مؤبدان وغرامة مالية لمنفذ عملية سلواد
رام الله  /االستقالل
أص���درت محكم���ة «عوف���ر» العس���كرية لالحت���الل
اإلس���رائيلي أم���س األربعاء ،حكمًا بالس���جن المؤبد
مرتين وغرامة مالية مقدارها  280ألف ش���يقل ،على
منفذ عملية س���لواد مالك أحم���د حامد ( 23عامًا) من
بلدة سلواد شرق رام الله.
وقال مصدر محلي إن المحكم���ة أصدرت القرار على
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نتائج البيان اخلتامي
الجتماعات القاهرة

د .الهنـدي
لـ «االستقـالل»:
الجهاد تحفظت
على بند الدولة
على حدود الـ 67
القاهرة – غزة /قا�سم االغا:
حتفظت حركة اجلهاد االإ�سالمي
يف فل�سطني على البند الوارد يف
البيان اخلتامي الجتماع الف�سائل
الفل�سطينية يف القاهرة ،واملتعلق
باإقامة دولة فل�سطينية على حدود
عام .1967
وقال ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة
اجلهاد اال�سالمي الدكتور حممد
الهندي يف ت�سريح مقت�سب
لـ «اال�ستقالل» من العا�سمة امل�سرية
القاهرة « :نحن نتحفظ على بند
الدولة على حدود عام . »1967
واأكدت الف�سائل على اأهمية الوحدة
الوطنية الفل�سطينية ميا يعزز
ن�سال �سعبنا يف الوطن واملنايف من
اأجل حترير اأر�سه واإجناز حقه
يف احلرية والعودة واال�ستقالل
ويف �سبيل حقه يف تقرير م�سريه
مبا يف ذلك اإقامة دولته امل�ستقلة
كاملة ال�سيادة على كامل االأرا�سي
الفل�سطينية املحتلة عام
1967وعا�سمتها القد�س 03

24

حامد بتهمة دهس جندي وإصابة اثنين آخرين في
العملية التي تم اتهامه بتنفيذها في شهر نيسان/
أبريل الماضي قرب مس���توطنة «عوفر» المقامة على
أراضي البلدة.
واعتقلت قوات االحتالل حامد فور وقوع العملية ،بعد
إصابته بجروح طفيفة ،ونقل على إثرها إلى أحد مراكز
التحقيق اإلسرائيلية مباشرة.
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بال حصاد

امتحان �صعب

لقـاءات القاهـرة..
بين التمكين والحسم!
03

رداً على قرار جمل�س وزراء
اخلارجية العرب

الفصائل :حزب اهلل تنظيم
مقاوم و «إسرائيل» راعية
اإلرهاب في المنطقة
09

إغالق مكتب المنظمة
بواشنطن ..عقاب أمريكي
للسلطة !
04

معبر رفح  ..دواء يزيد أوجاع الغزيين
غزة /دعاء احلطاب:
بني جموع امل�سافرين ،جتل�س احلاجة
ً
قاب�سة
�سمرية النجار بج�سدها املتعب،
يدها على جواز ال�سفر ،تنتظر دورها
باخلروج من غزة اإىل م�سر ،فقد حالفها
احلظ هذه املرة بعد عام كامل من
االنتظار لتكون �سمن قوائم املر�سى
الذين �سي�سمح لهم بال�سفر لتلقي العالج،
لعلها تتخل�س من االآالم غري
08
املحتملة الناجتة عن �سغط

حديقة حيوان
افتراضية..
تحقق أحالم
أطفال غزة
05

خزعبالت..
تسكن بيوت
الغزيين
15
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رأي
ال تحسد عليه
إحدى عش���رة س���اعة في الجولة األولى من الحوار الدائر في
القاهرة بين الفصائل الفلسطينية لم تكن قادرة على إنهاء
احد عش���ر عاما من الحصار والعقوبات المفروضة على قطاع
غزة ,المش���كلة ان الفصائل خرجت لتناق���ش ملفات عالقة
كالبدء برفع العقوب���ات عن قطاع غزة ,والتح���اور حول إعادة
تشكيل منظمة التحرير الفلس���طينية ,والدعوة لالنتخابات
الرئاسية والتشريعية ,بينما طرحت فتح ان يقتصر النقاش
ح���ول تمكين الحكومة وتس���لم األمن وطرح موضوع س���الح
المقاومة ,مما وتر األجواء بش���دة وخلق حالة من الغضب لدى
الفصائل التي وجهت اللوم لوفد حركة فتح ,بعد ان اختلقت
فت���ح األعذار لعدم إقدامه���ا حتى اآلن على رف���ع العقوبات
المفروضة على قطاع غزة بحج���ة أنها تعاني من أزمة مالية,
وأنها لم تتمكن حتى اآلن من بسط سيطرتها على الوزارات
والمعابر بشكل كامل في قطاع غزة ,وعادت إلى تفسير معنى
التمكي���ن الذي طالبنا منذ البداية بتحديد مفهومه بش���كل
واضح حتى ال ندخل دوامة التمكين دون ان نخرج منها ,كما
حاولت السلطة التنصل من اتفاق 2011م.
الفصائل الفلسطينية المتواجدة اآلن في القاهرة في موقف
ال تحسد عليه ,فمطلوب منها أمام الفلسطينيين أوال ,ثم أمام
الراعي���ة مصر ,ان تصل إلى حالة من التوافق تس���مح بعودة
اللحمة للفلس���طينيين ,ووحدة المنطلق واألهداف ,والفشل
غير مس���موح ,لذلك وفي كل األحوال لن يسمح بإعالن فشل
المصالحة ,وس���يعلن عن اس���تمرار المحادث���ات والحوارات
والنقاش���ات بي���ن كل األطراف حت���ى الوصول إل���ى حلول
مرضية ,وهذا الحوار لن يكون له سقف محدد نظرا لصعوبة
الملفات المطروحة للنقاش ,لكن الفصائل تحتاج لخطوة من
السلطة أو حركة فتح لتقنع بها الناس بأن المصالحة حققت
انجازًا محسوس���ًا لصالح الفلسطينيين ,وتضغط باتجاه رفع
العقوبات التي فرضتها الس���لطة على قطاع غزة ,أو رفع جزء
من تلك العقوبات بطريقة تدريجية ,أو على األقل إمداد قطاع
غزة بالخمس���ين ميغاواط التي حرمت السلطة الفلسطينية
قطاع غ���زة منها ,لكن وفد فتح في القاه���رة لم يأت بحلول,
فكل األمور التي تطرح يتم تحويلها إلى مقر المقاطعة برام
الله حتى يعطي الرئيس محمود عباس قرارا فيها ,والرئيس
مش مستعجل ألنه يرى ان العقوبات هى التي أجبرت حماس
على المجيء للمصالحة.
كما ان الس���لطة تعاني من تحول جذري في سياسات اإلدارة
األمريكية تجاهها ,بعد إعالن إدارة الرئيس األمريكي دونالد
ترامب عن إغ���الق مكتب منظمة التحرير الفلس���طينية في
واشنطن ,ألن الس���لطة لم تدخل في مفاوضات سالم جدية
مع إسرائيل ,وقررت تقليص الدعم المالي للسلطة بحجة انه
يستفيد منه اسر الشهداء واألسرى ,وهو ما دفع السلطة إلى
اتخاذ قرار بتجميد االجتماعات مع األمريكيين ,كما ان السلطة
تعاني من فشل سياسي كبير فيما تسمى بمسيرة التسوية
بعد ان أعلنت نائ���ب وزيرة الخارجية الصهيونية تس���يبي
حوتوبيلي أن حكومتها وضعت شروطًا للتسوية السياسية
في الشرق األوسط «ال يمكن ألي قائد فلسطيني أن يقبلها».
وفصلت هذه الش���روط بقولها «لدينا ثالثة مبادئ أساس���ية
أبلغنا واشنطن بها ،وقلنا بوضوح إنه ال يمكننا التنازل عنها،
وهي رفض وجود أي س���يادة عل���ى المنطقة الممتدة ما بين
البحر المتوس���ط ونهر األردن س���وى الس���يادة اإلسرائيلية،
ورفض أي إخالء ألي مس���توطنة ،واإلبقاء على القدس موحدة
وعاصمة وحيدة إلسرائيل» ،ثم أضافت شرطًا رابعًا هو رفض
عودة الالجئين حتى إلى المناطق الفلسطينية.
األغرب ان ه���ذه المواقف األمريكي���ة الصهيونية ,كان من
المفت���رض ان تدفع الس���لطة لاللتحام بالمش���روع الوطني
الفلس���طيني ,وتوحيد الجبه���ة الداخلية ,واس���تخدام كل
أدوات الضغ���ط على االحتالل الصهيوني واإلدارة األمريكية,
وتتج���ه لتع���دد خياراته���ا ,لكنها بقيت متمترس���ة خلف
مواقفها الس���لمية الهزيلة التي لم تجلب لشعبنا وقضيتنا
س���وى الخراب والدمار والقهر بعد سلسلة طويلة من قرارات
التفريط المجاني لصالح االحتالل ,لكننا ورغم كل ذلك ال زلنا
نراهن على موقف وطني موحد ,وتوافق فلس���طيني داخلي
نظرا لألخط���ار الكبيرة التي تحدق بالقضية الفلس���طينية,
فالشعب ينتظر هذه االنفراجة ,ويأمل ان يقف الجميع أمام
مسؤولياته ,ويقدر الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشها
المواطن الغ���زي تحديدا تح���ت وطأة الحص���ار والعقوبات,
والفصائل الفلس���طينية برمتها عليه���ا دور كبير في إنجاح
المصالح���ة بعد ان قبلت ان تكون ش���ريكا في حوار القاهرة,
وإال فعليه���ا ان تخ���رج لتفضح الط���رف المعطل للمصالحة
الفلسطينية وتحمله المسؤولية كاملة.

حسم األرض

االحتــالل يســرق أراضــي الكنيســة
الوقفية األرثوذكسية بتواطؤ من رئاستها

التحليل ال�سيا�سي /عامر خليل
م�س��تقبل مدين��ة القد�س يب��دو يف طريقه للح�س��م ان مل يكن
ح�س��م بالفعل ا�س��رائيليا على ار�س الواقع من خالل م�س��اريع
اال�س��تيطان والتهوي��د غ��ر املتوقف��ة ومل يع��د االم��ر متعلق ًا
مب�س��روع ا�ستيط��اين او ح�سار امل�سج��د االق�س��ى واقتحامات
امل�ستوطن��ن ب��ل تع��داه اىل تغي��ر طاب��ع املدين��ة اال�سالمي
المثي���ر هنا ان ممتلكات الكنيس���ة االرثوذكس���ية وما يحدث
ألمالكها ال يحت���ل ادنى اهتمام لكل القوى ذات الش���أن بهذا
الموضوع ول���وال المؤتمر الذي بادرت الي���ه اكثر من جهة لعقد
مؤتمر في مطلع تش���رين الثاني الماضي لغاب هذا التس���ريب
بش���كل كامل عن ج���دول اعمال الجميع فما يح���دث جد خطير
ويتعلق بقضي���ة االرض في اكثر المناطق اهمية وهي القدس
المحتلة حيث تجري من وراء الستار عملية ممنهجة لنقل امالك
الكنيس���ة بيعا وتأجي���را لصالح جهات يهودي���ة مقابل مبالغ
زهيدة تحت عنوان الفقر والمديوينة التي تعاني منها الكنيسة
والحفاظ عليها رغم ان كل صفقات البيع لم تحل هذه المشكلة
كما ان هناك مدخوالت كبيرة للكنيسة تأتي من خالل زيارة االف
السياح لكنيس���تي المهد والقيامة من كل انحاء العالم ما يوفر
دخال كبيرا للكنيسة مما يؤكد ان المسألة تتعلق بتواطؤ وخيانة
واضحة لمهام الكنيس���ة ودورها في الحف���اظ على ممتلكاتها
وعدم التفريط بها.
م���ا يجعل االمر غير منته في حس���م ملف الق���دس المحتلة
لصالح االحت���الل الحراك الكبي���ر الذي يجري عل���ى اكثر من
صعيد ض���د بيع وتأجير ام���الك ووقفيات الكنيس���ة فعلى
الصعيد القانوني والرس���مي هناك حراك في محاكم السلطة
واالردن ضد التس���ريب والبيع واالخيرة لها والية حصرية على
الق���دس المحتلة ما يجعل ملف الكنيس���ة بكامله بيد االردن
ومجرد التحرك القانوني يعن���ي انه لن تكون اريحية للبطرك
ثيوفيلوس الثالث في االس���تمرار بالتس���ريب وهو ما يفسر

وامل�سيح��ي م��ن خ��الل ال�سيط��رة عل��ى ممتلكاته��ا وتغي��ر
اال�سماء اال�سالمية وامل�سيحي��ة واذا كانت ممتلكات الكني�سة
االرثوذك�سي��ة متث��ل  %33م��ن م�ساح��ة البل��دة القدمي��ة
ويك�س��ف يوميا ع��ن �سفقات بي��ع وتاأجر لوقفي��ات الكني�سة
ل�سركات وهمية وجمعيات ا�ستيطانية من بطريرك الكني�سة
ثيوفيلو�س الثالث فان ح�سم املدينة بات قاب قو�سن اأو ادنى.

تحرك المجلس المركزي االرثوذكس���ي امام البرلمان االردني
لدفع المل���ك عبدالله لوقف ثيوفيلوس الثالث عن اس���تمرار
التس���ريب والعمل على انتخاب اخر وه���ذا المجلس يتحرك
في اتجاه اخر وهو العمل على اس���تبدال قانون الكنيسة من
عام  1958الذي يجعل رئاس���ة الكنيس���ة العربية في االردن
وفلسطين حصرا على الرهبان اليونانين وهي المعضلة االهم
في قضية امالك الكنيس���ة فقيمة االرض لدى هؤالء الرهبان
غير موجودة وهو ما يعمل عليه المجلس المركزي ويتحرك في
اتجاه تعريب الكنيسة ونقل رئاستها الى العرب.
من الواض���ح ان ثيوفيلوس الثالث يعتمد عل���ى حماية اجهزة
االمن والش���رطة االس���رائيلية وهو ال يظهر في أي كنيسة دون
حراسة مشددة منهم ويقابل بهتافات التنديد من قبل العرب
ودعوات للرحيل وهو ما حدث في كنيسة باللد حيث احضر معه
بع���ض االفراد للصالة معه تحت الحراس���ة ورفض عموم العرب
المس���يحيين الصالة معه حيث جرى االعت���داء عليهم من قبل
الشرطة ،وفي يافا اس���تجاب هذا االسبوع أبناء الطائفة العربية
األرثوذكسية في مدينة يافا باألراضي المحتلة العام  ،48لدعوة
الجمعية الخيرية األرثوذكسية بمقاطعة البطريرك ثيوفيلوس
الثالث وعدم مشاركته الصالة ،على خلفية تسريب وبيع أوقاف
الكنيس���ة لالحتالل ووجهات اس���تيطانية ،واكد ناش���طون إن
مقاطعة البطريرك كانت ش���املة ،لك���ن ثيوفيلوس أحضر معه
مجموع���ة من المصلي���ن الروس إلى جانب طالب من المدرس���ة
األرثوذكسية ،ليضمن وجود حضور بالكنيسة.

ما يدلل على تواطؤ ثيوفيلوس الثالث رفضه المستمر لمطالب
وجه���ت اليه من اكثر م���ن جهة ومن بينه���ا االردن باجراء جرد
شامل لجميع االمالك الوقفية التابعة للكنيسة وكشف الجهات
المتورطة في ذلك فيما تشير المعطيات ان التسريب بدأ مباشرة
بعد احتالل فلسطين عام  1948فاول صفقة جرت عام  1951من
قبل البطريرك تيموثاوس فيما تبقى اخطر الصفقات بيع اراضي
جبل ابو غنيم عام  1981من قبل البطريرك ثيوذوروس واقيمت
عليها عام  1996مستوطنة هار حوما لتكون أكبر مستوطنة تقام
على اراض فلسطينية بالقدس بوحدات استيطانية وصلت الى
س���بعة االف فيما تقترب مساحة اراض جرى تأجيرها او بيعها
من  528دونم���ا حولتها بلدية االحتالل الى ش���وارع ومنزهات
ومقاب���ر واقيم على جزء منها مبان س���كنية ،ويطال البيع امالك
للكنيس���ة في غربي القدس المحتلة في الطالبية ودير المصلبة
ورحافيا.
قضية االرض هي المس���ألة االساس���ية في الصراع مع االحتالل
ودون اهتمام ومتابعة ومواجهة السيطرة االسرائيلية المتواصلة
بطرق ووسائل متعددة عليها فان الحسم اسرائيليا هو مصيرها
بالبناء وتوطين مس���توطنين فيها لتقول دولة االحتالل انها ال
تسطيع ترحيل االف االسرائيليين من امكان سكنهم والمخطط
االسرائيلي واضح في هذا االتجاه بتوطين مليوني مستوطن في
الضف���ة والقدس المحتلة فعددهم يبلغ حت���ى االن ثالثة ارباع
مليون  ،فهل تس���تفيق القوى الفلس���طينية لم���ا يحدث على
االرض وامالك الكنيسية مؤشر واضح على ذلك؟

متطرف إسرائيلي يدعو الجنود إلعدام الجرحى الفلسطينيين
االستقالل/وكاالت
دعا اليميني المتطرف الحاخام باروخ مارزل جنود جيش االحتالل االسرائيلي
إلى اإلجهاز على الجرحى الفلسطينيين ،وإعدام منفذي العمليات المسلحة،
واالمتناع عن معالجتهم ،وتقديم أي إسعافات طبية لهم ،وتركهم ينزفون
حتى الموت.
وأوضح المتطرف مارزل والذي يس���كن في مستوطنات الخليل ،أنه
منذ قضية الجندي اإلسرائيلي القاتل إليئورأزاريا ،الذي أدين بإعدام
الش���اب الفلس���طيني عبد الفتاح الش���ريف في  24آذار  2016في

الخليل ،يمتنع جنود عن قتل الفلس���طينيين ،وال يتمون مهمتهم
والتأكد من أن «االرهابي الفلس���طيني» ميت ،حسب وصف الحاخام
المتطرف.
ونقل���ت القن���اة الس���ابعة عن م���ارزل قوله إن���ه «يجب قت���ل اإلرهابيين
الفلس���طينيين ،بدال م���ن نقلهم إل���ى المستش���فيات لمعالجتهم ،مما
يكلف إس���رائيل مئات اآلالف من الدوالرات ،وآن األوان ألن توقف الحكومة
اإلسرائيلية إهانة ضحاياها ،وشعب إس���رائيل .ويجب أن يموت اإلرهابي
بمجرد أن يأتي إليذاء اليهود».

الخميس  4ربيع األول  1439هـ 2 3نوفمبر  2 017م

نتائج البيان الختامي الجتماعات القاهرة

د .الهندي لـ «االستقالل» :الجهاد تحفظت على بند الدولة على حدود الـ67
القاهرة – غزة /قاسم االغا:
تحفظت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين على
البند الوارد ف���ي البيان الختام���ي الجتماع الفصائل
الفلس���طينية في القاه���رة ،والمتعل���ق بإقامة دولة
فلسطينية على حدود عام .1967
وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد االسالمي
الدكت���ور محم���د الهن���دي ف���ي تصري���ح مقتضب
ل�»االس���تقالل» من العاصمة المصرية القاهرة « :نحن
نتحفظ على بند الدولة على حدود عام . »1967
وأك���دت الفصائل عل���ى أهمي���ة الوح���دة الوطنية
الفلس���طينية يم���ا يعزز نضال ش���عبنا ف���ي الوطن
والمنافي من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية
والعودة واالس���تقالل وفي س���بيل حق���ه في تقرير
مصي���ره بما في ذلك إقامة دولته المس���تقلة كاملة
السيادة على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة عام
1967وعاصمتها القدس الشريف.
وشددت الفصائل في ختام اجتماعاتها في العاصمة
المصرية مس���اء أمس األربعاء على ضرورة ممارس���ة
حكومة الوف���اق لصالحياتها في قط���اع غزة والقيام
بمس���ئولياتها تنفيذ اتفاق  12أكتوبر الماضي بين

حركتي «فتح» و»حماس» بهذا الخصوص ومناقش���ة
تعزيز وضعها.
واتفقت في بيانها الختامي على دعوة لجنة الحريات
العامة التي ش���كلت وفق اتفاق المصالحة عام 2011
الستئناف أعملها فورا في الضفة الغربية وقطاع غزة

والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقا للقانون.
كم���ا اتفقت الفصائ���ل على دعوة لجن���ة المصالحة
المجتمعية الس���تئناف عمله���ا والعمل على تقديم
التس���هيالت والمتطلب���ات المادي���ة والمعنوي���ة
والقانونية إلنجاز مهامها.

وفي مل���ف االنتخابات العامة ،دع���ت الفصائل لجنة
االنتخابات المركزية والجه���ات المعنية إلنجاز كافة
أعماله���ا التحضيرية إلج���راء االنتخابات الرئاس���ية
والتش���ريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد
أقصاه نهاية عام  2018والطلب من رئيس الس���لطة
محمود عباس تحديد موعد االنتخابات بعد التشاور مع
كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية.
وفي ملف منظمة التحرير أكدت الفصائل على ضرورة
اإلسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا
إلعالن القاهرة عام  2005ودعوة لجنة تطوير وتفعيل
المنظمة لالجتماع لتحقيق ذلك.
واتفق المجتمعون على استئناف اجتماعاتهم بداية
شهر شباط /فبراير المقبل الستكمال وضع الخطوات
واالليات العملية إلنجاز كافة الملفات بكل ما ورد اعاله
بالتنس���يق مع القيادة المصري���ة ورعايتها لخطوات
التنفيذ كافة.
وج���رت اجتماعات وف���ود الفصائل ف���ي القاهرة لبحث
المصالحة برعاية مصرية ،بموجب االتفاق الذي وقعته
حركت���ي «حماس» وفتح» ،الش���هر الماض���ي؛ لتمكين
حكومة الوفاق الوطني من استالم مهامها في قطاع غزة.

امتحان صعب

لقــاءات القاهــرة ..بيــن التمكيــن والحســم!
غزة /حممود عمر:
ينتظ��ر �سعبن��ا �لفل�سطين��ي م��ن �لف�سائ��ل
�لفل�سطينية� ،جتياز �ختبار �مل�ساحلة �لد�خلية،
بنج��اح لينعك�س على و�قع حياته��م �ملرير ،ولكن
ثمة حذر ي�سيط��ر على �لأفق حول مدى �جلدية
يف تطبي��ق م��ا يت��م �لتو�س��ل �إلي��ه ،خا�س��ة و�أن
�ملرحل��ة �ل�سابق��ة �لت��ي �أعقبت ت��ويل �حلكومة

وز�ر�ته��ا ومهامه��ا يف غ��زة يف �لأول م��ن �أكتوب��ر
�ملا�س��ي ،مل يتمخ���س عنه��ا �أي نتائ��ج �إيجابي��ة.
و�ختتمت جل�سات �حلو�ر �لفل�سطيني بح�سور 13
ف�سي ً
ال فل�سطيني ًا ،يف مقر جهاز �ملخابر�ت �مل�سرية
ً
يف �لقاه��رة ،م�س��اء �أم�س�� ،ستكمال جله��ود �إمتام
�مل�ساحلة �لتي مت �لتوقيع عليها بني حركتي فتح
وحما���س يف � 12أكتوبر �ملا�سي برعاية م�سرية.

و�سه��دت �للق��اء�ت ح�س��ور ً� لفت�� ًا ملطل��ب «متكني
�حلكوم��ة وحل مل��ف �لأمن» �ل��ذي �عتربته وفد
حركة فتح مدخ ً
ال رئي�سي�� ًا �إجباري ًا حلل �أي ملف
�آخر ،فيما �سددت �لف�سائل �لفل�سطينية �مل�ساركة
عل��ى �س��رورة رف��ع �لإج��ر�ء�ت �لعقابي��ة �س��د
غ��زة وع��دم ربط ه��ذ� �ملطلب �ل�س��روري بتمكني
�حلكومة �أو �أي ملف �آخر.
لمناقشة باقي الملفات الوطنية".

وكانت وسائل إعالمية نقلت عن مصادر
فلس���طينية حضرت اللق���اءات ،أن نائب
األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد
النخالة الذي يترأس وفد الجهاد اإلسالمي
في القاهرة ،كان وجه نقدًا عنيفًا لموقف
الس���لطة من عدم رفع العقوبات عن غزة
وربطها بالموضوع السياس���ي او التقدم
بالمصالحة.

خدمة �أهد�ف �سيا�سية

للحكومة �أولوية مطلقة
وأك���د عضو المكتب السياس���ي للجبهة
الديمقراطي���ة المش���ارك في ح���وارات
القاه���رة ،ط���الل أب���و ظريف���ة أن هناك
اهتمامًا كبي���رًا لدى وفد حركة فتح بمنح
تمكي���ن الحكوم���ة أولوي���ة مطلقة على
مناقش���ة الملفات األخرى ،مشيرًا إلى أن
الفصائل الفلس���طينية ذكرت أن هناك
ملفات بحاجة إلى معالجة عاجلة ال ترتبط
بتمكين الحكومة ،مثل رفع العقوبات عن
غزة ومعالجة ملف االعتقاالت السياسية.
وقال أبو ظريفة ل�"االس���تقالل"" :إن حركة
فت���ح قال���ت إنه ل���ن يكون هن���اك رفع
للعقوبات ض���د غزة قبل التمكين الكامل
للحكومة وحل ملف األمن ،وهذا ما رفضته
الفصائ���ل التي أصرت عل���ى ضرورة رفع
ه���ذه العقوبات قبل األول من ديس���مبر
المقبل".
وأض���اف" :هذا النقاش جاء في ظل أجواء
جادة ،وتفهم من جميع األطراف أنه يجب
الخروج من مرحلة االنقس���ام وبدء صفحة
جديدة في كتاب النضال الفلس���طيني،
وهذا ما ساهمت بخلقه مصر التي لعبت
دورًا كبيرًا في إدارة الحوارات".

وأوض���ح أن حرك���ة فتح تعتبر مس���ألة
تمكي���ن الحكومة بغ���زة والتي يتخللها
أيضًا حل ملف األمن وس���يطرة الحكومة
بش���كل كامل على غزة ،هي المدخل لحل
أي مل���ف آخر ،مش���يرًا إل���ى أن الفصائل
تفاهمت على ضرورة توفر كافة الشروط
الضرورية لممارسة الحكومة دورها وفي
المقاب���ل العم���ل على إنه���اء العقوبات
المفروضة على غزة.
ّ
وبين أب���و ظريفة أيضًا أنه تم مناقش���ة
تفعيل لجن���ة المصالح���ة المجتمعية،

وتفعيل لجنة الحريات في الضفة وغزة،
كما طرحت أفكار حول آلية الدعوة للجنة
تحضرية النعقاد المجلس الوطني ،كذلك
تم مناقش���ة رفع العقوبات عن قطاع غزة
وتلطيف اإلجراءات على معبر رفح وضرورة
معالجة أزمة الكهرباء.
وكان صالح البردوي���ل عضو وفد حماس
في حوارات القاهرة ،ق���ال إن حركة فتح
تريد فقط ط���رح قضية تمكين الحكومة
ف���ي قط���اع غ���زة دون الملف���ات األخرى
في لقاءات القاهرة ،األم���ر الذي رفضته

الفصائل الفلسطينية.
وأض���اف البردوي���ل" ،إن الفصائ���ل
الفلس���طينية توافق���ت على مناقش���ة
القضايا الوطنية الكبرى وتطبيق اتفاقية
 ،2011بينما كان هن���اك توجه فتحاوي
للبحث فقط في عملية تمكين الحكومة".
وتابع" :الفصائل أكدت أن ملف التمكين
مرتب���ط بلقاء األول من ديس���مبر المقبل
بي���ن فتح وحماس وفق���ًا لالتفاق األخير
ف���ي القاهرة في أكتوب���ر الماضي ،بينما
اش���ترطت فتح بحث تمكي���ن الحكومة

ويرى المحلل السياس���ي ط���الل عوكل،
أن الواضح من خالل ما ترش���ح عن نتائج
ه���ذه المباحثات ،أن حركة فتح تس���عى
بالدرجة األولى لتحقيق سيطرة السلطة
الفلس���طينية على غ���زة أمني���ًا وإداريًا
وقانونيًا ،من أجل خدمة أهداف سياسية.
وقال عوكل ل�"االستقالل"" :واضح أن فتح
تريد سيطرة الس���لطة قبل حل أي شيء،
وه���ذا يصب في إطار ما يجري من جهود
دولي���ة لتحقي���ق ذلك أيض���ًا ،إذ أن عدة
تصريحات دولية خرجت س���ابقًا تتحدث
حول ضرورة تمكين السلطة من حكم غزة،
من أجل الدفع قدمًا في جهود التس���وية
بين السلطة و"إسرائيل".
ورأى أن هناك صعوب���ة في الوصول إلى
ما تريده حركة فت���ح ،بتمكين الحكومة
وح���ل ملف األمن ،مضيف���ًا " :هذا الملف
ل���ن يتم حل���ه إال بتحديد فت���ح موقفها
الواضح من ثالثة قضايا رئيس���ية ،وهي
س���الح المقاومة ،وحل مسألة الموظفين
العس���كريين ،وحل مس���ألة دفع رواتب
موظفي غزة".
ّ
وبين ع���وكل أن اش���تراطات حركة فتح
المسبقة للوصول إلى مرحلة رفع العقوبات
عن غ���زة" ،هي خطوة خاطئ���ة تمامًا يتم
خاللها إجراء مساومات سياسية ضحيتها
الشعب الفلسطيني الذي يتجرع المعاناة
واأللم كل يوم بس���بب اس���تمرار أزماته
الحياتية وأهمها استمرار انقطاع التيار
الكهربائي وإغالق المعابر".
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ورد األخيرة بقطع لالتصاالت «عديمة الجدوى»

إغالق مكتب المنظمة بواشنطن ..عقاب أمريكي للسلطة!
ال�ضفة املحتلة – غزة /قا�ضم الأغا:

تتواىل التداعيات حول قرار الإدارة الأمريكية اإغالق
مكتب ممثلية منظمة التحرير الفل�ضطينية يف وا�ضنطن،
الذي راأى فيه �ضيا�ضيون ومراقبون "تطاب ًقا مطل ًقا" مع
�ضيا�ضيات الحتالل .وفيما و�ضف هوؤلء ال�ضيا�ضيون
واملراقبون القرار الأمريكي بـ "امل�ضاومة واخلطري"؛ قللّوا
يف ذات الوقت من اأهمية التهديدات التي اأطلقتها ال�ضلطة
ردًا على القرار ،لكنهم �ضدّ دوا على اأنه ل جدوى من اإعادة
ت�ضويب العالقات مع الإدارة الأمريكية ،مبا يحفظ حقوق
وبررت اخلارجية الأمريكية قرار
م�ضالح �ضعبنا الفل�ضطينيّ .
اإغالق مكتب املنظمة اإىل قانون اأجازه الكونغر�ض الأمريكي،
مينع من جتديد ترخي�ض املكتب ،الذي انتهى قبل اأيام ،يف
�ضوء ت�ضريحات اأدىل بها م�ضوؤولون يف ال�ضلطة الفل�ضطينية
ب�ضاأن التوجه ملحكمة اجلنائية الدولية؛ ملحا�ضبة "اإ�ضرائيل"
على جرائمها بحق الفل�ضطينيني.
هددت الس����لطة الفلس����طينية
ف����ي المقابلّ ،
بوقف االتصاالت مع واش����نطن ،مع التأكيد على
أن المرحلة القادمة حاس����مة ،وفرصة لتصويب
العالقات الفلسطينية األميركية".
ولم يتضح بعد ما إذا س����يؤثر هذا "االضطراب"
في العالقات بين السلطة واإلدارة األمريكية على
الجهود التي ُتبذل في إطار ما يس����مى "صفقة
القرن" ،ومل����ف المصالحة الفلس����طينية الذي
حراكا بين الكل الوطن����ي في القاهرة،
يش����هد ً
برعاية مصرية.

تطابق ُمطلق
د .تيسير خالد ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلس����طينية ،ق����ال إن "هذا التهديد
األمريكي بإغالق مكتب المنظمة بواش����نطن ال
ّ
يعب����ر فقط عن انحياز مطلق ل�حكومة االحتالل،
بل تطابق مطلق بين سياس����ة اإلدارة األمريكية
وسياس����ة حكومة بنيامين نتنياه����و" ،وهذا ما
أكده "نتنياهو" من خالل ترحيبه "اإلسرائيلي"
األول بالخطوة األمريكية.
وأوضح خالد لصحيفة "االس����تقالل" أن ترحيب
نتنياهو يؤشر على أن المشاورات كانت قائمة
بين����ه وبي����ن اإلدارة األمريكية ح����ول خطوتها
ّ
جدا".
األخيرةً ،
واصفا إياها ب� "الخطوة الخطيرة ً
وأضاف أنه "يج����ب التعامل مع ه����ذه الخطوة
األمريكي����ة باعتباره����ا ًّ
وتدخال
تحديا ل����إرادة
ً
في الش����ؤون الداخلية الفلس����طينية" ،واإلدارة

األمريكية ليس باستطاعتها فرض إمالءات على
الفلسطينيين،وقواعد سلوك كيف نتصرف في
الدفاع عن مصالحنا وحقوقنا وثوابتنا الوطنية،
هل نذهب للجنائية الدولية لمحاس����بة حكومة
إس����رائيل على جرائم الحرب أم ال ،أو هل تنضم
ومنظمات األمم المتحدة أم ال".
إلى هيئات
ّ
وتابع" :هذه قواعد س����لوك مهين����ة ،وال يمكن
���د ًدا على ضرورة
القبول بهذه السياس����ة" ،مش� ّ
قطع العالقات واالتصاالت مع اإلدارة األمريكية
حال ّنفذت قرارها بإغالق مكتب البعثة منظمة
التحرير في واشنطن".
وأك����د على أن����ه ال أمل ف����ي إص����الح العالقات
ّ
والتفاهم مع اإلدارة األمريكية بما يحفظ الحقوق
والمصالح الفلس����طينيةً ،
عازيا ذلك إلى تطابق
سياستها مع السياسات اإلسرائيلية العدوانية
ّ
المعادية للسالم ،والتي تصر عليها
التوسعية ُ
حكومة "إسرائيل".
ولفت إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
وفور ع����ودة الرئيس محمود عب����اس من جولته
عاجال
الخارجية م����ن المقرر أن تعق����د
اجتماعا ً
ً
له����ا؛ لبحث الخي����ارات والردود المناس����بة على
السياس����ة والتعامل األمريكي غير المقبول مع
الفلسطينيين.

رف�ض ال�ضغوط
أما حركة "حم����اس" فقد اس����تنكرت التهديد
األمريك����ي ،ودعت الحركة في بي����ان لها ،األحد

مقر مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

الماض����ي ،قيادة الس����لطة إلى رف����ض كل هذه
الضغوط ،واالنحياز إلى ش����عبنا الفلس����طيني
وتعزي����ز قدراته على الصمود ،من خالل تحقيق
المصالحة وإنهاء االنقسام.
وأك����دت "حم����اس" أن "ربط ع����دم تجديد اإلذن
ّ
الدوري لمكتب المنظمة في واشنطن بانضمام
فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية وإحالتها
بعض الملفات إل����ى المحكمة لمالحقة مجرمي
الحرب الصهاينة ،تأكيد للمؤكد من أن الواليات
المتحدة طرف منحاز بالكامل لالحتالل".

تهديد للم�ضاومة
حلل السياسي وأستاذ اإلعالم بجامعة
الم ّ
بدورهُ ،
بيرزي����ت من الضف����ة الفلس����طينية المحتلةد.
نش����أت األقط����ش ،وصف التهدي����د األمريكي
بإغالق مكت����ب منظمة التحرير الفلس����طينية
بواشنطن ب� "المساومة".
وبين األقطش لصحيفة "االستقالل" أن مكتب
منظمة التحرير بأمريكاموجودبصفة استثنائية
ودائما ما كانت واش����نطن
من����ذ بعد عام ً ،1994
تهدد بإغ����الق المكتب ،وهو مش����روط بانخراط
"جادة" مع االحتالل.
المنظمة بمفاوضات ّ
ورأى أن����ه "كان ال ّبد من إغالق المكتب منذ زمن،
وال قيمة له من الناحية السياس����ية المعنوية؛
ّإال أنه يس����تهلك أم����وال الفلس����طينيين من
ناحية ،وتستخدمه أمريكا للضغط على السلطة
الفلس����طينية من ناحية أخرى تحت مقايضات

مختلفة" ،كما قال.
وأش����ار إلى أنه ال جدوى م����ن التهديدات التي
تطلقها السلطة بعد التهديد األمريكي بإغالق
مكتب المنظمة ،وقال" :السلطة منذ عام 2008
تهدد بالذهاب للمحاكم
(حرب غزة األولى) وهي ّ
الدولية لمقاضاة االحتالل على جرائمه؛ بيد أنها
لم ولن تفعل".
وتعليقا على ما قالته رئاسة السلطة بأن إغالق
ً
مكتب المنظمة سيكون فرصة إلعادة تصويب
العالقة الفلس����طينية – األمريكيةّ ،أكد المحلل
تحدد
السياس����ي أن الس����لطة أضعف م����ن أن ّ
طبيعة هذه العالقة.
وأضاف أن "السلطة وبعد تخلي األنظمة العربية
عنها لم يبق داعم لها سوى أمريكا ،إال أنه وبعد
َ
مؤشر وقف الدعم بعد التهديد األخير ،وبالتالي
إذا س����حب األمريكان هذا الدعم؛ فإن الس����لطة
ستنتهي".
وذكر أن الس����لطة وخالل أكثر من ال�  20س����نة
الماضي����ة لم تفعل ش����يئًا إلبقائه����ا على قيد
الحي����اة ،بل فصلت نفس����ها وخلق����ت حالة من
االنفصام بينها وبين الش����عب ،وعليه فإن قرار
وجودها بيد األمريكان.
ّ
ونوه إلى أن "إدارة دونالد ترامب األمريكية تريد
من الس����لطة المزيد من التن����ازالت ،والموافقة
الحل مع
عل����ى ما يعرف ب� "صفقة الق����رن" ،وهو ّ
حركة حماس ،وليس مع الس����لطة ،التي تحمل
بصفته����ا مفاتيح منظمة التحري����ر ،وعليها أن

إضافة حكمين جديدين ألسيرين من الجهاد
القدس المحتلة /االستقالل
أفادت مؤسس����ة مهجة القدس للشهداء واألسرى
بأن محكمة بئر الس����بع العس����كرية اإلس����رائيلية
أص����درت حكمين جائري����ن إضافيين ألس����يرين
من حركة الجهاد اإلس����المي ،حي����ث وجهت لهما
اتهامات جديدة وهما في األسر.
وأوضحت المؤسس����ة في بيان صحفي أن األس����ير
عاما) من بلدة كفر
حس����ام عدنان توفيق عابد (ً 37
دان قضاء مدينة جني����ن ،أصدرت المحكمة بحقه
ً
شهرا) إضافة لحكمه
حكما بالس����جن الفعلي (24
ً
السابق ليصبح حكمه السجن ( )3مؤبدات باإلضافة
إلى ( )55سنة ونصف.
عاما)
(37
الديك
���ف
�
يوس
محمود
واألس����ير أمجد
ً
من بلدة كفر نعمة قض����اء مدينة رام الله ،أصدرت
المحكمة بحقه حكما ً
جائرا بالسجن الفعلي ثمانية
ً
أش����هر باإلضافة إل����ى غرامة مالي����ة عالية وقدرها
خمسون ألف شيكل أو السجن مقابلها مائتي يوم،
عاما.
باإلضافة إلى حكمه السابق خمسة عشر ً
وأش����ارت مهجة القدس إلى أن س����لطات االحتالل
وجهت لألسيرين عابد والديك بتاريخ 2017/06/05
تهم����ة حيازة هاتف جوال داخل الس����جن .وكانت
ق����وات االحت����الل اعتقلت األس����ير عاب����د بتاريخ

وتوقع على ش����هادة الزواج"،
تحضر هذا العرس ّ
بحسب تعبير األقطش .وعن مدى تأثير القرار
األمريكي األخير على أج����واء المصالحة؛ موضح
أنه ال يوجد قرار وطني فلس����طيني بالمصالحة،
إنما ق����رار (عربي ،أمريكي ،إس����رائيلي) بتقريب
وجهات النظر بين الفلس����طينيين؛ "لكي تتم
صفقة القرن بموافق����ة وتوقيع الطرفين ،وهذا
هو الهدف من المصالحة".

خيارات اأخرى
وال يعني القرار األمريكي بإغالق مكتب المنظمة
تطبيقا ً
عمليا إلغالق المكتب بشكل ّ
آني ،إذ لدى
ً
الرئيس األمريكي "دونال����د ترمب" ترامب ()90
يوما؛ إلعادة فتح مكتب المنظمة في حال رأى أنه
ً
تم تحقيق تقدم في المفاوضات بين الس����لطة
واالحتالل.
وفي ع����ام  ،2015أدخ����ل الكونغرس األميركي
بندا ّ
ينص على أنه ال يجب على الفلس����طينيين
ً
محاول����ة التأثير على المحكمة الجنائية الدولية
بشأن تحقيقات تتعلق ب� "إسرائيليين".
وتزع����م إدارة "ترمب" إنها تس����عى إلى "إحياء
عملية الس����الم" ،بعد توق����ف المفاوضات منذ
ّ
التغول
عام 2014؛ بسبب رفض االحتالل وقف
االستيطاني واإلفراج عن الفلسطينيين األسرى
منذ ما قبل "أوس����لو" ،وتنصلها م����ن االعتراف
بدولة فلسطينية على حدود  ،1967وعاصمتها
القدس ،كما تريد السلطة.

إعالن بشأن تصحيح
اسم في سجالت الطابو
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكون معلوما للجميع بأن الس���يد  /محم���ود محمد على الكويفى من
سكان غزة هوية  901449553 /تقدم بطلب لتصحيح اسم والده /
والمسجل خط�أ في سجالت الطابو بغزة باسم  //محمد على الكوفى
بشأن القس���يمة رقم  1من القطعة  717أراضى غزة التفاح المسماة
ضريبة الشيخ بنك والرنجس
الى االسم الصحيح له  //محمد على محمد الكويفى
بدال من  ///محمد على الكويفى
لذل���ك فأن اللجن���ة المختصة تحيط الجميع علما به���ذا الطلب فمن
ل���ه اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إل���ى االدارة العامة
لتسجيل االراضي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يوما من تاريخ
اإلعالن وإال فسيتم التصحيح كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن
2017/11/6

حكما
 ،2003/09/25وأص����درت المحكم����ة بحق����ه ً
عاما
بالس����جن المؤبد ثالث مرات ،إضافة إلى (ً )50
بتهمة االنتماء ل� "سرايا القدس" الجناح العسكري
لحركة الجه����اد ،والتخطيط للعملية التي نفذتها
الشهيدة هبة دراغمة في مدينة العفولة ،وأسفرت
في حينه عن مقتل وإصابة عشرات اإلسرائيليين.
وهدم����ت قوات االحت����الل منزل عائلت����ه ،وبتاريخ
 2015/07/26وجه����ت له تهم����ة محاولة تهريب

ش����رائح وج����واالت به����دف التواصل م����ع عائلته
حكما بحقه بالس����جن ثالث
وأص����درت المحكم����ة ً
سنوات ونصف إضافة لحكمه السابق.
أما األسير الديك فقد اعتقل بتاريخ ،2001/11/12
حكما بالس����جن خمس����ة
وأصدرت المحكمة بحقه ً
عاما بتهمة االنتم����اء والعضوية في حركة
عش����ر ً
الجهاد والمش����اركة في أعم����ال مقاومة ضد قوات
االحتالل.

م�ضجل اأرا�ضي غزة
ع�ضام احلمارنة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /سلمان محمد سلمان قديح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )800081432فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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حديقة حيوان افتراضية ..تحقق أحالم أطفال غزة
اال�ستقالل  /جيهان كوارع:
يب��دو اأن احل�سار االإ�سرائيلي ال��ذي اأوقف عجلة
احلي��اة يف قطاع غزة ،مل ي�ستطع الوقوف يف وجه
عقول تق�سي وقتها خلف �سا�سات الربجمة ،لتبدع
وتخط��ط وتر�س��م مالمح حل��م كل جوانبه فائدة

وعلم وترفيه ،حيث قرر جمموعة �سبان يف قطاع
غ��زة ُ�سن��ع تطبي��ق الك��روين حلديق��ة حي��وان
افرا�سي��ة ثالثية االبعاد عل��ى �سا�سات الهواتف
املحمولة من خالل اال�ستغالل االيجابي للتقنيات
التكنولوجي��ة املعا�س��رة .وتق��وم فك��رة التطبيق

عل��ى االطالع على حدائق حي��وان وغابات ت�سمل
العدي��د من احليوانات املفر�سة غ��ر املوجودة يف
قط��اع غزة عرب بيئة افرا�سي��ة من خالل نظارة
وهاتف حمم��ول ،حيث ميكن حتري��ك احليوانات
االفرا�سية ثالثية االبعاد من خالل الهاتف.
على دفتره يتحرك ويصدر صوتًا مما يساعد
في س���رعة حفظه للحرف والكلمة المرتبطة
باسم الحيوان ،وبالتالي الطفل الذي كان يزور
الحديقة مرة كل عام ويخشى دخولها أصبح
بإمكانه زيارتها افتراضيا بأي وقت.
وتابع���ت قش���طة " :ونحن بحاج���ة إلى نقلة
نوعية مثل هذه تغير من األساليب التقليدية
في التعليم والتي تعتمد على النظر لصورة
مرس���ومة ف���وق ورقة فق���ط دون أي معارف
اخرى" ،منوه���ة إلى أن ج���ذب انتباه الطفل
للدرس وزي���ادة نش���اطه وفعاليته يتطلب
خطوات عملية لدمج التقنيات التكنولوجية
واس���تثمار مميزاتها في بناء وتطوير عملية
التعليم والتربية.

ترفيه وتعليم
اسعد التيان ،صاحب فكرة المشروع ،أوضح أن
التطبيق يقوم على تصميم حديقة حيوانات
افتراضية مخصصة لفئة األطفال تمكنهم
من التفاعل مع الحيوان���ات والتعرف عليها
عن قرب ،مؤكدًا أن الدافع من وراء انشاء هذا
التطبيق هو منافس���ة العقول االجنبية التي
تدع���ي أن غزة ال تمتلك أي امكانيات لتنفيذ
بتحد
مثل ه���ذه االعمال ،فكان األمر أش���به
ٍ
يثبت قدرة الشباب الغزي على االستفادة من
أبسط االمكانات .
وبي���ن التيان ،في حديثه ل�"االس���تقالل" ،أن
قل���ة انواع الحيوانات الموج���ودة في حدائق
الحيوان ذات الع���دد المحدود وغير المؤهلة
في قطاع غزة والتي تعرضت لالس���تهداف
المباشر من االحتالل اإلس���رائيلي او االغالق
من قبل أصحابها بسبب الحصار ،كان من أهم
أهداف تنفيذ الحديقة االفتراضية ،باإلضافة
إلى محاولة كس���ر حاجز الخوف لدى األطفال
من رؤية الحيوانات والتعامل معها.
وع���ن آلية العم���ل ّبين التي���ان ،أن التطبيق
يتضمن تجسيم للحيوان بتقنية  3Dتمكن
الطفل من مش���اهدة الحيوان على الشاش���ة
كأنه حقيقي ومتابعة حركته والتعرف على
صوته وبعض المعلومات التي تخص مأكله
ومشربه وحياته وموطنه ،مشيرًا إلى أن الطفل
الذي س���مع عن الحيوان فقط في المدرسة أو
الروضة سيكون المجال أمامه مفتوحًا وميسرًا
للتعرف على حقيقة الحيوانات كلها.
وأوض���ح أن الوصول للتطبيق واس���تخدامه
يعتم���د على توفر نظ���ارة الواقع االفتراضي
وفي حال عدم توفره���ا يمكن للفرد تحميل
التطبي���ق على أي هاتف ذكي واالس���تفادة
منه بشكل مجاني بعد ايام قليلة من اكتمال
مش���تمال على جميع
عملي���ة تطويره ليكون
ً

بديل جيد

الحيوانات المذكورة في الكتب المدرسية أو
كتب رياض األطفال.
واعتب���ر التي���ان ،أن التطبيق ه���و ترفيهي
وتعليمي ويوفر بيئ���ة آمنة للطفل ولرياض
االطفال ويس���هل العملي���ة التعليمية أمام
المعلم وولي األمر والطفل ،وبالتالي ال تقتصر
االس���تفادة من التطبيق عل���ى فئة االطفال
فقط بل تخدم كافة الفئات العمرية االخرى.
وأشار إلى أن فكرة المشروع وتنفيذها تمت
بجهود  5أفراد من محاضري جامعة فلسطين
وبع���ض الطلب���ة والخريجي���ن وانحص���رت
تكاليف التطبيق في ضخامة الوقت والجهد
المبذولين إلنجاز عمليات البرمجة والتطوير.
وعن الصعوبات الت���ي واجهت فريق العمل

أثناء تنفيذ التطبيق قال التيان" :الصعوبات
كانت في كيفية توفير مستلزمات تقنية غير
متوفرة في غزة ومحاولة إيجاد بدائل لها ،إلى
أن استطعنا االستغناء عن تلك المستلزمات
واالكتفاء بمميزات الهواتف الذكية".
وكش���ف التيان ،عن امكانية العمل بنفس
الفكرة لتنفيذ مشاريع تعليمية وتربوية في
مجاالت الكيمياء والفيزي���اء داخل المدارس
والجامع���ات ،وخاص���ة فيما يتعل���ق بإجراء
التجارب العلمية التي تعد خطيرة في الواقع
وجعلها آمنة بتقنية افتراضية.
وأوض���ح أنه يج���ري العمل عل���ى تطوير
التطبي���ق لتقديمه في مع���ارض خاصة
بتكنولوجي���ا المعلومات ف���ي الخارج ثم

طرحه بعد ذلك على االنترنت.

خطوة مهمة
من جانبها اعتبرت هند قشطة ،احدى مربيات
ري���اض االطفال أن ه���ذه الخطوة مهمة جدًا
وضرورية لفتح آفاق تعليمية س���هلة وأكثر
تفاعال وحيوية خاصة وأن هذه االيام تشهد
ادم���ان األطفال على االجه���زة الذكية وبهذا
التطبي���ق يمكن تحويل ه���ذا االدمان لمنبر
تعليمي وترفيهي .
وأشارت قش���طة ،إلى أن دخول هذا التطبيق
ف���ي العملية التعليمية س���يوفر الكثير من
العناء في ايصال المعلومة للطفل ورسوخها
في ذهنه من خالل رؤية الحيوان المرس���وم

تخريج طلبة الفصل الصيفي بالجامعة اإلسالمية
غزة /االستقالل
خرج���ت الجامع���ة اإلس���المية
بغ���زة طلب���ة الفص���ل الصيفي
للع���ام  2016-2015في كليات
التمري���ض والعل���وم الصحي���ة
وتكنولوجيا المعلومات والتجارة،
ً
اس���تمرارا الحتف���االت
وذل���ك
تخريج الفوج السادس والثالثين
التي تقيمها تحت اس���م" :فوج
األقصى".
وحض���ر الحف���ل األول ال���ذي
خصصت���ه الجامع���ة لخريج���ي
كلي���ات :التمري���ض والعل���وم
والعل���وم الصحي���ة وتكنولوجيا
المعلوم���ات والتج���ارة ،رئي���س
الجامع���ة ناصر فرح���ات ،ونائب
رئي���س مجل���س األمن���اء محمد
العكل���وك وأعضاء من مجلس���ي
األمن���اء و الجامع���ة وأعضاء من
الهيئتي���ن األكاديمية واإلدارية
في الكليات.
وأك���د فرح���ات ح���رص الجامعة
اإلس���المية عل���ى المحافظ���ة
على الري���ادة والتمي���ز لطلبتها
وخريجيه���ا من خ���الل احتضان
المشاريع النوعية ،وتنفيذ البرامج

إعالن
فقد
هوية

فيما اعتبرت صفية غري���ب ،وهي أم لثالثة
أطف���ال ،أن تطبيق الحيوان���ات االفتراضية،
من الممك���ن أن يوفر بيئة تعليمية لألطفال
وترفيهي���ة في نفس الوق���ت ،في ظل عدم
وج���ود بدائل في قطاع غزة المحاصر يتمكن
من خالله���ا األطفال من التع���رف على هذه
الحيوان���ات كوجود حديقة حي���وان كبيرة أو
السفر للخارج لزيارتها.
وأوضحت غريب في حديثها ل� "االس���تقالل"
أن إمكاني���ة تحري���ك الحيوان���ات من خالل
التطبيق الجديد س���تجذب األطفال ويساعد
على العملية التعليمية ،وذلك ألن الرس���وم
المتحركة م���ن أكثر األس���اليب المؤثرة في
ج���ذب االنتباه بالنس���بة لألطفال وترس���يخ
المعلومات عن الحيوانات المختلفة.
وبين���ت غريب ،أن حدائ���ق الحيوان من أكثر
األماكن المحببة لجميع أفراد أس���رتها كبارًا
وصغارًا ،وهذا التطبيق من الممكن أن يجعل
الحدائ���ق تأتي لهم بدال م���ن الذهاب إليها
وبالتالي وفرت الجهد والوقت لزيارتها.

أعلن أنا المواطن  /عالء سليمان سعيد المجايدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )906754809فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أن���ا المواطن /عبدالخالق نص���ر الله عبدالجليل
منصور عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي
تحمل رقم ( ) 412327587فعلى من يجدها رجاء أن
يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد عاطف احمد سعد الله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
802384529فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

مذكرة حضور
التي تسهم في صقل مهاراتهم
وقدراته���م ،وتس���اعدهم على
تحقيق آمالهم وطموحاتهم.
ون���وه إل���ى جه���ود الجامع���ة
المس���تمرة في تقديم التعليم
المميز وتوفير اإلمكانيات الالزمة
من المناهج والخطط الدراس���ية
وطواق���م التدري���س المؤهل���ة،

ومراكز األبحاث العلمية.
بدوره ،ش���كر الخريج أحمد المصري
في الكلم���ة التي ألقاه���ا نيابة عن
الخريجين والخريجات ،األهالي على
تشجيعهم المستمر لهم على طلب
العلم ،وتوفي���ر البيئة المحفزة للجد
والمثاب���رةً ،
مثنيا على جهود وحرص
الجامعة اإلسالمية على توفير البيئة

النموذجية للتعليم العالي.
م���ن جانب���ه ،طل���ب عمي���د القبول
والتسجيل س���فيان تايه من رئيس
الجامع���ة ونائ���ب رئي���س مجلس
األمناء ،اس���تكمال مراس���م تخريج
الطلب���ة بعد االط���الع على نتائجهم
والتأكد من الدرجات العلمية التي
يستحقونها.

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 2017/12/17م 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�سي بني �سهيال ال�سرعي
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ع الوجع

االحتالل يهدم  7منازل بالقدس والضفة المحتلة

معروف الطيب

محسودون
العرب هم األمة المحسودة على هذا الكوكب وربما يكونون
(حد عامل لهم عمل) ؛ ألنهم يتصرفون بصورة غير عقالنية،
فأنا أس����توعب أن ُيهزم شعب في معركة ،وأتفهم سلوك
المهزوم ولكن عندما يتعدى األمر حدوده يصبح هناك سر
يجب كش����فه لمعرفة العوامل التي تقف خلف ظاهرة ما.
المهزوم المحطم الذي خذلته همته في مقارعة عدوه ،يؤجل
حلم����ه ويتوقف لحظات لتجميع ش����ظايا عزيمته ثم يقوم
على قدميه مرة أخرى .فاليابان أنموذج حي على مدار الزمان
لس����لوك الطرف المهزوم حيث أنها تلقت صدمة الهزيمة
في الح����رب العالمية الثانية بعد س����قوط القنابل النووية
في «هيروش����يما وناجازاكي» ثم وقعت صك االستس����الم
وتوارت عن األنظار منكفئة على نفسها تلملم شعث عارها
ولم تس����تغرق في لعن نفسهاَّ ،
شمرت عن سواعد الجد وما
انفكت تس����تجمع ما تبقى من عوامل البقاء ثم خرجت من
قوة اقتصادية مرعبة ترتعد فرائص العالم من
تحت الركام ً
قوتها ،ورغم أنها تعرضت لهزيمة كارثية هددت وجودها،
فقد تعالت على جراحها وانتزع����ت لها في العالم الجديد
مكانة بعد أن اس����تعصت على الش����طب وااللغ����اء .العرب
انهزموا في حزيران ومن يومها وهم يس����ترجعون مواويل
الهزيمة ويتجرعونه����ا ومن بعد ذلك بدأوا يفكرون بابتكار
أنماط جديدة من الهزيمة حتى أصبحوا مع الوقت يسابقون
َّ
عدوهم في هزيمتهم ،ورغم أن بعض الشعوب العربية لم
تخض أية حرب وجودية مع (إس����رائيل) ،وكانت كالمتفرج
على الفلس����طيني وه����و يخوض صراعه الممي����ت مع دولة
الكيان .ولكن فقط الهزيمة التي ُمني بها بعض العرب في
النكسة كانت موزعة على كل بيت عربي ..قبل أيام طالعت
���ؤوال كويتيًا يتحدث عن (إسرائيل) (الرائعة ،الجميلة،
مس� ً
الديمقراطية ،المحبة للس����الم ،التي انتزعت شرعيتها من
األم����م المتحدة) ..ومن خالل حديثه اكتش����فت أن الرجل ال
يعرف ش����يئًا اسمه فلسطين .الرجل وهو يفعل ذلك يعبر
عن حالة أمة (تتوحد) م����ع المعتدي وهذا أمر معروف لدى
علماء النفس والصحة النفسية فإحدى الحيل الالشعورية
التي يقوم بها االنسان عند تعرض كيانه النفسي لتهديد
من قوة يعتقد أنها أكبر من طاقته ،وال يس����تطيع التغلب
عليها ،فإنه يتوحد مع المعتدي ،ويعزز هذا السلوك المثل
القائل « اإليد اللي ما تقدر تكسرها ..بوسها ..وادعي عليها
بالكس����ر» .ال عجب في حالة التشظي الجمعي التي يعاني
منها كثيرون م����ن (مثقفي) األمة ونخبته����ا التي أضحت
َّ
تروج الكيان الصهيوني ككيان يس����تحق الحياة واالحترام
في زمن اإلبادة لكل ما هو عربي في العراق وسوريا واليمن..
ش����ئنا أو أبينا فقد تجاوز كثيرون مرحلة الخجل من كونهم
عمالء باتجاه ترضيع (إس����رائيل) لكل فرد عربي ..نحن اآلن
نعيش مرحلة الفوضى النفس����ية ،حي����ث كل ما توارى عن
عيون الشعوب يومًا أصبح يظهر بكل وقاحة ..فابن الحاكم
ال����ذي اعتاد أن يجد ما يحلم به من����ذ طفولته مرورًا بفتوته
وشبابه فكل األلعاب واألموال وسائل الترفيه والنساء بكل
األلوان ألقيت تحت قدميه ،وأصبحت البنية النفسية لديه
تس����تدعي أن يطالب بالسلطة وقتما شاء ويدفع مقابلها ما
ويستمد ش����رعيته ممن يشاء ،ويصادق
يش����اء لمن يشاء
ُّ
العدو الذي يش����اء ويذبح الشعب الذي يشاء ..أزعم أن شابًا
مثل محمد بن س����لمان عندما قرر أن يمارس لعبة إس����قاط
واستلذ ما يفعل منذ س����قوط القذافي ،وابن علي
األنظمة
َّ
وتجرأ على العراق وس����ورية واليمن ..قد استش����اط الشاب
غضبا لصمود هذه الدول في وجهه ويحاول أن يورط
العابث ُ
الجميع في ه����ذه اللعبة فكان قرار جامع����ة الدول العربية
بتجريم المقاومة ،ولكن على أرض الواقع صاروخ يمني واحد
(داشر) يقلب المعادلة.

القدس المحتلة /االستقالل
هدم���ت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي أم���س األربعاء
س���بعة منازل في القدس والضفة الغربية المحتلتين،
بذريعة عدم الترخيص.
وذكر محم���د جمال أب���و خضير صاحب أح���د منزلين
هدمهما االحتالل بش���عفاط أنه تفاجأ بتطويق قوات
االحتالل حي السهل ،وش���روع جرافات بلدية االحتالل
بالقدس بهدمهما ،دون سابق إنذار.
وفي قرية العيس���اوية شمال ش���رق القدس ،هدمت
منزال قيد اإلنش���اء ،بذريعة البناء
آليات بلدية االحتالل ً
دون ترخيص.
وأفاد شهود عيان ،أن قوة عسكرية إسرائيلية حاصرت
ً
ً
عس���كريا على حي س���كني
طوقا
القرية فجرا وفرضت ً
ووف���رت الحماي���ة للجرافات التي هدم���ت منزل عائلة
محيسن وشردت قاطنيه.

وذكر صاحب المنزل شريف محيسن أن قوات االحتالل
حاصرت المنزل من جميع الجهات ،وشرعت في هدمه
دون سابق إنذار.
وق���ال إن المنزل عبارة عن بناء ُمض���اف لمنزله القديم
الذي يعيش فيه منذ س���نوات طويل���ة ،وبناه في عام
ً
مربعا.
 2015وتبلغ مساحته  170مترا ً
وأضاف "اضطررت إلى البناء بسبب الضيق الذي أعيشه
وأسرتي في منزل مكون من غرفة ومطبخ وحمام ،والبالغ
عددها سبعة أفراد أكبرهم عمره  21عاما وأصغرهم 9
سنوات".
وفي الس���ياق ،هدمت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي
منزلين في بلدة بتي���ر غربي محافظة بيت لحم جنوبي
الضفة الغربية المحتلة ،بذريعة عدم الترخيص.
ّ
وأفاد رئيس مجلس قروي بتي���ر أكرم بدر في تصريح
ب���أن جرافات االحتالل هدمت منزلين قيد اإلنش���اء
له ّ

ف���ي البلدة ،أحدهم���ا يملكه المواطن نض���ال عبدالله،
مش���يرًا إلى ّأن ه���ذه المرة الثانية الت���ي يهدم فيها
االحتالل منزل المواطن عبدالله.
وأش���ار إلى ّأن المنزلين واقع���ان على مقربة من مدخل
البل���دة م���ن جهتها الجنوبي���ة الش���رقية ،موضحًا ّأن
االحت���الل يدعي ّأن المنزلين غير مرخصين ،رغم أنهما
ّ
بعيدان عن أي مستوطنات أو شوارع التفافية.
منزال حدي���ث البناء في
وف���ي نابلس ،هدم االحت���الل ً
قرية فروش بيت دجن ش���رق المدينة الواقعة بشمال
الضف���ة الغربية ،بحجة عدم الترخي���ص .وفي الخليل،
يطا جنوبي
هدمت جرافات االحتالل
مسكنا في مسافر ّ
ً
المحافظة.
وش���نت ّ
قوات االحتالل عمليات هدم طالت العديد من
ّ
الضفة الغربية
المس���اكن الفلسطينية ّبمختلف أنحاء ّ
تزامنا مع ذروة أول منخفض جوي بالمنطقة.
والقدس،
ً

ّ
الميزان :االحتالل أبرز معوقات تطوير قطاع التعليم بغزة
غزة /االستقالل
أكد مركز الميزان لحقوق اإلنسان أن اإلجراءات التي
تمارس���ها قوات االحتالل اإلس���رائيلي ضد السكان
ّ
المعوقات في
ش���كلت أبرز
المدنيين وممتلكاتهم،
ّ
وجه تطوير قطاع التعليم في قطاع غزة.
ورصد المركز ف���ي تقرير أصدره بعن���وان "التعليم
في قطاع غ���زة التحديات واتجاه���ات الحلول" ،أبرز
التحديات التي تواجه الحق في التعليم المناس���ب،
واالحتياجات المطلوبة من منشآت مدرسية جديدة،
قدرته���ا الجهات المش���رفة عل���ى التعليم بحوالي
( )142مبن���ى مدرس���يًا جديدًا للفت���رة الممتدة من
(2021-2017م).
قدرت وزارة التربية والتعليم
فقد
التقرير،
وبحسب
ّ
العال���ي حاجتها إل���ى ( )121مدرس���ة جديدة من
أجل تلبية االحتي���اج الطبيعي النات���ج عن الزيادة
الطبيعية ،باإلضافة إلى تخفيض نس���بة المدارس
التي تعمل بنظام الفترتين إل���ى ( ،)%30وتقليل
الكثافة الصفية في جمي���ع المدارس حتى تصبح
( )35طالبًا /ة للشعبة.
وعلى صعيد الخدمات التعليمية التي تشرف عليها
وكالة الغوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين
(أون���روا)ُ ،ق ّدرت أع���داد الم���دارس المطلوبة للفترة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /صقر أكرم محمود ابو عاصي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )804700292فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /ليلى علي مسعد عدوان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )800612764فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية
إعالن
فقد
هوية

الممتدة من (2021-2017م) بحوالي ( )21مدرس���ة
جديدة.
وذكر التقرير أن قطاع غزة شهد على مدار السنوات
السابقة ً
قدرا غير مس���بوق من االنتهاكات ،السيما
التي تنتهك الحق���وق االقتصادي���ة واالجتماعية
والثقافية ،جراء تعدد الجهات المرتكبة لالنتهاكات
وتنوع أشكال االنتهاكات.
وفقا
غ���زة
قطاع
في
الم���دارس
وتط���رق إل���ى أعداد
ً
للجهات المش���رفة على تقديم خدم���ات التعليم،
حيث بلغ ( )729مدرسة خالل العام الدراسي (-2017
2018م) ،موزع���ة على النحو التالي ( )397مدرس���ة
بنسبة بلغت ( )%54.45تشرف عليها وزارة التربية
والتعليم العالي ،بينم���ا يقوم القطاع الخاص بإدارة
( )57مدرسة وبنسبة ( ،)%7.8وتشرف وكالة الغوث
على ( )275مدرسة بنسبة بلغت (.)%37.72
وأفاد بأن مقارنة وتحليل األرقام والبيانات تكش���ف
أن المباني المدرس���ية ف���ي قطاع غ���زة تعاني من
ح���د ما الضع���ف النوعي
الضع���ف الكم���ي ،وإلى
ٍ
ومحدودية التكيف مع الزيادة السكانية ،وفي ضوء
هذه المؤش���رات أصبحت جودة التعليم مبعث قلق
كبي���ر جراء النقص المتواصل ولم���ا له من تداعيات
خطيرة على مس���تقبل الطلب���ة والتالميذ وقدرتهم

االستيعابية.
وأش���ار إلى نس���بة الكثافة الصفية ف���ي المدارس
التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي بلغت (،)38.6
فيما بلغت في المدارس التابعة للوكالة (.)39.9
وتش���ير األرقام إلى أن ( )161شعبة /فصل في ()48
مدرس���ة تتبع لوزارة التربية والتعليم يتجاوز فيها
عدد الطلبة ( )50طالبًا فما فوق وهي أرقام تبعث على
القلق الشديد كونها تفوق المعقول والمقبول.
ولفت مرك���ز الميزان إلى أن المؤسس���ات التعليمة
تواصل حش���و أكبر ع���دد من الطالب ف���ي الفصل
الواحد لمواجهة الزيادة السنوية في أعداد الطالب،
األمر الذي يعرقل سالس���ة وسهولة اإلدارة الصفية،
ّ
ويعوق ق���درة المدرس في الس���يطرة على الطالب
والتالميذ وقيادتهم قيادة صحيحة مما يترتب عليه
ضعف المس���توى التعليمي ،وقد يدفع نحو تسرب
وانصراف الطالب عن مواصلة التعليم.
وطال���ب المرك���ز المجتم���ع الدولي بض���رورة الوفاء
بالتزاماته القانونية واألخالقي���ة ،والتحرك العاجل
إلنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ،كونه يضع
العراقيل كافة أمام تحقيق التنمية خاصة في قطاع
التعليم ،وزيادة نسبة الدعم المالي والتقني لقطاع
انطالقا من مبدأ التعاون الدولي.
التعليم
ً

أعلن أنا المواطن  /بدر البدور شافعي عربي المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )410165302فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

علن أنا المواطن  /محمود محمد خضر خضير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )802273474فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة  /أفنان ياسر محمود مقداد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )801096264فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /حسنة أحمد عبد الرحمن الدباري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )930205547فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

الخميس  4ربيع األول  1439هـ 2 3نوفمبر  2 017م

توقيع مذكرات تفاهم لدعم المشاريع الريادية في فلسطين
رام الله /االستقالل
وق���ع رئيس جامعة الق���دس عماد أبو
كشك الثالثاء مع الصندوق الفلسطيني
ممثال
للتشغيل والحماية االجتماعية
اً
بوزي���ر العمل مأمون أبو ش���هال ووزير
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عالم
موس���ى مذكرات تفاه���م تهدف إلى
بناء تعاون لدعم حاضنة التكنولوجيا
وريادة األعمال التي أسس���تها جامعة
القدس في مدينة القدس المحتلة.
ويتجس���د ه���ذا التعاون ف���ي تطوير
وتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات
وتكوي���ن خب���رة للمعنيين ف���ي هذا
القط���اع ،ودع���م التوظي���ف الذات���ي
ألصحاب المشاريع الريادية.
ونصت االتفاقيات التي وقعت في مقر
وزارة االتص���االت بمدينة رام الله ،على
تطوير قدرات الباحثين عن عمل ،وخلق
فرص عمل من خالل دعم إنشاء وتوسيع
المش���اريع الريادية ،وتقديم الخدمات
الالزمة لدعم المبتكرين والمساعدة في
تقديم الخدمات االستشارية واإلدارية
والقانوني���ة والتدريبي���ة ،وزيادة قدرة
االقتصاد الوطني على االعتماد الذاتي،
وتطوير البحث العلمي.
وأكد أبو كشك أن حاضنة التكنولوجيا
وري���ادة األعم���ال تخ���دم المواط���ن
الفلسطيني والمقدسي بشكل خاص،
اً
مشيرا إلى أهمية هذه االتفاقية التي
تسعى الجامعة من خاللها إلى تنمية
وتطوير حاضن���ة ريادة األعمال لتكون

المحطة التي تنطلق منها المش���اريع
االقتصادي���ة م���ن مدين���ة الق���دس
للتمكي���ن االقتصادي للمقدس���يين،
وتعزيز صم���وده على أرضه ،والحد من
البطالة والفقر.
من جهت���ه ،ق���ال موس���ى إن توقيع
مذك���رات التفاه���م يأت���ي م���ن رؤية
الحكوم���ة بضرورة العم���ل على إيجاد
فرص عم���ل جديدة والحد من نس���بة
البطال���ة وانطالقا من سياس���ة الوزارة
وايمانه���ا بمجتم���ع المعلومات وبدور
التكنولوجي���ا الحتم���ي ف���ي عمليات

«بال تريد» ينظم
ورشة عمل حول
التحول لالقتصاد
األخضر
رام الله /االستقالل
عقد مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد ،الثالثاء ،ورشة عمل في
رام الله بعنوان "التحول لالقتصاد األخضر" ،واستهدفت الورشة
الشركات الفلسطينية بش����كل أساسي ،ضمن مشروع خلق بيئة
ممكنة ألعمال االقتصاد األخضر في فلسطين والممول من اإلتحاد
األوروبي،
تم عقد هذا اللقاء التوعوي للشركات للتعريف بمفهوم اإلقتصاد
األخض����ر وكذلك المعايير الالزمة والمطلوب����ة للتحول ضمن هذا
المفهوم ،بما يتواءم مع المتطلبات العالمية وتحقيق التنافسية
م����ن خالل تطوير الجودة وااللتزام بالمعايير الدولية ،بما ينعكس
على تنمية الصادرات الفلسطينية.
وأكد ش����وقي مخطوب ،مدير دائرة السياس����ات في مركز التجارة
الفلس����طيني ،على "أهمية التزام جميع األط����راف من القطاعين
الحكومي والخاص بصياغة السياسات الوطنية الداعمة لتطبيق
هذا المفهوم ،حيث يعتمد مركز التجارة الفلسطيني في تنفيذ
هذا المشروع على شراكته مع الوزارات والمؤسسات ذات العالقة".
وقد تم وضع آلية ومعايير الختيار القطاعات المستهدفة ومعايير
الحقا والبالغ عددها 15
اختيار الشركات التي سيتم العمل معها اً
شركة فلسطينية من الش����ركات الصغيرة والمتوسطة .وقد قام
فريق عمل مركز التجارة الفلس����طيني – ب����ال تريد بتوزيع طلبات
االش����تراك في المش����روع على الشركات وش����رح آلية تعبئة هذه
الطلبات ،علمًا بأن إختيار الشركات سيكون من خالل لجنة ستقوم
بدورها بفرز الطلبات وتحديد الش����ركات التي سوف تستفيد من
هذا المشروع.
ويهدف المش����روع الى خلق بيئة ممكن����ة لألعمال ضمن مفهوم
االقتصاد األخضر ،ويعمل بال تريد على تحقيق فكرة المش����روع
وذلك من خالل العمل مع كافة الش����ركاء على بناء سياسة وطنية
اً
تماشيا مع التوجه العالمي ،وسيتم العمل على
تخدم هذا التوجه
بناء قدرات الشركات الفلسطينية ضمن قطاعات يتم تحديدها،
بحيث تكون قادرة لمواكبة التطورات ومتطلبات األسواق العالمية
ضمن هذا المفهوم وبالتالي يس����اهم ذلك في تنمية الصادرات
الفلسطينية.

التطوير واإلبداع.
فيما أكد أبو شهال على هدف المذكرة
المتمثل في دعم الخريجين وتشغيل
الشباب الفلس���طيني ودعم المشاريع
اً
معتبرا
الريادية والش���ركات الناشئة،
ذلك بمثابة تحقيق لألولوية السياسية
باالرتقاء في مواطنه وصناعات رقمية
ومجتمع معلومات متطور
وأض���اف أن وزارة العم���ل والصندوق
على كامل االستعداد من حيث الكفاءة
والبني���ة التحتي���ة لتقدي���م الخدمة
وإنجازها في الوق���ت المحدد ،وضمان

اقتصاد

دفعة مالية
ألصحاب المنشآت
الصناعية
المتضررة بغزة

االستمرارية واالس���تدامة في تقديم
الخدم���ات .وس���تعمل جامعة القدس
وصندوق التشغيل واالتصاالت لدعم
المش���اريع ذات األهمي���ة العالية في
المناطق المهمش���ة وذات الحساسية
العالية والمس���تهدفة م���ن االحتالل
داخل الجدار ،وذلك من خالل تش���كيل
لجنة توجيهية مش���تركة للتخطيط
والتنفيذ والتقييم ،مسؤولة عن إعداد
مشاريع وبرامج وطنية مشتركة ،وتوزيع
المس���ؤوليات على األطراف كل حسب
اختصاصه.

غزة /االستقالل
أعلن وزير األشغال العامة
واإلسكان مفيد الحساينة
أمس األربع���اء عن وصول
دفع���ة مالية تبل���غ نحو
 1.7ملي���ون دوالر أمريكي
م���ن المنح���ة الكويتي���ة
المخصص���ة ألصح���اب
المنشآت الصناعية.
ودع���ا الوزير الحس���اينة
المتضرري���ن المدرج���ة
ضم���ن
أس���ماؤهم
التوج���ه
الكش���وفات
لبنك فلس���طين الستالم
التعويض���ات المالي���ة
الخاصة بهم.
وش���كر الوزير الحساينة
دول���ة الكوي���ت وأميرها
صب���اح األحم���د الجاب���ر
الصب���اح ،والصن���دوق
الكويتي للتنمية والشعب
الكويت���ي عل���ى دعمهم
ومساندتهم أبناء شعبنا
الفلسطيني.

بنك فلسطين يرعى فعاليات األسبوع
العالمي لريادة األعمال في فلسطين
رام اهلل /اال�ستقالل
ق��دم بن��ك فل�سطني رعايته الرئي�سي��ة لفعاليات االأ�سب��وع العاملي لريادة االأعم��ال الذي اأطلقت
فعاليات��ه خ��الل االأ�سب��وع املا�س��ي وال��ذي مت بال�سراك��ة م��ع املجل�س االأعل��ى لالإب��داع والتميز
وموؤ�س�سة منو فل�سطني للحلول التطويرية ،مب�ساركة جمموعة من املبدعني واملبتكرين واملهتمني
يف فل�سط��ني .حيث يقام االأ�سبوع يف �سهر نوفمرب م��ن كل عام يف اأكرث من  160دولة حول العامل،
ومت تنظيم اأكرث من  56فعالية يف فل�سطني هذا العام.
ويه���دف هذا األس���بوع الى كش���ف
المواهب واالبتكارات واألفكار الخالقة
التي من الممكن أن ينتجها الش���باب،
كم���ا يعم���ل عل���ى تأس���يس قنوات
للح���وار والتواصل بي���ن المجتمعات
وأصح���اب المب���ادرات التجارية ورجال
األعمال وتش���جيع الشركات الصغيرة
والمتوس���طة على البروز في األس���واق
المحلي���ة والعالمي���ة .ف���ي حين يعد
األسبوع العالمي لريادة األعمال الحدث
العالم���ي األكبر للمبدعي���ن ومبتكري
الوظائف الذين قاموا بإطالق ش���ركات
ناشئة تسعى لتحويل األفكار لتصبح
واقعًا ،وإلى دفع عجلة النمو االقتصادي
وتوسيع آفاق لرفاهية المجتمع.
وضمن الفعاليات التي جرى تنظيمها
مس���ابقة  ،Get in the Ringوه���ي
مس���ابقة عالمي���ة ُتقام ف���ي أكثر من
 70دولة على مس���توى العالم ،وتتيح
للمش���اركين والمش���اريع الناش���ئة
والواعدة منصة للتواصل مع الجمهور
المستهدف بما في ذلك المستثمرون
والشركاء.
وأعلنت لجنة التحكيم في المس���ابقة
التي أقيم���ت في فن���دق جراند بارك
بمدينة رام الله عن ثالثة فائزين لثالثة

مش���اريع ريادة فلسطينية ،ووصولهم
إلى المسابقة النهائية التي تحتضنها
مدينة لشبونة البرتغالية ،حيث اإلعالن
عن المشروع الفائز على مستوى العالم.
ال���ى جان���ب مس���ابقة Get in the
 ،Ringفقد أقيم���ت فعاليةStart Up
 Weekendفي المتحف الفلسطيني
ببلدة بيرزي���ت .والت���ي التقى خاللها
مجموعة من المطوري���ن ،ومدراء ورواد
األعمال ،وخبراء التسويق ،والمصممين
وغيرهم م���ن أصحاب و صاحبات أفكار
الشركات الناش���ئة الجديدة ليشكلوا
فرقًا حول أفكار المشاريع ،والعمل على
تطوير نماذج عملها.
ويرع���ى األس���بوع العالم���ي للريادة،
بما فيه���ا المس���ابقة الدولية ،كل من
بن���ك فلس���طين ،والش���ركة العربية
الفلس���طينية لالس���تثمار "أبي���ك"،
وشركة المشروبات الوطنية كوكاكوال،
ومجموع���ة االتصاالت الفلس���طينية،
وش���ركة المقاوالت " ،"CCCومؤسسة
فلسطين للتنمية ،وبرعاية إعالمية من
موقع االقتصادي وتلفزيون فلسطين.
وينطلق البنك ف���ي رعايته لفعاليات
األس���بوع العالمي لري���ادة األعمال من
أجل تهيئة بيئة مناسبة ومحفزة لرواد

األعمال الشباب ،تكون فيها فلسطين
جزءًا من عالم تتش���ابك أركانه وتتطور
يوم .حيث يعتبر البنك
علومه يومًا بعد ٍ
أن الش���باب الفلس���طيني هم الثروة
الحقيقية ،وعلمهم أملها في االزدهار
والتطور ،وبالتالي ال بد من االس���تفادة
م���ن طاقاته���م وإمكانياته���م التي
يمتلكونه���ا في رف���د المجتمع بحلول
خالقة وأفكار مبتكرة ،وإعالء فلسطين
في محافل االبداع العالمي.
وتكريس���ًا الس���تراتيجيته ف���ي دعم
االبداع في فلسطين ،فقد ساهم البنك
في تأس���يس صندوق ابت���كار ،والذي
يهدف الى االس���تثمار في المشاريع
الش���بابية التي تنبع م���ن أفكار خالقة
وتحوي ابت���كارات جدي���دة ،يمكن أن
تس���هم ف���ي التنمي���ة االقتصادية
واالجتماعية ،عبر تش���غيل أيد عاملة
أخرى تقدم للمجتمع خدمات وس���لعًا
جديدة لهم.حيث ش���كل اهتمام بنك
فلسطين في الشباب محورًا من محاور
رؤيته في بناء وط���ن تنمو فيه أجيال
قيادية ،قادرة على تحقيق طموحاتهم،
ويطلق لهم العنان البداعات وابتكارات
تضع فلس���طين على خارط���ة العلوم
المتقدمة.
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فتح لثالثة أيام يتيمة

معبر رفح  ..دواء يزيد أوجاع الغزيين
غزة /دعاء احلطاب:

بني جموع امل�صافرين ،جتل�س احلاجة �صمرية
ً
قاب�صة يدها على جواز
النجار بج�صدها املتعب،
ال�صفر ،تنتظر دورها باخلروج من غزة اإىل م�صر،
فقد حالفها احلظ هذه املرة بعد عام كامل من
االنتظار لتكون �صمن قوائم املر�صى الذين �صي�صمح
لهم بال�صفر لتلقي العالج ،لعلها تتخل�س من االآالم
غري املحتملة الناجتة عن �صغط االأورام على
االأع�صاب يف �صاقيها بعد انت�صار مر�س ال�صرطان يف
الغدد اللمفاوية يف ج�صدها .حال النجار كغريها
من اآالف العالقني واملر�صى الذين باتوا بحاجة
ما�صة اإىل العالج الذي ال يتوفر يف قطاع غزة،
وميثل حرمانهم من ال�صفر موت ًا حمقق ًا لبع�صهم،
فمعرب رفح الربي مع م�صر كان املنفذ الوحيد
للقطاع اأغلقته ال�صلطات امل�صرية و ال يفتح اإال يف
حاالت ا�صتثنائية والأيام معدودة فقط .
والح����االت اإلنس����انية التي تنتظر العب����ور ال تقتصر
عل����ى المرضى فحس����ب ،ف�م����ازال ما يق����ارب من 20
ألف فلس����طيني من بينهم 7000طالب مقيدين في
سجالت السفر عن طريق المعبر ،طالما انتظروا لحظة
فتح����ه فجميعهم يعقدون اآلمال عل����ى فتح المعبر
بشكل منتظم باعتباره المنفذ الوحيد أمامهم للعبور
من غزة وإليها.
وفتحت السلطات المصرية الس���بت الماضي معبر
رف���ح على مدار ثالثة أيام فق���ط في كال االتجاهين
بعد تولى الس���لطة ادارته للمرة االولى منذ 11عامًا،
وبحس���ب إحصائية الهيئة العامة للمعابر فان عدد
المغادري���ن ،1441 :بينما عدد القادمين 2050 :على
مدار أيام فتحه الثالثة.
وكان من المقرر أن يتم فتح معبر رفح البري بش���كل
كامل منتصف الش���هر الجاري كم���ا قالت حكومة
التوافق بعد اس���تالمها إدارة معابر القطاع بش���كل
كامل ،ولك���ن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع ليتم
فتحه ثالثة أيام بشكل استثنائي.

وجع جديد
النجار اس���تنفدت العالجات المتاحة في غزة بدون
ج���دوى ،ونصحها األطباء بالس���فر عب���ر معبر بيت
حانون "اي���رز" للعالج بمستش���فيات الداخل ،إال أن
المنع األمني حرمها فرصة العالج والشفاء من مرض
السرطان .
وتقول النجار بصوت أثقلته الهمومُ ":أصبت بمرض
الس���رطان من���ذ (12عاما) ،في البداي���ة كنت أخضع

للعالج الكيماوي في مصر حتي ُشفيت منه ،لكن بعد
ع���ام عاد من جديد أخذت عالجًا كيماويًا في غزة كي
تخف األورام لكن بعد ث���الث جرعات األورام ازدادت
وكبر حجمها ،فتم إعطائي تحويله إلجراء عملية في
مستشفيات الداخل".
وأضحت النجار ل�"االستقالل" ،أنها حاولت مرارًا السفر
عبر معبر بيت حانون الذي يس���يطر عليه االحتالل،
لكنها ُرفضت أمنيًا لثالث مرات ،مما جعلها تفكر في
العالج داخل مصر كما كانت في السابق ،إال أن اغالق
معبر رفح المستمر ضاعف آالمها.
وبعد ع���ام من المحاوالت ،تمكن���ت النجار أخيرًا من
تسجيل اسمها في قوائم المرضى الذين سيسمح
لهم بالسفر عبر معبر رفح ،ولكن رغم انتظارها لثالثة
أي���ام وهي التي فتح فيها المعب���ر ،لم تتمكن من
المغادرة بسب اغالق السلطات المصرية للمعبر...
بصوت متع���ب ":فرحت كتير لما
وأضافت النج���ار
ٍ
عرفت أن���ه المعبر فتح ،طلعت أول يوم الس���اعة 6
صباحًا جلست على أدراج صاله المسافرين وكلي أمل
باني أس���افر وأخضع للعملية ،وبقيت أنتظر لثالثة
أيام وش���اهدت العذاب بأسوأ أش���كاله ،وبالنهاية
رجعوني وما قدرت أسافر".
وأردفت النجار الدموع تمأل عينيها ":المريض بكون
معلق كل أمال���ه وحياته على الس���فر وفجأة ُتغلق
البوابات بوجههُ ،يضاف ألم كبير على آالمه ويشعر
بخيبة أمل ألنه يدرك أن الموت س���يقترب منه أكثر
في كل يوم يؤجل به عالجه" ،متمنية من السلطات
المصرية فتح المعب���ر لفترات طويلة ومنتظمة كي

تنهي معاناتها وتعطيها أمال جديدًا بالحياة.

�صدمة جديدة
وفي مش���هد أخ���ر ،كان المواطن أبو مازن س���لطان
وابنته يفترش���ان األرض ولحافهم���ا الجلوس بين
حقائبهم���ا بعدما أنهكما التع���ب وعلت مالمحهما
الحيرة تارة واألمل باجتي���از بوابة المعبر تارة أخرى،
فكل أمنيتهما االلتقاء بذويهم وأحبابهم الذين لم
يتمكنوا من رؤيتهم منذ عام  ،2012إلى حين ُصدما
بإغالق الجانب المص���ري البوابة واالكتفاء بمن دخل
من المسافرين خاللها.
ويق���ول س���لطان ل�"االس���تقالل" " :كان أملي رؤية
والدتي وأش���قائي المقيمين ف���ي مصر ولم أتمكن
من زيارتهم منذ عام  ،2012وايضًا ابنتي خاطبه من
سنتين لم تتمكن إلى األن من السفر إلتمام زواجها،
رغ���م أن أس���ماءنا مدرجة ضمن قائمة المس���جلين
للسفر لكن لم يحالفنا الحظ بعد".
ً
مقررا في يونيو
وأشار س���لطان إلى أن سفرهم كان
م���ن العام الماضي ،لكنهما ل���م يتمكنا آن ذاك من
المغادرة  ،لتتاح لهما هذه المرة فرصة بموعد جديد
صادفت يوم الس���بت الماضي ،ف���ي الحافلة رقم ،3
ولكن سرعان ما أغلق المعبر أبوابه.
وأضاف سلطان بنبرة غضب ":في كل مره نسمع بها
أن المعبر س���يفتح ،نس���ارع لنرتب أوراقنا وتحضير
الحقائ���ب ونبل���غ أهلن���ا وينتظروننا عل���ى المعبر
الس���تقبالنا ،ف���ي األخير نصدم بعدم اس���تطاعتنا
الخروج والسفر".

الرابطة اإلسالمية تنظم عـدة
فعاليـات فـي رفـح
غزة /االستقالل:
نظمت طالبات الرابطة اإلسالمية ملتقى
وديًا تحت عنوان «تبسمك في وجه أخيك
صدقة» لطالب���ات كلي���ة النهضة غرب
محافظة رفح جنوب قطاع غزة.
وافتتحت منسقة الرابطة في الكلية هدى
الغريز الملتق���ى بتعريف الطالبات على
اإلطار الطالبي لحركة الجهاد اإلس���المي
والخدمات الطالبية التي يقدمها .
وناقش����ت الغريز مع الطالبات بحضور
منسقة ملف الجامعات في المحافظة
هناء حماد مقترحات تيسير العملية
الدراسية والمطالب الجامعية.

وتحدث���ت منس���قة ملف اإلع���الم وفاء
الخواجا عن االبتسامة ودعوة اإلسالم لها
لدوره���ا في صفاء النف���س وما تبثه من
سكينة تنعكس على صاحبها
وف���ي نف���س الس���ياق نظم���ت الرابطة
اإلسالمية حملة تجواليه بعنوان»تبسمك
في وجه أخي���ك صدقة»في باحة جامعة
القدس المفتوحة فرع رفح.
وشكرت الطالبات الرابطة اإلسالمية على
أنشطتها المتميزة والمتنوعة في خدمة
الطلبة في الجامعات ،داعيات الرابطة إلى
المزيد من األنشطة والخدمات.
وفي س���ياق آخر ،عقدت طالبات الرابطة

اإلس���المية ندوة دينية س���لطت الضوء
من خالله���ا عل���ى س���يرة أم المؤمنين
عائشة رضي الله عنها وذلك في مدرسة
الشهداء وسط المحافظة.
وافتتحت الندوة أس���ماء الواوي بس���رد
س���ريع ألمهات المؤمنين وبيان س���بب
استحقاقهن هذه المنزلة في اإلسالم.
ثم تحدثت الواوي عن س���يرة الس���يدة
عائشة ،ميالدها ،نشأتها ونسبها .
واستعرضت الواوي زواج السيدة عائشة
من النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفها
المش���رفة في الس���يرة النبوية والدعوة
اإلسالمية.

وأردف " :تبش���رنا خي���رًا بالمصالحة الفلس���طينية
وتوقعنا أن المعابر س���تفتح باستمرار وتعود األمور
أفضل من األول ،لكن بعد اللي ش���فناه على المعبر
الثالث���ة أيام الماضية احبطت آمالن���ا وما بتوقع انه
تكون الفترة القادمة أفضل بل ستزداد سوءًا".

�صياع االمل
لم تجد حنين س���لطان ،الكثير من الكلمات لوصف
معاناتها ومعاناة اآلالف من سكان القطاع في السفر
عبر المعبر ،حيث تمكن عدد قليل من المغادرة عبر
المعبر باتجاه الجانب المص���ري خالل األيام الثالثة
الماضية ،في حين بقى آالف العالقين ينتظرون أن
يفتحه من جديد ليتمكن بعضهم من السفر.وتقول
حنين " :من سنتين تم خطبتي على شاب من مصر،
وإلى اللحظة لم أتمكن من السفر لرؤيته واقامة حفل
الزفاف ،في كل مره بفتح المعبر بتجدد عنا االمل بأننا
سنكمل أمورنا ونستقر في بيت الزوجية ،لكن آمالنا
تتحطم على بوابة المعبر وتتبدل باليأس واالحباط".
وتتابع حنين واليأس يمأل قلبها ":فرحتنا ومشاعرنا
خذلت أكث���ر من مرة ،ما بتوقع لو طلع اس���مي المرة
القادمة بكش���وفات المس���افرين أن أكون سعيدة
أو متحمس���ة للسفر ألن المس���ؤولين وصلونا ألشد
مراحل اليأس".
وفي نهاية حديثها ،تس���اءلت "م���ا يحدث لنا ظلم
كبير ،ما ذنبنا بأن نمنع من لقاء أهلنا وأحبتنا ،أو يمنع
مريض من العالج وطالب من اللحاق بدراسته؟ ".

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /زينب جمال سعيد قشطة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )802737767فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /اسالم عيسى محمود النمس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )801380437فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /أحالم سالم صباح العقاد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )926669052فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد فتحي محمد سرحان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )801232141فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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رد ًا على قرار مجلس وزراء الخارجية العرب

الفصائل :حزب الله تنظيم مقاوم
و «إسرائيل» راعية اإلرهاب في المنطقة

غزة� /صماح املبحوح :

اأك��دت الف�صائل الفل�صطيني��ة اأن ق��رار وزراء اخلارجية الع��رب ،بو�صف
ح��زب اهلل اللبناين مبنظم��ة «اإرهابية» ،ال ميث��ل اإرادة ال�صعوب العربية
الداعم��ة حل��ركات املقاوم��ة عل��ى م��دار �صن��وات الن�صال ،وميث��ل خدمة
جماني��ة لالحتالل االإ�صرائيلي ،م�صددة عل��ى اأن االأوىل بهم اإدانة اإرهاب
وكان األمي���ن العام للجامعة العربي���ة أحمد أبو الغيط قال
االحد الماضي من القاهرة إنه ال يستبعد اللجوء إلى مجلس
األمن الدولي كخط���وة مقبلة لمواجهة التدخالت اإليرانية
ف���ي المنطقة العربية  ،الفتًا إل���ى أن البيان الختامي لوزراء
الخارجية العرب أش���ار إلى أن حزب الل���ه اللبناني منظمة
"إرهابية ".وأضاف البيان أن حزب الله " الشريك في الحكومة
اللبنانية يتحمل مس���ؤولية دع���م الجماعات اإلرهابية في
الدول العربية باألسلحة المتطورة والصواريخ البالستية".
وكانت الس���عودية طلبت في  12تش���رين الثاني/نوفمبر
اجتماعا طارئا في الجامعة العربية؛ لبحث انتهاكات إيران
في الدول العربية.

"اإرهاب" االحتالل
واستنكرت حركة الجهاد اإلسالمي اعتبار حزب الله اللبناني
منظمة إرهابية خالل البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب
ف���ي القاهرة األحد الماضي ،مش���ددة على أن هذه الخطوة
تمثل خدمة لالحتالل اإلسرائيلي ،وعربونا من أجل تطوير
عالقات بعض األنظم���ة العربية بالكيان والمس���ارعة في
إخراجها للعلن.
ودان���ت الحركة "خلو البي���ان العربي م���ن أي إدانة أو ذكر
للعدوان اإلسرائيلي المتواصل ضد فلسطين أرضًا وشعبًا
ومقدس���ات ،وفي المقابل نراه يدين م���ن قاوموا االحتالل
ويدعمون حق األمة في فلسطين".
وأضافت أن الجامعة العربية بمثل هذه المواقف والقرارات
"توفر مظلة وش���رعية لتأجيج الفتن والصراعات الطائفية
والمذهبية في المنطقة ،والتي لن تخدم سوى أعداء األمة".
الحوار أساس
بدورها ،أكدت حركة المقاومة اإلس���المية حماس ،رفضها
وصف حزب الل���ه ب�"اإلرهاب" في اجتم���اع وزراء الخارجية

االحت��الل بحق ال�صعب الفل�صطيني امل�صتمر منذ ع�صرات ال�صنوات .وراأت
الف�صائ��ل اأن ق��رار وزراء اخلارجية العرب يوفر مظلة و�صرعية؛ لتاأجيج
الفنت وال�صراعات الطائفية واملذهبية يف املنطقة ،ولن يخدم �صوى اأعداء
االأم��ة ،م�صددة على اأن روؤ�صاء ووزراء الع��رب باتوا ينفذون اأوامر االإدارة
االأمريكية التي تعمل لتمكني « اإ�صرائيل» باملنطقة.

الع���رب ،ودعت إلى ح���ل الخالفات في المنطق���ة العربية
بالحوار.
وقالت الحركة في بيان لها " إن الحركة ترفض وصف حزب
الله اللبناني وحركات المقاوم���ة باإلرهاب ،وتؤكد أن الذي
يج���ب أن يدان هو إرهاب الع���دو الصهيوني ،وما تقوم به
حكومته ضد الش���عب الفلس���طيني األعزل" ,داعية الدول
العربية إلى دعم ومس���اندة نضال الش���عب الفلسطيني
حل الخالفات في
المشروع ضد االحتالل الغاصب ،وضرورة ّ
المنطقة العربية بالتفاهم والحوار..

و�صمة عار
عضو اللجنة المركزية بحركة فتح عباس زكي ،أكد أن وصف
وزراء جامعة ال���دول العربية حزب الله بالتنظيم "اإلرهابي"،
يمثل الوزراء أنفسهم فقط ،وال يمثل رأي الشعوب العربية،
التي تدعم حركات المقاومة بكافة الدول العربية ضد العدو
األوحد لها.
وأش���ار زكي ل�"االس���تقالل" إلى أن قرار وزراء جامعة الدول
العربية ق���رار ليس مس���تغربًا عليه���م ،إذ أن وزراء العرب
لديهم تصريحات سابقة تدعم االحتالل اإلسرائيلي وتدين
المقاوم���ة ،الفتا إلى أن الق���رار ال يقبله عقل وال منطق ،فهو
مدان ووصمة عار على جبين وزراء العرب.
وش���دد على أنه من األجدر بوزراء العرب معاقبة " إسرائيل"
عل���ى جرائمه���ا وانتهاكاته���ا المس���تمرة ضد الش���عب
الفلسطيني وشعوب المنطقة بالتعاون مع حليفتها األكبر
أمريكا ،مش���يرا إلى أن الشعب الفلسطيني يدعم حزب الله
كتنظيم يقاوم االحتالل اإلسرائيلي.
وأوضح أن الشعوب العربية ال تتنكر لما فعله حزب الله حين
هزم " اسرائيل" في العام  2000ودفعها للخروج من لبنان,
وكذلك صمود الشعب اللبناني ومقاومة حزب الله لالحتالل

اإلسرائيلي في عام  ،2006مما جعله مثار رعب في قلبها.
وبين عضو اللجنة المركزية بحركة فتح أنه في األيام القادمة
سيتضح وهم تحقيق "الس���الم" مع االحتالل اإلسرائيلي و
التبعية للمعسكر األمريكي الذي يتمسك به وزراء العرب.

اإعالن حرب
م���ن جانب���ه ،اتف���ق عض���و اللجن���ة المركزي���ة للجبه���ة
الشعبية هاني الثوابتة مع س���ابقه بأن قرار وزراء العرب ال
يمثل إرادة وموقف الشعوب العربية ،إذ أن الشعوب تؤكد
دوم���ا على دعمها ومس���اندتها لح���ركات المقاومة أينما
وجدت ،الفتا إلى أن قرار وزراء العرب بمثابة اعالن حرب على
كافة حركات المقاومة الفلسطينية وغيرها.
وش���دد الثوابت���ة ل�"االس���تقالل" عل���ى أن التصريحات ال
تستهدف حزب الله بمفرده بل تستهدف جبهة المقاومة
ومحورها ,الذي يشكل شوكة في حلق المحتل اإلسرائيلي
و االمبريالية العالمية المتمثلة بأمريكا.
ولف���ت إلى أن الق���رار يخدم مصالح االحتالل اإلس���رائيلي
وأمري���كا ،إذ أن كافة القرارات والخطوات التي يتخذها وزراء
ورؤس���اء العرب ،تأتي وفق التوجه���ات األمريكية؛ لتوفير
غطاء للعدو الصهيوني لممارسة كافة انتهاكاته وجرائمه
على األرض.
وقال الثوابتة ":علينا أن نميز بين موقف الشعوب الداعمة
لحركات المقاومة بال���دول العربية ،واألنظمة العربية ،التي
أسسها االمريكان والصهاينة بالمنطقة ،لتنفيذ اجندتهم
و قراراتهم ،التي تخدم مصالحهم الخاصة".
وأضاف " :القرار يس���تهدف تصفي���ة المقاومة وتصفية
مشروع النضال الوطني الفلس���طيني والمقاومة اللبنانية،
الذي���ن أثبتوا وحدتهم عل���ى مدار س���نوات النضال ،في
مواجهة مشاريع التصفية الصهيونية واألمريكية".

مــرايا

بقلم /عبد اهلل ال�شاعر

الجامعة العربية
وشرعنة الخراب
ل���م تك���ن الجامع���ة العربي���ة عل���ى امتداد
ّ
عربي للهزيمة التي
تاريخها أكثر من غط���اء
تحياها النظم العربية ،ولمش���اريع االستبداد
والخيان���ة التي اعتادت تل���ك الدول تمريرها
على المنطقة وش���عوبها ،وإن ُغ ّلفت س���ابقًا
ٍّ
قومي ،لكنها ومنذ سنوات
بلبوس
وتس���ترت
ّ
ٍ
عديدة تتقيأ خبثها وس���وءها ومش���اريعها
الخيانية على مأل من ش���عوبها دون أن تقيم
له���م ولدينهم وعروبتهم أدن���ى اعتبار ،فما
من فتن���ة نزلت باألمة العربية إال واس���تعمل
ُ
الجامعة لتمريرها أو المس���اهمة فيها
الغرب
َ
والمتنفذون
بقوة ،ولطالما كان القائمون عليها
ّ
في الخيانة ش���ديدي (الكرم) في تمويل تلك
الفتن والمؤامرات ،ورعايتها سياس���يًا وماليًا
ّ
ّ
وإعالميًا!
و(دينيًا)
واس���تمرارًا لنهجها ف���ي الجريم���ة والتآمر
كان اجتماعه���ا األخي���ر وال���ذي تمح���ورت
قرارات���ه وتوصياته حول ح���زب الله والعمل
على ش���يطنته ،وإعداد العدة واس���تنفار كل
السبل
الطوابير الرخيصة الستهدافه بشتى ُ
والوس���ائل ،في الوقت الذي بدأت فيه العديد
ّ
س���يما
من تلك الدول الفاعلة في الجامعة  ،ال
الخليجي���ة منها في المجاه���رة في عالقاتها
ّ
الصهيوني ،وعقد الصفقات
الخيانية بالكيان
السياسية واألمنية الخطيرة على األمة العربية
الح���كام الخونة
ومس���تقبلها ،إن أبق���ى لها
ّ
أمل للمستقبل!
بصيص ٍ
وهكذا تواص���ل الجامعة العربي���ة عقب كل
اجتماع مؤامرة هندس���ة الخراب القادم ،فهل
توصيف َأ ْلص���ق بالجامع���ة العربية
هن���اك
ٌ
ّ
بدونية المتعالي ،وغطرس���ة
أدق من وصفها
ّ
الوضيع؟
هل سيشارك الصهاينة بجيشهم في تنفيذ
ما ترس���مه الجامعة العربية من مؤامرات ضد
شعوبها أم سيكون العرب والمسلمون وقود
تلك الحرب القذرة التي يخططون لها؟
باعتقادي أن اليهود ليس���وا أغبياء ليمسكوا
جمر المنطقة الملتهب بأيديهم؛ مادام هناك
م���ن األعراب من ّ
ّ
ويزج
تطوع ليكت���وي بنارها،
َ ْ
البالد والعباد ليكونوا َحط���ب حروبها اآلثمة،
لكنهم جاهزون إلمداد تلك الخيانات العربية
بكل وسائل الصمود والبقاء ،وستكون الفتنة
ّ
ّ
الش���يعية الوقود األهم في إشعال
الس���نية
تل���ك الحرب الق���ذرة ،وتمرير ذل���ك المخطط
ّ
التدميري الذي يستهدف بقايا المقاومة في
األمة؛ ليس���هل على الكيان والغرب من ورائه
ّ
تمري���ر كل مخططاته وجرائم���ه على امتداد
ّ
ّ
وبكل
واإلس���المي ،وس���نجد –
العربي
العالم
ّ
أسف – من سيدعم هذه الفتنة باسم الدين،
ٍ
ّ
غفلين ليكونوا
الم
م���ن
الماليين
ش
وس���يجي
ُ ّ
وقودها ( المجاهد ) !!!
أمام هذا الدمار الذي ّ
يتربص باألمة نتس���اءل
وكل
بم���رارة :لماذا لم
ّ
كل المس���لمين ّ
يتجند ّ
المخططات
ه���ذه
لمقاومة
ة
األم
ّ
األحرار ف���ي ّ
الوضوح
ه���ذا
بكل
صراعًا
إن
وإس���قاطها ،أم
ٍّ ِ
ِّ
ُ
ٍّ
ٍّ
طائفي
مذهبي أو
حزبي أو
عج���م
يحتاج إلى ُم
ٍ
ْ
نفهمه؟
كي
َ

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /يوسف محمد منصور ابو حمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )802973032فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /لؤي غازي يحيى ابو سليم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )900197609فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /جمال الدين غازي راتب كلخ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )400033239فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /رغدة عالء الدين أحمد أبو لبدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )700219090فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /رينا إسماعيل سالم ديب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
901685529فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /راغب سليمان حماد ابو نصير.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( ) 922258322فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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وثائــق سريــة تكشــف نوايــا «إسرائيــل»
لتهجيــر الفلسطينييــن بعــد عــدوان 1967
االستقالل  :محرر الشئون االسرائيلية
كش���فت وزارة الحرب اإلسرائيلية
ج���زءا جديدا من الوثائق الس���رية
إبان عدوان حزيران  ،1967أظهرت
حالة التخبط في الحكومة والجيش
ف���ي كيفي���ة التعامل م���ع مليون
فلس���طيني في الضفة وقطاع غزة.
وبحس���ب الوثائ���ق الس���رية التي
كشفتها صحيفة هآرتس فقد بدأ
قادة الحكومة االسرائيلية يتداولون
في كيفية تهجير أو التحفيز على
هجرة الفلس���طينيين من وطنهم.
ويأتي كش���ف الوثائق مع مرور 50
عاما على عدوان  ،67بينما تحتفظ
األجهزة اإلس���رائيلية بوثائق أشد
حساسية.
ويتضح مما نش���ر ،أن صاحب فكرة
ط���رد الفلس���طينيين ،خاصة من
قطاع غ���زة ،كان رئي���س الحكومة
اإلسرائيلية حينها ،ليفي أشكول،
إذ ق���ال ف���ي محض���ر واح���دة من
جلس���ات اللجان الفرعية« :سأتولى
إقام���ة خلية عمل تك���ون مهمتها
تشجيع هجرة العرب من هنا» .وقال
أيضا« :يجب عالج هذا األمر بهدوء
وسرية ،والبحث عن سبل لهجرتهم

إلى دول أخرى وليس فقط إلى ش���رقي
نهر األردن» .كما ّ
عبر أش���كول عن أمله
في تش���ديد الخناق على أهالي قطاع
غزة ،لدفعهم على الرحيل طوعا ،إذ قال،
«بالتحديدبسبب هذاالخنق والتضييق
سيتحرك العرب من قطاع غزة» ،مضيفا
أن هناك طرقا لطرد من سيبقون هناك

أيضا مع كل ذلك .وأفاد أيضا بأنه إذا لم
نعطهم الماء بش���كل كاف فلن يكون
أمامه���م خيار ،ألن البيارات س���تجف.
وش���دد أش���كول قائال« :نحن معنيون
بإفراغ غ���زة أوال» ،وأضاف «ربما تنتظرنا
حرب أخرى ،وعندها س���يتم حل هذه
المشكلة ،لكن ذلك نوع من «الترف».

واحتم���ال اس���تغالل الح���رب لط���رد
الفلس���طينيين من كامل فلس���طين
التاريخية ورد في تلميحات آخرين من
وزراء الحكوم���ة  ،ولكن التلميح األوضح
كان في ما قاله أشكول في جلسة أخرى،
حس���ب ما أوردته صحيف���ة «هآرتس»
وقال أش���كول ف���ي تلك الجلس���ة ،إن

بعد  40من زيارة السادات
العداء لـ «إسرائيل» لم
يتغير والسالم بقي باردًا

مقابلة إيالف مع آيزنكوت بادرة حسن
نية سعودية وليس إسرائيلية
االستقالل  :محرر الشئون االسرائيلية
المقابلة النادرة واالستثنائية التي منحها
رئيس أركان الجيش اإلس���رائيلي ،غادي
آيزنكوت ،لوسيلة إعالم سعودية لم تكن
بادرة حسنة إس���رائيلية ،بحسب المحلل
العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»،
أليكس فيشمان ،وإنما هي بادرة حسنة
سعودية تعتبر جزءا من عملية متواصلة
إلعداد الرأي العام في داخل الس���عودية
لتحويل العالقات السرية بين الدولتين
إلى علنية .ويقول فيشمان إن إسرائيل ال
يزال يراودها الحلم بالتحدث بشكل علني
مع الس���عودية كجزء من ائتالف إقليمي
وحليف لواش���نطن ،في حي���ن ال ترغب
السعودية بأن يكون ذلك معلنا ،ولكنها
بادرت إلى خطوة صغيرة كان لها أصداء
كبيرة ،فرئيس أركان الجيش اإلسرائيلي
يتحدث مباشرة إلى الجمهور السعودي
عن المصالح المشتركة للطرفين ،بما في
ذلك التعاون األمني.
واعتبر أنه من غير الممكن أن يكون نص

المقابلة بالصدفة ،فقد تم التنسيق بين
إسرائيل والسعودية على كل كلمة فيه.
كما أن ظه����ور رئيس أركان الجيش في
وسائل إعالم س����عودية ال يعتبر بمثابة
«غرس اإلصبع في العين الفلس����طينية،
فحس����ب ،وإنم����ا أيضا تلويح����ا باإلصبع
الوسطى إليران وسورية وحزب الله» ،على
حد تعبيره .ويرجح المحلل العسكري أن
يك����ون هناك ،م����ن وراء المقابلة ،تحرك
ما في خطة الس����الم األميركية للش����رق
األوس����ط ،والتي يعمل على «إنضاجها»
منذ شهور كل من جيس����ون غرينبالت
وجاري����د كوش����نر ،مبعوث����ي الرئي����س
األميرك����ي ،دونالد ترامب ،إلى الش����رق
األوسط .وسوف يتعين على ترامب ،في
آذار/م����ارس أن يقرر ما إذا كان س����يتجه
نحو هذه الخطة بقوة ،أم س����يتازل عنها
بداعي أنه ال مجال لتطبيقها.
ولفت فيشمان إلى أنه حصل توافق بين
إسرائيل والس���عودية ،قبل عدة شهور،
وبوس���اطة أميركي���ة ،على سلس���لة من

الخطوات لبناء الثقة بين الطرفين .ورغم
أنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ إال أن هناك
ما يش���ير إلى حصول تقارب .وأضاف أنه
في الفترة األخيرة نشرت تحليالت كثيرة
في السعودية تعبر عن موقف السلطات
السعودية ،والذي مفادها «حتى لو كنا ال
نحب إس���رائيل ،فإن ذلك ال يعني أنه ال
يوجد لنا مصالح مشتركة معها» .واعتبر
فيشمان هذا الموقف بمثابة إعداد للرأي
العام السعودي ،تماما مثل المقابلة التي
أجراها رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي.
ويخل���ص فيش���مان إل���ى نتيج���ة أن
األميركيين في انتظار خطوة إسرائيلية
جدية ،ولكنها غي���ر قادرة على تنفيذها
بسبب التركيبة االئتالفية الحالية .وربما
لهذا السبب ،فإن قرار الرئيس األميركي،
دونالد ترامب ،ببذل جهود سياسية في
اتفاق إسرائيلي – سعودية يتعلق بقرار
رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية ،بنيامين
نتنياه���و ،تغيير االئت���الف الحكومي أو
التوجه نحو االنتخابات.

إسرائيل مثل «رقبة الزرافة» لكونها
ضيقة .وأضاف «مليون عربي ليس
أمرا سهال أبدا بالنسبة لنا ،أنا أتخيل
هذا األمر ،كيف س���نقوم بتنظيم
الحياة ف���ي الدولة م���ع وجود 1.4
مليون عرب���ي في حي���ن أن عددنا
 2.4ملي���ون ،وهن���اك  400أل���ف
عربي موج���ودون في البالد» ،قاصدا
بذلك فلسطينيي  .48ويقول وزير
التعليم اإلسرائيلي زلمان آران ،في
واحدة من الجلسات« ،دولة اليهود
بالنسبة لي هي األمر الحاسم» ..كما
أعرف الش���عب اليهودي في البالد
وفي الش���تات ،بع���د كل البطوالت
والمعج���زات ،ف���إن دول���ة اليهود
التي يك���ون فيها  40ف���ي المائة
من العرب ،ليس���ت دولة يهودية..
وهم س���يكونون الطابور الخامس
للقضاء على دولة إس���رائيل .هذه
هي قبلة الموت بعد جيل ونصف».
وتاب���ع آران «أن���ا أرى أمامي مليوني
يهودي بش���كل آخر ،عندما يكون
ف���ي البالد  1.3ملي���ون عربي1.3 ..
مليون عربي مع تكاثرهم الطبيعي،
أرى الكراهية المكبوتة والبدائية..
يمكن السيطرة على  60ألف عربي،
لكن ليس على  600ألف أو مليون».

االستقالل  :محرر الشئون االسرائيلية
في ذكرى مرور  40عاما على زيارة الرئيس المصري االس���بق انور الس���ادات الى القدس المحتلة
اش���ارت س���ميدار بيري في صحيفة يديعوت الى بقاء الحاجز النفس���ي مع اسرائيل وقالت» في
التاسع من تشرين الثاني  1977وقف الرئيس المصري أنور السادات امام الكاميرات اللقاء خطابه
الس���نوي ،بحضور مئات اعضاء مجلس الشعب في القاهرة ،الذي اصبح منذئذ البرلمان المصري،
ضيوف الشرف وعلى رأسهم ياسر عرفات ،محررو الصحف المحلية والدبلوماسيون االجانب .وكان
الخطاب طويال وممال ،غير أنه فجأة تلقى انعطافة دراماتيكية .فقد غير السادات النبرة ،رفع صوته
والقى القنبلة .انا مستعد الن اصل مع مبادرتي للسالم الى ابعد مكان في العالم ،حتى الى القدس.
واضاف على الفور :اريد أن أدخل الى قلوبهم (االسرائيليين) ،واحطم الحاجز النفسي».
وتس����اءلت بيري« :هل تحطم الحاجز النفس����ي؟» ،واجابت « في المدى الفوري – نعم .اتفاقات
الس����الم وقعت ،الس����فارتان فتحتا في تل أبيب وفي القاهرة ،الس����ياح االس����رائيليون تدفقوا
بجموعهم لمش����اهدة االهرام����ات .هنا وهناك وصل ايضا زوار ش����جعان من مص����ر .ولكن كلما
تقدمنا ،عال سور العداء والمقت السرائيل .فجأة تعرفنا على االتحادات المهنية وعلى المقاطعة
والعقوبات التي تقررت لمن «يمس����ك به متلبس����ا بالتطبيع مع العدو الصهيوني» .وقضي على
مظاهر التعاون .كان هذا هو العقاب الذي فرضته االتحادات المهنية والمثقفين على السادات
الذي تجاوزهم في الجولة ولم يش����ركهم او يتش����اور مس����بقا معهم قبل أن يطير الى القدس.
ورفض أطباء من القاهرة تبادل أي كلمة مع الزمالء االس����رائيليين .واعلن الكتاب عن المقاطعة.
وفي المسرح المصري قفزوا من النافذة كي يهربوا من ممثلي «الكامري» .وحتى العقد االخير لم
يكن ممكنا ان نتصفح صحيفة مصرية دون أن تلتقط عيوننا مقاالت معادية وكاريكاتورات تبث
رائحة سيئة من الالسامية .وهكذا تقرر وجه السالم البارد».

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/محمد ماهر يوسف الكتري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )410586978فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /رائد سعيد أحمد صبيح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )802407098فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /هشام حسين عبدالله ابو عمرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )410011183فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /احمد عبد الحليم زكريا الفرا....
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
803819564فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن محمود موسي محمود المدهون.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )912041639فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /هبة يوسف محمد حمدونة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )800438723فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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فـي ذكــرى مولــد النــور

الشيخ :نافذ عزام

احللقة الثانية
في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله سلم ،واجبنا أن
نذكر بما كان عليه ،وبالمواق���ف التي ركز عليها هديه..
قد نهتم بهيئة وطريقة مشيه ونومه وأكله وشربه ..قد
نهتم بلباس���ه وكالمه ..وهذا مطلوب ومستحب في إطار
سعينا لالقتداء بس���يد األنبياء ،لكن ما هو مطلوب أكثر،
االهتمام بتوجيهاته ومسالكه وأخالقه ،فهي التي أقامت
الدين ،وشكلت النموذج السماوي ،الذي غير وجه األرض..
والمؤسف أن معظم أزمات األمة اليوم بسبب ابتعادنا عن
هذا النموذج وتخلفنا عن التأس���ي برسول الله صلى الله
عليه وسلم في الهدي والتوجيه والسلوك.
تحدثنا في الحلقة السابقة عن حسن الخلق كمرتكز للدين
كله ،وكواحد من أهم الجوانب التي ساهمت في التأسيس
للنموذج الحضاري الذي صنعه اإلسالم ،ونستكمل اليوم
الحديث عن المرتكزات األساس���ية الت���ي قام عليها هذا
البناء العظيم ،بل هي األس���اس لحياة إنس���انية أخالقية
ومتوازنة ،وتأتي الرحمة كقيمة كبرى في هذا الدين ،ليس
لتحديد التعامل بين أفراده فقط ولكن لتكون طابعا للحياة
االنسانية كلها كما قال الحق تبارك وتعالى« :وما ارسلناك
إال رحمة للعالمين» ،وكان من دعاء المالئكة وصالتهم «ربنا
وسعت كل ش���يء رحمة وعلما ،فاغفر للذين تابوا واتبعوا
سبيلك وقهم عذاب الجحيم».
وتأكي���دا لهذا المعن���ى جاء في الحديث القدس���ي «إن
رحمت���ي تغلب غضب���ي» أي أن رحمة الله تس���بق ردعه
للبش���ر وس���خطه عليهم ..وهذا يلزمنا بتقديم الرحمة
ف���ي تعامالتنا وعالقاتنا وبرامجنا عل���ى الحدود والزواجر
وأساليب العقاب

وقد ذك���ر الله س���بحانه وتعالى نبيه ب���أن الرحمة هي
العامل األهم في عالقته مع صحابته وإخوانه «فبما رحمة
من الله لن���ت لهم ،ولو كنت فظا غلي���ظ القلب النفضوا
من حول���ك» ،والعجيب أن هذا التذكي���ر بالرحمة واللين
والمودة مع األنصار واالتب���اع واالصحاب جاء بعد هزيمة
كبيرة حصلت بسبب إصرار األصحاب واألتباع على رأيهم
ووجه���ة نظرهم الت���ي كانت تخال���ف رأي ووجهة نظر
النبي ..رغم ذلك يأتي التأكيد على ضرورة االستمرار في
المودة واللين والتراحم ..ويش���عر اإلنسان باألسى ونحن
نرى ما يجري في العالم بش���كل عام وفي الوطن العربي
واالسالمي تحديدا.
ه���ل الرحمة هي التي تحكم س���لوكنا؟ هل اللين هو الذي
يطبع سياسة الحكام والقادة والزعماء تجاه شعوبهم؟ ..هل
نتراحم كمسلمين أم أن القسوة هي التي تغلف عالقاتنا؟.
يقول النبي صلى الله عليه وآله وس���لم« :إن أبعد الناس
عن الله تعالى القاس���ي القلب» ،ويقول« :لن تؤمنوا حتى
تراحم���وا ،قالوا يا رس���ول الله ،كلنا رحي���م ،قال :إن ليس
برحمة أحدكم بصاحبه ،ولكنها رحمة العامة» أي أن تسود
الرحمة المجتمع ،وأن تصبح إطارا عاما لحياة االمة ،وحيث
تصب���ح الرحمة بالن���اس طريقا لرحمة الل���ه ،أي أن الله ال
يمكن أن يلطف بالن���اس ،ويغير واقعهم إذا لم يرحموا
بعضهم ،إذا لم يترابطوا فيما بينهم وهذا ما يقوله النبي
بوضوح« :من ال يرحم الناس ال يرحمه الله».
وفي رواية أخرى زاد قوله« :ومن ال يغفر ال ُيغفر له» ،وقال:
«من ال يرح���م من في األرض ال يرحمه من في الس���ماء»،
وقال« :طوبى لمن تواضع في غير منقصة ،وذل في نفسه

من غير مسألة ،وأنفق ماال جمعه في غير معصية ،ورحم
أهل الذلة والمسكنة ،وخالط أهل الفقه والحكمة».
ويستمر هذا الدفق المبارك تأكيدًا ألهمية الرحمة حيث
تتبدد كأنها األساس لإلسالم وللتوجه الصحيح نحو الله
فيقول عليه الصالة والس���الم« :جعل الل���ه الرحمة مائة
جزء أنزل في األرض ج���زءًا واحدًا فمن ذلك الجزء تتراحم
الخالئق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خش���ية أن
تؤذيه أما نحن فنس���تخدم كل دهائنا وأموالنا ومواهبنا
وأسلحتنا لسجن الناس وقمع المخالفين وفرض السيطرة
وضم���ان الهيمنة هل نجد ش���يئًا من ه���ذا التراحم في
عالم اليوم .في عالقة المس���لمين ببعضهم ،في سياسة
ال���دول والحكومات العربية واالس���المية ..ماذا تعني لنا
هذه النص���وص وغيرها كثير «إن الل���ه تعالى خلق يوم
خلق الس���موات واالرض مائة رحم���ة ،وكل رحمة طباق ما
بين السماء واالرض ،فجعل منها في االرض رحمة واحدة،
فيها تعطف الوالدة على ولدها ،والوحش والطير بعضها
على بعض».
كم ُيخجلنا هذا الكالم ..الوحش يرحم الوحش ،وفق سنة
الخلق وقان���ون الفطرة ،الطير يرحم الطير ..أما المس���لم
فيقسو على المسلم اليوم لمجرد خالف بسيط ..أما الدولة
فتكاد تفتك بشعبها ..أين الرحمة فيما ترى رغم كل ذلك
الس���يل من التوجيهات والتحذيرات ،ورغم وضوح النبي
صلى الله عليه وسلم وحزمه «ال ُتنزع الرحمة إال من شقي»،
«الراحم���ون يرحمهم الله تعال���ى ،ارحموا من في األرض،
يرحمكم من في الس���ماء ،الرحم شجنة من الرحمن ،من
وصلها وصله الله ،ومن قطعها قطعه الله».

قراءة في قرار الجامعة
العربية حول حزب الله

صراع التنافس
بيــن الــدول
جميل عبد النبي

بقلم د .وليد القططي
يبدو أن العرب هذه األي���ام لم يكتفوا بعدم
العمل بالحديث الش���ريف القائل« :من كان
يؤم���ن بالل���ه واليوم اآلخ���ر فليق���ل خيرًا أو
ليصمت» فق���رروا العمل بعك���س مضمونه
وبخالف معناه ،فلم يع���ودوا يقولون خيرًا أو
يلتزم���ون الصمت ،بل أكثروا من قول الش���ر
ومقولة الس���وء ،وعندما صمتوا كان صمتهم
أسوأ من قولهم وسكوتهم أردأ من كالمهم،
فسر مدحهم المتكرر وإشادتهم
وإال كيف ُن ّ
ّ
المس���تمرة لع���دو األمة ومص���در إهانتها –
الكي���ان الصهيوني – واالكتش���اف المذهل
بأنها ليس���ت العدو ،ب���ل الصديق والحليف
والقريب وابن العم .وف���ي المقابل صمتهم
المشبوه أمام جرائم اإلرهاب الصهيوني في
فلس���طين وخلو بيان الجامعة العربية األخير
من إدانة لإلرهاب اإلس���رائيلي بينما يصف
البيان حزب الله بأنه منظمة إرهابية ويصمه
باإلرهاب.
وصم ح���زب الله باإلرهاب في ق���رار الجامعة
العربية األخير يوم األحد الماضي في اجتماع
وزراء الخارجية العرب بالقاهرة قرار سياس���ي
ُيش���م من رائحت���ه البترودوالر الس���عودي
الذي يش���تري المواقف السياسية من الدول
العربية وغير العربية بالمال السياس���ي الذي
ّيوف���ره فائض إنت���اج البت���رول خاصة بعد
تراجع ال���دور اإلقليمي ل���دول عربية مركزية
بفعل لعنة الربيع العربي المس���مومة كمصر
وسوريا والعراق ،فيصبح مال البترودوالر وتيار
الوهابية وفروعها العديدة أدوات بيد المملكة
الس���عودية لتحقي���ق أهدافها السياس���ية
الخارجية التي تدور في محصلتها النهائية
لخدم���ة المش���روع األمريك���ي الصهيون���ي
ف���ي المنطقة العربية اإلس���المية ،ومن هذه
األهداف إضعاف حركات المقاومة والنهضة
والثورة في المنطقة ووصم حزب الله باإلرهاب

يصب في هذا االتجاه.
وهذا القرار البائ���س مرتبط بالصراع اإلقليمي
في المنطقة الذي ُتعتبر المملكة الس���عودية
أحد أقطابه الرئيس���ية ،ولكنه���ا القطب الذي
يخسر باستمرار أمام القطب اآلخر (إيران) في
كل مناط���ق الصراع ،بل يخس���ر داخل مجاله
اإلقليم���ي في اليم���ن وقطر ،ول���م تجد مئات
مليارات الدوالرات نفعًا ولم تزدها ّإال خس���ارا؛
ولذلك لجأت إلى توجيه ضربة معنوية إلى أحد
عوامل القوة في صراع إيران ضد الس���عودية
وه���و ح���زب الله ،وه���ذا يترافق م���ع افتعال
فتنة س���عد الحريري المغل���وب على أمره في
لبنان لخل���ط األوراق وتفجير أوضاعه الداخلية
المستقرة إليجاد بؤرة توتر جديدة في ساحة
الص���راع المفتوحة التي تدف���ع األمة من دماء
وأرواح أبنائها وقوت وثروات شعوبها الكثير.
والقرار مرتبط أيضًا بالحلف اآلخذ في التشكل
في المنطقة بين الكيان الصهيوني والمملكة
السعودية وأذنابها ،فهو عربون محبة لتطوير
العالقات العربية مع إسرائيل التي يسميها
الس ّنية) ويعتبر هذا
نتنياهو (الدول العربية ُ
التحول بوصم حزب الل���ه باإلرهاب بعد قرار
دول مجلس التع���اون الخليجي قبل أكثر من
عام باعتبار حزب الله إرهابيًا «إننا نعتبر ذلك
ّ
تح���و ًال إيجابيًا مهمًا ومذه���ال للغاية ،هناك
دول كثي���رة في منطقتنا ت���درك اليوم أكثر
من أي وقت مضى إن إس���رائيل ليست عدوة
بل ه���ي تقف إلى جانبها ف���ي كفاحها ضد
إيران» .فال يوجد هدية أكبر من هذه يقدمها
العربي للكيان الصهيوني تقربًا إليه اعتقادًا
وهميًا منهم أن التحالف مع دولة (إسرائيل)
هو الوصفة السحرية التي ستحمي عروشهم
التي نخر فيها الس���وس ،والتي ستجعلهم
أكث���ر قربًا من س���يدهم األمريك���ي ،دون أن
يعلم���وا أنهم قد لجأوا إل���ى بيت العنكبوت

إن الرحمة ال يمكن أن تكون مجرد كلمة تلوكها ألس���نتنا
 ،فيم���ا يكذب واقعنا ما تلوكه ألس���نتنا  ،عن أبي هريرة
رجال ش���كا إلى رس���ول الله (صلى الله
(رضي الله عنه) أن ً
عليه وس���لم) من قسوة قلبه فقال « :امسح رأس اليتيم ،
رجال جاره يشكو قسوة
واطعم المسكين « وفي رواية أن ً
قلبه فقال ل���ه« :أتحب أن تلين قلب���ك وتدرك حاجتك؟
رحم اليتيم وامس���ح رأس���ه ،وأطعمه م���ن طعامك يلن
قلبك،وتدرك حاجتك».
الطري���ق إلى لين القلب وتفريج الكربات وقضاء الحاجات
هو الرحمة ..عن ابن مس���عود الب���دري قال« :كنت أضرب
غالم���ًا لي بس���وط فس���معت صوتًا من خلف���ي :اعلم أبا
مس���عود فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا
هو رس���ول الله (صلى الله عليه وس���لم) ،فإذا هو يقول :
«اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغالم
فقلت :يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى ،فقال :أما لو
لم تفعل للفحتك النار».
بمنطق اإلسالم وبمنطق رسول اإلسالم كانت النار ستلفح
صحابيًا كبيرًا لمجرد أنه ضرب خادمه عدة أسواط ..فماذا
عن���ا نحن اليوم؟! ماذا عن الذي���ن يموتون ظلمًا ُويقتلون
عدوانًا ،ويجوعون ويظمأون بسببنا وبسبب سياستنا «من
ضرب سوطًا ظلمًا اقتص منه يوم القيامة» حديث آخر.
كان هو وكل ما سبق من توجيهات ونصوص يدفع عمر
(رضي الله عنه) للصراخ على صحابي يسحب شاة برجلها
جميال»  ..أين
قائال« :ويلك قدها إلى الموت موتًا
ً
ليذبحها ً
هذا مما يجري حولن���ا ..الرحمة مفقودة ومن الطبيعي أن
تغيب معها رحمة الله فمتى نستعيدها؟.

جدار مائل.
واستندوا إلى ٍ
والقرار العربي في عدائه لحزب الله ينس���جم
والموقف اإلس���رائيلي المع���ادي لحزب الله
والذي يعتبره تهديدًا مركزيًا للدولة العبرية
كما جاء على لس���ان قادة الع���دو في محافل
ومناس���بات عديدة وأهمها مؤتمر هرتسيليا
السابع عش���ر في يونيو من هذا العام ،2017
ومنه���م رئي���س أركان ح���رب الع���دو غادي
آيزنك���وت الذي قال في المؤتم���ر « :إن حزب
الله يش���كل التهدي���د المرك���زي األول ضد
إس���رائيل» ونقل���ت مختل���ف وكاالت األنباء
وجه���ات نظ���ر العديد من المش���اركين في
المؤتمر ومعظمهم أكد أن الخطر األكبر على
إسرائيل يتمثل في التهديد المحتمل الذي
يشكله حزب الله على حدودها الشمالية ،وأن
حزب الل���ه اللبناني أكثر التنظيمات تهديدًا
ألن إس���رائيل من حيث قدرات���ه الصاروخية
والقتالي���ة ،إلى جان���ب منظم���ات المقاومة
الفلسطينية كحماس والجهاد.
والق���رار العرب���ي بوصم حزب الل���ه باإلرهاب
يتناق���ض مع تعريف اإلرهاب حس���ب األمم
المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التي
ت ّ
عرف اإلرهاب بأنه «االستخدام غير المشروع
ُ
للعن���ف أو التهديد باس���تخدامه وتعريض
حياة األبرياء للخطر لتحقيق أهداف سياسية
غير مش���روعة ،س���واء قام بهذا الفعل فرد أو
جماعة أو دولة» .وما قام به حزب الله منذ نشأته
ينطبق علي���ه مفهوم الكفاح المس���لح ضد
االحتالل والمقاومة المسلحة ضد االستعمار،
فهو حرك���ة تحرر وطن���ي أو حرك���ة مقاومة
إسالمية حررت لبنان من االحتالل اإلسرائيلي
عام  ،2000وتصدت وطردت الغزو اإلسرائيلي
للبنان مرة أخرى ع���ام  ،2006ودعمت حركات
المقاومة الفلس���طينية بالتدريب والتسليح
باعتبارها حركات تحرر وطني.

إي���ران دولة كغيرها من دول العالم تبحث عن مصالحها ،وتس���عى لتوس���يع نفوذها ،في منطقة ال
يعرف أهلها قيمتها ،وربما يتسابقون في توزيع والءاتهم لقوى معادية ،ويسارعون لفتح بلدانهم
لنفوذ تلك القوى ،التي لم تجلب إلى المنطقة إال بؤسا ودمارا كبيرين ،وأظن أن إيران تجد في نفسها
صاحب���ة أولوية لمد نفوذها في المنطقة ،بدال عن تلك الدول الت���ي وصفناها بالمعادية ،فهي إذن
صاحبة مصالح تسعى لخدمتها ،وهذه مسألة ال تشينها إن لم تستخدم في سبيل تحقيقها وسائل
مضرة ،فالدول الناجحة هي الدول التي تسعى لفتح آفاق جديدة لمصالحها االقتصادية والسياسية،
وهذا في الغالب يحتاج إلى شيء من النفوذ في المناطق التي تراها صالحة لتحقيق هذه المصالح.
هذا مفهوم بالنسبة لنا ،ومفهوم أيضا أن تتضارب هذه المصالح مع مصالح اآلخرين ،بل ومع مصالح أصحاب المنطقة
ذاتهم ،ولو كان االختالف مع إيران يتوقف عند هذا الحد ،ألمكننا تفهمه ،ولما وجدنا فيه شيئا مثيرا للدهشة ،لكن
أن نصل إلى الدرجة التي نقارن فيها إيران بإسرائيل ،فال يمكننا أن نضع هذا الهراء إال في موضع التساوق التام مع
ما تريده إسرائيل ذاتها ،ومن خلفها الواليات المتحدة األمريكية ،الراعي الحقيقي للوجود اإلسرائيلي في المنطقة،
والداعم الكبير لمشروع إعادة تفتيت المنطقة ،كجزء من مشروع الفوضى الخالقة التي بشرتنا بها أميركا من قبل.
ولعل من المفيد أن نذكر مروجي هذا التساؤل بما يلي:
 .1إيران ليس���ت وافدا مستحدثا على المنطقة ،بل هي جزء من نسيجها التاريخي ،أيا كانت طبيعة
العالقة التي حكمت هذا الجوار الممتد في التاريخ ،فهي ليست صنيعا هجينا كإسرائيل ،ولم يتم
خلفها من قبل جهات استعمارية ،كما لم يتم زرعها على حساب شعوب المنطقة ،إسرائيل هي التي
معاد ،كجزء من
ل���م يكن لها وجود إال في الذاكرة اليهودية ،وهي التي تم خلقها بقرار اس���تعماري ٍ
المعاهدة المش���ئومة" سايكس بيكو" وهي التي من أجل خلقها وبنائها تم تهجير الشعب العربي
الفلس���طيني ،وبسببها يعاني ماليين الفلسطينيين من اللجوء منذ سبعة عقود ،وهي التي خاضت
مع محيطها العربي مجموعة من الحروب العدوانية ضد شعوب المنطقة ،فأي شبه بينها وبين إيران
حتى يتم طرح هذا التساؤل الشاذ والمثير لالشمئزاز؟!!!
 .2إيران اآلن دولة مسلمة ،وتنتمي معنا إلى ذات التاريخ ،ونتقاسم وإياها أهم أسس الدين الذي ال يمكن
تجاهل أثره على ثقافة الشعوب ،ورغم أننا ال نقبل فكرة توزيع شعوب المنطقة على أساس ديني ،ونراها
مملوكة لكل مواطنيها ،بغض النظر عن انتمائهم الديني والمذهبي ،إال أن التوافق الديني يضيف بعدا
آخر للتعايش والتعاون ،حتى وإن كانت هناك بعض الخالفات السياسية والمذهبية.
 .3من المعيب أن يس���تمر النبش في األبعاد المذهبية ،بينما اس���تطاعت معظم ثقافات العالم أن
تتج���اوز البعد المذهبي وحتى الديني ،كي تعطي نفس���ها فرصة للحياة ،فف���ي الهند مثال مئات
الديانات تتعايش معا دون حروب ،وفي أوروبا لم تعد المذاهب المس���يحية تعني الكثير للمواطن
العادي ،بينما ال تعني ش���يئا في الحقل السياس���ي ،فهل قدر المنطقة أن تظل أسيرة النقسامات
تاريخية ،لم تكن أبدا جزءا من الدين ذاته ،إنما تعبيرا عن صراع تاريخي ،ما كان له أن يس���تمر طوال
هذه القرون ،لوال أن رعاته قد ألبسوه عنوة ثياب الدين والتدين.
 .4ولعل من المفيد أيضا التذكير بأن إيران اآلن هي الدولة األكثر دعما للمقاومة الفلسطينية ،واألكثر
ع���داء للجبهة الصهيونية ،ومن غير المعقول أن نصل إلى نقط���ة نصطف فيها جنبا إلى جنب مع
الكيان الذي يغتصب أرضنا ،ضد الجهة التي تساعدنا الستعادة حقوقنا.
ان خل���ق أعداء وهميين في ه���ذه اللحظة الحرجة من تاريخ المنطقة ال يزيده���ا قوة وال صالبة ،إنما
يساهم في تفتيت قواها وحرف بوصلتها ،وهذا بالضبط ما تريده إسرائيل ومن خلفها أمريكيا وريثة
االستعمار القديم وراعية اإلرهاب في العالم.

الخميس  4ربيع األول  1439هـ 2 3نوفمبر  2 017م

جبل المكبر يتخطى البيرة
و أهلي الخليل يكتسح وادي النيص
الضفة الغربية  /االستقالل
واصل جبل المكبر تقدي���م عروضه القوية و اعتالءه صدارة ترتيب دوري
المحترفين بعد تخطيه البيرة بهدفين مقابل هدف  ،هذا و ضرب أهلي
الخليل ش���باك وادي النيص برباعية نظيفة  ،فيما تعادل شباب الخليل
سلبيًا أمام بالطة ،و تفوق فريق ش���باب دورا على جاره الظاهرية بثالثية
مقابل هدف في لقاء دربي جبل الخليل  ،ضمن منافسات الجولة الثامنة
من بطولة دوري المحترفين بالضفة الغربية .
وحق���ق فريق جبل المكبر فوزًا هامًا و ثمينًا على مضيفه فريق مؤسس���ة
البي���رة بهدفين مقابل هدف في المب���اراة التي أقيمت على ملعب ماجد
أسعد في البيرة .
و وضع أمين خرب���ط جبل المكبر بالمقدمة بالدقيق���ة  28و أضاف زميله
شهاب القنبر الهدف الثاني بالدقيقة  71و قلص البيرة الفارق بالدقيقة
 76عبر حسام زيادة .
و رف���ع جبل المكبر رصيده للنقطة  19بالمركز األول و توقف رصيد البيرة
عند  11نقطة و تراجع للمركز السادس .
وضرب فريق أهلي الخليل ش���باك مضيفه فري���ق وادي النيص برباعية
نظيفة في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب الخضر .
و رفع أهلي الخليل رصيده للنقطة  14بالمركز الرابع بفارق األهداف خلف
ه���الل القدس الثالث و توقف رصي���د وادي النيص عند  9نقاط بالمركز
الثامن.
و سجل رباعية األهلي داود سرحان بالدقيقة  12و محمد صالح بالدقيقة
 42و إس���الم البطران بالدقيقة  83و س���امح مراعبة بالدقيقة  89من ركلة
جزاء .

و شهدت المباراة طرد العب وادي النيص فراس نعمان بالدقيقة . 69
فيما وقع ش���باب الخليل على أرضه في فخ التعادل الس���لبي أمام ضيفه
فريق بالطة في المباراة التي أقيمت على ملعب الحسين .
و رفع ش���باب الخليل رصيده للنقطة  15بالمركز الثاني و بالطة للنقطة 7
بالمركز العاشر أمام دورا بفارق األهداف .
وعمق فريق ثقافي طولكرم جراح فريق الخضر بعدما تفوق عليه بهدفين
دون رد في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب الخضر .
و س���جل هدفي الثقافي أس���امة صباح بالدقيقة  60من ركلة جزاء و كرم
عوض بالدقيقة . 65
و رفع الثقافي رصيده للنقطة  14بالمركز الخامس بفارق األهداف وتوقف
رصيد الخضر عند نقطة واحدة بالمركز األخير .
وفي مباراة أخرى اكتس���ح فريق شباب دورا جاره الظاهرية بثالثية مقابل
هدف في لقاء دربي جبل الخليل و الذي أقيم على إستاد دورا الدولي .
و س���جل ثالثية دورا محمود الس���ويطي و أحمد شفيق و بشير أبو قبيطة
وأحرز هدف الغزالن جهاد صقر .
و رفع دورا رصيده للنقطة  7بالمركز الحادي عشر و توقف رصيد الغزالن
عند  8نقاط بالمركز التاسع .
و تعثر فريق الس���موع و ضيفه فريق هالل الق���دس بالتعادل اإليجابي
بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحسين .
وبادر الضيوف بالتس���جيل عبر مراد إسماعيل بالدقيقة  62و أدرك أحمد
كشكش التعادل للسموع بالدقيقة . 86
و رف���ع هالل القدس رصي���ده للنقطة  14بالمركز الثالث و رفع الس���موع
رصيده للنقطة  9بالمركز السابع .

الصداقة يمثل فلسطين
في البطولة العربية
غزة  /االستقالل
أعل���ن اتحاد كرة الطائرة عن اختي���ار فريق نادي
ممثال لفلس���طين ف���ي البطولة العربية
الصداقة
ً
لكرة الطائرة ,التي تستضيفها تونس في شهر
فبراير من العام القادم.
وج���اء اختيار االتحاد لن���ادي الصداقة ,بعد فوزه
مؤخرًا ببطولة ال���دوري الممتاز في قطاع

صراع جديد
مرتقب بين
ريال مدريد
وبرشلونة
االستقالل  /وكاالت
كش���فت تقارير صحفية إسبانية ،النقاب
عن صراع جديد متوقع بي���ن ريال مدريد
وغريمه التقليدي برش���لونة ،على صفقة
جديدة في الصيف المقبل.
وأكد اإلعالمي اإلس���باني إدواردو إندا ،في
تصريح���ات لبرنام���ج "،"El Chiringuito
أن ري���ال مدريد يرغب في ضم الفرنس���ي
كليمينت لينجليت ،مدافع فريق إشبيلية.
وقال إندا "لينجليت ،قلب دفاع إش���بيلية
يحظ���ى باهتمام ري���ال مدري���د ،النادي
الملكي يبحث عن الالعب الذي ال يخش���ى
على قدمه من االلتحامات".
عاما
ال����22
صاح���ب
وارتب���ط لينجلي���ت
ً
باالنتقال إلى برشلونة في الفترة األخيرة،
إذ يبحث النادي الكتالوني عن تعزيز خط
دفاع���ه .وفي تصريحات س���ابقة نقلتها
صحيف���ة "آس" اإلس���بانية ،رد المداف���ع
الفرنس���ي الش���اب على اهتمام البارس���ا
بالقول "برش���لونة فريق ذو مستوى عال،
أيضا في إشبيلية ،وسأرى ما
لكني سعيد ً
سيحدث في المستقبل".

غزة ,حيث سيشارك في البطولة إلى جانب الفريق
الفائز باللقب في الضفة الغربية المحتلة.
وس���بق لفريق نادي الصداقة أن مثل فلس���طين
ف���ي عدة بط���والت عربية منها الت���ي أقيمت في
الس���عودية واألردن ولبن���ان ,وكان أخ���ر فري���ق
فلسطيني شارك في البطولة نادي خدمات جباليا
العام الحالي في مملكة البحرين.

 20مليون يورو توجه
بوصلة برشلونة نحو
نجم آرسنال
االستقالل  /وكاالت
ذكرت تقارير صحفية إسبانية ،أن نادي برشلونة
اإلسباني يبحث بجدية التعاقد مع نجم آرسنال
اإلنجليزي في فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة،
بسبب سعره الضئيل مقارنة بقدراته.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية،
فإن الن���ادي الكتالون���ي بدأ ينظ���ر بجدية إلى
إمكانية استقدام الالعب الدولي األلماني مسعود
أوزيل ،نظرا ألن س���عره لن يتخطى  20مليون يورو
على أقصى تقدير ،لكون عقده مع آرسنال سينتهي
بعد أشهر قليلة.
وأوضحت الصحيفة أن "برش���لونة يضع التعاقد مع
البرازيلي فيليب كوتينيو كأولوية ،ولكن إمكانية ضم
الالعب معقدة ،فاألخبار القادمة من ليفربول ،تش���ير
إلى أن األخير ال يريد البيع ،وإن وافق س���تكون الصفقة
مكلفة للغاية".
وأضافت "برش���لونة يرغب في تعزيز مركز الوس���ط المهاجم
الذي يشغله أندرياس إنيستا ،إذ يطمح الفريق الكتالوني
في الفوز بكل البطوالت الممكنة ،وإن لم يأت كوتينيو،
فإن مس���عود أوزي���ل واحد من أفض���ل البدائل للدولي
البرازيلي".
وتابع���ت "أوزيل يمكنه اللعب بدوري أبط���ال أوروبا كما
أن التعاقد معه في الش���تاء ال يحت���اج الكثير من العناء،
فسعره في المتناول ً
نظرا النتهاء عقده مع آرسنال الصيف
المقبل".
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المطر والغيث  ..من دالئل القدرة اإللهية

وم�ضــات

�أ.حممد �شحادة
عندم���ا يتفك���ر المؤمن في
الخلق والوجود يدرك عظيم
نعم���ة الل���ه تعال���ى عليه
حين نص���ب األدل���ة الدالة
على وج���وده وقدرته وعلمه
َّ
ون���وع البراهين
وحكمت���ه،
القاطع���ة عل���ى ألوهيت���ه؛
فكل المخلوق���ات صغيرها
وكبيره���ا ،حقيرها وجليلها،
ِّ
ِّ
وعلويه���ا دالئل
س���فليها
وبراهي���ن على وج���ود الرب
 جل جالل���ه  -وعلى قدرتهوربوبيته؛ ولذا كان إنكار ذلك
من جحود المكابرة مع يقين
النف���س ب���ه ،ولي���س مجرد
{و َج َح ُدوا
جهل من المنكرين َ
���ت ْي َق َن ْت َها َأ ْن ُف ُس ُه ْم
بها واس
ِظ َلم َا و ْعل َ ًّ
���وا}[ ]6وقد ألزمهم
ُ ًْ َ ُُ
الله تعال���ى بالحجة الباهرة
القاهرة حين قال سبحانه َ{أ ْم ُخ ِل ُقوا ِم ْن َغ ْي ِر
ْ ْ ُ
ون}.7
َشي ٍء َأم ُهم َ
الخ ِال ُق َ
إن الله تعالى لما خلقن���ا زودنا بأدوات العلم
واإلدراك؛ لن���درك به���ا حقائ���ق األش���ياء،
ونتوصل بها إلى العل���م واليقين في أمورنا
كله���ا ،وأول ذلك وأعظمه معرف���ة ربنا  -جل
جالله  -وما يجب علينا له من اإليمان والعمل
الذي يوصلنا إلى مرضات���ه ،فنواصينا بيده،
وأرزاقن���ا عنده ،ومصائرنا ف���ي الدنيا واآلخرة
إليه ،ال ينفعنا أح���د دونه ،وال يضرنا مخلوق
إال َبق َدره.
ووس���ائل العلم واإلدراك هي األسماع التي
ِّ
الوحي وغيره،
نسمع بها العلوم والمعارف من
واألبص���ار التي نبصر بها الدالئ���ل واآليات،
والعقول التي نفكر بها ونس���تنتج ونحلل،
ونصل إلى النتيجة المهم���ة ،وهي أن لهذا
الخلق العظيم الكبير المتعدد في الس���ماء
واألرض خالق���ا أحد أعظم وأكب���ر وأكمل مما
خلق ،وفي وسائل العلم هذه يقول ربنا تبارك
ْ
ُ
ون ُأ َّم َه ِات ُك ْم َال
وتعالى {و
الله َأ ْخ َر َج ُكم ِم ْن ُب ُط ِ
َ
ْ
َ ُْ
األب َص َار
الس ْمع َو َ
ون َش���ي ْ ًئا َو َج َع ُ َل َل ُكم َّ
َت ْع َل ُم َ
ون}[.]8
ر
ك
ش
ت
م
ك
ل
ع
ل
ة
د
َ
َ
َ
َو َ
األ ْف ِئ َ
ْ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
الموجد،
وكل شيء في الوجود فهو آية على
ِ
وكل مخلوق فهو دليل على الخالق ،فآيات
عد ،وال
الله تعال���ى الدالة عليه ال يحصيها ٌّ

يحيط بها عقل؛ فكل ما في الوجود س���واه
تعالى آيات دالة عليه سبحانه ،فمن يحصي
خلق الله تعالى وآياته عددا ،ومن يحيط بها
علما سواه س���بحانه؟! فويل لمن كفر بالله
تعالى وهو يرى آياته سبحانه في كل شيء
ُ
{و ُيريك ْم آ َياته ف َّ َ
ون}[]9
���أي َآي ِ
َ ِ ِ َ َ
َ ِ
ات الله ُت ْن ِكر َْ
وفي ُآية أخرى {كذل���ك ُ
المو َتى
الله
ي
ي
ح
ي
ِ
َ
َ َ
ْ
ُ َ
ِ
ْ
و ُير ْ َ
ون}[ ،]10وفي
َ ِ ُ
يكم َآي ِات ِه َل َع َّل ُك���م َت ْع ِق ُل َ
ْ
ُ
َ
يكم َآي ِات ِه
{و ُق ِل َ
الح ْم ُد لله َس���ي ِر ُ
آية ثالثة َ
ون َها}[.)11
َف َت ْع ِر ُف َ
والغيث المبارك ال���ذي ينزله الله تعالى من
الس���ماء رزقا للعباد ،وحياة لألرض وما عليها
ما هو إال آي���ة من آيات الله تعالى الدالة على
ربوبيته وألوهيته ،ومظهر من مظاهر رحمته
بعباده.
وقد جاء في القرآن تأكيد هذا المعنى العظيم
بأساليب متنوعة في أكثر من ثالثين موضعا،
مما ي���دل على عظيم ه���ذه اآلي���ة الربانية
الكونية ،ولزوم التفكر فيها ،واالعتبار بها.
إن ف���ي آيات القرآن الكريم تصريحًا بأن هذه
العملية الكونية من إنشاء السحاب ،وهطول
األمطار ،وإنبات األرض آية من آيات الله تعالى،
قال الله عز وجل {ومن آ َياته ُيريك ُم َ
الب ْرق َخ ْو ًفا
َ ِ ْ َ ِ ِ ُِ ُ
َ
ْ
ُ
ض
ر
األ
ه
ب
ي
ي
ح
ِ
َ
الس َم ِاء َم َ ًاء َفي ْ ِ ْ ِ
َ َو َط َم ًع ْا َوي َن ِّز ُل َّ ِم َن َّ
َ
َ
ون}
ب ْع َد َمو ِت َها ِإن ِفي َذ ِل َك َ َآلي ٍ
ات ِل َقو ٍم ي ْع ِق ُل َ

قبســات
ولطائف قرآنية
ا�س �أَنْ ي ْ َ
ُت ُكو� �أَنْ
(�أَ ِح َ�س َب �ل َّن ُ
َي ُقو ُلو� �آ َم َّنا َوهُ ْم ال ي ُْف َت ُنونَ )
جل عاله،..حقًا إنه���ا «دار بالء»،يأتيك البالء من حيث «تدري»،و من
و ص���دق الله ّ
حيث «ال تدري و ال تتوقع»،
و ما إن تخرج من بالء إال و «يعقبه آخر»،و على الرغم من ذلك فإن النبي صلى الله
عليه وسلم»:نهانا عن التشاؤم و كان ّ
يحب الفأل و يدعو إليه»،
و من أجل ذلك ّعلمنا قاعدة هي من أهم قواعد اإلس���الم،قال رس���ول الله صلى
ّ
القوي خير و ّ
أحب إلى الله من المؤمن الضعيف و في
الله عليه وس���لم(:المؤمن
كل خير،
احرص على ما ينفعك،و اس���تعن بالل���ه،و ال تعجز)»رواه مسلم»اس���تعن بالله
على «فعل الطاعات»،و اس���تعن بالله على «ترك المنكرات»،و استعن بالله على
«تطهير قلبك و تزكية نفسك»،
و اس���تعن بالله على «ترك األحقاد»،فأنت مس���لم ال يليق لك أن تكون»:حقودًا
حس���ودًا مبغض���ًا،و ّإي���اك أن تستس���لم «ألهوائ���ك»،و إي���اك أن تستس���لم
«للشيطان»،فأنت ضعيف و كلنا ضعيف،
(و خلق اإلنسان ضعيفًا).
اس���تعنا بالله»،إياك إياك أن «تعجز»،و احرص على ما
و لكننا نقوى و نقوى»:إن
ّ
ينفعك في»:أمور دنياك و أخراك من باب أولى».

{و ِم ْن
[ ]12وف���ي آي���ة
أخ���رى َ
ُْ
ِّ َ َ َ
َ
ات
َآي ِات ِه َأ ْن ير ِس َل الرياح ُمب ِّش َر ٍ
ْ
ُ
���ن َر ْح َم ِت ِه}[]13
َو ِلي ِذ َ
يق ُكم ِم ْ
{و ِم ْن َآ َي ِات ِه َأ َّن َك
ثالثة
آية
وفي
َ
ترى األ ْ
اش َع ًة َف ِإ َذا َأ ْن َز ْل َنا
ر
ض َخ ِ
َ
َ
ََ
اه َتز ْت َو َر َب ْت}[.)14
الم َاء
َع َل ْي َها
ْ
َ
َّ
وأحيان���ا يخاطب الل���ه تعالى
الرسول – صلى الله عليه وسلم
 بالنظر في هذه اآلية الكونيةالعظيم���ة؛ لتثبي���ت قلب���ه،
وتقوي���ة عزمه أم���ام تكذيب
المكذبين ،وإن���كار المنكرين
َّ
الس َم ِاء
{أل ْم تر أن الله أنزل من
َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َّ َّ َّ
األرض ُم ْخ َضر ًة ِإن
َم ًاء َف ُت ْص ِبح َ
ي���ف خب ُ ٌ
ير}[ ]15وتكرر
َ
الله َل ِط ٌ َ ِ
فاطر
هذا المعنى في سورتي
ٍ
والزمر.
وفي آيات أخ����رى يعيب الله
تعالى على المكذبين تعطيل
عقولهم وأس����ماعهم وأبصاره����م عن رؤية
ه����ذه اآلية العظيمة كما ف����ي قوله عز وجل
{أول ْم َير ْوا أنا نس����وق الماء إلى األ ْرض ُ
الج ُر ِز
َ
َ َ
َ َ
َ َ
ف َنخر ُج َبه ز ْ َّرعا ت ُأكل ُمنه َأنع ِامه ْم وأ ِنفسهمْ
َ ُ ْ ُِ ْ ِ ِ َ ُ ً َ ْ ُ ُ ِ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ
ون}[ ،]16وتكرر هذا المعنى في
َأ َف َال يب ِص����ر َ
سورة ق.
وفي آيات قرآنية أخرى تذييل بذكر وسائل
تحصي���ل العلوم والمعارف وهي األس���ماع
واألبص���ار والعق���ول عن���د ذك���ر آي���ة نزول
الغي���ث ،وإحياء األرض به؛ مما يدل على أنها
آية محسوس���ة تدركها األس���ماع واألبصار
الل���ه َأ ْن َز َل ِم َن
{و
والعقول ،قال الل���ه
ُ
تعالىَ :
َّ
السماء ماء فأح َيا به األ ْ
ض َب ْع َد َم ْو ِت َها ِإن ِفي
ر
َّ َ ِ َ ً َ َ ْ ِ ِ
َ
َ
ْ َ
َ
ون}[ ]17وفي البقرة
ع
���م
س
َذ ِل َك َ َآلي ًة ْ ِل َقو ٍم ي ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
{آلي ًة
ون}[ ]18وفي
{آلي ٍ
النحل َ َ
ات ِل َقو ٍ ُم ي ْع ِق ُل َ
َّ
ل َ َق ْ
َ
ون}[ ]19وف���ي طه ِ{إن ِفي َذ ِل َك
ر
ك
ف
ت
ي
م
و
َ
َ
َّ
َ
ِ ََ ٍ
َّ
الن َه���ى}[ ]20وفي الزمر ِ{إن ِفي
ي
ول
أل
ات
َ َآلي
ِ
ِ
ٍ
ُ
ذلك لذكرى أل ُّولي َ
اب}[ ]21وفي السجدة
َ ِ َ َ ِ ْ َ ُِ ِ
َ
األ ْلب ِ
ُْ ُ
ون}[ ]22وكل هذه اآليات القرآنية
َ{أ َف َال يب ِصر َ
المختومة بالتفكر والعقل والس���مع والبصر
ج���اء فيها آية إنزال الماء من الس���ماء إلحياء
األرض ،وإنبات الزرع.
تعالى{ه َو
بل ج���اء ذلك صريحا في قول الله
ُ
ْ
ُ
الذي ُير ْ َ
الس َم ِاء ِر ْز ًقا
َّ ِ
ِ ُ
يكم َآي ِات ِ ُه َوي َ ُن ِّز ُل َل ُكم ِم َن َّ
َو َما َي َت َذ َّك ُر ِإ َّال َم ْن ي ِنيب][.)23

ما أعطي أحدٌ
عطا ًء خرياً وأوسع
من الصرب
حممد �ل�شقاقي
قال تعالى«ُ :أ َول ِئ َك ُي ْج َز ْو َن ْال ُغ ْر َف َة ِب َما َص َب ُروا
ُ ْ
يها َت ِح َّي ًة َو َس َال ًما» (الفرقان)75:
َوي َل َّقو َن ِف َ
تحدث القرآن الكريم عن الصبر في أكثر من
تس����عين موضعًا ،وفي هذه اآلية الكريمة
يتحدث الله سبحانه وتعالى عن جزاء عباد
الرحم����ن ،وهذا الجزاء كما يقول المفس����ر
الش����عراوي جاء نتيجة صبرهم على مشاق
الطاعات ،وق����د أوضح النبي صلى الله عليه
وسلم هذه المس����ألة بقوله< :حفت الجنة
بالمكاره ،وحفت النار بالشهوات> فالجنة
تستلزم الصبر على مشاق الطاعات وتقدير
الج����زاء على العمل ،والتكاليف الش����رعية
ينوا
تستلزم الصبر كما قال تعالى«َ :و ْ
اس َت ِع ُ
ب ْ
���ر ٌة ِإ َّال َع َلى
الصب� ِ
���ر َو َّ
ِ َّ
الص َال ِة َو ِإ َّن َه����ا َل َك ِبي� َ
ين» (البقرة.)45:
ْال َخ ِ
اش ِع َ
فالحق تب����ارك وتعالى يريد من����ا أال نعزل
التكاليف عن جزائها ،بل نضع الجزاء نصب
أعيننا قبل أن نقدم على العمل؛ لذلك النبي
صلى الله عليه وسلم يسأل أحد صحابته:
< كيف أصبحت يا حارثة> فيقول :أصبحت
مؤمنًا حقًا ،فق����ال< :إن لكل حق حقيقته،
عزمت نفسي عن
فما حقيقة إيمانك> قال
ْ
الدنيا ،حتى استوى عندي ذهبها ومدرها،
وكأن����ي أنظر إلى أهل الجنة ُي َّنعمون ،وإلى
أهل النار ُي َّعذبون ،فالمس����ألة في نظرهم
لم تكن غيبًا ،إنما مشاهدة ،وكأنهم يرونها
من ش����دة يقينهم بها؛ لذلك قال له النبي
صلى الله عليه وسلم <<عرفت فالزم>>.
وفي مش����هد آخ����ر يرويه لنا أبو س����عيد
الخدري أن ناس����ًا من األنصار سألوا رسول
الله صلى الله عليه ،فأعطاهم ،ثم س����ألوه،
فأعطاه����م ،حتى نفد ما عنده ،ثم قال< :ما
يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ،ومن
يستعفف يعفه الله ،ومن يستغن يغنه
أحد
الله ،ومن يتصبر يصبره الله ،وما ُأعطي ٌ
عطاء هو خير وأوسع من الصبر».

فت���اوى
حكــم زكــاة الطالــب
السؤال  /طالب جامعي يتسلم من أبيه مصروف ًا لتغطية مصاريفه
الحياتية ،كونه يدرس في مدينة أخرى ،ومع انقضاء العام الدراسي
يستنفد المال كام ً
ال تارة؟ ويدخر إن بقي منه شيء للعام الذي يليه
تارة أخرى ،فهل عليه زكاة إن وصل ما تبقى عنده قدر النصاب؟
الجواب  /باإلش����ارة إلى س����ؤالك المثبت نصه أعاله ،فقد فرض
الل����ه تعالى الزكاة على عباده ،وجعلها ركنًا من أركان اإلس����الم،
ُ ْ
ْ
يه ْم ِب َها﴾
﴿خ ْذ ِم ْن َأ ْم َو ِال ِهم َص َد َق ًة ُت َط ِّهر ُهم َو ُت َز ِّك ِ
لقوله تعالىُ :
[التوبة ،]103 :ويشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة :الملك
التام ،والنم����اء ،وبلوغ النصاب ،والفضل ع����ن الحوائج األصلية،
والسالمة من الدين ،وحوالن الحول.
وبناء علي����ه؛ فإذا كان هذا المال الذي ادخره الطالب مس����توفيًا
ً
لجميع الش����روط السابقة ،وحال عليه الحول؛ فتجب عليه الزكاة،
َّ
َّ
الل ُه َع َل ْي ِه
الن ِبيَ ،ص َّلى َّ
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهَ ،أن َّ

وس� َ
َ
َ َ
َ
يما َل ُه َمال؛ َف ْل َي َّت ِج ْر
���ن َو ِلي ي ِت ً
���لمَ َ ،خ َ ُطب َّ
َ َ َّ
الناسَ ،ف َق َ
ال«َ :أ َال َم� ْ
ٌ
الص َد َق ُة» [س����نن الترمذي ،كتاب
ه
ل
ك
أ
ت
ى
ت
ح
���ه
�
ك
ر
ت
ي
ال
و
ِف ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
يهَ ،
الزكاة ،باب ما جاء في زكاة مال اليتيم].
ورأى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة واسحق،
أن في م����ال اليتيم زكاة ،إذا توافرت فيه جميع ش����روط الزكاة،
وحيث إن الزكاة وجبت في مال اليتيم حسب رأي الجمهور ،فمن
باب أولى أن يدفع هذا الطالب الزكاة ،لتوافر ش����روط الزكاة في
ماله ،والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
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شوارع غزة تغرق في مياه األمطار

طالب يعتصمون أمام معبر رفح بعد إغالقه
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على ذمة المعتقدات الشعبية

خزعبــالت ..تسكــن بيــوت الغزييــن
غزة /اإينا�س اأبو اجلبني:
ر���س املل��ح على باب املن��زل ،وتبخري البي��وت ،والدق على
ال�ض��ن املخلوع��ة
اخل�ض��ب للوقاي��ة م��ن احل�ض��د ،وق��ذف
ّ
باجت��اه ال�ض��م�س الأ�ض��نان جميل��ة ،اأم��ا احل��ذاء املقلوب
فيجلب احل��ظ ال�ضيء ،وت�ضبيك اأ�ضاب��ع اليد اأثناء عقد
القران ،نذي��ر �ضوؤم ينذر بتعقيد العالق��ة بني الزوجني،
جميعه��ا معتق��دات �ضعبي��ة احتل��ت م�ضاح��ة كب��رية يف
عق��ول كثري م��ن النا�س ،حت��ى باتت م�ضلم��ات عند بع�س
الفل�ضطيني��ني يوؤمنون بها ويطبقونه��ا ب�ضرف النظر عن
�ضحته��ا وخطئه��ا ،كجزء م��ن م��وروث ثق��ايف يف املجتمع
الفل�ضطين��ي .ويوج��د كث��ري م��ن اخلرافات الت��ي تقتحم
اأدق تفا�ضيل احلياة اليومية يف احل�ضد وال�ضوؤم والتفاوؤل
رغم وقوعها �ضدفة ،توارثها الفل�ضطينيون من اأجدادهم
فظلت عالقة يف عقولهم و�ضيطرت على اأحاديثهم ،ك�ضماع
�ض��وت البوم وروؤية الغ��راب و�ضكب القه��وة والت�ضاوؤم من
اأرق��ام معين��ة حتى ال�ضح��ك ب�ضكل مف��رط يت�ضاءم منه
البع�س مرددا «اهلل يجعله خري».
وهن���اك م���ن الموروث���ات الش���عبية الت���ي تظهر عند
الفلسطينيين في تعامالتهم وأحاديثهم اليومية تدفع
شخصا النتظار عزيز عليه عند شعوره "بالنمنمة" في يده
اليمنى بينما يدفعه النتظار أموال من أحدهم لو ش���عر
"بالنمنمة" في يده اليس���ار ،ومن بي���ن تلك المعتقدات
أيضا طنين األذن فهو بالنس���بة لمن يشعر به يعني أن
ثمة شخصًا بعيدًا يذكره بالخير في تلك اللحظة.
وتطول قائم���ة هذه المعتقدات الش���عبية التي ما زلنا
نسمعها في أيامنا هذه مثل كثرة تقبيل الطفل مضرة
تمتص عافيته ،وتقطير عينه تمنع الوقاحة ،ودهن جلده
بالزيت والملح تمنع الحسد ،وحبوه يعني ضيفًا قادمًا إلى
المنزل ،وهز سريره الصغير وهو فارغ نذير شؤم ،وكنس
فناء المنزل وقت الغروب يزيل النعمة ،أما دخول الفراشة
مس���اء يجلب الخير وس���قوط براز الطير على
إلى المنزل
ً
ش���خص يعني رزقًا قريبًا ،وقرص���ة العروس ليلة زفافها
يعجل بزواج القارصة.

اأ�ضرية املا�ضي
الخمس���ينية أم محمد أحمد لم تس���مح بأن تبقى أسيرة
معتقدات حملته���ا معها جدتها م���ن قريتها "كرتيا"
المحتلة فآمنت بها وورثتها ألبنائها ككثير من الناس،

فهي لم تكن تلك المرأة التي ترش الملح والشعير على
العريس في الفرح لتقيه عين الحاسدين من الحضور ،ولم
تدق الخش���ب يومًا لذات السبب ،فهي المثقفة الواعية
بأنه ال أساس لصحة تلك المعتقدات بعد بحثها الدائم
عن مدى صحتها أو خطئها في القرآن واألحاديث النبوية.
لك���ن أم محمد ذاتها كانت قد أمس���كت بقطعة عجين
و"ضمة" ريحان يوم زفافها ألصقتها على باب غرفتها قبل
دخولها ظنا منها أنه بعد تثبيتها ستلتصق كالعجين
في البيت وتنجب الكثير من األوالد كما نصحتها جدتها
" مشان تخمري وتضلي"
وتذك���ر أم محمد ضاحكة ،إحدى المعتقدات الش���عبية
القديمة والتي ما زال البعض يقوم بها عند الظهيرة من
يوم الجمعة وهي ما ٌيعرف ب َ"طش رصاص" ،تضع فيه
الس���يدة كرات رصاص في ِطشت على رأس الطفل بعد
تسخينها وما ينتج عنه من تشكالت يتم قراءته لمعرفة
إن كان محسودا وسبب هذا الحسد ،مستدركة " كله كالم
فاضي ".

موروثات �ضعبية
أما الس���بعينية أم حس���ام أبو كرش ،التي تعود أصولها
لقرية بيت جرجا ،أوضحت أن���ه بينما كان عمرها ثمانية

ضرب األطفال على أردافهم
يصيبهم باضطراب في السلوك
االستقالل /وكاالت
حذرت دراسة أميركية حديثة ،من أن تعرض
األطفال للضرب على األرداف في سن الخامسة
م���ن قب���ل والديهم ،يزي���د خط���ر إصابتهم
باضطراب في السلوك.
الدراس���ة أجراها باحثون من جامعة تكساس
األميركية ،جاء فيه���ا أن الضرب على األرداف
هو نوع من العقوبة الجسدية التي يتم فيها
صفع األطفال على أردافهم من أجل التس���بب
باأللم ،وعادة ما تستخدم اليد في الضرب ،وفي
بعض الحاالت تستخدم العصا.
وللوصول إلى نتائج الدراسة ،راقب الباحثون 12
طفال ،في سن الخامسة من عمرهم،
ألفًا و112
ً
ورص���دوا تعرضه���م للضرب م���ن والديهم.
ولقياس مدى تعرض األطفال لمشاكل سلوك
األطفال ،راج���ع الباحثون تقييمات معلميهم
عندما كان المش���اركون في سن السادسة إلى
الثامنة.

وتمثلت مشاكل السلوك في الجدال والعنف
والغض���ب والتص���رف ب���ازدراء ،باإلضافة إلى
االعت���راض عل���ى المش���اركة في األنش���طة
الطالبية.
ووجد الباحث���ون أن األطف���ال الذين تعرضوا
للضرب على األرداف في سن الخامسة ،ازدادت
لديهم اضطرابات في السلوك مثل العصيان،
والسلوك الفوضوي ،ونوبات الغضب ،باإلضافة
إلى السلوك العدواني مثل الجنوح ،والقتال.
وقالت الدكت���ورة إليزابيث جيرش���وف ،قائد
فريق البحث" :تش���ير نتائج دراس���تنا إلى أن
فعاال للعقاب،
الضرب على األرداف ليس خيارًا
ً
ويجعل سلوك األطفال في الواقع أسوأ".
وأضاف���ت أن���ه "على الرغ���م من أن عش���رات
الدراس���ات ربطت بي���ن ضرب األطف���ال على
األرداف في وقت مبكر إصابتهم بمشاكل في
الس���لوك ،اال أن هذه الدراسة هي األولى التي
توثق النتائج بطريقة إحصائية".

أعوام صنعت لها والدتها حجابا من قطعة قماش بيضاء
ليبقى معلقا في رقبتها دائما ل� "رد" العين وجلب الزرق.
وتقول أبو كرش ل� "االستقالل"" ،رف العين اليمنى دليل
على خير س���يأتيك ،ورف اليسرى سوء ّ
وشر قد يصيبك،
وطني���ن األذن اليمن���ى دليل عل���ى أن ن���اس بعيدين
يذكرونك بالخي���ر في هذه اللحظة ،أما طنين اليس���رى
فإنهم يذكرونك بالسوء".
وتوضح أبو ك���رش ،أن هذه المعتقدات ،جربت في كثير
م���ن األوقات وكان���ت معظمها حقيق���ة ولذلك أصبحت
موروثة لدى الكثير من الناس يعتقدون صحتها.
أما بالل س���المة ،مدير مركز الخدم���ة المجتمعية في
جامعة النج���اح الوطني���ة ،كان له رأي آخ���ر قائال":إن
الحنين لماضي اإلنس���ان وأجداده يدفعه لممارس���ة
تل���ك المعتقدات" ،مضيفا " أن���ه إن لم يكن بها ضرر
فال مش���كلة بها فالصينيون مث���ال لديهم معتقدات
في أرقام معينة رغم التطور التكنولوجي واالقتصادي
لديهم.
ويرى سالمة في حديثه ل� "االستقالل" أن وسائل االعالم
واالتص���ال الحديثة ه���ي أخطر من تل���ك المعتقدات
كالترويج ألف���كار معينة بين طلبة المدارس والجامعات،
والتضليل اإلعالمي في قن���وات تلفزيونية كثيرة كلها

باتت أقوى في تأثيرها عن غيرها.

ال تتوافق مع الدين
من جانبه أكد أستاذ الفقه المقارن بالجامعة اإلسالمية
الدكتور ماهر السوس���ي ،أن ما يوافق مع التشريع فهو
مباح وما ُيخالفه يعد غير مباح ،ومن مقررات التش���ريع
اإلس���المي عدم التش���اؤم ،لما ثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال" :ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر،
وال نوء وال غول ،ويعجبني الفأل" ،مبينًا أن النص النبوي
ينه���ى عن التش���اؤم وبالتالي ال يج���وز االيمان بهذه
المعتقدات الشعبية ألنها تخالف ما جاءت به نصوص
الشريعة.
وعن العمل بكل ما يبعد الحسد أوضح السوسي ،أنه يعد
شركا ألنه ناجم عن اعتقاد الناس ان الرصاص وغيره هو
الذي يزيل الحسد لقوله صلى الله عليه وسلم" :من أتى
كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد".
وأش���ار إلى ضرورة الرجوع عن تلك المعتقدات ألنها لم
تذكر في الكتاب والسنة النبوية ،وبالتالي يقع على عاتق
وس���ائل االعالم على اختالفها تفنيد تل���ك التصرفات
وبيان ما يتفق منها مع الش���ريعة اإلسالمية وتوضيحه
للناس.

هذا ما يحدث للجسم
عند تناول «الموز األسود»
االستقالل /وكاالت
ينصح األطباء كثيرا بتناول الموز لكونه يقي ويعالج
مجموعة من األم���راض ،إال أن ما ال يعرفه الكثير من
األش���خاص هو أن الموز الذي يحتوي بقعًا س���وداء
أكثر فائدة من الموز األصفر العادي ،حسب دراسات
طبية.
وفيم���ا يلي بعض فوائد الموز األس���ود كما قدمها
موقع "اليف هاك" بناء على دراس���ة حديثة أجريت
في اليابان:
 -1يحميك من الس���رطان :أثبتت دراس���ة أن البقع
الس���وداء عل���ى الموز تحت���وي على م���واد مضادة
للس���رطان ،تقوم بصد خاليا الورم السرطاني وتحد
من نموها وتكاثرها.
 -2يعال���ج حرقة المع���دة :الموز ذو البقع الس���وداء
يحتوي عل���ى مضادات الحموض���ة الطبيعية التي
تس���اعد على عالج حرقة المعدة كما تسهل عملية
الهضم.
 -3تنظي���م ضغط الدم :يوفر ه���ذا النوع من الموز
مس���تويات عالية من البوتاس���يوم ف���ي الدم التي

تساعد على تنظيم ضغط الدم في جسمك.
 -4يجعلك أق���ل اكتئابا :البقع الس���وداء في الموز
تحت���وي عل���ى التربتوف���ان ،وهو حم���ض أميني.
يس���تخدم الجس���م هذه األحم���اض األمينية في
تصنيع السيروتونين ،الذي يساعدك على الشعور
بالهدوء والحصول على النوم السليم.
 -5تخفيف اإلمساك :يس���اعد الموز على تخفيف
اإلمس���اك وهذا أمر مع���روف جدا .كم���ا أنه يعالج
المشاكل في الجهاز الهضمي وفي األمعاء.
 -6يمنح���ك الطاقة :يتوفر الم���وز على قيمة عالية
ً
مصدرا ممتازًا
من الس���عرات الحرارية ،مما يجعلها
للطاقة الفورية.
 -7عالج فقر ال���دم :الموز هو مص���در جيد للحديد
المعدني .والحديد هو واحد من المكونات الرئيسة
لخاليا الدم الحمراء المس���ؤولة ع���ن نقل التغذية
واألكسجين في جسمك.
 -8يخف���ف آالم ال���دورة الش���هرية عند النس���اء:
البوتاسيوم الموجود في الموز يساعد على تخفيف
تشنجات العضالت بسبب الدورة الشهرية.
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لندن تشغل
حافالتها بـ «بقايا
القهوة»

قال األمين
الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

لندن /االستقال
أنتجت ش���ركة «رويال داتش شل» وشركة التكنولوجيا
حيويا جديدا يحتوي ً
النظيفة «بايو-بين» وق���ودا ً
جزئيا
ً
ً
على زيت القهوة ،لتزويد الحافات في لندن بالوقود.
بيان مش���ترك االثنين ،إن الوقود
وقالت الشركتان ،في ٍ
يحتوي ً
جزئي���ا على زيت القهوة
الحي���وي الجديد الذي
يجري إدخاله إلى سلسلة إمدادات وقود الحافات حيث
يمكن استخدامه دون الحاجة إلى تعديله.
وأض���اف البي���ان ،أن ش���ركة «بيو-بي���ن» وش���ريكتها
«أرجنتإنرجي» أنتجتا حتى اآلن ما يكفي من زيت القهوة
ِ
لتش���غيل حافلة واحدة لمدة عام ،إذا اس���تخدم كمزيج
خالص يشكل نس���بة  %20مخصصة للعنصر الحيوي
مشكا ما يعرف بوقود «بي.»20
ويخلط مع الديزل
ً
وعقب���ت هيئة النقل في لندن على موقعها اإللكتروني،
قائلة إنها «تتجه إلى اس���تخدام الوق���ود الحيوي لكبح
ً
وقودا
أيضا ً
انبعاث���ات الغازات الكربونية وأنها تختب���ر ً
مصنوعا من زيت الطهي المأخوذ من صناعات األغذية».
ً
ويقدر متوسط استهاك المواطن في لندن من القهوة
هو  2.3كوب ً
يوميا مما ينتج أكثر  200ألف طن من بقايا
القهوة ً
مشيرة أنها تجمع
سنويا ،وفق شركة «بيو-بين»،
ً
هذه البقايا من ساس���ل المقاهي الكبيرة والمصانع ثم
تجففه وتعالجه الس���تخراج الزيت منها .وتابع أرثركاي
مؤس���س «بيو-بين» ،إنه «مثال رائع على ما يمكن فعله
عندما نبدأ إعادة النظر إلى البقايا كمورد غير مستغل».

«استهتر» بحياة طفلته فعوقب بالغرامة
موسكو /االستقال
ألزمت الشرطة الروسية أحد مواطني مدينة كيميروفو
بدفع غرامة مالية الس���تهتاره بحياة طفلته الصغيرة
وتعريضها للخطر.
وألقت الش���رطة المحلية القبض على الرجل وفرضت
عليه غرامة مالية ،بعد ش���كوى تقدم بها أحد سكان
المدينة ضده ،إذ عرض المدعي على الش���رطة شريط
فيدي���و يظهر ته���ور األب ال���ذي ربط زالج���ة ابنته

تحذير علمي:
 2018عام
الزالزل المدمرة
االستقال /وكاالت
حذر علماء من احتمالية زيادة عدد الزالزل خال العام المقبل
 ،2018بأضرار تصل إلى مليار نس���مة م���ن كوكب األرض.
كوك���ب األرض ليا في ضوء القمر الش���فق القطبي أورورا.
وأشاروا إلى أن العالم قد يتعرض لعشرين زلزاال في ،2018
والتي قد يندلع أش���دها في المناطق االس���توائية ،بحسب
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وفس���ر العلماء من جامعة كولورادو وجامعة مونتانا ،حدوث
هذا الكم من الزالزل خال العام المقبل ،بسبب تباطؤ سرعة
دوران الكرة األرضية ،وهو ما سينتج عنه نشاط زلزالي ضخم،
بإطاق كمي���ات هائلة من الطاقة تح���ت األرض .وأوضحوا
في االجتماع الس���نوي للجمعية الجيولوجية األمريكية ،أن
االختاف الناجم في سرعة األرض ،سيسبب تحوال في شكل
"اللب الداخلي" لها ،بما يشمل معادن مثل الحديد والنيكل،
وهذا س���ينعكس بالتالي على النواة الخارجية السائلة لها.
وأضافوا أن تباطؤ س���رعة األرض ،يحدث بس���بب قوى المد
والجزر بين األرض والقمر.
وقال الدكتور روجر بيلهام م���ن جامعة كولورادو لصحيفة
"ذا أوبزرف���ر"" :إن العاقة بي���ن دوران األرض والزالزل قوية،
وتش���ير إلى أن هناك زيادة في عدد الزالزل الش���ديدة في
العام المقبل" ،مضيفا أن األرض بدأت سرعتها في التباطؤ
منذ أربع س���نوات .وأردف" :لقد كان األمر س���ها علينا هذا
العام بس���تة زالزل شديدة فقط ،ولكن من الممكن أن يكون
لدينا بسهولة  20زلزاال ابتداء من ."2018
ووضع العديد من الجيولوجيين نتائج هؤالء العلماء في محل
شك ،ويعتبرون أن ما قدموه هو بحث أولي .ويأتي هذا البحث،
بعد وقوع زلزال بقوة  7.3درجة على إيران ،ما أس����فر عن مقتل
 400شخص على األقل ،وإصابة أكثر من ستة آالف آخرين.

الصغيرة (8سنوات) ،بسيارته وراح يجرها بتهور على
الثلوج بحركات.
ويظهر الفيديو أنه كان من الممكن أن تؤدي النزالق
الفتاة وزالجتها إلى أسفل السيارة ،ما يعرض حياتها
لخطر حقيقي يتمثل بإمكانية دهسها تحت عجات
السيارة.
وأثن���اء التحقيق مع األب قال إن���ه «أراد إلهاء طفلته
الصغي���رة أثن���اء تواجد والدته���ا في أح���د المراكز

التجارية لش���راء بعض الحاجيات ،ولم يقصد أبدا أن
يعرض حياة الطفلة للخطر».
وأعادت الحادثة إلى األذهان اللقطات التي ظهرت في
شريط فيديو تداولته مواقع اإلنترنت منذ مدة ،يظهر
استهتار إحدى األمهات بعربة طفلها أثناء تواجدها
في إحدى محطات القطار في بريطانيا ،لتنزلق العربة
وتتحطم تحت عجات القطار ،لكن ولحس���ن الحظ لم
يكن الطفل بداخلها.

كام���ا أنه ليس بإمكان
إنني أؤمن إيمانا
ً
أحد أن يوقف المس���يرة ،أؤمن إيمانًا تامًا
أنه ليس بمقدور أي قوة أرضية أن توقف
مس���يرة االنتفاضة حتى تحقق ما يصبو
إليه ش���عبنا وم���ا يصبو إليه ش���عبنا هو
تحرير وطن���ه ..وأن ترتفع راياتنا فوق كل
الوطن م���ن النهر إلى البح���ر .نعم ..نحن
س���ها وليس
نع���رف أن ذلك ليس حلمًا
ً
أمنية سهلة  ،وندرك أن االنتفاضة وحدها
ليس���ت بقادرة على تحقي���ق كل أحامنا
وكل طموحاتنا ،وإن كان هناك من يعتقد
ذل���ك مخطئ بدون ش���ك  ،لق���د وضعت
االنتفاضة أقدامنا على الطريق الصحيح ،
الذي بدأناه وانطلقنا باتجاهه ولن نتوقف
 ،ولكن شعبنا الفلسطيني المنتفض ،هذا
العنصر الحيوي في معادلة المنطقة الزال
حتى اآلن هو العنصر الوحيد الذي يتغير،
ال زال هو العنصر الوحيد الذي يعمل ضد
ت���وازن القوى ،ومن الظلم أن نقول لعنصر
به���ذا الحجم إنك ال تس���تطيع أن تفعل
كل شيء ونحن نتفرج ونحن نلهو خاصة
إذا كانت هناك من داخلنا ،أصوات عربية،
أصوات المؤسسات الرسمية وأصوات دول
وأصوات حكام ،تتمنى كل يوم أن تنتهي
ه���ذه االنتفاض���ة  ،ألنه���ا تعتق���د أنها
ليست موجهة فقط إلى «إسرائيل» ولكن
موجهة إلى طبيعة الهجمة االستعمارية
الصليبية  ،وهذه الهجمة هي التي أفرزت
هؤالء الحكام  ،كما أفرزت «إس���رائيل» .إن
األمة اإلسامية واألمة العربية اليوم أمام
تحد خطير  ،وأمام فرصة نادرة  ،عليها أن
ال تضيع ه���ذه الفرصة إن كانت جادة في
التخلص من االس���تعمار ومشروعه ليس
فقط في فلس���طين  ،ولكن في كل مكان
من الوطن العربي والوطن اإلسامي.

