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 »الخارجية األمريكية« ُتدرج »هنّية«
 ضمن الئحة »اإلرهاب«

االستقالل/ وكاالت:
أدرجت وزارة الخارجية األميركية يوم األربعاء، 
رئي���س المكتب السياس���ي لحركة »حماس« 
إس���ماعيل هنية، ضم���ن التصنيف الخاص 
بقائم���ة »اإلره���اب األجنبي«. وتش���مل هذه 
التنظيمات  م���ن  القائم���ة األمريكية ع���دًدا 
والشخصيات العالمية والعربية والفلسطينية، 
من بينها د. رمضان عبدالله شّلح األمين العام 
لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 

العام الماضي 2017، ونائبه زياد النخالة.

وأدرجت واش���نطن 4 م���ن كبار ق���ادة حركة 
»حماس«، 3 منهم في س���بتمبر/ أيلول 2015 
عل���ى قائمة اإلره���اب وهم: يحيى الس���نوار، 
وروحي مشتهى، ومحمد الضيف )القائد العام 

لكتائب القسام(، تالهم فتحي حماد.
وتس����تخدم واش����نطن هذا التصنيف ضد من 
تزعم أنه »يش����كل خطًرا كبيًرا إلمكانية ارتكابه 
أعمااًل إرهابية تهدد أمن المواطنين األمريكيين، 
أو األمن الوطني للواليات المتحدة أو سياستها 

الخارجية أو اقتصاد الواليات المتحدة«.
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غزة/ حممود عمر:
اأدى اجلم��ود املحيط مبلف امل�س��احلة الفل�س��طيني، 
اإىل زي��ادة تدهور الأو�س��اع املعي�س��ية يف قطاع غزة 
وخا�س��ة يف اأروق��ة املوؤ�س�س��ات ال�س��حية، يف الوق��ت 

الذي توا�س��ل فيه احلكومة وحركت��ا حما�س وفتح، 
تبادل التهامات بالتق�س��ر وع��دم اللتزام بتنفيذ 

بنود امل�ساحلة وتغليب امل�سلحة احلزبية 
ينتظ��ر  الت��ي  الوطني��ة  امل�س��لحة  عل��ى 

السيطـرة األمنـيـة 
والعسـكريـة.. مخطـط 
إسرائيلي لتهويد القدس

بعد توقف املولدات 
الكهربائيـة

 �سغوطات اأمريكية 
لإجراء تعديالت عليها 

مستشفيات غزة.. 
تلفظ أنفاسها األخيرة

تغييـر المناهـج 
بـ»أونروا« .. حماية 
مجانية لـ »إسرائيل«

األمين العام لـ »الجهاد« 
يعزي »حماس« وقيادتها 

 »ضريبة القيمة المضافة«بوفـاة العلمي
 تشعل ثورة غضب في غزة!
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وأش���ار إل���ى أن العقبات الت���ي ال تزال 
الداخلية هي:  المصالحة  تعترض ملف 
عودة الموظفين القدام���ى إلى عملهم، 
وتس���ليم الجباية التي تجنى من قطاع 
غ���زة لخزينة الحكوم���ة، وكذلك تمكين 

الحكومة من كامل أعمالها في القطاع.
وكان مجل���س وزراء حكوم���ة التواف���ق، 
اته���م االثنين الماض���ي حركة حماس 
الحقائق"،  وتشويه  "التضليل  بممارسة 
متهمًا إياها بمواصلة تحصيل الضرائب 

واالستحواذ على إيرادات القطاع. 
جلس���ته  خ���ال  المجل���س  وأوض���ح 
األس���بوعية، أن الحكوم���ة تواص���ل أداء 
مهامه���ا، وتتحمل إنف���اق حوالي )100 
ملي���ون دوالر( ش���هريًا على قط���اع غزة، 
وقال إن حماس "ترفض تلبية احتياجات 
المستش���فيات وغيرها من المؤسسات، 
وتقوم ببيع الوقود المورد من جمهورية 
مص���ر العربي���ة إلى الش���ركات الخاصة 
وبأس���عار مرتفعة بداًل من اس���تخدامه 
لزيادة القدرة اإلنتاجية لمحطة التوليد، 
وذلك لتشغيل المولد الثاني للمحطة مما 
سيساهم في زيادة عدد ساعات الوصل 
وخاصة في هذه الظروف الجوية الباردة، 
كما ترفض تمكين الحكومة من تحصيل 

الضرائب والرسوم، والذي كان مقررًا البدء 
به في العاشر من الشهر الجاري".

وأض���اف المجلس أنه ف���ي الوقت الذي 
تطال���ب فيه حرك���ة حم���اس، الحكومة 
بدفع رواتب من قامت بتعيينهم كشرط 
لتمكي���ن الحكومة من الجباي���ة، فإنها 
ترفض تمكين الحكومة من أداء مهامها 
تمكينًا شامًا في كافة المجاالت كما في 
الضفة الغربية.   وجدد المجلس التأكيد 
على أن التمكين لن يتم إالاّ بشكل كامل 

ومستوٍف لكافة شروطه.

اتهامات باطلة
ورد القيادي ف���ي حركة حماس ورئيس 
اللجنة الرقابية في المجلس التشريعي 
يحيى موس���ى، عل���ى ه���ذه االتهامات 
بالقول: "هذه اتهامات باطلة وال أس���اس 
لها من الصحة وتهدف إلرباك الس���احة 

الفلسطينية".
وأوضح موس���ى ل�"االستقال" أن حكومة 
الحم���د الل���ه تس���لمت بش���كل كامل 
الضرائب الخارجية بعد تس���ليم حماس 
كامل المعابر لهذه الحكومة، وأن حماس 
لم تعد تجني أيًا من الضرائب الخارجية 

على اإلطاق.

وأض���اف: "ما يج���ري ف���ي الحقيقة هو 
اس���تمرار جني الوزارات بغزة للضرائب 
الداخلي���ة، وه���ي ضرائ���ب تعتبره���ا 
الحكومة والس���لطة غير قانونية بسبب 
إصدار عباس ق���رارًا بوقفها بعد أحداث 
االنقس���ام عام 2007، والي���وم الحكومة 
تطالب بتحصيلها رغم إقرارها أنها غير 

قانونية بالنسبة لها".
وتابع موس���ى: "ولكن إذا أرادت الحكومة 
أن تحصل ه���ذه الضرائب أيضًا، عليها 
االهتمام بمس���ؤولياتها تجاه غزة، فمنذ 
تسليم حماس كامل المعابر لها لم تقم 
بدفع أي رواتب لموظفي غزة رغم أن اتفاق 
المصالحة نص على ذلك، لذلك المطلوب 
م���ن الحكوم���ة أن تنفق عل���ى الصحة 
والتعليم والرواتب وغيرها من االلتزامات 

التي تعد جزءًا من مسؤولياتها". 
وأفاد بأن الس���لطة تجبي لخزينتها نحو 
)80-100 مليون دوالر شهريًا(، من أموال 
المقاصة الخاصة بقط���اع غزة، باإلضافة 
إل���ى أن وزارة االقتصاد تجب���ي أذونات 
االس���تيراد الخاص���ة بالمعابر ش���هريًا 
بقيمة 7 مايين شيكل، كما تجبي وزارة 
المالي���ة وال���وزارات األخ���رى أكثر من 5 
مليون شيكل، بمجموع 12 مليون شيكل 

شهريًا، وهو ما تسلمته حكومة التوافق 
منذ اتفاق المصالحة.

وحذر موس���ى من انهيار كافة قطاعات 
الحي���اة في قطاع غزة، في حال اس���تمر 
الحال على ما هو عليه، وقال: "إن العقبات 
أمام المصالحة وأهمها ملف موظفي غزة 
ال تزال تراوح مكانها، واعتقد أنه في حال 
تم حل هذه المش���كلة ستحل مشكات 

عديدة خلف ذلك".

تظاهر  واحتجاج
وتنوي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
لتنظيم مسيرات حاشدة ابتداًء من اليوم 
الخميس، في كاف���ة محافظات القطاع، 
من أج���ل الضغ���ط إلنج���از المصالحة، 
وإيص���ال رس���الة الجماهير الش���عبية 
الرافضة لكل أشكال الفساد والتهميش 
للقطاع والتعديات على الحقوق المدنية 
بحق  العقابية  واإلج���راءات  والحياتي���ة 

المواطنين.
وقال عض���و اللجن���ة المركزي���ة العامة 
الثوابت���ة  الش���عبية هان���ي  للجبه���ة 
ل�"االستقال": "يجب على كافة الفصائل 
واللجان الشعبية والشبابية والمؤسسات 
األهلية، ع���دم الصم���ت والتظاهر ضد 

اس���تمرار االنقس���ام في ظ���ل المخاطر 
الكبيرة التي تحيط بنا والتي كان آخرها 
بالق���دس  األمريكي���ة  اإلدارة  اعت���راف 

عاصمة لدولة االحتال".
وح���ذر الثوابتة م���ن اس���تمرار تدهور 
الوضع المعيشي في غزة بسبب استمرار 
الحصار واإلج���راءات الظالمة المفروضة 
عليه، واستمرار تنصل الحكومة من أداء 

التزاماتها ومسئولياتها تجاه القطاع.
وأش���ار إلى أن األزمة الت���ي تعاني منها 
المؤسس���ات الصحية الي���وم بالتوقف 
ع���ن العمل بس���بب أزمة الوق���ود وعدم 
توفر األدوية هو مقدم���ة لتدمير كامل 

لمقومات الحياة في القطاع.
وطال���ب الثوابتة حركت���ي فتح وحماس 
بتحييد االحتياجات الحياتية للمواطنين 
ع���ن التجاذب���ات السياس���ية، وأضاف: 
"الوضع ال يتحمل المزيد من الوقت، غزة 
تغرق وتنهار بب���طء ويجب على الجميع 

التحرك فورًا".
ودعا مصر للع���ب دور فاعل على صعيد 
إلزام طرف���ي االنقس���ام بتطبيق اتفاق 
المصالحة وبنوده، وق���ال: "الدور الرقابي 
المصري مهم جدًا، ويجب أن يكون دورًا 

حازمًا".

تقاسم الضرائب ساحة جديدة للمناكفات 

» المصالحة« فشل يتربع على كاهل المواطن 
غزة/ حممود عمر:

اأدى اجلمود املحيط مبلف امل�ساحلة الفل�سطيني، اإىل زيادة 
تدهور الأو�ساع املعي�سية يف قطاع غزة وخا�سة يف اأروقة 
املوؤ�س�سات ال�سحية، يف الوقت الذي توا�سل فيه احلكومة 
وحركتا حما�س وفتح، تبادل التهامات بالتق�سري وعدم 

اللتزام بتنفيذ بنود امل�ساحلة وتغليب امل�سلحة احلزبية 
على امل�سلحة الوطنية التي ينتظر ال�سعب الفل�سطيني 

حتقيقها منذ اأكرث من 11 عامًا. ومن املقرر قدوم وفد من 
حركة فتح اإىل قطاع غزة للقاء قادة حركة حما�س يف 

الأيام املقبلة بهدف حتريك عجلة امل�ساحلة، وقال نائب 
اأمني �سر املجل�س الثوري حلركة فتح، فايز اأبو عيطة، يف 
ت�سريحات �سحفية، اإن الوفد �سيعقد اجتماعات خا�سة 

مبلف امل�ساحلة، من اأجل العمل على حتريك جهود 
امل�ساحلة التي ت�سطدم بالعديد من العراقيل التي مل 

ت�سمح بتنفيذ بنود اتفاق تطبيق امل�ساحلة الأخري.

غزة/ االستقال:
ح، األمين العام لحركة الجهاد اإلسامي  بعث د. رمضان شلاّ
في فلس���طين، برس���الة عزاء لرئيس المكتب السياسي 
لحرك���ة حماس إس���ماعيل هنية، عبر فيه���ا عن تعازيه 
ومواساته لحركة حماس بوفاة القائد الوطني المهندس 

عماد العلمي. 
ح في رس���الته، بمناقب فقيد فلسطين،  وأش���اد د. ش���لاّ
المجاهد العلمي، الذي مثل في حياته نموذجًا في العمل 
الدؤوب لخدمة دينه وقضيت���ه، مؤكدًا أن المصاب بفقد 
القائد »أبي هم���ام« هو مصاب واح���د، إذ فقدنا وفقدت 
فلسطين رجًا من رجالها الصادقين واألوفياء، وأحد أعمدة 

الحركة الوطنية واإلسامية . 
وقال األمين العام لحركة الجهاد اإلس���امي في رسالته: 
»باسمي وباس���م جميع اإلخوة أعضاء المكتب السياسي 
وقيادة ومجاهدي حركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين، 
أتقدم إليك���م ومن خالكم إلى س���ائر قي���ادات وكوادر 
وأعضاء حركة »حماس«، وإلى عموم الش���عب الفلسطيني 
وأبناء الحركة اإلس���امية، وإلى آل الفقيد وأسرته الكرام، 

بأصدق التعازي والمواساة في هذا المصاب األليم.

ودع���ا الله س���بحانه  وتعالى أن يتغمد الفقيد بواس���ع 
رحمته وأن يس���كنه الفردوس األعل���ى، وأن يلهم أهله 

وإخوانه ومحبيه من بعده الصبر والسلوان.
كما وجه نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسامي 
زياد النخالة رس���الة عزاء إلى قيادة حركة المقاومة 

اإلسامية حماس بوفاة القائد العلمي.

وقال النخالة في رسالته مس���اء أمس األربعاء: »لقد افتقدنا 
أخًا عزيزًا من الذين نشهد لهم بالصدق واإلخاص والتفاني 
في خدمة الدين والوطن«، مؤكدًا، أن الشهيد العلمي كان له 
العدي���د من المآثر في مقاومة االحتال والعمل على تعزيز 

جبهة المقاومة والصمود في وجه العدو »اإلسرائيلي«.
وكانت حركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين، نعت القائد 
المجاه���د »أبو همام«، ال���ذي توفي يوم الثاث���اء الماضي 
)2018/1/٣0(، بعد مسيرة طويلة في الدعوة والجهاد، سطر 
خالها س���جًا حافًا بالعطاء والتضحية والفداء دفاعًا عن 

دينه وشعبه وقضيته.
ويذك���ر أن القي���ادي في حركة حماس، عم���اد العلمي )62 
عامًا(، توفى متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس عن طريق 
الخطأ أثناء تفقده س���احه الش���خصي قبل ثاثة أسابيع 

بمنزله في مدينة غزة.
حركة  المقاوم���ة  مؤسس���ي  أح���د  العلم���ي  ويعتب���ر 
اإلس���امية )حماس(، وعضو القيادة السياسية في الحركة، 
ُول���د ف���ي مدينة غ���زة ع���ام 1956م، حصل على ش���هادة 
البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة اإلسكندرية 

في جمهورية مصر العربية، متزوج وله ستة من األبناء.

األمين العام لـ »الجهاد« يعزي
 »حماس« وقيادتها بوفاة العلمي

الخليل/ االستقال: 
دعت قوات االحت���ال أنها أحبطت عملية طعن 
قرب مس���توطنة جن���وب الخليل عص���ر اليوم 

األربعاء.
وادع���ت مصادر ف���ي جيش االحت���ال أنها 
اعتقلت شابا قرب مستوطنة نغوهوت جنوب 
غرب مدين���ة الخليل جن���وب الضفة الغربية 

المحتلة.
وأضافت تلك المصادر أنها اعتقلت ش���ابا كان 
يلبس زيا عسكريا ويخفي سكينا تحت الجاكيت 
وكان في طريقه القتحام المس���توطنة وتنفيذ 
عملي���ة الطعن داخلها حس���ب ادع���اء الجيش، 
وقد ت���م اعتقاله ونقل���ه إلى مراك���ز التحقيق 

الصهيونية.

االحتالل يدعي 
إحباط عملية طعن 

جنوب الخليل

رأي

بات واضحا تمام���ا ان المجتمع الدولي يش���ارك في المؤامرة 
الصهيوامريكي���ة الهادفة لتصفية القضية الفلس���طينية, 
وفرض سياس���ة األمر الواق���ع على الفلس���طينيين, فالدول 
األوروبي���ة رفضت إقصاء أمريكا من رعاية ما تس���مى بعملية 
الس���ام, لتوجه صفعة جديدة لرئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس الذي يصر على التمس���ك بمس���يرة التسوية, 
رغ���م ما الت إليه األم���ور مؤخرا من تنكر واض���ح لكل الحقوق 
الفلس���طينية الت���ي اقرها المجتم���ع الدولي, كم���ا تمارس 
أوروبا »المنح���ازة« دورا خطيرا بالضغط على رئيس الس���لطة 
الفلسطينية محمود عباس للقبول برؤية أمريكا للحل النهائي, 
والتعاطي مع ما تسمى بصفقة القرن, دون ان يتوقف التواطؤ 
الدول���ي عند هذا الحد, فقد ترك المجال ألمريكا لاس���تفراد 
بالفلس���طينيين وتجويعهم والضغط عليهم من خال منع 
كل سبل العيش عنهم, ووقف الدعم المالي عن وكالة الغوث 
الدولية »األونروا« لالتفاف على قضية الاجئين وحق العودة. 
هل يعج���ز المجتم���ع الدولي ع���ن تعويض وكال���ة الغوث 
الدولية »االونروا« عن تمويل احتياجاتها بعد القرار األمريكي 
بتخفيض المساعدات إلى النصف, هل تعجز أوروبا والصين 
وروس���يا واليابان وغيرها ع���ن تمويل وكالة الغ���وث الدولية 
باالحتياج���ات المالية المطلوب���ة, بالتأكيد ال فمن الس���هل 
عليها س���د العجز بكل أش���كاله, لكنها ترغ���ب في ان تلقي 
بالفلسطينيين في حضن »إسرائيل« وأمريكا لتنفيذ مخطط 
تصفية القضية الفلس���طينية, ألن مصال���ح أوروبا والمجتمع 
الدولي تلتقي مع مصالح »إسرائيل« واإلدارة األمريكية, وليس 
في صالح المجتمع الدولي ان يدخل في حالة صراع بأي شكل 
كان معهما, والرهان على الموقف اإلس���امي والعربي رهان 
خاس���ر, الن األنظمة العربية واإلسامية ال تستطيع مجابهة 
رغب���ات أمريكا, وال تصمد طويا أم���ام الضغوطات األمريكية 
التي تتعرض لها, وبالتالي بات الش���عب الفلسطيني وحيدا 
في مواجهة مخططات »العالم« لتصفية القضية الفلسطينية, 
وعليه ان يعي خطورة المرحلة التي تمر بها قضيته العادلة, 

وان يعمل على تمتين جبهته الداخلية.
اإلدارة األمريكية وبوقاحة كبيرة اش���ترطت على وكالة الغوث 
الدولي���ة »االونروا« تغيير مناهجها الدراس���ية التي تتحدث 
عن ان الق���دس عاصمة لدولة فلس���طين, وعن حق الاجئين 
الفلس���طينيين في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها, 
وع���ن فلس���طين التاريخية م���ن نهرها إلى بحره���ا, أو حتى 
فلسطين التي احتلت عام 67, بعد ان أدخلت أمريكا تعديات 
جغرافية على الخريطة الفلسطينية لصالح »إسرائيل«, ووقف 
ما أس���مته بالتحريض على كل أشكال النضال والمقاومة ضد 
»إسرائيل«أو حتى تعبير »االنتفاضة الفلسطينية, رغم ان كل 
ه���ذا يتنافي مع قرارات مجلس األم���ن واألمم المتحدة, وفيه 
تحد واض���ح للمجتمع الدولي ومؤسس���اته المختلفة, وهكذا 
ح���ددت اإلدارة األمريكية وبتواطؤ عالمي ال نعفي منه أنظمة 
عربية طريقين للفلس���طينيين, إما ان تقب���ل بهذا, أو تموت 
جوعا, وتعاني اش���د المعاناة ف���ي كل مناحي الحياة, دون ان 

تجد لك نصيرا أو معينا يخرجك من حالتك هذه.    
نعم تتعرض القضية الفلس����طينية لمؤام����رة عالمية ال نبرىء 
منها أحدا, حت����ى ذلك العاجز الصامت قلي����ل الحيلة الذي ال 
يع����رف كيف يواجه هذا التغ����ول الصهيوأمريكي, وال نبرىء 
من الفلس����طينيين م����ن يرفض توحي����د الجبه����ة الداخلية 
الفلسطينية, ودعم انتفاضة القدس المباركة, ووقف سياسة 
التنسيق األمني مع االحتال الصهيوني, وإطاق يد المقاومة 
للرد على جرائم االحتال, ومن ال يشرع بتطبيق بنود المصالحة 
الفلسطينية المتوافق عليها بين فتح وحماس, وليكن معلوما 
لدى الجميع أن ش����عبنا الفلسطيني ال تكس����ره األزمات مهما 
كانت ش����دتها, فاثنا عش����ر عاما من الحص����ار, تخللتها ثاث 
حروب طاحنة لم تس����تطع تطويع ش����عبنا وإخضاعه وتثبيط 
عزيمته, إنما زادته إصرارا على التمس����ك بقضيته, وااللتفاف 
ح����ول مقاومته وانتفاضته المباركة, إنه����ا إرادة التحدي لدى 
ش����عبنا الفلس����طيني, الذي ال يقبل بأي حال م����ن األحوال ان 
يفرط في حقوقه, أو دماء أبنائه الشهداء, أو تضحيات األسرى 
البواسل في سجون االحتال, وسيواصل طريق الكفاح والنضال 
بأش����كاله المختلفة, حتى لو تآمر علي����ه العالم كله, فهذا قدر 
شعبنا ان يواجه المؤامرات, ويتصدى لألطماع الصهيوأمريكية 
ليس في فلس����طين فقط. إنما في المنطقة العربية والش����رق 
أوس����طية برمتها, وهنا تبرز مدى عظمة هذا الشعب وقدرته 
الكبيرة على مواجهة التحديات وإحباط المخططات والمؤامرات 

بكل الوسائل الممكنة مهما كان حجمها.           

ال نبرىء أحدا
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البح���ث الذي يجري ف���ي وزارة الخارجية االمريكية حول 
مزيد من الخطوات العقابية ضد الش���عب الفلسطيني 
يسير في الس���ياق الذي تريده دولة الكيان االسرائيلي 
بش���طب قضية الاجئين فالحديث عن مس���ألة توريث 
الاجئ الفلس���طيني وتغيير مهام الوكالة وصوال إللغاء 
دورها ه���و مطلب اس���رائيلي قديم تتبن���اه اآلن إدارة 
ترامب عمليا وتحاول ان تفرضه من خال وقف التمويل 
االمريكي لانروا بش���كل كامل ما يعن���ي ان المال يراد 

توظيفه لتحقيق هدف سياسي.
 واذا كان المال يعتبر القوة الناعمة التي تس���تخدمها 
الواليات المتحدة لف���رض مصالحها دون  التلميح علنا 
بذل���ك ف���ان ادارة ترام���ب تجاهر بذلك تجاه الش���عب 
الفلس���طيني لتحويل المال الى هدف سياس���ي بل ان 
الرئي���س االمريك���ي ترامب تحدث في خط���اب االتحاد 
االمريكي السنوي بلغة لم يسبق لها مثيل في موضوع 
المال حين تناول الموضوع الفلس���طيني االس���رائيلي 
وتصوي���ت معظم دول العالم ض���د االعتراف االمريكي 
ف���ي مجلس االمن والجمعية العامة معتبرا ان من صوت 
معارضا الموقف االمريكي لي���س صديقا انما عدو فلم 
يسبق ان تحدث رئيس امريكي بهذه الطريقة حين قال 
" لقد اتخذت قرارا باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، 
لكن بع���ض الدول صوتت ض���د هذا الق���رار في األمم 
المتحدة"، مضيفا "أمريكا قدمت أكثر من 20 مليار دوالر 
من المس���اعدات لهذه الدول، وأنا أطالب الكونغرس بأن 

يعمل لتكون هذه األموال في خدمة المصالح األمريكية، 
وأال تتجه إال إلى أصدقاء أمريكا وليس ألعدائها".

تصريحات ترامب ال تحمل اال تفس���يرا واحدا وهو فرض 
موقفه على الشعب الفلسطيني بحسم قضيتي القدس 
والاجئي���ن وفق الرؤي���ة االمريكية لي���س على صعيد 
الموقف السياس���ي العام بل في تفاصيل الموضوعين 
وه���و ما يش���كل مقدمة لما ه���و آت باس���تجاب حالة 
فلسطينية تقبل باإلماءات االمريكية واستخدام ساح 
التجويع واالفقار في هذا االتجاه فالتقليصات تستهدف 
الش���عب الفلس���طيني وتعني رفع يافط���ة امامهم اما 
الجوع او القبول بشطب القدس والاجئين وهو المغزى 
والجوهر االساس���ي للمواقف االمريكية االخيرة بالوقف 
الكامل للتمويل االمريكي لاونروا وتغيير مهام الوكالة 

وصفة الاجئ الفلسطيني. 
الواليات المتحدة والكيان االس���رائيلي يقعان في وهم 
كبير اذا اعتقدا بعد س���بعين عام���ا من النكبة ان هناك 
احتماال ول���و ضئيا للقبول بالتوطين واس���قاط العودة 
والتخلي عن القدس فما ما لم ينجح خال سبعين عاما لن 
ينجح ايضا في والية ترامب ونتنياهو والضغط الممارس 
ل���ن يقود اال الى انفجار الجائع وارتداداته س���تصل الى 
واشنطن وتل ابيب فحش���ر الفلسطيني في الزاوية لن 
يقوده الى الموت جوعا بل الى االنفجار في وجه االحتال 
واذا كان هن���اك رهان ما ف���ي ان تدفع الضغوط المالية 
على السلطة الى تغيير موقفها للقبول بما تريده امريكا 

والكيان فانه رهان خاس���ر فلن يوجد فلس���طيني واحد 
يمكن ان يقبل بإس���قاط حق العودة والقدس، والقبول 

بها يعني سقوط السلطة نفسها.  
واضح تماما ان كل ما يدور يس���ير في س���ياق فرض ما 
يسمى صفقة القرن والتي باتت معالمها واضحة في ابقاء 
القدس عاصمة لاحتال واالعتراف بدولة فلس���طينية 
عاصمتها بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة وتشمل 
قطاع غزة ونس���بة 38% من الضفة الغربية في المرحلة 
االولى، ومن ثم الولوج ال���ى المرحلة الثانية بمفاوضات 
بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حول قضايا 
الح���دود النهائية والمس���توطنات وما يس���مى الوجود 
العسكري اإلسرائيلي في الضفة الغربية وليس االحتال 

وقضية الاجئين.
كل ما س���بق يبقى ف���ي اطار الخطط الت���ي ال يمكن ان 
يكتب له���ا النجاح رغم حالة المش���هد الفلس���طيني 
الداخلي المثخن بدوامة المصالح���ة واالزمات الحياتية 
وموق���ف عربي صام���ت ان لم نقل متخ���اذل يلعب في 
المرب���ع االمريكي ويم���ارس دورا في الضغ���ط للقبول 
بما تريد واش���نطن فرضه لكن لن تم���ر اي اماءات دون 
الشعب الفلس���طيني فهو الرقم الصعب في المعادلة 
السياس���ية في المنطقة وكما سقطت كل المخططات 
السابقة إلس���قاط حق العودة في الخمسينات والقدس 
في كامب ديفيد عام 2000 فستس���قط "صفقة القرن" 

المنتظرة المفضوحة.

»صفقة القرن« المنتظرة المفضوحة 

يافطة اإلمالءات األمريكية اإلسرائيلية: 
اإلفقار أو القبول بشطب القدس والالجئين

التحليل ال�سيا�سي -عامر خليل:
ت�س��تمر االدارة االمريكي��ة عل��ى مواقفه��ا العدائية �س��د ال�س��عب 
الفل�س��طيني يف حماول��ة ل�س��طب حقوق��ه الثابت��ة املكفول��ة يف كل 
ال�س��رائع والقوانني الدولية، وباإ�س��رارها على ا�ستخدام �سيف املال 
و�سيلة �سغط لفر�ض ما تريد توؤكد على العدائية الر�سمية لل�سعب 
الفل�س��طيني م��ا يجع��ل احلدي��ث ع��ن و�س��اطة امريكي��ة يف عملية 

الت�س��وية جمرد غط��اء لفر�ض االمالءات اال�س��رائيلية التي تريد 
جتمي��ل وجه االحتالل وحتويل��ه اىل احتالل ب��ال كلفة من خالل 
تو�س��يع احلك��م الذات��ي وابقاء ال�س��يطرة اال�س��رائيلية على االمن 
واحل��دود وعدم تفكيك امل�س��توطنات وهي معامل ا�س��حت وا�س��حة 
ملا ت�س��رب تكرارا من "�س��فقة الق��رن" التي باتت تتبل��ور من خالل 

املواقف االمريكية االخرية ب�ساأن القد�ض والالجئني.

رام الله/ االستقال :
قال محامي هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين كريم عجوة، إن حالة من التوتر تسود 
س���جن عس���قان منذ أكثر من أس���بوع جراء االقتحامات والتفتيشات المستفزة 

والمتواصلة من قبل قوات القمع وإدارة السجن لغرف ومقتنيات األسرى.
وأوضح عجوة، في بيان صحفي امس األربعاء، أن حالة من التوتر واالستفزاز تسود 

أوساط الحركة األسيرة هناك منذ مدة، بسبب سياسة التفتيش واالقتحام والعبث 
بمقتنيات األسرى ونقل عدد منهم الى سجون أخرى دون أسباب.

وأضاف أن إدارة السجن هددت بفرض عقوبات وغرامات مالية جديدة بحق األسرى، 
بعدما قررت حرمان جميع األسرى في غرفتي )2، 3( من زيارات األهل لمدة شهرين 

متواصلين.

توتر في سجن عسقالن وتهديدات بعقوبات لألسرى
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وأش���ار إل���ى أن العقبات الت���ي ال تزال 
الداخلية هي:  المصالحة  تعترض ملف 
عودة الموظفين القدام���ى إلى عملهم، 
وتس���ليم الجباية التي تجنى من قطاع 
غ���زة لخزينة الحكوم���ة، وكذلك تمكين 

الحكومة من كامل أعمالها في القطاع.
وكان مجل���س وزراء حكوم���ة التواف���ق، 
اته���م االثنين الماض���ي حركة حماس 
الحقائق"،  وتشويه  "التضليل  بممارسة 
متهمًا إياها بمواصلة تحصيل الضرائب 

واالستحواذ على إيرادات القطاع. 
جلس���ته  خ���ال  المجل���س  وأوض���ح 
األس���بوعية، أن الحكوم���ة تواص���ل أداء 
مهامه���ا، وتتحمل إنف���اق حوالي )100 
ملي���ون دوالر( ش���هريًا على قط���اع غزة، 
وقال إن حماس "ترفض تلبية احتياجات 
المستش���فيات وغيرها من المؤسسات، 
وتقوم ببيع الوقود المورد من جمهورية 
مص���ر العربي���ة إلى الش���ركات الخاصة 
وبأس���عار مرتفعة بداًل من اس���تخدامه 
لزيادة القدرة اإلنتاجية لمحطة التوليد، 
وذلك لتشغيل المولد الثاني للمحطة مما 
سيساهم في زيادة عدد ساعات الوصل 
وخاصة في هذه الظروف الجوية الباردة، 
كما ترفض تمكين الحكومة من تحصيل 

الضرائب والرسوم، والذي كان مقررًا البدء 
به في العاشر من الشهر الجاري".

وأض���اف المجلس أنه ف���ي الوقت الذي 
تطال���ب فيه حرك���ة حم���اس، الحكومة 
بدفع رواتب من قامت بتعيينهم كشرط 
لتمكي���ن الحكومة من الجباي���ة، فإنها 
ترفض تمكين الحكومة من أداء مهامها 
تمكينًا شامًا في كافة المجاالت كما في 
الضفة الغربية.   وجدد المجلس التأكيد 
على أن التمكين لن يتم إالاّ بشكل كامل 

ومستوٍف لكافة شروطه.

اتهامات باطلة
ورد القيادي ف���ي حركة حماس ورئيس 
اللجنة الرقابية في المجلس التشريعي 
يحيى موس���ى، عل���ى ه���ذه االتهامات 
بالقول: "هذه اتهامات باطلة وال أس���اس 
لها من الصحة وتهدف إلرباك الس���احة 

الفلسطينية".
وأوضح موس���ى ل�"االستقال" أن حكومة 
الحم���د الل���ه تس���لمت بش���كل كامل 
الضرائب الخارجية بعد تس���ليم حماس 
كامل المعابر لهذه الحكومة، وأن حماس 
لم تعد تجني أيًا من الضرائب الخارجية 

على اإلطاق.

وأض���اف: "ما يج���ري ف���ي الحقيقة هو 
اس���تمرار جني الوزارات بغزة للضرائب 
الداخلي���ة، وه���ي ضرائ���ب تعتبره���ا 
الحكومة والس���لطة غير قانونية بسبب 
إصدار عباس ق���رارًا بوقفها بعد أحداث 
االنقس���ام عام 2007، والي���وم الحكومة 
تطالب بتحصيلها رغم إقرارها أنها غير 

قانونية بالنسبة لها".
وتابع موس���ى: "ولكن إذا أرادت الحكومة 
أن تحصل ه���ذه الضرائب أيضًا، عليها 
االهتمام بمس���ؤولياتها تجاه غزة، فمنذ 
تسليم حماس كامل المعابر لها لم تقم 
بدفع أي رواتب لموظفي غزة رغم أن اتفاق 
المصالحة نص على ذلك، لذلك المطلوب 
م���ن الحكوم���ة أن تنفق عل���ى الصحة 
والتعليم والرواتب وغيرها من االلتزامات 

التي تعد جزءًا من مسؤولياتها". 
وأفاد بأن الس���لطة تجبي لخزينتها نحو 
)80-100 مليون دوالر شهريًا(، من أموال 
المقاصة الخاصة بقط���اع غزة، باإلضافة 
إل���ى أن وزارة االقتصاد تجب���ي أذونات 
االس���تيراد الخاص���ة بالمعابر ش���هريًا 
بقيمة 7 مايين شيكل، كما تجبي وزارة 
المالي���ة وال���وزارات األخ���رى أكثر من 5 
مليون شيكل، بمجموع 12 مليون شيكل 

شهريًا، وهو ما تسلمته حكومة التوافق 
منذ اتفاق المصالحة.

وحذر موس���ى من انهيار كافة قطاعات 
الحي���اة في قطاع غزة، في حال اس���تمر 
الحال على ما هو عليه، وقال: "إن العقبات 
أمام المصالحة وأهمها ملف موظفي غزة 
ال تزال تراوح مكانها، واعتقد أنه في حال 
تم حل هذه المش���كلة ستحل مشكات 

عديدة خلف ذلك".

تظاهر  واحتجاج
وتنوي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
لتنظيم مسيرات حاشدة ابتداًء من اليوم 
الخميس، في كاف���ة محافظات القطاع، 
من أج���ل الضغ���ط إلنج���از المصالحة، 
وإيص���ال رس���الة الجماهير الش���عبية 
الرافضة لكل أشكال الفساد والتهميش 
للقطاع والتعديات على الحقوق المدنية 
بحق  العقابية  واإلج���راءات  والحياتي���ة 

المواطنين.
وقال عض���و اللجن���ة المركزي���ة العامة 
الثوابت���ة  الش���عبية هان���ي  للجبه���ة 
ل�"االستقال": "يجب على كافة الفصائل 
واللجان الشعبية والشبابية والمؤسسات 
األهلية، ع���دم الصم���ت والتظاهر ضد 

اس���تمرار االنقس���ام في ظ���ل المخاطر 
الكبيرة التي تحيط بنا والتي كان آخرها 
بالق���دس  األمريكي���ة  اإلدارة  اعت���راف 

عاصمة لدولة االحتال".
وح���ذر الثوابتة م���ن اس���تمرار تدهور 
الوضع المعيشي في غزة بسبب استمرار 
الحصار واإلج���راءات الظالمة المفروضة 
عليه، واستمرار تنصل الحكومة من أداء 

التزاماتها ومسئولياتها تجاه القطاع.
وأش���ار إلى أن األزمة الت���ي تعاني منها 
المؤسس���ات الصحية الي���وم بالتوقف 
ع���ن العمل بس���بب أزمة الوق���ود وعدم 
توفر األدوية هو مقدم���ة لتدمير كامل 

لمقومات الحياة في القطاع.
وطال���ب الثوابتة حركت���ي فتح وحماس 
بتحييد االحتياجات الحياتية للمواطنين 
ع���ن التجاذب���ات السياس���ية، وأضاف: 
"الوضع ال يتحمل المزيد من الوقت، غزة 
تغرق وتنهار بب���طء ويجب على الجميع 

التحرك فورًا".
ودعا مصر للع���ب دور فاعل على صعيد 
إلزام طرف���ي االنقس���ام بتطبيق اتفاق 
المصالحة وبنوده، وق���ال: "الدور الرقابي 
المصري مهم جدًا، ويجب أن يكون دورًا 

حازمًا".

تقاسم الضرائب ساحة جديدة للمناكفات 

» المصالحة« فشل يتربع على كاهل المواطن 
غزة/ حممود عمر:

اأدى اجلمود املحيط مبلف امل�ساحلة الفل�سطيني، اإىل زيادة 
تدهور الأو�ساع املعي�سية يف قطاع غزة وخا�سة يف اأروقة 
املوؤ�س�سات ال�سحية، يف الوقت الذي توا�سل فيه احلكومة 
وحركتا حما�س وفتح، تبادل التهامات بالتق�سري وعدم 

اللتزام بتنفيذ بنود امل�ساحلة وتغليب امل�سلحة احلزبية 
على امل�سلحة الوطنية التي ينتظر ال�سعب الفل�سطيني 

حتقيقها منذ اأكرث من 11 عامًا. ومن املقرر قدوم وفد من 
حركة فتح اإىل قطاع غزة للقاء قادة حركة حما�س يف 

الأيام املقبلة بهدف حتريك عجلة امل�ساحلة، وقال نائب 
اأمني �سر املجل�س الثوري حلركة فتح، فايز اأبو عيطة، يف 
ت�سريحات �سحفية، اإن الوفد �سيعقد اجتماعات خا�سة 

مبلف امل�ساحلة، من اأجل العمل على حتريك جهود 
امل�ساحلة التي ت�سطدم بالعديد من العراقيل التي مل 

ت�سمح بتنفيذ بنود اتفاق تطبيق امل�ساحلة الأخري.

غزة/ االستقال:
ح، األمين العام لحركة الجهاد اإلسامي  بعث د. رمضان شلاّ
في فلس���طين، برس���الة عزاء لرئيس المكتب السياسي 
لحرك���ة حماس إس���ماعيل هنية، عبر فيه���ا عن تعازيه 
ومواساته لحركة حماس بوفاة القائد الوطني المهندس 

عماد العلمي. 
ح في رس���الته، بمناقب فقيد فلسطين،  وأش���اد د. ش���لاّ
المجاهد العلمي، الذي مثل في حياته نموذجًا في العمل 
الدؤوب لخدمة دينه وقضيت���ه، مؤكدًا أن المصاب بفقد 
القائد »أبي هم���ام« هو مصاب واح���د، إذ فقدنا وفقدت 
فلسطين رجًا من رجالها الصادقين واألوفياء، وأحد أعمدة 

الحركة الوطنية واإلسامية . 
وقال األمين العام لحركة الجهاد اإلس���امي في رسالته: 
»باسمي وباس���م جميع اإلخوة أعضاء المكتب السياسي 
وقيادة ومجاهدي حركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين، 
أتقدم إليك���م ومن خالكم إلى س���ائر قي���ادات وكوادر 
وأعضاء حركة »حماس«، وإلى عموم الش���عب الفلسطيني 
وأبناء الحركة اإلس���امية، وإلى آل الفقيد وأسرته الكرام، 

بأصدق التعازي والمواساة في هذا المصاب األليم.

ودع���ا الله س���بحانه  وتعالى أن يتغمد الفقيد بواس���ع 
رحمته وأن يس���كنه الفردوس األعل���ى، وأن يلهم أهله 

وإخوانه ومحبيه من بعده الصبر والسلوان.
كما وجه نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسامي 
زياد النخالة رس���الة عزاء إلى قيادة حركة المقاومة 

اإلسامية حماس بوفاة القائد العلمي.

وقال النخالة في رسالته مس���اء أمس األربعاء: »لقد افتقدنا 
أخًا عزيزًا من الذين نشهد لهم بالصدق واإلخاص والتفاني 
في خدمة الدين والوطن«، مؤكدًا، أن الشهيد العلمي كان له 
العدي���د من المآثر في مقاومة االحتال والعمل على تعزيز 

جبهة المقاومة والصمود في وجه العدو »اإلسرائيلي«.
وكانت حركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين، نعت القائد 
المجاه���د »أبو همام«، ال���ذي توفي يوم الثاث���اء الماضي 
)2018/1/٣0(، بعد مسيرة طويلة في الدعوة والجهاد، سطر 
خالها س���جًا حافًا بالعطاء والتضحية والفداء دفاعًا عن 

دينه وشعبه وقضيته.
ويذك���ر أن القي���ادي في حركة حماس، عم���اد العلمي )62 
عامًا(، توفى متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس عن طريق 
الخطأ أثناء تفقده س���احه الش���خصي قبل ثاثة أسابيع 

بمنزله في مدينة غزة.
حركة  المقاوم���ة  مؤسس���ي  أح���د  العلم���ي  ويعتب���ر 
اإلس���امية )حماس(، وعضو القيادة السياسية في الحركة، 
ُول���د ف���ي مدينة غ���زة ع���ام 1956م، حصل على ش���هادة 
البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة اإلسكندرية 

في جمهورية مصر العربية، متزوج وله ستة من األبناء.

األمين العام لـ »الجهاد« يعزي
 »حماس« وقيادتها بوفاة العلمي

الخليل/ االستقال: 
دعت قوات االحت���ال أنها أحبطت عملية طعن 
قرب مس���توطنة جن���وب الخليل عص���ر اليوم 

األربعاء.
وادع���ت مصادر ف���ي جيش االحت���ال أنها 
اعتقلت شابا قرب مستوطنة نغوهوت جنوب 
غرب مدين���ة الخليل جن���وب الضفة الغربية 

المحتلة.
وأضافت تلك المصادر أنها اعتقلت ش���ابا كان 
يلبس زيا عسكريا ويخفي سكينا تحت الجاكيت 
وكان في طريقه القتحام المس���توطنة وتنفيذ 
عملي���ة الطعن داخلها حس���ب ادع���اء الجيش، 
وقد ت���م اعتقاله ونقل���ه إلى مراك���ز التحقيق 

الصهيونية.

االحتالل يدعي 
إحباط عملية طعن 

جنوب الخليل
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غزة/ االستقالل: 
أكد مسؤول المكتب اإلعالمي في حركة الجهاد 
اإلسالمي داود ش���هاب، األربعاء، أن القرارات 
األمريكي���ة المتواصلة بحق الفلس���طينيين 
تهدف باألساس لتصفية قضية حق العودة 

والالجئين خططت له "إسرائيل" مسبقًا.
ودعا ش���هاب، إلى ضرورة تصعيد االنتفاضة، 
والغ���اء اتفاق أوس���لو وكاف���ة تبعاته ووقف 
التنس���يق األمني م���ع الكي���ان الصهيوني 

لمواجهة هذه القرارات.
وأوضح ش���هاب، أن ما يج���ري ابتزاز رخيص 
تمارسه اإلدارة األمريكية من أجل تحقيق أمن 
ومصالح الكيان���ي الصهيوني، وهو ما وصفه 
بالمؤش���ر الخطير جدًا ألمريكا التي تتصرف 
وكأنه���ا القط���ب الوحيد ف���ي المنطقة وفي 
العالم أجمع، تفعل ما تشاء وتمارس الضغط 
والع���دوان، وتظه���ر عدائية تج���اه القضية 

الفلسطينية.
ونوه شهاب، إلى حديث النائب األمريكي مايك 
بنس مؤخرًا في الكنيست "اإلسرائيلي"، حيث 

بين أنه كان واضح���ًا أن هناك دوافع صليبية 
تقف وراء السياسات األمريكية العدائية تجاه 
الش���عب والقضية الفلسطينية، بحيث تدفع 
بالس���لطة لتقديم مزيد من التنازالت للكيان 

الصهيوني.
وشدد ش���هاب، على أن الشعب الفلسطيني 
لن يخضع أمام االبتزاز األمريكي، وأن المطلوب 

اآلن هو اس���تمرار المقاطعة ألمريكا، والعمل 
بشكل فاعل وحقيقي لوقف التنسيق األمني 

وإلغاء أوسلو وكل افرازاته.
وأكد، أن الش���عب الفلس���طيني مصمم على 
التص���دي ألي مؤامرة تمس الحقوق والثوابت 
الفلسطينية،  وسيقف موحدًا سدًا منيعًا أمام 

هذه المؤامرات.
وفيما يتعل���ق بالق���رارات األمريكية للوقف 
الكامل لمس���اعدات "األونروا" أكد شهاب أن 
ه���ذه القرارات تهدف لتصفي���ة حق العودة 
وقضي���ة الالجئين بطلب "إس���رائيلي"، حيث 
أعلن رئيس الوزراء "اإلس���رائيلي" عنه سابقًا 
قب���ل عدة أع���وام بالعمل عل���ى الضغط على 
"األونروا" لوقف تمويلها للفلسطينيين، وهو 
يه���دف لتقليص دور "األون���روا"، تماهيًا مع 
مخططات صهيونية، تحدث به نتنياهو قبل 

سنتين.
ونوه شهاب، إلى أن قضية الالجئين مسؤولية 
األمم المتحدة، وعلى األخيرة أن تقف في هذه 

السياسيات الصهيوني أمريكية.

أما بشأن موقف السلطة، فاعتبر شهاب، موقف 
الس���لطة غير كاٍف، حيث يس���تمر التنسيق 

األمني، فأمريكا و"إسرائيل" مطمئنتات.
وتابع: السياس���ات األمريكية الجديدة بشأن 
الالجئين، هي معالم صفقة القرن، والمؤامرة 
األمريكية ب���دت واضحة والبن���د الجديد هو 
واضح من خالل خطاب بنس أنه الضوء األخضر 
للكي���ان تهويد الضفة المحتلة، بتطبيق قرار 
حزب الليكود بضم الضفة الغربية وقد بدأت 

اإلجراءات العملية.
وم���ن أجل مواجهة هذه المخططات، أكد على 
ض���رورة التمكين في الضف���ة المحتلة والذي 
يبدأ بإيقاف السلطة للتنسيق األمني، مشيرًا 
إلى حادثة تفكيك أجهزة أمن السلطة لعبوات 
على ش���ارع طولكرم وأعقبها اعتقال عدد من 
األس���رى المحررين والشباب، األمر الذي يفتح 

باب السؤال حول دور السلطة.
وشدد شهاب على ضرورة حق أبناء شعبنا في 
أماك���ن تواجده في الدفاع عن نفس���ه وأرضه 

لمواجهة هذه المخططات.

شهاب يدعو الستمرار مقاطعة أمريكا ومواجهتها بالتمكين في الضفة

والمناطق التي يدور الحديث عنها وفق 
ما ورد بالصحيفة، هي  مخيم شعفاط 
وبلدة كفر عقب وغيره���ا من البلدات 
التي يعيش فيه���ا قرابة ال� 150 ألف 
فلسطيني بعضهم من حملة الهويات 
اآلخر  والبعض  الزرقاء  "اإلس���رائيلية" 

يحملون الهويات الفلسطينية.
ويذك���ر أن قرار مجل���س األمن 2334 
كان ق���د دع���ا االحتالل اإلس���رائيلي 
والكام���ل  الف���وري  الوق���ف  إل���ى 
األراضي  في  للنشاطات االستيطانية 
الفلسطينية المحتلة في حدود 1967، 
المحتلة،  الش���رقية  القدس  بما فيها 
بع���د أن اعتبر أن هذه األنش���طة غير 

شرعية بموجب القانون الدولي.
عضو لجنة مقاومة الجدار واالس���تيطان 
في الضفة المحتل���ة صالح الخواجا أكد 
أن االحتالل اإلس���رائيلي يس���عى من 
خالل بسط سيطرته األمنية والعسكرية 
على البلدات الفلسطينية شرق القدس 
المحتلة، التحويل مناطق الضفة الغربية 

والق���دس المحتلتي���ن لمس���توطنات 
بعد قض���م مزيد م���ن األراض���ي وعزل 

الفلسطينيين في كنتونات.
وأوض���ح الخواج���ا، ف���ي حديث���ه ل���� 
"االس���تقالل" أن االحتالل اإلسرائيلي 
ماض ف���ي تنفيذ مخططات���ه الرامية 
لبناء مليون وحدة اس���تيطانية خالل 
العش���رين عام���ا القادمة ف���ي محيط 
القدس، وطرد 100 ألف فلس���طيني، 
لشطب المشروع الوطني الفلسطيني 
الذي يهدف إلنشاء دولة فلسطينية 

كاملة السيادة بعد تحرير أراضيها. 
ولف���ت إل���ى وج���ود خطر كبي���ر على 
وحقوقهم  المقدس���يين  مس���تقبل 
المدني���ة والصحي���ة والعلمية، وعلى 
أن  إذ  الق���دس،  بمدين���ة  وجوده���م 
المساعي اإلسرائيلية، تحاول طرد كل 
فلسطيني من محيط القدس، وكذلك 

تهويدها وبسط سيطرتها عليها.
وش���دد على أن الخطورة في الخطوات 
اإلس���رائيلية تكمن بعد قرار الرئيس 

األمريكي " دونال���د ترامب" االعتراف 
بالق���دس عاصم���ة إلس���رائيل، حيث 
خرجت تصريحات من قبل مس���ؤولين 
إسرائيليين داخل الكيان الصهيوني، 
بأن الوقت ح���ان لتحرير القدس، التي 

تسيطر عليها السلطة الفلسطينية. 
واعتب���ر أن م���ا يق���وم ب���ه االحت���الل 
الش���عب  بحق���وق  اإلس���رائيلي 
الفلس���طيني، يأتي في إط���ار الدعم 
القوي الذي قدم���ه الرئيس األمريكي 
إلسرائيل والمضى قدما نحو الغطرسة 
والهيمنة الصهيونية، وس���لب مزيد 
من األراضي واتخاذ قرارات عس���كرية 
مجحف���ة وتعس���فية بحق الش���عب 

الفلسطيني.
وتوق���ع أن تقدم إس���رائيل على مزيد 
من الخطوات التعسفية بحق الشعب 
الفلس���طيني، بعد الس���يطرة الكاملة 
على القدس وكافة المناطق المحيطة 
بها، تترجم بإس���قاط ح���ق الالجئين، 
وفرض الواقع التهويدي ضاربة بعرض 

الحائط كاف القرارات الدولية والحقوق 
الفلسطينية .  

اجراء متوقع
رئي���س الهيئ���ة اإلس���المية العلي���ا 
وخطي���ب المس���جد األقص���ى عكرمة 
صبري، رأى أن الخطوات اإلس���رائيلية 
الهادف���ة لبس���ط الس���يطرة األمنية 
والعسكرية على البلدات الفلسطينية 
ش���رق القدس، إجراءات متوقعة، في 
ظل ما يس���عى إليه االحتالل لتهويد 

مدينة القدس.
وأكد صبري ل� "االستقالل" أن اإلجراءات 
اإلس���رائيلية ه���ي بمثابة اس���تفزاز 
وتحدى لمش���اعر المقدسيين والعرب 
والمسلمين جميعا، معتبرا إياها باطلة، 
ألن دولة االحتالل اإلسرائيلي ال تملك 
الحق بس���ن قوانين وتشريعات تضر 

بالحقوق الفلسطينية.  
وشدد على  أن المقدسيين مستمرون 
ف���ي نضاله���م وكفاحه���م حتى آخر 

رمق؛ لتخريب المخططات اإلسرائيلية 
الرامي���ة لتهوي���د مدين���ة الق���دس 
والمسيحية،  اإلس���المية  والمقدسات 
والعمل على طرد االحتالل اإلسرائيلي 
ع���ن كافة أراضيهم، وقي���ام دولتهم 

المستقلة وعاصمتها القدس.
األقصى،  المس���جد  خطي���ب  وناش���د 
األمين الع���ام لألمم المتح���دة، العمل 
على وتنفيذ القرارات الشرعية الدولية 
الفلسطينية عامة،  بالقضية  المتعلقة 
والق���دس خاصة و التي كان آخرها قرار 
مجلس األمن الدولي األخير رقم 2334، 
الذي اعتبر االستيطان بالضفة والقدس 

غير شرعي، بعيدا عن االزدواجية. 
وطالب رؤس���اء ال���دول ورج���ال العلم 
أفعالهم  ب���ردود  باالرتقاء  والعلم���اء، 
المتعلق���ة بالق���دس، م���ن مس���توى 
الش���جب واالس���تنكار إلى مس���توى 
الفع���ل وأيضا العمل على دعم صمود 
المقدسيين و الحفاظ على المقدسات 

اإلسالمية والمسيحية. 

السيطرة األمنية 
والعسكرية.. مخطط 

إسرائيلي لتهويد القدس

يهدد الوجود الفلسطيني

غزة / �سماح املبحوح : 
يوما بعد الآخر ينفذ الحتالل الإ�سرائيلي خمططاته 

الرامية لتهويد مدينة القد�س، بعد افراغ �سكانها 
الأ�سليني، وق�سم املزيد من الأرا�سي املحتلة، ليب�سط 

�سيطرته الكاملة على املدينة واأحيائها القريبة، لبناء 
الع�سرات من الوحدات ال�ستيطانية، التي تهدد الوجود 

الفل�سطيني .  وكانت �سحيفة هاآرت�س »ال�سرائيلية«، 
ك�سفت اأن الحتالل »الإ�سرائيلي« قرر ب�سط �سيطرته 

الأمنية والع�سكرية على البلدات الفل�سطينية �سرق 
القد�س املحتلة وخارج اجلدار الفا�سل خالل الأيام املقبلة، 

بزعم مكافحة العمليات التي تتم من تلك املناطق والتي 
ف�سلت ال�سرطة الإ�سرائيلية يف ال�سيطرة عليها.
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

الموضوع / تبليغات شرعية
إلى المدعي عليه/ مصعب مأمون محمود انش���اصي  من حمامة 
وسكان خانيونس سابقا و المجهول محل االقامة حاليا في ليبيا 
نعلمك أنه قد تم الحكم عليك في القضية أساس 2017/611م 
وموضوعها  تفريق للضرر م���ن الغياب  والمتكونة بينك وبين 
زوجت���ك ومدخولتك بصحيح العقد الش���رعي المدعية : تغريد 
جهاد درويش الشريف المشهورة انشاصي من حمامة وسكان 
خانيونس وكيلها أ . ثائر المجايدة بالتفريق بينك وبينها بطلقة 
واحدة بائنة بينونة صغرى حكما موقوف النفاذ على تصديقه 
من مقام محكمة االس���تئناف الش���رعية وتابعا له وجاهيا بحق 
المدعية تغري���د المذكورة قابال لالس���تئناف غيابيا بحق قابال 
لالعتراض واالس���تئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول ول 

وحرر في 12 من جمادي أول لسنة 1439 ه وفق 2018/1/29م

قا�سي خانيون�س ال�سرعي
ال�سيخ / اأحمد حممود عا�سور

أرس���لت ش���ركة جوال الثالثاء رسالة موجهة 
لمشتركيها تفيد": "مشتركنا العزيز، بناء على 
القرار الرئاسي الخاص بإلغاء االعفاء الضريبي 
لقطاع غزة فإنه سيجري إعادة تطبيق ضريبة 
القيم���ة المضاف���ة بقيم���ة 16% على نظام 

الفاتورة ابتداء من دورة 1 فبراير 2018"

الو�سع ال يطاق
"الذب���ح بالميت حرام"، هك���ذا عبر المواطن 
وهيب عمار أحد المش���تركين في خدمات 
ش���ركة االتصال واالنترنت عن اس���تيائه 
من إع���ادة تفعيل ضريبة القيمة المضافة، 
لكونه���ا ستس���بب رف���ع أس���عار الفاتورة 

الخاصة به وتزيد أعباءه المادية . 
وأضاف عمار ل�"االستقالل":" في ظل األوضاع 
االقتصادي���ة الصعبة التي نعيش���ها في 
القطاع كنا نأمل أن تقدم السلطة يد العون 
لن���ا، وترفع العقوبات التي فرضتها علينا أو 
عل���ى األقل تخفف معاناتنا، لكن لألس���ف 
دائما تخيب آمالنا وتزيد معاناتنا يومًا بعد 

يوم لدرجة أنه أصبح الوضع ال يطاق".
وأردف عم����ار:" إعادة ف����رض ضريبة القيمة 
المضافة عل����ى كافة الس����لع والخدمات في 
القطاع، سيسبب لنا عجزًا ماليًا كبيرًا ويفقدنا 
القدرة عل����ى توفير أدنى متطلب����ات الحياة 
اليومية، فنحن اليوم نت����ذوق االمرين حتى 
نوفر قوت أوالدنا، فكيف سيكون الحال بعد 
الضرائب؟". مش����يراً  الى أنه  س����يضطر الى 
إيقاف فاتورته  ويحولها إلى نظام الكرت.   

ت�سقط ال�سريبة 
وبين صفوف المحتجين ضد القرار الرئاسي 
بتفعيل الضريبة المضافة أمام شركة جوال 
في القطاع أمس، كانت الناشطة مني خضر 
ترف���ع الفتة ُكتب عليها " تس���قط ضريبة 
الحكومة" ولس���ان حالها يرد عبارات رافضة 
لمزيد م���ن القرارات التعس���فية بحق أبناء 

ش���عبها الذي يعاني ويالت الفقر واألزمات 
االقتصادية المتتالية.

 وقالت خضر ل�"االس���تقالل": " قرار تفعيل 
الضريبة المضاف���ة في هذا الوقت تحديدًا 
بعد ُمضي 11عامًا على تجميده، قرار خاطئ 
ال يلب���ي طموحات الغزيين في حياة كريمة 
وال يعكس صدق تصريحات الحكومة بأنها 
ذاهبة باتج���اه تخفي���ف معاناتنا، خاصة 
أن القطاع الش���ق األكثر فقرًا في فلسطين 
لكونه يقبع تحت حصار إسرائيلي ومطرقة 

االنقسام وسيف عقوبات السلطة ". 
واعتبرت ه���ذا القرار نوعا من االس���تغالل 
واالستثمار السياسي للمواطن الفلسطيني 
من قبل الس���لطة والحكومة ، حيث يهدف 

الى استنزاف المواطن وإثقال كاهله باألعباء 
أكثر فأكثر.  وش���ددت على ضرورة استمرار 
الوقف���ات االحتجاجي���ة الى حي���ن تجميد 
الق���رار مرة أخرى، الن ع���دم تجميده يعني 
الموت المحقق للغزيين ف���ي ظل األوضاع 
االقتصادية والمعيش���ة المأس���اوية التي 

يعيشونها من فترة طويلة. 
وتنهي حديثها: " ارفعوا العقوبات عنا ووفروا 
ف����رص عمل للعاطلي����ن والخريجين وافتحوا 

المعابر، بعدين افرضوا علينا الضرائب". 

قتل للمواطن
ومن جهته اتفق الصحفي محمد أبو قمر مع 
سابقته، بان عودة فرض الضريبة المضافة 

تأتي ضمن  خطة ممنهجة لُمفاقمة س���وء 
االوض���اع االقتصادية في غ���زة المحاصرة، 
وإخضاع المواطنين بأي ثمن واعادتهم الى 
نقط���ة الصفر، وهذا مؤش���ر خطير ال يمكن 

تجاهله . 
وقال أبو قمر ل�"االستقالل":" فرض الضريبة 
16% على كافة السلع والخدمات المقدمة 
للمواطنين سواء كانت اتصاالت أو كهرباء أو 
ماء وطعامًا، يعني قتل المواطن الفلسطيني 
عامة والغزي خاصة فقرًا وحسرًة بكل مرة ال 
يستطيع خاللها تلبية مس���تلزمات عائلة 
وأبنائه". مش���يرًا إلى أن م���ن اتخذ القرار ال 
يش���عر بأهل غزة وال يهمه أمرهم فقط هو 

يطمح لمصالح سياسية. 

»ضريبة القيمة المضافة« تشعل ثورة غضب في غزة!
غزة/ دعاء احلطاب:

حالة من الغ�سب واال�س��تياء �سادت �سفوف املواطنني 
يف قط��اع غ��زة بع��د فر���س رئي���س ال�س��لطة حمم��ود 
عبا�س مزي��دًا من االإجراءات العقابية يف ظل تدهور 
االأو�ساع االقت�سادية، تتمثل يف اإعادة فر�س القيمة 

امل�س��افة على خدمات االت�س��االت واالنرتنت وال�سلع 
االأخرى بن�س��بة %16 والتي توقفت منذ اأحد ع�س��ر 
عامًا بفعل اأحداث االنق�سام، والتي من املقرر تنفيذها 
مع مطل��ع فرباير احل��ايل. واأبدى املواطن��ون يف غزة 
ا�س��تياءهم م��ن اإع��ادة فر�س ال�س��ريبة، ع��رب مواقع 

التوا�س��ل االجتماع��ي اذ اطلقوا العديد من االأو�س��ام 
"ت�سقط ال�سريبة احلكومية" " اف�سل فاتورتك"، كما 
جتمع عدد من ال�سحفيني والن�سطاء واملواطنني ظهر 
اأم�س، اأمام مقر �س��ركة جوال الرئي�س��ي و�سط مدينة 

غزة، احتجاجًا على القرار.  

 »تزيد الطين بلة«

رام الله / االستقالل 
قال رئيس هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين 
عيسى قراقع، إن حكومة االحتالل االسرائيلي 
تتعامل بتميي���ز عنصري واضح، مع أس���رى 
فلس���طين المحتلة عام 1948، وأنهم جزء ال 
يتجزأ من الحركة الوطنية األس���يرة، وجزء من 
ش���عبنا المناضل ونرفض كافة التصنيفات 
اإلس���رائيلية وسياس���ة فصلهم ع���ن الكل 

الفلسطيني.
وأكد قراقع، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، 
والذي يصادف ال����� 30 من كانون الثاني من 
كل ع����ام، وخ����الل زياراته ومحاف����ظ رام الله 

والبيرة ليلى غنام، ورئيس نادي األسير قدورة 
ف����ارس، وأمين س����ر حركة فتح ف����ي رام الله 
موفق س����حويل ألسرى محررين في محافظة 
رام الله، أن أسرى فلسطين المحتلة هم جزء 
أساس����ي وأصيل من شعبنا وجزء من حركتنا 
الوطنية األس����يرة، وهم مناضلو حرية ضحوا 
وناضلوا من أجل حرية فلسطين واستقاللها 

وكرامتها.
وأوضح أن 100 أس���ير من فلسطين المحتلة 
عام 48 يقبعون في سجون االحتالل، بينهم 
14 أس���يرا اعتقل���وا قبل أوس���لو، وجميعهم 
مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاما، وعلى 
رأسهم عميدا الحركة األس���يرة كريم وماهر 

يونس الل���ذان دخال مع بداي���ة العام الحالي 
عامهم 36 في األسر.

وش���دد قراقع على أن إدارة س���جون االحتالل 
وبإيعاز من المستوى السياسي اإلسرائيلي، 
تمارس تمييزا عنصريا مضاعفا تجاه أس���رى 
الداخل، حيث لم يعطوا حقوقهم كمناضلين 
فلس���طينيين وال عومل���وا معاملة الس���جناء 
الهوية  اإلس���رائيليين رغم أنهم يحمل���ون 

اإلسرائيلية.
وكرم الوفد خالل الزيارة كل من األسير المحرر 
أمج���د الديك من قرية كفر نعمة بعد قضائه 
15 عاما في سجون االحتالل، واألسير المحرر 

عثمان زيادة 12 عاما.

 قراقع:  االحتالل يتعامل
 بعنصرية واضحة مع أسرى 48 

مركز حقوقي: غزة 
مقبلة على "كارثة" 

خالل أشهر
غزة/ االستقالل:

ق���ال مركز حقوقي إن األوضاع اإلنس���انية ف���ي قطاع غزة 
"تشهد تدهورًا متسارعًا غير مسبوق، يهدد بكارثة خالل 

أشهر معدودات".
وأض���اف المركز ف���ي بيان صحف���ي"، امس األربع���اء، أن 
"تداعيات األوضاع اإلنس���انية واالقتصادية في قطاع غزة 

تهدد السلم االجتماعي واالستقرار األمني والسياسي".
وتابع: "يرج���ع تدهور األوض���اع في القطاع إل���ى الحصار 
اإلسرائيلي المفروض على القطاع، والمشكالت السياسية".

وح���ذر من أن القطاع "سيش���هد كارثة ل���ن يكون بمقدور 
الس���كان تحملها، خالل أش���هر معدودات، إذا ما اس���تمر 
تجاهل األزمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي 

تعصف به على هذا النحو".
وناش���د المركز، المجتم���ع الدولي، والمؤسس���ات الدولية 
اإلنسانية، وكافة األطراف "بالتحرك العاجل واتخاذ خطوات 
عملية وجدية على األرض لوقف هذا التدهور، وإنقاذ الحياة 

في قطاع غزة، وتقديم الدعم المالي العاجل والسريع".
واالثنين الماضي، أعلن مستش���فى "بيت حانون"، شمالي 
قطاع غ���زة، إيقاف تقديم خدماته الصحية؛ بس���بب نفاد 
الوقود الخاص بتش���غيل المول���دات الكهربائية في ظل 

تواصل "أزمة الكهرباء".
وف���ي 23 يناير/ كانون الثان���ي الجاري، أعلن���ت الواليات 
المتح���دة األمريكية، تجمي���د مبلغ 65 ملي���ون دوالر من 

مساعداتها ل� "أونروا".
وتقدم "أونروا"، خدماتها لنحو 5.9 ماليين فلسطيني في 
الضفة الغربية وغزة، واألردن ولبنان وسوريا، بحسب الجهاز 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني )حكومي(.
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ع الوجع 
معروف الطيب

لي���س صعبًا على م���ن يطال���ع التح���ركات على 
الس���احة أن يلم���ح أن هناك تآمرًا على الش���عب 
الفلس���طيني،وعلى غ���زة بال���ذات ،واله���دف هو 
التروي���ض واالخض���اع ،تمهيدًا لتحقي���ق إرادة 
»ترامب« بش���أن القدس ،والمطلوب هو اس���تفتاء 
)إذاللي(لكل فرد فلس���طيني بعد س���د كل منافذ 
الحياة عليه،وتصبح لقم���ة العيش ،أبعد منااًل من 
عشم إبليس في الجنة ،فالقصة ليست محصورة 
في وق���ف المعون���ات األمريكية لوكال���ة الغوث 
،فالواليات المتحدة األمريكية ذاتها تعيش على 
أموال الع���رب ،صحيح أنها تأخده���ا )خاوة( دون 
اضطرارها الس���تخدام القوة ،أو التهديد بها،فقط 
يعل���ن يعلن الرئيس  كبي���ر العصابة بأنه ذاهب 
ألخد المال من مكة ويذهب ليأخذه،ولكن ش���طب 
وكالة الغوث هو ش���طب لعنص���ر مهم في تاريخ 
الصراع ،لكونه ش���اهدًا على التشريد ،الذي يثبت 
في تفاصيله أحقية ش���عبنا بوطنه ؛فمبرر وجود 
المنظمة الدولية كان إليواء ش���عب منكوب شرد 
من وطنه،ونتنياه���و ومن خلف���ه ترامب يريدون 
شطب هذا الش���اهد .ومن ناحيِةِ أخرى فإن زيادة 
الخنق لحكام غزة ،بتوريطهم من خالل إلقاء العبء 
عليهم فهم مجبرون على ملء الفراغ الذي سيشغر 
قريبًا من تعليم ورعاية اجتماعية وصحة ونظافة 
،من باب عنز جديدة على كتفهم فوق العنز األولى 
التي أضحوا ينوؤن بحملها ،والمتمثلة في موظفي 
س���لطة غزة ورواتبهم والوقود والكهرباء وس���ائر 
المشكالت التي تقض مضاجع الناس .أما بالنسبة 
للمال العربي وبالذات الخليجي ،ليس للفلسطيني 
نصيب من هذا المال .بل إن هذا المال هو نفس���ه 
الذي يذبحنا في سورية والعراق واليمن ،هو ذاته 
الذي يحاصرنا في غزة.المخطط يقتضي في هده 
المرحلة أن يكون االستفتاء الشعبي الفلسطيني 
كاماًل ش���اماًل تحت وطأة الحصار وحش���ر الشعب 
بين نازي���ن :إما الموت جوعًا أو القب���ول بدولة غزة 
غير المستقلة وعاصمتها المقبرة الشرقية.إن هذا 
األسلوب هو آخر ماتفقت عنه العبقرية األمريكية 
،بأن الجوع الذي يجبر فئ���ران التجارب على القفز 
فوق المجال الكهربائي؛للحصول علو قطعة اللحم 
،هو ذاته الذي س���يجبر المس���تخدم الفلسطيني 
على القبول ببيع القدس،وربما تكون هذه الطريقة 
ه���ي المثلى إلخ���راج الجميع من الح���رج وبالذات 
الس���لطة الفلس���طينية ،فليس على أية مؤسسة 
فلسطينية رسمية أن تأخذ قرار التنازل ،أو القبول 
بصفق���ة الق���رن ؛ألن التاريخ اليرحم أح���دًا ،وهذا 
تجلى في خطاب الرئيس أبي مازن عندما، وصمها 
بصفعة القرن ،وأعلن رفضه للبيع ،فالواضح أنه لن 
يطلب من الفلسطينين في الضفة أو غزة أن يقبلوا 
بالصفقة ،بل المطلوب أن يزغموا على القبول ،وهذا 
كان المختصر المفيد في رسالة محمد بن سلمان 
ألبي مازن ،حينما خيره بين الس���ير مع الس���يل او 

التنحي ؛ألن هناك من سيكمل المشوار معهم .
ل���وال _ ال ق���در الله_نجح���ت الخط���ة س���يتأكد 
للصهاين���ة واألمريكان بأننا فعاًلالنزيد عن كوننا 
فئران تجارب ،وسيس���تمر مسلسل تركيع جميع 
ش���عوب المنطقة لالذعان لإلرادة األمريكية التي 
تريد تتويج إس���رائيل )إلهًا( يعبد ويسعى الكل 
لنيل رضاه ،ومنه يستمد الحكام شرعية حكمهم 

و إال فمصيرهم إلى الزوال .
والخط���ط البديل���ة جاه���زة فأنا ش���به متأكد أن 
الطائ���رات التي حمل���ت التكفيريين في لحظات 
ح���رب الموصل األخي���رة نقلتهم إلى الس���احل 
المتوس���ط ،وفي حالة عدم ركوع الفلس���طينين 
وبالذات غزة لمش���يئة ترامب ،فإن جبهة س���يناء 
ستش���تغل ضد غ���زة ،مما قد يحت���م على محور 
المقاومة أن يثب لألم���ام وأن يثبت كما ثبت في 
بغداد والشام ،وأن يكس���ر العصا األخيرة ،والتي 
أعتقد أنها ستنكس���ر وبعدها سننتقل من حالة 
الدفاع للهجوم ،وحتمًا س���يخضع اللصوص لألمر 

الواقع الذي سيفرضه أصحاب الحق الجوعى .

غضب الجوع 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
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هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / جبر ذياب جبر النيرب.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402910897( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ فيصل  رائد متوكل ابو سليم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405840471( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد توفيق إسماعيل البردويل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403791205( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ فايز رزق محمد البريم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801785288( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

غزة/ االستقالل: 
بدأت مجموعة من طلبة الجامعة اإلسالمية الدراسة 
في جامعة جالسجو في بريطانيا، وذلك بتمويل من 
المفوضية األوروبية وعبر مش���اريع التبادل الدولي 

ضمن برنامج أراسموس بلس.
وفي سياق مش���اريع التبادل الدولي يقوم الطالب 
بدراسة مساقات من خطته األكاديمية في جامعة 
دولية لها شراكة مع الجامعة على أن يتم معادلة 
المس���اقات التي نج���ح فيها الطالب واحتس���اب 
درجاتها في كش���ف درجات الطالب، وبشكل عام 
فان هذه المش���اريع تهدف إلى تحس���ين األداء 
والتعلم، زيادة التمكين الذات���ي والثقة بالنفس 
وروح المب���ادرة ل���دى الطلبة، وتحس���ين كفاءات 

اللغات األجنبية، باإلضافة إلى تعزيز الوعي ونشر 
الثقافات المختلفة.

ومن الجدير بالذكر، أن العالقات الخارجية اختارت 
هؤالء الطلبة ضم���ن خطوات مؤسس���اتية ووفق 
معايير اختيار واضحة وتنافسية، حيث استغرقت 
العملية م���ن بداية تقدم الطلب���ة وحتى االختيار 
النهائي لهم ما يزيد عن ش���هرين، هذا باإلضافة 
إلى مس���اهمة جامعة جالس���جو في تقييم اللغة 
اإلنجليزي���ة لهؤالء الطلبة من خالل عقد امتحانات 
ومقاب���الت مع عض���و هيئة تدريس ف���ي جامعة 

جالسجو األستاذ بيل.
وبرغ���م كل العراقيل والمعوق���ات التي واجهها 
الطلبة، تمكن���ت تلك المجموعة من طلبة الجامعة 

اإلسالمية من الس���فر والوصول بنجاح إلى جامعة 
جالس���جو، حيث تضم هذه المجموع���ة طالبتين 
وس���تة طالب من برامج الماجستير والبكالوريوس 
من تخصصات متنوعة تشمل كليات: الهندسة، 

واآلداب، والتجارة، والطب.
ويأتي هذا المش���روع امتدادًا لعالق���ات الجامعة 
الدولية مع جامعة جالس���جو العريقة التي تعتبر 
ش���ريكًا اس���تراتيجيًا للجامعة اإلس���المية، حيث 

تشترك الجامعتان في عدة مشاريع دولية.
وتجدر اإلش���ارة إلى أن الجامعة اإلسالمية شريكة 
بخمسة عش���ر مش���روع تبادل دولي ضمن برنامج 
أراس���موس بلس والذي نتج عنه ما يزيد عن )50( 

فرصة تبادل دولي متاحة للطلبة.

ضمن برنامج أراسموس بلس األوروبي

طلبة من الجامعة اإلسالمية يباشرون 
دراستهم في جامعة جالسجو في بريطانيا

القدس المحتلة/ وكاالت: 
حذر مبعوث األمم المتحدة إلى الش���رق األوسط، نيكوالي مالدينوف، 
الثالثاء، من فش���ٍل كامل لكل األنظمة في قطاع غزة، مع انهيار كامل 
لالقتصاد والخدمات االجتماعية بما يترتب على ذلك من آثار سياسية 

وانسانية وأمنية".
وأوضح أن قطاع غزة المحاصر منذ منتصف عام 2007 بات على شفير 

"انهيار كامل".
وجاء تحذير مالدينوف في كلمة ألقاها في المؤتمر الس���نوي لمعهد 

"دراسات األمن القومي" اإلسرائيلي في مدينة "تل أبيب".
وقال: "إن مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة هو إعادة حكومة الوفاق الوطني 
الفلسطينية إلى هناك«، مبينًا أنه دون عودة الحكومة إلى غزة فهناك 
خطر لالنفجار م���رة أخرى، وهذه المرة بطريقة أكثر فتًكا وعنفا بكثير 

مما كانت عليه في الماضي.

وأوضح مالدينوف أنه س���يقوم بإثارة هذه القضايا في بروكسل في 
اجتماع للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين.

ويعاني قطاع غزة من حصار إس���رائيلي مشدد دخل عامه ال�11 عقب 
فوز حركة حماس باالنتخابات التش���ريعية م���ا أثر على كافة جوانب 

الحياة.
وف���ي ذات الس���ياق ق���ال: إن "حل الدولتي���ن بين الفلس���طينيين 
و"اإلسرائيليين" هو أس���اس أي اتفاق ممكن وهو الحل الوحيد الذي 

تدعمه قرارات األمم المتحدة".
وأضاف مالدينوف في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات األمن القومي 
"اإلس���رائيلي" )INSS( التابع لجامعة "تل أبيب": "ال يمكنك االنسحاب 
من ح���ل الدولتين بس���هولة، وانطالقا من التجرب���ة البلغارية، والتي 
حققت أيضا اس���تقاللها رغم أنها محاطة بج���وار معقد، يمكنني أن 

أشهد شخصيا على مدى أهمية التطلع الوطني".

مالدينوف: قطاع غزة على حافة انهيار كامل
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رام الله/االستقالل:
أكد المف���وض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلس���طينيين )أونروا( بيير 
كرينبول أن 11 دولة وافق���ت على تقديم موعد 
مساهماتها السنوية للوكالة للمساعدة في سد 
العجز الكبير بعد قرار الواليات المتحدة تقليص 

تمويلها للمنظمة.
وقال كرينبول إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب 
مرتب���ط على ما يبدو بتصويت في األمم المتحدة 
بالق���دس "عاصمة  اعت���راف واش���نطن  برفض 

إلسرائيل".
 وذكر في إفادة أن القرار األميركي مرتبط بالنقاش 
الذي جرى بشأن القدس، موضحا "أود ببساطة أن 

أنوه هنا مجددا إلى أن التمويل ألغراض إنسانية 
ينبغي أال يرتبط باعتبارات سياسية".

 وأوضح عقب اجتماع مع ممثلين للدول المانحة 
أن 11 دولة وافقت على تقديم موعد المنح التي 
تقدمه���ا لبرامج األون���روا في الش���هور المقبلة، 

مضيفا: "يوجد إحساس بالتضافر".
 وقال المسؤول الدولي إن سبع دول، هي سويسرا 
وفنلندا والدانمارك والس���ويد والنرويج وألمانيا 
وروس���يا، حولت أمواال مبكرا بالفعل عن موعدها، 
بينم���ا تعه���دت أرب���ع دول أخرى، ه���ي بلجيكا 
والكويت وهولندا وإيرلندا، بتحويل األموال قريبا.

 وس���بق أن وجه كرينب���ول مناش���دة لجمع نحو 
800 ملي���ون دوالر لتوفير مس���اعدات لالجئين 

فلسطينيين في سوريا ولبنان واألردن واألراضي 
الفلسطينية هذا العام.

 وق���ال إن "أون���روا" تلقت 360 ملي���ون دوالر من 
الوالي���ات المتح���دة في الع���ام الماض���ي، لكن 
واشنطن قلصت المبلغ إلى 60 مليون دوالر فقط 
لهذا الع���ام بانخفاض ق���دره 300 مليون دوالر 

ووصفه بأنه "تغير حاد وكبير جدا".
 وكانت الواليات المتحدة قد قالت في وقت سابق 
إنها س���تعلق تقديم 65 مليون دوالر من جملة 
125 مليون���ا تعتزم إرس���الها للوكالة التي تدير 
مدارس ومستش���فيات تخدم نح���و 5.3 ماليين 
فلس���طيني في أنحاء الش���رق األوسط منها غزة 

والضفة الغربية المحتلة.

11  دولة وافقت على تقديم موعد
 مساهماتها المالية السنوية لألونروا

وكاالت / االستقالل:
  تعتزم إسرائيل استدعاء السفيرة األيرلندية لديها 
أليسون كيلي لالحتجاج على مشروع قانون إيرلندي 

يحظر استيراد منتجات المستوطنات اإلسرائيلية.
وقال بي���ان لمكت���ب رئي���س ال���وزراء اإلس���رائيلي 
بنيامين نتنياهو، إن نتنياهو وج���ه وزارة الخارجية 
باتخاذ الخط���وة، مضيفًا أن تل أبيب س���تعرب عن 
“استنكارها” لمش���روع القانون، الذي سيطرح أمام 

البرلمان األيرلندي.
وبموجب مش���روع القانون سيمنع استيراد منتجات 
المس���توطنات اإلس���رائيلية المقامة عل���ى أراضي 
الفلس���طينيين في الضفة الغربي���ة المحتلة.  كما 
ينص مش���روع القان���ون، الذي اقترحه الس���يناتور 
األيرلندي فرانس���يس ب���الك، على أن االس���تيطان 
اإلس���رائيلي بالضف���ة الغربية والقدس الش���رقية 

ومرتفعات الجوالن يشكل “جريمة حرب”

وأدان البي���ان، الص���ادر عن مكتب نتنياهو، بش���دة 
مش���روع القانون، وقال إن “اله���دف الوحيد منه هو 
دعم حركة المقاطعة إلسرائيل )BDS( والضرر بدولة 
إس���رائيل”. وحذر البيان من أنه إذا تم تمرير مشروع 
القان���ون فإن ذلك “س���يعزز حرك���ة المقاطعة ضد 

إسرائيل”.
وفي حال تمرير مش���روع القانون، تصبح أيرلندا أول 

دولة في االتحاد األوروبي تتخذ هذه الخطوة.

وكاالت/ االستقالل: 
أعلن االتحاد األوروبي األربعاء أن الدول المانحة قررت تقديم ما يزيد عن 42 مليون 

يورو كمساعدات للفلسطينيين، في اجتماعها بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
ويعقد االجتماع على المستوى الوزاري في بروكسل، وتستضيفه مسؤولة السياسة 
الخارجي���ة في االتح���اد األوروبي "فيدريكا موجيريني" وترأس���ه وزي���رة الخارجية 
النرويجية "إينه إريكسن سوريدي". وتضم مجموعة المانحين الدوليين لفلسطين 

15 عضوا منهم الواليات المتحدة.
وتلتقي المجموعة عادة على المستوى الوزاري مرة كل عام وعقد آخر اجتماع لها في 
سبتمبر الماضي. وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله غادر أول أمس الثالثاء رام الله 
متجهًا إلى بروكسل، للمشاركة في االجتماع، يرافقه وزير خارجيته رياض المالكي.

وم���ن المقرر أن يلتقي الحم���د الله ممثلي الدول والمنظم���ات الدولية التي تقدم 
المساعدات لفلسطين، وسيعقد االجتماع الطارئ للمانحين في مقر االتحاد األوروبي 

في بروكسيل.

الدول المانحة لفلسطين 
تخصص 42 مليون يورو 

كمساعدات

غزة/ االستقالل:
 أعلنت اللجنة الوطنية اإلسالمية للتنمية والتكافل االجتماعي، عن استكمال صرف 

مبالغ مالية لحوالي 2480 عاطل عن العمل.
وقال المتحدث باس���م اللجنة ش���ريف النيرب، أنه سيتم استكمال صرف دفعات 
مالي���ة ل 2480 عاطال ع���ن العمل من الذي���ن كانت لديهم بيان���ات خاطئة جرى 

تصحيحها. 
واوضح النيرب أن اللجنة سترس���ل رس���ائل إلى األش���خاص الذين جرى تصحيح 
أخطائهم للتوجه الى البنوك الستالم الدفعة المالية، مبينا أن اعضاء اللجان حسب 
المناطق سيتواجدون في البنوك ألية خطأ قد يحصل ومعالجته على الفور . يشار 
الى أن لجنة التكافل بدأت منذ أس���ابيع بتوزيع مبلغ مالي بقيمة 200 شيكل على 

العاطلين عن العمل ويقدر عددهم ب�"30،000" ألف عاطل.

جنيف/ االستقالل: 
قال مكتب المفوض الس����امي لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة أمس األربعاء 
إنه رصد 206 ش����ركات تربطها صالت عمل بمس����توطنات إسرائيلية في الضفة 
الغربي����ة حيث قال إن االنتهاكات ضد الفلس����طينيين »منتش����رة ومدمرة«. وذكر 
مكتب المفوض السامي في بيان أن »غالبية هذه الشركات متمركزة في إسرائيل أو 
المستوطنات )143(، بينما ثاني أكبر مجموعة تتخذ من الواليات المتحدة مقرًا لها 
)22(. وبقية الشركات تتخذ من 19 دولة أخرى مقرا لها«. وهذا التقرير ذو حساسية 
سياس����ية نظرا ألن الش����ركات المدرجة في قاعدة بيانات األمم المتحدة قد تكون 
عرضة للمقاطعة أو تصفية اس����تثمارات بهدف تكثيف الضغط على »إسرائيل« 

بشأن المستوطنات التي تعتبرها معظم الدول في المنظمة الدولية غير شرعية.

 لجنة التكافل تصرف
 200 شيكل لــ2480 عاطال 

عن العمل بغزة

األمم المتحدة: أكثر من 200 
شركة لها صلة بالمستوطنات

مشروع قانون إيرلندي يحظر استيراد 
منتجات المستوطنات اإلسرائيلية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ جواد عماد عبد فروانة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401220462( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / معاذ عادل إبراهيم حمدان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804763050( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ سالمة سليمان سالمة ابو عمرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)962106837( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة /  مروة احمد عبد العزيز اسعيفان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411935331( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

اإعالن مزايدة بيع �سيارة وتكتك

تعلن جمعية  التوعية واإلرش���اد الزراعية في رفح عن نيتها بيع سيارة 
وتكتك بالمواصفات التالية :

1. سيارة من نوع تويتا موديل 1992 ، محرك ديزل ، اللون عاجي.
2. تكتك من نوع دايون موديل 2003 ، محرك بنزين ، لون أسود.

فعلى الراغبين دخول المزاد االلتزام بالشروط االتية /
1. للراغبين في دخول المزاد مراجعة الجمعية خالل أوقات  الدوام الرس���مي 

وذلك في مقر الجمعية الواقع في رفح – مصبح بجوار موقف الخضرة.
2. على من يرسو عليه المزاد تسديد قيمة المزاد خالل 24 ساعة من إعالن الجلسة 
وفي حال عدم االلتزام يتم إحالة المزاد للسعر التالي أو إعادة المزاد مرة أخرى حسب 

ما تراه الجمعية مناسبًا والجمعية غير مقيدة بقبول أي سعر دون إبداء األسباب.
3. على من يرسو عليه المزاد إتمام إجراءات التنازل والترخيص لدى سلطة 

الترخيص خالل أسبوعين من تاريخه.
4. سيتم إفساح المجال للمعاينة في مقر الجمعية لمدة ثالث أيام من تاريخ اإلعالن.

5. المجال مفتوح للمؤسسات األهلية واألشخاص والشركات .
6. عل���ى المتقدمين للم���زاد تقديم ضمان بنكي أو نق���دي بمبلغ 500 دوالر 

أمريكي من تاريخ اإلعالن حتى تاريخ 7 /2 / 2018 الساعة 12:30 ظهرًا.
7. سيتم عقد جلسة المزاد األربعاء 2018/2/7 الساعة 12:30 ظهرًا.

8. أجرة اإلعالن على من يرسو عليه المزاد.
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هوية

أعلن أن���ا المواطن / عبد الرحمن مصطفى يوس���ف 
منص���ور عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )803120096  ( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ نافز حسني حمدان ابو طه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
913631743  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمد خالد محمود بدير.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)414674267( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ابراهيم فريد محمد ابو عوده
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802552869( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

ولم يقتصر الحال على مستشفى الدرة، فقد عصفت 
أزمة نقص الوقود بمستشفى بيت حانون الحكومي 
منذ يومي���ن، فأوقفت خدماتها الطبي���ة بالكامل اذ 
لم تعد قادرة  على اس���تقبال أي حاالت مرضية في 
جميع األقس���ام، مهما بلغت قسوة وصعوبة الحالة 
المرضية، باإلضافة إلى تعط���ل األجهزة والُمعدات 

الطبية المستخدمة في العالج.

تنتظر املوت
وتختصر تفاصيل وجه أم محمد، والدة الطفلة حالة 
القلق والتوتر التي تس���يطر عليها، خشية تعرض 
فلذة كبدها لمخاطر صحية ق���د تؤدي لوفاتها في 
أي لحظة، خصوصًا وأن الغسل الكلوي يعد الوسيلة 

األساس التي تبقيها على قيد الحياة.
وتقول أم محمد ل�"االستقالل": "آية مصابة بفشل 
كلوي كامل وأجهزة وجلس���ات غسيل الكلى هي 
ما تبقيها على قيد الحياة، مش���يرة إلى أن ابنتها 
تغس���ل مرتين بالي���وم وتضطر للمبي���ت داخل 
مستشفى الدرة منذ عشرين يومًا، لخطورة وضعها 

الصحي".  
وتتاب���ع :" الثالث���اء الماض���ي أبلغنا األطب���اء أنهم 
س���ينقلوننا إلى مستش���فى النصر إلكمال العالج 
وسيغلقون أقس���ام المبيت في الدرة، بسبب نقص 
الوق���ود  ال���الزم لتش���غيل االجهزة الطبي���ة وانارة 
االقسام، كذلك خوفًا من توقف المولدات بأي لحظة 
أثناء جلسات الغس���يل مما ُيشكل خطرًا على حياة 

أطفالنا المرضى". 
وبينم���ا تكفكف أم محمد  دموع ابنتها التي تتلوى 
ألمًا خالل جلسة غسيل الكلى، تجلس متأملة وجوه 
األطف���ال المنهكين على األس���ّرة وقلوب أمهاتهم 
وأبائه���م تعتص���ر ألمًا على مصيره���م  المجهول، 
متس���ائلة " معق���ول أن تتحول ب���راءة األطفال إلى 

أجساد ميتة". 
وأضاف���ت بغضب "اليوم نقلونا لمستش���فى ثانية 
وأنقذوا حياتهم، لو اس���تمرت األزم���ة واصابة كافة 
المستش���فيات كي���ف س���ينقذونهم؟ أم ننتظر 

موتهم أمام عيوننا؟".

واقع األيم
وم���ن جانب���ه، أكد ماج���د حمادة مدير مستش���فى 
الش���هيد محمد الدرة، أن المستشفى بات عاجزًا عن 
تقديم الخدمات الطبية التي تعتمد على الكهرباء 
للمرضى، نظرًا لنفاذ الوقود الالزم لتشغيل المولدات 
الكهربائية في ظل انقطاع التيار الكهربائي ألكثر 

من 20ساعة يوميًا. 
وأضاف حمادة ل�"االس���تقالل": " نحن أمام واقع أليم 
وصع���ب، اذ يعمل المستش���فى حاليًا ضمن خطة 
طوارئ جرى إعدادها ُمسبًقا، تتمثل باقتصار تقديم 
الخدمات الطبية للحاالت المرضية البسيطة كرعاية 
أولية، في حين تعمل على سياسة االسعاف وتأمين 
الحياة للحاالت الحرجة ثم نقلها للمستشفى النصر 
ومستشفيات أخرى"، الفتًا إلى أن ذلك يفاقم األعباء 
الملقاة على المستشفيات ويؤثر في جودة الخدمة 

الُمقدم���ة في ظل تراك���م األزمات م���ن نقص دواء 
وإمدادات طبية. 

وأوضح أنه جرى نقل قس���م العناية المركزة بأسرته 
وأجهزته وطواقمه إلى مستش���فى النصر لألطفال، 
كونه قس���مًا حيويًا له خصوصيته يحتاج المرضى 
بداخله الى أجهزة تنف���س صناعي وأجهزة اخرى ال 
يمكن فصلها للحظة واحدة من أجل انقاذ حياتهم، 
كما أنه تم نقل المرضى الذين بحاجة لرعاية مستمرة، 
وسيتم اغالق اقسام المبيت خالل الساعات القادمة. 
وذكر أن أكثر من 100 ألف طفل من المنطقة الشرقية 
يتلقون العالج في المستش���فى الدرة، ويستقبل ما 
يق���ارب ) 150- 180( حالة مرضي���ة متنوعة ما بين 
حاالت تتلقي عالجها في االس���تقبال، وحاالت أكثر 
صعوبة تحتاج الى المبيت اذ يحتوي القسم على 45 
سريرًا، وقسم العناية المركزة يحتوي على 5 أسرة.  

وناشد كل الضمائر الحية في أنحاء العالم، للتحرك 

إلنقاذ القطاع الصحي وحياة المرضى، مطالًبا بضرورة 
تجنيبه المناكفات والتجاذبات السياسية. 

مرحلة غري م�سبوقة
وأعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية ف���ي غزة أمس، 
توقف عدد جديد من المولدات الكهربائية الخاصة 
بالمراك���ز الصحة في قطاع غزة بس���بب نفاد الوقود 

الالزم لتشغيلها.
وقال المتحدث باس���م الوزارة د. أش���رف القدرة:" إن 
أزم���ة الوقود الخانقة التي تعاني منها وزارة الصحة 
في غزة تس���ببت بتوقف المولدات الكهربائية في 
7 مراك���ز صحية في القطاع، وه���ي مركز الصوراني 
والقومسيون الطبي والمؤسسة الطبية وادارة صحة 
غزة ومركز عبس���ان الكبي���رة و العطاطرة و المعاقين 

حركيا". 
وأك���د أن الخدم���ات الصحي���ة بغ���زة في انحس���ار 
مس���تمر بعد توقف عدد منها في مستشفى بيت 
حانون ومستش���فى الدرة لألطفال وتحويل مرضاها 
للمستشفيات االخرى بس���بب األزمة، منوها الى أن 
"بضع ساعات تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي 

في مستشفى الطب النفسي".
وأش���ار القدرة الى توق���ف المول���د الكهربائي في 
مستش���فى بيت حانون لليوم الثالث على التوالي، 
مؤكدا على تأث���ر كافة خدمات المستش���فى التي 

يحتاجها 55 الف نسمة جراء ذلك.
وبين القدرة، أن لجن���ة ادارة االزمة في وزارة الصحة، 
أك���دت أن الوضع الصحي في قطاع غزة دخل مرحلة 
غير مس���بوقة ج���راء أزمة الوق���ود، وطالبت الجهات 
المانح���ة بالتدخل الف���وري إلنهائه���ا، كما طالبت 
شركة توزيع الكهرباء بعمل معالجات عاجلة لتوفير 

الكهرباء للمستشفيات على مدار الساعة. 
وبحس���ب بيان���ات س���ابقة ل���وزارة الصح���ة، ف���إن 
مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود 
ش���هريًا، لتش���غيل الموّلدات الكهربائية في حال 
انقط���اع التيار الكهربائي لمدة تت���راوح بين )12-8 
س���اعة( يوميًا، بينما تحتاج إلى نح���و 950 ألف لتر 
)شهريًا( حال انقطاع الكهرباء لمدة 20 ساعة يوميًا.

بعد توقف المولدات الكهربائية

مستشفيات غزة.. تلفظ أنفاسها األخيرة
غزة/ دعاء احلطاب : 

لي�ست جمرد اأنابيب بال�س��تيكية تلك املمتدة 
بني جهاز غ�س��يل الكلى وبني ذراع الطفلة اآية 
الهيثم)5 �س��نوات(، اإنها مبثابة �سرايني حياة 
لها وملئات اأمثالها ممن يعانون من مر�ض الف�سل 
الكل��وي بقطاع غ��زة، ويحتاج��ون اإىل عملية 

غ�س��ل ب�س��كل منتظ��م. لك��ن �سراي��ني احلي��اة 
ه��ذه ق��د تتوق��ف ع��ن العم��ل خ��الل �ساعاٍت 
مع��دودة، عق��ب نف��اد الوقود  ال��الزم لت�سغيل 
الأجه��زة الطبي��ة  داخ��ل م�ست�سف��ى ال�سهيد 
حمم��د ال��درة �سم��ال القط��اع، ليه��دد امل��وت 
حياة هوؤلء الأطف��ال املر�سى الذين ل تقوى 

كالهم الطبيعية على اإزال��ة الف�سالت واملواد 
ال�سام��ة يف الدم، وغريه��م املئات ممن ترتبط 
حياتهم بالأجهزة يف كافة الأق�سام، كمر�سى 
العناي��ة املرك��زة والقل��ب والأطف��ال اخل��دج 
وغريه��م، المر ال��ذي يجعلهم جميعًا عر�سة 

للوفاة يف اأي حلظة.

غزة/ االستقالل 
قال مدير مركز األس���رى للدراسات الدكتور رأفت 
حمدون���ة، امس األربع���اء:" إن الحرك���ة الوطنية 
الفلسطينية األسيرة في الس���جون اإلسرائيلية 
تحظ���ى باهتم���ام كبير  ل���دى الباحثي���ن على 
واإلسرائيلي  والعربي  الفلس���طيني  المس���توى 
على مس���توى حركات التحرر العالمية وحركتها 

األسيرة في السجون".
وأوض���ح أن عددًا كبي���رًا من الكت���اب والباحثين 
اإلس���رائيليين أولوا اهتمامًا كبيرًا لدراسة أوضاع 
الحركة الفلس���طينية األسيرة في الفترة األخيرة، 
بهدف دراس���تها على مس���توى التأثر والتأثير 
بالواقع السياس���ي المحيط، والتعرف على الواقع 
التنظيمي والتعليمي والثقافي وأساليب النضال 
وحدث تركيز كبير لدراس���ة ظاه���رة االضرابات 

المفتوحة عن الطعام.

وأش���ار د. حمدونة لعدد م���ن األبحاث العبرية 
األخيرة عن الحركة الفلس���طينية األسيرة في 
السجون االس���رائيلية مثل " األسرى األمنيون 
في الس���جون االس���رائيلية " للباحث " ينيف 
رونين "، وتأثير األسرى المحررين على المجتمع 
الفلس���طيني، للباحثي���ن " ايتم���ار ماركوس 

ويع���اري بيرون "، و" األس���رى الفلس���طينيون 
سياس���يون أم أمنيون« لمركز جبهة اليس���ار 
" ، و" تط���ور الحرك���ة الفلس���طينية األس���يرة 
،  للدكت���ور ليل���خ أس���اف "، و" العالق���ة بين 
األسرى الفلسطينيين في السجون والمجتمع 
الفلس���طيني وتأثير هذه العالق���ة على األمن 
القومي االسرائيلي، للباحث ايلي جولدفرج "، و" 
تأثير االضراب المفتوح عن الطعام على األسرى 
الفلسطينيين«، للباحثين أودى ديكل وأوريت 
بارلوف "، و »األسرى السياسيون« لنوعام روتيم 
"، و" مكتب���ة األس���رى في الس���جون«، للباحثة 
نعم���ة ماى، وبحث " األس���رى واألم���ن القومي 
االسرائيلي«، للباحثة الدكتورة ايالنا جولدبرج" 
، و" التعليم في الس���جون االسرائيلية« لمركز 
البحوث الخاص بالش���رق األوس���ط "، وعشرات 

األبحاث العبرية الخاصة بقضايا األسرى.

حمدونة: جامعات وخبراء إسرائيليون

 يهتمون بدراسة الحركة الفلسطينية األسيرة
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وأضافت المصادر للصحيفة، أن "اإلدارة األمريكية 
تقدمت لألونروا بشرط تغيير المناهج، التي تدرس 
في مدارس���ها، وشطب كل ما له عالقة بحق العودة 
وقضية الالجئين الفلس���طينيين، وإسقاط هوية 
القدس عاصمة للدولة الفلس���طينية المنش���ودة، 
وإلغاء ما يخص النض���ال أو المقاومة ضد االحتالل 

اإلسرائيلي ، أو تعبير االنتفاضة الفلسطينية ". 
ومنذ وص���ول " دونال���د ترامب" رئي���س للواليات 
المتحدة األمريكية، اتخذ عدة قرارات تخدم العدو 
الصهيوني، وتلغى حقوق الش���عب الفلسطيني، 
األمر ال���ذي يبره���ن انحي���ازه الكام���ل لالحتالل 

اإلسرائيلي. 

جمحفة وظاملة
مدير عام المخيمات بدائرة شؤون الالجئين بمنظمة 
التحرير الفلسطينية بقطاع غزة د. مازن أبو زيد أكد 
رفض الدائرة لالشتراطات و اإلمالءات التي تقدمت 
به���ا أميركا " لألون���روا" من أجل تغيي���ر المناهج 
الدراس���ية التي تدرس لالجئين الفلس���طينيين، 
معتبرا االشتراطات مجحفة وظالمة، تهدف لنسف 
القضية الفلسطينية، و حق الالجئين بالعودة إلى 

ديارهم التي هجروا عنها بقوة السالح.  

وش���دد أبو زيد  ل� "االستقالل" على أن  االشتراطات 
األمريكي���ة ال تخ���دم س���وى مصال���ح االحت���الل 
اإلس���رائيلي، إذ أنها تمس بتاريخ وتراث وحضارة 
الشعب الفلسطيني، وتسعى لخلق جيل من الطلبة 
يجهل حقوقه وقضاي���اه المصيرية، كحق العودة 

لدياره وتقرير مصيره. 
أوضح أنه ال يح���ق " لألونروا" الموافقة على تغيير 
المناهج الدراسية أو تغيير سياساتها التي تخدم 
مصالح الالجئين الفلس���طينيين أينم���ا تواجدوا، 
إال بع���د موافقة وزارة التربي���ة والتعليم بالمناطق 
الخمس المضيفة لها، وهي سوريا ولبنان واألردن 

وقطاع غزة والضفة الغربية . 
ولفت إل���ى أن اإلدارة األمريكية ال تدرك بأن وزارات 
التربي���ة والتعليم بالمناطق المضيف���ة  "لألونروا"  
ه���ي الجهات الوحي���دة المخولة بوض���ع المناهج 
الدراس���ية لالجئين، وهي الجهات التي يحق لها 
إجراء تعديل أو تغيير عليها وفق ما تراه مناس���بًا 

دون تدخل أي جهة أخرى. 
وأكد مدير عام المخيمات على وجود مساع حثيثة 
تبذل من قبل القائمين بدائرة شؤون الالجئين مع 
اللجنة االستش���ارية الخاصة بوكالة الغوث؛ لعقد 
مؤتمر دولي على مس���توى وزراء ال���دول؛ من أجل 

تعويض العجز والنقص المالي، الذي كانت تقدمه 
الواليات المتحدة األمريكية.

زعزعة ا�ستقرار املنطقة 
ب���دوره، وزير ش���ؤون الالجئين األس���بق د. عاطف 
عدوان أكد أن الواليات المتحدة األمريكية تثبت من 
خالل قراراتها المجحفة بحق الشعب الفلسطيني 
خاصة قضية الالجئي���ن، انحيازها ودعمها الكامل 

لالحتالل اإلسرائيلي. 
وأوضح عدوان ل� "االس���تقالل" أن القرارات الفردية 
التي أعلنت عنها اإلدارة األمريكية، تهدف لتغيير 
المب���ادئ والحقوق التي يتمس���ك بها الش���عب 
الفلسطيني ، مشددا على انه ال يمكن القبول بتلك 
القرارات من أي جهة فلس���طينية، حيث الش���عب 
الفلس���طيني على مدار سنوات تشتته وتهجيره، 

متمسك ولم يتنازل أو يفرط بحق من حقوقه. 
وأش���ار النائب في المجلس التش���ريعي عن كتلة 
التغيير واإلص���الح الى أن وكالة الغ���وث " اونروا" 
تأسس���ت بقرار أمم���ي من قبل الجمعي���ة العامة 
لألمم المتحدة بالعام 1949؛ من أجل خدمة قضية 
الالجئين، لذا ال يمكن ألحد أن يلغي عملها والهدف 
الذي تأسس���ت من أجله، منوها إلى أن المس���اعي  

األمريكية إللغاء هدف من أه���داف عمل الوكالة، 
يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة. 

وش���دد على أنه م���ن المفترض أن ت���درك اإلدارة 
األمريكية والمجتمع الدولي أن أي مساس بحقوق 
الالجئين الفلس���طينيين، س���يعمل عل���ى زعزعة 
المنطق���ة واس���تقرارها، و خل���ق أزم���ة كبيرة في 

المنطقة. 

�ستعمل رغم التهديد 
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم “أونروا” 
س���امي مشعش���ع إن “اإلدارة األميركية صرحت 
بأن اس���تمرار تبرعها للوكالة من���وط بإصالحات 
تتوقعها من األونروا، كما حددت رغبتها بصرف 

تبرعاتها بدون إقليمي لبنان وسوريا”.
وأضاف مشعش���ع خالل تصريح���ات إعالمية أن  
“ أون���روا” تواجه تحديات هائلة في األس���ابيع 
واألش���هر المقبلة”، مفيًدا أن الواليات المتحدة 
قدمت للوكالة تبرعات بمبلغ إجمالي مقداره 350 
مليون دوالر في العام 2017، بينما تسلمت أونروا 
منه���ا اآلن نح���و 60 مليون دوالر فق���ط من هذا 

المبلغ.
وأوضح أن “اونروا” ما تزال في مرحلة اس���تيعاب 

تقليص المساعدات األميركية المقدمة للوكالة، 
مؤكدا إلت���زام " اونروا"  بالمحافظة على الخدمات 
التعليمي���ة والصحي���ة واإلغاث���ة االجتماعي���ة، 
المقدم���ة ألكث���ر م���ن خمس���ة ماليي���ن الجئ 
فلسطيني، في أقاليم عملياتها الخمس، منهم 
زهاء مليوني الجئ فلس���طيني في األردن بنسبة 

42 % تقريبًا مسجلين لدى الوكالة. 
وش����دد على أن “أونروا” تعمل بعزيمة تامة من 
أجل ضم����ان اس����تمرارية خدماته����ا”، المقدمة 
لالجئين الفلس����طينيين، كما أكد المفوض العام 
لألونروا بيي����ر كرينبول، لمجتم����ع الالجئين، فإن 
المدارس ستبقى مفتوحة، فيما خاطب الموظفين 
بأن هذه اللحظ����ة هي لحظة تماس����ك وتضامن 

داخلي.
وأش����ار إلى أن تخفيض المس����اعدات األميركية 
س����يخلق تحديات عدي����دة، بوص����ول 525 ألف 
طال����ب وطالبة في 700 مدرس����ة تابع����ة لألونروا 
ومستقبلهم إلى طريق مس����دود، كما يضع على 
المحك مس����ألة الكرامة واألمن اإلنساني للماليين 
من الالجئين الفلس����طينيين الذي����ن هم بحاجة 
إلى معونات غذائية طارئة، وسبل دعم أخرى في 
األردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة . 

ضغوطات أمريكية إلجراء تعديالت عليها 

»إسرائيل« »أونروا« .. حماية مجانية لـ تغيير المناهج بـ
غزة / �سماح املبحوح : 

من جديد حتاول االإدارة االمريكية اأن تن�سف 
كل ما يتعلق باحلقوق والثوابت الفل�سطينية 
من خالل حماولتها ربط تقدمي الدعم املايل 
لوكالة غوث وت�سغل الالجئني الفل�سطينيني« 

اونروا« بقيام االأخرية باأجراء تعديالت 
جوهرية على املناهج الفل�سطينية، حتت 

ذريعة اأنها “تزرع العنف واحلقد”، وت�سر بـ 
»اإ�سرائيل« واأمنها، االمر الذي ي�سكل حماية 

جمانية لدولة االحتالل االإ�سرائيلي.
وكانت م�سادر يف وكالة االأمم املتحدة الإغاثة 

وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني »اونروا«، 
اأكدت ل�سحيفة الغد االأردنية، اأن االإدارة 

االأمريكية ا�سرتطت على الوكالة تغيري املناهج 
الدرا�سية والتزام احليادية، ل�سمان ا�ستمرار 

الدعم االأمريكي لها، والذي �سيقت�سر م�ستقبال 
على االأردن واالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، 

دون �سوريا ولبنان. 

غزة/ االستقالل 
قال الدكتور جمي����ل عليان القيادي ف����ي حركة الجهاد 
اإلس����المي في فلسطين :"إن قدس����ية المسجد االقصى 
ومدين����ة القدس تحت����م علينا الدفاع عنه����ا ورفض كل 
المؤامرات الصهيونية واالمريكية لمسح تاريخ المدينة 
االس����المي والعرب����ي واعت����راف ترم����ب بانه����ا عاصمة 
إلس����رائيل" , مبينا ان الدم والعقل والقلب سيرفض كل 
ه����ذه االرهاص����ات والتكهنات المزعوم����ة لمحو تاريخنا 
وقضيتنا. وجاء ذلك خالل لقاء سياس����ي نظمته طالبات 
الرابطة االس����المية "حول المس����تجدات السياسية على 
الساحة الفلسطينية" بمسجد ارض الرباط في مدينة غزة، 
بحضور مسؤول الرابطة منذر عزام وعدد كبير من طالبات 

الجامعات ومنسقات الرابطة في المحافظات والمدارس.
وأضاف عليان خالل كلمته في اللقاء" ان المجتمع العربي 
واالس����المي عليه الحمل االكبر في الدفاع عن فلس����طين 
وتاريخها االسالمي وعدم السماح للمخططات االمريكية 
ب����ان تمر مرور الك����رام من أجل كس����ب ود االحتالل لهم 
واعطائهم وطنا ودولة على ارض ليس����ت لهم وانما هي 

ارض عربية واسالمية«. ودعا عليان السلطة الفلسطينية 
ال����ى وق����ف التنس����يق األمن����ي والدف����اع عن الش����عب 
الفلسطيني في الضفة الغربية الذين يقتلون ويسجنون 
أمام أعين ومسمع االجهزة االمنية هناك بنابلس وجنين، 
مش����ددا على ضرورة أن تكون تلك االجهزة السد الواقي 
المدافع عنهم لكي يتمكن ش����عبنا من الدفاع عن قدسه 

وارضه .
كما دعا كافة الفصائل الفلسطينية الى السير قدما في 
طريق المصالحة ألنها الخ����الص الوحيد لرص الصفوف 
واالتحاد بوجه العدو المجرم ،حاثا كافة أبناء ش����عبنا الى 
المزي����د من التضحية وإش����عال االنتفاضة ل����ردع العدو 
والضغط عليه حتى ينس����حب من ارضنا كما انسحب من 

جنوب لبنان وغزة.
وش����دد عليان على أن المرأة الفلس����طينية لها باع كبير 
في الدفاع عن القدس الشريف  أمثال الشهيدة هنادي 
جردات واش����رقت القطناني ووفاء ادريس، واألس����يرات 
األس����يرة المحررة لينا الجربوني واسراء الجعابيص وكل 

نساء وحرائر فلسطين.

عليان: إشعال االنتفاضة الرد األمثل على المخططات االمريكية 
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أعلن أنا المواطن / عمر محمد جمعه ريحان.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403632557( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / أحمد زايد ديب الرزاينة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802813923( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمد ابراهيم عبد القادر البسيوني
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف الت���ي تحم���ل رق���م 
)700313653( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / أحمد عطاالله أحمد العطار.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800333528( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /  ناهض محمود رشاد العسلى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
935343244فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد خالد محمود فرج -
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802207241( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية 

تصاعد التهديدات ضد لبنان وخيار الحرب

يتركز النشاط العس���كري والسياسي اإلسرائيلي 
في األس���ابيع األخيرة على ما تس���ميه إس���رائيل 
بالجبهة الش���مالية، هذا النشاط يعكس مخاوف 
إس���رائيلية كبي���رة معلن���ة تعك���س هواج���س 
ا بالنسبة إلسرائيل، ربما  السيناريوهات األكثر سوًء
تك���ون مخاوف مفتعلة ومبالًغا فيها بهدف الردع 
واإلرهاب وأخذ »مصالحها« على محمل الجدية في 

الساحة السورية.
منذ ان قدرت إس���رائيل بأن الحرب في س���وريا قد 
 س���وى 

ّ
حس���مت لصالح النظام وحلفائه ولم يتبق

إنهاء جيوبها األخيرة؛ اعتبرت إس���رائيل نفسها 
أحد األطراف الخاس���رة للحرب، ألن أعداءها )إيران 
وحزب الله( هم من كس���ب الحرب ومن سيقطف 
الثمار، فبدأت بالتحذير مّما وصفته »تمدد الوجود 
اإليراني«، بما في ذلك بناء قواعد عسكرية وقواعد 
صواريخ لتهديد االستقرار على حدودها ولتهديد 
جبهته���ا الداخلي���ة، وأعلنت خطوطه���ا الحمراء 
وحذرت من أن المس���اس بها سيضطرها للتدخل 

العسكري، مّما يهدد بانفجار الموقف.
رافق كل ذلك تسريبات لإلعالم األجنبي عن مواقع 
إيرانية مدعومة بصور أقمار صناعية إلظهار حجم 
المخاطر الت���ي تتهددها، فضاًل ع���ن اإلعالن عن 
قيام طائراتها بقصف بعض تلك المواقع، وكانت 
روس���يا دوًما هي القناة التي يلج���أ إليها نتنياهو 
للتأثير والضغط ونقل الرس���ائل للنظام السوري 

ولإليرانيين.
ولتأكيد مس���توى التهديد الذي يش���كله الوجود 
اإليراني وأهدافه في سوريا وفي لبنان على الجبهة 

الداخلية اإلس���رائيلية، ليس فقط ان إسرائيل اعتبرته 
التهديد األول ووصفته بالتهديد االس���تراتيجي؛ فقد 
بدأت تتحدث عن تبني اإليرانيين لسيناريو الصواريخ 
الشمال كورية لكل من كوريا الجنوبية واليابان، وأنها لن 
تقبل العيش تح���ت تهديد مئات آالف الصواريخ ذات 
الرؤوس الحربي���ة الكبيرة والدقيقة في إصابة األهداف 

والموجهة لجبهتها الداخلية.
لكن التهديد األكثر خطورة بالنس���بة لتل أبيب، والذي 
أعلن على لس���ان أكثر من مسؤول سياسي وأمني - بما 
يش���به الجوقة - ف���ي توقيت واحد يكم���ن في مصانع 

الصواريخ على األراضي اللبنانية.
قب���ل ان يلتقي نتنياه���و للمرة الس���ابعة في غضون 
الس���نتين والنص���ف األخيرتين مع بوتي���ن يوم األحد 
الماض���ي، أطلقت تل أبيب حمل���ة تهديد وتحذير غير 
مسبوقة ضد لبنان، ال يمكن إال أن يفهم منها أنها حملة 
لخلق إجماع إسرائيلي وتهيئة للرأي العام اإلسرائيلي 
للمبادرة إلى حرب، وكسب الشرعية الدولية لمثل هذه 

الحرب.
فالناطق باسم الجيش مانيلس ينش���ر مقااًل بالعربية 
موجًه���ا للبنانيين، محذًرا إياهم من أنهم س���يدفعون 
ثمن توجه���ات حزب الله وإي���ران داخل لبن���ان، وقال 
ليبرمان »إن إسرائيل غير معنية بحرب أخرى في لبنان، 
لكنها مصممة على منع تح���ول لبنان إلى مصنع واحد 
كبير إلنتاج الصواريخ الدقيقة«، أما بينت فقال »عليهم 
أن يفهم���وا بأنهم هذه المرة س���يدفعون الثمن، هم 
وليس فقط حزب الله«، وفي الوقت نفسه جاء المراسل 
العسكري للقناة الثانية ليش���رح حجم التهديد وعدد 
الصواريخ ودقتها وحجم رأس���ها الحربي؛ هذه الحملة 

المنظمة سبقت زيارة نتنياهو لموسكو.
أما نتنياهو فص���رح بعد لقائه بوتين »أوضحت لبوتين 
أن ه���ذا اللقاء يتم فيما بلغ الس���يل الزب���ى، وإذا ما لم 
تصد عملية ترس���خ إيران في س���وريا من تلقاء نفسها 
فإننا سنصدها، عملًيا، يمكن القول بأننا نعمل منذ اآلن 
على صدها. توجد مصانع صواريخ في لبنان في مراحل 
التأس���يس، فتهديد الس���الح الدقيق م���ن لبنان على 
إس���رائيل هو تهديد خطير لن تقبل به إسرائيل، وهنا 

أيًضا سنعمل إذا ما احتجنا للعمل«.
إس���رائيل تعتقد أنها حس���مت التهدي���دات العربية 
المتمثلة بالتهديدات الكالسيكية من قبل بعض دول 
الطوق وجزء كبير من الدول العربية التي ليس فقط أنها 
س���لمت بالوجود اإلسرائيلي، بل وتتطلع للتعاون معها 
كدول���ة عظمى إقليمية، وتعتق���د بأنها تمتلك فرصة 
لحس���م التهديد الفلس���طيني أو على األقل لتحويله 
إلى تهديد ضعيف وغير مؤثر، لكنها بالمقابل تش���عر 
بأنه���ا في صراع مع الوقت أمام تهديد ينمو ويتعاظم، 
وقد يتحول خالل عقد إلى تهديد استراتيجي واقعي، 
يتمثل في ما نس���ميه بمح���ور المقاومة، وعلى األخص 
المتواج���د اآلن في س���وريا ولبنان، وامتالكها للس���الح 
النووي والنفوذ الجغرافي وترسانات الصواريخ الموجهة 
لقل���ب تل أبيب، والجيوش الش���عبية المنتش���رة على 

حدودها الشمالية.
بالنسبة إلسرائيل فإن التهديد الشمالي ال يعتبر اليوم 
تهدي���ًدا حقيقًيا داهًما، لكنهم قلق���ون إلى حد الفزع 
من أن يتحول م���ع مرور الوقت إلى واقع ال يمكن عندها 
إال التعاي���ش معه وأخذه على محم���ل الجدية واإلذعان 
لبعض شروط ومتطلبات التوصل إلى تسوية معه، األمر 

الذي يفرض على تل أبي���ب التفكير بعمل كل ما 
يمكن للتخلص منه وهو ال زال في بداياته، وجعل 
تعاظم���ه وتطوره مكلًفا وصعًبا وغير مجٍد، حتى لو 

كان ذلك بثمن كبير.
وألنها تدرك ان أي تصعيد عدواني في الش���مال 
س���يكلفها الكثي���ر، فإنه���ا تفضل اللج���وء أواًل 
للتهدي���د والتحذير المترافق م���ع قصف متزايد، 
عماًل بمبدأ »جز العش���ب« أواًل ب���اول، لكنها تدرك 
ان قصفها لن يستطيع ان يوقف مسيرة التسلح 
واإلعداد، ويبقى خيارها األول التهديد وتس���ليط 
الضوء على ما تس���ميه بمهددات استقرار الشرق 
األوسط، وفي س���بيل أخذ تهديداتها على محمل 
الجد فهي تصعد خطابها وتصعد ألعلى الشجرة، 
وه���ي بذل���ك تحقق ثالث���ة أه���داف؛ األول: نقل 
رس���ائلها بخطورة الموقف إلى روسيا، وعبرها إلى 
إيران وحزب الله وس���وريا، الثاني: تهيئة الجبهة 
الداخلي���ة وخلق إجماع إس���رائيلي بتبني خيارات 
نتنياه���و التصعيدية، ولفت األنظ���ار عن قضايا 
السجال الداخلي، وفرض أجواء التخويف وأولويات 
األمن على أجندة السجال الداخلي، والثالث: كسب 

الشرعية ألي عدوان محتمل.
والس���ؤال األكث���ر حض���وًرا اآلن: ما ه���ي خيارات 
إس���رائيل في حال ل���م يتم االس���تجابة للمطالب 
والتهديدات اإلسرائيلية؟ وكيف يمكن لحكومة 
نتنياهو النزول عن الش���جرة العالية التي صعدت 
إلى قمتها؟، األمر الذي يجعل خيار التصعيد خياًرا 
حاضًرا بقوة، ويتحول إلى سيناريو واقعي ومحتمل 

في األشهر القريبة القادمة.

تتعرض المناهج الفلسطينية وال تزال إلى عدة أخطار تهدد قيامها 
بال���دور المناط بها،  إذ إن األصل بالمنهاج الفلس���طيني هو إعداد 
جيل قادر على فهم الواقع المعاش والتعامل معه، يحمل قضيته 
وتاريخه الفلس���طيني، مع إمتداد الفكر اإلسالمي والمسيحي الذي 
شّكل الهوية الجمّعية للشعب الفلسطيني ، بدون تزوير أو تزييف 
للحقائق، أو انتقائية في دراسة التاريخ، أو اغتراب للهوية الوطنية. 
أولى ه���ذه التحديات تتمثل ف���ي محاوالت االحتالل في أس���رلة 
المنهاج الفلسطيني، ففي العام 2000 قررت وزارة التربية والتعليم 
اإلسرائيلية تنقيح الكتب المدرسية الفلسطينية التي تّدرس في 
المدراس التابع���ة لبلدية االحتالل في مدين���ة القدس، فأصبحت 
النسخ الجديدة فارغة من محتواها الوطّني، تم حذف كل ما هو وطني 
وفلسطيني ابتداًء من شعار السلطة الوطنية الفلسطينية من غالف 
الكتب، وعلم البالد والنشيد الوطني، مروًرا  بآيات الجهاد في مباحث 
التربية اإلس���المية، وش���عر المقاومة من نصوص محفوظات اللغة 
العربية، وصواًل لخريطة البالد التي تحّصر حدود فلسطين المحتلة  
بح���دود الرابع من حزيران ع���ام 1967، انطالًقا من أن هذه محاوالت 
تحريضية تجاه دولة الكيان الصهيوني، وفي حقيقة األمر كل ذلك 
ينّصب في محاوالت االحتالل البائسة ألسرلة للطلبة الفلسطينيين 

وتهويد للوعي والذاكرة الجمّعية الوطنية الفلسطينية.
أما التحدي اآلخر الذي يواجه المنهاج الفلسطيني بشكل عام فهو 
تحٍد ذاتي، إذ قامت الس���لطة الفلسطينية بطرح نسخة جديدة من 
المنهاج الفلس���طيني في األول من آب ع���ام 2016 ما أثار رد فعل 

س���لبي على نطاق جماهيري واسع بسبب التغير الكبير في طريقة 
طرح المنهاج، سواء من ناحية المفاهيم والقيم التي يقدمها أو من 
ناحية كم المواد التراكمية التي يستحيل إنجازها زمنًيا مع الخطة 
السنوية، إضافة إلى افتقار المدارس للتجهيزات الصفية التي تلزم 
كّم األنشطة المطروحة في الكتب والطرق التدريسية التي يطالب 

المعلم الفلسطيني بإتباعها.
كذلك الزمن الذي اس���تغرقه إعداد المنهاج الجديد وتطبيقه جاء 
سريًعا وغير منطقي بدون حس���اب للبيئة المدرسية الغير مالئمة 
لتنفي���ذ برامج وخطط المنهاج الجديد مم���ا أربك العملية التربوية 
برمتها، بدون تدريب المعلمين والمعلمات وتأهيلهم للتعديالت 
الجدي���دة في الكتب المدرس���ية. المق���ررات الحديث���ة باإلضافة 
لضخامتها فهي تحتاج إلثراء وتدعيم ومساندة من مصادر ومراجع 
غي���ر موجودة في مكتب���ات المدارس وربما أيًض���ا غير موجودة في 
المكتبات العامة، فكيف إذن سيطلب المعلم  من طلبته أن يقوموا 
بعمل أبحاث دراسية تغني فكرهم وتزيد من تحصيلهم العلمي؟ 
كذل���ك الكثير م���ن المقررات اتخ���ذت من التكنولوجي���ا الحديثة 
كالش���بكة العنكبوتية وس���يلة أخرى للتعلم،  فهل س���ألت وزارة 
التربية نفس���ها إن كانت المدرس���ة مؤهلة لذلك ؟ أو أن كل األسر 

الفلسطينية تمتلك هذه الوسيلة الحديثة ؟.
بالعودة إلى تغيير طرح المفاهيم نس���تدل على س���بيل المثال ال 
الحصر بكتاب الصف الثالث األساسي لمادة التاريخ ، والتي تّظهر  
أن مركز فلس���طين هو مدينة رام الله في الضفة الغربية، وذلك عبر 

س���ؤال يستفس���ر عن المدن المحيطة بها، متجاهلين أن القدس 
عاصمة لفلسطين.

باإلضاف���ة إلى المفاهيم العديدة التي اعتبرتها الوزارة تحاكي روح 
التطور والعلم واالبتكار، وأنها تحرص على استقبال جميع وجهات 
النظر واالقتراحات المختلفة التي من شأنها أن تثري هذا المنهاج، 
فالمناه���ج تحاكي التطورات السياس���ية للقضية الفلس���طينية، 
وطرح النضال السلمي المتمثل بالمفاوضات كطريق وحيد لتحرير 
فلسطين المحتلة منزوعة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 

ال�67.
يتض���ح من قراءة التغييرات التي أدخلتها الس���لطة على المنهاج 
الفلسطيني أنها تراعي الموقف اإلسرائيلي الذي يطالبها بتغيير 
بعض المفاهي���م فالتخوف من اتهامها بالتحريض واإلرهاب كان 
السبب في تغيير وتنقيح المنهاج إلى ما آلت عليه النسخة الجديدة.

للحد من هذه المخاطر ال بد من رفض أي تّدخل من قبل وزارة التربية 
والتعليم اإلسرائيلية في تعديل أو حذف المناهج التي تّدرس في 
مدين���ة القدس، انطالًقا من الحق المكف���ول بالقانون الدولي الذي 
يسمح لكل شخص بأن يتعلم وفًقا لثقافته الوطنية والدينية بدون 

أي تّدخل من قبل المحتل.
وعل���ى الصعيد الوطني ال بد لوزارة التربية والتعليم الفلس���طينية 
العمل على تقييم المنهاج الجديد بش���كل ش���امل للوقوف على 
مواطن الضعف والثغ���رات الموجودة بين ثناي���اه  وإعداد الحلول 

المناسبة لها ، وكذلك مواطن القوة وتعزيزها.

ياسمين مسودة

المنهاج الفلسطيني بين خطر األسرلة و »عصرنة المفاهيم«
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التوطين ليس قدرًا واقعًا

ال تكاد تفارق االبتسامة وجهه البشوش, هاديء 
بطبعه قليل الكالم, يرافق الصمت .. والصمت 
يرافقه, تش���عر ان في هدوئه وسكينته ثورة 
وبراكي���ن غضب تكاد تنفجر في وجه االحتالل 
أركان الكيان  الصهيون���ي, وصمت���ه يزل���زل 
الصهيوني الذي استخدم كل وسائله الممكنة 
للنيل منه وتس���كين ثورته دون ان يصل ألية 
نتيجة, هكذا كان عماد العلمي أبو همام القائد 
والقدوة, التصق بقضيته الفلسطينية وحملها 
معه أينما حل وارتحل, فكان خير سفير لبالده 
وخير من يحمل همه���ا ويدافع عنها ويتبنى 
قضاياها بفكر واع ومس���تنير, كان يدور حيث 
تدور فلس���طين ويدرك انه يحمل على عاتقه 
هم أقدس وأنبل قضي���ة عرفها العالم, وأنها 
تستحق منه كل هذه التضحيات وأكثر, حتى 
بات رحمه الله هدفا لالحتالل الصهيوني وفي 

مرمى نيرانه يالحقه أينما كان ويستهدفه. 
رحل العلمي بع���د ثالثة أس���ابيع من إصابته 
بعيار ناري في رأس���ه خرج من مسدس���ه خطأ 
وه���و ينظف س���الحه الش���خصي, لق���د نعاه 
الشعب الفلس���طيني بكافة أطيافه وفصائله, 
ولخص حياته بكلمات بس���يطة لكنها عميقة 
ف���ي معناه���ا رئي���س المكت���ب السياس���ي 
لحركة حماس إس���ماعيل هنية فق���ال: » لقد 
كان العلم���ي مهندس���ا لحم���اس ف���ي الفكر 
السياسي والعسكري واألمني والعمل النقابي 
والمؤسس���اتي وفي الداخل والخارج، كما كان 
سياسيا بامتياز« فأي وصف يمكن ان يضيف 
إليه بعد ذلك؟ لقد عانى رحمه الله في غياهب 
السجون الصهيونية, وعانى من اإلبعاد القسري 
عن وطنه, وعانى من محاوالت استهدافه وقتله 

على يد المجرمين الصهاينة, حتى بترت إحدى 
قدمي���ه, ورغم ذل���ك بقى عل���ى العهد, يقوم 
بواجب���ه الوطني على أكمل وجه تجاه ش���عبه 
وقضيته, ويصر عل���ى المضي في طريق ذات 
الشوكة, طريق الجهاد والمقاومة حتى النصر 
والتحرير, ودون ذلك األرواح والنفس وكل غال 

وثمين.
نعم رحل العلمي كما رحل الياسين والرنتيسي 
والعياش وصالح شحادة ونزار ريان وإسماعيل 
أبو ش���نب وسعيد صيام ومازن فقها, وغيرهم 
الكثير الكثير من قادة حركة حماس وقيادات 
الشعب الفلسطيني, لكن سيخلف القائد ألف 
قائد, وس���يخلف الش���هيد ألف شهيد, ولن 
يتوقف ش���عبنا عن البذل العطاء, وسيتواصل 
رك���ب الش���هداء. ان دماء الش���هداء الطاهرة, 
ودم���اء أبي همام رحمه الله س���تبقى دين في 
رقابن���ا, فهي تحملن���ا أمانة الصم���ود والرباط 
والتحدي والعط���اء والمقاومة حتى يكتب الله 
لنا النصر, فكل شهيد من شعبنا يسقط فوق 
تراب أرضن���ا يزيدنا قوة وثباتا وقدرة اكبر على 
التضحيات, ومخطئ من يظن أننا سنتس���اوق 
مع مخططاته���م ومؤامراتهم التي تحاك ضد 
فلس���طين وقضيتها, أو سنتراجع عن طريقنا 
طري���ق الجهاد والمقاومة قي���د أنملة, فنحن ال 
نقيس���ها بالماديات والقوة العس���كرية, ألننا 
أصحاب حق ولن يس���تطيع اح���د ان يقف في 
وجه الحق ألنه أقوى من أي س���الح مادي, أقوى 
من جيوش وترس���انات عس���كرية, »بل نقذف 
بالحق عل���ى الباطل فيدمغه ف���إذا هو زاهق«, 
الس���نا نحن على الحق وهم عل���ى الباطل؟ إذا 
فنحن عل���ى يقين بحتمية النص���ر والتمكين 

فهذا وعد رباني, والله ال يخلف الميعاد.      
لق���د تحققت أمنيتك أبا همام بعد ان أبعدوك 
عن وطن���ك, بأن تحظى بش���رف الرب���اط على 
أرض���ك, وتدفن في ثراه���ا, وقد قمت بواجبك 
الوطني تجاه ش���عبك وقضيت���ك على خير ما 
يكون, والتحقت بركب الش���هداء األبرار وأنت 
محاصر في غزة, تعاني مما يعانيه أبناء شعبك, 
بعد ان تركت كل الساحات العربية واإلسالمية 
لتحظى بشرف الرباط على ارض فلسطين, وكما 
نعاه األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلسطين الدكتور رمضان عبدالله شلح فقد كان 
رحمه الله في حياته » نموذجًا في العمل الدؤوب 
لخدمة دين���ه وقضيته، وكان بارًا بفلس���طين 
وش���عبها وق���اوم االحتالل دفاعًا ع���ن األرض 
والمقدس���ات«  مؤكدا أن المصاب بفقد القائد 
أبي همام هو مص���اب واحد ، إذ فقدنا وفقدت 
فلسطين رجال من رجالها الصادقين واألوفياء 
، وأحد أعمدة الحركة الوطنية واإلسالمية(, كما 
نعته رحم���ه الله كل فصائ���ل العمل الوطني 
وخرجت جماهير غفيرة من ش���عبنا في موكب 
التش���ييع, لتؤكد انها تنس���ب الفضل ألهل 
الفض���ل, وان العط���اء والتضحيات الجس���ام 
يقابلها ش���عبنا بالوفاء والثب���ات على العهد 
وحماية القادة الذين يحملون هموم الش���عب 
ويتبنون قضاي���اه, رحم الله الش���هيد القائد 
عماد العلمي أبا همام واس���كنه فسيح جناته, 
وقدرنا الله عز وجل على حمل األمانة والس���ير 
على خطا القادة العظام, حتى تكتمل الرسالة 
التي س���طرت بالدماء وعظيم التضحيات, فنم 
قرير العين ابا همام ونحن س���نواصل المسير 
إلى ان يتحقق النصر المبين بإذن الله عز وجل.    

ورحل العلمي القائد
 والقــدوة والعلــم 

يشكك البعض في قدرة الشعب الفلسطيني بل 
والشعوب العربية مجتمعة على التصدي للمؤامرة 
الصهيوأمريكي���ة التي يقودها الي���وم الرئيس 
األمريكي دونالد ترام���ب ممثال للحركة االنجيلية 
المتصهينة إلنهاء القضية الفلس���طينية لصالح 
الكيان الصهيوني وأجندته االستكبارية الظالمة، 
تل���ك المؤامرة التي بدأ ترامب بتنفيذها من خالل 
قراره المشئوم باالعتراف بالقدس عاصمة للكيان 
الصهيوني والعمل على نقل س���فارة بالده اليها 
لتأكيد ذلك القرار عمليا ولجعله أمرا واقعا يصعب 

الفكاك منه.
ثم بعد ذل���ك قراره بتجميد ووقف المس���اعدات 
التي تقدمها بالده لوكال���ة األمم المتحدة إلغاثة 
وتش���غيل الالجئي���ن الفلس���طينيين )األونروا( ، 
كخطوة أولى على طريق تصفية قضية الالجئين 
وإلغاء حق العودة لماليين الفلسطينيين الموزعين 
ف���ي المنافي والش���تات، عب���ر تطبي���ق الخطوة 
األكثر خطورة في ه���ذا الباب وهي خطوة توطين 
الالجئين الفلسطينيين كل في البلد المضيف له 
مس���تخدما الوعد والوعيد وسياسة العصا والجزرة 
إلرهاب الدول المضيفة وإجبارها على التعاطي مع 
التوطين وتطبيقه على أرض الواقع، وليكون ذلك 
خطوة بديلة في حال فش���ل مش���روع سيناء التي 
يسعى إليها الكيان الصهيوني عبر ترامب وإدارته 
المتصهينة، والذي قال في خطابه أمام الجمعية 
الصهيوني���ة )ايباك( بواش���نطن 2018/1/16«إن 
المكان الوحيد إلقامة دولة فلسطينية هي نصف 
س���يناء«، مضيفا أقول للفلسطينيين ال تضيعوا 
وقتكم ي ارض إس���رائيل بل ابدؤوا بالذهاب نحو 
سيناء ونحن س���نطلب من مصر فتح الحدود بين 
غزة وسيناء وس���نجمع 800 مليار دوالر من العالم 
تدفعه���ا دول الخليج أما أمري���كا فلن تدفع دوالرا 

واحدا، وهكذا يجري حل المشكلة نهائيا«.
     الذين يشككون في قدرة الشعب الفلسطيني 
عل���ى التص���دي للمؤام���رة الصهيوأمريكية بحق 
الالمح���دودة  الق���درات  يدرك���ون  ال  الالجئي���ن، 
والالمتناهية وراء اإلرادة والعزيمة إذا ما استفزت 
عقول وقل���وب أبناء الش���عوب عموما والش���عب 

الفلسطيني على وجه الخصوص، دفاعا عن حقها 
وكرامته���ا وعزتها, وبالتأكيد هم ال يدركون ذلك 
ألنهم قتلوا إرادتهم وأوهنوا عزيمتهم في الدفاع 
عن حقهم وحقوقهم، واستس���لموا لشهوة المال 
والسلطان وما يبقيهم في مناصبهم وكراسيهم 
حتى ولو لبسوا ثوب الذلة والمهانة والصغار وقبل 
ذلك ابتعادهم عن مبادئ وقيم دينهم وثقافتهم  
وحضارتهم التي تقرر وتؤكد على أن الموت بعزة 
خير م���ن الحياة بذلة، احرص عل���ى الموت توهب 
لك الحياة، ضريبة العزة أفضل واسعد للنفس من 
ضريبة الذلة والمهانة.....الخ من تلك المبادئ التي 
رس���خها آباؤنا وأجدادنا حتى في عصر الجاهلية 

التي سبقت اإلسالم.
   إذن التوطين هو أحد الخيارات األساس���ية التي 
يسعى إليها ترامب إلنهاء حق العودة والتخلص 
من قضي���ة الالجئين الفلس���طينيين التي تؤرق 
الكيان الصهيوني وقادته، وجعلها جزءا أساسيا 
في مشروعه لحل القضية الفلسطينية المشهور 
بصفقة القرن، التي كثرت التسريبات عن محتواها 

قبل صدورها رسميا.
   الخط���ورة ال تكم���ن ف���ي أن ترام���ب وإدارت���ه 
المتصهينة تس���عى لفرض خط���ة لحل القضية 
الفلس���طينية وإلغاء أه���م القضايا األساس���ية 
)القدس وحق العودة( وإنما في األنظمة والقيادات 
العربي���ة التي تح���اول فرض ه���ذه األجندة على 
الفلسطينيين والضغط عليهم لقبولها والتساوق 
معها ، وتلك التي تحاول ان تس���ايرها و تتماشى 
معها من اج���ل بقائها وحف���ظ أماكنها وتقليل 
األخط���ار والمخاطر عليها وعل���ى مصالحها، فقد 
تس���ربت األنباء عن لقاء جمع بين العاهل األردني 
الملك عبد الله الثاني ورئيس لبنان سعد الحريري 
على هامش لقاء منتدى دافوس االقتصادي )يناير 
2018(، حيث حذر الملك األردني س���عد الحريري 
من مخاطر ما يرسم للمنطقة من جهة حل معضلة 
اللجوء الفلس���طيني على حساب الدول المضيفة، 
مضيفا أن ترامب عندما تنضج الظروف سيفرض 
الصفقة دون أن يكون معنيا بخوض مفاوضات مع 
األطراف، وسيضع الجميع أمام األمر الواقع وسيقول 

لهم هذه هي الخطة وعليكم التنفيذ، واألخطر من 
ذلك قول الملك »إن ولي العهد الس���عودي محمد 
بن سلمان مطلع على الخطة وهو يعمل لتسويقها 
مع الرئيس محمود عب���اس«، وأنه )الملك( »اضطر 
للتراجع عن التصعيد بوجه اإلدارة األمريكية بعدما 
فش���ل في إقناع الدول الس���ت التي اجتمعت في 
عمان باتخاذ موقف موحد«، ناصحا الس���يد سعد 
الحريري باالس���تعداد للقبول باألمر الواقع وإيجاد 
حلول واقعية ألزمة اللجوء الفلس���طيني ، ومشيرا 

»أن األردن يمضي في هذا االتجاه ».
    الوقائ���ع عل���ى األرض وما ذكر س���ابقا تؤكد أن 
األنظم���ة العربية ل���م تتخل عن الفلس���طينيين 
وقضيته���م فقط، بل تحاول م���ن وراء الكواليس 
التساوق مع الرؤية الصهيوأمريكية لحل القضية 
الفلس���طينية والضغط على الشعب الفلسطيني 
وقيادته الرس���مية للتساوق مع هذه الرؤية، وهذا 
يؤكد ما يذهب إليه كثي���ر من المفكرين أن هذه 
األنظمة والكيان الصهيوني وجهان لعملة واحدة، 
هي الهجم���ة الغربية االس���تعمارية على العالم 

اإلسالمي والعربي. 
    في مواجهة صفقة القرن والرؤية الصهيوأمريكية 
إلنهاء القضية الفلس���طينية ،وتخ���اذل األنظمة 
العربية وتخليها عن الفلس���طينيين وقضيتهم 
، علينا كفلس���طينيين أوال وكأبناء حركات مقاومة 
إس���المية ووطني���ة أن نعود إلى الحض���ن الدافئ 
والقوة الحقيقية المتمثلة بالش���عب والجماهير ، 
والتي ستتحطم عليها حتما كل المؤامرات ، نعود 
إليها بتوعيته���ا وتثقيفها بحقوقها والمؤامرات 
التي تح���اك ضده���ا, والمتآمري���ن لتنفيذ تلك 
المؤامرات ، توعيتها بمن يقف معها ويس���اندها 
قوال وعمال وتمييزه عن أصحاب المساندة القولية 
اإلعالمي���ة, وفي نفس الوق���ت الطعن العملي من 
وراء الس���تار وخلف ذاك الضجيج اإلعالمي، وذلك 
عبر الندوات والمهرجانات وورشات العمل الفكري 
و اللق���اءات والمقاب���الت الصحفي���ة واإلذاعية ... 
وصوال إلى حديث المجالس الشعبية، ونعود إليها 
بتعبئتها ض���د المتآمرين عليه���ا للثورة عليهم 

والتخلص منهم.

من الواضح أن عدم االستقرار الذي يعيشه الوطن العربي 
يلق����ي بظالله على القضية الفلس����طينية, بل ويعطي 
انطباعا س����لبيا على مستوى العالم استفاد منه ترامب 
ف����ي توجيه المزيد من الضغوط على الفلس����طينيين, 
وف����ي تقديم المزي����د من الدعم »إلس����رائيل«, بدءا من 
ق����راره باعتبار القدس عاصمة إلس����رائيل, واإلعالن عن 
نيته نقل سفارة بالده إليها, وليست انتهاء باإلجراءات 
ض����د وكالة الغ����وث الدولية لالجئين الفلس����طينيين 
»اونروا« والت����ي هي في جوهرها عقاب ضد الش����عب 
الفلسطيني في كافة أماكن تواجده, ومحاولة لتصفية 
القضية الفلس����طينية, وإنهاء حق العودة الذي اعتبره 
الفلسطينيون طوال الوقت وبغض النظر عن التقلبات 
السياس����ية احد أهم ثوابتهم وأهدافهم, فهل تبدو 
هنالك نهاية وش����يكة لحالة الفوضى وعدم االستقرار 
هذه, وهل يمكن ان تس����تعيد المنطقة التوازن الذي 
يتيح بن����اء برنامج جديد يحمي فلس����طين والمنطقة 

والعالم من توحش أمريكا وهجومها الجديد علينا. 
م����رة أخرى نعيد التذكير بأن القضية الفلس����طينية ال 
يمكن ان تكون معزولة عن المحيط العربي واإلسالمي, 
فق����د كانت دوم����ا تتأثر ب����ه وتؤثر في����ه, والمفجع ان 
الدول العربية واإلس����المية- ألس����باب عدي����دة ذاتية 
وموضوعي����ة- تركت الفلس����طينيين وحدهم في هذه 
المواجهة العاصفة, وهذا شجع »إسرائيل« في الماضي 
والحاضر على التنكيل أكثر بالفلس����طينيين, والمضي 
في سياس����ة فرض األمر الواقع, وشجع في ذات الوقت 
أمريكا عل����ى تجاهل حقائق الص����راع واالنحياز الدائم 
»إلس����رائيل«, لكن األمور تأخذ منحى أشد خطورة هذه 
األيام في وج����ود إدارة أمريكية تجاوزت حتى الموقف 
التقليدي لإلدارات الس����ابقة في انحيازها »إلسرائيل«, 
والظهور وكأنها تتبنى وجهة نظر أكثر تطرفا من عتاة 

المتطرفين في »الحكومة اإلسرائيلية«.
نع����م الوضع الفلس����طيني الداخل����ي ال يعيش أفضل 
أحواله, ومعاناة الفلس����طينيين تتسع, لكن المؤكد ان 
الوضع العربي واإلسالمي يشجع دونالد ترامب وفريقه 
المتطرف على اتخاذ السياسات التي لم تجرؤ أية إدارة 
س����ابقة على اتخاذها مهما بلغ ش����غفها »بإسرائيل« 

وانحيازها لها.
ال����دول العربية س����واء من خ����الل اس����تمرار عالقاتها 
وتحالفاتها واتصاالتها م����ع إدارة دونالد ترامب, أو من 
خالل س����كوتها عن سياس����اته الصادمة, أو من خالل 
مغازلتها »إلس����رائيل« وتوجيه رسائل وإشارات دافئة 
لها, الدول العربية بس����كوتها هذا توجه ضربة كبيرة 
للقضية الفلس����طينية وللش����عب ال����ذي ال زال يدفع 
الثمن منذ مائ����ة عام تقريبا, وبالتال����ي ليس غريبا ان 
تتج����ه إدارة دونالد ترامب لخطوات صادمة جديدة من 
قبيل االعتراف بش����رعية االس����تيطان والمستوطنات, 
وتشجيع »إس����رائيل« على مصادرة المزيد من األراضي 
لبناء مستوطنات جديدة وتوسيع ما هو قائم منها, في 
خطوة ال تخالف فقط الموقف األمريكي التقليدي حول 
االستيطان, ولكنها تنسف أية فرصة ألي دور أمريكي 

في هذا الصراع وفي المنطقة بشكل عام. 
وهن����ا يأتي دور الدول العربية واإلس����المية, صحيح أن 
الموقف الفلس����طيني هو حجر الزاوي����ة, لكن الموقف 
العربي واإلس����المي مطلوب وبشدة إلش����عار أمريكا ان 
القضية الفلس����طينية ال يمكن ان تكون مستباحة إلى 

هذا الحد. 
الدول العربية واإلس����المية وبغض النظ����ر عن األزمات 
التي تعاني منها, والمشاكل التي تعيشها شعوبها, 
مطالب����ة اآلن وأكثر من أي وق����ت مضى باتخاذ خطوات 
س����ريعة وج����ادة في مواجه����ة االنقالب الج����ذري في 
السياس����ة األمريكي����ة, والذي يتجلى بص����ورة صارخة 
ومتوحش����ة ف����ي سلس����لة المواق����ف ضد الش����عب 
الفلس����طيني وحقوقه الواضحة, واألمر ليس مستحيال 
أن تس����تجيب هذه الدول لصوت شعوبها, وقبل ذلك 
أن تس����تجيب لنداء التاريخ والواجب, ليس مستحيال 
أن تح����دد ال����دول العربية واإلس����المية إس����تراتيجية 
جدي����دة للدفاع عن مصالحه����ا وكرامتها, ألن القضية 
الفلسطينية تدخل ضمن هذه المصالح, وتمثل تعبيرا 
ع����ن الكرامة والهوية, وليس مس����تحيال القيام بذلك, 

فهل يتخذ العرب القرار المطلوب.؟! 

هل يتخذ 
العرب 
القرار 
المطلوب؟!

بقلم الشيخ : نافذ عزام

بقلــم/ خــالد صـادق 

بقلم: تيسير الغوطي
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غزة/ االستقالل: 
فاز فريق ش���باب رفح "الزعيم" على ضيفه ش���باب 
خانيون���س "النش���امى" بثالثية لهدفين مس���اء 
االثنين ف���ي ملعب رفح البلدي جن���وب قطاع غزة، 
في ختام منافسات األس���بوع 14 من دوري الدرجة 

الممتازة لكرة القدم في القطاع.
وسجل ثالثية "الزعيم" عبد الله سالمة "هدفان" في 
الدقيقتين 70، و91 على التوالي، وأحمد الش���اعر 
بالدقيقة 44، أما هدفا "النش���امى" فأحرزهما أمجد 
أبو شقير، وحازم شكشك في الدقيقتين 12، و35 

على الترتيب.
ورفع ش���باب رفح رصيده إلى 18 نقطة في المركز 
الس���ادس، وتجمد رصيد شباب خانيونس عند 28 

نقطة بالمركز األول، والصدارة، وبفارق المواجهات 
المباشرة عن الصداقة الثاني.

وحكم المب���اراة طاقم مك���ون من: الدولي س���امح 
القص���اص للس���احة، وس���اعده الدوليان حس���ام 
الحرازين، ومحمود الصواف للخطوط، وأمين عويص 

رابعًا.
وفي ختام نفس األسبوع من الدرجة األولى، فاز بيت 
حانون األهلي على ضيف���ه التفاح بهدف دون رد، 

في ملعب بيت الهيا شمال القطاع.
وس���جل ه���دف المب���اراة الوحيد إبراهي���م حامد 
الش���نباري بالدقيقة 78، ليرتفع رصيد "الحوانين" 
إلى 20 نقطة في المركز السادس، وبفارق األهداف 

خلف بيت الهيا، وأمام التفاح، والجالء تواليًا.

»ريمونتادا« أمام  »الزعيم«  يعود بـ
»النشامى« بدوري غزة الممتاز

غزة / عبدالله نصيف:
تغلب خدمات البريج على غريمه التقليدي خدمات المغازي  بنتيجة 70 / 89  
في لقاء شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا أغلقت به مدرجات صالة الشهيد أبو 

يوسف النجار بخانيونس جنوب القطاع .
و سيطر البريج على معظم األرباع ، و احتل الصالة بالطول و العرض و نجح في 

التعامل مع اللقاء و الخروج من الجولة األولى من النهائي منتصرا .
الربع األول بدأ البريج قويًا وحاول الس���يطرة على مجريات اللقاء منذ البداية، 
فتقدم بفارق 6 نقاط، لكن العبي المغازي اس���تعادوا الثقة في الربع بعد أن 
منحه���م الالعب محمد أبو غزال ثالثية، تبعه���ا أحمد مهدي وكامل مصلح 
بثالثية أخرى، لينجح المغازي بالتفوق بفارق 9 نقاط ، ليعود البريج من جديد 

و يعدل الكفة ، و ينتهي الربع بالتعادل 22/22 .

الرب���ع الثاني اكمل البريج عودته األخيرة بالربع األول ، و صال و جال بالصالة 
، خاص���ة نجميه إبراهيم أبو رحال و أحمد وش���اح اللذي���ن قدما عرض أمتع 

الجماهير ، لينجح البريج بإنهاء الربع لصالحه بنتيجة 13/23.
و لم يتغير الحال كثيرا في الربع الثالث و ينجح البريج بإنهاء الربع لصالحهم 

.18/19
و في الربع الرابع حاول خدمات المغازي مجاراة نجوم البريج ، لكنهم فشلوا من 
فك شيفرة الكمبيوتر أحمد كمال موسى المدير الفني لخدمات البريج الذي 
خرج منتصرًا بالربع األخير بنتيجة 17/25. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في 
الموقعة الثانية  غدا الجمعة على صالة س���عد صايل بغزة، وفيها سيكون 
البري���ج بحاجة للفوز ألجل التتويج بلقب الدوري، بينما  المغازي س���يحاول  

الفوز باللقاء و ايصالها للقاء فاصل لتحديد اللقب .

البريج يتغلب على المغازي
 ويقترب من التتويج باللقب

االستقالل / وكاالت:
قدم الجزائري رياض محرز العب ليس���تر سيتي طلًبا 
لناديه للرحيل عن صفوف الفريق في سوق االنتقاالت 

الشتوي الحالي، حسب تأكيدات سكاي سبورت.
وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد تحدثت عن عرض 
مفاجئ من مانشستر س���يتي للحصول على خدمات 

رياض محرز بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.
و يرغب الس���يتي في الحصول على خدمات محرز بعد 
تأكد غياب ليروي ساني لمدة سبعة أسابيع بعد إصابة 

في الكاحل.
و ل���ن تكون هذه المرة األول���ى التي يطلب فيها محرز 
الرحيل عن ليستر سيتي بعد أن قدم طلب انتقال في 

س���وق االنتقاالت الصيف الماضي دون أن يتحقق 
ذلك.

و يطمح محرز ألن يكون أول العب عربي يحقق لقب 
البريميرليج مرتين، بعد أن حقق األولى مع ليس���تر 

سيتي قبل موسمين.
وشارك محرز مع ليستر سيتي في 27 مباراة 

هذا الموس���م، س���جل خاللها تسعة 
تمريرات  تس���ع  ومرر  أهداف 

حاسمة.

االستقالل / وكاالت:
يب���دو أن النج���م األرجنتين���ي "ليوني���ل 
ميسي" أصبح المش���كلة األولى للدولي 
البرازيل���ي فيليب كوتيني���و الوافد 
يناير  الكتالوني في  الجديد للنادي 
الحالي في صفقة بلغت 120 مليون 

يورو.
وقال العب الكرة الفنزويلي الس���ابق 
"أليخان���درو مورينو" ف���ي تصريحات 
لشبكة ESPN أن ميسي ال ينوي تغيير 
أس���لوبه في اللع���ب من أجل أن تس���مح 
خطة برش���لونة لتواجد العب بقيمة فيليب 

كوتينيو في صفوف الفريق .
وصرح مورينو: "ميس���ي ال ين���وي التكيف على 
طريق���ة كوتينيو لذلك عل���ى البرازيلي أن يتكيف 
على طريقة ميسي، كوتينيو سوف يحتاج بعض الوقت 

للتغلب على هذه المشكلة".
وتابع تصريحاته: "هن���اك العديد من الالعبين الجدد عانوا 
من نفس المش���كلة في البداية مع تواجد ليونيل ميس���ي 
في صفوف برشلونة، األمر نفسه حدث لسيسك وسانشيز 
ونيمار واجهوا صعوبات بسبب رفض ميسي تغيير طريقة 

لعبه ومركزه".
وختم حديثه: "كوتينيو اآلن عليه أن يصبر وأن ينسجم على 
طريقة برشلونة وأسلوب ميسي، البرازيلي يمتلك الموهبة 
ومع الوقت س���وف ينجح بمهاراته في حل جميع المشاكل 

التي يواجهها".

عرض ضخم من 
مانشستر سيتي 

لضم محرز

ميسي األزمة 
األولى لكوتينيو 

في برشلونة
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ِذي َخَلَقِني  قال تعالى على لس���ان سيدنا إبراهيم: )الَّ
ِذي ُهَو ُيْطِعُمِني َوَيْس���ِقيِن * َوِإَذا  َفُهَو َيْهِديِن * َوالَّ
ِذي ُيِميُتِني ُثمَّ ُيْحِييِن(  َمِرْضُت َفُهَو َيْش���ِفيِن * َوالَّ
]الشعراء: 78-81[. اس���تعمل كلمة )هو( مع الهداية 
)َفُهَو َيْهِديِن( والطعام والش���راب )ُه���َو ُيْطِعُمِني( 
وكذلك استخدم كلمة )هو( مع الشفاء )َفُهَو َيْشِفيِن(، 
للتأكيد على أن الله هو من يطعم ويس���قي ويشفي 
ويهدي.. ألن البعض قد ينكر ذلك ويعتقد أن الطبيب 
هو الذي يشفي فاستعمل كلمة )هو( للتأكيد على أن 

الله هو الذي يشفي
ولك���ن عندما ج���اء الحديث ع���ن الحي���اة والموت لم 
ِذي ُيِميُتِني ُثمَّ ُيْحِييِن(  يستعمل كلمة )هو( وقال )َوالَّ
تأمل���وا اآلية ليس فيه���ا )هو(، لم���اذا؟ ألنه ال حاجة 
للتأكي���د بأن الله هو الذي يحي���ي أو يميت.. فال أحد 
يس���تطيع أن يدعي القدرة على اإلحياء أو اإلماتة.. بل 
الكل يعلم أن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى

ولذلك لو كان هذا القرآن من تأليف بشر لتابع السياق 
إلى آخره باستخدام كلمة )هو( وبشكل مستمر.. ولكنه 
عند الم���وت والحياة اختفت كلمة )ه���و( ألن الجميع 

يعترف أن الله هو الخالق وهو المحيي.

الحيـــاء شعبــة مــن اإليمــان
�أ.حممد �شحادة

فت���اوى قبســات 
ولطائف قرآنية

 ما حكم الشرع في عمرة المرأة هو الذي يحيي ومييت
مع الصحبة الموثوقة من النساء؟  
ما الحكم الشرعي في شركة حج 
وعمرة تتعامل مع زبائنها بوثائق 
مزورة ؟ ما حكم الشرع إذا علمت 
المعتمرة بأن محرمها مزور وهي 

في أراضي السعودية ؟  

الحمد لله رب العالمين، والصالة والس���الم على  الجواب /  
أش���رف الخلق س���يدنا محمد األمين، وعل���ى آله وصحبه 

أجمعين، وبعد؛
باإلشارة إلى األسئلة المثبتة أعاله، أبين اآلتي :

أوال : إن س���فر المرأة لتأدية العمرة مع الصحبة الموثوقة 
من النس���اء جائز ش���رعا عن���د بعض الفقه���اء، كاإلمام 
الش���افعي واإلمام أحمد في إحدى رواياته، وكذلك اإلمام 
مالك بشرط أمن الفتنة، ووجود الرفقة الصالحة من النساء 
المأمونات، وهذا ما ذهب إليه وأقره مجلس اإلفتاء األعلى 

في فلسطين في قراره رقم )146(.
ثانيا : إن تثبيت اسم محرم غير شرعي على جواز السفر، 

إن كان خطأ فال إثم على الش���ركة وال على من فعله، أما إن 
كان عن قصد وتالعب من قبل الش���ركة أو مندوبها، فإن 

هذا الفعل حرام وتزوير، ومن فعله آثم .
ثالث���ا : ال إثم عل���ى المرأة المعتمرة الت���ي لم تعرف عن 
التزوير والتالعب إال في الديار الحجازية، وعمرتها صحيحة 

مقبولة، وسفرها مأجور بإذن الله تعالى .
وإذا صح أن ش���ركة العمرة هي الم���زورة للوثائق فيحق 
مقاضاتها شرعًا وقانونًًا، ردعا لها ولغيرها، ممن يعبثون 

بالمحرمات ويدنسونها.

ما حكم المريض » بسلس البول » 
بالنسبة للطهارة وأداء الصالة ؟  

الحمد لله رب العالمين، والصالة والس���الم على  الجواب /  
أش���رف الخلق س���يدنا محمد األمين، وعل���ى آله وصحبه 

أجمعين، وبعد؛ السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
   فإن المريض المصاب بما يس���مى سلس البول يعتبر 
من أصحاب األعذار الذين أباح لهم الش���رع الحنيف أداء 
صالتهم وه���م على هذه الحالة، بش���رط أن يتوضأ لكل 
صالة » إذا كان العذر يس���تغرق جميع األوقات، وال يمكن 
ضبطه ، ويس���تحب لف العضو بمنديل أو غيره إن أمكن، 

وتعتبر صالته صحيحة مع قيام العذر.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

لماذا نفي بالوعود..؟،
ألسباب عديدة و لكن أعظم 

سبب هو:
»امتثال أمر الله« القائل:

َأْوُفوا  آَمُنوا  ِذي����َن  الَّ َها 
َأيُّ }َيا 

ِباْلُعُقوِد{، و قال أيضًا:
}و أوف���وا بعه���د الل���ه إذا 
عاهدت���م{، فالحكم���ة من 
تنفي���ذ أوام���ر الل���ه: »هو 
امتث���ال أمر الله و كفى بها 
م���ن حكمة«،و لك���ن الواقع 
ث أن الكثير منا نحن  يح���دِّ
في  »نتعامل  المس���لمين: 
مواعيدنا م���ع اآلخرين على 

حسب حال الشخص«..!،
ف����إن كان ذا هيب����ة و وزن 
أص����دق  مصلحة:«كن����ا  و 
فقدت  إن  بالوعد«،و  الناس 
تلك األم����ور: »ص����ار الوعد 
يتن����ازل  ال  و  الغيًا«..!،ب����ل 
ع����ن:  بوع����ده  المخل����ف 
»االعت����ذار أو التبرير و كأّن 

شيئًا لم يكن«..!،
الخل����ف  أن  عن����ا  غ����اب  و 
بالوعد:«من خصال النفاق«؛و 
لذل����ك حين س����ئل حذيفة 
-رضي الله عنه- عن المنافق 
قال: »الذي يصف اإلس����الم 

وال يعمل به«،
و قال سيدنا عمر -رضي الله 
عن����ه-:»إن أخوف م����ا أخاف 

عليكم المنافق العليم،
المنافق  يكون  قالوا:و كيف 
عليما..؟،قال:يتكّلم بالحكمة 

و يعمل بالجور أو بالمنكر«،
و قال الحس����ن -رحم����ه الله  
القلب  اختالف  هو  :»النفاق 

و اللسان،
و اختالف السّر و العالنية«.

وم�ضــات

إن خلق الحياء شعبة وخصلة من اإليمان، فمن ال 
حياء له ال إيمان له، قال رسول الله صلى الله عليه 
وس���لم: »الحياء من اإليمان، واإليمان في الجنة، 
والبذاء من الجفاء، والجف���اء في النار« )رواه أحمد 
واب���ن حبان، وهو صحيح(. ولم���ا كان كذلك أحبه 
الله وأحب المتصفين به من أهل اإلس���الم، فعن 
أشج عبد القيس أنه قال: قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وس���لم: »إن في���ك خلتين يحبهما الله 
عز و جل قل���ت: ما هما؟ قال: الحلم والحياء، قلت: 
أقديمًا كان ف���ّي أم حديثًا؟ قال: بل قديما، قلت: 
الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما« )رواه 
أحم���د، وهو صحيح(. فال عجب أن كان هذا الخلق 
هو خلق اإلس���الم األعلى حتى قال فيه رس���ول 
الل���ه صلى الله عليه وس���لم: »إن لكل دينًا خلقًا، 
وخلق اإلسالم الحياء« )رواه ابن ماجه ومالك، وهو 
صحيح(. فإذا رفع هذا الخلق من بين الناس فقد 
رفع���ت من بينهم أعظم نعم���ة عليهم أال وهي 
نعمة اإليمان قال رسول الله: »إن الحياء واإليمان 
قرنا جميع���ا، فإذا رفع أحدهما رف���ع اآلخر« )رواه 
البخاري في األدب المفرد(. معشر المسلمين، إن 
خلق الحياء يدعو صاحب���ه إلى مالزمة الفضائل، 
والبعد عن الرذائل، ومن الفضائل: القيام بطاعة 
الله تعالى، ومن تلك الطاعات: العفاف وصيانة 
العرض. ومن الرذائل ارتكاب المعاصي والذنوب 
المتعلقة بح���ق الله، أو بحق الن���اس، ومن تلك 
المعاصي خ���دش جدار العفة ، فعن عبد الله بن 
مس���عود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: )اس���تحيوا من الله حق الحياء، قال: 
قلنا: يا رسول الله، إنا نستحيي والحمد لله، قال: 
ليس ذاك، ولكن االستحياء من الله حق الحياء أن 
تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر 
الموت والبلى، وم���ن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا، 
فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء( 

)رواه أحمد و الترمذي والحاكم، وهو صحيح(. 
- يظل المس���لم مراقبًا لربه، خائفا من وقوعه في 
س���خطه، ولو تجّملت له المعاصي بأبهى الحلل، 
فه بهرجها الزائف فيباعده عنها  فإن حياءه يعرِّ

مباعدَة المشرقين فنعم القرين. 
إن الحي���اء حم���ل صاحب���ه على احت���رام الناس 

وإنزاله���م منازلهم، فأحبوه وأكرموه فمنعه ذلك 
من اإلس���اءة إليهم، وعمل ما يكرهونه منه، أو أن 
يطلع���وا منه على عيب ومنقصة تنزله من عيون 
التقدي���ر والش���رف، قريبين كان���وا أو بعيدين، 
وحينما تدرع به رجعت س���هام الخطيئة خائبة 
كس���يرة. مر عمر بن الخط���اب رضي الله عنه في 
بعض طرق المدينة فس���مع امرأة تقول: دعتني 
النفس بعد خروج عمرو *** إلى الفحشاء فاّطلع 
اطالعا فقلت له���ا عجلِت فلن تطاع���ي *** ولو 
طالت إقامته رباعا أحاذر إن أطعتك سب نفسي 
*** ومخ���زاة تجّللني قناعا فُأتي بالمرأة إلى عمر 
فقال لها: أي ش���يء منعك؟ قالت: الحياء وإكرام 
عرضي، فقال عمر: إن الحياء ليدل على َهَنات ذات 
ألوان، من استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، 
ومن اتقى وقي. وكتب إلى زوجها فأقفله إليها. 
إخواني الكرام، إن هذا الخلق الكريم يتعرض كل 
يوم لهجمات شرس���ة من قبل أعداء العفة ومن 
بع���ض الجاهلين والمخدوعين، ويدلنا على ذلك 
كثرة الجريم���ة المتنوعة التي وصلت أحيانًا إلى 
المجاه���رة والمفاخرة والدعوة إلى ركوبها والنبي 
عليه الصالة والس���الم يقول: »كل أمتي معافى 
إال المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل 
بالليل عماًل ثم يصبح وقد س���تره الله فيقول: يا 
فالن، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يس���تره 
ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه« )متفق عليه(. 
وم���ا كان ذل���ك إال لذهاب الحياء وتالش���يه من 
نفوس أولئك المذنبين المجاهرين، نسأل الله لنا 
ولهم الهداية، يقول رس���ول الله صلى الله عليه 
وسلم: »إن مما أدرك الناس من كالم النبوة إذا لم 
تستح فافعل ما شئت« )رواه البخاري(. وقال عمر 
رض���ي الله عنه: »من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل 

ورعه مات قلبه«. 
  إن الحياء خصلة حميدة من الناس رجااًل ونس����اء، 
غير أنه يحمد من المرأة أكثر من الرجل؛ ألنه السور 
المنيع الذي يحرسها ويصونها من سهام العيون 
المعتدية والنيات اآلثمة، واأليادي المجرمة. وهو 
يجعلها مث����اًل لالحترام والتقدي����ر، ومنبعًا صالحًا 
إلخراج األجيال الصالحة. وأصحاب الفطرة السليمة 
من الرجال ي����رون المرأة كريم����ة عظيمة بحيائها 

وعفتها وصيانتها لنفسها، وحفاظها على شرفها 
وش����رف أس����رتها. وانظروا إلى حياء بنت صاحب 
مدين عندما عادت إلى موسى عليه السالم لتدعوه 
إل����ى مكافأة أبيها على س����قيه لهما غنمهما، قال 
تعالى: }َفَجاءْتُه ِإْحَداُهَما َتْمِش����ي َعَلى اْس����ِتْحَياء 
ا   َأِبي َيْدُعوَك ِلَيْجِزَيَك َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا َفَلمَّ

َّ
َقاَلْت ِإن

َجاءُه َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص َقاَل اَل َتَخْف َنَجْوَت ِمَن 
اِلِميَن {]القصص:25[، قال عمر رضي الله  اْلَقْوِم الظَّ
عنه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على 
وجهها ليس����ت بسلفع من النس����اء والّجة خّراجة. 

)السلفع من النساء: الجريئة(. 
إن الحياء إذا قل التمس���ك به بين النس���اء وصار 
الرج���ال يرون ذلك من قريباتهم وال يغارون فقد 
ُفتحت عل���ى المجتمع أبواب الش���رور. إذا ذهب 
الحي���اء من النس���اِء *** وأضحى ال���ُدر نهبًا في 
العراِء ولم يغِر الرجال فقد أطّلْت *** على األحياء 
أس���باُب الش���قاء إن األصل في جبل���ة المرأة أن 
تصاحب الحياء وال تفارقه، فما بال بعض النساء 

بدأن يكرهن مرافقة هذا الحارس األمين!!
 لع���ل من األس���باب توات���ر الذن���وب وكثرتها، 
والمعاصي لها عقوب���ات، ومن عقوباتها: ذهاب 
الحياء يقول ابن القي���م رحمه الله: »من عقوبات 
المعاص���ي: ذه���اب الحياء اّلذي هو م���اّدة حياة 
القلب، وهو أص���ل كّل خير وذهابه ذهاب الخير 
أجمع���ه فقد جاء في الحدي���ث الّصحيح »الحياء 
خير كّله ». والمقصود أّن الّذنوب تضعف الحياء 
من العبد، حّتى رّبما انس���لخ من���ه بالكّلّية حّتى 
إّن���ه رّبما ال يتأّث���ر بعلم الّناس بس���وء حاله، وال 
باّطالعهم عليه، بل كثي���ر منهم يخبر عن حاله 
وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسالخه من 
الحياء، وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في 
صالح���ه مطمع. وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حّيا 
وقال: فديت من ال يفلح، ومن ال حياء فيه مّيت في 
الّدنيا شقّي في اآلخرة، وبين الّذنوب وقّلة الحياء 
وعدم الغيرة ت���الزم من الّطرفي���ن، وكّل منهما 
يس���تدعي اآلخر ويطلبه حثيثا، ومن استحيا من 
الّله عند معصيته اس���تحيا الّله من عقوبته يوم 
يلقاه، ومن لم يستح من معصيته لم يستح الّله 

من عقوبته«. 

اإن مل تِف
 اأال تعتذر .؟!!
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استمرار الفعاليات المنددة باستمرار حصار غزة

جنازة تشييع العلمي القيادي في حماس

)APA images( 

)APA images( 

وقفة تضامنية مع األسير المضرب أيوب العصاوقفة تضامنية للقوى الوطنية واالسالمية ضد قرار ترامب )APA images( )APA images( 
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الزوجة أم سعيد )35 عاما( أكدت أنها 
في كثير من جلساتها مع صديقاتها 
وزيارتها ألقاربها، تتحدث كل واحدة 
عن صفات زوجها السلبية واإليجابية، 
حتى تدخ���ل كل واحدة ف���ي مقارنة 
زوجها بغيره من األزواج بشكل علني، 
حتى تتش���كل عندهن فكرة بأن زوج 
صديقاته���ا أو قريبته���ا أفض���ل من 

زوجها كما حدث معها.
وأوضحت أم س���عيد ل�"االستقالل" أن 
الحديث المتك���رر من صديقاتها عن 
أزواجهن، جعلها تقارن زوجها بشكل 
دائ���م بغيره م���ن األزواج، ولم تتقبله 
كما هو وس���اد حياتها ن���وع من عدم 
الرض���ا يختلف عما قب���ل، حتى بدأت 
بمقارنة زوجها بغيره بش���كل مباشر 
له، خاصة في موضوع الماديات وحب 
األزواج اآلخرين للتنزه بشكل دائم مع 
أبنائهم وزوجاتهم على عكس زوجها.

وبينت أن هذا األمر لم يعجب زوجها، 
وقابل ذلك بن���وع من العصبية، حتى 
بات���ت حياته���ا الزوجي���ة تس���ودها 
المش���كالت وعدم األمن واالس���تقرار، 
نتيجة عناد زوجها وعدم تقبله لعملية 

المقارنة بغيره من الرجال، موضحة أن 
اكتشفت  المتكررة  المش���كالت  بعد 
أنها كانت مخطئ���ة وكادت أن تخرب 
بيتها، عندما كانت تقارن بين زوجها 
وغيره، واقتنعت ب���أن طبائع الناس ال 

يمكن أن تتفق .

م�شاكل كثرية
إبراهي���م )26عاما(  آي���ة  الزوج���ة  أما 
فقالت:" ف���ي بداية زواجي كنت أقارن 
زوجي ب���زوج أختي والكثير من الرجال 
اآلخرين، ال���ذي كان يحقق لها كل ما 
ترغ���ب به، وال يقصر ف���ي أي طلب قد 
تطلب���ه منه، على عك���س زوجي الذي 
أردت أن يكون مثل زوج أختي، يحقق 

لي كل ما أرغب به ".
 " ل�"االس���تقالل":  إبراهيم  وأضاف���ت 
زوجي لم يتقبل فكرة مقارنتي له بزوج 
أختي، حتى بدأت المش���اكل تس���ود 
فيم���ا بيننا، وب���دأت الفجوة تتس���ع، 
وأصب���ح يقابل كل حديث���ي بالصراخ 
والعصبي���ة الدائمة ووص���ل األمر به 
لمنعي من زيارة أختي، بدال من تقريب 
وجهات النظ���ر؛ ألن زوجي اعتبر ذلك 

انتقاصًا من رجولته". 
وبينت أن من خالل تجربتها مع زوجها، 
وجدت أن الرجل ال يحب أن يقارن بغيره 
من الرج���ال، خاصة أذا كان أس���لوب 
المرأة المتبع مع زوجها لتغير س���لوكًا 
معينًا ب���ه، فيه نوع من النفور، فالزواج 
ف���ي نهاية األم���ر مس���ؤولية ونقاط 
مش���تركة يجب أن يتفاه���م عليها 
الزوجان، بدال من إدخال نفسيهما في 

مجال المقارنة مع غيرهم .

اأ�شلوب املدح
بدوره أكد أستاذ علم النفس االجتماعي 
في جامعة األقصى،  درداح الشاعر أن 
هن���اك العديد من األس���باب التي قد 
تجعل الزوج���ة تقارن زوجه���ا بأزواج 
القريب���ات والصديقات، منها تقصير 
ال���زوج في الكثي���ر من مس���ؤولياته 
األسرية ، وكذلك الصورة التي ترسمها 
الفتاة في ذهنها ع���ن الزوج المثالي 
قبل الزواج، وعندما تتزوج تري عكس 
ما كانت تحلم به، كذلك اهتمام المرأة 
بالمظه���ر والماديات مبع���ث مقارنة 

زوجها بغيره .

وأوضح الش���اعر ل�"االس���تقالل" إتباع 
الكثير م���ن الزوجات أس���لوب المدح 
مقاب���ل  ألزواجه���ن  في���ه  المبال���غ 
صديقاتهن أو أقاربهن، بهدف الغيرة 
منها ومن حياته���ا الزوجية أو فرض 
احترامها على غيرها بشكل غير الئق، 
التي تجعل  من األسباب األساس���ية 
المرأة تدخل زوجها بأسلوب المقارنة 
بغيره من األزواج، نتيجة ما س���معته 

عن زوج صديقتها.
وش���دد الش���اعر، على أن مقارنة المرأة 
القريبات  أزواج  لزوجه���ا م���ع  الدائمة 
والصديقات، قد تقود الزوج للعناد، ومن 
الممكن أن تستفز رجولته، وتسبب لها 
العديد من المش���كالت الزوجية، التي 
قد تحدث ش���روخًا يصع���ب التئامها، 
األمر الذي ينذر بفشل الحياة الزوجية 
ويهدد االستقرار األسري ويزيد الرجل 
قصورا؛ ألن الرجل يعتب���ر أن مقارنته 
بغيره من الرجال انتقاص من رجولته. 

وأشار الشاعر إلي أن بعض النساء يتبعن 
أس���لوب مقارنة أزواجهم���ن بغيرهم 
من أزواج صديقاتهن وأقاربهن بدافع 
إصالح بعض السلوكيات السلبية في 

الزوج، وتحس���ين أسلوبه ومستواه في 
التعامل مع أسرته والمحيط الخارجي، 
مبين���ا أن المقارنة الت���ي تكون بدافع 
إيجابي من قب���ل الزوج���ة لزوجها قد 
تأتي بنتائج مرضية إذا كان األسلوب 

المستخدم مقنعًا وجيدًا.
وبين أن على المرأة اس���تخدام أسلوب 
القناعة والفهم المشترك، عندما تريد 
أن تغير س���لوكًا معينًا في زوجها تراه 
غي���ر الئق ، لك���ن دون إلحاح ش���ديد 
ومقارنة بشكل صريح بغيره من األزواج، 
الزوجية واألسرية  العالقة  حتى تبقي 
يسودها االستقرار واألمان، موضحا أن 
الكثير من الرج���ال ال يحبون المقارنة 
بغيرهم م���ن الرجال، وينب���ع ذلك من 

شخصية الزوج .
ونصح الشاعر الزوجة بأن تكون ذكية 
في التعامل مع زوجها وذلك من خالل 
تشجيعه وامتداحه، عند طلبها منه أن 
يغير خصلة أو ش���يء معينًا به إلكمال 
النقص الذي تريده، وعدم اتباع أسلوب 
النقد المباش���ر لش���خصيته وكرامته 
حتى تحق���ق غايتها المرجوة دون أي 

مشكالت .

انتقاص من رجولة الرجل

مقارنة األزواج.. سهم يصيب قلب العالقة الزوجية

غزة/ اإينا�س الزرد:
تدخل الكثري من الن�شاء زوجها يف دائرة املقارنة بغريه من اأزواج 

ال�شديقات والقريبات، وذلك لأ�شباب خمتلفة يرجع بع�شها لتق�شري 
الزوج يف الكثري من م�شوؤولياته الأ�شرية على عك�س غريه، واملدح 
املتكرر من قبل الن�شوة لأزواجهن اأمام الغري، لتت�شكل عند املراأة 

رغبة يف اأن يكون زوجها كزوج من حولها، فيقابل الزوج هذه املقارنة 
بالعناد وتتعكر �شفو احلياة الزوجية؛ لأن الزوج يعترب ذلك انتقا�شًا 
من رجولته. ومقارنة املراأة زوجها بغريه قد تكون ناجتة عن خلفية 
نف�شية اأ�شا�شها عدم القتناع الكامل والر�شا بالزوج و�شخ�شيته، لذا 

تلجاأ الزوجة لتكوين دفاعات نف�شية تربر رف�شها الداخلي وذلك 
بالبحث عن نقائ�شه مقابل �شخ�شيات الأزواج الآخرين التي تراها 

مكتملة، او تكون بدافع اإيجابي كالرغبة يف تغري �شلوك ومنط معني 
تراه غري منا�شب ل�شخ�شية زوجها، فاإذا كان الأ�شلوب املتبع من قبل 

الزوجة ل يوحي باملقارنة ال�شريحة لزوجها بغريه، فقد حتقق 
غايتها املرجوة وي�شتجيب زوجها لذلك.

االستقالل / وكاالت:
حذرت دراس���ة طبية حديثة من أن البالس���تيك 
المستخدم في بعض ألعاب األطفال المستعملة 
ال تراع���ي أحدث قواعد الس���المة وربما تش���كل 

خطورة على صحة األطفال.
وفحص العلماء 200 لعبة بالستيكية مستعملة 
موج���ودة ف���ي دور حضانة ومن���ازل ومحال لبيع 
األشياء القديمة المستعملة، في منطقة ساوث 

ويست بانجلترا، بحًثا عن تسعة عناصر خطرة.
وكان هناك 20 لعبة تحتوي على المواد التسعة 
كاملة، وكان تركي���ز بعضها كبيًرا بصورة كافية 

ليجعلها مخالفة لمعايير السالمة األوروبية.
واستخدم دكتور أندرو تيرنر، من جامعة باليموث 
والذي ق���اد فريق البح���ث: تكنولوجي���ا فلورية 
أشعة إكس )األش���عة السينية مرتفعة الطاقة( 

لتحليل عدد من األلعاب، من س���يارات وقطارات 
حتى المكعبات واألرقام البالس���تيكية، بحسب 
تفاصيل الدراس���ة المنش���ورة في دورية العلوم 

البيئية والتكنولوجيا..
ووجد الباحثون تركيزا عاليا من العناصر الخطرة 
بما فيها األنتيمون والباريوم والبروم والكادميوم 

والكروم والرصاص والسيلينيوم.
ويمكن لهذه المادة أن تس���بب التسمم المزمن 
ح���ال تعرض األطفال لها لفترة ممتدة من الزمن 

حتى لو كان تركيزها منخفضا.
والتس���مم المزمن هو حالة التسمم الناتجة عن 
تناول متكرر ومس���تمر لجرعات من مادة س���امة 
على مدى فترة طويلة. وإذا ما وضع األطفال هذه 
األلعاب في أفواههم قد يتعرضون لمستويات 

أكبر من هذه المواد الكيماوية.

االستقالل / وكاالت:
يعتقد كثيرون أن الفش���ار يصلح فقط لتزجية الوقت أثناء مشاهدة 
األفالم في الس���ينما، لك���ن يغيب عنهم أن فيه ع���دة منافع صحية، 

السيما حين يجري تحضيره في البيت.
وبحس���ب ما نقل موقع "بلود س���كاي"، فإن الفشار غني باأللياف التي 
تس���اعد على خفض مستوى الكوليسترول في جس���م اإلنسان، كما 

يحمي أيضا من الجلطة واألزمات القلبية.
ويحتوي الفشار على نسيج مغذ يسمى "السويداء"، يعين على هضم 
الطعام بصورة أفضل، ويقي من اإلمس���اك. كما أنه يضبط مس���تويي 

السكر واألنسولين في الدم.
وبما أن الفشار يضم مركبات "الفوالت" الكيماوية، فهو يحمي بشكل 
تلقائي من السرطان، والطريف في األمر أنه مقاوم للشيخوخة بتأخير 

ظهور عالماتها، بفضل ما يحتويه من مكونات مضادة لألكسدة.
ويوصي خبراء الصحة باإلقبال على الفشار بالنظر إلى ما فيه من حديد 

ومنغنيز، وهما مادتان مهمتان لصحة العظام.

8 فوائد غير 

متوقعة »للفشار«

دراســة: األلعــاب البالستيكيــة 

المستعملــة تحتــوي مــوادا سامـة خطــرة
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قال األمين 

لإلسالميين مقاومتهم الباسلة وبعد أن تعملقت 
حرك���ة الجهاد اإلس���المي ف���ي المنطق���ة وفي 
فلس���طين فإن الص���راع يأخذ ش���كله الحقيقي 
والطبيعي.. معس���كر اإلسالم والحق في مواجهة 
معس���كر الش���رك والباط���ل.. ومس���احة الفعل 
والمواجهة رغ���م أنها تمتد إلى كل مكان إال أنها 
تتجسد بكامل أصعدتها ومستوياتها في بيت 
المق���دس وأكناف بي���ت المقدس،اليوم تتضح 
الص���ورة لتؤكد خصوصي���ة ومركزي���ة القضية 
الفلسطينية للحركة اإلسالمية هذه الخصوصية 
التي نبه إليها القرآن حين خص أرض فلس���طين 
بالبركة وحين تحدث عنها الرسول األعظم كأرض 
للرب���اط إلى ي���وم القيامة. إن الق���رآن الكريم في 
مطلع س���ورة اإلس���راء يؤكد على طبيعة المعركة 
بيننا وبين بني إس���رائيل كم���ا يؤكد على دخول 
المسجد…يا جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم.. 
يا من تش���رفتم بالرباط فوق األرض المقدس���ة، 
ي���ا من كتب عليكم أن تكونوا أول النش���يد وآخر 
القتال. أول الح���رب وذروة الحرب. أيها الخارجون 
باالنتفاضة م���ن القوة الكامنة إلى الفعل المعجز 
وم���ن القوة إلى الحرية لتس���جلوا بس���الح اإلرادة 
والحجر واالستشهاد، التاريخ الشعبي الحقيقي 
ضد التاريخ المزيف يا من برق الحجر في أيديكم 
حين صدأ الس���الح في المس���تودعات. لم يصدأ 
الحجر حين لم تصدأ اإلرادة وصدى الس���الح حين 

صدئت الروح والقلوب.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

دها، يتلقف  ة االنبهار بجالاّ ة ال تقاوم حتمياّ كضحياّ
ها اإلعالم  الش���ارع الفلس���طيني األخبار التي يدساّ
د خبر جروح  الصهيونياّ كالس���ماّ في العسل، وكجالاّ
ها. يعرف االحتالل أين ومتى  ته المفتوحة كلاّ ضحياّ
ر على موتنا، لنقيم وليمة العزاء، وأين  يرشاّ الس���كاّ

ومتى يرشاّ الملح على الجراح، فنتلوى ألما! 
ينش���ر في صحافته الصفراء الكاس���دة دسائسه، 
فه���ا رع���اة الفتن���ة، م���ن طرفي االنقس���ام  فيتلقاّ
ليعيروا بها بعضهم، ث���م يمرروها  ككرة مهترئة 
دين في الماء العك���ر، من هواة الندب على  للمتصياّ
ي���ن الصغار، الذي���ن ال يجدون  الحال م���ن االعالمياّ
فة، فيلتقطونها  الشجاعة لتغطية أخبارنا المش���راّ
هم  بش���باكهم ويعاملونها كحجارة كريم���ة، وكأناّ
ة المفتعلة، قد حازوا السر!  بتلك األخبار الصهيونياّ
قوا  ة المؤامرة، ليتش���داّ ويبيعونها للمؤمنين بنظرياّ
بامتالكه���م مفتاح الحكاية، ث���م يتخلصون منها 
كمالب���س قديمة يلقيها البس���طاء على أجس���اد 

ًا باليا!. أحالمهم العارية، فيبدو المستقبل رثاّ
وفيم���ا نحن نلوك تلك األخبار، يمضي االحتالل إلى 
أهدافه، ونرتكس نحن في حسرتنا! فمنذ متى كان 
؟ ومتى  الصهيونياّ عداًل ثقًة، يؤخذ من قوله وال ُيرداّ
كان اإلعالم خارج ميادين الحرب؟ وإلى متى سنظلاّ 
في حيرتنا كالتائه ف���ي الظالم الحالك، نلتفت إلى 
قة،  كلاّ عود كبريت يشعله لنا االحتالل بأخباره الملفاّ
ق شيئا عدا الجري  ودسائس���ه المكشوفة؟! فال نحقاّ
من ش���علة ألخرى دون أن نبرح سجننا الكبير؟ وإلى 
متى سنظل نش���تبك مع بعضنا، واالحتالل يصباّ 

زيته على نارنا وقضايانا تحترق؟

بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر 

مــرايا

اإلعالم اإلسرائيلي 
وصناعة الفتنة

االستقالل/ وكاالت :
أطلقت بلدية مدينة لول���ه بورغاز بوالية قرقلر 
إيلي شمال غربي تركيا خدمة التنقل المجاني 
بواسطة "تاكسي الدراجات الهوائية" الصديقة 
للبيئة، للمس���اهمة في الحد م���ن عوامل تغير 

المناخ.
وقال رئي���س البلدية أمين هالب���اك إن "خدمة 
التنقل المجاني بواس���طة تاكس���ي الدراجات 
الصديق���ة للبيئ���ة، قوبلت باهتم���ام كبير من 

السكان والزوار".
وأوض���ح أن بلديته قررت المس���اهمة في الحد 
من العوامل المس���ببة لتغيير المناخ، من خالل 
إطالق خدمة التنقل المجاني بواسطة "تاكسي 

الدراجات الهوائية".
وأشار هالباك إلى أن "المشروع الذي تم إطالقه 
بالتعاون مع االتحاد األوروبي، يحد من انبعاثات 

غاز الكربون وال يتسبب بأضرار للطبيعة".
وتاب���ع: "البلدية رص���دت 50 ألف ي���ورو لهذا 
المش���روع الذي س���يقدم خدمات النقل مجاًنا 
ولمدة عام لس���كان وزوار بلدية لوله بورغاز، من 
المسنين والنس���اء الحوامل واألشخاص الذين 

يعانون من إعاقة".
من جهته، قال حسن قوج أرسالن، سائق أحد 
تاكسيات الدراجات، إنه سعيد بهذا المشروع 
الذي يقبل على استخدامه المواطنون بشدة".

مدينة تركية تطلق خدمة التنقل
 المجاني بواسطة »تاكسي الدراجات«


