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قانون إسرائيلي يفرض قيودًا مشددة 
على جنازات شهداء العمليات

القدس المحتلة / االستقالل : 
صادقت ما تس���مى ب�«اللجنة الوزارية للتش���ريع« في 
الكيان اإلس���رائيلي مس���اء أمس األحد على مش���روع 
قانون ُيخول ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي فرض قيود 
مش���ددة وتحديد كاف���ة تفاصيل جنازات الش���هداء 
 »i24« الفلس���طينيين منفذي العمليات. وذك���ر موقع
اإلسرائيلي األحد أن مشروع القانون الذي قدمه كل من 
وزير األمن جلعاد أردان، ووزيرة القضاء إيليت ش���اكيد 
يخول الشرطة اإلسرائيلية إعاقة إعادة جثامين منفذي 

العملي���ات الفلس���طينية »كيال تتح���ول إلى مظاهرة 
للتحريض«. وجاء مشروع القانون بعد الحكم القضائي 
لمحكمة العدل العليا والذي أطلق عليه اسم »جبارين« 
والذي أقر بأنه ال توجد للشرطة اإلسرائيلية صالحيات 
بإعاقة إجراء هذه الجنازات. ووفق الموقع اإلس���رائيلي 
فإن »إقرار القانون سيمنح الشرطة اإلسرائيلية إمكانية 
إعاقة إجراء الجنازات وتس���ليم الجثامين وفقا لشروط 
تقوم بفرضها حتى يق���وم ذوو المتوفى بتلبية كافة 

الشروط التي تطلبها الشرطة منهم«.

راعي المؤامرة
0 0

غزة / حممد مهدي:
مع �ساعات الفجر الأوىل ليوم 

اخلمي�س املا�سي ت�سللت قوات كبرية 
من جي�س الحتالل اإىل عتبات 

منزل ال�سهيد ن�سر جرار بعد ر�سد 
ومراقبة ا�ستمرت ملا يزيد عن 24 

�ساعة ، م�ستهدفة القاء القب�س 
على جنل ال�سهيد ن�سر 
0الذي يزعم الحتالل  0

 عملية جنين.. دليل جديـد على 
فشل االحتالل ونجاعة المقاومة 

00االثنيـن      جمادى األولى           هـ     ينايـر           م 00 2 222 2222

غزة/ حممود عمر:
ت�سري البنود الع�سرة ملبادرة الرئي�س 

الأمريكي دونالد ترامب املعروفة با�سم 
»�سفقة القرن« والتي ك�سفت عنها القناة 

العربية العا�سرة ال�سبت املا�سي اإىل  حجم 
الهبوط ال�سيا�سي مل�سار الت�سوية ال�سيا�سية، 

ب�سكل ي�سع كافـــة الثوابت الفل�سطينية 
يف مهب الرياح، مبا ل يبقي على اأي حق 

فل�سطيني اأقرته القرارات الدولية.  وك�سفت 
القناة العربية العا�سرة البنود الع�سرة 

ملبادرة ترامب والتي وردت يف تقرير قدمه 
ع�سو اللجنة التنفيذ ملنظمة التحرير 

�سائب عريقات لرئي�س ال�سلطة حممود 
عبا�س. ويوؤكد التقرير الذي قدمه عريقات 

اأن »�سفقة القرن« والتي ت�سمل 10 بنود 
متثل �سفقة لت�سفية الق�سية الفل�سطينية، 

وتت�سمن اأّن الفل�سطينيني مطالبون ب�سكل 
�سريح بالتفريط يف القد�س والتنازل عن 

حق العودة لالجئني، وقبول دولة بال �سيادة، 
ناهيك عن اأن املبادرة متنح الكيان الإ�سرائيلي 

حتديد الظروف التي ت�سمح 
0بان�سحابه من ال�سفة الغربية. 0

 عريقات يك�شف 
تفا�شيلها لعبا�س

»مبادرة تـرامب«.. 
نسخـة مشوهة عن 

»الحكم الذاتي«

عزام: زيـارة بنـس للمنطقة 
لمصلحة »إسرائيل« ولفرض 

إمالءات جديدة

 عمليـة
 »بيت ليد«..
 اسـٌم سطـره 

التـاريـخ

  مطالبات بالتخل�س من 
عني االحتالل الثالثة   

الشهيـد ياسـر 
الجعبري: قائد 
تفتقده ميادين 

الجهاد والمقاومة
0 00 0

0 0

المحـرر المدلل.. هـدم االحتـالل 
حلمه بدراسة الهندسة بالسجـن 

ليخـرج بحلـم أكبـر 

اإلهمال الطبي لألسرى .. موت مع 
سبق اإلصرار والترصد

 االأ�شرى ينتظرون �شفقة تبادل 
جديدة بفارغ ال�شرب 

اآخرهم ال�شهيد عطا اهلل

0 0
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واس���فرت عملي���ة اقتحام قرية وادي برقي���ن قرب مخيم 
جنين عن استشهاد الشاب أحمد اسماعيل جرار)31 عاما( 
واعتقال آخر فيما لم يعرف مصير الشاب احمد نصر جرار 
، والذي اكدت والدته انه كان خارج المنزل لحظة اقتحامه .

وفي التاس���ع من يناير 2018 نفذ مقاومون عملية دقيقة 
وسريعة اس���تهدفت حاخاًما مس���توطًنا من مستوطنة 
"جلعاد" على طريق تل–ص���رة قرب مدينة نابلس لتتجه 
األنظ���ار إلى مدينة نابلس ومحيطها هدًفا متوقًعا لمكان 
انط���اق الخلية المنف���ذة، ولم تكن جنين في حس���ابات 

االحتال األولية بعد تنفيذ العملية.
ولم يمض وقت طويل حتى بدأت حملة سريعة لمصادرة 
كامي���رات المراقبة من المحال التجارية والمنازل والمثبتة 
على الطرق لس���حب تس���جياتها وتحليل تحرك الخلية 
المنفذة لعملية نابلس لتك���ون الخيط األول في حل لغز 

الخلية المنفذة للعملية .
وتتهم قوات االحتال اإلسرائيلي الشاب أحمد نصر جرار 
المستهدف من عملية جنين بترؤس خلية عسكرية تتبع 
لحركة حماس وتنفيذ عملية قتل الحاخام اإلس���رائيلي ، 
فيما أدرجت أسم ابن عمه الشهيد أحمد نصر ضمن الخلية 
المس���تهدفة متهمة الش���هيد بأنه كان سائق المركبة 

المستخدمة في الهجوم ، بحسب يديعوت احرنوت .

تطور م�ستمر 
وأكد الخبير العسكري اللواء المتقاعد واصف عريقات ، أن 
اشتباكات جنين االخيرة تنم عن تطور كبير في المهارات 
الميدانية للمقاومين الفلس���طينيين م���ن خال امكانية 
تنفي���ذ هجمات قوية ونوعية واالنس���حاب م���ن المكان 

بساسة .
وبين عريقات ل�"االستقال"  أن تطور ونجاح المقاومة قابله 
فشل وتخبط استخباراتي ذريع في جيش االحتال بفشله 
في الوص���ول ألي طرف خيط رغم حالة االس���تنفار التي 
اعلنها الجيش واغاق منافذ ومخارج المدن ، تبعه بفشل 
آخر في محاولته لمباغتة المقاومين في مخيم جنين ليقع 
جنوده ضحية مباغت���ة المقاومة وعدم الوصول لهدفهم 

من العملية .
وقال :"إن  المقاومة الفلس���طينية ستستمر طالما تواجد 
االحت���ال عل���ى أرض الوطن ، وما س���اقه االحتال وحاول 
ترويج���ه بأن انتفاضة القدس الت���ي اعقبت اعان ترامب 
مدينة الق���دس كعاصمة للدولة اليهودية هي انتفاضة 
مرحلية سرعان ما س���تزول هو اكذوبة هدفها كسر ارادة 

الشعب الفلسطيني ".
ودعا عريقات أصحاب المحات التجارية والمنازل المزودة 

بكاميرات مراقبة إلى التعامل بحس وطني مع التسجيات 
وع���دم االحتف���اظ بها لفت���رات طويلة واالس���راع بحذف 
التس���جيات فور وق���وع أي حدث أمني ف���ي المنطقة او 
منطقة مجاورة للحفاظ على س���رية حركة رجال المقاومة 

وأبناء شعبنا الفلسطيني .

الوعي الأمني 
ومن جانبه، أكد اس���تاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح 
البروفسور عبد الستار قاسم أن جذوة المقاومة ستواصل 
االش���تعال في كافة محافظات الوطن المحتل ، معتبرا ان 
المقاومة ه���ي حق طبيعي لكافة الش���عوب المحتلة وال 

يسقط هذا الحق اال بزوال االحتال عن ربوع الوطن .
واعتبر قاس���م ل�"االستقال" أن ثقافة االستسام ال تتفق 
مع الشعب الفلس���طيني الذي يكافح حتى الرمق االخير 
وهو ما س���طره أبناء جرار ورفقاؤهم في قرية وادي برقين 
، بعد انغماس���هم في اش���تباك بطولي مع قوات مدججة 
باألس���لحة واآلليات ونجاحهم في االنسحاب من المكان 
ونجاح الش���هيد أحمد إس���ماعيل جرار في التغطية على 

بقية الخلية .
وأوض���ح أن اش���تباكات جنين ومن قبله���ا عملية نابلس 
ج���اءت في توقيت حس���اس بعد ق���رار االدارة األمريكية 

بش���أن القدس وهو ما يش���كل رس���ائل مباشرة بتمسك 
الفلس���طينيين بحقوقه���م وع���دم القبول بالمس���اومة 

والمساس بالمقدسات الفلسطينية .
وشدد قاسم على أهمية نش���ر الوعي األمني بين أوساط 
الشباب الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية لتمكينهم 
من التعامل مع أجهزة االس���تخبارات االس���رائيلية التي 
تعم���ل جاه���دة الس���تغال أي خرق مهما كان بس���يطًا 

مستغلة األجهزة التكنولوجية المتطورة التي بحوزتها .
وق���ال :" ينبغ���ي أن يك���ون هن���اك دور حي���وي لإلعام 
الفلسطيني ومنصات الشبكات االجتماعية في نشر وعي 
أمني بين الش���بان الفلسطينيين ، لتقليل خطورة البرامج 
المحبط���ة التي تعرض���ت لها الضفة الغربي���ة في كافة 

المجاالت التربوية والثقافية والسياسية ".
وعن استغال الكاميرات الفلسطينية كعين لرصد حركة 
رجال المقاوم���ة من قبل جيش االحتال ، أكد قاس���م أن 
انتش���ار الكاميرات جاء كنتيجة لغياب األمن في الضفة 
األمر الذي س���اهم في زيادة انتشارها كوسيلة احترازية ، 
داعيا أصحاب المحات التجارية المزودة بكاميرات مراقبة 
إلى تحطيم جهاز التسجيل للحيلولة دون استياء قوات 
االحتال على التس���جيات واستغالها في الحاق الضرر 

بأبناء الشعب الفلسطيني .

  مطالبات بالتخلص من عين االحتالل الثالثة   

  دليل جديد على فشل
عملية جنين.. االحتالل ونجاعة المقاومة 

غزة / حممد مهدي:
مع �ساع��ات الفجر الأوىل ليوم اخلمي�س املا�سي ت�سللت 
ق��وات كب��رة م��ن جي���س الحت��ال اإىل عتب��ات منزل 
ال�سهي��د ن�س��ر ج��رار بع��د ر�س��د ومراقبة ا�ستم��رت ملا 
يزي��د ع��ن 24 �ساع��ة ، م�ستهدف��ة الق��اء القب���س على 
جن��ل ال�سهي��د ن�س��ر ال��ذي يزع��م الحت��ال تنفي��ذه 

عملي��ة قتل احلاخام قرب م�ستوطن��ة »حلفات جلعاد« 
املج��اورة ملدينة نابل�س . وت�سللت القوات الكبرة والتي 
ق��درت باأكرث من 120 دورية من وحدة ميام املخ�س�سة 
لاغتيالت والت�سفية وقوات حر�س احلدود وال�سرطة 
ال�سرائيلي��ة. بداأت ح�سب اخلطة املو�سوعة باعتقال 
اأحد ال�سب��ان املتهمني بالنتماء للخلية املنفذة لعملية 

نابل���س قبل اأن حتا�سر املنزل امل�ستهدف وتفر�س طوقا 
امنيا متبوعا باإعان املنطقة منطقة ع�سكرية مغلقة ، 
بي��د اأن التجهيزات �سربت يف �سميمه��ا بعد اأن اكت�سف 
ال�سهي��د اأحم��د ا�سماعي��ل ج��رار اأمر الق��وات اخلا�سة 
وباغته��م بال�ستب��اك معه��م مم��ا �س��كل جر���س ان��ذار 

لرفقائه يف حال تواجدهم بذات املكان .

غزة/ االستقال : 
أكد الش���يخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد اإلس���امي في فلسطين ، أن  زيارة مايك بنس 
نائب الرئيس األمريكي دونالد ترامب للمنطقة، مصلحة 
ل�"إسرائيل"، تهدف لفرض اماءات جديدة، وذر الرماد 

الستئناف عملية التسوية«.
وأوضح الش���يخ عزام في تصريحات له أمس االحد ، أن 
قرارات اإلدارة األمريكية تتطلب موقفًا عربيًا وإساميًا، 
وخطة إس���ناد للش���عب الفلس���طيني لمواجهة هذه 

القرارات.
ويجري بنس جولة في المنطقة هذه األيام تشمل مصر 
واألردن و"إس���رائيل" التي سيصلها غدا الثاثاء، حيث 
يعد أكبر مس���ؤول أمريكي يزور المنطقة منذ ديسمبر 

كان���ون األول حين اعت���رف ترامب بالق���دس عاصمة 
ل�"إسرائيل".

وأض���اف، أن الق���رارات األمريكية كله���ا عدائية تجاه 
الش���عب الفلس���طيني، مبينًا أن الموقف الفلسطيني 
يج���ب أن يك���ون أكثر قوة خاص���ًة في أعق���اب القرار 

األمريكي األخير.
أما بن���س، فوصفه عض���و المكتب السياس���ي لحركة 
الجهاد، بأن���ه أكثر أعضاء الكونغرس األمريكي تعصبًا 
حي���ث ينتم���ي لإلنجيليي���ن األكثر تعصب���ًا وانحيازًا 

ل�"إسرائيل".
وأكد الشيخ عزام، أن بنس يحاول خال زيارته للمنطقة 
الضغط على الدول العربية للقبول بالقرار األمريكي في 
القدس المحتلة، وذر الرماد الستئناف عملية التسوية، 

وهي زيارة تصب في مصلحة "إسرائيل" وتهدف كذلك 
لفرض المزيد من االماءات والضغوط على الفلسطينيين 
والعرب. وفيما يتعلق بالمطلوب، فشدد الشيخ عزام على 
ضرورة تشكيل موقف عربي وإسامي حيث أنه ال يجوز 
أن تحصر الخطوات في الموقف الفلس���طيني، لكنه لم 
يقل���ل من أهمية وضرورة توحيد الصف الفلس���طينية 

وتحقيق التوافق الوطني لتخفيف معاناة المواطنين.
وبين الشيخ عزام، أنه ال يجوز للدول العربية واإلسامية 
أن تتنصل من مسؤوليتها المقدسة في مواجهة مخطط 
أمريكا، كون قضية القدس ليست قضية الفلسطينيين 
وحده���م، مطالبًا بض���رورة تضاف���ر الجه���ود العربية 
واإلس���امية، ووضع خطة اس���ناد للشعب الفلسطيني، 

لردع القرارات األمريكية.

عزام: زيارة بنس للمنطقة لمصلحة »إسرائيل« ولفرض إمالءات جديدة

رأي

زي���ارة نائب الرئيس األمريكي مارك بن���س للمنطقة لها أهداف 
عدة, منها قياس ردة الفعل في الش���ارع العربي بعد قرار الرئيس 
األمريك���ي دونالد ترامب حول الق���دس واعتبارها عاصمة موحدة 
للكي���ان الصهيوني, واله���دف الثاني التمهيد لنقل الس���فارة 
األمريكي���ة إل���ى مدينة الق���دس المحتلة, والتش���اور مع رئيس 
الوزراء الصهيوني لتنفيذ هذا القرار, وضمان عدم تحرك الش���ارع 
العربي لمواجهته, ثالثا تأكيد اإلدارة األمريكية على المضي قدما 
نح���و تمرير مخطط ما يس���مى »بصفقة الق���رن«, ورابعا فك عزلة 
إس���رائيل في المنطقة, وحث بعض الدول العربية على اإلس���راع 
باتخ���اذ خطوات عملية للبدء بخط���وات عملية للتطبيع مع الكيان 
الصهيوني, ثم خامسا وأخيرا الضغط على السلطة الفلسطينية 
الستئناف ما تسمى بمسيرة السالم تحت الرعاية األمريكية وعدم 

البحث عن بديل.     
بينس يأتي إلى المنطقة وهو يدرك جيدا ان زيارته هذه ستؤجج 
األوض���اع الداخلية ف���ي بعض البل���دان العربية, وس���يواجهها 
الفلسطينيون بمزيد من الغضب واش���تعال االنتفاضة في وجه 
االحتالل, خاصة مع عدم ترحيب الس���لطة الفلسطينية والرئيس 
محمود عباس بهذه الزيارة, ورفضه مقابلة نائب الرئيس األمريكي, 
واعتبار اإلدارة األمريكية وسيطا غير نزيه لرعاية ما تسمى »بعملية 
الس���الم«, وما زيارة بينس ل���أردن ومصر إال لحثهما على الضغط 
على رئيس السلطة الفلس���طينية للقبول بالقرار األمريكي حول 
القدس, وإقناع محمود عباس للجلوس والتفاوض مع »إس���رائيل« 
تح���ت رعاية البيت األبي���ض, وإال فان اإلدارة األمريكية س���تلوح 
للبديل الذي س���يقبل بالوساطة األمريكية والجلوس للمفاوضات 

من حيث اعتبار القدس عاصمة موحدة »إلسرائيل«. 
اإلدارة األمريكية تس���ابق الزمن, وتحاول اس���تغالل حالة الوهن 
والضعف واإلرب���اك التي تعيش���ها المنطقة العربية والش���رق 
أوس���طية, لتمرير مخططاتها الهادفة للس���يطرة على المنطقة 
برمته���ا ونهب خيرات البالد, كما تحاول اإلدارة األمريكية جاهدة 
تحقيق استقرار سياسي وامني واقتصادي إلسرائيل, كي تتفرغ 
لتمرير ما تس���مى »بصفق���ة القرن« التي ب���دأت تتضح معالمها 
ش���يئا فشيئا, ودعمتها وأيدتها وقبلت بها عديد الدول العربية, 
في مقابل الس���ماح لهم للبقاء على س���دة الحك���م في بلدانهم, 
وحمايتهم من غضبة الش���عوب,  علما بأن هذه الصفقة تهدف 
لتقاس���م خيرات البالد بين اإلدارة األمريكية والكيان الصهيوني, 
وإلح���اق األنظم���ة العربي���ة بالتبعية السياس���ية والعس���كرية 
واالقتصادية واألمنية بهما, والبحث عن أعداء جدد غير »إسرائيل« 
لتسويقها على الشعوب العربية واإلسالمية, وإقامة تحالف عربي 

إسالمي تكون »إسرائيل« جزءًا أساسيًا ورئيسيًا منه.   
ش���خصية بنس المقربة جدا من »إس���رائيل« وتبنيه وتس���ويقه 
للسياس���ة اإلسرائيلية, وانس���جامه الكامل مع ترامب وكوشنير, 
تجعل مهمت���ه لتمري���ر قراراتهما أكثر قوة, مس���تخدمين كل 
وس���ائل الضغط الممكن���ه, دون خجل أو مواربة, فكما مورس���ت 
ضغوط ش���ديدة على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
للقبول بالق���رار األمريكي حول القدس, تم���ارس نفس الضغوط 
اآلن على زعماء المنطقة للقبول بالسياس���ية األمريكية وفق مبدأ 
ترامب الذي نادى بفرض »السالم« بالقوة العسكرية الجبرية, هذا 
السالم الذي يعني بمفهوم ترامب نتنياهو فرض إرادة »إسرائيل« 
وأمريكا بالقوة على الجميع, لكن هذه السياس���ة الخاطئة لإلدارة 
األمريكي���ة, جعلت العالم يق���ف في جان���ب, واإلدارة األمريكية 
والكي���ان الصهيون���ي في جانب آخ���ر, وهو ما ظه���ر واضحا في 
تصويت األمم المتحدة ضد ق���رار ترامب باعتبار القدس عاصمة 
موحدة »إلس���رائيل«, مما جعل ترامب يتعرض النتقادات داخلية 
عنيفة, وأحدثت قراراته السياس���ية انقس���امًا ف���ي الكونغرس 
األمريك���ي, وجعلته يدخل ف���ي تصريح���ات غوغائية عنجهية 
تدل على »مراهقته السياس���ية« فانتقد الصين, وروسيا, وكوريا 

الشمالية وغيرها
زي���ارة بنس للمنطقة لها أبعاد خطيرة, وتتطلب تحركا جماهيريا 
واس���عا, حتى تدرك اإلدارة األمريكي���ة ان هذه األمة ال زالت حية, 
ولن تس���مح بتمرير أية مخططات أمريكي���ة صهيونية عدوانية, 
وان تطوي���ع المنطق���ة وإخضاعها والس���يطرة عليه���ا لن يكون 
سهال, يجب على الش���عوب ان تملك إرادتها بيدها, وتتحرر من 
قبضة الحكام, فالمس���تقبل الذي تحدده اإلدارة األمريكية لأمة 
العربية واإلس���المية يعني االس���تعباد والخنوع, فهل يمكن ان 
نقبل العبودية ونحن في القرن الواحد والعش���رين, أم يجب علينا 
ان نصدح بم���ا قاله الف���اروق عمر بن الخطاب رض���ي الله تعالى 
عنه, ونقول لأمريكان والصهاينة, متى اس���تعبدتما الناس وقد 

ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟!.   

االستعباد والخنوع
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غزة / االستقالل: 
دعا القي���ادي في حركة الجهاد  اإلس���المي خضر 
حبيب إلى مواصلة االنتفاض ومواجهة كل مشاريع 
االحت���الل لتصفية حق ش���عبنا، موجه���ًا التحية 
للشهيد أحمد جرار وشعبنا في جنين الذين أذاقوا 

العدو مرارة الهزيمة من جديد.
جاء ذلك خالل مس���يرة حاش���دة دع���ت لها حركة 
الجهاد االسالمي في جمعة الغضب السابعة نصرة 
للقدس ش���رق قطاع غزة والت���ي انطلقت من كافة 

مساجد مدينة غزة الى مفترق الشجاعية.
وقال إننا من هنا وفي غزة الصمود واإلباء نؤكد على 
مواصلة مواجهة الع���دو بكل ما نملك، وأن الجهاد 
باٍق حتى تحرر القدس واألقصى وكل فلس���طين، 

وتحقيق وعد الله بالنصر والتمكين.
وأكد على ضرورة اس���تمرار التظاهرات والفعاليات 
نصرة للقدس وفلسطين في كل العواصم العربية 

واإلسالمية، ودول الشتات.
ودعا حبي���ب األمة العربية واإلس���المية إلى نصرة 
الق���دس والوق���وف ف���ي وج���ه كل المح���اوالت 
المقدس���ة  المدين���ة  بح���ق  الصهيو�أمريكي���ة 
وفلس���طين. وقال: م���اذا تنتظر أمتن���ا أمام كل ما 
يحص���ل في القدس وفلس���طين، محذرًا من ضياع 
القدس وفلسطين في ظل القتل والهدم والمصادرة 
والتهويد واالستيطان الذي يواصله كيان االحتالل 
الغاصب، داعيًا األمة العربية واإلسالمية إلى تقديم 
كل أشكال الدعم ألبناء شعبنا، وتحّمل المسؤولية 

أمام ما يحصل.
وأك���د القيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي، بأن 
ش���عبنا يدافع عن أقدس قضية ويجب أن ال يترك 
وحيدًا في الميدان، وأن يتلقى كل أشكال الدعم من 

أمتنا العربية واإلسالمية
وّج���ه التحية ألهلنا الصامدين الصابرين في قطاع 
غ���زة وف���ي الضفة والس���يما الق���دس، مثنيًا على 
المس���يرات المتواصلة في الداخ���ل والخارج نصرة 

للقدس ورفضًا للقرار األمريكي.
كما توّجه بالتحية إلى كل المقاومين والمنتفضين 
في وجه العدو، ورفضًا للقرار األمريكي بحق القدس، 
وإلى أسرانا البواسل في معتقالت االحتالل، مؤكدًا 
أن القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين األبدية.

خالل مسيرة نظمتها الجهاد شرق غزة 

حبيــب : شعبنــا يــدافع عــن أقــدس
 قضيــة ويجــب أن ال يتــرك وحيــدًا 

غزة / االستقالل:
حّذر المستشار اإلعالمي لوكالة غوث 
وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين 
)أون���روا( في غزة عدنان أبو حس���نة 
يوم أمس األح���د من انهيار الوكالة 
في حال اس���تمرت أزمته���ا المالية 
الحالية، الفًت���ا إلطالق حملة عالمية 

غًدا ل�"إنقاذها".
وقال أبو حس���نة، خالل ورشة عمل 
الفلس���طيني  المجل���س  نظمه���ا 
للتمكين الوطني بعنوان: "مستقبل 
قضية الالجئين ومحاوالت التصفية 
إن هن���اك تط���ورات  االمريكي���ة"، 
دراماتيكية غير مسبوقة تجاه أونروا 

ألسباب سياسية.
وأضاف "إذا اس���تمرت األمور هكذا 
فنحن ذاهبون إل���ى االنهيار ونقوم 

بحملة التبرعات العالمية حتى ال تنهار أونروا، ونقف على أرجلنا مرة 
أخرى ألن الوضع خطير من ناحية مالية".

ولفت مستشار "أونروا" إلى أن المفوض العام للوكالة األممية أكد أن 
ما يحدث ليس له عالقة بما تفعله "أونروا"، لكنه أمر سياس���ي يهدد 

وجود الوكالة واستمرارها.
وأش���ار لوجود "تهديد وجودي لأونروا"، مضيًفا 
"إذا لم نستطع تجاوز ما يحدث اآلن؛ فهذه األزمة 
الثانية ف���ي تاريخ أونروا الت���ي تهدد وجودها 
عملًيا بعد أزمة 1973 حينما أطلق ياس���ر عرفات 

حملة إلنقاذها".
وأوضح أبو حس���نة أن "أونروا" أنهت عام 2017 
بعجز مالي بنحو 49 مليون دوالر بعدما كان 126 
مليوًنا، مش���يًرا لوجود "عجز منظور" لعام 2018 
بنحو 150 مليون دوالر، "وبالتالي فالعجز سيصل 

إلى نحو 200 مليون دوالر".
وبّين أن الواليات المتحدة األمريكية قّدمت 
60 ملي���ون دوالر فقط من تبرعات س���نوية 
تقدمه���ا للوكال���ة بنحو 350 مليوًن���ا، الفًتا 
لعدم وجود ضمانات لتسديد واشنطن باقي 

المبلغ.
وأش���ار إلى إيقاف الواليات المتحدة 45 مليون 
دوالر كانت مخصصة للمس���اعدات الغذائية لالجئين في ظل وجود 
مليون الجئ من أصل مليون و450 ألف في غزة يتلقون المس���اعدات 
من أونروا بينهم 460 ألًفا ضمن الفقر المطلق )ال يستطيعون توفير 

وجبتي طعام في اليوم.

أبو حسنة: »أونروا« قد تنهار إذا استمر الوضع الحالي
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واس���فرت عملي���ة اقتحام قرية وادي برقي���ن قرب مخيم 
جنين عن استشهاد الشاب أحمد اسماعيل جرار)31 عاما( 
واعتقال آخر فيما لم يعرف مصير الشاب احمد نصر جرار 
، والذي اكدت والدته انه كان خارج المنزل لحظة اقتحامه .

وفي التاس���ع من يناير 2018 نفذ مقاومون عملية دقيقة 
وسريعة اس���تهدفت حاخاًما مس���توطًنا من مستوطنة 
"جلعاد" على طريق تل–ص���رة قرب مدينة نابلس لتتجه 
األنظ���ار إلى مدينة نابلس ومحيطها هدًفا متوقًعا لمكان 
انط���اق الخلية المنف���ذة، ولم تكن جنين في حس���ابات 

االحتال األولية بعد تنفيذ العملية.
ولم يمض وقت طويل حتى بدأت حملة سريعة لمصادرة 
كامي���رات المراقبة من المحال التجارية والمنازل والمثبتة 
على الطرق لس���حب تس���جياتها وتحليل تحرك الخلية 
المنفذة لعملية نابلس لتك���ون الخيط األول في حل لغز 

الخلية المنفذة للعملية .
وتتهم قوات االحتال اإلسرائيلي الشاب أحمد نصر جرار 
المستهدف من عملية جنين بترؤس خلية عسكرية تتبع 
لحركة حماس وتنفيذ عملية قتل الحاخام اإلس���رائيلي ، 
فيما أدرجت أسم ابن عمه الشهيد أحمد نصر ضمن الخلية 
المس���تهدفة متهمة الش���هيد بأنه كان سائق المركبة 

المستخدمة في الهجوم ، بحسب يديعوت احرنوت .

تطور م�ستمر 
وأكد الخبير العسكري اللواء المتقاعد واصف عريقات ، أن 
اشتباكات جنين االخيرة تنم عن تطور كبير في المهارات 
الميدانية للمقاومين الفلس���طينيين م���ن خال امكانية 
تنفي���ذ هجمات قوية ونوعية واالنس���حاب م���ن المكان 

بساسة .
وبين عريقات ل�"االستقال"  أن تطور ونجاح المقاومة قابله 
فشل وتخبط استخباراتي ذريع في جيش االحتال بفشله 
في الوص���ول ألي طرف خيط رغم حالة االس���تنفار التي 
اعلنها الجيش واغاق منافذ ومخارج المدن ، تبعه بفشل 
آخر في محاولته لمباغتة المقاومين في مخيم جنين ليقع 
جنوده ضحية مباغت���ة المقاومة وعدم الوصول لهدفهم 

من العملية .
وقال :"إن  المقاومة الفلس���طينية ستستمر طالما تواجد 
االحت���ال عل���ى أرض الوطن ، وما س���اقه االحتال وحاول 
ترويج���ه بأن انتفاضة القدس الت���ي اعقبت اعان ترامب 
مدينة الق���دس كعاصمة للدولة اليهودية هي انتفاضة 
مرحلية سرعان ما س���تزول هو اكذوبة هدفها كسر ارادة 

الشعب الفلسطيني ".
ودعا عريقات أصحاب المحات التجارية والمنازل المزودة 

بكاميرات مراقبة إلى التعامل بحس وطني مع التسجيات 
وع���دم االحتف���اظ بها لفت���رات طويلة واالس���راع بحذف 
التس���جيات فور وق���وع أي حدث أمني ف���ي المنطقة او 
منطقة مجاورة للحفاظ على س���رية حركة رجال المقاومة 

وأبناء شعبنا الفلسطيني .

الوعي الأمني 
ومن جانبه، أكد اس���تاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح 
البروفسور عبد الستار قاسم أن جذوة المقاومة ستواصل 
االش���تعال في كافة محافظات الوطن المحتل ، معتبرا ان 
المقاومة ه���ي حق طبيعي لكافة الش���عوب المحتلة وال 

يسقط هذا الحق اال بزوال االحتال عن ربوع الوطن .
واعتبر قاس���م ل�"االستقال" أن ثقافة االستسام ال تتفق 
مع الشعب الفلس���طيني الذي يكافح حتى الرمق االخير 
وهو ما س���طره أبناء جرار ورفقاؤهم في قرية وادي برقين 
، بعد انغماس���هم في اش���تباك بطولي مع قوات مدججة 
باألس���لحة واآلليات ونجاحهم في االنسحاب من المكان 
ونجاح الش���هيد أحمد إس���ماعيل جرار في التغطية على 

بقية الخلية .
وأوض���ح أن اش���تباكات جنين ومن قبله���ا عملية نابلس 
ج���اءت في توقيت حس���اس بعد ق���رار االدارة األمريكية 

بش���أن القدس وهو ما يش���كل رس���ائل مباشرة بتمسك 
الفلس���طينيين بحقوقه���م وع���دم القبول بالمس���اومة 

والمساس بالمقدسات الفلسطينية .
وشدد قاسم على أهمية نش���ر الوعي األمني بين أوساط 
الشباب الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية لتمكينهم 
من التعامل مع أجهزة االس���تخبارات االس���رائيلية التي 
تعم���ل جاه���دة الس���تغال أي خرق مهما كان بس���يطًا 

مستغلة األجهزة التكنولوجية المتطورة التي بحوزتها .
وق���ال :" ينبغ���ي أن يك���ون هن���اك دور حي���وي لإلعام 
الفلسطيني ومنصات الشبكات االجتماعية في نشر وعي 
أمني بين الش���بان الفلسطينيين ، لتقليل خطورة البرامج 
المحبط���ة التي تعرض���ت لها الضفة الغربي���ة في كافة 

المجاالت التربوية والثقافية والسياسية ".
وعن استغال الكاميرات الفلسطينية كعين لرصد حركة 
رجال المقاوم���ة من قبل جيش االحتال ، أكد قاس���م أن 
انتش���ار الكاميرات جاء كنتيجة لغياب األمن في الضفة 
األمر الذي س���اهم في زيادة انتشارها كوسيلة احترازية ، 
داعيا أصحاب المحات التجارية المزودة بكاميرات مراقبة 
إلى تحطيم جهاز التسجيل للحيلولة دون استياء قوات 
االحتال على التس���جيات واستغالها في الحاق الضرر 

بأبناء الشعب الفلسطيني .

  مطالبات بالتخلص من عين االحتالل الثالثة   

  دليل جديد على فشل
عملية جنين.. االحتالل ونجاعة المقاومة 

غزة / حممد مهدي:
مع �ساع��ات الفجر الأوىل ليوم اخلمي�س املا�سي ت�سللت 
ق��وات كب��رة م��ن جي���س الحت��ال اإىل عتب��ات منزل 
ال�سهي��د ن�س��ر ج��رار بع��د ر�س��د ومراقبة ا�ستم��رت ملا 
يزي��د ع��ن 24 �ساع��ة ، م�ستهدف��ة الق��اء القب���س على 
جن��ل ال�سهي��د ن�س��ر ال��ذي يزع��م الحت��ال تنفي��ذه 

عملي��ة قتل احلاخام قرب م�ستوطن��ة »حلفات جلعاد« 
املج��اورة ملدينة نابل�س . وت�سللت القوات الكبرة والتي 
ق��درت باأكرث من 120 دورية من وحدة ميام املخ�س�سة 
لاغتيالت والت�سفية وقوات حر�س احلدود وال�سرطة 
ال�سرائيلي��ة. بداأت ح�سب اخلطة املو�سوعة باعتقال 
اأحد ال�سب��ان املتهمني بالنتماء للخلية املنفذة لعملية 

نابل���س قبل اأن حتا�سر املنزل امل�ستهدف وتفر�س طوقا 
امنيا متبوعا باإعان املنطقة منطقة ع�سكرية مغلقة ، 
بي��د اأن التجهيزات �سربت يف �سميمه��ا بعد اأن اكت�سف 
ال�سهي��د اأحم��د ا�سماعي��ل ج��رار اأمر الق��وات اخلا�سة 
وباغته��م بال�ستب��اك معه��م مم��ا �س��كل جر���س ان��ذار 

لرفقائه يف حال تواجدهم بذات املكان .

غزة/ االستقال : 
أكد الش���يخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد اإلس���امي في فلسطين ، أن  زيارة مايك بنس 
نائب الرئيس األمريكي دونالد ترامب للمنطقة، مصلحة 
ل�"إسرائيل"، تهدف لفرض اماءات جديدة، وذر الرماد 

الستئناف عملية التسوية«.
وأوضح الش���يخ عزام في تصريحات له أمس االحد ، أن 
قرارات اإلدارة األمريكية تتطلب موقفًا عربيًا وإساميًا، 
وخطة إس���ناد للش���عب الفلس���طيني لمواجهة هذه 

القرارات.
ويجري بنس جولة في المنطقة هذه األيام تشمل مصر 
واألردن و"إس���رائيل" التي سيصلها غدا الثاثاء، حيث 
يعد أكبر مس���ؤول أمريكي يزور المنطقة منذ ديسمبر 

كان���ون األول حين اعت���رف ترامب بالق���دس عاصمة 
ل�"إسرائيل".

وأض���اف، أن الق���رارات األمريكية كله���ا عدائية تجاه 
الش���عب الفلس���طيني، مبينًا أن الموقف الفلسطيني 
يج���ب أن يك���ون أكثر قوة خاص���ًة في أعق���اب القرار 

األمريكي األخير.
أما بن���س، فوصفه عض���و المكتب السياس���ي لحركة 
الجهاد، بأن���ه أكثر أعضاء الكونغرس األمريكي تعصبًا 
حي���ث ينتم���ي لإلنجيليي���ن األكثر تعصب���ًا وانحيازًا 

ل�"إسرائيل".
وأكد الشيخ عزام، أن بنس يحاول خال زيارته للمنطقة 
الضغط على الدول العربية للقبول بالقرار األمريكي في 
القدس المحتلة، وذر الرماد الستئناف عملية التسوية، 

وهي زيارة تصب في مصلحة "إسرائيل" وتهدف كذلك 
لفرض المزيد من االماءات والضغوط على الفلسطينيين 
والعرب. وفيما يتعلق بالمطلوب، فشدد الشيخ عزام على 
ضرورة تشكيل موقف عربي وإسامي حيث أنه ال يجوز 
أن تحصر الخطوات في الموقف الفلس���طيني، لكنه لم 
يقل���ل من أهمية وضرورة توحيد الصف الفلس���طينية 

وتحقيق التوافق الوطني لتخفيف معاناة المواطنين.
وبين الشيخ عزام، أنه ال يجوز للدول العربية واإلسامية 
أن تتنصل من مسؤوليتها المقدسة في مواجهة مخطط 
أمريكا، كون قضية القدس ليست قضية الفلسطينيين 
وحده���م، مطالبًا بض���رورة تضاف���ر الجه���ود العربية 
واإلس���امية، ووضع خطة اس���ناد للشعب الفلسطيني، 

لردع القرارات األمريكية.

عزام: زيارة بنس للمنطقة لمصلحة »إسرائيل« ولفرض إمالءات جديدة
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واستش���هد األس���ير عطاالل���ه ال���ذي حكم مدة 
)32 عام���ا(، في مستش���فى “أس���اف هروفيه” 
اإلسرائيلي بعد أن قضى )21 عاما( منها، وعاش 
آخر أش���هر حياته يعاني من مرض السرطان في 
خمس���ة أماكن بجس���ده وهي الرئتان، والعمود 
الفق���ري، والكبد، والبنكري���اس والرأس، ليضاف 
إلى قائمة طويلة من األسرى الشهداء الذي كانوا 
ضحايا لسياس���ة اإلهمال الطب���ي الذي يتبعها 

االحتالل اإلسرائيلي.
رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون 
األس���رى والمحررين عبد الناص���ر فروانة، أكد أن 
األسير الشهيد عطاالله، عانى منذ عدة شهور من 
مرض السرطان، الذي عمل على تآكل أجزاء كبيرة 
من جسده، ما اس���تدعى من الهيئة تقديم عدة 

طلبات لإلفراج عنه.
وأشار فروانة ل�"االستقالل"  إلى أن هيئة األسرى 
قدمت أكثر من طلب لمحكمة االحتالل المركزية 
باللد؛ لالفراج عن األسير عطاالله ، إال أنها رفضت 

كاف���ة الطلبات، رغم وضعه الصحي الخطير، الذي 
جاء بتقرير طبي من لجن���ة الصليب األحمر وأحد 

أطباء السجن.
واعتبر أن رفض المحكمة لإلفراج عن األسير قبل 
استشهاده، هي سياس���ة متعمدة، تشارك بها 
كافة أجهزة االحتالل بما فيهم القضاء العسكري 
الصهيون���ي،  محماًل س���لطات االحت���الل وإدارة 
مصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن تدهور 
الوض���ع الصحي لألس���ير عطا الله ال���ذي أفضى 

الستشهاده.  
ولفت إلى أن األسير الشهيد لن يكون األخير الذي 
يستش���هد بفعل سياس���ة اإلهمال الطبي، بعد 
رفض اإلفراج عنه لتلقي العالج في المستشفيات 
الفلس���طينية وقض���اء أيامه األخي���رة بين أفراد 
عائلته رغ���م قضائه ثلثي م���ّدة المحكومية، إذ 
أن عدد األسرى الش���هداء، سيزيد طالما ال يوجد 
رادع دولي لالحتالل اإلس���رائيلي ومحاسبته على 

انتهاكاته. 

قتل متعمد
عضو الجبهة الشعبية والمحرر المقدسي المبعد 
لغزة سامر أبو سير رأى أن إدارة مصلحة السجون 
مدعومة من السلطات اإلسرائيلية، تنفذ سياسة 
اإلهم���ال الطب���ي بحق كاف���ة األس���رى المرضي 
بمختلف الس���جون، حيث تتعم���د تأخير عرض 
األسرى المرضي للطبيب للكشف عن أوضاعهم 
الصحي���ة والوقوف عند آالمه���م، و كذلك تقوم 
بإعطائه���م المس���كنات رغم اخت���الف المرض 

وخطورة حالة بعضهم. 
وبين أبو سير ل� "االس���تقالل" أن المرض يحاصر 
األسرى واآلالم تحدق بهم من كافة أنحاء جسدهم، 
دون ش���فقة على حالته���م الصحية ومعاناتهم 
الجس���يمة، إذ أن إدارة مصلحة السجون التهتم 
لألس���رى المرضي وتعرضهم على أطباء السجون 

بعد أشهر أو سنوات من تدهور صحتهم.
وحذر األس���ير المحرر من المصير الذي سيلقاه ما 
يقارب 400 أس���ير مريض بأمراض مس���تعصية 

وخطيرة، جراء سياسية اإلهمال الطبي، والتقصير 
من قب���ل المؤسس���ات المحلي���ة والدولية، بحق 

األسرى. 
وحمل���ت حركة المقاوم���ة اإلس���المية )حماس( 
االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية استشهاد األسير 
المص���اب ب�الس���رطان، عطالله، بفعل سياس���ة 
اإلهم���ال الطب���ي المتعمد بحقه داخل س���جون 
االحتالل، وتجاه كل األس���رى، ال س���يما المرضى 

منهم.   
وأكد المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، 
أن ارتق���اء األس���ير عطالله المصاب بالس���رطان 
ش���هيًدا في س���جون االحتالل؛ بس���بب سياسة 
اإلهمال الطبي المتعمد جريمة فوق كل القوانين، 
وتعكس وحشية االحتالل، وسلوكه غير اإلنساني. 
 وحذر من استمرار سياسة اإلهمال الطبي؛ مشددا 
على أن مرور هذه الجريمة دون محاسبة االحتالل 
عليها ومعاقبته سيزيد من إجرامه وتنكيله بحق 

باألسرى. 

غزة، �سماح املبحوح: 
ال�ست�سهاد يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي، هو امل�سري 

الذي يلقاه غالبية الأ�سرى  املر�سى بعد تعمد اإدارة 
م�سلحة ال�سجون اتباع �سيا�سة الإهمال الطبي بحقهم، 

وعدم تقدمي الرعاية والعالج الالزم لهم، �ساربة 
بعر�ض احلائط كافة املواثيق والأعراف الدولية، 

التي تن�ض على حماية املحتل لالأ�سرى وعالجهم، كان 
اآخرهم ا�ست�سهاد الأ�سري ح�سني عطااهلل  ) 57 عاما( 

لي�ساف لقائمة طويلة من ال�سهداء �سحايا الإهمال 
الطبي.  فامل�سكنات هي العالج الوحيد الذي يعطى 

لكافة الأ�سرى املر�سى باختالف الأمرا�ض التي يعانون 
منها، �سواء الب�سيطة اأو املزمنة واخلطرية، يف �سيا�سة 

ا�سرائيلية وا�سحة ومتعمدة بقتلهم ببطء. 

آخرهم الشهيد عطا الله

اإلهمال الطبي لألسرى .. موت مع سبق اإلصرار والترصد

غزة/ االستقالل: 
قال مركز األس���رى للدراسات األحد 
إن استش���هاد األس���ير المري���ض 
حسين عطا الله يفتح ملف المرضى 
وسياس���ة اإلهم���ال واالس���تهتار 
الطبي المتعمد في سجون االحتالل 

اإلسرائيلي.
وحذر مدير المركز د. رأفت حمدونة 
في بيان صحفي، م���ن وقوع المزيد 
م���ن ضحاي���ا اإلهم���ال الطبي من 
األس���رى المرضى في الس���جون إذا 
لم يكن هنالك حالة مساندة جدية 

إلنقاذ حياتهم.
وطال���ب بالمزي���د م���ن الجهد على 
كل المس���تويات إعالمًيا وسياسًيا 
وش���عبًيا وحقوقًيا، وتحويل قضية 
األس���رى إلى أولى أولويات الشعب 
لتتص���در  ثقافًي���ا  الفلس���طيني 

األولويات األخرى.
وأك���د أن الس���كوت عل���ى جريمة 
استشهاد عطا الله سيضاعف قائمة 

ش���هداء الحركة الوطنية األس���يرة، 
مطالًبا بأهمية زيارة األسرى واالطالع 
عل���ى مجري���ات حياته���م وحصر 
الطبية  للطواقم  والسماح  مرضاهم 
بإجراء عملي���ات جراحية عاجلة لمن 
هم بحاج���ة لذلك، ودعا إلى التدخل 
للتعرف على أس���باب استش���هاد 
المعتقلي���ن الفلس���طينيين ف���ي 
س���جون االحتالل وبع���د خروجهم 
من األس���ر، والتي أصبحت تش���كل 
كابوًسا مفزًعا ألهالي األسرى، ويجب 

التخلص منه تحت كل اعتبار.
وناش���د د. حمدون���ة المؤسس���ات 
الدولية العاملة ف���ي مجال الصحة 
بإنقاذ حياة الفلسطينيين المرضى 
في الس���جون، الذين وصل عددهم 
إل���ى قراب���ة )1800( أس���ير مم���ن 
يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم 
العش���رات ممن يعانون من أمراض 
مزمن���ة مث���ل )الغض���روف، القلب، 
الس���رطان، الفش���ل الكل���وي والربو 

وأمراض أخرى(.
وأض���اف أن هنال���ك خط���ورة على 
األسرى المرضى "بمستشفى سجن 
مراج بالرملة " كونهم بحالة صحية 
متردي���ة، وهنال���ك خط���ر حقيقي 
عل���ى حياتهم نتيجة االس���تهتار 
الرعاي���ة  توفي���ر  وع���دم  الطب���ي 
والعناية الصحي���ة واألدوية الالزمة 
والفحوصات الطبي���ة الدورية، األمر 
الذي يخلف المزيد من الضحايا في 
بسياسته  االحتالل  اس���تمرار  حال 
دون ضغوطات دولية جدية من أجل 
إنقاذ حياة المرضى قبل فوات األوان.

وطال���ب د. حمدون���ة المؤسس���ات 
الحقوقية واإلنسانية بالضغط على 
االحت���الل للس���ماح بإدخ���ال طاقم 
طبي من وزارة الصحة الفلسطينية 
لمتابع���ة أوضاع األس���ير المريض 
إلنقاذهم  عامة،  والمرضى  الخطيب 
من العبث واالستهتار المتعمد من 

قبل إدارة مصلحة السجون.

األسرى للدراسات: استشهاد األسير 
عطا الله يفتح ملف األسرى المرضى

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /  فضيلة موسى محمد عاشور 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)413380841( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�ض العلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�ض ال�سرعية البتدائية

إعالن وراثة صادر عن
محكمة خانيونس الشرعية

لق���د تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار 
عائلة الكس���يحة وأهالي بلدة يافا بخانيونس  مؤرخة بتاريخ 
2018/1/18م  تبين أن المرحوم أحمد حس���ين عامر عامر من 
بيت دراس وسكان خانيونس قد توفي إلى رحمة الله تعالى 
ف���ي خانيونس بتاريخ 1994/8/1م    وانحصر ارثه الش���رعي 
واالنتقالي زوجته غفرة العبد محمد الحداد المش���هورة عامر 
وف���ي أوالده منه���ا وهم خميس وصبحي ومحم���د زياد زجبر 
وزكية ومنى  فقط وال وارث للمتوفي  المذكور س���وى من ذكر   
ولي���س له وصية واجبة أو اختيارية وليس له أوالد كبار  توفوا 
حال حياته وتركوا ورثة س���وى من ذك���ر وألجل أعطاء  الورثة 
المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال 
فمن له حق االعتراض على ه���ذه المضبطه مراجعة محكمة 
خانيونس الشرعية خالل س���بعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن 

وحرر في 2018/1/18م .

قا�سي حمكمة خانيون�ض ال�سرعي
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نقطة ال�صفر
ففي صباح ي���وم 10/22/ 1995م، كان أنور 
وص���اح ينتظران بش���غف امت���اء المكان 
بالجنود، وعندما دقت الساعة لتعلن اقترابها 
من التاسعة والعش���رين دقيقة زاد المكان 
جمااًل في عيني الشهيد أنور سكر المكحلة 
برؤية الشهادة، فتقدم بضع خطوات باتجاه 

فريسته وكبر وفجر جثمانه الطاهر بهم.
دقائق مرت س���ريعًا تعلوها صرخات جنود 
الكيان بعملية تفجير وقعت في صفوفهم، 
وصاح ينتظر دوره وعيناه تراقبان األش���اء 
تتطاير هنا وهناك ليزيده المشهد شجاعة 

وشوقًا للحاق برفيقه.
وم���ا هي إال لحظ���ات معدودة وبدأ الحش���د 
يزداد وس���يارات اإلس���عاف تصل المكان، 
حتى أصبح المشهد مغريًا يزيد قلب صاح 
حريقًا، فتقدم بين صفوفهم وفجر جس���ده 
الطاهر فتطايرت أش���اء الجنود الصهاينة 
م���رًة أخري، لتصبح حصيل���ة العملية مقتل 
26جنديًا وإصابة أكثر من 80 آخرين حسب 

اعترافات العدو.
واحتفظت عملية بيت ليد إلي اليوم بشرف 
ص���دارة العمليات الفلس���طينية األكبر في 
تاريخ النضال الفلسطيني ، سواء من حيث 
االستش���هادية  العمليات  باك���ورة  كونها 
المزدوج���ة أو من حيث الدقة المتناهية في 
اختي���ار ورصد الهدف ، وكذلك عدد الجنود 
القتلى نتيج���ة العملي���ة، ويصادف أمس 

ذكراها الثانية والعشرين.

اأمل الفراق
ثاثة وعش���رون عام���ًا مضت عل���ى الفراق 
ومازال ذلك الحزن العميق يحتل قلب والدة 
الش���هيد صاح شاكر من مخيم رفح جنوب 
القطاع، فكيف ي���زول األلم وقد كان أنيس 
وحدتها وضياء بيتها وضحكة وجهها في 
ذلك الوطن البائ���س"، وبالرغم من أن نجلها 
نال ش���رف الش���هادة التي تمناها إال أنها 

َتبِكيه دمعًا كلما مر طيفه من أمامها.
تتحدث ش���اكر ل�"االستقال" :" صاح تربي 
وه���و يرى ظلم االحتال أله���ل وطنه وكلما 
كبر كبرت معرفته بقداسة وإسامية وطنه، 
فكان دائما يتابع األخبار ويحترق قلبه على 
أهل وطنه، حت���ى أصبح يحدثني دائمًا عن 
الشهادة وتمنيها، وزاد نشاطه بالدعوى لها 
في ذلك الوقت والتحق بصفوف المجاهدين 

في حركة الجهاد اإلسامي".
وتصف ش���اكر نجله���ا  بأنه خيرة ش���باب 
"رفح" حيث كان طيب القلب بش���وش الوجه 
وعل���ى عاقة طيبة بعائلته بارا بوالديه محبا 
إلخوانه، لطيفًا مع أصدقائه يس���عى دائما 
لاقتراب منهم ومس���اعدتهم، أحبه أهالي 

مدينته ووصفوه بالوطنية والصاح".
تضيف شاكر: " رغم السنوات الطويلة مازال 
اس���م صاح يتردد دائم���ًا، ومازلت بطولته 
شرفًا وفخرًا لنا"، الفتة إلى أن حركة الجهاد 
اإلس���امي كل عام في ذكري استش���هاده 
وذكرى عملية بيت ليد تقدم لفتات جميلة 
تؤكد على تمسكهم بذات النهج الذي سار 

عليه صاح ورفيقه أنور سكر.    

الوداع الأخري
ويس���تذكر عبد الله سكر ل�"االستقال" أخر 
ساعات لش���قيقة أنور بين أحضان عائلته، 
قائًا: " كان أنور في س���اعات غروب يوم 21 
يناير يتصرف بغرابه كأنه ودعنا دون علمنا، 
فقد أخذ جميع أفراد العائلة إلى اس���توديو 
التصوير المجاور للمن���زل والتقط صوره مع 

كل فرد على حدة وصورة جماعية للعائلة".
ويكمل حديثه:" حينما ش���عر والدي بالقلق 
واالس���تغراب من تصرف أنور س���أله لماذا 
تفعل هذا؟ فأجابه أري���د أن أبقى بجانبكم 
دائما وتتذكروني وأكون شرفًا لكم، لم نأخذ 
بكامه كثيرًا فهو عادًة يردد تلك الكلمات، 
عاد الجميع للبيت وبقيت أنا ماسكًا بيد أنور 
فهو كان قدوت���ي وقوتي، بعد دقائق طلب 
مني شراء المكس���رات من الدكان المجاورة 
لنا عند عودتي ل���م أجده وبقيت أبحث دون 

فائدة".
نامت عيون المحبين تلك الليلة بعد ساعات 
طويلة من انتظار أنور على أمل رجوعه صباحًا، 
لكنهم في اليوم التالي وفي تمام الس���اعة 
التاس���عة صباحًا اس���تفاقوا عل���ى أصوات 
التكبيرات والتهلي���ات التي صدحنا منابر 
مساجد حي الش���جاعية، معلنة استشهاد 
أنور س���كر ورفيقه صاح شاكر بعدما أقدما 

على تنفيذ عملية بيت ليد.
ويوضح س���كر ل�"االس���تقال": " استشهاد 
أنور كان صدم���ة لقلوبنا ولكن ما خفف من 

قس���وتها أنه كان ينتظر الشهادة بشغف 
ويطلب من الجميع الدعاء له بنيل ش���رفها، 
وكان يكافئ م���ن يدعو له، فقد كان يتمني 
اللحاق بموكب الش���هداء، ولكون الشهادة 
شرفًا كبيرًا يمنحه الله لمن أراد من الشهداء 
ويقول دائما أن الحي���اة فكرة أما أن نبقيها 
عالق���ة في ذاكرة الناس وأما س���نموت مثل 
غيرنا ويمحونا الدهر"، مش���يرًا إلى أنهم لم 
يتوقعوا أن أنور سيقدم على تنفيذ العملية 

لتحقيق حلمه.
وهنا عند س���ماع خبر االستش���هاد توقفت 
نبض���ات القل���وب وتحج���رت الدمعات في 
العي���ون وه���ي تش���اهد أح���داث العملية 
االستش���هادية على شاش���ة التلفاز وترى 
أشاء أبنائها متناثرة في المكان، وعم الحزن 
والفرح في الوقت ذاته كل منزل وشارع في 
قطاع غزة، فقد رح���ل قمران من أقمار حركة 
الجهاد اإلس���امي ، وأصبح وهج الش���هادة 
في يناير عطرًا فواحًا يكشف مكنون الحب 

والعشق الدفينين في قلوب محبيهما.
وبكل فخر وصف عبد الل���ه عملية بيت ليد 
"أنها تعد أكب���ر ضربه للعدو اإلس���رائيلي 
منذ بدأ الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي إلى 
اليوم، وأنها كانت درس���ًا لن ينساه الكيان 
الصهيوني والمجتمع الدولي بأكمله، خاصة 
أن قتل���ى العملية كانوا م���ن الجنود الذين 

يقتلون أبناءنا وليسوا من المدنين".

ردود الأفعال
بعد س���اعات من تنفيذ عملي���ة "بيت ليد" 

وبع���د حالة الهلع والذع���ر التي أصابت 
الكيان الصهيون���ي، خرج رئيس الوزراء 
اإلس���رائيلي آن���ذاك إس���حاق رابي���ن، 
ليعلن عج���زة ع���ن إيق���اف العمليات 
االستشهادية وهزيمته أمامهم، حيث 
قال  ماذا ت���ردون من���ي أن أفعل؟ هل 

أعاقبهم بالموت وهم جاءوا إليه!!".
ومع تزايد غضب الش���ارع اإلس���رائيلي 
ومطالبة قيادته باالنتقام والرد على تلك 
الهزيمة التي وقعت في صفوفهم، أعلن 
"رابين" بدء سياسة االغتيال والتصفية 

تجاه من ثبت وقوفهم خلف العملية. 
وق���د طالت يد الموس���اد اإلس���رائيلي  
العقول المدبرة لعملية " بيت ليد" على 
رأس���هم األمين العام لحرك���ة الجهاد 
الش���قاقي،  الدكتور فتحي  اإلس���امي 
ومؤس���س الجن���اح العس���كري للحركة 
محمود الخواجا، وكذلك اغتيال مهندس 
األحزمة الناس���فة للعملي���ة المهندس 

محمود الزطمة.
وكانت س���لطات االحت���ال الصهيوني 
تحتفظ بجثماني الش���هيد أنور س���كر 
وصاح ش���اكر ضاربة عرض الحائط بكل 
المواثي���ق واألع���راف الدولي���ة في هذا 
السياق، قبل أن تفرج عن جثمان الشهيد 
س���كر وقيام ذوي���ه باختب���ار اخذ عينة 
)DNA(  بطلب من النيابة اإلس���رائيلية 
وذلك ضمن حمل���ة قضائية لإلفراج عن 

جثمان نجلهم في يوليو  الماضي.

عملية »بيت ليد«..
 اســٌم سطــره التاريــخ

ال�صتقالل/ خا�ص : 
الثنائي املزدوج »اأنور �صكر و�صالح �صاكر« رفيقا الدرب وال�صهادة، 
هكذا ارتبط ا�صمهما معًا، ليكونا اأول من نفذ عملية ا�صت�صهادية 

فل�صطينية مزدوجة �صكلت كابو�صا ق�ص م�صاجع قادة الحتالل 
الإ�صرائيلي وجي�صه منذ 23 عامًا.

وتعد عملية بيت ليد، التي نفذتها حركة اجلهاد الإ�صالمي يف 
22 يناير 1995 ، باأيدي ال�صت�صهاديني �صالح �صاكر واأنور �صكر، 

اللذين متكنا من تفجري نف�صيهما يف جتمع جلي�ص الحتالل 
موقعني 26 جنديا قتيال واأكرث من 80 اآخرين اأ�صيبوا بجراح 

خمتلفة، من اأقوى العمليات ال�صت�صهادية �صواء من حيث 
طريقة التنفيذ او عدد القتلى ال�صهاينة من الع�صكريني.

غزة/ االستقال : 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسامي د. جميل 
علي���ان أن طريق الجهاد والمقاومة هما الس���بيل 
الوحي���د لتحرير فلس���طين والق���دس من دنس 

االحتال الصهيوني.
 وج���اء ذلك خ���ال لقاء طاب���ي نظمت���ه الرابطة 
السياس���ية في  المس���تجدات  اإلس���امية حول 

فلسطين بمسجد أرض الرباط  شرق مدينة غزة.
وش���دد عليان على أن كافة المخططات األمريكية 
والصهيونية لتهويد المس���جد األقصى وطمس 
الهوية الفلس���طينية ستبوء بالفشل ألن الشعب 
الفلس���طيني المرابط س���يقف بكل قوة وعنفوان 
لصد الهجمة على أرضه ووطنه الن دماء الشهداء 
والجرحى التي س���الت هى البرهان والدليل الكبير 

على صمودنا بوجه المحتل الغاصب.
وتس���اءل :"علي���ان عن ج���دوى انعق���اد المجلس 
المرك���زي متأخرا والذي كان م���ن المفترض عليه 
أن يك���ون أول المنعقدين قب���ل أن يعقد مجلس 
األمن والمؤتمر اإلسامي والقمة العربية، مستغربا 
القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي بالعودة 

فقط لوقف التنس���يق األمني واللهث وراء سراب 
المفاوضات العقيمة التي لم تجلب س���وى المزيد 

من الذل والهوان.

ودع���ا علي���ان الس���لطة الفلس���طينية الى وقف 
التنس���يق األمني والدف���اع عن أبناء ش���عبنا في 
الضفة الغربية الذين يقتلون ويسجنون امام أعين 

ومس���مع االجهزة االمنية هن���اك بنابلس وجنين، 
داعيا كافة أبناء ش���عبنا الى المزيد من التضحية 
وإشعال االنتفاضة لردع العدو والضغط عليه حتى 
ينسحب من األرض الفلسطينية كما انسحب من 

جنوب لبنان وغزة.
وحول المصالحة الفلسطينية أكد عليان  انها باتت 
مطلبًا شعبيًا ووطنيًا كبير من أجل رفع الحصار عن 
الضفة وغزة، مطالبا حركتي فتح وحماس بالتنازل 

من أجل إنجاح المصالحة.
ولفت الى ان حماس قدمت الكثير من التنازالت من 
أجل المصالحة، و يجب على فتح التنازل أيضا من 
أجل شعبنا ومقاومة وطرد كل الضغوطات األجنبية 

والصهيونية على المصالحة.
ومن جه���ة عاقة الجهاد اإلس���امي بالش���عوب 
العربية واالسامية أوضح أن حركة الجهاد حاضنة 
شعبية لكل عربي ومس���لم، وقيادة الحركة تؤمن 
بالعمق العربي واالس���امي الكبير من أجل تحرير 
فلس���طين، الفتا الى ان الحرك���ة تقترب أكثر من 
كل م���ن يقترب من فلس���طين ألنها هي القضية 

المركزية لألمة العربية واإلسامية. 

عليان : الشعب سيفشل المخططات األمريكية والصهيونية كافة 
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أعلن أنا المواطنة /  امل باسم محمود دوحان.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400284808( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / رائد عبدالكريم عبدالله المدهون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901519561( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / احمدعبدالناصر علي مهرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406145805( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / فاطمة مجدى عطاية حمودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803251874( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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املجاهد ال�سري
نظرًا لتميز الش���هيد ياس���ر بالحس األمني والتزامه الديني 
واألخالقي ونشاطه الواضح, وقع االختيار على شهيدنا ليكون 
أحد جنود القوى اإلسالمية " قسم " الجناح العسكري لحركة 
الجهاد اإلس���المي سنة 1993م , نشط الشهيد المجاهد أبو 
أحمد ضمن صفوف "قس���م" , وألن قيادة القوى اإلس���المية 
"قس���م" وجدت فيه األمانة والسرية فقد  كان بمثابة حلقة 
الوصل بين بعض قيادات "قسم" والمجموعات العاملة في 

ذلك الوقت.

 املجموعة الأوىل ل�سرايا القد�س
مع بداية انتفاضة األقصى وبزوغ فجر االسم الجديد للجناح 
العس���كري لحركة الجهاد اإلسالمي "س���رايا القدس" واصل 
ش���هيدنا نش���اطه بكل أمانة وإخالص, وهذا ما جعل قيادة 
سرايا القدس ترتئي تكليف ش���يخنا ياسر بتشكيل أول 
مجموعة لسرايا القدس في منطقة التركمان 
بحي الش���جاعية نظرًا لخبرته وحنكته 
العسكرية, فقام الشهيد أبو أحمد 
عمله وتشكيل مجموعة  بمباشرة 
م���ن المجاهدي���ن المخلصي���ن 
الذي���ن تربوا على يد الش���هداء 
في المس���اجد على موائد القرآن 
وحلقات العلم ورواد صالة الفجر.

القائد الهمام
الفذة تم  لنش���اطه وقدراته 
أبو أحمد  تكليف شهيدنا 
بقي���ادة كتيب���ة حطي���ن 
من  بع���د  فيما  لتك���ون 
المجموعات  أصل���ب 
ش���كلتها  الت���ي 
وذل���ك  الس���رايا 
الش���يخ  بفضل 
ياسر بعد فضل 
كان  تعالى،  الله 
ش���هيدنا ياس���ر 
يمارس عمله 
المقاوم 

بكل همة ونش���اط، يؤسس ويدرب ويش���ارك اخوانه كافة 
المهام، ومع بداية العام 2010م تم تكليف الش���يخ ياس���ر 
ليكون مسؤول التشكيل العس���كري للواء الغربي في سرايا 
القدس, وبمجرد التكليف لم يدخر الشيخ ياسر جهدًا حيث 
عمل على إرس���اء قواعد إدارية وعسكرية ممتازة وعمل على 
إمكانيات س���رايا القدس في اللواء الغربي من حيث  تطوير 
اإلمكانيات والخطط العسكرية وتدريب المجاهدين بشكل 
مكثف, وظه���ر ذلك جليًا ف���ي معركة الس���ماء الزرقاء عام 
2012م, حيث قدم مجاهدو س���رايا القدس صورة مش���رفة 
ف���ي تلك المعركة التي كان ش���هيدنا أبو أحمد أحد أركانها 

وقادتها .

عملياته اجلهادية
أشرف شهيدنا القائد ياسر الجعبري على تنفيذ العديد من 
المهمات الجهادية التي كان أبرزها عملية معبر بيت حانون 
" إيرز " لالستش���هادي حاتم أبو القمبز, حيث كان للشهيد 
ياس���ر دور كبير في التخطيط لهذه العملية برفقة الشهيد 
القائد بش���ير الدبش, وللشهيد الفضل في اختيار الشهيد 
حاتم من ضمن أفراد المجموعات التي قام شهيدنا أبو أحمد 
بتشكيلها  وأشرف ش���هيدنا على عملية التدريب واإلعداد 

لالستشهادي.
كما أش���رف الش���هيد "أبو أحمد" على العدي���د من المهام 
العسكرية مثل إطالق قذائف الهاون وصواريخ القدس وفجر 
والبراق وعمليات االش���تباك التي خاضها مجاهدو الس���رايا 

وكان أبرزها معركة بشائر االنتصار والسماء الزرقاء.
وكان لشهيدنا القائد دور بارز وهام في التصدي لالجتياحات 
والتوغالت الصهيونية على أهلنا في المناطق الواقعة شرق 
الش���جاعية وفي مناطق أخرى متفرقة م���ن قطاع غزة, وأثناء 
التصدي الحدى االجتياحات عام 2004م تعرض ش���هيدنا 
لمحاول���ة اغتي���ال  أصيب عل���ى إثرها واستش���هد برفقته 

المجاهد عامر سليم.

راجمة ال�سرايا
لراجمة س���رايا القدس حكاية مع ش���هيدنا الش���يخ القائد 
ياسر الجعبري " أبو أحمد" أحد الرجال المخلصين الذي أفنوا 
حياته���م من أجل إعداد جيل مؤمن و إع���داد العدة وتطوير 
قدرات المقاوم���ة لمالقاة أعداء الل���ه وإيالمهم, حيث تميز 
ش���يخنا أبو أحمد بفطنته وحنكته وخبرته العس���كرية هذه 
الصفات س���اعدت شيخنا ياسر إلى التفكير والعمل إلضافة 

إنجاز نوعي لس���رايا القدس والمقاومة الفلسطينية فكانت 
فكرة إعداد وتصنيع "راجمة صواريخ أرضية" تتميز بها سرايا 

القدس والمقاومة الفلسطينية.
ق���ررت قيادة الس���رايا الب���دء بفكرة تصني���ع راجمة أرضية 
لصواريخ الجراد, وبعد دراس���ة األمر من قيادة سرايا القدس 
تم���ت الموافقة بمباش���رة العمل في إع���داد خطة وهيكلية 
لهذه الراجمة، فكان الش���يخ ياسر الجعبري مع مجموعة من 
المجاهدين الذين يتمتعون بخبرات عسكرية بعمل مخطط 
على ش���كل راجمة صاروخية وبالفعل بعد أقل من شهر تم 
تجهيز المخطط ومن ثم دراس���ته وت���م بحمد الله التوصل 
لتنفيذ ش���كل الراجمة وهي عبارة عن راجمة أرضية تحتوي 
على 6 فوهات كل فوهة يوجد بداخلها صاروخ جراد, واصل 
ش���يخنا أبو أحمد الليل بالنهار من أج���ل إنجاز هذه الراجمة 
لترى النور بعد التأكد من قدرتها ونتائجها التي جاءت بعد 
عدة تجارب مرضية بفضل الله ومنته واس���تخدمت بش���كل 

جلي في معركة السماء الزرقاء.
وستظل راجمة سرايا القدس وما بعدها من سلسلة الراجمات 
األرضية والراجمات المحمولة التي فاجأت بها سرايا القدس 
العدو الصهيوني، وس���تظل المفاجآت عنصر القوة لس���رايا 
الق���دس الذراع العس���كري لحرك���ة الجهاد اإلس���المي في 

فلسطين.

لقاء اهلل
الرتقائه حكاية، وكأنه كان على موعد مع القدر، فقبل رحيله 
بيوم واحد ش���عر الشيخ ياسر بدنو أجله, فقام بزيارة وتفقد 
المجاهدين المرابطين على الثغور وكأنه يودعهم ويطمئن 
على حالهم قبل رحيله حيث س���أله أحد المقربين منه ما هو 
هدفك في هذه الحياة؟ فأجابه الشيخ ياسر بثبات قائاًل: "لقد 
أنجزت أهدافي في هذه الدنيا من تعليم و زواج وأبناء أس���رة 
ووظيفة وما بقي لي إال أن ألقى الله –تعالى- وهو راض عني".

ففي صباح يوم االثنين الموافق 2014/1/20م نوى الش���يخ 
ياس���ر الصيام كما كان معتادًا وتوضأ و صلى الفجر جماعة 
بمسجد الخليل واستعد ليذهب إلى عمله مدرسًا في مدرسة 
الكرمل الثانوية، ولكن قدر الله كان أس���رع بكثير, فقد أحب 
الله لقاء الشيخ ياسر وهو على هذه الحالة بعدما أدى الفرض 
وصام تقربًا لله -عز وجل- فما هي سوى لحظات ليفارق الشيخ 
ياسر هذه الحياة و يفضي إلى لقاء ربه راضيًا مرضيًا, فختم 
الله حياته بالخير وما أحس���نها م���ن خاتمه, ليرتاح أبو أحمد 

وينعم بجناٍن أعدها الله للصابرين والمجاهدين في سبيله.

قائد تفتقده ميادين 
الجهاد والمقاومة

الشهيد ياسر الجعبري:
ال�ستقالل/ خا�س : 

اأربع �سنوات م�ست على رحيل ال�سيخ املجاهد يا�سر اجلعربي، 
ولزالت ذكراه ت�سع نورًا لكل ع�ساق ال�سهادة، كيف ل ..!، وهو 
من حمل الأمانة، وم�سى يف طريق ذات ال�سوكة لأجل حترير 
فل�سطني كل فل�سطني من نهرها لبحرها .. فعمل الليل بالنهار 
اإىل جانب اخوانه على تطوير امكانات املقاومة الفل�سطينية 
واإدخ��ال كل م��ا ميك��ن اإدخال��ه م��ن عت��اد وامكان��ات ملفاجاأة 

العدو وحتقيق النت�س��ار تلو النت�سار عليه يف كافة امليادين 
.   وعودة اإىل بداية م�س��رة �س��هيدنا القائد يا�س��ر اجلعربي 
اجلهادية التي جاءت مطلع النتفا�س��ة الأوىل حيث �س��ارك 
كباق��ي اأبناء �س��عبه يف مواجهة اجلي�س ال�س��هيوين ور�س��قه 
باحلج��ارة، ونظ��رًا لتعلق قل��ب �س��هيدنا باجله��اد واملقاومة، 
بح��ث عن �س��الته حتى اهت��دى لرك��ب املجاهدي��ن الأطهار، 
فكان انتماوؤه حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني منذ مطلع 

الع��ام 1990م انطالق��ًا م��ن �س��عارها اخلال��د »اإمي��ان. وعي. 
ثورة«، �س��ارك ال�سهيد اجلعربي اإخوانه يف العمل �سمن جلان 
العم��ل اجلماهري والدعوي برفقة ال�س��هداء الأبرار: رائد 
اأبو فنونة ورامز حرب، كما متيز ال�س��هيد بن�س��اطه وفعاليته 
والأن�س��طة  والدعوي��ة  الجتماعي��ة  اجلوان��ب  كاف��ة  يف 
احلج��ارة  ور�س��ق  اجل��دران  عل��ى  والكتاب��ة  اجلماهري��ة 

وامل�ساركة يف امل�سرات الوطنية يف النتفا�سة الأوىل.

غزة/ االستقالل: 
أظه���رت بيانات عرضه���ا الهيدرولوج���ي أحمد 
يعقوبي، مستشار سلطة المياه في غزة، أّن %97 
من مياه الشرب في غزة غير صالحة للشرب، بسبب 
التلوث بمياه الصرف الصحي أو مستوى الملوحة 
العالية جدًا. ويستدل من البيانات أن نسبة كبيرة 
من الس���كان ال تش���رب المياه من الصنبور بسبب 
رداءة جودتها، وإنما تش���تري الم���اء من مبادرين 
ش���خصيين يقومون بتفعيل 136 محطة لتحلية 
المياه. وتباع هذه المياه بأس���عار تضاهي أسعار 
المياه بس���تة أضعاف. ويستخدم السكان المياه 
الملوثة الحتياجاته���م األخرى. وهناك نقص في 
ه���ذه المياه، أيض���ًا. وعرض يعقوب���ي معطياته، 
هذه خ���الل مؤتمر، حول أزمة المياه في غزة، عقده 
المجلس الش���عبي في معهد »العربة« لدراس���ات 
البيئ���ة. ووفًق���ا ليعقوبي ف���إن الحال���ة المتردية 
للمياه نجمت ع���ن اإلفراط في ضخ المياه الجوفية 
في الحوض الس���احلي، الذي يعتمد عليه حوالي 
مليوني مواطن في غزة بشكل كلي. وقال يعقوبي 

إن »الحج���م الس���نوي ال���ذي يمكن ضخ���ه دون 
المس���اس بقدرة تجديد المي���اه الجوفية هو 60 
مليون متر مكعب«. ومن الناحية العملية، وبسبب 
النمو السكاني وندرة الرواسب، يضخ سكان قطاع 

غزة 200 مليون متر مكعب من المجمع الجوفي.
ويخصص نص���ف الكمية لالس���تخدام المنزلي، 
ويس���تند النصف الثاني إلى التقديرات، ويشمل 
المي���اه من 5000 بئر خاصة في قطاع غزة.وأش���ار 
يعقوب���ي إلى أن اإلف���راط في الضخ تس���بب في 
انخفاض حاد في مستوى المياه الجوفية، ما سمح 
للمياه المالحة بالتس���رب من البحر وزيادة ملوحة 
المياه الجوفية. ويتراوح تركيز الملح في اآلبار في 
غزة بي���ن 400 و2000 مليغرام كلوريد للتر الواحد 

مقارنة بمعيار 250 كلوريد لكل لتر.
ونتيج���ة لذلك، فإن ما يق���ارب 90% من المياه ال 
تفي بمعيار الملوحة الذي حددته منظمة الصحة 
العالمية. وباإلضافة إلى زيادة ملوحة المياه نتيجة 
تسرب مياه البحر، تتلوث المياه الجوفية بكميات 

كبيرة من مياه المجاري.

غزة/ االستقالل 
أكدت القوى الوطنية واالس���المية، امس األحد، مقاطعتها  
لزيارة نائب الرئيس األمريكي مايك بينس غير المرحب بها 

في األراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت القوى في تصريح صحفي لها، لإلضراب الشامل يوم 
غد  الثالث���اء  تأكيدًا وتثبيتًا لما جاء ف���ي بيان حركة فتح، 
باستثناء وزارة الصحة وبخصوص التعليم ابتداَء من الساعة 

12 ظهرًا.
ووجهت القوى الوطنية واالسالمية، رسالة للنائب األمريكي 
ول���إلدارة األمريكي���ة، قال���ت فيه���ا: »إننا مس���تمرون في 
نضالن���ا لنيل كافة حقوق ش���عبنا بالحرية وتحقيق دولتنا 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف«.

القوى الوطنية تؤكد 97% من مياه غزة ال تصلح للشرب
مقاطعتها لزيارة 
»بينس« وتدعو 
إلضراب شامل
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أعلن أنا المواطن / حازم عبدالمجيد عطوة العمور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401854450( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / فتحي عايش شحدة عمران
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
) 975781436( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / راوية مشعل احمد ابو معيلق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)917329955( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

نابلس/ االستقالل :
أطلقت ش���ركة االتصاالت الفلس���طينية "بالتل" أولى 
حمالتها للعام 2018 قدم���ت فيها عروضًا مميزة على 

سرعات خط النت الفائقة للمشتركين الجدد.
وأكد معن ملحم مدي���ر عام "بالتل" بأن الحملة تعكس 
استراتيجية الشركة للعام 2018 بتقديم سرعات عالية 
تلبي متطلبات كافة المشتركين وتمّكنهم من التمتع 
باالنترن���ت بأعلى جودة.  أوّض���ح ملحم بأن هذه الحملة 
رّكزت في شعارها وتصميمها على "العائلة" لكون خدمة 
خط الن���ت مصممة خصيصًا لتقديم س���رعات فائقة 
داخل المنزل تمكن المش���ترك من تحميل الس���رعات 

الكبيرة لتلب���ي االحتياجات المتنوعة ألف���راد العائلة 
من االنترنت مثل: التعلي���م والعمل والترفيه وغيرها.  
وأضاف ملح���م " نعي في بالتل أهمي���ة االنترنت في 
حياة المشتركين كونه أصبح حاجة ال يمكن االستغناء 
عنها في كافة مجاالت الحياة ونعي أن السرعات العالية 
أصبحت اساس���ًا للتمتع باالنترنت، لذلك قمنا من خالل 
 + FLEX 24 هذه الحملة بتقديم سعر مميز على سرعة
، باالضافة الى أن المشترك سيحصل على جهاز مودم 
مقسط 2 شيكل شهريًا لمدة 36 شهر وجهاز  هاتف 
مجانًا ".  وحول مزايا الحملة اش���ار ابراهيم خرمان مدير 
إدارة التس���ويق في "بالتل" الى أن الحملة تقدم سعرًا 

مميزًا  على باقة نت فون FLEX 24+  مقابل 12 شيكال 
ش���هريًا فقط مع زيادة 12 كل 3 ش���هور وحتى نهاية 
الحملة، وكذلك  س���رعة حتى FLEX 24+ تقدم نطاقًا 
واسعًا من الس���رعات التي تتراوح من 9 ميجا حتى 24 
ميج���ا وقد تصل الى 30 ميجا بتقني���ة VDSL، وتقدم 
الحملة أيضًا س���عرًا مميزًا على باقة نت فون 50 مقابل 
25 ش���يكال شهريًا مع زيادة 15 ش���يكال كل 3 شهور 
وحتى نهاي���ة الحملة. ووجه خرمان دعوة لالس���تفادة 
من الحملة واالش���تراك من خالل معارض االتصاالت او 
شبكة الموزعين المعتمدين او مزودي خدمة االنترنت 

.Ana Paltel المرخصين او تطبيق

رام الله/ االستقالل : 
أعلنت ش���ركة حضارة لالس���تثمار التكنولوجي إحدى ش���ركات 
مجموعة االتصاالت الفلسطينية عن إطالقها حملة جديدة بحلول 
عام 2018 تحت ش���عار »الس���نة من اولها خير.. سرعة وسعر غير« 
وقد ش���ملت الحملة مش���تركي حضارة الجدد في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وأكد يوسف الخطيب مدير دائرة التسويق في شركة 

حضارة  أن اطالق حملة »الس���نة من أولها خير...سرعة وسعر غير« 
م���ع بداية ه���ذا العام قد ج���اء بالتزامن مع اط���الق بالتل حملتها 
لمش���تركي خط النفاذ الجدد، وتوافقا مع اس���تراتيجية الشركة 
في تلبية تطلعات واحتياجات مش���تركيها بالحصول على أحدث 
خدمات وع���روض االنترنت فقد قامت الش���ركة بتقديم حملتها 
بعرض مميز على س���رعة 24  ميغا بسعر 17 شيقال للشهر شامال 

ضريبة القيمة المضافة. وشدد الخطيب ان شركة حضارة تسعى 
دائما لتكريس جهودها لإلبداع واالبتكار في تقديم أجود وأحدث 
الخدمات والمنتجات من خالل مواكبة كل ما هو حديث في العالم 
الرقمي ،وذلك بالتواصل المستمر مع المشتركين وعمل الدراسات 
التسويقية السنوية للسوق الفلسطيني حيث يتم بناء عليها طرح 
عروضها المدروسة بدقة حس���ب متطلبات الجمهور وتطلعاتهم 

المس���تقبلية. وأوضح الخطيب أن���ه بإمكان المش���تركين الجدد 
االشتراك في حملة »السنة من أولها خير...سرعة وسعر غير« وفق 
ش���روط سهلة وميسرة، وذلك من خالل التوجه بزيارة أحد معارض 
حضارة الرئيسية المنتش���رة  أو موزعيها المعتمدين في الضفة 
الغربية وقطاع غزة أو من خالل االتصال على 1700100100، أو زيارة 
.)/https://www.hadara.ps( موقع حضارة االلكتروني على الرابط

   بعد خف�ض امل�ساعدات الأمريكية 

موظفـو العقـود بـ"أونـروا".. مصيـر غامـض 

ومن التقليص���ات التي اتبعتها الوكالة 
في مج���ال التعلي���م "تعلي���ق االلتزام 
بالتدري���ب أو ورش العم���ل، وتعلي���ق 
االعتم���اد المالي ف���ي الموازن���ة العامة 
للع���ام الج���اري ألي ن���وع جدي���د م���ن 
الخدمات واألنشطة، عدا تعليق االلتزام 
بالتعويض المالي ع���ن العمل االضافي 
لجمي���ع الموظفي���ن"، المق���در عددهم 

اإلجمالي بنحو 30 ألف موظف.
ه���ذا ويبلغ اجمال���ي ميزاني���ة األونروا 
)العادي���ة وميزانية الط���وارئ وميزانية 
المشاريع( قيمتها االجمالية مليار و300 
ملي���ون دوالر أمريكي، تتب���رع الواليات 
المتحدة  لصالحها بمبلغ 300 مليون من 

قيمة هذه التبرعات االجمالية للوكالة.
األميركي���ة  واتخ���ذت اإلدارة 
قرارا بتخفيض قيمة تبّرعاتها من 125 
ملي���ون دوالر أميركي خ���الل عام 2017 
المنصرم إلى 60 مليون دوالر هذا العام، 
م���ع تحديد األقاليم التي تس���تفيد من 

تلك المساعدات.

م�ستقبل جمهول
تتحس���ر منال أبو صف���ر الحاصلة على 
الترتي���ب األول لع���ام 2014 والترتيب 
الخامس على مستوي قطاع غزة في مادة 
التربية الفني���ة في امتحانات التوظيف 
الت���ي عقدته���ا وكالة غوث وتش���غيل 
الالجئي���ن " اون���روا" في ش���هر يونيو/ 
حزي���ران 2017م، عل���ى س���نوات الخبرة 
التي قضتها كمعلمة تحت بند "العقود 
اليومي���ة" دون أن تتكم���ن من الحصول 

على فرصة تثبيت. 
وتق���ول أبو صف���ر ل�"االس���تقالل":" بعد 
حصول���ي على المرك���ز األول بامتحانات 
األونروا  وعدتني  بالعام2014  التوظيف 

كم���ا غيري م���ن الحاصلين عل���ى مراكز 
علي���ا بالثبيت، إال أنه���ا تراجعت وألغت 
فوظفتنا  الناجحي���ن،  لجميع  التوظيف 
على بند العقود لمدة 5 سنوات، إال انها 

بعد فترة وجيزة أوقفت العقود". 
وتتاب���ع:" وف���ي ع���ام 2017 تقدم���ت 
لالمتحان وحصلت على المرتبة الخامسة 
اال ان���ه أيض���ًا عملنا نظ���ام عقود ضمن 
مشروع رسم الجداريات وتم إيقافه بعد 
5 شهور، وحالفني الحظ مرة اخرى العام 
الماضي وتمكنت م���ن العمل تحت بند 
العقد اليومي في احدي مدارس األونروا 
الى أن يتم تثبيتنا في ش���هر سبتمبر 

الماضي".
وأضافت:" حلمنا طيلة األعوام الس���ابقة 
كان الحصول على حقن���ا بوظيفة ثابته 
وتعش���منا بوع���ود إدارة األون���روا، لكن 
لألسف الش���ديد الى اليوم نعمل تحت 
بن���د اليومي بل أن بعضنا لم يعمل أبدًا، 

لتبقى وعودهم مجرد حبر على ورق". 
أش���ارت إلى أن قرار خفض المساعدات 
المقدم���ة لألون���روا م���ن قب���ل الواليات 
المتحدة االمريكية وني���ة الوكالة وقف 
بالمياوم���ة  العم���ل  وإلغ���اء  التثبي���ت 
القطاع، يوجه  ف���ي  وتقليص خدماتها 
ضرب���ة قوية للكثير من أحالم الش���باب 
الذين كانوا ينتظرون تلك الفرصة بفراغ 
الصبر دون االخذ بعين االعتبار األوضاع 
االقتصادية والمعيش���ية التي تتفاقم 

يومًا بعد يوم. 

عقاب جماعي 
أما الش���اب محمد البيروت���ي الذي اجتاز 
امتحان التوظيف ال���ذي عقدته الوكالة 
لمادة " اللغة اإلنجليزية" في شهر يونيو 
الماضي بدرجة امتياز، وبدأ يمارس عمله 

الحي���اة و توفير فرص عم���ل لهم، لكن 
اليوم بدأت الوكالة باالنس���حاب ش���يئا 
فشيئًا من مسؤولياتها تجاه الالجئين" 
منوهًا الى أن تقليص الوكالة لخدماتها 
و إجراءاتها بحق الخريجين والموظفين 
الالجئين نوع من أنواع العقاب الجماعي 
التي تفرضها أمريكا على الفلسطينيين 

في قطاع غزة.
ويلف���ت البيروتي إل���ى أن إدارة الوكالة 
طلبت منهم التوقيع مؤخًرا على تجديد 
العقود عل���ى بند العمل اليومي المؤقت 
للفصل الدراسي الثاني براتب 30 دوالًرا 
يومًي���ا، متس���ائاًل: "إن كان راتبنا بنظام 
العق���د اليومي أعلى م���ن الراتب بنظام 

على بند "العقد اليومي، ينتظر حصوله 
عل���ى فرصة تثبيته بش���كل كما وعدته 

ادارة االونروا سابقًا.
وق���ال البيروتي: " أكبر أمنياتنا وأبس���ط 
حقوقنا فى القطاع الحصول على وظيفة 
ثابتة  تمكننا من العيش بكرامة في ظل 
االزمات المالية و المعيشية التي تعصف 
بالقطاع، لكن كل أمنياتنا تحطمت عندما 
كش���فت الوكال���ة  عن نيته���ا تقليص 
خدماتها و عدم تثبيت موظفي العقود 

وشغل األماكن المتاحة ".
وأردف البيروتي ل"االستقالل":" أن وكالة 
الغ���وث وجدت م���ن أجل حل مش���اكل 
الالجئين الفلسطينيين في كافة مناحي 

التثبيت فهل هذا يدلل على وجود أزمة 
مالية؟".

ويؤك���د البيروت���ي  تمس���كه بحقه في 
التثبي���ت خاصة في ظل وجود ش���واغر 
فارغ���ة بالم���دارس، رغم الخ���وف الذي 
يطارده من ضي���اع ومماطلة الوكالة في 
تنفيذ وعودها، أو االستغناء عن خدمات 
موظف���ي العق���ود مس���تقباًل، مضيفًا : 
"ال نري���د أن نكون ضحي���ة التقليصات 
واألزم���ات التي تعيش���ها الوكالة، األمر 

الذي ينعكس على استقرار أسرنا". 
باالهتم���ام  الوكال���ة،  إدارة  ويطال���ب 
بقضيته���م وتنفيذ وعوده���ا وملء كل 
الش���واغر المتاحة على مستوى القطاع، 

في ظل وجود ق���رار بتثبيت 250 معلًما 
كدفعة أول���ى وتثبيت آخرين في دفعة 

ثانية.

الوكالة تتن�سل
من جانبه، أكد يوسف حمدونة أمين سر 
اتح���اد الموظفين في "أون���روا"، أن إدارة 
التزاماتها تجاه  الوكالة تتنص���ل م���ن 
موظفي العقود اليومي���ة والبطالة،  من 
خ���الل تقليص خدماتها في القطاع الى 
50% بذريعة أنها تعاني من أزمة مالية.

ويرى حمدونة ل�" االستقالل"، أن قضية 
وكال���ة الغ���وث الدولي���ة أصبحت محل 
اس���تهداف سياسي بش���كل كبير جدًا 
م���ن قبل العال���م الغربي ال���ذي يهدف 
الى تصفية قضي���ة الالجئين، من خالل 
تقلي���ص خدماتها المقدم���ة لالجئين 
الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم 

و بمختلف مناحي الحياة. 
وأوض���ح أن االج���راءات الت���ي تتخذها 
الفلس���طينيين،  الالجئين  بحق  الوكالة 
لها تداعيات خطيرة من ش���أنها تفاقم 
تحسين  مس���اعي  وتعطيل  معاناتهم 
الخدمات المقدمة ف���ي مجالي التعليم 
والصحة و غيرها، وه���و األمر الذي ينذر 
بكارثة حقيقية ستصيب الالجئين في 
االيام القادمة.   ويشير حمدونة إلى وجود 
450 شاغًرا في مدارس "أونروا"، الفًتا إلى 
أن هؤالء المعلمين الذين يعملون بنظام 
العقد اليومي كان على الوكالة تعيينهم 
وتثبيتهم في تلك الش���واغر في شهر 

سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويش���دد  حمدونة على ضرورة أن تقوم 
الوكالة بملء الشواغر الموجودة، مشككا 
بوجود أزمة مالية تعاني منها وإنما هي 

"أزمة سياسية«. 

غزة/ دعاء احلطاب: 
ب��ن ح��ن واآخر يق��ف موظفو العق��ود اليومي��ة يف وكالة غوث 
وت�سغي��ل الالجئ��ن "اون��روا"، اأم��ام مقراته��ا يف قط��اع غ��زة 
احتجاج��ًا عل��ى �سيا�ساتها املجحف��ة يف تقلي���ص خدماتها اإىل 
50% ، بع��د اأن اأفن��وا �سن��وات طويل��ة من اأعماره��م دون ان 

يح�سل��وا عل��ى حقه��م الطبيع��ي يف وظيف��ة ثابت��ة توف��ر له��م 
اال�ستقرار الوظيفي. 

وو�سف موظفو العقود قرار خف�ص  امل�ساعدات االمريكية للوكالة 
واإع��الن االأخ��رة عن نيتها ع��ن وقف ملء ال�سواغ��ر الوظيفية يف 
القطاع وتقلي�ص بع�ص عمال املياومة يف غزة اإىل حن االنتهاء من 

االأزمة املالية  بال�سدمة غر املتوقعة. 
وبات ع�سرات املعلمن الذين اجتازوا امتحان الوكالة وح�سلوا على 
ترتيب متقدم، يعملون بنظام "العقد اليومي" فى اأونروا، ينتظرون 
احل�سول على التثبيت،  بالرغم من توفر 450 �ساغًرا من خمتلف 

التخ�س�سات على م�ستوى مدار�ص "اأونروا" مبحافظات القطاع.

 "بتكفي كل العيلة"

"بالتل" تطلق حملة خاصة بسرعات  االنترنت الفائقة 

حضارة تطلق حملتها الجديدة » السنة من أولها خير.. سرعة وسعر غير«
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وتنص المبادرة أيضًا على منح الفلسطينيين عاصمة 
في "ضواحي" القدس والتي يقصد بها البلدات التي 
تقع في محيط المدينة على أن تضمن "إس���رائيل" 

حرية انتقال الفلسطينيين إلى األماكن المقدسة.
ومن المالحظ أنه قد تمت صياغة بنود المبادرة بحيث 
تتمكن "إس���رائيل" من تعطيل قدرة الفلسطينيين 
على االستفادة من "اإلنجازات" التي ُمنحت لهم في 
إطاره���ا، فأحد بنود المبادرة يمنح "إس���رائيل" الحق 
في ضم 10% من أراضي الضفة الغربية التي توجد 

عليها التجمعات االستيطانية الكبرى.
لكن في المقابل، فإن االنس���حاب اإلس���رائيلي مما 
تبقى من أراٍض )90% من مس���احة الضفة( سيكون 
تدريجي���ًا، ويتوقف فقط على م���دى تقدير الكيان 
اإلس���رائيلي بأن الفلس���طينيين قادرون على ضبط 
األوضاع األمنية في المناطق التي سيتم االنسحاب 

منها.
وفي الس���ياق ذاته، قال مركز أبح���اث األمن القومي 
اإلسرائيلي إن ترامب "كّلف أنظمة عربية بالعمل على 
جلب الس���لطة لطاولة المفاوضات مع "إسرائيل" وأن 
تضفي في الوقت نفسه شرعية على التنازالت التي 

سيتوجب عليهم تقديمها إلسرائيل".
وأضاف���ت: "حس���ب اس���تراتيجية األم���ن القومي 
األميرك���ي يتوج���ب على ال���دول العربية الس���نية 
المتحالفة مع واش���نطن أداء دور مركزي في تحقيق 
أهداف االستراتيجية من خالل توفير ظروف تسمح 

باستئناف المفاوضات بين "إسرائيل" والسلطة وحل 
الصراع يوفر بيئة تس���مح بتعزيز العالقات بين تل 

أبيب والدول الخليجية".

خيارات ال�سلطة
عض���و اللجن���ة التنفيذي���ة ف���ي منظم���ة التحرير 
الفلسطينية واصل أبو يوسف، قال إن مبادرة ترامب 
المعروفة باسم "صفقة القرن"، ال يجب النظر إليها، أو 
اعتبارها مبادرة حقيقية يمكن أن تفضي إلى أي حل 

عادل للشعب الفلسطيني.
وأضاف أبو يوسف ل�"االس���تقالل": "موقف القيادة 
الفلس���طينية ومنظمة التحري���ر إزاء هذه الصفقة 
واضح، ال مجال للحديث بها، أو تداولها أو مناقشتها، 

هي ال تساوي الحبر الذي كتبت به".
وأوضح أن منظمة التحرير تمتلك خيارات لمواجهة 
ه���ذه الصفقة، تتمث���ل بوضع أمري���كا خلف ظهر 
القيادة الفلس���طينية وعدم منحه���ا أي دور في أي 
عملية تس���وية، والبحث بداًل منها عن أطراف دولية 
مث���ل االتح���اد األوروب���ي أو دول كبرى مثل روس���يا 

والصين.
ولفت أبو يوس���ف النظر إلى أن الس���لطة س���تقوم 
بمواصلة انضمامها إلى المؤسسات الدولية لترسيخ 
قواعد الدولة الفلسطينية على الصعيد الدولي، كما 
أنها تعد حاليًا مش���روعًا العتبار دولة فلس���طينية 
دولة كاملة العضوية وليست عضوًا مراقبًا في األمم 

المتحدة. وبّين أن كافة الضغوطات والعقوبات التي 
يفرضها ترامب ضد الفلسطينيين والتي كان آخرها 
خفض المس���اهمة المالية األمريكية لوكالة األونروا 
إلغاثة الالجئين الفلس���طينيين، لن تمنح أمريكا أي 
فرصة لتحقي���ق مخططاتها على حس���اب الحقوق 

الفلسطينية.
ونوه أبو يوس���ف إلى أنه من الصعوبة جدًا التوصل 
إلى أي حل سياس���ي للصراع م���ع االحتالل، في ظل 
بقاء ترامب أو بنيامين نتنياهو في واجهة المشهد 
السياس���ي، مضيفًا: "ه���ذان ش���خصان متطرفان، 
يحمالن أفكارًا عنصرية بغيضة ضد الفلسطينيين، 
لذا فإن النضال الفلسطيني بكل أشكاله سيتواصل 
حتى حصولنا عل���ى كامل حقوقنا وأبرزها قيام دولة 
فلس���طينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، 

وعاصمتها القدس الشريف". 

حكم ذاتي م�سوه
المحلل السياس���ي عبد الستار قاس���م، يرى مبادرة 
الرئي���س األمريكي دونالد ترام���ب، تقوم على ما هو 
أدنى من منح الفلس���طينيين دول���ًة أو حكمًا ذاتيًا 
حتى، إذ ترغب اإلدارة األمريكية بمنح السلطة حكمًا 
مدنيًا فقط على الفلس���طينيين مع شرط أن يكفل 

األمن اإلسرائيلي بالدرجة األولى.
وقال قاسم ل�"االستقالل": "نحن أمام مبادرة تسعى 
لتحويل السلطة ألن تكون ذات مهام بلدية، ال تخرج 

عن مهمة تس���يير أمور الفلسطينيين المدنية في 
المدن الفلس���طينية، وعدم ممارسة أي أعمال أمنية 

ألن ذلك سيكون بيد إسرائيل".
ولف���ت النظ���ر إل���ى أن المب���ادرة، تمن���ح االحتالل 
الحري���ة الكاملة الختيار الوقت المناس���ب لها لمنح 
السلطة الفلسطينية س���لطات أمنية على المناطق 
الفلس���طينية، كما تمنح االحتالل الحق الكامل في 
مواصلة البقاء على كامل األراضي الفلس���طينية إلى 

أجل غير محدود.
وبّين قاسم أنه وبحسب بنود المبادرة فإن "إسرائيل" 
س���تخصص أج���زاء في كل م���ن مطار ب���ن غوريون 
وميناءي حيفا وأسدود الس���تخدام الفلسطينيين، 
ناهيك عن توفير ممر يربط الضفة بقطاع غزة، لكن 

تحت إشراف أمني إسرائيلي مباشر.
وعلق المحلل السياس���ي على ذلك بالقول: "إن هذه 
المبادرة تش���كل هبوطًا غير مس���بوق على مستوى 
كاف���ة المب���ادرات الدولية التي قدمت الس���تئناف 

مفاوضات التسوية".
ومن جهة ثانية، قال قاس���م إنه من المخزي حقًا أن 
يتم تمرير مثل هذه الصفقة، باستخدام دول عربية 
تحمل مهمة الضغط على الفلسطينيين للقبول بها، 
وأضاف: "وه���ذا يعزز من خيار المقاومة المس���لحة 
ضد هذا االحتالل، فلطالما بقيت السلطة بعيدة عن 
هذا الخيار، ستبقى تس���تقبل المزيد من المبادرات 

السخيفة التي تهدف لتصفية قضيتنا".

»مبادرة ترامب«.. 
نسخة مشوهة عــن 
»الحكــم الـــذاتي«

عريقات يكشف تفاصيلها لعباس

غزة/ حممود عمر:
ت�سري البنود الع�سرة ملبادرة الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترامب املعروفة با�س��م »�س��فقة القرن« والتي ك�سفت 
عنه��ا القن��اة العربي��ة العا�س��رة ال�س��بت املا�س��ي اإىل  
حجم الهبوط ال�سيا�س��ي مل�س��ار الت�س��وية ال�سيا�س��ية، 
ب�س��كل ي�س��ع كاف��ة الثواب��ت الفل�س��طينية يف مه��ب 

الري��اح، مب��ا ل يبق��ي على اأي ح��ق فل�س��طيني اأقرته 
القرارات الدولية.  وك�س��فت القناة العربية العا�سرة 
البنود الع�س��رة ملبادرة ترامب والت��ي وردت يف تقرير 
قدمه ع�س��و اللجنة التنفيذ ملنظمة التحرير �س��ائب 
عريق��ات لرئي���س ال�س��لطة حمم��ود عبا���س. ويوؤك��د 
التقري��ر ال��ذي قدم��ه عريق��ات اأن »�س��فقة الق��رن« 

والتي ت�س��مل 10 بنود متثل �س��فقة لت�سفية الق�سية 
الفل�س��طينية، وتت�س��من اأّن الفل�س��طينيني مطالب��ون 
ب�سكل �س��ريح بالتفريط يف القد�س والتنازل عن حق 
الع��ودة لالجئني، وقبول دولة بال �س��يادة، ناهيك عن 
اأن املب��ادرة متنح الكيان الإ�س��رائيلي حتديد الظروف 

التي ت�سمح بان�سحابه من ال�سفة الغربية.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ احمد رسمي اسماعيل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803513159( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة  / عبير صابر سالم االخارسة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801310855( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن /  رشيد محمد محمد المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)9٤5٢08387( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ وسام محمد محمود أبو قمر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)٤05٤38٤8٢( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

القدس المحتلة/ االستقالل:
أظه���رت دراس���ة إحصائية زي���ادة عدد 
المس���توطنين المتواجدي���ن بالضف���ة 
الغربية المحتل���ة ليصل إلى نحو نصف 
مليون مع حل���ول ع���ام ٢018، في حين 
انخفض معدل نمو المستوطنين مؤخًرا.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية 
أن عدد المستوطنين بداية العام الحالي 
وصل إلى ٤35 ألف مس���توطن موزعين 
على 150 مس���توطنة، في حين انخفض 
معدل النمو السكاني إلى 3.٤%، وهو ما 

نسبته 15 ألف مستوطن سنوًيا.
وبّين���ت الصحيف���ة أن مع���دل النم���و 
ف���ي تراجع ع���ن األعوام الس���ابقة بواقع 
1500 مس���توطن س���نوًيا، في حين عزا 
المس���توطنون هذا التراجع إلى "القيود 

الحكومة اإلسرائيلية  التي تفرضها 
على البناء في المس���توطنات"، وفق 

زعمهم.
ومع ذل���ك فالنم���و الس���كاني لدى 
إذ  المستوطنين األعلى إس���رائيلًيا، 

بلغ معدل نمو اإلس���رائيليين داخل 
األراض���ي المحتلة ع���ام 19٤8 نحو  

٢% فقط.
وتواص���ل حكوم���ة االحت���الل البناء 
بوتيرة متسارعة في الضفة، والسيما 

بعد تولي دونالد ترمب الرئاسة في 
الواليات المتحدة األمريكية، وتلتهم 
مزيًدا من أراضي المواطنين لتوسيع 
على  تستحوذ  التي  المس���توطنات 

مساحة 60% من الضفة الغربية.

موزعون على 150 مستوطنة

نصف مليون مستوطن بالضفة مع نهاية 2018
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / وفاء محمد أحمد الهور.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800516528( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ مجد عطا أحمد شاهين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803378413( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / امال ابراهيم البحيصي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)954190856( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/.محمد سهيل راجح ابو هربيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800476939( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ مؤمن محمدعبد البيوك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400556437( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة/ انصاف صابر محمود صيدم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)947370441( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / امين محمود عبد عمار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)960326239( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ س���ارة خليل خليل وافي عن فقد بطاقة 
هويتي الشخصية التي تحمل رقم )803094481( إضافة 
لفقد بطاقة هوية اختي / س���جا خلي���ل خليل وافي  التي 
تحم���ل رق���م 410999478  فعلى من يجدهم���ا رجاء أن 

يسلمهما مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ اسامة تميم سلمان ابو دقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803020353( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ ايهاب ياسر درويش ابو وردة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803759141( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / اخالص سلمان النجيلي.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906695747( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ضيا أحمد جبر السبع 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)921452025( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

يق���ول المح���رر المدلل ل�"االس���تقالل":" 
كنت كما عدد كبير من الش���باب الطموح 
الذي يعيش بالقطاع، لدي حلم بالس���فر 
ودراس���ة الهندس���ة بعد انتهاء مرحلة 
الثانوية العامة بإح���دى الدول، فاخترت 
الجزائر لتكون وجهتي الستكمال مرحلة 
الجامع���ة، إال أن حلمى لم يكتمل نتيجة 

اعتقالي". 
ويضيف:" ه���دم االحتالل اإلس���رائيلي 
حلمي بدراس���ة الهندس���ة، لكن بدلتها 
بحلم أكب���ر وأعظم، وعه���د قطعته على 
نفسي بعد تحريري ، يتجلى بالدفاع عن 
قضية األسرى، والمشاركة بكافة األنشطة 

التي تخدم قضيتهم العادلة ".

رحلة  التنقل
ش���هر ونص���ف ه���ي األيام الت���ي تلت 
اعتقاله مباش���رة، قضاها األس���ير داخل 
أروقة التحقيق، كانت األصعب واألش���د 
مرارة على نفسه، إذ لم يعهد طيلة فترة 
مكوثه خارج الس���جن، أن يخضع لضغط 
نفس���ي كبير ويمارس بحق���ه تعذيب، 
لنزع اعترافات وتحويلها فيما بعد لتهم 

تدينه، كما ذكر. 
ويوضح أنه مكث بس���جن عس���قالن مدة 
ثالثة أش���هر ونصف بع���د انتهاء فترة 

التحقيق معه، ثم عامين بس���جن ايشل، 
وبعدها تنقل ما بين سجن ريمون ونفحة 
بقية مدة االعتقال، هي التي صنعت منه 
ش���خصية مثقفة، حافظة للقرآن الكريم 
وش���خصية قوي���ة تس���تطيع مواجهة 
المحت���ل والحص���ول على ثقة األس���رى، 
لتنصيبه ممثال لحركة الجهاد اإلسالمي 

بالسجن. 
معاناة األس���ير المح���رر المدل���ل داخل 
العديدة  وتنقالته  اإلسرائيلية،  السجون 
بمختلف الس���جون، جعلته شاهدا على 
قص���ص زمالئ���ه وآالمهم واش���تياقهم 
لذويهم كما ه���و، فصنعت داخله حافزا، 
أن يفني بقية عمره بعد تحريره، بالدفاع 
عنه���م واالنخراط بكل عم���ل يصب في 

مصلحتهم . 
ويبين أنه انتخب ممثال عن أسرى الحركة 
داخل السجون، بعد 6 سنوات ونصف من 
دخوله الس���جن، ليكون ناطقا باسمهم، 
ويتخ���ذ ق���رارات مصيرية، كالمش���اركة 
ضمن  واالحتجاجية  النضالية  بالخطوات 

اللجنة المكلفة بذلك.
وأش���ار إلى أن اتخاذ أي خطوة كمشاركة 
أس���رى الحركة في إضرابات مفتوحة عن 
الطعام، كانت تدرس بش���كل دقيق جدا 
من قبل الممثلين ومن ينوبون عن االسرى، 

قد تستغرق أليام أو بعض األحيان شهر. 
ولفت إلى أن أس���رى الحركة برهنوا إلدارة 
مصلحة الس���جون، التي بات تدرك جيدا 
العقلي���ة الت���ي تقود أس���رى الحركة، أن 
أي تصعيد ضد أس���ير من حركة الجهاد 
يواج���ه بالقوة، كاالعتداء على أي أس���ير، 
يواج���ه بعملية طعن لش���رطي أو ضابط 

اسرائيلي بالسجن. 

�ساعة الوداع 
كانت عقارب الساعة متثاقلة جدا وكأنها 
ال تتحرك، فالدقائق األخيرة التي تفصل 
بين ظلمة الس���جن ونور الحرية والخروج 
ألرض الوطن، قضاها المحرر طارق س���ارح 
في صورة زمالئه خلف الذين سيتركهم 
خلفه بأقبية الزناين الصهيونية، وكيفية 
لقاء األهل واألحب���ة، ودموع ممزوجة بين 
لوعة ف���راق إخوة الدرب ولق���اء أبناء الدم 

والعرق.
الوصايا ومطالبات زمالئه باألس���ر خاصة 
أس���رى أراضي )48( بتذكير التنظيمات 
بوجودهم  داخل الس���جون، والعمل على 
ارف���اق أس���مائهم ضمن صفق���ة تبادل 
قادمة، كانت الوصي���ة األبرز التي حملها 
المحرر المدلل على عاتقه لينقلها للقادة 

والمسئولين.

 وأوضح أن أس���رى أراضي )48( مهمشون 
من االحت���الل اإلس���رائيلي إذ أنه يعطي 
الحق لنفس���ه بتقري���ر مصيرهم، ألنهم 
يحمل���ون الهوية اإلس���رائيلية، وكذلك 
مهمشون من التنظيمات التي ال تمتلك 
ق���درًا كافيًا من المعلوم���ات عن عددهم 
ومناطق سكناهم وغيرها من المعلومات 

المهمة.
وبين أن كافة األسرى يحلمون باليوم الذي 
تعقد به فصائل المقاومة صفقة تبادل، 
تشملهم جميعا دون استثناء، كما حصل 
بصفقات عق���دت بالس���نوات الماضية، 
مش���يرا إلى أن األيام تمضي على األسرى 
بصعوبة بالغة، نتيج���ة انتهاكات إدارة 

مصلحة السجون بحقهم. 
ونوه إلى أن األس���رى يحاولون خلق أجواء 
خاصة بهم، مفعة باألنشطة والفعاليات، 
إال أن إدارة مصلح���ة الس���جون تنغ���ص 
عليه���م حياتهم بالتفتيش���ات الليلية 
األخرى،  التعسفية  واإلجراءات  المفاجئة 

كحرمانهم من التعليم.

حلظة اللقاء
وصل األس���ير المحرر المدل���ل معبر بيت 
حانون " ايرز" ليستقبل كما العرسان في 
موكب مهيب، حض���ره أقرباؤه وأصدقاؤه 

ومحب���وه، وعناصر مس���لحة من س���رايا 
القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
اإلس���المي، احتفوا به بموكب س���ار من 
ش���مال قطاع غزة إلى رف���ح جنوبا حيث 

مسقط رأسه.
خروج األس���ير من الس���جن بعد سنوات 
طويلة، جعل السعادة والفرح يغمران قلب 
والديه واخوت���ه، ومن عرفه وتعامل معه 
من أبناء منطقته، ولونت س���ماء مدينته 
والتهليل،  التكبير  بالزغاريد وصحي���ات 
التي امتزجت م���ع طلقات الرصاص التي 

دوت فرحا بخروجه.
وبين المح���رر المدل���ل أن مكوثه داخل 
السجن مدة 14عاما، غير من معالم قطاع 
غ���زة خاصة مدينته رفح، و مالمح الصغار 
التي اكتست بالشباب والرجولة، وخاللها 
فقد بع���ض األحبة الذي���ن فارقوا الحياة 
دون وج���وده، وبعضهم كبر وتزوج وكون 
عائل���ة، وغيره���م الذين بن���وا أحالمهم 

وسعوا لتحقيقها. 
حلم ال���زواج واالس���تقرار وتكوين عائلة 
وأبناء كما غيره من الشباب، الخطوة التي 
يؤس���س لها المدلل، بعد فت���رة وجيزة 
من ترتيب أم���وره، معتب���را أنها الفرحة 
المنتظرة لدى عائلته، التي طالما حلمت 

بأن تفرح به وترى أبناءه،  كما تحدث.  

غزة/ �سماح املبحوح : 
كرب �سنوات وكرب حلم الدرا�سة معه، مل يياأ�س اأو 

ي�ست�سلم، فاجتهد وثابر، وو�سع حلمه ن�سب عينيه 
و�سعي ال�ستكماله، جهز اأوراق ال�سفر للرحيل عرب 
معرب رفح الربي، طالبا بكلية الهند�سة باجلزائر، 
اإال اأن اأيدي الغدر ال�سهيونية اعتقلته على بوابة 

املعرب، باليوم الذي كاد اأن ي�سنع اأوىل خطوات 
حلمه، ليتبدل حاله لطالب عدالة لزمالئه 

االأ�سرى داخل �سجون االحتالل االإ�سرائيلي .  
حلم الت�سلح بالعلم رغم وقوف االحتالل اأمامه 
ل�سنوات اال اأنه اأ�سر على بدء خطواته من بني 

ق�سبان اال�سر حيث متكن من احل�سول على 
بكالوريو�س يف التاريخ من جامعة االأق�سى داخل 
اال�سر. االأ�سري املحرر طارق املدلل )30عاما( من 

مدينة رفح جنوب قطاع غزة خرج ال�سبت املا�سي، 
بتفكري مغاير عن يوم اعتقاله، بعد رحلة اعتقال 

دامت اأربعة ع�سر عاما، ق�ساها متنقال بني خمتلف 
ال�سجون االإ�سرائيلية. 

المحرر المدلل.. هدم االحتالل حلمه بدراسة 
الهندسة بالسجن ليخرج بحلم أكبر 

األسرى ينتظرون صفقة 
تبادل جديدة بفارغ الصبر 
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بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

شمل المستوطنات في قانون المتسللين هو تشريع بضمها

انف���الت تغول دول���ة االحتالل ب���كل مكوناتها ال 
يتوق���ف على أي جبهة س���وى اللتقاط األنفاس أو 
لتصميم خدع���ة أو مناورة جدي���دة، وفي كل يوم 
يزداد تجرؤهم أكثر فأكث���ر، فيتجاوزون ما يعرف 
باألمر غير المسبوق أو ما يسمى بالخطوط الحمراء، 
وينتقلون إل���ى اختراق المزيد ف���ي عمق الخطوط 
الحمراء. هذا التغ���ول التدريجي يعتبر أحد ثوابت 
كل الحكومات االحتاللية على اختالفها، لكن معظم 
الحكومات الس���ابقة جعلت تغوله���ا أكثر تذاكًيا 
وغير مباش���ر مقارنة بحكومة نتنياهو، التي قفزت 
على جبهة الضم واالس���تيطان قفزة نوعية كبيرة، 
فأشاعت - بروح ثلة العصابة التي تقود الحكومة - 
أج���واًء من التنافس المجنون على من يتماثل أكثر 
من روح األيديولوجية الصهيونية الدينية، ال سيما 
بعد ان منحهم ترامب الش���عور بأنهم قادرون على 

إمالء خطابهم على ترامب وإدارته.
في مؤتمر »الليكود« ترجموا هذا الش���عور وجنون 
التنافس باحتفالية صاخب���ة، أقرت بتكليف قادة 
الحزب بالعم���ل على ضم الضفة ومس���توطناتها 
ومس���توطنيها إلى دولة إس���رائيل دون الس���كان 
الفلس���طينيين، ول���م يبالوا ب���أن قانونهم يعتبر 
»س���وبر عنصري«، حيث ينص على س���رقة األرض 
وترك الشعب الذي يسكن األرض بدون أية حقوق 

أو تمثيل سياسي.
قانون مؤتمر حزب »الليكود« العنصري والتهويدي 

لم يبَق طي األدراج أو مجرد زوبعة لالستعراض اإلعالمي، 
جلع���اد أردان - وزير األمن الداخلي، وه���و من بين قادة 
»الليك���ود« الذي���ن يتطلعون للمنافس���ة عل���ى خالفة 
نتنياهو، وقد كان من بين المبادرين لطرح توصية الضم 
على مؤتمر »الليكود« - ق���ام بواجبه في الفحص وإجراء 
الدراس���ات التي تمكنه من تحويل ق���رار »الليكود« إلى 
قانون تش���رعه الكنيس���ت أو على األقل أن يجد صيغه 
تسمح بتسلل قانون الضم الليكودي إلى سفر القوانين 

اإلسرائيلية أو تجد له موطئ قدم.
فت���ش أردان وفت���ش بمس���اعدة مستش���اريه، فوقع 
اختيارهم على تطوير أحد القوانين التي تتعلق بعمل 
وزارته )وزارة األمن الداخلي(؛ قانون فرض العقوبات على 
الش���رعيين ومساعديهم.  المتسللين والمقيمين غير 
وبحس���ب أردان وطاقم وزارته، فالعقوب���ات غير كافية 
وال تعتب���ر ردعية بما يكفي، رغ���م أنها تفرض عقوبات 
مش���ددة جًدا على من يس���اعدهم ويقدم لهم المأوى 
ووسائل التنقل، وهي تصل إلى حد فرض الغرامة بقيمة 
عشرات آالف الشواكل والس���جن الفعلي، أردان يقترح 
قانوًنا يش���دد العقوبات على المتس���للين والمقيمين 
غير الش���رعيين، لكن���ه يضيف للقانون فقرة تش���مل 
المس���توطنات وأراض���ي الضفة ضمن القان���ون، وهي 
س���ابقة أولى في تاريخ التشريع االحتاللي أن يشمل أي 
تش���ريع احتاللي نًصا له عالقة بالمستوطنات أو أراضي 

الضفة، باستثناء القدس طبًعا.
أردان ووزارته في مش���روع القان���ون ال يعلنون هدفهم 

الحقيق���ي، وهو إدخال نص غير مس���بوق يش���ّرع ضم 
المس���توطنات والضف���ة؛ وإنم���ا يبرر الن���ص المتعلق 
بالمس���توطنات والضفة تبريًرا إجرائًيا متعلًقا بالتغلب 
على الثغرات الموجودة في القانون بصيغته الس���ابقة، 
والتي تمنع الش���رطة من القيام بما يمكنها من التغلب 
على ظاهرة المتسللين، حيث يش���رح أردان ان شرطته 
- بدون هذا الن���ص القانوني الذي يمنحها الصالحيات 
الضرورية - تشعر بأنها مقيدة وغير مخولة بالقيام بكل 
مهماتها، مّما يجعل القانون في صيغته الس���ابقة غير 
عملي ويفتقر للجدوى ويقّيد صالحيات وقدرات الشرطة.

أردان ق���ّدم مش���روع قانونه للجن���ة الوزاري���ة الخاصة 
بشؤون التش���ريع، وفي حال تمت الموافقة علية داخل 
اللجنة س���يتم تحويله للكنيست باسم الحكومة، إلجراء 
التصويت علية بأربعة ق���راءات. بعض القوانين كتلك 
التي يكون عليها خالف م���ع أحد أقطاب الحكومة يتم 
تجميدها أو دفنها كما يقال بوسائل كثيرة داخل اللجنة 
الوزارية لشؤون التشريع، وبعضها يتم إدخال تعديالت 
ناتجة عن مس���اومات، لكن قانون أردان يش���ّكل اختباًرا 
حقيقًيا لمدى ش���عور الحكومة وأقطابها بقدرتهم على 
التغول دون مراعاة القانون الدولي وقرارات مجلس األمن، 
وكذلك ما يسمى بالش���رعية الدولية ومشروع التسوية 
القائم على حل الدولتين، وهو يعتبر س���ابقة أولى في 
تاريخ التشريع االحتاللي، وهو يعتبر اختباًرا حقيقًيا ألن 
جميع مكونات الحكومة تؤيد فرض السيادة اإلسرائيلية 
على المس���توطنات، لك���ن ذات الحكوم���ة امتنعت في 

السابق عن تأييد مش���روع قانون بتطبيق القانون 
اإلس���رائيلي عل���ى العام���الت اإلس���رائيليات في 

المستوطنات.
وقد سبق ان أعلن رئيس حزب »كلنا« موشية كحلون 
تأييده لضم المستوطنات، كما ان »البيت اليهودي« 
يعتبر األكثر تش���دًدا وصاح���ب أيديولوجية ضم 
الضفة وفرض الس���يادة، ربما ليبرمان )وزير الحرب( 
س���يظهر تردًدا أو تحفًظا من اس���تباق التش���ريع 
للتطورات السياس���ية، متذرًعا بعدم استفزاز إدارة 
ترامب، وقد يختبئ نتنياهو - وهو زعيم »الليكود« 
- خلف موقف ليبرمان، بحيث يتم تحويل المشروع 
إلى لجان لدراسته بهدف المماطلة وكسب الوقت 
م���ع إبقائ���ه جاهًزا دوًما، س���واء لإلق���رار الفعلي أو 

للتوظيف السياسي.
ال يمكن ان نعرف مقدًما مصير مشروع أردان، لكن 
المعروف س���لًفا ان دولة االحتالل تفرض كل يوم 
المزيد من األم���ر الواقع على طريق اس���تراتيجية 
الضم والتهويد، بعض ذلك يفرض خلسة وبالكثير 
م���ن المناورات، وبعضه يمّه���د لفرضه في الوعي، 
أواًل عب���ر اإلعالم وعبر صدى الهتافات العالية التي 
يتطبع معها الوعي للقبول بواقع متحرك جديد. في 
النهاية نجمل ان لمش���روع القانون احتمالين: إما 
تشريعه وإما تجميده، لكن بالنسبة ألردان فقد ربح 
الجولة وكسب تغطية إعالمية وتأييًدا من معسكر 

اليمين.

ال يكون الس���جن فعلًيا هو ذاك الس���جن 
الم���ادي فقط ذو األربعة جدران والس���قف 
القاتم والبوابة المهترئة والبرودة القاتلة.. 
فربما كان الس���جن ما هو أعم���ق من ذلك 
بكثير، وف���ي القدس تحدي���ًدا ربما يكون 
السجن ضرًبا مما ال يخطر على عقل وال حتى 

على قلب بشر!
فربما كان منزلنا في يوم ما س���جًنا صغيًرا، 
أكون أنا فيه سجيًنا ورهيًنا للحبس المنزلي، 
ويكون أبي وأمي وإخوتي س���جانّي دون أن 
يعوا كيف ومتى ولماذا أصبحوا هكذا فجأة!

وربم���ا كان أس���تاذي في صف���ّي المكتظ 
بالطالب يوًما سجاني، فالسجن ليس فقط 
أن تحبس جسدي وتحارب عواطفي وآهاتي! 
الس���جن أيًضا قد يكون بأن تس���يطر على 
عقلي ومعتقداتي، أن تحاول تشويه بقايا 
ذاكرتي المأخوذة عن ذاكرة آبائي وأجدادي! 
الس���جن يا أس���تاذي هو أن تعلمني أّن » 
يروش���اليم« أي القدس ه���ي عاصمة دولة 
إس���رائيل، والس���جن أيًضا هو أن ال أتعلم 
الجم���ع والطرح وأن ال أتقنه إال إذا حس���بت 
عدد سنوات حكم نتنياهو إلسرائيل مثاًل! 

والسجن أيًضا يا أستاذي هو أن أحفظ شعر 
بيالي���ك وأقرأه بداًل من أن أكبر على قصائد 
محمود درويش، وأن أدندن صباًحا ومس���اء 

بِ� : 
سجل 

أنا عربي 
أنا اسم بال لقِب 

 ما فيها 
ُّ

صبوٌر في بالٍد كل
يعيُش بفورِة الغضِب 

جذوري... 
قبَل ميالِد الزماِن رسْت 

وقبَل تفّتِح الحقِب 
وقبَل الّسرِو والزيتوِن 
.. وقبَل ترعرِع العشِب 

أبي.. من أسرِة المحراِث 
ال من سادٍة نجِب 
وجّدي كاَن فالحًا 

بال حسٍب.. وال نسِب! 
 الشمِس قبَل قراءِة الكتِب 

َ
يعّلمني شموخ

 ناطوٍر 
ُ
وبيتي كوخ

مَن األعواِد والقصِب 
فهل ترضيَك منزلتي؟ 

أنا اسم بال لقِب..
الجس���د يا س���جاني، أقصد يا أستاذي ويا 
أهلي حين زججتم بي بهذا السجن بمجرد 
موافقتكم عل���ى أن أتعلم ه���ذه المناهج 
اإلس���رائيلية، إن حوص���ر فالمنف���ذ للروح 
والعق���ل، وال���روح يا س���جاني إن حوصرت 
وُقِهرت فالمنفذ للعقل وحده، وأنا هنا بتُّ 
أخ���اف على عقلي إن حوص���ر فأين المنفذ 

بعدها وأين المفّر؟ 
أعرف أنك سجان مقهور، ال تدرك حتى أنك 
بّت تش���غل وظيفتين في آٍن واحد! فأنت 
واقٌع بين نار مصاعب الحياة ومستلزماتها 
المادية التي قد يسدها راتبك حين تسجن 
عقلي، وبين نار مساهمتك في أسرلة عقلي 
وتس���ميم أفكاري ومحو ذاكرتي! ذاكرتي 
الت���ي ورثته���ا ع���ن ذاكرة ج���دك وجدي 
النكبة والنكس���ة  والمحفور فيه���ا تاريخ 
واالنتفاضة األولى والثانية وحتى عن تاريخ 
واكبته أنا بنفسي في هّبة القدس األخيرة! 
كي���ف لي أن أنس���ى كل ذل���ك؟ وحتى إن 
نسيت أنا ما ال أعرفه أصاًل، فكيف لك أنت 

أن تنسى يا أستاذي؟ 
أولست الناقل الذي كاد أن يكون رسواًل؟ 

أولي���س العل���م ف���ي الصغ���ر كالنق���ش 
ف���ي الحجر؟ ألم ينقش���وا حج���رك بذاكرة 

فلسطينية؟ 
فلماذا تريد أن تغير نقشة حجري اليوم؟ بل 

لماذا تريد أن تجعلها نقشة إسرائيلية؟!

القّتل محّرم في كل الديانات السماوية، هكذا صرخ 
والد الش���هيد نوارة، أثناء محاكمة قاتل طفله نديم 
الذي بلغ )17 عاًما( من عمره لحظة استش���هاده قبل 
ثالث سنوات ونصف، ففي تاريخ 14 أيار 2014 أطلق 
بن ديري أحد جنود حرس الحدود اإلس���رائيلية النار 
تجاه عدد من األطفال الفلس���طينيين خالل مظاهرة 
في بلدة بيتونيا بالقرب من معتقل عوفر بمناس���بة 
إحياء ذكرى النكبة، استشهد يومها قاصران متأثرين 
بجراحهما حيث أصيبا برصاص حّي في الصدر وهما 
الطفل نديم نوارة من سكان رام الله، والطفل محمد 
أب���و ظاهر البالغ من العمر)17 عاًما( من س���كان قرية 
المزرع���ة الغربية، وأصي���ب قاصران آخ���ران. وثقت 
فيديوهات صورته���ا كاميرات حراس���ة وكاميرات 
مراقب���ة مثبت���ة على من���زل قريب م���ن المواجهات 
ونش���رتها الحرك���ة العالمية للدفاع ع���ن األطفال–

فلس���طين لحظة إطالق الشرطة النار على القاصرين 
بعد أن هدأت المواجهات المندلعة، وأكدت المقاطع 
في هذه الفيديوهات على أّن الطفلين لم يشكال أي 

مصدر للخطر على حياة الجنود.
كل ش���يء بقاعة المحكم���ة يوحي بالتحي���ز ابتداًء 
من الش���معدان المعّلق على الحائط خلف القاضي 
ب���داًل من الميزان ذي الكفتين، وبالش���هود من باقي 
أعضاء الفرقة العس���كرية بشهاداتهم الزائفة حول 
ع���دم وج���ود نية لدى ب���ن ديري بالقت���ل العمد مع 
س���بق اإلصرار والترصد، بل إن حادثة القتل حصلت 
باإلهم���ال ودون قصد إذ كان يعتق���د بن ديري بأنه 
يس���تخدم األعيرة المطاطية. وبحسب السيد نوارة 
فمن المس���تحيل أن يكون بن دي���ري قد أطلق النار 
عل���ى الفتى نوارة باإلهمال، ويدل���ل على ذلك أقوال 
خبراء السالح بأّن هذا السالح يستحيل أن يتم إدخال 
رصاصة حية في���ه بطريقة خاطئة ألّن ذلك قد يضر 
بسالمة مستخدمه نفسه، فالقتل لم يتم عن طريق 
اإلهمال بحسب رأي السيد نوارة ومختصين. ويؤكد 
السيد نوارة بأّن سياسات المماطلة من قبل المحكمة 
هي سياسات مقصودة وممنهجة تهدف إلى جعل 
الطرف الفلسطيني يتراجع عن حقه، فقد تم تأجيل 
النط���ق بالحكم أكث���ر من 50 مرة، ومؤخ���ًرا توصلت 
المحكمة لعقد صفقة مع بن ديري لتجريمه بالقتل 

عن طريق اإلهمال.
 وصواًل العت���راض القاضي على قيام الس���يد نوارة 
بالمقارنة ما بين الحكم ال���ذي صدر على قاتل نجله 
قتل باإلهمال، وما بين الحكم الذي صدر بحق الطفلة 
نورهان ع���واد )16 عاًما( التي حاول���ت طعن جندي 
بمقص فقد تم الحكم عليها بالس���جن لمدة 13 عاًما 
ونصف وغرامة مالية تعادل ثمانية آالف دوالر بزعم 
محاولتها تنفي���ذ عملية طعن ف���ي القدس، لكون 
الس���ياق مختلف���ًا وال يوجد مجال للمقارنة بحس���ب 
القاضي. بالفعل ال يوجد مجال للمقارنة ما بين قاتل 
متدرب على استخدام السالح وبين طالبة مدرسة في 

المرحلة اإلعدادية!
إن تاريخ القضاء اإلس���رائيلي جائ���ر وظالم في حق 
الفلس���طيني بل إن���ه أداة لش���رعنة الظلم بحقهم، 
فمس���يرة القض���اء اإلس���رائيلي حافل���ة بالقرارات 
التعس���فية التي تش���رعن التعذيب والقتل وهدم 
المنازل وتش���ويه صورة اإلنس���ان الفلسطيني، وال 
يهدف هذا القضاء إطالًقا إلى تحقيق الحد األدني من 
العدالة للفلسطينيين. ولم يكن القضاء الصهيوني 
يوًم���ا ع���اداًل نزيًها أو مس���تقاًل إذا كان األمر يتعلق 
بالفلسطيني، فهو أداة من أدوات االحتالل ويحتكم 
في عمل���ه إلى أوامر األجهزة األمني���ة وقراراتها. فال 
مفأجاة م���ن قراراته���ا الظالمة، وال اس���تهجان من 
أحكامها القاس���ية، وأوضح مدير مؤسس���ة مساءلة 
العنف ضد األطفال والد الشهيد نديم السيد صيام 
نوارة، بأّن محامي الدفاع  تس���يون امير الذي مثل بن 
ديري قد توصل لصفقة مع المدعي العام لتخفيف 
حكم المتهم  من القتل غير العمد إلى القتل باإلهمال 
نتيجة خط���أ ارتكبه بتحديد ن���وع الرصاصة، والتي 
تبلغ عقوبتها بحسب قانون العقوبات اإلسرائيلي 3 
سنوات الس���جن  بالحد األقصى وقد ال يتم السجن 
الفعلي وتكتفي المحكمة بفرض الخدمة المجتمعية 

على القاتل!
واهم من يراهن على القضاء اإلسرائيلي في تحقيق 
العدالة اإلنس���انية للفلسطينيين، أو من يعتقد بأن 
المحاكم اإلس���رائيلية متعددة األسماء قد تنصف 
الفلسطيني، أًيا كانت قضيته ومهما كانت قضيته 

عادلة. 

اكذوبة  القضاء الصهيوني
يا�سمني م�سودة

رفــض المنهــاج 
الصهيوني- واجب وطني

جنالء �أبو �سلبك
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بي���ن الوقت واآلخ���ر تتجدد الدع���وة في العالم 
العرب���ي واإلس���امي إلي قي���ام مواطني هذين 
العالمين بزيارة الق���دس المحتلة ، والصاة في 
مس���جدها األقصى الذي أضحى في هذا الزمان 
» أقصى » حقا حتى على أهل القدس نفس���ها 
، وبقية الفلسطينيين في الضفة وغزة وأراضي 
ال1948. مجدد الدعوة ه���ذه المرة أبو مازن في 
مؤتم���ر األزهر األخي���ر حول الق���دس . وتتنوع 
المواقف رفضا وقبوال لهذه الدعوة ، وللرافضين 
مبررات ، وللقابلين مبررات . ونحن مع الرافضين 
الذين هم األكثرية الكبي���رة التي منعت حتى 
اآلن هذه الزي���ارة وإال لما تجددت الدعوة إليها ، 

وموجبات الرفض كثيرة :
أوال : تمثل الزيارة اعتراف���ا ضمنيا من الزائرين 
ودولهم باالحتال اإلس���رائيلي للقدس وبقية 

األرض الفلسطينية . 
ثانيا : ستتحكم إسرائيل في كل إجراءات هذه 
الزيارة ، وسيكون لها الكلمة الوحيدة في قبول 
أو رف���ض زيارة األش���خاص أو الهيئات التي قد 
تزور القدس؛ بصفتها صاحبة السيطرة الفعلية 
على القدس وعلى الضفة الغربية ، ووفق نوعية 

عاقتها بدول الزائرين .
ثالثا : س���تكون الزيارة مصدرا كبيرا جدا للدخل 
اإلسرائيلي : سيقيم الزوار في فنادق إسرائيلية 

داخل أراض���ي 1948، وليس في فنادق القدس 
فحسب لعجزها عن استيعاب أعدادهم الكبيرة 
، وسيأكلون في مطاعم إسرائيلية ، وسيشترون 

بضائع إسرائيلية يعودون بها إلى بلدانهم . 
رابعا : ستس���هل الزيارة عل���ى الجهات األمنية 
واالقتصادي���ة اإلس���رائيلية إقام���ة عاقات مع 

بعض هؤالء الزائرين لمصلحة إسرائيل .
خامسا : ستمهد هذه الزيارة لاعتراف الرسمي 
بإسرائيل في العالم العربي واإلسامي من خال 
العاقات التي س���تقيمها الجهات اإلسرائيلية 
المختلف���ة م���ع بع���ض الش���خصيات الوازنة 
الزائرة ، ومن خال اإلغراءات التي س���تعرضها 
الستمالة هذه الشخصيات الرسمية واإلعامية 

واالقتصادية وغيرها .
وم���اذا س���يجني أه���ل الق���دس وغيرهم من 
الفلسطينيين من هذه الزيارة ؟! أقل القليل إن 
جنوا شيئا أصا . وبرهنت إسرائيل دائما قدرتها 
على اس���تخاص المنافع الجمة م���ن التطورات 
واألح���داث التي تبدو ف���ي مظهرها وأحيانا في 
لبابها مضرة بها . ولننظر إلى أحداث ما س���مي 
توهم���ا وخطأ ربيع���ا عربيا ! كله���ا جلبت النفع 
واسعا إلس���رائيل ، وجلبت كبار المآسي وفادح 
الويات لل���دول التي انفج���رت فيها ، وجعلت 

مصيرها كدول موضع شك حقيقي .

 وظفت إسرائيل تلك األحداث بالتآمر مع أميركا 
وبريطانيا وفرنسا وبعض الدول العربية لمنفعة 
إس���رائيل ولمنفعة هذه الدول الغربية صاحبة 
المطام���ع الدائمة في ديار العرب والمس���لمين 
. وغري���ب أن يدعو أب���و مازن العرب مس���لمين 
ومسيحيين ، والمسلمين إلى زيارة القدس في 
الوقت الذي ال يستطيع فيه أن يقنع إسرائيل أو 
» يترجاها »  للس���ماح لفلسطينيي الضفة وغزة 

بزيارة القدس  والصاة في األقصى .
 صاة األوقات في األقصى يقيمها أهل القدس 
بمش���قة وعنت تحت تهديد األمن اإلسرائيلي 
وتحرشات المستوطنين ، وصاة الجمعة يسمح 
بها لعدد يحدده مزاج هذا األمن حس���ب السن ، 
فتكون حينا لمن هم فوق األربعين ، وحينا لمن 

هم فوق الخمسين .
 دعوة أبي مازن العرب والمسلمين إلى زيارة القدس 
جزء من المعركة الخاس����رة للسلطة الفلسطينية 
مع إس����رائيل خارج الساحة الفلسطينية الفعلية 
مثل إصرارها الذي تش����دد بع����د اعتراف ترامب 
بالق����دس عاصمة إلس����رائيل ؛ عل����ى االنضمام 
للمزي����د من المنظمات الدولي����ة ، والبحث عن راع 
جديد لمفاوضاتها مع إسرائيل بعد »حردها« من 
الراعي األميركي الذي اقتنعت أخيرا أنه شيطان 
رجيم خالص االنحياز إلس����رائيل ! قلنا مرارا وقال 

سوانا وقال الشعب الفلسطيني مقاومًة وشهداَء 
ومعتقلين إن معركتن����ا الصحيحة مع عدونا في 
األرض الفلسطينية ال خارجها . نعم ، نعارك في 
الساحة الدولية باألساليب الصحيحة الفعالة مع 
وجوب اإلدراك في الوقت نفسه أن هذه المعارك 

ليست بديا مغنيا عن معركة الداخل . 
إنه���ا إضافة جانبية تعززه���ا وال تكفي ِكفاءها  
بح���ال ، ولمنظم���ة التحرير س���فارات أكثر مما 
إلس���رائيل ، فماذا أفادت هذه السفارات ؟! إنها 

أعباء مالية وأوهام دبلوماسية .
 المعرك���ة الفلس���طينية الصحيحة المضمونة 
النجاح يجب أن تتركز في األرض الفلس���طينية 
والمجتمع الفلس���طيني الذي حفرت س���نوات 
االنقسام اإلحدى عشرة في روحه ونسيجه أعمق 
الصدوع ؛ مع���ززة بمعارك ذات قيمة فعلية في 

الساحة الدولية .
 ول���و انتظرت المقاومة في غ���زة العون والعدل  
من الس���احة الدولية ، ولم تقاتل االحتال فيها 
جيشا ومس���توطنات بالنار والدم لما مضى على 
ط���رد االحتال ومس���توطناته منه���ا اآلن قرابة 
ثاثة عش���ر عام���ا . خطأ قات���ل أن نضع الكلمة 
مكان الس���يف ، أو نضع السيف مكان الكلمة ، 
والصواب اس���تعمال كل واحد منهما في وقته 

الصحيح الذي يحتمه .

الدعوة إلى زيارة القدس المحتلة    حماد صبح 

اعترف وزي���ر الح���رب الصهيوني الفاش���ي افيجدور 
ليبرمان, بفشل العملية العسكرية التي نفذتها قوات 
خاصة إس���رائيلية مؤخ���را في مخيم جني���ن بتحقيق 
اله���دف المحدد لها. وأوضح ه���ذا النازي المتغول في 
تصريحات لموقع “والا نيوز” الصهيوني , بأن الشهيد 
الفلس���طيني ف���ي المعركة. هو أحمد إس���ماعيل جرار 
وهو ابن عم أحمد نصر جرار المس���تهدف في العملية. 
وقال:” إن وزارة الحرب ستش���كل لجنة تحقيق لدراسة 
كل جوان���ب العملية« .. مضيفا.. أن األمن اإلس���رائيلي 
تمكن من معرفة كامل أسماء المنفذين- يقصد عملية 
قتل الحاخام المتوحش – إال أن صورة ما جرى في مدينة 
جنين ال زالت غير واضحة “. وأشار ليبرمان إلى أن “خلية 
جني���ن لم تكن خلية فردية ب���ل خلية منظمة” متوعًدا 
بالوصول إلى كامل عناصرها, وذلك في إشارة إلى فشل 

الجيش في الوصول إلى كامل المنفذين.
طيلة ليلة بأكملها, هاجمت قوات خاصة إس���رائيلية, 
قوات ما يسمى ب� “مكافحة اإلرهاب” من لواء جفعاتي 
والهندسة الحربية التابعين لجيش االحتال, بمشاركة 
أيضا من الشاباك, مدينة جنين وحاصرت منزل المواطن 
أحم���د نصر جرار , إال أنه���ا وقعت في كمين محكم من 
قبل مجموعة من المقاومين, ما أدى الش���تباك مس���لح 
عنيف اس���تمر عدة ساعات متواصلة ,قبل أن تعلن عن 
استش���هاد فلس���طيني واعتقال اثنين آخرين وإصابة 
جنديين صهيونيين, وصفت جراح أحدهما بالخطيرة. 
وادعى جيش االحتال أن العملية كانت تهدف لقتل أو 
اعتقال المواطن أحمد نصر جرار المسؤول وفقًا لقولهم 
عن عملية إطاق النار جنوبي نابلس, والتي أدت لمقتل 
الحاخام العنصري الصهيوني رزيئيل شيبح )35 عامًا(, 
من الموقع االس���تيطاني “حڤات جلعاد”, الواقع غرب 
مدينة نابلس. وهو ابن المس���توطن المعروف موش���ي 
زار الذي استولى على معظم أراضي المنطقة, ويسكن 
في بيت وحي���د على قمة جبل ف���ي المنطقة, وهو من 
نفذ محاولة اغتيال بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس 
األس���بق. هدمت قوات االحتال 3 من���ازل لعائلة جرار 
بالمنطقة, وهي منازل”عائلة الش���اب أحمد نصر جرار, 
وعائلة علي جرار, وعائلة إس���ماعيل جرار والد الشهيد 
الذي ارتقى خال االش���تباك”, وذلك وس���ط مواجهات 
عنيفة م���ع األهالي والش���بان, وأعلن جي���ش االحتال 
منطقة االش���تباك منطقة عس���كرية مغلقة في الوقت 
ال���ذي جرى فيه اإلعان عن وج���ود إصابات في صفوف 
قواته, كما فرضت الرقابة اإلس���رائيلية تعتيمًا إعاميا 

على العملية.

وهكذا ُتفش���ل المدينة الباس���لة ,التي أسماها أرييل 
ش���ارون ب� “ع���ش الدبابير”, هجوما إس���رائيليا جديدا 
, فقد س���بق أنه ف���ي عام 2014 قامت ق���وات االحتال 
بهجوم كبير على مخيم جنين ,استش���هد على أثره 3 
فلس���طينيين وأصيب 7 آخرون نتيجة تصدي فصائل 
المقاوم���ة وتوحدها في المقاومة لعملية اقتحام قامت 
بها قوات االحتال ألحد من���ازل المخيم. وقبل 16 عامًا 
,كان مخي���م جنين لاجئين على موعد مع معركة كرامة 
خاضها الفلسطينيون بدمائهم. وكان أحد قادة المعركة 
“جمال أب���و الهيجاء” حيث بترت ذراعه واعتقل ومازال 
أسيرا. وشاءت األقدار أن يخوض المخيم في عام 2014 
معركة جديدة, وكان من المشاركين قيها نجل جمال أبو 
الهيجاء “حمزة”.وجابه الجيش اإلسرائيلي الذي اقتحم 
المخيم بحثًا عن الش���اب حمزة, جابه مقاومين من كافة 
الفصائل الفلسطينية, حيث غادر خائبًا. فيما ارتقى إلى 

العا ثاثة من الشهداء .
لعل أهم الدروس المستفادة من مجابهات جنين, ومن 
مقاومة ش���عبنا في كل المواقع المحتل���ة, أن المقاومة 
الفلس���طينية تنتقل من جيل إل���ى جيل. كما أن وحدة 
الفصائل الفلسطينية في المجابهة, قادرة على تحقيق 
المعج���زات , وهي أرق���ى من مجابه���ة مطلق فصيل 
منفردا. هذا األمر يقتضي تشكيل قيادة وطنية موحدة 
للفصائل الفلس���طينية مجتمعة, وتعاونًا تس���ليحيا 
بين الفصائل في الضف���ة الغربية المحتلة, وفي قطاع 
غزة المحاصر منذ ما يقارب اثني عش���ر عاما, والمهدد 
بارتكاب العدو الصهيوني عدوانا جديدا واس���ع النطاق 
عليه. إن من الدروس أيضا: أن ش���عبنا عن بكرة أبيه في 
الوطن وفي الش���تات مع نهج المقاومة ,التي يعتبرها 
نهجا رئيس���يا في انتزاع حقوقه م���ن براثن هذا العدو 
الش���ايلوكي. الشعب الفلس���طيني لم يمّل أو يكّل من 
المقاومة مثلما يحاول البعض التصوير! لقد أثبت نهج 
المفاوضات مع العدو عقمه وفشله وكوارثه, فالمطلوب 
القطع التام مع هذا النهج المدّمر. من الدروس أيضًا, أن 
قّلة مؤمنة بوطنها وبحقوقها قادرة على مجابهة جيش 
جرار, ي���درك أفراده في صميمهم, أنهم غرباء عن هذه 
األرض وأنهم طارئون عليها. كل التحية إلى الش���عب 
الفلس���طيني البطل, وإلى مقاومته الباس���لة, إلى مدن 
وقرى فلسطين كافة, التحية إلى جنين. المجد والخلود 
للشهداء, الش���فاء للجرحى, الحرية األسيرات واألسرى. 
حتما سننتصر, وس���نقتلع هذا الكيان من جذوره, من 
تاريخنا, من هوائنا, من بّرنا , من بحرنا, من قمحنا ومن 

سهلنا, ومن كرملنا.

هل جاءت السلطة للمصالحة انطاقًا من 
حرصها على أهل غ���زة وتعويضهم عن 
حرمان عاشوه في ظل سنوات االنقسام، 
، ام انه���ا اس���تغلت كرم حم���اس تجاه 

المصالحة لتحقيق مآربها؟
في استقراٍء س���ريٍع لطبيعِة العاقة بين 
المؤسس���ات الحكومية في غزة والضفة 
منذ أحداث عام 2007 وجدنا أن التواصل 
والتنسيق لم ينقطع خاصة في الوزارات 
والتعلي���م  الصح���ة  )وزارة  الخدماتي���ة 
واألوقاف والش���ئون الدينية والش���ئون 
االجتماعي���ة...( ف���وزارة الصح���ة في رام 
الله كانت ترس���ل أدوية لغ���زة ، وكانت 
نتائج امتحان���ات الثانوية تصدر من رام 
الله ،ومس���تحقات الش���ئون االجتماعية 
للعائات الفقيرة كانت تصرف بإذن من 
الوزارة في رام الل���ه ، هذه أمثلة لطبيعة 
التواصل بين ش���طري الوطن، صحيح أن 
هذا التنس���يق خضع لقانون المد والجزر 
بحكم الواقع السياس���ي،لكنه لم ينقطع 

تمامًا.
قد يقول قائل إذن فيم كان االنقس���ام، 

ولماذا جاءت السلطة للمصالحة؟
االنقس���ام كان في الوزارات االكثر اهمية 
والتي تمكن الس���لطة من فرض رؤيتها 
عل���ى المجتمع، والتي يعتب���ر جزء منها 
في عرف القانون » س���يادية » مثل وزارة 
المالية والخارجية والدفاع والداخلية فلم 
تكن فلس���فة االجهزة االمني���ة في غزة 
تتفق مع فلس���فة اجهزة  أم���ن الضفة، 

بحكم اختاف المنطلقات.
وعن )لماذا جاءت الس���لطة للمصالحة ؟( 
فمن تابع كمية تصريحات قادة  السلطة 
قبل دخول مسلسل المصالحة في جزئه 
الحال���ي، وتأكيدهم عل���ى أن حل اللجنة  
اإلداريةه���و كلمة  الس���ر لتغير واقع غزة 
لألحس���ن، كان يظن أن خط���ط اإلنعاش 
جاه���زة وتتنظر س���اعة الصف���ر، وما أن 
قامت حم���اس بتلبية مطالب عباس وحل 
اللجنة وتس���ليم المعابر والوزارات ، حتى 
ظه���رت رؤيتهم الحقيقي���ة للمصالحة 

على أنها سيطرة أمنية وتحصيل الجباية 
المالية والسيطرة على المعابر،وهذا ظهر 
في بيان حكوم���ة الحمد الله يوم الثاثاء 
الموافق16_1_2018 و الذي اتهم حماس  
بأنها تستحوذ على إيرادات غزة وترفض 
العام���ة، كما وترفض  للخزينة  تحويلها 
تمكين الحكومة م���ن تحصيل الضرائب 

والرسوم.
هذا الحديث وغيره يدل على أن المقصد 
األول واألهم من المصالحة حسب نظرية  
عباس _ليس انعاش غزة_ بل ادخالها في 
غرفة االنعاش، من خال الس���يطرة على 
المعابر والجباي���ة والتي تضمن له حلب 
غزة وحرمانها من مصادر دخل، مما يؤدي 
الش���تداد الحصار المالي خاصة في ظل 

تنكر الحكومة لحل موضوع الموظفين.
والمقص���د الثاني وهو يتعل���ق بالجانب 
االمن���ي حيث يس���عى عب���اس لتصدير 
النم���وذج االمن���ي في الضفة ال���ى غزة ، 
فسيطرته على أمن غزة تمكنه من تطبيق 
رؤيته لألمن كما هو في الضفة من خال 
التنسيق االمني _ ظهر في احاديث لقادة 
كثيرين في السلطة_ ومتابعة المقاومة 
وماحقته���ا ومص���ادرة س���احها تقربًا 
إلسرائيل، ثم إن سيطرته على الحدود قد 
تمكنه من تعقب األنفاق المنتشرة على 

الحدود الشرقية مع غزة.
المقص���د الثال���ث ه���و نزع أي ش���رعية 
ع���ن أي كيان سياس���ي في غ���زة حيث 
بسيطرته سيبدو أنه األب االوحد للشعب 
الفلس���طيني امام العالم ويتجاهل كل 
قوى ومكونات العمل السياس���ي خاصة 

التي تتباين معه في الرؤية.
إن بقاء وضع غزة على ما هو من س���وء بل 
وازدياده، رغم أن مسلسل المصالحة دخل 
الش���هر الرابع ، يؤك���د أن االحاديث التي 
تقول إن عباس مهتم بحل مش���اكل غزة 
هي احاديث ضعيفة، الن ما يفعله ينافي 
ذلك، واس���تثناء غزة م���ن موازنة 2018 
،واس���تمرار عقوبات عباس على غزة رغم 

كل تنازالت حماس ، يؤكد ذلك .

مقاصد السلطة
 من المصالحة

مصطفى أبو السعود

جنين.. سحر المقاومة ودروسها
د. فايز رشيد
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االستقالل / عبدالله نصيف:
حقق خدمات رف���ح فوزا مثيرا على جاره الش���باب 
بهدفين دون رد ،  فيما وواصل قطار الثوار السير 
نحو المربع الذهبي بنج���اح بعد فوزه على خدمات 
الش���اطئ بثالثة أهداف لهدف ، فيما نجح اتحاد 
الشجاعية من اقتناص ثالث نقاط غالية من أنياب 
العميد ، ضمن لقاءات األس���بوع الثالث عش���ر من 

بطولة الدوري الممتاز الغزي .
وحسم األخضر الرفحي موقعة جاره الزعيم بالفوز 
عليه بهدفين نظيفي���ن خالل القمة التي جمعت 
الفريقي���ن على ملعب رفح البل���دي جنوب القطاع 
ليضيف األخض���ر ثالث نقاط غالية رفعت رصيده 
للنقط���ة 23 واصل من خالله���ا التوغل نحو القمة 
بينم���ا تجمد رصيد الزعيم عند 15 نقطة و تبددت 

حظوظه بشكل كبير من المنافسة على اللقب .
وسجل أهداف خدمات  رفح نجماه محمود النيرب 

محم���د  الجرمي .و 

فيما واصل ثوار الش���مال عروضه���م القوية هذا 
الموسم بالفوز خارج الديار على حساب أبناء البحرية 
بثالث���ة أهداف مقابل هدف رفع من خاللها الثوار 
رصيده���م للنقطة 21 عززت م���ن حظوظهم بقوة 
لدخول مربع الكبار بينما تجمد رصيد البحرية عند 
12 نقطة وضعته في مركز محرج ال يليق بتاريخه .

سجل ثالثية الثوار فضل أبو ريالة ، أحمد أبو طبنجة 
, محمد الملفوح بينما سجل هدف البحرية الوحيد 

محمد القاضي .
و بثالث���ة أهدف لهدفين ، عاد اتحاد الش���جاعية 
لسكة االنتصارات بتفوقه على فريق غزة الرياضي .

و بهذا الفوز تقدم الش���جاعية للمركز الس���ادس 
برصيد 16 نقطة و يتجمد رصيد الرياضي عند 25 

نقطة .
س���جل ثالثية المنطار عاهد أب���و مراحيل هدفين 
وعالء عطية ، بينما سجل للرياضي محمد أبو سليم 

و محمد اللوح.

»األخضر«  يخطف »الزعيم« 

و الثوار يصطادون »البحرية«

الفدائي يتقدم 5 مراكز 
دفعة واحدة على سلم الفيفا

االستقالل / وكاالت :
واصل المنتخب الوطني الفلس���طيني لكرة القدم 
تقدمه على الئحة التصنيف الشهري للمنتخبات 
الوطني���ة الصادر عن االتح���اد الدولي لكرة القدم " 

الفيفا " .
و تق���دم المنتخ���ب الوطني خمس���ة مراكز دفعة 
واحدة عبر تصنيف الفيفا الشهري الجديد ليحقق 

انجازًا تاريخيًا غير مسبوق .
و احت���ل الفدائي المرك���ز ال75 عالميًا بعد أن كان 

بالمركز ال80 عالميًا وفق التصنيف الماضي .
و يعتبر صعود المنتخب الوطني للمركز 75 عالميا 
انجازًا جديدًا للرياضة الفلس���طينية بقيادة اللواء 
جبريل الرجوب و يواصل تقدمه على دولة االحتالل 

التي يحتل منتخبها المركز 99 عالميًا.

الخضر/ االستقالل:
فجر فريق ش���باب يطا الناش���ط في دوري الدرجة األولى 
لكرة القدم في الضفة الغربية المحتلة مفاجأة من العيار 
الثقيل مساء الس���بت، بإقصائه لشباب الخليل من دوري 
المحترفين بدور ال� 32 للبطولة، بركالت الترجيح )2/4(، بعد 

التعادل بهدف لمثله في الوقت األصلي للمباراة.
ويدين شباب يطا بالفضل للحارس غسان علي، الذي أنقذ 

مرماه من وابل من األهداف، على مدار شوطي اللقاء.
وباغت يطا، الشباب بهدف مبكر للغاية مع الدقيقة الثانية 
برأس���ية ذاكر أبو راس، وبعد الهدف واصل شباب الخليل 
ضغطه، وتوالت فرصه ع���ن طريق فهد العتال، ومصعب 
أبو سالم، وشاهر الطويل، وعطايا صالح، ويوسف صرصور، 

حي���ث أهدروا اهدافًا بالجملة، فيما لعب غس���ان علي دور 
البطل في اللقاء.

وفي الشوط الثاني، اس���تمر تفوق شباب الخليل، وزادت 
محاوالت���ه، ونجح فهد العتال ف���ي التعادل بالدقيقة 60 
بضربة رأس رائعة من عرضية معتز النتش���ة، واس���تمر 
ش���باب الخليل ف���ي محاوالته الهجومية، وع���اب الفريق 

اللمسة األخيرة، إضافًة الستمرار تألق حارس يطا.
من جانبه، اعتم���د يطا على الدفاع والمرت���دات، وكاد مع 
الدقيقة األخيرة أن يس���جل هدف الفوز من انفراد كامل 
لالعب مهن���د العناني، لكن الح���ارس إبراهيم عمار أنقذ 

ليحتك���م  الفريقان ل���ركالت الترجيح، التي مرم���اه، 
جاءت بالمفاجأة.

يطا يسقط شباب الخليل بكأس الضفة

االستقالل / وكاالت :
يبح���ث نادي يوفنتوس اإليطال���ي، عن تعزيز دفاعه 
خ���الل الفترة المقبل���ة، اس���تعدادا للرحيل المحتمل 

لستيفان ليشتشتاينر في نهاية الموسم الحالي.
ووفقا لخبير االنتقاالت بموقع كالتشيو ميركاتو "فابريزيو 
رومان���و"، فإن اليوفي لن يقدم عقدا جديدا للسويس���ري 
الدول���ي، وهذا هو الس���بب لبحث الس���يدة العجوز، بقيادة 
المدرب ماس���يميليانو أليجري، بالفعل عن تعزيزات دفاعية 

جديدة.
وقال رومان���و، إن يوفنتوس يراقب هيكت���ور بيليرين، ولكن 
ناديه آرسنال اإلنجليزي أبلغ يوفنتوس أن اإلسباني لن يغادر 

بأقل من 40 مليون يورو، وهو المبلغ الذي ال يقبله يوفنتوس.
ونتيجة لذلك، فإن أبطال إيطاليا قد يوجهون أنظارهم للتعاقد 
مع ماتيو دارميان، من مانشستر يونايتد، وقد بدأت االتصاالت 
بالفعل بين الطرفين فيما يرحب اإليطالي الدولي ونجم تورينو 

السابق، بالعودة إلى الكالتشيو.
ومن المتوقع أن يحسم يوفنتوس صفقة دارميان، ويحصل 
على الالعب في الصيف المقبل، حيث أن إدارة مانشستر 
يونايت���د، غير مس���تعدة لبيعه خالل فت���رة االنتقاالت 

الشتوية الحالية.

االستقالل / وكاالت :
تحرك مانشس���تر س���يتي اإلنجليزي، في الفت���رة األخيرة، 

لتأمين مستقبل أعمدة الفريق األساسية، خوًفا من أطماع 
كبار أوروبا، في ظل تألق نجومه هذا الموسم.

وجدد مانشس���تر س���يتي، العقد الخاص بكل من 
ديفيد س���يلفا وأوتاميندي، قب���ل أن يعلن 
أمس، عن تجديد عقد البرازيلي فرناندينيو 

لمدة موسمين.
، وذكرت صحيفة الديلي ميل، أن كيفين دي  ين و بر

قيع أفضل العب في الفريق هذا الموسم، مستعد  للتو
على عقد جديد مدته 6 سنوات، يتضمن تحسين راتبه.

وأوضحت أن الالعب البلجيكي س���يحصل في العقد الجديد، على أكثر 
من 260 ألف جنيه إس���ترليني في األس���بوع، منها 60 ألف إسترليني 

خاصة بحقوق الصور.
ووق���ع دي بروي���ن )26 عام���ا(، عقدا لمدة 6 س���نوات عن���د انضمامه من 
فولفس���بورج، في صفقة قيمتها 55 مليون جنيه إس���ترليني في 2015، 

لكن عقده الجديد سيستمر إلى 2024.
وتألق دي بروين بش���دة هذا الموس���م مع مانشستر سيتي، حيث 
خاض معه 31 مباراة في كافة المسابقات، وسجل 8 أهداف وصنع 

12 آخرى.

تطور حاسم 
في مستقبل 
دي بروين مع 

مانشستر سيتي

يوفنتوس على 
أعتاب صفقة 
دفاعية من 

مانشستر يونايتد
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يحيا العدل
 ما أصعبها من لحظات وما أقس���اها من أيام تلك التي 
تمر عليك وأنت تشعر فيها بالظلم تتحسر ألما وتموت 
كمدا وتتمنى لو تنشق األرض وتبتلع هذا الجسد الذي 
الق���ى الظلم والحرمان من فالن أو فالن وجلس يبكي وما 
أصعب البكاء عندما تنزل العبرات حارة تش���كو إلى الله 
تعالى ظلم من ظلم أولم يسمع الظالم قول الله تعالى ﴿ 
ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى  َه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِ  اللَّ

َّ
ِإن

ُروَن  ُكْم َتَذكَّ َعِن اْلَفْحَش���اِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَّ
 َوِبِه 

ِّ
ٌة َيْه���ُدوَن ِباْلَحق ْن َخَلْقَنا ُأمَّ ﴾ وقوله تعال���ى ﴿ َوِممَّ

َيْعِدُلوَن ﴾ فالويل كل الويل لكل من أذاق عباد الله طعم 
الظلم والحرمان وجعل حياتهم حزنا وألما على ما القوه 
 إذا ما كنت مقتدرًا 

َّ
ولله در الشاعر حينما قال : ال تظلمن

َدِم ، تناُم َعْيُنَك والَمْظلوُم  ، فالُظْلُم َمْرَتُعُه ُيْفِضي إلى النَّ
ُمَنَتِب���ٌه ، يدعو عليك وعين الل���ه لم تنم . وكذلك عاقبة 
الظلم في الس���نة النبوية وكيف بي���ن النبي صلى الله 
عليه وس���لم خطرها فعن جابر ب���ن عبد الله - رضي الله 
عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: )» 
أيها الناس اتقوا الظلم , فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 
»( وعن أبي موس���ى األشعري - رضي الله عنه - قال: قال 
رس���ول الله - صلى الله عليه وس���لم -: » إن الله ليملي 
للظالم  حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ: }وكذلك أخذ ربك 
إذا أخذ القرى وهي ظالمة , إن أخذه أليم ش���ديد{ فكم 
هي الخطورة بمكان من الظالم وهو على هاوية جهنم إن 
لم يتب ويرجع الحقوق ألصحابها ألن المظلوم لن يترك 
حقه دنيا وال آخرة فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - » 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا - رضي الله 
عنه - إلى اليمن فق���ال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس 
بينها وبين الله حجاب » وعن عائش���ة - رضي الله عنها 
- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: » اتقوا 

دعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة« 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رس���ول الله 
- صلى الله عليه وس���لم -:« اتقوا دعوة المظلوم وإن كانت 
م���ن كافر , فإنه ليس لها حجاب دون الله » وكذلك عن أبي 
هري���رة - رضي الله عنه - قال: قال رس���ول الله - صلى الله 
عليه وس���لم -: » دعوة المظلوم مس���تجابة وإن كان فاجرا, 
ففج���وره على نفس���ه« فلماذا ال نعدل ف���ي معامالتنا في 
أحكامنا في بيوتنا في ش���تى مناح���ي الحياة ؟ فما أجمل 
أن يس���ود العدل دنيانا ويزهو في أرجاء عالمنا حتى تعلو 
أصواتنا لتهتز بها أرجاء السموات واألرض نقول فيها يحيا 

العدل ، يحيا العدل ، يحيا العدل . والله المستعان

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

مــع قوانيــن اللــه فــي عبــاده  )1(

من  حم���ودة  *المؤلف/س���ميح 
موالي���د بيت لحم ع���ام 1960م، 
درس ف���ي جامع���ة بي���ر زيت، 
وجامع���ة جن���وب فلوري���دا في 
العلوم السياسية وعلم النسان، 
عم���ل ف���ي جمعية الدراس���ات 
العربي���ة بالقدس م���ن عام 85-

92م.
محاضر. عض���و هيئة أكاديمية 
- دائ���رة العل���وم السياس���ية..

المؤلفات منها  له العديد م���ن 
)الشيخ عز الدين القسام(.

*الكتاب /يعود الكاتب والباحث 
الفلسطيني سميح حمودة أكثر 
من 500 ع���ام إلى الوراء، ليدخل 

مدين���ة رام الله م���ن بواباتها العثمانية، في دراس���ة ت���ؤرخ تكوينها االجتماعي 
وعائالتها ومؤسساتها ومحاكمها الشرعية.

ويسبر حمودة غور طبيعة العالقات االجتماعية لرام الله في تلك المرحلة، ويضمنها 
في كتاب »رام الله العثمانية«، متناوال مرحلة تمتد بين عامي 1517 و1918.

ويعتمد مؤلف الكتاب األكاديمي الفلس���طيني س���ميح حم���ودة على مصدرين 
أساس���يين هما: س���جالت المحكمة الش���رعية في القدس بما تحتويه من الحجج 
الشرعية وتفصيالت األحكام القضائية التي تخص أهالي قرية رام الله ومحيطها، 
إضاف���ة إلى دفاتر التحرير المتعلقة بالدارة العثمانية للضرائب التي ُفرضت على 

األراضي والسكان.
ويقع الكتاب في 425 صفحة من القطع المتوس���ط، وصدر عن مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية.

فت���اوىمؤلف وكتاب

»الخشوع في الصالة فرض«  و الجمهور:»الخشوع سنة مؤكدة«
لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وس���لم أن: »نّتخذ كل األس���باب التي تهيئ لنا 
الخشوع في الصالة«، فقال صلى الله عليه وسلم:)ال صالة بحضرة الطعام و ال و هو 
يدافع���ه األخبثان(،»متفق عليه«، فإذا كان الم���رء صائمًا أو جائعا و أمامه الطعام: 
»انش���غل عقله و قلبه بالطعام«، قال رس���ول الله صلى الله عليه وسلم: )إذا قدم 
العش���اء فابدأوا به قبل أن تصلوا صالة المغرب وال تعجلوا عن عش���ائكم(،»متفق 

عليه«، أي:«إذا حضر الطعام ُكل اآلن و أرح نفس���ك ثم قم فصّل و أنت فارغ القلب 
لتصّلي صالة الخاش���عين، و كذلك إذا كنت بحاج���ة للدخول إلى الخالء فال تصّل 
حتى تريح نفس���ك مما أنت فيه، ثم توّضأ لتصّلي و أنت مطمئن خاش���ع القلب«، 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أال ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما 
يصلي لنفس���ه(،»رواه مس���لم«، فالله »غنّي عن عبادتنا و عن صالتنا«، و إنما النفع 

»عائد علينا«،فعلى قدر الخشوع و حضور القلب يكون: »األجر و الثواب و القبول«.

حين قرأت كتبًا تتحدث عن قوانين وسنن الله في 
العباد والكون،وهي كثيرة ومتنوعة من مثل:السنن 
الكونية لعبد الكريم زيدان، وس���نن الله في عباده 
للعالمة البوطي، سنن الله في األمم من خالل آيات 
القرآن الكريم لحسن بن صالح الحميد .. كتاب في 
سنن الله الكونية لمحمد احمد الغمراوي..وغيرها 
..وجدت س���ننًا وقوانين راس���خة في كتاب الله ال 
تتب���دل وال تتغير، يجب على كل مس���لم عاقل أن 
يعرفها ويتأمله���ا، ليكون على بصيرة وهدى في 

الحياة..
وكتاب الله س���بحانه وتعالى يفي���ض بالقوانين 
والسنن التي يأخذ الله عز وجل بها عباده في هذه 
الحياة الدنيا ،  ولكن من أهم هذه النواميس والسنن 
أو القوانين التي يفيض بها كتاب الله س���بحانه 
وتعالى قانونان اثنان ينبغي على المس���لمين أن 

يتبينوهما في كل عصر . 
القانون األول :  ذاك الذي يقضي بأن كل من سعى 
في هذه الحياة الدنيا ابتغاء الوصول إلى غاية من 
الغايات الدنيوية أو األخروية ،  وبذل في سبيل ذلك 
جهده ،  وعرق في س���بيل ذلك ولم يتوانَ ؛  فإن الله 
عز وجل قضى بأن يوصل���ه إلى غايته ،  ويحقق له 
أمنيته ،  أيًا كان هذا النسان ،  وأيًا كانت هذه األمة .  
هذا هو القان���ون األول ،  والقرآن يعبر عنه بصراحة 
ووض���وح إذ يقول الل���ه عز وج���ل :  }ُكاّلً ُنِمدُّ َهُؤالِء 
َك َمْحُظورًا{  ���َك َوما كاَن َعطاُء َربِّ َوَهُؤالِء ِمْن َعطاِء َربِّ

]السراء :  17 / 20[ . 
القانون الثاني الذي ألزم الله عز وجل به ذاته العلية 
بالنس���بة لعباده في هذه الحياة الدنيا :  أن كل من 
أصغى إلى بيان الل���ه ،  واصطبغ بصبغة العبودية 
لل���ه ،  ونفذ األوامر التي أم���ره الله عز وجل بها ،  فإن 
الله سبحانه وتعالى سيحقق � له فردًا كان أو أمة � 
أعلى درجات السعادة الدنيوية ،  قفزًا فوق الجهود 
التي يبذلها اآلخرون ،  قفزًا فوق الَعَرِق الذي يبذله 
اآلخرون ،  وفي ذلك يقول الل���ه عز وجل :  }َمْن َعِمَل 
ُه  صاِلحًا ِم���ْن َذَك���ٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِم���ٌن َفَلُنْحِيَينَّ
َبًة{ ]النح���ل :  16 / 97[ ويق���ول في بيان  َحي���اًة َطيِّ
ِذيَن  هذه الحقيقة أو هذا القان���ون أيضًا :  }َوقاَل الَّ
 

َّ
ُكْم ِمْن َأْرِضنا َأْو َلَتُعوُدن َكَفُروا ِلُرُس���ِلِهْم َلُنْخِرَجنَّ
 الّظاِلِميَن 

َّ
ُهْم َلُنْهِلَكن ِتنا َفَأْوَح���ى ِإَلْيِهْم َربُّ ِفي ِملَّ

ُكُم اأَلْرَض ِم���ْن َبْعِدِه���ْم{ ]إبراهيم :    ،  َوَلُنْس���ِكَننَّ
14 / 13�14[ ثم ق���ال وهذا هو نص القانون :  }َذِلَك 
ِلَمْن خاَف َمقاِمي َوخاَف َوِعيِد{ ]إبراهيم :  14 / 14[ . 

هما قانونان يجب على المس���لمين في كل عصر 
أن يتبينوهم���ا ،  وإذا تبي���ن المس���لمون ذلك فلن 
تكون هنالك غشاوات من جهل أو انتقادات .  لماذا 
تزدهر حياة الغربيين حضاريًا ومدنيًا وعلميًا ؟  ألن 
َك َوما  الل���ه قال :  }ُكاّلً ُنِمدُّ َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعطاِء َربِّ
َك َمْحُظورًا{ ]الس���راء :  17 / 20[ كل من  كاَن َعطاُء َربِّ
سلك مسالك الس���عي إلى غاية ،  وبذل في سبيل 
ذل���ك الجهد ولم يتوان ،  فإن قانون الباري عز وجل 
فيما يتعلق بتس���خير الكون لإلنسان يقضي أن 

ينال هذا النسان مطلبه ،  وأن يصل إلى غايته . 
والقان���ون الثاني أيضًا واقع ،  ويتمثل هذا القانون 
الثاني في أمة كانت مث���ال البداوة ومثال الجهل 
ومثال التشتت والتفّرق ،  هي أولئك العرب الذين 
كانوا يعيش���ون في الجزيرة العربية على هامش 
التاريخ ،  انق���ادوا ألوامر الل���ه ،  واصطبغوا بصبغة 
العبودية لله عز وجل ،  وَصَدقوا مع الله عز وجل في 
تنفيذ أوامره ،  فقفز الله بهم قفزًا إلى أعلى درجات 
القوة الحضارية والسمو العلمي والمكانة الباسقة . 

هؤالء الغربيون وصل���وا إلى ما ابتغوه بجهودهم ،  
بأفكارهم ،  بطاقاتهم ،  صدق عليهم القانون األول .  
وه���ؤالء العرب إنما اتجهوا إل���ى الله ،  ومدوا أيدي 
االصط���الح مع الله ،  وخضعوا ألوام���ر الله عز وجل ،  
فدفعهم الله دفعًا دون أن يسلكوا تلك الوسيلة 
التي سلكها أولئك اآلخرون من أصحاب الحضارات 
الذين كانوا يعيش���ون ويناكبون العرب في ذلك 

العصر .  قفز الله بهم قفزًا إلى الغايات . 
ماهي إال س���نوات قليل���ة وإذا بالعرب الذين كانوا 
مثال الجهل يصبحون مضرب المثل بالعلم ،  وإذا 
بأولئ���ك الذين كانوا مضرب المثل في التش���تت 
أصبح���وا مضرب المثل في الوح���دة ،  أولئك الذين 
كان���وا مضرب المثل في البداوة والتخلف إذا بهم 
أصبحوا مضرب المثل في الحضارة ،  دون أن يسلكوا 
إلى ذلك الطريق الدنيوي الذي س���لكه الرومان أو 
اليونان أو الفرس أو الذي س���لكه الغربيون اليوم .  
ألن الله حقق فيهم قانونه الثاني }َذِلَك ِلَمْن خاَف 

َمقاِمي َوخاَف َوِعيد{ ]إبراهيم :  14 / 14[ . 
ما السبب في أهمية معرفة هذين القانونين ؟بل 
أهمهما هو القانون الثاني ؟  هو أن نعلم أن العرب 
إنما ازده���رت حياتهم حضاريًا ،  علمي���ًا ،  ثقافيًا ،  
من حيث القوة بواس���طة هذا الدي���ن ،  ولم تزدهر 
فيهم هذه المظاهر بواس���طة سلوكات دنيوية ،  
وجهود علمية بذلها المسلمون كما بذلها اليونان ،  

كما بذلها الرومان ،  كم���ا بذلها الفرس ،  كما بذلها 
الغرب اليوم .  ولذلك فإنهم قفزوا قفزًا من أقصى 
أودية التخلف بكل أنواعه إلى أعلى درجة الوجود 

الحضاري بكل أنواعه . 
ما الذي نفهمه من هذا ؟  ما النتيجة ؟  النتيجة هي 
أن هؤالء العرب الذين تبّوءوا هذه المراكز ال بعرق 
جبين ،  وال بجه���ود دنيوية علمي���ة بذلوها ،  وإنما 
بَسْوق ساقهم الله إلى هذه المراكز عندما أخلصوا 
دينه���م لله ،  وعندم���ا اصطلحوا مع الل���ه ،  وعندما 
اصطبغ���وا حقًا بصبغة العبودية لل���ه عز وجل ،  ما 
المعنى المنطقي الذي ينبغي أن ندركه ؟  المعنى 
المنطق���ي ه���و أن ه���ؤالء العرب عندم���ا يجدون 
أنفسهم وقد تبوءوا هذه المراكز العالية ،  وأشرق 
الوج���ود الحضاري في حياتهم ،  عندما ينتش���ون 
َم الذي  ���لَّ

ويطربون ويفرحون بهذا ،  وينس���ون السُّ
ارتقى بهم قفزًا إلى هذا المس���توى ،  ثم يخلعون 
ربقة هذا الدين الذي هو س���رُّ س���موهم إلى هذه 
المكانة ،  فما النتيجة التي يقتضيها هذا القانون ؟  
النتيجة هي أن يعود هؤالء الناس إلى الواقع الذي 
كانوا فيه ،  ذلك ألنهم لم يتبّوءوا الحضارة بجهود 
علمية مارسوها سنوات طويلة ،  كما فعل اآلخرون ،  
لم يتبوءوا مراكز الغنى بجهود صناعات أقاموها ،  
وفلس���فات اعتمدوا عليها ،  واختراعات ابتدعوها ،  
ومارسوا في ذلك جهودًا استطالت مدة من الزمن .  
ال ،  ال ،  وإنما بواس���طة ُس���ّلم ارتقوا درجاته هو هذا 
م وركلوه بأقدامهم  ���لَّ

الدين ،  فإذا نس���وا هذا السُّ
ألنهم وجدوا أنفسهم في مركز السمو والعلو ،  فإن 
القانون يقول لهم :  إذن فارجعوا إلى ما كنتم عليه .  
والبد عندئذ للعرب وقد خلعوا ربقة هذا الش���رف 
الذي ش���رفهم الله عز وجل به ،  البد أن يعودوا إلى 

ماكانوا عليه . 
أما اآلخرون منهم لم يصلوا إلى مستواهم الحضاري 
بواسطة الدين ،  لم يصلوا إلى مستوياتهم العلمية 
بواسطة العبودية لله ،  وصلوا بواسطة الَعَرق الذي 
بذلوه ،  بواس���طة جهودهم الدنيوية التي بذلوها ،  
والقانون األول يقول :  }ُكاّلً ُنِم���دُّ َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن 
َك َمْحُظورًا{ ]الس���راء :   ���َك َوما كاَن َعطاُء َربِّ َعطاِء َربِّ
17 / 20[ ولك���ن العرب إذا ما رجع���وا ،  وإذا ما تركوا 
الشرف الذي بّوأهم هذا المركز ،  فالقانون الرياضي 
والحقيقة العلمية تقتض���ي أن يعودوا إلى ماقد 
كانوا عليه باألمس ،  ألن الذي رفعهم هو هذا الدين 

وحده . 

�أ.حممد �شحادة

ما حكم الخشوع في الصالة؟

لنعلم أيها المسلمون أننا: »ابتلينا بالشيطان الرجيم و وسواسه«، فإن 
العبد إذا قام في الصالة: »غار الش����يطان منه«، فإنه قد قام في »أعظم 
مقام و أقربه من الله و أغيظه للشيطان و أشّده عليه«، فهو حريص بل 
و يجتهد كل االجتهاد أال: »يقيمه فيه«؛ بل ال يزال به ›ُيبعده و يمّنيه 
و ينّسيه‹ حتى: »يهّون عليه ش����أن الصالة فيتهاون بها فيتركها«، 
فإن عجز عن ذلك منه و عصاه العبد و قام في ذلك المقام: »أقبل عدّو 
الله حتى يخطر بينه و بين نفس����ه و يحول بينه و بين قلبه، فيذّكره 

في الصالة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى رّبما كان قد نسي 
الش����يء و الحاجة و أيس منها فيذّكره إياها في الصالة لُيشغل قلبه 
به����ا و يأخذه ع����ن الله عز وجل«، فيقوم بها »ب����ال قلب و ينصرف من 
صالته مثل ما دخل فيها بخطاياه و ذنوبه و أثقاله«، فإن الصالة تكّفر 
سيئات من: »أّدى حّقها و كّمل خشوعها«،و وقف بين يدي الله »بقلبه 
و قالبه«،فالشيطان بمنزلة قاطع الطريق كلما أراد العبد السير إلى الله 

تعالى أراد:«قطع الطريق عليه«.

}رّب أعوذ بك من همزات الشياطين{وم�سات 

مســك وطيــب 
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مواجهات مع قوات االحتالل على حدود غزة

مسيرة جمعة الغضب 

سوق السمك على بحر غزة

)APA images( 

)APA images( 

)APA images( 

آثار المنخفض الجوي جنوب القطاعاحتجاجات الالجئين على تقليص خدمات األونروا

هنية يهنئ المحرر طارق أحمد المدلل باإلفراج عنه من سجون االحتالل

)APA images( )APA images( 

)APA images( 
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الغيرة: حالة انفعالية تجمع بين حب التملك والش���عور بالغضب. تقع عندما يشعر 
الفرد بأن عالقته الوثيقة بش���خص آخر معرضة للتهدي���د من طرف ثالث منافس. 
الغيرة صفة مالزمة لإلنسان في كل المجتمعات والعصور. ففي المجتمعات القديمة 
كان الزوج الغيور يفرض على زوجته ارتداء مالبس قذرة وال تغسل وجهها؛ لئال تلفت 
أنظار الغرباء إليها! كما أن الغيرة ال تقتصر على البش���ر، بل خالق البش���ر يغار. لكن 
غيرته ليس���ت كغيرتنا، غيرته: »أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه«. يغار الله تعالى 
عندما يسرق عبده، يزني، يرتشي، يرابي، يمنع الزكاة...إلخ. غيرة الله خوف على عبده 
من الوقوع في المهالك. أي غيرة ألجل العبد، ليس���ت كغيرة البشر. يغار ألجل نفسه 

وليس ألجل من يغار عليه. بمعنى غيرة البشر حب للذات أكثر منها حًبا لآلخر.
الغيرة ليس���ت كلها مذمومة. فهي تجمع بين المحمود والمذموم. الغيرة المحمودة 
 ِمن الَغيرِة ما ُيِحبُّ اللُه، ومنها ما ُيبِغُض 

َّ
مطلوبة، وأشاد بها اإلسالم. في الحديث: »إن

تي ُيبِغُض اللُه فالَغيرُة  ا الَغيرُة الَّ تي ُيِحبُّ اللُه فالَغيرُة في اللِه، وأمَّ ا الَغيرُة الَّ اللُه. فأمَّ
في غيِر اللِه«.

عند حديثنا عن المرأة نجد الغيرة طبعًا أصيال فيها. ال توجد امرأة ال تغار. إن كن الالئي 
تربين في بيت النبوة لم يسلمن منها، هل ستسلم منها األخريات؟! نذكر عدة مواقف 
للغيرة في بيت النبوة. تعتبر عائش���ة أش���دهن غيرة، كونها البكر الوحيد واألحدث 
ث عن نفس���ها: »ما غرت على أحد من نس���اء النبي ما غرت على خديجة،  س���ًنا. تحدِّ
وم���ا رأيتها...«. تغار من ميتة! كيف بمن هن معها؟! في إحدى األس���فار اصطحبها 
النب���ي ومعهما حفصة. من الغيرة جعلت ِرجلها بين اإلذخِر ]نبات رائحته طيبة، في 

سيقانه شوك، تجتمع عنده الهوام والعقارب[، وتقول: يا ربِّ سلط عليَّ عقرًبا أو حيًة 
 

َّ
تلدغني...«. تؤذي نفسها صحًيا ألجل الغيرة! كذلك جعل النبي لكل زوجة ليلة. فكن

 ليلٍة في بيِت التي يأتيها. فكان في بيِت عائش���َة. فجاءت زينُب. فمدَّ 
َّ

يجتِمْعن كل
ي���َده إليها. فقالت: هذه زينُب. فكفَّ النبيُّ يَده...«. تغار من مصافحة! في زماننا روى 
أبو إسحاق الحويني: »أن فلسطينًيا مقيًما في الغرب تزوج نصرانية، فأسلمت. بعدها 
علمت عندما يموت الرجل ويدخل الجنة فإنه يتزوج اثنتين وسبعين من الحور العين، 

فدعت على زوجها أن يكون من أهل النار لئال يتزوجهن!«.
الغيرة ليس���ت خاصة بالنس���اء، بل موجودة عن���د الرجال أيًضا، مث���اًل: غيرة عمر بن 
الخط���اب. قال نبين���ا: »دخلت الجنة فرأيت فيها قصًرا من ذه���ب، فقلت: لمن هذا؟ 
فقالوا: لرجل من قريش، فظننت أنه لي فقلت: ومن هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب، فأردت 
أن أدخله فذكرت غيرتك يا أبا حفص...«. غيرة س���عد بن عبادة القائل: »لو رأيَت رجاًل 
مع امرأتي لضربُته بالس���يِف غير ُمصِفٍح، فبلغ ذلك رس���وُل اللِه. فقال: تعجبون من 
غيرِة س���عٍد، واللِه ألنا أغيُر منه، واللُه أغيُر مني...«. وغيرة الزبير بن العوام على زوجته 
أسماء. قالت: »جئت يوًما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله ومعه نفر من األنصار، 
فدعاني... ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان 

أغير الناس...«. 
الغيرة الزوجية ال تنش���أ من فراغ، بل لها أس���باب، منها: الخش���ية من فقدان شريك 
الحياة واستبداله بطرف آخر، فقدان أو ضعف الثقة بين الزوجين، تدني اهتمام أحد 
الزوجين باآلخر، مقارنته بشخص آخر بإظهار عيوبه نواقصه مقابل امتداح وثناء اآلخر، 

إسقاط التجارب الشخصية الس���ابقة على العالقة الحالية، إطالق النظر دون رقيب، 
كث���رة الغياب أو التأخر عن البيت لغير عذر مقبول، كثرة الخلوة على مواقع التواصل 

االجتماعي أو الحديث عبر الهاتف والجوال وتجنب الجلسات العائلية.
إليك عالمات إذا الحظتها فاعلم أن بذرة الغيرة الزوجية قد غرست في بيتك: تضخيم 
د األخطاء وتفسير التصرفات  المواقف الصغيرة وافتعال مشكالت ال مبرر لها، تصيِّ
واألقوال على غير معناها الحقيقي، مراقبة حركات وسكنات الطرف اآلخر، التفتيش 
الدوري والمفاجئ في مالبس���ه وجواله وأش���يائه الخاصة، التحكم في عالقاته خارج 

البيت، الحديث باأللغاز والتلميح.
لعالج الغيرة وتجنب التفكك األس���ري: تعزيز الثقة بالنفس، توفير الشعور باألمان 
والتخلص من مش���اعر الشك، تحديد أسباب ومصادر الغيرة والعمل على تجفيفها، 
التركي���ز على األفكار اإليجابية والتخلص من األفكار والمش���اعر الس���لبية، االلتزام 
باله���دوء واالبتعاد عن إصدار األحكام المتس���رعة، تجنب المناس���بات االجتماعية 

المثيرة للريبة، المصارحة والمكاشفة دون انفعال أو صراخ.
ام، وكل شيء جاوز االعتدال انقلب إلى ضده،  اء وكثيرها هدَّ اعلمي: الغيرة قليلها بنَّ
إن المبالغة في الغيرة وأد للحب وتس���ّرع في الطالق. ليس���ت الغيرة دوًما داللة على 

الحب بل قد تكون تعبيًرا عن الشك أو فقدان الثقة في النفس أو في اآلخر.  
أختم بوصية عبد الله بن جعفر البنته يوم زواجها: »إياك والغيرة فإنها مفتاح الطالق، 
وإي���اك وكثرة العتب فإنه يورث البغضاء، وعلي���ك بالكحل فإنه أزين الزينة، وأطيب 

الطيب الماء«.

بسام محمد

الغيـــرة الزوجيــة مدخــل إلــى تفكــك األســرة

ويعاني أهالي القطاع م���ن تدهور متواصل في حياتهم 
المعيش���ية واالقتصادية، بس���بب الحصار اإلس���رائيلي 
الفروض عليهم للعام الحادي عش���ر على التوالي، وقيام 
السلطة الفلس���طينية بخصم 30% من رواتب موظفيها 
فض���اًل عن التقاع���د االجب���اري الذي حل بكثي���ر منهم، 
باإلضافة الى تهديدات وكالة الغوث وتشغيل الالجئين " 

األونروا" بتقليص خدماتها لالجئين. 

طوق النجاة 
لم يس���لم عامل البن���اء أحمد أبو رزق من قس���وة الظروف 
االقتصادية الصعبة التي يمر به���ا القطاع، فهو يتلقى 
جزءًا من أجره كل اسبوعين تقريبًا، األمر الذي دفعه لطرق 
أبواب المحال التجارية وفتح " دفتر دين" يمكنه من توفير 

االحتياجات االساسية ألسرته. 
ويقول أبو رزق خالل حديثة ل�"االس���تقالل": " في البداية 
حاولت كثيرًا تقبل فكرة اس���تدانة الطعام واالحتياجات 
البسيطة من صاحب البقالة المجاور لمنزلي لكن لم استطع 
وشعرت بإحراج كبير، وعندما اشتد الحال سوءًا بعثت ابني 
بورقة صغيرة لصاحب المحل مس���جل عليها ما نحتاجه 

طالبًا منه فتح دفتر دين خاص بي". 
وأض���اف أبو رزق:" اتفقت مع صاح���ب المحل ان يتم دفع 
الدين مع بداية كل شهر، لكن منذ ثالثة شهور لم أستطع 
تسديد أي جزء من الديون المتراكمة في دفتر الدين حتى 
وصلت ل� 800 شيكل، االمر الذى جعل البائع يقوم بتجميد 
حسابي لحين أسدد المبلغ، مما اضطرني إلى اللجوء لبقالة 

أخرى في الشارع الخلفي للمنزل ". 
وأوضح أبو رزق، أن دفتر الدين أصبح طوق النجاة الوحيدة 
للمواطنين من االزمه االقتصادية والظروف المعيش���ية 
المأس���اوية في القطاع، رغم أنه ُيشكل عبئًا كبيرًا عليهم 
في حال عجزوا عن تسديد الدين في الوقت المتفق عليه 

مسبقًا مع البائع ويضعهم في مواقف محرجة وصعبة. 
وتس���اءل أبو رزق بقلق:" لو أصح���اب المحال أغلقوا دفاتر 
الدي���ون و عزفوا عنها، كيف س���نعيش ونطعم أوالدنا ؟! 

فهو السبيل الوحيد لنا في ظل تلك الظروف الصعبة وقلة 
ذات اليد؟".

البنك الآمن  
ولم يكن ح���ال المواطن أبو حس���ام ش���موط، أفضل من 
سابقه، فهو االخر اضطر الى فتح  دفتر دين له في العديد 
م���ن المحال التجارية المختلفة لتوفي���ر متطلبات الحياة 
المتزاي���دة، فهو ال يقوى على الدفع دومًا وينتظر ش���يك 

الشؤون كل ثالثة شهور لتسديد ما عليه من ديون. 
ويقول ش���موط الذي ُيعيل أس���رة مكونة من ثمانية أفراد:" 
»الفق���ر والج���وع يجبران االنس���ان على طرق كاف���ة األبواب 
وافتعال المس���تحيل من أجل توفير متطلبات اسرته وعدم 
اشعارهم بالدونية، لذا لجأت الى فتح دفاتر دين في أكثر من 

مكان، كبقالة األغذية ومحال للمالبس وكذلك الصيدلية«. 

وأردف شموط ل�"االستقالل":" أن دفتر الدين حل الكثير من 
األزمات التي وقعنا  فيها وس���اعدنا في توفير احتياجات 
أبنائنا في أصعب األوقات دون الشعور باإلحراج أو الوقوع 
في ألس���نة األقارب والمعارف، فهو بمثاب���ة البنك اآلمن 
للفقراء كونهم يس���تطيعون الحصول عل���ى ما يريدونه 

وقف آلية تسديد محددة". 
ويش���ير إلى أن راتب ش���ك الش���ؤون الذي يحصل عليه 
بقيمة " 1200شيكل"، سريعًا ما يعطيه ألصحاب المحال 
سدادًا لدينه، لكي يقبلوا التعامل معه واعطاءه ما يريد من 

أساسيات مرة أخرى. 
ويؤكد أن العيش مع الدين ش���يء مؤلم يؤثر على نفسية 
الشخص وُيقلقه دائمًا، فصاحب الدين ال ينام وال يعرف 
للراحة طريقًا كون همه الوحيد تس���ديد ديونه أواًل بأول، 
خوفًا من أن ُيقفل أصحاب المحال باب الدين في وجهه. 

 ُيحتم عليهم البيع
ومن جانبه، أكد حس���ن ياسين صاحب محل أغذية، أن محله 
ال يخل���و من دفاتر الدي���ن ويتعامل فيها مع م���ا يقارب 50 
شخصًا يقومون بتسديد الديون بصورة شهرية عند استالم 
الرواتب، ولديه دفتر يومي يكون تسديده بصورة يومية من 

قبل أصحاب المحال والمطاعم ممن يتعاملون معه بالدين.
وأضاف ياسين ل�"االس���تقالل"، أنه بالرغم من المشكالت 
الكبيرة والخس���ائر الت���ي يتعرض لها بس���بب التعامل 
بالديون، وعجزه عن س���داد فاتورة توري���د المنتجات من 
التجار والموزعين، إال انه ال يس���تطيع رفع ش���عار "ممنوع 
الدين"، نظرًا ألن الواقع االقتصادي والمعيش���ي الصعب 

في القطاع ُيحتم عليه البيع بالدين.  
ويتاب���ع: " بع���ض الزبائ���ن وصل���ت ديونه���م ألكثر من 
1000ش���يكل، ورغم محاولتي لحثهم عل���ى الدفع إال أن 
أوضاعهم المادية صعبة حالت دون ذلك، وتأثرت شخصيًا 
بسبب قلة المال وأجبرت لالستدانة أيضًا من تجار آخرين 

ألستطيع تزويد المحل بالمنتجات الالزمة". 
وبي���ن أن البيع بالدين مع  س���كان الحارات له مس���اهمة 
ايجابية في تنشيط مبيعات البقاالت وذلك في حال سداد 
المواطنين حس���ب آلية معينة، منوهًا إلى أنه إذا أحجمت 
إحدى البقاالت عن البيع باآلجل فإن مبيعاتها ستخفض 
بنسبة قدروها 40%. وأشار الى أن عددًا كبيرًا من أصحاب 
البقاالت في القط���اع أغلقوا دفاتر مديونيات الزبائن قبل 
نهاية الع���ام الماضي تفاديًا للعجز عن س���داد تكاليف 
الس���لع التموينية، وأنهم منحوا زبائنهم مهلة  للسداد 

وبعضهم قاموا بمسامحتهم.
ووفق احصائيات المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان فإن 
الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة رفع نسبة 
الفقر بين س���كانه إلى 65%، وارتفعت نسبة البطالة في 
اآلونة األخيرة إلى 47%، باإلضافة إلى أن 80% من سكان 
القطاع باتوا يعتمدون على المساعدات الخارجية لتأمين 

الحد األدنى من متطلبات المعيشة اليومية.

للتغلب على األوضاع االقتصادية

دفتر الدين..  الورقة األخيرة بيد الغزيين
غزة/ دعاء احلطاب: 

والظ��روف  الروات��ب  اأزم��ة  دفعته��م  مواطن��ون 
القت�ص��ادية  ال�ص��عبة الت��ي ع�ص��فت بقط��اع غزة 
موؤخرًا، اإىل طرق اأبواب البقالت واملحال التجارية 
املتناثرة يف اأزقة و�صوارع قطاع غزة، بغية احل�صول 
على بع���ض م�ص��تلزماتهم ال�ص��رورية بال�ص��تدانة، 

لي�ص��بحوا اأ�ص��رى دفاتر دي��ون ت�ص��تنزف مواردهم 
ال�صحيحة يف النهار وتقلقهم يف الليل. وباتت �صرائح 
وا�صعة يف القطاع تعتمد على دفرت الديون يف تي�صري 
اأموره��ا اليومية، كونه املتنف�ض الوحيد لهم لتجاوز 
الزمات التي تثقل كاهلهم يومًا بعد يوم، و�ص��د رمق 
ا�صرهم التي باتت تفرت�ض الأر�ض وتلتحف ال�صماء، 

غري اأنه يف الآونة الأخرية مل يعد يقت�صر الأمر على 
ال�ص��تدانة من اأجل املواد التموينية بل بات ي�صمل 
ط��رق اأبواب ال�ص��يدليات لأخ��ذ الع��اج "بالدين"، 
وكذل��ك حم��ال املاب���ض اأو احلاق��ة وغريها حلني 
�ص��رف رواتبه��م نهاي��ة ال�ص��هر، اأو �ص��رف " �ص��يك 

ال�صوؤون" كل ثاثة اأ�صهر
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قال األمين 

أصاًل فلس���طين كّلها ب���كّل فصائلها 
وبكل ش���عبها، إذا كان هناك أحد يريد 
أن يسّوق علينا أننا نحن نعيش مرحلة 
غي���ر مرحل���ة الكفاح الوطن���ي من أجل 
التحرير، هذا يعاني من فقدان البوصلة، 
11 ملي���ون فلس���طيني، 6 منه���م في 
الشتات بال هوّية، بال وطن، بال أّي شيء. 
نعم، حركة الجهاد اإلس���المي هدفها 
تحرير فلسطين كّل فلسطين. ال نخجل 
من ذلك، وال يؤّث���ر على هذا الهدف، ال 
قوة العدو وال موازين القوى. هذه مسألة 
لها عالقة بمنطلقاتن���ا، بأهدافنا، بمبّرر 
وجودن���ا. ال يلغ���ي هذا االعتب���ار ال قوة 
العدو وال طول أمده. هذا عدو بالنس���بة 
لنا كيان باطل، غير شرعّي، ال حق له في 
الوج���ود أبدًا، مهما ط���ال الزمن، ومهما 
تعاظمت شوكة هذا الكيان، أبًدا. نحن 
كحركة مقاومة، مشروعنا في األساس، 
وكل العالم يعلم ذلك، هدفنا هو تحرير 
أرضنا فلس���طين المحتّل���ة، ولكن إدارة 
هذا الصراع مع هذا العدو لها متطّلبات، 
متى تكون ف���ي موقع الهج���وم، متى 
تكون في حال الدف���اع، هذه تفاصيل 
تأتي في س���ياق تاريخ طويل من هذا 
الصراع، ال تستطيع أن تأخذ مقطعًا من 
المقاطع ثّم ُتس���ِقطه على كافة مسيرة 
هذا الصراع مع العدو. قد تكون في يوم 
في حال هج���وم، عندما تخّطط لعمليٍة 
ما، قد تكون في ح���ال دفاع عندما ترّد 
عل���ى عدوان م���ا وهكذا، كّر وف���ّر بيننا 
إلى أن نحّقق أهدافنا باس���تعادة أرضنا 

وحقوقنا في وطننا فلسطين.

الدكتور: رمضان شلح 

االستقالل/ وكاالت : 
قالت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية إن 
رضيعا ميتا خرج م���ن رحم أمه، بعد 10 
أيام على وفاتها في جنوب شرق جنوب 

أفريقيا.
وأوضح المصدر أن الراحلة نومفيليس���و 
نوماس���ونتو مدوي، 33 عاما، اش���تكت 
من ضيق التنفس المفاجئ في منزلها 
أفريقيا.  بجن���وب  بقري���ة متهايس���ي 
وتوفي���ت المرأة بع���د أي���ام قليلة، ثم 
تسلمت الشركة المكلفة بالدفن والجنازة 

جثتها.
إال أنه ف���ي اليوم الس���ابق للجنازة )بعد 
10 أي���ام من وفاته���ا(، الحظ الموظفون 
أن رضيعا ميتا ظهر بين س���اقي المرأة. 
واستنادا إلى وسائل اإلعالم المحلية نقال 
عن خبراء صحة، فإن استرخاء العضالت 
بع���د الم���وت أو حتى تراك���م الجراثيم 
يمكن أن تكون أحد األس���باب التي أدت 
إلى خروج الرضيع. وقال أحد مس���ؤولي 
الش���ركة المكلفة بالدفن »الرضيع كان 
ميتا.. كنا مصدومي���ن و متفاجئين في 
نف���س الوقت حت���ى أننا ل���م نتأكد من 
جنس الطفل«. وأضاف »اش���تغلت في 
هذه الشركة لمدة 20 عاما، ولم أسمع أو 

أشاهد أبدا والدة امرأة بعد وفاتها«.

االستقالل/ وكاالت : 
م���ن معه���د س���ان  باحث���ون،  أعل���ن 
بطرس���برغ للفيزياء النووي���ة، بالتعاون 
مع مستكش���في القطبية م���ن محطة 
»فوستوك«، في القارة القطبية الجنوبية، 
أقدم جليد على كوكب األرض ويتجاوز 

عمره مليون سنة.
وت���م اكتش���اف الجليد على عم���ق حوالي 
ثالثة ونص���ف ألف متر، ويق���وم الباحثون 
بإجالء شظايا من الجليد اآلن وسيتم نقلها 
إلى س���انت بطرس���برغ لمزيد من الدراس���ة 

والتحليل، بحسب ما نقلته »47نيوز.رو«.
ويذكر، أنه تم العثور في محطة »فوستوك« 

على جليد عمره 400 ألف عام.
 وحدد العلماء بعد دراس���ة الجليد، أن الكرة 
األرضية تمر بأرب���ع دورات كل واحدة منها 

اس���تمرت لمدة 100 ألف عام. وخالل هذه 
ال���دورات كان���ت هناك فترات م���ن الحرارة 

العالية والحرارة المنخفضة.
ويتج���ه الكوكب اآلن إل���ى ذروة إحدى هذه 

الدورات، ولتحديد ما إن كانت األرض تتجه 
إلى العصر الجليدي أم إلى ظاهرة االحتباس 
الح���راري، يج���ب االنتظار بض���ع مئات من 

السنين.

والدة طفل بعد 10 
أيام على وفاة أمه

اكتشاف أقدم جليد على كوكب األرض

عزاء واجب
تتقدم أسرة صحيفة "االستقالل" بأحر  
التعازي والمواساة  من الشيخ المجاهد / 

نافذ عز�م )�أبو ر�شاد(
 لوفاة عمته الحاجة / رشيدة عزام 

)أم عبد الفتاح(
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد 

الفقيدة بواسع رحمته 

�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون


