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»االستقالل« األولى متابعة بين الصحف 
الفلسطينية لعام 2017 

غزة/ االستقالل: 
تصدرت صحيفة »االستقالل« قائمة الصحف 
األكثر متابعة بنس����بة 36.24%، في المحور 
اإلعالمي م����ن نتائج االس����تفتاء الذي أعدته 
وكال����ة »فلس����طين اآلن«، وش����ارك فيه نحو 

17.233 من المصوتين في المحاور كاّفة.
وتنوعت محاور استفتاء »فلسطين اآلن« ما بين »العام«، 
و»اإلعالمي،  االجتماع����ي«،  و»التواصل  و»السياس����ي«، 

و»الرياضي«،و »الثقافي 
والفني«. 
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زيارة البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الثالث لكنيسِة المهِد ما كان 
لها ان تتم لوال االنتشار الواسع والقبضة الحديدية التي استخدمها 
األم����ن الفلس����طيني ضد المواطنين الفلس����طينيين المس����لمين 
والمسيحيين الذين رفضوا زيارة هذا البطريرك لكنيسة المهد ببيت 
لحم, وذلك بعد جريمته البشعة ببيع أوقاَف الكنيسِة األرثوذكسية 
للِكياَن الصهيوني, وكأن أمن الس����لطة يسخر كل طاقاته وجهوده 
وأوقاته لمواجهة الشعب الفلسطيني وتمرير الصفقات المشبوهة 
لهذا البطريرك وأمثاله, لقد شاهدنا انتشارا مكثفا وتمويها لنقل 
البطريرك إلى كنيسة المهد بأمن وأمان, واستخدام القوة المفرطة 
لمواجهة المحتشدين الذين احتجوا على زيارة هذا البطريرك الذي 
وصفوه بالخائن والعميل والسمس����ار, ورغم ان السلطة تعلم جيدا 
مدى بشاعة الجريمة التي ارتكبها هذا البطريرك اليوناني, وهى أول 
من أدان إقدامه على بيع العقارات التابعة للكنيس����ة األرثوذكسية  
لليه����ود, إال أنها ارتأت كعادتها ان تتحدى إرادة الفلس����طينيين 
, وتواجه تحركهم الهادف لمنع هذا البطريرك من زيارة كنيس����ة 
المهد, وال نعرف س����بب ذل����ك, لكننا على يقين ان امن الس����لطة 
مهمته تنحصر فقط في قمع الفلسطينيين والتصدي لهم وإحباط 
أي محاوالت إليقاع ضرر في صفوف اإلسرائيليين أو عمالئهم وهذا 

بفضل التنسيق االمني .
على العموم جل المس����يحيين قاطعوا هذه الزيارة وكذلك رؤس����اء 
بلديات منطقة بيت لحم, ولم يس����تقبل هذا البطريرك إال مندوبون 
رسميون بتكليف رسمي من السلطة, حتى الوفد األردني الذي كان 
مرافقا للبطريرك اليوناني انس����حب وعاد إلى القدس خوفا من ردة 
فعل الفلس����طينيين, واعتقد ان رسالة الفلسطينيين وصلت لهذا 
البطريرك وألمثاله من الذين يتماهون مع السياس����ة اإلس����رائيلية 
الهادف����ة إلى تهويد الق����دس بالكامل, وطرد س����كانها األصليين 
المقدسيين منها, وبدال من ان تضع السلطة الفلسطينية مخططا 
لمقاوم����ة محاولة االحتالل الس����يطرة على الق����دس بالكامل خاصة 
بع����د ان أعلنها عاصمة موحدة ل����ه, وجدنا الس����لطة تحمي هؤالء 
وتداف����ع عنهم, غير آبهة بردة الفعل الفلس����طينية على ذلك, بل 
ومستعدة للمواجهة مع أي جهة كانت لتثبت لنفسها ثم لالحتالل 
الصهيوني أنها سيدة الميدان, وأنها التي تمسك بزمام األمور, ولن 
تس����مح ألي طرف كان بفرض إرادته عليها, حتى وان كان تصرفها 
في غير صالحها وال يخدم الش����عب الفلس����طيني ويضر بالقضية 

الفلسطينية. 
في مقابل هذه السياسة الثابتة والممالة التي تنتهجها السلطة, 
نش����رت صحيفة األيام السبت الماضي مقاال للصحفي الصهيوني 
نير حس����ون بعنوان »أس����رار صفقات التهوي����د بالقدس« نقال عن 
صحيف����ة هارت����س العبرية, يتح����دث فيه عن أس����اليب رخيصة 
ودنيئة وخسيسة يستخدمها االحتالل الصهيوني النتزاع أراضي 
المقدس����يين بالقوة وطرده����م منها, والعمل عل����ى إنهاء الوجود 
الفلسطيني في المدينة المقدسة, وبغض النظر عن حقيقة ما جاء 
في هذا المقال, إال انه يدل على ان »إسرائيل« تستخدم كل أدواتها 
الرخيصة والغير مش����روعة لطرد الفلس����طينيين م����ن مدينتهم, 
ويس����اعدها في ذلك عمالؤهم في الداخل والخارج, ويس����تخدمون 
الحيل والمصائد والمؤامرات لإليقاع بالمقدس����يين, فلو استمعت 
إلى ما قاله الش����يخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل 
الفلس����طيني المحت����ل, أو ما قاله نائبه الش����يخ كمال الخطيب عن 
تورط رس����ميين عرب, وجمعيات عربية رس����مية, تشتري عقارات 
الفلسطينيين المقدس����يين بأموال طائلة, وتقوم بإهدائها طوعا 
وع����ن طيب خاطر »إلس����رائيل« كعربون للتق����ارب والتقاء المصالح 
وحماية العروش وكس����ب ود »إس����رائيل« ألصابك الذهول من وقع 
الصدمة, وهذا موثق بوثائق وأوراق رسمية تدين هؤالء المتورطين 

في عمليات الشراء المشبوهة. 
أيها العرب والمسلمون في شتى بقاع العالم, القدس تهود وتتغير 
معالمها العربية واإلس����المية, وأصوات نشاز عربية ومسلمة بدأت 
تظهر وتعلو لتش����كك المسلمين في ان المس����جد األقصى ليس 
مكان����ه القدس, وانه ف����ي مكان آخر عليكم ان تبحث����وا عنه, وذلك 
لتمرير مخطط الكي����ان الصهيوني بهدمه وإقامة الهيكل المزعوم 
على انقاضة, القدس تحتاج إل����ى رجالها المخلصين األوفياء لكي 
يدافعوا عن هويتها العربية واإلس����المية, ان الخطيئة الكبرى تنال 
الصامت والعاجز والمتخاذل والنائم الذي يغمض عينيه عن الحق, 
القدس التي أهداها ترامب بجرة قلم إلسرائيل تحتاج إلى كل عربي 
ومس����لم وحر في العالم كي يدافع عنها, انه ع����ار على امة المليار 
ونيف ان تضيع القدس وتقف مكتوف����ة األيدي عاجزة عن الدفاع 
عنها وحمايتها من الصهاينة المجرمين, عار على أكثر من عشرين 
دولة عربية وأكثر من 57 دولة مسلمة هي عضو في منظمة التعاون 
اإلس����المي أن تعجز عن حماية مس����رى نبيها محمد صلى الله عليه 
وسلم, وال تنتفض ضد هذا الظلم والقهر والذل الذي تمارسه أمريكا 
وإسرائيل, القدس تحتاج إلى رجالها األطهار فهل نلبي النداء؟!         

الخطيئة الكبرى
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القدس المحتلة / االستقالل :
نشرت وزارة الش���ؤون االستراتيجية في حكومة االحتالل 
"اإلس���رائيلي"، امس األح���د، "قائمة س���وداء" بمنظمات 
الُمقاطعة الرئيس���ة التي لن يس���مح لنشطائها بدخول 

فلسطين المحتلة.
وذكرت القناة السابعة العبرية، أن هذه المنظمات تعمل 
بشكل مستمر ومتواصل ضد "إس���رائيل"، بينما تمارس 
الضغط على المنظمات والمؤسس���ات والبلدان لمقاطعة 

"إسرائيل"، وفق قولها.
وحس���ب القناة؛ فإن أنشطة المنظمات من خالل حمالتها 

تهدف إلى تقويض شرعية "إسرائيل" في العالم.
وأش���ارت إلى أن أس���ماء منظمات المقاطعة ستنقل إلى 
هيئة الهجرة والس���كان في وزارة الداخلية "اإلسرائيلية" 
بغرض منع نش���طائها من دخول "إس���رائيل" )فلسطين 

المحتلة(، وفق ما نقلته "قدس برس".
ونقلت القناة عن وزير الشؤون االستراتيجية جلعاد إردان 
قول���ه: إن "وضع القائمة هو خطوة أخرى في معركتنا ضد 

التحريض والكذب الذي تنشره منظمات المقاطعة، التي 
تهدف إلى تدمير إسرئيل".

في حين قال وزير الداخلي���ة، أرييه درعي: "بصفتي وزيًرا 
للداخلي���ة ومس���ؤواًل عن قان���ون الدخول إلى إس���رائيل، 
سأس���تغل كامل صالحياتي لمنع دخول أعضاء ونشطاء 
حركات المقاطع���ة إلى البالد لتحقي���ق هدفهم بالمس 
بدولة إسرائيل وأمنها. هؤالء األشخاص يحاولون استغالل 
القانون للعمل ضد إسرائيل ونشر إشاعات حولها، وسأمنع 

ذلك بكل طريقة ممكنة".
يش���ار إلى أن القائمة تضم نحو 20 منظمة متضامنة مع 
الشعب الفلس���طيني ضد االنتهاكات التي يتعرض لها 

من االحتالل "اإلسرائيلي".
وتنشط غالبية هذه المنظمات في أوروبا وأمريكا الالتينية 

وإفريقيا.
وكانت اللجنة الوزارية "اإلس���رائيلية" لش���ؤون التشريع، 
صّدقت في وقت س���ابق من العام الماض���ي، على قانون 
يسمح بمالحقة نش���طاء حمالت فرض المقاطعة الدولية 

على "إسرائيل"، ومطالبتهم بتعويضات مالية.
ويتي���ح القانون ألي إس���رائيلي يعّد نفس���ه متضررا من 
أنش���طة المقاطعة، المطالبة بتعويض مالي دون الحاجة 

إلثبات وقوع الضرر على صاحب الدعوى.
وتعّد "الحرك���ة العالمية لمقاطعة إس���رائيل" المعروفة 
اختصارا ب�"بي دي اس"، الحراك األوسع انتشارا على نطاق 
العالم فيما يتعّلق بالدعوة للمقاطعة وسحب االستثمارات 
من "إسرائيل" وفرض عقوبات عليها؛ حتى تنصاع للقانون 
الدولي والمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان، التي تضمن 
للفلس���طينيين حقهم ف���ي تقرير مصيرهم، وتس���مح 
بعودة الالجئين، حسب ما جاء في نص إعالن الحركة التي 

تأسست عام 2005.
وألحقت الحركة "خس���ائر اقتصادية فادحة، عقب فسخ 
عق���ود بقيمة 23 مليار دوالر، وتراج���ع قيمة صادراته إلى 
حوالي 2.9 مليار دوالر، في ظل توقع خسارة ما بين 28 و56 
مليار دوالر بالناتج القومي اإلس���رائيلي"، وفق ما أعلن عنه 

منسقها العام في فلسطين محمود نواجعة.

»إسرائيل« تنشر »قائمة سوداء«
 لمنع نشطاء BDS من دخول فلسطين المحتلة

القدس المحتلة/  االستقالل :
أجلت محكمة الصلح في مدينة حيفا محاكمة الش���يخ رائد صالح حتى 

الثاني والعشرين من شهر آذار القادم .
وقال المحامي عمر خمايس���ه من لجنة الدفاع عن الشيخ رائد صالح في 
تصريحات صحفية: "تم إحضار الشيخ رائد صالح من سجنه في عسقالن 
إل���ى محكمة الصلح ف���ي حيفا، ومنع من الحديث ول���و بكلمة واحدة إلى 
وسائل اإلعالم التي حضرت لتغطية المحاكمة وسمح له فقط بمصافحة 

والدته المسنة وبعض أقاربه".
 وأضاف خمايسه :" تم إحضار ش���هود االدعاء العام وهم ضباط شرطة 
عرضوا بعض خطب الش���يخ رائد صالح والتي هي بزعمهم تحريض، مع 

أشرطة مصورة، وتم التأجيل إلى 22\3\2018م .
 واعتب���ر خمايس���ه القيود التي فرضت على الش���يخ رائ���د صالح خالل 

المحكمة تأتي في سياق االنتقام منه، ومحاولة للنيل من صموده .
 بدورها قالت زوجته ام عمر :" محاكمة زوجي سياس���ية بامتياز وتهدف 
إلى إس���كات صوت���ه وتغييبه عن الق���دس والمس���جد األقصى ، ويتم 
التعامل معه داخل السجن بإجراءات استثنائية بتوصية من المستوى 

السياسي في "إسرائيل".
 يش���ار أن جمعًا غفيرًا من نش���طاء الداخل المحتل ش���اركوا في جلسة 
المحكم���ة وكان الحض���ور الالفت إش���ارة تضام���ن قوية م���ن الداخل 

الفلسطيني مع الشيخ رائد صالح.
 يذكر ان االحتالل اعتقل الش���يخ رائد صالح من منزله في ام الفحم في 
منتص���ف اب الماضي ووجه���ت له الئحة اتهام م���ن 12 بندا تتضمن 
التحريض على االحتالل من خالل الدعوة إلى رحالت شد الرحال للمسجد 

األقصى ، وقد اعتقل في السابق عدة سنوات .

تأجيل محاكمة الشيخ رائد صالح آلذار المقبل
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وبحسب موقع "أكس���يوس" اإلخباري األمريكي، 
فإن دبلوماسيين في البيت األبيض أوضحوا أنه 
تم تجميد المبلغ المذكور، وذلك حتى انتهاء إدارة 
الرئيس دونالد ترامب من مراجعة المس���اعدات 

التي تقدمها إلى السلطة الفلسطينية.
وقال الموقع اإلخباري إن هذه الخطوة جاءت بعد 
إعالن السلطة الفلسطينية وقف االتصاالت مع 
اإلدارة األمريكي���ة، في أعق���اب اعتراف "ترامب" 

بالقدس عاصمة ل�"إسرائيل".
وهدد "ترامب" األربعاء الماضي، في تغريدتين 
على حسابه في "تويتر"، بتقليص الميزانية التي 
تقدمها الواليات المتحدة للسلطة الفلسطينية، 
حي���ث تس���اءل عن "س���بب اس���تمرار الواليات 
المتحدة في دعم السلطة الفلسطينية في ظل 
غياب أي عملية سياسية بينها وبين "إسرائيل" 

ورفض السلطة التفاوض مع تل أبيب".

�سغوطات وم�ساومات
حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، أّكدت 
أن الق���رار األمريكي بش���أن قطع مس���اعداتها 
المقدمة ل�"أونروا" يأتي في س���ياق الضغوطات 
والمس���اومات الرخيصة، محذرًة من أي محاوالت 

لتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين.
وقال مس���ؤول المكت���ب اإلعالمي ف���ي الحركة 
داود ش���هاب: "إن ه���ذا الق���رار َيص���ب ف���ي 
صالح الضغوطات على الش���عب الفلس���طيني 
والمس���اومات الرخيصة التي تحاول من خاللها 
اإلدارة األمريكية الفاش���لة تمرير سياس���اتها 

لخدمة الكيان الصهيوني". 
وشّدد شهاب على أن "هذه السياسات لن تفلح 
أبًدا في الضغط على الشعب الفلسطيني"، مشيًرا 
إل���ى أن "اإلدارة األمريكية أصبحت ُمس���تعبدة 
من قبل اللوب���ي الصهيوني، الذي أوصل ترامب 

للحكم باالحتيال والنصب".
وأّكد عل���ى أن األم���م المتحدة هي المس���ؤولة 
عن األونروا والمطالب���ة بتوفير متطلبات عملها 
"باعتبارها المسؤولة عن مأساة قضية الالجئين 
الفلسطينيين"، محذًرا من أي محاوالت لتصفية 

هذه القضية.

اجتماع طارئ
أما د. زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحري���ر الفلس���طينية رئي���س دائرة ش���ؤون 
الالجئي���ن بالمنظم���ة دعا وكالة "أون���روا" لعقد 
اجتماع طارئ للجنتها االستشارية للوقوف أمام 
التهديدات األمريكية بوقف مساعداتها المالية 
التي تقدمها لدعم الميزانية االعتيادية للوكالة، 
والبحث عن آليات وبدائل لمواجهة التهديدات 
بما يحافظ على استمرارية عمل وكالة الغوث في 

تقديم خدماتها.
وفي تصريح صحفي له، ش���ّدد األغا على ضرورة 
أن تتحم���ل هيئة األمم المتحدة مس���ؤولياتها 
تجاه وكالة الغوث والخطر الذي يهدد ميزانيتها 
االعتيادية من خالل تخصي���ص ميزانية ثابتة 
لها من الميزاني���ة العامة لهيئة األمم المتحدة 
باعتبار الجمعية العام���ة لألمم المتحدة والدول 
المنضوي���ة تح���ت مظلتها هي التي أنش���أت 
وكال���ة الغوث بقرار منها وه���ي صاحبة الوالية 
عليها وهي المسؤولة عن توفير األموال الالزمة 

لميزانيتها.
وعّبر عن رفضه لوقف واش���نطن لمس���اعداتها، 
ورب���ط اس���تئنافها بعودة الفلس���طينيين إلى 
طاولة المفاوضات وارتهان ميزانية وكالة الغوث 
لمزاج المانحين واش���تراطاتهم، مح���ذًرا من أن 
المساس بالوكالة ومحاوالت تفكيكها؛ "ألن ذلك 
سيكون له انعكاسات على األمن واالستقرار في 

المنطقة".
وقال:" نرفض المس���اس باألون���روا التي تقدم 
خدماتها لما يقارب 5 ماليين الجئ فلس���طيني 
ف���ي كافة مناطق عملياتها، ويجب أن تس���تمر 
بعملها وتق���دم خدماتها طالما ل���م يوجد حل 
سياسي لقضية الالجئين من خالل عودتهم إلى 

ديارهم التي هجروا منها عام 1948 ".
ولفت إل���ى أن دائرة ش���ؤون الالجئين بمنظمة 
التحرير الفلسطينية باشرت اتصاالتها مع الدول 
العربية المضيفة لالجئي���ن واألطراف المعنية؛ 
لمواجه���ة التهدي���دات األمريكي���ة، والتباحث 

لوضع الية للتحرك.

ابتزاز رخي�ص
حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، من جانبها، 
وصفت التهديدات األمريكية بقطع المساعدات 
عن "أونروا" والس���لطة الفلسطينية حتى تعود 
للمفاوض���ات مع االحتالل ب�"االبتزاز السياس���ي 

الرخيص".
وق���ال فوزري بره���وم المتحدث باس���م الحركة 
ل�"االستقالل" إن ذلك يعكس السلوك األمريكي 
الهمجي وغير األخالقي ف���ي التعامل مع عدالة 

قضيتنا وحقوق شعبنا الفلسطيني.
وأّك���د بره���وم أن مواجه���ة ه���ذه الضغ���وط 
برفضه���ا،  تك���ون  األمريكي���ة  والسياس���ات 
وتعزي���ز الوح���دة الوطنية وتصلي���ب المواقف 
الفلس���طينية، إضافة إلى "المزيد من المواقف 
العربية واإلس���المية والدولية الداعمة للحقوق 
الفلس���طينية والمناهضة للس���لوك األمريكي 

واإلسرائيلي."

اإنهاء "اأونروا"
واتف���ق مدي���ر مركز الالجئين الفلس���طينيين 
للتنمي���ة المجتمعي���ة د. س���مير أب���و مدلل���ة، 
م���ع س���ابقيه، في أن الق���رار األمريك���ي بمثابة 
"ابتزاز واضح للش���عب الفلس���طيني والسلطة 

الفلسطينية".
وأوضح أبو مدللة ل�"االس���تقالل" أن "القرار يعني 
قطع مبلغ )364( مليون دوالر، يمثل ما نس���بته 
نح���و 42% من موازن���ة األون���روا البالغة )874( 

مليون دوالر". 
وتابع أن قرار واش���نطن يمثل خطوة على طريق 
ش���ّل عمل الوكالة بعدم تقديم المس���اعدات، 
ودفعها للتخلي عن دورها الذي أُنشئت من أجله، 
إلى حين عودة الالجئين إلى أراضيهم وديارهم 
التي ُهجروا منها قس���ًرا عام 1948، وفًقا للقرار 
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وق���ال: "كل ذل���ك يأتي في س���بيل إنهاء عمل 
الوكال���ة )أون���روا(، وتحويل خدماتها للس���لطة 
الفلسطينية والدول العربية المضيفة لالجئين".

ولفت إلى أن هذا الق���رار إذا ما تم تطبيقه فإنه 

س���ينعكس س���لًبا على الالجئين ف���ي مناطق 
تواجدهم الخم���س )الضفة المحتلة، قطاع غزة، 
لبنان، األردن، س���وريا(، وس���يؤثر على خدمات: 
الصحة والتعليم والتنمية االجتماعية، المقدمة 

لماليين الالجئين في تلك المناطق.
ورأى أن���ه ال بد من التوج���ه لألمم المتحدة لعقد 
جلس���ة خاصة بوكالة األون���روا، والطلب بتثبيت 
الوكال���ة ك�"منظمة دائمة" لديها، ولجهة س���د 
العج���ز الذي تواجهه "أونروا" م���ن خالل موازنة 
األمم المتح���دة. وأضاف مدي���ر مركز الالجئين 
أن "الوكال���ة مدعّوة إلى توجي���ه النداء إلى األمم 
المتحدة بعدم تخفيض الخدمات خالل الفترات 
القادم���ة، وتوجيه األزم���ة إلى األم���م المتحدة 
والمانحين المسؤولين عن بروز قضية الالجئين 
ونكبة ش���عبنا الفلس���طيني عام 1948، وعلى 

رأسهم أمريكا وبريطانيا".
ويتزامن القرار األمريكي ض���د األونروا مع حملة 
تحريض تخوضها جهات سياسية وأمنية لدى 
كي���ان االحت���الل، إذ تزعم ه���ذه الجهات وعلى 
رأسها رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو 
أن بقاء وكالة الغ���وث يعمل على تأييد الصراع 

ويشكل مساهمة فعالة في عدم حله.
وتأسست "األونروا" كوكالة تابعة لألمم المتحدة 
بق���رار من الجمعية العامة ف���ي عام 1949، وتم 
تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 
خمسة ماليين الجئ فلسطيني مسجلين لديها 
في المناطق الخمس التي يتواجد بها الالجئون، 

إذ تعد الواليات المتحدة أكبر المانحين لها.
وتقتضي مهمة "أونروا" تقديم خدمات: التعليم 
والرعاية الصحي���ة واإلغاثة والخدمات االجتماعية 
والبنية التحتية وتحس���ين المخيمات والحماية 
واإلقراض الصغير؛ ليتمكن الالجئون من تحقيق 
كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك 

إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.
 ويتم تمويل وكالة الغوث بش���كل كامل تقريًبا 
من خ���الل التبرعات الطوعية، ونتيجة لذلك فإن 
الموازنة البرامجية لل�وكال���ة، والتي تعمل على 
دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز 

كبير، بحسب المسؤولين في المنظمة الدولية.

قطع واشنطن مساعداتها لـ »أونروا«.. ابتزاز رخيص 
الجهاد: القرار 

مساومة رخيصة 
لتصفية قضية 

الالجئين 

حماس: قطع 
المساعدات سلوك 

أمريكي همجي 
في التعامل مع 
حقوق شعبنا 

غزة/ قا�سم الأغا: 
مل تتوقف الإدارة الأمريكية عن مواقفها العدائية 
واملنحازة لكي��ان الحتالل الإ�سرائيل��ي يف مواجهة 
الالجئ��ون  ميث��ل  ال��ذي  الفل�سطيني��ة،  الق�سي��ة 
الفل�سطيني��ون فيه��ا حم��وًرا اأ�سا�سًي��ا م��ن حماورها. 
فبعد نحو �سهر من موقف الرئي�ص الأمريكي دونالد 

ترمب »الباطل« ب�ساأن اعتبار مدينة القد�ص املحتلة 
عا�سم��ة للكي��ان؛ يع��ود »ترام��ب« جم��دًدا لتخ��اذ 
موق��ف عدائ��ي جدي��د، ي�سته��دف هذه امل��رة وكالة 
غ��وث وت�سغي��ل الالجئ��ن الفل�سطيني��ن )اأونروا(، 
من خالل وقف الدعم املقدم لها.   ومع بداية يناير 
اجل��اري، كان من املقرر اأن تدف��ع الإدارة الأمريكية 

مبل��غ 125 ملي��ون دولر م��ن م�ساعداته��ا ال�سنوي��ة 
التي تقدمها مليزانية »اون��روا«، بيد اأن ذلك مل يتم، 
الأمر الذي ُف�سر اأنه تنفيذ عملي لتهديدات الرئي�ص 
الأمريك��ي ومندوبة بالده باملنظم��ة الدولية نيكي 
هايلي، بوقف امل�ساعدات؛ لدفع ال�سلطة الفل�سطينية 

للعودة اإىل طاولة املفاو�سات.
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وش���دد على أن ه���ذه الدورة تكتس���ب أهمية بالغة 
بحكم القضاي���ا المصيرية التي ستناقش���ها، حيث 
ستشكل منعطفًا مهمًا في مس���يرة العمل الوطني 
الفلس���طيني، س���واء على صعيد بناء االستراتيجية 
والشراكة الوطنية، أو إعادة النظر في المرحلة السابقة 
بكافة جوانبها .والمجلس المركزي الفلسطيني تقرر 
تشكيله في الدورة ال�11 للمجلس الوطني الفلسطيني 
ع���ام 1973، وهو هيئة دائم���ة منبثقة عن المجلس 
الوطني، وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضائه 
ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلس���طينية ورئي���س المجلس الوطن���ي وعدد من 
األعضاء يساوي على األقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة 
التنفيذية ويكونون من فصائل المقاومة واالتحادات 

الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة. 
ومن أهم القرارات الت���ي اتخذها المجلس المركزي، 
اختيار ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين في 1983، 
وإنشاء السلطة الفلس���طينية في دورته المنعقدة 
في ديسمبر 1993 في تونس، وقرار وقف التنسيق 
األمني مع "إس���رائيل" في م���ارس 2015 وهو القرار 

الذي لم تطبقه السلطة الفلسطينية.

ا�ستالم الدعوات
القيادي في حركة الجهاد اإلس���امي أحمد المدلل، 
أك���د أن حركته تس���لمت دع���وة رس���مية لحضور 
اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، مشيرًا 
إلى أنه لم يصدر موقف من حركته حتى اللحظة إزاء 

هذه المشاركة.
وقال المدلل ل�"االستقال": "ال نزال ندرس تلبية هذه 
الدعوة والمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، 
نحن نض���ع كافة التحديات والعقب���ات في االعتبار 

وقريبًا سيصدر منا موقف نهائي".
حركة حم���اس بدورها، أب���دت ذات الموقف الخاص 
بحركة الجهاد اإلس���امي، إذ قال الناطق باس���مها 
حازم قاسم ل�"االس���تقال": "إن دعوة رسمية وصلت 
إلى حماس للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي، 

ويجري اآلن مناقشتها ودراستها".
وأوضح أن موقفهم من المشاركة سيتضح خال أيام 

قليلة.

واقع �سعب
المحلل السياس���ي عبد الستار قاس���م، رأى أن عقد 
اجتماع المجلس المرك���زي في الضفة الغربية، يعد 
المعي���ق األكبر أمام مش���اركة الحركتي���ن في هذا 
االجتم���اع، وقال: "إن واقع الضفة الغربية صعب جدًا 
وخاضع لاحتال، وبالتالي من الصعب أيضًا مشاركة 

الحركتين من خال مندوبين يمثلونهما".
وأضاف قاسم ل�"االستقال": "إن مشاركة الحركتين 
اإلس���اميتين مهمة جدًا، لتولي دورهما في صناعة 
قرارات المجلس المركزي والتأثير عليها، بما يضمن 
المصلحة الوطنية الفلس���طينية، ولك���ن اعتقد أن 
الحركتين س���تذهبان للمش���اركة به���ذا االجتماع 
م���ن خال كلم���ات فقط وليس من خ���ال مندوبين 

وممثلين".
وبّين أن المصلحة الفلس���طينية تقتضي أن تكون 
منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية ممثلة ع���ن الكل 
الفلس���طيني، وتتبنى القرار الفلس���طيني الموحد 
الذي يعبر عن الموقف الفلسطيني تجاه أي قضية 

أو مسألة.

وأشار قاس���م إلى أن هذه المش���اركة ستحمل عدة 
مطالب من أجل اس���تعادة المكانة المثلى لمنظمة 
التحري���ر كممثل���ة لكامل الش���عب الفلس���طيني، 
وأهم هذه المطالب وقف التنس���يق األمني، وإنهاء 
اتفاقية أوسلو مع االحتال، والتأكيد على المصالحة 

الفلسطينية ورفع العقوبات عن قطاع غزة.
وحذر المحلل السياس���ي من المش���اركة الش���كلية 
لحركت���ي الجهاد وحماس في ه���ذا االجتماع، إذ أن 
ذلك س���يمنح االجتماع طابعًا وحدوي���ًا دون تغيير 
أي ش���يء في مضمون القرار الفلس���طيني الرسمي 
الذي يعتبر قرارًا ضعيفًا أمام المخاطر اإلس���رائيلية 

المحدقة بقضيتنا.
وأض���اف: "لي���س المهم هنا ه���و المش���اركة في 
االجتماع، إنما المشاركة في صياغة البيان الختامي 
له���ذا االجتماع، والتش���ديد على ض���رورة أن يحمل 
هذا البيان قرارات قابل���ة للتنفيذ، وال يكون امتدادًا 
لقرارات المجلس المركزي المجمدة مثل قراره بوقف 
التنسيق األمني مع "إسرائيل" والذي لم يطبق على 

اإلطاق".

غزة/ حممود عمر:
ل تزال الأنظار ترتقب م�ساركة حركتي 

اجلهاد الإ�سالمي وحما�س يف اجتماع 
املجل�س املركزي ملنظمة التحرير 

الفل�سطينية املتوقع منت�سف يناير 
املقبل، وهي امل�ساركة التي من �ساأنها 

اأن جت�سد م�سهد الوحدة الفل�سطينية 
داخل اأروقة منظمة التحرير لأول 
مرة منذ تاأ�سي�سها عام 1964، ولكن 

تبقى املخاوف من اأن يت�سبب الحتالل 
الإ�سرائيلي والعراقيل اجلغرافية بعدم 

جناح هذه امل�ساركة. وكان �سليم الزعنون 
رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني، قال 
يف ت�سريح �سحفي الأربعاء املا�سي، اإنه 

مت توجيه دعوة ر�سمية اإىل حركتي 
حما�س واجلهاد الإ�سالمي، للم�ساركة يف 
اأعمال دورة املركزي الفل�سطيني، الذي 

ينعقد يف الرابع ع�سر من ال�سهر اجلاري 
حتت ا�سم: »القد�س العا�سمة الأبدية 

لدولة فل�سطني«.

محلل: المهم المشاركة في صياغة البيان الختامي

هل ستشارك »الجهاد وحماس« في اجتماع المركزي؟

غزة/ االستقال: 
عقدت اللجن���ة اإلدارية القانوني���ة، اجتماعا في 
مدين���ة غزة أم���س األحد، لبحث ش���ؤون موظفي 
قطاع غزة، استكمااًل الجتماعها األسبوع الماضي، 
مؤك���دة أن االجتماع المقبل س���يحدد رقمًا لعدد 

الشواغر الموجودة في الوظيفة العمومية.
 وقال نائب رئي���س الوزراء زياد أب���و عمرو، الذي 
ت���رأس اجتماع اللجنة بكام���ل أعضائها في غزة، 
"استكمااًل لاجتماع الس���ابق الذي عقد األسبوع 
الماضي، اجتمعت اللجنة بكامل أعضائها وكانت 

نقاشات جادة وإيجابية".
 وأضاف: »اس���تطعنا أن نضع رقمًا تقريبيًا لعدد 
الشواغر الموجودة في الوظيفة العمومية، ويسمح 
باستيعاب الموظفين الجدد في غزة، إضافة إلى 

عدد من الخريجين الشباب«.
 وق���ال أبو عمرو: »في االجتماع القادم نس���تطيع 
أن نعل���ن عن هذا الرقم لعدد الش���واغر المتاحة 

للخريجين الجدد، ومناقش���ة كيفي���ة ملء هذه 
الش���واغر، بعد االطاع على هيكلي���ات الوزارات 

والمؤسسات والهيئات الرسمية«.
 وش���دد على أن االجتم���اع كان إيجابيًا كالعادة، 
وق���ال: »يجب علينا أال نعي���ر أي اهتمام لما يبث 
وللش���ائعات. نح���ن نعمل معًا بانس���جام كامل 

ومهنية عالية«.
 يش���ار إلى أن اللجنة اإلداري���ة القانونية كانت 
عقدت اجتماعًا في غ���زة األربعاء الماضي، بحثت 
فيه تقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة 
لموظفي غ���زة الذين تم تعيينه���م بعد 6-14-

.2007
 وتضم في عضويتها كا من: وزير المالية شكري 
بشارة، ورئيس ديوان الموظفين العام في حكومة 
الحمد الله موس���ى أبو زيد، ورئيس هيئة التقاعد 
في السلطة الفلسطينية ماجد الحلو، ومحمد عبد 

القادر الرقب.

اللجنة اإلدارية تحدد عدد شواغر الوظيفة العمومية بغزة
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لم يمر خبر ع���ودة 50 ميجا وات عاديا 
عل���ى المواطنين الغزيي���ن حيث عبر 
كل واح���د منهم بطريقته الخاصة عن 
اس���تقبال زائرهم الذي ينتظرونه من 
أكثر من س���تة اشهر متواصلة بعد ما 
طلبت السلطة الفلسطينية من سلطات 
االحت���ال في مطل���ع إبري���ل الماضي 
المغذية  الكهرب���اء  كمي���ة  تخفيض 
للقطاع م���ن 120 ميغا إل���ى 70 ميغا 
ضمن اإلج���راءات العقابية ضد القطاع 
ليمتد قط���ع الكهرباء إلى 20 س���اعة 

يومًيا

حلم يتحقق 
ورأت المواطنة مري���م برغوث أن عودة 
ال�50ميجا وات أصبحت كالحلم لديها 
ولدى شريحة واس���عة من المواطنين 
الذين يعتمدون في حياتهم بش���كل 
أساس���ي على الكهرباء، الفتة الى انه 
لم تس���عها الفرحة حين سماعها عبر 

وسائل االعام أنه سيطرأ  تحسن على 
جدول الكهرباء وسيصل الى 8 ساعات 

وصل في اليوم .
وأوضح���ت برغ���وث ل�"االس���تقال" أن 
الحديث ع���ن عودة 50ميج���ا وات من 
الكهرباء في القرن العشرين، يشعرها 
الجاهلي���ة الفتقارها  بزم���ن  بالعيش 
ألبس���ط مقومات حياة الرفاهية التي 
يتمتع بها المواطنون بالضفة الغربية. 
وبينت أن الكثير من الشباب بقطاع غزة 
بات ش���غلهم الشاغل وجل تفكيرهم 
اليوم���ي، الهج���رة والرحي���ل إلى دول 
أخرى، بعي���دا عن القط���اع المحاصر ، 
والمسؤولين  الس���لطة  رئيس  مطالبة 
بح���ل الخافات السياس���ية بعيدا عن 

ارهاق الشباب في دوامة العيش.  

فرحة كبرية 
بدوره، وصف المواطن عبد الله أبو اللبن 
خبر ع���ودة 50ميج���ا وات كهرباء بعد 

تقليصه���ا من قبل الس���لطة كعقوبة 
تجاه القطاع المحاصر، مهزلة وسخرية 
للعديد من شعوب العالم العربي، التي 

تسمع عن شعب محاصر  دون حراك .
ولم يس���تغرب أبو اللبن ل�"االستقال"  
فرحة العديد من المواطنين بوصول 50 
ميجا وات من الكهرباء مجددا الى قطاع 
غزة، لكون ذلك حقًا اصيا للمواطن من 

اجل العيش بحرية وكرامة .
وتمنى أن يلمس تغيرًا حقيقيًا خال 
العام الجاري، على أرض الواقع بانتظام 
عمل الكهرباء على مدار الس���اعة أسوة 
بم���دن الضف���ة الغربي���ة، وكذلك رفع 
العقوب���ات المفروضة عل���ى قطاع غزة 
من قبل السلطة، وحل جميع المشاكل 
التي تعكر صف���و العيش  واألزم���ات 

بالقطاع. 

تهكم و�سخرية 
ومن جانبهم غرد عدد من  النشطاء عبر 

صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل 
االجتماع���ي خاص���ة " الفيس بوك" 
بمنشورات عبروا خالها عن فرحتهم 
الكبيرة بع���ودة ال�50�ميجا وات من 
الكهرباء، التي ستعمل على تحسين 
وصول التيار الكهربائي ألكثر من 4 
س���اعات يوميا، فيما غرد آخرون عن 

ذلك بتهكم وسخرية. 
كت���ب المص���ور الصحف���ي محمود 
الهمص عبر حس���ابه عل���ى موقع " 
الفيس بوك" منشورًا جاء فيه " هدا 
بقلك في ن���اس طالعة على خطوط 

التماس تستقبل ل�50 ميجا وات ".
فيما نشر الش���اب محمد القيشاوي 
تعبي���رًا عن ع���ودة 50ميج���ا وات " 
على المواطنين بغزة اس���تدعاء فرق 
الفدعوس لعمل استقبال وزفة تليق 

بعودة العروسة 50ميجا". 
كم���ا عب���رت المواطنة بي���ان مروان 
"  لس���ا ال�50ميج���ا وات ما وصلوش، 

مع المنخفض يمك���ن البدين تحت 
اللحاف" . 

أما الش���اب أحمد أحمد الذي رأى أن 
ع���ودة ال�50ميج���ا وات تعتمد على 
التمكين، إذ عبر بمنشور له "  لسا بس 
ل�50  ميج���ا واط ميجا يصير الهم " 
تمكين " في خطوط الكهرباء بتحس 

بالفرق، المشكلة في التمكين" . 
وكان محمد ثابت المتحدث باس���م 
ش���ركة كهرب���اء رف���ض إعط���اء أي 
تأكيدات او تصريحات بشأن طبيعة 
جدول توزي���ع الكهرباء الجديد بعد 
اس���تام 50 ميج���ا وات ، مؤكدا أن 
الكمي���ة س���يتم مقارنته���ا بما هو 
متوف���ر لدينا من المحطة او الخطوط 
المصري���ة لإلع���ان الرس���مي ع���ن 

الجدول.
ويحت���اج قط���اع غزة إل���ى نحو 450 
ميغاوات من الكهرباء، ال يتوافر منها 

حاليا سوى أقل من 100 ميغاوات.

غزة/ �سماح املبحوح :
»كمن ينتظر مولودا جديد 
مياًل عليه الدنيا فرحا، اأو 

كاملوظف الذي يرتقب الراتب 
مع بداية كل �سهر«، وكمن �سعر 

بالدفء واحلرارة بعد ق�ساء 
ليل طويل يف الربد القار�ص، 
ا�ستقبل الغزيني قرار �سلطة 

الطاقة واملوارد الطبيعية بعودة 
50 ميجا وات من الكهرباء 

الإ�سرائيلية، بعد غيابها لأكرث 
من �ستة ا�سهر متوا�سلة.

و اأعلنت �سلطة الطاقة واملوارد 
الطبيعية  اأم�ص الأحد عن اإرجاع 

ال 50 ميجا وات من الكهرباء 
الإ�سرائيلية لقطاع غزة

واأو�سحت الطاقة يف بيان 
مقت�سب و�سل "ال�ستقالل" 

ن�سخة عنه ، اأنه مت يف ال�ساعة 
العا�سرة من �سباح اأم�ص مت  

اإرجاع الكمية املذكورة.

القدس المحتلة / االستقال: 
نشرت قوات االحتال اإلس���رائيلي، أمس األحد، بيانات 
كاملة عن األوضاع األمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، 
وكذلك عن بعض األح���داث المتعلقة بعمل وتدريبات 

الجيش داخليا خال عام 2017.
وبحس���ب البيانات التي نشرت، فإن 20 إسرائيليا قتلوا 
في 99 هجوما أو محاولة هجوم شهدتها مناطق الضفة 
الغربي���ة والقدس خال ع���ام 2017، مقارنًة ب� 17 قتيا 
و263 جريح���ا في 226 هجوما خ���ال 2016، و28 قتيا 

و360 جريحا في عام 2015.
وأش���ارت البيانات إل���ى أن الجيش اعتق���ل خال العام 
المنصرم 3617 فلسطينيا، مقابل 3313 في العام الذي 
س���بقه. وأنه تم مصادرة 10 مايين شيكل، وإغاق 42 
مخرطة لصناعة األس���لحة المحلية، وضبط 455 قطعة 

ساح. وبشأن األوضاع بغزة، ذكرت البيانات اإلسرائيلية 
أن 35 صاروخ���ا أطلقت من قطاع غ���زة خال عام 2017، 
منها 30 بعد قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب بشأن 
القدس. مش���يرًة إلى أن 10 صواريخ سقطت في مناطق 
سكنية وتم اعتراض عدد كبير منها من قبل القبة، في 
حين أن 25 صاروخا س���قطت في مناطق مفتوحة )غير 
س���كنية(. ويقدر الجيش أن عدد الصواريخ والقذائف 
التي أطلقت خال ع���ام 2017 هي األكبر منذ حرب غزة 
األخيرة. إال أن���ه ما زالت الحدود تعتب���ر هادئة في ظل 

جهود حماس لمنع التصعيد.
وأشارت البيانات إلى أن الجيش نفذ 59 هجوما في غزة 
ردا على إطاق تلك الصواريخ، ومن بين الهجمات بعض 
األه���داف المهمة كتدمير أنفاق وبنى تحتية لتصنيع 

األسلحة والصواريخ.

 غــزة تستقبــل 50 ميجــا وات بحــرارة  

االحتالل: مقتل 20 »إسرائيليًا« بهجمات فلسطينية خالل 2017
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لم يمر خبر ع���ودة 50 ميجا وات عاديا 
عل���ى المواطنين الغزيي���ن حيث عبر 
كل واح���د منهم بطريقته الخاصة عن 
اس���تقبال زائرهم الذي ينتظرونه من 
أكثر من س���تة اشهر متواصلة بعد ما 
طلبت السلطة الفلسطينية من سلطات 
االحت���ال في مطل���ع إبري���ل الماضي 
المغذية  الكهرب���اء  كمي���ة  تخفيض 
للقطاع م���ن 120 ميغا إل���ى 70 ميغا 
ضمن اإلج���راءات العقابية ضد القطاع 
ليمتد قط���ع الكهرباء إلى 20 س���اعة 

يومًيا

حلم يتحقق 
ورأت المواطنة مري���م برغوث أن عودة 
ال�50ميجا وات أصبحت كالحلم لديها 
ولدى شريحة واس���عة من المواطنين 
الذين يعتمدون في حياتهم بش���كل 
أساس���ي على الكهرباء، الفتة الى انه 
لم تس���عها الفرحة حين سماعها عبر 

وسائل االعام أنه سيطرأ  تحسن على 
جدول الكهرباء وسيصل الى 8 ساعات 

وصل في اليوم .
وأوضح���ت برغ���وث ل�"االس���تقال" أن 
الحديث ع���ن عودة 50ميج���ا وات من 
الكهرباء في القرن العشرين، يشعرها 
الجاهلي���ة الفتقارها  بزم���ن  بالعيش 
ألبس���ط مقومات حياة الرفاهية التي 
يتمتع بها المواطنون بالضفة الغربية. 
وبينت أن الكثير من الشباب بقطاع غزة 
بات ش���غلهم الشاغل وجل تفكيرهم 
اليوم���ي، الهج���رة والرحي���ل إلى دول 
أخرى، بعي���دا عن القط���اع المحاصر ، 
والمسؤولين  الس���لطة  رئيس  مطالبة 
بح���ل الخافات السياس���ية بعيدا عن 

ارهاق الشباب في دوامة العيش.  

فرحة كبرية 
بدوره، وصف المواطن عبد الله أبو اللبن 
خبر ع���ودة 50ميج���ا وات كهرباء بعد 

تقليصه���ا من قبل الس���لطة كعقوبة 
تجاه القطاع المحاصر، مهزلة وسخرية 
للعديد من شعوب العالم العربي، التي 

تسمع عن شعب محاصر  دون حراك .
ولم يس���تغرب أبو اللبن ل�"االستقال"  
فرحة العديد من المواطنين بوصول 50 
ميجا وات من الكهرباء مجددا الى قطاع 
غزة، لكون ذلك حقًا اصيا للمواطن من 

اجل العيش بحرية وكرامة .
وتمنى أن يلمس تغيرًا حقيقيًا خال 
العام الجاري، على أرض الواقع بانتظام 
عمل الكهرباء على مدار الس���اعة أسوة 
بم���دن الضف���ة الغربي���ة، وكذلك رفع 
العقوب���ات المفروضة عل���ى قطاع غزة 
من قبل السلطة، وحل جميع المشاكل 
التي تعكر صف���و العيش  واألزم���ات 

بالقطاع. 

تهكم و�سخرية 
ومن جانبهم غرد عدد من  النشطاء عبر 

صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل 
االجتماع���ي خاص���ة " الفيس بوك" 
بمنشورات عبروا خالها عن فرحتهم 
الكبيرة بع���ودة ال�50�ميجا وات من 
الكهرباء، التي ستعمل على تحسين 
وصول التيار الكهربائي ألكثر من 4 
س���اعات يوميا، فيما غرد آخرون عن 

ذلك بتهكم وسخرية. 
كت���ب المص���ور الصحف���ي محمود 
الهمص عبر حس���ابه عل���ى موقع " 
الفيس بوك" منشورًا جاء فيه " هدا 
بقلك في ن���اس طالعة على خطوط 

التماس تستقبل ل�50 ميجا وات ".
فيما نشر الش���اب محمد القيشاوي 
تعبي���رًا عن ع���ودة 50ميج���ا وات " 
على المواطنين بغزة اس���تدعاء فرق 
الفدعوس لعمل استقبال وزفة تليق 

بعودة العروسة 50ميجا". 
كم���ا عب���رت المواطنة بي���ان مروان 
"  لس���ا ال�50ميج���ا وات ما وصلوش، 

مع المنخفض يمك���ن البدين تحت 
اللحاف" . 

أما الش���اب أحمد أحمد الذي رأى أن 
ع���ودة ال�50ميج���ا وات تعتمد على 
التمكين، إذ عبر بمنشور له "  لسا بس 
ل�50  ميج���ا واط ميجا يصير الهم " 
تمكين " في خطوط الكهرباء بتحس 

بالفرق، المشكلة في التمكين" . 
وكان محمد ثابت المتحدث باس���م 
ش���ركة كهرب���اء رف���ض إعط���اء أي 
تأكيدات او تصريحات بشأن طبيعة 
جدول توزي���ع الكهرباء الجديد بعد 
اس���تام 50 ميج���ا وات ، مؤكدا أن 
الكمي���ة س���يتم مقارنته���ا بما هو 
متوف���ر لدينا من المحطة او الخطوط 
المصري���ة لإلع���ان الرس���مي ع���ن 

الجدول.
ويحت���اج قط���اع غزة إل���ى نحو 450 
ميغاوات من الكهرباء، ال يتوافر منها 

حاليا سوى أقل من 100 ميغاوات.

غزة/ �سماح املبحوح :
»كمن ينتظر مولودا جديد 
مياًل عليه الدنيا فرحا، اأو 

كاملوظف الذي يرتقب الراتب 
مع بداية كل �سهر«، وكمن �سعر 

بالدفء واحلرارة بعد ق�ساء 
ليل طويل يف الربد القار�ص، 
ا�ستقبل الغزيني قرار �سلطة 

الطاقة واملوارد الطبيعية بعودة 
50 ميجا وات من الكهرباء 

الإ�سرائيلية، بعد غيابها لأكرث 
من �ستة ا�سهر متوا�سلة.

و اأعلنت �سلطة الطاقة واملوارد 
الطبيعية  اأم�ص الأحد عن اإرجاع 

ال 50 ميجا وات من الكهرباء 
الإ�سرائيلية لقطاع غزة

واأو�سحت الطاقة يف بيان 
مقت�سب و�سل "ال�ستقالل" 

ن�سخة عنه ، اأنه مت يف ال�ساعة 
العا�سرة من �سباح اأم�ص مت  

اإرجاع الكمية املذكورة.

القدس المحتلة / االستقال: 
نشرت قوات االحتال اإلس���رائيلي، أمس األحد، بيانات 
كاملة عن األوضاع األمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، 
وكذلك عن بعض األح���داث المتعلقة بعمل وتدريبات 

الجيش داخليا خال عام 2017.
وبحس���ب البيانات التي نشرت، فإن 20 إسرائيليا قتلوا 
في 99 هجوما أو محاولة هجوم شهدتها مناطق الضفة 
الغربي���ة والقدس خال ع���ام 2017، مقارنًة ب� 17 قتيا 
و263 جريح���ا في 226 هجوما خ���ال 2016، و28 قتيا 

و360 جريحا في عام 2015.
وأش���ارت البيانات إل���ى أن الجيش اعتق���ل خال العام 
المنصرم 3617 فلسطينيا، مقابل 3313 في العام الذي 
س���بقه. وأنه تم مصادرة 10 مايين شيكل، وإغاق 42 
مخرطة لصناعة األس���لحة المحلية، وضبط 455 قطعة 

ساح. وبشأن األوضاع بغزة، ذكرت البيانات اإلسرائيلية 
أن 35 صاروخ���ا أطلقت من قطاع غ���زة خال عام 2017، 
منها 30 بعد قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب بشأن 
القدس. مش���يرًة إلى أن 10 صواريخ سقطت في مناطق 
سكنية وتم اعتراض عدد كبير منها من قبل القبة، في 
حين أن 25 صاروخا س���قطت في مناطق مفتوحة )غير 
س���كنية(. ويقدر الجيش أن عدد الصواريخ والقذائف 
التي أطلقت خال ع���ام 2017 هي األكبر منذ حرب غزة 
األخيرة. إال أن���ه ما زالت الحدود تعتب���ر هادئة في ظل 

جهود حماس لمنع التصعيد.
وأشارت البيانات إلى أن الجيش نفذ 59 هجوما في غزة 
ردا على إطاق تلك الصواريخ، ومن بين الهجمات بعض 
األه���داف المهمة كتدمير أنفاق وبنى تحتية لتصنيع 

األسلحة والصواريخ.

 غــزة تستقبــل 50 ميجــا وات بحــرارة  

االحتالل: مقتل 20 »إسرائيليًا« بهجمات فلسطينية خالل 2017
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أعلن أنا المواطن/ عابد عايش حمدان العمور.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)973746811( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ بيسان بسام محمد االخرس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412312399( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / نصر حسن محمد مطر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931120455( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / سلوى حماد محمد عباس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
) 801444654( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / فؤاد إبراهيم سليمان ابو لحية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930692637( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ فدوى فوزي محمد النجار 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803429117( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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وي���رى حقوقي���ون أن إق���رار القانون 
بقراءت���ه التمهيدية، يمثل إس���اءة 
لمكان���ة األس���رى القانوني���ة، ضمن 
حملة صهيونية تش���ن على األسرى، 
تهدف تشويه نضاالتهم، وترسيخ 
وتروي���ج الرواية اإلس���رائيلية للرأي 
العام العالمي ب� "أن األس���رى قتلة ال 

يستحقون الحياة".
القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 
أحمد المدلل، أك���د أن "إقرار القانون 
اإلس���رائيلي يأتي ضم���ن المؤامرات 
التي تحاك على مسمع ومرأى العالم 
الفلس���طيني،  الش���عب  كله، ض���د 
كالقرارات األمريكية بش���أن القدس، 
الضفة  بض���م  الكنيس���ت  وقانوني 

الغربية، وإعدام األسرى".
وقال المدلل: "لي���س غريبًا أن يصدر 
القانون اإلجرامي عن حكومة أسستها 
عصاب���ات القتل والتهجي���ر والدمار، 
ومن الطبيع���ي أن يصدر من حكومة 
الوجه  لتؤك���د  المتطرفة،  نتنياه���و 
اإلجرام���ي لهذا الع���دو الصهيوني، 
ال���ذي ال يفه���م لغ���ة االتفاقي���ات 

والمواثيق الدولية".
وأضاف: "كل هذه القرارات والقوانين، 
ال يمك���ن أن تؤث���ر عل���ى الش���عب 
الفلسطيني المستمر في مقاومته"، 

مشددًا أن العدو الصهيوني ال يفهم 
لغة االتفاقيات ب���ل يحتاج إلى حالة 

ردع جدية ضد هذه القرارات.
وتاب���ع: "إذا أق���ر القان���ون بقراءت���ه 
الثالثة، فإن حكوم���ة نتنياهو تكون 
في حال���ة ارباك وفش���ل ذريع، وفي 
هذه الحالة تك���ون المقاومة مطالبة 
ب���أن تكرس حال���ة االش���تباكات مع 
العدو الصهيون���ي، وأن تضع خططًا 
عس���كرية من أجل العمل على أس���ر 
جنود صهاينة حتى نس���تطيع ردع 
هذا اإلجرام الصهيوني ضد شعبنا".

ودعا القيادي الس���لطة الفلسطينية 
إلى تحمل مس���ؤولياتها، وممارس���ة 
صالحياتها كدول���ة مراقب في األمم 
المتح���دة، وتفعي���ل الق���رارات لدى 
محكمة الجنايات الدولية، حتى يتم 

تقديم قادة العدو للمحاكم الدولية.
وطال���ب المدل���ل الس���لطة بوق���ف 
التنسيق األمني واالتصاالت مع العدو 
الس���لوك  "هذا  قائاًل:  الصهيون���ي، 
أضر بالمقاومة الفلسطينية ونطالب 
بإط���الق ي���د المقاومة ف���ي الضفة 
الغربية ألنها تس���تطيع صناعة ردع 
كبير لهذه الجرائم، وتصعيد الشعب 

الفلسطيني النتفاضة القدس".
وناش����د المدل����ل ال����دول العربي����ة قطع 

العالقات م����ع أمريكا ووقف حالة الهرولة 
في التطبي����ع مع العدو الصهيوني، الذي 
يعطيه شرعية في استمرار جرائمه ضد 

الشعب الفلسطيني. وفق قوله.

"الهدف وقف املقاومة"
الباحث في شؤون األسرى عبد الناصر 
فروانة، مس���ؤول قس���م الدراس���ات 
واألبحاث بهيئة ش���ؤون األسرى، أكد 
أن "إسرائيل" تحاول من خالل القانون 
ترسيخ روايتها الباطلة، ووقف مسيرة 

الكفاح الوطني.
وقال فروانة: "تندرج أعمال األس���رى 
في إط���ار المقاومة المش���روعة، وأن 
عملياتهم تندرج في س���ياق مقاومة 
الع���دو الصهيون���ي، وعلينا التحرك 
بما يع���زز مكانة األس���رى القانونية 
والحفاظ على نضالهم"، مش���ددًا أن 
"القان���ون اإلس���رائيلي هو مس���اس 
بالمكانة القانونية لمشروعية النضال 

الفلسطيني".
وأض���اف: "مخط���ئ م���ن يعتق���د أن 
المس���تهدف هو األسير، بل الشعب 
الفلس���طيني ومس���يرة كفاح���ه هو 
اله���دف، وعلينا أن نأخ���ذ األمور على 
محمل الجد، وحتى لو لم يطبق القانون، 
يجب أن نجرد آثاره وأبعاده القانونية 

والسياسية واألمنية الخطيرة".
ونبه إلى أن بداية ع���ام 2018 بإقرار 
قانون "إعدام األسرى" دليل على وجود 
مؤشرات خطيرة على قضية األسرى، 
مطالبًا المستوى السياسي أن يتحرك 
بش���كل ضاغط، وأن يوف���ر الحماية 
لألسرى وللمواطنين المدنيين الذين 

يطلق عليهم النار بشكل متعمد.

�سر التوقيت؟
بدوره، بي���ن راج���ي الصوراني مدير 
المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أن 
حكومة االحتالل تطبق عقوبة اإلعدام، 
عم���اًل وقانونًا، ضد الفلس���طينيين، 
مشيرًا إلى أنهم اختاروا هذا التوقيت 

بصلف وبوقاحة، وغطرسة القوة.
وأوض���ح الصوراني أن تش���ريع هذا 
القان���ون في هذا الوق���ت، يدل على 
أن���ه لم يهت���م االحتالل ألي ش���يء 
سياس���ي أو واقعي أو قانوني، ال من 
قريب أو بعيد، منبهًا أن "إسرائيل" ال 
تبحث عن التفوق األخالقي، وهي في 

مستنقع وحل، وفق قوله.
وأكد أن ممارسات االحتالل واضحة ال 
تقبل االلتباس أو اللبس، وأن س���جل 
االحتالل زاخ���ر باإلعدامات الميدانية 
المقص���ودة وغيرها م���ن اإلعدامات 

سواء باإلهمال الطبي أو الميداني.
لحقوق  الفلس���طيني  المرك���ز  وأكد 
اإلنس���ان، ف���ي بي���ان ل���ه، أن تل���ك 
المش���اريع المكررة ليست إال محاولة 
إلضفاء الش���رعية لحالة قائمة، وهي 
والتصفي���ة  االغتي���االت  سياس���ة 
الميدانية والتي تنفذ بأوامر مباشرة 
من أعلى س���لطات اتخ���اذ القرار في 
جيش االحتالل ضد الفلس���طينيين 

في األرض المحتلة.
وحذر المركز من خطورة شرعنة القتل 
المجال  س���يفتح  ألنه  اإلس���رائيلي، 
لمزيد من جرائم القتل، بل س���يجعل 
منها اس���تعراضًا بحج���ة تحقيق ما 

سماه مشروع القانون “الردع”.
وفي بيان س���ابق لالتح���اد األوروبي، 
أعرب ع���ن إدانته لمصادق���ة برلمان 
االحت���الل "كنيس���ت" عل���ى "قانون 
اإلع���دام" بحق فلس���طينيين أدينوا 
بتنفيذ عمليات ضد أهداف لالحتالل، 
واصف���ًا الخطوة بانه���ا "تتعارض مع 

الكرامة اإلنسانية".
وق���ال االتح���اد األوروب���ي إن اإلعدام 
"قصاص ال إنساني ومهين، وليس له 
أي تأثير رادع"، ويسمح بحدوث وضع 
قد يرتكب في���ه القضاء خطأ قاتال ال 

عودة عنه"

مختصون وحقوقيون يوصون 
بالتحرك السياسي لوقف 
»قانون اإلعدام« الصهيوني

خالل ورشة عمل  نظمتها »مهجة القدس«

غزة/ اال�ستقالل: 
اأجمع اأ�سرى حمررون وحقوقيون وخرباء قانونيون وموؤ�س�سات 

حقوقية ودولية، على �سرورة التحرك ال�سيا�سي واحلقوقي 
لوقف »قانون عقوبة االإعدام ملنفذي العمليات الفدائية« الذي 

اأقره الكني�ست االإ�سرائيلي نهاية االأ�سبوع املا�سي، بالقراءة 
االأوىل وتنفيذه على من ت�سبب مبقتل م�ستوطنني وجنود 

�سهاينة، والعمل على عدم امل�سا�س بحقوق االأ�سرى امل�سروعة.
واأو�سح هوؤالء خالل ور�سة عمل لدرا�سة اآثار »قانون اإعدام 

االأ�سرى« نظمتها موؤ�س�سة »مهجة القد�س« لل�سهداء واالأ�سرى اأن 
القانون جائر وظامل وعن�سري يعك�س العقلية االجرامية التي 

تت�سم بها حكومة االحتالل.

غزة/ االستقالل: 
أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد 
الحس����اينة امس األحد ع����ن تخصيص 
عش����ر وحدات س����كنية لألس����ر الفقيرة 
في منطقة البطن الس����مين )نهر البارد( 
غرب خانيونس ضمن مش����اريع اإلسكان 

الحكومية.
وذكر الحساينة في بيان وزع امس االحد 
أن تلك األسر تعيش من دون مأوى وسط 
ظروف صعبة وحياة أليمة ويقطنون في 

أماكن تنتشر فيها األوبئة واألمراض.
وحس����ب البيان أجرى الحس����اينة جولة 

تفقدي����ة ألوضاع األس����ر الفقي����رة في 
منطقة البطن الس����مين )نهر البارد( في 
خان يونس وتفقد أحوالهم المعيش����ة 

خاصة وسط أجواء البرد الشديد.
كما ش����ملت الجولة زيارة أسر فقيرة في 

منطقة عبسان في خانيونس. 

األشغال: تخصيــص 10 وحــدات 
سكنيــة ألســر فقيــرة بخانيونــس

القدس المحتلة/ االستقالل 
اصيب مستوطن بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن في منطقة البحر 
الميت. وقال الشاباك إنه يشتبه بأن الطعن على شاطئ البحر الميت 
كان عل���ى خلفية قومية، حيث تم إصابة مس���توطن بجروح خطيرة 

وانسحاب المنفذ.

إصابة مستوطن بجراح خطيرة 
في عملية طعن في البحر الميت
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

ديوان للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية 

إعالن وراثة صادر عن 
محكمة خانيونس الشرعية

لقد تقدمت لهذه  المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة أبو 
طه تتضمن أن المرحوم عياد بن موسى  بن عياد أبو طه من بئر السبع 
وق���د توفي  في خانيونس  بتاري���خ  1982/12/25م  في خانيونس  
وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في زوجته فاطمه بنت عبد الجواد 
بن عياد أبو طه وفي اوالده منها وهم موسى ووليد ومحمود وعايديه 
وملكيه ومريم  ومنى وفي والدته عايش���ه  بنت احمد بن حمدان ابو 
ط���ه ثم بتاريخ 1986/3/22م توفيت عايش���ه بنت احمد بن حمدان 
ابو طه المذكورة وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في بناتها من 
زوجها التوفي قبلها موسى بن عياد بن مصطفى ابو طه وهم عيوشه 
ومريم  وفاطمة ونعمه وفي اوالد ابنها المتوفي قبلها عياد المذكور 
والمتولدين من زوجته فاطمة المذكورة وهم موس���ى وليد ومحمود 
وعايده وملكية ومريم ومنى ثم بتاريخ 2010/6/16م توفي موس���ى 
ب���ن عياد  بن موس���ى أبو طه وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في 
زوجته س���ميره بنت خليل بن يوسف النجار المشهورة أبو طه وفي 
اوالده منها وهم محمد وتامر ونهى وش���يرين ونسرين وفي والدته 
فاطمة بنت عب���د الجواد بن عياد أبو طه ث���م بتاريخ 2016/12/12م 
توفي���ت فاطمة بنت عبد الجواد بن عياد أب���و طه المذكورة وانحصر 
ارثها الش���رعي واالنتقال���ي في اوالدها المتولدي���ن لها من زوجها 
المتوفي قبلها عياد بن موس���ى بن عي���اد أبوطه وهم وليد ومحمود 
وملكيه  وعايديه ومريم ومنى وفي اوالد ابنها المتوفي قبلها موسى 
والمتولدين له من زوجته سميرة المذكورة وهم محمد وتامر ونهى 
وشيرين ونس���رين ثم بتاريخ 2017/5/13م توفي وليد بن عياد بن 
موس���ى أبو طه وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته يسري 
بن���ت حامد بن عياد أبو طه وفي اوالده منها وهم عياد ومحمد وخالد 
ويوسف وعبد الرحمن وفداء واالء وفاطمه   فقط وال وارث للمتوفيين  
المذكورين س���وى من ذكر   وليس لهم وصي���ة واجبة أو اختيارية 
ولي���س له���م أوالد توفوا حال حياتهم وتركوا ورثة س���وى من ذكر 
وألجل أعطاء الورثة المذكورين حج���ة وراثة تبين نصيب كل وارث 
ش���رعا وانتقاال من ل���ه حق االعتراض على ه���ذه المضبطة مراجعة 
محكمة خانيونس  الشرعية خالل سبعة ايام من تاريخ النشر وحرر 

في 2018/1/4م .

قا�سي حمكمة خانيون�س ال�سرعي

غزة/ االستقالل :
أصدر مرك����ز حماية لحقوق اإلنس����ان، تقريرا 
يرص����د باألرقام واق����ع الحي����اة الصعبة التي 
يعيشها السكان الفلسطينيون في قطاع غزة، 
جراء الحصار المش����دد المفروض عليهم منذ 
أكثر من أحد عش����ر عاما، الفت����ا إلى أبرز نتائج 

وتداعيات الحصار على السكان لعام 2017.
وأوضح المركز في تقريره أن الكارثة اإلنسانية 
التي يعانيها القطاع ازدادت سوءا خالل العام 
المنص����رم، وأن الحالة االقتصادية في القطاع 

تردت إلى مستويات غير مسبوقة.
ولفت إلى أن نس����بة الفق����ر وصلت إلى %65 
في صفوف المواطنين، فيما ارتفعت نس����بة 
البطالة إلى 50% تقريبا. الفتا إلى أن نس����بة 

البطالة هي األعلى منذ تسعة عشر عاما.
وأش����ار التقري����ر إل����ى أن إجراءات الس����لطة 
الفلس����طينية العقابي����ة بحق س����كان قطاع 
غزة س����اهمت بش����كل كبير في تردي الوضع 

االقتصادي داخل القطاع.
وأشار التقرير إلى أن عام )2017( قد شهد أقل 
أيام فتح لمعبر رفح البري من قبل الس����لطات 
المصري����ة مقارن����ة باألع����وام الماضية، حيث 
فتحت الس����لطات المصرية المعبر )21( يوما 
فقط، وأبقته مغلقا طيل����ة أيام العام األخرى، 
موضحا أن قوات االحتالل اإلسرائيلي ما زالت 
تف����رض حظرا على تصدي����ر منتجات القطاع 
للعالم الخارجي باس����تثناء بعض السلع، كما 

تمنع دخول العديد من السلع إلى القطاع.
وتن����اول التقري����ر أزم����ة كهرباء غ����زة، والتي 
تفاقمت بش����كل كبير خالل العام المنصرم، 
حيث بلغت نس����بة العج����ز بالكهرباء)%63( 

وكان الجدول المعمول به بأغلب أيام العام هو 
4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل.

وعل����ى صعيد القطاع الصح����ي؛ فقد تزايدت 
خالل الفترة التي يغطيها التقرير أزمة نقص 
األدوي����ة، فحس����ب المعلومات ف����إن أكثر من 
) 184 ( صنف����ا دوائيا نفد بش����كل كامل من 
مستودعات وزارة الصحة، وطال النفاد أصنافًا 
ضرورية من ضمنه����ا أصناف خاصة بمرضى 

السرطان.

وفي ذات السياق فقد واصلت قوات االحتالل 
اإلس����رائيلي رفضها منح تصاريح لعدد كبير 
من المرضى للعالج بالخارج، وارتفع خالل العام 
المنصرم عدد التصاريح المرفوضة وانخفضت 
نس����بة الموافقة على طلب����ات التصاريح إلى 

60% تقريبا.
وذكر التقرير أن مياه غزة تواجه تدهورًا كبيرًا 
جراء الحصار، حيث بلغت نسبة العجز المائي 
الخاص����ة بالخزان الجوفي للع����ام المنصرم ما 

يقارب ) 150( مليون متر مكعب، وبلغت نسبة 
تلوث المياه الجوفي����ة ما يقارب ) 97 %( في 
حين وصلت نسبة الملوحة في المياه الجوفية 
إل����ى أكثر من )1500( ميلغرام، وبس����بب أزمة 
الكهرباء فإن المواطن الفلس����طيني في قطاع 
غزة يحصل على أقل م����ن )80( لترًا يوميا من 
المي����اه، وهي أقل بكثير من الحد األدنى التي 

أوصت به منظمة الصحة العالمية.
وأش����ار التقرير إلى أنه م����ن المتوقع في حال 

استمرار الحصار أن يتحول بحر قطاع غزة إلى 
مستنقع للمياه العادمة، حيث ارتفعت نسبة 
تلوث مي����اه البحر خالل العام المنصرم لتصل 
إلى 73 % من مياه بحر غزة غير صالح للسباحة 

فيه.
وقد أثر الحصار على قضية إعادة إعمار قطاع 
غزة بعد ع����دوان عان 2014، وحس����ب بيانات 
تلقاها المركز من وزارة األشغال فقد تم إعادة 
بناء )5528( وحدة سكنية من أصل )11000( 
وحدة س����كنية دمرت بش����كل كلي، ويوجد) 
3672( وحدة سكنية لم يتوفر لها حتى اليوم 
التمويل الالزم إلع����ادة إعمارها، وفيما يتعلق 
باألضرار الجزئية فقد تم إعادة بناء )100124( 
وحدة سكنية، وباٍق )62379( وحدة سكنية تم 

تضررها خالل عدوان 2014.
ولفت التقرير إلى أن العاملين في مجال الصيد 
تحولوا إلى عاطلين عن العمل ويعيشون على 
المساعدات االجتماعية، وأن اإلنتاج السمكي 
في ع����ام 2017 تراجع إل����ى 1800 طن، بينما 
كان يبل����غ 4000 طن قبل فرض الحصار، وذكر 
التقرير أن قوات االحتالل اإلسرائيلي واصلت 
خالل العام تقليص مسافة الصيد المسموح 
بها لمسافة )6( أميال . وخلص التقرير إلى أن 
أوضاع قطاع غزة بكافة الجوانب والصعد تتجه 
إلى األسوأ، وأن استمرار الحصار بهذا الشكل 
سيؤدي إلى المزيد من الكوارث، وخلص كذلك 
أن حصار قطاع غزة يجس����د شكال من أشكال 
العقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي، 
ونموذجًا النتهاك إسرائيل لواجباتها كدولة 
احتالل بموج����ب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
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تقرير: البطالة في غزة األعلى منذ 19 عاما

غزة/ االستقالل: 
تص���درت صحيفة »االس���تقالل« قائمة الصح���ف األكثر 
متابعة بنس���بة 36.24%، في المح���ور اإلعالمي من نتائج 
االس���تفتاء الذي أعدته وكالة »فلسطين اآلن«، وشارك فيه 

نحو 17.233 من المصوتين في المحاور كاّفة.
وتنوعت محاور اس���تفتاء »فلس���طين اآلن« ما بين »العام«، 
و«اإلعالم���ي«،  االجتماع���ي«،  و«التواص���ل  و«السياس���ي«، 

و«الرياضي«، و«الثقافي والفني«. 

املحور العام
وفي المح���ور العام في زاوية الش���خصيات الجدلية فازت 
ش���خصية الرئيس األمريكي دونالد ترامب في التصويت 
بنسبة 57.89% خاصة بعد قراراته الجدلية بعد تنصيبه 

في يناير عام 2017.
كما اختار المتابعون صورة المقعد الفلسطيني إبراهيم أبو 
ثريا صورة العام بنس���بة 75.44%، فيما اختار ما نسبتهم 
82.5% نقل الس���فارة األمريكية إلى القدس الحدث األبرز 

خالل العام تاله المصالحة الفلسطينية بنسبة %7.68.
وكانت ش���خصية الرئي���س التركي رجب طي���ب أردوغان 
الش���خصية العربية العالمية األبرز بنس���بة 82.11% من 
األصوات تاله الرئيس الكوري الش���مالي كي���م جونغ أون 

بنسبة %12.16.
وف���ي زاوية الجامع���ات ف���ازت الجامعة اإلس���المية بغزة 

بالصدارة من أصوات المتابعين بنسبة %62.04.

املحور ال�سيا�سي
وفي المحور السياسي كانت شخصية يحيى السنوار األبرز 
بنسبة 69.45%، تاله إس���ماعيل هنية بنسبة %11.39، 
وفي النس���اء ت���م اختيار ناه���د عصيدة زوجة الش���هيد 
القس���امي مازن فقها السيدة األبرز بنسبة 46.61% خالل 
العام. وفي اإلجابة على س���ؤال »في حال عقدت انتخابات 
فلس���طينية لمن س���تدلي بصوتك؟ صوت ما نس���بتهم 
58.85% لصالح حركة حماس فيما اختار 15.02% حركة 
فتح. أما الرئيس الفلسطيني القادم ففاز إسماعيل هنية 
في الصدارة بنس���بة 45.91 % تاله محمد دحالن بنس���بة 

.%21.17
وكان وزير األش���غال العامة واإلس���كان مفيد الحس���اينة 
الشخصية الحكومية األبرز خالل العام باختيار المتابعين 
بنسبة 45.06% تاله الوزير صبري صيدم بنسبة %34.39. 
أما على صعيد الش���خصية الفلسطينية األبرز في الداخل 
المحتل خالل العام فكان للشيخ رائد صالح النصيب األكبر 

ب� 71.49% من األصوات.

املحور الإعالمي
وف���ي المحور اإلعالم���ي تم اختيار اإلعالمي أحمد س���عيد 
األبرز خالل 2017 بنس���بة 42.78%، وفي الناطق اإلعالمي 
الفلس���طيني اختار المصوتون الناطق باسم حركة حماس 

عبد اللطيف القانوع في الصدارة بنسبة %48.26.

في حين تصدر الناطق باس���م كتائب القس���ام أبو عبيدة 
اختي���ار المصوتين في زاوية أبرز الناطقين العس���كريين 
بنس���بة 81.48%. وف���ي زاوي���ة المواق���ع اإللكتروني���ة 
الفلس���طينية كان موق���ع »وكالة ش���هاب« األكثر متابعة 
باختيار المصوتين بنسبة 32.49%، فيما اختاروا صحيفة 
االس���تقالل األكثر متابع���ة بنس���بة 36.24%، إلى جانب 

فضائية األقصى بنسبة %57.31.
وفي اإلذاعات الفلس���طينية كانت إذاع���ة صوت األقصى 
صاحبة الريادة بنسبة 53.75%، أما في الفضائيات العربية 
كانت قناة الجزيرة القطرية األكثر متابعة بنسبة %73.16.

املحور الريا�سي
وفي المحور الرياضي اختار المتابعون المعلق التونس���ي 
عصام الشوالي كأبرز معلق رياضي عربي بنسبة %64.25.

أم���ا أفضل العب كرة قدم خ���الل 2017 فجاء االختيار على 
ميس���ي بنس���بة 56.56% مقاب���ل 32.47% للبرتغال���ي 
كريس���تيانو رونال���دو، فيما اختار ما نس���بتهم %71.69 
الدوري اإلسباني األكثر تفضيال لديهم على باقى الدوريات، 
بينما فضل 40.99% نادي ريال مدريد في اختيارهم على 
نادي برشلونة الذي حاز على نسبة 35.17% من األصوات.

أما عل���ى صعيد المذيعين الرياضيين ففاز المذيع 
محم���د نور باألغلبي���ة بنس���بة 54.41%، بينما تم 
اختيار نادي غزة الرياضي كأفضل ناٍد فلس���طيني 

خالل 2017 بنسبة %37.02.

 »االستقالل« األولى متابعة بين 
الصحف الفلسطينية لعام 2017 
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وما هي اال لحظات حت���ي اندلع حريق مفاجئ 
داخ���ل الس���يارة نجم عن تم���اس كهربائي 
فامت���دت الن���ار إليه���ا، وب���دأت صراخات 
الجعابيص تعلو مستنجدة بأحٍد ينقذها، اال 
أن جنود االحتالل تركوها تحترق وعيونهم 

تلمع فرحًا بعذابها.
 وبع���د دقائ���ق توافد مجموعة من الش���بان 
الفلس���طينيين الى المنطق���ة على صراخها 
وتمكنوا من اخمدا النار المش���تعلة لكنهم لم 
يستطيعوا اخماد أوجاعها، فقد طوقت شرطة 
االحتالل المنطقة ونقلتها لمستشفى "هداسا 
عين كارم" ف���ي القدس الغربية المحتلة، لتلقي 

اإلسعافات األولية رهن اعتقالها.  
واعتقل���ت الجعابيص وبعد رحلة ع���الج مجزوءة، 
نقلت إلى س���جن "هش���ارون"، وبعد أشهر أصدر 
االحتالل عليها حكمًا بالس���جن الفعلي )11 عاما( 
بتهم���ة بتنفيذ عملية ضد مجموع���ة من الجنود 
وقتلهم، بالرغم من أوضاعها الصحية وعدم وجود 

أيه أدلة تثبتها. 

جتابه �أوجاعها وحيدًة
واثر الحادث ُأصيبت اس���راء بح���روق بالغة الخطورة 
ألحقت األذى بأكثر من 65 % من جسدها خاصًة في 
مناطق الوجه والصدر، وأدت إلى بتر أصابع يديها، وفي 
محاولة لمعالجة جزء يسير من التشوهات في وجهها، 
أجري���ت لها عمليات جراحية، أخذ خاللها األطباء أجزاء 
من جل���د قدميها، وزرعها في منطق���ة الرقبة، وهو ما 

يسبب لها حاليا تهيجًا واحمرارًا. 
وقالت منى الجعابيص ش���قيقة االسيرة إسراء خالل 
حديثها ل�"االس���تقالل": " عندما تلقينا الخبر توجهنا 
مسرعين للمستشفى للبحث عنها بكل غرف االقسام، 

وعن���د الوصول لغرفتها منعنا االحتالل من مش���اهدتها 
لمدة 3 شهور ونصف، ولم نتمكن من االطمئنان عنها إال 

من خالل المحامي". 
وأضافت ش���قيقة األس���يرة، بعد فترة قصيرة من العالج، 
منع االحتالل إس���راء من استكمال عالجها وألغى التأمين 
الصحي الخاص بها، وتم نقلها لغرفة التحقيق، ومن ذلك 
الحين بقيت تجابه أوجاعها وحيدة في المعتقل، مشيرة 
إل���ى أنها تحتاج لرحلة عالج طويلة  للتخلص من أوجاعها 
التي باتت ال تفارقها، إال وهي نائمة بمساعدة المهدئات 

في السجن الذي ال تتلقى فيه أية رعاية صحية. 

حتقيق قا�ٍس
الحروق البالغة والوضع الصحي الخطير الذي كانت تعيشه 
اس���راء، لم يش���فع لها في جلس���ات التحقيق فقد كانت 
قاسية جدًا حيث تعرضت خالل جوالته المختلفة لشتى 
أنواع الضغط والتعذيب الجسدي والنفسي، كي تعترف 

بذنٍب لم ترتكبه. 
وبع���د أكثر من 100 يوم اس���تطاعت العائلة رؤية ابنتها 
ألول م���رة بعد الحادث في قاعة المحكمة وهي مكّبلة على 
كرس���ي متنقل، "كانت اطرافها ملفوفة بشريط قماشي، 

ليقع المشهد كالصاعقة على العائلة".
وتعود منى ش���قيقة األسيرة، بذاكرتها الى يوم المحكمة 
حين رأوها ألول مرة بعد اعتقالها: " كنا ننتظر مجيء اسراء 
بش���غف الى قاعة المحكمة، وبعد لحظات أتت فتاة على 
كرس���ي متحرك تجره مجندة إس���رائيلية ووضعها يكاد 
يدمي القلوب، ولم نس���تطع التعرف عليها فصارت تقول 
" هذه انا، أنا اس���راء"، حينها صاعقة اصابتنا ولم نستطع 

تمالك انفسنا من البكاء امامها ". 
وبعد س���اعات طويلة أصدرت المحكة اإلسرائيلية، حكمًا 
على اس���راء بالسجن 11 عامًا بتهمة محاولة تنفيذ عملية 
ضد مجموعة من الجنود وقتلهم، بانيًة اتهامها لألسيرة 

عل���ى زعم عناصر الش���رطة بأنها قالت "الل���ه أكبر" لحظة 
االنفجار، وأنها كانت تحم���ل جرة غاز مفتوحة في حقيبة 

السيارة الخلفية. 
وأكدت منى، أن االحتالل سارع إلى اتهام شقيقتها اسراء 
بمحاولة استهداف جنوده على الحاجز، ُمتجاهاًل مجموعة 
من األدلة على أن ما وقع مع إس���راء كان مجرد حادث عادي، 
ومنها وجود دخان أبيض في محيط المركبة، وهو ما يؤكد 
مختصون في ميكانيكا السيارات أنه ناتج عن انفجار بالون 
الهواء تحديدًا، ُمش���ددًة على أن شقيقتها كانت ضحية 
خلل أصاب س���يارتها لكن االحتالل حولها لمتهمة ونفذ 

حكمه بحرقها اواًل ثم اعتقالها. 

بدون جدوي 
رحل���ة طويلة لم ت���كل العائلة من المض���ي فيها، حاولت 
خاللها انتزاع حق "الجعابيص" في العالج، ومطالبات عدة 
تقدم���ت بها كان من بينها إدخ���ال طبيب خاص لها في 
السجن على نفقة العائلة، رفضتها إدارة مصلحة السجون، 
إضافة إلى توجههم إلى مؤسسات حقوقية وصحية كانت 

تعد بالتدخل ولكن بال جدوى حتى اآلن.
وأش���ارت الش���قيقة إلى أن مطلب العائلة بالعالج إلسراء 
ليس من باب إج���راء عمليات التجميل له���ا، بعد الحروق 
التي تعرضت لها، وإنما عالجها لتتمكن من الحياة بشكل 
طبيعي، فهي ال ترى بوضوح بس���بب الحروق في عينيها، 
وتحتاج لعملية لفصل أذنيها الملتصقتين في رأس���ها، 

وعالج لجلدها الملتهب طوال الوقت.
واعتبرت أن االحتالل يستهدف إسراء بهذا الشكل كونها 
تحمل الهوية المقدس���ية، حيث ضاع���ف الحكم بحقها، 
ويصر على ع���دم تقديم العالج لها، ومن���ع صغيرها من 
زيارتها بحجة أنه ال يحمل الهوية المقدس���ية، مناش���دة 
المؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري إلنهاء معاناة اسراء 

في االسر وتقديم العالج لتستمر في الحياة.

إســراء الجعابيــص..
 وجــه جميــل شوهــه االحتــالل

غزة/ دعاء �حلطاب: 
قب��ل عام��ن حتدي��دً� وكعادته��ا كل �سباح، خرج��ت �ملقد�سي��ة ��سر�ء 
�جلعابي�س ال�ستكمال جتهيز منزلها �جلديد يف مدينة �لقد�س، بعدما 
متكن��ت من �نت��ز�ع قر�ر من �سلط��ات �الحت��ال �الإ�سر�ئيلي يق�سي بلم 
�سمله��ا م��ع زوجها �لقابع باأريح��ا و�ملمنوع من �لق��دوم �إىل �لقد�س وفق 
�لقو�ن��ن �الإ�سر�ئيلي��ة وت�سجيل طفلها على بطاق��ة هويتها، لكنها مل 
تك��ن تعلم �أنه �سيكون يومًا الإبعادها ع��ن عائلتها ونفيها وحيدًة د�خل 

زنز�نة �سيقة يف �سج��ون �الحتال �الإ�سر�ئيلي. وتعر�ست �جلعابي�س 
)23 عام��ًا( يف 11 �أكتوب��ر 2015 حل��ادث �سري �أفقد �ل�سي��ارة تو�زنها 
وجعله��ا تتخبط ميينًا ي�سارً�، قبل و�سوله��ا �إىل حاجز تابع لاحتال 
�ال�سر�ئيلي �سرقي  �لقد�س �ملحتلة، وهو ما ��ستدعى �سرطة �الحتال 
الإيقافه��ا، وبينم��ا كانت تهم باخلروج م��ن �ل�سيارة، دفعه��ا �سرطي �إىل 
د�خ��ل �سيارتها و�أطبق �لباب على يده��ا ومل تتمكن من فتحه جمددً�، 

ر�ف�سا م�ساعدتها رغم ت�ساعد دخان �بي�س من �ل�سيارة.

رام الله / االستقالل: 
قالت هيئة ش���ئون األس���رى والمحرري���ن، إن العام 2017 
شهد اعتقال )6742( فلسطينيًا ذكورًا وإناثًا صغارًا وكبارًا 

بينهم )1467( طفاًل.
وجاء في تقرير س���نوي ص���ادر عن الهيئ���ة  أمس األحد 
اس���تعرضت في���ه اعتق���االت ع���ام 2017، أن م���ن بين 

المعتقلين و )156( فتاة وامرأة و)14( نائبا و)25( صحفيًا.
وحس���ب التقرير، فقد كانت أعلى نس���بة اعتقاالت خالل 
الع���ام 2017 في كانون الثاني/ديس���مبر حيث تصاعدت 
االعتقاالت بش���كل الفت من���ذ اعالن الرئي���س األمريكي 
القدس عاصمة "إلسرائيل" في مس���اء السادس من ذات 
الش���هر، حيث ُس���جل في ديس���مبر اعتقال نح���و )926( 

فلسطينًيا.
وأش���ار إلى أن االعتقاالت طالت كاف���ة محافظات الوطن، 
فيما النس���بة األكبر منها والتي ُتق���در بنحو )4218( حالة 
اعتقال وتشكل ما نسبته )62.6%( من إجمالي االعتقاالت 
خ���الل العام المنصرم، كانت من نصيب محافظات الضفة 
الغربية، يليها القدس المحتلة والتي سجل منها )2436( 

حالة اعتقال وتشكل ما نسبته)%36.1(.
كما ش���ملت االعتقاالت)88( فلسطينيا من قطاع غزة )في 

البحر وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون/ إيرز( ويشكلون 
ما نس���بته)1.3%(. فيما الالفت أن جميع من مّروا بتجربة 
االعتق���ال وبنس���بة )100%( كانوا قد تعرضوا لش���كل أو 
أكثر من أش���كال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو اإليذاء 
المعنوي واالهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة والحاطة من 

الكرامة.

وأكدت الهيئة في تقريرها أن االحتالل اعتقل العديد من 
الش���بان والفتيات بعد تعرضهم إلطالق النار واصابتهم 
بجروح، حيث سجلت هيئة االسرى 30 حالة اعتقال ألسرى 
وأس���يرات أصيبوا بجروح نتيجة اط���الق الرصاص الحي او 
المعدن���ي عليهم، بعضهم أصيب بج���روح بالغة، اضافة 
الى المعاملة الوحش���ية والقاس���ية خالل عملية االعتقال 

واستخدام ما يس���مى قوات المستعربين في االعتقاالت 
والكالب البوليسية المتوحشة.

وش���دد على أن س���لطات االحتالل لم تلت���زم بالضمانات 
الخاص���ة بحماية الس���كان المدنيين، ول���م تلتزم كذلك 
بالقواع���د الناظمة لحق���وق المحتجزي���ن وأوضاعهم، وال 
بالضمانات التي تناولها القانون الدولي وأكد عليها وألزم 
"اس���رائيل" باإليفاء بالتزاماتها في تعاملها مع األس���رى 
والمعتقلين المحتجزين لديها بما ُيلزم احتجازهم داخل 

المناطق المحتلة ويحفظ حقوقهم وكرامتهم اإلنسانية.
وفي السياق، نوهت الهيئة في تقريرها إلى أن )37300( 
حالة اعتقال تمت خالل 7 سنوات، مؤكدة أن الخط البياني 

لالعتقال في تصاعد.
ولفتت إلى أن تلك األرقام المتعلقة باالعتقاالت ش���كلت 
زيادة قدره���ا )1.6%( عن الع���ام 2016، وكانت متقاربة 
مع العام 2015، فيما ارتفعت بنس���بة )11.3%( عن العام 
2014، وزيادة الفتة عن الع���ام 2013 وصلت الى )%74(، 
وبزي���ادة قدرها )75.2%( عن الع���ام 2012، وزيادة تفوق 
الضعف وبنس���بة )103.6%( عن العام 2011، مما يعني 
أن الخط البياني لالعتقاالت يس���ير بشكل تصاعدي منذ 

سبع سنوات.

تقرير: االحتالل اعتقل 6742 فلسطينًيا عام 2017
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وكان الكنيس����ت اإلس����رائيلي صادق بالقراءة 
التمهيدية، على قان����ون فرض عقوبة اإلعدام 
على منف����ذي العملي����ات التي ت����ؤدي لمقتل 
إسرائيليين سواء كانوا جنودا أو مستوطنين، 
بعد تصوي����ت 52 عضوًا لصالح القانون مقابل 
49 صوتوا ضد المش����روع ال����ذي قدمته كتلة 

حزب ) إسرائيل بيتنا(. 
وين����ص مش����روع القانون على ف����رض عقوبة 
اإلع����دام عل����ى الفلس����طينيين م����ن منفذى 
العمليات ضد " إس����رائيل " علما أنه سبق وأن 
قدم فى عام 2015 وتم إس����قاطه بالتصويت 
فى الكنيس����ت، وقدم مجددا فى أعقاب عملية 
الطعن التى وقعت فى مس����توطنة "حلميش"، 

فى يوليو الماضي.
التصديق على القانون جاء بعد مبررات واهية 
اإلس����رائيلي أفيغدور  الدف����اع  وزير  س����اقها 

ليبرمان 
ادعى فيه����ا أن قان����ون اإلع����دام معتمد فى 
بعض الدول الغربية ومنها أمريكا، التي تحكم 
باإلعدام  سنويا أكثر من 30 حكما، وعليه قال : 
"ال يوجد سبب يمنعنا من اتباع طريق أكبر دولة 

ديمقراطية فى العالم". 

�شرعنة القانون
عيس����ى قراقع رئيس هيئة ش����ؤون األس����رى 
والمحرري����ن أك����د أن قان����ون اإلع����دام بح����ق 
الفلس����طينيين أعطى لسياس����ة اإلعدام التي 

تنفذه����ا قوات االحت����ال اإلس����رائيلي طابعًا 
قانوني����ًا ورس����ميًا، الفتا إل����ى أن االحتال أراد 
بتش����ريع القان����ون إضفاء صفة االج����رام على 

األسرى الفلسطينيين.  
وش����دد قراقع، في حديثه ل� "االستقال" على 
أن قانون اإلعدام الذي شرع من قبل الكنيست 
اإلس����رائيلي قانون عنصري وانتقامي بامتياز، 
إذ ينتهك كافة القوانين والمعاهدات الدولية 
التي تن����ص عل����ى تقدي����م المعتقلين وفق 

محاكمة عادلة.
وأوض����ح أن قانون اإلعدام س����يبدأ تطبيقه من 
تاريخ إق����راره، إذا أي مواطن ق����ام بعملية ضد 
أشخاص إس����رائيليين س����يصدر بحقه حكم 
باإلع����دام، ليكون رادعًا له ولغيره ممن يفكرون 

بتنفيذ عمليات. 
وبين أن جميع القوانين التي يشرعها االحتال 
بحاجة للتصدي على كافة المستويات، مشيرا 
إل����ى أن الهيئة س����تواصل جهودها مع كافة 
المؤسسات المحلية والدولية وكذلك األسرى؛ 
لوض����ع رؤية لمقاطع����ة القضاء اإلس����رائيلي، 
وممارسة للضغط الدولي على حكومة االحتال؛ 
إلس����قاط قان����ون االع����دام وكاف����ة القوانين 

العنصرية التي تطبق على الفلسطينيين. 

خمالف للقوانني
ب����دوره رأى خبير القان����ون الدولى الدكتور حنا 
عيس����ى، أن أكثر من40 دولة  باستثناء أمريكا 

تعم����ل على الغاء عقوبة اإلع����دام، كونه حكمًا 
يتناقض مع القانون الدول����ي والعهد الدولي 
للحقوق السياس����ية والمدني����ة، باإلضافة إلى 
تناقض����ه مع اع����ان حقوق االنس����ان الصادر 
عام1948 الذي يمنع منعا باتا أن تلحق عقوبة 

االعدام بأي مواطن يقع تحت وطأة االحتال. 
وشدد عيسى، على أن قانون اإلعدام الذي قدمه 
حزب )إس����رائيل بيتنا(، برئاس����ة وزير الدفاع 
أفيجدور ليبرمان، يخالف القوانين اإلسرائيلية، 
وقانون المحاكم العسكرية اإلسرائيلية، التي 
تسير حس����ب ادعاءاتهم وفق قوانين حقوق 

االنسان الدولية. 
وأشار إلى اأن الحتال اإلسرائيلي يحاول السير 
على نهج وسياس����ة الوالي����ات المتحدة التي 
تدعي الديمقراطية وتطبيقها لقوانين حقوق 
االنس����ان، بتطبيق قانون اإلعدام كحكم رادع 

لمن يرتكب جرم وفق قوانينها.
وق����ال:" وفق قواع����د القانون الدول����ي والقرار 
الصادر عن الجمعية العام 1974 اتاح للشعب 
الواقع تحت االحتال استخدام كافة الوسائل 
المتاحة بما فيها الكفاح المس����لح للدفاع عن 

نفسه من أي خطر يقع عليه". 
وأضاف: " وفق هيئة األمم المتحدة فإن منظمة 
التحرير الفلس����طينية تعتبر حرك����ة تحرر، ال 
يجوز الصاق تهمة اإلرهاب بحقها، ويجوز لها 
النضال والكفاح المس����لح ض����د االحتال الذي 

يستهدف أبناء شعبها". 

بعد تصديقه بالقراءة التمهيدية

قانون إعدام منفذي العمليات..
 الوجــه الحقيقــي لالحتــالل

غزة/ االستقال : 
دعا مدير مركز األس���رى للدراس���ات الدكتور رأف���ت حمدونة، 
لمواجهة ما يس���مى بقانون "إعدام األس���رى الفلسطينيين"، 
الذى ت���م التصويت عليه في الكنيس���ت الصهيوني بالقراءة 
التمهيدية األربعاء الماضي، بثاث وسائل "قانونية وإعامية 

وجماهيرية".
وقال حمدونة في تصريح صحفي وصل "االستقال" نسخة عنه: 
"نحن بحاجة لجهود على المستوى القانوني في قضية األسرى 
لتثبي���ت مكانتهم القانونية كطاب حرية، اس���تنادًا إلى حق 
الدفاع الش���رعي عن النفس، وحق تقرير المصير، وفق توصية 
الجمعية العام���ة لألمم المتحدة التي ن���ادت باحترام وتأمين 
ممارس���ة هذا الحق، ودح���ض الرواية "اإلس���رائيلية" بتصوير 

األسرى كإرهابيين وسجناء على خلفية جنح ومخالفات".
وأّك���د حمدونة، أّنه ال بد من التعاون مع مجموعات ضغط دولية 
ومنظمات حقوقية وإنسانية ومع البرلمانات الدولية والمجتمع 
الدولي، للضغط على االحتال لوقف تمرير هذا القانون بالقراءة 

الثانية والثالثة، لعدم استناده للقانون والعدالة اإلنسانية.
وأضاف: "كما أّننا بحاجة لجهد إعامي يتجاوز التقليد ومحاكاة 
ال���ذات، بل بتدوي���ل ملف األس���رى والتعري���ف بقضيتهم، 
ومواجهة الماكنة اإلعامية اإلسرائيلية بلغات متعددة وبشكل 

إبداعي ال يقتصر على الخبر".
كما أفاد الباحث واألس���ير المحرر بأّننا بحاجة لجهد جماهيري 
بالتع���اون مع األصدقاء في كل العالم، لتش���كيل حالة ضغط ، 
والتحرك على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي بأنشطة 
متنوعة، لتعريف العالم بانتهاكات دولة االحتال بحق الشعب 

الفلسطيني عامة، واألسرى والمعتقلين الفلسطينيين خاصة.

حمدونة: ثالث 
وسائل لمواجهة 

قانون إعدام األسرى 
الفلسطينيين

غزة/ �شماح املبحوح:  
حالة تخبط تعي�شها القيادات االإ�شرائيلية بعد ف�شل اإجراءات االحتالل يف وقف عمليات املقاومة وواأد 
انتفا�ش��ة القد���س املندلعة منذ الع��ام 2012 يف مدن ال�شفة الغربية والقد���س املحتلني، من خالل �شن 
قوان��ني وقرارات عن�شرية بحق الفل�شطينيني، كان اآخرها قانون اعدام منفذي العمليات الفدائية، يف 

حماولة لزرع الرعب يف قلوب ال�شباب الثائر وردع كل من يفكر يف تنفيذ عملية.
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بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

التوظيف السياسي إلحصاءات الجيش عن أعمال المقاومة

حكومات إسرائيل على اختالفها كانت دوًما جيدة 
إلى درجة االحتراف في استخدام األرقام اإلحصائية 
وتوظيفها بما يخ����دم أجنداتها السياس����ية، فإن 
أرادت تعظيم الخطر الس����تخدامه كفزاعة تخويف 
سّمنت عدوها بشكل مبالغ، فتجدها ترسل أفضل 
الناطقين العسكريين والمحللين ليقدموا للجمهور 
إحصاءات عن كميات الصواري����خ وتعاظم قدرتها 
وزي����ادة دقتها وقدرتها على ض����رب كل األهداف 
في الجبهة الداخلية، فضاًل عن الحديث عن النوايا 
المخبئة لألع����داء، وأرقام عن المبال����غ المنفقة في 
التسليح واإلعداد، وإحصاءات عن العناصر واألفراد 
المجندين؛ وكل ذلك يتم حبكه بتقديم س����يناريو 
يقود ألس����وأ الكوابي����س المنتظ����ر ان يتحقق في 
كل لحظة، مّما يجعل الحكومة قادرة على التس����لح 
بكي الوعي هذا لجمهورها لصالح ش����يطنة األعداء 
وإس����قاط الطبيع����ة البش����رية عنه����م وجعل كل 
مطالبهم للحرية والتخلص من االحتالل ليس����ت إال 

تزييًفا لحقيقة نواياهم.
ومن جه����ة أخرى، يمكن ل����ذات الحكوم����ة ولذات 
األشخاص قلب اإلحصاءات على رأسها، وتوظيفها 
بشكل عكسي يدلل على نجاح سياسات الحكومة، 
وأنه بفضل حنكتها وصرامتها نجحت دولتهم في 

تخطي كل األخطار وتقليصه����ا والتغلب عليها، وأنه ال 
شيء يمكنه ان يهدد اس����تقرار التمسك بمنهج الضم 
والتهوي����د والعدوان، وه����ذا بالضبط تقريًب����ا ما حاولت 
إحصاءات الجيش عن »مس����ار اإلرهاب« لسنة 2017 ان 
ا، لكنها  تقوله، فعنونت تقريرها بأنها السنة األقل سوًء
قدرت بأن السنه القادمة ستكون األسوأ من بين السنوات 
م����ن مطلع 2015، ففي ظل انتفاضة القدس واس����تمرار 
موجة الغضب ضد إعالن ترامب؛ فقد كانت س����نة 2017 
األقل »إرهاًبا« في الضفة، وذلك بفضل نشاطات الجيش 
وأجهزة االس����تخبارات الت����ي قامت باالعتق����ال وإحباط 
العمليات، من بينها العديد من العمليات االستشهادية 
وأعمال خط����ف الجنود، ولم تن����َس ان تضيف طبًعا ان 
الكثير من الفضل يرجع لحنكتها في استخدام سياسات 
»معتدلة«، بحيث أنها استطاعت بحسب زعمها التمييز 

بين األشخاص »المتورطين« وبين بقية أفراد الشعب.
في تناول����ه لإلحص����اءات الخاصة بالجيش ع����ن أعمال 
المقاومة الفلسطينية، كتب المعلق العسكري طال ليف 
رام تحت عنوان »الس����نة قد تكون أس����وأ بكثير«: »تشير 
معطيات اإلرهاب التي ينش����رها الجيش اإلس����رائيلي 
إلى العام 2017 كس����نة أمنية هادئ����ة على نحو خاص، 
رغ����م احتمال التصعيد العالي ال����ذي كان فيها في كل 
الجبهات. ولك����ن المعطيات العددية ال تعبر عن الميول 

الحقيقية؛ فالس����نة القريبة القادمة س����تكون مختلفة 
تماًما، وال سيما تجاه قطاع غزة.

إن اس����تخدام تعبير »التوتر األمن����ي« كطريقة لوصف 
وعكس الواقع األمني إشكالّي على نحو خاص، إذ ان هذه 
الكلمة تكاد تقال دوًما في نهاية الس����نة. ومع ذلك، فإن 
ضباط الجيش اإلس����رائيلي الكبار س����يقولون بأن السنة 
الماضية كانت متوت����رة على نحو خاص، واألمور التي لم 
تنعكس في معطيات »اإلرهاب« في نهاية الس����نة هي 
األعمال الميدانية، الردع، عمل الس����لطة الفلس����طينية، 

المعجزات، وكل هذه مًعا.
في الس����احة الفلس����طينية بالضفة، تتواصل القطيعة 
السياس����ية بين رام الله والقدس، الغضب في الس����لطة 
على اإلدارة األمريكية واليأس من المس����يرة السياسية، 
إلى جان����ب العمليات واالح����داث الكب����رى التي وقعت: 
إضراب الس����جناء، أزم����ة البواب����ات االلكترونية وتصريح 
ترامب عن القدس؛ كل هذه وضعت جهاز األمن في حالة 
جاهزية وفي إحس����اس بأن االنفج����ار الكبير يدق الباب 
منذ اآلن. أما المعطيات في الميدان - والتي تش����ير إلى 
انخفاض دراماتيكي من 269 عملية إلى 99 - فليس����ت 

أقل من مذهلة.
ف����ي قطاع غزة؛ بناء العائق، الوضع االقتصادي الس����يء، 
والوض����ع الس����لطوي الصع����ب لحماس؛ كل ه����ذا هدد 

التهدئ����ة األطول الت����ي كانت ف����ي الجنوب خالل 
الس����نوات األخيرة، ففي الصيف الماضي اتسعت 
التقديرات للتصعيد، وال س����يما ح����ول بناء العائق 
تح����ت األرضي، مرت عش����رة أش����هر به����دوء، وفي 
الشهرين األخيرين، بعد أن دّمر الجيش اإلسرائيلي 
نفًقا للجهاد اإلسالمي، أخذ التنظيم زمام األمور، وهو 
يقود القطاع نحو المواجهة، بينما حماس وإسرائيل 

تبقتا بال سياسة واضحة«.
ويتماهى الكاتب في استنتاجه مع تقدير الجيش، 
حيث يقول: »في كل ما يتعلق بإسرائيل، يمكن أن 
نقول بثقة كبيرة ان السياسة المنضبطة والعاقلة 
في اس����تخدام القوة العس����كرية من جانب القيادة 
السياس����ية وقلة األخطاء في الميدان ساعدت في 
منع مي����ول التصعيد«، لكنه يس����تدرك ان »القمع 
والردع بدون سياس����ات سيجد الجيش صعوبة في 
توفير الهدوء«، وهو هنا يتهرب من تحديد ماهية 
السياس����ة الواضحة، »ولكن استخدام أو لجم القوة 
العسكرية، إلى جانب الجهود المدنية، ليست بعد 
تعبيًرا عن سياس����ة واسعة. فبدون سياسة واضحة 
في الضف����ة وفي قطاع غزة، س����يجد جه����از األمن 
صعوبة في الحفاظ على الهدوء، وس����يتآكل الردع 

في الجنوب في السنة القادمة أيًضا«.

الجن���رال يوآف مردخاي لم يس���مع عن قضي���ة جندي حرس 
الح���دود بن ديري. لو س���مع عنه���ا وعن بطله���ا - الذي أدين 
بالتس���بب بالموت باالهمال – منس���ق اعم���ال الحكومة في 
المناطق لما كان ليتس���رع في القول إن التقارير الفلسطينية 
التي تقول إن جنديًا اس���رائيليًا اطلق النار وقتل فلس���طيني 

مبتور الساقين في غزة، هي تقارير كاذبة. 
   في يوم الثالثاء القادم سيقرر القاضي دانييل تفربيرغ في 
المحكم���ة المركزية في القدس حكم دي���ري. لن نتناول هنا 
التخمين���ات حول العقوبة المخففة لمن أعدم نديم نوارة )17 

سنة(.
جنود وضباط في الجيش االس���رائيلي وفي حرس الحدود غير 
مضطرين للكذب ألن الدولة تقوم بالكذب االساس���ي عنهم، 
ألن مهمتهم هي الدفاع عن الش���عب، في حين أن مهمتهم 
الفعلية هي الدفاع عن المش���روع الكولونيالي. ثانيا، من حق 
جنودنا أن يقتلوا ويصيبوا فلس���طينيين. وهذا الحق يعتبر 
بالنس���بة لنا طبيعيًا ومفهومًا من تلق���اء ذاته، حيث ال يطلب 
منهم أبدا تقديم تفسير للجمهور عن ذلك، وال تفسير عائلي 
وال قيمي وال ش���خصي. في التحقيق���ات الداخلية ربما أنهم 
يكذبون بالقول إنهم ش���عروا بالخط���ر على حياتهم، أو أنهم 
كانوا على يقين من أنهم يطلقون الرصاص المطاطي، أو أنهم 
صوبوا نحو االرجل. وتتم االجابة عليهم من قبل المس���تويات 
القيادية لهم: "نحن نعرف الحقيقة، لكن ال تقلقوا. لن يحدث 
لكم أي ش���يء". يبدو أن البعض منه���م يكذبون على غيرهم 
وعلى انفس���هم، بأن كل شيء كان حسب طهارة السالح. في 
حين أن آخرين يقولون الحقيقة النفس���هم: زاد فلسطيني أو 

نقص فلسطيني، ماذا يغير في األمر؟
 ولكن احيانا ش���يء ما يتش���وش. مثل كاميرات غير متوقعة، 
كاميرات ال� "سي.ان.ان" أو والدين مصممين. هذا ما حدث في 
بيتونيا في 15 ايار في 2014. من بين اصوات اطالق الرصاص 
المعدن���ي المغلف بالمط���اط، الذي اطلق نحوهم، ش���خص 
الفتي���ان الذين تظاهروا في ذاك الي���وم، اربع رصاصات حية. 
هذه قتلت نديم نوارة ومحمد س���المة وجرحت اثنين آخرين، 

أحدهما محمد العزة باصابة بالغة.
  الجن���رال مردخاي كان س���يهدأ  قليال لو أنه س���مع االقوال 
المحترم���ة، الت���ي تجندت من اج���ل أن تقول ف���ي حينه إن 
الفلسطينيين يكذبون، بقولهم إنه كان هناك اطالق رصاص 
حي وأن جنود الجيش االسرائيلي هم فقط الذين اطلقوا النار. 
لو سمع ذلك لكتب: "بعد فحص جذري وعميق من قبل الجيش 
االس���رائيلي، أعلن بصورة واضح���ة أنه لم يظهر من التحقيق 
معلومات تش���ير الى ان ابراهيم أبو ثريا مات بسبب الرصاص 
الحي للجيش االسرائيلي. لم يوجد أي اساس للتقارير الكاذبة 
على أن قناصًا اطلق النار واصاب بشكل مباشر ومتعمد". بعد 

اقل من اسبوعين على كتابة ذلك اعلن قسم التحقيقات بأنه 
سيحقق في ظروف قتل ابراهيم أبو ثريا المقعد.

 إن تعلي���ق مردخاي ف���ي االنترنت يذكر بلغ���ة المتحدثين 
والخبراء في ايار 2014. بيتر الرنر، المتحدث بلس���ان الجيش 
االس���رائيلي باللغة االنجليزية، ق���ال إن تحقيقا أوليا للجيش 
االس���رائيلي اظهر أنه "لم يتم اط���الق أي رصاصة حية" على 
الش���باب الذين رش���قوا الحجارة على بعد 80 مترًا على القوة. 
واض���اف إن فيلم���ًا قصيرًا وجد ف���ي كامي���رات المراقبة هو 
"موج���ه ومحرر وال يعبر عن الحادث���ة الحقيقية". مصدر امني 
قال إنه يوجد احتمال عال للفبركة. اش���ارات بروحية مشابهة، 
قالها وزير الدفاع في حينه موش���يه يعلون، والسفير السابق 
ميخائيل غورن ونائب وزير الخارجية السابق داني ايلون. في 
القناة الثانية تم اجراء مقابلة مع يوسف يكوتئيل، الذي عرض 
كشخصية ضليعة في موضوع السالح وأنه هو الذي اقام نظام 
السجن في شرطة اسرائيل وحرس الحدود، قال ان اطالق النار 
كان رصاص���ًا مطاطيًا. واضاف بتصميم: ال يمكن أن الرصاصة 
الحية التي وجدت في حقيبة نوارة المقتول هي التي اخترقت 

صدره. كان عليها أن تنحرف في الطريق.
الجميع صدقوا الجنود – وكل احكامهم القاطعة تم دحضها. 
في االعالن عن الصفق���ة القضائية التي وقعت مع ديري في 
حزيران 2017 كتب: "قبل اطالق النار مباشرة المتهم لم يشعر 
بأي خطر وع���رف أنه ال يوجد أي مبرر للقت���ل". ايضا وال حتى 
الطالق رصاص���ًا مطاطيًا. المحامي الذي مثل ديري، تس���يون 
امير، عارض في البداية هذا البند، وبعد ذلك تنازل. يجب عدم 
االستخفاف بانجازه الكبير: االتهام بالقتل تحول الى التسبب 
بالم���وت باالهمال. النيابة العامة س���عت ال���ى الموافقة على 
اطروحة – التي كل جندي سيس���تخف به���ا – أنه بخطأ بريء 
تحول���ت رصاصة حية الى رصاصة مطاطي���ة. ايضا في الئحة 
االته���ام االصلية عن القتل تجاهلت حقيقة أن هناك ش���ابًا 
آخر قتل وجرح اثنان في نفس اليوم ونفس المكان بالرصاص 

الحي الموجه والمحظور حسب أوامر اطالق النار. 
بعد غد س���يصدر الحكم على ديري، الذي باهماله الصديق لم 
يفح���ص اذا كانت رصاصة حية واحدة ضالة ويتيمة انطلقت 

بالصدفة نحو شاب مر على بعد 80 مترًا ويداه على جانبيه.
 دعونا ال نكذب على انفسنا: الجنرال مردخاي يعرف عن قضية 
ديري، لكنه يثق بالجمهور االس���رائيلي الذي يقول دائما إن 
الفلس���طينيين يكذبون عندما يقولون إن قتالهم هم قتلى 
وأنه لم يكن هناك أي خطر على حياة الجنود. االمر الش���اذ في 
هذه الحالة ليس قتل نوارة، بل تقديم بن ديري الى المحاكمة. 
لذلك، هناك احتماالت كبيرة بأن التحقيق في قتل المتظاهر 
مبتور الساقين، ابراهيم أبو ثريا، في قسم التحقيق مع الشرطة 

سينتهي من تلقاء ذاته.

تس����ود النزعة اليمينية المتطرفة بقي����ادة الصهيونية الدينية 
إلى جانب اليمين العلماني المجتمع اإلس����رائيلي، إذ تظهر هذه 
النزعة في القضايا المثيرة للجدل إس����رائيلًيا، كمواضيع الظهور 
الديمقراطي، وحقوق اإلنسان، ومؤخًرا ما أصبح يعرف بانتفاضة 
الق����دس، التي أثارت الجدل من جديد وكش����فت عن التوجهات 
اليمينية والمتطرفة داخل المجتمع اإلس����رائيلي، التي وصفها 

اإلسرائيليون أنفسهم بالتوجه الفاشي.
 تستمد هذه النزعة أفكارها من تعاليم الدين اليهودي المستقاة 
من التوراة و اإلرث التلمودي، معارضة األفكار التي تطرحها أحزاب 
اليسار اإلس����رائيلي كحزب ميرتس، وتحارب فكرة ما يسمى حل 
الدولتين وتبعاته����ا من إفراغ مس����توطنات الضفة الغربية في 
أراضي ال�67، بل تذهب إلى أبعد من ذلك في دعواتها إلى عملية 
نقل للسكان العرب في أراضي ال�48 وتبادل أراٍض إلفراغ الداخل 

الفلسطيني المحتل من الوجود العربي. 
أفيغ����دور ليبرم����ان وزي����ر الدفاع اإلس����رائيلي )خليف����ة وتلميذ 
جولدش����تاين صاح����ب مجزرة الح����رم االبراهيمي( أس����س حزب 
إس����رائيل بيتنا "يس����رائيل بيتينو"، الحزب الروسي العنصري 
اليميني المتطرف، والذي يعتمد على قاعدة قوامها المستوطنون 
المتدين����ون المتطرف����ون واألساس����يات العنصري����ة اليمينية 
المتطرفة في صفوف المهاجرين الروس، يدعو عالنية إلى ترحيل 

الفلسطينيين من المناطق المحتلة ومن داخل إسرائيل.
هاجم ليبرمان صبيحة يوم األحد 10/ كانون األول فلس����طينيي 
وادي عارة بش����دة مناشًدا اليهود إلى قطع العالقات معهم فهم 
ا من دولة إسرائيل،  حسب تعبيره :" ال يشكل هؤالء األشخاص جزًء
وال من����ا ". ولم تكن هذه المرة األول����ى التي يهاجم فيها ليبرمان 
المواطنين الفلسطينيين، فقد هاجم عائلة الطفلة عهد التميمي 
)16 عاًما(  قائاًل "حتى أهل وأقارب الفتاة عهد التميمي لن يفلتوا 
من العقاب لطردهم جنوًدا إس����رائيليين من ق����رى رام الله". عدا 
عن طرحه المس����تمر لقوانين عنصرية كان آخرها قانون اإلعدام 
المقاومين، فقد صادق الكنيست اإلسرائيلي بالقراءة التمهيدية 
األربع����اء 3/ كانون الثاني على مش����روع القانون الذي قدمه عضو 
الكنيست روبرت إيالتوف من حزب "إسرائيل بيتنا" وينص على 
فرض عقوبة اإلعدام على أشخاص تم إدانتهم بارتكاب عمليات 
نفذت ضد اس����رائيليين. األمر الذي اعتب����ره ليبرمان "يوما مهًما 
للردع اإلسرائيلي" و"الحرب على اإلرهاب". وبرر أهمية هذا القانون 
بأن "كل إرهابي يدخل حًيا إلى السجن يخلق حافًزا عند المنظمات 
اإلرهابية الختطاف جنود ومدنيين بغرض المساومة"، في إشارة 

إلى صفقات تبادل األسرى مع الفصائل الفلسطينية.
إضاف����ة إلى دعوت����ه إلى عقد اجتم����اع اليوم مع كبار مس����ؤولي 
التخطيط في إس����رائيل من أجل توس����يع مس����توطنات الضفة 
الغربي����ة المحتلة. وأوضح بيان ص����ادر عن مكتب ليبرمان أنه دعا 
مجلس التخطيط األعل����ى لالجتماع االثنين "للموافقة على برامج 

جديدة للتخطيط وبيع الوحدات السكنية في كافة أنحاء" الضفة 
الغربي����ة المحتلة. ولم يحدد البيان عدد الوحدات االس����تيطانية 
المعني����ة. باإلضافة إلى العدي����د من الق����رارات العنصرية تجاه 

التعليم والمناهج وقسم الوالء وغيرها.
بالعودة إل����ى ردود األفعال تج����اه قانون اإلعدام ومس����وغاتهم 
لعدم تمرير هكذا قانون تعود إلى كون هذا القرار س����يؤدي إلى 
تده����ور في جميع جوانب العالقات بين العرب واالس����رائيليين، 
وكذلك سيتس����بب بتعقيدات قد تؤدي إلى البدء بخطف يهود 
لمبادلتهم بأس���رى محك���وم عليهم باإلعدام مما س���يخل 
بمنظومة األمن اإلسرائيلي. فما الحاجة إلى سن هكذا قانون 
وإس���رائيل يومًيا تع���دم بالميدان مواطنين فلس���طينيين 
بمجرد االش���تباه فيهم، دون أن يتم محاسبتها أو مساءلتها 

قانونًيا.
دفع ازدي���اد التطرف اليمين���ي البعض الفلس���طيني إلى 
المطالبة بتقديم المزيد من التنازالت إلظهار "حس���ن الوالء" 
للمجتمع اإلس���رائيلي ظًنا منهم أن هذه التنازالت س���وف 
تدفع اليمين إلى التراجع عن مواقفه العنصرية تجاه العرب، 
والحد من تطرفه متناس���ين أن هذا التوجه الفكري هو الذي 
أعطى غطاء رسمًيا للتحريض على العنف ليصل األمر إلى عدم 
اس���تنكار والتغطية على حرق عائلة الدوابش���ة وحرق الفتى 
أبو خضير، واالعتداءات التي ش���ملت اليهود المتضامنين مع 
الفلس���طينيين في قطف الزيتون، فإسرائيل تتوجه تلقائًيا 
إل���ى دعم العنف والتحريض عليه. إذ صرح ليبرمان عقب قرار 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن "االعتراف بالقدس عاصمة 
إلس���رائيل، سيكون له ثمن، وأضاف نحن على استعداد لدفع 
الثمن"، فبحس���ب تصريحه القدس عاصمة إسرائيل ليست 
قابلة للمفاوضات أو المس���اومة، وق���رار الرئيس األميركي هو 

بالتأكيد تاريخي، ويجب ترسيخ ذلك في الداخل والخارج".
هذه التنازالت التي يقدمها الجانب الفلس���طيني الرس���مي 
لن تزي���د اليمين إال تطرًف���ا، فهذا اليمي���ن ال يؤمن بالحلول 
الس���لمية، وال بحل الدولتي���ن، فهم ال يري���دون عرًبا في كل 
فلس���طين التاريخية، ففتاوي الحاخام���ات من أمثال عوفاديا 
يوس���ف، ومئير كهانا وغيرهم التي تدع���و عالنية إلى قتل 
الفلسطينيين بشكل صريح دون استثناءات لهي أكبر دليل 
على التطرف اليميني الذي يشرعن القتل، على سبيل المثال 
أصدر حاخامان متطرفان يدير أحدهما مدرسة دينية يهودية 
"يشيفاة" في مستوطنة يتس���هار القريبة من مدينة نابلس 
في الضفة الغربية كتاًبا يبيحان من خالله قتل العرب وخاصة 
الفلس���طينيين وأوالدهم، وكتب الحاخامان ف���ي كتابهما " 
عندما نتوجه إلى غي���ر اليهودي ونقتله انطالًقا من االهتمام 
بااللتزام بالفرائض الس���بع فإنه ال يوجد حظر على تنفيذ ذلك 

وأن القتل يجب أن يتم بموجب قرار صادر عن محكمة ".

ليبرمان: نموذج اليمين الفاشي
يا�سمني م�سودة 

 مسموح لنا أن نقتل: قصة نديم نوارة
هاآرت�س: عمريه ها�س
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فاج���أت االحتجاج���ات الش���عبية اإليرانية 
األعداء واألصدقاء بتوقفها األربعاء الماضي 
، الثالث من يناير الحالي ، وهي التي اندلعت 
يوم الخمي���س ، في الثامن والعش���رين من 
ديس���مبر الفائت ابتداء من مدينة مش���هد 
في ش���مال غرب البالد. والمدهش أن األمين 
العام لحزب الله حس���ن نصر الله تحدث عن 
ثقته في هذا التوق���ف في يوم حدوثه ، أي 
يوم األربعاء ، في لقائه مع قناة » الميادين » 
بقوله : » آمال ترامب خابت ... » يقصد في أن 
تلك االحتجاجات ستكبر، وتؤدي إلى إسقاط 
النظ���ام اإليران���ي، وتفجير أم���واج الفوضى 
والعن���ف في البالد. اإلعالم اإلس���رائيلي من 
فيضان نش���وته باالحتجاجات سماها ثورة ، 
وترامب كاد يخرج من جلده فرحة بها ، فأعلن 
تأييده لها ، وفعلت الشيء ذاته مندوبته في 
األمم المتحدة نيكي هايلي التي تنافس���ه 
في س���فاهته وبذاءته ، واستهجنت الدول 
األوروبي���ة في مجمله���ا الته���ور األميركي 
_في الترحي���ب باالحتجاجات اإليرانية_ غير 
المأل���وف في العالقات الدولية . وبقدر فرحة 
أعداء إي���ران باالحتجاجات ، كانت صدمتهم 
لتوقفه���ا المفاج���ئ ، وهو ما أف���رح أصدقاء 
إيران في س���وريا وفي روس���يا وف���ي تركيا، 
وفي فلس���طين ، ونخص هنا المقاومة . قبل 
االحتجاجات ، س���رب من إس���رائيل تقييم 
يؤكد أنها ال تستطيع مهاجمة إيران عسكريا 
، وأنها تفضل إثارة اضطرابات داخلية فيها 
على مث���ال ما حدث في بعض الدول العربية 
. ويبدو أنها بالتعاون مع أميركا حركت بداية 
تلك االحتجاجات مس���تفيدة من الس���خط 

الش���عبي الواضح من الفقر وارتفاع نس���بة 
البطالة والفس���اد الحكومي، وكلها سيئات ال 
تخلو منها أو من بعضها دولة في العالم بما 
فيها أميركا وإسرائيل على تباين في النسب 
والنوعي���ة ، وتجلى تركيز أع���داء إيران على 
أن ما يس���مونه تدخلها في شئون ما حولها 
؛ من أس���باب االحتجاجات رابطين بينه وبين 
أس���بابها األخ���رى . لم ه���دأت االحتجاجات 
س���ريعا حتى إنها لم تتم أسبوعها األول ؟! 

األسباب :
أوال : وع���ي الش���عب اإليران���ي ، ويقينه أن 
أميركا وإس���رائيل وكل أعداء بالده ال يريدون 
به وبها خي���را ، وأن أحاديثه���م عن حقوقه 
»التي تليق بعظمته » نفاق حقيقي معروف 
عنه���م ،  وأنهم » نا آدميت »  ) متوحش���ون 
وال إنسانية لهم بالفارس���ية ( ، وهذا الوعي 
اندف���ع لألمام ف���ي اتجاه مض���اد على صورة 
رفض لالحتجاجات وتهديد للقائمين عليها 
بموجات غضب ش���عبي واسع شهدنا بعض 

تجلياته .
ثانيا : تجربة ما س���مي ربيعا عربيا ال تشجع 
على اتباع خطاها لما أوقعته في البلدان التي 
حدثت فيه���ا من قتل وتخريب وزوال لهيبة 

الدولة وتمزق للمجتمع .
ثالثا : هدوء القي���ادة اإليرانية في مواجهة 
بمش���روعيتها  وإقراره���ا   ، االحتجاج���ات 
الدس���تورية ش���ريطة أال تكون استجابة لما 
يريده أع���داء البالد ، وبدا ه���ذا في اعتراف 
الرئيس روحاني ب���أن » اقتصادنا في حاجة 

إلى عملية جراحية كبيرة » .
رابع���ًا : وقوف المؤسس���ة األمنية إلى جانب 

القيادة السياسية والروحية للبالد ، وظهر هذا 
في موقف الحرس الثوري بقيادة اللواء محمد 
جعفري ، وسعى اإلعالم المعادي إلى توكيد 
أن االحتجاج���ات موجهة في جانب منها إلى 
ما سماه  الفساد في هذا الحرس الذي يقلق 
أعداء إيران بتدخله في حروب المنطقة . ماذا 
س���يحدث بعد هدوء االحتجاج���ات ؟! أعداء 
إيران لن يتركوها ف���ي حالها ، إنهم يردون 
إلى ما يسمونه تدخالتها في المنطقة إخفاق 
مشاريعهم العدوانية مثلما حدث في سوريا 
واليمن ، وينس���بون إليها مساندة المقاومة 
الفلسطينية بالمال والسالح والتدريب وخبرة 
صناعة بعض األس���لحة . هي في إجماعهم 
عدو عنيد يتحتم التخلص من خطره ، وقبل 
الحالية أوضحت إسرائيل  األحداث السورية 
اس���تعدادها لما س���مته تنازالت في الجزء 
الذي تحتله من الجوالن إذا تخلت سوريا عن 
عالقته���ا بإيران ، وهي ، إس���رائيل ، ترى أن 
حزب الله ما كان سيصبح بهذه القوة الفتاكة 
التي خلقت ردعا متبادال معها لوال مس���اندة 
إيران الش���املة ل���ه . إيران ف���ي رأي أعدائها 
األميركيين واإلسرائيليين واألتباع من العرب 
مص���در كبير لكل مش���كالتهم وخيباتهم ، 
فليقضوا إذن على هذا المصدر ! واالحتجاجات 
األخيرة فيها  محاولة من محاوالتهم التي لن 
يتوقف���وا عنها أبدا . وهنا نخص كل عدو من 

هؤالء األعداء بتساؤل يالئمه .
أوال : أمي���ركا : هل يعق���ل أن أميركا الغريبة 
عن المنطقة ، والواقعة على مسافة 11 ألف 
كيلو متر عنها ؛ لها مصالح فيها ، وإيران بنت 
المنطقة جغرافي���ا وتاريخيا ودينيا وثقافيا 

ليس لها مصال���ح ؟! يقولون  إن العالم قرية 
واحدة تتفاعل أقاليمه على بعد مس���افاتها 
، فهل م���ن المنطق أن تش���مل هذه القرية 
أميركا البعيدة وال تشمل إيران القريبة ؛ في 

هذا الجزء منها ؟!  
ثانيا : إسرائيل : إسرائيل زرعت في المنطقة 
بالباطل وقوة العدوان ، وعمرها فيها 70 عاما ، 
فكيف تنكر على إيران بنت المنطقة الشرعية 
، وذات ال 5000 عام وجودا وحضارة أن تتفاعل 
مع أحداثها ، وتجيز لنفسها كل هذا التفاعل 

العدواني الشرير مع هذه األحداث ؟! 
ثالث���ا : العرب أتب���اع أميركا وإس���رائيل: أال 
تكفي كل الموحدات المش���تركة بين العرب 
واإليرانيين لتوجهك���م إلى التفاهم معهم 
؟! العرب واإليراني���ون أو الفرس تفاعلوا معا 
قبل اإلس���الم وبعده ، وتباينت مس���تويات 
هذا التفاعل س���يئاٍت ومرضي���ات وفق حال 
طرفيها ، والثابت أن فيها مرضيات يحس���ن 
البناء عليها . من ينكر مس���اهمة الفرس في 
نفع لغتنا نحوا وبالغة ، وفي نفع أدبنا شعرا 
ونثرا ؟! التفاعل اللغوي واألدبي والثقافي من 
أقوى المقومات ألي عالقة بين الشعوب ، وال 
نتحدث عن وحدة العقي���دة ، فهي أكبر من 
كل حديث . وإذا لم تحبوا إيران فال تعادوها ! 
الجغرافيا تصنع السياسة ، وتصنع التاريخ ، 
وتصنع الثقافة ، والصادم أن أعداء إيران من 
العرب يتجاهلون هذه الحقيقة ، ويتحالفون 
مع أميركا البعيدة وإسرائيل الغريبة تحالفا 
هم أكبر الخاسرين فيه . قد يأتي يوم تبتعد 
فيه أميركا عن المنطقة ، وقد يأتي يوم تزول 

فيه إسرائيل . إيران لن تبتعد ، ولن تزول .
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بع���د أن وجهت رئاس���ة المجلس الوطني الفلس���طيني، 
الدعوات إلى الفصائل، لحضور اجتماع المجلس المركزي 
لمنظمة التحرير الفلس���طينية، وهو اإلطار الوس���يط بين 
المجلس الوطني واللجنة التنفيذية؛ أعلنت حركتا حماس 
و"الجهاد اإلس���المي" أنهما تدرسان الدعوة. وأغلب الظن، 
أن س���قف جلسة المجلس المركزي المتأخرة، لن يعلو عن 
الموقف السياس���ي المتعلق بالقدس، الذي أعلنته كافة 
األطراف، وهو الموقف الذي يس���توجب، في حال الجدّية 
والعم���ل الوطني الفعل���ي، تحوالت بنيوي���ة في منظمة 
التحرير وفي مؤسسات الس���لطة. فبدون هذه التحوالت، 
يظ���ل الموقف الُمعلن محض ش���عار ال يزيد كلمة واحدة 
عن مواقف أعضاء "كنيس���ت" في إس���رائيل، صوتوا ضد 
الترجمة العملية إلعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب. 
لكن الذي يجري على أرض الواقع، أن العدو يعمل ويفسح 
مج���ااًل لس���ماع كل اآلراء التفصيلية ولع���رض كل الرؤى، 
وينفذ مش���روعه، لكن الحلقة العباس���ية المتنفذة، على 
الجانب الفلس���طيني، تتعمد االكتفاء بالشعار، وتقليص 
الحضور الوازن للقوى التي تطالب بتغييرات بنيوية، ومن 
بين هذه القوى فتح نفسها التي جرى تقليص تمثيلها، 
من خالل مؤتمر عباس الذي سماه سابعًا وعامًا لحركة فتح!

مكان االنعقاد، وهو رام الله ملعب عباس، يقع في قلب 
األراضي المحتلة، ومن ش���أنه اختزال حضور الفصائل، 
الى مش���اركة ش���كلية وأقل م���ن رمزية. أم���ا الحدث 
والخطر، فهما يستحقان دورة كاملة للمجلس الوطني 
الفلس���طيني خارج األراضي المحتلة، تحضرها القوى 
الوازنة في الساحة الفلسطينية ممثلة بقياداتها. لكن 
رئيس السلطة، يخشى من هكذا دورة، ستغلب فيها 
التوجهات الداعية إلى منهجيات أخرى في عمل منظمة 
التحرير والس���لطة الفلس���طينية. فالرجل ال يجرؤ على 
حضور دورة طليقة للمجلس الوطني، الذي هو البرلمان 
المعتمد للشعب الفلسطيني في الوطن وفي المنافي. 
ولعل أول عناوين التردي، أن هذا البرلمان لم يعد سيد 
نفس���ه، وال يملك أن ينعقد بغير قرار عباس، بل ليس 
واردًا عند عباس، انعقاد المجل���س في غزة مثاًل، التي 
آوى اليها الحاج أمين الحسيني في ظروف عسيرة، لكي 

يعقد للمرة األولى، مجلس���ًا وطنيًا، في األول من أكتوبر 
1948. ذل���ك على الرغم من كون ما ُيتاح لعباس اليوم، 
في غزة، لم ُيت���ح للحاج أمين في الع���ام 1948. فبعد 
انعق���اد المجلس الوطني األول في غ���زة، بادرت مصر 
الملكي���ة التي كانت قواتها في غ���زة، إلى طلب خروج 
الحاج أمين من المدين���ة التي ال يملك فيها منزاًل كما 
يمتلك عباس اآلن. فقد طلبوا منه مغادرة محل إقامته 
في منزل المرحوم موسى الصوراني، الذي جعله الحاج 
أمين مقرًا لقيادة "الهيئ���ة العربية العليا". لكن الحاج 
أمين اعتذر وأصر عل���ى البقاء في األراضي المحررة من 
وطنه ليستقبل فيها كل الوفود الفلسطينية. وأرسلت 
له القاهرة، رئيس حرس الحدود اللواء حس���ين س���ري 
عام���ر لجلبه، ولما رفض دعاه عام���ر إلى مكتب الحاكم 
العام، لكي يتلقى اتصااًل من محمود فهمي النقراشي 
رئيس الوزراء المصري وم���ن الفريق محمد حيدر وزير 
الحربية آنذاك، لكي يس���تمع الى التهديد على قاعدة 
أن من غير المس���موح له البقاء في منطقة عس���كرية. 
فق���د كان البريطانيون يفرض���ون نفوذهم على بلدان 
المنطقة. وف���ي القاهرة أحيط المن���زل الذي أقام فيه 
الحاج أمين بس���بعين جنديًا، ولم يظفر الرجل بحريته 
الشخصية إال بعد ثورة يوليو 1952 فأصبح يحضر في 

المناسبات، في الصف األول، مع قادة الثورة!
اليوم أصبح االنعقاد متاح���ًا في غزة، وفي معظم عواصم 
األقطار الش���قيقة، وفي مث���ل هذا االنعقاد، س���تحضر 
الجلسة االفتتاحية وفود القوى واألحزاب الوطنية. فلماذا 
يصر عباس على تقليص االنعقاد الى حجم مجلس مركزي 
ذي عضوية عش���وائية، وتحت قبض���ة االحتالل، هربًا من 
انعقاد موسع، يحسم قضايا السياسات ووسائل استعادة 

الفاعلية لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية؟!
ممثل���و حركتي حم���اس و"الجه���اد" في ح���ال الحضور، 
س���يكونون حذرين، ألن العضوية نفسها، في الحركتين، 
تعرضهم لالعتقال اإلس���رائيلي، والعدو س���يراقب اللغة 
التي يتحدث���ون بها. فاألصوات المس���موعة في الضفة، 
تخلو من تصريحات معبرة عن مواقف الحركتين، ألسباب 

موضوعية معلومة!   

مع إقرار الكنيس���ت الصهيوني لقانون إعدام األسرى الفلسطينيين 
بالقراءة التمهيدية األولى, تبادرت إلى ذهني قصة شهداء فلسطين 
الثالث���ة محم���د جمجوم, وعطا الزي���ر, وفؤاد حجازي  الذين س���طروا 
بدمائهم وتضحياتهم ملحمة بطولية كبيرة ال زال شعبنا الفلسطيني 
يتوارثها جيال بعد جيل, ويحمل سيرة هؤالء األبطال الذين أعدمهم 
االحت���الل البريطاني بتاريخ 6/17/ 1930م اثر ث���ورة البراق, ظنا منه 
انه سيقضي على مقاومة الشعب الفلسطيني, وستستقر له األمور 
لالستيالء على األرض الفلسطينية ونهب خيرات البالد, واستجالب 
اليه���ود إليها دون مقاومة الفلس���طينيين وتصديهم للسياس���ة 

البريطانية آنذاك.  
ندرك جميعا ان هذا الكيان المجرم الذي يدعي الديمقراطية واحترام 
حق���وق اإلنس���ان, وانه األكث���ر أخالقية في العالم بدأت تتكش���ف 
عنصريته وإجرامه أمام العالم اجمع, وبدأ يظهر وجهه القبيح ليدرك 
الجميع ان ه���ذا الكيان يلب���س قناعا زائفا يحاول م���ن خالله خداع 
العالم, وخداع منظمات حقوق اإلنس���ان التي يجب عليها أن  تتخلى 
عن صمتها وعجزها وتخاذلها عن مواجهة االنتهاكات الصهيونية 
لحقوق اإلنس���ان الفلس���طيني, وزيادة قوانينه العنصرية, وتنكره 
لحقوق األس���رى واألطفال واألس���يرات, والتي ب���دأت تظهر بوضوح 
على وس���ائل اإلعالم المختلفة والتي أظهرت فاش���ية االحتالل وهو 
يعتق���ل الطفلة عهد التميمي وابنة عمها ن���ور التميمي, واألطفال 
الذين تداه���م بيوتهم ليال من جنود مدججين بكل أنواع الس���الح, 
واس���تخدام كل وسائل التعذيب بحقهم كما حدث مع الطفل احمد 
مناصرة وأطفال فلسطينيين آخرين يحرمون من ابسط حقوقهم أثناء 

التحقيق واألسر.   
وكأن قانون اإلعدام الذي اقره الكنيس����ت الصهيوني المجرم بالقراءة 
األولى س����يمنع الفلس����طينيين من االس����تمرار في مقاومة االحتالل 
الصهيون����ي البغي����ض, وهل منع����ت عمليات إعدام الش����باب الذين 
يحمل����ون الحجارة والس����كاكين لمواجهة جنود االحت����الل المدججين 
بالس����الح عمليات الطع����ن الفدائي����ة البطولية, هل إع����دام االحتالل 
للش����باب والفتيات على الحواجز العس����كرية منع مثل هذه العمليات 
البطولية, هل القتل بمجرد الشبهة أوقف عمليات الفلسطينيين ضد 
االحتالل,إنها سياس����ة خرقاء يظن االحتالل الصهيوني انه يستطيع 

من خاللها ردع الفلسطينيين ووقف مقاومتهم وعملياتهم البطولية, 
واستسالمهم لسياساته اإلجرامية, واحتالله ألرض فلسطين المباركة, 
وتعديه على  ابسط الحقوق الفلسطينية وتنكره لها, ان قانون اإلعدام 
ليس جديدا على هذا االحتالل المجرم, وسيواجهه الفلسطينيون بكل 
قوة, وسيعملون على فضح هذا االحتالل ومدى جرم قوانينه العنصرية. 
لن يتوقف االحتالل الصهيوني عن سن المزيد من القوانين العنصرية, 
ولن يجد  أنسب من هذا الوقت ليمرر سياساته ويفرضها على الجميع, 
فقانون إعدام األس����رى حلقة من حلقات القواني����ن العنصرية المزمع 
إقرارها خالل المرحلة المقبلة, في ظل توجه حكومة نتنياهو المتطرفة 
لتش����ديد الخناق على الفلس����طينيين والضغط عليه����م, ومع إدراكنا 
لنوايا االحتالل, واستعداد شعبنا للنضال والكفاح من اجل نيل حريته 
واستقالله, سنبقى متمترس����ين خلف مقاومتنا, ندافع عن حقنا في 
مقاومة االحتالل الذي كفلته لنا القوانين الدولية والشرائع السماوية, 
وعل����ى االحتالل الصهيوني ان يدرك ان الش����عوب ل����م تنل حريتها 
واس����تقاللها إال بالتضحيات الجسام, والشعب الجزائري العظيم قدم 
خالل مس����يرة النضال أكثر من مليون ونصف المليون ش����هيد, فهذا 
درب األحرار والثوار, واألسرى لن يخيفهم قانون اإلعدام الذي سيعمل 
شعبنا على إسقاطه, والطفل الفلسطيني عندما يحمل حجرة ويتوجه 
إل����ى مناطق التماس مع االحتالل الصهيوني, يدرك انه يواجه اإلعدام 
برصاص الجن����ود القناصة الصهاينة المجرمين المتمترس����ين داخل 
القباب المحصنة, وهو يقوم بإزالة الس����لك الشائك وتخطي المنطقة 
األمني����ة المحظورة صهيونيا, ويحمل حج����ره ليقذفه في وجه الجنود 
هن����اك, ويدرك انه يقف أمام فوهة البندقية الصهيونية العمياء, أي 
انه أمام عملي����ة إعدام ميداني يراها كل يوم بأم عينه على شاش����ات 
التلف����از, لكنه يفعل ذل����ك دون خوف أو وجل, فه����ل تعتقدون أيها 
الصهاين����ة األش����رار ان هذا الطف����ل يخاف من حبل المش����نقة الذي 
س����تعلقونه عليه في زنازينكم, إنها إرادة الفلسطيني الذي ال يخاف 
الموت وال يسكنه الخوف, وال تعتريه الهزيمة, ان الفلسطيني ال يعرف 
معنى االنكس����ار, ودائما يتوج معاركه باالنتصار, ولقد تسابق محمد 
جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي على ش����رف ان ينال أحدهم الشهادة 
قبل اآلخر, فكانوا مثاال ونموذجا يحتذي لكل الفلسطينيين, وأصبحوا 

أيقونة للثورة الفلسطينية وعنوانا للنصر المبين.         

قانون إعدام األسرى 
حلقة من حلقات 

القوانين العنصرية 
خالد صادق 

انعقاد المجلس المركزي وشروطه
بقلم: عدلي صادق
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الضفة الغربية / االستقالل:
يستضيف نادي الترجي التونسي في 
14 الرابع عشر من  يناير الجاري، نظيره 
الفلسطيني ترجي وادي النيص، على 

ملعب "رادس" في تونس.
وتأتي المباراة  ضمن مس����اندة ودعم 
الشعب الفلسطيني في كل المحافل، 

بحسب ما أعلنه النادي التونسي.
وواف����ق ن����ادي واد النيص، برئاس����ة 
عبد الله أبو حم����اد، على قبول الدعوة، 
والبدء في إجراءات التحضير، بما يقدم 
ظهورا فلسطينيا مميزا في هذا اللقاء 
التاريخي ل����واد النيص، أم����ام فريق 
أعرق األندية  أح����د  الرياضي  الترجي 

التونسية واألفريقية.

وقال أبو حماد في تصريحات صحفية: 
"منذ اليوم األول لتلق���ي الدعوة، بدأنا 
التواصل واالتص���ال مع رئيس االتحاد 
اللواء جبري���ل الرجوب، من أجل االتفاق 
مع���ه على كافة التفاصي���ل المتعلقة 
بالمشاركة في هذا المهرجان الكروي، 
الداعم للقضية والشعب الفلسطيني".

وباش����ر نادي واد النيص، تحضيراته 
القوي����ة اس����تعداًدا إلي����اب الدوري، 
والمشاركة في لقاء الترجي الرياضي 
التونس����ي، حي����ث نجح����ت جه����ود 
الن����ادي في إعادة نجمي الفريق األول 
أمجد زيدان وجه����اد صقر، بعد رحلة 
احترافية قصيرة في صفوف ش����باب 

الظاهرية. 

الترجي التونسي يستضيف ترجي وادي النيص الفلسطيني

وكاالت/ االستقالل:
ُتوج المص����ري محمد صالح نج����م المنتخب المصري 
ونادي ليفربول اإلنجليزي بجائزة أفضل العب أفريقي 
عن ع����ام 2017 وذلك خ����الل االحتفالية التي نظمها 

االتحاد األفريقي بالعاصمة الغانية أكرا.
ف����س  تنا الثالث����ي محم����د صالح و

والس����نغالي ساديو 
والجابوني  مان����ي 
إيمي����رك  بيي����ر 
أوباميان����ج عل����ى 
قبل  الجائ����زة  نيل 
أن ينجح النجم الدولي 
حس����م  في  المص����ري 
وحل  لصالح����ه  الجائ����زة 

في  المركز الثاني وأوباميانغ في ماني 
المركز الثالث .

وكان صالح قد ُتوج بجائزة ش����بكة "BBC " البريطانية 
كأفض����ل العب داخل الق����ارة األفريقي����ة قبل بضعة 
أسابيع عقب منافسة مع الثالثي المذكور أيضًا ليتم 

حسم الجائزة المقدمة من االتحاد األفريقي ايضًا .
وقدم صالح مس����تويات أكثر من رائعة هذا الموسم 
س����واء رفقة ليفربول أو المنتخب المصري حيث أصبح 
ثان����ي هدافي بطولة الدوري اإلنجليزي هذا الموس����م 

برصيد 17 هدفًا خلف هاري كين مهاجم توتنهام.
أما على الصعيد الدولي رفقة منتخب الفراعنة فنجح 
صالح في قيادة منتخب مصر لنهائي بطولة كأس 
األمم األفريقية والتي ُأقيمت في الجابون ولكن 
خسر النهائي لمصلحة المنتخب الكاميروني.

كما ق����اد صالح منتخب مص����ر لبلوغ بطولة 
كأس العالم المقبلة في روس����يا ألول مرة 
منذ غياب دام ألكثر من 28 عامًا ليقود 

بالده إلنجازًا طال انتظاره.
وبدأ صالح مس����يرته بصف����وف نادي 
المقاولي����ن العربي المصري قبل أن يرحل 
عنه ويلتحق بصفوف بازل السويس����ري 
ال����ى تشيلس����ي اإلنجليزي قبل  ومنه 
اإليطال����ي  لل����دوري  يتوج����ه  أن 
عبرفيورنتينا ثم روما الذي ش����هد 
تألقه الكبي����ر ليعود للبريميرليج 
عبر بواب����ة نادي ليفربول ويقدم 

مستويات رائعة.
إل����ى جانب محم����د صالح فاز 
مدرب منتخب مصر هيكتور 
كوب����ر بجائزة أفض����ل مدرب، 
المغربي بجائزة  الوداد  وفريق 
فريق العام، والالعب باتس����ون 
داكا بجائزة أفضل العب شاب، 
فيم����ا ف����از منتخ����ب مصر 
بجائ����زة أفضل منتخب 

في سنة 2017.

محمد صالح أفضل 
العب بأفريقيا 

إيهاب جالل 
يقود الزمالك أمام 

األهلي اليوم
القاهرة / االستقالل:

اتف���ق إيهاب جالل، المدير الفني الحالي لفريق انبى، مع 
مسئولي الزمالك على تولى اإلدارة الفنية للفريق األبيض 
خالل مباراة القمة أمام النادي األهلي اليوم االثنين، ضمن 

األسبوع ال� 17 لمسابقة الدوري الممتاز.
وأنهى مجلس الزمالك، برئاس���ة مرتضى منصور، اتفاقه 
مع إيهاب جالل لتولى المسئولية الفنية للفريق الكروي 
خالل الفترة المقبلة خلفا للمونتينجري نيبوشا الذي تمت 
إقالته بعد الخس���ارة من طالئع الجيش األربعاء الماضي 

بهدف وحيد.
ومن المقرر أن يتكون الجهاز الفني الجديد إليهاب جالل 
من حمد إبراهيم في منصب المدرب العام، ونبيل محمود، 
ايم���ن عبد العزيز في منصب الم���درب، ومصطفى كمال 
بمنص���ب مدرب حراس المرمى، باإلضافة إلى اس���تقدام 

الدكتور هشام مصطفى ليكون طبيبا للفريق.

وكاالت / االستقالل:
أعلن نادي برشلونة رسميا 
عن ضم���ه لنجم ليفربول، 
البرازيلي، كوتينهو، حيث 
حل الالعب ببرشلونة في 
للنادي  التوقي���ع  أف���ق 

الكاتالوني.
ودامت المفاوضات بين 
الفريقي���ن فترة طويلة، 
إذ انطلقت منذ الميركاتو 

ل���م الصيف���ي الماضي؛ أنذاك 
للمطالب  االس���تجابة  البالوغرانا  يس���تطع 

المالية الكبيرة لليفربول. 
وبلغت قيمة الصفقة حس���ب ما أشارت إليه 

الصحف اإلسبانية قرابة 160 مليون أورو.

برشلونة يضم 
نجم ليفربول 

كوتينهو 
رسميًا
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مســك وطيــب 

كلمة سمعتها 
فآذتني

كنت جالس���ا مع مجموعة من الرجال فتحدثنا عن حال األمة 
المرير والعواصف التي تضرب عقيدتنا وأخالقنا والمآس���ي 
الت���ي نس���تيقظ عليها صباح مس���اء ماذا وكي���ف ولماذا ؟ 
والكثير من التس���اؤالت التي جالت بخاطري لكي أعمل على 
تغيير ولو الش���يء البس���يط من الواقع الذي نحياه وإذا بأحد 
اإلخ���وة يقول لي باللهجة العامية » حط راس���ك بين الروس 
وقول يا قطاع الروس » فقلت ألهذه الدرجة أصبح الخوف من 
التغيي���ر والصدح بكلمة الحق ونغمض أعيننا ونتعامى عما 
يحدث أولم يتعلموا من إسالمنا وديننا العظيم كيفية الجهر 
 ِبَكِلَماِتِه 

َّ
 الّل���ُه اْلَحق

ُّ
بالحق وذلك في قول���ه تعالى *] َوُيِحق

 
َّ

 الَحق
َّ

َوَل���ْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن ( وقوله تعالى ) َوُيِريُد الّلُه َأن ُيِحق
 َوُيْبِطَل اْلَباِطَل 

َّ
 اْلَحق

َّ
ِبَكِلَماِتِه َوَيْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفِريَن }7{ ِ لُيِحق

َوَلْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن( فالبد أن تقال كلمة الحق واس���مع ما قاله 
 رجالاً هيبُة الناِس أن 

َّ
النبي صلى الله عليه وس���لم ) ال يمنعن

ُب من أجٍل وال يباِعُد   إذا رآه أو ش���ِهَده فإنه ال يقرِّ
ٍّ

يق���وَل بحق
َر بعظيٍم ( وقال رسول الله صلى   أو ُيذكِّ

ٍّ
من رزٍق أو يقوَل بحق

 أحُدكم نفَسه قالوا يا رسوَل اللِه 
َّ

الله عليه وس���لم ) ال يحِقرن
 عليه مقاالاً ثمَّ ال يقوُل 

َّ
وكيف يحقُر أحُدنا نفَسه ,قال يَرى أن

 يوَم القيامِة :ما منعك أن تقوَل كذا 
َّ

 وجل
َّ
في���ه فيقوُل اللُه عز

 أن َتخَشى 
َّ

اي كنَت أحق اِس فيقوُل فإيَّ وكذا فيقوُل خشيَة النَّ
( عندما صعد صلى الله عليه وسلم  إلى الصفا فجعل ينادي  
»يا بني فهر يا بني عدي« لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل 
الرجل إذا لم يس���تطع أن يخرج أرس���ل رسوالاً لينظر ما األمر؟ 
فجاء أبو لهب، فقال: »أرأيتم لو أخبرتكم أن خيالاً بالوادي تريد 
أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إال 
صدقًا! قال: « إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » فقال أبو 
لهب: تبًا لك س���ائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ! فنزلت )تبت يدا 
أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كس���ب( وعن عبدالله بن 
مس���عود ، ان رس���ول الله صلى الله عليه وسلم قال : »إن اول 
ما دخل النقص على بني اس���رائيل ، كان الرجل يلقى الرجل 
فيقول : يا ه���ذا اتق الله ودع ما تصنع ، فإنه ال يحل لك. ثم 
يلق���اه في الغد فال يمنعه ذلك من ان يكون اكيله وش���ريبه 
وقعيده . فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض.( 
وقال »مثل القائم في حدود الل���ه والواقع فيها ، كمثل قوم 
اس���تهموا على س���فينة ، فصار بعضهم اعالها . وبعضهم 
اسفلها ، فكان الذين في اس���فلها اذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم . فقالوا : لو انا خرقنا من نصيبنا خرقا ولم نؤذ 
م���ن فوقنا ؟ فإن تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا ، وان اخذوا 

على ايديهم نجوا جميعا« والله المستعان .

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

غياب العدالة االجتماعية.. رأس الظلم 

والمقدس���ات  القدس 
–د. محمد الصالح

المؤل���ف/  أردن���ي )من 
د.  فلس���طيني(.  أصل 
صالح.  محمد  محس���ن 
س���نة  عنبتا،  مواليد   •
1960. • حاص���ل على 
الدكت���وراه  ش���هادة 
ف���ي التاري���خ الحديث 
 .1993 سنة  والمعاصر 
في  مش���ارك  أستاذ   •
تاريخ الع���رب الحديث 
والمعاص���ر، متخصص 
الدراس���ات  ف���ي 
سياسيًا  الفلسطينية، 

واستراتيجيًا وتاريخيًا، محرر التقرير االستراتيجي الفلسطيني 
السنوي.

االحت���الل  تح���ت  س���ات  والمقدَّ الق���دس  الكتاب/«معان���اة 
ة   ِسْلم واستقرار القدس َداللة على صحة اأُلمَّ

َّ
اإلسرائيلي« - أن

ا احتاللها من أعدائها، فَداللة على َضعف  تها، أمَّ وَمنعتها وقوَّ
فها وَتَشرذمها. ة وَتَخلُّ اأُلمَّ

 الصهاينة َسْيطروا على شطر القدس الغربي سنة 
َّ

ويضيف أن
1948م، وس���يطروا على شطرها الغربي س���نة 1967م، وعاثوا 
ا، وأْمعنوا في تش���ويه أرضها وإنس���انها  ا ودماراً فيها فس���اداً
ومعمارها، واستجلبوا أخالط المستوطنين؛ ليحلوا مكان أبنائها 

األصليين.

فت���اوىمؤلف وكتاب

الجواب /   فالهبة مس���تحبة ألنها تق���وي المحبة والمودة 
بين الناس، وتزيد م���ن احترام بعضهم بعضًا لما فيها من 
تأليف القلوب بين الناس، فإذا تمت الهبة باإليجاب والقبول 
والقبض، فال يجوز للواه���ب أن يرجع عن هبته ، لما ورد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم الرجوع عن الهبة 
ِذي  ���ْوِء الَّ ف���ي أحاديث صحيحة، منه���ا )  َلْيَس َلَنا َمَثُل السَّ
َيُعوُد ِفي ِهَبِت���ِه َكاْلَكْلِب َيْرِجُع ِفي َقْيِئِه( )صحيح البخاري ، 
كتاب الهب���ة وفضلها ، باب ال يحل ألحد أن يرجع في هبته 

وصدقته( ، وقوله أيضًا: 
ةاً َأْو َيَهَب ِهَبةاً َفَيْرِجَع ِفيَها ِإالَّ 

 ِلَرُجٍل َأْن ُيْعِطَي َعِطيَّ
ُّ

)اَل َيِحل

َة ُثمَّ َيْرِجُع  ِذي ُيْعِطي اْلَعِطيَّ اْلَواِلَد ِفيَما ُيْعِطي َوَلَدُه َوَمَثُل الَّ
ِفيَها َكَمَثِل اْلَكْلِب َيْأُكُل َفِإَذا َش���ِبَع َق���اَء ُثمَّ َعاَد ِفي َقْيِئه() 
س���نن أبي داود ، كتاب البيوع، ب���اب الرجوع في الهبة ( وقد 
أفاد هذا الحديث الش���ريف حكمًا آخر ، وهو: أنه يس���تثنى 
من حك���م الرجوع في الهبة، الوالد فيم���ا وهبه لولده، حيث 
إن���ه يصح للوالد أن يرجع فيما وهبه لول���ده، ألن الولد وماله 
ألبيه، فربما اقتضت مصلحة التأديب ذلك، وقد ألحق معظم 
الفقهاء األم باألب في جواز الرجوع في الهبة، أما غيرهما فال 
يجوز لهم الرجوع فيها، وه���ذا هو مذهب جمهور الفقهاء 

وأهل الحديث.

إهم���ال العدالة اإلجتماعية وغيابها  في وقتنا المعاصر ، أصبح 
ملحوظًا ومدروس���ًا ومرص���ودًا ، في وقت غابت تعاليم اإلس���الم 
ومبادئه ، وس���ادت سياسة الغاب عندنا..فنشاهد ونسمع آهات 
المظلومين هن���ا وهناك ، من كل من يتزع���م الوضع في وقتنا 
الحاضر..! ولقد وجب علينا كمس���لمين أن نوضح نظرة اإلس���الم 
العظيمة ، كما بينها علماؤنا السابقون مما استنبطوه  من أصول 

الدين العظيم.
فلقد اهتم اإلسالم بمس����ألة تحقيق العدالة االجتماعّية من خالل 
منظومة متكاملة شاملة لجميع جوانب حياة الّناس، ولم تأِت شريعٌة 
من الّشرائع الّس����ماوّية حقيقةاً بما أتى به اإلسالم، فاإلسالم يؤّكد 
على مبدأ الّتش����اركّية والمساواة في الحقوق من خالل التأكيد على 
ش����راكة الناس في أهّم موارد البيئة وهي الماء والكأل والّنار. كذلك 
يشرع عبادات كالّزكاة والصدقة ويرّتب مسائل كالّنذور والكّفارات 
والوق����ف تضمن للمجتمع اإلس����المي أن يعيش وفق أرقى معايير 
العدالة االجتماعّية، كما حرص اإلسالم على إزالة الفوارق الفاحشة 
بين طبق����ات الّناس، من خ����الل حّث الجميع عل����ى العمل واإلنتاج 
وتأمي����ن الحّرّية لهم لممارس����ة تجاراتهم وأعماله����م بعيدًا عن 

االحتكار المجّرم، أو االستئثار المعيب.
فهو يرس����ى العديد من القواعد واألس����س الت����ي تنظم العالقات 
بين أفراد المجتم����ع. ومن أهم هذه األس����س، العدالة االجتماعية 
بما تحمله من معاٍن وقيم رفيعة تس����اعد على قيام مجتمع يتمتع 
بالسالم واإلخاء والمحبة والرخاء. والعدالة في اإلسالم ال تطبق فقط 
على المس����لمين، إنما جعلت لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن 

معتقداتهم..
وبحس����ب الرؤية القرآنية إّن العدالة االجتماعية هي رعاية الحقوق 
العام����ة للمجتمع واألفراد، وإعط����اء كل فرد من أف����راد المجتمع ما 

يستحقه من حقوق واستحقاقات.
ز الق����رآن الكريم كثيرًا عل����ى أهمية تطبي����ق العدالة في  وق����د ركَّ
المجتمع، وبالرغم من أنه قد أش����ار إل����ى مختلف أنواع العدالة فيما 
يق����رب من ثالثين اية، إال أن العدال����ة االجتماعية قد حظيت بأكثر 
من نصف اآليات التي أشارت إلى العدل، فالقرآن احتوى على ست 
ِذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم  عشرة آية تختص بالعدالة االجتماعية، منها }َوالَّ
����اِئِل َواْلَمْحُروِم{ )المعراج 24 و25( ففرض ضرائب  لسَّ ْعُلوٌم لِّ  مَّ

ٌّ
َحق

على الثروة الحيوانية والزراعية والمعدنية والنقدية ونحوها، وبذلك 
تعامل اإلسالم، مع صميم المشكلة االجتماعية، بهدف إزالة أسباب 
الفقر والحرمان، واقتالع جذور الفساد االقتصادي، ذلك ألنه ال يمكن 
تحقيق العدالة في عديد من أنواعها دون وجود العدالة االجتماعية، 
فهي التي توجد األجواء المناسبة واألرضية الصالحة لتطبيق مبدأ 
العدل والعدالة في األبعاد األخرى، فالعدالة االجتماعية تعتبر من 

أهم مكونات ومرتكزات العدل في اإلسالم الحنيف.
لقد كان اإلس����الم هو أول من ساوى بين البشر جميعا بغض النظر 
ع����ن الفروق الدينية أو اللونية أو العرقية أو الطبقية، فال تمييز بين 

البش����ر في كل هذه األمور. فالناس مستوون كأسنان المشط ليس 
ألحد على أحد فضل إال بتقوى الله. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وس����لم قال: » ال فضل لعربي على عجمي وال لعجمي 
على عربي وال ألحمر على أس����ود وال ألسود على أحمر إال بالتقوى، إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ». )وضرب صلى الله عليه وسلم أروع األمثلة 
على العدل والمس����اواة في اإلس����الم عندما قال: » أيها الناس إنما 
أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها«. )أخرجه مسلم( ولقد جاء اإلسالم ليعلي من 
قيمة اإلنس����ان بغض النظر عن عقيدته أو جنس����ه أو لونه » كلكم 

آلدم وآدم من تراب ».
وللعدالة االجتماعية أركان وأسس وقواعد ال تقوم إال بها، وأّول هذه 
األركان المساواة بين الناس: خلق الله سبحانه وتعالى الناس جميعًا 
ن ُتَراٍب ُثمَّ ِإَذا َأنُتم َبَشٌر  من تراب، قال تعالى }َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَقُكم مِّ

َتنَتِشُروَن{ )الروم 20(.
والمس����اواة بين الن����اس والتي تعّد من أهم مكونات وأس����س بناء 
العدالة االجتماعية تعني المساواة أمام الشرع والقانون، والمساواة 
في الفرص، والمس����اواة في تقلد المناصب العامة، والمس����اواة في 

الحصول على المكاسب واالمتيازات،.
أما التوزيع العادل للثروات بين الناس فهو ثاني هذه األركان، ومن 
دون ذلك تنعدم العدالة االجتماعية، وتختفي العدالة االقتصادية 
من المجتمع، فال عدالة اجتماعية من دون توزيع عادل للثروات على 
أفراد المجتمع، ومن دون إعطاء كل ش����خص ما يس����تحقه من مال 
تجاه ما يق����وم به من أعمال منتجة، أو ما يس����تحقه بوصفه عضوًا 

في المجتمع.
والتوزي����ع العادل للث����روات يجب أن يرتكز عل����ى أمرين: االهتمام 
بالطبق����ات االجتماعية الضعيفة وهو األمر الذي أش����ار إليه القرآن 
َدَقاُت ِلْلُفَقَراء  َما الصَّ الكريم في عدة مواضع، منها قوله تعال����ى }ِإنَّ
َقاِب  َفِة ُقُلوُبُهْم َوِف����ي الرِّ َواْلَمَس����اِكيِن َواْلَعاِمِلي����َن َعَلْيَه����ا َواْلُمَؤلَّ
َن الّلِه َوالّلُه َعِليٌم  ِبيِل َفِريَضةاً مِّ َواْلَغاِرِميَن َوِفي َس����ِبيِل الّلِه َواْبِن السَّ

َحِكيٌم{ )التوبة 60(.

قواعد العدالة الجتماعية يف الإ�سالم
العدال����ة االجتماعية في اإلس����الم، أمر إلهي، قب����ل أن يكون مطلبا 
إنس����انيًا، فرديًا واجتماعيًا، وقد ورد ذلك ف����ي كتاب الله بقول: }إن 
الله يأمر بالعدل واإلحس����ان وإيتاء ذي القربى{ )النحل 90(، وجعل 
اإلسالم العدل من القيم اإلنسانية األساس، التي جاء بها اإلسالم، 
كم����ا جعلها من مقومات الحي����اة الفردية واألس����رية واالجتماعية 
والسياسية، حتى جعل القرآن إقامة القسط أي العدل بين الناس، 
هو هدف الرس����االت الس����ماوية كلها، قال الله تعالى: }لقد أرسلنا 
رس����لنا بالبين����ات وأنزلنا معهم الكت����اب والميزان ليق����وم الناس 
بالقسط...{ )الحديد 25(، وليس ثمة تنويه بقيمة القسط أو العدل 

أعظم من أن يكون هو المقصود األول من إرس����ال الله تعالى رسله، 
وإنزاله كتبه، فبالعدل أنزلت الكتب، وبعث الرس����ل، وبالعدل قامت 

السماوات واألرض، وبالعدل قامت حضارات وبقيت.
وأهمية العدل في اإلس����الم تتضح في كونه صفة من صفات الله 
تعالى، حيث إنه سبحانه وتعالى هو »العدل« ويعد العدل من القيم 
األساس التي حث عليها القرآن، وكررها في العديد من اآليات، ولقد 
فرض الله العدل على المس����لمين ليش����مل كل شيء في حياتهم، 
ابتداء من العدل في الحكم، إلى الش����هادة ومعاملة األسرة والزوجة 
وجميع الناس، حتى مع األعداء والخصوم، فلقد قال الله تعالى }إن 
الله يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل{ )النس����اء 58(، وأيضا قال الله تعالى }وال يجرمنكم 

شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى{ )المائدة 8(.
كما أن المنظور االقتصادي اإلسالمي للعدالة االجتماعية يقوم على 
العدل الذي هو قاعدة من قواعد النظام العام اإلس����المي، واتساقًا 
مع ذلك اعتبر المنظور االقتصادي اإلس����المي العدالة االجتماعية، 
غاية للنشاط االقتصادي للمجتمع المسلم،، وذلك من خالل تقريره 
لشرطي العدالة االجتماعية، الشرط األول: تكافؤ الفرص، يقول عمر 
ابن الخطاب رضي الله عن����ه: »والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، 
وم����ا من أحد إال وله نصيب في هذا المال، نصيب أعطيته أو منعته، 
فالرجل وبالؤه في اإلسالم، والرجل وعناؤه وحاجته، والله لئن بقيت 
لهم ليصلن الرجل حقه من المال وهو في مكانه يرعى«، أما الشرط 
الثان����ي: عدالة توزيع الثروة الذي يتضمن عدالة األجور، فقد روي أن 
أبا عبيدة تحدث يومًا مع عمر »رضي الله عنه« في استخدام الصحابة 

في العمل فقال » أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة«.
وفيما يتعلق بأسس العدالة االجتماعية في اإلسالم يقول فإن من 
أس����س العدالة االجتماعية في المنظور االقتصادي اإلسالمي إقرار 
هذا المنظور للكثير من حقوق العمال بالتوازي مع إقراره لواجباتهم، 
والتي يجب أن يسعى المجتمع المسلم كله، إلى توفيرها وحمايتها، 
ومن هذه الحقوق: الحق في األجر العادل، وهو ما يستدل عليه من 
ربط القرآن والسنة بين العمل واألجر، كما في قوله تعالى: }قالت إن 
أبي يدعوك ليجزيك أجر ما س����قيت{ )القصص: 25(، كما يستدل 
عليه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم:«ثالثة أنا خصمهم يوم 
القيام����ة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع ح����رًا فأكل ثمنه، ورجل 

استأجر أجيرًا فاستوفى منه ثم لم يعطه أجره« )البخاري(.
أما القانون الثاني الذي وضعه اإلس����الم لضم����ان التحرر الوجداني 
الحقيق����ي، فه����و التكافل االجتماع����ي، ويقصد به الت����زام األفراد 
بعضهم نحو بعض، فكل فرد عليه واجب رعاية المجتمع ومصالحه، 
وليس المقصود بالتكافل االجتماعي في اإلسالم، مجرد التعاطف 
المعنوي من ش����عور الح����ب والمودة، بل يتضم����ن العمل الفعلي 
اإليجابي الذي يصل إلى حد المس����اعدة المادية للمحتاج، وتأمين 
حاجته بما يحقق له حد الكفاية، وذلك يكون عن طريق دفع الزكاة، 

فإن لم تكف فيؤخذ من األغنياء ما يكفي للفقير.

اأ.حممد �سحادة

الرجــوع عــن الهبــة 

السؤال /  وهبت أخي هبة عن طيب خاطر ورضا نفس 
تام، وتم اإليجاب والقبول والقبض، وأريد اآلن استرجاع 

الهبة، فهل يجوز لي أن أتراجع عن هذه الهبة ؟  
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دار الحوار اآلتي في وقت متأخر من الليل، ـ قريًبا من منتصف الليل ـ، على 
قارعة الطريق بين طفلين يتيمين في المرحلة االبتدائية العليا. األول يتيم 

األب، واآلخر يتيم األم.
يتيم األم يســـأل اآلخر: شو اللي طلعك إلى الشارع بهذا الوقت المتأخر من 

الليل؟!
يتيـــم األب أجاب: أمي طردتني من البيت؛ ألني غلطت غلطة كبيرة. طيب! 

وأنت شو اللي مسهرك بالشارع لهلقيت )إلى اآلن(؟!
يتيـــم األم أجاب: »احمد ربك أنه أبـــوك اللي مات مش أمك. األم مهما كان 
تضـــل )تبقى( تدير بالها على أوالدها )تهتـــم بأوالدها(. أبوي صار يتاجر 
بالنســـوان، كل يوم وهو متجوز )متزوج( ومطلـــق«.ـ  يقصد حالتي الطالق 

والزواج اللتين قام بهما والده بعد وفاة أمه ـ. )انتهى الحوار(.
الحوار السابق على قصره، إال أنه يحمل دالالت نفسية واجتماعية وأسرية 

كبيرة. سأعرج عليها باختصار.
اليتيم في اللغة: »من مات والده قبل وصوله ســـن البلوغ«. بعد البلوغ ترفع 
عنه صفة اليتم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »ال يتم بعد احتالم«. من 

فقد والديه مًعا يسمى »لطيمًا«. واليتيم من الطير من ماتت أمه.
لن أتقيد بالمعنى اللغوي لكلمة يتيم. اليتيم الحقيقي من ناحية نفسية 
واجتماعية َمْن ماتت أمه بغض النظر عن عمره. يقولون: »يظل الرجل طفاًل 
حتى تموت أمه، فإن ماتت شـــاخ فجأة«. فما بالك بمن يفقدها وهو طفل؟! 
إن موت األم يعني جفاف نبع من منابع األمن والطمأنينة، وغياب مصدر من 
مصادر الراحة النفسية، وفقدان الصدر الدافق بالحب والحنان الذي نركن 
إليه وقت الملمات والشدائد. فقدان األم يعد من قواصم ظهر الفرد. بينت 
الدراسات من اآلثار المترتبة على حرمان الطفل من أمه: العزلة االجتماعية، 

وتأخر النطق، والتخلـــف العقلي، وكثرة الحركة المعبرة عن القلق والتوتر، 
وعدم القدرة على التركيز، وغياب اإلبداع، وتدني التحصيل الدراسي.

مهمـــا حرص األب أن يكـــون وفًيا لزوجته الميتـــة وأوالده من بعدها، فلن 
يســـتطيع إشـــباع حاجات أوالده المتعددة، الســـيما التي تعد من صلب 
اختصاص األم، ـ ال يحسن أداءها وال يعرف عنها شيًئا ـ. هنا يشعر األوالد 
بمرارة اليتم حًقا. أما األرملة تكون حريصة أن تؤدي رسالتها على أتم وجه 
في رعاية أوالدها ومواصلة مســـيرة زوجها. إذا نجحت في دورها ال يشـــعر 
األيتام بفراغ فقد والدهم. إن األرملة ملقى على كاهلها حمل كبير وجديد، 
هو دور الـــزوج إضافة إلى دورها التقليدي. لذلـــك يجب أن ُيحَفظ لألرملة 
قدرها وجهدها في مهمتها الشاقة، ويقف بجانبها من يعينها على ذلك، 
ال مـــن يزيدها هًما فوق همومها )َهم مـــوت الزوج، وَهم تأمين احتياجات 

األوالد(.
توجـــد صورة أخرى لليتم، غير الصـــورة التقليدية التي يعرفها الكل. هم 
األطفال الذين يعانون من الحرمان واإلهمال من ِقَبل والديهم األحياء! من 
عالمات إهمالهم: الجوع الدائم، تدني نظافة الجســـد، المالبس رثة، هزال 
البنية الجسدية، الهروب، األفعال التخريبية، التأخر أو الغياب عن المدرسة. 
هؤالء المهملون يشعرون بمرارة اليتم أكثر من األيتام الحقيقيين. يقول 

أحمد شوقي:
فاه  من َهـــمِّ الحيـــاة وخلَّ ليس اليتيم من انتهى أبواه  

ذلياًل...
أًما تخلت أو أًبا مشغوال إن اليتيم هو الذي تلقى له  

اليتيمان المشـــار لهمـــا في مطلع حديثنـــا على حداثة ســـنهما تحدثا 
بكلمـــات قليلة، لكنهـــا تحمل في طياتها كل صور األذى النفســـي الذي 

يختلج صدورهما. في ديننا حث الله تعالى على رعاية األيتام واإلحســـان 
ـَه َواَل ُتْشـــِرُكوا ِبِه  إليهما في أكثر من موضع في القرآن الكريم. }َواْعُبُدوا اللَّ
َشـــْيًئا ۖ َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوِبِذي اْلُقْرَبٰى َواْلَيَتاَمٰى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي 
ـــِبيِل َوَما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم{ اِحِب ِباْلَجنِب َواْبِن السَّ اْلُقْرَبٰى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ
]النســـاء:36[. وبّين صلى الله عليه وســـلم مكانة كافل اليتيم، فقال: »أنا 
َج بيَنهما  ابِة والُوسطى، وفرَّ ـــبَّ ِة َهَكذا. وأشـــاَر بالسَّ َوكافُل اليتيِم في الجنَّ

شيًئا«.
في هذا المقام نلفت انتباه المؤسسات االجتماعية أن تعطي مزيًدا من االهتمام 

لصورة مهملة من صور رعاية األيتام، إنها الرعاية النفسية واالجتماعية.
أغلب صور االهتمام باأليتام منصبة على كفالة مالية، أو سلة غذائية، أو كسوة 
مالبـــس. هذه صورة مـــن عدة صور للكفالة تعينهم علـــى مواجهة متطلبات 
الحيـــاة. رغم أهميتها إال إن األيتام بحاجة إلى »كفالة نفســـية واجتماعية« ال 
تقل قدًرا عن األولى. من صورها: توعية المجتمع بحقوقهم، وإجراء دراســـات 
للتعرف على مشـــكالتهم واحتياجاتهم، وتنظيم زيارات اجتماعية من قبل 
األرحام وعدم إهمالهم، الســـيما إن كانـــوا يقيمون في دار رعاية لأليتام خارج 
ظروف األسرة الطبيعية، وإجراء حوار ونقاش مع اليتيم حول همومه ومشكالته 
فهذه تعطه مجااًل للتعبير عن نفسه وآرائه وتشعره بقيمته ومكانته، وتقديم 
الهدايـــا الرمزية المعبرة في المواضع التي تســـتحق ذلك، ومتابعة تحصيله 
الدراســـي ومنعه من التسرب، ومكافأته على نجاحاته وإنجازاته، وحمايته من 
االلتحـــاق بالجماعات المنحرفة، وحمايته من األخطار، ومنعه من العمل المبكر 
والتســـول، وتنظيم الرحالت الترفيهية لتخليصهم مـــن الضغوط الحياتية 
والمشـــاعر النفسية الســـلبية، عدم اســـتخدام العقاب النفســـي كاإلهانة 

والتحقير ونظرة الشفقة...إلخ.

بسام محمد حــوار بيــن يتيميــن

�أمل جديد 
المواطنـــة رنا القوقا، أحـــدى المصابات بمرض تجلط 
الدم الذي ُيصيب الســـيدات فترة الحمل ويؤدي الى 
اجهاضهـــن في حال لـــم يتعاطين ابـــرة الهيبارين 
لتثبيت الحمل، أعربت عن سعادتها العارمة بحملة " 
صيدلية الخيـــر" لكونها بعثت في قلبها أماًل جديدًا 

في ثبات حملها هذه المرة وانه سيتم على خير. 
وتقـــول القوقا لـ"االســـتقالل": " منذ عامين تعرضت 
لإلجهاض في الشـــهر الثالث من الحمل، وبعد اجراء 
الفحوصات لمعرفة السبب اتضح انني مصابة بمرض 
تجلط الدم بدرجة عالية، واحتاج الى ابر الهيبارين في 
المرة القادمة من اجل الحفاظ على الجنين". مشـــيرًة 
الى أنهـــا أجهضت أربع مرات منـــذ ذلك الحين نظرًا 

لعدم التزامها بأخذ االبر الالزمة لتثبيت الحمل. 
وأضافـــت القوقـــا:" ابـــرة الهيبارين غاليـــة الثمن اذ 
تبلـــغ تكلفتهـــا 20شـــيكال، وهي غيـــر متوفرة في 
المستشفيات والعيادات الطبية الحكومية، ومطلوب 
منا شـــراؤها من الصيدليات الطبية، مما ُيشكل عبئًا 
ثقياًل على زوجي فهو بالكاد يســـتطيع توفير إيجار 

المنـــزل واالحتياجات الضرورية لنـــا". الفتة الى أنها 
كانت تأخـــذ االبرة مرة واحدة في األســـبوع في حين 

يجب عليها أخذها مرتين يوميًا. 
وتتابـــع القوقـــا:" بمجرد ســـماعي بالحملة اســـرعت 
للتواصل مع القائمين عليها وتمكنت من تســـجيل 
اســـمي ضمن المســـتفيدين، حينها فقط شـــعرت 
بالراحة واالمـــل بإنجاب هذا الطفل، حتى أنه اعطاني 
امال أكبر في إمكانية انجاب أطفال آخرين اذا استمرت 

الحملة الى سنوات اخري".

حملة ر�ئعة
في حيـــن، يصف المواطن أبـــو عطاالله حرب حملة " 
صيدلية الخير " بالرائعة والمميزة، لكونها ســـاهمت 
في تخفيف معاناة الكثير من النساء الحوامل واالسر 
الفقيرة التي ال تقوي على توفير ابر الهيبارين للحمل، 
وســـُتمكنهم من تحقيق ٌحلمهم فـــي انجاب طفال  

ُيزين حياتهم. 
وأردف حرب، لـ"االســـتقالل": " من أكثـــر األمور التي 
ُتفرح االنســـان المريض و الفقير وتسر خاطره هو ان 
يجد أشـــخاصًا يمدون يد العون له ويســـاهمون في 

تخفيـــف أوجاعـــه وأعبائه، التـــي ال تتوقف في ظل 
األوضاع االقتصادية والصحية الصعبة التي يعيشها 
المواطنون فـــي القطاع"، الفتًا إلـــى أن الحاجة للدواء 

أصعب من الحاجة للطعام.
وأوضح حرب أنه تمكن عبـــر تلك المبادرة، من تأمين 
دواء لزوجـــة ابنه الحامـــل والتي تحتـــاج يوميًا ابرة 

"الهبارين" لتثبيت الجنين، على مدار عدة أشهر. 

م�ساعد�ت ب�سيطة 
وبدوره، بين عادل زعرب أحـــد القائمين على مبادرة " 
صيدلية الخير"، إن المبـــادرة تقوم على جمع األدوية 
لمن عنده فائض منها في بيته وال يستعملها من أجل 
االســـتفادة منها لمريض يحتاجها وذلك بعد التأكد 
مـــن صالحية هذا الدواء، كما تقـــوم على جمع الدعم 
والمســـاعدات من المؤسســـات الخيرية والمواطنين 
الميسورين في القطاع من أجل شراء االدوية للمرضى 
الفقراء و كذلك شـــراء ابر الهبارين للنســـاء الحوامل 

اللواتي ال يستطعن شراءها. 
وأضاف زعرب لـ"االســـتقالل": " نداء وجهته قبل عام 
تقريًبا عبر حســـابي في موقع "فيس بوك" لطلب دواء 

ألحـــد المرضى كانت بداية الفكرة ، حيث تفاعل عدد 
من أهل الخير مـــع هذا النداء ووفـــر الدواء للمريض 
وكذلك وفـــر ثمن التحاليـــل الطبية وإجـــراء عملية 

جراحية". 
وأوضـــح، أنه  بعدما تواصل معـــه عدد من أهل الخير 
ممن لديهم فائض مـــن األدوية وكذلك األغنياء من 
أجل شـــراء أي دواء ألي فقير يتم التوجه اليهم ، كان 
حافًزا له لالنطالق بحملـــة صيدلية الخير والتي توفر 

العالج للمرضي الفقراء دائمًا. 
ولفت الى أنهم تمكنوا خالل هذا العام من مســـاعدة 
1500 مريـــض ســـواء مـــن خـــالل تأمين العـــالج أو 
المستهلكات الطبية أو الكراسي المتحركة للمرضى 
أو غيرها من األمور، وتســـجيل ما يزيد عن 90حالة من 
النساء الحوامل لتقديم ابر الهبارين اليهم طوال فتره 

الحمل. 
واعتبر زعرب أن هذا المشـــروع مهم في ظل األوضاع 
االقتصادية الصعبة التي يعيشـــها ســـكان القطاع 
وتشديد الحصار، مطالًبا كافة الجهات الرسمية وغير 
الرســـمية  بتقديم الدعم للمشـــروع و تطويره بحيث 

يستفيد منه كافة المحتاجين في القطاع . 

مبادرة خيرية

»صيدلية الخير«.. تفتح أبواب األمل للمرضى 
غزة/ دعاء �حلطاب: 

»�سيدلي��ة �خل��ر« مب��ادرة �أطلقها جمموعة م��ن �ل�سبان يف 
قط��اع غزة، حتث �ملي�سورين عل��ى فعل �خلر وتدعو للتربع 
بالأدوية �لفائ�سة لديه��م ومد يد �لعون للمر�سى �لفقر�ء 
و�لأ�س��ر �مل�ست��ورة، كمب��ادرة خرية باأ�سل��وب جديد ت�سهم 
بالدرج��ة �لأوىل يف تخفيف �حلياة �ملاأ�ساوية �لتي يعي�سها 
�آلف �ملو�طنني يف قطاع غزة، يف ظل �لأو�ساع �لقت�سادية 
�ل�سعب��ة.   وتهدف �ملبادرة لتوفر �لعالج للمر�سى �لفقر�ء 
ب�س��كل د�ئم، من خالل جمع �لأدوي��ة ملن عنده فائ�ض منها 
يف بيته ول ي�ستعملها من �أجل توزيعها على �ملر�سي �لفقر�ء 
بع��د �لتاأكد م��ن �سالحيتها، لتكون مبثاب��ة �سيدلية د�ئمة 
��ا من نق�ض  للفق��ر�ء.  ويع��اين �لقط��اع �ل�سح��ي بغ��زة �أي�سً
م�ستمر يف �مل�ستهلكات �لطبية و�لأدوية ب�سبب تاأخر �إر�سالها 
�إىل �لقط��اع، بالإ�ساف��ة �إىل �أزمة �لتحويالت �لطبية �لتي 
توقف��ت يف �لأ�سهر �ملا�سية �سم��ن �لعقوبات �ملفرو�سة على 

�لقطاع و�لتي �تخذتها �ل�سلطة �لفل�سطينية موؤخًر� .



قال األمين 

نحُن بحاجٍة اليوَم ألن تحُضر فينا روح رسول الله، صلى 
الله عليه وس����لم، بسيرته العطرة، وبس����ّنته الشريفة، 
ورس����التِه الخال����دة، رس����الِة التوحيد، رس����الِة الرحمة 
واإلنس����انية )وما أرس����لناك إال رحمًة للعالمين(، رسالِة 
األخالق العظيمِة )وإنك لعلى خلق عظيم(، و)إنما بعثت 
م مكارم األخالق(، رس����الِة خي����ر ُأّمٍة أخرجت للناس  ألتمِّ
 العالم..  كم نحن 

ِّ
 الناِس، والشاهدِة على العالِم كل

ِّ
كل

بحاجة إلى صبرك وثباتك يا رس����ول الله؛ ِلنقَوى به على 
مود في وجه األعاصير التي تعِصُف بُأّمة اإلس����الم،  الصُّ
وهي تقف اليوم في ذي����ِل األمم، بل إنها تكاُد تهوي 
ِة رسول  إلى القاع الذي ما بعده قاع؛ حين خرجت من معيَّ
الل����ه في قوله تعالى: »محّمٌد رس����ول الله، والذين معه 
أشداُء على الكفار رحماُء بينهم«. لقد قلَب َمْن ينتسبون 
ي الرحمِة اآليَة، وأصبحوا »رحماَء على الُكّفار، أش����ّداَء  لنبِّ
بينهم«!  لقد حّل الدماُر والخراُب، وس����ال الّدُم شالالٍت، 
وانتش����ر الظلم والعدواُن، وظهر الخوُف والرعُب داخل 
األّم����ة الواح����دِة، وأصبحت األرض العربيُة واإلس����الميُة 
س����احًة وملعبًا للصراع على النفوذ والمصالِح اإلقليمية 
والدولية.. صارت أوطاُننا مسرحًا للعبة األمم، وصار ديننا 
في خطر من شدة ما ألصق به من فظائع، بل وصلنا إلى 
حاٍل لم تعد فيه إس����رائيل هي العدو.. أصبحنا نخترع 
لبعضنا البعض أعداء من داخل أمتنا، وصار البعض يرى 
أن قتال الطرف اآلخر، مهما كان حجمه وتوصيفه، أولى 

وأوجب من قتال الصهاينة في فلسطين!

الدكتور: رمضان شلح 
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االستقالل/ وكاالت: 
نجح علماء في ابت���كار »جلد« ينمو 
فيه الشعر، وذلك باستخدام خاليا 
جذعية من الفئ���ران، في خطوة قد 

تشكل عالجا فعاال للصلع.
وباس���تخدام خالي���ا جذعي���ة من 
الفئ���ران، نجح األطب���اء في تخليق 
»رق���ع« جل���د ل���ه طبقت���ان علوية 
وسفلية، قادرة على إنبات بصيالت 
ش���عر كتلك الموجودة على جسم 

الفئران.
وأوض���ح العلماء في كلي���ة الطب 
أن  األميركي���ة  إنديان���ا  بجامع���ة 
بصيالت الشعر الموجودة على هذا 
الن���وع من الجلد، تع���د األقرب إلى 
شكل الشعر الطبيعي لدى البشر، 

حسب ما ذكر موقع »ديلي ميل«.
ويأمل العلماء في أن تش���كل هذه 
الطريقة بداية حقيقية إليجاد عالج 

دائم للصلع.
يذكر أن���ه رغم اس���تخدام الخاليا 
الجذعي���ة م���ن قبل إليج���اد عالج 
للصلع، ف���إن المحاوالت الس���ابقة 
باءت بالفش���ل ألن الجل���د يتكون 
من نحو 20 نوعًا م���ن الخاليا، فيما 
ضمت »خاليا الجلد« السابقة التي 
أنتجها العلم���اء 5 أو 6 أنواع، وهي 

غير كافية إلنماء الشعر.

الفئران أمل 
للُصلع.. بفضل 

إنجاز علمي

»محمد« ثالث أكثر األسماء
 انتشاًرا بين مواليد فيينا

االستقالل/ وكاالت: 
أعلن نش���طاء س���عوديون وكويتيون على مواق���ع التواصل 
االجتماعي، وفاة المنش���د الديني الكويتي الش���اب مشاري 
العرادة، عن عمر ناهز 35 عاًما؛ في حادث س���ير بالسعودية، 

اليوم األحد.
وذكر مقربون من الراح���ل، أنه جار نقل الجثمان إلى الكويت، 

حيث سيتم تحديد موعد الدفن والتشييع في وقت الحق.
ولم ترد بعد، تفاصيل بشأن حادث السير الذي أودى بالراحل، 

الذي تنادى النشطاء للدعاء له، والثناء على أخالقه وسلوكه.
وكتب الفنان الكويتي حم���ود خضر: “بداياتي الفنية كانت 
معه بأنش���ودة “أمي فلسطين”، س���نة 2000. تعلمت منه 
حس���ن اختي���ار الكلمات، والح���رص على الرس���الة والقيمة، 
واستخدام الفن لنشر الخير والكلمة الطيبة. طبت حًيا وميًتا”

وفاة المنشد الكويتي  »العرادة« 
في حادث سير بالسعودية

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت نتائج اإلحصائيات الرس���مية لعام 2017 في 
النمسا، أن اسم »محمد« هو ثالث أكثر األسماء رواجا بين 
الذكور المولودين ف���ي العاصمة فيينا عام 2017، بعد 

كل من »ألكسندر« و«ماكسيميليان«.
أف���ادت بذلك صحيف���ة »كروني���ن زيتون���غ« اليومية 
النمساوية، مشيرة إلى أن وجود اسم »محمد« في مقدمة 
قائمة أس���ماء المواليد األكثر انتش���ارا في فيينا يعد 

»تغيرا ثقافيا« في البالد.
ووف���ق الصحيفة، فإن���ه بصفة عامة لم يحصل اس���م 
»محم���د« عل���ى المرتب���ة الثالث���ة، لكن بع���د جمع كل 
الهجاءات المختلفة التي يكتب بها االسم، ومن بينها 
»Muhamed«، و«Mohamad«، و«Muhammad«، حل 

االسم في تلك المرتبة.

 ،175 »ألكس���ندر«  اس���م  حمل���وا  م���ن  ع���دد  وبل���غ 
و«ماكس���يميليان« 161، و«محمد« 159، حسب المصدر 

ذاته.
وأوضحت اإلحصائية أنه على صعيد تسمية الفتيات، 
جاء اس���م »صوفيا« ف���ي المرتبة األول���ى، تبعه كل من 

»سارة« و«آّنا«.
واستقبلت النمس���ا نحو 90 ألفا من طالبي اللجوء خالل 
عام 2015؛ ما يمثل أكثر من 1 بالمائة من عدد سكانها 

الذي يبلغ حاليا نحو 8 ماليين و623 ألف نسمة.
ويذكر في هذا الس���ياق، أن اس���م »محمد« دخل قائمة 
أس���ماء ال�10 األكثر ش���عبية لألطفال في إنجلترا وويلز 
في المملكة المتحدة، متجاوزا وليام وجيمس ودانيال، 
وغيرها من األس���ماء الش���ائعة تاريخيا في البالد، وفقا 

لبيانات من وكالة اإلحصاء الوطنية البريطانية.


