال على خلفية 
الكتابة على مواقع التواص���ل االجتماعي، وتحديدا 

"فيسبوك"، بدعوى أنها تحريض على االحتال.
وقال المركز في بيان صحفي وصل "االستقال" نسخة 
عنه بأن سلطات االحتال خلقت منذ اندالع انتفاضة 
الق���دس قبل عامي���ن ونصف ذرائع جدي���دة لتبرر 
اعتقال الفلس���طينيين كان من بينها الكتابة على 

موقع "فيسبوك".
ونوه الناطق اإلعامي للمركز الباحث رياض األش���قر 
إلى أن االحتال استغل ما ينشره الشبان على مواقع 
التواص���ل االجتماعي كذريع���ة العتقالهم وتوجيه 
ته���م التحريض لهم وإصدار العدي���د من األحكام 
بالسجن الفعلي بحق بعضهم، وبحق آخرين بالسجن 
اإلداري، بينه���م صحفي���ون وأطفال ونس���اء ونواب 

وأكاديميون وأدباء.
وأوضح أن االحتال أنش���أ في األعوام األخيرة وحدة 
إلكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان على 
مواقع التواصل االجتماعي، وخاصة الناشطين منهم.

ولفت إلى أن االحتال اعتبر تمجيد الشهداء وإعادة 
نشر وصاياهم، أو فضح جزء من جرائم االحتال عبر 

مقاطع فيديو، أو الدعوة الس���تمرار المقاومة، أو حتى 
اس���تخدام كلمات دارجة في المجتمع الفلسطيني، 
تحريضًا عليه أو اس���تعدادًا نفس���يًا مسبقًا من هذا 
المواط���ن لتنفي���ذ عملي���ات ضد االحت���ال فيقوم 
باعتقاله���م والزج بها خلف القضبان وإصدار أحكام 

بحقهم.
وأشار إلى أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف 
األس���ير المتهم بالتحريض متضمنًا العشرات من 
األوراق التي طبعتها عن صفحته الشخصية، والتي 
تقول بأنها "عبارات تحريضية ودليل على استعداد 
هذا الش���خص للمس���اس بأمن االحت���ال وتطالب 
المحكمة بإصدار عقوبة قاس���ية بحقه، ألنه يشكل 

خطر في حال لم يتلق عقوبة ردعية".
وبين أن محاكم االحتال أصدرت المئات من األحكام 
ضد أسرى اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع 
التواصل االجتماعي منذ انتفاضة القدس تراوحت ما 

بين عدة أشهر أو عدة سنوات بينهم أطفال ونساء.
وق���ال األش���قر إن "االحت���ال لم يكت���ف باعتقال 
وس���جن المئات من الفلسطينيين بكافة شرائحهم 
بتهمه التحريض عبر صفحاتهم الش���خصية على 
مواقع التواص���ل االجتماعي، إنما امتدت انتهاكاته 
لحقوقهم بمنعهم من استعمال )فيسبوك( لفترات 

معينة.

أسرى فلسطين: 500 حالة اعتقال 
بتهمة التحريض على »فيسبوك«

دولة فل�صطني
املجل�س االأعلى للق�صاء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

إعالن بيع  بالمزاد العلني في 
القضية رقم 2012/118

نعل���ن للعموم أنه مع���روض للبيع من قب���ل دائرة تنفيذ 
محكمة بداية غزة قطعة األرض البالغة مساحتها 200م2 
ضمن المساحة البالغة 520م2 من أرض القسيمة رقم 16 
قطعة رقم 686 من اراضي محل���ة الزيتون بغزة والواقعة 
في غزة الزيتون ش���رق ش���ارع صاح الدين – شارع وادي 
العراي���س – خلف مس���جد الصديقين وتقع على ش���ارع 
غربي بع���رض 8م متفرع من ش���ارع 12م فعلى من يرغب 
بالدخول بالمزاد الحضور إل���ى دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اسمه بعد دفع 
قيمه التأمين بواقع 10% من قيمة التخمين وأن الرسوم 
والداللة واالنتقال على نفقة المش���تري علم���ا بأن المزاد 
سينعقد  الساعة الثانية عشرة من يوم األحد 2018/5/27

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.وائل نبهان

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن جهاد أحمد فؤاد زعرب 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804828432( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إنن���ا نعي أّن من البده���ّي أن تفرح بعض 
الُنظ���م العميل���ة ألّي أذى يلح���ق بإيران 
وحلفائها؛ فإيران تس���ير في ركٍب مغايٍر 
لما تسير عليه تلك األنظمة...إيران تقول: 
" ال " ألمريكا ومشاريعها التصفوّية، فيما 
ال تملك تلك الُنظم غير الس���مع والطاعة، 
وإيران ُتس���ّخر جانبًا كبي���رًا من إمكاناتها 
اإلقتصادّية والسياسّية واإلعامّية لنصرة 
المس���تضعفين، فيما تحرص تلك النظم 

على قمع المستضعفين واستئصالهم.
طبيع���يٌّ أن يفرح ه���ؤالء المنهزمون لكّل 
ضرب���ة تتعّرض لها إي���ران وحلفاؤها؛ ألّن 
إيران تحترم س���يادتها واستقالها، فيما 
تغرق تلك النظ���م بالعبودي���ة والتبعّية 
والمهانة، وتعمل جاهدًة على اإلبقاء على 
الشعوب العربّية غارقًة حتى مفرق رأسها 
ف���ي التخّلف واالنحط���اط والهزيمة ، لكّن 
التاري���خ عّلمنا أّن العبي���د مآلهم الهزيمة 

والخسران، وأّن العاقبة لألحرار والشرفاء.
سيمضي اإليرانّيون وحلفاؤهم في مسيرة 
العّز الت���ي ارتضتها ش���عوُبهم، وَأْملتها 
عليه���م عقيدته���م وإنس���انّيتهم، ومن 
المؤّك���د أّن العزيز - مهما طالت مس���يرته 
- س���ينتصر، أّما الخونة والجبناء فا مصير 

لهم إال مزابل التاريخ واالندثار.

تتمة مرايا
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واستش���هد الش���اب عبد الفتاح الشريف 
بتاري���خ 2016/3/24 في منطقة تل ارميدة 
بمدينة الخليل على ي���د جندي في جيش 
االحت���ال يدع���ى "أليئور عزاري���ا"، ووثقت 
جريم���ة إعدامه بمقط���ع فيدي���و التقطه 
المصور عماد أبو شمسية من أبناء المدينة 
ويعمل مع منظمة "بتس���يلم" اإلسرائيلية 

الحقوقية.
وأثار فيديو إعدام الشهيد الشريف موجة 
غضب محلية ودولية، وانتقادات واس���عة 
في اإلعام اإلس���رائيلي ول���دى المنظمات 
الحقوقي���ة، وفتح باب الج���دل في حقيقة 
ما يجري من إعدام���ات ميدانية، وما تخبئه 
الكامي���رات التابع���ة لق���وات االحتال من 
أحداث قتل الش���بان والفتي���ات على نقاط 
التماس دون أدنى محاس���بة أو مساءلة في 

دولة االحتال، وقيادة جيشها. 
وافرج ع���ن الجندي القاتل الثاثاء الماضي، 
بعدما قضت لجنة االس���تئناف العسكرية 
العليا في 19 م���ارس الماضي بخفض مدة 
محكوميته األصلية من 18 شهرًا إلى ثلثها، 
وبعدما كان رئي���س أركان جيش االحتال، 

غادي أيزنكوط، خفض هو اآلخر محكومية 
أزاريا بأربعة أش���هر، باستخدام صاحياته 

العسكرية.

عن�صرية االحتالل
وأدان فتحي الش���ريف الناطق باسم عائلة 
الشهيد، افراج سلطات االحتال عن الجندي 
الذي قتل نجلهم بدٍم بارد وعلى مرأى العالم 
الدولي الذي يتغنى بحقوق االنس���ان، قبل 
انته���اء محكوميت���ه، واصفًا ذل���ك االجراء 

بالتحيز والعنصرية لجنود االحتال. 
وقال الشريف خال حديثة ل�"االستقال":" 
مازال يوم استش���هاد عب���د الفتاح حيًا في 
ذاكرتن���ا لم ننس���ه للحظة، فقد ش���اهدنا 
إعدامه بكل وحش���ية على مواقع التواصل 
االجتماعي وشاشات التلفزة، واليوم باإلفراج 
عن الجن���دي الذي قتله بدم ب���ارد يلتهب 

جرحنا ويزداد ألمنا". 
وأضاف الش���ريف بغضب:" دولة االحتال 
ُتسوق نفس���ها على أنها دولة ديمقراطية 
وعادلة ُتطبق القوانين، لكن ش���تان بين ما 
يطبقونه على أس���رانا في سجونهم وعلى 

الجندي القاتل، فنحن نرى عبر الشاش���ات 
ما يجري ضد أسرانا عندما يأتون للمحكمة 
ُمقيدين و ُيحرم ذووهم من الدخول للقاعة، 
بينما جاء الجندي القاتل بمشهد معاكس 

تمامًا". 
وأكد الشريف، أن سلطات االحتال وجدت 
نفسها بمأزق عندما الحظت حجم الغضب 
العالم���ي الكبير بعد نش���ر مقطع الفيديو 
الذي يوضح تعمد الجندي قتل الش���ريف، 
فأعدت مسرحية تمثلت في محاكمة القاتل 
أمام العالم للخروج من هذا المأزق ولتوصل 
رس���الة بأنها دولة ُتطبق القانون وُتنصف 
المظلوم، مس���تدركًا: " ف���ي النهاية عادت 
س���لطات االحتال لطبيعته���ا العنصرية 
والُمنصفة لجنودها، وأفرجت عن القاتل بل 
واس���تقبلته بحفاوة كبيرة وكأنه قام بعمل 

بطولي". 
وش���دد على أن محاكمة الجن���دي القاتل ال 
تعوض العائلة عن فقد نجلها وال تش���في 
غليلها، كون االحت���ال هو القاتل والحاكم 
والج���اد ف���ي ذات الوقت، لك���ن المطالبة 

بمحاكمته تفضح االحتال أمام العالم. 

وأوضح، أن جريمة قتل الش���هيد ش���ريف 
مماثلة لجرائم اعدام كثي���رة نفذها جنود 
االحتال بحق أبناء الشعب الفلسطيني على 
مرأى العالم، كحرق عائلة دوابشة و عائلة أبو 
خضير، وأيضًا ما ش���هدناه عبر الفضائيات 
من جرائ���م اعدام مباش���رة في مس���يرات 
االحتياجات  وذوي  للصحافيي���ن  الع���ودة 

الخاصة واألطفال والشباب العزل. 
الدولي ومؤسسات حقوق  المجتمع  وطالب 
االنس���ان، بالوقوف على مسؤولياتها اتجاه 
الش���عب الفلس���طيني وإنصافه من خال 
ُمحاكم���ة الجن���ود اإلس���رائيليين الذي���ن 
يتعم���دون قتل الفلس���طينيين، وناش���د 
السلطة الفلسطينية بالتوجه بملف اعدام 
الشريف وامثاله من الشباب الفلسطينيين 
لمحكمة الجنايات الدولية لفضح االحتال. 

�صوء اأخ�صر
ون���ددت الحكوم���ة الفلس���طينية بق���رار 
س���لطات االحتال، معتبرة ف���ي بيان صدر 
عن اجتماع مجلس الوزراء، الثاثاء الماضي، 
أن هذا االجراء ما هو اال تش���جيع على قتل 

الفلس���طينيين بدم بارد، مؤك���دة " أنه في 
الوقت الذي أخفت سلطات االحتال معظم 
التي نفذها  المدني���ة  الجرائم واالعدامات 
جنود االحتال بحق الفلسطينيين األبرياء، 
ومن ضمنهم النس���اء واألطف���ال، ولم يتم 
تقديمهم ال���ي العدالة، فان ه���ذا الحكم 
واالفراج المبكر عنه، يعطي الضوء األخضر 
لجنود االحتال لمواصلة ارتكاب جرائمهم 

بحق شعبنا األعزل".
الخارجي����ة  وزارة  أك����دت  حي����ن،  ف����ي 
الفلسطينية في بيان لها، أن قرار اإلفراج 
عن  قاتل الش����هيد عبد الفتاح الشريف 

" عنصري".  
وقالت ال���وزارة: " أن االفراج ع���ن عزاريا بعد 
قضائه 9أشهر فقط في السجن، هو جريمة 
بحد ذاتها، وإعادة اعدام للشهيد الشريف 
م���ن جديد، و دليل قاطع عل���ى أن الحكومة 
اإلس���رائيلية و أذرعها المختلف���ة، و بقرار 
عنصري مسبق، تشجع جنود االحتال على 
مواصلة اإلعدامات المداينة بحق المواطنين 
الفلسطينيين العزل في ظل غطاء وحماية 

دائمة من قبل سلطات االحتال". 

اإلفراج عن قاتل الشهيد الشريف.. تعزيز لثقافة قتل الفلسطينيين 

غزة/ دعاء احلطاب: 
اأن تعدم جريحا حرمت كل القوانني االأر�صية 

وال�صماوية امل�صا�س به، ثم تخرج من �صجن م�صرحي 
بعد عدة ا�صهر مبت�صما، وي�صتقبلك النا�س بحفاوة، 

اعلم انك يف اأكرث بلدان العامل عن�صرية وتنكرا 
للمواثيق الدولية، وهذا ما حدث بالفعل يف دولة 

االحتالل االإ�صرائيلي، التي تتغنى بالدميقراطية 
والعدالة، وما هذه ال�صعارات اإال اكاذيب وادعاءات 

ف�صحها ق�صاء عن�صري افرج عن اجلندي اال�صرائيلي 
قاتل ال�صهيد اجلريح عبد الفتاح ال�صريف اأمام 

عد�صات الكامريات.  فبعد م�صرحية هزيلة اجرب 
جي�س االحتالل على تاأديتها، بعد اأن ف�صحت 

الكامريات ذلك اجلندي وهو ي�صوب بندقيته جتاه 
ال�صهيد اجلريح ويعدمه، خرج هذا اجلندي بزيه 

الع�صكري مبت�صمًا، ملوحا ملعجبيه العن�صريني، وكاأنه 
اأقدم على عمل بطويل ي�صتحق التكرمي عليه، دون 

ادنى مراعاة ملا اقرته املواثيق واملعاهدات الدولية، 
التي �صددت على عدم امل�صا�س بجرحى احلرب، بل 

وتقدمي اال�صعافات والعالجات لهم.

غزة/ االستقال:
أفاد مركز أس���رى فلسطين للدراسات، أمس األربعاء، 
أن س���لطات االحت���ال نفذت منذ ان���دالع انتفاضة 
القدس ع���ام 2015، )500( حالة اعتقال على خلفية 
الكتابة على مواقع التواص���ل االجتماعي، وتحديدا 

"فيسبوك"، بدعوى أنها تحريض على االحتال.
وقال المركز في بيان صحفي وصل "االستقال" نسخة 
عنه بأن سلطات االحتال خلقت منذ اندالع انتفاضة 
الق���دس قبل عامي���ن ونصف ذرائع جدي���دة لتبرر 
اعتقال الفلس���طينيين كان من بينها الكتابة على 

موقع "فيسبوك".
ونوه الناطق اإلعامي للمركز الباحث رياض األش���قر 
إلى أن االحتال استغل ما ينشره الشبان على مواقع 
التواص���ل االجتماعي كذريع���ة العتقالهم وتوجيه 
ته���م التحريض لهم وإصدار العدي���د من األحكام 
بالسجن الفعلي بحق بعضهم، وبحق آخرين بالسجن 
اإلداري، بينه���م صحفي���ون وأطفال ونس���اء ونواب 

وأكاديميون وأدباء.
وأوضح أن االحتال أنش���أ في األعوام األخيرة وحدة 
إلكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان على 
مواقع التواصل االجتماعي، وخاصة الناشطين منهم.

ولفت إلى أن االحتال اعتبر تمجيد الشهداء وإعادة 
نشر وصاياهم، أو فضح جزء من جرائم االحتال عبر 

مقاطع فيديو، أو الدعوة الس���تمرار المقاومة، أو حتى 
اس���تخدام كلمات دارجة في المجتمع الفلسطيني، 
تحريضًا عليه أو اس���تعدادًا نفس���يًا مسبقًا من هذا 
المواط���ن لتنفي���ذ عملي���ات ضد االحت���ال فيقوم 
باعتقاله���م والزج بها خلف القضبان وإصدار أحكام 

بحقهم.
وأشار إلى أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف 
األس���ير المتهم بالتحريض متضمنًا العشرات من 
األوراق التي طبعتها عن صفحته الشخصية، والتي 
تقول بأنها "عبارات تحريضية ودليل على استعداد 
هذا الش���خص للمس���اس بأمن االحت���ال وتطالب 
المحكمة بإصدار عقوبة قاس���ية بحقه، ألنه يشكل 

خطر في حال لم يتلق عقوبة ردعية".
وبين أن محاكم االحتال أصدرت المئات من األحكام 
ضد أسرى اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع 
التواصل االجتماعي منذ انتفاضة القدس تراوحت ما 

بين عدة أشهر أو عدة سنوات بينهم أطفال ونساء.
وق���ال األش���قر إن "االحت���ال لم يكت���ف باعتقال 
وس���جن المئات من الفلسطينيين بكافة شرائحهم 
بتهمه التحريض عبر صفحاتهم الش���خصية على 
مواقع التواص���ل االجتماعي، إنما امتدت انتهاكاته 
لحقوقهم بمنعهم من استعمال )فيسبوك( لفترات 

معينة.

أسرى فلسطين: 500 حالة اعتقال 
بتهمة التحريض على »فيسبوك«

دولة فل�صطني
املجل�س االأعلى للق�صاء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

إعالن بيع  بالمزاد العلني في 
القضية رقم 2012/118

نعل���ن للعموم أنه مع���روض للبيع من قب���ل دائرة تنفيذ 
محكمة بداية غزة قطعة األرض البالغة مساحتها 200م2 
ضمن المساحة البالغة 520م2 من أرض القسيمة رقم 16 
قطعة رقم 686 من اراضي محل���ة الزيتون بغزة والواقعة 
في غزة الزيتون ش���رق ش���ارع صاح الدين – شارع وادي 
العراي���س – خلف مس���جد الصديقين وتقع على ش���ارع 
غربي بع���رض 8م متفرع من ش���ارع 12م فعلى من يرغب 
بالدخول بالمزاد الحضور إل���ى دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اسمه بعد دفع 
قيمه التأمين بواقع 10% من قيمة التخمين وأن الرسوم 
والداللة واالنتقال على نفقة المش���تري علم���ا بأن المزاد 
سينعقد  الساعة الثانية عشرة من يوم األحد 2018/5/27

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.وائل نبهان

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن جهاد أحمد فؤاد زعرب 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804828432( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إنن���ا نعي أّن من البده���ّي أن تفرح بعض 
الُنظ���م العميل���ة ألّي أذى يلح���ق بإيران 
وحلفائها؛ فإيران تس���ير في ركٍب مغايٍر 
لما تسير عليه تلك األنظمة...إيران تقول: 
" ال " ألمريكا ومشاريعها التصفوّية، فيما 
ال تملك تلك الُنظم غير الس���مع والطاعة، 
وإيران ُتس���ّخر جانبًا كبي���رًا من إمكاناتها 
اإلقتصادّية والسياسّية واإلعامّية لنصرة 
المس���تضعفين، فيما تحرص تلك النظم 

على قمع المستضعفين واستئصالهم.
طبيع���يٌّ أن يفرح ه���ؤالء المنهزمون لكّل 
ضرب���ة تتعّرض لها إي���ران وحلفاؤها؛ ألّن 
إيران تحترم س���يادتها واستقالها، فيما 
تغرق تلك النظ���م بالعبودي���ة والتبعّية 
والمهانة، وتعمل جاهدًة على اإلبقاء على 
الشعوب العربّية غارقًة حتى مفرق رأسها 
ف���ي التخّلف واالنحط���اط والهزيمة ، لكّن 
التاري���خ عّلمنا أّن العبي���د مآلهم الهزيمة 

والخسران، وأّن العاقبة لألحرار والشرفاء.
سيمضي اإليرانّيون وحلفاؤهم في مسيرة 
العّز الت���ي ارتضتها ش���عوُبهم، وَأْملتها 
عليه���م عقيدته���م وإنس���انّيتهم، ومن 
المؤّك���د أّن العزيز - مهما طالت مس���يرته 
- س���ينتصر، أّما الخونة والجبناء فا مصير 

لهم إال مزابل التاريخ واالندثار.

تتمة مرايا



قال األمين 

يبقى استمرار االنتفاضة ـ الثورة  ضربا من المعجزة خاصة إذا 
ما الحظنا الحصار الدولي والعربي من حولها ، فهذا االستمرار 
واالنتشــــار والتصاعد يشــــير إلى حيرة العدو وارتباكه وهذا ما 
لم يحدث من قبل كما يشــــير إلى قوة اإلرادة الشــــعبية وقوة 
المخزون الروحي واإليماني الذي يطلق كل هذا الفعل ويحافظ 
على استمراريته وصموده، أخيرًا اكتشف الشعب الفلسطيني 
المجاهد موطن القوة فيه في نفس الوقت الذي اكتشف موطن 
الضعــــف في العدو، فضرب ضعف العــــدو بقوته، وقتل داود 
جالوت. أعادت االنتفاضةـ  الثورة بناء قيم النهضة الروحية بين 
جماهير شــــعبنا وقضت على السلبية واليأس والقعود مطلقة 
قوى هائلة في عمق الجماهير وبرز االستشهاد كقيمة عظيمة 
فارشًا ظالله اإلسالمية العميقة على حياة الناس واستعدادهم 
للمزيد من االستشــــهاد الذي أصبح عــــادة يذهبون إليها كما 
يذهبون إلى أعمالهم ومدارسهم أو كما يأكلون طعامهم. وعلى 
المستوى األخالقي هزم الشعب هجمة العدو الالأخالقية التي 
وصلت ذروتها في نهاية السبعينات، اختفت الجنح والجرائم 
المحلية وساد األمن واألمان بين الناس واندحرت هجمة العدو 
إلغراق المجتمع الفلسطيني بالفســــاد وأصبحت المرأة جزءًا ال 
يتجزأ من نضاالت الشــــعب وتضحياته، تقاتل في الشــــوارع 
وتعيــــد بناء دورها في المنــــزل كإدارية ومنتجــــة ومدبرة وأم 
تستشهد وُتطارد ألسابيع وشهور، ُتعتقل وُتذب وُيفرج عنها 

لتعاود العمل والنضال من جديد.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي
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بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر  مــرايا
نظــم العبيــد

يا إلهي، ما هذا التاريخ المثقل بالخذالن؟
َمـــْن يتابع تصريحات حكام ) كازّيات ( الخليج، وحّراس )البترول األمريكّي( في بالدنا، 
ومرتزقتهم من الُنُظم والمشيخات، تطفو على لسانه أسئلٌة عن الجينات التي توارثها 
هؤالء عبر أجيـــاٍل من العبودّية والخنوع والهزيمة، فمنذ الضربات التي نّفذتها دول 
العدوان الثالثي على ســـوريا، مـــرورًا باالعتداءات الصهيونّيـــة المتكررة على لبنان 
وســـورّيا واإليرانيين، وانتهاًء بقرار ترامب االنســـحاب من االتفاق النووي مع إيران، 
والمواقف الرسمّية لعربان الخليج ومرتزقتهم الذين يعتاشون على الدعم الخليجّي 
هي الترحيب بكل خطوة تستهدف إيران، وكأّن المفاعالت اإليرانّية مخّصصة إلبادة 
العرب، فيما مفاعل ديمونا مخصص إلنتاج الشوكوالطة ومواد التموين، وأّن فيه مقامًا 
لمارتن لوثر كنـــج واألم تريزا، وفي واحد من حجراته مطبعة مخصصة لطباعة ديوان 
عمر بن أبي ربيعة، ورسائل المحّبة والسالم، ومن فرط تفاؤلنا من إنسانية هذا المفاعل 
صرنا قاب قوسين أو أدنى من التصديق أّن هذا المفاعل أقيم خّصيصًا لحّل مشاكل 

الكهرباء في غّزة، وأّن عائداته المالّية ُتوزع على فقراء العرب والمسلمين!
إّن من يتابع التصريحات لبعض األعراب ضّد نشاطات إيران النووّية كفيٌل بشيطنة 
إيران ونشاطاتها، فيما تظهر مفاعالت ديمونا كمدينة للمالهي واأللعاب المجانّية 
خدمـــة للطفولة المعّذبة، واإلنســـانّية المحرومة. ما إن أعلـــن الرئيس األمريكّي عن 
انســـحاب بالده من االتفاق النووي مع إيران حتى ســـارع بعـــض الحكام العرب إلى 
االحتفاء واالبتهاج بهذا الموقف األمريكّي المساند للحقوق العربّية، والرادع )لألطماع 
الفارســـّية ( في العرب وثرواتهم وســـيادتهم وكرامتهم!!!، وفي الوقت الذي رّحبت 
فيه إسرائيل بهذه الخطوة األمريكّية )الشجاعة(، َوَدعت ُسّكان البلدات الحدودّية إلى 
تهيئة المالجئ استعدادًا لما هو قادم، نجد لسان حال األوغاد من الزعماء العرب ومن 
يدور في فلكهم يســـتحّث القدر بأن ُيعّجل بضربات قاصمة إليران وحلفائها؛ لكي 
يـــزول الخوف والقلق عن ممالك الرمال، والمحمّيات التي تســـتأنس بالذّل، وتمارس 
العبودّية عن رضا وشغف ويقين. والمشكلة أنهم كما كان حال الكّفار طوال عمر 
اإلنسانّية يكفرون جهرًا وإصرارًا وعنادًا، ويريدون لكفرهم أن يكون ذكاًء وفطنًة 

ـــرا. ..يخونون ويريدون لنـــا أن ُنرّحب  وتفكُّ
ونصّفَق لخيانتهم ونعتبرها حنكة وفطنة!

االستقالل/ وكاالت:
توقع مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك في اإلمارات أن يكون 
الخميــــس الموافق 17 مايو الجاري هو أول أيام شــــهر رمضان 
المبارك وفقا للحسابات الفلكية، وسيكون الشهر الفضيل 29 
يوما فقط، ويتجاوز عدد ســــاعات الصيام في دولة اإلمارات 15 

ساعة، ودرجات الحرارة تصل إلى 42 درجة على األقل.
وقال نائب المدير العام للمركز إبراهيم الجروان إن هالل شهر 
رمضــــان المبارك يولد الثالثاء 15 مايو الجاري الســــاعة 15:48 
عصرا بتوقيت اإلمارات، وسيكون مع مغيب شمس ذلك اليوم 
تحت األفق الغربي، وبالتالي تستحيل رؤيته، فيما سيكون بعد 
غروب شــــمس األربعاء على ارتفاع 12 درجة فوق األفق الغربي 
وقت غروب الشمس، حيث ستكون فرص رؤيته متوافرة، وعليه 
يكــــون الخميس 17 مايو غرة شــــهر رمضان وفقا للحســــابات 
الفلكية. وأضاف أنه خالل شهر رمضان تتعامد الشمس ظهر 
يومي 27 و29 مايو على خط عرض مكة المكرمة، ويتالشى ظل 
الــــزوال أو الظهر للكعبة في ذلك اليوم، ويصل طول ظل الزوال 
إلى أدنى قيمة له خالل الفتــــرة 20-22 يونيو، تزامنا مع موعد 
انقالب يونيو الصيفي، حيث تكون الشــــمس ظهرا قريبة من 
الوضع العمودي، فيمــــا تتعامد في المناطق الجنوبية الغربية 
من الدولة، وينعدم ظل الزوال مع وقت انقالب يونيو الصيفي.

االستقالل/  وكاالت:
كشف طبيب أمريكي عن المرض الذي تسبب بوفاة القائد 
صالح الديـــن األيوبي، عام 1193 ميـــالدي، عن عمر ناهز 

56عاًما.
وتلتقـــي كل عـــام مجموعـــة مـــن األطبـــاء األكاديميين 
والمتخصصين في الحقل الطبي في مؤتمر يناقش أمراض 
الشـــخصيات التاريخية، للتوصل إلى كيفية وسبب موت 
المشاهير في التاريخ. ووقع االختيار هذا العام على البطل 

اإلسالمي والقائد صالح الدين األيوبي.
وجمع الطبيب ستيفن غلوكمان من كلية الطب في جامعة 
بنســـلفانيا معلومات حول تدهور صحة الســـلطان صالح 
الدين، وعرض عمله البحثي في المؤتمر الطبي في 4 مايو 
الجـــاري، رغم صعوبة تقديم تشـــخيص دقيق بعد مرور 
800 عام على وفاته. وذكر الطبيب المختص السبب األكثر 

احتماال لوفاة صالح الدين األيوبي.

وتوقــــع الجروان أن تتراوح درجات الحــــرارة خالل يونيو المقبل 
في عموم المنطقة بين 42 درجة مئوية في حدها األعلى، و26 
درجــــة مئوية في حدها األدنى، فيمــــا تتأثر المنطقة بموجات 
حــــارة كل 10 إلى 14 يوما، حيث ترتفع فيهــــا درجات الحرارة 
بمقدار ثالث إلى خمس درجات عن المعدالت الطبيعية، لمدة 
بين يومين وخمســــة أيــــام، وذلك خالل أشــــهر القيظ عمومًا 

والممتدة من بداية يونيو إلى نهاية أغسطس.
وتابــــع أن طول النهار بداية الشــــهر الفضيــــل يتجاوز 13:36 
ســــاعة، ثم يصل طول النهار إلى ذروته في يونيو، حيث يصل 
فــــي اإلمارات إلــــى 13 ســــاعة و46 دقيقة، مع انقــــالب يونيو 
الصيفــــي ونهاية الشــــهر الفضيل، ما يعني تجاوز ســــاعات 
الصيام خالل تلك الفترة 15 ســــاعة، أي أنه سيبلغ طول النهار 

ذروته خالل العام في النصف الثاني من الشهر الفضيل.
أما بالنســــبة لهالل شــــوال المقبل، فتوقع الجروان أن يولد في 
الســــاعة 23:43 قبل منتصف الليل من يوم األربعاء 13 يونيو 
2018، وسيكون مساء الخميس 14 يونيو على ارتفاع 7 درجات 
من األفق الغربي وقت غروب الشــــمس، وعليــــه رؤيته ممكنة 
حسب شــــروط الرؤية البصرية للهالل المتعارف عليها فلكيا، 
وتتحســــن ظروف الرؤية كلما اتجهنا غربا، وعليه فلكيا يكون 

الجمعة 15 يونيو غرة شوال وعيد الفطر المبارك.

وتدهورت صحة األيوبي ألول مـــرة عام 1185، عندما كان 
يبلغ من العمـــر 47 عاما، ولم تكن هنـــاك أعراض دقيقة 

بحسب الوثائق التاريخية ومرض حينها لفترة شهرين.
ثم تدهورت حالته الصحية مجـــددا عام 1190، وتعرض 
لنوبات من حمى غامضة، ولم يبرح فراشـــه شـــهرا كامال. 
وعندما بلغ 56 من عمره، اشتكى السلطان من الحمى وآالم 
المغص المعوي وفقدان الشـــهية وعسر الهضم. وعانى 

أيضا من الصداع والنزيف.
وفي اليوم السابع والثامن من المرض أصبح مشوش الذهن، 
وفي اليوم الحادي عشر بدأ العرق يتصبب منه بغزارة وبدأ 

يفقد الوعي تدريجيا ومات في اليوم الرابع عشر.
وأشار ستيفن غلوكمان إلى أن الصورة السريرية للمرض لم 
تكن مشـــابهة للجدري أو الطاعون أو السل، وتوفي الزعيم 
صـــالح الدين األيوبي )على األرجح( مـــن حمى التيفوئيد، 

والعامل المسبب كان بكتيريا السالمونيال التيفية.

 مركز فلك: الخميس غرة رمضان 
والصيام سيكون 15 ساعة

كيف مات السلطان صالح الدين األيوبي؟!
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