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 أبو مرزوق يبحث في القاهرة 
 الخطوات المقبلة في المصالحة

غزة/ االستقالل:
في زيارة غير معلنة وس���ريعة، اس���تغرقت 24 
س���اعة، التقى القيادي البارز في حركة حماس 
ومس���ؤول ملف العالقات الدولية والسياس���ية 
فيها، موسى أبو مرزوق أمس األربعاء، بمسؤولين 

مصريين في جهاز المخابرات العامة المصرية.
»الق���دس«  صحيف���ة  ذكرت���ه  م���ا  وبحس���ب 

المحلي���ة نقال عن مص���ادر مطلعة ف���إن اللقاء 
جاء الستكش���اف الخط���وات المقبلة في ملف 
المصالحة الفلس���طينية التي شهدت تراجعًا 

كبيرًا خالل األسابيع القليلة الماضية.
وكشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إسماعيل هنية  أول أمس عن أن مصر ترتب لقاًء 

قريبًا بين »فتح« و«حماس«.
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الجوع »كافر

»القيمة المضافة« 
ترفع ضغط 

الغـزييـن !   

فصل الكهرباء.. 
صاعقة اقتصادية 

جديدة للمواطنين  

اللحام.. حكاية 
عائلة تجابه قسوة 
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اإعادة فر�ضها على فواتري 
االت�ضاالت بغزة 

 لعدم قدرتهم على دفع ثمن 
اال�ضتهالك لل�ضركة  ت�ضتغيــث الإيوائـهـا

غزة/ اال�ستقالل 
 )WFP( قطع برنامج االأغذية العاملي
، امل�ساع��دات الغذائي��ة ع��ن 60 األ��ف 
�سخ���ص فق��ر يف قط��اع غ��زة ، نتيج��ة 

نق�ص التمويل املخ�س�ص للربنامج.
واحتجاج��ا عل��ى ذل��ك ، نظم��ت ع�س��رات 

االأ�سر الفقرة ، االأربعاء ، وقفة 
اأمام مقر برنامج االأمم املتحدة 

»األغذية العالمي« يقطع المساعدات 
0 ألـف فقيـر بغـزة 0 عـن 

نتيجة نق�ص التمويل

»

اجلهاد: الزيارة عدائية وخطابه 
»زيارة بنس«..  ضوء أخضر للتطرف متطرف ومكتظ باحلقد تحليل: قبول عباس بالوسيط األمريكي 

في المفاوضات »مفروغ منه« 

0 0



رأي

لم يخطئ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
الدكت����ور صائ����ب عريقات, عندم����ا وصف خطاب نائ����ب الرئيس 
األمريك����ي مايك بنس »بالحمل����ة الصليبية« فق����د افتقد الخطاب 
للدبلوماسية, وكان مليئا بالعبارات التعبوية الدينية التي تتحدث 
عن أساطير وخزعبالت تاريخية لصالح ما تسمى »بإسرائيل«, الخطاب 
كان حماسيا من جانب بنس, بحيث كان يقاطعه أعضاء الكنيست 
بالتصفيق الحار وقوفا في كل دقيق����ة تقريبا, وهذه حالة جديدة 
على الكنيست الصهيوني الذي ال يصفق كثيرا للمتحدثين, ولكن 
يبدو ان اإلس����رائيليين يريدون ان يعربوا عن امتنانهم وتقديرهم 
للمواقف األمريكية المتالحقة والهدايا الثمينة التي تقدمها اإلدارة 
األمريكية ورئيسها دونالد ترامب »إلسرائيل« والتي تفوق توقعات 

اإلسرائيليين وتصيبهم بحالة من الذهول .
لكن خطاب »اإلنجيلي« بينس ليس كله مكاسب لإلسرائيليين, ألن 
له تبعات على مس����تويات شعبية ورس����مية وليس على المستوى 
الفلسطيني فقط, بل عربيا وإس����الميا ودوليا أيضا, ألنه يتناقض 
تماما مع الرؤية الدولية للحل النهائي للقضية الفلسطينية, ويضع 
اإلدارة األمريكية في مواجهة مع المجتمع الدولي, ويحرج الساس����ة 
العرب والمسلمين ألنه يتنكر لكل الحقوق الفلسطينية, ويعزز من 
لغة الخطاب الديني المتطرف, والتي ينكرها العالم على المسلمين 
فقط دون غيرهم, وهذا يش����كل توجها جديدا ل����إلدارة األمريكية 
في خطابها السياسي الفاقد ألبس����ط مقومات الدبلوماسية, وهذا 
يتطل����ب قيام أمريكا و »إس����رائيل« بحملة دبلوماس����ية في العالم, 
الغ����رض منها الحش����د لصالح ق����رار ترامب حول الق����دس, وإعادة 
الثقة المفق����ودة مرة أخرى في اإلدارة األمريكية, وتحس����ين صورة 
أمريكا وإس����رائيل أمام العالم, وتقبل الخطاب السياسي األمريكي 
المتطور تجاه إس����رائيل خاصة في منطقة الشرق األوسط, وفرض 
رؤية جدي����دة للحل النهائي تخدم التصور الصهيوني لهذا الحل, 
وتفرض الرؤية اإلس����رائيلية األمريكية لمسيرة التسوية بمفهوم 

جديد وبمنطق السالم بالقوة العسكرية الجبرية.
تبع����ات هذا الخط����اب لنائب الرئي����س األمريكي جاءت س����ريعة, 
فالفلس����طينيون أعلنوا إضرابا شامال في الضفة الغربية وقطاع غزة 
والقدس المحتلة احتجاجا على زيارة بنس, وخطابه في الكنيست, 
وإعالنه للبدء بإجراءات نقل الس����فارة األمريكي����ة للقدس, وزيارته 
لحائ����ط الب����راق, وانتفض الش����ارع الفلس����طيني وارتفعت وتيرة 
االنتفاضة, واحتج أعضاء الكنيس����ت العرب على الخطاب األمريكي 
العنصري بغضب وأس����لوب جديد, ودعا الشارع العربي واإلسالمي 
لتظاه����رات حاش����دة »الجمع����ة« لمواجهة السياس����ية األمريكية 
المنحرف����ة والمليئة باالنحياز والتطرف والقه����ر, والخطاب الديني 
المتدن����ي لمارك بنس, وب����دأت بعض الدول العربي����ة التي ترغب 
بإقامة عالقات مباش����رة مع الكيان الصهيوني تتراجع خطوات إلى 
الوراء خوفا من ردة الفعل الشعبية, كما توارى المطبعون العرب عن 
المش����هد, وامتنعوا عن الظهور عبر وسائل اإلعالم المختلفة, خوفا 
من حالة الغضب التي يشهدها العالم العربي واإلسالمي, احتجاجا 

على السياسية الصهيوامريكية المتعجرفة بحق الفلسطينيين.  
األمور لم تنته بعد واإلدارة األمريكية المتحمسة إلسرائيل ستواصل 
مس����اعيها لتحقيق المزيد من المكاسب لصالح الكيان الصهيوني 
على حس����اب القضية الفلس����طينية, ويبدو ان »إسرائيل« ضمنت 
تماما صمتا رس����ميا عربيا وإسالميا تجاه القضية الفلسطينية, ولم 
تعد تخش����ى أي خطر عربي على المس����توى الرس����مي, لكنها في 
المقابل تدرك تماما أنها ستفشل في تسويق نفسها في المنطقة 
العربية ش����عبيا, ولن يخدمها كثي����را االنحياز األمريكي الس����افر 
لمخططاتها العدوانية, وأنها ستبقى تعاني من تصاعد المقاومة 
الفلسطينية إلحباط مخططاتها, وستعاني كثيرا من اختراق الشارع 
العربي واإلس����المي الذي ينظر إلس����رائيل على أنها العدو المركزي 
لألمة, ولن يقبل بأي حال م����ن األحوال ان يتعايش معها, فتجربة 
»كامب ديفيد« التي بدأها الرئيس المصري الراحل أنور الس����ادات 
قبل نحو أربعين عاما, فش����لت في تدجين الشعب المصري وتقبله 
لهذا الكيان المسمى »إس����رائيل«, بل ازدادات عزلة »إسرائيل« في 
المنطقة, واضطرت مرارا وتكرارا لسحب سفرائها من القاهرة وعمان 
نتيجة حالة التوتر الدائم واإلجراءات األمنية المشددة لحمايتهم, 

وشعورهم بالعزلة والكره الشديد لهم من الشعوب. 
نحن على يقين ان خطاب بنس ورئيس����ه ترامب لن يس����تطيع ان 
يمنح »إس����رائيل« القدس والضفة, ولن يوفر لها األمن واألمان, ولن 
ينه����ي عزلتها في المنطقة, ولن يجعلها مقبولة عربيا وإس����الميا, 
ولن يضمن لها التعايش السلمي مع العرب والمسلمين, فهذا كله 
مرهون بج����الء االحتالل الصهيوني عن كامل أرضنا الفلس����طينية 
المغتصبة, األيام دول وقد يأتي الوقت الذي يحاسب فيه الشعب 
األمريكي رئيس����ه ونائبه ومس����اعديه على سياسته المنحازة كليا 

للكيان الصهيوني, وربما ال يكون ذلك بعيدًا.            

حملة بنس الصليبية 
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زيارة بنس اكدت على هذه المواقف بش����كل اوضح حين 
اعلن ان الس����فارة االمريكية س����تنقل للقدس المحتلة 
حتى نهاية العام القادم ثم استباق الزيارة باالعالن عن 
تقلي����ص  اخر يتعلق المس����اعدات الغذائية بقيمة 45 
مليون دوالر فيما ب����رز التغير االبرز االخر في تبني بنس 
للموقف االس����رائيلي برمته من ايران باعتبارها تهديدا 
للمنطقة ثم التوجه نح����و تغيير او الغاء االتفاق النووي 
ال����ذي وقع ع����ام 2015 بي����ن اي����ران ودول 1+5 وبينها 
الواليات المتحدة ح����ول برنامجها النووي ما يعزز الرؤية 
المش����تركة لليمين القومي االمريكي االسرائيلي وحالة 
العدائية التي ترتسم بش����كل اكثر وضوحا ضد حقوق 

الشعب الفلسطيني.
ف����ي ضوء ذلك ف����إن دعوة بنس الس����لطة للع����ودة الى 
المفاوض����ات تتبدى كذر للرماد في العيون مع الحس����م 
االمريك����ي لقضايا الحل النهائي ف����ي مواقفها االخيرة 
واس����تخدام المال لممارس����ة الضغط كي تعود السلطة 
ال����ى المفاوضات م����ا يعني فرض االم����الءات االمريكية 
االس����رائيلية وتصفية الحقوق الفلس����طينية وإنهاءها 
ويؤكد على ذلك ما يتس����رب م����ن معلومات متتالية عن 
مضمون صفق����ة القرن والتي تش����ير كل الجهات التي 
تحدثت عنها بانها تشمل ضما للمستوطنات واقتطاع 

مس����احات واس����عة من الضفة المحلتة وضمها للكيان 
وابقاء القدس عاصمة لدولة االحتالل واسقاط حق العودة 
وتصفية قضية الالجئين والخطوة بشأن "االونروا" يعني 

ذلك بكل وضوح.
العودة الى المفاوضات تعني العودة الى الوهم مرة اخرى 
حتى لو كان ذلك براع اخر والتوجه الفلسطيني الى اوروبا 
بهذا الشأن لن يعطي ثمارا حتى لو كان لالتحاد االوروبي 
دور وزيارة بروكسل من قبل  الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس اكد ذلك فاالتحاد ليس على اس����تعداد ألخذ دور 
بديل عن واش����نطن كما ان االعتراف بدولة فلسطين لم 
يأخذ باالعتب����ار اوروبيا بعد االعتراف االمريكي فيما كان 
الطلب االوروبي واضحا بالعودة الى المفاوضات وخفض 
حدة الموقف الفلسطيني من ترامب وعدم مهاجمته وما 
يطرح فلسطينيا عن نقل رعاية المفاوضات الى الرباعية 
الدولية التي الواليات المتحدة عضو فيها مع توسيعها 
لتصبح س����باعية بانضمام مصر والسعودية واالردن لم 

يلق تجاوبا ايضا.
التوجه الفلسطيني السياسي يجب ان يتغير وينفض 
من تفكيره مسألة المفاوضات فقد سقطت منذ بدايتها 
قبل 25 عاما في اوس����لو وقبل ذل����ك في مدريد ولم يكن 
الكيان االس����رائيلي مستعدا للتس����ليم باي من الحقوق 

الفلس����طينية فيما سلس����لة القوانين االخيرة لحكومة 
االحتالل س����واء قانون الق����دس المحتلة واق����رار قانون 
السيادة على المستوطنات وسلسلة اخرى من القوانين 
يج����ري العمل على اقرارها والخطط االس����تيطانية التي 
تأكل ما تبقى من االرض الفلسطينية والمس بالمسجد 
االقص����ى توضح بما ال يدع مجاال للش����ك ان المفاوضات 
حسمت اسرائيليا والموجود هو تسليم بحكم ذاتي فيما 

يبقى االمن والحدود بيد دولة االحتالل.
الحراك السياسي مهم وضروري لكن يجب تغيير المسار 
إلى اتجاه اخر فالمؤسسات الدولية التي يمكن التحرك 
فيه����ا كثيرة لكن تحتاج الى قرار حاس����م من الس����لطة 
الفلس����طينية بنقل كل ما يتعلق باالحتالل الى المائدة 
الدولية فاالس����تيطان والقدس واالس����رى والالجئون من 
المفترض ان تكون على ه����ذه المائدة ومالحقة الكيان 
وقيادت����ه عل����ى جرائمهم غير المتوقفة بحق الش����عب 
الفلس����طيني بجانب الش����ق االخر وهو تمتين الجبهة 
الداخلية وانهاء حالة الفراغ السياس����ي الفلس����طينية 
القائمة في  ظل مصالحة ال تحقق فالقرار الفلس����طيني 
االول يج����ب ان يك����ون في هذا االتجاه ف����دون الحاضنة 
الش����عبية الموحدة ورفع االعباء عنه����ا وتفكيك االزمات 
التي تعاني منها ال يمكن تحقيق انجازات في تجاه آخر.

المفاوضات عودة إلى الوهم

نقل القضية إلى المائدة الدولية 
ورأب الصدع الداخلي وتفكيك أزماته

التحليل ال�سيا�سي  - عامر خليل:
زار نائ��ب الرئي���س االمريك��ي مايك بن���س املنطقة ه��ذا اال�سبوع 
وغادره��ا لكنه ترك وراءه مزيدا من املعطي��ات املوؤكدة على كون 
الوالي��ات املتح��دة  جزءا من ال�سراع مع الكي��ان اال�سرائيلي فهي 
الت��ي وفرت وما زالت احلماية له على مدى العقود املا�سية ومتنع 
اأي م���س ب��ه يف املوؤ�س�س��ات الدولي��ة وا�ستخدمت الفيت��و اكرث من 

اربع��ن م��رة رف�س��ا الدانته او ت�سكي��ل جلان حتقي��ق يف جرائمه 
�س��د ال�سع��ب الفل�سطيني اال انه مع ب��دء ادارة ترامب العمل منذ 
ع��ام ارتف��ع من�سوب الدع��م واحلماية اىل م�ست��وى ح�سم املوقف 
ال�سيا�س��ي االمريك��ي ب�سكل كام��ل اىل جانب الكي��ان اال�سرائيلي 
وه��ذا هو مغ��زى وجوهر االع��راف االمريك��ي بالقد�س عا�سمة 

لالحتالل وتقلي�س التمويل االمريكي يف ميزاينة االونروا.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ س���ت اخوتها عبد الرحمن عيد سحويل. 
عن فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)922040605( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ الهام أحمد محمد نادي
ع����ن فقد بطاق����ة هويتي الش����خصية الت����ي تحمل رقم 
)801724436( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ حسن خليل ابراهيم الشريف
عن فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)918241076( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبد الحكيم محمود فهمي شراب
عن فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)901656660( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد مرزوق سالمة الشاعر
عن فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)924513237( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ فارس غازي موسى الزعانين
ع��ن فقد بطاق��ة هويتي الش��خصية الت��ي تحمل رقم 
)800264483( فعل��ى م��ن يجدها رجاء أن يس��لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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وأضاف: "الرئي���س دونالد ترامب، اتخذ 
قراره بكلمات���ه الخاصة من أجل تقديم 
خدمة أفضل للوالي���ات المتحدة، لكنه 
بذل���ك خدم مصالح إس���رائيل ومصالح 
الس���ام على أفض���ل وجه. وس���تبقى 
المتح���دة ملتزم���ة، تح���ت  الوالي���ات 
قيادته، بالسام النهائي بين إسرائيل 

والفلسطينيين".
وأقدم ح���راس ورجال أمن الكنيس���ت 
على طرد النواب الع���رب عند بدء بنس 
خطاب���ه، بينم���ا رف���ع بعضه���م صور 
المس���جد األقصى، وبينم���ا كان النواب 
العرب يصرخون في وجه بنس "القدس 
أق���دم نتنياهو  عاصم���ة فلس���طين"، 
ومن خلف���ه كافة الن���واب اليهود على 
التصفيق بصوت مرتفع للتغطية على 

صرخات النواب العرب.

زيارة عدائية حتري�ضية
وأكد مس���ؤول المكتب اإلعامي لحركة 
الجهاد اإلس���امي في فلس���طين داود 
ش���هاب، أن زيارة نائب ترامب للمنطقة 
هي زيارة عدائي���ة وتحريضية، معتبرًا 
خطابه في "الكنيس���ت" خطابًا متطرفًا 
وعنصري���ًا مكتظ���ًا بالحق���د والك���ذب 

والخرافة.
وقال ش���هاب في تصريح صحفي نشر 
أمس: "إن مواق���ف الصهيوني )بنس( 
هي ضوء أمريكي أخضر لتهويد الضفة 

الغربية".
وأضاف: ما يسمى ب�"العملية السياسية" 
برمته���ا عملية لم تك���ن ولن تكون من 
مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية 
فيها  االستمرار  وبالتالي  الفلسطينية، 

مرفوض بالمطلق".
وشدد ش���هاب على أنه ال سبيل أمامنا 
إلس���قاط القرار األمريكي بشأن القدس 
س���وى تصعيد االنتفاض���ة والمقاومة 
بكافة أشكالها، رفضًا للمواقف األمريكية 
العدائية والسياسات اإلسرائيلية التي 

تسعى لتهويد الضفة.
من ناحيتها، أك���دت فصائل المقاومة 
الفلس���طينية أن زي���ارة ماي���ك بنس 
لمدينة القدس المحتلة عدائية وتمثل 
وقاح���ة وإص���رار م���ن اإلدارة األمريكية 
على اس���تفزاز مش���اعر أبناء الش���عب 
الفلس���طيني واألمة بعد ق���رار الرئيس 
األمريكي دونال���د ترمب بإعان القدس 

"عاصم���ة إلس���رائيل"، داعية لتصعيد 
االنتفاضة والمس���يرات حتى إسقاطه. 
وش���ددت الفصائل في مؤتمر صحفي 
عقدت���ه أول من أم���س الثاثاء، على أن 
اإلدارة األمريكية وضعت نفس���ها في 
خن���دق معاد للش���عب الفلس���طيني، 

بانحيازها الكامل لاحتال االسرائيلي.
وعّم إضراب شامل الثاثاء كافة مناحي 
الحياة في الضف���ة الغربية وقطاع غزة، 
احتجاج���ا على زي���ارة نائ���ب الرئيس 
األميركي للمنطقة بعد أكثر من ش���هر 
من اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة 

عاصمة ل� "إسرائيل".

مت�ضك باحلقوق 
وق���ال العض���و العربي في الكنيس���ت 
اإلسرائيلي، جمال زحالقة ل�"االستقال": 
"إن النواب العرب في الكنيست يحملون 
في صدوره���م الهم الفلس���طيني وال 
يخرج���ون ع���ن الموقف الفلس���طيني 
المتمس���ك بالحق الفلسطيني وبكافة 

الحقوق الفلسطينية". 
وأوضح أنه "كان ال بد من اعتراض بنس 

خال كلمت���ه وإخراجها عن س���ياقها 
الطبيعي، إذ أن اعتراف اإلدارة األمريكية 
بالقدس عاصمة لدولة إس���رائيل، يعد 
بحد ذاته ليس طبيعيًا أو ليس منطقيًا".

وبّين زحالقة أن ق���رار ترامب ومن بعده 
زيارة بنس للقدس المحتلة وإلقاءه كلمة 
في الكنيست، سيؤسس لمرحلة جديدة 
من الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وال 
يمكن أن يش���كل بأي حال من األحوال 
التس���وية في  خط���وة حقيقية نح���و 

المنطقة.
وأض���اف: "إن قرار ترام���ب وزيارة بنس 
للق���دس، منح���ا إس���رائيل الش���رعية 
في  واس���تيطانها  تهويدها  لتصعيد 
ه���ذه المدينة المقدس���ة، وه���ذا من 
شأنه أن يزيد من حدة المواجهات بين 
المقدس���يين وجيش االحتال والتوتر 

في المنطقة".
وتابع: "نتوقع أن نشهد موجه متطرفة 
من الق���رارات العنصري���ة ضد القدس 
وضد فلسطينيي الداخل المحتل أيضًا، 
إذ أن اعتراف ترام���ب بالقدس عاصمة 
للشعب اليهودي، سيمهد الطريق أمام 

إسرائيل للمطالبة باالعتراف بها كدولة 
يهودية وه���ذا ما ال أس���تبعد حدوثه 

قريبًا".
ولف���ت زحالقة النظر إل���ى أن مثل هذا 
الداخل  االعتراف سيجعل فلسطينيي 
مواطنين درجة ثانية وهذا سيحرمهم 
الكثير م���ن الحقوق وس���يمنح اليهود 
أفضلية ف���ي الحصول عل���ى امتيازات 
المواطنة، مش���يرًا إلى أن النواب العرب 
يتم التعامل معهم كخونة داخل أروقة 

الكنيست.
وش���دد عل���ى أن التحال���ف األمريكي 
اإلس���رائيلي الجديد، سيضر كل ما هو 
فلسطيني س���واء كان داخل فلسطين 
المحتلة عام 1948، أو داخل فلس���طين 
المحتل���ة ع���ام 1967، داعيًا الس���لطة 
الفلسطينية واألحزاب الفلسطينية إلى 
سرعة االلتئام وتحقيق الوحدة من أجل 
التصدي لهذه الحملة التي تستهدف 

الوجود الفلسطيني في كل مكان.
وللقائمة العربية المشتركة 13 مقعدا 
في الكنيس���ت المكون من 120 مقعدا، 
ويمثل فلس���طينيو الداخل في الكيان 

الصهيون���ي م���ا نس���بته 17.5% من 
السكان.

اجتاهات التعامل الفل�ضطيني
المحلل السياس���ي أحمد عوض، اعتبر 
زيارة بنس لمدينة القدس وإلقاءه كلمة 
الكنيس���ت اإلس���رائيلي، تشريعًا  في 
االنتهاكات  لكاف���ة  أمريكي���ًا  وغط���اء 
اإلس���رائيلية بحق الفلسطينيين، وهو 
مؤشر على أن مسألة إخضاع "إسرائيل" 
الت���ي تتضمن إعادة  الدولية  للقرارات 
الحقوق الفلسطينية سيكون أمرًا بعيد 

المنال.
وقال عوض ل�"االستقال": "أبدى ترامب 
كرئيس للوالي���ات المتحدة األمريكية، 
سياس���ًة غريبة أظهرت اهتمامًا مبالغًا 
فيه بالشأن اإلس���رائيلي، ولم يتحدث 
حول ملف عالم���ي كما تحدث عن ملف 
ولكن  اإلسرائيلي،  الفلسطيني  الصراع 
حديثه كان منحازًا بشكل كامل لصالح 

الكيان الصهيوني".
ح���ول  ترام���ب  خط���اب  أن  وأوض���ح 
القدس ومن ثم زي���ارة نائبه للمدينة 
المقدسة يعدان مؤش���ران كافيًا على 
مام���ح المرحل���ة المقبلة ف���ي الصراع 
أن  متوقعًا  اإلس���رائيلي،  الفلسطيني 
تشهد هذه المرحلة المزيد من نزيف 
الدم الفلسطيني والمزيد من التهويد 

واالستيطان بشكل أكبر من ذي قبل.
ولفت ع���وض النظ���ر إل���ى أن هناك 
الس���لطة  عل���ى  يج���ب  اتجاهي���ن 
الفلسطينية العمل عليهما لمواجهة 
هذا التحالف األمريكي اإلس���رائيلي، 
وق���ال: "االتج���اه األول ه���و بتحقيق 
المصالحة مع حم���اس وكافة أطياف 
أن  يج���ب  الفلس���طيني،  الش���عب 
يكون للفلس���طينيين كلم���ة واحدة 
وخندق واحد لمواجهة هذا االئتاف 

الشيطاني الخطير".
أم���ا عن االتج���اه اآلخر، فأش���ار المحلل 
السياسي إلى ضرورة ذهاب السلطة نحو 
تش���كيل تكتل عربي وأوروبي وعالمي 
لتبني تطبيق القرارات الدولية الصادرة 
في صالح القضية الفلس���طينية، وقال: 
"يجب أن يكون هناك تحالف يستطيع 
أن يق���ول لإلدارة األمريكية توقفي، وأن 
يحاس���بها على مخالفاتها المس���تمرة 

إلرادة المجتمع الدولي".
 

الجهاد: الزيارة عدائية وخطابه متطرف ومكتظ بالحقد

»زيارة بنس«..  ضــوء أخضــر للتطــرف 
اال�ضتقالل/ حممود عمر:

توؤ�ض�س زيارة مايك بن�س نائب الرئي�س االأمريكي، للقد�س 
املحتل��ة، واإلقاوؤه كلمة يف الكني�ض��ت االإ�ضرائيلي وزيارته 
حلائط ال��راق وتالوة �ضل��وات تلمودي��ة اأمامه؛ ملرحلة 
جدي��دة وخط��رة للغاي��ة يف تهويد كل ما ه��و فل�ضطيني 

يف املدين��ة املقد�ض��ة ته��دف اإىل �ضلخه��ا ب�ض��كل كامل عن 
االأرا�ض��ي الفل�ضطيني��ة املحتلة ع��ام 1967، ولي�س ذلك 
فح�ض��ب، ب��ل و�ضل��ب اأكر ق��در ممكن م��ن اأرا�ض��ي ال�ضفة 
الغربي��ة، وحتويل الكي��ان ال�ضهي��وين اإىل دولة يهودية 
ي�ضبح فيها فل�ضطينيو الداخل مثل »جالية فل�ضطينية« اأو 

كمواطن��ن درجة ثانية ال يتمتعون بامتيازات املواطنة. 
وق��ال بن�س خ��الل كلمته اأمام الكني�ض��ت االثنن املا�ضي، 
اإن نقل ال�ضف��ارة االإ�ضرائيلية من )تل اأبيب( اإىل القد�س 
�ضيكون قبل نهاية ع��ام 2019، وكرر اأكرث من مرة عبارة 

)القد�س عا�ضمة اإ�ضرائيل(.

القدس المحتلة/ االستقال: 
الوزاري���ة  اللجن���ة  المق���رر أن تناق���ش  م���ن 
اإلسرائيلية للتشريعات األسبوع القادم وبطلب 
من الحكومة، مش���روع قانون "إس���كات األذان" 
وتحضيره للتصويت عليه بالكنيست بالقراءة 

األولى.
ويأت���ي التعجيل واإلس���راع بتش���ريع القانون 
انتقام���ًا من القائمة المش���تركة التي قاطعت 
خط���اب نائب الرئيس األميرك���ي مايك بنس، 
ورفع الن���واب العرب صوًرا للق���دس واألقصى 
والقيام���ة بوجه بن���س حملت عب���ارة "القدس 

عاصمة دولة فلسطين".
ومن المتوقع أن تعقد لجنة الدستور البرلمانية 

األربعاء المقبل أول نقاش لمشروع القانون بغية 
تحضيره للقراءة األولى وعرضه على الكنيست 
للتصوي���ت، وذل���ك ضمن مس���اعي االئتاف 
الحكومة على إعادة وتس���ريع مش���روع القانون 

العنصري.
وكان مش���روع قانون حظ���ر األذان عبر مكبرات 
الص���وت ت���م عرض���ه عل���ى اللجن���ة الوزارية 
للتش���ريعات، والمق���دم من عضو الكنيس���ت 
اليمين���ي موت���ي يوجف م���ن ح���زب "البيت 

اليهودي" مع أعضاء كنيست آخرين.
ويفرض مشروع قانون إسكات األذان بصيغته 
المعدلة قيودًا على استخدام مكبرات الصوت 
بالمساجد خال ساعات النهار وحظر األذان عبر 

مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر.
وقد تم���ت المصادقة على مش���روعي القانون 
بالق���راءة التمهيدية ف���ي آذار /مارس الماضي 
بتشجيع ودعم من رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
بنيامين نتنياهو، ولكن لم يتم اإلسراع والترويج 

لهما منذ ذلك الحين.
وسبق أن وضعت الحكومة اإلسرائيلية شرطين 
جوهريين يحدان من االس���تمرار في تش���ريع 

القانون.
واالس���تثناء األول ه���و تعيي���ن طاق���م وزاري 
لصياغة صيغة موحدة من مشروعي القانونين 
الخاصين اللذين صادقت عليهما الكنيس���ت 
بالقراءة التمهيدية، أما االس���تثناء الثاني فهو 

مطلب اللجنة الوزارية للتش���ريعات بالموافقة 
على الصيغة الجدي���دة قبل عرضها على لجنة 

الدستور والقانون في الكنيست.
ومن أج���ل الدفع بمواصلة اإلجراءات وتش���ريع 
القان���ون، بادر رئيس اللجنة عضو الكنيس���ت 
نيسان سلومينسكي إلى عقد جلسة باألسبوع 
المقبل، وقال إن "المناقشة لن تجرى بالضرورة 
م���ن أجل إقرار الموافقة عل���ى النص والصيغة 
النهائية للقانون بل أجل لتحفيز الحكومة على 

الدفع قدًما للتصويت على القانون".
وفي تش���رين الثاني / نوفمبر صادقت اللجنة 
الوزارية للتشريعات على مشروع القانون وكان 

ذلك بعد أن أعلن نتنياهو تأييده له.

تسريع المصادقة على مشروع حظر األذان األسبوع المقبل
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تعلن جمعية الرواد للشباب الفلسطيني  عن طرح عطاء لتوريد زي مشروع " ال تتردد: امنح اللعب لمن يحتاجه )بنين – بنات(" 
ضمن مش���روع "  تمكين شبكة المؤسسات الش���بابية وتعزيز حقوق الش���باب والطالئع في قطاع غزة من خالل انخراطهم 

كمشاركين فاعلين في مجتمعهم " بدعم من انقاذ المستقبل الشبابي وتمويل االتحاد االوروبي 
فعلى الراغبين باالشتراك في العطاء التقدم للشؤون اإلدارية والمالية على العنوان التالي:

جمعية الرواد للشباب الفلسطيني 
العنوان: خان يونس – عبسان الكبيرة  – حي الفراحين  – امام فيال رافت ابو دقه.

الهاتف: 2074725 - 0595790009
وذلك للحصول على كراس العطاء و ش���روطه مقابل دفع مبلغ 100 ش���يكل خالل ساعات الدوام من الساعة 8:30 صباحًا الى 
الس���اعة 2:00 مساءًا ابتداًء من يوم الخميس 2018/1/25 حتى يوم السبت الموافق 2018/1/27 علمًا بأن آخر موعد لتسليم 
كراس العطاء للشؤون اإلدارية والمالية هو يوم السبت  الموافق 2018/01/27  الساعة  الثانية عشر ظهرًا بالظرف المختوم.

�شروط ملقدم العطاء:
1. الحصول على كراس العطاء ابتداًء من يوم الخميس الموافق 2018/01/25 من مقر الجمعية. 

2. يجب أن تكون كراسة العطاء مصحوبة بكفالة بنكية قيمتها )5%( من إجمالي قيمة األسعار المقدمة )على شكل كفالة 
بنكية أو شيك بنكي مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية المفعول لمدة شهرين من موعد فتح العطاء.

3. فتح المظاريف يوم السبت  الموافق 2018/01/27 الساعة 1:00 مساءًا في جلسة علنية لمن يرغب من الشركات المتقدمة 
بالحضور.

4. على من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10% سارية لمدة 3 شهور من اجمالي قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

6. لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.
7. العطاء قابل للتجزئة.

8. عرض السعر فعال لمدة شهرين. 
9. على الراغبين بالمشاركة  في العطاء ارفاق األوراق التالية:

• ارفاق صورة عن الفاتورة الرسمية و سند القبض مع كراس العطاء في الظرف المغلق.
• ارفاق سجلها التجاري و رخصة العمل.

• ارفاق نسخة من خصم المنبع.

ملزيد من املعل�مات الرجاء االت�شال بال�ش�ؤون االدارية واملالية على هاتف جمعية الرواد لل�شباب 
الفل�شطيني التايل: 2074725/ 0595790009

جمعية الرواد للشباب الفلسطيني  
01/AAPY/2018 إعالن طرح عطاء رقم

لتوريد زي رياضي

غزة/ االستقالل 
نظمت  الرابطة اإلس���المية بالتعاون م���ع منتدى المعلم 
الفلس���طيني سلس���لة دورات تدريبية ضمن انش���طتها 
وخدماته���ا التي تقدمها لكاف���ة الطالبات في الجامعات, 
حي���ث افتتحت دورتي���ن في "اع���داد المدربي���ن" ودورة 
"الرخص���ة الدولية في الحاس���ب اآللي" وف���ي مقر منتدى 

المعلم بمدينة غزة.
وش���ارك في الدورتين عدد  كبير من الطالبات وبإش���راف 
المدرب رامي مشتهى والمدربة رندة نصار ومسؤولة ملف 

الجامعات بمحافظة غزة.
وأش���ار المدرب مش���تهى إل���ى أن ال���دورات تركزت على 
التطبيق العملي بعيدا عن المواد النظرية، وذلك من اجل 

صقل قدرات الطالبات.
وأكدت اس���راء حرارة مسؤولة ملف الجامعات بغزة أن هذه 

ال���دورات تأتي ضمن سلس���لة دورات متنوع���ة عقدتها 
الرابطة االس���المية مع العديد مع مراكز التدريب والتطوير 

بهدف تنمية قدرات الطالبات في شتى المجاالت.
وعب���رت الطالبات المش���اركات في الدورات عن ش���كرهن 
وتقديرهن للرابطة االسالمية لما تقدمه من خدمات لهن 

وسعيها الدائم في التواصل معهن.
وفي س���ياق اخر  نظمت  طالبات الرابطة اإلسالمية ملتقى 
اجتماعيًا بعن���وان " األزمات التي تواجه القطاع التعليمي 
وكيفية تعامل الطالب معها" في مسجد سعد بمنطقة تل 

السلطان غرب محافظة رفح.
وتطرقت األخصائية االجتماعية أريج عواجة  سبل التكيف 
مع هذه األزمات وكيفية اجتيازها من خالل التقرب إلى الله 
والتحرك وفق اإلمكاني���ات المتاحة بصبر وعزيمة،  مبينة 

أسبابها ومدى تأثيرها على الطالب. 

الرابطة اإلسالمية تنظم سلسلة دورات 
تدريبية لطالبات الجامعات بغزة

رام الله/ االستقالل:
أكدت لجنة القدس واألقصى في المجلس التش���ريعي الفلس���طيني أن قرارات 
االحتالل االسرائيلي بمنع أعمال اإلعمار والصيانة والترميم سيشّكل مخاطر جّمة 

على كل مكّونات هذا المسجد المبارك.
واس���تنكرت اللجنة في مؤتمر صحفي بغزة عقدته يوم أمس األربعاء منع إدخال 

المواد الالزمة ألعمال اإلعمار والصيانة والترميم وغيرها إلى المسجد األقصى.
واعتبرت في ذات الوقت أن زيارة نائب الرئيس األمريكي مارك بنس ل�"اسرائيل" 
ولبع���ض البالد العربية غير مرحب بها ألنها ج���اءت تأكيًدا على الدعم واالنحياز 

األمريكي الكامل للكيان االسرائيلي في اعتبار القدس عاصمة لهذا الكيان.
كما حذرت من خطورة دعوات منظمات الهيكل للمستوطنين القتحامات جماعية 
للمس���جد األقصى المبارك الخميس المقبل، مطالبة المقدس���يين كونهم رأس 
الحربة ف���ي مواجهة مخططات االحتالل االس���رائيلي الرامي���ة لتهويد القدس 
وطمس المعالم لالس���تمرار في صمودهم ومواجهاته���م البطولية وتصديهم 

لهذه االقتحامات االسرائيلية والعمل على إفشالها.
وحمل التش���ريعي االحتالل المسؤولية الكاملة عّما يحدث في المسجد األقصى 
المبارك من جرائم حرب وانتهاكات خطيرة، محذًرا االحتالل من مغّبة سوء فعله 

وجرمه.
 

َّ
وطالبت اللجنة المملكة األردنية الهاشمية ملكًا وبرلمانًا وحكومة وشعبًا باعتبار أن
لهم الوصاية الدينية واإلدارية على المسجد األقصى بالوقوف بقوة في مواجهة 

 المسجد األقصى المبارك.
ّ

العدوان اإلسرائيلي المتواصل بحق
كما طالبت السلطة الفلسطينية رئاستها وحكومتها إنهاء مهزلة اتفاق أوسلو 
المشؤوم، ووقف التعاون والتنسيق األمني مع االحتالل، وإطالق يد المقاومة في 
الضفة المحتلة لردع االحتالل ومنعه من التمادي في انتهاكاته للمسجد األقصى 

والقدس واألرض الفلسطينية.
ودعت الشعب الفلسطيني إلى االستمرار في االنتفاضة ومقاومة االحتالل للدفاع 

عن المسجد األقصى المبارك.
وشددت اللجنة في مطالبتها لقادة وحكومات العال�مين العربي واإلسالمي وأحرار 
العالم بالوقوف عند مسؤولياتهم اتجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 
ال�مس���جد األقصى ال�مبارك وما يتعرض له من هجمة شرس���ة من قبل الحكومة 

االسرائيلي والمستوطنين.
ودعتهم إلى أن يكونوا سندًا للمقدس���يين بالتحشيد والمؤازرة والدعم المادي 

والمعنوي واإلعالمي والقانوني في المحاكم والمحافل الدولية.
وأهابت بعلماء األمة ودعاتها ونخبها "أن يتحّملوا مسؤولياتهم تجاه مسرى النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدة أنه ال عذر لهم عند الله إن خُلص إلى أقصانا 

وأقصاكم وفيكم عين تطرف"، كما جاء في المؤتمر.
ودعت أيًضا اللجنة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلس���المي إلى اتخاذ 
إجراءات فاعلة لحماية المس���جد األقصى ومدينة القدس من التهويد المستمر، 

ودعم أهلها في صمودهم.

القدس المحتلة/ االستقالل« 
ص���ادق الكنيس���ت "اإلس���رائيلي" بالق���راءة 
التمهيدية األولى مس���اء ام���س األربعاء، على 
قانون يمنع إع���ادة جثامين منفذي العمليات 

البطولية ضد قوات االحتالل.
ويمن���ح القانون ال���ذي قدمه كل م���ن وزير ما 
ُيس���مى باألمن الداخلي "اإلس���رائيلي" جلعاد 
اردان، ووزي���رة القض���اء "اإلس���رائيلية" اييلت 

شاكيد، الش���رطة "اإلسرائيلية" صالحية إعاقة 
إعادة جثامين الش���هداء "ك���ي ال تتحول الى 
مظاهرة للتحريض ضد "إس���رائيل""، بحس���ب 

نص مشروع القانون.
وجاء في قرار الكنيس���ت: "شهدت "إسرائيل" 
من���ذ الس���نوات الماضي���ة ظاهرة التش���جيع 
والتأييد الستمرار تنفيذ عمليات ضد قواتها 
إضافة إل���ى التعاطف مع منف���ذي العمليات 

والتحريض ضد "إسرائيل".
وأش���ار القرار إلى أن حاالت التحريض لتنفيذ 
العملي���ات ضد ق���وات الجيش "اإلس���رائيلي" 
ظهرت خالل مراس���م دفن منفذي العمليات، 
ومن بينهم منفذوها عملية المسجد األقصى 
وكان منفذوها م���ن أم الفحم، مبينة أنه خالل 
مراس���م دف���ن جثامينه���م س���ادت حالة من 

التعاطف معهم والتحريض ضد "إسرائيل".

التشريعي يحذر من 
خطورة منع أعمال 
الترميم باألقصى

الكنيست يقر قانون عدم إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين

رام الله/ االستقالل:
قدمت مؤسس���ة الحق بالغًا جزائيًا للنائب العام، تطالب 
بفت���ح تحقيق جزائي ش���امل في قضي���ة التنصت على 

مكالمات المواطنين.
جاء ذلك بحس���ب بيان صدر عن المؤسسة، أول أمس، في 
ضوء ما نشر في بعض وس���ائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي من قيام أجهزة أمنية بعمليات تنصت واسعة 
خالفًا للقانون ش���ملت ق���وى وأحزابا سياس���ية وأعضاء 
في المجلس التش���ريعي ومؤسس���ات منظم���ة التحرير 
الفلسطينية وصحافيين وعائالتهم وأعضاء في مجلس 
نقاب���ة المحامين، وتوف���ر دالئل لدى المؤسس���ة بوقوع 

عمليات التنصت.
وأك���دت »الحق« في بالغها الجزائي عل���ى وجوب احترام 
الحماي���ة التي منحه���ا العهد الدولي الخ���اص بالحقوق 

المدنية والسياسية للحق في الخصوصية.
وشددت »الحق« على وجوب احترام الضمانات التي كفلها 

قانون اإلجراءات الجزائية بشأن مراقبة االتصاالت.

وأوضح���ت المؤسس���ة ف���ي بالغه���ا الجزائ���ي المقدم 
ب���أن عمليات التنصت عل���ى مكالم���ات المواطنين حال 
ثبوتها تش���كل جريمة موصوفة في القانون األساس���ي 

الفلسطيني.
وطالب���ت النائب العام عماًل بأحكام المادة )24( من قانون 
اإلجراءات الجزائية بفتح تحقيق جزائي ش���امل بقضية 

التنصت على مكالمات المواطنين.
ونشر ضابط فلس���طيني، كان يعمل في »وحدة المراقبة 
اإللكتروني���ة« بجه���از األمن الوقائي ف���ي رام الله، مؤخرا 
تسريبات مرفقة بالصور والوثائق واألسماء، شارًحا فيها 
طبيعة دور جهازي األمن الوقائي والمخابرات، في تنفيذ 
مش���روع قدمه مس���ؤول األمن الوقائي »زياد هب الريح« 
إلى وكالة االس���تخبارات األمريكية )CIA( لطلب التمويل 
الكام���ل للتنصت اإللكتروني في األراضي الفلس���طينية 
)الضفة الغربية وقط���اع غزة( ومراقب���ة مكالمات صادرة 
وواردة لقيادات رفيعة في فصائل المقاومة الفلسطينية 

ذكرهم الضابط باالسم.

وقال الضابط في تقريره المسرب الذي نشر على وسائل 
إع���الم محلية ومواقع تواصل اجتماع���ي: »يا أهلي.. إنني 
أعلن توبتي«، كاشًفا أن الش���روط األمريكية على تمويل 
المشروع، تضمنت أن يكون المشروع بإدارة مشتركة بين 
الوقائي والمخابرات، وأن تقوم كل جهة أمنية بترش���يح 
 ،)CIA( عدد من األش���خاص ال يتم اعتمادهم إال بموافقة
الت���ي تقوم باختي���ار أدوات وبرمجيات التجس���س، في 
المقابل تقوم أجهزة أمن الس���لطة بتذليل كل العقبات 

التي تعترض طريق تنفيذ المشروع.
وكشف الضابط الفلس���طيني عن أسماء المتورطين في 
هذا المش���روع من جهازي »األمن الوقائي« و«المخابرات«، 
موضًحا أن العاملين في »وحدة المراقبة اإللكترونية«، كان 
لهم دور كبير في تقديم معلومات لالحتالل اإلسرائيلي 
عن المقاوم���ة الفلس���طينية في ح���رب 2014م، مقابل 
تلقيهم دعًما مالًيا للمش���روع من الواليات المتحدة يبلغ 
70 ألف دوالر فضاًل عن رواتبهم التي تدفع لهم من وزارة 

المالية برام الله.

»أمن السلطة« بالضفة يتجسس على المواطنين



2الخميس   جمادى األولى         هـ    يناير         م 2 22    222 2 2 2 2

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة بني �سهيال ال�سرعية البتدائية

إعالن وراثة صادر عن محكمة 
بني سهيال الشرعية

تقدم لمحكمة بني س���هيال مضبطة موقعة من مختار أهالي بني سهيال 
مؤرخة في 2018/1/22م  تتضمن أن سليمان رضوان سليمان بركة توفي 
إلى رحمته تعالى  بتاريخ 1980/4/20م  وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
ف���ي زوجته حمده محمد عبد الدايم بركه وف���ي اوالده منها وهم ابراهيم 
ومحم���د وفا طمة ومريم ومليزا وصبحية   فقط وال وارث للمتوفي المذكور 
سوى من ذكر   وليس له وصية واجبة أو اختيارية وليس له أوالد كبار توفوا 
ح���ال حياته وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه مراجعة محكمة 
بني سهيال  الشرعي خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن  

وحرر في 5/جمادي أول   /1439ه الموافق 2018/1/22م .

قا�سي حمكمة بني �سهيال ال�سرعية

ال�سلطة الوطنية الفل�سطنية
حمكمة بداية خانيون�س

في االخطار العدلي رقم 2017/7987
في الطلب الحقوقي رقم : 2018/77

المستدعية / عالية رمضان حسين البريم
المستدعي ضده / ماجد رمضان حسين البريم – مجهول محا االقامة 

نوع االخط���ار / إلغاء الوكال���ة العدلية رق���م )2012/9837( دائرة عدل 
خانيونس 

في اإلخطار العدلي رقم 2017/7987
إلى المس���تدعي ضده المذكور بعالية بما أن المس���تدعية قد تقدمت 
باالخطار العدل���ي وموضوعه ) إلغاء الوكالة العدلية رقم )2012/9837( 

دائرة عدل خانيونس 
وليكون معلوما لديك ألنه يجوز للمستدعية أن تتخذ ضدكم االجراءات 

القانونية حسب االصول
حرر في : 2018/1/22م

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س 
اأ.يا�سر بربخ

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ آالء عليان عبدالله ابوالشين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400509170( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /  محمد مروان عثمان عاشور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800236226( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

غزة/ سماح المبحوح: 
ضرب���ة جديدة يتلقاها المواطن بقطاع غزة على 
الصعيد االقتص���ادي، تنذر بمزي���د من األعباء 
المالية اإلضافية التي س���تلحق به، جراء فرض 
رئيس  الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس 
عقوب���ة جديدة على القط���اع، تتلخص بإعادته 
فرض ضريب���ة القيمة المضاف���ة على خدمات 
االتص���االت واالنترن���ت، التي س���ترتفع قيمة 

الفواتير بنسبة %16. 
الفلس���طينية محمود  الس���لطة  وقرر رئي���س 
عب���اس، فرض ضرائ���ب جديدة وإع���ادة فرض 
"ضريبة القيمة المضافة" عل���ى قطاع غزة، بعد 
اعفائه منها عام 2007، على الرغم من التدهور 
االقتصادي الش���ديد الذي يعاني منه القطاع، 
والذي يعد األس���وأ على مدار س���نوات الحصار 

اإلسرائيلي العشر الماضية . 
التذمر واالس���تياء الشعور الذي انتاب المواطن 
سعيد الطويل من خانيونس جنوب القطاع، بعد 
س���ماعه خبر إعادة الرئيس عباس فرض القيمة 
المضافة، التي ستتسبب بارتفاع قيمة الفواتير 

الخاصة به. 
الوض���ع  أن  ل�"االس���تقالل"  الطوي���ل  وأوض���ح 
االقتص���ادي في قطاع غزة ال يحتمل أي جبايات 
أو ملحقات مالية من شأنها التنكيد والتنغيص 
على المواطن وتزيد أعباءه ، مشددا على أنه من 

األجدر بالحكومة ومؤسس���ة الرئاسة أن تصدر 
ق���رارات تخفف من معان���اة المواطنين بدال من 

زيادة األزمة. 
وأش���ار إلى أن إعادة الضرائب بالتأكيد ستؤثر 
عليه كمش���ترك بالش���ركات المزودة للخدمات 
بش���كل مباش���ر، إذ س���يدفع مبالغ إضافية، لم 
يحس���ب لها حس���ابًا لصالح منظومة حكومية 
وش���ركات خاصة، خدماتها ال تلب���ي احتياجه 

وتحتاج إلعادة النظر فيها.  

معاناة جديدة 
الضرر الذي س����يلحق بالمواط����ن الطويل، لن 
يختلف كثي����را عن الضرر الذي س����يقع على 
المواط����ن محم����د النعي����زي ال����ذي يفكر في 
خفض قيمة فاتورة استهالكه الشهري أو أنه 
سيضطر إلى فصل الخدمة االتصال من شركة 

جوال. 
وأش���ار النعيزي إل���ى أنه إعادة ف���رض ضريبة 
القيمة المضافة، سيس���بب لديه عجزًا في راتبه 
الشهري، مبينا إلى أنه سيلجأ بعد استالمه قيمة 
الفاتورة الشهرية الخاصة به، إلى إلغاء االتصال 

بنظام الفاتورة، والتحويل إلى نظام الكرت. 
وتساءل المواطن النعيزي عن حجم األذى الذي 
يسببه المواطنون بالقطاع للرئيس عباس، ليلحق 
بهم العقوبات والضرر الذي جعل معيشتهم ال 

تطاق، وأدى إلى انهيار كافة القطاعات الحيوية 
بغزة.  

امل�ستهلك املت�سرر
المخت���ص االقتص���ادي معين رج���ب ، أكد أن 
المس���تهلك بقطاع غزة، هو المتضرر األكبر من 
اعادة فرض ضريبة القيمة المضافة على القطاع 
من قبل الرئيس عباس، الفت���ا إلى أن انعكاس 
القرار س���يزيد األعباء االقتصادية الصعبة التي 

يعاني منها المواطنون .
وأوضح رجب ل�"االستقالل" أن الفاتورة الشهرية 
للمستهلك سواء مستخدم خدمة االتصاالت أو 
جوال وكذلك وطنية واالنترنت ستزيد عن الحد 
المعتاد عليه بنس���بة 16%، أي في حال كانت 
قيمة الفاتورة التي يدفعها لألنترنت ش���هريا 
تقدر ب�100ش���يكل فإن القيمة ستزيد إلى 16 

شيكال بعد إضافة الضريبة الجديدة. 
وبين رجب أن���ه بالرغم من الظروف االقتصادية 
الصعبة الت���ي يعاني منها المواطنون بالقطاع، 
كارتفاع نس���بة البطال���ة و الفق���ر، إال أن رئيس 
الس���لطة يضيق الخناق أكث���ر عليهم، بفرضه 
مزي���دًا من العقوبات، مش���يرا إلى أن  الس���لطة 
الفلس���طينية س���تجنى أرباحًا بعد اعادة فرض 
ضريبة القيمة المضافة تقدر ب845مليون دوالر 

سنويا. 

غزة/ االستقالل : 
طال���ب علي الحايك رئيس مجلس إدارة جمعي���ة رجال االعمال بغزة بتقديم 
حلول سريعة لمش���اكل القطاعات االقتصادية التي أثرت على كافة مناحي 
الحياة في قطاع غزة محذرًا من انهيار كامل س���يطال القطاع الخاص في ظل 
غياب الحلول والخطط االس���تراتيجية الالزمة إلعادة دوران عجالت منش���آته 
االقتصادي���ة التي أغلقت غالبيته���ا أبوابها بفعل أثار االنقس���ام والحصار 

االسرائيلي.
ودع���ا الحاي���ك في تصريح صحف���ي، المجتم���ع الدولي والس���لطة الوطنية 
الفلس���طينية واألحزاب السياس���ية لتحمل مس���ئولياتهم الوطنية إلنقاذ 
القطاع الخاص من دمار شامل سيطال كافة قطاعاته، والتدخل بشكل عاجل 
لح���ل أزمات البطالة والفق���ر  والكهرباء وإنهاء العمل بنظ���ام ألية إعمار غزة 
)GRM(،ووقف سياسية سحب التصاريح، وضرورة تعويض أصحاب المصانع 

والمنشآت االقتصادية.
وقال الحايك إن نسب البطالة والفقر بقطاع غزة ارتفعت  بشكل قياسي وغير 
مس���بوق وصلت إلى ما بين 60و80% نتيجة دخول فئات جديدة لش���ريحة 
الفقراء كالموظفين وعمال المصانع والشركات التي أغلقت أبوابها، ناهيك عن 

وجود 175ألف خريج من الجامعات المحلية.
وأض���اف الحايك أن الس���وق المحلي أصبح يعاني م���ن تناقص في معدالت 
السيولة النقدية المتداولة في غزة، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية بنسبة 
30%، ترتب عليه انخفاض في حجم الواردات والحركة التجارية في األسواق.
وأوض���ح الحايك أن عدد الش���احنات الواردة إلى قطاع غ���زة انخفض بمعدل 
النصف من 750 إلى 350 شاحنة تقريبًا بسبب انخفاض القوة الشرائية لدى 
سكان غزة  الفتًا إلى أن غالبية التجار ورجال االعمال أصبحوا مهددين بالدخول 
إلى السجون بفعل عدم مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية نتيجة حالة 
الركود االقتصادي مشيرًا  إلى أن عدد الشيكات المرجعة بلغ حوالي )60( ألف 

شيك مرجع.
وأش���ار الحايك إل���ى أن االقتصادي الفلس���طيني بغزة تدمر و س���كان  غزة 
أصبحوا بمختلف شرائحهم  ال يجدون قوت يومهم مؤكدًا أن القطاع الخاص 
الفلس���طيني لن يقبل العيش في غرفة اإلنع���اش، وتحويله إلى جيش من 

المتسولين والعاطلين عن العمل.

إعادة فرضها على فواتير االتصاالت بغزة 

»القيمة المضافة« ترفع ضغط الغزيين!   

القدس المحتلة/ االستقالل : 
دعت ما تس���مى ب�" منظمات جبل الهيكل" المزعوم، 
عناصرها ومناصريها من المستوطنين إلى المشاركة 
في اقتحامات واس���عة للمس���جد األقص���ى المبارك 
ستنفذها صباح اليوم الخميس تحت شعار "اقتحام 

طوارئ".
وحس���ب القناة العبرية الس���ابعة، فقد ناشدت هذه 
المنظمات المتطرفة، في بيان صادر عنها، مناصريها 
وجمهور المستوطنين بأن "ال يمر ما أسمته "التدنيس" 
الذي حصل بداية الش���هر الجاري بصمت، وأن ال يمر 
هذا اليوم إال بطرد المسلمين ورجال الوقف اإلسالمي 

من المسجد االقصى، وتطهير المكان منهم".
وق���ال بيان المنظمات المتطرف���ة إن اقتحام االقصى 
يوم غد س���يحضره كبار حاخاماتهم وسيكونون في 

المقدمة.

الحايك : غزة على 
حافة االنهيار 

االقتصادي الكامل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال وزير التعليم في حكومة االحتالل »نفتالي بينت« »إن حاكم السلطة 
الفلسطينية محمود عباس يلفظ انفاسه األخيرة وأصبح غير ذي صلة«.

وأضاف بينت خالل تصريح صحفي أمس: »«إسرائيل« تفكر في عهد ما 
بعد أبو مازن وال تخشى وقف التعاون األمني مع الجانب الفلسطيني«.

وأشار وفق قوله أنه إذا لم تتصد أجهزة األمن الفلسطينية »لإلرهابيين« 
فإن »إسرائيل« ستقوم بذلك.

بينت: »إسرائيل« تفكر 
في عهد »ما بعد أبو مازن«

جماعات متطرفة 
تدعو القتحام واسع 

لألقصى اليوم
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أعلن أنا المواطنة/ اسالم احمد حسين كوارع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802271361( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد فضل أحمد حنيدق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)949817100( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ روال رشيد عبد الله الكفارنه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404029837( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ماهر اسماعيل سليمان المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903093490( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة/ فتحية أحمد عبدالقادر فياض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)902495134( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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ولم يكن األس���ير المحرر اللحام، بعيدًا عما 
آلت إليه أوض���اع المواطنين في قطاع غزة، 
فمع ضيق الحال وفقدان القدرة الشرائية، 
بدأ يخس���ر عمله المتواضع، اذ كان يمتلك 
عربة صغيرة يبيع عليها الش���اي والقهوة 
للمتنزهين على ش���اطئ البح���ر، تراجع به 
الحال حتى بات عاجزًا عن تعبئة اسطوانة 
الغاز وش���راء ما يلزم م���ن احتياجات،  فهو 

عاطل ال يدر على أبنائه أي دخل.

بيتنا خيمة
"أكثر من 3 سنوات ونحن نعيش في خيمة 
صغي���رة ال تصلح أن تكون عش���ًا للدجاج، 
ففي الصيف تكون مقبرة من شدة الحرارة، 
وفي الش���تاء تصبح ثالج���ة، أما في النهار 
فنكون فرج���ة للمارة وفي اللي���ل ننام مع 
الفئران" به���ذه الكلمات بدأ اللحام حديثه 
ل�"االس���تقالل" وقلب���ه يتفطر ألم���ًا وحزنًا 
على عائلت���ه المكونة من 4 أف���راد، والتي 

تفتقد أدني حقوقها في العيش بكرامة. 
بوجه شاحب أرهقته الهموم، يروي اللحام 

)57 عاما( تفاصيل معاناتهم:" بعد خروجي 
من سجون االحتالل عام 2012، صرفت لي 
وزارة االسرى راتبًا ش���هريًا من خالله كنت 
أدفع إيجارًا للمنزل و أوفر جزءًا بس���يطًا من 
احتياجات ابنائ���ي، لكن بعد حرب االخيرة 
عل���ى القطاع تفاج���أت بقطع���ه وانقالب 

حياتنا رأسا على عقب". 
ويتابع اللحام بابتس���امٍة خافته:" بعد قطع 
الرات���ب لم أعد قادرًا على دفع ايجار المنزل 
وتراكم���ت الدي���ون حتى طردن���ا صاحبه 
في الش���ارع، وعندما ُأغلق���ت كافة األبواب 
بوجهن���ا لم أجد س���وى البحر ملجًأ ومأوى، 
نصبنا خيمة مؤقتًا لكن لم نكن نعلم انها 

ستصبح بيتنا الدائم". 
"إن ش���اء الله خير" هذه هي خالصة ردود 
مؤسسات كثيرة لجأ إليها اللحام، بعضها 
قدمت له حاًل بكس���وة الخيم���ة بالنايلون 
الُمخمل، وم���ن ثم تأتي عواص���ف الرياح 
وتمزقه، والبعض األخر أعطوه وعودًا بتوفير 
بيت يؤويهم اال أنها لم تدخل حيز التنفيذ 

منذ سنوات. 

وأضاف بص���وٍت مرتجف:" م���ش طالبين 
قصر وال حتي بيت مل���ك، أكبر أمنياتنا أن 
يساعدنا أحدهم وينهي معاناتنا في شقة 
سكنية تؤوينا حتى لو باإليجار، خاصة أني 
ال اس���تطيع العمل أو توفي���ر مصدر دخل 

ألسرتي".

اأ�شبه بالأموات
وفي زاوية الخيم���ة كانت األم تجلس على 
حصير مهترئ، تحاول س���د جوع أطفالها 
الثالثة بما توفر من طعام، وحينما يش���تد 
حزنها عليهم تنظر إلى أش���عة الش���مس 
المتسللة من ثقوب الخيمة التي تؤويهم 
جميع���ًا، لعل أش���عتها تج���دد أملها في 

االنتقال إلى بيٍت دافئ.  
بعدما كفكفت دمعها، تقول زوجة "اللحام": 
" لوال مساعدة أهل الخير لتشردنا ولم نجد 
لقم���ة واحدة نأكلها، ول���كان الحال بالويل 

أكثر مما نحن عليه".
وأردف���ت خ���الل حديثها ل� "االس���تقالل"، 
"نفتقر ألدنى مقوم���ات الحياة الكريمة أنا 

وعائلت���ي في هذه الخيم���ة لكننا مجبرون 
على العيش داخله���ا كونها مأوانا الوحيد 
في ظ���ل الفقر الذي نعيش���ه وعدم توفر 
فرصة عمل لزوجي المريض، حالنا بات أشبه 

باألموات". 
وأكمل���ت حديثه���ا:" كان مص���در رزقن���ا 
الوحي���د عربة صغيرة نبيع عليها الش���اي 
والقهوة للوافدين الى البحر، لكن األوضاع 
االقتصادي���ة الصعب���ة في القط���اع زادت 
الطين بلة وضاعفت معاناتنا، جعلتنا غير 
قادرين على ش���راء غاز الطهي مما اضطرنا 
إلى اغالقه���ا، وذلك نتيج���ة تراجع اقبال 

الناس على الشراء".  
وف���ي الوق���ت ال���ذي كان���ت األم تتحدث 
بحرقه عن معاناتها، أش���ارت بإصبعها الى 
حقائب أطفالها الممزقة ومالبسهم البالية، 
قائلة:" في بداية العام الدراس���ي أصر علي 
مجموعة من أهل الخير على ارسال ابنائي 
للمدرس���ة وتكفلوا بكاف���ة احتياجاتهم، 
لكن هاد الفصل لم يحضروا الينا أي شيء 
من مس���تلزماتهم، ولم أس���تطع ارسالهم 

للمدرسة كباقي األطفال في سنهم". 
" أرضين���ا بالهم والهم م���ش راضي فينا" 
هك���ذا أعربت اللح���ام عن اس���تيائها من 
مط���اردة رج���ال البلدي���ة الدائم���ة لهم، 
بحجة أنهم يقيم���ون على أرض حكومية، 
متس���ائلة: "وين بدنا نحط خيمتنا عشان 
يحلوا عنا؟  نحطها في منتصف الش���وارع 

وال على أبواب المؤسسات الحكومية ؟". 
ووجه���ت العائل���ة، م���ن خيمته���م التي 
اكتس���ت بالغب���ار واالترب���ة، صرخ���ة إلى 
الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية 
ووزارة األس���رى في رام الله ووزارة اإلسكان، 
أن يمدوا يد العون والمساعدة لهم من أجل 
انهاء معاناتهم التي لم تتوقف منذ أعوام. 
ولم تكن عائلة "اللح���ام" العائلة الوحيدة 
التي اتخذت من الخيام مسكنًا ومن أرصفة 
الشوارع بيتًا لها، فهناك العديد من األسر 
عصفت بها الظروف االقتصادية الصعبة 
ف���ي القط���اع وأجبرتها عل���ى العيش في 
الخيام بعدما عجزت ع���ن دفع بدل االيجار 

ألصحابها. 

دولة فل�شطني
ال�شلطة الق�شائية

املجل�س العلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة خانيون�س ال�شرعية البتدائية

إعالن وراثة صادر عن 
محكمة خانيونس الشرعية

لقد تقدمت له���ذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة صافي 
بخانيونس  مؤرخة بتاريخ 2017/12/11م  تبين أن المرحومة فريزه عثمان 
ابراهيم صافي  من خان يونس  وتحمل هوية رقم 972210785 قد انتقلت 
إل���ى رحمة الله تعالى في خانيونس بتاريخ 1977/3/20م    وانحصر ارثها 
الشرعي واالنتقالي في زوجها  حماد صالح سالمه صادق وفي اوالدها منه  
وهم حمتو وعادل وظريفة فقط ثم بتاريخ 1980/3/1م في خانيونس توفي 
حماد صالح س���المة صادق من خانيونس ويحمل هوية رقم 942215617 
وانحص���ر ارثه الش���رعي واالنتقالي ف���ي اوالده المتولدين ل���ه من زوجته 
فريزه المذكوره المتوفاه قبله وه���م حمتو وعادل وظريفة فقط ثم بتاريخ 
2016/12/9م توفيت ظريفة حماد ص���الح صافي المذكورة من خانيونس 
وتحمل هوية رق���م 972210728وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في 
اوالدها المتولدين لها من زوجها احمد اس���ماعيل احمد صافي وهم عادل 
وعدلي واعتدال ورقية وكف���ا وصفاء وتهاني وانعام ومنى   فقط وال وارث 
للمتوفيين   المذكورين سوى من ذكر   وليس لها وصية واجبة أو اختيارية 
وليس لهم أوالد كبار  توفوا حال حياتهم وتركوا ورثة سوى من ذكر وألجل 
أعطاء  الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال 
فم���ن له حق االعتراض على ه���ذه المضبطه مراجع���ة محكمة خانيونس 

الشرعية خالل سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/1/24م .

قا�شي خانيون�س ال�شرعي

رام الله/ االستقالل :
أكدت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين امس األربعاء، تدهور الحالة الصحية 
ألربعة معتقلين يقبعون في سجني "ريمون" والنقب، في ظل مواصلة سياسة 

االستهتار الطبي المتعمدة بحقهم من قبل إدارة سجون االحتالل.
وأفادت الهيئة بأن المعتقل محمود حوش���ية )32 عام���ًا( من بلدة اليامون في 
محافظة جنين، يمر بوضع صحي صعب، فهو يشتكي من قرحة قوية في المعدة، 
ويعاني من انزالق غضروف الظهر، ما يسبب له ا حادة في أطرافه السفلية، حيث 
ال يس���تطيع الحركة في كثير من األحيان، ولديه أيضًا كيس دهني في رقبته 
وهو بحاجة ماسة إلجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن الستئصاله، لكن إدارة 

معتقل النقب ال تزال تماطل في تحويله من أجل الخضوع للعملية.
وأوضحت أن المعتقل خض���ر أبو خضير )22 عامًا( من مدينة بيت لحم، يعاني 
من آالم حادة في رقبته وظهره، ولديه ضيق في التنفس، وتكتفي إدارة سجن 
النقب بإعطائه مس���كنات لآلالم دون تقديم عالج حقيقي لحالته الصحية. في 
حين يعاني المعتقل ناصر الدي���ن أبو خضير من مدينة القدس والقابع حاليًا 
في معتقل "ريمون"، من تضخم في الغدد اللمفاوية ومن تليف في الرئتين، وال 

يتلقى العالج الالزم لحالته المرضية.
ولفتت إلى أن األس���ير ش���فيق أبو ط���ه )50 عامًا( من مدينة رف���ح، ويقبع في 
معتقل "ريمون"، يعاني من أزمة في الصدر، ولديه آالم حادة في الظهر بس���بب 
الديس���كات التي يعاني منها في ظهره ورقبته، وحتى اللحظة لم ُيقدم له أي 

عالج حقيقي، ولم تجَر له الفحوصات الطبية الالزمة.

تدهور صحة عدد من 
األسرى في سجني 

»ريمون والنقب«

تستغيث إليوائها

اللحام.. حكاية عائلة تجابه قسوة الحياة بخيمة
غزة/ دعاء احلطاب: 

ظن اأن احلرية �شتمنحه كل ما يحلم، حياة بعيدة 
عن ق�شبان ال�شجن، زوجة واأبناء يعي�شون معًا يف 

بيت دافئ وجميل، لكن �شرعان ما حتطمت هذه 
الحالم على �شخرة الواقع، اذ مل ت�شفع له �شنوات 

الن�شال والأ�شر، فقد قطع راتبه الذي كان يتلقاه من 
ال�شلطة الفل�شطينية، لي�شرب ويحت�شب.

قطع راتب الأ�شري املحرر هاين اللحام، مل يكن كل 
�شيء، فالأيام كانت تخبئ له الأ�شواأ، وما هي ال 

اأ�شهر معدودة حتى بات عاجزًا عن دفع بدل ايجار 
�شقته، ليطرد منها ويذهب عند بع�س الأقرباء 

لكن اأحدًا مل يحتمله، �شاقت به الدنيا ومل يجد 
اإل البحر، ق�شده وعائلته، جمع قطعًا من القما�س 

والنيلون واأقام خيمة، ظنًا منه اأنها فرتة موؤقتة 
و�شتزول، مرت �شنة و�شنتان وثالث وهو يقطن ذات 
اخليمة البالية، تطارده البلدية وتهدمها له، لكنه 

يعيد اإن�شاءها فال مكان له غريها.
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رام الله / االستقالل :
أطلق���ت ش���ركة االتص���االت الخلوي���ة 
الفلسطينية جوال، خدمات الجيل الثالث 
الخلوية بشكل تجاري، مستخدمة شعار  
3G++  "النت معك عطول" والذي يقدم 
 3.75G خدم���ات الجيل الثالث بس���رعة
ويعتمد على الس���رعة في نقل البيانات 
والمعلومات، وُيساهم بقوة في تحسين 
خدمات االتصاالت الحالية، وتقديم كل ما 
هو مميز الستخدامات االنترنت المختلفة 
ويسهم بشكل أساسي بتوفيره قي كافة 

األماكن العامة والخارجية تحديدًا.
وتعتبر خدم���ات الجيل الثالث هامة جًدا 
على صعيد التكنولوجيا في فلس���طين، 
حيث أنها ستمهد الطريق أمام صناعات 
برمجية مميزة، إضافة إلى منح القطاعين 
العام والخ���اص ورواد اإلعالم االجتماعي، 
فرصًا ممي���زة لتقديم أفض���ل الخدمات 
للمواطني���ن، مما يس���اعد في تحس���ين 
وتطوير القطاع���ات المختلفة، بما فيها 
التج���ارة وتس���هيل س���بل التواصل مع 
العالم الخارجي، وكسب الوقت في اختيار 

البضائع وسرعة شحنها ونقلها.
ر مدير عام ش���ركة جوال، عبدالمجيد  وعبَّ
ملحم، عن س���عادته بتش���غيل الخدمة، 
 إطالق 

َّ
ووصفها بالتاريخية، وكش���ف أن

خدمة الجيل الثالث "3G"، ُيعدُّ حدثًا هاًما 
في تاريخ الشركة وتاريخ سوق االتصاالت 
الفلس���طيني ، موضًح���ا أن اس���تخدام 
الخدمة س���يمنح المشترك الفلسطيني 
مزايا التمتع بمواكبة التطور التكنولوجي، 
والتواصل األمثل  أس���وة ب���دول العالم 
المتقدمة ووضع فلس���طين على خارطة 
ثورة االتصاالت العالمية والتطور الرقمي. 

وقال: "هذا اإلنجاز الوطني جاء بعد أعوام 
م���ن التفاوض بي���ن الجهات الرس���مية 
الفلسطينية مع الجانب اإلسرائيلي الذي 
كان يحجب عن���ا هذه الخدمة والترددات 
المتصل���ة بها  لدواٍع امنية ,سياس���ية ، 
واقتصادية، وُس���مح لنا اليوم بالحصول 
عل���ى ت���رددات الجي���ل الثال���ث بعد ما 
أصب���ح الجي���ل الرابع متاحًا لمش���تركي 
اإلسرائيلية،  الخلوي  المش���غل  شركات 
ليحاول التقليل م���ن إمكانياتنا وقدرتنا 
التنافس���ية، إال أننا سنقدم للمشتركين 
كل م���ا هو جديد وممي���ز رغم مضايقات 

االحتالل كما اعتدنا دائمًا".
 جوال تسعى دائًما لمد 

َّ
د ملحم على أن وأكَّ

جسور الثقة مع زبائنها الكرام، وتحرص 
عل���ى مواكبتهم بكل ما ه���و جديد، من 
خالل اس���تحداث برامج وتطبيقات توفر 
عليه���م الوقت والجهد ف���ي البحث عن 

المعلومة والتواصل مع اآلخرين.
 ووعد ملحم مش���تركي ج���وال بتقديم 
أفض���ل الع���روض والخدم���ات الخاصة 
بالجيل الثالث، مش���ّددًا على أن الشركة 

تبذل ُقص���ارى جهدها مع كافة الجهات 
المختص���ة، لتش���غيل خدم���ات الجيل 
الثالث في قطاع غزة الحبيب في القريب 
العاجل لإلس���تفادة م���ن حجم الخدمات 

المتاحة عبر هذا الجيل.
هذا وش���ملت حملة اإلط���الق عددًا من 
حزم االنترنت المتنوعة لكافة ش���رائح 
المجتمع به���دف توفير خيارات مميزة 
للمشتركين. كما وشمل عرض االطالق 
حزمًا مضاعفة تس���هل على المشترك 
تصف���ح االنترن���ت واالس���تفادة م���ن 
خدمات الجيل الثالث التي ستمكنه من 
استخدام االنترنت دون التقيد في مكان 
محدد تحت شعار "النت معك عطول" , 
اضافة الى تقديم هدية مجانية لجميع 
المش���تركين بحزم االنترنت وهي عبارة 
عن انترنت مجاني وبسقف  5G  حتى 

نهاية الشهر الحالي .
والتزام���ا من ج���وال بالموق���ف الوطني 
وانس���جاما مع الحراك الش���عبي بش���أن 
القدس ,تم الغاء كافة الفعاليات المقررة 
يوم الثالثاء, ولكنه���ا اصرت على اطالق 

الخدمات ليل���ة الثالثاء ليتمكن المواطن 
الفلس���طيني من نقل ص���ورة ما يعانيه  

للعالم من خالل تقنية الجيل الثالث.
وتعم���ل ج���وال الرائ���دة ف���ي مج���ال 
التكنولوجي���ا، عل���ى تقدي���م خدمات 
االتص���ال الخل���وي األكثر تط���ورًا في 
فلس���طين، وتح���رص عل���ى مواكب���ة 
التطورات العالمي���ة على هذا الصعيد 
,بما ينسجم مع تطلعات االتحاد الدولي 
لالتصاالت، الذي أشار في تقريره األخير 
إل���ى أن عدد مس���تخدمي االنترنت في 
العالم س���يصل إلى 4.3 مليار شخص 
دة على  ف���ي نهاية العام 2017، مش���دَّ
أهمية بروز تنمية هذا القطاع الهام في 
فلس���طين، وتصدره خارطة االتصاالت 
العالمي���ة, وفًقا للتنام���ي الكبير والذي 
وصل إلى دخول مليون مستخدم جديد 
يوميًا لإلنترنت ف���ي العالم، األمر الذي 
بدوره ُيرّسخ نشر الثقافة الفلسطينية 
في كل مكان عبر اس���تخدام الوس���ائل 
والتقنيات الحديثة التي باتت من أهم 

ضروريات الحياة.

غزة/ االستقالل 
 ،  )WFP( العالم���ي  األغذي���ة  برنام���ج  قط���ع 
المساعدات الغذائية عن 60 ألف شخص فقير 
في قطاع غزة ، نتيجة نقص التمويل المخصص 

للبرنامج.
واحتجاج���ا على ذلك ، نظمت عش���رات األس���ر 
الفقيرة ، األربع���اء ، وقفة أمام مقر برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائ���ي )UNDP( بغزة ، رفضا لقطع 

المساعدات عنهم.
ورف���ع المش���اركون الفتات طالبوا م���ن خاللها 
التراجع عن ق���رار قطع المس���اعدات الغذائية 
، خصوصا في ظل أوض���اع كارثية يمرون بها ، 

بسبب سوء األوضاع االقتصادية.
وقال أحد المشاركين أنه يعيل أسرة مكونة من 
ثمانية أش���خاص وال يوجد مصدر دخل آخر له 
س���وى هذه المساعدة التي يتلقاها عبر برنامج 

االغذية العالمي.
وطالب بضرورة تدخل جميع األطراف المختصة 
إلنهاء ه���ذه االزمة التي تثقل كاهل االس���رة 

الفقيرة في قطاع غزة.
ويعان���ي قط���اع غزة م���ن أوض���اع اقتصادية 
وانسانية متردية لم يسبق ان شهدها القطاع 

منذ سنوات طويلة.

غزة/ االستقالل: 
أعرب البروفيس���ور عدنان مجلي رجل األعمال الفلس���طيني البارز، 
خالل زيارته للجامعة اإلسالمية بغزة عن فخره واعتزازه بالمخرجات 
األكاديمي���ة والبحثي���ة للجامعة اإلس���المية بالرغم م���ن الظروف 
الصعبة التي يمر بها قطاع غزة بش���كل عام والجامعة اإلس���المية 
بشكل خاص، ولفت البروفيسور مجلي إلى أن مشاريعها وبرامجها 
وأبحاثها العلمية تدعو إلى المفخرة رغم قلة اإلمكانيات، وعدم وفرة 

المواد التعليمية األساسية المطلوبة إلجراء األبحاث العلمية.
وحّيا البروفيسور مجلي العزيمة واإلصرار التي يتحلى بها القائمون 
على الجامعة من اإلدارة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة، 
وتابع حديثه قائاًل :"تلك العزيمة واإلنجازات عززت لدي قدرة الشعب 
الفلسطيني على اإلبداع واالبتكار، رأيت في الجامعة اإلسالمية اليوم 

العديد من األبحاث التي ستسهم في خدمة الماليين من البشر".
ودعا البروفيس���ور مجلي الجه���ات المعنية وأصح���اب القرار إلى 
دعم صمود الش���عب الفلسطيني المكافح من جانب، ودعم صمود 
المؤسس���ات التعليمية والطلبة من جانب أخ���ر، مبينًا أن اإلنجازات 

التعليمية س���يكون لها مردود إيجابي وكبي���ر في عملية التطوير 
والتنمية.

وكان األس���تاذ الدكتور ناصر إس���ماعيل فرح���ات رئيس الجامعة 
اإلسالمية، في استقبال البروفيسور مجلي في قاعة كبار الزوار في 
مرك���ز المؤتمرات في الجامعة، وحضر اللقاء من الجامعة األس���تاذ 
الدكتور ماجد الفرا نائب رئيس الجامعة للشئون اإلدارية، واألستاذ 
الدكتور أحمد محيسن عميد الش���ئون الخارجية، والدكتور سعيد 

النمروطي مدير دائرة العالقات العامة ومركز المؤتمرات. 
من جانبه، عبر األستاذ الدكتور فرحات عن اعتزاز الجامعة اإلسالمية 
بزيارة البروفيسور مجلي لها، مقدرا  للبروفيسور مجلي حرصه على 
تعزيز آفاق االس���تثمار في اإلنسان الفلس���طيني في كل المواقع 

والميادين التي تعزز من صموده على أرضه.
وتجول البروفيس���ور مجلي في المختبرات العلمية والبحثية التي 
يتم فيها إجراء التج���ارب واألبحاث التطبيقية في الجامعة، واطلع 
على متحف الجامعة الذي يجس���د التاري���خ العمراني واألكاديمي 

للجامعة عبر مسيرة )39( عامًا من العطاء واإلنجاز. 

رئيس الجامعة اإلسالمية يستقبل رجل األعمال البروفيسور عدنان مجلي

»األغذية العالمي« 
يقطع المساعدات عن 

60 ألف فقير بغزة

جــوال تطلــق خدمــات الجيــل الثالــث

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س  ال�سرعية االبتدائية 

إعالن خصوم جريدة 
إلى المدعي عليه / ش���رف سعيد يوسف دحالن  من حمامة وسكان 
خانيونس سابقا والمقيم حاليا في جمهورية مصر العربية  ومجهول 
مح���ل االقامة فيه���ا االن يقتضي حضورك إلى ه���ذه المحكمة يوم 
االربعاء  الموافق 2018/2/28م الس���اعة الثامن���ة  صباحا  للنظر في 
الدعوى اس���اس 2018/76 المرفوعه عليك من قبل المدعية عال وليد 
عطا الله موس���ى من الس���وافير وس���كان خانيونس وكيله المحامي 
الشرعي والء ماضي وموضوعها  نفقة أوالد   وان لم تحضر في الوقت 
المعين يجر بحقك المقتض الش���رعي  لذلك صار تبليغك حس���ب 

األصول وحرر في 2018/1/24م

قا�سي خانيون�س  ال�سرعي
حممود خليل احلليمي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س  ال�سرعية االبتدائية 

إعالن خصوم جريدة 
إلى المدعي عليه / ش����رف سعيد يوس����ف دحالن  من حمامة وسكان 
خانيونس س����ابقا والمقيم حاليا في جمهورية مصر العربية  ومجهول 
محل االقامة فيها االن يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة يوم االربعاء  
الموافق 2018/2/28م الساعة الثامنة  صباحا  للنظر في الدعوى اساس 
2018/74 المرفوع����ه عليك من قبل المدعية عال وليد عطا الله موس����ى 
من السوافير وس����كان خانيونس وكيلها المحامي الشرعي والء ماضي 
وموضوعها  "تابع مهر معجل "قيمة عفش بيت وقدره ثالثة اآلف دينار 
اردني    وان لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك المقتض الشرعي  

لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2018/1/24م

قا�سي خانيون�س  ال�سرعي
حممود خليل احلليمي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س  ال�سرعية االبتدائية 

إعالن خصوم جريدة 
إلى المدعي عليه / ش���رف سعيد يوسف دحالن  من حمامة وسكان 
خانيونس سابقا والمقيم حاليا في جمهورية مصر العربية  ومجهول 
مح���ل االقامة فيه���ا االن يقتضي حضورك إلى ه���ذه المحكمة يوم 
االربعاء  الموافق 2018/2/28م الس���اعة الثامن���ة  صباحا  للنظر في 
الدعوى اس���اس 2018/72 المرفوعه عليك من قبل المدعية عال وليد 
عطا الله موس���ى من الس���وافير وس���كان خانيونس وكيله المحامي 
الشرعي والء ماضي وموضوعها  نفقة عدة   وان لم تحضر في الوقت 
المعين يجر بحقك المقتض الش���رعي  لذلك صار تبليغك حس���ب 

األصول وحرر في 2018/1/24م

قا�سي خانيون�س  ال�سرعي
حممود خليل احلليمي

نتيجة نقص التمويل
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن محكمة 
خانيونس الشرعية

لق���د تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة أبو عوده-
حمام���ة بخانيونس  مؤرخة بتاريخ 2018/1/19م  تبي���ن أن المرحوم محارب 
مصطفى عبد المنعم ابو عوده  م���ن حمامه ويحمل هوية رقم 932110117 
ق���د انتقل إلى رحمة الله تعالى في خانيونس بتاريخ 1985/8/6م    وانحصر 
ارثه الشرعي واالنتقالي في اوالده من مطلقته فريزه القوقا وهم زهير وجليلة 
ورئيسه وعطاف ونهلة وفي زوجته مريم سليمان أبو عودة وهم محمد وفريال 
واعتدال ونعمه وصباح وأمال وختام وفايزة وريما ومها وراوية فقط ثم بتاريخ 
2014/10/17م في خانيونس توفيت رئيس���ة مح���ارب عبد المنعم ابو عودة 
المش���هورة س���ند من حمامة وتحمل هوية رقم 926246315 وانحصر ارثه 
الش���رعي واالنتقالي في اوالدها المتولدين لها من زوجها االول عبد الرحمن 
القرم المتوفي قبلها وهم بهاء ونجاح وسوس���ن وفي زوجها الثاني ابراهيم 
عبد الله محمد سند وفي اوالدها منه وهم ايمن ومنى ومنال واحالم ونسرين 
وشيرين وفاطمة وايمان وفي اوالد ابنها عماد المتوفي قبلها والمتولدين له 
من زوجته نادية احمد سند وهم احمد ومحمد واسماء واسراء  فقط وال وارث 
للمتوفيين المذكورين س���وى من ذكر   وليس لهما وصية واجبة أو اختيارية 
وليس لهم أوالد كبار  توفوا حال حياتها وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألجل 
أعطاء  الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال فمن 
ل���ه حق االعتراض على هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية 

خالل سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/1/24م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن محكمة 
خانيونس الشرعية

لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة االغا 
بخانيون���س  مؤرخة بتاريخ 2018/1/21م  تبي���ن أن المرحوم حمدان 
محمد حمدان االغا من خانيونس وسكان مصر  قد انتقل إلى رحمة الله 
تعالى في االسكندرية بتاريخ 1994/12/15م    وانحصر ارثه الشرعي 
واالنتقالي في والدته عايشه سالم محمد سالم شبير المشهورة االغا 
وفي اش���قائه وهم رمضان وعثمان ورضوان وسليمان وبدرية وهدية 
ونجية  ويس���را    فقط ثم بتاريخ  1999/5/20م توفيت عايشة سالم 
محمد سالم شبير المشهورة االغا من خانيونس وانحصر ارثها الشرعي 
واالنتقالي في اوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفي قبلها محمد 
حمدان اس���عيد االغا وهم عثمان ورضوان وس���ليمان وبدرية وهدية 
ونجية ويس���را وفي اوالد ابنها رمضان المتوفي قبلها والمتولدين له 
من زوجته ممتازة حمدان اسعيد االغا وهم فتحي وفخري وعبد الفتاح 
وعب���د المعطي ومحمد وصالح وكمال وممت���از ومنال ونداء فقط    وال 
وارث للمتوفيين المذكورين سوى من ذكر   وليس لهم وصية واجبة أو 
اختيارية وليس لهم أوالد كبار  توفوا حال حياتهم وتركوا ورثة سوى 
م���ن ذكر وألجل أعطاء  الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل 
وارث شرعا وانتقاال فمن له حق االعتراض على هذه المضبطه مراجعة 
محكمة خانيونس الش���رعية خالل س���بعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن 

وحرر في 2018/1/21م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة معاريف االسرائيلية الصادرة امس االربعاء ان وزير الخارجية 
االمريكي السابق جون كيري أبلغ أحد الشخصيات المقربة من رئيس السلطة 
محم���ود عباس رس���الة مفادها ، بان عليه الصمود وع���دم الخضوع للرئيس 
االمريك���ي دونالد ترامب ومحاولة كس���ب الوقت الن ترامب لن يصمد طوياًل 

في الحكم.
وأوضحت الصحيف���ة أنه وبالرغم من القطيعة بي���ن االدارة االمريكية والقيادة 
الفلس���طينية حاليًا اال ان االدارة االمريكية الس���ابقة ما زالت تحافظ على عالقة 
مع أطراف في الس���لطة من بينهم حسين آغا المقرب من الرئيس عباس والذي 

اجتمع مع جون كيري في لندن.
ووفق���ًا للصحيفة يعتبر آغا هو أحد المقربين القدم���اء من الرئيس عباس وهو 
يتولى إدارة قناة لندن الس���رية مع اسحاق مولخو مبعوث نتنياهو في السنوات 
2010-2013 بإش���راف دينس روس وهو الذي توصل مع يوس���ي بيلين التفاق 
بين ابو مازن في س���نوات ال�90 ويعتبر من أكبر المؤيدين بعملية الس���الم وهو 
مق���رب جدًا من الرئيس عباس ويتمتع بعالقات متش���عبة في العالم بما فيها 
عالقات مع اس���رائيليين. وقالت معاريف ان جون كي���ري عرض ايضا ان يقدم 
مساعداته للفلسطينيين وأوصى الرئيس ان يقدم خطة سياسية للسالم ، قائال 
ان الوقت قد حان كي يقدم الفلسطينيون مبادرتهم متعهدًا ان يسخر عالقاته 
من أجل اس���تقطاب الدعم لها كذلك طلب من الرئي���س ان ال يهاجم الواليات 
المتحدة االمريكية او ادارة ترامب والتركيز على الرئيس ترامب شخصيًا النه هو 

من يتحمل المسؤولية.

في رسالة سرية 
كيري لعباس: ال تستسلم 
لترامب فلن يبقى بمنصبه

وكان رئي���س  الس���لطة الفلس���طينية  
محم���ود  عباس ق���د عقب عل���ى اعالن 
االدارة االمريكية باعتبار القدس عاصمة 
للدول���ة اليهودي���ة بأن أمري���كا فقدت 
دورها كوس���يط في العملية الس���لمية 
بين الفلسطينيين و"إسرائيل" ، ليعود 
بعدها ويؤك���د أن القدس تمثل مفتاح 
السلم والحرب وعلى اإلدارة االمريكية أن 

تحدد خياراتها .

قفز بالهواء
واعتبر المحلل السياسي حسن عبدو أن 
خطاب رئيس السلطة محمود عباس لم 
يحمل تغييرًا في الموقف االستراتيجي 
الرئاس���ة  مؤسس���ة  م���ن  المعل���ن 
الفلس���طينية بتبني خيار المفاوضات 

كحل للصراع الفلسطيني االسرائيلي .
وق���ال عب���دو ل�"االس���تقالل":" عب���اس 
تمس���ك برف���ض االحت���كار االمريكي 
لمسار التس���وية ، بعد ان كان وصمها 
بالط���رف غير النزيه في التوس���ط بين 
الطرفين، ليم���رر قبوله بأن يكون هناك 
دور لواش���نطن بجانب عدة دول أخرى" 

، معتبرا أن عباس متيقن من اس���تحالة 
الدور األمريك���ي خاصة من  اس���تبعاد 
بمرور  اإلس���رائيلية  الحكومة  تمس���ك 

التسوية من بوابة واشنطن ".
واس���تبعد أن تش���هد الحلبة السياسية أي 
نجاح على المستوى القريب سواء على صعيد 
المصالحة الوطنية او التس���وية السياسية ، 
مردفا :" هناك انس���داد باألفق فيما يتعلق 
بملفي المصالحة والتس���وية السياسية في 
ظل حالة من التضعضع العربي والفلسطيني 
الداخلي وازدحام االجندات الدولية بالعديد 

من الملفات الساخنة".

لالإعالم فقط 
وم���ن جهته، أك���د المحلل السياس���ي 
طالل عوكل أن الس���لطة الفلس���طينية 
وم���ن خلفه���ا المجل���س المرك���زي لم 
يغ���ادرا مربع خطاب "الس���الم"، موضحا 
أن القيادة الفلس���طينية حاولت البحث 
عن بدائل للدور األمريك���ي بعد قرارها 
االخير بخصوص القدس وكان من ضمن 
الطروحات مؤتمر دولي تحت رعاية األمم 
الدولي  المتحدة وتفعيل دور المجتمع 

واالتحاد االوروبي.
وقال عوكل ل�"االس���تقالل":" اس���تعادة 
واش���نطن لدوره���ا في عملية الس���الم 
ينبغي أن يكون مش���روطا بالتراجع عن 
قراراته���ا المتعلقة بمس���تقبل مدينة 
القدس وقضية الالجئين الفلسطينيين، 
وهو م���ا لن يح���دث وف���ق المعطيات 
التصريح���ات  أن  معتب���را   ،" الحالي���ة 
األخيرة للرئيس الفلسطيني ال تتخطى 
لكونها تصريحات عالقات عامة لتفادي 
المواجه���ة م���ع جهات عربي���ة ودولية 
ق���د تتهمه���ا بتفويت الفرص���ة أمام 

االستفادة من حراك سياسي .
ودعا األطراف الفلس���طينية للمسارعة 
بإنجاز ملف المصالحة الوطنية وتعزيز 
المخاطر  لمجابه���ة  الداخلية  الجبه���ة 
بالقضية  تحي���ط  الت���ي  والتحدي���ات 
الفلسطينية على كافة األصعدة وعدم 
تن���اول التصريح���ات األخي���رة كوجبة 

دسمة للتشكيك بالنوايا والتوجهات.

�سفقة القرن 
وبدوره، رجح المحلل السياسي إبراهيم 

أب���راش أن تكون تصريح���ات الرئيس 
الفلس���طيني ترجم���ة جلي���ة لضغوط 
مورست عليه من عدة أطراف من ضمنها 
أطراف عربية كتمهي���د لصفقة القرن 

التي يجري الحديث عنها.
وقال أبراش ل� "االس���تقالل":" الس���لطة 
الفلس���طينية دوم���ا تج���دد موقفه���ا 
الملتزم بالتس���وية السياسية من بوابة 
المفاوضات ورفض العمل العس���كري"، 
معتبرا أن قرار ترامب بخصوص القدس 
شكل ضربة لمسار التسوية عبر الوسيط 
االمريكي وفي ظل عدم وجود بديل عن 
الوسيط االمريكي لجأت السلطة لتمرير 
قبولها بالدور األمريكي مجددا بصيغة 

االشراف الدولي.
وش����دد  على ضرورة تكثيف الجهود 
من  الفلسطينية  المصالحة  النتشال 
الفشل لما تشكله من ضرورة حتمية 
لمواجهة التحدي����ات المتراكمة على 
الفلس����طينية خالل  القضية  عتبات 
المرحل����ة القادم����ة ، مضيف����ا :" طرفا 
المصالح����ة والوس����يط المصري باتوا 
ينتظ����رون نتائج وطروح����ات صفقة 

الق����رن التي يج����ري الترويج لها على 
أعلى األصعدة والتي كان آخر جهود 
تس����ويقها هي زيارة نائب الرئيس 

األمريكي للمنطقة ".
الرف���ض  يش���كل  أن  واس���تبعد 
الق���رن والذي  الفلس���طيني لصفقة 
اعلن���ه الرئي���س الفلس���طيني خالل 
جلس���ة المجلس المركزي عائقا أمام 
تنفي���ذ الصفقة ، مردفا:" واش���نطن 
تنظ���ر للرفض الفلس���طيني على أنه 
رفض خجول يمك���ن تخطيه بالمزيد 
من الضغط ، كما يمكن أن تجد بديال 
فلس���طينيًا يوافق على الصفقة في 
حال استمرار الرفض من قبل الرئيس 

عباس ". 
السياس���ية  النخ���ب  اب���راش  ودع���ا 
الفلس���طينية للنظر بواقعي���ة وبذكاء 
سياس���ي لمتطلبات المرحل���ة الراهنة 
والتعامل بحذر منعا الستغالل القيادة 
اإلس���رائيلية لحالة الالس���لم والال حرب 
في تمرير مشاريع اس���تيطانية كبيرة 
ومخطط���ات إجرامية بحق المقدس���ات 

الفلسطينية .

عقب تصريحاته األخيرة 

تحليل: قبول عباس 
بالوسيط األمريكي في 

المفاوضات »مفروغ منه« 

غزة / حممد مهدي: 
" اإن الطريق الوحيد للو�سول اإىل ال�سالم بيننا وبني "اإ�سرائيل" هو من خالل املفاو�سات، مب�ساركة واإ�سراف دويل" ، بهذه 
الكلمات من العا�سمة البلجيكية بروك�سل اأعاد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س فتح االأبواب على م�سراعيها  اأمام 
ا�ستعادة الواليات املتحدة االمريكية لدورها يف عملية املفاو�سات بعد اأن كانت ال�سلطة قد اتهمت وا�سنطن باالنحياز وعدم 
النزاهة يف التو�سط بني الطرفني . واعترب عبا�س يف موؤمتر �سحفي م�سرتك مع املفو�سة العليا لل�سيا�سة اخلارجية واالأمنية 
لالحتاد االوروبي فيديريكا موغريني، م�ساء االثنني املا�سي: "اإن االحتاد االأوروبي من اأهم ال�سركاء الذين ي�ساهمون يف بناء 

موؤ�س�سات دولة فل�سطني ، ونطالبه باالعرتاف بدولة فل�سطني" .
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وعبرت األرملة عن مخاوفه���ا مع أبنائها، 
أن تعود الش���ركة لفصل خدمة الكهرباء 
عليهم من جديد، في حال لم يتمكنوا من 
دفع المبلغ المتبقي عليهم،  دون مراعاة 
لظروفه���م االقتصادي���ة الصعبة، وعدم 
وجود معيل يعينهم على توفير مقومات 

الحياة.  
ويش���هد قطاع غزة انهيارًا كامال لكافة 
قطاعات���ه الحيوي���ة، نتيجة سياس���ة 
الحصار التي تفرضها "إس���رائيل" على 
القطاع للعام العاش���ر عل���ى التوالي , 
باإلضاف���ة إل���ى الحروب التي ش���نتها 
في أعوام س���ابقة، وكذلك تأخر عملية 
االعمار والعقوبات التي فرضها السلطة 
الفلس���طينية على قطاع غ���زة منذ عدة 
اش���هر ، التي انعكس���ت عل���ى حياة 
المواطني���ن، ودفعت القط���اع الخاص، 
لتنفي���ذ اضراب ش���امل ي���وم االثنين 
الماض���ي، ف���ي المؤسس���ات التجارية 
واالقتصادي���ة، احتجاجًا على "االنهيار" 

االقتصادي الذي يضرب القطاع.

ال مراعاة لظروفنا 
حال األرملة الصعب نتيجة فصل شركة 
الكهرباء الخدمة عنه���م، نار اكتوت بها 
عائلة الموظف المتقاعد أبو أش���رف من 
رف���ح جنوب قط���اع غزة ، إذ ل���م تختلف 

حياته دون كهرباء كثيرا عن سابقته. 
وأوضح  أبو أش���رف أن ش���ركة الكهرباء 
عملت على فص���ل الخدمة عليه منذ عدة 
أيام، دون أن تراعي أنه ال يمتلك أي مصدر 
دخل، كي يستطيع دفع ثمن االستهالك 
الش���هري، أو ج���زء م���ن المبل���غ القديم 

المتراكم عليه منذ سنوات. 
وبي���ن أن مناش���داته المتكررة لش���ركة 
الكهرب���اء، بإعادة الخدم���ة على بيته من 
جدي���د، ومراع���اة ظروفه الصعب���ة، باءت 
جميعها بالفشل، فلجأ إلى إعادة الخدمة، 
من خالل إمداد سلك كهرباء من بيت أحد 
الجيران، منوها إلى أنه بالرغم من حس���ن 
معاملة الجار مع���ه، إال أن مخاوفه تكمن 
في عدم تحمل الج���ار مقابل الخدمة عن 
منزلين، فيضطر أن يعيش دون كهرباء، 

كأنه يعيش في العصور القديمة. 

ف�شل وفق �شروط 
م���ن جهته، محم���د ثابت الناطق باس���م 
ش���ركة الكهرباء أكد أن الش���ركة تتخذ 
إجراء فصل خدمة التيار الكهربائي عن أي 
مواطن غير ملتزم بدفع ثمن اس���تهالكه 
للخدمة، بعد عدة إجراءات تدريجية تقوم 
بها، الفتا إلى أن الشركة تعمل على مراعاة 
ظروف المواطنين غير القادرين على دفع 

ثمن االستهالك.
وأوضح ثابت ل� "االستقالل" أن اإلجراءات 
الت���ي تتخذه���ا الش���ركة تب���دأ بالزيارة 
الميدانية للمواطن؛ للتعرف على أوضاعه 
، ثم تقوم بإخطاره بش���كل شفوي، ليتم 
بعدها اخطاره كتابيا، وعدة إجراءات قبل 

أن تعمل على فصل الخدمة عنه. 
وبين أن الشركة فصلت التيار الكهربائي 
عن عدد م����ن المواطنين، الذين ثبت أنهم 
غير ملتزمين بالدفع رغم قدرتهم المادية، 
كأصحاب االشتراكات التجارية والصناعية 

والزراعي����ة، الت����ي عمل����ت الش����ركة على 
امهالهم مدة شهر لتصويب أوضاعهم.

وأش���ار إل���ى أن الش���ركة بالتع���اون مع 
س���لطة الطاقة،عملت على تسليم بيانات 
القادرين وغير الملتزمين بالدفع للحكومة؛ 
كي تمنع اجراء أي تسهيل حكومي لهم، 
والطل���ب منهم في حال أرادوا الس���فر أو 
اجراء أي معامل���ة حكومية، أن يجلبوا من 

الشركة طلب براءة ذمة. 
ولفت إلى أن الش���ركة تعام���ل المواطن 
الع���ادي مع���دوم الدخل، ف���ي حال قطع 
التيار عنه، بإعادة الخدم���ة له، بعد تأكد 
لجنة مختصة م���ن أوضاعه االقتصادية ، 
وتجميد المبالغ القديمة المتراكمة عليه، 
وتطلب منه ترش���يد اس���تهالكه، حتى 
يس���تطيع دفع ثمن فاتورة اس���تهالكه 

الشهرية. 
واعتب���ر الناط���ق أن توفير خدم���ة التيار 
الكهربائي، مس���ؤولية جماعية تقع على 
عاتق الش���ركة و على عات���ق المواطنين، 
إذ أن���ه في حال عم���ل المواطن على دفع 

األموال المس���تحقة عليه، فإن الش���ركة 
تس���تطيع دفعه���ا للموردي���ن؛ لتوفير 
الس���والر وتش���غيل المولدات وسد عجز 
تعطل بعض الخطوط المصرية، وتوفير 
الخدمة، مشددا على أن الديون المتراكمة 
عل���ى المواطني���ن وصلت إل���ى أكثر من 

4مليارات دوالر منذ العام 2002. 
الجدير ذك���ره، أن مصادر وص���ول التيار 
الكهربائ���ي لقط���اع غزة، ه���ي الخطوط 
المصري���ة بنس���بة14ميجا وات، والجانب 
اإلسرائيلي بنسبة 120ميجا وات، ومحطة 

التوليد بنسبة 25 ميجا وات.
وش���هد جدول توزيع الكهرباء المعمول 
ب���ه ف���ي محافظات غ���زة ، تحس���نًا  منذ 
نحو أس���بوع ، حيث تصل س���اعات وصل 
الكهرب���اء نحو 6س���اعات وص���ل مقابل 
أكثر من 12س���اعة قطع، منذ اعادة ال� 50 
ميجاواط من الكهرباء االس���رائيلية لغزة، 
بعد طلب من السلطة الفلسطينية، إضافة 
إلى عمل عدد م���ن الخطوط المصرية وما 

تنتجه محطة التوليد. 

 لعدم قدرتهم على دفع ثمن االستهالك للشركة 

فصل الكهرباء.. صاعقة اقتصادية جديدة للمواطنين  
غزة/ �شماح املبحوح : 

»ع�شت اأنا واأوالدي اأيام �شعبة جدًا بدون كهرباء، بعد 
ما ف�شلوا اخلدمة عنا، نتيجة عدم مقدرتي على دفع 

مبالغ تراكمت علينا بعد وفاة زوجي منذ �شنوات«، 
بهذه الكلمات حتدث االأرملة اأم حممد ب�شري )ا�شم 

م�شتعار(  عن معاناتهم نتيجة ف�شل �شركة الكهرباء، 
خدمة التيار عنهم منذ حوايل اأ�شبوع .  واأ�شافت ب�شري: 
"اأو�شاعي املادية �شعبة للغاية، فاعتمادي الكبري على 

تدبري اأموري احلياتية، من خالل االأموال التي يح�شل 
عليها اأبنائي ال�شتة االأيتام، فاملبلغ املرتاكم علينا ي�شل 

حلوايل30 األف �شيكل، ولن اأ�شتطيع دفعه بالكامل 
لل�شركة«. وتابعت لـ "اال�شتقالل": » بعد اأ�شبوع من 

ف�شل الكهرباء، تراكمت اأكوام الغ�شيل، وتلف الطعام 
بالثالجة،  فا�شطررت اأن اأتداين مبلغ 1000�شيكل، 

الإعادة ال�شركة و�شل التيار الكهربائي، ون�شتطيع 
ا�شتغاللها وما تتوقف اأمور حياتنا«. 

دولة فل�شطني
ال�شلطة الق�شائية

املجل�س االعلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة خانيون�س ال�شرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لق����د تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار 
عائل����ة الفرا بخانيونس  مؤرخة بتاري����خ 2018/1/22م  تبين 
أن المرحوم����ة عليا عبد المالك مضي����وف الفرا من خانيونس  
وس����كانها وتحم����ل هوية رق����م 973860620 ق����د انتقلت 
إلى رحمة الل����ه تعالى في خانيونس بتاري����خ 1994/12/2م    
وانحصر ارثه الش����رعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين من 
زوجها مضيوف ابراهيم مضي����وف الفرا التوفي قبلها وهم 
ابراهيم ومحمد وأمين  وعيد وعاش����ور وفايقة وأمنة وسميرة   
فقط وال وارث للمتوفاة  المذكورة س����وى من ذكر   وليس لها 
وصية واجب����ة أو اختيارية وليس له����ا أوالد كبار  توفوا حال 
حياتها وتركوا ورثة س����وى م����ن ذكر وألجل أعط����اء  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 2018/1/22م .

قا�شي خانيون�س ال�شرعي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ منال كمال كامل الهندي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804770725( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ منى نبيل محمد عصفور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404175093( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل: 
أك���دت مؤسس���ة مهج���ة القدس للش���هداء 
واألسرى، أن األسير أيوب يعقوب محمود العصا 
)33 عام���ًا( من بلدة العبيدية قضاء مدينة بيت 
لح���م مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام 
لليوم الرابع عش���ر عل���ى التوالي رفض���ًا لقرار 
س���لطات االحتالل الصهيوني تجديد اعتقاله 
اإلداري لمدة س���تة أش���هر للمرة الثانية على 

التوالي.
وأفاد األس���ير أيوب العصا في رس���الة وصلت 
مهجة القدس نس���خًة عنها، أنه مس���تمر في 
خوض إضرابه المفتوح حتى االستجابة لمطلبه 
الع���ادل بإنه���اء اعتقال���ه اإلداري، معتب���رًا أن 

االعتقال اإلداري يس���لب حريته وحرية األسرى 
اإلداريين بدون مبرر قانوني.

وأوض���ح األس���ير العصا في رس���الته، أنه وفور 
ش���روعه في اإلضراب بتاريخ 2018/01/10 تم 
فورًا معاقبته بإدخاله لقسم العزل، ولم يسمحوا 
له بإدخ���ال مالبس���ه الش���خصية والحرامات، 
وسمحوا له بحرامين خفيفين ال تقيانه من البرد 
الشديد، وال يوجد عنده أي وسيلة تدفئة، وهو 
مقطوع عن العالم، وال يتحدث مع أحد وال يسمح 
ل���ه بالحديث مع أحد، وال يوجد عنده تلفزيون أو 

راديو أو حتى كتاب.
وأشار األسير العصا في رس���الته التي وصلت 
مهجة القدس، إلى أن وزنه نزل خمس���ة كيلو، 

وأنه فقط يش���رب الماء، ويرف���ض القيام بأي 
فحوصات طبية أو تناول أي مدعمات.

جدي���ر بالذكر أن األس���ير أي���وب العصا من 
موالي���د 1984/08/23م، وه���و مت���زوج ول���ه 
من األبن���اء ثالثة، واعتقلته ق���وات االحتالل 
الصهيوني بتاري���خ 2017/06/21م، وحولته 
سلطات االحتالل لالعتقال اإلداري لمدة ستة 
أش���هر بدون أن توجه له أي تهمة. واعتقل 
سابقًا في س���جون االحتالل الصهيوني على 
خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين حيث أمضى 
ما يزيد عن خمسة أعوام في سجون االحتالل 

الصهيوني.

مهجة القدس: األسير أيوب
 العصا يواصل إضرابه عن الطعام 
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بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية 

الكراهيــة.. ديــن التجمــع الصهيونــي

ياسمين مسودة

تهويــد منهــاج التعليــم الفلسطينيــة 

ليست المستوطنات وال التنكر اإلسرائيلي للقانون الدولي 
وال ض���م القدس وتهويدها وف���رض األمر الواقع من طرف 
واحد هي العقبة أمام الس���ام، فصحيفة »إسرائيل اليوم« 
اكتش���فت ما عجز الجميع عن اكتش���افه، وحس���بها فإن 
االتحاد األوروبي يش���كل عقبة أمام التوصل إلى الس���ام 
عب���ر احتضانه للرئي���س عباس، وعبر ما يقدمه للس���لطة 
الفلسطينية من دعم مالي وسياسي يشجعها على التمرد 
والرفض، فكتب���ت الصحيفة »بينما ي���زور نائب الرئيس 
األمريكي مايك بينس الش���رق األوس���ط ف���ي إطار رحلة 
تستهدف الدفع إلى األمام بمبادرة سام أمريكية جديدة 
بين الدول العربية وإس���رائيل؛ يس���افر رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية محمود عباس )أبو مازن( إلى بروكسل للقاء 
وزراء الخارجي���ة األوروبيين، ورغ���م ان زيارته كانت مقررة 
مسبًقا إال أنها تكتس���ب رمزية كبيرة، تكمن في أنه يجد 

ملجأ من اإلدارة األمريكية في حضن االتحاد األوروبي«.
وألن الصحيف���ة تتحدث إلى جمه���ور متعصب ويميني 
ومس���تعد ألن يتقبل كل ما تقوله الصحيفة؛ فهي حتى 
ال تجته���د بانتق���اء المفاهيم والعب���ارات، فاعتبرت زيارة 
بين���س للقدس المحتلة وخطابه العاطفي والحميمي على 
الصهيونية رحلة تس���تهدف الدفع إل���ى األمام بعملية 
الس���ام، ولم تَر في االتحاد األوروب���ي المتعاطف جًدا مع 
إس���رائيل - والذي أثبت تعاطفه الكبير مع إس���رائيل في 
أكث���ر من مناس���بة وفرصة - س���وى بعض الفت���ات الذي 
يقدمه االتحاد األوروبي للس���لطة على أنه دعم كبير. وألنه 

من الس���هل عليهم كيل االتهامات حتى ألصدقائهم عندما ال 
يؤيدونهم بحم���اس في مواقفهم العدوانية واالحتالية، حتى 
تلك التي ينتقدها أو يتحفظ عليها بعض الصهاينة؛ فسرعان 
ما يبحثون عن مبررات ودوافع عنصرية أو الس���امية تقف خلف 
التحفظ أو االنتقاد، وهو ما توصلت إليه الصحيفة بأن »س���كوت 
االتحاد األوروب���ي وعواصمه المركزية في ض���وء خطاب )يخرب 
بيتك( لعباس يش���كل دليًا قاطًعا عل���ى أن االتحاد غير معني 
بحل النزاع العربي - اإلس���رائيلي )وهذه التهم���ة األولى(. أوروبا 
بتجربته���ا التاريخي���ة كان يفترض بها أن ت���رد على الخطاب 
المجن���ون لعباس بإلغ���اء اللقاء معه، ولكن مثلم���ا يجد االتحاد 
األوروبي صعوبة في وقف ضخ المال للسلطة الفلسطينية، والتي 
تس���تخدم ألغراض معادية ضد إسرائيل، وإلزام الفلسطينيين 
بالمس���اهمة أخيًرا بدورهم في مسيرة السام؛ لم يعاقب عباس 
على أقواله، بل يحظى بالعناق )والتهمة الثانية هي التحريض(. 
الواليات المتحدة تعترف بالقدس كعاصمة إسرائيل؟ االتحاد 
األوروبي يعارض بصخب ولوكس���مبورغ تقترح أن تعترف أوروبا 
بدولة فلس���طينية في حدود 1967، الوالي���ات المتحدة توقف 
المساعدة لألونروا؟ بلجيكا تبعث بتبرع بديل، عباس واٍع جًدا في 
أنه ال يحتاج ألن يفعل أي ش���يء كي يدفع المس���يرة السلمية 
إلى األمام، أوروبا دوما خلفه، وباألس���اس ف���ي األيام التي يغرق 
فيها االتحاد األوروبي في مش���اكله. لقد أصبحت الا إسرائيلية 
نس���ًقا أمثل لعنصر الهوي���ة األوروبية )وه���ذه التهمة األكبر، 
والدافع خلف تصرف االتحاد األوروبي الا إس���رائيلية، وبمعنى 
آخر الاسامية(. وبداًل من استخدام األدوات الكثيرة التي في يده 

إلجبار الفلسطينيين على الوصول إلى تسوية سياسية ما؛ يدلل 
االتحاد الفلس���طينيين باالمتيازات، ويفك���ر اآلن بالتوقيع على 
اتفاق ش���راكة معهم، كرد على السياسة المؤيدة إلسرائيل من 
إدارة ترامب، وهكذا يثبت االتحاد نفسه كالعائق األكبر للسام 

في الشرق األوسط«.
وتتناسى الصحيفة كل المواقف الخجولة والمتحفظة، وأحياًنا 
المؤيدة للعدوان اإلس���رائيلي، ورفض األوروبيين حتى اللحظة 
فرض عقوبات على االستيطان الذي يشكل خرًقا للقانون الدولي، 
وتمس���ك االتحاد بموقف يلتزم بنتائج المفاوضات المباش���رة 
بالرعاي���ة األمريكية مع إدراكهم ان هذه المفاوضات طالما ظلت 
نتائجها مرتبطة بالموقف اإلس���رائيلي والموقف األمريكي لن 
تص���ل إلى أية نتائج يمكن معها ان ترى الدولة الفلس���طينية 

النور.
السام - بحسب الصحيفة، وبحسب غالبية اإلسرائيليين - ليس 
سوى قبول الفلس���طينيين المستمر لكل المطامع الصهيونية 
التي ال تنتهي عند حدود، وبرغم التعاطف الكبير لنائب الرئيس 
االنجيلي الصهيوني مايك بينس مع إس���رائيل التوراتية ومع 
سياسات الصهيونية الدينية، فعندما تحدث في الكنيست عن 
الس���ام الذي يؤدي لقيام دولة فلسطينية بدون القدس وبدون 
الس���يادة والحدود وبدون الاجئين؛ لم يحظ س���وى بصمت بارد 
مس���تنكر من جانب نتنياهو وجوقته، وكان يتوقع ان يس���مع 

تصفيًقا كما أمطروه بعد كل جملة سابقة.
إس���رائيل نس���يت للرئيس عب���اس كل خطاباته وسياس���اته 
المعتدل���ة والمتمس���كة بالمفاوضات كطري���ق وحيد لتحقيق 

الس���ام الذي س���يؤدي إلى قي���ام دولة إل���ى جانب دولة 
إسرائيل، وتمسكوا بخطاب »يخرب بيتك«، وحولوا الرواية 
الصهيونية إلى دين مقدس يحظر انتقاده، وما ان تحدث 
الرئي���س بخطابه في المرك���زي عن التاري���خ الصهيوني 
وتاري���خ الهجرة الصهيونية وظروفها وعواملها وأهدافها 
والدعم الذي حظيت به من دول االس���تعمار، وهي حقائق 
تاريخي���ة يقر بها يه���ود صهاينة وموج���ودة في مراجع 
دولية؛ حتى اتهموه بالعودة إلى جذوره العنصرية الكارهة 
لليهود والاس���امية، إلى درجة ان نتنياهو اعتبر الخطاب 
هدية إلسرائيل تزيل القناع عن مناورات عباس التي عمل 

نتنياهو سنوات على كشفها.
الش���اعر الغنائي يونتان غيفن، وتأثًرا بحالة الطفلة عهد 
التميمي، كتب قصيدة قصيرة يتضامن فيها مع مش���اعر 
عهد التي انفجرت في وجه الجنود الذين اقتحموا بيتها، 
فيقول ان صفعتها تحمل »خمس���ين عام���ًا من االحتال 
واإلهانة«، ويكمل »عندما ينتهي الصراع س���تكونين مثل 
جان دارك وآنا فرانك«، في إسرائيل لم يروا بموقف الشاعر 
س���وى تجرئه على اقتحام معبدهم وتش���بيه »المخربة« 

بمقدسات المعبد الصهيوني.
إس���رائيل هي التجمع الس���كاني الوحيد في العالم الذي 
اس���تطاع أن يح���ّول الكراهي���ة إلى أيديولوجي���ا، ويحّول 
األيديولوجيا إلى دين بمقاييس دنيوية، فيعبده المتدين 
والعلماني، الشرقي والغربي، يعبده األطفال والكبار، الرجال 

والنساء، والفقراء واألغنياء.

بعد نكبة الش���عب الفلسطيني باستيطان أرضة وتهجير شعبه عام 1948 وقيام 
الكيان االسرائيلي الذي انكر وجود الشعب الفلسطيني وجذوره الضاربة في التاريخ 
كما ورد في شعار »شعب بال ارض لشعب بال ارض«،  عملت الحركة الصهيونية على 
تطبيق هذا الشعار و غرسه في القوانين والمناهج اإلسرائيلية والكتب التدريسية 

بشكل واضح وصريح أحياًنا وبشكل خفي أحياًنا أخرى. 
 تم إقرار قانون التعليم الرس���مي منذ العام 1953 ونّص هذا القانون على توحيد 
كافة تيارات التعليم التي تشّكلت في المجتمع اليهودي على أرض فلسطين في 
نمطين من التعليم هما التعليم الرس���مي والتعليم الديني، حيث تم بناء وإعداد 

المناهج والكتب التدريسية ألول مرة ما بين عام 1956-1954.
رغّم  تفاوت الكتب المدرس���ية المتداولة في إس���رائيل  بالطريقة التي تعتمدها 
في تدري���س الحقول المعرفية، إال أن هناك تي���ارات بطبيعة األمر ال تعتمد على 
هذه األيديولوجيا حتى لو أراد لها جهاز التعليم اإلس���رائيلي ذلك، ومن هذه تيار 

التعليم العربي.    
المناخ الذي رافق فترة أوس���لو على ما فيه م���ن تغيير ضئيل في تعامل ومواقف 
الدولة تج���اه المواطنين العرب واعتقاد بعض األوس���اط الصهيونّي���ة الليبرالّية 
بضرورة العمل على دمج العرب في المجتمع اإلس���رائيلي أفضى إلى عدم استثناء 
الع���رب في ما يتعّلق بتدريس نف���س منهاج المدنيات اإلس���رائيلي  ومن خالل 

الكتاب نفسه مترجًما للغة العربّية. 
جاء تدريس المدنيات من خالل منهاج موّحد وكتاب واِحد للطالب العرب واليهود 
���د لمادة المدنيات في جميع  بالتماه���ي مع قرار وزارة المعارف بوضع منهاج موحَّ

ر مواطنة مشتركة لجميع الطالب اليهود  األوساط المذكورة  ليشكل أساًسا لتصوُّ
والعرب. 

ص���در القرار بتوحيد منهاج المدنيات وتدريس���ه من خالل كتاب واحد في س���نة 
1994، أي خ���الل الفترة التي ش���هدت أوج عملية التس���وّية مع الفلس���طينّيين 
)اتفاقيات أوس���لو( وتنامي شعور النخب الس���ائدة آنذاك )حزب العمل واألوساط 
القريب���ة منه( باقتراب النج���اح في إغالق ملف القضية الفلس���طينية، األمر الذي 
س���ينجم عنه تشّكل واقع جديد في المنطقة برّمتها وفي إسرائيل، وبضمن ذلك 

عالقة جديدة للدولة والمجتمع اإلسرائيلّيين مع الفلسطينّيين في إسرائيل.
وزارة المعارف اإلس���رائيلية عام 2016 قررت تطبي���ق منهاج البجروت على جميع 
مدارس القدس العربية التابعة لبلدية االحتالل في القدس قبل بدء العام الدراسي 
الحالي إغراء الم���دارس، »بترميم المدارس مقابل تدريس المنهاج االس���رائيلي«، 
فخالل توزيع الميزانيات للعام الدراس���ي أقر »المكتب المختص بشؤون القدس« 
في الحكومة اإلسرائيلية مبلغ 20 مليون شيكل، لدعم ترميم المدارس في المدينة 
التي تدرس المنهاج اإلسرائيلي، إضافة إلى شطب شعار السلطة وبعض الصفحات 

والدروس من المنهاج الفلسطيني المقرر الذي يدرس في مدارس المدينة.
ارتفع عدد الطلبة المقدس���يين اللذين يدرس���ون المنهاج اإلسرائيلي خالل العام 
2016 بعد قرار وزارة المعارف إلى 3500 طالب وطالبًة بعد أن كان عددهم في العام 

الدراسي 2013 ، 1350 طالًبا وطالبة. 
يتم تدري���س موضوع المدنيات في المدارس الثانوّية العربّية في إس���رائيل من 
خ���الل كتاب واحد ه���و »أن نكون مواطنين في إس���رائيل«، وهو كتاب تعليم في 

الموطن والمجتمع والمّدنيات من سلس���لة »الحياة مًعا في إس���رائيل«، والذي تم 
تطويره وكتابت���ه في مركز التكنولوجيا التربوية )مطاح(، تم إعداده للطلبة العرب 
خصيًصا الذين يّدرسون في المدارس العربية في القدس، وفًقا للمنهج التعليمي 
الجديد، وهو برنامج يدمج مبادئ، مصطلحات ومضامين من مجاالت فكرية متعددة 

مثل الجغرافيا، البيئة، المدنيات، علم االجتماع، التاريخ، واالقتصاد.
يتم التالعب بالماضي بطريقة تنطوي على استخدام صور نمطية وتعتمد التحيز 
والتحامل في وصف الفلس���طيني، وال يقتصر قيام الكتب المدرسية اإلسرائيلية 
على إقصاء الرواية الفلس���طينية فحسب، بل تساهم الصور النمطية  في ترسيخ 
التحيز وتعمل على نزع الصفة الشرعية، وتصنيف الجماعات إلى فئات اجتماعية 
سلبية تتس���م بالتّطرف، بحيث يتم إقصاؤها من الجماعات اإلنسانية التي ينظر 

إليها على أنها تتصرف ضمن حدود القواعد والقيم المقبولة.
وضع منهاج تعليم واحد للمدنيات، كخطوة تهدف إلى تعزيز المشترك وتوسيع 
قاعدة اإلجماع داخل المجتمع اإلسرائيلي يعني في حالة الطالب العرب هو تجاهل 
ة  ف الدولة نفس���ها دولة يهوديَّ لواقعه���م االجتماعّي والسياس���ّي. وعندما تعرِّ
زة )على صعيد رموز الدولة،  وتحّدد سلوكها انطالًقا من هذه الهوية اليهودية المميِّ
وسياساتها، وتحديد أجندتها العامة، ومعايير إنتاج واقتسام الخير العام، إلخ...( 
ُيصبح فرض منهاج موّحد للمدنيات بمثابة مطالبة للعرب بتجاهل سيرورة تشّكل 
عالقتهم مع إس���رائيل والقبول بالواقع المعاش على ما هو عليه، والقبول بمفهوم 
للمواطنة مفّعم بروح الصهيونية وبتكريس الطابع اليهودي للدولة والتزامها تجاه 

الشعب اليهودي وسلخ المقدسيين عن تاريخهم وهويتهم وثقافتهم.
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أعلن أنا المواطنة / صباح محمد عودة خضر.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900297128( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمود علي محمود جريد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803725159( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / ربيع امين ربيع خضر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802565150( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / حنان سالم عبدالله التعبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800716433   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ ميساء يوسف سالم ابو عمرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801792458   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/  عالء الدين زكي دهمان شبير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)927036541( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / سالم موسى حسن صياح.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)962883708( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /  عبد الخالق عادل عبد الخالق ظاهر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
801387341فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبد الباري أحمد سالم شيخ العيد-
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)962059317( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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الــدور المستقبلــي لداعــش

قب���ل أيام تناقلت بعض المواق���ع اإلخبارية خبرا عن تمكن الجي���ش المصري من تحطيم 
باخرتين تركيتين في عمق البحر، محملتين باألسلحة والمقاتلين، كانتا في اتجاههما إلى 
سيناء، وثالثة أيضا، كانت قد استطاعت إفراغ شحنتها من المقاتلين واألسلحة في جزيرة 
قريبة من س���يناء، تمهيدا للوصول إليها، لكن الجيش المصري كان قد تمكن من رصدها، 
فاستطاع تفجير األس���لحة داخل الجزيرة، والقضاء على معظم المقاتلين الدواعش الذين 

كانوا يستقلونها. 
لم تعلن تركيا هذا الخبر، وال كل وس���ائل اإلعالم المعادية لمصر، وحتى المصريون تجنبوا 
الحديث العلني عنه، مما يبقيه في دائرة الش���ك، لكن كل المعطيات القادمة من س���يناء 
تؤكد أن معركة داعش المس���تقبلية هناك، خاصة بعد أن خسرت داعش مواقعها في كل 
من س���وريا والعراق، وأن تحشيدا كبيرا لمقاتليهم يجري على قدم وساق، وبالتأكيد ليس 
بعي���دا عن عين العالم التي ترصد كل حركات المنطق���ة، وتحديدا، إن كان من الممكن أن 
تؤثر على أمن واستقرار إسرائيل، والتي تربط األراضي الفلسطينية المقامة عليها وسيناء 
حدود طويلة، ما يعني بشكل مبدئي: أن هذا التحرك الداعشي المرصود والمدعوم عالميا، 
لن يهدد إس���رائيل أبدا، كما لم يهددها من قبل وجود متطرفين في س���وريا على الحدود 

الشمالية لفلسطين.
سؤاالن ال بد وأن يطرحا هنا حول الدور المطلوب من داعش في سيناء على النحو التالي:

1. لماذا مصر؟
2. كيف س���يؤثر الوجود الداعش���ي في س���يناء على القضية الفلسطينية، وعلى غزة على 

وجه الخصوص؟
أما لماذا مصر، فال نظن اإلجابة خافية، أو يصعب الوصول إليها، فمصر هي القوة الحقيقية 
الوحي���دة المتبقية للعرب، بع���د تدمير أهم الدول والجيوش ألعربي���ة، في كل من العراق 
وس���وريا واليمن وليبيا، كما واس���تنزاف الدولة والجيش السعودي، في الحروب اإلقليمية، 

ومستوى االبتزاز األمريكي، الذي يكاد يطيح بالدولة ذاتها هناك.
كما أن وجود مصر قوية على الحدود المتاخمة لفلس���طين، حيث الكيان اإلسرائيلي، يعني 
وجود تهديد إلسرائيل، حتى ولو كانت هناك اتفاقية سالم باردة بين الطرفين، قد تنهار 
في لحظة زمنية لم تحس���ب لها إسرائيل حسابا، كما ونظن أن إسرائيل تفضل السالم مع 

الضعفاء وليس مع أقوياء يتعاملون معها بندية حقيقية.
وال ش���ك أن مصر تتعرض اآلن إلى جملة من االبت���زازات، وربما محاوالت التوريط في أزمات 
قد تصل إلى مستوى حروب، كتلك المتعلقة بحصص مياه نهر النيل، لكن من الواضح أن 
مصر تتحرك في المس���ائل اإلقليمية بخطا هادئة، وربما مستشعرة لخطط التوريط التي 
تحيكه���ا لها جهات إقليمية ودولية- دائما- على عالقة وطيدة بإس���رائيل، وبالتالي برزت 

الحاجة الستخدام أدوات جديدة في إشغال واستنزاف الدولة والجيش المصري.

ال بد من التذكير هنا بإحدى أخطر توصيات مفكري مراكز األبحاث اإلس���رائيلية المتعلقة 
بمصر، والتي تش���ير مباش���رة إلى ضرورة تفتيت مصر، وليس مج���رد إضعافها، حيث أن: 
تفتيت مصر- كما تش���ير التوصيات- يعني تفتيت كل الع���رب، على اعتبار أن مصر اآلن 
هي قلب العرب، وعمود خيمة العروبة، وبالتالي ال يمكن فهم أي تحرك في اللحظة الراهنة 
ضد الدولة والجيش المصري، إال في س���ياق محاولة تفتيت مصر، خاصة حينما تأتي هذه 

المحاوالت من جهات لم تعد عالقتها بأمريكا وإسرائيل سرية.
المس���ألة إذن مرتبطة بتفتيت ما تبقى من القوة العربي���ة، خاصة تلك المطلة على حدود 
الكي���ان اإلس���رائيلي، ثم هي في وجهها المقابل س���احة جديدة إلش���غال واس���تنزاف 
المتطرفين أنفس���هم، حيث ال يمكن قبول فكرة ارتباطهم كلهم بأمريكا وإس���رائيل، وال 
ب���د من وجود مؤمنين حقيقيين، بعدالة القضايا الت���ي يقاتل الدواعش من أجلها، وهؤالء 
سيش���كلون خطرا- ول���و بعد حين- على الجهات الداعمة  ذاته���ا، بوصفهم كفارا ال بد من 
غزوهم واستالب أموالهم وأراضيهم حسب فهم داعش، ما يعني أن تصديرهم في اتجاه 
مصر، يحقق هدفا مزدوجا، األول: مش���اغلة واس���تنزاف الدولة والجي���ش المصري، الثاني: 

التخلص من خطر هؤالء المتطرفين بمزجهم في أتون محرقة جديدة.
أما كيف سيؤثر الوجود الداعشي في س���يناء على القضية الفلسطينية، وغزة بالتحديد؟ 
فهن���اك ثابت���ان ال يمكن تجاهلهم���ا بهذا الخص���وص، األول: حالة العداء المس���تفحلة 
والمتفاقمة بين داعش سيناء، وحماس، والثاني: أن داعش ال تعترف من حيث المبدأ بفكرة 

الحدود اإلقليمية بين الدول، ومن ضمنها بالتأكيد ما يفصل غزة عن سيناء.
في حالة كهذه، ولو افترضنا أن داعش استطاعت أن تجلب ما يكفي من السالح والمقاتلين، 
ومن ثم اس���تطاعت أن تنشئ كيانا- ولو مؤقتا- في سيناء، فإن فكرة التمدد في اتجاه غزة 

لن تصبح مستحيلة، هذا إن لم تكن إحدى المهام المقررة هي هذه الخطوة بالتحديد.
هذه المخاوف ليس���ت مستحيلة الوقوع، إن كتب ألي كيان داعشي أن ينشأ إلى جوار غزة، 
دون أن يعني هذا بالضرورة  أن داعش س���تتمكن من غزة، حيث ال يمكن االس���تهتار بقوة 
فصائل المقاومة هنا، لكن فكرة إزالة الحدود على اعتبارها حدود) سايكس بيكو(، ستكون 
واردة جدا، ولكم أن تتخيلوا المش���هد الغزاوي في حينه... اقتتال داخلي، وش���عب خائف 
ومضغ���وط أصال في غزة، وحدود مفتوحة تمكنه من الهرب جنوبا بحثا عن أمان، س���يقول 
العال���م: أن على مصر- أخالقيا- أن تؤمنه لهؤالء الالجئين، ولو في مخيمات مؤقتة، ال يعلم 
إال الله إن كانت بالفعل مؤقتة، أو هي أولى الخطوات العملية لتنفيذ خطة توسيع غزة التي 
تطرحها إسرائيل بجدية هذه األيام، كي تقام عليها دولة مستقلة منفصلة عن فلسطين 
التاريخي���ة، بل وأول���ى خطوات التهجير الطوعي الذي لن تتحمل إس���رائيل مس���ئوليته 
األخالقية. تبقى هذه مجرد مخاوف قد ال تتحقق، لكنها بالتأكيد بحاجة إلى يقظة مصرية 

وفلسطينية على السواء. 

معروف الطيب
ليل����ة أن قتلوا أخي في مخيم الش����ابورة،أهوُن منُه طع����ُم الحنظل، أْن يطرَق ب����اَب بيِتَك الحاكُم 
قوَن في جوِف  ٍة وعسكٍر، يتدفَّ العسكريُّ الصهيونيُّ ليلِة اغتياِل عزيٍز عليَك، معُه ما أوتي من قوَّ
 جمجمتَك،يقهرها، تضطرُّ في النهايِة أْن تفتَح 

ُّ
 صخبًا، يس����تفز

ُ
الح����يِّ حدَّ الثمالِة، يزداُد الطرق

مٍة : »معلش يا خج، اخنا بموت منا، وانتو  ٍة مهشَّ األبواَب، وأن تس����مَع طنينهْم النش����از بلكنٍة عربيَّ
ثوا أماَم الباِب قلياًل، يسكبون رذالتهم،  دوَن أْن يتريَّ بيموت منكم.. يسلم راس����ك يا خج«.. ويتعمَّ
هم يقولون لك: نحُن قتلن����ا ابنك، وها نحُن نقُف على باِب  وه����م يفركون القهَر في عينيَك، كأنَّ

بيتَك، وأنت عاجٌز عن أخِذ ثأرك.. ههة » 
 الضرَب المتواصِل، يجعُل الخصَم 

َّ
ٌة حسَب اعتقادهم، قائمٌة على افتراِض أن هَي معالجٌة نفس����يَّ

 شبابها، ولم يبت ليلَتُه األولى في قبرِه بعد، يأتوَن إلى 
َّ
يسقُط، أسرٌة حزينٌة تبكي على فقدها أعز

ُه ال تكفيهم أطناُن الحسرِة واأللم، جاؤوا؛ ليكملوا العمل الذي بدأوه.. لعنُة اللِه  بيِت أس����رِتِه، وكأنَّ
عليهم. هذه هي ثقافتهم في التعامل مع اآلخرين الذين حسب اعتقادهم الديني هم مخلوقات 
خلقها الرب على ش����اكلتهم فقط لكي ال يشعروا بالجفوة، وإال لخلق الله كل البشر ما عداهم على 
هيئتهم الحقيقية )حيوانات( فمن الطبيعي من كانت هذه نظرته لغيره من البشر أن يمعن في 

االستيالء على ممتلكاتهم، وحرقهم  أحياء، وسحقهم تحت جنازير الدبابات بين جولة وجولة. 
ترامب اليوم يريد أن نقبل بالتجويع وسيلة للتركيع، فهو يسحب تبرعاته لألمم المتحدة، يحارب 
الناس بالكابونة، وعلبة الدواء، ومرتبات الموظفين؛ ليحشر القهر في عيوننا فنقبل بما ال يتخيله 
عقل من االنتكاسات، يريد أن يحقق للصهاينة مالم يستطيعوا أْن ينتزعوه طوال سبعين عامًا من 

المجازر في لحمنا، والحمالت العسكرية التي ال تكاد تتوقف.
 الشعب الذي تكون المعدة وسيلة؛ لتركيعه ال يستحق الحياة. ونحن منذ لحظة إزالة البوابات 

َّ
إن

ٍة لم نكن نعلمها من قبل، فقد كنا في السابق ننزف ثم نعود  االلكترونية استكش����فنا مواطن قوَّ
س. ولكننا عندما اقتربت النار  لبيوتنا نلملم أشالء أعزتنا، ونواري أجسادهم الطاهرة التراب المقدَّ
من األقصى اختلفت المعايير، تمترسنا على األبواب، والتحفنا بالصالة، وسال دمنا ولم نخف بقينا، 

ثمَّ بقينا، ثم عبرنا وفق ما نريُد ال كما يريدون لنا.
ُه اآلم����ر الناهي في هذا الكون، رغم أن العزلة تلت����فُّ حوَل عنِقِه بالتدريج،  ترام����ب ال زال يحلم أنَّ
ة منطقة  دًا في القيادة، فلسطين وفق المعطيات األوروبيَّ  متفرِّ

َّ
ًا لم يعْد مقبواًل أن يظل حتىأوروبيَّ

صراع نزاع واختالف، والقدس هي أكثر األماكن حساسية للفلسطينيين والعرب، وما قام به ترامب 
من تقديمها )هبة( للصهاينة فهي نكتة )مس����خ( غير مضحكة، ال تمر على نزالء مصحة عقلية، 
ال على شعب بصمود وتضحيات الشعب الفلسطيني. ترامب ال يملك من دمنا قطرة،وال من ترابنا 
المبارك س����ماويًا حبة، وإن أعطاه عربان الخليج ممتلكات بي����ت مالهم عن بكرة أبيها، فلن يكونوا 
قدوة لنا، ولن نعطيه من قداستها مسحة، تهون األرواح منا، وتجري دماؤنا جميعًا على أعتابها ولن 
يعبروها. طاش س����همك يا ترامب، وخاب فألك يا نتنياهو فاطرب ما شئت ولكن المانح والممنوح 

كليهما أعضاء في عصابة اللصوص ذاتها.
لقد ولى الزمان الذي كان القهر ينحش����ر في حلوقنا، ويقف الصهيوني القاتل ألحبتنا على باب 

بيتنا، فنحن في شوق للقائِه في الجليل والنقب.

وداعــًا للقهــر!

 

بقلم: تيسير الغوطي

ارفعوا أيديكم عن المقاومة!

جميل عبد النبي

نفذت قوات االحتالل الصهيوني بكافة أذرعها األمنية عملية عسكرية 
ضد إحدى خاليا المقاومة الفلس���طينية ليل األربعاء – الخميس 18-17 
يناير الحالي، انتهت باستش���هاد الفلس���طيني احمد إس���ماعيل جرار 
وتدمير أربعة منازل تعود ملكيته���ا آلل جرار الكرام، وإصابة قائد وحدة 
اليمام بجروح خطيرة في صدره وإصابة جندي آخر بجراح طفيفة فيما قتل 
أحد ال���كالب المدربة التابعة لوحدة اليمام، تلك الوحدة الخاصة جدا في 

الجيش الصهيوني لتنفيذ المهام األكثر تعقيدا وصعوبة.
هذه العملية العس���كرية ليس���ت كغيرها من العملي���ات الكثيرة التي 
ينفذها الجيش الصهيوني صباح مس���اء ضد أبناء الشعب الفلسطيني 
في الضف���ة الغربية خاص���ة المقاومي���ن منهم والثائري���ن على ظلمه 
وعدوانه والذين ينتمون إلى التيارات اإلس���المية، بما تشمله من اعتقال 
وقت���ل وتعذيب حتى لألطفال الصغار، والتي تجري على مس���مع ومرأى 
من القوات األمنية التابعة للس���لطة الفلسطينية والتي ال تحرك ساكنا 
أمام ه���ذه االعتداءات الصهيونية ، بل إنها في كثير من األحيان تخلي 
مواقعها من المنطقة التي يرغب الجيش الصهيوني في دخولها، وربما 

أكثر من ذلك كما يقول الكثير من المراقبين والمهتمين بهذا الشأن .
عملية الجيش ضد جنين ليست كغيرها من العمليات بشهادة االحتالل 
نفس���ه، فقد قالت القناة العبرية العاش���رة صباح الخميس 2018/1/18 
»ان ق���وات الجيش نفذت عملية معقدة وصعبة ولم تكن س���هلة، وهي 
األولى منذ س���نوات التي تخوض فيها مثل هذه المواجهة »، فيما ذكر 
موقع وال���ال العبري »ان مئات من الجنود ش���اركوا في العملية لمواجهة 
الخلية الفلس���طينية التي تتكون من ش���خصين أو ثالثة فقط، إضافة 
إلى الطائرات المروحية وطائرات بدون طيار وسيارات عسكرية وجرافات 
وآلي���ات ثقيلة، وأن قوات الجيش الصهيون���ي وبكل تلك التعزيزات لم 
تتمكن من الش���هيد أحمد جرار إال بعد أن أطلقوا الصواريخ على المنزل 
ال���ذي تحصن فيه«, فيما أكدت مصادر الجيش الصهيوني »أن العملية 
اس���تمرت على مدار عش���ر س���اعات وانتهت بس���اعات صباح الخميس 

.»2018/1/18
وهذه العملية ليس���ت كغيرها م���ن العمليات حي���ث أظهرت الحكمة 
والش���جاعة والح���س األمني واإلقدام وس���رعة التخطي���ط للمجاهدين، 
فبحس���ب ش���بكة مكان اإلخبارية الصهيونية، فإن الق���وة الصهيونية 
الخاص���ة كان���ت قد تس���للت إلى المنطق���ة لتحديد م���كان المقاومين 
ومباغتتهم، لكن الفلس���طينيين هم الذين باغتوا الق���وة وأطلقوا النار 
عليها، مما أسفر عن إصابة قائد الوحدة الخاصة بجروح خطيرة في صدره 

وإصابة أحد أفرادها وقتل أحد الكالب المدربة«.
القيادة الصهيونية وعلى رأس���ها نتنياهو س���ارعت إلى التعليق بفخر 

وغطرس���ة ونش���وة انتصار كاذبة على العملية ونتائجها قبل أن تتضح 
الحقيق���ة المرة، فقد قال نتنياهو: »إس���رائيل قتلت منفذ الهجوم على 
الحاخ���ام في نابل���س ... أتمنى الش���فاء العاجل لعناصر وح���دة اليمام 
وسنواصل حربنا على اإلرهاب الفلسطيني«، فيما عبر الرئيس الصهيوني 
رؤوفي���ن عن فخ���ره بالعملية التي نفذه���ا خيرة أبنائنا، الذي���ن ما زالوا 

يواصلون في هذه الساعات العملية المهمة بجرأة وشجاعة وبطولة«.
وما هي إال س���اعات حت���ى تتضح الصورة وكذا الحقيق���ة العلقم للكيان 
الصهيون���ي وقياداته، والمفخرة ألبناء الش���عب الفلس���طيني خصوصا 
المجاهدي���ن منهم وأنصار المقاومة والجه���اد والثورة، فقد أكدت القناة 
الثانية الصهيونية عصر الخميس »أن الجيش اإلس���رائيلي فش���ل في 
اس���تهداف الخلية التي نفذت عملية نابلس وأسفرت عن مقتل الحاخام 
رزئيل شيبح«، ومشككة في زعم الجيش أنه نجح في القضاء على الخلية 
التي قتلت الحاخام، حيث قت���ل أحد عناصرها واعتقل من بقي على قيد 
الحياة، ، ليأتي بعد ذلك )مساء الخميس ( اليقين على لسان ووزير الدفاع 
الصهيوني افغدور ليبرمان حيث اعترف »بفش���ل العملية العس���كرية 
التي نفذته���ا القوات اإلس���رائيلية الخاصة الليل���ة الماضية في مخيم 
جني���ن بتحقيق الهدف المحدد لها«، مضيفا »أن وزارة الحرب ستش���كل 
لجنة تحقيق لدراس���ة كل جوانب العملية«. أمام هذا الفشل الصهيوني 
االس���تخباري- العملياتي المركب رغم كل اإلمكانيات ومصادر القوة التي 
يتمتع بها، ورغم كل المساعدات التي قدمها الجانب الفلسطيني الرسمي 

عبر التنسيق األمني المشؤوم يحق لنا تسجيل المالحظات التالية: -
أوال: أن الجي���ش الصهيوني يمكن أن يهزم، وأي انتصار يحققه إنما هو 
لضع���ف وهوان الطرف المقابل، وليس المتالكه عناصر القوة الحقيقية 

المتمثلة باإلرادة والروح القتالية المتسلحة بالحق المضحية ألجله.
ثاني���ا: المقاومة قادرة على إلحاق األذى والضرر والتكلفة العالية بالكيان 
الصهيوني وصوال إلى التخلص منه ومن احتالله البغيض عندما يصبح 

غير قادر على تحمل هذه التكلفة وهذا األذى والضرر.
ثالثا: لكي تكون المقاومة قادرة على تحقيق ما س���بق، فإنها بحاجة إلى 
التفاف الش���عب حولها ودعمها، وهذا ما حدث على أبواب مخيم جنين 
الصم���ود، وفي نفس الوق���ت الحاجة إلى وقف المطاردة الفلس���طينية 
الرس���مية له���ا، تل���ك المطاردة الت���ي تقود إل���ى إجه���اض عملياتها 
ومخططاته���ا وربما إلى اعتقال وقتل مجاهديها عبر التنس���يق األمني 
والتسليم المجاني للمعلومات عن المقاومة للكيان الصهيوني، وهذا ما 
نأمله من كل فلسطيني وطني حر وشريف مسؤوال كان أم عنصرا، ونكرر 
دعوتنا ومطالبتنا لكل األجهزة األمنية الفلس���طينية أن »ارفعوا أيديكم 

عن المقاومة!« 

الشيخ: نافذ عزام

استمرار التغول 
األمريكي ومسؤولية 
العرب والمسلمين 

الكثيرون ومع امتداد العالم يتس���اءلون عن المآالت 
التي س���تفضي إليها سياسات دونالد ترامب, ليس 
فقط فيما يخص القضية الفلسطينية, بل بخصوص 
العديد من القضايا والملفات الس���اخنة أيضا, حيث 
ال توجد معايي���ر ثابتة تحكم السياس���ة األمريكية 
في هذه المرحلة, إضاف���ة لوجود مجموعة من الغالة 
والمتعصبين ضمن فريق دونالد ترامب, مما سيزيد 
من التنافر بين أمريكا وكثير من دول العالم, لكن أكثر 
ما يجمع أولئك المتعصبين هو دفاعهم المستميت 
عن "إس���رائيل" وسياساتها, وحش���د كل وسائلهم 
وإمكاناتهم لتقديم أقصى قدر من الدعم لها مهما 
كانت وحش���ية "إس���رائيل", ومهما كانت مخالفتها 
للقانون الدولي والمواثيق اإلنس���انية, ونحن نتصور 
ان دوال كثيرة في أمريكيا الالتينية وآس���يا وأفريقيا 
وحت���ى ف���ي أوروبا س���تواجه أمريكا, وس���تتخذ من 
اإلج���راءات ما يحميه���ا من رعون���ة اإلدارة األمريكية 
وسياس���تها المتقلبة, وس���تزداد المس���افة بينها 
وبين أمريكا, وق���د كان متوقعا ان تبادر دول أوروبية 
لتعوي���ض "األونروا" عن المبالغ الت���ي امتنعت إدارة 
دونالد ترامب ع���ن تقديمها, وهذا ما حصل بالفعل 
من بلجيكا والنرويج, ومن المرجح ان تقوم دول أخرى 
بتقديم المزيد من المساعدات, ان لالونروا أو السلطة 
الفلس���طينية, لكن المش���كلة موجودة عن���د الدول 
العربي���ة واإلس���المية والتي يفت���رض ان تكون هي 
صاحبة المبادرة لمواجهة االبتزاز األمريكي, وتغطية 
أي عجز ينشأ بسبب الضغوط والتهديدات األمريكية. 
من المؤسف ان تس���تمر الدول العربية واإلسالمية 
ف���ي التعاطي م���ع اإلدارة األمريكية وكأن ش���يئا لم 
يحدث, وهذا لن يهز فقط ثقة الش���عوب المسلمة 
بحكوماته���ا, ولكنه س���يزيد م���ن تغ���ول أمريكا, 
وس���يجعلها تتمادى أكثر في االس���تهانة بالعرب 

والمس���لمين حكوم���ات وقادة وش���عوبا, وقد كانت 
تصريحات مايك بنس نائب الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب تعبيرا عن هذا االستهتار بالعرب والمسلمين, 
وقد قال في خطابه أمام الكنيست اإلسرائيلي ما لم 
يقله أكثر المسؤولين األمريكيين السابقين تعصبا 
وانحيازا إلس���رائيل, ومن غير المتوقع ان تخف حدة 
هذه المواقف, طالما ظل الوض���ع العربي على حاله’ 
وطالما اس���تمر التش���تت في مواقف الدول العربية 
واإلسالمية, وال نظن ان التغول األمريكي المصحوب 
بعدائية وتعصب غير مس���بوقين س���يقف تأثيره 
عند حدود فلس���طين, ولكنه سينسحب على مجمل 
المنطقة والعالم, وحيث تختفي اللغة الدبلوماسية  
والمجامالت وتظه���ر الصالفة والصفاق���ة واالبتزاز 
كأهم مالم���ح السياس���ة األمريكية الجدي���دة, ولن 
يكون هناك مراعاة ألية اعتبارات كتلك التي حرصت 

الدبلوماسية األممية على االلتزام بها. 
وإذا كان���ت أوروب���ا وأمريكا الالتيني���ة وبعض دول 
آس���يا وأفريقيا قادرة على حماية نفسها, والتمسك 
باستقاللية قراراتها, واستخدام أوراق ضغط عديدة 
لكف يد أمريكا والحد من عبثها, فان المنطقة العربية 
س���تكون أكثر من س���يدفع ثمن التوج���ه األمريكي 
الجديد, وأكثر من سيتعرض للضغط واالبتزاز, لذلك 
ال خيار أمام قادة الدول العربية واإلس���المية, س���وى 
التجمع ومحاولة تنس���يق المواقف والجهود لحماية 

الشعوب, والدفاع عن الكرامة والسيادة والمقدس. 
ان كل ي���وم يم���ر دون العم���ل لبناء إس���تراتيجية 
جديدة, يعني جرأة أمريكا أكثر لالس���تمرار في زرع 
الفوضى والدمار والجوع والصراعات, مما يعني اتساع 
دائرة العنف والمعان���اة في كثير من الدول العربية 
واإلس���المية, فهل هذا هو ما يري���ده القادة العرب 

لشعوبهم؟!. 
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غزة/ االستقالل :
فاز فريق ش���باب خانيونس "النش���امى" على ضيفه هالل غزة بهدف نظيف االثنين في ملعب فلسطين 

بمدينة غزة، في ختام منافسات األسبوع 13 من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في قطاع غزة.
وسجل هدف  المباراة الوحيد معتز أبو سل في الدقيقة 72، ليرفع رصيد "النشامى" إلى 28 نقطة في المركز 

األول، والصدارة، وتجمد رصيد الهالل عند 14 نقطة بالمركز الثامن.
وفي ختام منافس���ات األسبوع 11 من دوري الدرجة الثانية لفرع "الوسطى والجنوب"، فاز جماعي رفح على 

مضيفه اتحاد دير البلح بهدفين لهدف، في ملعب النصيرات البلدي وسط القطاع.
وسجل هدفي الجماعي أحمد جرغون، وسالمة النديات بالدقيقتين 44، و62 على التوالي، أما هدف اتحاد 
"الدير" الوحيد فأحرزه أحمد بشير في الدقيقة 48. ورفع الفوز رصيد الجماعي إلى 19 نقطة في المركز األول، 

والصدارة، وبقي رصيد اتحاد "الدير" 8 نقاط بالمركز الثامن، وقبل األخير.

»النشامى« يستعيدون 
الصدارة من بوابة هالل غزة

غزة / عبدالله نصيف:
عبر محمد أبو يوس���ف نجم خط هج���وم خدمات النصيرات 
عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه فوزا صعبافي الثواني 
األخيرة خارج الديار على فري���ق بيت الهيا بهدفين مقابل 

هدف وحيد.
و أكد  أبو يوسف ل�"االس���تقالل" أن هدف الفريق الصعود 
والعودة لمكانته الطبيعية بين كبار الدوري الممتاز الغزي .

و شكر مهندس الغواصات الصفراء و صاحب الهدف األول 

لفريق���ه في اللقاء الس���ابق، مجل���س اإلدارة و جميع العبي 
الفري���ق األول و الجهاز الفني على ما يقدمونه من جهد في 

تحقيق االنتصارات و اسعاد مخيم النصيرات .
و طالب أبو يوسف جماهير مخيم النصيرات بااللتفاف حول 
الفريق و مساندته في المرحلة القادمة لتحقيق حلم المخيم 

و تمثيل المنطقة الوسطى  بالدوري الممتاز الغزي .
يذكر أن خدمات النصيرات يحتل المركز الثاني برصيد 22 

نقطة خلف المتصدر خدمات خانيونس 25 نقطة .

الضفة الغربية / االستقالل:
فاز فريق الس���ويق العماني على مضيفه الهالل المقدسي بهدف دون رد في المباراة 
التي جمعت الفريقي���ن على ملعب الجامعة االمريكية بجنين ضمن منافس���ات الدور 

التمهيدي األول من مسابقة كأس االتحاد االسيوي .
و سجل هدف الفريق العماني الوحيد على بوسعيدي بالدقيقة 24 .

و يحتاج الهالل للفوز بمباراة اإلياب و التي ستقام االثنين المقبل إذا ما أراد العبور لدور 
المجموعات .

هالل القدس يخسر 

أمام السويق العماني 

"مهندس الغواصات"
أبو يوسف  »هدفنا العودة 

بين كبار الدرجة الممتازة«

االستقالل / وكاالت:
أعلن نادي مانشستر سيتي اإلنجليزي، تجديد 
عقد العب آخ���ر، بعدما نجح ف���ي تجديد عقد 
أوتامينديوفيرناندينيو  نيك���والس  الثنائ���ي 

خالل األيام الماضية.
وق���ال الن���ادي اإلنجليزي في بيان رس���مي عبر 

موقعه على شبكة اإلنترنت، إن كيفن دي بروين 
وقع عقًدا مع الفريق، لمدة 5 سنوات مقبلة بحيث 

يستمر حتى عام 2023.
وانضم دي بروين لمانشستر سيتي في عام 2015 

ولعب مع الس���يتزينيز 122 مباراة حتى اآلن س���جل 
فيه���ا 31 هدًف���ا، ويعتبر م���ن أبرز العب���ي الفريق في 

الموسم الحالي.
وقال دي بروين في تعليقه على تجديد عقده: "أنا سعيد 
حًقا بتمديد عقدي مع مان سيتي، وكما قلت سابًقا نيتي 
هي البقاء مع النادي، ش���عرت أنني في منزلي منذ اليوم 

األول".
وأضاف: "نح���ن ال نفوز فقط، بل نلعب ك���رة قدم رائعة 
ا من هذا، أنا  أيًض���ا، وإنه من دواعي س���روري أن أكون جزًء

متحمس حًقا لما يمكننا تحقيقه في السنوات المقبلة".
أما مدي���ر الكرة بالن���ادي تكسيكيبيجرس���تاين فقال: 
"صفقة كيفن الجديدة هي خبر عظيم للنادي، لقد أظهر 
ا ال يتجزأ من  هذا الموسم مدى أهميته للفريق، وكان جزًء

كل ما فعلناه حتى اآلن".

االستقالل / وكاالت:
كشف فيليب لو فلوكه، المدير التنفيذي 
للفيف���ا ، عن موق���ف االتح���اد الدولي، من 
اعتماد تقنية الفيديو، في مونديال 2018.

وقال���ت صحيف���ة "إيفنين���ج س���تاندرد" 
البريطانية، إن لجنة صنع القرار في الفيفا، 
قد اجتمعت مؤخًرا، لتقييم التجارب األخيرة 
للتقنية، وآخرها ف���ي كأس العالم لألندية 
باإلمارات، حيث تقرر استخدام الفيديو في 

المونديال.
وأوضح فيليب أنه تجري في الوقت الراهن، 
محادث���ات مع الرع���اة المحتملي���ن لهذه 

التقنية، والتي سيتم اس���تخدامها للمرة 
األولى، في بطولة دولية كبيرة.

وتابع فيلي���ب، في تصريح���ات صحفية: 
"تقنية الفيديو بالتأكيد ستكون موجودة، 
من الرائع أن يكون لدينا تكنولوجيا في كرة 
القدم، إنه ش���يء عادل.. نتحدث لشركات 
تكنولوجية مختلفة، مهتمة جًدا بما نقوم 

به في هذا الجانب".
وس���يصدر القرار الرسمي، باستخدام هذه 
التقني���ة ف���ي المونديال، ي���وم 2 مارس/
آذار المقبل، عندم���ا يعقد الفيفا اجتماعه 

السنوي

مانشستر 
سيتي يجدد 

عقد دي 
بروين لمدة 

5 سنوات

الفيفا يحسم موقفه من 

تطبيق الفيديو في المونديال
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غزة/ االستقالل :
فاز فريق ش���باب خانيونس "النش���امى" على ضيفه هالل غزة بهدف نظيف االثنين في ملعب فلسطين 

بمدينة غزة، في ختام منافسات األسبوع 13 من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في قطاع غزة.
وسجل هدف  المباراة الوحيد معتز أبو سل في الدقيقة 72، ليرفع رصيد "النشامى" إلى 28 نقطة في المركز 

األول، والصدارة، وتجمد رصيد الهالل عند 14 نقطة بالمركز الثامن.
وفي ختام منافس���ات األسبوع 11 من دوري الدرجة الثانية لفرع "الوسطى والجنوب"، فاز جماعي رفح على 

مضيفه اتحاد دير البلح بهدفين لهدف، في ملعب النصيرات البلدي وسط القطاع.
وسجل هدفي الجماعي أحمد جرغون، وسالمة النديات بالدقيقتين 44، و62 على التوالي، أما هدف اتحاد 
"الدير" الوحيد فأحرزه أحمد بشير في الدقيقة 48. ورفع الفوز رصيد الجماعي إلى 19 نقطة في المركز األول، 

والصدارة، وبقي رصيد اتحاد "الدير" 8 نقاط بالمركز الثامن، وقبل األخير.

»النشامى« يستعيدون 
الصدارة من بوابة هالل غزة

غزة / عبدالله نصيف:
عبر محمد أبو يوس���ف نجم خط هج���وم خدمات النصيرات 
عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه فوزا صعبافي الثواني 
األخيرة خارج الديار على فري���ق بيت الهيا بهدفين مقابل 

هدف وحيد.
و أكد  أبو يوسف ل�"االس���تقالل" أن هدف الفريق الصعود 
والعودة لمكانته الطبيعية بين كبار الدوري الممتاز الغزي .

و شكر مهندس الغواصات الصفراء و صاحب الهدف األول 

لفريق���ه في اللقاء الس���ابق، مجل���س اإلدارة و جميع العبي 
الفري���ق األول و الجهاز الفني على ما يقدمونه من جهد في 

تحقيق االنتصارات و اسعاد مخيم النصيرات .
و طالب أبو يوسف جماهير مخيم النصيرات بااللتفاف حول 
الفريق و مساندته في المرحلة القادمة لتحقيق حلم المخيم 

و تمثيل المنطقة الوسطى  بالدوري الممتاز الغزي .
يذكر أن خدمات النصيرات يحتل المركز الثاني برصيد 22 

نقطة خلف المتصدر خدمات خانيونس 25 نقطة .

الضفة الغربية / االستقالل:
فاز فريق الس���ويق العماني على مضيفه الهالل المقدسي بهدف دون رد في المباراة 
التي جمعت الفريقي���ن على ملعب الجامعة االمريكية بجنين ضمن منافس���ات الدور 

التمهيدي األول من مسابقة كأس االتحاد االسيوي .
و سجل هدف الفريق العماني الوحيد على بوسعيدي بالدقيقة 24 .

و يحتاج الهالل للفوز بمباراة اإلياب و التي ستقام االثنين المقبل إذا ما أراد العبور لدور 
المجموعات .

هالل القدس يخسر 

أمام السويق العماني 

"مهندس الغواصات"
أبو يوسف  »هدفنا العودة 

بين كبار الدرجة الممتازة«

االستقالل / وكاالت:
أعلن نادي مانشستر سيتي اإلنجليزي، تجديد 
عقد العب آخ���ر، بعدما نجح ف���ي تجديد عقد 
أوتامينديوفيرناندينيو  نيك���والس  الثنائ���ي 

خالل األيام الماضية.
وق���ال الن���ادي اإلنجليزي في بيان رس���مي عبر 

موقعه على شبكة اإلنترنت، إن كيفن دي بروين 
وقع عقًدا مع الفريق، لمدة 5 سنوات مقبلة بحيث 

يستمر حتى عام 2023.
وانضم دي بروين لمانشستر سيتي في عام 2015 

ولعب مع الس���يتزينيز 122 مباراة حتى اآلن س���جل 
فيه���ا 31 هدًف���ا، ويعتبر م���ن أبرز العب���ي الفريق في 

الموسم الحالي.
وقال دي بروين في تعليقه على تجديد عقده: "أنا سعيد 
حًقا بتمديد عقدي مع مان سيتي، وكما قلت سابًقا نيتي 
هي البقاء مع النادي، ش���عرت أنني في منزلي منذ اليوم 

األول".
وأضاف: "نح���ن ال نفوز فقط، بل نلعب ك���رة قدم رائعة 
ا من هذا، أنا  أيًض���ا، وإنه من دواعي س���روري أن أكون جزًء

متحمس حًقا لما يمكننا تحقيقه في السنوات المقبلة".
أما مدي���ر الكرة بالن���ادي تكسيكيبيجرس���تاين فقال: 
"صفقة كيفن الجديدة هي خبر عظيم للنادي، لقد أظهر 
ا ال يتجزأ من  هذا الموسم مدى أهميته للفريق، وكان جزًء

كل ما فعلناه حتى اآلن".

االستقالل / وكاالت:
كشف فيليب لو فلوكه، المدير التنفيذي 
للفيف���ا ، عن موق���ف االتح���اد الدولي، من 
اعتماد تقنية الفيديو، في مونديال 2018.

وقال���ت صحيف���ة "إيفنين���ج س���تاندرد" 
البريطانية، إن لجنة صنع القرار في الفيفا، 
قد اجتمعت مؤخًرا، لتقييم التجارب األخيرة 
للتقنية، وآخرها ف���ي كأس العالم لألندية 
باإلمارات، حيث تقرر استخدام الفيديو في 

المونديال.
وأوضح فيليب أنه تجري في الوقت الراهن، 
محادث���ات مع الرع���اة المحتملي���ن لهذه 

التقنية، والتي سيتم اس���تخدامها للمرة 
األولى، في بطولة دولية كبيرة.

وتابع فيلي���ب، في تصريح���ات صحفية: 
"تقنية الفيديو بالتأكيد ستكون موجودة، 
من الرائع أن يكون لدينا تكنولوجيا في كرة 
القدم، إنه ش���يء عادل.. نتحدث لشركات 
تكنولوجية مختلفة، مهتمة جًدا بما نقوم 

به في هذا الجانب".
وس���يصدر القرار الرسمي، باستخدام هذه 
التقني���ة ف���ي المونديال، ي���وم 2 مارس/
آذار المقبل، عندم���ا يعقد الفيفا اجتماعه 

السنوي

مانشستر 
سيتي يجدد 

عقد دي 
بروين لمدة 

5 سنوات

الفيفا يحسم موقفه من 

تطبيق الفيديو في المونديال
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الالم لها عدة معان في القرآن ..
تكلمنا في الحلقة السابقة عن » الم التبليغ » في القرآن ..

ونعرفكم االن على الم االخالص ! فما هي ؟
الم االخالص حرف جر ..فعملها النحوي االعرابي انها تجر االسم 

الذي دخلت عليه بعدها ..
لكنها الم االخالص النها تربي صاحبها على االخالص لله ..

ولنأخذ مثاال عليها : 
ْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز  َماَواِت َوَما ِفي اْلَ ِه َما ِفي السَّ َح ِللَّ

قال تعالى ).. َسبَّ
اْلَحِكيُم ..(..) الحشر: 1(..

» سبح » فعل ماض ..ولم ينصب المفعول به مباشرة ..وانما تعدى 
اليه بالالم الجارة..

االصل ف���ي لفظ الجاللة هنا ان يكون منصوب���ا ، النه مفعول به 
لفعل » سبح » ...والتقدير : سبح الله...

َك اَلْعَلى..( ..« اسم »: مفعول به  ِح اْسَم َربِّ بدليل قول الله ).. َس���بِّ
منصوب لفعل االمر » سبح.«..

ِه ..« ..ولم تقل : سبح  َح ِللَّ
فلماذا قالت اية س���ورة الحشر » َسبَّ

الله ..؟
الن هذه الالم الم االخالص ! 

كيف ؟ 
انها تدعو كل من س���بح الله الى ان يكون مخلصا في تس���بيحه 

..بمعنى ان يكون تسبيحه خالصا لله..يبتغي به وجه الله..
وتقدير الكالم : سبح المؤمن تسبيحه لله..

اي جعل تسبيحه خالصا لله ..
والالم في » لله » هي التي تقرر هذا االخالص في تسبيحه ..

ول���و قالت االية : س���بح الله..فانها ال تفي���د معنى االخالص في 
التسبيح ..انما تفيد التسبيح فقط !!

فهناك فرق بعيد بين قولك : س���بح الله ..وبين قول الله« : »سبح 
لله« ..

اي جعل تسبيحه خالصا لله وحده ...والحمد لله رب العالمين.

في ذكرى رحيل رجل العلم والفكر واألدب..)أنور الجندي(
�أ.حممد �شحادة

فت���اوى قبســات 
ولطائف قرآنية

لم الإخال�ص يف القران !

الجواب /   فتتحق الجماعة باالثنين فأكثر، فإذا وجد أكثر من شخص، 
وأم أحده���م تعتبر صالة جماعة، ولهم ث���واب الجماعة، إال ان صالة 
الجماعة في المس���جد أكثر ثوابًا وأعظ���م أجرًا، لقوله صلى الله عليه 
ُجِل ِفي َجَماَعٍة َتِزيُد َعَلى َصاَلِتِه ِفي َبْيِتِه َوَصاَلِتِه  وس���لم:) َصاَلُة الرَّ
َأ َفَأْحَسَن   َأَحَدُهْم ِإَذا َتَوضَّ

َّ
ِفي ُسوِقِه    ِبْضًعا    َوِعْشِريَن َدَرَجًة، َوَذِلَك َأن

اَلَة َفَلْم  اَلُة، اَل ُيِريُد ِإالَّ الصَّ اْلُوُضوَء، ُثمَّ َأَتى اْلَمْسِجَد اَل    َيْنَهُزُه    ِإالَّ الصَّ
ى َيْدُخَل  َيْخ���ُط َخْطَوًة ِإالَّ ُرِفَع َلُه ِبَها َدَرَجٌة، َوُحطَّ َعْنُه ِبَها َخِطيَئٌة َحتَّ
اَلُة ِهَي  اَلِة َما َكاَنْت الصَّ اْلَمْس���ِجَد، َفِإَذا َدَخَل اْلَمْس���ِجَد َكاَن ِفي الصَّ
ى  ِذي َصلَّ وَن َعَلى َأَحِدُكْم َما َداَم ِفي َمْجِلِسِه الَّ َتْحِبُسُه، َواْلَماَلِئَكُة ُيَصلُّ
ُهمَّ ُتْب َعَلْيِه، َما َلْم ُيْؤِذ  ُهمَّ اْغِفْر َلُه، اللَّ ُهمَّ اْرَحْمُه، اللَّ ِفيِه، َيُقوُلوَن اللَّ
ِفيِه، َما َلْم    ُيْحِدْث    ِفيِه ( )صحيح مس���لم ، كتاب المساجد ومواضع 

الصالة ، باب فضل صالة الجماعة وانتظار الصالة (.
فمن صلى في بيته مع أهله وإخوانه حصل له ثواب الجماعة، وفاته 
ث���واب الخطا إلى المس���جد، كما أن في صالة الجماعة في المس���جد 
تواصال مع المس���لمين، وفيها تزداد اللفة والمحبة بينهم، لذا حث 
النبي صلى الله عليه وسلم على صالة الجماعة، حيث ينادى لها في 

المساجد.

الجواب /  باإلش���ارة إلى س���ؤالك المثبت نّص���ه أعاله؛ فق���د اختلف الفقهاء 
المعاصرون في هذه المسألة تبًعا الختالفهم في التكييف الشرعي لألسهم، 
فمن اعتبر الس���هم حصة شائعة من موجودات الش���ركة، ذهب إلى أن حكم 
تداول السهم يختلف بحسب موجوداتها، فإن كانت العيان هي الغالبة، فلها 
حكم بي���ع العيان، وإن كانت النقود هي الغالب���ة، فلها حكم الصرف، فيحرم 
التفاضل والنس���يئة، وقد ذهب مجمع الفقه اإلسالمي في جدة في قراره رقم 
5، ف���ي دورة مؤتمره الرابع من 18 - 23 جمادى اآلخرة 1408ه�، الموافق 6 -11 
فبراي���ر 1988م، إلى هذا الرأي في صكوك المقارضة، وال فرق بينها وبين هذه 

المسألة.
أما من اعتبر الس���هم عروض تج���ارة؛ فأجاز تداول الس���هم بغض النظر عن 
موجودات الش���ركة، فال يش���ترط للبيع تقابض وال تماثل، ول���و كانت النقود 
هي الغالبة؛ لن الس���هم قد اتخذت للتجارة، وأصحابها يتجرون فيها بالبيع 
والشراء، فكانت بهذا عروض تجارة بصرف النظر عن موجودات الشركة، ونميل 
إلى ترجيح القول الول؛ لن قابلية الس���هم للتداول ال تخرجها عن حقيقتها 

الشرعية، كالنقود الورقية، فهي تباع وتشترى ومع ذلك لم تصبح عروًضا.
وعليه؛ فإذا كان الغالب على موجودات المصرف النقود، فينبغي مراعاة أحكام 

الصرف عند تداول أسهمه، ويحرم التفاضل والنسيئة، والله تعالى أعلم.

التعليم 
والتثقف

الكتب  اإلنس����ان  يقرأ  حين 
ش����ّتى  ف����ي  المتنّوع����ة 
فإّنه يقوم  المعرفة  مجاالت 
باكتساب العلوم والمهارات 
فيها، فالقراءة هي وس����يلٌة 
للّتعلم وال يتعّلم اإلنس����ان 
م����ن دون أن يق����رأ الكلمات 
بين  الت����ي تحتوي  والجمل 
طّياته����ا الفوائ����د والكنوز، 
الوائل  علماءن����ا  ترى  لذلك 
كان كثي����ٌر منه����م يمتلك 
مئات  على  تحتوي  مكتبات 
الكتب ف����ي مج����اٍل أو أكثر 
من مج����االت العلم، فالقراءة 
ه����ي زاد العال����م والمتعّلم، 
وإّن نهم القراءة وش����غفها 
يس����يطر على عق����ول كثيٍر 
والمتعّلمين  العلم����اء  م����ن 
ويس����تحوذ عل����ى كثيٍر من 
الفائدة  بس����بب  أوقاته����م 
الكبيرة الت����ي يجنونها من 
وراء القراءة، كما أّن كثيًرا من 
يجدون ضاّلتهم  المثّقفين 
في الق����راءة واالنكباب على 
ق����راءة الّصح����ف والمجالت 
والكت����ب المتنّوع����ة الت����ي 
بمعرفة ش����يٍء عن  تمّدهم 

كل شيء.

وم�ضــات

السؤال /  أحيانًا أسمع 
النداء، ويكون إخواني 

وأبنائي عندي في 
البيت، فأصلي وإياهم 
جماعة، فهل تحسب 

لنا صالة جماعة؟  

السؤال /  ما حكم 
تداول أسهم المصرف 

اإلسالمي؟ هل هو الجواز 
باعتباره مصرًفا تتوافق 

أعماله مع الشريعة 
اإلسالمية حسب الظاهر؟

ولد أحمد أنور س���يد أحمد الجندي ع���ام 1917م في محافظة 
أس���يوط بصعي���د مص���ر، وحفظ الق���رآن الكريم ف���ي كتاب 
القري���ة، وكان جده قاضيا ش���رعيا يش���تغل بتحقيق كتب 
التراث اإلس���المي، أما والده فكان تاجرا، وكان مهتما بالثقافة 

اإلسالمية.
وتخرج من الجامع���ة المريكية متقنا للغ���ة اإلنجليزية التي 
درسها ليستطيع متابعة ما يثار من شبهات حول اإلسالم من 

الشرق والغرب ويقوم بالرد السديد عليها.
بدأ الكتابة في مرحلة متقدمة من عمره حيث نش���رت مجلة له 
أبولو الدبية الش���هيرة، التي كان يرأسها الدكتور أحمد زكي 
أبوش���ادي عام )1933(، وكانت قد أعلنت عن مسابقة ثقافية 
إلعداد عدد خاص عن حافظ إبراهيم، فشارك أنور الجندي في 
المسابقة وكتب بأسلوبه الدبي الرفيع عن شاعر النيل حافظ 

إبراهيم.
يقول المرحوم أنور الجن���دي متحدثًا عن حياته: »كانت حياة 
هادئة ناعمة ل���وال أن واجهها التحدي فحولها إلى حياة ذات 
أغوار، أمران أساس���يان هما اللذان ش���كال هذه الحياة، وأدخال 

إليها االلتزام والخطر، والعمل على تجاوز الحداث .
أولهما: ذلك الكتاب الذي أصدره خمس���ة من المستش���رقين 
حول اإلس���الم والذي قص فيه رائده���م )هاملتون جب( تلك 
القضية الخطيرة، قضية ذلك العمل الذي مضى سنوات حتى 
وصل إلى المرحلة التي يمك���ن أن تعلن فيه الخطة التي قام 
بها االستش���راق من أجل )احتواء اإلسالم( ليكون دينًا عبادّيًا 
منحص���رًا ف���ي الصالة والعقائ���د، منفصاًل تمام���ًا عن قضايا 
المجتمع والسياس���ة واالقتصاد، وهو ما قدمه المستشرقون 
الخمسة لألقطار اإلسالمية من المغرب إلى إندونيسيا، وما هو 
الحد الذي وصل إليه العمل؟ وما الخطة التي س���تحقق إتمام 
ه���ذه )المؤام���رة/ الجريمة( . )هذه الدراس���ة أطلق عليها بعد 

ترجمتها إلى العربية: وجهة اإلسالم( .
ثاني���ًا: كان موضوعًا لكاتب مس���لم أعرفه تحت عنوان: )كيف 

صححت إسالمي؟( فقد كش���ف لي عن أن اإلسالم ليس دينًا 
عبادّيًا؛ وإنما هو منهج حياة ونظ���ام مجتمع كامل، والعقيدة 
والعبادة جزء منه ولكنهما ليستا كله. وقد تبين لي أن مفهوم 
الدين عند أغلب المس���لمين هو هذا المفه���وم القاصر الذي 
عمل النفوذ الغربي واالستشراق والتبشير على إذاعته ونشره، 
في محاولة لقصر اإلس���الم على الصالة والمسجد، وفصل كل 
قضايا االقتصاد واالجتماع والسياس���ة والتربية عنه، وهكذا 
عرفت الدعوة اإلسالمية على حقيقتها، وتكشفت لي الطروحة 
الخطيرة التي عم���ل النفوذ الغربي على ترويجها والتي بدأت 
منذ نهاية الحروب الصليبية، عندما دعا القديس لويس إلى ما 
يسمى )حرب الكلمة(، وذلك بتزييف مفهوم اإلسالم، وتحويله 

إلى دين الهوتي مشابه لبعض الديان المحرفة والبشرية«.
وبدأ أنور الجندي بميدان الدب أكثر الميادين غزوا في حينها، 
فواج���ه في هذا المي���دان قممه جميعا: طه حس���ين والعقاد 
ولطفي الس���يد وس���المة موس���ى وجورحي زي���دان والحكيم 
ونجيب محفوظ، وأقام الموازي���ن العادلة لمحاكمة هؤالء إلى 
ميزان اإلسالم وصحة الفكرة اإلسالمية، فأخرج عشرات الكتب 

من العيار الفكري .
ي���روي العالمة أنور الجندي أنه تزود لمش���واره الكبير )مائتي 
كتاب وأكثر من ثالثمائة رس���الة( ب���زاد ثقافي أصيل وثقافة 
عميقة ش���املة، فيقول: »قرأت بطاق���ات دار الكتب وهي تربو 
على مليوني بطاقة، وأحصيت في كراريس بعض أس���مائها 
وراجعت فهارس المجالت الكثيرة الكبرى كالهالل والمقتطف 
والمش���رق والمنار والرس���الة والثقافة، وأحصيت منها بعض 
رؤوس موضوعات، وراجعت جريدة الهرام على مدى عش���رين 
عاما، وراجعت المقطم واللواء والبالغ وكوكب الش���رق والجهاد 
وغيرها من الصحف، وعشرات من المجالت العديدة والدوريات 
التي ُعرفت ف���ي بالدنا في خالل هذا القرن.. كل ذلك من أجل 
تقدير موقف القدرة على التعرف على موضوع معين في وقت 

ما«.

سيكتب التاريخ للجندي بسطور من نور أنه الرجل الذي أسس 
مدرس���ة الصالة الفكرية المعاصرة في الدب، فأنصف أقواما 
وه���دم آخرين. وفي االجتماع كش���ف زي���ف فرويد وماركس 
ودارون ودوركايم. وفي الفلس���فة أنصف الغزالي وابن رش���د 

والفارابي وابن سينا والخيام…
أهم مؤلفاته :

مفاهيم العلوم االجتماعية والنفس والخالق في ضوء اإلسالم 
) الرد على فرويد وماركس ودوركايم(.

حقائق مضيئة في وجه شبهات مثارة.
عالمية اإلسالم.

الفكر الغربي دراسة نقدية.
إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء اإلسالم.

حرك���ة اليقظ���ة اإلس���المية ف���ي مواجه���ة النف���وذ الغربي 
والصهيونية والشيوعية.

التفس���ير اإلسالمي للفكر البشري .. اليدلوجيات والفلسفات 
المعاصرة في ضوء اإلسالم .. دراسة جامعة )الفلسفة المادية 
، العلمانية ، التفس���ير المادي للتاريخ ، البرجماتية ، الجناس 
، النف���س والجنس لفرويد ، النس���بية ، الوجودية ، الهيبية ، 

الروحية ، البهائية (.
على الفكر اإلسالمي أن يتحرر من سارتر وفرويد ودوركايم.

الشبهات والخطاء الشائعة في الدب العربي والتراجم والفكر 
اإلسالمي.

من التبعية إلى الصالة في مجال القانون – العلم – اللغة.
أخطاء المنهج الغربي الواف���د في العقائد والتاريخ والحضارة 

واللغة والدب واالجتماع.
الوجه اآلخر لطه حسين من مذكرات السيدة سوزان » معك ».

هل غير الدكتور طه حسين آراءه في سنواته الخيرة.
التفس���ير اإلس���المي للفكر البش���ري .. اإلس���الم والفلسفات 
القديمة .. اإلسالم في مواجهة الفلسفات المعاصرة لظهوره.

ما يختلف فيه اإلسالم عن الفكر الغربي والماركسي.

حكم تداول أسهم البنك اإلسالمي صـالة الجماعة في المنزل 

أهمية القراءة
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اإلضراب التجاري يشل قطاع غزة

الجئو غزة يحتجون على تقليص المساعدات األمريكية لـ »أونروا«

صرف شيكات الشئون االجتماعية لفقراء غزة )APA images( 

)APA images( 

)APA images( 

 )APA images(استمرار المواجهات مع االحتالل في الضفة المحتلة

وقفة لرجال األعمال احتجاجًا على سوء األوضاع االقتصادية.. غزةوقفة احتجاجية لفصائل المقاومة رفضًا لزيارة نائب ترامب.. غزة )APA images( )APA images( 
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فر�ص ذهبية
من خلف شاشة جهازها المحمول التي تعج 
بنوافذ مواقع متنوعة، تحدثت مريم العيلة ) 
28 عامًا( عن تجربتها في هذا المجال قائلة 
:" أنا خريجة لغة انجليزية لم يحالفني الحظ 
بوظيفة مؤقت����ة وال دائمة ، ونصحتني احد 
الصديقات باس����تغالل االنترنت فهو مليء 

بالفرص الذهبية والثمينة "
وأضافت العيلة، أنه����ا وعن طريق الصدفة 
اس����تطاعت الوصول إلحدى منصات العمل 
الح����ر األجنبية فدخلتها م����ن باب الفضول 
ووجدت ضالتها هناك وهي عمل في ترجمة 
العربية واالنجليزية  اللغتين  النصوص من 

مقابل مبلغ مالي يصلها إلى بيتها.
وع����ن طبيعة عملها، أوضح����ت أنها تتمثل 
في ط����رح مهارتها بإمكانية ترجمة أي نص 
سواء مكتوب أو مسموع من اللغة االنجليزية 
وتنس����يقه أو تحويل النصوص العربية إلى 
اللغة االنجليزية بإتق����ان عاٍل على منصات 
العم����ل العربية والدولي����ة فيتواصل معها 

مندوبو الشركات.
وأش����ارت العيلة إلى أنها تتلقى أجرها على 
دفعتي����ن األولى بعد االتف����اق على انجازها 
للعم����ل والثاني����ة بعد تس����ليمها للمهمة 
الموكل����ة إليها فيق����وم مس����ؤول المنصة 
بتحويل االموال إلى اس����مها وعنوانها في 

وقت قصير.
وتعاني العيلة، كأمثالها من رواد هذا العمل 
من أزمة الكهربا، قائلة " التأخر في التسليم 
يفقدني حقي ف����ي العم����ل وبالتالي تقل 
درجة ثقة الزبائن بقدرتي، وايضا الساعات 
الطويلة التي أقضيها ف����ي الجلوس خلف 
الجهاز سببت لي مشاكل صحية وبصرية ".

وأعرب����ت العيلة، عن ارتياحه����ا لوجود مثل 
هذا العمل لها في ظل قلة فرص التشغيل 
المتاح����ة، باإلضافة إل����ى أن عملها ال يتقيد 
بزمان أو مكان وال يتعارض مع مسؤولياتها 
في تربية أبنائها والقيام بمهامها المنزلية.

دون التزامات
الش����اب أحم����د مرتج����ى )26 عام����ًا ( خريج 
هندسة الكترونية، أصبحت غرفة نومه هي 
مكان عمله وم����كان اس����تراحته، أوضح أنه 
دخل مجال العمل عن ُبعد عقب فش����ل كل 
محاوالته في الحصول على وظيفة تناس����ب 
تخصص����ه في قط����اع غزة، فوج����د في هذا 

العمل فرصة مناسبة بأجر يالئم ظروفه .
وبين مرتجى ل� "االستقالل"، أن طبيعة عمله 
تقوم على البحث عن مش����روع برمجي يعلن 
عنه صاحبه ويرغب ف����ي تنفيذه عن طريق 
عامل ل����ه خبرة في المج����ال، فيقوم بعرض 
امكانيات����ه لصاحب المش����روع ويتفق على 

موع����د إلنجاز العم����ل وعلى األج����ر المادي، 
مش����يرًا إلى أن الدخل الذي يوفره من عمله 

جيد ويلبي احتياجاته ومصاريفه.
ولف����ت مرتجى، إلى أن "العمل عن بعد" يعد 
سهاًل وخاليًا من االلتزامات المعقدة، معربًا 
عن س����عادته بهذا العمل رغ����م عدم ثباته 
ولكنه يش����عره ب����أن له مهم����ة تخرجه من 

صعوبة الظروف ومن دائرة البطالة.
وع����ن أهم المعيق����ات الت����ي تواجهه، أكد 
أن أهمه����ا االنقط����اع المس����تمر للكهرباء 
وال����ذي يتجاوز س����اعات طويلة ق����د تؤخر 
تس����ليم االعمال في موعدها باإلضافة إلى 
عدم اس����تقرار العمل ووجود عدد كبير من 

المتنافسين عليه.

جمال مفتوح
ب����دوره أكد الدكت����ور وليد المدل����ل، رئيس 
قسم االقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة 
االس����المية عل����ى أهمية مج����ال العمل عن 
بعد نظ����رًا لقدرت����ه على تمكين الش����باب 
الفلس����طيني م����ن تج����اوز ش����روط الواقع 
المتمثل����ة بإغالق المعابر ووفر لهم امكانية 
عمل يتحدون من خالله قيود السفر والتنقل 

واالرتباط بفتح المعابر .
وعزا المدلل في حديثه ل� "االستقالل"، الدافع 
وراء اتجاه الش����باب للعمل ع����ن بعد، لكونه 

مجاال مفتوحًا ويعزز تواصلهم مع نظرائهم 
الش����باب في جمي����ع دول العال����م ومع قوى 
االلكترونية وس����اعدهم على تجاوز  العمل 
ظ����روف الحي����اة الصعبة من ارتفاع نس����ب 

البطالة بشكل كبير والفقر في غزة.
وأوض����ح أن هن����اك اقباال على ه����ذا العمل 
ولكنه يبق����ى مقتصر على ع����دد قليل من 
االفراد وبعض الشركات فهو يحتاج مهارات 
خاصة ومتطلبات تقنية معينة ال تتوفر لدى 
الجميع، الفتًا إلى أن االس����عار واالجور التي 
يتلقاها العاملون في هذا المجال متواضعة 
وال تخضع لمعايير الس����وق وظروف العمل 

المتباينة من دولة ألخرى.
وأشار إلى أن هذه االجور هي تخدم مصلحة 
شخصية لفرد وتحل مش����كلة لكنها ليس 
بالحجم الذي يمكن أن يترك تأثيرًا بالسوق 
االقتص����ادي الفلس����طيني، منوه����ًا إلى أن 
خريجي جامعات قطاع غزة لديهم مهارات 
تؤهلهم للمنافس����ة واالنخراط بسهولة في 

انشطة هذا المجال.
وقال المدل����ل :" جامعاتنا بحاجة إلى تطوير 
لمواكبة  والتطبيقي����ة  التعليمي����ة  نظمها 
التطور التكنولوجي الحديث على مس����توى 
المنطقة العربية والعالمية الذي بات الكثير 
من االعمال في الس����وق مرتبطًا به بش����كل 

قوي."

وحول س����لبيات العمل عن بعد ذكر المدلل، 
انها تتمثل في عدم خضوعه لشروط ويتم 
بعي����دًا عن رقاب����ة جهات رس����مية وال يوفر 
لصاحب����ه أي تأمينات او عقودًا رس����مية في 
معظ����م األحيان، وعدم قدرة الفرد على جلب 
ارباب العمل للمس����اءلة القانونية في حال 
ح����دوث تج����اوزات، الفتًا إلى ض����رورة وجود 
قوانين تضبط ه����ذا العمل وتحفظ العامل 
من تعرض����ه لالبتزاز او ضياع مس����تحقاته 

المادية.
وفيما يتعلق ب����دور الجهات المختصة أكد 
المدلل أن مسؤولية تنظيم هذا العمل يجب 
ان تتم بالشراكة بين الجامعات والقطاعات 
الخاصة والعامة والوزارات الحكومية خاصة 
وزارة العم����ل، وكذلك ال بد من تطوير ثقافة 
المجتم����ع لتصبح أكثر اقتناع����ًا بأن المهن 
التقليدي����ة باتت تتراجع ام����ام مهن اآلفاق 

التكنولوجية.
وتاب����ع :" الكثير م����ن الدول أصب����ح لديها 
قانون له����ذا المجال ونحن بحاجة إلى لوائح 
فلسطينية تحمي العاملين من بالدنا"، مبينًا 
أن هذه االعمال هي مؤقتة وال يمكن اعتبار 
م����ن التحقوا بها قد خرجوا من دائرة البطالة 
وال ش����ك أنهم اس����تطاعوا تجاوز معيقات 
الحصار وحصلوا على عمل بس����يط يضمن 

لهم حق ادنى من الحياة الكريمة .

اال�ستقالل / جيهان كوارع: 
مع ا�ستمرار احل�سار االإ�سرائيلي وزيادة االأزمات 

االقت�سادية وانت�سار البطالة التي اغرقت ال�سارع 
الغزي بجيو�ص من العاطلني عن العمل من حملة 

ال�سهادات اجلامعية ومن اأرقى التخ�س�سات، اأ�سبحت 
ال�سبكة العنكبوتية هدف الع�سرات من اخلريجني، 

وواحدة من اأهم طرق البحث عن فر�سة عمل 
تن�سلهم من وحل البطالة. ويكابد الغزي ليجد 

نافذة ال �سلطة للقيود وال للحدود عليها، من اأجل 
اإيجاد عمل له يف اأماكن خارج بلده، ي�سل اإليه عن 

طريق �سبكة االنرتنت، وهو ما يعرف بالعمل عن ُبعد 
الذي جلاأ اإليه كثري من ال�سباب الفل�سطينيني، ب�سبب 
حمدودية فر�ص العمل اأمامهم، و�سعوبة اخلروج من 

قطاع غزة نتيجة احل�سار واإغالق املعابر.

مع تزايد األزمات وانتشار البطالة

العمل عن ُبعد.. متنفس لشباب غزة خارج الحدود 

أال َقيٌل ُيقيُل من انجماِد
** أال صاٍح يصّحي من رقاِد؟

لشعٍب هّدُه طول التنائي
** شتيتًا في البالد عن البالِد!

وناَء على الشتات به حصاٌر
** طويٌل ليس ينبُئ عن نفاِد!

جراٌح كلما ُضمدت أتاها
** تباٍل تستعاِد متى التفادي؟

وجرٍح هان عن جرح انقساٍم
**لقد أعيا األطّبة عن ِضماِد

أال أٍس يقوُد إلى شفاٍء
 على رشاِد؟

ُّ
** أال داٍع يدل

تحّرْر يا فتى أولى الخطا ذي
** وأوسعها لتحقيق المراِد
تحّرْر يا فتى من حرف حكٍم

** لدين الله يمضي في العباِد
 من عبٍد لعبٍد

َّ
فليس أذل

** وباألحرى إذا كان الُمعادي!

تحّرْر يا فتى ما زلَت عبدًا
***وإن نَصبوك سلطان البالد!

تحّرْر لو دفعت الروَح مهرًا
** فما نفع الحياِة مع اضطهاِد؟

ٍّ
تحّرْر أو تراوْح بين ذل

** وإخفاٍق إلى يوم المعاِد!!

تحّرْر يا فتى!

بقلم ال�ساعر: 
رفيق اأحمد علي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ ايمان موسى محمد ابو ستة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
972696447 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / أنور عبد محمد إصليح.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803880582( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ نعيم سعيد موسى الحاج صالح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802599845( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن /  لؤي جميل جمعة المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402955868( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ مريم عباس عودة ابو عاذرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905206561( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ أحمد مرفق حمدي الفرا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800408536( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر  قال األمين مــرايا

النظام العربي والذي كان متورطًا في الحرب العراقية 
اإليرانية ، لم يكن يتوقع أن يرى نار الحرب المقدسة 
تش���تعل في بيت المقدس، فبعد أن كان قد نفض 
يديه من فلس���طين التي لم يع���د يطرحها � حتى 
ف���ي إعالمه � كأولوية كما تعود أن يفعل في العقود 
الماضية ، هذا النظام ش���عر بإرباك ش���ديد وخشية 
من أن يمت���د الطوفان من بيت المق���دس إلى بقية 
العواصم. كل هؤالء فوجئوا أما شعبنا في فلسطين 
فقد كان كمن يصعد س���لمًا كلما تج���اوز درجة من 
الس���لم احترقت وأصبح م���ن غير الممك���ن العودة 
إل���ى الوراء، لم يب���ق أمامه من خيار س���وى الصعود 
واالس���تمرار وتصعيد الثورة، وهنا علينا أن نقر أننا 
أمام ث���ورة حقيقية ب���كل معنى الكلم���ة وأننا أمام 
تغيير نوعي ومتميز في مس���ار الصراع مع المشروع 
الصهيوني… إنه مفترق الطرق األصعب أمام الحركة 
الصهيونية فهذا الش���عب الفلس���طيني الذي كان 
يتم دائمًا تناس���يه عند صياغة البرامج الصهيونية 
منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى اآلن يؤكد أنه أكثر 
الظواهر حيوي���ة في المنطقة وأن���ه ليس باإلمكان 
تجاوزه، ليس باإلم���كان نفيه وليس باإلمكان تحوله 
إلى ش���عب من العبيد ألنه حي وحر وس���يد ، كانت 
الحركة الصهيونية توهم العالم وحتى اليهود بأن 
فلس���طين بال ش���عب وأنها فقط بانتظارهم وذلك 
حتى ال تقع في إش���كالية اإلجابة على س���ؤال: ماذا 
س���تفعلون بالشعب الفلسطيني الذي يعيش فوق 
أرض فلسطين ؟ أو إش���كالية طرد أو إبادة أهل هذه 

البالد.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

لعّل أبرز ما تمتاز به القرارات السياس���ّية في فلس���طين أّن االرتجال هو عالمتها الفارقة، ومن يتابع 
االرتب���اك والفوضى التي ُتصاحب تلك القرارات ير بأّم قلبه وعين���ه آثارها الحمقاء وهي تدّب على 
الش���ارع الفلس���طيني، ثّم يعقبها مناكفاٌت وتنابٌز وكأّن القرار أو الفعالّية تس���تهدف إشعال نار 

العداوة والبغضاء بين شرائح المجتمع ليس إاّل.
تابعت أواسط هذا األسبوع الخطوة النضالّية الفريدة والقاصمة التي اتخذها العديد من السياسيين، 
والت���ي تمّثلت في إعالن اإلضراب لي���وٍم واحٍد احتجاجًا على زيارة نائب الرئيس األمريكي للمنطقة، 

ثم تابعت تداعيات هذا القرار على الشارع الفلسطيني وما رافقه من اتهامات ومناكفات وشتائم!
لست أدري، أكان علّي – وأنا ُأتابع هذا العبث- أن أنفجر غضبًا أم ضحكًا، ولكّني تساءلت بيني وبيني 
على استحياٍء من نفسي: إذا كان اإلضراب عماًل وطنّيًا وخطوًة نضالّية فلماذا تّم استثناء العاملين في 
؟  ّنهم دون هذا الشرف الوطنّي، أم إن دوامهم في عملهم ضروريٌّ وحيويٌّ وزارتي التربية والصحة؟ َأألأِ
وإن كانت نوايا القائمين على اس���تثناء هاتين الوزارتين من اإلضراب على هذه الروعة من التقدير 

لحساسّية هاتين الوزارتين، فهل يعني أن بقّية الوزارات وجودها غير ضرورّي ، وعملها غير ُمّلح؟!
بتقديري أن ال شيء مما تقّدم هو السبب وراء كل تلك الفوضى في اتخاذ القرارات، إّنما هي العبثّية 
وُفق���دان األهلّية والمراهقة السياس���ّية والنضالّية التي تس���يطر على عقول أول���ي األمر وتضبط 
ُخُطواتهم، فاإلضراب- كوسيلة احتجاٍج – ليس بالشيء الطارئ على ثقافات الشعوب ونضالها ضد 
أعدائها، وما نراه اليوم من أصداٍء ونقاشاٍت ساخنٍة بين المؤّيدين والمعارضين لهذه اإلضراب ليس 
مرّده فكرة اإلضراب ذاتها، إنما في فعالّيتها ومناس���بتها لحج���م التحّدي، وفي الطريقة التي يتم 
فيها رس���م تلك الخطوة، واالرتباك الذي يصاحب تلك الفعاليات، والذي يتسبب به القائمون على 

تلك الفعالّية.
علينا أن نتبّصر عمق المش���كلة بين الش���عب وقيادته الحزبّية والسياس���ّية؛ لنفهم خلفّيات هذا 
السجال الذي يصاحب كل فعالّية أو خطوة سياسّية ُيقدم عليها المستوى السياسّي أو الحزبّي في 
فلسطين، وإنني أعتقد أن السبب الرئيس وراء هذا التباين مرّده انعدام الثقة بين الشعب وقياداته، 
فال الجماهير تثق في سياسّييها، وال السياس���ّيون قادرون على إقناع الجماهير بأهلّيتهم لقيادة 
هذه المرحلة الحرجة من تاريخ القضّية الفلس���طينّية، ولقد غدت الجماهير على قناعة أن القرارات 
ت، ولهذا تكتنز في  النضالّية العرجاء ال تخيف عدّوًا، وال تردع معتديًا، وال تجلب إال الفرقة والتش���تّ
الوعي والالوعي قناعًة راس���خًة بعبثّية المسار السياسّي وما يصاحبه من قراراٍت وخطواٍت ومشاريع، 
ولهذا تزداد الهّوة كّلما الح في األفق مش���روٌع سياس���يٌّ أو قراراٌت ميدانّية تضبُط آلّية النضال ضّد 

العدّو ومسانديه.
إّن هذا السجال الذي صاَحَب قرار اإلضراب لم يكن سببه استثناء التربية والصّحة من الفعالّية، إنما 
هو عرٌض من أعراض المش���كلة العميقة التي تس���ّببها انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم، وبين 
المواطن والحزب، وبين الجماهير والسياس���ّيين الذين أظهروا عجزًا واضحًا في القدرة على النهوض 
بهذه المرحلة الحرجة من تاريخ القضّية، وما دام السياسّيون على هذه الحال من الفوضى واالرتباك 
والعجز عن اتخاذ القرارات التي ترتقي وحجم التحّدي فستظّل سياستهم محّل خالٍف وريبٍة واتهام.

ارتجال .. ارتباك .. فوضى

االستقالل/ وكاالت :
أمض���ى 1500 عام���ل صيني 9 س���اعات 
متواصلة إلنش���اء س���كة حديدية جديدة 
لمحط���ة قطار بمقاطع���ة فوجيان جنوبي 

الصين، وفًقا لوكالة أنباء »شينخوا«.
وعم���ل 7 قطارات و23 حف���ارة على تنفيذ 
المشروع الضخم، وأظهرت لقطات من موقع 
»بير« الصيني عملية اإلنشاء الضخمة، حيث 

ب���دأت العملية، الجمع���ة وانتهت بعدها 
بعدة ساعات السبت، في مدينة لونغيان.

وقس����م العمال إلى 7 وحدات، كل منها مخصصة 
للعمل على مهمة محددة، في نفس الوقت، للسكة 
الحديد التي امتدت 246 كيلومترا، وسيكون ذلك 
الخط الرابط بين جنوب شرق الصين ووسط البالد.

وستجري القطارات بس����رعة 200 كم في الساعة 
على السكة الجديدة.

»معجزة صينية«.. بناء سكة حديد في 9 ساعات


