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االحتالل يزعم اعتقال خلية خططت الغتيال »ادرعي وغليك«
القدس المحتلة/  االستقالل 

قدمت المحكمة العس���كرية اإلسرائيلية أمس األربعاء، 
الئحة اتهام ضد خلية مقاومة مكونة من 3 فلسطينيين 

بزعم تخطيطهم ألسر وقتل إسرائيليين.
وذكرت القناة العبرية العاش���رة أن الئحة اتهام قدمت 
بحق األسير معاذ اش���تية من نابلس بتهمة التخطيط 

ألسر وقتل ضباط ومستوطنين إسرائيليين.

وأوضحت القناة أن من بين الذين تم التخطيط ألسرهم الناطق 
بلس����ان الجيش أفيخاي ادرعي وعضو الكنيس����ت الليكودي 

المتطرف يهودا غليك الذي يقود اقتحامات األقصى.
وجاء في الئحة االتهام أن اش����تية ق����ام مع أفراد آخرين بجمع 
معلومات عن األشخاص المنوي اختطافهم، غير أنه قد تخلى 
في مرحلة الحق����ة عن هذه الخطة وخطط ألسر مس����توطن أو 

جندي من الجيش.

عهد الثورة
الضعف العربي تجاه 

القدس..  خذالن وخوف 

مظاهر تعيد رسم 
التضامن مع القدس 

 دول رف�ضت عقد قمة 
ط�رئة ب�ض�أن القد�س

 الر�ضم على اجلدران 
والكت�بة على النقود 

حطم اأ�ضطورته� املزيفة

غزة/ دعاء احلطاب: 
لعقود طويلة �ضخمت دولة 

االحتالل اأ�ضطورتها املزيفة بذلك 
اجلندي الذي ال يقهر، ف�ضورت 

جي�ضها على اأنه االأقوى، وحاولت 
عرب دعايتها املاأجورة زرع اخلوف 
يف كل بلد عربي واإ�ضالمي، اإال اأن 
هذه اال�ضطورة �ضرعان ما تهاوت، 

وراأى العامل اأجمع ه�ضا�ضة هذا 
اجلي�ش وخوف ذلك اجلندي اأمام 

طفل بحجر اأو طفلة ال متتلك 
�ضوى يدين خاويتني و�ضوت عادي. 

ومتيزت املواجهات بني الفل�ضطينيني 
واالحتالل االإ�ضرائيلي موؤخرًا، 

مب�ضاهد �ضمود وحتٍد مل يعهدها 
االحتالل من قبل، اذ باتت وا�ضحة 

من خالل االبت�ضامة التي تظهر على 
وجوه ال�ضباب حلظة اعتقالهم، وركل 

اجلنود واال�ضتباك معهم باالأيدي.  
وامتلك الفل�ضطينيون روح اجلراأة 

والقوة يف مواجهة ذلك اجلي�ش من 
نقطة ال�ضفر، ووثقت 

0العد�ضات م�ضاهد �ضادمة  0

الصمود الفلسطيني.. 
 زرع ينبـت في 
وجـه »إسرائيل«

0 0

0 00 000

0 0

0 0
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 بعد 12 ع�مً� من العمل 

»كنيس يهودي« أسفل 
البراق .. إكمال لمسلسل 

التهويد 

المحرر »أبو شلوف«.. 
من زنازين السجان إلى 

»القفص الذهبي« 

 مرضى غـزة يحرمـون 
مـن الطعام 

00 .. األسوأ اقتصاديًا  00
على قطاع غزة

بعد اعتق�ل 13 ع�مً� 



رأي

ق����ررت اإلدارة األمريكية ارتداء عباءة »رامبو« مجددا, واس����تخدام 
إس����تراتيجية سياسية تس����تند إلى القوة العس����كرية لفرض 
ما يس����مى »بالس����ام« في العالم, باعتبار أن ذلك يظهر س����عي 
واش����نطن للحفاظ بأي ثمن على هيمنتها المتراجعة في العالم, 
كما هددت واشنطن عددًا كبيرًا من الدول األعضاء باألمم المتحدة 
التي تعتزم التصويت لصالح قرار القدس المزمع طرحه باالجتماع 
الط����ارئ للمنظم����ة األممية اليوم الخميس حس����ب م����ا صرح به 
دبلوماسيون في عدد من بعثات الدول األعضاء بالمنظمة الدولية، 
الذين أكدوا أنهم تلقوا رس����ائل مكتوبة من مندوبة واش����نطن 
الدائمة لدى األمم المتحدة السفيرة، نيكي هيلي، حذرتهم فيها 
من مغبة التصويت لصالح قرار بشان القدس, وكأن أمريكا تبحث 
ع����ن ذاتها بع����د ان ضيعها ترامب بسياس����ته الخرقاء وتحديه 

للمجتمع الدولي.
الواضح أن النس����خة األخيرة إلس����تراتيجية األم����ن القومي التي 
أعدته����ا إدارة ترامب أعلنت عن ثاثة تهديدات رئيس����ية على 
أمن الواليات المتحدة، وهي “طموحات روسيا والصين, والدولتان 
»المارقتان« إيران وكوريا الشمالية، و«الجماعات اإلرهابية »الدولية 
الهادف����ة إلى العمل النش����ط ضد الواليات المتح����دة, ووصفت 
الوثيقة روس����يا والصين ب�”المنافس����ين الرئيس����يين” ألمريكا 
على الس����احة العالمية, وهذا يؤكد بوضوح ان اإلدارة األمريكية 
ماضية بسياستها تجاه العالم برؤيتها الذاتية التي تستند إلى 
قوتها العسكرية, حيث ترى أنها القطب األوحد في العالم, وأنها 
تس����تطيع ان تمضي بسياستها وتفرضها بالقوة على المجتمع 
الدول����ي, حت����ى وان كان الق����رار فيه تحٍد لدول����ة بحجم الصين 
وروسيا, وهذا هو منطق »رامبو« الذي نحذر منه, الن هذا قد يؤدي 
إلى صراع����ات دولية غير مضمونة النتائ����ج, خاصة ان الهيمنة 

األمريكية على العالم فيها تخٍط لكل الدول العظمى .
العالم العربي ينظر للسياسة األمريكية الجديدة من منظور آخر, 
حيث انتق����ل من مرحلة الخوف والخضوع لهذه السياس����ة, إلى 
مرحلة مس����اندتها ودعمها والترويج لها, وهذا فيه تحٍد واضح 
وصريح إلرادة الشعوب العربية, التي ترى في السياسة األمريكية 
أنها منحازة كليا لصالح الكيان الصهيوني, وفيها التفاف واضح 
وصريح على كل الحقوق الفلسطينية, وتنكر لإلرادة الدولية, رغم 
ذلك بقي الموقف الرسمي العربي ملتحفًا بالعباءة األمريكية, ألنه 
يعتقد أنها الحضن الدافئ الذي يمكن اللجوء إليه وقت األزمات, 
واس����تحضرت في مخيلتها صورة »رامبو العظي����م« الذي يهزم 
جيش����ا عرمرما بعود ثقاب , بعد ان سكنتهم الهزيمة وتملكهم 
الضعف والهوان, فخارت قواه����م وارتجفت أقدامهم من صورة 
ليس لها وج����ود إال في مخياتهم وعالمهم الوهمي, وقد زحفوا 
على بطونهم إل����ى الرياض لالتقاء بالس����يد األمريكي وتقديم 

قرابين الوالء والطاعة عندما استدعاهم لذلك.   
العالم العربي واإلسامي أراد ان يدخل طواعية تحت عباءة »رامبو 
األمريك����ي« للحفاظ على العروش والنفوذ والس����لطان, ويرى في 
توجهات الشعوب نحو فلسطين نوعًا من الحماسة التي تستند 
إل����ى العاطفة والتي توصل إل����ى الدمار والخ����راب, كما يرى في 
القضية الفلسطينية عبئا ثقيا على كاهلة يريد ان يتخلص منه, 
وأصبح يروج لذلك عبر وسائل اإلعام المختلفة, ويدفع بزبانيته 
للتغزل »بإس����رائيل« والمطالبة بالتطبيع معه����ا وإقامة عاقات 
مشتركة, وإنها ليس����ت عدوًا, فتقرأ لكاتب سعودي مقاال يقول 
فيه »لك العتبى يا نتنياهو حتى ترضي«, وتس����مع من يشكك 
في ان فلس����طين ارض للفلس����طينيين وأنها مل����ك لليهود من 
قديم الزمان, كما تس����مع من يتحدث عن توجه بادة للس����ياحة 
في »إس����رائيل« بشكل كبير, وتسمع من ينادي بالتطبيع وإقامة 
العاق����ات مع »إس����رائيل«, وهناك من يعتذر »إلس����رائيل« على 
سنوات القطيعة والعداء لها, كل هذا الذي يحدث والغرض منه 
إرضاء السيد األمريكي وكسب وده, لكننا على يقين ان كل هؤالء 
ال يمثلون ش����عوبهم, وهم قلة قليلة يحميه����م النظام ويدافع 
عنهم, فالشعوب العربية واإلسامية تعرف عدوها من صديقها, 
وه����ى بالفطرة تكره »إس����رائيل« وتعتبرها عدوًا مغتصبًا ألرضنا 
ومقدس����اتنا, وأنها سفاكة للدماء مزهقة لألرواح, مهلكة للحرث 
والنس����ل, تعيش على الخراب والقتل والظل����م والقهر, فيكفي 
مش����هد واحد للش����هيد القعيد إبراهيم أبو ثريا ليفضح هؤالء, 
يكفي مش����هد إعدام الشهيد فادي علون أمام عدسات الكاميرا, 
يكفي مشهد اعتقال الطفلة عهد التميمي التي صفعت الجندي 
الصهيوني بكفها الصغيرة على وجهه, »إسرائيل« ستبقى عدوًا 
للشعوب مهما حاولتم تبييض وجهها السترضاء أمريكا وكسب 
ودها وتأييدها, وس����يأتي الي����وم الذي ستحاس����بون فيه على 
جرمكم بحق فلسطين وقضيتها ومن سيحاسبكم هي شعوبكم 

مهما طال الزمن أو قصر.         

عباءة رامبو 
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وجاء في وثيقة اس����تراتيجية األمن القومي الجديدة 
انه "على مدار عقود تم اعتبار المواجهة بين اسرائيل 
والفلس����طينيين بمثابة العامل الرئيسي الذي يمنع 
السام واالزدهار في المنطقة"، زاعمة أن التهديدات 
الناجم����ة عن االره����اب الى جانب اي����ران، تخلق اليوم 
االعتراف بأن اس����رائيل ليس����ت مصدر المشاكل في 
المنطق����ة، وتؤكد الوثيقة "الت����زام الواليات المتحدة 
بدفع اتفاق ش����امل يكون مقبوال على االس����رائيليين 
والفلس����طينيين" في محاولة لذر الرم����اد في العيون 
والحفاظ على ش����كل من العاق����ة مع كل االطراف في 
المنطقة واالدعاء انها تقوم بدورها فيما يسمى عملية 

السام. 
ترامب يتبن����ي الموقف االس����رائيلي بش����كل كامل 
وصري����ح ف����ي الوثيقة الجدي����دة وال يعن����ي ذلك ان 
االدارات الس����ابقة كانت اقل انحيازا او خدمة للمصالح 
االسرائيلية فالواليات كانت حاضرة في كل المفاصل 
االساس����ية التي ادت الى قيام دول����ة االحتال فهي 
التي دعمت ودفعت بريطاني����ا إلعان وعدها للحركة 
الصهيوني����ة بإقام����ة وطن قومي في فلس����طين عام 
1917 وكانت العبا اساس����يا في تمرير قرار التقسيم 
181 عام 1947 ووفرت غطاء للكيان في عدوان وحرب 
1973وانتفضت لحماية الكيان في عام 1973 إلنقاذه 
من الهزيمة الكاملة وس����بق الفيتو االخير 42 اخر في 
عهد االدارات الس����ابقة منعت تشكيل لجان تحقيق 

اممية في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
ما حدث في الدولة العربية المحيطة بالكيان االسرائيلي 

قبل سبع س����نوات فيما س����مي الربيع هو نتاج لرؤية 
امريكية اكدتها وثيقة االمن القومي الجديدة بتحويل 
وح����رف الصراع الى وجهات اخ����رى وهو انعاكس لما 
يسمى الفوضى الخاقة في المجتمعات العربية لخلق 
واقع سياسي يخدم المصالح االسرائيلية واالمريكية 
وهو اتضح تماما في حالة االريحية االسرائيلية الكاملة 
من الصراع والحروب الداخلية وانهيار ما يسمى الجبهة 
الش����رقية بتفكك الجيش العراقي والسوري وحينها 
اخ����ذت الدعاية االس����رائيلية دورها ف����ي الترويج ان 
المشكلة ليست االستيطان والاجئين بل هذا الصراع 
وعلى هذه االرضية حاولت تهميش قضية الاجئين 
الفلس����طينيين بالق����ول ان هناك مايي����ن الاجئين 
العرب الذين يجب ان تتحول ميزانية "االونروا" لغوث 

وتشغيل الفلسطينيين إليهم.
الفوضى التي دبت في بعض الدول العربية هي التي 
خلقت ما يسمى مش����كلة "االرهاب" وانتجت عشرات 
المجموع����ات المس����لحة باس����ماء اس����امية دعمتها 
وسلحتها دول الخليج بالتعاون مع الواليات المتحدة 
وبالتال����ي فان من صن����ع وخلق بيئ����ة "االرهاب" التي 
ذكرتها وثيقة االم����ن القومي االمريكي هي الواليات 
المتحدة فداعش تمددت على نصف مساحة العراق  
وسوريا فجأة بس����هولة كبيرة في ظل مراقبة الطيران 
االمريك����ي والدول����ي ليأتي بعدها الترويج لمش����كلة 
"االرهاب" من قبل الواليات المتحدة باعتبارها التهديد 
الحقيقي ما يتطلب االعتراف بأن اس����رائيل ليس����ت 
مصدر المش����اكل في المنطقة كما ج����اء في الوثيقة 

ويؤك����د ان مآالت الربي����ع العربي وجه����ت في خدمة 
المصالح االمريكية واالسرائيلية.

الوثيق����ة االمريكية تذهب ربما ال����ى مدى ابعد حين 
تحدد اي����ران تهديدا للمنطقة وه����و نفس الموقف 
االسرائيلي وما تردده تل ابيب على الدوام ومن الواضح 
ان واش����نطن بذلك تجمع دول الخليج التي ترفع راية 
الخطر االيراني مع الكيان االس����رائيلي في محور واحد 
وهو ما يفس����ر حالة القرب والدفء ف����ي العاقة غير 
المعلنة بي����ن دول الخليج والكيان ال����ذي يعلن دون 
مواربة ان اتصاالت وتعاونًا أمنيًا وسياس����يًا يتم سرا 
م����ع بعض الدول العربية وال يخفى هنا ان البرود الذي 
قابلت به الدول راية العداء إليران في موضوع االعتراف 
االمريكي بالقدس وعدم التعليق على اعان واشنطن 
ان الحائط جزء من دولة االحتال يفسره حالة التوافق 
الموجودة لها مع الكيان االس����رائيلي الذي يريد انهاء 
القضية الفلسطينية واش����غال المنطقة ب�"االرهاب" 

والتهديد االيراني.
المواق����ف االمريكية الت����ي جاءت ف����ي وثيقة االمن 
القوم����ي االمريكي تمه����د الطريق لتح����رك امريكي 
يريد الوصول الى تصفية القضية وليس تهميشها 
وتصعيد قضايا اخ����رى واعتبار البراق جزءًا من الكيان 
والفيتو كلها مؤشرات على ذلك والسقف الفلسطيني 
المطل����وب في مواجهتها ش����عبيا ورس����ميا يجب ان 
يرتقي الى مس����توى التحدي الذي تفرضه المواقف 
االمريكي����ة االخيرة وهن����ا  يوجد الكثي����ر مما يمكن 

تحريكه على هذا الصعيد.

وثيقة األمن القومي األمريكي

تصديــر أعــداء جـدد خدمــة لـ »إسرائيــل«
 وتهميــش القضيــة الفلسطينيــة

التحليل ال�سيا�سي / عامر خليل:
خط��ت ادارة ترام��ب م�س��افة اخ��رى نحو التبن��ي الكام��ل للمواقف 
ال�سيا�س��ية اال�س��رائيلية فبعد الت�س��ريحات التي اعرتفت بالقد�س 
عا�س��مة لدولة االحتالل ،ثم ا�ستخدام حق النق�س الفيتو يف االأمم 
املتحدة �س��د م�س��روع ق��رار عربي يوؤك��د على مواق��ف جمل�س االمن 
ال�س��ابقة من القد�س وفل�س��طني عر�س الرئي�س ترامب يف وا�س��نطن 

ا�س��رتاتيجية االأم��ن القوم��ي الإدارت��ه التي تق��ول ب�س��كل قاطع ان 
»ا�س��رائيل لي�ست امل�سوؤولة عن عدم اال�س��تقرار يف ال�سرق االأو�سط«، 
وه��ذا يعن��ي اأن البيت االأبي���س يتبنى جمددا روؤي��ة دعائية حتاول 
اإ�س��رائيل ت�سويقها يف العامل، مفادها اأن الق�سية الفل�سطينية لي�ست 
منبع عدم اال�س��تقرار يف املنطقة وذلك بهدف ت�س��دير ق�سايا اخرى 

وتهمي�س ال�سراع العربي اال�سرائيلي.

غزة/ االستقال 
أكد القيادي في الجهاد اإلسامي خالد البطش أمس األربعاء، أن خيار 

المواجهة مع العدو هو الخيار األكثر صوابًا لتحقيق النصر.
وقال البطش على هامش مس���يرة دعت له���ا لجنة القوى والفصائل 
الوطنية والفلس���طينية، تنديدًا بالقرارات األمريكية بحق فلسطين: 
»نحن ذاهبون لمزيد من االشتباك الجماهيري مع العدو إلبقاء قضية 

القدس مفتوحة«.
وطالب البطش، رئيس الس���لطة محمود عباس بإعان واضح بفش���ل 

خيار التسوية وبسحب االعتراف بإسرائيل.
وقد انطلق���ت في مدن الضف���ة المحتلة وقطاع غ���زة، أمس االربعاء 
مسيرات حاشدة، باتجاه نقاط التماس مع االحتال للتأكيد على رفض 

القرارات األمريكية بشأن القدس.

البطش: المقاومة الخيار األكثر صوابًا لتحقيق النصر
خالل مسيرة حاشدة بغزة 
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وأوضحت الصحيف���ة العبرية أن هذا "الكنيس اليهودي" 
أقيم "مقاب���ل الصخرة الكبي���رة )المش���رفة(، بالقرب من 
موقع قدس األقداس )مس���جد قبة الصخرة("، مشيرًة إلى 
أن تدش���ين الكنيس الُمصمم بش���كل "رائع ونادر" وفق 
تعبيره���ا جاء نتاج أعمال دعم وبناء وآثار اس���تغرقت 12 

سنة.
وبين���ت الصحيف���ة أن التصميم "يحتوي عل���ى الخزانة 
المقدس���ة الدائرية التي تش���كل أحرف مقولة "اسمعي 
يا إس���رائيل"، ويوجد في الطرف العلوي منحوتة للشجرة 
المشتعلة )إش���ارة للمكان الذي تسلم فيه النبي موسى 
عليه السالم الوصايا العشر في طور سيناء("، وفيه عشرات 

المقاعد الخشبية الدائرية.
ويأت���ي افتتاح "الكني���س اليهودي" ف���ي أعقاب إعالن 
الرئيس األميركي "دونالد ترمب" االعتراف بمدينة القدس 
المحتلة عاصمة لكيان االحتالل في ال� 6/ ديسمبر الجاري، 
كما تزامن االفتتاح مع دعوة ما تسمى وزيرة الثقافة لدى 
كي���ان االحتالل "ميري ريغيف" إلى رصد ميزانية من أجل 
مواصلة الحفريات تحت المس���جد األقصى والتنقيب عن 

أساسات "الهيكل" المزعوم. 
وكش���فت "ريغيف" عن خطة خاصة بهذا الشأن، أعدتها 
بالتعاون مع ما تس���مى "س���لطة اآلثار" في الكيان، ُتقدر 

تكلفتها بنحو 250 مليون شيكل.

تهويد املدينة
مدير شؤون المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني، أوضح 
أن االحتالل يهدف من وراء حفر األنفاق أس���فل المسجد 
األقص���ى والبل���دة القديمة بالقدس المحتلة، وتدش���ين 
الكنيس بداخلها، إلى تهويد المدينة وتزييف تاريخها 

وحضارتها اإلس���المية، وفرض المزاعم "اإلسرائيلية" بأن 
القدس مدينة "يهودية".

ونّوه الكس���واني في حديثه ل�"االس���تقالل" إلى الخطورة 
الكبي���رة التي تش���كلها إقامة "الكني���س" داخل األنفاق 
على األقصى والبلدة القديمة والتراث اإلسالمي العالمي، 
موضًح���ا أن الخطر األكبر يمكن فيم���ا يريده االحتالل من 
وراء إقامة الكنيس داخل األنفاق وهو إضفاء صبغة دينية 

لحفرياته الباطلة وغير القانونية بالمسجد األقصى.
وقال: "إن الهدف من إقامة هذا الكنيس اليهودية تحويل 

الصراع من سياسي إلى ديني، وهذا أخطر ما يحدث".
وأض���اف أن إجراءات االحت���الل التهويدية كاّفة في مدينة 
القدس المحتلة والمس���جد األقصى، فيه���ا انتهاك صارخ 
للقوانين والقرارات الدولية، ال سيما قرار منظمة "اليونيسكو" 
الذي أكد على بطالن خطوات االحتالل التهويدية بالمدينة 

المحتلة منذ عام 67 )احتالل شرقي القدس(.
واحتلت "إس���رائيل" الجزء الشرقي من مدينة القدس عام 
1967، وأعلنت الحقا ضمها إلى الجزء الغربي الذي احتلته 
ع���ام 1948، معتب���رة المدينة بجزأيه���ا "عاصمة موحدة 
وأبدية" لها، وه���و ما يرفض الفلس���طينيون، والمجتمع 

الدولي االعتراف به.
واعتبر الكس���واني أن إعالن "ترامب" األخير بشأن القدس 
المحتل���ة بمثابة الض���وء األخطر لالحت���الل للتمادي في 
انتهاكات���ه اليومية المتصاعدة بحق القدس والمس���جد 

األقصى، فضاًل عن حالة التخاذل العربي واإلسالمي.
وش���ّدد على أن حالة التصعيد "اإلسرائيلي" ضد المسجد 
األقصى والمدينة المحتلة، والتصريحات "االس���تفزازية" 
لن تغير م���ن تاريخ المدينة وهويتها اإلس���المية، داعًيا 
المصلين والمرابطين والمس���لمين كاّفة لشد الرحال إلى 

األقصى؛ إلفشال مخططات االحتالل.

ا�ستكمال للحرب
م���ن ناحيته، الخبير في ش���ؤون الق���دس المحتلة جمال 
عمرو، رأى في إنشاء االحتالل ل�"الكنيس اليهودي" أسفل 
حائط البراق باألقصى المبارك استكماال لحربه في تهويد 
المدينة المقدسة منذ احتاللها قبل 70 عاًما، واالنقضاض 

على األقصى.
وأوضح عمرو ل�"االس���تقالل" أن ه���ذا الكنيس هو الثاني 
بعد المائة )102(، الذي يتم بناؤه، إذ تحيط هذه الُكنس 
اليهودية بالمس���جد األقصى ك� "السوار بالمعصم"، وفق 
تعبيره، محذًرا من أن يكون "الكنيس" القادم على أنقاض 

األقصى.     
وأش���ار إلى هذه الحرب المس���عورة ضد المدينة المحتلة 
واألقصى باتت علني���ة، وتقف وراءه���ا حكومة االحتالل 
اليمينية المتطرفة بشكل مباش���ر، بعد أن كانت تمولها 

الجمعيات المتطرفة اليهودية.
وعن موق���ع "الكنيس"، أوضح أنه يقع تحت األنفاق األرضية 
المقامة أسفل حائط البراق، مبيًنا أن األنفاق أصلها يبوسي 
عربي كنعاني، قبل أن يحولها االحتالل إلى "ُكُنس يهودية".

وأش���ار إلى أن وتيرة التصعيد االستيطاني في المدينة 
المقدس���ة وافتتاح ه���ذا الكنيس وغيره م���ن الخطوات 
التهويدية تأتي بعد إعالن "ترامب"، الذي لم تقف إدارته 
عند هذا الحد، وصفعت العرب للمرة ال� 43، في إشارة منه 
إلى "الفيتو" األمريكي في مجلس األمن ضد مش���روع قرار 
بشأن القدس قدمته مصر بطلب من السلطة الفلسطينية.

وأمام ه���ذه االنتهاكات، دعا إلى اقتن���اص الفرصة التي 
جاءت بعد إعالن "ترامب" م���ن حراك عربي ودولي مقبول، 

واإلعالن عن فش���ل مسيرة التسوية، وس���حب االعتراف 
باالحتالل، واتخاذ موقف جاد بعدم العودة مجدًدا لإلدارة 

األمريكية.
وقال الخبير في ش���ؤون القدس المحتل���ة: "المطلوب من 
المستوى الرسمي الفلسطيني اتخاذ قرار بحجم المأساة 
التي أعقبت إعالن ترمب، بأن ال عودة إلى المرحلة السابقة 
من التوّس���ل، والخوض بمرحلة جدي���دة عنوانها تحرير 

القدس".

ردود فعل 
وع���ن ردود الفعل الفلس���طينية الرس���مية والفصائلية 
عل���ى افتتاح "الكنيس اليهودي" أس���فل حائ���ط البراق، 
فقد نّددت وزارة الخارجية الفلس���طينية بخطوة االفتتاح، 
وبالخطة التي أعدتها ما تمس���ى ب���� "وزارة الثقافة" لدى 
الكي���ان لتصعيد عملي���ات الحفر في الق���دس القديمة 

ومحيط المسجد األقصى.
واعتبرت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطة "تمثل محاولة 
يائس���ة أخرى لتبرير مخطط���ات االحتالل اإلس���رائيلي 
الهادفة إلى تهويد المدينة المقدس���ة"، مؤكدًة أن إعالن 
"ترامب" األخير، وغياب المحاس���بة الدولية ل� "إس���رائيل" 
كقوة احتالل؛ "ش���ّجع اليمين الحاكم فيها وجمهوره من 
المتطرفين والمستوطنين على تسريع وتصعيد عمليات 

االستيطان والتهويد".
أم���ا حركة "حماس" وصفت افتت���اح الكنيس ب� "الجريمة 
اإلضافي���ة والتجرؤ الخطير على حقن���ا الكامل في مدينة 
القدس والمسجد األقصى"، مشددًة على أن "هذا يتطلب 
تصعيد وتيرة انتفاضة القدس وتطويرها واس���تنهاض 

األمة لعزل هذا الكيان وإفشال مخططاته".

 بعد 12 عامًا من العمل 

»كنيس يهودي« أسفل البراق .. إكمال لمسلسل التهويد 
القد�س املحتلة/ قا�سم الأغا:

منذ الحتالل الإ�سرائيلي ملدينة القد�س 
املحتلة عام 1948؛ مل يتوقف م�سل�سل التهويد 

والتغول ال�ستيطاين باملدينة ويف القلب 
منها امل�سجد الأق�سى املبارك، بغية تزييف 

تاريخ وهوية املكان الإ�سالمية، وفر�س طابع 
»يهودي« باطل. ففي اأحدث حلقات هذا امل�سل�سل 

املتوا�سل، ك�سفت و�سائل الإعالم العربية، 
اأم�س الأول، عن افتتاح »كني�س يهودي« يف نفق 

تهويدي اأ�سفل حائط الرباق يف امل�سجد الأق�سى 
املبارك. ووفق تعبري �سحيفة »اإ�سرائيل اليوم« 
العربية فقد »مت تد�سني الكني�س الفخم الذي 

جاء بتربع من �سندوق عائلة ت�سوفا، لإقامته يف 
نفق احلائط الغربي )حائط الرباق( يف البلدة 

القدمية بالقد�س«.

الضفة المحتلة / االستقالل : 
أصيب العش����رات م����ن المواطنين بالرصاص واالختن����اق في مواجهات 
مع االحتالل اإلس����رائيلي في "ي����وم الغضب "الذي ع����م محافظات عدة 
ف����ي الضفة الغربية  ومدينة الق����دس المحتلتين، منذ اعتراف الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة ل�"إس����رائيل".في السادس من 

الشهر الجاري.
وأعلن����ت جمعية الهالل األحمر أن طواقمها تعامل����ت مع 81 إصابة في 
الضفة الغربية منها 3 بالرصاص الحي و12 بالمطاط والباقي بقنابل الغاز 

واالختناق الشديد.
وتركزت المواجهات في محيط حرم جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، 
غرب مدينة طولكرم ش����مال الضف����ة، وعلى حاجز قلندي����ا الواصل بين 
مدينت����ي رام الله والقدس المحتلة، وش����ارع صالح الدين وس����ط مدينة 
الق����دس، ومنطقة باب الزاوية وس����ط الخليل، وعن����د حاجز حوارة جنوب 

نابلس، ومدينة بيت لحم.
وفي مدين����ة القدس اندلعت ع����دة مواجهات بي����ن المواطنين وقوات 
االحتالل على حاجز قلنديا ش����مال العاصمة، ما أدى لوقوع 23 إصابة في 

صفوف المواطنين وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العالج الالزم.

ووفقًا لطواقم الهالل االحمر الفلسطيني، فإن االصابات على حاجز قلنديا 
تنوعت بين االختناق والرصاص المطاطي.

وفي ش����ارع صالح الدين بالقدس المحتلة أصيب ع����دد من المواطنين 
باالختناق الشديد نتيجة قمع قوات االحتالل "اإلسرائيلي" لمتظاهرين 

كانوا في طريقهم إلى باب العامود في المسجد األقصى المبارك.
وكان العش����رات من المواطنين في القدس المحتلة تظاهروا في ش����ارع 
صالح الدين رفضًا لقرار ترامب ورفعوا األعالم الفلسطينية، مبينًا أن قوات 

االحتالل كانت ُتالحق الشبان رافعي العلم الفلسطيني.
أم����ا في رام الل����ه: أصيب ثالث����ة مواطنين في مواجه����ات اندلعت بين 
المواطنين وق����وات االحتالل، إصابت����ان بالرصاص الح����ي، وإصابة جراء 

استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وفي بيت لحم ش����ارك العش����رات من المواطنين في مسيرات ضد قرار 
ترامب، ما دفع قوات االحتالل "اإلسرائيلي" إلى استخدام القوة المسلحة 
في تفري����ق المواطنين ما أدى إلصابة مواطن بقنبلة غاز في الوجه وعدد 

باالختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
أم����ا في مدينة الخليل اندلعت العديد م����ن المواجهات بين المواطنين 
وقوات االحتالل سواء في الخليل المدينة وحلحلول شمال الخليل ما أدى 

إلصابة العديد من المواطنين باالختناق الشديد.
وفي بيت أمر ش����مال الخليل أصيب مساء األربعاء، فتى بالرصاص الحي، 
وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحاالت اختناق، 

في المواجهات المندلعة مع قوات االحتالل اإلسرائيلي.
ف����ي قلقيلية اندلعت ظهر  األربعاء، مواجه����ات بين المواطنين وقوات 
االحتالل "اإلس����رائيلي"، في حي النقار غرب مدينة قلقيلية، بعد دعوات 
للتعبير عن رفض إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب بش����أن القدس، 

ولم يبلغ عن وقوع اعتقاالت أو إصابات.
بينما ف����ي نابلس نظمت الفصائل الفلس����طينية مس����يرة جماهيرية، 
انطلقت امس االربعاء، من وس����ط مدينة نابلس، رفضًا لإلعالن األميركي 

باعتبار القدس عاصمة ل�"إسرائيل".
كما اندلعت مواجهات في محيط جامعة فلس����طين التقنية " خضوري" 
غرب مدينة طولكرم عقب مسيرة واعتصام في إطار الفعاليات المناهضة 

لقرار ترمب.
وفي المدخل الشمالي لمحافظة بيت لحم جنوب الّضفة الغربية، أصيب 
عش����رات المواطنين باالختناق بعد قمع قّوات االحتالل مس����يرة حاشدة 

دعت لها لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم تنديدا بقرار ترامب.

عشرات اإلصابات في  مواجهات »يوم الغضب« بالضفة والقدس  
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وأنجبت انتفاضة القدس، التي تجدد اشتعالها بعد 
إع����ان الرئي����س األمريكي دونالد ترام����ب أن القدس 
عاصمة إلس����رائيل، جيًا من الشباب الثائر هم األجرأ 
واألكثر صمودًا في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، 
جعلوا أجس����ادهم وحجارتهم وس����كاكينهم كابوسًا 
طاردوا به عدوهم وارهبوا جنوده تحت وقع ضرباتهم، 
كما أربكوا كيانه بابتس����امة تحٍد تمأل جوارحهم رغم 

القهر واالعتقال والقتل. 

توازن الرعب والتحدي
في صورٍة استقطبت أنظار العالم، اجتمع نحو عشرين 
جنديًا بأس����لحتهم لتقييد يدي����ن عاريتين  للطفل 
فوزي الجنيدي م����ن الخليل وتعصيب عينيه بهدف 
اعتقال����ه، اال أن ذلك لم يره����ب الطفل بل بقي مرفوع 
ال����راس ش����امخًا لم يهت����ز لوقع ضرباته����م, ليبرهن 
للعالم أن أطفال فلس����طين ال يهابون جنود مدججين 

باألسلحة، ليسقط مقولة جيش ال ٌيقهر. 
ويقول وال����د الجنيدي: "يوم الخمي����س الماضي خرج 
فوزي لش����راء أغراض للبيت، فاجتم����ع عليه مجموعة 
كبيرة م����ن جنود االحت����ال وقاموا بضرب����ه بقوه، ثم 

أغمضوا عينيه واعتقلوه بوحشية"
ويتابع الجنيدي خال حديثه ل�"االس����تقال" :" عندما 
ش����اهدت صورة ف����وزي أثن����اء االعتقال عب����ر مواقع 
التواصل االجتماعي، ش����عرت بفخر كبير بابني كونه 
كان صامدًا وشامخًا رغم قسوة الجنود معه، كما يفعل 
جميع األسرى لحظة اعتقالهم"، متسائا بذات اللحظة 

عن الذنب الذي ارتكبه  لُيفعل به كل ذلك. 
وأض����اف: "مظاه����ر التح����دي والصمود بوج����ه جنود 
االحتال بدت واضحة في االنتفاضة األخيرة، فاعتدنا 
أن نش����اهد الفلسطينيين ش����امخين مبتسمين عند 
االعتق����ال، وكذل����ك أصبحنا نش����اهد مقاطع مصورة 
لفتيات وش����بان يضربون الجنود اذا ما اعتدوا عليهم 
دون أن يلق����وا بااًل للعواقب، كم����ا فعلت الطفلة عهد 
التميم����ي والفت����اة المقدس����ية التي قام����ت بضرب 
المجن����دة"، مس����تدركًا: " الكي����ل طفح م����ن  همجية 
االحتال وسياساته الظالمة لذلك وصلنا لمرحلة الرد 

الفوري والمباشر على االحتال". 
وأوض����ح أن تل����ك المش����اهد ترف����ع معنوي����ات أبناء 
فلسطين، وتكش����ف أن القوة والساح اللذين يتمتع 
بهم����ا االحتال يتحوالن إلى رمز للخوف والرعب، حين 
يتضاءل مفعولهما أمام شجاعة وصابه الفلسطيني 

سواء كان طفًا أو شابًا أو امراة.

م�سلحون بحب الوطن 
وفي مش����هد آخر، ظهرت الطفل عه����د التميمي من 
قري����ة بن����ي صالح بالضف����ة، بش����ريط فيديو تضرب 
وتطرد  جنديين اسرائيليين من أمام منزلها، كيف ال 
وهي  ُمسلحة بحب الوطن عرفت منذ نعومة أظافرها 
بخش����ونتها مع االحت����ال وخروجه����ا بالمظاه����رات 

المطالبة بإنهائه. 
وق����ام جيش االحتال باعتقال التميمي بتهمة ضرب 
واهانة جنود اس����رائيليين، كما صادر جهاز حاسوب 

وكاميرات للعائلة خال عملي����ة االعتقال، وذلك بعد 
تحريض االعام العب����ري على ضرورة اعتقالها كونها 

قامت بإذالل الجنود. 
وقال باس����م التميمي والد عه����د: " إن عهد واحدة من 
عشرات الفلس����طينيين الذين ُيمثلون قوة المقاومة 
الش����عبية بوجه جنود االحتال، ويعبرون عن ارادتهم 
واصرارهم على انهاء وجوده بش����تي الطرق وان كانت 

بسيطة". 
واعتبر التميمي خال حديثة ل�"االس����تقال"، شموخ 
الفلس����طينيين أثن����اء االعتقال وقبل االستش����هاد 
باإلضافة إلى االعتداء المباش����ر عل����ى جنود االحتال، 
وسائل بس����يطة ٌتقهر الجنود اإلسرائيليين وُتفشل 
توقعاتهم، فاالحتال يعتقد أنه بسياساته الوحشية 
يستطيع إذالل الشعب الفلسطيني وبث الخوف في 
صفوف����ه، دون أن ُي����درك أن وحش����يته تزيدهم قوة 

وصمودًا. 
وبي����ن أن مش����اهد الصم����ود والمواجه المباش����رة مع 
االحت����ال تظه����ر للعالم وج����ه االحت����ال الحقيقي 
وضعفه ال����ذي يحاول دائمًا اخفاءه، لكنها بالنس����بة 
للفلسطينيين ٌتظهر جيًا لم يقو االحتال على زراعة 
الخوف ف����ي قلب أصغرهم أو تجريده من حلمه بدولة 

تكون القدس عاصمتها. 

 الإميان بالق�سية
ومن جهته، يرى أحم����د رفيق عوض الكاتب والمحلل 
السياس����ي، أن انتفاضة القدس المٌشتعلة بمختلف 

مدن الضف����ة الغربي����ة والقدس الُمحلتي����ن وكذلك 
قطاع غزة، تميزت بمشاهد صمود وتحٍد لم يعهدها 
االحتال من قبل، ظهرت في عدم خوف الش����باب من 
االعتقال وركل الجنود واالش����تباك معهم باأليدي من 

نقطة الصفر. 
وبين عوض خال حديثة ل�"االس����تقال"، أن سر القوة 
الكامن����ة في نفوس أبناء فلس����طين عن����د المواجهة 
المباش����رة مع االحتال الصهيوني ، تكمن بإيمانهم 
بقضيتهم وشعورهم بالوطنية، وادراكهم أن خيارهم 
الوحيد هو المقاومة من أجل إعادة وطنهم المسلوب، 
فهذا كله مرسخ بوجدانهم وعقائدهم التي تدفعهم 
للصم����ود وعدم االنهي����ار مهما بلغت قس����وة جنود 

االحتال. 
وأردف عوض، أن االحتال اإلسرائيلي بطبيعته يراهن 
عل����ى الوقت لنس����يان القضية الفلس����طينية وُيردد 
مقولته الش����هيرة " الكبار يموتون والصغار ينسون"، 
لكن حينما نجد أطفال فلسطين يتصدرون االنتفاضة 
بكل جراءة وش����جاعة يحمل����ون حج����ارة أو يصرخون 
بوجه االحت����ال ويطردونه، يدرك ق����ادة االحتال أن 
مخططاتهم واعتقاداتهم ستفشل في األيام القادمة. 
ولف����ت إلى أن اإلج����راءات التعس����فية التي يتخذها 
االحتال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والقرارات التي 
تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية كإعان القدس 
عاصمة للكيان اإلس����رائيلي وإنش����اء المس����توطنات 
ومصادرة األراضي، جعلت المواطنين ينفجرون بشدة 

بوجه االحتال.  

الصمود الفلسطيني.. زرع ينبت في وجه »إسرائيل«

غزة/ دعاء احلطاب: 
لعق��ود طويل��ة �س��خمت دول��ة الحت��ال اأ�س��طورتها املزيفة 
بذلك اجلندي الذي ل يقهر، ف�سورت جي�سها على اأنه الأقوى، 
وحاول��ت ع��ر دعايتها املاأج��ورة زرع اخل��وف يف كل بلد عربي 
واإ�س��امي، اإل اأن هذه ال�سطورة �سرعان ما تهاوت، وراأى العامل 

اأجم��ع ه�سا�س��ة ه��ذا اجلي�ش وخوف ذل��ك اجلن��دي اأمام طفل 
بحجر اأو طفلة ل متتلك �س��وى يدين خاويتني و�س��وت عادي. 
ومتيزت املواجهات بني الفل�س��طينيني والحتال الإ�س��رائيلي 
موؤخرًا، مب�س��اهد �س��مود وحتٍد مل يعهده��ا الحتال من قبل، 
اذ باتت وا�س��حة من خال البت�س��امة الت��ي تظهر على وجوه 

ال�س��باب حلظ��ة اعتقاله��م، وركل اجلن��ود وال�س��تباك معه��م 
بالأيدي.  وامتلك الفل�سطينيون روح اجلراأة والقوة يف مواجهة 
ذلك اجلي�ش من نقطة ال�سفر، ووثقت العد�سات م�ساهد �سادمة 
له��روب جن��ود مدجج��ني بال�س��اح اأمام �س��اب او فت��اة بحجر، 

ورعب حرا�ش وجنود من �ساب امت�سق �سكينة.

غزة/ االستقال :
نظم���ت الرابطة اإلس���امية، سلس���لة أنش���طة وفعاليات ضمن 
انش���طتها التي تطلقها داخل مدارس وجامعات القطاع، تضامنا 

مع القدس عاصمة فلسطين االبدية.
وأطلقت الرابطة حملة "اغضب للقدس" وهي عبارة عن المرور فوق 
علم���ي دولة أمريكا والكيان الصهيون���ي والدوس عليها بمفترق 

الجامعات  بمشاركة مئات الطلبة. 
وتخلل الحملة،  تمزيق وحرق صور الرئيس األمريكي ترامب وعلم 

الكيان اإلس���رائيلي، والتصوير ونشر الصور على هاشتاغ اغضب 
للقدس.

وفي ذات الس���ياق نظمت الرابطة "حملة القدس عاصمتنا والعلم 
ساحنا"  في كلية فلسطين التقنية بالمنطقة الوسطى وسط قطاع 
غزة ، لش���راء المستلزمات الدراسية وتصوير الملخصات المجانية 

حيث تم توزيع البطاقات على الطلبة داخل الحرم الجامعي.
وأكد داود هليل، منس���ق ملف الجامع���ات، أن هذه  الحملة  تأتي 
مناصرة للمس���جد االقصى لما يتعرض له من انتهاكات وتضليل 

للهوية العربية االس���امية من قبل الغرب ومن باب التخفيف عن 
الطالب الجامعي في قطاع غزة لما يعانيه من عبء مادي .

وفي سياق منفصل  عقدت الرابطة في جامعة األقصى بغزة ورشة 
عمل  بعنوان "كيف تك���ون رجل عاقات عامة ناجحًا "لطلبة كلية 

االعام بالجامعة بحضور عشرات الطلبة.
وتخللت الورش���ة، مناقش���ة مفاهي���م العاقات العام���ة والطرق 
الصحيحة لممارستها وكيفية التعامل مع الجمهور بطرق سهلة 

وسليمة.

الرابطة اإلسالمية تنظم سلسلة فعاليات تضامنًا مع القدس

حطم أسطورتها المزيفة
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة بني �سهيال ال�سرعية البتدائية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة بني سهيال الشرعية

تقدم لمحكمة بني س���هيال مضبط���ة موقعة من مخت���ار عائلة النجار  
المؤرخة ف���ي 2017/12/14م  تتضمن أن محمد أحم���د حماد أبو رجيلة  
توفي إلى رحمته تعالى  سنة  1964م  وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
في زوجته مليحة بنت عبد العزيز بن خليل قديح وفي أوالده منها وهما 
جمال وأم���ال وفي أوالده من زوجته المتوفاة قبله هنية بنت س���الم بن 
محمد س���الم الوتد أبو رجيلة وهم أحمد وحم���دي وصبحي وزانة وزكية  
وزايدة وسعدية  فقط وال وارث للمتوفي المذكور سوى من ذكر   وليس 
له وصية واجبة أو اختيارية وليس له أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا 
ورث���ة فمن ل���ه حق االعتراض عل���ى هذه مراجعة محكمة بني س���هيال  
الشرعي خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن  وحرر في 28/

ربيع اول /1439ه الموافق 2017/12/17م .

قا�سي حمكمة بني �سهيال ال�سرعية

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

بلدية القرارة

إعالن صادر عن لجنة 
التنظيم المحلية بالقرارة

تعلن لجن���ة التنظيم المحلية بالقرارة لألخ���وة المواطنين المالكون 
والمتصرفون بأرض القس���يمة )45( م���ن القطعة )2( الكائنة بموقع 
) القرارة ( والمس���ماة ) سميري الس���بع ( والبالغ مساحتها )17 دونم 
( بأن���ه قد تقدم إليها أحد مالكي القس���يمة المذكورة وهو المواطن 
حمادة عوض سلمان فياض بطلب الحصول على رخصة بناءمنزل على 
مساحة 500م2 من ارض القسيمة المذكورة وذلك طبقا للمخططات 
المودعة لدى دائرة الهندس���ة والتنظيم المحلية بالقرارة  فكل من 
كان لديه اعتراض على ملكية المشروع علية أن يقدم اعتراض للجنة 
التنظيم المحلي���ة بالقرارة بمقرها في القرارة خالل س���اعات الدوام 
الرسمي اعتبارا من تاريخ االعالن ولغاية خمسة عشر يوما وسوف لن 

يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

اللجنة املحلية للتنظيم

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /مريم عليان عبد الرحمن البريم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)940317639( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / أدهم طالل محمد قبالن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803789460( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

ويعاني القطاع الصح���ي في قطاع غزة أيًضا 
من نقص مس���تمر في المستهلكات الطبية 
واألدوية بس���بب تأخر إرس���الها إلى القطاع، 
باإلضاف���ة  إلى أزمة التحوي���الت الطبية التي 
توقفت في األشهر الماضية ضمن العقوبات 

المفروضة على القطاع.
كما أوقفت شركات النظافة في مستشفيات 
القطاع الصحي في غزة، امس األربعاء، عملها 
بش���كٍل جزئي، جراء عدم تلقيه���ا لرواتبها 
للشهر الرابع على التوالي، فيما ستعلن نيتها 

إيقاف العمل بشكل كامل في وقت قريب.

قلق كبري 
المواطنة أم حسام جنينة، ترقد داخل قسم 
القلب بمستش���فى الشفاء غرب مدينة غزة، 
تقول ل�"االس���تقالل": " منذ أيام لم تقدم لنا 
المستش���فى أي وجبه غذائية، مما يضطرنا 
إلى تحضير الطعام بالمنزل، بعدما أخبرتني 
الممرضات أن الش���ركة التي ت���ورد الطعام 
أضربت، وعلينا توفير الطعام وفقًا لما ٌيشير 
به الطبيب".  وأضافت جنينة ل�"االستقالل": 
" أن الوجب���ات الغذائي���ة الت���ي تقدمه���ا 
المستش���فى صحية وتتناسب مع المرضى 
فهي ال تحتوى على ده���ون أو اللحوم التي 
تسبب تسدد الشرايين، واألن بعد انقطاعها 

اشعر بالقلق الشديد على صحتي".
وتتاب���ع وعالمات الحيرة تب���دو على مالمحها 
المرهقة:" أتمن���ي أال يدوم هذا الحال طوياًل، 
فنحن لس���نا قادرين عل���ى تخصيص مبالغ 
مالية للطع���ام والمواصالت"، مطالبة الجهات 
المعني���ة بالتدخل ف���ورًا وحل ه���ذه االزمة 
لكونها تهدد حياة وصح���ة المرضى خاصة 

الفقراء منهم. 

عجز كبري 
وم���ن جانبه، قال أحمد الهندي مدير ش���ركة 
القطاع  بمستش���فيات  المتكفلة  التغذي���ة 
الثماني���ة، إن الظ���روف االقتصادية الصعبة 
وتراكم الديون على الش���ركة نتيجة تقصير 
الحكومة بصرف المس���تحقات، أجبرها على 
إيق���اف تقدي���م الوجب���ات إلى الن���زالء في 

المستشفيات. 
ويتاب���ع الهن���دي ل�"االس���تقالل": " أن األزمة 
ظهرت ف���ي األفق  قبل أربعة ش���هور، حيث 
تجاوزت قيمة مس���تحقات الش���ركة مليوني 
ش���يكل لدى وزارة المالية، مما أدى إلى تراكم 

الديون على الشركة وجعلها عاجزة عن توفير 
المواد الغذائية الالزمة إلعداد طعام المرضى". 
مشيرًا إلى أن التجار باتوا ُيالحقونهم لسداد 
الديون وق���د أوقف���وا امداد الش���ركة بكافة 

األصناف. 
وأردف:" إن المس���تحقات الشهرية للشركة 
تقدر ب�400ألف ش���يكل، لكن الوزارة تعطينا 
ا يتراوح ما بي���ن 100.000 إلى 150.000  جزًء
شيكل شهريًا ،وهو مبلغ بالكاد ٌيغطي نصف 
تكاليف الش���ركة"، مبينًا أن ش���ركته بحاجة 
لقرابة 20 ألف شيكل كتكلفة يومية لتجهيز 

الوجبات الثالث األساسية.

وانهى حديثة قائاًل: " ليس بعد الكفر ذنب، 
في حال لم تدفع الوزارة مستحقاتنا سنقوم 
بعدة خطوات تصعيدية خالل األيام القادمة 
لنتمك���ن من اس���ترداد حقوقن���ا"، الفتًا إلى 
أنهم قاموا بإرسال عدة تحذيرات إلى وزارتي 
الصحة والمالية لتجاوز األزمة ولكن دون نتائج 
إيجابية تذكر وذل���ك قبل التوقف عن توريد 

الوجبات. 

تداعيات خطرية
وبدوره، حذر أشرف القدرة الناطق باسم وزارة 
الصحة في غزة، من التداعيات المترتبة على 

توقف شركة التغذية عن توريد الوجبات إلى 
المرضى في مستشفيات القطاع الحكومية، 
نتيج���ة تراك���م المس���تحقات المالية على 

الحكومة.
وقال القدرة ل�"االستقالل": " اضطرت الشركة 
المتكفل���ة بتقدي���م خدم���ات التغذية وفقًا 
لتعاقدها مع وزارة المالي���ة، إلى التوقف عن 
تقديم الوجب���ات الثالث اليومي���ة للمرضى 
في 8 مستش���فيات منذ يوم االثنين، بسبب 
عدم تلقي الش���ركة لمستحقاتها المالية من 
الحكوم���ة والتي تقدر بما يزي���د عن مليوني 

شيكل". 
وأض���اف:" ُيقدم للمرضى يومي���ًا نحو 3أالف 
وجبة صحية موزعة على مجمع الشفاء الطبي، 
ومستشفيات: عبد العزيز الرنتيسي، العيون، 
الطبي النفسي، النصر لألطفال، محمد الدرة، 
اإلندونيس���ي، وبيت حانون، وذلك بواقع 86-

90 ألف وجبة شهريا". 
وأوضح أن الوجب���ات المقدمة تمثل جزءًا 
م���ن الرعاي���ة الصحية المتكامل���ة، ولها 
مواصف���ات صحية تتناس���ب مع الوضع 
الصحي لكل مري���ض بالمقدار والكيف، 
بالتال���ي توقفها ُيمثل خطورة ش���ديدة 
على المرضى الذين باتوا يتلقون وجبات 
غذائية خارج النظام الصحي لليوم الرابع 

على التوالي.  
وبين القدرة أنه تم  التواصل مع كافة الجهات 
المعنية في وزراتي الصحة والمالية من أجل 
العمل على إنهاء األزمة في أقرب وقت ممكن، 
الفتًا إل���ى أن التكلف���ة اإلجمالي���ة للوجبات 
المقدمة تقدر بنحو 500 ألف شيكل شهريا، 
بينما تصل قيمة التعاقد السنوية ل�6 ماليين 

شيكل.

غزة/ االستقالل 
نظمت دائرة العمل النسائي لحركة الجهاد االسالمي بالتعاون مع مدرسة 
الهدى الخاصة،  وقفة احتجاجية نص���رة للقدس أمام مقر"أونروا" بمدينة 
غزة، بمش���اركة مجموعة من األش���بال والزهرات  ولفيف من كوادر الحركة 

النسائية.
أكدت مسئولة لجنة الفعاليات العامة حنان صالح  خالل الوقفة على ضرورة 
التسمك بفلس���طين كقضية مركزية وعاصمتها  القدس، مشيرة إلى أن 
أطفال فلس���طين ليسوا كغيرهم فقد تشربوا قضية وطنهم المحتل منذ 

والدتهم. 
وأوضحت صالح أن تنظيم الدائرة لمثل هذه الوقفات يؤكد على أن القضية 
الفلس���طينية س���تبقى حية في ضمير كل حر أبي يرفض الذل والهوان، 
مش���ددًة أن مستقبل القدس ال يحدده دولة أو رئيس ؛ بل يحدده تاريخها 

وإرادة وعزم األوفياء لقضيتها، وقبل كل هذا وعد الله في قرآنه. 
وتابع���ت "إن االعت���داء اآلثم على مدينة القدس ال يمكنه أن يمر بس���الم، 
وس���يجلب الدمار على المنطقة، مؤكدة أن التواطؤ والخنوع من قبل بعض 

الدول العربية واإلسالمية هو ما جعل ترامب يصدر هذا  القرار".
  وف���ي ختام الوقفة أحرق األش���بال والزه���رات أعالم الوالي���ات المتحدة 
االمريكية و"إس���رائيل"  وصور ترامب ونتنياهو وسط حالة من الغضب إثر 

قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل.

العمل النسائي تنظم 
وقفة احتجاجية نصرة 

للقدس بغزة 

مرضــى غـــزة يحرمــون مــن الطعــام 
غزة/ دعاء احلطاب: 

يف ظل الأزمة التي تع�سف بالقطاع ال�سحي يف قطاع 
غ��زة، توقفت ال�س��ركات التي تقدم امل��واد الغذائية 
عن اإمداد جممع ال�سفاء الطبي يف غزة وم�ست�سفيات 
ال�س��مال باحتياج��ات الوجبات الغذائية للمر�س��ى، 

نظرًا لعدم دفع احلكومة م�س��تحقاتها املالية لل�س��هر 
الرابع على التوايل .  اأثار هذا القرار حالة من القلق 
يف نفو���س املر�س��ى خا�س��ة الذي��ن لي�َس با�س��تطاعة 
عائالتهم توفري الأكل املنا�سب لهم وملرافقيهم ثالث 
مرات يوميًا ، ناهيك عن املوا�سالت التي يدفعونها يف 

��ا ثالث مرات. وتتعاقد م�ست�سفيات قطاع  اليوم اأي�سً
غزة مع �سركات لت�س��نيع الأغذية املقدمة للمر�سى 
داخل امل�ست�سفيات واملجمعات الطبية، خا�سة ملر�سى 
القلب والكلى وال�س��كر وغريهم مم��ن  يحتاجون اإىل 

اأنواع حمددة من الأطعمة.

إضراب شركات التغذية لليوم الرابع 



إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /نعمة فايز سعيد الشاعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800463564( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن /أحمد رأفت أحمد القهوجي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802009498( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن ناهض أحمد عبد العزيز النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900312836( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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ع الوجع 
معروف الطيب

يبدو أن العرب مس���تمرون في المحاولة للس���يطرة على 
ِة لمن ال يأخذون  المركز األول في موسوعة األرقام القياسيَّ
العبرة من أخطائهم، بل ال يقومون بالتقييم لمدى تحقق 
األه���داف التي خططوا له���ا _ هذا إن خطط���وا أصاًل _ 
ُه سلوك عشوائيٌّ غير  وكل س���لوك يصدر عنهم يؤكد أنَّ
مدروس العواقب، ويرفرف خارج س���رب العقل والمنطق 
بامتياز، فأول أبجديات العمل االستراتيجي لتحديد العدو 
من الصدي���ق يخبرنا أن أصدقاءنا ثالث���ة هم: صديقي، 
ي. أم���ا أعدائي فهم ثالثة  وصدي���ق صديقي، وعدو عدوِّ
ي، وعدوِّ صديقي، وصديق ع���دوي. وبالتالي  أيضًا: ع���دوِّ
ف���إن المرء عند التصال���ِح، أو عند اتخاذ ق���رار بالمواجهِة 
يضع هذه المسلمات نصب عينيه ويتصرف بمقتضاها، 
َة  ولك���ن الواقع يخبرنا عك���س ذلك تمام���ًا، وكأن العقليَّ
الصحراوي���َة تصرُّ على أن تظل ج���رداء كما هي الطبيعة 
فيها، ولو أخذنا النموذج الس���عوديِّ كمثاٍل حيٍّ وخصٍب 
ُة ودول  لهذا الس���لوك لوجدن���ا التالي: أرادت الس���عوديَّ
الخليج مواجهة النف���وذ اإليراني من خالل تأليب العراق 
لمواجهتها فج���اءت النتيجة أن الع���راق اآلن أصبح في 
���ِة، وأرادت تحجيم المقاومِة في لبنان من  العباءة اإليرانيَّ
خ���الل الحريري، وقوى الرابع عش���ر فس���يطرت المقاومة 
ت ف���ي الجغرافيا  عل���ى قلوب اللبنانيي���ن جميعًا، وامتدَّ
العربي���ة أكث���ر. ونفس المنط���ق عندما أرادت إس���قاط 
النظام السوري وضخت المليارات لهذه الغاية، انفقت 
المليارات وحش���دت عش���راِت آالف المقاتلين من كل 
العالم، واش���ترت أضخم ماكينات االع���الم ولكن بقي 
النظام السوري قويًا راسخ األقدام وذهب كل ما حشدوه 
ِة في اليمن الذي كان  ضده أدراج الري���اح، ونفس القصَّ
ة آلل سعود بالحديِد والنار،  سعيدًا، أرادوا الحاقه بالتبعيَّ
وكأنهم أخرجوا العفريت من المصبح، فال هم أحرقوه وال 
ُد الرياض  هم أعادوه للمصبح، وأصبحت الصواريخ تهدِّ
 القدُر 

َّ
بعد ألِف يوٍم من القتل والتشريد واألمراض، وكأن

 حساباتهم وتنكفئ القدُر على وجوه 
ِّ

يعاندهم في كل
الطابخين وتحرق الناُر أصاب���ع المذكين، وال تبدو دولة 
ًا في التوفيق والنجاح، ولكن لس���بب  الكياِن أوف���ُر حظَّ
َة جي���دًا إليجاد وكالء  آخر تمامًا، حي���ُث هم أعدوا العدَّ
يقومون بالدور القذر عنهم، فالمال عربي، والدم المسال 
عربي ومس���لم، والغط���اء أمريكي ودع���م أوروبي، ولكن 
ل  الحس���ابات أفرقت في صمود المح���ور اآلخر، الذي حوَّ
التهدي���د إلى فرصة، وبدل أن تش���غل محور المقاومة 
ٍة ومن  ٍة أو إثنيَّ ٍة أو مذهبيَّ ٍة، طائفيَّ في حروٍب هامش���يَّ
ثمَّ إبعاده عن محبط المواجهة القريبة مع دولِة الكيان، 
تم حس���ُم الوضِع تمامًا لصالِح المحور، واقترَب الجميع 
من حدوِد الكياِن مم���ا ينذر بحرٍب تقرع األبواب، وظهر 
العبون لم يكن حضورهم في الحسبان، فإذا كان هناك 
خطر لبناني وفلسطيني على دولة الكيان أصبح هناك 
ات على ح���دودِه. نعود  بالفع���ل خطر من كل الجنس���يَّ
للس���عودي الذي كان صهيونيًا أكثر م���ن الصهاينة 
أنفسهم والذين أفصحوا عن ذلك صراحة، حينما أعلن 
 تصريحات السعودية في عدائها 

َّ
بعض مسؤوليهم أن

للمحور، متقدمة على الخطاب الصهيوني نفسُه، بل ال 
أ عليه  َح بما يتجرَّ يستطيُع مس���ؤول صهيوني أن يصرِّ
ابن س���لمان وابن الجبير. يبقى أْن نق���وَل أن من فضل 
الل���ه أن أعداءنا ومن دار في فلكهم هم حمقى بامتياز، 
والدلي���ل ما قام به ترامب من إعالٍن بأن القدس عاصمة 
دولة الكيان. هذا اإلعالن بدل أن يحش���ر الفلسطينيين 
 

َّ
ه ي���كاُد يكون الخدمة األجل ف���ي الزاوية أثمَر لدرجِة أنَّ

ِة _ دون أن  التي قدمها األمريكان للقضية الفلسطينيَّ
يقصدوا قطعًا _ ألن هذ القرار عزل أمريكا كشريك في 
التس���وية، وجعلها تقف وحدها في مقابل العالم في 
األمم المتحدة، وه���ذا القرار أيضًا أعاد تحديد البوصلة 
باتجاه القدس كقطب الصراع األوحد وش���طب سنوات 
التفس���خ العربي التي خطفت من القدس الضوء، وهذا 
الق���رار ضاعف أعداد الكيان من عرب وعجم، مس���لمين 

ر!. ومسيحيين، فسبحان الذي يغِيُر وال يتغيَّ

أخطاء

ورأى مدير العالقات العامة واإلعالم لدى غرفة تجارة وصناعة غزة، 
د. ماهر الطباع أن عام 2017 العام األس���وأ اقتصاديا على قطاع 
غزة، نتيجة الحصار اإلس���رائيلي المفروض منذ أكثر من عشرة 
أعوام، باإلضافة إلى الحروب و الهجمات العسكرية اإلسرائيلية 
المتك���ررة، التي عمقت م���ن األزمة االقتصادي���ة، نتيجة الدمار 
الهائل الذي خلفته على كافة القطاعات واألنشطة االقتصادية.

وأوضح الطباع ل�"االس���تقالل" أن " إس���رائيل " عملت خالل العام 
2017 على اتباع سياسات وإجراءات عقابية بحق القطاع، تمثلت 
بتش���ديد الخناق على تنقل التجار ورجال األعمال عبر معبر بيت 
حانون، إذ تجاوز عدد الممنوعين منهم نحو ثالثة آالف شخص , 
وكذلك اعتقال عدد آخر، كما أضافت العديد من السلع و البضائع 

إلى قوائم الممنوعات. 

ركود اقت�صادي
وبين أن القطاع التجاري شهد ركودًا،  لم يسبق له مثيل نتيجة 
لخص���م ما بي���ن 30% إل���ى 50% من رواتب موظفي الس���لطة 
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية فقط , األمر الذي تسبب 
بخلل كبي���ر في حركة دوران الس���يولة النقدي���ة ونقصها في 

األسواق.
وأش���ار إلى أن الج���زء األكبر من الموظفين مدي���ن للبنوك، إذ أن 
مجمل ما يتقاضاه الموظف ش���هريا ال يتجاوز 40% من إجمالي 
الراتب، وبع���د الخصم يصل ل� 30% م���ن الراتب، باإلضافة إلى 
عدم إلتزامة بس���داد فواتير الخدمات الخاصة بالكهرباء والمياه 

واالتصاالت .
وفيم���ا يتعلق بعملية إعادة االعمار، لفت إل���ى أن البطء باإلعمار 
أدى إلى تداعيات خطيرة على االوضاع االقتصادية واالجتماعية 
والصحية والبيئية، بحس���ب تحذيرات العديد من المؤسس���ات 

الدولية. 

وقال: "  بعد مرور أكثر من ثالثة أعوام على انتهاء عدوان 2014 
, فإن عملية إعادة اإلعمار تس���ير ببطء شديد، بسبب إدخال مواد 
البن���اء وفق الية اعمار GRM، التي ثبت فش���لها بالتطبيق على 

أرض الواقع".
وأضاف أن إجمالى كميات اإلس���منت ال���واردة عبر معبر كرم أبو 
سالم للقطاع الخاص إلعادة اإلعمار ال تتجاوز  مليوني  طن خالل 
الفترة الس���ابقة من أصل 6 ماليين طن احتياج القطاع، معتبرا 
أن الكمي���ة تمثل فقط 33% من احتياج القطاع، األمر الذي أدى 
لبطء شديد في عملية إعادة اإلعمار و فشل اآللية الدولية إلدخال 
مواد البناء.  وبالنسبة لمعدالت البطالة، أكد مدير العالقات العامة 
واإلعالم، أن العام شهد ارتفاعًا غير مسبوق في معدالت البطالة، 
إذ أن مركز اإلحصاء الفلس���طيني أظه���ر خالل بياناته أن معدل 
البطالة في قطاع غزة، بلغ 46.6% في الربع الثالث من عام 2017 

وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 243 ألف شخص.
وأوض���ح أن بيان���ات البن���ك الدول���ي تتطابق مع بيان���ات مركز 
اإلحص���اء الفلس���طيني، حول مع���دالت البطالة ف���ي قطاع غزة 
والتي تعتبر األعلى عالمي���ا، واصفا أن معدالت البطالة بين فئة 
الش���باب والخريجين تركزت في الفئة العمرية من 20-29 سنة، 
والحاصلين على مؤهل دبلوم متوس���ط أو بكالوريوس ألكثر من 

. %67

عوامل عدة
ب���دوره، أكد نائب رئيس اتحاد المقاولين ع���الء األعرج، أن العام 
الجاري يعتبر األسوأ على قطاع المقاوالت، خاصة االنشاءات بعد 
تراكم أزمات عدة منها داخلية كاالنقس���ام الفلسطيني ، وأخرى 
خارجية كالحصار اإلسرائيلي والحروب والتحكم بحركة المعابر 

ودخول المواد الالزمة للبناء لفترات طويلة.
وأوضح األعرج ل�"االس���تقالل" أن كاف���ة العوامل التي تعيق نمو 

وتط���ور قطاع المقاوالت، أدت إلى رفع تكلفة تنفيذ المش���اريع، 
وكذل���ك تدمير جزء كبير من البنية التحي���ة والمصانع والورش 

المساندة لقطاع المقاوالت.  
وبي���ن أن التأثير الس���لبي لالنقس���ام الفلس���طيني على قطاع 
المق���اوالت، يكم���ن ف���ي ازدواج الضرائب على المعاب���ر وإلزام 
العاملي���ن بقطاع المقاوالت بقرارات كل طرف حس���ب اجنداته 
السياس���ية، كما أن انهيار صرف س���عر ال���دوالر مقابل العملة 
اإلس���رائيلية المتداولة والتي تعتمد عليها المشاريع في شراء 

المواد الخام، أدى إلى نقص العائدات.

انهيار القطاع ال�صناعي
من جهته أكد نائب رئيس االتحاد العام للصناعات علي الحايك، 
أن القطاع الصناعي ش���هد خالل العام الحالي تدهورًا كبيرًا في 
نموه ونش���اطه االقتصادي، نتيجة وقف حركة تصدير البضائع 
وعدم ادخ���ال المواد الخ���ام، وأيضا انقطاع التي���ار الكهربائي 

لساعات طويلة، وفرض الضرائب الحكومية.
ولف���ت الحايك خالل حديثه ل� "االس���تقالل" إلى أن حوالي 860 
منشأة صناعية تضررت بحرب عام2014، دون أن يتم تعويضها 
حتى اللحظ���ة، فضال عن تضرر العديد من الش���ركات إثر ثالث 

حروب سابقة شنت على القطاع.
ونوه إلى أن القطاع الصناعي كان يش���غل حوالى 25 ألف عامل 
قبل عام 2008 وحاليا ال يشغل أكثر من عشرة آالف عامل، بسبب 
التدهر الحاصل بالقطاع الصناعي، مشددا على أن العام الحالي 

يعتبر األسوأ خالل فترة االنقسام الفلسطيني. 
وش���دد على أن العديد من أصح���اب رؤوس األموال، توقفوا عن  
اس���تثمار ما يملكون بس���بب عدم امت���الك المواطنين بالقطاع 
ألموال لش���راء البضائع، وش���ح  الدعم الخارجي م���ن دول الجوار 

لتنفيذ مشاريع صناعية.  

2017 .. األسوأ اقتصاديًا على قطاع غزة

غزة/ �صماح املبحوح : 
راأى نقابيون وممثلون لقطاعات التجارة وال�ص��ناعة واملقاوالت 
يف قط��اع غ��زة، اأن الو�ص��ع االقت�ص��ادي خ��ال الع��ام 2017 
االأ�ص��واأ بالن�ص��بة اإىل  االأعوام ال�ص��ابقة، نظرا لبطء الن�ص��اط 
االقت�ص��ادي وعملي��ة االعم��ار، وارتف��اع مع��دالت البطالة بني 

�ص��فوف اخلريجني.  واعتربوا اأن االجرءات االإ�ص��رائيلية �صد 
القطاع، كاحل�ص��ار املفرو�ض على قطاع غزة منذ ع�ص��رة اأعوام، 
واحل��روب املتتالي��ة ومن��ع حرك��ة التج��ار،  وكذل��ك العقوبات 
املفرو�صة على املوظفني من قبل ال�صلطة الفل�صطينية، اأدت اإىل 

خلق اأزمات اقت�صادية مرتاكمة، دفع �صريبتها املواطن. 

غزة/ االستقالل
عقد قس���م الفيزياء بكلي���ة العلوم في الجامعة اإلس���المية، 
وبرعاية مؤسس���ة القدس الدولي���ة، يومًا دراس���يًا بعنوان:" 
الفيزي���اء للجميع 3"، ف���ي مقر الجامعة، بحض���ور لفيف من 
المهتمي���ن والباحثين، وجم���ع من أعضاء هيئ���ة التدريس 

واإلدارة والطلبة في القسم.
وأك���د د. ناصر فرحات، رئي���س الجامع���ة، أن دور الطلبة هو 
االجتهاد والتعلم والتعليم، وبين أن األنشطة الالمنهجية لها 
أث���ر فعلي وكبير في بناء الجيل الذي يعتمد عليه الوطن في 

تحقيق األهداف التي يرنو إليها.
ومن ناحيته، تحدث د. فايز المبحوح، نائب عميد كلية العلوم 
بالجامع���ة، عن أهمي���ة الفيزياء في تفس���ير جميع الظواهر 
الطبيعي���ة والمتناهية في الصغر، وأثرها ف���ي تقدم العلم 
والتط���ور التكنولوج���ي، منوهًا إلى أن كلي���ة العلوم تحرص 
على عقد األنش���طة التي تس���هم في تطوير ق���درات الطلبة 

والباحثين، وإثبات ذاتهم في المجتمع.
وبدورها، أش���ارت د. ختام الوصيفي، رئيس قس���م الفيزياء، 
إلى أن القسم يس���عى إلى تقديم جميع األنشطة والخدمات 

الت���ي تهدف إلى مس���اعدة الطلبة في مواجه���ة التحديات 
والصعوبات التي قد تعترض طريقهم، وتدريبهم على البحث 

العلمي وتحفيز الطاقات اإلبداعية عندهم.
وم���ن جانبها، لفتت مريم أبو تيلخ، رئيس اللجنة التحضيرية 
لليوم الدراس���ي،  إلى أهمية جلس���ات العل���م التي يعقدها 
القس���م، ودور الطلبة في تقديم العل���وم والمعرفة، لتحقيق 
األهداف الت���ي يصبو إليها في الوصول إل���ى أعلى القامات، 
مثني���ة عل���ى دور الكلية ف���ي تقديم كافة الف���رص للطلبة 

وتحفيزهم على اإلبداع لخدمة الوطن.

برعاية مؤسسة القدس الدولية
الجامعة اإلسالمية تعقد اليوم الدراسي الثالث »الفيزياء للجميع« 
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غزة / االستقالل: 
أعلن الس���فير محم���د العمادي رئي���س اللجنة 
القطرية إلع���ادة إعمار قطاع غ���زة الثالثاء إعفاء 
سكان مدينة حمد السكنية بمحافظة خان يونس 

من دفع األقساط لعام 2018.
كما أعلن العمادي خ���الل احتفال في غزة باليوم 
الوطن���ي لدول���ة قطر، ع���ن تقديم منح���ة مالية 
تقدر بحوالي "مليون ريال" لدعم صمود الش���عب 
الفلس���طيني لمجاالت الصحة والتعليم والبرامج 

اإلنسانية.

وأش���ار إلى أن قطر ومن خالل تقديم مشاريعها 
الضخمة في فلسطين خاصة غزة تطمح للوصول 

لواقع أفضل.
وج���دد العمادي تمس���ك قيادة قط���ر بالمبادئ 
العربي���ة، خاص���ة المتمثلة في حق الش���عوب 
ف���ي تقرير مصيرها، مؤكًدا وق���وف بالده بجانب 

الشعب الفلسطيني.
وجدد كذلك رفض بالده لنقل السفارة األمريكية 
للق���دس المحتل���ة، مش���دًدا عل���ى أن المدينة 
المقدسة "س���تبقى حرة عربية إسالمية عاصمة 

أبدية لفلسطين حرة".
من جانبه، أش���اد وزير العمل مأمون أبو شهال 
بالدع���م الذي تقدم���ه قطر لفلس���طين وغزة 
بشكل خاص "ففي وقت الشدة وجدناها خير 
شقيق وأهل لبلدنا، وخير دليل ما قدمته لكسر 

الحصار".
وأعتبر أبو ش���هال أن مدينة حمد السكنية "إنجاز 
وطني يجعل اإلنس���ان يعيش بكرامة على أرض 
وطنه"، الفًتا إلى أن قطر تمثل نموذجا مشرفا من 

خالل مواقفها وما وصلت له من تقدم.

العمادي: إعفاء سكان مدينة حمد من أقساط 2018

رام الله / االستقالل: 
التقى محافظ س���لطة النقد عزام الشوا في 
رام الل���ه، بممثلي مؤسس���ات الصرافة من 

محافظات الضفة الغربية.
وثم���ن رئي���س اتح���اد الغ���رف التجارية 
الصناعي���ة الفلس���طينية خلي���ل رزق دور 
س���لطة النق���د ف���ي تطوير عم���ل القطاع 
المصرفي الفلس���طيني واالهتمام بتنمية 
االقتصاد المحلي وتطويره من خالل توجيه 
المصارف ومؤسس���ات االق���راض بتطوير 
خدماته���ا ومنتجاته���ا المصرفي���ة لدعم 
الفرص االس���تثمارية التجارية والصناعية 
المحلية، الس���يما قطاع المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة ومتناهية الصغر .
م���ن جانبه أش���اد الش���وا بجه���ود اتحاد 

الفلس���طينية  الصناعية  التجارية  الغرف 
النش���اط االقتصادي وتشجيع  في تعزيز 
الفرص االس���تثمارية واالهتم���ام بالتجار 
ورجال األعمال والصناعيين واحتياجاتهم 

ومعالجة مشاكلهم.
وأكد الش���وا على أهمية قطاع الصرافة في 
دعم وتنمية االقتصاد الوطني، مثنيًا على 
جهودهم والتزامه���م بتعليمات ومعايير 
س���لطة النق���د للصرافين التي تس���اهم 
بالمحافظ���ة عل���ى االس���تقرار المالي في 

فلسطين.
واس���تعرض جه���ود س���لطة النق���د في 
المحافظ���ة عل���ى أداء القط���اع المصرفي 
الفلس���طيني م���ن خ���الل اس���تراتيجية 
االس���تقرار المال���ي التي تتمث���ل بتعزيز 

الشمول المالي واالنتشار المصرفي  وتوفير 
وإيصال الخدمات والمنتجات المالية لكافة 
الدفع  أنظم���ة  المجتمع، وتطوير  ش���رائح 
اإللكتروني���ة الفّعالة واآلمنة وأثر ذلك على 

التنمية االقتصادية المستدامة.
واس���تمع الش���وا م���ن ممثلي مؤسس���ات 
الصرافة الحتياجات ومعيقات الش���ركات 
العاملة في مجال الصرافة، وناقش معهم 
س���بل التعاون المش���ترك مع سلطة النقد 
لتخطي تلك المعيقات وتنظيم عمل قطاع 

الصرافة.
وأشار إلى استعداد سلطة النقد على تنظيم 
لقاءات دورية مع ممثلي ش���ركات الصرافة 
خالل عام 2018 للتواصل المستمر واالطالع 

على احتياجات الصرافين ودراستها.

عمان/ االستقالل: 
بحث رئيس اتحاد جمعيات حماية المس����تهلك الفلس����طيني عزمي الش����يوخي في 
العاصمة األردنية  عمان مع رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المس����تهلك المغربي أبو 
الفداء محمد مناهضة التطبيع ومقاطعة البضائع والمنتجات األمريكية واإلسرائيلية 

ردا على إعالن ترامب.
وجاء االجتماع بهدف دعم القضية الفلسطينية ومواجهة األخطار المحدقة بالقدس، 

وخصوصا في أعقاب قرار رئيس اإلدارة األمريكية إعالن القدس عاصمة للكيان.
وأش����اد أبو فداء محمد بصمود وكفاح الشعب الفلس����طيني وتمسك شعبنا بحقوقه 
الوطنية، مؤكدا أن القدس ستبقى عاصمة لدولة فلسطين وستبقى فلسطينية عربية 

إسالمية.
وثم����ن الش����يوخي موقف الجمعي����ة المغربية والش����عب المغرب����ي الداعم للقضية 

الفلسطينية والمندد بقرار ترامب إعالن القدس عاصمة للكيان االسرائيلي.
وتم االتفاق بين الجانبين على اس����تمرار التواصل والتعاون المغربي والفلس����طيني 
المش����ترك وانجاح كافة حم����الت مناهضة التطبي����ع ومقاطعة البضائ����ع األمريكية 

واإلسرائيلية.

رام الله/ االستقالل: 
وقع الصندوق الفلس���طيني للتش���غيل والحماية االجتماعية للعمال الثالثاء في مقر 
الصندوق بمدينة رام الله مذكرة تفاهم وتعاون مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة طولكرم.

ووقع االتفاقية ابتسام الحصري المدير التنفيذي للصندوق مع المدير التنفيذي لغرفة 
تجارة طولكرم نهاد صبح.

وتس���تهدف االتفاقية مجاالت توليد فرص عمل جديدة وتشغيل العاطلين عن العمل 
في فلسطين والشراكة في تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين ال سيما المبادرين 
وأصحاب األفكار اإلبداعية للراغبين في تطويرها الى مشاريع إنتاجية تولد وتخلق فرص 

عمل.
وبموجب المذكرة س���يعمل الطرفان على عقد مجموعة من الورش التوعوية والتثقيفية 
حول المواضيع الريادية وافاق االس���تثمار في هذه المش���اريع والتواصل مع المانحين 
والممولي���ن من اجل اس���تجالب منح تمويلية للمش���اريع الريادي���ة المقدمة من الفئة 

المستهدفة ومشاريع تشغيل للخريجين العاطلين عن العمل.

صندوق التشغيل وغرفة تجارة 
طولكرم يوقعان مذكرة تفاهم

غزة/ االستقالل: 
أعلن وزير األش���غال العامة واإلسكان مفيد محمد الحساينة عن صرف الدفعة 
المالية الثالثة واألخيرة من المنحة الكويتية ألصحاب المنازل المدمرة كليا لعدد 
)560( متضررًا بقيمة )3,960,000 ( ثالثة ماليين وتسعمائة وستون ألف دوالر 

أمريكي، حيث سيتم صرف الدفعة األسبوع القادم من فروع بنك فلسطين .
وش���كر الوزير الحساينة دولة الكويت الش���قيقة وأميرها صباح األحمد الجابر 
الصب���اح، والصن���دوق الكويت���ي للتنمية والش���عب الكويتي عل���ى دعمهم 

ومساندتهم أبناء شعبنا الفلسطيني.

دفعة مالية ثالثة من المنحة 
الكويتية لـ560 متضررًا

رفح/ االستقالل: 
باشرت طواقم بلدية رفح جنوب قطاع غزة العمل في مشروع إنشاء منطقة صناعية 
شمالي المدينة، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية من 

خالل وزارة الحكم المحلي بقيمة مليوني دوالر أمريكي.
وأوض���ح رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان خالل زيارة لتفقد موقع العمل برفقة 
مدير دائرة تنفيذ المش���اريع علي أبو مطر أن المنطقة الصناعية الجديدة س���يتم 
تخصيصها للحرف الصناعية، مضيفا :" المنطقة س���تقام على مس���احة إجمالية 
100 دونم وسيتم تزويدها بشبكة بنية تحتية متكاملة وقادرة على تحمل ضغط 

الحركة الصناعية ".
وأكد أن مشروع المنطقة الصناعية يندرج ضمن خطوات البلدية العملية للنهوض 

باالقتصاد المحلي وتشجيع االستثمار في المدينة.
وتوق���ع أبو رضوان أن ينتهي العمل في المنطق���ة الصناعية نهاية العام القادم 
2018، موضًحا أن المنطقة س���يتم تقس���يمها إلى عدة مس���احات وقطع للتأجير 
ليمنح أصحاب رؤوس االموال والمستثمرين حرية التحرك في مجال اإلنشاء حسب 

مخططاتهم واحتياجاتهم بما يتناسب مع طبيعة المهنة  والعمل .
يذكر أن الصندوق الكويتي يمول أيضا مش���روع تأهيل وتطوير شارع أبو يوسف 

النجار وشارع المدرسة في حي الجنينة الجاري العمل بهما .

حماية المستهلك تبحث مع نظيرتها 
المغربية سبل الرد على إعالن ترامب

بلدية رفح تباشر العمل 
بإنشاء منطقة صناعية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عمر عبد الرحمن نايف العقاد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803185602( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / آالء محمود يوسف المزين ..
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801082447( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / فاطمه زيدان حسين عيد.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)951658541( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / عطاف اسماعيل درويش أبو ختلة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)918252701( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد زياد شحته زعرب.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803147727( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عبد الحكيم محمد جبر المصري.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803818830( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / دياب طالل دياب المزين.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410570923( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / خيرة غالم بلعباس الزريعي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411058308( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

الشوا يلتقي بممثلي مؤسسات الصرافة في الضفة



2الخميس     ربيع الثاني         هـ   ديسمبر         م 2 22    222 2 22 2

وأش���اد بموقف ملك األردن عبد الله الثان���ي قائاًل: "إن 
الملك عبد الله ذهب إلى القمة اإلسالمية باعتباره رئيس 
القمة العربية، األمر الذي جعل قمة اسطنبول قمة عربية 

إسالمية".
واستدرك "لكن لن نقع ضحية الترويج اإلسرائيلي حول 
التطبيع مع الدول العربية، مؤكدًا أنها دعاية مبرمجة من 
أجل بث اإلحباط في نفوسنا وكأن العرب باعوا فلسطين".

وشدد بالقول "ال زلنا نؤمن بأمتنا العربية وشعوبها التي 
خرجت في شوارع مختلف المدن والعواصم العربية بعد 

قرار ترامب بشأن القدس ".
وعقب قرار ترامب، تم تسجيل عدة حاالت قامت خاللها 
وس���ائل إعالمي���ة عربية باس���تضافة ق���ادة في جيش 
االحتالل وإسرائيليين للحديث عبر منصاتهم اإلعالمية 
إلى الجمه���ور العربي في خطوة حظي���ت بإدانة عربية 

واسعة من أنصار التيار اإلسالمي والوطني.

خنوع م�ستمر
من جهته، رئيس قس���م العلوم السياسية األسبق في 
كلية االقتصاد والعلوم السياس���ية في جامعة القاهرة 

حس���ن نافعة، يرى أن قضية اعت���راف ترامب بالقدس 
عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي، كشفت القناع خلف 

الوجه الحقيقي لبعض البلدان العربية واإلسالمية.
وقال نافعة ل�"االس���تقالل": "هناك العدي���د من الدول 
العربي���ة واإلس���المية التي تجمعها مصال���ح كبيرة مع 
أمري���كا، أصيبت بالح���رج إزاء إصدار موق���ف قوي حيال 
قضي���ة القدس األخيرة، حت���ى أن البعض منها عارض 

القيام بأي خطوات حقيقية ردًا على قرار ترامب".
وبّي���ن أن عدم عقد قمة عربي���ة طارئة عقب قرار ترامب، 
يدلل على الخنوع العرب���ي وعدم المقدرة على التصدي 
له���ذا القرار س���واء باألفعال أو باألقوال، مش���يرًا إلى أن 
ترامب لم يكن ليصدر هذا القرار لوال أنه أمن الرد العربي 
ووجد أن قراره سيدعمه بعض الدول العربية بشكل غير 

مباشر.
ولفت نافعة النظر إلى أن قضية القدس أصبحت قضية 
ثانوية أو مرهقة بالنس���بة إلى أنظم���ة عربية تنظر إلى 
تطوير عالقاتها مع أمريكا و"إس���رائيل" كأولوية قصوى 
في سياس���اتها الخارجي���ة، العتبار أن م���ن المس هذا 

المحور سينال الحضارة والتطور واالنفتاح على العالم.

وأضاف المحلل السياسي المصري: "لكن ما ال تعرفه هذه 
األنظمة أن التخلي عن الكرامة العربية وعن المقدسات 
الدينية اإلسالمية سيجعلها تتخلى عن أي شيء يمس 
سيادتها وأمنها القومي مستقباًل إذا ما طلب منها ذلك 

من قبل أمريكا أو إسرائيل".
وتابع نافعة متهكم���ًا: "ربما أيضًا وج���د بعض الزعماء 
العرب أن عقد مثل هذه القمة العربية ما هو إال مضيعة 
لوقتهم الثمين ولعلمنا وعلمهم المسبق أن هذه القمم 
ال يخرج عنها أي إجراءات تنفيذية على أي صعيد، قرروا 

عدم عقدها".

خمول ر�سمي
بدوره، رأى المحلل السياسي عبد الستار قاسم، أن حالة 
الخمول الرس���مي العربي تجاه قضية القدس، ترجع إلى 
عدة أس���باب، أهمها: خوف بعض األنظمة العربية على 
نظامها الحاكم من اإلزالة، وعدم امتالك األنظمة العربية 
أي أوراق ق���وة لمجابهة أمريكا و"إس���رائيل"، فضاًل عن 
وجود حالة من االنفتاح العربي على التطبيع مع االحتالل 

اإلسرائيلي.

وقال قاس���م: "ما صدر من الدول العربية ضد قرار ترامب 
لم يخرج عن مس���توى االحتجاج الشعبي، حيث أتاحت 
األنظم���ة العربي���ة واإلس���المية لش���عوبها  االحتجاج 
للتنفيس عن الغضب، ولكن لم تقم هذه الدول بأي قرار 
أو عقد أي قمة عربية أو إسالمية خرجت بقرار جاد يهدد 

المصالح األمريكية".
وبّين أن  الدول العربية غارقة اليوم بمشاكلها الداخلية 
الت���ي تجعل من قضية القدس ف���ي ذيل اهتماماتها، 
مضيف���ًا: "ما هو مهم اليوم على المس���توى العربي، هو 
تطوير العالقات مع االحتالل واإلبقاء على عالقات ودية 
م���ع أمريكا، ألن الخوف على الكراس���ي والمناصب هو ما 

يهم الزعماء العرب والمسلمين بالدرجة األولى".
ولفت قاس���م النظر إلى أن الق���دس تنتظر من يحررها 
من دنس االحت���الل، أو من يدعمها ماليًا من أجل تعزيز 
صمود أهله���ا في وجه االحتالل، "وم���ن ال يمتلك هذه 
االمكانيات يمكنه أن يضيء قندياًل في ش���وارعها كما 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من المعيب 
أن تتخذ بعض األنظمة العربية من نفسها طرفًا محايدًا 

ال شأن له بما يجري في القدس".

دول رفضت عقد قمة طارئة بشأن القدس

غزة/ حممود عمر:
اأزال��ت ق�سي��ة القد���س القن��اع ع��ن الوج��ه احلقيقي 
للعدي��د من الأنظم��ة العربي��ة التي اأظه��رت مواقف 
�سعيف��ًة ومرتدي��ًة ردًا على ق��رار الرئي���س الأمريكي 
دونال��د ترامب العرتاف بالقد���س عا�سمة مزعومة 

للكي��ان ال�سهي��وين، دون اتخ��اذ ق��رار واح��د ي�س��ر 
بامل�سال��ح الأمريكية على امل�ستويني العربي والدويل. 
وكان ع�س��و اللجن��ة املركزي��ة حلرك��ة فت��ح حمم��د 
ا�ستية، ق��ال اإن دوًل عربية رف�ست عقد قمة عربية 
طارئة، بعد ق��رار الإدارة الأمريكية باعتبار القد�س 

»عا�سم��ة لإ�سرائي��ل« ونقل ال�سف��ارة. واأكد ا�ستية يف 
ت�سري��ح �سحف��ي الثن��ني املا�سي: »طلبن��ا عقد قمة 
عربية من اأجل القد�س وبع�س الدول العربية رف�ست 
ذلك«، م�سيف��ًا »اأن القمة الإ�سالمي��ة يف ا�سطنبول مل 

ياأت اإليها اإل روؤ�ساء 5 دول«.

الضعف العربي تجاه القدس..  خذالن وخوف 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / كرم محمد علي أبو علي.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802010785( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ناهض حمدى جبر ابو ماضى.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)954626065( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / حسن علي احمد الصالحات .
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901681585( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / أحمد عبدالله محمد بركة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926753740( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / حليمة زايد محمود الدغمة
وبطاقة هويتي الشخصية تحمل رقم )801735432( 
عن فقد جواز سفري فعلى من يجده رجاء أن يسلمه 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد حسين حسن القصاص
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803418359( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله / االستقالل 
أقدمت محكمة االحتالل اإلس���رائيلي على محاكمة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي 
)17 عامًا ( والتي اعتقلتها الثالثاء بحجة اعتدائها على ضباط وجنود االحتالل في قرية 
النبي صالح. وقال االعالم العبري, إّن محكمة االحتالل العس���كرية مددت امس األربعاء 
اعتقال عهد من بلدة النبي صالح قضاء رام الله لمدة 10 أيام. واعتقل االحتالل والد عهد 
"باس���م التميمي" من داخل المحكمة أثناء حضور محاكمة ابنته. وكانت قوات االحتالل 

قد اعتقلت التميمي ووالدتها  الثالثاء بعد مداهمة منزلها في رام الله فجرًا.
يذك���ر أن االحتالل اعتقل فجر امس األربعاء الفتاة ن���ور ناجي التميمي )20 عامًا(، كما 
اعتقل يوم الثالثاء ناريمان التميمي، زوجة باس���م، من أمام مركز الش���رطة اإلسرائيلية 

"بنيامين" شمال رام الله أثناء توجهها لمعرفة مصير ابنتها عهد.

سلطات االحتالل تمدد اعتقال 
»عهد التميمي« وتعتقل 
والدها من داخل المحكمة
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ف���ي المواق���ف العصيب���ة ال بّد من 
كلمٍة فصل؛ فالكلمة رس���الٌة موٍت أو 
حياة،شموٍخ أو انهيار، تحدٍّ أو هزيمة، 
وما أحوجنا إلى لساٍن يتحّدث بنبض 
الشارع، وال يقبل بإمالءات العاجزين 

وإن أوتوا القّوة والجبروت.
بتآم���ر  المفج���وع  الفلس���طينيُّ 
مأخوٌذ  قدس���ه،  على  السياس���ّيين 
بالف���داء والخذالن،  كما كان دائم���ا 
يجذبه نداُء السماء حّي على الجهاد، 
فُيلّب���ي على لهفة لتجّل���ي الهداية 
اإللهي���ة إل���ى الس���بل القويمة في 
وعيه السياسّي الجمعّي، ومتوّجٌس 
منذ أيام الفزع���ة العربّية المنقوصة 
األوامر من الخيان���ة، تتجاذبه الدماء 
الزكّية، والروح المتوّقدة في الشارع، 
وبروُد السياسة، وبطء وقوفها، وكأّن 
س���احات الكرامة السياس���ّية كلها 
محجوزٌة للتمّهل والترّقب واالنتظار، 
وليس ثمة موقٌف واحدٌ خاٍل، يّتسع 
لوقفة إباٍء سياس���يٍّ يليق بأسطورة 
الفداء الت���ي يكتبها الش���ارع روحًا 
ودم���ًا، وألمًا واختناقا، ليعلو في مدى 
صدى األسئلة عن الجدوى، واألسئلة 
عن الس���بيل، وهل يمكن أن يوصلنا 
سبيل المقاومة الش���عبّية السلمّية 
الحالّي إلى ما نتطّلع إليه من جدوى؟ 
وهل يقاس الفداء بما نفديه؟ أم بما 
نفتدي به؟ وه���ل كان الذبح الكبير 
يعدل إس���ماعيل؟ فهل ه���و الفداء 
والج���دوى؟ أم الف���داء مقاب���ل راحة 
الضمير؟ ه���ل يخرج الن���اس غضبًا 

ويقينًا؟ أم تكّلفًا ومعذرة؟
لعل من العار أن يسأل الفلسطينّي 
بعد قرن م���ن النض���ال الوطنّي عن 
قلب���ه حي���ن يخ���رج ثائ���را، فالفداء 
الجرحى،   

ُ
وترياق الش���هداء،  عقيدُة 

ومدد الصبر لألس���رى، وحبل التبّصر 
المتين ل���كّل القابضي���ن على جمر 
الوطن، ولكّنه درب ابتغاء الحكمة في 
مس���اءلة تّجار الدم عن الثمن، وهل 
ينتظر حكيٌم مّمن باع القضية على 
أقساٍط بخسة، عبر ربع قرن عن بيعة 

الدم األخيرة؟
إن الفلس���طينّي إذ يعطي دمه، فإّنه 
يباي���ع الله تصديقًا بوع���د اآلخرة، ال 
يسأل السياسّي على دمه أجرًا، ولكّنه 
يغامر، ويس���ابق باألفعال إلى أبواب 
 مضجع���ه، وليجبره 

َّ
الع���دّو، ليقض

على دفع ثمن االعتداء، إن عّز العتاد 
والعّدة، فليكن نبذًا ورفضًا، وضجيجًا، 
واحتجاج���ًا، وتخويفًا وقلق���ًا، وهلعًا 

وقلقلًة.
الفلس���طينيُّ يحمل حّقه  س���يظل 
فوق وجعه، وُيشهُر غضبه في وجه 
محتّله، ويسّطُر بالفداء عهد العودة 
والنص���ر، ويتلو ف���وق منابر القدس 
آيات الوعد، والله غالٌب على أمره ولكّن 

أكثر الناس ال يعلمون.

بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر 

مــرايا

َفْصُل الِخطاب

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / حسين أيمن نظمي نصار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804449239( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / مهند سعيد محمد عنتر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800401754( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / ريهام أحمد أحمد مزهر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800659476( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / هديل صالح معيوف الوديدي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801171729( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / هند فؤاد مصطفى ابو صافي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905288007( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمد خميس  خليل حمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803912567( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

صور ومشاهد التضامن رغم اختالفها، إال انها أوصلت 
رسائل للعالم أن الشباب الفلسطيني لن يتنازل عن 
عاصمته القدس، ولن يقف مكتوف اليد أمام منحها 
للمحت���ل، بل س���يبقى يناضل ليس���تردها ويحررها 
من قبضة أمري���كا والكيان الصهيون���ي ومن يتآمر 

النتزاعها منهم.
الشاب عالء سالمة من مدينة غزة عبر عن تضامنه 
مع عاصمت���ه القدس، باش���تراكه بحملة  كتابة 
القطع  على  #القدس_عاصمتنا_األبدية،  شعار 
النقدي���ة فئة 20و 50 ش���يكال، كأحد أش���كال 

المقاومة الفلسطينية. 
وأوضح سالمة ل�"االستقالل" أن هدفهم من كتابة 
الش���عار على العمالت االس���رائيلية  المفروضة 
والمتداولة بفلسطين، التعبير عن رفضهم لقرار 

الرئيس االمريكي ترامب، منح عاصمتهم القدس 
للكيان االسرائيلي.

 وبي���ن أن الفك���رة ب���دأ تطبيقه���ا ش���اب بمحافظة 
خانيونس، لتعمم بعد ذلك ويش���ترك فيها عدد من 

الشباب في باقي محافظات قطاع غزة. 

ت�سامن بالر�سم
وجسد عدد من الفنانين التشكيليين رفضهم للقرار 
من خالل الرسم على الجدران  وآخرين على المالبس، 
وغيرها من الوس���ائل التي  أرادوا من خاللها  ايصال 
رس���ائلهم للعالم، أنهم متمسكون بعاصمتهم ولن 

يتنازلوا عنها.
 رس���ام الجرافيك يزيد الطالع  أح���د الذين عبروا عن 
رفضهم لق���رار الرئيس األمريك���ي ترامب، من خالل 
التصاميم التي ابتكرها وابدع بها على المالبس خاصة 
" التي ش���يرت "، كتصميم كلمة القدس واضعا بها 

قبة الصخرة، وكلمة عاصمة مبينًا موقعها الجغرافي، و 
كلمة فلسطين التي صممها على شكل خريطة. 

وأوضح الطالع ل�"االستقالل" أنه أراد من خالل تصاميمه 
المرس���ومة عل���ى المالبس، التعبير ع���ن تضامنه مع 
عاصمته القدس، مش���ددا على أنه ب���ات معروفا لدى 
العالم، أن الصورة  أبلغ من الكالم في ايصال الرسائل 

التي يريد الفنانون توضيحها بتصاميمهم. 
وأكد أن التصاميم المصورة والمرسومة على المالبس، 
لغة سلسة، يستطيع جميع العالم بمختلف لغاتهم 
فهمه���ا، لكونها عامال مش���تركًا بينه���م، بعيدا عن 
االختالفات األخرى، مشيرا إلى استمراره في التضامن 
مع عاصمته القدس التي تحاول أمريكا و"اسرائيل" 
سلبها، بإبداع وتصميم مزيد من الرسومات المكتوبة 

على المالبس . 

تر�سيخ للحقوق 
وكان لبعض طالب جامع���ة األقصى نصيب من 
التضامن، إذ عمل عدد منهم على  تنفيذ مبادرة 
شبابية، تركز عملها برسم لوحات جدارية للقدس 
وبعض حقوق الشعب الفلسطيني، على مختلف 

جدران مباني الجامعة، بالتنسيق مع رسامين. 
الطالب محمود تمراز  أح���د القائمين على المبادرة، 
أكد أنه تم تنفيذ المبادرة من خالل التنسيق مع عدد 
من الرس���امين، لرس���م جداريات تعبر عن تضامنهم 
وتمسكهم بعاصمتهم القدس ومختلف حقوقهم 

كشعب محتل. 
وأوضح تمراز ل�"االستقالل" أنه على مدار 6أيام متتالية 
اس���تطاع الرسامون، تجسيد وترسيخ مختلف حقوق 
الشعب الفلسطيني، بجداريات معبرة عن حق العودة، 
وح���ق تقرير المصير وتمس���كه بوطن���ه و عاصمته 

القدس بجدارية حملت عنوان "ألجلك يا قدس". 
وبين تمراز أن المبادرة جهد بسيط للتعبير عن رفضه 
وجميع زمالئه والعاملي���ن بالجامعة للقرار األمريكي، 
معتب���را أن وطن���ه فلس���طين وعاصمت���ه الق���دس، 
يس���تحقان من أبنائه أكثر من الرس���م على الجدران 

بألوان متعددة. 

الرسم على الجدران والكتابة على النقود 

مظاهر تعيد رسم التضامن مع القدس 

غزة/ �سماح املبحوح :  
تعددت مظاهر الت�سامن ال�سعبي مع العا�سمة الأبدية لفل�سطني 
القد���س ال�سريف، من خالل ا�ستخدام اأ�ساليب وو�سائل منوعة، 
عرب بها املواطنون، عن رف�سهم لقرار الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترام��ب اعالن��ه القد���س عا�سمة لالحت��الل ال�سهي��وين.  فلم 
يقت�س��ر تعب��ر ال�سباب ع��ن رف�سهم لق��رار الرئي���س الأمريكي 

من��ذ اعالن��ه يف ال�ساد���س م��ن ال�سه��ر اجل��اري، بالعت�سام��ات 
والحتجاج��ات الغا�سب��ة، وال�ستب��اك م��ع جن��ود الحت��الل 
ال�سرائيل��ي بامليدان على طول ال�سري��ط احلدودي مع القطاع 
فقط، بل غردوا عرب من�سات مواقع التوا�سل الجتماعي حتت 
و�س��م #القد�س_عا�سمتنا_الأبدي��ة، ور�سم��وا ال�سعار على 

اجلدران واملالب�س والقطع النقدية. 
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أعلن أنا المواطن/ عادل عصام احمد الدغمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
400278743فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها  

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عزمي محمد عبد الرحمن ابو شعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804776979( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / زينب جابر عبد المالك طه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)964846323( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن /  حامد سعيد محمد الهلول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804553196( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة /  بثينة محمود محمد حمدان.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)960105278( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / فادى فيصل مطر الشيشي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801365783( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

نتنيــاهو فــي أهــم حروبــه الشخصيــة

يخيل أنه في كل تاريخ النزاع االسرائيلي – الفلسطيني، لم 
تجتمع كل االطراف ذات الصلة على جهد منسق بهذا القدر 
لتصفية كل فرصة للس���ام، مثلما ثبت في ردود أفعالهم 
على اعان الرئيس ترامب عن القدس كعاصمة اس���رائيل. 
ينبغي االعتراف بان فرص الس���ام دفن���ت منذ االن دفنة 
حمار. ولكن يخيل أن القضاء على كل أمل للسام تم مؤخرا 

بالتعاون، وكأنه بتنسيق مخطط له.
  الفيتو االمريك���ي، الذي صدر االثنين الماضي في مجلس 
االم���ن فأحبط المب���ادرة المصرية ضد االعت���راف بالقدس 
كعاصمة اس���رائيل، أبرز فقط اكثر فأكثر حقيقة أن كل ال� 
14 عضوا في المجلس أيدوا المبادرة ضد االعتراف، بما في 
ذلك القوى العظمى االربعة، التي هي اعضاء دائمون: روسيا، 
الصين، فرنسا وبريطانيا. لقد كشفت هذه الحقيقة الخطوة 
االمريكية المنعزلة وصورتها بقدر أكبر كركلة لفرص السام 
التي تنازع الحياة. وتحدث رئيس السلطة الفلسطينية ابو 
مازن مؤخرا بش���كل فظ ضد الوالي���ات المتحدة، واثبت بانه 
على وعي جيد بموت السام. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
ينظر هو االخر من الجانب، ويبدو أنه يستمتع إذ يتبين بانه 

ال يوجد أي دليل حياة في فرص السام.
   كم���ا هو مع���روف، وقع���ت الكثير من االزم���ات في إطار 
المساعي التي بذلت الحداث اختراق نحو حل سياسي للنزاع. 

ووقع الذنب احيانا على كاهل الطرف االس���رائيلي. فعندما 
اعترف وزير الخارجية االمريكي السابق جون كيري بانهيار 
مس���اعي وس���اطته اتهم اس���رائيل صراحة كمسؤولة عن 
فشله. وباالغلب، برزت المسؤولية الفلسطينية عن القصور. 
وخرجت الواليات المتحدة دوما متضررة ولكن باالساس كمن 
فشلت كوسيط، كمن احبط الطرفان المشاركان مباشرة في 

النزاع ارادتها الطيبة.
  ام���ا الجديد هذه المرة فه���و أن الرئيس ترامب اتخذ منذ 
البداية خطوة، ليس كوسيط وكطرف ثالث. قام بفعل وبادر 
الى تصريح، عديم كل معنى عملي، هيأ قبر فرص السام. 
»بعد خمس سنوات سنشعر بتأثير اعان الرئيس«، صرحت 
س���فيرة الواليات المتحدة في االمم المتحدة، نيكي هيلي، 
في مقابلة مع ش���بكة »سي.ان.ان«. فهي على ما يبدو تؤمن 

بانبعاث الموتى.
 أما رد فعل نتنياهو فكان متوقعا. فالثناء الذي اغدقه على 
اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة أكد فكره بان السام ليس 
فقط بعيدًا، بل وغير قاب���ل للتحقق. لو كان نتنياهو يعلن 
بان االعتراف بالقدس س���يؤدي الى استئناف المفاوضات، 
لكان يمكن الهزء. أما القول ان »االعتراف س���يقرب السام« 
فمعناه القول: »اعتمدوا علي، انا س���أفعل المستحيل. فأنا 

انسق مع الرئيس ترامب«.

 ولم ينتظر الفلسطينيون لحظة بالطبع. فرد الفعل الشرطي 
للقيادة الفلسطينية تداخل على الفور مع ردود فعل ترامب 
ونتنياهو كعامل آخر يصفي الفرصة الهزيلة، وان كان فقط 
الستئناف قناة الحوار مع اسرائيل. لقد سبق لوزير الخارجية 
االسرائيلي االسطوري، آبا ايبان، ان قال قبل عشرات السنين 
الجملة الس���احقة في أن الع���رب ال يفوتون فرصة لتفويت 
الف���رص. وعلى حد فهمه، فان التفوي���ت الحالي من جانب 
الفلسطينيين هو أم تفويت الفرص كلها. فتصريح ترامب 
تضمن بضع نقاط ايجابية من ناحية الفلس���طينيين. ومع 
ذرة حكمة وشجاعة، كان يتعين على القيادة الفلسطينية 
أن ت���رد بتوجه الى اس���رائيل: »تعالوا نجل���س على طاولة 
المفاوضات اس���تنادا الى تصريح ترامب. مثل هذا الرد كان 
س���يضع الرئيس ترامب ورئيس  الوزراء نتنياهو في وضع 
متحد. ولك���ن كما كان متوقعا ردت القيادة الفلس���طينية 
بموجة من المظاهرات والعنف. هكذا أكملت ثاثي االضاع: 

ترامب، نتنياهو وابو مازن.
 المؤرخون والباحثون في المس����تقبل سيحطمون على ما 
يبدو الرأس في محاولة للشرح كيف أن الطرفين المشاركين 
في نزاع مس����تمر، وطرف ثالث كان يفترض أن يتوس����ط 
بينهما، عملوا معا إلحباط كل فرصة الختراق يؤدي الى حل 

سياسي.

معاريف: شلومو شمير

الفيتو األمريكي أظهر فقط كم عزل تصريح ترامب دولة »إسرائيل« 

ي���وم الجمع���ة المنص���رم انته���ت ش���رطة 
التحقيقات اإلس���رائيلية م���ن جولة التحقيق 
مع نتنياهو في ملفات الفساد، ال سيما الملف 
المعروف برقم 1000 المتعلق بتلقي الهدايا، 
ربما تك���ون جولة التحقيق األخيرة، وبحس���ب 
اإلعالم اإلسرائيلي وبحسب ردود فعل نتنياهو؛ 
فإن جهات التحقيق تقوم اآلن بإجمال النتائج، 
وتعكف على كتابة واس���تخالص التوصيات 
التي سترفعها للمستشار القانوني للحكومة، 
توصيات الش���رطة ه���ي األمر األكث���ر تداوالاً 
ا اآلن في الوسط السياسي اإلسرائيلي،  وتجاذباً
ا، الجميع يتفاعل معها،  كما في الش���ارع أيضاً
كل بطريقته وم���ن زاويته، في محاولة للتأثير 
فيها، س���واء بتعظيمها ونش���رها على نطاق 
ا ف���ي الحرب على  واس���ع، واس���تخدامها الحقاً
ا للحكومة، أو من  شرعية استمرار نتنياهو رئيساً
جهة أخرى بالطعن فيها والتقليل من شأنها، 

والطعن بنزاهة وموضوعية دوافع الموصين.
ا حجم ووزن  نتنياهو - الذي كان يدرك مس���بقاً
التوصيات م���ن الناحية القيمية والش���عبية، 
ال���ذي يفوق كثي���رًا وزنه���ا القانون���ي - أدار 
ا إعالمية ض���د هيئة التحقيق  منذ وق���ت حرباً
للضغط عليها ولتقلي���ل أهمية توصياتهم 
ا قانونية تش���ريعية حاول  لدى الجمهور، وحرباً
فيها مقربوه )بيتان ومس���لم( تش���ريع قانون 
يمنع هيئات التحقيق من تقديم ونش���ر أية 
توصي���ات واالكتفاء بتقدي���م ملف التحقيق 

للنيابة العامة، لكن رد الفعل الشعبي والسياسي - 
فضالاً عن فتح تحقيقات جنائية ضد بيتان - عرقل 

تشريع القانون وجمده.
ا لنشطاء »الليكود«  باألمس استغل نتنياهو اجتماعاً
ا  احتفاءاً بعيد األنوار اليهودي، ليخطب فيهم، مركزاً
ج���ل خطابه عل���ى مهاجمة مب���دأ التوصيات عامة 
والطعن في شرعيتها واتهامها بإلحاق الكثير من 
الضرر الذي ال يمكن جبره في ملفات ترسلها النيابة 
ا عديد التوصيات  إل���ى مكب النفايات، مس���تعرضاً
التي ت���م فيها إغالق الملف���ات دون توجيه الئحة 
اتهام حت���ى. هجومه باألمس أث���ار عليه حفيظة 
الكثير من السياسيين واإلعالميين، الذين اعتبروه 
ا على مؤسسات إنفاذ القانون ووصفوه بمن  هجوماً
يح���اول إغراق الدول���ة في س���بيل المحافظة على 

كرسي رئاسة الوزارة.
ا كبار اإلعالميين المختصين  وفي اإلعالم تجّند تقريباً
بالساحة القانونية لتفنيد مزاعم نتنياهو، وتأكيد 
القيم���ة القانوني���ة للتوصيات، فرك���ز جميعهم 
عل���ى ان التحقيقات مع نتنياه���و تختلف عن أية 
تحقيقات أخرى، حيث ان مندوبين كبارًا من النيابة 
رافق���وا التحقيقات من بدايته���ا، وبالتالي هم من 
أملى طبيعة األسئلة وعمق التحقيق وموضوعاته، 
وشاركوا بش���كل مباشر في اس���تجواب الشهود، 
ا توصيات مندوبي  وأن توصيات الشرطة هي عملياً
النيابة، فض���الاً ع���ن التأكيد على ان المستش���ار 
ا بتهم الفساد  ا مليئاً القانوني ال يمكن ان يمرر ملفاً

دون ان يحوله إلى الئحة اتهام على األقل.

قانون أس���اس الحكومة اإلسرائيلية ال يفرض على 
رئي���س الوزراء تقديم اس���تقالته في حال تقديم 
الئحة اتهام، لكن جرت العادة أن يقدم أي مسؤول 
اس���تقالته عند تقدي���م الئحة اتهام ض���ده، وإن 
رفض فإن الضغوط س���تجبره على ذلك كما حصل 
مع أولمرت، حيث ضغط علية شركاؤه في الحكومة 
)ب���اراك وليفني(، لكن األمر م���ع نتنياهو مختلف، 
حيث ان شركاءه في الحكومة متمسكون باالئتالف، 
وليس���ت لهم أجندة أو أه���داف يمكن تحقيقها 
بإس���قاط الحكومة والذهاب لالنتخابات، ويخشون 
من خسارة معسكر اليمين لالنتخابات القادمة إذا 

ما أطيح بنتنياهو بتهمة الفساد.
مع ذلك، نتنياهو يش���عر بمخاوف أخرى مستترة، 
لكنه يس���تطيع رصده���ا، ويعتقد بأنها س���تطل 
برأس���ها بمجرد صدور التوصيات، وهي من داخل 
حزب���ه، فالعديد م���ن القي���ادات الليكودية التي 
تطمح لخالفته ربما ستستغل الفرصة للتخلي عن 
نتنياهو والمش���اركة في حفلة التخلص منه، وهم 
اآلن يحافظون على الصمت ويكتفون بتصريحات 
ا عن نتنياهو، هذا فضالاً عن موقف  دبلوماسية دفاعاً
ليبرم���ان وكحل���ون، وهي ال زال���ت مواقف غامضة 

ا لمبدأ المصالح. ستحدد طبيعتها في حينة وفقاً
في المعارضة السياس���ية والمؤسسات اإلعالمية، 
ا، وبالضربة  يستعدون للقضاء على نتنياهو سريعاً
القاضية، بمجرد ص���دور التوصيات بتقديم الئحة 
اته���ام دون االنتظ���ار لقرار المستش���ار القانوني 
بتقدي���م الئحة اتهام أو إغ���الق الملف، وذلك عبر 

إخراج المظاهرات والضغط على كحلون باعتبار 
قابليت���ه للضغ���ط في القضاي���ا التي تتعلق 
بمعايير الحكم وااللت���زام بالقانون واحترامه، 
وتجنيد حمل���ة إعالمية كبيرة تق���وم على ان 
المتهم بالفساد ال يمكنه ان يستمر في إدارة 
ا، وقراراته يحتمل  الدولة، وأن بقاءه يشكل خطراً
ان يرفرف عليها علم أس���ود؛ بمعنى أنها ربما 
تخدم أجندة ش���خصية تتع���ارض مع مصالح 

الدولة.
الجميع ف���ي إس���رائيل ينتظ���رون توصيات 
الش���رطة بحق نتنياهو، ويس���خنون بش���كل 
تصاع���دي للحظة نش���ر التوصي���ات التي قد 
ا أو شهرين، فهي بالنسبة لكل  تستغرق شهراً
طرف منه���م تعتبر معركته الفاصلة، س���واء 
م���ن يخطط للهج���وم أو من يخط���ط للهجوم 
الدفاعي، وكٌل سيس���تخدم كل أس���لحته، بما 
في ذلك تأليب الشارع وتحريضه على سلطات 
إنف���اذ القانون مثلما فع���ل نتنياهو باألمس، 
حيث وصفه���م بمن يديرون ضده حملة صيد 

معتمدين على تلفيق األكاذيب، كما قال.
نتنياهو يسعى بكل جهده ألن تظل حكومته 
متماس���كة بعد صدور التوصيات، وأن يكسب 
وق���ت انتظار صدور الئحة اته���ام، ألن اصدار 
ا طويالاً سيمكنه  الئحة االتهام سيستغرق وقتاً
من اس���تكمال مناوراته وسيمنحه فرصة أكبر 
إلنقاذ نفس���ه، فهو اليوم يشعر بأنه يخوض 

غمار أهم حروبه الشخصية.
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التطبيع اإلعالمي وأكذوبة 
الرأي والرأي اآلخر

بع����د حلقة برنام����ج االتج����اه المعاكس في 
قناة الجزيرة القطرية التي اس����تضاف فيها 
فيص����ل القاس����م المس����توطن الصهيوني 
موردخ����اي كيدار وأعطاه مس����احة واس����عة 
لتقديم وجهة نظره االحتاللية االستيطانية 
وروايته اإلس����رائيلية الصهيونية الُمطّعمة 
باالس����تعالء اليه����ودي وتوجي����ه اإلهانات 
إلى  برز  للفلسطينيين والعرب والمسلمين؛ 
الس����طح مجددًا موض����وع التطبيع اإلعالمي 
بأدوات����ه وأس����اليبه المتع����ددة، وأهمه����ا: 
والصحفيين  والناطقين  القادة  اس����تضافة 
اإلسرائيليين على القنوات الفضائية العربية 
وغيرها،  واإللكتروني����ة  الورقي����ة  والُصحف 
وعندما تناقش اإلعالميي����ن المطبعين في 
أس����باب اس����تضافتهم لهم يتكلمون عن 
المهني����ة الصحفي����ة التي تقتضي نش����ر 
ال����رأي والرأي اآلخر، وكأن س����ماع الرأي اآلخر 
اإلسرائيلي الصهيوني يدخل في إطار هذه 
القاعدة اإلعالمية، وهو نوٌع من الخداع وضرٌب 

من التضليل ال ينبغي أن يمر مرور الكرام. 
قبل مناقش����ة وتفنيد هذا الزعم الباطل من 
المفيد توضيح معنى التطبيع بش����كل عام 
والتطبيع اإلعالمي بش����كل خاص، فالتطبيع 
في اللغة مصدر طّبع، أي جعل األمر طبيعيًا، 
وطّبع العالقات بين الدولتين جعلها طبيعية 
عادية، ومن مرادفاته����ا )الترويض( بمعنى 
ذلل وطّوع وأخضع، فعندما نقول رّوض الفرس 
أي جعل س����لوكه مضبوطًا كما يريد صاحبه، 
وقياسًا على ذلك إذا عرفنا أن التطبيع مطلب 
إسرائيلي فإن معناه هنا جعل سلوك العرب 
مضبوطًا كما تريد )إسرائيل(. وهذه المعاني 
تنطبق على المعنى االصطالحي السياسي 
للتطبي����ع، فيعني جع����ل العالقات طبيعية 
بين ال����دول بعد فت����رة زمنية م����ن الحروب 
والصراعات والقطيع����ة. وفي الحالة العربية 
اإلسرائيلية يشير إلى قبول دولة )إسرائيل( 
باعتبارها دولة طبيعية وسط الدول العربية 
واإلس����المية، واالعتراف بش����رعية وجودها 
والتعايش الس����لمي معه����ا، واقامة عالقات 
سياسية واقتصادية وثقافية معها، ومدخل 

كل ذلك وبوابته التطبيع اإلعالمي. 

جوه����ر التطبي����ع اإلعالم����ي نش����ر الرواية 
اليهودية  بأبعاده����ا  للصراع  اإلس����رائيلية 
الم����زّورة والصهيونية الُملفق����ة عبر المنابر 
اإلعالمي����ة العربية لتدخل كل بيت عربي من 
أجل اختراق عقولهم وقلوبهم ونفوس����هم 
للتشويش على الرواية الفلسطينية للصراع 
ببعديها القومي العربي والديني اإلسالمي 
وصواًل إلى اس����تبدالها بالرواية اإلسرائيلية، 
أو على األقل كس����ر الحاجز النفسي واختراق 
المناعة العاطفية الذي يحول بين ش����عوب 
األمتي����ن العربي����ة واإلس����المية وبين قبول 
دولة )إسرائيل( كأمر واقع في المنطقة وفي 
العقل العربي واإلس����المي. هذا الهدف من 
التطبيع لم ُيعْد سرًا فقد صّرح به مدير قناة 
الجزيرة في فلسطين وليد العمري في مقال 
سابق له نش����ره في جريدة هآرتس العبرية 
بعنوان )قتل حامل الرسالة( قال فيه: »كانت 
إس����رائيل إحدى الدول المعزولة في الشرق 
األوس����ط ولوال الدور الذي لعبت����ه القناة لما 
ُعرفت إس����رائيل... منذ تأسيس����ها قدمت 
الجزيرة إلس����رائيل قناة نادرة لعرض وجهة 
نظرها ورؤيتها أمام العالم اإلسالمي وإقامة 

حوار معه.« . 
هذا الحاجز النفس����ي الذي اعتبره السادات 
عق����ب زيارت����ه للكيان وعقد صل����ح معه أنه 
العائ����ق أمام الس����الم وإزالته ش����رط لقبول 
التعايش الس����لمي مع الكيان الصهيوني، 
وه����و الحاج����ز ال����ذي يعم����ل اإلعالمي����ون 
المطبع����ون عل����ى إزالته من عق����ول وقلوب 
ونف����وس كل العرب والمس����لمين من أجل 
تقبل دولة )إس����رائيل( في نفوس����هم قبل 
تقبلها في واقعهم، وهو نفس الحاجز الذي 
تحّدث عنه نتنياهو متبّرمًا بأن » العائق أمام 
الس����الم في المنطقة هو معاداة الش����عوب 
العربية إلسرائيل وليس قادة دولهم« ولقد 
ص����دق نتنياهو وهو كذوب فه����ؤالء القادة 
ونخبهم الحاكمة ومن تبعهم من اإلعالميين 
ووجودهم  مصالحه����م  ارتبطت  المطبعين 
بعالقته����م بأمري����كا التي أوح����ت لهم أن 
بوابة الرضى تمر عبر )إسرائيل(، بينما ظلت 
الش����عوب بفطرته����ا الس����ليمة بعيدة عن 

التطبيع ورافضة له. 
ولتبرير التطبيع اإلعالمي زعم المطّبعون أن 
ذل����ك من باب المهنية التي تقتضي نش����ر 
ال����رأي والرأي اآلخر، مع العل����م أن ذلك المبدأ 
ال يت����م االلتزام به م����ع المعارضين لألنظمة 
الحاكمة التي يعمل لحس����ابها المطبعون. 
وهذا المبدأ ال ينطبق على الصراع مع الكيان 
الصهيون����ي؛ ذلك بأنه ليس خالفًا في الرأي 
ُيمكن حل����ه بالح����وار والنق����اش أو تقريب 
وجهات النظ����ر بين الطرفي����ن، أو يمكن أن 
يكون كال الطرفين على ص����واب، فإذا قلت: 
من األفضل للم����رأة أن تخ����رج للعمل، وجاء 
غيري فقال: من األفضل للمرأة أن تجلس في 
البيت، فكال الرأيين يحتمل الصواب والخطأ. 
ولكن لو قلت: أن األرض تدور حول الشمس، 
فهذه حقيقة ال يس����تطيع أحد أن يناقضها 
بالقول: أن الشمس تدور حول األرض، وهذا 
ما ينطبق على الصراع مع الكيان الصهيوني 
فاحتالل وسرقة فلسطين حقيقة راسخة ال 
يقابلها إاّل الباط����ل، وصواب مطلق ال يقابله 
إال الخطأ. وبالتال����ي الحقيقة ال تخضع للرأي 
والرأي اآلخر بخالف الرأي الذي يخضع لهذه 
القاعدة وم����ن هنا فإن المجيء بممثلي دولة 
االحت����الل لط����رح آرائه����م وروايتهم مقابل 
الرواية الحقيقية هو تضليل وخداع ُيراد منه 
تثبيت وترسيخ الرواية اإلسرائيلية الباطلة 
وزعزعة الثقة واإليمان بالرواية الفلسطينية 

الحقيقية.
والخالص����ة أن التطبيع اإلعالم����ي الذي يتم 
تحت ُأكذوب����ة الرأي وال����رأي اآلخر يتجاهل 
طبيعة الص����راع مع الكيان الصهيوني، فهو 
صراع وجودي بمعنى أنهم اقتلعوا وجودنا 
من فلس����طين كش����عب وككيان وطني، وال 
يتم حسم الصراع إاّل بإزالة وجودهم، وليس 
مجرد ن����زاع على الحدود يتم حله بتقاس����م 
فلس����طين بيننا وبينهم أو إعادة ترس����يم 
الح����دود، وبالتأكيد ليس مج����رد خالف في 
ال����رأي يتم حل����ه بالمناظ����رات التلفزيونية 
واالتي����ان بالروايتي����ن أمام الن����اس ليأخذوا 
بأحس����نها... إذن فلُتدف����ن ه����ذه اأُلكذوبة 

وليتوار  المطبعون عن وجوهنا. 

بقلم د. وليد القططي
في ش���هر ابريل من عام 2008، أطلق���ت الطائرات الصهيونية صاروخًا على مجموعة 
من الشباب الفلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فاستشهدوا جميعا إال 
واحدًا، كان نصيبه البقاء على قيد الحياة لكن )بنصف جسد( ، وكأن الله يختبره : إما 
أن يكون محفزًا لغيره على مواصلة الجهاد والمقاومة ضد من فعلوا به ذلك، أو يكون 
عاماًل مثبطًا لغيره بأن من يفكر في إيذاء اس���رائيل، سيصبح في أحسن االحوال _ إن 

لم يمت_ نصف جسد.
 لكن مش���يئة لله اقتضت أن يكون نصف الجسد عاماًل محفزًا وملهمًا لنفسِه ولغيرِه 
على مواصلة الحياة بعذاباتها وعذوبتها ، فاستمر » نصف الجسد« في الحياة متسلحًا 
على صعابها باألمل و المثابرة بأن ما عند الله خير وأبقى، وبقى كذلك حتى سمع نداء 
القدس فقال ) لبيك يا قدس( ورغم معرفته بأنه معذور إن لم يلب النداء ، إال أنه قال ) 
نحن شعٌب أرضنا اٌم نلبي ما تشاء ( فذهب نصف الجسد الى حيث ميدان المواجهة، 

ورفع علم بالده، وشارة النصر، وأشار بأن » القدس لنا ال للظلمة« .
 إال أن جنود الظلم المدججين بالس���الح، والمختبئين خلف تالٍل رمليٍة تقيهم حرارة 
الش���مس وحرارة الغضب الفلس���طيني ، لم يرق لهم أن يتحداهم » نصف جسد » 
وهم يحملون سالحهم القوي، فاطلقوا عليه النار ، فلحق نصفه الثاني بنصفه األول 
، وحصل ابراهيم أبو ثريا على لقب الشاهد والشهيد، وهنا ُيطرح سؤال ) لماذا قتلوا 

نصف الجسد؟(.
 أمام هذا المشهد الذي يبعث على الفخر وعلى الحزن في ذات الوقت ، تساءلت الكاتبة 
االس���رائيلية » عميرة هاس »  في مقالها المنش���ور في صحيفة » هآرتس العبرية » 
بعنوان )الشجعان والخائفون ( ما هو الخطر الذي كان محدقًا بهم من أبراهيم ابو ثريا 
؟ لقد برز من بين جمهور المتظاهرين: مقطوع االرجل، يس���ير على كرسي متحرك أو 
ينزل منه ويتقدم بمساعدة صديقيه بسرعة على الكثبان الرملية باتجاه الشرق، هل 
ش���جاعته وغياب الخوف الذي أظهره استفز احد الجنود في الجانب االسرائيلي من 

جدار الفصل؟ اجابتي على سؤالها ) نعم، شجاعة نصف الجسد ارعبتهم(.
 إن قصة ابراهيم أبو ثريا تقتضي منا القفز عن فكرة ضرورة سالمة الجسد، كي تكون 
نفسية اإلنسان في أعلى مستوياتها، ألنه لو قيست االمور باألحجام لفازت البهائم، 
بل علينا الوقوف عند خصائص القوة النفس���ية التي يمتلكها نصف جس���د ليقول 

كلمته في ميدان الدم .
إن قتل ابراهيم أبو ثريا هي رس���الٌة قاس���يٌة من االحتالِل بأنه حتى » نصف الجسد 
» لن يس���لم من رصاصنا، يجب أن تدفعنا هذه الجريمة للخ���روج من االطار المألوف 
للتعبير عن غضبنا ، واستثمار هذه الجريمة قانونيًا ودوليًا باعتبار أن الشهيد ابراهيم 
معاق جسديًا واعزل وال يشكل خطرا على أحد، وهنا استشهد وأختم بما كتبه الكاتب 
والصحفي االس���رائيلي المعارض لالحتالل االسرائيلي« جدعون ليفي« في صحيفة 
»هآرت���س العبري���ة » في مقال بعنوان ) لعدم وجود أرج���ل.. أطلق القناص النار على 
الرأس( )من الس���هل تصور ماذا كان س���يحدث لو ان الفلسطينيين قتلوا اسرائيليا 
على كرس���ي متحرك، لثارت الدنيا، كم من الكلمات كانت س���تكتب عن قس���اوتهم 
وبربريتهم، كم من االعتقاالت كانت ستنفذ وكم من الدماء كانت ستسفك كرد على 

ذلك؟. 
 وهنا أتس���اءل : لماذا ال تبادر القيادة السياس���ية الفلسطينية الى حمل هذا الملف 
وملفات اخرى وطرق ابواب المؤسسات القانونية الدولية خاصة ان األمم المتحدة قالت 
ان  استهداف أبو ثريا »صادم« ويستدعي تحقيقا محايدًا ومستقال؟ أم ان دماء شعبنا 

ارخص من ان يتعب من اجلها القادة والسياسيون.؟

لماذا قتلوا 
نصف الجسد؟

مصطفى أبو السعود

 

لم يكن اس���تخدام أمري���كا للفيت���و في مجلس 
األمن إلس���قاط القرار العربي المص���ري المدعوم 
أوروبيا ودوليا مفاجئا ومس���تغربا بل كان استمرارا 
للعش���وائية المتطرف���ة الت���ي توجه السياس���ة 
األمريكية في ظل إدارة دونالد ترامب, وكان تأكيدا 
لالنحياز أألممي الغير مسبوق إلسرائيل حتى من 
قبل إدارات س���ابقة عرف���ت بعدوانيتها ووقوفها 

الدائم مع »إسرائيل«. 
لق���د صوت العال���م كله لصالح الق���دس ووحدها 
أمري���كا صوتت ضد هذا الق���رار, التصويت اظهر 
وكأن العال���م كل���ه في جان���ب وأمري���كا وحدها 
ف���ي جانب آخر, وه���ذا أمر له دالالته السياس���ية 
واألخالقية, وهو يظهر مدى العزلة التي فرضتها 
أمريكا على نفسها, حتى مع حلفائها التقليديين 
ويب���دو ان األمور تس���ير وتأخذ معه���ا أمريكا إلى 
مزيد م���ن العزل���ة, ومزيد من العمل العش���وائي 
ال���ذي يفتقد ألدنى مقومات السياس���ة وبس���ط 
ضوابط القيم واألخالق, ولع���ل الكثير في العالم 
فوجئوا بتصريحات المندوبة األمريكية في األمم 
المتحدة التالي���ة للقرار األمريك���ي الخطير حول 

الق���دس, لكنهم بالتأكيد صدم���وا بتصريحاتها 
األخيرة حول نقل التصويت للجمعية العامة لألمم 
المتحدة حتى تتمتع حكومتها بامتياز استخدام 
حق النقض« الفيتو«  بعد ان هددت بشكل واضح 
وصارخ وعلني كل الدول التي تتلقى مس���اعدات 
إنس���انية وغير إنس���انية م���ن اإلدارة األمريكية, 
بعقاب شديد إذا ما تجرأت وأيدت القرار المصري 
والعرب���ي المدعوم دوليا عندم���ا يجري التصويت 
علي���ه في الجمعي���ة العامة , ه���ل يوجد صفاقة 
أكث���ر من هذا, وهل توجد بلطج���ة أكثر من هذا, 
وهل يمكن ان تصل اكبر دولة في العالم إلى هذا 

المستوى من االنحطاط واالنحالل والبلطجة؟. 
م���ن الواضح والصري���ح ان القرار يحصل بش���كل 
سريع, وسياسة اإلدارة األمريكية العامة تزيد من 
س���رعة هذا الفرز الذي يتم على أس���س أخالقية 
واضحة, فالمس���ألة تعدت الصراع في فلسطين, 
ليصبح الصراع في فلس���طين معيار األخالق على 
مس���توى العالم, بل ليصبح هذا الص���راع معيارا 
للس���لوك اإلنس���اني كله, فال يمكن على اإلطالق 
ان تقف في صف أمري���كا وهى تمارس البلطجة 

واالبتزاز بهذا الش���كل, أية دولة تتمتع ولو بالحد 
األدنى م���ن مقومات األخالق, ما يج���ري يزيد من 
عزلة أمريكا ويقوي الموقف الفلس���طيني العربي 
اإلسالمي, بل ويؤسس الى ضرورة تشكيل جبهة 
على مس���توى العالم تنتصر لألخ���الق, وترفض 
الظلم وتقف مع حق اإلنسان في الحرية والعيش 
بكرامة وهذا بال شك يضاعف من المسؤوليات على 
كل أحرار العالم بش���كل عام, وعلى الفلسطينيين 
وال���دول العربية واإلس���المية, التي ه���ي مطالبة 

بخطوات سريعة وجادة ومدروسة مثل: 
مقاطعة البضائع األمريكية وفرض أشكال متدرجة 
من المقاطعة االقتصادية والسياسية على اإلدارة 

األمريكية. 
تقوية العالقات مع الصين وروس���يا واليابان وهى 
ق���وى دولية كبي���رة ومؤثرة, وم���ن خاللها يمكن 

تعويض حاجاتنا االقتصادية والتقنية. 
التفكي���ر بجدية ف���ي تفعيل العالق���ات العربية 
اإلسالمية لبناء محور اقتصادي وسياسي وثقافي, 
والعال���م العربي واإلس���المي يمتل���ك المقومات 
الحقيقية لتش���كيل هذا المحور, والذي يمكن ان 

يصبح قوة ضغط كبيرة على مستوى العالم. 
العمل عل���ى مراجعة العالقات م���ع أمريكا وحتى 
تت���م تلك المراجع���ة يجب اتخاذ خط���وة جريئة 
بسحب السفراء العرب وس���فراء الدول اإلسالمية 
المعتمدي���ن لدى واش���نطن وهو إجراء س���يكون 
ل���ه صدى واس���ع وس���يجبر أمريكا عل���ى مراجعة 

سياساتها. 
فلسطينيا يجب ان تتخذ السلطة قرارات أكثر حزما 
وجدية بخصوص مسيرة التس���وية واالتفاقيات 
الموقع���ة مع »إس���رائيل« واإلعالن بش���كل واضح 
وصري���ح انتهاء دور أمريكا في هذا الصراع ومهما 
كانت قوة قرارات الس���لطة لن تس���تطيع اإلدارة 
األمريكية اتخاذ خطوات مؤثرة ضد الس���لطة الن 

العالم كله بحاجة للسلطة. 
ه���ذه مجرد أفكار أولية في مواجهة بلطجة أمريكا 
ومحاولتها ش���راء الذمم ومقايض���ة ما تقدمه من 
مس���اعدات لبعض الدول لتوجي���ه قرارها وفرض 

االمالءات عليها. 
إلى متى سيظل العالم رهينة للسياسة األمريكية 

وتطرفها وحمقها؟!.  

الشيخ: نافذ عزام
 الفيتو األمريكي تقسيم 
للعالم وتهديد الستقراره



22الخميس     ربيع الثاني         هـ   ديسمبر         م 22 222 2222

االستقالل/  وكاالت:
ظهر العب���و فريق اإلفريقي التونس���ي خالل 
العمليات اإلحمائية قبل مواجهتهم مع النجم 
الساحلي في األسبوع الثامن من بطولة الدوري، 
بقمصان عبروا من خاللها عن دعمهم للشعب 
الفلس���طيني. وحملت جميع القمصان عبارة 
واحدة، وهي: "الن���ادي اإلفريقي متضامن مع 
الشعب الفلسطيني". من جهة أخرى، قدمت 
جماهير اإلفريقي "دخلة" متميزة، بمناس���بة 
"الكالسيكو" كما تفاعلت مع نداء إدارة النادي، 

الذي وجهته لمشجعي فريق باب جديد.
وكان���ت اإلدارة قد طالب���ت جماهير اإلفريقي 
بال���روح الرياضي���ة، واالبتعاد ع���ن أي مظاهر 
للعن���ف، ق���د تجع���ل الفريق تح���ت طائلة 

العقوبات، خصوًصا في هذه المرحلة.
وف���از اإلفريقي على ضيفه النجم الس���احلي 

بهدف دون رد.

العبو اإلفريقي 
يتضامنون 
مع الشعب 
الفلسطيني

الضفة الغربية / االستقالل:
ش���هد مكتب تركي آل الش���يخ، رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة السعودية، الثالثاء، توقيع عقد 

المدرب الجديد لمنتخب فلسطين. 
ووقع جبريل الرجوب، رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم، عق���د المدرب البوليفي، خوليو س���يزار، لقيادة 

الفدائ���ي، بعدما تكفل تركي آل الش���يخ، بقيمة عقد 
الجهاز الفني لمدة سنة.

وكان تركي آل الش���يخ، قد دعم االتحاد الفلس���طيني 
بملي���ون دوالر، وتأمين جهاز فن���ي تدريبي للمنتخب 
األول، حرًص���ا من���ه على دع���م رياضة ك���رة القدم في 

فلسطين، باعتباره رئيًسا التحاد التضامن اإلسالمي. 

مدرب بوليفي لقيادة »الفدائي«

غزة / االستقالل:
توجت جامعة فلس���طين ببطولة القدس لمؤسسات التعليم العالي لكرة القدم، بعد فوزها 
عل���ى جامعة االزهر بهدف دون رد فى اللقاء االخير من البطولة والذى جمعهما على ملعب 

جامعة فلسطين جنوب مدينة غزة.
ويدين فريق جامعة فلس���طين لالعب بالل شعت الذى سجل الهدف الوحيد داخل شباك 
جامعة االزهر التى حصلت على المركز الثانى . و فى ختام البطولة تم تكريم الفريق الفائز 
وجميع من شارك فى  إنجاح هذه البطولة والتى نظمتها جامعة فلسطين وشارك فيها عدد 

من الفرق الرياضية بالجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية.

جامعة فلسطين تتوج 
ببطولة القدس لكرة القدم 

االستقالل/ وكاالت:
كشفت تقارير صحفية  طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد اإلسباني، من 

مدربه زين الدين زيدان، قبل مباراة الكالسيكو.
ويس���تضيف ريال مدريد السبت المقبل، على ملعبه »س���انتياجو برنابيو« غريمه برشلونة، 
ضمن الجولة ال� 17 من الليجا. وقالت صحيفة »ديلي إكسبريس« البريطانية إن كريستيانو، 
  BBC طلب بالفعل من زيدان، البدء بجاريث بيل، بجانبه وكريم بنزيما، ليعود الثالثي الشهير

من جديد بداية من الكالسيكو.
ويرى رونالدو أن الفريق الملكي سيكون أقوى لو تواجد معه بنزيما وبيل في الهجوم، في ظل 
حاجة الفريق للفوز لتقليص فارق النقاط الحالي مع برش���لونة. وعاد جاريث بيل من اإلصابة 

مؤخرا، وشارك كبديل في مباراتي ريال مدريد بمونديال األندية الذي استضافته اإلمارات.

كريستيانو رونالدو يوجه 
طلًبا لزيدان قبل الكالسيكو

االستقالل / وكاالت:
تحدث الثنائي ليونيل ميسي وأندرياس إنيستا نجما نادي برشلونة اإلسباني 
عن أهمية مباراة فريقهما بمباراة الكالسيكو المقبلة أمام نادي ريال مدريد على 

ملعب سانتياغو برنابيو بالجولة المقبلة ببطولة الليغا.
وفي البداية تحدث ميسي عن حلم بلوغ نهائي كأس العالم المقبلة في روسيا 
رفق���ة منتخب بالده حيث ق���ال: "حلمي أن أواجه منتخب إس���بانيا في نهائي 
المونديال س���يكون من المذهل أن تخوض نهائي كأس العالم مرًة أخرى ولكن 
علينا أواًل أن نعبر مرحلة المجموعات". وعن مباراة الكالسيكو المقبلة قال: "الفوز 
بالكالسيكو سيكون مهمًا لنا إنها مباراة ذات طابع خاص والفوز سيمنحنا تقدمًا 
كبي���رًا بجدول الترتيب على الرغم أن ري���ال مدريد ليس صاحب المرتبة الثانية 

ولكن من الرائع أن نودع العام الجاري باإلنتصار والتمتع بأعياد الميالد".

ميسي وإنيستا: الفوز بالكالسيكو 
خطوة رائعة نحو اللقب
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القرآن نور وهدى ورحمة ...لكن هذا للمؤمنين به ..الملتزمين باحكامه ..
لكنه نار تحرق اعداءه .

ِذيَن َل ُيْؤِمُنوَن ِفي  ِذيَن َآَمُنوا ُهًدى َوِشَفاٌء َوالَّ وعلى هذا قوله تعالى )... ُقْل ُهَو ِللَّ
َآَذاِنِهْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى ..(..

والقرآن ثورة !! نعم : ثورة ..هو ثورة على :
الطغيان ..والظلم..والستبداد..والعدوان ..والفساد..

فرعون ..طغى وبغى ..فخاطب الله موسى عليه السالم مباشرة .. وامره بالذهاب 
الى فرعون ..

ِس ُطًوى*اْذَهْب  ُه ِباْلَواِد اْلُمَقدَّ قال تعالى ).. َهْل أَتاَك َحِديُث ُموَسى*ِإْذ َناَداُه َربُّ
ُه َطَغى ..(..  ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَّ

طغيان فرعون استدعى ان يكلف الله موسى عليه السالم اليه ..ليزيل طغيانه..
وليحرر الذين استعبدهم..

والطغاة يتحكمون في العالم كله الن ..والطغاة يتحكمون في العالم كله ..
وكل الشعوب الن مستعبدة ..يستذلها هؤلء الطغاة ..

ولن يحرر هذه الشعوب المستضعفة ال القرآن ..وحملة القرآن..وجنود القرآن ..
وه���م قادمون ..وس���يحررون المس���تضعفين م���ن ظلم الظالمي���ن ..وطغيان 

المستبدين .

اإلسالم واآلخر من المنصف ومن المجحف؟!
د. حممد داوود

فت���اوى قبســات 
ولطائف قرآنية

القراآن ثورة على الطغيان !
السؤال /ما حكم إلقاء بقايا الخبز 

في حاويات القمامة؟  
الجواب /   باإلش���ارة إلى س���ؤالك المثبت نص���ه أعاله؛ فالخبز من 
الطعام الذي أنع���م الله تعالى به على الخلق، وعلى المس���لم أن 
يعتن���ي به ليدوم ول ينقطع، وأن يقتص���ر منه على قدر حاجته، 
من غير تبذير ول إس���راف، وأن يشكر الله تعالى عليه، حيث قال 
تعالى:﴿ َفُكل���وا ِمّما َرَزَقُكم الله َحالًل َطّيَبًا َواش���ُكروا ِنعَمَة الله إْن 

ُكنُتم إياُه َتعُبدْون﴾ ]النحل:114[.
وعليه، فعلى المس���لم المحافظة على الخب���ز وتجنب إلقائه في 
حاويات القمام���ة أو النفايات؛ ألن في ذل���ك امتهانًا له، وإضاعة 
للمال الذي بذل فيه، والصالح منه الذي زاد يحفظ لوجبات أخرى، أو 
يدفع لمن يس���تفيد منه من الناس أو الدواب، أو يوضع في كيس 
منفصل ليعرف أن به طعامًا صالحًا فينتفع به الناس والحيوانات، 
 َكِبٍد َرْطَبٍة َأْجٌر« ] 

ِّ
فقد قال النبي صلى الله عليه وس���لم: » ِفي ُكل

صحيح البخاري، كتاب المساقاة - الشرب، باب فضل سقي الماء[، 
ول يوجد دليل قوي على تخصيص الخبز بالعناية، ولكن القاعدة 
في عموم الطعام أن الصالح يستفاد منه، والفاسد يتخلص منه، 
فإن وجد س���بيل لالس���تفادة من الطعام الفاسد فهو أفضل، وإل 

فيجوز إلقاؤه في الحاويات، والله تعالى أعلم.

السؤال /   أنا حامل في الشهر الثاني، 
ونزل دم بسبب اإلجهاد والتعب، مما 

استلزم أخذ إبرة لتثبيت الحمل، فهل هذا 
الدم النازل بشكل متقطع يفسد الصوم 

ويبطل الصالة؟  
اإلجابة:  باإلش����ارة إلى سؤالك المثبت نّصه أعاله؛ فقد اختلف أهل العلم في حكم الدم 
الن����ازل أثناء الحم����ل، تبًعا لختالفهم في كون الحامل تحي����ض أم ل، فذهب الحنفية 
والحنابلة إلى أّن الحامل ل تحيض، فيكون هذا الدم استحاضة ل حيًضا، وذهب المالكية 
والش����افعية إلى أّن الحام����ل تحيُض، فيكون هذا الدم حيًضا إن تحققت فيه ش����روط 
الحيض، ويكون اس����تحاضة إن لم تتحقق فيه صفات الحي����ض، والراجح أن الحامل ل 
تحيض؛ ألّن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحمل علًما على عدم الحيض، كما جعل 
ِبيِّ صلى  َق اْمَرَأَتُه َوِهَي َحاِئٌض، َفَذَكَر َذِلَك ُعَمُر ِللنَّ ُه َطلَّ الطهر علًما عليه، فَعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ
ْقَها َطاِهًرا، َأْو َحاِماًل« ] صحيح مسلم،  الله عليه وس����لم، َفَقاَل: »ُمْرُه َفْلُيَراِجْعَها، ُثمَّ ِلُيَطلِّ
كتاب الطالق، باب تحريم طالق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطالق، ويؤمر 
برجعتها[، وألّنه زمن ل يعتادها الحيض فيه غالبا فلم يكن ما تراه فيه حيًضا كاآليسة، 

وألّن النساء إنما يعرفن الحمل بانقطاع الدم ] المغني، 1: 261- 262[.
وعليه؛ فالدم النازل أثناء الحمل دم استحاضة ل حيض، فال يبطل به الصيام، أما 
الصالة؛ فال يمنع منها نزول هذا الدم، وينبغي أن تتوضئي لكل صالة في حال 

استمرار نزوله، والله تعالى أعلم

 من الحقائق الخالدة أن اإلسالم قد استوعب كل الحضارات 
والديانات الس���ابقة، وجاء بأحس���ن ما فيها، وجاء الرس���ول 
الكريم س���يدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصدًقا لما بين 

يديه من الرسل، قال تعالى:
ًقا ِلَما َبْيَن   ُمَصدِّ

ُّ
���ِذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب ُه���َو اْلَحق }َوالَّ
َه ِبِعَباِدِه َلَخِبيٌر َبِصيٌر{ ]فاطر/31[.  اللَّ

َّ
َيَدْيِه ِإن

ًقا  ا َس���ِمْعَنا ِكَتاًبا ُأْنِزَل ِمْن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّ }َقاُلوا َيا َقْوَمَنا ِإنَّ
 َوِإَلى َطِريٍق ُمْس���َتِقيٍم{ 

ِّ
ِلَم���ا َبْيَن َيَدْي���ِه َيْهِدي ِإَلى اْلَح���ق

]األحقاف/30[.
ِه  ي َرُسوُل اللَّ }َوِإْذ َقاَل ِعيَس���ى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني ِإْس���َراِئيَل ِإنِّ
ا ِبَرُسوٍل َيْأِتي  ���رً ْوَراِة َوُمَبشِّ ًقا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّ ِإَلْيُكْم ُمَصدِّ
َناِت َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر  ُهْم ِباْلَبيِّ ا َجاَء ِمْن َبْعِدي اْس���ُمُه َأْحَمُد َفَلمَّ

ُمِبيٌن{ ]الصف/6[.
ِه   آَمَن ِباللَّ

ٌّ
ِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكل ُس���وُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِّ }آَمَن الرَّ

 َبْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُس���ِلِه َوَقاُلوا 
ُ

ق َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُس���ِلِه َل ُنَفرِّ
َنا َوِإَلْيَك اْلَمِصيُر{]البقرة/285[. َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربَّ

ومن حقائق القرآن الخالدة أيًضا أن الواحدية واألحدية تكون 
للذات اإللهية دون س���واها، وأن التنوع والتعدد والختالف 
سنة إلهية كونية فى كل ما سوى الذات اإللهية، قال تعالى: 
ْرِض َواْخِتاَلُف َأْلِس���َنِتُكْم  ���َماَواِت َواأْلَ  السَّ

ُ
}َوِم���ْن آَياِتِه َخْلق

 ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلْلَعاِلِميَن{ ]الروم/ 22[.
َّ

َوَأْلَواِنُكْم ِإن
ووضح الق���رآن أن التن���وع والتمايز يكون حافًزا للتس���ابق 
 َجَعْلَنا ِمْنُكْم 

ٍّ
والمنافس���ة فى طريق الخير، قال تعالى: }ِلُكل

ًة َواِحَدًة َوَلِكْن ِلَيْبُلَوُكْم  ُه َلَجَعَلُكْم ُأمَّ ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاَء اللَّ
ِفي َما آَتاُكْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت{ ]المائدة/48[.

ِذيَن  وأمرنا القرآن أن نتبع األحس���ن واألفضل، قال تعالى: }الَّ
ُه  ِذيَن َهَداُهُم اللَّ ِبُعوَن َأْحَسَنُه ُأوَلِئَك الَّ َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ

ْلَباِب{ ]الزمر/18[. َوُأوَلِئَك ُهْم ُأوُلو اأْلَ
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث سنن 

َّ
وفى اإلسالم سن

���دت رؤية اإلس���الم لآلخر الدينى، وكيف أن اإلسالم ل  جسَّ
ا من األمة  يكتفى بالعت�راف باآلخر الدينى وإنما يجعله جزًء

والدولة، له كل الحقوق وعليه كل الواجبات. 
* ُأولى هذه الس���نن - نموذًجا للعالقة باآلخر اليهودى - هى 
الصحيفة التى وضعها رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم 
عقب الهجرة، والمحاور األساس���ية له���ذه الصحيفة تدور 
حول المس���اواة والعدالة بين الفرقاء ف���ى إطار األمة الوليدة 
وبواكي���ر الدولة الجديدة، كما تنص على أن لليهود دينهم 

وللمسلمين دينهم.
* وثانية هذه الس���نن - نموذًجا للعالق���ة باآلخر النصرانى 
- هى الوثيق���ة التى وضعها النبى صلى الله عليه وس���لم 
لنصارى نج���ران عهًدا بين الدولة اإلس���المية الوليدة وبين 
النصارى، وفيها كتب رس���ول الله صلى الله عليه وسلم : » 

لنجران وحاشيتها، وس���ائر من ينتحل دين النصرانية فى 
أقطار األرض: جوار الله، وذمة محمد رسول الله، على أموالهم، 
وأنفس���هم، وملتهم، وغائبهم وش���اهدهم، وعشيرت�هم، 
وِبَيعه���م، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير أن أحمى 
جانبه���م، وأذبَّ عنه���م، وعن كنائس���هم وِبَيعهم وبيوت 
صلوات�هم، ومواضع الرهبان، ومواطن الس���ياح .. وأن أحرس 
دينه���م وملتهم أين كانوا بما أحفظ به نفس���ى وخاصتى 
وأهل اإلس���الم م���ن ملتى .. ألنى أعطيته���م عهد الله على 
أن له���م ما للمس���لمين، وعليهم ما على المس���لمين، وعلى 
المسلمين ما عليهم .. حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما 

لهم وفيما عليهم!«.
ويظهر لنا واضًحا من َنصِّ الصحيفة اعت�راف اإلسالم باآلخر، 

وقبوله، وتكريمه، والندماج معه، واحت�رام خصوصياته.
]يمكن الرجوع لوثيق���ة المدينة مع اليهود ووثيقة نصارى 
نجران ف���ى )مجموعة الوثائق السياس���ية للعه���د النبوى 

والخالفة الراشدة([.
* وثالث���ة هذه الس���نن - نموذًجا للعالقة بأه���ل الديانات 
الوضعية - كان���ت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حي���ن عرض أم���ر معاملة أصحاب الديان���ات الوضعية على 
مستشاريه بالمسجد النبوى فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه قائاًل: أش���هد أن رس���ول الله صلى الله عليه 
وا فيهم سنة أهل الكتاب« )راجع البالذرى،  وس���لم قال: »ُسنُّ
فتوح البل���دان، ص327(. وُعومل أه���ل الديانات الوضعية 

معاملة الكتابيين عبر تاريخ الحضارة اإلسالمية.
* وهناك مواقف ل تحصى لتأكيد أن عالقة اإلس���الم باآلخر 

تقوم على السماحة والعدالة واحت�رام حقوقه.
 م���ن ذلك أن القرآن الكريم أكد أن اختالف الدين ل يجوز أن 
يك���ون مدعاة للظلم أو التغابن، وأنه إذا كانت هنالك أطراف 
معادي���ة وبيننا وبينها خصام، فذل���ك كله يجب إبعاده عن 
ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى  مقتضيات العدالة، قال تعالى: }َوَل َيْجِرَمنَّ
َه َخِبيٌر ِبَما   اللَّ

َّ
َه ِإن ُقوا اللَّ ْقَوى َواتَّ َألَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّ

َتْعَمُلوَن{]المائدة/8[.
ولطالما احتكم مسلمون وغير مسلمين إلى القضاء اإلسالمى 
فكان���ت العدالة تفرض نفس���ها دون تفرق���ة بين أطراف 
المتنازعين، يش���هد لذلك عش���رات الموق���ف العملية فى 
تاريخ الحضارة اإلس���المية، من ذلك موقف عمرو بن العاص 
رضي الله عن���ه عندما كان والًيا على مصر فى عهد الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اشتبك ابن له مع أحد 
المصريين، وأغراه س���لطان أبيه فضرب الرجل، ومصر يومئذ 
حديثة عهد بالفتح، والمنتظر أن يس���تكين المضروب لبن 
القائد الفاتح الذى هزم أكبر دولة فى األرض ورمى بجيشها 
فى البحر األبيض، لكن المجنى عليه كان يأنس فى اإلسالم 

وحكمه غير هذا الذى نزل به، فأقسم ليبلغن شكواه إلى أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه، لكن الولد الذى ضربه وجد فى 
ه���ذا حماقة فقال له: افعل، فلن تضيرنى ش���كواك، أنا ابن 

األكرمين!
* ومن المواقف العملية التى تؤكد إن اإلسالم دين يقوم على 
الس���ماحة فى معاملة اآلخر، وعلى احت�رام أواصر اإلنسانية 

التى تجمع بين بنى آدم قاطبة: 
- م���ا رواه البخارى عن جابر رضي الله عنه قال: مرت بنا جنازة 
فقام لها النبى صلى الله عليه وس���لم وقمنا، فقلنا: يا رسول 
الله إن�ها جنازة يهودى! فقال صلى الله عليه وسلم : »أليست 

نفًسا؟!«.
- وروى س���فيان عن حماد بن أبى سليمان عن الشعبى أن أم 
الحارث بن أبى ربيعة ماتت وهى نصرانية فش���يعها النبى 

صلى الله عليه وسلم .
- وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل الذمة، فقال: 
ا كنت خصمه يوم  »لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ومن آذى ذمّيً

القيامة«.
ث زيد بن س���عنة – وهو م���ن أحبار اليهود – أنه أقرض  وحدَّ
النبى صلى الله عليه وسلم قرًضا كان قد احتاج إليه يسد به 
خلاًل فى ش���ئون نفر من المؤلفة قلوب�هم، ثم رأى أن يذهب 
قبل ميع���اد الوفاء المحدد للمطالبة بدين���ه، وقال: أتيته – 
يعنى رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم - فأخذت بمجامع 
قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ، قلت له: يا محمد، أل 
تقضينى حقى؟ فوالله ما علمتكم بنى عبد المطلب إل مطال، 

ولقد كان لى بمخالطتكم علم! 
فنظر إلىَّ عمر وعيناه تدوران فى وجهه كالفلك المستدير، 
ثم رمانى ببصره فقال: يا عدو الله! تقول لرس���ول الله صلى 
الله عليه وس���لم ما أسمع، وتصنع به ما أرى؟! فوالذى نفسى 

بيده لول ما أحذر فوته لضرب سيفى رأسك.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلىَّ فى سكون وتؤدة، 
فقال: » ي���ا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غي���ر هذا، أن تأمرنى 
بحس���ن األداء وتأمره بحسن اتباعه. اذهب به يا عمر فأعطه 

وزده عشرين صاًعا من تمر مكان ما ُرْعَته «.
قال زيد: فذهب بى عمر، فأعطانى حقى وزادنى عشرين صاًعا 

من تمر، فقلت: ما هذه الزيادة يا عمر؟
قال: أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان 

ما رعتك.
إن ت�رويع يهودى آذى صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم 
بلسانه ويده لم يأذن صاحب الرسالة به، وأمر أن يبدله مكانه 

عوًضا تطيب به نفسه.
والحق أن اإلس���الم يوص���د كل األبواب أم���ام نفر من الخلق 

يستهينون بأقدار اآلخرين وحقوقهم.
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واحتفلت مدينة رفح قب���ل أيام باإلفراج 
عن األس���ير س���ليمان فتحي أبو شلوف 
)35 عاما(  بعد أن انهى فترة محكوميته 
البالغ���ة 13 عامًا داخل س���جون االحتالل 

اإلسرائيلي.
وكان األس���ير المح���رر ش���لوف، وال���ذي 
بتاري���خ   االحت���الل  ق���وات  اعتقلت���ه 
2004/12/15 بتهمة االنتماء لحركة فتح 
ومقاومة االحتالل، ارتبط بالناش���طة في 
قضايا األس���رى "عائش���ة يوسف " قبل 
عامين ونصف من داخل سجنه، ويستعد 
خالل األيام القليلة القادمة، إلتمام مراسم 

زواجه.
وتحولت مراس���م استقبال شلوف، لحظة 
وصوله إلى مسقط رأسه في مدينة رفح، 

إلى مراسم عرس
واستقبال للمهنئين بحريته وزفافه إلى 
عروس���ه في آن واحد، بعد ط���ول انتظار 
لتدشين حياة جديدة داخل عش الزوجية.

وعبر األسير المحرر شلوف ل� "االستقالل" 
عن ش���عوره وس���عادته الغامرة بالحرية، 
قائاًل: "ما أجمل أن يعيش المرء حياته حرا 

ويقضي أسعد لحظاته فيها، واألجمل أن 
يشارك فرحته مع أحبابه، فال فرحة تعادل 

فرحة الحرية".
ووصف ش���لوف، "الس���اعات األخيرة في 
سجود االحتالل، قائال "كانت مليئة بالتوتر 
والشكوك، وتعطلت فيها كل الساعات، 
فالدقيقة أصبحت ساعة وأحيانًا أكثر من 
ذلك، لقد عشنا يومًا صعبًا، حاول االحتالل 
خالله بث اليأس فين���ا، فمكان االحتجاز 
كان غرفة ال يوجد فيها أي فراش، وعلينا 
الجلوس على الباطون رغم ما يختزنه من 
برد يتس���لل إلى عظامنا، أو الوقوف مع ما 
نحمله من تعب، »وطبيعة الحال كل هذا 

ونحن مكبلون«.
وأضاف "كلم���ا الحت في األفق بش���ائر 
الف���رج، وحاولت الش���عور بالف���رح، كنت 
أفيق على هذا الواقع المؤلم ألجد نفسي 
مكباًل وسط  تخوف كبير من العودة إلى 
االعتق���ال مرة أخرى وع���دم إتمام عملية 
االفراج، كالكثير من األسرى الذين انتهت 

مدة محكوميتهم ولم يفرج عنهم ".
وعن عق���د قرانه وهو داخل األس���ر، أكد 

شلوف أنها رسالة صمود وتحٍد في وجه 
المحت���ل، وإصرار على العي���ش رغم كل 
ظروف القهر والس���جن المجحف، مشيرًا 
إلى أن���ه كان ينتظر بش���وق أن تمضي 
س���نوات السجن من أجل البدء ببناء أسرة 
جدي���دة فور اإلفراج عن���ه، فهو على علم 
ودراية بما يري���د تحقيقه وما يصبو إليه 

بال تردد.

حكاية االرتباط
ووس���ط هذه الجم���وع المبتهجة بتحرر 
سليمان، كانت واحدة هي األكثر سعادة 
بتحرره، إنها الفتاة  "عائش���ة"، الخطيبة 
الت���ي انتظرت���ه ثالث���ة أع���وام  قائلة: 
"ستصبح الفرحة فرحتين، فرحة حريته، 
وفرحة زفاف���ه، الفرحة التي كان يجب أن 
تحدث قبل سنوات لوال أن سلبه االحتالل 

إياها".
وفي خضم الحديث والتخطيط لمراس���م 
حفل زفافهما وحياتهما الزوجية، تواصل 
عائش���ة حديثها ل� "االستقالل" ، "ها قد 
التقيت به، ولنكمل رسم أحالمنا وحياتنا 

ومستقبلنا بعد طول انتظار"، مشيرة إلى 
أنها لم تتردد في الموافقة على ارتباطها 
ب� "سليمان" ورحبت عائلتها بذلك، وتمت 
إج���راءات الخطب���ة كما هو معت���اد وفق 

العادات والتقاليد.
وأوضحت أن الخطوبة تمت بعدما حصل 
األهل على ورقة الوكالة من داخل زنزانته 
بسجن ريمون عن طريق الصليب األحمر 
ليكتمل عقد القران، وبعد شهر ونصف 
أرس���ل لهم الصليب األحم���ر التوكيل، 
وانته���ت كل اإلجراءات، لتقوم عائش���ة 
بتحويل بطاقتها من آنس���ة إلى متزوجة 
لك���ي تس���تطيع تقدي���م طل���ب زيارة 
لس���ليمان وتصبح من الدرجة األولى من 

عائلة سليمان.
وع���ن موقفها م���ن االرتباط بأس���ير قبل 
تحرره بسنوات قالت عائشة: "يكفي فخرا 
أنه أمضى أكثر من عقد في األس���ر،  فلن 
أجد إنسانًا أؤمنه على حياتي ومستقبلي 
ومستقبل أبنائي، أفضل من أسير ضحى 
بأجمل س���نين عم���ره دفاعا عن ش���عبه 

ووطنه".

وتق���ول عائش���ة: "حينما قرر س���ليمان 
التقدم لخطبتي من داخل األس���ر بكيت 
حين أخبرن���ي: انت بتعرفي إني أس���ير 
وحياتي م���ش ملك يمين���ي وأنت أكثر 
وحدة بتعرفي أن األس���ير عايش حياته 
بالس���جن ما بيعرف ما سيحدث له  يطلع 
سليم وال مريض أو يطلع في تابوت على 

المقبرة" .
 وأضافت "أخبرته حتى لو خرجت مقعدًا 
على كرس���ي سوف انتظرك حتى نتزوج، 
وبعده���ا تم بالفعل عق���د القران وأهلي 
وافقوا، ألنه يس���تحق، فهو أسير ضحى 
بش���بابه من أجل وطنه، وه���ا قد من الله 
علين���ا باللقاء ونس���تعد لحف���ل الزفاف 

قريبا".
ويذكر أن عائش���ة ناش���طة ف���ي مجال 
األس���رى،  وبدأت في العام 2013 تشارك 
في حمالت على مس���توى العالم للدفاع 
عن األسرى، وأصبحت هي الناطقة باسم 
حملة "األس���رى تحتضر" ومن خالل هذه 
الحملة تمت استضافتها في العديد من 

اإلذاعات المحلية في الضفة وغزة.

بعد اعتقال 13 عامًا 
المحرر »أبو شلوف«.. من زنازين 
السجان إلى »القفص الذهبي« 

غزة/ اآية ا�سليم:
»خمزون امل�ساعر بداخلي يفوق كل قدراتي 

اللغوية للتعبري عما يجول يف نف�سي، وتختلط 
الكلمات لتقف عاجزة عن اإظهار ال�سعادة التي 
تنتابني، فمن فرحة التحرر، اإىل فرحة زفايف 

بال�سحفية عائ�سة، كل ذلك عادل ال�سنوات 
الطوال داخل االأ�سر واأطفاأ ظمئي و�سوقي 

لبلدي واأهلي«، بهذه الكلمات عرب االأ�سري املحرر 
�سليمان فتحي اأبو �سلوف عن مدى �سعادته 

باحلرية بعد 13 عامًا ق�ساها خلف الق�سبان 
وذاق ويالت االأ�سر يف �سجون االحتالل 

االإ�سرائيلي.

االستقالل/ وكاالت
أميركي���ة  دراس���ة  أظه���رت 

حديث���ة، أجراه���ا باحث���ون 
بجامعتي براون وكاليفورنيا، 
أن ش���رب كوب من الشاي 
الس���اخن يومًيا يقلل خطر 
اإلصابة ب�الغلوكوما أو المياه 

الزرقاء على العين.
ولرصد تأثير الشاي على مرضى 

الغلوكوم���ا، راج���ع الباحث���ون نتائج 
دراسة اس���تقصائية حكومية أجريت في 

الفترة بين عامي 2005 و2006 لنحو 
عش���رة آالف ش���خص في الواليات 

المتحدة.
وأجرى الفريق فحوصا للعين للمشاركين، 

باإلضاف���ة إل���ى رص���د عاداتهم فيم���ا يتص���ل بتناول 
المشروبات مثل القهوة والشاي الساخن والشاي المنزوع 

الكافيين والشاي المثلج والمشروبات الغازية.
ووج���د الباحثون أن األش���خاص الذين يش���ربون كوًبا من 
الش���اي الس���اخن يومًيا ينخفض لديهم خط���ر اإلصابة 

بالغلوكوما بنسبة 74%، مقارنة 
بمن لم يشربوا الشاي.

في المقابل، ل���م يجد الباحثون 
صلة بين ش���رب الشاي المثلج 
والمنزوعة  العادي���ة  والقه���وة 
المن���زوع  والش���اي  الكافيي���ن 
الغازية،  والمشروبات  الكافيين 

وبين تخفيض خطر الغلوكوما.
والغلوكوم���ا هو م���رض يصيب 
العي���ن عند التقدم في الس���ن 
بسبب تلف العصب البصري في 
العين، مما ينتج عنه ارتفاع ضغط 
العين ومش���كالت في الرؤية واإلجهاد 

العيني.
ويعتبر المرض السبب الرئيس���ي للعمى في األشخاص 
المسنين، ويمكن منع اإلصابة بالعمى بسببه لو بدأ العالج 

مبكرا بما فيه الكفاية.
ووفقا لفريق البحث، تصيب الغلوكوما 60 مليون شخص 
ح���ول العالم، ويفقد غالبيتهم نحو ثلث درجة الرؤية عند 

تشخيص حاالتهم.

كوب شاي ساخن يوميًا 
يحمي العين من الغلوكوما

االستقالل/ وكاالت
كش���فت أبحاث جدي���دة، أن "الواي ف���اي" والهواتف 
النقالة تزيد خطر تعرض النس���اء لإلجهاض بنس���بة 

50% تقريبا، بحسب ما نشرته "ديلي ميل".
وتوصل العلماء خالل الدراس���ات السابقة عن اإلشعاع 
غير المؤين في المجال المغناطيسي إلى أن اإلشعاع 
يسبب ضغطًا على الجسم، مما يؤدي إلى ضرر جيني 
قد يسبب اإلجهاض، وأوصت منظمة الصحة العالمية 
بدراس���ة إشعاع المجال المغناطيس���ي لمعرفة مدى 

تأثيره على الحمل.
 "Kaiser Permanente" وقام باحثون من قسم أبحاث
ف���ي أوكالند بوالية كاليفورني���ا، بتحليل بيانات 913 
ام���رأة في مراح���ل مختلفة من الحم���ل، وكان من بين 

المشاركين في الدراسة من عانين من اإلجهاض سابقا 
لمرة واحدة على األقل.

وتم قياس التعرض إلش���عاع المجال المغناطيس���ي 
 EMDEX" لدى جميع المش���اركات باس���تخدام عّداد
Lite"، لمدة 24 ساعة، وقد تم تتبع النتائج طوال فترة 

حملهن.
ووجدت النتائج أن التعرض لإلشعاع الشديد يزيد من 
خطر اإلجهاض بنس���بة تصل إلى 48% بالمقارنة مع 

النساء اللواتي تعرضن لمستوى إشعاعات أدنى.
وقال المؤلف الرئيس���ي الدكت���ور دي-كون لي: "توفر 
لنا هذه الدراس���ة أدلة على أن تعرض البش���ر إلشعاع 
المجال المغناطيس���ي غير المؤين يمكن أن يكون له 

آثار بيولوجية سلبية على الصحة"

للسيدات 
الحوامل..

 احذرن الـ 
»واي فاي«!



قال األمين 

الحديث ع���ن تمايز ف���ي المواقف الغربي���ة ليس أكثر 
م���ن لغو ، طالما أن ترجمة ه���ذا التمايز بالفعل ، مرهون 
بموقف مجلس األمن وبمجمل حلف األطلس���ي. الموقف 
الدولي بشكل عام قائم على النفاق والكذب ، وجنود األمم 
المتحدة شاركوا في االغتصاب وفي السرقة والنهب. هم 
تج���ار الخبز والبنزين في س���راييفو ،وهم الذين يبيعون 
ما ينهبه الصرب، أي يقومون بغس���ل البضائع المهربة، 
ووظيفة األم���م المتحدة سياس���يًا أن تكتفي بالبيانات 
عندما ترى المس���لمين يموتون وتتدخل لفرض الهدنة 
إذا ما حقق المسلمون أي انتصار. وقد أصدرت هذه األمم 
المتحدة 28 قرارًا بش���أن البوس���نة لم ينفذ منها إال قرار 
713 الذي يحظر إمداد السالح ألطراف النزاع، والذي عمليا 
لم يفرض إال على المس���لمين والحكومة البوس���نية ، أما 
العصابات الصربية المتمردة فتمد بكل السالح من صربيا 
وروس���يا واليونان ومما في أيدي جن���ود األمم المتحدة. 
وهكذا ورغم أن المس���لمين البوسنيين هم أوربيون وطنا 
وعرفًا ، فإن هذا لم يش���فع لهم. وطالما أنهم مس���لمون 
فليذبح أبناؤهم، ولتس���َب وتغتصب نس���اؤهم ، وتدمر 
قراهم ومدنهم، وتس���وى باألرض مساجدهم، في حملة 
صليبية جديدة تسمى في الغرب المتحضر وعلى أبواب 
القرن الحادي والعشرين »التطهير العرقي«. أي عار على 
جبين اإلنسانية التي تسلم قيادها اليوم لحضارة العنف 
وفقدان الضمير ، تل���ك التي تمارس مثل هذا التطهير 

العرقي والعقيدي بقلب متوحش بارد.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

االستقالل/ وكاالت: 
في واقعة أثارت جدال كبيرا وغضب ناشطين، 
أجب���رت ش���ركة صينية موظفاته���ا الالتي 
ل���م يكن أداؤهن الس���نوي جيدا، على صفع 
بعضهن البعض على مس���رح أمام المئات، 

خالل حفل خاص بالشركة.
وأجبر مدير شركة »نانش���انغ جيمهوايوان 
ميي« الخاصة بمنتجات التجميل، موظفاته 
على القيام بذلك، خالل احتفال بعيد ميالد 
الش���ركة ال�14، معتبرا أن ذلك »يعكس روح 

الفريق«.
وأظهر مقط���ع فيديو عددا م���ن الموظفات 
اللوات���ي يعملن في قس���م المبيعات، وهن 
جالس���ات على ركبهن على مس���رح، ويقمن 
بصفع وجوه بعضهن، وفق ما ذكر موقع »ذا 

صن«.

شركة تجبر 
موظفاتها على 
صفع بعضهن
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االستقالل/وكاالت 
لم���اذا يحطم الجيش الهن���دي هواتف أفراده؟ ه���ذا ما حاولت 
صحيفة فرنس���ية اإلجابة عنه عبر عرض فيل���م لعدد من الجنود 
الهن���ود وهم يحطمون هواتفهم المحمولة، بعد نش���ر عدد من 

المقاطع التي تنتقد الظروف المعيشية للجنود داخل الثكنات.
وقالت لوموند إن جنودا أجبروا على تحطيم خمسين هاتفا محموال 
بداية شهر ديسمبر/كانون األول الحالي بذريعة "مكافحة اإلدمان 
عل���ى الهواتف الذكية". غير أن الصحيفة أك���دت أنه منذ بداية 
الع���ام الحالي 2017 ق���ام عدد متزايد من الجنود الهنود بنش���ر 
مقاطع على الش���بكات االجتماعية ن���ددوا من خاللها بأوضاعهم 
المعيشية المزرية سواء من ناحية الغذاء، ذي الجودة المتدنية، أو 

من ناحية النظام العسكري الهندي بشكل عام.
ويظهر في بداية المقطع، الذي نشرته الصحيفة، جنود يحطمون 

عشرات الهواتف تحت نظر جمهور من العسكريين، وهو ما قالت 
الصحيفة إن الرواية الرسمية ربطته بإدمان الهاتف الذكي.

ع، فيقوم بعد التعريف  وف���ي مقاطع أخرى يظهر جندي غير مقنَّ
بنفس���ه بعرض نوعية الغذاء التي يتناولها الجنود في الثكنات 
العسكرية من خبز غير مستو كليا وقليل من المرق وشوربة، وهو 

ما وصفته الصحيفة ب�"الغذاء المتدني الجودة".
ويؤك���د بعض الجنود الذين نش���روا مقاطع من هذا القبيل أنهم 

يبيتون أحيانا ببطون فارغة.
وتذكر لوموند أن هذه المقاطع تمت مش���اهدتها ماليين المرات 
منذ نشرها بداية العام الحالي، األمر الذي دق ناقوس خطرها في 
أوس���اط قادة القوات المسلحة الهندية، فما كان منهم إال أن ردوا 
بش���كل علني عبر فتح تحقيق في هذه المسألة ومعاقبة بعض 

من هؤالء الجنود.

الرياض / االستقالل: 
تداول رواد مواق���ع التواصل اإلجتماعي في الس���عودية 
خبًرا عن تس���جيل إحدى المحاكم عق���د نكاح بين مواطن 
س���عودي وفتاة مغربية بقيمة 10 ماليين ريال سعودي، 

ليكون بذلك أغلى عقد نكاح على اإلطالق.

وأثار الخبر جداًل واسًعا بين الناشطين، خصوًصا على موقع 
تويتر، إذ انقسمت آراء المغردين حول هذا األمر بين مؤيد 
ورافض وساخر. فعّبر البعض عن استغرابهم معتبرين أن 
األمر مبالغة في المهور فيما قال آخرون إن الرجل له حرية 

التصرف بأمواله الخاصة.

الهاتف النقال عدو لدود للجيش الهندي

 عقد النكاح األعلى مهًرا بالسعودية..
 كـم بلغت قيمته؟

إسطنبول/  االستقالل: 
في مصادفة فريدة من نوعها، تجمع مدرسة إعدادية في 
والية إزمير )غرب( التركي����ة، 33 توأما ثنائيا، إلى جانب 

توأم واحد ثالثي.
وفي مقابلة مع وكال����ة "األناضول"، أوضح، برتان جاتين، 
مدير مدرسة "مقبولة سليمان ألكان" اإلعدادية بمنطقة 
"بورجا" بإزمير، أنهم اكتش����فوا من خالل تدقيق وثائق 
التسجيل للمدرس����ة، وجود 33 توأما ثنائيا وآخر ثالثي 
مس����جلين فيها. وقال جاتين: "بهذا العدد الذي تضمه 
مدرس����تنا من التوائم يمكننا دخول موسوعة غينيس 

لألرقام القياسية، ونأمل تحقيق ذلك".
من جانبها، ع����ّدت أوزالم ُغلتاكين، وال����دة أحد التوائم، 

وجود هذا العدد من التوائم تحت سقف مدرسة واحدة 
"صدفة جميلة"، وقالت: "دخول المدرس����ة في موسوعة 
غينيس سيكون أمرا جميال للغاية، سواء بالنسبة إلزمير 

أو لتركيا".
من جانبها، قالت والدة التوأم الثالثي، زليخة سوسيال: 
"أش����عر بالتعب في بعض األحيان نتيج����ة العناية ب�3 
أطفال، غير أنهم عندما ينادونني بكلمة أمي أنسى كل 

مشاكلي".
وأشارت إلى أن أطفالها الثالثة متفوقون في دراستهم.

أما إيجانور، إحدى التوائم الثالثة، فقالت: "حتى التوائم 
الثنائية حينما يأتون ويسألوننا هل أنتم توأم ثالثي؟، 

يتفاجأون بعد معرفة ذلك".

تهنئة باملولود اجلديد
تتق����دم صحيف����ة »االس����تقالل« بالتهنئة 

القلبية الحارة من الزميل /

فاروق دلول )اأبو م�صطفى(
بمناسبة قدوم مولوده الجديد )عز الدين(،

س����ائلين الله عز وج����ل أن يجعله من الذرية 
الصالحة وأن ينفع به االسالم والمسلمين.

وألف مبارك

كيف اجتمع 34 توأًما بمدرسة واحدة في تركيا؟


