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 تسجيالت »إسرائيلية« تكشف إصابة 16 جنديًا 
في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية

غزة/ االستقالل 
ذك���رت قن���اة الميادي���ن الفضائية نق���اًل ع���ن المقاومة 
الفلس���طينية »أن األخي���رة رص���دت تس���جيالت لجن���ود 
إس���رائيليين تؤك���د وقوع جرح���ى ف���ي صفوفهم خالل 
اشتباكات وقعت الخميس الماضي عند حدود قطاع غزة مع 
المقاومة الفلسطينية«. وتشير التسجيالت لشبكة االتصاالت 

العس���كرية اإلس���رائيلية إلى نداءات وجهها جنود في الميدان 
تدعو إلى إرس���ال سيارات إسعاف على وجه السرعة بسبب وجود 

عدد من الجنود اإلسرائيليين جرحى بعضهم في حال الخطر.
وتضيف تس���جيالت الجنود إلى أنهم ح���ّذروا من أن كل دقيقة 
تتأخر فيها هي خطر على حياة المصابين، مش���يرين إلى وجود 

حوالي 16 إصابة وأنهم تلقوا ضربات موجعة.
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لقاءات جديدة يف القاهرة 
هل تنجح مصر بانعاش المصالحة؟

تمكين المقاومة

على حدود غزة

 نائب الأمني العام للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني 
يف حوار خا�ص لـ"ال�ستقالل"

خطر انهيار المصالحة 
ممكن جدًا ومصر مطالبة 
ءباعالن الطرف المعطل 
ال يجوز للسلطة اللعب 

بمعاناة شعبنا.. أال يكفي 
االحتالل؟! 

فصائـل: الجهـاد 
اإلسالمـي عنــوان

 للوحدة ورفـع الظلم 
عـن الشعـب 

  اعتـراف ترامـب.. 
قلـب للطاولة 

ينوي العرتاف بالقد�ص 
عا�سمة لـ "اإ�سرائيل" 

0 0



رأي

تزامن���ت عملية اقتحام المس���توطنين الصهاينة للمس���جد 
األقصى المبارك, واعتالئهم لصحن قبة الصخرة المشرفة مع 
تصريحات الرئيس األمريكي دونالد ترامب باالستعداد لنقل 
مقر الس���فارة األمريكية من تل أبيب إل���ى القدس, واعتراف 
الرئي���س األمريكي دونال���د ترامب بمدين���ة القدس عاصمة 
موحدة إلسرائيل, فالقضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها 
على اإلطالق, وتحتاج لموقف فلس���طيني وعربي وإس���المي 
موحد, للتصدي لمخططات االحتالل الصهيوني التي يحاول 
تمريرها عبر اإلدارة األمريكية, من خالل فرض أمر واقع جديد 
مستغال حالة االنش���غال الفلسطيني والعربي واإلسالمي عن 
القضية الفلس���طينية, واالنحياز األمريك���ي والدولي الفاضح 

لسياسات االحتالل الصهيوني. 
ان تصلي���ب موقف الس���لطة الفلس���طينية في ه���ذا األمر 
يتطلب توحيد الس���احة الفلسطينية من خالل تطبيق ما تم 
التوافق عليه في القاهرة بخصوص المصالحة الفلسطينية, 
واالتفاق على برنامج وطني مشترك يهدف للتصدي لالحتالل 
الصهيوني ومؤامراته, واستخدام كل أوراق الضغط الممكنة 
إلجب���ار اإلدارة األمريكية بعدم اإلقدام على مثل هكذا خطوة, 
ونستطيع ان نؤكد ان رئيس السلطة محمود عباس بيده أوراق 
ضغط كثيرة من الممكن اس���تخدامها, في حال ما اقتنع بأنه 
يجب ان يعدد خياراته في مواجهة االحتالل, فالجهة الوحيدة 
الت���ي يمكنها ان تمنع اإلدارة األمريكية بعدم نقل الس���فارة 
للقدس هي »إس���رائيل« وهي لن تق���دم على هكذا خطوة إال 
إذا ش���عرت بتهديد حقيقي يس���تهدف أمنه���ا وأوضاعها 
الداخلية, وإذا شعرت ان مثل هكذا خطوة ستشعل انتفاضة 

القدس وتؤدي إلى انتشارها وتمددها. 
تصريح���ات صائ���ب عريقات، أمين س���ر اللجن���ة التنفيذية 
لمنظمة التحرير وعضو اللجن���ة المركزية لحركة فتح، بأن أي 
اعتراف أميركي بالقدس عاصمة إلس���رائيل سيعني انتهاء 
عملية الس���الم فورًا, وتصريحات األمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ قلقه من تقارير صحفية تفيد 
بعزم الرئيس األمريكي دونالد ترامب على االعتراف بالقدس 
عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة واشنطن لها, ومفاوضات ماجد 
فرج والوفد المرافق في واشنطن لإلدارة األمريكية, لن تجدي 
نفع���ا في إثناء ترامب عن موقفه, فاإلدارة األمريكية ال تحترم 
الضعفاء وال تتفاوض معهم وال تحقق لهم أيا من مطالبهم, 
يجب ان تتغير أس���اليب التفاوض م���ع االحتالل باللغة التي 
يفهمها العالم واإلدارة األمريكية, وأال نبقى في حالة استجداء 

ال نهاية لها النتزاع حقوقنا.      
الخطوة األمريكي���ة المزمع اإلقدام عليه���ا, دفعت الفصائل 
الفلسطينية لتدارس ما يمكن ان يحدث جراء اعتراف اإلدارة 
األمريكية بالقدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني, واتخاذ 
موقف عملي بنقل السفارة األمريكية إليها, والمطلوب البحث 
س���ريعا عن حلول لالزمة, خاصة ان العالم العربي واإلسالمي 
تلفه حال���ة من الصمت والعجز والتخ���اذل عن نصرة القدس 
وإنقاذها م���ن المخطط الصهيوامريك���ي, واعتقد ان الدعوة 
لعق���د اجتماع ط���ارئ للجامعة العربية لبح���ث تداعيات هذا 
األمر وخطورته، ل���ن يكون كافيا لحل األزم���ة, فاألمر يتطلب 
مواق���ف متزامنة يتخذها العرب والمس���لمون لمواجهة هذا 
المخط���ط الخطير, وتحرك عربي وإس���المي على المس���توى 
الرس���مي والش���عبي, علما ان مثل هذه الخط���وة ان تحققت 
فس���يكون لها ردة فعل غاضبة من أهلنا في القدس والمدن 
الفلسطينية كافة, فما حدث في معركة البوابات, سيتكرر في 
معركة الدفاع عن القدس كعاصمة موحدة لدولة فلس���طين, 
لذلك تخشى«إس���رائيل« من ردة الفعل الشعبية على هكذا 
خطوة, خاصة إذا امت���دت االحتجاجات إلى العواصم العربية 
واإلسالمية, في الوقت الذي تحاول فيه »إسرائيل« ان تسوق 
لنفس���ها في العديد من العواصم العربية, وتسعى للتطبيع 

وإقامة عالقات مع العديد من الدول العربية واإلسالمية.   
عمليات االقتحام للمس���جد األقصى المبارك, وانتهاك حرمة 
المقدس���ات اإلسالمية والمسيحية, ستتزايد بشكل كبير مع 
خط���وات اإلدارة األمريكية تجاه القدس, وس���يتجرأ قطعان 
المس���توطنين الصهاينة على ممارسة طقوسهم التلمودية 
بشكل علني في أماكن جديدة داخل باحات األقصى, والغرض 
فرض واق���ع جديد عل���ى األرض, بع���د ان أصي���ب االحتالل 
بانتكاس���ة كبيرة عقب إخفاق���ه في معرك���ة البوابات, على 
ش���عبنا ان يبقى متيقظا لخطوات االحت���الل داخل األقصى, 
وان يس���تعد للمعركة القادمة, فاألمر جد خطير, ويحتاج إلى 

سواعد الرجال فهل انتم جاهزون؟.            

المعركة القادمة 
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لقاءات جديدة يف القاهرة 

ويترأس وفد »حم���اس« رئيس الحركة ف���ي قطاع غزة 
يحي���ى الس���نوار، ومروان عيس���ى، نائ���ب القائد العام 
ل�«كتائب القسام«، الجناح العسكري للحركة، فيما مّثل 

وفد فتح عضو لجنتها المركزية عزام األحمد.
وفور وصول وفدها للقاهرة قال���ت »حماس« إنه »توّجه 
»بناًء على دعوة من األش���قاء في مص���ر«؛ »للوقوف على 
تطورات ملف المصالحة وُس���ُبل المضي بها، بما يحقق 
طموح���ات ش���عبنا ومصالح���ه«، دون اإلدالء بمزيد من 

التفاصيل حول الزيارة.

ببيان ختامّي
وذكرت مصادر ل�«االس���تقالل« من القاه���رة، أن وفدي 
الحركتين اجتمع���ا، أمس األحد )الي���وم الثاني(، بمقر 
المخابرات المصرية، وناقشا قضيتي »تمكين« حكومة 

الوفاق الوطني من العمل في قطاع غزة، والموظفين.
المصادر التي فضلت عدم ذكرها، أوضحت ل�«االستقالل« 
أن الحركتي���ن تعهدت���ا بااللت���زام بما اتف���ق عليه في 
اتفاقات القاه���رة للمصالحة، وحّل ملف الموظفين، من 
خالل اللجن���ة اإلدارية القانوني���ة الحكومية المختصة 

بذلك.
ورّجحت المص���ادر أنه وفور االنتهاء م���ن االجتماعات، 
سيتم الخروج ببيان ختامّي يوّضح القضايا والتفاصيل 
الت���ي تمت مناقش���تها بين »فتح« و«حم���اس« برعاية 

مصرية.
وبحس���ب اتفاق القاه���رة األخير بين حركت���ي »فتح« 
و«حماس« فإن اللجنة القانونية واإلدارية ستقوم بوضع 
حل���ول لقضية الموظفين ما قبل وبع���د 2007، في مدة 
أقصاه���ا أربعة أش���هر، على أن تنج���ز عملها في موعد 
أقصاه 1/ فبراير المقبل، وتعرض نتائجها على الحكومة 

إلقرارها وتنفيذها.
وكانت مصادر موثوقة ب� »حماس« ذكرت ل�«االستقالل«، 
مساء السبت، أن وفد الحركة إلى القاهرة سيعقد لقاءات 
بالقي���ادة المصرية فقط؛ لبحث ملفات عّدة، أبرزها ملف 
المصالحة، وليس على أجندت���ه عقد لقاءات أخرى، في 

إشارة منها إلى أن وفدها لن يلتقي بوفد حركة »فتح«.

�سياق طبيعي
الكاتب والمحلل السياس���ي من غزة إبراهيم المدهون، 
رأى أن زي���ارة وفدي »حماس« و«فتح« إلى مصر ليس���ت 

»مفاجئ���ة«، ب���ل تأتي وفق الس���ياق الطبيع���ي لحراك 
المصالحة.

وأش���ار المدهون لصحيفة »االستقالل« إلى أن ما أثار 
التس���اؤالت حول هذه الزيارة أنها جاءت بعد التوتر 
اإلعالمي والميداني الذي هّدد المصالحة ب� »الفشل«، 
و«تلكؤ« رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود عّباس، 
وعدم إبدائه أي خطوة إيجابية تجاه المصالحة، كرفع 
إجراءاته »العقابية« وتخفيف الحصار عن قطاع غزة، 
واّتخاذ حكومة الوفاق مؤخًرا قرارات »مفاجئة«، أدخل 

المصالحة في »مأزق«.
وأضاف: »أن هذه الزيارة تأتي لمعالجة س���وء الفهم 
والتقدي���ر من حركتي حماس وفتح، وإنعاش���ًا لهذه 
المصالح���ة، ضمن دور القاه���رة الراعي لها، والتي لن 

تسمح بدورها بفشل أو إفشال المصالحة«.
ورّج���ح أن يتمخض ع���ن لقاءات الحركتي���ن الخروج 
ب�«خارطة طريق« واضحة، حول الملفات العالقة، والبدء 
بتنفيذها، الفًتا إلى أن العقبات التي تعترض طريق 

المصالحة ليست »سهلة«.
وأرجع ذلك إلى رف���ض االحتالل لمصالحة يتم فيها 
ترتيب البيت الفلسطيني؛ ألنه يريد عودة السلطة إلى 
قطاع غزة بذات التجرب���ة األمنية المتبعة في الضفة 
المحتلة، ف���ي حين تتمثل الرؤية الوطنية للمصالحة 
بأنها قائمة على الش���راكة، وإعادة ترتيب المش���روع 

الوطني وإعادة تأهيله، وهذا ما يرفضه االحتالل.
وباإلشارة إلى دعوة »حماس« األخيرة بتشكيل حكومة 
إنقاذ وطن���ي ما لم تلتزم بما عليه���ا من واجبات في 
غزة؛ أش���ار إلى أنها تأتي بعد »انحراف« الحكومة عن 
الوفاق، و«ارتهانها« للرئيس عّباس، وباتت تلعب دوًرا 

سياسًيا يعيق المصالحة. 
وذهب إل���ى أن الفصائل الوطنية المركزية ربما تؤيد 
دع���وة »حماس«، خصوص���ًا بعد عدم رف���ع الحكومة 
للعقوب���ات المفروضة على القطاع، كم���ا ُينظر إليها 
على أنها »ضعيفة« غير قادرة على مواكبة التغيرات 

الفلسطينية.
ونّوه الكاتب والمحلل السياسي إلى أن دعوة »حماس« 
المتعلقة بتش���كيل حكومة إنقاد يمك���ن أن تكون 
مقدم���ة إلعطاء مهلة أخيرة لحكومة الوفاق برئاس���ة 
رامي الحمد الله، إما أن تكون على مستوى المسؤولية، 
أو الضغط للذهاب لتش���كيل حكومة وطنية جديدة، 

تقوم بالتزاماتها، ال سيما تجاه قطاع غزة.
وع���ن وقت دعوة »حماس« في ظ���ل وجود وفدها في 
مصر برئاسة »الس���نوار«، رّجح أن تكون دعوة الحركة 
جاءت بالتنس���يق مع القاهرة، مضيًفا: »وإن لم يخرج 
لإلع���الم، يب���دو أن هناك انزعاج���ًا مصريًا م���ن أداء 
وخطوات حكومة الوف���اق األخيرة وارتهانها للرئيس 

محمود عباس«. 
وعّقبت حكومة الوفاق على »حماس« بوصف دعوتها 
ب�«غير المسؤولة والمتناقضة مع المسؤولية الوطنية«، 
معبرًة عن اس���تغرابها لما أسمته ب�«الحملة المفاجئة 
التوتيرية واالنقسامية الجديدة«، التي تشنها الحركة 
لتط���ال الجه���ود الوطنية المخلص���ة المتفق عليها 

إلرساء أسس المصالحة.
وبالتزامن مع لق���اءات القاهرة؛ نّظمت فصائل العمل 
الوطني في قطاع غزة باستثناء »فتح« و«حماس«، أمس 
األربعاء، مسيرة جماهيرية بمدينة غزة؛ دعمًا لجهود 

المصالحة الفلسطينية.

اإنعا�ش امل�ساحلة 
وعلى هامش المس���يرة، اعتبر خالد البطش القيادي 
لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، أن الظروف 
الت���ي تش���هدها المصالحة في الوق���ت الراهن هي 
ذاتها التي ش���ابت الظروف قبل ع���ام 2006 )أحداث 

االنقسام(.
وقال البطش لصحيفة »االستقالل«: »نحن نستشعر 
أجواء االنقس���ام فيما قبل عام 2006، وهذا يستدعي 
من الجمي���ع ضرورة االلتزام الحرفي باتفاق المصالحة 

2011، وإنهاء العقوبات عن قطاع غزة«.
محم���ود  الفلس���طينية  الس���لطة  رئي���س  ودع���ا   
عباس بصفته رئيًس���ا للس���لطة ومنظم���ة التحرير 
الفلس���طينيتين، »بالعمل إلنعاش المصالحة وعدم 

العودة إلى الصفر«، وفق تعبيره.  
وتابع: »ندعو الرئيس عّباس باس���م ش���عبنا ونذكره 
بواجبات���ه بإصدار توجيهاته للجه���ات المعنية في 

الحكومة إلنهاء معاناة المواطنين في غزة«.   
وح���ّذر القي���ادي بالجه���اد م���ن فش���ل المصالحة 
الفلس���طينية، مؤكًدا أن البديل عنها سيكون ضياع 
المشروع الوطني، ورفع االحتالل لوتيرته التهويدية 

واالستيطانية في القدس الضفة المحتلتين.   

غزة/ قا�سم الأغا:
يف الوق��ت ال��ذي يوا�س��ل في��ه وف��دا حركت��ي "حما���ش" و"فت��ح" اجتماعاتها 
بالقاهرة، بعد دع��وة "مفاجئة"، من قيادة املخابرات العاّمة امل�سرية لإعادة 
اإحياء امل�ساحلة الوطنية؛ ترتفع اأ�سوات الفل�سطينيني مبطالبة كلتا احلركتني 
باإنهاء النق�سام وا�ستعادة روح الوحدة يف ظل الأخطار املحدقة بالق�سية.

وتوّج��ه وفدا "فت��ح" و"حما�ش"، اجلمع��ة املا�سية، ب�س��كل "مفاجئ" اإىل 
القاهرة بدعوة عاجلة؛ للبحث يف ملف امل�ساحلة، الذي اأو�سكت اأوراقه اأن 
تتبع��ر، بعد دعوة حكومة "الوفاق" موظفيها "امل�ستنكفني" يف قطاع 
غزة اإىل الع��ودة اإىل وزاراتهم للعمل، الأمر الذي اعتربته "حما�ش" 

خمالفًة لتفاق القاهرة/ 2011.

ءهل تنجـح مصـر بانعاش المصالحـة؟
البط�ش: ف�شل امل�شاحلة يعني �شياع امل�شروع الوطني 
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وفيما يلي نص الحوار كامال:
ما هو موقفكم في الجبهة الشعبية إزاء ما يجري؟ 
وم���ن خالل قراءتك���م للمعطي���ات الراهنة من هو 

الطرف الذي يضع العصّي في عجلة المصالحة؟
بداية نحن في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومن 
حي���ث المبدأ ضد إث���ارة أية أجواء توتري���ة.. أو خطوات 
إجرائية اس���تفزازية، فال داع���ي وال مصلحة وطنية في 
إط���الق الكالم على عواهنه من أي ط���رف، أو جهة، ومن 
يفعل ح���رب التصريحات والتصريحات المضادة مدان، 
أي���ًا كان مكان���ه، أو موقعه؛ ألن معن���ى ذلك فعاًل وضع 
العراقيل، والعقبات في طريق المصالحة والتي ينبغي 
حمايتها والحرص عليه���ا، كحدقات العيون، من يفجر، 
ويثير، ويعرقل إلى أين س���يصل بالقضية في ظل كل 
تلك المخاطر.. والتحديات، واالستهدافات التي تحيق 

بها؟.
الحد األدنى من المس���ؤولية األخالقية.. والمس���ؤولية 
الوطنية يفرض فرضًا تجنب الس���لوكيات والتصرفات 
والتي تذه���ب بالقضية الوطنية إلى التهلكة، ربما أحد 
عش���ر عامًا من الخالف، واالختالف والعالقات الكيدية 
والسلوكيات غير العقالنية، قد ترك شيئًا في النفوس 
به���ذا الق���در أو ذاك، لكن ه���ذا ال يس���وغ ألي كان، أن 
يمضي في غيه ضاريًا بعرض الحائط بالمصالح الوطنية 
العليا للشعب الفلس���طيني والتي تأتي المصالحة في 

طليعتها.
ونحن لسنا في وارد مناصرة طرف على الطرف اآلخر، بما 
يفاق���م من حالة األزمة والعالقة بين حماس وفتح ولكن 
حس���بما جرى التداول فيه، فإن األش���قاء في مصر، من 
مس���ؤولياتهم اإلعالن عن الجهة، أو الطرف الذي يضع 
العصي ف���ي عجلة المصالحة، ونحن م���ن قلوبنا، وبكل 
رغباتنا، نأم���ل أن تتجاوز المصالح���ة المخاطر الراهنة، 
والتي ال تنبئ بخير أبدًا، إذا اس���تمرت مواقف األطراف 

على ما هي عليه اآلن.
ونحن س���نبذل كل جهود ممكنة.. ونقدم أية مساعدة 
نقدر عليه���ا لتجاوز األزم���ة المتنامية راهن���ًا، إن كان 
بالحديث مع الطرفين، أو أية أطراف لها مفاعيل إيجابية 
مؤثرة لتج���اوز األزم���ة، ال نريد لكرة الثل���ج أن تتدحرج 

لتصبح الحالة الراهنة حالة مستعصية على الحل.

-هل هناك خش���ية حقيقية من انهيار المصالحة 
والعودة إلى المربع األول؟

نعم رغ���م وجود حالة دف���ع داخلية، وأخ���رى إقليمية، 
وثالث���ة عربية، ورابع���ة دولية للمصالح���ة، لكن تفاقم 
حال���ة االلتباس وعدم التفهم والتجاوز لهذه أو تلك من 
الس���لوكيات، واإلعاقات، ربما نكون أمام شبه إنهيار، أو 
انهيار للمصالحة، والسؤال لماذا الدفع؟ ألن كل األطراف 
المتدخل���ة بحكم مصالحها، وقراراته���ا لتلك المصالح 
لك���ي يبنى عليها، ما هو الحق من مخططات ومش���اريع 
تستهدف القضية الفلس���طينية، فما يسمى صفقة 
القرن، أو غيره���ا، العديد من المخطط���ات المعدة منذ 

عقد، أو يزيد أخرجت من الدروج إلى س���طح طاوالت غرف 
العمليات للمباش���رة في عمليات التنفيذ، ومنها إعادة 
المفاوضات بين الس���لطة والكي���ان الصهيوني، وهي 
ركيزة من ركائز المخططات المعدة للمشاريع الكبرى في 
القضية واإلقليم.. خطر االنهيار ممكن بل وممكن جدًا.

- الس���لطة وحرك���ة »فتح« تب���رر اس���تمرار اإلجراءات 
»العقابية« عل���ى قطاع غزة بما تطل���ق عليه »تمكين 
الحكومة«.. ه���ل من المعقول أن يت���م ربط التمكين 
بالحاجات األساس���ية للس���كان الفلس���طينيين في 

القطاع؟
ال منط���ق ال صوري وال ش���كلي ف���ي تبرير اس���تمرار 
اإلج���راءات )العقابية( على قط���اع غزة، بما يطلق عليه 
)تمكي���ن الحكوم���ة(، إن ما يجري ض���د منطق العقل 
واألشياء.. هل يعاقب مليونان ومائتا  ألف بذرائع واهية 
وهو التمكين.. وحتى لو لم تتمكن السلطة من التمكين 
الكامل هن���ا، أو هناك بهذا األمر، أو تلك القضية، أكدت 
تخفيف، وتقليص )في اإلج���راءات العقابية(، ورغم أن 
هذا منطق مرف���وض وطنيًا، وأخالقيًا، وإنس���انيًا وعلى 
كل األصع���دة، ولكن دعنا نتعامل بأفق برجماتي.. وهذا 
لم يحدث من الس���لطة.. ال يجوز اللعب بمعاناة شعبنا، 
وأهلن���ا.. أال يكف���ي االحتالل وإجراءات���ه، ال يجوز إطالقًا 
تهديد الناس في حياتهم بدواعي التمكين، مهما قدم 

من تبريرات وتسويغات لفعل ذلك.

- كيف تقيمون دور الراعي المصري للمصالحة؟ وما 
هي ضمانات نجاحها؟

ال���دور المصري دور هام ورئيس���ي ونح���ن نقدر لمصر 
دورها وندعم وس���اطتها بين الطرفين. بمعنى إنه دور 
مرحب به من الكل الفلسطيني، ونأمل أن تنجح مصر في 
مسعاها هذا، لكن ينبغي علينا وواجبنا يحتم علينا أيضًا 
القول، بأن هناك دفعًا إقليميًا، دوليًا، وعربيًا يتوافق مع 
القراءة المصرية لمصالحها ولدورها، بما يرتب وبعد في 
اإلقليم والمنطقة.. على أية ح���ال، تعقيدات الجغرافيا 
الفلس���طينية – المصرية يوفر لمصر، أن تكون الطرف 
الذي يستطيع تقديم ضمانات، وتعهدات.. ولكن أملنا 
في إخوتنا في مصر، أن تك���ون قراءاتهم عميقة قوميًا 
لألمن القومي المصري.. ولمصالح ش���عبنا الفلسطيني، 
وأن تواج���ه مصر عناص���ر التفكيك، وإع���ادة الصياغة 
للجغرافيا السياس���ية في اإلقليمي، بما يخدم أهداف 
المشروع الصهيوني.. مصر إذا قامت بهذا الدور، ستعود 
بكل قوة إلى قيادة الدبلوماس���ية العريقة، والتي تدافع 

عن فلسطين.. ومصالح األمة العربية.

- في حال وصل���ت المصالحة إلى طريق مس���دود 
م���ا هي الخي���ارات المتاح���ة أمامكم ف���ي الجبهة 

والفصائل الفلسطينية؟
أقوى ورقة يملكها الفلس���طينيون، ه���ي وحدتهم، ونحن 

نعلم ويعلم الجميع أيضًا، أن كل تاريخ حركات التحرير 
الوطني والتي انتصرت، لم يتم لها ذلك، دون الوحدة 
الوطني���ة، وهذا ينطب���ق تمام االنطب���اق على الحالة 
الفلس���طينية.. فلن نفرط، أو نتهاون بش���أن الوحدة 
الوطنية الفلس���طينية أواًل، وثانيًا: لوصلت المصالحة 
إلى الفشل، ال قدر الله، سنبذل كل ما نقدر، ونستطيع 
عملة لتقريب المس���افات.. وع���دم التفريط بالعنوان 
السياسي للش���عب الفلس���طيني وهو م.ت.ف أمام 
خي���ارات مهما كانت راديكالي���ة، وبراقة ال تقف أمام 
حقيقة، وأهمية، وضرورة الحفاظ على م.ت.ف ككيان 
سياسي، وعنوان جبهوي موحد للشعب الفلسطيني، 

فلسطين تنتصر بالوحدة، وليس بأي شيء آخر.

- هل بدأت حركة »فتح« وضع العقدة في منش���ار 
المصالحة من خالل التصريحات »التوتيرية« التي 
تصدر عن قادتها، وخصوًصا تلك المتعلقة بسالح 
المقاومة، عبر اإلصرار على سالح واحد في قطاع غزة، 

والقول إن هذا السالح ليس شأًنا فصائلًيا؟
س���الح المقاومة مطلوب رأسه )إس���رائيليا( أواًل: وأمريكيًا 

ثانيًا، وغربيًا ثالثًا، وعربيًا رجعيا رابعًا، والمخططات بتفكيك 
وإعادة هيكلة الجغرافيا، السياسية في اإلقليم، ينبى على 
جثمان سالح المقاومة، ال دولة فلسطينية في حدود 67، أو 

على أية حدود أخرى بدون سالح المقاومة، والمقاومة. 
سؤال: هل من عاقل يلغى بما يملك من أوراق قوة في سلة 
المهمالت بناء عل���ى أوراق، ومخطط���ات.. ونوايا طيبة من 
أي���ن كان، ترامب، أو غيره.. إنه ض���د المنطق العقلي، وضد 
أية سياس���ة.. هناك دومًا يوجد حل م���ا.. صيغة ما، إتفاق 
والمسألة، أو معضلة من هذا الطراز.. فلماذا اإلصرار على هذا 
الش���كل من الحل؟ لماذا التساوق مع المصالح الصهيونية 
أواًل، واألخ���رى اإلقليمية، والرجعي���ة العربية وبعض القوى 
الدولي���ة.. هناك مخاطر م���ن بعض القوى الفلس���طينية 
النافذة والت���ي تقدس المصالح الض���ارة واألوهام الضارة، 
والوعود الكاذبة لإلمبرياليين، والرجعيين العرب بحل يخرج 
القضية الفلس���طينية من مأزقها.. فلسطين تحل في ظل 
توازنات قوى فلسطينية، وعربية، وإقليمية ودولية، تفرض 
حاًل للقضية الفلسطينية وهي ليست متوافرة راهنًا: لذلك.. 
وغياب سالح المقاومة يعني غياب حل متوازن إلقامة دولة 
فلس���طينية تكون مستقلة ومطلبًا مرحليًا يبنى عليه قيام 

دولة فلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني.

- باألم���س، كان الحديث عن خطوة جادة يدرس���ها 
»ترامب« لنقل سفارة بالده من )تل أبيب( إلى القدس 
المحتلة، كما نقلت وكالة »رويترز« عن نائب »ترامب«.. 

ما هي تداعيات هذه الخطوة في حال تمت؟ 
نقل الس���فارة األمريكي���ة إلى القدس، أعل���ن عنها ترامب 
في جملت���ه االنتخابية ولكن بعد نجاحه ف���ي االنتخابات، 
أخذ بنصيحة مستش���اريه بعدم التعجل بفعل ذلك خوفًا 
من ردود أفعال عربية، وإس���المية، وأن المنطقة وشعوبها 
بحاجة إلعادة تأهيل وهيكلة لتقلي���ل أي أضرار قد تلحق 
بالسياس���ات والمصال���ح األمريكية.. ويب���دو أن الوقت قد 
حان لتنفيذ وعوده بنقل الس���فارة، بعدما تم تأهيل الحالة 
العربي���ة، واإلقليمي���ة للرضى به���ذا المتغي���ر الفارق في 
السياسة األمريكية الشرق أوسطية، ولكن أهم ما يستنتج 
من هذا السلوك األرعن، للرئيس األمريكي األرعن، أن أمريكا 
قد أغلقت الباب وحتى الشباك )على مشروع حل الدولتين(.. 
وإن القدس موحدة هي عاصمة »إس���رائيل« األبدية.. وربما 
ال يجد صناع القرار في واش���نطن ظروفًا مواتية لمثل هكذا 
قرار، مثل الظروف الحالية، لكل العوامل والتي ذكرت سابقًا، 
إن أية تداعيات.. أو احتجاجات.. أو نشرات، وخطابات نارية 
ل���ن تجعل من أمريكا تعود ع���ن موقفها هذا، الذي يجعل 
أمري���كا تعود عن قرارها.. تهدي���د المصالح األمريكية في 
الش���رق األوسط، بما فيها تهديد أمن دولة االحتالل، وهذا 
يعني مقاومة، ومقاومة م���ن نمط يختلف.. إن البدائل في 
السياسة غير متوافرة، ال أعتقد أحدًا )ربما إيران(، قد يقطع 

عالقاته الدبلوماس���ية مع أمريكا.. وحتى الس���لطة، تزمجر 
ولكنها لن تفع���ل.. لكن ضرب المصال���ح الحيوية ألمريكا 
في الصمي���م هو الحل الوحيد للتراج���ع، عن هكذا موقف، 
فهل يوجد من يهدد مصالح أمريكا في الشرق األوسط في 

الصميم راهنًا؟ ربما في المستقبل قد يوجد.

ماذا يتوجب على قيادة الس���لطة والمنظمة فعله 
أمام هذه الضغوط األمريكية، وهذا االنس���داد في 

األفق السياسي؟
الجواب بس���يط فعال، واضح، وحدة الش���عب الفلسطيني 
تح���ت عن���وان م.ت.ف مقاومة فعاًل، وق���واًل، وبذلك تدخل 
فلس���طين دائرة موازي���ن القوى في اإلقلي���م، تلك الدائرة 
والموازين والتي قد تجلب دولة فلس���طينية في حدود عام 
67 كهدف مرحلي للشعب الفلسطيني، منصوص عليه في 

القرارات األممية المختلفة والعديدة.

- كيف تنظرون إلى التهافت العربي نحو التطبيع 
مع االحتالل؟، ووصف المقاومة مؤخًرا ب�«اإلرهابية«؟ 
ما يح���دث محزن جدًا، تهاف���ت التهافت ولي���س تهافتًا 
فحس���ب، إنه ضد منطق األشياء، إنه الذبح العلني للمصالح 
العليا لألمة العربية وفي القلب منها القضية الفلسطينية، 
إن حم���ى، ما يس���مى بالخطر الفارس���ي )المفتعل(، أعمت 
بصيرة حكام المش���ايخ واإلمارات، إن صناعة )عدو آخر غير 
إسرائيل(، مولود مش���وه مصنع إسرائيليًا، وأمريكا، ورجعيًا 
عربيًا، وه���و يتطلب قراءة الواقع والوقائع بش���كل مختلف 
ومغاير، بما فيها )قراءة سالح المقاومة وكل أشكال مقاومة 
االحتالل باعتباره إرهابًا(.. مس���ارات التطبيع يمهد لها منذ 
مدة طويلة، وجاء الوقت للمسير فيها من حفنة من الحكام 
الرجعيين والمأفونين ضد مصالح شعوبهم وأمتهم. )ربما 
ينطبق على هؤالء، ما قاله الشاعر )يا أمة ضحكة من جهلها 

األمم(.. أمم ملوك وحكام آخر زمن كما يقال.

- االحتالل كّثف مؤخًرا من تهديداته للمقاومة، هل 
يمكن أن يعد ذلك مقدمة لعدوان جديد سواًء في 

قطاع غزة، أو في لبنان؟
نعم، الظروف اإلقليمي���ة، والعربية، تخدم عدوانية الكيان، 
ربما حجم المقاومة في لبنان كبير، فحل عس���كري مباش���ر 
ضد لبنان، يبدو غير مرج���ح، وإن يكن في الظروف الراهنة.. 
فالبيئة السياس���ية، العس���كرية، األمنية، ليست مهيأة 
لمثل هكذا عمل عس���كري، ولكن األمر في غزة يختلف، 
انقس���ام فلس���طيني، حصار على قطاع غزة فلسطيني، 
غير اإلس���رائيلي.. )المقاومة عربيًا، وإلى حد ما إس���الميًا 
إرهاب – وض���ع عربي مهلهل، ومفكك ال يرضى صديقًا، 
بمعنى مكونات الظرف الراهن، تشجيع »إسرائيل« على 

العدوان(.
»إس���رائيل« بحاج���ة الختب���ار قوة تكتيكي الس���تعادة 
جغرافية لقوة الردع والتي تآكلت إلى حد ما، بعد األحداث 
في سوريا، وتشكل المحاور اإلقليمي والدولي للمقاومة.. 
وهذا قد يتحقق جزئيًا في حرب تكتيكية على قطاع غزة.. 
من هنا ينبغي، أن تدرك قيادة السلطة، وفتح أهمية، أن 

يملك الفلسطينيون ما يدافعون به عن أنفسهم.

نائب االأمني العام للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني اأبو اأحمد فوؤاد يف حوار خا�ص لـ"اال�ستقالل"

ءخطر انهيار المصالحة ممكن جدًا ومصر مطالبة باعالن الطرف المعطل 
ال يجوز للسلطة اللعب بمعاناة شعبنا.. أال يكفي االحتالل؟! 

غيـاب سـالح 
المقاومة يعني 

غياب حل متوازن 
لدولة فلسطينية 

»إسرائيل« بحاجة 
الستعادة قوة الردع 

وغزة قد تكون 
الهدف األقرب

أمريكا أغلقت الباب 
 والشباك على 
»حل الدولتين« 

حاوره / قا�سم الأغا:
اأّك��د اأب� اأحمد ف�ؤاد نائب الأمني الع��ام للجبهة ال�سعبية لتحرير 
فل�سطني، اأن امل�ساحلة الفل�سطينية يتهددها »خطر انهيار حقيقي 
وممكن جًدا«، رغم وج�د حالت دفع من اأطراف داخلية واإقليمية 
ودولية لها، م��سًحا اأن امل�سالح القائمة على املخططات وامل�ساريع 

الكربى كانت �سبًبا وراء دفع تلك الأطراف للتدخل بامل�ساحلة.
ف���ؤاد ويف ح���ار �سام��ل وخا���ص ب��� »ال�ستق��ال«، عرّب ع��ن رف�سه 
ل�ستم��رار اإجراءات ال�سلطة »العقابي��ة« على قطاع غزة بذريعة 

ما يطلق عليه »متكني احلك�مة« هناك،  م�سدًدا على اأن هذا املنطق 
مرف��ص وطنيًا، واأخاقيًا، واإن�سانيًا وعلى كل الأ�سعدة.

واأعرب عن تقديره للدور املهم والرئي�ص التي تبذله م�سر يف اإطار 
امل�ساحل��ة، واملرحب به من ال��كل الفل�سطيني، م�ؤك��ًدا اأن ال�حدة 

ال�طنية و�ساح املقاومة اأوراق ق�ة لدى الفل�سطينيني.
وب��ني  اأن الظ��روف الإقليمي��ة والعربي��ة واملحلية تخ��دم الكيان 
ال�سهي���ين، اإذا ما فّك��ر يف �سن عدوان على قطاع غ��زة؛ ل�ستعادة 

ق�ة الردع التي تاآكلت لديه اإىل حد ما.
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وأكدت الفصائل أن اتهامات عزام األحمد ضد حركة 
الجهاد اإلس���امي بإفش���ال المصالحة لها أهداف 
سياس���ية على الصعيد المحل���ي والدولي، مؤكدين 
عل���ى أنه���ا أدت دورا محوري���ا في انهاء االنقس���ام 
الفلس���طيني ورفع الظلم الواقع عن المواطنين في 

قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أعوام .
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد 
اتهم قيادات من حركة الجهاد اإلس���امي بتخريب 
المصالح���ة الفلس���طينية م���ن خ���ال التأثير على 

الفصائل الفلسطينية األخرى.
وقال األحمد في لق���اء متلفز الخميس الماضي:"  إن 
بعض قيادات حركة الجهاد اإلسامي حاولوا تخريب 
المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس"، 
مضيفا" كل الفصائل خاصة القادمة من غزة أكدت 
خال ح���وار القاهرة إن هن���اك عراقيل أمام تمكين 
الحكومة باس���تثناء وفد حركة الجهاد، الن موقفهم 

سلبي تجاه المصالحة".

اأهداف �سيا�سية
  ورأى عب���د الحميد المص���ري القيادي في حركة 
فتح التيار اإلصاحي، أن اتهامات األحمد لحركة 
الجهاد اإلسامي بافشال المصالحة، لها أهداف 
سياس���ية على الصعيد المحل���ي والدولي، الفتا 

إلى أن التصريحات ج���اءت إلرضاء أطراف عربية 
ودولية لكس���ب مواقف سياسية. وقال المصري 
ل�"االستقال":" إن األحمد يسعى لتحقيق أهداف 
ومآرب سياس���ية، إذ يريد أن يبيع مواقف لدول 
اإلقلي���م، الرتباط حركة الجهاد بدول أخرى تدعم 
وتس���اند المقاوم���ة ويريد أن يش���وه العاقات 

المحلية مع الحركة".
وأض���اف:" حرك���ة الجهاد لم تكن طرفًا يس���يء 
للوطن، ولم تتورط بشيء يضر قضيتنا العادلة، 
بل كانت دوما تدعم الوحدة الوطنية والمصالحة، 
من أجل الوصول للهدف االس���مى، الذي تتفق 
عليه ح���ركات المقاومة، وه���و تحرير الوطن من 

االحتال اإلسرائيلي". 
وتابع: " كل ما يقال عن اإلخوة بالجهاد اإلس���امي 
مردود على من تفوه ب���ه، إذ أن أبناء الجهاد  رفاق 
درب منذ االنتفاضة االولى، لم نجد منهم س���وى 
اإلخاص والمحبة للوط���ن، و كانوا هم من يطبب 
جراح أهالي غزة في ظل معاناتهم من االنقس���ام 

وتبعاته".
و أش���ار القيادي بحركة التيار اإلصاحي أنه منذ بدأ 
االنقس���ام برز دور حركة الجهاد اإلسامي الطليعي، 
ب���رأب الصدع الذي أحدثه، وتضرر به أبناء الش���عب 
الفلسطيني وأس���اء للقضية، إذ كان أداة خير وبناء 

لتحقيق الوحدة الوطنية. 

األغام بطريق امل�ساحلة
ووصف القي���ادي بحركة حماس فتح���ى القرعاوي، 
اتهامات األحمد للجهاد اإلسامي بإفشال المصالحة، 
بألغام وضعت عل���ى طريق المصالحة، لتتوقف عند 
حد معين، وال تمضى قدما لتحقيقها كاما على أرض 

الواقع.
وأوض���ح القرع���اوي ل�"االس���تقال" أن حركة 
الجهاد اإلس���امي تدفع كم���ا حركة حماس 
والعديد من األط���راف باتجاه وأد االنقس���ام 
وتحقيق المصالحة، إلنهاء معاناة المواطنين 
بقطاع غزة، والظلم الواقع عليهم منذ أكثر من 

عشرة أعوام .
وبين أن تصريح���ات األحمد ال تتناس���ب مع  أجواء 
المصالحة الت���ي يحاول مختلف األطراف تحقيقها، 
خاصة في ظل التنازالت التي قدمتها حركة حماس، 
و س���عيهم لرفع العقوبات والحصار المفروض على 

المواطنين بغزة.
ولف���ت إل���ى أن تصريح���ات األحمد ل���ن تؤثر على 
المصالحة ولن تعكر األجواء، مش���ددا أن المصالحة 
س���وف تمضي قدما لجعلها أمرا حقيقيا يلمس���ه 

المواطنون على أرض الواقع.

ردود الأفعال
اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، اعتبر أن إهانة أي قائد بحركة الجهاد اإلسامي 

هي إهانة لكل قائد فتحاوي بوصلته فلسطين.
وقال الطيراوي في تصريحات صحفية: " إن الجهاد 
اإلس���امي حركة وطني���ة فلس���طينية عاقتنا بها 
استراتيجية وتصريحات األخ أبو نداء فهمت خطأ"، 
مضيفا: " قيادة حركة فت���ح تكن لألخ خالد البطش 
وكاف���ة قادة الجهاد اإلس���امي كل الحب واالحترام 

والتقدير ". 
م���ن ناحيت���ه، د. ياس���ر الوادي���ة رئي���س تجم���ع 
الشخصيات المستقلة، قال: "حركة الجهاد االسامي 
ب���دءًا من االمين العام ومرورًا ب���األخ خالد البطش )أبو 
عاشور(، عرفتهم وتعاملت معهم وال زلت حتى اآلن 
اشعر بالمصداقية وأشهد لهم باألمانة الوطنية بكل 
الملفات منذ فترة االقتتال حتى االنقسام والحوارات 

واالجتماعات وجهود المصالحة«.
أما ماهر مزهر مس���ؤول العاق���ات الوطنية للجبهة 
الش���عبية وعضو لجنته���ا المركزية، أك���د أن حركة 
الجهاد اإلس���امي واألخ المجاه���د خالد البطش هم 
مثال للعط���اء والكفاءة والنزاهة والصدق والمقاومة، 
مضيف���ًا أنه من المخجل والمعي���ب وجود من يزايد 

ويسيء لهم.

ردًا على اتهامها بإفشال المصالحة
فصائــل: الجهـاد اإلسالمــي عنــوان

 للوحــدة ورفــع الظلــم عـن الشعــب 
غزة/ �سماح املبحوح:

رغم الدور الذي اأدته ومازالت توؤديه حركة اجلهاد 
ال�سالمي يف كافة امليادين، لتقريب وجهات النظر 

بني خمتلف الف�سائل الفل�سطينية، خا�سة بني 
حركتي فتح وحما�س، و�سعيها الدوؤوب لإجناح ملف 

امل�ساحلة وواأد النق�سام، تكافاأ بهجوم لذع من 
ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح عزام الأحمد، 
متهما اإياها باإف�سال جهود امل�ساحلة. وتوالت ردود 

الأفعال املنددة من الف�سائل والقوى الوطنية 
والإ�سالمية لتدح�س التهامات التي وجهها الأحمد 
حلركة اجلهاد الإ�سالمي، بالت�سوي�س على امل�ساحلة 

وحماولة اف�سالها، والتي اأكدت جميعها اأن ت�سريحات 
الأحمد ل تخدم �سوى الحتالل واأعوانه.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / آالء عبدالله محمد الشندغلي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404267338( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمد إسماعيل علي ابو جزر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)904200433( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة . 

أعلن أنا المواطنة ريم محمد سلمان ابو ملوح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)920693132( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن /  علية علي اللوح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)191931539( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

رام الله/ االستقال 
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين األحد بأن 
31 أس���يرة يقبعن في سجن "هشارون" اإلسرائيلي 
بينهن 10 قاصرات، يعش���ن أوضاعًا حياتية سيئة 
للغاي���ة، وذلك بس���بب ما يتعرضن ل���ه من معاملة 
مهينة وقاس���ية وحرمان من أبسط حقوقهن، سواء 
أثناء عملية االعتقال والتحقيق معهن، أو حتى خال 

تواجدهن في غرف وأقسام السجن.
وأوضح���ت الهيئة ف���ي بيان صحفي، أن س���لطات 
االحتال صعدت في اآلونة األخيرة بشكل ملحوظ من 
استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات، حيث ال 
يكاد يمر يوم إال ويقوم جنود االحتال باعتقال نساء 
أو فتي���ات، بدون أي مبرر قانوني وتحت ذرائع واهية 

وغير مبررة.
يذكر أن عدد األس���يرات اللوات���ي يقبعن حاليًا في 
السجون اإلسرائيلية61 أسيرة موزعات ما بين سجني 

"هشارون" و"الدامون".

31  أسيرة في 
سجن »هشارون« 

القاهرة/ االستقاليعشن ظروفًا صعبة
حذر  األمي���ن العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
الغيط من أن  عزم الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
على االعتراف بالقدس "عاصمة إلس���رائيل" ونقل 
سفارة واش���نطن لها، س���يؤدي لتداعيات وخيمة 

تجلبها هذه الخطوة على العالم كله.
وأكد أبو الغيط للصحفيين عقب عودته إلى القاهرة 
من روما، أن الجامعة العربية تتابع المسألة بعناية، 
محذًرا من التداعيات الوخيمة التي قد تجلبها هذه 

الخطوة إلى المنطقة والعالم كله.
وأعرب األمين العام للجامعة العربية عن أس���فه من 
"إصرار البعض على محاولة إنجاز هذه الخطوة دون 
أدنى انتباه لما تحمله من مخاطر كبيرة على استقرار 

الشرق األوسط وكذلك العالم ككل".
وذكر أن الجامعة العربية س���بق أن شجعت البيت 
األبي���ض في مس���اعيه الرامية إلى إع���ادة تفعيل 
مسار التسوية السياسية بين "إسرائيل" والجانب 
الفلس���طيني، مش���يًرا إلى أن الخطوة المتوقعة ال 

تخدم إال مصالح "تل أبيب". وش���دد أبو الغيط على 
وجود اتص���االت بين الجامعة العربي���ة والحكومة 
الفلس���طينية وال���دول العربي���ة األخ���رى من أجل 
تنس���يق الموقف العربي الموحد في حال ستتخذ 
اإلدارة األمريكي���ة ه���ذه الخطوة. وقالت وس���ائل 
اإلع���ام أمريكي���ة في األي���ام األخي���رة إن ترامب 
يعتزم االعتراف بالقدس رسميًا "عاصمة إلسرائيل" 
األسبوع المقبل، وذلك نقًا عن مسؤولين أمريكيين 

وإسرائيليين.

»موقف عربي موحد بحال اتخاذها«
الجامعة العربية: المساس بالقدس

 سيجلــب عواقــب وخيمــة للعالــم كلــه
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مرت الســـنوات ثقاال حتى بلغت الـ14 
عامًا نصابها، وأفرجت سلطات االحتالل 
عن األسير لؤي قبل صديقة معاذ بيوم 
واحد، فمـــا كان منـــه إال أن يبقى في 
مدينـــة الخليل وأقســـم أن ال يرى أّمه 
وال يحتضنها، حتـــى يتحرر صديقه 
ويعودا معًا، ليقبال قدمي تلك األم التي 
شجعت نجلها أن يحمل هذه السنوات 
عنه، ثّم يتوّجه إلى بيته ليرى أمه التي 

ذاب قلبها بانتظاره . 

�أهديتها ل�صديقي
في زمـــن الشـــعارات الفرديـــة التي 
ال تســـأل عن شـــيء ســـوى أن تأخذ 
لنفسها، تســـقط حكاية معتز ولؤي 
كمطر شفيف عذب على قحط األنانية، 
فيقول مســـامح : " فضلـــت أن أهدي 
صديقي سبع ســـنوات من عمري على 
أن يقضيها هو بالسجون، فقد قضينا 
سنوات طويلة معا قبل األسر وتشاركنا 
بهـــا أدق تفاصيـــل الحيـــاه و قاومنا 
واعتقلنا ســـويًا، لذا أردت أن نتنفس 

عبق الحرية سويًا". 
ويـــروي مســـامح تفاصيـــل الحكاية 
لـ"االســـتقالل": " عندما تـــم اعتقالنا 
في انتفاضه األقصى كانت ســـلطات 
االحتـــالل تســـمح بنظـــام الصفقات 
بين االســـرى من أجل تخفيف الحكم 
عليهـــم، وكانت المحكمـــة قد طالبت 
بالحكم علي بالمؤبد وبعد جلسات عدة 
استطاع المحامي تخفيف الحكم إلى 

7ســـنوات، في حين تم تخفيف حكم 
لؤي إلى 21سنه". 

ويتابع :" فـــي اليوم الثاني أخذونا إلى 
المحكمـــة لتثبيت الحكـــم، لكن قبل 
تثبيته كان مقـــررًا أن يجلس المدعي 
العام للنيابة  مع كل أسير على انفراد 
الستشارته إن كان موافقًا على الصفقة 
التي أجراهـــا المحامي أم ال، ففي هذه 
اللحظة اعترضت على الصفقة وطالبت 
بعدم  فصـــل ملفي عن لـــؤي بحيث 
نحكم بحكم واحد، بعد ســـاعة وافقت 
النيابة على الحكم على كلينا بـ14 عاما 

بحيث آخذ 7سنوات عن لؤي".
وأضاف:" في البدايـــة تم الحكم على 
لؤي ممـــا أصـــاب الجميع بالدهشـــة 
والفرح لتخفيف حكمه وأعطاهم أمال 
بتخفيف حكمي، لكن بمجرد أن اعلن 
الحكم عليـــا تحطم أملهـــم وأصيبوا 
جميعًا بصدمة قويه كونهم ال يعلمون 

ما حدث". 
عم الصمت وانطلقـــت نظرات من كل 
أرجاء القاعة باتجـــاه المحامي، لعلهم 
يدركون ماذا يجري من حولهم ، حتى 
أخبرهـــم أن معـــاذ أجـــرى صفقة مع 
النيابة مفادها أن يأخذ ســـبع سنوات 

بدال عن صديقه. 
" الله يرضي عليك يما رفعت راسي".. 
هكـــذا أعربت والدة االســـير معاذ عن 
فخرها بنجلهـــا الذي طالما لقنته حب 

الوطن والتضحية من أجله.
ويذكر أن األسير معاذ مسامح )34عاما( 

من مدينة طول كـــرم ، اعتقل بتاريخ 
بمهمة  قيامـــة  اثنـــاء   ،2003/11/28
لمقاومـــة االحتـــالل خـــالل انتفاضة 
األقصى، وحكم على أثرها 7ســـنوات 
اال أنه أبرم صفقة مـــع نيابة االحتالل 
بأخذ 7ســـنوات أخرى عن صديقة لؤي 
الصوان، وٌأفرج عنـــه األربعاء الماضي 

2017/11/28م.

رفقة �ل�صالح و�ملقاومة 
أما لؤي فلم ينطـــق بكلمة واحدة ألنه 
يـــدرك تمامًا أن كلماتـــه لن تعبر عما 
يجـــول بخاطره مـــن فرحـــة وامتنان 
لصديقـــة، واكتفـــى بابتســـامة فخر 
عانقت قلـــب صديقة طويـــاًل وتروي 
حكاية عزة وتضحية لن يفهم معناها 

سوى رفقة السالح والمقاومة. 
ويكمل صوان الشق اآلخر من الحكاية 
:" ذهبت إلى المحكمة كنت أعلم أنني 
ســـيحكم علي 21 ســـنة ولـــم أتوقع 
تخفيفه نظرًا ألن أول حكم بحقي كان 
مؤبدًا و)35 عامـــا(، لكن عندما ُحكمت 
بـ14عامًا فقط شـــعرت بدهشـــة وأن 
هناك شـــيئًا غريبًا يحدث، حتى علمنا 

أن معاذ أخذ 7 سنوات بدال مني ". 
لـ"االستقالل":" تضحية  وأردف صوان 
معاذ كانـــت صدمة ومفاجـــأة كبيرة 
بالنسبة لي، ألن 7سنوات في االعتقال 
ليســـت قليلة فـــي ظل السياســـات 
التعسفية إلدارة السجون، وأيضًا ألن 
أهل األســـير ينتظـــرون حريته بفارغ 

الصبر، بعدما سمعت موافقة أم معاذ 
وتشجيعها له شعرت باالمتنان الكبير 
لهما وعجز لســـاني عن شـــكرهما ألن 
الفرحـــة التي أدخلها بقلوبنا جميعًا ال 

يمكن وصفها".
وعندمـــا حل الظـــالم، أرجعـــت قوات 
االحتالل اإلســـرائيلي الصديقين إلى 
الســـجن وفرقت بينهما فـــي زنازين 
منفصلـــة، لكن قلبيهمـــا لم ينفصال 
وبقيـــا ينتظـــران الغد بفـــارغ الصبر، 
لعلهما يســـتطيعان قول ما عجزا عنه 

داخل أروقت المحكمة.  
وأضاف المحرر صوان:" في تلك الليلة 
لم اســـتطع النوم وبقيت افكر بمعاذ 
حتـــى الصبـــاح، وعندما خرجنـــا إلى 
الفسحة في اليوم الثاني سألته لماذا 
فعلت ذلك؟ فســـلم علي وقال: "توكل 
على الله دخلنا مـــع بعض و بنطلع مع 
بعض"، فما كان مني إال أن أقسم باني 
ما أشوف أمي وال أسلم على أهلي قبل 

ما نشوف أمه ونسلم عليها سوا". 
ويذكر أن األســـير لؤي صوان )33عاما( 
من مدينـــة طولكرم، اعتقـــل بتاريخ 
بمهمة  قيامـــة  اثنـــاء   ،2003/11/28
لمقاومـــة االحتـــالل خـــالل انتفاضة 
األقصـــى، وحكم على أثرهـــا 21 عاما، 
وتم تخفيفهـــا إلى 14عامًا، وٌأفرج عنه 

الثالثاء الماضي 2017/11/27م. 

د�خل �لأ�صر
وأوضح صوان، أن 14عامًا من االعتقال 

كانت بمثابة تجربة صعبة وقاســـية 
والتعذيب  بالمعاناة  حافلة  لكليهما، 
والتنكيـــل من قبل ســـجان ال يعرف 
للرحمـــة عنوانـــًا، لكن اســـتطاعا مع 
األسرى أن يصمدا أمام قهر السجان، 
من خالل خلق عائلة حميمة تجمعهم 
وتخفف عنهم معاناتهم وتجعلهم 
يتحملـــون ظروف الســـجن الصعبة، 
مشـــيرًا إلى أنهمـــا اجتمعا باألســـر 
داخل سجنين لســـنوات طويلة وكنا 
يصبران بعضهما على بطش السجان 
ويمارسان الرياضة سويًا ويسترجعان 
األهل  عـــن  بالحديـــث  ذكرياتهمـــا 

واألصدقاء. 
وأعرب مســـامح وصوان، عن فرحتهما 
الكبيرة بالحريـــة ورؤية األهل واألحبة 
بعد هذه السنوات الطويلة، مؤكدين 
على أن فرحتهمـــا منقوصة وتختلط 
بمشـــاعر الحـــزن واألســـى على آالف 
االســـرى في ســـجون االحتالل الذين 

ينتظرون شروق شمس الحرية". 
ونقل كال االســـيرين رســـالة األسرى 
للقيادة الفلســـطينية والفصائل بأن 
يجعلـــوا قضية األســـرى على ســـلم 
بعائالتهم  واالهتمـــام  أولوياتهـــم 
فأســـمي أمنياتهـــم هـــي أن يـــروا 
أهلهم يعيشـــون بكرامة وال يقفون 
على الحواجز العســـكرية عند الزيارة 
وال يموتـــون وهم بانتظار العالج، وأن 
تواصل فصائل المقاومة طريق تحرير 

االسرى والمضي في المصالحة.

غزة/ دعاء �حلطاب:
كثرية هي ق�ص�ض �لإيثار فبع�ض �لأ�صدقاء منح �صديقه 

ماًل هو بحاجته، و�آخرون تنازلو� عن وظيفة هم باأم�ض 
�حلاجة �إليها لتكون �لفر�صة �أكرب �أمام �أ�صدقائهم، لكن 

يف فل�صطني وخا�صة بني �ل�صرى ممن قدمو� حياتهم 
وزهرة عمرهم من �أجل �لق�صية، لالإيثار معنى و�صكل 

�آخر. معاذ م�صامح ولوؤي �صو�ن �صديقان يف ربيع عمرهما، 
ع�صقا �حلرية فدفعا لها �أجمل �صنو�ت عمرهما، فقد 
غيبتهما �صجون �لحتالل �لإ�صر�ئيلي �صويًا منذ عام 

2003، �أولهما حكم بال�صجن 7�صنو�ت، و�لآخر 21عامًا، 
بتهمة مقاومة �لحتالل يف �ل�صنة �لثالثة من �نتفا�صة 

�لأق�صى �ملباركة.  يف تلك �لليلة، مل تنم عينا معاذ لي�ض 
جزعًا ول كرهًا لل�صجن، لكن تفكريً� ب�صديقة عمره 

�لذي �صيق�صي 21 عامًا يف �ل�صجن بعيدً� عنه، �إىل �أن 
قرر �أن يفديه ب�صبٍع �صنو�ٍت من عمره، ُت�صحب من حكم 
�صديقه لوؤي وت�صاف حلكمه، لي�صبح حكمهما مت�صاويًا 

14 عامًا.

أمضى كل منهما حكما 14 عامًا

 لؤي ومعاذ..  أسيران تقاسما سنوات السجن ليعانقا الحرية معًا 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / يسرى جمال علي ابو ناموس
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)800687741( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن جمال محمد ابو شاهين
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)975790759( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمد عادل ابوقينص
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)803263433( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

غزة/ االستقالل 
عقد قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة 
في الجامعة اإلســـالمية محاضرة علمية تحمل 
عنوان:" دور المهندس في المكاتب الهندسية 
واالستشارية"، في قاعة المؤتمرات العامة في 
مبنى طيبة للقاعات الدراســـية، واســـتضافت 
المحاضرة المهندس سمير شابط مدير هيئة 
المكاتب والشـــركات الهندســـية فـــي نقابة 
المهندسين، بحضور الدكتور أسامة العيسوي 
عضـــو هيئة التدريس في القســـم، وجمع من 

طلبة القســـم. وأشـــار الدكتور العيسوي إلى 
أن المحاضـــرة تهدف إلـــى التعريف بالعمل 
الهندسي وواقع المكاتب الهندسية، والتعرف 
على حقوق وواجبات المهندســـين، متمنيا أن 
تعود األنشطة الالمنهجية بالنفع على الطلبة 

وتزيد من خبراتهم المعرفية والثقافية.
مـــن جانبه، أكـــد المهندس شـــابط أن مجال 
العمل الهندسي له صدى كبير في قطاع غزة، 
يستطيع من خالله الطلبة االنضمام واالنتساب 
إلـــى المكاتب الهندســـية لتوفير فرص عمل 

جيدة ومناسبة لهم.
ولفت المهندس شـــابط إلـــى أن المهندس 
المعمـــاري هـــو العمـــود الفقـــري للعمليـــة 
الهندســـية من خـــالل تصميـــم المخططات 
الهندســـية للمنشـــأة، مبينـــًا أن المهندس 
يستطيع تأســـيس مكتب هندسي لممارسة 
المهنـــة بعـــد تخرجـــه بثالثة أعـــوام لتكون 
فرصة لتفعيل الدراسة النظرية بشكل عملي 
وملمـــوس واكتســـاب المهـــارات والخبـــرات 

لالنخراط في سوق العمل.

الجامعــة اإلسالميـة تعقــد 
محاضــرة علميــة بقســم الهندســة 
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مرت الســـنوات ثقاال حتى بلغت الـ14 
عامًا نصابها، وأفرجت سلطات االحتالل 
عن األسير لؤي قبل صديقة معاذ بيوم 
واحد، فمـــا كان منـــه إال أن يبقى في 
مدينـــة الخليل وأقســـم أن ال يرى أّمه 
وال يحتضنها، حتـــى يتحرر صديقه 
ويعودا معًا، ليقبال قدمي تلك األم التي 
شجعت نجلها أن يحمل هذه السنوات 
عنه، ثّم يتوّجه إلى بيته ليرى أمه التي 

ذاب قلبها بانتظاره . 

�أهديتها ل�صديقي
في زمـــن الشـــعارات الفرديـــة التي 
ال تســـأل عن شـــيء ســـوى أن تأخذ 
لنفسها، تســـقط حكاية معتز ولؤي 
كمطر شفيف عذب على قحط األنانية، 
فيقول مســـامح : " فضلـــت أن أهدي 
صديقي سبع ســـنوات من عمري على 
أن يقضيها هو بالسجون، فقد قضينا 
سنوات طويلة معا قبل األسر وتشاركنا 
بهـــا أدق تفاصيـــل الحيـــاه و قاومنا 
واعتقلنا ســـويًا، لذا أردت أن نتنفس 

عبق الحرية سويًا". 
ويـــروي مســـامح تفاصيـــل الحكاية 
لـ"االســـتقالل": " عندما تـــم اعتقالنا 
في انتفاضه األقصى كانت ســـلطات 
االحتـــالل تســـمح بنظـــام الصفقات 
بين االســـرى من أجل تخفيف الحكم 
عليهـــم، وكانت المحكمـــة قد طالبت 
بالحكم علي بالمؤبد وبعد جلسات عدة 
استطاع المحامي تخفيف الحكم إلى 

7ســـنوات، في حين تم تخفيف حكم 
لؤي إلى 21سنه". 

ويتابع :" فـــي اليوم الثاني أخذونا إلى 
المحكمـــة لتثبيت الحكـــم، لكن قبل 
تثبيته كان مقـــررًا أن يجلس المدعي 
العام للنيابة  مع كل أسير على انفراد 
الستشارته إن كان موافقًا على الصفقة 
التي أجراهـــا المحامي أم ال، ففي هذه 
اللحظة اعترضت على الصفقة وطالبت 
بعدم  فصـــل ملفي عن لـــؤي بحيث 
نحكم بحكم واحد، بعد ســـاعة وافقت 
النيابة على الحكم على كلينا بـ14 عاما 

بحيث آخذ 7سنوات عن لؤي".
وأضاف:" في البدايـــة تم الحكم على 
لؤي ممـــا أصـــاب الجميع بالدهشـــة 
والفرح لتخفيف حكمه وأعطاهم أمال 
بتخفيف حكمي، لكن بمجرد أن اعلن 
الحكم عليـــا تحطم أملهـــم وأصيبوا 
جميعًا بصدمة قويه كونهم ال يعلمون 

ما حدث". 
عم الصمت وانطلقـــت نظرات من كل 
أرجاء القاعة باتجـــاه المحامي، لعلهم 
يدركون ماذا يجري من حولهم ، حتى 
أخبرهـــم أن معـــاذ أجـــرى صفقة مع 
النيابة مفادها أن يأخذ ســـبع سنوات 

بدال عن صديقه. 
" الله يرضي عليك يما رفعت راسي".. 
هكـــذا أعربت والدة االســـير معاذ عن 
فخرها بنجلهـــا الذي طالما لقنته حب 

الوطن والتضحية من أجله.
ويذكر أن األسير معاذ مسامح )34عاما( 

من مدينة طول كـــرم ، اعتقل بتاريخ 
بمهمة  قيامـــة  اثنـــاء   ،2003/11/28
لمقاومـــة االحتـــالل خـــالل انتفاضة 
األقصى، وحكم على أثرها 7ســـنوات 
اال أنه أبرم صفقة مـــع نيابة االحتالل 
بأخذ 7ســـنوات أخرى عن صديقة لؤي 
الصوان، وٌأفرج عنـــه األربعاء الماضي 

2017/11/28م.

رفقة �ل�صالح و�ملقاومة 
أما لؤي فلم ينطـــق بكلمة واحدة ألنه 
يـــدرك تمامًا أن كلماتـــه لن تعبر عما 
يجـــول بخاطره مـــن فرحـــة وامتنان 
لصديقـــة، واكتفـــى بابتســـامة فخر 
عانقت قلـــب صديقة طويـــاًل وتروي 
حكاية عزة وتضحية لن يفهم معناها 

سوى رفقة السالح والمقاومة. 
ويكمل صوان الشق اآلخر من الحكاية 
:" ذهبت إلى المحكمة كنت أعلم أنني 
ســـيحكم علي 21 ســـنة ولـــم أتوقع 
تخفيفه نظرًا ألن أول حكم بحقي كان 
مؤبدًا و)35 عامـــا(، لكن عندما ُحكمت 
بـ14عامًا فقط شـــعرت بدهشـــة وأن 
هناك شـــيئًا غريبًا يحدث، حتى علمنا 

أن معاذ أخذ 7 سنوات بدال مني ". 
لـ"االستقالل":" تضحية  وأردف صوان 
معاذ كانـــت صدمة ومفاجـــأة كبيرة 
بالنسبة لي، ألن 7سنوات في االعتقال 
ليســـت قليلة فـــي ظل السياســـات 
التعسفية إلدارة السجون، وأيضًا ألن 
أهل األســـير ينتظـــرون حريته بفارغ 

الصبر، بعدما سمعت موافقة أم معاذ 
وتشجيعها له شعرت باالمتنان الكبير 
لهما وعجز لســـاني عن شـــكرهما ألن 
الفرحـــة التي أدخلها بقلوبنا جميعًا ال 

يمكن وصفها".
وعندمـــا حل الظـــالم، أرجعـــت قوات 
االحتالل اإلســـرائيلي الصديقين إلى 
الســـجن وفرقت بينهما فـــي زنازين 
منفصلـــة، لكن قلبيهمـــا لم ينفصال 
وبقيـــا ينتظـــران الغد بفـــارغ الصبر، 
لعلهما يســـتطيعان قول ما عجزا عنه 

داخل أروقت المحكمة.  
وأضاف المحرر صوان:" في تلك الليلة 
لم اســـتطع النوم وبقيت افكر بمعاذ 
حتـــى الصبـــاح، وعندما خرجنـــا إلى 
الفسحة في اليوم الثاني سألته لماذا 
فعلت ذلك؟ فســـلم علي وقال: "توكل 
على الله دخلنا مـــع بعض و بنطلع مع 
بعض"، فما كان مني إال أن أقسم باني 
ما أشوف أمي وال أسلم على أهلي قبل 

ما نشوف أمه ونسلم عليها سوا". 
ويذكر أن األســـير لؤي صوان )33عاما( 
من مدينـــة طولكرم، اعتقـــل بتاريخ 
بمهمة  قيامـــة  اثنـــاء   ،2003/11/28
لمقاومـــة االحتـــالل خـــالل انتفاضة 
األقصـــى، وحكم على أثرهـــا 21 عاما، 
وتم تخفيفهـــا إلى 14عامًا، وٌأفرج عنه 

الثالثاء الماضي 2017/11/27م. 

د�خل �لأ�صر
وأوضح صوان، أن 14عامًا من االعتقال 

كانت بمثابة تجربة صعبة وقاســـية 
والتعذيب  بالمعاناة  حافلة  لكليهما، 
والتنكيـــل من قبل ســـجان ال يعرف 
للرحمـــة عنوانـــًا، لكن اســـتطاعا مع 
األسرى أن يصمدا أمام قهر السجان، 
من خالل خلق عائلة حميمة تجمعهم 
وتخفف عنهم معاناتهم وتجعلهم 
يتحملـــون ظروف الســـجن الصعبة، 
مشـــيرًا إلى أنهمـــا اجتمعا باألســـر 
داخل سجنين لســـنوات طويلة وكنا 
يصبران بعضهما على بطش السجان 
ويمارسان الرياضة سويًا ويسترجعان 
األهل  عـــن  بالحديـــث  ذكرياتهمـــا 

واألصدقاء. 
وأعرب مســـامح وصوان، عن فرحتهما 
الكبيرة بالحريـــة ورؤية األهل واألحبة 
بعد هذه السنوات الطويلة، مؤكدين 
على أن فرحتهمـــا منقوصة وتختلط 
بمشـــاعر الحـــزن واألســـى على آالف 
االســـرى في ســـجون االحتالل الذين 

ينتظرون شروق شمس الحرية". 
ونقل كال االســـيرين رســـالة األسرى 
للقيادة الفلســـطينية والفصائل بأن 
يجعلـــوا قضية األســـرى على ســـلم 
بعائالتهم  واالهتمـــام  أولوياتهـــم 
فأســـمي أمنياتهـــم هـــي أن يـــروا 
أهلهم يعيشـــون بكرامة وال يقفون 
على الحواجز العســـكرية عند الزيارة 
وال يموتـــون وهم بانتظار العالج، وأن 
تواصل فصائل المقاومة طريق تحرير 

االسرى والمضي في المصالحة.

غزة/ دعاء �حلطاب:
كثرية هي ق�ص�ض �لإيثار فبع�ض �لأ�صدقاء منح �صديقه 

ماًل هو بحاجته، و�آخرون تنازلو� عن وظيفة هم باأم�ض 
�حلاجة �إليها لتكون �لفر�صة �أكرب �أمام �أ�صدقائهم، لكن 

يف فل�صطني وخا�صة بني �ل�صرى ممن قدمو� حياتهم 
وزهرة عمرهم من �أجل �لق�صية، لالإيثار معنى و�صكل 

�آخر. معاذ م�صامح ولوؤي �صو�ن �صديقان يف ربيع عمرهما، 
ع�صقا �حلرية فدفعا لها �أجمل �صنو�ت عمرهما، فقد 
غيبتهما �صجون �لحتالل �لإ�صر�ئيلي �صويًا منذ عام 

2003، �أولهما حكم بال�صجن 7�صنو�ت، و�لآخر 21عامًا، 
بتهمة مقاومة �لحتالل يف �ل�صنة �لثالثة من �نتفا�صة 

�لأق�صى �ملباركة.  يف تلك �لليلة، مل تنم عينا معاذ لي�ض 
جزعًا ول كرهًا لل�صجن، لكن تفكريً� ب�صديقة عمره 

�لذي �صيق�صي 21 عامًا يف �ل�صجن بعيدً� عنه، �إىل �أن 
قرر �أن يفديه ب�صبٍع �صنو�ٍت من عمره، ُت�صحب من حكم 
�صديقه لوؤي وت�صاف حلكمه، لي�صبح حكمهما مت�صاويًا 

14 عامًا.

أمضى كل منهما حكما 14 عامًا

 لؤي ومعاذ..  أسيران تقاسما سنوات السجن ليعانقا الحرية معًا 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / يسرى جمال علي ابو ناموس
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)800687741( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن جمال محمد ابو شاهين
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)975790759( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمد عادل ابوقينص
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)803263433( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

غزة/ االستقالل 
عقد قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة 
في الجامعة اإلســـالمية محاضرة علمية تحمل 
عنوان:" دور المهندس في المكاتب الهندسية 
واالستشارية"، في قاعة المؤتمرات العامة في 
مبنى طيبة للقاعات الدراســـية، واســـتضافت 
المحاضرة المهندس سمير شابط مدير هيئة 
المكاتب والشـــركات الهندســـية فـــي نقابة 
المهندسين، بحضور الدكتور أسامة العيسوي 
عضـــو هيئة التدريس في القســـم، وجمع من 

طلبة القســـم. وأشـــار الدكتور العيسوي إلى 
أن المحاضـــرة تهدف إلـــى التعريف بالعمل 
الهندسي وواقع المكاتب الهندسية، والتعرف 
على حقوق وواجبات المهندســـين، متمنيا أن 
تعود األنشطة الالمنهجية بالنفع على الطلبة 

وتزيد من خبراتهم المعرفية والثقافية.
مـــن جانبه، أكـــد المهندس شـــابط أن مجال 
العمل الهندسي له صدى كبير في قطاع غزة، 
يستطيع من خالله الطلبة االنضمام واالنتساب 
إلـــى المكاتب الهندســـية لتوفير فرص عمل 

جيدة ومناسبة لهم.
ولفت المهندس شـــابط إلـــى أن المهندس 
المعمـــاري هـــو العمـــود الفقـــري للعمليـــة 
الهندســـية من خـــالل تصميـــم المخططات 
الهندســـية للمنشـــأة، مبينـــًا أن المهندس 
يستطيع تأســـيس مكتب هندسي لممارسة 
المهنـــة بعـــد تخرجـــه بثالثة أعـــوام لتكون 
فرصة لتفعيل الدراسة النظرية بشكل عملي 
وملمـــوس واكتســـاب المهـــارات والخبـــرات 

لالنخراط في سوق العمل.

الجامعــة اإلسالميـة تعقــد 
محاضــرة علميــة بقســم الهندســة 
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية 

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لقد قدمت لهذه  المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة خضر تتضمن 
أن حس���ين بن أحمد بن خضر خضر من الجلدية  و قد توفي في خانيونس  في 
1985/6/9م  وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته معزوزه بنت دسوقي بن 
ابراهيم خضر وفي أوالده منها وهم جمال ودييه ولطيفة ونعمه وفاطمه ولطيفه 
ثم بتاريخ 1997/12م توفيت لطيفة بنت حسين  بن أحمد خضر وانحصر ارثها 
الشرعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفي محمد عبد الله 
مغاري  وهم عبد الله وعماد وعالء واياد وانتصار وازهار وافتخار وابتس���ام وعبير 
وفي والتها معزوزة بنت دس���وقي ابراهيم خضر ثم بتاريخ 2004م توفي جمال 
بن حس���ين بن احمد خضر المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته 
رتيب���ه  بنت ابراهيم بن خمي���س النادي وفي اوالده منه���ا وهم ايمن وايهاب 
وحسين وسحر  وميسون وفي والدته معزوزة  بنت دسوقي بن ابراهيم خضر ثم 
بتاريخ 2007/10/18م توفيت معزوزة  بنت دس���وقي بن ابراهيم هضر وانحصر 
ارثها الش���رعي واالنتقالي في اوالدها المتولدين لها من زوجها النتوفي قبلها 
حس���ين المذكور وهم ديبه المذكور وهمعمه وفاطمه ولطفية وفي اوالد ابنتها 
لطيفة المتوفاة قبلها والمتولدين لها من زوجها محمد عبد الله مغاري وهم عبد 
الل���ه وعماد وعالء واياد وانتصار وازهار وافتخار وابتس���ام وعبير وفي اوالد ابنها 
المتوفي قبلها جمال بن حس���ين بن احمد خضر المتولدين له من زوجته رتيبه 
بنت ابراهيم بن خميس النادي وهم ايمن وايهاب وحسين وسحر وميسون ثم 
بتاريخ11/6 /2017 توفيت فاطمة المذكورة وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي 
في زوجها علي بن اس���ماعيل خضر وفي ش���قيقاتها ديبة ولطيفة ونعمه وفي 
اوالد ش���قيقها المتوفي جمال بن حس���ين بن احمد خض���ر وهم ايمن وايهاب 
وحس���ين فقط وال وارث للمتوفين المذكورين س���وى من ذكر   وليس له وصية 
واجبة أو اختيارية وليس له أوالد توفوا حال حياتهم وتركوا ورثة س���وى من ذكر 
وألجل أعطاء الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال 
فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة خان يونس الشرعية 

خالل سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2017/12/3 م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي
حممود خليل احلليمي

غزة/ االستقالل
 قال التجمع اإلعالمي الفلسطيني، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
صّع���دت خالل ش���هر تش���رين ثان���ي/ نوفمبر المنص���رم، من 
انتهاكاتها واعتداءاتها بحق الصحفيين الفلسطينيين، وذلك 
في محاولة منها لثني الصحفيين عن ممارسة دورهم النضالي 

في كشف جرائم االحتالل.
وأوض���ح التجمع اإلعالم���ي في تقريره الش���هري للحريات الذي 
تلقت "االستقالل" نس���خة منه أمس االحد، أن عدد االنتهاكات 
اإلس���رائيلية بلغ )37( انتهاكا، موزعة ما بي���ن اعتداء واعتقال 

ومحاكمة وتمديد اعتقال ومنع من التغطية.
 ولف���ت التجمع اإلعالمي إلى أن من أبرز تلك االنتهاكات اعتقال  
)4( صحفيين وه���م: "مصطفى الخ���اروف، والمصور الصحفي 
أمين خ���اروف -أفرج عنهما الحقا-، والصحف���ي "أمجد أبو عرفة" 
وجميعه���م من مدينة الق���دس، والّصحفية األس���يرة المحررة 

"بشرى الطويل" من مدينة البيرة.
فيما أصدرت محكمة "عوفر" اإلسرائيلية حكما بالسجن )18( 
ش���هرا وغرامة مالية بقيمة )1000( ش���يكل بحق الصحفي 
محمد أكرم عمران، وحكما بالسجن )22( شهرا وغرامة مالية 
قدرها )5000( ش���يكل على الزميلين منتصر نصار ونضال 

عمرو.
وأش���ار تقرير التجم���ع اإلعالمي إلى أن محكم���ة االحتالل أّجلت 

محاكمة الزميلين أحمد الدراوي���ش وحامد النمورة، فيما قدمت 
نيابة االحتالل العس���كرية الئحة اته���ام بحقهما تتضمن عدة 
تهم أبرزها التحريض وبث مواد وطنية، وأناش���يد وبرامج تمجد 

المقاومة والشهداء وتدعو إلى استمرار االنتفاضة.
كما حّولت المحكمة األسيرة الفلسطينية الصحافية بشرى جمال 

الطويل )25 عام���ًا( من منطقة أم الش���رايط بمدينة البيرة، إلى 
االعتقال اإلداري لمدة 6 أشهر، والصحفي أمجد أبو عرفة ثمانية 

أيام على ذمة التحقيق.
وفي مدينة القدس المحتلة، حكمت محكمة الصلح اإلسرائيلية 
الصحافي في موقع "ديلي 48" ساهر غزاوي بتقديم 300 ساعة 

خدمة جمهور وغرامة مالية، بعد س���ت س���نوات من المحاكمات 
المستمرة بتهمة "ارتكاب تصّرف يؤدي إلى إثارة الشغب وإعاقة 

عمل الشرطة".
وفي الس���ياق ذاته، أجبرت محكمة االحتالل الصحفيين أمير أبو 
عرام وع���الء الطيطي على دفع كفالة مالية بقيمة عش���رة آالف 
شيكل، قبل أن تقرر االفراج عنهما بعد اعتقالهما لنحو شهرين 

بدعوى "التحريض االعالمي".
كما منعت س���لطات االحتالل الصحفي من قطاع غزة شادي أبو 
ش���دق من الس���فر الى الضفة المحتلة للعالج الفوري في مجمع 

نابلس الطبي، رغم حصوله على تحويلة للعالج بالخارج.
أما على صعيد االنته���اكات الداخلية، فأك���د التجمع اإلعالمي 
تواصل االنتهاكات واالستدعاء بحق الصحفيين حيث تم رصد 

)10( انتهاكات بحق الصحفيين ووسائل االعالم المختلفة.
وندد التجمع اإلعالمي باس���تمرار االنتهاكات بحق الصحفيين، 
مطالبا المؤسس���ات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والفوري 
لتوفير الحماية لهم والضغ���ط على االحتالل لوقف انتهاكاته 

بحقهم.
وأك���د التجمع أن تلك االنتهاكات تأتي في س���ياق السياس���ة 
اإلسرائيلية الرامية إلى إرهاب الصحفيين لثنيهم عن مواصلة 
دورهم ونضالهم المشروع في وجه االحتالل المتمثل في كشف 

جرائمه وتعريته أمام العالم بأسره.

طالب بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لهم

التجمع اإلعالمي: )37( انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين خالل نوفمبر

غزة / االستقالل 
نظمت جمعية »أرض السالم للتنمية المجتمعية« 
بالتعاون مع »منتدى الطبيب الفلس���طيني يوما 
طبيا و »ختانًا لألطفال« مجانيًا ، بمنطقتي الزيتون 
جنوب غزة« ، و دير البلح، وبلغ عدد المس���تفيدين 
من الي���وم الطبي أكثر من 400 حال���ة و تم عمل 
فحوص���ات طبية للجميع وتقدي���م جميع ما يلزم 

المرضى، من خالل اطباء متخصصين اكفاء. 
وأكد مدير الجمعية م. عالء الغفير أن هذا النشاط 
هو أحد األنش���طة الخيرية التي تأتي ضمن خطة 

وسياسة الجمعية إلرساء مفاهيم العمل الخيري 
والخدمة االجتماعية.

واض���اف ان اليوم الطبي في جن���وب وغزة و دير 
البلح يأتي اس���تكماال أليام طبية نفذت في حي 
الشجاعية شرق غزة و ستنفذ في مناطق عدة في 

قطاع غزة خالل األيام القليلة القادمة .
 وأوض���ح أن االيام الطبية ته���دف إلى االهتمام 
والمحتاجي���ن  للفق���راء  الطب���ي  بالمس���توى 
ومس���اندتهم لتخفيف الع���بء المالي في ظل 

األوضاع المأساوية التي يمر بها القطاع.

أرض السـالم  
ومنتدي الطبيب 

ينظمان يوما طبيا 
و»ختان لألطفال«

رام الله / االستقالل 
أعلن اتحاد ش���ركات أنظمة المعلومات الفلس���طينية 
)PITA( ومجموع���ة االتص���االت الفلس���طينية الراعي 
الرئيس���ي إلكس���بوتك 2017 أمس األح���د عن موعد 
انط���الق فعالي���ات أس���بوع فلس���طين التكنولوجي 

)إكسبوتك( في دورته الرابعة عشر.
ومن المقرر أن تعقد فعاليات معرض اكس���بوتك في 
كل رام الله وغزة في الفترة ما بين 11-13 من الش���هر 

."Innovation & Investment " الحالي، تحت شعار
وق���ال ع���الم موس���ى وزي���ر االتص���االت وتكنولوجيا 
المعلوم���ات خ���الل حفل به���ذا الخص���وص إنه حين 
يرتبط االبداع واالبتكار واألفكار الريادية باالس���تثمار 
تكون فلسطين قد بدأت فعال اللحاق بركب التطورات 

العالمية.
وأش���ار موس���ى إلى أن اكس���بوتك يس���اهم في فتح 
الباب هذا العام لالس���تثمار وهو مناس���بة عزيزة علينا 
ألنها تظاهرة تس���مح بكل هذا التواصل والتش���بيك 
التكنولوج���ي بين كل هذه المؤسس���ات والش���ركات 

العاملة في مختلف المجاالت.

وذك���ر أن ال���وزارة ب���دأت فعليًا العمل على تش���جيع 
االستثمار فقد وضعنا مجموعة من الحوافز لالستثمار 
في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون 
مع بيتا ووزارة االقتصاد وهيئة تش���جيع االس���تثمار 
ونح���ن بانتظار المصادقة عليها من مجلس الوزراء في 
القريب، عدا  البيئة التشريعية التي تواكب التطورات 
ف���ي القطاع، وال���دور التنظيم���ي للوزارة ف���ي مراقبة 

الشركات واألسعار وجودة االجهزة والخدمات.
بدوره أكد يحيى السلقان رئيس اتحاد شركات انظمة 
المعلومات ان اكس���بوتك الذي يحمل شعار هذا العام 
"االبداع واالستثمار" بات يشكل ظاهرة مهمة في واقع 
حياة الش���عب الفلس���طيني، باعتبار أنه يبرز نجاحات 
الش���ركات الفلس���طينية العاملة في مجال االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات، وقدرتها على تحقيق إنجازات 

متنوعة.
وذكر الس���لقان أن "اكس���بوتك" س���يركز في نسخته 
الحالي���ة، على االبتكار واش���ار الى ان فلس���طين امام 
فرصة تاريخية لتسبق دول العالم المختلفة من خالل 
االستثمار بالطاقات البشرية فيها، وقد تم اختيار هذا 

العنوان ألن ما يميز فلس���طين هو طاقاتها البش���رية 
وخير تجس���يد لطاقات البش���ر االبداع وخير تجسيد 

لإلبداع قطاع تكنولوجيا المعلومات.
م���ن جانبه، تن���اول عم���ار العكر الرئي���س التنفيذي 
لمجموعة االتصاالت الفلس���طينية دور المجموعة في 
دعم وتطوير القطاع عبر أنش���طة ومش���اريع مختلفة 
تدعم الشباب، وتتبنى مبادراتهم ابتداء من الصفوف 
األساسية االولى وحتى نهاية المرحلة الجامعية االولى، 

استمرارا لمرحلة العمل واالبتكار.
وقال العك���ر: "لقد نفذنا من خالل مؤسس���ة مجموعة 
االتصاالت الفلسطينية للتنمية المجتمعية وبالشراكة 
مع مؤسس���ات عالمي���ة رائدة في مج���ال التكنولوجيا 
العدي���د من البرامج التي تدعم االبداع والتميز، ودعمنا 
وبالش���راكة مع المجلس االعلى لإلب���داع بدعم عدد من 

المشاريع االبداعية للشباب وجعلها قابلة للتطبيق".
وأش���ار العكر إلى أن عنوان فعاليات أسبوع فلسطين 
التكنولوج���ي لع���ام 2017 هو " االبداع واالس���تثمار"، 
االب���داع ف���ي خلق المنتج���ات التقنية ف���ي المجتمع 

الفلسطيني، واالستثمار في االقتصاد الرقمي.

اإلعالن عن انطالق فعاليات معرض اكسبوتك 2017
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ولف����ت البطش إلى أن قيادات حركت����ه عندما يتحدثون 
عن المطالبات بإنق����اذ الوضع في قطاع غزة توجه إليهم 

اتهامات بالعمل على تعطيل المصالحة.
وتساءل "ماذا تريدون أن يفعل الناس في قطاع غزة، هل 
يس����لمون أنفسهم ليولي مردخاي"، مش����ددًا على أنه ال 

تراجع عن المقاومة.
وجدد تأكيده على حسن العالقة مع حركة فتح "رغم كل 
الظلم الذي وق����ع علينا من بعض قادتها"، مضيًفا "نحن 
معنيون بأن نبق����ى على حالة وفاق م����ع فصائل العمل 

الوطني واإلسالمي".
وأع����رب البطش عن أمله في أن ينج����ح لقاء حركتي فتح 
وحماس ف����ي العاصمة المصرية القاه����رة في أن "ينتج 
ش����يئًا"، محذرا من أنه اذا لم يتم ذلك "فنحن أمام اختبار 

صعب".
وحول مصطل����ح التمكين الذي بدأت قيادات الس����لطة 
وحركة فتح ترديده بعيد استالم السلطة لمعابر القطاع، 
قال البط����ش: "فهمنا من مصطل����ح التمكين أنه يعني 

اإلقصاء واإلحالل، وهو شماعة للمماطلة".
وأضاف "كان ينبغي أن نتحدث عن الش����راكة الوطنية"، 
موضحا أن "التمكي����ن فقط في الضفة الغربية للمقاومة 

لكي تواجه العدو".
ولفت البطش إلى أن "هناك بعض الفرقاء في الس����احة 
الفلسطينية ال يؤمن بالشراكة وغير مقتنعين بها حتى 

هذه اللحظة".
في ذات السياق، أكد القيادي بالجهاد أن اتفاق القاهرة 
2011 هو مدخل الشراكة ومرجعها، مشدًدا على أهمية 
تطبيقه واحترام اتفاق اآلليات الذي وقع بين حركتي فتح 

وحماس.
وحول دعوة حكومة الوفاق يوم الثالثاء الماضي للموظفين 
في القطاع للعودة إلى العمل في وزاراتهم، قال البطش: 
"كان يفت����رض على الحكومة ب����دل أن تلقي قنبلتها بأن 
تلتئم اللجنة اإلدارية والقانونية المش����تركة )الجديدة( 
لمتابعة ملف الموظفين وتس����كينهم وهيكلتهم كي 
تب����دأ بحل مش����كلة الموظفين وتنقل األزم����ة من صراع 
سياسي إلى فريق فني إداري متخصص يحل المشكلة 

حسب القانون والنظام
م����ن ناحيته القيادي في حركة حم����اس صالح البردويل 
أكد أن قرار حركته هو عدم التوقف عن المصالحة مهما 
حدثت من ظروف ومناكفأت وستستمر حتى آخر لحظة 

ولن تكرر ما حدث.
وأش����ار البردويل في كلمته بمستهل الجلسة أن هناك 

مصطلحات جرى الحديث فيها منذ إعالن المصالحة وهي 
القانون والتوافق حيث تس����تخدمهما فتح وقتما تشاء 
فأحيانا تحيل ماترى للقانون ومرات أخرى حسب التوافق.

وبي����ن البردوي����ل أن المصالح����ة ال تقوم بهذا الش����كل 
فتفرض مفاهيم على اآلخر، ولكنه اعتبر المصالحة بأنها 
النظر للقضية الفلسطينية والشعب في الداخل والخارج.

م��ن ناحيته، ق��ال عضو المكتب السياس������ي للجبه��ة 
الش������عبية لتحري����ر فلس������طين جمي����ل مزه������ر: »إن 
التصريح������ات التوتيري��ة األخي����رة محاول��ة لتعطي��ل 
المصالحة الفلس��طينية، ، مشيرا لحرك��ة فتح ومس��ؤول 
مل��ف المصالحة به����ا ع��زام األحمد ب������أن قط��اع غ��زة 

ك�"الطائرة المخطوفة". 
وق��ال مزهر ف��ي كلمة ل������ه: إن "التصريحات التوتيرية 
األخيرة محاول����ة لتعطيل المصالحة مث����ل الحديث عن 
الطائرة المخطوفة أو غيرها التي تتناول ش����خصيات أو 

قوى معينة .
ونب������ه عل����ى أنن������ا "أمام خطر ش������ديد تتع����رض ل��ه 
المصالح��ة في ظ��ل المخاط��ر الوطنية الكبي��رة"، مح��ذرا 
من أنن��ا "س��نكون أمام أوض��اع صعبة ج��دا في ظل م��ا 
تتعرض له المصالحة". واعتب��ر مزه��ر أن الحدي��ث ع��ن 
مصطل������ح "التمكي��ن" –ال��ذي ت������ردده قي��ادات فت��ح 
ومس��ؤولون ف��ي الس��لطة الفلس��طينية أهمي��ة اعتماد 

ه��و بهدف اإلقص��اء.

وأكد ض��رورة قيام حكوم��ة الوفاق بواجبها ومس��ؤولياتها 
ولي������س فق��ط التح��دث ع����ن التمكي��ن "حت��ى نحمي 

المصالح��ة من كل المحاوالت التخريبية والعبثية".  
ولفت إلى أن الترتيبات ستكون أسهل إذا ما كان هناك 
شراكة، مضيفا إلى ما ال نهاية وأنا أتحدث عن التمكين"  .

وش��دد القيادي بالجبهة الش������عبية على أننا "بحاج��ة 
إل��ى حامي��ة وطنية وش������عبية ألن الفش��ل له تداعيات 
س������لبية وبدائل صعبة، ويجب أن نتمس������ك بأن بديل 

المصالحة هو المصالحة" .
وأش������ار مزهر إلى أن »هذا بحاجة إلى أوس������ع اصطفاف 
ش������عبي ووطني للوق������وف في وجه الط����رف المعطل 

للمصالحة« . 
وأوض����ح ضرورة وجود "طرف ثالث مؤثر وقادر" م��ن خارج 
حركتي فت����ح وحماس يس������تطيع أن يؤثر ويش������كل 
عام��ل ضغط حقيقيا وجديا باس����تخدام كل الوس��ائل 
)الفعالي����ات الوطنية والش����عبية بحاجة لتش����كيل أداة 

ضغط حقيقية وجدية( .
وبي��ن مزه��ر أن��ه "س������تكون هن��اك حركة جماهيرية 
فعلي����ة وصوت يقول لفتح وحم����اس توقفوا عن العبث 

بمصال��ح وقضايا وحقوق شعبنا"  .
من جهته، أكد القي����ادي بالجبهة  الديمقراطية صال��ح 
ناص��ر ف��ي كلم������ة مقتضبة ل��ه أن "اإلجراءات العقابية 

ض��د قطاع غزة تعذيب لشعبنا وليس لحركة حماس".

ودع��ا ناص��ر إل��ى تش������كيل جبهة ش������عبية ضاغطة 
للمصالح��ة ومؤثرة، وأن تنزل على الش������وارع والميادين 
العام������ة للضغ����ط لدفعا لألم����ام م��ن أج����ل تصويب 

المصالح��ة قدم��ا طريق المصالحة. 
 وأضاف: "نحن س������نبدأ قريب��ا بجهد الجميع لتصوي��ب 
البوصلة من جدي��د إلنجاز المصالح��ة الوطني��ة لخدم��ة 

المش��روع الوطني".  
م��ن جانبه، ق��ال عض��و القي��ادة المركزية للجان المقاومة 
الش��عبية محمد أبو نصيرة إنه يتوجب إعالء صوت العمل 
الجاد للخروج من مأزق االنقس��ام وتحقيق الش��راكة على 

أرض الواقع.  
وأك��د أبو نصيرة أن الضامن الوحيد لس��ير المصالحة هو 
أن تعلي الفصائل الفلس����طينية صوتها وتقول بشكل 
واضح من الذي يعطل المصالحة، قائال: "ال توجد محاباة أو 

وسطية بهذه المرحلة". 

اإدارة لالنق�سام 
لفت الكات����ب والمحلل السياس������ي مصطفى الصواف 
إل����ى أن مصطل����ح "التمكين" ما هو إال ش����ماعة لتعطيل 

المصالحة. 
و رأى الكاتب والمحلل السياس������ي فايز أبو ش������مالة أن 
من يرفض الش����راكة هو من يرفض المصالحة، "وجميع 
الفصائل ترفض اإلج����راءات العقابية؛ ولكن حتى اآلن ال 
نعلم متى يتجسد هذا الرفض بمواقف عملية".ً  وطالب 
الفصائل أن تحدد موقفا حتى تاريخ 10 من ديس������مبر 
الجاري؛ وأن��ه في حال لم تنجز المصالحة س����تتخذ تلك 
الفصائل موقف����ا عمليا وجريئا عل����ى أرض الواقع، "وكل 

شعبنا سيلتف حولكم".  
وبي��ن مدير مركز الميزان لحقوق اإلنس��ان عصام يونس، 
أن ما يجري على أرض الواقع ليس مصالحة حقيقية؛ بل 

هو ممارسة قوال وسلوكا إلدارة أزمة االنقسام.
وأوض��ح يونس أن االنقس������ام ض��رب عموم الش������عب 
الفلس��طيني، وكل تفاصي��ل حياتن��ا؛ لكن يجب إش��راك 
عم��وم المجتمع الفلس������طيني "قطاع خ��اص ومجتمع 
مدنيً  ووجهاء وعش��ائر" ف��ي المصالحة، مش��ددا عل��ى 
أن������ه دون مرجعيات واضح��ة ومح����ددة تحكم الفعل أو 

الس��لوك فإن المصالحة لن تسير إلى األمام.
 ب��دوره بي����ن الخبي��ر األمني واالس������تراتيجي محم��ود 
العجرم������ي أن مصطل��ح المصالحة بدأ كالهرم المقلوب، 
"وكان من المفترض أن نصلح ال��رأس المتمثل "بالمنظمة" 
التي توح��د ش��عبنا، ثم نب��دأ بمعالج��ة الملفات األخرى".

البردويل: حماس 
مستمرة بالمصالحة 

حتى آخر لحظة 

خالل حلقة نقاش نظمها مركز فلسطين للدراسات والبحوث

البطش: المصالحة في خطر واستمرار العقوبات عيب أخالقي
غزة/ اال�ستقالل:

ق��ال القي��ادي يف حرك��ة اجله��اد االإ�سالم��ي خال��د 
البط���ش اإنه من النذالة والعي��ب االأخالقي والوطني 
اأن يرتج��ى بع�سن��ا بع�س��ًا الإع��ادة الكهرب��اء ورف��ع 
العقوبات عن قطاع غزة جاء ذلك خالل ور�سة نقا�ش 

نظمه��ا مركز فل�سط��ن للدرا�س��ات والبح��وث، ال�سبت 
بعن��وان »امل��اأزق الداخلي من االنق�س��ام اإىل التمكن«، 
�س��ارك فيه��ا عدد من ق��ادة التنظيم��ات و ال�سيا�سين 
يف  واملتخ�س�س��ن  واملحلل��ن  والكّت��اب  وال�سحافي��ن 
ال�س��وؤون الفل�سطيني��ة والدولي��ة. واأ�س��اف القي��ادي 

البط���ش خ��الل الن��دوة »اأمتن��ى م��ن رئي���ش  ال�سلطة 
الفل�سطينية حممود عبا���ش واأطالبه �سخ�سًيا باإنقاذ 
حي��اة امل�ساحل��ة« منبه��ا  اإىل اأن امل�ساحل��ة يف خط��ر 
حقيق��ي »واالأج��واء الت��ي نعي�سها هي اأج��وال ما قبل 

2006 ولي�ش ما بعدها«.

خبراء: من ال يقبل 
بالشراكة هو من 
يرفض المصالحة 

مزهر : التصريحات 
التوتيرية محاولة 

لتعطيل المصالحة 

ناصر: اإلجراءات 
العقابية تعذيب 

لشعبنا وليس لحماس 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن عمار احمد محمود رجب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802130708( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ وسام نافذ العبيط
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800351371( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمد سهيل محمد منصور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402498025( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

غزة/ االستقالل 
نفذت الرابطة االسالمية سلسلة ندوات دينية وأنشطة 
في مساجد ومدارس قطاع غزة، وذلك في ذكرى المولد 
النبوي الشريف وضمن سلسلة األنشطة التي أطلقتها 

الرابطة في المدارس والمساجد لهذا العام.  
 وتخللت االنشطة توزيع بوسترات وتعليق صور خاصة 
بالمولد النبوي الش���ريف في كافة مس���اجد ومدارس 
القطاع وعقد ندوات دينية ومحاضرات استضافت فيها 
ش���خصيات قيادية ودينية وسط حضور عدد كبير من 

المواطنين وأعضاء الرابطة.
حيث نظمت الرابطة بمنطقة دير البلح أمس���ية دينية 

في ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور  القيادي في 
الحركة عبد الجواد العطار والعش���رات م���ن أبناء الحي 

وأعضاء الرابطة اإلسالمية في المنطقة.
وع���دد العطار بعضا من صفات وخص���ال نبينا الكريم 
التي تتمثل في التس���امح والتراحم والتعاون والتقوى 
والعديد م���ن الصفات التي ال تحص���ى، مؤكدا ضرورة 
التمس���ك وااللتزام بنهج النبي محم���د صلى الله عليه 
وسلم ودراسة سيرته العطرة ألنه بها تستنير القلوب 
والعقول وتتربى عليه األجيال فكل من عرفه أحبه وأحب 

هديه واتبع نهجه.
وتخلل األمس���ية فقرة مديح نبوي واختتمت االمسية 

بمس���ابقة ثقافية في س���يرة الرس���ول الكريم محمد 
وتوزيع الجوائز على الطلبة الفائزين.

وشاركت الرابطة اإلسالمية في جامعة غزة في محاضرة 
دينية حضرها طلبة الجامعة واالطر الطالبية  والهيئة 
التدريسية في الجامعة  تخللها شرح تفصيلي لحياة 

النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكرى هجرته.
وفي س���ياق أخ���ر وزع���ت الرابطة االس���المية مجلتها 
الش���هرية "النبراس" في م���دارس القطاع وذلك ضمن 
االنش���طة والفعاليات التي تطلقه���ا في المدارس من 
ب���اب التواصل مع الطلب���ة وزرع روح الثقافة والعلم في 

نفوسهم.

 في ذكرى المولد 
النبوي الشريف

الرابطة االسالمية تنفذ سلسلة ندوات 
وأنشطة في مساجد ومدارس القطاع
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وأوض���ح المس���ؤول أن ترام���ب يرغب من خ���ال هذا 
االعتراف "إحداث توازن بين المطالب السياس���ية في 
الداخ���ل والضغوط المتعلقة بقضي���ة تأتي في قلب 

الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني وهي وضع القدس".
وقال مسؤولون إن ترامب يدرس خطة يعلن بموجبها 
القدس عاصمة ل�"إسرائيل"، ليسلك بذلك نهجا مخالفا 
لم���ا التزم به أس���افه الذين طالما أص���روا على ضرورة 

تحديد هذه المسألة عبر مفاوضات التسوية.
وكان ترامب قد تعهد في حملة االنتخابات الرئاس���ية 
العام الماضي بنقل الس���فارة األمريكية من )تل أبيب( 

إلى القدس.
لكنه أرجأ ف���ي يونيو/ حزيران الماض���ي تنفيذ ذلك، 
مشيرًا إلى رغبته في إعطاء فرصة لحملة التسوية التي 
يقودها صهره ومستشاره المقرب جاريد كوشنر. ولم 

تحرز هذه الجهود تقدما يذكر.
وصّوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة بغالبية كبيرة 
ضد تبعية مدينة القدس المحتلة إلس���رائيل، وأكدت 
151 دولة، أثناء التصويت الذي أجري في نيويورك أنه 
»ال صلة للقدس بإس���رائيل«، مقابل امتناع تسع دول 
ودعم ست هي: إس���رائيل نفسها والواليات المتحدة 

وكندا وجزر مارشال وميكرونيسيا وناورو. 
في المقابل، حذرت الرئاس���ة الفلس���طينية، من األثر 
»المدمر« ألي خطوة تحرم الفلسطينيين حقهم في أن 
تكون القدس الش���رقية عاصمة لدولتهم، موضحة أن 
»القدس الش���رقية" بمقدساتها هي البداية والنهاية 

ألّي حّل وألّي مشروع ينقذ المنطقة من الدمار.

�إعالن حرب
وي���رى عضو اللجن���ة التنفيذية في منظم���ة التحرير 
الفلس���طينية، واصل أبو يوس���ف، أنه في حال قررت 
واش���نطن االعتراف بالقدس عاصمة ل�"إسرائيل"، فإن 
ذلك "سيعد إعان حرب" وسيحدث غضبًا فلسطينيًا ال 
بد  أن يؤثر سلبًا على العاقات األمريكية الفلسطينية. 
وق���ال أب���و يوس���ف ل�"االس���تقال": "إن إدارة ترامب 
األمريكي���ة تؤك���د باس���تمرار انحيازه���ا لاحت���ال 
اإلس���رائيلي، م���ن خال ف���رض الق���رارات واإلعانات 
المته���ورة كأمر واقع في قضاي���ا لطالما اعتبرت دوليًا 

ضم���ن قضايا الحل النهائي، وأنه ال يمكن الفصل بها 
سوى من خال المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني 

واإلسرائيلي".
وأضاف: "ولكن قرار ترامب لن يغير ش���يئًا من أحقية 
الفلس���طينيين بعاصمتهم )القدس الشرقية( وهذا 
ما يحظى بأغلبية دولي���ة وهذا ما نصت عليه القرارات 

الدولية".
واعتبر أبو يوس���ف أن ترامب "متهور في التعامل مع 
الصراع الفلسطيني اإلس���رائيلي"، مستبعدًا تمامًا أن 

تشهد مسيرة التسوية أي تقدم في ظل إدارته، التي 
تهدد الفلس���طينيين على ال���دوام وال تتخذ إي إجراء 
تهديدي ضد "إس���رائيل" من أج���ل دفعها إلى طاولة 

المفاوضات من جديد.
ودعا أبو يوسف السلطة الفلسطينية لعدم التردد حيال 
مسألة قطع العاقات واالتصاالت مع اإلدارة األمريكية 
الحالي���ة في حال اتخذت مثل هذا الق���رار، خاصة وأن 
هذه اإلدارة س���بق وأن أعلنت عن تجميد عمل منظمة 
التحرير الفلسطينية في واشنطن كإجراء عقابي ضد 

السلطة لجرها نحو المفاوضات مع "إسرائيل" مجددًا.

منح �لكيان �ل�شرعية
من ناحيته، يرى الخبير في شؤون القدس حسن خاطر، 
أن اعت���راف اإلدارة األمريكية بالق���دس عاصمة لدولة 
االحتال، من ش���أنه منح ش���رعية لكاف���ة المخططات 
واإلجراءات اإلس���رائيلية المتبعة في المدينة القدس 
والتي تهدف بش���كل أساس���ي إلى تهويدها بشكل 
كامل وترحيل الفلس���طينيين وإحال المس���توطنين 

مكانهم.
وقال خاطر ل�"االستقال": "اعتقد أن عزم ترامب االعتراف 
بالق����دس كعاصمة لدول����ة االحتال، يأتي في س����ياق 
الضغط على قيادة الس����لطة للقبول بتمرير ما يس����مى 
ب�"صفقة القرن"، ولكن مثل هذا االعتراف سيجر المنطقة 
إلى صراع ديني كبير، لكون الفلس����طينيين ال يمكن أن 

يتنازلوا عن شبر واحد من مدينة القدس المحتلة".
ولفت النظر إلى أن الكي���ان الصهيوني وإدارة ترامب 
تحاوالن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من حالة الفوضى 
العارم���ة التي تعيش���ها ش���عوب العالم اإلس���امي 
والعربي، لخدمة أجندة صهيونية بحتة، مش���ددًا على 
أن حالة الترهل والدمار الت���ي تحدث حاليًا في الدول 
اإلسامية ألحقت ضررًا كبيرًا بقضية القدس وحولتها 

من قضية ذات أولوية إسامية إلى مسألة مهمشة.
وانتق���د موقف الس���لطة الفلس���طينية والمنظمات 
العربي���ة واإلس���امية الصامت���ة تج���اه المخططات 
األمريكية واإلسرائيلية، مضيفًا: "مواقف العرب هزيلة 
للغاية، وال تعبر عن اهتمامهم وتمس���كهم بالمدينة 
اإلسامية المقدسة، وبدل الدفاع عن القدس يتسابق 

العرب في فتح قنوات التطبيع مع إسرائيل".
وكانت حركة  المقاومة  اإلس���امية "حماس" الس���بت 
م���ن إعان الرئيس األمريكي دونال���د ترامب االعتراف 

بالقدس عاصمة موحدة إلسرائيل.
وقالت الحركة الفلس���طينية في بيان صحفي إن مثل 
هذا الق���رار "يمثل اعت���داًء صارًخا من قب���ل الواليات 
المتحدة األمريكية على الق���دس ومنحًا لدولة الكيان 

شرعية على المدينة".

ينوي االعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" 

  اعتـــراف ترامــب.. قلــب للطاولــة 
غزة/ حممود عمر:

قلبت �لإد�رة �لأمريكية برئا�شة دونالد تر�مب �لطاولة على جهود �ل�شلطة �لفل�شطينية �لدبلوما�شية 
و�ل�شلمية لإنهاء �ل�شر�ع �لفل�شطيني �لإ�شر�ئيلي و��شتعادة �حلقوق �لفل�شطينية؛ لتمنح �شرعية لكافة 

�ملخططات �لإ�شر�ئيلية �لر�مية لتهويد �لقد�س �ملحتلة؛ �إذ يدر�س تر�مب �لعرت�ف بهذه �ملدينة 
�لإ�شالمية �ملقد�شة عا�شمًة لليهود وللكيان �ل�شهيوين، �لأمر �لذي يجر �ملنطقة �إىل حرب دينية �شديدة 

�خلطورة. وكانت وكالة »رويرتز« لالأنباء نقلت عن م�شوؤول �أمريكي �أن �لرئي�س �لأمريكي يدر�س �لعرت�ف 
بالقد�س عا�شمة لدولة �لحتالل يف خطوة تنهي �شيا�شة �أمريكية ��شتمرت عقود� وتهدد بزيادة 

�لتوتر�ت يف �ل�شرق �لأو�شط، لكنه من �ملتوقع �أن يوؤجل تنفيذ وعده بنقل �ل�شفارة �لأمريكية �إىل هناك.

أبو يوسف: قرار ترامب سيشعل 
حربًا دينية ولن ينزع أحقية 

الفلسطينيين بعاصمتهم

القدس المحتلة/ االستقال
نددت هيئات القدس اإلس���امية ف���ي مدينة القدس، في 
بيان ص���در عنها في ختام اجتماع ط���ارئ لها أمس األحد، 
بسماح شرطة االحتال لمجموعة من المستوطنين باقتحام 
صحن مسجد قبة الصخرة في األقصى اليوم برفقة عدد من 
كبار ضباط شرطة االحتال، ودعت الى وقف هذه التصرفات 

واالنتهاكات.
وجاء في بيان هيئات القدس التي تضم: )مجلس األوقاف 
والش���ؤون وال�مقدس���ات اإلس���امية، والهيئة اإلسامية 
العليا، ودار اإلفتاء الفلسطينية، ودائرة أوقاف القدس(، أن 
مجموعة من ال�متطرفين اليهود اقتحمت امس ال�مس���جد 
األقصى ال�مب���ارك، ورافقها عدد كبير من ضباط الش���رطة 
"اإلس���رائيلية" الذين رافقوا المس���توطنين وغّيروا مس���ار 
جولة ال�متطرفين التقليدي في ال�مسجد األقصى ال�مبارك/ 
الحرم القدسي الشريف، واقتحموا صحن الصخرة ال�مشرفة 
وصعدوا إليها، في خطوة خطيرة وتحد غير مسبوق لفرض 
واقع جديد لاقتحامات وتغيير مس���ارات جوالتهم حيث 
ُتنب���ئ ببرنامج تهويدي س���يؤدي إلى إش���عال ال�منطقة 
برمتها في ظل الصمت العربي واإلسامي، وفي ظل التحفيز 

األميركي بإعان القدس عاصمة ل�"إسرائيل" ونقل السفارة 
األميركية للقدس".

وأكدت الهيئات، في بيانها، أنه "ورغم ال�موقف ال�مقدسي 
والفلسطيني واإلس���امي الرافض لهذه االقتحامات، ورغم 
الفتاوى الدينية "اإلسرائيلية" التي تمنع هؤالء من اقتحام 
ال�مس���جد األقصى، والفتاوى تمنعهم من الصعود إلى قبة 
الصخرة ال�مش���رفة، إال أن هؤالء تجاوزوا كل الخطوط الحمراء 
ويري���دون تغيير الواقع التاريخي والقانوني في ال�مس���جد 

األقصى ال�مبارك/ الحرم القدسي الشريف".
وشدد البيان على أن "محاولة االحتال فرض أمر واقع جديد 
بالقوة والبلطجة، ومحاولة إضعاف دور األوقاف اإلس���امية 
وحراس ال�مس���جد األقص���ى ال�مبارك أمر مرف���وض تماما، 
وتتحمل س���لطات االحتال عواقب ذلك إذا استمرت بهذا 
النهج". وجاء في ختام بيان مرجعيات القدس اإلس���امية: 
"إننا من قلب ال�مسجد األقصى نستصرخ كل الضمائر الحية 
إيق���اف هذا البرنام���ج التهويدي "اإلس���رائيلي" ال�ممنهج 
ضد ال�مس���جد األقصى ال�مبارك/ الحرم القدس���ي الشريف 
الذي يستهدف البشر والحجر في ال�مسجد لحمايته، ودرء 

األخطار عنه التي تزداد يوما بعد يوم".

هيئات القدس: تصعيد خطير في 
األقصى ينذر بإشعال المنطقة
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ردود الفعل الش���عبية اجتمعت عل���ى صوت واحد، صوت 
الش���جب والغض���ب واالنتقام لروح الش���هيد ع���ودة، إذ 
اندلع���ت مواجهات بين أهالي القري���ة التي ارتكب فيها 
المس���توطنون جريمتهم بوضح النه���ار، وقوات االحتالل 
اإلس���رائيلي التي وفرت الحماية لقتلة الشهيد، وأدت إلى 

إصابة أكثر من عشرة مواطنين بجروح مختلفة. 
وفي الوقت الذي أمتدح به وزير األمن اإلسرائيلي، أفيغدور 
ليبرمان قتلة الش���هيد عودة في بلدة قصرة، خالل اقتحام 
المستوطنين ألراضي القرية تحت حماية جنود االحتالل، 
كانت كلمات اإلدانة واالس���تنكار الموقف البارز للرئاس���ة 
الفلس���طينية إزاء ما أس���مته العمل الوحشي الذي قام به 

المستوطنون.
وقال ليبرمان: " إنه يوجه خالص شكره وتقديره للمستوطن 
الذي قتل الش���هيد ع���ودة، دفاعًا عن حيات���ه وعن حياة 
المجموعة التي كانت معه"، معتبرا أن اس���تخدام السالح 
للدفاع عن النف���س،  قيمة تدافع األنظم���ة الديمقراطية 

عنها. 
و أكدت الرئاس���ة في بيان لها، أن هذا العمل الجبان دليل 
قاطع للعالم أجمع على مدى بشاعة الجرائم التي يقوم بها 
المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل، ويتطلب 
تدخاًل دوليًا عاجاًل لتوفير الحماية للش���عب الفلسطيني، 
مطالبة الحكومة اإلس���رائيلية بتحمل مسؤولياتها ووقف 

هذه األعمال ومعاقبة المجرمين.

جرائم منظمة
القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي خضر عدنان، أوضح أن 
مجموعات "تدفيع الثمن" الصهيونية هي من أقدمت على 
قتل الشهيد عودة بدم بارد قبل عدة أيام ، كما قتلت عائلة 

دوابشة، بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وأك���د عدنان خالل حديثه ل�"االس���تقالل" أن الجرائم التي 
ترتكبها مجموعات المستوطنين الحاقدة ضد أبناء الشعب 
الفلس���طيني أينما وجدوا بمناطق الضف���ة الغربية، هي 
أعم���ال منظمة وممنهجة، تقوم  حكومة االحتالل بدعمها 

وتأييدها.
وتوقع أن يش���تعل فتيل انتفاضة القدس مرة أخرى، كما 
توعد أبناء قري���ة قصرة والقرى المج���اورة باالنتقام لدماء 
الش���هيد عودة التي نزفت على األرض، من خالل عمليات 
استش���هادية وقنص وغيرها من أساليب الكفاح المسلح 

كما انتقموا لعائلة دوابشة من قبل.
وأش���ار إلى أن خيار التس���وية والمفاوضات الذي تتمسك 
به السلطة الفلس���طينية، في ظل ما يحدث بأبناء الشعب 
الفلس���طيني م���ن قتل وتعذي���ب وتخري���ب ألراضيهم 
وممتلكاتهم، ال يطفئ النار المشتعلة بقلوبهم إزاء جرائم 

المستوطنين.

ورأى أن مؤسسات المجتمع الدولي وأمريكا شركاء بجرائم 
المس���توطنين ضد أبناء الش���عب الفلس���طيني، في ظل 
صمتهم وعدم إدانتهم أو محاكم���ة من يرتكب الجرائم، 
بما نصت عليه القوانين واالتفاقيات الدولية التي يتغنون 

بها.

وقف التن�سيق الأمني
حسن يوسف، القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية، 
اعتبر أن الجريمة التي ارتكبت بحق الشهيد عودة، رسالة 
واضحة لقيادة الس���لطة الفلس���طينية، بضرورة التوقف 
عن سياسية التنس���يق األمني التي تتبعها مع االحتالل 
اإلسرائيلي، وإفساح المجال لرجال المقاومة للقيام بدورهم.

وقال يوس���ف ل�"االس���تقالل"، "من الض���روري أن تتوقف 
الس���لطة عن التنس���يق األمني مع االحتالل اإلس���رائيلي، 
في ظل ما يحدث  مع أبناء ش���عبنا الفلس���طيني، وإفساح 
المجال للكفاح المسلح والعمليات البطولية، ردا على جرائم 

المستوطنين". 
وأضاف: " جرائم المس���توطنين واالحتالل اإلس���رائيلي، 
ضد أبناء ش���عبنا متعددة ومستمرة، ما بين قتل وتنكيل 
وتخريب وتعذيب واعتقال، وغيرها من األساليب والجرائم 

الممنهجة، التي تخرج عن إطار حقوق االنسان". 
ولفت إلى أن السلطة عملت على تحرير المستوطنين قتلة 

الشهيد من قبضة أهالي القرية، بالوقت الذي احتجزت به 
قوات االحتالل جثة الش���هيد لس���اعات متأخرة من الليل، 
قبل أن تسلمه لذويه، مستنكرا ما أقدمت عليه السلطة، إذ 
كان باستطاعتنا مقايضة االحتالل بتسليم المستوطنين 

مقابل تحرير جثة الشهيد.
وتقع أرض الش���هيد عودة عل���ى رأس الجبل في المنطقة 
الجنوبية الش���رقية من القرية، وتدعى "رأس النخل" وهي 
تعتبر أفضل وأخصب أراضي المنطقة بالكامل، تطل على 
منطقة األغوار وأريحا، وهو ما جعلها مطمعا للمستوطنين 
الذين يس���عون للس���يطرة عليها وخلق تواصل جغرافي 
بينها وبين مس���توطنة "مجدولي���ن" المقامة على األرضي 
المواطنين هناك، والبؤرة االس���تيطانية " إيش���كوديش" 

والتي بناها المستوطنون عام 2000 على رأس الجبل.
ويذكر أن الشهيد عودة، متزوج وأب لسبعة أطفال، ويملك 
في المنطقة 40 دونما قام باس���تصالحها وزراعة األشجار 
المثم���رة فيها، وبناء بيت وبئر زراع���ي هناك ليتمكن من 

التواجد الدائم فيها وحراستها.
ويش���ار إلى أنه تلقى في الس���ابق أكثر من إخطارا بوقف 
الزراعة، ومصادرة األش���تال، وه���دم البئر، إال أنه لم يكترث 
له���ذه االخطارات إليمان���ه بضرورة االس���تمرار في خدمة 
األرض التي ملكها أبا عن جد، فكان هاجس���ه الدائم أن ال 

تضيع أرضه منه.

غزة/ �سماح املبحوح:  
اأعاد م�سهد قتل امل�ستوطنني الإ�سرائيليني 

للمواطن حممود عودة )47 عاما( من بلدة 
ق�سرة جنوب نابل�س يوم اخلمي�س املا�سي، 

ما حدث بالطفل املقد�سي اأحمد اأبو خ�سري 
وعائلة دواب�سة من قرية دوما قبل عدة 

اأعوام، حني اأقدم م�ستوطنون على حرقهم 
بدم بارد، على مراأى وم�سمع موؤ�س�سات املجتمع 

الدويل التي تتغنى بحقوق الن�سان، دون اأن 
يتم حماكمتهم.  ورغم التهديدات امل�ستمرة 

لل�سهيد »عودة« لرتك اأر�سة القريبة من 
امل�ستوطنات التي التهمت معظم اأرا�سي قريته 

»ق�سرة« الواقعة اإىل اجلنوب من مدينة 
نابل�س، اإل اإنه بقي يحرثها حتى رواها بدمائه 
الطاهرة بعد ا�ستهدافه بعدة ر�سا�سات غادرة 

من قبل امل�ستوطنني الذين حاولوا مرارا 
ال�سغط عليه لرتكها، وذلك خالل تواجده يف 

اأر�سه وبني اأ�سجاره التي حافظ عليها.

يعيد الذاكرة لدوابشة وأبو خضير 

الشهيد عودة.. بصمات إسرائيلية ال تفارق مسرح الجريمة 
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أعلن أنا المواطنة / خليل احمد حسن ابو دان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800907032( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / شروق نزار محمد العقاد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804405819( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / فؤاد خالد فؤاد عبدالله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801547456( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / رياض احمد محي الدين ابو زناد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)935042358( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل 
أكد مدير مركز األس����رى للدراس����ات رأفت حمدونة ، 
امس األحد، أن س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي غير 
ملتزمة باالتفاقي����ات والمواثيق الدولي����ة والقانون 
الدولي اإلنساني في تعاملها مع األسرى والمعتقلين 
الفلسطينيين في السجون والمعتقالت االسرائيلية 

، وال تحتكم للقوانين في معاملتها معهم .
وقال حمدونة في تصريح صحفي تلقت "االستقالل" 
نسخة عنه، أن هناك إجماعًا قانونيًا وقيميًا وأخالقيًا 
وإنس����اني يتفق عليه الجميع في معاملة )األس����رى 
والمعتقلين في الس����جون( والتأكيد على حقوقهم 
اإلنس����انية واآلدمية، وفقًا للمادة الثالثة المشتركة 
في اتفاقيات جنيف األرب����ع والتي تطالب بمعاملة 
إنسانية لجميع األش����خاص )األسرى والمعتقلين( ، 
وعدم تعريضهم لألذى، وتحرم على الدولة اآلس����رة 
اإلي����ذاء أو القتل، والتش����ويه، والتعذيب، والمعاملة 

القاسية، والالإنس����انية، والمهينة، والمحاكمة غير 
العادلة .

وأض����اف أن اتفاقي����ات جني����ف األربع أك����دت على 
الحقوق اإلنس����انية واألساسية لألسرى والمعتقلين 
في مكان االعتقال وش����روطه، ف����ي الغذاء والملبس، 
والشروط الصحية والرعاية الطبية، والدين واألنشطة 
الفكري����ة والبدني����ة، والملكية الش����خصية والموارد 
المالية، واإلدارة والنظام، والعالقات مع الخارج ، ونقل 

المعتقلين، والوفاة، واإلفراج واإلعادة إلى الوطن .
وأش����ار حمدونة أن من المفترض أن يتمتع األسرى 
والمعتقلون الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية 
كط����الب حري����ة وفق ح����ق تقري����ر المصي����ر بكافة 
االمتي����ازات المعطاة لهم ، إال أن س����لطات االحتالل 
تس����عى جاهدة إلى حرمانهم من أبس����ط حقوقهم 
اإلنس����انية ، فتق����وم بحم����الت التنقل الواس����عة ، 
وعزلهم ف����ي غياهب الس����جون بظ����روف صعبة ال 

تطاق مس����لوبين أدنى معايير حقوقهم اإلنسانية 
والمعيش����ية، وتقوم باالعتداءات والضرب واإلذالل، 
، واالكتظ����اظ في الغرف، وانع����دام التهوية، وعدم 
جمع شمل اإلخوة واألقارب، وسوء الطعام كمًا ونوعًا، 
والتفتيشات العارية، والغرامات ، والحرمان من زيارة 
المحامين وإدخال الرسائل والمس بالشعائر الدينية 
وعدم توفير أماكن للعبادة، وعدم التعاطي مع مطالب 
األس����رى في مراس����يم رمضان واألعياد والمناسبات 
الدينية، ومنعت التعليم الجامعي وتقديم الثانوية 

العامة، وإدخال الكتب وغير ذلك من انتهاكات .
وطال����ب حمدونة المؤسس����ات الدولي����ة والحقوقية 
واالنس����انية " بالضغط على إسرائيل كدولة احتالل 
لالنصي����اع لالتفاقي����ات والمواثي����ق الدولية وعدم 
تجاوزها ، وحماية األس����رى والمعتقلين وتش����كيل 
لجان رقابة على تعامل إدارة مصلحة السجون ووقف 

انتهاكاتها بحقهم .

حمدونة: سلطات االحتالل ال تحتكم
 للقوانين في تعاملها مع األسرى
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أعلن أنا المواطن/ احمد نافذ احمد حرز
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
410011183 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها  

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/وفاء أحمد محمود جبالية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900609710( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة راوية خضر حمد اللوح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800429813( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن لؤي احمد عبد القادر االدهم عن فقد بطاقة هويتي 
الشخصية التي تحمل رقم )801582131(اضافة لفقد بطاقة هوية 
زوجتي مش���يره مطر احمد االدهم التي تحم���ل رقم 800276255 

فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن  محمد بشير سعود ابو سعدة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801359332( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /رائد احمد سالمة بدوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900545484( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

من موجة التسريبات والتقديرات التي نشرت في االسابيع 
االخيرة في وس���ائل االعالم في اس���رائيل حول ما وصف 
بان���ه صيغة الس���الم لرئي���س الواليات المتح���دة دونالد 
ترامب يتبين االس���تنتاج المقلق الذي يفيد بان كثيرين 
في اس���رائيل لم يستوعبوا بعد ما هو ترامب وما هو معنى 

تواجده في البيت االبيض.
  ال تحتاج اس���رائيل الى رئيس امريك���ي يكون جيدا على 
نحو خاص الس���رائيل. اس���رائيل بحاجة الى رئيس يكون 
جيدا للواليات المتحدة. ولك���ن ترامب ليس جيدا للواليات 
المتحدة، وهذا على اقل تقدير. اسرائيل بحاجة الى امريكا 
رائدة وسائدة في الساحة العالمية، امريكا التي هي زعيمة 
العالم الحر. فبعد نحو سنة من الرئاسة تحت ترامب يمكن 
القول ان امريكا ليست هذا وال ذاك. فمن بين الدول الغربية 
الديمقراطية، اسرائيل، المتعلقة سياسيا برحمة الواليات 
المتحدة هي الخاسر االكبر من التدهور في مكانة الواليات 
المتحدة في العالم. غير أنه يخيل أنهم في اس���رائيل غير 

واعين لهذه الخسارة وآثارها او ال يريدون أن يعترفوا بها. 
  البيت االبيض الحالي لم يعط حتى االن أي شيء ايجابي 
على نحو خاص الس���رائيل، وذلك اضافة الى وعود صريحة 

نثرها ترامب كمرشح السرائيل، ولكنه لم يف بها. 
  في المجلة االس���بوعية ل� »نيويورك تايمز« نش���ر مؤخرا 
تقرير تحقيقي ش���رح »كيف ان موجة هائلة ووحشية من 
الغضب ضد ترامب ساعدت الديمقراطيين على السيطرة 
على فيرجينيا«، )والمقصود  انتصار المرشح الديمقراطي 
كحاك���م للوالية في االنتخابات التي ج���رت منذ وقت غير 
بعيد(. مؤش���رات على مثل هذه الموجات في واليات اخرى 
ايضا تنتشر مؤخرا في وسائل االعالم في الواليات المتحدة، 
كتعبير عن المعارضة المتزايدة ضد ترامب بين من اعتبروا 
من انصاره. ولكن في اسرائيل ال يزال ترامب يعتبر كمسيح 
في نظر معس���كر اليمين. »لم يكن ولن يكون الس���رائيل 
صديق مثل الرئيس ترامب«، كما اقتبس عن رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو مؤخرا.
 علينا أن نصحو: فما يعدونه في البيت االبيض ليس مبادرة 
س����الم وال خطة س����الم. ما ينتظر النشر حس����ب التقديرات 
حتى نهاية الس����نة الميالدية او في بداية الس����نة القادمة 
هو اعالن س����الم، س����يوقعه الرئيس ترامب على اس����رائيل 
وعلى الفلسطينيين بفخار وتصميم. بكلمات اخرى، سيكون 
هذا على ما يبدو اقتراح����ًا ال يمكن، عمليا، رفضه. دليل على 

المش����كلة المرتقبة الس����رائيل من اعالن السالم فان هناك 
من يخرج بتصريح نش����ر باسم انطونيو سكرموتشي، او من 
تولى لبضعة ايام منصب مدير االعالم لدى ترامب الذي قال: 
»لن يكون اتفاق يدفع الى حلق اسرائيل«. وهو على ما يبدو 
يعرف ش����يئا ما ال يعرفونه في اسرائيل. فمن اقواله يفهم 
انه سيكون هناك شيء ما في »صفقة القرن« لترامب، التي ال 
يمكن السرائيل أن تبتلعها وبالتأكيد لن تهضمها. وعليه، 
فيبدو أن سكرموتش����ي يواسي اسرائيل مسبقا: لن يدفعوا 

لكم في الحلق بالقوة ما هو واضح انكم لن تستطيبوه. 
في افضل االحوال، فان اعالن الس���الم من الرئيس ترامب 
س���ينتج محادث���ات، مداوالت بي���ن الطرفي���ن، ومندوبين 
امريكيين وربما انعقاد مؤتمر بمشاركة دول عربية معتدلة. 
هذه على ما يبدو س���تكون خطوات تستمر اشهرا طويلة 
وتس���تنزف المش���اركين ذوي الصلة. فماذا سيحصل في 
اسوأ االحوال؟ اذا تذكرنا سلوك الرئيس ترامب وردود فعله 
تجاه اصدقاء او دبلوماس���يين كب���ار خيبوا ظنه، فان رفض 
اس���رائيلي أو حتى تش���كيك بالمواد والعناصر التي في 
صيغة السالم سينتج رد فعل من البيت االبيض لن يشهد 

على ود. 

بقلم: شلومو شميراصحـــوا !

القدس المحتلة/ االستقالل 
تظاهر نحو 20 ألف إسرائيلي في تل أبيب السبت 
احتجاجا على الفس����اد الحكومي. ويتزامن ذلك مع 
خضوع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتحقيقات 

جنائية في مزاعم باستغالل منصبه.
وه����ذه أكبر مظاه����رة ضمن سلس����لة احتجاجات 
أس����بوعية ضد الفس����اد في "إس����رائيل" فجرتها 
المزاعم المثارة ضد نتنياه����و الذي ينفي ارتكابه 

أي مخالفات.
وُيش����تبه في تورط نتنياهو في قضيتين تنطوي 
األولى على تلقي هدايا من رجال أعمال أثرياء، بينما 

تتضم����ن الثانية التفاوض على صفقة مع ناش����ر 
صحيفة للحصول على تغطية أفضل مقابل فرض 

قيود على صحيفة أخرى منافسة.
واندلعت احتجاجات السبت ردا على مشروع قانون 
طرح����ه مقربون م����ن نتنياهو وُيتوق����ع أن يصدق 
الكنيست عليه هذا األسبوع، من شأنه منع الشرطة 
من نشر النتائج التي توصلت إليها في تحقيقين 

معه.
ويقول منتقدون إن مش����روع القانون يعد محاولة 
فج����ة لحماية نتنياهو وحرم����ان الناس من معرفة 
الحقيقة بشأن التحقيقات، لكن مؤيدي المشروع 

يقولون إنه يستهدف حماية حقوق المشتبه بهم.
وقال نتنياهو إنه ليست لديه مصلحة في "الترويج 
لتش����ريع ش����خصي"، لكنه لم يأمر القائمين على 

مشروع القانون بسحبه.
ووص����ف نتنياه����و نفس����ه بأنه ضحي����ة مالحقة 
سياسية، وقال: "لن يكون هناك شيء ألنه ال يوجد 

شيء".
وإذا وجه����ت اتهامات لنتنياهو فس����يعني ذلك 
تعرضه لضغوط ش����ديدة لالستقالة، وقد يضطره 
ذلك للدعوة إلى انتخابات مبكرة الختبار مدى تأييد 

الشارع له.

القدس المحتلة/ االستقالل 
أعلن جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي أمس األحد، 
إغالق بعض المناطق في غالف غزة، وذلك إلجراء 

الجيش عمليات عسكرية واسعة النطاق.

وأوضحت صحيفة يديع���وت أحرونوت العبرية، 
أن الجي���ش يغلق بع���ض المناط���ق المحاذية 
لقطاع غزة، وذلك في أعقاب تفجير النفق شرق 

خانيونس.

وأش���ارت الصحيفة، إلى أن الجيش يحظر 
التنقل ف���ي المناط���ق المغلق���ة من قبل 
المس���توطنين والمزارعين إال بالتنسيق مع 

الجيش.

القدس المحتلة/ االستقالل 
ينما ال يزال السياس���يون يترقبون قرار الرئي���س االمريكي دونالد ترامب 
بش���أن مدينة القدس وهل سيعترف بها عاصمة رسمية إلسرائيل، وهل 
س���يأمر بنقل س���فارة بالده من تل ابيب اليها، فإن األم���ور على الصعيد 
الميدان���ي تختلف تماما، إذ أن األمريكيين يعدون التجهيزات ويمهدون 

المبنى لتنفيذ »امر نقل السفارة« عند صدوره فورا.  
وكان وصل الى »إس���رائيل« خالل األسابيع الفلس���طينية، مبعوث خاص 
للرئيس األمريكي لالطالع على الموقع المعد ليضم السفارة االمريكية في 

القدس، وهو قبالة فندق »دبلومات« في حي »ارنونا« بالمدينة.
ويتعاون االمريكيون مع مهندس تصاميم  شهير كان بمثابة حلقة وصل 
بين مبعوثي الرئيس األمريكي وبي���ن لجنة التخطيط والبناء في القدس 
التي من المنتظر في نهاية االمر ان تصادق شكليا على الخطط االمريكية.    

ويتضح من المس���تندات التي تم تقديمها لمس���ؤولي التخطيط والبناء 
في بلدية القدس، ان األمريكيين قد أعدوا الخرائط الهندس���ية الضرورية 
إلنشاء مبنى السفارة. وتتضمن الخرائط الغرف المحصنة ومسالك النجاة 
عند الضرورة وتحويل المداخ���ل والمخارج القائمة حاليا في مبنى الفندق 
المجاور وإقامة بديلة لها، غرف تحت األرض، غرف حصينة، تحصين المكان 
وإضافة تجهيزات امنية خارج المبنى كاألسوار وكاميرات المراقبة األمنية 
ونقاط الحراسة حول المقر. وطلب االمريكيون من مسؤولي التخطيط والبناء 
اإلس���رائيليين عدم الس���ماح ببناء مبان عالية على مسافة محددة من مقر 
الس���فارة العتيد، وذلك خشية ان يكون مقر السفارة مكشوفا امام جيرانه 

من األعلى.      
وقال نائب رئيس بلدية القدس، مئير تورجمان، وهو المس���ؤول عن قسم 
التخطي���ط والبناء في مدينة القدس: »لق���د أدركنا ان المعايير االمريكية 
اعلى بكثير من المعايير اإلس���رائيلية التي اعتدناها هنا لدى المقاولين 
ومهندس���ي البناء. فلديهم متطلبات شديدة للغاية في مجال التخطيط 
واالمن والتحصين. وأدركنا كذلك ان األمريكيين لم يكشفوا امامنا عن كل 
ما ينوون عمله. فقد قال مسؤولون امريكيون ان هذا التكتم يأتي ألسباب 

امنية قومية أمريكية«.

استعدادات ميدانية 
وتجهيزات بدأت بالفعل 

لنقل مقر السفارة 
األمريكية إلى القدس

االحتالل يعلن إغالق مناطق بغالف غزة ألعمال عسكرية

 20 ألف إسرائيلي يتظاهرون ضد فساد نتنياهو
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محاولة جزئية لتفسير ظاهرة الولع  
السعودي للتطبيع مع إسرائيل 

من���ذ بداية االنقس���ام الفلس���طيني وتصاع���د األحداث 
الميدانية بين فتح وحماس, سعت حركة الجهاد اإلسالمي 
في فلس���طين إلى رأب الصدع, وحل المش���كالت, ودعت 
طرفي االنقسام للتحلي بالمس���ؤولية, وتوجيه البندقية 
نحو االحتالل الصهيوني فقط, فهو المس���تفيد الوحيد 
من تشتتنا وفرقتنا, وبذلت حركة الجهاد اإلسالمي جهدا 
كبي���را, وخاضت جوالت طويلة م���ن المباحثات بين فتح 
وحم���اس لحل الخالفات ووقف الدم, وعالج المش���كالت, 
وتخفيف حدة التوت���ر بين الطرفين المتصارعين, وأثناء 
ذلك تعرض قادتها ألخطار كبيرة, وأطلقت نحوهم النيران 
وهم يقومون بجوالت لوقف االقتتال بين الطرفين, إال ان 
هذا لم يمنع قيادة الحركة م���ن مواصلة دورها والضغط 
على طرفي االنقس���ام إلنهاء االقتتال, وتغليب المصلحة 

الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة. 
لم يتوقف دور الجهاد اإلسالمي عند هذا الحد, بل طرحت 
المبادرات لح���ل الخالفات بين فتح وحماس, وأش���ركت 
الفصائ���ل الفلس���طينية ف���ي جهود الح���ل, ودعت إلى 
اجتماعات وحوارات بمشاركة كافة الفصائل لطرح الحلول 
للخروج من أزمة االنقسام, وقامت الحركة بحل العديد من 
المش���كالت الميدانية المس���تحدثة, والتي كانت تفجر 
أحيانا بين فتح وحماس, وبذلت في س���بيل ذلك جهودا 
مضني���ة حتى تحفظ وحدة الس���احة الفلس���طينية في 
مواجهة االحتالل, وان تبقى القضية الفلسطينية حاضرة 
على المس���توى المحل���ى والدولي بعيدا ع���ن المناكفات 
والخالف���ات التي تعط���ي ذريعة للبع���ض للتنصل من 

واجباته تجاه القضية الفلسطينية.
الجهاد اإلسالمي اليوم متهم على لسان مسؤول وفد 
فتح في حوار المصالحة وعضو لجنتها المركزية عزام 
األحمد صاحب نظرية »الطيارة المخطوفة« والذي لم 
نسمع له تصريحا واحدا ضد االستيطان, أو عمليات 
القتل الممنهجة التي يرتكبها االحتالل الصهيوني 
وقطعان المستوطنين بحق الفلسطينيين, أو إدانة 
لعمليات االقتحام اليومية للمسجد األقصى المبارك, 
أو إدانة لجريمة نفق الحرية, الجهاد اإلسالمي متهم 
حس���ب األحمد بأنه يعمل على إفش���ال المصالحة 

ووضع العراقيل أمامها ودليله على ذلك ما يلي .

أوال: ان الجه���اد اإلس���المي طالب برف���ع العقوبات التي 
تفرضها الس���لطة الفلس���طينية على قطاع غزة, وإعادة 
الخمس���ين ميج���ا واط التي تمنع الس���لطة وصولها إلى 
القطاع, وكأن هذا مطلب الجهاد اإلس���المي فقط , وليس 
مطلب���ا ش���عبيا تبنته ودعت ل���ه كل فصائ���ل المقاومة 

الفلسطينية.
ثانيا: أن الجهاد اإلس���المي تحفظ عل���ى البند الثاني في 
البي���ان الذي صدر عن االجتماع األخير في القاهرة, والذي 
يتحدث عن ارض فلسطين في حدود الرابع من حزيران عام 
٦٧م , مع ان الجميع يدرك ان الجهاد اإلس���المي لن يقبل 
بالتفريط في شبر واحد من ارض فلسطين التاريخية من 
نهرها إلى بحره���ا ال نهائيا وال مرحليا, وان هذا ثابتا من 

الثوابت الفلسطينية ال يجوز شرعا التفريط فيه.
ثالث���ا: ان الجهاد اإلس���المي رفض بش���كل قاطع عودة 
األوروبيي���ن إلدارة معبر رفح وف���ق تفاهمات ٢٠٠٥م, فال 
يمكن الع���ودة خطوات إل���ى الوراء بع���د ان تخلصنا من 
الس���يطرة األوروبية اإلسرائيلية على معبر رفح الحدودي, 
وتخلصنا م���ن وصاية االحت���الل الصهيوني على عملية 

الدخول والخروج من والى المعبر الفلسطيني.
رابع���ا: ان الجهاد اإلس���المي كم���ا بقي���ة كل الفصائل 
الفلس���طينية يرف���ض مجرد مناقش���ة موضوع س���الح 
المقاوم���ة, بع���د ان علت األص���وات من داخل الس���لطة 
الفلس���طينية وحركة فتح بتجريد المقاومة الفلسطينية 
من س���الحها, بحجة أال يكون هناك أي س���الح إال السالح 
الش���رعي وهو سالح الس���لطة وأجهزتها األمنية, رغم ان 
فصائل المقاومة جميعا تعهدت باال يخرج س���الحها إال 
لمواجهة االحتالل ووقف أطماعه ومخططاته في األراضي 

الفلسطينية . 
خامس���ا: الجهاد اإلسالمي دعت لتفعيل اتفاقية ٢٠١١م 
كمص���در لحل الخالفات بين فتح وحم���اس, وااللتزام بما 
وقعت عليه الحركتان وفصائل المقاومة الفلسطينية في 
هذا االتفاق, والذي جاء كمرجعية لحل الخالفات التي قد 

تتعرض لها المصالحة الفلسطينية.
حركة الجهاد اإلس���المي تعرضت لحملة من عزام األحمد 
ممثل وفد فتح في جلسات المصالحة بالقاهرة بسبب هذه 
المواقف الوطنية, التي هي مطلب أساس���ي من مطالب 

الش���عب الفلس���طيني كله, قبل ان تكون مطالبا للجهاد 
اإلسالمي والفصائل, وقد حاول األحمد اإليحاء بأن الجهاد 
ينقاد لتمرير سياس���ات ما, وهو ال يدرك ان أكثر ما يميز 
الجهاد اإلس���المي بأنه يرفض ان ينق���اد, وهذا الهجوم 
الغير مفهوم والغير مب���رر يوحي بأن عزام األحمد يبحث 
عن مبررات إلفش���ال المصالحة الفلسطينية, ولم يجد إال 
الجهاد اإلسالمي ليحملها هذا الوزر الكبير, رغم ان الجهاد 
أكثر من ضحى من اجل إنجاح المصالحة الفلسطينية, فقد 
نكأت الحركة فوق جراحها بعد استش���هاد ثلة من خيرة 
أبنائها داخل نفق الحرية, وأعطت الفرصة لفتح وحماس 
لتطبيق ما تم التوافق عليه في القاهرة, واحترمت وجود 
الوف���د المصري في قطاع غزة, والذي جاء لإلش���راف على 
تسليم الوزارات والمعابر, حتى ال تظهر حركة الجهاد أمام 
الناس أنها تعطل المصالحة, ولو بالرد على جريمة بحجم 

جريمة االحتالل ضد مجاهديها داخل النفق. 
لم تقابل حركة الجهاد اإلسالمي تصعيد اللهجة ضدها 
من القيادي الفتحاوي عزام األحمد بتصعيد مماثل رغم 
ان لديها الكثي����ر مما يمكن ان تقوله, واقلها اعتقاالت 
أجهزة امن السلطة ألبنائها في الضفة الغربية الجارية 
اآلن, ولكنها توجهت بالتصعيد نحو االحتالل, وأطلقت 
صواريخه����ا تجاهه, حت����ى يدرك الجمي����ع ان الجهاد 
اإلسالمي ال تنحرف بوصلته عن وجهتها أبدا, وال ينقاد 
أبدا يا عزام, وان بندقيت����ه دائما مصوبة نحو االحتالل, 
فأجندة الجهاد اإلس����المي ال يوج����د بها معارك جانبية 
مع أي طرف آخر س����وى هذا الكيان المجرم, المغتصب 
ألرضنا, والذي ينتهك حرمات مقدساتنا, ويحصد أرواح 

شعبنا. 
م����ن حق الجهاد اإلس����المي ان يطالب برف����ع العقوبات 
عن شعبه, وس����يبقى يناضل من اجل هذا فلسطينيا, 
بالكلمة األمينة, والحوار المشترك, والصبر الجميل, وال 
يجب ان يس����اور احد أي ش����ك بأن الجهاد اإلسالمي هو 
االحرص دائما على المصالحة, وسيعمل من اجلها, ألن 
هذا يخدم مشروعه النضالي ضد االحتالل الصهيوني, 
ويخدم شعبنا الفلسطيني, والجهاد اإلسالمي سيبقى 
دائما خادما لشعبه, مقدما كل الواجب ألجل هذا الشعب 

العظيم الذي يستحق كل هذه التضحيات.

 الجهــاد أكبـر مـن 
االنقيــاد يـا عــزام 

يذهل الولع السعودي للتطبيع مع إسرائيل الكثيرين في المنطقة 
وفي العالم . األكثرية متفاجئة ، مس����تغربة ، متس����ائلة . وال ريب 
في أن القلة المطلعة على خلفيات حقائق العالقة بين السعودية 
وإس����رائيل ؛ لم يصبها ذهول األكثرية واس����تغرابها وتس����اؤلها 
خاص����ة بعد أن تهيأت البيئة اإلقليمية والعالمية إلظهار تجليات 
هذا الولع بكل القوة التي نراها اآلن . ولتفس����ير الولع الس����عودي 
للتطبيع مع إسرائيل يلزمنا أن ندرس مؤثراته التاريخية والسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والنفسية . ونجتزىء هنا بدراسة المؤثر 

التاريخي فيه ، وتتضح مالمح هذا المؤثر في الحقائق اآلتية :
أوال : المل����ك عبد العزيز وافق لبريطانيا  دون أن يكون له الحق في 
هذه الموافقة على إقامة دولة لليهود في فلسطين ، وبتخٍل مطلق 
عن حقوق الفلس����طينيين فيها ، وذلك في خطابه للسير بيرسي 
كوكس من����دوب بريطانيا ، ونصه : » أنا الس����لطان عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود أقر وأعترف ألف مرة للسير بيرسي كوكس 
مندوب بريطاني����ا العظمى ال مانع عندي من أن أعطي فلس����طين 
للمساكين اليهود أو غيرهم ) تأملوا قوة التفريط والسخاء اإلجرامي 
! ( وكما تراه بريطانيا التي ال أخرج عن رأيها حتى تصيح الساعة » 
، وقال����ت ملكة بريطانيا تناغما مع أجواء تلك الموافقة إن بريطانيا 
تريد إقامة دولة آلل س����عود في جزي����رة العرب لتهيء هذه الدولة 
إلقامة دولة لليهود في فلس����طين . وحافظ أبناء عبد العزيز بعده 
عل����ى الوفاء بما التزم به بمختلف كيفيات العالقة مع إس����رائيل ، 
وبق����وة االرتباط بأميركا والغرب ، ومع����اداة التوجه القومي العربي 
الذي قادته الناصرية ، والذي ش����خص إس����رائيل كيانا مغتصبا ، 

وخطرا على كل العرب يجب إزالته .
ثانيا : لم تمكن قوة التيار القومي العربي السعودية من إظهار أي 
تعاون مع إس����رائيل للعيان ، بل دفعتها للتظاهر بمعاداتها لها 
في الخطاب الرس����مي واإلعالمي والدين����ي إال أن ما كان يحدث في 
الخفاء خالف ما يحدث في المكشوف ، ومنه : استعانة السعودية 
بإسرائيل في حرب اليمن ضد الجمهوريين الثوريين وضد الجيش 
المصري ، وتمت االستعانة بصور مختلفة تناسب سرية العالقة ، 
وتعاونت الدولتان في التخلص من الوحدة المصرية السورية التي 

رأت����ا فيها خطرا مهددا لهما كلتيهما .  ثالثا : حثت الس����عودية 
أميركا لدفع إسرائيل لمهاجمة مصر وسوريا ، وعندما وقع الهجوم 
فعال في ٥ يونيو ١9٦٧ ساعدت فيه إسرائيل مثلما يذكر المرحوم 
ناصر الس����عيد ف����ي كتابه عن تاريخ آل س����عود . وأكدت الوثيقة 
التي نش����رها الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح منذ أيام 
دور الس����عودية في التشجيع على عدوان يونيو . والوثيقة خطاب 
من الملك فيصل أرس����ل في ١9٦٦ إلى ليندون جونس����ون رئيس 
أميركا  يدعوه فيه لتش����جيع إسرائيل على ذلك العدوان الحتالل 
سيناء والضفة الغربية وغزة ، والتوقف ضروري عند إشارة الخطاب 
إل����ى الهدف من احتالل الضفة وغزة تحديدا ، وهو أن يتوقف من 
يسميهم الخطاب » الخارجين » عن التطلع إلى العودة ، والمقصود 
ب » الخارجين » الفلسطينيون الذين شردتهم إسرائيل في حرب 
١948 ، أي أن الس����عودية عارضت دائما عمليا حق الفلسطينيين 
في العودة إلى وطنهم الذي شردتهم منه إسرائيل ظلما وعدوانا 
، وفي هذه المعارضة توافق تام مع » إعطاء » عبد العزيز فلسطين 
كاملة لليهود . وأقدرت أحداث السنوات السبع المأساوية في عدة 
جمهوريات عربية السعودية على المجاهرة بقوة صلتها بإسرائيل 
، فعملت الدولتان مع أميركا وبريطانيا وفرنس����ا على حرف وجهة 
األح����داث التي عبرت عن تطلعات ش����عبية مش����روعة ، فانتهت 
قتال وخرابا واس����عين هائلين للدول التي وقعت فيها . واتسعت 
تجليات العالقة بين الدولتين ظهورا ، واتخذ االتساع سمة التهور 
واالندفاع من جانب السعودية وإن صاحبته أحيانا صور من النفي 
ال����ذي يؤكد العالقة بدل أن ينفيها . وبدا أن الس����عودية ضيعت 
كل اتزان في تصرفاتها _حتى االتزان المألوف في تصرف أصغر 
الدول _ تضييعا جعل بعض أهل الرأي يتس����اءلون عن الكيفية 
التي صارت  تتخذ بها القرارات والمواقف في السعودية بعد والية 
الملك س����لمان في ٢٠١٥ وسيطرة ابنه محمد ولي العهد على دفة 
األم����ور في البالد . صارت ال ترى ض����ررا في وصف حماس وحركات 
المقاومة الفلس����طينية األخرى باإلرهاب ، وفعلت مع حزب الله ما 
هو أسوأ وأقبح ، وقدمت نفسها سياسة وإعالما على أنها ما كانت 
يوما معادية إلس����رائيل ، فبان وجهها الحقيقي الذي رسم الملك 

عبد العزيز مالمحه حين وافق على إعطاء اليهود المهاجرين الغرباء 
أرض����ا ال تخصه وال تخصه����م  . واضح أنني لم أف����رق بين النظام 
والش����عب الذي نحتفظ له بكل الحب واالحت����رام والثقة في عمق 
حسه العربي واإلسالمي ، لكنه شعب مقموع مكبوت ال تأثير  له في 
السياسة السعودية  ، وينطبق هذا على عامة المواطنين والنخبة 
المثقفة الذين نشهد اختالفهم مثال عن الشعب في مصر واألردن 
والنخب����ة المثقفة فيهما . ففي هذين البلدين اللذين لهما عالقة 
رس����مية بإس����رائيل ال نجد أي حماس لتلك العالقة بين الش����عب 
والنخب المثقفة ، بل نجد رفضا ش����ديدا لها ، وتفسير هذا وجود 
مس����احة معقولة من حرية التعبير عن الرأي والموقف في البلدين 
ال نجد لها ما يماثلها في الس����عودية أو حتى ما يماثل جزءا منها . 
وخلق هذا االنعدام لحرية التعبير عن الرأي والموقف تطابقا غريبا 
بين النظام وأهل الرأي وعامة الش����عب في الس����عودية تبدى في 
هذا الولع للتطبيع مع إسرائيل ، ومن طرائف هذا التطابق مخاطبة 
كاتب سعودي في جريدة » الجزيرة » لنتنياهو قائال : » لك العتبى 
يا نتنياهو حتى ترضى » ! وقول تركي الحمد في تغريدة له : » لدي 
قضية بلدي في التنمية والحرية واالنعتاق من الماضي » زاعما أن 
» اهتمام« بالده بالقضية الفلسطينية أعاق هذه التنمية والحرية 
واالنعت����اق من الماضي ! هو ال يس����تطيع أن يقول س����وى ما قال ، 
وال أظن����ه مقتنعا به ؛ فهل يعق����ل أن تخفى عليه حقيقة موقف 
بالده من القضية الفلس���طينية كل هذا الخفاء ؟! ويرى جمال 
خاش���قجي أن السعودية تفعل الصحيح بطريقة خاطئة ، وال 
نوافقه الرأي ؛ فال صحة في السياسة السعودية في المنطقة 
منذ تأسيسها . إنها سياسة خاطئة ، وخطؤها جسيم يتمثل 
في عدائها لمصلحة العرب والمسلمين ، وانحيازها ألعدائهم 
، ويلخص أحمد الريس���وني جوهر هذه السياس���ة بالقول إن 
كل حروب السعودية كانت ضد العرب والمسلمين ، وولعها 
بإسرائيل الذي تتفجر اآلن مظاهره  يؤكد حقيقة وجوهر هذه 
السياسة ، وهو الولع الذي وضحنا جوانب من مؤثره التاريخي 
أما مؤثراته السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية 

فلها حديث آخر . 

السؤال المر الذي يطرحه علينا شهر ربيع أألول الذي أنار 
فيه الوجود مولد رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم, من 

هو رسول الله؟
فمن المؤكد أننا لم نعد نعرفه, في ظل االنبهارات التي 
تعيش���ها األمة, وفي ظل التش���تت والتدابر والقطيعة 
والكراهية التي تستش���ري بين المس���لمين .. وفي ظل 
التجاهل الواضح للقيم الت���ي صنعت مجد األمة وأزهى 

أيامها.
يقول القاضي عياض:  »كان النبي صلى الله عليه وسلم 
أحسن الناس وأجود الناس وأش���جع الناس »، وعن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنه قال, ما س���ئل النبي صلى الله 
عليه وس���لم فقال ال »، هذا هو رسول الله .. ما سئل فقال 
ال , والناس تسأل اليوم عن قرص دواء, وتسأل عن رغيف 
خبز, وتس���أل عن حياة آمنه, فما هو الجواب, المؤس���ف 
ليس مجرد ال بل معها فتن وقتل وسجون وقهر ومصادرة 
للحريات... من هو رس���ول الل���ه ؟ قالت خديجة رضي الله 
عنه���ا وكأنها تجيب عن ه���ذا الس���ؤال » ... فوالله انك 
لتصل الرحم, وتصدق الحديث , وتؤدي األمانة, وتحمل 
الكل, وتؤوي الضيف, وتعين على نوائب الحق« وخديجة 
رض���ي الله عنها تذكر هنا جملة من صفاته عليه الصالة 
والسالم, حتى قبل ان يتشرف بحمل الرسالة, يذكر صلة 
الرحم, والصدق واألمانة, وإعانة المحتاج, والكرم والوقوف 
مع المنكوب والملهوف والمظلوم .. وتزيد السيدة عائشة 
رضي الله عنها لتعرفنا برسول الله صلى الله عليه وسلم, 
عندم���ا أجابت عن س���ؤال حول تصرف النب���ي في بيته 
فتقول: » كان يكون في مهنة أهله, فإذا حضرت الصالة 
يتوض���أ ويخرج إلى الصالة« وتق���ول رضي الله عنها » ما 
خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إال اختار 
أيسرهما, ما لم يكن إثما, فان كان إثما كان ابعد الناس 
عنه, وما انتقم رس���ول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه 
في ش���يء قط, إال ان تنتهك حرمة الله عز وجل فينتقم, 
وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده, 

ال امرأة وال خادما, إال ان يجاهد في سبيل الله عز وجل«. 
هذا هو رس���ول الله صل���ى الله عليه وس���لم, الذي أمرنا 
سبحانه وتعالى االقتداء به, ييسر على الناس حياتهم, ال 
مكان عنده لالنتقام الشخصي, يبتعد عن العنف والشدة 
مع أصحابه وإخوانه وأهل بيته, من هو رس���ول الله يقول 
أبو أمامه رضي الله عنه: »خرج علينا رس���ول الله صلى الله 
عليه وس���لم متوكئا على عصا, فقمنا له فقال: »ال تقوموا 
كما يقوم األعاجم يعظم بعضه���م بعضا« وقال إنما أنا 
عب���د آكل كما يأكل العبد , واجل���س كما يجلس العبد«, 
وحج عليه الصالة والس���الم على رحل رث, عليه قطيفة ما 
تس���اوي أربعة دراهم, فقال: » الله���م حجة ال رياء فيها 

وال سمعة«.
ويعرفن���ا عبد الله بن الحارث رض���ي الله عنه أكثر عندما 
يقول: »ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم« واخذ رسول الله يتفقد أصحابه ويعطي كل 
جلس���ائه نصيبه, ال يقطع على أح���د حديثه, وكما يقول 
انس رضي الله عنه : »ما رأيت رجال التقم أذن رس���ول الله، 
فنحي رأس���ه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما 
أخذ أحد بيده فيرس���ل يده حتى يرسلها اآلخر، وكان يبدأ 
من لقيه بالس���الم، ويبدأ أصحابه بالمصافحة«، ويواصل 
أنس في تقديم رسول الله لنا وللناس ليجيبنا عن سؤالنا 
من هو رسول الله يقول: »كان رسول الله من أحسن الناس 
خلقا، وكان لي أخ فطيم يس���مى أب���ا عمير، لديه عصفور 
مريض اس���مه الُنغير، فكان رس���ول الله يالطف الطفل 

الصغير ويقول له: يا أبا ُعمير، ما فعل الُنغير؟!
هنا يرسم أنس جانبا هاما من حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم، فرغم انش���غاله ورغم عظم مهمته ورسالته، وهو 
يبني دولة ويبني إنسانا ويبني أمة، يضع القواعد واألسس 
للدولة واألمة واإلنس���انية، ورغم مواجهة تجمعات الكفر 
والباطل، ورغم استقباله لرسل السماء النازلة بالوحي، يجد 

وقتا للسؤال عن عصفور مريض لطفل فطيم.
هو يس���أل عن الطف���ل وعصف���وره المري���ض وماليين 
المسلمين، ماليين المقهورين والمظلومين، ال يجدون من 
يسأل عنهم، ويتفقد أحوالهم.. ومن الطبيعي أن يشقى 

االنسان وأن تواجه األمة أسوأ أيامها..
من هو رس���ول الله؟! س���ؤال صعب وم���ر بصعوبة الحياة 

ومرارة الواقع الذي نعيش!

في 
ذكرى 
مولد 
النور 

بقلم الشيخ : نافذ عزام

بقلــم/ خــالد صـادق 

بقلــم/  حماد صبح 

احللقة الرابعة 
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غزة / عبدالله نصيف: 
حاف����ظ نادي الصداقة على صدارة دوري غزة الممتاز رغم تعادله الس����لبي أمام 
خدم����ات رفح ، فيم����ا خطف غزة الرياض����ي وصافة الترتيب بف����وزه على اتحاد 
خانيون����س به����دف دون رد ، وبنفس النتيجة عاد ش����باب جباليا لقواعده بفوز 
غاٍل على ش����باب رفح المتعثر ، فيما سيطر التعادل اإليجابي بهدف لكل فريق 
على لقاء ش����باب خانيونس و اتحاد الش����جاعية ، ضمن لقاءات األسبوع الحادي 
عش����ر واألخير من مرحل����ة الذهاب بدوري غزة الممتاز والت����ي توج بها الصداقة 

بطاًل للشتاء .
في المباراة األولى ، تعادل فريق الصداقة و ضيفه خدمات رفح بدون أهداف في 

المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فلسطين .
ورغم التعادل السلبي إال أن الصداقة حافظ على صدارة الترتيب والتي توج من 

خاللها بطاًل للشتاء مع نهاية مرحلة الذهاب من دوري غزة الممتاز .
و رف����ع الصداقة رصيده للنقطة 24 بالمركز األول ، فيما رفع خدمات رفح رصيده 

للنقطة 17 بالمركز الرابع .
هذا و خطف فريق غزة الرياضي ثالث  نقاط ثمينة عقب فوزه الشاق على فريق 

اتحاد خانيونس بهدف دون رد .
وبه����ذا الفوز يحتل عميد أندية غزة وصافة الترتي����ب خلف الصداقة ، والزالت 

طواحين خانيونس معطلة مهددة  بالهبوط لو استمرت على هذا الحال .
و رغ����م النقص العددي في صفوف غزة الرياضي منذ الدقيقة 56 بطرد المدافع  
فادي العراوي إال أن البديل الش����اب حامد حمدان ينجح بقيادة فريقه لفوز غاٍل 

بتسجيله هدف المباراة الوحيد  بالدقيقة 86 .
و رفع الرياضي رصيده للنقطة 22 بالمركز الثاني و توقف رصيد اتحاد خانيونس 

عند 9 نقاط بالمركز العاشر .
فيما حقق فريق ش����باب جباليا )ثوار الش����مال ( فوزا غاليا على فريق شباب رفح 

بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب رفح البلدي .
و يدين الثوار بهذا الفوز الغالي لالعبه محمد الملفوح الذي سجل هدف المباراة 
بالدقيقة 58 . و رفع ش����باب جباليا رصيده للنقطة 15 بالمركز الخامس و توقف 

رصيد شباب رفح عند 14 نقطة بالمركز السادس .
وبهدف لكل فريق س����يطر التعادل اإليجابي على لقاء فريق شباب خانيونس 
و ضيفه الش����جاعية في المب����اراة التي جمعت الفريقين عل����ى ملعب المدينة 
الرياضية . وبادر الشجاعية بالتسجيل عبر العبه سالم وادي بالدقيقة 26 وأدرك 

شباب خانيونس التعادل عبر رأسية العبه إسالم أبو عبيدة بالدقيقة 61.
و رفع ش����باب خانيونس رصي����ده للنقطة 22 و تراجع للمرك����ز الثالث خلف غزة 

الرياضي بفارق األهداف و رفع الشجاعية رصيده للنقطة 12 بالمركز السابع .

الصداقة بطاًل للشتاء 

»العميد« يعطل 
»الطواحين« و »الثوار« 
يعمق جراح »الزعيم«  

غزة / االستقالل: 
أعلن عبد السالم هنية رئيس مؤسسة أمواج 
اإلعالمي���ة عن المكاف���أة المالية لبطل مرحلة 
الذه���اب بدوري الدرجتين الممتازة و األولى » 

أبطال الشتاء » .
و قال هنية إن بطل الشتاء بالدرجة الممتازة 
سيحصل على مكافأة مالية 2500 دوالر بينما 

ستكون مكافأة بطل األولى  1500 دوالر .
و أوض����ح هنية أن االحتفال س����يقام يوم 12 / 
12 و الذي يصادف الذكرى الخامسة النطالقة 
مؤسس����ة أمواج اإلعالمية . و أش����ار هنية إلى 
أن االحتف����ال س����يتخلله تكري����م العديد من 
الش����خصيات الرياضية و اإلعالمية مشيرًا إلى 
أنه سيتم الكش����ف عن أسماء المكرمين فيما 
بعد . يذكر أن الصداق����ة بطل مرحلة الذهاب 
من دوري غزة الممتاز و خدمات خانيونس بطل 
مرحلة الذهاب من دوري الدرجة األولى الغزي . 

الكشف عن 
المكافأة 

المالية لبطلي 
الشتاء

غزة/ االستقالل 
توج فريق خدمات خانيونس بطاًل لمرحلة الذهاب »بطل الش���تاء« لدوري 
الدرج���ة األولى بكرة الق���دم في قطاع غزة، بعد فوزه مس���اء الجمعة على 
مضيفه خدمات النصي���رات بهدف دون رد، في ملعب النصيرات البلدي 
وسط القطاع، في افتتاح منافسات األسبوع 11، واألخير ذهابًا من البطولة.

وس���جل هدف خدمات خانيونس محمود فحجان في الدقيقة 79، ليرفع 
رصي���د فريقه إلى 23 نقط���ة في المركز األول والص���دارة، وتجمد رصيد 
النصيرات عند 16 نقطة بالمركز السادس، وبفارق األهداف خلف خدمات 

البريج.

بدوره، تفوق المجمع اإلسالمي على مضيفه الزيتون بهدفين لواحد، على 
ملعب بيت الهيا ش���مال القطاع، في مباراة ش���هدت طرد العب الزيتون 

مصطفى أبو عميرة بالدقيقة 94 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وأحرز هدفي المجمع إبراهيم ش���حادة، ومحمود علي���ان في الدقيقتين 
31، و59 على التوالي، أما هدف الزيتون الوحيد فس���جله محمد أبو زعيتر 

»بالخطأ في مرماه« بالدقيقة 90.
ورفعت نتيجة المباراة رصيد المجمع إلى النقطة السابعة في المركز 12، 
واألخير، أما الزيتون فتجمد رصيده عند 18 نقطة بالمركز الثالث »مؤقتا«، 

وبفارق األهداف خلف بيت الهيا.

خدمــات خانيــونس بطــال
لمرحلة ذهاب دوري الدرجة األولى

االستقالل / وكاالت:
كش���فت تقارير صحفية، عن إنهاء برش���لونة صفقة انضمام 
العب وس���ط فريق جريميو البرازيلي، بعدما انتشرت صورة له، 
 ،"Globosport" وهو يرتدي قميص البلوجرانا . ونش���ر موق���ع
صورة آرث���ر هينريك ميلو، العب جريميو، الملقب ب�"إنييس���تا 
البرازيلي"، وهو يرتدي قميص برش���لونة، وهو ما فسره الموقع 
ب���أن المفاوضات بين برش���لونة والن���ادي البرازيلي قد انتهت 

بالفعل.
ووفقًا للموقع فإن الالعب ذا ال� 21 عاما، قام بالتوقيع على عقود 

انضمامه للفريق الكتالوني في مكتب وكيله خورخي ماكادو.
وكان روبرت فيرنانديز، الس���كرتير الفني لبرش���لونة، لمتابعة 
الالعب في نهائي كأس ليبرتادورس، ولكن اإلصابة حالت دون 

مشاركته في مباراة النهائي .
ويملك آرثر 50 مليون يورو، كشرط جزائي في عقده الجديد الذي 
وقع عليه أكتوبر الماضي، كما استعان البارسا بالوكيل أندريه 
ك���وري، إلنهاء ضم الالعب، وهو الذي توس���ط  في المفاوضات 
بين س���انتوس وبرشلونة لضم نيمار في 2013. وسبق أن أعلن 
آرثر، رغبته في اللعب لبرش���لونة، وأنه معجب بطريقة أندريس 

إنييستا، بعد أن قرأ أجزاء من سيرته الذاتية.

مؤشر جديد على 
اقتراب إنييستا 

البرازيلي من برشلونة
االستقالل / وكاالت:

قالت تقارير صحفية إن ريال مدريد متخوف من 
التعاقد مع نجم المنتخ���ب األلماني، خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية المقبلة. 
وذكر موقع "س���بورت1" األلمان���ي، أن المهاجم 
الدولي في صفوف اليبزي���ج، تيمو فيرنر، ضمن 
قائم���ة اهتمام���ات ري���ال مدريد، لك���ن مرضه 
الغامض بالدورة الدموية، يجعل النادي الملكي 

متردًدا، بشأن التعاقد معه.
وأض���اف الموقع أن مس���ئولي الري���ال، ال يبدون 
مقتنعين بالتعاقد مع فيرنر، بس���بب مش���كلته 

الصحية األخيرة. 
وأش���ار الموقع إلى أنه تم استبدال فيرنر، خالل 
مواجهة اليبزيج وبش���كتاش، في تركيا، نهاية 
س���بتمبر/أيلول الماضي، بس���بب ع���دم قدرته 
على تحمل صخب الجماهي���ر، كما غاب عن عدة 

مباريات، بعد هذه الواقعة. 
ويعاني فيرنر من انس���داد في عضالت العمود 
الفقري العنق���ي، والمفصل الصدغ���ي الفكي، 

ويمكن للضوضاء أن تزيد من متاعبه.

ريال مدريد 
متخوف من 

ضم نجم ألمانيا
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مســك وطيــب 

 المواصالت مؤمنة 
ذهابًا وإيابًا

كثيرا ما نسمع عن القيام بعمل مهرجان ما أو حفلة ما أو مؤتمر ما 
وكثيرا ربما هم الذين يودون االلتحاق بهذا المهرجان او الفعالية 
فيكون الترغيب لهم بالقدوم وعدم تحمل مشقة المجيء بتأمين 
المواصالت لهم إلى ذلك المكان حتي يكون شغلهم الشاغل هو 
حض���ور المهرجان أو الفعالية دون التفكير ف���ي العودة ومتاعب 
الطريق، ولكن ربما نس���ي الكثير بأن هناك طريقا البد أن نسلكها 
حتى نصل إلى المكان الذي يجب أن نكون فيه وهذه الطريق يجب 
عل���ى الجميع اتباعها فهي ال تختص بأح���د دون اآلخرين أال وهي 
طريق الله س���بحانه وتعالى فالمواصالت مؤمنة لمن أراد الوصول 
والذهاب إليه وكذل���ك الرجعة إلى الدنيا ولكن بما يحدده لك الله 
في هذه الطريق فهي ليس���ت طريقا صعب���ة ألنك إن علمت لمن 
تتجه س���تهون عليك كل المصاعب فاسمع هذه اآليات التي جاء 
َوى   َوالنَّ

 اْلَحبِّ
ُ

َه َفاِلق  اللَّ
َّ

الل���ه بها في كتابه الكريم فقال تعالى ﴿ِإن
ى  ُه َفَأنَّ ِت ِمَن اْلَح���يِّ َذِلُكُم اللَّ ���ِت َوُمْخِرُج اْلَميِّ ُيْخ���ِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِّ
���ْمَس َواْلَقَمَر  ْيَل َس���َكنًا َوالشَّ ْصَباِح َوَجَعَل اللَّ  اْلِ

ُ
ُتْؤَفُك���وَن * َفاِلق

ُجوَم  ِذي َجَعَل َلُكُم النُّ ُحْس���َبانًا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم * َوُهَو الَّ
َياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن  ْلَنا اآْلَ ِلَتْهَتُدوا ِبَها ِفي ُظُلَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّ
ْلَنا  ِذي َأْنَشَأُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع َقْد َفصَّ *َوُهَو الَّ
���َماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا  ِذي َأْنَزَل ِمَن السَّ َي���اِت ِلَقْوٍم َيْفَقُهوَن * َوُهَو الَّ اآْلَ
 َش���ْيٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا ُنْخِرُج ِمْنُه َحّبًا ُمَتَراِكبًا َوِمَن 

ِّ
ِبِه َنَباَت ُكل

اَن  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ
َّ
اٍت ِمْن َأْعَناٍب َوالز ْخِل ِمْن َطْلِعَها ِقْنَواٌن َداِنَيٌة َوَجنَّ النَّ

 ِفي َذِلُكْم 
َّ

ُمْشَتِبهًا َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه اْنُظُروا ِإَلى َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوَيْنِعِه ِإن
َياٍت ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن﴾ فوالله من أحب هذه الطريق وس���ار بها ألنها  آَلَ
طريق الله أحبه الله وأمن ل���ه المواصالت إليه فالغريب والعجيب 
أننا ال نعرف ربنا جل جالله فوالله لو عرفناه لهانت علينا مواصالت 
الطريق وألصبح كل همنا يوم نلقاه واسمع إلى قول النبي صلى الله 
عليه وس���لم عن الله جال جالله ) إن الل���ه كريم يحب الكرماء جواد، 
يحب الجودة � جمع جواد � يحب معالي األخالق، ويكره سفسافها 
( واألحاديث القدس���ية التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى 
ورحمته بعباده يقول الله عز وجل : »إني ألجدني أستحى من عبدي 
يرفع إلي يديه يقول يارب يارب فأردهما فتقول المالئكة إلى هنا 
إنه ليس أهال لتغفر له ، فأقول ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة 
أش���هدكم إني قد غف���رت لعبدى«. فتعالوا بنا إل���ى هذه الطريق 
نمضي بها ونس���ير بخطوات ثابتة حتى نصل آخر الطريق  ونفوز 
ِه  َعَلٰى  ِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَّ بجنة عرضها السموات واألرض »ُقْل َهٰ
ِه َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن » والله  َبَعِني  َوُس���ْبَحاَن اللَّ َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن اتَّ

المستعان .

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

ال يمك����ن إغف����ال أو تجاهل التقدم 
والتط����ور الذي حدث في وس����ائل 
الع����الم الحديث����ة بم����ا ف����ي ذلك 
االنترن����ت، ويمتل����ك جي����ل اليوم 
من األطفال مه����ارات متقدمة في 
استخدام تلك األجهزة بدرجة تفوق 
اآلباء واألمهات، غير أن الدراس����ات 
الحديثة، س����واء في الغ����رب أو في 
العال����م العربي، تؤك����د على خطورة 
تلك الوس����ائل على األطفال الذين 
يتعرضون من خالله����ا إلى العنف 
المنحرف،  االس����تغالل  مخاطر  إلى 
عبر  المحظ����ورة  المواد  ومش����اهدة 
ش����بكة االنترن����ت.. إنها مدرس����ة 
جديدة؛ »مدرس����ة وس����ائل العالم 
الحديثة« يتعلمون فيها �  من دون 
رقابة أو إرش����اد � أش����ياء ثؤثر على 

تشكيل شخصياتهم وسلوكياتهم 
في المستقبل،  في كل زمان ومكان..

فلهذا كان علينا نحن كأمة مسلمة أو نعرف ما خطورة ، هذه الوسائل وكيف 
لنا الستفادة منها دون النحراف  إلى مخاطرها الجمة ..فلهذا نقول :

إن الس����ماح للطفل باس����تعمال االنترنت لفترات طويلة وبمفرده من األخطاء 
الش����ائعة والكبيرة التي يقع فيها الوالدان وتنعكس خطورتها على الطفل 
خصوصا عندما يش����اهد المحتوى بمفرده ودون وجود شخص راشد بجانبه , 
ذلك أن الصور والرسائل التي يتلقاها يفهمها حسب منظوره هو ألن سنه ال 

يسمح له بالتمييز بين الخطأ والصواب وبين الواقع والخيال .
وأورد المجلس العربي للطفولة والتنمية دراس����ات غربية وجدت أن 44% من 
األطفال على ش����بكة االنترنت يشاهدون عن عمد المواقع التي تحمل المواد 
الباحية، و66% م����ن األطفال الذين يس����تخدمون االنترنت ُتفرض عليهم 
مش����اهدة هذه المواد، بمعنى أنهم كانوا يتفصحون مواقع أخرى، فيحيلهم 

الرابط إلى محتوى يفرض عليهم أو يجذبهم بشكل ما.
مخاطر كثي����رة أخرى، منها إدم����ان النترنت واالنطوائي����ة، وفقدان التفاعل 
االجتماع����ي، والعنف، والتعرض لالس����تغالل المادي والمعنوي والجنس����ي، 
وغيرها، فرغم أهمية استخدام العالم الرقمي لألطفال في التعليم والترفيه، 
إال أن الخيط رفيع جدَا بين ذلك وبين جوانبه الس����وداء، حيث هناك شبكات 

كاملة لما يعرف بالعالم السفلي لإلنترنت، تقتنص الكبار والصغار«.
أصبح العديد من أطفالنا ضحايا بريئة لهذه الش����بكة العنكبوتية المترامية 
األطراف فأدمنوا عليها وتاهوا في سراديبها فمن التشات مرورًا بمواقع الكورة 

وتنزيل األغاني الحديثة والكليبات.
والنتيجة كما هي متوقعة:

* التأثير السلبي على تحصيلهم 
ودراستهم

* العزوف التام عن القراءة )وخير 
جليس في الزمان كتاب(

*ميل الكثير للعزلة مع النترنت 
بعيدًا عن ممارس����ة أي نش����اط 

رياضي.
* التعرف عل����ى مواقع تدعو إلى 
العن����ف والكراهي����ة حيث تمأل 

قلوب الشباب بأحقاد مختلفة
الكحول  تبيع  لمواق����ع  *الدخول 
والمخدرات وتدعو إليها وتعطي 
معلوم����ات تفصيلية عن طريقة 
الحصول  وكيفية  اس����تخدامها 

عليها
ما تم ذكره نقطة في بحر بالنظر 
إلى م����ا طالعتنا ب����ه العديد من 
الدراسات والتي لألسف معظمها 
من الغرب. هذه الدراسات تشير أن ما خفي كان أعظم فهذه دراسة تخبرنا أن 
هناك احتماال بنس����بة 25% أن يجد أطفالنا خالل تصفحهم لإلنترنت مواقع 
إباحية وأن المواد الموجودة في هذه المواقع غالبًا ما تؤثر بش����كل سلبي على 

نفسية الطفل لحد االكتئاب.
ويش����ير تقرير للباحث األمريكي فنكهولر أن العديد من المواقع الباحية قد 
يصلها األطفال من خالل ارتكاب خطأ في إدخال عنوان يبحثون عنه أو بالدخول 
إلى مواقع تحمل أس����ماء أو مواضيع جذابة ولكنها موصولة بالمواقع الباحية 
ويضيف الباحث أن هناك ما يقارب من 700طفل ممن تتراوح أعمارهم مابين 
17و12سنة تم استدارجهم خالل سنة إلى مقابالت خارج المنزل عن طريق ال 

التشات وتم إلحاق أنواع مختلفة من األضرار بهم.
كما ال يخفى علينا في وضعنا نحن  كشعب محتل ، ما صنعته هذه الوسائل 
من إختراقات لعقول أوالدنا وش����بابنا ، الذين أصبحوا ضحية لإلحتالل المجرم 
الذي إس����تغل حاجاتهم الجس����دية والمالية، وأوقع عددًا منهم  في العمالة 

والتخابر معه..
أخيرًا هذا الموضوع جدير بالبحث وهناك ضرورة لجراء دراسات وطنية دقيقة 
للتعرف على أخطار النترنت على األطفال والمراهقين في مجتمعنا ودراسة 
السبل التي يجب تطبيقها لتجنب س����لبية النترنت على أجيالنا قبل فوات 
األوان وقد تكون البداية من المدرس����ة وذلك بإدراج االنترنت كمادة منهجية 
تدرس في أعمار مبكرة وبذلك يتم ترس����يخ الجوانب االيجابية ويتم تعريف 

الطالب بالجانب السلبي وكيفية الوقاية منه.
وينبغ����ي على اآلب����اء توجيه أبنائهم وارش����ادهم الى االس����تخدام الصحيح 

لإلنترنت ومتابعتهم.

مخاطر اإلنترنت على عقول أطفالنا وشبابنا 
حممد �شحادة

الكتاب : بمناسبة مرور 
عام���ًا، تتقدم  س���تين 
بمش���روعها  الفكر  دار 
لمالك  الكاملة  )األعمال 
ب���ن نب���ي( جمعتها له 
) في خمس���ة مجلدات 
( في مجموع���ة واحدة؛ 
تاريخ  بحس���ب  رتبتها 
تأليفها، لتتيح له فرصة 
االط���الع عل���ى حرك���ة 
أفكاره؛ م���ن أين بدأت، 
وكي���ف نمت وتطورت؛ 
ألول  له���ا  وصنع���ت 
م���رة فه���ارس مفصلة 
وموضوعاتها  لكلماتها 
تيسر  لكي  المفتاحية 

له الوصول إلى كنوزها، و، ورصد األشكال واألساليب المتعددة 
التي تناولها فيها، وربط بعضها ببعض لتشكيل صورة شاملة 

لها.
  المؤل���ف: عمر كامل مس���قاوي )ولد ف���ي 15 كانون 
الثاني 1935، في طرابلس لبنان( نائب رئيس المجلس 
الشرعي السالمي األعلى في لبنان، مفكر لبناني و نائب 
و وزير سابق، الزم المفكر الجزائري مالك بن نبي تلميذًا، 
و تولى، وفقًا لوصيته، نشر كتبه و ترجمة بعضها إلى 

العربية.

فت���اوىمؤلف وكتاب
ما حكم قبول التعويض؟

الجواب : فضيلة األستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التعوي���ض أو ما يتعارف عليه الناس ب��العوض جائٌز أخذه ال حرمة في 
 من���ه، والعفو عنه أو عن 

َّ
ِض عنه أو أقل ذل���ك طالما كان مس���اوًيا للمعوَّ

بعضه وإن كان أفضل فال يمنع جواز أخذه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الهدية لمعلمي القرآن الكريم 
في أحد مكاتب التحفيظ دون إْذن 

اإلدارة؟ علًما بأن الُمهدي أحد الملتحقين 
بالمكتب لتعلم القرآن الكريم، ولكن هذه 
الهدية ال يترتب عليها تقديمه على غيره، 

وال يؤثر على طبيعة ومجريات العمل. 
وجزاكم الله خيًرا.

الجواب :  التهادي أمٌر مندوٌب حثَّ عليه الش���رع الشريف، وهو نوع من أنواع 
البر والحسان، وحيث كان األمر كذلك فالهدية لحامل القرآن ومعلمه آكد في 
االستحباب وأْولى؛ لشرف وِعظم ما يحملونه، ما كان ذلك على سبيل التكريم 

والتودد والشكر لهم على جهودهم التي يقومون بها في تعليم كتاب الله 
تعالى، أو سدِّ حاجتهم وكفايتها، مع مراعاة أالَّ يكون هذا العطاء ممنوًعا ِمن 
جهة الدارة أو العرف، وأالَّ يؤثر سلًبا على العملية التعليمية، وأالَّ يكون سبًبا 

.
ٍّ

 غيره أو حصوِله على ما ليس له بحق
َّ

في تضييع النسان حق

توفيت امرأة عن: أربعة أبناء، وست 
بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أّيَ 
وارث آخر غير من ذكروا وال فرع يستحق 

وصية واجبة. فما حكم الذهب الذي 
أهداه األوالد ألمهم في حياتها: هل 
هو تركة يوزع على ورثتها أو ال؟ وما 

نصيب كل وارث؟
 جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء 

َّ
ر شرًعا أن الجواب : من المقرَّ

أكانت ذهًبا ُأهدي إليها من أوالدها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملٌك لها 
وتركٌة عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

فبوف���اة المرأة المذكورة ع���ن المذكورين فقط، يك���ون ألوالدها جميُع 
تركتها للذكر مثل حظ األنثيي���ن تعصيًبا؛ لعدم وجود صاحب فرض، 

ويدخل الذهب ضمن التركة. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
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مواجهات مع قوات االحتالل في »قصرة«.. نابلس

تشييع الشهيد محمود عودة.. نابلس

احتجاجات على النقص المستمر في الكهرباء.. النصيرات

مركز فلس��طين للدراسات ينظم حلقة نقاش بعنوان 
»المأزق الداخلي من االنقسام إلى التمكين«

اس��تهداف طيران االحتالل 
لمواقع المقاومة.. غزة

مظاهرة لدعم المصالحة.. غزةوجهاء ومخاتير يلتقون بوفد المخابرات المصرية.. غزة

القوى الوطنية تنظم تظاهرة لدعم المصالحة

اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة.. غزة
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يعتبر العنف بكافة أشكاله ظاهرة قديمة قدم المجتمعات البشرية، فقد 
رافق اإلنسان مذ وجد على األرض. بل القرآن الكريم سجل تعجب المالئكة 
عندما أخبرهم الله تعالى أنه سيجعل اإلنسان خليفة له في األرض. سبب 
التعجب المالئكي ما نس���ب لإلنسان من اإلفساد وس���فك الدماء مقارنة 
َك  بحالهم التي هي عبادة وتسبيح وتقديس دائم لله تعالى. }َوِإْذ َقاَل َربُّ
ي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة َقاُلوْا َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها  ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّ
ُس َلَك{ ]البقرة:30[. وقد ذكر  ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ َماء َوَنْحُن ُنَس���بِّ َوَيْس���ِفُك الدِّ
القرآن عدة مش���اهد للعنف، منها: حادثة مقتل هابيل على يد ش���قيقه 
قابيل، تآمر إخوة يوس���ف عليه الس���الم لقتله ثم عدلوا عن ذلك واستقر 
أمره���م على إلقائه ف���ي البئر، وتعنيف فرعون لقوم���ه، وتعنيف قريش 
لرس���ول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. إذن للعنف 
قدم راس���خة في كل المجتمعات على مر العصور. بل يعد عالمة بارزة في 
واقعن���ا المعاصر، فال تكاد تمر لحظة إال ويمارس فيها س���لوك عنفي في 

بقعة من األرض.
العنف: هو سلوك عدواني موجه ضد اآلخرين بهدف اإليذاء أو السيطرة. 
ل���ه ص���ور عديدة، قد يكون جس���دًيا، أو جنس���ًيا، أو نفس���ًيا، أو صحًيا، أو 
اجتماعًيا، أو اقتصادًيا. وقد يش���مل أكثر من صورة في آن واحد. في هذه 
المقالة س���أخصص الحديث عن مجال واحد من مجاالت العنف )تعنيف 
المس���نين(، إذ يعتبر المسنون من الفئات الضعيفة في المجتمع واألكثر 
عرضة للعنف. رغم ذلك تعاني المكتبة الفلس���طينية من شح الدراسات 
في هذا الموضوع؛ ألن الحديث عن تعنيف المسنين وصور التعنيف التي 
نف من األمور الُمَتساَهل بها، فغالًبا  يتعرضون لها أو كش���ف هوية المعِّ
ف، مما يعني  ف أو ال يفصح عنها المعنَّ يتم التستر عليها من جانب المعنِّ

ف ف���ي عنفه دون أي رادع دين���ي، أو أخالقي، أو مجتمعي،  تم���ادي المعنِّ
أو قانون���ي. لكن من خالل المالحظات والش���واهد االجتماعية قد تعددت 
مصادر تعنيف المسنين قد يكون األس���رة واألقارب، الجيران، العيادات 

الصحية الحكومية تحديًدا، المؤسسات االجتماعية...إلخ.
حتى وق���ت قريب كان المس���نون يتمتع���ون بمكان���ة اجتماعية عالية 
ويعتب���رون أحد أطراف الضبط االجتماعي غير الرس���مي؛ لما يتمتعون به 
من تقدير واحترام وهيبة وسلطة اجتماعية وخبرة حياتية في التعامل مع 
مختلف المواقف االجتماعية. لكن مع التغيرات االجتماعية السريعة وما 
رافقها من ظواهر سلبية تراجعت مكانتهم، وقلت هيبتهم واحترامهم، 
وضعفت سلطتهم. فاجتمع هذا التردي االجتماعي مع خصائص مرحلة 
الشيخوخة البيولوجية، والنفسية، واالجتماعية، والصحية، واالقتصادية 
الت���ي يغلب عليها الهزال الجس���دي، وضعف القدرات العقلية، وس���وء 
التكيف االجتماعي، ونقص الدافعي���ة، وتدني مصدر الدخل إن لم يكن 
فقدانه. فشجع على ممارسة العنف ضد المسنين، وقد تعددت وتنوعت 
صوره. فتارة يكون جسدًيا كالضرب. أو جنسًيا كالتحرش. أو نفسًيا ولفظًيا 
كالرفض، والهج���ر، واإلهمال، والتحقير، واإلهانة، والحرمان، والس���خرية، 
واأللفاظ الجارحة. أو صحًيا كالتجويع أو عدم توفير الطعام الصحي الالزم، 
والتلكؤ في إرساله إلى الطبيب عند المرض، وعدم توفير األدوية المطلوبة، 
وإهمال نظافة جس���ده وهندامه. أو اجتماعًيا كحرمانه من المشاركة في 
المناسبات االجتماعية، وفرض العزلة االجتماعية أو االنسحاب االجتماعي 
من تلقاء نفس���ه، والطرد من البيت، وإجباره عل���ى اإلقامة في دار الرعاية، 
ومنع���ه من الزواج إن رغب ف���ي ذلك. أو اقتصادًيا كعدم توفير وإش���باع 
حاجاته األساسية، وس���رقة أمواله، وحرمانه من حرية التصرف في أمواله 

وممتلكاته، وس���وء اس���تخدام ممتلكاته، والتزوير في معامالته المالية 
وأمالكه.

كل صور العنف الس���ابقة تنعكس سلًبا على نفس���ية المسن، فبعد أن 
كان يحت���ل موقًعا اجتماعًيا مهًما في األس���رة أصبح يعامل معاملة مذلة 
مهين���ة. بعد أن كان آمًرا ناهًيا ف���ي البيت أصبح ال يؤخذ برأيه، وإن أفصح 
عن���ه ال يحترم. بعد أن كان محط تقدير واعتزاز أصبح معرًضا للس���خرية، 
واالستهزاء، والشتيمة، والغمز، واللمز. لذلك كان البد من توعية أسرة المسن 
لتوفير س���بل الحماية الالزمة له حفاًظا على سالمته الصحية، والنفسية، 
واالجتماعي���ة، واالقتصادية. من ص���ور هذه الحماي���ة: تحقيق التوافق 
االجتماعي والنفس���ي بين المس���ن وبيئته االجتماعية )األسرة، واألقارب، 
واألصدقاء، والجيران(، ومنحه الوقت الكافي إلنجاز األعمال التي يرغب في 
إنجازها بنفس���ه، وأخذ رأيه واالستفادة من خبرته في معالجة المشكالت 
األسرية. هذا التصرف يرد له اعتباره االجتماعي ويزيد من تقديره لذاته، 
وش���كره على الجهود التي يبذلها من أجل األسرة، وشغل وقت فراغه في 
األعمال التي يحبها؛ ألنه لو لم يشغل وقته سيقع فريسة سهلة لألمراض، 
والتفكير في الموت، وتصيبه نوبات االكتئاب واإلحباط وغيرهما من العلل 
النفس���ية، والمحافظة على صحته عبر إجراء الفحوصات الطبية الدورية. 
ويقع جزء من هذه الحماية على عاتق المؤسس���ات الرس���مية واألهلية إذ 
يجب توفير عالجاتها مجاًنا أو بس���عر رمزي، وتأهيله طبًيا، وتوفير الغذاء 
الصحي والمفيد، وحمايته من التعرض لإلصابات والحوادث، وتش���جيعه 
على ممارسة بعض األنشطة الرياضية الخفيفة التي تناسبه، ومساعدته 
على التخلص من العادات السيئة كاإلسراف في التدخين وتناول األدوية 

دون استشارة الطبيب المختص.    

بسام محمد تعنيف المسنين

ذوو االحتياجات الخاصة في غزة.. معاناة مضاعفة وأمل مفقود

غزة/ دعاء احلطاب: 
متثل معاناة الفتاة مرمي �شقورة ) 21عاما( مع الإعاقة جزءًا 

من الواقع املاأ�شاوي لذوي الحتياجات اخلا�شة يف قطاع غزة، اذ 
يتقلبون على جمر حرمانهم من حقوقهم الإن�شانية ويتجرعون 

علقم التهمي�ش منذ �شنوات. 
فال�شابة التي اأ�شبحت بني ليلة و�شحاها حتمل ا�شم " ذوي 

الإعاقة" جراء ا�شابتها بر�شا�شة طائ�شة اأثناء خروجها اإىل 
الرو�شة، لتفقدها القدرة على احلركة ب�شكل جزئي، ومل حتظ 

كنها من الندماج  برعاية تاأهيلية واجتماعية ونف�شية منا�شبها متمُ
بقوه يف بيئتها املجتمعية، اإ�شافة اإىل اأن اأ�شمى امنياتها باتت 

احل�شول على كر�شي كهربائي ميكنها من متابعة تفا�شيل حياتها 
اليومية .  

يف يوم املعاق العاملي 

ويص���ادف يوم 3 ديس���مبر من كل عام 
اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة، 
وهو يوم عالمي خص���ص من قبل األمم 
المتح���دة من���ذ ع���ام 1992 لدعم ذوي 
االحتياجات الخاصة بهدف زيادة الوعي 
لدى العالم بحقوقهم، باإلضافة إلدخال 
أش���خاص لديه���م اعاقات ف���ي الحياة 

السياسية و االقتصادية 

املعاناة م�شتمرة 
احتفاالت مؤسس���ات التأهيل بغزة في 
اليوم العالمي لألش���خاص ذوي اإلعاقة، 
وأجواء الفرح والم���رح التي تنبعث منها 
لم تتمكن من إزالة الحزن الذي يبدو على 
مالمح  شقورة وهي تتابع فقرات إبداعية 
لذوي اإلعاقة، بل ضاعفت حزنها وأثارت 

شعورها بالعجز أكثر من أي يوم آخر. 
وتقول ش���قورة: " الي���وم العالمي لذوي 
اإلعاقة ه���و مجرد يوم يمض���ي كباقي 
األيام، لكن يحتفل في���ه العالم تأكيدًا 
على دعمنا وحقوقن���ا، لكن في الحقيقة 

تل���ك االحتف���االت والتكريم ال تنس���ي 
صاحب اإلعاقة معاناته وواقعة الس���يء، 
ب���ل بالعكس تزيده بؤس وُيش���عر هذا 
اليوم فعال بإعاقت���ه الموجودة به لكونه 

ُصنف في دائرة العاجزين". 
وأضافت:" وضع ذوي اإلعاقة في القطاع 
س���يء جدًا،  يعانون من تهميش بكافة 
الحقوق خاصة حقهم بالتأهيل وتأمين 
مرافق جيدة تلب���ي احتياجاتهم، وعدم 
توفي���ر األجهزة الالزمة له���م والتي من 
شأنها تخفيف معاناتهم وُتمكنهم من 
اجتياز اعاقتهم، وأن المؤسس���ات التي 
تعنى بن���ا ال توفر لنا أي وس���ائل تذكر 
و تقتصر عل���ى دعوتنا لحف���ل أو احياء 
مناس���بة معينة"، مشيرًة إلى أن األجهزة 
والمعدات المتوفرة ف���ي القطاع باهظة 
الثم���ن ال تس���تطيع العائالت ش���راءها 
ألبنائها من ذوي اإلعاقة في ظل األوضاع 

االقتصادية الصعبة في القطاع. 
وتساءلت شقورة والدموع تمأل عينيها:" 
نحن نمتلك مواهب كثيرة وعزيمة قوية 

تف���وق الكثير من األصحاء، أال نس���تحق 
الرعاية واالهتمام؟ أهكذا تتحول حياتنا 
إلى جحيم دون أن يتحرك أحد؟ أال يكفي 
اعاقتنا فهل نعاق���ب بإهمال المجتمع 

لنا؟".
وأعرب���ت ع���ن أملها في تطبي���ق قانون 
المعاق الفلسطيني رقم 4 للعام 1999و 
الذي يمن���ح المعاق حقوق���ه في مجال 
الخدم���ات الصحية وخدم���ات التأهيل 
والرعاي���ة والتعليم والتش���غيل، فضاًل 
عن الحقوق في مجال الترفيه والرياضة 
والمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع، 
وكذل���ك تطبيق قانون األم���م المتحدة 
لذوي اإلعاقة والذي يضمن كافة س���بل 

العيش الرغيد لهم. 

ل تقف حاجزًا 
وفي حين تحمل الش���اب مؤمن البيطار، 
عناء اعاقته الدائمة وش���ارك في العديد 
من البطوالت المحلية والدولية في رياضة 
الكاراتيه لألش���خاص ذوي االحتياجات 

الخاصة، عل���ى أمل أن يثب���ت للمجتمع 
المحلى أن " اإلعاقة ال تعيق طموحهم وال 

تقف حاجزًا أمام أحالمهم". 
البيطار لم ت���ر عيناه الن���ور منذ نعومة 
أظاف���رة، لكن���ه رغم ذلك يخ���وض غمار 
الحياة ويطور من قدراته الذاتية بأبسط 
اإلمكانيات، مؤمنًا بأن أحالمه وطموحاته 
تتساوي مع األشخاص األصحاء الذين ال 

يعانون من أي إعاقة جسدية.
ويق���ول البيط���ار ل�"االس���تقالل": " نحن 
لس���نا أقل من غيرنا، من حقنا أن نحقق 
طموحنا وأحالمنا، فنحن نمتلك مواهب 
وعزيمة وإرادة قدر ال تتوفر عند األصحاء، 
لكننا ال نمتلك المكان والزمان المناسبين 
فاذا ما توفرا س���نبدع ونصبح من عباقرة 

المجتمع".
وأضاف البيطار:" قبل عامين شاركت في 
دورة للكاراتيه أقامها مركز النور للتأهيل 
المعاقين لمدة أسبوعين، وحققنا خاللها 
انجازًا كبيرًا و تمكنا من الخروج الى بطولة 
دبي الدولي���ة للمكفوفين ع���ام 2016، 

وحصل���ت عل���ى المرتبة الثاني���ة دوليًا 
والمرتب���ة األولى على فلس���طين، وقبل 
أس���بوعين حصلت عل���ى المرتبة األولى 
في بطولة فلس���طين للمكفوفين، وهذا 
ما أعطاني عزيمة وإصرارًا أكبر لالستمرار 

حتي أثبت للعالم أن اإلعاقة ال تعيق". 
وأكد البيطار، أن كل ما يحتاجه ذوو اإلعاقة 
هو الدع���م المادي والمعن���وي من قبل 
المجتمع المحلى والمؤسس���ات المعنية 
بحقوق ذوي االحتياج���ات الخاصة، كي 
يتمكنوا من كسر اعاقتهم وعيش حياة 

كريمة كباقي األفراد بالمجتمع. 
وحس���ب إحصائية ص���ادرة ع���ن وزارة 
الشؤون االجتماعية الفلسطينية، فإن ما 
يقارب 2,5 بالمائة من س���كان قطاع غزة 
البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة هم من 
ذوي اإلعاقة، إذ يبلغ عدد المشمولين في 
برامج الحماية نحو 39 ألفا و877 شخصا. 
وتقول ال���وزارة إن الحصار اإلس���رائيلي 
المفروض على قطاع غزة، منذ عام 2007، 

يضاعف معاناة المعاقين. 
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قال األمين 

////////////

الدكتور: رمضان شلح 

قال األمين 

نحن كحركة مقاومة، مش���روعنا في األس���اس، وكل العالم 
يعلم ذلك، هدفن���ا هو تحرير أرضنا فلس���طين المحتّلة، 
ولكن إدارة هذا الصراع مع ه���ذا العدو لها متطّلبات، متى 
تك���ون في موقع الهجوم، متى تكون في حال الدفاع، هذه 
تفاصيل تأتي في س���ياق تاريخ طويل من هذا الصراع، ال 
تستطيع أن تأخذ مقطعًا من المقاطع ثّم ُتسِقطه على كافة 
مس���يرة هذا الصراع مع العدو. ق���د تكون في يوم في حال 
هج���وم، عندما تخّطط لعمليٍة ما، ق���د تكون في حال دفاع 
عندما ترّد على عدوان ما وهكذا، كّر وفّر بيننا إلى أن نحّقق 
أهدافنا باس���تعادة أرضنا وحقوقنا في وطننا فلس���طين. 
أصاًل فلس���طين كّلها بكّل فصائلها وبكل شعبها، إذا كان 
هناك أحد يريد أن يس���ّوق علين���ا أننا نحن نعيش مرحلة 
غير مرحلة الكفاح الوطني من أجل التحرير، هذا يعاني من 
فقدان البوصلة، 11 مليون فلسطيني، 6 منهم في الشتات 
بال هوّية، بال وطن، بال أّي شيء. نعم، حركة الجهاد اإلسالمي 
هدفها تحرير فلس���طين كّل فلسطين. ال نخجل من ذلك، 
وال يؤّثر على هذا اله���دف، ال قوة العدو وال موازين القوى. 
هذه مسألة لها عالقة بمنطلقاتنا، بأهدافنا، بمبّرر وجودنا. 
ال يلغ���ي هذا االعتبار ال قوة الع���دو وال طول أمده. هذا عدو 
بالنسبة لنا كيان باطل، غير شرعّي، ال حق له في الوجود أبدًا، 

مهما طال الزمن، ومهما تعاظمت شوكة هذا الكيان، أبًدا.

الدكتور: رمضان شلح 

االستقالل / وكاالت 
ألقى رجل قنبلتين يدويتين، تس���ببت إحداهما 
في مقتله وإصابة عشرة أش���خاص آخرين، أثناء 
جلس���ة اس���تماع في محكمة بمدين���ة نيكوبول 
في ش���رق أوكرانيا. وكانت المحكمة تنظر قضية 
خاصة بمقتل شخصين، وثار والد أحدهما عندما 
قررت المحكمة تأجيل جلس���ة االس���تماع فرمى 
القنبلتين. وقالت الش���رطة المحلية إن المشتبه 
بهم، وعددهم ثالثة أشخاص، كانوا بين الجرحى.

االستقالل/ وكاالت 
كشفت وسائل إعالم دولية، أن البيت األبيض يخضع 
الستيطان من كائنات تتجول بحرية في أكثر األماكن 

حساسية، منها مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب.
وقالت قناة »إن بي سي 4«، انه طبًقا لملفات الصيانة 
المتعلق���ة بالبي���ت األبي���ض، فقد تم العث���ور على 
صراصير ف���ي أربعة أجزاء على األقل م���ن مقر إقامة 
الرئيس األميرك���ي، بينما تحول مكتب كبير موظفي 

البيت األبيض جون كيلي إلى مستعمرة للنمل.
وبحسب وثائق حصلت عليها القناة، فقد تم اكتشاف 
فئران تعيش في غرفة العملي���ات، وهي مركز إدارة 

األزمات التاب���ع للرئيس األميركي، إضافة إلى منطقة 
تناول الطعام.

وذكرت الوثائق، أن مس���ؤولي البيت األبيض أرس���لوا 
مئات الطلب���ات إلى إدارة الخدمات العامة التي تعمل 
على صيانة البيت األبيض والمباني الحكومية األخرى.

وشملت الطلبات إعادة تصميم مكتب مستشار األمن 
القومي أتش آر ماكماس���تر ومقعد المرحاض الجديد 

في الحمام الملحق بالمكتب البيضاوي.
كما طلب ش���ون سبايسر السكرتير الصحفي السابق 
للبيت األبيض الحصول على أثاث وصور جديدة معلقة 

في مكتبه بعد فترة قصيرة من تنصيب ترامب.

تأجلت 
المحاكمة.. فألقى 

قنبلة يدوية
 في القاعة!

الصراصير والفئران

 تغزو البيت األبيض!

االستقالل/ وكاالت 
ألقت الشرطة الهندية القبض على راكب حافلة بفعل 
رائحة جواربه التي تس����ببت في اندالع مش����اجرة بينه 

وبين الركاب اآلخرين.
وذكرت مصادر أمنية ل�«بي بي سي« إن الركاب تقدموا 
بش����كوى ضد الراكب براكاش كوماس البالغ من العمر 

27 عاما لتسببه في »فوضى عامة«.
ووقع الحادث قرب العاصمة الهندية نيودلهي عندما 
خلع الراكب ح����ذاءه وجواربه التي انبعثت منها رائحة 
كريهة للغاية دفعت ال����ركاب إلى مطالبته بوضعها 
في حقيبته أو إلقائه����ا بعيدا، ولكنه رفض فاندلعت 

المشاجرة.

اعتقال رجل في الهند 
بسبب رائحة جواربه

االستقالل/  وكاالت 
اعتذرت سلس���لة مطاع���م ماكدونالدز ف���ي بريطانيا إلح���دى الفتيات 
المس���لمات المحجبات، بعد موقف تسبب به أحد موظفي األمن في أحد 

مطاعمها في لندن.
وكان فيديو انتش���ر على مواقع التواصل االجتماعي يظهر أحد موظفي 
األمن وهو يمنع فتاة بريطانية مسلمة من دخول المطعم بسبب ارتدائها 

الحجاب، ما أثار موجة سخط واستياء على مواقع التواصل االجتماعي.
وبحس���ب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قدم���ت ماكدونالدز اعتذاًرا 

رسمًيا للفتاة، وقالت متحدثة باس���م ماكدونالدز، "ال توجد أي سياسة 
متبعة لدى السلس���لة تقيد أو تمنع أي ام���رأة ترتدي الحجاب، أو أي زي 

ديني آخر، من دخول مطاعمنا".
وأضافت، "نرحب بزبائننا من كل المعتقدات، ونود أن نعتذر من زبونتنا 
ع���ن هذا الموقف الذي ل���م يكن من المفترض أن يح���دث، نأخذ هذه 

المسألة على محمل الجد ونعالج األمر مع األشخاص المعنيين".
الفيديو الذي انتش���ر كان لفتاة وهي تتحدث إلى موظف أمن في أحد 
مطاعم ماكدونال���دز بلندن، قائلة، "لم ال أس���تطيع دخول ماكدونالدز؟ 

ألنني أرتدي الحج���اب؟"، ليرد هو بالقول "إنها مس���ألة تتعلق بإزالته 
فقط".

ودافعت الش���ابة عن حجابها بالقول، :"أنا أرتدي الحجاب ألسباب دينية 
ولست خجلة منه، وسأقف في الطابور وأحصل على طعامي".

وحاول أحد الموجودين في المطعم التدخل وإخبار رجل األمن بأنه ليس 
من حقه أن يطالبها بخلع الحجاب، لكن الحارس قال له هذا أمر ال يخصك.

وقالت الفتاة، "إنها تعيش في بريطانيا منذ 19 عاما ولم تواجه مثل هذا 
الموقف، معتبرة أنه يمثل "جريمة كراهية".

»ماكاونالــدز« تعتـذر لفتــاة محجبــة


