تهنئة بالعام اجلديد

تهنئ أسرة صحيفة «االستقالل» شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية بالعام
الميالدي الجديد ,وتتمنى أن يكون العام 2018م عامًا سعيدًا مباركًا ننتزع فيه حريتنا
واستقاللنا ,وينتصر فيه شعبنا على االحتالل البغيض ,وتتحقق فيه آمالنا وتطلعاتنا بإقامة
دولتنا الفلسطينية المستقلة على كامل أرضنا وعاصمتها القدس الشريف.

وكـل عـام وأنتـم خبيـر

عـام
النفير
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اجلهاد وحما�س تنفيان تلقيهما
دعوة ر�شمية للم�شاركة

أحـالم بحجـم المعانـاة

09

اجتمـاع المجلـس
المركزي ..مسار غامض !

 .. 2 0 17عام األزمات والصدمات

03

درا�شة اأمريكية :اآثاره مدمرة على ال�شحة

الشهيد مصلح  ..دفع
حياته ثمنًا للقدس
04

08

ً
ً
جتاريا ل�شوء االأو�شاع االقت�شادية
إ�شرابا
ينفذون ا

تجار خانيونس يستصرخون
«أنقذونا قبل اإلفالس!»

06

«الغـاز المسيـل للدمـوع»
أداة «إسرائيـل» الجديـدة لقتل
الفلسطيـنييـن
05
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رأي

ً
إسرائيليا
حصاد  :2017ارتقاء  98شهيدًا ومقتل 22

سبيل األحرار
الغارات التي يشنها االحتالل الصهيوني على مواقع عدة في
قطاع غزة ,تأتي وفق سياس���ة صهيونية ينتهجها االحتالل
أطلق عليها اس���م «سياس���ة الردع» ,واله���دف منها توجيه
رس���ائل للمقاومة الفلس���طينية ان أي صاروخ يطلق من غزة
س���يأتي الرد عليه فورا وبشكل عنيف ,وقال رئيس الحكومة
الصهيونية بنيامين نتنياه���و أنه «منذ تدمير آخر نفق على
ح���دود غزة هاجم جيش االحت���الل الصهيوني نحو  40هدفا
في قطاع غزة ,واعتبر ان حركة حماس هي المس���ؤولة عن كل
الصواريخ الت���ي تطلق من قطاع غزة ,وعليه���ا ان تدفع ثمن
ذلك ,وهدد نتنياهو برد صارم جدا إن اس���تهدفت الفصائل
الفلسطينية أهدافا إسرائيلية ,خاصة بعدما تعرض لهجوم
عنيف من رئيس حزب المعس���كر الصهيوني المعارض أفي
غباي ،الذي انتقد نتنياهو قائال إنه لم ينبس ببنت ش���فة ردا
على الهجمات الصاروخية من قطاع غزة.
المقاومة الفلس���طينية لم ترد فعليا حت���ى اآلن على الغارات
الصهيونية التي تش���نها طائرات االحت���الل على قطاع غزة,
فسياس���ة المقاومة في التعامل م���ع التصعيد الصهيوني
مدروسة بعناية ,وتتسم بالمسؤولية وعدم االنجرار بعشوائية
وراء استفزازات االحتالل ,لكن هذا ال يعني مطلقا ان المقاومة
في غزة س���تقف مكتوفة األيدي أمام التصعيد الصهيوني,
وه���ى لديها القدرة على الرد بقوة على غارات االحتالل ,لكنها
هي من يحدد طبيعة ال���رد وزمانه ومكانه ,خاصة أنها تدرك
نواي���ا االحتالل تج���اه قطاع غزة ,وم���اذا يريد م���ن وراء هذا
التصعيد والقصف.
يج���ب ان يكون واضحا للجميع أن ه���ذا التصعيد مهما كان
حجم���ه ونوعيته لن يردع المقاوم���ة أو يدفعها للتراجع أمام
ضرب���ات االحت���الل وغاراته المس���تمرة على قطاع غ���زة ,وان
الرهان الصهيوني على استمرار عدم الرد بقوة على التصعيد
الصهيون���ي غير مضمون ,خاصة ان الفصائل الفلس���طينية
حذرت مرارا وتكرارا من هذا التصعيد الخطير ,فحركة الجهاد
اإلسالمي حذرت على لسان القيادي في الحركة خالد البطش
العدو الصهيوني من التمادي في غيه  ،وأن المقاومة لن تقف
مكتوفة األيدي وهي ترى تعسف المحتل الصهيوني ,بينما
هددت حركة حماس على لس���ان الناطق باسمها حازم قاسم
من خطورة سياس���ة حكومة االحتالل وأكدت على اس���تمرار
االنتفاضة وتصعيد المقاومة للتصدي لالحتالل ومخططاته.
عاموس هرئيل المعلق العسكري واألمني بصحيفة هآرتس
قال أن الخطر الرئيس���ي ليس بإطالق الصواريخ من غزة تجاه
«إس���رائيل» فحس���ب ،ولكن���ه يتمثل في الوضع اإلنس���اني
والخوف من انهيار البنية التحتية وانخفاض مستوى اآلمال
بنجاح المصالحة ،وهذا دليل على ان االحتالل يس���تخدم كل
أدواته ويدفع باتجاه التصعيد من خالل تضييق الخناق على
الفلسطينيين ,رغم ان ما يس���مى بوزير الجيش الصهيوني
السابق موشيه يعلون ،أوصى حكومته «بأنه يجب تأجيل جولة
الح���رب القادمة مع قطاع غزة قدر اإلم���كان طالما أنه باإلمكان
خلق وضع أمني نس���بي فيجب االستمرار بذلك على حد قوله،
لكن السياس���ة اإلس���رائيلية قائمة دائما على المفاجآت وال
يمكن ان تتوقع ردة الفع���ل الصهيونية إال إذا كنت متيقظا
وحذرا تماما من أية خطوات تصعيدية.
نحن على يقين ان االحتالل يس���عى من خالل هذا التصعيد
في قطاع غزة ,إلى توتير الجبهة الداخلية الفلسطينية ,وخلق
حالة من البلبلة واألزمات في القطاع ,ألن االحتالل يستهدف
م���ن وراء الرد على الصواري���خ المنطلقة من قطاع غزة بقصف
أهداف تابعة لحركة حماس إش���عال فتيل األزمات الداخلية,
لكن حماس والمقاومة الفلسطينية تتعامل بمسؤولية كبيرة
مع الكل الفلسطيني ,وتدرك نوايا االحتالل جيدا واهدافة من
وراء القصف في غزة ,والذي يعلمه الجميع ان من أهم مميزات
الجبه���ة الداخلية الفلس���طينية حالة االنس���جام والتالقي
والتعاضد بي���ن فصائل المقاومة الفلس���طينية والش���عب
الفلس���طيني ,ومتانة الجبهة الداخلية ليست وليدة اللحظة
لكنها ممتدة عبر سنوات طويلة من الكفاح والنضال ,فالشعب
الفلس���طيني يقف دائما مع مقاومته الباسلة ,ويحميها من
بطش األعداء ويفتديها بكل ما يملك ,ألنه يدرك ان مقاومته
هى السبيل الوحيد النتزاع حقوقه من بين أنياب الصهاينة,
وأن ما أخذ بالقوة ال يس���ترد إال بالقوة ,واالحتالل الصهيوني
ل���ن يمنح الفلس���طينيين حقوقهم بالمجان ,والش���عب كله
مستعد ان يدفع ثمن حريته واستقالله بالمزيد من العطاءات
والتضحيات ,فهذا هو سبيل األحرار الذي يصل بنا حتما إلى
النصر والتحرير.

القدس المحتلة  /االستقالل:
س���جل العام الجاري الذي يس���تعد إلسدال ستائره
ً
ً
وأردنيا ومقتل
فلس���طينيا
شهيدا
الليلة ارتقاء 98
ً
ً
إس���رائيليا خالل عمليات ومواجهات في الضفة
22
الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة.
تقرير ل���ه يوم أمس
ووث���ق موقع "االنتفاض���ة" في
ّ
ٍ
األحد  404عمليات فدائية منها  213رش���ق حجارة،
و 12عملية دهس ،و 32عملية طعن ،و 51إطالق نار،
وتفجير  96عبوة ناس���فة في حواجز ومس���توطنات
االحتالل.
ومن أبرز هذه العملي���ات الفدائية خالل عام ،2017
عملية الدهس للش���هيد فادي القنبر من بلدة جبل
المكبر ،والتي أس���فرت ع���ن مقتل  4إس���رائيليين
وإصابة  15آخرين.

كما برزت خ���الل هذا العام عملي���ة الطعن للفدائي
جميل التميمي من مدينة القدس ،والتي أسفرت عن
مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة مثلهما بجراح.
كما س���جل التقرير عملية "المحمدي���ن الثالثة" من
عائل���ة جبارين والت���ي نفذت على بوابات المس���جد
األقصى ،وأسفرت عن مقتل ثالثة جنود.
كما برزت عملية الشهيد نمر محمود الجمل من قرية
بيت سوريك ،والتي أس���فرت عن مقتل ثالثة جنود
وإصابة رابع بجراح خطيرة.
وسجل الموقع خالل عام  ،2017إلقاء شبان االنتفاضة
 818زجاجة حارقة ،في أكثر من  4695نقطة مواجهة.
ش���هيدا في انتفاض���ة القدس،
وس���جل ارتقاء 98
ً
وبهذا الرقم يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا خالل
شهيدا.
انتفاضة القدس إلى 366
ً

في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

التجمع اإلعالمي :جرائم االحتالل
تستوجب إعادة بناء نقابة فاعلة
غزة /االستقالل:
أك���د التجمع اإلعالم���ي الفلس���طيني أن جرائم االحتالل
اإلس���رائيلي بحق الصحفيين تس���توجب من كافة األطر
الصحفية الفلسطينية العمل الجاد إلعادة االعتبار للجسم
الصحفي الفلس���طيني من خالل إعادة بن���اء النقابة على
أس���س مهنية ،لتك���ون حاضنة لكاف���ة الصحفيين على
اختالف انتماءاتهم الفكرية والسياسية.
وطال���ب التجمع اإلعالمي في بيان له تلقت "االس���تقالل"
نسخة عنه ،أمس األحد ،الس���لطة الفلسطينية بتسخير
كاف���ة إمكاناتها السياس���ية والقانوني���ة لمالحقة قادة
االحتالل في المحافل الدولية وتقديمهم للمحاكمة على
خلفية الجرائم التي تقترف بحق الصحفيين.
وأوض���ح التجمع في بيانه الذي جاء لمناس���بة يوم الوفاء
للصحفي الفلس���طيني ،أن االنتهاكات اإلسرائيلية بحق
الصحفيين آخذة في التصاعد وبش���كل يومي ،على مرأى
ومسمع من العالم بأس���ره ،حيث تم رصد أكثر من ()110
انتهاكات من قبل قوات االحتالل خالل األس���ابيع الثالثة
األخيرة فقط.
وش���دد على أن���ه بالرغم مما يتعرض ل���ه الصحفيون من
قمع وإجرام "إسرائيلي" للحيلولة دون مواصلة دورهم في
كش���ف جرائم االحتالل بحق ش���عبنا ،إال أنهم باتوا أكثر
إص���رارا على مواصلة التغطية واالنحياز للحقيقة من أجل
فلسطين.
ودعا التجمع اإلعالمي كافة المؤسسات الدولية والحقوقية

وفي مقدمتها االتحاد الدولي للصحفيين للقيام بواجبها
تجاه توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين.
وثمن الجهود التي يبذله���ا الصحفيون الذين يواصلون
الليل بالنهار من أجل تغطية العدوان اإلس���رائيلي على
ش���عبنا ومقدس���اته ،متوجه���ا بخالص التحي���ة للزمالء
القابعين في سجون االحتالل ،والزمالء الجرحى.
وكان التجمع بحث مع المكتب اإلعالمي الحكومي في يوم
الوفاء للصحفي الفلس���طيني سبل التعاون المشترك بما
يخدم الحركة الصحفية واإلعالمية الفلس���طينية ويعزز
م���ن مقومات صمودها لمواصلة دورها في خدمة القضية
الفلسطينية والمشروع الوطني.
كما بحث الطرفان العديد م���ن المواضيع اإلعالمية وآخر
المستجدات على الساحة الفلسطينية.
جاء ذلك خالل زيارة وف���د من المكتب اإلعالمي الحكومي
برئاس���ة مس���ؤول المكتب س���المة معروف ،أمس ،لمقر
التجم���ع اإلعالمي الفلس���طيني في غزة ،حي���ث كان في
اس���تقباله رئيس التجمع توفيق السيد س���ليم ،ونائبه
رضوان أبو جاموس ،وعضو الهيئة اإلدارية محمد سلطانة.
ورحب السيد س���ليم بالوفد الزائر ،مثمنا الجهود الكبيرة
التي يبذله���ا المكتب اإلعالمي الحكوم���ي لخدمة جموع
الصحفيي���ن والنه���وض بالواقع اإلعالمي الفلس���طيني
لتعزي���ز الرواي���ة الفلس���طينية ف���ي مواجه���ة الرواية
اإلسرائيلية ،مؤكدا على ضرورة أن يتم البناء على مخرجات
هذه الزيارة وصوال إلى الغايات المشتركة.

وبلغ عدد الش���هداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية
شهيدا ،فيما ارتقى  9شهداء من مدينة
المحتلة 37
ً
ش���هيدا،
القدس المحتلة ،وفي قطاع غزة ارتقى 46
ً
أما في الداخ���ل المحتل فارتقى  6ش���هداء ،إضافة
لشهيدين من األردن.
ومن بين الش���هداء الذين ارتقوا خالل العام الثاني
طفال ،و 5نساء من مختلف المحافظات.
لالنتفاضة 13
ً
واستمرارا للجرائم والعقوبات الجماعية ال تزال قوات
شهيدا (منهم شهداء
االحتالل تحتجز جثامين 15
ً
نفق سرايا القدس"
كما شهدت انتفاضة القدس في عام  ،2017إصابة
 3806فلسطيني بالرصاص الحي والمطاطي ،إضافة
إلصاب���ة اآلالف باالختن���اق بالغاز المس���يل للدموع
والضرب المبرح.

 ..2017أعلى
نسبة اقتحامات
لألقصى في
السنوات
األخيرة
القدس المحتلة /االستقالل:
قال الش���يخ عزام الخطيب ،مدير دائرة
األوقاف اإلسالمية :إن اقتحامات المسجد
األقصى خالل عام  2017س���جلت أعلى
نسبة مقتحمين في السنوات األخيرة.
وأض���اف الخطي���ب ف���ي تصريح وصل
"االس���تقالل" نس���خه عن���ه أن مجموع
المقتحمين للمس���جد بلغ ما يقارب 26
ألف���ا ،في اس���تباحة واضحة لقدس���ية
المسجد.
وأك���د أن أعداد المقتحمي���ن في ازدياد
في ظل الفتاوى الصادرة عن الحاخامات
اليه���ود ،الذين يحرض���ون على اقتحام
األقصى ،في ظل دعم صهيوني لهم.
وحذر الخطيب م���ن إجراءات صهيونية
ته���دف لتغيي���ر الوضع في المس���جد
األقصى.
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الجهاد وحماس تنفيان تلقيهما دعوة رسمية للمشاركة

اجتمــاع المجلــس المركــزي ..مســار غامــض !
غزة /حممود عمر:
يف الوقت الذي يدور فيه احلديث عن قرب انعقاد املجل�س
املركزي ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،يرى مراقبون اأن
اإ�سراك حركتي اجلهاد االإ�سالمي وحما�س يف هذا االجتماع
الذي �سيحدد طبيعة العالقة الفل�سطينية مع االحتالل
االإ�سرائيلي ،و�سيدر�س الرد الفل�سطيني على العديد من
امل�ساريع اخلطرة التي حتدق بق�سيتنا الفل�سطينية ،هو اأمر
غاية يف االأهمية .حركة اجلهاد االإ�سالمي تقول اإنها مل
تتلق اأي دعوة من قبل حركة فتح حل�سور هذا االجتماع،
فيما تقول حركة حما�س اإنها تلقت دعوة �سفوية تدر�سها
يف الوقت الراهن ،ورغم ذلك اإال اأن اأهمية م�ساركة
هاتني احلركتني التاريخيتني يف هذا االجتماع تنبع من
اأهمية ك�سر احتكار حركة فتح لقرارات منظمة التحرير
الفل�سطينية ،االأمر الذي من �ساأنه منح القرار الفل�سطيني
�سفة الوحدوية وال�سمولية ،و�سي�سبح معرب ًا ب�سكل اأكرب
عن راأي ال�سارع الفل�سطيني وموقفه اإزاء كافة املخاطر التي
حتيط به وبق�سيته العادلة.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلس����طيني،
سليم الزعنون ،قال أمس ،إن المجلس المركزي
سينعقد في دورته الثامنة والعشرين ،بمقر
الرئاس����ة في مدين����ة رام الله يوم����ي األحد
واالثنين  14و 15كانون الثاني /يناير الحالي،
بعن����وان "الق����دس العاصمة األبدي����ة لدولة
فلسطين".
وأكد الزعنون ،في تصريح صحفي ،أنه س���يقوم
بتوجيه الدعوات الرسمية لكافة أعضاء المجلس
المركزي الفلس���طيني خالل اليومين القادمين،
كما سيتم توجيه دعوة رسمية لحركتي الجهاد
اإلس���المي وحماس للمش���اركة في أعمال هذه
الدورة.
وش���دد على أهمي���ة الدورة القادم���ة للمجلس
المرك���زي في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها
القضية الفلسطينية ،خاصة اإلعالن األميركي
العدواني على حقوق الش���عب الفلسطيني في
مدينة القدس عاصمة دولته المستقلة.
أشار الزعنون ،إلى أن المجلس المركزي في هذه
الدورة ،بص���دد إجراء مراجعة ش���املة للمرحلة
السابقة بكافة جوانبها ،والبحث في استراتيجية
عمل وطنية لمواجهة التحدي���ات التي تواجه
المشروع الوطني الفلسطيني.

ال يوجد دعوة
وقال مس���ؤول المكت���ب اإلعالمي ف���ي حركة
الجهاد اإلس���المي في فلس���طين داود شهاب
ل�"االس���تقالل" :إن حركته لم تستقبل أي دعوة
رسمية للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي
لمنظمة التحرير.
وأضاف شهاب" :ال يوجد دعوة رسمية للمشاركة
ف���ي هذا االجتم���اع ،وإذا وصلتنا ه���ذه الدعوة
ستكون قيد الدراسة في مؤسسات الحركة".
ب���دوره ،أكد المتحدث الرس���مي باس���م حركة
حماس حازم قاس���م ،أن حركت���ه لم تتلق دعوة
رسمية للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي
لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضح قاس���م لصحيفة "االستقالل"" :ال يوجد
دعوة رس���مية حتى هذه اللحظ���ة ،إنما تلقينا
دعوة ش���فوية م���ن حركة فتح للمش���اركة في
اجتماع المجلس المركزي ،وندرس الرد على هذه
الدعوة" ،مشيرًا إلى أن حركته معنية بالمشاركة
في هذا االجتم���اع للضغط تج���اه تنفيذ أهم
قرارات المجلس المركزي ضد"إس���رائيل" وهو
وقف التنس���يق األمني ،وبحث مس���ائل أخرى
تتعلق بطبيعة العالقة الفلس���طينية مع دولة
االحتالل.

وشدد على ضرورة إتمام وتنفيذ ما جاء في اتفاق
المصالحة وأبرزه دع���وة اإلطار القيادي المؤقت
للمنظم���ة لالجتماع بما يش���مل كاف���ة األمناء
العامين للفصائل ،مضيفًا" :إن المنظمة بحاجة
إلى إصالحات وعقد انتخابات جديدة لذلك من
الض���روري عقد انتخابات مجلس وطني جديدة،
واللجوء للتوافق في المناطق التي يتعذر فيها
إجراء االنتخابات".
ّ
وبين قاسم أن تطبيق هذه البنود المذكورة في
مدخال لمسار الشراكة
ملف المصالحة ،يش���كل
اً
الوطنية ،خاصة بعد القرار األمريكي األخير الذي
اعترف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ،منوهًا
إلى تمسك حركته بمطلب إعادة تفعيل منظمة
ممثال للكل الفلسطيني.
التحرير لتصبح
اً

ا�سرتاتيجية موحدة
المحلل السياسي أحمد عوض ،يؤكد على أهمية
إش���راك حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس في
هذا االجتماع ،وقال ل�"االس���تقالل"" :أهمية هذا
األمر تنب���ع من خطورة الوضع السياس���ي الذي
نم���ر به في الوقت الراهن؛ إذ إن االحتالل يتفرد
بنا (س���لطة وفصائل) كال على ح���دة ،ويمضي
بمش���اريعه التهويدية واالستيطانية دون أي

معيق فلسطيني".
وأوضح ع���وض أنه من الضروري للغاية الوصول
إلى استراتيجية فلسطينية موحدة تنال قبول
الجميع وتحدد آلياتها وخياراتها ومسارها بدقة
من أجل مواجهة االحتالل اإلسرائيلي ،مضيفًا:
"من المهم أن يعمل الكل الفلسطيني في اتجاه
واحد وصب الجهد الفلسطيني الواحد لتحقيق
ه���دف متفق عليه ،وهذا أفضل كثيرًا من عمل
الفصائل بجهد منفصل .نريد أن يكون شعبنا
واحدة".
بكافة أطيافه وفصائله يدًا
اً
ّ
وبين عوض أن مشاركة الجهاد وحماس في هذا
االجتماع ،سنكسر من احتكار حركة فتح لقرارات
منظمة التحرير ،كما أن هذه القرارات س���تصبح
معبرة بشكل أكبر عن نبض الشارع الفلسطيني
في ظل وجود حركتين تتمتعان بشعبية وتاريخ
كبيرين.
وشدد المحلل السياس���ي على أهمية تحقيق
الوح���دة في ه���ذا االجتماع وع���دم الخروج بأي
خالفات" ،ألن ذلك يشكل رسالة قوية لالحتالل
أن الفلس���طينيين س���يصبحون متوحدي���ن
لمواجهته ،وهذا بالتأكيد س���يجعله يحس���ب
ألف حساب ألي قرار جديد سيتخذه ضد شعبنا
وحقوقه".

بينهم ( )1467طف ً
ال

االحتالل يعتقل  6742مواطــنًا خــالل 2017
رام الله  /االستقالل:
كشفت مؤسس���ات تعنى بشؤون األس���رى (هيئة
شؤون األسرى والمحررين ،ونادي األسير الفلسطيني،
ومؤسس���ة الضمير لرعاية األس���ير وحقوق اإلنسان،
ومركز الميزان لحقوق اإلنسان) ،أن ( )6742فلسطينيًا
اعتقلتهم س���لطات االحتالل اإلسرائيلي من الضفة
الغربية وقطاع غزة خالل العام  ،2017كان من بينهم
طفال ،و( )156امرأة ،و( )14نائبًا في المجلس
()1467
اً
التشريعي الفلسطيني ،و( )25صحفيًا.
وبلغ عدد األسرى في س���جون االحتالل حتى نهاية
طفال
الع���ام نحو ( )6500أس���ير ،منهم نح���و ()350
اً
بينه���ن ( )9فتيات قاصرات،
قاصرًا ،و( )58أس���يرة،
ّ
و( )450معتقال إداريًا ،و( )22صحفيًا ،و(ّ )10نواب.
وأكدت المؤسس���ات في تقريرها المشترك أن أعلى
ّ
نس���بة اعتقاالت كانت خالل كانون األول /ديس���مبر

 ،2017باعتق���ال ( )926فلس���طينيًا ،نصفه���م
م���ن مدينة القدس ،إذ ش���نت ّ
ق���وات االحتالل
ّ
الضفة
في
واسعة
اعتقاالت
اإلس���رائيلي حملة
ّ
الغربية ال س���يما بعد ان���دالع االحتجاجات على
إعالن ّ
الرئيس األمريك���ي دونالد ترامب القدس
ّ
عاصمة إلسرائيل ،وجميعهم تعرضوا للتعذيب
الالإنسانية ،فيما
الجسدي أو النفسي أو المعاملة ّ
ّ
تعرض ( 60بالمئة) منهم العتداءات جس���دية
وحشية.
وأش���ار التقرير إلى أن مدينة القدس ش���هدت
أعلى نسبة اعتقاالت خالل العام  ،2017باعتقال
( )2436مواطن���ًا ،ثلثه���م من األطف���ال ،علمًا أن
معظمهم كان���وا قد ّ
تعرضوا لالعتقال س���ابقًا
ُوأفرج عنهم بشروط ،إما بغرامات مالية وكفاالت
مالية ،أو ضمن ما يسمى ب�"االعتقال المنزلي".

االثنين  14ربيع الثاني  1439هـ  1يناير  2 018م

الشهيد مصلح  ..دفع حياته ثمنًا للقدس
غزة /دعاء احلطاب:
ق�شوة حي��اة املخيم و�شم�شها العني��دة جعلت منه طف ًال
بقل��ب رجل ،اأخ��ذ من احلج��ارة ً
لعبة يط��ارد بها حمتل
اأر�ش��ه ،كرب جمال م�شلح ( 22عام�� ًا) بني اأح�شان اأ�شرة

و ظهر يوم الجمعة الماضي ،غادر جمال منزله في مخيم
المغازي وس���ط قطاع غزة ،س���يرًا على األقدام متوجهًا
نحو الش���ريط الحدودي الفاصل بين القطاع و األراضي
الفلس���طينية المحتلة عام 1948م ،شرق مخيم البريج
لمواجهة جن���ود االحتالل ،بعدم���ا ودع أهله وأصدقاءه
ونعي نفسه على صفحات التواصل االجتماعي.
وما أن وصل جمال المعروف بين أقرانه باسم "بسيسو"،
حتى تلثم بكوفيته وحمل مقالعه وشرع في رشق جنود
االحتالل بالحجارة ،ولس����انه يصدح ب�����" القدس عاصمة
فلسطين" ،وما هي اال لحظات حتى مزقت رصاصات الغدر
جسده الطاهر لتستقر إحداها في الكبد ،ونقل على إثرها
للمستشفى بحالة خطيرة واجريت له عدة عمليات ،حيث
تمكن األطباء من إيقاف النزيف إال أن حالته بقيت حرجة،
ما استدعى بقاءه في غرفة العناية المركزة.
ث���وان مع���دودة توافد األه���ل واألصدق���اء إلى
وبع���د
ٍ
المستش���فى ينتظرون سماع أي إش���ارة تنعش األمل
في بقائه حيًا ،إال أن األطباء أعلنوا بعد س���اعات أنه فارق
الحياة ،ليعم الحزن مخيم المغازي.

ال�شهيد الفقري
حاول الش���هيد جمال االبن األكب���ر لعائلته المكونة من
ُ
فقر
عشرة أفراد ،أن يحسن وضع أسرته التي تعاني حالة ٍ
مدقع وتقطن في منزل متواضع ال تتجاوز مس���احته 50

فق��رية منا�شل��ة حمب��ة للوط��ن ،وكرب ح��ب فل�شطني يف
جوانح��ه وازداد مترده عل��ى الواقع املرير الذي يعي�شه
واأبن��اء �شعب��ه حت��ت براث��ن الحت��الل الإ�شرائيل��ي،
جنم لمع يف جل الفعاليات
ليتحول من طفل لجئ اإىل ٍ

مترًا وال يتوفر به أدنى مقومات الحياة ،لكنه فش���ل في
إيجاد فرصة عمل كباقي الشباب في القطاع المحاصر.
ورغم انشغال جمال ،بالبحث عن عمل يسد جوع عائلته
ويبني به مستقبله ،اال أن ذلك لم يثنه عن تأدية واجبه
الوطني تجاه قدس���ه التي دنس���ها االحت���الل وحاول
تهويدها بشتى الطرق والوسائل.
وبدموع الحس���رة واأللم ،تحدثت والدة الشهيد مصلح":
ابني جمال كان س���ند البيت ترك المدرسة في المرحلة
اإلعدادية ليساعدنا ويخفف معاناتنا ،ولم يترك بابًا اال
طرقه باحثًا عن العمل وتعثر كثيرًا بحياته ".
وتتاب���ع االم المكلومة ل�"االس���تقالل"" :اعتقل جمال من
قبل جيش االحتالل بعد اجتي���ازه الحدود الفاصلة بين
قط���اع غزة واألراضي المحتلة عام  1948للبحث عن عمل
وخضع خاللها للتحقيق والتعذيب وحكم عليه بالسجن
لمدة عام".
وأضافت بغصة تعت���رض صوتها " :بع���د االفراج عنه
تفاجأت بأن���ه أصبح أوع���ي لقضيت���ه وازدادت رغبته
فداء
باالنتقام م���ن اليهود واصراره عل���ى تقديم روحه ً
للوطن" ،مس���تذكرة كلماته " يما انا بالسجن شوفت شو
يعني احتالل ،الزم احنا انضل نقاوم لنحرر فلسطين".

موعد مع ال�شهادة
وأوضحت والدة الش���هيد ،أن يوم السادس من ديسمبر

الماضي والذي أعلن فيه بأن القدس عاصمة إلسرائيل،
كان نقطة تحول كبيرة في حياة نجلها ،فبعد س���اعات
طويل���ة قضاها في متابع���ة الردود المحلي���ة والدولية
المنددة بالقرار الذي وصفة "بالمشؤوم" ،تغيرت مالمحه
واعتلى الغض���ب وجهه ،وفجأة ص���رخ وضرب يده في
عال " كمان القدس أخذوها".
الجدار وقال بصوت ٍ
وأردفت بحزن " :حينها ش���عرت بقلق كبير عليه وبدأت
بتهدئته لكنه لم يس���تجب وخرج ،وألول مرة أراه بهذه
الحميه وكأنه بركان هائج ،واس���تمرت ثورته واندفاعه
على نقاط التماس مع االحتالل حتى لقي ربه ش���هيدًا
ي���وم الجمعة الماضية اثر اصابت���ه بعدة رصاصات في
الكبد".
وقالت واألل���م يعتصر قلبها " :استش���هاد جمال كان
بمثاب���ة صعقة لنا ،ما كنت بيوم اتوقع انه يستش���هد
مؤكدة أن استش���هاده ترك ألمًا كبيرًا في
بهاد العمر"،
ً
قلبها وقلب أحبائه ،وترك فراغا ال يمكن أن يمأله أحد من
بعده ،وعزاؤها الوحيد أن نجلها حقق حلمه بالش���هادة
التي طالما تمناها.
وتستذكر األم المغلوبة على أمرها ،آخر ساعات لبكرها
في المن���زل قائل���ة " :كان جمال عل���ى غير طبيعته
مش���اغب وبضحك كتير ،يم���ازح الجميع ويحضنهم
ويالعب أخواته بشكل غريب ،وقتها طلبت منه يذهب
ليجه���ز حاله لصالة الجمع���ة ،حكالي أمرك بس بدي

بالتزامن مع يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

«االستقالل» تستقبل وفدًا من المكتب اإلعالمي الحكومي
غزة  /االستقالل:
استقبلت إدارة صحيفة «االستقالل» وفدًا من المكتب
اإلعالمي الحكومي برئاس���ة مس���ؤول المكتب سالمة
معروف ،أمس ،وكان في استقبال وفد المكتب اإلعالمي
رئي���س تحرير «االس���تقالل» خالد ص���ادق ،وعدد من
العاملين في الصحيفة.
وناقش الطرفان العديد م���ن المواضيع ذات االهتمام
المشترك والتي تالمس الواقع الصحفي الفلسطيني،
وخصوصا الظروف االس���تثنائية التي تمر بالس���احة
الفلسطينية وما يتعلق بتطورات قضية القدس.
ورحب ص���ادق بالوفد الزائر ،مثمنا ال���دور المميز الذي
يقوم به المكتب اإلعالمي الحكومي لخدمة الصحفيين
الفلس���طينيين ووس���ائل االعالم على كافة األصعدة
من أجل النهوض بالواقع اإلعالمي الفلس���طيني خالل
المرحلة المقبل���ة .بدوره ثمن مع���روف دور الصحيفة

ال�شعبية التي خرجت تع��رب عن غ�شبها بال�شتباك مع
جنود الحت��الل عند نقاط التما�س عل��ى حدود قطاع
غزة ،والت��ي زادت منذ اإعالن الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب القد�س عا�شمة للكيان الإ�شرائيلي.

أحضنك أخر مره ،شعرت أنه متغير لكن لم أتوقع أنه
كان يوعدنا".
وتصف ابنها الشهيد ،بأنه أحب أبنائها إلى قلبها ،فقد
كان طيب القلب بشوش الوجه ،بارًا بوالديه محبًا إلخوانه
حنونًا عليهم ،يحب فعل الخير ومساعدة األخرين حتى
بأق���ل اإلمكانيات ،صادق���ًا ومحبوبًا م���ن الجميع ،عزيز
النفس ال ُيفصح عن ألمه.

الوداع الأخري
وبصيح���ات الغضب والتنديد بجرائ���م االحتالل انطلق
موكب الشهيد جمال مصلح الذي شارك فيه العشرات
من أبناء مخيم المغازي من مستش���فى شهداء األقصى
وصوال إلى منزله المتواضع إللقاء نظرة الواع
بدير البلح ،
ً
عليه .
وفي حضرة الوداع الشهيد كانت مشاعر الفخر والصبر
تزين مالمح والدة الش���هيد وذويه أكث���ر من ألم الفراق
والح���زن لرحيله ،وقال���ت والدته بع���د أن طبعت القبلة
األخيرة على جبين نجلها  ":انا فخورة فيك وان ش���اء الله
راح نكون كلنا شهداء مثلك".
ومن ثم انطلق الموكب الى المسجد الكبير ألداء الصالة
عليه بعد صالة الظه���ر ،ليروي بعدها الثرى في مخيمه
المشيعين مضيهم على درب
الذي أحب ،وسط تأكيد ُ
شهداء القدس حتى اسقاط قرار ترامب األخير.

إعالن للعموم
أعل����ن للعموم أنا المحامي  /بس����ام زهير االغا بصفتي المستش����ار القانوني
للدكتور نهضة كمال حس����ن األغا من س����كان خانيونس بأن موكلتي تملك
وتتصرف في قطعة األرض الواقعة ضمن القسيمة رقم ( )6قطعة رقم ()71
من أراضي خانيونس المس����ماه قاع القرين الش����مالي وكذلك في القسيمة
رقم ( )2قطعة رقم ( )95من أراضي خانيونس المس����ماه ( تل الديدان رقم
 )2وكذل����ك في القس����يمة رقم ( )51قطعة رقم () من اراضي رفح المس����ماه
(المكيم����ل) وحيث أنه لم يصدر عن موكلتي أي وكال����ه أي وكاله بالبيع ألي
شخص كان وذلك في القطع والقسائم المرقومه أعاله .
وعليه فإنن����ي أحذر العموم بعدم التعامل والش����راء في القطع والقس����ائم
المرقومه أعاله إال من خالل المالك شخصيا ويقع باطال أي بيع أو شراء على تلك
القسائم والقطع ومن يخالف ذلك فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية

توقيع الدكتورة نه�شة الغا
الواض���ح في تناول الموضوعات الت���ي تخدم القضية
الفلس���طينية وتالمس الواقع للمواطنين ،مؤكدا على
ضرورة اس���تمرار العمل المش���ترك ،لالرتق���اء بالعمل
اإلعالم���ي .وأوضح مع���روف أن هذه الزي���ارة تأتي في

سياق الحملة التي ينظمها المكتب اإلعالمي الحكومي
لزيارة االجس���ام والمؤسس���ات الصحفية بالتزامن مع
يوم الوفاء للصحفي الفلس���طيني والذي يصادف 31
ديسمبر من كل عام.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /هبة محمد أحمد االخارسة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )700074511فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

االثنين  14ربيع الثاني  1439هـ  1يناير  2 018م

غزة /دعاء احلطاب:
مل تنفك «اإ�سرائيل» يوم ًا عن ا�ستخدام الأ�سلحة
املحرمة دوليا �سد املواطنني العزل والتي كان
اآخرها قنابل غاز م�سيل للدموع برتكيبات
جديدة ومتطورة ترتك اآثارا ج�سدية ونف�سية
كبرية ودائمة على �سحة املواطنني الذين
يخرجون يدافعون عن القد�س بعد اعالن
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب القد�س
عا�سة للكيان الإ�سرائيلي وعزمه نقل ال�سفارة
المريكية اليها .وكانت درا�سة اأمريكية �سادرة
عن جامعة كاليفورنيا بريكلي الأمريكية ،حديثاً،
ك�سفت ال�ستار عن اأثر ا�ستخدام جي�س الحتالل
امل�ستمر للغاز امل�سيل للدموع خالل املواجهات
مع الفل�سطينيني؛ اإذ يدمر ال�سحتني اجل�سدية
والنف�سية للفل�سطينيني ،ول�سيما الن�ساء
والأطفال وامل�سنني.

وبينت الدراسة أن اآلثار الجسدية للغاز
المس����يل للدموع على الفلسطينيين،
���ارا وكب� ً
صغ� ً
���ارا ،تمثلت ف����ي فقدان
الوع����ي ،واإلجه����اض ،وصعوب����ات في
التنف����س ،بما فيه����ا الربو والس����عال،
والدوار ،والطفح الجلدي ،واأللم الشديد،
والتهاب الجلد التحسس����ي ،والصداع،
والتهيج العصبي ،والصدمة الحادة من
إصابات األوعية ،وغيرها ،كما تسبب في
اجهاض عدد من النس����اء الحوامل بعد
فترة وجيزة من تعرضهن للغازات.
أما آث����ار الغاز على الصحة النفس����ية،
فأك����دت الدراس����ة أنه����ا تمثلت في
الضائق����ة النفس����ية ،الت����ي أدت إلى
اضطراب الن����وم ،واس����تجابات التوتر
الح����ادة ،واضط����راب اإلجه����اد المزمن
والصدمة .
وشدد الباحثون على ضرورة أن تكشف
الحكومة اإلس����رائيلية ع����ن معلومات
بش����أن أنواع المهيج����ات الكيميائية
المس����تخدمة في الضف����ة الغربية ،بما
في ذلك تركيبها الكيميائي ،ليتمكن

دراسة أمريكية :آثاره مدمرة على الصحة

«الغاز المسيل للدموع» أداة «إسرائيل»
الجديــدة لقتــل الفلسطينييــن

المختصون من تقديم العالج المناسب
للمصابين باختناقات الغاز.

قتل ممنهج
في حين ،قال����ت وزارة الصحة بغزة ،إن
الدراس����ة االمريكي����ة حول اس����تخدام
االحت����الل للغ����از المس����يل للدم����وع
وبتركيبات متط����ورة ضد المتظاهرين،
تؤك����د مج����ددًا عنصري����ة االحت����الل
واس����تخدامه القوة المفرطة بأساليب
متطورة ومعقدة تتناف����ى مع القانون
الدول����ي االنس����اني واتفاقي����ة جنيف
الرابعة ،وتبرهن امع����ان قادة االحتالل
وجنوده في سياس����ة القتل الممنهج
لكل مواطن فلس����طيني بغازات سامة
مجهولة التركيب.
وأوضح أش����رف القدرة الناطق باس����م
الوزارة ،ف����ي تصريح صحف����ي له يوم
الس����بت ،أن الدراس����ة االمريكية تأتي
مع����ززة لما ح����ذرت من����ه وزارة الصحة
حول اس����تخدام االحتالل لغاز مجهول
يؤدي الى االجه����اد العام وعدم القدرة

على الحركة والتقيؤ والسعال الشديد
والتشنجات وفقدان الوعي .
وأضاف القدرة" :بتنا اكثر خش����ية على
انها قد تؤدي الى فقدان حياة عدد من
المواطنين الذي����ن يعانون من أمراض
مزمن����ة او نقص ف����ي مناعة الجس����م
كاألطفال وكبار السن".
ويتابع" :أن اس����تخدام الغاز المس����يل
للدموع قد يتسبب في اجهاض النساء
الحوامل او حدوث تشوهات خلقية لدى
االجنة ،او اح����داث اعاقات وضعف في
النمو لدى االطفال وطلبة المدارس في
المناطق التي يتم استهداف سكانها
بشكل مستمر".
وطالب كافة المؤسس����ات االنس����انية
والحقوقي����ة واالكاديمي����ة ال����ى تتبع
اس����تخدام االحت����الل له����ذه الغازات
"المقلقة وغير التقليدية".

انتهاك للقانون الدويل
وب���دورة ،أك���د حنا عيس���ي الخبير في
القانون الدولي ،أن استخدام "إسرائيل"

للغاز السام المسيل للدموع في جرائمها
ض���د الش���عب الفلس���طيني ،مخالف
للقانون الدولي اإلنساني واالتفاقيات
الدولية واتفاقي���ة جنيف التي تحظر
وتح���رم اس���تخدامه بي���ن صف���وف
المدنيي���ن ،خاص���ة أن االحتجاج���ات
التي يقوم بها الفلس���طينيون سلمية
ومشروعه قانونيًا لكونها موجهه ضد
االحتالل المتواجد على أرضهم بطريقة
غير شرعية.
وقال عيسي ل�"االس����تقالل"" :إن قوات
االحتالل اإلسرائيلي تقابل االحتجاجات
الس����لمية للفلس����طينيين باألس����لحة
المحرم����ة دولي����ًا كالرص����اص الح����ي
والمتفجر وقنابل الغاز المسيل للدموع،
بقصد القتل واصابة المواطنين العزل
بإعاقات جسدية ونفسية دائمة ،ويأتي
ذلك باطار ممنهج لضرب الفلسطينيين
وردعهم عن طريق المقاومة".
ونوه الى أن الكيان اإلس����رائيلي يعتبر
الش����عب الفلس����طيني حق����ل تجارب
لألس����لحة الت����ي ُيصنعه����ا  ،اذ يقوم

نتنياهو يهدد غزة برد صارم
إذا استمــر إطــالق الصواريــخ
القدس المحتلة  /االستقالل :
هدد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
الفصائل الفلس���طينية ب�"رد صارم جدا" في حال
اس���تمر إطالق الصواريخ م���ن قطاع غ���زة باتجاه
المستوطنات اإلسرائيلية.
وخالل الجلس���ة األس���بوعية لحكومته ،األحد ،قال
نتنياهو إن "إسرائيل ترى أن حركة حماس مسؤولة
أمامها ع���ن أي إطالق للنار عليها م���ن داخل قطاع
غزة" ،مش���يرًا إلى أنه منذ تدمير آخر نفق على حدود
غ���زة "هاجم الجيش اإلس���رائيلي نحو  40هدفًا من
أهداف حم���اس بما في ذلك الهجوم عند منتصف

ليلة الس���بت الماضي .وانتق���د نتنياهو المعارضة
والشخصيات اإلس���رائيلية على خلفية االنتقادات
التي وجه���ت للحكومة "جراء تعاملها مع التصعيد
على الجبهة الجنوبية وعدم الرد بقوة على الصواريخ،
وقال" :لجمي���ع المهرجين ووس���ائل اإلعالم الذين
ليس لديهم مس���ؤولية أمنية أو حتى قيادة عملية
أمنية أقترح عليهم الكف عن الصراخ والهدوء".
وكانت طائ���رات حربية إس���رائيلية ،أغ���ارت ليل
الس���بت ،على برج مراقبة يتب���ع لفصائل المقاومة
الفلسطينية ،ش���رق مدينة رفح ،جنوب قطاع غزة،
دون وقوع إصابات.

بتجريب فعاليته����ا ونجاحها وكذلك
م����دى خطورتها على الفلس����طينيين
قبل بيعها للدول األخرى ،وهذا ما يوقع
ضحايا أكبر في صفوف الفلسطينيين
العزل من كبيرهم حتى صغيرهم.
وح����ذر من خطورة اس����تخدام االحتالل
للغاز المس����يل للدموع الذي لم ُيعهد
من قبل ف����ي المواجهات والمظاهرات،
بط����رق تزيد من خطر اإلصاب����ة والوفاة
غير المبررة كإطالق القنابل مباشره على
الفلسطينيين أو اس����تخدام الغاز في
أماكن ضيقة ف����ي ظل عدم وجود طرق
محدودة للهروب.
وش����دد عيس����ى على ض����رورة وقوف
المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية
المحلي����ة والدولية ،على مس����ؤولياتها
واجبار "إسرائيل" على إيقاف استخدام
الغازات واألس����لحة المحرمة دوليًا في
حربه����ا الدموية ضد الفلس����طينيين،
ومحاس����بتها دوليًا والدفاع عن حقوق
المس����تضعفين والواقعين تحت ظلم
االحتالل.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /نضال زهدي احمد شراب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )800557332فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/حسن رائد عبد الرحيم عفانة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )803683044فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد ناصر عبداللطيف المجدالوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )401781695فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

االثنين  14ربيع الثاني  1439هـ  1يناير  2 018م

ينفذون إضراب ًا تجاري ًا لسوء األوضاع االقتصادية

تجار خانيونس يستصرخون «أنقذونا قبل اإلفالس»!
غزة� /سماح املبحوح :
ع�سللرات املحللات التجاريللة باختللاف
اأنللواع ب�ساعتهللا و�سللط مدينللة خانيون�للس
جنللوب قطللاع غللزة ،اأغلقللت اأبوابهللا لعللدة
�ساعللات ،احتجاجللا علللى تدهللور الأو�سللاع
وأغلق أصحاب المحالت التجارية بش���ارع
البح���ر وس���ط المدينة أب���واب محالتهم
بمب���ادرة فردية ،رافعين ش���عار " إضراب
لسوء األوضاع االقتصادية" ،لعل أصواتهم
تصل للمس���ئولين وصناع القرار ،للوصول
إلى إتمام المصالحة ،التي يعولون عليها
في تحسين أوضاعهم المعيشية.

خ�سائر كبرية
أب���و الوليد الحالق صاح���ب محالت الوليد
لل���زى الش���رعي ،و أح���د التج���ار الذي���ن
أغلقوا محالتهم التجارية لعدة س���اعات،
للمش���اركة باإلضراب الجزئي عن العمل،
هدد بتصعيد خطواتهم االحتجاجية ،من
إضراب جزئي ع���ن العمل إلضراب مفتوح
يش���مل جميع المح���الت التجارية بكافة
مناطق قطاع غزة.
و أوض���ح الحالق ل�" االس���تقالل" أنه كأحد

القت�ساديللة ،وتراجللع احلركللة ال�سرائية
يف الأ�سهللر الأخللرية مللن عللام  ،2017التي
اأعقبللت فر�للس ال�سلطللة الفل�سطينيللة
اإجراءات عقابية �سد القطاع املحا�سر منذ
مللا يزيد عن ع�سللرة اأعللوام .واطلق التجار

أصحاب المحالت التجارية يخسر كل يوم
يفت���ح فيه محل���ه دون أن يبيع أي قطعة
معروض���ة داخله مبال���غ طائل���ة ،ال يكاد
بس���ببها أن يحصل ثمن أج���رة العاملين
وثمن اس���تئجار المحل وفواتير الكهرباء
والمولدات الكهربائية والمياه وغيرها من
المصاريف.
وأش���ار إلى أن أوضاعه المعيشية صعبة
للغاية ،إذ ال يس���تطيع كغي���ره من التجار
في ظل حركة الش���راء الضعيفة وتدهور
األوض���اع االقتصادي���ة للمواطني���ن في
القطاع ،تدبير ق���وت أوالده واحتياجاتهم
اليومية.
وبحسب اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار
اإلس���رائيلي ف���إن ع���ام  2017األصعب
إنس���انيا اقتصاديا في قطاع غزة ،في ظل
التشديد اإلسرائيلي وانعدام فرص وجود
حلول لكافة القضايا اإلنسانية والحياتية،

وتباطؤ عملية المصالحة بين فتح وحماس.
ووفقًا للجنة ،فإن  80في المائة من السكان
يعيشون تحت خط الفقر ،في حين وصلت
نسبة البطالة  50في المائة.

املعاناة واحدة
ولم يختل���ف حال التاجر أب���و أحمد عودة
من ذات المنطقة عن س���ابقه ،إذ تقاس���م
كما غي���ره من التجار المعاناة والخس���ائر
التي يتكبدونها ؛ بس���بب ضعف الحركة
التجارية وسوء األوضاع االقتصادية التي
تتدهور بشكل ملحوظ كل يوم.
ولفت ع���ودة إلى أن العام ش���هد تراجعًا
كبيرًا في البيع و حركة الشراء ،لم يشهدها
التجار على مدار سنوات سابقة ،مشيرا إلى
أنه خالل سنوات عمله األربعين في محله
لبيع المالبس و األحذية ،لم يتكبد خسائر
كما تكبدها خالل العام المنصرم ،تتجاوز

مئات الشواكل شهريا.
ونوه إلى أنه وع���ددًا من أصحاب المحالت
تواصلوا مع الغرفة التجارية؛ لمساندتهم
ف���ي خطواتهم التجاري���ة ،إال أن الرد كان
بحث ومناقشة األمر ،ليتم اتخاذ اإلجراءات
الالزمة خالل األيام القليلة القادمة.

اأ�سباب عدة
المحل���ل االقتصادي معي���ن رجب أكد أن
االض���راب الجزئ���ي الذي قام ب���ه أصحاب
المح���الت التجارية بمدين���ة خانيونس،
طريقة ووسيلة من وسائل التعبير السلمي
 ،تج���اه أوضاع س���يئة للغاي���ة تعصف
بشريحة معينة من التجار.
وأوضح رج���ب ل�"االس���تقالل" أن اضراب
أصح���اب المح���الت التجاري���ة والتهديد
بتصعي���د خطواتهم االحتجاجي���ة ،جاءا
لعدم مقدرتهم على اإليف���اء بااللتزامات

غزة « :الجهاد» تنظم حمالت للحث
على تأدية صالة الفجر جماعة
غزة  /االستقالل:
بدأت حركة الجهاد اإلس���المي ،حمالت
للحث على تأدية صالة الفجر جماعة ،في
مساجد حي الشجاعية شرق مدينة غزة،
وفعاليات أخرى لش���حذ عزائم األهالي،
وتعزيز أواصر المحبة بينهم.
وبحس���ب القائمين على ه���ذه الحملة
فإنها تهدف إلى رف���ع الهمم ،ودعوة
الن���اس إلى ص���الة الفجر ف���ي جماعة
خاصة أنها صالة مش���هودة وتقس���م
فيها األرزاق ،ويشهدها الله ومالئكته
كل يوم.
وأشاروا إلى أن الحرمان الحقيقي أن يقوم
الشخص من أجل الرزق ،وليس من أجل
الرازق.
والقت الحملة إقباال كبيرا من قبل الناس،

خصوصًا الذين كانوا مقصرين في تأدية
صالة الفجر ،حيث أصبح المسجد يمتلئ
بالمصلين السيما فئة الشباب.
وتش���رف الحركة على حمالت وفعاليات
أخرى من ضمنها على سبيل المثال زيارة

عوائل الش���هداء من كاف���ة التنظيمات
والفصائل ،وحملة "تهادوا تحابوا" التي
تستهدف زيارة جيران المسجد وتقديم
درع محب���ة له���م ،وحملة "ح���ج وعمرة"
وتتمثل في الجلوس بالمسجد بعد صالة

يف املدينللة نداء ا�ستغاثة ب�سرورة انقاذ هم
مللن الأو�ساع الكارثية التللي حتل بهم والتي
قد تو�سلهللم اىل حد الفا�س العلني خال
الأيام القليلللة القادمة اذا مل يتحرك اأحد
لو�سع حد لتك الزمة املتفاقمة.

الفجر حتى صالة الشروق.
ون���وه القائمون على ه���ذه الحمالت إلى
أنه���ا جزء م���ن الخطة الت���ي وضعتها
لجان المس���اجد لالرتقاء بالعمل الدعوي
واالجتماعي في المنطقة.

التي عليهم ،للبنوك والموردين وأصحاب
المصان���ع و كذل���ك ع���دم مقدرتهم على
تسديد الشيكات المؤجلة.
وبي���ن أن ع���ام  2017كان األصع���ب على
االقتصاد الفلس���طيني ،إذ ش���هد العام
خسائر مباش���رة قدرت ب� 300مليون دوالر،
بينم���ا وصل���ت الخس���ائر غير المباش���رة
لثالثة أضعاف ،مش���ددا عل���ى أن الحصار
اإلس���رائيلي لعب الدور الب���ارز في تدهور
األوض���اع االقتصادية بالقط���اع ،وكذلك
العقوبات المفروض���ة على المواطنين من
قبل السلطة الفلسطينية.
ولفت إل���ى أن الحل الذي م���ن الممكن أن
يعمل عل���ى انق���اذ الوض���ع االقتصادي
المتدهور بالقطاع ،والذي عمل على تكبيد
أصحاب المحالت التجارية خسائر فادحة،
ه���و إتم���ام المصالحة بي���ن حركتي فتح
وحماس.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواط���ن /عبد العزيز عبد الق���ادر نصرالله
أبو عمرة ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي
تحمل رقم ( )962110151فعلى من يجدها رجاء أن
يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /خالد عبد الله محمد ابو شكيان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )410593636فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /محمد فوزي رمضان احمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )400656484فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /وديع محمد عبدالله عواد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )915540652فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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خالل حفل تكريم نظمته اللجنة الدعوية وجمعية "اقرأ"

الشيــخ حبيــب :معركتنــا مــع
االحتــالل فــي مراحلهــا األخيــرة

االحتالل يعتقل اللواء
المتقاعد يوسف
الشرقاوي بالقدس
القدس المحتلة /االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني ،مساء امس األحد ،اللواء المتقاعد يوسف
الش���رقاوي ،على حاجز عس���كري بالقرب من بلدة العيزرية ش���رقي القدس
المحتلة.
وأفاد مصادر محلية أن حاجزا عس���كريا لجيش االحتالل بالقرب من مستوطنة
"معاليه اودوميم" شرقي العيزرية أوقف سيارة كان يستقلها اللواء المتقاعد
في جهاز األمن الوطني يوس���ف الش���رقاوي ( 64عاما) ،وهو خبير أمني ومحلل
عس���كري ،من سكان مخيم الدهيش���ة ،بينما كان عائدا من مدينة رام الله ،إلى
بيت لحم وبعد التدقيق في هويته أجبر على الترجل من الس���يارة قبل تقييد
يديه واعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة.
يشار إلى أن الشرقاوي عاد من لبنان بعد اتفاق أوسلو ،وكان يعمل ضمن قوات
األمن الوطني ،وتقاعد قبل عام.

بالتعاون مع التربية والتعليم

غزة /االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي
الش���يخ خضر حبيب أن معركة األقصى
وفلس���طين م���ع االحتالل اإلس���رائيلي
ف���ي مراحلها األخيرة وقد ش���ارفت على
النهاية.
جاء ذلك خالل حفل تكري���م نظمته اللجنة
الدعوية لحركة الجهاد اإلس���المي وجمعية
اقرأ الخيرية في مسجد الشهداء شرق مدينة
غزة بحضور القيادي حبيب والشيخ المجاهد
عبد الله الش���امي ومس���ؤول الدعوية الشيخ
وليد حلس ورئيس جمعية اقرأ الش���يخ عبد
الفتاح حج���اج وعدد كبير م���ن الدعاة وأهل
المسجد.
وأوضح الش���يخ حبيب في كلمته ،أن النصر
في المعركة النهائية س���يكون حليفنا نحن
الفلس���طينيين كما وعدنا الل���ه عز وجل في
القرآن الكريم ،مبينا أن "إسرائيل" وصلت إلى
مرحلة الفس���اد والعلو ال���ذي أبلغ عنه القرآن

الكريم وأن أمة النبي محمد ستطهر المسجد
األقصى من الصهاينة.
وأش���ار الش���يخ حبيب إلى أن النصر يتطلب
تحقيق اإليمان واإلعداد والتجهيز والوحدة.
وش���دد على أن تكريم حفظة كتاب الله ومن
أنهوا دورات ش���رعية ،عام���ل مهم لتحقيق
النصر ،الفتا إلى أن اإلس���الم أحيا األمة بعد
جهلها وتفرقها.
وفيم���ا يتعلق بإع���الن الرئي���س األمريكي
القدس عاصمة لدولة االحتالل ،أكد الش���يخ
حبي���ب ،أن ه���ذا األم���ر أحيا األم���ة العربية
واإلس���المية وأعطى قضيتنا البعد الحقيقي
عند العرب والمس���لمين ،قائال " :ال غرابة في
عدد المتظاهرين الواس���ع والكبير في بالدنا
العربية واالسالمية".
من جهته قال الشيخ عبد الفتاح حجاج" :إن
تكريم االخ���وة من حفظة أج���زاء من القرآن
وآخري���ن حصلوا عل���ى دورة تأهيل الس���ند
المتصل بعدة رواي���ات لتالوة القرآن الكريم

هو مفخرة وش���رف لنا ولجميع المس���لمين
والفلسطينيين خاصة".
وأضاف :حف���ظ كتاب الله وتعل���م الدروس
الش���رعية يجب أن يكون حاضرا في أذهان
أبنائنا بق���وة ألن تحرير الق���دس واألقصى
يكون عب���ر رجال تطهروا وتس���لحوا بالقرآن
واإلسالم".
لفت الش���يخ حجاج إل���ى أن جمعية اقرأ لها
أكثر من  230مرك���زا في قطاع غزة لتحفيظ
القرآن وإعداد الدورات الشرعية ،داعيا الجميع
لتقديم الدعم والمساندة للجمعية لمواصلة
استمرارها في تعليم القرآن الكريم والدورات
الش���رعية مقدما خالص ش���كره الى جمعية
فلسطين الخيرية ورئيس���ها سمير الجدي
لدعمه للعديد من برامج الجمعية.
وفي نهاية الحفل تم تكريم نحو  30مشاركًا
في حفظ أجزاء من القرآن وممن حصلوا على
دورة تأهيل س���ند متصل إضاف���ة لتكريم
الشيخ وليد سالم ملقي الدروس الشرعية.

«الديمقراطية» تدعو السلطة
لـفــك االرتبــاط بأوسلــو
غزة /االستقالل:
دعت الجبه���ة الديمقراطية لتحرير
فلس���طين ام���س األح���د الس���لطة
الفلسطينية إلى فك االرتباط باتفاق
أوسلو بعد أن تحول إلى غطاء لتهويد
القدس وتوسيع االستيطان وذريعة
لشطب حق العودة.
وحث ناطق باسم الجبهة الديمقراطية
في بيان صحفي السلطة على المبادرة
فورًا لف���ك ارتباطه���ا باتفاق أوس���لو
واعتباره الغيًا بع���د أن تحول إلى غطاء
لالحتالل كون���ه أحال قضاي���ا الوضع
النهائي إلى مفاوض���ات الحل الدائم
التي مازالت معطل���ة منذ العام 1996

إعالن
فقد
هوية

ما حول المفاوضات إلى حالة من العبث
السياسي العقيم ،على حساب مصالح
شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية.
كم���ا دع���ا الناط���ق ال���دول العربية
والمسلمة إلى اس���تكمال خطواتها
في الدفاع عن القدس ،وتنفيذ ما تم
إقراره في مؤتمر إسطنبول بما في ذلك
سحب سفراء الدول العربية والمسلمة
التي لها عالقة مع إس���رائيل ،وإغالق
البعثات اإلس���رائيلية لديها ،وفرض
المقاطع���ة االقتصادي���ة على الدول
التي تقرر نقل سفارتها إلى القدس.
وحث لجنة تفعي���ل وتطوير منظمة
التحرير على الدع���وة الجتماع فوري

أعلن أنا المواطن /رشيد جمال احميدان شعت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )802963017فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

يض���م اللجنة التنفيذية ورئيس���ها
واألمن���اء العامي���ن ورئيس المجلس
الوطني الفلس���طيني وش���خصيات
مستقلة لوضع أسس الوحدة الوطنية
التشاركية برنامجيًا ومؤسساتيًا.
وش���ددت على ضرورة طلب العضوية
العاملة لدولة فلسطين في الجمعية
العام���ة لألم���م المتح���دة وف���ق بند
"متحدون من أجل السالم" بالبناء على
القرار  67/19الذي منح دولة فلسطين
العضوية المراقبة وعاصمتها القدس
الش���رقية على ح���دود  4حزيران 67
وحق الع���ودة لالجئين بموجب القرار
.194

أعلن أنا المواطن /صالح اكرم صالح ابو شمالة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )400749644فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

الرابطة اإلسالمية
تختتم حملة «صالتي
حياتي» بغزة
غزة /االستقالل:
اختتمت طالبات الرابطة اإلس���المية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم شرق
غزة "حملة صالتي حياتي" والتي تم تنفيذها في مدارس محافظة غزة ,بحضور
الهيئة االدارية لطالبات الرابطة ومشرفي ومدراء المدارس شرق مدينة غزة.
وأكدت منسقة الرابطة أن هذه الحملة تأتي من باب التواصل مع كافة الطالبات
وحثهن على الحفاظ على صالتهن ومعرفة دينهن وكيفية أداء العبادة بشكل
صحيح .
وأوضح���ت أن الحملة تم تنفيذها بمحافظ���ة غزة بالتعاون م���ع وزارة التربية
والتعلي���م وجمعية الحق ف���ي الحياة من خالل العديد م���ن اللقاءات لطالبات
المدارس من جميع المراحل التعليمية.
بدورها شكرت وزارة التربية والتعليم الرابطة االسالمية على قيامها بمثل هذه
الحمالت التوعوية واالرش���ادية للطالبات والتي تفيده���ن في حياتهن .وفي
الختام كرمت الرابطة افضل مديرة مدرس���ة وقيادات الكش���افة لمشاركتهن
الفعالة في الحملة.
وفي س���ياق منفص���ل نظمت الرابطة مس���ابقة ثقافية في جامع���ات القطاع
اس���تمرارًا لحملة المسابقة التجوالية في الجامعات كافة وسط مشاركة فعالة
من قبل طلبة الجامعات  ،وفي ختام الحملة كرمت الرابطة كافة الطلبة الفائزين
بتوزيع هدايا تكريمية عليهم .
ومن ناحية اخرى كرمت الرابطة اإلس���المية ف���ي جامعة االزهر طالب دورة "اي
فيوز" والتي نظمتها الرابطة لطلبة الجامعة وس���ط مش���اركة كبير ة من طلبة
الجامعة.

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

إعالن وراثة صادر عن
محكمة خانيونس الشرعية
لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبط���ة وراثة موقعة من مختار عائلة
االس���طل بخانيون���س المؤرخ���ة ف���ي 2017/12/31م تتضمن أن
المرحومة زبيده محمد رضوان االسطل من خانيونس المتوفي بتاريخ
2009/2/10م ف���ي خانيون���س وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي
في ابنتها المتولدة لها من مطلقها محمد مصطفى االس���طل وهي
أمال وفي ش���قيقها يوسف ومصباح وفي شقيقاتها زينب وخديجة
وصبحية وصب���اح فقط وال وارث للمتوفاة المذكورة س���وى من ذكر
ولي���س له وصية واجب���ة أو اختيارية وليس ل���ه أوالد كبار توفوا حال
حياته وتركوا ورثة سوى من ذكر وألجل أعطاء الورثة المذكورين حجة
وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال من له حق االعتراض على
هذه المضبطة مراجعة محكمة خانيونس الشرعية خالل سبعة ايام
من تاريخ النشر وحرر في 2017/12/31م .

قا�سي حمكمة خانيون�س ال�سرعي
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 .. 2017عــام األزمــات والصدمــات
غزة /حممد مهدي:
اأكد خمت�سون ومتابعون لل�ساأن ال�سيا�سي الفل�سطيني اأن العام
املن�سرم  2017امتلأ بالعديد من الأحداث ال�سيا�سية البارزة
وال�ساخنة على �سعيد الق�سية الفل�سطينية والتي كان اأبرزها
تطورات ملف امل�ساحلة الفل�سطينية ،بالإ�سافة اىل الهجمة
الإ�سرائيلية ال�سر�سة على املقد�سات الإ�سلمية يف القد�س،
التي تزامنت مع قرار الوليات املتحدة الأمريكية بنقل
ال�سفارة اإىل مدينة القد�س املحتلة والعرتاف بها كعا�سمة
للكيان ال�سهيوين  .واعترب املتابعون يف اأحاديث منف�سلة لـ"
ال�ستقلل" اأن � 2017سهد انق�ساع الغب�س وتعرية الوجه
احلقيقي ل�سيا�سة الوليات املتحدة الأمريكية فيما يتعلق
بال�سراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي ،بعد و�سول دونالد ترامب
للبيت الأبي�س حممل بالعديد من الوعود للوبي ال�سهيوين
والتمهيد احلثيث ملا ي�سمى "�سفقة القرن" التي يجرى
التح�سري لها لل�سرق الأو�سط من املجتمع الدويل.
وكان الرئي���س األمريك���ي دونالد ترامب ق���د أعلن في
السادس من ديس���مبر الماضي اعتراف إدارته بالقدس
عاصمة للدولة اليهودية ونقل الس���فارة األمريكية من
"تل ابيب " إلى مدينة القدس المحتلة  ،داعيا بقية الدول
التخاذ ذات الخطوة .

جتلي املواقف
ووصف الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم ابراش العام
 2017بعام تمحي���ص المواقف وتجلي الحقائق  ،وقال
 2017 ":اخت���زل حصاد مرحلة كاملة وهي مرحلة الرهان
على خيار التسوية التي بدأت في العام  1991في مؤتمر
مدريد ".
وأض���اف ابراش " ":أن قرار ترام���ب حول القدس لم يعر
حقيقة الموق���ف األمريكي من الص���راع فقط بل فضح
الضعف والعجز لدى القيادات والزعامات العربية وعبثية
االعتم���اد على العم���ق االقليمي العرب���ي  ،في حين أنه
أفرز تأكيد عمق االرتباط الشعبي والجماهيري بالقدس
من خالل الهبات الجماهيرية التي ش���هدتها األراضي
الفلس���طينية والحراك الشعبي العربي المنتفض ألجل
القدس ".
ويرى أبراش أن العام المنصرم شهد تكريسًا لالنقسام
عل���ى الرغم م���ن المح���اوالت الحثيثة للتق���دم بملف
المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية  ،معقبا  ":المواطن
لم يلمس أي تغيير أو تحسن يبشر بتقدم حقيقي في
ملف المصالحة فالعقوبات ما زالت مفروضة على القطاع
دون أي تخفيف وحالة التجاذب االعالمي استمرت رغم
محاوالت احتوائها ".
فيم���ا ترجم األس���رى في س���جون االحت���الل من خالل

اضراباتهم المتكررة عن الطعام وخوض معركة األمعاء
الخاوية رس���الة للمطالبة بحقوقهم األساس���ية ورفضا
لسياس���ة االعتق���ال اإلداري؛ حقيق���ة اعتمادهم على
أنفسهم واستشعارهم ضعف المواقف الرسمية على
تغيير الواقع في زنازينهم من وجهة نظرهم .
وأكد ابراش أن دولة االحتالل استغلت ازدحام األجندات
الفلس���طينية والعربية بعديد الملفات واستش���عارها
بتراجع االهتمام بملف األسرى بغية زيادة عمليات القمع
والعربدة في السجون وزيادة التضييق على األسرى .

تغيري ال�سيا�سات
وش���اطره الرأي الكاتب والمحلل السياس���ي طالل عوكل
الذي أكد أن االحتالل أطلق العنان خالل العام المنصرم
لجنوده في الس���جون ورفع من عمليات القمع المرتكبة
بحق األس���رى وأهاليهم في محاولة فاشلة للضغط على
المقاومة الفلسطينية لتحريك ملف الجنود المفقودين
في غزة .
وكان عضو الكنيست االس���رائيلي أرون حزان قد هاجم
أمهات وعوائل االسرى الفلسطينيين المتوجهين لزيارة
أبنائهم في سجون االحتالل بكيل من الشتائم  ،بخالف
حاالت التعذيب المس���تمرة واالهم���ال الطبي المتعمد
الذي وصل لحاالت بتر أطراف األسرى .
واعتبر ع���وكل أن العام  2017ش���هد خطوة عملية في
طري���ق المصالح���ة الفلس���طينية رغم حال���ة المماطلة
واصطن���اع العقبات التي تس���ببت بخيبة أمل للش���ارع
الفلس���طيني المتعطش للمصالحة لكونها طوق النجاة
الوحي���د المتاح للخروج من دوام���ة األزمات االقتصادية
التي تعصف بأهالي قطاع غزة .

عباس :المؤامرة على القدس لن
تمر ولن نسمح بالمساس بحقوقنا
رام الله  /االستقالل :
أكد رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس ،أن المؤامرة على القدس لن تمر ،ولن
نسمح لكائن من كان أن يمس بحقوقنا وثوابتنا الوطنية.
وشدد الرئيس عباس في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى ال�  53النطالقة حركة «فتح» ،على
أن هناك خطوطا حمراء وثوابت تش���كل األساس في موقفنا ،نلتزم بها وال يمكن ألحد أن
يتجاوزها ،وأنه ال حل إال على أس���اس قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الجمعية
العامة رقم  67/19الصادر في  ،2012/11/29وقرار مجلس األمن  2334لعام 2016وقرارات
المجالس الوطنية ،ومبادرة الس���الم العربية .وقال إن :جميع القرارات الدولية تؤكد إقامة
دولة فلسطين على حدود  1967والقدس الشرقية بحدودها الكاملة عاصمة لها.
وأوضح أن تطبيق «مبادرة السالم العربية» مرهون بإنهاء «إسرائيل» الحتاللها لألراضي
الفلس���طينية والعربية ،وحل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين الفلسطينيين ،وفق
أوال وقبل كل شيء.
القرار  ،194ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقالله ً
وق���ال :بعد مض���ي قرن من الزمان على وعد بلفور الغادر الظالم ،وانقضاء س���بعة عقود على
النكبة ،وخمس���ين عامًا على احتالل إس���رائيل لما تبقى من أرض فلس���طين ،نواجه تحديًا
جديدًا تقوده الواليات المتحدة األميركية انحيازًا ودعمًا إلس���رائيل ،قوة االحتالل ،باالعتداء
على مكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي ،وبذلك تكون الواليات المتحدة قد خالفت
القانون الدولي والشرعية الدولية وفقدت أهليتها كوسيط في عملية السالم .وجدد التأكيد
على مواصلة العمل لتوحيد أرضنا وش���عبنا وتحقيق المصالحة الوطنية ،وإنهاء االنقس���ام
وصوال لس���لطة واحدة وقانون واحد وسالح شرعي واحد ،مطمئنا أبناء شعبنا بأننا نسير في
ً
ّ
وسنتوجها بوحدة وطنية راسخة وقوية.
درب المصالحة بخطا واثقة وحثيثة،

وقال عوكل  ":الشارع الفلسطيني يستشعر غياب إدراك
القيادة الفلس���طينية ألهمية التعجيل بالمصالحة وما
يفاقم من أوجاعه هو مسلس���ل االس���تهتار بالمواطن
الغزي والمماطلة برفع العقوبات المفروضة عليه ".
وأوض���ح أن الع���ام  2017حمل بمئوية وع���د بلفور وعد
ترامب الجدي���د حول القدس  ،معقب���ا  ":على الرغم من
الخط���ورة التي ينطوي عليها ق���رار ترامب إال أنه ينهي
مرحلة التوهان والرهان على مش���روع المفاوضات التي
تسعى لتسول جزء من الحق الفلسطيني ".
واس���تبعد عوكل وصول ترامب للبيت األبيض في يناير
 2017أن يس���اهم في تغير سياسة الواليات المتحدة
في الش���رق األوس���ط بقدر م���ا يزيد من وض���وح دورها
وسياساتها  ،مضيفا  ":أمريكا لم ولن تكون دولة منصفة
في الملف الفلس���طيني اإلسرائيلي وهو ما برهنته في
اس���تخدام الفيتو ضد كافة القرارات المطالبة بجزء من
الحق الفلسطيني وخاصة على صعيد تجميد االستيطان
 ،بيد أن ترامب لديه وقاحة كافية إلعالن سياسة الواليات
المتحدة على العلن دون مواراة إرضاء للوبي الصهيوني ".
وفي موضع انتخابات حماس الداخلية أكد أن االنتخابات
أفرزت تغييرا في سياس���ة حركة حم���اس وإعادة قراءة
التط���ورات والتغيرات في المنطق���ة ترجم عمليا بتحرر
أكبر من االرتباط بحس���ابات أخرى والتعمق في التوجه
الوطني .

نهاية دراماتيكية
واعتبر المحلل السياس���ي حس���ن عبدو أن الثلث األخير
من العام  2017كان األكثر ازدحاما باألحداث السياسية
الس���اخنة على صعيد الملف الفلس���طيني  ،موضحا أن

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

إعالن وراثة صادر عن
محكمة بني سهيال الشرعية
تقدم لمحكمة بني سهيال مضبطة موقعة من مختار عائلة مصبح مؤرخة في
2017/12/31م تتضمن أنمحمود نصر محمد أبو دراز توفي إلى رحمته تعالى
س���نة 1941م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته امنه علي سليمان
أب���و دراز وفي بنيه منه���ا وهما حليمه وصفيه وفي اش���قائه محمد وابراهيم
وصفي���ة فقط وال وارث للمتوفي المذكور س���وى من ذك���ر وليس له وصية
واجب���ة أو اختيارية وليس له أوالد كبار توفوا ح���ال حياته وتركوا ورثة فمن له
حق االعتراض على هذه مراجعة محكمة بني س���هيال الش���رعي خالل خمسة
عش���ر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وحرر في /13ربيع اخر 1439/ه الموافق
2017/12/31م .

قا�سي حمكمة بني �سهيل ال�سرعية

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /موسى عبد الله عبد ربه الحاج يوسف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )410515118فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

تعاقب األحداث في منطقة الش���رق االوسط وفلسطين
تمهيد لصفقة القرن التي يسوق لها ترامب منذ وصوله
للبيت األبيض بداية . 2017
وأش���اد عبدو باالنس���جام الجماهيري واالرتباط الوثيق
بين الجماهير الفلسطينية والعربية وتطورات األوضاع
في المدينة المقدس���ة وهو ما ترجم عمليا عقب تركيب
البواب���ات االلكترونية وتكرره عقب ق���رار ترامب بإعالن
القدس عاصمة لالحت���الل  ،موضحا أن االنتفاضة ألجل
القدس كان له���ا كلمة الفصل ف���ي التراجع عن خطوة
البوابات االلكترونية وافرزت معارضة دولية واسعة لقرار
ترامب بخصوص القدس من خالل رفض القرار في األمم
المتحدة بأغلبية ساحقة .
كراع لملف المصالحة
المصري
وأوضح أن تدخل الجانب
ٍ
وإف���راز قي���ادة قوية لحركة حم���اس بع���د انتخاباتها
األخيرة شكال نقطة قوة وزادا من فرص نجاح المصالحة
الفلسطينية  ،معقبا  ":حتى اللحظة لم تصل المصالحة
للحد الذي يرضي الشارع الفلسطيني ولكن مصالحة رغم
عقباتها الكبيرة أفضل من استمرار االنقسام".
وبي���ن عبدو أن قوات االحتالل حاول���ت ضرب المصالحة
الفلس���طينية من خالل خ���رق التهدئة باس���تهداف
مقاومين في نفق تابع لس���رايا الق���دس  ،وما أعقبه من
حال���ة توتر على الحدود تمثلت ف���ي أطالق عدة قذائف
صاروخية صوب األراضي المحتلة وقيام طائرات االحتالل
باستهداف عدة مواقع عسكرية ونقاط رصد للمقاومة .
وأعرب عن أمله بأن يش���هد العام الجديد انقش���اع حالة
االنقسام من الشارع الفلس���طيني وحل كافة الخالفات
العالقة واالصطفاف موحدين خلف الحق الفلس���طيني
في كامل أرضه المحتلة .

وزارة احلكم املحلي
بلدية خانيون�س
مكتب الرئي�س

إعالن مزاد
تعلن بلدية خانيونس بطريقة المزاد العلني عن تأجير قاعة المناسبات
التابعة للبلدية والواقعة ف���ي الحي الياباني غرب حي األمل من الفترة
 2018/1/1حتى  2018/12/31وذلك حسب الشروط التالية :
س���يتم عقد المزاد يوم األربعاء الموافق  2018/1/3الس���اعة العاش���رة
صباحا في مقر البلدية
تدفع قيمة المزاد نقدا حين التوقيع على العقد
دفع مبلغ  3000دوالر رسوم تأمين لمن يدخل المزاد
على من يرس���و عليه المزاد دفع  %2.5رس���وم الداللة والدفع فورا على
طاولة المزاد
أعلى اثنين في المزاد يبقى مبلغ التأمين المودع لدى البلدية موجود في
الصندوق لحين االنتهاء وعمل العقد بالخصوص
في حالة انس���حاب من أرس���ى عليه المزاد يفقد حقه بالمطالبة بأرجاع
مبلغ دخول المزاد
يلتزم كل من يرس���و عليه المزاد باللوائح واألنظمة والقوانين المعمول
بها بالبلدية وكافة التعليمات المنظمة لعمل القلم وبما يخص تحصيل
الرسوم
تستخدم هذه القاعة للمناسبات والمؤتمرات وما شابه ذلك
مسئولية البلدية محدودة وضمن شروط العقد
يلتزم الملتزم بمواعيد العمل حسب التعليمات الصادرة عن البلدية
للبلدية الحق في عدم قبول أعلى العروض بدون إبداء األسباب
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 ..2018أحــالم
بحجـم المعانــاة
غزة� /شماح �ملبحوح:
�أن ت�شاأل مو�طن ًا عن �أمنية يريد حتقيقها يف �لعام �جلديد،
�أمر �شهل ولكن يف بقعة غري قطاع غزة ،فامل�شاكل و�ل�شعاب �لتي
تع�شف مبو�طنيها تفوق �شربهم وتوقعاتهم ،وجتعل �لأمنيات
�ملتعلقة بالهم �لوطني �أولويات �أ�شا�شية تن�شيهم �أمنياتهم
�ل�شخ�شية� « .ل�شتقالل» ��شتطلعت �آر�ء عدد من �ملو�طنني حول
عام  ،2017و�أمنياتهم يف �لعام �جلديد� ،لتي مل تخرج عن
كونها حقوق ًا �أكرث مما هي �أمنيات ،كحق �ل�شفر و�لتنقل من
معرب �أكرث �أيام �لعام مغلق ،وحرية ��شتنزفها �حل�شار ف�شيطر
عليهم حلم �لهجرة ،وكر�مة د��س عليها �لعوز و�حلاجة ،وكهرباء
�أرجعهم �نقطاعها �لد�ئم لع�شر �أهل �لكهوف.
المنش���د محم���د القيش���اوي ( 24عاما)
أوضح أن ع���ام  2017كان عامًا قاس���يًا
ومليئ���ا بالتحدي���ات ،فطموح���ه ف���ي
االنشاد وامتالك مؤسسة تعنى بالتراث
الفلسطيني خارج حدود القطاع ،أمر لم
يستطع تحقيقه ،في ظل اغالق المعبر
معظم أيام العام.
وبي���ن القيش���اوي ،أن طموحه في
االنش���اد مع كبار المنش���دين خارج
فضاء القطاع ،توقف وبات كالسراب،
بسبب الحصار اإلسرائيلي المفروض
من���ذ ما يزيد عن عش���رة أعوام على
أهال���ي القطاع ،وتضيي���ق الخناق
عليهم ممن عينوا أنفس���هم حماة
لمصالحهم.
و قال " :ما بحلم إال أن أعيش بش����كل
يحفظ كرامتي ،بامتالك أدنى حقوقي
التي تبقيني س����عيدا بعض الوقت،
بعد فق����دان حلم����ى بالس����فر خارج
القطاع إلكمال مسيرة االنشاد مع كبار
المنشدين".

وظيفة ثابتة
أما اإلعالمية هبة س���هيل ( 32عاما) فرأت
أن عام  2017كان األكثر س���وءًا من األعوام
الس���ابقة ،نتيجة ازدياد صعوبة األوضاع
االقتصادية وارتفاع معدالت الفقر والبطالة
في صفوف الخريجين ،التي ألقت بظاللها
عليها وعلى غيرها من الشباب ،إذ لم تحظ
بفرصة عمل مؤقتة في إحدى مؤسس���ات
المجتمع المدني بعكس السنوات السابقة.
وبينت أن���ه في ظل تراك���م األزمات التي
تعصف بالقط���اع ،ولم يبادر المس���ؤلون
ف���ي حلها ،ف���إن أمنيتها للع���ام الجديد
في الحصول على وظيفة ثابتة ودراس���ة
الماجس���تير لن تتحقق ،مش���يرة إلى أن
أوضاع الش���باب تتدهور بش���كل ملحوظ،
وعدد كبير منهم سيلجأ للهجرة للحصول
على أدنى مقومات الحياة في دول أخرى.

حقوقنا باتت �أمنيات
ب���دروه اعتب���ر الموظف ف���ي إحدى
الوزارت الحكومية محمد النعيزي (30

عاما) ،أن حصوله على األمان الوظيفي
لعام جديد ب���ات من األحالم ،في ظل
العقوب���ات المفروضة عل���ى القطاع
وعدم إتمام المصالحة الفلسطينية،
التي أصبحت تش���كل تهديدًا لكل
موظف خ���دم بلده أكثر من عش���رة
أعوام.
وأوضح النعيزي ،أن���ه يتوقع في أي
ي���وم أن يكافأ من طرفي االنقس���ام،
بالطرد من وظيفته وأن تش���طب من
عمره السنوات الستة التي خدم بها
أبناء ش���عبه ،وتمح���ى كافة حقوقه
الوظيفية.
وأش���ار إلى أن أدن���ى حقوق المواطن
بالقطاع أصبحت مع مرور السنين أشبه
بأحالم وأمنيات ،الفتا إلى أن أمنياته
في العام الجديد ،هي الحصول على
حقوق���ه الوظيفي���ة ،كأي مواطن في
العالم يعيش في بلد مس���تقر ،وأن
يمتلك أدنى الحق���وق التي توفر له
حياة كريمة واستقرار عائلي.

�شبح �لفقر و�حلاجة
من جانبه وصف الخمس���يني أبو حسام
الهيث���م ب���أن الع���ام  2017كان العام
األسوأ عليه وعلى أفراد عائلته العشرة،
فخالله ب���ات دون وظيفة بع���د إحالته
للتقاعد؛ نتيجة العقوبات التي فرضها
رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود
عباس على الموظفين.
و ق���ال " :ق���رار إحالت���ي للتقاع���د كان
بمثابة صدمة كبيرة لي ،العتمادي على
وظيفتي في اعالة أفراد عائلتي العشرة،
م���ن بينهم طلب���ة م���دارس وجامعات
ويحتاج���ون مصاري���ف كبي���رة إلكمال
تعليمهم الجامعي".
و أضاف " :أتمنى أن يأتي العام الجديد،
وتشرق فيه ش���مس المصالحة ،وتحل
كاف���ة المش���اكل العالقة بي���ن طرفي
االنقس���ام ،وأن أعود لوظيفتي كزمالئي
الذين بات مصيرهم حتى األن مجهوال،
وأن يستقر القطاع للحفاظ على الشباب
من شبح الهجرة ".

بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي
األول فــي الجامعــة اإلسالميــة
غزة /االستقالل:
بدأت الجامعة اإلس���المية امتحانات
نهاي���ة الفص���ل األول م���ن الع���ام
الدراسي 2018-2017م ،ومن المقرر
أن يتقدم لالمتحانات النهائية في
مقر الجامعة الرئي���س غرب مدينة
غ���زة ،وف���رع الجامع���ة ف���ي مدينة
خانيونس جنوب قط���اع غزة ،ومقر
الجامع���ة في مدينة الزهراء وس���ط
القطاع نحو ( )20.000طالب وطالبة،
وتستمر االمتحانات النهائية حتى
ثان/
تاريخ الحادي عش���ر من كانون ِ
يناير 2018م.
اطل���ع أ.د ناصر إس���ماعيل فرحات
اإلس���المية ،على
رئي���س الجامع���ة ٍ
أجواء س���ير االمتحان���ات في الفترة
الصباحي���ة ،ورافقه خالل الجولة كل
من :أ .د س���الم حل���س نائب رئيس
الجامعة للش���ئون األكاديمية ،و أ .د
أيمن السقا مس���اعد نائب الرئيس
للشئون األكاديمية ،والدكتور سعيد
النمروط���ي مدي���ر دائ���رة العالقات
العامة ومرك���ز المؤتم���رات ،و خالد
شويدح مدير الشئون األكاديمية.

ب���دوره ،أثنى الدكت���ور فرحات على
جميع الجهود الت���ي بذلت من أجل
ضمان سير االمتحانات حسب الخطة
الموضوعة من قبل الجهات المعنية
في الجامع���ة ،مؤضحا أن االختبارات
الفصلي���ة النهائي���ة تع���د بمثابة
قياس وتقييم لمستوى الطلبة خالل
الفصل الدراسي.
وتمن���ى لجمي���ع الطلب���ة النج���اح
والتوفي���ق والحص���ول عل���ى أعلى
الدرج���ات العلمية بما يس���هم في
تحقيق النفع ألنفسهم ولجامعتهم

ووطنه���م .من جانبه ،ن���وه الدكتور
الس���قا إلى أن الش���ئون األكاديمية
وكاف���ة كلي���ات ودوائ���ر الجامع���ة
اتخ���ذت كافة اإلج���راءات المتعلقة
بتجهيز القاعات ،والمراقبين ،وجدول
االختب���ارات ،والترتيب���ات المتعلقة
بالدعم اللوجيس���تي؛ لتهيئة الجو
المناسب والبيئة الجامعية المناسبة
إلتم���ام امتحانات نهاي���ة الفصل
الدراسي األول.
وتح���دث عن جهود طاقم الش���ئون
األكاديمي���ة بالتعاون م���ع الجهات

المعنية في توزيع الطلبة على قاعات
االمتحانات ،وإرسال رسائل تذكيرية
للطلب���ة بموعد وقاع���ة االمتحان بما
يضمن س���ير االمتحانات بكل يسر
ونظام وترتيب.
ومن الجدير بالذكر أنه وفقًا للتقويم
األكاديمي للعام الدراس���ي -2017
2018م فإن الدراسة للفصل الثاني
من العام الدراس���ي المذكور ستبدأ
بمش���يئة الله تعالى -يوم الس���بتث���ان /يناي���ر
المواف���ق  27كان���ون ِ
2018م.

ولم تختلف أمنيات المواطن محمود
مصل���ح (  40عامًا) للعام الجديد ،عن
غيره من المواطنين الذين يفترشون
األرض ويلتحف���ون الس���ماء ،ف���كل
أحالمه وظيفة ثابتة تقيه من العوز
والحاج���ة وامت���الك مس���كن بعيدًا
عن غول االس���تئجار الذي يأخذ منه
شهريا أكثر مما يملك.
وأوضح مصلح ،أن ش���بح الفقر والحاجة،
كان المس���يطر على عائلت���ه خالل عام
 ،2017إذ لم يستطع في ظله إيجاد عمل
ولو أيامًا قليلة لس���د احتياجات اسرته
ومتطلباته���م اليومي���ة ،كغيرهم من
األس���ر التي تعيش أوضاعًا اقتصادية
يسيرة.
ولفت إل���ى أن أمنية اس���تقراره وثباته
بعمل واحد يضمن أدنى حقوق عائلته،
بات أمرًا مستحيال ،في ظل انعدام فرص
عمل في القطاع المحاصر ،ووجود أبواب
رزق تغلق أمام���ه أكثر ما تفتح ،وتنقله
شبه اليومي بأكثر من مهنة.

إعالن طرح بيع سيارة شحن دف
عليها صندوق ووحدة تبريد
بالمزاد ( بالظرف المختوم )
تعلن الجمعية التعاونية الزراعية لمزارعي التوت األرضي بيت الهيا عن
طرح عطاء اعاله بيع س���يارة شحن داف موديل  2003وزن  15طن وذلك
بطريق الظرف المختوم كما يلي :
 – 1من يرغب بش���راء كراس���ة المزاد يتوجة لمقر الجمعية الكائن في
العطاطرة غرب مدرسة ام الفحم بجوار مدرسة ابو جعفر المنصور ابتداء
من يوم االحد الموافق 2017/12/31م من الساعة التاسعة حتى الساعة
الواحدة بعد الظهر وذلك مقابل  50شيكل غير مستردة .
 -2يتم استقبال المظاريف المختومة بمقر الجمعية حتى نهاية يوم
الس���بت الموافق 2018/1/6م الساعة الواحدة بعد الظهر ،وسيتم فتح
المظاريف يوم االحد الموافق  2018/1/7الساعة العاشرة صباحًا.
 – 3يرفق مع العطاء ش���يك بنكي او كفالة بنكية باسم الجمعية بمبلغ
 500دوالر كتأمين مسترد لدخول المزاد وسيتم استبعاد اي عرض غير
مستوفى لقيمة التأمين نهائيا .
 -4فترة معاينة السيارة في موقع الجمعية بعد ابتداء من يوم الثالثاء
الموافق 2017/12/31م من الساعة التاسعة حتى الساعة الواحدة بعد
الظهر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 2018/ 1/4م .
 – 5من يرس���و علية المزاد ال يس���تلم المركبة اال بع���د إنهاء إجراءات
التسجيل ونقل الملكية بدائرة الترخيص .
 – 6رس���وم تجديد رخصة الس���يارة م���ن تاريخ انتهاءه���ا2016/5 /7
والترخيص ونقل الملكية ورس���وم اعالن الجريدة على من يرس���و علية
المزاد .
 – 7مبلغ المزاد شامل قيمة الظريبة المضافة .
 – 8لمزيد من االستفس���ار يمكنكم االتصال على تلفونات الجمعية (
 – 2490680جوال  – 0599465033جوال ) 0599465046

االثنين  14ربيع الثاني  1439هـ  1يناير  2 018م

تقديرات االستخبارات للعام  2018وتراجع الروح القتالية
إعداد :مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية
عن الف���رص والتهديدات الت���ي جاءت في
تقدير االستخبارات العسكرية للعام 2018
كتب يؤاف ليمور ل� «إسرائيل اليوم» :يظهر
من تقييم االس���تخبارات العس���كرية للعام
 ،2018ال���ذي س���يقدم غدًا لقي���ادة األركان
وفي األس���بوع المقبل للحكومة ،أنه ال توجد
أية جهة في المنطقة تعت���زم المبادرة إلى
حرب مع إسرائيل؛ فال سوريا وال حزب الله وال
حماس لهم مصالح في الحرب ،وكل ألسبابه
الخاصة ،فسوريا وحزب الله مشغولتان بإعادة
البناء بعد سنوات طويلة من الحرب األهلية،
وحركة حماس تعطي األولوية للمصالحة ،وما
يرتبط بذلك من تخفيف نتائج الحصار.
وعلى الرغم من أن التقدير العام للتقرير يشير
إلى أن احتماالت اندالع حرب قليلة؛ لكنه يؤكد
مما كانت
ان احتم���االت التصعيد تعتبر أكبر ّ
عليه العام الماضي ،حيث إن احتمال التدهور
نتيجة لحدث معين س���يزداد بشكل ملحوظ
الع���ام المقبل ،وقد يح���دث ذلك بعد تعرض
نفق في غزة أو بعد عملية هجومية تنسب إلى
إسرائيل في سوريا .وإذا كان الطرف اآلخر قد
حرص حتى اآلن على عدم الرد؛ فإن فرص ذلك
ستزداد ،وقد تتطور إلى تبادل ضربات تستمر
لعدة أيام ،بل وما بعدها.
وهذا يعني أنه يجب على إسرائيل أن تختار
بعناية أكبر األهداف التي س���تعمل ضدها
في السنة المقبلة ،وفي حالة التدهور يجب
عليها اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنع كسر
القواع���د التي تؤدي إلى الح���رب ،كما تعلق
االستخبارات العس���كرية أهمية كبيرة على

ْ
ْ
اللذين س���تؤثر
اإلس���رائيليين،
القيادة واإلعالم
ً
ً
تأثيرا مباشرا.
طرق التعبير فيهما
تتميز س���نة  2018باعتبارها «السنة التي تلت
األحداث» ،حيث خاللها س���يتم إعادة تش���كيل
االتجاهات الرئيسية في المنطقة ،فهي السنة
التي تأتي بعد انتهاء الحرب األهلية في سوريا،
بما تركته من نتائج ستؤثر على جاهزية وبنيوية
نظام األس���د وعلى حزب الله ،وهي الس���نة التي
تأتي بعد هزيمة «داع���ش» واحتماالت صعوده
في مناط���ق أخرى أو لصعود جهة متطرفة أخرى
من تحته ،والسنة التي ما بعد أبي مازن ،وحتى لو
نجح في البقاء خاللها فإن هذه السنة ستشهد
وضوح���ا أكبر في الص���راع على وراثة الس���لطة
ً
الفلسطينية ،وهي السنة التي تلي خطاب ترامب
عن االتفاق النووي اإليراني.
فضال عن ذلك ،فإن تقدير االس���تخبارات يشير
ً
إلى:
ً
ً
كبيرا عل���ى مجرى
تأثي���را
 إس���رائيل تمتل���كالتحوالت ف���ي المنطق���ة ،وإن تعاظم قوة حزب
ً
س���ببا للتدهور.
الله وحماس يمكن ان تش���كل
االستخبارات تطالب الحكومة بدراسة احتماالت
إعادة النظر في مبدأ حصانة لبنان من الهجمات
اإلسرائيلية.
 إيران س���وف تس���تمر في جهودها لالستقراربالمنطقة ،على الرغم من أن التقدير يشخص أن
هذه الجهود قد تصطدم بالتنافس الروس���ي أو
بتحفظ األسد خشية من دفع الثمن.
 يتوق���ع التقدي���ر ان إي���ران س���وف تتعاملبحساسية مع التغيرات واحتماالت التصعيد في
المنطقة ألسباب ،من بينها تجنب التعرض لربيع

إيراني يهدد الحكومة.
 عل���ى إس���رائيل ان تس���تفيد م���ن تفوقه���ااالستراتيجي وتنسيق تحركاتها مع روسيا ،ومع
الدول الوازنة في أوروبا ،ومع الدولة السنية الهامة
في المنطقة.
 ال يوجد ًحاليا أي خطر على األنظمة في المنطقة،
والقلق يتج���ه نحو مصر التي تواجه صعوبة في
مواجهة «داعش».
 تنظيم «داعش» ينتقل من س���وريا إلى سيناء،ومعظم جهوده موجهة ضد قوات األمن المصرية.
 من المحتمل أن يحاول تنظيم «داعش» ش���نهجوم نوعي ضد أهداف إسرائيلية.

اأ�سباب تاآكل الروح القتالية لدى اجلنود
الكات���ب ران أدلس���ت يح���اول عب���ر مقال���ه في
«معاريف» أن يفهم ويشرح للجيش أسباب تراجع
رغب���ة المجندين عن االلتحاق بالوحدات القتالية
عوضا عن ذلك
كما جرت عليه العادة ،وتفضيلهم ً
االلتحاق بالوحدات التقنية واالستخباراتية .مقال
أدلس���ت يأتي بعد عدد من اس���تطالعات الرأي
وفحص البيانات اإلحصائية لتفضيالت الجنود،
والتي أث���ارت نتائجها القلق لدى قيادة الجيش
وأدت إلى ق���رارات لتدبر النقص ف���ي الوحدات
القتالية.
دوما
كان���ت
الجيش
قي���ادة
ان
أدلس���ت
يقول
ً
تفض���ل االعتقاد بأن س���بب تراج���ع الرغبة في
االنضم���ام للوحدات القتالي���ة يرجع إلى طبيعة
تشكلت في األعوام
المجتمع اإلس���رائيلي التي
ّ
األخيرة ،والتي تميل إل���ى التخطيط للتطلع إلى
ما بعد الخدم���ة في الجيش ،وكيف يمكن لفترة

الخدمة في الجيش ان تشكل بالنسبة لهم
رافعة نحو المجتمع والحياة الحقيقية ،بحيث
يكونون قادرين فيها على التقدم بالس���لم
االجتماعي االقتصادي؛ لذلك فإن غالبيتهم
يفضل���ون الوح���دات التي عل���ى تمرس مع
التكنولوجياوالتقنية.
لكن ألدلس���ت رأى آخر ،حيث يعتقد بأن أحد
األس���باب الهامة لهذا التراجع ف���ي الرغبة
بااللتح���اق بالوح���دات القتالي���ة يعود إلى
عدم رغبة هؤالء الجنود في اتس���اخ أيديهم
وأرواحه���م ،ويضي���ف :كل ولد ي���رى ما هو
المطلوب من���ه بالتحديد عندم���ا يصل إلى
ً
محتاجا إلى «كاسري الصمت»
المناطق ،ليس
أو إل���ى توثيق مه���ووس إلط���الق النار في
الخلي���ل ،وال لصورة الجن���دي «البطل» الذي
تلقى الصفعة من فتاة الملصق الفلسطينية
بالطريقة الجديرة «القتالية» كما اقترح عدد
من المقاتلين على نمط أزاريا.
وعل���ى الرغم من تفس���يرات أدلس���ت التي
يح���اول عبره���ا لفت األنظ���ار إل���ى مخاطر
اس���تخدام الجيش في قمع الفلسطينيين،
فإننا ال نالحظ تلك األس���باب التي تناولها،
ال نالحظ له���ا أية ترجمات ،ال عبر التظاهر أو
االحتجاج أو التمرد على قرارات القمع والقتل
االحتاللية؛ بالعكس نالحظ ان معظم الجنود
وقف���وا مع القاتل أزاريا ،ف���ال يمكن لمجتمع
منفل���ت في تطرف���ه أن يك���ون لديه جنود
يبحثون عن الطهرانية األخالقية واإلنسانية
إال بحدود وأحجام مجهرية ال يمكن ان ترقى
لتشكل ظاهرة.

«إسرائيل» تختفي خلف شاشة حديدية ال يمكن خرقها
هآرتس :جدعون ليفي
منذ اس���بوعين وهي تأتي كل بضعة اي���ام الى غرف ضيوف
االس���رائيليين في الوقت الذي يتم فيه تمديد اعتقالها .مرة
اخرى ضفائرها الذهبية ،الشخصية ذات اللسان السليط ،وهي
ترتدي مالبس السجناء ومكبلة ،تبدو اكثر مثل فتاة من رمات
هشارون مما هي من قرية النبي صالح .ولكن المظهر غير العربي
لعهد التميمي لم ينجح في مس القلوب هنا .إن س���ور سلب
االنسانية والشيطنة الذي بني في حمالت التحريض والدعاية
وغسل االدمغة ضد الفلس���طينيين ،يهزم ايضا الشقراء من
النبي صالح .كان يمكن أن تك���ون ابنتكم ،أو ابنة الجيران ،مع
ذلك فان التنكيل بها ال يثير أي مشاعر من العطف والشفقة
أو االنسانية .بعد نوبة الغضب على جرأتها ،جاء االنغالق .إنها
«مخربة» ،ال يمكن أن تكون ابنتنا – هي فلسطينية.
ال أحد يسأل نفسه ما الذي كان سيحدث لو أن عهد التميمي
كانت ابنته .ألن تكونوا فخورين بها مثل والدها الذي عبر عن
تفاخره في مقال���ه المثير لالحترام («ابنت���ي ،هذه هي دموع
النضال»« ،هآرت���س» .)12/29 ،ألم تكونوا تريدون ابنة كهذه،
اس���تبدلت جنون الش���باب بنضال ش���جاع من اج���ل الحرية؟
ه���ل كنتم تفضلون ابنة عميلة؟ أو ربم���ا تافهة؟ وماذا كنتم
ستش���عرون لو أن جن���ود جيش اجنبي دخلوا ف���ي الليل الى
بيوتكم واختطفوا ابنتكم من الفراش أمام ناظريكم ،قيدوها

واعتقلوها لفت���رة طويلة ،ألنها قامت بصفع جندي غزا بيتها،
وصفع���ت االحت���الل الذي يس���تحق أكثر م���ن الصفع؟ هذه
االس���ئلة ال تقلق أحدًا .عهد هي فلسطينية ،أي مخربة ،لذلك
هي ال تستحق أي عطف .ال يوجد شيء يمكنه أن يثقب السور
الواقي الذي يدافع عن االس���رائيليين امام الشعور بالذنب ،أو
أمام الشعور بعدم الرضى عن اعتقالها المثير للغضب ،وأمام
التمييز ضدها من قبل الجهاز القضائي ،الذي لم يكن ليمسها
أب���دا لو أنه���ا كانت مس���توطنة يهودية .ايضا ي���د القاضي
االوتوماتيكية ،الرائد حاييم باليلتي ،لم ترتجف عندما قرر أن
«مس���توى خطر» عهد ،الفتاة غير المس���لحة ،ابنة ال�  16سنة،
يبرر اس���تمرار اعتقالها ،ايضا القاضي هو مجرد برغي صغير
في اآللة ،يقوم بمهمته ويعود في المس���اء الى بناته وأوالده
ويتفاخر بالقيام بمهمته الحقيرة.
اس���رائيل تختفي خلف شاشة حديدية ال يمكن خرقها .أي
شيء ترتكبه اسرائيل ضد الفلسطينيين ال يمكن أن يثير أي
ش���فقة ،وحتى الفتاة الجميلة مث���ل عهد .ايضا حتى لو حكم
عليه���ا بالمؤبد بس���بب الصفعة ،أو االعدام فس���يكون تلقي
حكمها بفرح واضح أو المباالة .ليس هناك أي مشاعر انسانية
اخرى تجاه أي فلسطيني.
جمعيات المعاقين التي تق���وم بالنضال من اجل حقوقهم

لم تنبس ببنت شفة عندما قام قناص من الجيش االسرائيلي
باطالق الن���ار على رأس معاق مبتور الس���اقين على كرس���ي
متحرك في قطاع غزة .الجمعيات النسوية التي تناضل باصرار
وبقوة ضد كل تحرش جنس���ي لم تحتج حتى اآلن على اغالق
الملف بش���أن معتقلة فلسطينية اش���تكت بأنها اغتصبت
من قبل ش���رطي حرس حدود .واعضاء وعضوات الكنيست لم
يحتجوا على عار االعتقال السياسي لزميلتهم خالدة جرار التي
تم تمديد اعتقالها في االس���بوع الماضي لنصف س���نة دون
محاكمة.
اذا لم تنجح عهد التميمي في أن تثير هنا مش���اعر العطف
والش���عور بالذنب والصدمة ،فعندها فقط تكون اس���تكملت
عملية االنكار ،االخفاء والقمع ،وهي المش���روع االهم لالحتالل
بعد االس���تيطان .لم يك���ن هنا في أي وق���ت المباالة فظيعة
كهذه ،لم يس���يطر هنا في أي وقت خداع الذات والكذب ،ولم
تظهر هنا شكوك اخالقية ضئيلة بهذا القدر تجاه الظلم ،لم
ينجح التحريض بهذه الدرجة في أي وقت .االس���رائيلي اصبح
غي���ر قادر على التعاطف مع فتاة ش���جاعة ،حتى لو بدت مثل
ابنته – ألنها فلس���طينية .ليس هناك فلسطيني يمكنه أن
يمس روح االس���رائيليين ،ليس هناك ظلم يثير هنا الضمير
الذي قضي عليه نهائيا.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/محمد عبدالعزيز احمد ابو شحادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( ) 802104018فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /أحمد محمد محمود رهبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )700315229فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة ختام خليل حسين المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )801830514فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/احمد شعبان محمد الحناوي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
4800701013فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن خالد صالح عايش عبد ربه.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )923988414فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أن���ا المواطنة /رغده عبدالحمي���د عبدالعزيز ابو
خوص���ة عن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية التي
تحمل رقم ( )905394078فعلى من يجدها رجاء أن
يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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ضعف رد فعل الحكومات
ال يجوز أن يدفع لليأس
في كثير من األحيان ،يتملك الناس إحساس،
ب���ان حدوث التغيير أمر صع���ب ،رغم خطورة
األحداث التي نعيشها ،ورغم وصول التحدي
إلى درج���ة كبيرة ،ورغم أن المنطق الس���ليم
يقضي بضرورة التغيير ،فإن هذا اإلحس���اس
موجود عند قطاعات واس���عة من الناس ،ربما
بس���بب فقدان الثقة في تج���ارب الحكومات
مع ما تريده الش���عوب ،وما تمليه المسؤولية
والواجب.
كان الكثيرون يظن���ون أن قرار دونالد ترامب
بخصوص القدس س���يحدث زلزاال في الدول
العربية واإلس���امية وعلى كل المس���تويات
الرسمية والشعبية ،وأن الطريقة التي تصرفت
بها اإلدارة األمريكية تجاه دول العالم ستقدم
مبررات إضافية للعرب والمس���لمين إلحداث
تغيير جذري ف���ي العاقة م���ع أمريكا ،وفي
الموقف تجاه فلس���طين وأهلها وقضيتها،
وأن ق���رار ترامب ق���دم فرصة ن���ادرة للوطن
العربي واإلسامي ألخذ زمام المبادرة والشروع
في تغيير قواعد السياس���ة والمعادلة التي
تحك���م المنطقة والعالم ،بم���ا تمثله القدس
في وج���دان كل عربي وكل مس���لم ،وما ترمز
إليه في دين األمة وتاريخها ،والموقع الفريد
لها حتى عند مسيحيي الشرق والمسيحيين
بش���كل عام ،غير أن األس���ابيع الماضية التي
أعقبت ق���رار ترامب قللت من حجم التوقعات
وخلقت االنطباع لدى تلك القطاعات بصعوبة
التغيير وخلق الواقع الجديد او الشكل الجديد

الشيخ :نافذ عزام

يف كثري من الأحيان ،يتملك النا�س
اإح�صا�س ،بان حدوث التغيري اأمر �صعب،
رغم خطورة الأحداث التي نعي�صها ،ورغم
و�صول التحدي اإىل درجة كبرية ،ورغم اأن
املنطق ال�صليم يق�صي ب�صرورة التغيري ،فاإن
هذا الإح�صا�س موجود عند قطاعات وا�صعة
من النا�س ،رمبا ب�صبب فقدان الثقة يف
جتارب احلكومات مع ما تريده ال�صعوب ،وما
متليه امل�صوؤولية والواجب.
للمنطقة والعالم.
صحي���ح أن مظاه���رات ومس���يرات احتجاج
وغض���ب خرجت في كثير م���ن مدن وعواصم
الوط���ن العرب���ي واإلس���امي بل وف���ي دول
العالم العديدة ،وصحيح أن الفلسطينيين –
كعادتهمّ -
هبوا وقدموا شهداء وجرحى لكن
حج���م الحراك والغضب لم يصل للمس���توى
المطلوب الذي يوازي خطورة القرار األمريكي،
واألكث���ر خطورة ع���دم اتخاذ ال���دول العربية
واإلس���امية مواق���ف حقيقية تج���اه أمريكا
وسياس���تها ،وعدم المب���ادرة باتخاذ مواقف

عملية يمكن أن تضغط على ترامب أو تجعله
يعيد النظر في سياس���اته بشكل عام ،وعلى
العك���س من ذلك ما صدر ويصدر من مواقف
وتعليقات م���ن مس���ؤولي اإلدارة األمريكية
يش���ير إلى اس���تمرار العاق���ات االمريكية
العربية في س���ياقها التقليدي ،وعدم وجود
أي قلق لدى أولئك المس���ؤولين على مصالح
أمريكا في الدول العربية واإلسامية ،واألكثر
إيام���ا لجماهي���ر األمة المنتفض���ة من أجل
القدس سماع تصريحات متتالية لمسؤولين
أمريكيين عن تنسيق قوي ومستمر مع بعض

التغلغل التركي في الشرق األوسط وأفريقيا
حماد صبح
فجرت موافقة الس���ودان على السماح لتركيا بإقامة قاعدة
في ميناء س���واكن على البحر األحمر غضبا عارما واس���تياء
واسعا في مصر واإلمارات  ،وتراجعت السعودية بسرعة عما
أبداه إعامها المحكوم بتوجهات الدولة من استياء من زيارة
أردوغ���ان حتى قبل اإلعان في ختامه���ا عن اتفاق القاعدة
 ،ومالت إلى التهادن م���ع تركيا تهادنا ربما فرضه عليها
إيقانها أنه ال فائدة من من���اوأة التغلغل التركي المندفع
في الشرق األوسط وأفريقيا بقوة ال سبيل لوقفها  .التوجه
التركي إلى المنطقتين بدأ بعد تولي حزب العدالة والتنمية
في  2002السلطة في تركيا ؛ متأثرا بعاملين  ،أولهما يأس
تركيا من قبولها عضوا في االتحاد األوروبي  ،والثاني الصبغة
اإلسامية لحزب العدالة والتنمية التي جسدتها شخصية
أردوغان بقوة وحدة  .وجاءت األحداث العربية التي سميت
«ربيعا «  ،فانفتح الباب واسعا لتأثير تركيا في الباد العربية
 ،فتدخلت في سوريا بقواتها مباشرة  ،وتأييدا لبعض قوى
المعارضة المس���لحة مثل أحرار الشام  ،وناصرت بقوة وأمل
فوز إخوان مصر بالرئاسة في انتخابات 2ا ، 20وزار أردوغان
مصر  ،واستقبله شبابها في فرح وحماس  ،ونعتوه بأردوغان
العربي  .وأظهرت تركيا تعاطفا كبيرا مع غزة في حصارها ،
وفي الحروب الثاث التي هاجمتها فيها إسرائيل  .ومثلت
محاولة السفينة التركية مافي مرمرة كسر الحصار عن غزة
ف���ي ماي���و  2010ذروة عالية في التعاطف م���ع غزة  ،وأكد
الرد التركي العنيف على اقتحام القوات اإلسرائيلية لتلك
الس���فينة قوة ذلك التعاطف الذي شعر الناس بأنه صادق
 ،وإن ل���م ُ
ينج صدقه من ارتياب لدى بعضهم  .وش���خصيا
رأيت دائما أن موقف تركيا الس���يء في سوريا مفسد لذلك
الصدق  ،وأنه خطأ كبير من أردوغان  .وخلق النزاع السعودي
القطري س���انحة كبرى لتركيا  ،فبادرت إلرس���ال قوات إلى
قطر فور استعانتها بها  ،وطالعنا منذ أيام أن تلك القوات
أفش���لت محاولة انقاب على الحكم القطري  .وتأتي قاعدة
س���واكن أحدث مظاهر التغلغل التركي في العالم العربي
وأفريقيا  ،ومؤكد أنها لن تكون المظهر األخير  .يتهم أعداء
تركيا تغلغلها في الشرق األوس���ط وأفريقيا بأنه عثماني
المضمون  ،أي قومي  ،وأن صبغته اإلس���امية تس���ترية .
ون���رى أنه عثماني قومي فعا إال أنه صادق في إس���اميته
 ،وال موجب للتناقض بين قوميته العثمانية وإس���اميته .
اإلس���ام هو الذي وهب األتراك القدرة على بناء امبراطورية

دامت  400عام  ،وهم اآلن يدركون هذا بقوة  ،ويدركون إلى
جانبه خطأهم التاريخي في االبتعاد عن العالم اإلس���امي
 ،والتق���رب من الغ���رب العلماني طوال  80عام���ا  ،أي قبل
مجيء حزب العدال���ة والتنمية  .في العصر الثاني للدولة
العباسية  ،جلب الخليفة المعتصم آالفا من الرقيق التركي
من باد ما وراء النهر  ،من سمرقند وفرغانة وغيرهما ليوازن
بهم نفوذ الفرس الواس���ع في الدولة والمجتمع  ،ولما كان
ذلك الرقيق من البداة الجفاة  ،وإن كانوا محاربين ش���جعانا
يتقن���ون فنون القتال ؛ ضاق بهم الناس في بغداد  ،فبنى
المعتصم مدينة س���امراء ونقلهم إليه���ا  ،وما لبث أن ندم
على جلبهم لطغيانهم وس���وء س���لوكهم وتطاولهم على
رموز الدولة حتى الخليفة نفس���ه  .أتراك اليوم متحضرون
متقدمون ف���ي كل جوانب الحياة  ،واقتصاد بادهم يحتل
المرتبة الس���ابعة عش���رة عالميا في قوة إنتاجه وحيويته ،
والمصنوع���ات التركية ذات جودة عالمية  ،وجامعات تركيا
تس���تقطب الطاب من العالم العربي واإلس���امي  ،ويجد
فيها ط���اب غزة فرصا كثيرة لتعليمه���م العالي دون أي
عوائق أو تعقيدات أومضايقات  ،وسهلت الخارجية التركية
التحاقهم بتلك الجامعات بالفيزا اإللكترونية  .هل نرحب
بهيمنة قوة ولو إس���امية على العالم العربي ؟! كا ! نرحب
بعاقة ندية تحفظ لكل طرف هويته القومية وس���يادته
الوطنية على مثال ما هو قائم في أوروبا  ،إنما الدول العربية
المتناحرة والمعادية حتى لشعوبها هي التي تفتح الباب
لغير العرب للتغلغل والهيمنة  .قطر أجبرت على االستعانة
بتركيا بعد انفجار العداء الس���عودي األهوج لها في يونيو
الماضي  ،والسودان في نزاع متوال مع مصر في شأن حايب
وش���اتين  ،واالتهامات ال تنقطع بين الدولتين بإساءة كل
منهما لألخرى  ،وغزة تنس���ب إلى مصر  % 90من مشكات
حصاره���ا  .ودائم���ا الضعيف يتقهقر ويخض���ع  ،والقوي
يتقدم ويهيمن في كل مس���تويات الحياة  ،ويحق للقوي
 ،فهذه طبيعة األشياء والمخلوقات  ،أن يفرض رؤيته وفق
مصلحته  ،وما أصدق الشاعر العربي :
«لق���د صح أن الضعف ذل ألهل���ه * وأن على األرض القوي
مس���يطر «  ،وكلم���ة « تركي « تعني ف���ي كثير من اللغات
األوروبية « الرجل القوي «  ،وأكبر المصائب العربية صنعت
بأيد عربية أو بالتآمر مع قوى أجنبية  ،والله _ س���بحانه _ ال
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم خيرا أو شرا .

الدول العربية بخصوص الحروب والصراعات
التي تعصف بالمنطقة العربية ،والتأكيد على
التقاء وجه���ات النظر حول التهديدات لتلك
البلدان ،ومن نافل الق���ول أن أمريكا ال تعتبر
إس���رائيل مصدرًا للتهديد ض���د تلك الدول
وتحص���ره بدول مجاورة ف���ي محاولة أمريكية
واضحة لتحريض الدول العربية واإلس���امية
على بعضها  ،ونسيان أي خطر إلسرائيل على
المنطقة وشعوبها ومقدراتها.
صحيح أن أميركا تمارس هذه السياس���ة منذ
فت���رات طويلة  ،لكن الس���يء والخطير في أن
تس���تجيب بعض الدول العربية واإلسامية
لذلك الخداع األمريكي وبالذات بعد قرار ترامب
حول القدس ،و من الضروري التأكيد على أن رد
الفعل المنخفض للعرب والمسلمين ال يجوز
أن يحبط جماهير األمة وتياراتها الحية ويحد
من حراكها للدفاع عن القدس وإس���قاط قرار
دونالد ترامب  ،فه���ذا الحراك واجب مقدس
عل���ى األفراد والجماعات والدول  ،وتقاعس أي
طرف أو دولة ال يعني أبدًا سقوط هذا الواجب
أو القع���ود عن تحمل المس���ئولية  ،والمؤكد
أن دونال���د ترامب يس���تعدي كل يوم فريقًا
م���ن الناس ويدفعهم دفعًا للوقوف في وجه
خططه وسياس���اته ،وهذا ما يجب أن يشجع
جماهي���ر األمة على االس���تمرار ف���ي هبتها
من أجل القدس حتى تؤكد أن طوفان الش���ر
والباطل لن ينجح في اقتاع ما تبقى من خير
في هذا الكون.

أنا عهد ..وعلى
العهد تسير عهد
مصطفى أبو السعود
رجا ،وأن
ال من����اص من االعت����راف بأنه ليس كل من منحه الله جس����د رجل كان ً
دور ما خارج طقوس انوثتها ،فس����بحان من جعل
ليس كل أنثى تعجز عن أداء ٍ
رجل...
بألف
تعد
امرأة
���م
�
(وك
فقط،
الذكور
على
الرجول����ة مواقف ولم يقصرها
ٍ
ٍ
وك����م رجال تمر با عدد) ،خاصة لو كانت طيبة المنبت وبادها مقدس����ة ،وتفوح
بعطر الكبرياء .
منذ فج����ر التاريخ والمرأة له����ا دور في صناعة الفرد والمجتمع حس����ب طبيعة
طقوس الباد وطبيعة نفوس العباد ،فهي التي تحمل اإلنسان في بطنها تسعة
أش����هر تقضيها في حالة وجدانية ممزوجة بين األلم والفرحة ،وما أن تضع ذات
الحمل حملها حتى تبدأ رحلة جديدة من الحياة فتخرج من االهتمام بنفس����ها
إلى االهتمام بنفس جديدة ،وتتنازل وهي سعيدة عن كثير من وقتها وجهدها
ومالها لتسعد فلذة كبدها ،تأكل بعدما يأكل ،تنام بعدما ينام  ،ال ترتاح إال حين
يرتاح ،وإن تعكر مزاجه تعكر مزاجها ،هذه طبيعة األم.
إن الحديث عن المرأة الفلس���طينية ذو نكهة خاصة ،فرغم انش���غالها بأحوال
بيتها إال أنها لم تنس وطنها  ،فقد امتدت مساهمتها في البناء لحد مشاركتها
في مقاومة االحتال بكل ما تملك ،ولنا في تاريخ النضال الفلس���طيني أمثلة
كثيرة ال تبدأ من عند دالل المغربي وال تنتهي بالطفلة ( عهد التميمي) التي
لم يتجاوز عمرها  18ربيعًا والتي قاومت االحتال ببراءتها المعهودة  ،فوقفت
أمام جنود االحتال المدججين بالساح  ،لتقول وتعلي رأيها بأن (هذه األرض
العهد تسير
عهد وعلى
لي وهذا
ِ
الفضاء) ولتقول لمن سبقنها بالمقاومة ( أنا ٌ
ُ
عهد).
وقد رأينا بطولة المرأة الفلسطينية المقدسية التي ضربت الشرطية الصهيونية
بع����د أن اعتدت على إحدى الطفات المش����اركات في وقفة احتجاجية عند باب
العامود رفضًا لقرار ترامب.
وبعد أن حاولت المجندة اعتقال الطفلة ،تقدمت نحوها السيدة وحاولت تخليص
الطفلة منها إال أن المجندة لم تنصع لطلبات السيدة المقدسية ،ما اضطرها إلى
استخدام القوة معها ،وفي النهاية أنقذت الطفلة من االعتقال.
عجيبة
امرأة
الفلسطينية
هذه المفاخر وغيرها كثير جدا تؤكد أن المرأة
ٌ
ٌ
 ،تضحك ،رغم نس���ج الحزن لخيوطه حول شفتيها ،وتحبس دمعها في
مقلتيه���ا بكل قوة كي ال تمنح العدو فرصة للفرح برؤية دمعها ينهمر
ذكية وهي تفشل مخططات العدو
على خديها ويقول «حققت نصرا»،
ٌ
مؤمنة
الحياة،
قيد
على
بقيت
ما
قلبها
الذي يحلم بأن ُيسكن الحزن في
ٌ
بربها وهي تش���عر بقمة السعادة حين تقدم فلذة كبدها قربانًا لله ثم
لتحرير الوطن من أنياب األعداء.
فيا أيتها المرأة الفلسطينية لك كل التحية واإلكبار واإلجال ،وأبقاك الله ذخرا
لإلسام والوطن ،أيتها الشريكة الرائعة في صناعة المجد والتحرير.
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دوري كرة السلة

«الماتادور» ينتزع فوزًا
ثمينًا من أنياب المغازي
غزة  /االستقالل:
نج���ح أبناء خدمات رفح برد اعتباره من الهزيمة
في مرحلة الذهاب في دوري كرة السلة بالفوز
عل���ى خدمات المغازي خ���ارج الديار في ملعبه
ووس���ط جماهيره على صالة الش���هيد سعد
صايل بنتيجة " ."108/113
وجبة س���لوية دس���مة قدمها نجوم الفريقين
خالل اللقاء الذي شهد وقتًا إضافيًا بعد انتهاء
االش���واط االربع���ة بالتعادل لينج���ح االخضر
الرفح���ي بخطف فوز مثير جاء في ختام مرحلة
االياب ليش���عل المنافسة قبيل خوض لقاءات
البالي اوف لتحديد شخصية البطل .
بدأ الربع األول سريعًا منذ البداية في ظل تبادل
الهجمات وتس���جيل النقاط ،فقدم خماس���ي
المغازي موسى موس���ى ،منذر ريان ،محمد أبو
أداء مميزًا ،في
غزال ،كامل مصل���ح ،أحمد عبده ً
ظل المنافسة الش���ديدة من العبي رفح عاصم
عدوان ،ط���ه جبر ،وائل تيم أحمد صالح ومحمد
الهم���ص ،لتبدأ اإلث���ارة مع م���رور الوقت التي
حسمها المغازي لصالحه ب� .18/25
س���يطرة المغازى النس���بية تواصلت في الربع
الثاني وهذا لم يمنع العبي رفح بقيادة الكابتن
حس���ن إسماعيل من التماس���ك والحفاظ على
ف���ارق النقاط البس���يط الذي انته���ى لصالح
المغازي ب� .23/29

إيكاردي
يصدم إنتر
ميالن من
أجل ريال
مدريد

االستقالل /وكاالت:
وج���ه األرجنتيني ماورو
إيكاردي مهاجم نادي إنتر
ميالن اإليطال���ي صدمة قوية
لمس���ؤولي وعش���اق النيراتزوري
برفض���ه تجديد عقده رفق���ة الفريق
وذلك بهدف االنتق���ال لنادي ريال مدريد
اإلسباني بحسب ما تناقلته بعض الصحف
العالمية.
وكان���ت العديد م���ن التقاري���ر الصحفية قد
وقت سابق بأن مسؤولي الميرنغي
أشارت في ٍ
بات���وا يهتم���ون بفكرة التعاقد م���ع الهداف
االرجنتين���ي في ظل تراجع مردود الفرنس���ي
كريم بنزيمة مهاجم الفريق.
وأش���ارت العديد م���ن الصح���ف أن إيكاردي
يرف���ض تجديد عق���ده وفضل انتظ���ار ريال
مدريد الذي يس���عى لضمه على الرغم من أن
تجديد عقده لن ُيش���كل عائقًا أمام مسؤولي
الميرنغي.
وت���رك الالع���ب االب���واب مفتوحة أم���ام ريال
مدريد لضمه في ظل عدم موافقته بالتجديد
للنيراتزوري وترك الفرصة مواتية أمام الملكي
لضمه.

وقلب األخضر الرفحي المباراة مع انطالق الربع
الثالث في ظل تألق الش���اب أحمد نصر وأحمد
البلبيس���ي اللذي���ن ترجما الس���يطرة لصالح
الفريق الرفحي مع اعتم���اد الفريق على إغالق
مفاتيح اللعب للمغازي والتزام الهمص وتيم
وعاب���د بالجوانب الدفاعية لينتهي لصالح رفح
بنتيجة .15/29
وع���اد المغازي ألجواء المب���اراة في الربع األخير
الذي ش���هد س���يطرة متبادلة م���ن الفريقين
ليس���تفيد من خروج تيم ونص���ر لحصولهما
على األخطاء الخمسة ،إال أن خروج نجم المغازي
موسى موسى لنفس السبب انعكس بالسلب
على أداء المغازي خاصة النواحي الدفاعية التي
استغلها الفريق الرفحي في تسجيل النقاط.
ث���وان أعاد أحمد
وقب���ل نهاية اللق���اء بخمس
ٍ
عبده األمل للمغ���ازي بعدما أدرك التعادل في
آخر ثانيتين لينتهي بالتعادل بين الفريقين
.29/29
اش���تعل اللق���اء ف���ي الوق���ت اإلضافي بين
الفريقين ليحافظ الفريق الرفحي على توازنه
وتماس���كه رغم محاوالت المغازي لتوس���يع
الفارق ال���ذي نجح في ذلك ببداية الش���وط
اإلضافي  ،لينتفض العب���و رفح في اللحظات
األخيرة من خالل قلب النتيجة لصالحه
ب� .10/15

ترشيح  7العبين غزيين
للمنتخــب الوطنــي
غزة  /االستقالل:
أك���دت مص���ادر إعالمي���ة أن لجن���ة المنتخب���ات باالتح���اد
الفلس���طيني لكرة الس���لة " المحافظ���ات الجنوبية " قامت
بترش���يح س���بعة العبين من قطاع غ���زة لالنضمام لصفوف
المنتخب الوطني الذي س���يدخل معسكرا مغلقًا استعدادا
لتصفيات األمم اآلسيوية .
و أكدت المصادر إن لجنة المنتخبات رش���حت الكابتن حسن
اس���ماعيل المدير الفني لس���لة خدمات رفح ليكون مساعد

المدرب في تركيبة الجهاز الفني الذي سيقود فدائي السلة .
و حسب المصادر فإن لجنة المنتخبات قامت بترشيخ سبعة
العبين طلب���ت منهم تعبئة اس���تمارة خاص���ة للدخول في
معس���كر المنتخب الوطني و هم " أحمد وشاح  ,إبراهيم أبو
رحال  ,منذر ريان  ,ريان ريان  ,أحمد البلبيس���ي  ,وائل تيم ,
صالح المبحوح "  .و أشارت المصادر إن المعسكر سينضم إليه
 25العبا سيتم تصفيتهم ل�� 15العبًا قبل اإلعالن عن القائمة
النهائية التي ستخوض التصفيات اآلسيوية .

هاري كين
يحطم رقمًا
قياسيًا في
الدوري
اإلنجليزي
وكاالت  /االستقالل:
حط���م مهاج���م
توتنهام والمنتخب
اإلنجلي���زي ،ه���اري
كين ،رقما قياس���يا آخر
في الدوري اإلنجليزي بتسجيله  37هدفا
في عام  2017وحده.
وفت���ح كي ب���اب التس���جيل لفريقه أمام
س���اوثامبتون في الدقيقة  22من المباراة،
ليتق���دم على صاح���ب الرقم القياس���ي
السابق ،آالن ش���يرار ،الذي سجل  36هدفا
مع فريق بالكبيرن ،في عام .1995
وأضاف بعدها هدف���ه الثاني ثم الثالث
لتنتهي المب���اراة بفوز فري���ق توتنهام
على خصمه ساوثامبتون بخمسة أهداف
مقاب���ل هدفين .وبه���ذا النصر يرفع كين
رصيد فريقه ومنتخب بالده من األهداف
إل���ى  56هدفا ،متفوق���ا بذلك على هداف
برش���لونة والمنتخب األرجنتيني ،ليونيل
ميسي ،بهدفين.
وقد س���جل كين ،البالغ مع العمر  24عاما،
أهدافا أكثر من جميع العبي فريق ويست
بورميتش ألبيون ،وفري.

االثنين  14ربيع الثاني  1439هـ  1يناير  2 018م

بدايــة عــام جديــد

�لد�عية �سامي �أبو عجوة

�أعده /حممد �سحادة

ف���ي كل ع���ام ننتهي من س���نة ونح���ن تختلف مش���اعرنا
ّ
الذكريات المؤلمة
وأحاسيسنا  ..فقد مرت السنة بالعديد من ّ
اَ
والجميلة ،والتي كان لها األثر الكبير في نفوسنا ،وال ي اَس ُعنا
عند بداية العام..أن نتمنى للمس���لمين جميعًا ،ولإلنسانية
عامة الخير والسالم والهداية والرضى.
عاما بعد عام.
تمضي األعوام ً
ونحن نعد األيام في تقلب الليل والنهار.
فحمدا لربي على طول عمر وحسن عمل وتقلب في نعمة وأمن
ً
وأمان.
َّ
ْ
( ُيقل ُب الله ْ
األ ْب اَص ِار )
الن اَه اَار ِإن ِفي اَذ ِل اَك اَل ِعب اَر ًة ِ ُأل ِ
ولي ْ اَ
اَ ِّ
اللي اَل اَو ْ َّ
َّ ُ َّ
ْ
اَ
الن اَه اَار ِخ ْل اَف ًة ِل اَم ْن اَأ اَر اَاد اَأ ْن ي َّذ َّك اَر اَأو اَأ اَر اَاد
و
ل
ي
الل
ل
ع
ج
ي
ذ
ال
و
ِ
اَ
اَ اَ َّ اَ اَ َّ
(و ُه اَ ً َّ
اَ
ورا)
ُش ُك
ففي تقلب الليل والنهاروتعاقبهما عبرة وعظة...ففي مضي
االيام وطي االعوام تأمل وتفكر.
مع كل إشراقة ش���مس نقلب ورقة التقويم او ننزعها..
ايذان���ًا بانصرام يوم واس���تقبال يوم جدي���د ..وهكذا
واحدة بعد أخرى ..حتى يأتي يوم النجد ورقة نقلبها او
ننزعها..عنده���ا نعلم اننا على عتبة عام جديد..فهناك
قف مكان���ك والتفت وراءك..وانظر الى تلك االيام التي
حياتك..وقلب تلك
تصرمت م���ن عامك وفات���ت م���ن
ّ
الصفحات التي طوي���ت من عمرك..وانظ���ر الى الزوايا
المظلمة في طريق���ك ..والى مصابي���ح الدجى واعمال
الخير الت���ي اضاءت لك الطريق في عام مضى!!..كم من
هم مر بك؟ وكم من مصيبة ابتليت بها؟
حتى ظننت انك هلكت ففرجها الله وكشفها,,وكم من ذنب
اقترفته وخطيئة اكتسبتها؟
حتى ظنن���ت ان الل���ه اليغفرها فاس���تغفرته فغفر لك وال
يبالي,,وكم من اعمال الخيرومكاس���ب الحس���نات التي لوال
المن والفضل؟؟
توفيق الله لما عملتها فله
ّ
إنك ان تنظ���ر في ايام مضت وس���اعات خلت..تتقلب فيها
بين نعمة وفتنة ..وبين منحة ومحنة ..وبين طاعة ومعصية..
وتنظ���ر الى توفيق الله لك ..وس���تره عليك ..وفضله ومنته..
والهامك الصبر والشكر..
والمد في عمرك ..وامهالك للتوبة واالستغفار..لتحس بشعور
ينبعث م���ن خلجات قلبك وحنايا ص���درك كله خضوع وذلة
لله!!تترجمه النف���س بالحاج���ة واالفتقار,,وتترجمه العيون
بالدموع واالنكسار,,
ويترجمه اللس���ان بالحمد والثناء للعزيز الغفار!!فاليوم وقد

مؤلف وكتاب
المؤلف :مايكل كرانيش
مراس���ل سياس���ي اس���تقصائي لصحيف���ة
«واش���نطن بوس���ت» .حاز ع���ام  2016جائزة
Society of Professional Journalists for
.Washington Correspondence
مارك فيشر
محرر رئيسي في «واشنطن بوست» .حاز جائزة
Pulitzer Prize for National Reporting
ع���ام  ،2016وجائ���زة Pulitzer Prize for
 Public Serviceعام .2014
:تقدم لنا هذه السيرة الموثوقة ،التي
الكتاب ّ
مرك ًبة
صورة
ترامب،
دونالد
حياة
بعمق
درست
ً ّ
المتحدة.
للواليات
رئيسًا
صار
الذي
الرجل
هذا
عن
ّ
ما هو تأثير حياة ترامب في تصريحاته الجريئة حول االقتصاد والهجرة ومسائل
الع ْرق والتجارة العالمية واإلرهاب والنساء؟
ِ
وصوال إلى صعود شأنه المثير للدهشة
كوينز،
منطقة
في
المترفة
بنشأته
ًا
ء
بد
ً
ُ
جذور عائلة
عام  2016ليصير رئيسًا للواليات ّ
المتحدةِّ ،
يوثق هذا الكتاب الشامل اَ
ترامب وجهوده التي ّاتسمت بالعدائية لفرض حضوره في األوساط االجتماعية
ف���ي نيويورك ،وولع���ه بالرهانات الخطيرة على العق���ارات واألعمال ،وأخيرًا على
نفسه.
محنكان أجريا مقاب���الت مع ترامب أثناء إعداد
صحافيان
وهما
فان،
المؤل
���ل
يحل
ّ
ّ
ِّ
المتنفذ
ب
ضار
بالم
ش���بابه
خالل
بارتباطه
ًا
ء
بد
الرجل
بهذا
ق
يتعل
ما
كل
الكتاب،
ّ
ّ
ُ ِ
المنظمة ،ومشاريعه
روي كوهين،
وصوال إلى تعامالته المزعومة مع عالم الجريمة ّ
ً
المثيرة للجدل.
ّ
ٌ
والس���يما أن���ه صدر قبيل انتخاب ترامب رئيس���ًا للواليات
كت���اب ال ّبد أن ُيقرأ،
المتحدة عام .2016

مســك وطيــب

مضى من عمرك س���نين ع���ددا ..وازددت من اآلخرة قربا..هل
تفكرت في عام مضى على اي شيء امضيته؟!
هل تفكرت في اعمال نس���خت في كت���اب اليغادر صغيرة
والكبيرة اال احصاها ؟!

كيف ُن�سخت؟!
هل تفكرت في كلمة قلتها فرصدت من رقيب عتيد؟ كيف
قلتها؟
إن لم تتفك���ر فيها اليوم فس���تتفكر بها غدا يوم تنش���ر
الدواوي���ن وتنص���ب الموازين..ويقال ( :اق���رأ كتابك..كفى
بنفس���ك اليوم علي���ك حس���يبا)فترى اعم���اال احصاها الله
ونسيتها!!فليت ش���عري ماذا تريد ان تقرأ فيه؟هل تريد ان
تق���رأ فيه اعماال صالحة من ص���الة وزكاة وصوم وذكر وقراءة
قرآن وعلم ينتفع به وأمر بمعروف ونهي عن منكر وخير وبر
واحس���ان ؟ ام تريد ان تقرأ فيه تم���ردًا وعصيانًا وتثاقال عن
الطاع���ات وتضييعًا للصلوات وانته���اكًا للمحرمات واقترافًا
للمنكرات واتباع للشهوات؟
اختر لنفس���ك الي���وم ماتريد حفظه عل���ى صفحات كتابك
,,,فهما اثنان الثالث لهما :
رج���ل آخذ كتابه بيمينه يق���ول هاؤم اق���رؤا كتابيه ..ورجل
آخذ كتابه بش���ماله او من وراء ظهره ويقول ياليتني لم أوت
كتابيه..
ولذا كان كثير من الس���لف ال يحس���بون أعمارهم بالسنين،
وال بالش���هور ،وال حتى باأليام ،إنما كانوا يعدونها باألنفاس،
مسترش���دين بقوله تعالى (:ف���ال تعجل عل ْيه ْ
���م ِإ َّن اَما اَن ُع ُّد
اَ ْ اَ ْ اَ اَ ِ
اَ
اَل ُه ْم اَع ًّدا) (مريم .)84،يقول ابن عباس« :أي أنفاس���هم التي
يتنفسون في الدنيا ،فهي معدودة..».
فهاهو العام الجديد قد أقبل عليك بثوبه الجديد
وااليام قادمة فيه كالسراب..ما إن تصلها حتى تمضي وراءك
محملة بما فيها من الخير والشر..
فم���اذا انت مودع فيها من العمل؟ ( فم���ن اَ
ال اَذ َّر ٍة
ق
ث
م
ل
م
ع
ي
ِ
اَ
اَ
ْ
ْ
اَ
اَ ْ
ًّ اَ اَ ْ
اَ
ْ ً اَ
ال اَذ َّر ٍة اَشرا ي اَر ُه)
اَخيرا ي اَر ُه اَو اَم ْن ي ْع اَم ْل ِم ْث اَق اَ
فهل سيمضي كالعام الذي قبله؟ ام انه سيكون عاما جديدا
وحياة جديدة وثوبا جديدا؟
والذي يعمل لنفس���ه ق���د يعيش مرتاح���ًا ...ولكنه يعيش
صغيرًا ويموت صغيرًا
أمد الله أعماركم أعواما عديدة وأزمنة مديدة
على طاعة وحسن عمل!

أحببتك أكثر
كلما طال بي العمر وواجهتني مصاعب الحياة وشعرت بأنني
بحاجة إلى حضن دافئ أختبئ فيه كي أنس���ى هموم الحياة
ومتاعب الزمن وآالم الس���نين فأنت يا أمي ه���ذا المالذ وأنت
جنتي التي لطالما كنت أبحث عنها منذ الصغر وأنا ال أدرى بأن
البوابة التي من خاللها أدخل للجنة هي أقدامك فيا أمي والله
مهم���ا كبرت فأنا بحاجة لك فأنا مازل���ت أتذكر يوم أن رأيتك
تبكين في الليل وكنت أنا مريضا فقلت لك لماذا تبكين يا أماه
فقد زال مرضي فقلت ال عليك يا ولدي نم .في الصباح تم نقلك
إلى المستشفى فعرفت بأن بكاءك من ألم في ظهرك ولكنك
تعاليت على األل���م لكي تبقي بجانبي طوال الليل فكلما طال
الليل زاد األلم فانتظرت للصب���اح وأنا نائم حتى أغمي عليك
من شدته فوالله يا أمي مع كل ثانية تمر بي أو لحظة أعيشها
أو نفس أتنفس���ه أحبك أكثر فأكثر فأكثر فيا لعظمة اإلسالم
ُ
الل اَه اَو اَال
ال���ذي علمني ْكيف أحبك ْفي قول الله تعالى﴿ اَو ْاعب ُدوا َّ
���ر ُكوا ِب ِه اَشي ًئا اَو ِب ْال اَو ِال اَدي ِن ِإ ْح اَس ًانا ﴾ وقال سبحانه ﴿ :اَو اَق اَضى
ُت ْش ِ
َّ
اَر ُّب اَك اَأ َّال اَت ْع ُب ُدوا ِإ َّال ِإ َّي ُاه اَو ِب ْال اَو ِال اَد ْي ِن ِإ ْح اَس ًانا ِإ َّما اَي ْب ُل اَغن ِع ْن اَد اَك ْال ِك اَب اَر
ْ
���ال اَت ُق ْل اَل ُه اَما ُأ ٍّف اَو اَال اَت ْن اَه ْر ُه اَما اَو ُق ْل اَل ُه اَما
اَأ اَح ُ ْدهما اَأو ِك اَالهما اَف اَ
���و ُال اَكريما * ُو اَاخفض لهما جن اَاح الذل م���ن َّ
الرحمة وقل ربِّ
اَ ْق ً اَ ِ ً َّ اَ اَ ْ ِ ْ اَ ُ ً اَ اَ ُّ اَ ْ ُّ ُِّ ِ اَ ْ اَ ِ اَ ُ ْ اَ
���ك ْم ِإ ْن
ار اَح ْم ُه اَما اَك اَما اَربي ِاني اَص ِغيرا * اَرب ُكم اَأ ْع اَلم ِب اَما ِفي ُن ُف ِ
وس ُ
تكونوا صالحين فإنه كان لل َّوابين غف ً
ورا ﴾ فوالله عندما أسمع
اَ ُ ُ اَ ِ ِ اَ اَ ِ َّ ُ اَ اَ ِ ْ اَ ِ اَ اَ ُ
منك دعاء بأن يفتح الله لي أبواب الخير أشعر بأنني قد ملكت
الدنيا وما فيها فقد وصاني النبي صلى الله عليه وسلم ببرك
حتى عند الجهاد لما رواه النس���ائي وابن ماجه في س���ننهما
َّ
اه اَم اَة
م���ن حديث معاوية بن جاهمة -رضي الله عن���ه  :-اَ«أن اَج ِ
اَ
الله ِإ ِّني
الن ِب ِّي -صلى الله
ول ِ
اَج اَاء ِإ اَلى َّ
عليه وسلم  -اَف اَق اَال :يا اَر ُس اَ
ْ
اآلخ اَر اَة،
و
الله
ه
ج
و
ك
ل
ذ
ب
ي
غ
ت
ب
أ
ك
ع
م
اد
ه
الج
ت
د
الد اَار ِ
ِ
ِ
ِ
ن���ت اَأ اَر ْ ُ ِ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ
ُك ُ
ِ اَ اَ اَ ْ اَ ْ اَ َّ
«ار ِج ْع اَف ِب َّر اَها »..وفي
اَق اَال :اَ«و ْي اَح اَك اَأ اَح َّي ٌة ُأ ُّم اَك؟!» ،قلت :نعم ،قال:
َّ
آخر الحديث قال« :و ْيحك ْ
الج َّن ُة» وما أدراكم ما
الزم ِر ْج اَل اَها اَف اَثم اَ
اَ اَ اَ اَ
َّ
الجنة التي جاء وصفها في القرآن الكريم قال الله تعالى{ِ :إن
المتقين في جنات ونعيم  .فاكهين بما آت ْ ُّ ْ
اه ْم
اهم اَرب ُ ْهم اَو اَو اَق ُ
ْ ُّ ُ َّ ْ ِ اَ ِ اَ اَ َّ ٍ اَ اَ ِ ٍ اَ ِ ِ ُ اَ ِ اَ اَ ُ
ون .
ل
م
ع
ت
م
نت
ك
ا
م
يم ُ .ك ُلوا واش
اَرب ُهم اَع اَذاب الج ِح
���ربوا اَه ِن ً
يئا ِب اَ ُ ُ اَ ْ اَ ُ اَ
صف اَوف ْة وز اَ َّ
ين على ْ اَس ُ
���ر ِر َّ
ين} وقال الله
ع
ور
ح
ب
م
اه
ن
ج
و
م
ِ
ٍ
ُم َّت ِك ِئ اَ ُ اَ ُ اَ ُ اَ ْ ٍ ْ ُ اَ اَ اَ ْ اَ ُ ِ ُ ٍ ٍ
اض اَي ٌة ِ .في اَج َّن ٍة اَع ِال اَي ٍة
تعالى{ :وجوه يوم ِئ ٍذ ن ِاعمة ِ .ل اَسعي اَها ر ِ
 .ال تسم ُع ف ٌيها اَالغ اَية َّ  .ف اَيها ع ْي ْن ِجار اَي اَة  .فيها س ُر ٌر َّم ْ
وع ٌة .
ف
ر
ِ
ُ اَ
َّ اَ ْ اَ ِ اَ اَ ِ ً ِ اَ اَ
ِ ٌ
اَ ْ ُ
وأكو ٌ
اب َّم ْوضوعة  .ونمارق مصف ٌوف اَة  .وزراب ُّ
وث ٌة} كل هذا
ث
ب
م
ي
ُ اَ ٌ اَ اَ اَ ِ ُ اَ ْ ُ اَ ٌ اَ اَ اَ ِ اَ ُ اَ
اَ اَ ْ اَ
وغير هذا لبرك يا أمي ولزوم طاعتك فكيف لي أن ال أحبك أكثر
فحبك يدخلني الجنة وحبك يقربني للرحمن وحبك أعيش به
السعادة في الدارين  .والله المستعان .

فت���اوى
استبدال الذهب القديم بالجديد
السؤال  /هل يجوز استبدال ذهب جديد
بقديم مع زيادة في الثمن؟
الجواب  /باإلش���ارة إلى س���ؤالك المثبت نصه أعاله؛ فال
يجوز اس���تبدال ذهب بذهب مع زيادة مبل���غ من المال،
لما جاء عن أبي بكرة ،رضي الله عنه ،أن رس���ول الله صلى
الذ اَه ِب ِإ َّال اَس اَو ًاء
يعوا الذ اَه اَب ب
الله عليه وسلم قال « :اَال اَت ِب ُ
س���واء َّ بسو ِاءَّ ،وبيعوا الذهباَ
ٍ
َّ اَ
اَ
اَ
ِب اَس اَو ٍاء ،اَو ْال ِف َّض اَة ِب ْال ِف َّض ِة ِإ َّال اَ
ً ِ اَ اَ ِ ُ
الذ اَه ِب اَك ْي اَف ِش ْئ ُت ْم» [ صحيح البخاري،
ِب ْال ِف َّض ِة اَو ْال ِف َّض اَة ِب َّ
كت���اب البيوع ،باب بيع الذهب بالذهب] ،وقال الحافظ بن
حج���ر « :ويدخل في الذهب جمي���ع أصنافه من مضروب
ومنق���وش وجي���د ورديء وصحيح ومكس���ر وحلي وتبر
وخالص ومغش���وش ،ونقل الن���ووي تبعًا لغيره في ذلك
اإلجماع» [ فتح الباري.]380/4 :

ويجوز أن يباع الذهب القديم بما تيسر من الثمن ثم يمكن
أن يش���تري ذهبًا جديدًا بثمن آخر ،ولو زاد عن س���عر األول،
الل ُه اَع اَل ْي ِه اَو اَس َّل اَم « :أنه اَب اَع اَث اَأ اَخا
لما روي عن اَرس���ول الل ِه ،صلى
ٍّ
األن ُصار َّ اَي و َّاست اَع َّمله َّعلى خ ْي اَبر ،فقد اَ
اَ
يب،
ن
ج
ر
م
ت
ب
م
ِ
ِ
ب ِني اَع ِدي ْ اَ ْ اَ ِ اَ ْ اَ ْ اَ اَ ُ اَ اَ ْ اَ اَ اَ اَ اَ ِ اَ ْ ٍ اَ ْ ٍ
اَ
���لم :اَأ ُكل اَت ْم ِر اَخيب اَر
ال اَل ُه اَر ُس
الل ُه اَع اَلي ِه اَو اَس َّ
الل اَ ِه ،اَص َّلى َّ
���ول َّ
اَف اَق اَ
ُ
اَ ُّ
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اَ ُ اَ َّ ِ َّ اَ اَ ْ اَ ِ
اَه اَك اَ اَ اَ اَ اَ َّ
َّ ِ َّ
الل ُه اَع اَل ْي ِه اَو اَس َّل اَم :اَال اَت ْف اَع ُلوا
ى
ل
ص
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ه
الل
ول
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ر
ِ
َّ
ال اَ ْ ُ ُ َّ اَ َّ
ِم ْن ْال اَج ْم ِع ،اَف اَق اَ
اش اَت ُروا ِب اَث اَم ِن ِه ِم ْن اَه اَذا ،اَو اَك اَذ ِل اَك
و
ا
ذ
ه
وا
يع
ب
و
أ
،
ل
اَو اَل ِك ْن ِم ْث ًال ِب ِم ْث ٍ اَ ِ ُ اَ اَ اَ ْ
يزان» [ صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة،
الم
ْ ِ اَ ُ
باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خالف الرس���ول من
غير علم فحكمه مردود] ،والله تعالى أعلم.
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استمرار فعاليات ومواجهات انتفاضة القدس
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سمنة األطفال..

أمراض نفسية
واجتماعية تنمو!

غزة� /إينا�س �لزرد:
يع��اين �لكث��ر من �لأطفال م��ن م�ضكالت يف �ل��وزن " �لبد�نة" وذلك لأ�ضب��اب منها �ضحية و�أخرى تتعل��ق بطرق تناول
�لطع��ام ب�ضكل غر �ضحي��ح و�لإكثار من �لوجبات ذ�ت �ل�ضعر�ت �حلر�رية �ملرتفع��ة ،وقلة ممار�ضة �لن�ضاط �لريا�ضي،
م��ا ينعك���س ب�ضكل �ضلب��ي على حالتهم �لنف�ضي��ة و�لجتماعية ،خا�ض��ة �إذ� مت توبيخهم من قبل �لأه��ل و�لنظر �إليهم
ب�ضخرية و��ضتهز�ء .وي�ضعر �لطفل �ل�ضمني يف كثر من �لأوقات ،باحلرج من �لظهور �أمام �لآخرين ،ملا يعانيه من �لنظرة
�لنتقادي��ة وك��رة �لتعليقات على �ضكله وت�ضرفات��ه وحركاته� ،لأم��ر �لذي ي�ضعره بالنق�س و�ضع��ف �لثقة بالنف�س
و�خلجل �لجتماعي وحتقر �لذ�ت وعدم �لقدرة على �لت�ضرف بحرية ،وغرها من �مل�ضاكل و�مل�ضاعفات �لنف�ضية.
أما عن اآلثار االجتماعية فتظهر في حاالت اعتزال
الزمالء والمي����ل للوحدة لالبتعاد ع����ن نظرة طالب
المدرس����ة وقد يؤدي ذلك إلى العداء والتصرفات
غير المحببة ،وتأخر التحصيل العلمي.
الطفل يزن ( 14عامًا) الذي يعاني من مرض السمنة
المفرط����ة ،صرخ عل����ى مرأى ومس����مع والدته التي
منعته من تن����اول وجبة طعام الغداء للمرة الثانية
على التوالي خالل س����اعة واحدة فقط ،خوفا عليه
من تدهور حالته الصحية وسوء حالته االجتماعية
والنفسية كذلك ،رافضًا أي توجيه أو انتقاد يوجه
إليه من قبل اآلخرين فيما يخص السمنة.
وتق����ول والدة الطفل يزن ل�"االس����تقالل"" :،حاولت
بش����تى الط����رق منع ابني م����ن اإلكثار م����ن تناول
األطعمة والحلويات؛ ألن سمنته ناجمة عن إفراطه
ف����ي تناول الوجب����ات الغذائي����ة المختلفة خاصة
السريعة والمش����روبات الغازية والسكرية ،لكن لم
انجح في ذلك ،وحاول����ت توبيخه لكن دون جدوى،
ما زاد من سوء األمر ومن تدهور حالته النفسية ".
وتضيف" :في كثير من األحيان يفسر طفلي منعي
له من تناول الطعام بش����كل مستمر بأنني ال أحبه
وال أتقبل����ه كما هو ،على الرغم من محاولتي إلنقاذه
مما هو فيه ،ما زاد سوء وضعه النفسي ،حتى أصبح
يميل إلى العزلة عن أفراد العائلة وال يحبذ الجلوس
معنا وق����ت االجتماع خاصة عل����ى وجبات الطعام،
ويفضل أن يكون وحده في كل نشاط يقوم به".
أما الطفلة سهام ( 15عاما) والتي تعاني من الوزن
الزائ����د وذلك نتيجة مش����اكل صحية ف����ي الغدة
الصماء ،فعادت إلى منزلها كعادتها وهي تجهش
بالب����كاء من زميالتها اللوات����ي يحاولن في كل مرة

االس����تهزاء والسخرية منها بسبب وزنها الزائد ،ما
أدخلها بحالة نفسية مريرة .
وأكدت وال����دة الطفلة س����هام ل�"االس����تقالل" أن
طفلته����ا أصبحت ال تحبذ الذهاب إلى المدرس����ة،
بسبب نظرات الس����خرية واالس����تهزاء عليها من
صديقاتها ،حتى أصبح مستواها الدراسي يتراجع
شيئا فشيًا على الرغم من أنها متفوقة ومستواها
الدراسي مرتفع ،وأصبحت ال تحب الدارسة وتعاني
من قلة التركيز.
وأوضح����ت أن األمر ل����م يقتصر على ع����دم حبها
للدراسة فقط ،ففي كل مرة كانت ال تجد المالبس
المناسبة لها عند الخروج تدخل في حالة بكاء قوية،
وال ترغب حينها بمشاركة أفراد العائلة المناسبات
االجتماعي����ة المتعددة والخروج معهم ،ما أدى إلى
تدهور حالتها النفس����ية وجعلها تشعر في كثير
من األحيان بالنقص.

حا�ضنة �إيجابية
بدوره أكد األخصائي النفس����ي واالجتماعي زهير
بناء
مالخة ،أن األطفال البدناء تتكون مش����اعرهمً ،
على تعامل األس����رة لهم ،فكلم����ا كانت الحاضنة
األس����رية التربوية تتعامل معهم بشكل إيجابي؛
أثر ذلك على نمو ش����خصيتهم بطريقة صحيحة
وكان تفكيرهم إيجابيًا ومعتدال ،ما ينعكس على
تصرفاتهم وانخراطهم بمن هم حولهم .
وأوض����ح مالخة ل�"االس����تقالل" أن س����منة األطفال
تأتي نتيجة تغير عادات تناول الطعام وأس����لوب
المعيشة ،والجلوس لس����اعات طويلة أمام أجهزة
الكمبيوتر ،كذلك بس����بب تناول األطعمة المعلبة

ذات الس����عرات الحراري����ة المرتفعة
والوجبات السريعة والسكريات ،وقلة
ممارس����ة الرياضية ،وهناك أس����باب
صحية متعددة .
وبين أن الس����منة المفرطة قد تدخل
الطف����ل في أمراض نفس����ية ،تتمثل
بالش����عور بالدوني����ة ،وميل����ه لع����دم
االنخراط مع أفراد عائلته واالبتعاد عن
مشاركتهم المناس����بات االجتماعية
واالنط����واء ،كذلك اإلحس����اس بعدم
الثق����ة بالنف����س وعدم تقب����ل الذات
بس����بب عدم الرضا عن الوزن ما يؤدي
النخفاض فاعليته وشعوره بالنقص.
وقال" :يجب على األسرة االنتباه لطبيعة
معاملتها للطف����ل البدين ،وتوجيهه
بشكل سليم وعدم استخدام أسلوب
التوبيخ من اجل منع����ه من اإلكثار من
تناول الوجبات الغذائية المختلفة خاصة إن كان
الطفل يعاني من السمنة الناجمة عن اإلفراط في
تناول األطعمة" ،مبينا أن ذلك يؤثر بشكل سلبي
على بناء ش����خصيته وقد يصيبه بأمراض نفسية
متعددة وقد يدخله في حالة اكتئاب.
وأضاف" :العالج النفس����ي للطفل البدين ضروري
جدا فهو يسهم في تخلص الطفل من االضطراب
الذي يعاني منه بس����بب س����منته ،وتدريبه
على ممارسة عادات سلوكية بديلة للعادات
الخاطئة المسببة للبدانة ،ومساعدته على
توكيد ذات����ه وبناء عالق����ات اجتماعية
جيدة ورفع ثقته بنفسه" .

آداب التعامل مع المكفوفين
الكفيف :ش���خص يعاني من فقدان كل���ي أو جزئي في الرؤية نتيجة
خلل في العين ،تحد من قدرته على القيام ببعض الوظائف الحياتية.
حس���ب تصنيف منظم���ة الصحة العالمية س���نة1973م الكفيف
نوع���ان :األول :يرى الضوء ،أي يميز وقت الليل عن النهار .الثاني :ال
مطلقا .تعددت أس���بابه :أمراض وراثية ،مشكالت أثناء
يرى الضوء
ً
والح َب ْي ْبي ،زيادة األكسجين
الصديدي
بالرمد
العين
التهاب
الحمل،
ُ
في حضانات األطفال ناقصي ال���وزن ،نقص فيتامين(أ) ،اإلصابات
المباشرة للعين.
سمات الكفيف :قلة الحركة ،الحذر الشديد ،الحساسية المفرطة لما
يسمعه ،االعتماد على حاسة السمع ،عدم الشعور باألمان.
إن الكفيف فرد عادي كبقية أفراد المجتمع ،قد يكون ً
ذكرا أو أنثى،
ً
ً
فقيرا ،ناجحا أو فاشال ،متعلما أو ً
ً
متزوجا
عاطال،
موظفا أو
أميا،
غنيا أو
ً
ً
ً
ً
ً
ً
أو عازبا...إلخ.
مجتمعنا بحكم تدينه وعادات���ه االجتماعية التي تحث على الخير
أحيانا تصدر عن أفراده بحق المكفوفين تصرفات تسيء
والتعاون
ً
إليهم .ربما يتصرف الفرد عن طيب خاطر ومن باب اإلحس���ان ،لكنه
يترك ً
ً
سلبيا على نفسية الكفيف .من هذه التصرفات الخاطئة
أثرا
التلفظ بكلمات الش���فقة والحزن والحس���رة في حض���رة الكفيف،
الس���لوك العنيف كجذبه بق���وة لحمايته من الوق���وع في حفرة أو
االصطدام بشيء ،أو السخرية منه إلضحاك اآلخرين.
في هذه المقالة سنتحدث عن آداب التعامل مع المكفوفين:
ال تبادر إلى تقديم المس���اعدة للكفيف إال إذا ش���عرت أنه بحاجة
لها .قبل تقديم المس���اعدة للكفيف بادئه بالتحية ،ثم اس���أله إن

شيئاْ .إن أجاب بنعم ،اسأله عن المساعدة التي يريدها.
كان يحتاج
ً
(كيف يمكنني أن أس���اعدك؟) .ال تفترض المكان الذي يذهب إليه
الكفيف ،بل اسأله عن وجهته (المس���جد ،البيت ،الدكان...إلخ) .دع
أوال ،ال تبادره بإمس���اك ذراعه .إن
الكفي���ف يبادر بإمس���اك ذراعك ً
تمش بجانبه
وال
بقوة،
تجذبها
أمسكت ذراعه امس���كها بلطف وال
بل تقدم عليه بخطوة صغيرة .ال تمش باس���تعجال (تجرهِ ً
جرا) ربما
ِ
تمش ببطء شديد .في الحالتين برر له سبب السرعة
يتعثر ويقع ،وال ِ
(كقدوم س���يارة) ،أو البطء (بس���بب االزدحام الش���ديد) .إذا وجدت
معوقات على طريق الكفيف أخبره بها قبل وصوله إليها .كتحذيره
من حفرة ،أو مطب ،أو حاجز...إلخ.
عند محادثة الكفيف ال ترفع صوتك � ،هو لم ير لكنه يسمع � .تحدث
معه بصوت معتدل مسموع كحديثك مع شخص عادي .أثناء الحوار
ال تحرج من اس���تخدام كلمات (من وجهة نظرك ،انظر) هذه كلمات
يستخدمها في حديثه .وال تحرج من الحديث عن كف البصر ،هذه
أمور اعتاد عليها .لكن اختر األلفاظ المناس���بة التي ال تحمل معاني
الش���فقة أو السخرية .انظر إليه وأنت تحدثه فال تنشغل عنه بأمور
أخرى .فهو يلمس ذلك وإن لم يشاهدك .إذا أنهيت حديثك وتريد
الخ���روج أخبره بذلك فال تدعه يظن أن���ك عنده فيضعه في موقف
محرج .ال تستخدم كلمات تسيء له .فال تقل( :األعمى ،العاجز ،حرام
ساعدوه ،مسكين ال يشوف...إلخ).
عندما توجه الكفيف إلى مكان ما أعطه إشارات واضحة .كأن تقول:
على يمينك أو يسارك ،أمامك أو خلفك .إذا رافقت الكفيف في جولة
اش���رح له األشياء من حوله ،فهو يرغب بمعرفة كل شيء .إذا قابلت

بسام محمد
الكفيف في مكان عام ال تسأله :هل تعرفني أو تتذكرني؟ في ذلك
ناد الكفيف بأحب األسماء
إحراج لكما .بادره بالتعريف عن نفسكِ .
إليه ،وإذا كنت في مكان مزدحم المس كتفه وعرف عن نفسك .إذا
قابلت الكفيف ومعه مرافق .وجه سؤالك للكفيف وليس للمرافق،
فهو يستطيع التعبير عن نفسه.
إذا دخلت على الكفيف أش���عره بوجودك وعرف عن نفس���ك .وإذا
رحب به وعرفه بالموجودين عندك .عند دعوة
دخ���ل الكفيف عليك ّ
الكفيف إلى الطعام ّبين الموجود على المائدة وموضعه .إذا قدمت
ً
كامال؛ لئال يسكبه على نفسه.
مشروبا للكفيف ال تمأل الكأس ً
إذا قام الكفيف بعمل بسيط ال تستهجنه وال تستكثره .هل قمت
بهذا لوحدك؟ كيف قمت به؟ الكفيف ليس طفال بالتالي ال تعامله
معاملة األطفال .ال تترك األبواب نصف مغلقة فستؤدي الصطدام
الكفيف بها .اتركها مفتوحة أو مغلقة .السيما في األماكن التي لم
يعتد عليها أو يزرها ألول مرة .إذا غيرت أماكن األثاث في البيت أخبر
الكفيف بذلك لئال يصدم بها ويتضرر.
إذا أوصلت الكفيف إلى السيارة أبلغه بمجلسه في السيارة .أمام أو
خلف وبجواره َمن .للسائق :ال تسأل المرافق أين سيذهب الكفيف،
بل اسأل الكفيف ،ال تعفه من األجرة شفقة ،عند إنزاله من السيارة ال
تساعده إال إذا طلب ذلك .أنزله في مكان آمن ،ووجهه بشكل سليم.
ألصحاب المحالت :عند دخول الكفيف المحل رحب بهّ ،
وبين له أنك
ّ
صاحب المحل ،واس���أله عن طلبه ،عند الدفع إن بقي شيء من المبلغ
تفضل وضعه في يده وال تعطه للمرافق ،ساعده للخروج من المحل
بشكل آمن ودله على الطريق.
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األربعاء ..األرض
تبلغ أقرب نقطة
من الشمس
االستقالل /وكاالت :
م���ن المتوقع أن يصل كوك���ب األرض إلى أقرب
نقط���ة في مداره حول الش���مس األربعاء المقبل
 3يناي���ر  2018عند الس���اعة السادس���ة صباحا
بتوقيت غرينتش .وستكون األرض على مسافة
 147مليون كيلومتر من الش���مس تقريبا بفارق
حوالي خمس���ة ماليين كيلومتر عما كانت عليه
خ���الل يولي���و الماضي حيث كان���ت األرض على
مسافة قدرها  152مليون كيلومتر من الشمس.
وذكر الخبير الفلكي بدار التقويم القطري بشير
مرزوق أن األرض كغيرها من الكواكب تدور حول
الش���مس في مدار إهليجي أو بيضاوي الشكل،
وتكون الش���مس في إحدى بؤرتي ه���ذا المدار،
ولذلك ف���إن األرض تكون في نقط���ة قريبة في
مدارها حول الشمس وتسمى نقطة الحضيض،
وفي نقطة أخرى بعيدة في مدارها حول الشمس
وتس���مى نقطة األوج .وأضاف الخبير الفلكي أن
األرض تص���ل إلى نقطة الحضي���ض في مدارها
حول الشمس مرة كل عام خالل شهر يناير بينما
تصل إلى نقطة األوج في مدارها حول الش���مس
مرة كل عام خالل شهر يوليو.

تهنئة باخلطوبة

تتقدم أسرة صحيفة «االستقالل»
بالتهنئة القلبية الحارة من األخ الزميل/

ممدوح عابد

بمناسبة عقد زواجه ،متمنين له حياة
ملؤها الفرح والسعادة.
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع
بينهما على خير.

وألف ألف مبارك

قال األمين
الدكتور :رمضان شلح

«مكة الجديدة» تستوعب  30مليون حاج ومعتمر
االستقالل /وكاالت :
أعلنت جهات سعودية حكومية وخاصة أن خطة
إعمار وتطوير منطقة مكة المكرمة تس���تهدف
تنفيذ عدة مش���اريع لرفع عدد حج���اج بيت الله
الحرام والمعتمرين إلى  30مليون شخص.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بعض الجهات
المسؤولة عن تنفيذ هذه المشاريع على هامش
فعالي���ات مؤتم���ر ومعرض إعم���ار منطقة مكة
المكرمة ف���ي مدينة جدة ،حس���ب وكالة األنباء
السعودية لألنباء (واس)
وتشمل الخطة مشاريع لتوس���عة الحرم المكي
الش���ريف ،وأخرى لتطوير مطار الملك عبدالعزيز
الدول���ي الجدي���د في ج���دة ،إضافة لمش���اريع

توسعية في المياه والكهرباء والصحة.
أيضا بمنطقة مكة المكرمة ،مطارات
كما تشمل ً
ومدن���ا ذكية ،إضافة
وفنادق ومش���اريع قطارات ً
لمراكز حضرية ومش���اريع المش���اعر والمنطقة
المركزية.
وتش���ارك  25جهة م���ن القطاع���ات الحكومية
والخاصة وع���دد من الجهات األمني���ة والوزارات
الس���عودية في فعاليات مؤتمر ومعرض إعمار
منطقة مكة المكرمة التي تعرض مشاريع البنية
التحتية والتطويرية.
ولم تذكر الوكالة السعودية مدة المعرض الذي
ش���هد عرض مجس���مات لعدد من المشاريع ،وال
االتفاقيات التي تم توقيعها.

وقالت الوكالة إن هذه المشاريع «تأتي لتحقيق
أهداف رؤية المملكة .»2030
وته���دف رؤي���ة المملك���ة  2030لرف���ع الطاقة
االستيعابية الستقبال الحجاج والمعتمرين إلى
 30مليون زائر ً
سنويا بحلول ذلك العام.
وفي  ،2011أصدرت الس���لطات السعودية 4.6
مليون تأش���يرة للعمرة التي تغطي أشهر رجب
وشعبان ورمضان ،في أكبر عدد للمعتمرين حتى
ذلك التاريخ ،فيما سجل الحجاج نحو  2.8مليون
للعام نفسه.
ويق���در اقتصاديون دخل الس���عودية من الحج
والعم���رة ما بي���ن  10مليارات و 12ملي���ار دوالر
سنويا.

ال يمكن إلس���رائيل أن تواف���ق على حق تقرير
المصي���ر للفلس���طينيين طالما بق���ي هناك
ش���بر م���ن أرض عربية غير فلس���طينية تحت
االحتالل الصهيوني ،بما يعني احتمال نشوب
صراع بينه���ا وبين أي طرف عرب���ي .وأكثر من
ذلك ،فإن إس���رائيل ال يمكن أن تفكر في منح
الفلس���طينيين حق تقرير المصير ما لم توقع
عل���ى معاهدات س���الم مع كاف���ة دول الطوق
ومعظ���م ال���دول العربية األخرى بم���ا في ذلك
دول مركزية كالس���عودية والعراق .بناء عليه،
ف���إن الوهم الذي س���كن وال زال بعض موظفي
الحكم الذاتي م���ن أن أي حكومة إس���رائيلية
يمكن أن تصل معهم إلى حل نهائي فيما هي
تخوض حربًا في جنوب لبن���ان وما زالت تحتل
الجوالن ،هذا الوهم ي���دل على درجة عالية من
الجهل بأبسط مبادئ السياسة وأبسط حقائق
هذا الصراع .وبوجود دولة إسالمية مركزية في
قل���ب المنطقة كإيران الت���ي ترفض االعتراف
بإس���رائيل ،وتن���ادي بزوالها ،ف���إن األمر يزداد
تعقيدًا من وجهة النظر اإلسرائيلية .فإسرائيل
التي رأت الشعب الفلس���طيني يحرق األعالم
األمريكية واإلسرائيلية ،تدرك حجم الخطر الذي
مكنت الفلس���طينيين
قد يهدد أمنها إن هي ّ
من إقام���ة أي كيان حقيقي مس���تقل يمتلك
أي نوع من القوة ،فيما إس���رائيل تش���تبك مع
أي طرف عربي أو إس���المي في المنطقة .دائمًا
س���يبقى الفلس���طينيون هم األكث���ر قابلية
لالش���تعال في حال اش���تباك أي جزء من األمة
العربية واإلسالمية مع إسرائيل أو أمريكا.

