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 المبعوث األمريكي يزور أحد األنفاق 
في غالف غزة بشكل سري

القدس المحتلة/ االستقالل :
أج����رى مبعوث الرئي����س األمريك����ي دونالد 
ترامب للش����رق األوسط »جيسون جرينبالت« 
صباح أمس األح����د، زيارة مفاجئ����ة للبلدات 

والمستوطنات في غالف قطاع غزة.
وأوضحت القناة الس����ابعة التي أوردت الخبر 
أن جرينب����الت التقى خالل الزي����ارة عددًا من 
قي����ادات المنطق����ة الجنوبية ف����ي الجيش 
اإلسرائيلي، ومس����ئولين في إدارة التنسيق 
واالرتباط، كم����ا زار أحد األنف����اق على حدود 

غزة بش����كل س����ري دون تحديد مكان النفق 
ال����ذي زاره. ووفق القناة العبري����ة فقد رافق 
جرينبالت في زيارته منسق عمليات الحكومة 
اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية الجنرال 
يوآف مردخاي وعدد من الضباط في الجيش 
اإلس����رائيلي. وأكد مردخاي خ����الل الزيارة أن 
األوضاع المعيش����ية الصعبة التي يعيشها 
س����كان القطاع هي نتيجة السياسات التي 
تنتهجها السلطة الفلس����طينية، من خالل 

فرضها عقوبات على السكان بدون تمييز.

 دمنا يلون
العروض والتنزيالت.. خبـزكم

 الورقة األخيرة
 بيد تجار غزة

»موظفـو غـزة«: 
صبرنا نفد وفعاليتنا 
االحتجاجية ستتصاعد 

»نهـر البـارد«..
  حياة على حافة

 المــوت

قبل الإفال�س

�سيا�سة دولية ممنهجة

غزة/ �سماح املبحوح : 
» مل يتم تر�سيحك لال�ستفادة من 

م�سروع الق�سائم ال�سرائية« ن�ص 
ر�سالة و�سلت املواطن ال�ستيني اأبو 

حممد اللوح من دير البلح و�سط 
قطاع غزة، عرب هاتفه النقال، 

تبلغه بانقطاع امل�ساعدات الغذائية 
عن عائلته، التي كانت تتلقاها  منذ 

عدة اأ�سهر.  كلمات ب�سيطة خطها 
اأحد موظفي برنامج الغذاء العاملي، 

الذي يزود العائالت ببع�ص املواد 
الغذائية، دون اأن يدرك اأن وقعها 

كان اأثقل من اجلبال على كاهل  
املواطن اللوح، الذي يعمل ناطورًا  

يف امل�ساء باأحد امل�سانع لالأدوات 
البال�ستيكية.واأو�سح ال�ستيني اأنه 
منذ و�سول الر�سالة التي اأبلغ من 

خاللها بانقطاع امل�ساعدات عنه 
وعن اأفراد عائلته اخلم�ص، بات 

يدرك اأن راتبه ال�سهري الزهيد، 
لن يكفي لتاأمني وتوفري املواد 

الغذائية التي كانت تعطى لهم عرب 
الربنامج كل اأ�سبوع . 

ولفت اىل اأنه ذهب ملقر املوؤ�س�سة؛ 
ملراجعة ا�سمه، لعل املوظف اأخطاأ 

يف ار�سال الر�سالة 
0له، لكن دون جدوى،  0

وقف مساعدات 
.. » CHF«
  حـرب جديـدة 
على فقراء غزة  
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هل تتخطى باريس 
واشنطن بمبادرة جديدة؟

 احتجاز جثامين الشهداء.. 
دفن للقانون الدولي 

 بديلة عن"�سفقة القرن" 

 بعد امل�سادقة عليه 
بالقراءة التمهيدية

0 0

ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلما�س الدكتور خليل احلية يف حوار خا�س لـ"ال�ستقالل":

الحكومة لم تتسلم الجباية الداخلية 

 »الوفاق« ضعيفة التركيب 
وتفتـقـد القـرار

تهـرب السلطـة مـن التزاماتهـا 
سيدفع للبحث عن خيارات جديدة 



رأي

التحدي هو شع����ار دائم ترفعه غزة في وج����ه االحتالل وفي وجه 
العالم اجمع, شعب يتحدى الحصار منذ اثني عش����ر عاما, يتحدى 
الح����روب المدمرة والت����ي تكررت في العش����ر الس����نوات األخيرة 
ث����الث مرات, يتحدى الفق����ر والبطالة, يتحدى األزم����ات الحياتية 
والمعيشية, يتحدى كل أشكال القهر والحرمان في ابسط مناحي 
الحياة, يتح����دى كل المؤامرات والمخطط����ات المحلية واإلقليمية 
والدولي����ة التي تحاك ض����ده ليل نهار, احص����اءات كثيرة خرجت 
مؤخرا لمؤسس����ات دولية تحذر من الوضع اإلنساني المتدهور في 
غزة, فنس����بة الفقر وصلت إلى 80% والبطالة 60% وتلوث المياه 
98%  والتده����ور االقتصادي الذي أدى إلى توقف المصانع وصل 
إلى 80%, وحرمان س����تين ألف فقير غزي من تلقي المس����اعدات 
اإلنس����انية, والتهديد بوقف عمل وكالة الغوث الدولية »األونروا« 
التي أعلنت ان ما لديها من مس����اعدات يكفيها لش����هرين فقط, 
ثم س����تصطدم بعد ذلك بالحائط حس����ب تصريحات مفوض عام 
»األونروا« بيير كرهينبول باإلضافة الرتفاع قيمة الضريبة المضافة, 
ووقف اس����تيعاب الخريجين, والخصومات المفروضة على رواتب 
الموظفين, وإحالة عدد كبير منه����م للتقاعد, باإلضافة إلى إغالق 
المعابر, وتدني سعر الدوالر, ووقف التحويالت المالية إلى سكان 
قطاع غزة, واإلغالق المس����تمر لمعبر رفح الحدودي مع مصر, حتى 

بعد ان تسلمته السلطة الفلسطينية.    
غزة حولها االحتالل إلى س����جن كبير, وحش����د العالم كله ضدها, 
وأرادها ان تكون مقبرة لألحرار والثوار وكل من يسعى للوقوف في 
وجه المشروع الصهيوني الهادف للس����يطرة على مقدرات األمة, 
والتحكم في المنطقة الش����رق أوس����طية, وتمرير رؤية »إسرائيل« 
للح����ل النهائي للقضية الفلس����طينية, توقفت عن����د تصريح لما 
يس����مى بوزير اإلس����كان في حكومة االحت����الل الصهيوني يوآف 
غالن����ت أمس األحد قال فيه »إنه ال توجد مدينة في العالم تمتلك 
ذكاء نوعيًا على مختلف المستويات مثل مدينة غزة«. ونقل موقع 
واال العبري عن غالنت قوله إنه ينبغي دراس����ة عدة تهديدات في 
الحرب المقبلة: الش����مال والجنوب والشرق والغرب والهواء وباطن 
األرض وأيهما هو التحدي األخطر؟ حتى في األماكن التي س����يتم 
تطهيرها قد يخرج »مقاتل« من تحت األرض«كل هذا الرعب من غزة 
وهى تعيش في أعماق محنتها, فالعدو الصهيوني يعلم جيدا بأن 
محنة غزة تزيدها قوة, وترسخ رمزية التحدي بشكل أعمق, وتجعل 
الصمود خيارا ال بديل عنه, وان مجرد التراخي يعتبر خيانة, هكذا 
عودتهم غزة, وهكذا هم يدركون واقعها, ولألسف هذا ال يدركه 
الرس����ميون الفلسطينيون في مقاطعة رام الله, وال يدركه محيطنا 
العربي واإلسالمي, لذلك ال عجب عندما ترى »إسرائيل« ال تستجيب 
لتحري����ض أمريكي أو عربي لضرب غ����زة, فهي تدرك ان لهذا ثمنًا 
باهظًا يجب ان تدفعه, ولذلك فإنها تعيد حساباتها ألف مرة قبل 
ان تقدم على حماقتها بضرب غزة, أو شن حرب جديدة على القطاع, 

وال تفكر مجرد تفكير في العودة الحتالل غزة مجددا.
أزم����ات غزة لن تنتهي عند هذا الحد, فهن����اك حالة من التنافس 
بين »أنظمة عربية« لتقديم قرابين ألمريكا و«إس����رائيل« من خالل 
التماهي مع رؤية »إسرائيل« للحل النهائي للقضية الفلسطينية, 
وتمرير ما تس����مى »بصفقة القرن« األمريكية, وهذا على حس����اب 
القضية الفلسطينية وحقوق الش����عب الفلسطيني, وكسر إرادة 
الصمود والمقاومة لدي الش����عب الفلسطيني كله, والذي يمضي 
بمقاومته, ويعزز م����ن انتفاضته, ويعدد من خياراته في مواجهة 
االحتالل, كما ان اإلدارة األمريكية تدرس فرض مزيد من العقوبات 
ضد الس����لطة الفلس����طينية ألنها ال تزال ترف����ض الجلوس إلجراء 
محادثات مع »إس����رائيل«، حس����ب القناة العبري����ة الثانية, رغم ان 
رئيس الس����لطة الفلس����طينية محمود عباس تراجع خطوات إلى 
الوراء بإعالنه انه مستعد للعودة  للمفاوضات بشرط مشاركة مصر 
واألردن فيها,  لكن الرئي����س األميركي دونالد ترامب يريد تركيع 
السلطة وإذاللها, فهدد بأنه س����يواصل قطع المساعدات المالية 
عنها, وس����يقوم بإغالق مكتب منظمة التحرير الفلس����طينية في 
واشنطن,  وإرسال مبعوث منظمة التحرير الفلسطينية إلى رام الله, 
والغرض ان تأتي السلطة إلى المفاوضات منكسرة ومحملة بأثقال 
الهزيمة, حتى تقبل بأية حلول للقضية الفلسطينية مهما كانت 

تنتقص من الحقوق الفلسطينية.
نع����م التحدي هنا في إرادة الش����عب الفلس����طيني وصموده, في 
فهمه لطبيعة الصراع مع هذا االحتالل البغيض, في إدراكه لواجبه 
نحو هذه األم����ة التي يجب ان تنبعث من جديد, وتس����تفيق من 
غفلتها وتؤدي واجبها نحو أقدس مقدس����اتها, لن نعدم الوسيلة 
التي نس����تطيع من خاللها انتزاع حقوقنا من بين أنياب االحتالل, 
وس����نبقى نراهن على شعبنا وأمتنا, فاألمم والش����عوب تستطيع 
أن تقهر المس����تحيل وتصنع المعجزات, والضربة التي ال تميتنا 

تزيدنا قوة.     

التحدي هنا
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رام الله / االستقالل: 
قال المكتب الوطن����ي للدفاع عن األرض ومقاومة 
االس����تيطان، إن زيارة نائب الرئي����س األميركي 
مايك بنس إلى "إس����رائيل" أعطت دفعة جديدة 

لنشاط دولة االحتالل في توسيع االستيطان.
ولفت المكتب النظر في تقريره األس����بوعي حول 
االس����تيطان، إلى أنه وما إن غادر بنس عائدا إلى 
واشنط����ن، حتى أوص����ى المستش����ار القضائي 
لحكومة االحت����الل أفيحاي مندلبليت، بش����رعنة 
البؤرة االستيطانية "حافات جلعاد" غرب نابلس، 

إلى مستوطنة معترف بها.
وجاءت توصيات مندلبليت ردا على طلب تقدم 
ب���ه وزير جي���ش االحت���الل أفيغ���دور ليبرمان، 
لتحويل البؤرة إلى مستوطنة، ووافق مندلبليت 
على اقتراح تسوية البؤرة االستيطانية، بحسب 
ما أعلن وزراء "البيت اليه���ودى" نفتالى بينيت 

وأييلي���ت شاكيد التي كانت ق���د صرحت بأنه 
س���وف يتم المصادقة على شرعن���ة البؤرة فور 

انتهاء زيارة بنس للكيان.
وصدقت اللجنة الوزارية للتشريعات في حكومة 
االحتالل، على عدة مشاريع قوانين قدمتها حكومة 
بنيامين نتنياهو تقضي بتطبيق القوانين على 
المحتلة،  الفلس����طينية  باألراضي  المستوطنات 
ويأت����ي ه����ذه اإلجراء بغي����ة مالءمة الكنيس����ت 
لمش����اريع القواني����ن قبي����ل المصادق����ة عليها 
بالقراءتين الثانية والثالثة، ليتس����نى تنفيذها 

وتطبيقها في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق ذاته، صدقت لجنة التربية والتعليم، 
على مش����روع قانون توس����يع صالحيات مجلس 
التعليم العالي ليش����مل مناطق الضفة الغربية 
المحتل����ة، بغالبية ثمانية أص����وات مقابل رفض 

خمسة آخرين.

وفي إطار سياسة التطهير العرقي الصامت التي 
تمارس����ها حكومة االحتالل في مناط����ق األغوار 
الفلسطينية حولت جرافات االحتالل، خربة كرزلية 
إلى الغرب من الجفتلك في األغوار الوسطى، إلى 
أثر بعد عين أن مس����حت م����ن على وجه األرض ما 
تبقى من منشآت بدائية الصنع وخيام، في هجوم 

يعتبر العاشر من نوعه.
وذكر التقرير أن دراس����ة إس����رائيلية إحصائية 
أظهرت زيادة عدد المستوطنين المتواجدين في 
الضفة الغربية المحتلة باستثناء القدس، ليقترب 

من نحو نصف مليون مع حلول عام 2018.
وأوضح أن عدد المستوطنين بداية العام الحالي 
وصل إل����ى 435 أل����ف مس����توطن موزعين على 
150 مس����توطنة، في حين انخفض معدل النمو 
السكاني إلى 3.4%، وهو ما يعني نموا بواقع 15 

ألف مستوطن سنوًيا.

زيــارة بنــس منحــت االحتــالل 
ضــوءا أخضــر لتشريــع االستيطان

غزة / االستقالل: 
أعلن وزي����ر التربية والتعليم العالي صبري صيدم، امس األحد، عن اس����تكمال 
إعادة ما يزيد عن 1200 موظف مس����تنكف إلى عملهم في القطاع التربوي في 

غزة.
وأشار صيدم، في بيان صحفي، إلى أنه جرى بمقر الوزارة بغزة  أمس تسليم مهام 
العمل ل� 500 من المعلمين، وأيضًا تم إعادة 10 موظفين إداريين لعملهم بمقر 

الوزارة في القطاع، وإعادة مدير تربية خانيونس عبد الرحيم الفرا إلى موقعه.
وج����دد صيدم تأكيده على أن هذه العملية جاءت في إطار المس����اعي الحثيثة 
التي تقوم بها الوزارة في س����بيل الحفاظ عل����ى وحدوية العمل التربوي، وإيالء 
ك����ل االهتمام بالقط����اع التعليمي في غ����زة، وضمان النهوض ب����ه؛ األمر الذي 
سينعكس إيجابيا على منظومة التعليم بشكل شمولي، وسيسهم في الوصول 
إل����ى مخرجات تدعم المنطلقات التطويرية والبرامج النوعية المنفذة في شقي 
الوطن، مشيدا بدور جميع األطراف في التعامل بروح وفاقية وإيجابية حرصا على 

المسيرة التربوية ونجاح المصالحة.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال بيير كرهينب���ول مفوض ع���ام وكالة غوث وتش���غيل 
الالجئين الفلسطينيين "االونروا" ان منظمته لن تكون قادرة 
على االس���تمرار في تقديم خدماتها نهاية هذا العام الكثر 
من 5.3 ماليين الجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس 

وهي غزة والضفة ولبنان واالردن وسوريا.
وأضاف كرهينبول لتلفزيون "NHK" الياباني  األحد، أن االونروا 
تملك تمويال لشهرين او ثالثة وانها ستجد نفسها تصطدم 
بالحائط اذا لم يتم توفير تمويل لعملياتها بعد تلك الفترة. 
وتابع " ان االونروا ستعيش حالة ازمة وطوارئ خالل العام بدون 
اي مصادر دخل جديدة لها معتبرا ان مدارس االونروا قد تكون 
احيان���ا هي المكان الوحيد الذي يس���تمع من خاللها االجيال 

الشابة الى اشياء ايجابية في الحياة,
وأكد ان عمل االونروا من الكثافة واالهمية بحيث ان اي تغيير 
فيه س����يحدث حالة من عدم االس����قرار في منطقة الش����رق 

االوسط.

»أونروا«: نعيش حالة 
طوارئ وما نمتلكه 

يكفينا لشهرين فقط

صيدم يعلن عودة 1200 
موظف مستنكف إلى 

عملهم في غزة
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وأوضح أن حكوم���ة الوفاق بعد تس���ّلمها الجباية 
عل���ى معابر قطاع غزة وفق اتف���اق القاهرة بأكتوبر 
الماضي، لم تُعد لتنفقها على الشعب في القطاع، 
مش���يًرا في الوقت ذاته إلى أن الجباية الداخلية لم 

تتسلمها الحكومة بعد. 
وبّين أن الجباية الداخلية وبحس���ب االتفاق تبقى 
مع وزارة المالية بغزة حتى بداية ديسمبر الماضي، 
وتقوم بدفع رواتب الموظفين بذات الشهر وهذا ما 

لم يتم تنفيذه حتى اآلن .   
وبّين أن األموال الت���ي تجبيها وزارة المالية بغزة ال 
تتعدى ما نس���بته 60% من قيمة الجباية الكلية، 
ويتم إنفاقها ب� »الكاّد« لدفع مستحقات الموظفين 
بنس���ب متفاوتة، وبع���ض النفقات التش���غيلية 

للوزارات.
وق���ال إن »حم���اس« ال ترفض أن تس���تلم حكومة 
الوف���اق الجباية الداخلية، ولكن ش���ريطة أن تدفع 
رواتب الموظفين لألشهر الثالثة األخيرة، بقيمة ما 
كانت تدفعه اللجنة اإلدارية بنسبة50%، إلى حين 
انتهاء اللجنة الحكومة المختّصة من تسوية أوضاع 

الموظفين. 
وأضاف أن الُس���لطة والحكومة تتحّمالن مسؤولية 
هذا الواقع الصعب بش���كل مباش���ر، داعًيا إّياهما 
للوقوف عند مس���ؤولياتهما بإيج���اد فرص العمل 
آلالف الخريجي���ن والعم���ال العاطلي���ن، وإع���ادة 
الخصومات الت���ي ُفرضت على موظفي الس���لطة، 
والتراجع عن قرار التقاعد القسري الُمبكر للموظفين 

بغزة.
وجّدد الحّية التأكيد على أن »حماس« لن تعود عن 
مس���ار المصالحة وإنهاء االنقسام، بعد حّل اللجنة 
اإلدارية في تشرين الماضي، وتسّلم حكومة الوفاق 

الوطني لمهامها كاملة في قطاع غزة.
وتوّج���ه الحية لحكوم���ة الوفاق ووزرائه���ا بالقول: 
»أنتم من تتحّملون مسؤولية الشعب الفلسطيني 
في الضفة الغربي���ة وقطاع غزة، والقطاع اآلن تحت 
واليتكم ومس���ؤوليتكم، ونح���ن نطالبكم بالقدوم 
والمكوث في غزة لتحمل المس���ؤوليات والمهّمات 

كاملة، دون تسويف أو تعطيل«.
ولف���ت إل���ى أن ت���ذّرع الحكومة ب�«التمكي���ن«، أمر 
مرف���وض، داعًي���ا إّياها إلى إيجاد الحل���ول بداًل من 
وضع العراقيل وخلق الذرائع، »فهي الجهة الوحيدة 

المسؤولة عن إدارة قطاع غزة«.

توا�صل مهامها 
وحول عمل اللجنة الحكومي���ة اإلدارية والقانونية 

المختصة بتس����وية أوضاع الموظفين، أش����ار عضو 
المكتب السياسي لحماس إلى أنها تواصل مهامها، 
على الرغم من عدم تش����كيلها بالكامل، عبر إضافة 
األعضاء الثالثة الُجدد )محسوبون على حماس(، كما 

نّص عليه اتفاق المصالحة األخير بالقاهرة. 

وعّبر ع���ن أملة في أن تتمكن هذه اللجنة من إيجاد 
الحلول المناس���بة، التي تفضي إلى تس���وية ملف 
الموظفين وإنصافهم جميًعا، دون إقصاء أحد، ليتم 

بعد ذلك استكمال باقي الملفات العالقة.
وذك���ر أن »حم���اس« وم���ن منطلقاته���ا الوطنية 
واألخالقية والسياس���ية لن تت���رك مجااًل يمكن أن 
تس���اهم فيه؛ للتخفيف من األزم���ات المتالحقة، 
إاّل وس���تفعله س���ًرا وعالنيًة، على قاعدة الش���راكة 
الوطنية، وليس بشكل منفرد مع جهة دون األخرى.

وزاد: »ال حل���ول للمصالح���ة إاّل المصالحة، وال حلول 
ألزمات قطاع غ���زة إاّل أن تتحّمله���ا حكومة الوفاق 

الوطني«. 
إاّل أن الحّية شّدد على أن استمرار الُسلطة والحكومة 
م���ن ع���دم الوف���اء بالتزاماتها؛ س���يدفع »حماس« 
ألن تطرح تس���اؤاًل على الش���عب وال���كل الوطني 
الفلسطيني مفاده: »كيف س���يكون المخرج وأين 

تكمن الحلول ؟«. 
وفي ذات السياق، لم يخِف القيادي الحمساوي أن 
الذهاب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية هو الخيار 
األمث���ل، »وه���ذا كان موقف غالبي���ة الفصائل في 
لقاءات القاهرة يومي 21 و22 من نوفمبر الماضي«. 
وق���ال: »بال ش���ّك، تش���كيل حكومة وح���دة ممثلة 
ومدعومة م���ن مختلف الفصائ���ل مصلحة وطنية، 
وأقوى في ظل الحالة الراهن���ة؛ لمواجهة المخاطر، 
وتحّمل أعباء المصالحة، والتي من الواضح أن حكومة 

الوفاق غير قادرة على تحّملها«.
وعزا عدم ق���درة »الوفاق« على تحّم���ل هذه األعباء 
لس���ببين، أوله »فقدان القرار واإلرادة السياس���ية«، 

واآلخر هو »ضعف تركيبة الحكومة«. 
واس���تدرك: »رغم ذلك، م���ا زلنا نعت���رف بحكومة 
الوفاق الوطني سياس���ًيا، وهي قائمة، رغم التحّفظ 
التشريعي والقانوني، ونطالبها ألن تقوم بمهامها 

الوطنية«.
وقبل أيام عّدة، تداولت وسائل إعالم محلية الحديث 
عن توّجه حركة »حماس« نحو تشكيل حكومة وحدة 
وطنية بالتواف���ق مع تيار »فت���ح« اإلصالحي الذي 
ُيمثله النائ���ب محمد دحالن، وبمش���اركة فصائل 

أخرى.
وع���ن ذلك، قال الحّية إنه ال أس���اس له من الصّحة، 
وأضاف: »على الرغم من حالة التباطؤ؛ إاّل أن مس���ار 
المصالح���ة م���ع ال���كل الوطني وحرك���ة فتح قائم 

ونسعى لتطويره والدفع به نحو األمام«.
وحّذر من تبعات تعّثر هذا المسار، في ظل تعّنت العدو 
الصهيون���ي واالنحياز األمريكي الس���افر إلى جانبه، 
وتابع: »األصل أن ينش���غل ال���كل الوطني بمواجهة 

المخاطر الخارجية المحدقة بقضيتنا وشعبنا«.
وتمّن���ى الحّية على حركة »فت���ح« أن ُتدرك تماًما 
بأن المصالحة هي مصلحة لها، والتعُنت ضارٌّ بها 
وبالكل الوطني، مطالًب���ا الحركة بااللتزام بتطبيق 
بنود اتف���اق المصالحة )القاه���رة/ 2011( بكافة 

ملفاته.
ودعا إل���ى أهمية االتف���اق وااللتفاف ح���ول رؤية 
واس���تراتيجية وطنية واحدة، والعمل على توحيد 
المؤسسات الوطنية؛ للتفرغ لمواجهة ما تتعرض له 

قضيتنا وشعبنا من مخاطر«.

دور داعم 
وعن الدور المص���ري إزاء التباطؤ بعجلة المصالحة؛ 

أش���اد عضو المكتب السياس���ي ل�«حم���اس« بدور 
القاهرة الداعم للقضية الفلسطينية عموًما، ولمسار 

المصالحة على وجه الخصوص.
وأّكد أن مصر حريصة كل الحرص على دعم وإنجاح 
جهود المصالحة واس���تئناف دوره���ا في تقريب 
ُوجه���ات النطر وإزال���ة المخاوف، مش���دًدا على أن 
»تحقيق  المصالحة يتطّلب جدّية، بعد توفر القرار 

واإلرادة السياسية، حتى نصل إلى النهاية«.
وفيما إذا كان إعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة 
اللواء خالد فوزي من منصبه سيعيق الدور المصري 
باستئناف مس���ار إنهاء االنقس���ام، قال الحّية: »ال 
نعتق���د أن تغير رئيس جه���از أو وزير مصري من 

منصبه سيؤثر على عالقات مصر الخارجية«.
وأكمل: »الموقف المصري من القضية الفلسطينية 
ه���و موقف ثابت ينبع من الدول���ة المصرية، وعليه 
فإننا نعتقد أن جهود المصالحة لن تتأثر؛ ألن هذا 
قرار دولة، ولم يكن قرار شخص، وهذا ما شعرنا به 

في كل المحطات«.  
وكش���ف عضو المكتب السياس���ي ونائب رئيس 
»حماس« في قطاع غزة أن وفًدا من حركته س���يزور 
القاهرة قريًبا لبحث ملف المصالحة برعاية مصرية.

واس���تدرك: »لكن ال ُيوجد موعد مح���ّدد لزيارة هذا 
الوف���د«، معرًبا عن جهوزّية »حم���اس« لتلبية هذه 

الزيارة حال تم تحديد موعد لها.  

ق�صية القد�س
وعّبر عن أسفه لضعف الردود العربية واإلسالمية، 
عقب االعتراف األمريكي األخير بشأن اعتبار مدينة 

القدس المحتل���ة عاصمة لكي���ان االحتالل، ونقل 
سفارة »واشنطن« من »تل أبيب« إلى المدينة. 

وقال: »ردود الفعل العربية واإلس���المية الرس���مية 
والشعبية، لم ترَق لمستوى الجريمة األمريكية، بل 

هي بالمحصلة مخّيبة لآلمال«.
ودعا الحّية العالم العربي واإلس���المي بمستوياته 
الرسمية والش���عبية إلى المزيد من الخطوات التي 
تش���عر فيه���ا اإلدارة األمريكي���ة بأن م���ا اّتخذته 

»خطيئة كبيرة«. 
وتس���اءل: »لماذا ال ُتعلن المقاطع���ة االقتصادية 
والسياسية للمصالح األمريكية، وُتحاصر السفارات 
األمريكي���ة في الدول العربية واإلس���المية، وُتغلق 

سفارات االحتالل في عواصم تلك الدول ؟«.
وأّك���د أن بقاء ال���ردود ضعيفة إزاء م���ا تتعرض له 
الق���دس المحتلة، وع���دم إرغ���ام اإلدارة األمريكية 
للتراجع ع���ن قرارها »الباطل والظالم«؛ س���يدفعها 
واالحتالل لفرض إجراءات أكثر قسوة على القضية 

الفلسطينية.
وع���ن قرار »واش���نطن« حجب 65 ملي���ون دوالر من 
المس���اعدات األميركية إلغاثة وتشغيل الالجئين 
الفلس���طينيين )أون���روا(، وص���ف عض���و المكتب 

السياسي لحركة »حماس« ذلك باالبتزاز الرخيص. 
وأّكد أن االس���تهداف األمريكي ل�«أون���روا« بمثابة 
جريمة جديدة، تستهدف عصًبا أساسًيا في جسد 

القضية الفلسطينية، وهو قضية الالجئين.
وشّدد على أن الش���عب الفلسطيني يحصد اليوم 
ثمار سلوك المفاوض الفلسطيني منذ 25 عاًما، من 
استهداف لقضايا القدس والالجئين وقضم األرض 

وتصاعد االستيطان والتهويد. 
وش���ّدد على ضرورة التخّلي عن مس���ار المفاوضات 
العبث���ّي، مضيًف���ا أن »اإلدارة األمريكية واالحتالل 
يعملون على هذا المس���ار الخاطئ والخطيئة، الذي 
بدأ منذ اتفاق أوس���لو، وما قبله«. وتساءل: »أين هي 

األرض والقدس والالجئون اليوم ؟«.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية قادرة على مواجهة 
التعنت الصهيو أمريكي، وهي تمتلك عناصر القّوة 

إن أرادت.
وذكر الحية أن على الس���لطة وحركة »فتح« االنحياز 
إلى الرؤية العاّمة للش���عب الفلسطيني، والمتمثلة 
بموقف الفصائل والقوى الحية والمؤثرة بالش���ارع 

الفلسطيني
وأكّد على أنه آن األوان للس���لطة أن تعيد النظر في 
مس���ار المفاوضات، من خالل الع���ودة إلى الوحدة 
الوطنية، بإعادة تش���كيل قي���ادة جديدة لمنظمة 
التحرير بهيئاتها المختلفة، تقود المسار الجديد، 
والعمل على إلغاء التنس���يق األمن���ي مع االحتالل، 
وس���حب االعتراف به، وإطالق العنان للمقاومة في 
الضفة المحتلة بكل أشكالها، وعلى رأسها المقاومة 

المسلحة، ودعم انتفاضة القدس.
وق���ال: »هذه كّلها عوامل قّوة، إذا ما فعلناها، فنحن 
نعيد القضية الفلس���طينية إل���ى الواجهة، ونوّجه 
رسالة لكل العالم أننا شعب تحت االحتالل، يعيش 

على أرض محتلة، وليس على أرض متنازع عليها«.

خمرجات املركزي 
وفيما يتعّلق بمخرجات اجتماعات المجلس المركزي 
األخيرة برام الله، والمنعقدة يومي 14 و 15 من يناير 
الجاري، لفت الحّية إلى أنها مخرجات س���تبقى حبًرا 
على ورق كمصير مخرجات »المركزي« عام 2015.      

وأض���اف: »كان م���ن المفترض أن يك���ون المركزي 
منّصة لمواجهة االحتالل واألمريكان، إاّل أنه )رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس( لم يستخدمها 

كذلك«.
وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة »حماس«، أن 
مستقبل مشروع التسوية والمفاوضات هو االنهيار، 
وأن انهياره س���يعطي قوة دف���ع للبرنامج المقابل، 

القائم على المقاومة.
وأوضح أنه وبمقابل حالة الهرولة والتطبيع من قبل 
بع���ض األنظم���ة العربية نحو االحت���الل والواليات 
المتح���دة هناك مح���اور قائمة بالمنطق���ة ما زالت 

ترفض االستسالم.

      ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلما�ص الدكتور خليل احلية يف حوار خا�ص لـ"اال�ستقالل":

الحكومـة لم تتسلـم الجبايـة الداخليـة 
»الوفاق« ضعيفة التركيب وتفتقد القرار

ءتشكيل حكومة وحدة حل أمثل باجماع فصائلي 

 تهرب السلطة 
من التزاماتها 

سيدفع للبحث عن 
خيارات جديدة 

مشروع التسوية 
ينهار ومحاور 

بالمنطقة ترفض 
االستسالم

وفد من حماس 
قريًبا إلى القاهرة 
الستئناف جهود 

المصالحة

غزة - حاوره/ قا�صم الأغا: 
اأّك��د د. خليل احلّية ع�ص��و املكتب ال�صيا�صي حلركة "حما�س" 
نائ��ب رئي�س احلركة يف قطاع غ��زة، اأن الواقع املاأزوم �صيا�صًيا 
واقت�صادًي��ا ومعي�صًي��ا يف القط��اع نتيج��ة ا�صتم��رار احل�ص��ار 
ال��ذي يفر�ص��ه الحتالل من��ذ 11 عاًم��ا ازداد �صعوبة بفعل 

الإج��راءات "النتقامية والعقوب��ات" التي تفر�صها ال�صلطة 
الفل�صطينية على ال�صعب. 

د. احلي��ة، ويف ح��وار خا���س و�صام��ل ل�"ال�صتق��الل"، حّم��ل 
ال�صلطة وحكومة الوفاق الفل�صطينَيتينْ م�صوؤولية هذا الواقع 

ال�صعب، الذي �صرب مناحي احلياة كاّفة يف قطاع غزة.
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وأوضح الستيني أنه منذ وصول الرسالة التي أبلغ 
من خاللها بانقطاع المس���اعدات عن���ه وعن أفراد 
عائلت���ه الخمس، بات ي���درك أن راتبه الش���هري 
الزهي���د، لن يكفي لتأمين وتوفير المواد الغذائية 

التي كانت تعطى لهم عبر البرنامج كل أسبوع . 
ولف���ت الى أنه ذه���ب لمقر المؤسس���ة؛ لمراجعة 
اس���مه، لعل الموظف أخطأ في ارسال الرسالة له، 
لكن دون ج���دوى، حيث عاد لعائلته والحزن واأللم 
يم���آن  قلبه، مبين���ا أن المس���اعدات التي كانت 
تتلقاها األس���ر لها األثر الكبير في التخفيف من 
معاناتهم، وخاصة الشرائج المهمشة في المجتمع 

الفلسطيني.
وأوقفت مؤسسة اإلسكان التعاوني )CHF(، بشكل 
كامل مش���روع صرف القسائم الش���رائية بجميع 
محافظات قطاع غزة، عن  12 ألف أسرة  مكونة من 
)60 أل���ف فرد( حتى إشعار آخ���ر، بحجة عدم توفر 

التمويل.
ومشروع القسائم الشرائية هو أحد مشاريع برنامج 
األغذي���ة العالم���ي التابع لألمم المتح���دة، وُينفذ 
ف���ي قطاع غزة من���ذ أكتوبر2009 حت���ى األول من 
يناير2017  بواس���طة منظمة أوكس���فام الدولية، 
لكنه نقل إلى مؤسس���ة )CHF( بتمويل من برنامج 
الغذاء العالمي، لتلبي���ة احتياجات األمن الغذائي 

لس���كان القطاع، وخلق ف���رص اقتصادية للمنتج 
الفلسطيني.   

ويمكن المشروع األسر المسجلة لديه من استالم 
المواد الغذائية بشكل مباشر من المحالت التجارية 
المشاركة في المشروع والواقعة في محيط أماكن 

سكناهم، على مستوى محافظات القطاع.

املعاناة ذاتها 
ح���ال األربعيني أب���و إبراهيم س���لمان من شمال 
القطاع، لم يختلف كثيرا عن س���ابقه ، إذ تقاس���م 
تفاقم المعاناة ذاتها، والوضع االقتصادي الصعب 
الذي ألم ب���ه، بعد انقطاع المس���اعدات الغذائية 
الت���ي كانت تؤمن  الجزء األكب���ر من احتياجاتهم 

األسبوعية.
وأوضح س���لمان ل� "االس���تقالل" الذي يعمل على 
فترات متقطع���ة بمهنة البناء، في ظل شح المواد 
الخام وقلة مشاريع االعمار، أن انقطاع المساعدات 
الغذائية عن أفراد عائلته الستة، يزيد من أوضاعه 
االقتصادية سوءا، خاصة أنه ال يعمل اال أيامًا قليلة 

في الشهر، لقلة فرص العمل المتوفرة بالقطاع . 
وبين أن المواد الغذائية التي يحصل عليها والتي 
تتمثل ف���ي الخضراوات والبقولي���ات وغيرها من 
السلع االس���تهالكية الضرورية، كانت تسد حاجه 

أس���رته، خاصة ف���ي األيام التي ال يعم���ل بها وال 
يس���تطيع أن يوفر فيها ثم���ن أي نوع من الطعام 

لعائلته. 
وأش����ار إلى أنه بعد قطع المؤسس����ة المس����اعدات 
الغذائية عنه، تراكمت عليه الديون لصاحب البقالة 
التي  تتواجد بمنطقة س����كناه، بعد اعتماده عليه 
في توفير القليل من الطع����ام لعائلته، عدا تأجيل 
الفصل الدراسي الجامعي البنته، بعد انهيار الوضع 

االقتصادي وانعدام أي فرصة عمل له.
ووجه س���لمان ن���داًء إلى مدي���ر برنام���ج األغذية 
العالمي، واألمين العام لألمم المتحدة الس���تئناف 

المساعدات الغذائية لألسر الفقيرة بغزة.

�سيا�سة دولية ممنهجة
المختص والخبي����ر االقتصادي عم����ر شعبان حذر 
من انضمام العش����رات من العائالت بقطاع غزة إلى 
مستوى الفقر الش����ديد، وموت عدد آخر من الجوع، 
بعد اعالن برنامج الغذاء العالمي تعليق المساعدات 
الغذائية التي يقدمها لآالف من العائالت بالقطاع؛ 

بسبب النقص في مصادر التمويل. 
وأوض���ح شعبان ل�" االس���تقالل" أن المس���اعدات 
الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي، على 
الرغم من قلتها، إال أنها تعتبر احتياجات أساسية 

لدى العائالت التي تعتمد عليها بش���كل كبير وال 
تمتلك مصدر دخل اخر. 

واعتبر أن قطع أو تقليص المس���اعدات الغذائية 
من قبل المؤسسات الدولية، أحدى أدوات المجتمع 
الدول���ي؛ للضغ���ط على الش���عب الفلس���طيني 
ومس���ؤوليه، للموافقة على خط���ط أمريكية تخدم 
مصالح إسرائيلية بالمنطقة، وكذلك تعد سياسة 
ممنهجة يتبعها، بح���ق من يخالف قرارات أميركا 

و" إسرائيل" .

مربر برنامج الغذاء
يذكر أن برنامج الغذاء العالمي، أوضح أنه يعي مدى 
أهمية المساعدات الغذائية لألسر في قطاع غزة، 
خاصة إثر التدهور الحاصل في الظروف المعيشية، 
مشيرا إلى بذله جهودًا مع المانحين؛ لتجنيب األسر 
المتضررة من إجراء تعليق المساعدات، والمزيد من 

المعاناة والمصاعب الحياتية.
وأك���د البرنامج، في بي���ان له، أن���ه اضطر لتعليق 
المساعدات الغذائية في قطاع غزة؛ بسبب النقص 
في مصادر التمويل، منوها إلى أنه سيقوم البرنامج 
والش���ريك )CHF( بإع���الم العائالت، ب���أي جديد 
بخصوص استئناف المساعدات الغذائية الخاصة 

بهم.

سياسة دولية ممنهجة

.. »CHF« وقف مساعدات
 حرب جديدة على فقراء غزة  

غزة/ �سماح املبحوح : 
» مل يتم تر�سيحك لال�ستفادة من م�سروع الق�سائم ال�سرائية« 

ن�ص ر�سالة و�سلت املواطن ال�ستيني اأبو حممد اللوح من دير 
البلح و�سط قطاع غزة، عرب هاتفه النقال، تبلغه بانقطاع 

امل�ساعدات الغذائية عن عائلته، التي كانت تتلقاها  منذ 
عدة اأ�سهر.  كلمات ب�سيطة خطها اأحد موظفي برنامج 

الغذاء العاملي، الذي يزود العائالت ببع�ص املواد الغذائية، 
دون اأن يدرك اأن وقعها كان اأثقل من اجلبال على كاهل  

املواطن اللوح، الذي يعمل ناطورًا  يف امل�ساء باأحد امل�سانع 
لالأدوات البال�ستيكية.

غزة/ االستقالل: 
افتتحت شركة جوال و جمعية جباليا للتأهيل مشروع 
تطوي����ر وحدة الع����الج الطبيعي الخاص����ة بالجمعية 
بكافة المس����تلزمات التي تساهم في توفير عالج آمن 
للمرضى الذين هم بحاجة ماسة لهذا النوع من العالج، 
خصوًصا ذوي اإلعاقة، وكبار الس����ن، واألطفال والنساء، 
وفق المعايير الطبية الحديثة، والمتطورة، من أجهزة 

ة، وغيرها من االحتياجات الضرورية. وأسرَّ
وافتتح المشروع، رئيس مجلس إدارة الجمعية، فتحي 
نص����ر، ومدي����ر ادارة اقليم غزة في شرك����ة جوال عمر 
شمالي، ومدير إدارة اقلي����م غزة في شركة االتصاالت 
خليل ابو س����ليم، ومدير شركة حضارة في غزة، عوني 
الطوي����ل، بحضور ع����دد من أعض����اء مجل����س االدارة 

والعاملين والمستفيدين من الجمعية.
ب رئيس الجمعية، نصر، بمدراء شركات مجموعة  ورحَّ
االتصاالت الفلس����طينية، في قطاع غزة، مشيدا بدور 
شرك����ة "ج����وال" ودعمه����ا للعديد من األنش����طة في 
المجاالت الصحي����ة والتربوية وغيرها، ودورها الريادي 
الناب����ع من حرصها على تقديم أفضل وس����ائل الدعم 
الفني واللوجس����تي، للجمعيات والمؤسسات الخيرية 

العاملة في مجال الخدمة المجتمعية والطبية.
وبين أن الشركة ُتصر على أن تتحمل أعباء المسؤولية 
المجتمعية في قط����اع غزة، الذي بات يعاني من وضع 
اقتص����ادي متدهور، ونق����ص في الخدم����ات نتيجة 

الحصار اإلسرائيلي منذ أكثر من 12 عاًما.
وأوضح أن المشروع يقدم خدمات مجانية لذوي اإلعاقة، 
واألطف����ال الذين يعانون من مش����اكل في األعصاب، 
ويساهم بش����كل كبير في خدمة شريحة واسعة من 
المواطنين الذين ال يستطيعون دفع تكاليف العالج 
في المستش����فيات والعيادات الخاصة، نظًرا لس����وء 

األوضاع المعيشية في القطاع.

واعتبر أن ما قامت به شركة جوال بدعم مشروع تطوير 
لوحدة العالج الطبيعي، يأتي في س����ياق س����د العجز 
الذي كانت تعاني منه الجمعية والمستفيدون منها، 
مش����يًرا إلى أن المش����روع يخدم شريحة واس����عة من 
المرضى في محافظة الش����مال، السيما الذين يعانون 

من أوضاع صحية ومادية متردية.
ب����دوره، أكد مدي����ر إدارة اقليم غزة ف����ي شركة جوال 

شمالي، على حرص شركة ج����وال الدائم على تقديم 
الدعم المطلوب للجمعيات والمؤسسات اإلغاثية، التي 
تقدم الخدمات لشريحة واس����عة من المواطنين، وأن 
جوال تس����اهم في معالجة النقص الحاد في األجهزة 
واإلمكاني����ات لتتمكن هذه المؤسس����ات من تقديم 
الخدمة المناسبة، حرًصا على توفير مناخ يمتاز برعاية 
طبية لألس����ر واألفراد، في ظل استمرار الحصار الخانق 

على القطاع من قبل اإلحتالل.
وأشار إلى أن شركة جوال تضع المسؤولية المجتمعية 
على س����لم أولوياتها، وتحرص على تقديم المزيد من 
الدع����م للمؤسس����ات اإلغاثية، والجمعي����ات الخيرية، 
إضافة إلى رفدها العديد من المؤسس����ات التعليمية 
والجامع����ات بك����ل االحتياجات والمس����تلزمات التي 
تس����اهم في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين، 
وتطوير الصح����ة والتعلي����م وغيرها م����ن القطاعات 
الحيوي����ة، مواكب����ًة بالتط����ورات العلمية ف����ي الدول 

المتقدمة.
د على أن القطاع الصحي، يعتبر من أهم القطاعات  وشدَّ
الحيوية، مش����يًرا إلى أن الشركة توليه اهتماما كبيًرا، 
وتس����عى بكل الس����بل إلى تطوير أقس����امه من خالل 
دعمها للمستشفيات والعيادات والمؤسسات العاملة 
ف����ي المجال، حرًصا منها على خلق جيل معافى صحًيا 
ويؤسس لبناء أس����س الدولة لفلسطينية وعاصمتها 

القدس الشريف.

»جوال« و »جمعية جباليا للتأهيل« تفتتحان مشروع تطوير وحدة العالج الطبيعي
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أعلن أنا المواطن/ احمد محمد شعبان دلول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801453267( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ سمير عبد الكريم حامد غطاس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)936600345( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ شادية عبد الرازق حسين الهمص
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900160409( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / اسماء كمال صالح ابو منديل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802485003   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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ويعان���ي قط���اع غزة م���ن س���وء األوضاع 
االقتصادي���ة ج���راء الحصار اإلس���رائيلي 
المفروض عليه منذ أحد عشر عامًا، والحروب 
المتتالي���ة عل���ى مدار س���نوات س���ابقة، 
باإلضافة الى العقوبات التي فرضها رئيس 
السلطة الفلس���طينية محمود عباس على 

الموظفين في القطاع.

طوق جناة
داخل أحد المح���ات التجارية التي أعلنت 
عن تخفيض األس���عار وع���روٍض متميزة، 
تق���ف المواطنة ام رائد س���ليم لتختار ما 
يناس���ب أبناءها وبناتها الستة من ألبسة 
شتوية رغم أن موس���م الش���تاء قد أوشك 

على االنتهاء.  
وتقول سليم خال حديثها ل�"االستقال":" 
اشتري هذه المابس ككسوة لشتاء العام 
الق���ادم، فزوجي ال يعمل بش���كل منتظم 
ويصع���ب علينا شراء الماب���س في بداية 
الموس���م نظ���رًا لغ���اء أس���عارها، رغم ان 
العروض كانت موجودة من بداية الموسم 
اال انها ليست بالسعر الحالي فهي ارخص 

بكثير االن". 
وأضافت اسليم: " ابتعد عن اختيار السلع 
والمابس الجديدة التي نزلت هذا الموسم 
الن الع���رض عليها يكون بنس���بة قليلة، 
بينما مابس الموسم الماضي تكون نسبة 

الع���روض عليها أكبر وال تختلف كثيرًا عن 
الموضة فاألشياء الثقيلة تحتفظ بمظهرها 
وقيمتها لسنوات، وبذلك أوفر حوالي ثلث 

التكاليف أو أكثر".
واعتب���رت أن التنزي���ات والعروض بمثابة 
طوق نجاة لذوي الدخ���ل المحدود في ظل 
األوضاع االقتصادية الصعبة التي ضربت 

القطاع في اآلونة األخيرة. 

مل جتذب امل�شرتين
" حطمنا األسعار"، هي الفته كتبها محمد 
أب���و نحل على باب محله" لمس���ة للمابس 
النسائية" وسط سوق الرمال، لعلة ُيفلح في 
جذب المش���ترين الى بضائعة المكدسة، 
في ظل تفاقم األوضاع االقتصادية وتراجع 

القدرة الشرائية للمستهلك.  
ويقول أبو نحل خال حديثه ل�"االستقال": 
" األوض���اع االقتصادية صعبة للغاية هذه 
الفترة و أثرت على حركة البيع بشكل كبير، 
لذا لجأنا للعروض والحمات بشكل موسع 
وصلت ل�50% خصم، على أمل ان ينش���ط 
البيع وتجذب المواطنين، لكن لألس���ف لم 

يتغير الحال كثيرًا عما قبلها".
وأردف أب���و نح���ل بحس���رة :" اس���تخدمنا 
االعان���ات الممول���ة عبر مواق���ع التواصل 
االجتماع���ي وهذا في ح���د ذاته مصاريف 
تف���وق امكانياتنا المحدودة ، س���عيًا منا 

لج���ذب الزبائن ، وجعلنا األس���عار رخيصة 
جدًا حتى انها ال ُتباع بهذا السعر في البلد 
المصنعة لها، لكن لألس���ف فش���لت كل 
المحاوالت وعادت علينا بخيبة أمل كبيرة"، 
مش���يرًا ال���ى أن المواطن يعان���ي من أزمة 
مالي���ة حادة ويحتاج للمال كي يس���تطيع 
شراء مس���تلزماته، والبع���ض بات يفضل 
شراء الطعام لعائلت���ه على شراء المابس  

الجديدة.
وأوض���ح أنه بدأ بالتنزي���ات والعروض مع 
بداية شهر ديسمبر الماضي بالرغم من أن 
العروض عادًة تبدأ في نهاية شهر فبراير 
للتخلص من البضائع المكدسة في المخازن 
وتمهيدًا الستقبال الموسم الجديد، الفتًا 
إلى أن االزمة االقتصادية حالت بينه وبين 
تحقيق األرباح بل وكبدته خس���ائر فادحة 
وصلت ل� 10آالف دوال خال العام الماضي، 
ناهيك عن التكاليف التشغيلية للمحل من 
أجور عمال وكهرباء وضرائب والتي تتراوح 

من بين )3000 -3500( شيكل شهريًا. 

و�شلت لـ %70
" بطلن���ا عارفين شو نعمل عش���ان نجذب 
الزبائ���ن، العروض والتخفيضات فش���لت 
وكذلك الهدايا التي عرضنا عنها لكل من 
يش���تري قطع أيضًا فشلت، ما في أي أرباح 
بتعود علينا فقط كل يوم مخاس���ر زيادة"، 

هكذا عبر محم���د أحمد صاحب أحد المحل 
التجارية، عن اس���تيائه من عدم تحس���ن 
الحركة الشرائية في ظل فشل كافة الحلول 
المتاح���ة لدية والتي تمكن���ه من الوقوف 

على قدميه في السوق التجاري بالقطاع .
وأكد أحمد خال حديثة ل�"االس���تقال"، أن 
حركة البيع والشراء في محلة شبه ُمتوقفة 
منذ ع���دة أشهر، رغم أن نس���بة التنزيات 
التي اعلن عنه���ا وصلت الى 70%، مرجعًا 
ذل���ك إلى الوض���ع االقتصادي المأس���اوي 
ال���ذي يعيش���ه أهال���ي القطاع، الس���يما 
بعد الخصوم���ات التي طال���ت الموظفين 
والعمال والمستفيدين من شيك الشؤون 

االجتماعية. 
ويتابع أحمد " عملنا عروض كتير وخفضنا 
األس���عار لدرجة أصبحنا نبي���ع المنتجات 
ب���رأس مالها وأحيان���ًا أق���ل، اال أن الحركة 
الش���رائية ما تحس���نت، والن���اس  صارت 
بدل ما تش���تري قطعتين بتوفر وتشتري 
قطعة وأحيانًا تس���تغني عنه���ا"، منوهًا 
إلى أنه اذا ما اس���تمر الوضع بهذا الس���وء 
س���يضطر إلغاق محلة والجل���وس بالبيت 
بدل من تكبده لمزيد من الخسائر، اذ وصلت 

خسائره هذا الموسم ل�%80.    

�شعف القدرة ال�شرائية
وم���ن جانبه، بي���ن ماهر الطب���اع الخبير 

االقتص���ادي، أن قط���اع غزة ف���ي اآلونة 
األخيرة شهد اطاق العديد من الشركات 
تنزيات  التجاري���ة حم���ات  والمح���ال 
وعروض كبيرة على سلعها ومنتوجاتها 
المختلفة ، في س���بيل تنش���يط الحركة 
الش���رائية ف���ي األس���واق، إال أن ضعف 
القدرة الش���رائية للمواطنين حالت دون 

تحقيق ذلك. 
وشدد الطباع خال حديثة ل�"االس���تقال"، 
عل���ى أن القطاع يعاني من حالة ركود تامة 
في كافة القطاعات التجارية واالقتصادية، 
وضعف كبير في القدرة الش���رائية نتيجة 
الرتفاع مع���دالت البطالة ال���ى 65% وهو 
ما ُيع���ادل أكثر من ربع ملي���ون عاطل عن 
العمل، باإلضافة إلى الخصومات التي طالت 
موظفي الس���لطة وإحالة بعضهم للتقاعد 
المبك���ر، والحصار المف���روض على القطاع 

للعام الحادي عشر على التوالي.  
وتوقع الطباع، أن يش���هد القطاع التجاري 
انتكاس���ة حقيقي���ة الفت���رة القادمة اذا 
استمرت األوضاع االقتصادية بهذا السوء، 
ويمكن أن ي���ؤدي الى اغ���اق العديد من 
المحال والبق���االت التجاري���ة، نظرًا لتكبد 
التجار خسائر فادحة وعدم مقدرتهم على 
اإليفاء بالتزاماته���م المالية و دفع األموال 
التش���غيلية من ايج���ار ومصاريف عمال 

وغيرها. 

غزة/ دعاء احلطاب :
تكتظ اأبواب املحالت التجارية يف 

الأ�شواق الغزية باإعالنات متنوعة عن 
عرو�ض وحمالت تخفي�ض الأ�شعار، 

التي  قام بها اأ�شحابها يف حماولة منهم 
لتن�شيط احلركة ال�شرائية ملحالتهم 

يف ظل تفاقم الأو�شاع القت�شادية يف 
قطاع غزة و�شعف القدرة ال�شرائية 
للم�شتهلكني.   ورغم و�شول انخفا�ض 

الأ�شعار اىل اأكرث من 70% اإل اأنها مل 
جتذب اهتمام املواطنني الذين اأثقلتهم 

الأعباء املادية وباتوا ل ي�شتطيعون 
�شراء اأدين متطلبات  اأ�شرهم املتزايدة 

يومًا بعد يوم، لتبقى احلركة ال�شرائية 
�شبة معدومة يف الأ�شواق كما كانت 

منذ عدة اأ�شهر. 

قبل اإلفالس

العروض والتنزيالت.. الورقة األخيرة بيد تجار غزة

غزة / االستقال: 
ح���ذرت نقابة موظف���ي غزة أم���س األحد 
من خط���وات احتجاجي���ة تصعيدية "إذا 
استمرت الحكومة بالتنكر للموظفين ولم 
تجد ح���ًا لملفهم، خاصة في جلس���تها 
القادمة بعد تسلمها تقرير اللجنة اإلدارية 

القانونية".
وأكد نقيب موظف���ي غزة يعقوب الغندور 
خال وقف���ة احتجاجية ألبن���اء الموظفين 
نظمته���ا نقابت���ا المعلمي���ن والموظفين 
"الخط���وات االحتجاجية  بمدينة غ���زة أن 
ستستمر تصاعدًيا إلى حين انتزاع حقوق 

الموظفين". 

ودع���ا - الس���لطة الفلس���طينية لحل أزمة 
الموظفين واس���تيعابهم، حتى يستطيع 
أبناؤهم اس���تكمال مسيرتهم التعليمية 
التي تضررت بفع���ل األوضاع االقتصادية 
المتردية واألزمات التي يعيش���ها سكان 

غزة.
وأشار إل���ى أن اللجنة اإلداري���ة القانونية 
الموظفي���ن بغ���زة  باس���تيعاب  أوص���ت 
واالعتراف بحقوقهم ومراكزهم القانونية، 
قائًا: "وبذلك على الحكومة االعتراف بهذه 
الحقوق واس���تيعاب الموظفين وما يتفرع 
من هذه الحقوق من درجات وسنوات خدمة 

ومستحقات مالية".

وأكد أن "صب���ر الموظفين نفد، فمنذ أكثر 
من 100 يوم لم يتلق موظفو غزة سوى أقل 

من 80% من راتب واحد فقط".
وش���دد على أن "بواب���ة المصالحة مرتبطة 
بش���كل وثيق بملف الموظفين، والعكس، 
فربما يؤدي هذا الملف إلى تعطيل أو فشل 
المصالحة في حال استمرت الحكومة بهذا 

التنكر لحقوقهم".
وطال���ب أبناء موظفي غ���زة حكومة الوفاق 
تج���اه  مس���ؤولياتها  بتحم���ل  الوطن���ي 
معاناتهم وانقاذهم من األوضاع المتردية 
الت���ي يعانونه���ا بس���بب قط���ع الرواتب 

ومواصلة الحصار.

»موظفو غزة«: صبرنا نفد 

وفعاليتنا االحتجاجية ستتصاعد 
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»نهر البارد« هكذا ُيطلق عليه سكانه نظرا لبرودته الشديدة، وهو 
حي عشوائي يقع في المنطقة الغربية لمدينة خانيونس، كما 
انه يقع أسفل مكب للنفايات وتجاوره مقبرة، واضافة العتباره 
موطنا للبؤس والفقر والتش���رد والمرض، وهو الحي األفقر في 
القطاع، لما يشهده من فقدان االحتياجات اإلنسانية األساسية 
والبنية التحتية، والتي أثرت س���لبا على حياة المواطنين وأدت 
إلى انتش���ار األمراض، ال س���يما مع تدني درجات الحرارة وعدم 

توفر مقومات الغذاء والتدفئة.

 و�سع ماأ�ساوي
عمار الدوش )43 عاما(، أحد قاطني المنطقة البائس���ة، وهو أب 
لسبعة أبناء يقول: "األوضاع االقتصادية الصعبة أجبرتني على 
الس���كن في هذه المنطقة،  ألنني لم أتمكن من س���داد أجرة 

المنزل الذي كنت أقطنه في رفح".
وأضاف الدوش  ل�"االستقالل"، " أعيش في غرفة من الزينكو ال 
تصلح للحياة اآلدمية، وقبل أيام هاجمت الكالب أبنتي الرضيعة 

لي���اًل، وكل يوم أنقل أحد أبنائي إلى المستش���فى للعالج بعد 
إصابتهم بأمراض مزمنة بسبب رائحة القمامة وبرودة الجو"

وتابع الدوش، الذي يعمل خياطًا وأصبح عاطال عن العمل بسبب 
الحصار وما نجم عنه من ركود اقتصادي: "في الشتاء تغمر مياه 
األمطار الغرفة، فاضطر إلى إرس���ال زوجت���ي وأوالدي إلى منزل 

عائلتها في رفح إلى حين يتوقف سقوط المطر".
وأش���ار إلى أن سبب تس���مية المنطقة ب�"نهر البارد" تعود إلى 
ش���دة البرودة خالل فصل الش���تاء، إضافة إلى لفت األنظار إلى 
معاناة سكانها التي تتشابه مع معاناة الالجئين الفلسطينيين 

في المخيم الذي يحمل نفس االسم في لبنان.

موت ببطء
ويلتقط الحديث جاره سالم أبو شلوف )60 عاما(، وبرفقة أسرته 
المكون���ة من 3 أفراد، يعيش���ون داخل منزل بدائي وبس���يط 
تغطيه ألواح من "األسبست" في غياب للبنية تحتية، قائاًل: "في 
كل شتاء نصبح وكأننا في العراء تحت األمطار وفي مهب الرياح 

نظرا لعدم صالحية المنزل للعيش في ذلك الحي المنكوب".
ما ُيخيف المواطن أبو ش���لوف ويشغل باله هو األطفال وكثرة 

مرضهم نظرا لخطورة الحياة الُمهددة باستمرار.
وأضاف: "طول الش���تاء نجمع بعضنا في م���كان واحد لنحمي 
أطفالنا من البرد، خش���ية عليهم من انهيار األسقف والجدران 
الله وحده من يس���ترنا ويحمي أطفالنا"، مش���يرًا إلى أن حماية 
األطفال بأجس���ادهم هي الطريقة الوحيدة أمامهم إلبقائهم 

آمنين.
ووصف أبو ش���لوف حياة العائالت في "نه���ر البارد" بالكارثية 
والخطيرة، مش���يرا الى أنهم يعيشون تلك الظروف منذ قرابة 
10 أعوام، دون أن يلتفت اليهم أحد من المسئولين أو اصحاب 

الضمائر الحية والقلوب الرحيمة.
ويش���كو أهالي المخيم من عدم زيارة المس���ئولين لهم وعدم 
االلتفات لمشاكلهم التي تواجههم ال سيما في فصل الشتاء 
لوجودهم على أرض حكومية، مما يحرمهم الكثير من الخدمات 

ويجعلهم عرضة لألمراض والتلوث البيئي.

»نهر البارد«..
 حياة على حافة الموت

غزة/ اآية ا�سليم- قمر �سهري:

منازل من احلجارة القدمية وال�سفيح والقما�ش، تغيب فيها مظاهر احلياة 

الطبيعية لتحل حملها مظاهر الفقر والبوؤ�ش، يحيطها مكب للنفايات 

من ناحية ومن الناحية الأخرى مقربة للأموات، يعتمد قاطنوها على 

احلطب يف الطهي والتدفئة مع انعدام غاز الطهي والكهرباء، لي�ش هذا 

فح�سب بل تزداد معاناة �سكانها يف ف�سل ال�ستاء حيث تتدفق املياه اإىل 

داخل منازلهم املهرتئة فتغرقها، وتنبعث الروائح الكريهة وتنت�سر 

احل�سرات ال�سارة والقوار�ش والكلب ال�سالة لتجعل املكان غري �سالح 

للحياة الأدمية. 100 عائلة فقرية، تتكون من  اأطفال ون�ساء و�سيوخ 

ُيحاربون باأج�ساٍد اأنهكها الفقر، برودة قار�سة تت�سلل من ُكل مكان اإىل 

داخل كل منزل، فل ميلك رُب الأ�سرة ال اأن ُي�سعل نارًا لتدفئة اأطفاله، 

يف اكرث امل�ساهد ح�سورا يف خميم »نهر البارد« يف منطقة ال�سمني غرب 

خانيون�ش الذي يفتقد اأب�سط مقومات احلياة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / علي احمد عبد الجواد منصور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)909973257( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ باسم عصام الياس ريحان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
802374678فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة/ نبيلة عمر حسن سليمان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)910878537( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ صالح موسى سالم ابو تيلخ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)936668250( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ أحمد فايق عبد ربه سلمان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401990395( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / اشرف حسن مطر شوحة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901010348( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / عبير علي إبراهيم ابو عوض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906710165( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / صبحية مصطفى سالمه النجري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)924668551( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة بني �سهيال ال�سرعية االبتدائية

الموضوع / تبليغ طالق
إلى / هديل راغب وصفي فارس من خانيونس وسكان المانيا حاليا 
ومجهول���ة محل االقامة فيها اآلن  , نبلغك ب���أن زوجك الداخل بك 
بصحيح العقد الش���رعي فوزي بن سلمان سلمان أبو دقة من عبسان 
الكبيرة وسكانها  قد قام بتطليقك غيابيا لدى محكمة بني سهيال 
الشرعية طلقة واحدة رجعية بعد الدخول بتاريخ 2018/1/25م وأن 
عليك العدة الش���رعية اعتبارا من تاريخ���ه أدناه لذلك صار تبليغك 
حسب االصول وحرر في 9 جماد أول لسنة 1439 ه وفق 2018/1/25م

قا�سي بني �سهيال ال�سرعي

غزة/ االستقالل: 
أعلن معالي وزير التربية والتعليم العالي 
الدكت���ور صبري صي���دم، أم���س األحد، 
مصادقته على برامج تعليمية جديدة في 
جامعة اإلس���راء بمدينة غزة، وذلك خالل 
زيارته لها برفقة مستشار الرئيس لحقوق 
اإلنسان الدكتور كمال الشرافي، والدكتور 
زي���اد ثابت، والدكتور أيم���ن اليازوري من 

وزارة التربية والتعليم.
وكان في اس���تقبال الوفد الزائر، الدكتور 
عدن���ان الحج���ار رئيس جامعة اإلس���راء، 
والدكت���ور إبراهي���م الحس���اينة رئيس 
مجل���س إدارة الجامعة، وجمي���ع الهيئة 

األكاديمية والعاملين وطلبة الجامعة.
وأعرب الدكتور صيدم عن سعادته لزيارة 
صرح جامعة اإلسراء األكاديمي، مؤكدًا أنه 
جاء لزيارة الجامع���ة حاماًل هدية إضافية 
لها، تتمثل ف���ي اعتماد برنامجي الدبلوم 

وإدارة األعمال وشبكات االنترنت.
وقال الوزير صيدم في كلمة له أمام طلبة 
الجامع���ة في قاعة المؤتم���رات: »إن هذا 
اليوم هو عرس فلسطيني بامتياز«، مقدرًا 
هذا اإلص���رار وهذا الدافع الفلس���طيني 

األصيل نحو العلم والمعرفة.
وأبرق بالتحية من جامعة اإلسراء إلى أرواح 
الشهداء والجرحى واألسرى، وإلى مدينة 
القدس الحبيبة، أرض اإلس���راء والمعراج، 

العاصمة األزلية لدولة فلسطين. مؤكدًا أن 
الشعب الفلسطيني باٍق على هذه األرض 

وشامخ شموخ سنديانه وزيتونه.
وقال: »أس���عد أن أك���ون بينكم اليوم في 
جامعة اإلس���راء، وأن تكونوا الش���اهدين 
على ه���ذه اللحظة األصيل���ة التي يلتئم 

فيها الشمل الفلس���طيني، والتي معها 
وبهم���ة الجميع نقلب إلى غير عودة ملف 
االنقس���ام الفلسطيني المش���ؤوم، ولعل 
جمعنا اليوم لهو دليل واضح على إصرارنا 

وعزيمتنا«.
وأض���اف، إننا جئنا لزيارة ه���ذه الجامعة 

ومعنا مجموعة من خيرة أبناء فلس���طين، 
احترام���ًا أم���ام ه���ذه القام���ات الوطنية 
الفلس���طينية، من أس���اتذة ومحاضرين 
وكل  وطلبتها  وأكاديميي���ن  ومعلمي���ن 
الذين يعكفون على تغيير مسار التعليم 
تحت ش���عار هذه المؤسس���ة االصيلة« 

)التغيير نحو االحتراف(.
وأكد الدكتور صيدم على أنه سيش���ارك 
في افتت���اح مبنى الجامع���ة الجديد في 

منطقة الزهراء جنوب مدينة غزة.
من جهته، رحب رئيس الجامعة الدكتور 
عدن���ان الحج���ار، بمعالي الوزي���ر صيدم، 
مؤكدًا حرص جامعة اإلسراء على التعاون 
البناء مع وزارة التربية والتعليم منذ نشأة 
الجامعة، بما يخ���دم العملية التعليمية 

واالرتقاء بها.
واعتبر الدكتور الحجار، زيارة الوزير صيدم 
والوفد المرافق ل���ه، يومًا تاريخيًا لجامعة 

اإلسراء.
واستعرض ظروف نشأة الجامعة في ظل 
أوقات عصيبة، متحدية كل الصعاب من 
أجل خدمة أبناء الش���عب الفلس���طيني، 
وأن الجامعة بعد ثالثة أش���هر ستنتقل 
إل���ى مقرها الدائم بع���د االنتهاء من بناء 
المبنى الرئيسي المكون من ست طبقات 
بمساحة 4 آالف متر للطبقة الواحدة بعد 

ثالثة أشهر.
واصطحبت رئاسة الجامعة الوفد الزائر في 
جولة داخ���ل أروقة الجامعة، في المتحف 
وقاع���ة التعلي���م المس���تمر وقاعاته���ا، 
وأك���د الوزير صي���دم في نهاي���ة الزيارة 
على س���عادته الغامرة بالزيارة والحيوية 

واإلصرار الذي يتمتع به أبناء الجامعة.

وزير  التعليم يزور جامعة اإلسراء ويعلن اعترافه ببرامج جديدة

غزة / االستقالل : 
بدأت الس���بت المواف���ق 27 كانون ثاِن/ 
يناير الج���اري الدراس���ة للفصل الثاني 
م���ن الع���ام الدراس���ي 2017-2018مم، 
حيث توجه إلى مقاعد الدراس���ة في مقر 
الجامعة اإلسالمية الرئيس بمدينة غزة 
الجامع���ة في مدين���ة خانيونس  وفرع 
جن���وب قطاع غ���زة ومق���ر الجامعة في 
مدين���ة الزه���راء وس���ط القط���اع  نحو 

)20.000( طالب وطالبة.
وتجول األستاذ الدكتور ناصر إسماعيل 
فرحات رئيس الجامعة اإلس���المية منذ 
الساعة األولى لبدء الدراسة في القاعات 
الدراس���ية، ورافقه ف���ي الجولة كل من: 
األستاذ الدكتور سالم حلس نائب رئيس 
الجامعة للش���ئون األكاديمية، واألستاذ 
الدكتور أيمن السقا مساعد نائب رئيس 
الجامعة للش���ئون األكاديمية، والدكتور 
س���عيد النمروطي مدير دائرة العالقات 

العامة ومركز المؤتمرات، واألستاذ خالد 
شويدح مدير الشئون األكاديمية.

بدوره، هنأ األستاذ الدكتور فرحات الطلبة 
ببدء الفصل الدراس���ي الجديد، وحثهم 

على الج���د والمثاب���رة وتحديد رؤيتهم 
وهدفهم ف���ي الحياة حتى يتمكنوا من 
بناء مس���تقبلهم بنج���اح، مؤكدا للطلبة 
أهمي���ة الرجوع إلى النظ���ام األكاديمي 

للجامعة لضمان سير الدراسة على أكمل 
وجه، وش���جعهم على المشاركة الفاعلة 
في األنش���طة الالمنهجية التي تسهم 

في صقل قدراتهم ومهاراتهم.

رفح/ االستقالل: 
حذر رئيس بلدية رفح جنوب قطاع غزة صبحي أبو رضوان 
من توقف خدمات البلدية؛ وذلك بظل اس���تمرار تفاقم 
األزمات المترتبة على توقف توريد السوالر للبلديات وما 

يحمله من تبعات خطيرة على قطاع المياه والنظافة.
وأكد أبو رضوان خالل وقفة احتجاجية لموظفي البلدية 
األحد، أن حجم التحديات والمخاطر التي تواجه منظومة 

الصرف الصحي بات يشكل تهديًدا على استمرارها.

وأوضح أن البلدي���ات وفي ظل الظ���روف االقتصادية 
المتردية ال تستطيع االيفاء بفواتير تشغيل محطات 
معالجة الصرف الصحي مع ازدياد عدد س���اعات قطع 
الكهرب���اء . وبين أبو رض���وان أن الوض���ع االقتصادي 
المتردي ال���ذي يعصف بأهالي غزة انعكس بش���كل 
مباش���ر على ق���درة المواطنين على االلتزام بتس���ديد 
المبالغ المس���تحقة عليه���م، وهو ما ح���ال دون قدرة 

البلدية على االلتزام بدفع رواتب موظفيها.

ودعا حكومة التوافق والمجتمع الدولي للتدخل العاجل 
وانق���اذ الخدم���ات األساس���ية والحيلول���ة دون وقوع 
ك���وارث بيئية في حال انهيار نظ���ام الصرف الصحي 
أو نظ���ام جمع النفايات في ح���ال توقف البلديات عن 
تقديم خدماته���ا. ويعاني قطاع غزة من ترٍد كبير في 
األوضاع االقتصادية واإلنسانية جراء استمرار الحصار 
اإلس���رائيلي المفروض عليه من���ذ 12 عامًا، وعدم قيام 

حكومة التوافق بمسؤولياتها منذ سنوات.

الرابطة اإلسالمية تطلق سلسلة أنشطة لطلبة المدارس 

بلديــة رفــح تحــذر مــن توقــف خدماتهــا

بدء الفصل الدراسي الثاني في الجامعة اإلسالمية بغزة 

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
فّجرت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األحد، عبوتين جديدتين في منطقة 
خلة الطويل شمال طولكرم، وذلك بعدما فككت األجهزة األمنية الفلسطينية 

عددًا من العبوات بالمكان الجمعة الماضية.
وأف���ادت مصادر محلية، أن قوة من جيش االحتالل في المنطقة صباًحا وقامت 

بعملية تمشيط واسعة في المكان بعد إغالقه من جميع الجهات.
وسمع بعد ذلك انفجارات شديدة في المكان.

وكانت أعلنت الش���رطة الفلس���طينية، أنها عثرت مساء الجمعة على عدٍد من 
األجسام المشبوهة مدفونة بجانب الطريق المذكورة أثناء عمل إحدى الدوريات 
في المنطقة، وقامت إدارة هندس���ة المتفجرات تس���اندها قوات من األجهزة 

األمنية بإجراء الفحص الهندسي .

االحتالل يفّجر عبوات 
جديدة على طريق طولكرم غزة/ االستقالل: 

أطلقت الرابطة اإلس���المية سلسلة من األنشطة 
والخدمات لطلبة المدارس بكافة محافظات قطاع 
غزة وذلك ضمن أنشطتها التي تنظمها مع بداية 

الفصل الدراسي الثاني .
وأك���د عمارة أبو جزر منس���ق ملف الم���دارس أن 
األنش���طة الت���ي تطلقها الرابطة تأت���ي من باب 
التخفيف ع���ن الطلبة في ظل الوضع االقتصادي 

الصعب والحصار الخانق على قطاع غزة.
وأض���اف  أبو ج���زر أن االنش���طة تتضمن حملة " 
دبوس���ك علينا لكافة طلبة الم���دارس"، وإذاعات 
مدرس���ية عن القدس وعن تاريخها لتثبيت روح 
التضحية والفداء في نفوس الطلبة، والحث على 
أن طريق الجهاد والمقاوم���ة هو الطريق الوحيد 

لتحريرها من براثن االحتالل.
وأش���ار أن الحملة س���يتخللها البدء في مشروع 

دروس التقوية لطلب���ة الثانوية العامة وذلك مع  
بداي���ة الفصل الدراس���ي الثاني حتى يتس���نى 
للطلبة المراجعة وتقوية نتائجهم ليتمكنوا من 
الحصول على الدرجات العليا في امتحان الثانوية 

العامة.
ودعا كافة الطلبة إلى التواص���ل مع أمراء الرابطة 
في المدارس للتس���جيل واالستفادة من مشاريع 

الرابطة.
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وأكد المسؤول ذاته أن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بعث األس���بوع الماضي 
موف���ًدا خاًصا إل���ى رام الله، حمله رس���الة 
إلى رئيس  الس���لطة الفلسطينية محمود 

عباس في هذا الشأن.
وأوض���ح أن ماكرون يدعو فيها الس���لطة 
لعدم االنس���حاب من العملية السياسية 
التي ترعاها أمريكا وللتعرف على تفاصيل 
الخطة األمريكية قبل اتخاذ القرار برفضها، 
مؤكًدا اس���تعداد باري���س لتقديم خطة 

بديلة إذا فشلت الخطة األمريكية.
وأض���اف المس���ؤول األوروب���ي أن كبي���ر 
صائ���ب  الفلس���طينيين  المفاوضي���ن 
عريقات أبلغه أن عباس سيدرس المقترح 

الفرنسي.
وكان عباس أكد بوقت سابق رفض "صفقة 
الق���رن" وعدم قب���ول أن تك���ون الواليات 

المتحدة وسيًطا بين السلطة و"إسرائيل".
وفي وقت س���ابق، قال الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب مس���اء الخمي���س الماضي، 
إن���ه بإعالنه عن مدينة الق���دس المحتلة 
"عاصم���ة إلس���رائيل" أزال قضيته���ا عن 
طاولة المفاوضات، زاعما أن هذا سيسهل 
من محادثات التسوية، مشددا على أنه تم 
إزالتها عن الطاول���ة "ولذلك ال يجب علينا 

التحدث عنها بعد ذلك".
وأشار إلى أنه لدى إدارته مقترح للتسوية 
بي���ن الس���لطة الفلس���طينية والكي���ان 
اإلسرائيلي، رافضا وضع جدول زمني لخطة 
التس���وية األمريكي���ة، زاعما أن���ه "مقترح 
عظيم للفلس���طينيين، وأعتقد إنه عظيم 

أيًضا بالنسبة إلسرائيل".

ال�سلطة ترحب باأي مبادرة
ونفى عضو اللجن���ة المركزية لحركة فتح 
عب���اس زكي، تقدي���م فرنس���ا أي مبادرة 

جديدة حتى اللحظة، ولكنه ش���دد على أن 
السلطة ترحب بأي مبادرة تنهي االحتكار 

األمريكي لرعاية عملية التسوية.
وقال زكي ل�"االستقالل": "ال يوجد أي مبادرة 
رس���مية مقدمة بين يدي الس���لطة بديلة 
عن الصفقة األمريكية المرفوضة من قبل 
ش���عبنا، ولكن السلطة ترحب دائمًا بكافة 
الجهود الدولية وتس���عى لكس���ر احتكار 

اإلدارة األمريكية لرعاية عملية التسوية".
وأكد أن اإلدارة األمريكية أثبتت وفي أكثر 
من مناسبة مضت، انحيازها واصطفافها 
إلى جانب الكيان اإلسرائيلي، على حساب 
الحقوق الفلس���طينية، وخاصة باعترافها 
بالق���دس عاصمة لالحتالل اإلس���رائيلي، 

وما تبعها من زيارة لنائب ترامب للقدس 
على  والتأكيد  اإلس���رائيلي  والكنيس���ت 

القرارات العنصرية األمريكية".
وبّين زك���ي أن الس���لطة معني���ة بوجود 
رعاية دولية لعملية التسوية، ترتكز على 
القوانين والق���رارات الدولية التي اتخذت 
في شأن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، 
وأهمه���ا ق���رار ح���ق ع���ودة الالجئي���ن 
الفلسطينيين وقرار االنسحاب اإلسرائيلي 
من األراض���ي الفلس���طينية المحتلة عام 

.1967
ولم يستبعد عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، أن ترفض "إسرائيل" أي مبادرة دولية 
جديدة بديلة عن الدور األمريكي بس���بب 

االنحياز األمريكي لصالحه���ا، ولكنه قال: 
"في حال رفضت إسرائيل أي مبادرة دولية 
جديدة فهذا سيؤكد بش���كل راسخ أمام 
المش���ككين أن "إسرائيل" ال تريد السالم، 
إنما تريد نهب أكبر قدر ممكن من الحقوق 

الفلسطينية".
ونوه إلى أن نجاح أي مبادرة جديدة مرتهن 
بمدى ما س���تناله من تأيي���د دولي، ومدى 
مالئمتها مع الحقوق الفلس���طينية التي 

نصت عليها كافة القرارات الدولية.

م�ساألة وقت
م���ن جهته، ي���رى المحلل السياس���ي 
جهاد حرب أن مس���ألة عودة الس���لطة 

الفلس���طينية إلى طاول���ة المفاوضات 
"هي مس���ألة وقت فقط"، إذ أن البرنامج 
التفاوض���ي هو البرنام���ج الوحيد الذي 
ممارسته  الفلسطينية  للسلطة  يمكن 
من بين كافة وس���ائل النضال والتحرر 

من االحتالل.
"الس���لطة  ل�"االس���تقالل":  حرب  وقال 
أنشئت من خالل مفاوضات أوسلو عام 
1993، ومن ثم استمرت تتفاوض في 
اإلسرائيلي  الفلس���طيني  الصراع  حل 
حت���ى ع���ام 2014 دون أي محصلة في 
النهاية، ل���ذا هي عمليًا ال تس���تطيع 
حل هذا الصراع وتأس���يس دولة دون 

المفاوضات".
وبّين حرب أن أي مبادرة تطرح بديلة عن 
الدور األمريكي لن ترفضها الس���لطة، 
"ولكن المتوقع أن ترفضها إس���رائيل 
التي تجد م���ن اإلدارة األمريكية الجهة 
األنسب إلدارة أي مفاوضات مع السلطة 
لكون هذه اإلدارة اثبت���ت مرارًا وتكرارًا 
انحيازها الكامل لصالح دولة االحتالل".

وأضاف: "كم���ا ال يج���ب أن نغفل امرًا 
هامًا، أن إس���رائيل لم تكن يومًا ترغب 
بالتس���وية، بل كانت تماطل لكس���ب 
المزي���د من الوق���ت في االس���تيطان 
المفاوضات  والتهوي���د، حيث كان���ت 
تعق���د من جهة واالس���تيطان يواصل 
التوسع من جهة أخرى. لذلك اعتقد أن 
مسألة طرح أي بديل عن الدور األمريكي 

هو أمر مرفوض إسرائيليًا".
ودع���ا ح���رب الس���لطة إلى التمس���ك 
بموقفها برفض أي دور أمريكي في أي 
محاولة إلحياء عملية التس���وية، وقال: 
األمريكي يعني  الوس���يط  "اس���تمرار 
ضياع المزي���د من األراض���ي والحقوق 

الفلسطينية". 

هل تتخطى باريس واشنطن بمبادرة جديدة؟
غزة/ حممود عمر:

يف الوقت ال��ذي ت�سر في��ه الإدارة الأمريكية 
عل��ى اتخاذ قراره��ا القا�سي باعتب��ار القد�س 
عا�سم��ة مزعوم��ة للكيان ال�سهي��وين، واإعالن 
ال�سلط��ة ع��دم قبوله��ا به��ذه الإدارة كو�سيط 

يف اأي عملي��ة ت�سوي��ة م�ستقبلي��ة ك��رد فع��ل، 
ت��دور ت�س��اوؤلت عديدة اأهمها: م��ا مدى جناح 
اأي مبادرة دولية ل�ستئن��اف املفاو�سات بعيدًا 
ع��ن ال��دور الأمريك��ي؟ وكيف �سيك��ون املوقف 
الإ�سرائيل��ي جت��اه اأي مب��ادرة ت�سوي��ة بعيدة 

م�س��وؤول  وكان  الأبي���س؟  البي��ت  اأع��ن  ع��ن 
اأوروب��ي ب��ارز ك�س��ف ال�سبت املا�س��ي، اأن فرن�سا 
تدر�س تق��دمي مبادرة ت�سوي��ة جديدة بديلة 
للخطة الأمريكية يف حال ف�سلها، ح�سبما نقلت 

�سحيفة »احلياة« اللندنية.

 بديلة عن"صفقة القرن" 
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أعلن أنا المواطن / خليل طالل عبد الرحمن فياض.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802856138( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / نضال زياد عبد الرحمن أبو جامع  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803331057( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ أحمد إبراهيم أحمد النحال  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802172783( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن/ ممدوح مصطفى عب���د الرحمن 
الشاعر

عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931646855( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حّذر ضابط كبير ف����ي الجيش واألمن 
اإلس����رائيلي م����ن أن تقلي����ص الدعم 
األمريكي المقدم للسلطة الفلسطينية 
سيضر بشكل كبير بالتنسيق األمني 

القائم بين السلطة واالحتالل .
العبرية  ونقلت صحيف����ة "هآرت����س" 
عن الضاب����ط قوله إن "اس����تمرار عمل 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين )أونروا( 
يس����هم أيًض����ا بمنع وق����وع مواجهة 

جديدة على جبهة قطاع غزة".
وأش����ار إلى أن "أمن السلطة يتلقى 30 
مليون دوالر س����نوًيا دعًما من الواليات 
المتحدة، ع����دا عن تدريبات لعناصرها 

عبر ضباط أمريكان".
وذك����رت الصحيفة أن "ه����ذه األموال 

معدة لشراء السالح وتمويل التدريبات 
ودفع الرواتب والتنس����يق مع الجيش 
الع����ام اإلس����رائيلي  وجه����از األم����ن 

)الشاباك(".
وبحسب األمن اإلسرائيلي فإنه "وبدون 
تلك المساعدة للسلطة سيصعب على 
األجهزة األمنية الفلس����طينية القيام 
بواجبها في مواصلة التنسيق األمني".

وق����ال إن "التنس����يق مه����م للرئيس 
محمود عب����اس كأهميته إلس����رائيل 
عل����ى ضوء التقديرات ح����ول محاوالت 
حركة حماس تنفيذ عمليات أكثر من 
الضفة الغربية والحفاظ على جبهة غزة 

هادئة".
وبّين أن "التنسيق األمني ال زال بخير، 
إذ اكتش����ف األمن الفلسطيني أمس 

عدة عبوات على إحدى المحاور بمنطقة 
الجيش،  الس����تهداف  معدة  طولكرم 
فأبطل مفعولها وجرى تس����ليم األمن 

اإلسرائيلي معلومات عنها".
كما حّذر من أن استمرار التقليص في 
أموال الدعم ألونروا سيجعل من الوضع 

في غزة هًشا للغاية.
ونقلت "هآرتس" أن "ضباًطا كبارًا باألمن 
اإلسرائيلي أرس����لوا رسائل للمستوى 
السياس����ي مؤخ����ًرا يح����ذرون فيه من 
أن الم����س بأون����روا س����يمس بالصحة 
وبالمدارس بالقطاع، وسيتدهور الوضع 
وقد تصل األمور لمحاولة اآلالف اجتياز 
الس����ياج الفاصل نحو إس����رائيل، وهو 
سيناريو ال يمكن تجاوزه دون الوصول 

إلى التصعيد".

األمن اإلسرائيلي: تقليص الدعم األمريكي 
للسلطة سيضر بالتنسيق األمني
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وين����ص القانون، الذي ت����م تقديمه من 
قب����ل وزير ما يس����مى باألم����ن الداخلي 
"اإلسرائيلي" جلعاد اردان، ووزيرة القضاء 
"اإلسرائيلية" ايلت ش����اكيد، على إعاقة 
إع����ادة جثامين الش����هداء ال����ذي نفذوا 
عمليات بطولية ضد أهداف إسرائيلية، 
كي ال تتحول بحسب إدعائهم لمظاهرة 
للتحريض ضد " إس����رائيل "، إضافة إلى 
إدعائهم إلى أن زيادة حاالت التحريض 
لتنفي����ذ عمليات ضده����م، تظهر خالل 

مراسم دفن منفذي الشهداء. 
س����لوى حماد، منس����قة الحملة الوطنية 
الس����ترداد جثامي����ن الش����هداء، أكدت 
أن قانون الكنيس����ت الذي أق����ر بالقراءة 
التمهيدي����ة وينص على إعاق����ة إعادة 

الش����هداء، خطوة خطيرة بحق  جثامين 
253 ش����هيدًا موجودين منذ س����نوات 
بمقابر األرقام، وبحق 16شهيدًا سقطوا 
منذ بداي����ة انتقاضة الق����دس قبل نحو 

ثالث أعوام.
ورأت حماد في حديثها ل� "االستقالل"، أن 
االحتالل اإلس����رائيلي بقوانينه الجديدة 
التي تعطي صالحية لقائد الجيش بمنع 
تس����ليم جثامين الش����هداء لذويهم، أو 
اعطائه صالحية لإلفراج عنها بش����روط، 
يهدف إلى اس����تخدام الجثامين كورقة 
تف����اوض م����ع المقاومة في قط����اع غزة 
في صفق����ات قادمة، كذلك اس����تخدام 
القوانين كعقوبة رادعة لذوي الشهداء.  
وفيما يتعلق باحتجاز جثامين الشهداء 

لس����رقة اعضائهم، ش����ددت على عدم 
وجود أي دليل ملم����وس يدين االحتالل 
الشهداء،  أعضاء  بس����رقة  اإلس����رائيلي 
سوى امتالك االحتالل ألكبر بنك للجلود 
البشرية على مستوى العالم، وتصريحات 
مدير معهد الطب العدلي اإلسرائيلي في 
العام 2010 الذي تحدث بسرقة قرنيات 
وجلود من جثامين شهداء فلسطينيين 

وعرب. 

�سيا�سة ابتزاز
النائب ع����ن حركة حماس ف����ي الضفة 
الغربية فتحى القرعاوي، رأى أن االبقاء على 
جثامين الشهداء رهن االحتجاز، وكذلك 
اإلفراج عنها وفق ش����روط إسرائيلية، هو 

سياسة ابتزاز ممنهجة تمارسها سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي بحق ذوي الشهداء، 
والس����لطة الفلس����طينية الت����ي تعتبر 
مس����ؤولة عن حماية واس����ترداد حقوق 

الشعب الفلسطيني. 
وأوضح القرعاوي، أن االحتالل اإلسرائيلي 
يح����اول ردع من يفك����ر بتنفيذ عمليات 
ضده، ب����أن جثمانه س����يتم احتجازه إما 
في مقابر األرقام أو في الثالجات، وبذلك 
لن يتمك����ن ذووه من ذفنه والمش����اركة 
بمراس����م تش����ييعه من خالل خلق مثل 

هذه القوانين المجحفة بحقهم.
وبي����ن أن االحتالل اإلس����رائيلي، يدرك 
أن للش����هداء مكان����ة وقيم����ة عظيم����ة 
عند الش����عب الفلس����طيني، تتجلى في 

المش����اركة بجنازاتهم التي تش����به زفة 
العرس����ان، وكذلك اكرامهم بالدفن وفق 
الشريعة اإلس����المية بمقابر المسلمين، 
مش����يرا إل����ى أن االحتالل يح����اول إيذاء 
عليه  والضغط  الفلس����طيني  الش����عب 
ليوق����ف عمليات����ه ضدهم ع����ن طريق 
ابتزازه����م وحرمانه����م م����ن وداع ودفن 

شهدائهم بالطريقة التي تليق بهم. 
ولفت إلى أن تقصير السلطة الفلسطينية 
باللجوء إلى المؤسسات الدولية، و تفعيل 
كافة القوانين والمواثيق لتش����كل قوة 
ردع ض����د االحت����الل اإلس����رائيلي هو ما 
يعطيه القوة لممارس����ة أبشع سياساته 
ضد الش����عب الفلسطيني س����واء كانوا 

أحياء أو شهداء. 

بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية

احتجاز جثامين الشهداء.. دفن للقانون الدولي 
غزة/ �سماح املبحوح : 

من جديد ي�سعى الحتالل الإ�سرائيلي 
ل�ستخدام جثامني ال�سهداء، كقوة ردع 

ملن يفكر بالإقدام على تنفيذ عملية 
فدائية �سده، وكذلك لل�سغط على 

ال�سباب الغا�سب للرتاجع عن كلمات 
الثاأر التي ينادون  بها، اأثناء م�ساركتهم 

بت�سييع اجلثامني، دون اأن يدرك 
املحتل اأن قوانينه ت�سعل نريان احلقد 
والنتقام بنفو�سهم، وتقوي عزميتهم 

لتنفيذ مزيد من العمليات �سده. 
و�سادق الكني�ست »الإ�سرائيلي« 

بالقراءة التمهيدية الأربعاء 
املا�سي، على تعديالت ما ي�سمى 

قانون »مكافحة الإرهاب«، من �سمنها 
بند ي�سمح لقائد �سرطة الحتالل 

الإ�سرائيلي، باحتجاز جثامني 
ال�سهداء الفل�سطينيني.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عمر محمد علي أبو الخير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401794490( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ مثقال خليل طالب النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)975875535( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / محمد حسن  خليل أبو حرب.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)921898987( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ زياد كامل حافظ الفرا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)970107348( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / حنين خالد عوض شبير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405861188( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ سهير عبد الفتاح دياب المجايدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801890344( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

غزة/ االستقالل 
أعلن وكيل وزارة األوقاف والشئون الدينية بغزة حسن 
الصيفي امس األحد، عن عودة 50 موظفًا من الموظفين 

القدامى الذين انقطعوا عن العمل إلى أماكن عملهم.
وأوض���ح الصيفي في تصريح صحف���ي، أن هذا القرار 
جاء بناء على تعليمات وزير األوقاف والشئون الدينية 

سماحة الشيخ يوسف ادعيس، وذلك في إطار تعزيز 
ودعم جهود المصالحة الفلس���طينية، مشيرًا إلى أنه 
تم تش���كيل لجنة مختصة لدراسة أوضاع الموظفين 

وتسكينهم في أماكن عملهم المناسبة.
وذك���ر أن الموظفي���ن المقرر عودتهم ه���م من فئات 
المؤذنين، وأذنة المساجد، واألئمة، والمحفظين، وأمناء 

المكتبات، منوهًا إلى أنه تم توزيعهم ألماكن عملهم 
الس���ابقة في المساجد حسب المديرية في المحافظة 

التي يقطنون فيها.
مؤكدًا أنه أصدر تعليماته لجهات االختصاص بالعمل 
على إتمام إجراءات عودة الموظفين بكل سهولة ويسر 

وفق األصول.

األوقــاف تقــرر عــودة 50 
موظفــًا مــن القدامــى إلــى عملهــم

القدس المحتلة/ االستقالل 
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح أمس االحد، أنه وبعد 
أن اتخذ مركز الليكود قرارًا بضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل" ، اآلن جاء 
دور الكنيس���ت. ونقلت الصحيفة العبرية عن عضو الكنيست "يوءاڤ 
كيش" تأكيده وضع مشروع قانون ضم الضفة على طاولة الكنيست ، 
القانون الذي سيتم طرحه مشابه للصيغة التي تمت المصادقة عليها 

من قبل أعضاء حزب الليكود.
ووف���ق مقدم االقت���راح، فقد قال: "حان الوقت، ل���ن يكون لدينا فرصة 

صحيحة و جيدة اكثر من هذه الفترة ".
وأضاف���ت "يديعوت" أنه قبل ش���هر اتخذ مركز الليك���ود قرارًا بفرض 
الس���يادة االس���رائيلية على كامل االراضي المقامة عليها التجمعات 

االستيطانية في الضفة الغربية و غور األردن.
وتابعت: "األن م���ع وجود الروح الداعمة بعد زيارة نائب الرئيس بينس 
و التوبيخ الذي وجهه الرئيس ترامب للفلسطينيين ، تحول قرار مركز 

الليكود القتراح قانون".
وأكدت الصحيفة العبرية أنه تحت عنوان " نصنع التاريخ " س���يعقد 
قريبًا مؤتمر "نتكتل من أجل الس���يادة" الذي س���يقوم بالضغط على 

أعضاء الكنيست من أجل سن قانون الضم.

بعد قرار الليكود 
قانون ضم  مستوطنات 

الضفة على طاولة 
الكنيست قريبًا 
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بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

قانــون بولنــدي يغضــب »إسرائيــل«

عل���ى خلفي���ة االس���تعدادات اليهودية في 
إس���رائيل وف���ي العال���م لالحتف���ال بالي���وم 
العالمي لذكرى الهولوكوست؛ أطلقت منظمة 
الكونغرس اليهودي العالمي مجموعة أنشطة 
هدفها تعزيز صناعة الهولوكوست في كافة 
المج���االت، وعلى مس���توى العالم، بش���عوبه 
وقادته، وهي عبارة عن صناعة دائمة ال تتوقف 
على مدار العام، سبق وأن وصفها رئيس لجنة 
مكافحة التش���هير - وهي منظمه صهيونية 
يهودي���ة أمريكية - بأنه���ا »خبزهم اليومي«، 
واح���دة من بين الفعالي���ات االحتفالية إطالق 

هاشتاغ )نحن نتذكر(.
وبالتزام���ن مع ذلك، س���ن البرلم���ان البولندي 
قانوًنا يجرم من يتهم بولندا بالمس���ؤولية عن 
»المحرقة«، ويف���رض عقوبة على المدان تصل 
إلى الس���جن ثالثة أع���وام، والقان���ون ينتظر 
المصادقة عليه من مجلس الش���يوخ البولندي 
ومن الرئي���س البولندي. القان���ون البولندي ال 
ينك���ر »الكارثة« وال ينكر وقوعها على األراضي 
البولندية، لكنه ينفي أي صلة للبولنديين بما 
حدث على األراضي البولندي���ة، مّما أثار غضًبا 
كبيًرا داخل إس���رائيل، وقد اعتب���ره نتنياهو 
محاول���ة لتزوي���ر التاريخ، وقال »سنس���تدعي 
نائب الس���فير في تل أبيب للتوبيخ«، وأصدر 
أمًرا لسفيرهم في وارسو باالجتماع مع رئيس 
الوزراء البولندي وإبالغه بالموقف اإلس���رائيلي 

الرافض والمطالب بإج���راء تعديالت على القانون، 
وانضم لنتنياهو رئيس المعارضة هرتسوغ، ولبيد، 
ورئيس الدولة ومعظم النخب السياس���ية في تل 

أبيب.
رئيس الحكومة البولندية ماتيوش مورافيتسكي 
رد على ذل���ك عبر »توتير«: »اوش���فيتس وبيركناو 
ليست أسماًء بولندية، وشعار العمل يحررك، ليس 
بولندًيا«، وأكد على أنه أيًضا ضد تزوير التاريخ، وأن 
على اليهود عامة أن يحافظوا على ذكرى كل ضحايا 
النازيين األلمان، وأن معس���كر »اوشفيتس« يعتبر 
من أقس���ى ال���دروس عن ق���درة األيديولوجيا على 
صناعة أكبر جهنم عل���ى األرض، وأضاف أنه اتفق 
في إعالن مش���ترك مع نتنياهو س���نة 2016 على 
حظر تزوير تاريخ اليهود وتاريخ الشعب البولندي، 
وحظر تداول المصطلح المضلل »معسكرات اإلبادة 

البولندية«.
حكومة بولن���دا تقيم عالق���ات متنامية ومتقدمة 
مع إس���رائيل، تصل إلى درج���ة ان نتنياهو يطلب 
أحياًنا مساعدة بولندا لصد أو التصويت ضد بعض 
سياسات االتحاد األوروبي المتعلقة بالصراع العربي 
- اإلس���رائيلي، فالقانون البولندي يهدف قبل كل 
ش���يء، وحس���ب تبريرات البولنديي���ن، إلى رفض 
اإلساءة إليهم وإلى تاريخهم بربطهم بالمسؤولية 
عّما يوصف بالمحرقة، معتمدين في ذلك على ما يرد 
أحياًنا في الصحافة العالمية تحت اسم »معسكرات 
اإلبادة البولندية«، ويستشهدون بخطأ أوباما الذي 

استخدم نفس المصطلح في أحد خطاباته.
لكنه���م في إس���رائيل يصرون عل���ى تأكيد الدور 
البولندي ف���ي »الكارثة«، حيث كت���ب لبيد »مئات 
آالف اليهود الذين قتل���وا على األراضي البولندية 
ل���م يحظوا بمقابلة جندي ألماني واحد«، في تلميح 
مباش���ر إلى أنهم قتلوا على أيدي البولنديين، مّما 
أثار الس���فارة البولندية في تل أبي���ب، التي ردت 
علي���ه واصفة إياه بالوقاحة وطالبته بتعلم التاريخ. 
من جهته، اإلعالم اإلسرائيلي ركز بشكل كبير على 
القان���ون البولندي، واصًفا إي���اه بالمثير للعاصفة، 
ويبدو ان هذه العاصفة س���تزداد، والسؤال: كيف 
س���ترد بولندا على المطالب اإلسرائيلية، حيث من 
الصعب الجسر بين الهدف البولندي وبين المطلب 

اإلسرائيلي؟
من جهة أخرى، يسود ارتياح كبير له عالقة بمستوى 
التفاع���ل »االيجابي مع الكارثة«، حيث أعلن المتحف 
الخاص بتخليد »المحرقة« في واش���نطن عن رس���الة 
وصلته من السعودية - وسمحت السعودية بنشرها 
- وقد اعتبرت الرسالة س���ابقة في تاريخ السعودية، 
فهي بيان رس���مي يدين جرائم النازيين، ويدين كل 
محاولة إلنكار المحرقة تشويًها للتاريخ. »إن المأساة 
اإلنس���انية الت���ي ارتكبها النازيون لن ُتنس���ى أبًدا« 
البيان ُنش���ر كرس���الة من رئيس الرابطة اإلسالمية 
العالمي���ة دكتور محمد العيس���ى، الذي ش���غل في 
الس���ابق منصب وزي���ر القضاء الس���عودي. الحديث 
هنا ع���ن تحول دراماتيكي في موقف الدولة العربية 

تجاه »المحرقة« بعد أن نشرت السعودية خالل 
السنوات الماضية مزاعم إنكار »المحرقة«، بما في 

ذلك وصف مذكرات آن فرانك بعملية خداع.
وكما أس���لفنا، إحياًء للمحرق���ة أطلق الكونغرس 
اليهودي العالمي حملة ضخمة تدعو الناس من 
جميع أنحاء العالم برفع صورة لهم على الشبكات 
االجتماعي���ة م���ع هاش���تاغ WeRemembeR# أي 
»نح���ن نتذكر«، حت���ى اآلن انض���م للحملة 1.2 
مليون ش���خص من جميع أنحاء العالم، أغلبهم 
رؤساء دول ودبلوماس���يون، من بينهم سكرتير 
األمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، سفيرة امريكا 
في األمم المتحدة نيكي هال���ي، المديرة العام 
لليونس���كو أودري أزوالي والعش���رات من سفراء 

الدول في األمم المتحدة من جميع أنحاء العالم.
كذلك المستشار النمساوي الجديد سيباستيان 
كورتس، الذي يمي���ل لليمين المتطرف، انضم 
للحملة وكتب في حس���ابه على »تويتر«: »اليوم 
نحن نتذكر 6 ماليين ضحية للمحرقة، هذه هي 
مس���ؤوليتنا بمواصلة النضال ضد جميع أشكال 
معاداة الس���امية بكل إصرار«. وانضم لكورتس 
أيًضا رئيس ليتوانيا، رئيسة حكومة اسكتلندا 

ورئيس كرواتيا، رومانيا واستونيا.
السفيرة هالي كتبت في حسابها على »تويتر«: 
»اليوم نحي���ي ذكرى الضحاي���ا والناجين من 
المحرقة، ونقسم على مواصلة صراعنا من أجل 

الناس المضطهدين في جميع أنحاء العالم«.

تشهد العالقات بين الهند وإسرائيل نموًا مطردًا في مجالي الدفاع 
واالس���تخبارات منذ إقامة عالقات دبلوماسية رسمية بين البلدين 
في عام 1992. وقد برزت الهند ببطء باعتبارها أكبر مشترٍ لألسلحة 
اإلسرائيلية، حيث تذهب 41% من األسلحة اإلسرائيلية التي يتم 
تصديرها للخارج إلى الهند. بيد أن تصدير األس���لحة اإلسرائيلية 
للهند ليس���ت سياس���ة جديدة. فقد كانت إس���رائيل تمد الهند 
بحماس باألسلحة والذخيرة خالل الحرب بين الهند والصين في عام 
1962، والحرب بين الهند وباكس���تان في عام 1971 ومرة أخرى في 

عام 1996.
وكانت الحكومات الهندية الس���ابقة، س���واء كان���ت بقيادة حزب 
»المؤتمر« أو ائتالف من أحزاب إقليمية صغيرة، تتجنب تس���ليط 
الضوء على هذا التعاون الدفاعي مع إس���رائيل، ليس فقط بس���بب 
الحساسيات الجيوسياسية اإلقليمية بل أيضًا بسبب موقف البالد 
المبدئي بشأن القضية الفلسطينية، بيد أن الحكومة الحالية بزعامة 
رئي���س الوزراء »ناريندرا مودي«، الذي يتزعم حزب »بهاراتيا جاناتا« 
بأصوله اليمينية الهندوس���ية القومية، قد أحاطت هذه العالقات 
بالسرية. فهو ليس فقط أول رئيس وزراء هندي يزور إسرائيل العام 
الماضي، بل أيضًا يعمل من أجل إقامة شراكة استراتيجية عميقة 

الجذور وطويلة األجل بين البلدين.
وردًا على زيارة »مودي«، قام رئيس وزراء إسرائيل بزيارة استغرقت 
س���تة أيام للهند بهدف اس���تعادة ش���عبيته المتضائلة بسبب 
ادعاءات الفس���اد وأيضًا لتعزي���ز الروابط بي���ن مؤيديه اليمينين 
المتطرفين وعناص���ر اليمين المتطرف في الهن���د. وهناك تزايد 
في مح���اوالت العناصر اليمينية المتطرفة في كال البلدين لنش���ر 
السرد المتعلق بالقلق المشترك بشأن األمن والمشاركة العامة في 
نهج���ه. ولكن الحقيقة هي أن الديناميات األمنية للبلدين مختلفة 

تمامًا. فإس���رائيل هي قوة احتالل، وفي حرب م���ن جانب واحد مع 
الفلس���طينيين ولديها موقف عديم الرحم���ة تجاههم. أما الهند، 
فلديه���ا مخاوفها األمنية الخاصة بها في كش���مير، وفي أجزاء من 
شمالها الشرقي، ولكن هذه تتعلق بالمواطنين الهنود والمحاوالت 

الهندية الستعادتهم دستوريًا.
ولكن العناصر اليمينية في كال الجانبين ما زالت تصر على العصف 
بمفهوم المخاوف األمنية المشتركة. فهي تسيل لعابها من فكرة 
االجتماع معًا، وهو ليس إال إطارا ش���عبيًا. فالعناصر الهندوس���ية 
المتطرفة ترى إس���رائيل كدولة تس���حق المس���لمين كما لو كانت 
القضية الفلسطينية ليست قضية استعمار واغتصاب أرض، ولكن 
قضية إس���المية، وهي ليس���ت كذلك.. هذا مفهومهم وسردهم 
ضيق األفق. ومن ناحية أخرى، فإن العناصر اليمينية اإلس���رائيلية 
المتطرفة تغ���ذي خطابًا في العقل الهندوس���ي مفاده أن هاتين 
الحضارتين القديمتين محاطتان بأعداء مسلمين في غرب وجنوب 
آس���يا، وبالتالي يمكنهم أن يفعلوا الكثير ع���ن طريق التقارب مع 
بعضهم البعض. ولحسن الحظ، فإن غالبية الناس في كلتا الدولتين 

غير مقتنعين بهذا السرد.
وفي حين أن كال من نتنياهو ومودي أكدا بشكل كبير على الصداقة 
التي تجمع بين البلدين خالل الزيارة، لم يتم الكش���ف عن أي شيء 
ملموس. ووس���ط الضجيج اإلعالمي وبراعة األداء، اصطحب »مودي« 
نتنياه���و إلى منزل غاندي في أحم���د آباد حيث جلس نتنياهو في 
الم���كان الذي اعتاد غاندي أن يجلس في���ه لغزل القطن على عجلة 
يدوية. والبد أن روح غاندي كانت تدور في ألم في قبره، وهي تنظر 
إلى مرتكب جرائم الحرب، وهو يجلس في مكانه، ويمس���ك بعجلة 

الغزل الخاصة برسول الال عنف.
وعلى الرغ���م من أن الدولتين وافقتا على التع���اون في العديد من 

المجاالت الجديدة بما فيها اإلنتاج المشترك لألفالم، واستكشاف 
حقول النف���ط والغاز، عالوة على التكنولوجي���ا المبتكرة، إال أنه من 
غير الواضح ما هو ش���كل هذا التعاون. لك���ن الوفد التجاري الكبير 
الذي رافق رئيس الوزراء اإلسرائيلي وضم صناع األسلحة ومقاولين 
الب���د وأن يكون قد خرج ببعض الفرص الملموس���ة في إطار مبادرة 
»صن���ع في الهند«. وفي أبريل من الع���ام الماضي، وقعت الدولتان 
اتفاقًا لش���راء معدات عس���كرية بقيمة 2 مليار دوالر، شملت شراء 
صاروخ »س���بايك« المضاد للدبابات بقيمة 500 مليون دوالر. وقبل 
عدة أس���ابيع، تم اإلعالن عن إلغاء الصفق���ة ألن الهند قررت إنتاج 
صواريخها المحلية المضادة للدباب���ات في إطار برنامج »اصنع في 
الهند«. ولكن قبل أيام قليلة من زيارة نتنياهو قيل إن االتفاق عاد 

إلى مساره.
وقد ش���هدت الهند العديد من التجمع���ات االحتجاجية من قبل 
منظمات سياسية واجتماعية وإنسانية وطالب الجامعات ضد زيارة 
نتنياهو في ع���دد من المدن بما فيها دلهي ومومباي. ورأت أحزاب 
المعارض���ة أنه من خالل دعوة نتنياهو، فإن حكومة »مودي« تعطي 
الشرعية الس���تمرار احتالل إسرائيل لفلسطين. وتم تنظيم حدث 
الجتم���اع نتنياهو مع صناعة الس���ينما الهندية لجذب المنتجين 
الس���ينمائيين لتصوير أفالم هندية في مواقع إسرائيلية بهدف 
الترويج إلس���رائيل كوجهة س���ياحية. وباس���تثناء بعض النجوم 
السينمائيين الس���ابقين، تجنبت الغالبية العظمى من كبار ُصناع 
السينما االجتماع معه. ومع ذلك، فإن فعاليات زيارة نتنياهو للهند 
كانت أساسًا موجهة إلى الجماهير المحلية في إسرائيل. فقد حاول 
نتنياهو، الذي يواجه انتقادات بس���بب تهم تتعلق بالفس���اد، أن 
يعزز موقفه من خالل إخبار الشعب اإلسرائيلي على أنه حصل على 

صداقة الهند التي تعد أكبر ديمقراطية في العالم.

د. ِذْكُر الرحمن أصداء زيارة نتنياهو للهند
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أعلن أنا المواطنة /  منى نضال يوسف ابو جميزة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803277094( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / هبة جابر جبريل أبو عدوان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405153800( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / مؤمن عودة محمد الناعوق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801982984( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمود علي احمد منصور.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802357160( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /  حسين زياد حسين عليان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
903486736 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عاصم رمضان مصطفي طنبورة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401864798( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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 إسرائيل العجيبة  
إلسرائيل نوادر وعجائب تشبه نوادر الحمقى وعجائبهم. ال ننفي أنها كيان متقدم 
في نواٍح كثيرة، وأنها تعالج ش���ئونها بكفاءة علمية عالي���ة، لكنها مع هذه المزايا 
اإليجابي���ة تصدر عنها أقوال وتصرفات ترقى إل���ى غرابة نوادر الحمقى وعجائبهم 
. كي���ف يحدث هذا ؟! كي���ف يجتمع النقيضان المتباعدان ف���ي ذات واحدة ؟! نرد 
بإيجاز: إنها نوعية نش���أة إسرائيل الشاذة بالسطو على وطن وحياة شعب آخر. هذه 
النش���أة تدفعها إلى جهد رهيب في كل المستويات للتغطية عليها ، ودفع ذاتها 
لنسيانها، ودفع اآلخرين لهذا النسيان، ولكن هيهات ! الباطل ال ينقلب حقا، والوهم 

ال ينقلب حقيقة. 
وهذه االستحالة المنطقية خلقت كيانا تجتاحه موجات من الوساوس القهرية منها 
وسواس األمن ، ووسواس الخوف من الزوال، ووسواس الشك العميق في نوايا اآلخرين 
مهما دلت الوقائع الملموسة على حسنها. وأحدث نوادر إسرائيل وعجائبها ما فتىء 
اإلعالم يتداوله، وظهر في حديث مايكل أورن نائب الوزير، ومسئول الدبلوماسية في 
ديوان نتنياهو، وسفير إسرائيل السابق في واشنطون؛ لصحيفة »هآرتس« في شأن 
فحص قامت به اللجنة الس���رية التابعة للخارجية واألمن في الكنيس���ت منذ عامين 
للتأكد من حقيقة أسرة عهد التميمي شكا في أنها قد تكون أسرة ملفقة تستهدف 
استخدام أبنائها في اإلضرار بسمعة إسرائيل. ومع أنه أقر بأن الفحص لم يصل إلى 
نتيجة قاطعة حول حقيقة األس���رة فإنه سعى لتعزيز فرية التلفيق بالقول إن أبناء 
األسرة شقر البشرة والش���عر، ويلبسون مالبس وقبعات أميركية مقلوبة للتأثير في 
الرأي العام األميركي واألوروبي إجماال لدفعه للتعاطف مع الفلسطينيين. يقصد أن 
الفلس���طينيين يريدون أن يقولوا: » نحن نشبهكم يا أميركيون ويا أوروبيون خلقة 
ومالبس فارحمونا وأنقذونا من فتك وحش���ية إسرائيل!«. أين العجب في أقوال أورن 
؟! العجب يحدده التساؤل:  كيف يستمر تحقيق في قضية صغيرة مثل هذه  طول 
عامين دون أي نتيجة مع كثرة األجهزة المش���تركة فيه ومنها الش���اباك ؟! وأال يرى 
المشتركون في التحقيق وس���واهم من اإلسرائيليين الذين علموا به الشبه الواسع 
بين مالمح وجه عهد ومالمح وجه أمها ناريمان ؟! الش���به واضح ساطع في كبر الوجه 
والعينيي���ن واألنف والفم . يبدو أن اإلس���رائيليين الحظ لهم من موهبة الفراس���ة 
العربية التي تس���تدل على النس���ب بأغمض التش���ابهات وألطفها. وأال تستطيع 
إسرائيل التأكد من صحة نس���ب أبناء األسرة من سجل األحوال المدنية في الضفة 
الذي ما زال تابعا لها؟! وس���جالت األبناء المدرسية، أال يمكن أن تفي بهذا الغرض؟! 
واضح أن اختالق القضية يس���تهدف التشكيك في شرعية المقاومة الفلسطينية 
للعدوان اإلس���رائيلي الفاجر بكل صوره البش���عة ، وتقديم إسرائيل نفسها للعالم 

بأنها دولة طبيعية في أرضها الخاصة ، وأن الفلسطينيين هبطوا عليها من »المريخ 
» ليؤذوه���ا ويقبحوا س���معتها . وفي المقابلة يتحدث أورن ع���ن حكاية صورة ألب 
فلس���طيني يحمل طفله المقتول، وتحيط به حجارة، ويقول إن الفلسطينيين روجوا 
هذه الصورة المصطنعة متهمين إس���رائيل بقتل الطفل، وهدم بيت األس���رة ! من 
يقرأ كالمه، وال يعرف حقيقة ما جرى ويجري في فلس���طين يظن فورا أن إس���رائيل 
» قصرت » في جرائمها المتنوعة ومجازرها الرهيبة في جانب الفلس���طينيين حتى 
أصبحوا في عوز ملح لتلفيق الجرائم ونس���بتها إليها . وطالب جمال زحالقة النائب 
عن التجمع الديمقراطي الوطني ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة رئيَس 
الكنيست يولي أدلش���تاين بالكشف عما حدث في اللجنة السرية للخارجية واألمن 
في تلك القضية ، وببالغته المعروفة قال في طلبه المقدم ليولي: » يجب الكش���ف 
عن الحضيض األخالقي والسياسي وحالة الهلوسة واإلفالس التام الذي تصل إليه 
قيادات إسرائيلية في تعاملها مع الفلسطينيين ». »حالة الهلوسة« ذلك ما وصفناه 
بالوس���اوس القهرية المتنوعة التي تجتاح النفسية اإلسرائيلية. إنها ترى أمام كل 
خط���وة حفرة ، بل هاوية متغورة ، وخلف كل ش���جرة مس���لحا قات���ال ، ومع كل رعدة 
س���حابة صاروخا، ويفس���ر هذا ما نس���معه بين وقت ووقت أن صفارات اإلنذار دوت 
خطأ في مس���توطنات محيط غزة محذرة من صاروخ أطلق ، ويطلب من المستوطنين 
الذين اندفعوا مرعوبين إلى المالجئ بالخروج منها ، ومواصلة حياتهم المعتادة . » 
يحسبون كل صيحة عليهم » بالتعبير القرآني الكريم الحكيم . وفي نوفمبر/ تشرين 
الثاني، حين زار السادات القدس ليعرض على اإلسرائيليين التوصل للحل مع العرب؛ 
جهزت إس���رائيل وحدة اقتحام عند نزول طائرة السادات فور الشك في أنها تحمل 
متفجرات أو قوات لقتل من يس���تقبله في المطار من القادة اإلسرائيليين . ويعرض 
أكثر العرب السالم على إسرائيل بأهزل عائد لهم وأجزل عائد لها ، فتتمنع وتتجشع 
، وتختلق ش���روطا جديدة لمسالمتهم . هي تخاف السالم الحقيقي مهما قدم لها 
من مغريات نفيسة ، وتظل تطل بش���روط معجزة تبعدها وتبعد المنطقة عنه. ولو 
كانت دولة س���وية نشأة ومسارا ومصيرا لما حركت كل هذا الصخب حول صبية في 
السادسة عش���رة دافعت عزالء اليدين عن بيتها جنودا يتحركون مبطئين لثقل ما 
يحملون من األسلحة الشخصية المتنوعة، وهي كانت ستدافع الدفاع ذاته أَي معتد 
آخر على حرمة البيت واألسرة. إنما هي إسرائيل ذات النوادر والعجائب المنبثقة من 
نوعية نشأتها الخاطئة الشاذة، وستلبث هكذا ما قدر لها أن تعيش حتى يريح الله 
منها البالد والعباد ، وما أنش���أه الخطأ والش���ذوذ ال بقاء له ، هذه سنة الله _ سبحانه 

_ في خلقه .

د.محمد العرندس 

بهذه العبارة علق الس���يد محم���ود عباس أبو مازن , بعدما ذكر أن 86 قرارا تم التصوي���ت عليها في األمم المتحدة لصالح 
القضية الفلسطينية , ولم يتم تطبيق شيء منها , قالها أمام اللجنة المركزية لمنظمة التحرير , وعاد و كررها في المؤتمر 
الذي عقده األزهر لنصرة القدس.  وهنا نرد السؤال بسؤال فهل  السيد أبو مازن رغم هذه المعطيات مصر على استكمال 

هذه الطريق, بطرق أبواب هذه المؤسسة التي لم تنصف يوما قضية أو قضايا ألمة منذ نشأتها ؟!
عندما تم تش���كيل عصبة األمم و التي أصبحت فيما بعد األمم المتحدة , كان لها ومازال هدف واحد ,هو ش���رعية القرارات  
التي تصدرها الواليات المتحدة األمريكية وتحديدا فيما يتعلق بمنطقة الشرق األوسط , وعلى رأسها القضية الفلسطينية 

ونشكر السيد أبو مازن على المعلومات المهمة التي سمعناها منه حول تاريخ القضية الفلسطينية. 
)ومن ضمنها أن االمريكان من اول المفكرين للصهيونية وممن عملوا على تأسيس الكيان الصهيوني ويذكرنا هذا بالقول 
المأثور وان كنت ال تعلم فتلك  مصيبة وان كنت تعلم فالمصيبة أعظم , فهل كنا بحاجة إلى 25 سنة كي يقرأ السيد أبو 
مازن التاريخ جيدا ويخرج لنا بهذه النتيجة بأن األمريكان راٍع غير نزيه للعملية السلمية !!! أم كنا بحاجة لصدمة مثل إعالن 

ترامب بما يتعلق بالقدس كي يعيد المضبوعين بهذا المسار الى صوابهم.
أعتدنا في  الفترة السابقة سماع التباهي باإلنجازات المهمة على الصعيد السياسي للسلطة الفلسطينية , وإنها أثبتت 
حرفيتها وتغلبها على اإلسرائيليين في هذا المجال , وفي نفس الوقت يقف رأس السلطة ليقول انها مازالت حبرا على ورق 
ولم يتم تطبيق أي قرارات فيها  ويقول مستدركا »الى أين نذهب« ؟! , فأي انجازات هذه التي يتم التغني بها , والقدس 
لم تعد قدسا فهي تهود يوما بعد يوم ونخشى  _ ال قدر الله _ أن نقول قريبا انها قد هودت , واالستيطان  يقضم أراضي 
الضفة , ولم يعد لنا منافذ على نهر االردن و جدار الفصل أصبح امرأ واقعًا , و المستوطنون يهاجمون  سكان القرى اآلمنين 
, بعدما كانوا  يختبئون كالفئران  خلف أس���وار المس���توطنات خشية من ضربات المقاومة , وحتى الوضع االقتصادي في 
الضفة ليس بأفضل حاال منه في غزة . إن واقع حال السلطة بتمسكها  بالتوجه إلى األمم المتحدة و بخيار السالم ظانة بان 
هذا حبل األمان , والخالص للش���عب الفلس���طيني يذكرنا بواقع حال الحركة األسيرة _ فكاتب المال ال زال يقبع في األسر 
_ فهناك  تش���جع إدارة السجون اإلسرائيلية األس���رى الفلسطينيين  بالتوجه إلى المحاكم اإلسرائيلية كي يحصلوا على 
حقوقهم التي تنتهك بش���كل يومي , ألنه  ال حاجة بزعمهم ألي خطوات من قبل األس���رى الس���ترجاع هذه الحقوق سواء 
اإلضراب عن الطعام أو العصيان  أو االعتداء على السجانين في بعض الظروف , فكل ما عليهم كتابة شكوى لهذا الحاكم 
وسيتم إرجاع حقوقهم مباشرة !!!  وهذا ما يحدث بالتأكيد.  إن النظرة السطحية لتحقيق بعض االنجازات المزعومة سواء 
في مجلس األمم المتحدة أو أمام إدارة السجون الصهيونية , تبين أنها أسهل وانجح واقل تكلفة من التصادم او المقاومة .
ولكن أمام النظر باستفاضة وتفحص تبين لنا , اننا نواجه هجمة على قناعاتنا و ترسيخ ألفكار هم بأمس الحاجة إليها فيراد لنا 
أن نستبدل الطرق التى تؤلمهم والتى نسترد من خاللها حقوقنا  المسلوبة فما أخذ  بالقوة ال يسترد اال بالقوة  و الحقوق تنتزع 
وال تمنح , الطرق التي جعلتهم يهربون من الجنوب اللبناني في 2000 ومن غزة  في 2005 , يريدوننا ان نستبدلها بشكاوى 
الى  مجلس األمن  ا والى  محاكمهم المزعومة , وهنا ينطبق عليهم المثل القائل أشكيك لمين يلي أبوك القاضي , فإسرائيل 
هي طفلتهم المدللة فهل يعقل أن ينصفونا أمامها ؟ !! لقد آن األوان ألن يدرك الس���يد أبو مازن  ان  خيار الس���الم قد انتهى 
وان كان ال يعرف أين يذهب!! فعليه التوجه إلى خيار المقاومة و الجهاد وان يس���قط بش���كل واضح وقاطع  خيار التفاوض أما 
أن يمسك العصا من المنتصف _ كما يتضح من طريقة صياغته  قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير فهذا يعني أنه 
سيبقى يدور 25 سنة  أخرى _ إن تبقى له من العمر _ في نفس الحلقة المفرغة وحتى لو حصل على ألف قرار أخر من مجلس  
األمن , حينها  ال يتبقى له شيء من األرض يفاوض عليه بعد ان تكون القدس قد هودت و االستيطان قد ابتلع ما تبقى منها .

إلى أين نذهب؟!

بقلم د. وليد القططي

الديكتاتور ُيبعث 
مــن جديــد

بقلم : حماد صبح 

الديكتاتور كلمة التينية األصل تعني الُمستبد، وجذورها التاريخية رومانية 
حي���ث كان الرومان أثناء األزم���ات الُكبرى ُيعطّلون مجلس الش���يوخ والحياة 
الديمقراطية ويس���لمون الس���لطة كاملة ألحد القادة العسكريين ليتصّدى 
للخطر الُمهدد للدولة وُيخرجها من أزمتها. والديكتاتورية نظام حكم شمولي 
ُمطلق قائم على االس���تبداد، واالستبداد كما عّرفه عبد الرحمن الكواكبي في 
)طبائع االستبداد ومصارع االس���تعباد( بأنه: » تصرف فرد أو جمع في حقوق 
قوم بالمش���يئة وبال خوف تبعه، وهو صفة للحكوم���ة الُمطلقة العنان التي 
تتصرف في شئون الرعية كما تشاء بال خشية حساب وال عقاب، وهي حكومة 
الفرد الُمطلق الوارث للعرش القائد للجيش الحائز على س���لطة دينية«. ولقد 
ُصّورت ش���خصية الديكتاتور في كثير من األعمال األدبية والفنية والدرامية 

فجسّدت الواقع كما هو. 
رواي���ة )رائحة موالن���ا( لألديب أحمد رمض���ان تناولت موضوع إع���ادة إنتاج 
الديكتاتور وتعاقب الحكام المس���تبدين على إحدى القرى وكيفية سيطرة 
ديكتاتور على الحكم بعد أن خلع ديكتاتورًا سبقه.. وتنتهي األحداث بموته 
وبثورة تقضي على خليفته قبل أن يجلس على العرش ولكنها ُتمّهد الطريق 
لديكتات���ور آخر وكأن قدر القري���ة أاّل تنعم بحكم ديمقراطي ح���ر. والرواية 
تصور تش���ابه الطغاة في صفاتهم رغم اختالف أسمائهم ومنها: اقترابهم 
ُك���ُم اأَلْعَلى »، واحتكار  من تأليه أنفس���هم وكأن لس���ان حالهم يقول » أَنا َربُّ
الحقيقة المطلقة وفق الش���عار الفرعوني » َما ُأِريُكْم ِإال َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم ِإال 
َش���اِد »، وزعمهم أن إرادتهم هي إرادة الشعب بل إرادة الله تعالى،  َسِبيَل الرَّ
واالستخفاف بش���عوبهم لكثرة طاعتهم لهم خوفًا وطمعًا، وإتباعهم لمبدأ 
مكيافيللي في كتابه )األمير( القائم على الغاية تبرر الوس���يلة، وتقديسهم 

لذواتهم في نرجسية مركبة من صفتي الُعجب والِكبر. 
مس���رحية )الزعي���م( للكاتب ف���اروق صبري والمخ���رج ش���ريف عرفة تدور 
أحداثها حول ديكتاتور ُيحيط نفسه بحاش���ية فاسدة اختارها من الشعب 
واصطنعها لنفس���ه لتصبح عيونًا له تترصد تحركات الشعب وسياطًا بيده 
ُتلهب ظهورهم، وتتحّول إلى ش���ركاء الطاغية في قتل ش���عبهم وس���رقة 
قوته���م. وتتطور األحداث عندما يموت الطاغية فجأة فُتخفى الحاش���ية نبأ 
وفات���ه لتضمن اس���تمرار وجودها وبق���اء نفوذها والحف���اظ على مصالحها، 
وتهتدي إلى حيلة تأتي فيها بأحد أفراد الش���عب بينه وبين الحاكم ش���به 
ُمتطابق ليقوم بدور الزعيم أمام الشعب لُيبعث الديكتاتور من جديد وُينتح 
الطاغية مرة أخرى، في تصوير واقعي لما يحدث في الحقيقة وكأنها صناعة 
للزعيم المستبد ُيشارك فيها فئات عديدة من السياسيين الفاسدين ورجال 
األعمال النفعيين والمثقفين االنتهازيين والثوريين المزيفين واإلعالميين 
المرتزقي���ن، وُيقّدم فيها الديكتاتور للش���عب كمنقٍذ وحيد ومهدي منتظر 

ومسيح ُمخّلص. 
فيلم )ش���يٌء من الخوف( لألديب ثروت أباظة والمخرج حس���ين كمال ُيجّسد 
شخصية الطاغية من خالل شخصية )عتريس( حيث يفرض سلطته على أهل 
القرية من خالل زرع الخوف في قلوبهم بواس���طة عصابته بالعنف واإلرهاب 
إلى أن تتحداه )فؤاده( وترفض  الزواج منه فيتزوجها باإلكراه والخداع ولكنها 
تتمرد عليه وتصر على عدم تس���ليم نفس���ها له مما ُيشجع أهل القرية على 
كس���ر حاجز الخوف من الطاغية والثورة عليه وقتل���ه بعد أن هربت عصابته 
اإلجرامية عندما تأكدت من خسارة المعركة أمام الثورة. والفيلم يوضح اآللية 
التي يحكم بها الديكتاتور ش���عبه وهي زرع الخوف في نفوس���هم بالعنف 
واإلره���اب أو بخلق الوهم حول قدراته أو بتهديدهم بخطر األعداء من الخارج 
والداخل، والفيلم يؤكد أن ال وجود للطاغية المس���تبد إاّل بوجود شعب سكن 
الخوف قلبه ثم اس���تخفه فأطاعوه، وبمجرد أن ينزع الش���عب عن جسده رداء 
الجبن ولباس الخور ويستأصل من نفسه داء الوهن وآفة العجز ويكسر حاجز 

الخوف وعقبة الرعب ينتهي حكم الديكتاتور على الفور. 
ولعلماء الس���لطان دوٌر في بعث الديكتاتور م���ن جديد وإعادة إنتاج الطاغية 
وتجديد زمن االس���تبداد م���ن خالل إص���دار الفتاوى لوج���وب طاعة الحكام 
المس���تبدين والوالء ألنظمة الحكم الظالمة، والتنظير الديني لشرعية أنظمة 
االستبداد السياسي كإمارة التغلب والسيطرة على السلطة بالقوة، والتأصيل 
الشرعي لحصر اختيار الحاكم في فئة صغيرة من أهل الحل والعقد، وإسقاط 
حق الش���عب في المش���اركة بالحكم واختيار حكامه، وربط معصية الحاكم 
بمعصية الله تعال���ى، ولي عنق النصوص الدينية لتصبح الش���ورى ُمعلمة 
اختيارية وليس���ت ُملزمة إجبارية للحاكم، وقصر نظام الحكم اإلسالمي على 
قوالب نمطية جامدة مستنس���خة م���ن أزمنة غابرة تركز على ش���كل الحكم 
وتتجاهل جوهره كالشورى والعدالة والمس���اواة والبيعة والعقد التي تؤكد 

على مساءلة الحكام ونقدهم وعزلهم إذا أخلوا بشروط البيعة والعقد. 
وأخي���رًا قد ُي���رّوج للديكتات���ور بأنه مبع���وث القدر اإللهي إلنقاذ الش���عب، 
وأمل األمة البائس���ة في اإلصالح والتغيير، والضام���ن الوحيد لتحقيق األمن 
واالس���تقرار، وُيطلق عليه صفات القائد الُمله���م والزعيم العبقري والرئيس 
العظي���م واألب الحنون... إلى غير ذلك مما ورد في قاموس العبودية الطوعية 
ومعجم االرتزاق الفكري وموسوعة االنتهازية السياسية... وخير رد على ذلك 
ما قاله الفيلسوف المفكر إمام عبد الفتاح إمام في كتابه )الطاغية(« » فحتى 
لو فرضنا أن للطاغية إيجابيات هامة فما قيمة هذه االيجابيات إذا كان ثمنها 
تدمير اإلنسان وتحطيم قيمه وتحويل الشعب إلى جماجم وهياكل عظمية 
تسير في الشارع منزوعة النخاع وشخصيات تافهة تطحنها مشاعر الدونية 

والعجز والال جدوى؟«. 

الشيخ: نافذ عزام

أي دور للعلماء 
في الدفاع

 عن القدس ؟!
في ظل اش���تداد األزمة التي تعصف بالمنطقة بعد قرار 
دونالد ترام���ب حول القدس , فان الكثيرين يتس���اءلون 
عن دور العلماء, و مواقفهم ومسؤوليتهم وهذا التساؤل 
مشروع تماما , طالما كان العلماء نبض هذه األمة وصوتها 
)األصدق(, من الطبيعي أن يطرح هذا السؤال كون العلماء 
في موقع التوجيه  وتشكيل وعي الناس, وصياغة الموقف 
العام تج���اه أية قضية تم���س حياة الن���اس , أو تتعلق 

بدينهم و دنياهم , فهم في وعي الناس والوعيهم.
أكثر من يجب أن يتحمل المس���ؤولية ف���ي الحفاظ على 
قوة المجتمع وس���المته وتصحيح أوضاعه ومنع المظالم 
والمفاس���د و االس���تبداد فيه هم العلماء وإذا دهم األمة 
ح���ادث أو طارئ او ع���دوان , فهم أيض���ا أول من ينهض 
لدف���ع البالء وقيادة الناس للدفاع ع���ن األوطان و الكرامة و 
المقدس���ات, كان هذا هو دور العلم���اء على مدار تاريخنا 
اهت���داًء بقول النبي صلى الله عليه وس���لم : »وإن العلماء 
ورث���ة األنبي���اء ,وان األنبياء ل���م يورثوا دين���ارا وال درهما 
وإنما ورث���وا العلم , فمن أخذه أخذ بح���ظ وافر«  فالعلماء 
هنا هم أول من يحمل األمانة والتي تركها األنبياء س���الم 
الله عليهم واألمانة ليس���ت منصبًا للتشريف و التباهي و 
االرتزاق. وإنما هي تجس����يد صادق لوظيفة النبي صلى 
الله عليه وسلم في إصالح الحياة وضبط حركة الناس, و 
رسم مالمح الحق والخير و قيادة الناس للرشاد و االهتداء 
و الصالح, وال دور للعلماء خ����ارج هذه الدائرة , وقد فهم 
أس����الفنا العظام مهمتهم على هذا النحو فكانوا دائما 
في قلب الحدث , وعبروا في كل األوقات عن رؤية اإلسالم 
وتحرك����وا في ش����مولية ووعي في مواجه����ة التحديات 
واألخط����ار وتقلبات األحوال, لم تكن هناك مش����كلة في 
الفترة التي عاشتها األمة في ظل قيادة النبي صلى الله 
عليه وس����لم وبوجود صحابته  رض����وان الله عليهم وفي 
الفت����رات الالحقة برز دور العلماء بش����كل واضح كرقيب 
على الس����لطة وطريقة ممارس����تها , وتش����كيل المالذ 
للناس جميعا إذا جادت الس����لطة عن خط النبوة و هدى 
الراش����دين , و في ذات الوقت احتالل الصدارة اذا تعلق 
األمر بمواجهات خارجية مع األجانب و الدخالء , وفي كل 

المراحل التي تعرضت فيها األمة للعدوان الخارجي كانت 
وج����وه العلماء وفتاويهم حاضرة لرد العدوان, وتحريض 
الناس على الصمود والتماس����ك , وحتى وقت قريب كان 
العلماء هم أبرز من تصدى للغزاة و المستعمرين , وشكل 
العلماء طليعة األم����ة في الدفاع عن أرضها ومقدراتها و 
مقدس����اتها , لكن الخل����ل بدا واضحًا ف����ي القرن األخير 
, وتحدي����دًا عندما  وصلت الهجمة على فلس����طين إلى 
ذروتها , حيث اختلطت األمور وتشوش����ت الرؤى , وظهر 
وكأن هنا محاولة متعمدة إللغاء دور العلماء , وإقصائهم 
عن المش����هد , وقد ساهم كثير من العلماء في تكريس 
هذا الغياب , واستثناء أنفسهم من أقدس وأهم وأنبل 
القضايا التي تواجه األمة ونقصد القضية الفلسطينية 
- لق����د غاب العلماء تمامًا- رغم وجود اضاءات ولألس����ف 
كان����ت هذه االضاءات من بعض العلماء هي االس����تثناء 
, وظ����ل الوضع العام بعيدًا ع����ن أي حضور للعلماء , وأي 
دور لهم, ولذلك فان غياب الموقف الفاعل اليوم للعلماء  
بعد قرار ترامب حول القدس جاء استمرارًا لغيابهم عن 
القضية الفلس����طينية طوال العق����ود الماضية, وبمرارة 
نقول إن كثيرًا منهم ارتضوا ان يسيروا في ركب الحكام 
واألنظمة, وتخلوا عن الدور التاريخي المسئول الذي أداه 
بأمانة وشجاعة أسالفنا العظام, ولم يكتفوا بعدم القيام 
بواجبهم تجاه قضية األمة األقدس , بل اش����تغل قطاع 
منهم في تنفيذ سياسة الحكام و التي كانت في كثير 
من األحيان تتصادم مع صريح اإلس����الم  ومصلحة األمة 
, بل وعملت تلك السياس����ات على تفتيت األمة وتأليب 
بعضها على بعض, والمؤسف أن وجوها بارزة من العلماء 

كانت رديفا لتلك السياسات ومنابر للترويج لها. 
الفرصة الزالت قائمة رغم مرارة السنوات الماضية , تلك 
الم����رارة التي خلقتها مواقف علماء بارزين ولهم وزنهم, 
الفرص����ة ال زالت قائمة, والمس����ؤولية تن����ادي كل علماء 
األمة لإلدالء بشهادتهم حفاظًا على الوحدة و التماسك, 
واس����تعادة لدور العلماء المفقود ف����ي الدفاع عن األمة 
والحفاظ على س����المة بنيانها, والتص����دي لكل اإلخطار 

التي تتهددها, فهل يلتقط العلماء الفرصة ؟!
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 إسرائيل العجيبة  
إلسرائيل نوادر وعجائب تشبه نوادر الحمقى وعجائبهم. ال ننفي أنها كيان متقدم 
في نواٍح كثيرة، وأنها تعالج ش���ئونها بكفاءة علمية عالي���ة، لكنها مع هذه المزايا 
اإليجابي���ة تصدر عنها أقوال وتصرفات ترقى إل���ى غرابة نوادر الحمقى وعجائبهم 
. كي���ف يحدث هذا ؟! كي���ف يجتمع النقيضان المتباعدان ف���ي ذات واحدة ؟! نرد 
بإيجاز: إنها نوعية نش���أة إسرائيل الشاذة بالسطو على وطن وحياة شعب آخر. هذه 
النش���أة تدفعها إلى جهد رهيب في كل المستويات للتغطية عليها ، ودفع ذاتها 
لنسيانها، ودفع اآلخرين لهذا النسيان، ولكن هيهات ! الباطل ال ينقلب حقا، والوهم 

ال ينقلب حقيقة. 
وهذه االستحالة المنطقية خلقت كيانا تجتاحه موجات من الوساوس القهرية منها 
وسواس األمن ، ووسواس الخوف من الزوال، ووسواس الشك العميق في نوايا اآلخرين 
مهما دلت الوقائع الملموسة على حسنها. وأحدث نوادر إسرائيل وعجائبها ما فتىء 
اإلعالم يتداوله، وظهر في حديث مايكل أورن نائب الوزير، ومسئول الدبلوماسية في 
ديوان نتنياهو، وسفير إسرائيل السابق في واشنطون؛ لصحيفة »هآرتس« في شأن 
فحص قامت به اللجنة الس���رية التابعة للخارجية واألمن في الكنيس���ت منذ عامين 
للتأكد من حقيقة أسرة عهد التميمي شكا في أنها قد تكون أسرة ملفقة تستهدف 
استخدام أبنائها في اإلضرار بسمعة إسرائيل. ومع أنه أقر بأن الفحص لم يصل إلى 
نتيجة قاطعة حول حقيقة األس���رة فإنه سعى لتعزيز فرية التلفيق بالقول إن أبناء 
األسرة شقر البشرة والش���عر، ويلبسون مالبس وقبعات أميركية مقلوبة للتأثير في 
الرأي العام األميركي واألوروبي إجماال لدفعه للتعاطف مع الفلسطينيين. يقصد أن 
الفلس���طينيين يريدون أن يقولوا: » نحن نشبهكم يا أميركيون ويا أوروبيون خلقة 
ومالبس فارحمونا وأنقذونا من فتك وحش���ية إسرائيل!«. أين العجب في أقوال أورن 
؟! العجب يحدده التساؤل:  كيف يستمر تحقيق في قضية صغيرة مثل هذه  طول 
عامين دون أي نتيجة مع كثرة األجهزة المش���تركة فيه ومنها الش���اباك ؟! وأال يرى 
المشتركون في التحقيق وس���واهم من اإلسرائيليين الذين علموا به الشبه الواسع 
بين مالمح وجه عهد ومالمح وجه أمها ناريمان ؟! الش���به واضح ساطع في كبر الوجه 
والعينيي���ن واألنف والفم . يبدو أن اإلس���رائيليين الحظ لهم من موهبة الفراس���ة 
العربية التي تس���تدل على النس���ب بأغمض التش���ابهات وألطفها. وأال تستطيع 
إسرائيل التأكد من صحة نس���ب أبناء األسرة من سجل األحوال المدنية في الضفة 
الذي ما زال تابعا لها؟! وس���جالت األبناء المدرسية، أال يمكن أن تفي بهذا الغرض؟! 
واضح أن اختالق القضية يس���تهدف التشكيك في شرعية المقاومة الفلسطينية 
للعدوان اإلس���رائيلي الفاجر بكل صوره البش���عة ، وتقديم إسرائيل نفسها للعالم 

بأنها دولة طبيعية في أرضها الخاصة ، وأن الفلسطينيين هبطوا عليها من »المريخ 
» ليؤذوه���ا ويقبحوا س���معتها . وفي المقابلة يتحدث أورن ع���ن حكاية صورة ألب 
فلس���طيني يحمل طفله المقتول، وتحيط به حجارة، ويقول إن الفلسطينيين روجوا 
هذه الصورة المصطنعة متهمين إس���رائيل بقتل الطفل، وهدم بيت األس���رة ! من 
يقرأ كالمه، وال يعرف حقيقة ما جرى ويجري في فلس���طين يظن فورا أن إس���رائيل 
» قصرت » في جرائمها المتنوعة ومجازرها الرهيبة في جانب الفلس���طينيين حتى 
أصبحوا في عوز ملح لتلفيق الجرائم ونس���بتها إليها . وطالب جمال زحالقة النائب 
عن التجمع الديمقراطي الوطني ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة رئيَس 
الكنيست يولي أدلش���تاين بالكشف عما حدث في اللجنة السرية للخارجية واألمن 
في تلك القضية ، وببالغته المعروفة قال في طلبه المقدم ليولي: » يجب الكش���ف 
عن الحضيض األخالقي والسياسي وحالة الهلوسة واإلفالس التام الذي تصل إليه 
قيادات إسرائيلية في تعاملها مع الفلسطينيين ». »حالة الهلوسة« ذلك ما وصفناه 
بالوس���اوس القهرية المتنوعة التي تجتاح النفسية اإلسرائيلية. إنها ترى أمام كل 
خط���وة حفرة ، بل هاوية متغورة ، وخلف كل ش���جرة مس���لحا قات���ال ، ومع كل رعدة 
س���حابة صاروخا، ويفس���ر هذا ما نس���معه بين وقت ووقت أن صفارات اإلنذار دوت 
خطأ في مس���توطنات محيط غزة محذرة من صاروخ أطلق ، ويطلب من المستوطنين 
الذين اندفعوا مرعوبين إلى المالجئ بالخروج منها ، ومواصلة حياتهم المعتادة . » 
يحسبون كل صيحة عليهم » بالتعبير القرآني الكريم الحكيم . وفي نوفمبر/ تشرين 
الثاني، حين زار السادات القدس ليعرض على اإلسرائيليين التوصل للحل مع العرب؛ 
جهزت إس���رائيل وحدة اقتحام عند نزول طائرة السادات فور الشك في أنها تحمل 
متفجرات أو قوات لقتل من يس���تقبله في المطار من القادة اإلسرائيليين . ويعرض 
أكثر العرب السالم على إسرائيل بأهزل عائد لهم وأجزل عائد لها ، فتتمنع وتتجشع 
، وتختلق ش���روطا جديدة لمسالمتهم . هي تخاف السالم الحقيقي مهما قدم لها 
من مغريات نفيسة ، وتظل تطل بش���روط معجزة تبعدها وتبعد المنطقة عنه. ولو 
كانت دولة س���وية نشأة ومسارا ومصيرا لما حركت كل هذا الصخب حول صبية في 
السادسة عش���رة دافعت عزالء اليدين عن بيتها جنودا يتحركون مبطئين لثقل ما 
يحملون من األسلحة الشخصية المتنوعة، وهي كانت ستدافع الدفاع ذاته أَي معتد 
آخر على حرمة البيت واألسرة. إنما هي إسرائيل ذات النوادر والعجائب المنبثقة من 
نوعية نشأتها الخاطئة الشاذة، وستلبث هكذا ما قدر لها أن تعيش حتى يريح الله 
منها البالد والعباد ، وما أنش���أه الخطأ والش���ذوذ ال بقاء له ، هذه سنة الله _ سبحانه 

_ في خلقه .

د.محمد العرندس 

بهذه العبارة علق الس���يد محم���ود عباس أبو مازن , بعدما ذكر أن 86 قرارا تم التصوي���ت عليها في األمم المتحدة لصالح 
القضية الفلسطينية , ولم يتم تطبيق شيء منها , قالها أمام اللجنة المركزية لمنظمة التحرير , وعاد و كررها في المؤتمر 
الذي عقده األزهر لنصرة القدس.  وهنا نرد السؤال بسؤال فهل  السيد أبو مازن رغم هذه المعطيات مصر على استكمال 

هذه الطريق, بطرق أبواب هذه المؤسسة التي لم تنصف يوما قضية أو قضايا ألمة منذ نشأتها ؟!
عندما تم تش���كيل عصبة األمم و التي أصبحت فيما بعد األمم المتحدة , كان لها ومازال هدف واحد ,هو ش���رعية القرارات  
التي تصدرها الواليات المتحدة األمريكية وتحديدا فيما يتعلق بمنطقة الشرق األوسط , وعلى رأسها القضية الفلسطينية 

ونشكر السيد أبو مازن على المعلومات المهمة التي سمعناها منه حول تاريخ القضية الفلسطينية. 
)ومن ضمنها أن االمريكان من اول المفكرين للصهيونية وممن عملوا على تأسيس الكيان الصهيوني ويذكرنا هذا بالقول 
المأثور وان كنت ال تعلم فتلك  مصيبة وان كنت تعلم فالمصيبة أعظم , فهل كنا بحاجة إلى 25 سنة كي يقرأ السيد أبو 
مازن التاريخ جيدا ويخرج لنا بهذه النتيجة بأن األمريكان راٍع غير نزيه للعملية السلمية !!! أم كنا بحاجة لصدمة مثل إعالن 

ترامب بما يتعلق بالقدس كي يعيد المضبوعين بهذا المسار الى صوابهم.
أعتدنا في  الفترة السابقة سماع التباهي باإلنجازات المهمة على الصعيد السياسي للسلطة الفلسطينية , وإنها أثبتت 
حرفيتها وتغلبها على اإلسرائيليين في هذا المجال , وفي نفس الوقت يقف رأس السلطة ليقول انها مازالت حبرا على ورق 
ولم يتم تطبيق أي قرارات فيها  ويقول مستدركا »الى أين نذهب« ؟! , فأي انجازات هذه التي يتم التغني بها , والقدس 
لم تعد قدسا فهي تهود يوما بعد يوم ونخشى  _ ال قدر الله _ أن نقول قريبا انها قد هودت , واالستيطان  يقضم أراضي 
الضفة , ولم يعد لنا منافذ على نهر االردن و جدار الفصل أصبح امرأ واقعًا , و المستوطنون يهاجمون  سكان القرى اآلمنين 
, بعدما كانوا  يختبئون كالفئران  خلف أس���وار المس���توطنات خشية من ضربات المقاومة , وحتى الوضع االقتصادي في 
الضفة ليس بأفضل حاال منه في غزة . إن واقع حال السلطة بتمسكها  بالتوجه إلى األمم المتحدة و بخيار السالم ظانة بان 
هذا حبل األمان , والخالص للش���عب الفلس���طيني يذكرنا بواقع حال الحركة األسيرة _ فكاتب المال ال زال يقبع في األسر 
_ فهناك  تش���جع إدارة السجون اإلسرائيلية األس���رى الفلسطينيين  بالتوجه إلى المحاكم اإلسرائيلية كي يحصلوا على 
حقوقهم التي تنتهك بش���كل يومي , ألنه  ال حاجة بزعمهم ألي خطوات من قبل األس���رى الس���ترجاع هذه الحقوق سواء 
اإلضراب عن الطعام أو العصيان  أو االعتداء على السجانين في بعض الظروف , فكل ما عليهم كتابة شكوى لهذا الحاكم 
وسيتم إرجاع حقوقهم مباشرة !!!  وهذا ما يحدث بالتأكيد.  إن النظرة السطحية لتحقيق بعض االنجازات المزعومة سواء 
في مجلس األمم المتحدة أو أمام إدارة السجون الصهيونية , تبين أنها أسهل وانجح واقل تكلفة من التصادم او المقاومة .
ولكن أمام النظر باستفاضة وتفحص تبين لنا , اننا نواجه هجمة على قناعاتنا و ترسيخ ألفكار هم بأمس الحاجة إليها فيراد لنا 
أن نستبدل الطرق التى تؤلمهم والتى نسترد من خاللها حقوقنا  المسلوبة فما أخذ  بالقوة ال يسترد اال بالقوة  و الحقوق تنتزع 
وال تمنح , الطرق التي جعلتهم يهربون من الجنوب اللبناني في 2000 ومن غزة  في 2005 , يريدوننا ان نستبدلها بشكاوى 
الى  مجلس األمن  ا والى  محاكمهم المزعومة , وهنا ينطبق عليهم المثل القائل أشكيك لمين يلي أبوك القاضي , فإسرائيل 
هي طفلتهم المدللة فهل يعقل أن ينصفونا أمامها ؟ !! لقد آن األوان ألن يدرك الس���يد أبو مازن  ان  خيار الس���الم قد انتهى 
وان كان ال يعرف أين يذهب!! فعليه التوجه إلى خيار المقاومة و الجهاد وان يس���قط بش���كل واضح وقاطع  خيار التفاوض أما 
أن يمسك العصا من المنتصف _ كما يتضح من طريقة صياغته  قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير فهذا يعني أنه 
سيبقى يدور 25 سنة  أخرى _ إن تبقى له من العمر _ في نفس الحلقة المفرغة وحتى لو حصل على ألف قرار أخر من مجلس  
األمن , حينها  ال يتبقى له شيء من األرض يفاوض عليه بعد ان تكون القدس قد هودت و االستيطان قد ابتلع ما تبقى منها .

إلى أين نذهب؟!

بقلم د. وليد القططي

الديكتاتور ُيبعث 
مــن جديــد

بقلم : حماد صبح 

الديكتاتور كلمة التينية األصل تعني الُمستبد، وجذورها التاريخية رومانية 
حي���ث كان الرومان أثناء األزم���ات الُكبرى ُيعطّلون مجلس الش���يوخ والحياة 
الديمقراطية ويس���لمون الس���لطة كاملة ألحد القادة العسكريين ليتصّدى 
للخطر الُمهدد للدولة وُيخرجها من أزمتها. والديكتاتورية نظام حكم شمولي 
ُمطلق قائم على االس���تبداد، واالستبداد كما عّرفه عبد الرحمن الكواكبي في 
)طبائع االستبداد ومصارع االس���تعباد( بأنه: » تصرف فرد أو جمع في حقوق 
قوم بالمش���يئة وبال خوف تبعه، وهو صفة للحكوم���ة الُمطلقة العنان التي 
تتصرف في شئون الرعية كما تشاء بال خشية حساب وال عقاب، وهي حكومة 
الفرد الُمطلق الوارث للعرش القائد للجيش الحائز على س���لطة دينية«. ولقد 
ُصّورت ش���خصية الديكتاتور في كثير من األعمال األدبية والفنية والدرامية 

فجسّدت الواقع كما هو. 
رواي���ة )رائحة موالن���ا( لألديب أحمد رمض���ان تناولت موضوع إع���ادة إنتاج 
الديكتاتور وتعاقب الحكام المس���تبدين على إحدى القرى وكيفية سيطرة 
ديكتاتور على الحكم بعد أن خلع ديكتاتورًا سبقه.. وتنتهي األحداث بموته 
وبثورة تقضي على خليفته قبل أن يجلس على العرش ولكنها ُتمّهد الطريق 
لديكتات���ور آخر وكأن قدر القري���ة أاّل تنعم بحكم ديمقراطي ح���ر. والرواية 
تصور تش���ابه الطغاة في صفاتهم رغم اختالف أسمائهم ومنها: اقترابهم 
ُك���ُم اأَلْعَلى »، واحتكار  من تأليه أنفس���هم وكأن لس���ان حالهم يقول » أَنا َربُّ
الحقيقة المطلقة وفق الش���عار الفرعوني » َما ُأِريُكْم ِإال َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم ِإال 
َش���اِد »، وزعمهم أن إرادتهم هي إرادة الشعب بل إرادة الله تعالى،  َسِبيَل الرَّ
واالستخفاف بش���عوبهم لكثرة طاعتهم لهم خوفًا وطمعًا، وإتباعهم لمبدأ 
مكيافيللي في كتابه )األمير( القائم على الغاية تبرر الوس���يلة، وتقديسهم 

لذواتهم في نرجسية مركبة من صفتي الُعجب والِكبر. 
مس���رحية )الزعي���م( للكاتب ف���اروق صبري والمخ���رج ش���ريف عرفة تدور 
أحداثها حول ديكتاتور ُيحيط نفسه بحاش���ية فاسدة اختارها من الشعب 
واصطنعها لنفس���ه لتصبح عيونًا له تترصد تحركات الشعب وسياطًا بيده 
ُتلهب ظهورهم، وتتحّول إلى ش���ركاء الطاغية في قتل ش���عبهم وس���رقة 
قوته���م. وتتطور األحداث عندما يموت الطاغية فجأة فُتخفى الحاش���ية نبأ 
وفات���ه لتضمن اس���تمرار وجودها وبق���اء نفوذها والحف���اظ على مصالحها، 
وتهتدي إلى حيلة تأتي فيها بأحد أفراد الش���عب بينه وبين الحاكم ش���به 
ُمتطابق ليقوم بدور الزعيم أمام الشعب لُيبعث الديكتاتور من جديد وُينتح 
الطاغية مرة أخرى، في تصوير واقعي لما يحدث في الحقيقة وكأنها صناعة 
للزعيم المستبد ُيشارك فيها فئات عديدة من السياسيين الفاسدين ورجال 
األعمال النفعيين والمثقفين االنتهازيين والثوريين المزيفين واإلعالميين 
المرتزقي���ن، وُيقّدم فيها الديكتاتور للش���عب كمنقٍذ وحيد ومهدي منتظر 

ومسيح ُمخّلص. 
فيلم )ش���يٌء من الخوف( لألديب ثروت أباظة والمخرج حس���ين كمال ُيجّسد 
شخصية الطاغية من خالل شخصية )عتريس( حيث يفرض سلطته على أهل 
القرية من خالل زرع الخوف في قلوبهم بواس���طة عصابته بالعنف واإلرهاب 
إلى أن تتحداه )فؤاده( وترفض  الزواج منه فيتزوجها باإلكراه والخداع ولكنها 
تتمرد عليه وتصر على عدم تس���ليم نفس���ها له مما ُيشجع أهل القرية على 
كس���ر حاجز الخوف من الطاغية والثورة عليه وقتل���ه بعد أن هربت عصابته 
اإلجرامية عندما تأكدت من خسارة المعركة أمام الثورة. والفيلم يوضح اآللية 
التي يحكم بها الديكتاتور ش���عبه وهي زرع الخوف في نفوس���هم بالعنف 
واإلره���اب أو بخلق الوهم حول قدراته أو بتهديدهم بخطر األعداء من الخارج 
والداخل، والفيلم يؤكد أن ال وجود للطاغية المس���تبد إاّل بوجود شعب سكن 
الخوف قلبه ثم اس���تخفه فأطاعوه، وبمجرد أن ينزع الش���عب عن جسده رداء 
الجبن ولباس الخور ويستأصل من نفسه داء الوهن وآفة العجز ويكسر حاجز 

الخوف وعقبة الرعب ينتهي حكم الديكتاتور على الفور. 
ولعلماء الس���لطان دوٌر في بعث الديكتاتور م���ن جديد وإعادة إنتاج الطاغية 
وتجديد زمن االس���تبداد م���ن خالل إص���دار الفتاوى لوج���وب طاعة الحكام 
المس���تبدين والوالء ألنظمة الحكم الظالمة، والتنظير الديني لشرعية أنظمة 
االستبداد السياسي كإمارة التغلب والسيطرة على السلطة بالقوة، والتأصيل 
الشرعي لحصر اختيار الحاكم في فئة صغيرة من أهل الحل والعقد، وإسقاط 
حق الش���عب في المش���اركة بالحكم واختيار حكامه، وربط معصية الحاكم 
بمعصية الله تعال���ى، ولي عنق النصوص الدينية لتصبح الش���ورى ُمعلمة 
اختيارية وليس���ت ُملزمة إجبارية للحاكم، وقصر نظام الحكم اإلسالمي على 
قوالب نمطية جامدة مستنس���خة م���ن أزمنة غابرة تركز على ش���كل الحكم 
وتتجاهل جوهره كالشورى والعدالة والمس���اواة والبيعة والعقد التي تؤكد 

على مساءلة الحكام ونقدهم وعزلهم إذا أخلوا بشروط البيعة والعقد. 
وأخي���رًا قد ُي���رّوج للديكتات���ور بأنه مبع���وث القدر اإللهي إلنقاذ الش���عب، 
وأمل األمة البائس���ة في اإلصالح والتغيير، والضام���ن الوحيد لتحقيق األمن 
واالس���تقرار، وُيطلق عليه صفات القائد الُمله���م والزعيم العبقري والرئيس 
العظي���م واألب الحنون... إلى غير ذلك مما ورد في قاموس العبودية الطوعية 
ومعجم االرتزاق الفكري وموسوعة االنتهازية السياسية... وخير رد على ذلك 
ما قاله الفيلسوف المفكر إمام عبد الفتاح إمام في كتابه )الطاغية(« » فحتى 
لو فرضنا أن للطاغية إيجابيات هامة فما قيمة هذه االيجابيات إذا كان ثمنها 
تدمير اإلنسان وتحطيم قيمه وتحويل الشعب إلى جماجم وهياكل عظمية 
تسير في الشارع منزوعة النخاع وشخصيات تافهة تطحنها مشاعر الدونية 

والعجز والال جدوى؟«. 

الشيخ: نافذ عزام

أي دور للعلماء 
في الدفاع

 عن القدس ؟!
في ظل اش���تداد األزمة التي تعصف بالمنطقة بعد قرار 
دونالد ترام���ب حول القدس , فان الكثيرين يتس���اءلون 
عن دور العلماء, و مواقفهم ومسؤوليتهم وهذا التساؤل 
مشروع تماما , طالما كان العلماء نبض هذه األمة وصوتها 
)األصدق(, من الطبيعي أن يطرح هذا السؤال كون العلماء 
في موقع التوجيه  وتشكيل وعي الناس, وصياغة الموقف 
العام تج���اه أية قضية تم���س حياة الن���اس , أو تتعلق 

بدينهم و دنياهم , فهم في وعي الناس والوعيهم.
أكثر من يجب أن يتحمل المس���ؤولية ف���ي الحفاظ على 
قوة المجتمع وس���المته وتصحيح أوضاعه ومنع المظالم 
والمفاس���د و االس���تبداد فيه هم العلماء وإذا دهم األمة 
ح���ادث أو طارئ او ع���دوان , فهم أيض���ا أول من ينهض 
لدف���ع البالء وقيادة الناس للدفاع ع���ن األوطان و الكرامة و 
المقدس���ات, كان هذا هو دور العلم���اء على مدار تاريخنا 
اهت���داًء بقول النبي صلى الله عليه وس���لم : »وإن العلماء 
ورث���ة األنبي���اء ,وان األنبياء ل���م يورثوا دين���ارا وال درهما 
وإنما ورث���وا العلم , فمن أخذه أخذ بح���ظ وافر«  فالعلماء 
هنا هم أول من يحمل األمانة والتي تركها األنبياء س���الم 
الله عليهم واألمانة ليس���ت منصبًا للتشريف و التباهي و 
االرتزاق. وإنما هي تجس����يد صادق لوظيفة النبي صلى 
الله عليه وسلم في إصالح الحياة وضبط حركة الناس, و 
رسم مالمح الحق والخير و قيادة الناس للرشاد و االهتداء 
و الصالح, وال دور للعلماء خ����ارج هذه الدائرة , وقد فهم 
أس����الفنا العظام مهمتهم على هذا النحو فكانوا دائما 
في قلب الحدث , وعبروا في كل األوقات عن رؤية اإلسالم 
وتحرك����وا في ش����مولية ووعي في مواجه����ة التحديات 
واألخط����ار وتقلبات األحوال, لم تكن هناك مش����كلة في 
الفترة التي عاشتها األمة في ظل قيادة النبي صلى الله 
عليه وس����لم وبوجود صحابته  رض����وان الله عليهم وفي 
الفت����رات الالحقة برز دور العلماء بش����كل واضح كرقيب 
على الس����لطة وطريقة ممارس����تها , وتش����كيل المالذ 
للناس جميعا إذا جادت الس����لطة عن خط النبوة و هدى 
الراش����دين , و في ذات الوقت احتالل الصدارة اذا تعلق 
األمر بمواجهات خارجية مع األجانب و الدخالء , وفي كل 

المراحل التي تعرضت فيها األمة للعدوان الخارجي كانت 
وج����وه العلماء وفتاويهم حاضرة لرد العدوان, وتحريض 
الناس على الصمود والتماس����ك , وحتى وقت قريب كان 
العلماء هم أبرز من تصدى للغزاة و المستعمرين , وشكل 
العلماء طليعة األم����ة في الدفاع عن أرضها ومقدراتها و 
مقدس����اتها , لكن الخل����ل بدا واضحًا ف����ي القرن األخير 
, وتحدي����دًا عندما  وصلت الهجمة على فلس����طين إلى 
ذروتها , حيث اختلطت األمور وتشوش����ت الرؤى , وظهر 
وكأن هنا محاولة متعمدة إللغاء دور العلماء , وإقصائهم 
عن المش����هد , وقد ساهم كثير من العلماء في تكريس 
هذا الغياب , واستثناء أنفسهم من أقدس وأهم وأنبل 
القضايا التي تواجه األمة ونقصد القضية الفلسطينية 
- لق����د غاب العلماء تمامًا- رغم وجود اضاءات ولألس����ف 
كان����ت هذه االضاءات من بعض العلماء هي االس����تثناء 
, وظ����ل الوضع العام بعيدًا ع����ن أي حضور للعلماء , وأي 
دور لهم, ولذلك فان غياب الموقف الفاعل اليوم للعلماء  
بعد قرار ترامب حول القدس جاء استمرارًا لغيابهم عن 
القضية الفلس����طينية طوال العق����ود الماضية, وبمرارة 
نقول إن كثيرًا منهم ارتضوا ان يسيروا في ركب الحكام 
واألنظمة, وتخلوا عن الدور التاريخي المسئول الذي أداه 
بأمانة وشجاعة أسالفنا العظام, ولم يكتفوا بعدم القيام 
بواجبهم تجاه قضية األمة األقدس , بل اش����تغل قطاع 
منهم في تنفيذ سياسة الحكام و التي كانت في كثير 
من األحيان تتصادم مع صريح اإلس����الم  ومصلحة األمة 
, بل وعملت تلك السياس����ات على تفتيت األمة وتأليب 
بعضها على بعض, والمؤسف أن وجوها بارزة من العلماء 

كانت رديفا لتلك السياسات ومنابر للترويج لها. 
الفرصة الزالت قائمة رغم مرارة السنوات الماضية , تلك 
الم����رارة التي خلقتها مواقف علماء بارزين ولهم وزنهم, 
الفرص����ة ال زالت قائمة, والمس����ؤولية تن����ادي كل علماء 
األمة لإلدالء بشهادتهم حفاظًا على الوحدة و التماسك, 
واس����تعادة لدور العلماء المفقود ف����ي الدفاع عن األمة 
والحفاظ على س����المة بنيانها, والتص����دي لكل اإلخطار 

التي تتهددها, فهل يلتقط العلماء الفرصة ؟!
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غزة / االستقالل:
اعلنت لجنة المس���ابقات باالتحاد الفلس���طيني لكرة القدم، عن 
الموعد الجديد لمباراة فريقي شباب رفح وشباب خانيونس ضمن 

االسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري غزة الممتاز .
وتقرر أن يقام اللقاء عصر اليوم  األثنين على ملعب رفح البلدي.

وكان اللق���اء ق���د ت���م تأجيل���ه نتيج���ة تض���رر أرض الملعب 
بسبب  األمطار التي هطلت على األرضية .

و في نفس السياق حددت لجنة المسابقات إقامة مباراة خدمات 
جباليا و نماء اليوم على ملعب نماء بعد تأجيلها بسبب األمطار .

لجنة المسابقات تقرر 
إقامة لقاء الزعيم 
و النشامى اليوم 

غزة / عبدالله نصيف:
خط���ف اتحاد خانيون���س نقطة ثمينة م���ن أنياب اتحاد 
الشجاعية بالثواني األخيرة، تحت األمطار الغزيرة والرياح 
الش���ديدة، فيما كان التعادل المثير بغ���زارة األمطار بين 
هالل غزة و أهلي غزة بأربعة أهداف لكل فريق ، و بالتعادل 
الس���لبي تعثر الصداق���ة أمام عميد األندي���ة الغزية غزة 
الرياضي ، ضمن لقاءات األسبوع الرابع عشر من منافسات 

دوري غزة الممتاز .
على ملعب المدينة الرياضي���ة بخانيونس ، خطف اتحاد 
خانيون���س بالثواني األخيرة تعادال بطع���م الفوز من فم 
األسد اتحاد الش���جاعية الذي كان متفوقا بهدف دون رد 
حت���ى الدقيقة 97 ، لينفجر ملع���ب المدينة فرحا بهدف 

التعادل للطواحين .
ليضيف كل فريق نقطة لرصيده ليصل االتحاد للنقطة 11 
بالمركز العاشر و الشجاعية للنقطة 17 بالمركز السادس .

تقدم للشجاعية مدافعه إبراهيم النتيل في الوقت البديل 
من الشوط األول و تعادل لالتحاد عمر أبو شقرة في الثواني 

األخيرة من الشوط الثاني .

و بأربعة أهداف لكل فريق ، ش���هد ملعب فلسطين غزارة 
تهديفية كغزارة األمطار التي هطلت على قطاع غزة خالل 
األس���بوع المنصرم ، في اللقاء الذي جمع فريق هالل غزة 

بفريق أهلي غزة .
و بهذا التع���ادل المثير رفع الهالل رصي���ده للنقطة 15 
بالمركز الثامن و رفع األهل���ي رصيده للنقطة 10 بالمركز 

الحادي عشر و قبل األخير .
سجل للهالل أحمد لبد و محمد عبيد هدفيين لكل منهما 
، فيما س���جل لألهلي إبراهيم أبو س���يف هدفين و بالل 

عساف و عودة ضهير .
و في لقاء سلبي غير مرٍض للطرفين ، احتكم الصداقة وغزة 

الرياضي للتعادل السلبي .
و بهذا التعادل ارتفع رصيد الصداقة ل28 نقطة بالمركز 
األول مؤقتا في انتظار نتيجة لقاء ش���باب رفح و ش���باب 
خانيون���س الذي تم تأجيله بس���بب األمطار التي جعلت 
أرضية ملعب رفح البلدي بركة للسباحة  ، فيما أضاف غزة 
الرياضي نقطة جيدة  وصل من خاللها ل 26 نقطة بالمركز 

الثالث .

الصداقة يتعثر أمام غزة الرياضي 
و تعادل مثير بين األهلي و الهالل

االستقالل / وكاالت:
س����جل النج����م محم����ود وادي هدفه 
بال����دوري األردني للمحترفين  الثامن 
ليتقاس����م صدارة الهدافين مع العب 
الوحدات بهاء فيص����ل الذي يمتلك 

نفس الرصيد .
و قاد وادي فريق���ه األهلي للفوز على 
البقعة بهدفي���ن دون رد في المباراة 
الت���ي جمعتهم���ا على اس���تاد عمان 
الدول���ي لحس���اب الجول���ة ال12 من 

المسابقة .
وأحرز هدفي األهلي عبيدة السمرية من 
ضربة جزاء بالدقيقة »75« و الفلسطيني 

محمود وادي بالدقيقة »85«.

»وادي« يتصدر 
قائمة هدافي 
الدوري األردني 

االستقالل / وكاالت:
تفوق البرتغالي كريس���تيانو رونالدو، العب نادي ريال 
مدري���د، على رقم المكس���يكي هوجو سانش���يز نجم 
الملكي األسبق بعدما سجل هدفين أمام فالنسيا، على 

ملعب "الميستايا" في الجولة ال�21 من الليجا.
وأح���رز النجم البرتغالي هدفيه م���ن ركلتي جزاء في 
الش���وط األول، ووفًق���ا لما ذكره حس���اب "ميس���تر 
شيب" اإلسباني لإلحصائيات فإن كريستيانو سدد 
72 ركل���ة جزاء في تاريخ الليج���ا ليتفوق على رقم 

سانشيز الذي سدد 71 ركلة جزاء.
وأوضح الحس���اب أن كريستيانو رونالدو سجل 61 
هدًفا من أصل 72 ضربة جزاء س���ددها، بينما أحرز 
هوجو سانش���يز 56 هدًفا فقط من أصل 71 ركلة، 

ليصبح البرتغالي حالًيا أكثر العب سدد ركالت جزاء 
بالليجا.

ويأت���ي األرجنتين���ي ليونيل ميس���ي نج���م نادي 
برش���لونة في المركز الثالث حيث س���دد 59 ضربة جزاء 

سجل من خاللها 48 هدًفا.
رق���م على صعيد آخر قالت شبكة "أوبتا" العالمية إن هذا الهدف يعد 

101 من ضربات الجزاء للبرتغالي في مسيرته االحترافية، حيث سجل 94 مع 
األندية و7 مع المنتخب البرتغالي.

االستقالل / وكاالت:
أش���ارت صحيفة “ديلي مي���ل” البريطانية أن ريال 
مدريد يجهز 570 مليون يورو للتوقيع مع 3 نجوم في 

الدوري اإلنجليزي الصيف المقبل.
ووفقا لنفس المصدر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز 
س���يعود لسياس���ة التعاقدات الفلكية الصيف المقبل 

بضم إيدين هازارد، هاري كين، وديفيد دي خيا.
كم���ا يس���تهدف فلورنتين���و بيري���ز م���درب توتنهام 

ماوريس���يو بوتش���يتينو كخليفة محتمل للفرنسي زين 
الدين زي���دان على رأس اإلدارة الفنية للنادي الملكي في 

حال لم تتحسن نتائج الفريق.
وفي المواس���م األخي���رة، غير ريال مدريد سياس���ته في 
التعاقدات حيث أصبح أكثر استهدافا للمواهب الشابة، 
وكان آخ���ر توقيع اقتصادي كبير ق���ام به النادي في عام 
2014 حين ضم خاميس رودريجيز من موناكو مقابل 80 

مليون يورو .

رونالدو يتفوق على 
سانشيز ويدخل 
نادي المائة من 

باب جديد

ريال مدريد يجهز 570
 مليون يورو لضم 3 نجوم 
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 السماء تمطر ذهبا وفضة ! 
ه���ا هي أمطار الش���تاء أمطار الخي���ر والبرك���ة األمطار التي 
تنتظرها األرض لتسقي ما بداخلها ولتروي الحقول والوديان 
واألشجار والمزروعات وخيرات األرض كلها وكم لهذه األمطار 
من فضل عظيم التي س���اقها الله لعباده المؤمنين فسبحان 
���َماِء َماًء َطُهوًرا )48( ِلُنْحِيَي ِبِه َبْلَدًة  القائل: }… َوَأْنَزْلَنا ِمَن السَّ
ا َخَلْقَنا َأْنَعاًما َوَأَناِس���يَّ َكِثي���ًرا )49( َوَلَقْد  َمْيًتا َوُنْس���ِقَيُه ِممَّ
اِس ِإلَّ ُكُفوًرا ( فما أجمل  ُروا َفَأَبى َأْكَثُر النَّ كَّ ْفَناُه َبْيَنُهْم ِلَيذَّ َصرَّ
ِذي  هذه النعمة المنزلة من عند الله وفي قوله تعالى: }َوُهَو الَّ
ْت َسَحاًبا ِثَقاًل  ى ِإَذا َأَقلَّ َياَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َحتَّ ُيْرِسُل الرِّ
َمَراِت   الثَّ

ِّ
ٍت َفَأْنَزْلَنا ِبِه اْلَماَء َفَأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكل ُس���ْقَناُه ِلَبَلٍد َميِّ

ُروَن{ فالله وحده المتصرف  ُكْم َتَذكَّ َكَذِل���َك ُنْخِرُج اْلَمْوَتى َلَعلَّ
ف���ي شؤون خلقه وهو أعلم بما ينفعهم وما يضرهم وكذلك 
كيف تعام���ل النبي صلى الله عليه وس���لم مع األمطار ففي 
حديث أنس ب���ن مالك رضي الله عنه ق���ال أصابنا ونحن مع 
َم مطٌر . قال : فحَسر رسوُل اللِه  ى اللُه عليه وسلَّ رسوِل اللِه صلَّ
َم ثوَبه . حتى أصابه من المطِر . فقلنا : يا  ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ
ه  رس���وَل اللِه ! لم صنعت هذا ؟ قال : ” ألنه حديُث عهٍد بربِّ
تعالى ” حتى يبين للصحابة هذا الغيث المغيث لعباده فقد 
ِه  َم فقاَل يا رسوَل اللَّ ى اللُه عَليِه وس���لَّ بيِّ صلَّ جاَء رجٌل إلى النَّ
َم يدْيِه فقاَل  ى اللُه عَليِه وسلَّ ِه صلَّ َه فرفَع رسوُل اللَّ استسِق اللَّ
همَّ اسِقنا غيًثا َمريًئا َمريًعا َطَبًقا عاجًل غيَر رائٍث نافًعا غيَر  اللَّ
ى ُأجيبوا قاَل فأتْوُه فَشكوا إلْيِه المطَر  عوا حتَّ ضارٍّ قاَل فما َجمَّ
همَّ حواَلينا ول  مِت البيوُت فقاَل اللَّ ِه َتهدَّ فقالوا يا رس���وَل اللَّ
حاُب ينَقطُع يميًنا وشماًل. ولكن أحيانا  عَلينا قاَل فجعَل السَّ
يتأخر المطر عن النزول ويشتاق العباد لهذا الخير كما حدث 
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم َشَكْوُتْم َجْدَب 
اِن زماِنه عنكم ، وقد أمركم  دياِركم ، واس���ِتْئَخاَر المطِر عن ِإبَّ
اللُه سبحانه أن َتْدُعوُه ، ووعدكم أن يستجيَب لكم ، ثم قال : 
يِن . ل  ِحيِم ، َماِلِك َيْوِم الدِّ ْحَمِن الرَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن . الرَّ اْلَحْمُد ِللَّ
إله إل اللُه ، يفعُل ما يريُد ، اللهم أنت اللُه ل إله إل أنت ، أنت 
الغنيُّ ، ونحن الفقراُء ، َأْنِزْل علينا الغيَث ، واجعل ما أنزلَت لنا 
ْفِع حتى بدا  قوًة وبلًغا إلى ِحيٍن . ثم رفع َيَدْيِه ، فلم َيَزْل في الرَّ
َل رداَءه  َل إلى الناِس ظهَره ، وَقَلَب أو َحوَّ َبَياُض ِإْبَطْيِه ، ثم َحوَّ
، وهو راِفٌع َيَدْيِه ، ثم َأْقَبَل على الناِس ، ونزل فصلى ركعتيِن 
 َسَحاَبًة ، فَرَعَدْت وَبَرَقْت ، ثم َأْمَطَرْت بإذِن 

َّ
 وَجل

َّ
، فأنشأ اللُه َعز

اللِه تعالى ، فلم َيْأِت َمْسِجَدُه حتى سالت السيوُل ، فلما رأى 
 َضِحَك حتى َبَدْت نواِجُذه ، فقال : أشهُد 

ِّ
ُسْرَعَتُهم إلى اْلِكن

 شيٍء قديٌر ، وإني عبُد اللِه ورسوُله » فالسماء 
ِّ

 اللَه على كل
َّ

أن
فيه���ا الخير أمطارها ذهب وفضة وبحاجة لإليمان والتقوى . 

والله المستعان .

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

مــع قوانيــن اللــه فــي عبــاده  )2(

مؤل���ف وكت���اب ) كي���ف ترب���ي 
أبناءك(..د. حسان وصفي شمسي 

باشا
 المؤلف/دكت���ور حس���ان وصفي 
س���وري  طبيب  باش���ا،  شمس���ي 
م���ن مواليد حمص ع���ام 1951م. 
استش���اري أم���راض القل���ب في 
مستش���فى الملك فه���د للقوات 
المس���لحة بجدة وزمي���ل الكليات 
الملكي���ة لألطب���اء ف���ي أيرلن���دا 
وغلس���جو ولندن وزمي���ل الكلية 
من  القل���ب،  ألطب���اء  األمريكي���ة 
مؤلفات���ه كت���اب الدلي���ل الطبي 

للمريض في شهر الصيام.
الكت���اب/ من األهمي���ة أن يعرف 
الوال���دان كيف يتجاوب���ان برفق 

وحزم في آن واحد مع مش���اعر الولد ، كما ينبغ���ي أن تكون معاملة الوالدين ثابتة 
عل���ى مبادئ معينة ، فل تمدح اليوم ابنك على شيء زجرته باألمس على فعله ، ول 
تزجرة إن عمل شيئًا مدحته باألمس على فعله ، ول ترتكب أبدًا ما تنهى طفلك عن 
إتيانه ، ول يمكن للتربية أن تتم دون حب فاحرصوا على حب أطفالكم ولكن بحكمة 
، وليس معنى الحب أن يس���تولى األطفال على الحكم في البيت أو المدرسة ، وإن 
حب رس���ول الله صلى الله عليه وسلم ألصحابه لم يمنعه من تكليفهم بالواجبات 
وس���وقهم إلى ميدان الجهاد ، وانتبهوا أيها اآلب���اء واألمهات إلى ضرورة التقليل 
من التوبيخ األوتوماتيكي وغيرالضروري ، فالطفل ليس آلة نديرها حيث ما نشاء .

اس���تمتع بقراءة وتحميل كتاب كيف تربى أبناءك في هذا الزمان للكاتب حسان 
شمسي باشا.

فت���اوىمؤلف وكتاب
�سلة �لأخت �مل�سيئة

السؤال / لي أخت شقيقة متزوجة، ولكنها 
دائًما تتكلم في حقي، وتظلمني كثيرًا، 
بدون ذنب ارتكبته معها، فهل يجوز لي 
شرًعا أن أقاطعها بسبب إساءتها لي؟  

الج���واب / الحمد لله رب العالمين، والصلة والس���لم على أشرف الخلق 
سيدنا محمد األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

 فقد أوصى الله تعالى عباده بصلة أرحامهم، واإلحس���ان إليهم، 
ُلوَن ِبِه  ِذي َتَس���اَء َه الَّ ُقوا اللَّ فقال س���بحانه في محكم كتابه: ﴿َواتَّ
َواأَلْرَح���اَم﴾ ]النس���اء: 1[، ألنه من أعظم الواجب���ات وأكبرها، وحذر 
ْيُتْم َأْن  س���بحانه من قطيعة األرحام، بقوله: ﴿َفَهْل َعَسْيُتْم ِإْن َتَولَّ
ُه  ِذيَن َلَعَنُهُم اللَّ ُعوا َأْرَحاَمُكْم*ُأوَلِئَك الَّ ُتْفِسُدوا ِفي اأَلْرِض َوُتَقطِّ
ُهْم َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهْم﴾ ]محمد: 22-23[، كما حث رسول الله،  َفَأَصمَّ
صلى الله عليه وسلم، على صلة األرحام، وإن أساؤوا، فجاء رجل إلى 
رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يشكو سوء معاملة أقاربه له رغم 
 لي َقَراَبًة َأِصُلُهْم َوَيْقَطُعوِني، 

َّ
ِه، ِإن أنه يصلهم، فقال: َيا َرُسوَل اللَّ

َوُأْحِسُن ِإَلْيِهْم َوُيِسيُئوَن ِإَلي، َوَأْحُلُم َعْنُهْم َوَيْجَهُلوَن َعَلي، َفَقاَل: 
، َوَل َيَزاُل َمَعَك ِمَن 

َّ
ُهُم اْلَم���ل َما ُتِس���فُّ »َلِئ���ْن ُكْنَت َكَما ُقْلَت َفَكَأنَّ

ِه َظِهيٌر َعَلْيِهْم َما ُدْمَت َعَلى َذِلَك« ]صحيح مس���لم، كتاب البر  اللَّ
والصلة واآلداب، باب صلة الرح���م وتحريم قطيعتها[، وجاء في 

حديث آخر قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: »َلْيَس اْلَواِصُل 
ِذي ِإَذا َقَطَعْت َرِحُمُه َوَصَلَها« ]صحيح  ِباْلُمَكاِف���ِئ، َوَلِكِن اْلَواِصُل الَّ
البخاري، كتاب األدب، باب ليس الواصل بالمكافئ[، فعليك أيها 
الس���ائل أن تصبر على أذى أختك، وتنصحه���ا وتوجه إليها من 
تث���ق بهم لتكف عما تقوم به نح���وك، ألنه ل ينبغي أن يحملك 
أذاها على مقاطعتها، لترد عليها بمثل فعلها، لعل الله تعالى أن 
يهديها إلى الخير، وصالح األعمال، والله الموفق. والله يقول الحق 

وهو يهدي السبيل

ين بنف�س قيمته �سد�د �لدَّ

ين من حيث  السؤال / ما رأي الشرع في الّدَ
قيمة المبلغ الذي اتفق عليه قبل عشرات 
السنين ، هل يسدد بنفس المبلغ والقيمة 

في الوقت الحاضر؟  

الج���واب /   فأبين أن قرار مجلس اإلفتاء األعلى ، يفيد أن س���داد الدين 
يك���ون بنفس العملة كمًا ونوعًا، وللدائن أن يس���ترد دينه كما هو يوم 
السداد، ول يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من مقدار الدين، سواء ارتفعت 
القيم���ة أم انخفضت.وم���ا جرى على الدين في ه���ذا الحكم يجري على 

الرهن من باب أولى.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

نكمل إن ش���اء الله الحلقة األولى الت���ي كتبناها عن قوانين 
وسنن الله في عباده وكونه،

وإن من أول م���ن أدرك هذه الحقيقة وفلس���فها وبينها ابن 
خلدون في مقدمت���ه ،  وذلك في الفصل ال���ذي عقده وجعل 
عنوان���ه :   )  ) فص���ل أن الع���رب ليمكن أن يتب���وءوا حضارة إل 
بواسطة الدين الذي شّرَفهم الله به (  (  .  وهذا المعنى هو الذي 
لحظه ،  وأشرق في رأس���ه س���يدنا عمر رضي الله عنه ،  وذلك 
عندما جاء إلى مشارف بلد الش���ام وهو ُمِصرٌّ على أن يرتدي 
مرقعته ذات الثنتي عشرة رقعة ،  وجاء من عاَتَبُه سرًا فقال له :  
 )  ) أوه يا أبا عبيدة ،  لو غيرك قالها ،  نحن قوم أعزنا الله باإلسلم ،  
فمهما طلبن���ا العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله (  (  .  أي ينبغي 
لهؤلء األباطرة ،  ولهؤلء الزعماء في بلد الشام ،  أن يعلموا أننا 
لم نصل إلى شأوهم ،  ولم نتغل���ب حضاريًا عليهم بالجهود 
التي بذلوها ،  بمثل الوس���ائل الدنيوية التي أتقنوها ،  ل ،  نحن 
كنا متخلفين عنهم ،  إنما وصلن���ا إلى شأوهم بل تجاوزناهم 
بتعرفنا على الله ؛  باصطباغن���ا بدينه ،  باصطلحنا معه ،  لذلك 
فليعلم���وا ،  هكذا نحن من حيث الدنيا ،  نح���ن ل نزال كما كنا 
في أوضاعنا السابقة ،  لكي يتبين للعالم كله أن الفضل ليس 
عائدًا إلى َعَرِق جبين ،  ليس عائدًا إلى فلسفات درسناها ،  إلى 
معاهد أقمناها ،  إلى جامعات دّرسنا ودرسنا فيها ،  ل .  المسألة 
عائدة إلى انتشال الله لنا عندما اصطلحنا معه ،  ومددنا أيدينا 
إليه ،  لنكون عبيدًا بالسلوك والختيار ،  كما قد خلقنا عبيدًا له 

بالقهر والضطرار . 
 !  أرأيت���م � وأنا أضرب المثل ،  ولل���ه المثل األعلى � إلى قرية 
كل من فيه���ا متخلفون ،  ك���ل من فيها فق���راء مدقعون 
متشاكس���ون ،  وأقبل إليه���م ملك من الملوك ذو بس���طة 

واس���عة ،  وذو قدرة لتتناهى ،  ونظر إليهم فعطف عليهم ،  
ولما شعروا بعطف ه���ذا الملك أقبلوا جميعًا إليه وبايعوه 
وأعلنوا الولء له ،  فأعطاهم من ذات يده ما أعطى ،  وأكرمهم 
من قدراته بما قد أكرمهم به ،  ورعاهم رعاية خاصة بكل ما 
يملك .  وإذا بأهل هذه القرية مابين عشية وضحاها ينتقلون 
من أقصى درجات الفقر إل���ى الغنى ،  يتحولون من أقصى 
درجات التخلف إلى التقدم ،  وإذا بهم من خلل عناية ذلك 
الملك لهم يصبحون متآلفي���ن متوادين ،  تصوروا أن أهل 
هذه القرية بعد حين تطوف هذه النشوة برؤوسهم ،  ويرون 
أنهم قد أصبحوا بين األمم أمة تذكر ،  وأصبح لهم شأن وأي 
شأن ،  نس���وا اليد التي انتشلتهم ،  نس���وا أنهم لم يرتقوا 
إلى هذه السدة كما ارتقى غيرهم بدرجات العلم والجهاد 
وبذل الع���رق ونحو ذلك ،  فتنكروا لذلك الملك ،  تنكروا ليده 
البيضاء ،  أعرضوا عنه ،  ما النتيجة المنطقية التي سينتهي 
إليها حال أهل هذه القرية ؟  النتيجة المنطقية أن يستلب 
منهم هذا الملك تل���ك الِمَيز التي متعهم بها ،  وأن يقول 
لهم :  إذن مادمتم لستم بحاجة إلي ،  فارجعوا إلى ماقد كنتم 
في���ه ،  وليتفضل عليكم من كان م���ن الممكن أن يتفضل 
عليكم .  ولم يكن يوجد من يتفضل عليهم آنذاك غيره ،  لبد 
أن يع���ودوا إلى ماقد كانوا عليه ،  ليس لهم رصيد من عمل 
اس���تقللي يعتمدون عليه ،  ليس له���م رصيد من قدرات 
تقنية علمية يعتم���دون عليها ،  رصيدهم يد ذلك الملك ،  
فلما تنكروا له تنكر لهم ،  ولما انفصلت هذه الصلة بطبيعة 

الحال عادوا إلى ماكانوا عليه . 
ه���ذا هو واقعنا نحن العرب اليوم ،  مهما حاولنا أن نقلد األمم 
األخرى في تقنياتها ،  في قدراتها ،  مهما حاولنا أن نتس���كع 

على درب الوصول إلى العلوم ،  إلى الحضارة ،  إلى المدنية ،  إلى 
القدرات القتصادية ،  غي���ر ذلك ؛  لن نصل إلى ذلك ،  ألن هذه 
األمة لم ترتق ف���ي تاريخها الغابر األغر إل بواس���طة الدين ،  
وعندما تتنكر اليوم للدين لبد أن تعود القهقرى إلى ماكانت 
علي���ه ،  كانت المثل الذي يضرب ف���ي التفرق ،  ُعدنا اليوم إلى 
المثل ال���ذي يضرب اليوم ف���ي التفرق .  كان���ت المثل الذي 
يضرب في سوء األخلق ،  أجل عدنا اليوم إلى هذا المثل ذاته .  
كانت المثل الذي يضرب ف���ي الفقر رغم أن أراضيهم كانت 
منذ ذلك العصر مليئة بالث���روات والمدخرات ،  عدنا إلى ذلك 
الوقت ،  تلك هي سنة رب العالمين أيها اإلخوة في حقنا }َوَلْن 

ِه َتْبِديًل{ ]األحزاب :  33 / 62[ .  ِة اللَّ َتِجَد ِلُسنَّ
أل لي���ت أن إخوة لن���ا من حولنا عن قرب أو ع���ن ُبعد يعلمون 
هذا القانون ،  يدركون معنى قول الله س���بحانه وتعالى :  }ُكّلً 
َك َمْحُظورًا{  َك َوما كاَن َعطاُء َربِّ ُنِمدُّ َهُؤلِء َوَهُؤلِء ِمْن َعط���اِء َربِّ
]اإلس���راء :  17 / 20[ يدركون ق���ول الله س���بحانه وتعالى :  }ِإّنا 
ْني���ا َوَيْوَم َيُقوُم  ِذيَن آَمُنوا ِف���ي اْلَحياِة الدُّ َلَنْنُصُر ُرُس���َلنا َوالَّ
اأَلْشهاُد{ ]غافر :  40 / 51[ لي���ت أنهم يقفون وقفة تدبر أمام 
الكلمة الخالدة لعمر :   )  ) نحن قوم أعزنا الله باإلس���لم ،  فمهما 

طلبنا العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله (  (  . 
على هؤلء الذين يتباهون اليوم بتاريخهم األغر وينتش���ون ،  
روا بالدين س���خروا ،  إذا ذّك���روا بكتاب الله أعرضوا ،  إذا  فإذا ُذكِّ
ذّكروا بش���رعة الله عز وجل تس���اموا ،  ليت أن هؤلء يذكرون 
ماضي هذه األمة قبل أن يشرق في حياتها هذا الدين األغر ،  
لكي يعلموا أنهم عندما يخلع���ون ربقة هذا الدين الذي هو 
مصدر عزه���م ،  لبد أن يع���ودوا إلى أودية ال���ذل التي كانوا 

يتطوحون فيها . 

�أ.حممد �شحادة

س����نة هجرها أكثر المسلمين: »وليمة العرس«،و أبدلوها »بحفلت«،وفي كثير 
من األحيان يكون في تلك الحفلت »الكثير من المخالفات الشرعية«، فما هي 
وليمة العرس ..؟، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلّي:)إنه ل بد من وليمة 
العرس(،»رواه أحمد«، و قال لعبد الرحمن بن عوف:)َأْوِلْم و لو بشاة(،»متفق عليه«؛ 

و لذلك قال أكثر أهل العلم:»وليمة العرس سنة«،
و قال بعضهم:»بوجوبها«،و ل يشترط أن تكون على »شاة«، فقد أولم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على: »صفّية و قّدم التمر والدقيق و السمن«، و يستحّب 
مش����اركة األغنياء »بمالهم في الوليمة«؛قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حين أولم على زينب:

)من كان عنده فضل زاد فليأت به(،»متفق عليه«، و ل يجوز أن:«ُيختّص األغنياء 
بالدعوة دون الفقراء في الوليمة«، قال رس����ول الله صلى الله عليه وس����لم:)شّر 
الطعام الوليمة ُيدعى لها األغني����اء و ُيترك الفقراء،و من لم يجب الدعوة فقد 

عصى الله و رسوله(،»متفق عليه«.
و لذلك قال العلماء: »بوجوب اإلجابة في وليمة العرس و اختلفوا فيما سواها«، 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)إذا ُدعي أحدكم إلى الطعام فليجب، فإن 
كان مفطرا فليطعم،و إن كان صائمًا فليصّل(،»رواه مس����لم«، يصلي أي:«يدعو 
لمن دعاه«،فيا ليت المس����لمين يعودون إلى »سّنة نبّيهم«،بدل تلك النفقات 

التي:« ُتصرف على الحفلت و في أجور الصالت.

)سنة تؤّلف القلوب(وم�سات 
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التغير مبدأ حتمي وسّنة كونية. فقد طال كل مظاهر 
حياتنا. من بين النظم االجتماعية التي طالها التغير 
نس���ق الزواج ف���ي النظام األس���ري. إذا عقدنا مقارنة 
بين زوجات األمس وزوجات اليوم سنجد بوًنا شاسًعا 
بينه���ن. في هذه المقالة س���نعرض بعًضا من وجوه 

االختالف.
سن الزواج: كانت الفتاة سابًقا تزوج مبكًرا )دون الثامنة 
عش���رة عاًما(. لكنها رغم صغر س���نها كانت تعرف 
واجباتها الزوجية مقابل ضحالة معلومات وخجل في 
المطالبة بحقوقها. بينما فتي���ات اليوم يزوجن غالًبا 
بعد التخرج من الجامعة، أي حصلت الفتاة على قسط 
كاف من التعليم. لكن هذه المتعلمة لديها معلومات 
مشوهة ومش���وشة فيما يتعلق بحقوقها وواجباتها 
الزوجي���ة بفعل التأثير الس���لبي للفضائيات ومواقع 
التواصل االجتماعي، وتراجع دور األم في إعداد ابنتها 

جيًدا للحياة الزوجية. 
الحمل والوضع: س���ابًقا كان حم���ل الزوجة ووالدتها 
متتابًعا ما أن تطهر من نفاس حتى تتبعه بحمل آخر، 
أي لم يكن هناك تباعد لل���والدات، هذا مرده اعتقاد 
اجتماعي أن كثرة األوالد عزوة وس���ند لألس���رة وقت 
الشدة. رغم تقارب الوالدات لم تسمع منهن شكاوى 
ات، وال ي���زرن العيادات الطبي���ة إال للضرورة وفي  وأنَّ
الحاالت المس���تعصية. إن اشتك���ت من علة تكتفي 
بوصفة شعبية م���ن األم أو الج���دة أو الداية، وكانت 
الوصف���ة تؤدي غرضه���ا. أما عند الوض���ع كما تروي 
الجدات والمس���نات إحداهن وضع���ت وهي تحصد 
في الحقل، الثانية وضعت عند النبع وهي تعبئ جرة 
الماء، الثالثة وضعت عند الف���رن وهي تخبز، الرابعة 
وضع���ت وه���ي تغزل...إلخ. بينما زوج���ات اليوم منذ 
علمها بالحمل توقع حض���ورًا شبه يومي عند األطباء 
بين عيادات حكومية وخاصة بس���بب الشكوى التي 

ال تتوق���ف م���ن متاعب الحمل حتى تض���ع، ومع كل 
حمل تخلع س���نًا أو تحش���و آخر. زوج���ة اليوم تفضل 
تباعد الوالدات لتنظم النسل وتحافظ على صحتها، 
رغ���م ذلك ما أْن تصل إلى الحمل الثالث أو الرابع حتى 

تجدها منهكة القوى وببنيتها الجسدية هشة.
تربية األوالد: األمهات والجدات س���ابًقا على جهلهن 
 تربية 

َّ
أو عدم حصولهن على تعليم عاٍل قد أحس���ن

أوالدهن وأعددن جياًل شديًدا قوًيا يستطيع مواجهة 
مصاعب الحياة، ويجيد التعامل مع المواقف المختلفة، 
وغرسن فيهم القيم االجتماعية والدينية واألخالقية 
الحس���نة. بينما أمهات اليوم غالبيتهن فش���لن في 
تربية أبنائهن تربية صالح���ة، أغلب تربيتهن تقوم 
على الخالعة بمبرر تعليم األبناء االس���تقاللية، والحد 
من العنف األسري، وتوفير أجواء الديمقراطية والحوار 
م األبناء االستقالل بالمعنى الصحيح،  األسري. فال تعلَّ
وال تعلمهم بالش���دة والحزم. فأوجدت جياًل مس���ًخا 

مائًعا ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء.
طاعة الزوج: كانت الزوجة في الس���ابق تحترم زوجها 
إلى حد تقديس���ه، كأنها تعمل بحديث »َلْو ُكْنُت آِمًرا 
أحًدا أْن َيْسُجَد أَلَحٍد؛ أَلَمْرُت المرأَة أْن َتْسُجَد ِلَزْوِجها«. 
وتب���ذل جهدها لنيل رض���اه، وت���وزن كلماتها عند 
مخاطبته، وتكون له ِنعم العون والسند وقت الشدة، 
وتحافظ على أس���رار بيتها، حريصة أشد الحرص أال 
تذكر زوجها بس���وء في حضرة اآلخري���ن، وال تناديه 
إال بأحب األس���ماء إليه. أما زوجات اليوم على النقيض 
تماًما كأن الواحدة منهن في صراع مستمر مع زوجها، 
هدفه���ا اإلبداع في اختيار أس���اليب التنغيص على 
 اختيار 

َّ
زوجها بشكل شبه يومي. بعضهن ال يحسن

كلمات مواساة الزوج وقت محنته، فضاًل عن انتهاك 
حرمة أس���رار البي���وت فهي متداولة في الجلس���ات 

النسائية وعلى مواقع التواصل االجتماعي.

ترتيب ونظافة البيت: كانت الزوجة س���ابًقا تصحو 
مبكرة، تؤدي صالة الفجر على وقتها، ثم تعد طعام 
اإلفطار ألسرتها، وبعدها تبدأ بواجباتها المنزلية من 
ترتيب الفراش، مروًرا بالعجين، والغسيل، والجلي...

إلخ ما أْن تصل الس���اعة التاسعة أو العاشرة صباحًا 
حتى تكون ق���د أنهت كافة أعمالها المنزلية. لذلك 
شعرن ببركة الوقت، وكان لديهن متس���ع لممارسة 
هواياتهن في التطريز وغيره. أما زوجة  اليوم فتبدأ 
بفرك عينيه���ا بين الثامنة والتاس���عة صباًحا، وإن 
صحت يوًما الس���اعة السادس���ة أو السابعة لضرورة 
تعتبر نفسها من المبكرات. ما بين وقت االستيقاظ 
وإعداد الفط���ور ومتابعة حس���اباتها عل���ى مواقع 
التواص���ل االجتماعي وتقليب الفضائي���ات )الِورد 
اليومي( تكون الس���اعة قد شارفت على التاس���عة 
أو العاش���رة، حتى هذه اللحظة لم تكن قد لمس���ت 
شيًئا م���ن الواجب���ات البيتية. لذا تج���د غالبيتهن 
يتذمرن ويكثرن الش���كوى من ضيق الوقت الذي لم 
يس���عفهن في إنجاز واجباتهن المنزلية. ونس���ين 
دعاء رس���ول الله صلى الله عليه وسلم: »اللهَم بارْك 

ألمتي في بكوِرها«.
الطهي والطبخ: زوجات األمس يطبخن بمشاعر الحب 
والم���ودة، لديهن مهارة في الطه���ي حتى وإن قلت 
بيض���ة. أما زوجات اليوم فيطبخن بَنَفس »الش���يف« 
فالن، فأكالتهن خالية من المشاعر الدافئة؛ عين في 
دفتر المقادير واألخرى في اإلناء. بالتالي تجد الطعام 
خاليًا من المش���اعر، رغم أنهن يبذلن جهًدا كبيًرا كي 
تنجح الوصفة »الش���يفية«. فضاًل عن إسرافهن في 
اس���تخدام الزيوت، والتوابل، والسكر، والسمن الذي 

يجر مشكالت صحية كثيرة.
بقيت اإلشارة، الكالم السابق ليس أحكاًما مطلقة على 
سائر الزوجات، لكنه قول نسبي يصدق على األغلبية.

بسام محمد

زوجات األمس وزوجات اليوم

هروبًا من ال�سخرية
بس���مة طالبة جامعية تختلط بالعديد من الفتيات 
اللوات���ي يتحدث���ن بلكناٍت مختلفة، خ���الل رحلتها 
التعليمية من مدينة دير البلح إلى جامعتها وس���ط 
غزة، والتي تس���تغرق أكثر من س���ت ساعات يوميًا، 
ورغم حبه���ا للهجتها البدوية اال أنها ال تس���تطيع 
التحدث بها مع زميالتها  في الجامعة كي ال تتعرض 

للسخرية منهن. 
وقالت بسمة ل�"االس���تقالل": " في سنة أولى جامعة 
كنت أتح���دث باللهج���ة البدوي���ة كطبيعتي، لكن 
عندم���ا بدأت االختالط مع زميالت���ي واجهت العديد 
من التعليقات الس���اخرة على الكلمات غير المعروفة 
لديهن أو حينما ألفظ كلمات بطريقة مختلفة عنهن، 
وأحيانًا كانت تس���تمر سخريتهن  أليام حتى أنهن 

ينادينني بكلماتي الغريبة". 
وأضافت:" بالبداية  أخذت سخريتهن على أنها مزاح 
لكن حينما تطور االم���ر قررت تغير لكنتي هروبًا من 
االستهزاء والسخرية، ففي  المنزل أتحدث باللهجة 
البدوية الت���ي أحبها وأرتاح لها، لك���ن في الجامعة  
أتكلم بلهجة مناس���بة للجميع ورس���مية في بعض 
األحيان في محاول���ة للتأقلم مع ُأناٍس أقضي معهم 
ُجل وقتي"، مش���يرًة ال���ى أن التح���دث باللكنة غير 

األصلية ُيشعر االنسان بالتصنع والتكلف لكن ُيجنبه 
الوقوع بسخرية األخرين.

وأكدت بس���مة، أنه���ا عندما تع���ود إل���ى المنزل ال 
تستطيع أن تتحدث باللكنة "المدنية" التي تتحدث 
بها في الجامعة أمام أهلها في البيت، النها تتعرض 
للتوبي���خ من أهلها، الفتة إل���ى أن بعض صديقاتها 
نصحنها بعدم التحدث بالبدوية وخاصة األلفاظ غير 
المفهومة لدى البعض، كي ال تكون مدعاة للسخرية 

من اآلخرين.

بدعوى التح�سر
ووافقتها الرأي المعلمة والفنانة التش���كيلية نادية 
طعيمة، والتي أوضحت أنها عندما تتحدث بلكنتها 
"السلوية" مع زميالتها خارج منطقتها وأثناء عملها 
كفنانة تش���كيلية، وف���ي اللقاءات الت���ي تجمعها 
بالعديد من الناس من لهجات مختلفة، تجد نوعًا من 
الس���خرية تجاه لهجتها من قبل بعض المتمدنين 
خاص���ة ف���ي مدينة غ���زة، مبينة أنه���ا تغير بعض 

الكلمات حتى ال تتعرض للسخرية. 
وبينت طعيمة ل� "االستقالل" أن البعض يغير لهجته 
بحسب البيئة التي يتواجد فيها، فمن يقضي أكثر 
من نص���ف يومه خارج المنزل يتأث���ر بلهجة زمالئه 

ويحاول تقليد تل���ك اللهجات، الفتة إلى أن الظروف 
تفرض على اإلنس���ان مواكبة التط���ور في كل شيء 
حت���ى لهجته التي يعتز بها والتي تعبر عن المالمح 

الثقافية واالجتماعية المتوارثة للبيئة االصلية له.
وأش���ارت إلى أن البعض ينظ���ر لمن يتحدث باللكنة 
"السلوية" على أنه انسان غير متحضر وقروي، وهو ما 
يجعلها تشعر بالضيق والتكلف في الكالم، وعندما 
تتكلم يكون كالمها فيه نوع من عدم الوضوح ألنها 
ترك���ز على صياغ���ة الكلمات أو انتق���اء األلفاظ أكثر 
من تركيزها على الفكرة نفس���ها، وهو ما يجعلها ال 
تتحدث بحريها وال تشعر باالرتياح، وفي نفس الوقت 
ربما ينظر لها البعض نظرة احتقار ودونية ما يجبرها 

على التحدث بطريقة راقية ومتحضرة. 

  مدعاة للفخر
وخالفها الرأي الصحفي محمد الجمل، اذ اعتبر محاولة 
الشخص التنصل من بيئته التي  خرج منها وتغيير 
لكنته األصلية، يدل على أنه مهزوم الشخصية غير 
واثق بنفس���ه، فإذا ما أراد الظه���ور بمظهر التحضر 
والتقدم عليه أن يحصل على المزيد من الش���هادات 
ويقدم للناس ما ينفعهم من علوم، حينها سيحترمه 

الجميع ويحترمون البيئة والمنطقة التي خرج منها.

وأك���د الجمل ل�"االس���تقالل"، أن االحتف���اظ باللهجة 
واللكنة يعطي الش���خص هوية مميزة ُتمكن الناس 
التعرف عليه ومن أي مكان أتى، وأن وهذا مدعاة فخر، 
مشيرًا إلى أنه شخصيًا من مخيم رفح ولم يغير لكنته 

في يوم بل حافظ عليها واعتز بها.
وأوض���ح الجمل، أن فلس���طين بش���كل ع���ام ونظرًا 
لصغر مس���احتها الجغرافي���ة ال يوجد به���ا فوارق 
كبيرة ف���ي اللكنة أو اللهجة، رغم ذلك من الس���هل 
تمييز أه���ل الضفة عن غزة من خالل بعض الكلمات 
والمصطلحات، لكن هناك لهجات ولكنات مستوردة، 
مث���ل تبديل حرف القاف ب األلف "قالوا ..آلوا"، وهي 
لكنة لبنانية وس���ورية وافدة إلى فلس���طين من أجل 

إظهار المتحدث بها بمظهر متحضر. 
ونوه إلى أن اللكنات الوافدة في بعض األحيان تكون 
محط اس���تهزاء من قب���ل من يس���معها، خاصة اذا 
كان المس���تمعون يعرفون البيئة األصلية للشخص 

المتحدث وأنه ال يتحدث بهذه اللكنات المصطنعة.

الفراغ النف�سي 
ومن جانبه، بين اياد الشوربجي المختص االجتماعي، 
أن تعدد اللكنات في المجتمعات العربية جاء نتيجة 
اخت���الف البقعة الجغرافي���ة للمواطنين وفق أماكن 

توافده���م وتواجدهم، حيث أن لك���ل مجموعة من 
الناس أو منطقة س���كنية لكنات تميزها عن غيرها، 
موضح���ًا أن توافد الالجئين إلى قط���اع غزة من كافة 
القرى والمدن الفلس���طينية ساهم بشكل كبير في 

اختالف  اللكنات الفلسطينية وتنوعها. 
وأكد الش���وربجي ل�"االس���تقالل"، أن توجه الش���باب 
للحدي���ث بلكن���ات مخالفة لألصلية يكون لس���ببين، 
أما للهروب من س���خرية واس���تهزاء م���ن حوالهم، أو 
للظهور بمظه���ر راٍق اقتداًء بالمسلس���الت األجنبية 
الت���ي يتم دبلجته���ا بالعربية، حيث يح���اول الكثير 
منهم اس���تخدامها أثن���اء حديثه أو عل���ى األقل في 
بع���ض الكلم���ات.  وأرجع ذل���ك التوجه ال���ى الفراغ 
النفسي والشعور بالنقص الذي يحاول الشباب من كال 
الجنس���ين، إكماله من خالل التحدث بلكنات مختلفة 
ليظهروا على أنهم من طبقات اجتماعية راقية، وإيجاد 

فرص للتآلف والتالقي مع االخرين بشكل أفضل.
وشدد على ضرورة تمس���ك االنسان بلكنته األصلية 
واالعت���زاز به���ا كونه���ا ج���زءًا ال يتجزأ م���ن التراث 
الفلس���طيني، اضاف���ًة إل���ى أنها تعط���ي صاحبها 
بصم���ة مميزة في كافة أماكن تواج���ده، الفتًا الى أن 
كاف���ة اللهجات واللكنات تحق���ق الغرض وال تعيب 

المتحدثين مهما كانت مختلفة. 

تغيير اللهجة.. تحسين صورة 
أم خوف من التحول ألضحوكة؟

غزة/ دعاء احلطاب- خولة عليان :
للهجات ب�سمتها املميزة يف عراقة ال�سعوب وهويتها، اذ ُتعرف جن�سية املتحدث جمرد نطقه بحروفها، حت اإنها جتعلك 
ق��ادرًا عل��ى معرف��ة املنطقة التي ج��اء منها بدقة، فكما اأن ل��كل �سعب لهجة عامة فلكل منطقة لكن��ة حتمل يف طياتها 
تفا�سي��ٌل �سغ��رة متيزها، وهذا احلال ينطبق عل��ى اللهجة الفل�سطينية اذ يعرتيها تنوٌع وا�س��ح يف نطق بع�ض احلروف 
باالنتقال من منطقة جغرافية الأخرى. وعلى الرغم من اأن اللهجة تعك�ض خلفية �ساحبها االجتماعية والثقافية، اال 
اأن اختالف اللكنة يف بع�ض االأحيان قد يعر�ض �ساحبها اإىل ال�سخرية والتهكم اأثناء التوا�سل مع االأخرين، وقد يكون 
�سببًا يف التحيز �سده، وهو ما جعل البع�ض يف قطاع غزة يغرون لكناتهم االأ�سلية، للتخل�ض من النظرة ال�سلبية لالآخرين 
والهروب من اال�ستهزاء، اأو بدعوى التح�سر والتمدن اأو لتحقيق هدف معني، فيما يرف�ض اآخرون التخلي عما ن�ساأوا عليه. 

نجالء أبو شلبك

في طريق عودتي للبيت، أحاول تمضية الوقت في التنقل بين إذاعة وأخرى، فتارة أندمج في 
أغنية وطنية والحًقا أس���تمتع على أنغام أغنية شبابية، وتارة أخرى أستمع لألخبار ربما ألذكر 
نفس���ي أنني جزء من هذا البلد.. أذكر أّن آخر خبر قبل أن أصل البيت كان عن قطع المعونات 
الغذائية عن فقراء غزة! لفت نظري هذا الخبر، لكنني وببرود أطفأت السيارة ونزلت! في المساء 
وأنا أعد فنجان قهوتي ألستعد لتصفح األخبار ومواقع التواصل اإلجتماعي والتي باتت كعادة 
يومية، ربما اعتقدت أنها تقربني من صفات أشباه المثقفين في هذا البلد أيًضا! تذكرت الخبر 

الذي تجاهلته نهاًرا، وخطرت في بالي الكثير من التخيالت!
تخيل إلّي أٌب يقف أمام أمعاء أطفاله الجياع، وخطرت على بالي صورة األم األرملة التي تغلي 
الماء  في ِقدر دون شيء فيه قد يس���توي ليش���بع أطفالها! تهيأ لي أيًضا أطفاٌل ربما تشبه 
أطف���ال الصومال واليمن وبالد الجياع!  ال ماء صحي، ال غ���ذاء، ال طفولة، ال حياة، ال بل وال حتى 

أشباه حياة!! بحثت عن الخبر ألعرف أكثر! وكأنه يمكنني فعل شيء لحل أزمة جديدة! 
ال أع���رف لم بحثت أكثر، أألنني كثيرة غلبة وبحب أجيب النكد لحالي! أم ألنني أرغب أن أكون 

على علٍم بالخبر في حال لو ُفِتح النقاش حوله مع عالم المثقفين وأشباههم حولي!!
٦٠ ألف فقير في غزة محرومون من أية مساعدات غذائية بعد اليوم؛ والسبب نقص التمويل 
المخصص لهذا البرنامج من برامج منظمة األغذية العالمية، هكذا قرأت ولهذا السبب تألمت! 
فكرت كثيًرا بمن هو الفقير، وماذا يعني أّن ٦٠ ألف فقير باتوا يعانون منذ اليوم أكثر فأكثر! 
أيف���رق هذا األمر مع الجهات المانحة، أم أّن غزة بكل حس���راتها وآهاتها لن ُتَضر بمزيٍد من 
البؤس! فبؤس الحروب المتتالية، وبؤس خس���ارة األحباء شه���داء وجرحى ومعاقين، وبؤس 
المباني المهدمة ولوعة التش���رد من جديد، وبؤس البرد القارس الذي ينهك أجساد الغزيين 
في خيامهم الممزقة هذا إن توفرت حتى، وويالت االنقسام والتنازع والتصارع، َأَوال يكفيهم 
كل هذا البؤس ليضاف إليه بؤس الجوع والشقاء؟!  تعد أولوية تحقيق اإلكتفاء اإلنساني من 
الغذاء والملبس والمسكن من أولويات هرم ماسلو لالحتياجات اإلنسانية،  فإذا حققها  أمكنه 
االنتقال لمراتب أعلى في هذا الهرم. واليوم بقطع الطعام والشراب عن ٦٠ ألف فقير أيعني 
ذل���ك أنهم لم يعودوا بش���ًرا؟! أم أّن مقومات االكتفاء لديهم يج���ب أن تفرض هرًما جديًدا 
لالحتياجات اإلنسانية أولها إجادة الحياة بكرامة، وأصعبها تحقيق لقمة عيش مستقلة عن 

 !! »NGO’s /أية توجهات حزبية أو تمويلية داخلية أو خارجية أو »إنجئوزية
أغلقت كل األخب���ار وكل المواقع! اكتفيت بالتدقيق في صورة نش���رت مع الخبر وكانت ألب 
يحمل طفله الرضيع وأمامه ِقدٌر كبيٌر ومهترئ، تخيل لي وقتها أّن هذا الِقدر يتس���ع ألمرين 
فحسب، دموع هذا الرجل وطفله مًعا!  فكرت بعفوية  وآلمني شبح السؤال: » أيعقل يوًما أن 
يأكلني أبي كي أعيش؟ »  َوَصَمْت بعدها ألعي أّن الحياة بال أنس���نة هي ال حياة، وأّن اإلنسان 
بال حٍق هو ال إنس���ان!!  سرحت، وفارت قهوتي.. وفارت دموعي.. َوَصَمْت في قدٍر كبيٍر يأكلني 

بصمٍت أكبر!!

للقهوة.. حق هرمّي!
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قال األمين 

الكفاح المسلح ومقاومة االحتالل واالستعمار األجنبي حق 
طبيعي ومش���روع كفلته كل الشرائع السماوية والوضعية 
للش���عوب التي تتعرض للعدوان للدفاع عن نفسها. ومن 
حقن���ا أن نتمس���ك بحق الدفاع عن ش���عبنا ف���ي مواجهة 
االحتالل والعدوان الصهيوني المتواصل. وإن من العار أن 
يطالبنا أي فلسطيني أو عربي أو مسلم بالتنازل عن هذا الحق 
مت لحفظ أمن العدو وتثبيت احتالله  مراعاة التفاقات صمِّ
ألرضنا. ما تفعله الس���لطة اليوم يشكل سابقة خطيرة في 
حق نضاالت الش���عوب التي تتعرض لالس���تعمار والغزو 
األجنب���ي، وربما يقود ذلك مس���تقباًل إل���ى مراجعة الكثير 
من االتفاقي���ات والمواثيق الدولية التي كفلت للش���عوب 
حق مقاومة االحتالل واالس���تعمار. نحن نق���ول إن الكفاح 
المسلح كوس���يلة للنضال لم يصل إلى طريق مسدود ولم 
يثب���ت عقمه أو عدم جدواه وما يحدث في جنوب لبنان خير 
شاهد على ذلك. المش���كلة في الفكر والبرنامج السياسي 
الذي تبنى الكفاح المس���لح الفلس���طيني ورفعه يومًا إلى 
مستوى »المقدس«، واليوم ينزل به إلى الحضيض ويعتبره 
»المحرم« المطلوب تصفيته لصالح »المدنس«، أي االحتالل. 
أي انهيار هذا الذي لم تسبق إليه ثورة في العالم؟!السلطة 
اليوم تصرخ ضد االس���تيطان لكنه���ا ال تملك أي برنامج أو 

خطة عمل لمواجهة االستيطان ومنع تمدده على األقل. 

الدكتور: رمضان شلح 

االستقالل/ وكاالت: 
حصل القط »ت���اردر ص���وص« المعروف 
ب�«الق���ط العابس« على ث���روة تقدر بأكثر 
م���ن 800 ألف دوالر بفضل وجهه، بعد أن 
رفعت صاحبة الق���ط دعوى قضائية على 
شركة استغلت وجه قطها على منتجاتها.

وُيعد القط صوص من »المش���اهير« على 
مواقع التواص���ل االجتماعي، وذاع صيته 
عام 2012 بفضل صوره العابس���ة الالفتة 

وانتشارها الكبير.
وأبدت بعض الش���ركات العالمية رغبتها 
في استغالل ش���هرته بالدعاية واإلعالن، 
فأنش���أت مالكة القط شركة تتكلف ببيع 
صور القط العابس وإبرام صفقات تجارية 

مع الشركات.
إال أن مالكة القط اتهمت ش���ركة لصناعة 
القهوة بانتهاك بنود العقد واس���تخدام 
ص���ور القط في أكثر من منتج في مخالفة 
للعق���د، فرفعت عليها دع���وى قضائية. 
وُغرمت الش���ركة المخالفة نحو 800 ألف 

دوالر، نالها القط العابس.
القط البالغ من العمر س���ت س���نوات نال 
الش���هرة والمال بوجهه العاب���س، فربما 
استطاع كسر المثل الذي يقول »اضحك 

تضحك لك الدنيا«.

»قط عابس« 
يحصل على 800 
ألف$.. كتعويض

24 مليون دوالر لتجديد
 ثالجة طائرة ترمب

مالحقة قرود متمردة 
على النظام في فرنسا

االستقالل/ وكاالت :
عّمت الفوضى في حديقة حيوانات في العاصمة الفرنس���ية »باريس« 

بعد فرار عشرات قرود الرباح من أقفاصها.
وأسفر الحادث الذي وقع صباح الجمعة، عن إجالء زوار الحديقة وإغالقها، 
وألقي القبض على معظم القرود الهاربة في غضون عدة س���اعات لكن 

أربعة منها ال تزال طليقة.
وأعلن مسؤولون في الحديقة عن عدم تسجيل حوادث بين القرود وزوار 
الحديقة، موضحي���ن أن الحيوانات بقيت في المناطق غير المس���موح 

للمواطنين بزيارتها.
وذكر المس���ؤولون أن إخ���الء الحديقة كان إجراء وقائًيا، مش���يرين إلى 
أن قرود الرباح قد تش���كل خطًرا على الناس، ال س���يما في هذه الظروف 

االستثنائية.

االستقالل / وكاالت: 
ذك���رت تقارير صحفي���ة أن إدارة الرئي���س األميركي دونالد 
ترامب وقعت عقدا بقيمة 24 مليون دوالر أميركي مع ش���ركة 
بوينغ، لتجديد أنظمة تبريد ثالجات األغذية على متن الطائرة 

الرئاسية.
ويدور الحديث عن استبدال نظامي تبريد لثالجتين من أصل 5 على 
مت���ن طائرة »إير فورس وان«، المجه���زة بإمكانات للتبريد لحفظ 3 

آالف وجبة، وفقا المواصفات العسكرية للجيش األميركي.
ويكفي هذا العدد م���ن الوجبات إلطعام الرئيس و50 من معاونيه 
المقربين 3 وجب���ات يوميا لمدة 3 أس���ابيع، وذلك في حال تجنب 
ترامب الوجبات الس���ريعة المفضلة لدي���ه، وفق ما ذكرت صحيفة 

»الغارديان« البريطانية، الجمعة.
ورفضت بوينغ التعليق على هذه التكلفة التي سيتكبدها دافعو 
الضرائ���ب. ويعادل ه���ذا المبلغ تكلفة إقام���ة الرئيس ترامب في 
منتجع )مار-ال-الغو( في فلوري���دا 8 مرات، والذي زاره ترامب 11 مرة 

منذ توليه الرئاسة.
وقدرت أوس���اط إعالمية أن مبلغ 24 مليون دوالر أميركي، يمكن أن 
ُينف���ق على اإلجراءات األمنية حول ب���رج ترامب في نيويورك لمدة 
شهرين، رغم أن ترامب لم يعد يسكن فيه بعد أن انتقل إلى البيت 

األبيض.


