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أمناء سر فتح في الضفة يقاطعون »المركزي«
رام الله / االستقالل 

أعلن أمناء س���ر حركة فتح في الضفة الغربية مساء  
أمس األحد مقاطعة الجلس���ة االفتتاحية للمجلس 
المركزي بسبب دعوة القنصل األمريكي في القدس 
المحتلة لحضورها. وذكرت الصفحة الرسمية لحركة 
فتح على »الفيس بوك« أن أمناء س���ر أقاليم الحركة 
في المحافظات الش���مالية باإلضافة لمجموعة من 
الكوادر ترفض المشاركة في اجتماعات المجلس 
المرك���زي الع���ام احتجاج���ًا على دع���وة القنصل 
األمريكي لحضور افتتاح أعمال المجلس المركزي.

وقال أمين س���ر الحركة في نابلس جهاد رمضان إن 
جميع أمناء السر في محافظات الضفة أجمعوا على 
مقاطعة اجتماع المركزي المنعقدة بمقر المقاطعة 
برام الله مساء أمس، احتجاًجا على حضور القنصل 

األمريكي اجتماعات المجلس.
وأث���ارت دعوة القنصل األمريكي لحضور الجلس���ة 
االفتتاحية الجتماعات المجلس المركزي انتقادات 
واسعة في الشارع الفلسطيني خاصة أن المجلس 
منعقد لبح���ث الرد على اإلعالن األمريكي باالعتراف 

بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل.

فصائل المقاومة مأتم القدس
تطالب »المركزي«
 باتخـاذ قـرارات  

وطنيـة حاسمـة

غزة/ قا�سم الأغا: 
تنعقد يف هذه الأثناء جل�سة جديدة 
للمجل�س املركزي الفل�سطيني بال�سفة 

املحتلة، بح�سور ف�سائل منظمة 
التحرير الفل�سطينية، يف ظل امتناع 

حركتي "حما�س" واجلهاد الإ�سالمي" 
عن ح�سور اجلل�سة، وحديث 

قيادات منظمة التحرير وال�سلطة 
الفل�سطينيَتينْ وحركة "فتح" عن 

قرارات "حا�سمة وم�سريية".
وياأتي انعقاد اجلل�سة الـ 28 للمجل�س 
املركزي، التي تنظم على مدار يومي 
متتاليي )14 - 15 يناير(، وحتمل 

ا�سم "القد�س العا�سمة الأبدية لدولة 
فل�سطي"، مب�ساركة )90( ع�سًوا من 

اأ�سل )110( اأع�ساء، 
0وح�سور نحو )300(  0

جلسة »المركزي« 
برام اهلل .. هل 
ستتجاوز سقف 

التسـويـة ؟

0 0

غزة/ دعاء احلطاب: 
داخل اأزقة مدينة القد�س وحواريها 

يعي�س اأطفال فل�سطي حكايات خمتلفة 
حتمل يف طياتها تفا�سيل اأحالم بريئة 

يتمنون حتقيقها، يف وطٍن خاٍل من 
الحتالل ال�سرائيلي الذي ي�سعي دائمًا 
اىل حتطيمها على احلواجز الع�سكرية 
وي�ستبيح حقوقهم ويدن�س مقد�ساتهم.  

وي�ستخدم الحتالل اأ�ساليب 
متعددة �سد الأطفال 

0 0

0 0
0 0

أطفال القدس .. سنابل تحصدها وحشية االحتالل علماء فلسطينيون يوصون 
بضرورة تحرك األمة العربية 

واإلسالمية لنصرة القدس

  »سامح تؤجر«.. تكافل 
يتحدى الواقع المر 
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اجلهاد: االجتماع جتاهل 
وجتاوز لكل ما مت التوافق 

عليه فل�سطينيًا

 حما�س: مقاطعتنا 
للمركزي نابعة من اأن 

 املعطيات القائمة ال 
تن�سجم مع حاجات ال�سعب 

 »البدائــل« .. 
هل باتت تدق 

باب المصالحة؟! 

قصف االحتالل 
لغزة.. هل ينقلب 
السحر على الساحر؟

0 0

0 0

حملة الإ�سقاط ديون الفقراء

 خالل لقاء نظمه ملتقى دعاة فل�سطني



رأي

تخطى المجل����س المركزي المنعقد حاليا ف����ي رام الله كل الواجبات 
الوطني����ة, وتجاوز نتائج اللجنة التحضيري����ة التي عقدت في بيروت 
يناير الماضي , فعقدت االجتماعات في رام الله تحت حراب االحتالل 
الصهيوني, وبمشاركة القنصل األمريكي, وبحضور جزئي للمجموع 
الفلس����طيني الذي كان يجب ان يش����ارك في هذا االجتماع, ويكفي 
فقط غياب حماس والجهاد اإلس����المي عن المشاركة لينزع الشرعية 
عن هذا المجلس, ويدل على ان ما س����يخرج ب����ه من نتائج لن يمثل 
المجموع الفلسطيني, وحتى ال يلقي احد باللوم على حماس والجهاد 
لعدم المشاركة نوضح ان الدعوة لهما وجهت لحضور االجتماع وليس  
المشاركة فيه, على اعتبار أنهما ليستا جزءا من المجلس وال تملكان 
العضوي����ة في منظم����ة التحرير, وهو ما يعني أنهما لن تس����تطيعا 
التأثير برأيهما, أو االعتراض على القضايا التي يتم مناقش����تها, أو 
تغيير قرارات المجلس لصالح القضية الفلسطينية, فكيف لمجلس 
عقد بحضور القنصل األمريكي ان يخرج بقرارات ضد سياسة ترامب 
المجحفة بحق الفلس����طينيين؟ وكيف له ان يخرج بقرارات لتفعيل 
االنتفاضة الفلس����طينية وحق الش����عب الفلس����طيني في مقاومة 
االحتالل, والتمس����ك بالثوابت الفلس����طينية وهو يعقد تحت حراب 
االحت����الل؟ ثم ان القضايا التي يتم طرحها للمناقش����ة ليس عليها 
إجماع فلسطيني ولم يش����ارك في طرحها المجموع الفلسطيني بما 

فيه حماس والجهاد اإلسالمي.
كان م����ن الواجب قبل عقد اجتماع المجل����س المركزي ان يتم العمل 
على إصالح منظمة التحرير الفلسطينية من خالل ما تم االتفاق عليه 
بين المجموع الفلس����طيني بضرورة تفعيل اإلط����ار القيادي المؤقت 
لمنظمة التحرير الفلس����طينية, واإلعالن عن إنهاء مسيرة التسوية, 
ووقف التنس����يق األمني مع االحتالل الصهيوني, والشروع بخطوات 
لرف����ع العقوبات ع����ن قطاع غ����زة وتفعيل المصالحة الفلس����طينية 
وتعدد الخيارات لمواجهة االحت����الل, ووقف االعتقاالت والمالحقات 
للمجاهدين من أبناء حركتي حماس والجهاد اإلس����المي في الضفة 
الغربية, وتعزيز صمود أهلنا في القدس لمواجهة مخططات االحتالل 
الهادفة لتهويد المدينة المقدس����ة وطرد أهلنا المقدسيين منها, 
وتعزيز ودعم انتفاضة القدس المباركة, لمواجهة مخططات االحتالل 
واإلدارة األمريكية ومؤامراتهما المس����تمرة والمتالحقة ضد القضية 
الفلسطينية, وكان يجب عقد اجتماع المجلس المركزي خارج رام الله 
إم����ا في إحدى الدول العربية المج����اورة أو في قطاع غزة, حتى نضمن 
مش����اركة المجموع الفلس����طيني كله والخروج بق����رارات قوية قادرة 
على التصدي لمخططات االحتالل ومؤامراته العدوانية ضد ش����عبنا 

وقضيتنا. 
الحقيقة ان س����قف التوقعات للقرارات التي قد يخرج بها المجلس 
المرك����زي لي����س عاليا, وهى اق����رب للتوصيات منها إل����ى القرارات, 
فالمجل����س المرك����زي ليس الس����لطة األعل����ى في منظم����ة التحرير 
الفلس����طينية ب����ل مجرد وس����يط بين المجل����س الوطن����ي واللجنة 
التنفيذية, وقراراته مجرد توصيات غير ملزمة, وما يخرج به المجلس 
المركزي يت����م إحالته للجنة التنفيذية صاحبة الق����رار النهائي في 
تنفيذها من عدمه, وهناك الكثير من القرارات التي خرج بها المجلس 
المرك����زي  وبقيت حبرا على ورق, ونتمن����ى أال يعقد اجتماع المركزي 
للنظر فقط في القضايا التي أحالتها له اللجنة التنفيذية للمنظمة, 
والتي أكد رئيس����ها محمود عباس بعد قرار ترامب حول القدس, بأن 
المنظمة ملتزمة بعملية التس����وية السياسية, وان المشكلة ال تكمن 
في عملية التسوية بل في الرعاية األمريكية لها, وهو ما يضع سقفا 
لما يمكن ان يخرج به المجلس من قرارات. وعلى الرغم من ذلك نتمنى 
ان تكون القرارات بمستوى الحدث الذي تمر به قضيتنا الفلسطينية, 
وان يكون الجميع على قدر المس����ؤولية, وان يرتقي أداء المجلس بما 
يضمن صالب����ة في الموقف لمواجهة المؤام����رات الصهيوامريكية, 
وإذا أرادت الس����لطة أال تتعامل مع مبادرات الفصائل الفلس����طينية 
التي دعت إلى التحلل من أوسلو واإلعالن عن فشل مسيرة التسوية, 
فعليها ان تس����تمع إلى نبض الشارع الفلس����طيني, الذي يقدم كل 
هذه التضحيات ويتمسك بثوابته الفلسطينية, ويرفض االستسالم 
لسياس����ة االحتالل واإلدارة األمريكية, ويصر على مواصلة انتفاضته 
المبارك����ة وعملي����ات البطولية حت����ى ينتزع حقوقه م����ن بين أنياب 

االحتالل مهما كلفه ذلك من تضحيات.
أيها الس����ادة المجتمعون في رام الله تحت حراب االحتالل, استمعوا 
لصرخة إس����راء الجعابيص التي بتر االحتالل أصابعها وشوه وجهها 
وجس����دها وهى تقبع خلف قضبان االحتالل, استمعوا لصفعة عهد 
التميمي على وجه الجندي الغاصب ففيها رسالة للخائفين الخانعين 
المرعوبين, استمعوا لصوت إبراهيم أبو ثريا ذلك الشاب »المشلول« 
والذي وقف في الصف األمامي وحيدا يتحدى جنود االحتالل بعجزة 
, ولقى الله ش����هيدا برصاص صهيوني حاقد, اس����تمعوا الستغاثة 
القدس التي تهود, لنداء الضفة التي تلفها المس����توطنات من كل 
مكان, لصيحة غزة التي يحاصرها العدو والصديق منذ احد عشر عاما 
وهى تأبى االستس����الم, كونوا على قدر المسؤولية ايها المجتمعون 

في رام الله حتى ال يلفظكم الشعب, أو يلعنكم التاريخ.       

 

واجبات المركزي
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غزة/ االستقالل: 
طالب���ت فصائ���ل المقاومة الفلس���طينية في قطاع 
غ���زة المجل���س المركزي التاب���ع لمنظم���ة التحرير 
الفلس���طينية، المنعقد  في مدينة رام الله ، باتخاذ 
قرارات وطنية حاسمة ترقى إلى مستوى الخطر الذي 

تمر به القضية الفلسطينية.
وج���ددت الفصائل خالل مؤتمر صحفي، أمس االحد 
، بمدينة غزة، دعوتها المجلس المركزي إلى س���حب 
االعتراف باالحتالل، وإعالن إنهاء اتفاق أوسلو، ووقف 
التنسيق األمني، ورفع اليد عن المقاومة في الضفة 

الغربية.
وأكدت أهمي���ة تحقيق الوح���دة الوطنية وترتيب 
البيت الفلسطيني، وااللتزام بتطبيق المصالحة وفقًا 
التفاقات القاهرة، واإلسراع في تنفيذ خطواتها ورفع 
اإلجراءات العقابية عن قطاع غزة، ووقف االعتقاالت 

السياسية في الضفة المحتلة.
وقالت الفصائل إنه على قيادة السلطة الفلسطينية 
وقف الرهان على المش���اريع السلمية، منبهًة إلى أن 
البحث عن راٍع جديد لما يسمى بعملية التسوية هو 

عبث وتسويق وهم جديد على الشعب الفلسطيني.
وشددت على ضرورة تقديم قادة االحتالل إلى محكمة 
الجنايات الدولية لمحاس���بتهم على جرائمهم بحق 
الشعب الفلسطيني ومقدساته، منوهة إلى أهمية 
اعتماد إس���تراتيجية تس���تند إلى أساس التمسك 

بالثوابت والمقاومة بأشكالها كافة.
من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي 
أحمد المدل���ل، في كلمة الفصائ���ل إن عقد اجتماع 
المرك���زي جاء متأخ���رًا في مواجهة إع���الن الرئيس 
األمريكي دونالد ترمب مدينة القدس عاصمة لدولة 

االحتالل.
وأض���اف: كان المطلوب عقد المجلس المركزي خارج 
الوطن في أي دولة عربية؛ بما يكفل المشاركة الفاعلة 

والواسعة لجميع القوى والفصائل في أعماله.
وبين المدلل أن عق���د المجلس المركزي تحت حراب 
االحتالل يحدد س���قف القرارات، ويضع قيًدا عليها 

ويؤثر على مخرجات االجتماع.
بدورها، حّذرت فصائل المقاومة من تصريحات يوآف 
مردخاي، التي برر فيها عمليات اإلعدام البشعة بحق 

أبناء الشعب الفلس���طيني وخصوًصا األطفال وذوي 
االحتياجات الخاصة كما حدث مع الش���هيد المقعد 

إبراهيم أبو ثريا.
كم���ا أدانت تصريح مبعوث األم���م المتحدة لعملية 
التسوية بالشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف الذي 
اعتب���ر فيه "المقاوم���ة إرهاًبا مع م���ا يمثله ذلك من 
انحياز فاضح لالحتالل، ومخالف���ة للقوانين الدولية 

التي أكدت مشروعيتها".
وب���دأت  امس االحد الدورة ال����28 للمجلس المركزي 
لمنظم���ة التحرير في مدينة رام الله وس���ط الضفة 
الغربية المحتلة، في ظ���ل مقاطعة حركتي حماس 
والجهاد اإلس���المي وع���دد من الفصائ���ل، وحديث 
قيادات حركة فتح والسلطة الفلسطينية عن قرارات 

حاسمة.
ويحمل اس���م الدورة ال����28 الجتماع���ات المجلس 
المركزي التي س���تنظم على مدار يومين متتاليين، 
اس���م "القدس العاصمة األبدية لدولة فلس���طين"، 
وس���يبحث مناقش���ة قضايا اس���تراتيجية واتخاذ 

القرارات الحاسمة للحفاظ على مدينة القدس.

خالل مؤتمر صحفي مشترك

فصائل المقاومة تطالب »المركزي«
 باتخـــاذ قــرارات  وطنيــة حاسمــة

غزة / االستقالل:
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة المقاومة اإلس���المية 
)حم���اس( صالح البردوي���ل إن المصالحة تواجه مش���كلة 
حقيقي���ة تتمثل ف���ي "غياب اإلرادة السياس���ية للرئيس 
محمود عب���اس وعدم رغبته باس���تكمال جه���ود تحقيق 

المصالحة".
وذكر البردويل في تصريح له يوم أمس، أن "االنتكاسة التي 
حدثت بملف المصالحة ناتجة عن عدم رغبة الرئيس عباس 
بتحقيق الش���راكة الوطنية الحقيقي���ة، في كافة الملفات 

الوطنية وعدم االستفراد في القرار الوطني".
وأض���اف أن "المصالحة ال تزال تراوح مكانها ومتوقفة عند 
النقاط اإلداري���ة والفنية دون حصول أي تقدم ملحوظ في 

هذا الملف".
وأشار إلى أن "حماس حّلت اللجنة اإلدارية ومّكنت الحكومة 

بش���كل كامل في غزة، وس���لمت كافة المعابر الحدودية للس���لطة وحكومة 
التوافق".

وتاب���ع "ورغم ه���ذه المرونة التي قدمته���ا الحركة، إال أن الحص���ار لم يرفع 

والعقوبات المفروضة على قطاع غزة بقيت على حالها 
دون أي مراعاة لألوضاع اإلنسانية في غزة".

ولفت إلى أن "الوفد األمني المصري كان خير ش���اهد 
على إجراءات تمكين الحكومة والمرونة العالية التي 

قدمتها حركة حماس".
لكن البردويل قال إن هن���اك "جهودًا تبذل من أجل 
االستمرار في إتمام القضايا الفنية خاصة المتعلقة 

بالموظفين حتى يتم إنجازها بشكل كامل".
وبشأن الوفد األمني المصري الذي كان يراقب تنفيذ 
اتفاق المصالحة في غ���زة وغادرها، ذكر البردويل أن 

مسألة عودته متعلقة بالشأن الداخلي المصري.
وأع���رب عن أمله أن تضغط مص���ر- بصفتها الراعية 
للمصالحة الفلسطينية- على السلطة من أجل إتمام 
جهود المصالح���ة خاصة في ظ���ل األوضاع الصعبة 
والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية والتي تجلت في إعالن الرئيس 
األمريك���ي دونالد ترمب القدس عاصمة لالحتالل ونقل الس���فارة األمريكية 

إليها.

البردويل: عباس ال يرغب باستكمال جهود المصالحة
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جلسة "المركزي" برام اهلل .. هل ستتجاوز سقف التسوية ؟
اجلهاد: االجتماع جتاهل وجتاوز لكل ما مت التوافق عليه فل�سطينيًا

حما�س: مقاطعتنا للمركزي نابعة من اأن املعطيات القائمة ال تن�سجم مع حاجات ال�سعب 

وف����ي وق����ت س����ابق، أص����درت اللجن����ة 
السياسية لمنظمة التحرير وثيقة تتألف 
من )19( توصي����ة، ُتعد بمثابة المحددات 
التي سيناقشها المركزي، أهمها تحديد 
العالقة مع "إس����رائيل" بكافة أش����كالها، 
ومواجهة وإسقاط اإلعالن األميركي بشأن 

القدس المحتلة.
وبالع����ودة إلى مب����ررات حركتي "حماس" 
و"الجهاد اإلسالمي" لعدم حضور الجلسة، 
فقد قالت حركة الجهاد إن عقد المجلس 
برام الله في ظل استمرار التنسيق األمني 
مع االحتالل وف����رض العقوبات على قطاع 
غزة يأتي "لتبقى السياس����ة الفلسطينية 
رهينة ف����ي قبضة االحتالل وسياس����اته 
وإجراءاته، فهو من ُيحدد المس����موح لهم 
بالحضور والمشاركة في هذه االجتماعات، 
حتى لو كانوا من حركة فتح، وليس السلطة 
التي ال تملك أية صالحيات سيادية على 

األرض".
"االس����تقالل"، لفتت  بي����ان وص����ل  وفي 
الحركة إلى أنها تلقت الدعوة لحضور هذا 
االجتماع المتأخر، "لكننا لم نتلق أي إشارة 
على أن قيادة السلطة لديها اإلرادة والعزم 
للخروج عن مسار أوسلو ونهج المفاوضات، 
الذي حّطم تطلعات الشعب الفلسطيني 
وآماله في تحرير وطنه واسترداد حقوقه".

وأشار إلى أنها كانت تأمل أن تتم الدعوة 
لعق����د اإلطار القي����ادي للمنظم����ة وأمناء 
الفصائل، ف����ي هذه المرحلة الحساس����ة 
والخط����رة، "ك����ي يأخذ ق����رارات مصيرية، 
لمواجهة الهجمة الصهيونية األمريكية 
ضد القدس وفلس����طين، ومن أجل إعادة 
بناء المش����روع الوطني الفلسطيني، على 
ُأسس ترفض التنازل عن األرض والحقوق، 
وتضمن تحقيق ش����راكة وطنية حقيقية 

لكل فصائل وقوى وفعاليات شعبنا".
واستدركت: "غير أّن قيادة السلطة واصلت 
سياس����ة التهّرب وإدارة الظهر للمجموع 
الوطني الُمطاِلب طول الوقت بعقد اإلطار 
القيادي، وذلك لحصر صنع القرار الوطني 
الفلس����طيني في لون واحد هو لون فريق 

أوسلو".
ُمتجاِه����ل  "االجتم����اع  أن  الحرك����ة  ورأت 
وُمتج����اِوز ل����كل م����ا ت����م التواف����ق عليه 
فلس����طينيًا، في لقاءات القاهرة، وبيروت، 
وغزة، »مش����ددًة على أن عدم مش����اركتها 
"ليس تخلًيا من جانبها عن مس����ؤوليتنا 
الوطنية تجاه شعبنا وقضيتنا، بل من أجل 
العمل مع الُكل الفلسطيني على إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من هذه القضية الُمقّدسة، 
التي تس����عى الواليات المتحدة والكيان 
الصهيوني لتصفيتها بتواطؤ مع أطراف 

عربية وإقليمية ودولية«.

غطاء جديد
وجاء تبري����ر  مقاطعة "حم����اس" لحضور 
جلس����ة "المرك����زي" في بيان له����ا أمس، 
إذ أك����دت أن مقاطعته����ا نابع����ة من أن 
المعطيات القائمة والشكل الذي ينعقد 
م����ن خالله المجلس المرك����زي ال يمكن أن 
ي����ؤدي إلى نتائج تنس����جم م����ع حاجات 

الشعب وأهدافه الوطنية.
وش����ددت  الحركة على أن نتائج المركزي 
ال يمكن أن تؤثر في القرار األمريكي وإنما 
تص����ب في اتجاه بحث ع����ن مداخل أخرى 
إلحياء عملية التفاوض، التي من ش����أنها 
أن تعطي غطاًء جديدًا للعدو الصهيوني؛ 
لإلجهاز على القضي����ة وتصفيتها وقتل 
الحرية  ف����ي  أح����الم ش����عبنا وطموحاته 
وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية 
عل����ى كامل التراب الوطني الفلس����طيني 

وعاصمتها القدس.
وبّين����ت أن حماي����ة المش����روع الوطن����ي 
الفلس����طيني مهّم����ة وطني����ة وْحدوية ال 
يمكن أن تتحقق إال بالشراكة السياسية 
والوض����وح والتوافق في اتخ����اد القرارات 
المصيري����ة بعيدًا عن الهيمن����ة والتفرد 
وااللتفاف على إرادة الشعب الفلسطيني 

وقواه وفصائله.
وتابعت: "في ظل الواقع الحّساس والخطير 
الذي كش����ف عنه قرار ترمب فإن التحرك 
الفلسطيني المواجه ينبغي أن يكون قويًا 
بحجم الجريمة التي ارتكبت بحق القدس 
وحق القضية الفلسطينية، والسيما بعدما 
بدا واضًحا ضعف الرد العربي واإلس����المي 

الرسمي".
وأضافت أنه من أبجديات العمل السياسي 
والوطن����ي أن تتم الدعوة الفورية الجتماع 
اإلط����ار القيادي لمنظم����ة التحرير؛ لوضع 
خطة وطنية لمواجهة شاملة مع االحتالل 
ومع ق����رار اإلدارة األمريكي����ة، ترتكز على 
إنهاء حقبة "أوس����لو" إل����ى األبد لما جلبته 
على القضي����ة من ضرر جس����يم، وكذلك 
إنه����اء اإلفرازات الس����يئة الت����ي ارتبطت 

تنعقد في األثناء، في ظل غياب "حماس" 
و"الجهاد"، "لن تتجاوز السقف السياسي 
المعروف، على اعتبار أن سقوف الحاضرين 

في الجلسة ما زالت تتمسك بالتسوية".
وتمّنى أن تتجاوز مخرجات الجلس����ة ذلك 
السقف، عبر س����حب االعتراف باالحتالل 
والتحل����ل م����ن اتف����اق "أوس����لو" ووقف 
التنس����يق األمني، إاّل أنه استدرك: "لكن 

المؤشرات ال تدل على ذلك".
واس����تدّل على ذلك بالقول: "في جلس����ة 
المجلس المركزي السابقة )الدورة 27( تم 
اإلجماع على اتخاذ قرار بوقف التنس����يق 
األمن����ي، لك����ن ذلك ل����م يح����دث، وما زال 

التنسيق األمني مستمًرا".
وعن دعوة القنصل األميركي في القدس 
المحتل����ة لحض����ور الجلس����ة االفتتاحية 
للمجلس، شّدد على أن ذلك يعد تناقضًا 
وتخبطًا واضَحْين، ال سيما بعد التأكيدات 
المتواترة من قبل قيادة السلطة والمنظمة 
بأن واشنطن لم تعد وسيًطا في أي عملية 

تسوية مقبلة.
ولفت النائ����ب الثاني لرئي����س المجلس 
التش����ريعي إلى أنه آن األوان للتخلي عن 
"وهم" المفاوضات إلى األبد، والتي أكسبت 
االحت����الل وقًتا، وأعطته غط����اًء للمزيد من 
التهوي����د واالس����تيطان، وإس����قاط خيار 
التس����وية والبحث عن رعاة ُج����دد، وإعادة 
العالقة مع االحتالل إلى وضعها الطبيعي 

المتمثل بتفعيل االشتباك.

انخفا�ض ال�سقف
من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي 
حس����ن الفي، أن المجل����س المركزي ليس 

ب�"أوسلو" مثل التنسيق األمني والتبعية 
االقتصادية.

وتشمل الخطة أيًضا بحسب بيان "حماس" 
التحرك في كل اتجاه لعزل القرار األمريكي 
وفضح اإلجرام الصهيوني، والتحرك لجلب 
الدع����م العربي واإلس����المي، الذي يضمن 
صمود الش����عب الفلس����طيني ف����ي غزة 
والضفة والمخيمات، واس����تمرار فعاليات 
االنتفاضة الش����عبية، بما في ذلك رعاية 

الجرحى وأهالي الشهداء واألسرى.

منطقية ومقنعة
النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي 
الفلس����طيني د. حسن خريش����ة، أّكد أن 
القضية الفلس����طينية تقف على مفترق 
ط����رق، وعليه ف����ال بد أن يتخ����ذ المجلس 
المركزي المنعقد برام الله قرارات حاسمة، 
عبر وسائل وأس����اليب مختلفة، تتناسب 
والتحديات الخطيرة التي تواجه القضية.

إاّل أن خريش����ة وفي حديثه ل�"االستقالل" 
ظ����ل  ف����ي  المجل����س  انعق����اد  وص����ف 
غياب قوتين أساس����يتين في الس����احة 
والجهاد  )حركتا حم����اس  الفلس����طينية 

اإلسالمي(، ب�"االستهتار".
وعن مب����ررات الحركتين ورفضهما حضور 
"المرك����زي"، رأى أنها "منطقي����ة وُمقنعة 
إلى حد بعي����د" على حد وصفه؛ ألنه يجب 
أن تك����ون مش����اركة "حم����اس" و"الجهاد 
اإلسالمي" بشكل فاعل، وليس ك�"ضيوف 
غير فاعلين وشهود زور". وتابع: "المشاركة 
الفاعل����ة للحركتين تك����ون بانضمامهما 

لمنظمة التحرير بعد إصالحها".
وأشار إلى أن مخرجات جلسة المركزي التي 

البواب����ة الصحيح����ة لتحقي����ق الوح����دة 
الفلسطينية بمواجهة قرار "ترمب".

وتوّقع الفي ف����ي حديثه ل�"االس����تقالل" 
اجتم����اع  مخرج����ات  س����قف  انخف����اض 
"المرك����زي"، ف����ي ظ����ل إص����رار منظم����ة 
التحرير والسلطة الفلسطينيَتْين بقيادة 
محمود عباس على ع����دم الخروج من مربع 
وأضاف:  "أوس����لو".  واتفاق  المفاوض����ات 
"ليس من العقل أن تعاد التجربة نفسها 

وتتوقع نتائج مختلفة".
واعتبر أنه وأمام الخصم األمريكي الذي لم 
يكن راعًيا للتسوية، وتعنت االحتالل في 
ا  إعطاء الطرف المفاوض )السلطة( ولو جزًء
من حقوق����ه، وبعد جملة اإلعالنات األخيرة 
بش����أن الق����دس المحتلة، واالش����تراطات 
كاالعت����راف ب�"يهودي����ة الدول����ة"، وضم 
الضفة المحتلة ل�"إسرائيل"، واالستيطان 
المتصاعد بشكل اس����تراتيجي؛ كل ذلك 
وغيره يجعل البق����اء في مربع المفاوضات 
وعدم الخروج منها ضربًا من الخبل الوطني 

والسياسي، كما قال.
وأّك����د الكات����ب والمحلل السياس����ي على 
ض����رورة الش����روع ف����وًرا بإص����الح منظمة 
التحرير الفلسطينية، من خالل تطبيق ما 
تم االتفاق عليه بين الكل الفلس����طيني، 
ف����ي اتفاق����ات القاه����رة )2011، 2017(، 
الوطني"،  "تحضيري����ة  لقاءات  ومخرجات 
التي ُعقدت في بيروت )11 يناير/ كانون 

الثاني 2017(.
ولم ينعق����د "المركزي" ال����ذي يعد حلقة 
الوطن����ي واللجنة  المجلس  بي����ن  الوصل 
التنفيذية لمنظمة التحري����ر، منذ مارس 
2015، وف����ي حينه اتخذ ق����رارات وصفت 
وقف  رأس����ها  عل����ى  ب�"االس����تراتيجية"، 
التنس����يق األمن����ي وتحدي����د العالقة مع 
"إس����رائيل"؛ بي����د أنها لم تج����د طريقها 

للتنفيذ.
وفي هذا الش����أن، طالب بي����ان صادر عن 
الجبهة الش����عبية لتحرير فلسطين أمس 
األول، )ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير 
بعد حركة فتح(، بمساءلة اللجنة التنفيذية 
لمنظم����ة التحرير، عن عدم تطبيق قرارات 
االجتم����اع األخير للمجل����س )2015( ومن 

أهمها إلغاء التنسيق األمني".
ويت����رأس المجل����س المرك����زي رئي����س 
المجلس الوطني سليم الزعنون )85 عاًما(، 
فيما نائبه هو تيس����ير قبعة، الذي توفي 

نهاية العام الماضي. 
ويتكون م����ن )118- 120( عضًوا، موزعين 
عل����ى الفصائ����ل الفلس����طينية )عضوان 
لكل فصيل(، باإلضاف����ة لممثل الفصيل 
في اللجن����ة التنفيذية )ال تمثيل لحماس 
والجه����اد اإلس����المي فيه����ا(، إضافة إلى 
رؤس����اء اللجان البرلمانية، وهيئة رئاس����ة 

المجلسين التشريعي والوطني.
ويض����اف إليه����م )42( من المس����تقلين 
المنتخبي����ن،  الوطن����ي  المجل����س  ف����ي 
ورؤس����اء االتحادات الش����عبية، و3 - 5 من 
اللجنة  رئي����س  العس����كريين، يحددهم 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

)الرئيس محمود عباس(.

غزة/ قا�سم الأغا: 
املرك��زي  للمجل���ض  جدي��دة  جل�س��ة  الأثن��اء  ه��ذه  يف  تنعق��د 
الفل�سطين��ي بال�سف��ة املحتلة، بح�سور ف�سائ��ل منظمة التحرير 
الفل�سطينية، يف ظل امتناع حركتي "حما�ض" واجلهاد الإ�سالمي" 
عن ح�سور اجلل�سة، وحدي��ث قيادات منظمة التحرير وال�سلطة 

الفل�سطينيَتينْ وحركة "فتح" عن قرارات "حا�سمة وم�سريية".
وياأت��ي انعقاد اجلل�س��ة ال� 28 للمجل�ض املركزي، الت��ي تنظم على مدار 
يوم��ي متتالي��ي )14 - 15 يناي��ر(، وحتم��ل ا�سم "القد���ض العا�سمة 
الأبدي��ة لدولة فل�س��طي"، مب�س��اركة )90( ع�س��ًوا من اأ�س��ل )110( 

اأع�ساء، وح�سور نحو )300( �سخ�سية م�ستقلة واقت�سادية وحزبية.

وجاءت جل�سة "املركزي" لبحث العديد من الق�سايا الفل�سطينية، وعلى 
راأ�سها ق�سية القد�ض التي ت�سهد هجمة �سهيو اأمريكية م�سعورة جتاهها، 
و�سط حالة ترقب ل�سقف القرارات واملخرجات التي �سيتخذها املجل�ض، 
و�س��كوك ب�س��اأن جدية تنفيذها، و اإذا م��ا كانت ُتخالف نهج الت�س��وية، 

الذي يتم�سك به رئي�ض املنظمة وال�سلطة و"فتح" حممود عبا�ض.
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وزعم متحدث باسم جيش االحتالل، أن سالح الجو هاجم 
بنية تحتية للمقاومة في جنوب رفح بالقرب من الحدود 

بين غزة ومصر.
و يأت���ي القص���ف بع���د دقائق م���ن إع���الن االحتالل 
االس���رائيلي، إغالق معبر كرم أبو س���الم مع قطاع غزة، 
ابت���داء من صباح أم���س األحد حتى اش���عار آخر، لدواٍع 

أمنية.

ر�سائل عدة 
الكات���ب  والمحلل السياس���ي فايز أبو ش���مالة رأى أن 
قصف االحتالل اإلسرائيلي لعدة أنفاق بقطاع غزة خالل 
األيام الماضية،  يأتي كرسالة طمأنينة يوجها االحتالل 
لش���عبه، خاصة للقاطنين بالقرب من الحدود بأن األمور 
تحت سيطرته، وكذلك رس���الة لفصائل المقاومة بأنه 

يمتلك تكنولوجيا قوية تستطيع أن تكشف االنفاق. 

وأشار أبو شمالة  ل�"االستقالل" الى أن االحتالل لدية نية 
مبيته لقصف األنفاق على  الرغم من الهدوء النس���بي 
في قطاع غزة، مستبعدًا قيام فصائل المقاومة بقصف 

أهداف إسرائيلية كرد فعل على قصف االحتالل.
وأض���اف" أن ردة الفع���ل الفلس���طينية إزاء القصف، 
اتسمت من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية مسبقا 
بضبط النفس، حين تم قصف نفق الجهاد اإلس���المي 

قبل نحو شهرين، واستشهاد عدد من قادتها".   
وش���دد على أن القصف اإلسرائيلي لألنفاق وغيرها من 
مواقع المقاومة، دليل على أن " اس���رائيل" تستهدف 
رأس المقاومة الفلس���طينية من خالل حرب مفتوحة ال 

تتوقف عند تدمير نفق. 
أوضح أبو شمالة أن ادعاء االحتالل بقصف االنفاق يدل 
على أن فصائل المقاومة الفلسطينية تستعد لتجهيز 
مفاجآت للعدو اإلس���رائيلي خ���الل أي حرب أو مواجهة 

قادمة، مشددا على أن فصائل المقاومة باتت على قدر 
كاف من الثقة والوعي، بأن ال تتأثر بحملة اس���رائيلية 
تح���اول أن تجعل قصف االنفاق انج���ازًا كبيرًا تروج له 

وتتغنى به.

ت�سكل خطرًا 
من جانبه، اتفق المحلل والكاتب السياسي حسن عبدو 
مع س���ابقه، بأن قصف االحتالل اإلس���رائيلي لألنفاق 
ومواقع للمقاومة الفلسطينية يأتي في سياق الحد من 

قدرات المقاومة واستعداداتها للمعركة القادمة.
وأوضح عبدو  ل�"االس���تقالل" أن االحتالل اإلس���رائيلي 
يحاول اقتناص الفرص، وأن يضع لنفسه ذرائع ، بزعمه 
أن المواقع واألنفاق هجومية وتش���كل خطرًا على أمنه 
وحياة س���كانه المس���توطنين وبذلك تقوم بقصفها، 
مستبعدا في الوقت ذاته أن يقوم االحتالل بشن عدوان 

واسع على قطاع غزة خالل الفترة الحالية .
وقال: " اس���تبعد حدوث عدوان إسرائيلي قريب، بل ما 
يح���دث هو رفع مس���توى التوتر من خ���الل الحق الذي 
اعطته إسرائيل لنفس���ها، بقصف االنفاق وغيرها من 
المواقع، بحجة أنها تش���كل خطرًا عليها، وتقوم بذلك 

لحماية لنفسها " .  
و أضاف: " كافة المؤش���رات داخل الكيان اإلس���رائيلي 
تظهر أن فصائل المقاومة ال تريد مواجهة خالل الفترة 
القادمة، بذلك يس���تغل ذلك من خ���الل قصف مواقع 
تابع���ة لها في غ���زة، لتضمن عدم الرد عليها بش���كل 

عنيف، يؤدي الى اندالع مواجهة كبيرة" .
وتاب���ع : " االحتالل اإلس���رائيلي حريص على إبقاء حالة 
التوتر الس���ائدة، ضمن مس���توى معي���ن، ال يتدحرج 
لتصعيد ش���امل، إذ أن العقل اإلس���رائيلي يرى أن غزة 

مؤجلة، سواء من الناحية العسكرية أوالسياسية". 

آخرها استهدف موقعًا شرق رفح 

قصف االحتالل لغزة .. هل ينقلب السحر على الساحر؟
غزة/ �سماح املبحوح: 

ا�ستبع��د حملالن �سيا�سي��ان اأن يوؤدي ق�س��ف طائرات 
الحت��الل الإ�سرائيل��ي لنف��ق بالقرب م��ن معرب كرم 
اأبو �س��امل �سرق حمافظة رفح ال�سبت املا�سي، اإىل جر 
قطاع غزة، ملواجه��ة اأو حرب مفتوحة، مع الحتالل 

تتع��دى الأ�سابي��ع والأ�سه��ر خ��الل الف��رة احلالية. 
وراأى املحل��الن اأن الق�سف الإ�سرائيل��ي ياأتي كر�سالة 
طماأنة يوجها العدو ل�سعبه باأن الأمور حتت �سيطرته، 
ور�سال��ة للمقاوم��ة باأنه ميتل��ك تكنولوجيا ت�ستطيع 
ك�سف ور�سد النفاق املنت�س��رة باأي منطقة بالقطاع.  

وكان الط��ران احلربي لالحت��الل الإ�سرائيلي ق�سف 
م�س��اء ال�سبت املا�سي، موقعا قرب معرب كرم اأبو �سامل 
�سرق حمافظة رفح يف قط��اع غزة ، بطائرة ا�ستطالع 
قب��ل اأن يق��وم بق�سف ذات امل��كان ب�س��اروخ واحد من 

طائرات ال� »اأف 16« . 

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
طالب���ت مذك���رة أعدته���ا مؤسس���ات المجتم���ع المدني 
الفلسطيني بالتزامن مع انعقاد الدورة 28 للمجلس المركزي 
لمنظم���ة التحرير الفلس���طينية "دورة القدس"، بس���حب 
االعتراف الفلس���طيني بدول���ة االحتالل، وتطبي���ق ما جاء 
في قرار المجلس الس���ابق الذي عق���د في آذار 2015 بوقف 
التنسيق األمني والتحلل من االتفاقات االقتصادية، واعادة 

النظر في وظيفة السلطة برمتها.
كما طالبت المذكرة باألساس باعتماد خطوات عملية جدية 
الستعادة الوحدة في ظل التحديات التي تمر بها القضية 
الوطنية، وأمام المخاطر التي تتهددها، وتحقيق الش���راكة 
الكاملة، ال س���يما إلغاء العقوبات المفروض���ة على القطاع، 
وتش���كيل حكومة وحدة وطني���ة، والدعوة النعق���اد االطار 
القيادي لتفعيل منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي 

الوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
ودعت المذكرة الى خطوات تمهد الطريق النعقاد المجلس 
الوطني الفلس���طيني واقرار برنامج سياس���ي وطني شامل 
يستند للقواسم المشتركة، واستراتيجية النضال الوطني 

للمرحل���ة المقبل���ة، مطالبة بالعم���ل فورا عل���ى إحالة ملف 
االستيطان االستعماري في األراضي الفلسطينية المحتلة 
للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة 

حرب حسب القانون الدولي.
وأفردت المذكرة مس���احة كبيرة للمطالبة باتخاذ الخطوات 
الجدية للرد على اعالن الرئيس االمريكي دونالد ترامب في 
السابع من الشهر الماضي واعترافه بالقدس عاصمة لدولة 
االحتالل، وعزمه نقل س���فارة ب���الده إليها، إضافة للخطوات 
األخ���رى التي تلت االع���الن، ومنها اغ���الق مكتب المنظمة 
في واش���نطن، وتقليص المخصصات المالية لوكالة غوث 
وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين "األونروا"، وهو مقدمة 
إلنهاء عمل الوكالة بهدف تصفية حق العودة لالجئين وفق 

القرار 194.
ودعت المذكرة للتصدي بشكل واضح للسياسات االميركية 
المنس���جمة مع خطط حكومة االحتالل لتوسيع االستيطان 

وضم المناطق المصنفة ج.
وطالبت بش���كل واض���ح بمواجهة كل اش���كال التطبيع مع 
دولة االحتالل على المستوى العربي والفلسطيني، والعمل 

على صياغة اس���تراتيجية مغايرة بمشاركة كافة المكونات 
للمجتمع الفلس���طيني، والعمل على صون الحريات العامة 
المكفول���ة بالقانون وتوطيد دعائم العمل المش���ترك ببناء 

شراكة حقيقة.
وكانت مئات المؤسس���ات االهلية والجمعيات واالتحادات 

النقابية في الضفة الغربية وقطاع غزة وقعت العريضة
وعدد كبير من الجمعيات والنقابات والشخصيات الوطنية 
ونش���طاء المقاطعة والمقاومة الش���عبية، وحركات شبابية 
وطالبية انس���جاما مع دورها على الصعيد الوطني، واكدت 
بش���كل واضح رفضه���ا لق���رار اإلدارة األمريكي���ة، ورفض 
المقايضة على الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب 
الفلس���طيني بالدعم األميركي المشروط سياسيا واعتبرت 
أن صفقة القرن التي ت���روج لها جهات عديدة لن تمر على 
حساب هذه الحقوق، كما أكدت أن القدس هي عاصمة دولة 
فلسطين باعتراف غالبية دول العالم وهو ما يستدعي موقفا 
دوليا حازما إلنهاء االحتالل، وش���ددت المذكرة على أهمية 
تصعيد المقاومة الشعبية وتطوير الهبة الحالية بمقومات 

صمود للناس النتفاضة شاملة للخالص من االحتالل.

مذكرة تدعو المجلس المركزي إللغاء التنسيق األمني
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وطالب العلم���اء المجتمع���ون الحقوقيين العرب والمس���لمين 
بالتصدي لقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب بنقل الس���فارة 
األمريكي���ة إلى القدس، داعي���ن إلى التذكي���ر باحتالل القدس 

وتسميتها بالقدس المحتلة بدال من القدس الشريف.
وحث اللقاء على ضرورة أن تتبنى الدول العربية واإلسالمية مناهج 
تعليمية في كافة مراحل الدراس���ة تس���اهم في توعية الطلبة 

بالمخاطر التي تحدق بالمسجد األقصى وفلسطين.

القد�س منارة فل�سطني
واسُتهل اللقاء بتالوة آيات من سورة اإلسراء، ثم تحدث أ.د سلمان 
الداية عميد كلية الش���ريعة بالجامعة اإلس���المية، عن فضائل 

الشام وفلسطين في القرآن الكريم والسنة النبوية.
وقال الش���يخ الداية: بيت المقدس منارة فلس���طين وبركته في 
كل ش���يء، وخير ما في بيت المقدس المسجد األقصى المقدس 

المطهر من األدناس والخطايا حسا ومعنى".
وأضاف: ما أكثر مواعظ النبي في حق األقصى، وذلك من أجل أن 
يأخذ موقعه ومكانته الالئقة في صدور العالمين ال في جيل دون 
جيل، بل في كل جيل حتى يقبض اإلنسان، المسجد األقصى كان 
محضن األنبياء ومزارهم ومكان إقامتهم وتهجدهم وعبادتهم".

ماأ�ساة الأمة
ب���دوره، قال رئي���س ملتقى دعاة فلس���طين الش���يخ عمر فورة: 
»نتحدث اليوم عن بوابة الس���ماء، أقف أمام الصخرة التي كانت 
هي نهاية اإلس���راء وبداية المعراج، مس���رى ومعراج النبي صلى 
الله عليه وس���لم، عندما هاجر إبراهيم ولوط عليهما السالم، عند 
أس���وار مدينة القدس أولى القبلتين التي صلى إليها النبي 17 
ش���هرا، البيت الثاني في األرض الذي وض���ع للناس، وثالث بيت 

تشد إليه الرحال".
وأضاف الش���يخ فورة: »مأساة القدس هي مأساة األمة اإلسالمية 
بأسرها، فهي قضية جعلت فلسطين وشعب فلسطين والعرب 

والمسلمين أمام محك خطير، إما بقاء وإما فناء«.
وقال: »ف���ي الماضي تعرضت القدس لهجم���ات وغزوات كثيرة 
كان���ت تكلف األعداء دم���اء وجهدا ووقتا وجن���ودا، بينما يصدر 
ترامب قراره األرعن عبر شاشات التلفزيون دون عناء ودون دماء"، 
مؤك���دا أن قرار الرئيس األمريكي هو أحقر ق���رار في تاريخ األمة 
اإلسالمية والعربية "فهو طعنة في القلب ألن فلسطين هي قلب 

شعب فلسطين وقلب األمة العربية واإلسالمية«.
وتابع الشيخ فورة بالقول: »تضيع القدس وتصدر بحقها قرارات 
رعناء على شاش���ات التلفاز دون جنود وال دماء وال حروب، كما كان 
في الماضي، وعلى األقل لم نس���حب س���فراءنا ولم نطرد سفراء 
أمريكا ول���م نقاطع بضائع الغ���رب، فماذا نس���تطيع أن نفعل؟ 
نس���تطيع أن نصنع أحالفا يضرب بها بعضنا بعضا ويحاصر بها 

بعضنا بعضا، ونقمع المظاهرات التي تقترب من السفارات«.

اإر�ساد النا�س
وفي السياق، شدد الدكتور عكرمة صبري، خطيب وإمام المسجد 
األقصى عل���ى أهمية دور العلماء، ألن األمة ف���ي حيرة من أمرها 
والدول العربية واإلسالمية تتخبط بفعل المؤامرات المتتالية من 
الدول االستعمارية ودول االستكبار والدول التي تعادي اإلسالم 

علنا وجهر".
وقال الش���يخ صبري: »مهمة العلماء هي أن يرش���دوا الناس إلى 
الطري���ق الصحيح ويعتمدوا في إص���دار الفتاوى على كتاب الله 
وسنة رس���وله بعيدا عن األهواء السياسية واألطماع الشخصية 
وتنب���ع من القلب والعقل الس���ليم لترش���د الن���اس إلى الطريق 

الصحيح«.
وأكد صب���ري أن دور العلم���اء وخاصة في فلس���طين دور خطير 
وعظيم، مبينا أن المرحل���ة التي نمر بها مرحلة عصيبة "وال بد أن 
نكون في الميدان ف���ي جميع الظروف والصعاب، علينا أن نكون 

في الريادة ال نتخلى عن شعبنا". 
وأض���اف الش���يخ عكرمة صب���ري  خ���الل  كلمته عب���ر الفيديو 
كونفرانس:  »شعبنا شعب مرابط مؤمن يحتاج إلى قيادة حكيمة 

مؤمنة متوضئة مخلصة حتى يعبد الشعب الله على بصيرة وأن 
يتص���رف بتصرف الصالحين العاقلين وأن يكون العلماء القدوة 

الصالحة لهم«.

الواقع الدويل منق�سم
من جهت���ه، أكد الدكتور حس���ن الصيفي 

وكي���ل وزارة األوق���اف، أن الواقع الدولي 
منقس���م بين متعاطف ضعيف عاجز، 
وبين متخاذل ال يجاه���ر بخذالنه، وبين 
متآم���ر بصم���ت أو بعل���ن، وبي���ن معاد 

يجاهرنا العداء، وهو أمريكا.
وتحدث الصيف���ي عن الواق���ع العربي، 
حيث قال: »العرب منذ أن نشأت القضية 
الفلسطينية وهم يرونها عبئا ثقيال ال بد 
من التخلص منه، وعندما قرروا أن منظمة 
التحري���ر هي الممثل الوحيد للش���عب 
الفلس���طيني وجدوا فيه���ا فكرة رائعة 

للتنصل من مسئولياتهم«.
واس���تطرد قائال:  »رأين���ا الواقع العربي 
كي���ف كان يضغط على الفلس���طيني 
الرس���مي من أج���ل القب���ول بأبو ديس 
عاصمة لفلس���طين الممزقة كانتونات، 
لقد وقعنا جميعا ف���ي خطأ فادح، الكل 
يتحدث ع���ن القدس، م���رة عن القدس 
الش���ريف ومرة ع���ن الق���دس الغربية 
ومرة عن الش���رقية، القدس الش���ريف 
هذا مصطلح مدس���وس علين���ا تناولناه 

وسوقناه ووقعنا في مصيبته«.
من ناحيت���ه، أوضح الدكتور محمد نجم، 
عميد كلية الش���ريعة بجامع���ة األزهر، 
أن العلم���اء يحمون الوطن م���ن داخله، 
والمجاهدون يحمونه من حدوده، وهذه 

مسئولية كبيرة على عاتقهم.
وقال د.نجم:  »نحن بحاجة إلى أن نتعجل 
النصر، ومطلوب من���ا إعدادا روحيا، نحن 
بحاج���ة إلى توبة، لي���س توبة بالمعنى 
التقلي���دي، توبة سياس���ية وتوبة في 

دمائنا وأعراضنا وأموالنا وتوب���ة اقتصادية واجتماعية وفكرية، 
وعلينا أن نوحد الجبهة الداخلية، وللعلماء دور في ذلك"، مشددا 
عل���ى أن الصراع مع اليهود يدور مع الح���ق والقرآن، وعلى أن دور 
العلماء كبي���ر في بعث روح الجهاد بقلوب الناس وتعليم أبنائنا 

الحقوق والواجبات.

روؤية ومنهج
وف���ي كلمة له، حث الدكتور عماد حمتو عميد المعاهد األزهرية، 
على ضرورة إيجاد رؤية ومنهج ووضع أهداف والنظر في الوسائل 

والتأكد من الطاقة البشرية التي تملكها األمة.
وقال حمتو: خالل 100 عام اس���تطاعت إس���رائيل أن تقف على 
أقدامها بمش���روع استخدمت فيه قضية تهويد األرض والتاريخ 
والجغرافي���ة والذاكرة الفلس���طينية، حتى وص���ل التهويد إلى 

الثقافة والعقيدة".
وعن تهوي���د األرض، قال الداعية حمتو: 
»إس���رائيل غّيرت من معالم األرض في 
آالف المواق���ع، غّي���رت الق���رى والجبال 
واآلب���ار والودي���ان، ثم وص���ل األمر إلى 
تهويد اللغ���ة والجغرافية والذاكرة، 13 
مؤسس���ة دينية معنية ببن���اء الهيكل 
و10 مؤسس���ات علمانية التقت جميعا 
على تغيي���ر جوهرة الق���دس فأطلقت 
الخطط المبرمجة لتغيير األرض والتاريخ 

والجغرافيا والذاكرة«.

فتاوى العلماء
رئيس رابطة علماء فلس���طين الدكتور 
م���روان أب���و راس، أكد ب���دوره أن الصراع 
م���ع العدو ص���راع عقائ���دي ديني "ألن 
اعتبار صراعنا مع اليهود صراعا سياسيا 
أضعف قضيتنا وقزمها تحت مس���مى 

الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني".
وش���دد أب���و راس عل���ى أن عل���ى كاهل 
العلماء دورا ف���ي إصدار الفتاوى القوية 
التي تؤصل وتؤس���س لمالق���اة العدو، 
مبينا أن هذا األمر ن���وع من الجهاد، ألن 
الش���رعية "وهذا  الفتوى تبين األحكام 
دور العلم���اء وال يجوز أن يقوم أحد مقام 
العلماء ليؤدي دور الفتوى" بحسب قوله. 
وقال: »الحكم الش���رعي في التنازل عن 
ذرة تراب من فلس���طين وخذالن شعب 
فلس���طين وعدم نصرت���ه والتعاون مع 
العدو والتنسيق األمني، كل ذلك حرام، 

يجب أن يعرف الناس هذه الفتاوى".

امل�سكلة يف العلماء
الش���يخ نافذ ع���زام، عضو المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي، قال إن وجوه العلماء قبل قرن من الصراع كانت حاضرة، 
وكانوا يتصدرون المش���هد، حيث كان الشيخ عز الدين القسام 

يتوقع ما الذي يجري ويخوض الصراع نيابة عن كل العلماء.
وأض���اف: قبل 100 عام كان العلماء هم الذين يصنعون تاريخنا، 
هم الذين تصدوا للغزاة والمس���تعمرين ومراكز العلم هي التي 

خّرجت األبطال والمجاهدين، فلماذا يتراجع هذا الدور اآلن؟"
 وتابع الش���يخ عزام بالقول: »المهمة ال تنحصر بعلماء فلسطين، 
أين علماء األمة؟ نحن نش���عر بألم ووجع كبير عندما نرى البارزين 

منهم يتوجهون إلى الله بالدعاء لترامب ويقولون إنه يقود العالم 
إلى األمن واالستقرار، أين صوت العلماء ليخرجوا األمة من أزمتها 
وليبتعدوا بها عن التطاحن الداخلي الذي يعصف بواقعها اليوم 

ويهدد مستقبل أجيالها«.
وأشار إلى أن فلسطين تملك كل المبررات لكي تنصهر جهودهم 
ولكي تتوج���ه مواقفهم وفتاواهم إلى قبلة المس���لمين األولى، 
معتبرا أن المش���كلة هي في العلماء، ومعاهد العلم التي تخرج 

عشرات اآلالف من العلماء سنويا.

كلمة واحدة
من جهته، أش���ار نائب رئيس المجلس العلمي للدعوة السلفية 
الشيخ فؤاد أبو س���عّيد، إلى أن الجميع عّبر عن رفض قرار ترامب 
بطريقته الخاصة، فمنهم من قدم الدم ومنهم من أشعل إطارات 
الكوشوك" متسائال: »ما هي طريقة العلماء في التعبير عن رفض 
هذا األمر؟«. وقال أبو سعّيد: »الكالم حول األقصى والقدس كثير 
جدا، لكن أين العمل؟ الش���عب يحتاج إل���ى كلمة واحدة ال كالم، 
كلمة التوحيد، وأهم عمل يجب توجي���ه الناس إليه التوجه إلى 
القوي الجبار سبحانه وتعالى فهو وحده الناصر والمعين، التوجه 
إلى الله بالعمل الصالح وبالدعاء وهو سالح الضعفاء واألقوياء لم 

يتركه النبي وال الصحابة وال الصالحون الصادقون".

مكانة العريقة
وفي كلمة له نيابة عن جمعية ابن باز، قال الشيخ ياسر أبو هولي: 
»إن للمسجد األقصى مكانة عريقة وراسخة في القلوب انطالقا من 
القرآن والس���نة". مذكرا بالجملة الشهير ألمير المؤمنين لما فتح 
المسجد األقصى«: نحن قوم أعزنا الله باإلسالم فإن ابتغينا العزة 

بغيره أذلنا الله".
وزاد أب���و هولي بالق���ول: »ثم جاء التحرير على ي���د صالح الدين، 
كلنا نتحدث عن حطين وم���ا حصل فيها وقلما نتكلم عن تربية 
ومواقف العلماء قبل حطين، أوصلت صالح الدين إلى النصر على 
الصليبيين، فإذا أردنا أن نحرر األقصى وبيت المقدس فعلينا أن 
نس���ير على نفس الطريق فالمنهج واضح بّين ال غموض فيه وال 
لبس". الدكتور عبد السالم اللوح أستاذ التفسير وعلومه بالجامعة 
اإلس���المية، أكد بدوره أن التفريط بالمسجد األقصى هو تفريط 

بالمسجد الحرام وبالعقيدة اإلسالمية كلها.
وقال د.اللوح إن األولى على العرب والمس���لمين أن يرسلوا الزيت 
والنفط ليس���رج في قناديل المسجد األقصى بدل أن يرسل إلى 
أمريكا وإس���رائيل.. المس���جد األقصى ينادي العلم���اء والملوك 
واألحرار، كل المس���اجد حررت وأنا على ش���رفي أدنس فهل من 

مجيب أو مغيث لبيك يا أقصى لبيك يا فلسطين؟".

قوة ال�سالح والإميان
الدكتور ماهر الحولي، أستاذ الفقه وأصوله بالجامعة اإلسالمية، 
قال من جهته، إن المجاهدين في ميادينهم يعدون ويستعدون 
والمصلين في مساجدهم يصلون، والمتهجدين في محاريبهم 
يتهج���دون "وإذا اجتمعت قوة الس���الح مع ق���وة اإليمان اقترب 
وعد اآلخرة، وهنا يكم���ن دور العلماء في أن يأخذوا بأيدي الناس 

ليتحقق فيهم موعود اآلخرة بالنصر والتمكين".
وأضاف د. الحولي: »الحديث عن القدس واألقصى هو حديث دين 
وعقي���دة، لذلك أي اعتداء على المس���جد األقصى أو على القدس 
هو اعتداء على الدين والعقيدة واس���تفزاز لمشاعر المسلمين". 
مش���ددا على ضرورة قيام أبناء األمة اإلسالمية بالواجبات، وعلى 
رأس���هم العلماء بقدر ما يتمتع به المس���جد األقصى من مكانة 

شرفه الله بها.

البعد الديني
الدكتور الداعية يوس���ف فرحات تحدث بدوره عن البعد الديني 

من وراء قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب. 
وقال فرحات: »البروتس���تانت طائفة من طوائف النصارى تؤمن 
بالتوراة وتعتقد أن اليهود هم شعب الله المختار، وتؤمن بثالثة 
محاور، هي: قيام إس���رائيل، القدس عاصمة إس���رائيل، ال بد أن 

يسبق عودة المسيح هدم المسجد األقصى وبناء الهيكل".

 خالل لقاء نظمه ملتقى دعاة فلسطين

علمــاء فلسطينيـــون يوصــون بضــرورة 
تحرك األمة العربية واإلسالمية لنصرة القدس

غزة/ ال�ستقالل: 
اأو�س��ى جم��ع م��ن العلم��اء الفل�س��طينيني، ب�س��رورة بذل 
اجلهود لتعزيز دعم الق�س��ية واملقد�س��ات الفل�س��طينية، 
ون�س��رة املجاهدي��ن ودعمه��م مادي��ا ومعنوي��ا واإعالميا، 
موؤكدين على اأن ق�س��ية فل�س��طني ومقد�س��اتها هي ق�سية 

امل�سلمني الكربى ون�سرتها وحتريرها هو واجب وفري�سة 
الوق��ت. وج��اء ذلك يف خت��ام لقاء للعلم��اء نظمه ملتقى 
دعاة فل�سطني بدعوة من اللجنة الدعوية حلركة اجلهاد 
الإ�س��المي، حتت عنوان »دور العلماء امل�س��لمني يف ن�س��رة 
القد�س«، ال�سبت املا�سي، بقاعة فندق الكومودور، بح�سور 

نخبة م��ن العلم��اء والدعاة وطلب��ة العلم وق��ادة الراأي، 
حي��ث ناق���س امللتقى امل�س��ئولية امللقاة عل��ى عاتق علماء 
الأمة للدفاع عن املدينة املقد�س��ة وامل�سجد الأق�سى اأمام 
التغول الإ�سرائيلي، وخا�سة عقب قرار الرئي�س الأمريكي 

دونالد ترامب اإعالن القد�س عا�سمة لإ�سرائيل.

عزام : 
فل�سطني متلك كل 

املربرات ل�سهر 
جهود ومواقف 

العلماء نحو قبلة 
امل�سلمني 

�سربي:
 املرحلة التي منر 

بها ع�سيبة وال بد 
اأن نكون يف امليدان

اأبو را�س: 
ال�سراع مع 

العدو �سراع 
عقائدي ديني



إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / داليا مرضي محمد أبو لحية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405230533( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ كامل زياد كامل العقاد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802952440( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ هدى محمد موسى المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)413042367( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ رامى داود جبر الكفارنة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800113227( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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وبي����ن داود ل�"االس����تقالل"، أن حملة 
"سامح تؤجر" التي انطلقت قبل عدة 
أيام وانتش����ر الحدي����ث عنها بكافة 
مناط����ق قطاع غ����زة، ش����جعته على 
مسامحة من عليهم دين متراكم منذ 
عدة أش����هر، وال يستطيعون سداده، 
مش����يرا إل����ى أن غالبية م����ن عليهم 
دين كبير، هم الفئة األش����د فقرًا من 
بين طبق����ات المجتمع والتي تنحصر 
بي����ن المتعطلي����ن عن العم����ل وبين 
المسجلين بوزارة الشؤون االجتماعية. 
ودفع الفقر الش����ديد وتردي األوضاع 
االقتصادية في قطاع غزة، العشرات 
من أصحاب المحال التجارية والتجار 
إلطالق حملة "سامح تؤجر" بين سكان 
القط����اع، التي تهدف إلى مس����امحة 
المواطني����ن غير القادري����ن على دفع 
الديون المستحقة عليهم، وتخفيض 

األسعار بشكل كبير. 

المب����ادرة الذاتي����ة الت����ي أعلن عنها 
كل م����ن التاجر أس����امة أب����و دالل من 
النصي����رات و محم����د المص����ري  من 
بيت حانون ش����مال قط����اع غزة يوم 
الثالث����اء الماضي، لم تقتصر عليهما 
وحدهما، إذ انتش����رت الفكرة لتصبح 
حملة تش����مل كافة شرائح المجتمع، 
ويعلن العشرات من التجار إعفاءهم 
ومس����امحتهم عن الديون المتراكمة 
عل����ى ع����دد كبي����ر م����ن المواطنين، 
ويسامح مختلف المواطنين كال منهم 

بما يستطيع.

الأكرث �صدارة
وائل أبو عمر، منس����ق الحملة، أكد أن 
حملة سامح تؤجر الشبابية، انطلقت 
بقطاع غزة بشكل عفوي، بعد أن سامح 
كل م����ن أب����و دالل  والمص����ري بكافة 
ديونهما المستحقة والمتراكمة على 

المواطنين منذ عدة أشهر.
وأش����ار أبو عمر، إلى أنه قام ومجموعة 
من الشباب بتوسعة المبادرة الفردية 
الت����ي قام بها التاجران، لتصبح حملة 
على مواقع التواصل االجتماعي تحت 
وسم " #سامح_تؤجر" للتغريد عليه، 
للمساهمة  المواطنين  كافة  وتحفيز 
والمشاركة بذات الطريق الذي قام به 

التاجران.
وقال: "بعد ساعات من انطالق الحملة 
ونش����ر المنش����ورات والص����ور والبث 
المباشر على صفحاتنا، الحظنا تأثيرًا 
كبيرًا ومشاركة كبيرة من المواطنين، 
األم����ر الذي حفزن����ا على االس����تمرار 
والتق����دم، لتبني الحملة وانتش����ارها 

على نطاق واسع".
 و أض����اف: "بعد إطالق وس����م الحملة 
على مواقع التواصل االجتماعي، وعلى 
م����دار ثالثة أيام بقي الوس����م يحتل 

الص����دارة على مس����توى فلس����طين، 
واإلنساني  الخيري  بالجانب  ليشعرنا 
ألبناء ش����عبنا المعط����اء رغم الظروف 

الصعبة التي يمر بها". 
ولف����ت إل����ى أن����ه والعاملي����ن عل����ى 
الحملة، يس����تعدون إلى زي����ارة عدد 
من المؤسس����ات والش����ركات العاملة 
بالقط����اع؛ لحثهم عل����ى الدخول في 
الحملة والمش����اركة الفاعلة فيها، من 
بالديون  المواطنين  مس����امحة  خالل 
التبرع  المتراكم����ة عليهم، وكذل����ك 
والط����رود  الغذائي����ة  بالمس����اعدات 

للعائالت المستورة. 
 واس����تطاعت الحمل����ة أن تفتح باب 
التناف����س بين مختل����ف المواطنين 
لفعل الخير، إذ القت صدى كبيرًا عبر 
حس����ابات المئات منه����م على مواقع 
التواص����ل االجتماع����ي تحت وس����م 
#سامح_ تؤجر، إذ أعلن صاحب شقق 

س����كنية  اعفائه للمس����تأجرين مدة 
6 أش����هر، وكذلك اعالن مدراء رياض 
أطفال عن اعفاء األهالي من الرس����وم، 
وأطباء عن تخفيض قيمة الكش����ف 
في عياداتهم، كم����ا تعهد محامون 
بتقديم استش����ارات مجانية وكتابة 
عقود المس����تأجرين لغي����ر القادرين 
مجان����ا، باإلضاف����ة إل����ى الكثي����ر من 

المساهمات المشابهة.
وأخذت الحملة، طابع����ا أكثر تنظيما 
في بعض المناط����ق، إذ أعلن عدد من 
المواطني����ن عن جم����ع التبرعات في 
مناطقه����م، كإطالق مجموعة نس����اء 
حمل����ة الس����الل الغذائية ف����ي كافة 
قطاع غزة إليصالها لألسر المحتاجة، 
وكذل����ك تبرع ع����دد آخر ب�����30 غطاء 
ش����تويًا "بطاطين"  و30 جاكيتًا على 
30 أس����رة محتاجة ، في إحدى مناطق 

القطاع. 

حملة إلسقاط ديون الفقراء

»سامح تؤجر«.. تكافل يتحدى الواقع المر 

غزة/ �صماح املبحوح: 
»جاءين على غفلة طالبا مني حاجته من الدجاج 
وا�ص��افتها عل��ى الدي��ن املرتاك��م عليه من��ذ عدة 
�ص��هور، لت�ص��ديدها حني ا�ص��تالمه �ص��يك ال�صوؤون 
الجتماعي��ة بعد ف��رتة وجيزة، اإل انن��ي بادرت 

وقل��ت ل��ه ل اري��د منك ثمنه��ا واإ�ص��افة اإىل ذلك 
م�صاحمك مبا عليك من دين«، بهذه الكلمات و�صف 
البائ��ع اإبراهيم داود حواره ال��ذي دار بينه وبني 
اأح��د املواطنني يف حمله التجاري لبيع الدواجن. 
واأو�ص��ح داود، اأن م�ص��اهمته يف م�ص��احمة املواطن 

ال��ذي طل��ب منه ت�ص��جيل حاجته بدف��رت الدين، 
تاأت��ي م��ن ب��اب التخفي��ف عن��ه يف ظل الأو�ص��اع 
القت�ص��ادية ال�ص��عبة الت��ي يعي�ص��ها، كمواط��ن 
يعتمد يف اعالة اأ�ص��رته على املبلغ الذي يتقا�صاه 

كل ثالثة اأ�صهر اأو يزيد.

غزة/ االستقالل: 
تس���تعد الرابطة االس���المية إلطالق 
اللق���اء العلمي لطلب���ة المدارس في 
جمي���ع محافظات القط���اع  بعنوان " 
الق���دس عاصمة فلس���طين االبدية" 
وذلك بعد االنتهاء من استعداداتها 
وتحضيره���ا بالتنس���يق م���ع كافة 

المحافظات.
وأك���د عمارة أب���و جزر منس���ق ملف 
الم���دارس انه سيش���ارك ف���ي هذا 
اللقاء مئات الطلبة من كافة المدارس 
بالقط���اع وس���يتخلله عدة أنش���طة 
وفعاليات و فق���رات علمية وثقافية 

وترفيهية .
وأوضح  أبو جزر أن هذا اللقاء يأتي في 

إطار األنش���طة  العلمية والترفيهية 
المتميزة التي أعلن���ت عنها الرابطة 
لطالبها مع بداية الفصل الدراس���ي، 
داعيا كافة الطلبة ال���ى التواصل مع 
امراء المدارس في المناطق لالستفادة 

من خدمات الرابطة وانشطتها.
وأشار ابو جزر الى أن الرابطة ستنظم 
العديد من األنشطة المختلفة خالل 
فترة االج���ازة النصفي���ة اضافة الى 
الرح���الت الترفيهية كتنظيم دورات 
ولقاءات  وثقافية  ترفيهي���ة  وبرامج 
االنش���طة  لمناقش���ة  عم���ل  وورش 
لالرتق���اء  المختلف���ة  والخدم���ات 
الفصل  خ���الل  الطالبية  باألنش���طة 

القادم.

غزة/ االستقالل 
أكد األس���ير  والقيادي في حركة الجهاد 
اإلس���المي خضر عدنان ام���س األحد، أن 
ال���رد على قرار الرئي���س األمريكي ترامب 
المش���ؤوم باعتبار مدينة القدس عاصمة 
للكي���ان المحت���ل الب���د أن يك���ون أكثر 
صرامة وتصعيدًا على المستوى الرسمي 
والش���عبي وفي كل أماكن تواجد شعبنا 
الفلس���طيني. وأضاف الشيخ عدنان في 
تصري���ح له من داخل أس���ره في س���جن 
»مج���دو«، أن موقف عواصم العالم العربي 
واإلس���المي باهت���ًا باس���تمرار فتح تلك 
العواصم أم���ام الدبلوماس���ية األمريكية 
والترويج لعالقات مع الكيان المحتل دون 
أي رد عل���ى ذلك القرار المش���ؤوم، ويعد 

ضربة وطنية لشعبنا وكل جهد فلسطيني، 
مطالبًا بموقف أكثر جدية وصالبة بإغالق 
تلك العواصم أمام تصريحات الذل والعار 

والقرارات التي تمس شعبنا وثوابته.
وطالب الشيخ خضر عدنان قيادة السلطة 
الفلس���طينية بموقف أكثر حزمًا وصرامة 
تج���اه الق���رار األمريكي المج���رم، مطالبا 
المجل���س المركزي باتخاذ ق���رارات ترقى 
لطموح���ات ش���عبنا وال تنتقص من حقه 
في المقاومة ورفض االحتالل بكل السبل 
الس���لطة وأجهزتها  وإل���زام  والوس���ائل 
بوقف التنس���يق األمني بش���كل نهائي 
وعدم االكتفاء بسياس���ة التلويح وكذلك 
إنهاء ملف االعتقال السياس���ي ومالحقة 

المقاومين في الضفة المحتلة.

الرابطــة اإلسالميــة 
تستعــد إلطالق اللقاء 
العلمي لطلبة المدارس 

عدنان يدعو المركزي 
التخاذ قرارات ترقى 

لطموحات شعبنا
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رام الله/ االستقالل:
أصدر وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم يوم 
أمس األحد، قراًرا يقضي بإعادة 500 معلم "مستنكف" 

إلى عملهم في المحافظات الجنوبية )قطاع غزة(.
وأوضح صي���دم في بيان لل���وزارة، أن القرار يأتي 
ضم���ن االس���تعدادات لب���دء الفصل الدراس���ي 
الثاني بناًء عل���ى احتياجات المدارس بما يضمن 
س���ير العمل فيها ويخدم المس���يرة التعليمية. 
وأض���اف أن هذا الق���رار يأتي ضمن المس���اعي 
الحثيثة للحف���اظ على وحدوي���ة العمل التربوي 
بين الضفة وغزة بما يس���هم في تحسين نوعية 
التعليم وتجويد مخرجاته بشكل شمولي. وأشار 
صيدم إل���ى أن مديريات التربية س���تتواصل مع 
ه���ؤالء المعلمين بغرض مراجعتها الس���تكمال 
اإلجراءات المطلوبة، علمًا أنه س���يتم إعداد قائمة 

تتضمن أسماء هؤالء المعلمين. ُيشار إلى أن هذا 
القرار س���بقه عدة قرارات بإعادة مئات المعلمين 
واإلداريي���ن والفنيين إلى عمله���م في مدارس 

قطاع غزة. وانقطع آالف الموظفين الحكوميين عن 
العمل بعد أحداث االنقس����ام الداخل����ي عام 2007 
بطلب من الس����لطة الفلس����طينية، فيما بقي اآلالف 

أيًضا على رأس عملهم.
وتق���ول حكوم���ة الوف���اق الوطن���ي إن عودة 
الموظفين "المستنكفين" إلى العمل جزٌء من 

تمكين عملها في غزة.

غزة/ االستقالل :
 نظم����ت اللجن����ة االجتماعية التابع����ة لدائرة العمل 
النس����ائي بمحافظة غزة سلسلة من الزيارات لعوائل 
الش����هداء، بالتنس����يق مع مؤسس����ة مهجة القدس 
لألس����رى والش����هداء، وذلك بمناس����بة مرور الذكرى 
السنوية الستشهاد ثلة من أبناء شعبنا الفلسطيني، 
ويأتي ذلك ضمن سلس����لة النش����اطات والفعاليات 
التي تنظمها الدائرة في إط����ار التواصل االجتماعي 

المستمر.
وأوضحت مس����ؤولة محافظة غزة بالعمل النس����ائي 
للجهاد مريم السعودي، أن مثل هذه الزيارات تعتبر 
واجبًا أخالقيًا ووطنيًا اتجاه عوائل الش����هداء وعرفانًا 
لهم بتضحياتهم ونضالهم وتاريخهم المشرف من 

اجل الدفاع عن فلسطين .
وقالت الس����عودي: »إن ذكرى الش����هداء محفورة في 
عقول وقلوب شعبنا ولم ولن ننسى شهداءنا األبطال 
وإن إحي����اء ذكراهم هو اقل الواج����ب الذي يمكن أن 

يقدم لهم ولذويهم بذكري استشهادهم« .
من جهتها بين����ت خالدية الوادية مس����ؤولة اللجنة 
االجتماعية بالعمل النسائي للجهاد ، أن حملة الوفاء 
للش����هداء التي اطلقتها الدائرة بداية العام الجديد 
تأتي ضمن سلس����لة من األنش����طة والفعاليات التي 
تقوم بها وتس����تهدف زيارة عوائل الشهداء ، الفته 
الى أن عددا من األنش����طة و الفعاليات تعكف لجان 
الدائرة المختلفة على القيام بها في المرحلة المقبلة.

وعبرت عوائل الش����هداء عن ش����كرها لحركة الجهاد 

االس����المي بكافة اطره����ا العاملة على الوف����اء الدائم 
للش����هداء وأس����رهم ، مؤكدة على أن دم����اء أبنائها 

رخيصة فدا لفلسطين والقدس المحتلة .
وج����اءت الزيارات على النحو التالي: ففي محافظة غزة 
زار وفد دائرة العمل النسائي شهداء منطقة التركمان 
وهم عائلة الشهيد جميل الدرد سآوي وعثمان جندية 
،وشهداء ال بنر وعائلة الشهيد خالد شلوف ومحمد 

القرم بمناسبة ذكرى استشهادهم.
كم����ا زار وفد اللجنة بمنطقة الش����يخ رض����وان عوائل 
الش����هداء يونس حمد ، عماد كالب ،ومحمد الزيتاوي 

، وعائلة االستشهادي أنور سكر.
وفي ح����ي الزيتون زار الوفد عوائل الش����هداء، مروان 
بصل وموس����ى دل����ول ،واياد الراع����ي ،ومحمود فتوح 
،ومحمد حجي ،ومحمد بدوي ،ومعين سلمي ،وأحمد أبو 
زور، واسماعيل ياسين، محمد شتيوي، اضافة لعائلة 

شهداء آل السموني الكرام.
كما جدد وف����د اللجنة بمنطقة اجديدة العهد والوفاء 
لدماء الش����هداء  حيث اس����تهدفت الزيارات كاًل من 
أس����رة الشهيد سامر أبو عصر ،ومحمد العجلة ، جهاد 

حبيب ، عمر الغولة ،وجية مشتهى.
وزار الوفد بمنطقة التفاح عائلة الش����هيدين رش����يد 
ضهير ، محمد الرفاعي، وفي مخيم الشاطئ زار الوفد 

كاًل من عائلة الشهيد شمس عمر ، ورامي عيسي .
وفي ختام الزيارة قدمت الدائرة العمل النسائي درع 
المحبة والوفاء تكريما لعوائل الشهداء، وتقديرًا ووفاًء 

لتضحية أبنائهم األبطال..

 العمل النسائي للجهاد  ينفذ 
سلسلة زيارات لذوي الشهداء 

 غزة/ االستقالل: 
وقعت شركة سبيد كليك عقد تبرع إلى الجامعة اإلسالمية 
بخدمة اإلنترنت كمزود رئيس���ي، وقدمت الش���ركة )60( 
منحة دراس���ية لطلبتها المحتاجين في كليات هندسة 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
وحض���ر التوقيع األس���تاذ الدكتور ناص���ر فرحات رئيس 
الجامعة اإلسالمية، والسيد ناصر الحلو رئيس مجلس إدارة 
شركة سبيد كليك، واألستاذ الدكتور أحمد محيسن عميد 
الشئون الخارجية، والدكتور سعيد النمروطي مدير دائرة 
العالقات العامة ومركز المؤتمرات، واألس���تاذ رائد رشيد 

مسئول دائرة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، والمهندس 
وائل نبهان المدير التنفيذي لشركة سبيد كليك.

وتم خالل اللقاء مناقشة سبل دعم الجامعات الفلسطينية 
في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع 
غزة، وتعزيز س���بل التعاون المش���ترك بين مؤسس���ات 
القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية من خالل تدشين 
وإنش���اء الوقفيات التعليمي���ة؛ لتكون مص���در تمويل 

مستدام يخدم عملية التنمية المجتمعية.
م���ن جانبه، قدر أ. د فرحات المبادرة الكريمة التي تقدمت 
بها ش���ركة س���بيد كلي���ك والمتعلقة بمش���روع الوقف 

التعليمي، مثنيا على دعمها المس���تمر لطلبة العلم في 
الجامعات الفلس���طينية وحرصها الدائ���م على التطوير 

والرقي بالمنظومة التعليمية.
ومن ناحيته، عبر الحلو عن إعجابه بمستوى الخدمات 
التي تقدمها الجامعة اإلس���المية لطلبتها وللمجتمع 
الفلس���طيني عل���ى الصعي���د األكاديم���ي والبحثي 
والخدماتي، الفتا إلى اهتمام ش���ركته بتقديم افضل 
الخدمات في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 BSA المتمثل���ة ف���ي اإلنترن���ت عب���ر خط الهات���ف

.WI FI واإلنترنت الالسلكي

سبيد كليك والجامعة اإلسالمية
 توقعان عقد تبرع بخدمة اإلنترنت

وزير التعليم يقرر إعادة 500 معلم 
»مستنكف« إلى عملهم في غزة

بيروت/ االستقالل: 
قال����ت حرك����ة المقاومة اإلس����المية 
)حماس( أمس األحد إن المؤش����رات 
األولي����ة النفج����ار مدين����ة صي����دا 
جن����وب لبن����ان "تمي����ل إل����ى وجود 
أصابع صهيوني����ة خلف هذا العمل 

اإلجرامي".
المكت����ب اإلعالمي لحماس  وأفادت 
في لبنان أن االنفجار استهدف كادرًا 
تنظيميًا من كوادر الحركة في صيدا 
وُيدعى "محمد حمدان" من الالجئين 

الفلسطينيين المقيمين في لبنان.
وذكر المكت����ب أن االنفجار أدى إلى 
إصابة حمدان في قدمه وإلى تدمير 
س����يارته وإلح����اق الض����رر بالمبنى، 
اللبنانية  مش����يرًة إلى أن األجه����زة 
في  التحقي����ق  تتاب����ع  المختص����ة 

االنفجار.
وقالت مصادر أمني����ة لألناضول "إن 

الس����يارة الت����ي انفجرت ف����ي محلة 
البس����تان الكبي����ر في صي����دا تعود 
للفلسطيني محمد حمدان أبو حمزة".

وأضاف����ت المصادر أن "أبو حمزة كان 
يهم بصعود سيارته، حيث انفجرت 
على الفور واشتعلت النيران فيها ما 
أدى إلى إصابته إصابة طفيفة بقدمه 

ونجاته باعجوبة".
وأف����ادت مص����ادر طبي����ة أن "حالة 
حمدان مس����تقرة وتج����رى له بعض 

العمليات في رجليه".
وأف����ادت مصادر إعالمي����ة أن هناك 
المستهدف  بين  باألس����ماء  تشابه 
وأح����د أقارب المس����ؤول ف����ي حركة 

حماس أسامة حمدان.
ويوجد في صي����دا جنوب لبنان اكبر 
الفلس����طينيين،  لالجئين  مخيمات 
حيث يقط����ن فيه حوال����ي 80 ألف 

شخص.

حماس تؤكد إصابة 
أحد كوادرها بتفجير 
سيارته جنوبي لبنان

غزة/ االستقالل: 
لق���ى مواطن وزوجته مصرعهما امس األحد ج���راء اختناقهما بعد 

اشعال الفحم داخل منزلهما في مدينة غزة.
وقال المتحدث باس���م الشرطة أيمن البطنيجي " ان زوجين مسنان 
توفيا اختناقًا داخل المنزل جراء اش���عالهما الفحم في حي الشيخ 

رضوان بمدينة غزة.
وأوض���ح البطنيجي ان المواط���ن ويدعى ) ع. ق( البال���غ من العمر 
90 عام���ًا ، وزوجته )ف.د( البالغة من العمر 88 عامًا توفيا بس���بب 
اختناقهمًا بعد اش���عال الفحم في المنزل ، مشيرًا الى انه ال يوجد 

أي شبه جنائية.

وفاة مواطن وزوجته 
اختناقًا بغزة
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وأضافت الصحيفة: "عباس يحسن إدارة األزمات ضد 
غزة بهدف زيادة الضغط عليها، وأن عباس سيتحجج 
بقطع المعونات األمريكية لتصعي���د إجراءاته على 
المواطنين بغزة، ما يؤثر على فاتورة الرواتب لموظفي 
السلطة، والتهرب من دفع مرتبات موظفي غزة الذين 

عينوا بعد 2007".
وبّينت أن عباس جاهز لمثل تل���ك اإلجراءات ولديه 
خط���ط بهذا الش���أن، "فهو على ال���دوام يعمل على 
تصدير أي مش���كلة إلى قطاع غ���زة"، مؤكدة أنه في 
حال قطعت أميركا المعونات عن السلطة، فإن عباس 
س���يحّول كل الخصومات للضغط على السكان في 
القطاع، فت���زداد اإلجراءات ضراوة حتى يصل الناس 

إلى حالة من اليأس واإلحباط.
ورأى محلل���ون سياس���يون خ���ال تقري���ر نش���رته 
"االس���تقال" في عددها الماضي، أن هناك تنفيذًا 
عش���وائيًا التفاق المصالحة الذي ُوق���ع في القاهرة، 
وس���ط اتهامات متبادلة بي���ن حركتي فتح وحماس 
بتعطيل إتم���ام المصالحة وإنهاء االنقس���ام. فيما 
سبق وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس 
موس���ى أبو مرزوق إنه ال يتوقع أن يشهد عام 2018 

نهاية لانقسام الفلسطيني.

انتظار وترقب
عض���و اللجنة المركزية في حرك���ة فتح، عباس زكي، 
اعتب���ر أن حدي���ث الصحيفة األمريكي���ة مبني على 
"تحليات إعامية يغيب عنها الواقعية"، في الوقت 

الذي يش���هد قيام الرئيس عب���اس بإعادة الكهرباء 
اإلسرائيلية إلى غزة لتحس���ين الظروف المعيشية، 
بع���د أن كان قد قطعها في إج���راء تبرره حركة فتح 
أنه يصب في إطار الضغط على حماس للذهاب نحو 

المصالحة.
وقال زكي ل�"االس���تقال": "رغم أن هذا التقرير يقدم 
تحلي���ات وليس معلوم���ات، ولكن م���ن المؤكد أن 
الرئيس عباس س���يفعل ما يتوج���ب عليه فعله من 
أجل إتمام المصالحة، ولدفع كافة األطراف المعنية 

نحو إنهاء االنقسام".
وال يعتب���ر عض���و اللجن���ة المركزية لفت���ح أن ملف 
المصالحة دخل في مرحلة جم���ود، ولكنه قال: "هي 
مرحلة انتظار وترقب وليس جمودًا، إذ أن لدينا موعدًا 
في فبراير المقبل لحل مش���كلة موظف���ي غزة التي 
تعد أبرز العقبات أمام إتمام المصالحة، ونحن ننتظر 
النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة اإلدارية والفنية 

المكلفة بهذه المهمة".
وش���دد زكي على ضرورة عدم البحث عن باب خلفي 
للخروج من الحالة الفلس���طينية السيئة إذا لم ينجح 
باب المصالحة الرئيس���ي في فعل ذلك، وقال: "نحن 
نقول أن البديل عن المصالحة هو المصالحة. ال يمكن 
البحث عن حلول أخرى، أو التحالف مع أطراف خارجية. 

يجب أن نتحالف مع بعضنا".
رغ���م الفتور ال���ذي يعتري مل���ف المصالحة الذي 
يس���ميه زكي "ترقبًا وانتظارًا"، إال أنه ينصح بعدم 
البح���ث ع���ن بدائل أخرى ع���ن المصالح���ة، وعدم 

االس���تعجال أيضًا بمامس���ة نتائج جهود إنهاء 
االنقسام الذي دام نحو عشرة أعوام، وقال: "ال أنكر 
أن الملفات معقدة وصعبة، ولكن حلها يحتاج إلى 
وقت كاٍف قد يدوم ألشهر إضافية، لكن المهم أال 

نفقد األمل".

ال عودة لالنق�سام
بالنس���بة إلى حركة حماس، فيق���ول القيادي فيها 
يحيى موسى، إن حركته لن تعود إلى مربع االنقسام 
الفلسطيني أو لحكم غزة مهما كلفها األمر، وأضاف 
ل�"االس���تقال": "حماس غادرت مربع االنقس���ام ولن 

تعود إليه".
وبّين أن حركة فتح تماطل في تنفيذ اتفاق المصالحة 
كما تم االتفاق عليه، "وهذا يجعل الخيارات البديلة 
محدودة أمام الش���عب الفلسطيني إلنهاء االنقسام 

الداخلي".
ولفت موس���ى النظر إلى أن حم���اس التزمت بكل ما 
طلب منها خال اتفاق المصالحة، وأدت ما عليها من 
واجبات بشهود الفصائل والطرف المصري المراقب، 

فيما حركة فتح لم تلتزم- على حد قوله.
وبّي���ن أن عباس ال ي���زال يفرض عقوب���ات على غزة 
أهمها استمرار خصم الرواتب على موظفي السلطة، 
ولم يس���تبعد مطلقًا أن يعود عباس الستخدام ورقة 
الكهرباء مرة أخرى بقطعها عن س���كان غزة من أجل 
الضغط عل���ى حماس وإجبارها عل���ى القبول برؤيته 

لألمور.

خيارات لدفع امل�ساحلة
ويرى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
طال أبو ظريفة، أن طريق الخروج من هذا االنقس���ام، 
هو تنفي���ذ ما جاء في اتف���اق المصالحة الموقع في 
القاهرة، واستجابة الحكومة لدعوات الشعب بتولي 
مس���ؤولياتها عليه���م وخاصة فيم���ا يتعلق برفع 

العقوبات عن قطاع غزة.
وقال أبو ظريفة ل�"االس����تقال": "في ح����ال وجدنا أنه 
ليس هناك تنفيذ  س����هل التف����اق المصالحة، يجب 
على اللجنة الفصائلية التي شكلت لحماية المصالحة 
ولمس����اندة الدور المصري مراقبة س����ير تنفيذها، أن 
تقوم بدوره����ا الرقابي وإلزام كاف����ة األطراف بالتقيد 

ببنود االتفاق".
وبّين أهمية الضغط الش���عبي والمدني على قطبي 
االنقس���ام الفلس���طيني، داعيًا لتنظي���م تظاهرات 
مس���تمرة في غ���زة والضف���ة الغربية طلب���ًا إلنهاء 
االنقسام، واالعتصام في كافة الميادين حتى تنفيذ 

بنوده وإنهاء هذه الحالة الداخلية المتردية.
ولفت أبو ظريفة النظر إلى أن الفلسطينيين يخسرون 
المزيد من حقوقهم مع بقاء االنقس���ام الفلسطيني، 
مضيفًا: "لو كن���ا متحدين ومتفقين عل���ى خياراتنا 
وآلي���ات مقاومتنا، لما تجرأ ترامب عل���ى اتخاذ قراره 
بإعان القدس عاصمة لدولة االحتال، ولما تجرأ حزب 
الليكود والكنيست اإلس���رائيلي على اتخاذ قرارات 
بضم الضفة الغربية تارًة وإعدام األسرى تارة أخرى".

في ظل حالة الجمود التي تعتريها 

»البدائــل« .. هل باتت تدق باب المصالحة؟! 

رام الله/ االستقال: 
قال���ت وزارة األوقاف الفلس���طينية، إن المس���جد اإلبراهيمي )في مدينة 
الخلي���ل( بات عرضة لمحاوالت إس���رائيلية حثيثة تس���تهدف تهويده 

وتغيير وضعه، من خال تزوير وقائع متعلقة بوضعه القائم.
وذكرت الوزارة في بي���ان صحفي صدر عنها،  أمس األحد، أن مجموعة من 
المستوطنين نش���رت خال اآلونة األخيرة فيلما قصيرا على أحد المواقع 
العبرية؛ ُيظهر مش���اهد مصورة لغرق منطقة "صحن الحرم" في المسجد 

بمياه األمطار، وهو ما نفت الوزارة صحته جما وتفصيا.
وأش���ار البيان، إلى أن "الفيلم اإلسرائيلي يتضّمن عرض وقائع غير دقيقة 
حول المس���جد، ويدعو لس���قفه، بذريعة أن هذا اإلجراء س���يحميه صيفا 

وشتاء"، وهو ما عّدته الوزارة "أمرا عاريًا عن الصحة"، وفق تعبيرها.
وقالت "ما س���يحمي الحرم هو الس���ماح لوزارة األوق���اف باألعمال التقنية 

الازمة من تركيب لألغطية على مصارف المياه وذلك لتعّمد المستوطنين 
إغاقها، فضا عن الس���ماح لها بإجراء الصيان���ة للمزاريب الموجودة على 
س���طح الحرم والتي تؤدي إل���ى تدفق المياه، وعدم تصريفها بالش���كل 

الصحيح عبر القنوات الموجودة داخله"، وفق البيان.
وأضافت أن "س���قف الحرم بالشكل المطلوب "إس���رائيليًا"؛ إضافة لكونه 
تغييرا في واقع الحرم الحالي وهو أمر مرفوض بشكل كامل ومدان بشكل 
بات ونهائي، س���يكون مضرًا بالحرم حيويًا وبيئيًا، فهذا الفضاء الموجود 
تاريخيًا هو المتنف���س الوحيد للحرم اإلبراهيمي؛ لغرفه ومرافقه الكثيرة 

والمتعددة".
وطالب���ت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية المجتمع الدولي ومؤسس���اته 
القانوني���ة والثقافية واألثرية، بض���رورة العمل على وق���ف االنتهاكات 

"اإلسرائيلية" الموّجهة ضد المواقع الدينية والتاريخية.

األوقاف تحذر من مخطط إسرائيلي لتهويد المسجد اإلبراهيمي

غزة/ حممود عمر:
تعي���ش احلال��ة الفل�سطيني��ة مرحلة م��ن اال�سطراب 
الداخل��ي يف ظل هيمنة اجلم��ود على اتفاق امل�ساحلة 
الذي ُوقع يف القاهرة يف 12 اأكتوبر املا�سي، االأمر الذي 
يثري ت�ساوؤاًل حقيقيًا بني اأو�ساط املواطنني "ما البديل 
عن امل�ساحلة الفل�سطينية؟"، و "هل هناك باب خلفي 

ميك��ن اأن يق��ود اإىل طريق النجاة م��ن حالة االنق�سام 
الداخل��ي؟".  ولعل من اأبرز مالم��ح هذا اجلمود، بطء 
ورمب��ا تراجع تنفي��ذ بنود اتف��اق امل�ساحل��ة، وغياب 
حكومة التوافق عن ت��ويل م�سوؤولياتها بغزة بجدية، 
وا�ستم��رار فر���ش عقوب��ات ال�سلطة على غ��زة، ف�ساًل 
عن عدم اتخ��اذ اأي خطوات ملواجهة التدهور املعي�سي 

الفظي��ع يف قطاع غزة. تقول �سحيفة نيويورك تاميز 
االأمريكي��ة، يف تقري��ر لها ن�سرت��ه موؤخ��رًا، اإن رئي�ش 
ال�سلطة حممود عبا�ش �سيتجه م�ستقباًل لفر�ش املزيد 
م��ن العقوب��ات على قطاع غزة، يف الوق��ت الذي تعاين 
في��ه امل�ساحلة الفل�سطينية م��ن حالة جمود ورمبا من  

تراجع  يف تنفيذ بنودها.
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حبي�سو اجلدران
بينما كانت أزهار الربيع تنثر عطرها الفواح، كان التوأمان 
أحمد ومحمد محيسن يلعبان كرة القدم في أحدى حارات 
بلدة العيس���اوية شرق القدس، يتس���ابقان مع نسمات 
الربيع الهادئة بضحكاٍت تمأل األرجاء وس���عادٍة تجس���د 
تفاصيل براءة الطفولة الجميلة، حتى ش���وهتها أصوات 
جنود االحتالل الذين اقتحموا البلدة وأرادوا بأس���لحتهم 
بث الرعب في قلوب األطفال المقدسيين، فهرب التوأمان 
إلى المن���زل وراقبا األحداث من بعي���د، لكنهما لم يعلما 
حينها أن مجرد وجودهما في مكان االقتحام كان ذنبًا لن 

يغفره االحتالل لهما.
فبعد يومين من اقتحام البلدة في مارس الماضي، داهمت 
ق���وات االحتالل من���زل الطفلين في تم���ام الرابعة فجرًا 
واعتقلتهما بتهمة ق���ذف الجنود بالحجارة، واقتادتهما 
لمركز الش���رطة وهناك خضع كل منهما لجلسة تحقيق 

منفردة، لتبدأ أولى حلقات معاناتهما. 
ع���اش الطفالن لحظات رعب وخ���وف ال توصف، فمحقق 
االحت���الل لم يتوقف عن الصراخ عليهما وإخافتهما بكل 
الطرق إلى أن أكرههما على االعتراف بالتهمة الموجهة 
اليهما، ومنذ تلك اللحظة تبددت أحالمهما ونقال بمركبة 
عس���كرية إلى المحكم���ة المركزية ، وصدر ق���رار بإجبار 
والدهما على دفع غرامة تقدر بخمس���ة آالف دوالر وأفرج 
عنهما مقابل تحويلهما للحب���س المنزلي الذي لم تضع 
محاكم االحتالل سقفا زمنيا إلنهائه منذ 11 شهرًا حتى 

اآلن.
وتقول والدة التوأم محيسن:" أصعب شيء على األم أنها 
تشوف أوالدها يتعذبوا أمام عيونها وما تقدر تساعدهم 
بش���يء وال ترف���ع الظلم عنهم،  بش���وف الح���زن بعيون 
محم���د وأحمد لم���ا يوقفوا على نوافذ المنزل لمش���اهدة 

أطفال الحي وهم يمارس���ون هوايتهم بلعب كرة القدم، 
وال يستطيعان المش���اركة في اللعبة"، مضيفة أن حبس 
طفلي���ن ال  يتج���اوزان ال���� 14 عامًا داخل أربع���ة جدران 
وحرمانهما من أدن���ى حقوقهما باللعب والتعلم، أبعد ما 

يكون عن االنسانية. 
وتتاب���ع األم المكلومة ل�"االس���تقالل":"  الظ���روف التي 
نعيشها لم تنعكس على التوأم فقط، بل انعكست على 
العائلة جميعها والوضع أصعب من أن يوصف، فكل ليلة 
الجن���ود يداهمون المنزل لتفقدهم���ا وضمان التزامهما 
بالقرار، وفي أحسن األحوال يتصل الضابط ويطلب منا أن 
نوقظ الطفلين ليطلوا من نافذة المنزل لتفقدهما بدال من 

المداهمة". 
" قلبي محروق على أوالدي وعاجزة عن مساعدتهم"، هكذا 
أنهت محيس���ن التي أنهك دور الس���ّجانة على طفليها 
حديثها، فيما ينفطر قلبها أيضًا على ابنها الثالث رامي 
المعتقل في س���جن النقب منذ عام وال���ذي وّدع مرحلة 

الطفولة داخل سجنه.

ويالت االعتقال
أما الطفل المقدس���ي عبد الناصر عودة) 15 عامًا(، فكانت 
حكايته مختلفة لكن تفاصيل المعاناة واحدة، فهو اآلخر 
يعاني ويالت االعتق���ال منذ عامين ونصف، ويدفع ثمن 
غطرسة لم تش���ف غليل سلطات االحتالل بعد، رغم أنها 

لم تثبت اتهامها ضده. 
ففي ليلة 13 س���بتمبر 2015، اقتحم���ت قوات االحتالل 
منزل ع���ودة في جبل المكبر بالقدس، وقاموا بتفتيش���ه 
بهمجية وكس���روا محتوياته بحثًا عن الطفل عبد الناصر 
الذي لم يتمكن���وا من اعتقاله، وأبلغ���وا العائلة بضرورة 

تسليمه في اليوم التالي. 
انقضت الس���اعات العصيبة وعاد عبد الناصر إلى المنزل 

عقب انتهاء دوامه المدرس���ي، ل���وداع والدته قبل قيامه 
بتسليم نفسه لالحتالل في مركز تحقيق "المسكوبية"، 
الذي مكث فيه لمدة ش���هر كامل خالل عملية التحقيق، 
إلى أن صدر حكم عليه بالس���جن لمدة 3س���نوات بتهمة 
حيازة الس���الح، لينتقل بعدها الى س���جن "مجدو" الذي 

يفتقر ألدني مقومات الحياة. 
وتقول والدة عبد الناصر:" ابني يتعرض ألشد أنواع العذاب 
الجس���دي والنفسي في سجون االحتالل منذ سنتين وما 
زال، وما كنت أتوقع بيوم من األيام أن االنتهاكات والشبح 
والضرب واالهمال الطبي وحكايات األسرى التي تقشعر 
لها االبدان، س���تمارس على ابن���ي الصغير"، واصفًة تلك 
اللحظة بأقس���ى اللحظات التي يمك���ن أن تمر على األم 

الفلسطينية. 
وأك���دت عودة ل�"االس���تقالل"، أن االحت���الل ُيلفق التهم 
لألطفال المقدس���يين ويعاقبهم لمج���رد أنهم يحملون 
الهوية الفلسطينية، ويتفنن في تعذيبهم من أجل زرع 
الخوف في قلوبهم وردعهم عن مقاومته حتى ولو بحجر 

صغير.

ت�سعيد كبري
وبدوره، أكد أمجد أبو عصب رئيس لجنة أس���رى القدس، 
أن سلطات االحتالل صعدت بشكل كبير من استهداف 
األطفال بمدينة القدس خالل اآلونة األخيرة، فيما تعرض 
جميع من ُاعتقل منهم إلى االعتداء بالضرب المبرح أثناء 
التحقي���ق، واحتجازهم في ظروف قاس���ية داخل مراكز 

التوقيف والتحقيق. 
وأردف أبو عصب خالل حديثة ل�"االستقالل": "وزير الحرب 
الصهيوني ش���رع الكثير من القوانين التي تعطي مجاال 
واسع للمحققين ورجال الش���رطة أن يستبيحوا تعذيب 
األطفال الفلسطينيين والس���يما المقدسيين، من خالل 

اعتقالهم وتجويعهم وضربهم والتحقيق معهم بمعزل 
عن أهاليهم إلجبارهم عل���ى االعتراف بالتهم الموجهة 

اليهم ". 
وبي���ن أن االحتالل ل���م يتورع عن محاكم���ة االطفال أمام 
محاكم عس���كرية تغيب فيها العدال���ة اذا كان المتهم 
مقدسيًا أو فلسطينيًا بوجه عامة، وتفرض عليهم أحكام 
عالية وصل���ت الى 18 عاما كما ُحك���م على الطفل محمد 
عبيدات، باإلضافة إلى أنه انتهج سياسة الغرامات المالية 
تجاه االطفال المقدس���يين اذ تصل إلى مئات األالف من 
الشواكل بهدف تحقيق أقصى درجة من المعاقبة لذوي 

الطفل. 
وأوض���ح أن االحت���الل ابتدع ما يع���رف بالحبس المنزلي 
إلى أنه يثبت براءة الطفل أو إدانته باي تهمة تس���وقها 
الشرطة االسرائيلية، الفتًا إلى أنه في مدة الحبس المنزلي 
ُيح���رم الطفل من التعليم والحق ف���ي الحرية، إال أن هذه 
المدة ال ُتحس���ب له ضمن مده العقوب���ة، وهذا يعني أن 
الطفل ُيعاقب مرتين باالعتقال الفعلي والحبس المنزلي. 
ونوه الى أن األطراف الدولية القانونية ومؤسسات حقوق 
االنس���ان تواجه النه���ج العقابي لألطفال الفلس���طيني 
السيما المقدسيين، باالنتقادات فقط دون ترجمتها إلى 
أدوات عملية ضاغطة على االحتالل لوقف ما يقترفه بحق 

االطفال وإلزامه باالتفاقات الدولية لحقوق االنسان. 
وذكر أن سلطات االحتالل تعتقل في سجن مجدو 75 طفاًل 
مقدسيًا، وطفلتين هما ملك سليمان ومنار الشويكي في 
سجن هشارون، كذلك تعتقل 5 أطفال داخل مؤسسات 
األح���داث، بينما يخض���ع 20طفاًل في الحب���س المنزلي 
المس���تمر، الفتًا إلى أن االحتالل اعتقل 2496 مقدس���يًا 
خالل عام 2017 من بينه���م 720 طفال معظمهم خرجوا 
بشروط قاسية منها التحويل للحبس المنزلي واالبعاد عن 

البلدة القديمة. 

أطفـــال القـــدس .. 
سنابـــل تحصدهــا وحشيــة االحتــالل

غزة/ دعاء احلطاب: 
داخل اأزقة مدينة القد�ش وحواريها يعي�ش 

اأطفال فل�سطني حكايات خمتلفة حتمل يف طياتها 
تفا�سيل اأحالم بريئة يتمنون حتقيقها، يف وطٍن 
خاٍل من االحتالل اال�سرائيلي الذي ي�سعي دائمًا 
اىل حتطيمها على احلواجز الع�سكرية وي�ستبيح 

حقوقهم ويدن�ش مقد�ساتهم.  
وي�ستخدم االحتالل اأ�ساليب متعددة �سد 

االأطفال املقد�سيني لالعتداء عليهم والتنكيل 
بهم، كاعتقالهم لياًل واالعتداء عليهم بال�سرب 

املربح اأمام ذويهم، واإطالق النار عليهم قبل عملية 
اعتقالهم، واقتيادهم مكبلي االأيدي واالأرجل 

ومع�سوبي االأعني، باالإ�سافة اإىل تعر�سهم 
للتحقيق دون وجود ذويهم مبا يرافق ذلك من 
عمليات تعذيب نف�سي وج�سدي، لتبقي ف�سول 

يلة االطفال. املعاناة واحدة يف خمخُ

غزة/ االستقالل: 
شرعت الجهات المختصة  أمس األحد، بإخراج جثمان الشهيد المقعد إبراهيم 

أبو ثريا من مقبرة الشيخ رضوان بغزة لتشريحه أمام لجنة طبية دولة.
وقالت مصادر طبي���ة:" إن المباحث واألدلة والنيابة توجهوا صباح امس إلخراج 
جثمان الش���هيد أبو ثريا لعرضه على الطب الش���رعي بوجود وفد طبي أوروبي 

لالطالع على تفاصيل استشهاده".
يش���ار إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تنكر االحتالل المس���تمر من 
جريمة قتله برصاص���ة في الرأس خالل مظاهرات قبال���ة موقع ناحل عوز 
العس���كري ش���رق غزة في أعقاب إعالن الرئيس األمريك���ي دونالد ترمب 

القدس عاصمة ل�"إسرائيل"

إخراج جثمان الشهيد 
أبو ثريا لتشريحه أمام 

لجنة طبية دولية
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أعلن أنا المواطن / رائد سلمان بركة ابو شباب.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801397316( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطنة/ هيجر عبد الكريم س���ليمان ابو 
يوس���ف عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )942080243( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / رامي سالم محمد الرقب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900501040( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / اشرف ابراهيم احمد ابوشبيكة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402547921( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / خالد نعيم مطر الغلبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800505224( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / اميمة خالد احمد القيشاوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802926287( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

بقلم: عبد الرحمن شهاب - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

أهــداف التصعيــد اإلسرائيلــي

تح���دث اإلعالم اإلس���رائيلي بكثافة عن أهمية 
النف���ق الذي ت���م تدميره الليل���ة الماضية، في 
منطق���ة كرم أبو س���الم تحت المعب���ر، واعتبره 
نفًق���ا اس���تراتيجًيا، وإن كان تجارًيا، هذه المرة 
تق���دم الجيش اإلس���رائيلي خط���وة أخرى في 
تبرير عدوانه على القطاع، فقد كان التبرير هذه 
المرة هو إحباط صفقة س���الح كاس���رة للتوازن، 
هو نفس التبرير الذي كان يس���تخدمه في كل 
الهجمات التي تس���تهدف قواف���ل أو مقرات 
للجي���ش الس���وري أو حزب الله، ه���ذا التبرير ال 
يحتاج إلى فعل فلسطيني مكشوف مثل إطالق 
صاروخ هنا وهناك أو أي استهداف للدوريات أو 
القوات الهندس���ية العاملة في الجدار. يبدو ان 
الجيش اإلسرائيلي قد أصبح مستعًدا للمخاطرة 
المحس���وبة، التي قد تتدحرج نحو مواجهة مع 

فصائل المقاومة في غزة.
كان التقدير اإلس���رائيلي الدائ���م ان التهديد 
األول للدول���ة يأتي من الش���مال من طرف حزب 
الله والقوى الداعمة للحزب، ولكن بعد ان خفتت 
أصوات الح���رب في الش���مال ي���درك الجيش 
اإلس���رائيلي أنه ليس بمقدور هذه القوى فتح 
جبهة ضد إسرائيل، وهي ما زالت مشغولة في 
صراعات متعددة، ولكنها قد تكون مس���تعدة 
لذلك في ظروف مغايرة للظرف الحالي، خصوًصا 
ان حزب الله لم يزده القتال في سوريا إال تزايًدا 
في القوة التسليحية وخبرة في قتال المدن، وإن 

كان قد خسر أعداًدا كثيرة في العنصر البشري، لكن 
هذا ليس عاماًل حاسًما في مجتمع واّلد ومتدّين تواق 

للشهادة.
بع���ض التقدي���رات اإلس���رائيلية تتح���دث عن ان 
الدفاعات اإلس���رائيلية ض���د الصواري���خ لن تكون 
قادرة على الصمود أمام حرب مفتوحة من الش���مال 
والجنوب، ومن هنا فليس أمام الجيش اإلسرائيلي إال 
تحييد الجنوب في المستقبل قبل جهوزية حزب الله 
ألي مواجهة مع إسرائيل، وهذا ربما يتطلب الدخول 
في معركة في الجنوب تكون مخرجاتها التوصل إلى 

تجديد ما يسمونه »الردع« لعدة سنوات الحقة.
الفع���ل الفلس���طيني كان حاض���ًرا عل���ى الطاول���ة 
اإلسرائيلية وجاهًزا لالستغالل، فما يسمى إسرائيلًيا 
بتنقيط الصواريخ أمر حاضر بقوة على طاولة البحث 
السياسي واألمني واإلعالمي والشعبي، بعد أن غاب 
عنها لفترة طويلة، فما من نشرة أخبار إال وتذكر فيها 
الجبهة الجنوبية، وما من لقاء مع مس���ؤول إال وُيسأل 
عن موقفه مّما يحدث في الجنوب، وفي األيام األخيرة 
بات تنقي���ط الصواريخ مدخ���اًل للمعارضة لمناكفة 
الحكوم���ة واتهامها بالعج���ز والضعف أمام حماس 
)تصريحات غباي(، مّما اضطر الحكومة بكافة أقطابها 
للرد ووص���ف المعارضة بالالمس���ؤولية والرغبة في 
توري���ط الحكومة بحرب أخرى، في الوقت الذي تقوم 
به الحكومة وستقوم بكل ما يلزم لتأمين أمن الدولة 

ومواطنيها وتأمين سيادتها.
- لبيد، رئيس حزب »يوجد مستقبل«، كان أكثر حرًصا 

في تمثل المسؤولية، لكنه مع ذلك دعا الجيش إلى 
اس���تخدام »صندوق العدة«، أي قدراته ووسائله، بما 

فيها االغتيال، ودون التسبب بحرب أخرى.
- من الملفت لالنتباه إش���ارات اإلعالم اإلس���رائيلي 
القوية للجهاد اإلسالمي باعتباره المسؤول عن إطالق 
الصواري���خ بن���اًء على تعليمات من إيران - بحس���ب 
زعمهم - واالش���ارة إلى أن مصادر مصرية تشاركهم 
ف���ي ه���ذا التقدير )تس���في يحزكيلي ف���ي القناة 

العاشرة(.
- بحسب بعض القراءات اإلسرائيلية، فإن حماس 
لي���س لها مصلحة في جول���ة تصعيد، وليس لها 
مصلح���ة في اس���تمرار إطالق الصواري���خ، وتقوم 
أحياًنا بمنع إطالقها وأحياًنا تنفذ اعتقاالت، لكنها 
مع حركة الجهاد تس���تخدم قن���وات الحوار؛ لكن 
دافعيتها لمنع اإلطالق لم تعد كما كانت، بس���بب 
تفاقم األزمات المعيش���ية في قط���اع غزة وتراجع 

المصالحة.
ما سبق يشكل أجواًء مناسبة جًدا لصانع قرار الحرب 
في إس���رائيل، فهو يحقق ش���رطه األولي األساسي، 
وهو وج���ود إجماع داخلي على ض���رورة الذهاب إلى 
جولة تصعيد باعتبارها باتت أم���ًرا اضطرارًيا ال مفر 
منه، وليس باعتبارها خياًرا م���ن بين خيارات أخرى. 
فمن المهم للحكومة - وعلى وجه الخصوص حكومة 
نتنياهو المطارد بالعديد من ملفات الفساد - أال تترك 
مجااًل لتفسير تصعيدها بأنه في سياق خدمة أجندة 
نتنياهو الش���خصية، وفي ه���ذه األيام عندما تقوم 

بالتقصير ويقوم  الحكوم���ة  باتهام  المعارضة 
الجيش بالدفاع عن سياس���ات »ع���دم التهور« 
وتدافع الحكومة عن سياسات احتواء التصعيد؛ 
فإن الوقت لن يكون طوياًل إلى ان تمنح الحكومة 
ضوءها األخضر للبدء بجول���ة تصعيد في حال 

استمرار إطالق الصواريخ.
في هذا الس���ياق، يأتي تصريح ليبرمان - الذي 
يمك���ن قراءته في س���ياق تأليب ال���رأي العام 
الفلسطيني على حماس - خدمة العالقات العامة 
لوزارته وله ش���خصًيا على مستوى الرأي العام، 
باعتبار الش���عب في غزة ضحية لحكم حماس، 
وأن إس���رائيل س���تكون الش���ريك األول ألهل 
غ���زة في بناء القطاع، والتهدي���د أيًضا بأن صبر 
إس���رائيل لن يطول على األعمال »االستفزازية« 

من جانب حماس.
 وبرغم الحسابات السابقة المحذرة، وعطًفا على 
الحسابات المشجعة، فال نس���تبعد ان المطبخ 
السياس���ي - األمني اإلسرائيلي يسعى لترميم 
تآكل الردع م���ن خالل تحرك محس���وب تكون 
مخرجاته تجديد التهدئة لعدة سنوات جديدة، 
مع تفضي���ل تحقيق أهدافها في إعادة الهدوء 
دون االضطرار لتوسيع الجولة وصواًل إلى حرب، 
جول���ة تصعيد مح���دودة ومفتوح���ة الخيارات 
في نفس الوقت، بما يخدم متطلبات المش���هد 
العدواني عس���كرًيا، ومتطلبات أجندة نتنياهو 

وليبرمان سياسًيا.

يكمن جوهر الصهيونية في إيج���اد وطن قومي لليهود، ولتحقيق 
ذل���ك ال بد من تنفي���ذ الهدف األهم في المش���روع االس���تعماري 
الكولونيالي في أرض فلسطين المتمثل في مقولة :«أرض أكثر عرب 
أقل«، وال يمكن تحقيق هذه المقولة على أرض الواقع بدون عمليات 
تهجير وطرد )تطهير عرقي( واسعة النطاق للشعب الفلسطيني من 
أرضه، فخالل عام  1948 نفذت حمالت واسعة من التطهير العرقي 
والتهجير القس���ري للفلسطينيين من فلسطين التاريخية، رغم كل 
القوانين واألعراف الدولية التي تحرم طرد وتهجير السكان أو تغيير 
مكان س���كنهم قس���رًيا، فبموجب اتفاقية جنيف الرابعة  وتحديًدا 
الم���ادة 49: » يحظر النق���ل الجبري الجماعي أو الفردي لألش���خاص 
المحميي���ن أو نفيهم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل 
أو إلى أراض���ي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أًيا كانت دواعيه«. 
وبن���اًء على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين الفلس���طينيين ووفًقا 
لنظام روما اإلنس���اني للمحكمة الجنائية الدولية  فإن ذلك يش���كل 

خرًقا للقانون اإلنساني.
إن المتتبع لألدبيات الصهيونية واإلسرائيلية، سيجد عددا ال يحصى 
من التصريحات المباشرة وغير المباشرة لزعماء ومسؤولين اسرائيليين، 
تضمنت الدعوة إلى ترس���يخ أغلبية يهودية في فلسطين عبر وسائل 
شتى، على اعتبار أن هناك عالقة وطيدة بين حجم اليهود في فلسطين 
وبين مزاعمهم التاريخية والدينية فيها، وهو ما يجعل التفوق العددي 
والنوعي لليهود في فلسطين مسألة استراتيجية، شهدت الكثير من 

اهتمام المسؤولين ومراكز صنع القرار في إسرائيل.
يقوم مفهوم الترانس���فير بشكل أساسي في كل مشاريع االستعمار 
االس���تيطاني على أوهام تطهير الجس���م السياسي االستيطاني من 
األغي���ار األصالنيين ف���ي نهاية المطاف، بحكم أن وجودهم يش���كل 

تحديًا للشرعية األساسية للمستوطن.

  صرح موش���يه دي���ان ف���ي حزيران/يوني���و 1950 »يج���ب أن تكون 
سياس���ة حزب مباي موجهة إلى اعتبار 170 أل���ف عربي كأنه لم يقرر 
مصيرهم بعد. وآم���ل أن تكون هناك إمكانية في الس���نوات القريبة 
لتنفيذ ترانس���فير لهؤالء العرب من أرض إس���رائيل. يجب أن تكون 
هذه اإلمكانية قائمة بالحس���بان كل الوقت، ويجب عدم فعل أي شيء 
يتناقض مع ذلك«. وكان من المتشددين تجاه البلدات العربية، وعارض 
من���ح العرب المواطنة الدائمة، وع���ارض دفع تعويضات للعرب الذين 

نهبت أراضيهم، كما عارض أي عالقات بين اليهود والعرب.
 لم يقتصر الترانس���فير على الطرد المباشر فمنذ سنة 1967 تم إلغاء 
حق���وق اإلقامة لحوالي 14.200 ش���خًصا من حامل���ي بطاقات اإلقامة 
الدائمة في شرقي القدس المحتلة، وُيزعم االحتالل أن هؤالء المقيمين، 
في معظمهم، لم يعودوا يس���توفون متطلبات »قان���ون الدخول إلى 
إس���رائيل« الذي اعُتمد في سنة 1952 ، والذي ينّص على أنه »يتعين 
على حاملي بطاقات اإلقامة الدائمة أن يثبتوا دورًيا أنهم يقيمون ضمن 
حدود بلدية القدس، وأن يقّدموا األوراق الثبوتية التي تؤكد ذلك«، وهو 

ما يعرف بالطرد غير المباشر.
ُأدخ���ل في س���نة 2003 تعدي���ل على قان���ون الجنس���ية حظر على 
الفلس���طينيين حاملي اإلقام���ة الدائمة، والمتزوجين بفلس���طينيات 
م���ن الضفة الغربية أو غزة، تقديم طلب لّم ش���مل العائلة كي تتمكن 
زوجاتهم من الحص���ول على اإلقامة في مدينة القدس. وبالتالي، ُأجبر 
العديد من أصحاب اإلقامات الدائمة الذين ُمنعوا من لّم شمل عائالتهم 
وال يس���تطيعون اإلقامة » قانونًيا« في مدين���ة القدس مع عائالتهم، 
على االنتقال إلى مناطق يحافظون فيها على حقوق إقامتهم من خالل 
تطبيق ش���روط »قانون الدخول إلى إس���رائيل«، أو سيتعرضون لخطر 

خسارة إقاماتهم إذا ما سكنوا خارج حدود مدينة القدس. 
لم تقف األمور عند توجيه التصريحات العنصرية بالطرد واإلبعاد، بل 

تعداه إلى تقديم مشاريع دعت لذلك، مثال ذلك ما قام به النائب أرييه 
الداد » بتاريخ 8 نوفمبر 2004 حين تقدم بمش���روع قانون للكنيست 
يدعو لطرد الفلسطينيين وسماه »مش���روع النفس بالنفس«، وينص 
على أنه في حال اتخاذ قرار إلخالء مس���توطنة يهودية، يجري بموازاة 
ذلك إخالء من فلس���طيني 48 فيه عدد مشابه من السكان، ويحدد في 

مرسوم، وينقل سكانه إلى المناطق المحتلة«.
ق���دم أفيغدور ليبرمان ع���ام 2004 خطة جديدة يقت���رح فيها القيام 
بتقس���يم جديد لفلس���طين االنتدابية إلى دولتين، يتم فيها تبادل 
سكان وأراٍض من أجل جعل دولتي إسرائيل وفلسطين »متجانستين 
ديموغرافًيا«، إحداھم���ا لليهود والثانية للع���رب، ويعتبر ليبرمان أن 
المواطنين العرب الذين باتوا يش���كلون 23% )يشمل سكان القدس 
وفًقا لحس���اباته( من مجمل سكان إس���رائيل، بعد أن كانوا 12 % عام 
1967 ، سيؤدون إلى انهيار إس���رائيل بعد عقد أو اثنين، والحل برأي 
ليبرمان أن تبدي إسرائيل استعداًدا لتسديد  الثمن المطلوب للتخلص 
من الخطر، بواس���طة التخلي عن أراض واس���عة من مناطق 48 )أراضي 
فلسطين التاريخية(، بما في ذلك إخالء مجمعات سكانية يهودية في 
وادي عارة، تمهيدًا لتوفير حل مناسب يقوم على تعديل الحدود على 
شاكلة قبرص، كما قال ليبرمان: »نحن هنا وهم هناك«، وإعادة المثلث 
ومجمعات س���كانية في الجليل للسيادة الفلس���طينية، في المقابل 
اقترح القيام بضم الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة إلى منطقة 

سيادتها«.
ترس���خ مفهوم الترانس���فير لدى قادة الفكر الصهيوني وفي اللجان 
والمؤتم���رات الرس���مية بحًث���ا عن س���بل للتخلص مما اعتب���ر تحدًيا 
ديمغرافيا، بهدف تحقيق ما يس���مى »يهودي���ة الدولة«، وخاصة في 
ظل صعود اليمين الديني والقومي في إس���رائيل، وفي ظل ما عرف ب� 

»الضمانات األمريكية«، والدعم األمريكي والغربي.

ياسمين مسودة»الترانسفير« والحركة الصهيونية
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تكاد ال توجد في العالم اليوم أرض مستباحة مثل 
األرض العربية . النزاع بين روس����يا وأوكرانيا على 
ش����به جزيرة القرم حسم بضمها إلى روسيا حتى 
وإن ل����م ترض أوكرانيا بهذا الضم . روس����يا بكل 
بس����اطة ترى أنها استعادت ش����به الجزيرة التي 
منحه����ا ألوكرانيا في 1954خروتش����وف رئيس 
االتحاد الس����وفيتي ال����ذي كان����ت أوكرانيا جزءا 
منه. في األرض العربية الحال مختلفة وصادمة ، 
وإلسرائيل التأثير األول في هذا االختالف الصادم 
للمواطن العربي . فهذا الكيان ولد والدة قيصرية 
باغتصاب الوطن الفلس����طيني ، وبنزعة توسعية 
تس����تهدف تجاوز هذا الوطن إلى األرض العربية 
المج����اورة . ومثل عدوان إس����رائيل في 5 يونيو 
1967 ذروة ه����ذا التجاوز. ومن بقايا هذا العدوان 
احتالله����ا للضفة الغربي����ة ، وضمها ج����زءا من 
الجوالن الس����وري، والسيادة المصرية المنتقصة 
على س����يناء التي لم تمكن مص����ر من تعميرها 
وتأمينها. والخطأ بطبيعته الذاتية يفرخ أخطاء ، 
وهو ما حدث مع خطأ إقامة إس����رائيل في الوطن 
الفلس����طيني ، وهذه المتالزمة المنطقية تحدث 
في الحرب وفي السلم . في الحرب : تريد إسرائيل 
أن تؤم����ن ما اغتصبته في 1948، ونالت ما أرادته 
بالتداعيات التي نجم����ت عن عدوانها في 1967 
حين قبلت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة في 
الضفة وغزة في 15 نوفمبر 1988، وس����مت ذلك 
وثيقة االستقالل الفلس����طيني، مقرة إلسرائيل 
ضمنيا بحقها في 78 % من األرض الفلسطينية 

، وهو اإلقرار الذي صار رس����ميا بعد اتفاق أوسلو 
في سبتمبر 1993. وفي السلم: يحدث ما نراه اآلن 
. تعرض إس����رائيل، فعال تع����رض، على األطراف 
ذات الصلة بصراعها مع الفلس����طينيين، إضافة 
1600 ك����م من س����يناء المصرية إل����ى قطاع غزة 
إلقامة دولة فلس����طينية تحت إش����راف السلطة 
الفلسطينية ، وربما تحت إشراف حماس ، وحكما 
ذاتيا للفلسطينيين في الضفة ، شرط الموافقة 
لها على ضم الكتل االس����تيطانية بمس����احتها 
الكبيرة إليها. هي بكل جرأة وقحة تريد أن تعوض 
خس����ارة أرض عربي����ة بأرض عربية أخ����رى كأنها 
المالك الشرعي لهذه األرض، والمقلق الُمِغم أننا 
ال نرى من الجانب المصري والجانب الفلسطيني، 
ونقصد السلطة، موقفا حاسما ينهي هذه الجرأة 
اإلس����رائيلية الوقحة. كل ما نسمعه نفي غامض 
من الطرفين، وحتى إس����رائيل تشارك أحيانا في 
هذا النفي مثلما فعل مكت����ب نتنياهو الجمعة 
الفائت����ة، وماضيا اس����تغل الموض����وع في مصر 
الته����ام الرئي����س المعتقل محمد مرس����ي بأنه 
مؤيد له. إس����رائيل حقيقًة تس����عى جادة إلنجاح 
ه����ذا المخطط لم����ا فيه من مطابق����ة لمصالحها 
اإلس����تراتيجية والسياسية واألمنية، وهي دائما 
بكيفية أو بأخرى بينت أن����ه لن يكون بين النهر 
والبحر سوى دولة واحدة ، هي الدولة اإلسرائيلية 
أو اليهودي����ة كما تل����ح وتصر. وإقام����ة دولة في 
غزة وجزء من شمال س����يناء سيؤمن لها تحقيق 
مخطط الدولة اإلس����رائيلية أو اليهودية الوحيدة 

بين النهر والبحر. هذا المخطط في حال تحققه، 
س����يفتح مع مضي الزمن الباب للوجود البش����ري 
الفلس����طيني في الضفة للتوجه شرقا إلى األردن 
س����لما أو حربا، ويجهر بعض اإلسرائيليين بهذا 
المصي����ر لفلس����طينيي الضفة، وس����تفتح دولة 
غزة بامتدادها في س����يناء الباب للوجود البشري 
الفلس����طيني الثاني  للتوجه نحو  س����يناء ، وبذا 
تتخلص إسرائيل نهائيا مثلما تعتقد وتتمنى 
من ثقل وخطر هذا الوجود الذي جس����د على مدى 
70 عاما من اغتصاب الوطن الفلس����طيني القوة 
الحقيقية الصلبة التي اعترضت مجرى المشروع 
الصهيوني في فلس����طين وفي الج����وار العربي، 
وظلت ش����اهدا راس����خا وعنيدا عل����ى بطالن وهم 
» أرض بال ش����عب لش����عب بال أرض« الذي وظفه 
الصهاينة لخلق مش����روعية واقعي����ة وأخالقية 
لجريمة س����رقتهم وطن العرب الفلسطينيين . 
لوال هذا الوجود الفلسطيني في مواطنه الثالثة ، 
الضفة وغزة والداخل  المحتل ، النتهت القضية 
الفلس����طينية شعبا وسياس����ة . وهذه الحقيقة 
الكبيرة توج����ب بقوة مقاومة مخطط إس����رائيل 
بش����أن دولة غزة بامتدادها الس����يناوي. محظور 
علينا كفلس����طينيين النظ����ر وراء أفق الجغرافيا 
الفلس����طينية. هذا وطننا األزل����ي ماضيا واألبدي 
مس����تقبال، والصهاين����ة اللص����وص الغرباء هم 
األحق باالنقالع منه. هراء أحمق أن يأتينا مهاجر 
صهيون����ي من أوكراني����ا أو األرجنتين ، ويزعم أن 
أس����الفه كانوا في فلسطين من قبل 3000 سنة! 

ما الذي قذف أس����الفه إلى مث����ل هذين البلدين 
وسواهما من البلدان التي تبعد عن فلسطين آالف 
الكيلومترات ؟! كلهم جاؤوا من أوطان ال تفرق بين 
مواطنيها حس����ب األديان، وعاش  فيها آباؤهم 
وأجداده����م متس����اوين في الحق����وق والواجبات 
تس����اويا ال تنتقص منه الخالف����ات التي تحدث 
أحيانا بين مواطني المجتمع الواحد لدواع معينة 
قد يكون منها الداعي الديني، إنهم في فلسطين 
مهاج����رون معتدون ال أكث����ر وال أقل على أرض ال 
صلة لهم بها ، وس����ليمان _ عليه السالم _ الذي 
صدعوا رأس الدنيا بحكاية تمسكهم بهيكله ال 
يزيد في رأيهم عن » س����احر يركب الريح » مثلما 
قالوا حين نزل القرآن متحدثا عن نبوته . وما زالت 
األوطان التي هاجروا منه����ا مفتحة األبواب لهم 
، وكثيرون منهم مازالوا يحتفظون بجنس����ياتها، 
حت����ى بعض الدول العربية مثل المغرب وتونس 
ترحب بهم كمواطنين . الغرب ألهدافه الخاصة 
، والصهيونية كحركة قومية غربية ، صنعا خطأ 
أو خطيئة إقامة إس����رائيل في أرض ال عالقة لهما 
بها، وعليهما أن يصححا هذا الخطأ وحدهما. وإذا 
كان الوهن العرب����ي، والتهاون العربي، والتخاذل 
العربي، والتخاون العربي، وس����واها من الموبقات 
العربي����ة، ال تقدر على إجبار الغ����رب والصهاينة 
على اإلقرار بخطئهما الخطيئة، فالحد األدنى من 
الواجب الفطري لحفظ الذات أال نفتح لهما الباب 
واس����عا لتصحيحه بالمزيد من اس����تباحة األرض 

العربية. 

استباحــة األرض العربيــة    حماد صبح 

أحس���نت حركتا حماس والجهاد صنع���ًا، باالمتناع 
عن حضور َهمروجة المجلس المركزي، ما لم يجتمع 
اإلطار الفلس���طيني القيادي، لكي يتم التوافق على 
الوجهة ويقرر السياسات على الصعيدين الداخلي 
والخارج���ي. فليس األم���ر مثلما يق���ول البعض، أن 
المشاركة تتيح الفرصة لتحس���ين جودة المنتوج. 
ففي الس���نوات التي ظلت فيها القوى الفصائلية 
تش���ارك وتس���اير، كانت هناك مس���احات تتحرك 
فيها على األرض، في السياسة وفي المقاومة، لكن 
الفصائ���ل اليوم، ال تملك مثل هذه المس���احات، إذ 
لم يتبق لها س���وى أن تؤسس لنفسها موضعًا في 
السياس���ة، ال أن تظل تلع���ب دور الكومبارس الذي 
لعبته منذ بدء تطبيقات أوس���لو. فأوسلو نفسها لم 

تعد قائمة، وقد عدنا جميعًا إلى المربع األول!
بخالف ذلك، كان الدور الحاس���م، الذي لعبته حركة 
فت���ح الموحدة الت���ي يزه���و كل كادر منها بمكانه 
ويلقى احترام���ه، قد أتيح لها عندم���ا كانت تقاوم 
وتستقطب التأييد الشعبي. اليوم لم تعد فتح قادرة 
حتى على أخذ دورها الطليعي في مقاومة ش���عبية، 
وتحول���ت قياداتها المتنف���ذة إل���ى بارونات ذات 
ياقات أنيقة بيضاء وُمنّشاة، وهي عالة على الحركة 
وعلى المقدرات الفلس���طينية، وتباعدت المسافات 
بينه���ا وبين قاعدتها االجتماعي���ة، وغدت متفرقة 
بعدة أش���كال، ال تقتصر على التيار اإلصالحي الذي 
اختار المجاهرة بوضع النقاط على الحروف. فهناك 
المهّمش���ون، والمنس���يون، ومن ج���رى إقصاؤهم، 
والمقطوعة رواتبهم حتى التقاعدية، وحتى النواب 
الذين انتخبهم شعبهم، فيهم المفصولون ومنهم 
الممنوعون من السفر، بل إن المناضلين المعتقلين 
من ال���كادرات القيادية، أصبحوا ب���ال ظهير، وأمامنا 
محنة القائ���د الوطني الفتحاوي م���روان البرغوثي، 
الذي ُيس���تهدف حتى عندما يعل���ن ويقود إضرابًا 
عن الطعام، لتحسين شروط حياة األسرى والذود عن 

كرامتهم وعن حقوقهم اإلنسانية!
المتفرجون على هذه الحال الرديئة، رأوا كل ش���يء 
وس���معوا كل الحكاي���ات وتابعوا كل الممارس���ات، 
وأصبح���ت خبراته���م تؤهله���م ألن يتوقف���وا عن 
مس���ايرة الهراء، وأن يوحدوا جهودهم النتزاع حق 

الطبقة السياسية والنضالية، في أخذ دورها الوازن 
في العمل الوطني. لذا فإن انعقاد المجلس المركزي، 
الذي ينتهي بتوصيات، لن يكون ُمجديًا، بل سيكون 
معاداًل موضوعيًا لشهادة الزور، طالما ظل القطع بين 
هذا المنتدى والش���خص الذي يقرر وينفذ. فليس 
أكثر بؤس���ًا من مؤسس���ة تمتلك حق اتخ���اذ القرار 
والمطالب���ة بتنفيذه تح���ت طائلة رف���ع الغطاء عن 
معرقل���ي التنفيذ، ثم تراها تم���وء كالقطط وتقول 
إنها ستوصي، دون أية ضمانات لتنفيذ التوصيات!

لهذا الس���بب، دع���ت حركتا حم���اس والجهاد، الى 
اجتماع للهيئة القيادية التي اُتفق على تشكيلها، 
لكي تتخذ ق���رارات ملزمة. فالهيئ���ة ُيفترض أنها 
جس���م مؤقت في غياب اإلرادة الش���عبية، يس���اعد 
الجسم المترهل إلطاري المجلس الوطني والمجلس 
الوسيط بينه وبين اللجنة التنفيذية على تكريس 
مبدأ المش���اركة، بعد أن فش���لت سياس���ات التفرد 
واجتهاداتها الخاطئة، وبات رئيس جهاز مخابرات 
عباس يرد س���لبًا على قرارات المجلس المركزي في 
يوم صدوره، كأنما هو الذي بمقدوره انتش���ال الزير 

من البئر، مثلما فعل في مارس 2015!
لق���د باتت الفصائل والقوى كله���ا على المحك. وما 
النص الذي تس���رب عن توصيات مقترحة، إال كالمًا 
إنش���ائيًا فضفاضًا، يخلو م���ن التعيين التفصيلي 
للتدابي���ر اإلجرائية، س���واء كان ذل���ك على صعيد 
المصالحة أو المواجهة الش���جاعة لقرارات الرئيس 
األميركي، أو على صعيد إعادة الُلحمة ألطياف العمل 

الوطني!    
كان يتوجب انعقاد المجلس المركزي، بعد أس���بوع 
واحد من قرار ترام���ب، وأن يكون على جدول أعماله، 
بن���د واحد، وهو مناقش���ة س���بل انعق���اد البرلمان 
الفلسطيني في المنفى، لوضع السياسات الداخلية 
والخارجي���ة، وتحديد مواعيد تجديد األطر، وحس���م 
الخي���ارات. لكن اللجنة التنفيذي���ة المصغرة، ظلت 
تتوس���ل اجتماعًا حتى من النوع الذي يحس���م فيه 
عباس كل ش���يء ويضبط لغته. إن ه���ذا هو الواقع 
الذي يجعل استنكاف الحركتين عن المشاركة في 
اجتماع يوصي وال يقرر، واجبًا تحتمه طبيعة الُبنية 

المهشمة، التي يصر عباس على بقائها!  

يتمت���ع بعض الزعماء بقدرة فائقة على اس���تغالل كوارث الوطن 
ليرس���خ في ذهن الش���عب فكرة ضرورة بقائه على عرش الحكم 
باعتباره المنقذ الوحيد لهم من ه���ول القادم ، لذا يلجأ بين فترة 
وأخ���رى خاصة عند الكوارث إلى ما لجأ إليه فرعون حين قال لقومه 

)ذروني اقتل موسى( انه يطلب التفويض.
اس����قاطًا لما سبق على واقعنا الفلس����طيني، فإن هذا ما يحدث مع 
قيادة السلطة التي تريد استغالل اجتماع المجلس المركزي لتمرير 
أفكارها من خالل االدعاء بأنه اجتماٌع مهٌم وسيخرج بمخرجاٍت قويٍة 
ردًا على قرار ترامب ،وأنه يجب التوحد خلف القيادة في معركتها 
الدبلوماس����ية،  لذا س����ارع رئيس المجلس المركزي إلرسال دعوات 
للفصائل الفلسطينية للحضور، امتنعت حماس والجهاد وغيرهما 
عن المش����اركة  وخفضت فصائل أخرى مس����توى المشاركة ،وهنا 
تس����اءل البعض) أال يعتبر هذا خيانة للمش����روع الوطني وطعنة 
لجهود القيادة الفلس����طينية ف����ي مواجهة قرار ترام����ب ؟ لماذا 
ال تش����اركون وتقولون رأيكم ؟ أال يكرس هذا الرفُض االنقس����ام ( 
وبالمقابل برز سؤال آخر ) إن مشاركة الحركتين في االجتماع هو أمٌر 
شكلٌي  طالما أن مخرجات االجتماع جاهزة وتصاغ بالحبر اإلسرائيلي 

واألمريكي ويتم تالوتها بلسان عربي مبين؟
إن الس���ؤال األول يك���ون منطقيًا لو تعامل عب���اس بنفس الروح 
المطلوب من حماس والجهاد التعامل بها تجاه فلسطين وأهلها 
ومقاومته���ا، والس���ؤال الثاني وه���و األقرب للمنط���ق خاصة ان 
االجتماع األخير للمجلس المنعق���د في مدينة رام الله عام 2015 

أوصى بمخرجاٍت لم يتم تنفيذها.
م���ن يق���رأ الوثيقة التي تضمنت تس���ع عش���رة توصي���ة والتي 
سيناقش���ها المجلس المركزي، يس���تنتج أن ه���ذا االجتماع هو 
مس���رحية بامتياز_بحض���ور القنصل األمريكي ف���ي القدس_الن 
مثل هذه التوصيات تحتاج لعوامل قوة ذاتية وموضوعية ،وهذا 
ما تفتقده القيادة الفلس���طينية التي ألقت أوراق القوة في سلة 
المهم���الت الصهيوني���ة ودخلت المعركة معه���ا عارية، وربطت 
المزاج الفلس���طيني بالمزاج الصهيوني ف���إن تعكر الثاني تعكر 

األول.
منطقية تلك األس���باب التي س���اقتها حم���اس والجهاد  لعدم 
مشاركتهما في االجتماع ،ويبدو أن تأخر حماس في إعالن موقفها 
الرافض ينم ع���ن جهود كانت تبذلها لتحس���ين ظروف انعقاد 
المؤتمر م���ن حيث الزمان والمكان وجدول أعم���ال االجتماع وآلية 

اتخاذ القرارات داخل أروقة المجلس.
شخصيًا كنت ممن يتوقع ويتمنى عدم مشاركة حماس والجهاد 

لماذا؟

1 _صحي���ح أن هذا االجتماع جاء بس���بب قضية قرار ترامب، لكنه 
متأخ���ر فقرار ترامب صدر ي���وم 6_12_2017 واالجتماع المركزي 
س���يكون يوم 15_1_2018 أي بفارق زمن���ي 38 يوما تقريبًا، رغم 

عدم وجود ما يمنع عقده.
2_ إن المجل���س ال يمثل الكل الفلس���طيني تمثياًل حقيقيًا فهو 
كالجسد الميت يبعثه عباس من مرقده لغاية في نفسه ثم يعيده 

إلى قبره.
3_ إن المجل���س لم يجر انتخابات منذ زمن بعيد، ولو س���ألت عن 
أعضائه ، فلن تحصل على إجابة دقيقة من الكثيرين ،الن عضويته 
توقفت عند ش���خصيات أكل عليها الدهر وش���رب ودخلوا مرحلة 
الش���يخوخة، ولنا أن نعرف أن سليم الزعنون رئيس المجلس بلغ 

من العمر85 عاما.
4_ ال داع���ي للمش���اركة في اجتم���اع يقال عنه مه���م وضروري 
واالحتالل الصهيون���ي يحدد من يحضر ومن يغيب وما يقال وما 

هو ممنوع من القول.
5_ إن حماس والجهاد ترفضان أن تكونا شهود زور أو تعطيا حبل 
نجاه لمش���روع فاشل ذبح الشعب والقضية من الوريد إلى الوريد، 

وهذا ما أكده القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب.
6_ تعل���م حماس والجهاد أن قرارات المجلس غير ملزمة للجهات 

التنفيذية، وبالتالي فإن الحضور يساوي الغياب. 
7_ربما لعب تهميش عباس لمشاكل غزة وتعنته أمام استحقاقات 
المصالحة دورًا كبيرًا في تحديد موقف الحركتين بالرفض؛  بحكم 
أن حماس وباعتبارها طرفًا في المصالحة تريد رفع البطاقة الحمراء 
في وجه عباس، بأنه ليس كل ما تطلبه س���يكون ملك يديك، وأن 
الجهاد اإلس���المي لم تلحظ من السلطة أي احترام لجهودها في 

إتمام عملية المصالحة.
ماذا بعد رفض المشاركة.؟

ربما وضع عباس في حساباته حضور حماس والجهاد بأنه سيكون 
حضورًا شكليًا بما يخدم فلس���فته التي من خاللها يظهر للعالم 
بأنه أب الكل الفلسطيني ويمضي نحو مشروعه، ولن يسمح لهما 
بالتأثير في مجريات األحداث السياس���ية الحقا ، واس���تعد أيضا 
لفكرة رفض مش���اركة حماس والجهاد، وهو لن يلغي االجتماع إن 
لم تشاركا، لكنه سيلجأ إلى تهميش أكثر لفكرة المصالحة مع غزة 
وإبقاء العقوبات عليها وإظهار حماس والجهاد عبر إعالمه بأنهما 

يتلقيان أوامر من جهات خارجية منعتهما من المشاركة. 
إجماال فإن كل الس���لوك السياسي للسلطة لم يكن في المستوى 
المطلوب شعبيًا وفصائليًا، وعليه فإن الرفض هو قرار حكيم كي 

يتوقف فرعون السلطة عن العبث بالقضية الفلسطينية.

اجتماع المجلس المركزي..
 االجتماع المسرحية

مصطفى أبو السعود

انعقاد المجلس المركزي لكي يوصي
عدلي صادق
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االستقالل / وكاالت:
تع���ادل المنتخب الوطن���ي الفلس���طيني األولمبي مع 
منتخ���ب كوري���ا الش���مالية بهدف ل���كل منهما ضمن 
منافس���ات المجموعة الثانية من بطولة األمم اآلسيوية 

للمنتخبات األولمبية التي تقام بالصين .
وحص���د الفدائ���ي االولمبي أول نقطة ف���ي رصيده بعد 
خس���ارته في اللقاء األول بهدف دون رد أمام المنتخب 
الياباني ، وبهذا التعادل اإليجابي رفع المنتخب الكوري 

رصيده للنقطة الرابعة.
وتقدم عدي الدباغ للمنتخب الوطني بالدقيقة 

16 و تع����ادل المنتخب الك����وري بالدقيقة 74 
بكرة خاطئة س����ددها المدافع محمد باسم في 

شباكه .
ه���ذا وتختتم مباريات المجموعة الثاني���ة غدا الثالثاء ، 
وذل���ك من خالل الجولة الثالثة واألخيرة التي س���يواجه 
فيها منتخبن���ا األولمب���ي ولديه نقطة وحي���ده نظيره 
التايالندي الذي خسر بدوره مباراتيه في الجولتين األولى 
والثانية، في حين يلتقي المنتخب الكوري الشمالي الذي 
يملك 4 نق���اط نظيره الياباني الذي حس���م تأهله بعد 

حصوله على 6 نقاط .

األولمبي الفلسطيني يخسر 
نقطتين أمام كوريا الشمالية 

غزة / عبدالله نصيف:
عاد فري���ق خدمات رفح من خارج الديار بثالث 
نقاط ثمينة بعد تفوقه على هالل غزة بثالثية 
نظيفة ، فيما عمق ش���باب جباليا جراح اتحاد 
خانيونس بعد فوزه بهدف دون رد ، و بهدفين 
لكل فريق خرج لقاء اتحاد الش���جاعية و أهلي 
غزة ، ضمن لقاءات األس���بوع الثاني عشر من 
بطولة الدوري الممتاز الغزي " مرحلة اإلياب " .

وحقق فريق خدمات رفح فوزًا غاليًا خارج الديار 
على فريق الهالل بثالثة أهداف دون رد .

و به���ذا الفوز رفع خدمات رفح رصيده للنقطة 
20 بالمرك���ز الرابع و توقف رصيد الهالل عند 

14 نقطة بالمركز السابع  .
و سجل ثالثية االخضر الرفحي عالء اسماعيل 
هدفين في الدقائق 43 و 46 و محمد الجرمي 
هدفًا في الدقيقة 89  علم���ا إن الهالل أهدر 

ركلة جزاء عبر العبه محمد عبيد .
و عمق فريق شباب جباليا "الثوار" جراح فريق 
اتحاد خانيون���س عقب الف���وز عليه بهدف 
وحيد في المباراة التي اقيمت على ملعب بيت 

الهيا .
و رفع شباب جباليا رصيده للنقطة 18 بالمركز 
الخامس و توقف رصيد اتحاد خانيونس عند 

9 نقاط بالمركز قبل االخير .
و يدين الثوار بهذا الفوز الغالي لالعب يوسف 
داود الذي س���جل هدف الف���وز بالدقيقة  37 
علما ان زميله مؤمن زيدان حصل على البطاقة 

الحمراء بالدقيقة 32 .
فيم���ا كان التعادل اإليجابي س���يد الموقف 
بهدفي���ن ل���كل فريق بي���ن فريق���ي اتحاد 
الشجاعية و أهلي غزة ، ليخرج الفريقان بنقطة 

لكل منهما.
وبهذا ويرفع الش���جاعية رصيده للنقطة 13 
بالمركز الثامن،  في حين وصل رصيد االهلي 
للنقطة  9 نقاط بالمركز الثاني عشر و األخير .

و ب���ادر االهلي بالتس���جيل بالدقيقة 10 عبر 
العبه بالل عساف و عدل الكفة للشجاعية عمر 
العرعير بالدقيقة 67 و أض���اف حازم البيوك 
الهدف الثاني بالدقيقة 85 و تعادل حس���ام 

الكرد لألهلي بالدقيقة 89 .

»األخضر« يقسو على الهالل و »الثوار« يوقفون دوران »الطواحين«  

االستقالل / وكاالت:
كشف البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي 

اإلنجليزي، موقفه من االس���تمرار مع البلوز، وذلك 
بع���د التقارير الت���ي ربطته مؤخ���را باالنتقال 

للعمالق اإلسباني ريال مدريد.
وزعم���ت تقارير مؤخ���را أن صان���ع األلعاب 
البلجيكي قد اتفق عل���ى االنضمام للنادي 
الملك���ي الصيف المقبل، فيم���ا صرح والده 

بأن الالعب يرفض تجديد عقده مع البلوز في 
انتظار عرض من المرينجي.

ورغ���م ذلك فإن البالغ م���ن العمر 27 عاًما تح���دث أخيرا للمرة 
األولى منذ فترة طويلة ليؤكد أن مس���تقبله سيكون في ملعب 
س���تامفورد بريدج، وذلك خ���الل حضوره لمباراة دوري الس���لة 

األمريكي السنوية في لندن.
وقال هازارد في تصريح���ات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" عند 
سؤاله بشأن تجديد تعاقده مع تشيلسي: "نعم سأوقع.. أعتقد 

أن الحارس تيبو كورتوا سيوقع أوال، ثم أنا".
وبذلك من المتوقع أن يجدد هازارد عقده مع تشيلس���ي بمجرد 
توقي���ع مواطنه حارس المرمى على عقد جديد مع النادي األزرق 
براتب أسبوعي بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني، علًما بأن هناك 

تقارير صحفية ربطت ريال مدريد بالتعاقد معه أيًضا.
وعل���ى الرغم من أن هازارد يتبقى له عامان في عقده الحالي مع 
تشيلس���ي، اال أن إدارة بطل البريمييرليج تخشى أن تواجه في 
النهاية، وضعا مماثال لما حدث آلرسنال مع المهاجم أليكسيس 
سانشيز، المتوقع رحيله عن الجانرز مجانا نهاية الموسم الحالي، 

بعد انتهاء عقده مع نادي شمال لندن.

هازارد يوجه 
ضربتين لريال مدريد

االستقالل / وكاالت:
دخل اإلنجليزي الدولي 
مهاجم  كي���ن،  هاري 
تاري���خ  توتنه���ام، 
أن  بع���د  الن���ادي، 
سجل ثنائية في 
إيفرتون،  مرمى 
المب���اراة  ف���ي 
جمعت  الت���ي 
في  الفريقي���ن 

البريميرليج.
ل���ت  قا و
كين  ه���اري  شبكة "س���كواكا" إن 
س���جل هدفه ال�98 لتوتنهام في 
الدوري اإلنجلي���زي الممتاز، ليصبح 
ه���داف الفري���ق التاريخ���ي ف���ي 

المسابقة.
وس���جل هاري كي���ن 98 هدفا في 
135 مباراة م���ع توتنهام، ليتفوق 
على تيدي ش���يرنجهام الذي أحرز 
97 هدفا في 236 مناس���بة، وروبي 
كين "91 ف���ي 238 لقاء"، وجيرمان 

ديفو "91 في 276 مواجهة".

هاري كين 
يدخل تاريخ 
توتنهام
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مســك وطيــب 

الكاميرا الخفية 
البد أن يعلم اإلنس���ان أن الحياة الدنيا ليس���ت باقية وأن 
نعيمه���ا زائ���ل ال محالة وعلى ه���ذا ف���إن كل تحركاتك 
وسكناتك يطلع عليها الله سبحانه وتعالى وأنت المسؤول 
أمام الله عن كل هفوة ونزوة تقودك إلى الهالك واعلم أنك 
مراقب من قبل السميع البصير والذي ال تخفى عليه خافية 
مهما أغلقت على نفس���ك األبواب وخلوت مع ش���ياطينك 
اإلنس���ية والجنية إال أن الله يعلم ذلك فاقرأ إن شئت قول 
الاَ ِفي  ْرِض واَ ٌء ِفي اأْلاَ ���يْ ْيِه شاَ لاَ ى عاَ ْخفاَ هاَ الاَ ياَ  اللَّ

َّ
الله تعالى« ِإن

ا ِإالَّ  ُمهاَ ْعلاَ
ْيِب الاَ ياَ اِتُح اْلغاَ فاَ ُه ماَ ِعْنداَ اِء.« وقوله تعالى »واَ ���ماَ السَّ

ا  ُمهاَ ْعلاَ
ٍة ِإالَّ ياَ قاَ راَ ْسُقُط ِمن واَ ا تاَ ماَ ْحِر واَ

اْلباَ  واَ
رِّ ا ِفي اْلباَ ُم ماَ ْعلاَ

ياَ ُهواَ واَ
اٍب  اِبٍس ِإالَّ ِفي ِكتاَ الاَ ياَ ْطٍب واَ الاَ راَ ْرِض واَ اِت األاَ ���ٍة ِفي ُظُلماَ بَّ الاَ حاَ واَ
ْيثاَ  ُل اْلغاَ

ِّ
ز ُيناَ ِة واَ اعاَ ُه ِعْلُم السَّ  اللهاَ ِعْنداَ

َّ
ِبيٍن« وقوله تعالى »ِإن مُّ

ا  ماَ ًدا واَ ْكِس���ُب غاَ ا تاَ اذاَ ْفٌس مَّ ْدِري ناَ ا تاَ ماَ اِم واَ ا ِفي األْرحاَ ُم ماَ ْعلاَ
ياَ واَ

ِبيٌر« فكيف  ِليٌم خاَ  الل���هاَ عاَ
َّ

ُموُت ِإن ْرٍض تاَ  أاَ
يِّ ْفٌس ِبأاَ ���ْدِري ناَ تاَ

تأتيك الجرأة وأنت تتحدى الل���ه بمعصيتك جهارا نهارا 
وهو مطلع عليك ولو ش���اء لعجل لك العذاب ولكنها رحمة 
الله بك وبعباده أجمعين الذين س���تر عليهم ألنه هو الله 
الغني عنهم واس���مع إلى هذا الحيث عن عمر بن الخطاب 
 لله 

َّ
رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » ِإن

ّتى  ُهْم حاَ عوناَ ُرُؤوساَ ْرفاَ ًة ُخشوعًا ال ياَ ْنيا مالِئكاَ ���ماِء الدُّ في ساَ
ُهْم ُثمَّ قالوا:  عوا ُرُؤوساَ فاَ ُة راَ اعاَ ِت السَّ ِإذا قاماَ ُة، فاَ قوماَ الّس���اعاَ تاَ
ِتكاَ » وعن جابر رضي الله عنهما قال   ِعباداَ

َّ
ق ْدناكاَ حاَ باَ نا ما عاَ

بَّ راَ
اِت  ماواَ ا ِفي السَّ : قال رس���ول الله صلى الله عليه وسّلم : » ماَ
اِئٌم ،  ٌك قاَ لاَ ِفي���ِه ماَ فٍّ ِإالَّ واَ ٍم وال ِش���ْبٍر وال كاَ داَ ْوِضُع قاَ ���ْبِع ماَ السَّ
اُلوا  ِة قاَ اماَ ���ْوُم الِقياَ اناَ ياَ ا كاَ إذاَ ���اِجٌد ، ّفً ٌك ساَ لاَ ْو ماَ اِكٌع ، أاَ ٌك راَ لاَ وماَ
ْم ُنْشِرْك  ا لاَ نَّ ِتكاَ ، ِإالَّ أاَ اداَ  ِعباَ

َّ
ق اكاَ حاَ ْدناَ

باَ ا عاَ كاَ ماَ اناَ ِميعًا : ُسْبحاَ جاَ
���ْيئًا » واقرأ كيف تعامل السلف رضوان الله عليهم  ِبكاَ شاَ
مع مراقب���ة الله عز وجل فعن عروة ب���ن الزبير قال: خطبت 
إلى عبد الله بن عمر ابنته، ونحن في الطواف، فسكت، ولم 
يجبني بكلمة؛ فقلت: لو رضي ألجابني، والله، ال أراجعه فيها 
بكلمة أبدًا؛ فقدر له: أن صدر إلى المدينة قبلي، ثم قدمت، 
فدخلت مس���جد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فسلمت 
علي���ه، وأديت إليه من حقه ما هو أهله؛ فأتيته، ورحب بي؛ 
وقال: متى قدمت؟ فقل���ت: هذا حين قدومي؛ فقال: أكنت 
ذكرت لي س���ودة بنت عبد الله، ونحن في الطواف نتخايل 
الل���ه عز وجل بين أعيننا؟ وكنت ق���ادرًا أن تلقاني في غير 
ذل���ك الموطن؛ فقلت: كان أمرًا قدر؛ ق���ال: فما رأيك اليوم؟ 
قل���ت: أحرص ما كن���ت عليه قط؛ فدعا ابنيه: س���الما وعبد 
الل���ه، فزوجني . فتلك كانت مراقبتهم لله ففازوا بجنة الله 

ورضوانه ونعيم مقيم ال ينفد أبدا . والله المستعان . 

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

التغافــل وأخــالق الكبــار

المؤلف/ دكتور حس���ان وصفي شمسي باشا، طبيب س���وري من مواليد حمص عام 1951م. 
استشاري أمراض القلب في مستش���فى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة وزميل الكليات 
الملكية لألطباء في أيرلندا وغالسجو ولندن وزميل الكلية األمريكية ألطباء القلب، من مؤلفاته 
كتاب الدليل الطبي للمريض في شهر الصيام. انتخب عام 1995 زمياًل للكلية الملكية لألطباء 
في لندن وزمياًل للكلية الملكية لألطباء في غالسجو، وزمياًل للكلية الملكية لألطباء في أيرلندا. 
أنتخب أيضًا زمياًل للكلية األمريكية ألطباء القلب. أدخل في موسوعة Who is Who لمشاهير 
األطباء . الكتاب/ يجمع »الدكتور حسان شمسى باشا« فى كتابه »كيف تربى أبناءك فى هذا 
الزمان« خالصة خبرة المربين األقدمين والمحدثين ، باإلضافة لخبرته عش���رين عامًا فى تربية 

أبنائه وما اس���تخلصه من تجارب اآلخرين.. إن معاملة 
األبناء فن يستعصى على كثير من اآلباء واألمهات فى 
فترة من فترات الحياة ، ومن األهمية بمكان أن يعرف 
اآلب���اء واألمهات كي���ف يتجاوبون برف���ق وحزم فى آٍن 
واحد مع مشاعر أطفالهم ، كما ينبغى أن تكون معاملة 
الوالدين ثابته على مب���ادئ معينة ، فال تمدحه اليوم 
على ش���يء زجرته باألمس على فعل���ه ، وال تزجره على 
فعل ش���يء مدحته باألمس على فعل���ه ، وال ترتكب ما 
تنه���ى طفلك عن إتيانه ... وال يمك���ن للتربية أن تتم 

بدون حب ، فاحرصوا على حب أطفالكم ولكن بحكمة ، وليس معنى الحب أن يستولى األطفال 
على الحكم فى البيت أو المدرس���ة ، وانتبه���وا إلى ضرورة التقليل من التوبيخ األوتوماتيكى 
وغير الضرورى فالطفل ليس آلة نديرها حس���ب ما نش���اء. بع���ض المقتطفات من الكتاب : 
1_ المش���اركة في التربية 2 مسئولية التربية 3_عمل االمهات 4_سلوك الوالدين ومشكالت 
الطفل النفسية 5_خصومات األبوين 6_خالف الوالدين بين نعم وال 7_صادق أبنك 8_الحب 
والتربية 9_أس���ئلة األوالد 10_كن والدا منظما 11_كن ق���دوة ألبنائك 12 _أوامر حازمة لكن 
بهدوء 13_متي تقولين ألبنك ال 14_أترك له حرية معقولة 15 البد من لمسة حنان 16_أثارة 
التنافس 17_الطفل الثاني قادم 18_أختيار األصدقاء 19_لماذا يستطيع الجد والجدة فعل 

مايعجز عنه األبوان ؟ 20 كيف تخفف من أدمان أبنك علي التلفاز ؟ 

فت���اوىمؤلف وكتاب

الجواب /   الحم���د لله رب العالمين، والصالة والس���الم على أش���رف 
الخلق سيدنا محمد األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 فإذا حلف الرجل بالله، أو بصفة من صفاته، أو باس���م من أس���مائه، أو 
بما يعتبر يمينا، كقوله »وعهد الل���ه » فحنث في هذه األيمان، فعليه 
الكف���ارة، وذهب جمهور العلماء إلى اعتبار »عهد الله » يمين. مع األخذ 
بعي���ن االعتبار أن عهد الله لها مع���اٍن كثيرة، وقصد اليمين به يعتبر 
يمينا، روى البخاري في صحيحه في باب عهد الله عز وجل عن عبد الله 
)رض���ي الله عنه( عن النبي صلى الله عليه وس���لم قال: )من حلف على 
يمين كاذبة ليقطع بها مال رجل مسلم، أو قال أخيه، لقي الله وهو عليه 
غضبان فأنزل الله تصديقه ) إن الذين يش���ترون بعهد الله (()صحيح 
 

َّ
البخ���اري ، كتاب األيمان والنذور، عهد الله ع���ز وجل (، أي أنزل الله }ِإن
ُهْم ِفي  قاَ لاَ الاَ ِئكاَ الاَ خاَ ِلياًل ُأولاَٰ ًنا قاَ ماَ اِنِهْم ثاَ ْيماَ أاَ ِه واَ ْهِد اللَّ ُروناَ ِبعاَ ْشتاَ ِذيناَ ياَ الَّ
ُهْم  لاَ يِهْم واَ كِّ الاَ ُيزاَ ِة واَ اماَ ْوماَ اْلِقياَ ْيِهْم ياَ ْنُظُر ِإلاَ الاَ ياَ ُه واَ ُمُهُم اللَّ لِّ الاَ ُيكاَ ِة واَ اآْلِخراَ

ِليٌم{)آل عمران:77(.وذكر القرطبي في س���بب نزول هذه اآلية،  اٌب أاَ ���ذاَ عاَ
ُجٍل  ْيناَ راَ باَ ْيِني واَ اناَ باَ فقال: ) روى األئمة عن األش���عث بن قيس ق���ال : كاَ
ماَ  لَّ ساَ ْيِه واَ لاَ ُه عاَ ى اللَّ لَّ ِبيِّ    صاَ ى النَّ ْمُتُه ِإلاَ دَّ قاَ ِني    فاَ داَ حاَ جاَ ْرٌض    فاَ ُهوِد    أاَ ِمْن    اْلياَ
الاَ  ٌة    ُقْلُت الاَ قاَ ناَ

يِّ كاَ    باَ ْل لاَ ماَ     هاَ لَّ ساَ ْيِه واَ لاَ ُه عاَ ى اللَّ لَّ ِه    صاَ ُسوُل اللَّ الاَ ِلي راَ قاَ    فاَ
ُه  اناَ ُه ُسْبحاَ لاَ اللَّ ْنزاَ أاَ اِلي فاَ ُب ِبماَ ْذهاَ ياَ ْحِلُف ِفيِه فاَ ُهوِديِّ اْحِلْف ُقْلُت ِإًذا ياَ ِلْلياَ
ِلياًل(()سنن ابن ماجة ،  ًنا قاَ ماَ اِنِهْم ثاَ ْيماَ أاَ ِه واَ ْهِد اللَّ ُروناَ ِبعاَ ْش���تاَ ِذيناَ ياَ  الَّ

َّ
)ِإن

كتاب األحكام ، باب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه(.
ويس���تنبط مما س���بق أن عهد الله في اآلية الكريمة قصد به اليمين، 
ولهذا كان الحل���ف بعهد الله يمينا من األيمان، فمن حلف بعهد الله 
اُم  ُتُه ِإْطعاَ اراَ فَّ كاَ ونكث فعليه الكفارة الوارد ذكره���ا في قوله تعالى:)...فاَ
ْحِريُر  ْو تاَ ُتُهْم أاَ ْو ِكْسواَ ْهِليُكْم أاَ ا ُتْطِعُموناَ أاَ ِط ماَ ْوساَ ���اِكيناَ ِمْن أاَ ساَ ِة ماَ راَ شاَ عاَ
ْفُتْم ۚ  لاَ ا حاَ اِنُكْم ِإذاَ ْيماَ ُة أاَ اراَ فَّ ِلكاَ كاَ اٍم ذاَٰ يَّ ِة أاَ ثاَ الاَ اُم ثاَ ِصياَ ِجْد فاَ ْم ياَ ْن لاَ ماَ ٍة فاَ باَ قاَ راَ

ُكْم...( )المائدة:89( اناَ ْيماَ ُظوا أاَ اْحفاَ واَ

جاِح،  عادِة والنَّ وناَ جاهديناَ لتحقيِق السَّ ْسعاَ اِس ياَ ُم النَّ ُمعظاَ
كُمُن في ِصْدِقِه، وإخالِصه مع  اُح اإلنس���اِن في حياِتِه ياَ جاَ وناَ
اِس بأحسِن  ���رِعِه، ومعاش���رِته للنَّ ِه وتطبيِقه ألحكاِم شاَ بِّ راَ
األخ���الق وأفضلها، وحماية اللس���ان م���ن الخوض فيما ال 
عني و ال ُيغني، ألّن الرس���ولاَ -صل���ى الله عليه وعلى آله  ياَ
وسلم- قد وّجه المسلماَ الغتنام طاقاِته فيما ينفُعه، وترِك 
ه، ففي الحديث الصحيح: »ِمن ُحْس���ِن إسالِم المرِء  ما يضرُّ

عِنيِه« رواه الترمذّي وحّسنه.  ا ال ياَ ْرُكه ماَ تاَ
ومن ِحرِصِه – صلى الله عليه وسلم- على غرِس المحّبِة 
واألخّوِة بي���ن أفراِد أّمِتِه قال عليه الّصالة والّس���الم: 
رُه بيِدِه، فإْن لم يس���تِطْع  ًرا فليغيِّ نكاَ ْن رأى منُكم ماَ »ماَ
���اِنِه، فإْن لم يس���تِطْع فبقلِب���ِه، وذلك أضعُف  ِبلساَ فاَ

اإليماِن« رواه مسلم. 
 

َّ
ن ى أاَ لاَ ْن رأى« دليٌل عاَ فقوله عليه الصالة والس���الم »ماَ
ِكْن  لاَ ُه، واَ راَ

ْم ياَ لاَ ْسُتوًرا فاَ اناَ ماَ ْو كاَ لاَ ِة، فاَ
ْؤياَ  ِبالرُّ

ٌ
ق لِّ عاَ اراَ ُمتاَ اإِلنكاَ

-رحمه الله- ِفي  داَ ْحماَ ْن اإلمام أاَ ْنُصوُص عاَ ِل���ماَ ِبِه، فاْلماَ عاَ
ا  مَّ ُش عاَ تِّ ُه ال ُيفاَ نَّ أاَ ���ُه، واَ ْعِرُض لاَ ُه ال ياَ نَّ ���اِت أاَ اياَ واَ

ِر الرِّ ْكثاَ أاَ
اباَ ِبِه«. راَ اْستاَ

 بالّناس ُسوءًا أو أْن يقولاَ 
َّ

لذا ال يجوز لإلنسان أْن يظن
فيهم سوءًا ظنًا منه أو اعتقادًا في ارتكابهم للمنكر، 
 ِمن 

َّ
 أو اعتق���د، كما أن

َّ
���ْن »رأى« لي���س كمن ظن ألّن ماَ

سالمة اإلنسان تغاُفُله عن معاصي الناس وأخطاِئهم 
ما لم ُيجاهروا بها. ومن أس���باب سالمة اإلنسان أيضًا 

 صغيرٍة وكبيرٍة. 
ِّ

عدُم التدقيق في ُكل
وفي صحيح الجامع ) برقم 7984 و 7985 ( يقول عليه 
ُه،  تاَ عاَ اللُه عوراَ بَّ تاَ عاَ عورةاَ أخيه تاَ بَّ تاَ الصالة والسالم: »من تاَ

يِتِه«. وِف باَ ْحُه ولو في جاَ فضاَ ه ياَ تاَ عاَ اللُه عوراَ بَّ تاَ ومن تاَ
هم  ُع عوراِت الّن���اِس وفضاِئحاَ ْتباَ فاّت���ِق اللهاَ يا م���ن تاَ

، وفي غيِرها  ْنُشُرها في وسائِل التواصِل االجتماعيِّ وتاَ
تّبع عوراِت  ن تاَ م���ن المجالِس والمنتدياِت، و أعلْم أّن ماَ

لِق اللِه، إذ يقول الشاعر: الّناس كاناَ ِمْن ِشراِر خاَ
باِب  غٌل ** مثُل الذُّ اِس ُمْش���تاَ شرُّ الورى بمساوي النَّ

ُيراِعي موضعاَ العلِل
واجعل الّسعادةاَ األخروّيةاَ هدفًا من أهداِفكاَ في هذه 
ْن ليساَ له ُعيوٌب،  ، فال ُيوجد ماَ كاَ سُتراَ اللُه حالاَ الحياِة لياَ
كاَ 

كاَ محسوٌب، و اسأْل ربَّ ك مكتوٌب وقولاَ  كالماَ
َّ

واعلم أن
 . كاَ

سُتراَ عيوباَ أْن ياَ
كاناَ اإلم���اُم مالٌك بُن أنٍس - رحمه الله- يقوُل: أدركُت 
به���ذه البلدة - يعني المدين���ة - أقوامًا لم تكن لهم 
؛ فص���ارْت لهم ُعيوٌب. وأدركت  ُعيوٌب، فعابوا الناساَ
اِس؛  بها أقوامًا لهم ُعيوٌب، فس���كتوا ع���ن ُعيوِب النَّ

فُنسيْت ُعيوُبهم«. مجموع أجزاء الحديث.
اِس من أخالِق الكباِر، ِمْثُلُه  فالس���كوُت عن عيوِب النَّ
ُس  يِّ ���باِب وزالِتِهم، والكاَ ِه الشَّ ���فاَ غاُفِل عن ساَ ِمْثُل التَّ
اِت  طاَ ���قاَ الِت، وساَ

َّ
ِطُن المتغافُل عن الز العاقُل ه���و الفاَ

ْب على ذلك مفاسُد-. تَّ راَ تاَ
ساِن- إذا لم ياَ اللِّ

اس عابوا وأكثروا ** عليك وأبدوا منك  إذا أنت ِعْبتاَ النَّ
ُر ما كان ُيْستاَ

فإن ِعْبتاَ قوًما بالذي ليس فيهُم ** فذلك عن��داَ الله 
اِس أكبُر والّن���اَ

ِعيب  وإن ِعْب���تاَ قوًما بالذي فيك مثل���ه ** فكيف ياَ
الُعوراَ من هو أعوُر

قاِء مواضِع  ، واتِّ ْتِر عوراِت المسلميناَ راَ ِبساَ واإلس���الُم أماَ
ِش���يعاَ  ْن تاَ وناَ أاَ ِذيناَ ُيِحبُّ  الَّ

َّ
ِم، ق���ال تعال���ى : )ِإن هاَ التُّ

ا  ْنياَ ِليٌم ِفي الدُّ اٌب أاَ ذاَ ُهْم عاَ ُنوا لاَ ِذيناَ آماَ ���ُة ِفي الَّ اِحشاَ اْلفاَ

ِة( ]النور: 19[. اآلِخراَ واَ
ِم  داَ الِت، و إظه���اِر عاَ

َّ
غاُفِل ع���ن الز كما يدعو إل���ى التَّ

ِتها. ُرؤياَ
اِقِب  ناَ ِقيُّ ِفي ماَ ْيهاَ ���ا رواه اْلباَ غاُفِل ماَ اِئ���ِل التَّ ضاَ وِمْن فاَ
ُة  راَ شاَ ُة عاَ اِفياَ : »اْلعاَ الاَ ةاَ قاَ اِئداَ اناَ بن زاَ ن ُعْثماَ اِم أحمداَ عاَ اإِلماَ
ثُت به أحمد بن  اُفِل«. فحدَّ غاَ ا ِفي التَّ ٌة ِمْنهاَ اٍء ِتْسعاَ ْجزاَ أاَ
اُفِل«. غاَ ا في التَّ هاَ حنبل فقال: »العافيُة عشرُة أجزاٍء ُكلُّ

اُفِل  غاَ ةاَ ِبالتَّ ���اداَ السَّ اءاَ واَ ماَ ُب اْلُكراَ راَ ْت اْلعاَ فاَ صاَ ا واَ ِثيًرا ماَ وكاَ
ا. ِتهاَ ْنِدياَ أاَ ا واَ اِء ِفي ُبُيوِتهاَ ياَ اْلحاَ واَ

اِعُر : الاَ الشَّ قاَ
ْيساَ ِبِجْس���ِمِه  لاَ ْمًتا واَ اُلُه ** صاَ خاَ اِء تاَ

ياَ الِم ِمْن اْلحاَ ْزُر اْلكاَ ناَ
�ُم قاَ ساَ

وفي وص���ف اب���ن األثير-رحمه الله- لص���الح الدين 
ناَ األخالِق،  ساَ األيوبي قال: »وكان -رحمه الله- حليمًا حاَ
غاُفِل عن  ُه، كثي���راَ التَّ ْكراَ

ومتواضع���ًا، صبورًا على ما ياَ
ُه، وال ُيعِلُمُه  ْكراَ

سمُع من أحِدهم ما ياَ ُذُنوِب أصحاِبِه، ياَ
ُر عليه«. يَّ غاَ تاَ

بذلك، وال ياَ
وِم، وعلى   الكباِر وس���ادِة القاَ

ُ
وهذه لعمري هي أخالق

اإلنس���ان إذا ما أراداَ أن يعيشاَ سعيًدا مسروًرا محبوًبا 
ى بها. معدوًدا في ُجملِة الِكباِر أن يتحلَّ

ُد هذا البيتاَ كثيًرا: وكانت العرُب تردِّ
 س���ّيداَ قوِمِه 

َّ
لي���ساَ الذكيُّ بس���ّيٍد في قوِمِه ** لكن

اِبي غاَ الُمتاَ
ْت  ساَ لاَ ْت: »جاَ الاَ ا - قاَ ْنهاَ ُه عاَ  اللَّ

ِضياَ ةاَ - راَ اِئشاَ وفي حديث عاَ
ْكُتْمناَ  ْدناَ أْن ال ياَ ْدناَ وتعاقاَ ْش���رةاَ امرأًة، فتعاهاَ إحدى عاَ
 ش���يئًا. وقالت إحداهن: »زوجي إذا 

َّ
من أخباِر أزواجهن

« رواه  ِهداَ ا عاَ مَّ ْسأُل عاَ ، وال ياَ ِس���داَ  أاَ
جاَ راَ ِهد، وإذا خاَ لاَ فاَ خاَ داَ

البخارّي في باِب ُحْسِن المعاشرِة مع األهِل.

عبد الرحمن الطريف

الحنــث بعهــد اللــه
 رجل عاهد الله سبحانه وتعالى على عدم البناء في أرض 

أبيه، ثم بنى فيها، فما هي الكفارة المتوجبة عليه؟  

فإذا فسد القلب "ضاع و تاه"، و إذا فسد القلب يصبح: "ال يعرف معروفا و ال 
ينكر منكرا إال ما أشرب من هواه"،

و إنما فس���اد القلوب يكون من:"تراكم الذنوب"،  قال رس���ول الله صلى الله 
عليه وسلم:)إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو 
نزع و استغفر و تاب صقل قلبه،و إن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه و هو الران 
ال���ذي ذكر الله تعالى: "كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكس���بون" (،»رواه 

الترمذي«، فإذا صار على القلب الران: "ُحجب عن اتباع الحق وفهم القرآن"،

ق���ال تعالى:}فإنه���ا ال تعمى األبص���ار و لكن تعمى القل���وب التي في 
الصدور{، قال العلماء:»القل���ب مركز الفهم و العقل و التفكر و التدّبر "ال 
العقل"«، و هذا ما أثبتته الدراسات العلمية الحديثة، قال الله تعالى: }إن 
في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى الس���مع و هو ش���هيد{؛ و لهذا 
حّذر رس���ول الله الله صلى الله عليه وس���لم من الذنوب كلها صغيرها 
وكبيرها  فقال: )إياك���م و محّقرات الذنوب فإنهّن يجتمعن على الرجل 

حتى يهلكنه(،»رواه أحمد«.

}القلب ملك األعضاء{وم�سات 
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 )APA images(استمرار المواجهات على حدود قطاع غزة

معلمون يطالبون بحقوقهم أمام 
مقر »األنروا«.. غزة

مظاهرات رافضة لقرار ترامب.. غزة

جيش االحتالل يعرقل حركة المواطنين في الخليل

)APA images( 

)APA images( 

)APA images( 



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

المواطن أبو س���عيد من مدين���ة خانيونس جنوب قطاع 
غزة والذي لخص معاناته بسبعة سطور في منشور على 
الفيس بوك لعله يجد أحدهم يقف بجواره ويخفف من 
عبء ديونه ؛ "يوجد على عاتقي مستحقات ديون كبيرة 
جدًا وكلها لصاحب المنزل المس���تأجر منه شقة للسكن 

ولدي سبعة أبناء أكبرهم جامعة ".
أوضح أبو س���عيد  ل� "االس���تقالل " أنه تعرض للتهديد 
بالطرد من ش���قته باإليجار اذا لم يقم بسداد مستحقات 
مبلغ االيجار التي تجاوزت 2000 شيكل بسبب عجزه عن 
العمل لكونه مريضًا، مؤكدا أنه ألجل ذلك أضطر أن ينشر 

قصته ومعاناته عبر الفيس بوك.

و�سيلة متاحة 
وأضاف أبو س���عيد :" ذهبت إلى جمعيات أسجل عشان 
يس���اعدوني لكن بدون اس���تجابة كلهم بدهم اجراءات 
ووقت طوي���ل وباآلخر م���ا بعطوني ش���يء لكوني بأخذ 
مخصص مالي من الش���ؤون االجتماعي���ة " الفتًا إلى أن 
مبلغ الشؤون ال يكفي لتوفير المصروف اليومي ألسرته 

وتوفير عالجه.
وبعد أن فش���لت محاوالته في قبول���ه بالجمعيات أوضح 
أبو س���عيد أنه قام بالتواصل مع احد نش���طاء التواصل 
االجتماعي لينش���ر معاناته ووافق الناش���ط بعد أن قام 

بتحريات عن صدقه واستحقاقه للمساعدة.
وأكد أبو السعيد أن المناشدة االلكترونية القت استجابة 
بعد اس���بوع واحد من نش���رها ليقدم له 3 أفراد من أهل 
الخير مس���اهمة بمبلغ مادي اعطاه لصاحب المنزل  بعد 
تهديده بالطرد ، الفتا الى أنه ال يحق الحد أن يلومه على 
طرح حالته الكترونيًا  بفعل وضعه االقتصادي الصعب 

الذي وصل اليه فهو رغ���م ذلك غير راٍض عن وضعه وال 
عن قيامه بطلب المساعدة بهذه الطريقة التي يعتبرها 

محرجة له وألبنائه.

�سوت �أقوى
وألن كل م���ن داخ���ل غزة مجلود بس���وط الحصار وتردي 
مقومات الحياة كان المواطن سليمان هو اآلخر واحدًا من 
اصحاب المناش���دات التي غزت االنترنت وفي مختصر 
حديثه ع���ن دافع لجوئ���ه لهذه الطريقة بّين أن س���وء 
أوضاعه المعيشية وتدهور حالته الصحية نتيجة مرض 
الكبد الوبائي الذي اس���توطن جس���ده قبل أعوام وعدم 

مقدرته على توفير عالج وقوت يومي ألطفاله .
وأش���ار س���ليمان ل�" االس���تقالل" إلى أنه يعلم التأثير 
واالنتش���ار الواس���ع ال���ذي يحظى ب���ه نش���طاء العالم 
االفتراض���ي لذلك رأى فيه���م أماًل ف���ي ايصال صوته 
ألصحاب االختصاص كي ينظروا بعين الرحمة إلى حالته 
ويمنحوه فرصة عمل أو مس���اعدة يوفر منها على االقل 
عالج���ه اليومي. ونّوه إلى أنه ال يجيد اس���تخدام الفيس 
بوك مما دفعه لالس���تعانة بأحد االش���خاص ليرس���ل 
معاناته في رسالة ألكبر عدد من الصحفيين والصفحات 
االلكترونية لوسائل االعالم من الذين يملكون صوتًا قويًا 

وقريبًا من المسؤولين .
وقال س���ليمان : " مناشدتي لم تلق موافقة على نشرها 
بسرعة ولذلك قمت بإضافة اسمي ورقم هاتفي وعنوان 
منزل���ي لك���ي يتعاطف مع���ي الناس رغ���م أنني كنت 
محرجًا ومكس���ور الخاطر من ش���هرتي بهذا الحال وفي 
فترة قصيرة تواصل معي اشخاص وقدموا لي مساعدة 
وجمعية خيرية اخرى تكفلت بتوفير طرد غذائي شهري 

لألسرة ".

عدد كبري
أما الصحفي حس���ن اصليح الذي أصبح اسمه دليال أمام 
الباحثين عن مس���اعدات أكد أنه يتلقى من 80 إلى 100 
مناش���دة يومية عبر الرسائل الخاصة لحسابه الشخصي 
على موقع فيسبوك تتنوع ما بين مطالبات بالسفر وتوفير 

تحويالت طبية واخرى للفقراء الذين ضاقت بهم الحال .
وش���دد اصليح ل�"االستقالل" على أن غزة بها اعداد هائلة 
م���ن الن���اس ال يملكون طعام���ًا في بيته���م وظروفهم 
صعب���ة للغاية ال���ى درجة أن ادنى مقوم���ات الحياة غير 
متوف���رة لديهم  وهذا ما يدفع الن���اس لطرح معاناتهم 
اعتقادًا منهم أن الصحفيين والنش���طاء هم األقدر على 

مساعدتهم وايصال صوتهم للعالم.
وعن تعامله مع المناشدات أوضح اصليح أنه يقوم باختيار 
بعض المناشدات األكثر صعوبة ويتأكد من مصداقيتها 
بعدة طرق س���واء عن طريق معارف الشخص المرسل أو 
عن طريق مؤسسات ، الفتًا إلى قيامه بنشر المناشدة كما 

وصلته ويدرج عنوانًا للتواصل مع صاحبها.
وأضاف:" في بعض االحيان أوفر مساعدة مباشرة للمناشد 
ع���ن طريق عالقاتي بأصحاب الجمعيات ، أو أطرح القصة 
على االفراد القادرين على المساعدة وافسح المجال لهم 

للتواصل مع المحتاج".
وفيما يتعلق بنوع المناشدات أن منها المكتوبة واالخرى 
المرفقة بصور وتلك الموثقة بالصوت والصورة ، مش���يرًا 
إلى أنها تلقى اس���تجابة وتعاونًا من العامة والمقتدرين 
من داخل غزة بش���كل كبير، إلى أن تجاوبه مع المناشدات 
ه���و من باب الحرص على التعاطف مع الناس وخدمتهم 

ف���ي ظل الظروف العصيبة بكل ما يس���تطيع كي يصل 
جرحهم وحاجاتهم للجميع.

حاجة �سديدة 
بدوره، اعتب���ر الخبير االقتصادي معي���ن رجب أن ظهور 
وانتش���ار المناش���دات االلكترونية هو دليل على وجود 
حاالت بحاجة ش���ديدة إلى نفقات اضافية ولهم مطالب 
ال يس���تطيعون توفيره���ا مرجعًا ذلك إلى عدة اس���باب 
أهمها ارتفاع نس���بتي الفقر والبطال���ة ووجود اآلالف بال 
عم���ل وال مصدر دخل . وأكد رجب ل�"االس���تقالل" على أن 
الحصار واالنقس���ام كان لهما تأثير مباش���ر  وراء انتشار 
هذه الظاهرة فرجال االعمال وأصحاب الش���ركات الكبيرة 
اصبحوا مدانين ويمرون بأزم���ات مالية فكيف بالمواطن 

البسيط الذي كان دخله متعلقًا بهذه الفئات؟!
وتابع: " هم���وم الحياة اليومية جعلت الناس مش���غولة 
ع���ن االهتمام ببعضها البعض فالن���اس مضطرة الى أن 
تس���تغيث وتطلب العون من القادرين وهذا من حقهم 

ألن الفقراء لهم حقوق على األغنياء ."
ولفت إلى أن الوس���ائل االلكترونية باتت ميسرة وتصل 
إلى غالبية الناس ، قائال :"من الطبيعي أن ينتشر التكافل 
االجتماعي بيننا في اوس���ع صوره خاصة وأننا نعاني من 

ظروف واوقات عصيبة وحصار وضيق" .
وأش���ار رجب الى تراجع دور الجمعيات الخيرية التي من 
المفترض أن تكون كفيلة بحل مش���اكل الناس مبينًا أن  
ذلك ناجم عن قلة التمويل المخصص لها وتوقف بعض 
مص���ادره الخارجية نتيجة االغالق وع���دم وجود تواصل 
كاٍف م���ع الجهات الخارجية ألن الحص���ار تمتد آثاره إلى 

الجوانب المادية.

عمل المرأة ظاهرة قديمة قدم المجتمعات اإلنس���انية. فالمرأة الريفية ش���اركت في 
أعمال الزراعة ورعي الماشية، بجانب أعمال المنزل. في الجاهلية وجدت نماذج للمرأة 
العاملة، كخديجة بنت خويلد التي تعتبر من س���يدات أعمال عصرها. القرآن الكريم 
م مثاًل في قصة موسى عليه السالم مع ابنتي الرجل الصالح اللتين عملتا في الرعي،  قدَّ
ولم يعقب على القصة بالمنع أو التحريم أو اإلنكار. في المجتمعات الحديثة فتح سوق 
العمل ذراعيه للمرأة لتش���ارك في شتى المجاالت المهنية والوظيفية. إال أن مشاركة 
الم���رأة العربية جاءت متأخرة مقارنة بالمرأة الغربية، حيث اعتبرت العادات والتقاليد 
عملها ثانوًيا. بل عيب على الرجل حتى وقت قريب خروج حريمه إلى العمل، إذ العمل 
خارج المنزل من اختصاص الرجل فقط. لكن اليوم يتحرى الش���اب الزواج من موظفة 
كي تعينه اقتصادًيا، وال يجد بعض األزواج غضاضة أن تعمل زوجته وهو عاطل! وليته 

رت في بعض الوظائف البيتية! يلمس لها عذًرا إن قصَّ
تعكس المؤشرات اإلحصائية الفلس���طينية زيادة معدالت مشاركة المرأة في سوق 

العمل. حيث بلغت نسبتها)19.3%(. أكثر من نصفهن متزوجات)%53.5(.
من دوافع عمل الم���رأة: تعليمها، تجويد مركزها االجتماع���ي، تأكيد ذاتها، تحقيق 
استقاللها االقتصادي، إش���باع حاجاتها االقتصادية في ظل ارتفاع األسعار وتدني 
دخل الرجل، االنفتاح على الخارج توس���يع ش���بكة عالقاتها االجتماعية، شغل أوقات 

فراغها بأعمال مفيدة. 
العالقة المالية بين الزوجين من الناحية الش���رعية: الزوج ملزم باإلنفاق على زوجته أًيا 
كانت حالته���ا االقتصادية )غنية أو فقيرة، موظفة أو عاطلة(. وليس له أدنى حق في 

مالها، � ولو ش���يكل  واحد �، أًيا كان مصدر هذا المال )مهر، ميراث، هبة، تجارة، راتب، 
عق���ارات(. إال ما تنفقه الزوجة عل���ى زوجها وبيتها عن طيب خاطر دون إكراه أو ضغط 
أو عرف اجتماعي. وعليه، يجب لجم تغّول أش���باه الرجال الذين يتصرفون في أموال 
زوجاتهم كأنها أموالهم الخاصة، أو هي ملزمة باإلنفاق عليه. هي زوجتك لكل منكما 

حقوق وواجبات زوجية، لكن لها ذمتها المالية المستقلة عنك.
إن ما نراه ونسمعه ونقرأه في مجتمعنا عن العالقة المالية بين الزوجات وأزواجهن 
تنم عن »جهلهن« بحقوقهن المالية، أو تعكس »سذاجتهن« في تصرفاتهن. من 
هذه الحاالت مثاًل: تأخذ راتبها من البنك وتس���لمه كاماًل لزوجها، ثم تتوسل إليه 
لتأخذ منه ما يكفيها للمواصالت والمصروف الش���خصي. ثانية: زوجها ال يعمل، 
ا جرى المال بيديه تزوج  فس���حبت مدخراتها لتفتح له مشروًعا تجارًيا باسمه، فلمَّ
عليها سًرا أو طلقها وتزوج بأخرى بمالها! ثالثة: تعيش في سكن ضيق أو مشترك 
مع العائلة فس���حبت مدخراتها أو أخذت قرضًا لتشتري قطعة أرض وتبني عليها 
بيًتا. بعد أن يجهز البيت يطردها قبل أن تسكنه أو يتزوج بأخرى أو يطلقها!. رابعة: 
زوجها عاطل عن العمل اش���ترت له سيارة أجرة ليعمل عليها، بعد فترة وجيزة باع 
السيارة وأنفق ثمنها على شهواته. كذلك المرأة غير الموظفة تمارس نفس جهل 
وسذاجة الموظفة. كالتي تتنازل عن ميراثها طواعية لزوجها، أو تستجيب لطلبه 
وترض���خ لضغطه بالتنازل عن ميراثها وتمنحه حري���ة التصرف فيه دون الرجوع 
إليها، أو الت���ي تعطيه ذهبها )كفرض اجتماعي(؛ ليف���ك ضائقته المالية ثم ال 
يتصرف على النحو المراد وال يفكر بإرجاعه لها، وإن أرجعه منقوًصا. أو التي تتنازل 

عن أموالها وأمالكها تحت التهديد خشية الطالق أو التعدد.
أغلب التصرفات السابقة تقوم بها الزوجة كمساندة للزوج بعدما منحته الثقة الكاملة؛ 
ك���ي تخفف عنه أعباء الحياة المتزايدة. لكن تصرفاتها ال تعكس وعًيا ونضًجا كبيًرا. 
ألن أشباه الرجال اليوم ليسوا كرجال األمس من حيث الشهامة واألمانة. يستغل الزوج 
حس���ن نية زوجته فيحقق مآربه الخبيثة واالنتهازية بعد تمكنه من أموالها، فيضيع 

حقوقها ويتنكر لها، ويتبجح بكل دناءة مدافًعا عن تصرفاته.
كي تخرج المرأة من تلك السذاجة وتتغلب على جهلها وتحفظ مالها، يجب أن تكون 
أوعى وأنضج. ال مانع أن تس���اعد زوجها، لكن ال ته���در مالها بيدها. فلتتصرف وفق 
أحكام الش���رع المالية. إن اش���ترت عقاًرا )أرض، بيت، محل تجاري...إلخ( ما يمنعها أن 
تس���جله باسمها؟ إن أقرضته مالها أو ذهبها أو مهرها ما يمنعها أن توثق ذلك عند 

المحامي أو تشهد على ذلك شهودًا وتلزمه بسداده إن تحسنت أموره المالية؟
ما يأخذه الزوج من زوجته دون تنازل صريح منها يعد اغتصاًبا. قال تعالى: }َواَل َتْأُكُلوا 

َأْمَواَلُكم َبْيَنُكم ِباْلَباِطِل{. لذا يجب رده إلى صاحبه.
في هذا المقام نذكر أيًضا حقيقة تجهلها نس���اء كثي���رات تتعلق بمؤخر الصداق. 
هو حق للزوجة وَدين على الزوج. المعتقد الراس���خ في ذهن المرأة أنها ال تطلبه إال إذا 
طلقت! لكن في الواقع يمكن الزوج سداده إن كان ميسوًرا. وإذا توفي يجب دفع المؤخر 
للزوجة قبل تقس���يم التركة وال يحتسب من نصيبها، فهو من الديون واجبة السداد. 
وال يعتب���ر عيًبا أن تطالب الزوجة به، وال يجوز للورثة معاتبتها على ذلك. وإن توفيت 

قبل الزوج فهو حق لورثتها.

بسام محمد

هدر الحقوق المالية للزوجة العاملة بين جهلها وسذاجتها

باتت تعج بالمناشدات 

»الفيس بوك« وسيلة 
لتضميد جراح فقراء غزة 

غزة / جيهان كو�رع: 
مل يتو�ن �لذين �ساقت بهم �حلال و�أحكمت �أنياب �حل�سار قب�ستها على حياتهم حتى �أفقدتهم مقومات �حلياة �لرئي�سية 
يف �لبحييث عيين و�سائل مهمة بييدت �سعبة �أو غريبة لكنهم مرغمون للتعامل معها حتى ي�سل �أنيين معاناتهم �إىل �أ�سماع قد 
مت عن �سماعهم لفرت�ت زمنية طويلة .  ووجد �لكثري ممن �ساقت بهم �سبل �حلياة يف مو�قع �لتو��سل �الجتماعي منرب�  �سُ
الإي�سال منا�سد�تهم �إىل �أهل �خلري لتوفر لهم حقوقًا من �ملفرت�ض �أن ال يطالبو� بها ، فاملر�سى و�لفقر�ء و�لطلبة و��سحاب 

�لدخل �ملحدود وحدتهم �لظروف حتت و�سيلة و�حدة هي منا�سدة �لكرتونية لعلها جتد �آذ�نًا �ساغية. 
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قال األمين 

حال األمة اليوم ه���و األخطر، إن لم 
يكن األسوأ، في كل مراحل تاريخها. 
إن حال���ة االنقس���ام واالصطف���اف 
المذهب���ي والطائف���ي الجارية في 
تجرفن���ا جميعًا  ت���كاد  المنطق���ة 
إل���ى المجه���ول.. وال���كل يتحمل 
المسؤولية في ذلك، والكل مطالب 
بإج���راء مراجعة لما جرى ويجري في 

المنطقة. 
وبالنس���بة لنا كمقاومة فلسطينية، 
فإن الواجب الش���رعي والمسؤولية 
الوطني���ة يفرضان علين���ا أن تبقى 
فلس���طين هي األمان���ة التي يجب 
أن ال نضيعه���ا، وأن ال ن���زج بها في 
أي ن���زاع أو صراع داخلي من أي نوع، 
لتبقى عزيزة عل���ى الجميع، وليبقى 
له���ا مكان في قل���وب الجميع، ال أن 
تصب���ح تهم���ة يحاكم من يس���أل 
عنه���ا أو يتص���ل بأهله���ا بتهمة 
“التخابر” كما ل���و كانوا هم العدو! 
إننا أمام هكذا حال، ال نملك إال الصبر 
والثب���ات، لعل الله يح���دث لنا أمرًا؛ 
فتعود فلسطين من جديد بوصلتنا 
جميع���ًا، وقبلة جهادنا حتى النصر، 
إننا وبرغم كل التحديات والمخاطر، 
لواثقون بأن أمتنا س���تتجاوز هذه 
المرحل���ة الصعبة من تاريخها بإذن 
الله، كما تجاوزت غيرها من المراحل 
المشابهة في عصور س���ابقة، وأن 
الله سبحانه وتعالى سيتلطف بها 
ولن يخذلها ولن يضيعها بإذن الله. 

الدكتور: رمضان شلح 

االستقالل/وكاالت 
نجا 162 راكبا من م���وت محقق األحد على متن 
طائ���رة تركية بعد انحرافها ع���ن مدرج الهبوط 
لتنغ���رس في الطي���ن عند حاف���ة منحدر بعد 
هبوطها في مطار طرابزون في الس���اعات األولى 
من نهار أمس. وانحرفت الطائرة التابعة للخطوط 
الجوية »بيغاس���وس« عن مس���ارها في أعقاب 
تحطم عجالتها األمامية لتنغرس مقدمتها في 
الطين عند منحدر بجانب البحر حسبما أظهرت 
الصور. وذكر محافظ مدينة طرابزون التركية أن 
جمي���ع الركاب وطاقم الطائرة تم إجالؤهم وهم 
في صحة جي���دة. وكانت الطائرة وهي من طراز 

بوينغ 737-800 قادمة من أنقرة.

االستقالل/وكاالت 
حاول رجل مصري تس���وية نزاع أسري نشب بين 
ابنته وزوجها، فذه���ب إلى منزلهما في محافظة 
الجيزة إلحتواء غضب زوجها والصلح بينهما، لكن 
محاوالته باءت بالفش���ل بعد أن فوجئ بزوج إبنته 
»س���عد. م« )27 سنة( ُيخرج س���كينًا من مالبسه 
أثناء حديثهما ويسدد عدة طعنات في صدر والد 

زوجته ما أدى إلى وفاته.
القاتل نف���ذ جريمته النكراء أم���ام زوجته » أمل 
جمال« )20 س���نة( التي لم تس���تطع الدفاع عن 
والدها بعد أن فوجئت بزوجها يعاجله بالطعنات 
القاتلة، وقد حضر الجيران على صرخاتها وأسرعوا 
بنقل الضحية إلى المستش���فى ولكنه ما لبث أن 
فارق الحياة. وبحس���ب تحقيقات الش���رطة فإن 
مشادة كالمية نش���بت بين المجني عليه »جمال 
محمد« )62 عامًا( وزوج ابنته »سعد. م« )27 عامًا(، 
أثناء وجود الضحية في منزل األخير بهدف إنهاء 
خالفات زوجية وتطورت المش���ادة إلى مشاجرة، 
تعدى خاللها الزوج بس���كين عل���ى حماه محدثًا 

إصابة بليغة أودت بحياته.

االستقالل/ وكاالت : 
في حواري بلدة ويركان بضواحي مدينة مراكش 
جنوبي المغرب، ولد الش���اب عب���د الرحمن إدزار 
لعائلة فقيرة. وقبل أن يختم الش���هرين األولين 
من حياته، أصيب الرضيع بمرض أفقده اإلبصار، 
ومنذ نعومة أظفاره التحق عبد الرحمن بمدرس���ة 
حكومية خاص���ة بالمكفوفين في مراكش حتى 

حصل على شهادة الثانوية العامة.
عق����د عبد الرحم����ن العزم عل����ى إكمال دراس����ته 
الجامعية، واالرتق����اء في مراحلها العليا. وعن هذه 
المرحلة يقول: »بعد أن أنهيت الدراس����ة الثانوية 
أيقنت أن طلب العلم هو الطريق األس����لم للتغلب 
على اإلعاقة«. ويتابع عبد الرحمن )29 عاما( »التحقت 
بجامعة القاضي عياض في مراكش لدراسة األدب 

الفرنس����ي، لك����ن وبعد ش����هر م����ن انتظامي في 
مدرجات الكلية، تم قبولي لدراسة الترويض الطبي 
)العالج الطبيعي( ف����ي العاصمة الرباط، فانتقلت 

للعيش هناك حتى أنهيت دراستي«.
لم يكتف عبد الرحمن بذلك، بل أصر على العودة 
إلى مقاع���د الجامعة، لكن هذه الم���رة من بوابة 
تخص���ص الدراس���ات اإلس���المية، فحصل على 
اإلجازة )البكالوريوس( وعلى درجة الماجس���تير 
في التخصص نفسه، ثم اجتاز امتحان االلتحاق 
بتخصص الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية، وهو 

يتابع الدراسة حاليا.
وإلى جانب دراس���ته الجامعية، عمل عبد الرحمن 
عل���ى تعلم فنون أخ���رى بعيدا ع���ن تخصصه، 
حيث درس الموس���يقى، وحصل على دبلوم في 

تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمكفوفين.
أصر الشاب المغربي على تحدي إعاقته، فتعّلم 
خمس لغات ليتجاوز الكثير من المبصرين، وعن 
هذا المسار يقول »منذ صغري وأنا مولع باللغات، 
مما دفعني إلى تعلم بعضها عن طريق ش���بكة 

اإلنترنت، والبعض اآلخر من المخالطة اليومية«.
ويضيف »كانت مش���يئة الل���ه أن أتعلم إضافة 
إلى اللغة العربية كال من الفرنس���ية واإلنجليزية 
واأللمانية واإلس���بانية واألمازيغية، واس���تغرق 

تعلمي لها قرابة ثماني سنوات«.
بدأ عبد الرحمن، وهو في سن الثانية عشر بحفظ 
القرآن الكريم عن طريق االس���تماع، وأتم حفظه 
فع���ال، إال أن عدم توفره عل���ى مصحف مكتوب 

بطريقة »برايل« منعه من تثبيت هذا الحفظ.

طائرة تركية تنجو 
من حادث »مروع«

زوج يقتل حماه 
أمام زوجته

كفيف مغربي يدرس الدكتوراه ويجيد ست لغات


