
غزة / حممد مهدي:
جم��ددا  والرتق��ب  اخل��وف  ع��اد 
لي�صيط��ر عل��ى م�صتقب��ل امل�صاحل��ة 
الفل�صطيني��ة التي ت��راوح يف مكانها 

من��ذ انتهاء لقاءات القاه��رة اأواخر 
العام املن�ص��رم ، لتمر مبمر الرتا�صق 
الإعالم��ي الوع��ر م��ن جدي��د الذي 
لنقط��ة  والع��ودة  بن�صفه��ا  يه��دد 

ال�صفر بعد البيان��ات والت�صريحات 
املتبادل��ة  الأخ��رة  الت�صعيدي��ة 

الوف��اق  حكوم��ة  م��ن 
وحرك��ة  الفل�صطيني��ة 
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 شهاب: كلمة شيخ األزهر زاخرة 
بالفكر واالنتماء اإلسالمي

غزة / االستقالل: 
رحب داود شهاب مسؤول المكتب اإلعالمي لحركة 
الجهاد اإلسالمي بكلمة فضيلة اإلمام األكبر شيخ 
األزهر أحم���د الطيب أمام مؤتم���ر القدس الذي 
عقده األزهر الشريف بمصر الكنانة. وقال شهاب 
في تصريح وصل »االستقالل«  نس���خة عنه:« إن 
كلمة اإلمام األكبر شيخ األزهر أحمد الطيب زاخرة 
بالفكر والوعي واالنتماء القومي واإلسالمي وهي 

تعبر عن روح وأصالة الشعب المصري العظيم«.
وأض���اف: »لقد تملكنا ش���عور عمي���ق باالعتزاز 

ونحن نس���تمع لكلمة فضيلة اإلمام األكبر، الذي 
تحدث بروح عالية، وكانت كلمته قول الفصل في 
التدليل عل���ى مكانة القدس في عقيدة ووجدان 
أبناء األمة العربية واإلس���المية، ورد بقوة الحكمة 
والمنطق على األس���اطير التلمودية للصهيونية 
الت���ي غذت احتالل فلس���طين وارتكاب الجرائم 
بحق أرضها وش���عبها والمقدس���ات اإلسالمية 

والمسيحية فيها«. 
وتوجه شهاب »بالتحية لمصر وشعبها ولألزهر 

الذي مثل منارة للعلم وللفكر اإلسالمي«.

األزهر ينتصر
خفـض المساعـدات 
 األمريكيـة لـ »أونـروا« 

سرقة للحقوق 

 مرضـى غـزة.. 
 حيـاة معلقـة علـى 

بوابـة »إيـرز«

االحتالل يوا�صل ابتزازهميلقي بالالجئني اإىل الهاوية

غزة/ قا�صم الأغا:
اأُ�صدل ال�صتار على اجتماعات املجل�س 

املركزي الفل�صطيني املُنعقدة برام اهلل، 
ومتّخ�س عنها بيان ختامي، بعدما ُجددت 

من خالله الدعوات والقرارات باإعادة 
تقييم العالقات ال�صيا�صية والقت�صادية 

ووقف التن�صيق الأمني مع كيان الحتالل. 
وكعادة كل اجتماع ل� »القيادة« 

�صّفق احلا�صرون لبيان دورة  0 00 00 0

0 0

المجلس »المركزي«..  قرارات بال ضمانات !
»حمـاس والوفـاق«.. هـل اقتـرب الفـراق؟ 
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الف�صائل: خمرجات اجلل�صة مل ترَق للم�صتوى املطلوب



رأي

نتائج اجتماع���ات المجلس المركزي جاءت مخيبة لآلمال, ولم 
تكن على مس���توى الحدث في ضوء أن البيان الختامي لدورة 
المجل���س المركزي حم���ل صيغًا »ضبابية« ل���م تنفذ مطالب 
اإلجماع الوطني والشعبي والعودة من جديد إلى مربع المراوحة 
في الم���كان وااللتفاف على الق���رارات الوطنية، واإلصرار على 
خيار التسوية والبحث عن رعاة جدد لما تسمى بعملية السالم 
حت���ى ال تبقى في دائرة اإلدارة األمريكية فقط, وهذه النتائج 
كان���ت تتوقعها الكثير من الحركات الوطنية الفلس���طينية 
بما فيها الجبهة الش���عبية والديمقراطية اللتان شاركتا في 
اجتماع���ات المجلس المركزي حيث ص���رح جميل مزهر عضو 
المكتب السياس���ي للجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين  أن 
الجبه���ة لم تكن تعّول على هذا االجتماع بالوصول إلى نتائج 
حقيقية وجدية في ظل اس���تمرار »سياسة الهيمنة والتفرد 
على الق���رار الوطني«، ورأت الجبهة الديمقراطية في بيان لها 
أن ما ورد في البيان الختامي للمجلس المركزي يحمل مواقف 
ملتبس���ة يسودها الغموض من ش���أنها أن تخضع لتأويالت 

مختلفة. 
أمام خيبة األمل التي أصابت ش���عبنا الفلس���طيني من نتائج 
اجتماعات المجلس المركزي الملتوية, خطا األزهر الش���ريف 
خطوة متقدمة إلعادة االعتبار للقضية الفلسطينية من خالل 
مواقف���ه المتميزة كالمعتاد والتي تس���اند دائما فلس���طين 
وقضيتها, ليتحدث األزهر الش���ريف ليس بلس���ان الشعب 
المصري الش���قيق فقط, إنما بلس���ان األمة اإلسالمية جمعاء, 
وذلك في كلمة لش���يخ األزهر اإلمام األكب���ر فضيلة الدكتور 
أحمد الطيب في الجلس���ة االفتتاحية لمؤتمر األزهر العالمي 
لنصرة القدس، المنعقد بمركز األزه���ر للمؤتمرات بالقاهرة, 
وال���ذي اقت���رح »أن ُيخصص عام 2018 ليك���ون عامًا للقدس 
الشريف تعريفًا به ودعمًا ماديًا ومعنويًا للمقدسيين, وأن هذا 
المؤتمر يختلف كثيرا عن س���ابقيه، ألنه ينعقد وسط أجواء 
صعبة، فقد بدأ العد التنازلى في تقس���يم المنطقة وتعيين 
الكيان الصهيوني ش���رطيا عليها، فاألمر جلل ويزداد الخطب 
فداحة  ولم يعد يناس���ب حجم المكر الذي نواجهه«, وهو ما 
يعني ان األزهر يعي خط���ورة المرحلة التي تمر بها قضيتنا 
الفلس���طينية في أعقاب قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة 
موح���دة للكيان الصهيوني, وقراره بنقل الس���فارة األمريكية 
إليها, والجهر بمساعي »إسرائيل« الهادفة لتهويد المدينة 
المقدس���ة بالكامل, والس���يطرة على المسجد األقصى إلقامة 

الهيكل المزعوم على انقاضه.
بين نتائج المجلس المركزي, ورؤية األزهر الش���ريف لحماية 
األرض والمقدسات الفلس���طينية فرق واضح, وإدراك عميق 
لخطورة المرحلة التي تم���ر بها األمة جمعاء, مع قرب تحقيق 
ما تس���مى بصفقة القرن, فاألزهر تمنى الخ���روج بتوصيات 
قوي���ة منها التوعي���ة بهذه القضي���ة في أذه���ان الماليين 
من المس���لمين في الم���دارس والجامعات, وض���رورة التركيز 
اإلعالمي العربي واإلس���المي على القضية الفلس���طينية, وأن 
القرار الجائر للرئي���س األمريكي حول القدس بجب أن يقابل 
بتفكير عربي وإس���المي جديد يتمحور ح���ول عروبة القدس 
وحرمة المقدس���ات اإلسالمية والمسيحية، وعلينا أن ال نخجل 
من التعامل م���ع قضية القدس من الجانب الديني، بينما كل 
أوراق الكيان الصهيوني دينية، وهذا يدل على وضوح وفهم 
طبيعة الصراع مع هذا االحتالل الصهيوني, الذي يس���تخدم 
كل أدواته الدينية والسياسية واالقتصادية والمالية لخدمة 
مشروعه التوسعي في المنطقة, ألجل السيطرة على مقدرات 
األمة اإلس���المية وخيرات البالد, ومس���ح هويته���ا الثقافية 
واإلسالمية, وجعل األمة تعيش التغريب والتجزئة والتبعية 
الثقافي���ة والفكري���ة للغ���رب واألمريكان لك���ي تبقى تحت 
السيطرة تعاني من الضعف الشديد في شتى المجاالت حتى 
ال تقوم لها قائمة, ألنها ان نهضت فستشكل خطرا عليهم. 
لكن األمة تبقى حية ولن تموت, وحتما ستنتصر, وهذا ما أكده 
فضيلة الدكتور احمد الطيب عندما قال: » كل احتالل إلى زوال 
ة.. واس���ألوا  ة وس���نة  إلهيَّ ، هذه حقيقة كونيَّ إْن عاجالاً أو آجالاً
التاريخ«, ان هذا ما يجعلنا دائما نراهن على وعي امتنا وحكمة 
وإدراك علمائن���ا وقادتنا لواجبهم تج���اه قضيتهم المركزية 
فلسطين, فهذه هى مكانة القدس في عقيدة ووجدان األمة, 
ومهما حاول البعض االلتفاف عليها فلن ينجح في ذلك, ألن 
فلسطين تعيش في مفاهيمنا ومداركنا ووجداننا وتاريخنا, 
وقبل كل ذلك عقيدتنا, فهي آي���ة من كتاب الله عز وجل, ال 
يمكن ألحد ان يفرط فيها أو يتناس���اها, ففلسطين في وعي 

األمة أكبر من كل المؤامرات.    

المركزي واألزهر
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"االونروا" رم���ز قضية الالجئين، والالجئون ه���م حاضنة النضال 
الفلس���طيني على امتداد عقود الص���راع واالجيال المتعاقبة من 
الالجئين بعد رحيل معظم جيل النكب���ة وتوارث االبناء واالحفاد 
ح���ق العودة ال���ذي تحول ال���ى ثقافة تنتقل من جي���ل الى اخر 
يحفظ اس���ماء القرى التي هجر منها اباؤهم واجدادهم وتبعثر 
الوهم االسرائيلي بان الزمن كفيل بنسيان الالجئين لقضيتهم 
تحول الى حالة قلق دائمة انعكست في مخطط يركز على انهاء 
القضية بتوطينهم ف���ي االماكن التي يقيم���ون فيها في دول 
الشتات والداخل او دول اخرى توافق على استيعابهم ومنحهم 

جنسيتها.
لم���ا كان الش���تات يؤك���د على التمس���ك بحق الع���ودة ويعقد 
مؤتمرات س���نوية في مؤتمرات متنقلة ف���ي عواصم العالم فان 
الجهد االس���رائيلي انتقل الى فرض انهاء وتصفية القضية عبر 
مخط���ط دولي ومع ادراكها بان ه���ذا المخطط لن ينجح بمفردها 
لجأ الكيان االس���رائيلي الى الواليات المتح���دة من اجل تحقيق 
هذا الهدف واثار الموضوع ف���ي دوائر الكونغرس تحريضا ضد 
االونروا بدعوى وجود مقاومين فيها واولوية توجيه الدعم ميزانية 
"االون���روا" الى ماليي���ن الالجئين في العالم بم���ا يعني تصفية 
"االونروا" وتحويل قضية الالجئين الى مفوضية الالجئين الدولية 
التابعة لالمم المتحدة ومس���اواتهم بباق���ي الالجئين في العالم 

وف���ك الربط بين حل "االونروا" وتطبيق ق���رار 194 الخاص بعودة 
الالجئين وتعويضهم عن سنوات التهجير واستخدام مساكنهم 
واراضيهم من قبل الصهاينة وخطوة التخفيض االمريكية مؤشر 

واضح على تحول فرض التوطين والتصفية الى خطوات عملية. 
الواليات المتحدة واضحة ف���ي مواقفها في عهد ترامب وكذلك 
االدارات الس���ابقة في اس���قاط حق العودة من خ���الل تأكيدها 
وتبنيها مقولة "يهودية دولة اس���رائيل" بما يعني عدم تغيير 
الواق���ع الديمغرافي اال ان التخفيض يش���كل خط���وة متقدمة 
ف���ي تحقيق هذه الرؤية والتبرير الذي س���اقته الخارجية لفرض 
اصالحات على  "االونروا" وال يهدف لعقاب الشعب الفلسطيني 
يشابه تماما االعالن عن االعتراف االمريكي بالقدس عاصمة لدولة 
االحت���الل والقول في نفس الوقت ان ذل���ك ال يغير من الموقف 
االمريكي ب���ان االتفاق على الحدود في القدس المحتلة يتم بين 
الطرفين الفلس���طيني واالسرائيلي فتغليف المواقف االمريكي 
بجمل اخرى ي���راد منه تبريرها وتمريرها في نفس الوقت  وخلق 
واقع سياس���ي ام���ام العالم يف���رض التعامل وتقب���ل الموقف 

االمريكي االسرائيلي.  
الوالي���ات المتحدة تم���س جوهر الحقوق الفلس���طينية الثابتة 
بموقفه���ا من القدس والالجئين، وما يس���رب عم���ا تتضمنه ما 
يس���مى صفقة القرن يؤك���د ذلك وهو ما اك���ده اكثر من مصدر 

وجاءت عل���ى تفاصيله القن���اة الثانية في التلفاز االس���رائيلي 
بإبقاء سيطرة إس���رائيل على األمن وضمان وجودها على الحدود 
م���ع األردن، وعدم العودة إلى حدود 67 في الوقت الحالي، وكذلك 
تبادل بع���ض األراضي وع���دم إخالء المس���توطنات، وايضا فان 
اطالع الكيان االسرائيلي الواليات على خطة سرية لتبييض البؤر 
االستيطانية في الضفة المحتلة البالغ عددها 70 بؤرة يؤكد على 
ان الواليات المتحدة تتجه الى حس���م قضايا الحل النهائي وفق 
الرؤية االس���رائيلية من جانب واحد في ظل تأكيد على ان صفقة 
القرن التي يجري الحديث عنها لن تكون قابلة للنقاش وستفرض 

على السلطة الفلسطينية.
م���ن الواض���ح المخط���ط ال���ذي يس���تهدف تصفي���ة القضية 
الفلسطينية بمكوناتها الرئيسية يدخل مرحلة متقدمة في ظل 
ادارة ترامب وحكم اليمين االسرائيلي المتماثل، وال يأتي ذلك من 
فراغ فواشنطن وتل ابيب تلتقطان اللحظة الفارقة التي يعيشها 
الوضع العربي والفلس���طيني بتواطؤ بعض اطراف االول وتماثله 
مع المواقف االمريكية من اجل توجيه الجهد والصراع نحو ايران 
والثاني بحالة االنقس���ام الذي يعيش���ه وانعكس���ت في تردي 
االوضاع الداخلية وانكباب الفلسطيني على هموم حياته اليومية 
وبهذا المش���هد ودون تصويب للوض���ع الداخلي  فإن حظوظ ما 

يخطط له في واشنطن وتل ابيب له نصيب كبير من النجاح.

حسم وفق الرؤية اإلسرائيلية

التقليص األمريكي في »األونروا«
 خطوة متقدمة إلنهاء قضية الالجئين 

التحليل ال�سيا�سي/ عامر خليل :
بع��د ت�سريب��ات وغمو���ض دام م��ا يق��ارب ال�سه��ر ف��اإن الوالي��ات املتح��دة 
االمريكية تعلن ب�سكل ر�سمي عن خف�ض الن�سف من م�ساهمتها يف ميزانية 
وكال��ة غ��وث وت�سغبل الالجئ��ن الفل�سطيني��ن »االونروا« ورغ��م االعالن 
االمريكي عن هدف التقلي�ض بفر�ض ا�سالحات يف »االونروا« وال ت�ستهدف 
عقاب ال�سعب الفل�سطين��ي اال ان هذه التربيرات ال تنطلي على اأي مراقب 
�سيا�س��ي فالقرار االمريكي ا�ستهداف وا�سح لق�سية الالجئن الفل�سطينين 

ومتاث��ل �سيا�سي وا�س��ح مع املوق��ف اال�سرائيلي بت�سفي��ة ق�سية الالجئن 
وا�سق��اط ح��ق الع��ودة، وال ميك��ن ف�س��ل ه��ذا االع��الن االمريك��ي ب�س��اأن 
»االون��روا« عن االعرتاف االمريك��ي بالقد�ض عا�سمة لدولة االحتالل  ما 
يعني ان وا�سنطن حت�سم وتغري �سيا�ساتها يف ق�سايا ال�سراع اال�سا�سية واذا 
م��ا ا�سفنا اىل ذلك الغط��اء االمريكي لال�ستيط��ان اال�سرائيلي مبا يف ذلك 
تبيي���ض الب��وؤر اال�ستيطاني��ة ال�سغرية ف��ان ال�سورة تت�سح ب�س��كل اكرب يف 

توجه امريكي حل�سم ق�سايا احلل النهائي وفق الروؤية اال�سرائيلية.

بيت لحم/ االستقالل: 
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أمس األربعاء بتدهور الحالة الصحية 
ا( من قرية دار صالح في بيت  لألسير المريض محمد أحمد سالم خطيب )47 عاماً

لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح األس���ير لمحامي الهيئة فادي عبيدات أنه اشتكى منذ فترة من آالم في 
خاصرته، فراجع عيادة سجن "نفحة"، فأعطوه حقنة خاطئة، ومنذ ذلك الوقت فقد 

األسير القدرة على الحركة والمشي.
وأشار األس���ير إلى أنه راجع عيادة الس���جن أكثر من مرة، لكنها اكتفت بإعطائه 

مسكنات وأدوية مخدرة للتخفيف من اآلالم التي يعاني منها في أطرافه السفلية.
واتهمت الهيئة "طبيب س���جن نفحة" بإعطاء األس���ير الخطي���ب حقنة خاطئة 
ا،  بشكل متعمد، كونه كان أحد قادة إضراب الحرية والكرامة الذي استمر 41 يوماً

منتصف العام الماضي.
وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية واإلنس���انية بضرورة وضع حد لممارسات 
إدارة س���جون االحتالل، والتي تنتهج سياسة االس���تهتار بحياة وصحة األسرى 
المرضى، من خالل إخضاعهم لتجارب طبية والتعامل معهم بال مسؤولية طبية أو 

مهنية، وفقا لقواعد القانون الدولي وحقوق االنسان.  

األسير الخطيب يفقد الحركة بعد

 إعطائه حقنة بالخطأ في سجن »نفحة«
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وقال البيان إنه "كّلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق 
االعتراف ب�"إس���رائيل"، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على 
ح���دود عام 1967، وإلغ���اء قرار ضم )القدس الش���رقية( ووقف 

االستيطان."
وجّدد المجلس قراره "بوقف التنس���يق األمني بأش���كاله كاّفة، 
واالنفكاك من عالقة التبعية االقتصادية التي كرس���ها اتفاق 
باريس االقتصادي؛ لتحقيق استقالل االقتصاد الوطني"، مطالًبا 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسس���ات دولة فلسطين 

البدء في تنفيذ ذلك.
وقبل صدور البيان الختام���ي الذي لم تتجاوز قراراته ومخرجاته 
س���قف التس���وية، والمناورة إلعادة إحيائها م���ن جديد؛ أبدت 
الفصائل الفلس���طينية انزعاجها من خط���اب رئيس المنظمة 
والسلطة وحركة "فتح" محمود عّباس، الذي وصفته ب� "المتناقض 
والتهكمّي"، في وقت أبدت فيه الفصائل الممتنعة عن حضور 

اجتماعات "المركزي" صوابية امتناعها.
وكانت حركت���ا "حماس" والجهاد اإلس���المي" قررتا االمتناع عن 
حضور االجتماعات، مشيرتين إلى أن "المركزي" لن يخرج بقرارات 
َترقى إلى مس���توى طموحات الفلس���طينيين في ظل الظروف 

الحالية.

حتتاج لتنفيذ
حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، قالت إنها كانت تأمل 
أن ُيص���در المجلس المركزي لمنظم���ة التحرير قرارات أكثر قوة 

ووضوًحا، لكنها ذكرت أن ما صدر عنه يحتاج إلى تنفيذ.
وأضاف مس���ؤول العالقات الوطنية في الحركة خالد البطش في 
تصري���ح وصل "االس���تقالل": "كنا نأمل أن يص���در عن المركزي 
ق���رارات أكثر قوة ووضوًحا، لكن ما صدر من توصيات تحمل لغة 
يجب على المرك���زي متابعتها بهدف تنفي���ذ القرارات ووضع 

اآلليات الضرورية لها".
ولفت البطش إلى أن بيان المركزي "لم ُيلغ العملية السياس���ية 

)التس���وية( بل اعتبرها قائمة على أساس البحث عن راٍع جديد 
لها".

ودع���ا لضرورة تنفيذ الق���رارات المتعلقة بتحقي���ق المصالحة، 
ووقف التنس���يق األمني، وإلغاء اتفاقي���ة باريس االقتصادية 

والتأكيد على سحب االعتراف ب�"إسرائيل".
وطالب بحماية الثوابت وليس تحس���ين شروط التفاوض وصواًل 
لترتيب البيت الفلس���طيني وفق اتفاق القاهرة )2005،2011(، 
والتص���دي لمتطلب���ات المرحل���ة المهمة في تاري���خ القضية 

الفلسطينية والصراع مع االحتالل.
وأكد على ضرورة تحقيق الش���راكة وبناء اس���تراتيجية وطنية 
موحدة إلدارة الص���راع مع االحتالل، ومواجه���ة المؤامرات التي 
تستهدف القضية الفلس���طينية وفي مقدمتها إسقاط القرار 
األمريكي بحق القدس المحتلة، وحماية الضفة من قرارات الضم 

"الليكودية".
وفيما شدد على ضرورة رفع اإلجراءات والعقوبات التي فرضتها 
الس���لطة الفلس���طينية على القطاع؛ مجددا حرص حركته على 
وح���دة الصف الوطني وتعزيز العالق���ات الوطنية بين مختلف 
قوى المقاومة ومكونات الش���عب الفلسطيني كاّفة، ودعم خيار 

انتفاضة القدس في مواجهة االحتالل.

تنفيذ فعلي 
واتف���ق موقف حركة "حم���اس" مع موقف "الجهاد اإلس���المي" 
حول مخرجات "المركزي"،  في أن االختبار الحقيقي لما صدر عن 

المجلس من قرارات هو االلتزام بتنفيذها.
وقال المتحدث باس���م الحركة فوزي برهوم ل�"االس���تقالل": "إن 
االختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي الفلسطيني من 
ق���رارات هو االلتزام بتنفيذها فعلًي���ا على األرض ووضع اآلليات 

الالزمة لذلك."
وأوضح برهوم أن "في مقدمة اآلليات ترتيب البيت الفلسطيني 
وفق اتفاق القاهرة 2011، والتصدي لمتطلبات المرحلة المهمة 

في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع االحتالل".

دون امل�ستوى 
إلى ذلك، قالت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين إن قرارات 
المجلس المركزي "ال ترتقي إلى مستوى المجابهة المطلوبة أمام 
التحديات ومخاطر التصفية التي تتعرض لها القضية الوطنية 

الفلسطينية".
وذك���رت الجبهة في بيان وص���ل "االس���تقالل" أّن "العودة إلى 
سياسة اللعب في صوغ غالبية المواقف التي تتطلب وضوًحا في 
الرد على الواقع القائم وما نشأ عنه من تطوراٍت سلبية، إنما يعني 
االس���تمرار في مربع المراوحة واالنتظار، واس���تمرار الرهان على 
جه���وٍد إقليمية ودولية بإعادة إحي���اء المفاوضات، وعلى اإلدارة 

األمريكية إذا تراجعت عن قرارها بخصوص القدس".
وأكدت أن "الواقع والمخاطر تتطلب مواقف واضحة وحاسمة من 
سحٍب لالعتراف ب� "إسرائيل" وليس تعليق العالقة معها، ومن 
مغادرة نهج أوس���لو وإلغاء االتفاقيات وااللتزامات التي ترتبت 

عليه بداًل من الحديث عن أن الفترة االنتقالية لم تعد قائمة".
وش���ددت على أن المجلس "لم يحدد موقفه بش���كل واضح من 
وقف اإلجراءات كافة ضد قطاع غزة، وسحب االعتراف بالبطريرك 
اليوناني "ثيوفليوس" وغيرها من القرارات التي تتطلب الوضوح، 
بما في ذلك المبادرة العربية التي تش���ّكل مبرًرا وجسًرا للتطبيع 

الرسمي العربي مع الكيان اإلسرائيلي."
ورأت الجبهة الشعبية أن رفض االقتراحات التي تقّدمت بها إلى 
جانب غيرها من القوى بعق���د اجتماٍع عاجل للجنة التحضيرية 
للمجلس الوطني، وبدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير 
لالنعقاد، "يحمل مؤشًرا سلبًيا حول االستعداد للتقّدم في ملف 

المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية التي ال تحتمل التأجيل".

وقت للتنفيذ
في المقابل، قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باس���م حركة 

"فتح" أس���امة القواس���مي "إن جميع ق���رارات المجلس المركزي 
الفلسطيني ُملزمة، وس���نلتزم بتنفيذها بشكل حرفي"، بيد أنه 

أّكد على أن تنفيذ القرارات "لن يكون في ليلة وضحاها".
ولفت القواس���مي ل�"االس���تقالل" إلى أن التنفيذ "سيأتي تباعًا 
وبتشاور فلس���طيني ودولي؛ للوصول إلى مرحلة حماية الشعب 

الفلسطيني وانهاء االحتالل".
وحول تقييمه لقرارات ومخرجات اجتماعات المجلس؛ بّين أنها 
"جاءت منسجمة تماًما مع طموح الشعب الفلسطيني وتحدياته 
عل���ى األرض، خصوًصا ف���ي المرحلة الراهنة الت���ي يواجه فيها 

الشعب عدوانًا ثنائيًا من االحتالل واإلدارة األمريكية".

 امتداد ملا قبلها 
من جهته، البروفيس���ور عبد الس���تار قاس���م، الكاتب والمحلل 
السياس���ي من الضفة الفلس���طينية المحتلة، أّكد أن مخرجات 
وقرارات المرك���زي لم ترق إلى مس���توى التحديات التي تواجه 

القضية الفلسطينية.
وقال قاسم ل�"االس���تقالل": "ما بعد اجتماعات المركزي سيكون 
امت���دادًا لما قبله"، مضيف���ا أن "المركزي لم يحس���م أّية قضية 
على اإلطالق، وس���بق أن اُتخذت هذه القرارات ال سيما المتعلقة 
بالتنس���يق األمني؛ "إاّل أنها اصطدمت برفض رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية المّزيف"، على حد تعبيره.   وأّكد أن "المركزي" لم 
يضف شيًئا جديًدا للساحة الفلسطينية بعد انعقاده برام الله، 
وأبقى الباب مفتوًحا أمام المفاوضات مع االحتالل، وإمكانية عودة 

الواليات المتحدة األمريكية كوسيط فيها.
وتاب���ع: "كما أبقى المجلس المركزي الباب مفتوًحا أمام المقاومة 

السلمّية، دون أن ُيعّرفوا ماذا يقصدون بها".
وأشار الكاتب والمحلل السياسي إلى أن الفصائل الفلسطينية 
فشلت في صناعة عنوان فلس���طيني جديد، بديل عن السلطة 
الفلس���طينية برام الله، يقود الش���عب الفلس���طيني كما قال، 

موضًحا أن الرئيس محمود عباس يريد تصفية وإنهاء القضية.

غزة/ قا�سم الأغا:
اأُ�سدل ال�ستار على اجتماعات املجل�س املركزي 
الفل�سطيني املُنعقدة برام اهلل، ومتّخ�س عنها 

بيان ختامي، بعدما ُجددت من خالله الدعوات 
والقرارات باإعادة تقييم العالقات ال�سيا�سية 

والقت�سادية ووقف التن�سيق الأمني مع كيان 
الحتالل .  وكعادة كل اجتماع لـ »القيادة« 

�سّفق احلا�سرون لبيان دورة »املركزي« الـ 28 
التي حملت ا�سم »القد�س العا�سمة الأبدية 

لدولة فل�سطني«، دون �سمان حتقيق خطوات 
عملية على الأر�س، اإزاء الهجمة املزدوجة 
)ال�سهيو اأمريكية(، التي ت�ستهدف الق�سية 

الوطنية وال�سعب الفل�سطيني. وقرر املجل�س 
املركزي يف بيانه اخلتامي اأن الفرتة النتقالية 

ت عليها التفاقيات املوقعة يف  التي ن�سّ
»اأو�سلو«، والقاهرة، ووا�سنطن، مبا انطوت عليه 

من التزامات مل تعد قائمة.

الفصائل: مخرجات الجلسة لم ترَق للمستوى المطلوب

المجلس »المركزي«..  قرارات بال ضمانات !

القاهرة/ االستقالل: 
قال ش���يخ األزهر، أحمد الطيب، إن الوالي���ات المتحدة تّتجه صوب 
"تنصيب الكيان الصهيوني شرطيًا على المنطقة العربية بأسرها"، 

مشيرًا إلى بدء العد التنازلي لتقسيمها.
وفي كلمته خالل افتتاح "مؤتمر األزهر العالمي لنصرة القدس" في 
القاه���رة، األربعاء، بحضور ممثلي 86 دول���ة، قال الطيب: "إن األزهر 
عقد 11 مؤتمرًا لنصرة فلس���طين والقدس منذ أبريل 1948، ولكن 
مؤتمر اليوم يختلف عن س���ابقيه؛ إذ إنه ي���دق من جديد ناقوس 
الخطر، ويش���دد على ضرورة التصدي للعبث الصهيوني الهمجي 

والذي تدعمه سياسات دولية".
ودعا ش���يخ األزهر، إل���ى اعتبار ع���ام 2018 الج���اري "عامًا للقدس 
الش���ريف"؛ ُتكّثف فيه الجهود لتدويل قضية القدس والتعريف 
بها، ودعم أهالي المدينة المقدس���ة ماديًا ومعنويًا، بالتعاون بين 

المنظمات اإلسالمية والعربية كمنظمة التعاون اإلسالمي وجامعة 
الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني.

وشّدد على أهمية إعادة الوعي بالقضية الفلسطينية عامة والقدس 
خاصة في المقررات الدراسية التي وصفها بأنها "عاجزة عن تكوين 
أي قدر من الوعي الصحيح بهذه القضية"، موضحًا أنه "ال يوجد مقرر 
واحد للتعريف بخطر القضية وإلقاء الضوء على تاريخها وحاضرها".

وأض���اف: "كل احتالل إلى زوال عاجاًل أم آج���اًل، واأليام دول، وعاقبة 
الغاصب معروفة، ونهاية الظالم معلومة ومؤكدة، واس���ألوا حمالت 
الفرنجة والدول التي تباهت أن الشمس ال تغرب عن مستعمراتها، 

لتعلموا أن الزوال هو مصير المعتدين"، حسب تعبيره.
من جانبه، دعا رئيس السلطة الفلس���طينية، محمود عباس، خالل 
مشاركته في المؤتمر، العرب والمسلمين إلى زيارة القدس المحتلة، 

معتبرًا أن هذه الزيارة "ال تعّد تطبيعًا".

وقال عباس: "القدس اليوم تس���تنصر أمتها وتقول لكم واقدساه 
لكي تش���دوا إليها الرحال، وه���ا نحن نؤكد لك���م أن قدوم العرب 
والمسلمين والمسيحيين للقدس حماية ودعم لها وليس تطبيعًا، 
وأدع���و الجميع لزيارتها، وه���ذا ليس تطبيع���ًا؛ فبنواياكم الطيبة 

ستأتون إليها".
وأض���اف: "أغرى الق���رار األمريكي الجائر )في إش���ارة إلى االعتراف 
بالق���دس عاصمة إلس���رائيل( دول���ة االحتالل لتزي���د من قمعها 
وتخطيطه���ا لط���رد آالف المقدس���يين خ���ارج المدين���ة من أجل 
ضمان أغلبية يهودية ومزيد من الغطرس���ة"، مشددًا على أن "قرار 
الرئيس ترامب لن يغير من الواقع ش���يئًا؛ فالقدس عربية إسالمية 

فلسطينية".
وانطلقت، ام���س االربعاء، أعم���ال "مؤتمر األزه���ر العالمي لنصرة 

القدس" بمشاركة أكثر من 86 دولة عربية وإسالمية.

األزهر: بدء تقسيم المنطقة وتنصيب »إسرائيل« شرطيًا عليها
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ هبة عمر عيد غبن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803399120( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

اعالن تسجيل مركبة
أعلن أنا / حسام طه مسعود حبيب من سكان غزة هوية  رقم 
802291179 عن رغبتي بتس���جيل المركبة رقم 3898500 
من ن���وع صالون خصوص���ي انتاج المركبة ميتسوبيش���ي 
  jmbsncb8apu0009ab  موديل 1993 ورق���م الهي���كل
والمسجله سابقا باس���م المواطن t,.d فوزي عبد الهادي أبو 
عط���وان  رقم الهوي���ة 900958653  مجهول محل االقامه 
حيث أنني اش���تريت المركبة سابقا وارغب بتسجيلها على 
اسمي لدى دائرة ترخيص غزة فمن لديه اعتراض على ذلك 
عليه ن يسجل اعتراضه لدى الدائرة المذكورة التابعة لوزارة 
النقل والمواصالت الفلسطينية خالل عشرة ايام من تاريخ 

نشر هذا االعالن 

وقالت الحكومة في بيانها :" حماس ترفض 
تمكين الحكوم���ة من أداء مهامها تمكينا 
ش���امال  في كافة المجاالت كما في الضفة 
الغربي���ة ، كم���ا ترفض ع���ودة الموظفين 
الرس���ميين والمعينين قبل أحداث 2006 
للعم���ل مما يش���كل مساس���ا بالمصالحة 
ويشكل عائقا اضافا للعراقيل التي تحول 
دون تمكي���ن الحكومة من بس���ط واليتها 
القانونية وممارسة مهامها في قطاع غزة ".

في حين كان رد حركة حماس أمس األربعاء 
بالدع���وة إلى حل حكومة الوف���اق واتهام 
الحكومة بالتورط بمخطط اجرامي يهدف 
إل���ى النيل من قط���اع غزة وأنه���ا ال تعدو 

كونها " حكومة الحزب الواحد ". 

على املحك 
للجبه���ة  السياس���ي  المكت���ب  عض���و 
الديمقراطي���ة ط���الل أبو ظريف���ة أكد أن 
البيان���ات الص���ادرة من الطرفي���ن تمثل 
منحنى خطيرًا يج���ب تداركه وعالجه فورا 

، موضح���ا أن ح���ل االش���كاليات يجب أن 
يتم بلغة الحوار بعي���دا عن أضواء اإلعالم 
والتراش���ق اإلعالمي الذي ال يخدم س���وى 

االحتالل .
ل�"االس���تقالل" دعوة  أب���و ظريف���ة  وجدد 
الطرفي���ن إلى وقف مسلس���ل التراش���ق 
اإلعالمي وااللتفاف حول المصلحة العامة 
ومجابه���ة االخط���ار المحدق���ة بالقضية 
الفلس���طينية م���ن خ���الل س���رعة انجاز 
المصالحة لكونها لبنة األساس التي تبنى 

عليها أي خطوة فلسطينية .
وأض���اف :" يج���ب على الطرفي���ن االرتقاء 
والترف���ع ع���ن الس���جاالت والمهات���رات 
اإلعالمي���ة وأن يكونوا على ق���در التحدي 
الذي تواجهه القضية الفلس���طينية في 
ظل التصريحات الخطيرة لإلدارة األمريكية 

وسلطات االحتالل ".
وش����دد أبو ظريفة على أهمية الدور المصري 
الراعي لعملية المصالحة ومساهمته الجلية 
في الوص����ول إلى مرحلة متقدمة من التقارب 

بين طرفي االنقس����ام ، مس����تدركا بالقول :" 
بغض النظر عن االنكفاء الحاصل مؤخرا على 
الدور المصري ولكن يجب عدم تناسي أن الدور 
المصري هو دور مساند للدور الفلسطيني وأن 
اإلرادة الفلس����طينية هي المحرك الرئيسي 
لعملية المصالحة ولذلك يجب على سكرتاريا 
القوى الوطنية واإلس����المية التدخل الفوري 
وس����رعة االنعق����اد لبح����ث الوض����ع الحاصل 

والخروج بحلول واقعية ".   

حم��س اأخط�أت 
من جانبه أعرب القيادي في حركة فتح عبد 
الله عبد الله عن أسفه من تطورات األحداث 
األخيرة والبيانات التوتيري���ة المتبادلة  ، 
مشددا على ضرورة  التدخل والسيطرة على 
زمام األمور والحيلولة دون االنزالق لمربع ما 

قبل أكتوبر 2017 .
وقال عبد الله ل�"االستقالل" :" الوقت ليس 
مواتي���ا لالنش���غال بتصريح���ات إعالمية 
والرد عليها ف���ي حين أن اإلدارة األمريكية 

عق���ب قرار اعتبار الق���دس عاصمة للدولة 
اليهودية بقرار أش���د خطورة ينفي الحق 
الفلسطيني بالوجود والمطالبة بترحيلهم 
إلى سيناء واستمرار المحتل بتسويق قرار 
ترامب ح���ول القدس واعتب���ار أن القدس 
الموح���دة عاصمة لهم ، وهو ما يحتم على 
الفلس���طينيين اإلس���راع في انجاز ملف 
المصالحة فلن يحمي الفلس���طيني سوى 

الفلسطيني ".
واعتب���ر أن حركة حم���اس ارتكبت خطأين 
أولهم���ا تغيبها عن اجتماع���ات المجلس 
المرك���زي وثانيه���ا تردده���ا ف���ي انجاز 
باس���تحقاقاتها  وااليف���اء  المصالح���ة 
وهو م���ا يمك���ن أن يعكس وج���ود صراع 
تي���ارات داخلية  لديها ح���ول المصالحة 

الفلسطينية، حسب راية .
وش���دد عب���د الله عل���ى ض���رورة تغليب 
لغ���ة العقل والمنط���ق ف���ي التعامل مع 
التصريحات اإلعالمية في المرحلة الراهنة 
وعدم االنج���رار خلف أي تعليق أو تصريح 

إعالمي لعدم توتير الساحة الفلسطينية. 

دعوة حلله� 
وكانت حركة حماس قد عبرت عن رفضها 
الت���ام التهام���ات حكومة الوف���اق بعدم 
السماح لها بتولي مهامها وتمكينها في 
قطاع غزة ، معتبرة أن اتهام الحركة مجرد 
مبرر لالنسحاب والتملص من رفع اإلجراءات 

العقابية المتخذة بحق أهالي القطاع .
وقالت حماس في بيان وصل "االستقالل" 
نسخة عنه :" ان اتهامات حكومة الوفاق 
تهدف إلى التضليل وتس����ميم األجواء 
وقلب الحقائق والعودة بملف المصالحة 
إل����ى مربع الصفر للتغطية على فش����لها 
في القيام بمهامها وواجباتها تجاه أبناء 
قطاع غ����زة ، وهو ما يؤكد صوابية موقف 
حرك����ة حماس م����ن ض����رورة رحيل هذه 
الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
تلبي طموحات ش����عبنا وتواجه متطلبات 

المرحلة ".

بحاجة للدعاء  

»حمــاس والوفــاق«.. هــل اقتــرب الفــراق؟ 

غزة / حممد مهدي:
ع�د اخلوف والرتقب جمددا لي�سيطر على م�ستقبل 
امل�س�حلة الفل�سطينية الت��ي تراوح يف مك�نه� منذ 
انته�ء لق�ءات الق�هرة اأواخر الع�م املن�سرم ، لتمر 
مبم��ر الرتا�س��ق الإعالمي الوعر م��ن جديد الذي 

يهدد بن�سفه� والعودة لنقطة ال�سفر بعد البي�ن�ت 
والت�سريح���ت الت�سعيدية الأخ��رة املتب�دلة من 
حكوم��ة الوف���ق الفل�سطيني��ة وحرك��ة حم��س . 
وك�نت حكومة الوف�ق قد اتهمت يف بي�نه� اخلت�مي 
عق��ب جل�سته� ال�سبوعية الثالث�ء امل��سي حركة 

حم����س بتعطي��ل امل�س�حل��ة وال�ستم��رار بفر�س 
الإت���وات على قط�ع غ��زة والتج�ر حتت م�سمي�ت 
خمتلفة والتهرب م��ن ا�ستحق�ق�ت امل�س�حلة التي 
حتتم حتويل ك�فة م�س�در اجلب�ية يف القط�ع اإىل 

خزينة ال�سلطة.

غزة/ االستقالل: 
ق���ال المجلس التش���ريعي في غ���زة أمس 
األربعاء إن الرئاسة وحكومة التوافق الوطني 
»تمارسان فس���اًدا مادًيا وإدارًيا وسياسًيا"، 
مش���يرًا إلى أن "حكومة الحم���د الله اتبعت 
سياسات وإجراءات مالية واقتصادية أضرت 

بقطاع غزة ومواطنيه«.
جاء ذلك خالل جلس���ة خاص���ة عقدها المجلس 
بمدينة غزة؛ لمناقش���ة تقرير لجنة الرقابة حول 
"سياس���ات حكوم���ة الحمد الله تج���اه قطاع غزة 

وتداعياتها على الواقع الفلسطيني".
وأوصى التقرير بإعالن قطاع غزة منطقة منكوبة، 
واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية والمالية واإلدارية 
الت���ي تقتضيه���ا الحال���ة، وقيام المؤسس���ات 

الحقوقية والوطنية بتحمل مسؤولياتها تجاه كل 
الحالة ورفع تقارير بشأنها للجهات ذات العالقة.

ودعا إلى تش���كيل لجنة تحقيق برلمانية تقوم 
بالتحقي���ق في اإلج���راءات الحكومي���ة العقابية 
بحق أبناء غزة ومؤسساتها، وفتح ملفات الفساد 
التش���غيلية  بالموازنات  والمتعلقة  المتع���ددة 
والرأس���مالية الخاصة بالدوائ���ر الحكومية وغير 

الحكومية في قطاع غزة.
وطالب "بفت���ح التحقيق بملف الع���الج بالخارج 
والتمييز المتبع بحق المرضى، وكذلك ملف إعمار 
قطاع غزة، واعتبار حكومة الحمد الله حكومة غير 
ش���رعية، حيث لم يصادق عليه���ا من المجلس 
التش���ريعي، ولم يتم الرقابة عليه���ا، باإلضافة 
لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم كافة الفصائل 

الفلسطينية وفق اتفاق المصالحة 2011م".
ودع���ا جميع أعض���اء المجلس من كاف���ة الكتل 
والقوائ���م البرلماني���ة إل���ى عقد جلس���ة طارئة 
لمناقشة تش���كيل حكومة إنقاذ وطني، والرقابة 
عليها، وذلك "منًعا الستش���راء حالة الفساد التي 

تمارسها حكومة الحمد الله".
وأوص���ى بالطلب من النائب الع���ام في غزة "فتح 
تحقيق رس���مي في الفس���اد الموجه إلى الحمد 
الله نفسه والفريق العامل معه النتحالهم صفة 
الحكومة وال���وزارة، وقيامهم بالتصرف في المال 

العام خالفًا للقانون األساسي واألصول".
ودعا البنوك إلى تأجيل استرداد أقساط القروض 
المترتبة على المواطنين لفترة ستة أشهر مراعاة 

لمعاناة المقترضين.

التشريعي: الرئاسة والحكومة 
تمارسان فسادًا ماليًا وإداريًا وسياسيًا
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أعلن أنا المواطن/محمد عبد العظيم احمد البطش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801573312( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد جهاد محمد سالمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803744382( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ اسالم يوسف عادل اصبيح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405282740( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ شادي اسعد محمد بدوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906663240( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
اختتم التجمع اإلعالمي الفلسطيني 
)لجن���ة اإلعالميات(، أم���س األربعاء، 
سلس���لة من الزيارات لإلعالميات في 
المؤسس���ات اإلعالمية العاملة بغزة، 
وذل���ك في إطار الحمل���ة التي نفذها 
التجم���ع بالتزام���ن م���ع ي���وم الوفاء 

للصحفي الفلسطيني.
وقال���ت مس���ئولة لجن���ة اإلعالميات 
ف���ي التجمع، أم���ل الحج���ار، إن هذه 
الحملة تأت���ي بالتزامن مع يوم الوفاء 
للصحفي الفلس���طيني، مؤكدة على 
الدور الكبير الذي يؤديه الصحفيون 
الفلس���طينيون في خدم���ة القضية 
الفلسطينية، من خالل تسليط الضوء 
على جرائ���م االحتالل بحق ش���عبنا 
في  الفلس���طينية  الرواية  وتعزي���ز 

مواجهة رواية االحتالل.
وأوضح���ت الحج���ار أن الصحفي���ات 
الفلس���طينيات أثبت���ن جدارته���ن 
في المؤسس���ات اإلعالمي���ة المحلية 
والعربية والدولية، مش���يدة بدورهن 

ف���ي تغطية كاف���ة األح���داث على 
الس���احة الفلس���طينية خاصة تلك 
االحت���الل  بانته���اكات  المتعلق���ة 

واعتداءاته بحق شعبنا.
وأش���ارت الحجار إلى أنها وخالل تلك 

الحملة، تباحثت م���ع اإلعالميات في 
وظروف  لهن  التدريبية  االحتياجات 
عمله���ن، مؤكدة أن الفت���رة المقبلة 
سوف تش���هد مجموعة من الدورات 
باإلعالمي���ات،  الخاص���ة  التدريبي���ة 
لتطوير قدراته���ن المهنية وتعزيز 

إمكاناتهن.
الصحفي���ات  أعرب���ت  بدوره���ّن 
واإلعالمي���ات عن ش���كرهن للتجمع 
اإلعالم���ي على هذه اللفت���ة الطيبة، 
مؤكدات على أهمية تلك الزيارات في 
تعزيز أواصر العالقة بينهن والوقوف 

على االحتياجات الخاصة بهّن.
ه���ذا، وقّدمت لجن���ة اإلعالميات في 
التجم���ع اإلعالم���ي هدي���ة تذكارية 
لكاف���ة الصحفي���ات، تقدي���را منها 

لجهودهن.

 التجمع اإلعالمي يختتم حملة زيارات 
للمؤسسات الصحفية

تراكم الديون
يضطر موظف الس���لطة أبو محمد  لقضاء 
أطول وقت ممكن بعي���دًا عن منزله ، خالل 
الي���وم هربًا م���ن مالحقة أصح���اب محالت 
البقال���ة والصيدلي���ات وغيرها له، س���عيًا 
لتحصيل ديونهم المتراكمة عليه منذ عدة 
أشهر، والتي لم يعد قادرًا على تسديدها 
ف���ي ظ���ل س���وء أوضاع���ه االقتصادي���ة 

والمعيشية.
ويقول أبو محمد ل�"االس���تقالل": " األوضاع 
ماله���ا  كل  واالقتصادي���ة  المعيش���ية 
تش���تد س���وءًا لدرجة انى بطلت قادر ألبي 
أو  االحتياجات األساسية ألبنائي الخمسة 
تسديد مبلغ بسيط من الديون المتراكمة 
عل���ي، منذ اإلج���راءات والخصوم���ات التي 
اتخذته���ا الس���لطة بح���ق الموظفين في 

القطاع".    
وُيضي���ف: " قبل ش���هر ت���م توقيفي في 
الش���رطة وحبسي لمدة أسبوع جراء تقديم 
ش���كوي م���ن أصح���اب المح���ال لتراك���م 
3000ش���يكل عل���ى وع���دم مقدرتي على 
تس���ديدها لضيق الحال، اال ان لجنة صلح 
تدخلت وطالبت من أصحاب المحال سحب 
الشكوى مؤقتًا حتي يتم االفراج عني وأدبر 
األم���وال"، مش���يرًا إلى أنه ت���م االفراج عنه 
مقابل تسديد نهاية الش���هر القادم، مما 
جعل���ه يعيش في حيره وخ���وف من عدم 
تدبير المبل���غ في الوقت المح���دد وإعادة 

سجنه. 
ويوضح أنه يتقاضى من راتبة 100شيكل 
فق���ط من أصل 2500، بعد ان طاله الخصم 

المتراكمة  ال�30% وس���حب جزء للقروض 
عليه لدى البنوك، ويتساءل ساخرًا " يعني 
ن���روح نقعد على أب���واب الجوامع عش���ان 

نتمكن من تدبير أمورنا؟ "  

اأُغلقت الأبواب
أما الشاب محمود فليس أفضل حاال من سابقه، 
فه���و واحد م���ن الذين يعان���ون نتيجة االزمة 
االقتصادي���ة التي تتفاقم يوم���ًا بعد يوم، في 
وقت يعيش مأساة حقيقية لكونه يعيش في 
منزل باإليجار ومهددًا بالطرد في أي لحظة من 

صاحب البيت.
يقول محمود ل�"االستقالل":" لدي ثالثة أطفال 
وأعي���ش ظروف���ًا صعبة ج���دًا، ومال���ك المنزل 
يهددني بين الحين واألخر بطردي من المنزل، 
كوني لم أدفع االيجار منذ أربعة شهور وهو ما 

يقارب 2000 شيكل".
ويتاب���ع محمود: " صاحب البي���ت حذرني أكثر 
م���ن مره ان ل���م أدف���ع الدين فس���يتوجه الى 
المحكم���ة، وعندما أخبرته انى ال أملك حتى ولو 
جزءًا بسيطًا من المبلغ توجه الى المحكمة وتم 
ابالغي بضرورة حضور الجلس���ة، وعندما ذهبت 
لحضورها اخذت معي كفالء قاموا بدفع جزء من 
االيجار مقابل ان ينتظر مالك البيت لفتره حتي 

اوفر باقي المبلغ". 
وأوض���ح انه لم يترك بابًا لصدي���ق أو قريب اال 
وطرق���ه لالس���تدانة اال أن جميعه���م يعانون 
من االزمة ولذلك لم يتمك���ن من توفير المبلغ 
المتبق���ي قبل انتهاء المدة المتفق عليها، مما 
دفع مالك البيت لط���رده من المنزل ورفع دعوة 
عليه من جديد، الفتًا إلى أنه عندما أغلقت كافة 
االبواب بوجهه رضي باألمر الواقع وبات ينتظر 

موعد سجنه. 

ارتفاع كبري 
وب���دورة أكد أيم���ن البطنيجي الناطق باس���م 
الش���رطة الفلسطينية، أن قضايا الذمم المالية 
عل���ى المواطنين في القطاع ارتفعت بش���كل 
ملحوظ بعد تعثر األوضاع االقتصادية والعسرة 
التي أصابت التج���ار والموظفين، بحيث تراوح 
عدد القضاي���ا ما بي���ن 40-41 ألف قضية في 

كافة المحافظات خالل عام 2017. 
ل�"االس���تقالل":" معدل  البطنيج���ي  وأض���اف 
قضايا الذمم المالية ليس كبيرًا مقارنة بالوضع 
االقتصادي المأساوي الذي يعاني منه القطاع، 
ورجوع الكثير من الشيكات الموقعة من التجار 
لعدم التزامهم بالشروط المالية وعدم قدرتهم 
عل���ى تحصي���ل أموالهم من الباع���ة وأصحاب 

المحال". 
وبّين البطنيج���ي، أن 90% من ح���االت الذمم 
المالية ليس لديهم قضاي���ا نصب أو احتيال 
انما ه���م ضحايا الوضع االقتص���ادي الصعب 
الذي يمّر به قطاع غزة، فأغلبهم تجار ومواطنون 
لديه���م التزام���ات مالي���ة ويصع���ب عليهم 

تسديدها.  
وأوض���ح أن الذمم المالية عب���ارة عن أموال يتم 
كتابتها عل���ى أوراق يلجأ فيه���ا المواطن الى 
المحكم���ة في حال لم يس���تطع تحصيلها من 
المديون، ويتم اصدار قرار بتوقيف الش���خص 
المسجلة باسمه أليام على قضية الذمم المالية، 
مشيرًا إلى أنه نظرًا لسوء األوضاع االقتصادية 
المحكمة تعطي الش���خص فرص���ة قد تصل 
ألسبوعين كي يتوصل التفاق مع صاحبها و 

في حال استعصي االمر يتم سجنه.  

أكثر من 40 ألف قضية خالل 2017 

»األزمات« تحشر الغزييــن
 فــي زاويــة »الذمــم الماليــة«

غزة/ دعاء احلطاب:  
تت�ضاب��ه حكاي��ات الغزي��ن يف ظ��ل الو�ض��اع 
القت�ضادي��ة واملعي�ضي��ة ال�ضعب��ة للغاي��ة يف 
القط��اع، فجلها تتمحور ح��ول تراكم الديون 
التي اأرهقت كاهله��م، واأدت اإىل ارتفاع وترية 
اخلالفات فيما بينهم نظرًا لعدم قدرتهم على 
ت�ضدي��د اأدين ج��زء منه��ا، والمر ال��ذي اأدى 

اىل تفاق��م ق�ضية الذمم املالية داخل اأروقة 
املحاك��م.   وبات املواطن��ون يف القطاع �ضحايا 
مالحقته��م  يت��م  اذ  القت�ضادي��ة،  لالزم��ة 
ق�ضائي��ًا بن��اء عل��ى دع��اوى رفع��ت �ضده��م، 
واأ�ضبح��وا ينتظ��رون انفراج��ه تعينهم على 
م�ضابه��م كال��ذي ينتظ��ر جم��يء طف��ل بع��د 

حرمان طال �ضنوات.

القدس المحتلة / االستقالل :
كش���فت القناة الثانية "اإلس���رائيلية" الثالثاء، عن خطة سرية لشرعنة جميع 
المس���توطنات "اإلسرائيلية" غير الشرعية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة 

ويبلغ عددها 70 مستوطنة.
ووفق���ا للقناة الثانية، فإن مس���توطنة "حف���ات جلعاد" المقام���ة على أراضي 
المواطنين جنوب نابلس والتي شهدت قبل أيام مقتل حاخام في عملية إطالق 
نار، سيتم عرضها على الحكومة لش���رعنتها بعد أن أعطى نتنياهو تعليماته 
لما ُيس���مى بمنسق ش���ؤون المناطق يؤاف موردخاي لربطها بشبكة الكهرباء 

"اإلسرائيلية".
وأشارت القناة "اإلسرائيلية" إلى أنه تم تشكيل طاقم مختص من وزارة الحرب 
"اإلس���رائيلية" ليمهد الطريق لشرعنة جميع المستوطنات في الضفة الغربية 

المحتلة، رغم رفض دول العالم لشرعنتها خاصة دول االتحاد االوروبي.
ولفتت إلى أن المستوطنات التي سيتم العمل على شرعنتها هي: "مستوطنة 
"عس����ائيل" المقاومة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في جبل الخليل 
ويسكن المس����توطنة نحو 46 أسرة لمستوطنين "إس����رائيليين" إضافة إلى 
مس����توطنة "افيغال" الواقعة في أراضي الفلس����طينيين ف����ي جبل الخليل 
ويس����كن بها نحو 25 أسرة لمستوطنين "إسرائيليين" إضافة إلى مستوطنة 
"هرئيل" القريبة من رام الله والمستوطنة "ايش كودش" ومستوطنة "تصوفا" 

في االغوار.

»خطة سرية« لالحتالل 
لشرعنة 70 بؤرة 

استيطانية بالضفة

القدس المحتلة/ االستقالل :
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس األربعاء أن الجيش اإلس���رائيلي يدرس في هذه 
األيام "تحمل المس���ئولية األمنية والعسكرية في مناطق بش���رقي القدس، وذلك بعد 
عجز الش���رطة اإلس���رائيلية وقوات "حرس الحدود" عن التصدي للمواجهات مع الشبان 

الفلسطينيين.
وقالت الصحيف���ة أن الحديث يدور عن مناطق مثل "مخيم ش���عفاط وقرية كفر عقب" 
المتواج���دة خارج الجدار، وأفادت بأن الخطة بذلك تش���مل "تحمل المس���ئولية األمنية 

والعسكرية عن نحو 150 ألف فلسطيني بعضهم يحمل الهوية اإلسرائيلية".
وذكرت أنه "من غير الواضح هل ستبقى هذه المناطق خاضعة لبلدية االحتالل بالقدس 

أم سيجري تشكيل مجالس محلية منفصلة وفًقا لما تقرر مؤخًرا".
ولفتت إلى أن هذه الخطة تأتي في أعقاب فش���ل شرطة االحتالل في مواجهة األحداث 
التي تدور يومًيا في مخيم شعفاط وغيره من مناطق شرق القدس، حيث زادت عمليات 

االستعانة بالجيش "لمكافحة" المواجهات الفلسطينية.
ومنذ احتالل الشطر الغربي لمدينة القدس عام 1948 وشطرها الشرقي 1967، اتخذت 
س���لطات االحتالل سلسلة إجراءات وسّنت مجموعة قوانين وتشريعات تصّب كلها في 

اتجاه السيطرة الجغرافية والديمغرافية على المدينة وتهويدها.
وتش���هد مدينة القدس المحتلة مواجهات ش���به يومية مع ق���وات االحتالل وذلك في 

أعقاب قرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب اعتبار المدينة "عاصمة لالحتالل".

االحتالل يدرس  فرض 
السيطرة العسكرية على 

مناطق شرقي القدس



غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن اتخاذها إجراءات تقش���فية شديدة لمواجهة 

أزمة نقص الوقود التي تعاني منها في األيام الحالية.
وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن الوزارة تبذل جهودًا استثنائية في 

الوقت الراهن إلطالة أمد خدماتها الصحية في القطاع.
وأش���ار القدرة إلى أن الوزارة تتواصل مع كافة الجهات لتطويق األزمة الخانقة التي 
تطال خدمات اإلسعاف ونقل المرضى والمستلزمات الطبية والجوالت التفتيشية.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ ادهم حرب اجميعان شلوف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803146463( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبد الله عمر سالم ابو رخية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803400019( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة/ دنيا اياد محمد ابو الفول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804750180( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ سارة أحمد اسماعيل نوفل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403075575( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عالء عبدالله سليمان ابوزايد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901285197( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ .مصطفى محمود حسنين ماضي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403008923( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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غزة/ االستقالل: 
عقد قس���م العل���وم الطبية المخبري���ة بكلية العلوم 
الصحي���ة ف���ي الجامعة اإلس���المية، بالتع���اون مع 
الجمعية الفلس���طينية لمكافحة الع���دوى، وبرعاية 
منظمة الصح���ة العالمية يومًا علمي���ًا تحت عنوان:" 
عدوى المنشآت الصحية- خطر يمكن تجنبه"، وذلك 
في قاعة المؤتم���رات العامة بمبن���ى طيبة للقاعات 

الدراسية.
 بحض���ور الدكتور يوس���ف أبو الريش وكي���ل وزارة 
الصحة الفلس���طينية، والدكتور محمود ضاهر مدير 
مكت���ب منظمة الصحة العالمية في غ���زة، والدكتور 
رامي العبادلة رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة 
العدوى، وأحمد س���لمي رئيس قسم العلوم الطبية 
المخبرية، ولفيف من المهتمين والمختصين، وعدد 
من ممثلي مؤسس���ات المجتم���ع المدني، وجمع من 

أعضاء الهيئتين اإلدارية واألكاديمية في الكلية.
وفي كلمته أمام الجلسة االفتتاحية، لفت الدكتور أبو 
الريش ، إلى أن عقد اليوم العلمي جاء نتيجة إلدراك 
العاملين في القطاع الصحي أهمية األدوار المنوطة 
بهم، وحرصًا على تقدي���م أفضل الخدمات الصحية 
للنهوض بالمواطن ضمن العملية الش���املة وتضافر 
الجهود والعمل ضمن منظومة شاملة تستهدف كل 

مكونات الحياة.
وأشار إلى وجود أفراد مدربين ومختصين في مكافحة 
العدوى في كاف���ة األماكن، فضاًل عن وجود كادر واٍع 
ومدرك مدى خطورة العدوى، مؤكدا وجود جسور من 

التعاون بين الجهات المحلية والدولية الداعمة للحد 
من خطر عدوى المنشآت الصحية.

بدوره، أوضح الدكتور ضاهر أن عقد اليوم العلمي جاء 
للوقاية م���ن العدوى، والحد من الوفيات من األمراض 
التي تس���ببها داخل المنش���آت الصحي���ة، مبينًا أن 
منظمة الصحة العالمية تولي أهمية كبيرة وتس���خر 
كاف���ة اإلمكان���ات والموارد، ووض���ع الخطط، وتغيير 
السياس���ات واإلجراءات المتعلقة بمكافحة العدوى 

وخفض معدالت اإلصابة.
وأف���اد الدكتور العبادلة أن هن���اك عوامل تؤدي إلى 
انتش���ار العدوى، أهمها: االس���تخدام غير الس���ليم 
للمض���ادات الحيوية، ونقص المس���تلزمات الطبية، 
وتل���وث المياه، والتعام���ل غير اآلمن م���ع الملوثات 
البيئية، لع���دم وج���ود برامج لتطعيم كبار الس���ن، 
باإلضافة ع���دم توفير مناهج وم���واد تعليمية على 

مستوى المدارس والجامعات.

ومن ناحيته، نوه س���لمي إل���ى أن العدوى تؤدي إلى 
انتش���ار األمراض الخطيرة ف���ي دول العالم الثالث، 
مش���يرًا إلى أن قسم العلوم الطبية المخبرية يسعى 
إل���ى رفع مس���توى الوعي ل���دى الطلب���ة، وتصحيح 
المفاهي���م عند أف���راد المجتمع، واس���تخدام الطرق 
السليمة لمكافحة العدوى للحفاظ على حياة المرضى.

اجلل�سات العلمية
وفيما يتعلق بالجلس���ات العلمية، فقد انعقد اليوم 
الدراسي على مدار جلسة علمية، قدم فيها الدكتور 
عب���د الرؤوف المناعمة عضو هيئ���ة التدريس بكلية 
العل���وم الصحية، نظ���رة عامة حول الس���يطرة على 
العدوى، واس���تعرض الدكتور عميد مشتهى مدير 
دائرة المختبرات بوزارة الصحة، دليل الصحة المهنية، 
ووق���ف الدكتور أحمد عفيفي )باح���ث(، على الرعاية 
الصحية المرتبطة بالعدوى، وعرجت الدكتورة شيرين 
عابد رئيس قسم الحاضنة في مستشفى النصر، على 
مكافحة العدوى في مستشفى النصر لطب األطفال، 
وشاركت الدكتورة بيتينا بوتشر عضو هيئة تدريس 
بكلية الطب، بورقة عمل حول دور مكافحة العدوى في 

سالمة المريض.
وتخلل اليوم العلمي ورش���ة عمل ناقشت استحداث 
التنظيم���ي لمختلف مكون���ات مكافحة  الهي���كل 
العدوى في وزارة الصحة، والنظر في تحديث اعتماد 
دليل وطني لمنع ومكافحة العدوى في المؤسس���ات 

الصحية.

غزة/ االستقالل:
نظم���ت الرابطة اإلس���المية، االطار 
الطالبي لحركة الجهاد اإلس���المي، 
العلمي لكافة لجان  الثقافي  اللقاء 
الم���دارس بمحافظات قط���اع غزة، 
فلسطين  عاصمة  "القدس  بعنوان 
األبدي���ة" وذلك بحض���ور عدد من 

قيادات الحركة ومسؤولي الرابطة.
وأك���د القي���ادي نافذ ع���زام،  في 
كلمته خالل اللق���اء الذي نظم في 
محافظة رفح جنوب القطاع، أن جيل 
الشباب هو جيل النصر والتحرير ال 
س���يما في هذا الوقت الذي تطرح 
فيه المش���اريع والبرامج السياسية 
لطم���س ودف���ن معال���م القضية 
الفلس���طينية والمس���جد األقصى 

ومدينة القدس.
واعتبر عزام، أن الش���باب اليوم، هم 
عماد المجتمع وبعملهم يصنعون 
التطور والمجد لش���عبهم وهم أول 
من يلبي نداء المقاوم���ة والجهاد، 
داعيا كافة الطلبة إل���ى المزيد من 
الجد واالجتهاد للحصول على أعلى 
الدرج���ات ألن "المثق���ف أول م���ن 

يقاوم وآخر من ينكسر".
ومن جهت���ه اوضح القي���ادي عبد 
الج���واد العطار في لقاء الوس���طى، 

أن دينن���ا الحنيف حثنا على العلم 
وعلى االجتهاد وطلب العلم في كل 
وقت ألنه أس���اس المجتمع القوي 
المتماس���ك وأن جيل الش���باب هو 
جيل التحرير ونصرة أرضنا وقدسنا.

واشار العطار إلى أن طلبة فلسطين 
فينا  يبثون  وثباته���م  بصمودهم 
روح االمل والعزيم���ة، لتطلعنا الى 

جيله���م المس���تقبلي جيل النصر 
والتحرير .

اللق���اء الثقافي، أكد حس���ام  وحول 
الخطيب، مس���ؤول ملف التعليم في 
الرابطة، أن هذا اللقاء سيكون باكورة 
انشطة وفعاليات، حيث أقرت الرابطة 
خطة ش���املة لتطوير العمل الطالبي 
بع���د االطالع عل���ى المش���اكل التي 

يعاني منها الطلب���ة، واعدًا بتنظيم 
المزي���د م���ن األنش���طة والفعاليات 

المميزة خالل المرحلة المقبلة.
بدورهم أعرب الطلبة المش���اركون 
ف���ي اللقاء ع���ن س���عادتهم بهذا 
النش���اط الرائع، مثمنين عاليًا دور 
الرابط���ة اإلس���المية ف���ي تنظيم 

وإنجاح اللقاء.

رام الله/ االستقالل : 
أعلن وزي���ر التنمية االجتماعي���ة ابراهيم الش���اعر األربع���اء، أن وزارة التنمية 
االجتماعية ستباشر بصرف المخصصات النقدية للمستفيدين والمستحقين 
الثالثاء المقبل لكافة المحافظات. وأكد الش���اعر أن برنامج التحويالت النقدية 
يس���تهدف األسر التي تقع تحت خط الفقر الش���ديد، واألسر المهمشة التي 
تقع بين خطي الفقر الوطني، والش���ديد، وعلى وجه التحديد األسر التي تضم 
أشخاصا من ذوي اإلعاقة، أو المسنين، أو األيتام، أو أصحاب األمراض المزمنة، أو 

أسر ترأسها نساء، مبينا أن هذه الدفعة ُتقدم كل ثالثة أشهر.

برعاية منظمة الصحة العالمية

يوم علمي بالجامعة اإلسالمية حول عدوى المنشآت الصحية 

الرابطة اإلسالمية تنظم لقاء 
ثقافيًا للجان المدارس في القطاع

صرف مخصصات 
وزارة التنمية 

االجتماعية الثالثاء 

الصحة: اتخذنا إجراءات 
تقشفية شديدة لمواجهة 

أزمة نقص الوقود
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رام الله/ االستقالل: 
تس���تعد ش���ركة "الوطنية "موبايل" لرفع رأس مالها 
إلى 293 مليون دوالر بطرح 35 مليون س���هم جديد 
الكتتاب ثانوي عام، سيحدد موعده خالل اجتماع غير 
عادي للجمعية العمومية للشركة في 23 من الشهر 

الجاري.
وسيس���تخدم عائد اإلصدار الجديد لتمويل عمليات 
الش���ركة في قطاع غزة، وكذلك ف���ي خدمات الجيل 
الثالث لالتص���االت، والمتوقع ان تطلقها قبل نهاية 

كانون الثاني الجاري.
وأطلق���ت "الوطنية موبايل" خدماته���ا التجارية في 
قطاع غزة في 24 تش���رين الثان���ي الماضي، بتأخير 
ثماني سنوات عن إطالق خدماتها في الضفة الغربية 

بسبب العراقيل اإلسرائيلية.
وقال الرئي���س التنفيذي للش���ركة ضرغ���ام مرعي 
"اس���تبقنا إط���الق خدماتنا التجارية ف���ي قطاع غزة 
بالعديد من الدراسات على مدى العامين الماضيين، 
وكنا نلمس انتظار الغزيين لخدماتنا، لكن ما شهدناه 
م���ن إقبال في األيام األول���ى النطالقنا هناك، وما زلنا 

نشهده حتى اليوم، فاق كل التوقعات".
وأطلق���ت "الوطني���ة موباي���ل" خدماته���ا التجارية 
في فلس���طين أواخ���ر 2009، بش���راكة بين صندوق 
االس���تثمار الفلس���طيني بنس���بة 47% والوطنية 
الدولية لالتصاالت الكويتية، التي آلت فيما بعد الى 

مجموعة "اوريدو"، بنسبة %53.
وطرحت أول دفعة من األس���هم الكتتاب عام بنسبة 
15% )بواقع 38.7 مليون سهم( في تشرين الثاني 
من العام 2010، وتس���تعد لطرح الدفعة الثانية من 
األسهم، بواقع 35 مليون سهم، الكتتاب ثانوي عام، 

بإصدار جديد مخصص لمساهمي الشركة الحاليين 
كل حسب نس���بة مس���اهمته. وقال مرعي "انطالق 
الخدمات التجارية للوطنية موبايل في قطاع غزة تأخر 
لثماني س���نوات، بسبب العراقيل اإلسرائيلية، سواء 
بحج���ب الترددات الالزمة أو بمنع إدخال المعدات من 
مقاسم وأبراج، وفي الحصيلة، خسرت الشركة طوال 
هذه السنوات 40% من سوقها الطبيعي، ونجحنا في 
النهاية بإدخال المعدات الالزمة، والتي تشمل أحدث 

األبراج والمعدات في عالم االتصاالت المتنقلة".
وأضاف "تحملنا للخس���ائر بسبب منعنا من الدخول 
إل���ى قطاع غزة عل���ى مدى ثماني س���نوات، يعكس 

مدى التزام المس���تثمرين بالس���وق الفلس���طينية، 
سواء صندوق االس���تثمار أو مجموعة "اوريدو"، علما 
ان الش���ركة تعد أكبر استثمار في فلسطين بشراكة 

محلية وخارجية".
من جهته، أشاد رئيس اتحاد رجال األعمال في قطاع 
غزة علي الحايك بإطالق الخدمات التجارية ل�"الوطنية 
موبايل" ف���ي قطاع غ���زة، معتبرا أن "إيج���اد جو من 

المنافسة في أي قطاع هو لصالح المواطن".
وأضاف "القطاع الخاص دائما مع المنافس���ة في أي 
قطاع، ودائم���ا كنا مع دخول مش���غل اتصاالت ثاٍن 
إلى قطاع غزة، كش���رط للمنافس���ة وتقديم خدمات 

إضافي���ة، المواط���ن لمس ه���ذه المنافس���ة منذ أن 
انطلقت الخدمات التجارية للوطنية موبايل، س���واء 
لجهة األسعار أو جودة الخدمات، لكن الجميع يعلم أن 
شركات االتصاالت الفلسطينية تواجه عراقيل كبيرة 
في ظل االحتالل، تح���د من قدرتها على تلبية كامل 
احتياجات وتطلعات المواطنين، خصوصا أنها ما زالت 
تعمل بخدمات الجيل الثاني في غزة، وحديثا حصلت 
على ترددات الجيل الثالث في الضفة الغربية، بينما 
العالم بما في ذلك الش���ركات اإلسرائيلية باتت على 

وشك إطالق خدمات الجيل الخامس".
واستبقت "الوطنية موبايل" إطالق خدماتها التجارية 
في قطاع غزة باس���تثمارات ف���ي القطاع تجاوزت 50 
مليون دوالر، وهو أكبر اس���تثمار في القطاع في ظل 

الحصار المفروض عليه منذ عشر سنوات.
ويبل���غ رأس مال الش���ركة حاليا 258 ملي���ون دوالر، 
س���يرتفع باإلصدار الجديد أواخر الشهر الجاري إلى 

293 مليون دوالر.
وبلغ إجمالي إيرادات الش���ركة في األشهر التسعة 
األولى م���ن الع���ام 2017 حوالي 64 ملي���ون دوالر، 
وحققت أرباحا تش���غيلية بمقدار 5.9 مليون دوالر، 
بزي���ادة 6% ع���ن الفترة المقابلة م���ن العام 2016، 
لكنها سجلت صافي خسارة بمقدار 1.8 مليون دوالر 
نتيجة االستثمارات التي ضختها الشركة استعداًدا 
إلطالق خدماتها في قطاع غزة، واس���تقبال خدمات 
الجيل الثالث، والتي بلغت مجتمعة نحو 100 مليون 

دوالر.
وحتى نهاية الربع الثالث م���ن العام 2017، بلغ عدد 
مشتركي "الوطنية موبايل" 804 آالف مشترك، بنمو 
تجاوز 7% عن نهاية الفترة المقابلة من العام 2016.

»الوطنية موبايل« ترفع رأس مالها لـ293 مليون$

غزة/ االستقالل :
رحب رئي���س مجلس إدارة جمعية رجال 
األعمال بغزة علي الحايك بقرار المجلس 
التنفيذية  اللجن���ة  المرك���زي بتكليف 
لمنظمة التحرير الفلسطينية باالنفكاك 
من عالق���ة التبعي���ة االقتصادية التي 

كرسها اتفاق باريس االقتصادي.
وق���ال الحاي���ك ف���ي تصري���ح وص���ل 
"االستقالل" الثالثاء إن تطبيق االنفكاك 
من ش���أنه تحقيق اس���تقالل االقتصاد 

الوطني، بعيًدا عن التبعية االسرائيلية 
التي تتحكم بموارد ومقدرات الش���عب 
الفلس���طيني م���ن خالل تحري���ر حركة 
التجارة الفلسطينية التي قيدها االتفاق.

أن" االتف���اق يف���رض عل���ى  وأض���اف 
اقتصادية  سياس���ات  الفلس���طينيين 
مالي���ة منقوص���ة الس���يادة، ينتهكها 
االحتالل االسرائيلي في أي وقت، ويقرر 
من ط���رف واحد ما هو مس���موح وما هو 
محظور، وتجبرن���ا على اعتماد مواصفات 

ومقاييس إس���رائيلية بش���أن الس���لع 
يخالف  بم���ا  للمنطقتين،  المس���توردة 

مستوى تطور االقتصاد الفلسطيني".
للقرارات  الكام���ل  الحاي���ك دعمه  وأكد 
الص���ادرة ع���ن القي���ادة الفلس���طينية 
ممثل���ة بالرئيس محمود عب���اس، داعًيا 
إياها لمواصلة خطواتها ونضالها لنيل 
الحق���وق الوطنية كاملة وص���واًل للدولة 
وعاصمتها  المس���تقلة  الفلس���طينية 

القدس الشريف.

رام الله/ االستقالل: 
قالت وزارة االتص���االت وتكنلوجيا المعلومات إن اطالق 
خدم���ات الجيل الثالث في الضف���ة الغربية في نهاية 

كانون الثاني الجاري.
وأوضح وكيل الوزارة، س���ليمان الزهيري، في تصريحات 
لرويترز إن ش���ركتي تشغيل الهاتف المحمول "جوال" 
و"موبايل الوطنية" س���تطلقان الخدمة في ذات الوقت 
بعدما حصلتا من إس���رائيل على الض���وء األخضر لبدء 

العمل.
 وفي عام 2015، وقعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
اتفاقا يسمح بش���غيل شبكات الجيل الثالث للمحمول 
في الضفة الغربية، لكن إسرائيل أخرت التنفيذ بحسب 

ما قاله الزهيري.
وأض���اف أن خدمة الجيل الثالث لن تمتد إلى قطاع غزة 

في هذه المرحلة.
وتقدم "ج���وال" و"الوطنية" حاليا خدمات الجيل الثاني 
فق���ط في قطاع غ���زة. ويتوقف إدخال معدات ش���بكة 
الجيل الثالث على سماح إس���رائيل بادخالها عبر معبر 

كرم ابوسالم .

رام الله / االستقالل :
أعلن بنك القدس عن إطالق حملته الترويجية » في اشياء صار بلزمها تحديث«، 
التي تتطلب من أصحاب الحسابات البنكية تحديث كافة البيانات الشخصية 
ومعلومات الحس���اب الخاص بهم وذلك من خالل زيارة أحد فروع مكاتب البنك 
المنتشرة،حيث تشمل الحملة جميع الحسابات غير المحدثة من قطاعي األفراد 
والش���ركات، ليدخلوا السحب على جهاز IPhone X، حيث سيتم السحب على 

فائزين اثنين في اليوم العاشر من كل شهر.
وتأتي  هذه الحملة تماشيًا مع تعليمات سلطة النقد لتحديث بيانات العمالء 
بشكل دوري ألهمية بقائها صحيحة ومحدثة لضمان حماية معلومات األفراد 
والشركات، كما ان البيانات المحدثة للعمالء وتصنيفاتهم تساعد في تقديم 

أفضل الخدمات والعروض والحمالت لهم. 
علمًا ان الحملة مستمرة لتاريخ 31-3-2018، حيث ان الوثائق المطلوبة لتحديث 
بيانات قطاع األفراد هي وثيقة اثبات ش���خصية واثبات مهنة وجواز الس���فر 
األمريك���ي ) في حال كان العميل يحمل جواز الس���فر األمريك���ي(، أما الوثائق 
المطلوبة لتحديث بيانات قطاع  الش���ركات هي مراقب شركات حديثة وصورة 

عن هوية المفوض.

غزة/ االستقالل :
نفي المستش���ار االعالمي لوكالة الغوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 
"االونروا" عدنان أبو حسنة، وجود قراٍر بشأن تقليص رواتب موظفيها حتى اآلن.

وذكر أبو حس���نة في تصريحات صحفية الثالثاء، أن هناك نقصًا في السيولة 
وهناك سيناريوهات عديدة للتعامل مع األزمة مع التشديد على وجود أولويات 

لدى االونروا ومنها الخدمات الصحية والحاالت الصعبة والرواتب أيضا".
وكان خبر نشر من اتحاد موظفي األونروا عقب اجتماعه مع مدير عمليات األونروا 

بغزة جاء فيه أن "ماتياس شمايلي" قال "ال رواتب كاملة هذا الشهر".
وأفاد االتحاد خالل اجتماعه مع مدير العمليات في الوكالة الدولية، جاء لتدارس 

"األزمة المالية بشكل عام"، مبينًا أن الجلسة نتج عنها "صفر كبير".

»بنك القدس« 
يطلق حملة تحديث 

بيانات العمالء

أبو حسنة ينفي األنباء 
المتداولة عن تقليص 
رواتب موظفي »أونروا«

الحايك: قرار »المركزي« باالنفكاك عن
 اتفاق باريس يعزز استقاللية االقتصاد

»وزارة االتصــاالت«: خدمــات الجيــل 

الثالــث تنطلــق نهايــة الشهــر الجــاري
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وقال المفوض العام لألونروا بيير كرينبول في بيان 
له نش���ر أمس، إن خفض التمويل األميركي يهدد 
رسالتها ويضر األمن اإلقليمي، مشيرًا إلى أن إجمالي 
المس���اهمات األمريكية للعام 2017 بلغ ما يزيد عن 

350 مليون دوالر.
وأش���عرت إدارة األونروا اتحاد موظفيها أمس، بأنه 
ال وعود من جهته���ا بالحصول على راتب كامل هذا 

الشهر.
وأك���د االتحاد في تصريح نش���ر أول م���ن أمس، أن 
اجتماع���ه بمدير عملي���ات األونروا بغ���زة "ماتياس 
ش���مايلي"، نتج عنه "صفر كبي���ر". وقال االتحاد إنه 
حاول طرح جمي���ع القضايا العالقة بإلحاح ش���ديد 
والتي يتم تداولها على الس���طح ف���ي هذه األثناء 
فجاءت الردود كلها حذرة وتحمل إحالة للحلول إلى 

وقت آخر.
ومن جهة ثانية، أنهت وكال���ة الوكالة الدولية، 
أول م���ن أمس، خدمات أكثر من 100 موظف من 
العاملين لديها باألردن، فيما علقت التعيينات 
وربطته���ا ب���� "الحاج���ة"، ضمن أول���ى إجراءات 
ضبط النفق���ات والخدمات المقدم���ة لالجئين 

الفلسطينيين.
وتأتي هذه األح���داث في أعقاب تصريحات رئيس 
وزراء الكي���ان الصهيوني بنيامين نتنياهو األخيرة، 
والتي قال فيها إنه ح���ان الوقت لتفكيك المنظمة 
الدولي���ة "األونروا"، وأضاف: "الكثير من مؤسس���ات 
األونروا تحرض ضد "إس���رائيل" وبالتالي وجود هذه 
المؤسس���ة يديم مش���كلة الالجئين وال يعمل على 

حلها، ولذلك حان تفكيكها".

عجز مايل مت�صاعد
وقال مصدر مطلع في وكالة "األونروا" رفض الكشف 
عن اسمه ل�"االستقالل": "إن األونروا تعاني من عجز 
مالي متصاعد، وص���ل إلى 174 ملي���ون دوالر، ومن 
المتوقع أن يزداد في حال استمرت أمريكا في حجب 

المزيد من دعمها للوكالة الدولية".
وأوض���ح أن األونروا كان من المفترض أن تس���تقبل 
المخصص المال���ي األمريكي )125 ملي���ون دوالر(، 
في ديسمبر الماضي، إال أن واشنطن لم تحول هذه 
األم���وال منذ ذلك الوقت، مبينًا أن الحديث يدور عن 
وجود ق���رار أمريكي بدفع مبلغ 60 مليون دوالر فقط 
من إجمالي المبلغ المذكور س���الفًا، على أن ينخفض 
مبلغ الدف���ع تدريجيًا وصواًل إلى الوق���ف التام عن 

الدفع.
وأشار المصدر إلى أن الوكالة الدولية تبذل مجهودًا 
كبيرًا لتغطية العجز ال���ذي تعاني منه، كما أنها ال 
تس���تطيع اإلنفاق بشكل أكبر من مستوى الواردات 

المالية من المنح والمساعدات. 
وأكد أن هذا العجز سيلقي بظالله السلبية على كافة 
القطاع���ات الخدماتية لالجئين فضاًل عن أن الوكالة 
الدولية لن تستطيع اإليفاء بالتزاماتها المالية تجاه 

موظفيها إذا ما تصاعدت األزمة مستقباًل.
وقال المصدر: "إن األونروا ستقدم على اتباع المزيد من 
اإلجراءات التقشفية لمواجهة هذا العجز، من بينها 
إنهاء عقود موظفي المياومة في كافة التخصصات، 
وتعليق جميع عقود الخدمات االستش���ارية ووقف 
تمديدها، فضاًل عن وقف إعالنات التوظيف، ووقف 

العقود القصيرة الخاصة".

وأضاف: "من المتوقع أن تشمل اإلجراءات التقشفية 
أيضًا، تعليق التعويض المالي عن العمل اإلضافي 
لجميع الموظفين البالغ عددهم نحو 30 ألف موظف 
في كافة مناطق عمل األونروا الخمس )األردن، لبنان، 
سوريا، الضفة الغربية وقطاع غزة(، وتعليق االعتماد 
المالي ف���ي الموازنة العامة للع���ام الجاري ألي نوع 

جديد من الخدمات واألنشطة والمصروفات".
وتابع المصدر في الوكال���ة الدولية: "حتى لو عادت 
أمريكا ع���ن قرارها ودفعت ما عليها م���ن التزامات 
مالية، فإن هذا لن يوقف سياس���ة التقش���ف التي 
تنتجها األون���روا"، مرجعًا ذلك إل���ى أن العديد من 
الدول المانحة أصبحت تقدم أموالها لصالح الجئين 
آخرين مع تصاعد ظاهرة الهجرة بسبب النزاعات في 

الشرق األوسط.

ا�صتهداف غري م�صبوق
الخبير في ش���ؤون الالجئين الفلس���طينيين، علي 
هويدي، يرى أن القرار األمريكي يش���كل استهدافًا 
غي���ر مس���بوق لقضي���ة الالجئين الفلس���طينيين 
ولحقهم في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها 

عام 1948.
وقال هويدي ل�"االس���تقالل": "هناك محاوالت جادة 
وغير مس���بوقة لمحاصرة الوكال���ة الدولية تمهيدًا 
إلنه���اء خدماته���ا، في خطوة ته���دف إلى تذويب 
الالجئين بين شعوب دول العالم وتشتيتهم خارج 

إطار الجوار الفلسطيني".
وبّين أن جزءًا من أهمية ديمومة الصراعات في الدول 
المجاورة ل�"إس���رائيل" يتمثل بإنه���اء حق العودة، 

مضيفًا: "على س���بيل المثال، هناك 150 ألف الجئ 
فلس���طيني يعيش���ون في لبنان اليوم رغم أن عدد 
الذين هاجروا إليها ع���ام 1948 بلغ 170 ألف الجئ 
فلسطيني. كما أن أعداد الالجئين الفلسطينيين في 
سوريا تقلص بشكل كبير ولم يبق إال الفتات اليوم".

ولف���ت هويدي النظ���ر إلى أن ترامب ل���م يعد يجد 
حرج���ًا في توظي���ف الخدمات اإلنس���انية لتحقيق 
أهداف سياس���ية تصب في صالح االحتالل، مشيرًا 
إل���ى أن إنهاء خدم���ات الوكالة أو حت���ى تقليصها 
المتدّرج س���ينعكس سلبًا ليس فقط على الالجئين 
الفلس���طينيين، بل كذلك على منطقتن���ا العربية 

واإلسالمية وعلى منظومة المجتمع الدولي.
وفسر حديثه السابق بالقول: "األونروا تقدم خدماتها 
لنحو 6 ماليين الجئ فلس���طيني من االستش���فاء 
المخيمات  التحتي���ة وتحس���ين  والبني  واإلغاث���ة 
والقروض الصغيرة والتعليم المجاني لحوالي نصف 
مليون طالب وطالبة، باإلضافة إلى توفير فرصة عمل 

لحوالي 30 ألف موظف فلسطيني".
وتابع هويدي: "إن تنصل األونروا عن هذه الخدمات 
وانسحابها من المشهد، سيلقي بأعباء إعاشة أولئك 
الالجئين على كاهل الدول المستضيفة، وستصبح 
الدول العربية تس���تجدي التدخ���ل األمريكي الذي 
س���يفرض عليهم القبول باش���تراطات سياس���ية 

تتعلق بالقدس وحق العودة ودولة فلسطين". 
وشدد على أن إنهاء معاناة الالجئين الفلسطينيين 
اإلنسانية والسياسية وإنهاء عمل الوكالة الدولية، ال 
يكون إال من خالل خيار واحد وهو تطبيق حق العودة 

المكفول وفقًا للقرارات والشرائع الدولية.

يلقي بالالجئين إلى الهاوية

خفض المساعدات األمريكية
 لـ »أونــروا« سرقة للحقــوق 

غزة/ حممود عمر:
زجت وا�صنطن وكالة الغوث وت�صغيل الالجئني 

الفل�صطينيني »الأونروا« مباأزق مايل غري م�صبوق، 
باإقدامها على جتميد 65 مليون دولر من اأ�صل 
125 مليون دولر ا�صتحق دفعها اإىل الوكالة 

الدولية يف دي�صمرب املا�صي، كجزء من م�صاهمتها 
ال�صنوية يف ميزانية الوكالة البالغة 370 مليون 

دولر �صنويًا وهي امل�صاهمة الأكرب من بني دول 
العامل، يف م�صعى لإنهاء ق�صية الالجئني وت�صفيتها 

مبا ي�صب يف �صالح الكيان ال�صهيوين. 
وقال م�صدر ر�صمي اأمريكي، اإنَّ الوليات املتحدة 

الأمريكية �صتمنح منظمة )الأونروا( 60 
مليون دولر بينما �صتجمد 65 مليون دولر من 

امل�صاعدات، وفق ما ذكرت �صكاي نيوز. وكانت 
الوليات املتحدة المريكية اأعلنت يف الثاين 

من يناير اجلاري، عن عزمها وقف متويل برامج 
»الأونروا«، اإىل حني عودة ال�صلطة الفل�صطينية 

اإىل املفاو�صات مع »اإ�صرائيل«.
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أعلن أنا المواطن / حسين جهاد منصور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802929471( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ياسين إبراهيم كامل القبطي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803330075( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة/ فريدة مصطفى حمدان بربخ  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)963792221( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ محمد حيدر ضيف الله المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410997357( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ فوزي فريد فوزي أبو دقة  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801305640( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ايمن خليل محمد أبو عيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802230599( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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ويمنع االحتالل االسرائيلي الكثير من مرضى القطاع 
بمختلف أعمارهم، من السفر عبر معبر "إيرز"، والوصول 
لمستشفيات في األراضي الفلسطينية المحتلة دون 
إبداء مبررات واضح���ة، في محاولة البتزازهم وتعميق 
أوجاعه���م، األمر ال���ذي يعد انته���اكًا صارخًا لحقوق 
االنسان بحس���ب اتفاقية جنيف الرابعة التي توجب 

السماح للمرضى بالوصول إلى المستشفيات.

ذل وقهر
وتقول أم رشدي ل�"االستقالل": "شعرت بالذل والقهر 
من���ذ إصابتي بمرض الس���رطان قبل ثالث س���نوات، 
بسبب عدم توفر العالج الكيماوي في القطاع، ومنعي 
المستمر من الس���فر إلى مستشفيات القدس لتلقي 

العالج". 
وأضافت أم رش���دي: "بعد أكثر من ع���ام تمكنت من 
الحصول على تحويلة حينها شعرت بسعادة ال يمكن 
وصفها وبقيت أنتظر موعد الس���فر بفارغ الصبر، لكن 
ما توقعت أن ذلك اليوم س���يكون بداية معاناة أكبر، 
فالمخابرات اإلسرائيلية طلبت مني اجراء مقابلة على 

حاجز ايرز، ثم ارجعوني بدون أي سبب". 
وتابعت "حياتنا صارت معلقة على معبر ايرز، وأقصى 
م���ا نتمناه الحصول على تصريح للعالج"، مطالبة وزارة 
الصحة ببناء مستش���فى بغ���زة بتخصصات متعددة 
وإمكاني���ات عالي���ة لتجنيب المرضي معاناة الس���فر 

لتلقي العالج في الخارج.

�شريان احلياة
وعل���ى س���ريٍر صغي���ر بمستش���فى عب���د العزي���ز 
الرنتيس���ي بغزة، ترقد الطفلة رودين���ا أبو خريس )5 
أع���وام( محاطة باألجهزة الطبية الموصولة بجس���دها 
النحيل الذي أنهكه المرض دون حراك اال بمس���اعدة 
ذويها، فهي ال تكاد تش���عر بأنها تتنفس سوى من 

خ���الل جهاز التنفس الذي يبقيه���ا على قيد الحياة، 
في وق���ت يهددها الموت في أي لحظة نظرًا لمماطلة 
االحتالل بالموافقة على س���فرها إلحدى مستشفيات 

الداخل المحتل.
وُقدر للطفلة رودينا أن ُتولد بقلٍب مشوه يحتاج سلسلة 
عملي���ات جراحية ال يمكن إجراؤها في مستش���فيات 
قطاع غزة، انتقلت على إثره لمستشفى تل هاشومير 
داخل األراضي المحتلة عام 1948، وأجريت لها عملية 

شريان الحياة "وصل شريان من القلب إلى الرئة".  
" انتهت رحلة عالجها هن���اك وعادت إلى القطاع في 
ظروف صحية أفضل، لكن الفرحة لم تدم طوياًل، فبعد 
عام س���اءت حالتها وُأجريت له���ا عملية قلب مفتوح، 
لكنها أصبحت تعاني من نقص األوكس���جين بأغلب 
االوقات وهو ما وصفه األطباء ب� "انتكاس���ة"، وشددوا 
على ض���رورة المراجعة الدورية للمستش���فى واجراء 
عمليات جراحية أخرى" وفق م���ا قاله جدها محمد أبو 

خريس. 
وي���روي أبو خريس ل����" االس���تقالل":" رجعنا على غزة 
وكانت رودينا بصحة جيدة، وف���ي بداية حرب 2014 
كان عنا موعد مراجعة في المستشفى، لكن االحتالل 
رفضنا بحج���ة أن المصابين والجرحى أولى واس���تمر 

الرفض حتى اليوم ". 
ويتابع:" بع���د الرفض بدأت حالتها تس���وء أكثر مما 
اضطرن���ا إلعادتها لمستش���في الرنتيس���ي لتتلقى 
العالج الالزم ووضعها تحت المراقبة، حتى اكتش���ف 
االطباء أنها تعاني من قصور في الغدة الدرقية مما أثر 
على نموها حتى باتت ال تستطيع الحركة وال الكالم". 

وأردف، أن معاناته���م اش���تدت حينما ق���رر االطباء 
ضرورة تحويلها لمستش���فى تل هاشومير مرة أخرى 
ألجراء عمليات جراحية س���ريعة لتفاقم حالتها سوءًا، 
لكن االحتالل رفض سفرها ألكثر من 30 مرة منذ عام 

2014، تحت ذريعة المنع االمني. 

"بنتنا الوحيدة تصارع الموت قدامنا ومش طلع بأيدنا 
نعمل اشي"، هكذا اختتم أبو خريس حديثه، مناشدًا 
الرئيس الفلس���طيني محمود عب���اس، ووزير  الصحة 
بضرورة التحرك الج���دي إلنقاذ حياة الطفلة وعرضها 
عل���ى أطباء للقلب ف���ي الخارج لمتابع���ة حالتها غير 

المستقرة. 

ابتزاز املر�شى
من جهته، أكد مدير مستش���فى الرنتيسي محمد أبو 
س���لمية، أن االحتالل يحرم أع���دادًا كبيرة من مرضى 
القط���اع من تلق���ي العالج في مستش���فيات الداخل 
المحت���ل والضف���ة الغربية والق���دس، خاصة مرضى 
الس���رطان والقلب واألورام، بحجة أن طلباتهم " تحت 

الفحص".  
وأوضح أبو س���لمية ل�"االستقالل"، أن االحتالل يمارس 
سياس���ة االبتزاز لبع���ض المرضى، عب���ر إخضاعهم 
لمقابلة مخابراته والتي تس���تمر ألكثر من 3ساعات، 
ومن ثم إعادتهم لغزة، منوهًا إلى أن خطورة الفحص 

األمني بإمكانية تمديدها لعدة شهور.
ووصف أوضاع المرضي في القطاع ب� "المأس����اوية" 
نظرًا لمنع االحتالل سفرهم، في ظل النقص الحاد 
في األدوية والمستلزمات الطبية، مما يهدد حياة 
الكثيرين منهم، محذرًا  من استمرار سياسة المنع 
ض����د المرضى، كونها تنذر بزي����ادة أعداد الوفيات 
في القطاع، مبينًا أن مستشفى الرنتيسي ُتخرج ما 
يقارب 400 تحويلة للعالج بالخارج ش����هريًا ويتم 
رفض طل����ب 250 منهم، في حين توفى ما يقارب 
30 مريضًا خالل األش����هر الماضية أثناء انتظارهم 

تحت الفحص. 
ولفت إلى أنه���م تواصلوا مع منظمة الصحة العالمية 
واللجن���ة الدولية للصليب االحمر ومؤسس���ات حقوق 
االنسان إلنقاذ هؤالء المرضى، لكن لم يتلقوا أي إجابة 

حتى اللحظة، مطالبًا وزارة الصحة في رام الله بضرورة 
توفير األدوية للقطاع، والسلطات المصرية بفتح معبر 

رفح الذي يمثل شريان الحياة لمرضى القطاع.  

انتهاك وا�شح
وبدوره، بين صالح عب���د العاطي، مدير مكتب الهيئة 
المستقلة لحقوق اإلنسان، أن اإلجراءات غير القانونية 
التي تتخذه���ا قوات االحتالل بحق المرضى كالرفض 
االمن���ي، تأتي في اطار العقوبات الجماعية المفروضة 
على أهال���ي القط���اع، والتي تزداد تعقي���دًا في ظل 
غياب الكفيل أو الضامن لرفع الحصار وإنقاذ األوضاع 

اإلنسانية في غزة.
وشدد عبد العاطي ل�"االستقالل"، أن الرفض والفحص 
األمن���ي لطلبات المرضى الذين بحاجة للعالج بالخارج، 
وكذلك إخضاعهم لمقابلة المخابرات وتعبئة استبانة 
"ال�17 س���ؤال" لتجاوز حاج���ز إيرز، جميعه���ا  ذرائع 
وحجج واهية ال مبرر لها وغير قانونية، لكنها شريعة 
الغابة وشريعة القوة تستهدف تعميق آالم المرضى 
وابتزازهم واس���تفزازهم، الفتًا إلى أن أكثر من %56 
من الحاالت المرضية ُمنعت من السفر لتلقي العالج، 

حسب تقارير حقوقية. 
واعتبر تلك اإلجراءات انتهاكًا واضحًا التفاقية جنيف 
الرابعة التي تلزم س���لطات االحت���الل بتقديم العالج 
والرعاي���ة الطبية للمرضى، وانته���اكًا لمعايير حقوق 
اإلنس���ان والقانون الدولي الذي يوجب تأمين الوصول 

للرعاية الصحية بشكل فّعال للمرضى.  
ونوه إلى ضرورة تدخ���ل المنظمات الدولية والصليب 
االحم���ر ومنظم���ة الصح���ة العالمي���ة، للضغط على 
االحتالل وفق القانون الدول والقانون الدولي االنساني 
لضم���ان تمكين المرضى من الوصول الى المش���افي 
وأخذ حقهم في العالج ، وأيضًا محاسبة االحتالل على 

هذه الجرائم التي يقوم بها بحق المرضى. 

االحتالل يواصل ابتزازهم

مرضــى غــزة.. حياة معلقة على بوابة »إيرز«
غزة/ دعاء احلطاب: 

بخط��وات مثقلة ب��االأمل وطول االنتظ��ار، حتمل ال�شتينية 
اأم ر�ش��دي مر�شه��ا اخلطري وتطوف به ب��ن وزارتي ال�شحة 
وال�ش��وؤون املدني��ة يف قط��اع غزة، عل��ى اأمل اأن جت��د �شبياًل 

يخف��ف اآالمه��ا، ويح��ول بينه��ا وبن امل��وت، بع��د منعها من 
ال�شف��ر للع��الج مب�شت�شفي��ات ال�شف��ة الغربي��ة والداخ��ل 
املحتل. اأم ر�ش��دي التي عجزت للمرة الرابعة على التوايل 
ع��ن ال�شفر عرب معرب بي��ت حنون �شمال القط��اع للعالج من 

مر�ض ال�شرطان، ب�شبب رف�ض �شلطات االحتالل اال�شرائيلي 
لها بحجة » الفح�ض االمني«، لي�شت الوحيدة فهناك اآالف 
املر�شى يعي�شون ذات املاأ�شاة ب�شبب قرارات املنع االإ�شرائيلية 

التي تبدد اأحالمهم بال�شفاء وتهدد حياتهم باملوت.
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أعلن أنا المواطن / هبة سمير محمود ابو صبحة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801339961( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ مها ابراهيم يونس جودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931708531( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن  / سلمان أحمد جبر أبو حرب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)700427883( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / أحمد وائل عبد الرحيم أحمد.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402584551( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / حلمي نمر نمر الجعيدي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401689492( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ منار محمد درويش الزطمه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801868464( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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أعلن أنا المواطن / يوسف صقر حسين ابو ربيع.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405825118( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ رنا علي محمود االفرنجي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801084906( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / سامي محمدعيد خليل كحيل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900879453( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / احمد نبيل عبدالطيف فرحات.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801901810( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / حسام أحمد محمود أبو معمر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400919346( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد جالل طالب العرجا 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401156682( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

ليبرمان يعترف: نجهل مصير أسرانا الجنود

م���ن بين لق���اءات وتصريحات وخطاب���ات وزير 
الحرب اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان الكثيرة، منذ 
تسلمه حقيبة األمن خلًفا ليعلون؛ فإن اللقاء الذي 
أجراه مع القناة الثانية، يوم الجمعة الماضي )12 
ديسمبر( يعتبر هو األهم، حيث تحدث بوضوح 
وبهدوء حول ثالثة قضايا هامة: الجنود األسرى 
والحصار وكل ما يمكن ان تشمله الحالة األمنية 
من تصعيد واكتش���اف أنفاق، وصوًل إلى شن 
عدوان، وسنتطرق هنا فقط إلى قضية اعتراف 

ليبرمان بجهل مصير جنودهم األسرى.
لق���د جاء ليبرمان إلى اس���تديو القن���اة الثانية 
مستعًدا، ويبدو أنه هو من طلب اللقاء على خلفية 
الحديث عن اكتشاف نفق وتفجيره بالقرب من 
معبر كرم أبو سالم، وقد اختار المنصة اإلعالمية 
األكثر أهمية، كما تم النش���ر في ذروة المشهد 
اإلخباري في برنامج »حصاد الجمعة« وهو األكثر 
مشاهدة في إس���رائيل، وبالمناسبة فإن اللقاء 
كان مس���جاًل، أي ان���ه لم يكن مباش���ًرا، فقد تم 
تس���جيله في وقت سابق من مساء الجمعة قبل 
بث برنامج الحصاد، أي انه ينفي أي نوع من زلت 
اللس���ان التي يمكن ان تمّس بما يسمى »األمن 
القومي اإلس���رائيلي«، وفي مث���ل هكذا لقاءات 
يأتي المسؤولون مع رسائل واضحة، يكونون قد 
عكفوا على إعداده���ا وتحضيرها مع طواقمهم 

المساعدة.
بدأ المذيع داني كوشمارو - وهو من المتحمسين 
»للوطنية الصهيونية« - بالس���ؤال عن القضية 
األكثر س���خونة، والتي تتعلق باكتشاف نفق 
بالقرب من معبر كرم أبو س���الم، ثم طرح السؤال 
الثاني »متى س���ينفد صبر حم���اس؟«، وبعد أن 
أجاب ليبرمان ع���ن قراءتهم لتقديرات حماس 
وعن اس���تراتيجية إسرائيل بخصوص ممارسة 
أقص���ى الضغ���وط الممكنة؛ انتق���ل للحديث 
مباش���رة عن الحصار وع���ن الحالة اإلنس���انية، 

فقال ليبرمان »قبل أي ش���يء، فإنني عندما أس���مع 
عن الوضع اإلنس���اني أقول: قبل أن نصل إلى اتفاق 
بشأن أسرانا ومفقودينا، لن يكون هناك أي تحسين 
يتعلق بالوضع اإلنس���اني، يجب ان يفهم أننا فقط 
سنسمح لسكان القطاع بأن يحافظوا على رؤوسهم 
فوق الماء«، وهنا حاول المذيع تلخيص الجملة، ويبدو 
انه تنبه إلى ان ليبرمان كش���ف أم���ًرا خطيًرا يتعلق 
بمصير الجنود، كما يبدو ان المذيع أراد ان يش���وش 
على كشف ليبرمان ويؤكد حقيقة كونهم جثًثا ويمر 
على الموض���وع مروًرا س���ريًعا دون ان يمنح ليبرمان 
فرص���ة التعليق أو فرصة التغاضي عن األمر، فأجمل 
المذيع قائال بس���رعة ودون ان ينظ���ر إلى الكاميرا أو 
لوجه الضيف ليبرمان، كنوع من إظهار عدم الكتراث 
لما يري���د ان يجمله »لن يكون تحس���ين في الوضع 
اإلنساني إلى أن تعاد جثث اإلسرائيليين - ولم يقل 
الجنود - المحتجزين هناك«، ثم رفع رأسه ونظر إلى 

ضيفه موجًها سؤاًل س���ريًعا آخر، لكن ليبرمان الذي 
ألسباب أخرى أصر ان يعدل على إجمال المذيع قائاًل 

»نحن ل نعرف إن كانوا جثًثا أم أحياًء«.
وهن���ا كان عل���ى الصحف���ي - وه���و صحف���ي كبير 
وذكي ولماح، ويدرك أنه حصل على س���بق صحفي 
- أن يتوق���ف عند ما اعترف ب���ه ليبرمان، وهو الوزير 
المس���ؤول عن متابعة أمر الجنود األسرى ويجري له 
اس���تجواًبا عميًقا، وكان يمكن ان يوجه له أسئلة من 
قبيل: هل تقول لنا بأنك���م تجهلون مصير جنودنا 
المحتجزين لدى حماس؟، وهذا يتناقض مع التقدير 
الرس���مي بأنهم قتلى ويت���م التعامل مع عائالتهم 
على أنهم عائالت ثكل���ى، فتحت بيوت عزاء؟ »متى 
س���يدي الوزير توصلتم إلى هك���ذا تقدير مخالف؟ 
وهل هذا تقدي���رك أم تقدير الجي���ش والمنظومة 
األمنية؟ وبناًء على ماذا استندتم في تقديركم هذا؟ 
وهل أطلعتم عائالت الجن���ود على تقديركم بأنكم 

تجهل���ون مصير أبنائهم، وأنه���م في يوم ما 
ُيحتمل ان يحظ���وا برؤية أبنائهم أحياء؟ ...الخ 
من مثل هذه األس���ئلة؛ لك���ن المذيع أصر رغم 
ذلك ان يقاطع حدي���ث ليبرمان ويفرض علية 
اإلجابة على سؤاله التالي، المتعلق بمدى قدرة 
حماس عل���ى الصبر ومواصلة وقوفها متفرجة 

أمام ما تخسره من أنفاق.
ف���ي مقابل���ة واح���دة، وخالل أق���ل من نصف 
دقيقة، كرر ليبرم���ان اعترافه بأنهم يجهلون 
مصير جنودهم األسرى، حيث قال في البداية 
»حتى يعود أس���رانا ومفقودونا« عندما تحدث 
عن اس���تمرار الحصار وربطه بعودة األس���رى، 
ثم عاد ليؤكد ذلك بش���كل واض���ح عندما أراد 
أن يصح���ح خطأ إجمال المذي���ع الذي حاول ان 
يتحدث عنهم بصفتهم جثثًا. نشير هنا إلى 
أن ليبرمان يعقد اجتماًعا شهرًيا دورًيا يتعلق 
بملف الجنود األس���رى، أي ان القضية حاضرة 
لديه بتفاصيلها، واس���تراتيجية التعامل مع 
الملف - الت���ي حددتها المس���تويات األمنية 
بموافقة المستوى السياسي - حاضرة أيًضا في 
عقله، بما في ذلك البعد النفسي واإلعالمي في 

هذه الستراتيجية.
اعتراف ليبرمان بجهل إسرائيل لمصير جنودها 
األس���رى يعتبر األول من نوعه به���ذا الوضوح، 
وهذا التأكيد الواع���ي، وهو يؤكد حقيقة حملة 
القس���ام اإلعالمية »حكومتكم تكذب عليكم«، 
فتصري���ح ليبرم���ان يؤك���د أن الحكومة كذبت 
على عائالت األس���رى عندما أبلغتهم ان لديها 

معلومات وتقدير يقيني يؤكد مقتل أبنائهم.
ان اعت���راف ليبرم���ان ه���ذا ل يمث���ل قناعاته 
الش���خصية، ب���ل يمث���ل قناع���ات وتقديرات 
المستوى الرسمي، األمني والسياسي؛ األمر الذي 
يمنح رصي���ًدا قوًيا للمفاوضات على المعلومات 

المتعلقة بمصير الجنود.

في إس���رائيل ثمة م���ن أطلق، بهتان���ًا وزورًا، على ح���زب »العمل« 
اإلس���رائيلي حزبًا يس���اريًا واعتبره يومًا قائد »معس���كر الس���الم«، 
متجاهاًل حقيقة أنه لم يكن أبدًا يس���اريًا أو »سالميًا«، فيما تاريخه 
ينض���ح بفكرة االس���تيطان وتنفي���ذه في األراضي الفلس���طينية 
المحتلة عام 1967، وهو الذي أرس���ى في الس���نوات الثالث األولى 
لقيام الدولة العبري���ة للقوانين العنصرية والتمييز في تعامله مع 
األقلية الفلسطينية في إسرائيل وفرض حكم عسكري عليها ل�18 
عامًا اس���تغلها لمصادرة أراضيها، ليس قبل المذابح التي نفذتها 

حكوماته.
وباستثناء فترة إسحاق رابين الثانية، رئيسًا للحكومة )1995-1992( 
حاول فيها تصحيح بعض الغبن التاريخي تحت مسمى »التفضيل 
المصحح« ودّر أموال للسلطات المحلية العربية لسد بعض الفجوات 
الناشئة، لم تأِت حكومات »العمل« بشيء يعكس االدعاء بأنه حزب 
سالمّي أو يساري. بل اختار رئيس آخر حكومة عمالية، إيهود باراك، 
ل باسمه تصريح بأن »ال شريك فلسطينيًا للسالم  عام 2000 أن ُيسجَّ

مع إسرائيل«، ليحمله اليمين الزمًة دعائية.
بعد 29 ش���هرًا فقط، غادر باراك منصبه، تاركًا وراءه حزبًا متهاويًا، 
ومعه يسار الوسط اإلس���رائيلي كله، يعاني أزمة جدية ال يبدو أنه 

قادر على تجاوزها ف���ي األفق المنظور.وتختزل قصة الزعيم الحالي 
للحزب آفي غباي س���ر تفاقم األزمة. فق���د تم انتخابه لمنصبه هذا 
بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى الحزب قادمًا من أكثر الحكومات 
يميني���ًة في تاريخ إس���رائيل حي���ث مّثل الحزب الجدي���د »كلنا«.

واحتفااًل بقدومه أنبأت اس���تطالعات الرأي بقفزة في شعبية حزب 
»العمل«وحصوله على 25 مقعدًا في حال جرت االنتخابات في حينه، 
وكأن »المس���يح المنقذ« للحزب المأزوم قد ظهر. وهناك من ذهب 
في نش���وة االنتصار االفتراضي، بينهم غباي نفس���ه، إلى حساب 
عدد مقاعد االئتالف الحكومي الذي سيشكله غباي بعد االنتخابات 
المقبلة وهوية شركائه المحتملين. لكن سرعان ما خفَت وهجه بعد 
جملة تصريحات بّينت أنه ما زال في قائمة السياسيين المبتدئين، 
صّبت كلها في تملق يمين الوس���ط الذي يمثله زعيم »يش عتيد« 
يئير لبيد والنأي بنفس���ه وبحزبه عن صبغة اليس���ار وكأنها وصمة 

في جبينه.
لم يختلف غب���اي عن نتانياه���و في تصريحاته بش���أن االحتالل 
اإلس���رائيلي لألراضي الفلس���طينية عام 1967 ودعمه المش���روع 
االس���تيطاني غير القانوني، وترحيبه الح���ار بإعالن الرئيس ترامب 
القدس عاصمة إلسرائيل. ولم يكتِف زعيم »معسكر السالم« بهذا، 

بل بدا كمن اس���تغل العداء المس���تفحل في أوس���اط اليمين ضد 
المواطنين العرب وسيل القوانين العنصرية التي استهدفتهم وما 
زالت، ليعلن أنه عند تش���كيل حكومته لن يقبل بمشاركة »القائمة 
العربية المشتركة« في حكومته، موبخًا عضو الكنيست العربي من 
حزبه زهير بهلول على مقاطعته احتفاالت مئوية وعد بلفور، متوعدًا 

إياه بالعمل على عدم إعادة انتخابه في قائمة الحزب.
في واقع الحال، ال يجد »العم���ل« المتماهي في القضايا الجوهرية 
مع اليمين، ولن يجد السبيل ليكون خيارًا لحزب ليكود الحاكم طالما 
اجتهد ليكون نس���خة مخففة عن »ليكود«، فاإلس���رائيليون الذين 
غدوا بغالبيتهم محسوبين على اليمين يفضلون النسخة أألصلية 
على نس���خة مزورة أو باهتة، وهو ما أكدته نتائج االستطالع األخير 
الذي منح الحزب 14 مقعدًا برلمانيًا فقط في حال جرت االنتخابات 

العامة اليوم.
ويب���دو أنه لن تقوم لحزب العمل«، مؤس���س الدولة العبرية، قائمة 
إذا ل���م يأِت بقيادة جدي���دة جريئة تطرح بدياًل سياس���يًا حقيقيًا 
لليمين، بدياًل يقوم على إنهاء االحتالل وعلى وقف التمييز الالحق 
بالمواطنين العرب في إسرائيل. وفي حال واصل المراوحة في وحله، 

فإن اليمين سيواصل السيطرة على الحكم سنوات طويلة أخرى.

أسعد تلحميبدعة »معسكر السالم« اإلسرائيلي
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كيف نجعل السلطـة 
بسلطة واالحتالل ُبكلفة؟

في خط����اب الرئيس محمود عباس أمام المجلس المركزي 
الفلس����طيني في دورته الثامنة والعشرين المنعقدة في 
رام الله هذا األسبوع قال: » نحن سلطة بدون سلطة وتحت 
احتالل من دون ُكلفة« هذه العبارة المقتبس����ة حرفيًا من 
خطابه المطّول تعني أن الرجل الذي لعب دورًا مركزيًا في 
إخراج اتفاقية أوس����لو للوجود وبناء السلطة الفلسطينية 
وصياغة السياسة الرسمية الفلس����طينية التي أوصلتنا 
إلى الوضع الحالي يقر بالواقع الموجود الس����يء ويعترف 
بالحقيق����ة القائمة الُمرة التي لخصها بأن الس����لطة بدون 
س����لطة واالحتالل بدون ُكلفة، ثم عّقب بقوله: » ولن نقبل 
أن نبقى كذل����ك«. أي الخروج من هذا الواقع الس����يء نحو 
واقع أفضل تكون فيه الس����لطة بسلطة واالحتالل ُبكلفة، 
والس����ؤال المهم المّوجه للسيد الرئيس هو كيف ُيمكن 

تحقيق ذلك؟
بالنسبة للسلطة فهي بدون سلطة حقيقية لسبٍب بسيط 
هو أنها تحت االحتالل وعل����ى أرض غير ُمحررة بخالف ما 
ورد في البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير الفلس����طينية 
الُمسّمى ببرنامج النقاط العشر الذي أقره المجلس الوطني 
عام 1974 كما جاء ف����ي البند الثاني منه »ُتناضل منظمة 
التحرير بكافة الوس����ائل وعلى رأس����ها الكفاح الُمس����لح 
لتحرير األرض الفلس����طينية التي يتم تحريرها« فما تم 
في اتفاقية أوسلو وتأس����يس السلطة ُيناقض هذا البند 
نصًا وروحًا، فالكفاح الُمس����لح تم وصفه باإلرهاب وإدانته 
واس����تبعاده كطريق للتحرير، وسلطة الشعب انتهى بها 
األمر أن ُتعاقب الش����عب أو جزءًا كبي����رًا منه ُكتب عليهم 
أن يعيش����وا في الُركن البائس من فلسطين في قطاع غزة 

الُمحاصر والمنكوب باالنقسام. 
أم����ا صفة الوطنية فلم ُتعد كذلك وهي تتخذ التنس����يق 
األمني نهجًا في عالقتها باالحتالل وش����ريكًا له في قمع 
المقاومة الوطنية التي تس����عى للتخّل����ص من االحتالل، 
وبالتأكيد ليس����ت س����لطة ُمقاتل����ة وقد تخّل����ت عن أهم 
اس����تراتيجيات ح����ركات التحرر الوطني����ة التي اتخذتها 
اسلوبًا لنضالها قبل أوس����لو وهي حرب التحرير الشعبية 
طويل����ة األم����د، وأرضها الت����ي من المفت����رض أن ُتمارس 
س����لطتها عليها غير ُمحررة ألنها تحت االحتالل وبالتالي 
ال يمكن أن تش����كل نقطة ارتكاز آمنة الس����تكمال عملية 
التحري����ر. أما كي����ف نجعلها س����لطة الش����عب الوطنية 
المس����تقلة المقاتلة على أرض ُمحررة بالفعل، فهذا يبدأ 
بتغيير وظائف الس����لطة الوطنية الفلس����طينية لتكون 
داعمًا حقيقيًا لصمود الش����عب الفلس����طيني فوق أرضه 
وجزءًا من المشروع الوطني الفلسطيني وبوصلته: التحرير 

والعودة والحرية واالستقالل.

وبالنس����بة لالحتالل فهو بدون ُكلف����ة، وال يمكن أن يكون 
ُبكلفة طالما أن أبا مازن يصر على إس����تراتيجية )المقاومة 
الشعبية السلمية( التي – رغم أهميتها – ال يمكن أن ترفع 
ُكلفة االحتالل بحيث ُتجبر الُمحتل على الرحيل بجيش����ه 
ومس����توطنيه من الضفة الغربية على األقل تماش����يًا مع 
البرنامج المرحلي للمنظمة دون التنازل عن فلس����طين من 
البحر إلى النهر، فرغم أن المقاومة الشعبية السلمية التي 
يتمسك بها السيد عباس تس����تند إلى فلسفة الالعنف 
األخالقي����ة، أمام كيان ق����ام على العن����ف وإدامة العنف، 
وترتكز على إستراتيجية مقاومة نجحت في أماكن ُأخرى 
ال يوجد بها ش����بيه بالكيان الصهيون����ي الذي يجمع بين 
االحتالل العسكري واالستيطان اإلحاللي، ومستوحاة من 
تجارب ش����عوب عدوها ليس كعدون����ا الذي تحكمه فكرة 
اس����تعمارية عنصرية مرتبطة بمشروع استعماري عالمي 

وتستغل الدين لتبرير استعالئها وتغطية جرائمها.
وجعل االحتالل ُبكلف����ة وباهظ الثمن عن طريق المقاومة 
بكافة أنواعها الش����عبية والمس����لحة هي السبب الوحيد 
ال����ذي أخرج االحتالل م����ن لبنان على مراح����ل وآخرها عام 
2000 تحت ضربات المقاومة الُمس����ّلحة، وأخرج االحتالل 
ومش����روعه االس����تيطاني من قطاع غزة ع����ام 2005 تحت 
ضغط المقاومة رغم تطوع البعض الختالق أس����باب أخرى 
لالنس����حاب اإلس����رائيلي من غزة التي كان ارئيل شارون 
يعتبر مس����توطناتها مثل تل أبيب ثم اعترف بأنها عبء 
أمن����ي واقتصادي على كيانه. وهذا الس����يناريو ُيمكن أن 
يتك����رر في الضفة الغربية بطريق����ة واحدة هي أن يكون 
لالحتالل واالس����تيطان ثمنًا باهظًا يستنزف العدو بشريًا 
ونفس����يًا وماديًا يجعله يعيش مأزقًا أمنيًا ووجوديًا يكون 
فيه أمام خيارين: إما االنس����حاب م����ن الضفة والمحافظة 
عل����ى وجود دولة )إس����رائيل( في حدود ع����ام 1948- إلى 
حين – أو الذهاب نحو المجهول بمواجهة المخاطر األمنية 
والديموغرافية الُمحتملة والمغامرة بمصير ووجود الدولة 

العبرية. 
ختامًا إذا أردن����ا أن نتخّلص من واقع وجود س����لطة بدون 
س����لطة واحتالل بدون ُكلفة فال خيار أمامنا سوى أن نحّول 
السلطة إلى سلطة الش����عب الوطنية المستقلة الُمقاتلة 
كم����ا جاء في البرنامج المرحلي للمنظم����ة، أو على األقل أن 
ُنّغير وظائفها لتنس����جم مع مش����روع التحرير، وأن نحّول 
االحتالل إلى احتالل تكلفته باهظة الثمن بشريًا ونفسيًا 
وماديًا بإتباع نهج المقاومة الشاملة وفي مقدمتها الكفاح 
الُمسّلح، أو على األقل ىإنهاء نهج التنسيق األمني وإطالق 
يد المقاومة في الضفة الغربية لتقوم بدورها الوطني الذي 

يقوم به كل شعب تحت االحتالل. 

بقلم د. وليد القططي
اختت���م المجل���س المركزي لمنظم���ة التحرير الفلس���طينية 
اجتماعاته في رام الله، هذا االجتماع  المفترض أن يكون هاما 
وحاسما وتاريخيا، نظرا ألنه يأتي في ظروف حاسمة وتاريخية 
ومفصلية في ش���أن وتطورات القضية الفلسطينية بعد قرار 
ترام���ب االعتراف بالقدس عاصمة لدول���ة الكيان الصهيوني 
ونقل س���فارة ب���الده إليها، ث���م قراره بتخفي���ض حتى وقف 
تمويل األونروا في س���عي منه إللغاء أو تخطي أهم ملفين في 
المفاوضات بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني وهما ملفا 
القدس والالجئي���ن ، أألمر الذي اس���تغله الكيان الصهيوني 
أحس���ن استغالل حيث اتخذ قرارا بضم أراضي الضفة الغربية 
وغور األردن إلى السيادة الصهيونية ، وقرارا ببناء مئات اآلالف 
من الوحدات الس���كنية في الضف���ة الغربية خصوصا القدس 
لف���رض وتأكيد األمر الواقع ، ثم بعد ذلك قرارا أو مش���روع قرار 
إلعدام  الفلس���طينيين الذين يقدمون عل���ى عمليات مقاومة 

يقتل فيها صهاينة لتأكيد عنصريته وساديته.
 توقع البعض أن يختتم المجلس المركزي اجتماعه التاريخي 
بقرارات تكون على مس���توى تلك الق���رارات الصهيوأمريكية  
بحق فلس���طين وش���عبها وقضيتها,  ويحقق أهليته لقيادة 
الشعب الفلسطيني في مسيرة كفاحه نحو الحرية واالستقالل 
، لكن لألسف وكما توقع كثيرون جاءت القرارات مخيبة آلمالهم 
في مواجهة التحديات واإلجراءات الصهيونية على األرض ضد 
فلسطين وشعبها وأرضه, حيث جاءت بلغة التسويف والخالية 

من أي جزء عملي.
    فقد قرر المجلس في ختام اجتماعه أن الفترة االنتقالية التي 
نصت عليها االتفاقات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن 
بم���ا انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة ، كما كلف اللجنة 
التنفيذي���ة لمنظمة التحرير الفلس���طينية بتعليق االعتراف 
بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967، 
وإلغاء قرار ضم القدس الش���رقية ووقف االستيطان ، كما قرر 
وقف التنسيق األمني بكافة أش���كاله, و باالنفكاك من عالقة 

التبعية االقتصادية التي كرسها اتفاق باريس االقتصادي.
     الق���ارئ لهذه القرارات قد يصاب بنش���وة الفرح واالنتصار 
خاص���ة من أصحاب الفري���ق المؤيد للتس���وية والمفاوضات، 
لكنها نش���وة كاذبة س���رعان ما ينكش���ف أمرها وزيفها أمام 
الواقع واإلج���راءات والوقائع التي يفرضها الكيان الصهيوني 
على األرض الفلسطينية، فالقرار األول مثال والمتعلق بتعليق 
االعت���راف بإس���رائيل إلى حي���ن اعترافها بدول���ة على حدود  
1967وإلغاء قرار ضم القدس الش���رقية ووقف االس���تيطان ، 
لم يوضح كيف يمكن إجبار الكيان الصهيوني على االعتراف 
بدولة فلسطين على حدود 1967، وهل يعتقد أصحاب القرار 
أن تعلي���ق اعترافهم بدولة الكي���ان الصهيوني) وليس إلغاء 
االعتراف( س���يزيل دولة الكيان ع���ن األرض، أم يعتقدون أن 
تعلي���ق اعترافهم س���يدفع دول العالم ومؤسس���اته الدولية 
وعلى رأس���ها األمم المتحدة لس���حب اعترافهم بدولة الكيان 
الصهيون���ي وس���يوقف تعاملهم معها، حتى ترى نفس���ها 

معزول���ة منقطعة متض���ررة مصالحها في كاف���ة االتجاهات 
والمجاالت ، فتضطر إلى االعتراف بدولة فلسطينية على حدود 
1967 وتقوم بتفكيك المستوطنات وتدمير األبنية والعمارات 
والمنشآت التي أقامتها على األرض الفلسطينية داخل حدود 

.1967
أما قرار وقف التبعية االقتصادية التي كرس���ها اتفاق باريس 
الذي وقعه المجلس نفس���ه عبر نخبت���ه القيادية فأعجب من 
العجب,  خاصة وهم يعلمون أن المتحكم األساسي في الصادر 
وال���وارد من األموال والبضائع والتجارة هو الكيان الصهيوني ، 
وأغرب من ذلك وأكثر س���خافة هو قرار وقف التنسيق األمني 
م���ع الكيان الصهيوني، ذلك ألن هذا القرار قد اتخذه المجلس 
نفس���ه في دورته المنعقدة  2015، لكنه لم يطبق على أرض 
الواقع منه ش���يء ، بل إن القيادة الفلسطينية تؤكد دوما على 
اس���تمرارية التنس���يق والذي وصفته بالمقدس! ، ذلك ألنها 
تعلم علم اليقين أن هذا التنس���يق وال���ذي يصب في خدمة 
الكيان الصهيوني وحفظ أمنه هو مبرر وجودها واستمراريتها 

في مواقعها وامتيازاتها المختلفة.  
أما القرار الخاص بحق ش���عبنا في ممارس���ة كافة أش���كال 
النض���ال ضد االحت���الل الصهيوني فال نعل���م كيف يمكن 
تطبيقه عل���ى أرض الواقع واألجهزة األمنية الفلس���طينية 
تالحق المجاهدين والمقاومين بالقتل واالعتقال والتسليم 
ألجه���زة الكي���ان الصهيوني , وهم يحاولون ممارس���ة أحد 
أش���كال النضال )الكفاح المسلح( ضد االحتالل الصهيوني, 
كان من األجدر واألولى أن يصدر المجلس المركزي قرار يلزم 
الس���لطة التنفيذية بوقف كل أش���كال المالحقة من قتل 
واعتقال للمجاهدين ، وكشف للخاليا المجاهدة ومخططاتها 
وإحباط تل���ك المخططات بعد نقلها للكيان الصهيوني عبر 
التنس���يق األمني ، وكان من األجدر أن يصدر المجلس قرارا 
برف���ع العقوبات عما يقرب من نصف الش���عب الواقع تحت 
االحت���الل في غزة ليس���اعده في الصمود عل���ى أرضه بوجه 
الممارسات الصهيونية, ال أن يقتله ويقتل األمل في نفوس 
أبنائ���ه , وكان من األجدر بالمجلس أن يص���در قرارا للقيادة 
الفلسطينية بالتخلي عن خيار المفاوضات العقيم الذي أثبت 
فش���له وعقمه بشهادة قادته وأكثرهم مناصرة له )الرئيس 
محمود عباس( , والتوجه إلى خيارات أخرى أكثر إيالما للكيان 
الصهيون���ي وفي مقدمته���ا الكفاح المس���لح، واالنتفاضة 
الجماهيرية الش���عبية والعصيان المدني, لكن المعيب أن 
نبقى ونصر على ممارس���ة أحد أش���كال التصدي لالحتالل 
بعدما أثبت فش���له وعدم إمكانية تحقيق شيء ملموس من 

الحقوق الفلسطينية بشهادة أصحابه ومناصريه .
المطلوب الذي يرنو إليه الشعب الفلسطيني هو تحقيق أفعال 
على األرض ال ش���عارات وقرارات إعالمية تبق���ى رهينة أدراج 
المكاتب وملفات األرشفة، أفعال تحقق اإليالم واإليذاء للكيان 
الصهيون���ي بما يجبره على تغيير سياس���اته اإلجرامية، وبما 

يحقق للشعب الفلسطيني أهدافه في التحرر واالستقالل.   

المطلوب تحويل الشعارات إلى أفعال
بقلم: تيسير الغوطي

 

ال يمث����ل الكتاب ال����ذي يتناول حي����اة دونالد ترامب 
وخلفياتها وطريقة ممارس����ته للس����لطة مفاجأة لنا, 
حيث ان سياس����ته في العام األول لواليته, تؤشر إلى 
الغرابة والجهل والسطحية التي ميزت مواقفه, إضافة 
لعنصريته الواضحة ضد اإلس����الم والمس����لمين وضد 
قوميات وأعراق عديدة كما تسرب في األيام الماضية, 
حين وصف دوال افريقي����ة والتينية بأنها أوكار قذرة, 
وتح����دث بعنصرية صارخة عن تمي����ز العرق األبيض 
مما اضطر األم����م المتحدة ومفوض حقوق اإلنس����ان 
فيها واالتحاد اإلفريقي إل����ى إدانة تلك التصريحات 
واعتباره����ا عارا على صاحبها, فالمس����ألة ال تقف عند 
ح����دود قومية بعينه����ا او عرق بعين����ه, والخطير كما 
يقول محللون غربيون وأمريكيون ان يجلس ش����خص 
بكل هذه الصفات الخطرة على مقعد الرئاسة في اكبر 

واعتى دولة عرفها اإلنسان في تاريخه. 
من الواضح واألكيد بعد مرور عام على رئاس����ة دونالد 
ترامب, وبعد الذي نش����ره مستش����اره االس����تراتيجي 
ومهن����دس فوزه في االنتخابات الرئاس����ية  س����تيف 
بانون أن المس����ألة ال تتعلق بنقلة سياس����ية جديدة 
فقط, بل بكره لإلس����الم وحقد على المسلمين, وهذه 

مقتطفات من أقوال بانون هذا الذي يشار إليه بأنه من 
أكثر األشخاص عنصرية في أمريكا, وهى تبنى بشكل 
واضح عل����ى نظرية تفوق العرق األبي����ض, وعلى هذا 
األساس اختاره دونالد ترامب ليدير حملته االنتخابية 
وبعد فوزه اختاره ليكون كبير مستشاريه قبل حصول 
الخالف بينهم����ا, الذي لم يكن أبدا بس����بب اعتراض 
ترامب على عنصرية بان����ون الفجة بل حصل الخالف 
حول الصالحيات وبسبب اصطدام  مستشاره المقرب 
بابنته وزوجها, لقد كان س����تيف بانون هو مهندس 
قرار ترامب بحظر دخول مواطني س����بع دول مس����لمة 
إلى أمريكا, وهو ال يخفي عداءه الش����ديد للمس����لمين 
والمهاجرين, وصرح في إحدى المقابالت اإلذاعية بأن 
اكب����ر خطرين يهددان أمريكا هما الصين واإلس����الم, 
وقال ف����ي مقابلة أخرى ف����ي ش����باط, 2016, »نواجه 
اإلسالم التوس����عي والصين التوسعية أليس كذلك؟ 
لديهم الدافع وراء ذلك فهم متغطرسون ويتقدمون 
لألم����ام ويعتق����دون ان الغرب اليهودي المس����يحي 
يتراجع« وقال في مناس����بة أخرى » اإلسالم هو الديانة 
األكثر تطرفا في العالم, وأنه يعمل منذ دخول البيت 
األبيض على وضع سياسات معادية للمسلمين, وذكر 

أن عقيدة ترامب الرئيس����ية تتمث����ل في الحرب على 
اإلس����الم .. هل يوجد كالم أكث����ر صراحة في تحديد 
مسار السياس����ة األمريكية تجاه العرب والمسلمين, 
وتجاه األمم والشعوب األخرى, وبناء عليه فنحن ال نظن 
ان موقف دونال����د ترامب بخصوص القدس وما أعقبه 
من تهديدات بوقف تمويل الس����لطة الفلس����طينية 
وتقليص تمويل األونروا, يأتي في إطار ضغط سياسي 
أو ضمن مواقف سياس����ية جديدة, بقدر ما هو مرتبط 
برؤية عقائدية وكراهية لإلس����الم كدين, وللمسلمين 
كأمة, الحرب على اإلس����الم هي عقيدة ترامب كما قال 
مستش����اره االس����تراتيجي, ونظن ان الفريق المعاون 
لترامب بخصوص القضية الفلس����طينية يحمل ذات 
التوجه, فسفيره لدى إسرائيل يسكن في مستوطنة 
بالضفة الغربية, وال يكف عن مهاجمة الفلسطينيين 
والتط����اول عليه����م, وال يخف����ي هيام����ه بإس����رائيل 
ومس����توطنيها, س����فيرته في األم����م المتحدة تكن 
عداء سافرا لإلسالم والمس����لمين, واتضح هذا العداء 
في جل مواقفها في مجل����س األمن والجمعية العامة 
لألم����م المتحدة, وبالذات عن����د التصويت إلبطال قرار 
ترامب حول القدس, واألغ����رب واألكثر صفاقة قولها 

بأنه����ا ال ترتدي حذاء بكعب مرتف����ع بحثا عن األناقة, 
لكن الستخدامه لضرب كل من يسيء إلى »إسرائيل«, 
األم����ر واضح, وال يوجد رئيس أمريكي معاد لإلس����الم 
والمسلمين مثل دونالد ترامب, ولم تأت إدارة منحازة 
إلسرائيل مثل إدارته, وهذا بال شك يجعل األمور أكثر 
وضوحا, ال يوجد ش����به مبرر ألية دولة عربية ومسلمة 
في االحتفاء بدونالد ترامب والحفاظ على عالقة مميزة 
معه, ال توجد ش����به مبرر ألي عربي ومس����لم لالستمرار 
في التعاطي م����ع اإلدارة األمريكية والمراهنة على أي 
دور لها س����واء في الملف الفلسطيني أو في أي شأن 

عربي وإسالمي. 
المس����ألة تزداد وضوحا, ورغم أننا دوما كنا نتحاش����ى 
تصوير األمر وكأنه إس����اءة لإلس����الم, وكنا نتحاش����ى 
تفسير السياسات األمريكية على أساس أنها موجهة 
ضد الدين وضد األمة, فهم من  تطوع اليوم ليقول ان 
محور السياسة األمريكية في ظل إدارة دونالد ترامب 
هو كره اإلس����الم والحرب علي����ه, والموقف بخصوص 
الق����دس هو البداية فقط, فه����ل تقف الدول العربية 
واإلسالمية الموقف الذي ال بد منه دفاعا عن المعتقد 

والهوية والكرامة؟!. 

الشيخ: نافذ عزام
الحرب على اإلسالم من 

عقيدة دونالد ترامب وفريقه 
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األولمبي الفلسطيني 
يتأهل لربع نهائي 

أمم آسيا
االستقالل / وكاالت:

حقق المنتخب الوطني األولمبي لكرة القدم فوزًا عريضًا على نظيره 
التايالن���دي بنتيجة )5-1(، في اللقاء الذي أقيم على إس���تاد مركز 
تش���انغجو األولمبي، ليحقق الفدائي األولمب���ي تأهاًل تاريخيًا إلى 

الدور الثاني من بطولة آسيا تحت 23 عامًا 2018 في الصين.
وس���جل مهند فنون )15(، وعدي دباغ )26(، ومحمود يوسف )30(، 
ومحمد درويش )32(، والبديل ش���هاب قنبر )88( أهداف منتخبنا 
األولمبي، في حين أحرز تشينروب سامفاودي هدف تايالند الوحيد 

.)44(
وبهذه النتيجة الكبيرة حسم الفدائي األولمبي ألول مرة في تاريخه 
تأهل���ه إلى دور الثمانية خالل أول مش���اركة له ف���ي هذه البطولة 
القاري���ة، حيث حَل منتخبنا في المركز الثاني لحس���اب المجموعة 
الثاني���ة بعد حصوله على 4 نقاط، بف���ارق األهداف أمام المنتخب 
الكوري الش���مالي، في حين تصدر المنتخب الياباني حامل اللقب 

الترتيب برصيد 9 نقاط.
ويالقي منتخبنا األولمبي شقيقه القطري متصدر المجموعة األولى، 
لحس���اب دور الثمانية من هذه البطولة القارية، وذلك غدا الجمعة ، 

على إستاد مركز تشانغجو األولمبي .

غزة / عبدالله نصيف:
حقق خدم���ات النصيرات فوزا مقنعا و مس���تحقا على 
ضيفه بيت حان���ون األهلي بهدفي���ن نظيفين ، فيما 
انتهت 5 لقاءات أخرى بالتعادل و تقاسم الفرق النقاط 
بينهما في أولى لقاءات مرحلة اإلياب من دوري الدرجة 

األولى.
وحصد أبن���اء المدير الفني أيوب أب���و زاهر ثالث نقاط 
غالي���ة رفعت رصيد خدم���ات النصي���رات للنقطة 19 
وضعته في المركز الخامس بفارق األهداف بينما تجمد 

رصيد الحوانين عند 14 نقطة في المركز التاسع .
ويدين النصيرات بهذا الفوز لنجميه أحمد عجور و طارق 

الهور الوافدين الجديدين للنصيرات .
ه���ذا كان التع���ادل اإليجابي بهدف لكل فريق س���يد 
الموقف في ثالثة لقاءات ، التفاح و المجمع اإلسالمي ، 
خدمات خانيونس و خدمات دير البلح ، الجالء و خدمات 

المغازي .
بينما كان التعادل اإليجابي بهدفين لكل فريق نتيجة 

لقاء الصالح و بيت الهيا .
و بدون أهداف انتهى اللقاء السلبي بين خدمات البريج 

و الزيتون .
ليبقى خدمات خانيونس في الصدارة برصيد 24 نقطة 

و خدمات البريج برصيد 20 نقطة .

فــوز و5 تعــادالت حصيلــة أولــى جــوالت مرحلــة اإليـاب 

الول مرة في تاريخه

االستقالل / وكاالت:
ينوي نادي ريال مدريد اإلسباني إبرام صفقة كبيرة، لدعم هجومه خالل 

فترة االنتقاالت الحالية، بداًل من االنتظار حتى الصيف المقبل.
وبات فلورنتين���و بيريز رئيس النادي الملكي مجب���ًرا على التفكير في 
دعم الخط األمامي، لتراجع مستوى هجوم الفريق هذا الموسم، متمثاًل 

الثنائي  كريس���تيانو رونالدو وكريم بنزيما، بينما ف���ي 
عانى جاريث بيل من إصابات متكررة.

ديل���و  لصحيفة كوري���ري  ووفًق���ا 
س���بورت، فإن إدارة الميرينج���ي تنوي 
ضم ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميالن 
ه���ذا الش���هر من خ���الل دفع الش���رط 
الجزائي ف���ي عقده مع النيرات���زوري )110 

مليون يورو(.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ريال مدريد يعتبرون هذا المبلغ معقواًل، 
والصفقة ستكون رابحة، خصوصا أن الالعب سيكون قادًرا على المشاركة مع 

فريق المدرب زين الدين زيدان في دوري األبطال هذا الموسم.
كما قالت أن الالعب األرجنتيني نفس���ه س���يرحب باالنضمام لريال مدريد، 
حيث أن تألقه مع لوس بالنكوس في النصف الثاني من الموسم الحالي، 
س���يضمن له بش���كل أكيد مكاًنا مع منتخب بالده ف���ي كأس العالم 

الصيف المقبل في روسيا.

صفقة سوبر تدق 
أبواب ريال مدريد 

االستقالل / وكاالت :
سيتنافس ثنائي خط هجوم فريق باريس سان جيرمان، 
البرازيلي نيمار، والفرنس���ي كيلي���ان مبابي، مع اإليطالي  
ماريو بالوتيلي، مهاجم نيس، على جائزة س���تمنح خالل 

الشهر الجاري.
وتم ترش���يح الثالثي للتنافس على جائزة أفضل العب 

في الدوري الفرنسي، في شهر ديسمبر الماضي.
وس���يظل باب التصويت مفتوحا على الموقع الرسمي 

لالتحادالوطني لالعب���ي كرة القدم المحترفين، حتى 
منتصف ليل يوم 21 يناير الجاري.

وس���جل نيمار 11 هدفا في الدوري الفرنس���ي 
حتى اآلن هذا الموس���م، بينما سجل بالوتيلي 

10 أهداف، وسجل مبابي 8 أهداف.
ويتصدر سان جيرمان، حاليا ترتيب الدوري 

الفرنس���ي برصيد 53 نقط���ة، بينما 
نيس في المركز السادس برصيد 
30 نقط���ة، بعد مرور 20 جولة من 

المسابقة.

نيمار ومبابي 
ينافسان بالوتيلي 

على جائزة في فرنسا
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الناس جميعا ينقس���مون يوم القيامة الى اقس���ام ثالثة ، ال 
رابع لها ..

وه���ذا ما ورد صريحا في قوله تعال���ى )... َوُكْنُتْم َأْزَواًجا َثالَثًة 
(..) الواقعة : 7 (..

واالزواج هنا هم االصناف ..والمعنى : انتم يوم القيامة ثالثة 
اصناف ..

وقد فصلت ضفاتهم ايات سورة الواقعة بعد ذلك ..
واالزواج االصناف الثالثة هم : 

1_ اصحاب الميمنة..ما اصحاب الميمنة ..
2_ اصحاب المشأمة.. ما اصحاب المشأمة ..

3_ السابقون السابقون..اولئك المقربون ..
المؤمنون يوم القيامة زوجان او صنفان : 

الصن���ف االول : افض���ل االصناف واالزواج واالقس���ام ..وهم 
السابقون ..وهم المقربون المكرمون عند الله..وهم في اعلى 

منازل الجنة ..
الصتف الثاني : اصحاب اليمين ..وهؤالء مكرمون في الجنة 

..لكنهم ادنى منزلة من السابقين..
اما اصحاب النار فهم اصحاب الش���مال ..ما اصحاب الشمال 

..وهم الكفار والمنافقون والعصاة والمذنبون ..
عزي���زي الكريم : هل فكرت في ه���ؤالء االزواج الثالثة في 

االخرة ؟؟ 
هل فكرت في نفسك مع اي زوج منها ستكون انت ؟؟ 

ام ان االمر ال يهمك ، وال يعنيك ؟؟ ..مع انك ذاهب اليه !!
ان عجزت عن ان تكون مع الزوج االول _ الس���ابقين _ فال اقل 

من ان تكون مع الزوج الثاني _ اصحاب اليمين _ 
واياك ان تكون مع الزوج الثالث ..النهم في الجحيم ..

عزيزي ..فكر يوميا في ه���ؤالء االزواج الثالثة ..وحدد مكانك 
مع اي منها !!! 

حفظك الله ورعاك ..

قضاء حوائج الناس.. من األمور المستحبة 
�أ.حممد �شحادة

فت���اوى قبســات 
ولطائف قرآنية

".. ثالثة  ازواجا  " ..وكنتم 

جواب فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي
الحمد لله والصالة والس���الم على رس���ول الل���ه وعلى آله 

وصحبه ومن وااله وبعد..
أوجب الله شعيرة الحج على من استطاع إليه سبيال، رجال 
كان أو ام���رأة، كما قال تعالى: »ولله على الناس حج البيت 
من اس���تطاع إليه س���بيال« )آل عمران:97( ، وكما جاء في 
حديث ابن عم���ر وغيره في بيان األركان الخمس���ة التي 
بني عليها اإلسالم، وفيها: »وحج البيت من استطاع إليه 

سبيال« متفق عليه.
واالستطاعة بدنية ومالية، فاالستطاعة البدنية موكولة 
إلى كل مكلف، فالبد أن يكون قادرا على متاعب الس����فر 
واالنتقال وأداء المناسك المفروضة، ولو راكبا أو محموال، 
ويمكن����ه أن ينيب في بعض األعم����ال الجزئية إن عجز 
عنها أو ش����ق عليه أداؤها بنفسه مشقة بالغة مثل رمي 

الجمرات.
وكذلك االستطاعة المالية، منوطة بكل مكلف، فمن كان 
يمل���ك الزاد والراحلة، أو يملك - بحس���ب تعبيرنا اليوم - 
نفقات السفر واإلقامة بما يالئم حاله، من غير إسراف وال 

تقتير، أقل مدة ممكنة ألداء المناسك الالزمة، ويمكن أن 
تتم في خمسة أيام، أو أربعة، مع نفقة عائلته حتى يعود.

ولم يكلف الش���رع األب أن يحج���ج أوالده على نفقته، وال 
الزوج أن تحج زوجته على حس���ابه، وال قريبا عن قريبه، أو 
مخدوما عن خادمه، إال ما كان من باب االحتس���اب ومكارم 

األخالق.
فإذا كان ل���دى الزوجة مال يكفيه���ا لحجها، فعليها أن 
تحج، وبعض العلماء يش���ترط أن يكون معها محرم يحج 
ولو عل���ى نفقتها؛ وإال انتظرت حت���ى يتوافر لها، ونحن 
نقول: إنه يكفي أن تكون هناك نسوة ثقات أو امرأة ثقة 
تكون معها، أو رفقة مأمونة ولو من رجال أخيار، ألن القصد 
من اش���تراط المحرم: أن تكون المرأة في أمان من االعتداء 
عليها في نفسها أو مالها، وقد أصبح األمان موفورا بحمد 

الله تعالى.
وإذا ل���م يكن ل���دى الزوجة مال يكفيها لنفقات الس���فر 
واإلقامة ألداء المناس���ك المفروضة، فقد أعفاها الله من 
الحج، ألنها لم تستطع إليه سبيال، وال يكلف الله نفسا إال 

ما آتاها. والله أعلم.

*الوقُت الذي ُيب���َذُل في العلِم هو 
ُه  أنفُس األوقاِت وأنفُعها؛ ألنه يفقِّ
النف���َس وُيعلي من ش���أنها، ويربأ 
بها عن سفاسِف األموِر ودخائلها، 
به���ا،  ُف المهل���كاِت لتتجنَّ ويع���رِّ
وتبتعَد بذلك ع���ن النار، فينيُر لها 
الطريق، ثم تكوُن شعلًة ُيستضاُء 

بها، ويهتدي بها اآلخرون.
*اعل���م يابن���ي أن التعام���ل م���ع 
م���ع  أح���د  الن���اس اليتقن���ه كل 
أنه���م كلهم معرض���ون له ولذلك 
يكثرالخالف والتخاصم بين الناس 
ومحاكماتهم  وتزدادمش���كالتهم 
معرفته  علي���ك  مايتوجب  وأق���ل 
والمجلس  الصحبةوالكالم  هوآداب 
من دينك حتى تك���ون متنبهالما 
تقول عارفامتى تس���كت سوّيا إذا 
تعاملت راشدا إذا جادلت وتحاورت.

*غلُب على ظني أن أكثَر المخطوطاِت 
حفًظا، وأحس���نها زخرف���ًة وجمااًل، 
وأثمنه���ا قيم���ة، وأكثره���ا تداواًل 
وإهداء، هي المصاحُف الش���ريفة، 
وه���ذا لمكانتها عند المس���لمين، 
وتبجيلهم لها، وس���عيهم لكسِب 

الثواِب بها، بجميِع طبقاتهم.
*أفضُل هدي���ٍة يقّدُمه���ا لَك الله 
تعالى ه���و أن َيهدَي���َك إلى دينِه 
الذي ارتضاُه للن���اِس كافة؛ ألن به 
ف���وزَك ونجاتك، ومن ع���رَف قيمَة 
هذه الهديِة حافَظ عليها وطلَب من 
الله تعالى الثباَت وحسَن الخاتمة، 
ومن لم يهتمَّ ذَرتُه رياُح الفتن، فال 
تدري كيف تكوُن عقيدته، وكيف 

تكوُن خاتمته.

وم�ضــات

هل نفقة حج المرأة على زوجها؟ 
السؤال: ادخرت مبلغا من المال ألؤدي به فريضة الحج ألول مرة، لكن 

زوجتي تطالبني بأن ال أحج إال وهي معي، إال أن مواردي ال تسمح لي 
بذلك، فقد حمدت الله أن يسر لي توفير نفقة حجتي، فهل من الواجب 
علي شرعا أن )أحجج( زوجتي من مالي أو أن حجها يجب أن يكون من 

مالها هي؟ أرجو بيان ذلك. جزاكم الله خيرا.

ِذيَن آَمُنوا اْرَكُعوا َواْس���ُجُدوا َواْعُبُدوا  َه���ا الَّ
 َ)ا َأيُّ

ُكْم ُتْفِلُحوَن ﴾الحج: 77. ُكْم َواْفَعُلوا اْلَخْيَر َلَعلَّ َربَّ
يعلمنا  اإلس���الم أن نكون متعاوًنين وعناصر 
إيجابًية في مجتمعنا اإلس���المي، فنساهم في 
قضاء حوائج المحتاجين ما قدرنا عليه، وأخفف 
عنهم أحزانه���م، وأبث فيهم روح األمل، وأبين 

لهم فضيلة الصبر حى يكشف الله عنهم .
وبخاصة في وضعنا الحالي في قطاع غزة الصابر، 
ال���ذي يمر في هذه األي���ام بوضع صعب وعوز 
كبير، حيث تضرب الحاجة كل ش���رائح الناس 
الموجودين فيه من عمال وموظفين وتجار الخ..

فوجب الحديث عن هذا األمر .
وفي حديث حس���ٍن ذكر رس���ول الله صلى الله 
عليه وس���لم أن أحب الناس إل���ى الله أنفعهم 
 س���روٌر 

َّ
 وجل

َّ
لهم، »وأح���بُّ األعماِل إلى اللِه عز

ُيدخُله على مس���لٍم أو يكش���ُف عن���ه ُكربًة أو 
يقضي عنه َديًنا أو يطرُد عنه جوًعا«.

وإن قض���اء الحوائ���ج أفضل من العب���ادة، وقد 
ورد في الحديث نفس���ه :«وألن أمشي مع أخي 
المس���لم في حاجة، أحب إلي م���ن أن أعتكف 

شهرين في مسجد«.
وإذا لم أقدر، أو ما كان األمر بيدي، شفعت ألخي 
المس���لم، فإن في ذلك أجًرا، وسعًيا إلى الخير، 

وإشاعًة للتعاون على البر والتقوى
مس���اعدة اآلخرين من أعظم أبواب الخير ولها 
مكانة عالية جدًا في اإلسالم الذي جاءت عقائده 
وشرائعه إلصالح العالقة بين العبد وربه، وبين 
العباد أنفسهم، ولهذا حث اإلسالم على إيصال 
النفع لآلخرين بقدر المستطاع � حتى ولو كانت 

هذه المساعدة لحيوان فلها أجر عظيم �

 وألن هذه المساعدة نوع من العبادة التي يرجو 
بها المس���لم الث���واب من ربه، فإن من ش���روط 
قبولها وحصول المس���لم عل���ى األجر أن تكون 
هذه المس���اعدة خالصة لله تعال���ى يرجو بها 
المس���لم رضا ربه، وأن يرزق���ه الثواب المترتب 
على هذه المس���اعدة، ويمكن أن ينوي المسلم 
بهذه المس���اعدة أكثر من نية مما ال تتعارض 
مع اإلخالص المطلوب، فيمكن أن ينوي إدخال 
السرور على المسلم وهذه نية مطلوبة وممدوحة 
ويثاب المسلم عليها - كما سيأتي في األدلة - 
ويمكن أن ينوي شكر الله على نعمه عليه وأنه 
أغناه عن غي���ره فهو يخرج صدقة هذه النعمة 
بب���ذل المعونة لغيره م���ن المحتاجين والنوايا 
ف���ي هذا كثي���رة، أما بذل المس���اعدة من أجل 
المصالح الشخصية، فإن كنت تعني بالمصالح 
الشخصية أن يريد اإلنس���ان الثناء من الناس 
ونح���و ذلك، ف���إن ذلك يتنافى م���ع اإلخالص، 
وبالتالي، فثواب المس���لم منها هو ما يتحقق 
ل���ه من مصلحة في الدنيا، أما في اآلخرة فال أجر 
ل���ه فيها، ألنه قد حصل في الدنيا على ما عمل 
ألجله، وأدلة ما ذكرناه من ضرورة اإلخالص عند 
بذل المساعدة أو غيرها من أفعال الخير كثيرة، 

.
وأم���ا عن فضائ���ل هذه المس���اعدة فمنها: أن 
مس���اعدة اآلخرين نوع من اإلحس���ان، وقد قال 
َه ُيِحبُّ اْلُمْحِس���ِنيَن   اللَّ

َّ
تعال���ى: َوَأْحِس���ُنوا ِإن

}البقرة:195.
���ِه َقِري���ٌب ِمَن   َرْحَم���َت اللَّ

َّ
وق���ال س���بحانه: ِإن

اْلُمْحِسِنيَن }األعراف:56(.
وقال س���بحانه: ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمْن َنَش���اُء َوال 

ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن }يوسف:56.
ومن هذه الفضائل: ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهم���ا: أن عبد الله بن عم���ر � رضي الله 
عنهما � قال: قال رس���ول الل���ه صلى الله عليه 
وسلم: المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه، 
ومن كان في حاج���ة أخيه كان الله في حاجته، 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من 
كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله 

يوم القيامة. 
فما أعظم هذا الثواب.

ومن هذه الفضائل: ما في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يس���ر 
على معسر يس���ر الله عليه في الدنيا واآلخرة، 
ومن ستر مس���لمًا ستره الله في الدنيا واآلخرة، 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 
قال اإلمام النووي في ش���رح الحديث : ومعنى 

نفس الكربة: أزالها. 
وفيه: فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم 
بما تيس���ر من عل���م أو مال أو معاونة أو إش���ارة 
بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك، وفضل الس���تر 
على المس���لمين، وقد س���بق تفصيله، وفضل 
إنظار المعس���ر، وفضل المشي في طلب العلم، 
ويلزم من ذلك االشتغال بالعلم الشرعي بشرط 
أن يقصد به وجه الله تعالى، إن كان هذا شرطًا 
في كل عب���ادة، لكن عادة العلماء يقيدون هذه 
المس���ألة به، لكونه قد يتس���اهل فيه بعض 
الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم. 

انتهى من شرح صحيح مسلم.
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مواطنون يستفيدون من برنامج المساعدات باألونروا.. غزة 

ركود اقتصادي يشل حركة األسواق في غزة

)APA images( 

)APA images( 

تجمع مياه األمطار بجوار منازل المواطنين.. خانيونسوقفة لدعم المنتج الوطني بغزة تشييع الشهيد أحمد سليم بقلقيلية )APA images( )APA images( )APA images( 
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وتشعر المرأة بمرارة إذا أوقعها النصيب 
في رجل يحمل هذه الس���لبية المفرطة، 
وتدرك أنه���ا فقدت حياته���ا وتتحمل 
عل���ى مض���ض ولكنها تدريجي���ًا تفقد 

أحاسيسها نحو هذا الرجل.
الزوج���ة أم نبيل )31 عامًا( تش���تكي من 
س���لبية زوجها المفرطة وطريقه تعامله 
مع أسرته، والمباالته في الكثير من األمور 
خاصة التي تتعلق بشؤون أبنائه األربعة 
ومنزله، فصفاته السلبية انعكست بشكل 
س���لبي على س���ير حياتهم االجتماعية 
بشكل طبيعي كباقي األسر األخرى، األمر 
الذي خلق العديد من المشكالت بينهما 
حتى على أتفه األس���باب وذلك بش���كل 

شبه يومي.
ل�"االستقالل": "شخصية  أم نبيل  وقالت 
زوجي س���لبية للغاي���ة، وتحمل صفات 
صعبة ال يمك���ن للجمي���ع أن يتحملها، 
فمثال عندم���ا أطلب منه بعض النواقص 
بشأن األبناء والمنزل، يقابل ذلك بالكثير 
من العصبية وبعض األحيان التطنيش 
والالمب���االة، فهو يريد دائما أن يأتي إلي 
البيت فقط لتن���اول طعامه وإيجاد كافة 
أم���وره، دون تلبيت���ه أي طلب���ات خاصة 

بالمنزل واألسرة" .

وأضافت: "اكتشفت س���لبية زوجي بعد 
زواجنا بفترة قصيرة م���ن خالل تعاملي 
مع���ه، وع���دم تفاعله مع األس���رة وإقامة 
العالقات االجتماعية، ومحاولة جلوس���ه 
ف���ي الكثير م���ن األوقات لوح���ده، حيث 
حاول���ت بش���تى الط���رق معالج���ة هذه 
الصفات الس���يئة فيه لكني عجزت عن 

ذلك إلى هذا الوقت ".

م�شاكل كثرية
ولم يختل���ف حال الزوج���ة أم كنان )29 
عامًا( كثيرًا عن سابقته، حيث تعاني من 
س���لبية زوجها وصفات���ه الصعبة والتي 
ترعرع���ت فيه من���ذ الصغ���ر حيث كان 
الطفل الوحيد المدلل ألهله، وأس���همت 
نش���أته االجتماعية الخاطئة في تكوين 
ش���خصيته األنانية وحب���ه لذاته وعدم 

التأقلم مع اآلخرين.
وأكدت أم كنان ل�"االستقالل" أن أكثر ما 
يزعجها بشخصية زوجها صمته ومحاولة 
جلوسه لوحده كثيرا، وتهربه من واجباته 
العائلية وعدم توفيره لكافة مستلزمات 
أسرته وكأن ال عالقة له بشيء في البيت، 
ال س���يما أن لدي���ه طفلي���ن صغيري���ن، 
باإلضاف���ة إلى المزاجي���ة المفرطة ففي 

بع���ض األحيان يك���ون هادئ���ا وألتفه 
األسباب ينقلب رأسا على عقب، حتى لو 

كان بسبب بكاء طفله الرضيع.
وأوضحت أن الصفات السلبية في زوجها 
ولدت بينهما الكثير م���ن الفجوات رغم 
صغر س���نهما، فأصبحت تحاول تجنبه 
في الكثير من األمور وعدم االحتكاك به، 
وفي أحيان أخرى تس���تفز من ال مباالته 
وعدم مبادرته لتلبي���ة متطلبات عائلته 
فتشتعل المشاكل بينهما، مشيرة إلى 
أنه���ا تح���اول حاليا التقرب م���ن زوجها 
وكسب مودته من أجل إخراج اإليجابيات 
في ش���خصيته، والتي م���ن الممكن أن 

تغير من طريقة حياتهم لألفضل .

�شفات متعددة
النفس���ي  األخصائ���ي  أك���د  ب���دوره 
واالجتماعي زهير مالخة، أن سلبية الزوج 
من أكثر ما يعكر صف���و الحياة الزوجية، 
فال���زوج الس���لبي هو ال���ذي يتهرب من 
مس���ؤولياته الزوجية، ويتملص من أداء 
واجباته األس���رية، وغالبا م���ا يتذمر عند 
رؤي���ة ما ينقص منزل���ه، ويريد أن يكون 
بيته مكانا هادئا لالستلقاء فقط دون أي 

طلبات من قبل أسرته.

وأوضح مالخة ل�"االس���تقالل" أن 
السلبي صفات يعرف من  للزوج 
والتش���اؤم  كاالكتئاب  خالله���ا 
مع  التفاع���ل  وع���دم  والغراب���ة 
المحي���ط األس���ري الخ���اص به، 
والمزاجية المفرطة، ولغة جس���د 
غير مبالية أو يك���ون غامضا في 
كثير من األوقات ال يشرك زوجته 
وأس���رته بما ي���دور ف���ي ذهنه 

وحياته اليومية.
وبي���ن أن الصف���ات الفكري���ة والعقلية 
لإلنسان ال تتولد من فراغ، فالزوج السلبي 
ليس س���لبيًا بالفطرة، إنما هناك عوامل 
عده شكلت هذه الشخصية، منها النشأة 
وطريقة التربية االجتماعية، وتسلط األب 
واألم من���ذ الصغر على األبن���اء، والتعود 
على حب الذات واألنانية في التعامل مع 

اآلخرين.
وقال: " تستطيع المرأة الذكية أن تعرف 
ش���خصية زوجها الس���لبية من���ذ فترة 
الخطوب���ة وأولى لحظ���ات التعامل معه، 
فهن���اك دالالت تكون حاض���رة بتعامله 
م���ع زوجت���ه، كطريقة انتقائ���ه لبعض 
الكلمات، صمته الزائد عن حده، الغموض 
في الكثير من األمور وتواصله العاطفي 

يكون باردًا وغير مباٍل".

طرق التعامل معه
وأضاف: "يجب أن تتعامل المرأة مع سلبية زوجها 
بذكاء ومعرفة الظروف التي جعلت من شخصيته 
رجالاً  س���لبيا، وم���ن ثم العمل على أن تكتش���ف 
قدرات زوجها اإليجابية والتركيز عليها، واستفزاز 
نشاطه من أجل إخراج كل ما به من طاقة إيجابية، 

يمكن من خاللها أن يطغى على سلبيته".
وأشار إلي أن تجنب الزوجة الصدام والعصبية 
مع زوجها س���لبي الصفات والمعاملة، وعدم 
التعامل بحساس���ية مفرطة معه ومعايرته 
بأس���اليبه المزعج���ة من أفض���ل الطرق في 
التعام���ل معه، وفيها الكثير من الخير لهما، 
حت���ى ال تتفاقم المش���كالت فيم���ا بينهما 
وتزداد ح���ده التوتر، ما ينعكس س���لبا على 

حياتهما األسرية . 
ودعا مالخة الزوج���ات إلى ضرورة محاولة 
التقرب من الزوج الس���لبي وكس���ب وده 
وحسن عشرته، ومحاولة تفهم سلبيته، 
وفتح أبواب الحوار معه في الموضوعات 
ذات االهتمام المش���ترك، والتي تخص 
عائلته  لكن في وقت تراه مناس���بًا، حتى 
تقوي حلقة االنسجام بينهما، وأن تكون 

دائما بشوشة الوجه معه .

الزوج السلبي..
 وصفة لهدم عش الزوجيـة

غزة/ اإينا�س الزرد:
تعاين الكثري من الن�شاء من �شلبية اأزواجهن وتهربهم من م�ش�ؤوليتهم الزوجية واأداء واجباتهم 

الأ�شرية، ول مبالتهم للعديد من الأم�ر وحبهم لذاتهم وت�فري فقط كل ما يلزمهن  بعيدا عن اأ�شرتهم، 
ما يعكر ذلك من �شف� احلياة الزوجية ويخلق العديد من امل�شكالت الجتماعية. والزوج ال�شلبي 

ه� الذي يعرف حق�قه جيدا ول يعرف واجباته جتاه بيته واأ�شرته ويتخذ من منزله جمرد فندق 
ينزل به لريتاح وياأكل وينام، ثم ميار�س ما يحب من اله�ايات كمطالعة امل�اقع الإخبارية او متابعة 

برامج التلفاز ول عالقة له باي �شيء اآخر، يف ال�قت الذي تتحمل فيه الزوجة كافة الأعباء املنزلية 
وحدها كالطهي وتنظيف املنزل والت�ش�ق وق�شاء ما يتطلبه البيت واأفراد اأ�شرتها، ومتابعة الأطفال يف 

الدرا�شة، وزيارات الطبيب والقيام بالزيارات الجتماعية وغريها من الأم�ر. 

غزة/ االستقالل:
وصلت ثالثة وفود طبية تطوعي���ة ألمانية متخصصة في جراحة الوجه والفكين وجراحة 
األطفال العامة والجراحة التجميلية إلى قطاع غزة أول أمس الثالثاء إلجراء عمليات جراحية 

لألطفال وتبادل الخبرات مع الطواقم الطبية المحلية.
ووصلت الوفود التابعة لجمعية إغاثة أطفال فلسطين إلى مجمع الشفاء الطبي.

وأجرى فري���ق جراحة الوج���ه والفكين بقيادة الطبي���ب وليد عياد )فلس���طيني األصل( 
الفحوصات الطبية الالزمة ل�43 طفالاً ممن يعانون من مشاكل خلقية وإصابات، فيما قّدم 
فريق جراحة األطفال العامة بقيادة الطبيب ثيوفيالکتوس إمانويليديس الفحوصات ل�40 
طفال بحاجة لتدخل جراحي، بينما فحص فريق الجراحة التجميلية 24 حالة ممن يعانون 

من تشوهات وحروق مختلفة، في اليوم األول من بعثتهم.
وستستمر الوفود الثالثة بإخضاع العديد من األطفال لعمليات جراحية نوعية حتى مطلع 
األسبوع القادم، إضافةاً لتطوير الكوادر الطبية المحلية وتبادل الخبرات العملية داخل غرف 

العمليات وورش العمل التي ستعقد خالل بعثتهم في غزة.
ا من  ا تطوعياً ا طبياً وجمعية إغاثة أطفال فلسطين استقطبت عام 2017 الماضي 145 وفداً
ا في مستشفيات غزة و78 بالضفة الغربية و12 في  جميع أنحاء العالم من بينهم 49 وفداً
 ، لبنان باإلضافة إلى س���تة باألردن، جميعهم أجروا عمليات جراحية ألكثر من 2390 طفالاً

إضافةاً لتقديم الرعاية ل� 6089 طفال في جميع التخصصات.

وفود طبية ألمانية 
متخصصة بجراحة الوجه 

والفكين تصل غزة
وكاالت/ االستقالل:

أفادت دراسة سنغافورية حديثة بأن األطعمة الغنية ب�"البروبيوتيك" مثل الزبادي والبروكلي- 
تكافح اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وأجرى الدراس���ة باحثون في كلية الطب بجامعة س���نغافورة الوطنية، ونشرت في دورية "نيتشر 
بايومديكال إنجنيرنغ" )Nature Biomedical Engineering( العلمية. واختبر الباحثون فاعلية 

األطعمة الغنية ب�"البروبيوتيك" على فئران مصابة بسرطان القولون والمستقيم.
والبروبيوتي���ك هي كائنات دقيقة حية يمكن أن توفر فوائد لصحة اإلنس���ان عند تناولها بكمية 
معينة. ووجد الباحثون أن مس���تخلص البروكلي الغني ب�"البروبيوتيك" س���اهم في تقلص أورام 

سرطان القولون والمستقيم بنسبة %75.
ولكن التجارب التي أجراها العلماء على أنواع أخرى من الخاليا السرطانية -بما في ذلك سرطان 
الثدي والمعدة- لم تلمس أي تأثير يذكر لمستخلص "البروبيوتيك"، كما حدث مع سرطان 

القولون والمستقيم.
وقال قائد فريق البحث الدكتور "تش���ون لونغ هو"، إن مستخلص "البروبيوتيك" يمكن 

أن يلعب دورا مزدوجا في مكافحة سرطان القولون.
وأضاف أن هذا المزيج قد يساعد على منع تشّكل أورام جديدة في القولون والمستقيم، 
وقتل الخاليا الس���رطانية المتبقية في أعقاب العالج أو الجراحة، وبالتالي يقلل فرصة 
تكرار اإلصابة بالورم أيضا. وأش���ار "لونغ هو" إلى أن من الجوانب المثيرة للبحث هو أنه 
يمكن أن يتحول نظامنا الغذائي العادي إلى نظام عالجي مستدام ومنخفض التكلفة، 

يستخدم كعالج تكميلي للعالجات الحالية للسرطان.

الزبادي والبروكلي
 يكافحان سرطان القولون
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قال األمين 

إننا ن���درك صعوبات الوضع الدول���ي واإلقليمي المرافقة 
لحالة االنهيار في المنطقة من انهيار االتحاد السوفيتي 
والتفرد األمريكي الواضح بالقرار الدولي إلى انهيار الوضع 
العربي بعد حرب الخليج والخلل االستراتيجي الذي ازداد 
لصال���ح العدو الصهيون���ي إلى الحص���ار المفروض على 
االنتفاضة الباسلة في الوطن المحتل على كافة األصعدة 
اقتصاديا وسياسيا واستيطانيا ولكن كل هذا ال يجعلنا 
نقبل بما هو مطروح وال يفرض علينا التعلق بقطار التسوية 
بحج���ة إنقاذ ما يمك���ن انقاذه وعلى أم���ل تغيير الظرف 
الموضوعي الصعب سواء في حياتنا أو في حياة جيل آخر 
فهذه حجة باطلة ألن الظرف الموضوعي سيتغير على أية 
حال وقد علمنا الق���رآن والتاريخ ذلك ولكن علينا أن نقدر 
ونحن نعل���م خيارنا اليوم ما هو األفضل لش���عبنا وأمتنا 
حاضرا ومستقبال أن يشهدا تغيير الظروف الموضوعية 
في حالة من التسليم والتبعية والخضوع أو أن يعيشا هذا 
التغيير ضمن حالة من القيام والنهوض والمقاومة. تكون 
في حد ذاتها احد عوامل التغيير، كما نتساءل ما هو هذا 
الش���يء الذي يمكن انقاذه في ظل مشروع الحكم اإلداري 
الذاتي وفي ظل اس���تيطان غطى الضفة والقطاع وليس 
واضحا انه سيتوقف عند حد. كذلك فإننا نعتبر حجة رفع 
المعاناة عن ش���عبنا كمبرر للقبول نراها حجة فاس���دة إذ 
كيف سترفع المعاناة في ظل الهيمنة الصهيونية، كيف 
س���ترفع المعاناة وجميعنا يعلم ما ه���ي مهمة وهدف 
الحركة الصهيونية في فلس���طين وفي المنطقة، أليس 
قبولنا تس���هيال لهذه المهمة ولهذا الهدف بل تكريسا 

لالحتالل والمعاناة ال رفعها.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

ِتباع���ًا تتس���اقط العناوي���ن الكبيرة ، 

وتفقد في المدى بريقها، وس���رعان ما 

تتحّول إلى عناوي���َن باهتٍة، ونصوٍص 

سمجٍة، ومشاهَد مفتعلٍة. وحين يكون 

الممّثلون صغارًا فإّن المشاهد تبهت، 

واألفكار تت���آكل، والقضايا تولد ميتة، 

وهل م���ن س���بيل للميت غي���ر الدفن 

والنسيان؟!

  في أيدي الصغار تتحّول الحروب إلى 

ُلعبٍة باألسلحة المصنوعة من الخشب، 

وفي أيدي المراهقين تتحّول القضايا 

الكبرى إلى ارتجاٍل فّج، وتضيع الحقائق 

بين السطور الغامضة، وفي التفاصيل 

الُمفتعل���ة، ثم يأوي الوط���ن والمواطن 

نهاية المطاف إلى خيباتهم وأحزانهم 

مقهورين!

هل َقَدُر الفلسطينّي أن يحمل قضاياه 

الكبيرة والصغيرة ف���ي الفلك اثنتين 

اثنتي���ن كلم���ا فاض طوف���ان الخذالن 

الخيبة...يحمل قضية القدس  وأغرقته 

والالجئين، وقضية االستيطان والحدود، 

وقضية الدولة وس���الح الدولة، وقضية 

أرض النكب���ة وأرض النكس���ة، وقضية 

االنقس���ام والوحدة الوطني���ة، وقضية 

المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية، 

كلها حملها الفلس���طيني معه حيثما 

حمله الٌفلك، فمتى ترس���و س���فينتنا؟ 

وإلى متى س���يظل موج الطوفان يعلو 

بينن���ا وبين إخوتن���ا ويغرقهم مع كل 

عاصفة تض���رب ثباَت س���بيِل نجاتنا 

الوحيد؟

ُترى هل كنا ننتظر خطابات أس���وأ في 

جلس���ة المجل���س المركزي م���ن التي 

س���معناها؟ حتى كان آخر ما ينقصنا 

سماعه بعدما س���كبنا الدم فوق الموج 

في الطريق إلى القدس، أن يطلع علينا 

من يقول: ألقوا شطر قدسكم في أليّم 

وال تخافوا؟ وهل نمل���ك أال نخاف، وقد 

أخط���أ الرّبان الوصف وس���ّمى الطوفان 

باليّم؟

 بين ما نطمح أن نس���معه وما نسمعه 

الكثير من غياب الرأي والشورى، وبنادق 

معقوفة الفّوه���ات، موجهة إلى صدور 

حامليها، وظهور مكشوفة بال أي جدار 

في المدى، وصدور عارية إال من اليقين 

أن الم���وت مقبلي���ن خي���ٌر م���ن الموت 

مدبرين، فمن يستطيع أن يسبق موته 

إلى النصر الُمعّلق في البعيد؟

وه���ل كنا ننتظ���ر وقد غاب���ت فصائل 

كثيرة عن جلس���ة المركزي، أن ينشغل 

الفلس���طينيون بالتناب���ز باأللقاب في 

خضم العاصفة؟ فكيف أمكن أن ٌيلقوا 

كل هذا الحب���ر في الصحف، وكل هذه 

األقوال في الفضائّيات كالمسامير في 

الطري���ق الذي س���يجبرنا االحتالل على 

قطعه حفاة؟ والى متى سنظّل نتناوش 

على الكلمة الحس���نة والكلمة السيئة 

وأطفالنا يس���كبون ال���دم والعذاب في 

سعيهم في دروب الحرية؟

بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر 

مــرايا

مركزّيٌ والُمخرجاُت 
هوامــــش

االستقالل/ وكاالت :
استفاقت س���يدة س���ودانية من غيبوبتها لتكشف اسم 

قاتلها بعد إصابتها بعيار ناري ثم وافتها المنية.
وأطلق الجاني، ال���ذي يعمل بهيئة الجمارك، الرصاص من 
مسدس���ه على الس���يدة بعد أن رفضت ال���زواج منه للمرة 

الثانية، وذلك في حي الشاطئ بمدينة بورسودان.
وكش���ف مصدر، بحس���ب صحيفة "المجهر" السودانية، 
أن الجاني س���بق وتقدم للفتاة منذ 10 س���نوات فرفضته 
أس���رتها، ليغادر ويتزوج م���ن إحدى قريبات���ه، وفي ذات 
التوقيت تزوج���ت الفتاة من رجل آخ���ر؛ إال أنها لم تمكث 

ا طويالاً وتطلقت. وتابع، أن الجاني توجه بعد طالق  معه وقتاً
الفت���اة لطلب يدها م���رة ثانية؛ لكنها رفضت���ه، وفي يوم 
الواقعة اس���تغل الجاني توجه الفتاة للمشاركة في إحدى 
المناسبات القريبة في الحي، وفي الطريق اعترضها وطلب 
منها ركوب الس���يارة معه؛ لكنها رفضت، فأخرج مسدسه 

وأطلق عليها الرصاص في الصدر والبطن.
وبين المصدر أن القاتل اتصل بوالدة الفتاة وأبلغها بمقتل 
ابنتها، وسارع أشخاص إلسعافها حيث مكثت في غيبوبة 
مدة 3 أيام، وعندما أفاقت أبلغتهم بهوية من قام بإطالق 

النار عليها، ومن ثم فارقت الحياة ليتم التحقيق معه. 

سودانية تعود من غيبوبتها لتكشف 
اسم قاتلها ثم تموت

االستقالل/ وكاالت :
ا  عثرت الش���رطة األميركي���ة، االثنين، على 12 ش���قيقاً
ا "محتجزين  وشقيقة تتراوح أعمارهم بين عامين و29 عاماً
داخ���ل منزلهم ف���ي مدينة صغي���رة ف���ي كاليفورنيا؛ 
ا بسالسل"،  ا ومّتس���خين وبعضهم مقّيداً يتضورون جوعاً
مش���يرةاً إلى أنها اعتقلت الوالدي���ن ب�"تهمة التعذيب 

وتعريض حياة أطفال للخطر".
وقال مكتب شريف مدينة بيريس في بيان، إن شقيقة 
المحتجزين اتصلت بالش���رطة لإلبالغ عن هذه المعاناة 
ا إلى أنها أجرت  بعدما تمكنت من الفرار من المنزل، الفتاً

االتصال بواسطة هاتف نّقال عثرت عليه في المنزل.
ا،  ا هزيلة جداً أضاف المكت���ب، أن الفتاة البالغ���ة 17 عاماً
قائلةاً إن "أشقاءها ال�12 محتجزون من قبل والديها داخل 

ا منهم مقّيد بسالسل وأغالل". المنزل، وأن بعضاً
وجاء في البيان، أن الش���رطة توجه���ت إلى منزل ديفيد 

ا( وعثرت على  ا( وزوجته لويز-آنا )49 عاماً توربين )57 عاماً
العديد من األطفال مقيدين بسالس���ل إلى أسّرتهم في 
ظلمة حالكة ووس���ط رائحة كريه���ة تزكم األنف، وكانوا 

ا". ا "يعانون من سوء تغذية ومتسخين جداً جميعاً
وظنت الش���رطة في البدء أن كل األش���قاء والش���قيقات 
المحتجزي���ن، قاصرون لكنها ما لبثت أن اكتش���فت أن 
ا،  س���بعة منهم بالغون تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً
ف���ي حين أن البقية قاصرون وأصغره���م فتاة ال يتجاوز 

عمرها العامين.
ولم يبرر الوالدان س���بب احتجاز أوالده���م وال لماذا كان 
ا لبيان  بعض هؤالء مقّيدين بسالسل الى أسرتهم؛ وفقاً

الشرطة.
ا في الواقعة،  وفتحت أجهزة حماية األطفال تحقيقاً
ف���ي حين أف���ادت الش���رطة أنها قدم���ت المأكل 
والمش���رب إلى األوالد المحتجزين الذين قالوا لها 

ا". إنهم "يتضورون جوعاً
ووّجه قاض االته���ام إلى الوالدين؛ وح���دد كفالة مالية 
لإلف���راج عنهما تبلغ قيمتها تس���عة ماليين دوالر لكل 

منهما.
وبحس���ب قناة "كي ت���ي ال ايه" التلفزيوني���ة المحلية 
ا لمدرس���ة خاصة  ف���إن الوالد ديفيد توربين يعمل مديراً
في المدينة، وهي معلوم���ة يؤكدها الموقع االلكتروني 

للمدرسة التي افتتحت في 2011.
في نيسان/ابريل 2016 ظهر الزوجان محاطين بأوالدهم 
ا سراويل جينز وتي شيرت  ال�13 وقد ارتدى هؤالء جميعاً
حمراء ووقفوا مبتس���مين أمام عدس���ة الكاميرا، حسب 

صورة نشرها ديفيد على مواقع التواصل االجتماعي.
وفي ص���ورة تعود إل���ى أيلول/س���بتمبر 2011 فتظهر 
الوالدة مستلقية على العشب االخضر ممسكة بطفلتها 

الرضيعة التي ارتدت فستانا كتب عليه "امي تحبني"

والدان يقيدان أبناءهما الثالثة عشر
 بالسالسل ويتركانهم »يتضورون جوعًا«

طوكيو/ االستقالل: 
ف���ي ظاهرة لفتت انتباه اليابانيين، س���عى مجموعة من الفناني���ن إلى تحويل أغطية 
فتحات التصريف للوحات فنية تجذب اهتمام المارة والمشاة، فيما لقيت هذه االلتفاتة 

اإلبداعية صدى في وسائل التواصل االجتماعي.
ولج���أ الفنانون إلى الزخارف القديمة ليضعوها تحت المارة للتعرف على ثقافة اليابان 

وتاريخها بمجرد النظر إلى هذه اللوحات.
وأكد بعضهم أن اللمس���ات الجمالية التي أضيفت لألغطية خلقت مشهدا مختلفا في 
الطرقات، على نحو يلهم مدنا أخرى لتحذو حذوها. وانتشرت صور هذه اللوحات الفنية 

على وسائل التواصل االجتماعي، وهو ما منحها انتشارا أكبر.

يابانيون يحولون »أغطية التصريف« ألعمال فنية


