االحتالل يزعم سقوط  3قذائف هاون في «أشكول»
القدس /االستقالل :
زعمت وس���ائل إعالم عبرية أمس األربعاء س���قوط ثالثة
صواريخ أطلق���ت م���ن قطاع غ���زة في منطق���ة مفتوحة
في النق���ب المحتل .وأفادت القناة العبرية العاش���رة أن
صاروخين أطلقا ظه���ر وعصر أمس األربعاء من قطاع غزة
وس���قطا في منطق���ة مفتوحة قرب الس���ياج األمني في
المجلس اإلقليمي «أشكول».
تدو صافرات اإلنذار قبل س���قوط
وذكرت القناة أن���ه لم ِ
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الصاروخين ،فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات في المنطقة.
وأش���ارت القناة إل���ى أن صاروخًا ثالثًا أطلق مس���اء أمس
سقط في منطقة خالية في «أشكول» دون إصابات ،فيما
دوت صافرات اإلنذار قبل سقوطه .وأظهرت إحصائيات
صاروخا
نشرها جيش االحتالل اإلسرائيلي سقوط نحو 40
ً
وقذيفة على مس���توطنات بمحيط قط���اع غزة منذ إعالن
الرئي���س األمريكي دونالد ترامب مدينة القدس المحتلة
«عاصمة إلسرائيل».

112 1

نوايا
مبيتة
ُّ

اجلهاد :لن نتوانى
يف الدفاع عن �شعبنا

تهديد «إسرائيل»
لقادة الجهاد..
مبررات لعدوان
مبيت
غزة  /حممد مهدي:
اأكد حمللون وخمت�سون بال�ساأن
ال�سيا�سي اأن تهديدات الحتالل
الأخرية باغتيال قيادات من
حركة اجلهاد الإ�سالمي يف
الداخل واخلارج ترتجم عجز
الحتالل عن فر�ض �سيا�سة
الردع ،وحماولة منه لت�سدير
اأزماته الداخلية.
وا�ستبعد املحللون يف اأحاديث
منف�سلة لـ»ال�ستقالل» امكانية
تنفيذ تلك التهديدات ميدانيا
يف ظل الظروف واملعطيات
احلالية وعدم رغبة الحتالل
بالدخول يف مواجهة مفتوحة
مع املقاومة الفل�سطينية  ،داعني
يف الوقت ذاته قادة املقاومة
لأخذ الحتياطات وعدم
التهاون يف التعامل
03
مع التهديدات.

الجهاد تدعو
لفك قيود الضفة
والتحرر من
التسوية 0 3
قرارات عن�شرية
متتالية عقب اإعالن
ترامب

السلطان ونصر اهلل..

توأمان في المقاومة والشهادة

الحمداهلل:
إعــادة 50
ميغـاواط
لكهـربـاء
 0 5غـزة

08

الـزوجــات
العـالقـات
بغـزة ..مصير
تهدده ورقة
الطالق 0 9

ارتفاع أسعار المحروقات ..يصب البنزين على نار السائقين
غزة� /سماح املبحوح :
يعاين �سائقو الأجرة يف خمتلف مناطق
قطاع غزة ،من ارتفاع ال�سرائب احلكومية
التي جتبيها منهم خالل العام ،وخمالفات
�سرطة املرور لهم يف الطرقات ،وكذلك
ارتفاع اأ�سعار املحروقات خالل الأيام
القليلة املا�سية ،التي فاقت قدرتهم على
حتمل امل�ساكل التي تعيق عملهم ،لتوفري
اأب�سط مقومات احلياة لأفراد
05
عائالتهم ،يف ظل �سعف

ضم الضفة..
مخطط إسرائيلي
البتالع فلسطين
04

مثال يُحتذى يف
الإرادة والتحدي

محمد الغريب
صنع من آالمه
«حقنة أمل» رفضًا
للعجز والفشل
06
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رأي
سيف من ورق
تتناغم السياس����ة األمريكي����ة الصهيونية م����ع بعضها البعض
بشكل كبير هذه األيام ,وتمضي سياسة الحكومتين وفق مخطط
سريع يهدف إلى اس����تغالل حالة التيه والتخبط السياسي التي
تش����هدها الدول العربية واإلسالمية ,وحالة العدم التي تعيشها
الس����لطة الفلس����طينية ,وحالة الصمت التي تع����م كل المجتمع
الدولي العاجز عن مواجهة «السياسة الترامبية» المتعجرفة ,وكأن
أمريكا وإس����رائيل ش����رعتا في إقامة حلف ثنائي مشترك لتحدي
العالم ,وفرض سياس����تهما على الجميع ,فالتهديدات األمريكية
ولغة العجرفة والالمباالة طالت روس����يا والصين ,ووصلت حد توعد
باكستان والتهديد بطردها من الحظيرة األمريكية ومعاقبتها على
موقفها الرافض لالعتراف بأن القدس عاصمة للكيان الصهيوني,
وكأن اإلدارة األمريكية تدفع حكومة باكستان لالشتباك مع شعبها
الباكس����تاني المس����لم الذي خرج بمئات اآلالف تأيي����دا للحقوق
الفلسطينية ودعما للقدس عاصمة دولة فلسطين.
اإلدارة األمريكية اتخذت قرارين تعس����فيين بوقف المس����اعدات
األمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية ,ووقف دعم وكالة الغوث
الدولية «األونروا» التي تقدم مس����اعدات لالجئين الفلسطينيين,
واش����ترطت عودة السلطة لما يسمى بمس����يرة السالم ,وفق القرار
األمريك����ي باعتبار القدس خ����ارج دائرة التف����اوض وأنها من حق
«إس����رائيل» ,ويبدو ان اإلدارة األمريكية س����تمضي في مسلس����ل
من العقوب����ات التصاعدية ضد الس����لطة الفلس����طينية إلجبارها
على القبول بسياستها ورؤيتها لحل القضية الفلسطينية برؤية
صهيونية بحتة ,والبدء بتنفيذ الج����زء الثاني من مخطط «صفقة
القرن» الذي يهدف لبسط نفوذ اكبر لإلدارة األمريكية في الشرق
األوس����ط ,والس����يطرة على مقدرات األمة ,وتعمي����ق حالة التبعية
العربية واإلس����المية لإلدارة األمريكية ,وفك عزلة «إس����رائيل» من
خالل إقامة عالقات مباشرة بينها وبين دول الشرق األوسط وخاصة
الدول العربية.
في المقابل شرع ما يس����مى بالكنيست الصهيوني بسن قوانين
جديدة لترسيخ س����يطرته على األراضي الفلس����طينية المحتلة,
ففي فبراير 2017م اصدر ما يسمى بقانون تبييض المستوطنات
«التس����وية» والذي يش����رع لالحتالل ضم أجزاء من الضفة الغربية,
واستخدام أرض فلسطينية خاصة من أصحابها ،مما يعني مصادرة
أراض فلسطينية خاصة (مملوكة ألشخاص) لغرض االستيطان.
ٍ
كما اقر الكنيست الصهيوني مشروع قانون منع األذان بحيث يقيد
رفع األذان عبر مكبرات الصوت في المساجد في القدس وفلسطين
 ،1948ومنع اس����تخدام مكبرات الصوت في الشعائر الدينية من
ليال  ،وحتى الس����ابعة صباحا ،وهو ما يعني عمليا منع
الساعة ً 11
رفع أذان صالة الفجر.
ثم مش����روع قانون من����ع دعاة المقاطعة من دخول إس����رائيل ومن
المتوقع أن ّ
يصوت عليه الكنيس����ت نهائي����ا (بالقراءتين الثانية
والثالثة) ليصبح نافذا ،ويس����مح القانون الجدي����د لوزير الداخلية
بمنع إصدار تأشيرات دخول للناشطين في مجال الدعوة لمقاطعة
إسرائيل بسبب االستيطان.
وف����ي نوفمبر/تش����رين الثان����ي  2016أوقف����ت وزارة المواصالت
الصهيونية العمل باللغة العربية في الحافالت بمدينة بئر السبع،
رضوخا الحتجاج الركاب اإلس����رائيليين الذين ال يريدون سماع غير
العبرية.
وصدر قانون اإلقصاء الذي يس����مح بطرد أي نائب في الكنيس����ت
إذا واف����ق ثالثة أرباع األعضاء على ذلك ،ويرى النواب العرب أن هذا
القانون يس����تهدفهم على خلفية تصريحاتهم المؤيدة للضغط
على إس����رائيل اقتصاديا وسياسيا من أجل إنهاء االحتالل ووقف
االعتداءات واالنتهاكات التي ترتكبها في حق الفلسطينيين.
كما ان هناك مش����روع قانون محاربة تعدد الزوجات حيث ش����هد
الوسط البدوي في فلس����طين المحتلة عام  1948حراكا لمواجهة
هذه الخطة ,هذا باإلضافة إلى قانون إعدام األسرى الفلسطينيين,
وقوانين أخرى جلها «عنصرية» وتستهدف تضييق الخناق على
الفلسطينيين
الغريب والعجيب ان محاربة الس����لطة للق����رار األمريكي والقرارات
الصهيوني����ة ,جاءت من داخل ما تس����مى «بمس����يرة التس����وية»
التي انتهت إلى غير رجعة ,وأصبحت الس����لطة كمن يحمل سيفًا
من ورق ليحارب به في معركة محتدمة ,ولألس����ف ال زالت السلطة
تبحث عن بديل يرعى التس����وية ويعيدنا مرة أخرى إلى مسلس����ل
اس����تنفاذ الجهد والوقت فيما ال فائدة منه ,والسؤال اآلن هل هذه
الق����رارات والقوانين األمريكية والصهيونية أبقت أي احتمال لحل
سلمي للقضية الفلسطينية ,وهل يمكن للبديل ان يأتي بحقوق
الش����عب الفلسطيني ويمليها على «إسرائيل» واإلدارة األمريكية؟
إن ه����ذه المرحل����ة تحتاج إلى القادة الش����جعان الذي����ن يملكون
إرادتهم بأيديهم لمواجهة سياس����ة العجرفة والتس����لط والقهر
الصهيوأمريكية.

تحوالت المشهد الداخلي

اليمين يفرض وجهته الفاشية القومية
الدينيــة علــى المجتمــع اإلسرائيلــي

التحليل ال�سيا�سي /عامر خليل :
يتجه امل�سهد الداخلي اال�سرائيلي خالل العام احلايل  2018اىل احل�سم
الكام��ل يف العدي��د من امل�سائل ذات ال�سلة باإع��ادة ت�سكيل وجهة الكيان
اال�سرائيلي نحو اليمينية الفا�سي��ة ذات ال�سبغة القومية الدينية وهو
التح��ول االه��م الذي اخذ يتبلور مع هيمنة اليم��ن واحزاب احلريدمي
عل��ى احلكومة يف اآيار  2015دون م�ساركة م��ا ي�سمى الي�سار والو�سط ما

ال يعن���ي فتح اليمين معركة مع المحكم���ة العليا انها ذات
توجهات تتعارض م���ع مواقف اليمين فكل ما اراده اليمين
بشأن االرض والمستوطنات جرى اقراره من قبل المحكمة فلم
يحدث ان اوقفت مخططات استيطانية او مصادرة لألراضي
او ابطلت قوانين تخص االستيطان ومنها قانون التسويات
لتبييض البناء على االراضي التي تقع بملكية فلس���طينية
خاص���ة وكذلك اق���رت بقاء اكثر من  150بؤرة اس���تيطانية
يطلق اس���م غي���ر قانونية عليه���ا طلبت تفكي���ك اثنتين
منه���ا  ،ولم تعترض المحكمة العليا عل���ى اعتقال االطفال
الفلسطينيين وتعديل قانون فرض احكام عليهم بسن 14
عاما وهي صادقت على ابعاد عشرات الفلسطينيين ورفضت
التماسات لتحسين اوضاع السجناء او اطالق سراح المرضى.
معركة اليمين على مناهج االسرائيلية اكتملت ايضا فقطب
ورئيس حزب البيت اليهودي هو وزير التعليم نفتالي بينيت
الذي اعاد صياغة مناهج التاريخ والجغرافيا وكتب المدنيات
وارفدها برؤية اقصائية كاملة للش���عب الفلسطيني وابقى
على الرواية االس���رائيلية المليئة باألكاذيب حتى انه فرض
هذه الرواية على فلسطينيي  48لتدرس الحركة الصهيونية
واعتداءات الكيان الصهيوني على انها حرب استقالل ودفاع
عن النفس ورد على العدوان العربي واكثر من ذلك فقد فرض
على مدارس التعليم الرسمي التي يدرس فيها اسرائيليون
غير متدينين دراسة التوراة والتناخ وتعاليم الدين اليهودي.
ايضا فقد فت���ح بينيت المعركة على اوس���عها على مناهج
التعليم الفلس���طينية في القدس المحتلة وبدأ تنفيذ خطة
طوعية لحث المدارس الفلسطينية على تبني منهاج التعليم
االسرائيلية مقابل اغراءات مالية بتوفير الميزانيات والظروف

اتاح لتلك االحزاب مترير ما ت�ساء من قوانن لها عالقة بهوية املجتمع
اال�سرائيل��ي وثقافت��ه اال ان ه��ذا التح��ول مل ياأخ��ذ م��داه الكام��ل وهو
ينتظ��ر املزيد من التح��والت خا�سة املعركة التي مل تنته من قبل حزب
البيت اليهودي �سد املحكمة العليا التي تريد وزيرة الق�ساء اآيليت �سكيد
حتجيمها بقانون جديد مينع تدخلها والغاءها لقوانن ت�سرعها الكني�ست
ترى املحكمة انها تتعار�س مع قوانن ا�سا�س �سنتها الكني�ست.

المناس���بة للدراس���ة في مبان غير مزدحم���ة وقد نجح جزئيا
في اس���تقطاب عدد من المدارس الفلسطينية والتي بدأت
تشارك في انشطة تطبيعية مشتركة مع مدارس اسرائيلية
االمر الذي استدعى من نشطاء مقدسيين اطالق حملة وطنية
لتطهير م���دارس القدس من مناهج التعليم االس���رائيلية
وتداعى مجلس اولياء طالب الق���دس لالجتماع واصدر بيانا
حول نفس الموضوع دعا فيه اولياء االمور الى تطهير حقائب
الطالب من الكتب االسرائيلية وحذر من المخاطر الكامنة في
التعامل مع المناهج االسرائيلية.
وال يقتصر االمر على ذلك فقد اس���تطاع الحريديم من حزب
ش���اس ويهودوت هتوراة المش���اركون في ائتالف حكومة
نتنياه���و ف���رض النمط الحيات���ي الحريدي عل���ى المجتمع
االسرائيلي باكمله بمنع حركة المواصالت واغالق الدكاكين
يوم الس���بت وايقاف تجنيد الحريدي���م وفق خطة الجيش
بش���كل تدريج���ي ومنع النس���اء والرج���ال من اتب���اع التيار
االصالحي اليهودي من الصالة امام حائط البراق ما فجر ازمة
مع يهود الواليات المتح���دة بعدما خضع نتنياهو لمطالب
الحريديم.
على مس���توى االعالم يمك���ن القول ان اليمين االس���رائيلي
اكمل مخططه عل���ى صعيد تحجيم االعالم المعارض له وقد
كش���فت التحقيقات في قضية  2000حول لقاءات نتنياهو
م���ع مالك صحيفة يديع���وت احرنوت ارنون م���وزس والتي
تتبنى نهج���ا معارضا وفاضحا له ولزوجت���ه محاولة واضحة
لش���راء الصحيفة ونقلها الى المربع المؤيد له مقابل تقليل
الغاء ملحق الس���بت وخفض اعداد صحيفة "اسرائيل اليوم"
الموالية ل���ه والمدعومة من ادلس���ون المليوني���ر اليهودي

استشهاد شاب برصاص
االحتالل في دير نظام
رام الله /االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة ،أمس األربعاء ،عن استش���هاد الشاب مصعب فراس التميمي ( 17عاما)،
بعد إصابته برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي ،في قرية دير نظام شمال غرب رام الله .وكان
الشاب مصعب التميمي أصيب بجروح خطيرة جدا ،وجرى نقله عبر جمعية الهالل األحمر إلى
المستشفى ،ليعلن الحقا عن استشهاده متأثرا بجروحه.

االمريكي ،وعدا ع���ن ذلك نجح نتنياهو في ادخال تعديالت
على كل وسائل االعالم الفضائية ففكك سلطة البث الممولة
من الحكومة واقر قانونا اصالحيا لها وحولها الى اسم اتحاد
البث العام " كان" واستطاع اقصاء العشرات من الصحفيين
الذين ينتقدونه بمن فيهم جيئوال ايفن زوجة الوزير السابق
جدعون ساعر المنافس لنتنياهو على رئاسة الليكود والتي
كانت تقدم برنامجا يوميا اخباريا وايضا فكك القناة الثانية
االسرائيلية الى قناتين باسم قناة  12و 14الضعاف تأثيرها
وتقليص مدخوالتها من االعالنات وبذلك استطاع نتنياهو
اضفاء اجواء من الخوف على الصحفيين ووسائل االعالم التي
كانت التحقيقات معه بمثاب���ة الجائزة لها فعادت للحديث
في هذه القضايا واالنشغال بنتنياهو مجددا والذي اتهمها
بدوره بمحاولة اسقاطه بطريقة غير االنتخابات.
المحكمة العليا والتعلي���م واالعالم احد ابرز التغييرات التي
ط���رأت في ع���ام  2017في المش���هد الداخلي اإلس���رائيلي
وس���يواصل نتنياهو هذا المسار اذا لم يجبر على االستقالة
هذا العام بس���بب التحقيقات لكن ه���ذه التغييرات تركت
انعكاساتها على الجمهور االسرائيلي الذي بات اكثر انزياحا
نحو اليمين وفي أي انتخابات قادمة فان احزابه ستكون كتلة
تتجاوز الواحد ستين مقعدا وبالتالي تشكل حكومة بمفردها
ومن هنا فان حكم اليمين س���يتواصل ما يعني ان المشهد
لداخلي االسرائيلي يسير نحو مزيد التطرف اليميني القومي
الدين���ي ويغلق أي باب في وجه اية اوهام حول تس���وية او
س���الم فهو بمفرده ومن جانب واحد يحسم كل قضايا الحل
النهائي وقانون القدس الموحدة الذي مرره في الكنيس���ت
بالقراءة الثالثة هذا االسبوع يؤكد على ذلك.
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الجهاد :لن نتوانى في الدفاع عن شعبنا

تهديد «إسرائيل» لقادة الجهاد ..مبررات لعدوان مبيت
غزة  /حممد مهدي:

اأكد حمللون وخمت�سون بال�ساأن ال�سيا�سي اأن تهديدات االحتالل
االأخرية باغتيال قيادات من حركة اجلهاد االإ�سالمي يف الداخل
واخلارج ترتجم عجز االحتالل عن فر�ض �سيا�سة الردع،
وحماولة منه لت�سدير اأزماته الداخلية.
وا�ستبعد املحللون يف اأحاديث منف�سلة لـ»اال�ستقالل» امكانية
تنفيذ تلك التهديدات ميدانيا يف ظل الظروف واملعطيات
احلالية وعدم رغبة االحتالل بالدخول يف مواجهة مفتوحة مع
املقاومة الفل�سطينية  ،داعني يف الوقت ذاته قادة املقاومة الأخذ
االحتياطات وعدم التهاون يف التعامل مع التهديدات.
وكان الناطق با�سم جي�ض االحتالل االإ�سرائيلي اأفيخاي اأدرعي
هدد با�ستهداف قيادة حركة اجلهاد اال�سالمي يف الداخل
واخلارج  ،متهما احلركة بالوقوف خلف عملية اإطالق القذائف
ال�ساروخية �سوب م�ستوطنات غالف غزة اجلمعة املا�سية خالل
احياء ذكرى ميالد اجلندي املفقود بغزة اأرون �ساوؤول .
وق���ال أدرعي في تصريحات صحفية  »:إن اقدام
حركة الجهاد االس���امي على اط���اق الصواريخ
يعن���ي أن قيادته���م مس���تعدة للمخاط���رة
باالستهداف وتدمير بنيتهم التحتية في قطاع
غزة والخارج «.
وبحسب التحقيقات التي أعلنها جيش االحتال
فقد زعم وجود تش���ابه تام بين نوعية القذائف
التي سقطت يوم الجمعة مع قذائف تم اطاقها
نهاي���ة نوفمب���ر  2017من قبل حرك���ة الجهاد
االس���امي باتجاه موقع للجيش اإلسرائيلي في
منطقة شمال قطاع غزة.

نوايا مبيته
وقال مسؤول المكتب االعامي في حركة الجهاد
اإلس���امي ،داود شهاب ،أمس األربعاء ،إن هناك
نواي���ا صهيونية مبيته لتصعي���د العدوان ضد
قطاع غزة ،مش���يرًا الى أن هذه التهديدات التي
نقا عن
تضج بها وس���ائل اإلعام الصهيونية
ً
قادة الجيش الصهيوني ضد حركة الجهاد هي
محاولة لخلق مبررات لهذا العدوان المبيت.
وأض���اف ش���هاب ،ف���ي تصريح صحف���ي ،إننا
نحمل االحتال الصهيوني مسؤولية أي عدوان
يقع ضد أرضنا وش���عبنا ،مؤكدًا على أنه حركته
لن تتوان���ى أبدًا في الدفاع عن أرضنا وش���عبنا،

وأي تصعيد عدواني صهيوني س���تتصدى له
المقاومة الفلسطينية وسترد عليه بالمثل.
وأك���د عل���ى أن حركته أعلنت أنه���ا غير معنية
بالتصعي���د ،وأنه���ا تعط���ي أولوي���ة لتصعيد
االنتفاض���ة حت���ى ي���رى العال���م أن الش���عب
الفلس���طيني كله ش���عب ثائر دفاعًا عن أرضه
ومقدساته وتمسكًا بحقوقه.
وأشار الى أنه غير مسموح لاحتال أن يستفرد
بأي طرف من أبناء شعبنا وفصائله ،وأي مساس
بأبناء ش���عبنا وقيادتنا س���يضع المقاومة أمام
واجباتها في ال���رد ومواجهة العدوان والتصدي
له.
ومن جانبها  ،اعتبرت لجان المقاومة الفلسطينية
أن التهدي���د باغتي���ال قادة الجهاد اإلس���امي
اس���تهداف لكل الفلس���طينيين ويتطلب رص
الصفوف ،مؤكدة أن العدو سيندم على أي حماقة
يرتكبها.

اأهداف مبطنة
وأرجع المختص بالشأن االسرائيلي حسن الفي
اتهامات االحتال للجهاد االس���امي والتهديد
باستهداف قيادة الحركة ،إلى جملة من األهداف
التي تس���عى لها قيادة االحتال وفي طليعتها
ربط ملف إيران بما يجري بغزة بخاف محاولة بث

الكنيست يصادق على قانون
إعدام منفذي العمليات الفدائية
القدس المحتلة /االستقال:
صادق الكنيس���ت اإلس���رائيلي ،مساء أمس
األربع���اء ،بالقراءة األولى عل���ى قانون عقوبة
اإلعدام لمنفذي العمليات الفدائية التي أدت
إلى مقتل مستوطنين وجنود إسرائيليين.
وتقدم بمش���روع القانون حزب "إسرائيل بيتنا"
ّ
بعد اتفاق بين رئي���س الحزب أفيغدور ليبرمان
ورئيس حكومة االحتال بنيامين نتنياهو.
وكان رئيس كتلة الحزب في الكنيست روبرت
إليطوف قال إن مش���روع القانون يعرض على
الكنيس���ت للتصوي���ت بدعم م���ن االئتاف
الحكوم���ي وذلك رغم اعتراض���ات وتحفظات
رئيس كتلة "البيت اليهودي" نفتالي بينيت
ورئيس "الش���اباك" نداف أرجم���ان" .وينص
مش���روع القانون على أنه في حال إدانة منفذ
عملية فلسطيني من س���كان الضفة الغربية
بالقت���ل فإنه يك���ون بإمكان وزي���ر الحرب أن

يأمر وعبر المحكمة العس���كرية بفرض عقوبة
اإلع���دام ،وأال يك���ون ذلك مش���روطا بإجماع
القضاة وإنم���ا بأغلبية عادي���ة فقط من دون
وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
وكان وزي����ر حرب االحتال أفيغدور ليبرمان
ق����ال إنه يجب تطبيق قان����ون اإلعدام بحق
منف����ذي العمليات الفدائي����ة ،مضيفًا في
تعليقه حول اعتراض رئيس الشاباك على
قانون عقوبة اإلعدام "أحترم موقف الشاباك
ولكن ال توجد طريقة أخرى وال يوجد س����بب
يمنعنا من اتباع مسار أقوى ديمقراطية في
العالم وهي الواليات المتحدة".
يشار الى أن مشروع القانون ُقدم عام 2015
وتم إس����قاطه بالتصويت في الكنيس����ت،
وقدم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي
وقعت في مس����توطنة "حلميش" في يوليو
الماضي.

الخاف بين الفصائل الفلسطينية.
واستبعد الفي إقدام االحتال على استعادة سياسة
االغتي���االت في المرحلة الحالي���ة ،معقبا  »:الصراع
بين االحتال وفصائل المقاومة مازال مفتوحا ولم
يغلق واألمر منسحب على حركة الجهاد اإلسامي،
لذلك من الممكن العودة لسياسة االغتياالت ولكن
العوائق كبيرة حيث أنه سيفتح مواجهة مفتوحة
ال ترغ���ب دول���ة االحت���ال بدخولها حاليا حس���ب
تصريحات رئيس هيئ���ة االركان ايزنكوت والقادة
السياسيين لدولة االحتال «.
وأوض���ح أن خط���اب التهديد حمل ف���ي طياته
تغيرا في السياس���ة االس���رائيلية للتعامل مع
األحداث الصادرة من قطاع غزة ،من خال تحميل
المس���ئولية هذه المرة لحرك���ة الجهاد بخاف
المعتاد بحيث كانت تحمل دولة االحتال حركة
حماس مس���ؤولية أي عمل ينطلق من قطاع غزة،
مردفا  »:االحتال غير من سياسته في التعامل مع
المقاومة في محاولة لتحس���ين شروط االشتباك
بخاف ما انتجته الحرب األخيرة مع القطاع «.

احلذر واجب
المحلل السياس���ي مصطفى الص���واف ،أكد أن
االحت���ال كيان دم���وي ومجرم ويس���عى دوما
لترحيل الخاف���ات والتصدع���ات التي تصيب

الجبهة الداخلية على حس���اب الفلس���طينيين
وخلق أجواء من التصعيد.
وق���ال الص���واف « « :إن تهدي���دات االحت���ال
مستمرة وتأخذ منحنيات مختلفة ولكنها تدور
حول عدد م���ن القيادات بش���كل مركز أكثر من
البقية ولذلك وجب عل���ى القيادة التي تقع في
دائرة االستهداف أن تأخذ احتياطاتها وحذرها
دون المبالغ���ة لدرجة الخوف ال���ذي يتنافى مع
طبيعة رجال المقاومة والجهاد اإلسامي».
وأوض���ح أن اط���اق القذائ���ف المتك���رر خال
األس���ابيع الماضية خلق حالة م���ن الفوضى في
البيت السياس���ي اإلس���رائيلي نج���م عنه حالة
من الخافات العلنية بين األوس���اط السياسية
وتب���ادل االتهامات بالتقصير وفقدان قوة الردع
التي خ���اض االحتال ألجلها عدة حروب ،معتبرًا
أن التهديد كان نوعًا من الهروب لألمام من قبل
القيادة العسكرية لتافي االتهامات بالتقصير.
وشدد على ضرورة تماسك الجبهة الفلسطينية
الداخلية في مواجهة تلك التهديدات وأن تصل
رس���ائل قوية لاحتال بأن ثم���ن أي اغتيال لن
يكون بسيطًا ،وأنه س���يفتح على نفسه بوابات
المجهول ،مشيرًا إلى عدم مواءمة الظروف العامة
أمام االحت���ال للدخول لمواجه���ة وفتح جبهة
ساخنة مع قطاع غزة في اآلونة الحالية.

الجهاد تدعو لفك قيود
الضفة والتحرر من التسوية
غزة /االستقال:
أك���د الدكت���ور جميل
علي���ان القي���ادي في
حركة الجهاد اإلسامي
أمس األربع���اء ،ضرورة
ف���ك قي���ود الضف���ة
المحتلة ،وفك االرتباط
باالحت���ال والتحرر من
التس���وية ،لتحقي���ق
نق���اط إيجابي���ة ف���ي
مواجهة قرار الرئيس
األمريكي دونالد ترامب
وحزب الليكود بشأن االنتفاضة ولضمان نجاح
االنتفاضة واستمراريتها.
وقال د .عليان ف���ي تصريح له " :حتى نحقق
نقاط���ًا إيجابي���ة ف���ي مواجهة ق���رار ترامب
والليك���ود ونج���اح االنتفاضة واس���تمرارها
علينا أن نرف���ع تكلفة االحت���ال في الضفة
الغربية وهذا ممكن وكلمة الس���ر فيه سلطة

رام الله من خ���ال فك قيود
الضفة الغربية وفك االرتباط
باالحت���ال والتح���رر م���ن
التسوية".
ودع���ا ،لرفع تكلف���ة الوجود
األمريك���ي ف���ي المنطق���ة
اقتصاديًا وسياسيًا وأخاقيًا
وهذا أس���هل م���ن المطلب
األول وه���ذه مهمة الش���ارع
العربي.
وطالب بضرورة خلق حالة من
الترابط والتكام���ل اإليجابي
بين الشارع الفلسطيني والعربي ،مشيرًا إلى
أن هذه مهمة المفكرين والساسة.
ونوه إلى أهمية خلق معادلة إبداعية بين هذه
متواز
األهداف الثاثة بحيث تس���ير بشكل
ٍ
لتحقيق أهداف هذه االنتفاضة ألن االندماج
االستراتيجي بين العدو "اإلسرائيلي" والعدو
األمريكي يتطلب االندماج في الجانب المقابل.
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قرارات عنصرية متتالية عقب إعالن ترامب

ضم الضفة ..مخطط إسرائيلي البتالع فلسطين
غزة /حممود عمر:
ك�ش��ر التي��ار اليمين��ي احلاك��م يف دول��ة االحتالل عن
اأنياب��ه �ش��د كل م��ا هو فل�شطين��ي ،باإ�ش��داره جملة من
القرارات العن�شرية �شد الفل�شطينيني مبا يخالف كافة
اللوائح وال�شرائع الدولية ،م�شتند ًا بتبجحه على اإعالن
وفي وقت الحق ،صادق الكنيس���ت االسرائيلي على
مش���روع قانون "القدس الموحدة" ،والذى يحظر نقل
أجزاء من القدس المحتلة بأية تسوية مستقبلية إال
بموافقة  80عضوا بالكنيس���ت ،وذلك من أصل 120
عضوًا .وينص المشروع على ضرورة فصل عدة أحياء
فلس���طينية عن المدينة ووضع جهات محلية تقدم
بدال من بلدية القدس.
الخدمات لها ً
ويهدف القانون إلى إخراج مخيم شعفاط وبلدة كفر
عقب ،الواقعين خلف جدار الفصل ،من منطقة نفوذ
بلدية القدس وإقامة مجلس اقليمي خاص بهما.
والجدي���ر بالذك���ر أن هن���اك العديد م���ن القرارات
العنصرية التي من المتوقع أن ينظر بها الكنيست،
مث���ل قانون إع���دام أس���رى فلس���طينيين ،وقانون
يهودية الدولة الذي سيؤدي إلى اعتبار فلسطينيي
الداخ���ل مواطنين درجة ثاني���ة أو مغتربين في غير
وطنهم.
ّ
اإلسالمي" ،أن قرار حزب الليكود
ورأت حركة "الجهاد
بش���أن ضم الضفة الغربية "أوصل مشروع التسوية
إلى نهاية الطريق" ،مؤكدة أن "الرد الفلسطيني على
هذه القرارات هو تأكيد السيادة الوطنية والشعبية
عليها وتصعيد االنتفاضة".
كما رفضت حركتا فتح والمقاومة اإلسالمية حماس
ق���رار حزب الليك���ود الحاكم في "إس���رائيل" بفرض

الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب يف ال�شاد�س من كانون
ً
ً
مزعومة
عا�شمة
االأول /دي�شم��رب الذي اعترب القد�س
للكيان ال�شهيوين .و�ش ّوت مركز حزب «الليكود» بقيادة
رئي�س حكومة االحتالل ،بنيامني نتنياهو ،م�شاء االأحد
املا�ش��ي ،ل�شالح م�شروع قرار يدع��و اإىل فر�س ال�شيادة

القانون اإلسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها
في الضف���ة الغربية والق���دس المحتلة وضمها إلى
لدولة االحتالل.

حرب مفتوحة
المحلل السياسي المتخصص في الشأن اإلسرائيلي
إبراهيم جاب���ر ،ي���رى أن المؤسس���ات الصهيونية
المختلف���ة تش���ن حرب���ًا مفتوح���ة ض���د كل ما هو
فلسطيني ،متخذة من قرار ترامب محطة النطالقتها
وغطاء لقراراتها.
ً
وقال جابر ل�"االس���تقالل"" :إس���رائيل ال تدخر جهدًا
وتبذل أقص���ى امكانياتها من أج���ل خدمة أفكارها
الصهيونية التي نش���أت منذ قبل إقامة كيانها عام
 ،1948وأبرزها إنهاء الوجود الفلس���طيني في أماكن
شاسعة من األراضي الفلسطينية وحصره في مناطق
ضيقة".
وأوضح أن هذا يجري حاليًا على قدم وساق من خالل
التغييرات الديمغرافية التي تقوم بها الس���لطات
اإلس���رائيلية في القدس وهذا يتم عبر إخراج أحياء
فلسطينية كاملة من مدينة القدس وفي المقابل ضم
مس���توطنات ضخمة إلى المدينة المقدسة إلحداث
فارق واسع بين أعداد المقدسيين والمستوطنين.
وأضاف جابر" :الش���ارع اإلسرائيلي اليوم هو متطرف

االإ�شرائيلية على كافة امل�شتوطنات املقامة على اأرا�شي
ال�شفة الغربية املحتلة و�شمها اإىل الكيان ال�شهيوين.
وطبق��ا للوائح احل��زب ،فاإن ق��رار الليك��ود يلزم جميع
ممثل��ي احلزب يف الكني�شت واحلكوم��ة ،العمل من اأجل
دفع االقرتاح ل�شنه كقانون.

جدًا ،يدعم اليمين بش���كل غير مس���بوق ،العتبار أن
اليمين اإلس���رائيلي اس���تطاع أن يمارس انشطته
االس���تيطانية والتهويدي���ة بش���كل أكب���ر من أي
وقت مضى ،مع ضمان أكبر ق���در ممكن من الحماية
للمس���توطنين ولإلس���رائيليين وذلك بالحفاظ على
التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية".
ولفت المتخصص في الشأن اإلسرائيلي النظر إلى أن
ضعف األداء السياسي للسلطة الفلسطينية وخفض
مستويات المقاومة المسلحة مقارنة بمستواها خالل
االنتفاضة الثانية ،باإلضاف���ة إلى محاوالت التطبيع
العربية مع االحت���الل وقرار ترامب أخيرًا ،كلها جاءت
لتصب في مصلحة "إس���رائيل" وخدمت مشاريعها
الصهيونية في األرض الفلسطينية.

ظروف مالئمة
أما اس���تاذ العلوم السياسية في الجامعة اإلسالمية
بغزة ،د .وليد المدلل ،فاتفق مع من سبقه في أن جملة
القرارات اإلسرائيلية المتطرفة األخيرة التي صدرت
عن أحزاب وس���لطات تشريعية إس���رائيلية تشير
إلى أن "إس���رائيل"آخذه نحو المزي���د من العنصرية
والفاشية ضد الفلسطينيين.
وقال المدلل ل�"االستقالل"" :واضح تمامًا أن الظروف
اإلقليمية والدولية وحتى المحلية ساعدت االحتالل

كثيرًا في مش���اريعه التوسعية القائمة على أساس
مصادرة األرض الفلس���طينية ،ولم يع���د عمليًا من
رادع لهذا االحتالل س���وى التمس���ك بخيار مقاومته
والصمود على أرضنا".
واعتبر أن السلطات الصهيونية عمليًا انهت اتفاقية
التس���وية كما أجهزت على طموحات الفلسطينيين
بإقامة دولة مس���تقلة ،مضيفًا" :إسرائيل لن تكتفي
بالس���يطرة عل���ى األرض ،بل س���تتخلص أيضًا من
الس���كان األصليين من خالل طرقها المعهودة التي
غطاء قانونيًا".
تمنحها ً
ولف���ت المدلل النظ���ر إلى أن كافة جهود الس���لطة
الدبلوماسية والسياسية في أروقة األمم المتحدة ،لم
تلزم االحتالل على إزالة حجر واحد من مس���توطناته
المنتشرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ،داعيًا
الس���لطة إلى مراجعة هذا الخي���ار وعدم جعله خيارًا
حصريًا في مواجهة االحتالل.
وأضاف" :نحتاج لمواجهة االحتالل إلى تفعيل كامل
الخي���ارات وليس خي���ارًا واحدًا ،المقاومة المس���لحة
والش���عبية وتفعيل المس���ار القانوني والسياسي
والدبلوماسي ودعم مقاطعة "إسرائيل" في مختلف
األصعدة وفي كاف���ة دول العالم" ،مش���ددًا على أن
الوحدة الفلس���طينية مطلوبة هنا من أجل االنطالق
في مواجهة االحتالل بجهد فلسطيني واحد.

القوات الخاصة تقتحم قسم « »3بسجن هداريم
رام الله /االستقالل :
أفادت مصادر مطلعة بأن نحو  200عنصر من القوات الخاصة التابعة
إلدارة س����جون االحت����الل اقتحمت قس����م ( )3في س����جن "هداريم"،
ومصادرة الدفاتر الخاصة باألس����رى و 3آالف كتاب من مكتبة السجن،
خاصا بالدراسة والتعليم.
بحجة أن إدارة السجن لم تصدر ً
إذنا ً
وأشارت إلى أن هذه الدراسة تتم من خالل عمل وجهد ذاتي لألسرى،
كم����ا أن الكتب ّ
تم إدخاله����ا بما يتفق وقوانين إدارة الس����جون التي
ً
تس����مح بإدخال كتابين شهريا لكل أس����ير خالل زيارة األهل ،وهو ما
وفقا لما تنص عليه القوانين واالتفاقيات
يشكل
َ
انتهاكا لحق األسرى ً

الدولية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.
ونقل مكتب الحملة الش����عبية إلطالق س����راح األس����ير القائد مروان
البرغوثي عن المصادر قولها إن إدارة الس����جون وخالل االقتحام الذي
صباحا وحتى ساعات ما بعد الظهر قيدت
اس����تمر من الساعة الثالثة
ً
 20أس� ً
���يرا وتم عزلهم في الزنازين ،واالعتداء على األس����رى وتوجيه
اإلهانات لهم.
���دا للقائد البرغوثي بعزله
وأوضحت أن إدارة الس����جون وجهت تهدي� ً
بش����كل نهائي ،وكانت منعت زوجته من زيارت����ه لمدة عامين وحتى
مطلع العام  2019على خلفية قيادته إلضراب الحرية والكرامة.

وأضافت أنه تم نقل النائب العربي في الكنيس����ت اإلسرائيلي باسل
غطاس ،المعتقل في ذات القسم ،إلى عيادة المستشفى بعد إصابته
باإلغماء ثم أعيد إلى الزنازين.
يشار إلى أن قسم " "3في س����جن "هداريم" ،الذي صدرت منه وثيقة
الوفاق الوطني الفلس����طيني (وثيقة األس����رى) التي شكلت األساس
عددا من
لحوار المصالحة وإنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي ،يضم
القيادات السياس����ية والميدانية والعسكرية ،ويتواجد فيه ً ً
حاليا60
ً
أسيرا من حركة فتح ،و 25من حركة حماس ،و 15من الجهاد اإلسالمي،
إضافة إلى  10من الجبهتين الشعبية والديمقراطية.
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ارتفاع أسعار المحروقات ..يصب البنزين على نار السائقين

غزة� /ضماح املبحوح :
يع��اين �ضائقو الأج��رة يف خمتل��ف مناطق قطاع
غزة ،من ارتفاع ال�ضرائب احلكومية التي جتبيها
منهم خالل الع��ام ،وخمالفات �ضرط��ة املرور لهم
يف الطرق��ات ،وكذل��ك ارتف��اع اأ�ضع��ار املحروقات
خالل الأيام القليلة املا�ضية ،التي فاقت قدرتهم
السائق أبو جميل األسطل ،الذي شارك
ف���ي الوقفة االحتجاجي���ة التي نظمها
مجموعة م���ن رفاقه بالمهن���ة ،عبر عن
استيائه ورفضه الشديد للضرائب التي
تفرضها عليهم الحكومة وكذلك ارتفاع
أسعار المحروقات باآلونة األخيرة.
وأوضح األس���طل ل�"االس���تقالل" ،أن ما
يجنيه م���ن مال خالل يوم عمل ش���اق،
يعمل على تقسيمه بينه وبين صاحب
المركبة التي يعمل عليها كسائق أجير،
وكذل���ك يذهب جزء منه���ا للمحروقات
وآخ���ر للترخي���ص ال���ذي يكل���ف كل
نصف ع���ام حوالي  1300ش���يكل ،عدا
ع���ن المخالفات الش���رطية ،وغيرها من
الضرائب التي تفرضها عليهم الحكومة
طوال العام.

على حتم��ل امل�ض��اكل الت��ي تعيق عمله��م ،لتوفري
اأب�ض��ط مقومات احلياة لأف��راد عائالتهم ،يف ظل
�ضعف حركة العم��ل وتدهور الو�ضع القت�ضادي
بالقطاع .وو�ض��ط اأو�ضاع اأو�ضك��ت على النفجار،
بع��د ح�ضار اإ�ضرائيلي مفرو���ض على ال�ضكان منذ
م��ا يزيد عن ع�ضرة اأعوام جعل احلياة يف القطاع

وبين أن وضعه المادي الصعب مش���ابه
لوضع جميع الس���ائقين ،الذين احتجوا
واعتصموا ضد ق���رارات الحكومة ،لعل
أصواتهم تالقي اهتمام المس���ؤولين،
لتخفيف معاناتهم الكبيرة في القطاع
المحاصر الذي وصل للهاوية.
هيثم اللحام ،هو اآلخر شارك باالعتصام
ال���ذي ض���م مجموع���ة من الس���ائقين
بمنطق���ة خانيون���س ،لالحتج���اج على
أوضاعهم الصعبة ،بعد قرار رفع أسعار
المحروقات والضرائب التي يدفعونها،
دون أن يحصلوا عل���ى ما يقيهم العوز
والحاجة.
وأش���ار اللحام ،الذي يعمل كأجير لدى
صاحب المركبة ،التي يعتمد عليها في
تحصيل قوت أفراد عائلته الخمسة ،إلى

أن ارتفاع أس���عار المحروقات في اآلونة
األخيرة بزيادة شيكل للتر الواحد بعد أن
كان ثمنه  4شواكل و 96أغورة ،سيكبده
دفع حوالي 30شيكال يوميا ،زيادة على
ثم���ن المحروق���ات المس���تهلكة طيلة
ساعات عمله.
ولف���ت إلى أنه ف���ي حال بق���ى الوضع
كما ه���و دون حلول وح���راك فعلي من
المسئولين في الحكومة بالقطاع بخفض
سعر الضرائب و المحروقات ،فإن قطاع
النق���ل والمواصالت سيش���هد توقف
في الحرك���ة ،بعد تهديد الس���ائقين
باإلضراب المفتوح عن العمل.

ت�ضعيد الحتجاجات
رئيس نقابة س���ائقي األج���رة جمال

عل��ى حاف��ة النهي��ار ،خ��رج ع�ض��رات ال�ضائق��ن
اأم���ض يف وقفة احتجاجية نظمت يف �ضارع جالل
مبدين��ة خانيون���ض جنوبا ؛ لرف��ع �ضوتهم عاليا
للم�ضئولن يف احلكومة؛ خلف�ض �ضوط ال�ضرائب
الذي يجلدون به ليل نهار ،واإلغاء قرار رفع ا�ضعار
املحروقات.

جراد ،أكد أن االعتصام الذي نفذه عدد
من الس���ائقين في خانيونس جنوب
القط���اع ،هو حراك ذاتي دون أن يكون
للنقابة دور فيه ،مش���ددًا على أنه في
ح���ال بقي الوضع كما ه���و ،دون حلول
من المس���ؤولين ،فإن النقابة ستساند
خط���وات الس���ائقين االحتجاجي���ة
وستعمل على التصعيد.
وأش���ار جراد ،في حديثه ل�"االستقالل"،
إل���ى أن الخط���وات التصعيدي���ة التي
ستقوم بها النقابة ،ستنفذها في حال
لم تتوصل مع المس���ؤولين ف���ي وزارة
النق���ل والمواصالت إل���ى حلول ترضي
الس���ائقين ،كخفض الضرائب وأسعار
المحروقات.
ولف���ت إلى أن الحكوم���ة عملت على

الحمدالله  :إعادة  50ميغاواط لكهرباء غزة

رف���ع س���عر المحروق���ات المصرية،
بالتزامن مع رفع االحتالل اإلسرائيلي
للمحروقات التي يوردها للقطاع ،دون
مراعاة ألوضاع الس���ائقين الصعبة،
الذين يعانون من ضعف الحركة في
الطرقات.
وأوضح أن االحتالل االسرائيلي يمارس
أبش���ع أن���واع الظل���م ضد الش���عب
الفلس���طيني ،بإغالقه لجميع المعابر
والتحك���م بتوقيت دخ���ول البضائع،
ويعمل جاهدا على ش���ل حركة النقل
والمواصالت برفع س���عر المحروقات،
متسائال عن دور الحكومة في مساندة
السائقين بخفض األسعار والضرائب،
بع���د وق���وع الظل���م عليهم بس���بب
االحتالل.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /اسماء زيدان سالم المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )803096296فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /صالح محمد ابراهيم فحجان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )904885555فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن للعموم

رام الله /االستقالل:
قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله أمس األربعاء إنه
بناء على توجيهات رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس قرر مجلس ال���وزراء إعادة  50ميجا
واط من خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة.
وذك���ر الحم���د الله ف���ي تصري���ح صحفي وصل
"االس���تقالل" نس���خة عنه أنه "انطالقا من حرص
القيادة وعلى رأس���ها عباس عل���ى وحدة الوطن
والعم���ل المتواص���ل للتخفي���ف م���ن معان���اة
المواطنين في المحافظ���ات الجنوبية ،وبناء على
تعليمات الرئيس ،قرر مجل���س الوزراء الموافقة

عل���ى إعادة ال� 50ميجا واط م���ن خطوط الكهرباء
المغذية للمحافظ���ات الجنوبية (قطاع غزة) على
أن تلت���زم ش���ركة توزيع كهرب���اء محافظات غزة
بموجبات هذا القرار".
وأض���اف "نؤكد أننا لن نتوانى لحظة عن مواصلة
تحمل مسؤولياتنا الوطنية تجاه أهلنا في قطاع
غزة ،وب���ذل كل جهد ممك���ن لتعزيز صمودهم،
وتحس���ين مس���توى حياتهم لمواجه���ة كافة
التحديات".
وأردف الحم���د الل���ه "س���نواصل مس���يرة انهاء
االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية ،والوقوف

صفا واحدا حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية
واالستقالل وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها
القدس الشرقية".
وتاب���ع الحمد الل���ه" :معا وس���ويا للتصدي لكل
محاوالت االحتالل اإلس���رائيلي التي تستهدف
وحدة ش���عبنا وحقوق���ه الوطني���ة العادلة التي
تضمنها الشرعية الدولية".
وأعلنت ش���ركة توزيع كهرب���اء محافظات قطاع
غزة أنها ستش���رع بتطبيق إجراءات نظام "براءة
الذمة" لتحس���ين التحصيالت واإليرادات لإليفاء
بالتزاماتها تجاه موردي الطاقة.

أعل���ن للعموم أنا المحامي  /بس���ام زهي���ر األغا بصفتي
المستش���ار القانوني للدكتورة نهضة كمال حسن األغا
من س���كان خان يونس هوية رق���م ( )909900920بأن
موكلتي تملك وتتصرف في قطعة األرض الواقعة ضمن
القسيمة رقم ( )6قطعة رقم ( )71من أراضي خان يونس
المس���ماة ( قاع القرين الشمالي ) وكذلك في القسيمة
رقم ( )2قطعة رقم ( )95من أراضي خان يونس المسماة (
تل الريدان رقم  )2وكذلك في القسيمة رقم () 51قطعة
رقم ( )9من أراضي رفح المسماة ( المكيمل )  ،وحيث انه
لم يصدر عن موكلتي أي وكالة بالبيع ألي ش���خص كان
وذلك في القطع والقسائم المرقومة أعاله .وعليه فأنني
احذر العموم بعدم التعامل والشراء في القطع والقسائم
المرقومة أعاله إال من خالل المالك شخصيًا ويقع باطال أي
بيع أو شراء على تلك القسائم والقطع ومن يخالف ذلك
فانه يعرض نفسه للمساءلة القانونية .

توقيع الدكتورة نه�ضة كمال الأغا
هوية رقم ()909900920
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ع الوجع

د .أبو طه :القتال في فلسطين واجب
عيني في عنق كل مسلم وعربي

اجتماع األحد
المقبل لحسم
ملف موظفي
غزة

معروف الطيب

إعادة تدوير
وجوددولة (إسرائيل) يحمل في المعاني التي يحملها
حسب اإلستراتيجية الغربية هو كبح جماح التدفق
اإلس���المي باتجاه الغرب ذاته ،فيومًا ما كان الطموح
اإلسالمي يتجه نحو أوروبا فغزا المسلمون األندلس؛
كان الب���د من إيقاف هذا الطم���وح وتفتقت القرائح
الغربية عن ضرورة صنع (ملهاة) لهم في عقر دارهم،
َّ
ومركزيته
وبصورة أو أخرى أصبح لب الصراع الكوني
في الشرق األوسط بعيدًا عن ديارهم ..من هنا ُكتبت
الس���المة ألوروبا من جحافل المسلمين لقرون خلت،
وأصبح تقوية (إسرائيل) الدولة اللقيطة التي تسير
خارج صيرورة التاريخ ،على مس���توى المكان والزمان
والديموغرافيا ،وأنهك وجود ه���ذه الدولة كل َّ
األمة
واس���تنفدت مقدراتها دون تحقي���ق أية اختراقات
َّ
حقيقية ُتذكر ،وبلغ التراجع على المس���توى الفكري
أن تصبح هذه الدولة محط االس���تفتاءات ووجهات
النظ���ر عن كونها حليفًا أو َّ
عدوًا ،وهو طرح يحمل في
َّ
اته كارثة ويحدد مستوى االنحطاط الذي وصل له
طي ِ
العقل المسلم والعربي في هذه المنطقة .تجاوز المر
هذه المخاطر وانتقلت(إس���رائيل) الملهاة والكابحة
لتصبح(فاعال) يقود
للطموح المس���لم باتجاه الغرب
ً
جزء أصيل بل الجزء األصيل الوحيد
التوجهات وكأنه ً
المنطقة ..لم تعد ه���ذه الدولة َّ
عدوًا
والمس���تقر في
عالوة على قدرتها على خلق أعداء جدد في المنطقة
وإعادة صياغة الوعي العربي الرسمي والشعبي وفق
معطياتها ومخاوفها ،فما خوف محمد بن سلمان إال
اجترار لخوف نتنياهو من صعود نجم المقاومة الذي
تجاوز الملهاة الثانية (الربيع العربي).
جي���ل أوالد عب���د العزيز انتهى واآلن س���يتم نقل
السلطة للجيل الثاني وهو جيل األحفاد وهذا يتطلب
اختي���ار رجل واح���د من مئآت إن لم يك���ن من آالف،
وبالتالي خلق تنافس(انتح���اري) في هذه المملكة،
مفاده تقديم كل شيء لعل أمريكا والغرب يرضون،
َّ
دراماتيكية
وستش���هد المملكة بالتأكيد تغي���رات
في المس���تقبل المنظور باتجاه التصادم المباش���ر
مع العدو المصطنع كبديل عن إس���رائيل ،ولعل ا بن
َّ
يذكره أن هن���اك (إعادة تدوير)
س���لمان يحتاج لمن ِّ
للعقل الس���عودي ،وأن م���ا يحدث من وع���ود له إن
هو تماهى مع المش���يئة الغربية األمريكية فسوف
يصبح إمبراطورًا على العرب ،فلو صدق مكماهون مع
الش���ريف حسين س���يصدقون معه ،ولو صدقوا مع
صدام حس���ين عندما وعدوه بأن يصبح إمبراطورًا إن
وقف في وجه الزحف اإليران���ي ،وكانت النتيجة ْأن
يعلقوه على أعواد المشانق.
نعم ،الغرب واألمريكان ومن خلفهم (إس���رائيل) ال
يسأمون من تغيير أس���اليب اللعب ،وهم يضعون
مئات البدائل ويبقى الهدف نصب أعينهم ،فتدمير
س���وريا يجعلها ضعيف���ة لعقود قادم���ة ،وبالتالي
َّ
ه���ي لم تعد حلقة َّ
قوية في الص���راع القادم ،وإن ما
يحدث اآلن في إيران ه���و دليل على هذه العبقرية
السياسية ،المتمثلة في حرمان المنتصر من شعوره
باالنتصار ،ونقل كرة النار إلى داخل الحديقة؛ لمنعه
من االنتقال إلطفاء نيران الجيران.
قد تكون الحس���ابات الغربية األمريكية الصهيونية
متقنة لبق���اء كرة النار بعيدة ،وإش���غال الطموحين
بأنفسهم ،وإس���رائيل (الش���وكة في الحلق) تزداد
صالبة ،ولكن يبقى الس���ؤال أمام الغرب ماذا لو كان
لدى المحور اآلخر مفاجآته؟!.

بيروت  /االستقالل :
قال مدير عام فضائية "فلس���طين اليوم الدكتور"أنور أبو
طه" ،إن كل عربي ومسلم في بلدته يمكن أن يصنع هدفًا،
فاالحتجاجات واالعتصامات يجب أن تكون أمام السفارات
األمريكية واإلس���رائيلية حيثما وج���دت ،ويجب أن يكون
هناك حدث عربي واسالمي فضال عن الحدث األساس في
فلسطين".
جاء كالم أبو طه خالل اللقاء االعالمي حول فلسطين بعنوان
"المس���ؤولية اإلعالمية ما بعد قرار ترامب ،حماية القدس
وانهاء االحتالل" ،الذي نظمه اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات

غزة /االستقالل:
أعل���ن نائب رئيس ال���وزراء ،زياد أب���و عمرو ،أمس
األربعاء ،أن اللجنة اإلدارية القانونية لبحث شؤون
موظفي قطاع غزة ،ستجتمع األحد المقبل لتقديم
قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي غزة
الذين تم تعيينهم بعد .2017/6/14
وقال أبو عمرو في تصريح صحفي ":عقدت اللجنة
اإلدارية القانونية اجتماعًا بكامل أعضائها وتمت
مراجعة ماقامت به اللجنة في االجتماعات السابقة.
وأش���ار ان هناك نتائج إيجابية تمثلت في عقد
اجتماع يوم األحد المقبل  ،وتقديم قاعدة بيانات
دقيقة كاملة ومحدث���ة لموظفي قطاع غزة الذين
تم تعيينهم بعد .2007/6/14
ولفت الى انه سيشارك في االجتماع مجموعة من
الفنيين واستعراض الهيكليات للوزرات وتحديد
الش���واغر الوظيفية ،األحوال الوظيفية المتعلقة
بنمو السكان".
اوض���ح أب���و عم���رو أن "معالجة موض���وع موظفي
القطاع حسب األصول وحسب ما تم االتفاق عليه
وتحقيق تقدم ملموس في عمل اللجنة".

االسالمية ( ،)IRTVUاليوم األربعاء ،في بيروت.
وأضاف" :القتال في فلس���طين هو واجب عيني في عنق
كل مس���لم وعربي ،وإعالم المقاومة يج���ب أن يدخل إلى
الح���ارات وإلى م���كان الحدث ليصنع الخب���ر كما يصنعه
الفلسطيني على حد سواء".
وتاب���ع" :يج���ب أن يحضر الش���باب على الشاش���ات كما
في وس���ائل التواصل ،ويجب ع���دم الحديث عن الخالف
الفلسطيني  -الفلس���طيني في هذه المرحلة ،كما يجب
توحيد األمة في مظاهراتها تجاه فلسطين ،واستثمار كل
شكل من أشكال المعارضة

مثال ُيحتذى في اإلرادة والتحدي

محمد الغريــب صنــع مــن آالمــه
«حقنــة أمــل» رفضــًا للعجــز والفشـل
غزة  /عبد الرحمن أبو عساكر:
أن تبني جس���را من األمل ,فوق بحيرة من اليأس ،فذلك
يعني أنك تنحت في الصخر لتصنع ما تريد ..فلس���فة
لطالما ترجمته���ا الوقائع على أي���دي المحاصرين في
قطاع غزة الذين يثبتون دوما أن اإلرادة دوما األقدر على
تحقيق النجاح وتفعيل رياح التغيير.
محم���د الغريب (29عام���ًا) والذي يقطن مدين���ة غزة ،أحد
أولئ���ك المبدعين الذين تحدوا واقعه���م المرير ليصنعوا
عمال نادرًا استوحاه من
المس���تحيل ،اس���تطاع أن يصنع ّ ً
حول ما يقرب من 320
مرض���ه الغريب في "القولون" ،حيث
عقارًا طبيًا تعاطاها خالل فترة مرضه (أشرطة دواء ،وحقن)
معلق على جانبها
لمجس���م فني على ش���كل حقنة كبيرة ّ
كلمة "أمل" باللغة االنجليزية ،ما يشير إلى عمق اإلرادة التي
يتمتع بها "محمد" خريج قس���م العالقات العامة بجامعة
األقصى ،والمسكون بأمل الواثق بتجاوز تلك المحنة.
ويعاني محمد من مرض نادر في القولون منذ عام ،حيث أصيب
بالتهاب خطير يسمى  ،crohn's diseaseوهو مرض يصعب
تشخيصه مبكرًا ،كما أنه ينتشر بسرعة في الجهاز الهضمي
إذا ما اكتش���ف في مرحلة متأخرة ،وينتقل لألعضاء الحيوية
المج���اورة ،كما قال محمد نقال ع���ن طبيبه المعالج ،مضيفًا أنه
كان وال زال يتناول  16نوعًا من العالج يوميا منذ عام مضى.

المرض وصنع ذاك الجسر ،وسط كل العذابات التي يمر
بها ،فكانت فكرته منذ بداية العام  ،2016بالعمل على
تجميع عبوات وأشرطة العقارات التي يتناولها ليصنع
منها مجسمًا ،بفكرة هادفة ،أطلق عليه "حقنة األمل".
وخ���الل الع���ام األول للم���رض حيث األل���م واألمل
يتصارعان ،ازدادت عزيمة "محمد" وأكمل مس���يرة
حياته الناجحة ،كما وصفها ،متحديًا المرض ،حيث
أنش���أ مش���روعه الخاص "ش���ركة  NCGللعالقات
العامة" بعد ش���هر واحد من إصابته بالمرض ،والتي
ُص ّنفت األولى في مجالها ف���ي قطاع غزة؛ ليتخطى
بذلك ح���دود الزمان والمكان ويصنع له اس���مًا بين
المبدعين والمتميزين في بلد يعاني الفقر والحرمان
والحصار ،لكنه بلد ال تعوزه اإلرادة واألمل بالحياة.
كامل ،من اإلصابة بالمرض ،أزاح "محمد"
وبعد مرور ع���ام ٍ
المفع���م باألمل ،عن صنيعه ال���ذي عكف على مدار عام
مجسم "حقنة األمل" ،ليجسد بذلك تحفة فنية
كامل على ّ
ملفتة ،أبهرت الجميع ،خاصة زمالءه في العمل الذين لم
يكونوا على علم بمرضه وه���و معهم ،وكأنه يقول لهم
"الحياة واالمل ال يوقفهما مرض ،فليبذل الجميع ما لديه
من طاقة لمواصلة رحلته في هذه الحياة."...
ووجه محمد رسالة إلى الش���باب المكبل بقيود الواقع في
غ���زة المحاص���رة" ،ال تنظر خلفك ،وال تعب���أ بكل الضغوط
والتحديات من حولك ،فأمامك رسالة وهدف ال بد أن تعمل
من أجلهما ..لتستمر الحياة ولتبقى شعلة األمل متقدة.

حقنة الأمل
ومع مرور أيامه األولى في العالج عزم الشاب على تحدي

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /أحمد حس���ين عبد الرحمن ش���امية عن فقد بطاقة
هويتي الشخصية التي تحمل رقم ( )957090657إضافة لفقد بطاقة
هوية ابني /محمد أحمدحسين شامية التي تحمل رقم 801014473 /
فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /عبد السالم جراد محمد عابدين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )920436169فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /مهند محمد اسماعيل عبد العال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )410172027فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /اسراء أحمد جبر أبو محمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )803866656فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن/محمد موسى عليان ابو سعادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )920073434فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /أحمد فايز محمد جامع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )802140798فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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الهند تلغي صفقة أسلحة مع «إسرائيل»
االستقالل /وكاالت :
أعلنت ش����ركة رفائيل اإلسرائيلية
لألس����لحة ،أن الحكوم����ة الهندية
أبلغتها رسميا إلغاء صفقة ضخمة
كانت س����تبرم بين الطرفين ،بقيمة
نصف مليار دوالر.
ويأت����ي ذل����ك قبيل زي����ارة رئيس
الحكوم����ة اإلس����رائيلية ،بنيامين
نتنياهو ،إلى الهند منتصف يناير/
كان����ون الثاني الجاري وتس����تمر 4
أيام ،وذل����ك ردا للزيارة التي أجراها
رئيس ال����وزراء الهن����دي ،ناريندرا
مودي ،إلى البالد بالصيف الماضي،
حس����ب ما ذك����رت وس����ائل اإلعالم
اإلسرائيلية.
وفي س����ياق يش����ير إل����ى أزمة بين
البلدي����ن ،بعث����ت وزارة الخارجي����ة
اإلسرائيلية رس����الة احتجاج للهند
لموقفها المناه����ض لقرار الرئيس
األميركي وتوصيتها في الجمعية
العامة لألمم المتحدة ضد االعتراف
بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل.
وألغت وزارة الدفاع صفقة عسكرية
مع الشركة اإلس����رائيلية ،التي كان
من المفت����رض أن تحصل بموجبها
على  8آالف صاروخ مضاد للدبابات
م����ن ط����راز " "SPIKEو 300قاذف����ة
صواريخ.
وذكر الموق����ع اإللكتروني لصحيفة

"يديع����وت أحرونوت" ،عن ش����ركة
"رفائيل" قوله����ا إن "هذه الصفقة
عبارة عن صواريخ مض����ادة للدروع،
وإلغاؤه����ا ناجم عن نزاع سياس����ي
داخل����ي ف����ي الهن����د ،دون ذك����ر
تفاصيل.
ووقع����ت "إس����رائيل" والهن����د في
نيس����ان/أبريل الماض����ي اتفاقي����ة
عس����كرية ،تبل����غ قيمته����ا حوالي
ملي����اري دوالر ،تضمن تزويد الهند
عل����ى مدى عدة س����نوات ،بصواريخ
متوسطة المدى جو-أرض ،ومنصات
إطالق وتكنولوجيا اتصاالت.

توقف المساعدات األمريكية
للموازنة الفلسطينية
منذ شباط 2017
رام الله /االستقالل :
أظهرت معطيات الميزانية الفلسطينية عن شهر نوفمبر تشرين ثاني ،2017
أن المساعدات األمريكية للموازنة الفلسطينية متوقفة منذ فبراير شباط .2017
ووفق مس���ح االقتصادي اس���تنادا لبيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية،
ف���إن إجمالي الدع���م األمريكي بلغ  265مليون ش���يكل ،حت���ى نهاية فبراير
 ش���باط الماضي .ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني ،2017فإن المساعدات األمريكية توقفت تماما عن دعم الموازنة الفلسطينية ،وذلك
بالتزامن مع تولي الرئيس األمريكي دونالد ترامب إدارة الواليات المتحدة.
يأتي ذلك بينما هدد الرئيس ترامب الثالثاء بقطع كامل المساعدات األمريكية
عن الفلس���طينيين بما فيها المس���اعدات الموجهة للمنظمات األممية ،وزاد،
"الفلسطينيون ال يعاملوننا باحترام".
وبالرجوع إلى أرقام الميزانيات الفلس���طينية للس���نوات الس���ابقة؛ فإن الدعم
األمريكي لميزانية فلسطين  2016بلغ  80مليون دوالر أمريكي ،بينما بلغ صفر
دوالر أمريكي في عام  ،2015و 100مليون دوالر أمريكي في  ،2014و 390مليون
دوال رفي .2013
ومنذ توجه رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس إل���ى األمم المتحدة
للحص���ول على عضوية بصفة مراق���ب ،بدأ الدعم األمريكي المباش���ر للموازنة
الفلسطينية بالتراجع كورقة ضغط على الرئيس عباس.

المالية تقرر إلغاء
تحصيل رسوم طوابع
( )0.008في غزة
غزة /االستقالل :
ق���ررت وزارة المالية أم���س األربعاء إلغاء تحصيل رس���وم الطوابع ( )0.008عن
فواتير المقاولين والتجار في المحافظات الجنوبية.
وأوضح وكيل الوزارة المس���اعد رئيس مجلس اإليرادات الضريبية عوني الباشا
ف���ي بيان صحفي أن االعفاء يش���مل الفواتير المعفاة م���ن الضريبة والفواتير
الصفرية باإلضافة للفواتير الش���املة التي تخص الوزارات والهيئات المحلية
والشركات وذلك اعتبارًا من تاريخ .2018/1/2
وبين أن هذا القرار يأتي في إطار توحيد األنظمة والقوانين الضريبية بين قطاع
غزة والضفة ومن ب���اب التخفيف عن رجال األعمال والمقاولين والتجار في ظل
الوضع االقتصادي الصعب الذي يمر به القطاع.

وعل����ى الرغ����م م����ن إلغ����اء صفقة
نص����ف الملي����ار دوالر ،أعلنت وزارة
الدفاع الهندي����ة ،الثالثاء ،في بيان
نقلته صحيفة "إيكونوميك تايمز"
الهندي����ة موافق����ة الحكومة على
شراء صواريخ من ش����ركة "رافائيل
أدفانس دفينس سيستمز ليمتد"
اإلس����رائيلية بتكلف����ة تص����ل إلى
حوالي  72مليون دوالر.
وستس���تخدم الصواري���خ وه���ي من
طراز براك وتصنعه���ا أنظمة رفائيل
الدفاعية المتقدم���ة ،على أول حاملة
طائرات للهند ،يجري تصنيعها حاليا.

يش����ار إل����ى أن المفاوضات بش����أن
الصفقة الت����ي ألغيت قد بدأت عام
 ،2014إال أنه����ا لم تكتمل س����وى
ف����ي العام الماضي ،بعد أن واجهت
األطراف صعوبة في تحديد س����عر
يتوافق عليه الطرفان ،ووفقا لشروط
الصفق����ة ،كان م����ن المفت����رض أن
تش����تري الهند صواري����خ مضادة
للدبابات من ط����راز " "SPIKEبقيمة
 550مليون دوالر .وهو نظام متحرك
مصمم لض����رب الدباب����ات ،يتميز
بالقدرة عل����ى تحديد الهدف حتى
قبل إطالق الصاروخ.

اقتصاد

الحكومة تصادق على
تسهيل دخول المنتجات
الفلسطينية إلندونيسيا
رام الله /االستقالل:
صادق مجلس الوزراء الثالثاء على مذكرة تفاهم بش���أن تس���هيل دخول
المنتجات الفلسطينية إلى إندونيسيا ،بهدف تعزيز التعاون االقتصادي
بين البلدين.
كم���ا صادق المجلس على تعديل الذيل الرابع من نظام العالمات التجارية
رقم ( )1لس���نة  1952والمتعلق بتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل
العالم���ات التجارية بما يتالءم والطبعة العاش���رة م���ن التصنيف الدولي
للبضائع.
وصادق على اتفاقية تشجيع وحماية االستثمار مع صندوق أوبك للتنمية
الدولي���ة انطالقًا من إدراك الدول األعضاء ف���ي أوبك إلى الحاجة للتضامن
فيما بينها.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون هيئة اإلمداد والتجهيز ومشروع قانون
تنظيم العمل اإلش���عاعي والنووي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراس���تهما،
وإبداء المالحظات بشأنهما.
كما صادق المجلس على اتفاقية التعاون الفني مع البرازيل والتي ستمكن
الطرفين من االستفادة من آلية التعاون الثالثي عن طريق الشراكة الثالثية
مع دول أخرى ومنظمات دولية ووكاالت إقليمية.
وفي الس���ياق ،أك���د المجلس أن الق���رار الذي تبناه ح���زب الليكود بفرض
الس���يادة اإلس���رائيلية على الضفة الغربية ،في حال تم تطبيقه "سيكون
إعالنًا للحرب على الشعب الفلسطيني وإنهاء لما تبقى من أمل طفيف بما
يسمى عملية السالم".
وأضاف المجلس أن "الش���عب الفلس���طيني س���يرد على ه���ذا التصعيد
اإلس���رائيلي بالدفاع عن أرضه والصمود عليها ورفض تنفيذ المخططات
اإلسرائيلية".

قطــر تمــدد طلبــات وظائــف
المعلميــن واإلدارييـن للفلسطينييــن
االستقالل  /وكاالت :
أعلنت دولة قطر ،عن رغبتها باس���تقدام معلمين
ترجمة
وإداريين فلسطينيين للعام القادم ،وذلك
ً
التفاق التعاون الذي تم مؤخرًا بين البلدين ممثلة
بوزيري التربية والتعليم الفلس���طيني د .صبري
صيدم ،ونظيره القطري د .محمد الحمادي.
وفي هذا السياق ،تسلمت فلسطين إشعارًا برغبة

قطر توظيف معلمين وإداريين للعام الدراس���ي
القادم ،بحيث تتم عملية تقديم الطلبات واختيار
بصورة مباش���رة وفق
أوائل المعلمين واإلداريين
ٍ
وآليات محددة على النحو التالي:
شروط
ٍ
ٍ
وأوضحت ال���وزارة أنه يجب على مق���دم الطلبات
إرفاق المس���تندات والوثائق التالية( :جواز سفر
ساري المفعول ،بطاقة شخصية “هوية” ،المؤهل

الجامع���ي البكالوري���وس؛ مصدق���ًا ومعتمدًا من
مصدقة
الجهات الرس���مية ،وش���هادات الخبرة؛
ً
ومعتمدة “طبقًا لألصول”).
ً
َّ
وبينت الوزارة أن وزارة التربية القطرية س���تتولى
مشيرة
بنفسها عملية إجراء المقابالت واالختيار،
ً
َّ
إل���ى أن تقديم الطلبات يبدأ بتاريخ 2017/12/15
حتى آخر موعد للتقديم .15-01-2018 .

الغرفة التجارية تدعو إلنقاذ الوضع «الكارثي» في غزة
غزة /االستقالل:
دعت الغرفة التجارية في محافظة
غزة إلى إنق���اذ "الوض���ع الكارثي"
نتيجة تدهور األوضاع االقتصادية
في القطاع جراء الحصار اإلسرائيلي
واستمرار االزمات اإلنسانية.
نظمته الغرفة
ج���اء ذلك خالل لقاء ّ
التجارية مع مدير عام الجمارك في
معاب���ر قطاع غزة أحم���د االفرنجي
وم���دراء عاملين بدائ���رة الجمارك،
بمش���اركة العش���رات م���ن التجار
ورجال األعمال.
وقال رئيس الغرفة وليد الحصري
إن اللقاء ج���اء لبحث كافة القضايا
واالش���كاليات التي تواج���ه تجار
قطاع غزة على معبر (كرم أبو سالم)
التج���اري ،ومحاولة الوص���ول الى
حلول لتلك اإلشكاليات.
وأض���اف الحص���ري ّ
"نوج���ه الي���وم
رسالتنا باسم القطاع الخاص والغرفة
التجارية لتصل الى كل المس���ؤولين
ب���أن القط���اع يم���ر بأوض���اع صعبة
وكارثي���ة نتيجة اس���تمرار الحصار
واألزمات التي توجد حالة من الش���لل
الكامل لكافة القطاعات التجارية".
وتابع حديثه "نحن بالقطاع الخاص
بالنفس األخي���ر حيث هناك ّ
تجار
بالس���جون ،وآخرون أفلسوا واغلقوا

محالهم التجارية ،لذلك نناشدكم
أن تقفوا مع غزة وكفى  10سنوات
ونحن في وضع صعب".
وطال���ب الحص���ري المس���ؤولين
ف���ي دائ���رة الجم���ارك بالس���لطة
الفلس���طينية بمراع���اة الظ���روف
الصعب���ة للتج���ار في غ���زة ،ورفع
الرس���وم والضرائب عنهم لمدة ال
تقل عن عام.

�شكوى التجار

ّ
وعبر عش���رات التجار في مداخالت
لهم عن سخطهم وغضبهم للوضع
االقتصادي في غزة ،وتردي األوضاع
المعيش���ية للمواطنين ،مطالبين
برف���ع الرس���وم الجمركي���ة عنهم
لحمايتهم من "االنهيار".
من جهته أكد مدير دائرة الجمارك
في قط���اع غ���زة أحم���د االفرنجي

جهوزيت���ه للتعام���ل م���ع كاف���ة
التجار في غ���زة ،والعمل على إزالة
كاف���ة المعيقات الت���ي تعترض
أنشطتهم.
ولف����ت االفرنج����ي إل����ى أن دائرة
���لمت عمله����ا في
الجم����ارك تس� ّ
القط����اع منذ نحو ش����هرين ،و أن
مجم����وع ما جبته ه����و  2.3مليون
شيكل فقط.
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السلطان ونصر الله ..

توأمان في المقاومة والشهادة
غزة /دعاء احلطاب:
مل يكن لبعد امل�شافات اأن يغري قدر �شابني التقيا �شدفهً يف اأحد م�شاجد قطاع
غزة ،وتقاربت اأرواحهما كاأنهما ولدا بج�شد واحد ،وجذبتهما االيام �شيئ ًا
ال�شعب
ف�شيئ ًا لي�شبحا رفيقني يف الدنيا واالآخرة .ففي بيت الهيا ال�شمود كان
ٌ
ُي�شعل من نار االحتالل غيظ ًا ينمو كل يوم يف قلبه ،وبني اأح�شانه كان يرتبى
«م�شطفي ال�شلطان» لريى الظلم يزداد كلما ازداد حبه الأر�شه حتى اأ�شبح
يتمني اأن يرويها من دمائه الطاهر ،ويف حي الكرامة �شمال غزة كان رفيقه
«ح�شني ن�شر اهلل « يعي�ش بروح املحبوب الثائر يرتوي بع�شق بالده ويروي
ظماأه بنور �شيائها امل�شروق اخلافت ،حتى جمعهما القدر و تعاهدا على امل�شي
�شويا يف درب املقاومة واجلهاد .توالت االأيام واقرتب الغ�شب من الفي�شان،
وخلف الكوالي�ش كان ال�شديقان م�شطفي وح�شني يق�شيان جل وقتهما يعمالن
�شر ًا داخل وحدة الهند�شة التابعة ل�شرايا القد�ش اجلناح الع�شكري حلركة
اجلهاد اال�شالمي ،ليجدا طريق ًا ي�شفي �شدرهما وبذات الوقت يكون خارطة
تنق�ش االأمل على وجوه اأعدائهم.

موعد مع ال�شهادة
ففي صباح يوم  12ديس����مبر الماض����ي ،حزم مصطفي
وحس����ين أمتعتهما وانطلق����ا على دراجتهم����ا النارية
بشغف إلنجاز مهامهما العسكرية التي تنتظرهما في
وحدة الهندس����ة ،وما أن وصال حتى باش����را عملهما بكل
ترو واتقان وعيناهما تلمعان فرحًا بما صنعت أيديهما.
ٍ
وبعد عدة س���اعات ،ع���اد الصديقان عل���ى دراجتهما
النارية وبحوزتهم���ا عبوات متفجرة وأعي���رة نارية ،وما
هي اال دقائق معدودة حتى انفجرت العبوات وبعثرت
جثمانيهما الطاهرين في المكان ،ليرتقيا ش���هيدين
على الفور ويرويا بدمائهما أرض فلسطين الحبيبة.
وأعلنت س���رايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد
اإلسالمي ،إن الش���هيدين مصطفي السلطان (29عاما)
والشهيد حس���ين نصر الله ( 25عاما) من عناصر وحدة
الهندسة التابعة لها ،ارتقيا شهيدين شمال قطاع غزة
خالل مهمة جهادية.
وأكدت السرايا ،أن دماء المجاهدين الطاهرة ومن قبلها
تضحياتهما وإعدادهما لمواجهة العدو اإلس���رائيلي،
مواجهة قادمة ،مجددة
س���يكون لها وقع كبير ف���ي أي
ٍ
متمسكة بخيار الجهاد
تبقى
عهدها لدماء الشهداء وأن
ً
والمقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين.
ولما أن س���مع خبر االستشهاد توقفت نبضات القلوب
وتحجرت الدمعات في العيون والعائلتان تش���اهدان
أحداث االنفجار على شاشة التلفاز وترى أشالء ابنيهما
متناثرة في المكان ،ليعتلي الح���زن والفخر معًا مالمح

ذويهم���ا وأحبابهما ،فقد رحال قمري���ن من أقمار حركة
الجهاد اإلس���المي  ،وأصبح وهج الشهادة في ديسمبر
عطرًا فواحًا يكشف مكنون الحب والعشق الدفينين في
قلوب محبيهما.
واس���تقبلت عائل���ة الس���لطان ونصرالل���ه جثمان���ي
الشهيدين بالزغاريد والتكبيرات لتندمج دموع الحزن
مع مشاعر الفخر ،ويزفا عريسين إلى مثواهما األخير.

ت�شلحا بالكتمان
تربى الشهيدان في بيوت الله وعلى موائد القرآن ،فكانا
منذ صغرهما يلتزمان المس���اجد وحلقات الذكر ومراكز
التحفيظ فأصبح قلباهما معلقين بالمس���اجد يداومان
عل���ى الصلوات الخم���س ويحرصان عل���ى أن يكونا من
أصحاب الصف األول حتى أصبحا من أعمدة المسجد.
كما امتاز الصديق���ان بالهدوء والطيبة ،أحبهما كل من
عرفهما ،تس���لحا بالكتمان والس���رية ،ولم يسبق لهما
التقاعس عن تلبية أي نداء وطني ،فقد كانت غيرتهما
الوطنية ورغبتهما الجامحة في االنتقام لمقدس���اتهما
وأبناء شعبهما شعلة طريقها للجهاد.
وقال والد الشهيد مصطفى السلطان " :مصطفي تميز
ببساطته وشجاعته وهدوئه وتواضعه  ،وروحه المرحة
فقد كان يم���ازح اخوانه ويمأل البيت بالس���عادة ،وكان
يتمتع بالسرية التامة ويؤمنني ويقول لي" :بأني الليلة
خارج لعملي الجهادي فال تخبر أمي حتى ال تخاف علي"،
وكان ال يتحدث ألحد عن طبيعة عمله ".
وأضاف السلطان خالل حديثة ل�"االستقالل" " :مصطفي

كان دائم���ا يتحم���ل مس���ؤولياته تج���اه العائلة رغم
انش���غاله بالمقاومة ،فقد كان طيب القلب وحنونًا على
اخوانه و بمثابة الصديق لي ولوالدته ،والجميع معجب
بش���خصيته المتواضعة ،وكان يحب الجلوس معنا كل
يوم جمعة على ش���اطئ البحر أو في المنزل خالل أوقات
فراغه ،وكان دومًا يقول بأن أهلي وعائلتي أغلى ش���يء
عندي وال يوجد أغلى منهم س���وى حبي لله ولرس���وله
والمجاهدين".
في حين ،قال والد الشهيد حسين نصر الله " :إن حسين
كان كتوما جدًا وال يتحدث عن عمله ألي شخص ،فعلى
الرغم من أنه كان ال يخبئ عنى ش���يئًا من أمور الدنيا ،إال
أن كل م���ا كنت أعرفه عنه أنا ووالدته وإخوته أنه يعمل
في صفوف الجهاد اإلسالمي وس���رايا القدس لكن لم
نكن نعرف طبيعة عمله إال بعد استشهاده".
ويتاب���ع والد الش���هيد " :في يوم م���ن األيام طلبت من
حسين أن يصارحني وال يخبئ علي عمله من خوفي عليه
 ,فاكتفى بالقول " :هذا عمل خاص في س���بيل الله وقد
أوصانا الرسول بالسرية والكتمان " .

يف �شفوف املقاومة
تعل���ق قلب الش���هيدين منذ صغرهما بح���ب الجهاد
والمقاومة والمجاهدين ،وكانا دائمًا ينظران ويشاهدان
بطوالت المجاهدين وعملياتهم ضد العدو الصهيوني،
فق���ررا االنضم���ام إلى صف���وف المقاوم���ة وخيارهما
االنتماء الى الجهاد اإلسالمي ،شاركا في كافة فعاليات
ونش���اطات الحركة ،وكانا عنصرين فعالين في منطقة

الشعبية :األوضاع الحياتية
والمعيشية في القطاع تنذر باالنفجار
غزة /االستقالل :
حذرت الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين من انهيار األوضاع
الحياتية والمعيش���ية في قطاع غزة خاص���ة في هذه األوقات
العصيبة.
وأوضحت الجبهة في بي���ان صحفي لها أمس االربعاء ،أن ذلك
جاء امت���دادًا طبيعيًا لس���نوات طوال من الحصار واالنقس���ام
ونتاج لمحاوالت الع���دو الدائمة والمس���تمرة إلزاحة غزة خارج
دائرة الصراع الفلس���طيني اإلسرائيلي ،ومحاولة الدفع بها نحو
المجهول.
وقال���ت ف���ي بيانها" :ويأت���ي ذلك من خالل تش���ديد الحصار
واستمرار الضغط عليها ومفاقمة األزمات لتزداد معدالت الفقر
والبطالة في ظل الحاجة والحرمان تارة ،وبالتصعيد الصهيوني
تارة
العسكري المستمر والتهديد بعدوان جديد أكثر تدميرًا ً
أخرى ،ويأتي ذلك في ظل صمت عربي ودولي مريب ومشبوه".
وعدت أن "اإلجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة ،واالستمرار
بها رغم خطوات المصالحة إلى تدهور خطير ومأساوي لألحوال

االقتصادية والمعيشية في ظل بقاء األزمات على حالها وتفاقم
المشكالت الحياتية بصورة متسارعة باتت تهدد األمن والسلم
المجتمعي ألهلن���ا بالقطاع وأدخلت جماهيره بحالة من اليأس
واإلحباط".
وأكدت في بيانها أن الركود االقتصادي وانعدام القوة الشرائية
للمواط���ن الفلس���طيني بالقط���اع وأزمات الكهرب���اء والصحة
والتعليم وإدخال اإلجراءات العقابية لشرائح مجتمعية واسعة
لمس���تنقع الفقر والحاجة ،س���تدفع كما وصفت���ه "بالمجتمع
الفلس���طيني بغزة للخروج من حالة االنقس���ام لحالة التشظي
على أساس قطاعي طبقي مما يهدد السلم واألمن المجتمعي
ويؤدي إلى االنفجار".
ودعت إلى االستمرار في المصالحة على كافة مساراتها ،وطالبت
لجنة تفعيل المنظم���ة باعتبارها اإلطار القيادي المؤقت بعقد
اجتماع تحضيري يحدد أجندة ومكان اجتماع المجلس المركزي
الفلس���طيني ويلزم الس���لطة بتعزيز صمود أهلنا في القدس،
وبرفع إجراءاتها العقابية بحق غزة فورًا.

ش���مال غزة .ولم َي ُرق للشهيدين أن يكونا في صفوف
القاعدين المتخلفين عن الجهاد  ,فألحا على المسؤولين
في حركة الجهاد اإلس���المي أن تتس���نى لهما الفرصة
لاللتحاق بصفوف سرايا القدس ،وبعد إصرارهما ونظرًا
اللتزامها الدين���ي واألخالقي وهمتهم���ا العالية تقرر
انضمامهما إلى صفوف الجناح العسكري.
والتحق الش���هيدان في العديد من الدورات العسكرية
حتى أصبحا مجاهدين صاحب���ي عقيدة صلبة وقدرات
عسكرية عالية ،وشاركا مع المجاهدين في الرباط على
ثغور مدينة غزة والعديد من المهام الجهادية.
وخالل ه���ذه الفترة تميز الش���هيدان بش���جاعتهما
وحنكتهم���ا وذكائها العس���كري ،واتقانهم���ا العمل،
وكانا يتقدمان رفاق دربهما في العمل الجهادي ،وكانا
ملتزمين بجميع الندوات والدورات العسكرية.
ونظرًا لس���ريتهما وتفانيهما ف���ي العمل وقع االختيار
عليهما ليكونا مجاهدين في وحدة الهندس���ة ،وتلقى
العديد من الدورات في هذه الوحدة ،وكان لهما بصمة
واضحة في المعارك التي خاضتها س���رايا القدس ضد
العدو الصهيوني.
وش���ارك الش���هيدان م���ع إخوانهم���ا المجاهدين في
العديد من المهمات الجهادي���ة من تربيض وتجهيز
الصواري���خ وزراعة العبوات الناس���فة اس���تعدادًا ألي
حماقة قد يرتكبها العدو بحق شعبنا ،وصد االجتياحات
الصهيونية الت���ي كانت تنفذها ق���وات االحتالل في
شمال قطاع غزة ،وكان لهما دور مميز في معركة البنيان
المرصوص.

الرابطة تستعد إلطالق
سلسلة ورش عمل
لطلبة المدارس
غزة /االستقالل:
أعلنت الرابطة اإلس���المية اإلطار الطالبي لحركة الجهاد اإلس���المي ،عن اس���تعدادها
إلطالق سلس���لة ورش عمل تثقيفية لطلبة المدارس اثناء االجازة النصفية ،استمرارًا
لجهودها المتواصلة لخدمة الطلبة.
وأكد عمارة ابو جزر منسق ملف المدارس ،أن الورش التثقيفية تأتي من باب التواصل
ونش���ر الثقافة والوعي لكافة طلبة المدارس ،ومن أجل تقديم االرش���ادات لهم حول
كيفية استغالل االجازة الشتوية بعد انتهاء الفصل الدراسي االول.
وأوضح ابو جزر ،ان الرابطة بصدد تنفيذ عدة انشطة خالل اإلجازة الشتوية ,داعيا كافة
الطلبة الى التواصل مع امراء الرابطة في المناطق والمدارس واالهتمام بكافة االنشطة.
وأشار الى انه يجب استغالل االجازة الش���توية واالستعداد للفصل الدراسي الثاني
والمثاب���رة والج���د من أجل الحصول عل���ى أعلى الدرجات ومن اج���ل بناء مجتمع قوي
ومتماسك.
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غزة� /شماح �ملبحوح :
"يف كل �شباح �أ�شتيقظ على
�شوؤ�ل �أطفايل �ملتكرر منذ خم�شة
�أعو�م ،عن عودتهم لأح�شان
�أبيهم �ملحرومني من مد�عبته لهم
و�جللو�س معه ل�شاعات طويلة
دون ملل ،ودون �إجابة �شافية
مني تربد نار بعدهم عنه" ،بهذه
�لكلمات بد�أت �لعالقة بقطاع
غزة منال �شقر حديثها عن
معاناتها ،ب�شبب تكر�ر �إغالق معرب
رفح �لربي� .خلوف من �لطالق
و�لتفريق عن زوجها� ،أو زو�جه
باأخرى� ،مل�شري �لذي تخ�شاه
�لزوجة �لعالقة �شقر بالقطاع،
بعد �نقطاع �لأمل من �شفرها
و�أطفالها؛ للذهاب �إىل دولة
�ل�شويد مكان �إقامة زوجها� ،لذي
�ختاره للعالج ،وبناء م�شتقبل
لهم بعيد ً� عن �لو�شع �لقت�شادي
�ل�شيء �لذي كانو� يعي�شونه.

الزوجــات العالقــات بغــزة ..مصيــر تهدده ورقة الطالق
وتقول ل�" االستقالل"  " :معاذ وأنس
وبتول أطفالي الصغار ،ال يعلمون أن
مصير عودتهم ألبيهم القابع بدولة
الس���ويد من أجل الع���الج و تكوين
مستقبل لهم ،بعيدا عن المستقبل
الضبابي للقطاع  ،الذي تسوء أوضاعه
كل ي���وم ،مرهون بفت���ح معبر رفح
البري ،الذي يغلق على مدار العام وال
يتم فتحه سوى أيام قليلة".

�أمل ينقطع
وتضيف بنبرة حزينة  " :لو كنت أعلم
أن معاناتي بالسفر كبيرة ،لذهبت مع
زوجي بصحبة أطفال���ي ،الذين ضاع
عليهم عام دراسي ،لعدم التحاقهم
كأقرانهم بالمدارس ،أمال بس���فرهم
في كل مرة يفتح فيها المعبر".
وتتابع  " :عمل���ت على تجديد الفيزا
للعودة إلى زوجي أكثر من مرة ،ولكن
في كل مرة ينقطع أمل العودة لعدم

ش���مول قائمة الس���فر على اسمي
وأطفالي ،فأخس���ر ثم���ن التجديد،
ويكت���ب لي المكوث بالقط���اع أيامًا
أخرى ".
وبغصة علت أنفاس���ها أوضحت أنه
عاد لها األمل بالس���فر لزوجها ،بعد
أن شملت احدى قوائم السفر مؤخرا،
اس���مها وأطفالها للسفر ،إال أن األمل
تحول لسراب ،بعد تبديل أسمائهم
بطلبة كانوا عالقين بالقطاع ،ناشدوا
المسؤولين من أجل السفر لاللتحاق
بجامعاتهم.
ونوه���ت إلى أنها عمل���ت منذ ثالثة
أش���هر للتسجيل للس���فر عبر معبر
بي���ت حانون " ايرز" لعله يكون األمل
والطري���ق لخروجه���ا وأطفاله���ا من
القطاع ،والعودة إلى زوجها ،الفتة إلى
أن أمل العودة مرة أخرى بعد سنوات
لزوجها ،رغ���م المصير المجهول لها
لم تفقده بعد.

وفتحت الس����لطات المصرية معبر رفح
البري على مدار أربعة أيام في التاس����ع
عشر من الشهر الماضي لسفر مختلف
الفئات كالمرضى والطلبة والعالقين.
ويذكر أن أكثر من  20ألف مس���جل
لدى وزارة الداخلي���ة في غزة ،ما زالوا
ينتظرون دورهم للمغادرة من بينهم
 270عالق���ة تنتظر الس���فر لزوجها،
وهناك آالف العالقين الفلسطينيين
داخ���ل األراض���ي المصري���ة ،خاصة
مرضى أنهوا رحالت العالج في مصر
يرغبون بالعودة للقطاع.

حكاية م�شابهة
حكاي���ات العالق���ات تتش���ابه في
مشاعر البعد و الحرمان من االلتحاق
بأزواجه���ن بعد قطيع���ة امتدت لما
يقارب الع���ام ،فمنهن من انفصلت
عن زوجها الذي لم يستطع انتظارها
لفترة أخرى ال أحد منهم يعلم مداها،

ومنهن من مات زوجها بالغربة وهي
بعيدة عن���ه دون وداع���ه ،وأخريات
حرمن السفر ألوالدهن ،بعد مجيئهن
دونهم لزيارة األهل بالقطاع والعودة
س���ريعا ،دون أن يعلم���ن أن الزيارة
ستمتد ويبقين مقيمات ال ضيوفًا.
اغ���الق معبر رفح الب���ري أليام أخرى،
نار أكتوت بها العالقة أم بالل عروق،
لتنسج مع س���ابقتها حكاية معاناة
مختلفة بالتفاصيل لكن مش���ابهة
لمش���اعر البعد و األلم ،إذ بدأت حين
ج���اءت إل���ى القطاع لتزوي���ج احدى
بناتها ألحد أقاربها ،والعودة سريعا
بع���د إتم���ام مراس���م الف���رح ،إال أن
عودتها وعودة بقية أبنائها امتدت
لعشرة أشهر.
وأوضحت العالقة عروق ل�"االستقالل"
أن حكاي���ة معاناتها للعودة لزوجها
الذي لج���أ و اختار اقامته���م بدولة
الس���ودان قبل نحو خمس���ة أعوام؛

شهد ( )196انتهاك ًا إسرائيلي ًا

التجمع اإلعالمي :ديسمبر األكثر
خطورة على الصحفيين خالل 2017
غزة /االستقالل:
قال التجمع اإلعالمي الفلس���طيني ،إن ش���هر ديسمبر
الماضي ،كان أكثر ش���هور الع���ام الماضي خطورة على
الصحفيين الفلسطينيين ،حيث شهد تصاعدا كبيرا في
حجم االنتهاكات واالعتداءات م���ن قبل قوات االحتالل
اإلسرائيلي .وأوضح التجمع اإلعالمي في تقريره الشهري
للحري���ات الذي تلقت "االس���تقالل" نس���خة عنه أمس
األربعاء ،أن عدد االنتهاكات بلغ أكثر من ( )196انتهاكا،
كان معظمها خالل تغطية المواجهات والمسيرات التي
اندلعت في معظم أرج���اء القدس والضفة وغزة تنديدا
بق���رار الرئيس األمريكي دونال���د ترامب باعتبار القدس
المحتلة عاصمة لكيان االحتالل وعزمه نقل سفارة بالده
إليها.

إعالن
فقد
هوية

وأش���ار إلى االنتهاكات توزعت على النح���و التالي)10( :
حاالت اعتقال واحتجاز )4( ،تمديد اعتقال ومحاكمة)30( ،
حالة احتجاز ومنع التغطية )11( ،إصابة بالرصاص الحي
والمعدني المطاطي )16( ،إصابة بش���ظايا قنابل الصوت
والغاز المسيل للدموع )13( ،حروق ورضوض وجروح 50( ،
) اختناق ش���ديد وإغماء ))40 ،اعتداء جس���دي والضرب
بأعق���اب البنادق وف���رق الخيالة ورش غ���از الفلفل)20( ،
منع التغطي���ة )2( ،اقتحام مطاب���ع والعبث بمحتوياتها.
وأكد التجمع اإلعالمي أن تصاع���د حدة االنتهاكات بحق
الصحفيين يأتي في سياق السياسة اإلسرائيلية الرامية
إلى إرهاب الصحفيين وثنيه���م عن مواصلة دورهم في
كشف جرائم االحتالل بحق شعبنا.
وندد التجم���ع اإلعالمي بصمت المؤسس���ات الحقوقية

أعلن أنا المواطن /رأفت صالح ابراهيم الزاملي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )906624911فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

الدولية المعنية بالعم���ل الصحفي تجاه ما يتعرض له
الصحفيون من انتهاكات واعتداءات ترقى إلى مستوى
الجريم���ة المنظمة ،في انتهاك ص���ارخ لمبادئ القانون
الدولي ،مطالبا تلك المؤسس���ات بالقيام بدورها إلفساح
المجال أمام الصحفيين لممارسة دورهم بحرية.
وفيما يتعلق باالنتهاكات الداخلية ،أش���ار التجمع إلى
أن الش���هر المنصرم شهد انخفاضا بشكل كبير مقارنة
مع الشهر الماضي حيث تم رصد ثالث انتهاكات فقط،
متمثلة بقرار محكمة الصلح في رام الله تأجيل محاكمة
الزميل الصحفي جهاد بركات ،واستدعاء األجهزة األمنية
في قطاع غزة للصحفي في قناة "فلس���طين اليوم" عالء
سالمة للتحقيق معه ،وتوقيف ( )8صحفيين أمام مبنى
النقابة في الضفة المحتلة.
أعلن أنا المواطن  /رامي محمود ياسين الشيخ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )900321035فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إلعادة تنظيم حياتهم التي بعثرتها
نيران الحرب بسوريا ،لم تنته عندها
فقط ،بل تعداها إلى احتمال خسارة
ابنها لعمله ودراسته العليا ،في حال
لم يسافروا بأقرب فرصة لهم.
وبين���ت أن اس���مها واس���م أبنائها
األربعة الذين جاءوا لمشاركة أختهم
بفرحها ،س���جل من���ذ الي���وم األول
لهم بالقط���اع ،إال أنه خالل أيام فتح
المعبر لم يتمكنوا من السفر ،وباتوا
م���ن العالقين الذين يناش���دون كل
مس���ئول س���فرهم إلكمال حياتهم
التي أوشكت على االنهيار.
وأش���ارت إلى أنها وأوالدها لهم حق
األولوية بالس���فر ،كم���ا باقي الفئات
الذين يسافرون عبر المعبر ،وال يحق
ألحد المس���ئولين أو المشرفين على
الكش���وفات والقوائم الم���دون بها
األسماء زج أي اس���م بديال عن اسم
آخر.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /ختام سعيد صالح شبير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )917405656فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /عالء مصطفى محمد ابو عبيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )957470917فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعل���ن أنا المواطن  /س���امح جهاد مس���امح القاضي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
(  )403642036فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /نجدى سليمان غبدالله التعبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )906557897فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /ايمان رمضان مصلح الجعفري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )800885899فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

الخميس  17ربيع الثاني  1439هـ  4يناير  2 018م

«إسرائيــل» ..قطــار منفلــت بــال كــوابح
بقلم :إسماعيل مهرة  -مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية
دولة االحتالل اليوم تش���به ً
منفلتا بال كوابح،
قطارا
ً
خ���رج عن س���كته ،وركابه مجموعة م���ن المجانين
السكارى المنتشين بالقوة والمعربدين ،يرقصون
على وق���ع موس���يقى مجنونة ،س���اخرين من كل
ما حولهم .نعم ،إس���رائيل الي���وم تحتفل بجنون
التطرف وتمنحه أثمن الجوائز ،وال يش���غلها شيء
عن مواصل���ة حمى عنصريتها؛ ف���كل يوم تصدر
قوانين وقرارات وتوصي���ات في تنافس على قلب
الجمه���ور أو على عنوان ف���ي صحيفة أو وقت على
شاش���ات البث ،في غياب ت���ام ألي صوت متعقل،
ً
تقريبا من قادة ووعاظ وجمهور يركبون
فجميعهم
أجنحة التطرف.
وفي الميثولوجيا اليهودي���ة يعرف التطرف بأنه
لعنة على اليهود ،حيث ينس���ب للتطرف س���بب
خراب هيكلهم وتدمير مجتمعهم القديم ،ويسود
اليوم قول رائج في إسرائيل ان المتطرفين هم من
سيتس���بب في تدمير البيت الثالث (في إشارة إلى
دولة إسرائيل) كما تسبب المتطرفون في الماضي
بتدمي���ر البيتي���ن األول والثاني ،ويذك���ر التاريخ
اليهودي ان المتطرفين من بين اليهود فرضوا على
ْ
تمردين أديا إلى فقدان وتدمير
قديما
مجتمعهم
ً
ما كان لهم ،حيث قاد التمرد األول مناحم بن يهودا،
الذي يوصف في التاري���خ اليهودي بصاحب اآلراء
المتطرفة ،وكبير كهنتهم في ذلك الوقت حنانيا
بن ندباي ،الذي فرض قراره على بقية الكهنةْ ،
الذين
وصل بهم التط���رف إلى درجة قي���ادة تمرد كبير
ض���د اإلمبراطورية الرومانية ،ثم ج���اء التمرد األكبر
في عهد بار كوخبا الذي ت���م قمعه بقوة ،ويعتقد
اليهود ان بار كوخبا كان ً
سببا في فقدانهم كيانهم
وتشتتهم في األرض.

وبعيدا عن قراءة اليهود لروايتهم التاريخية؛ فإن المرء
ً
المتابع الندفاعه���م نحو التطرف وإغ���الق كل األبواب
في وجه أية خيارات وعدم ترك أية فس���حة لنا للعيش
بما يقتل أي أمل لالعتدال؛ فإن االنس���ان الفلس���طيني
ليتس���اءل :كيف يمكن لهؤالء ان يؤمنوا مس���تقبلهم
باالعتم���اد فقط على القوة الغاش���مة دون ان يكونوا قد
أصيبوا بلوثة الجنون؟
باألمس عقدت الكنيست جلسة للتصويت على مشروع
قانون يس���مح بتنفيذ حكم اإلعدام بحق األس���رى ،رغم
أنه ليس ل���ه احتياج ،ال قانوني وال سياس���ي تنفيذي،
فاالحت���الل ً
عمليا ينف���ذ كل يوم أعم���ال اإلعدام بحق
األبرياء والنش���طاء من أطفال وش���باب ونساء ورجال ،وال
أحيانا س���وى وجود الكاميرات كشاهد لفضح
تردعهم
ً
انتهاكاته���م ،وهو ما ردعهم ع���ن الطفلة البطلة عهد
التميم���ي ،حيث كان���ت الكاميرا س���تفضحهم .أما من
الناحية القانونية ،فالقانون المطبق في الضفة من قبل
االحتالل وهو قانون الطوارئ ،يس���مح للنيابة بالمطالبة
بحكم اإلعدام ،وفي حال أجمع القضاة الثالثة على الحكم
باإلعدام استجابة لطلب النيابة ،فإن الحكم يصبح ً
ساريا
إذا لم يتم االستئناف عليه ،مثله مثل أي حكم عسكري
آخر ،لكن ليبرمان يش���عر ان طريقه للتنافس ال تمر عبر
مكافحة الفساد والمطالبة بالشفافية ،ألنه وحزبه غارقان
في ملفات وشبهات الفساد؛ ولكنها تمر عبر التصعيد
ضد الفلسطينيين ،سواء كانوا من غزة أو الضفة أو ممن
يحملون عضوية الكنيست.
والكنيس���ت في الس���نوات األخيرة تعج بالعشرات من
القواني���ن العنصري���ة ،والتي بعضها من ش���دة زحام
أصال س���بقهم إليها
التنافس يك���رر قوانين موجودة ً
مما يضطرهم إلجراء تعديالت أو
عنصريون س���ابقونّ ،
وثان
الجنسية
لسحب
قانون
فهذا
عمليات دمج متأخرة،
ٍ

لتجريم التمويل وثال���ث لتخوين المقاطعة وتجريمها
ورابع لعدم تسليم جثامين الشهداء وخامس ضد تمويل
األس���رى وس���ادس ضد تبادل األسرى وس���ابع لتوسيع
القدس وثامن للتخلص من بعض قرى القدس العربية
وتاس���ع لسحب هويات المقدسيين وعاشر لفحص والء
العرب ...الخ ،حيث ال يتسع المجال هنا لذكرها.
وقبل أيام صادقت الهيئة العليا لحزب «الليكود» (مركز
الحزب) على قرار بض���م أراضي الضفة وتطبيق القانون
اإلسرائيلي على المس���توطنين دون الفلسطينيين ،أي
علنا بتبني نظام األبرتهايد العنصري ويسعى
إنه يشرع ً
إلى تنفي���ذه بالضفة ،ويطالب قادته (وهم الذين بادروا
إلى االقتراح) بتبني هذا القرار والسعي لتمريره في كل
هيئة ومؤسسة من الكنيس���ت إلى الحكومة ،إلى دوائر
ٌ
صحي���ح ان نتنياهو ّ
تغيب عن
ومنابر الفع���ل األخرى.
ٌ
مل���زم ً
حزبيا به ،أضف إلى ذلك أنه ليس
االجتماع ،لكنه
تلميحا غير مباش���ر ،بل ان مقربيه
ولو
ينتقده
فق���ط لم
ً
ه���م من س���عوا إلقراره ،وح���زب «الليك���ود» ليس فقط
الحزب الحاكم والمس���يطر على الحكم منذ فتره طويلة،
ُ
ويتوقع ان يستمر في سيطرته أو على األقل في تأثيره
ُ
الكبي���ر على الحكم لعق���د قادم على األق���ل؛ بل يعتبر
مركزا تتنافس مع أفكاره وتتبناها وتستنسخ شعاراته
ً
األحزاب الكبرى األخرى ،مثل «يوجد مس���تقبل» برئاسة
يائير لبيد و»المعس���كر الصهيوني» برئاسة آفي غباي،
الذي قال ان «القدس الموحدة بغياب السالم أفضل من
سالم يقسمها ،وأن السالم ال يجب ان يؤدي إلى تفكيك
فضال عن ان غالبية األحزاب األخرى تقع
المستوطنات»ً ،
على يمين «الليكود».
بق���رار مركز الحزب بفرض الس���يادة على الضفة ،يكون
الح���زب (وهو هن���ا بق���رار يعبر عن حقيقة سياس���ات
االحتالل دون تجميل أو حيل عالقات عامة متذاكية) قد

أعلن للفلس���طينيين أن ليس لكم ما تبحثون عنه
عبر مسارات وأدوات التسوية ،وليس لكم من طريق
فرضا.
سوى ان تفرضوا علينا إرادتكم ً
لبي���د اعتبر بح���ق ق���رار «الليكود» أفض���ل هدية
قدم إسرائيل بال
لمنظمات ال� «بي .دي .اس» ،حيث ّ
تجميل وبال مكياج ،قدمها على حقيقتها البشعة،
بحيث لم يعد بإم���كان أصدقائها المقربين الدفاع
عنها وتبرئتها من العنصرية.
مجاال في
يفس���ح
لم
وعن جن���ون التطرف ال���ذي
ً
إس���رائيل لق���راءة المتغي���رات «اإليجابي���ة» في
العالم العربي واإلس���المي ،كت���ب عكيفا الدار في
«المونيتور» أن «قادة إقليميين بما فيهم الرئيس
اإليراني حس���ن روحاني وقعوا في إسطنبول  -في
المؤتمر الذي دعا إليه أردوغان ًردا على قرار ترامب -
على بيان جاء فيه :ندعم إقامة الدولة الفلسطينية
المستقلة والس���يادية على حدود ال�  4من حزيران
 1967وعاصمتها القدس ،وندعم الس���الم القائم
على أس���اس حل الدولتي���ن لش���عبين ،والقدس
الش���رقية عاصمة لفلسطين ،حدود المدينة تحدد
في المفاوضات ح���ول الحل النهائي .نحن ندعم -
كخيار اس���تراتيجي  -مبادرة السالم العربية 2002
والتي اعتمدت  2005من قبل القمة اإلس���المية».
ويضيف الدار «أردوغان اعتبرها قمة تاريخية ،على
ما يبدو بس���بب توقيع روحان���ي عليها؛ لكنهم في
إسرائيل لم يعيروا ذلك أي اهتمام».
يبدو ان التطرف اإلسرائيلي هو لعنة عليهم ،فقد
كان بإمكانهم أن يؤمنوا مستقبل دولتهم بتسوية
ت���ؤدي للتوصل إلى س���الم ،لك���ن إصرارهم على
تجاهل الواق���ع واالعتماد على القوة لن يجلب لهم
سوى اللعنة والدمار.

تقديرات إسرائيلية :حزب الله يمتلك القدرة على ضرب منصات الغاز
االستقالل :محرر الشؤون االسرائيلية
قال ضباط كبار في جيش االحتالل اإلس���رائيلي إن حزب الله
تسلح بقدرات تمكنه من استهداف منصات الغاز في المياه
االقتصادية .وبحس���ب مصدر في جهاز األمن اإلسرائيلي فإن
تهدي���دات حزب الله بض���رب منصات الغ���از ال تتوقف على
التصريح���ات فقط.ونقل���ت صحيفة «هآرت���س» ،صباح امس
عن قائد س���الح البحرية ،إيلي ش���ربيت ،قول���ه إن «حزب الله
عاين الطاقة الكامنة في الحيز البحري ،وبنى لنفس���ه منظومة
هجومية إستراتيجية شاملة».
يذكر أن سالح البحرية اإلس���رائيلي قد نصب منظومة «القبة
الحديدية» على سفينة «ساعار  ،»5التي تقوم بحماية منصات
الغاز بش���كل مؤقت إلى حين انضمام  4سفن «ساعار  »6إلى
سالح البحرية عام .2019
وفي مقالة كتبها ش���ربيت ،مؤخرا ،جاء أن «حزب الله عمل على
بناء منظومة صواريخ هجومي���ة جدية» ،مضيفا أن «حزب الله
بنى س���فينة صواري���خ األفضل في العال���م ،وعليها صواريخ
كثيرة وال يمك���ن أن تغرق» ،وأن قدرات «جهات معادية» على
ضرب منشآت إستراتيجية إلسرائيل ال تقتصر بالضرورة على
الصواريخ فقط.
وف���ي مقالة أخ���رى كتبها قائ���د قاعدة س���الح البحرية في
أسدود ،يوفال أيالون ،جاء أنه «من الممكن االفتراض أنه في

المواجهات القادمة سيتعرض الحيز البحري لتهديد ملموس
من قبل جهات معنية بضرب مناعة إسرائيل» .وبحسبه فإن
«جملة الوسائل والقدرات واسعة ومتنوعة ،بدءا من سباحين
انتحاريين ،وتفعي���ل زوارق متفج���رة ،وغواصين يمتلكون
الخبرة في العمل في المي���اه العميقة والمواد المتفجرة ،بما
ف���ي ذلك تفعيل غواصات قزمية ومنظومات ألغام من إنتاج
ذاتي».
إل���ى ذلك ،كتب���ت الصحيفة ف���ي التقري���ر أن منظومة القبة
الحديدي���ة التي نصبت على س���فينة «س���اعار» ق���ادرة على
اعتراض صواريخ تطلق باتجاه منصات الغاز .ومن المتوقع أن
يتم تعزيز منظومة الحماية في العام القادم بأربع سفن أخرى
من طراز «ساعار  »6المزودة بمنظومة متطورة أكثر للحماية من
الصواريخ ،وبقدرات أخرى تمكنها م���ن مواجهة التهديدات
المحتملة على المنصات.وأض���اف التقرير أنه بالرغم من قدرة
ح���زب الله على ض���رب منصات الغاز ،ف���إن تقديرات الجيش
اإلسرائيلي تشير إلى أنه لن يسارع إلى استهدافها.
ونقل عن ضابط في سالح البحرية قوله« :إن الجيش ال يعتقد أن
حزب الله سيقدم على هذا الفعل المتطرف لمجرد االستفزاز،
حي���ث إن الطرف الثاني يدرك أن ض���رب منصات الغاز يعني
إعالن الحرب الثالثة على لبنان».

وفي سياق ذي صلة ،لفتت الصحيفة إلى أنه في العام القادم
س���يبدأ العمل في مواقع التنقيب الش���مالية في ما أس���مته
«المياه االقتصادية إلسرائيل» ،وذلك في إشارة إلى الموقعين
اللذين يطلق عليهما «كريش» و»تنين» ،وبالتالي ستتم إضافة
مهمة حمايتهما إلى سالح البحرية ،خاصة لقربهما من الحدود
مع لبنان ،األمر الذي من شأنه أن يثير التوتر مجددا .وكان حزب
الله قد هدد باس���تهداف منصات الغاز في العام  ،2010بعد
عام واحد من اكتشاف حقل «تمار» ،وذلك بداعي حماية ثروات
لبنان من الغاز والنفط.
وجاء أيضا أن الجيش اإلسرائيلي الحظ أن حركة حماس أيضا
تحاول امتالك قدرات لضرب منصات الغاز ،ولكن بدرجة خطورة
تقل عن التهديدات التي يش���كلها حزب الله .وقال الضابط
نفسه إن المسافة بين قطاع غزة ومنصات الغاز تصل إلى 40
كيلومترا ،وهي ليست مسافة ال يمكنهم تجاوزها.
كما أشار التقرير إلى أن الجيش اإلسرائيلي يستعد لتهديدات
من نوع آخر ،تتضمن عملية موضعية تنفذها عدة قطع بحرية
عليه���ا عبوات ناس���فة أو غواصون ،في محاولة الس���تهداف
المنصات .ورغم أن أضرار مثل هذه العملية قد تكون صغيرة
تصعب
واله���دف منها هو الحرب عل���ى الوعي ،إال أنه���ا قد
ّ
مواصلة تفعيل المنصة التي قد تضرر.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة /ابتسام محمد مصطفي طنبورة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )407045939فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /منال عبد الرؤوف عطا جنيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )801584210فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطنة  /خلود خالد عطية السواركة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )803556638فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /ابراهيم محمد احمد شاهين
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم
 803306117فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن /فؤاد حسين مطير مطير.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )970335550فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /اسماعيل نعيم اسماعيل مطر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم
( )802273581فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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حل السلطة الرد األمثل
على قــرار الليكــود
يدرك الجميع أن س���بب وجود السلطة الفلسطينية
هو اتفاق أوسلو المشئوم والذي حاول فريق السالم
الفلسطيني تسويقه على الشعب الفلسطيني عبر
بواب���ة أن هذا االتفاق س���يقود وعبر المفاوضات مع
الكيان الصهيوني إلى تحقي���ق المطالب والحقوق
الفلس���طينية ,وان كان دون الحدود القصوى التي
يحلم بها ويتمناها أبناء الش���عب الفلسطيني وفي
مقدمتها القدس والالجئون وحق العودة ودولة ذات
سيادة وعاصمتها القدس الشريف .
اليوم وبعد أكثر من ربع قرن من المس���ار التفاوضي
مع الكي���ان الصهيوني  ،لم يحقق هذا المس���ار أيا
من حق���وق ومطالب الش���عب الفلس���طيني ،وهذا
بشهادة أقطاب هذا المسار في الجانب الفلسطيني،
بل ان حياة الفلس���طينيين أصبح���ت أكثر صعوبة
وقس���وة ,والمس���تقبل أكث���ر قتامة مم���ا كان زمن
االحتالل الصهيوني المباشر ،وعلى الطرف المقابل
فإن الكيان الصهيوني حصد من وراء هذا المس���ار
التفاوض���ي الكثير مما لم يكن يحلم به في يوم من
األيام ,خاصة فيما يتعلق بالتنسيق األمني وتحول
الفلس���طيني من ثائر ومق���اوم إلى جالد وس���اهر
على أمن الكيان الصهيون���ي ,عبر مالحقة واعتقال
المجاهدين والمقاومين ,وإفش���ال العمليات التي
يخطط لها أولئك المجاهدون ضد الكيان الصهيوني
ومس���توطنيه المجرمين ،ناهيك عن تخفيف أعباء
االحتالل عن كاهله فيما يخص توفير مس���تلزمات
الحياة اإلنسانية للسكان ،وفوق ذلك تعبيد الطريق
أمامه للدخ���ول إلى العواصم العربية ,وإعطاء المبرر
للمتخاذلين م���ن القيادات السياس���ية والثقافية
العربية للهرولة باتجاه الكيان الصهيوني والتطبيع
معه.
الطرف الصهيوني حص���د كل تلك الفوائد وغيرها
الكثير دون أن يدفع ثمنا أو يقدم ش���يئا ملموسا ذا
قيمة للطرف الفلس���طيني في أي من القضايا التي
من المفترض أن تترتب على اتفاق أوس���لو ومساره
التفاوضي ،بل أكثر من ذلك فإن الكيان الصهيوني

تنصل م���ن االتفاقي���ات التي وقعها م���ع الجانب
الفلسطيني ولم يلتزم بها ,ومارس من السياسات
واألفع���ال والوقائ���ع على األرض م���ا يجعل تطبيق
االتفاقيات مع الجانب الفلسطيني أو حتى إمكانية
االتف���اق على القضايا السياس���ية كما يهدف إليه
اتفاق أوس���لو أمرًا أقرب إلى المستحيل ،فمن إعادة
احتالل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية,
إلى تقطيع أواصرها وتحويلها إلى كنتونات معزولة
عن بعضها البعض إال بإذنه ،إلى الحواجز التي ال عد
وال حصر لها والتي يمارس عبرها كل أصناف اإلذالل
على المواطن الفلس���طيني بعدما حولت حياته إلى
جحيم ,إلى االس���تيطان الجريمة األكبر بحق األرض
الفلسطينية  ،حيث استولى على المساحات األهم
بحيث يصبح من المستحيل إقامة دولة فلسطينية
متواصلة وقابلة للحياة (كما يهدف إليه اتفاق أوسلو
) ثم يأت���ي بعد ذلك قرار الرئيس األمريكي ترامب
باعتبار الق���دس عاصمة دولة الكي���ان الصهيوني
ونقل س���فارة بالده إليها كتطبيق عملي لهذا القرار
 ،وال���ذي في نفس الوق���ت أعطى الض���وء األخضر
للكيان الصهيوني للتوسع في االستيطان وتهويد
األرض حيث أعلن وبسرعة عن نيته بناء مليون وحدة
اس���تيطانية في القدس وحولها ،ب���ل إن هذا القرار
شجع المتطرفين من أعضاء وقيادات الليكود الحاكم
ألن يقدم���وا على قرار تاريخي حس���ب وصفهم له ،
حيث صوت هذا الحزب وبأغلبية س���احقة يوم األحد
 2017/12/31على مش���روع قرار ضم للضفة الغربية
وغور األردن للس���يادة الصهيونية وتطبيق القانون
الصهيوني عليها ،وجاء في نص القرار «في الذكرى
الخمسين لتحرير يهودا والسامرة بما فيها القدس
عاصمتنا األبدي���ة ،تدعو اللجن���ة المركزية لليكود
قي���ادات الحزب المنتخبة للعمل من أجل الس���ماح
بالبناء الحر وتطبيق قوانين إس���رائيل وس���يادتها
على مجمل المجال االس���تيطاني المحرر في يهودا
والس���امرة» .الرد الفلس���طيني على القرار الليكودي
المدمر لمسار التس���وية والتفاوض حسبما جاء في

قراءة في تصويت الليكود
على ضم الضفة الغربية
حتى اللحظة ال يعترف العالم بس���يطرة إس���رائيل على
أي جزء من األراضي التي احتلت عام 1967م ،باس���تثناء
االعتراف األمريكي األخير بالقدس كعاصمة إلس���رائيل،
كما أن قطار المفاوضات الذي انطلق رس���ميا في مدريد
أواخر ع���ام 1991م كان عل���ى أرضية الق���رارات الدولية
المتعلق���ة بأراضي ال  ،67حتى وإن اختلفت تفس���يرات
تلك الق���رارات منذ اللحظة األولى النط���الق المفاوضات
رس���ميا ،خاص���ة ق���رار  242ذي القراءتي���ن البريطانية
والفرنسية ،المختلفتين في ال التعريف ،الموجودة في
النص الفرنسي ،وغير موجودة في النص البريطاني ،حيث
تتمسك إس���رائيل بالقراءة البريطانية ،وتعتبر بناء عليه
أن القرارات الدولية ال تلزمها باالنسحاب من كل األراضي
المحتلة ع���ام 1967م ،وإنما من أراض احتلت عام  ،67أي
جزء من تلك األراضي ،وهي نس���بة غي���ر محددة ،يمكن
للطرف القوي أن يفرض وقائعه على األرض ،بما يناسب
رؤيته لهذه القرارات.
العالم أيضا لم يكن واضحا وال حاسما فيما يتعلق بهذه
المس���ألة رغم وجود القرارات الدولية ،حيث كان الخطاب
الرسمي دائما يعلن قبوله بما س���يتوصل إليه الطرفان،
دون أن يمارس ضغوط���ا حقيقية لفرض وجهة معينة،
سوى على الطرف األضعف الذي ال يملك الكثير من أوراق
القوة على األرض ،والمتمثل في الفلسطينيين.
لك���ن ،ومع ضعف الموق���ف الدولي فيم���ا يتعلق بإلزام
إس���رائيل باالنس���حاب من األراضي التي ال ي���زال العالم
يصفها بالمحتلة ،فإن الموقف الفلسطيني -حتى اللحظة
على األقل -لم يبد أي اس���تعداد للتنازل عن سقف ال 67
الذي هو أقل بكثير من الحقوق الفلس���طينية ،المتمثلة
ف���ي كل فلس���طين التاريخية ،التي ه���ي أرض آبائهم
وأجدادهم.
ال الرئيس الراحل ياسر عرفات ،وال الحالي محمود عباس،
وال أي فلسطيني آخر يمكن أن يخلفهما ،يمكنه أن يقبل

بدولة على أقل من نصف الضفة الغربية ،وبدون القدس
وبدون عودة الالجئين ،حتى وإن كانت أفكاره السياسية
تقبل بما هو أقل من ذلك ،لكن في الحقيقة لن يستطيع
رسميا أي زعيم فلسطيني أن يقبل بذلك.
عمليا تمارس إسرائيل على األرض ما من شأنه أن يسقط
تماما خيار ال ،67وللمرة األولى تجد دعما رسميا من أميركا،
سواء في القضية األكثر حساسية المتعلقة بالقدس ،أو
بالصمت األمريكي على قرارات الضم األخيرة.
يمكننا أن نعلن اآلن رس���ميا أن خيار ال 67قد أس���قطته
إس���رائيل ،وأنه لم يعد ممكنًا التحق���ق عبر المفاوضات
بمواصفاته���ا الحالية على األقل ،رغم م���ا أبداه الرئيس
عباس م���ن ليونة تفاوضية ،وإصرار عل���ى أال يذهب في
اتجاه العنف ،لكن إس���رائيل لم تتج���اوب مع توجهات
الرئيس عباس ،ويبدو أنها اآلن تس���عى ألن تعيد معه ما
فعلته مع الرئيس الراحل ياسر عرفات.
السؤال اآلن :ماذا تريد إسرائيل؟ طالما أنها رسميا قتلت حل
الدولتين بحده األدنى الذي يمكن ألي فلسطيني أن يقبله.
قد نكون للمرة األولى مضطري���ن ألن نفكر في الخيارات
اإلس���رائيلية ،قبل أن نتفق على الخيارات الفلسطينية!..
وذل���ك أن إس���رائيل هي الط���رف األقوى عل���ى األرض،
والمدعوم���ة من القوة األعظم في العال���م ،ال ينطلق هذا
التفكير من قاعدة التسليم بما تخطط له إسرائيل ،وإنما
من قاعدة معرفة سبل مواجهة المخططات اإلسرائيلية،
بالط���رق الفاعل���ة الت���ي تمنع إس���رائيل م���ن تحقيق
مخططاتها.
يحت���اج هذا التفكير إلى ش���يء من اله���دوء الذي أحب
دائما أن أذكر به ،حيث غياب الهدوء يس���اهم في إدخال
الديمغاوجيا لمربعات ال يمكن أن نحقق فيها أي منجزات
حقيقية ،إن لم نستبعد كل المؤثرات المشوشة للتفكير.
بالعودة إلى س���ؤال المقال ،ماذا تريد إسرائيل؟ وما هي
خياراتها البديلة عن حل الدولتين؟

بقلم :تيسير الغوطي

بيان لحركة فتح مساء األحد « 2017/12/31بأن هذه
الخطوة هي بمثابة نسف لكل االتفاقيات الموقعة
واس���تفزاز ال يمكن الس���كوت عنه ،كما أنه يشكل
انته���اكا صارخا لق���رارات األم���م المتحدة ومجلس
األم���ن الدول���ي ،و أضاف البيان «إن إس���رائيل بهذا
القرار أنهت ومن جانب واحد كل ما يمكن تسميته
ببقايا عملية السالم» ،فيما قال د .مصطفى البرغوثي
األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية»ان
هذا القرار أنهى أوس���لو وكرس نظ���ام األبارتهايد
العنصري اإلسرائيلي» ،فيما اعتبره الرئيس محمود
عباس االثني���ن  2018/1/1بأنه عدوان غاش���م على
الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
والسؤال هل يكفي هذا الرد الفلسطيني على مثل
هذا القرار الذي يدمر كل آمال وأحالم فريق التسوية
والس���الم مع الكيان الصهيون���ي وباعترافهم هم
أنفسهم؟ ،ولماذا اإلصرار الفلسطيني الرسمي على
المفاوضات العبثية رغم كل الممارس���ات واألفعال
الصهيوني���ة التي تتع���ارض وأبجديات المس���ار
الس���لمي التفاوضي؟ ,ولماذا يصر فريق التس���وية
الفلسطيني على االلتزام بتطبيق وتنفيذ ما يطلب
منه فيما الكيان الصهيوني ال يلتزم بما اتفق عليه
وما هو مطلوب منه؟
أم���ام قرار حزب الليكود بض���م الضفة الغربية وغور
األردن وقب���ل ذل���ك قرار ترام���ب باعتب���ار القدس
عاصمة لدولة الكيان الصهيوني ،وأمام عدم االلتزام
الصهيوني باتفاق أوسلو وتنفيذ ما تم االتفاق عليه،
فإن على الفلسطينيين أن يتحللوا من اتفاق أوسلو
وتبعات���ه ألنه مات و انتهى حس���ب وصفهم ،وفي
مقدمتها التنسيق األمني البغيض  ،وعلى القيادة
الفلسطينية أن تعلن حل السلطة ألنها أصبحت بال
قيمة ال مادية وال معنوية ،فهذا الخيار يضع االحتالل
أمام مسؤولياته كمحتل تجاه السكان ،ويضعه وهو
األهم في مواجهة مباش���رة مع الشعب الفلسطيني
القادر على إبداع أشكال المقاومة المناسبة للتخلص
من االحتالل.

جميل عبد النبي

الخيارات التي تم تداولها في ساحة التفكير السياسي
اإلسرائيلي وغير اإلسرائيلي هي على النحو التالي:
 .1كانتونات فلسطينية في الضفة الغربية ،أقل من دولة
وأكثر من حكم ذاتي ،تحافظ إس���رائيل من خاللها على
تحكمها باألمن والحدود.
 .2كونفدرالية مع األردن من خالل حش���ر الفلسطينيين
في المناطق األكثر التصاقا باألردن.،
 .3ضم الضفة الغربية بكل سكانها إلسرائيل.
 .4اس���تغالل أي ظرف دولي يس���مح بالتهجير تتخلص
إسرائيل بواس���طته من العبء الديمغرافي الذي تصفه
إس���رائيل بالقنبلة الذرية ،التي من شأنها أن تدمر الحلم
الصهيوني بدولة يهودية القومية ،ما يجعل الخيار رقم
 3غير ممكن ،ومرفوضًا إسرائيليًا.
الحظوا أن غزة خارج نطاق الخيارات السابقة ،وأظن أن أي
حل تفكر فيه إس���رائيل لها ،يفضل أن يكون بعيدا عن
إعادة ربطها بباقي فلس���طين ،ومن الواضح أن إسرائيل
تفضل حال في اتجاه مصر ،إما بتوس���يعها على حساب
سيناء المصرية ،وإعالن دولة فلسطينية هناك ،أو ربطها
بمصر أبديا.
ما يه���م اآلن أن نحاول قراءة الخيارات اإلس���رائيلية وان
نعيد فحصها ،ومن ثم االتفاق على خطط مواحهة هذه
الخيارات بالوس���ائل والس���بل المناس���بة والقادرة عمليا
وحقيقيا على إفشال الخطط اإلسرائيلية.
كلمة أخيرة تعبر عن وجهة نظر شخصية:
برأيي أن العقل السياس���ي اإلس���رائيلي ذاهب اآلن في
اتج���اه إعادة التهجير ،وأن المس���ألة بحاج���ة إلى إنضاج
الظ���روف ،وربما خل���ق مبرراتها من خ���الل خطة محكمة،
يساهم فيها الفلسطينيون بغير وعي ،أو ربما تجعل من
الهجرة مطلبا ألجيال ش���بابية باحثة عن شيء من الحياة،
مما يعفي إس���رائيل من المسئولية األخالقية عن عملية
غير أخالقية.

عهد التميمي
وفوزي الجنيدي
وبقية الروح

بقلم الشيخ  :نافذ عزام
ما فعلته عه���د التميمي ,وبعهدها فوزي الجنيدي ,يؤكد
ان بقي���ة الروح حاضرة في هذا الش���عب ,رغم كل الظروف
القاه���رة والمعاكس���ة ,ورغم انس���داد األفق أم���ام أجيال
بأكملها ,فلسطينيا وعربيا وإسالميا ,ال زال هناك من يحلم
بالمس���تقبل ,وينأى بقلبه وعقله وإرادته عن االنكس���ارات
التي تعيشها األمة ,وعن المحاوالت المستمرة لوأد األحالم
واآلمال.
ال أحد ينكر ان مساحة الحلم تنحسر كثيرا هذه األيام ,على
خالف سنوات س���ابقة على مدى الخمسين عاما الماضية,
حمل���ت فيها األجيال هموما كبيرة ,لكنها حملت آماال اكبر
ربما ,كان���ت تلك األجيال ومنها جيلنا تواجه ظروفا صعبة
وقاس���ية ,وتحاط بتحديات كبيرة ,وتواجه وحش���ية الذل
إذا تعلق األمر بالفلس���طينيين ,وقمعا وتس���لطا إذا تعلق
األمر بالشعوب في الدول العربية واإلسالمية ,كانت الرؤى
والتص���ورات والمش���اريع لتغيير الواق���ع ,وتحرير األرض,
وصناع���ة النهضة ,ف���ي بداياتها مع ما تحمل���ه البدايات
دائما من صعوبة ومعاناة ,لكن اآلمال التي حملناها كانت
كبيرة ,وكانت األجيال تنتش���ي حتى وهى تضحي وتبذل
العرق والدم ,كان���ت تؤمن ان الحلم أكثر صدقا ومنطقية,
بالضبط كما قال شاعر العرب األول محمود درويش «الحلم
اصدق دائما ,والحلم أكثر واقعية» ...وحتى قبل عش���رين
عام���ا كانت األجيال ال تزال تحضن األحالم ,وترى ان الرحلة
المضني���ة الت���ي تمضي فيه���ا طريق طبيع���ي للوصول
لألهداف الكبيرة ,وان التع���ب هو الثمن المقدس الذي ال
بد من دفعه  ...كنا ش���هودا على تلك المرحلة ,وعشنا هذا
الشعور  ..كانت الحياة مليئة بالحواجز ,والسجون المنتشرة
القريبة منها والبعيدة معتمة رطبة قاس���ية ,لكن الشعور
كان غريب���ا – مزيجا من األل���م والعناد -خليط���ا من الدمع
والفرح ,وم���ع كل خطوة وفي كل لحظ���ة ,كان الحلم ماثال
يانعا موغال في االخضرار ,هذا ما عاش���ته أجيال كاملة في
الخمس���ين عاما الماضية ,وجعل المحاولة دائما مشحونة
ومحشوة بالنش���وة واإلصرار  ...لكن من الواضح أن مساحة
الحلم انحس���رت في الس���نوات األخيرة فلسطينيا وعربيا
وإس���الميا ,وس���ط زحمة الهموم ,وانفج���ار الجنون الذي
غطى مساحات واسعة من الوطن العربي واإلسالمي ,وأمام
العثرات التي واجهت األجيال المدججة باألحالم القديمة
– وعثرات بعضها موضوعي ومعظمها ذاتي داخلي ,وأمام
تراجع الهم المركزي لكل األجيال السابقة والالحقة والذي
اس���مه فلسطين -الحلم الذي كان يوحد كل مكونات األمة
وتياراتها وش���رائحها وقومياتها – انحس���رت المس���احة
أمام األجي���ال ,وكأن الواقع الغريب والطارئ يدفع لالنكفاء
والتراج���ع ونس���يان الماض���ي وأحالمه ورموزه – عش���رات
الهموم تقدم���ت على اله���م المركزي لتش���غل األجيال
المعاصرة على اختالف السن والموقع وااليدولوجيا  ...ومع
ازدحام األي���ام بالهموم والالمنطق ,اختلت موازين عديدة,
وقي���م عديدة ,وزادت حيرة اإلنس���ان ,ومعها غابت القدرة
على تفسير ما يجري لكن  ...يبدو ان فلسطين تظل ملهمة
رغم كل ش���يء ,وتظل قادرة على تعويض ولو جزء بسيط
م���ن قوة الدفع لألجي���ال لكي ال تستس���لم تماما ,وتغادر
الحلم واألمل بالمس���تقبل  ...ولعل عه���د التميمي وفوزي
الجنيدي يقدمان الدليل الواضح عل���ى بقية الروح التي ال
زالت حاضرة  ...عهد التميمي التي لم تكمل عامها السابع
عشر ,وفوزي الجنيدي الذي يصغرها بعام أو عامين  -ولدا
في زمن االحتالل واقتات���ا مرارته وتفتحت مداركهما على
الخالف الداخلي المحتدم ...عاينا قسوة المحتل ووحشيته,
وذاقا حسرة اهتزاز الجس���د الواحد ورغم ذلك كله أدهشا
العالم بهذه الحيوية وهذه البراءة وهذا العنفوان ...تجندت
دولة االحتالل كله���ا بكافة أجهزتها األمني���ة والدعائية
لمالحق���ة عهد واعتقالها ,وتجمع عش���رات الجنود النجاز
اعتقال الفتى صاحب األعوام الس���تة عش���ر  ...كانت عهد
بما فعلته تؤكد ان بقية الروح لم تغادر هذا الشعب ,وكان
فوزي الجنيدي يؤكد ان الحلم حق له وكأنه يذكرنا بأحالمنا
القديمة  ...ومن المؤكد ان عهد وفوزي تحوال إلى ملهمين
جديدين  ...يطرقان باب المس���تقبل بب���راءة ووعي وإصرار
!!! لينثر األمل ,وليجعال العرب والمس���لمين أكثر إحساسا
بالتقصير تجاه قضية األمة األولى  ...عهد وفوزي يؤكدان
ان بقية الروح ال زالت باقية !!!.
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توزيــع منحــة الرئيــس علــى األنديــة الغزيــة
غزة /االستقالل:
ّوزع المجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة ،واالتح���اد
الفلس���طيني لكرة القدم الثالث���اء منحة الرئيس محمود
عب���اس على أندية قطاع غزة في الحفل الذي جرى بفندق
"المتحف" غرب مدينة غزة.
وحضر الحفل عضو اللجن���ة المركزية لحركة "فتح" أحمد
حلس ،والنائب في المجلس التش���ريعي أحمد أبو هولي،
ونائب رئيس اللجنة األولمبية أس���عد المجدالوي ،ونائب
رئيس اتحاد كرة القدم إبراهيم أبو س���ليم ،ونهرو الحداد
مس���ير أعمال المجلس األعلى للشباب والرياضة ،ورؤساء
األندية.
وق���ال رئيس اتحاد كرة القدم جبريل الرجوب في اتصال
هاتفي إنه س���عيد بتوزيع منحة الرئي���س على األندية
حافال باإلنجازات على
الغزية ،متمنيًا أن يكون عام 2018
ً
مستوى جميع الرياضات.

تش���كل
وأوض���ح الرجوب أن األس���رة الرياضية أصبحت
ّ
عنصر الوحدة للشعب الفلسطيني في الوطن ،والشتات،
مطالبًا الجميع بمواصلة النجاح على المستويين المحلي،
والعربي.
م���ن جانبه ،أش���اد أبو س���ليم بمجال���س إدارات األندية
التي دعمت انطالق الموس���م الكروي  ،2018-2017رغم
المعيقات وشح اإلمكانيات المادية.
وش���كر أبو س���ليم المؤسسات التي أس���همت في دعم
الحركة الرياضية وتطوير البنية التحتية ،وأبرزها برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي " ،"UNDPوشركتي "جوال" راعي
االتح���ادات الرياضي���ة ،و"الوطنية موباي���ل" راعي دوري
الدرجة الممت���ازة .وفي نهاية الحفل اس���تلمت األندية
الشيكات الخاصة بمنحة الرئيس البالغة  608آالف دوالر،
بواقع  25ألف للممتازة ،و 15ألف لألولى ،و 5آالف للثانية،
و 3آالف للثالثة

أهلي الخليل يحصل على توقيع أحمد ماهر
الخليل /االستقالل:
أعل���ن نادي أهلي الخليل أحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم
بالضفة الغربية المحتلة تعاقده الرس���مي م���ع المهاجم الدولي
الفلسطيني أحمد ماهر ،ليكون أولى صفقات الفريق مع فتح باب
االنتقاالت الشتوية.
ووقع ماه���ر االثنين على عقود االنتقال لصف���وف أهلي الخليل
قادمًا من شباب الظاهرية ،الذي لعب له خالل مرحلة الذهاب.
وتعتب���ر هذه العودة هي الثانية لماه���ر لصفوف أهلي الخليل،
حيث سبق له أن لعب قبل ثالثة مواسم في صفوف أهلي الخليل.

عائق جديد أمام
انتقال كوتينيو
لبرشلونة
وكاالت /االستقالل:
ظهر عائق جديد ،أمام البرازيلي فيليب
كوتينيو ،نج���م ليفربول اإلنجليزي،
يمنعه م���ن االنتق���ال لصفوف
فريق برشلونة اإلسباني ،خالل
فت���رة االنتقاالت الش���توية
الجارية.
الن���ادي
وح���اول
الكتالوني ،بش���تى
الطرق ،خالل فترة
ا لصيفية
ا ال نتق���ا ال ت
ضم فيليب
ا لما ضي���ة ،
لك���ن إدارة
كو تيني���و ،
رفضت التفريط
ا لر ي���د ز
في خدماته.
التقارير التي أفادت
ورغ���م كاف���ة
باقتراب برش���لونة من حسم الصفقة خالل األيام
القليلة المقبلة ،إال أن يورجن كلوب ،المدير الفني
للريدز ،يرفض رحيل كوتينيو مرة أخرى ،بحس���ب
صحيفة "ذا صن".
وقالت الصحيفة "كل���وب يأمل في بقاء كوتينيو،
ألنه يرى أن ليفربول لي���س بحاجة للحصول على
الم���ال مقابل بيع���ه ،على الرغم م���ن التعاقد مع
فيرجيل ف���ان ديك ،بصفقة قياس���ية بلغت 75
مليون جنيه إسترليني".
يذكر أن كوتينيو قد أبدى رغبة قوية ،في االنضمام
لصفوف برش���لونة ،وعاش فترة صعبة بعد فشل
انتقال���ه في الصيف الماضي ،قبل أن يس���تعيد
ً
مؤخرا مع الريدز.
تألقه

وش���ارك ماهر في تحقي���ق العديد من اإلنج���ازات ،ومنها كأس
فلسطين على حساب نادي اتحاد الشجاعية ،وكأس الضفة على
حساب مركز بالطة.
ويش���كل انضمام الالع���ب لألهلي إضافة كبي���رة للخط األمامي،
ولرغبات إدارة األهلي بالمنافسة القوية على لقب دوري المحترفين،
بعد نجاح النادي في إحراز كل األلقاب عدا لقب الدوري.
ويحتل األهلي المرك���ز الرابع في ترتيب أندية دوري المحترفين
مع انتهاء مرحلة الذهاب ،حيث يملك  19نقطة ،أي بفارق  3نقاط
فقط عن شباب الخليل المتصدر.

صفقة
هجومية
على أعتاب
ريال مدريد
وكاالت /االستقالل:
يعاني نادي ريال مدريد ،بش���كل
كبير في مسابقة الدوري اإلسباني،
مما جعله يتراجع إلى المركز الرابع،
وبف���ارق  14نقطة ع���ن المتصدر
برشلونة.
وذكرت صحيفة «ديلي س���تار» ،أن
نادي ريال مدريد يعتزم اإلعالن عن
إبرام صفق���ة هجومية ،خالل األيام
المقبلة ،مع نظيره فالنسيا.
وم���ن المق���رر أن ينض���م موهبة
فالنس���يا ،راف���ا مي���ر ( 20عام���ا)،
إلى ري���ال مدري���د ،لتعزيز هجوم
الفريق الملكي ،ال���ذي يعاني بعد
رحيل ألفارو موراتا ،إلى تشيلس���ي
اإلنجليزي ،الصيف الماضي.
وأوضح���ت التقارير ،أن انطالقة رافا
مير ،س���تكون مع ردي���ف الملكي،
بع���د أن نجح الالعب في تس���جيل
 22هدفا ،خالل  49مباراة مع شباب
فالنسيا.
وح���اول ريال مدريد ،ضم مير ،خالل
فترة االنتقاالت الصيفية الماضية،
لكن فريق الخفافيش رفض التخلي
عن خدماته الالعب وقتها.
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الفقر والحاجة إذا ضربت نواحي الحياة
�أ.حممد �شحادة
يكاد الحديث في واقعنا اليوم هو موضوع الفقر
والحاج���ة والبطالة ،فالحاج���ة واإلعواز ضربت كل
أرجاء المجتمع  ،وكل نواحيه المتعددة  ،فالجميع
اليوم يشتكي إلى الله سوء األوضاع اإلقتصادية
الصعبة التي نمر بها ،ألس���باب عدة لعل الحصار
يأتي على رأس هذه األمور،والتي نسأل الله أن تمر
دون تفاقم أو تضخم  ،تهل رائحته على الواقع ..
أصب���ح الفق���ر وه���و م���ن أق���دم المش���كالت
اإلنسانية،موجود وملموس ويزداد مع مرور الوقت
!..
أشد اإلنكار
وهو كارثة قابلها اإلسالم باإلنكار بل ّ
 ،بل يجعل الغنى نعمة يمتن الله بها على عباده،
ويطالب بشكرها ،ويجعل الفقر مشكلة ُيستعاذ
بالله منها ،وهو الذي يقول في القرآن الكريم:
َ
ْ َ
اال َف َه َدى *
َ﴿أ َلم ي ِج ْد َك ي ِتيمًا َف َآ َوى * َو َو َج َد َك َض ّ ً
َو َو َج َد َك َع ِائ ًال َف َأ ْغ َنى ﴾
الفقر المدقع خطر على العقيدة ،والسيما إذا كان
ه���ذا الفقر المدقع بجانبه ث���راء فاحش ،وبخاصة
إذا كان الفقير هو الساعي والكادح ،والمترف هو
المتبطل القاعد...
ورد عن بعض الس���لف أنهم كان���وا يقولون :إذا
ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر :خذني معك.
وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه:
((كاد الفقر أن يكون كفرًا))
[ لعل هذا الفقر المدق���ع مع ذلك الثراء الفاحش
خلال واضطرابًا في عقيدة المسلم.
يسبب ً
ومن هنا الب���د للعلم أن الفقر والغن���ى إبتالء ،أن
بالغنى ويبتلى بالفقر(،ونبلوكم بالشر
الله يبتلى ِ
والخير فتنة) (فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه
أكرمن ،وأما إذا ما ابتاله فقدر
ونعمه فيقول رب���ى
ِ
َّ
علي���ه رزقه –أي َّ
ضي���ق عليه رزق���ه -فيقول ربى
أهانن) فهو يبتلي بالفقر ويبتلي بالغنى ،النظرة
َّ
اإلس���المية –الحقيقة -ال تعتب���ر الفقر نعمة ،بل
بالء .أن يصبر اإلنس���ان على البالء إذا نزل
تعتبره ً
به ،وال يجوز أن يجره إلى معصية ،إنما هو بالء من
البالءات ومش���كلة من المشكالت ،ولذلك جاء في
الصحيح أن النبي –صلى الله عليه وس���لم -كان،
يستعين بالله من شر فتنه الغنى ومن شر فتنة
ُ
المنسي،
المطغي والفقر ُ
الفقر ،وي ِّحذر من ُ الغنى ُ
هناك الغنى قد يطغي اإلنس���ان (كال إن اإلنسان
ينسي اإلنسان
ليطغى أن رآه استغنى) والفقر قد ُ
–أيضا -ما ينبغي أن يتذكره.
ً
طبعا ،وهي لم تصل لدرجة
وفى بعض األحاديثً ،

الصحة« ،اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر» إنما
والذلة»
فيه أحاديث صحيحة «أعوذ بك من ِ
الق ِلة ِ
القلة فى المال والقلة في كل ش���يء ،وفي حديث
ضعيف «كاد الفقر أن يكون كفرا» سيدنا «علي»
يقول« :لو تمثل لي الفقر رجال لقتلته» ُ
ويروى عن
ً
َّ
أبى ذر أنه قال« :إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر
خذني معك» ألن الفقر ممكن أن يؤدي إلى الكفر،
وخصوصا إذا كان الفق���ر نصيب الذين يعملون
ً
ويكدحون والغنى نصيب المتعطلين المتبطلين
شيئا،
الذين ال يعطون الحياة شيئًا وال يصنعون
ً
والمال يتدفق عليهم ،وتموج خزائنهم بالذهب
التنور باللهب ،فهذا ..يفتن الناس فمن
كما يموج ُّ
أجل هذا اإلسالم يحارب الفقر ،ويعالجه بوسائل
شتى ،ألن الفقر بالء والغنى نعمة امتن الله على
رس���وله –صلى الله عليه وس���لم -فقال (ووجدك
امتن علي���ه بإنه كان وحده
ِ
عائ ً ً
���ال فأغنى) يعنى َّ
فقيرا فأغناه ،ونجد على لسان سيدنا نوح (فقلت
غفارا يرسل السماء عليكم
استغفروا ربكم إنه كان َّ
مدرارا ويمددك���م بأموال وبني���ن )..فجعل المال
من ثمرات االس���تغفار والرجوع إلى الله عز وجل،
والقرآن يقول( :وال تؤتوا الس���فهاء أموالكم التي
جعل الل����ه لكم قياما) يعنى الم����ال قوام الحياة
وقوام المعيشة ،لذلك أطول آية في القرآن نزلت
ً
الدين ،والنبي -عليه
ُلت ِّ
نظم أمرا من أمور المال ،أمر َّ
الصالة والس����الم -كان يس����تعين بالله من غلبة
الدين ،الدين
الدين ومن قهر الرجال ،أو من َض ًلع َّ
َّ
كثيرا ما يس����تعيذ
الذي يضلع اإلنس����ان ،وكان
حت����ى في دبر الصالة يقول :وأعوذ بك من المأثم
والمغرم ال����ذي هو الديون،
���رم» المعاصى
َ
َ
والمغ� َ
قيل :يا رسول الله ..ما أكثر ما تستعيذ من المغرم،
حدث
قال :إن الرجل إذا ِ
غرم –يعني إذا استدانَّ -
–أيضا -من
االستدانة
هذا..
فأخلف.
فكذب ووعد
ً
مظاهر الفقر ،اإلنس����ان ..متى يس����تدين؟ إذا لم
يكن عنده ما يش����تري به حاجاته أو ما يقضي به
أموره فيضطر إلى االستدانة ،فكل هذا يدل على
إن النظرة إلى أن الفقر نعمة وأننا نسعى إليها..
ال ،بل بالعكس اإلسالم يحارب الفقر من المجتمع
ولكن إذا وقع الفقر باإلنس����ان يصبر عليه ،ولكن
يسعى إلى تغيير حاله إلى حال أحسن.
ولقد كان لإلس����الم كدين واقع����ي متوازن نظرة
ورؤي����ة لحلول هذه المش����كلة الكبي����رة فمنهج
اإلس����الم في القضاء على الفقر أرسته الشريعة
اإلس����المية من دعائم العدالة بين أفراد المجتمع
كل إنس����ان حقه في
اإلس����المي حينما أعط����ت ّ

قبســات
ولطائف قرآنية
حني ي�شت�شهد اليهود باآيات القران !
اليهود شياطين ..يتقنون التالعب والخداع ..
بالنس���بة للقران  :هم يكف���رون به  ،وينكرون ان يك���ون كالم الله ،
ويحاربون���ه ويحاربون جنوده ..هذه حقيقة يعرفها كل مس���لم واع
بصير ..
لكنهم يع���ودون للقرآن ! ويفتش���ون في اياته !! ويستش���هدون
باياته التي يظنون انها تشهد الباطيلهم حول فلسطين والقدس
والهيكل !
ما لهم وللقرآن؟ ولماذا يعودون اليه وهم يكفرون به ويحاربونه ؟
رايت احد ه���ؤالء المخادعين على اح���دى الفضائيات وهو يخاطب
المسلمين  ،ويدعوهم الى أخذ القرآن ! ..وااللتزام بآياته !
قال للمسلمين  :لماذا تخالفون القرآن ؟ ولماذا ال تأخذون باياته ؟
ثم قال :آيات القرآن عديدة تبين محبة الله لليهود ..وتفضيله لهم
على العالمين ..وانه اعطاهم القدس وفلسطين ..وكتبها لهم ..
وقال  :آيات القرآن تشهد ان القدس لليهود ..وان الله هو الذي بنى
الهيكل لليهود !! فلماذا ال تأخذون بهذه اآليات ايها المسلمون ؟!».
اشهد انه كان شيطانا يتكلم ..وينصح ..ويعظ ..
وادعو ال���ى الوقوف امام اآلي���ات التي فضحت اليه���ود ..للرد على
دعايات هؤالء الشياطين .

الدولة االسالمية ،وقد اضطلعت الحكومة القائمة
بمهام كثيرة منها:
* مهمة القضاء على الظواهر االجتماعية السلبية
وأهمها مش����كلة الفقر والحاجة الش����ديدة ،وقد
وضعت الشريعة اإلسالمية الغراء منهجا واضحا
رش����يدًا للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ،ومن
أبرز معالم هذا المنهج نذكر :تشجيع الناس على
العمل باعتباره أمرًا محمودًا يؤجر الناس عليه ،قال
تعالى( :فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه
النش����ور) ،وفي الحديث الشريف من بات كاال من
عمله بات مغفورا له ،وهذا المنهج بال شك يشجع
المسلمين على العمل والجد إليمانه بأنه وسيلة
الكس����ب الوحيدة ووس����يلة إعمار األرض وغفران
الذنوب كما ّأنه وسيلة للقضاء على مشكلة الفقر
* .تش����ريع الزكاة كفرضية إس����المية وركن من
أركان اإلسالم كواحدة من الوسائل الحكيمة التي
تحقق األمان االجتماعي في الدولة اإلسالمية ،فقد
ماال
أوجبت الشريعة اإلس����المية على من امتلك ً
بل����غ النصاب ومضى عليه الحول أن يقوم بتأدية
نس����بة منه كزكاة واجبة في المال وكحق للفقراء
والمساكين ،قال تعالى( :والذين في أموالهم حق
نظمت الشريعة
معلوم للس����ائل والمحروم) ،وقد ّ
اإلسالمية طريقة جمع الزكاة ووضعها في مكان
معين وهو بيت مال المسلمين ،كما جعلت هناك
عقوبات لمانع����ي الزكاة أو المتأخرين عن دفعها
وفي الحديث« :إنا آخذوه وشطر ماله» ،كما جعلت
الشريعة مصارف للزكاة لتنظيم طريقة دفعها
وحددت تل����ك المصارف وهي
إل����ى المحتاجين ّ
سبعة تشمل الفقراء والمساكين وهذا يساعد بال
شك على القضاء على مشكلة الفقر في المجتمع
* .خراج األرض ،فالدولة اإلسالمية عندما توسعت
بفت����ح كثير من البل����دان طبقت سياس����ة خراج
األراضي ،وهي أن تعود فوائد استصالح األراضي
الزراعية وزراعتها إلى بيت مال المس����لمين ليتم
فيما بعد ذلك اس����تغالل تل����ك األموال للصرف
منها على الفقراء والمساكين والمحتاجين وهذا
من شأنه أن يقضي على مشكلة الفقر والحاجة.
* تحمل المس����ئولون عن الدولة ج����زءًا كبيرًا من
المصاري����ف التي تنف����ق على العام����ة من مثل
الصحة والتعليم وغيرها..
كما أن مش����اركتهم الفقراء فيما يتقاضونه من
أم����وال ومش����اريع  ،أمر اصبح الزما بس����بب وقوع
الجميع في هذا الصعب ..ولكم في أعمال سيدنا
عمر بن الخطاب خير مثل.

وم�ضــات
(األسئلة
األربعة)
لق����د م����دح الل����ه عب����اده
المؤمني����ن و أثنى عليهم
ألنه����م« :اس����تفادوا م����ن
أعماره����م و اغتنم����وا
أوقاتهم»،
فقال الل����ه تعال����ى« :كلوا
واشربوا هنيئا بما أسلفتم
ف����ي األيام الخالي����ة}،و ّ
ذم
الكافرين و ّ
وبخهم ألنهم:
«لم يستفيدوا من أعمارهم
و لم ينتفعوا من أوقاتهم»،
فقال الل����ه تعال����ى( :أولم
يتذكر فيه
نعمرك����م م����ا
ّ
ّ
من تذك����ر و جاءكم النذير
فذوقوا فم����ا للظالمين من
نصير)
ّ
مهم
فاغتنام الوقت «مبدأ
للغاية في حياة المسلم»،و
خاصة إذا علم أنه»:محاسب
على حياته و عمره و مسؤول
عن أوقاته و أحواله»
قال رس����ول الله صلى الله
عليه وس����لم(:ال تزول قدما
عب����د ي����وم القيام����ة حتى
ُيس����أل عن أرب����ع :عن عمره
فيما أفناه،و عن شبابه فيما
أب����اله،و ع����ن ماله م����ن أين
اكتسبه و فيما أنفقه،و عن
علمه م����اذا عمل فيه)«،رواه
الترمذي»
فالدنيا دار «عمل يغتنمها
ّ
عمال
يتزود منها
الموفق و
ّ
ً
صالحًا لمعاده»،
(و ت� ّ
���زودوا فإن خي����ر الزاد
التقوى)
و قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم(:من َّ
دنياه؛
أحب
َُّ
َّ
���ن أحب
أض����ر ِ
َ
بآخ َر ِتَّ ِهَ ،
وم� ْ
���ه؛ أضر بدنياه ،فآثروا
�
ت
آخر
َ
َ ُ
يبقى على ما يفنى)«،رواه
ما َ
أحمد».

فت���اوى
حكــم اختيــار الفتــاة للخاطــب الكــفء
السؤال  /أنا فتاة تعرفت على شاب عن طريق اإلنترنت قبل خمس سنوات ،وهو يعيش
في منطقة بعيدة عني ،وبعد فترة قرر هذا الشاب أن يخطبني من أهلي ،ولكن كلما
أراد الحضور مع أهله لخطبتي تحدث ظروف تمنعه من ذلك ،علم ًا أن أهله ال يريدون أن
يتقدم لخطبتي ،فهم يرغبون في تزويجه من فتاة مناسبة له ومن منطقته ،وقد تقدم
شاب آخر لخطبتي ،وأنا خائفة إن وافقت على طلبه أن يبقى قلبي معلق ًا باألول ،وإن
علي أن أفعل؟
رفضته أن أخسره وأخسر األول ،فماذا ّ
الجواب  /باإلش����ارة إلى س����ؤالك المثب����ت نصه أعاله؛
فاإلس����الم يحث على الزواج ،ويرغب فيه ،وذهب العلماء
إلى أن الكف����اءة المطلوبة في الزواج ه����ي كفاءة الدين
والخلق ،والرس����ول ،صلى الله عليه وس����لم ،يق����ول«ِ :إ َذا
ْ ْ
ْ
وهِ ،إ َّال َت ْف َع ُلوا َت ُك ْن
َج َاء ُكم َم ْن َتر َضو َن ِد َ
ين ُه َو ُخ ُل َق ُه َف َأ ْن ِك ُح ُ
ْ
���اد» [سنن الترمذي ،كتاب النكاح
ِف ْت َن ٌة ِفي َ
ض َو َف َس� ٌ
األر ِ
عن رس����ول الله ،صلى الله عليه وس����لم ،باب إذا جاءكم

من ترضون دينه فزوجوه ،وقال األلباني :حس����ن لغيره]،
واألصل في الخطبة أن تنتقل من مرحلة الوعد بالزواج إلى
مرحلة الزواج ،فإذا تعذر ذلك ،فالمصلحة تقتضي تذليل
المصاعب ،وإال فال بديل عن القبول بعرض زواج مناسب
ومتيسر ،فإذا كان هذا الشاب الذي تقدم لخطبتك على
دين وخل����ق ،فننصحك بقبول الزواج من����ه ،والله تعالى
أعلم.
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مسيرة لموظفي غزة تطالب بحقوقهم

فلسطينيون يحضرون معرض المنتجات الوطنية ..غزة
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تشعل فتيل اإلدمان

اإلجازة النصفية  ..متعة تنغصها األجهزة االلكترونية
غزة /دعاء احلطاب:
تتنوع اهتمامات وتوجهات طلبة املدار�س يف ا�صتغالل
االج��ازة الن�صفي��ة للعام الدرا�ص��ي ،فمنهم من يتجه
للع��ب والله��و ب�صتي الط��رق والو�صائل به��دف ال�صعور
بن��وع من ال�صع��ادة اأو ك�صر امللل ال��ذي يعرتيهم داخل

فر�صة اللتقاط االنفا�س
وت���ري المواطن���ة ام ابراهي���م الهن���دي ،أن االجازة
النصفية فرص���ة اللتقاط االنف���اس ومجال لتغيير
ثقال على كاهل
الروتين المدرسي الذي أصبح يشكل ً
االمهات والطالبة في غزارة الواجبات وقلق االختبارات.
وتقول الهندي خالل حديثها ل�"االستقالل" " :أنتظر
مجيء االجازة النصفية بشغف وأفرح بها كأنها اجازة
لي من ضغوطات المدارس ،وكذلك ألنها تساعدني
على اله���روب من الصقيع واالس���تيقاظ المبكر في
ظل األجواء الباردة ،ولكنها في الوقت ذاته سبب في
إشعال فتيل ادمان أبنائي على األجهزة االلكترونية"
وأضاف���ت الهن���دي ":إن االج���ازة النصفي���ة متعة
ينغصها بقاء أبنائها في المنزل لساعات طويلة أمام
اجهزته���م اإللكترونية ،في ظل عدم وجود وس���يلة
أمامها لتحجيم هذا اإلدم���ان في ظل غياب البدائل
المناسبة".
وتتاب���ع الهندي " :قديمًا كانت االجازة لها مذاق مختلف
ع���ن هذه األيام ،فقد كنا نمضيها بنس���خ الدروس و حل
الواجب���ات والتحضير للفصل الدراس���ي الثاني  ،وكذلك
اللعب لساعات قليلة أمام المنزل وزيارة األهل واالصدقاء،
أم���ا اليوم الط���الب يقضونها على االجه���زة اإللكترونية
واالنعزال عن العالم الحقيقي".
وأوضحت الهن���دي ،أن االنترنت و األلع���اب اإللكترونية
لهم���ا دور ايجابي في تنمية الق���درات العقلية والخيال
واإلب���داع لدى األطفال وتزويده���م بالمعلومات المفيدة،
وزيادة إدراكهم وتنمية مهارات التواصل لديهم ،لكنها
بالوقت ذاته تجعلهم أكث���ر عدوانية وعصبية بالتعامل
مش���يرة إلى أن ه���ذا االمر يجعلها قلقه جدًا
مع اآلخرين،
ً
على مس���تقبل أبنائها في ظل تعل���ق أبنائها باألجهزة
اإللكترونية وعدم توفر بدائل اخري تجذبهم لقضاء وقت
فراغهم.

البي��وت ،واآخرون ي�صتغلونها مب�صاع��دة االأهل يف ظل
االأو�صاع االقت�صادية ال�صعبة ،وهناك من ي�صتثمرها
يف حفظ كت��اب اهلل واال�صتماع اإىل جل�صات الذكر يف
امل�صاج��د ومطالعة بع�س الكتب الثقافي��ة .لكن اكرث
م��ا تع��اين من��ه االمه��ات يف فرتة االج��ازة ه��و زيادة

ف���ي النوم نهارًا ،وكثرة المج���ادالت والصراعات مع االبناء
إلدمانهم على االجهزة االلكترونية وعدم استغالل االجازة
بأمور مفيدة.
وقال����ت ط����ه خ����الل حديثه����ا ل�"االس����تقالل":
" االلكترونيات تتص����در أولويات أبنائي في االجازة
المدرس����ية وقلب����ت موازينه����م ،وان قدرتي على
منعهم عنه����ا أصبحت ضعيفة ،وه����ذا يجعلني
أتعامل بقس����وة معهم خوفًا عليهم وخاصة أنهم
وصل����وا حد االدم����ان وب����دت آثاره����ا واضحة على
مضيفة انها باتت تكره مجيء االجازة
س����لوكهم"،
ً
ومنذ يومها األول تبدأ بالتساؤل متي تبدأ الدراسة
ومتى تفتح المدارس أبوابها؟.
وبين���ت ط���ه ،أن األلع���اب االلكترونية جعل���ت أطفالها
يعتم���دون على العنف والع���دوان في أغل���ب المواقف
نظ���ر ًا
الت���ي تواجهه���م دون الش���عور بالذنب،
العتماد نسبة كبيرة من األلعاب على
إي���ذاء اآلخرين واالعت���داء عليهم
وعلى ممتلكاتهم ،كما تسببت
مواق���ع التواص���ل االجتماعي
بانع���زال أبناءه���ا الكبار عن
الحي���اة االجتماعية وانقطاع
الحوار معهم لساعات طويلة.
ونوه���ت ط���ه ،إل���ى أنه���ا تحاول
بقدر المس���تطاع أن تساعد
أبناءها لالس���تفادة من اإلجازة
النصفية من خالل توجيههم
إلى مراكز تحفيظ القرآن ،أو
تحفيزهم لقراءة الكتب
ا لمنا س���بة

تعلق اأبنائهن باأجه��زة احلا�صوب واالنرتنت واالألعاب
االلكرتوني��ة ،مم��ا �ص��كل لديه��ن خماوف جم��ة على
�صحة اأبنائهن النف�صية و اجل�صدية ،باالإ�صافة اىل ما
حُتدثه تلك االجهزة من اإدمان عليها وتغريات �صلبية
يف �صخ�صياتهم.

لمستواهم العلمي والعقلي.

فر�صة جيدة للعمل
ومن جهتها ،أعرب���ت المواطنة أم رمزي الدلو عن فرحتها
بانتهاء الفصل الدراس���ي األول له���ذا العام ،كون اإلجازة
تعد فرصة جيدة لعمل االبناء في ظل األوضاع االقتصادية
الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.
وتق���ول الدلو خالل حديثها ل�"االس���تقالل" " :أنها كانت
تنتظر االجازة النصفية كانتظار الغائب المحمل بالهدايا،
فم���ع بدء األجازة ترس���ل أبنائها للعمل م���ع والدهم في
الس���وق الشعبي بحي الش���جاعية ،مما يساعده على بيع
كميات اكبر من البضائع".
وأضاف���ت الدل���و ":ال يمك���ن أن نتغاضى ع���ن األزمات
التي نعيش���ها في القطاع خاصة أزم���ة الكهرباء و األزمة
االقتصادي���ة ،فهما ح���اول الطلبة اس���تغالل اجازتهم
بالترفيه والتس���لية على االجهزة الذكية سيبقي وقتهم
محدودًا جدًا نظرا النقطاع الكهرباء ألكثر من  20س���اعة
 ،مم���ا يدفعهم للنزول للش���ارع واللعب أو البحث عن
لمج���رد الحص���ول على
عم���ل
فرصة تمكنهم من
استغالل االجازة
وعدم الش���عور
بالملل" .وأكدت
االج���ازات
أن
المدرس���ية بات���ت
مختلف���ة تمام���ًا
عم���ا كانت علي���ه قبل
س���نوات ،فقد أصبحت
مجرد أيام

م�صدر اإزعاج
في حي���ن ،اعتب���رت المواطنة أم أحمد
طه ،أن العطلة الدراسية تشكل مصدر
إزعاج لألهل بس���بب طول الوقت الذي
يمضيه األبناء في البيت ،حيث ينقلب
نظامه بسبب طول السهر ليال والتأخير

بــراءة مقتولــة
بي���ن عتبات الظلم واالضطه���اد  ,وبين قتل البراءة وطعن الحنان
 ,وبين أزقة الفقر وبؤس الحياة  ,منتشرون كالجراد بين المارة .
ينبثق طفل صغير بثياب رثة  ,وجسد يبلغ األربعين  ,وعيون تضج
بالفقد وغربة الروح  ,ووجه ممتلئ بالحسرة واأللم والدفين .
وم َّر األي���ام  ,والحظ
كأن���ه حمل على أكتافه قس���اوة الس���نين ُ ,
المشؤوم ..
ّإنه الطفل « محمد « ابن العش���رة األعوام  ,يتس���ول في الطرقات
يدق نافذة السيارة
باحثًا عن َكس���رة خبزة تقوت جسده الهزيل ّ ,
كأن أحدًا يالحقه .
بسرعة ّ
سألته  :ما بك يا صغير ؟
ش���يكال ألش���تري سندويش���ة فأنا لم آكل شيئًا منذ
قال  :أريد
ً
الصباح .
ال أعل���م ما الس���بب الذي جع���ل « محمد « يتس���ول بين األحياء
واألسواق .
قلت له  « :محمد « أنت طفل صغير لماذا تتس���ول وتطلب المال
من المارين ؟
قال :أمي متوفاة ووالدي رجل عصبي  ,يضربني كثيرًا  ,وزوجة أبي
امرأة ال تهتم بي .

يقضيها الطالب باي ش���كل من االش���كال دون الشعور
بالفرح او السعادة.

ت�صعل فتيل االإدمان
وبدوره ،يري درداح الشاعر المختص االجتماعي ،أن االجازة
الصيفي���ة هي وقت فراغ مخطط له مس���بقًا ،يس���تطيع
االنسان خالله انجاز بعض االعمال غير المنهجية أو غير
منظمة تعود عليه بنوع من الرضا والسعادة.
وقال الش����اعر خالل حديثه ل�"االستقالل" ":قديما كانت االجازة
الصيفية يقضيها معظم الطالب باأللعاب التقليدية كألعاب
كرة القدم و األلعاب الش����عبية كونها الشاغل الوحيد لهم ،أما
اليوم تتوفر أنش����طه متعددة ومتنوعة ومعقدة يمكن قضاء
االجازة النصفية بممارس����تها ،وتعطي مساحة للطالب أن يجد
فسحة نفسية في اختيار ما يناسب رغباته ،كجمعيات تحفيظ
القرآن والنوادي الثقافية و تعليم اللغات واألنشطة الرياضية
المختلف����ة " .وأكد أن االجازة النصفية اليوم أصبحت ُتش����عل
فتيل االدم����ان على االجهزة االلكتروني����ة ،ألن معظم االطفال
والطالب يمتلكون االجهزة الحديث����ة وتأخذ جل اهتمامهم،
خاص����ة اذا ما كان����ت العائل����ة تعاني من هم����وم اقتصادية
واجتماعي����ة ونفس����ية ،بالتالي يهرب الطال����ب لتلك االجهزة
باعتبارها مالذًا أخيرًا يفر اليه مما ُيوقعه باإلدمان عليها.
وأوضح الش���اعر ،أن النظام التربوي ال���ذي ينتهجه الوالدان
وأس���اليب التعامل م���ع ابنائه���م داخل األس���رة ،باإلضافة
الى مس���توى ثقاف���ة االس���رة واالوضاع
االقتصادي���ة والمعيش���ية الصعب���ة
التي يعيشها المواطنون في القطاع،
جميعها تلعب دورًا هامًا في لجوء الطلبة
الى األجهزة االلكتروني���ة واالندماج عليها
بدال من االندماج بالواقع.
ً
وشدد الشاعر ،على ضرورة أن يكون الوالدان
عل���ى درج���ة عالية م���ن الوعي
واالدراك لمخاط���ر االجه���زة
االلكتروني���ة وآثاره���ا عل���ى
نفس���ية االبناء ،واس���تبدالها
بأنش���طة أكثر جاذبية تساعد
الطفل بعملية التفريغ نفسي
واالنفعالي دون اصابته بأضرار
اجتماعية ونفسية وصحية.

أ .دينا ماهر عطا أبو سكران
أذهب إلى المدرس���ة دون مصروف  ,وعندما أعود ال أجد الطعام
في البيت فأس���رق أحيانًا من زمالئي  ,وغالبًا أتس���ول ألش���تري
سندويشة .
« محمد « طفل يشعر بالوحدة المطلقة  ,ال أحد يعطيه الحنان
 ,دفعته قساوة العيش أن يتسول ويسرق دون معرفته بالجرم
الذي يقع عليه .
« محمد « طفل يكره مجتمعه بصورة كبيرة .
يقول « محمد «  :أنا ال أحب هذا الوطن مطلقًا  ,أنا أريد أن أشعر
بطفولت���ي  ,أريد الحياة التي يعيش���ها أبن���اء فصلي ,أتمنى أن
أذهب إلى مدرستي ومصروفي بيدي  ,وأن أتذوق الحلوى اللذيذة
 ,وأشتري الثياب الجميلة .
أحالم بسيطة  ,وردية وبريئة يريد أن يحياها .
« محمد « ينقم على مجتمعه الذي ال يفكر به  ,وال يفكر بطفولته .
« محمد « هو طفل من ماليين االطفال في العالم يعيش���ون تحت
خط الفقر  ,دفعتهم الظروف واأليام المنكوبة ليعشيوا هكذا .
األطف���ال المتس���ولون  :هم قضي���ة اليوم ولكنه���ا قضية تهدد
مستقبلهم ومستقبل وطنهم  ,فهو اآلن يكبر ويزداد حجم حقده
على المجتمع  ،ألنه بنظرهم هو السبب األول في تسولهم .

ال نعلم عندما يكبر أمثال « محمد « ماذا سيقدمون لوطنهم .
فتعزى أس���باب التسول لظروف كثيرة سواء ظروف اجتماعية ,
اقتصادية  ,نفسية  ,بيئية ....الخ
لذلك يجب أن ننتبه لهؤالء بصورة كبيرة  ,ونس���لط الضوء األحمر
عليهم  ،ألنها تؤثر بالدرجة األولى على حياتهم  ,فينتش���ر الفقر,
ّ
واالمي���ة  ,ويصبح���ون في يوم ما ُتجار مخ���درات  ,ولربما تدفعهم
الظروف في وقت ما إلى التعامل مع جهات أمنية معادية .
امتثاال
م���ن هنا واجبنا نحن كأفراد أن نس���اعد فقيرنا و ضعيفنا
َ
لقول الرسول الله ))  « :ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو
يعلم «.
أن تك���ون هناك مؤسس���ات ترعى هذه الفئة من البش���ر  ,وتوفر
الطعام والمال  ,والعيش الكريم لهم .
أن تكون مراكز مخصصة لتتفهم طبيعة حالتهم وأو ضا و ص���ل
المختلفة .
كذلك  ,تطوير برامج لتكافح الفقر والظلم والعنف .
أخيرًا :يجب أن نكون كالجسد الواحد في المجتمع  ,نحتضن هؤالء
األبري���اء  ,نقدم الس���عادة بقوالب بريئة وقل���وب صادقة  ,نضمد
آالمهم ,ونرعى بيوتهم.
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مــرايا

بقلم /عبد اهلل ال�شاعر

قال األمين
الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

عام جديد

تدور بنا األيام فتطوي تحتها بس���اط العمر ،لتنذرنا ،نحن الذين
نطلق في الس���ماء نارنا ابتهاجًا بمرور الوقت ،إننا ال نفعل شيئا
ف���ي الحقيقة غير ترك أمانينا تذوي في عتمة الكون ،لتس���قط
ف���ي أطرافه دون ضجيج .فهل كانت البدايات حقيقة تس���تحق
االحتف���اء؟ أم إننا نداري بالفرح خزينا م���ن خطيئتنا األولى التي
أردتنا من دار الخلد إلى دار الفناء؟
وتقلبنا على لظى المحن كيف تشاء،
هنا حيث تدور األرض فينا ّ ّ
نهائيًا مع الفرح ،هنا في موطن المحن،
دون أن تضرب لنا موعدا
حيث تمتزج البركة بالدم ،والش���رف بالتضحية ،وتختلط مواسم
الحزن بمواس���م البهج���ة ،هل يمكننا أن نحتف���ي بمرور الوقت،
ونح���ن ال نزداد مع األيام إال ب���ردًا؟ ت ّ
عرينا األيام من أحالمنا ،نحن
ُ
ّ
المنتظرون من سبعين عامًا أن نلتقط حبة برتقال أخرى من يافا،
كل الب���الد ،الملتحفون األماني،
التائهون من س���بعين عامًا في
المتوس���دون الرجاء ،نح���ن الذين ّ ّ
حولتنا خيانة اإلخوة وقس���وة
ّ
األع���داء إلى بضاعة ،وجعلت مآس���ينا صورا للصفح���ات األولى،
ّ
ّ
حماس���ية لنشرات األخبار ،قبل أن تلفظنا أخيرا إلى
وافتتاحي ٍات
ّ
األرشيف ،كقضية استنفذت بريقها ،هل يمكننا أن ننسلخ من
لندعي كما اآلخرين ّأن لنا أمنيات للعام القادم؟
أوجاعنا الكبرىّ ،
هل ّ
تؤرخ بداية العام لألمل أم للخشية؟ وقد بلغت أحزاننا من ِالك َب ِر
ّ
ِع ّتي َا ،ولم يزدها الزمن إال فتكًا بقلوبنا ،فهل يمكن للفلسطيني أن
يتجرد من وجعه ،وهو ال���ذي ال تمنحه األحالم ناصيتها ،بل ُيطل
ُّ
عليها خلس���ة من ثق���ب الباب وهي ُ
ملفات
تروح
ِ
ت���ارة ّفي ّ
ً ُّ
وتجئ ّ ً
ُ
ومر ًة بين فقرات بيان الجامعة العربية ،ومرة تسقط
المتحدة،
األمم ّ
مالي لمنظمات إغاثة الالجئينّ ،
كرقم هزيل في ذيل تقري���ر ٍّ
ومر ًة
ّ
ٍ
تسحقها المطرقة بيد مدير الجلسة في مجلس األمن؟
السياس���ية ،ويحملها ُ
ّ
ّأيته���ا األحالم ّ
دم
األبية الت���ي تنوء بها
آماال
الش���هيد إذا ارتقى إلى العلياء لينشرها في س���ماء الكون ً
س���ماء لنكون لك أرضًا ،كوني لنا المخرز
بحياة كالحياة ،كوني لنا
ٍ
ً
كفًا ،كوني لنا شمسًا ُنك ْن لك النهار ،فقد أرهقتنا دورة
لك
ن
ّ
ُ
فنك ْ
���ل ٍّم نعتليه إلى
س
من
لنا
وما
عام،
إثر
في
ًا
م
عا
جراحنا
فوق
األيام
ُ ّ
األفق البعيد سوى الشهادة والفداء.

كم���ا انتفضنا أم���ام أعتى قوة عس���كرية في
المنطقة ،وكما اس���تطعنا أن نمرغ أنوفهم في
التراب  ،تستطيع الش���عوب في غير مكان أن
تفعل نفس الش���يء .إذا عادت إل���ى ربها وإذا
اس���تلهمت فلس���فة الش���هادة ،واستلهمت
التق���دم إلى األم���ام وهي تح���رق خلفها كل
المراكب ولن نخس���ر س���وى القي���ود .إن آفاق
االنتفاضة ،وآفاق المس���تقبل هي االس���تمرار
مهما كلفنا هذا من عناء ،آالم يوم وآالم ش���هر
وآالم سنة ،وال عذابات عشرات السنين .بقي أن
نقول إن هناك من يتحدث عمن يش���ارك في
االنتفاضة  ،وأود أن أذكر إن الجميع يشارك في
االنتفاضة ،كل الفصائل الفلسطينية تشارك
في االنتفاضة ،كل أبناء الش���عب الفلسطيني
يش���اركون في االنتفاضة ،الش���يوخ والشباب
واألطفال يشاركون في االنتفاضة ,االنتفاضة
اآلن تأخ���ذ دوره���ا وتأخذ مس���يرتها والعامل
المسلح س���يبرز في وقته الطبيعي والمخطط
له والمرس���وم له  ،وأنا على يقي���ن بأن تكونوا
مطمئنين إنه إذا كانت هناك نس���بة محدودة
كانت مس���تعدة قبل االنتفاض���ة لكي تحمل
السالح وتستش���هد اآلن ،فالجميع متشوقون
لحمل الس���الح لمواجهة الع���دو الصهيوني.
ولكن االنتفاضة في هذه المرحلة تحقق أهدافًا
عظيمة وال يمكن التقلي���ل من أهدافها .ورغم
عاجال إن شاء الله.
أهمية السالح الذي سيتوفر
ً

