وفـد أمني مصـري يصل غـزة اليـوم االثنيـن
غزة /االستقالل
قالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يصل وفد
أمني مصري إلى غزة اليوم االثنين عبر معبر «إيرز»
شمال قطاع غزة لإلش���راف على تمكين واستالم
حكومة الوف���اق الوطني لكام���ل الصالحيات في
قطاع غزة.
و بحسب المصادر ،سيراقب الوفد تطبيق الطرفين لما
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تم االتفاق عليه ف���ي تفاهمات القاهرة األخيرة بين
حماس وفتح.
وعقدت الفصائل الفلس���طينية اجتماعا في القاهرة
بدعوة مصرية نهاية األس���بوع الماضي واس���تمرت
عل���ى مدار يومين  ،اتفقت فيه على وصول وفد أمني
مصري إلى قطاع غزة لمتابعة ملف تمكين الحكومة،
والملفات األخرى التي تم االتفاق عليها.
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رأي

مجزرة المسجد :المخطط واألهداف؟

ال تحولوها لنقمة!
عادت وفود الفصائل الفلس���طينية من القاهرة بخفي حنين,
فجأة خرس���ت األلسنة وعجزت عن النطق بحقيقة ما جرى في
لقاءات القاه���رة ,وتجاهل الجميع تس���اؤالت الناس ,ولماذا
ل���م ترفع العقوبات عن غزة حتى اآلن ,وما مبرر اس���تمرار أزمة
انقطاع الكهرباء ش���به الدائم على المواطنين في قطاع غزة,
وأزمة التحويالت والموظفين واقتطاع وانقطاع الرواتب ,فتح
تتحدث عن التمكين وأنها لم تمسك بزمام األمور بعد ,وقال
عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حس���ين الشيخ ،إن نسبة
تمكين الحكومة في غزة لم تتجاوز ( )%5حتى اللحظة .وأكد
على حديث���ه نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول فقال,
إن ما تم بشأن تمكين حكومة الوفاق من إدارة قطاع غزة حتى
اآلن «ش���كلي وليس جوهريًا» .وحماس تقول مكناهم والكل
يشهد على ذلك ,أخلينا الوزارات والمعابر ونقاط المراقبة دون
ان يقدموا خطوة واح���دة ايجابية تجاه غزة ,,والواقع يقول ان
حم���اس قدمت كل ما طلب منها لتمكي���ن الحكومة في غزة,
ومستعدة لتقديم المزيد من التنازالت حسب مسئول حماس
في غزة الس���يد يحيى السنوار ,والفصائل تبرر صمتها وعدم
توجيه اللوم ألي ط���رف بأنه يأتي من اجل المصلحة الوطنية
العليا ,وم���ن اجل االس���تمرار في لعب دور الوس���يط النزيه
المقبول من طرفي االنقسام ,والمحصلة في النهاية ان يبقى
الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للدعاء.
األم���ور الحياتي���ة للناس تس���وء يوم���ا بعد ي���وم ,واألوضاع
المعيش���ية في غزة تنتقل من السيء إلى األس���وأ ,وال ادري
على ماذا تراهن الحركات الفلس���طينية واألحزاب ,فالش���عب
يعاني اش���د المعاناة ,والرحى تدور فوق جس���ده ,وهو الذي
يئن ويص���رخ دون ان يلتفت إليه احد ,والكل يتحمل جريمة
هذه المعاناة ,ال نستثني أحدا ,فمن يصمت على الجرم يكون
مشاركا فيه ,ومن يعجز عن إيجاد الحلول ,والتعامل مع األزمات
وكش���ف المؤامرات وفضح المتآمرين ,فهو سيتحمل أي ردة
فعل م���ن الجماهير ونقمتها وتذمرها ,يجب ان نتوقف أمام
الحقيقة مهما كانت مرارتها ,وان نصارح الناس بما جرى في
كواليس المصالحة ,خاصة ان الفصائل دعيت للمشاركة في
لقاءات القاهرة حتى تتحمل المسؤولية أمام الناس ,وبالتالي
أصبحت ش���ريكة في النجاح واالخفاق على حد سواء ,ونحن ال
نريد لهذه الفصائل ان تكون مجرد شاهد على ما جرى ,ولكن
يجب ان تكون قوية بالقدر الكافي الذي تس���تطيع من خالله
ان تطلع ش���عبها على تفاصيل ما حدث ,والطرف الذي يعيق
إنجاح جهود المصالحة ,والتدخالت الخارجية من أطراف عدة
إلفشال المصالحة الفلسطينية ما لم تستجب لشروط أمريكا
وإسرائيل.
الس���ؤال المط���روح االن هل وصلت المصالحة الفلس���طينية
لنهاي���ة الطري���ق ,وهل بالفع���ل تريد فتح االنس���حاب من
المصالح���ة دون اإلعالن عن ذلك ,خوفا من مواجهة الش���عب
الفلس���طيني به���ذه الحقيقة ,كما صرح بذل���ك القيادي في
حماس يحيى موس���ى ،وان فتح تطرح موضوع تسليم سالح
المقاومة ألجل إفش���ال المصالحة الفلسطينية ,إذا كان األمر
كذل���ك فلماذا تبرقون للناس باألمل ث���م تجعلون ذلك مجرد
س���راب ,إننا نحذر من خطورة المرحل���ة التي تمر بها القضية
الفلسطينية ,فاالحتالل يستغل حالة االنشغال الفلسطيني
بالمصالحة لتمرير مخططات���ه ,انظروا لما يحدث في القدس
واالقتحام���ات المكثف���ة للمس���جد األقصى ,وكأنن���ا بمجرد
انته���اء معركة البواب���ات انتهى دورنا في نص���رة األقصى,
انظروا إلى كارثة تس���ريب العقارات التي ارتكبتها الكنيسة
اليونانية ,انظروا إلى عمليات القتل والتصفية التي يرتكبها
االحت���الل في قطاع غ���زة بح���ق المجاهدين ,انظ���روا للقتل
الممنهج للفلس���طينيين على الحواجز العسكرية وعمليات
الدهس والح���رق ضدهم ,انظروا للمخط���ط الصهيوامريكي
لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الحل النهائي بالرؤية
اإلس���رائيلية ,والضغط األمريكي على السلطة لتمرير ذلك ,ال
تدعوا المصالحة تش���غلنا عن واجباتنا الرئيسية واألساسية
تجاه شعبنا وقضيتنا ,ال تحولوها إلى نقمة تستنزفنا.
أخيرا فإن المحلل العس����كري في صحيف����ة «هآرتس» العبرية
عاموس هرئيل حذر من ان الجهاد اإلسالمي يسعى إلى اغتنام
الفرصة إلغالق الحساب المفتوح مع «إسرائيل» بسبب تفجير
النفق على الحدود الشهر الماضي ،الذي استشهد فيه  12من
ناشطي الجهاد وحماس ,فعلى ما يبدو ان هذا األبله ,ال يدرك
ان الجهاد اإلسالمي ال يغلق أبدا الحساب مع «إسرائيل» سواء
قبل أو بعد جريمة النفق ,فالحساب سيبقى مفتوحا حتى زوال
هذا الكيان المغتصب عن كل أرضنا الفلس����طينية من نهرها
إلى بحرها ,فهذا عهدنا مع الله ,ثم مع شهدائنا األبرار .

التحليل ال�سيا�سي  /عامر خليل:
جم��زرة جدي��دة ارتكب��ت ي��وم اجلمع��ة املا�س��ية يف م�س��ر
ال�س��قيقة عندما اأقدم جموعة ا�س��خا�ص ا�س��تلبت عقولهم
وان�س��انيتهم وحتول��وا اىل م�س��توى رمبا ال ي�س��ل اليه عامل
احليوان الذي يف اوج قوته تتملكه �س��فات ان�سانية فيمتنع
عن الفتك بفري�س��ته ،ولكن هوؤالء القتلة امت�سقوا قنابلهم
مجزرة بهذا الحجم ضد مصلين آمنين في مسجدهم
ال يمكن تفسيرها اال بوجود اياد خفية تحرك هؤالء
تري���د ان تعيش مصر حالة الفوضى والالس���تقرار
وتتحول الى س���احة تتقاتل فيها عصابات مسلحة
كما يحدث وحدث ف���ي دول عربية متعددة انتهت
الى ان انكش���ف امر حقيقة هؤالء الذين تحركهم
جهات خارجية تريد ترسيخ معادلة الفوضى الخالقة
في مصر الشقيقة ليصبح كل شيء فيها غارقًا في
الدماء والموت وكل المص���ادر والمعلومات تؤكد ان
هناك جهات خارجية تتربص بمصر تمول وتس���لح
وترس���ل مجموعات من خارج مصر وتجند افرادا من
داخلها للقيام بهذا الدور القذر ،فالعنوان بات واضحا
هذه المرة فاالستهداف كان لمصلي الجمعة داخل
مسجد الروضة فهم تعمدوا قتل من كان يصلي في
المس���جد فبعد ان فجروا المسجد اطلقوا النيران من
اسلحتهم الرشاشة وقذفوا بقنابلهم الملعونة على
المصلين ثم استهدفوا سيارات اإلسعاف ليتأكدوا
من موت الجميع وعدم انقاذهم.
االس���تهداف هنا واضح لمصر كدول���ة وكيان يراد

وا�سلحتهم الر�سا�سة ال ليقاتلوا عدوا ولكن ليثخنوا يف دماء
ابن��اء �س��عبهم حتت مربرات غري معروف��ة ال عالقة لها باي
�سيء �س��وى ان تعي�ص م�س��ر يف دوامة الدماء واملوت ويعاين
اهله��ا اخلوف والرع��ب وهي معادلة ثبت على مدار �س��نوات
االرهاب اال�سود ف�سلها ،فما �سبقها من جرائم مل يوؤد اىل اأي
نتيجة �س��وى مزيد من مت�سك امل�سريني باحلياة ورف�ص هذه

تفكيكه وتحويله الى قبائل تتناحر طائفيا ومذهبيا
وف���ق مخططات وضع���ت في دوائر االس���تخبارات
الغربي���ة ،وعب���ر عنها غ���الة اليمي���ن المحافظ في
الوالي���ات المتحدة الذين قال���وا بوضوح ان الهدف
العراق وسوريا ،ومصر هي الجائزة والمحطة االخيرة
ف���ي مخطط الفوض���ى الخالفة وادخاله���ا في بركة
م���ن الدماء والقتل والم���وت فمخطط تفكيك مصر
الى طوائف وف���رق ال زال قائم���ا ونصوصه واضحة
في تقس���يم مصر الى ثالثة كيانات منفصلة تحت
عن���وان الدي���ن والطائف���ة وهو ما ورد ف���ي كتابات
المحافظين الجدد ،ومن هن���ا فان األهداف واضحة
من وراء هذا الهجوم وما سبقه من هجمات تنظمها
وتشرف عليها أوتدعمها جهات خارجية مستغلين
المساحة الواسعة لمنطقة سيناء لينفذوا حقدهم
ومخططاتهم االجرامية.
مصر هي الج���دار االخير في الوط���ن العربي المراد
اس���قاطه ليس���قط الوطن العربي بأكمله في اتون
الفتنة والحرب االهلية وكل ذلك يس���ير في اتجاه
مزيد م���ن التأمين لدولة الكيان االس���رائيلي وازالة

أي اخط���ار تهدده ،فبعد انهيار ما س���مي بالجبهة
الش���رقية فالمراد هنا اس���قاط الجبه���ة الجنوبية
فمصر بجيشها المتماس���ك الذي يصنف كعاشر
اق���وى جيش في العالم واالول في الجيوش العربية
ورغم اتفاقية السالم مع الكيان يشكل قلقا مستمرا
في اوس���اط الدوائر االمنية والعسكرية االسرائيلية
والمراد هو اضعاف الجيش المصري واشغاله بصراع
داخلي ال يتوقف.
الم���راد ايضا صرف مصر عن اي���ة مخططات العادة
مص���ر اقتصاديا ومعالجة مش���كالتها االجتماعية
لتبقى غارقة في مواجهة المجموعات المش���بوهة
الممول���ة والمدعومة خارجيا والتي ال ترى في الكيان
االسرائيلي خطرا وتستهدف كل من يصل اجرامها
اليه ،لكن مصر الواعية بتل���ك المخططات تجاوزت
وس���تتجاوز كل ما يحاك ضدها وستبقى متماسكة
تق���وم بدوره���ا في محاول���ة اخماد ن���ار الفتنة في
المجتمعات العربية وال تتراجع عن دورها في انجاح
وتحقيق المصالحة الفلس���طينية التي تقلق جهة
واحدة فقط هي الكيان اإلسرائيلي.

بسبب «أزمة السبت»

وزير الصحة اإلسرائيلي يقدم استقالته رسمياً
القدس المحتلة /االستقالل
قدم وزير الصحة اإلس���رائيلي زعي���م حزب "يهدوت هات���وراة" اليميني
ً
رسميا من منصبه كوزير للصحة في
"يعقوب ليتسمان" األحد ،استقالته
الحكومة اإلسرائيلية ،احتجاجا على "انتهاك حرمة يوم السبت".
وذكرت وس���ائل إعالم عبرية ،من بينها القناة العبرية الثانية أن ليتسمان
رفض خالل الس���اعات الماضية جميع الوساطات التي تدخلت بينه وبين
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،للوصول إلى حل وسط بشأن ما
وصفه ب� "تدنيس يوم السبت".
ويحت���ج ليتس���مان-وهو من أقطاب تي���ار "الحريديم" المتط���رف ،الذين
"يؤمنون بقدس���ية يوم الس���بت وأنه يوم يحرم العمل خالله-على تنفيذ
ش���ركة القطارات الحكومية أعمال صيانة وترميم في سكك الحديد ،في

ونفذت ش���ركة القطارات أعمال صيانة
هذا اليوم المقدس لدى اليهود"ّ .
في عدد من مقاطع سكك الحديد ،أمس السبت ،شارك بها نحو  100عامل
يهودي.
وفقا للقناة الثانية ،فإن وزراء وأعضاء الكنيس���ت عن حزب الليكود راضون
عن اس���تقالة ليتس���مان ،معتقدين أنها لن تح���دث أي اختالالت داخل
االئتالف الحكومي ولن يهدد ذلك وجوده.
وأمس نقلت اإلذاعة العبرية عن ليتس���مان ،نيته تقديم اس���تقالته إلى
نتنياهو.
بدوره ،قال موقع صحيفة "معاريف" العبرية إن "أزمة يوم السبت" قد تطيح
بحكومة نتنياهو ،كما أطيحت حكومتان إس���رائيليتان في السابق ،عامي
 1976برئاسة إسحق رابين ،وعام  1999برئاسة إيهود باراك للسبب ذاته.
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غزة ومصر دم واحد

هجوم «الروضة» ..مجزرة أدمت قلوب الغزيين
غزة /قا�صم الأغا:

اأظهر الهجوم «الإرهابي» الذي ا�ص��تهدف م�ص��جد «الرو�ص��ة» مبنطقة
«بئ��ر العبد» ب�ص��يناء امل�ص��رية ،اجلمع��ة املا�ص��ية ،تعاطفً ا وت�ص��امنًا
ريين يف فل�ص��طني على امل�ص��تويات الر�صمية والف�صائلية وال�صعبية؛
كب َ
الأم��ر ال��ذي يثبت متان��ة العالق��ة الفل�ص��طينية – امل�ص��رية .وعند
والقت هذه الجريم���ة "اإلرهابية" البش���عة التي حصدت
بحس���ب إحصاءات مصرية رس���مية أرواح أكثر من ()305
أشخاص ،إلى جانب إصابة نحو ( )128آخرين ،إدانات بأشد
العب���ارات من قبل الفعاليات الوطنية والش���عبية والقوى
السياس���ية الفلسطينية ،مؤكدين أن هذا الهجوم عدوان
كافة ،وال
وتجاوز للتشريعات السماوية والقيم اإلنسانية ّ
يخدم ّإال أعداء األمة العربية واإلسالمية.

يخدم الأعداء
حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ،أدانت بشدة الهجوم
"اإلرهابي" الذي اس���تهدف مس���جد الروضة في س���يناء،
وقالت" :إن هذا الهجوم اإلرهابي هو اس���تهداف وعدوان
على كل القيم ،ويخدم أعداء األمة الصهاينة".
وأضاف���ت الحركة ف���ي بيان وصل صحيفة "االس���تقالل"
نس���خة منه" :إننا إذ ندين بش���دة هذا االعت���داء اإلرهابي
الغاشم والجبان نترحم على الضحايا البريئة من المصلين
معربة عن كامل تضامنه���ا وتعازيها لمصر
الش���هداء"،
ً
وش���عبها بهذا "المصاب الجلل" .ودعت "العلي القدير أن
يحفظ مصر وشعبها وينعم عليها باألمن واالستقرار".
استهداف للعقيدة
وفيما أدانت حركة المقاومة اإلس���المية (حماس) التفجير
اإلجرامي الذي اس���تهدف المصلين في مس���جد الروضة؛
معتبرة أن استهداف المس���اجد والمصلين ودور العبادة
وتحد
تجاوز لكل التشريعات السماوية والقيم اإلنسانية،
ٍ
صارخ لكل المسلمين في بقاع األرض واستفزاز لمشاعرهم

واستهداف لعقيدة األمة ،لما تمثله هذه األماكن الطاهرة
من رمزية دينية ومكانة كبيرة لإلسالم والمسلمين.
إلى ذلك ،وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين
مؤكدة أنها تدلل على
الجريمة ب�"العمل اإلرهابي الجبان"،
ً
ارتباط هذه المجموعات بجهات مشبوهة.
وقال طالل أبو ظريفة ،عضو المكتب السياس���ي للجبهة ل�
"االس���تقالل" :إن "اختيار مكان وزمان الجريمة بعد انتهاء
كافة في القاهرة األربعاء
حوارات الفصائل الفلس���طينية ّ
الذي كان ً
مقررا الس���بت
وقبيل فتح معبر رفح
الماض���يُ ،
من األس���بوع الجاري؛ يؤكد على عداء هذه المجموعات ألي
تقارب مصري فلسطيني".
وأضاف أن "دماء هؤالء المصلين س���تبقى وصمة عار في
جبين هؤالء المشبوهين ،وستخسأ كل األيادي التي تعبث
مشددا على أن هذا العمل الجبان
بأمن مصر ودماء أبنائها"،
ً
لن يثني مصر عن القيام بدورها الوطني والقومي.

اإىل جانب م�صر
كما استنكر رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود عباس
جريمة مسجد "الروضة" التي وصفها ب� "اإلرهابية البشعة"،
مؤكدا وقوفه إلى جانب مصر في حربها ضد اإلرهاب ،وفق
ً
بيان لرئاسة السلطة.
وقال البيان" :إن الرئيس محمود ّ
عباس يس���تنكر بأش���د
العب���ارات هذه الجرائم اإلرهابية البش���عة ،ويؤكد وقوف
شعبنا وقيادته إلى جانب الشقيقة الكبرى مصر وقيادتها
برئاس���ة الرئيس عبد الفتاح السيس���ي ف���ي حربها ضد

احلديث عن قطاع غزة خ�صو�ص�� ًا وعالقته مب�صر ،فقد �صنعت عوامل
اجلغرافيا والتاريخ بينهما عالقة عميقة ،لي�صت �صيا�صية فح�صب ،اإمنا
ن�صب وم�صاهرة وامتدادات عائلية بني ال�صعبني ،انعك�صت على
عالقات ٍ
حالة «التعاطف» وتقا�صم احلزن على �صحايا جرمية م�صجد الرو�صة،
الأكرث دموية يف تاريخ م�صر.

اإلرهاب واألعمال اآلثمة ،وضد كل من يحاول المس باألمن
القومي المصري ومحاربته بكل الوسائل".

ارتباط تاريخي
بدوره ،عاكف المصري ،مفوض العالقات الوطنية والعامة
ندد
للهيئة العليا لش���ؤون العش���ائر في محافظات غزةّ ،
هزت مشاعر األمة العربية واإلسالمية،
بهذه الجريمة التي ّ
ومن بينها أبناء شعبنا الفلسطيني.
وقال المصري ل� "االس���تقالل"" ،فنحن ومصر شعب واحد،
ومصير مش���ترك" ،مؤكدًا أن حال���ة التضامن والتعاطف
الفلسطيني مع هجوم "الروضة" اإلرهابي يثبت قوة العالقة
المتينة مع مصر.
وأوض���ح أن حالة الحزن ّ
خيمت على كل بيت فلس���طيني،
ال س���يما في قطاع غزة ،بحكم "خصوصية" عوائل س���يناء
المصري���ة وارتباطها بعالقات نس���ب ومصاهرة تاريخية
بعائالت القط���اع .ولفت إل���ى بيوت الع���زاء التي فتحت
ف���ي مناطق عدة من قطاع غزة من جان���ب أقارب الضحايا،
وحمالت التبرع بالدم لصالح الجرحى الذين س���قطوا جراء
الهجوم على مسجد "الروضة".
وبين أن المستهدف من وراء هذه التفجيرات كل مكونات
مرجحا أن يكون لالحتالل
الشعب المصري ،ال سيما الجيش،
ً
اإلسرائيلي ضلع في هذه الجريمة.
وتابع" :ليس من قبيل الصدفة أن تتزامن هذه التفجيرات
اإلرهابية في سيناء قبل اإلعالن عن فتح معبر رفح ،المنفذ
الوحي���د للغزيين على العالم الخارج���ي"ً ،
معبرا عن ثقته
ّ

الكبيرة بأن مصر قادرة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
فعاليات شعبية
ونظمت القوى الوطنية واإلسالمية والهيئة العليا للعشائر
ّ
والمركز الثقافي للجالية المصرية بغزة ،أمس األربعاء ،بيت
عزاء لضحايا مسجد الروضة ،في ساحة الجندي المجهول
وس���ط مدينة غزة ،في وقت فتح فيه مجلس عشائر قبيلة
"السواركة" الممتدة في سيناء بيوت عزاء بمناطق مختلفة
من القطاع.
كما أطلقت فعاليات شبابية حمالت تبرع بالدم للمصابين
عدة منها "غزة
في هجوم مس���جد الروضة ،حملت شعارات ً
أقرب م���ن القاه���رة" ،والقت هذه الحمالت اس���تجابة من
مواطني قطاع غزة والذين بادروا بالتبرع بالدم في األماكن
المخصصة لذلك.
المختار علي الحاج (أبو حسن) ،أحد مخاتير قبيلة
من جانبهُ ،
ثمن في حديثه ل� "االس���تقالل" حالة
بالقطاع،
الس���واركة
ّ
الت�آخي والمؤازرة التي أظهرها الفلسطينيون إزاء جريمة
مس���جد "الروضة" ،التي ُتعد األكبر من حيث عدد الضحايا
والمصابين.
وبحس���ب المختار أبو حس���ن ،فإن قبيلة "السواركة" كان
لها النصيب األكبر من عدد الشهداء والمصابين" ،موضحا
أن المنطقة المس���تهدفة تسكنها أغلبية تعود أصولهم
لقبيلة السواركة.
ودع���ا الحكوم���ة المصرية إل���ى مالحق���ة المتورطين في
مؤكدا أن مصر
ه���ذه الجريمة ،والعمل على محاس���بتهم،
ً
بمكانتها الريادية قادرة على ذلك.

عزام :جريمة مسجد «الروضة» تستهدف ضرب وحـدة مصـر
غزة /االستقالل
أكد الش���يخ نافذ ع���زام عضو المكتب السياس���ي
لحركة الجهاد اإلس���المي ،أن تضامن أبناء الش���عب
الفلس���طيني ف���ي قط���اع غ���زة م���ع إخوانهم في
جمهورية مصر العربية ف���ي مصابهم الجلل دليل
ٌ
على قوة ومتانة العالقة بين أبناء الشعبين تاريخيًا
واستراتيجيًا.
وأوضح الش���يخ عزام خالل مشاركته في خيمة عزاء
أقيمت في س���احة الجندي المجهول وسط مدينة
غزة تضامنًا مع الش���عب المصري في الجريمة التي
تعرض لها مواطنون مصري���ون راح ضحيتها 305
مواطنين مصريين وإصابة العشرات بجراح مختلفة

في س���يناء ،أن الجريمة النكراء الت���ي ارتكبت ضد
إخوتنا وأشقائنا المصريين ليس لها تفسير واضح
وهدفها الوحيد استهداف وحدة الشعب المصري
وحكومته.
وقال « :إن الجماهير الغفيرة من قطاع غزة التي أمت
خيمة العزاء تؤكد أن الش���عب الفلسطيني يريد أن
تكون مصر قوية في مواجهة التحديات الكبيرة التي
تواجهها حكومة وشعبًا».
وأضاف الش���يخ ع���زام" :على مدى س���نوات طويلة
كانت تتعانق وتتالحم دماء وأرواح الفلس���طينيين
والمصري���ن في هذه المس���يرة الطويلة من النضال
والكفاح والجه���اد ،ولطالما وقفت مصر مع ش���عبنا

قادة وأفرادًا
وقضيتنا ،واليوم نتضامن كبارًا وصغارًا ً
مع الشعب المصري وأهالي الشهداء" الذين اكتووا
بنار الفتنة.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني يؤكد اليوم وقوفه
مع األهل واالخوة واألش���قاء في مص���ر ولضرورة أن
تكون مصر قوية في مواجهة اإلرهاب لينعكس ذلك
ايجابًا على قضيتنا وأحوالنا وشعبنا الفلسطيني.
واقدم عدد من المس���لحين الجمع���ة الماضية على
إطالق النار بش���كل عش���وائي صوب المصلين في
مس���جد الروضة شمال س���يناء مما أدى الرتقاء اكثر
من  305من المصلين ش���هداء وإصابة أكثر من 300
آخرين ،وسط استهجان وادانة عربية ودولية.

االثنين  8ربيع األول  1439هـ 2 7نوفمبر  2 017م

رد ًا على تصريحات حسين الشيخ
غزة� /سماح املبحوح – دعاء احلطاب:
اأكدت الف�سائل الفل�سطينية اأن �سالح
املقاومة خط اأحمر ل ميكن القرتاب
منه باأي حال من الأحوال وهو يف نف�س
الوقت غري قابل للنقا�س ,م�سددة على
ان ال�سالح هو حق ملواجهة اعتداءات
وجرائم الحتالل الإ�سرائيلي �سد اأبناء
ال�سعب الفل�سطيني الذي ما زال يقبع
حتت الحتالل.
وكان ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح
ح�سني ال�سيخ قال اإن رفع العقوبات عن قطاع
غزة مرتبط بتمكني احلكومة من العمل يف
القطاع لتحمل م�سوؤولياتها واجلباية املالية.
واأ�ساف ال�سيخ يف لقاء متلفز ,اأن ن�سبة متكني
احلكومة يف غزة مل تتجاوز %5حتى
اللحظة ,مو�سح ًا اأن احلكومة مل تتمكن يف
اجلانب املايل ول يوجد اأي جباية فعلية من
احلكومة.

الفصائــل :ســالح المقاومــة خــارج كــل الحسابــات
حق �سرعي
وأك���د أحمد المدلل القي���ادي في حركة
الجه���اد اإلس���المي في فلس���طين ،أن
ٌ
سالح شرعي تمتلكه
س���الح المقامة هو
المقاوم���ة م���ن أج���ل حماية الش���عب
الفلسطيني والتصدي لجرائم االحتالل
االسرائيلي المستمرة بحقه.
واعتبر المدلل ل�"االستقالل" ،أن الحديث
عن س���الح المقاومة يعد خ���ارج النطاق
الوطني ومرفوضًا لكونه خطًا أحمر ال يجب
تجاوزه أبدًا ،نظرًا ألن الشعب الفلسطيني
دائما خياره المقاومة وال يمكن أن يتخلى
عنه طالما أن هن���اك صهاينة يحتلون
شبرًا من أرض فلسطين.
وأشار إلى حق أجهزة األمن الفلسطينية
ف���ي امتالك س���الح ش���رعي لمواجهه
المستجدات والجرائم المجتمعية على

الساحة الفلس���طينية ،مستدركا" لكن
يجب أن يك���ون ذلك بعي���دا عن نطاق
سالح المقاومة".
وش���دد القيادي المدلل على أن موضوع
س���الح المقاومة لم يتم نقاش���ه خالل
جلس���ات المصالح���ة بالقاه���رة بي���ن
الفصائ���ل نهاي���ة األس���بوع الماضي،
لرفضها الحديث فيه ،مطالبا الس���لطة
بضرورة البدء برفع العقوبات المفروضة
على القط���اع إلنهاء معاناتهم وتحقيق
حياه كريمة لهم كباقي شعوب األرض.

بحاجة له
من جانب���ه ،رأى رباح مهنا عضو المكتب
السياسي للجبهة الشعبية ،أنه من الخطأ
والعي���ب الحديث عن س���الح المقاومة
ال���ذي تملك���ه الفصائل الفلس���طينية

بغزة عبر وس���ائل اإلعالم ،مش���ددا على
أن سالح المقاومة قضية جدية تناقش
باجتماعات وحوارات مغلقة ،غير علنية.
وأكد مهن���ا ل�"االس���تقالل" على أحقية
الش���عب الفلس���طيني بامتالك سالح؛
لمقاومة االحتالل اإلسرائيلي الغاصب،
بجانب س���الح أجهزة األمن ،الفتا إلى أنه
ف���ي حال لم يعد لالحتالل اإلس���رائيلي
وجود بأي ش���بر من أراضي فلس���طين،
تعمل الحكومة على س���حب السالح من
فصائل المقاومة .
ولفت إلى ّأن الشعب الفلسطيني الذي
يرزح تحت االحت���الل هو بحاجة إلى كل
وسائل المقاومة في مواجهته.
وأشار إلى أن تصريحات الشيخ ،مغايرة
لما يفعل���ه أبناء حركة فت���ح ،إذ أن عدد
كبي���ر منهم معتقل بس���جون االحتالل

اإلس���رائيلي ،عل���ى خلفي���ة مقاومت���ه
وتنفيذه عمليات ض���ده ،منوها إلى أن
العديد من أبناء الحركة يرفض ما تحدث
به الشيخ ،القتناعهم بالمقاومة والسالح
الذي تملكه لمجابهة العدو الصهيوني.

�سوء نوايا
القي���ادي بحركة حم���اس س���امي أبو
زه���ري اعتبر ما تحدث به عضو اللجنة
المركزية لحركة فتح حس���ين الشيخ
اخضاع س���الح المقاومة يعكس سوء
النوايا ويمثل تكرارا لمطالب االحتالل
االسرائيلي.
تصريحات أبو زهري جاءت خالل تغريدة
له عبر حس���ابه عل���ى موق���ع التواصل
االجتماعي تويتر :قال فيها  ":تصريحات
حسين الش���يخ إلخضاع سالح المقاومة

إضراب بكافة جامعات فلسطين اليوم االثنين
غزة /االستقالل
أعلن اتح���اد نقابات وأس���اتذة وموظفي الجامعات
الفلسطينية األحد ،عن تعليق الدوام اليوم االثنين
ف���ي الجامعات كاف���ة مع عدم التواج���د فيها؛ بعد
تنص���ل مجلس التعلي���م العالي من إق���رار مطالب
االتحاد.
وذكر االتحاد في بيان وصل "االس���تقالل" نس���خه
عنه أنه تم االتفاق في حوارات س���ابقة على مطالب
العاملين في الجامعات مع لجنة الحوار المتخصصة
مزيدا
بالقضي���ة؛ إال أن وزارة التربية والتعليم طلبت ً
من الوقت للدراسة.
بن���اء على اجتماع
اإلضراب
إعالن
وأوضح أنه ج���رى
ً
عقد اليوم مع وكي���ل وزارة التربية والتعليم العالي

ورئي���س لجنة الحوار عماد أبو كش���ك المنبثقة عن
مجلس التعليم العالي وعدم إقرار مطالب العاملين
في الجامعات الفلسطينية".
َّ
وقرر االتحاد العودة للدوام غدا الثالثاء؛ إلعطاء فرصة
بناء على طلب "لجنة الحوار" لحين عقد جلسة
للحوارً ،
مجل���س التعليم العالي المقبل���ة يوم الخميس 30
نوفمبر الجاري على أن تكون هذه آخر فرصة لالتفاق.
كما دع���ا لعقد اجتماع بمجلس االتح���اد يوم األحد
المقبل ( 3ديسمبر)؛ لتقييم الوضع واتخاذ اإلجراءات
الالزمة للحفاظ على حق���وق العاملين ،وبين االتحاد
أنه سيعلق عضوية نقابة العاملين لغير الملتزمين
بقرارات االتحاد.
ف���ي المقابل عقد مجل���س التعلي���م العالي امس

اجتماعات لمناقش���ة المطال���ب المقدمة من اتحاد
اس���تكماال
األس���اتذة العاملين بالجامعات؛ وذلك
ً
الجتماعات سابقة بهذا الخصوص.
وذك���ر بيان ص���ادر عن المجلس أن���ه ناقش حقوق
الموظفي���ن الجدد وق���رر انطالقًا م���ن حرصه على
ديموم���ة الجامعات وحق���وق العاملين وحمايتهم
ومصلحة الطلبة ،اس���تمرار الحوار مع اتحاد النقابات
وفق القوانين واألنظمة السارية في فلسطين.
وأكد البيان عل���ى "االلتزام المطلق بحقوق العاملين
القدام���ى في الجامع���ات العامة" ،داعي���ا إلى عدم
ِّ
تعطيل الدوام وعرقلة العملية التعليمية ،تحت أي
مس���مى ،وفي حالة عدم االلتزام بذلك ،فللجامعات
الحق باتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية الالزمة.

يعالون يتباهى بأنه أكثر إسرائيلي قتل فلسطينيين ً
وعربا
القدس المحتلة /االستقالل
تباهى وزير الجيش االسرائيلي السابق موشيه
يعالون بأنه أكثر مسؤول إسرائيلي قتل أكبر
عدد ممن وصفهم ب� "المخربين وجنود العدو"
في إشارة للفلسطينيين والعرب.
وفي ن����دوة في مدين����ة هرتزلي����ا الليلة قبل
الماضية ،قال يعالون إن أحدا في الكنيس����ت

والحكوم����ة لم يضطر إلى قتل فلس����طينيين
مثله.
وطالب الوزير السابق رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامي����ن نتنياه����و باالس����تقالة على خلفية
التحقيقات التي تالحقه.
ُيذكر أن يعالون كان قائد قوة النخبة برئاسة
األركان ،وقاد القوة التي اغتالت الشهيد خليل

الوزير (أب����و جهاد) قائد الذراع العس����كرية ل�
منظمة التحرير الفلسطينية داخل منزله في
تونس.
وكان وزير الجيش ورئيس الحكومة األس����بق
إيهود ب����اراك قد تباهى في وقت س����ابق هو
اآلخر بأنه أكثر إس����رائيلي قتل عربا في تاريخ
جيش االحتالل.

تعكس س���وء النواي���ا وتمث���ل تكرارًا
لمطالب االحت���الل ،وعلى أمث���ال هؤالء
ان يدركوا ان رغبتهم بالنيل من س���الح
المقاومة هي مجرد أضغاث أحالم".

ل يجوز طرحه
قال���ت الجبه���ة الديمقراطي���ة لتحرير
فلس���طين إنه يجب التفريق بين سالح
المقاومة و«سالح التش���كيالت األمنية
والشرطية ،وال يجوز طرحه كشرط إلنهاء
االنقسام».
وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة
زياد جرغ���ون في تصريح���ات صحفية
أن س���الح المقاومة مقدس يرتبط بقرار
الحرب والس���لم ضد االحتالل ،وال يمكن
استعماله ضد السلطة الفلسطينية بل
للدفاع عن شعبنا.

دولة فل�سطني
ال�سلطةالق�سائية
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية

إعالن وراثة صادر عن
محكمة خانيونس الشرعية
لقد تقدمت لهذه المحكم���ة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة
شعت بخانيونس مؤرخة في  2017/11/26م تتضمن أن خليل سالم
حماد ش���عت من خان يونس وسكانها قد توفي في خانيونس في
1981/2/م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في اوالده المتولدين
له من زوجته األولى نفيسة طالب احمد ابو ناهية المشهورة شعت
المتوفاة قبله وهم يوس���ف وس���الم ومحمد وفاطم���ة ورقية وزكية
وهدية وسميحة وفي اوالده المتولدين له من زوجته الثانية زينب
سليم شعت وفي اوالده منها وهم احمد ومحمود وحسن وحسني
فقط وال وارث للمتوفي المذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة
أو اختيارية وليس له أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة س���وى
م���ن ذكر وألجل أعطاء الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل
وارث شرعا وانتقاال فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة
محكمة خان يونس الش���رعية خالل سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن
وحرر في  2017/11/26م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي
حممود خليل احلليمي
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» :حماس ماضية نحو المصالحة
القدومي لـ «
والقفـز عما اتفـق عليه «غير مقبـول»
"على قاعدة م�سلحة �سعبنا الفل�سطيني" ،واأ�س��ار القدوم��ي ل�س��حيفة "ال�س��تقال" اإىل
طهران – غزة /قا�سم الأغا:
ي�س��مها – تاأبى ا ّإل اأن
ا ّأك��د خالد القدومي ممث��ل حركة املقاومة بالرغ��م م��ن العقب��ات والرتاكم��ات الت��ي وجود بع�س اجلهات – مل
ّ
مو�سحا اأن م�سوار امل�ساحلة تُوتّر اأجواء امل�س��احلة ،عرب الت�سريحات التي
الإ�س��امية (حما���س) يف اإي��ران ع��زم تتهدد طريقها،
ً
تطلقها خارج ال�سياق ،كما قال.
امل�سي نحو اإمتام امل�ساحلة الوطنية يحتاج اإىل تعاون وت�سافر اجلهود كا ّفة.
حركته
ّ
وأضاف" :العدو الصهيوني اليوم ينظر لنا من خالل
محاولة توتير األجواء وتدخله عبر أطراف ّ
معينة ،وال
ب���د أن ننتبه إلى ذلك ونمن���ع الكيان الصهيوني أن
َيهنأ ،من خالل إتمام الوحدة وتحقيق المصالحة".
وش���دد على أن "حم���اس" قدمت كل م���ا عليها من
ّ
ج���اد ،والمتعلقة
التزام���ات في قطاع غزة بش���كل
ّ
ب�"تمكي���ن الحكومة" ،التي تت���ذرع بها حركة "فتح"
لرفع اإلجراءات "العقابية" المفروضة عن القطاع.
وذكر أن الوس���يط المص���ري يرى الخط���وات التي
تقدمها حركة حماس إلى حرك���ة فتح ،الفتا الى أن
حركته عملت على تس���ليم الوزارات والمعابر بشكل
مرن ،وهذا ما أجمعت عليه الفصائل الفلسطينية.
ش���دد على أن هذا الموضوع
وحول سالح المقاومة،
ّ
ليس مطروحًا للنقاش ولم يكن على أجندة المصالحة،
وأن���ه من "غير المقب���ول وغير المنطق���ي" بالمطلق
القفز عما اتفق علي���ه بالقاهرة ،والتحدث حول هذا

توقـف مولـد
بمحطة كهرباء
غزة وعودة جدول
 4ساعـات

على السلطة الفلس���طينية لعرقلة المصالحة؛ ّبين
ممثل "حم���اس في طهران أن التهديدات ليس���ت
ً
فلس���طينيا على هذه
مؤك���دا أن ال���رد
بالجدي���دة،
ً
جادة لتحقيق
ش���راكة
بترس���يخ
يكون
الضغوطات
ّ
حقوق شعبنا الفلسطيني ،والتخفيف من معاناته.
وكشف عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"
ً
مؤخرا أن ماجد فرج مدير المخابرات
ص���الح البردويل
العام���ة أبلغ حركته بأن هن���اك ضغوطات أمريكية
على السلطة ،قائال" :ال نستطيع أن نتقدم وإال فقدنا
الكثير من األش���ياء ،وهناك حمالت أميركية ضدنا
وتهديدات إسرائيلية بقطع أموال المقاصة".
كافة عقدت اجتماعًا
وكانت الفصائل الفلسطينية ّ
بتاري���خ  21نوفمب���ر الجاري وعلى م���دار يومين في
تمخض عن���ه بيان ختامي
القاه���رة بدعوة مصريةّ ،
وصف ب� "الباهت" ،لم يتضم���ن جداول زمنية حول
حل الملفات األساسية التفاق المصالحة.

الشأن  ،في ظل ما يعانيه شعبنا من احتالل وحصار
واستيطان وتهويد في الضفة والقدس المحتلتين.
وتابع" :هناك برامج وأجن���دة تم االتفاق عليها قبل
الذهاب إلى المصالح���ة ،وهناك ما تم التوصل إليه
من خالل األشقاء الوسطاء في مصر ،ويجب علينا أن
نلتزم بهاّ ،أما أن نقفز عما اتفقنا عليه من برامج فهذا
غير مقبول ولن يؤدي إلى نهاية ّ
طيبة".
ولفت إلى أن "من يتحدث عن س���الح المقاومة ،الذي
مطروحا على طاولة جوالت الحوارات األخيرة،
لم يكن
ً
وإن كانت حركة فتح هي من تتصدر هذا الموضوع،
هو ال يريد لعجلة المصالحة أن تمضي نحو األمام".
وأكد على أهمية وأساسية الدور المصري في رعاية
ّ
ملف المصالح���ة وجوالت الحوار ،لضم���ان التوصل
إلى ش���راكة حقيقية مع كل ألوان الطيف السياسي
الفلسطيني.
وعن الخش���ية من تهديدات أمريكية و"إسرائيلية"

غزة /االستقالل:
قالت ش���ركة توزيع الكهرب���اء بمحافظات غزة
إن جدول وصل الكهرباء في كافة المحافظات
سيكون  4ساعات وصل مقابل  12قطع ،وذلك
بسبب العجز الكبير في توفير الطاقة.
وق���ال مدي���ر العالق���ات العام���ة واإلعالم في
الش���ركة محمد ثابت في تصريحات صحفية
أم���س األحد ":إن عجز الطاق���ة وصل إلى قرابة
 422ميجا وات ،لعدة أسباب؛ منها عدم وصول
شاحنات السوالر الخاصة بالمحطة من الجانب
المصري بسبب األحداث األمنية في سيناء كما

أبلغتهم سلطة الطاقة.
وأضاف ":إن التيار الكهربائي انقطع لساعات
طويلة الس���بت الماضي بس���بب تزامن تعطل
الخطوط المصري���ة وإيقاف أحد المولدات في
محطة التوليد لعدم دخول السوالر".
وذك���ر أن���ه لذلك ف���إن الج���دول المعمول به
سيكون  4ساعات وصل مقابل  12قطع.
وأك���د ثاب���ت أن الخطوط المصري���ة متعطلة
ً
حاليا بش���كل كامل منذ أحداث سيناء الجمعة
الماضية.
وتأتي ع���ودة أزمة الكهرباء للتفاقم من جديد

"لجنة الحريات" تطالب بتنفيذ عاجل
لقرارات حوارات القاهرة
رام الله  /االستقالل
دعت "لجنة الحري���ات" في الضفة الغربية المحتلة،
إلى ضرورة التنفيذ السريع لقرارات حوارات القاهرة
إلتمام المصالحة الوطنية ،مؤكدة أن تطبيق وضمان
الحريات أمر ضروري بمعزل عن أي خالفات سياسية
أو اجتماعية.
وقال���ت اللجن���ة في بيان أم���س األح���د :إن ضمان
الحريات العامة للمواطنين الفلسطينيين وحمايتها
مهم���ا في توفير أج���واء تضمن تقدم
يع���د ً
ّ
عامال ً
جهود تحقيق المصالح���ة والوحدة الوطنية وإنهاء
االنقسام.
وأعلنت أنها اتخذت ق���رارات خالل لقاءات نظمتها
اللجنة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،أبرزها ضمان
حرية العمل السياس���ي والتنظيمي لجميع القوى
السياسية الفلسطينية دون تمييز أو مضايقة.
وأكدت رفضها سياس���ة وعوائق "المس���ح األمني"
التي توضع أمام حصول المواطنين على وثيقة سفر،
داعية إلى وقف االستدعاءات ألسباب سياسية ،في
إش���ارة إلى حملة االس���تدعاءات واالعتقاالت التي
تواصله���ا أجهزة الس���لطة بالضفة رغ���م البدء في
تنفيذ المصالحة.
وطالبت بضم���ان حرية العمل الصحف���ي ،وااللتزام

بتطبي���ق قرارات القض���اء الفلس���طيني المتعلقة
باالعتقاالت السياسية.
ودعت "لجنة الحريات" إلى منع االعتقال السياس���ي
وإط���الق س���راح المعتقلين على خلفية سياس���ية
فصائلي���ة ،ومن���ع أي اعتق���ال "إال وف���ق اإلجراءات
القانونية" ،وإعادة فتح المؤسسات والجمعيات التي
أغلقت أو تغيرت هيئاتها على خلفية االنقسام.
وق���ال رئيس تجمع الش���خصيات المس���تقلة في

الضفة الغربي���ة ،خليل عس���اف :إن لجنة الحريات
ستكشف عن الجهات المسؤولة ،عن أي اعتداء على
مخالفا للقانون ،وعلى
حريات المواطنين ،وس���تعده
ً
الجميع تحمل المسؤولية.
وأضاف عس���اف  ،أن اللجنة س���تتابع كل القضايا
العالق���ة بالتواصل مع الجه���ات المختصة بطريقة
اس���تنادا إل���ى القانون ،ووف���ق آلية وخطة
واضحة
ً
جديدة.

بالرغ���م من اس���تالم حكومة الوف���اق الوطني
لمهامها في القطاع منذ شهرين ،التي أعلنت
بعد تس���لمها لهذه المهام عن "خطة طوارئ
لع���ودة جدول س���اعات وص���ل الكهرباء فوق
ال� 8س���اعات" ،ضمن مخطط لحل جذري ألزمة
ً
وصوال إلى س���اعات
تدريجيا بغزة
الكهرب���اء
ً
وصل  24ساعة خالل سنوات.
وتوقف توريد السوالر الخاص بمحطة الكهرباء
بغزة بع���د أن أعادت الحكوم���ة فرض ضريبة
"البلو" عليه مطلع العام ،وذلك بعد انتهاء وقود
ْ
المنحتين التركية والقطرية.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /جمال أحمد شعبان أبو زيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )950131185فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /هيثم ماجد محمد القرا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )410217962فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن  /ميس���رة ابراهي���م عبد الطيف
الش���مالي عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي
تحم���ل رقم 802585042فعلى م���ن يجدها رجاء أن
يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن يقين عواد سعدالدين بكر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( ) 402980460فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة روان بكير نعيم البلعاوي.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )802638791فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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تقدر بماليين الشواكل

انخفاض أسعار الدجاج في غزة..
يكبد مربيها خسائر فادحة
غزة� /سماح �ملبحوح :
عرب �سماعات �سوت كبرية ،ن�سبت على مدخل حمله ب�سوق
مع�سكر جباليا �سمال قطاع غزة ،ينادي �لبائع �إبر�هيم
د�ود �ملت�سوقني؛ حلثهم على �سر�ء �لدو�جن �لتي �نخف�ست
�أ�سعارها ب�سكل ملحوظ ،خالل �لأ�سبوعني �ملا�سيني .ومل
يكتف د�ود باإعالم �ملت�سوقني ب�سعر كيلو �لدجاج �ملنخف�ض
ِ
عرب مكرب�ت �ل�سوت ،بل عمل على و�سع مل�سقات يف
�ملنطقة �ملحيطة مبحله؛ لرتغيب �ملو�طنني على �سر�ء
�لدجاج ،وزيادة �أرباحه �لتي تر�جعت يف ظل �لو�سع
�لقت�سادي �ل�سيء.
وش���هدت أس���عار الدواجن خ���ال الفترة
الغزية،
الماضية انخفاضا كبيرا في الس���وق ّ
إذ لم يتجاوز ثمن الكيلو الواحد ال� 9شواكل،
وه���و ما كبد مربي الدواجن خس���ائر فادحة،
تقدر بمايين الش���واكل ،ف���ي ظل ضعف
القدرة الش���رائية ل���دى المواطني���ن ،نظرا
لألوضاع االقتصادية الصعبة التي تعصف
بقطاع غزة.
وأوض���ح داود ل� "االس���تقال" أنه بالرغم من
تدن���ي س���عر كيل���و الدج���اج ،إال أن القدرة
الشرائية للمواطنين باتت ضعيفة ،و لم تعد
كما الس���ابق ،أي قبل ف���رض العقوبات على
الموظفين ،وتدن���ي رواتبهم ،عدا عن ارتفاع
نسبة الفقر بالقطاع.
وبي���ن أن���ه كان يعتمد بزي���ادة أرباحه على
الموظفين ،حين كان كثير منهم يستدين

كمي���ة من الدجاج خ���ال األس���بوع الواحد،
ويسدد ما عليه من دين عند استامه لراتبه
الش���هري ،إال أن األمر اختلف بعد العقوبات
المفروضة عليهم.

خ�سارة كبرية
وتعتبر تلك األسعار بالنسبة للمربين بمثابة
كارثة ،خاصة أنهم يبيعونه للتجار بأقل من
ذلك ،ما يعني أن أس���عار التسويق تقل عن
س���عر التكلفة ،وهو ما أوضحه المزارع محمد
بدر صاحب مزرعة في مدينة رفح ،اش���تكى
من االنخفاض الحاصل في أسعار الدواجن،
األمر الذي كبده خسائر ال يستطيع تحملها
وتعويض جزء منها.
وبين بدر ل�"االستقال" أن خسارته تكمن في
الفرق بين بيع كيلو الدجاج وتكلفته في ظل

ما يحتاجه الدجاج في فصل الش���تاء من غاز
للتدفئ���ة وكذلك أدوية وتحصينات ورعاية
خاصة ،مشيرًا إلى أن كيلو الدجاج يباع للتجار
بثمانية شواكل من المزرعة ،على الرغم من أن
تكلفته تبلغ  9شواكل للكيلو الواحد.
وطالب بدر ،وزارة الزراعة بوضع حلول تتناسب
مع ظروف المواطنين وأصحاب المزارع ،بحيث
يستطيع المواطن شراء كيلو الدجاج بسعر
يتناس���ب مع وضعه االقتص���ادي ,ويضمن
عدم خسارة أصحاب المزارع.

عدة �أ�سباب
بدوره أكد طاهر أبو حمد ،مدير دائرة اإلنتاج
الحيواني ب����وزارة الزراعة بغزة ،أن انخفاض
أسعار الدواجن بش����كل كبير خال الفترة
الماضية ،يعود لعدة أسباب ،منها ضعف

القدرة الشرائية للمستهلكين ،وقلة توفر
التيار الكهربائي لحف����ظ الدجاج  ،وكذلك
تراجع اس����تهاك المطاع����م وأيضا زيادة
العرض باألس����واق بعد النجاح الذي حققه
مربو الدواجن بمزارعهم.
واعتبر أبو حمد خال حديثه ل�"االستقال"
أن العقوب����ات التي فرض����ت على موظفي
الس����لطة الفلس����طينية بالقطاع ،الس����بب
األكثر ضررا على قط����اع المزارعين والتجار،
إذ أدت إل����ى تراجع القدرة الش����رائية لدى
المواطني����ن ،مما أثر على نس����بة البيع لدى
المزارعين وأصحاب المحات التجارية.
وشدد على أنه بالرغم من الزيادة السكانية
السنوية لقطاع غزة ،إال أن نسبة استهاك
القطاع الش����هري من الدج����اج ،انخفضت
لتصل ألقل بكثير م����ن  2,5مليون دجاجة

وفدان من البنك الدولي والصندوق
العربي لإلنماء يزوران الجامعة اإلسالمية

غزة /االستقال
زارت السيدة مارينا ويس مسئولة البنك الدولي
في قطاع غزة والضف���ة الغربية حاضنة األعمال
والتكنولوجيا في الجامعة اإلسامية ،وكان في
اس���تقبالها والوفد المرافق لها كل من أ.د نصر
الدي���ن المزيني رئيس مجلس أمن���اء الجامعة،
والدكتور س���عيد الغ���رة عميد عم���ادة خدمة
المجتمع والتعليم المستمر ،والمهندس باسل
قنديل مدير حاضنة األعمال والتكنولوجيا ،وعدد
من الرياديي���ن والرياديات أصحاب المش���اريع
الناشئة في الحاضنة.
واطلع وفد البنك الدولي على المشاريع الريادية
التي تحتضنها الجامعة اإلسامية ،وأبدى الوفد

إعجابه بالطاقات الش���ابة من أصحاب المشاريع
الريادي���ة ،مثنيا على إبداعاته���م وإنجازاتهم،
واس���تمع الوفد ألب���رز التحديات الت���ي تواجه
الش���ركات الريادية الناش���ئة ،وإمكانية العمل
معها من خال تصميم مشاريع مستقبلية لهم.
وأوضح المهندس قندي���ل أن الزيارة تأتي في
س���ياق التعرف على إنج���ازات حاضنة األعمال
والتكنولوجيا ،واإلطاع على أبرز التجارب الناجحة
في مجال احتضان األفكار الريادية.
وفي س���ياق متص���ل ،زار الدكتور س���مير ّ
جراد
ٍ
مستش���ار الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي ،برفقة طاقم عمل مؤسسة التعاون
يرأسه المهندس فادي الهندي مدير المؤسسة

في غزة حاضنة األعمال والتكنولوجيا ،ومشروع
إدارة في الجامعة اإلسامية ،وكان في استقبال
الوفد مجلس االمناء ورئاسة الجامعة.
ولفت الدكتور سعيد الغرة عميد عمادة خدمة
المجتمع والتعليم المس���تمر إل���ى أن زيارة وفد
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
ج���اءت لاطاع على أبرز قصص نجاح سلس���لة
مش���اريع «مبادرون» ،التي ت���م دعمها من خال
الصندوق بالشراكة مع مؤسسة التعاون.
وتجول وفد الصندوق العربي في مشروع إرادة،
واطلع على أعمال وإنجازات المش���روع التي يتم
انجازه���ا وإنتاجها م���ن خال ورش���ات العمل
التابعة له.

كانت تس����تهلك شهريا ،الفتا إلى أن ذلك
يكبد أصحاب المزارع خس����ائر فادحة تقدر
بمايين الشواكل.
ونوه إلى أن نس����بة الخسارة في كل دجاجة
تنضج وتصبح جاهزة للبيع ،تصل نحو 3-2
شواكل في الكيلو الواحد للدجاج ،أي تقدر
ب� 7إلى 9مليون شيكل شهريا من إجمالي
عدد الدجاج الموجود بالمزارع.
وأش����ار إلى أن الوزارة حاول����ت تنفيذ خطة
وضعته����ا مع بداية ظه����ور األزمة؛ لتجنب
المزارعي����ن المزي����د م����ن الخس����ائر ،كمنع
اس����تيراد الدجاج المجمد وأجزائه ،وكذلك
محاولة رفع س����عر كيلو الدج����اج ليصل ل�
10ش����واكل للكيل����و ،إال أن محاوالتها باءت
بالفش����ل في ظ����ل األوض����اع االقتصادية
الصعبة.

االحتالل يجرى تدريبات عسكرية
جنوب األراضي المحتلة
القدس المحتلة /االستقال
ب���دأ جي���ش االحت���ال اإلس���رائيلي صب���اح أم���س األحد تدريبات عس���كرية في جنوب
فلس���طين المحتلة ستس���تمر حتى الخميس المقبل .وأفاد الجي���ش كما ذكرت صحيفة
"معاريف" أنه "س���تاحظ خال التدريب حركة نش���طة للمروحيات العسكرية ،مضيفة أن
التدريب مخطط له مسبقا وضمن رزمة تدريبات  2017بهدف الحفاظ على جهوزية القوات.
يش���ار إلى أن الصحيفة قالت في وقت س���ابق إن وزير حرب االحتال أفيغدور ليبرمان
طلب زيادة ميزانية جيش االحتال لمواجهة التغيرات في المنطقة.
وأضافت أن "ليبرمان طلب زيادة  5مليارات شيكل لميزانية الجيش غير تلك المخصصة
للخطة متعددة السنوات بسبب تغيرات مهمة في المنطقة".

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /مؤمن عبد العزيز محمود البلعاوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )402551675فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /حسن إبراهيم محمد الشاعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )400009775فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /يوسف اسعد يوسف عز الدين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )803673664فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /خديجه محمد احمد مصلح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )910747401فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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مفيدة لمرضى السكر والسرطان

قهوة نواة البلح ..بديل صحي ناجح في غزة
غزة /خولة عليان:

هل تخيلت يوم ًا �أن يخدعك مز�جك بعد �أن حتت�سي
قهوتك �ملف�سلة لتكت�سف �نك �حت�سيت قهوة من مكون
�آخر غري �لذي �عتدته ،بنف�س �ملذ�ق و�لر�ئحة و�للون
ولكن �ملكونات تغريت ،يف قطاع غزة بات كل �سيء
معقو ًل يف ظل �لظروف �لقت�سادية �ل�سعبة ،وذلك من
خالل �نتاج م�سروب �لقهوة من نو�ة �لبلح كبديل �سحي
و�قت�سادي عن �لقهوة �لعادية.
ومن منطلق خطة �إعادة �لتدوير �لتي د�أب عليها �ملو�طن
�لغزي ،ومع �رتفاع موؤ�سر�ت ��ستهالك �لقهوة باعتبارها
�مل�سروب �لأول يف �لقطاع لت�سل �إىل خم�سة �أطنان
يومي ًا ،ح�سب بع�س �لإح�سائيات ،حاول بع�س �ملهتمني
و�ملز�رعني �بتكار طريقة �أخرى توفر من ��ستهالك
�لقهوة وتخفف من م�سارها ،فاأثار �نتباههم كمية
خملفات �لبلح يف �لقطاع و�لتي ت�سل �إىل  700طن،
وحاولو� ��ستغاللها و�سنع �لقهوة منها.
ّ
العادية؛
صحيًا للقه���وة
وتع���د قهوة نواة البل���ح،
بديال ّ
ً
الكافيينّ ،
ويتم تحضير هذه
م���ادة
وذلك ألنها تخلو من
ّ
للتخلص من الشوائب ونقعها بالماء
القهوة بغسل النواة
ّ
لعدة ّأيامّ ،
لمدة أربعة إلى خمسة أيام،
تجفيفها
ثم يتم
ّ
ّ
حضر بنفس طريقة
وبعده���ا تحمص النواة ُوت َ
طح���نُ ،وت ُ ّ
ّ
حيث ُتغلى ويضاف لها الهيل
تحضير القهوة العربية؛ ّ ُ
والزعفران إلضافة نكهة مميزة.

نتائج �إيجابية
المزارع جمال أبو جميزة ،الذي يدير مصنعا صغيرا في دير
البلح لصناعة العجوة والدبس وينتج عن مصنعه كميات
كبي���رة من مخلفات البلح ،ق���رر أن يصنع القهوة من نوى
البلح بعد أن اكتشف فوائده الصحية على اإلنسان.
وأوضح أبو جميزة ل� "االس���تقالل" ،أن���ه بحث عن الفوائد
الصحي���ة لنواة البلح فوجدها كثي���رة ومهمة للعديد من
األمراض ،مش���يرًا إلى أن األبحاث الت���ي أجريت على نواة
البل���ح في مختبرات الجامعة اإلس���المية في غزة ،أظهرت
نتائج إيجابية واحتواء نوى البلح على نسبة عالية جدًا من
البروتين ،كما أنه مفيد لمرضى السكري والضغط وتفتيت
الحصى ويقي من السرطان ومفيد للمرأة المرضعة ألنه مدر
للحليب  ،كما أن قهوة نواة البلح خالية من مادة الكافيين.
وقال أبو جميزة " ،بعد أن اكتش���فت الفوائد الكبيرة لنواة
البل���ح ،قررت أن أعم���ل إعادة تدوير له���ا فصنعت منها
اعالفًا للحيوان���ات وكحال للعين وقهوة ال يختلف مذاقها
عن مذاق القه���وة العادية" ،مضيفًا أنه يصنع قهوة نواة
البلح بعد انتهاء موسم صنع العجوة حيث يتم جمع النواة

وغس���لها جيدًا وتجفيفها ثم إدخالها في اجهزة خاصة
لتقشيرها وبعد عملية التقش���ير يتم إدخالها في أفران
خاص���ة بدرجات حرارة مناس���بة لتحميصه���ا ثم طحنها
ووضع البهارات عليها.
وأك���د أن كل من تذوق ه���ذا النوع من القه���وة ،لم يفرق
مذاقها عن القهوة العادية ،مشيرًا إلى أن مشروب القهوة
الجديد وجد استحس���ان كل من تذوقه ،والبعض يضيف
 %20قهوة عادية والبعض يفضلها من نواة البلح الخالص.
وبين أنه عندما يخبر الش���خص بحقيق���ة القهوة للوهلة
األولى يتردد في ش���رائها ،ولكن بعد أن يتذوقها يعجب
بها ويقبل على ش���رائها ،معتبرًا أن صنع القهوة من نواة
البلح قد يوفر بعض الشيء على المواطنين ،في ظل وجود
إقب���ال كبير ف���ي اآلونة األخيرة من قب���ل المواطنين على
اس���تهالك القهوة بشكل عام وارتفاع أسعارها بالمقارنة
مع أس���عار قهوة نواة البلح .وشدد أبو جميزة على ضرورة
إيجاد جهة حاضنة لمثل هذه المشاريع التي قد تساهم
في االقتصاد الوطني ،وتقديم الدعم والمس���اعدة لمثل
هذه الصناعات باعتبارها منتجًا وطنيًا.

�ملذ�ق �لأول
من جهته أوضح المواطن أبو عبد الله بركة ،أنه عندما شرب
قهوة البلح للمرة األولى لم يميزها عن القهوة العادية ،بعد
أن احتس���اها عند صديق له ولم يخبره بحقيقة مكوناتها
كامال ،مش���يرًا انه بات
إال بع���د أن أنهى ش���رب الفنجان
ً
يصنعها في بيته واستغنى عن القهوة العادية.
ويرى أبو عبدالله ،أنه باس���تطاعة أي شخص صنع القهوة

من نواة البلح في منزله ،فهي سهلة وغير مكلفة ،موضحًا
أن هن���اك مدمنين على ش���رب القه���وة ولكن أوضاعهم
االقتصادية صعبة ،وبهذه الطريقة بإمكانهم االستغناء
عن القهوة الجاهزة ببديل آخر دون تكلفة.
وأش���ار أب���و عبد الله ،إلى أن���ه بحث عن فوائد ن���واة البلح،
فوجدها مفيدة جدًا وقهوتها خالية من الكافيين ،معتبرًا
إياها آمنه لألطفال لذلك أصبح كل من في منزله يشربونها.

�مكانيات ب�سيطة
وال يختلف رأي المواطن أبو محمد بركة ،عن س���ابقه فهو
األخر يصنع قهوة نواة البلح في منزله وبإمكانيات بسيطة،
حيث يغسل النواة ويقشرها ويقوم بتحميصها وطحنها
بمساعدة زوجته وعائلته.
وأوض���ح أب���و محمد ل� "االس���تقالل" ،أن بع���ض األصدقاء
والزائرين له في منزله ،يندهشون عندما يخبرهم بحقيقة
القهوة ويترددون في ش���ربها لكنه يتعمد عدم اخبارهم
أن القهوة مصنوعة من نواة البلح اال بعد أن يشربوا منها،
منوه���ًا إلى أنه من الصعب إقناع الن���اس من المرة األولى
بتغيير مزاجهم إال بعد التجربة ،ويبقي األمر غريبًا النهم
غير معتادين عليه.
وبي���ن أبو محمد ،انه صنع كمي���ة كبيرة من القهوة للبيت
وللجي���ران واألصدق���اء ووج���دت قبوال واستحس���انًا لدى
الجمي���ع ،واصبحوا يطلبون المزيد منها ،مؤكدًا على نيته
فتح مشروع صغير خاص به لصناعة قهوة نواة البلح للبيع،
لتصبح مصدر رزق له.

فو�ئد كثرية
بدوره أكد خبير التغذية د  .رمضان حس���ن ش���امية ،على
فوائد نواة البلح الحتوائها على نسبة عالية من البروتينات
والفيتامين���ات والكربوهي���درات واأللياف والكالس���يوم
والبوتاس���يوم ،مش���يرًا إلى أهميتها لألعصاب وتحسين
الهضم وللنس���اء الحوامل والمرضع���ات الحتوائها على
نسبة عالية من حمض "الفولك أسد" الضروري جدًا لألجنة
كما أنه مدر للحليب.
وأش���ار شامية في حديثه ل� "االستقالل" إلى أهمية نواة
البلح لمرضى ضغط الدم والسكر ،وتأخر الشيخوخة ومنع
التجاعيد ،كما أنها مفيدة لمرضى السرطان الحتوائها على
مضادات األكس���دة ،مبينًا أهميتها في معالجة هشاشة
العظام ،وللعين عندما يصنع منها كحل.
وأوضح د .شامية ،أن نواة البلح تحتوي على نسبة ضئيلة
جدا من الكافيين والتي تكاد ال تذكر ،ناصحًا بضرورة صنع
القهوة من نواة البلح بطريقة س���ليمة كي تبقى محتفظة
بفوائدها خاص���ة في عملية التجفي���ف ،حيث أنه يجب
تجفيفها جيدًا قبل تحميصها ،مؤكدًا على ضرورة تعزيز
منتج القهوة بالبهارات الخاصة والمدعمة بالفوائد.
وأش���ار إلى أن نوى البلح يس���اهم ف���ي معالجة التهابات
المس���الك البولية ،ويس���اهم بتفتيت الحصى ،ويبرز دور
األحم���اض القابضة بتخفيف آالم األس���نان ،لهذا ينصح
بتناول بن ن���وى البلح ولكن دون اإلفراط ِبه ،الحتوائه على
عنصر الرص���اص والذي يتكاثف وجوده أثناء التحميص،
األمر الذي ينعكس على الصحة سلبا.

الرابطة اإلسالمية تكرم الطلبة المتفوقين بجامعة األمة بخانيونس
غزة /االستقالل:
كرمت الرابطة اإلس���المية اإلطار الطالبي لحركة الجهاد اإلسالمي
الطلبة المتفوقين في جامعة األمة وذلك ضمن أنشطتها السنوية
الخاصة بتكريم الطلبة المتفوقين في دراس���تهم ,بحضور عميد
الجامع���ة د .رأفت اله���ور وأعضاء مجلس الطلبة ورئيس ش���ؤون
الطلبة ،واألس���ير المحرر مصعب البريم و عرف���ات أبو زايد وقيادة
الهيئة اإلدارية للرابطة بالمحافظة ،وحشد كبير من الطلبة  ،وذوى
الطلبة المتفوقين .
وأبرق األسير المحرر البريم خالل كلمة له تهانيه الحارة للمتفوقين
بهذا التميز والتفوق ،مؤكدا على أن الرابطة ستبقى داعما أساسيا
للتفوق واإلبداع و لن تتوانى في خدمة جموع الطلبة.
وبي���ن البري���م أن طريق العلم يج���ب أن تظلله األخ���الق واآلداب
ترتق حتى كانت
اإلس���المية الس���امية ،وأن األمم والحضارات لم ِ
أخالقها تسبقها ،والمسلمين تمكنوا من فتح شرق األرض وغربها
عندما حافظوا على التوازن بين جناحي العلم واألدب ،الفتا الى أن

هذا التفوق الذى حققه الطلبة اليوم يجب أن يس���تثمر من أجل
خدمة الدين والوطن ونهضة الشعب وتقدمه.
وب���دوره عبر الهور عن فخره واعت���زازه بالمتفوقين قائال ":إن هذا
التميز محطة تس���يرون فيها بالمزيد من التقدم والتميز ،خاصة
وأنكم القادرون على التغيير وتقديم الكثير ،لكون المجتمع والوطن
بحاجة ماسة إلى هذا التفوق والتميز ،مطالبا المتفوقين باستغالل
العلم الذي حصلوا عليه في خدمة المجتمع الفلسطينيين.
وأعرب الهور عن ش���كره للرابطة اإلس���المية التي تقوم بالعديد
من األنش���طة الالمنهجية التي يخرج منها العديد من المواهب
واإلبداعات الطالبية.
من جهته ،أكد أحمد الجبالي في كلمة المتفوقين أن هذا التفوق
يأت���ي تأكيدا على إصرار الش���عب الفلس���طيني عل���ى التحدي
والصمود رغم ما يتعرض له من انتهاكات يومية من قبل االحتالل
والحصار الخانق ،مقدمين ش���كرهم لكل من ساهم في وصولهم
إلى هذه المكانة التي طمحوا للوصول إليها طيلة فترة حياتهم.
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غزة /حممود عمر:

خيبة اأمل كبرية ،اأ�صابت ال�صعب الفل�صطيني يف
غزة «املغلوب على اأمره» بعد انتهاء حمادثات
القاهرة لتحقيق امل�صاحلة اإىل مربعها الأول
والدوران يف حلقة مفرغة ،يف الوقت الذي
كان ينتظر فيه الفل�صطينيون اإنهاء تداعيات
النق�صام ورفع العقوبات املفرو�صة على غزة
وبدء واقع جديد ،الأمر الذي زاد من قناعتهم
اأنهم ذاهبون نحو نفق مظلم ل نهاية له.
ودارت حوارات القاهرة التي اختتمت اأعمالها
م�صاء الأربعاء املا�صي ،حول م�صاألة متكني
حكومة التوافق من حكم غزة ،حيث زعم رئي�س
وفد حركة فتح عزام الأحمد ،اأن هناك حكومة
موازية ل تزال تعمل يف غزة اإىل جانب حكومة
التوافق ،يف اإ�صارة اإىل حكومة حما�س ،وربط رفع
العقوبات على القطاع بتمكني حكومة التوافق،
الأمر الذي رف�صته الف�صائل الفل�صطينية واأثار
حالة من الياأ�س يف �صفوف املجتمعني .

مصالحة رهن التمكين

حـــوارات القاهــرة ..القفــز إلــى الخلــف!
وما زاد من حالة التشاؤم لدى المواطنين تصريحات
قيادات في حركة فت���ح حول تمكين الحكومة في
قطاع غزة والتي كان آخرها ما صدر عن عضو اللجنة
المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ،الذي قال« :إن
نسبة تمكين الحكومة في غزة لم تتجاوز  %5حتى
اللحظة» ،موضحًا أن الحكومة لم تتمكن في الجانب
المالي وال يوجد أي جباية فعلية من الحكومة.
وتمثلت أه���م اإلجراءات العقابي���ة التي فرضتها
السلطة على غزة إلجبار حماس على تسليم مقاليد
الحكم في الخصم من رواتب الموظفين العموميين
بغ���زة ،وإحال���ة اآلالف منه���م للتقاع���د (مدنيين
وعس���كريين) ،ورفض دفع ثمن كمي���ات الكهرباء
الموردة ،وتقليص التحويالت الطبية.
وصدر بيان مش���ترك ع���ن الفصائ���ل المجتمعة
حمل التأكيد على  7محاور أبرزها :اإلس���راع بتطوير
منظمة التحرير الفلسطينية ،والتأكيد على ممارسة
الحكومة الفلسطينية لصالحياتها في قطاع غزة،
واس���تئناف عمل لجنة الحريات ،التي شكلت في
أي���ار /مايو  ،2011في الضف���ة الغربية وقطاع غزة،
والدعوة إلجراء االنتخابات الرئاس���ية والتشريعية
والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية
.2018
كما اتفق المجتمعون على استئناف اجتماعاتهم
بداية ش���هر شباط /فبراير المقبل الستكمال وضع

الخط���وات واآلليات العملية إلنج���از كافة الملفات
بكل ما ورد أعاله بالتنس���يق م���ع القيادة المصرية
ورعايتها لخطوات التنفيذ كافة.
وكان صالح البردويل عضو المكتب السياس���ي في
حركة حماس ،قال عقب االنتهاء من جلسات الحوار
في القاه���رة" :إن الفصائل الفلس���طينية خرجت
باتفاق بال معنى وبال آليات تطبيق ،والبيان الختامي
لجلس���ات القاهرة غامض وغير قابل للتطبيق في
المدى المنظور" ،قبل أن يتراجع عن تصريحاته في
اليوم التالي.

حوار متوا�صل ولكن!
المحلل السياس���ي طالل عوكل ،ي���رى أن اجتماع
القاهرة والبيان الختام���ي الذي خرج عنه "لم يرتق
إلى مستوى توقعات شعبنا" ،وقال ل�"االستقالل"" :
االجتماع أكد المؤكد وهو وجود حوار متواصل ،لكن
ال نتيجة ملموسة لهذه الحوارات ".
وأوضح أن هناك صعوب���ة كبيرة إلتمام المصالحة
بشكل سلس ،بسبب وجود خالفات على الحكم من
جهة ،واختالفات سياسية تقوم على التناقض بين
البرامج السياسية ألطراف الحوار من جهة أخرى.
وأض���اف عوكل" :ما ج���رى كان مخيب���ًا لآلمال لمن
يعتق���د أن المصالحة يجب أن تت���م دفعة واحدة،
لكن الواقع أن المصالح���ة تعمل على ترميم نظام

سياس���ي مدمر منذ سنوات ،لذلك أعتقد أنه يجب
أن يك���ون هناك صبر وتحمل م���ن جميع األطراف
الفلسطينية".
ويخش���ى المحلل السياس���ي أن تستمر الفصائل
المعنية بالجدال ف���ي ذات القضايا والمماطلة في
م���دى تطبيقها ،وتابع" :يبدو أنه ال يوجد قدس���ية
للمواعيد التي تحددت لحل كافة القضايا ،فشعبنا
س���حب مصداقيته لهذه المواعي���د خاصة عندما
حان موعد فتح معبر رفح في  15نوفمبر ولم يفتح،
كذلك هناك ش���عور أن ما جرى من تسليم المعابر
والوزارات لحكومة التوافق لم يؤخذ على محمل الجد
حتى هذه اللحظة".
ولف���ت عوكل النظر إلى أن ه���ذه الحالة بحاجة إلى
تدخل مباش���ر من مصر لإلشراف على تطبيق أدق
التفاصي���ل في اتف���اق المصالح���ة ،وخاصة فيما
يتعلق بمس���ألة تمكي���ن الحكوم���ة ،داعيًا مصر
لممارس���ة المزيد من الضغوطات على الطرف الذي
يعرقل سير المصالحة.

دوران يف حلقة مفرغة
بدوره ،وصف المحلل السياسي عبد الستار قاسم،
ما جرى في القاهرة بمثابة "دوران في حلقة مفرغة"،
وق���ال ل�"االس���تقالل"" :تكرار النق���اش حول ذات
المس���ائل يدلل عل���ى أنه ليس هن���اك جدية في

الزهار  :خياراتنا مفتوحة في حال
لم تقم فتح بمهامها في غزة
غزة /االستقالل
أك���د القيادي الب���ارز في حرك���ة «حماس»
محم���ود الزه���ار أن لدى حركت���ه الخيارات
المفتوح���ة والمطروح���ة عل���ى الطاولة في
حال لم تقم «فتح» بمهامها تجاه الش���عب
الفلسطيني وقطاع غزة دون أن يعني ذلك
السماح بالتسيب األمني .
وفيما يتعلق بمنظم���ة التحرير قال الزهار
في تصريح���ات صحفي���ة »:إن حركة فتح
بقيادتها الحالية اعترفت باالحتالل ،والحل
األمث���ل يكمن باللجوء إل���ى إجراء انتخابات
مجل���س وطن���ي لف���رض سياس���ة وواقع
جدي���د عبر ع���دم االعتراف ب� «إس���رائيل»

وباالتفاقيات السابقة؛ وبالتالي غسل الوعاء
من الس���م وتحقيق أكبر اس���تفادة للشارع
الفلسطيني».
وحول ثقته بأن تف���ي «فتح» بما عليها من
استحقاقات المصالحة تابع « :نحن نفترض

وليس بحسن النية أن تطبق فتح ما تم االتفاق
عليه  ،ف����إذا طبق����وه كان به����ا وإذا لم يطبق
الدرج
فبالتأكيد لن����ا خياراتنا الموج����ودة في ُ
يمكن أن نخرجها ونبرزها للناس ونوضح لماذا
تم اتخاذ تل����ك الخطوات فنحن ال نثق بفتح»،
مشيرًا إلى أن االنتظار اآلن هو سيد الموقف.
وأك���د أن المنطق���ة م���ن حولنا بم���ا فيها
الس���عودية فش���لت ب���أن تقوي نفس���ها
بشعبها وأن تستفيد من مواردها بمشروع
وطني قومي إسالمي يس���تطيع أن يحقق
الغاية لذل���ك؛ دخلوا بمعارك واس���تنفدوا
قدراته���م ومقدراته���م المالي���ة بمعارك
داخلية.

تحقي���ق المصالحة ،والواض���ح أن حركة فتح تريد
انت���زاع أمور أخرى من حركة حماس تتعلق بقرارها
السياسي ،أكثر من مسألة الحكم والسيادة".
وأوضح أن حركة فتح تتخ���ذ من مصطلح "تمكين
الحكومة الكامل" شماعة لمواصلة فرض العقوبات
على غزة ،رغ���م أن الحكومة تس���لمت كل وزاراتها
وتس���لمت المعابر والجباية ،وال يمنعها من مزاولة
مهامها إال قرار من رئيس الس���لطة الفلسطينية
محمود عباس.
ّ
وبين قاس���م أن بيان القاهرة لم يرتق إلى مستوى
التوقعات" ،بل مثل صدمة للمواطنين الذين توقعوا
أن يتم رف���ع العقوبات كنتيجة له���ذه الحوارات،
إال أنهم اكتش���فوا أن ما جرى في القاهرة ليس إال
(مضيعة للوقت)".
وأضاف" :يبدو أن عب���اس يريد مواصلة عقاب غزة،
ألنها لم تنتفض على حكم حماس طيلة  11عامًا ،أو
ألنه ال يرغب بأن يبسط سيطرته على غزة التي تعد
بمثابة مركز المقاومة ضد إس���رائيل ألن ذلك يعد
مشكلة بالنسبة له".
وتس���اءل قاسم باس���تغراب" :لقد مضى عدة أيام
على بيان الفصائل الذي دعا الستئناف عمل لجنة
الحريات ولجنة المصالحة المجتمعية ،ما الذي تغير
حتى اآلن؟ وما الذي تم اتخاذه من أجل إحراز تقدم
في هذه الملفات؟ ال شيء يذكر".

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /احمد صالح محمد ابو غولة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( ) 800267221فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أن���ا المواطن  /توفيق ابراهي���م عبد القادر عبد
الواح���د عن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية التي
تحمل رقم ( )914629027فعلى من يجدها رجاء أن
يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /عالء عايد دياب الثوابته.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )803494640فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /آالء يحيى محمود مقداد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )403601081فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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باليوم العالمي لمناهضه العنف ضد المرأة

األسيرات الفلسطينيات ..حكايات مؤلمة من التعذيب والمعاناة!
غزة /دعاء احلطاب:
ما تزال املراأة الفل�س��طينية يف دائرة اال�س��تهداف
املبا�سر من قبل االحتلل اال�سرائيلي ،اإما بالقتل
اأو االأ�س��ر اأو الت�س��ريد واالإبعاد ،وتنال اال�س��رات
الفل�س��طينيات الن�س��يب االأك��ر م��ن االعت��داء
والقم��ع والتعذيب م��ن قبل ادارة ال�س��جون ،ياأتي

ذل��ك بالتزام��ن مع الي��وم العاملي ملناه�س��ه العنف
�س��د املراأة الذي �سادف ال�س��بت املا�سي .وتواجه
 75اأ�س��رة فل�س��طينية داخل �س��جون االحتلل
االإ�س��رائيلي العديد من اأ�س��اليب التعذيب والقمع
واملعان��اة املختلف��ة يف اليوم الدويل للق�س��اء على
العنف �س��د املراأة .وعدت اجلمعية العامة للأمم

املتح��دة  25نوفم��ر الي��وم الدويل للق�س��اء على
العن��ف �س��د امل��راأة (الق��رار  ،)134/54حي��ث
دعت االأمم املتحدة احلكومات ،املنظمات الدولية
واملنظمات غر احلكومية لتنظيم ن�س��اطات ترفع
من وع��ي النا�س حول مدى حجم امل�س��كلة يف هذه
االحتفالية الدولية .

حينما يحين اللقاءُ ،تقبل والدة األسيرة أمل طقاطقه على
وفرحة غامرة ،لكن س���رعان ما
باش���تياق
زيارة فلذة كبدها
ٍ
ٍ
ٌينغ���ص االحتالل مش���اعرها ويزيد معاناته���ا بالوقوف
لس���اعات طويل���ة على الحواج���ز العس���كرية واخضاعها
للتفتيش المهين ،حتى يسمح لها الدخول لغرفة االنتظار.
تقف األم المكلومة خلف ذلك اللوح الزجاجي الذي تقيمه
إدارة الس���جون ح���ول الغرفة التي تتواج���د بها ،وعيناها
تراقبان بش���غف لحظة دخول ابنتهاُ ،محاولة أن تس���رق
مزيد من اللحظات
الزمن المحدد لها في أمل الحصول على ٍ
وتطل أمل
الباب
التي تجمعهما ،وبمجرد أن يفتح السجان
ٌ
تس���ارع الوالدة بإغالق عينيها ،فقلبها ال يقوى على رؤيه
ابنتها ُمكبلة باألغالل الحديدية والسجان يدفع بها بقسوة
وصراخه يعلو مع كل حركة تصدر عنها .
واحدة من عش���رات
األس���يرة أم���ل طقاطقه "  24عام���ًا"،
ً
األس���يرات الفلس���طينيات اللوات���ي س���لبهن االحتالل
أجمل س���نوات عمرهن ،وجعله���ن يتجرعن العلقم يوميًا
بتعريضهن لالنتهاك والتعذي���ب في حكايات مختلفة
ُتجس���د آالمًا وعنفًا قاس���يًا ضد المرأة الفلسطينية ،وسط
دعوات عالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.
ٍ

معاملة تفتقر للإن�سانية
وتقول طقاطقه ل�"االس���تقالل" " :أنتظر زي���ارة أمل بفارغ
الصبر وبكون مشتاقة جدًا لرؤيتها واالطمئنان عليها ،لكن
لما بش���وفها ُمكبلة بالحديد والسجان بدفع فيها بقسوة
لحتى توصل الكرسي ينتابني الحزن والخوف الشديدان
عليها ،ألن االحتالل يتعامل مع االسيرات بأساليب تفتقر
لإلنسانية فهو ال يعرف اال لغة القمع والتعذيب".
وأضاف���ت  ":أم���ل تتعرض إلهم���ال طبي ،فه���ي مازالت
تعاني من ألم ش���ديد في قدمها أث���ر اصابتها برصاص
االحتالل قبل اعتقالها ،وبالرغ���م من ذلك االحتالل يؤجل
دائمًا عالجه���ا ويرفض تقديم الدواء ال���الزم لها ،فنقوم
مشيرة إلى أن أمل
نحن بش���رائه من الخارج وادخاله لها،" ،
ً
ليال
االسيرات
غرف
أخبرتها بأن جنود االحتالل يقتحمون
ً
أثناء نومهن بصورة بشعة .
وأكدت أن االحتالل بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على
العنف ضد الم���رأة يتفنن في تعذيب االس���يرات داخل
السجون وممارسة العنف ضد المرأة الفلسطينية في كافة
الميادين ،فهو يهدف إلذالله���ا واضعاف قوتها واهانة

مناشدة المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط
كيانها،
ً
على االحتالل اإلسرائيلي واجباره على االفراج عن االسيرات
أيد صهيونية ال ترحم.
وانهاء معاناتهن ألنهن تحت ٍ
انتهاكات وتعذيب
ومن ناحيتها ،استنكرت آمنه حميد ،مسئولة ملف االعالم
في دائرة العمل النس���ائي لحركة الجهاد االس���المي في
غزة ،إحياء العالم أجمع للي���وم العالمي لمناهضة العنف
ضد المرأة ،في ظل استمرار اعتقال  75أسيرة فلسطينية
في س���جون االحت���الل االس���رائيلي ،دون أن يلتفت أحد
لمعاناتهن وتعرضهن لالنتهاكات والتعذيب اليومي.
وقالت حميد ل�"االستقالل" " :في اليوم العالمي لمناهضة
العنف ضد المرأة نجد أن النس���اء الفلسطينيات هن أكثر
عرضة للعنف من قبل سلطات االحتالل االسرائيلي ،السيما
أن ه���ذا العنف يصل في أغلب االوقات إلى اعدامهن بدم
ب���ارد واعتقالهن بوحش���يه داخل زنازي���ن مظلمه تفتقر
لمقومات العيش االدمي".
وأدانت حميد ،بشدة سوء معاملة األسيرات أثناء خروجهن

للمحاكم والزيارات وإخضاعهن للتفتيش العاري ،ووضع
العراقيل أمام إدخال الكتب لألس���يرات اللواتي يقضين
معظم أوقاتهن بالغرف وسوء الطعام كمًا ونوعًا واالهمال
مش���يرة إلى أن االحتالل لم يراع خصوصيات المرأة
الطبي،
ً
الفلسطينية في السجون.
وش���ددت على ضرورة ادراج المرأة الفلس���طينية وخاصة
األسيرات في س���جون االحتالل ،ضمن الحملة التي دعت
لها هيئة لألمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت
عنوان  ":دون اس���تثناء أحد :ال للعنف ض���د المرأة" ،لكون
األسيرات هن األجدر واألكثر حاجة للدعم والمساندة.
وطالبت المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الدولية والعالم
أجم���ع بالوقوف عن���د مس���ؤولياته لوقف مأس���اة المرأة
الفلسطينية ،واإلفراج الفوري عن النساء المعتقالت ووقف
االنتهاكات بحقهن.

هجمة �سر�سة
ومن جهته ،أكد طارق أبو ش���لوف الناطق باس���م مؤسسة

حمدونة  :ما يقارب من  5700حالة اعتقال منذ بداية العام
غزة /االستقالل
أكد مدير مركز األس����رى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة
األح����د أن س����لطات االحت����الل ضاعفت م����ن اعتقاالتها
ومداهماتها الليلية للمنازل فى مدن وقرى الضفة الغربية
في األش����هر األخيرة  ،وكانت أعلى ح����االت االعتقال في
يولي����و  /حزيران الماضى  ،حي����ث تم اعتقال ما يقارب من
 880حالة  .ونقل د .حمدونة أن احصائيات مهمة نشرتها
المؤسسات العاملة في مجال األسرى  -وعلى رأسها هيئة
األسرى ونادى األسير والميزان والضمير ومؤسسات أخرى

 على مدار األش����هر السابقة أكدت أن مجموع المعتقلينمن����ذ بداية العام وصل����ت إلى ما يقارب م����ن  5700حالة
اعتق����ال منها ما يقارب من  1980حالة من مدينة القدس
المحتل����ة لوحدها  ،تم االفراج عن المئات منهم بعد اجراء
التوقيفات والتحقيقات واالبقاء على عشرات أخرى منهم .
وق����ال د .حمدونة أن عملية االعتق����ال تكون بالمداهمات
الليلي����ة ونصب الحواجز والتوغ����الت واقتحامات الجيش
 ،وأضاف أن ه����ذه االنتهاكات والممارس����ات واإلجراءات
االس����رائيليه بحاجة إلى وقفة واحتجاج بأكثر من وسيلة

 ،مطالبًا المؤسس����ات الدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان
بالتدخ����ل العاجل لوقفها عبر رفع دعاوى دولية على دولة
االحتالل وفضح هذه االنتهاكات للعالم الذى تنطلى عليه
كذبة الديمقراطية والحريات وحقوق االنسان .
وطالب المؤسس����ات الحقوقية واالنس����انية  ،ومجموعات
الضغط الدولية  ،بالضغ����ط على االحتالل لوقف عمليات
االعتق����ال غير المبررة وبدون لوائح اتهام  ،ووقف األحكام
االدارية  ،واس����تهداف النواب المتناقض مع االتفاقيات
والمواثيق الدولية والقانون الدولى االنسانى .

أبو زهري :تصريحات الشيخ تعكس سوء النوايا
غزة /االستقالل
قال الناطق باس���م حركة المقاومة اإلس���المية "حماس"
س���امي أبو زهري ،امس األحد ،إن تصريحات عضو اللجنة
المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ إلخضاع المقاومة،
تعكس سوء النوايا وتمثل تكرارًا لمطالب االحتالل.
وق���ال أبو زهري عبر موقع التواص���ل االجتماعي تويتر ب�

"تصريحات حس���ين الش���يخ إلخضاع س���الح المقاومة
تعكس س���وء النواي���ا وتمثل تك���رارًا لمطالب االحتالل
وعلى أمثال هؤالء أن يدركوا أن رغبتهم بالنيل من سالح
المقاومة هي مجرد أضغاث أحالم".
وكان عضو اللجن���ة المركزية لحركة فتح حس���ين
الشيخ ،قال في حديث متلفز مساء السبت ،إن رفع

العقوب���ات عن قطاع غزة مرتب���ط بتمكين الحكومة
من العمل في القطاع وتحمل مسؤولياتها والجباية
المالية .واوضح الش���يخ أن ،نسبة تمكين الحكومة
في غ���زة لم تتجاوز  %5حت���ى اللحظة ،موضحًا أن
الحكومة لم تتمكن في الجانب المالي وال يوجد أي
جباية فعلية من الحكومة.

مهجة القدس للش���هداء واألسرى ،أن وضع االسيرات في
يوما بعد يوم أثر الهجمة
السجون اإلسرائيلية يزداد سوءًا َ
الشرسة التي تشنها عليهن إدارة مصلحة السجون ،والتي
ته���دف لتفريغ المحت���وى النضالي والفك���ري من داخل
األسيرات الفلسطينيات ،منوها إلى أن االسيرات يحاولن
دائم���ا التص���دي للهجمة الصهيونية م���ن خالل تثبيت
الرؤية الفلسطينية والصمود واإلصرار على جميع الحقوق
التي سلبت منهن داخل السجون.
وأوضح أبو شلوف ل�"االستقالل" ،أن  75أسيرة مازالت تقبع
داخل س���جني هاشرون والدامون ،في ظل ظروف إنسانية
وصحية صعبة وانتهاكات خطيرة ،اذ تتعرض للتعذيب
والتحقيق الجس���دي والنفس���ي ،كما تمنع م���ن التعليم
وزيارات األهل والعائلة وإدخال المالبس الشتوية الالزمة
له���ذا الفصل ،باإلضاف���ة إلى االنته���اكات التي تمارس
عليهن بالعزل االنفرادي واإلهمال الطبي المتعمد من قبل
إدارة الس���جون .وأضاف أبو شلوف ":أن إدارة السجون
تعرض النس���اء لالنتهاكات اليومي���ة المتواصلة ،فتنزع
حجابهن ،وتمنع عنهن احتياجاته���ن الخاصة ،وتقتحم
أقسامهن ليال ،كما تتعرض للتقييد خالل الوالدة ،ويمنع
عنها طفلها عند وصوله للعامين ،معتبرًا تلك السياسات
انته���اكًا صارخ���ًا لجمي���ع األع���راف والمواثي���ق الدولية
واإلنسانية.
وش���دد على أن المرأة الفلس���طينية تعد نموذجًا قاس���يًا
للعنف في الي���وم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة،
فهي تتعرض للقتل بالدم البارد من مسافة الصفر وتترك
تنزف بدون رحمةُ ،وتعتقل وتتعرض ألشد أنواع التعذيب
في األس���ر حتى أصبحت االنتهاكات بمثابة سيف مسلط
متس���ائال "لماذا تقف المؤسسات الحقوقية
على رقبتها،
ً
والعالمية المس���اندة للمرأة مكتوفة األي���دي تجاه جرائم
االحتالل بحق المرأة الفلس���طينية؟ فهل هناك عنف أكبر
من ذلك؟.
ودعا أبو شلوف المؤسسات الحقوقية واإلنسانية المنصفة
خال من العنف ،أن يكون لها كلمة
للمرأة والداعية لمجتمع ٍ
الفيصل لما يحدث داخل الس���جون ،من خالل ارسال لجان
تحقيق لكشف جرائم االحتالل وتعيين حجم الكارثة داخل
الس���جون والتوجه بالملفات إلى المحافل الدولية من أجل
انصاف قضية األس���يرات والمرأة الفلسطينية وحقوقها،
والحد من سياسات االحتالل التعسفية و محاسبته قانونيًا.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /مها إحس���ان س���عيد صادق عن
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم
 906658182فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /عدي وليد رشدي شعت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
400168860فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /رمزي منير سعدي ابو دالل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )803622299فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /احسان محمد عمر أبو العيش..../
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
801101239فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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الفاشية األوروبية :تكره السامية وتحب إسرائيل!
مالك التريكي
قبل ي���وم واحد من صدور حك���م اإلدانة على
راتكو مالديتش بارتكاب أبش���ع جرائم حرب
شهدتها القارة األوروبية منذ الحرب العالمية
الثاني���ة ،قال زعي���م صرب البوس���نة الحالي
ميل���وراد دوديك «أيا كان األمر ،س���وف يبقى
مالديت���ش بطال أس���طوريا في عي���ون األمة
الصربي���ة» .تصري���ح يضاف إلى ش���واهد ال
تحصى على أن الكراهية األوروبية للمسلمين
ليست مجرد مس���ألة تاريخية ،بل إنها حاضر
مس���تمر ال يزال يت���زود بطاق���ة متجددة من
الغرائز العمياء .وقد تكون هذه الكراهية في
بلدان أوروبا الغربية قابلة لمحاوالت التفسير:
ذلك أن طول االحتكاك منذ عقود بين ماليين
المهاجرين المسلمين وبين السكان األصليين،
وخاصة المنتمين منهم للشرائح ذات الدخل
الضعي���ف والتعلي���م المحدود ،ل���م يؤد في
معظم الحاالت إلى االستمتاع بمباهج التنوع
الثقافي! كم���ا أن توتر األوض���اع االجتماعية
قد تفاقم بع���د ع���ام  2015ألن تدفق مئات
اآلالف من الالجئين ،الذين كان معظمهم من
السوريين ،قد أضرم نيران الهلع التي كان من
السهل أن تؤججها العمليات اإلرهابية التي
ما تنفك بعض الجهات ،المصنفة إس���المية،
تواظ���ب على ارتكابها والتي ال يس���أم بعض
اإلع���الم األوروبي معاودة طبخه���ا وجبة الزمة
سمها سابق على
يغذي بها الجمهور – وجبة ّ
دسمها أصال ،دونما حاجة دعائية إلى اجتهاد
أو اختالق.
ولك����ن إذا كان����ت كراهية المس����لمين قابلة
لمحاوالت الفهم والتفسير في أوروبا الغربية،
فإن ما هو مثير للعجب هو أن تنتش����ر هذه

ومن عجائب هوؤلء �لفا�شيني �لأوروبيني �أنهم يجمعون
بني �ملتناق�شني :معاد�ة �ل�شامية مع منا�شرة �إ�شر�ئيل!
حيث �إن ميخائيل كامين�شكي �لذي كان ع�شو� يف
�لربملان �لأوروبي عن حزب �لقانون و�لعد�لة ،و�لذي
كان رئي�شا للجنة �إنقاذ �شمعة يادفابني (�أي تربئة
�لبولنديني من تهمة �مل�شاركة يف �ملحرقة) ل ياألو
جهد� يف �لدفاع عن �إ�شر�ئيل ،حتى �إن رئي�س حترير
�شحيفة �جلالية �ليهودية �لربيطانية «جوي�س
كرونيكول» �شتيفن بولرد قد �متدحه باأنه �أف�شل
�شديق ميكن �أن يتمناه �ليهود.
الكراهي����ة في أوروبا الش����رقية أيض����ا رغم القلة
النسبية لعدد المهاجرين المسلمين هناك.
ومن أحدث األمثلة على ذلك أن نش����طاء اليمين
الفاشي نظموا يوم  11من هذا الشهر مسيرة في
العاصمة وارسو ش����ارك فيها حوالي ستين ألف
متطرف ورفعت فيها الفت����ات عنصرية تطالب
بالحف����اظ على النقاء العرق����ي األوروبي .وقد كان
بينه����ا الفتة تحث الجمهور على «الدعاء من أجل
هولوكوست إسالمي» ،أي االبتهال إلى السماء من
أجل وقوع محرقة يباد فيها ماليين المسلمين!
وق����د تبين في األعوام األخي����رة أن بولندا والمجر
هما أكثر البلدان األوروبية مقتا لالجئين وقس����وة
عليهم .وقد تكون عنصرية اإلس����رائيليين ضد
المس����لمين والالجئين هي من أس����باب التقارب

بين حكومة الكي����ان الصهيوني وحكومة «حزب
القانون والعدالة» اليميني المتطرف في بولندا،
حيث أن نتنياهو قد تب����ادل الزيارات في الفترة
األخيرة مع رئيس����ة الوزراء البولندية بياتا جيدلو.
وليس أدل على عدم اكتراث ساسة إسرائيل ،في
حقيقة األمر ،بذك����رى المحرقة النازية وضحاياها
(إال عندما يتعلق الش����أن بابتزاز بقية البش����رية
مالي����ا ومعنويا ،عل����ى النحو الذي س����بق أن بينه
الكاتب األمريكي نورمان فينكلشتاين في كتابه
الشهير «صناعة الهولوكوست») ،من أن الحكومة
البولندي����ة ،المغرقة في نزعة العداء للس����امية،
تحاول اآلن تنقيح كتب التاريخ المدرسية بهدف
إنكار حقيقة تواط����ؤ بعض البولنديين مع قوات
االحت����الل النازي في تنفيذ الهولوكوس����ت .فقد

فتــش عــن إسرائيــل!
ال تقع مصيبة في بالد العرب والمس���لمين ،دون أن يكون
لكيان اإلجرام الصهيوني يد فيها ،س���واء بش���كل مباشر
أو غير مباش���ر ،فمنذ أن زرع هذا الخنجر في خاصرة بالدنا،
يصب مباش���رة بس���هم
دما
ً
ودموعا ،فمن لم َ
ونحن ننزف ً
يه���ودي ،أبتلي بمصيب���ة يقف وراءه���ا صهاينة ،فهذا
كيان أس���س على القتل والظلم والتش���ريد ،وأكل أموال
الناس وس���رقة أحالمهم ،وفي اللحظة التي يتوقف فيها
عن ممارس���ة قذاراته هذه سيموت؛ ألنه يتغذى على دم
العرب وكوارثهم ،وحين يكف عن أداء هذا الدور ،سيكون
كالمري���ض الذي يعي���ش على األجهزة ،ف���إن نزعت عنه
فاضت روحه! ال نقول هذا الكالم صدورا عن ش���وفينية أو
عنصرية ،بل عن وقائع ومش���اهدات وبحوث وحقائق اكبر
م���ن أن تحتاج لدلي���ل ،فمن يقيم على أرض فلس���طين،
ومصدري
مجموع���ة من رجال العصابات من تج���ار الموت
ّ
آالت القتل والدمار والمرتزقة من خبراء التعذيب والتنكيل
بالبشر...
م���ن الصعب أن يحص���ر المرء ح���دود وج���ذور الذهنية
الصهيوني���ة التي يص���در عنها كل هذا اإلج���رام ،ولكن
دعونا نتوقف قليال عند آخر منابع هذه الذهنية ،في نقاط

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /احمد ياسر محمد عطية النجا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )900761198فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /احمد عزمى احمد أبو سويرح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )801980558فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

سريعة...
 300حاخ���ام يوقع���ون عل���ى فتوى توجب اس���تهداف
المدنيين العرب العزل أثناء الحرب..
اإلرهاب���ي عزرئي���ل لفن���ات ،قائد العملي���ات في منظمة
ليحي اإلرهابية والمسؤول المباشر عن مجزرة دير ياسين
 1948/9/4أمر ببقر نس���اء الحوامل وقت���ل العجائز وهن
بجوار الطابون إلى جانب ذبح طالبات المدرس���ة اإلعدادية
في القرية إسرائيل اليوم تدرس سيرته الذاتية لطالبها،
كي يتعلموا من لفنات كيف يتعاملون مع العرب! هآرتس
تنشر تقريرا عن تاريخ توظيف إس���رائيل لموقع إخباري
عرب���ي في نقل الرس���ائل للرأي العام العرب���ي ،التحقيق
يكش���ف عن أن تمرير تل أبيب الرسائل عبر الموقع تتم
أحيانا بعد مش���اورات يش���ارك فيها نتنياهو ش���خصيا!
تس���في هاوزر ،س���كرتير الحكومة الصهيونية الس���ابق
نش���ر على حسابه على تويتر صورة توثق احتالل الجيش
البريطاني لمدينة يافا قبل  100عام وكتب تحتها :هكذا
انتهى االحتالل العثماني الذي امتد ل�  400عام مما مهد
لقيام إس���رائيل وكأنه يقول لن���ا –على حد تعبير الباحث
الدكت���ور صالح النعامي :-لوال انهيار الدولة العثمانية لما

إعالن
فقد
هوية
إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /هيثم عاطف فايز المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )402018469فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /محمد عمر محمد عبد الهادى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )800621625فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

ش����ككت وزيرة التعليم آنا زالفسكا ،في حوار
مع التلفزي����ون الوطني البولندي ،في حقيقة
وقوع محرقة في بل����دة يادفابني ،حيث أقدم
بع����ض البولنديين ،ع����ام  ،1941على اإللقاء
بأكث����ر من ثالثمائ����ة يهودي ف����ي النيران،
وقالت إنها «مسألة رأي شخصي» .أي أن هذه
المحرقة ال تدخل في نط����اق الوقائع الثابتة
وإنما هي مسألة رأي ونظر.
وبعد ذلك أظهر اس����تطالع لل����رأي العام أن
ثلث البولنديين يوافقون الوزيرة ،هذا رغم أن
األبحاث التاريخية أثبتت أن العدد الحقيقي
لليهود الذين أحرقهم البولنديون عام 1941
لم يكن ثالثمائة وإنما ألف وستمائة.
ومن عجائب هؤالء الفاشيين األوروبيين أنهم
يجمعون بين المتناقضين :معاداة السامية
م����ع مناصرة إس����رائيل! حي����ث إن ميخائيل
كامينس����كي الذي كان عضوا ف����ي البرلمان
األوروبي عن حزب القانون والعدالة ،والذي كان
رئيسا للجنة إنقاذ سمعة يادفابني (أي تبرئة
البولنديين من تهمة المشاركة في المحرقة)
ال يألو جهدا في الدفاع عن إس����رائيل ،حتى
إن رئي����س تحرير صحيفة الجالية اليهودية
البريطاني����ة «جويش كرونيكول» س����تيفن
بوالرد ق����د امتدحه بأنه أفضل صديق يمكن
أن يتمناه اليهود.
ولهذا ال يستغرب إن كان ضمن المشاركين
في المس����يرة العنصرية في وارسو مؤسس
«رابطة الدف����اع اإلنكليزية» العنصرية تومي
روبنسون الذي يمتاز هو أيضا بأنه (باإلذن من
المطرب ش����عبان عبد الرحيم) يكره السامية
ويحب إسرائيل.

حلمي األسمر

قامت إسرائيل! الحاخام بنتسي غوفشتين ،زعيم منظمة
الهفا يأم���ر أتباعه بإحراق الكنائس بزعم أن المس���يحية
وثنية ال يجوز التدين بها ويش���رف على عمليات تنكيل
وحشية بالفلسطينيين ،السيما في القدس!
هارتس :كوشنر مستشار ترامب تبرع بماليين الدوالرات
لمدرس���ة دينية يهودية مديرها أفتى بجواز قتل الرضع
الع���رب واعتبر إحراق عائلة دوابش���ة «فريضة ش���رعية»!
الحاخام يس���رائيل روزين ،يعرض المس���وغات الفقهية
التي تبيح قتل الرضع والنساء والشيوخ العرب وبهائمهم
ويدعي أنه يس���تند في فتواه إلى ما قام به يوشع بن نون
ضد العمالقة بعي���د اقتحام أريحا قبل الف���ي عام روزين
على عالقة بكوش���نر ،عراب صفقة القرن! الحاخام مانيس
فريدم���ان ،من كب���ار الحاخامات ف���ي األمريكيتين :علينا
استغالل أية حرب قادمة وتدمير مقدسات المسلمين في
الجزيرة العربية وقتل الرجال والنس���اء واألطفال ،يجب أن
نؤذي العرب لدرجة أن يعتقدوا أن الرب ليس إلى جانبهم!
هذه نتف ،جمعته���ا من ترجمات الباحث صالح النعامي،
وتنقيباته في إعالم الصهاينة ،ففيها الكثير مما يثبت ما
جاء أعاله ،والله من وراء القصد!

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /فاتن إبراهيم محمود الهندي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )933955197فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /اياد عمر سليمان ابو ميرى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )400945036فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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مذبحة الروضة ..من أين جاء كل هذا التوحش؟!
بقلم د .وليد القططي
مذهوال أم���ام حجم المذبح���ة الرهيبة في
يقف اإلنس���ان
ً
ُ
مسجد قرية الروضة بشمال سيناء التي حدثت يوم الجمعة
الماضية التي راح ضحيتها المئات من رجال القرية الصغيرة
اآلمنة ف���ي عملية إب���ادة جماعية للذكور م���ن أهل القرية
وأطفاال .ويندهش المرء من حجم الوحشية
ش���يوخًا وشبابًا
ً
التي ُقتل بها هؤالء الضحايا ومقدار الحرص الش���ديد على
القتل بالعبوات الناس���فة وإطالق الرصاص وحتى اإلجهاز
متوحشة فقدت
على الجرحى بالسالح األبيض من مجموعة ّ
كل صفاتها اإلنس���انية وارتكس���ت إلى ما دون الحيوانات
المفترس���ةُ ،ويجبر الفرد على التساؤل :من أين جاء كل هذا
التوح���ش؟ وكيف تراكم هذا المخ���زون الهائل من الحقد
ّ
والش���ر في نفوس هذه المجموعة المفترسة ومن أرسلهم
المتوحشة
وكل أمثالهم وأضرابهم من الجماعات البشرية
ّ
في شتى أنحاء األرض؟
المتوحش���ة
العربية
الطبيعة
من
ش
التوح
ّ
ربما ج���اء كل هذا ّ
حسب نظرية ابن خلدون التي ذكرها في مقدمته في فصل (ان
العرب إذا تغلبوا على األوطان أس���رع إليها الخراب) بقوله....« :
التوحش
والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد ّ
وجبلة ،وكان عندهم ملذوذًا
وأس���بابه فيهم ،فصار لهم خلقًا ّ
لما فيه من الخروج من ربقة الحكم وعدم االنقياد للسياس���ة،
وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له ...فصارت طبيعة
وجودهم منافية للبناء الذي ه���و أصل العمران ،وهذا حالهم
عل���ى العموم» .ويقول في فصل آخ���ر عن العرب «وذلك أنهم
التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وعيث (فس���اد)».
بطبيعة ّ
وربم���ا كان ابن خلدون يقصد العرب إذا لم تهذبهم س���ماحة
التوحش في المجرمين الذين
اإلسالم فظهرت عوائد وطبيعة ّ
ارتكبوا مذبحة الروضة كتجس���يد فعل���ي لنظرية ابن خلدون
التوحش التي تس���ير
وأضافوا عليها من عندهم نظرية إدارة ّ
عليها داعش وأخواتها الذين ساروا على دربها بغير إحسان.
التوحش من ش���ربهم من نه���ر أفرغ فيه
ربم���ا ج���اء كل هذا ّ
الش���يطان دواء ُ(خالصة الشر) ُفأش���ربوا في قلوبهم الغلظة
والقس���وة ،وفي عقوله���م الجهل والتطرف وفي س���لوكهم
الهمجية والوحشية؛ في عملية قلب عكسية لمضمون رواية

خال�سة �لكالم مهما بحثنا عن �أ�سباب وموؤ�مر�ت
خارجية موجودة فع ً
ال وال ننكرها لكل هذ�
�لتوح�س �لذي �أنتج هذ� �لكم �لهائل من �لعنف
ّ
و�لق�سوة ال منا�س من �لبحث عن �ملنبع �لذ�تي
�لكامن يف تر�ث �الأمة �لذي �أنتج كل هذ� �حلقد
و�لتوح�س و�أدى �إىل �سفك هذ� �لكم �لهائل
و�لعنف
ّ
من �لدماء على مد�ر �لتاريخ .نبحث عن هذ�
�ملنبع �لذ�تي لننقيه ونتخ ّل�س من �لذي هو �أدنى
ون�ستبدل به �لذي هو خري.
األديب الكبير يوس���ف الس���باعي (أرض النف���اق) التي ألقى
فيه���ا بطل الرواية كي���س دواء في نهر الني���ل مكتوبًا عليه
ُ(خالصة األخالق) في محاولة منه لحل مش���كلة تدني األخالق
ف���ي المجتمع ليش���رب منه الناس جميع���ًا فيصبح المجتمع
المصري مجتمعًا أخالقيًا تسوده الفضائل ويخلو من الرذائل.
المتوحش���ة قد شربت من ُخالصة
وإن لم تكن هذه المجموعة
ّ
الش���ر فكي���ف يمكن تفس���ير كل هذا الجنون ال���ذي أصاب
هذه الجماع���ات التكفيرية المتطرفة من قتل للناس بالجملة
في األس���واق والمس���اجد والكنائس ،بل والتفنن في عمليات
القت���ل حرقًا بالنار أو غليًا بالماء أو دهس���ًا بالدبابات أو تفتيتًا
بالمتفجرات...
التوحش مصداقًا للحديث الشريف الذي رواه
هذا
ربما جاء كل
ّ
الشيخان عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه – عندما سأل
رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن صفة أهل الشر فأجابه:
« هم دعاة على أبواب جهن���م من أجابهم إليها قذفوه فيها،
وهم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألس���نتنا»  .ومصداقًا لنبوءة
اإلمام علي – ّ
ك���رم الله وجهه .عندما وصفه���م وكأنما ينظر
إليهم ردًا على س���ؤال حول أشرار آخر الزمان كما رواه ُنعيم بن
حماد في كتاب الفتن ... « :قلوبهم كزبر الحديد ،هم أصحاب

الدولة ال يفون بعهد وال ميثاق ،يدعون إلى الحق وليس���وا من
القرى ،وشعورهم مرخاة
الكنى ونس���بتهم ُ
أهله ،أس���ماؤهم ُ
كش���عور النس���اء .»...وبعد كل هذا الوصف ُيمكن أن نعرف
مقدار قسوة قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة.
التوحش من تراث عقيدي وفكري ومذهبي
ربما جاء كل ه���ذا ّ
ثقيل يمتد بج���ذوره إلى عمق التاريخ ليبدأ من الخوارج الذين
ابتدعوا جريمة تكفير المس���لم فقادتهم إلى س���فك الدماء
واستباحة األعراض وس���رقة األموال ،فحملوا متالزمة التكفير
والتقتيل فذهبت ُس ّنة شريرة إلى يومنا هذا فحملها األشرار
ُ
ّ
أفاك أثيم .وصورت أحد
والج ّهال من األمة وتولي كبره���ا كل ٍ
مش���اهدها في صحراء نج���د القاحلة الجدب���اء عندما تحالف
الش���يخ مع األمي���ر فتالقح التط���رف الديني مع االس���تبداد
السياسي لينتجا دعاة على أبواب جهنم وزعوا فتاوى التكفير
والتضليل والتفس���يق على ما عداهم من المسلمين .واعتبروا
ان اجتهاد علمائهم في فهم النصوص الشرعية هو اإلسالم
نفسه وليس اجتهادًا في فهم اإلسالم ،وفكرهم الديني هو
الدين نفس���ه وليس رؤية لفهم الدي���ن ،فأصبحت فتاويهم
كأنها دين جديد ينسخ الدين القديم.
التوحش من ق���راءة خاطئة لعقيدة الفرقة
ربما ج���اء كل هذا ّ

يذمون الفلسطينيين تبريرًا للتطبيع مع إسرائيل
ينقب العرب المتلهفون على التطبيع مع إسرائيل عن أي تبرير
ل���ه مهما بدا في نظر س���واهم تافها ال إقناع فيه  .وتدفعهم
لهفتهم إلى تبرير خال من شرف الخلق ونبل النفس  ،ويتركز
هذا النوع من تبريرات التطبيع في ذم الفلس���طينيين بالقول
إنهم أس���اؤوا إلى البلد المتلهف على التطبيع وإلى مواطنيه،
ومن ثم فال موجب لمناصرتهم في أي موقف مضاد إلسرائيل
التي يقولون إنها لم تسيء إلى بالدهم .
وزير االستثمار السوداني الفاضل المبارك المتلهف للتطبيع
مع إسرائيل اتهم الفلسطينيين ب»الحفر» للسودانيين الذين
يعملون معهم في دول الخليج .وتأتي من الس���عودية ذموم
كثي���رة للفلس���طينيين تنحو هذا المنح���ى  ،ويذكر بعضها
بموقف بعض الفلسطينيين من غزو العراق للكويت  .وتأتي
هذه الذموم من مصادر متنوعة في السعودية  ،منها الجيش
اإللكترون���ي الخاضع للمخاب���رات الس���عودية  ،ومنها بعض
األشخاص العاديين ،وبعض الكتاب.
وفي تعليق على وس���م س���عودي ظهر منذ أيام  ،هو وسم «
الري���اض أهم من القدس « اتهم الكات���ب عبد الله الغذامي
الفلس���طينيين ببيع أرضهم ،وبالغ���در والخيانة والحقارة .لن
نتوقف عند تهمة بيع األرض التي ال يرددها س���وى من أفرط
جهله بأو ِليات حقائق القضية الفلسطينية  ،ولن نتوقف عند
مغن بقوة عن
وصف الكاتب المشين للفلسطينيين؛ فالوصف ٍ
الرد على مطلقه ،وسنتوقف شيئا عند الوسم الذي من الجلي
أن وراءه جهة كبيرة مسئولة في السعودية.
من حق أي إنسان أن يرى بالده أو عاصمتها أهم وأغلى من أي
ب���الد أو عاصمة في الدنيا  ،ولكن ال يحق له أخالقيا وموضوعيا
ونزاهة أن يجعل موقفه هذا في موازنة تحط من قيمة البلدان
األخرى وعواصمها .لس���ان ،بل قلب كل إنسان  ،يقول  « :بالد
الناس حلوة  ،لكن بالدنا أحلى « .هذا شعور إنساني فطري ،بل

ويف تعليق على و�سم �سعودي ظهر منذ �أيام  ،هو
و�سم " �لريا�س �أهم من �لقد�س " �تهم �لكاتب
عبد �هلل �لغذ�مي �لفل�سطينيني ببيع �أر�سهم،
وبالغدر و�خليانة و�حلقارة .لن نتوقف عند
تهمة بيع �الأر�س �لتي ال يرددها �سوى من �أفرط
أوليات حقائق �لق�سية �لفل�سطينية  ،ولن
جهله با ِ
نتوقف عند و�سف �لكاتب �مل�سني للفل�سطينيني؛
مغن بقوة عن �لرد على مطلقه،
فالو�سف ٍ
و�سنتوقف �سيئا عند �لو�سم �لذي من �جللي �أن
ور�ءه جهة كبرية م�سئولة يف �ل�سعودية.
غريزة متجذرة في طبائع سائر المخلوقات ،تجعل الطير يعود
إل���ى موطنه األصلي بعد هجرة من داعي ب���رد أو حر أو جوع أو
تكاثر .مديح ال���ذات واإلعجاب بها حقا أو باطال ال يكون بهجاء
اآلخرين والحط من قيمتهم ،فالهجاء والحط في هذه المعادلة
أولى وألصق بصاحبهما  ،وفي أمثالنا « ال يعيب إال العائب «.
الرياض عزيزة على مطلقي الوس���م ؟! حب���ا وكرامة  ،هذا هو
الواجب واألصل  ،وهي عزيزة علينا عربا ومسلمين شأنها شأن
أي بلد عربي أو مس���لم  ،وتتسع إنسانيتنا حتى تعم بالمعزة
والمحبة أي مدينة أو بقعة في العالم  ،فنحب لها الخير ونكره
أن ينوبها الش���ر  ،ولكن لم���اذا وضع الرياض ف���ي موازنة مع

الخ َطل في النظر إلى األمور  ،واألس���وأ  :هذا
القدس ؟! هذا هو َ
هو الضالل في الوالء واالنتماء  .القدس عاصمة عربية إسالمية
يغتصبها غزاة معتدون  ،وهي مدينة األقصى أولى القبلتين
وثالث الحرمين ،وأرض المسرى والمعراج  ،وهي وقف إسالمي
ال يحق لمس���لم أن يفرط فيه .ويتوغل الغذامي في اإلس���اءة
للفلس���طينيين  ،وفي عنصرية هوجاء من اإلعجاب الس���قيم
بالذات يقول إن السعوديين أحق بالقدس من الفلسطينيين !
ومع فحش عنصريته نقول إن األحقية في األساس متساوية
بين كل المس���لمين ،ويأتي التفاض���ل بعدئذ وفق التضحية
لحماية القدس وتحريرها  ،وتعرية من فرط في حقها  ،ويندفع

الناجية التي تلتقي مع عقيدة شعب الله المختار عند اليهود،
لينتجا معًا أصل الحقد ومنبع الكراهية وأم الجرائم ممثلة في
تقديس الذات واحتقار اآلخر فيتم نزع الصفة اإلنسانية عن
اآلخرين باعتبارهم كفارًا أو (غوييم) ،ووضعهم في مرتبة أدنى
من البشر ليسهل قتلهم وإراقة دمائهم وانتهاك أعراضهم.
وإذا التق���وا مع اليه���ود الصهاينة في ذل���ك فإنهم يلتقون
معهم أيضًا في اتباعهم إلس���تراتيجية الرعب التي اتبعها
الصهاينة لالستيالء على فلس���طين وتفريغها من سكانها
العرب ،وهي نفس اإلس���تراتيجية التي اتبعتها داعش في
س���وريا والعراق في إقامة دولتها البائ���دة ،وما تقوم به بقايا
داعش في سيناء ال يخرج من هذه اإلستراتيجية التي تشترك
حد سواء.
بها الصهيونية والداعشية على ٍ
التوحش من عقيدة (أولوية قتال المرتدين
ربما ج���اء كل هذا ّ
والرافضة) عل���ى (الكفار األصليين) من األعداء المحتلين لبالد
المس���لمين كالصهاينة في فلسطين ،وهذا ما يؤكده أبو بكر
البغدادي زعيم داعش بقوله ...« :فو الله لقتل المرتد أحب َّ
إلى
رأس صليبية» والذي اس���تند في���ه إلى فتوى لإلمام
من مائة ٍ
مقدم عل���ى قتال الكفار
المرتدين
قت���ال
«
تيمية
أحم���د بن
ّ
األصليين» .ويبرر ذلك أحد منظري التيار الس���لفي التكفيري
بقول���ه« :ذلك بأن كفر الردة أغل���ظ باإلجماع من الكفر األصلي،
وأن���ه لم يصبح للكافرين على المس���لمين س���بيل ّإال بهؤالء
المرتدين» والمقصود بالمرتدين وفق فهم هذه المجموعات
ّ
المتوحشة هم المس���لمون من السنة المخالفون لفكرهم ،أما
الرافضة فهم المسلمون من الشيعة بكافة مذاهبهم .وهذه
الرؤي���ة تم تطبيقها على أرض الواق���ع بالفعل كما حدث في
مسجد الروضة.
ُخالصة ال���كالم مهما بحثنا عن أس���باب ومؤام���رات خارجية
التوح���ش الذي أنتج هذا
فعال وال ننكرها لكل هذا ّ
موج���ودة ً
الكم الهائل من العنف والقسوة ال مناص من البحث عن المنبع
الذاتي الكامن في تراث األمة الذي أنتج كل هذا الحقد والعنف
والتوحش وأدى إلى س���فك هذا الك���م الهائل من الدماء على
ّ
ونتخلص من
مدار التاريخ .نبحث عن هذا المنبع الذاتي لننقيه
ّ
الذي هو أدنى ونستبدل به الذي هو خير.

بقلم  :حماد صبح

اآلن أهوج مته���ورا مضطرم اللهفة للتطبي���ع والتحالف مع
مغتصبيها ومضطهدي أهلها  .ماذا يقول هذا الرجل وأمثاله
من ُالرعن المتصهينين ل  7000أس���ير رجاال ونساء وصبيانا
وصبايا تذوي أعمارهم في س���جون إسرائيل عقابا لهم على
مقاوم���ة اغتصابها لوطنهم وحقهم في الحي���اة ؟! ومن بين
هؤالء األس���رى واألسيرات  680من القدس ؟! وكيف ينظر في
عيون آالف األسر في القدس التي هدمت سلطة االحتالل وما
زال���ت تهدم بيوتهم  ،وتجبرهم على دف���ع ثمن الهدم الذي
نفذته جرافاته���ا ؟! واضح أنه ال يعرف هو ومن يرددون لغوه
األسود المستقبح أي شيء عن حال القدس .
أقارن ضحاالت ونذاالت من يتخذون ذم الفلسطينيين تبريرا
للتطبيع والتحالف مع إسرائيل بموقف مواطن سوري تقاسي
بالده الويالت منذ سبع سنوات من تآمر العرب المتصهينيين
؛ عب���ر عنه في تعليق ل���ه على خبر في موق���ع « رأي اليوم « ،
وبين فيه أنه يؤكد لصغاره كل يوم أن فلسطين أرض عربية
مغتصبة  ،وأن تحريرها ٍآت يوما مهما طال االغتصاب وظلمه.
هذا ابن س���وريا التي ضحت باآلالف من ش���هدائها وجرحاها
 ،وبخب���ز أبنائها من أجل فلس���طين دون من ودون ش���كوى ،
وتصنفها إسرائيل عدوها األبدي.
حقا إن الناس يختلفون أعماال وأقدارا  ،وكم هو حكيم شاعرنا
العظيم المتنبي إذ يقول  « :على قدر أهل العزم تأتي العزائم
* وتأتي على قدر الكرام الم���كارم «  ،ومن أين للمتصهينين
الع���رب العزائم والمكارم ؟! لو كان لهم ش���يء ولو نزر منهما
ما تصهين���وا تذلال وتخضعا لعدو أمته���م الحقيقي الذي ال
يتفض���ل عليهم حتى بالمجاملة  ،ويفص���ح بقوة عن ازدرائه
لهم  ،وعن سخريته من إدارتهم لشئون بالدهم القائمة على
الطغيان واالس���تبداد والرأي األوحد  ،ومن تبديدهم أموالهم
في حروب حمقاء خاسرة .
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الحواجري يجري
عملية جراحية
بالغضروف الهاللي
غزة  /عبدالله نصيف :
أجرى فريد الحواجري قائد خدمات النصيرات
عملية جراحية في الغضروف الهاللي للركبة,
بعد معاناته من تهتك في الغضروف خالل
الفترة الماضية .
وج���رت العملي���ة الجراحي���ة للحواج���ري
بمستش���فى القدس بغزة وتكللت بالنجاح ،
وبات من المتوق���ع أن يخضع الالعب لبرنامج
تأهيلي خالل الفترة المقبلة ,ألجل العودة إلى
المشاركة مع الفريق مجددا.
ويحتاج الالعب من شهرين إلى ثالثة شهور
الكتم���ال عملي���ة التأهيل وفق���ا لتقديرات
األطباء ,ما يعني احتمالي���ة لحاقه باللقاءات
األخيرة للفريق هذا الموسم .
هذا ويعتبر الحواج���ري صاحب لقب هداف
دوري الدرجة األولى العام الماضي  ،أهم ركائز
خدمات النصيرات الذي ينافس على الصعود
لدوري الدرجة الممتاز الغزي .

«المدفعجية» تقصف «البحرية»
و «العميد» ينقض على «الثوار»
غزة  /عبدالله نصيف:
قلب فريق الصداقة تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين على فريق
الشاطئ  ،وبأربعة أهداف مقابل هدف ،عاد العميد لدياره بفوز
كبير على شباب جباليا  ،فيما كان التعادل السلبي نتيجة لقاءي
اتحاد خانيونس و أهلي غزة  ،و ش���باب خانيونس و القادسية ،
ضمن لقاءات األسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز الغزي .
وواص���ل فري���ق الصداقة بطل ال���دوري الممتاز الغ���زي العام
الماض���ي  ،حملة الدف���اع عن لقبه بعد قل���ب تأخره على فريق
خدمات الشاطئ والفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد .
لينجح الصداقة ف���ي الفوز بدربي مخيم الش���اطئ  ،ومواصلة
ص���دارة الدوري برصيد  23نقطة  ،فيما تجمد رصيد الش���اطئ
عند  11نقطة بالمركز السابع .
وافتتح سليمان العبيد النتيجة بهدف أول للشاطئ بالدقيقة
 ، 33ليعدل عبد الرحمن المنايع���ة النتيجة في الدقيقة ، 35

وفي الثواني األخيرة من عمر الش���وط األول يحرز عمر أبو عبيدة
اله���دف الثاني للصداقة  .هذا و اكتس���ح فريق غزة الرياضي
مضيفه فريق ش���باب جباليا برباعية مقابل هدف في المباراة
التي جمعت الطرفين على ملعب بيت الهيا .
و رف���ع غزة الرياضي رصيده للنقطة  19بالمركز الثالث و توقف
رصيد شباب جباليا عند  12نقطة بالمركز السادس .
و سجل لغزة الرياضي عيد العكاوي بالدقيقة  10و أضاف باسل
األشقر الهدف الثاني بالدقيقة  27من ركلة جزاء و قلص فضل
أبو ريالة الفارق للثوار بالدقيقة . 49
و قضى محمد مهنا على آمال الثوار بالعودة للمباراة بتسجيله
الهدف الثال���ث بالدقيقة  82من ركلة جزاء تبعه حامد حمدان
بالهدف الرابع بالوقت بدل من الضائع .
فيما س���يطر التعادل الس���لبي عل���ى لقاء أهلي غ���زة و اتحاد
خانيونس  ،في لقاء ش���هد إهدار األهل���ي لضربة جزاء كانت

كفيلة بإخراجه من المركز األخير .
وأهدر حسن هتهت ركلة الجزاء في الدقيقة  53بعدما تصدى
لها حارس "الطواحين" أحمد الشاعر ،ليرتفع رصيد األهلي إلى
 7نقاط في المركز  ،12واألخير ،ووصل رصيد "الطواحين" إلى 9
نقاط بالمركز التاسع .
و بتعادل س���لبي تعثر ش���باب خانيونس مع نظيره القادسية
 ،ف���ي اللقاء الذي أقي���م على ملعب المدينة الرياضية ش���رق
خانيونس جنوب القطاع .
بهذه النتيجة يوقف القادسية سلسلة انتصارات النشامى
ويفك الشراكة على المركز األول  ،ليرتفع رصيد "النشامى"
إلى  21نقطة في المرك���ز الثاني خلف الصداقة المتصدر
بفارق نقطتين  ،وحصل القادس���ية عل���ى النقطة الثامنة
بالمركز  ،11وبفارق األهداف خلف اتحاد الشجاعية ،وهالل
غزة على التوالي .

غزة  /االستقالل:
َّ
تع���رض الح���ارس األول بنادي غ���زة الرياضي،
إس���ماعيل المدهون ،إلصابة قوية في الرأس،
قبل نهاية الشوط األول من لقاء فريقه ،الجمعة،
أمام مضيفه شباب جباليا التي انتهت بنتيجة
(.)1-4
وتحامل المدهون على إصابت���ه ،وأكمل اللقاء
حتى النهاية ،فيما قام الجهاز الطبي واإلداري
بعد المباراة باصطحاب الحارس للمستش���فى؛
حيث قطب رأسه بست غرز.
وق���دم المده���ون واحدة من أفض���ل مبارياته
ّ
هذا الموسم ،حيث تصدى للعديد من الكرات
المهم���ة على مدار ش���وطي المباراة ،وس���اهم
بشكل كبير ،في مساعدة فريقه إلنهاء المباراة
با لف���و ز األكبر هذا الموسم .

أرسنال يرغب
بضم بنزيما

ميسي
يتسلم الحذاء
الذهبي من
سواريز
االستقالل  /وكاالت:
حصل ليونيل ميسي ،نجم برشلونة ،على جائزة الحذاء الذهبي ،للمرة
الرابعة في تاريخه  ،بعدم���ا تصدر ترتيب قائمة هدافي الدوريات
هدفا ،و 74نقطة ،خالل موسم .2017-2016
األوروبية ،برصيد ً 37
وس���لم األوروجواياني ،لويس س���واريز ،الجائزة لميسي ،زميله في
الفريق ،حيث أن العب ليفربول السابق ،هو آخر من حصل على تلك
هدفا .
الجائزة ،عن موسم  ،2016-2015برصيد ً 40
وجاء باس دوست ،مهاجم سبورتينج لشبونة ،خلف "البرغوث" ب�34
هدفا ،وروبيرت
هدف���ا ،ثم بيير أوباميانج ،مهاجم دورتمون���د ،ب�ً 31
ً
هدفا ،ثم إيدين دزيكو،
ليفاندوفسكي ،مهاجم بايرن ميونيخ ،ب�ً 30
هدفا.
مهاجم روما ،ب�ً 29
وس���بق لميسي الفوز بالجائزة ،في مواس���م 34( 10-2009 :هدفا)،

 6غزر في رأس
حارس العميد
«المدهون»

و 46( 12-2011هدفا) ،و 50( 13-2012هدفا).
وبهذا الش���كل يعادل ميس���ي رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو،
الذي س���بق أن حص���ل على الحذاء الذهبي ،أربع م���رات من قبل ،مع
مانشس���تر يونايتد في موسم  ،08-2007وريال مدريد في (-2010
 11و 14-2013و.)15-2014
أما هذا الموسم ،فيتصدر ميسي سباق هداف الليجا (بيتشيتشي)،
برصيد  12هدفا في  12مباراة ،لكنه يبتعد في سباق الحذاء الذهبي،
بثالثة أهداف ،عن كل من ،اإليطالي تش���يرو ايموبيلي (التس���يو)،
واألوروجوائي إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان).
وبذلك يبلغ رصيد برش���لونة  6جوائز للحذاء الذهبي ،بعدما حققه
الدولي البرازيلي الس���ابق ،رونالدو ،ولويس س���واريز ،بواقع مرة لكل
منهما ،و 4لميسي .

االستقالل  /وكاالت:
أعلنت مص����ادر صحفية أن إدارة
نادي أرس����نال اإلنكلي����زي لكرة
القدم ترغ����ب في ضم أحد العبي
فري����ق ريال مدريد في س����وق
االنتق����االت الش����توية
م����ن أج����ل أن يخلف
جناح الفريق الدولي
التشيلي أليكسيس
سانشيز الذي يستعد
للرحيل .
وأضاف����ت هذه المصادر أن األرس����نال
ق����دم عرضًا قيمت����ه  40ملي����ون باوند
للتعاق����د مع الالعب الدولي الفرنس����ي
كري����م بنزيما مهاجم الن����ادي الملكي ،
ويواج����ه بنزيما وابال م����ن االنتقادات مع
المرينغي منذ بداية الموسم  ،بسبب ندرة
تسجيله لألهداف  ،باإلضافة إلى رعونته
أمام المرمى .
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خطــر الغيبــة والنميمــة
حممد �شحادة
فق���د انتش���رت الغيبة بين
الناس حتى َّ
فرق���ت األحبة،
وزرع���ت في قلوبه���م نيران
الحق���د ،وه���ي م���ن الكبائر،
كف���ارة
والت���ي ال ِّ
تكف ُره���ا َّ
كفرها التوبة
ي
وإنما
المجلس،
َ ِّ
خطر
ف
عر
ي
نا
فكل
النص���وح،
َ
ِ
ُّ
وش���ديد
والنميمة
ِ
َ
الغيب���ة َّ
جاه���د
،
ا
عذابه���
ولكنن���ا ال ُن ِ
َّ
شفيعا
هادا يكون
َ
ً
أنفسنا ِ ِّج ً
رب العالمين.
لنا عند
تفشى
وهي
ٍ
مرض خطير قد َّ
داء
هو
ذلك
العصر،
هذا
في
ُ
ُّ
والس���خرية الذي لم
الغيبة
ِ
قتصرا على فئة ِّ
ً
الرجال
َي ُع ْد ُم
ِ
دون النس���اء أو العكس ،ولم
ً
ِّ
يعد
ولم
العكس،
أو
مين
المتعل
دون
العوام
مقتصرا على طبقة
يعد
ْ
ِّ
َ
ْ ً
اقترافه
بل
العكس،
أو
غار
الص
دون
بار
الك
على
ا
مقتصر
اشت َرك في ِ
ِ
َ
ِّ
ُ
إال َمن َر ِحم الله.
الجميعَّ ،
ش ألعراض األبرياء ،سواء
الغريب في األمر أنه مع ما
هو فيه من َن ْه ٍ
َّ
كان الكام فيهم َّحقا أم ً
شأنه ،لو
هذا
ن
م
أن
ذلك
في
الغريب
،
ا
كذب
ًّ
َ
وانتفخت ُ ُ
َّ
َّ
أوداجه،
َس ِ
وجههَ ،
ْ
���مع َّ ً
مقالة من َآخ َر ُت ِفيد الذم له ،الحمر ُ
َّ
حقيقة ِل َما يغضب
ندري
فا
منه،
ونال
فيه
ث
تحد
ن
م
ل
الشر
ط
وتأب
ِ
ِّ ً
َّ َ
َّ
ِّ
ُ
سهاما عديدة
سهم واحد وجه إليه ،وهو الذي يوجه
لنفسه من جر ِاء
ً
ٍ
َّ
شاك ُلته أن
ا؟
أحيان
س���اعة
كل
في
بل
يوم،
في
أيعتقد َمن هذه ِ
ً
ُ
كل ٍ
ِّ
ِّ
َّ
ِع ْرضه يختلف عن أعراض غيره من المس���لمين؟ أم يرى أن الوعيد
حاسبون وهو
يشمله ،فغيره مأخوذون
غيره وال
الغيبة
في ِ
وم َ
ُ
يشمل َ
ُ
التكاليف ،فا ُيحاسب على ما ُ ُ
لسانه
صدره
ي
عنه
سقطت
قد
وحده
َ
َ
ْ
ُ
من سوء!
الحسنات (حتى قال
وت ُأكل
ومن أخطار ِ
َ
حبط األعمالَ ،
الغيبة أنها ُت ِ
ُّ
الغتبت أمي وأبي ،فهم أحق الناس
ا
أحد
س���أغتاب
كنت
ُ
ً
أحدهم :لو ُ
أيضا
واليابس،
األخضر
على
ي
قض
وت
المجالس،
وتفسد
بحسناتي!)،
َ ِ
ً
َّ
فإن صاحبها َ
هوي بها في النار.
ي
ِ
َّ
خطرا ،بل أش���د منها ضرراً،
ً
الغيبة ال تقل عن النميمة
وإن رذيل���ة ِ
ُّ
يقع
ولئا
يعة،
ض
الو
ال
الخ
من
ة
ل
وخ
ميمة،
الذ
الصف���ات
وصفة من
ِ
َ ِ
َّ َ
ٌ
ُ َّ
َ َّ
ُ
ووض َحها رسول الله-
،
اإلسام
منها
ر
حذ
ي؛
در
ي
ال
وهو
المسلم
فيها
ِ
َّ
َّ
ُ
وسلم -ونهى عنها؛ كما في الحديث عن أبى هريرة-
عليه
الله
صلى
َّ َّ
َّ
وسلم -قال(( :أتدرون
عليه
الله
ى
صل
الله-
رس���ول
أن
عنه-
الله
ي
رض
ِ
َّ
َّ
((ذكرك أخاك بما يكره))،
الغيبة؟)) ،قالوا :الله
ما ِ
ورسوله أعلم ،فقالِ :
ُ
((إن كان فيه ما تقول،
قي���ل:
َ
أفرأيت ْإن كان في أخي ما أقول؟ قالْ :

مؤلف وكتاب
المؤلف :ولد في حي الميدان الدمش���قي(1345ه�1927-م)  ،ألسرة
علم ودعوة وجهاد ،فوالده
المربي المجاهد الشيخ حسن حبنكة الميداني.
ّ
أجزاء من القرآن الكريم،
والعربية وحفظ
درس على أبيه مبادئ الدين
ً
ّ
وأنهى مراحل الدراس���ة الث���اث بتفوق .والحق���ا تخرج من معهد
التوجيه اإلسامي بدمشق ثم غادر إلى مصر ودرس بكلية الشريعة
في األزهر..
شهادة
حاز
ثم
الشريعة)،
في
(ليسانس
العالية
اإلجازة
وحاز منها
َ
َ
َ
َ
َ
العال َّ
التربية وعلم النفس).
في
(ماجستير
التدريس
في
إجازة
مع
مية
ِ
ٍ
َّ
عمل م ِّ
َّ
َّ
إضافة إلى
والعام ِة،
الش���رعي ِة
در ًس���ا في ثانويات دمش���ق
ً
َ ُ
َ
التدريس في معهد أبيه رحمه الله.
وتولى م َّ
ِّ
زارة األوقاف.
الشرعي
ديري َة التعليم
َ
َّ ُ
التابعة ِلو َ
الكتاب :كتاب دراس���ة ومقاالت بحثية يس���ردها المفكر و العالم
الكبير عبد الرحمن حسن حنبكة يتوجه به إلى المفكرون والعاملون
لإلس���ام ،يدعوه إلى تدبر كتاب الله وس���نة رسوله جيدا والتعمق
فى دراستهم كل ذلك بشواهد يسوقها من المنهج الرباني ،الذي
أعطانا الله فيه قواعد النقد البناء والمصلح .يقول المؤلف عن عمله
وإني
هذا ...« :وفي هذه البصائر اس���جل رؤيت���ي لعظات الماضيَ ،
أوال ،ثم إلى كل من يث���ق بتجربتي ،وماحظتي،
أوجهها لنفس���ي ً
وإخاصي ،وصدقي ،وحسن تدبري لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله
عليه وسلم»...

وإن لم يكن فيه
فق���د
َ
اغتبتهْ ،
بهت���ه))؛ أي:
فقد
تق���ول،
ما
َّ
وافت َر ْيت عليه
بالباطل،
ظلمته
َ
صورة!
أبش َعها من
ٍ
الكذبَ ،فما َ
الغيبة،
يفع ُله
أهل ِ
وما َ
أبشع ما َ
ُ
بعضنا في مجالسنا
يقوله
وما
ُ
واجتماعاتنا!
ُّ
َّ
بعث
أما أهم األس���باب التي َت َ
شفي من
على ِ
الت ِّ
الغيبة ،فهي َّ
شخص
من
يحدث
بأن
الغيظ،
ٍ
ْ
ألنه َغضبان عليه،
في َح ِّق َآخر؛ َّ
أو في قلبه حسد وبغض عليه،
وموافقة األقران.
وأيض���ا مجامل���ة ُّ
كأن
قاء؛
ف
الر
َ
ُ َ
ً
ْ
مجلس فيه غيبة
يجلس ف���ي
ٍ
َ
ينص َح ُه���م؛ لكي
ك���ره ْأن
َ
وي َ
ال ينف���روا منه وال يكرهوه ،أو َيغتاب؛ لك���ي يضحك الناس ،وهو ما
ُي َّ
سمى المزاح؛ حتى يكسب َّ
حب الناس له.
َّ
َّ
تنت ِقل إلى
المغتاب َّأنه يتعرض لسخط الله ،وأن حسناته َ
وليعلم َ ُ
ِّ
س���يئاته ،وإذا أراد ْأن
وإن لم تكن له حس���نات أخذ من
ه،
الذي اغتاب
ْ
ويشت ِغل في
،
ا
وعيوبه
ه
نفس
يتذكر
أن
عليه
ب
وج
ا
إنس���ان
يغتاب
َ
َ
ً َ
ْ
فيست ِحي ْأن يعيب وهو المعيب.
،
ا
إصاحه
َ
َّ
ٌ
اش���ت َغل بشكر الله ،ويجب ْأن
الع ُيوب،
وإن ظن َّأنه
ِ
َ
س���الم من تلك َ ُ
ْ
اغتيب؛ لذلك لن يرضى لنفسه تلك الحالة،
نفسه
مكان الذي ِ
يضع َ
َ
ِّ
َ
َ
حمي نفسه منها.
واعث التي ُتسبب ِ
يبعد عن الب ِ
الغيبة لي ِ
ُ
رضي الله  -سبحانه وتعالي
بعد كل هذا،
أال َن ِ
نطق إال بما ي ِ
لنتعاهد َّ
ِّ
ً
نسى قوله  -تعالى َ ﴿ :-ما َي ْل ِف ُظ ِم ْن َق ْو ٍل ِإ َّال
ون
ا
كثير
ث
نتحد
َ َ
 ْفنحن ٌ َّيد ﴾ [ق.]18 :
َل َدي ِه َر ِقيب َع ِت ٌ
الرحمن ال تنس���ى ،فماذا نفعل عند ْ
عرضنا على ِّ
رب العزة
فمائكة
َ
َّ
والجال ُ
ويقال لناَ ﴿ :ه َذا ِك َت ُاب َنا َي ْن ِطق َع َل ْي ُك ْم ِب ْال َحق ِإ َّنا ُك َّنا َن ْس َت ْن ِسخ
ُ
ُ
ِّ
ْ
ولنتذكر عندما ُيقال لناْ ﴿ :اق َر ْأ
ون ﴾
[الجاثي���ة]29 :؟ ً َّ
َم���ا َ ُك ْن ُتم َت ْع َم ُل َ
ْ
َ
ْ
َ
ِك َتاب َك َك َفى ِب َن ْف ِس َك ْاليوم َع َلي َك َح ِسيبا ﴾ [اإلسراء.]14 :
ٌ
أظفار
أناس���ا في الن���ار لهم
صلى الله عليه
َرأى
وس���لم ً -
َّ
النب���ي َّ -
من نحاس َ
((من هؤالء يا
فق���ال:
وصدورهم،
هم
وجوه
ش���ون
خم
ي
ِ
َ
َ
ٍ
َ
ويق ُعون في
جبري���ل؟)) ،فقال« :هؤالء الذين ي ُأكلون لح���وم الناس َ
أعراضهم».
َّ
اس���أل الله الكريم َّ
بتوبة نصوح
رب العرش العظي���م ْأن يمن علينا
ٍ
ُّ َ ُ
وأال
قبله���ا،
وأن يغفر لنا ذنوبنا َ
تجب ما َ
وزللنا وإس���رافنا في ِ
أمرناَّ ،
ْ
ُ
طلق ألسنتنا إال بما ُيرضيه عنا ،إنه ُّ
ولي ذلك والقادر عليهَّ ،إنه نعم
ي ِ
ِ
َّ َّ
النصير.
المولى ونعم َّ

مســك وطيــب
�لد�عية� :سامي �أبو عجوة

العين غالية
ال شك أن اإلس���ام عالج كل الطرق التي تؤدي إلى المنكرات
والش���هوات ووضع لها ح���دودا وضوابط لك���ي ال يبقى باب
الش���هوات مفتوحا على مصراعيه ،وكان من اهم تلك الطرق
التي توصل صاحبها إلى الهاوية والعياذ بالله هي النظر فقد
(«قل
وضع الله الضوابط والحدود ألم نسمع
لقول الله تعالى ُ
للمؤمنين َيغضوا من أ ْبصاره ْم و َيحفظوا ف ُ
وج ُه ْم َٰذ ِل َك َأ ْز َك ٰى
ر
ِّ ْ ُ ْْ ِ ِ َّ َ ُ ُّ ٌ ِ ْ َ َ َ ِ ِ َ ْ َ ُ ُ َ
ات َي ْغ ُض ْض َن
َلهم إن الل َه َخبير بما ي
ون (َ )30و ُقل ِّل ْل ُم ْؤ ِم َن ِ
ص َن ُع َ
َّ
م ُن أ ْب ِصار َّه َّن ِو َيح ِف َظن ْف ُ
ه َّن وال ُي ْ
ين َت ُهن ِإ َّال َما َظ َه َر
ز
ين
د
ب
وج
ر
ِ ْ َ َ ِ ِ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ُ َُ َ ِ َّ َ ِ َ
َّ
ين َت ُهن
وب ِهن َو َال ُي ْب ِد
ِم ْن َه���ا َو ْل َي ْض ِر ْب َن ِب ُخ ُم ِر ِهن عل ٰى ج ُي
ين َّ ِز َْ
َ
ْ َ َ َ ُ ِ َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
ُ
ول ِت ِهن َأو َأب َن ِائ ِهن َأو َأب َن ِاء
ول ِت ِهن أ ْو َآب ِائ ِه���ن أو آب ِاء بع
ِإ َّال ِلب ُع َ
ه َّن أ ْو إ َخوانه َّن َّ أ ْو َب َن���ي إ ُخو َانه َّن أ ْو َبني أخواته َّن أوْ
ُ
ول ِت ِ َّ َ ْ ِ ْ َ ِ ِ َ ِ َّ ِ ْ َ ِ ِ َ ِ َ َ َ ِ ِ َ
ب ُع َ
ْ
ْ
ْ
َ
اإلرب ِة
���ائ ِهن َأو َما َم َل َك ْت َأي َم ُان ُهن َأو التاب ِع
ِن َس ِ
ي���ن َغي ِر ُأ ِولي ْ ِ
ظ ِه ُر َّوا ِعل ٰى ع َ ْ
ِّ
الرجال أو الطفل الذين ل ْم َ
الن َس ِاء َو َال
ات
ر
و
ي
ْ َ
ِم َن َ ِ َُ ِ ِّ َّ ْ ِ َّ ِ َ َ
َ َ َ َّ َ ِ ُ ِّ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
الل ِه
ين ِمن ِز َ
ين ِت ِهن َو ُتوبوا ِإ َلى َّ
ي ْض ِرب َن ُِّب َأرج ِل ِهن ِلي ْع َلم َما ي ْ ْخ ِف َ
ون ) وكذلك تحدثت السنة
يعا َأي َ
َج ِم ً
ون َل َع َّل ُكم ُت ْف ِل ُح َ
ها ْال ُم ْؤ ِم ُن َ
النبوية ع���ن الكف عن النظر إلى المحرمات فقال النبي صلى
الله عليه وسلم في عدة أحاديث منها قوله  { :ما تركت بعدي
فتن���ة أضر على الرجال من النس���اء } وقال  ...{ :فاتقوا .الدنيا
واتقوا النساء ،فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء }
وعن جرير بن عبدالله قال { :سألت رسول الله صلى عليه وسلم
عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري }وعند أبي داود أنه
قال له { .اصرف بصرك } وقال عليه الصاة والسام { .يا علي،
ال تتب���ع النظرة النظرة؟ فإن لك األولى ،وليس���ت لك اآلخرة }
وقال { :العينان تزنيان ،وزناهما النظر» وكذلك تعامل السلف
الصالح مع غض البصر وانتهوا عنه مخافة الوقوع في الفتنة
والمعاصي قال ابن مس���عود رضي الله عنه :ماكان من نظرة
فان للش���يطان فيهامطمعا.وكان الربيع بن خثيم رحمه الله
يغض بصره ،فمر به نس���وة ،فأطرق  -أيأم الرأسه إلى صدره -
حتى ظن النسوة أنه أعمى ،فتعوذن بالله من العمى!! وقال ابن
عباس رضي الله عنهما :الشيطان من الرجل في ثاثة منازل:
في بصره ،وقلب���ه ،وذكره ،وهو من المرأة في ثاثة منازل :في
بصرها ،وقلبها ،وعجزها .ق���ا ل في قوله تعالى :يعلم خائنة
األعين قال :الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة  ،فيريهم
أنه يغض بصره عنها ،ف���إن رأى منهم غفلة نظر إليها ،فإن
خاف أن يفطنوا إليه غض بص���ره ،وقد اطلع الله عز وجل من
قلبه أنه يود لو نظر إلى عورتها!! وقال عيسى ابن مريم :النظر
يزرع في القلب الش���هوة ،وكف���ى بهاخطيئة .وقال معروف:
غضوا أبصاركم ولو عن شاة أنثى! والله المستعان.

فت���اوى
دفــن الموتــى ليــال
السؤال  /مات رجل بعد غروب الشمس فقمنا
بدفنه لي ً
ال فاعترض بعض الحاضرين بحجة أن الدفن
لي ً
ال غير جائز ،فما حكم الشرع في ذلك ؟
الج���واب  /إن من إك���رام الميت دفنه والتعجيل
بجنازته ودفنه ،فإذا مات اإلنس���ان فيس���تحب
التعجيل بدفنه ،لما جاء في الحديث أن رس���ول
از ِة
الله صلى الله عليه وس���لم
َ
قال(:أ ْس ِْر ُعوا ِب ْال َج َن َ
َّ ْ
ان ْت
ك
ن
إ
و
ر
ي
خ
ال
ى
ل
إ
ا
انت
ْ َ ِ َِ ْ َ َ
وه ِ َ
ص ِال َح ًة َقرب ُت ُم َ
َفإن َك َ
غ ِ ْي ْر ذلك ْ ك َان ش ًّ
ْ
ون ُه َع ْن ِر َق ِاب ُكم ) ( صحيح
ع
ض
ت
ا
ر
َ َ ُ َ
َ َ َ ِ َ َ َ َ
مسلم  ،كتاب الجنائز  ،باب اإلسراع بالجنازة) وقد
قال الحنفية والش���افعية وجمه���ور العلماء أنه
ليا ،واس���تدلوا بفعل الصحابة من
يجوز الدفن
ً
ليا،
دفنوه
إذ
عنه،
الله
رضي
الصديق
أن أب���ا بكر
ً
ليا ،وكذلك
دفن
وجهه
الله
كرم
عليًا
أن
وأيض���ًا
ً
عائش���ة أم المؤمنين زوج النبي رضي الله عنها

دفنت ليا .
وأما اآلن وقد تطورت الوسائل الحديثة من إضاءة
لي���ا ،وإن علة القائلين
وغيرها فا بأس بالدفن
ً
بالكراهية الذين يخافون من إيقاع األذى بالميت
ليا يريح أهل
من شدة الظلمة قد زالت ،وإن الدفن
ً
الميت ،ويطفئ ن���ار فرقتهم ،ألن وجوده بينهم
يؤلمهم ،وقد يحصل بينهم الضجر ،ويتلفظون
بألفاظ تؤذي الميت ،فالتعجيل واإلسراع بالجنازة
مطلوب ش���رعًا ،وال داعي لاختاف وإثارة الفتن
في أشياء فعلها الصحابة وأقروها دون اعتراض
ليا.
من أحد منهم ،وعليه نقول بجواز الدفن
ً
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
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مؤتمر لملتقى دعاة فلسطين للتضامن مع الشعب المصري ..غزة

مواطنون يتبرعون بالدم لمصابي هجوم سيناء ..غزة

()APA images

()APA images

مشاركة نسوية في فعاليات اليوم الدولي
للقضاء على العنف ضد المرأة ..غزة

()APA images

تظاه��رة ش��بابية تطال��ب
بتنفيذ المصالحة ..غزة

شاب يش��ارك في االشتباكات
مع االحتالل  ..نابلس

()APA images

باعادة بناء منازلهم
مواطنون يطالبون ء

المدمرة في عدوان  .. 2014غزة ()APA images

()APA images

طالب فلسطينيون يطالبون بفتح معبر رفح ()APA images

خيمة عزاء لضحايا مجزرة مسجد الروضة ..غزة

()APA images
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أمام اآلخرين

مدح الزوج لزوجته ..وصفة سحرية ال يتقنها الرجال!
غزة  /اأ�صماء ال�صفدي:
قد يبدو الأمر غريبا عندما ت�صمع زوجا "ك�صر
القاعدة" ومدح زوجته اأمام الآخرين بذكر بع�ض
من حما�صنها� ,صواء كانت وقوفها بجانبه يف م�صاكله
اأو ال�صرب على ظروفه ال�صعبة ,فقد اعتاد املجتمع
على مدح الزوجة لزوجها ولي�ض العك�ض ,فلماذا
يبتعد الرجال عن تلك الو�صفة ال�صحرية التي
متنت بناء ع�ض الزوجية؟ ,وهل يعد ذلك الت�صرف
عيبا من قبل الرجال وخا�صة اأمام الآخرين.
ويجد الكثري من الأزواج نوعا من احلرج والعيب
واخلجل الجتماعي اأن يوجه بع�ض عبارات املديح
والثناء لزوجته اأمام املقربني ,الأمر الذي يوجد
نوعا من اجلفاء بني الطرفني ,فيما ما زال البع�ض
الآخر يتم�صك بتوجيه املديح لزوجاتهم رغم مرور
ع�صرات ال�صنوات على زواجهم.
ن���داء بكرون أم لطفلين أوضح���ت أن الكثير
من الرجال ال يميل���ون لمديح زوجاتهم أمام
الغي���ر ،ألنهم يعتبرون ذلك عيب���ا ،أو نقصًا
ف���ي رجولته���م خصوصا أم���ام أصدقائهم
وأقاربه���م ،أو ألنهم يخجل���ون من ذلك ،أو ال
يس���تطيعون التعبير عن مش���اعرهم تجاه
اآلخرين بشكل سليم.
وتقول بكرون ل�"االستقالل" إن مدح الزوج لزوجته
حت���ى في األمور البس���يطة وتوجيه الثناء حتى
لو كان عند االنتهاء م���ن إعداد الطعام يكون له
مرود نفسي إيجابي عليها ويرفع من معنوياتها
ويزيد من حماستها ألداء مسئولياتها وواجبها
تج���اه بيتها وزوجها ،كما يع���زز من المحبة بين
الزوجين».
وأش���ارت إل���ى أن بع���ض االزواج ينكرون
مع���روف الزوجة ويعتبرونه���ا مجرد عاملة
في المنزل وال يقدمون لها الثناء والمديح،
على الرغم من أن الشكر والمديح تعبير عن
الواقع الذي يعيشه وليس مجرد كالم غير
واقعي.

التكرب
أما سحر مس���عود فأوضحت أن هناك بعض
االزواج الذي���ن يتصفون بالجدية وال يتقبلون
فكرة مديح زوجاتهم أم���ام اآلخرين خوفا من
اس���تهزاء البعض منه بوصف���ه "بالمحكوم"
لمج���رد التعبير عن مش���اعره االيجابية تجاه
زوجته.
وأضافت مسعود ل�"االستقالل" «زوجي يمدحني
أم���ام أهله وأهل���ي وبعض المقربي���ن ،وعندما
أعلم بذل���ك يزيد حب���ي له وثقتي به ،وأش���عر
بأنه أصبح لدي مزي���د من الحماس ألقوم بجميع
مس���ئولياتي» ،مبينة أن تعديد الزوج إليجابيات
زوجته له أثر كبي���ر في رفع معنوياتها ،وتقوية
العالقات بينهما.
وذكرت أن هناك الكثير من الزوجات اعتدن على
عدم سماع المديح من األزواج ،في ظل اعتيادهن
على مديح ازواجهن وليس العكس.
ولفتت إل���ى أن المرأة تح���ب أن يقدرها زوجها
وأن يشعر بتعبها وتضحياتها ووقوفها بجانبه
في مواق���ف حياته الصعبة ،لذل���ك يحبذن من

يرفع ش���أنهن وقدرهن أمام الناس ،مشيرة الى
يعلي من
أن الرجال ال ييقنون ب���أن هذا المديح ّ
مكانته���م في قل���وب زوجاته���م ولربما يكون
وصفة سحرية في تعزيز التقارب والتفاهم بين
الزوجين.

اأثر اإيجابي
ب���دوره ،أوض���ح األخصائ���ي االجتماع���ي زهير
مالخة أن مدح ال���زوج لزوجته يعزز من احترامها
وتقديرها لزوجها ،وس���عيها الدائم لحسن بناء
األسرة ,ويترك ً
ً
إيجابيا في داخلها ،وسيعطي
أثرا
انطباعا عنها بأنها إنسانة معطاء وتقدر
اآلخرين
ً
زوجها .
وأض���اف مالخة ل�"االس���تقالل" أن المرأة تجد أن
قدرها االجتماع���ي يتحقق بدور زوجها تجاهها
من خالل تعبيره عن مشاعر الحب والثقة وحسن
العشرة التي يكنها لها ،فمتانة عالقتها بزوجها
أسمى ما تسعى اليه".
واعتب���ر أن س���وء أو جهل وغي���اب دراية بعض
االزواج بكيفية أوق���ات مدح زوجته والتعبير عن

ينقص كل زوجة شعور الرضا
ً
افتراضيا وال من نس���ج خيال���ي ،إنما حدث
ه���ذا الموقف ليس
حقيقة في الواقع.
قب���ل أيام معدودات تواعدت صديقتان لاللتقاء في أحد مطاعم
مدينة غزة .خالل اللقاء تبادلتا األخبار األسرية والهموم الزوجية.
يبدو أن كلتيهما كانتا على خالف مع زوجيهما .الصديقة األولى:
اشتكت قلة اهتمام زوجها بها � ،تقصد قلة االهتمام العاطفي.
ً
كبيرا �،
اهتماما
هذا جزء مهم في العالقة الزوجية توليه الزوجة
ً
ً
ماديا ،وتعيش في بيت فسيح ،ورزقت
في حين لم يبخل عليها
بالذرية م���ن الذكور واإلناث ،وأثنت عل���ى حماتها فهي ملتزمة
ً
دينيا ال تفتعل لها المشكالت وال تنغص عليها حياتها ،وعددت
العديد من المزايا التي تنعم بها .بينما الصديقة الثانية :اشتكت
فقر زوجها وإفالس���ه بعد غنى ،وعقمه ،وضيق بيته � ،غرفة في
بيت العائلة تفتقر إل���ى الخصوصية � .في حين يغمرها بحبه،
وعطفه ،واهتمامه .في هذه األثناء كان يجلس في طاولة مجاورة
لهم���ا ،زوج وزوجته في أواخر العش���رينات من العمر ،وطفلتهما
ال تتجاوز خمسة أش���هر .بدا للصديقتين أن الزوجين سعيدان
جدًا في حياتهما .فكانا يتبادالن أطراف الحديث واالبتسامات.
فتحسرت الصديقتان وندبتا حظهما على اعتبار تلك الزوجة قد
نالت الحس���نيين معًا من زوجها (االهتم���ام العاطفي والمادي).
خرجتا م���ن موضوع الهموم الزوجية وانتقلت���ا إلى الحديث في
األمور العامة ،وانش���غلتا عن مراقبة تلك األس���رة الصغيرة .بعد

وقت قصير توجهت إحدى الصديقتي���ن إلى تواليت ،فوجدت
فسلمت
تلك الزوجة ترضع طفلتها في مكان متوارية عن األنظار.
َّ
عليها وتبادلتا التحايا ،ثم سألتها عن اسم طفلتها ،فكان االسم
ً
تقليديا من األس���ماء القديمة ،ليس من أسماء الدلع وال األسماء
المصغرة المنتش���رة في هذا الزمان المكونة من حرفين وثالثة
أحرف .فسألتها باستنكار واستغرابِ :ل َم هذا االسم؟! أليس في
ذلك ظلم للطفلة؟! أجابت الزوجة :هذا االس���م ليس من اختياري
وال من اختيار زوجي .لكنه من اختيار أهل زوجي .أصروا عليه؛ ألنه
على اسم «جدة زوجي» .وأردفت تقول � ،بنبرة تحمل في طياتها
الحس���رة واالنكسار � :حتى عندما أردت أن أدلع طفلتي باسم من
األسماء العصرية (جوجو) ،قامت الدنيا ولم تقعد ،فاحتجوا علي
ورفضوا األمر .فحرموني حتى من هذا الحق في عالقتي بطفلتي.
ً
ً
واعتراضا على
احتجاجا
ش���هرا
على إثر ذلك «حردت» عند أهلي
ً
تدخالتهم في حياتي الخاصة .فلم أرجع لزوجي إال من أيام فقط.
كأن تواجدهما في المطعم هذا اليوم احتفال بلم شمل األسرة.
فالزوجة التي اعتق���دت الصديقتان أنها س���عيدة في زواجها
اتضح أن لها مش���كلة مع أس���رة زوجها الت���ي تدخلت في أدق
تفاصيل حياتها! أي مش���كلتها ليس���ت قلة اهتمام زوجها وال
فقره .بالمناسبة ،تعد هذه من سيئات األسر الممتدة التي تجعل
الكبار (األجداد واآلباء) يخلطون بين الحدود العامة والخاصة في
العالقات األسرية ،ويس���محون ألنفسهم بالتدخل في الشؤون

تقدي���ر اخالصها له ،اضاف���ة إلى خوف البعض
من تكبر وغرور الزوجة بس���بب هذا المدح ،سبب
في ابتعادهم عن هذا السلوك الحسن ،مبينا أن
مدح الزوجة في غيابها يجع���ل مكانتها كبيرة
عند الغير.
ونصح مالخة ال���زوج بأن تكون عالقته مع زوجته
قائمة على الود وحس���ن العشرة والكلمة الطيبة
التي تعزز وتؤصل ثق���ة ومحبة الزوجة لزوجها،
بعيدا عن تصرفات الكبر والغرور التي يخشاها
بعض االزواج.
وأشار إلى أن هناك حدودًا لهذا المديح ،فال يزيد
عما هو مقبول اجتماعيا ودينيا ،فالتمادي بالمدح
قد يلفت نظر اآلخرين ويثير امتعاضهم ،وأيضا
يجب التفريق بين عبارات الشكر والتقدير دون
مغاالة وبين األمور والمشاعر الخاصة.
وأض���اف " م���ن ح���دود الم���دح أال يذك���ر الزوج
محاس���ن الزوجة أمام زمالء العم���ل أو أصدقائه
بشكل مرفوض أو يثير انتباه اآلخرين ،أو يجعل
الحديث في هذا الشأن من الدوائر المفتوحة في
الشخصية يسمح للجميع االطالع عليها».

بسام محمد
الخاصة لألبناء وزوجاتهم.
لو تتبعنا حاالت زواج رابعة ،وخامس���ة ،وسادسة ،وعاشرة لوجدنا
لكل حالة مش���كلة خاصة بها تختلف عن األخرى .بمعنى آخر ،ال
يوجد بيت على وجه األرض من لدن آدم عليه الس���الم حتى قيام
الس���اعة يخلو من خالفات زوجية ،لكن طبيعة الخالفات تتفاوت
من أس���رة ألخرى ه���ذا من جهة .من جهة أخ���رى ال توجد زوجة،
الس���يما زوجات هذا الزمان ت���درك المزايا التي تتقلب فيها في
بيت زوجها .فربما تجحد ِن َع ًما كثيرة تنعم بها ،وتركز على جانب
قصر فيه الزوج ،وربما التقصي���ر ناجم عن ظروف طارئة
صغي���ر َّ
وموضوعية.
خالص���ة القول :إذا أراد الزوجان أن يحييا حياة س���عيدة ،قوامها
المحبة والمودة والس���كينة واالس���تقرار ،وينعما بش���عور الرضا
فليرض كل بما قسم له .إن كان والبد من المقارنة ،فقارن نفسك
َ
ٌ
بمن هو أدنى منك وليس بمن هو أعلى منك .فالمقارنة باألدنى
تجعلك تش���كر الله تعالى وتحمده على آالئه ونعمائه الكثيرة
التي تنعم بها ويفتقدها غيرك .أم���ا المقارنة باألعلى فتجعل
الحسرة والغيرة والسخط والغضب تأكل قلبك ،وتكون الخالفات
الزوجية س���يدة الموقف .فتتحول الحي���اة الزوجية إلى جحيم ال
يطاق .قال رس���ول الله صلى الله عليه وسلم« :انظروا إلى من هو
أس���فل منكم ،وال تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أال تزدروا
نعمة الله عليكم»[ .سنن الترمذي].
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ممرضة تغادر
حفل زفافها
للعناية بأحد
مرضاها

األمين
قالاألمين
قال
الدكتور :رمضان شلح

عل���ى ط���ي صفح���ة العصبي���ات
لق���د اتفقن���ا
////////////
األيديولوجي���ة والحزبية من أج���ل تضييق مواطن
الخاف واالخت���اف ما أمكن .لك���ن البعض مازال
يصر على اعتب���ار أن الفكر الوافد واأليديولوجيات
المس���توردة ،والتي تتناقض في أجزاء كبيرة منها
مع عقيدة األمة وتراثها وقيمها وأعرافها وعاداتها،
يجب أن تكون الناظم والمرجع لحياتنا السياس���ية
ومواقفنا العملية .لو ُطرح هذا قبل ثاثين عامًا ربما
ألمكن استيعابه وتفسيره ،أما عندما يصر البعض
على شطب «إس���امية» القدس بينما اإلساميون
يمثل���ون رأس الرم���ح في المقاومة في فلس���طين
ولبنان ،وفي التصدي للهجوم الصهيوني األمريكي
في المنطقة كلها ،فنحن ال نجد له أي تفسير سوى
اعتقاد البعض بمبدأ عصمة التنظيمات والفصائل.
فالبعض يشعر أن حزبه ،منذ البيان األول لنشوئه
إل���ى اليوم ،معصوم ولم يخطئ في ش���يء ،وليس
بحاجة إلى أي مراجع���ة ،وأن كل ما يقوله أو يفعله
هو الص���واب المطلق ،وعلى اآلخري���ن أن يبصموا
ويس���لموا بذلك .نحن ال نقبل هذا األس���لوب وهو
سيدفعنا خطوات كبيرة إلى الخلف .كما أن حرصنا
عل���ى الوحدة وتحقيق الوف���اق الوطني ال يمكن أن
يجبرنا على القبول بسياس���ة اإللحاق أو التهميش،
التي مازال البعض يمارس���ها بذات العقلية التي
عانت منها الساحة الفلسطينية كثيرًا.

لندن /االستقال
ً
كثي���را ،تركت ممرضة حفل
ف���ي واقعة ال تتكرر
زفافها من أجل رعاي���ة مريض كان بحاجة إليها،
ّ
وتوجهت إليه وهي ترتدي فستان الزفاف.
ونش���رت صحيفة «مي���رور» البريطاني���ة الواقعة
الغريب���ة للممرض���ة المكس���يكية الت���ي تركت
عريسها وذهبت إلى مرضاها.
وفي التفاصيل وبعد وقت قصير من بداية حفل
زفافها ،هرعت «يازمين دومينجيز» إلى منزل أحد
المرضى ،بعد علمه���ا أنه في حالة صحية حرجة،
لتعطي له الحقنة ،مرتدية فستان زفافها.
وبع���د االطمئن���ان على حال���ة المري���ض ،عادت
«دومينجي���ز» بعد ذلك لاحتف���ال مع أصدقائها
بحفل زفافها.
ول���م يتم اإلش���ارة إلى هوية المري���ض أو حالته
الصحية.
وانتشرت صورة العروس وهي تعتني بالمريض
على وسائل التواصل االجتماعي ،وحظيت بعدد
مش���اهدات كبير ،وتعليقات كثيرة أثنت على ما
فعلته لمريضها رغم احتفالها بزفافها.
وق���ال زوج «دومينجيز» إنه «فخور جدًا بما فعلته،
وإنه محظ���وظ للغاية ألن���ه ارتبط به���ذه المرأة
الرائعة».

ّ
يسير رحلة
طيران صيني
بوقــود “زيــت الطعــام”

االستقال /وكاالت
أعلنت ش���ركة صينية للخط���وط الجوية نجاحها في
تس���يير أول رحل���ة طيران خارجية باس���تخدام وقود
مصنوع من نفايات زيت الطعام.
ونقلت وكالة األنباء الصينية (ش���ينخوا) عن ش���ركة
هاينان الصينية للخطوط الجوية األربعاء أن طائرة من
طراز بوينغ  787أقلعت من بكين باتجاه شيكاغو في
الواليات المتحدة م���زودة بالوقود الحيوي المنتج من
قبل شركة سينوبك الصينية ،والمصنوع من نفايات
زيت الطعام.
ولفتت الوكالة إلى أنه بعد تحليق لمسافة تزيد على

 11أل���ف كيلومت���ر هبطت الطائرة ف���ي مطار أوهير
الدولي بمدينة شيكاغو.
وبحس���ب الش���ركة ،فإن اس���تخدام الوقود الحيوي
من ش���أنه تخفيض نس���بة انبعاثات الكربون ،فضا
عن توفير وضمان س���امة وفعالية الطيران ،بحسب
الشركة .وتعتبر هذه الخطوة جزءا من مشروع تعاون
حول الطي���ران المدني األخضر (الصديق للبيئة) بين
الصين والواليات المتحدة األميركية.
ونفذت شركة هاينان الصينية للخطوط الجوية أول
عملية تس���يير داخل���ي لطائ���رة ركاب مدنية مزودة
بالوقود الحيوي عام .2015

بفضــل بطانيــة جدتــه..
معــاق يصبــح مليونيــراً
االستقال /وكاالت
فاج���أ لورين كارتز ،من والية كاليفورنيا ،الذي يعيش على
المس���اعدات الحكومية؛ لكونه مصابًا بإعاقة نتيجة فقد
إحدى س���اقيه في حادث سير ،بأن بطانية جدته القديمة
التي يمتلكها تساوي آالف الدوالرات.
وورث "كارت���ز" البطانية عن جدته قبل  7س���نوات .وبدأت

قصتها حين وجد واحدة تش���بهها تباع في مزاد لألشياء
القديمة بمبلغ  300ألف دوالر ،فقرر بيعها هو اآلخر ،ووصل
سعرها في المزاد إلى مليون ونصف المليون دوالر.
واتض����ح ل�"كارتز" ،أن البطانية تع����ود إلى عام ،1800
حي����ث حيكت على يد قبائل النافاهو (س����كان أميركا
األصليين)

