األحمد :من يطالب بتنفيذ المصالحة دفعة واحدة يضع «العصي» بالدواليب
رام الله /االستقالل:
ش���دد عضو اللجن���ة المركزية لحركة فتح ومف���وض العالقات
الوطنية ع���زام األحمد على أن من يطال���ب بتنفيذ بنود اتفاق
المصالحة دفع���ة واحدة ،فإنه يريد وض���ع العصي في طريق
تحقيقه���ا ،محذرا م���ن تصريحات بعض النخب السياس���ية
والدوائ���ر اإلعالمية المش���بوهة التي تحاول إثارة المش���اكل
واإلش���اعات للتعطيل والتخريب على جه���ود الوحدة الوطنية
وإنهاء اإلنقسام.
وطال���ب األحم���د ف���ي تصري���ح إلذاع���ة «صوت فلس���طين»
الرسمية ،اإلعالم الوطني المسؤول س���واء كان رسميا أو خاصا
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بلع���ب دوره في بث روح التفاؤل بين المواطنين والتصدي لكل
المظاهر التي تحاول بث اليأس واإلحباط.
وحول اجتماع الفصائل بالقاهرة ،غدًا الثالثاء ،قال إنه لتقييم ما
تم تحقيقه من خطوات في إطار اتفاق المصالحة الذي وقع في
العاصمة المصرية في الثاني عشر من أكتوبر الماضي ،خاصة
ما يتعلق بتمكين الحكومة في قطاع غزة.
وأكد أن لدى الفلسطينيين رغبة راسخة وال تزال قائمة وتتمثل
بالتمسك في الرعاية المصرية التفاق المصالحة حيث عقدت
العديد من اللقاءات والحوارات منذ عام  2008في القاهرة سواء
كانت ثنائية بين حركتي فتح وحماس أو لجميع الفصائل.

بوابة
العبور
1108

بعـد عمل المعبر
بدونهـا ..لماذا
تصــر السلطة
على اتفاقيـة

 2 0 0 5؟!

غزة /دعاء احلطاب:
ت�سغيل معرب رفح الربي يوم
ال�سبت املا�سي وملدة ثالثة اأيام
متتالية بدون تفعيل لتفاقية
 2005للمعابر ووجود البعثة
الوروبية التي كان يجرى
العمل بها يف ال�سابق ،يوؤكد على
اإمكانية العمل به بدون العودة
لتلك التفاقية من وجود كامريات
ومراقبني اأوروبيني ،تر�سد وتتابع
وتكبــل حتركــات
02
الفل�سطــينييــن.

يناق�ش هوية الأجهزة
الأمنية وعقيدتها

«ملف األمن»..
المعضلة الكبرى
في طريـق
القاهـرة
08
من اأهم امللفات

«إصالح منظمة
التحرير» ..هل
ينطلـق مـن
القاهـرة ؟!
09

النخالة :المؤتمر القومي اإلسالمي له أهمية كبرى
في ِّ
رص الصفـوف وتعبئـة الجماهير 0 3
قيادي بـ «تيار فتح اإلصالحي» :سنواصل
عملنا بملف المصالحة المجتمعية 0 2

العنف في المدارس ..يزرع
الخوف في صفوف أولياء األمور
07

يف الذكرى اخلام�سة
ل�ست�سهاده

الشهيد «رامز
حرب»..رسالة
أنبتت مقاومة
04

العقوبات  ..حرب أمريكية
جديدة على الجهاد وحماس
غزة� /سماح املبحوح:
يوما بعد يوم يت�سح موقف الإدارة الأمريكية املعادي
للق�سية الفل�سطينية وكل من يحاول حماربة الكيان
ال�سهيوين والدفاع عن حقوق �سعبه امل�سطهد ،من
خالل �سن قوانني وت�سريعات من �ساأنها معاقبة كل من
ي�ساند ويدعم حركات املقاومة الفل�سطينية خا�سة
حركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي .ووافقت جلنة
ال�سوؤون اخلارجية يف جمل�س ال�سيوخ الأمريكي على
ثالثة ت�سريعات ت�ستهدف حركتي اجلهاد
الإ�سالمي واملقاومة الإ�سالمية (حما�س) 0 3
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رأي
إلى القاهرة
وفود الفصائل الفلس���طينية تشد الرحال إلى القاهرة بناء على
دعوة مش���كورة وجهته���ا القيادة المصرية لتل���ك الفصائل,
المش���هد كله بروتوكول���ي احتفالي بحت ,يحتاج لعدس���ات
الكاميرا ,وحوارات الفضائيات ,وكثير من التحليل والتمحيص
والتدقي���ق ,فالغرض األساس���ي من بروز هذا المش���هد ,رفع
معنويات الفلس���طينيين الذين انتظروا المصالحة طويال ولم
يحسن من ظروف حياتهم
يشهدواأي تغير حقيقي على األرض ً
المعيشية ,واس���تمرت األزمات الحياتية بما فيها أزمة انقطاع
الكهرباء ,وإبقاء حلقات النقاش والحوار والتواصل مستمرة بين
طرفي االنقس���ام لحل القضايا العالقة ,وأخيرا إشراك الفصائل
الفلسطينية التي شعرت بعد الرضا واالمتعاض من استثنائها
من جلس���ات الحوار الثنائية بين فتح وحماس ,وإش���راكها في
حل المش���كالت ,خاصة ان حماس ال تري���د ان تتحمل وحدها
امتناع السلطة عن رفع العقوبات عن غزة ,والحديث عن تسليم
سالح المقاومة ,وجريمة التنسيق األمني ,وموضوع الموظفين,
فطالبت بإشراك الفصائل لكي تكون شريكة في األزمة أو الحل,
وبالتالي تتحمل مسؤولياتها تجاه ما يمكن ان يحدث في حال
فشل المصالحة الفلسطينية ال قدر الله.
والحقيق���ة التي ال ش���ك فيها أن الذي دف���ع الراعي المصري
لدع���وة الفصائل للقاه���رة ,هي العثرات الت���ي بدأت تواجه
المصالح���ة الفلس���طينية ,بعد ان خرجت الس���لطة عن بنود
االتف���اق ,و»ط���ردت» موظفي حم���اس من المعاب���ر ,وأعادتنا
لتفاهمات 2005م التي تعيد األوروبيين لإلشراف على معبر
رف���ح الحدودي ,وأزالت نق���اط المراقبة القريب���ة من المناطق
الحدودية ,وتعثرت الحل���ول الخاصة بموظفي حماس والتي
تم التفاهم حولها مسبقا ,وعلت النبرة من مسئولي السلطة
مطالبة بس���لطة شرعية واحدة ,وسالح ش���رعي واحد في غزة,
وعدم الس���ماح للمقاومة الفلس���طينية باالحتفاظ بسالحها,
كما تغافلت الس���لطة عمدا عن طرح إعادة تش���كيل منظمة
التحرير الفلسطينية على أسس جديدة ,وتراجع الحديث عن
االنتخابات الرئاسية والتش���ريعية ,وغاب الحديث عن دعوة
اإلطار القيادي الموحد لالنعقاد في الخارج للخروج بتوصيات
لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على أسس وطنية يتوافق
حولها الجميع ,فكان ال ب���د للقاهرة ان تتدخل وتحاول إيجاد
حلول لهذه المعضالت التي تعترض المصالحة الفلسطينية,
وتهدد بفشلها والعودة للمربع األول .
ما يجب ان تدركه الس���لطة الفلس���طينية جيدا ان المصالحة
الفلس���طينية ه���ي الطريق الوحي���د أمامه���ا للتخلص من
الضغوط���ات األمريكي���ة والصهيونية التي تم���ارس عليها
بش���كل فج ووقح وغير مس���بوق ,فإس���رائيل تضع العقبات
أم���ام المصالحة من خ���الل التصعيد في غزة واس���تهداف
المجاهدين ,واإلدارة األمريكية تش���رع القوانين التي تخنق
الس���لطة وترهن قراراتها ,فقد أقرت لجنة الشؤون الخارجية
بالكونغ���رس األمريكي باإلجماع تش���ريعًا لتخفيض تمويل
الس���لطة الفلس���طينية ما لم تتوقف عن دفع رواتب ألس���ر
الش���هداء واألسرى .وأقرت تش���ريعًا آخر يعرف باسم قانون
«منع الدروع البش���رية لحم���اس والجهاد اإلس���المي يفرض
عقوبات على الحكومات والكيانات واألفراد األجانب التي تقدم
الدعم المالي والم���ادي لهما ,وهذا يدل بش���كل واضح على
توافق وتنسيق أمريكي إسرائيلي ,إلخضاع السلطة للمخطط
الصهيوني بش���أن الح���ل النهائي للقضية الفلس���طينية,
واستخدام كل الوسائل الممكنة من اجل قبول السلطة بالحل
مهم���ا كان مجحفا ,كما تعاون الطرف���ان في تضييق الخناق
على المقاومة الفلس���طينية من خالل تهديد الدول الداعمة
للمقاومة ,وفرض عقوبات عليها وتجفيف كل منابع التمويل
للمقاومة الفلس���طينية ,حتى تس���تطيع «إس���رائيل» فرض
حلولها بالقوة ,وتس���تطيع القي���ادة األمريكية تمرير مخطط
صفقة القرن التي تجعل من «إس���رائيل» الدولة الس���يادية
القوية الوحيدة في المنطقة ,والتي تتفوق عسكريا على كل
دول الش���رق األوس���ط ,وتهيمن على خيرات ومقدرات األمة
العربية واإلسالمية.
ان الخالص الوحيد للس���لطة الفلسطينية كي تخرج من هذا
الشرك ان تمضي بالمصالحة الفلسطينية ,فهى لن تتصالح
مع حماس فقط ,إنما تتصالح مع شعبها الذي يرفض التفريط
بأي حق م���ن حقوقه ,فهو قدم كل هذه التضحيات ,ويمكنه
ان يق���دم أكثر منها ,ألج���ل انتزاع حقوقه م���ن هذا الكيان
المجرم ,اذهبوا للقاهرة بعقول مفتوحة ,ونوايا سليمة ,وإرادة
حقيقي���ة ,ال تجعلوها مج���رد مصالح���ة بروتوكولية ومظهرا
احتفاليا فقط ,فشعبكم يستحق ان تضحوا من اجله ,وتبذلوا
قصارى جهدكم لتحقيق آماله وطموحاته  ..فال تخذلوه.

بعــد عمل المعبر بدونهــا ..لمــاذا تصــر
السلطــة علــى اتفاقيــة 2005؟!

غزة /دعاء احلطاب:
ت�ضغي��ل معرب رف��ح الربي ي���م ال�ضبت املا�ض��ي وملدة ثالث��ة اأيام
متتالية ب��دون تفعيل التفاقية  2005للمعاب��ر ووج�د البعثة
االوروبي��ة الت��ي كان يج��رى العم��ل به��ا يف ال�ضاب��ق ،ي�ؤكد على
اإمكاني��ة العم��ل ب��ه ب��دون الع���دة لتل��ك االتفاقي��ة م��ن وج�د
"اتفاقي���ة  "2005كانت تعمل على نق���ل كل خطوة تحدث داخل
المعبر بصورة مباشرة لالحتالل اإلسرائيلي عبر كاميرات المراقبة،
بينما يتدخل األوروبيون في كل شاردة وواردة في عمل المعبر.
وش���كل طلب الس���لطة بعودة هذه االتفاقية صدمة غير متوقعة
لس���كان القطاع ،خاصة المطلعين على تفاصيل عمل المعبر في
الفترات الماضية ،وسط دعوات بتجاوز هذه االتفاقية التي لم تعد
قائم���ة وفق الكثير من المتابعي���ن والمراقبين .في حين أصدرت
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ،األسبوع الماضي ،بيان مشترك
عبرت فيه عن رفضها إلعادة تش���غيل معبر رفح استنادًا التفاقية
مؤكدة أن معبر رفح هو معبر فلس���طيني مصري،
المعاب���ر ،2005
ً
"انتهاكا للس���يادة
وأن االتفاقية انتهت صالحياتها ،وهي تمثل
ً
الوطنية الفلسطينية وتعيدنا إلى دائرة الوصاية األجنبية".
وفتحت الس���لطات المصرية الس���بت الماضي معبر رفح على مدار
ثالثة أيام تس���تمر حتى اليوم االثني���ن لدخول العالقين في كال
االتجاهين بعد تولي السلطة ادارته للمرة األولى منذ 11عاما .

عمل م�ؤقت
وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله عبد الله أن اتفاقية
 2005ليس���ت مثالية وال تطمح الس���لطة الفلس���طينية إلبقائها
لفترة طويلة ،ولكن ليس باستطاعتها إبقاء المعابر مغلقة ومعاناة
المواطنين متفاقمة إلى حي���ن تغيرها ،لذلك هي مضطرة للعمل
بها من أجل تيسير حركة المواطنين واشعارهم بالحرية.

كام��رات ومراقب��ن اأوروبي��ن ،تر�ض��د وتتابع وتكب��ل حتركات
الفل�ضطينين .وبعد ت�قيع حركتي فتح وحما�س اتفاق امل�ضاحلة
يف القاه��رة يف الثاين ع�ضر من ال�ضهر املن�ض��رم  ،جددت ال�ضلطة
مطالبته��ا ب�ضرورة ت�ضغيل معرب رفح الربي وفق اتفاقية 2005
التي كان يعمل بها املعرب قبل االنق�ضام الفل�ضطيني الداخلي.

وقال عبد الله ل�"االس���تقالل" ":ال أحد ينكر أن المعبر فلس���طيني
مصري وال يج���ب تدخل أحد بعمله ،لكن الواقع العام يش���هد أن
األراضي الفلسطينية ما زالت تحت االحتالل اإلسرائيلي ،ويتحكم
بكاف���ة المعابر بالق���وة ويحدد ما المس���موح إدخال���ه أو خروجه،
كما حدث في منع س���فينة مرمرة عام 2010م���ن دخول قطاع غزة
واالعتداء عليها ".
وأضاف ":أن عودة السلطة لتشغيل المعابر وفقًا التفاقية  2005ال
يعد رضوخًا لالحتالل اإلسرائيلي ،لكن ليس باليد حيلة سواها من
أجل انهاء معاناة الش���عب الفلسطيني وعودة األمور إلى نصابها
إلى حين الوصول لمرحلة الحرية وسيادة القرار الفلسطيني بعيدًا
عن أي تأثيرات داخلية أو خارجية" ،مش���يرا إلى أن السلطة لو كان
باستطاعتها تشغيل المعبر بدون اتفاقية  2005ووجود المراقبين
االوروبيين لفعلت ذلك.
وش���دد عبدالله على ضرورة توحد الفصائل الفلسطينية والعمل
مستقبال وتحويل الواقع االحتاللي إلى
على تغيير هذه االتفاقية
ً
واقع فلسطيني حر ،من خالل بذل جهد موحد وتبني منهج واضح
الفتا إلى ضرورة استغالل واقع عمل
والعمل معًا من أجل تحقيقهً ،
المعابر وفق االتفاقية مؤقتًا من أجل تحسين األوضاع االقتصادية
والمعيشية في القطاع.

ال ي�جد م�انع
بدوره ،أكد المحلل السياسي طالل عوكل ،على ضرورة عدم تدخل

ط���رف ثالث بعمل معب���ر رفح لكونه معبرًا فلس���طينيًا
مصري���ًا خالص���ًا ،وال يوجد أي موانع لفت���ح المعبر بدون
مراقبين أوروبيين خالل الفترة المقبلة .
ورأي ل�"االس���تقالل" أن فتح معبر رفح مؤخرا لمدة ثالثة
أي���ام على التوالي بدون العم���ل باتفاقية  2005ووجود
األوربيي���ن ،هي حالة اس���تثنائية ال تخضع لبنود اتفاق
المصالحة الفلسطينية ،لذلك ُسمح للمواطنين بالمغادرة
لعدة أيام فقط لحين الوصول لفتح المعبر بشكل دائم
وفق اتفاقية  2005بوجود البعثة األوربية .
أوضح أن الس���لطة مازالت ملتزمة عمليًا بكافة االتفاقات
ابتداء من اتفاقية أوس���لو إلى ما جرى
التي وقعت عليها
ً
م���ن اتفاقيات حتى اآلن ،لذلك ه���ي مصرة على العمل
باتفاقي���ة  2005نظ���رًا ألن قرار العمل به���ا ليس ملكًا
للس���لطة فقط وإنما تتحكم ب���ه الرباعية الدولية ممثلة
بفلسطين ومصر و"إسرائيل" والبعثة األوروبية .وأضاف
عوكل "أن امكانية فتح المعبر بدون المراقبين األوروبيين
أمر ضعي���ف جدًا خاصة حين اعالن االتحاد األوروبي عن
اس���تعداده إلرس���ال بعثته مجددًا إلى معبر رفح البري
للمش���اركة في ادارته ،مش���يرًا إلى أن األوروبيين قاموا
بعدة زيارات للمعبر والتقوا بالجانب الفلسطيني وكافة
الح���وارات تدور حول اتفاقي���ة  2005والتي تنص على
وجودهم بالمعبر.

قيـادي بـ «تيار فتح اإلصالحي» :سنواصـل
عملنـا بملف المصالحـة المجتمعيـة
غزة /قاسم األغا:
أكد يحيى شامية النائب عن كتلة «فتح» البرلمانية والقيادي
ف����ي تيار اإلص����الح الديمقراط����ي ،الذي يمثل����ه النائب في
داعما
المجلس التش����ريعي محمد دحالن ،أن التيار سيبقى ً
مشد ًدا على أن
للمصالحة الوطنية ولحوارات القاهرة المقبلةّ ،
«هذا هو عنوان مرحلتنا».
ومن المقرر أن تجتمع الفصائل الفلس����طينية الموقعة على
اتفاق القاه����رة ،2011 /يوم غد الثالثاء ،بدعوة مصرية عقب
توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي «حماس» و»فتح» الشهر
الماضي ،إذ من المتوقع أن تناقش الفصائل ملفات رئيسية
أهمه����ا االنتخاب����ات ،والحكومة ،واألمن ،والحري����ات العامة،
ّ
والمصالحة المجتمعية ،ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوض����ح النائب ش����امية لصحيفة «االس����تقالل» أن طريق
المصالحة ليس مفروشا بالورود ،وهناك الكثير من المعوقات
التي تعترض إتمامهاً ،
يسمها،-
ّ
محذرا من وجود أطراف – لم ّ
تسعى لضرب الوحدة الوطنية.
وع���ن دور تيار النائب دحالن بمل���ف المصالحة المجتمعية،
أش���ار إلى أنهم سيواصلون س���يرهم نحو إنجاز هذا الملف
خلفها االنقسام
الش���ائك والمعقد وتضميد الجراحات التي ّ
ّ
يعزز الوحدة».
الداخلي ،مضيفًا« :سنكون في كل موقع إيجابي ّ
وفيما يخص التهدي����دات األمريكية بإغالق مكتب منظمة
التحرير بواش����نطن ،أش����ار إلى أن المنظمة ستبقى «العمود
الفقري» للقضية الفلس����طينية ،حت����ى وإن ضعف وجودها
بحكم من يقودها اليوم ،في إش����ارة منه إلى رئيس السلطة

محمود ّعباس.
وقال إن« :إغ����الق أمريكا مكتب منظمة لن يس����تطيع إلغاء
وجود الشعب الفلسطيني ،ألنه هو من أوجد المنظمةٌ ،
وقادر
بهويته وفصائله وب����إرادة أحراره أن يقول لألمريكيين نحن
موجودون في كل مكان».
وعن اس����تمرار «العقوبات» التي مازالت تفرضها السلطة
حل حماس حل اللجنة
على قطاع غزة،
ً
خصوصا بعد خطوة ّ
الت����ي كانت قد ش����كلتها إلدارة القطاع ،وم����ا أعقبها من
توقيع التفاق المصالحة بالقاهرة؛ لفت النائب والقيادي
بتيار «فت����ح» اإلصالحي إلى أن «هذه العقوبات ش����كلت
ّ
أذية للشعب ،وعامال غير مساعد لعنفوانه الثوري»ً ،
داعيا
السلطة لرفعها فوراً.

االثنين  1ربيع األول  1439هـ  2 0نوفمبر  2 017م

النخالة :المؤتمر القومي اإلسالمي له أهمية
ِّ
كبرى في رص الصفوف وتعبئة الجماهير
بيروت  /االستقالل
قال نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي
في فلس���طين زياد النخال���ة إن" :المؤتمر القومي
اإلسالمي له أهمية كبرى في تشكيل الرأي العام
العربي واالس���المي ،وهو يمثل كل القوى العربية
واإلس���المية لذلك نحن نعول عليه كثيرًا ،وأيضًا
صوت فلس���طين في ه���ذا المؤتم���ر دائمًا عاليًا
وفلسطين في مؤتمرات كهذه لها مكانة كبيرة".
وأضاف على هامش عقد المؤتمر القومي اإلسالمي
دورته العاشرة في العاصمة اللبنانية بيروت تحت
عنوان حش���د طاقات األم���ة "لمواجهة التحديات
الكبرى" ،بمشاركة حشد من الشخصيات العربية
واإلسالمية "كل القوى القومية واالسالمية تحتضن

فلس���طين وترفعها راي���ة عالية ،ف���ي مواجهة
المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية ،وأيضًا
لمش���اريع تقس���يم المنطقة في مواجهة الغرب
وأتباعه".
قائ���ال" :له���ذه المؤتمرات أهمي���ة كبرى
وتاب���ع
ً
ف���ي ِّ
رص الصف���وف وتعبئة الجماهي���ر العربية
واإلس���المية ،وأعتقد أنه يجب أن نس���تمر ونثابر
في هذه المؤتم���رات حتى نوقظ من هو نائم عن
فلس���طين ومن هو نائم عن الوحدة العربية ،حتى
نستطيع مواجهة المشروع الصهيوني ومشاريع
الغرب في المنطقة".
وعم���ل المؤتمر عل���ى إعادة تقيي���م العالقة بين
التيارين القومي واالس���المي ،اضافة الستعراض

األوضاع العربية واإلس���المية في ظ���ل التطورات
المتسارعة خالل السنوات الماضية.
وأكد المشاركون على أهمية هذا المؤتمر كتجربة
يجب الحفاظ عليها كونها تشكل ظاهرة وحدوية
هامة في ظل االنقس���امات الطائفية والمذهبية
والعرقية.
وأجمعت القيادات المش���اركة عل���ى أن المؤتمر
القومي اإلس���المي نقطة ض���وء ايجابية في هذه
المرحلة والمطلوب تفعيل عمله ودوره وإش���راك
أوس���ع شريحة من الش���باب والنس���اء والقيادات
الفاعل���ة في أعمال���ه ،إضافة إلى إي���الء االهتمام
بالتحديات الفكرية والثقافية والتربوية في العالم
العربي.

على الصعيدين المالي والسياسي

العقوبات  ..حرب أمريكية جديدة على الجهاد وحماس
غزة� /سماح املبحوح:
يوم��ا بعد يوم يت�س��ح موق��ف الإدارة الأمريكي��ة املعادي
للق�سي��ة الفل�سطيني��ة وكل م��ن يح��اول حمارب��ة الكيان
ال�سهيوين والدفاع عن حقوق �سعبه امل�سطهد ،من خالل �سن
قوانني وت�سريعات من �ساأنها معاقبة كل من ي�ساند ويدعم
ح��ركات املقاوم��ة الفل�سطيني��ة خا�سة حركت��ي حما�س

ويذكر أن السعودية واإلمارات والبحرين إلى جانب
مص���ر قد قطع���ت عالقاتها مع قطر ف���ي حزيران/
يونيو الماضي التهام الدوح���ة بدعم اإلرهاب في
حين اتهم الرئيس األمريك���ي دونالد ترامب في
وقت سابق اتهامات مشابهة للدولة الخليجية.
وبحجة دعم اإلرهاب أقرت لجنة العالقات الخارجية
بمجلس الشيوخ األمريكي في الثالث من أغسطس
مش���روع قان���ون ينص عل���ى وقف المس���اعدات
االقتصادية المخصصة للسلطة الفلسطينية حتى
تتوق���ف األخيرة عن دفع رواتب لعائالت األس���رى
والشهداء.
داود ش���هاب ،الناط���ق اإلعالمي لحرك���ة الجهاد
اإلس���المي ،أكد أن القرارات التي أقرها الكونغرس
األمريكي ُتدل���ل على الرعاي���ة األمريكية لإلرهاب
"اإلسرائيلي" ولسياساته العنصرية واالستيطانية
في األراضي الفلسطينية.
واعتبر ش���هاب في تصريح صحف���ي ،أن القرارات
األمريكي���ة انحياز واضح وجدي���د لخدمة االحتالل
"اإلس���رائيلي" وتحقق مصالحه العدوانية ،مطالبًا
الس���لطة الفلسطينية بعدم االس���تجابة للضغط
األمريكي وإغالق الباب في وجه مسيرة التسوية.
وش���دد على أن الكونغ���رس األمريك���ي أقر ثالثة
قرارات أحدها يتعلق بوقف دفع مخصصات أس���ر
األس���رى والش���هداء ،واآلخران لزيادة الضغط على
ق���وى المقاوم���ة للحد من دعمها م���ن خالل فرض
عقوبات على األفراد والحكومات التي تدعم حركات
التحرر والمقاومة الفلسطينية.

تبني النظرة الإ�سرائيلية
بدوره رأى كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة
الش���عبية ،أن ما قام به مجلس الن���واب األمريكي
ليس مس���تغربًا ،إذ م���ا أقره ينطلق م���ن محاكمة
الكل الفلس���طيني واعتبار أطراف الحركة الوطنية
الفلسطينية "إرهابية" من منظور إسرائيلي.
وش���دد الغ���ول ،ف���ي حديث���ه ل�"االس���تقالل" أن
التش���ريعات الجدي���دة هي محاولة م���ن محاوالت
الكيان الصهيوني وأمري���كا ،للضغط باتجاه عدم

واجلهاد الإ�سالمي .ووافقت جلن��ة ال�سوؤون اخلارجية يف
جمل���س ال�سيوخ الأمريكي على ثالثة ت�سريعات ت�ستهدف
حركتي اجلهاد الإ�سالمي واملقاومة الإ�سالمية (حما�س)
على ال�سعيدين املايل وال�سيا�سي .ويعاقب م�سروع القانون
احلكوم��ات والأف��راد الأجان��ب الذي��ن يقدّ م��ون دعم��ا
ماليا للحركت��ني ،وت�سمل العقوب��ات التعامالت امل�سرفية

اتاحة المجال إلشراك الحركتين بالنظام السياسي
الفلس���طيني ،س���واء بمنظمة التحرير أو بحكومة
الوحدة الفلسطينية.
وأش���ار إل���ى أن اإلدارة األمريكية تعم���ل من أجل
مصلح���ة " إس���رائيل" ف���ي المنطقة ،إذ تس���عى
إلبقاء االنقس���ام الفلس���طيني قائمًا بما يضعف
صمود الش���عب الفلسطيني وقدرته على مواجهة
التحدي���ات القادمة ،ومواجهة مش���اريع التصفية
الت���ي تعمل على صياغتها تحت مس���مى صفقة
القرن وغيرها.
وأوضح أن وصم ح���ركات المقاومة بما فيها حركتا
حماس والجه���اد والجبه���ة من منظ���ور أمريكي
وإس���رائيلي باإلره���اب؛ يهدف إل���ى عدم تمكين

للدول��ة التي تخرق هذا القان��ون ،ومنع ا�سترياد الب�سائع
منه��ا ،ومنع اأي �سفقات �سالح اأو ذخرية مع اجلهة املعنية.
ومتهد اخلطوة التي متت بالت�سويت ال�سفوي ،الطريق لكي
ينظر جمل�س الن��واب باأكمله مل�سروع القانون الذي ينتقد
قطر واإي��ران على وجه التحديد ،لتقدميهما «دعما ماليا
وع�سكريا « حلركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي.

الحركات الوطنية الفلس���طينية من إعادة االعتبار
للوح���دة الوطني���ة كش���رط لمقاوم���ة االحت���الل
الصهيوني.
وبين أن األسباب التي وضعها مجلس الشيوخ عند
اتخاذقراره بحق حركات المقاومة ،هي ذاتهااألسباب
اإلس���رائيلية ،وكذلك الطلب من الفلس���طينيين
االنخ���راط بجدية ف���ي عملية المفاوض���ات وعدم
الذهاب للمحكم���ة الدولية لمالحقة "إس���رائيل "
على جرائمها ،يظهر بشكل جلي أن أمريكا تتبنى
بالمطلق وجهة النظر اإلسرائيلية .

ال�سرية الأمنية
م���ن جانبه ،أك���د المحلل والكاتب السياس���ي عبد

الس���تار قاسم أن أمريكا و"إسرائيل" وجهان لعملة
واح���دة؛ إذ تعمل كل منهما منذ س���نوات طويلة
على مالحقة واعتقال كل من يقدم الدعم لفصائل
المقاومة ،بما فيهم الفلسطينيون ،الفتا إلى أن قرار
مجلس الشيوخ غير مستغرب ألنه قرار قديم جدد.
وقال قاس���م في حديثه ل�"االستقالل"" :إن مواقف
أمريكا و"إسرائيل" العدائية معروفة منذ زمن بعيد،
ويتخذون كافة اإلج���راءات واالمكانيات للنيل من
حركات المقاومة ،بما فيها حركتا حماس والجهاد
اإلسالمي" .
وشدد على ضرورة أن تعمل حركتا حماس والجهاد
اإلسالمي على تقوية الحس األمني لديهما ،وعدم
علم أمريكا و"إس���رائيل" بنش���اطاتهما بالمنطقة،
خاصة المتعلقة بالدعم المالي والعسكري.
وفيما يتعل���ق بتهديد دولة قطر وإي���ران باتخاذ
أقص���ى العقوبات ضدهما في ح���ال قدمتا الدعم
لحركت���ي الجهاد وحماس ،لفت إل���ى أن دولة قطر
ستس���تجيب للضغوطات األمريكية وس���توقف
عن إرس���ال الدعم المالي لحركتي حماس والجهاد
اإلس���المي ،أما إيران فلن تس���تجيب وس���تواصل
ارسال الدعم المالي والعسكري لحركات المقاومة،
فهي صاحبة إرادة سياسية حرة.
ونوه إلى عدم امتالك أي دولة عربية وإس���المية
الجرأة بتخطي القرار األمريكي الصهيوني بإرسال
الدعم المالي والعس���كري لقط���اع غزة ،عدا حزب
الل���ه و دولة إيران اإلس���المية ،متوقعا أن تعمل
العراق على ذلك بعد التخلص من الخطر الداخلي
والخارجي الذي يهددها ،باتباع طرق سرية بعيدا
ع���ن أعين المخاب���رات األمريكية واإلس���رائيلية
والعربية.
وأوض���ح أن المالحق���ة األمريكي���ة اإلس���رائيلية
ستس���تمر ،ل���ذا عل���ى فصائ���ل المقاوم���ة عمل
استثمارات للتمويل الذاتي وعدم االعتماد بشكل
كبير على الدعم الدولي ،وكذلك تحس���ين العالقة
مع الشعوب العربية ،ألنهم يعتقدون أننا كشعب
نطبع مع االحت���الل الصهيون���ي ونعتقل رجاالت
المقاومة.
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في الذكرى الخامسة الستشهاده

الشهيد «رامز حرب»..
رسالــة أنبـتت مقاومــة

غزة /االستقالل
لم تكن رس���الة القلم والص���ورة في محطات
النضال الفلس���طيني كافة ,بأقل أهمية من
رسالة الصاروخ والبندقية ,فالشهداء الذين
ارتقوا على هذا الدرب؛ آمنوا بالعمل المقاوم
بهدف ضرب معنويات الجيش الصهيوني
وزرع الخوف ف���ي قلب الجيش الذي قيل إنه
ال يقهر.
"رامز ح���رب" هو أحد القادة الذين عبدوا هذه
الطريق بدمائهم ,ومن قبله الشهداء "حسن
شقورة ,وسليم العرابيد ,ومحمد اشكوكاني,
ومحمد بدر وسعيد الدعادلة وسعدي حلس
وليس ً
آخرا برفيق دربه الشهيد القائد "صالح
الدين أبو حس���نين ,مجاهدون دفعوا دمهم
ثمنا لفلسطين األرض المباركة.
ً
ويقول "أبو عبيدة" " :مجاهدي اإلعالم الحربي
أنتم م���ن تواصلون غض���ب المقاومة ,أنتم
من ترقبكم عيون العالم ,أنتم روح الس���رايا
وغضبها ,ابقوا ثابتي���ن بصورة ال تهتز كي
يراها كل مضطهد ومجروح ,جهدكم مبارك
وعدس���تكم تواص���ل األمل ,أنت���م في مقلة

العين»  .ويؤكد "أبو حذيفة" أن رس���الة سرايا
القدس للش���هيد "رامز حرب" ولكل شهداء
اإلعالم الحرب���ي هي االس���تمرار على نفس
النهج والطريق ,وتطوير هذا المجال ليصبح
اإلعالم الحربي ,صاحب الكلمة األولى واألخيرة
في أي عدوان على الش���عب الفلس���طيني,
من جهة يظهر مدى بش���اعة العدوان بحق
شعبنا ,ومن جهة أخرى يتصدر رأس الحربة
في رفع الروح المعنوية لدى الفلس���طينيين
ويؤكد للعالم أجمع بس���الة ه���ذه المقاومة
وش���جاعتها وإقدامه���ا وم���دى إمكانياتها
العسكرية والقتالية.
وأش���ار إلى أن عمل اإلعالم الحربي في وقت
الس���لم ,حيث يعم���ل على تقوي���ة الجبهة
الداخلية وتعزي���ز ثقتها بالمقاومة وتهيئة
الجماهي���ر لتكون جماهي���ر ثورية جهادية
مقاوم���ة ويمد جمهور المقاوم���ة بالثقة بها
وبجنودها ,فيما يبرز دور اإلعالم الحربي وقت
الحرب م���ن خالل اختراق الجبه���ة الداخلية
للع���دو الصهيون���ي وإضعافه���ا عب���ر بث
مش���اهد لمجاهدي سرايا القدس بقدراتهم

وخبراته���م وامكانياتهم العس���كرية ,في
مقابل مشاهد لجنود العدو الصهيوني وهم
يفرون ويهربون من ضربات المقاومة.
ويتاب���ع "أبو حذيف���ة" " :الي���وم بفضل الله
تعال���ى وبجه���ود القائد "أبو عبي���دة" رحمه
الله وإخوته ق���ادة ومجاهدي اإلعالم الحربي,
أصبح هذا الجهاز يضم جيشًا من اإلعالميين
العس���كريين ,ويس���تطيع أن يقول كلمته
في الوقت والمكان المناس���ب داخل الكيان
الصهيون���ي ويهز قل���وب المس���توطنين
وجزعا من رس���ائل
خوفا ً
وجنود وقادة العدوً ,
وتهديدات سرايا القدس.

خندق واحد
يضيف "أبو حذيفة" " :مجاهد اإلعالم الحربي
هو مجاهد عس���كري يمتل���ك كافة القدرات
والخبرات العس���كرية والقتالي���ة ,باإلضافة
إلى امتالك العنص���ر الفني الذي يمكنه من
إخراج الصورة للجمهور بشكل جيد ,السيما
ً
حاضرا ف���ي كل ميادين الجهاد
وأن���ه يكون
والمقاومة ,ويتعرض لنف���س الخطورة التي

يتعرض لها المقاتل ف���ي الميدان ,بل أكثر
كونه يحاول قدر اإلم���كان نقل هذه الصورة
عن قرب ,فيكون مرافقًا ومالصقًا للمقاوم في
كافة التخصصات والتش���كيالت العسكرية
أثن���اء المعركة ,وه���ذا هو ال���دور الطبيعي
لمجاهد اإلعالم الحربي.
وبي���ن أن دور اإلع���الم الحرب���ي ليس فقط
نق���ل الصورة ,بل يعمل على مواجهة اإلعالم
الصهيون���ي ال���ذي يس���خر كافة وس���ائله
اإلعالمية لمحاربة جمه���ور المقاومة وضرب
الجبه���ة الداخلي���ة للمقاومة م���ن خالل بث
الفتن والش���ائعات وش���ن الحرب النفسية
واإلعالمية ,ما يستدعى وجود اإلعالم الحربي
كج���زء من الحرب النفس���ية المضادة ,وذلك
من خالل تبديد الشائعات التي يبثها العدو
الصهيوني.
وق���ال "أبو حذيفة"" :إن الش���هيد رامز حرب,
ورفي���ق درب���ه الش���هيد "صالح الدي���ن أبو
حس���نين" ساهموا في تطوير اإلعالم الحربي
لس���رايا القدس ,وكان أمام أعينهم الهدف
األس���مى بأن يكون هذا الجهاز هو عبارة عن

التشريعي ُيشدد على نيل الثقة ألي حكومة مقبلة
غزة /االستقالل
ش���دد المجلس التش���ريعي على ضرورة أن تنال
أي حكوم���ة فلس���طينية مقبلة أو يت���م التوافق
عليها خالل لقاء الفصائ���ل المقبل بالقاهرة على
ثقة المجل���س .ومن المق���رر أن تلتقي الفصائل
الفلس���طينية في القاه���رة غدا الثالث���اء ،وذلك
الستكمال ملفات المصالحة.
وأكد المجلس خالل جلسة عقدت بغزة األحد على
أهمية تعزيز مبدأ الشراكة الوطنية ،وعدم اقصاء
أي فصيل فلسطيني.

وقال النائب األول بالمجلس أحمد بحر إن الشعب
بأمس الحاجة لعقد جلس���ة للمجلس التشريعي
بالضفة وغزة؛ ألنه يعتبر الممر اآلمن ألي مصالحة.
وطالب بح���ر الفصائل التي تعتزم اللقاء بالقاهرة
بضرورة عرض أي حكومة يتم تشكيلها أو التوافق
عليها على المجلس التش���ريعي لتنال الثقة منه
لتستطيع ممارسة اعمالها وفقا ألحكام القانون.
وأكد على أهمية االستمرار بالعمل على معبر رفح
تسلم حكومة التوافق
وفقا لآللية الس���ابقة-قبيل ّ
ً
للمعاب���ر بقط���اع غزة-باعتب���ار أن المعبر مصري

دولة فل�شطني
وزارة احلكم املحلي
بـلدية رفـح

اإعادة اإلإعالن
مزايدة علنية لتلزيم حسبة األسماك ومواقف السيارات برفح
تعلن بلدية رفح عن إعادة إجراء المزايدة العلنية لتلزيم سوق السمك
والسيارات التالية برفح-:
 .1سوق األسماك � الحسبة وميناء الصيد.
.2موقف السيارات العمومي (الكراج الشرقي والغربي)وجميع مواقف
الس���يارات برفح لمدة س���نة واح��دة وذلك ابتداء م�����ن 2018/1/1م
وح���تى 2018/12/31م وف��ق ش���روط الئحة تلزيم األسواق ,والقانون
والن�ظامالمتب��ع ف��ي ب�لدية رف���ح وذلك ف����يت��مام الس��اعة ال���تاسعة
ص����باحًا م����ن ي�����وم الخ�����مي�����س الموافق2017/11/23في مبنى
البلدية (قاعة االجتماعات).
•فعــــلـــى الراغـــبين في دخـــــــول المزايدات المذكـــورة أعـــــــاله
الحضور في ال������زمان والم���كان المذكورين مصحوبين بقيمة البدل
لكل س���وق على أن يتم دفع مبلغ التلزيم حسب شروط التلزيم,وذلك
بعد ترسية المزايدة والمصادقة عليها حسب األصول كاآلتي�:
.1يب���دأ الم���زاد م���ن أعل���ى س���عر وص���ل الي���ه الم���زاد الس���ابق
بتاريخ2017/11/14م.
.2يدفع المزايد  %10تأمين من قيمة المزايدة عند كل زيادة.
.3يتم دفع مبلغ  %50عند رسو المزاد وباقي المبلغ على ثالثة أقساط
بموجب شيكاتمعتمدة من البنك.
مالحظة  :أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء
تحريرًا في2016/11/19م

رئي�س بلدية رفح
اأ�.شبحي اأبو ر�شوان

قائال "ال يجوز بأي ح���ال من األحوال
فلس���طينيً ،
العودة التف���اق  2005المذل الذي لم يعد صالحا
من الناحية القانونية؛ بعد انسحاب قوات االحتالل
من القطاع".
وش���دد بحر أن حماي���ة المقاومة الفلس���طينية
ضرورة وطنية وش���رعية وقانونية وإنسانية؛ وفقا
لالتفاقيات والمواثي���ق الدولية ،وتطبيقا لقانون
حماية المقاومة الذي أقره المجلس التش���ريعي
ع���ام " ،2008الذي ينص أن أي فعل أو قول يمس
المقاومة يعتبر رخيانة عظمى".

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /حمزه خالد جمعه البسيوني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )804542892فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /تساهيل احمد محمد غديين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )400776381فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /مريم عبد الفتاح يحيي عساف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )908959513فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

مذكرة حضور
إلى عمر بن محمد بن اس���ماعيل قديح من خزاعة وسكان السعودية
ومجهولة محل االقامة فيها اآلن يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة
يوم األحد الموافق 2016/12/17م الس���اعة التاس���عة صباحا للنظر
في الدعوى اس���اس  2017/476المقدمة من قبل زوجتك صابرين بن
سليمان بن محمد قديح من خزاعة وسكانها بخصوص نفقة زوجة وان
لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الشرعيحال غيابك
لذلك جرى تبليغك حسب االصول وحرر في 2017/11/16م

قا�شي بني �شهيال ال�شرعي

صورة "سرايا القدس" التي ستظهر لجمهور
الفتا إلى أن الش���هيد رامز
المقاومة والعالمً ,
حرب كان المسؤول األول لإلعالم الحربي بلواء
غزة وكان يس���خر جل وقت���ه وحتى لحظات
استشهاده من أجل إنجاح عمل هذا الجهاز
واالرتقاء به .
وأضاف" :استش���هاد أبو عبيدة أثناء معركة
الس���ماء الزرقاء وهو يتقدم مجاهدي اإلعالم
الحرب���ي ويتاب���ع عمله في ميادي���ن القتال,
أعطى دفع���ة معنوية ونفس���ية عالية عند
المجاهدين ,ليكملوا الطريق بمعنويات عالية
وق���درات كبيرة جدًا اس���تمدوها من ثقتهم
بهذا القائد الذي رسخ لديهم فكرة أن القائد
ال بد أن يكون في المقدمة وقدوة للمجاهدين.
تجدر اإلش���ارة إلى أن الش���هيد القائد "رامز
حرب" ارتقى إثر استهداف طائرات االحتالل
الصهيوني له بتاريخ ال� " "19من نوفمبر لعام
 2012أثناء معركة السماء الزرقاء.
ش���هيدا على طريق
واإلعالم الحربي قدم 14
ً
الجهاد والمقاومة والزال الكثير ينتظرون من
أجل رفع هذا الوطن ونصرة هذا الدين.

«إسرائيل» تمدد
العمل بمفاعل ديمونا
لـ 20عامًا إضافية
القدس المحتلة /االستقالل
أعلن���ت الحكومة اإلس���رائيلية عن تمديد عم���ل المفاعل النووي في
عاما
ديمون���ا في النقب المحتل حتى عام  ،2040حت���ى بلوغه ال� ً 80
لتأسيس���ه ،وذلك بالرغم من أن التراخيص الممنوحة له انتهت قبل
عاما.
ً 13
وقال وزير الس���ياحة ياريف ليفين ،إن بالده ستمدد العمل بالمفاعل
"أس���وة بالدول األخرى" ،حيث تتوفر الخب���رات الالزمة لتمديد العمل
ً
مشيرا إلى أن تحديد التراخيص الممنوحة لمفاعالت الطاقة إلى
فيه،
عاما كان في المرحلة األولى فقط ،بسبب النقص في الخبرات في
ً 40
تشغيل المفاعالت آنذاك.
بدوره قال أحد مؤسسي مفاعل ديمونا عوزي إيفين ،إن "تمديد عمل
جدا ،وال توجد شفافية بكل
هذا المفاعل بحاجة إلى ميزانيات ضخمة ً
ما يتعلق باللجان التي تجري الفحوصات في ديمونا".
وأش���ار إيفين إلى الضرر المتراكم من اإلش���عاع الشديد في المفاعل
ً
نس���بيا من حيث االنتاج
قائال" :رغم صغره
مقارن���ة مع بقية المفاعل ً
بالمقارنة مع المفاعالت األخرى بالعالم ،إال أن كثافة اإلنتاج فيه أكثر
من أي مفاعل آخر ،ولربما كان األكثر في العالم ألنه أصغر منها ،لذلك
الضرر أكبر".
وأقيم مفاعل ديمونا بمساعدة فرنسا في أواخر سنوات الخمسينيات،
عل���ى ش���اكلة مفاعالت مخصصة إلنت���اج الكهرباء ،وه���ي مفاعالت
يمكنها العمل حتى  40عامًا.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /هاشم محمود عمر جمعة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )800663965فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /ناصر كامل حسين نصر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )926100454فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االثنين  1ربيع األول  1439هـ  2 0نوفمبر  2 017م

األناناس والشمندر والفييجوا

تربة غزة تحتضن فواكه استوائية ألول مرة

غزة /دعاء احلطاب:
اأن��واع جدي��دة وغ��ر معه��ودة م��ن الفواك��ه
واخل�ض��راوات ،جن��ح مزارع��ون يف تطويع الرتبة
واملن��اخ لزراعته��ا يف قط��اع غ��زة ،يف الوقت الذي
مل يك��ن اأحد يتوقع جناح زراعتها ،نظر ًا حلاجتها

تهيئة املناخ
وقال موس���ي الجدب���ة ،المدي���ر الفني لمركز
التطوير التابع لمؤسسة لجان العمل الزراعي
المش���رفة على التجربة" :نجحنا بزراعة فاكهة
األناناس الصحراوي���ة ألول مرة في قطاع غزة
ذي الجو المعتدل ،بعد أن قمنا بتهيئة البيئة
والمناخ الالزم لنموها".
وأضاف الجدبة خالل حديثة ل�"االستقالل"" :
بدأنا بزراعة األناناس قبل  15شهرًا تقريبًا ،اذ
قمنا بزارعة  6أالف شتلة داخل دفيئة زراعية
مس���احتها دونم واحد في مدينة خانيونس،
وضمن ظ���روف اس���توائية تت���الءم والبيئة
المطلوبة لنموها ،وحت���ى األن نجحت  4آالف
شتلة وبانتظار نجاح ألفي شتلة خالل الشهور
الثالثة القادمة".
وتأتي تجربة زراعة هذه الفاكهة ضمن مشروع
" التنمي���ة المس���تدامة لتنمي���ة المزارعين"
المدعوم من الحكومة الهولندية ،ويهدف إلى
" تغيي���ر النمط الزراعي في قطاع غزة والعمل
على إيجاد محاصيل ذات عائد مالي يس���اهم
في تحسين الظروف االقتصادية للمزارعين،
والوص���ول ال���ي االكتف���اء الذات���ي لبع���ض
المحاصيل خاصة التي يتم استيرادها" ،كما
أفاد الجدبة.
وبين الجدبة ،أن قطاع غزة يعاني من قلة المياه
وارتفاع ملوحتها ،وهو ما ش���جع االتحاد على
اختي���ار فاكهة االناناس كون���ه ال يحتاج الي

ملن��اخ وتربه خمتلفة واأج��واء ل تتالءم مع ما هو
قائم بالقطاع .واأبرز تلك الثمار ،فاكهة الأنانا�س
ال�ضتوائية وثمار ال�ضمندر" البنجر" والربوكلي
وثم��رة الفييج��وا م��ن الأرجنت��ن ،حي��ث ياأم��ل
القائم��ون على تلك امل�ضروع��ات الواعدة بتعميم

كميات كبيرة من المياه ويستهلكها بنسبة
أقل من  %70مقارنة بالمحاصيل األخرى.
وأوض���ح الجدب���ة ،أن ثمار االنان���اس تنضج
بالكامل بعدما يقارب 18شهرًا من بدء زراعته،
وتس���تمر عملي���ة القطف ما بي���ن أربعة إلى
خمسة أش���هر ،متوقعًا أن تصل كمية الثمار
المنتجة إلى ما بين "  5-4أالف ثمرة" ،الفتًا إلى
أن كل شجرة أناناس تنتج ثمرة واحدة.
المنتجة تضاهي
نوه إلى أن مواصفات الثمار ُ
المس���تورد من حيث الشكل والجودة والطعم
والل���ون والرائح���ة ،ولكنه���ا أق���ل حجمًا من
المستوردة كونها التجربة األولى ،حيث وصلنا
لحوالي  %70من حجم الثمرة المس���توردة"،
الفتًا إلى أن الحصار أثر سلبًا على كمية انتاج
االنان���اس وحجم الثمرة نظرًا لعدم الس���ماح
بإدخال بعض أنواع األسمدة والمبيدات لالزمة.
وأشار إلى أن سعره في السوق المحلي يحدد
وفق عملية " الع���رض والطلب"  ،في حين تم
تس���ويق  420ثمرة للباعة بسعر التكلفة ألن
اله���دف منها حاليًا تطوير نم���ط الزراعة في
المواد الغذائية.
وفي نهاية حديثة توقع الجدبة ،أن تنتش���ر
زراع���ة األنان���اس في قط���اع غ���زة والوصول
لالكتف���اء الذاتي بعد خمس س���نوات ،إذا ما
استمر دعم ممولي المشاريع الزراعية.

جنح للمرة الأوىل
في حين ،ل���م يتوقع الم���زارع خالد قديح من

«إسرائيل» تلزم السلطة
وأسرى بدفع تعويضات
مالية لعائالت قتلى
القدس المحتلة /االستقالل
حكما
أصدرت
المحتلة
بالقدس
إسرائيلية
محكمة
إن
قالت مصادر عبرية األحد
ً
بإلزام السلطة الفلسطينية ومواطنين بدفع  62مليون شيكل لعائلة ثالثة قتلى
من المستوطنين قضوا في عملية لكتائب األقصى قبل ستة أعوام.
وأوضح���ت القناة "الس���ابعة" العبرية أن محكمة منطق���ة القدس قضت بإلزام
األس���ير مروان البرغوثي والسلطة الفلس���طينية وأربعة مواطنين آخرين بدفع
تعويضات قيمتها  62مليون ش���يكل لعائلة إسرائيلية فقدت  3من أفرادها
في هجوم على طريق  443عام  .2001وأشارت إلى أن السلطة ملزمة بدفع 24.8
مليونا.
مليون شيكل ،فيما سيلزم المواطنون اآلخرون بدفع 37.2
ً

س���كان خانيونس ،نجاح زراعة نبات الشمندر
"البنجر" والبروكلي في أرضه ،كون هذا المنتج
يحت���اج الي تربة وأجواء خاص���ة ال تتوفر في
قطاع غزة ،لكن س���وء األوض���اع االقتصادية
والمعيش���ية للمزارعين ،ش���جعته وغيره من
المزارعي���ن على خ���وض تجرب���ة زراعته في
أراضيهم.
وق���ال قديح " :في البداي���ة كنا متخوفين من
فشل زراعة نبات الش���مندر والبروكلي كونها
التجربة االولى ،لكن نظرًا للظروف المعيشية
الصعب���ة وقل���ة الدخ���ل المالي أث���ر الحصار
والح���روب المتتالية ،قررن���ا المجازفة وخوض
التجربة وكلنا أمل بنجاحها ،وقد نجحت بنسبة
."%90
وأضاف قديح خالل حديثة ل�"االس���تقالل":
بدأنا بزراعة الش���مندر والبروكلي في مطلع
س���بتمبر الماض���ي ،حي���ث قمن���ا بزراعة 5
دونم���ات ش���مندر و 10دونم���ات بروكل���ي
على مس���توى منطقة خزاعة ش���رق مدينة
خانيونس ،ويحتوي الدونم الواحد على 15
ألف شتلة ،بينما تبلغ كمية االنتاج للدونم
الواح���د ما يقارب  4-3أطنان وذلك حس���ب
حجم الثمرة" ،مش���يرًا إلى أن نبات الشمندر
يحتاج إلى شهر ونصف للنضج بينما يحتاج
البروكلي إلى ثالثة شهور لنضجه.
وأوضح قديح ،أن تجربة زراعتهما جاءت ضمن
مش���روع قامت عليه ومولته كلية الزراعة في
جامعة األزهر تحت اش���راف المهندسة نداء

التجرب��ة الناجح��ة و�ض��و ً
ل اإىل زراع��ات اأك��رب
واأو�ض��ع تعطي عوائ��د اقت�ضادية جي��دة ،ل�ضيما
النانا�س والذي يعترب واحد ًا من ال�ضجار التي ل
حتتاج اإىل كميات مي��اه كثرة ،مما يجعل زراعته
ممكنة م�ضتقب ً
ال يف ظل �ضح املياه يف القطاع.

صالح ،ويه���دف إلى تطوير النم���ط الزراعي
في القط���اع ،كذلك تعريف الن���اس بأهمية
تلك النباتات التي يعتبرونها من الكماليات،
لتوفير سوق جيد لها ،مما قد يدفع المزارعين
لزراعته���ا في أراضيهم وتحس���ين ظروفهم
االقتصادية.
وبين قديح أن هذه النباتات قادرة على تحمل
البرودة العالية وتحتاج الي كميات قليلة من
المي���اه ،ولن تكلف المزارع جل���ب مياه محالة
كما تحتاج بع���ض المحاصيل األخرى ،وأيضًا
سيخفف الش���مندر ملوحة التربة المتصاصه
األمالح منها.
نوه إلى أن مواصفات ثمار الشمندر والبروكلي
المنتجة محليًا تضاهي المس���تورد من حيث
ُ
الشكل والجودة والطعم واللون والرائحة ،الفتًا
إلى أن اس���عارها أقل من المس���توردة اذ يبلغ
س���عر الكيلو الواحد  7ش���واكل في األسواق
المحلية.
ويأمل قدي���ح ،أن يكون اقبال المواطنين على
تلك النبات���ات كبيرًا في االي���ام القادمة وأن
تحقق مبيعات عالية ،وأن يتم انتشار زراعتها
في القطاع وتصديرها إلى االسواق الخارجية
المنتجة محليًا.
كباقي الثمار ُ

جتاري الواقع

ومنذ عدة س���نوات تعم���ل وزارة الزراعة
عل���ى تجربة زراع���ة محاصي���ل جديدة
ألول مرة في قط���اع غزة ،ولم تنجح هذه

التجارب بش���كل كامل إال في هذا العام
في محطة التجارب في مدينة خانيونس
جنوب القطاع.
وقالت ال���وزارة" :إن أخ���ر المحاصيل التي تم
زراعتها في القطاع بعد اجراء تجارب عدة في
مختبرات وزارة الزراعة ،كانت فاكهة االناناس
اذ نجح اتحاد لجان العمل الزراعي بزراعته بعد
تجارب الوزارة لمدة  3س���نوات ،وأيضًا نجحت
زراعة ثمرة الفييجوا األرجنتينية بعد تجارب
دامت 10سنوات".
وأوضحت ال���وزارة ،أنها تس���عى دائمًا إلى
إيج���اد محاصيل تج���اري الواق���ع وتتحمل
درجات الحرارة وملوحة الترب���ة وقلة المياه،
من أجل إنجاح زراعتها والتسابق مع اآلخرين
لنكون أصحاب بصمة خاصة باإلنتاج الزراعي
ونسوق للخارج مما يعود باقتصاد وفير على
القطاع.
وأكدت أن هذه المرحلة تس���مى رحلة البحث
عن الج���دوى االقتصادية والتميز الزراعي من
خ���الل البحث عن محاصيل يمك���ن تحويلها
من زراعة ترفيهية الي زراعة إنتاجية ،منوهة
إلى أن ه���ذه المرحلة تعتمد على المزارع فاذا
قب���ل زراعتها وربح كان���ت الزراعة اقتصادية،
واذا أقبل الناس على شرائها حتي وان كانت
غير مهمة تصبح اقتصادية مثل ثمرة الكاكا،
وهذه المس���ألة تحتاج إلى فترة بس���يطة من
الزم���ن يتم تجاوزه���ا عندما تس���وق الثمرة
ويعرفها الناس.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /منى صالح محمد المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )413316910فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /أيمن رزق مصطفى روك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )413052572فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /حسام حسن محمد أبو مصطفى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )400738712فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /معزوزة خليل محمد سرحان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )904482981فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /لينا سليمان عليان أبو يوسف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )410219802فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /ليلى نظمي عطية غصين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )920617396فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االثنين  1ربيع األول  1439هـ  2 0نوفمبر  2 017م

لم تفلت منه

«فدوى» ..السرطان يقتلها مرتين!
غزة /اإينا�س الزرد:

مل ت�ستطع ال�سابة فدوي العثامنة ( 24عاما)
من مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ مواجهة مر�س
�سرطان املبي�س الذي امل بها ب�سورة مفاجئة
وافرت�س ج�سدها منذ ( 7اأعوام) اإال مبزيد من
ال�سمت؛ ب�سبب نوبات االأمل ووخزاته ال�سديدة،
التي حاولت الق�ساء على ب�سمتها وروحها اجلميلة،
وجعلتها اأ�سرية الأوجاعها ومعاناتها التي تكابدها
منذ فرتة طويلة .
بدأت نوبات األلم تزداد شيئًا فشيئًا ،عندما تم اكتشاف
اصابته���ا بالمرض  ،وقرر األطباء حينه���ا بغزة ،تحويلها
للعالج بالخارج في جمهورية مصر ،ومن خالل الفحوصات
والتحديد الدقي���ق للورم ،وبعد جرع���ات الكيماوي التي
أنهكت جس���دها ،أمر األطباء بضرورة استئصال المبيض
األيس���ر لخطورة أمرها ،ما أصابها بصدمة؛ ألن ذلك يعني
بالنس���بة لها الموت وانقطاع الحي���اة ،فمهمة المبيض
لدى النساء هي إنتاج البويضات من أجل اإلنجاب ،وبعد
عملية االستئصال من الممكن أن تحرم من هذا الحق.
حاولت فدوى وعائلتها بعد عملية االس���تئصال السريع
التأقلم مع ه���ذا األمر ،وتقبلت األمر فيما بعد بكل عزيمة
وإصرار ،حتى تج���ددت نفس المعاناة ،حيث اكتش���ف
األطباء قبل أشهر قليلة بمستشفى الرنتيسي بقطاع غزة
عن طريق الفحوصات الروتينية والضرورية لفدوى ،وجود
ورم جديد على المبيض األيمن.
وقع خبر إصابة فدوى بالمرض ذاته من جديد كالصاعقة
عليها ،حت���ى أصيبت بانهيار عصبي ،ولم تجد وس���يلة
للتعبير عن معاناتها إال باالستعانة بالله سبحانه تعالى
ورجائه بأن يمن عليها بالخالص من هذا المرض اللعين،
الذي نهش شبابها وسرق حياتها ،وقد يحول دون قدرتها
على إنجاب األطفال في المستقبل كباقي النساء.
ثقل هموم فدوى وعائلته���ا لم ينته عند حدود المرض،

فوضعهم المادي ال يسمح لهم بإجراء الفحوصات الطبية
الضرورية وشراء ما يلزم من أدوية ،حيث تحتاج المريضة
لما يقارب 700شيكل ش���هريا لذلك ،و 300أخرى لشراء
ع���الج لعينيها ،حي���ث تعاني من وجود مي���اه زرقاء منذ
والدتها على العينين ما يعني أن العصب مدمر ،وفي حال
انقطع عنها العالج من الممكن أن تخسر خاليا عينها.
ما يزيد من معاناة هذه العائلة ،أنهم يضطرون في أغلب
األوقات لالس���تدانة من بعض األقارب والجيران ،لتوفير
كل ما يلزم من عالج لفدوى ،ويسددون فيما بعد من شك
الش���ؤون االجتماعية كل ثالثة أشهر ،والذي ال يسد كافة
احتياجاتهم ،وال يقدرون على استغالل لو جزء بسيط منه
لترميم سقف منزلهم قبل فصل الشتاء ،خوفا من الغرق
بمياهه ككل موسم .
فصول معان���اة عائلة العثامنة لم تنت���ه عند هذا القدر
فحسب ،فقبل خمسة أشهر تقريبا ودعت العائلة ابنهم
محمد (17عاما) بعد صراع ش���ديد مع مرض سرطان الدم،
حي���ث ذاقت عائلته الويالت طيلة فترة مرضه ،حزنا عليه
وعلى وضعه ،وكذلك بس���بب منعه المتكرر من الس���فر
لتلقي العالج ،حيث باتت تخاف الفقد خاصة على فدوى.

معاناة م�ستمرة
وتقول والدة فدوى العثامنة وقلبها ينفطر من األلم على

الرابطة اإلسالمية برفح تختتم
بطولة «شهداء نفق الحرية» الكروية
غزة /االستقالل
اختتمت الرابطة اإلس���المية ،
ملف األنش���طة ،بطولة كروية
بعنوان " شهداء نفق الحرية"
على ملعب الزعيم في منطقة
البرازيل ف���ي رفح جنوب قطاع
غزة.
وش���ارك في البطول���ة 8 ،فرق
ممثلة ع���ن مختل���ف مناطق
محافظ���ة رفح ،صعد من بينها
فريق منطقة الحي السعودي
و المواصي وفريق منطقة حي
الجنينة للمباراة النهائية.
وكرم���ت الرابط���ة ف���ي ختام
البطول���ة الفري���ق األول
والوصي���ف ،بحضور مس���ئول
الرابط���ة برف���ح خال���د معم���ر
ومسئول الفعاليات سليمان أبو
لولي و عدد من الهيئة اإلدارية
للرابطة.
وأك���د خالد معم���ر ،أن تنظيم

البطولة ج���اء من ب���اب الوفاء
لش���هداء نفق الحري���ة الذين
قدم���وا ارواحهم م���ن أجل أن
نعيش بكرامة ومن أجل إطالق
س���راح االف األس���رى وذل���ك

من خ���الل ربط كل األنش���طة
الفلس���طينية
بالقضي���ة
ومستجداتها.
وأوضح معمر ،أن الرابطة ستقوم
بعمل عدة انش����طة وفعاليات

م����ن أج����ل التواصل م����ع كافة
الطلبة بالم����دارس والجامعات
بالمحافظة ،داعيا كافة الطلبة
إلى التواصل م����ع أمراء الرابطة
في المدارس والجامعات.

مصاب أبنائها " :عانيت طيلة الس���نوات الماضية وحتى
اللحظات الخوف من فقد أبنائي؛ بسبب إصابتهم بمرض
السرطان ،وقضيت حياتي ،بين زوايا وأركان مستشفيات
قطاع غزة ،إلجراء التحلي���الت الطبية ،والوقوف بجانبهم
عند أخذهم لجرعات العالج الكيماوية ".
وتضي���ف العثامنة ل�"االس���تقالل" بكل حزن وأس���ى" :
بعد إصابة فدوي بمرض الس���رطان وعملية االس���تئصال
للمبيض األيسر ،عشنا فترة صعبة للغاية ،لكن تحملنا من
أجلها فبقاؤها بجانبنا خاصة بعد وفاه ش���قيقها ،أهم ما
نفكر به وال نريد خسارتها؛ الن الفقد شيء موجع جدا ،وال
نريد أن نعيشه من جديد ".
وأوضح���ت أن ما يزي���د من معاناته���م وضعهم المادي
الصعب لعدم وجود معيل لهم ،فهم يعيشون على شك
الشئون االجتماعية ،الذي ال يكفي لسد كل احتياجاتهم
ومصروف���ات العالج الالزم���ة لفدوى ،ع���دا منزلهم الذي
يقطنون به ويحتاج لترميم وسقف قبل فصل الشتاء.
وكش���فت إحصائيات رسمية لوزارة الصحة الفلسطينية
أن معدل اإلصابة بالسرطان في فلسطين بلغ  83.8حالة
جديدة لكل مائة ألف نسمة من السكان ،بواقع  83.9حالة
جديدة لكل مائة ألف نس���مة من السكان في قطاع غزة،
و 83.8حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة من السكان في
الضفة الغربية.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /كمال فؤاد حمدان أبو عليان
عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )400519054فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /سعاد عبد الرحمن محمد الحلو
عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )933856031فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /حسام نسيم عبد القادر علي
عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )803168582فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /آمال عادل صالح ش���بير عن فقد بطاقة هويتي
الش���خصية التي تحمل رقم (804007763إضافة لفقد بطاقة ابني
إسالم عبد الحميد أحمد شبير التي تحمل رقم  973856735فعلى
من يجدهما رجاء أن يسلمهما مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /سعيد يوسف شعبان شبير
عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )943765784فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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على من تقع المسؤولية؟

العنف في المدارس ..يزرع الخوف في صفوف أولياء األمور
غزة� /سماح املبح�ح:
اأث��ار تزاي��د العنف بني طلب��ة املدار�س خا�سة
الثان�ية يف قط��اع غزة خالل الفرتة الأخرية،
حال��ة م��ن اخل���ف والقل��ق ل��دى ذوي الطلبة
على م�سري اأبنائهم ،يف ظل ات�ساع هذا ال�سل�ك،
وأب���دت المواطنة نعيمة الح���اج خوفها
وقلقه���ا على ابنها ال���ذي يدرس بإحدى
المدارس الثانوية ،بعد سماعها عن تكرار
حاالت العنف بين الطلبة ،وكذلك االعتداء
على عدد من المدرس���ين من قبل بعض
الطلبة دون السيطرة عليهم.
وأش���ارت الح���اج ل�"االس���تقالل الى أن
ش���خصية ابنها أضعف م���ن الدفاع عن
نفس���ه في حال مورس عليه عنف بآالت
ح���ادة أو حتى عنف لفظي من قبل بعض
زمالئه ،مما يس���تدعي زيادة خوفها في
حال تع���رض لذلك ،في ظ���ل عدم اتخاد
وزارة التربي���ة والتعلي���م تدابير للحد من
العنف بين الطلبة في المدارس.
وأوضحت المواطنة الح���اج أنه بعد تكرار
العنف بين الطلبة في عدد من المدارس،
حاول���ت تعزيز الثقة وتقوية ش���خصية
ابنه���ا بالحديث معه ،وكذلك تس���جيله
بإح���دى األندية الت���ي تعن���ى برياضة
"الكونف���و"؛ للدفاع عنه نفس���ه في حال
تعرض للعن���ف ،الفتة إلى أنها تتواصل
بشكل ش���بة مس���تمر مع إدارة المدرسة
لمتابعة ابنها.

جتاوزات فردية
الناطق باس���م الش���رطة أيمن البطنيجي
اعتبر أن ما حدث من خالفات بين عدد من
الطلب���ة ،أدت إلى حالة وف���اة وإصابة عدد
آخر ،مجرد تجاوزات فردية تحدث بين فئة
عمرية ،تكثر فيما بينها الخالفات.

دون احل��د منه و �سيطرة اإدارة املدر�سة و وزارة
الرتبية والتعليم على مرتكبيه وعقابهم ب�سكل
قان���ين .ح��الت العن��ف بني �سف���ف الطلبة
مبختل��ف املدار�س بقط��اع غ��زة ،اأدت اإىل وفاة
واإ�ساب��ة عدد م��ن الطلبة اإث��ر خالفات ن�سبت

وأوض���ح البطنيج���ي ل�"االس���تقالل" أن
الش���رطة حريصة ج���دا على اس���تقرار
المنظومة األمنية في قطاع غزة ،وحريصة
كذلك على خلق مجتم���ع يتمتع باألمن
واألم���ان ،ال الخوف والقل���ق على مصير
أبنائه .
وش���دد البطنيجي على أن الشرطة يكمن

دورها بالتحرك لمتابعة أي خالف يحدث
بين الطلبة في حال تقدمت وزارة التربية
والتعليم بش���كوى عن الحادثة ،الفتا الى
أن التعام���ل معها يت���م بموجب القانون
لحلها ومعاقبة المعتدين ،وفي حال وصل
األمر الى وفاة طالب من زميله ،يتم تحويل
المعتدي إلى اإلصالحية لتقويم سلوكه.

فيم��ا بينه��م ،اإذ اأدى �سج��ار ب��ني الطلب��ة قبل
اأي��ام اإىل وف��اة طالب ،واإ�ساب��ة �سقيقه بجراح
مت��سط��ة بع��د العت��داء عليهما باآل��ة حادة،
فيم��ا اأ�سي��ب ع��دد م��ن الطلب��ة ج��راء عن��ف
متبادل بينهم خالل الفرتة املا�سية.

م�س�ؤولية جمتمعية
ب���دوره ،خال���د أبو فضة نائ���ب مدير
عام االرش���اد و التربية الخاصة بوزارة
التربي���ة والتعليم ،أك���د أن ما حدث
من عنف وخالفات بين عدد من طلبة
الم���دارس بقطاع غ���زة ،أدى إلى وفاة
وإصاب���ة بعضهم ،هي س���لوكيات

إعالم حكم غيابي

تحت رعاية «جوال»

اإلسالمية تعقد يومًا دراسيًا
حول التدريب الميداني التربوي
غزة  /االستقالل
أجمع مختصون وتربوي���ون على أهمية توظيف
أساليب التعلم النشط أثناء التدريس لطلبة كلية
التربية ،مش���ددين على ضرورة اهتمام المشرف
التربوي باستخدام استراتيجيات التعلم النشط
من قبل الطلبة المتدربي���ن ،وزيادة مدة التدريب
الميداني ،وضرورة اختيار المشرفين في التدريب
الميداني في ضوء أسس ومعايير محددة.
وأوص���ى المجتمعون ،بأخذ أس���اليب اإلش���راف
الجماعي���ة وعدم االقتصار عل���ى الزيارة الصفية،
وض���رورة إش���عار المش���رفين بخط���ورة دورهم
ومس���ؤولياتهم وتعريفهم بالمهم���ات واألدوار
المنوطة بعملهم.
جاء ذلك خالل اليوم الدراس���ي الذي أقامه قسم
التدري���ب الميداني بكلية التربي���ة في الجامعة
اإلسالميةتحت رعاية شركة االتصاالت الخليوية
الفلس���طينية "ج���وال" ،والذي يحم���ل عنوان":
التدريب الميداني التربوي نحو التميز".
وحثوا على عقد ندوات مش����تركة بين األطراف
المتعاون����ة مع البرنامج؛ لتب����ادل اآلراء ووجهات
النظر ح����ول وس����ائل وطرق تحقي����ق التعاون،
والتطوير والتحديث المس����تمرين الس����تمارات

تقيي����م األداء ومراع����اة الدق����ة والموضوعي����ة،
باإلضاف����ة إلى مراعاة كافة المج����االت والجوانب
المرتبطة باألداء التدريس����ي عن����د تقويم أداء
الطالب المعلم.
وشددوا على ضرورة إطالع الطلبة المعلمين على
بطاقة التقويم مسبقًا ،ومناقشتهم فيهاوتفسير
بنودها ،منوهين إلى العمل على زيادة التنسيق
بين وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية
وبرامج إعداد المعلم؛لتطوير أداء الطلبة المعلمين
والمش���رفين في ضوء متطلب���ات العمل التربوي
والمعايير المهنية للمعلم الجديد.
وأوضح األس���تاذ الدكتور محمد أبو شقير ،عميد
كلية التربية ،أن اليوم الدراسي جاء لتقديم الرؤى
واألفكار في موضوع التدريب الميداني ،مش���يرًا
إلى أن التدري���ب الميداني يعد مختب���رًا تربويًا
حقيقيًا للطلبة من خالل تطبيق المبادئ وأساليب
التدريس التي قاموا بتعلمها.
وبين أب���و ش���قير أن الطلبة في فت���رة التدريب
يكتسبون انطباعًا للمهنة التي أعدوا لها ،مؤكدًا
أن كلي���ة التربي���ة تول���ي اهتمامًا كبيرًا لقس���م
التدري���ب للوصول إل���ى تدري���ب ميداني فعال
ومتميز لخدمة الطلبة.

فردية لبعض الطلب���ة ،معترضا على
تس���مية ما حدث م���ن تزايد للعنف
بين الطلب���ة بالفترة األخيرة بالظاهرة
المجتمعية.
وش���دد أبو فضة ل�"االس���تقالل" أن وزارة
التربي���ة والتعليم تتعام���ل بكل جدية
واهتمام مع موض���وع العنف بين الطلبة
بالمدارس خاص���ة الثانوية ،إذ تخصص
ال���وزارة العديد من أنش���طتها وبرامجها
للحد من العنف بين الطلبة.
وبي���ن أن ال���وزارة وبالتع���اون مع منظمة
اليونيس���ف ومؤسس���ات دولي���ة أخرى
ومحلية تنتهج منذ عدة س���نوات أنشطة
تعزز أسلوب التعامل مع الطلبة بمنهجية
التأديب العقابي ال الجس���دي ،كي ال يزرع
مفهوم العنف بين الطلبة ،وبالتالي يتم
ممارس���ة االعتداء على بعضهم البعض
وعلى مدرسيهم.
وقال " :إن الوازرة تعمم بش���كل س���نوي
على كافة المدرس���ين بعدم اس���تخدام
العنف لحل مشاكل الطلبة ،إنما تأديبهم
بنظري���ات التأدي���ب اإليجابي ووس���ائل
التربية التأديبي���ة واالبتعاد عن العقاب
الجسدي.
وأض���اف " :يد واحدة ال تصفق ،فالحد من
العنف بين الط���الب ،يحتاج إلى تكاتف
جميع الجه���ود ،عل���ى صعي���د العائلة
ومؤسسات المجتمع ككل ،فالوزارة وحدها
ال تستطيع أن تعمل على الحد من العنف
لوحدها".

ومن ناحيته ،أفاد األس���تاذ ف���ؤاد العاجز ،نائب
عمي���د كلي���ة التربية ،رئي���س اللجن���ة العلمية
لليوم الدراسي،أن التدريب الميداني يعد الركن
األس���اس للطلبة في خوض غم���ار التدريس في
تطبيق المناهج التدريسية النظرية ،منوهًا إلى أن
اإلشراف التربوي يهدف إلى رفع مستوى الطلبة
في جميع جوانب الشخصية وجميع الصفات من
حسن اإلعداد والتقويم.
ب���دوره ،أش���ار الدكتور محمد الحنج���وري ،عميد
الج���ودة والتطويرإلى أن التدريب الميداني مهم
ف���ي صقل المهارات واكتس���اب الخبرات للطلبة
ويمت���از عن المناهج النظرية من حيث مالمس���ة
الواقع والتفاعل مع كل الشخصيات لبناء األجيال
القادمة.
ولفت الدكتور الحنجوري إلى أن اليوم الدراس���ي
يس���لط الضوء على أهمية إعداد المدرب الناجح،
وكيفية تزوي���ده بالمهارات للتع���اون مع جميع
أركان المؤسس���ات التعليمي���ة ،متمنيًا أن يتم
تطبي���ق أف���كار جذاب���ة واس���تراتيجيات فعالة
وجدي���دة والعمل على إع���ادة تأهيل المعلمين
والطلب���ة الخريجين ف���ي ظل التط���ور الحاصل
للتعليم.

القاضي  :محمود خليل الحليمي
المدعي  :طه حس���ين حس���ين بريص من حمامة وسكان خان يونس
وكيلة المحامي  /بكر التتري
المدعي عليه  :مادلين ونيرمين ونسرين وعدنان اوالد عدنان حسين
بريص من حمامة وسكان خانيونس
الموضوع  :ضم وحضانة اوالد بالغين
االسباب الثبوتية  :البينه الرسمية والشخصية
في الدعوى المكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار االتي
بناء على الدعوى والطلب والبينه الرس���مية والشخصية وعمال بالمواد
 48و  81و  83و  159م���ن قانون اصول المحاكمات الش���رعية و 391
من قانون االحوال الش���خصية و  118من قانون حقوق العائلة وحيث
أن المدعي عليهم مادلين ونيرمين ونس���رين وعدنان اوالد عدنان
حس���ين بريص ق���د تجاوزا من حضانة النس���اء ال���ى حضانة الرجال
واستغنوا عن حضانة النساء فقد حكمت بضم المدعي عليهم مادلين
ونيرمين ونسرين وعدنان لعمهم الشقيق المدعي ه المذكور ليقوم
يتربيتهم ورعايتهم وحضانتهم حسب الوجه الشرعي حكما وجاهيا
بحق الدع���ي قابال لالس���تئنااف غيابيا بحق المدع���ي عليهم قابال
لالس���تئنافوتالعتراض فهمته لوكيل المدعي في المجلس ( ويجب
على الجهة التي ينا بها التنفيذ أن تبادر اليه متى لب منها وعلى كل
س���لطه وكل قوة ان تعين على اجرائه ولو باس���تعمال القوة الجبرية
مت���ى لب منها ذلك طبقا لنص���وص القانون وحرر ف���ي 1439/1/28
هجرية وفق 2017/10/18م

قا�سي خاني�ن�س ال�سرعي
حمم�د خليل احلليمي

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /جميلة طالل نصر عياد
عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )903690303فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االثنين  1ربيع األول  1439هـ  2 0نوفمبر  2 017م

يناقش هوية األجهزة األمنية وعقيدتها

«ملف األمن» ..المعضلة الكبرى في طريق القاهرة
غزة  /حممود عمر:

يعد «ملف الأمن» الأكرث �شعوبة اأمام الف�شائل املقرر
اجتماعها يف القاهرة يف  21ال�شهر اجلاري ،والأكرث
اإحلاح ًا للحل بالن�شبة اإىل الأطراف اخلارجية ال�شاغطة
واأبرزها اأمريكا و»اإ�شرائيل» اللتان ت�شعيان لتمكني ال�شلطة
الفل�شطينية من فر�ض �شيطرتها الأمنية يف قطاع غزة.
ويبحث «ملف الأمن» هوية وعقيدة الأجهزة الأمنية
التي �شت�شرف على اأمن قطاع غزة ،على مبداأ (�شيادة
واحدة قانون واحد �شالح واحد) الذي اأطلقه رئي�ض
ال�شلطة الفل�شطينية حممود عبا�ض عقب التوقيع على
اتفاق امل�شاحلة يف القاهرة يف  12اأكتوبر املا�شي ،وهو ما
�شياأخذ املجتمعني يف القاهرة للحديث عن �شالح املقاومة،
واملتطلبات الأمنية الإ�شرائيلية ،واتفاقية التن�شيق
الأمني ال�شتخباراتية بني ال�شلطة والحتالل.

فتح :الملف يحتاج لوقت طويل ومصر ستؤدي دوراً كبيراً في حسمه
ويس���ود انفصال كبير ف���ي المفاهيم
األمني���ة بين حركت���ي فت���ح وحماس،
فف���ي الوقت الذي أعادت فيه الس���لطة
الفلس���طينية التنس���يق األمن���ي م���ع
"إسرائيل" ،ترفض حماس هذا التنسيق
بإصرار ،وتعتبره "خيانة وطنية".
ومل���ف األم���ن ه���و واحد من خمس���ة
ملفات من المق���رر بحثها بين الفصائل
الفلس���طينية قريبًا ف���ي القاهرة ،وهي
(األم���ن والمعابر والموظف���ون ومنظمة
التحرير الفلسطينية والحكومة).
وتطال���ب حرك���ة فت���ح بتس���ليم كافة
الوزارات بما فيها وزارة الداخلية والمعابر
إلى حكوم���ة التوافق ،فيما تطالب حركة
حماس بالش���راكة األمنية وخاصة فيما
يتعلق باألجهزة األمنية.
اللواء ماجد فرج رئي���س جهاز مخابرات
السلطة ،زار الجمعة الماضية ،قطاع غزة
قادمًا من رام الل���ه عبر معبر بيت حانون
"إيرز" ش���مال القطاع ،وعقد اجتماعًا مع
قي���ادة األمن ف���ي قطاع غ���زة من حركة
حم���اس ،لبح���ث المل���ف األمن���ي وفق
تفاهمات القاهرة ،وقبيل لقاء الفصائل
في القاهرة في  21نوفمبر الحالي.

وكان رئي���س الوزراء رامي الحمد الله قال
في تصريحات س���ابقة إنه من دون حل
الملف األمني للحكومة" ،ستبقى مهامنا
الحكومية منقوصة في القطاع".

ملف �شائك
وكان���ت اللجن���ة المركزي���ة لحرك���ة
"فت���ح" ،قررت ف���ي  15الش���هر الجاري،
قص���ر التصريح���ات ح���ول المصالحة
الفلسطينية ،على أعضاء اللجنة المكلفة
بالح���وار م���ن قب���ل اللجن���ة المركزية،
بتوجيهات من رئيس الس���لطة محمود
عباس.
ولكن أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة
فتح وافق على الحديث مع "االس���تقالل"
حول ملف األمن شريطة عدم ذكر اسمه،
إذ رأى أن ه���ذا الملف هو ملف ش���ائك
وصعب أمام المصالحة.
وأضاف القيادي الفتحاوي" :سيتناقش
وفدا فت���ح وحماس ف���ي القاهرة خالل
اللقاء المقرر عقده في  21الشهر الجاري،
ح���ول هذا المل���ف وغيره م���ن الملفات،
وسيتم الخوض في كل تفاصيله ،ولكن
ما يهمنا في حركة فتح هو الوصول إلى

تطبيق مبدأ (قانون واحد س���لطة واحدة
سالح واحد)".
ّ
وبي���ن أن حل هذا المل���ف قد يأخذ وقتًا
أط���ول من المدة الزمني���ة المحددة وفق
اتفاق المصالحة ،وأكمل" :قد يتطلب حله
عدة مراحل ،ولكن المهم هو االتفاق على
آلية الحل".
ولفت القيادي الفتح���اوي النظر إلى أن
مصر س���تلعب دورًا كبيرًا في حسم هذا
الملف من خ���الل تقديم اقتراحاتها من
أجل جس���ر الهوة بين وفدي الحركتين،
مش���يرًا إل���ى أن مص���ر عرضت س���ابقًا
اإلش���راف عل���ى إعادة هيكل���ة األجهزة
األمنية بغزة ،وتدريب العناصر األمنية".
وبرر تعليق الس���لطة حل كاف���ة أزمات
غزة بحل الملف األمني بالقول" :السلطة
الفلسطينية تتعرض لضغوط خارجية
كبي���رة تقوده���ا الوالي���ات المتح���دة
األمريكية وإس���رائيل لفرض سيطرتها
األمني���ة عل���ى قطاع غ���زة ،لذل���ك هذه
المسألة مهمة ويجب عدم تأخيرها".
وأوض���ح القي���ادي الفتح���اوي أن فرض
الس���يادة األمني���ة يعني ضبط س���الح
المقاومة وتحييده ،وبسط سيادة السالح

الواحد والسلطة الواحدة والقانون الواحد
على قطاع غزة.
وفي حال حاولت السلطة تطبيق ذلك من
خالل سحب س���الح المقاومة وتحييده،
فإن ذلك قد ي���ؤدي إلى تفجير األوضاع
بي���ن الحركتين ،ولكن القي���ادي يقول:
"يمكننا حل الملف بس���هولة إذا ما قررنا
تغليب المصلحة الوطنية على المصالح
الحزبية".
وخ���الل  11عامًا حكم���ت خاللها حماس
غ���زة ،راكمت فصائ���ل المقاومة
قط���اع ّ
الفلسطينية قوتها العسكرية بمختلف
أشكالها.

�شيغة توافقية
من جهته ،يرى المحلل السياسي طالل
عوكل ،أن مسألة األمن تعد من الملفات
المهمة الت���ي تلعب دورًا رئيس���يًا في
نجاح أو فشل المصالحة الفلسطينية.
وق���ال ع���وكل ل�"االس���تقالل"" :حل هذا
المل���ف في حال تم التواف���ق على حله،
سيتطلب عامًا أو عامين ،وبالتالي ال يمكن
رهن إتمام المصالحة ورفع العقوبات عن
غزة بهذا الملف ألنه بعيد األمد".

ّ
وبين أن ملف األم���ن ال يعني فقط دمج
عناص���ر األجه���زة األمنية فحس���ب ،بل
هن���اك العديد من القضاي���ا التي يجب
أن يتم حله���ا في ه���ذه القضية ،مثل
مرجعية هذه األجهزة وطبيعة عقيدتها
األمني���ة ،وعالقتها مع (إس���رائيل) وفقًا
التفاقية التنسيق األمني.
ولفت عوكل النظر إلى أن مسعى تحييد
جزء من مس���ألة فرض
س���الح المقاومة ً
األمن في غزة ،مبينًا أن أهمية ملف األمن،
تنبع من أن قبول "إس���رائيل" للمصالحة
قائم على تمكين الس���لطة على بس���ط
سيطرتها في غزة وتحجيم المقاومة بل
ومالحقتها أيضًا إن لزم األمر" ،ولو شعرت
"إس���رائيل" أن الس���لطة لم تلتزم بذلك
ستقلب الطاولة على الجميع".
وأضاف" :عباس س���يحاول تطبيق مبدأ
الس���يادة الواحدة والس���الح الواحد في
غ���زة ،وفي نفس الوقت المقاومة ترفض
المساس بس���الحها ،لذا اعتقد أن الحل
األمثل هو صيغة توافقية تحت إشراف
مصري تعالج ضبط سالح المقاومة وعدم
مصادرته أو سحبه ،وهذا سيضمن سير
اتفاق المصالحة دون عراقيل".

أسرى سجن مجدو
يشتكون من االكتظاظ

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /فتحية جمعة سليم ابو هربيد
عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )931676746فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /فاطمه عوض عودة المصدر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )400931424فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله /االستقالل
رصد تقرير صادر عن هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين األحد،
شكاوى أسرى سجن "مجدو" اإلسرائيلي حول مشكلة االزدحام
واالكتظاظ المتزايد في غرف وأقسام السجن.
وأفاد األس���ير ع���ز الدين محمد عط���ار (34عامًا) م���ن محافظة
طولكرم ،أنه في الوقت الحالي لم تعد أقسام السجن قادرة على
اس���تيعاب األعداد المتزايدة من األسرى والمعتقلين ،نتيجة
لعمليات االعتقال المس���تمرة والمتصاع���دة التي تنتهجها
سلطات االحتالل بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح األسير عطار بأن عددهم الحالي داخل قسم  6هو 136
أسيرًا  ،حيث هناك  16أسيرًا ينامون على األرض بدون أسرة.
وأضاف بأنه في الفترة األخيرة هناك حملة تفتيش���ات ش���به
يومية استفزازية في جميع أقسام السجن ،والتي يتخللها في
الكثير من األحيان اعتداءات على األسرى ،واقتحامات لغرفهم
وهم نيام والعبث بممتلكاتهم وأغراضهم وقلبها رأس���ًا على
عقب.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /حمزه خالد جمعه البسيوني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )804542892فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /امل عبد الفتاح محمد نصار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )404636417فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /حسين عمر شكري ابو لبدة .
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( ) 803598044فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /عالء سعد حافظ زعرب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )802860783فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /اسراء يوسف علي العيسوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( ) 400267266فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /سامية عبد الحميد حمدان الشاعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )905309829فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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من أهم الملفات

«إصالح منظمة التحرير» ..هل ينطلق من القاهرة؟!
القاهرة – غزة /قا�شم الأغا:
تلتئ��م الف�شائل والقوى الفل�شطيني��ة كافّة ،يوم غدٍ
الثالث��اء ،يف القاهرة بدعوة م�شرية؛ لبحث امللفات
املختلف��ة ،التي جاءت يف اتفاقية الوفاق الوطني يف
 4ماي��و /اأ ّيار ( 2011اتفاق القاهرة للم�شاحلة)،

وكيفي��ة اإيجاد برنامج عم��ل لتطبيق بنود التفاق.
وتاأت��ي دع��وة القاه��رة الف�شائ��ل الفل�شطيني��ة
الوطني الذي مل ُيك�شف عن جدول اأعماله
لالجتماع
ّ
عق��ب التف��اق الذي وقع��ت عليه حركت��ا «حما�س»
و»فتح» يف العا�شمة امل�شرية يف  12اأكتوبر /ت�شرين

اأول املا�ش��ي ،بح�ش��ور رئي�س جه��از املخابرات العامة
خالد فوزي؛ اإذ من املتوقع اأن تناق�س الف�شائل ملفات
أهمه��ا النتخاب��ات ،واحلكوم��ة ،والأم��ن،
رئي�شي��ة ا ّ
واحلري��ات العامة ،وامل�شاحل��ة املجتمعية ،ومنظمة
التحريرالفل�شطينية.

ولع���ل من أبرز الملف���ات وأعقدها كيفية إص���اح وإعادة تفعيل
ّ
تأسس���ت عام  ،1964عل���ى الرغم من كل
منظم���ة التحرير التي ّ
نصت على ضرورة ذلك ،بما
تفاهمات واتفاق���ات المصالحة التي ّ
يضمن انضمام حركتي "حماس" و"الجهاد اإلسامي" اللتين كانتا
ترفضان االنتساب للمنظمة التي اعترفت ب� "إسرائيل" في أيلول/
سبتمبر .1993
واتفق سياسيون ومختصون على أهمية مناقشة ملف المنظمة
ّ
والعمل على إعادة إصاحها بما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني
فيها ،بعدما فقدت الكثير م���ن مكانتها ومهامها بعد اعترافها
باالحتال وتبني نهج المفاوضاتّ ،
معبرين عن رفضهم الستحواذ
شخص أو طرف معين على مؤسسات المنظمة؛ األمر الذي أفقدها
الشرعية الوطنية وتمثيلها للكل الفلسطيني.

كافة ،وفصلها بش���كل كامل
القومي ،وبناء دوائر منظمة التحرير ّ
عن مؤسس���ات السلطة الفلس���طينية؛ بما يعزز وحدانية تمثيل
المنظمة لكل الشعب ،ويعطيها ً
دورا أكثر فعالية لخدمة المشروع
الوطني الفلسطيني.

اأفقدها ال�شرعية

مهم
ملف ّ

داود ش���هاب ،المتحدث باس���م حرك���ة الجهاد اإلس���امي في
فلس���طينّ ،أك���د على أهمي���ة مناقش���ة ملف منظم���ة التحرير
الفلسطينية في اجتماع القاهرة؛ "بهدف إعادة االعتبار للمنظمة
ً
جامعا لل���كل الوطني ،وممثا لحالة الكفاح والنضال
لتصبح إطارا ً
واستعادة الحقوق الفلسطينية" ،مستبعدًا حسم هذا الملف في
هذه الجولة من الحوارات.
وقال شهاب لصحيفة "االستقال"" :إن ملف المنظمة من الملفات
بش���دة لمناقشة هذا
ذات األهمية البالغة ،ولذلك نحن معنيون
ّ
بناء على
الحركة
فيها
ستشارك
الملف في حوارات القاهرة ،التي
ً
الدعوة المصرية".
وأوضح أن ّثمة أسئلة "مشروعة" تتعلق بدور المنظمة ومؤسساتها
وهياكله���ا وبرلمانها (المجلس الوطني) ،وبرنامجها السياس���ي
خصوصا في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من
وميثاقها،
ً
مؤكدا على أن "المنظم���ة ُأفرغت من مضمونها
كبيرة،
تحدي���ات
ً
عندما أعلنت االعتراف ب�"إسرائيل" ،واعتمدت نهج المفاوضات".
وأضاف" :نحن بحاجة لمراجعة حقيقية للمسار السياسي لمنظمة
التحرير على مدار الس���نوات ال�  25األخيرة ،وعاقتها بالس���لطة
هدد بنية المنظمة
التي ّ
تأسست عقب توقيع اتفاق أوسلو ،الذي ّ
وأفقدها الكثير من المكانة والمهام".
وتابع" :وهنا تبرز إش���كالية في عاقة المنظمة بالسلطة ،وعاقة
المجلس التشريعي بالسلطة والمجلس الوطني بالمنظمة ،وهذا
موضوع يجب مناقشته وحسمه عند الحديث في ملفي االنتخابات
والمنظمة ،بحيث يتم الفصل بين انتخابات التشريعي وانتخابات
الوطني باعتبار أن لكل مهام ومرجعية ونظامًا مختلفًا عن اآلخر".
أيضا بالض���رورة يعني الفصل بين مؤسس���ات
وأردف" :وه���ذا ً
المنظمة والس���لطة ،وبالمث���ل عدم الجمع بين رئاس���ة المنظمة

مشددا على أنه "من غير المقبول استفراد فريق
ورئاسة السلطة"،
ً
بالمنظمة ،واالستحواذ على مؤسساتها بطريقة تخلو من األسس
المنظمة في أمور محددة".
والمعايير ،وحصر دور ُ
ّ
توفر ّنية
ونوه المتحدث باس���م حركة الجهاد اإلسامي إلى عدم ّ
وجادة للذهاب نح���و ترتيب ملف منظمة التحرير؛ "ألنه
حقيقية ّ
كان من األحرى أن يجتمع اإلطار القيادي للمنظمة باعتباره الجهة
المخولة ببحث تفعيلها" ،الفتًا إلى أن حركته ست ّ
قيم ما سيجري
ُ
من نقاشات حول هذا الملف وتحدد موقفها من ذلك .
وفي يناير من العام الجاري ،في العاصمة اللبنانية بيروت عقدت،
اللجن���ة التحضيرية للمجلس الوطني الفلس���طيني آخر اجتماع
خاص ببحث إصاح وإعادة تفعيل منظمة التحرير.
وأك���د االجتماع التي ش���اركت في���ه حركتا "حم���اس" و"الجهاد
ّ
اإلسامي" على ضرورة عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية
وفقا إلع���ان القاهرة ،2005 /واتف���اق المصالحة من خال
ّ
كافةً ،
االنتخاب حيث أمكن والتوافق حيث يتعذر إجراء االنتخابات.

نحمل نقاط ًا
أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
نقاطا عدة إلى اجتماعات
طال أبو ظريف���ةّ ،أكد أن جبهته تحمل ً
القاهرة متعلقة بمل���ف منظمة التحرير ،إذ تتمثل النقطة األولى
بدعوة اإلطار القيادي المؤقت للمنظمة الجتماع عاجل ،والبناء على
ما جرى االتفاق عليه في جلس���ات اللجنة التحضيرية في بيروت
بيناير مطلع العام الجاري ،وهو بحث آليات انتخاب مجلس وطني

السلطة تحذر من تبعات
إغالق مكتب منظمة
التحرير بواشنطن
رام الله /االستقال
قالت الرئاس���ة الفلس���طينية ،الس���بت ،إن الجانب الفلس���طيني لم يتلق أي أفكار متعلقة
باس���تئناف "عملية السام" من الجانب األميركي رغم مضي أشهر طويلة على رئاسة دونالد
ترامب واللقاءات المتعددة بين الجانبين .وقال المتحدث باس���م الرئاسة نبيل أبو ردينة في
بيان له إن ذلك ُ"يفقد اإلدارة األميركية أهليتها للقيام بدور الوسيط ،وانسحابها من مهامها
كراعية للعملية السياس���ية ،وذلك من أجل تحقيق السام الذي وعد الرئيس ترامب بالعمل
م���ن أجل الوصول إليه" .جاء ذلك خال تعقيب أبو ردينة على تحذير الواليات المتحدة منظمة
التحرير الفلس���طينية من إغاق مكتب بعثة التمثيل في واشنطن "إذا لم توافق السلطة على
بدء المفاوضات مع إسرائيل"ّ .
وعبر أبو ردينة عن استغراب الرئاسة الشديد من اإلجراء األميركي
خاص���ة وأن لقاءات الرئيس محمود عباس ،مع الرئيس االميركي دونالد ترامب ،تميزت بتفاهم
كامل حول خطوات تمهد لخلق اجواء تسمح باستئناف "عملية السام".
وش���دد على أن هذا االجراء الذي يهدف إلى إغاق مكتب (م.ت.ف) يمثل خطوة غير مسبوقة
في تاريخ العاقات األمريكية-الفلس���طينية" .كانت وكالة "أسوشيتد برس" األميركية قالت
إن الواليات المتحدة حذرت منظمة التحرير من إغاق مكتب بعثة التمثيل الفلس���طيني في
واشنطن "إذا لم توافق السلطة على بدء المفاوضات مع إسرائيل".

جديد ،وإيجاد حلول لقضايا الخاف العالقة.
وأوضح أبو ظريفة لصحيفة "االستقال" أن "من بين القضايا التي
ما زالت عالقة هي صلة المجلس التش���ريعي بالمجلس الوطني،
والدوائر التي س���يجرى فيها االنتخابات بالخارج (هل هي دائرة
واح���دة أم دوائر عدة) ،عل���ى أن يتم بعدها االتف���اق على موعد
تعذر ذلك فإنه ال ّبد م���ن التوافق بين الكل
إجرائه���ا ،وفي حال ّ
الفلسطيني على مشاركة حركتي حماس والجهاد اإلسامي في
إطار منظمة التحرير".
وأشار إلى أن النقطة الثانية التي يحملها وفد الجبهة في جعبته
المس���تند إلى وثائق
ه���ي "ضرورة االتفاق على البرنامج الوطنيُ ،
االجماع الوطني كافة ،بما فيها وثيقة الوفاق الوطني؛ حتى يكون
هناك إطار سياسي وتنظيمي جامع للكل الوطني الفلسطيني".
القوى
ّ
وش���دد على أن الجبه���ة الديمقراطيةّ إلى جان���ب بعض ُ
أهمية إصاح وتفعيل منظمة
والفصائل األخرى مجمع���ون على
التحرير عبر االنتخابات ،ووضع هذا اإلجماع موضع التطبيق.
يخف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية شكوكه
ولم ِ
المتباينة ،ومن بينها ملف
القضايا
حل
طريق
في
عقبات
وجود
من
ُ
المنظم���ة؛ لكنه أكد على أن الكل الوطن���ي ُمتفق على إطار بحث
قضايا الخاف المختلفة وفق اتفاق القاهرة في يونيو.2011 /
وبين أن منظمة التحرير ومؤسساتها "تآكلت" وفق تعبيره ،وهذا
ما يس���تدعي إعادة بنائها وإصاحها بش���راكة ومش���اركة الكل
الوطن���ي ،واالتفاق عل���ى مجلس وطني منتخ���ب ،ينتخب بدوره
اللجنة التنفيذية والمجلس المرك���زي ،ومجلس إلدارة الصندوق

بدوره ،الكاتب والمحلل السياسي من غزة مصطفى الصواف أكد
أن المشكلة في ملف منظمة التحرير تكمن في استفراد شخص
أو فصيل معين بها ،رغم اتفاق األطراف والفصائل جميعها على
أهمي���ة إصاحها بل ووضع جداول زمنية من خال اتفاق القاهرة
عام  ، 2005معتبرًا أن هذا االس���تفراد أفقدها الشرعية الوطنية
وتمثيلها للكل الفلسطيني.
وقال ّ
الصواف لصحيفة "االستقال"" :إن شرعية تمثيل المنظمة
للكل الوطني تبقى ناقص���ة دون دخول حركتي حماس والجهاد
ً
مش���يرا إلى أن رئيس الس���لطة محمود عباس
اإلس���امي فيها"،
عطلوا كل التفاهمات التي نصت على ضرورة
من
وحركة "فتح" هم
ّ
إعادة إحياء وترميم المنظمة عبر تش���كيل مجلس وطني جديد،
تشارك فيه حماس والجهاد.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي على أن تمثيل المنظمة للشعب
ً
"وهميا" ما لم يتم تجديد دمائها بدخول هاتين
كافة س���يبقى
مبين���ا أهمية انعقاد مجلس وطني ش���امل بأس���رع
الحركتي���نً ،
وقت؛ يتبنى اس���تراتيجية موحدة ف���ي مواجهة االحتالُ ،ويقرر
السياسات الفلسطينية.
ومنظمة التحرير الفلسطينية التي توصف بأنها الممثل الشرعي
الوحيد للشعب الفلس���طيني تقوم على ثاثة مكونات أساسية
هي :المجل���س الوطني ،والمجلس المرك���زي واللجنة التنفيذية
للمنظمة التي يبلغ عدد أعضائها (ً )18
عضوا ،يشرفون على ()15
دائرة .ومنذ عام  1993الذي شهد تأسيس السلطة الفلسطينية
بموجب اتفاق "أوس���لو" للسام المرحلي ،وتصدرها المشهد منذ
ذلك العام؛ تراجعت مكانة المنظمة بشكل كبير.
ً
ً
فلسطينيا أكبرها
فصيا
رسميا ()11
وينتسب لمنظمة التحرير
ً
حركة "فتح" ،إضافة إلى الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير
فلس���طين ،وطائع حرب التحرير الش���عبية (الصاعقة) ،والجبهة
العربية الفلسطينية ،والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة
العامة ،وجبهة التحرير الفلس���طينية ،وجبهة النضال الشعبي،
وجبهة التحري���ر العربية الفلس���طينية ،والح���زب الديمقراطي
الفلسطيني (فدا) ،وحزب الشعب.
ووافق المجل���س المركزي الفلس���طيني ع���ام  2015خال دورة
اجتماع���ات عقدها ف���ي رام الله عل���ى دخول المب���ادرة الوطنية
الفلسطينية إلى المنظمة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /بريك منصور بريك ابو عمرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )802298794فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /محمد عبد القادر عبد النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )801082538فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /هالة فارس عمر بركة..
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( ) 901665802فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /محمد فيصل محمد مهنا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )403734692فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /رشا نزار خليل أبو موسى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )803101799فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /محمد جمال رمضان ابو شر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( ) 400709747فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /ياسر أحمد حسن ابراهيم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )405985995فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /خليل على محمود ناجي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )400096632فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االثنين  1ربيع األول  1439هـ  2 0نوفمبر  2 017م

عهد محمد بن سلمان وكارثية المشهد
بقلم :إسماعيل مهرة  -مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية
يبدو ان عه����د الملك س����لمان وابنه محمد -
ملكا  -بات ُيعرف
الذي في طريقة لينص����ب ً
بالعهد األكث����ر ثورية ،بالمعن����ى االنقالبي
التغييري العميق على المستوى السياسي
واالجتماع����ي ،وعلى مس����توى نظ����ام الحكم
والصراع في المنطقة.
من����ذ ان ج����اء الملك س����لمان للحك����م ،في
أعقاب وفاة ش����قيقه الملك عبدالله ،شهدت
الس����عودية الكثير من التغيرات التي تشبه
إلى حد بعيد االنقالب على الماضي القريب،
وعلى أهم ما اتصفت به سياستها الخارجية
م����ن هدوء وعم����ق؛ فدخلت ً
حربا بش����عة في
اليمن أطلقت عليها «عاصفة الحزم» ،وباعت
نفسها لترامب ،وتقود بخطا ثابتة ومتسرعة
انفتاحا على إسرائيل ،متجاهلة كل الضوابط
ً
والمحاذير ومستخفة بمشاعر العرب وقافزة
عن التابوهات العربية ،قادت ما يشبه الحرب
الدبلوماسية واالقتصادية على قطر ،وأطلقت
حملة اس����تثنائية وغير مسبوقة لما أسمته
بمحارب����ة الفس����اد ،حيث طال����ت االعتقاالت
ً
كبيرا من المتنفذين داخل
���ددا
والتوقيف ع� ً
ً
وأخيرا مس����رحية اس����تقالة
العائلة المالكة،
الحري����ري الت����ي أعلنه����ا أو أجب����ر عليها من
الري����اض ،واألخطر ف����ي تصريح اس����تقالة

الحريري هو مبررات اس����تقالته الت����ي يبدو أنها
كتبت داخل مكاتب وزارة الخارجية الس����عودية،
حي����ث حمل����ت ذات المفاهي����م وذات المفردات
التي تتهم وتدين ح����زب الله وإيران وتهددهم
فضال عن اإلعالنات الثورية لولي
بقطع اليد .هذا
ً
العهد محمد بن س����لمان أو كم����ا يطلق عليه «ام.
بي .اس» في المجاالت االقتصادية واالجتماعية،
في محاولة لكسب الش����باب واكتساب الشعبية
وتشجيع المستثمرين.
سياقات التغيير التي يقودها ولي العهد وسرعة
تواتره����ا تثير االس����تغراب والكثير م����ن القلق
واالستنكار ،ال سيما وأن الحكم على نجاعة تفكيره
وقدراته القيادية بات محل استفهام كبير ،إن لم
نقل ان الحكم بالفش����ل والتقدير بأنها ستجلب
نتائج كارثية على كل المنطقة بات تقديرًا راجحًا،
ال سيما في ضوء نتائج تجاربه السابقة في اليمن
وضد قط����ر ،والتجارب األس����بق للس����عودية في
العراق وسوريا.
الفرق بين تجارب الس����عودية الكارثية السابقة
في العراق وسوريا أنها كانت أشبه بإشعال النار
في بعض بي����وت الحارة ،لك����ن التغييرات التي
يقودها ابن سلمان هي إشعال النيران في البيت
وفي كل الحارة بهدف تعزيز دعائم حكمه ،فهو
مستعد ألن يحرق كل ش����يء بثمن شراء حكمه،

مستعد لبيع نفسه وبالده بثمن بخس إلسرائيل
وأمري����كا مقاب����ل حمايته ،وهو ال ي����درك ان عدو
ً
العرب الحقيقي سيظل ً
وعدوا لكل ما هو
عدوا له
تناقضا
عرب����ي باعتبار ان كل ما ه����و عربي يحمل
ً
ً
كامنا وذا طبيعة وجودية مع عدوه.
مستقبليا ً
المملكة العربية السعودية تحت والية ابن سلمان
تتجاوز كل الخطوط الحمراء بسرعة فائقة ،وتنزلق
بالعرب نحو المزيد من التدهور وإشعال الحروب
العبثية ،وهو أمر ال يمكن تجاهله والسكوت عنه،
خصوصا أنه يحمل إشارات قوية تؤكد سياقاته
ً
المرتبطة بخلق تحالفات ذات طبيعة ودور وظيفي
مع إس����رائيل ،ويحمل ما يشبه التصريح العلني
بالتخلي عن القضية الفلس����طينية أو بممارس����ة
الضغوط لفرض المزيد من التراجع أو في أحس����ن
األح����وال اس����تبدال األولويات العربي����ة بالحرب
ضد إيران وحزب الله ،وبن����اء التحالفات وعالقات
التعاون بما يخدم هذه األولوية.
إس����رائيل  -من جهتها  -مارست منذ زمن طويل
ضغوطا كبيرة إلخ����راج العالقات مع بعض الدول
ً
دوما تصطدم
العربية إلى الن����ور ،لكنها كان����ت ً
أوال بإنجاح
بالموق����ف العرب����ي ال����ذي يطالبه����ا ً
المفاوضات مع الفلسطينيين كشرط مسبق ألي
تطبيع ف����ي العالقات ،لكن نتنياه����و وحكومته
اليوم يرحبون بهذا التس����ارع الكبير في انقالب

بعض السياسات العربية تجاهها ،حتى ان
بعض المعلقين اإلس����رائيليين اعتبروا تل
أبيب ليست جاهزة لهذا التقارب الذي تبديه
السعودية.
والحقيقة التي ال يدركه����ا «ام .بي .اس» وال
يدركها مستشارو البالط الملكي ان تل أبيب
المعاصرة بزعامة نتنياهو ،تل أبيب التي ترى
نفس����ها تجلس في قمة العالم وتمتلك من
النفوذ والصناعات والمال؛ لم يعد يغريها ال
البترول العربي وال السوق العربية وال األيدي
العاملة العربية ،أي ان ما نقل على لسان الجبير
«ان التكنولوجيا اإلس����رائيلية مع اإلمكانيات
االقتصادية ل����دى دول الخليج ،باإلضافة إلى
القوى البشرية العربية ،ستؤدي إلى انطالقة
كبرى تذهب بالش����رق األوسط نحو االزدهار
واالس����تقرار والس����الم» لم يع����د يعني لتل
فعال هو فرض
أبيب الكثير ،وأن م����ا يهمها ً
سياس����تها وهيمنتها ونفوذها على العرب
باعتباره����ا الدولة اإلقليمي����ة األقوى صاحبة
الس����طوة والجبروت بدون أي من����ازع ،وليس
عل����ى العرب إال ان يدوروا في فلكها طائعين
صاغرين ،لتكون هي  -وهي وحدها  -س����يدة
الشرق األوس����ط ،والعرب ليسوا إال أدوات في
حروبها ضد كل من سينافس مملكتها.

وجهت أوامر إخالء للفلسطينيين لصالح المستوطنين
بقلم :عميره هاس
نائب وزير الدفاع ايلي بن دهان ال يس���تبعد أن يكون الفلس���طينيون
في غور االردن ق���د هبطوا من المريخ .هذه االق���وال قيلت يوم االربعاء
في الوقت الذي أجاب فيه نائب الوزير على اس���تجواب مس���تعجل من
قبل عضو الكنيس���ت دوف حنين من القائمة المش���تركة ،بشأن االمر
العسكري الذي اعطي لسكان فلسطينيين في الغور في يوم الخميس
الماضي ،الذي طلب منهم فيه اخالء ممتلكاتهم ،وفعليا ،اقتالعهم من
اماكنهم .هذه هي المرة االولى التي يتم فيها اس���تخدام االمر «بشأن
مبان غير مرخصة» ضد فلس���طينيين منذ أن صي���غ في  2003وهدف
لمواجهة ظاهرة البؤر االستيطانية غير القانونية.
ف���ي يوم االربع���اء عبر عن ه���ذا الموقف نائ���ب الوزير ب���ن دهان في
الكنيس���ت .وعندما ذكر عضو الكنيس���ت حنين بأن التجمعين اللذين
سيتم اقتالعهما ،عين الحلوة وأم الجمال ،يوجدان في شمال غور االردن
من���ذ اجيال ،رد عليه بن دهان «الص���ور الجوية تظهر أن التجمعين لم
يكونا هناك قبل بضع س���نوات ،لهذا ال تق���ل لي إنهما كانا هناك منذ
اجيال ،هذا اختالق» .حنين قاطعه وس���أله اذا كان قد تحدث مع هؤالء
الناس في أي يوم من االيام كي يس���تطيع أن يدعي بوقاحة «أنهم لم
يكون���وا هناك» .وأجاب���ه بن دهان «لم يكونوا ف���ي أي يوم هناك» .هنا
انفجر عضو الكنيس���ت موس���ى راز (ميرتس) وق���ال« :إذن أين كانوا؟»،
واجاب بن دهان «ال أعرف ،لم يكونوا هناك» .وراز صعب االمر عليه وقال:
«ه���ل جاءوا من المريخ؟» ،وأجابه بن دهان «ربما .ينقصنا أناس كهؤالء؟
ربما أنك ال تعرف الواقع ،لكنني سأعلمك ما يحدث في يهودا والسامرة.
هناك مفهوم يس���مى سلطة فلسطينية تقوم بدفع األموال ألشخاص
يخرجون من داخل البلدات ويحتل���ون مناطق ج فقط من اجل تقليص
سيادة دولة اسرائيل على المنطقة ج» .أيضا هذه نظرية تآمرية تنتشر
في أوساط المستوطنين.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /يوسف غسان يوسف أبو ستة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )800271439فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /فواز محمد صالح صالح ....
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
 802917260فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االس���تجواب المس���تعجل والنقاش القصير لم يكونا كافيين من اجل
التعم���ق في التحقيق في جوهر االمر بش���أن المباني غي���ر القانونية،
الذي أثار الخوف الكبير في اوس���اط حوالي  300شخص .االمر صيغ في
 2003من اجل وقف ظاهرة البؤر االستيطانية اليهودية غير المرخصة،
في أعقاب تقرير تاليا ساس���ون .وهو يالئم التعامل مع بؤر اقيمت بين
عش���ية وضحاها .في الصيغة االصلية جاء بصورة واضحة أنه ال يسري
على الفلسطينيين .فقط في يوم االحد الماضي وعند الكشف عنه في
«هآرت���س» تبين أن االمر تم تعديله في تش���رين الثاني  2015بحيث
يسري ايضا على الفلسطينيين.
المحامي توفيق جبارين الذي يمثل التجمعات الفلس���طينية في غور
االردن ق���دم يوم االحد اعتراضا معدال للمستش���ار القانوني في الضفة
وقائد الجيش االسرائيلي في الضفة وادعى أنه من كل ناحية منطقية
واخالقية فان االعالن عن منطقة محددة ال يسري على موكليه .وقد قال
جباري���ن لهآرتس إنه في حالة تجمعات فلس���طينية تناضل من اجل
البقاء في اماكنها رغم منع البناء الذي يميز ضدها ،فان اس���تخدام هذا
االمر ،االعالن عن تحديد منطقة يس���ري عليها االمر ،يوفر بش���كل أكثر
على الجهاز العس���كري ألنه ال يكون مضطرا إلصدار إنذار لكل بيت على
حدة .وحول اجراءات التخطيط والبناء قال« :إن الفترة الزمنية بين االنذار
االول والتوجه للمحكمة ،يمكن أن تصل الى بضعة شهور ،خاللها تكون
امكانية لجلسة استماع ،وتقديم استئناف وتقديم طلب رخصة بناء .اذا
كان االمر يمكن من تقديم استئناف لمحكمة العدل العليا ،قال جبارين،
فان التعامل هو مع كل المباني معا ،والجهاز ليس ملزمًا للتعامل مع عدد
كبير من االلتماسات للمحكمة العليا ،بل مع واحد فقط».
أيضا في وضع سابق ،قامت فيه اسرائيل بالتمييز ضد الفلسطينيين،
فان االج���راءات التنظيمية ه���ي طويلة ومعقدة اكث���ر .لهذا يمكنون

إعالن
فقد
هوية
إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /عبد الله أيمن أحمد األسطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )400183364فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن محمود راتب شحادة أبو جزر.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )802884262فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

الفلس���طينيين من كس���ب الوقت من ناحية سياسية وجماهيرية .من
اجل تقصير هذه الفترة الزمنية فان مجلس المستوطنين يعمل بصورة
كثيفة ،في موازاة المطالبة بتوس���يع المستوطنات الى داخل المنطقة
المخالة .تعديل االمر واستخدامه ضد الفلسطينيين هو دليل آخر على
التنسيق بين المستوطنين واالدارة المدنية والجيش.
في يوم االحد ارسلت بلي باسم الرابطة رسالة للعميد روني نوما احتجت
فيه���ا على الطريقة التي اعطي بها االمر وقالت إنه فعليا الحديث يدور
عن نقل سكان باإلكراه ،وحذرت من أن «قانون محكمة الجنايات الدولية
يقول بأن خرقًا ش���ديدًا للمادة  )1( 49بشأن النقل باإلكراه للسكان ،هو
أمر محمي ،يرتقي الى «جريمة حرب» ،تقع تحت صالحية المحكمة».
وقال المتحدث بلس���ان الجيش االسرائيلي ردا على ذلك «السلطات في
يهودا والس���امرة تعمل كل الوقت ضد البن���اء غير القانوني ،هكذا في
اعقاب ظاهرة وضع مبان غير ثابتة بصورة غير قانونية في مناطق يهودا
والس���امرة تم وضع انظمة تمكن من وض���ع اليد على تلك المباني التي
نقلت أو وضعت في اماكن بصورة مخالفة للقانون ،مع تمكين اصحابها
م���ن المطالبة باس���ترجاعها .هدف هذه االنظمة ه���و تمكين التعامل
السريع والناجع مع البناء المؤقت غير القانوني ،الذي يضر باالمن والنظام
العام .وهي تس���ري على السكان في الطرفين ،اليهود والفلسطينيين.
أم���ر وضع الحدود فيم���ا يتعلق بمنطق���ة معينة ،المذك���ور في ادعاء
المراسلة ،صدر من قبل قائد المنطقة الوسطى ،الجنرال روني نوما ،على
خلفية نشاطات متكررة للبناء غير القانوني في المنطقة التي صدر االمر
بشأنها ،وذلك من اجل تمكين السلطات المختصة من تطبيق القانون
في هذه المنطقة .االنظمة واالمر تم اصدارها وفقا للقانون والصالحيات.
رسائل رابطة حقوق المواطن تم تسلمها في االيام االخيرة ،وسيتم الرد
عليها بصورة مباشرة».

إعالن
فقد
هوية
إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /نافز أحمد رشوان رشوان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )973866544فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة /نسرين عبد الهادي محمد غيث
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )800238529فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االثنين  1ربيع األول  1439هـ  2 0نوفمبر  2 017م

هل الحرب قدر العرب والمسلمين حتى نهايتهم ؟!
ال حروب اآلن س����وى الحروب المتفجرة في بالد العرب
والمسلمين ،ولوال الحرب في أفغانستان لكانت الحروب
مقتصرة عل����ى الع����رب وحدهم  ،وب����دل توقف هذه
الح����روب بعد ما أحدثته من قتل مريع وخراب وس����يع
ع����م كل أطرافها العربية ؛ توش����ك ح����روب جديدة أن
تنفجر ف����ي المنطقة العربي����ة  ،وأن تمتد إلى جوارها
اإلقليمي  .الس����عودية ته����دد لبنان وإي����ران بالحرب
محاولة أن تستعين بإس����رائيل فيها  ،ولو استطاعت
ما ترددت ثاني����ة واحدة في الهجوم على قطر  .ومصر
تلمح مضطرة إلى احتمال اللجوء إلى القوة لحل أزمة سد
النهضة مع أثيوبي����ا  .وفي المغرب قالقل واضطرابات
في الحس����يمة لم ُتطفأ بعد  ،ويحتمل أن تتوسع  ،وقد
تمتد إلى جوارها المغاربي  .وكلما استبشر المتخوفون
على مصي����ر بقرب نهاية ح����رب فاجأته����م بازدياد
اس����تعارها ،ومثال هذا س����وريا والع����راق  .فبعد طرد
تنظيم الدولة من عاصمتيه الموصل والرقة  ،ومن دور
الزور  ،ومن أكثر مناطق س����يطرته في العراق  ،وش����به
طرده من البوكمال ؛ كان الطبيعي ان ينتهي إال أنه ما
فتىء يواصل القتال هنا وهناك في البلدين  ،ومدلول
هذه المواصلة أنه يتلق����ى كل أنواع التعزيز من قوى
كبيرة فعالة هي أميركا وإس����رائيل والسعودية التي
تؤك����د المصادر ومجريات األحداث أنها وراء ظهوره  ،ال
بقصد إقامة خالفة إسالمية  ،وإنما بقصد تحطيم الدول
العربية وصوال إلى مرحلة دويالت الطوائف المذهبية
والعرقي����ات التي توضح مخططات الغرب وإس����رائيل
أنها المرحلة المستهدفة بعد اتفاقية سايكس بيكو
التي قسمت العالم العربي إلى دوله الحالية  ،ومهدت
إلقامة إسرائيل في قلبه .
وأس����باب الحروب في العالم العربي واإلسالمي كثيرة ،
وأهمها:

الأهداف الغربية يف العامل العربي
والإ�سالمي  ،وباعثها الطمع يف ثروات
هذا العامل الظاهرة والكامنة  ،ويقال هنا
اإن من اأكرب اأ�سباب تاأييد اأمريكا للعدوان
ال�سعودي على اليمن وجود خمزون نفطي يف
اأرا�سيه هو الأكرب يف كل اجلزيرة العربية ،
والتخوف من اأن يكون العرب وامل�سلمون قوة
كربى تناف�س الغرب اأو تهدده اأو حترمه يف
الأقل من الرثوات العربية والإ�سالمية.
أوال  :األهداف الغربية في العالم العربي واإلس����المي ،
وباعثها الطمع في ثروات هذا العالم الظاهرة والكامنة
 ،ويقال هنا إن من أكبر أس����باب تأييد أميركا للعدوان
السعودي على اليمن وجود مخزون نفطي في أراضيه
ه����و األكبر في كل الجزيرة العربي����ة  ،والتخوف من أن
يكون العرب والمس����لمون قوة كب����رى تنافس الغرب
أو ته����دده أو تحرمه ف����ي األقل من الث����روات العربية
واإلسالمية.
ثاني����ا  :وجود إس����رائيل ف����ي المنطقة  .ه����ذا الوجود
يستوجب أن يكون كل من حولها ضعيفا ال يستطيع
تهديد أمنها  ،أو إزالتها.
ثالث����ا  :خضوع أكثر ال����دول العربية للغ����رب خضوعا

مطلقا باعتباره حامي أنظمتها المستبدة  ،ويدفع هذا
الخضوع هذه ال����دول الفتعال الح����روب التي يريدها
الغ����رب ألهدافه الخاصة المباش����رة  ،والتي تش����غل
شعوب هذه الدول عن االلتفات إلى فظائع االستبداد
ومفاس����ده الداخلية  ،والمثال الكبي����ر هنا هو النظام
الس����عودي  ،فليس م����ن عاقل في الدنيا أو سياس����ي
صغير يرى موجبا خاصا للس����عودية في العدوان على
اليمن سوى خضوعها المطلق لإلرادة األميركية والذي
بلغ ذروة مهانته وبش����اعته مع ترامب  ،وما كان أسهل
تجن����ب هذا الع����دوان بقليل من الحكم����ة وجودة وزن
العواقب المخيفة له على اليمن وعلى السعودية وعلى
العرب والمسلمين .

مبــادئ ثــورة عـز الديــن القســام
بسام محمد
يصادف اليوم ( )11/20ذكرى استشهاد عز الدين
القسام المولودفي قرية جبلة السورية سنة1882م.
شارك في الثورة السورية ضد االنتداب الفرنسي،
إلى أن صدر بحقه حكم اإلعدام ،على إثر ذلك هرب
ً
وخطيبا
إماما
إلى فلسطين ،ومكث في حيفاً ،عمل ً
ورئيسا لجمعية
ومأذونا شرعيا،
لمسجد االستقالل،
ً
ً
الشبان المس����لمين .في هذه المقالة سأقف عند
مبادئ ثورته.
أوال :المسجد محطة االنطالق:
ً
لقد اتخذ القس����ام من مس����جد االستقالل محطة
انط����الق للث����ورة؛ إليمان����ه بأهمية المس����جد في
بن����اء المجتمع .هذا الفعل القس����امي مس����تلهم
من التجرب����ة المحمدية في الث����ورة ضد المجتمع
الجاهلي .فأول فعل فعله رس����ول الله بعد الهجرة
ً
مقتصرا على
بناء مس����جد قباء .لم يكن المس����جد
العبادات ،بل من خالله ّ
سيرت كافة شؤون المجتمع.
فكان مؤسس����ة تعليمية تهتم بإع����داد النشء.
وهذا ما فعله القس����ام من خالل الدروس التوعوية
ألهالي الحي القديم بحيفا الذين انتش����ر بينهم
الجهل .كان المسجد مؤسسة إعالمية :كانت أمور
المس����لمين العامة تناقش في المس����جد وتتخذ
القرارات بالشورى .وهذا ما فعله القسام في توعية
الن����اس لقتال العدوي����ن البريطاني والصهيوني.
كان المسجد مؤسسة عس����كرية :جميع الجيوش
على عهد رس����ول الله والخلفاء الراشدين تخرجت
من المساجد .فاستحضر القسام هذا الجانب وهو
يشكل خالياه ،فكان جميع من نال شرف العضوية
في تنظيمه قد تخرجوا من المساجد .كان المسجد
مؤسس����ة رعاية اجتماعية :من له حاجة أو حلت به
ضائقة يتوجه إلى المسجد ويجد من يسد حاجته.
لقد أثبت القس����ام براعة في ه����ذا الجانب ،فجمع
التبرعات لمس����تحقيها .وقاد القسام أكبر حملة
تبرعات وأول تظاهرة شعبية في فلسطين نصرة
للشعب الليبي في مقاومته لالحتالل اإليطالي.

ً
ثانيا :الجماهير أداة التغيير:
انطلق القس����ام م����ن تلك القاعدة ف����ي ثورته .إذا
امتلك����ت الجماهي����ر اإلرادة والعزيمة تس����تطيع
���نة الله
التخلص من أي طاغية َّ مهما تجبر ،ألن س� ّ
الل َه َال ُي َغ ِّي ُر َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى
ُفي ِّ ُالتغيير واضحة{ِ ْ :إن َّ
جهدا
���ام
�
القس
يدخر
فلم
���هم}.
ي َغيروا َما ِب َأ ْن ُف ِس� ِ
ً
في اس����تنهاض الناس ،وإشعال فتيل الثورة في
نفوس����هم .فتحقق له ما تمنى .وخرجت األجيال
التي تبنت فكرته وحملت رؤيته حتى يومنا.
ثالثا :تشكيل الخاليا العسكرية السرية:
ً
في الوقت الذي كان فيه القسام يحرض الجماهير
للثورة على األعداء ،كان يعمل بالتزامن على تشكيل
آخذا بقاعدة« :التعبئة الجماهيرية
خاليا عسكرية ً
واإلعداد العسكري» يسيران في خطين متوازيين
ال يتقدم أحدهما عل����ى اآلخر؛ ألنه لو قدم أحدهما
عل����ى اآلخر يقع في خطأ جس����يم في «التنش����ئة
الجهادية» .فاختار في خالياه من يتوس����م فيهم
الص����الح ،ويلمح فيهم صف����ات المجاهد الصلب.
الجدير بالذكر أنه اشترط عليهم شراء السالح من
أموالهم الخاصة .لهذا الفعل مغزى جليل ،حينما
يش����تري المجاهد س����الحه من ماله يعكس مدى
ً
شعارا
إيمانه بقضيته ،وأن التحاقه بالجهاد ليس
ً
مظهرا للتباه����ي .المالحظة الثانية:
ُي َتغنى به أو
خاليا القس����ام تكونت من أبن����اء الطبقة الكادحة.
بعضهم ب����اع حلي زوجته ،واآلخر ب����اع أرضه التي
يقتات منها لش����راء السالح .هذا إن دل على شيء
فيدل على نجاح القسام في إقناع الجماهير بتبني
أس����لوب الثورة .إن الذي دعاه لتكوين تنظيمه من
الكادحي����ن وليس م����ن أصحاب األم����الك والثروة؛
���دا أن األخيري����ن لن يش����جعوه على
إلدراك����ه جي� ً
دعوته ،وس����يضعون العقبات أمام����ه ،ناهيك عن
منهج التثبيط الذي س����ينتهجونه ،إن لم يهزءوا
خوفا عل����ى مصالحهم التجارية
أصال ً
من دعوت����ه ً
والشخصية ،عادة ينعتون أنفسهم بالعقالنيين

حماد صبح

رابع����ا  :الغياب الكامل لتأثير الش����عب على تصرفات
الح����كام المدم����رة في العال����م العربي خاص����ة  .كيف
تس����تمر حرب عدوانية س����عودية للع����ام الثالث على
الشعب اليمني الشقيق والجار دون أن نسمع رأيا واحدا
في الس����عودية يعارضها ؟! وال نتس����اءل عن مظاهرة
تس����تنكرها  ،فالمظاهرات محرمات في الس����عودية ،
وليس����ت وس����يلة تعبير عن القناعة والرأي مثلما هو
متعارف عليه في الدول الديمقراطية .
خامسا  :غياب مؤسسة سياسية جماعية للعالم العربي
واإلس����المي قادرة على تحديد المسئول عن أي حرب ،
ومحاسبته وفق بنود محددة في نظامها اإلداري  .هناك
مؤسس����تان صوريتان هما الجامعة العربية  ،ومنظمة
التعاون اإلس����المي  ،واالثنتان تتنافس����ان في الفشل
الكبير في إنجاز أي من األهداف المتواضعة التي كانت
خلف إنش����ائهما الذي تم في الجامعة برغبة بريطانية
 ،وفي منظمة التعاون برغبة أميركية  .واس����تنتاجا مما
س����لف  ،ال رجاء في توقف الح����روب في العالم العربي
خاص����ة والعالم اإلس����المي عام����ة  ،والتخوف حقيقي
ومنطقي من اتس����اعها لتوهن العرب والمس����لمين ،
وتحولهم إلى دويالت طائفية وعرقية معدومة القوة ،
موءودة اإلرادة أضعاف مما هم اآلن ليفعل بهم الغرب
وإسرائيل ما يريدانه ربما حتى إيصالهم إلى ما أوصل
إليه المستوطنون األوروبيون الهنود الحمر في أميركا
من شبه انقراض  ،واإلس����رائيليون يقولون إن العربي
الجيد هو العربي الميت  ،ولعلهم استمدوا هذه األمنية
الهمجية الشريرة من أدبيات حركة االستيطان األوروبي
في بالد الهنود الحمر  ،فهناك تش����ابهات كثيرة في
األدبيات والمسلكيات بين االستيطان األوروبي هناك
واالستيطان الصهيوني في فلسطين  ،والالحق يأخذ
من السابق .

شدو العصافير
وائل محي الدين

والقس����ام وإخوته بالمتهورين ،ال يحسنون قراءة
الواقع ،وال يدرك����ون فارق اإلمكانيات بينهم وبين
قوات االنت����داب .إن ما ّ
تخوف منه القس����ام تجاه
ُّ
فعال .تحقق في حياته من خالل
المالك قد تحقق ً
اتصاالته مع القيادات الفلس����طينية على رأسها
«أمين الحس����يني» الذي رفض المقاومة وادعى أن
ح����ل القضية ال يكون إال دبلوماس� ً
���يا .وتحقق في
مماته حينما استش����هد فلم يج����رؤ أحدهم على
المشاركة في تشييعه واكتفوا ببرقيات التعزية
الباهتة!
رابعا :االستعداد:
ً
تاريخ����ا بعينه لتفجير
لم يكن القس����ام قد حدد
ً
الثورة ،ما حصل هو مباغتت����ه من قوات االنتداب.
بالتال����ي جر لها ً
جرا ،حيث لم يك����ن قد أنهى كل
مستعدا إلطالق شرارة
حلقات اإلعداد ،رغم ذلك كان
ً
العمل المس����لح في فلس����طين ،في وقت اكتفت
الحركة الوطنية بخطابات الش����جب واالس����تنكار،
وعقد المؤتمرات داخل فلس����طين وخارجها .أثناء
فترة اإلعداد كانت ترس����ل الوساطات إلى القسام
كي تثنيه عن موقفه ،وتحمل معها اإلغراءات .تارة
عرضوا عليه منصب قاضي القضاة ،وأخرى منصب
المفتي .فكان����ت إجابته واحدة «س����نقاتل حتى
الرمق األخير ،إنه جهاد..جهاد نصر أو استشهاد».
هذا ما كان ،صدق الله فصدقه.
كأن التاريخ يعيد نفس����ه ،ما تعرض له القس����ام،
هو نفس األس����لوب الذي يتعرض له المجاهدون
(سلم سالحك) نفرغك في األجهزة األمنية..
اليومّ ،
نحميك من االعتقاالت واالغتياالت الصهيونية!
على إثر استشهادالقسام في يعبدهبت الجماهير
في العديد من المدن والقرى الفلسطينية ،وأعلن
اإلضراب والحداد العام .هذه داللة على نجاحه في
تحريك الجماهي����ر رغم ِق َصر الم����دة التي تحرك
فيها.
رحم الله القسام مفجرة ثورة .1935

الس���اعة اآلن ُب ْ
دفء
عيد الشروق ببطاقة
ٍ
ّ
ومحبة.
ُ
أهرب من صمتي وأنفض عني
ها أن���ا ذا
غطاء الكسل.
أغترف من رحيق الصباح غرفة من نور
ث���م أنثرها ف���ي طرق���ات الذاهبين إلى
صباحاتهم حالمين.
ُّ
ُ
الشمس تشق اآلن طريقها نحو الوجود
دعون���ا نغزل م���ن خيوطه���ا رداء للذين
يقضون ليلهم في الصقيع
تتجمد كل أحالمهم فال ييأسون
ويمضون إلى أهدافهم باسمين.
العجائز كلهن اآلن مستيقظات
ُيتمتمن أدعية ويرفعن للمولى الحوائج
تعالوا ندس أسماءنا على شفاههن
ونمض إلى أقدارنا مطمئنين.
ِ
ُ
العصافير تشدو لحنها هذا الصباح
وأطفالنا يرقبون المشهد بشغف ولهفة
وأنا أخط لكم نبضات قلبي
بخير أجمعين!
فكونوا
ٍ
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«األخضر» يقسو على القادسية وتعادل الشجاعية مع «البحرية»
غزة  /عبدالله نصيف:
حقق غزة الرياض���ي فوزا صعبا على أهلي غزة
بهدف دون رد  ،وبثالثية نظيفة دك خدمات
رفح شباك جاره القادسية الرفحي  ،فيما كان
التعادل اإليجابي س���يد الموقف بهدف لكل
فريق بين خدمات الشاطئ و اتحاد الشجاعية
ضمن لقاءات األسبوع التاسع من بطولة الدوري
الغزي الممتاز.
استعاد فريق غزة الرياضي نغمة االنتصارات
بعدم���ا حقق ف���وزا صعبا على فري���ق األهلي
بهدف دون رد .
و يدين العميد بهذا الفوز الغالي لالعبه الشاب
حامد حمدان الذي سجل الهدف بالدقيقة 44
من عمر المباراة.
و شهدت المباراة طرد مدافع غزة الرياضي
فادي العراوي بالدقيق���ة  64بعد حصوله
عل���ى الصف���راء الثاني���ة  ،ورغ���م النقص
الع���ددي ،إال أن غ���زة الرياضي اس���تطاع
الحفاظ عل���ى الفوز  ،ليرفع رصيده للنقطة
 16بالمرك���ز الثالث و توقف رصيد األهلي

عند  6نقاط بالمركز األخير .
و واصل خدمات رف���ح تقديم عروضه المميزة
وسلس���لة االنتصارات المتتالية محققًا فوزه
الرابع على التوالي  ،بعد تغلبه هذه المرة على
جاره القادسية بثالثة أهداف دون رد .
وس���جل ثالثية "األخضر" ،محمد الجرمي في
الدقيق���ة  ، 44وعاد نفس الالعب بتس���جيله
الهدف الثاني بالدقيق���ة  ، 50واختتم حاتم
نصار في الدقيقة  62أهداف األخضر الرفحي
الذي رفع رصيده إلى  16نقطة  ،وتجمد رصيد
القادسية عند  7نقاط في المركز الحادي عشر
 .فيما احتكم فريقا خدمات الش���اطئ واتحاد
الشجاعية للتعادل اإليجابي بهدف لمثله .
وتقدم الش���اطئ بهدف عبر سليمان العبيد
بالدقيق���ة  ، 32قب���ل أن يع���دل الش���جاعية
النتيجة عن طريق عالء عطية في الدقيقة . 74
و بهذه النتيجة رفع الش���اطئ رصيده إلى 11
نقطة في المركز السادس  ،فيما أصبح رصيد
الش���جاعية  8نقاط في المركز الثامن بفارق
األهداف أمام اتحاد خانيونس والهالل .

سمور مديرًا فنيًا للبحرية
و الهندي ألهلي غزة
غزة /عبدالله نصيف:
أعلن مجل���س إدارة نادي خدمات الش���اطئ عن تعيين
المدرب ربحي س���مور لقيادة البحري���ة بالفترة المقبلة
بدوري الدرجة الممتازة  .و جاء تعيين س���مور بعد قبول
اس���تقالة المدرب حمادة ش���بير الذي تقدم بها عقب
تعادله مع الشجاعية بالجولة التاسعة .
و سيباشر سمور عمله من أجل تحضير الفريق لمواجهة
الصداقة بالجولة العاشرة من الدوري .
و عين مجلس إدارة نادي أهلي غزة ،المنافس في دوري
الدرج���ة الممتازة توفي���ق الهندي مدي���رًا فنيًا جديدًا

نجم ليفربول جون
أرني ريسه يتغزل
في صالح
االستقالل  /وكاالت:
النج���م
أش���اد
النرويجي المعتزل
ج���ون أرني ريس���ه
والع���ب ن���ادي ليفربول
اإلنجليزي السابق ،عبر حسابه
الرس���مي على موق���ع التواصل
االجتماع���ي “تويت���ر” ،بالنج���م
مصري محمد ص���الح وبما يقدمه مع
الريدز في الفترة األخيرة.
وف���از ن���ادي ليفرب���ول عل���ى حس���اب نادي
س���اوثهامبتون بثالثية نظيفة ،ضم���ن الجولة الثالثة
عشرة من الدوري اإلنجليزي الممتاز “البريميرليج” ،على
ملع���ب أنفيلد معقل الفريق األحمر ،ف���ي المباراة التي
شهدت تسجيل محمد صالح هدفين .
قائال“ :عذرا السيد محمد
وكتب جون ريسه على تويتر
ً
صالح ،لكن مما أنت مصنوع ،يا له من العب رائع نمتلكه
في ليفربول”.
ويتص���در النجم المصري البالغ م���ن العمر  25عامًا،
والذي انضم إلى نادي ليفربول في الصيف المنصرم،
قادمًا من نادي روما اإليطالي ،جدول هدافي الدوري
اإلنجليزي هذا الموسم حتى اآلن برصيد  9أهداف.

للفريق ،خلفًا للمدرب الس���ابق رأف���ت ريحان الذي أعلن
استقالته بعد نهاية مباراة غزة الرياضي  ،التي خسرها
الفري���ق بهدف نظيف ف���ي افتتاح الجولة التاس���عة
للبطولة.
وقبل مجلس إدارة األهلي االستقالة التي قدمها ريحان،
وفي الوقت ذاته كلف المدرب الس���ابق لألهلي توفيق
الهندي ،بالعودة لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.
ويتذي���ل الفريق ترتي���ب الدوري الممت���از بعد مرور 9
أسابيع ،حيث يملك  6نقاط من فوز واحد ،و 3تعادالت،
و 5هزائم .

رسام برشلونة
يدخل تاريخ
الليجا ..وميسي
يالحقه
االستقالل  /وكاالت:
احتفل أندريس إنيس���تا ،قائد برشلونة،
بفوز فريق���ه على ليجانيس ( ،)0-3وهو
االنتصار رقم  ،300في مشوار الرسام
مع برشلونة بالليجا.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"
َّ
اإلس���بانية  ،إن الالعب ذا ال� 33
عام أصبح سادس العب يصل
لهذا الرق���م بالليج���ا ،خالل
 422مباراة ،خاضها مع
برشلونة.
ويتصدر إيكر
َّ
كا س���يا س ،
ا لال عبي���ن
قا ئم���ة
ب���� 334مب���اراة،
األكثر فوزا بالليجا
ً
ب���� 333مب���اراة ،ثم
يلي���ه زوبيزاريت���ا
تشافي ب�.322
ويحل ليونيل ميسي في المرتبة السابعة ب�299
فوزًا من أصل  394لعبها في الليجا ،ليكون على
بع���د مباراة واح���دة من دخول قائم���ة الالعبين
أصحاب ال� 300فوز.
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حسن الظن الفضيلة الغائبة
حممد �شحادة
ل تكاد تجلس في مكان أو زمان ،إل تجد الخصلة السيئة للناس
في سوء الظن ،واخذ الناس باإلشاعات  ،قد أخذت جزءًا كبيرًا من
حديثهم  ،وهمساتهم  ،وحواراتهم  ،وجميعهم يشتركون
بس���وء الظن الذي يوقعهم في الغيبة والنميمة ورمي الناس
بالباطل..وهذا الداء الخطير جريمة إنس���انية  ،وخطيئة دينية
كبيرة ،فإس���المنا دين يدعو إلى حسن الظن بالناس والبتعاد
كل البعد عن س���وء الظن بهم ؛ ألن سرائر الناس ودواخلهم ل
َ ُّ
ين َآم ُنوا
يعلمها إل الله تعالى وحده  ,قال
تعالى)  ٌ :يا َأي َها َّال ِذ َ
ِّ
اجتن ُب���وا كث ً
ِّ َّ َ
الظن ِإ ْثم َو َل َت َج َّس ُس���وا َو َل
ض
َ ِ
َ ِ
َّ
يرا َِم َن َّ
الظن ُِإن ب ُّ ْع َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َْ ْ َ
يه َمي ًتا
ي ْغ َتب ب ْع ُض ُكم ب ْع ًض���ا َأي ِحب َأ َح ُد ُكم َأ ْن ي ْأ ُك َل َل ْحم َأ ِخ ِ
َّ
اب رح ٌ
َّ ٌ
يم) .12الحجرات.
الل َه َتو َ ِ
َف َك ِر ْه ُت ُم ُ
الل َه ِإن َّ
وه َو َّات ُقوا َّ
في ه���ذه الي���ة آداب التعامل بين المؤمني���ن ،بهذه الداب
تمتن العالقات بي���ن المؤمنين ،وبخالف هذه اليات تتفكك
ُعرى المحبة والمودة بين المؤمني���ن ،فالمؤمنون إذا اجتمعوا
هم أقوي���اء ،وإذا تفرقوا أصبحوا ضعفاء ،ق���وة المؤمنين في
اجتماعهم ،واجتماعهم هذه أسبابه ،فالغيبة تفرق ،النميمة
تفرق ،البهتان يفرق ،الكذب يفرق ،أي مخالفة في هذه اليات
من مضاعفتها تفتيت العالقة بين المؤمنين ،المش���كلة أننا
إن ل���م نطبق هذه اليات ،هناك خالف داخل األس���رة ،وداخل
العائلة ،وداخل العشيرة ،وداخل القبيلة ،وداخل البلد ،خالفات
تفت في عضد المس���لمين ،خالفات داخلية تمزقهم،
داخلية
ُ
تضعفهم ،والخالفات من لوازم البعد عن الله عز وجل.
َّ
ْ
ِّ
اك ْم
ال«ِ :إي ُ
َع ْن َأ ِب َّي ُه َر َّي َر َة ََّ ،ع ِن َّ
الن ِ ُبي صلى الله عليه وس���لم َ ،ق َ
يث َ ،و َل َت َح َّس ُسوا َ ،و َل َت َج َّس ُسوا
الظن َ ،ف ِإن
الظن َأ ْك َذب ْال َح ِد ِ
َو َّ
اس���د َّوا  ،ول تد َاب ُ
���روا  ،ول ت َباغض���وا  ،وكونوا ع َ
الله
ب
ح
ت
ل
اد ِ
ِ
َ
َ َ َ َ
َ ُ ُ
َ ،و َ َ َ َ ُ
َ َ َ َ ُ
ِإ ْخ َو ًانا».
فسوء الظن يؤدي إلى الخصومات والعداوات  ,وتقطع الصالت
َّ َّ
ْ
َ
الظن َو ِإن
,
ون ِإ َّل َّ
���م ِإ ْن ي َّت ِب ُع َ
ق���ال ُتعالى َ « :و َما َل ُهم ِ ْب ِه ِم ْن ِع ْل ٍ
َّ
الظن َل ي ْغ ِني ِم َن ْال َحق َشي ًئا ( )28سورة النجم .
َّ
ِّ
وليس أريح لقلب العبد في هذه الحياة ول أس���عد لنفسه من
حسن الظن ،فبه يس���لم من أذى الخواطر المقلقة التي تؤذي
النفس ،وتكدر البال ،وتتعب الجسد.
قال تعالى  « :وإن تط ْع أكثر من في األ ْرض ُ
يل
ب
س
ن
ع
وك
ل
ض
ي
ِ ُّ َ ََّ ْ َ ِ ِ
َ ِ ْ ُ ِ َّ َ ْ َ َ َ ْ ْ ِ َ ْ َ ُ ِ
َ
ون (ِ )116إن َر َّب َك ُه َو
ص
ون ِإ َّل َّ
َّ
الظن َو ِإ ْن ُهم ِإ َّل ي ُ ْخر ُ َ
الل ِه ُ ِإ ْن ي َّ َت ِب ُع َ
ين ( )117سورة
���ب ِ
َأ ْع َلم َم ْن ي ِض ُّل َع ْن َس ِ
يل ِه َو ُه َو َأ ْع َلم ِب ْال ُم ْه َت ِد َ
األنعام .
والمراد بالنهي عن ظن الس���وء كم���ا قال الخطابي هو تحقيق
الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس فإن ذلك ل يملك .
ق���ال النووي وم���راد الخطابي أن المحرم من الظن ما يس���تمر
صاحبه عليه ويس���تقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ول

مؤلف وكتاب
املوؤلف /الدكتور خالد عزب
حصل الدكتور خالد عزب على درجة الدكتوراه في الثار اإلسالمية من جامعة القاهرة
ّ
السياس���ية وأثرها في العمارة ف���ي مدينة القاهرة منذ العصر ّ
ّ
األيوبي
«التحولت
في
وحتى عصر الخديوي إسماعيل».
ّ
يش���غل ًّ
حالي���ا منصب رئيس قط���اع المش���روعات والخدمات المركزي���ة في مكتبة
العلمية ،منها ّ
ّ
جمعية
المؤسس���ات والجمعيات
اإلس���كندرية .وهو عضو في ٍ
عدد من ّ
ّ
ّ
وجمعية إحياء التراث العلمي للحضارة
كتاب مصر،
حاد
وات
الثار
ّّ
والفنون اإلس���الميةّ ،
ّ
اإلسالمية .يرأس تحرير مجلة «أبجديات» ،ومجلة «مشكاة».
كم���ا عمل الدكتور عزب ّ
ّ
ّ
القطرية،
اللندنية ،والش���رق
محررًا للتراث في صحيفة الحياة
ّ
ّ
المصرية والعربية.
وغيرها من الصحف
الممتدة بين العامين 1994
الفترة
في
الثار
شي
مفت
رئيس
منصب
وقد شغل سابقًا
ّ
ّ
ّ
البحثية التابعة
تولى منصب نائب مدير مركز الخطوط ،وهو أحد المراكز
و .2001كما
ّ ّ
وحتى شهر يناير من العام
2003
العام
بين
ما
ة
الممتد
الفترة
في
ة
اإلسكندري
لمكتبة
ّ
ّ
حتى العام .2013
ة
الخاص
والمشروعات
اإلعالم
ي
إلدارت
كمدير
عمله
عن
فضال
َ
ّ ّ
ً ،2009
الكتاب/يرس���م كتاب «التراث العمراني للحضارة اإلسالمية» للدكتور خالد عزب ،الذي
جاء في  360صفحة من القطع المتوس���ط ،والذي صدر حديثًا عن مركز الملك فيصل
للبحوث والدراسات اإلس���المية؛ خريطة طريق لفهم العمارة اإلسالمية ،ويحددها في
عدة محاور ،تتضمن دراس���ة القانون الحاكم لها «فقه العمارة» ،وهو مجموعة القواعد
الفقهي���ة المتراكمة بم���رور الزمن ،التي حكم���ت حركية العمران ف���ي المجتمعات
اإلس���المية ،والتعامل مع العمارة على أنها عمارة تخص المجتمع كله وليس���ت عمارة
أف���راد .والمحور الثالث يقوم عل���ى تضامن أثرياء المجتمع لتوفير الخدمات لس���كان
المدينة ،وفهم دور المهندس���ين في المجتمعات اإلسالمية ،والتجاوب بين الناشئة
والعمارة اإلس���المية التراثية ،والتعرف على مفردات العمارة اإلسالمية والمصطلحات
الدالة عليها ،والمحور السابع معرفة أنواع العمارة اإلسالمية.

يستقر فإن هذا ل يكلف به ومعناه احذروا اتباع الظن واحذروا
سوء الظن بمن ل يساء الظن به من العدول  ،والظن تهمة تقع
في القلب بال دليل  .انظر  :شرح النووي على مسلم .357/8
فإن المسلم بناء على ذلك مأمور بأن يحسن الظن بإخوانه ،وأن
يحم���ل ما يصدر عنهم من قول أو فعل على محمل حس���ن ما
لم يتحول الظن إلى يقي���ن جازم ،فالله عز وجل أمرنا بالتثبت
فيم���ا يصدر من الغير نحونا ونحو إخواننا قال تعالى(َ :يا َأ ُّي َها
الذي���ن آمنوا إن جاء ك ْم فاس���ق بن َبأ فت َب َّين���وا أن تص ُ
يبوا َق ْو ًما
َّ ِ
َْ ُ ِ
َ َ ُ ِ ْ َ َ ُ َ ِ ٌ ِ َْ ٍ َ َ ُ
ت
ف
ة
ال
ه
ج
ين)[الحجرات ]6 :فكم
م
اد
ن
م
ت
ل
ع
ف
���ا
م
ى
ل
ع
وا
ح
ب
ص
ٍ
ِ
ِب َ َ َ َ ُ ْ ِ ُ َ َ َ
َ َ ُْ َ ِ َ
أوقع سوء الظن السيء من فراق بين المتحابين ،وقطيعة بين
المتواصلين ،ولو لم يكن الظن على درجة عظيمة من الخطورة
واألهمية في إضعاف روح الموالة بين المؤمنين لما أكد الباري
عز وجل على ذلك في الكتاب والسنة.
َّ
ْ
ال ِ:إ َذا
ق
وس���لم
عليه
الله
الله صلى
���ول ِ
ْ َ َ
عن َأ ِبي ُه َري َّ َر َُة َ ،أ َن َر ُس َ
ْ
ُ
ُ
ال َأبو
���م ْع َت الرجل يق
َس ِ
ول َ ْ :ه َل َك َّ
���و َأ ْ ْه َل ُك َّ ُهمَ .ق َ
الناس َْ ،ف ُه َ
َ ُ ُ
الن ْص ِب َ ،أو َأ ْه َل ُك ُهم ِبالر ْف ِع.
إسح
اق َ :ل َأ ْد ِرى َأ ْه َل َك ُهم ِب َّ
ِ ْ َ َ
فما لنا وقد أمرنا الله  ،بحسن الظن ،وجعله سبب ترابط الناس
وإش���اعة المحب���ة والصداقة بينهم  ،ولو ق���رأت أي كتاب في
اإلدارة والتعامل وترك القلق ،لوجدت ان حسن الظن هو مفتاح
للراحة والستقرار ..ومن الثار الطيبة لحسن الظن:
ّ
الجتماعية السليمة.
 -1العالقات
َّ
الظن بالخرين يحافظ على سالمة العالقة
حسن
أن
من الواضح
ّ
ّ
تفسخها ،لما لها من أثر في تعميم ثقافة
وعدم
ة،
الجتماعي
ّ
أصالة الخير في عمل الناس.
ّ
الشخصية.
 -2السعادة
مما ل يخفى أن منشأ س���عادة اإلنسان يقتصر على أمر واحد
هو اطمئنان القلب وراحته وس���كينته ،وهذا ما يجده اإلنسان
من خالل حسن ظنه بالناس ،عن اإلمام ّ
الظن راحة
علي« :حسن
ّ
ّ
ّ
الظن يقطع
«إن حسن
الظن
القلب»« :.9حسن
ّ
ّ
يخفف الهم»ّ :.
ّ
ً
نصبا طويال».
عنك
 -3النجاة في الخرة.
تحمل ذلك الحرام ،وهذا ما
إن حس���ن
الظن يبعد اإلنسان عن ّ
ّ
بقوله« :حسن الظن ّ
اإلمام ّ
ينجي
السالم
عليه
علي
إليه
أرش���د
ّ
تقلد اإلثم».13
من ّ
فعلى المس���لم  :أ ن يستحضر في قلبه وعقله آفات ومصائب
سوء الظن بالناس وعدم تزكية نفسه بالشك بهم ،قال سفيان
رجال بس���وء عند إياس بن معاوية ،فنظر
بن حس���ين( :ذكرت
في وجهي ،وقال :أغزوت ً َ
فالس���ند والهند
قال:
ل،
قلت:
؟
الروم
َ
ِّ
والس���ند والهند
والت���رك؟ قلت :ل ،قالَ :أف
َ
تس���لم منك الروم ِّ
ْ
فلم ُأعد بعدها).
والترك ،ولم
يسلم منك أخوك المسلم؟! قالَ :
َ

مســك وطيــب
�لد�عية� :سامي �أبو عجوة

كان يا ما كان
جميل أن نتعلم األس���لوب القصصي والذي من خالله نبس���ط
الصورة للقارئ أو المس���تمع فهو أقرب لتوضيح الصورة وفهم
المس���ألة عند الناس وخاصة إذا كان األم���ر يتطلب ذلك فهو
يس���اعد ويخدم الموضوع الذي نتحدث فيه وهذا ما استخدمه
الله س���بحانه وتعالى في ضرب األمثال للناس حتى يستطيع
عقلهم المحدود أن يس���توعب الخبر وذل���ك في قوله تعالى﴿ :
ُ
ُ
ْ َ
ون ﴾ وفي قوله
وتل���ك األمث
���ال َن ْض ِرب َها ِل َّلن ِ
اس َل َع َّل ُه���م ي َت َف َّكر َ
َ ِْ َ َْْ َ ُ
تعالى :
﴿ وتلك األمثال نضر ُبها للناس وما َ
ون ﴾ وكذلك
م
ال
ع
ال
ل
إ
ا
ه
ل
ق
ع
ي
ِ
ِ
ِ
َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِ َ ُ َّ ِ َ َ ْ ُ َ ِ َّ ْ َ ُ َ
اس ﴾ فهذا دليل على
الل ُه ْ َ
���ال ِل َّلن ِ
قول���ه جل وعالَ :وي ْض ِرب َّ
األ ْم َث َ
أن ضرب األمثال وس���رد القصص التي تخ���دم المثل هي من
األساليب المقنعة لدى السامع أو القارئ ومن بعض هذه األمثال
التي وردت في القرآن الكريم ما يتعلق بالدنيا في قوله تعالى:
َ
َ
َ
ات
الس َم ِاء َف ْ
اخ ْ َت َل َط ِب ِه َُنب ُ
الد ْن ُيا َك َم ٍاء َأ ْن َ ُز ْل َن ُاه ِم َن َّ
﴿ ِإ َّْن َما َم َث َّ ُل َْال َحي ِاة ُّ
األرض ز ْخر َف َها
الناس واألنعام حتى إذا أخذت
َْ
األر َّ ِ
ض ِمما َّي ْأ ُك ُل َّ
ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ْ ِ َ َ َ َ ِ ْ َ ُ ُ
اها َأ ْم ُر َنا َل ْي ًال َأ ْو َن َهارًا
ت
أ
ا
ه
ي
ل
ع
ون
ر
اد
ق
م
ه
ن
أ
ا
ه
ل
ه
أ
ن
ظ
و
ت
ن
ِ
َ ََ َ ََ َ
َو َّازي َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ
فجعلناها حصيدًا كأن ل ْم تغن باألم���س كذلك نفصل َ
ات
الي ِ
َ َ َ َْ َ َ ِ
َ َ ْ َ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ُ َ ِّ ُ ْ َ
ُ
ْ َ
ون ﴾ وكذلك في السيرة النبوية التي جاء بها النبي
ِل َقو ٍم ي َت َف َّكر َ
صلى الله عليه وسلم عندما بين للصحابة حال الدنيا فعن جابر
بن عبد الله رضي الله عنه :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم َّ
مر
داخال من بعض العالية ،والناس كنفتيه (عن جانبيه)
بالسوق،
ً
فمر بجدي أس���ك (مقطوع األذنين) ميت ،فتناوله ،فأخذ بأذنه،
ث���م قال( :أيكم يحب أن هذا ل���ه بدرهم؟ فقالوا :ما نحب أنه لنا
بشيء وما نصنع به؟! قال :أتحبون أنه لكم؟ قالوا :والله لو كان حيا
كان عيبا فيه ،ألنه أسك ،فكيف وهو ميت؟ فقال :فوالله للدنيا
أهون عل���ى الله من هذا عليكم) وكذلك عن���د فرحة الله بتوبة
العبد المؤمن فعن عبد الله بن مس���عود رضي الله عنه أن النبي
أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن من
صلى الله عليه
وسلم قالُ :
(لله ُّ
رجل في أرض ِّ
دو َّ
راحلته ،عليها طعامه وشرابه،
معه
،
كة
هل
م
ة
ي
ٍ
ٍ
َ َ
ُ
ِ
ٍ
فنام فاس���تيقظ وقد ذهبت ،فطلبها حتى أدركه العطش ،ثم
ُ
أموت ،فوضع
قال :أرجع إلى مكان���ي الذي كنت فيه فأنام حتى
َ
زاده
وعليها
ه
راحلت
رأسه على ساعده ليموت ،فاستيقظ وعنده
َ
ُ
ُ
ُ
بتوبة العبد المؤمن من هذا
أش���د فرحًا
فالله
وش���رابه،
طعامه
ِ
ُ
ُّ
براحلت���ه وزاده) وقال ابو ال���درداء أضحكني ثالثًا وأبكاني ثالثًا
مؤمل الدنيا والموت يطلبة وغاف���ل ل يغفل عنه وضاحك ملء
فيه ول يدري أساخط ربه أم راض وأبكاني هول المطلع وانقطاع
العمل وموقفي بين يدي الله ول أدري أيؤمر بي إلى الجنة أم إلى
النار  ..والله المستعان.

فت���اوى
ُ
َُ
يه َو َل َي َت َص َّدق ِب ِه َف ُي ْق َب َل ِم ْن ُهَ ،و َل َي ْت ُر ُك
َفي ْن ِف َق ِم ْن ُه َفيب َار َك َل ُه ِف ِ
ُ َّ
َ
الل َه َعز َو َجل َل ي ْم ُحو
ان َز َاد ُه ِإ َلى الن���ار ،إن
���ف َظ ْه ِر ِه ِإ َّل َك
َخ ْل َ
َّ ِ ِ َّ َّ َّ َّ
بالس���يء ول َكن َ
يث َل
ب
خ
ال
ن
إ
،
���ن
س
ح
ال
ب
السيء
و
ح
م
ي
السيء
ِ ْ َ َ ِ ِ ْ َ ِ َ
ََِ ْ ْ ُ
َي ْم ُحو ْال َخ ِبيث) ( مسند أحمد  ،مسند عبد الله بن مسعود رضي
الله تعالى عنه ).

السؤال  /وضعت أموالي في
البنك بنية أخذ أرباح عليها،
وإنفاقها في وجوه الخير
كمساعدة طلبة العلم ،والمساهمة
في المشاريع الخيرية ،فما حكم
ذلك وهل لي أجر؟

السؤال  /لماذا ينزل بالء عام
ويدخل فيه الصالحون؟

الج���واب  /فإن هذا العمل النابع من الربا الحرام ل قيمة له ،ولو
كانت النية حس���نة ،والمقصد نبيال ،وه���ذا ل يبرر الحرام ،ألن
اإلسالم حريص على شرف الغاية ،وطهر الوسيلة.
فمن جمع مال من ربا ،أو س���رقة ،أو اس���تولى على أموال الناس
بالباطل ليس���اعد طلبة العلم والفق���راء والمحتاجين ،ويدعم
المش���اريع الخيرية ل���م يقبل منه ذلك ،ول يش���فع له قصده
الل َه َط ِّي ٌب
وغايته ،قال
رس���ولَّ الله صلى الله عليه وس���لم (:إن ْ َّ
ل َيق َب���ل إل ط ِّي ً
ين)
���ل
س
ر
م
ال
ه
ب
ر
م
أ
ا
م
ب
ين
ن
م
ؤ
م
ال
ر
م
أ
ه
الل
ن
إ
و
ا
ب
َ ْ ُ ِ َّ َ
َ ِ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ ِ ِ َ ِ َ َ َ َ ِ ِ ْ ُ َ ِ َ
(صحيح مس���لم  ،كتاب الزكاة  ،باب قبول الصدقة من الكسب
الطيب وتربيتها).
���ب ع ْ
وقال صلى الله عليه وس���لم(:ول َيكس ُ
���ال ِم ْن َح َر ٍام
م
د
ب
ََ ْ ِ
َ ٌ َ ً

كونية لتمحيص العباد ،وابتالء
���نة
ٌ
الجواب  :نزول البالء س� ٌ
مخصوص����ا بالظالمين والعصاة
الله تعالى للعب����اد ليس
ً
أيضا األنبياء واألولياء والصالحين،
والمذنبين ،ب����ل يصيب ُ ً
ظلما لهم ،وإنما
أو
بهم
ا
هوان
عد
وابتالء الله
ً
للصالحين ل ي ّ
ً
هو عالمة على ّ
فعة في درجاتهم ،ما لم ُي َق ِّص ُروا
ور
لهم،
ه
حب
ِ ٌ
ٌ
في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فأخرج البيهقي في
َّ
أنس رضي الله عنه أن رس����ول الله صلى الله
«الداب» عن ٍ
َّ
َّ
َ
َ
عليه وآله وسلم قال«ِ :إن َأ ْع َظ َم ْال َج َز ِاء َمع ِع َظ ِم ْالب َال ِءَ ،و ِإن الله
إذا أح َّب ق ْوما ْابتاله ْم ،فمن رض َي فله ِّ
الر َضاَ ،و َم ْن َس ِخ َط َف َل ُه
َ َ ْ َ ِ
َِ َ َ
ََُ
َ ً ََ ُ
ال َر ُسول الله َص َّلى الله
ق
قال:
الس َخ ُط» ،وعنه رضي الله عنه ْ َ
َّ
َ
ُ
َع َل ْي ِه وآله َو َس َّل َم«ِ :إ َذا َأ َر َاد الله ِب َقو ٍم َخ ْي ًرا ْاب َت َال ُه ْم».
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فتح معبر رفح استثنائيًا
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قوات االحتالل تغلق طرق بالخليل

مواطنون يصلون صالة االستسقاء بغزة
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متسابق يشارك في بطولة للفروسية في غزة
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موسوعة طبية شاملة

الطــب النبــوي..

طريق الشفاء من كل داء
غزة  /جيهان كوارع:
لي���س طب�� ًا بدي ًال بل ه��و الطب االأ�سيل الذي عرفه العرب من��ذ عهد النبي �سلى اهلل عليه
و�سلم وتداوا به وجمعوه يف كتب واأقام عليه العلماء اأبحاث ًا ودرا�سات ،ورغم التطور الطبي
للعالج الكيميائي ،اإال اأن الطب النبوي ما زال ياأخذ م�ساره ليثبت كل يوم فعاليته بتحقيق
نتائ��ج ايجابية يف ال�سفاء م��ن االأمرا�س بكافة اأنواعها وباأب�س��ط االأدوات والطرق واملواد
الطبيعي��ة التي ال تعر���س �ساحبها ملخاطر االأعرا�س اجلانبية .وانت�س��ر موؤخر ًا يف قطاع
غ��زة العالج بالطب النبوي ،كو�سيلة اآمنة للعالج ومل��ا حققه من نتائج اإيجابية وجناحات
يف �سف��اء العديد م��ن االأمرا�س واحلاالت املر�سية ،يف الوقت الذي �سعفت فيه قدرة بع�س
االأطباء على عالجها مما �سجع على االإقبال على التداوي به لكافة الفئات العمرية.

ب�ساطة العالج
عش���رة أعوام من االنتظ���ار والتمني لم يترك باب
عيادة لطبيب اش���تهر ببراعته في عالج مشاكل
اإلنج���اب إال وطرقه وداوم عل���ى العالج عنده فترة
م���ن الزمن ،إلى أن قاده األمر إلى تجربة الوس���ائل
العالجية الطبيعية والمصنفة كطب بديل وقديم.
المواطن أدهم الذي لجأ للتداوي من العقم بالطب
النب���وي بعدما أرهق من تن���اول العقاقير الطبية
الكيميائية ،قال" :أصابني اليأس من عدم انجابي
لطفل بعد عش���ر س���نوات وأنا بج���رب كل أنواع
العالجات التي ب���اءت جميعها بالفش���ل ومنها
عمليات التلقي���ح الصناعي التي كانت تكاليفها
المادية كبيرة جدا ،إلى أن بدأت التداوي باألعشاب
الطبيعي���ة التي ثبت فضلها في الس���نة النبوية
وأثبتت فعال نجاحها في العالج"
وأضاف أدهم ل� "االستقالل" بدأت التداوي ببعض
األعش���اب الخاصة التي تس���اعد على الشفاء من
مرضي ،والمذكورة في السنة وخضعت ألكثر من
جلسة للعالج بالحجامة ،وعلى إثرها رزقت بطفلي
األول بعد هذا العناء ،وكانت دهشتي من بساطة
العالج الذي اس���تطاع بفضل الله حل مش���كلتي
بأبسط التكاليف والمستلزمات ".

ال �سك فيها
المواطنة هدى معمر( 45عامًا) أوضحت أنها ال تثق
إال بالعالج بالطب النبوي قائلة" :منذ خمس سنوات

وأنا لم أذهب ألي طبيب أو مستشفى عندما أشعر
بأي أعراض مرضية مهما كانت بسيطة أو شديدة
أكتفي فقط بإحدى ط���رق العالج النبوي وأهمها
الحجامة ووصفات لتناول مواد أو أعشاب طبيعية
حسب نوع األعراض".
وذكرت معمر ل�"االس���تقالل" ،أنه���ا كانت تعاني
في وقت سابق ولفترة طويلة من مشاكل الصداع
وضعف النظر وقد عملت بنصيحة إحدى جاراتها
وت���داوت بالحجامة ،فما عادت تش���تكي من هذه
األعراض.
وتابعت" :ثقت���ي بالحجامة وهذا العالج زادت في
نفس���ي من نجاح تجارب االخرين ومن كون هذه
الطرق مذك���ورة في أحاديث النبي صلى الله عليه
وس���لم وال غبار عليها وال شك فيها" ،الفتة إلى أن
العالج بالحجامة بات روتينًا أساس���يًا في حياتها
يجب أن تخضع ل���ه كل فترة وأخرى ،وفي كل مرة
تصبح صحتها أكثر تحسنًا عن ذي قبل.

الن�سيحة االأوىل
بدوره أوضح الدكتور تميم شبير ،مدير مركز الشفاء
للط���ب النبوي ،أن هذا الطب يتضمن طرقًا عديدة
للعالج منه���ا العالج باألدوي���ة النبوية الطبيعية
ومنها األعشاب والعسل والحبة السوداء وااللبان،
باإلضافة إلى العالج بالقرآن والرقية الشرعية وكل
ما تداوى به النبي صلى الله عليه وس���لم أو وصفه
لغيره في أحاديثه.
وبين ش���بير ل�" االس���تقالل" ،أن الوس���يلة األكثر

دراسة  :أكلك ببطء
يجعلك أقل عرضة للبدانة
طوكيو /االستقالل
وصلت دراسة حديثة إلى أن تناول
الطع���ام ببطء يجعل اإلنس���ان أقل
عرضة لإلصاب���ة بالبدانة أو متالزمة
األيض.
ومتالزم���ة األي���ض مجموع���ة من
األمراض التي تضاعف خطر تعرض
الش���خص ألمراض القلب والسكري
والسكتة الدماغية.
وأجرى الدراس���ة باحثون من جامعة
هيروشيما في اليابان ،وشملت 642
رجال و 441امرأة ،وجرى تقديمها في
جلسات لجمعية القلب األميركية.
ووجد الباحثون أن األشخاص الذين
يأكلون بس���رعة كان���ت احتمالية
إصابتهم بمتالزمة األيض ،%11.6
مقابل نس���بة  %6.5لدى من يأكلون بس���رعة معتدلة،
ونسبة  %2.3لدى من يأكلون ببطء.
كما تم ربط األكل بسرعة مع زياة أكبر في الوزن ،وخصر
أكبر ،ومستويات أعلى من السكر في الدم.

ووفقا للباحثين فإن الش���خص عندما يأكل بس���رعة ال
يش���عر بالشبع ،وبالتي يأكل أكثر .كما أن األكل السريع
يحف���ز تذبذبات في س���كر الدم ،األمر ال���ذي قد يقود
إلى مقاومة الخاليا لإلنس���ولين (مما يؤدي إلى اإلصابة
بالسكري).

انتش���ارًا والتي تعد النصيحة األول���ى لعالج أي
مرض ه���ي الحجامة ،مرجعًا ذلك لكثرة األحاديث
الت���ي وردت في فضلها وأق���رت انها طب بوحي
رباني وكذلك فعاليتها في عالج أي مرض س���واء
كان بدنيًا أو نفسيًا .
وأف���اد ش���بير ،أن فائ���دة الحجام���ة تتلخص في
سحب الدم الفاس���د والمحمل بمسببات األمراض
والمتجمع تحت جلد االنسان ،ومساعدة المريض
ف���ي التخلص من اآلالم الحادة والمزمنة مما يؤدي
إلى اعادة التوازن للجسم وإصالح كل شيء مختل
به.
وكشف ش���بير ،عن دور الحجامة في القضاء على
مرض السرطان وإتاحة الفرصة لخلق الخاليا التي
تس���مى "آكلة السرطان" داخل الجس���م ،وهذا ما
أثبتته الدراس���ات والبحوث العلمية التي أجريت
عليه���ا ،الفتًا إلى نجاحها بعالج  20حالة من التي
تعاني مش���اكل اإلنجاب والعق���م وأخرى لديها
مشاكل الحسد والعين والقرينة وأمراض الكهرباء
الزائ���دة في ال���رأس والصداع النصف���ي وأمراض
العظام.
وش���دد ش���بير ،على أهمية التداوي بالطب النبوي،
موجهًا نصيحته لكل ش���خص حت���ى وإن لم يكن
مريض���ًا بأن يحتجم وكذلك طلب���ة الثانوية العامة
والجامعات لما لها من دور في تقوية الذاكرة وزيادة
التحصيل الدراس���ي وتقوية جهاز المناعة ،مشيرًا
إلى أن االنسان يحتاج للحجامة  3مرات كل عام .
وأوض���ح أن عملية الحجامة تتضمن  15نوعًا فيما

يتم العم���ل بأربعة انواع فقط داخ���ل قطاع غزة
،منوهًا إلى تطور آلية عملية الحجامة عن ذي قبل،
فاليوم اصبح لكل ش���خص يريد أن يحتجم جهاز
خاص به معقم بأحدث المواد ،ويكون انسب وقت
لعمل الحجامة خالل ما يعرف بأيام الس���نة وهي
17،19،21من الشهر الهجري.
وأكد ش���بير ،على أنه بالرغم م���ن كون هذا الطب
قديم���ًا إلى أنه بات يش���هد في اآلون���ة االخيرة
اقباال واس���عًا من قبل الن���اس باختالف فئاتهم
ً
العمرية ،خاصة وأن س���عر جلسة العالج تتراوح
ما بين  30إلى  50ش���يكال وتكون مجانية لألفراد
غير المقتدرين ،ويكون زمن الجلسة ساعة واحدة
أو أكثر.
وذكر ش���بير ،أن ممارس���ة الطب النبوي ليس باألمر
الس���هل بل هو بحاجة إلى دراسة ومعرفة بالقواعد
والش���روط التي يق���وم عليه���ا الع���الج والتعمق
بدراس���ة كل حالة ومعرفة ما تعاني منه وفق أسس
علمية وطبية ومعرفة الطريقة المناس���بة لعالجها
وما الموض���ع األفضل للعالج باإلضاف���ة إلى الخبرة
والممارس���ة ألن أي خطأ يمكن أن يؤدي لمضاعفات
خطيرة.
وع���ن أبرز المعيقات التي تق���ف في وجه العالج
بالطب النبوي قال شبير « :ثقافة الناس البسيطة
وع���دم معرفتهم بفوائد هذا الط���ب وبالحجامة،
وايض���ا اقتناع بعض االف���راد بالعالج الكيميائي
أكثر من النبوي  ،واعتقاده���م بان هذا الطب هو
الحل األخير وليس األول للشفاء».

األواني الزجاجية
الملونة «خطيرة للغاية»
االستقالل /وكاالت
توصلت دراس����ة أجراها باحثون من جامعة بليموث
البريطاني����ة إل����ى أن األواني الزجاجي����ة الملونة قد
ً
مميتا ،خاصة تلك التي تس����تخدم
تس����بب خط����را ً
مع طعام وش����راب على درجة عالية من السخونة أو
الحموضة.
الزجاجية
وذكرت الدراسة ،بأن األواني
الت����ي تح����وي رس����ومات
ملون����ة تخت����زن تركي����زا
ً
ً
عاليا م����ن المعادن الثقيلة
كالكادميوم والرصاص التي
يؤدي دخولها إلى الجس����م
بتراكم المعادن ،ما يؤدي
إل����ى مضاعف����ات خطيرة
على الصحة ،إذ قد تسبب
تلف����ا في األعص����اب والدماغ
ً
والكب����د والكل����ى واألعض����اء
الحيوية األخرى.
وح����ذر الباحث����ون م����ن ،أن تلك
األصبغ����ة غي����ر العضوي����ة من

الممك����ن أن توجد ليس فقط في األواني والكؤوس،
ب����ل على الكثي����ر من األش����ياء التي نس����تخدمها
بش����كل يومي وعلى تماس مباشر مع جسمنا
كالنظارات على س����بيل المثال ،لذا يتوجب
علينا عند شراء تلك األشياء التركيز على
نوعية المواد المصنوعة منها ،والحرص
على ش����راء األدوات المصنوعة من
مواد عضوية غير ضارة.
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األمين
قالاألمين
قال

نسي أين ركنها..

الدكتور :رمضان شلح

رجل يعثر
على سيارته
بعد  20عامًا

لفلس���طين وعندما نؤكد أال خيار
إننا عندما ننحاز
////////////
أمامنا للعودة إلى فلس���طين إال الجهاد والمقاومة،
وليس المفاوضات والتس���وية .إن استمرار الرهان
على التسوية يعني البقاء في قفص مدريد وأوسلو،
أي أن نس���لم بأن فلسطين أندلس جديدة ،وهذا ما
هزمته وكس���رته المقاومة ،وال يمكن أن نقبل أو أن
نسلم به .فلسطين ال طريق للعودة إليها إال طريق
الجه���اد والمقاومة طريق االنتص���ار .وثقوا بأنكم
ستنتصرون معنا وبنا ،قضية فلسطين ستنتصر
ألنه���ا قضية ع���دل ،وال يمكن للظل���م أن ينتصر
وإال اختل���ت نوامي���س الك���ون .س���ينتصر العدل
ال���ذي تمثله فلس���طين على الباط���ل الذي تمثله
“إسرائيل” واآلخرون .سيتنتصر الحق الذي تمثله
فلس���طين على الباطل الذي يتمت���رس خلفه كل
العالم .تحية للكلمة الصادقة ،تحية لهذا االنحياز
الواع���ي والمخلص لفلس���طين ،تحية للش���هداء
ولألس���رى البواسل ،تحية لش���عبنا الصامد الصابر
في كل مكان ،تحية لكل أحرار وش���رفاء أمتنا ،وكل
أحرار وش���رفاء العالم ،المنحازين لفلسطين والحق
الذي لن يضيع ،وستش���رق شمسه من جديد يومًا،
شمس فلسطين كاملة ألهلها وسيعودون إن شاء
الله  .على صوت البنادق ،وعلى صليل دماء الشهداء
األحرار ،التي ستطهر فلسطين من دنس الغزاة ،بل
س���تطهر كل األرض من ه���ذا الرجس الذي يخيم
على العالم في زمن تغتصب فيه فلسطين.

االستقالل /وكاالت
عثر أح���د المواطني���ن في مدينة
فرانكفورت األلمانية على سيارته
التي أعتقد أنها س���رقت في عام
عاما،
 .1997وبع���د مرور عش���رين ً
تعقبت فيها الس���لطات السيارة
المفقودة ،تبين أن مالكها نس���ي
المكان الذي ركنها فيه ،وافترض
أنها ُس َر َقت.
«
صحيف���ة
وبحس���ب
 »AugsbergerAllgemeinاأللمانية،
ُو ِج َدت الس����يارة في أح����د الكراجات
ف����ي مبنى صناع����ي قدي����م ،كان من
المقرر هدمه واعترضت طريق الفريق
ُ
المس����ؤول عن هدم المبنى ،الذي أبلغ
الشرطة.
لتعرف الش���رطة صاحب الس���يارة
عاما،
الذي يبلغ من العم���ر اآلن ً 76
وتبلغه بمكان السيارة التي لم يرها
عاما مضت ،لكن السيارة لم
منذ 20
ًً
وغالبا س���تتحول إلى خردة
تعمل
وتباع.

غرامة مرورية في النرويج
بـ  30ألف دوالر  ..والسبب؟
االستقالل /وكاالت
قررت الس���لطات في النرويج
تطبيق عقوبة على أغنى سيدة
يوما
ف���ي البالد ،بالس���جن ً 18
مع وق���ف التنفيذ ودفع غرامة
باهظة قدرها  26ألف يورو (30
ألف دوالر) بعدما ضبطت تقود
سيارتها تحت تأثير الكحول.
وتع���د كاتارينا أندرس���ن ،وهي
وريثة عائلة من الصناعيين ،أغنى
امرأة في النرويج .وقد أخضعتها
دورية من الشرطة لفحص دوري
أظهر أن في دمها  0,64غراما من
الكحول في الليتر.
ووقع���ت الحادث���ة ف���ي أبري���ل
الماضي ،ثم صدر على الس���يدة
الحكم القضائي يوم الجمعة .والنرويج من الدول ذات
المتشددة في مراقبة شرب الخمر ،وهي
التشريعات
ّ
ال تجيز أن تزيد نسبة الكحول في دم السائقين عن
غراما في الليتر ،حيث يعاقب المخالفون بغرامة
ً ّ 0,21
مرة ونصف ّ
المرة قيمة دخلهم الشهري.
تعادل
وكاتارينا أندرسن شابة في الثانية والعشرين من

توأم مختلف في لون
البشرة يثير إعجابًا واسعًا
االستقالل /وكاالت
أثار توأم في الواليات المتحدة ،إعجابا واسعا على منصات التواصل
االجتماعي ،بالنظر إلى لون البشرة المختلف لكل منهما ،فواحدة من
الشقيقتين سمراء واألخرى بيضاء.
وبحس���ب ما نقلت «تايمز س���نو نيوز» ،فإن الش���قيقتين توأم غير
متماثل ،أي أنهما ولدتا من بويضتين ملقحتين بنطفتين اثنتين.
ويبلغ عمر كل من غابرييال شيلبي وشقيقتها التوأم إزابيال ،سبعة
أش���هر فقط ،وظهرتا باس���متين في صورة في موقع «أنستغرام»
وحصدتا آالف المعجبين .وأوضحت أم التوأم ،في تصريح صحفي،
أن طفلتيها هم���ا ثمرتان لزيجة «إفريقي���ة أميركية» خالصة ،مما
يعني أن بياض إحدى الشقيقتين ليس عائدا إلى والدها.

عمال وال راتب لها،
عمرها ،وهي طالب���ة ال تمارس ً
لذا قررت محكمة أوس���لو احتساب قيمة الغرامة
استنادا على قيمة ثروتها البالغة سبعة مليارات
ً
و 700مليون كرون أي ما يعادل  800مليون يورو.
وباإلضافة إلى ذلك ،منعت السلطات السيدة من
ً
شهرا.
القيادة لمدة 13

تهنئة بالمولود الجديد
يتقدم السيد  /محمود شلولة (أبو محمد)
وحرمه س���ناء وأبن���اؤه وبنات���ه وإخوانه
وأخواته وجميع العاملين في مكتب االيام
من ابنهم زميلهم عبد الله محمود شلولة
وحرم���ه أمل بمناس���بة أن م���ن الله عليه
بالمولود البكر.

ه�شام عبد اهلل �شلولة
متمني���ن من الل���ه العلي القدي���ر أن يحفظ
المولود من كل سوء
بورك المولود وش���كر الواهب وبلغ اش���ده
ورزق بره.

