
غزة/ قا�سم الأغا:
مل يعد ملف امل�ساحلة الوطنية يحظى 

باهتمام وحر�ص كبريين لدى الأطراف 
الفل�سطينية املختلفة، يف الوقت الذي كان 

ل بد اأن ي�سكل الإعالن الأمريكي الأخري 
ب�ساأن اعتبار القد�ص املحتلة عا�سمة لكيان 

الحتالل دافًعا جلهة حتقيقها 
واقًعا عملًيا على الأر�ص.

222222

 موقع إسرائيلي : إدارة ترامب تقطع االتصاالت 
مع السلطة والمساعدات عن »أونروا«

االستقالل/ وكاالت 
قال موقع تيك ديبكا المقرب من أجهزة األمن االس����رائيلية إن إدارة 
الرئي����س دونالد ترامب قررت أن تقوم بسلس����لة من الخطوات التي 
تفس����ر عملًيا بقطع العالقات بين البيت األبيض ورئيس الس����لطة 
الفلس����طينية أبو مازن، وقط����ع العالقات بين مس����ؤولي اإلدارة في 

واشنطن وبين السلطة الفلسطينية في رام الله.
وق����ال الموقع : »خط����وات إدارة ترامب هذه اتخ����ذت بعد أن حذرت 
القيادة الفلسطينية عدة مرات، األسبوع الماضي، لتكف عن مهاجمة 
الرئيس دونالد ترامب وقراراته وسياس����ته بش����أن القدس؛ ألن هذه 

المهاجمات س����يكون لها نتائج«. وحس����ب الموقع »فإن كاًل من ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي العهد اإلماراتي الشيخ ابن 
زايد، وكذلك أمير قطر الشيخ تميم الثاني؛ جميعهم قالوا ألبي مازن 
وبالتنسيق مع واشنطن إن عليه أن يكف عن مهاجمة الرئيس ترامب، 
لكن����ه رفض. وذكر الموق����ع أن إدارة ترامب وضعت قائمة من ثماني 
عقوبات، أبرزها أن خطة »الس����الم« التي تعدها اإلدارة األمريكية لن 
تعرض على السلطة في رام الله، بل ستعرض فقط على »إسرائيل«، 
والحكومات العربية ذات الصلة،  وكذلك إعادة النظر في  تخصيص 

تلك األموال للفلسطينيين، وتعليق عالقتها مع الفلسطينيين.

 وقودها
الشهداء

0 0

0 0
0 0 0 0

المصالحـة.. هـل اقتـرب إعـالن الفشـل ؟! ماذا تبقى في جعبة ترامب 
للفلسطينيين ؟

 بعد االعرتاف بالقد�س 
عا�صمة لالحتالل 

بذكراه الــ  14

جماهير غفيرة 
تشيع جثمان 

الشهيد 
الدحدوح بغزة 
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 ارتقى متاأثراً 
بجراح �صابقة

غزة / ال�ستقالل: 
�سيعت جماهري غفرية يف 

مدينة غزة ع�سر اأم�ص الأحد، 
جثمان ال�سهيد حممد �سامي 

الدحدوح اإىل مقربة ال�سهداء 
�سمال �سرق مدينة غزة.

وا�ست�سهد ال�ساب الدحدوح �سباح 
اأم�ص الأحد متاأثًرا بجراح اأ�سيب 

بها خالل مواجهات 
مع قوات الحتالل 

بعد ت�صريحات ال�صنوار 

الشهيد »مقلد حميد« .. رحلة 
عطـاء لم تنتـِه باستشهاده
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وخ����ال لقائه ب� "نخب ش����بابية" بمدين����ة غزة الخميس 
الماضي، دعا السنوار الشعب الفلسطيني إلنقاذ مشروع 
المصالحة من االنهيار، مؤكًدا أنه "من ال يرى أن المصالحة 
تنه����ار فهو أعم����ى، وإذا لم ته����ّب الش����رائح الوطنية 

المختلفة لحمايتها "فجميعنا سيعض أصابع الندم".
ون����وه إلى أنه يوجد نوعين م����ن المصالحة؛ األولى "على 
مّقاس األمريكان واليهود، وهم يريدون من المصالحة أن 
يصبح القطاع مجردًا من المقاومة"، والثانية "وفق الرؤية 
الوطنية كما نّصت اتفاقية القاهرة عام 2011 على مبدأ 

التوافق الوطني والشراكة، وهذا ما يريده الجميع.
وعلى صعيد تس����ليم "حماس" لل����وزارات في قطاع غزة، 
أوضح السنوار أن حركته قّدمت "كل التسهيات الازمة 
لذلك وس����لمت المعاب����ر والجباية كاملة وهي ليس����ت 
نادمة ؛ من أجل تحقيق المصالحة وتذليل العقبات في 

طريقها".
 وتابع: "لألس����ف الش����ديد الي����وم المصالحة ملخصها 
عن����د البعض هو تمكين الحكومة؛ وأق����ول لكم إن بيان 
الفصائل في لقاء القاهرة األخير في 21 نوفمبر هو بيان 

منع فشل المصالحة".
وعقب التحذيرات من انهيار المصالحة، س����ارع مسؤول 
الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية 
بالطلب من إس����ماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
ل�"حم����اس"، وعضو اللجنة المركزي����ة لحركة "فتح" عزام 
األحمد، خ����ال اتصالين منفصلين الجمع����ة الماضية، 
التهدئ����ة االعامية، والتأكيد على أن القاهرة س����تمنع 

انهيار المصالحة.

الوحدة قرار
القيادي في حركة "فتح" من الضفة المحتلة يحيى رباح، 

أّكد أن قيادة الس����لطة الفلس����طينية لديها قرار صارم 
بض����رورة تحقيق الوح����دة وإنهاء االنقس����ام، "عبر نظام 
سياس����ي واحد، وس����لطة واحدة، وقانون واحد، وس����اح 

أجهزة أمنية واحدة". 
وأضاف رباح ل�"االستقال": "نحن في حركة فتح ماضون 
في تحقي����ق المصالحة ،لك����ن هناك بع����ض األطراف 
والجهات – لم يذكرها – تحاول خلق ما وصفه ب� "العثرات 

الوهمية" في طريق المصالحة". 
واس����تدرك: "لك����ن اإلدارة الوطني����ة لدين����ا، خاّصة بعد 
االنتص����ار الكبير الذي حققناه ف����ي األمم المتحدة، هذا 
يحّتم علينا التمس����ك بالوحدة والمصالحة، كقوة كبرى 

نعتمد عليها في كل المراحل النضالية القادمة".
ورف����ض القول إن حرك����ة فتح "غير ج����ادة " في تنفيذ 
المصالحة، مش����يًرا إلى أن تصريحات "السنوار" األخيرة 
حول تس����ليم حركت����ه ال����وزارات كاف����ة للحكومة "غير 

صحيحة".
وق����ال: "ليس صحيًح����ا أن حماس س����لمت كل الوزارات 
بالقط����اع لحكومة الوف����اق الوطني، ومنح����ت الحكومة 
الفرصة والصاحيات الكاملة للحكومة ألداء مهامها على 

أكمل وجه". 

حتذير من االنهيار
الكاتب والمحلل السياس����ي من غزة، حمزة أبو شنب، رأى 
في التصريحات التي صدرت مؤخًرا ال س����يما من جانب 
قيادة حركة "حماس" أنها تأتي في س����ياق التحذير من 
انهيار المصالحة، والبد من استنهاض الكل الفلسطيني 
إلنقاذه����ا، في ظل اإلص����رار الواضح م����ن الحركة بعدم 

العودة إلى الوراء.
وأوض����ح أبو ش����نب ل�"االس����تقال" أن مل����ف المصالحة 

تواجهه تعقيدات عّدة، أبرزها قضية الموظفين، الذين 
عينتهم "حم����اس" عقب أحداث االنقس����ام عام 2007، 
مضيفا "ربما أن حركة "فتح" ال تريد أن تس����توعب هؤالء 
الموظفي����ن في هذه المرحلة، وهو ما خلق جزءًا من األزمة 

التي يمر بها ملف المصالحة بصورة حقيقية".
ورأى أن����ه م����ن المبكر الحديث ع����ن ضغوطات تعرضت 
لها الس����لطة لعدم إح����راز تقدم في مل����ف المصالحة، 
مش����يًرا إلى أنه ومنذ البداية لم تك����ن الرغبة عالية لدى 
السلطة لتحقيقها، ما يتطلب منها أن تكون "أكثر جدّية 
وصرام����ة"، خصوًصا في ظل التأثي����رات المختلفة التي 

يتعرض لها الوضع الفلسطيني.
وعن دور الفصائل الفلسطينية في المصالحة؛ لفت إلى 
أن عليه����ا متابعة هذا المل����ف والوقوف على تفاصيله، 
وتش����كيل حالة ضغط عبر لجنة فصائلية، وعدم انتظار 
اللقاءات الثنائية بين حركتي "حماس" و"فتح"، وتحريك 

الشارع تجاه من يعطل إتمام هذا الملف.

التم�سك  مبطالبهما 
أما نائب رئيس تحرير صحيفة األهرام المصرية أشرف 
أبو الهول، رأى أنه من "المؤس����ف وغير الائق" الحديث 
ع����ن انهيار المصالحة الوطنية ف����ي الوقت الذي تمر به 
القضية الفلسطينية بمصاعب، وتحديًدا عقب االعتراف 
األمريكي بمدينة القدس المحتلة عاصمة ل�"إسرائيل".    

وقال أبو الهول ل�"االستقال": "لألسف الشديد، بداًل من 
اإلسراع في تنفيذ المصالحة، ما زال الطرفان )حركتا فتح 
وحماس( يتمسكان بمطالبهما، ويضع كل منهما اآلخر 

أمام الخيارات الصعبة".
وأش����ار إلى أن مصر ردت على ذلك باالتصال فوًرا بقيادة 
الحركتين، وحثتهما على ضرورة التوقف عن التصريحات 

"التوتيرية"، والعمل من أجل إنجاح المصالحة، مع تجديد 
التأكيد على اهتمام القاهرة الكبير بهذا الملف .

ورغ����م االهتمام والرعاية المصري����ة للمصالحة، وترجمة 
ذلك بإرس����ال وفد أمني مصري إلى قط����اع غزة لمتابعة 
تطبيقها، بيد أن "أب����و الهول" اعتبر أن األهم توفر نوايا 

جاّدة وحقيقية من الحركتين على األرض.
وتابع: "يجب أن تكون المصالحة في حد ذاتها هدفًا، لكن 
أن يضع كل طرف شروطًا أمام اآلخر لتنفيذها وتحقيق 

مكاسب، فهذا عيب وعار على كل فلسطيني".
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في ال� 12 تش����رين أول/ 
أكتوبر الماضي بالقاهرة، اتفاق المصالحة الوطنية برعاية 
مصرية، الذي نّص على تمكين حكومة الوفاق الوطني من 
ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة 
ش����ؤون قطاع غزة كما في الضفة الفلسطينية المحتلة، 

بحد أقصاه األول من كانون أول/ ديسمبر الحالي.
وبحس����ب اتفاق القاه����رة األخير فإن اللجن����ة القانونية 
واإلدارية س����تقوم بوضع حلول لقضية موظفي غزة، في 
مدة أقصاها أربعة أش����هر، على أن تنجز عملها في موعد 
أقصاه 1/ فبراير المقبل، وتعرض نتائجها على الحكومة 

إلقرارها وتنفيذها.
وبناًء على التفاهمات، فقد تس����لمت حكومة الوفاق من 
حركة "حماس" مطلع نوفمبر/ تش����رين الثاني الماضي، 
المسؤولية الكاملة عن معابر قطاع غزة )رفح، بيت حانون، 

كرم أبو سالم(.
وفي ال� 21 من نوفمبر اجتمعت الفصائل الفلس����طينية 
كاّف����ة وعلى مدار يومي����ن في القاهرة بدع����وة مصرية، 
تمّخض عنه بيان ختامي وصف ب� "الباهت"، لم يتضمن 
ج����داول زمني����ة حول ح����ل الملفات األساس����ية التفاق 

المصالحة.

بعد تصريحات السنوار 

المصالحــة.. هل اقتــرب إعــالن الفشــل ؟

غزة/ قا�سم االأغا:

مل يعد ملف امل�ساحلة الوطنية يحظى باهتمام 
وحر�ص كبريين لدى االأطراف الفل�سطينية 

املختلفة، يف الوقت الذي كان ال بد اأن ي�سكل 
االإعالن االأمريكي االأخري ب�ساأن اعتبار القد�ص 

املحتلة عا�سمة لكيان االحتالل دافًعا جلهة 
حتقيقها واقًعا عملًيا على االأر�ص.

ومنذ االإعالن االأمريكي الذي جاء على ل�سان 
»دونالد ترمب« يف 6/ دي�سمرب اجلاري؛ تركز 

االهتمام الفل�سطيني مبختلف م�ستوياته حول 
كيفية اإ�سقاط هذا االإعالن، ون�سرة املدينة 

املقد�سة، وتفعيل انتفا�سة القد�ص التي جتددت 
اإثر اإعالن »ترامب«. لكن الت�سريحات التي 

جاءت قبل اأيام عدة على ل�سان رئي�ص حركة 
»حما�ص« يف قطاع غزة يحيى ال�سنوار، اأعادت 

احلديث جمدًدا عن ملف امل�ساحلة، و�سط 
حتذيرات من اقرتاب اإعالن الف�سل ما مل 

يتحرك الكل الفل�سطيني حلمايتها من االنهيار.

غزة/ االستقال 
طالب تجمع المؤسس���ات الحقوقية في فلس���طين، المؤسس���ات الدولية، 
بالوق���وف على حقيقة الغازات التي تس���تخدمها ق���وات االحتال ومدى 
مخالفة اس���تخدامها للمواثي���ق الدولية، داعيا المجتم���ع الدولي لحماية 

المدنيين الفلسطينيين.
ودعا التجمع في بياٍن له، امس األحد، تلقت "االستقال" نسخًة عنه، اللجنة 
الوطني���ة للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية ألن ُتفرد مس���احة لملف 
الغازات الس���امة التي تستخدمها س���لطات االحتال "اإلسرائيلي"، والتي 

تصنف "جريمة حرب" وفقًا لنظام "روما"، حسب البيان.
وأش���ار إلى تصريح الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أش���رف القدرة، الذي 
تحدث بأن سلطات االحتال "اإلسرائيلي" تمعن في استخدام "غاز مجهول" 
بشكل مفرط في المواجهات على حدود قطاع غزة، األمر الذي أدى إلى ارتفاع 

أعداد المصابين بحاالت االختناق بشكل ملحوظ.
وأكد القدرة في إفادته لباحثي مركز حماية حقوق اإلنس���ان أن "الغاز الذي 

أطلقته سلطات االحتال على المتظاهرين ذو طبيعة مجهولة، وهذه هي 
المرة األولى التي تتعام���ل طواقمنا الطبية مع األعراض الناجمة عنه؛ فهو 

يسبب شلًا ش���به كامل لحركة من يستنشقه لمدة ال تقل عن ساعتين، 
يصاحبها تش���نجات، وسعال، واستفراغ، وال يمكننا التعرف على مخاطره 

وأضراره".
ويشهد شرق القطاع منذ القرار األمريكي، في السادس من الشهر الجاري، 
إعان الق���دس عاصمة للكيان الصهيوني، تظاهرات ش���به يومية تزداد 
يوم الجمعة، يتخللها قمع إس���رائيلي واستخدام مفرط للقوة، ما أدى إلى 

استشهاد وإصابة المئات.
ودعا التجمع وس���ائل اإلعام المحلية والدولية لفضح جرائم االحتال ضد 
الش���عب الفلسطيني، ال سيما االس���تخدام المفرط للقوة الُمميتة، مؤكًدا 

عزمه متابعة هذا الملف مع المؤسسات الدولية ذات العاقة.
ويضم تجمع المؤسس���ات الحقوقية: مركز حماية لحقوق اإلنسان، ومركز 
اإلنسان للديمقراطية والحقوق، والهيئة الدولية للحقوق والتنمية، ومركز 
سواسية لحقوق اإلنسان، ومركز مشكاة لحقوق اإلنسان، ومركز عدالة واحدة 

لحقوق اإلنسان.

مطالبة حقوقية بالتحقيق في غازات يطلقها االحتالل لقمع التظاهرات

رأي

مشاهد كثيرة أصبحت واضحة أمام الناس وضوح الشمس ال 
تحتاج إلى تفس���ير أو تأويل, األقنعة تتساقط وتكشف عن 
قبح الوجوه الزائفة, وكآبة المنظر, وس���وء الطالع , تصريحات 
كانت مكبوته ثم انفجرت من داخل حناجرهم بكل ما تحمله 
من جهل وعجز ووهن, وزير خارجية عربي محسوب على دولة 
البحرين الش���قيقة يقول القدس قضية هامش���ية وال يجوز 
زعزع���ة العالقة مع اإلدارة األمريكية م���ن اجلها, ولي عهد أبو 
ظب���ي، محمد بن زاي���د، يمارس ضغوطا هائل���ة على الرئيس 
الفلس���طيني محمود عباس؛ لع���دم التصعيد ض���د قرارات 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بش���أن القدس, ويخبر عباس 
بأن اس���تمرار الدعم اإلماراتي مره���ون بالتنصل من الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان, وعدم مهاجمة ترامب حسب موقع 

تيك ديبكا العبري .
ولي العهد الس���عودي محمد بن س���لمان عرض على الرئيس 
عباس »مبادرة سالم جديدة تتضمن اختيار ضاحية أبوديس 
المج���اورة لمدينة الق���دس المحتلة لتك���ون عاصمة للدولة 
الفلسطينية العتيدة بدال من شرقي القدس حسب »صحيفة 
نيويورك تايمز األمريكية, عربي س���عودي هو مسؤول مركز 
دراس���ات س���عودي دعا العرب إلى تفهم ما وصفه ب�«حقوق 
تاريخي���ة« لليهود في المنطقة، وطال���ب باالعتراف ب�«رمزية« 
القدس بالنس���بة لهم، وقارنها برمزية وأهمية مكة المكرمة 
والمدينة المنورة لدى المس���لمين. وق���ال عبد الحميد حكيم 
خالل تصريح���ات لقناة الح���رة األميركية الت���ي تبث باللغة 
العربية إن عل���ى العرب التفهم واالعتراف ب���أن القدس رمز 
ديني لليهود مثل ما أن مكة المكرمة والمدينة المنورة رمزان 

دينيان مقدسان لدى المسلمين..
 رئي���س أمريكي مه���ووس يدع���ى »ترامب« يه���دد بقطع 
المس���اعدات المالية عن الدول التي سيصوت مندوبوها في 
الجمعي���ة العامة لألم���م المتحدة لصالح مش���روع قرار يدعو 
الواليات المتحدة لس���حب اعترافها بمدينة القدس عاصمة 
لكيان يسمى »إسرائيل«, إدارة ترامب قررت أن تقوم بسلسلة 
من الخطوات التي تفس���ر عملًيا بقط���ع العالقات بين البيت 
األبيض ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، وقطع العالقات 
بين مسؤولي اإلدارة في واشنطن وبين السلطة الفلسطينية 
في رام الله حس���ب موقع تيك ديبكا العب���ري,  وقال الموقع 
»خط���وات إدارة ترام���ب هذه اتخذت بعد أن ح���ذرت القيادة 
الفلسطينية عدة مرات، األسبوع الماضي، لتكف عن مهاجمة 
ترامب وقراراته وسياسته بشأن القدس، ألن هذه المهاجمات 
سيكون لها نتائج«.وحس���ب الموقع »فان كال من ولي العهد 
الس���عودي محمد بن سلمان، وولي العهد اإلماراتي الشيخ بن 
زايد، وكذلك أمير قطر الش���يخ تمي���م الثاني؛ جميعهم قالوا 
ألبي مازن وبالتنس���يق مع واش���نطن ان علي���ه ان يكف عن 

مهاجمة الرئيس ترامب، لكنه رفض.
المش���هد ي���زداد وضوحا والقدس كاش���فة الع���ورات وهى 
وحدها القادرة على فضح المتآمرين, ش���عبنا لن تفاجئه تلك 
التصريحات التي تصدر ع���ن البعض, فهو ال ينتظر مواقف 
م���ن احد بعد ان تواجد في الميادين وأش���عل االنتفاضة في 
وجه االحتالل, لقد اسقط كل حواجز الخوف, واقتحم الحدود 
ش���رق غزة, واحرق نقاط المراقبة التي أقامها االحتالل وحطم 
كامي���رات المراقبة على حدود غزة, ووجه رس���ائله للجميع ان 
الكرة في ملعب الجماهير, ومن يبحث عن عوامل النصر فعليه 
ان يلتحق بالجماهير الفلس���طينية, أما م���ن يلتحق باإلدارة 
األمريكية ويسعى لاللتصاق بها وتطبيق قراراتها, فلن يجني 
من وراء تبعيته لها أي ش���يء, إال المزيد من الخس���ران وخيبة 
األمل والهوان وس���تلحق به الهزيمة والمذلة, المش���هد بات 
واضحا وكل إنسان عليه ان يختار, ألنه وحده سيتحمل نتيجة 
اختياراته, الصراع بينن���ا وبين االحتالل الصهيوني وحلفائه 
محتدم, وس���يزداد شراس���ة خالل المرحلة المقبلة, وش���عبنا 
قادر على مواصل���ة طريقه مهما بلغ حجم التضحيات, خاصة 
عندما تكون القدس هي حلق���ة الصراع الملتهبة, ألن معنى 
ان القدس خط احمر أنها س���تفدى بالدماء واألرواح, وس���يتم 
الذود عنها بكل غال ونفيس, وان المعركة ممتدة ومتواصلة 
حتى يكتب الله لشعبنا النصر والتحرير, انه الصراع بين الحق 
والباطل وهو صراع كوني ينتهي حتما ببشرى من الله العلي 
القدير القائل في محكم التنزيل »بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغ���ه فإذا هو زاهق«, نحن على يقين بالنصر الن هذا وعد 
الله عز وجل, ومهما تحالفت قوى الشر في العالم على قضيتنا 
الفلسطينية فإننا نثق في وعد الله والنصر حليفنا طال الزمان 

أم قصر.          

وضوح المشهد 
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ارتقى متأثرا بجراح سابقة

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد الدحدوح بغزة 

غزة / االستقالل: 
شيعت جماهير غفيرة في مدينة غزة عصر امس 
األحد، جثمان الشهيد محمد سامي الدحدوح إلى 

مقبرة الشهداء شمال شرق مدينة غزة.
واستشهد الش���اب الدحدوح صباح أمس األحد 
متأثًرا بجراح أصيب بها خالل مواجهات مع قوات 

االحتالل "اإلسرائيلي" في جمعة الغضب الثانية 
شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وانطلق موك���ب مهيب للش���هيد الدحدوح من 
مس���جد صالح الدين ف���ي حي الزيتون، وس���ط 
شعارات غاضبة ودعوات لتصعيد االنتفاضة من 
أجل مدينة القدس المحتلة وردد المشاركين"ع 

القدس رايحين شهداء بالماليين".
وارتقى )15( ش���هيدا في االراضي الفلسطينية 
وأصيب أكثر من ألفي مواط���ن خالل مواجهات 
غاضبة أعقبت ق���رار الرئي���س األمريكي دونالد 
ترامب االعتراف بمدينة القدس المحتلة "عاصمة 

ل�"إسرائيل".

االستقالل / وكاالت: 
انتق���دت "الهيئة الدولية للحق���وق والتنمية" 
ق���رار الحكومة الدنماركية وقف المس���اعدات 
المالية للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية، 

استجابة لضغوط إسرائيلية.
وعّدت الهيئة في بيان ص���در عنها، األحد، أن 
هذا القرار "يمنح االحتالل الضوء األخضر لمزيد 
من إجراءاته القمعية ضد الشعب الفلسطيني".

ودعت الحكومة الدنماركية إلى مواصلة دعمها 
المالي والسياسي للشعب الفلسطيني، وعدم 

الخضوع لما وصفته ب� "االبتزاز اإلسرائيلي".
كم���ا طالبت االتح���اد األوروبي وبرلمانه بس���ن 
القوانين الملزمة ألعضائه بتخصيص ميزانيات 
مالية لدعم القطاعات اإلنس���انية في األراضي 

الفلسطينية.
وكانت وزارة الخارجي���ة الدنماركية، قد أعلنت 
رس���ميا عن قرارها إيقاف مساعداتها المالية 
للمنظم���ات الفلس���طينية غي���ر الحكومي���ة، 
وتصعيب ش���روط تقديم األم���وال للمنظمات 
الفلسطينية غير  الحكومية، في أعقاب ضغوط 

مورس���ت عليها من جهات إس���رائيلية، وعلى 
رأسها رئيس الحكومة ووزير الخارجية، بنيامين 

نتنياهو.
وق���ال وزي���ر الخارجي���ة الدنمارك���ي أندرس 
سامويلسن في بيان له، إنه يولي أهمية كبرى 
بإيص���ال المس���اعدات الدنماركي���ة لألهداف 
التي يجب أن تصل إليه���ا، و"عليه فإن الوزارة 
أجرت على مدار األش���هر األخيرة، فحصا شامال 
بالموضوع، وفي النهاية قررت تصعيب شروط 
تلقي المس���اعدات الدنماركي���ة، من منظمات 

فلسطينية غير حكومية".
من جانبه، وصف وزير الش���ؤون االستراتيجية 
في حكومة االحتالل، غلعاد إردان، هذه الخطوة 
ب� "الق���رار العادل واإلنجاز المهم إلس���رائيل"، 
موضح���ا "ال يعق���ل أن تس���تمر دول أوروب���ا 
بتمويل تنظيم���ات فلس���طينية، تعمل على 
دفع المقاطعة، وعرض صورة محّرفة ومشّوهه 
عن إس���رائيل، واألخطر من ذل���ك، هو أن هذه 
التنظيمات، تقيم عالقات مع جهات إرهابية"، 

حسب زعمه.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال رئي���س الوزراء "اإلس���رائيلي" 
بنيامي���ن نتنياه���و خالل جلس���ة 
الحكوم���ة االس���رائيلية، إن رئيس 
السلطة الفلس���طينية أبو مازن قرر 
السياسية،  العملية  من  االنسحاب 
وال يعنيه العرض الذي س���تعرضه 

أمريكا عليه.
ووفق صحيفة يديعوت آحرونوت، 
أض���اف نتنياهو: "م���ن ال يريد حل 
الصراع هم الفلسطينيون، وليست 
برمته  الصراع  فجذور  "إس���رائيل"، 
نابع من إي���ران واالرهاب". على حد 

قوله.
أعطيت  "لق���د  نتنياهو:  وأض���اف 
الخارجي���ة   ل���وزارة  تعليمات���ي 
لالنس���حاب من اليونس���كو بسبب 
عدائها ل�"إس���رائيل"، ونحن نشكر 
موق���ف الواليات المتح���دة الثابت 

معنا.

نتنياهو: 
الفلسطينيون 
ال يريدون حل 

الصراع

هيئة دولية: وقف الدنمارك 
مساعدات الفلسطينيين 
»خضوع البتزاز إسرائيل«
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وخ����ال لقائه ب� "نخب ش����بابية" بمدين����ة غزة الخميس 
الماضي، دعا السنوار الشعب الفلسطيني إلنقاذ مشروع 
المصالحة من االنهيار، مؤكًدا أنه "من ال يرى أن المصالحة 
تنه����ار فهو أعم����ى، وإذا لم ته����ّب الش����رائح الوطنية 

المختلفة لحمايتها "فجميعنا سيعض أصابع الندم".
ون����وه إلى أنه يوجد نوعين م����ن المصالحة؛ األولى "على 
مّقاس األمريكان واليهود، وهم يريدون من المصالحة أن 
يصبح القطاع مجردًا من المقاومة"، والثانية "وفق الرؤية 
الوطنية كما نّصت اتفاقية القاهرة عام 2011 على مبدأ 

التوافق الوطني والشراكة، وهذا ما يريده الجميع.
وعلى صعيد تس����ليم "حماس" لل����وزارات في قطاع غزة، 
أوضح السنوار أن حركته قّدمت "كل التسهيات الازمة 
لذلك وس����لمت المعاب����ر والجباية كاملة وهي ليس����ت 
نادمة ؛ من أجل تحقيق المصالحة وتذليل العقبات في 

طريقها".
 وتابع: "لألس����ف الش����ديد الي����وم المصالحة ملخصها 
عن����د البعض هو تمكين الحكومة؛ وأق����ول لكم إن بيان 
الفصائل في لقاء القاهرة األخير في 21 نوفمبر هو بيان 

منع فشل المصالحة".
وعقب التحذيرات من انهيار المصالحة، س����ارع مسؤول 
الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية 
بالطلب من إس����ماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
ل�"حم����اس"، وعضو اللجنة المركزي����ة لحركة "فتح" عزام 
األحمد، خ����ال اتصالين منفصلين الجمع����ة الماضية، 
التهدئ����ة االعامية، والتأكيد على أن القاهرة س����تمنع 

انهيار المصالحة.

الوحدة قرار
القيادي في حركة "فتح" من الضفة المحتلة يحيى رباح، 

أّكد أن قيادة الس����لطة الفلس����طينية لديها قرار صارم 
بض����رورة تحقيق الوح����دة وإنهاء االنقس����ام، "عبر نظام 
سياس����ي واحد، وس����لطة واحدة، وقانون واحد، وس����اح 

أجهزة أمنية واحدة". 
وأضاف رباح ل�"االستقال": "نحن في حركة فتح ماضون 
في تحقي����ق المصالحة ،لك����ن هناك بع����ض األطراف 
والجهات – لم يذكرها – تحاول خلق ما وصفه ب� "العثرات 

الوهمية" في طريق المصالحة". 
واس����تدرك: "لك����ن اإلدارة الوطني����ة لدين����ا، خاّصة بعد 
االنتص����ار الكبير الذي حققناه ف����ي األمم المتحدة، هذا 
يحّتم علينا التمس����ك بالوحدة والمصالحة، كقوة كبرى 

نعتمد عليها في كل المراحل النضالية القادمة".
ورف����ض القول إن حرك����ة فتح "غير ج����ادة " في تنفيذ 
المصالحة، مش����يًرا إلى أن تصريحات "السنوار" األخيرة 
حول تس����ليم حركت����ه ال����وزارات كاف����ة للحكومة "غير 

صحيحة".
وق����ال: "ليس صحيًح����ا أن حماس س����لمت كل الوزارات 
بالقط����اع لحكومة الوف����اق الوطني، ومنح����ت الحكومة 
الفرصة والصاحيات الكاملة للحكومة ألداء مهامها على 

أكمل وجه". 

حتذير من االنهيار
الكاتب والمحلل السياس����ي من غزة، حمزة أبو شنب، رأى 
في التصريحات التي صدرت مؤخًرا ال س����يما من جانب 
قيادة حركة "حماس" أنها تأتي في س����ياق التحذير من 
انهيار المصالحة، والبد من استنهاض الكل الفلسطيني 
إلنقاذه����ا، في ظل اإلص����رار الواضح م����ن الحركة بعدم 

العودة إلى الوراء.
وأوض����ح أبو ش����نب ل�"االس����تقال" أن مل����ف المصالحة 

تواجهه تعقيدات عّدة، أبرزها قضية الموظفين، الذين 
عينتهم "حم����اس" عقب أحداث االنقس����ام عام 2007، 
مضيفا "ربما أن حركة "فتح" ال تريد أن تس����توعب هؤالء 
الموظفي����ن في هذه المرحلة، وهو ما خلق جزءًا من األزمة 

التي يمر بها ملف المصالحة بصورة حقيقية".
ورأى أن����ه م����ن المبكر الحديث ع����ن ضغوطات تعرضت 
لها الس����لطة لعدم إح����راز تقدم في مل����ف المصالحة، 
مش����يًرا إلى أنه ومنذ البداية لم تك����ن الرغبة عالية لدى 
السلطة لتحقيقها، ما يتطلب منها أن تكون "أكثر جدّية 
وصرام����ة"، خصوًصا في ظل التأثي����رات المختلفة التي 

يتعرض لها الوضع الفلسطيني.
وعن دور الفصائل الفلسطينية في المصالحة؛ لفت إلى 
أن عليه����ا متابعة هذا المل����ف والوقوف على تفاصيله، 
وتش����كيل حالة ضغط عبر لجنة فصائلية، وعدم انتظار 
اللقاءات الثنائية بين حركتي "حماس" و"فتح"، وتحريك 

الشارع تجاه من يعطل إتمام هذا الملف.

التم�سك  مبطالبهما 
أما نائب رئيس تحرير صحيفة األهرام المصرية أشرف 
أبو الهول، رأى أنه من "المؤس����ف وغير الائق" الحديث 
ع����ن انهيار المصالحة الوطنية ف����ي الوقت الذي تمر به 
القضية الفلسطينية بمصاعب، وتحديًدا عقب االعتراف 
األمريكي بمدينة القدس المحتلة عاصمة ل�"إسرائيل".    

وقال أبو الهول ل�"االستقال": "لألسف الشديد، بداًل من 
اإلسراع في تنفيذ المصالحة، ما زال الطرفان )حركتا فتح 
وحماس( يتمسكان بمطالبهما، ويضع كل منهما اآلخر 

أمام الخيارات الصعبة".
وأش����ار إلى أن مصر ردت على ذلك باالتصال فوًرا بقيادة 
الحركتين، وحثتهما على ضرورة التوقف عن التصريحات 

"التوتيرية"، والعمل من أجل إنجاح المصالحة، مع تجديد 
التأكيد على اهتمام القاهرة الكبير بهذا الملف .

ورغ����م االهتمام والرعاية المصري����ة للمصالحة، وترجمة 
ذلك بإرس����ال وفد أمني مصري إلى قط����اع غزة لمتابعة 
تطبيقها، بيد أن "أب����و الهول" اعتبر أن األهم توفر نوايا 

جاّدة وحقيقية من الحركتين على األرض.
وتابع: "يجب أن تكون المصالحة في حد ذاتها هدفًا، لكن 
أن يضع كل طرف شروطًا أمام اآلخر لتنفيذها وتحقيق 

مكاسب، فهذا عيب وعار على كل فلسطيني".
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في ال� 12 تش����رين أول/ 
أكتوبر الماضي بالقاهرة، اتفاق المصالحة الوطنية برعاية 
مصرية، الذي نّص على تمكين حكومة الوفاق الوطني من 
ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة 
ش����ؤون قطاع غزة كما في الضفة الفلسطينية المحتلة، 

بحد أقصاه األول من كانون أول/ ديسمبر الحالي.
وبحس����ب اتفاق القاه����رة األخير فإن اللجن����ة القانونية 
واإلدارية س����تقوم بوضع حلول لقضية موظفي غزة، في 
مدة أقصاها أربعة أش����هر، على أن تنجز عملها في موعد 
أقصاه 1/ فبراير المقبل، وتعرض نتائجها على الحكومة 

إلقرارها وتنفيذها.
وبناًء على التفاهمات، فقد تس����لمت حكومة الوفاق من 
حركة "حماس" مطلع نوفمبر/ تش����رين الثاني الماضي، 
المسؤولية الكاملة عن معابر قطاع غزة )رفح، بيت حانون، 

كرم أبو سالم(.
وفي ال� 21 من نوفمبر اجتمعت الفصائل الفلس����طينية 
كاّف����ة وعلى مدار يومي����ن في القاهرة بدع����وة مصرية، 
تمّخض عنه بيان ختامي وصف ب� "الباهت"، لم يتضمن 
ج����داول زمني����ة حول ح����ل الملفات األساس����ية التفاق 

المصالحة.

بعد تصريحات السنوار 

المصالحــة.. هل اقتــرب إعــالن الفشــل ؟

غزة/ قا�سم االأغا:

مل يعد ملف امل�ساحلة الوطنية يحظى باهتمام 
وحر�ص كبريين لدى االأطراف الفل�سطينية 

املختلفة، يف الوقت الذي كان ال بد اأن ي�سكل 
االإعالن االأمريكي االأخري ب�ساأن اعتبار القد�ص 

املحتلة عا�سمة لكيان االحتالل دافًعا جلهة 
حتقيقها واقًعا عملًيا على االأر�ص.

ومنذ االإعالن االأمريكي الذي جاء على ل�سان 
»دونالد ترمب« يف 6/ دي�سمرب اجلاري؛ تركز 

االهتمام الفل�سطيني مبختلف م�ستوياته حول 
كيفية اإ�سقاط هذا االإعالن، ون�سرة املدينة 

املقد�سة، وتفعيل انتفا�سة القد�ص التي جتددت 
اإثر اإعالن »ترامب«. لكن الت�سريحات التي 

جاءت قبل اأيام عدة على ل�سان رئي�ص حركة 
»حما�ص« يف قطاع غزة يحيى ال�سنوار، اأعادت 

احلديث جمدًدا عن ملف امل�ساحلة، و�سط 
حتذيرات من اقرتاب اإعالن الف�سل ما مل 

يتحرك الكل الفل�سطيني حلمايتها من االنهيار.

غزة/ االستقال 
طالب تجمع المؤسس���ات الحقوقية في فلس���طين، المؤسس���ات الدولية، 
بالوق���وف على حقيقة الغازات التي تس���تخدمها ق���وات االحتال ومدى 
مخالفة اس���تخدامها للمواثي���ق الدولية، داعيا المجتم���ع الدولي لحماية 

المدنيين الفلسطينيين.
ودعا التجمع في بياٍن له، امس األحد، تلقت "االستقال" نسخًة عنه، اللجنة 
الوطني���ة للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية ألن ُتفرد مس���احة لملف 
الغازات الس���امة التي تستخدمها س���لطات االحتال "اإلسرائيلي"، والتي 

تصنف "جريمة حرب" وفقًا لنظام "روما"، حسب البيان.
وأش���ار إلى تصريح الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أش���رف القدرة، الذي 
تحدث بأن سلطات االحتال "اإلسرائيلي" تمعن في استخدام "غاز مجهول" 
بشكل مفرط في المواجهات على حدود قطاع غزة، األمر الذي أدى إلى ارتفاع 

أعداد المصابين بحاالت االختناق بشكل ملحوظ.
وأكد القدرة في إفادته لباحثي مركز حماية حقوق اإلنس���ان أن "الغاز الذي 

أطلقته سلطات االحتال على المتظاهرين ذو طبيعة مجهولة، وهذه هي 
المرة األولى التي تتعام���ل طواقمنا الطبية مع األعراض الناجمة عنه؛ فهو 

يسبب شلًا ش���به كامل لحركة من يستنشقه لمدة ال تقل عن ساعتين، 
يصاحبها تش���نجات، وسعال، واستفراغ، وال يمكننا التعرف على مخاطره 

وأضراره".
ويشهد شرق القطاع منذ القرار األمريكي، في السادس من الشهر الجاري، 
إعان الق���دس عاصمة للكيان الصهيوني، تظاهرات ش���به يومية تزداد 
يوم الجمعة، يتخللها قمع إس���رائيلي واستخدام مفرط للقوة، ما أدى إلى 

استشهاد وإصابة المئات.
ودعا التجمع وس���ائل اإلعام المحلية والدولية لفضح جرائم االحتال ضد 
الش���عب الفلسطيني، ال سيما االس���تخدام المفرط للقوة الُمميتة، مؤكًدا 

عزمه متابعة هذا الملف مع المؤسسات الدولية ذات العاقة.
ويضم تجمع المؤسس���ات الحقوقية: مركز حماية لحقوق اإلنسان، ومركز 
اإلنسان للديمقراطية والحقوق، والهيئة الدولية للحقوق والتنمية، ومركز 
سواسية لحقوق اإلنسان، ومركز مشكاة لحقوق اإلنسان، ومركز عدالة واحدة 

لحقوق اإلنسان.

مطالبة حقوقية بالتحقيق في غازات يطلقها االحتالل لقمع التظاهرات
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ورغم أن األم���م المتحدة صوت���ت بأغلبية 128 
صوتًا لصالح ق���رار القدس؛ ال���ذي يطالب دول 
العال���م بعدم نقل س���فاراتها إلى القدس على 
غرار م���ا فعلت أمري���كا، إال أن ذلك لم يش���كل 
رادعًا بالنس���بة إلى الرئيس دونالد ترامب الذي 
فيما يبدو يمضي  في اتج���اه اتخاذ المزيد من 
الخط���وات المؤيدة لالحتالل والتي ستش���كل 
غطاًء سياسيًا له لتوس���يع جرائمه واستيطانه 
في أراضينا الفلسطينية المحتلة- وفق ما اتفق 

عليه محلالن سياسيان تحدثا ل�"االستقالل".

�صخ�صية عنيفة وانتقامية
المحلل السياس���ي أحمد عوض، ي���رى أن ثمة 
اعتقادًا راس���خًا لدى الفلسطينيين أن خطوات 
ترام���ب المنحازة ل�"إس���رائيل" ل���ن تقف عند 
هذا الحد، بل س���تقفز بخط���وات عديدة لصالح 

االحتالل.
وقال عوض ل�"االس���تقالل": "طبيعة ش���خصية 
ترام���ب العنيف���ة واالنتقامية تش���ير إلى أنه 
س���يقوم بالمزيد من الخطوات لصالح االحتالل 
خاصة عقب رفض الس���لطة الفلس���طينية لقاء 

نائب���ه مؤخرًا، وهذا س���تترجمه أمري���كا باتخاذ 
المزيد من الخطوات ضد السلطة مثل االعتراف 
بيهودي���ة الدول���ة، واإلدالء بتصريحات جديدة 

تناهض حق عودة الالجئين".
وأوض���ح أن الوالي���ات المتحدة كان���ت وال زالت 
ل�"إسرائيل" سياس���يًا وماديًا وعسكريًا،  داعمة 
"ولك���ن ترامب يح���اول أن يبدو ممي���زًا من بين 
رؤس���اء أمريكا السابقين من خالل اتخاذ قرارات 
عملية لترسيخ االحتالل اإلسرائيلي فوق أراضينا 
الفلس���طينية، وهو لن يقف عن���د قراره األخير 

باعتبار القدس عاصمة لدولة االحتالل".
وبّين عوض أن ترامب قد يش���جع بعض الدول 
األخرى على نقل س���فاراتها إلى القدس حتى ال 
تبقى الواليات المتحدة وحيدة في هذا اإلجراء، 
كم���ا أنه قد يق���دم على االنس���حاب من بعض 
مؤسس���ات األمم المتحدة والتوق���ف عن دفع 

مخصصها المالي لها.
وتابع: "ترامب يريد معاقبة العالم وكل من يقف 
في طريق همجيته، هو يعتقد أنه باعتباره رئيس 
أقوى دولة في العالم يستطيع أن يفعل ما يحلو 
له، ولكن هذا االعتقاد خاطئ تمامًا وسيكتشف 

ترامب ذلك كلما عاش تجربة الحكم أكثر". 

املزيد من اخلطط
المحل���ل السياس���ي المتخصص في الش���أن 
اإلسرائيلي، وديع أبو نصار، يرى أن ترامب الذي 
وعد "إسرائيل" بنقل سفارة بالده من )تل أبيب( 
إل���ى القدس المحتلة في ح���ال فاز باالنتخابات 
الرئاسية، لديه المزيد من الخطط لترسيخ بقاء 

االحتالل على أطالل الحقوق الفلسطينية.
وقال أبو نصار ل�"االس���تقالل": أعتقد أن أمريكا 
لن تقف عن���د حد االعت���راف بالقدس عاصمة 
لالحتالل بل س���تمضي لالعت���راف بها كدولة 
يهودي���ة، وهذا يعني منح االحتالل الش���رعية 
لتعزي���ز عنصريته ضد الع���رب كمواطنين من 
درج���ة ثانية أو ثالثة، أو ربم���ا ال يملكون أحقية 
المواطنة داخل إسرائيل لكونهم ليسوا يهودا".

وبّين أن ترامب أيضًا سيعزز من الوجود اإلسرائيلي 
في الضفة الغربية من خالل منح ش���رعية لوجود 
المس���توطنات اعتمادًا على الروايات التاريخية 
اليهودي���ة المزعومة التي تعتبر الضفة الغربية 

فيما مضى )يهودا والسامرة( أرضًا لليهود.

ولفت المحلل السياس���ي النظر إل���ى أن ترامب 
ماٍض بخطوات ثابتة ف���ي اتجاه تنفيذ صفقة 
القرن التي تس���تند على إقامة دولة فلسطينية 
ف���ي س���يناء وش���طب ح���ق الع���ودة لالجئين 
الفلسطينيين عام 1948، برعاية من بعض دول 
العالم، خاصة في ظ���ل تراجع االهتمام بمبادرة 
التس���وية العربية التي طرحتها الدول العربية 

كأساس لحل الصراع العربي اإلسرائيلي.
ونوه إلى أن هناك انقس���امًا في الرأي العام في 
الش���ارع اإلس���رائيلي حيال االنحياز األمريكي 
للكي���ان الصهيوني، بين من ي���رى أنها مرحلة 
ربيعي���ة تزده���ر لصال���ح الكي���ان الصهيوني 
ولتعزيز بقائه واس���تمراريته، وم���ن يرى أنها 
مرحلة ستزيد من عزلة "إسرائيل" وفي المقابل 
زيادة التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية. 
وأضاف أبو نصار:" ال يمك���ن النظر لقرار ترامب 
االعت���راف بالقدس عاصمة إ ل� "إس���رائيل" من 
منظور واح���د، فهو كما منحها هذه الش���رعية 
الوهمية، زاد من يقين الكثيرين حول العالم أن 
أمريكا و"إسرائيل" تمارسان البلطجة والعنجهية 

وسلب حقوق اآلخرين وتهديدهم أيضًا".

بعد االعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل 

ماذا تبقى في جعبة ترامب للفلسطينيين؟
غزة/ حممود عمر:

مل تقف اأمريكا عند اإعالنها االعرتاف بالقد�س 
املحتلة عا�صمة مزعومة للكيان االإ�صرائيلي يف 

6 دي�صمرب احلايل، بل ذهبت يف اجتاه اإحباط 
م�صروع قرار يف جمل�س االأمن يعترب هذا االإعالن 

باطاًل، ومل تكتف عند ذلك احلد لتطلق عدة 
تهديدات لدول العامل، اأحدها خالل اجتماع 

االأمم املتحدة اخلمي�س املا�صي، بقطع م�صاعداتها 
املالية عنهم يف حال وقفوا اأمام قرارها، االأمر 
الذي يثري ت�صاوؤالت هامة: اإىل اأي مدى ميكن 

اأن ت�صل الواليات املتحدة يف انحيازها املطلق لـ 
"اإ�صرائيل" على ح�صاب حقوق �صعبنا الفل�صطيني؟ 

وما اخلطوات القادمة التي �صتتخذها لرت�صيخ 
االحتالل االإ�صرائيلي فوق اأر�صنا الفل�صطينية؟

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /عزيزة عبد الرحمن محمد غبن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)914221361( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / خالد عبد المولى زايد ابو لبدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)959826165( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / حسام حسن مسلم الحلو
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803353499( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / فتحية محمد سليمان ابو مزنة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801511304( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عبد الرحمن حيدر محمد عابد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802815498( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل 
طرح ما يس����مى بوزير اإلس����كان 
الصهيوني خط����ة لبناء 300 ألف 
وحدة اس����تيطانية ف����ي ما يطلق 
عليها االحت����الل منطقة "القدس 
الكبرى"، حي����ث أن جزءًا كبيرًا من  
المقترحة  االستيطانية  الوحدات 

تقع في المناطق المحتلة 1967.
العاش����رة  القن����اة  وبحس����ب 
الصهيونية، ف����إن الوحدات تأتي 
في ظ����ل التوتر السياس����ي على 
األمريكي  الرئي����س  إعالن  خلفية 

حول القدس.
وتمتد الخطة لتصل مستوطنات: 
"تصور هداسا، بيتار عليت، معاليه 
 ،E1 أدوميم، والمنطقة المس����ماة
جفع����ات زئيف، بيت ش����يمش، 
وعطروت، وحت����ى منطقة التكتل 

االستيطاني غوش عتصيون".
ته����دف الخط����ة لخل����ق تواصل 
وصف  حس����ب  يهودي  جغرافي 

القناة العاشرة العبرية.
وقال وزير اإلس����كان  الصهيوني 

إن "إس����رائيل س����تحتاج لحوالي 
مليون وحدة س����كنية خالل ال� 20 
عامًا القادمة، 300 ألف وحدة منها 
في مدين����ة القدس. واألجزاء التي 
سيكون فيها التوسع االستيطاني 
ليست ضمن حدود مدينة القدس 
اآلن، إال إنه����ا س����تكون من ضمن 
حدود المدينة بعد تعديل القانون 

األساسي الخاص بالقدس".
 وح����ول أهداف الخط����ة قال وزير 

"الهدف  للصحيف���ة:  اإلس���كان 
تعزيز الس���يطرة اليهودية على 
الخطة  وترك���ز  الق���دس،  مدينة 
على تخصي���ص األراضي الالزمة 
باإلضافة  االستيطانية،  للوحدات 
لألراضي الالزم���ة  للبنى التحتية 
التجارية،  والمناطق  األساس���ية، 

والمساحات المفتوحة".
وع���ن ه���دف وزير اإلس���كان من 
اإلع���الن ع���ن الخط���ة ف���ي هذا 

التوقي���ت بالذات، نقل���ت القناة 
أن���ه "قد يك���ون وزير  العبري���ة، 
الخطة  أعلن  اإلسرائيلي  اإلسكان 
في هذا الوق���ت  لضمان موقع له 
ف���ي قائمة الليك���ود لالنتخابات 
التوس���ع  المقبلة، وأن خطة طرح 
االس���تيطاني في الق���دس بهذا 
على  تس���اعده  س���وف  الحج���م 
تحسين  موقفه بين أعضاء  حزب 

الليكود".

مخطط لبناء 300 ألف وحدة استيطانية 
جديــدة فــي القــدس المحتلــة
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يتص���ف  حمي���د،  الش���هيد  وكان 
باألخالق الحميدة والس���معة الطيبة 
والس���يرة العطرة، فق���د تتلمذ على 
طاعة الل���ه والمواظبة عل���ى الصالة 
بالمساجد، فكان ما يميزه قلبه الكبير 
وإحساس���ه المرهف وعقله المتزن، 
األمر الذي جعل من شخصيته التي 
تحمل الكثير من الصفات والخصال 
قائ���دًا وجندي���ًا في نف���س الوقت، 
متحدث���ًا إلى اإلخ���وة واألصدقاء عن 
فض���ل الجه���اد واالستش���هاد في 

سبيل الله والوطن.
ويش���هد له أبناء ش���عبنا بحس���ن 
المتواصل  المميزة وتعاونه  عالقاته 
ف���ي خدمة الوطن والمواطن مع كافة 
الفلسطيني  الوطني  العمل  فصائل 
ومشاركته في بعض العمليات ولم 
يكتف بتوجيهها عن بعد بل شارك 

هو بنفسه بها.

طريق اجلهاد
ومنذ بداية االنتفاضة الشعبية األولى 
ف���ي العام 1987م، تعرف الش���هيد 
حميد على طريق الجهاد وتفتح عقله 
وقلبه على األفكار التي كان يطرحها 
الدكت���ور المعلم فتحي الش���قاقي، 
فكان من ضمن الشباب األوائل الذين 
انضموا لحركة الجهاد اإلسالمي في 
محافظة ش���مال غ���زة، حيث تعرض 
بعدها لعدة عمليات اعتقال من قبل 

قوات االحتالل الصهيوني.
وصدق  وحيويت���ه  لنش���اطه  ونظرًا 
انتمائه، ارتأت قيادة القوى اإلسالمية 
المجاهدة "قسم" أن يكون للشهيد 
دور فيه���ا، فكان أح���د المجاهدين 
الذين يشار لهم بالبنان، حيث  كانت 

تربطه عالقة توأمة بالشهيدين أيمن 
الرزاينة وأنور عزيز، فكانوا بالنس���بة 
لم���ن عرفهم إخ���وة ال يفترقون في 

حياتهم وجهادهم.
ويذكر أن الش���هيد حمي���د كان من 
أوائ���ل الذين وضع���وا اللبنة األولى 
لس���رايا القدس الجناح العس���كري 
ف���ي  اإلس���المي  الجه���اد  لحرك���ة 
فلس���طين، حيث عمل لي���اًل ونهارًا 
على تأس���يس جهاز عسكري يعمل 
على اس���تيعاب الش���باب المجاهد، 
ويعم���ل عل���ى توجي���ه الضرب���ات 
للع���دو الصهيوني ويكون ندًا لهذه 

الغطرسة والصلف الصهيوني.
كم���ا كانت له بصم���ات واضحة في 
العم���ل الجه���ادي الطوي���ل، حيث 
قام وش���ارك وأش���رف عل���ى الكثير 
من العمليات، منه���ا عمليات إطالق 

الن���ار وتس���لل لقل���ب المغتصبات 
الصهيونية المقام���ة فوق اراضينا، 
وكذل���ك العمليات االستش���هادية 
وعملي���ات التص���دي لالجتياح���ات 
الصهيوني���ة التي تعرض لها قطاع 
المحتل وأذاقته  غزة، والتي أوجعت 
كأس المنون وأدت إلى مقتل وإصابة 

العديد من الجنود والمستوطنين.

حماوالت اغتيال
وتع���رض الش���هيد مقل���د حمي���د، 
لعدة عملي���ات اغتيال من قبل العدو 
الصهيوني، كان أبرزها عندما نجا من 
محاول���ة اغتيال تع���رض لها بتاريخ 
األول من ديس���مبر من العام 2002، 
حيث قامت طائرات العدو الصهيوني 
بقصف السيارة التي كان يستقلها 
على الخط الش���رقي لمدينة غزة ، إلى 

أن ارتقى شهيدًا في العام 2003.
وحسب مصادر العدو الصهيوني عن 
أسباب اغتيال الشهيد مقلد حميد، 
والتي ذكره���ا صباح الي���وم التالي 
لعملية االغتيال، أن الشهيد هو قائد 
خاليا "سرايا القدس" التابعة للجهاد 
اإلس���المي ويعد من أب���رز قياداتها 
النش���يطين في منطق���ة قطاع غزة، 
ويعتب���ر القنبلة الموقوت���ة المعدة 
لالنفجار ف���ي كل لحظة في صفوف 
ق���وات الجي���ش الصهيون���ي، وأنه 
العمليات  العش���رات من  يقف وراء 
التي تم تنفيذها ضد جنود الجيش 
وأن  والمس���توطنين,  الصهيون���ي 
هذا القائد يخطط لعملية عسكرية 
كبيرة في قطاع غزة, ولذلك تم اتخاذ 
التدابير األمنية وإفشالها وتصفيته 

للحد من أعماله الجهادية.

بذكراه الـ ـ14

الشهيد »مقلد حميد« ..
 رحلة عطاء لم تنتِه باستشهاده

غزة/ خا�ص:
اأربع��ة ع�س��ر عامًا مرت على رحيل ال�سهيد مقلد حميد، القائد العام ل�سرايا القد���ص يف قطاع غزة، الذي اأذاق املحتل 
ال�سهيوين ويالت جتربه وغطر�سته على ال�سعب الفل�سطيني، لتبقى ذكرى ا�ست�سهاده منارات ت�سيء طريق اجلهاد ومل 
تنطفئ يف ذاكرة كل من عرفه و�سمع به. ففي م�ساء يوم اخلمي�ص املوافق 25 من �سهر دي�سمرب 2003م كانت فل�سطني 
عل��ى موع��د مع ترج��ل فار�ص من فر�سان اجلهاد واملقاوم��ة عن �سهوة جواده عندما كان ال�سهي��د القائد »مقلد حميد« 
ي�ستقل �سيارة برفقة ال�سهيد نبيل اأبو جرب »ال�سريحي« يف منطقة ال�سفطاوي �سمال غزة، واإذ ب�سواريخ الغدر واحلقد 

االإ�سرائيلية تنهال على ج�سديهما الطاهرين لريتقيا للعال وليلتحقا بركب ال�سهداء.

غزة / خاص:
اطلقت الرابطة اإلسالمية، اإلطار الطالبي 
لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، 
مس���ابقة ثقافية متجولة داخل جامعات 
القطاع بعنوان "مسابقة القدس عاصمة 
فلس���طين االبدية"، بمشاركة حشد كبير 

من طلبة الجامعات.
الخطيب، منس���ق ملف  وأك���د حس���ام 
التعليم بالرابطة، أن المسابقة تأتي في 

سياق الدعم المتواصل لعاصمتنا االبدية 
وإعادة التذكير بتاريخ القدس االسالمي 
والعربي، مؤكدًا على ض���رورة الدفاع عن 
تاريخ فلس���طين وتاريخ القدس وتذكير 
المس���لمين بأهمي���ة نصرة فلس���طين 

وعاصمتها وعدم التخلي عنها.
وأش���ار الخطي���ب، إل���ى أن المس���ابقة، 
الت���ي جابت الحرم الجامع���ي خالل فترة 
االس���تراحة، اش���تملت على العديد من 

األس���ئلة الت���ي تنوعت ما بي���ن ثقافية 
وديني���ة ووطني���ة واجتماعي���ة، والقت 
مش���اركة وتفاعال  كبي���رًا من قبل الطلبة 
التي عبروا عن شكرهم  لما تقدمه الرابطة 
من أنشطة مميزة داخل الجامعات والتي 

تهدف إلى صقل الوعي الثقافي لهم.
وفي ختام المس���ابقة تم توزيع الجوائز 
العيني���ة عل���ى الطلبة الفائزين وس���ط 

ابتهاج وفرح كبير من قبلهم.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمود عبد الناصر عطية الجبالي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802956714( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / سميحة فهمي محمد شراب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)976047159( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ فادي فتحي حسن ابو فرحانة   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401087200( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / مريد حامد عادل المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800457145( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /صالح حسن ابراهيم عوض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)927394858( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

تضامنًا مع القدس

الرابطة اإلسالمية تطلق مسابقة ثقافية في جامعات القطاع
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يتص���ف  حمي���د،  الش���هيد  وكان 
باألخالق الحميدة والس���معة الطيبة 
والس���يرة العطرة، فق���د تتلمذ على 
طاعة الل���ه والمواظبة عل���ى الصالة 
بالمساجد، فكان ما يميزه قلبه الكبير 
وإحساس���ه المرهف وعقله المتزن، 
األمر الذي جعل من شخصيته التي 
تحمل الكثير من الصفات والخصال 
قائ���دًا وجندي���ًا في نف���س الوقت، 
متحدث���ًا إلى اإلخ���وة واألصدقاء عن 
فض���ل الجه���اد واالستش���هاد في 

سبيل الله والوطن.
ويش���هد له أبناء ش���عبنا بحس���ن 
المتواصل  المميزة وتعاونه  عالقاته 
ف���ي خدمة الوطن والمواطن مع كافة 
الفلسطيني  الوطني  العمل  فصائل 
ومشاركته في بعض العمليات ولم 
يكتف بتوجيهها عن بعد بل شارك 

هو بنفسه بها.

طريق اجلهاد
ومنذ بداية االنتفاضة الشعبية األولى 
ف���ي العام 1987م، تعرف الش���هيد 
حميد على طريق الجهاد وتفتح عقله 
وقلبه على األفكار التي كان يطرحها 
الدكت���ور المعلم فتحي الش���قاقي، 
فكان من ضمن الشباب األوائل الذين 
انضموا لحركة الجهاد اإلسالمي في 
محافظة ش���مال غ���زة، حيث تعرض 
بعدها لعدة عمليات اعتقال من قبل 

قوات االحتالل الصهيوني.
وصدق  وحيويت���ه  لنش���اطه  ونظرًا 
انتمائه، ارتأت قيادة القوى اإلسالمية 
المجاهدة "قسم" أن يكون للشهيد 
دور فيه���ا، فكان أح���د المجاهدين 
الذين يشار لهم بالبنان، حيث  كانت 

تربطه عالقة توأمة بالشهيدين أيمن 
الرزاينة وأنور عزيز، فكانوا بالنس���بة 
لم���ن عرفهم إخ���وة ال يفترقون في 

حياتهم وجهادهم.
ويذكر أن الش���هيد حمي���د كان من 
أوائ���ل الذين وضع���وا اللبنة األولى 
لس���رايا القدس الجناح العس���كري 
ف���ي  اإلس���المي  الجه���اد  لحرك���ة 
فلس���طين، حيث عمل لي���اًل ونهارًا 
على تأس���يس جهاز عسكري يعمل 
على اس���تيعاب الش���باب المجاهد، 
ويعم���ل عل���ى توجي���ه الضرب���ات 
للع���دو الصهيوني ويكون ندًا لهذه 

الغطرسة والصلف الصهيوني.
كم���ا كانت له بصم���ات واضحة في 
العم���ل الجه���ادي الطوي���ل، حيث 
قام وش���ارك وأش���رف عل���ى الكثير 
من العمليات، منه���ا عمليات إطالق 

الن���ار وتس���لل لقل���ب المغتصبات 
الصهيونية المقام���ة فوق اراضينا، 
وكذل���ك العمليات االستش���هادية 
وعملي���ات التص���دي لالجتياح���ات 
الصهيوني���ة التي تعرض لها قطاع 
المحتل وأذاقته  غزة، والتي أوجعت 
كأس المنون وأدت إلى مقتل وإصابة 

العديد من الجنود والمستوطنين.

حماوالت اغتيال
وتع���رض الش���هيد مقل���د حمي���د، 
لعدة عملي���ات اغتيال من قبل العدو 
الصهيوني، كان أبرزها عندما نجا من 
محاول���ة اغتيال تع���رض لها بتاريخ 
األول من ديس���مبر من العام 2002، 
حيث قامت طائرات العدو الصهيوني 
بقصف السيارة التي كان يستقلها 
على الخط الش���رقي لمدينة غزة ، إلى 

أن ارتقى شهيدًا في العام 2003.
وحسب مصادر العدو الصهيوني عن 
أسباب اغتيال الشهيد مقلد حميد، 
والتي ذكره���ا صباح الي���وم التالي 
لعملية االغتيال، أن الشهيد هو قائد 
خاليا "سرايا القدس" التابعة للجهاد 
اإلس���المي ويعد من أب���رز قياداتها 
النش���يطين في منطق���ة قطاع غزة، 
ويعتب���ر القنبلة الموقوت���ة المعدة 
لالنفجار ف���ي كل لحظة في صفوف 
ق���وات الجي���ش الصهيون���ي، وأنه 
العمليات  العش���رات من  يقف وراء 
التي تم تنفيذها ضد جنود الجيش 
وأن  والمس���توطنين,  الصهيون���ي 
هذا القائد يخطط لعملية عسكرية 
كبيرة في قطاع غزة, ولذلك تم اتخاذ 
التدابير األمنية وإفشالها وتصفيته 

للحد من أعماله الجهادية.

بذكراه الـ ـ14

الشهيد »مقلد حميد« ..
 رحلة عطاء لم تنتِه باستشهاده

غزة/ خا�ص:
اأربع��ة ع�س��ر عامًا مرت على رحيل ال�سهيد مقلد حميد، القائد العام ل�سرايا القد���ص يف قطاع غزة، الذي اأذاق املحتل 
ال�سهيوين ويالت جتربه وغطر�سته على ال�سعب الفل�سطيني، لتبقى ذكرى ا�ست�سهاده منارات ت�سيء طريق اجلهاد ومل 
تنطفئ يف ذاكرة كل من عرفه و�سمع به. ففي م�ساء يوم اخلمي�ص املوافق 25 من �سهر دي�سمرب 2003م كانت فل�سطني 
عل��ى موع��د مع ترج��ل فار�ص من فر�سان اجلهاد واملقاوم��ة عن �سهوة جواده عندما كان ال�سهي��د القائد »مقلد حميد« 
ي�ستقل �سيارة برفقة ال�سهيد نبيل اأبو جرب »ال�سريحي« يف منطقة ال�سفطاوي �سمال غزة، واإذ ب�سواريخ الغدر واحلقد 

االإ�سرائيلية تنهال على ج�سديهما الطاهرين لريتقيا للعال وليلتحقا بركب ال�سهداء.

غزة / خاص:
اطلقت الرابطة اإلسالمية، اإلطار الطالبي 
لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، 
مس���ابقة ثقافية متجولة داخل جامعات 
القطاع بعنوان "مسابقة القدس عاصمة 
فلس���طين االبدية"، بمشاركة حشد كبير 

من طلبة الجامعات.
الخطيب، منس���ق ملف  وأك���د حس���ام 
التعليم بالرابطة، أن المسابقة تأتي في 

سياق الدعم المتواصل لعاصمتنا االبدية 
وإعادة التذكير بتاريخ القدس االسالمي 
والعربي، مؤكدًا على ض���رورة الدفاع عن 
تاريخ فلس���طين وتاريخ القدس وتذكير 
المس���لمين بأهمي���ة نصرة فلس���طين 

وعاصمتها وعدم التخلي عنها.
وأش���ار الخطي���ب، إل���ى أن المس���ابقة، 
الت���ي جابت الحرم الجامع���ي خالل فترة 
االس���تراحة، اش���تملت على العديد من 

األس���ئلة الت���ي تنوعت ما بي���ن ثقافية 
وديني���ة ووطني���ة واجتماعي���ة، والقت 
مش���اركة وتفاعال  كبي���رًا من قبل الطلبة 
التي عبروا عن شكرهم  لما تقدمه الرابطة 
من أنشطة مميزة داخل الجامعات والتي 

تهدف إلى صقل الوعي الثقافي لهم.
وفي ختام المس���ابقة تم توزيع الجوائز 
العيني���ة عل���ى الطلبة الفائزين وس���ط 

ابتهاج وفرح كبير من قبلهم.
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هوية

إعالن 
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إعالن 
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أعلن أنا المواطن / محمود عبد الناصر عطية الجبالي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802956714( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / سميحة فهمي محمد شراب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)976047159( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ فادي فتحي حسن ابو فرحانة   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401087200( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / مريد حامد عادل المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800457145( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /صالح حسن ابراهيم عوض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)927394858( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

تضامنًا مع القدس

الرابطة اإلسالمية تطلق مسابقة ثقافية في جامعات القطاع



إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / يسرا أحمد عبد القادر أبو ريا
عن فق���د  بطاقة هويت���ي الش���خصية تحمل رقم 
)929721447( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطن / ضي���اء الدين اس���ماعيل احمد 
االس���طل عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )953285111( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / حنين صالح الدين خالد أبو ركبة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410844832( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد سعيد حسن نصير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802152751( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد عابد حسن أبو عويضة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901488221( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / حسن حمد سالم مصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)928348481( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

الموضوع / تبليغات شرعية
إلى المدعي عليها / أيمان عبد العزيز محمد أبو مصطفى من السبع 
وسكان خانيونس س���ابقا وحاليا خارج البالد في االمارات مجهولة 
محل االقامة يقتضي حضورك إلى محكمة خانيونس الشرعية يوم 
االثنين الموافق 2018/1/29م الس���اعة الثامنة صباحا  وذلك للنظر 
في الدعوى اس���اس 2017/1211 وموضوعها ضم حفيد والمقامة 
عليك من قبل المدعي / س���لمان س���المة س���لمان أبو مصطفى من 
الس���بع وس���كان خانيونس وان لم تحضري في الوقت المعين  أو 
ترسلي  وكيال عنك يجر بحقك اإليجاب الشرعي لذلك صار تبليغك 
حس���ب األصول وحرر في 6 من ربيع الثاني لسنة 1439ه�  الموافق 

2017/12/24م

قا�شي خانيون�س ال�شرعي

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / هناء محمد محمود عوض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900804840( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

غزة/ االستقالل: 
أدان التجمع اإلعالمي الفلسطيني بأشد العبارات 
"اإلس���رائيلية"  االنتهاكات واالعتداءات  تصاعد 
بحق الصحفيين والمصورين الفلسطينيين في 

الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة،
وأوض���ح التجم���ع اإلعالم���ي في بيان ل���ه تلقت 
"االس���تقالل" نس���خة عنه ، أن تلك االنتهاكات 
تأتي في س���ياق مح���اوالت االحت���الل الحثيثة 
لتغيي���ب الرواية والصورة الفلس���طينية لصالح 

رواية االحتالل المشبوهة.
 وأشار إلى أن اعتداءات االحتالل بحق الصحفيين 

تصاع���دت بش���كل الفت من���ذ إع���الن الرئيس 
األمريكي دونالد ترمب اعترافه بالقدس المحتلة 
عاصمة لكيان االحتالل وعزمه نقل س���فارة بالده 
إليها، حيث بلغت أكث���ر من )100( انتهاك، كان 

ذروتها الجمعة الماضية.
وأكد أن االستهداف المباشر للزمالء الصحفيين 
سواء بإطالق الرصاص وقنابل الغاز باتجاههم أو 
االعتداء عليهم بالض���رب، يعكس النية المبّيتة 
لدى المؤسس���ة العسكرية اإلس���رائيلية بالنيل 
منهم وقتلهم أو إصابته���م وإلحاق األذى بهم، 
وهو ما يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة خالفا 

لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمن 
السالمة للصحفيين خالل تواجدهم في الميدان.

 وطال���ب التجم���ع اإلعالمي بتدخ���ل دولي عاجل 
لتوفي���ر الحماي���ة الالزمة للصحفيي���ن في ظل 

تصاعد اعتداءات االحتالل بحقهم.
وثّم���ن التجمع اإلعالمي، عالي���ا تضحيات الزمالء 
الصحفيي���ن، الذين أثبتوا بحق بس���الًة منقطعة 
النظير في وجه االحتالل وبطشه، وانحيازًا للحقيقة 
والحق الفلس���طيني، بالرغم مما يتعرضون له من 
انته���اكات خطيرة ته���دد حياتهم وتعرضهم 

للخطر الشديد.

طالب بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم

التجمع اإلعالمي: اعتداءات االحتالل
 بحق الصحفيين »جريمة منظمة«

غزة/ االستقالل: 
قال���ت "األونروا"، امس األحد، إن الحصار اإلس���رائيلي على 
قطاع غزة، كان سببًا مباش���رًا في االرتفاع الكبير في أعداد 

البطالة.
وجاء في تقرير الوضع الطارئ للمنظمة األممية، أن الحصار 
على غزة دخل عامه الحادي عشر في يونيو 2017، وتسبب 
القيود المشددة على حركة األفراد والبضائع من وإلى غزة، 
إضافة إلى ثالث حروب متعاقبة وانقسام سياسي داخلي، 
في تدمير اقتصاد القطاع الذي يعتمد على التجارة فقط، 
بل كان سببًا مباشرًا في االرتفاع المهول في أعداد البطالة. 
وأدى الفقر الش���ديد وانعدام األم���ن الغذائي والعزلة إلى 
حالة من االكتئاب وفقدان األمل. وبحسب الجهاز المركزي 
لإلحصاء الفلسطيني وقف معدل البطالة في غزة في الربع 
الثال���ث من عام 2017 عن���د 46.6%، وعلى نحو أكثر حدة، 

وقف معدل البطالة لإلناث عند 71 في المائة.
أورد التقري���ر أن���ه من خ���الل برنامج األون���روا لخلق فرص 
عم���ل )JCP(، تعم���ل "األونروا" عل���ى التخفي���ف من أثر 
االقتصاد المنهار وس���وق العمل في غزة عبر توفير فرص 

كسب العيش لالجئين الفلسطينيين.
وس���رد التقرير قصة الالجئة الفلس���طينية انشراح البطة 
التي تبلغ من العمر )41 عاما( وتعيش مع أسرتها المكونة 
من تس���عة أفراد في بيت الهيا، شمال قطاع غزة، وحصلت 
على فرصة عمل لمدة ثالثة أشهر كعاملة في مشروع زراعي 
في بيت الهيا كجزء من برنامج خلق فرص عمل في األونروا.

ويس���تهدف البرنامج ثالث فئات للعمل وهي فئة العمال 
المه���رة وفئة العمال غير المه���رة وكذلك فئة المهنيين، 
وتعط���ى األولوية لمقدم���ي الطلبات من األس���ر التي تم 
تقييمها على أنها تعيش تحت خط الفقر بأقل من 3.87 
دوالر للفرد في اليوم، كما تؤخذ بعين االعتبار معايير أخرى 

مثل الجنس، العمر، والمهارات، أو حتى مكان السكن.
وتس���عى "األون���روا" إلى تخصيص 40% م���ن فرص فئة 
العم���ال المهرة للنس���اء و 40% من جمي���ع فرص العمل 
للش���باب. وتوفر األونروا كذلك اآلالف من الفرص لخريجي 

.)JTP( الجامعات في غزة عبر برنامجها لتدريب الخريجين
وج���اء في التقرير: ال يوفر برنامج خلق فرص العمل مصدرًا 
للدخل فحس���ب، بل يساعد أيضًا على اس���تعادة احترام 
الذات والكرامة وكذلك االعتماد على الذات آلالف الالجئين 
الفلسطينيين. وعلى األغلب، يتم إنفاق األموال التي يتم 
الحصول عليها م���ن خالل فرص العمل قصيرة األجل على 
تغطية االحتياجات األساس���ية مثل األدوي���ة والطعام أو 

المالبس.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تناقش سلطات االحتالل في القدس المحتلة، اليوم االثنين، مشروع توسيع 
مستوطنة "جيلو" جنوب المدينة المحتلة، وسط توقعات بالتصديق على بناء 

300 وحدة استيطانية جديدة.
وبحس���ب وس���ائل اإلعالم العبرية؛ فإن ما يس���مى "لجنة التنظيم والبناء" 
التابعة لبلدية االحتالل، س���تناقش توسيع المس���توطنة، ومن المرتقب 
أن تمنح تصاريح البناء لجمعيات اس���تيطانية تابعة لليهود "الحريديم" 
التي ستشرف على التوّسع بمس���توطنة "جيلو" على حساب أراضي قرية 

الولجة الفلسطينية.
وذكرت أن العطاءات والمناقصات س���توزع بين الجمعيات على النحو التالي: 
114 وحدة استيطانية إلى جمعية "جيالت تصيون"، و117 وحدة لجمعية "أور 

وبراخى"، فيما ستقام 46 وحدة استيطانية بإشراف جمعية "كريات ميلخ".
يذكر أن مسطح األراضي الذي يشمل التوسع االستيطاني في "جيلو" تعود 
ملكيته ألهالي قرية الولجة الفلس���طينية، حيث ترفض س���لطات االحتالل 
توسيع مس���طح القرية والخارطة الهيكلية، وتواصل توزيع إخطارات الهدم 

للمنازل بذريعة البناء دون تراخيص.

»أونروا«: الحصار 
السبب المباشر بارتفاع 

البطالة في غزة

غزة/ االستقالل: 
أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد محمد الحساينة عن صرف 
دفعة مالية بقيمة )2,160,000 ( مليونان ومائة وس���تون ألف دوالر 
أمريكي لعدد )272( منشأة صناعية تعرضت للتدمير خالل العدوان 
اإلس���رائيلي على القطاع، ضمن مخصص المنح���ة الكويتية للقطاع 

الصناعي .
وش���كر الوزير الحساينة باسم رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس 
الوزراء د. رامي الحمد الله دولة الكويت الشقيقة وأميرها صباح األحمد 
الجابر الصباح، والصندوق الكويتي للتنمية والش���عب الكويتي على 

دعمهم ومساندتهم أبناء شعبنا الفلسطيني .

االشغال: صرف 
دفعة مالية لـ272 
منشأة صناعية من 

المنحة الكويتية

االحتالل يناقش 
توسيع مستوطنة 

»جيلو« جنوب 
القدس المحتلة
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المواطن عب���د الله تمراز صاح���ب محطة للبترول 
يش���تكي سنويًا من فصل الش���تاء الذي يتسبب 
بإغراق المنطقة بمياه االمطار التي تجتاح المحطة 
وتعمل على إتالف المواد وتعطل الماكينات، األمر 
الذي يعم���ل على توقفها عن العمل حتى انتهاء 
المنخفض الجوي وس���حب كمي���ة المياه وإصالح 

األعطال . 
وأوضح تمراز ل� "االس���تقالل"، أن  منطقة بركة "أبو 
راش���د" والمنطقة القريبة منه���ا منخفضة وهي 
نقطة ارت���كاز لتجميع مياه االمط���ار القادمة من 
جمي���ع االتجاه���ات كما انها تعان���ي من ضعف 
ش���بكات خطوط المياه وهي غي���ر مؤهلة للعمل 
بالش���كل المطلوب في فصل الشتاء وهذا يجعل 

المنطقة عرضة للغرق في كل عام.

خوف وقلق
وعب���ر تمراز، عن قلقه المتزاي���د الذي يتجدد عند 
الحدي���ث ع���ن كل منخف���ض قادم، ألن���ه يحول 
المنطقة إلى بركة مياه تعود بالضرر الجسيم على 
أصحاب المحالت  والس���كان بشكل عام، الفتا إلى 

أن حجم الخسائر التي تتعرض لها المحطة بفعل 
المنخفض���ات الجوية يصل إلى 30 ألف دوالر في 
كل ع���ام، ومما يزيد من معاناته عدم حصوله على 

أي تعويضات من الجهات المختصة .
وطالب تمراز، جميع الجهات المعنية وعلى رأسها 
البلدي���ات بالتوصل لحل ج���ذري لهذه المعضلة، 
وتكثيف جهودها المبذولة قبل بدء فصل الشتاء 
وتوفي���ر المعدات الالزمة لس���حب مي���اه االمطار 

ونقلها إلى أماكن التصريف.
وال تختل���ف حالة المواطن عبدالل���ه أبو عيطة عن 
سابقه، فهو األخر يش���عر بقلق كبير ينتابه عند 
ق���دوم أي منخف���ض جوي قد يحم���ل في طياته 
كارثة لغمر مياه األمطار للمنطقة، والتي تؤدي إلى 
ضرر جسيم بفعل تسرب المياه إلى داخل البيوت 

والمحالت التجارية. 
وأوضح أبو عيطة الذي يقطن في معسكر جباليا، ل� 
"االستقالل" أن مياه األمطار تغمر بيته الذي يبلغ 
مساحته 200 متر والمكون من سبعة غرف ومطبخ 
ويرتفع منسوب المياه داخل البيت الى متر تقريبا، 
مبينًا أن بيته غير مسلح جيدا إذ تتسرب المياه من 

اسقف المنزل. 
وأش���ار إلى أن المنطقة تتعرض في فصل الشتاء 
للغ���رق، ألن طبيع���ة المنطقة منخفض���ة إضافة 
إلى ضع���ف خطوط المياه، وهي غي���ر قادرة على 
استيعاب كميات كبيرة من مياه االمطار، الفتًا إلى 
أن مياه االمطار التي تغمر المنطقة، تختلط مع مياه 
الصرف الصحي وتتسرب إلى داخل البيوت، االمر 

الذي يصعب تنظيفها لما تتركه من ترسيبات. 

�أ�سباب متعددة
م���ن جانبه أكد  يوس���ف خلة مدي���ر بلدية جباليا 
النزلة، أن منطقة معس���كر جباليا بركة "أبو راشد" 
معرضة للغرق خ���الل المنخفضات الجوية، وذلك 
ألنه���ا منطقة منخفضة تتجمع فيه���ا المياه من 

كافة االتجاهات وبالتالي تغمرها المياه.
وأوضح ل� "االس���تقالل"، أن خطوط المياه األرضية 
في منطقة المعس���كر ضعيفة وغي���ر قادرة على 
اس���تيعاب مياه األمطار بالشكل المطلوب، وهذه 
كلها عوائق تجعل المنطقة معرضة للغرق حيث 
تقوم  طواقم البلدية على سحب مياه األمطار إلى 

بركة "أبو راشد" بواسطة المضخات األرضية. 
ولف���ت إلى أنه ت���م التوصل إلى ح���ل يخفف من 
معاناة س���كان المنطقة حيث تم بناء 20 مصفاة 
إضافية تعمل على س���حب مياه األمطار في فصل 
الش���تاء إلى أح���واض التصريف، مؤك���دًا أنه تم 
إدخال بعض التطورات واإلصالحات على المعدات 
في  البركة بعد تعرضها ألضرار خالل منخفضات 

سابقة  بحيث تعمل بشكل اعتيادي.
وعن طبيعة اس���تعدادات البلدية لفصل الشتاء، 
أكد خل���ة بأنه تم تش���كيل لجنة ط���وارئ تعمل 
قبل بدء فصل الش���تاء بشهر بتنظيف وتسليك 
الش���وارع وأنابيب المياه وخطوط الصرف الصحي 
من األوس���اخ والرمال المتراكم���ة التي تعمل على 
انس���داد هذه الشبكات وتعرقل عملها مع سقوط 

األمطار. 
ولفت إل���ى أن البلدية تعاني م���ن نقص حاد في 
اإلمكاني���ات واألدوات واآللي���ات الت���ي بحوزتهم 
للعمل أثناء فصل الش���تاء وفي ح���االت الطوارئ، 
بفعل الحصار المفروض على غزة ونقص التمويل 

في توفير هذه اإلمكانات.

الشتاء .. ضيف ثقيل على سكان بركة »أبو راشد«

غزة/ �ال�ستقالل:
ما ز�ل �سكان منطقة �أبو ر��سد يف خميم جباليا �سمال 

قطاع غزة، ينظرون بقلق وخوف �إىل �ملنخف�سات 
�جلوية، ب�سبب �ملاأ�ساة �ملتكررة �لتي يعانون منها  كل 

عام مع دخول ف�سل �ل�ستاء، يف ظل �نعد�م �لبنى 
�لتحتية �ملدمرة بفعل �حلروب �لتي تعر�ض لها �لقطاع 

علي مد�ر �ل�سنو�ت �ملا�سية، �الأمر �لذي يفاقم من 
معاناتهم عاما بعد عام.  على مدى �الأعو�م �لقليلة 

�ملا�سية، كان ف�سل �ل�ستاء قا�سيًا على �سكان قطاع 
غزة، خا�سة �لذين يقطنون يف �ملناطق �ملنخف�سة 

ومنها خميم جباليا و�لذي يتميز بكثافته �ل�سكانية 
�لعالية وتهالك �لبينة �لتحية �ملتو�جدة يف �ملنطقة، 
فكّلما هطلت �الأمطار غرقت �ل�سو�رع و�لبيوت و�ملحال 

�لتجارية، �الأمر �لذي يفتح  باب �لت�ساوؤالت حول مدى 
قدرة �لقطاع على مو�جهة ويالت �ل�ستاء، يف ظل ح�سار 

مطبق وبنى حتتية متهالكة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / سليمان سويلم سليمان ابو الفيتة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801350067( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / صالح يوسف صالح االغا  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900608480( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / خليل ابراهيم حسن النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803561257( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

اعالن تسجيل مركبة
أعل���ن أنا / محم���ود ابراهيم محمد أبو دان من س���كان غزة هوية  رقم 
961477510ع���ن رغبتي بتس���جيل المركب���ة رق���م 3317201 من 
 jf1ac2clocb641940 نوع س���وبارو مودي���ل 1987 ورقم الش���اصي
والمسجله سابقا باسم المواطن صهيب محمد السلطان رقم الهوية 
801584533 مجهول محل االقامه حيث أنني اشتريت المركبة سابقا 
وارغب بتس���جيلها على اس���مي لدى دائرة ترخي���ص غزة فمن لديه 
اعتراض على ذلك عليه أن يس���جل اعتراضه ل���دى الدائرة المذكورة 
التابعة لوزارة النقل والمواصالت الفلس���طينية خالل عشرة ايام من 

تاريخ نشر هذا االعالن .

غزة/ االستقالل 
عقد قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية 
اآلداب في الجامعة اإلسالمية يومًا دراسيًا إلحياء اليوم 
العالمي لنظم المعلومات الجغرافية، وذلك بمناس���بة 
األسبوع العالمي لنظم المعلومات الجغرافية العالمي 

على مستوى )90( دولة في العالم.
 وانعقد اليوم الدراس���ي في قاع���ة المؤتمرات العامة 
بمبنى طيبة للقاعات الدراس���ية، بحضور الدكتور رائد 
صالح���ة عميد كلي���ة اآلداب، والدكتور ف���وزي الجدبة 
رئيس قس���م الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية، 
وأس���ماء معروف عضو هيئ���ة تدريس في القس���م، 
ولفي���ف من المهتمين والمعنيي���ن، وجمع من أعضاء 

هيئة التدريس، وطلبة القسم.

�جلل�سة �الفتتاحية
وفي كلمته أمام الجلس���ة االفتتاحية، تحدث الدكتور 
صالحة عن أسبوع نظم المعلومات الجغرافية وبدايته 
وتاريخ انطالقه والجهات الراعية له، منوها إلى ضرورة 
تحقي���ق دور ري���ادي في مج���االت نظ���م المعلومات 
الجغرافية، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة لخدمة المجتمع 

واإلسهام في حل مشكالته.
ومن جانبها، لفتت معروف إلى أهمية إقامة الفعاليات 
للجمهور، والمهتمين في هذا المجال الستخدام نظم 
المعلومات الجغرافي���ة، الطالعهم على أهم اإلنجازات 
المتميزة في تكنولوجيا نظ���م المعلومات الجغرافية، 

لالس���تفادة منها في حياته���م اليومية، خصوصًا مع 
وجود تج���ارب عملية وواقعية س���واء على مس���توى 

البلديات أو الوزارات أو حتى المؤسسات الخاصة.

�جلل�سة �لعلمية �الأوىل
وفيما يتعلق بالجلس���ات العلمية لليوم الدراس���ي، حيث 
انعقد على مدار جلس���تين علميتين، فقد ترأس الجلسة 
العلمية األولى الدكتور فوزي الجدبة، والتي كانت بعنوان:" 

تجارب واقعية الستخدام نظم المعلومات الجغرافية".
 تحدث في الجلس���ة األول���ى المهندس محمد طومان 
ممثال عن المجلس الفلس���طيني لإلس���كان عن تجربة 
واقعية ""GIS في التخطيط وسوق العمل، وبرنامج دعم 

التخطيط المكاني التشاركي في قطاع غزة.
 وأش���ار المهندس الباحث محمد الهسي، إلى التنمية 

المستدامة وأهدافها، وأهميتها في دراسة العالقات 
المكاني���ة، وتناول المهندس زاكر قرموط من ش���ركة 
االتصاالت الفلسطينية، تطبيقات الGIS" " في شركة 
االتصاالت الفلسطينية ودورها في تسهيل  وتسريع 

الخدمات المقدمة.

�جلل�سة �لعلمية �لثانية
وترأس الجلس���ة العلمي���ة الثانية، الدكت���ور الباحث 
صهيب أبو جي���اب، والتي أقيمت تحت عنوان:" أبحاث 
علمي���ة وعملي���ة"، حيث تح���دث فيه���ا الدكتور عالء 
الدين الجماصي من الجامعة اإلس���المية، عن برمجيات 
"GIS" نظم المعلوم���ات الجغرافية في تحليل حوادث 
الط���رق، وبرمجيات"safe life" ، وبرنامج Aims" " إلدارة 

المعلومات المتعلقة بحوادث الطرق.

يوم دراسي بالجامعة اإلسالمية بمناسبة

 اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية
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أحمد مناصرة )14 عاما(، فوزي الجنيدي )16 عاما(، 
عهد التميمي )17عاما( وعشرات األطفال غيرهم، 
نماذج حي����ة اعتقلها االحتالل مؤخرا، وزجهم في 
س����جونها، في تحٍد صارخ لحق����وق الطفل التي 

كفلتها المواثيق الدولية. 
ورغ����م أن اعتقال األطفال يع����د انتهاكا للقانون 
الدول����ي، فقد لجأ االحتالل االس����رائيلي إلى إقرار 
مجموعة من القوانين التي تجيز اعتقال األطفال 
القصر وتغلظ العقوبة بحقهم، واستخدم القضاء 
والمحاكم العسكرية اإلس����رائيلية كأداة لفرض 
األح����كام العالي����ة والغرامات الباهظ����ة والحبس 

المنزلي واإلبعاد عن أماكن السكن، وغيرها. 

ا�ستهداف متعمد
وأكد نائب رئيس هيئة األس����رى والمحررين عبد 
الناص����ر فروانة أن ق����وات االحتالل اإلس����رائيلي 
تتعمد اس����تهداف األطفال دون س����ن 18 عاما 
منذ ان����دالع انتفاضة القدس في ش����هر أكتوبر 
2015، خالل تواجدهم باالعتصامات والتظاهرات 

المستمرة بمختلف مدن الضفة الغربية والقدس 
المحتلتين.

وأش����ار فروانة ل� "االس����تقالل "إل����ى تزايد أعداد 
األطفال الجرحى و المعتقلين في سجون االحتالل 
اإلس����رائيلي منذ إعالن الرئيس األمريكي ترامب 

القدس عاصمة ل�" إسرائيل".
ولفت إلى أن قوات االحتالل اإلس����رائيلي تتعمد 
اس����تخدام شتى الوسائل واألس����اليب القمعية؛ 
كالتنكيل والتعذيب والضرب والسحل واالعتقال 
والحبس المنزلي وفرض غرامات باهظة؛ لبث الرعب 
والخوف ف����ي قلوب األطفال وعائالتهم ومنعهم 
من المش����اركة ف����ي االعتصام����ات والتظاهرات 

المستمرة. 
وشدد على أن االحتالل اإلسرائيلي بات على قناعة 
أن مقولته التي تغنى بها منذ سنوات بأن الكبار 
يموتون والصغار ينسون سقطت لألبد، لذا يتعمد 
استهداف األطفال، خوفا من أن يكبروا ويصبحوا 
قنابل موقوتة قابلة لالنفجار بأي وقت، و مشاريع 

مقاومة مستقبلية ضد انتهاكاته المستمرة. 

ودعا فروانة إلى ضرورة قيام المؤسس����ات الدولية 
ذات العالقة، ب�العمل الج����اد على توفير حاضنة 
لكل من تعرض لالعتقال منهم وإعادة تأهيلهم 
بع����د خروجهم من الس����جن اإلس����رائيلي، مطالبا 
كافة الجهات الفلس����طينية المعنية بالتنسيق 
والتعاون وتوحيد جهوده����ا من أجل توثيق كل 
ما له عالقة باس����تهداف األطفال الفلسطينيين، 
وعرضها أمام الرأي الع����ام الدولي ووضعها على 

طاولة محكمة الجنايات الدولية.

زيادة كبرية 
خالد قزمار مدير عام برنامج المس���اءلة القانونية 
في الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في الضفة 
الفلسطينية المحتلة، أكد أن االحتالل اإلسرائيلي 
اعتقل خالل  20يوما من الشهر الجاري فقط 77 
طفال تم زجهم في سجن عوفر، بينما المعدل في 
وقت س���ابق كان يصل في نهاية الشهر الواحد 

إلى اعتقال 40 طفال.
وأوضح قزم���ار ل�"االس���تقالل" أنه ب���ات مالحظًا 

أن قوات االحتالل اإلس���رائيلي تنتهج سياس���ة 
اس���تهداف األطفال بش���كل متعمد، من خالل 
تزايد أعدادهم في الس���جون بمدة قصيرة، مبينًا 
أن تقاري���ر الحركة العالمي���ة للدفاع عن األطفال 
وثق���ت ممارس���ة ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي 
انتهاكات متعمدة ضد األطفال، مخالفة للقوانين 

والمواثيق الدولية. 
وش���دد عل���ى أن الحركة العالمي���ة دونت كذلك 
تعرض األطفال لمعاملة س���يئة، خالل التحقيق 
معهم في السجون؛ للحصول على اعترافات توجه 
لهم؛ الس���تخدامها كدليل إدانة أمام المحاكمة 

العسكرية اإلسرائيلية.  
واعتبر أن تزاي���د عدد إصابات األطفال بالرصاص 
المطاطي في األجزاء العلوية من الجس���م، دليل 
آخر على اس���تخدام االحتالل اإلس���رائيلي للقوة 
المفرطة بح���ق األطفال واس���تهدافهم العمد، 
مش���ددا عل���ى أن  محاولة اس���تهداف األطفال 
بالرص���اص المطاطي من مس���افة قريبة، تعتبر 

جريمة قتل عن عمد. 

اعتقال تعذيب ضرب 

أطفال فلسطين..
 »صيد ثمين« لدموية 

»إسرائيـــل«

غزة/ �سماح املبحوح : 
مل ياأمن اأطفال فل�سطني من اعتداءات الحتالل الإ�سرائيلي املتوا�سلة بحقهم منذ ت�سعيد 
انتفا�سة القد�س يف ال�ساد�س من ال�سهر اجلاري عقب قرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
باعتبثثار القد�ثثس عا�سمة لدولة الحتثثالل، فكانوا ال�سريحة الأكثثر ا�ستهدافا من خالل 
حملثثة اعتقثثالت و�سرب و�سحل وتنكيثثل وا�سعثثة. وزاد ا�ستهداف الحتثثالل الإ�سرائيلي 
لالأطفثثال يف الآونثثة الأخرية بتهمثثة م�ساركتهم يف املواجهات املندلعة منثثذ عدة اأيام على 

نقاط التما�س يف خمتلف مدن ال�سفة والقد�س املحتلتني .

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / فتحية محمد سليمان ابو مزنة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801511304( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / أزهار احمد رباح بدر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903321958( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / هناء عبد الله عبد الفتاح عبد النبي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801777137( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ باسم احمد عاطف البحري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901900622( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

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 سهيال مضبطة موقعة من مختار عائلة الكسيحة  
المؤرخة في 2017/12/20م  تتضمن أن س���لمان بن سالم بن صباح 
أبو خش���ان   توفي إلى رحمته تعالى  س���نة  1957م  وانحصر ارثه 
الش���رعي واالنتقالي في زوجته ثريا احمود حس���ين ابو هولي وفي 
أوالده منها وهم كامل ويوسف وعبد الرحيم وهبد الكريم وعائشة 
وصبحة وجندية وحكم���ت وانتصار وفي أوالده من زوجته المتوفاة 
قبله خضرة أبو سليس���ل وهم مس���لم وهنده وفاطم���ة   فقط وال 
وارث للمتوفي المذكور س���وى من ذك���ر   وليس له وصية واجبة أو 
اختيارية وليس له أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن له 
حق االعتراض على هذه مراجعة محكمة بني سهيال  الشرعي خالل 
خمسة عش���ر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن  وحرر في 2/ربيع اخر  

/1439ه الموافق 2017/12/20م .

قا�سي حمكمة بني �سهيال ال�سرعية

القدس المحتلة/ االستقالل 
قال رئيس جهاز الشاباك نداف بيري، امس 
األحد، إن عام 2017 لم يكن مستقرًا أمنيًا، وان 
الهدوء في قطاع غزة والضفة الغربية مضلل. 
حسب ما نشره موقع المستوطنين 7 العبري.

وأكد بيري خالل اس���تعراضه التقرير األمني 
أم���ام أعض���اء لجن���ة الخارجي���ة واألمن في 

الكنيست "اإلسرائيلي"، أن الوضع أصبح أكثر 
س���خونة بعد إعالن ترامب القدس عاصمة ل� 

"إسرائيل".
وحس���ب أقواله: "نجح���ت )54 عملية(  خالل 
2017 مقابل )108 عملي���ة(  من نفس النوع 

في عام 2016".
وأضاف: "الوضع تحت األرض حس���اس جدًا، 

وحم���اس تحاول ب���كل اس���تطاعتها تنفيذ 
عمليات في الضفة الغربية لزعزعة االستقرار".

وزع���م بيري، أن الش���اباك أحبط خ���الل العام 
المنص���رم )400 عملية كبيرة(، من بينها )13 
عملية استشهادية(، و)8 عمليات اختطاف(، 
و)94 عملي���ة هجومية(، وت���م إحباط )1100 

عملية ألفراد(.

الشاباك يزعم: أحبطنا 13 عملية 
استشهادية و9 عمليات اختطاف
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المستعربون أو ما صنفوهم بفرقة الموت التابعة لشرطة 
االحتالل اإلسرائيلي وجيشه، بلباس مدني ومالمح عربية 
ولسان ُيتقن لهجتهم يندسون في األوساط الفلسطينية 
لنصب الفخ���اخ المتكررة للمتظاهري���ن، بآلياٍت متنوعة 
يعتمد جّله���ا على المفاجأة أو تنفي���ذ المهمة بالضربة 
الخاطف���ة، وذلك من أجل احباط أي نش���اط فلس���طيني 
يقف في وجه االحتالل وممارس���اته القمعية، واخماد نار 

االنتفاضة الٌمشتعلة. 
وخالل األيام الماضية التي تلت إعالن الرئيس األمريكي 
دونالد ترمب ب���أن القدس عاصمة للكيان اإلس���رائيلي، 
شوهدت وحدات المستعربين بشكل واضح و نفذت عدة 
عمليات في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين عند نقاط 
التم���اس، وكان آخرها يوم الخميس الماضي اذ اختطفت 
قوة من المستعربين عند منتصف الليل ستة شبان خالل 

مواجهات مع االحتالل في قرية دير جرير. 

عودة وا�سعة
الشاب يوسف حسن، أحد المشاركين دائمًا بالمظاهرات 
ضد االحتالل في الضفة المحتلة، قال: " مع اشتداد وتيرة 
االنتفاضة ش���اهدنا الكثير من المس���تعربين يندمجون 
معن���ا خ���الل المظاه���رات و المواجهات م���ع االحتالل، 
وينتشرون بشكل كبير في مناطق االحتكاك مع العدو". 

وتابع حس���ن خ���الل حديث���ة ل�"االس���تقالل"، أن وحدات 
المستعربين غابت عن نقاط التماس  لسنوات عدة، نظرًا 
لغي���اب المواجهات العنيفة بصورة ثابتة، لكن نجاحهم 
الطفيف الذي حققوه في تقديرهم دفعهم إلى العودة 

بشكل واسع خالل االنتفاضة المشتعلة حاليًا.   
وأوضح أن المس���تعربين لم يكتفوا فق���ط باالختفاء عن 
طريق التالعب بمظهرهم ولباس���هم، بل ُينفذون أدوارًا 

تس���اعدهم على االختفاء والتظاهر بأنهم فلسطينيون، 
فمثاًل يتصدرون المظاهرات ويشاركون في إلقاء الحجارة 
والهتاف، وينتهجون س���لوكًا يمّد بقي���ة المتظاهرين 
بالراحة والثقة، الفتًا إلى أن هذا الدور للمس���تعربين أدى 

إلى إنعدام الثقة التامة بين المتظاهرين. 
وأعرب عن خوفه وقلقه المس���تمرين عند مش���اركته في 
مظاهرة أو نش���اط ُيندد باالحتالل، لكون المس���تعربين 
ينتش���رون في كل م���كان، ومن الصعب كش���فهم بين 
حش���ود الناش���طين، منوهًا إلى أن هناك عدة عالمات قد 
تكشف المستعرب المتنكر باللباس الفلسطيني، حيث 

تكون مسدساتهم في أعلى البنطلون وداخله. 
وش���دد أن وحدة الموت االسرائيلية رغم خطورة مهامها، 
ل���ن تنال م���ن قوة وإرادة ش���باب فلس���طين، ولن تنهى 
مقاومته���م واحتجاجاته���م ض���د ممارس���ات االحتالل 

وانتهاكاته المستمرة.

�ساعة ال�سفر
في حين اعتبر الش���اب عثمان مصطفى، المس���تعربين 
خنجر االحتالل االسرائيلي في االنتفاضة، فهم يندسون 
في االوساط الفلسطينية، ويلبسون لباسها وفي جعبتهم 
أسلحة خفية، ثم يستدرجون الشباب إلى نقطة حاسمة 
وعندما تدق س���اعة الصفر يتحولون من مدنيين إلى قوة 

تنقض على الهدف المطلوب.
وأردف خ���الل حديث���ة ل�"االس���تقالل": " أن كافة مهام 
وحدة المستعربين تتمثل في جمع المعلومات واعتقال 
المتظاهري���ن واالعتداء عليهم بالرص���اص أو الضرب بال 
رحمة وال شفقة كذلك القتل من نقطة الصفر، وجميعها 
م���ن أجل احباط أي نش���اط فلس���طيني يق���ف في وجه 

االحتالل و ممارساته القمعية". 

وأوضح أن  تكتيكات دخول المستعربين لنقاط المواجهة 
والتظاهرات أصبحت ش���به معروفة لدى الفلسطينيين، 
فعند مش���اهدة ناقلة مدنية أو "البوس���طة" التي تنقل 
األس���رى ندرك أنه تجهيز لهجوم مس���تعربين، وأيضا 
يسبق دخولهم حالة هدوء ينسحب فيها جيش االحتالل 
إلى الخلف، وتنخفض وتيرة إطالق الغاز المسيل للدموع 
واألعيرة المطاطية، ويعمل المس���تعربون على تش���كيل 
كماش���ة حول المتظاهرين بالتعاون م���ع الجيش، حيث 
يتقّدم  الجيش من األمام ويكون المس���تعربون بانتظار 

المتظاهرين الفارين في الخلف. 
وعن طرق الحماية من المس���تعربين وكش���فهم، بين أن 
الش���باب يوجهون نداءات متكررة بي���ن بعضهم بعضًا 
عبر مواقع التواص���ل االجتماعي بضرورة ادخال القميص 
تح���ت البنطل���ون، إذ يصعب على المس���تعربين القيام 
بذلك كونهم يخفون المس���دس وأدوات االعتقال تحت 
قمصانه���م الفضفاضة، كم���ا أن النش���طاء المحليون ال 
يترددون بسؤال المشاركين في التظاهرات أو المواجهات 
عن أس���مائهم، ويطلبون في بع���ض األحيان منهم إزالة 
اللثام عن وجوههم في مكاٍن غير مكش���وف للتأكد من 
هويتهم، مشيرًا إلى أن االحتالل يحظر على المستعربين 

والكشف عن هوياتهم.

وحدة املوت
وب���دوره، أوض���ح عم���ر جع���ارة المختص في الش���ؤون 
اإلسرائيلية، أن  فكرة وحدة المستعربين " وحدة الموت" 
ش���بية بفرقة االن���زال بالقوات اإلس���رائيلية التي تكون 
خلف خطوط العدو، لكن هنا يكون المس���تعربون بوسط 
المظاهرات الش���عبية، وإلخماد ن���ار االنتفاضة وتفريق 

التظاهرات وتحجيم التفاعل مع المجريات. 

وأوضح جع���ارة خالل حديث���ة ل�"االس���تقالل"، أن هؤالء 
المس���تعربين يدخلون األحياء الفلس���طينية متنكرين 
باللباس الفلسطيني الشرقي خاصة في مناطق التماس 
مع االحتالل اإلس���رائيلي، ثم يقس���مون أنفس���هم إلى 
قس���مين، قس���م في المقدمة وآخر في المؤخرة، ومن ثم 

يقومون برفع شعارات وأحيانًا يقومون بإلقاء الحجارة. 
وبين أنه���م عندما يصلون نقطة التم���اس مع االحتالل 
اإلسرائيلي س���رعان ما يقومون باالنقضاض على شاب أو 
اثنين أو ثالثة ويلقونه���م أرضًا ويطلقون الرصاص على 
باقي الناش���طين، وبعد ذلك يقوم االحتالل اإلس���رائيلي 

باعتقالهم على الفور.
وأش���ار إلى أن أس���لوب التنكر يعد الركيزة األساس���ية 
إلنجاح الضربة الخاطفة، إذ يتيح للمس���تعربين التحرك 
بحرية لتنفيذ مهماتهم من أجل مباغتة الهدف، س���واء 
أكان مطلوبًا للعدو أم جماعة تتظاهر، وال توجد آلية ثابتة 

للتنكر. 
نوه الى أن تنّكر المستعربين يختلف وفق اعتبارات عدة، 
منها طبيعة المنطقة وماهية المس���تهدف فأحيانًا قد 
ُيضطرون إلى أن يكونوا ممرضين وأطباء أو مصابين، وتارًة 
يكونون باعة متجولين أو نس���وة حوامل، من أجل تنفيذ 

مهمتهم. 
وأكد أن وحدة المستعربين ليست ذات عبقرية سياسية 
أو انجاز أمني كبير إلس���رائيل، كون باب االعتقال والقتل 
مفتوحًا أمام الجيش اإلس���رائيلي ب���كل وقت خاصة في 
الضفة الغربية، كم���ا أن ضحاياها تكون ف���ردًا أو اثنين 
وهذا ال ُيرهب الفلس���طينيين وال يردعهم عن المشاركة 
بالمظاهرات واالستمرار باالنتفاضة، بالتالي قيمتها  صفر 
بالنسبة للشعب الفلسطيني وليس كما ٌيضخمها االعالم 

العبري.  

 »فخ إسرائيلي« الصطياد المتظاهرين

المستعربـــون..

غزة/ دعاء احلطاب: 
يحاول الحتالل الإ�سرائيلي 

مرارًا وتكرارًا حماربة ال�سعب 
الفل�سطيني ال�ساعي لنيل 

حريته وحترير اأر�سه وفك اأ�سر 
مقد�ساته، حيث ا�ستخدم طرقًا 

�ستى يف حربه الدموية على 
الفل�سطينيني، من اآلت ومعدات 
واأ�سلحة ع�سكرية ل يقوى اأحد 
على جمابهتها، اإل اأنه مل يكتِف 

بذلك فح�سب فقد اأعاد تفعيل 
عمل �سالحه ال�سري »وحدات 

امل�ستعربني« خا�سًة مع انتفا�سة 
الفل�سطينيني يف القد�س 

وال�سفة الغربية.  

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / أحمد محمد سليمان عطايا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403783343( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / آسيا محمد خليل جميل دردونة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)414836817( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمد سمير عيسى ميط
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804392447( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

االستقالل/وكاالت 
ذكرت وس����ائل إعالم محلية نقال عن مصادر خاصة، 
أن الس����لطة الفلسطينية س����تدفع رواتب 3 شهور 
قادم����ة لموظفي غزة العاملي����ن في حكومة حماس 

السابقة.
وقال����ت المصادر: إن دول����ة قطر س����تدفع الرواتب 
المذكورة لمدة 3 ش����هور وأن اتفاقا تم بين رئيس 
السلطة الفلسطينية  محمود عباس وامير قطر تميم 

بن حمد خالل زيارته األخيرة حول هذه القضية وأن 
الدوحة تعهدت بتنسيق ادخال االموال مع الجانب 

»اإلسرائيلي«.
وأوضحت أن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة 
س����يصل غزة خالل األسبوع الحالي لمناقشة قضية 
رواتب موظفي حماس، مؤكدة أن تركيا أيضا تدفع 
بق����وة باتجاه انهاء االنقس����ام الفلس����طيني وأنها 
مستعدة لتوفير أموال لضمان تطبيقها على االرض.

وكان����ت مصادر إعالمية س����ابقة قال����ت: إن تمويل 
روات����ب -موظف����ي حماس ف����ي غزة-، س����تكون عبر 
وسطاء يشكلون حلفاء لكل من »فتح« و»حماس«، إذ 
ستسهم تركيا وقطر بالنسبة إلى موظفي األخيرة، 
فيم����ا س����تواصل سويس����را، بالتعاون م����ع االتحاد 
األوروبي، متابعة الدعم الس����ابق ل����رام الله، على أن 
تكون العمليتان بإشراف أممي يعمل على تسهيل 

إدارة صندوق مالي مشترك.

قطــر ستدفــع رواتــب 3 
شهور  لموظفي »حماس« بغزة
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 مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

»إسرائيل« تحمي متهمًا بجرائم ضد اإلنسانية

ثالث من بنات عائلة التميمي يحتجزن في المعتقل حتى 
يوم غد على االقل، بأمر من المحكمة العسكرية في الضفة 
الغربية. فقد اعتقلت عهد بعد نش���ر الشريط الذي ظهرت 
فيه تخبط ضابط الجيش االسرائيلي، امها ناريمان، اعتقلت 
في اعقابها بدعوى أنها صورت فعلة ابنتها فتسببت بذلك 
في التحريض فيما اشتبه بنور بالمشاركة في الحادثة. على 

ثالثتهم أن يتحررن فورا واال يقدمن الى المحاكمة.
 هذا هو أمر المساواة: هكذا تتصرف الدولة مع فتيان التالل 
الذي���ن يعملون احيانا بعنف كبير، اوق���ح وأخطر مع جنود 
الجيش االس���رائيلي. وهذا هو أمر الحكمة: فعهد التميمي 
ابنة ال� 16 اصبحت منذ االن بطلة شعبية بين الفلسطينيين 
وفي ارجاء العالم. كل يوم آخر تقضيه في المعتقل سيعظم 

صورتها ويلحق ضررا اضافيا باسرائيل.
 في اليوم الذي اطلق جنود الجيش االسرائيلي النار على ابن 
عمها خرجت عهد الى ساحة بيتها مع قريبة لنا من العائلة 
وحاولت ط���رد الضابط والجن���دي الواقفين هن���اك. بداية 

باالقوال وبالصرخ���ات، وبعد ذلك بالخبطات والركالت. أبدى 
جنديا الجيش االس���رائيلي ضباطا للنفس جديرا بالتقدير 
ولم يردا على التهجمات. ونال الجيش االس���رائيلي الثناء 
على س���لوك جندييه، ضمن امور اخرى في تقرير نشر في 

»نيويورك تايمز«.
 غير أنه كالمعتاد، ليس العالم هو ما يعني اسرائيل بل ما 
يقوله المتطرفون في الداخل. يبدو أن النقد والهزء اللذين 
انطلقا في اسرائيل على ضبط النفس الذي ابداه الجنديان، 
يراد ان يصدا من خالل التشدد مع عائلة التميمي. االيضاح 
للمتحمس���ين في اس���رائيل بان ضبط النفس الرائع الذي 
اظهره الجنديان هو اس���تثنائي يش���هد على الحزم الذي 
تتميز به معاملة الجيش االس���رائيلي مع مقاومي االحتالل 

بشكل عام.
  اسرائيل ستدفع ثمنا باهظا على عدوانيتها تجاه الفتاة، 
مقاومة االحتالل، التي تصرفت بعنف صغير تجاه ممثلي 
الجيش الذين اقتحموا ساحة بيتها واصابوا قبل ذلك بجراح 

خطيرة ابن عمه���ا. ان ابداء الحساس���ية والتفهم للدوافع 
سيجزي اسرائيل بثناء مبرر. اما ابقاء عهد في السجن لزمن 
طويل س���يعرض مرة اخرى الوجه البشع والعنف لالحتالل 

االسرائيلي.
  لم يكن وال يكون احتالل عسكري ال يبعث المقاومة المبررة 
والمفهومة من الخاضع لالحت���الل. وبالتأكيد ليس احتالال 
يعود الى خمسين سنة ال تبدو حتى بدايته تلوح في االفق. 
في إطار امكانيات المقاومة المعروفة، اختارت عهد الطريقة 

االول عنفا.
 بالضبط مثلما تجاوز ضابط الجيش االس���رائيلي الذي كان 
حاض���را في الحدث على كرامته، فاضاف عمليا كرامة كبيرة 
لجيش���ه، هكذا ينبغي  ايضا لجهاز القضاء العسكري  ان 
يتص���رف. على التميمي وقريبتيها ان تعدن الى بيوتهن، 
وعل���ى الجيش ان يرى باالعتدال قيمة وان يش���جع جنوده 
على التصرف بالحد االدنى من القوة الالزمة، وبالتأكيد حيال 

فتيات شابات غير مسلحات.

أطلقوا سراح التميمي

هل تتس���تر إس���رائيل على مجرم وش���اهد 
عل���ى تورطه���ا ف���ي إقام���ة عالق���ات أمنية 
وتعاون وثيق مع طغمة عس���كرية وال سامية 
ا من نهاية س���نوات  حكم���ت األرجنتين، بدًء
السبعينات؟، ما يخفى أعظم مّما هو واضح في 
هذه القضية، لك���ن الرائحة التي تخرج منها 

مفضوحة.
مواط���ن إس���رائيلي مطلوب ف���ي األرجنتين 
بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنس���انية، بعض 
ضحاياه كانوا يهوًدا تم اختطافهم، تعرضوا 
للتعذيب وُقتلوا. إسرائيل تعلم بذلك، وتعلم 
أن الرج���ل ك���ذب في بيانات تس���جيل طلب 
هجرته إلسرائيل مع زوجته اليهودية، لكنها 
ترفض تسليمه أو سحب الجنسية منه، لماذا؟ 

المعلومات سرية للغاية.
يوس���ف كرميل، أحد سكان »كريات بياليك«، 
مطلوب في األرجنتين منذ 6 س���نوات بتهمة 
التورط بأعمال قتل، تعذيب وخطف، بما فيها 
لقاصرين، لكن كرميل ما زال يعيش براحة بال 
في إس���رائيل. في أمر االعتق���ال الذي أصدره 
ض���ده االنتربول ع���ام 2011 ج���اء أنه ارتكب 

جرائم ضد اإلنسانية.
شلومو سلوتسكي، هو صحفي إسرائيلي، فقد 
أحد أقربائه في عمليات الخطف والقتل التي 
مارستها حكومات االستبداد في األرجنتين، 
وهو الذي تقدم بطل���ب للمحكمة العليا ضد 
إسرائيل وضد وزارة الداخلية واالمن الداخلي 
والع���دل والخارجية؛ مطالًبا بتوضيح أس���باب 
رفضهم عدم س���حب مواطنة يوسف كرميل 

الذي يقطن في إسرائيل منذ عام 2003.
يذكر ان المسؤول المباش���ر ليوسف كرميل 
اعتقل س���نة 2012 في األورغ���واي ونقل إلى 
المعتقل في األرجنتين وتمت إدانته بتهمة 

ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.
ويؤكد سلوتسكي ان إسرائيل كانت في تلك 

الحقبة - الت���ي كان بها النظ���ام الدكتاتوري في 
األرجنتي���ن يقوم بأعمال خطف وقتل لمعارضيه، 
ومن بينه���م يس���اريون يهود - تقي���م عالقات 
قوية مع تلك الطغمة الحاكمة، فكانت تسلحهم 
وتقدم له���م التدريب األمني وتدريبات في مجال 
جم���ع المعلوم���ات. كما يؤكد أن إس���رائيل كانت 
تعرف حينها م���ا الذي يحدث في مراكز االعتقال 
والتوقيف في األرجنتين، واألهم انها كانت تعرف 

ان من بين الضحايا يهودًا من الرجال والنساء.
مس���ؤول أمني في وزارة الحرب اإلسرائيلية سابًقا، 
والملقب ب� »د«، والذي كان مش���ارًكا بأعمال تجارة 
السالح مع األرجنتين يقول: »يغطون على جريمة 
بجريم���ة أخرى«، ويضيف »ال توجد إلس���رائيل أي 
مصلحة ف���ي أن يصل كرميل للمحكمة، وأن يذكر 
للقضاة ما الذي ش���اهده. تخيل لو ان كرميل قال 
للمحققين أنه رأى إسرائيليين علموا اآلخرين على 
أعمال األمن وأنه رآهم داخل معسكرات االعتقال، 
وأن تالمذة اإلسرائيليين استخدموا تلك األدوات 

في قتل وتعذيب يهود وآخرين«.
يوسف كرميل ال ينكر حقيقة أنه خدم خالل أيام 
الحكم العسكري باألرجنتين في وحدة استخبارات 
»601« فتح���ت ملفات معلومات ح���ول معارضي 
النظام، معلومات قادت آالف المواطنين لمخيمات 
اعتقال وموت. هل كان حًقا مجرد »موظف« حسب 
ادعائ���ه أم انه متهم بجرائم تورط بها؟، إنه ينكر 
ذلك قطًعا، والمحكمة ف���ي األرجنتين وحدها من 
تستطيع الحسم، لكن غير مؤكد إن كانت إسرائيل 

ستسمح لذلك بأن يحدث.
في جلس���ة نقاش عقدتها المحكمة العليا نقلت 
له���ا الدولة معلومات تثبت أهمي���ة تقديم لجوء 
سياس���ي لكرميل. ما هي المعلومات السرية التي 
تخفيها إسرائيل، الدولة التي أقيمت من أجل أن 

تكون بيًتا لضحايا الحرب األكبر في التاريخ؟
فقط قضاة المحكمة العليا ومحامو كرميل يعلمون 
ماذا تحتوي تلك الوثائق الس���رية، لكن القضية 

الحالية هي فقط الصفح���ة األخيرة بفصل مظلم 
في تاري���خ إس���رائيل، التي كانت أق���رب حليف 
لألرجنتي���ن، تحديًدا خالل س���نوات نظام الحكم 
العسكري. لقد كانت أيًضا الداعم الرئيسي لجيش 
عمل بصفوف إدارة معادية للس���امية، في الوقت 
الذي علم مسؤولون رس���ميون في إسرائيل جيًدا 
ماذا يحدث في المعسكرات التي يمارس مجرموها 

تعذيب وقتل المواطنين.
ماري���ا غوتمان، الت���ي خطف ابنه���ا وقتل، تقول 
:»إس���رائيل دعمت حكومات االستبداد، اقتصادًيا 
سياس���ًيا ومعنوًيا، وس���لحتها. أبناؤن���ا عانوا من 
مالحق���ة مزدوجة من جانب الفاش���يين بالمالبس 
الرس���مية، ومن جانب الفاش���يين اليهود الذين 
س���لحوا القتلة. أنا أفتخر بابني الذي كان يهودًيا، 
وربما قتل بسالح إس���رائيلي«. الكثير من اليهود 
كانوا من نش���طاء اليس���ار أو اتهم���وا بذلك، وعن 
معان���اة هؤالء يمك���ن ان نقرأ ف���ي الوثائق التي 
ُكش���فت في أمريكا قبل عام، إحدى هذه الوثائق 
تكش���ف عن معرفة إس���رائيل بمالحقة اليهود 
في األرجنتين، ووثائق س���رية في وزارة الخارجية 
اإلسرائيلية تكش���ف عن تدارس وزارة الخارجية 
لخطة للعمل ضد األرجنتين بهذا الشأن، ولكنهم 
فضل���وا االس���تمرار بتصوي���ت األرجنتين لصالح 

إسرائيل في المؤسسات الدولية.
شلوميت ألوني، عضو الكنيست السابقة، حاولت 
في سنوات سابقة أن تكشف عن عالقات إسرائيل 
بأنظمة االستبداد العسكرية، وأنها قدمت ثمانية 
اقتراحات لجدول أعمال الكنيس���ت لكشف األمر، 
لكن ت���م رفض كل تل���ك المقترحات بواس���طة 
رئيس الكنيست حينها مناحيم سابيدور. وتؤكد 
أن »عضو الكنيس���ت يغآل اوروبيتس هددني بأال 
أتحدث باألمر«؛ جاء ذلك في مقال أللوني بصحيفة 
»هآرتس« )مايو 2006( كشف عن تزويد إسرائيل 
للديكتاتوريين بالس���الح الذين قاموا باستخدامه 

في تنفيذ جرائم حرب ضد المواطنين.

المس���ؤول األمني »د« يقول »بعنا لهم الكثير 
من السالح، بما في ذلك طائرات حربية من نوع 
ميراج وسكاي هوك وسفن وقذائف مدفعية 
وذخيرة بنادق وبنادق هجومية من نوع غاليل 
وأوزي، على الرغم م���ن وجود حصار وعقوبات 
على األرجنتين؛ إال ان األمر كان سهاًل بالنسبة 
لنا، بعناهم ذلك بثم���ن زهيد مقارنة بالدول 
األخرى، وقدمن���ا لهم تدريب���ات ذات نوعية 
عالي���ة، على س���بيل المثال حي���ن زودناهم 
بصواريخ ض���د المدرعات وطائرات تم تدريب 

طواقم للعمل على تلك األسلحة«.
يذكر ان إسرائيل عام 1964 اشترت من األرجنتين 
80-100 ط���ن من الكعكة الصفراء، التي تش���كل 

مرحلة مهمة في الطريق إلنتاج القنبلة النووية.
الكابوس األرجنتيني انتهى عام 1989، لكن 
إغماض العين اإلس���رائيلية عن بيع الس���الح 
ألنظم���ة االس���تبداد ال زال مس���تمًرا، فتجارة 
الس���الح بالنس���بة إلسرائيل تش���كل مدخاًل 
للحصول على مليارات الدوالرات، وتاريخ عالقة 
إس���رائيل الخارجية مليء بالتعاون مع أنظمة 
الحك���م الديكتاتورية، فلجنوب افريقيا باعت 
إس���رائيل الكثير من الس���الح حين كان كل 
العالم يف���رض عقوبات وحص���ارًا على نظام 

التمييز العنصري.
إس���رائيل أيًضا باعت السالح لرواندا في ذروة 
أعمال جرائم القتل الوحش���ية، كذلك يصل 
الس���الح اإلس���رائيلي لجنوب السودان، حتى 
ان منظمات حقوق االنس���ان الناشطة هناك 
تتحدث عن الحرب السرية اإلسرائيلية. وفي 
ه���ذه االيام هناك ادعاء ب���أن حكومة ميانمار 
ترتك���ب جرائم ضد األقليات المس���لمة، وأن 
واحدة من مزوداتها بالس���الح هي إس���رائيل 
التي تح���اول إخفاء ه���ذا األمر، لكن س���فير 
ميانمار في إسرائيل كشف عن ذلك في عدة 

لقاءات.

�صحيفة ه�آرت�س
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أعلن أنا المواطن/ محمود حسان محمود رضوان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
912007978فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها  

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/الفي خير عيد جنيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801473018( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / زهية احمد ابراهيم السيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)943905828( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن  حسام حسن مسلم الحلو
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803353499( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / موسى احمد موسى الدعبلة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804877371( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / حنان صبحي احمد عودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)917995375( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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كان الق����رار األمريكي ح����ول القدس تطورا 
خطي����را ف����ي هذا الص����راع الذي يعيش����ه 
الفلسطينيون, لكنه حمل معه أيضا سوءا 
الدول����ي, ووضعها  كبيرا ألمري����كا ودورها 
ف����ي عزلة ربما لم تعش����ها من قبل, واظهر 
بشكل صارخ اس����تهتارها بالقانون الدولي 
ال����ذي كان����ت هي مش����اركة ف����ي وضعه, 
واس����تخدامه طوال الوقت كسيف مسلط 
على رقاب البشر, كانت تتستر به لتحقيق 
سياساتها, وفرض سيطرتها, لكنها اليوم 
تخرقه دون مواربة, وال تجد حتى ما تبرر به 
خرقها هذا, وهو موقف سيؤس����س لحقبة 
جديدة تماما فيم����ا يتعلق باألمم المتحدة 
ودورها, وأيضا فيما عرف في السبعين عاما 
الماضية بالش����رعية الدولية, التي باسمها 
ش����نت حروب ودم����رت دول, وفرض اإلذالل 

على شعوب وأمم عديدة. 
ل����م تكن أمري����كا طوال العق����ود التي تلت 
الح����رب العالمية الثاني����ة أضعف مما هي 
علي����ه اآلن, حي����ث افتقدت أه����م الذرائع 
التي كانت تس����تخدمها لف����رض نفوذها, 
ومحاصرة الدول التي تعارض سياساتها, 
كان القان����ون الدولي, والش����رعية الدولية 
وحماية المواثيق الدولية, هي القواعد التي 
بن����ت أمريكا عليه نفوذها وهيمنتها, وعن 
طريق تلك الش����عارات تدخل����ت في أماكن 
عديدة لتغيي����ر أنظمة وحكومات, ومعاقبة 
دول وشعوب, لم تكن السياسة األمريكية 

نزيهة أبدا, وافتقدت للمقومات األخالقية 
واإلنسانية لكنها كانت تتغطى بما يسمى 
الش����رعية الدولي����ة, وتزعم أنه����ا تفرض 
المقررات الدولية, وأنها تفعل كل ما تفعله 
تعزيزا للقانون الدولي وما يصدر عن األمم 
المتحدة من قرارات, وكانت تستطيع تمرير 
ذلك بما تملكه من وسائل وأدوات سياسية 
وإعالمية واقتصادية وعس����كرية,  وكانت 
تدعي دائما ان استخدامها للقوة والسطوة 
فقط لتنفيذ قرارات األمم المتحدة, التي ال 
تحترمها الدول المعنية وتتلكأ في االلتزام 

بها, ورغم ان »إس����رائيل« ظلت مس����تثناة 
من أي التزام, وأفلتت من أي عقاب مع أنها 
أكثر من رف����ض االنصياع لمق����ررات األمم 
المتح����دة, وأكثر من خ����رق القانون الدولي 
وداس����ه باألقدام, رغم هذه الحالة الغريبة 
الفجة تمس����كت أمريكا بش����جاعة القانون 
الدولي, وحماي����ة القرارات الدولية, لجعلها 
الغطاء الذي يضفي شرعية على تحركاتها 
وسياس����اتها وكل خروقاتها وانتهاكاتها 
للقانون الدولي نفسه,  لكن اليوم وبعد قرار 
دونالد ترامب, حول القدس  انكش����ف كل 

شيء, وس����قط القناع تماما, وبدا واضحا ان 
أمريكا تدوس القانون الدولي الذي صنعته 
هي, وتس����تهزئ بقرارات األم����م المتحدة 
بخصوص الق����دس والتي س����بق ودافعت 

عنها طوال السنوات الماضية .
في مجل����س األمن كانت أربعة عش����ر دولة 
في جانب وأمري����كا وحدها في جانب, وفي 
الجمعي����ة العامة لألم����م المتح����دة ورغم 
التهدي����د األمريكي العلني ل����دول العالم 
بالعقاب والحرمان من المس����اعدات, س����بع 
دول صغي����رة وغير معروف����ة هي فقط من 
كان في صف أمريكا وإس����رائيل, فيما كل 
حكومات العالم في الصف اآلخر, هذا الوضع 
الجديد يجب ان يدفع باتجاه منظومة دولية 
جديدة, ال يجوز ان يكون ألمريكا فيها دور 
أممي, وال يجوز ان تحظى فيها بأي امتياز, 
وأن ال����دول العربية واإلس����المية ومنظومة 
عدم االنحياز وروسيا والصين ودول أمريكا 
الالتينية والجنوبية وحتى بعض دول أوروبا 
مطالبة اآلن بالتحرك العاجل إلنقاذ البشرية 
من أمريكا وجشعها وغطرستها وتخبطها 
وتطرفها, ويمكن ان يبنى فعال كون جديد 
بمعايير أكث����ر عدال وأخالقي����ة, ويجب ان 
ترتفع حكومات العالم العربي واإلس����المي 
لمس����توى خطورة م����ا يجري, والمس����ألة ال 
تتعل����ق بإنقاذ الق����دس وفلس����طين, بل 
إنقاذ اإلنسانية والبشرية من تغول أمريكا 
ونهمها للسيطرة والعنف وإذالل اآلخرين.      

الشيخ: نافذ عزام
ال بديل عن قواعد جديدة 

للسياســة الدوليــة 

 المطلوب تحويل انتصارنا المعنوي والقانوني 
في معركة القدس إلى انتصار واقعي 

فع���ال » الحق يعل���و وال يعلى علي���ه » ، اختبرنا 
صح���ة هذه المقولة في الغض���ب العالمي على 
ق���رار ترامب اعتبار القدس عاصمة إلس���رائيل ، 
والتهيئة لنقر س���فارة بالده إليها من تل أبيب 
. ف���ي أس���بوع واحد ، بع���د ذلك الق���رار األرعن 
المش���ئوم ، وإن اعترفنا بأن أميركا وإس���رائيل 
درس���تا بعناية وتدقيق مالئمة توقيت إصداره 
؛ أقرت األمم المتحدة حق الش���عب الفلسطيني 
في تقرير المصير بأغلبية كبيرة هي 176 صوتا 
، وأق���ر مجلس األمن بكام���ل أعضائه الدائمين 
وغير الدائمين ال15 باس���تثناء أميركا ال شرعية 
وال قانونية قرار ترامب بش���أن القدس ، وفعلت 
الجمعية العامة نفس الشيء بأغلبية 128 صوتا 
. وم���ا زالت مظاهر الغض���ب ومظاهراته تتفجر 
يوميا في كل مكان ف���ي العالم على ذلك القرار 
بما في ذلك بعض الم���دن األميركية واألوروبية 
، وهاجم مس���ئولون أميركيون سابقون تهديد 
ترامب بقط���ع المعونات عن الدول التي عارضت 
ق���راره، فوصف ج���ون برينان الرئيس الس���ابق 
لوكالة االستخبارات األميركية ذلك التهديد بأنه 
» أكثر من شائن ، ويظهر أن دونالد ترامب يتوقع 
والء أعم���ى وخنوعا من الجميع ، وهذه مواصفات 
توجد عادة في القادة النرجسيين والمستبدين 
االنتقاميي���ن«،  وقرر الح���زب الوطني األفريقي 
الحاكم في جنوب أفريقية توجيه حكومة البالد 
إلى خفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل إلى 
مستوى مكتب اتصال . وجنوب أفريقيا في هذا 
الموقف العظيم تفوقت على كل الدول العربية 
، وهي م���ن أنبل الدول التي أف���ادت من تجربة 
شعبها الطويلة القاسية الدامية مع االضطهاد 
العنصري األبيض الذي دام 300 عام ، ولم ينته 
ظالم���ه ودمويته إال ف���ي 1994. وهي فوق نبل 
موقفها الدال على نب���ل إفادتها من تجربتها ؛ 

ال تنسى إلسرائيل أنها كانت حليفا قويا للنظام 
العنص���ري األبيض ، وتعاونت معه في تمكينه 
لصنع قنبلة ذرية . ه���ذا موقف جنوب أفريقيا 
من قرار ترامب القبيح المش���ين، بينما اس���تبق 
وزير خارجية البحرين خالد آل خليفة التصويت 
األممي على قرار يرفض اعتراف ترامب بالقدس 
عاصمة إلسرائيل بالقول في تغريدة ضالة باطلة 
:« من غير المفيد اختيار معركة  مع أميركا حول 
قضايا جانبية » قاصدا قضي���ة القدس ! الثورة 
العالمية انتصارا للحق العربي واإلس���المي في 
القدس ، والثورة الش���عبية في العالم العربي ، 
والقيادية في تركي���ا التي أججها أردوغان بكل 
ق���وة وصدق ؛ دفعت بعض اإلس���رائيليين إلى 
الش���عور بأن ما فعله ترامب بان هدية مسمومة 
كش���فت عمق كره العالم إلس���رائيل، والخطير 
في ما كشفته حقيقة اس���تحالة قبول الشعب 
العربي واإلس���المي التطبيع معها ، وأن أي منجز 
تضعه ف���ي يدها ف���ي هذه الوجهة س���يظل 
منحبسا في دائرة الحكام الذين انكشفوا تماما 
لش���عوبهم . وفي الس���عودية الت���ي أبدت في 
الش���هور األخيرة هوسا حادا لعلنية التطبيع مع 
إسرائيل بدا أنه أصاب القاعدة الشعبية ؛ بدأت 
تط���ل بعض األصوات المعارضة على مس���توى 
الشعب والكتاب ، وبدا كأن استفاقة حدثت من 
نش���وة وهم التطبيع ، ومن أحس���ن ما كتب في 
هذه االس���تفاقة وأقواه ما كتبه جاسر الحربش 
في مقال بعنوان » وللمتصهينين تذكرة خروج 
دون ع���ودة » في » الجزيرة الس���عودية ، هاجم 
في���ه المطبعين مع إس���رائيل مبينا مخاطر هذا 
التطبيع . ويحس���ب للش���عب المصري جمهورا 
ومثقفي���ن ومؤسس���ة دينية مجس���دة باألزهر 
أنه س���ارع ، كالعه���د به في قضاي���ا األمة ، إلى 
التقاط شعلة الغضب انتصارا للقدس ورفعها 

عاليا . أما الش���عب الفلس���طيني، وأهل القدس 
تخصيصا ، أكثر العرب والمسلمين والدنيا كلها 
اتصاال بالقدس عاطف���ة وواقعا، فما زال يواصل 
ثورت���ه ، ويق���ذف بالجرحى والش���هداء في نار 
معركة الدفاع عن المدينة المقدس���ة بأقصاها 
ومس���رى رس���ول الله _ صلى الله عليه وس���لم 
إليها وعروج���ه منها إلى الس���ماء ، فيلهم كل 
محبيها والمدافعين عنها قوة جديدة ، ويلهب 
حميتهم لتحدي ومغالبة تهور أميركا وعدوانية 
إسرائيل . وسطعت الصبية عهد التميمي التي 
صفعت الضابط اإلس���رائيلي ؛ نجمة في سماء 
حب القدس وافتدائها . وتظل كل االنتصارات 
العربية اإلس���المية في قضية القدس معنوية 
قانونية تؤك���د علو الحق األصي���ل على الباطل 
المصطن���ع ، وس���تظل به���ذه الصف���ة حت���ى 
نحولها إلى واقع عملي ينت���زع القدس واألرض 
الفلسطينية من مخالب االستيطان اإلسرائيلي 
المفترس ، والمع���زز بالتأييد األميركي المتنوع 
والمطلق الذي ال يصح م���ن دولة في وزن أميركا 
التي هي فعال عمالق ف���ي القوة المادية ، وقزم 
ف���ي القوة األخالقية ، وهو ما ينذر بس���وء مآلها 
الذي ن���رى اآلن بعض نذره القوي���ة  في تراجع 
دورها  العالمي ، وصعود الدور الروسي والصيني 
في قوة وثق���ة ، ومحاولة األوربيي���ن التميز عن 
موقفها الطائش ف���ي الفائق الرداءة والتوحش 

في  الساحة الدولية .
***

 لم يح���ب الصهاينة يوما القدس . تيودور هرتزل أبو 
الصهيونية حلم بعاصمة شمالي فلسطين على سفوح 
جبال الكرمل ، تطل على البحر المتوس���ط ، ولم يضمر 
إال االحتق���ار واالزدراء للحائط الغربي ) حائط البراق ( ، 
وكتب م���رة : » يا لها من  خرافة ويا له من تعصب من 

الطرفين ! » . أسبوعية » دير شبيجل » األلمانية .

فاجأن���ا وزير الخارجية البحريني في أحد تغريداته بأنه ال يجب أن ندخل  حماد صبح 
في صدام ثانوي مع الواليات المتحدة ، قاصدًا قضية القدس .فقضيتنا 
األساس���ية »إيران« بالقدر الذي فاجأنا قرار »ترامب« نفسه، الذي يتوهم 
البع���ض بأنه أحمق، بإعالن القدس عاصمة للكيان الصهيوني، فما الذي 
أوصلهم���ا –في هذه المرحل���ة- الى هذه الجرأة ب���ل والوقاحة الى هذين 

التصريحين ؟!
ف���ي المؤتم���ر الصهيوني األول ال���ذي عقد في بازل س���نة )1897( قال 
مؤسس الصهيونية »هيرتزل« بأنه بعد)50( عامًا ستقوم دولة »إسرائيل« 
وبالفعل هذا الذي حدت ففي عام )1947( كان قرار التقسيم ايذانًا بقيام 
دولة الكيان في العام الذي يليه، لم يكن »هيرتزل« نبيًا فقد انقطع الوحي 
بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد سار بخطوات ثابتة ودؤوبة هو 
ومن معه من الصهاينة تحديدًا عائلة »روتشلد« باتجاه هذ الهدف. فلم 
يتركوا بابًا اال وطرقوه، فتوجهوا الى الخالفة العثمانية »الرجل المريض« 
وزعماء فرنسا وبريطانيا، فكان »سايكس بيكو« ثم بعد ذلك »وعد بلفور« 

والهجرات المتتالية الى فلسطين، وتوج األمر بإعالن دولته المزعومة.
وقد س���اعده في ذلك التهالك والضعف والعمال���ة في األنظمة العربية 
الناتجة عن » س���ايكس بيكو«، وبعد قرن من أخذ الوعد األول من »بلفور« 
ه���ا هو »ترامب« يعطيهم الوعد بنقل الس���فارة بعد أن اعترف بالقدس 
عاصمة لهم، وكأن لفظة »قرن« هي كلمة الس���ر عند »ترامب« لذلك لقب 

خطته بها »خطة القرن«. 
فما أشبه األمس باليوم، فقد جاء هذا اإلعالن بعد أن كادت تمحى القدس 
من الوجدان العربي واإلسالمي، فلم تعد تجد بعد االنقسام الفلسطيني-

الفلسطيني اس���م » القدس« في المفردات المس���تخدمة عند الساسة 
الفلسطينيين وتحديدًا طرفي االنقسام، أما على المستوى اإلسالمي فقد 
أصبح الخطر »الش���يعي اإليراني« من طرف أو »السني الوهابي« وتثبيت 
الحلفاء في الحكم عند الطرف اآلخر هو الهم األكبر بل يكاد يكون األوحد، 
فبعد أن كانت القضية الفلس���طينية والقدس الخبر األول في نش���رات 

األخبار أصبحت تمر األيام واالسابيع وال تسمع عنها خبرًا .
إن ق���رار ترامب وتصري���ح وزير الخارجية البحريني نت���اج طبيعي للحالة 
التي وصلت األمة اإلس���المية لها والخلل الواضح في أولوياتها، فلم تكن 
مش���كلتنا يومًا »فتح وحماس« أو »سنة وشيعة« بل مشكلتنا مع المحتل 
ومن وراءه من قوى االستكبار الذين زرعوه فيما بيننا كي يبقى »سايكس 
بيكو« مس���تمرًا وال تتوحد األمة اإلس���المية مجددًا، ولع���ل ما حدث من 
تصويت في األمم المتحدة ضد قرار«ترامب« والهبة الش���عبية في انحاء 
العالم اإلسالمي يرجع قضية القدس-ابتداًء- الى وجدان وثقافة الشعوب 
وتحديدًا الش���باب الذين كادوا أن ينس���وها، ومن ثم الى س���لم أولويات 
التنظيم���ات والحكومات لكي ال يجرؤ أحد فيما بعد على تهميش���ها او 

التفريط بها.

القدس.. قضية ثانوية!
د. محمد عرندس

واأن الدول العربية والإ�سالمية ومنظومة عدم 
النحياز ورو�سيا وال�سني ودول اأمريكا الالتينية 
واجلنوبية وحتى بع�ض دول اأوروبا مطالبة الآن 

بالتحرك العاجل لإنقاذ الب�سرية من اأمريكا وج�سعها 
وغطر�ستها وتخبطها وتطرفها, وميكن ان يبنى فعال 

كون جديد مبعايري اأكثـر عدل واأخالقية, ويجب 
ان ترتفع حكومات العامل العربي والإ�سالمي مل�ستوى 
خطورة ما يجري, وامل�ساألة ل تتعلق باإنقاذ القد�ض 
وفل�سطني, بل اإنقاذ الإن�سانية والب�سرية من تغول 

اأمريكا ونهمها لل�سيطرة والعنف واإذلل الآخرين.      
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غزة / عبدالله نصيف: 
أعلن مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات، تعاقده رس���ميًا مع 
أربعة العبين جدد إلى صفوف الفريق األول استعدادًا النطالق 

منافسات دور اإلياب من دوري الدرجة األولى.
وجاءت التعزيزات داخل صفوف الفريق لسد المراكز المختلفة 
داخل الفريق خالل المنافس���ات القادمة والالعبين هم : محمود 
الطالع قادمًا م���ن بيت حانون األهلي ، وطارق الهور العب هالل 
غزة، ومحمد الغول قادما من االس���تقالل، وأحمد عجور قادما من 

نادي الجالء.
الجدير ذكره إن نادي خدمات النصيرات يحتل المركز السادس 

برصيد 16 نقطة.
هذا و كشف نادي أهلي غزة النقاب عن رابع صفقاته الشتوية 

في إطار االستعدادات لمرحلة إياب الدوري الغزي الممتاز .
و أعلن األهلي عن تعاقده مع الحارس نايف الغول لحماية عرين 

الكتيبة الحمراء على جانب الحارس محمد مطر .
و يعتبر الغول من أبناء النادي األهلي و س���بق له خوض العديد 
م���ن التجارب بالعديد من األندية الغزي���ة كان آخرها في نادي 

الرضوان .
يش���ار على أن األهلي ع���زز صفوفه بثالثة العبي���ن وهم أحمد 

مسعود و عمر بلح و شادي الشريف .

»الغواصات الصفراء« يتعاقد مع 4 
العبين و »الغول« يعزز قائمة األهلي 

الضفة المحتلة / االستقالل: 
أسدل اتحاد كرة الطاولة الستار عن أجندته للعام الحالي 
، بإقامة بطولتي زوجي الرجال، وكأس الس���وبر، في مركز 

شباب األمعري برام الله.
وتوج نادي إسالمي رام الله ببطولة زوجي الرجال، بعد فوزه 
في المباراة النهائية على نظيره س���لفيت بثالثة أشواط 

لشوطين، فيما حل أهلي الخليل ثالثًا، ورابعًا سنجل.
وحقق نادي أهلي الخليل بطل الكأس، لقب الس���وبر بعد 

فوزه على س���نجل المتوج هذا العام ببطولة دوري الدرجة 
الممتازة. وأعرب رضوان الشريف نائب رئيس اتحاد كرة 
الطاولة عن س���عادته، بنجاح االتحاد لهذا العام بتنظيم 
كاف���ة أجندته وأنش���طته الرامية لالرتق���اء باللعبة على 

الساحتين المحلية والخارجية.
وثمن الشريف دور اللجنة األولمبية ورئيسها اللواء جبريل 
الرجوب، في دعم االتحاد ومسيرته، التي تهدف إلى نشر 

اللعبة وتطوير مكوناتها في كافة المحافظات.

إسالمي رام الله يتوج بلقب زوجي 
الرجال لكرة الطاولة واألهلي بطال للسوبر

االستقالل/ وكاالت:
أنهى فريق برش���لونة عام 2017 بشكل رائع، إذ حقق رقًما مميًزا فضاًل عن الفوز 
في »الكالس���يكو« على غريمه التقلي���دي ريال مدريد بثالثية دون رد الس���بت، 

بالجولة 17 من »الليجا« اإلسبانية.
وحقق »البارسا« رقًما مميًزا على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى في قارة أوروبا 

باعتباره الفريق األكثر تسجياًل لألهداف في 2017.
وس���جل الفريق الكتالون���ي 120 هدًفا في 39 مباراة ب� »الليج���ا« في عام 2017، 

متفوًقا على باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي اإلنجليزي.
وجاء ترتيب أكثر الفرق تسجياًل هذا العام على النحو اآلتي:

برش���لونة: 120 هدًفا، باريس س���ان جيرمان: 103 أهداف، مانشس���تر سيتي، 
وموناكو الفرنسي: 97 هدًفا، ريال مدريد: 96 هدًفا، نابولي اإليطالي: 92 هدًفا.

برشلونة يتفوق

 على كبار أوروبا 

مدريد/ االستقالل:
عزز س���يرجيو راموس مدافع ريال مدريد رقمًا قياس���يًا س���لبيًا في س���جل 
مشاركاته بمواجهات "الكالس���يكو" أمام الغريم برشلونة، وذلك بحصوله 
على إنذار خالل مباراة الفريقين الس���بت، ضمن منافسات المرحلة السابعة 

عشرة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وحصل راموس على البطاقة الصفراء إثر تدخل قوي مع سواريز في الدقيقة 
59 من عمر المباراة، على ملعب "س���انتياجو برنابيو"، ليكون اإلنذار رقم 19 
في سجل مشاركاته ب� "الكالسيكو"، علمًا بأنه ينفرد بصدارة الالعبين األكثر 

تعرضًا للطرد في "الكالسيكو" أيضًا برصيد خمس مرات.
وبعدها بأقل من أربع دقائق حصل داني كارفاخال مدافع الريال على البطاقة 
الحم���راء، وطرد لتصديه للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، واحتس���ب الحكم 
ركلة جزاء س���جل منها ليونيل ميس���ي الهدف الثاني لبرش���لونة، علمًا أن 

المباراة انتهت بفوز "البارسا" بثالثية نظيفة.

راموس يعزز رقمه 
السلبي التاريخي في 

»الكالسيكو«
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مســك وطيــب 

مصانع الحرباء
 لصناعة الجبناء

هو ذا المصنع يفتح أبوابه ويعلن عن استمرار عمله وها هم 
محبو هذا المصنع يتهافتون على أبوابه ليأخذوا ولو ش���يئا 
بسيطا مما تم صناعته في هذا المصنع ويا للعار أن نستورد 
كل ش���يء من الخارج أما الجب���ن والخوف والذل نحن نصنعه 
بأنفسنا نحن ربينا الجبن داخل قلوبنا ثم قمنا بصناعته محليا 
وأضفنا عليه بعضا من نكه���ات الخذالن والعار والذل وقمنا 
بتصديره للشعوب العربية بأنه غذاء صحي أوصى به الملك 
والوزير واالمير وال بد أن نس���ير على خطاه وإياك ثم إياك أن 
تشتكي من طعمه ومرارته فإما أن تأكل منه وترضي اآلخرين 
او تؤكل أنت فال عزاء لك وال غذاء بعد اليوم ألم يس���مع أولئك 
ْن  كيف وصف الله الجبناء في كتابه الكريم حيث قال  }َوَكَأيِّ
وَن َكِثيٌر َفَما َوَهُن���وا ِلَما َأَصاَبُهْم ِفي  يُّ ِمْن َنِب���يٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّ
اِبِريَن{  َس���ِبيِل اللِه َوَما َضُعُفوا َوَما اْس���َتَكاُنوا َواللُه ُيِحبُّ الصَّ
الوهن هنا هو الجبن بعد اإلقدام في قتال األعداء. ويدل على 
ذلك السياق، ولذلك دعا هؤالء الربيون الله أن يثبت أقدامهم 
ًة  ْت َأْقَداَمَنا{، أي: أن يمنحهم الشجاعة. وقال أيضا }َأِشحَّ }َوَثبِّ
َعَلْيُك���ْم َفِإَذا َجاَء اْلَخْوُف َرَأْيَتُهْم َيْنُظُروَن ِإَلْيَك َتُدوُر َأْعُيُنُهْم 
ِذي ُيْغَش���ى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت َفِإَذا َذَهَب اْلَخْوُف َسَلُقوُكْم  َكالَّ
ًة َعَلى اْلَخْيِر{ قال ابن كثير: “)فإذا جاء  ِبَأْلِس���َنٍة ِحَداٍد َأِش���حَّ
الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغش���ى 
عليه من الموت(، أي: من ش���دة خوف���ه وجزعه، وهكذا خوف 
هؤالء الجبناء من القتال، )فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة 
حداد(، أي: ف���إذا كان األمن، تكلموا كالما بليغا فصيحا عاليا، 
واّدعوا ألنفس���هم المقامات العالية في الش���جاعة والنجدة، 
وهم يكذبون في ذلك”. هذا هو الجبن بعينه هل رأيت كيف 
صورهم القرآن الكريم واس���مع ماذا قالت عائش���ة رضي الله 
 لله خلًقا، قلوبهم كقلوب الطير، كلما خفقت الريح 

َّ
عنها: )إن

خفقت معها، فأفٍّ للجبناء، أفٍّ للجبناء( وقال خالد بن الوليد: 
)حضرت كذا وكذا زحًفا في الجاهلية واإلسالم، وما في جسدي 
موضع إال وفيه طعنة برمح أو ضربة بس���يف، وها أنا ذا أموت 
على فراشي، فال نامت أعين الجبناء( وقيل كتب زياد إلى ابن 
���جاَعة والجبن والجود والبخل، فكتب  عباس: أن صف لي الشَّ
إليه: كتبت تس���ألني عن طبائع ركبت في اإلنس���ان تركيب 
ن ال يعرفه، والجبان يفرُّ   الش���جاع يقاتل عمَّ

َّ
الجوارح، اعلم أن

عن عرس���ه، فقاطعوا مصانع الحرباء لصناعة الجبناء وافتحوا 
في قلوبهم مصانع النبوة المغلقة بأبواب حب الدنيا وكراهية 
الموت فالشجاعة والكرامة والعزة ليست بحاجة لنشتريها بل 
نحن نمتلكها ألننا من أمة خير البش���ر وقائد الغر المحجلين 

محمد صلى الله عليه وسلم . والله المستعان.

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

اليــوم العالمــي للغــة العربيــة

المؤلف:ج���ون ميرش����ايمر )باإلنجليزية: John J. Mearsheimer( )ول����د 
ف����ي 14 ديس����مبر 1947م(، هو أس����تاذ العلوم السياس����ية في جامعة 
ش����يكاغو التي يدرس فيها منذ عام 1982. ولد في بروكلين – نيويورك، 
وبها تعلم، وفي الثامنة عش����رة من عمره جند في الجيش األمريكي مدة 
عامي����ن، ث����م درس في الكلي����ة العس����كرية ويس����ت بوين����ت، وتخّرج 
عام 1970؛ ليخدم بعد ذلك مدة خمس س����نوات برتبة ضابط في س����الح 

الج����و األمريكي. وق����د داوم في كلية 
الخريجين بجامعة كورنيل عام1975، 
ش����هادة الدكتوراه عام 1980.  وحاز 
وحصل على الماجستير في العالقات 
الدولية من جامعة جنوب كاليفورنيا.

.]1[
ه���ذه الوثيقة األخطر ف���ي تاريخ 
العالق���ات األمريكية الصهيونية. 
الدراس���ة صعوبة في  لقيت هذه 
نشرها أول األمر، ثم نشرها كاتباها 
عل���ى موقع جامع���ة هارفرد، وبعد 
ش���هرتها لم يس���تطع الكارهون 
للحقيقة كبتها؛ فنشرت في مجلة 

السياسة الخارجية مختصرة.
إنها تمث����ل أكثر الدراس����ات صراحة وتوثيقًا، حيث كش����فت 
ع����ن العصابة التي تس����تعبد أمري����كا من الداخ����ل، وتتظاهر 
بأنها تخدم المصلحة األمريكي����ة بينما هي في الحقيقة تضر 
بالواليات المتحدة، وتنشر كراهيتها في العالم، بل تضر الكيان 
الصهيوني من خالل نش����ر التطرف في المواقف الصهيونية، 

ومنع عمليات السالم.

فت���اوىمؤلف وكتاب

الحمد لل���ه رب العالمين، والصالة والس���الم على  الجواب /  
أشرف الخلق سيدنا محمد األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، 

وبعد؛ 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

فإن قراءة الفنج���ان أو تصديق هؤالء الدجالين، أو الكذابين 
مم���ن يتحدثون عن الحظوظ، واعتق���اد صحة ذلك ووقوعه 
كما يقول هؤالء، هو ضرب من ضروب الش���رك والعياذ بالله، 
ألن���ه ادعاء لعلم الغي���ب، وال يعلم ما في غ���ٍد إال الله، فمن 
ادعاه لغير الله، فقد وقع في الش���رك، والله سبحانه وتعالى 
يقول:}َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو...{)االنعام:59( 
ويقول سبحانه:}... َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا...{)لقمان 

:34( فكل من تعامل بقراءة الفنجان، ولو على وجه السخرية 
والمزح، فقد وقع في الش���رك ، وكذل���ك كتابة حظك اليوم 
في الصحف والجرائد وغيره���ا، ويلحق بذلك كل من قرأها 
وصدقها، ألنها من أعمال التنجيم والعرافة، التي نهى عنها 
َقُه  اًفا َفَصدَّ النبي صلى الله عليه وسلم:)  َمْن َأَتى  َكاِهًنا  َأْو َعرَّ
ُه َعَلْيِه  ى اللَّ ���ٍد    َصلَّ ِبَم���ا َيُقوُل َفَق���ْد َكَفَر ِبَما ُأْنِزَل َعَلى    ُمَحمَّ
َم()مس���ند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باقي المسند  َوَسلَّ
اًفا    َفَسَأَلُه َعْن َشْيٍء َلْم ُتْقَبْل  السابق ( وفي رواية ) َمْن َأَتى  َعرَّ
َلُه َصاَلٌة َأْرَبِعيَن َلْيَلًة() صحيح مس���لم ، كتاب الس���الم ، باب 

تحريم الكهانة وإتيان الكهان (.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.  

ص���ادف ال���� 18 من ش���هر ديس���مبر 
العالمي لالحتفاء باللغة العربية، وتقرر 
االحتفال في ه���ذا التاريخ لكونه اليوم 
الذي أصدرت فيه الجمعية العامة لألمم 
المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر 
عام 1973م بجعل اللغ���ة العربية لغة 

رسمية لها ولهيئاتها.
ومما ال ش���ك فيه أن اللغة العربية في 
وقتنا الحاضر تواج���ه تحديات كثيرة 
داخلية، وخارجية، من الصعوبة بمكان 
تجاوز هذه التحديات من دون تكاتف 
جهات متع���ددة، على مس���توى دول 

العالم العربي.
سنلقي الضوء على أبرز هذه التحديات. 
أنفسهم،  بالعرب  والمتمثلة  الداخلية، 
إذ ي���رى فري���ق هج���ر اللغ���ة العربية 
واس���تبدالها باللهج���ات العامي���ة، أو 

االعتماد على اللغات األجنبية، وهذه النتيجة أمر 
واقعي بسبب األزمات الحضارية التي تعيشها 
األمة العربية، والضعف، والتأخر عن ركب الدول 
المتقدمة، وكوننا عالة على الغرب في الصناعات، 

واالختراعات، والعلم بشكل عام.
وأصح���اب هذا التوجه مخطئ���ون لحد كبير، ألن 
تط���ور األمة العربية ال يعن���ي بحال من األحوال 
االنس���الخ من اللغة العربية، وكأنها لغة عاجزة 
عن مواكبة العصر، ونذكر في هذا السياق أبيات 

حافظ إبراهيم - رحمه الله -:
َحَصاتي...وناديُت  َهْم���ُت  فاتَّ لنفس���ي  َرَجْعُت 

َقْومي فاْحَتَسْبُت َحَياتي
���َباِب وليتني...َعُقْمُت فلم  َرَمْوني بُعْقٍم في الشَّ

َأْجَزْع لَقْوِل ُعَداتي
َوَلْدُت ولّما لم َأِجْد لَعَرائسي...ِرَجااًل َوَأْكَفاًء َوَأْدُت 

َبَناتي
َوِسْعُت ِكَتاَب الله َلْفَظًا وَغاَيًة...َوَما ِضْقُت َعْن آٍي 

بِه َوِعِظاِت
 اليوَم َعْن َوْصِف...آَلٍة وتنس���يِق 

ُ
فكي���َف َأِضيق

َأْسَماٍء لُمْخَتَرَعاِت
أنا البحُر في أحش���اِئِه الدرُّ َكاِمٌن...َفَهْل َس���َأُلوا 

اَص َعْن َصَدَفاتي؟! الَغوَّ
 
َّ
فيا َوْيَحُكْم َأْبَلى َوَتْبَلى َمَحاِسني...َوِمْنُكم َوِإْن َعز

َواُء ُأَساتي الدَّ

ني...َأَخاُف َعَلْيُكْم أْن َتِحيَن  َماِن فإنَّ
َّ
فال َتِكُلوني للز

َوَفاتي
فاللغة وسيلة للبيان، وال يمكن أن نحملها فوق 
طاقتها، وكأنها شماعة لحالة الضعف والتراجع 
الحضاري، والتخلف الذي تعيشه األمة العربية، 
فهن���اك أمم كثي���رة تطورت م���ع حفاظها على 
لغاتها القومية، مثل الصين، واليابان، وروس���يا، 

وسائر الدول األوروبية.
ومن التحديات الداخلية للغة حاجة سوق العمل 
لها، فه���ل يا ترى الفرص عديدة لخريجي اللغة 
العربي���ة، وهل إتقان الش���خص ومعرفته للغة 
العربية ضمانة كافية للحصول على عمل بحوافز 

جيدة؟
بطبيع���ة الح���ال الواقع يخبرن���ا أن الفرص أمام 
خريجي اللغة العربية قليلة، فكثير من الشركات 
والقطاع���ات الخاصة، وحت���ى الحكومية، تطلب 
مه���ارات وتخصصات أخرى، كعلوم الحاس���ب، 
وتقنية المعلومات، واتقان اللغة اإلنجليزية.. الخ، 
وهذا الواقع يحتم على الدول العربية مواجهته، 
ا من الحكومات، وصواًل للوزارات والجامعات،  بدًء
حتى يتس���نى ألبناء اللغ���ة العربية تعلم هذه 
اللغة مع اطمئنانهم على مستقبلهم، فال يتصور 
أن يقدم شخص على كلية، وهو يعرف يقيًنا أن 

سوق العمل ال يحتاج لتخصصها.

التحديات اخلارجية
وتكم���ن ه���ذه التحدي���ات في 
مزاحمة اللغات األخرى لها، والغزو 
الفكري الذي يري���د القضاء على 
ثقاف���ات األم���م، إذ أصبح هناك 
صراع كبي���ر بين اللغات، كل لغة 
تحاول فرض سيطرتها على سائر 
الدول، وكما هو واضح أن الصراع 
بين اللغ���ات يدخل مع���ه أمورًا 
اللغ���ة، فمثاًل تفرض  أخرى غير 
لغة ما س���طوتها بالقوة، والعلم، 
والتكنلوجيا.. إلخ، وليست منوطة 
باللغة ذاتها، ب���ل بمؤازرة عوامل 

أخرى خارجة عن نطاق اللغة.
ويمك���ن الق���ول إن التحدي���ات 
الخارجي���ة يمك���ن تجاوزها، فال 
م���ن حفاظن���ا على  توج���د موانع 
هويتن���ا، وش���خصيتنا القومي���ة، والنفس���ية، 
واالجتماعية، وتعلمنا للغات أجنبية حية، فهذه 
اللغات تطلعنا على ثقافات اآلخرين، وعلومهم 

والنهل منها ما يفيدنا.
لس���ت بص���دد تهمي���ش اللغات األخ���رى، بل 
بالعك���س تماًما، فكثي���ًرا ما طالب���ت من خالل 
هذه الزاوية تعلم اللغ���ات األجنبية، وخصوًصا 
اإلنجليزي���ة، لكونه���ا اللغ���ة العالمي���ة األولى 
بن���اء على تقرير هيئة األم���م المتحدة، ولكوننا 
نحتاجها ف���ي حياتنا اليومي���ة، وهذا ال مناص 
منه، ولكن المنزلق الخطير هو طمس���نا لهويتنا 
العربية، واالنس���الخ عنها، والنظر لها على أنها 
لغة قاصرة ال تواكب العصر الحديث، فهذا والله 

ما ال نقبله.
فحري بنا االعتزاز بلغتنا العربية، واالحتفاء بها 
في يومها العالي، وتعلي���م أبنائنا أهمية هذه 
اللغ���ة، وعل���ى وزارة التعليم توجي���ه المدارس 
والجامع���ات للمش���اركة باألنش���طة المختلفة 
المتعلقة باللغة العربية، كأن تقام مس���ابقات 
ش���عرية، وخطابية، وقصصية، وكتابة أنواع من 
المق���االت، وغير تلكم األنش���طة اللغوية، التي 
تغرس في النشء ح���ب هذه اللغة الخالدة لغة 

القرآن الكريم.

اأ.حممد �شحادة

قــراءة األبــراج ومـا يترتــب عليهــا 

السؤال /  ما حكم قراءة األبراج " حظك اليوم 
" أو قراءة الفنجان بعد شرب القهوة ؟  

املفتي /  ال�شيخ:  علي احمد منر م�شلح 



 )APA images(استمرار مواجهات انتفاضة القدس

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



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

بتاريخ اليوم يكون قد مرَّ شهران ونصف تقريًبا على توقيع وثيقة المصالحة 
السياسية بين حركتي فتح وحماس في القاهرة )10/12-2017/12/25(. رغم 
ذلك ال زالت األمور الحياتية الس���يئة والصعبة في قطاع غزة على حالها، بل 
ا وصعوبة. لم يلمس المواطن���ون أي تغير إيجابي على  بعضها ازداد س���وًء
أرض الواق���ع يدفعهم إلى التفاؤل بإمكانية نجاح وتحقيق المصالحة وطي 
صفحة االنقس���ام اللعين. ال زالت عقوبات الرئيس سارية المفعول، ال زالت 
مش���كلة الكهرباء تراوح مكانها بل س���اءت أكثر، � أربع ساعات وصل مقابل 
عشرين ساعة قطع �، ال زال معبر رفح مغلًقا عدا أيام معدودات في الشهر ال 
تتج���اوز أربعة أيام على أبعد تقدير. أما موظفو رام الله ومنهم َمن أحيل إلى 
التقاعد المبكر قس���ًرا ومنهم َمن ينتظر، موظفو حكومة غزة الزال مصيرهم 
)المعلقة( رغم الحديث عن تشكيل لجنة إدارية وقانونية لدراسة  مجهواًل ك�
حالتهم ودمجهم في السلم الوظيفي للسلطة. المستشفيات الزالت تعاني 
من نقص األدوية والمعدات الطبية. الوعود وتصريحات الطمأنة التي صدرت 
عن قادة حركتي فتح وحماس بقيت مجرد لغو )إبر تخدير للشارع الغزي(. أي 
تصرف أو تصريح من أحد طرفي )التصالح/االنقس���ام( يمكن أن يعكر الجو 
السياس���ي العام، فتتحول لغة التخاطب بينهما من )اإلخوة( في حركة كذا، 
إلى لغ���ة التكذيب وإلقاء االتهامات والالئمة عل���ى الطرف اآلخر في عرقلة 
عجلة المصالحة دون وازع من ضمير. أال يخجل أحدهم من نفسه وهو يتقلب 
تقل���ب الحرباء في المواقف السياس���ية والتصريح���ات اإلعالمية؟! في يوم 
يتح���دث بلهجة تحمل معاني األخوة والحفاظ على وحدة الوطن، من ش���دة 
حرصه تشعر أحياًنا أنه ناطق باسم الحركة األخرى )خصمه(. في اليوم التالي 
إن لم يكن في آخر اليوم يتحدث بأس���لوب آخ���ر بنكهة التهجم، واالتهام، 

والتخوين، واالستفزاز! 

ف���ي أجواء عدم الثقة تلك بين طرفي )التصالح/االنقس���ام( من جهة، وعدم 
ثقة الش���عب بتحقيق المصالحة من جهة أخرى. حلت على فلسطين طامة 
سياس���ية جديدة تمثلت ف���ي اعتراف الرئيس األمريك���ي »دونالد ترامب« 
بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، تمهيًدا لنقل الس���فارة األمريكية إلى 

المدينة المقدسة.
ال يختلف اثن���ان أن القدس تحمل معاني عظيمة ودالالت رمزية مقدس���ة 
في نفوس الفلس���طينيين خاصة والمس���لمين عامة، رغم أنف المطبعين 
والمتصهينين الع���رب وأدعياء الفك���ر والثقافة المش���ككين في ثوابتنا 
الدينية والعربية. ال يوجد أدنى ش���ك بأن الفلس���طينيين لن يدخروا جهًدا 
وال وقًتا وال مااًل في الدفاع عن المدينة المقدس���ة، ويقدموا في سلبيها كل 
نفيٍس وغاٍل. فأي ش���يء أغلى من أرواحهم التي قدموها والزالوا يقدمونها 

في سبيل الدفاع عنها؟!
على إثر القرار األمريكي خرجت الجماهير الفلسطينية الغاضبة في مسيرات 
حاشدة، وأشعلت إطارات السيارات تعبيًرا عن الرفض والسخط، وعمَّ اإلضراب 
كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ووقعت المواجهات مع جيش 
االحتالل عند نقاط التماس فسقط الشهداء والجرحى، � المعاقون واألصحاء 
�. واعتق���ل األطفال والكبار.. الش���باب والفتيات. لك���ن المالحظ أن التحرك 
الشعبي بدأ يخفت شيًئا فشيًئا، وقل وهجه عما كان في األيام األولى. وهذا 

له ما يبرره.
التصرف الطبيعي والصحي على قرار ترامب أن تكون ردة الفعل الرس���مي 
الفلسطيني )الرئيس والحكومة( تعزيز الجبهة الداخلية لتحقيق مزيد من 
الوحدة والصمود، أدناها رفع العقوبات عن القطاع، والبدء بالتطبيق الفعلي 
والج���اد لبن���ود المصالحة الوطني���ة دون تلكؤ أو تالعب ف���ي المصطلحات، 

وتغيير لغ���ة التخاطب اإلعالمي لتعزيز الوحدة الوطنية، وعقد مؤسس���ات 
منظمة التحرير بشكل طارئ وعاجل لوضع إستراتيجية موحدة إلدارة األزمة. 
لكن لم يحدث أي م���ن ذلك فخابت اآلمال والظنون فتجرع المواطنون جرعة 
إحب���اط جديدة. الزالت العقوبات مفروضة، والمصالحة تراوح مكانها، وإذاعة 

التصريحات المتشائمة والشاذة من هنا وهناك.
ل أن يبدأ تحركاته بجوالت خارجية )إقليمية ودولية( لحش���د  الرئي���س فضَّ
التعاطف الدولي وجمع أعلى قدر من األصوات عقب مهرجانات خطابية في 
مؤتمرات دولية هي أش���به بتفريغ نفسي. ال نقلل من أهمية هذا الجهد لما 
له من آثار معنوية جيدة على نفس���ية الجهات الرس���مية في السلطة. لكن 
الخط���وة األهم واأَلولى قبل البدء بالجولة الخارجية هي اتخاذ قرارات جريئة 
لتقوية الجبهة الداخلية، والصطفاف الشعب الفلسطيني بكل أطيافه خلف 
رئيس���ه كي يحصن نفس���ه وموقفه بهم ليلهموه روح القوة والتحدي في 

مواجهة التعنت الصهيو� أمريكي.
إن تراجع وخفوت التفاعل الشعبي السيما في الشارع الغزي له مبرراته، ليس 
تقصيًرا بحق المدينة المقدسة بقدر ما هي هموم كثيرة شغلت بال وتفكير 
الناس، مشكالت معقدة تمس حياتهم اليومية. لم يفيقوا بعد من صدمات 
ثالث���ة اعتداءات صهيونية في فترات متقاربة. الموظف واحد من اثنين إما 
لم يتلق راتبه أو مهدد بتقاعد مبكر باإلكراه، المريض لم يجد عالجه، العاطل 
عن العمل لم يس���تطع الحصول على قوت عياله، الشباب منذرون بمستقبل 
سوداوي أشد من س���واد الليل. في هذه األجواء المحبطة أّنى تتوفر ألولئك 
الدافعية للمش���اركة في المظاهرات واالحتجاجات نصرة للقدس؟! قبل أن 
نطالبهم بالمشاركة الفاعلة والمستمرة للنصرة يجب أن تلبي احتياجاتهم 

الرئيسية. 

بسام محمد التحرك الشعبي بين المصالحة ونصرة القدس

الش���هيد الكفارنة اختار الطريق الذي س���يوصله إلى 
أس���مى ما كان يتمنى، فترجل ليلقى ربه ش���هيدًا في 
س���بيل القدس، مساء يوم الجمعة الماضي إثر إصابته 
بعيار ناري اخترق صدره خالل مواجهات اندلعت شرق 
جباليا في قطاع غزة، محقق���ًا أمنية طالما أفصح عنها 
ألش���قائه والمقربين منه وهي الموت في س���بيل الله 

والوطن . 

روح ثائرة
منذ الطفولة كان الش���هيد يتحلى بروح ثائرة ترفض 
وجود االحتالل اإلسرائيلي على أرضه وتتمرد على واقع 
سياساته التعسفية والظالمة بحق أبناء شعبه، فكان 
دائمًا ٌيشارك مع اخوانه وعشرات الشبان الفلسطينيين 

بالفعاليات والمظاهرات السلمية الرافضة لالحتالل.
ويقول والد الشهيد زكريا الكفارنة، بعد ابتسامة فخر 
عل���ت مالمحه:" زكري���ا تميز منذ نعوم���ة أظفاره بحبه 
للقدس وبمش���اركته في الهبات الش���عبية ضد جنود 
االحت���الل، رغم أن���ى حاولت كثيرًا منعه خش���ية على 

حياته".
وتفج���ر غضب إبراهيم بعد أن ق���رر الرئيس األميركي 

دونال���د ترمب في الس���ادس م���ن ديس���مبر الحالي، 
االعتراف بالقدس عاصم���ة بدولة االحتالل، حيث خرج 
في مس���يرات غزة المنددة بالقرار الذي وصفه "بالقرار 
المشؤوم"، وش���ارك في المواجهات مع جنود االحتالل 
عند نقاط التماس بالحجارة والزجاجة الحارقة وإشعال 

اإلطارات المطاطية. حسب والده. 
وأضاف الوالد:" منذ قرار ترامب أخذ وعدًا على نفس���ه 
أن ُيداوم كل جمعة على الحدود الش���رقية لقطاع غزة 
ويشارك بالمواجهات مع االحتالل، إلى أن يتم التراجع 
ع���ن االعتراف بالقدس عاصمة للكيان اإلس���رائيلي أو 
ينال الش���هادة م���ن أجل الق���دس، وكان دائما يردد " 
الق���دس اذا ضاعت ما في ش���يء نبكي عليه أو نعيش 

من أجله". 

موعد مع ال�شهادة 
في كل صباح جمعة، يستيقظ زكريا باكرًا لعلة يقضي 
وقتًا أطول مع عائلته قب���ل أن يحين موعد خروجه إلى 
نقاط االلتحام مع االحتالل، فيودعهم ويرسم الضحكات 
على مالمحهم ويوصيهم على أبنائه من بعده، وبمجرد 
أن يحل المساء يعود حزينًا إلى بيته، حتى تحقق ٌحلمه 

بالشهادة الجمعة الماضية. 
بصوٍت مرتجف، س���رد وال���د الش���هيد تفاصيل آخر 
لحظات الش���هيد:" ي���وم الجمعة اس���تيقظ كالعادة 
وتن���اول معنا وجبة اإلفطار ومازحنا، وطلب منا الدعاء له 
أن ينال الشهادة هذه المرة، وارتدي كوفيته وأخذ علم 

فلسطين ومقالعه وخرج". 
الش���هيد الكفارنة لم يكن يأبه بالرصاص الحي والغاز 
المدمع الذي يطلقه جيش االحتالل اإلس���رائيلي على 
المتظاهري���ن، فكل ما كان يبتغيه هو الش���هادة في 
س���بيل أرض���ه األم "فلس���طين" وأن تظ���ل عاصمتها 

القدس".
ومع اش���تداد وتيرة المواجهات بين ق���وات االحتالل 
والمتظاهرين العزل على الشريط الحدودي الفاصل بين 
قطاع غزة واألراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، 
أطلق جندي إس���رائيلي حاقد النار بش���كٍل مباشر على 

صدر زكريا، ليرتقي شهيدًا ويوفي وعده لفلسطين. 
وعقب األب المغلوب على نبأ استشهاد نجله:" لقد تمنى 
الش���هادة وطلبها كثيرًا واليوم حقق م���ا كان يتمناه، 
ورغم قس���وة فراقة فأنا سعيد وفخور باستشهاده من 

أجل فلسطين والقدس".

وش���دد عل���ى أن مدينة الق���دس ال أحد يس���تطيع أن 
يمنحها للكيان "اإلسرائيلي" ال أميركا وال أي دولة اخرى 

ومصير القدس بيد الشعب الفلسطيني الثائر.

الوداع الأخري 
والد الش���هيد بات يستجمع قواه تارة ويكفكف دمعه 
ت���ارة أخرى، ورغم صعوبة وضعه أصر على انتظار فلذة 
كبده مع جم���وع المنتظرين إللقاء نظ���رة الوداع وطبع 
القبل���ة األخيرة على جبين���ه، كيف ال وه���و من رافقه 
س���نوات العمر الطويل وشاهد نموه لحظه بلحظه الى 

أن شب بين يديه. 
وش���ارك اآلالف مس���اء الجمعة الماضية في تش���ييع 
الكفارنة، حيث تم نقله من المستش���فى إلى مس���قط 
رأس���ه في بيت حانون ش���مال القطاع، حيث ألقت أمه 
وعائلته نظ���رة الوداع في أجواء مؤث���رة حضرت فيها 
الدموع، وامتزجت الزغاريد مع الدعاء للشهيد، حتى تم 

دفن جثمانه في مقبرة الشهداء شرق جباليا.
وردد المش���اركون في الجنازة هتافات غاضبة مطالبة 
بالرد على جرائم االحتالل، وشعارات تؤكد على استمرار 

االنتفاضة وضرورة االستمرار في فعالياتها. 

الشهيــد الكفارنــة.. وعــد القــدس فأوفى العهد
غزة/ دعاء احلطاب: 

غنت طيور قلبه فرحًا وتفتحت اأزهار الربيع يف 
حياته باكرًا مبجرد �شماعه خرب حمل زوجته 

واأنه �شي�شبح اأبًا للمرة الثانية، وبدا الكون اأجمل 
يف عينيه، ُيفرق احللوى و�شحكاته تعلو  يف اأرجاء 

املنزل ول�شانه يقول: » �شندي راح ي�شرف«، كيف 
ل وحلمه مبولوٍد ذكر ي�شنده  قد بداأ يتحقق، 

ذلك احللم مل يدم طوياًل فقد دفن مع ال�شاب » 
زكريا الكفارنة« بعد �شهوٍر من بدئه، ليولد الطفل 

بدون والده.  ففي كل ليلٍة كان ال�شاب الكفارنة 
)24عامًا(، ٌيحدث مولوده الذي مل ياأت بعد عن 

خططه امل�شتقبلية معه، والتي تتجلي معظمها 
بجعله ُمقاومًا يدافع عن بالدة ومقد�شاته، واأن 

يكونا �شهيدين يف �شبيل حترير اأر�شهما من دن�س 
الحتالل الإ�شرائيلي، اإىل اأن وقع قرار الرئي�س 

الأمريكي دونالد ترامب باأن القد�س عا�شمة 
لدولة الحتالل ونقل ال�شفارة المريكية اليها، 
كاخلنجر بقلبه وجعله ينتف�س مع مئات ال�شبان 

الفل�شطينيني رف�شًا للقرار.



قال األمين 

نقول لقادة الدول العربية واإلسالمية ال 
تكرروا أخط���اء أجدادكم التي ارتكبوها 
بحق فلس���طين«.  ان تحقي���ق الوحدة 
والمصالحة لن يتم دون سحب اعتراف 
منظم���ة التحرير ب »إس���رائيل« وإلغاء 
اتفاق أوس���لو. ل���ن نلقي الس���الح ولن 
نعترف بوجود إس���رائيل على أي شبر 
من فلس���طين وال يمل���ك أحد على وجه 
األرض أن يلغي فلسطين حتى لو بقي 
فلس���طيني واح���د على وج���ه األرض«. 
نطال���ب بميثاق وطني يح���دد الثوابت 
والمرجعي���ات التاريخي���ة في مواجهة 
تفش���ي الرواي���ة الصهيوني���ة. وندعو 
لتصعيد االنتفاض���ة دفاعا عن القدس 
واألقصى وانتصارا لألس���رى. إن حركه 
الجه���اد لن تق���ف مكتوف���ة األيدي، 
وتترك األس���رى في س���جون االحتالل 
»اإلسرائيلي« فريسة الموت نتيجة عناد 
المتوحش���ة،  والعنصرية  الصهيونية 
فإن للمقاومة كلمة  وخياراتها مفتوحة. 
شعبنا الفلسطيني ال يستحق وال يحتمل 
العقوبة الجماعية التي يفرضها عباس 
وإن قط���اع غزة برميل بارود على وش���ك 
االنفجار. عباس بدل أن يفك الحصار عن 
غزة يقوم بإجراءات تعزيز الحصار، فهل 
هي جزء من صفقة العودة للمفاوضات 
أم أنها صفقة العصر الخاس���رة. ان من 
أه���م أولويات ش���عبنا توفير متطلبات 
الصم���ود وفك الحصار عن غزة. وال يحق 
ألحد تجريم المقاومة ومالحقتها حفظا 

ألمن العدو الصهيوني«.

الدكتور: رمضان شلح 

لندن/ االستقالل: 
قال مكتب األرصاد الجوية البريطاني 
إن متوس���ط درجات ح���رارة العالم 
س���يرتفع مجددا في العام المقبل، 
لكن م���ن المس���تبعد أن يس���جل 
مس���توى قياس���يا جدي���دا نتيجة 
النينيا  لظاه���رة  الملطف  التأثي���ر 

المناخية في المحيط الهادي.
وم���ن المتوق���ع أن يكون متوس���ط 
الزيادة في درجة ح���رارة العالم في 
2018 بين 0.88 و1.12 درجة مئوية 
مقارنة بمس���تويات ما قب���ل الثورة 
الصناعية في الفترة من عام 1850 

إلى 1900.
ويعني هذا زيادة بين 0.28 و0.52 
درج���ة مئوي���ة عن متوس���ط درجة 
الحرارة ف���ي الفترة م���ن 1981 إلى 

2010، الذي بلغ 14.3 درجة.
وقال رئيس قسم التوقعات طويلة 
المدى في المكتب، آدم سكيف، في 
بيان: »سيكون 2018 شديد الحرارة 
عالميا، لكن من المستبعد أن يتجاوز 
المس���توى القياس���ي المسجل في 

.»2016
والش���هر الماضي قال���ت المنظمة 
العالمي���ة لألرص���اد الجوي���ة، وهي 
هيئ���ة تابع���ة لألمم المتح���دة، إن 
الع���ام الحالي س���يكون أح���د أكثر 
3 أع���وام حرارة عل���ى اإلطالق، لكنه 
س���يكون أقل حرارة بعض الش���يء 
من المستوى القياسي المسجل في 
2016 وس���يكون تقريبا في نفس 

مستوى عام 2015.

االستقالل/ وكاالت: 
أث���ارت قطة وليدة حيرة األطب���اء البيطريين في 
جنوب أفريقيا، بعد أن صم���دت حية لعدة أيام 

رغم أنها ولدت بوجهين.
وفوجئت أس���رة تمتلك قط���ة أليفة في منطقة 
كيب الش���رقية، بأنها وضع���ت 3 صغار، واحدة 
منه���ا بوجه كبير به أنفان وفمان و3 أعين، ولدى 
عرضها على األطباء توقعوا أنها ستموت سريعا.

وأرس���لت األس���رة القطة، التي أطلق عليها اسم 
»بيتي بي« إلى مرك���ز لرعاية الحيوانات األليفة، 
لالعتناء بها، حيث حصلت على التغذية الالزمة 

عن طريق أنبوب، حسب صحيفة »نيوزويك« 
األميركية.

وقال األطباء إن كال الفمين لدى »بيتي بي« 
يعمل بش���كل جيد، وإنها تعيش بش���كل 
طبيع���ي. وتعرف هذه الحالة علميا باس���م 
»ثنائي���ة الوج���ه«، وتنتج ع���ن خلل جيني 
ش���ديد الندرة، حيث تتك���رر كل أو بعض 

أعضاء الوجه لدى الحيوان الوليد.
وفي معظم الحاالت، ال يتمكن الحيوان الذي 
يعاني هذا الخلل من العيش إال لس���اعات 

معدودة.

كيف سيكون 
الطقس في 

2018؟

القطة ذات الوجهين تثير حيرة األطباء
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