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 آيزنكوت: التصعيد قد يحدث بأية
 لحظة وعلى عدة جبهات معًا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
االحت���الل  أركان جي���ش  رئي���س  ق���ال 
اإلس���رائيلي الجنرال غ���ادي آيزنكوت إن 
»الجيش اإلسرائيلي يتمتع بتفوق واضح 
على أعدائ���ه إال أنه يع���ي خطر تصعيد 
األوض���اع والذي قد يح���دث في أي لحظة 

على عدة جبهات في آن واحد«.
ونقل���ت وس���ائل إع���الم إس���رائيلية عن 

آيزنكوت قوله خالل مراسم تسليم وتسلم 
منصب قائد هيئة االتصاالت والدفاع في 
الحرب االلكترونية )الس���ايبر(: إنه »يجب 

علينا أن نتصرف بترٍو وبشكل إبداعي«.
وكان وزي���ر جيش االحتالل اإلس���رائيلي 
أفيغ���دور ليبرمان توقع في وقت س���ابق 
اندالع مواجهة عسكرية مع كيانه تشمل 

عدة جبهات مثل لبنان وقطاع غزة.

 طريق يشقها 
ّجـرار 0 0

0 0

0 00 0

  الفصل يربك 
حسابات معلمي 
الدبلوم بـ »أونروا« 

في غزة 

صفقة القرن.. 
طبخة مسمومة 
لقتل الحقوق 
الفلسطينية

مبيدات االحتالل 
»تسم بدن« 

 مـزارعـي 
حدود غــزة 

ال�سفة املحتلة – غزة/ قا�سم الأغا:
اأ�سحى الفدائي املطارد اأحمد جّرار 
اأيقونة جديدة لل�سباب الفل�سطيني 

املقاوم لالحتالل الإ�سرائيلي 
وم�ستوطنيه باأقل الإمكانات، ومنوذًجا 

لإف�سال كل حماولت الحتالل الرامية 
لكّي الوعي لديهم بنجاعة وقدرة 

املقاومة على التحرير وا�ستعادة الأر�ض 
واملقد�سات املُغت�سبة. وتّتهم قوات 

الحتالل املطارد »جّرار« بتنفيذ عملية 
اإطالق النار قبل نحو 3 اأ�سابيع، والتي 

اأ�سفرت عن مقتل م�ستوطن حاخام 
ُيدعى »رزيئيل �سيفاخ« )35 عامًا( 

داخل مركبته التي كان ي�ستقلها، قرب 
ّرة« غرب مدينة نابل�ض، يف  قرية »�سَ

ال�سفة الفل�سطينية املحتلة.
ومنذ تنفيذ العملية؛ ُي�سابق الحتالل 

الزمن للو�سول اإىل املنّفذ، من خالل تنفيذ 
العمليات الع�سكرية وحمالت املالحقة 

والدهم املفاجئة للمنازل واملناطق، والتي 
كان اآخرها اأم�ض الأول، يف بلدة "برقني" 

غرب مدينة جنني، �سمال 
0ال�سفة املحتلة.  0

   خ�صيه من اأن يلقوا م�صري 
زمالئهم يف ال�صفة 

 تعد بعيداً عن املطبخ 
الفل�صطيني 

غزة/ �سماح املبحوح : اإتالف 3500 دومن 
على طول ال�سريط احلدودي مع  قطاع 

غزة، ينت�سر الع�سرات من ال�ساب الغا�سب 
ممن يحملون بقلوبهم احلقد على اأعدائهم، 
وباأيديهم مقالع وحجارة �سغرية، واإطارات 

مطاطية يبدوؤون بقذفها، لت�ستعل مع 
لهيب اأ�سواتهم التي ت�سدح مدوية باملكان، 

معلنة مت�سكهم بالقد�ض 
عا�سمة لوطنهم امل�سلوب، يف 

0 0

0 0

سواعد االنتفاضة.. أياٍد بيضاء تؤازر المقاومة 
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«»

المطارد »جرار« .. أيقونة مقاومة تؤرق االحتالل

�صواكل"  بـ5  والغاز  باحلبة  "الدواء 

الغزيـون يتحدون واقعهم 
الصعـب بالشـراء بالتجزئـة 

 عزام: العرب قادرون 
على تحسين ظروف شعبنا 

واالستغناء عن الدعم 
األميـركـي 

مل�صاعدة الثائرين على احلدود
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ومنذ تنفيذ العملية؛ ُيسابق االحتالل الزمن للوصول إلى 
المنّف���ذ، من خالل تنفيذ العمليات العس���كرية وحمالت 
المالحقة والدهم المفاجئة للمنازل والمناطق، والتي كان 
آخره���ا أمس األول، في بلدة "برقي���ن" غرب مدينة جنين، 

شمال الضفة المحتلة. 
وبحس���ب صحيفة "يديع���وت أحرنوت" العبري���ة فإن ما 
يس���مى جهاز األمن العام )الش���اباك( يستخدم وسائل 
تكنولوجية خاصة في مالحقة جّرار، وأنه ينتهج سياسة 
المالحق���ة الدائمة لمنعه من تنفي���ذ مزيد من العمليات 

واالكتفاء باالختباء حالًيا.
وتش���هد بل���دات وُقرى مدين���ة جنين منذ أس���ابيع عدة 
مداهمات ليلية واس���عة بحًث���ا عن المط���ارد أحمد جرار 

واعتقاله.
وانس���حبت قوات االحتالل، ليل السبت الماضي، من بلدة 
"برقين" بجنين بعد ساعات من اقتحامها بشكل مفاجئ، 
ومحاص���رة منازل في الحارة الش���رقية بحًث���ا عن المطارد 

"جّرار".
وقالت القناة العاشرة العبرية إن: "العملية الثالثة لإلمساك 

بالمطارد أحمد جرار فشلت."

وبعد فرض حظ���ر التجّول وقطع االحت���الل الكهرباء عن 
المنطقة وس���ط تحليق مكّثف للطائ���رات؛ هدمت قوات 
ا م���ن منزل يعود  االحتالل خ���الل اقتحامها البل���دة جزًء
ألحد المواطنين في الحارة الش���رقية م���ن برقين، ودّمرت 
"بركسات" تابعة له جانب المنزل، فيما أخطرت مواطن آخر 

بهدم منزله المجاور للمنزل األول.
وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين ُشبان البلدة 
وقوات االحتالل؛ أس���فرت عن استش���هاد الش���اب أحمد 
س���مير أبو عبيد )19 عاًما(، متأثًرا بإصابته بطلق ناري في 

الرأس، إضافة إلى إصابة عدد آخر بجراح متفاوتة.
وشّيعت جماهير غفيرة، أمس األحد، جثمان الشهيد "أبو 
عبيد"، وس���ط هتافات غاضبة، ُتطالب المقاومة بالرد على 

جرائم االحتالل المستمرة.

ك�سر هيبة االحتالل
بالمقابل، أش���اد المتحدث باس���م حرك���ة "حماس" فوزي 
برهوم ببطول���ة أهالي قرية "برقي���ن" بجنين في الضفة 
الفلس���طينية المحتلة، مش���دًدا على أنهم كسروا هيبة 

االحتالل وأسقطوا معادلته.

وأض���اف برهوم ل�"االس���تقالل" أن أهالي القرية س���ّطروا 
يهم لقوات االحتالل صفحة  بصمودهم وثباتهم وتصدِّ
ناصع���ة في تاريخ ش���عبنا، وكانوا مث���ااًل يحتذى به في 

حماية ظهر المقاومة.
ووّجه المتحدث باسم "حماس" التحّية إلى الشهيد البطل 
أحمد أبو عبيد، الذي ش���ّكل بدمائه الطاهرة الزكية عالمة 

فارقة في التضحية والفداء.

ي�ؤرق االحتالل
وبالعودة إلى فش���ل االحت���الل ومنظومت���ه األمنية في 
الوص���ول إلى الُمط���ارد أحمد ج���ّرار، رأى الكاتب والمحلل 
السياسي المختص بالشأن "اإلسرائيلي" حسن الفي، أن 
هذا الفشل حّول "جّرار" إلى أيقونة للمقاومة الفلسطينية 

في وقت انعدم به األمل بخيار التسوية.
وأضاف الفي ل�"االستقالل" أن المطارد "جّرار" جّدد التأكيد 
على أن الش���باب الفلسطيني قادر على مواجهة االحتالل 

ومخّططاته وبأقل اإلمكانيات.
وقال: "ب���ات أحمد مثااًل ُيحتذى به، كم���ا كان قبله مهند 
الحلب���ي ظاهرة انتفاضة الس���كاكين, وهذا ما يؤرق قادة 

االحتالل أن تنتش���ر ظاهرة هذا الفدائي الُمطارد لتصبح 
عنواًنا لمقاومة الشباب الفلسطيني في الضفة المحتلة".

وأش���ار إلى أن قوات االحتالل تسعى لقتل ظاهرة "جّرار" 
ونموذج���ه من خالل حرصه���ا على اصطح���اب كاميرات 
التصوير في عمليات مالحقته، ظًنا منها أنها ستنجح في 

اعتقاله.
وبّين أن حرص االحتالل على توثيق عملية اعتقال "جّرار" 
"تهدف لكّي الوعي لدى الش���باب الفلسطيني بأن مصير 

من ُيفكر بالعمل المقاوم محتوم".
وتابع: "لك���ن قدرته عل���ى اإلفالت من ه���ذه المحاوالت؛ 
أعادت الثقة المفقودة لدى الكثير من الشباب في الضفة 
المحتلة على قدرتهم في محاربة االحتالل ومس���توطنيه 

بالعمل العسكري".
وأّكد الكاتب والمحلل السياس���ّي على أن نموذج الفدائي 
ج���ّرار يحمل ف���ي ثناياه مؤش���رات على قدرة الش���باب 
الفلسطيني على مواصلة انتفاضة القدس، بل وتطويرها 
لتصبح انتفاضة شعبية شاملة، ُيستخدم بها جميع أدوات 
ح؛ لحماية شعبنا ومقدراته  النضال، بما فيها الكفاح الُمسلَّ

من االحتالل وتغّول االستيطان وحقد المستوطنين".

المطارد »جرار« .. أيقونة مقاومة تؤرق االحتالل
ال�سفة املحتلة – غزة/ قا�سم االأغا:

اأ�سح��ى الفدائي املطارد اأحمد جّرار اأيق�نة جديدة 
لل�س��باب الفل�س��طيني املقاوم لالحتالل االإ�س��رائيلي 
وم�س��ت�طنيه باأق��ل االإمكان��ات، ومن�ذًج��ا الإف�س��ال 

كل حم��اوالت االحتالل الرامية لك��ّي ال�عي لديهم 
بنجاع��ة وق��درة املقاومة عل��ى التحرير وا�س��تعادة 
االأر�ض واملقد�سات املُغت�سبة. وتّتهم ق�ات االحتالل 
املط��ارد »جّرار« بتنفيذ عملية اإطالق النار قبل نح� 

3 اأ�سابيع، والتي اأ�سفرت عن مقتل م�ست�طن حاخام 
ُيدع��ى »رزيئيل �سيف��اخ« )35 عام��ًا( داخل مركبته 
��ّرة« غرب مدينة  الت��ي كان ي�ستقلها، قرب قرية »�سَ

نابل�ض، يف ال�سفة الفل�سطينية املحتلة.

رفح/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي 
الش���يخ نافذ ع���زام، أن الع���رب قادرون على تحس���ين 
ظروف شعبنا واالستغناء عن الدعم الذي تقدمه أميركا 

ل�"ألونروا". 
ج���اء ذلك خ���الل احتفالي���ة نظمتها اللجن���ة الدعوية 
لحركة الجهاد اإلس���المي بمحافظة رفح،  عصر الجمعة، 
بتخريج فوج من حفظة أجزاء من القرآن الكريم و الدورات 

الشرعية.
وقال عزام :"ما زالت اإلدارة األميركية تواصل حربها على 
شعبنا بصورة غير مسبوقة، وتريد أن تحدث انقالبا كبيرا 
في معايير الصراع، بل و في معايير السياسة الدولية". 

واض���اف "أمي���ركا كان���ت منح���ازة إلس���رائيل ط���وال 
الوق���ت، ومالحقتها "لألونروا" تعن���ي إصرارا على إذالل 
الفلس���طينيين، وتعني محاولة إنهاء حق العودة تماًما، 

وإنه���اء كل الفرص لحياة يتوفر لها الحد األدن���ى من الكرامة وصفة 
اإلنسانية".

وتابع الشيخ عزام :"يجب أن نلوم أنفسنا كعرب ومسلمين إزاء ما يجري، 
فإذا حجز ترامب س���تين أو س���بعين أو مائة مليون دوالر من ميزانية 

"األونروا" وحتى لو أوقف الدعم األميركي كاماًل  فإن دولة عربية اشترت 
لوح���ة حائط بنصف مليار، تس���تطيع أن تقدم كل م���ا تقدمه أميركا، 

وتحاول من خالله ابتزازنا و الضغط علينا ".
واس���تطرد قائاًل :"هذه األمة العظيمة ال يج���ب أن تكون على هامش 
األحداث، وال يجوز أن تعيش حالة التفتت والضياع، وشعبنا جزء مبارك 

من هذه األمة، يفترض منه أن يقدم القدوة 
والنموذج " .

وشدد الش���يخ عزام على ضرورة إدراك هذا 
الجيل المكرم بهذه المهمات والخصائص 
التي تؤكد على أهمي���ة تواجده على هذه 
األرض، منوه���ا إلى أنه ال يأس على اإلطالق 
رغم س���وداوية اللحظة في ه���ذه المرحلة، 
ورغ���م صعوب���ة الحياة يج���ب أن نتضامن 
ونتماسك، ويجب أن نقترب من ديننا أكثر 

ومن بعضنا أكثر . 
وفي ختام حديثه، عبر الشيخ عزام عن أسفه 
الشديد إزاء الحدث الذي أودى بحياة سبعة 
من المواطنين بحي الصبرة، موضحًا أن سبب 
الحادث صغير مهما كب���ر، ومن المؤلم أنه 

وصل لمثل هذا العدد من الضحايا.
من جانبه، حث مسؤول جمعية إقرأ  الشيخ عبد الفتاح حجاج، المكرمين 
على ضرورة االلتزام ف���ي المواصلة بحفظ كتاب الله، وختم المصحف 
كام���ال. وأكد أن ه���ذا الجيل القرآني هو من س���يحرر األرض من دنس 

الصهاينة، وسيدخل المسجد األقصى محررا و فاتحا بإذن الله.

عزام: العرب قادرون على تحسين ظروف شعبنا واالستغناء عن الدعم األميركي 

رأي

جنين باتت مسرحا مستباحا لالحتالل الصهيوني المجرم لممارسة 
كل الجرائ���م واالنتهاكات بحق أهلها الصامدين, فكل يوم نس���مع 
عن مداهمة المدينة والمخيم والقرى المجاورة لمحافظة جنين بحثا 
عن القائد المجاهد احمد نصر جرار, الذي تتهمه س���لطات االحتالل 
الصهيوني انه منف���ذ عملية نابلس البطولي���ة, والتي أدت لمقتل 
حاخام صهيوني كبير, وبما ان االحتالل فش���ل فش���ال ذريعا حتى 
اآلن في الوص���ول إلى المجاهد البطل احمد ج���رار, فانه يكثف من 
عملياته العسكرية العدوانية في محافظة جنين, ويستهدف أهلها 
عقابا لهم على حمايتهم واحتضانهم للمقاومين الفلس���طينيين, 
وإيوائه���م للمجاهدي���ن األبطال, رغم ان هذا ليس مس���تغربا على 
جنين التي تسطر دائما أروع المالحم البطولية في ميادين المواجهة 
والعمليات االستشهادية, وما ملحمة معركة مخيم جنين 2002م عنا 
ببعيد, وما ملحمة القائد المجاهد محمود طوالبة قائد سرايا القدس 
عنا ببعيد, وما ملحمة االستش���هادية المجاهدة هنادي جرادات عنا 
ببعيد, جنين التي تحتضن القائد المجاهد بسام السعدي, والقائد 
المجاهد احمد جرار, وعش���رات المجاهدين األطه���ار ال زالت تقاوم 
وتتحدى وتصمد في وجه آلة القمع العدوانية الصهيونية, وتسطر 

الملحمة تلو الملحمة, والبطولة تلو البطولة بشموخ وكبرياء.
الغري���ب ان عمليات المداهمة اليومية لمدينة جنين, تتم بش���كل 
س���هل وس���لس دون ان تتحرك قوات امن الس���لطة الفلسطينية 
لمواجه���ة عمليات التوغل الصهيونية داخ���ل المحافظة, ومالحقة 
المجاهدين األبط���ال, بل ان بعض التقاري���ر الصحفية أكدت على 
تواصل عمليات التنس���يق األمني بين أمن السلطة وقوات االحتالل 
الصهيوني المقتحمة للمحافظة, وتقدي���م معلومات عن تحركات 
المجاهدي���ن األبط���ال لصالح االحت���الل, وذلك رغم ق���رار المجلس 
المركزي بوقف التنس���يق األمني مع الكيان الصهيوني, وكأن امن 
السلطة يصر على تحدي إرادة المجموع الفلسطيني ككل, ومواصلة 
انتهاكاته ألبسط المعايير الوطنية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي 
الفلسطيني التي أعلن عنها مؤخرا, والحقيقة ان أجهزة امن السلطة 
»منفلتة« تماما وتعمل بمعاييره���ا الخاصة, وال تنصاع ألي جهات 
تنفيذية داخل أروقة السلطة أو منظمة التحرير الفلسطينية, وباتت 
في حل من أية قيود أو التزامات تفرض عليها لوقف التنسيق األمني 
مع االحتالل, بعد ان ارتبط قادة هذه األجهزة األمنية بعالقات تجارية 
واستثمارات مع االحتالل الصهيوني, وأصبحت بطاقة إل »VIP« التي 
يمنحها االحتالل للمتعاونين معه أو المستسلمين لسياساته هدفا 

أعلى وأسمى من حقوق الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة. 
ال زال االحتالل الصهيوني يبحث عن احمد جرار ولن تتوقف عمليات 
البحث عنه طالما ان الس���لطة تغض الطرف عن ممارسات االحتالل 
وعمليات هدم البيوت لمجرد الش���ك ان به���ا احد المطلوبين لقوات 
االحتالل, ان االنتكاس���ة الحقيقية للقضية الفلسطينية ليس في 
الق���رارات التي تتخذها »إس���رائيل« حول القدس والمس���توطنات 
والتهوي���د, وليس���ت في ق���رارات اإلدارة األمريكي���ة المنحازة كليا 
لالحتالل الصهيوني والداعمة لسياساته امنيا وعسكريا وسياسيا, 
فما فعله االحت���الل واإلدارة األمريكية يمك���ن مواجهته والتصدي 
له بكل ما أوتينا من قوة, االنتكاس���ة الحقيقية في تخاذل السلطة 
وأجهزة أمنها »المنفلتة« عن نصرة الش���عب الفلسطيني والوقوف 
بجانبه لمواجهة مخططات االحتالل, ومسلس���ل التنازالت المتتالية 
باسم »الس���الم« لصالح الكيان الصهيوني والذي ال يكاد يتوقف أو 
ينتهي, االنتكاس���ة الحقيقية في تهميش السلطة لدور المقاومة 
وإسقاط هذا الخيار وحل كتاب شهداء األقصى وتجريم من ينتمي 
إليها, االنتكاسة الحقيقية في تصنيف حركات المقاومة اإلسالمية 
الفلس���طينية على أنها ح���ركات »إرهابية« وش���حن العالم ضدها, 
االنتكاس���ة الحقيقية للقضية الفلسطينية في مالحقة أجهزة امن 
الس���لطة للمجاهدين من ابنا حماس والجهاد اإلسالمي, والزج بهم 
في المعتقالت الفلس���طينية وتس���ليمهم لالحتالل الصهيوني, 
االنتكاس���ة الحقيقية في تخلي الس���لطة عن الثوابت الفلسطينية 
والتخلي عن القدس والمقدس���ات, نكبتنا ليس���ت فيما يخطط له 
االحتالل وأعوانه, إنما في تماهينا وتعاطينا الرس���مي مع سياسات 
االحت���الل, وفي التخلي عن وحدتنا الداخلي���ة لمواجهته والتصدي 

لمؤامراته. 
احمد ج���رار ابن محافظة جنين س���يبقى نموذج���ًا للقائد المجاهد 
الذي تحدى بإرادت���ه وعزيمته وبطولته نظري���ة اآلمن الصهيونية 
المتهالك���ة والتنس���يق األمن���ي المري���ر, والمالحق���ات المزدوجة 
والمشتركة للمجاهدين األبطال, ليثبت للجميع ان الفلسطيني قادر 
عل���ى التغلب على كل المعيقات والعقبات ألجل القيام بواجبه تجاه 
شعبه وقضيته, طالما انه مؤمن بها وبعدالتها, فلو تآمر العالم كل 
العالم على فلسطين, فسيبقى دائما من يتصدى لهذه المخططات 
والمؤام���رات بأقل اإلمكانيات ألجل ان تبقى القضية الفلس���طينية 

حاضرة والجهاد ماضيًا حتى النصر والتحرير.        

الملحمة تتواصل 
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رام الله / االستقالل :
قالت هيئة شؤون األس���رى والمحررين أمس األحد، إن 
األسرى المرضى فيما يسمى »مستشفى سجن الرملة« 
اإلسرائيلي، يعانون من »أوضاع صحية وحياتية صعبة 
ومعقدة، وفقا لسياسة متعمدة تنتهجها إدارة السجن 
بتجاهل أمراض األس���رى، بهدف النيل من صمودهم 

وعزيمتهم«.
وأوضح محامي الهيئة معتز شقيرات الذي زار السجن 
والتقى بعدد من األسرى، أن األوضاع بشكل عام سيئة 
وت���زداد خطورة يوما بعد يوم، حيث الحرمان من العالج 
واألدوي���ة وعدم التعامل مع الحاالت المرضية بش���كل 
جدي، باإلضافة إلى مس���توى متدٍن من النظافة وغذاء 

سيء كما ونوعا، لدرجة عزوف معظم األسرى عن تناوله.
وأفاد ش���قيرات أن األس���رى المرضى في »مستشفى 
الرملة«، يعان���ون من االكتظاظ، بس���بب عدد الجرحى 
المتزاي���د الذين ادخلوا للس���جن، والذين أصيبوا خالل 
األش���هر القليلة الماضي���ة إبان الهب���ات الجماهيرية 
تنديدا بإعالن ترمب القدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي 

المحتل.
وبين أن عدد األس���رى المرضى في مستش���فى سجن 
الرملة 22 أس���يرا يعانون من أم���راض خطيرة ومزمنة 
للغاية، وهم: محمد أبراش، وخالد ش���اويش، ومنصور 
موقدة، ومعتصم رداد، وبس���ام الس���ايح، وأيمن الكرد، 
ويوسف نواجعة، وأش���رف أبو الهدى، وناهض األقرع، 

وعزت تركمان، وصالح عم���ر عبد الرحيم صالح، وعصام 
األشقر، ومحمد أبو خضر، وعبد العزيز عرفة، ومحمد ديب، 
وعز الدين كراجة، وأحمد زقزوق، ومحمد محمد، وسامي 
أبو دياك، وأحمد المصري، وهناك أس���رى يقومون على 
احتياجات هؤالء المرضى وهم إياد رضوان، وس���امر أبو 

دياك، وعماد نيروخ، وأحمد مطاوع.
واستعرض تفاقم الحالة الصحية وعدم اجراء العمليات 
الجراحية الالزمة أو إعطاء العالجات للجريحين عز الدين 
كراجة، ومحم���د ديب، المعتقلين قبل 4 أش���هر بعد 
اطالق النار عليهما من قبل جنود االحتالل وإصابتهما 
في األرجل، وتعمد اهمال أوضاعهما الصحية كما باقي 

األسرى المرضى.

غزة/ االستقالل: 
طالب مدير مركز األس����رى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة 
المنظم����ات الحقوقي����ة واالنس����انية والتي تعن����ى بالمرأة 
بالضغط على س����لطات االحتالل االسرائيلي لاللتزام بدعوة 
الجمعي����ة العامة لألمم المتحدة في عام 1977 للحفاظ على 
حقوق المرأة والسالم الدولي ، والقضاء على العنف ضدها ، 

األمر الذي تنتهكه اسرائيل يوميًا دون رادع .
وأفاد د. حمدونة أن االحتالل يعتقل في س����جونه ما يقارب 
م����ن 58 معتقلة، منهن 9 معتقالت قاصرات ، في س����جنى 
الدامون وهشارون ، منهن 6 معتقالت بدون أسرة ويفترشن 
األرض بسبب االكتظاظ واالعتقاالت العشوائية التى طالت 
ما يقارب )160 ( امرأة وفتاة في العام 2017 ، وما يقارب من 
20 حالة اعتقال منذ بداية العام 2018 » وفق تقارير صادرة 

عن مؤسسات األسرى » .
وق����ال د. حمدون����ة أن هن����اك انتهاكات كبي����رة تقوم بها 
إدارة مصلح����ة الس����جون بحق المعتقالت الفلس����طينيات 

كاقتحامات الغرف والتفتيشات ، واالعتداء عليهن بالقوة عند أى توتر, ومنع التعليم 
وحرمان الزيارات ، والعزل االنف����رادي والعقابات والغرامات، هذا باإلضافة إلى طريقة 
االعتقال الوحش����ية والإلنسانية, وطرق التحقيق الجس����دية والنفسية , ومحاوالت 
انتزاع االعترافات والحصول على المعلومات بوس����ائل محرمة ، والحرمان من األطفال 
, واإلهمال واالس����تهتار الطبى وتأجيل العملي����ات الجراحية , واالحتجاز في أماكن ال 
تليق بهن , وس����وء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم لسوء عملية التنقل بالبوسطة 
التى تش����كل رحلة عذاب بالنس����بة للمعتقالت ، ووضع العراقيل أمام إدخال الكتب 
للمعتقالت اللواتي يقضين معظم وقتهن بالغرف , وس����وء الطعام كمًا ونوعًا , وغير 

ذلك من انتهاكات .
وأشار د. حمدونة إلى أن قسم المعتقالت في سجن » الدامون 
» س����ىء التهوية كثير الرطوبة مع النقص الحاد في األغطية 
والمالبس الش����توية وأجهزة التدفئ����ة ، ومعاناة المعتقالت 
من البرودة الشديدة بسبب تسرب الرياح الباردة من فوهات 
الش����بابيك ، باالضافة لضيق الغرف وانتش����ار الحش����رات ، 
ومماطلة اإلدارة في تلبية أبس����ط المطالب الحياتية ، وس����وء 
كانتينا الس����جن التى تعاني من ش����ح كبير في احتياجات 
الطعام بس����بب س����وء الطعام المق����دم من إدارة الس����جون 

واحتياجات المعتقالت األخرى الخاصة .
وأشار الى لالس����تهتار الطبى بحق المعتقلة الجريحة اسراء 
الجعابيص من مدينة القدس والمحكومة بالس����جن 11 عامًا     
، والتى تحتاج لعدد من العمليات الجراحية بسبب معاناتها 
، بعد اصابتها بحروق أصابت جس����مها بنس����بة 65 % عقب 
اطالق قوات االحتالل النار تجاه س����يارتها في تشرين األول 
ع����ام 2015 ، وقضية الطفلة عهد التميمى » 17 عاما« والتى 
وجهت لها محكمة االحتالل الئحة اتهام مكونة من 12 بندًا ، والطفلة رزان أبو س����ل 

)13عامًا( التى حوكمت بالسجن 45 يومًا وغرامة مالية قدرها 3000 شيكل.
وأف����اد د. حمدونة أن إدارة الس����جون لم تفرق في تعاملها بي����ن معتقل ومعتقلة ، 
فتمارس الضغوط النفس����ية والجسدية على المعتقالت وناشد المؤسسات الدولية 
وعلى رأس����ها الصليب األحمر واألمم المتحدة والمؤسس����ات الحقوقية واالنس����انية 
والجمعيات والمراكز المعنية للضغط على االحتالل لتطبيق مواد االتفاقيات الدولية 
التي وضعت لحماية المرأة، ولوقف انتهاكاته المتواصلة بحق المعتقالت ، والعمل 

على مساندتهن ودعمهن حتى تحقيق حريتهن .

»الرملــة« األســـرى المرضــى بـ
 يعانــون أوضاعــا صحيــة صعبــة

حمدونة: إدارة السجون اإلسرائيلية
 تمعن في إيذاء المعتقالت الفلسطينيات
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ومنذ تنفيذ العملية؛ ُيسابق االحتالل الزمن للوصول إلى 
المنّف���ذ، من خالل تنفيذ العمليات العس���كرية وحمالت 
المالحقة والدهم المفاجئة للمنازل والمناطق، والتي كان 
آخره���ا أمس األول، في بلدة "برقي���ن" غرب مدينة جنين، 

شمال الضفة المحتلة. 
وبحس���ب صحيفة "يديع���وت أحرنوت" العبري���ة فإن ما 
يس���مى جهاز األمن العام )الش���اباك( يستخدم وسائل 
تكنولوجية خاصة في مالحقة جّرار، وأنه ينتهج سياسة 
المالحق���ة الدائمة لمنعه من تنفي���ذ مزيد من العمليات 

واالكتفاء باالختباء حالًيا.
وتش���هد بل���دات وُقرى مدين���ة جنين منذ أس���ابيع عدة 
مداهمات ليلية واس���عة بحًث���ا عن المط���ارد أحمد جرار 

واعتقاله.
وانس���حبت قوات االحتالل، ليل السبت الماضي، من بلدة 
"برقين" بجنين بعد ساعات من اقتحامها بشكل مفاجئ، 
ومحاص���رة منازل في الحارة الش���رقية بحًث���ا عن المطارد 

"جّرار".
وقالت القناة العاشرة العبرية إن: "العملية الثالثة لإلمساك 

بالمطارد أحمد جرار فشلت."

وبعد فرض حظ���ر التجّول وقطع االحت���الل الكهرباء عن 
المنطقة وس���ط تحليق مكّثف للطائ���رات؛ هدمت قوات 
ا م���ن منزل يعود  االحتالل خ���الل اقتحامها البل���دة جزًء
ألحد المواطنين في الحارة الش���رقية م���ن برقين، ودّمرت 
"بركسات" تابعة له جانب المنزل، فيما أخطرت مواطن آخر 

بهدم منزله المجاور للمنزل األول.
وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين ُشبان البلدة 
وقوات االحتالل؛ أس���فرت عن استش���هاد الش���اب أحمد 
س���مير أبو عبيد )19 عاًما(، متأثًرا بإصابته بطلق ناري في 

الرأس، إضافة إلى إصابة عدد آخر بجراح متفاوتة.
وشّيعت جماهير غفيرة، أمس األحد، جثمان الشهيد "أبو 
عبيد"، وس���ط هتافات غاضبة، ُتطالب المقاومة بالرد على 

جرائم االحتالل المستمرة.

ك�سر هيبة االحتالل
بالمقابل، أش���اد المتحدث باس���م حرك���ة "حماس" فوزي 
برهوم ببطول���ة أهالي قرية "برقي���ن" بجنين في الضفة 
الفلس���طينية المحتلة، مش���دًدا على أنهم كسروا هيبة 

االحتالل وأسقطوا معادلته.

وأض���اف برهوم ل�"االس���تقالل" أن أهالي القرية س���ّطروا 
يهم لقوات االحتالل صفحة  بصمودهم وثباتهم وتصدِّ
ناصع���ة في تاريخ ش���عبنا، وكانوا مث���ااًل يحتذى به في 

حماية ظهر المقاومة.
ووّجه المتحدث باسم "حماس" التحّية إلى الشهيد البطل 
أحمد أبو عبيد، الذي ش���ّكل بدمائه الطاهرة الزكية عالمة 

فارقة في التضحية والفداء.

ي�ؤرق االحتالل
وبالعودة إلى فش���ل االحت���الل ومنظومت���ه األمنية في 
الوص���ول إلى الُمط���ارد أحمد ج���ّرار، رأى الكاتب والمحلل 
السياسي المختص بالشأن "اإلسرائيلي" حسن الفي، أن 
هذا الفشل حّول "جّرار" إلى أيقونة للمقاومة الفلسطينية 

في وقت انعدم به األمل بخيار التسوية.
وأضاف الفي ل�"االستقالل" أن المطارد "جّرار" جّدد التأكيد 
على أن الش���باب الفلسطيني قادر على مواجهة االحتالل 

ومخّططاته وبأقل اإلمكانيات.
وقال: "ب���ات أحمد مثااًل ُيحتذى به، كم���ا كان قبله مهند 
الحلب���ي ظاهرة انتفاضة الس���كاكين, وهذا ما يؤرق قادة 

االحتالل أن تنتش���ر ظاهرة هذا الفدائي الُمطارد لتصبح 
عنواًنا لمقاومة الشباب الفلسطيني في الضفة المحتلة".

وأش���ار إلى أن قوات االحتالل تسعى لقتل ظاهرة "جّرار" 
ونموذج���ه من خالل حرصه���ا على اصطح���اب كاميرات 
التصوير في عمليات مالحقته، ظًنا منها أنها ستنجح في 

اعتقاله.
وبّين أن حرص االحتالل على توثيق عملية اعتقال "جّرار" 
"تهدف لكّي الوعي لدى الش���باب الفلسطيني بأن مصير 

من ُيفكر بالعمل المقاوم محتوم".
وتابع: "لك���ن قدرته عل���ى اإلفالت من ه���ذه المحاوالت؛ 
أعادت الثقة المفقودة لدى الكثير من الشباب في الضفة 
المحتلة على قدرتهم في محاربة االحتالل ومس���توطنيه 

بالعمل العسكري".
وأّكد الكاتب والمحلل السياس���ّي على أن نموذج الفدائي 
ج���ّرار يحمل ف���ي ثناياه مؤش���رات على قدرة الش���باب 
الفلسطيني على مواصلة انتفاضة القدس، بل وتطويرها 
لتصبح انتفاضة شعبية شاملة، ُيستخدم بها جميع أدوات 
ح؛ لحماية شعبنا ومقدراته  النضال، بما فيها الكفاح الُمسلَّ

من االحتالل وتغّول االستيطان وحقد المستوطنين".

المطارد »جرار« .. أيقونة مقاومة تؤرق االحتالل
ال�سفة املحتلة – غزة/ قا�سم االأغا:

اأ�سح��ى الفدائي املطارد اأحمد جّرار اأيق�نة جديدة 
لل�س��باب الفل�س��طيني املقاوم لالحتالل االإ�س��رائيلي 
وم�س��ت�طنيه باأق��ل االإمكان��ات، ومن�ذًج��ا الإف�س��ال 

كل حم��اوالت االحتالل الرامية لك��ّي ال�عي لديهم 
بنجاع��ة وق��درة املقاومة عل��ى التحرير وا�س��تعادة 
االأر�ض واملقد�سات املُغت�سبة. وتّتهم ق�ات االحتالل 
املط��ارد »جّرار« بتنفيذ عملية اإطالق النار قبل نح� 

3 اأ�سابيع، والتي اأ�سفرت عن مقتل م�ست�طن حاخام 
ُيدع��ى »رزيئيل �سيف��اخ« )35 عام��ًا( داخل مركبته 
��ّرة« غرب مدينة  الت��ي كان ي�ستقلها، قرب قرية »�سَ

نابل�ض، يف ال�سفة الفل�سطينية املحتلة.

رفح/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي 
الش���يخ نافذ ع���زام، أن الع���رب قادرون على تحس���ين 
ظروف شعبنا واالستغناء عن الدعم الذي تقدمه أميركا 

ل�"ألونروا". 
ج���اء ذلك خ���الل احتفالي���ة نظمتها اللجن���ة الدعوية 
لحركة الجهاد اإلس���المي بمحافظة رفح،  عصر الجمعة، 
بتخريج فوج من حفظة أجزاء من القرآن الكريم و الدورات 

الشرعية.
وقال عزام :"ما زالت اإلدارة األميركية تواصل حربها على 
شعبنا بصورة غير مسبوقة، وتريد أن تحدث انقالبا كبيرا 
في معايير الصراع، بل و في معايير السياسة الدولية". 

واض���اف "أمي���ركا كان���ت منح���ازة إلس���رائيل ط���وال 
الوق���ت، ومالحقتها "لألونروا" تعن���ي إصرارا على إذالل 
الفلس���طينيين، وتعني محاولة إنهاء حق العودة تماًما، 

وإنه���اء كل الفرص لحياة يتوفر لها الحد األدن���ى من الكرامة وصفة 
اإلنسانية".

وتابع الشيخ عزام :"يجب أن نلوم أنفسنا كعرب ومسلمين إزاء ما يجري، 
فإذا حجز ترامب س���تين أو س���بعين أو مائة مليون دوالر من ميزانية 

"األونروا" وحتى لو أوقف الدعم األميركي كاماًل  فإن دولة عربية اشترت 
لوح���ة حائط بنصف مليار، تس���تطيع أن تقدم كل م���ا تقدمه أميركا، 

وتحاول من خالله ابتزازنا و الضغط علينا ".
واس���تطرد قائاًل :"هذه األمة العظيمة ال يج���ب أن تكون على هامش 
األحداث، وال يجوز أن تعيش حالة التفتت والضياع، وشعبنا جزء مبارك 

من هذه األمة، يفترض منه أن يقدم القدوة 
والنموذج " .

وشدد الش���يخ عزام على ضرورة إدراك هذا 
الجيل المكرم بهذه المهمات والخصائص 
التي تؤكد على أهمي���ة تواجده على هذه 
األرض، منوه���ا إلى أنه ال يأس على اإلطالق 
رغم س���وداوية اللحظة في ه���ذه المرحلة، 
ورغ���م صعوب���ة الحياة يج���ب أن نتضامن 
ونتماسك، ويجب أن نقترب من ديننا أكثر 

ومن بعضنا أكثر . 
وفي ختام حديثه، عبر الشيخ عزام عن أسفه 
الشديد إزاء الحدث الذي أودى بحياة سبعة 
من المواطنين بحي الصبرة، موضحًا أن سبب 
الحادث صغير مهما كب���ر، ومن المؤلم أنه 

وصل لمثل هذا العدد من الضحايا.
من جانبه، حث مسؤول جمعية إقرأ  الشيخ عبد الفتاح حجاج، المكرمين 
على ضرورة االلتزام ف���ي المواصلة بحفظ كتاب الله، وختم المصحف 
كام���ال. وأكد أن ه���ذا الجيل القرآني هو من س���يحرر األرض من دنس 

الصهاينة، وسيدخل المسجد األقصى محررا و فاتحا بإذن الله.

عزام: العرب قادرون على تحسين ظروف شعبنا واالستغناء عن الدعم األميركي 
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / جميلة محمد أحمد الحزين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)950855858( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

تعل���ن جمعية البتول الخيرية عن طرح عطاء انش���اء مبنى )تحس���ين 
قدرات األطفال التعليمية( في قرية الش���وكة شرق مدينه رفح وعلى 
الشركات المؤهلة والراغبة في دخول العطاء والمشاركة والحصول على 
ك���راس العطاء من جمعية البتول الخيرية مقابل مبلغ وقدره مئة دوالر 

أمريكي غير مستردة .
آخر موعد لتس���ليم العطاءات لدى الجمعية هو الس���اعة الواحدة من 
ظهر يوم الثالثاء الموافق 2018/02/13 في الظرف المختوم. علما بأن 

الجمعية ال تقبل أي عرض بعد هذا التاريخ.
الجمعية غير مقيدة بأقل األسعار.

األسعار باالدينار األردني.
يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم فواتير ضريبية وخصم المنبع.

يلتزم بدفع قيمة اإلعالن.

للمراجعة واال�ستف�سار/0592134900

 رفح – ال�سوكة
اعالن طرح عطاء بالظرف املختوم

بتمويل من ال�سندوق العربي لالإمناء االقت�سادي 
واالجتماعي -دولة الكويت-

واتخ���ذت إدارة وكال���ة وغوث تش���غيل 
الالجئين الفلس���طينيين "اون���روا" قرارا 
بفص���ل 106 معلمًا من م���دارس الضفة 
الغربية، بحجة أنهم من حملة ش���هادة 
الدبلوم، متنكرة لخبراتهم الطويلة التي 

تجاوزت الثالثين عامًا. 
وأبدى المعلم الخمسيني جميل محمود 
" اسم مستعار" بإحدى مدارس " األونروا" 
بمعسكر جباليا شمال القطاع، استياءه 
وغضب���ه الش���ديدين جراء ق���رار فصل 
زمالئه بالضفة الغربية، بحجة أنهم من 

حملة شهادة الدبلوم.
ووصف محمود الحجة التي ساقتها إدارة 
" اونروا" لفصل زمالئه بأنها غير منطقية، 
الفتا إلى أن سنوات خبرة زمالئه الطويلة 
بالتدريس بالمدارس التابعة لها، تكفي 
لممارسة المهنة دون أن يكونوا من حملة 

الشهادات العليا.
وعبر عن تخوفه من اتخاذ إدارة " اونروا" 

ذات القرار بحقه وحق زمالئه المعلمين 
بقطاع غزة، دون أن تنتظر لتقاعدهم، أو 
تمنحهم أي مكافأة لنهاية الخدمة أو أي 
مقابل يدعم نفس���يتهم التي ستتذمر 

في حال اتخذت قرار فصلهم.
 

األميركي���ة  اإلدارة  واتخ���ذت  
قرارا بتخفيض قيمة  تبّرعاتها من 125 
ملي���ون دوالر أميركي خ���الل عام 2017 
المنصرم إلى  اكثر م���ن60 مليون دوالر 
ه���ذا العام، م���ع تحدي���د األقاليم التي 

تستفيد من تلك المساعدات.

خوف وقلق
أما المعلم محسن أحمد " اسم مستعار" 
الذي قض���ى أكثر م���ن 30 عاما بمهنة 
التدري���س بمدارس " اون���روا" فلم تكن 
ردة فعله أفضل من س���ابقه، حين سمع 
بخبر فصل زمالئه حملة شهادة الدبلوم 

بمدارس الضفة الغربية، إذ عبر عن قلقه 
وتخوفه أن يلقى ذات المصير. 

وق���ال أحم���د: " حزي���ن عل���ى المصير 
ال���ذي لحق بزمالئ���ي المعلمين بالضفة 
الغربية، بعد تخرجهم من معهد الوكالة 
وتوظيفهم بمدارسها، واكتسابهم خبرة 
بالتدريس،  بعد سنوات عديدة قضوها 
وتخ���رج بفضلهم المئات م���ن الطالب، 
أصحاب مناصب و مراكز عليا في الوقت 

الحالي". 
وأضاف: "س���نوات خبرتنا الطويلة التي 
اكتس���بناها بعد س���نين مكوثنا داخل 
الفصول الدراس���ية، أفضل من أي معلم 
وليد عهده"، متس���ائال ب���أي يحق تنظر 
إدارة " اونروا" للش���هادة فحس���ب، دون 
النظر واألخ���ذ باالعتبار س���نوات الخبرة 
الطويلة التي اكتس���بناها، والتي أهلت 
معلمين كثرًا جاءوا للتدريب الجامعي ثم 

توظفوا. 

قرار  اإداري
فريد أبو ع���اذرة رئيس برنام���ج التربية 
والتعلي���م ف���ي وكالة غوث وتش���غيل 
الالجئين الفلس���طينيين" اون���روا" أكد 
أن فص���ل المعلمين من حملة ش���هادة 
الدبلوم من م���دارس الوكالة بقطاع غزة 
أس���وة بزمالئهم بالضف���ة الغربية، قرار 
ل���م يناقش من قب���ل إدارة الوكالة حتى 
اللحظة، لذا لن يتم تطبيقه في المرحلة 

المقبلة بالقطاع.  
وش���دد أبو عاذرة  ل�"االس���تقالل" أن قرار 
فصل المعلمين حملة الدبلوم من مدارس 
" اونروا "  بالضفة الغربية،  قرار اداري تم 
مناقشته بش���هر نوفمبر الماضي ليس 
ل���ه عالقة بأي أجندات خارجية ، مبينا أن 
تطبيقه جاء وفق معايير عدة أهمها، قلة 
عدد الطالب الس���نوي بم���دارس الضفة 
الغربية مقارنة بمدارس القطاع،  وكذلك 

وجود فائض بعدد معلمي الضفة مقارنة 
باحتياجات المدارس. 

وحول المخ���اوف الت���ي يبديها معلمو 
القطاع من حملة شهادة الدبلوم بمدارس 
" اونروا " حول مستقبلهم الوظيفي اعتبر 
أنها مخاوف مش���روعة، ف���ي ظل االزمة 
المالي���ة الخانقة التي تم���ر بها الوكالة، 
جراء نق���ص الدعم المال���ي المقدم من 

بعض الدول المانحة. 
ولفت  أب���و عاذرة إل���ى أن الوكالة تتخذ 
قرارات تتناس���ب مع طبيع���ة أهدافها 
التعليمي���ة، إذ أن من ضم���ن أهدافها 
سعيها الدءوب لالرتقاء بمستوى خدمة 
التعليم المقدمة للطلبة بالمدارس التي 
تشرف عليها، منوها الى أنه في حال تم 
االختيار بين معلم يحمل شهادة الدبلوم 
وغيره يحمل ش���هادة جامعي���ة أعلى ، 
فإن األفضلي���ة والخيار يقع على المعلم 

الجامعي. 

   خشيه من أن يلقوا 
مصير زمالئهم في الضفة 

غزة/ �سماح املبحوح : 
حالة من اال�ستياء والقلق ت�سود اأو�ساط 580 معلمًا من 

حملة �سهادة الدبلوم مبدار�س  وكالة غوث وت�سغيل الالجئني 
الفل�سطينيني » اونروا« بقطاع غزة، خوفا من اتخاذها قرارا 
بف�سلهم من اخلدمة التعليمية، بعد �سنوات عديدة اكت�سبوا 

خاللها خربة، اأ�سوة بزمالئهم بال�سفة الغربية، بحجة عدم 
احتياجها لهم، خ�سو�سا يف ظل حالة التق�سف التي تنتهجها 

الوكالة بعد تقلي�س الواليات املتحدة اكرث من 65 مليون دوالر 
من قيمة ما تقدمه من دعم لها.

  الفصل يربك حسابات معلمي 
الدبلوم بـ »أونروا« في غزة 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/  لؤي جمال محمد المسارعي.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)9003615417( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل: 
شهد قطاع غزة خالل شهر يناير كانون ثاني الماضي 4859 مولودًا جديدًا، 

بمعدل 156 مولوًدا يوميًا.
وقال���ت الداخلية خ���الل بيان لها ان مكاتب األحوال المدنية س���جلت 309 
حاالت تبليغ عن وفاة خالل الش���هر ذاته، بواق���ع 10 حاالت وفاة يوميًا في 

محافظات قطاع غزة.

غزة : 156 مولودًا يوميًا 
مقابل 10 وفيات

غزة/ االستقالل: 
ش���ارك مئات األطفال الفلس���طينيين في قطاع 
غزة، امس األحد، في وقف���ة، احتجاجًا على ترّدي 

األوضاع االقتصادية.
ورفع المش���اركون في الوقفة التي نّظمها "تجّمع 
المؤسس���ات الخيرية" )غير حكومي(، في ساحة 
الس���رايا بمدينة غزة، الفتات ُكتب على بعضها 

"أنقذوا غزة"، و"ارفعوا الحصار عن غزة".
وقال نزيه البنا، ممثل التجّمع: "تأتي هذه الوقفة 
في ظل م���ا يعانيه القطاع من حص���ار، وفي ظل 
الوض���ع الصع���ب، ال���ذي جعل من غ���زة منطقة 

منكوبة".
وأوضح البنا، أن "أطفال قطاع غزة يعانون من 
سلب حقوقهم األساس���ية؛ أبرزها الحق في 

العيش الكريم".
وذك���ر أن "األطف���ال ج���اءوا ليوصلوا رس���التهم 
للعالم أن غزة تعيش حالة إنس���انية كارثية بكل 

المقاييس".
وطال���ب البنا، المجتمع الدول���ي ب�"ضرورة التحرك 
لرفع الحصار عن القطاع وإنقاذ السكان من األزمات 

المعيشية المتالحقة".

أطفال غزة يحتجون على »تردي األوضاع االقتصادية«
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ومنذ اع���ان  الرئي���س األميركي دونالد 
ترامب في الس���ادس من شهر ديسمبر 
الماضي، اعتراف دولته بالقدس عاصمة 
ل����" إس���رائيل " يتجم���ع كل يوم جمعة 
غضب العش���رات م���ن الش���باب الذين 
عرفوا بس���واعد االنتفاضة؛ لمد يد العون 
الذين  غيرهم،  للعش���رات  والمس���اعدة 
انتفض���وا ليؤك���دوا رفضه���م للقرارات 
األمريكية، كما يؤكدون تقديم دمائهم 
وجثامينهم رخيصة ف���داء لعاصمتهم 

القدس. 

�ضواعد االنتفا�ضة
حي���ن تش���رق ش���مس صب���اح كل يوم 
جمعة يجهز الش���اب عبد العزيز  نفسه؛ 

لينض���م إل���ى مجموع���ة المتطوعي���ن 
بس���واعد االنتفاضة ش���رق غزة، والذين 
عاهدوا أنفس���هم على تكريس ساعات 
نهارهم  حتى المغيب لتزويد الش���باب 
الثائر، باألع���ام والحجارة وكذلك الطعام 
والشراب؛ ليستعيدوا قوتهم من جديد 
، باإلضافة لمساعدة الطواقم الطبية في 

عملهم .
وأوضح عبد العزيز ل� "االس���تقال" أنه لم 
يفكر كثيرا في مس���ألة ق���رار انضمامه 
لمجموعة س���واعد االنتفاضة المتواجدة 
بمنطقته، إذ تحدث مباشرة للمسؤول عن 
المجموعة، برغبته الش���ديدة بمساعدته 

ومن معه بالمهام التي يقومون بها.
وبين أن العمل ضمن مجموعة أنش���ئت 

ألهداف ذات قيمة كبيرة، أس���مى عمل 
يستطيع كافة الشباب القيام به، من أجل 
أن يثبت لاحتال اإلسرائيلي أنهم على 
ذات الدرب، الذي وجد به الشباب المدافع 

عن وطنه بدمائه وجسده.
وش���دد على إص���راره بالبق���اء كمتطوع 
بالمجموعة ؛ ليمد يد العون والمس���اعدة 
لمن يحتاجها من الشباب المتواجد على 
الحدود بما يس���تطيع م���ن دعم معنوي 

ولوجستي. 

لتقدمي الدعم
خميس أب���و عبيدة، منس���ق مجموعات 
سواعد االنتفاضة بكافة مناطق القطاع، 
أكد أن مجموعات الس���واعد المس���تقلة 

أنشئت منذ األيام األولى إلعان الرئيس 
األمريك���ي دونالد ترامب القدس عاصمة 
الدعم  لاحتال اإلس���رائيلي، لتقدي���م 
المعنوي واللوجستي للشاب الثائر على 

طول الشريط الحدودي. 
وق����ال أبو عبي����دة ل����� "االس����تقال": "إن 
ش����باب س����واعد االنتفاضة وج����دوا على 
طول الش����ريط الحدودي؛ ليقدموا الدعم 
المعنوي واللوجستي، للشباب الثائر الذي 
دفعهم حب الوطن والدف����اع عنه، لدحر 

العدو الغاصب عن أراضيهم المحتلة ". 
و أضاف: " يش���مل عمل ش���باب سواعد 
االنتفاض���ة تقديم الطعام و الش���راب، 
وتس���هيل مه���ام طواق���م اإلس���عاف 
الحدودي���ة،  بالمناط���ق  المتواجدي���ن 

لتقديم اإلسعافات األولية للجرحى ونقل 
الش���هداء بعد ارتقائهم بفعل القناصة 
اإلسرائيلية المتمركزين بالقرب منهم ". 
وأش���ار إلى أنه يوما بعد اآلخر يزداد عدد 
المنتس���بين لمجموعات السواعد، فمنذ 
اليوم األول إلنش���اء المجموعات انتسب 
العشرات من الشباب المتطوعين لتقديم 
المساعدة، ومع الوقت ازداد العدد ليصل 

إلى المئات من كافة المناطق بالقطاع. 
ولف���ت المنس���ق إل���ى أن عمله���م على 
طول الش���ريط الحدودي بجانب الشباب 
الغاضب، مستمر مع استمرار االنتفاضة 
انته���اكات  لهيبه���ا  اش���عل  الت���ي 
االحتال اإلس���رائيلي بحق أبناء الشعب 

الفلسطيني. 

غزة/ �ضماح املبحوح : 
على طول ال�ضريط احلدودي مع  قطاع 

غزة، ينت�ضر الع�ضرات من ال�ضاب 
الغا�ضب ممن يحملون بقلوبهم احلقد 

على اأعدائهم، وباأيديهم مقالع وحجارة 
�ضغرية، واإطارات مطاطية يبدوؤون 

بقذفها، لت�ضتعل مع لهيب اأ�ضواتهم التي 
ت�ضدح مدوية باملكان، معلنة مت�ضكهم 

بالقد�س عا�ضمة لوطنهم امل�ضلوب، يف حني 
يقوم �ضباب �ضواعد االنتفا�ضة مبد من 
ا�ضرتاح بعد �ضاعات طويلة من الكفاح، 
بالطعام وال�ضراب لي�ضتعيد ن�ضاطه من 

جديد.  تقدمي اخلدمة الطبية والطعام 
وال�ضراب، هو الدور البارز الذي تقوم به 

جمموعات �ضباب �ضواعد االنتفا�ضة، التي 
ن�ضاأت خلدمة ال�ضباب املنتف�س على طول 

ال�ضريط احلدودي الفا�ضل بني قطاع 
غزة واالأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة، يف 

مواجهة جنود االحتالل االإ�ضرائيلي 
املدججني باالأ�ضلحة الع�ضكرية الثقيلة.

لمساعدة الثائرين على الحدود

سواعد االنتفاضة.. أياٍد بيضاء تؤازر المقاومة 

القدس المحتلة/ االستقال:
صادق���ت حكومة االحتال، خال 
جلستها األسبوعية، امس األحد، 
على ش���رعنة البؤرة االستيطانية 
"حف���ات جلعاد"، بع���د أن كانت 
قد أرج���أت التصويت على القرار 

األسبوع الماضي.
س���لطات  أعط���ت  وبذل���ك، 
االحت���ال م���ا تطل���ق علي���ه 
"الصفة القانونية" لمستوطنة 
بالضف���ة، وأعل���ن  عش���وائية 
ذلك رئي���س حكومة االحتال 

بنيامين نتنياهو.
االس���تيطانية  الب���ؤرة  وأقيمت 
"حفات جلع���اد"، عام 2002 على 

أراضي مدينة نابلس. 
ويعمد االحتال إلى الدفع باتجاه 
اقام���ة مس���توطنات أو تعزي���ز 
خال  م���ن  قائمة  مس���توطنات 
طرح قوانين يس���عى من خالها 
لتشريع االس���تيطان في الضفة 
لمواجهة القانون الدولي ويتخذ 
من ذل���ك ذرائ���ع مختلفة، حيث 
يق���وم بتحريك ه���ذه القوانين 
عق���ب أي عملية فدائية ينفذها 
الفلسطينيون بهدف استعطاف 

المجمتع الدولي.
وكان نتنياهو ق���د تعهد بطرح 
المشروع للتصويت خال جلسة 
ش���رعنة  وجاءت  األس���بوع.  هذا 
اقتراح  عل���ى  بناء  المس���توطنة 
قانون تق���دم به وزي���ر الجيش 
افيغدور ليبرمان لش���رعنة البؤرة 

التي تعّد "غير قانونية"

أص���در،  ق���د  نتنياه���و،  وكان 
توصياته لوزارة األمن بربط البؤرة 
غلعاد"  "حف���ات  االس���تيطانية 
وتطوير شبكة  الكهرباء،  بشبكة 
البن���ى التحتي���ة بالمس���توطنة 
المقامة على أراض فلس���طينية 
تمهي���ًدا  خاص���ة،  بملكي���ة 

لشرعنتها.

يشار إلى أن البؤرة االستيطانية 
"حف���ات جلع���اد"، تع���ّد "غي���ر 
قواني���ن  بموج���ب  قانوني���ة" 
االحتال، لذلك فإن تسوية البؤرة 
االستيطانية غير ممكن قانونيا، 
وعلي���ه امتنع���ت الحكوم���ة عن 
والتصويت  الموضوع  مناقش���ة 

عليه األسبوع الماضي.

غزة/ االستقال : 
قالت وكال���ة األمم المتح���دة إلغاثة وتش���غيل الاجئين 
الفلس���طينيين )أون���روا( إن اآلث���ار المترتب���ة على وقف 
المساعدات األميركية ستظهر واضحة خال نيسان القادم، 
حيث تعان���ي الوكالة من صعوبة في توفير األموال الازمة 

لشراء المواد الغذائية المقدمة كمساعدات لاجئين.
وح���ّذر المدي���ر المختص بش���ؤون قطاع غزة ف���ي الوكالة 
ماتياس ش���مالة، من أن تقليص اإلم���دادات الغذائية في 

قطاع غزة سيكون له "آثار كارثية".
وش���كك ش���مالة في تصريحات إلذاعة بافاري���ا األلمانية 
الجمع���ة، في ق���درة "أونروا" على ش���راء الم���واد الغذائية 
الضرورية للربع الثاني بداية من نيسان حتى حزيران بسبب 

نقص األموال.
تجدر اإلش���ارة إلى أّن "أونروا" تدعم نحو مليون شخص في 
قطاع غزة بمواد غذائية وتشغل 267 مدرسة و21 مؤسسة 

صحية هناك.
وكانت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب أعلنت تجميد 
مساعدات بنحو 65 مليون دوالر للضغط على الفلسطينيين 

إلجراء مفاوضات سام مع "إسرائيل".

»أونروا« تحذر من 
آثار »كارثية« في غزة 
بفعل نقص التمويل

االحتالل يصادق على شرعنة »حفات جلعاد« االستيطانية



2االثنين    جمادى األولى         هـ   فبراير         م 2 22    2222 2 2 2

رام الله/ االستقالل:
قالت اللجنة المركزي���ة لحركة "فتح" امس 
األح���د إن اإلع���الن األميرك���ي باالعت���راف 
بالقدس عاصم���ة إلس���رائيل يتطلب من 
المجتمع الدولي بناء آلية جديدة قادرة على 
وضع األساس السليم ألية عملية سياسية 
ورعايته���ا وصواًل للحل السياس���ي وإقامة 
الس���الم. ودعت اللجن���ة المركزية في بيان 
عقب اجتماعها في مقر الرئاسة في رام الله 
برئاس���ة الرئيس محمود عباس، المجتمع 
الدولي إلى بناء آلية جديدة قادرة على رعاية 

العملية السياسية وصوال للسالم.
وحسب البيان اس���تمعت اللجنة المركزية 
إلحاط���ة م���ن الرئي���س عب���اس، وراجعت 
األوضاع السائدة والتحركات التي تمت على 
المستوى الفلسطيني، واإلقليمي، والدولي، 
منذ قيام اإلدارة األميركية باإلعالن بش���أن 
القدس. وأكدت اللجن���ة المركزية رفضها 

المطلق لهذا القرار، منوهة إلى أنه ونتيجة 
لهذا القرار فإن الواليات المتحدة قد فقدت 
أهليته���ا للعب دور الوس���يط بين جانبي 
الصراع، ولم تعد قادرة على لعب دور راعي 
عملية السالم، وهو ما يتطلب من المجتمع 
الدول���ي بناء آلية جديدة ق���ادرة على وضع 
األساس السليم ألية عملية سياسية وعلى 
رعاية هذه العملية وصواًل للحل السياسي 

وإقامة السالم.
وعب���رت عن قلقها الش���ديد تج���اه بعض 
المواق���ف األميركية األخ���رى، خاصة عدم 
معارضة المستعمرات اإلسرائيلية والموقف 
ضد األون���روا، والتأثي���رات الخطيرة لهذه 
المواقف، بما في ذلك تشجيع إسرائيل على 
تصعيد االس���تعمار االس���تيطاني لبالدنا، 
واتخ���اذ المزيد م���ن الخط���وات المعادية 
لش���عبنا وللس���لطة الوطنية، مث���ل حملة 
القمع الوحش���ية ضد أهلنا في جنين. وفي 

مجال التطورات عل���ى األرض، حّيت اللجنة 
المركزية أبناء الحركة العاملين ميدانيًا إلى 
جانب أبناء ش���عبنا العظيم بكافة قطاعاته 
في مواجهة السياس���ات اإلسرائيلية وآثار 
الخط���وات األميركية، ودع���ت المتضررين 
م���ن أبناء ش���عبنا للتح���رك القضائي في 
مجاالت عديدة بما في ذلك باتجاه محكمة 
الجناي���ات الدولية. ورحبت اللجنة المركزية 
بقيام اللجنة التنفيذي���ة لمنظمة التحرير 
الفلس���طينية بالبدء في تشكيل لجنة عليا 
لتنفيذ قرارات المجلس المركزي للمنظمة، 
وأكدت أهمية ذلك واستعدادها للمشاركة 
ف���ي عمل اللجن���ة. وأكدت مج���ددًا أهمية 
العم���ل من أجل إنج���از الوح���دة الوطنية، 
واس���تعادة قطاع غ���زة على طري���ق إنجاز 
االستقالل الوطني لدولة فلسطين، وضرورة 
االس���تمرار في بذل الجه���ود من أجل هذا 

الهدف المركزي.

�شواكل"  بـ5  والغاز  باحلبة  "الدواء 

الغزيـون يتحدون واقعهم الصعـب بالشـراء بالتجزئـة 
غزة/ دعاء احلطاب: 

دفعت الظروف االقت�ص��ادية ال�ص��عبة التي تع�صف بقطاع غزة 
موؤخ��رًا، العديد من املواطنني اإىل �ص��لك طرق غري م�ص��بوقة يف 

توف��ري م�ص��تلزماتهم ال�ص��رورية ولقمة عي�ش كرمي��ة الأبنائهم 
دون التكلف مب�صروفات تفوق قدرتهم املادية، يف حماولة منهم 
التغل��ب على واقعهم املرير والذي بات حت�ص��نه جمهواًل، فمنهم 

من اكتفى ب�ص��راء ج��زء من املنتجات واالأدوي��ة تلبية حلاجته 
ال�ص��رورية فق��ط ، واأخ��رون عزفوا عن �ص��راء �ص��لٍع تعد ركيزة 

اأ�صا�صية يف كل منزل.

ويعاني أهالي القطاع من تدهور متواصل 
واالقتصادية،  المعيش���ية  حياتهم  في 
المفروض  اإلس���رائيلي  الحص���ار  ج���راء 
عليهم للعام الحادي عش���ر على التوالي، 
والح���روب المتتالية على مدار س���نوات 
س���ابقة، باإلضافة الى االجراءات العقابية 
التي فرضها رئيس السلطة الفلسطينية 
محم���ود عب���اس على القط���اع، فضال عن 
تقليص وكالة غوث وتش���غيل الالجئين 
خدماته���ا ف���ي القطاع ال���ى 50% جراء 

تخفيض الدعم المقدم للوكالة . 

"ريحة الرب وال عدمه"
لم يس���لم أبو محمد  الحاج سوء  الظروف 
االقتصادية الصعبة فبعد ما كان يشتري 
احتياج���ات بيته بكمي���ات كبيرة تكفي 
عائلته المكونة من س���بعة أف���راد لفترة 
زمني���ة ال ب���أس بها، بدأ يس���تقطع تلك 
الكمي���ات  بما يكفي لي���وم أو اثنين فى 

محاولة منه التعايش مع تلك الظروف.
فيقول الحاج ل�"االستقالل": " االوضاع 
االقتصادية سيئة جدًا و المسؤوليات 
وطلبات األبن���اء تزيد يوم���ا بعد يوم، 
ومطل���وب من���ي توفيره���ا حت���ى ال 
يش���عروا بالنقص أو عدم القدرة على 
تحقيق  مطالبه���م، لكن ليس عندي 
قدرة ألشتري كل احتياجاتهم دفعه 
وح���ده زي الس���نوات الماضية لقلة ما 
في الي���د ، فأصبحت أش���تري من كل 
شيء يحتاجونه كمية بسيطة " مشيرا 
الى أن حياته صارت يجس���دها المثل 

الشعبي "ريحة البر وال عدمه".

أض���اف: " نح���ن مضط���رون لتكيف مع 
أوضاعنا المادية سواء رضينا أم أبينا كونه 
واقعًا فرض علينا بالقوة، لذا مجبرون على 
تلبية احتياج���ات أبنائنا بأقل التكاليف، 
فبداًل من شراء كرتونه بيض يكفي شراء 
ثالث بيضات بش���يكل وكذلك الحال في 

كافة المستلزمات".
وانهى حديثه بغضب:" لو اس���تمرت 
األوضاع سيئة بهذا الشكل، ولم يرفع 
الرئيس عب���اس العقوبات عن أهالي 
القطاع، س���نجد نفس���نا غير قادرين 
حت���ي على توفير أدنى مس���تلزماتنا 
اليومية وس���نعيش مجاعة حقيقية، 

وليس بعيدًا أن نلجأ للتسول".

حبات أو نصف شريط، من جهة أستطيع 
تخفي���ف آالمهم و من جه���ة أخرى أوفر 

ثمن باقي الشريط لشراء الطعام لهم". 
وأكدت أنها تطلب من الصيدلي حبة من 
كل دواء، وإذا رفض تطلب نصف شريط  
كونها تجد صعوبة كبيرة فى ش���راء علبة 
الدواء كاملة، لكون العالج غالي الثمن وال 
يمك���ن المفاصلة في ثمن���ه، االمر يفوق 
الق���درة الش���رائية لزوجه���ا العاطل عن 

العمل.
وأوضحت أن االوضاع االقتصادية الصعبة 
التي يعيشها أهالي قطاع غزة، ُتجبرهم 
على ابتكار طرق وأس���اليب ال تخطر على 
بال بش���ر، من أجل توفير مس���تلزماتهم 

الدواء باحلبة 
في حين لم تكن المواطنة أم رامي حمام 
أفضل ح���اال من س���ابقها، فهي األخرون 
ُأجب���رت عل���ى االكتف���اء بش���راء كميات 
محدودة م���ن األدوية الالزم���ة لتخفيف 
آالمه���ا وآالم أطفاله���ا في ح���ال أصيبوا 
بأم���راض فص���ل الش���تاء المعدية، في 
النفود  محاولة منها الس���تثمار بع���ض 

لشراء الطعام ألبنائها.
وأردفت حم���ام ل�" االس���تقالل": " فصل 
الش���تاء مليء باألمراض وأوالدي كل يوم 
والتاني حد بمرض ما بالحق أشتري الهم 
العالج، وبس���بب قلة المال بقوم بش���راء 
الدواء على حس���ب حاجت���ه أحيانًا ثالث 

الضرورية وعدم اشعار أبنائهم بالدونية 
والنقص عن غيرهم.

الغاز ب�5 �صواكل 
وفي مشهٍد بدا األغرب في قطاع غزة، كان 
المواطن أحمد سعد يصطف مع عشرات 
المواطني����ن أمام إحدى ش����ركات تعبئة 
الغ����از، وحينما وصله ال����دور فاجأ الجميع 

بقوله " عبيلي ب� 5شيكل غاز". 
ويق����ول س����عد ل�"االس����تقالل": " وضعي 
المادي ما بسمح أعبي اس����طوانة الغاز ب� 
61 ش����يكال أو حتى تعبئته نصفها، فأنا 
بالكاد استطيع توفير لقمه أطفالي الثالثة 
خاصة أنهم في بداية عمرهم وطلباتهم 
كثيره م����ن حفاض����ات وحلي����ب وطعام 

وغيرها".
وأضاف س����عد:" بعد أن فرغت أس����طوانة 
الغاز االسبوع الماضي من منزلي، اضطريت 
لالعتماد على الق����رص الكهربائي لطهو 
الطعام في ظل س����اعات وصل الكهرباء، 
في حي����ن أعتمد على النار ف����ي التدفئة 
وتس����خين المياه وأيضًا طهو الطعام في 
ظل انقطاع الكهرباء، حينها اكتش����فت 
أنني أس����تطيع توفير ثمن جرة الغاز في 

توفير الطعام و أمور ضرورية أكثر". 
وأوض����ح أنه يقوم بتعبئة الغاز بخمس����ة 
ش����واكل الس����تخدامه فقط في المواقف 
الطارئة كمجيء ضيف فجأة أو األضرار له 
في ساعات الليل المتأخرة، مشيرًا إلى أن 
الكثير من المواطنين أضحوا يقبلون على 
شراء الغاز بكميات قليلة ببضعة شواكل، 
رغم أنه من السلع االساسية في كل منزل، 

و متوفر بكثرة في محطات التعبئة .

رام الله / االستقالل :
أعلن���ت وزارة المالية امس األح���د أن رواتب الموظفين 
العموميين عن شهر كانون الثاني/يناير الماضي سيتم 

صرفها اليوم االثنين عبر البنوك.
ولم تشر المالية في بيانها المقتضب إلى إمكانية إعادة 
الخصومات على رواتب موظفي الس���لطة في قطاع غزة. 

وخصمت الس���لطة أكثر من 30% من رواتب موظفيها 
في غزة في أبريل الماضي دون الضفة الغربية بذريعة 
األزمة المالية وتداعيات االنقسام الداخلي، وهو ما أثار 
استياًء شديًدا لدى الموظفين. ونظم الموظفون الذين 
اقُتطع جزء من رواتبهم فعاليات رافضة للخصم وطالبوا 

بالتراجع عنه من دون أن تستجيب السلطة حتى اآلن.

غزة/ االستقالل: 
نظم مركز فلس���طين للدراس���ات والبحوث، أمس األحد، حلقة 
نقاش بعن���وان: »غزة إلى أين في ظل الحص���ار والتحديات«، 
بفندق الكومودور، في مدينة غزة. وحضر الحلقة ش���خصيات 
ونخ���ب من الفصائ���ل والق���وى الفلس���طينية، ومختصون، 

وأصحاب الرأي . وناقش المش���اركون مستقبل قطاع غزة، في 
ظل اش���تداد الحصار اإلس���رائيلي عليه، وتأخر تطبيق اتفاق 

المصالحة الفلسطينية، واآلثار التي ترتبت على ذلك.
ودعوا إلى البحث في آليات تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، 

وسبل الخروج من األزمات الراهنة.

االستقالل/ وكاالت:
أطلقت ش���ركة »الوطنية موبايل«،  الخمي���س الماضي، حملة 
»الضريبة علينا« لمشتركي الفاتورة من الشركات واألفراد في 
قطاع غزة. وقالت الشركة في بيان مكتوب وصل »االستقالل« 
إنه���ا »تهدف لتخفيف العبء المال���ي الكبير عن المواطنين 
في قطاع غزة ولو بش���كل بسيط«. وأضافت أن الحملة انطلقت 
أيًضا »تفهما للوضع االقتص���ادي الصعب الذي يمر به أهلنا 

في القطاع، وألننا جزء من هذا النس���يج الوطني، وما يقع عليه 
ه���و واقع علينا أيضا«. وأوضح���ت أن »الحملة جاءت مراعاة منا 
للحال���ة االقتصادية في ظ���ل الحصار المس���تمر منذ ما يزيد 
عن عشر سنوات«. وقررت الس���لطة الفلسطينية إعادة فرض 
»ضريبة القيمة المضافة« على قطاع غزة، في ظل معاناته من 
تدهور اقتصادي شديد ُيعد األسوأ على مدار سنوات الحصار 

اإلسرائيلي منذ منتصف عام 2007.

مركزية فتح تدعو آللية دولية 
جديدة للمفاوضات

 المالية: رواتب موظفي السلطة 
كاليوم عبر البنوــ

»مركز فلسطين للدراسات« ينظم حلقة 
نقاش حول مستقبل غزة  

 غزة: »الوطنية موبايل« تطلق 
حملة »الضريبة علينا«

غزة/ االستقالل :
ينطلق اليوم االثنين المؤتمر الدولي "األمم المتحدة والقضية الفلس���طينية: تحديات 
وفرص" غدًا، والذي ستعقده كلية العلوم اإلنسانية في جامعة اإلسراء، تحت رعاية وزير 
التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، وذلك في فندق المشتل غرب مدينة غزة.

وأوض���ح الدكتور أحمد الوادية رئيس المؤتم���ر، أن المؤتمر يهدف للوصول إلى خارطة 
طريق لكيفية ترجمة القرارات الصادرة من مؤسس���ات األمم المتحدة على أرض الواقع 

وإخراجها من أرشيف األمم المتحدة.
وأش���ار إلى، أن فكرة عقد المؤتمر جاءت انطالقًا م���ن دور الجامعات في خدمة المجتمع 
والقضية الفلس���طينية، ونظرًا ألن هناك قرارات عديدة صدرت عن المؤسسات الدولية 
لصالح القضية الفلس���طينية خاصة من مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، 
وبقيت في أدراجها نظرًا للضغوط التي تمارس���ها اإلدارة األمريكية الداعم األكبر لدولة 
االحتالل اإلسرائيلي، لكي نصل إلى خارطة طريق علمية توصلنا إلى آلية االستفادة من 
جملة هذه القرارات لصالح الحق الفلسطيني، خاصة في هذه األوقات العصيبة التي تمر 
بها قضيتنا الفلس���طينية من تحديات عصيبة بعد قرار اإلدارة األمريكية بعزل القدس 

عن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بشكل مخالف لالتفاقات الدولية.
وأش���ار إل���ى، أن الجامعة ش���كلت لجنة علمي���ة للمؤتمر تضم نخبة م���ن األكاديميين 
والسياسيين والباحثين الفلسطينية، ولجنة تحضيرية بذات الكفاءة، بهدف الوصول 

إلى مؤتمر يحقق األهداف المرجوة منه.
ونّوه إلى، أن المؤتمر الذي سيعقد يومي "االثنين والثالثاء"، بتاريخ 5-6/فبراير في فندق 
المشتل، ستكون فيه كلمات رئيسة هامة من قبل، الرئاسة الفلسطينية، ووزير التربية 
والتعليم العال���ي الدكتور صبري صيدم، ولمنظمة المؤتمر اإلس���المي، وجامعة الدول 
العربية، ولمندوب فلس���طين في األمم المتحدة السفير رياض منصور، ومسؤول دائرة 
المفاوضات في منظمة التحرير الفلس���طينية الدكتور صائب عريقات، ورئيس الوزراء 
الماليزي األس���بق مهاتير محمد، ونخبة من السياس���يين والباحثين في العالم العربي، 

حيث سيشارك في فعاليات المؤتمر 47 دولة، و26 باحثًا.
وش���دد على، أن نتائج هذا المؤتمر وتوصياته ستكون بمثابة خارطة طريق نحو تفعيل 
هذه القرارات لصالح القضية الفلسطينية، الفتًا إلى أن هذا المؤتمر سيعقد سنويًا وفي 

نفس الموعد تحت مسميات مختلفة تصب في خدمة القضية الفلسطينية.
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أعلن أنا المواطنة / منيرة محمد علي جودة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)917037467( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  رامي هاني حسين ابو شملة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405189176( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / سوسن محمد عيد ابو الطرابيش .
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901485136( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمود محمد عودة الشمالي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802651059( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا  المواطن / يحيي محمد يوسف العسلي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800449548( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / أحمد محمد جابر ابو الريش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802571489( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

رام الله/ االستقالل:
 وقعت مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
والجامع���ة العربي���ة االمريكية، اتفاقية 
تهدف إلى تمويل مشروع إنشاء محطة 
تنقية المي���اه في الجامع���ة ومرافقها، 
بحض���ور فالح اب���و عرة مس���اعد رئيس 
الجامع���ة للش���ؤون االداري���ة والمالية ، 
وعمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة 
االتص���االت ، وعدد من اعض���اء الهيئة 
التدريسية ، ومدراء مجموعة االتصاالت 
جاء ذلك في مقر مجموعة االتصاالت في 

البيرة .
و قال  أبو عرة " نشكر مجموعة االتصاالت 
على دعمها المتواصل للجامعة،من خالل 
المشاريع التنموية التي تقوم بتمويلها 
والت���ي تس���اهم في رفع اداء مس���توى 
الخدماتي���ة  و  االكاديمي���ة  الخدم���ات 
المقدم���ة من قبلن���ا لط���الب الجامعة، 
مش���يرًا الى أن مش���روع إنش���اء محطة 
تنقية المياه التابعة للجامعة س���يخدم 
طلبة علوم الصحة والبيئة بشكل مباشر، 
من خ���الل التجارب التي يت���م اجراؤها 
في المختبرات، اضاف���ة الى ان المحطة 
ستس���اهم في توفير بيئة خضراء في 
الجامعة و س���تصبح مصدرًا من مصادر 

الجامعة االساسية.
وش���دد ابو عرة عل���ى أهمي���ة التعاون 
الخ���اص  القط���اع  بي���ن  المس���تمر 
والمؤسسات التعليمية لما له من تأثير 
كبير عل���ى النهوض بقط���اع التعليم، 

شاكرًا مجموعة االتصاالت على التزامها 
بمس���ؤوليتها االجتماعية  للحفاظ عى 

التعليم العالي في فلسطين .
من جهته ق���ال العكر إن هذه االتفاقية 
تأتي في إطار اس���تراتيجية المجموعة 

للمس���اهمة بش���كل فاعل والشراكة مع 
مؤسس���ات التعليم العالي لتطوير هذا 
القط���اع الهام، حيث تؤم���ن المجموعة 
بأن االس���تثمار التكنولوج���ي في قطاع 
التعليم العالي من ش���أنه أن يس���هم 

في خط���ط تطوير نوعي���ة التعليم في 
الجامعات والمعاهد والكليات، وسيمنح 
األساتذة والطلبة والخريجين في آن واحد 
الفرص���ة واإلمكاني���ات لتطوير مهارات 
الطلب���ة بما يلب���ي احتياجات الس���وق 
المحل���ي، ويمّك���ن الخريجين من دخول 
سوق العمل، مش���يرًا إلى أن المجموعة 
تحرص على استمرارية الدعم والتعاون 
مع مختلف مؤسس���ات التعليم العالي، 
وذلك عبر تسخير التكنولوجيا الحديثة 

لخدمة تطوير التعليم. 
وأشار العكر الى أن هذا الدعم ياتي من 
منطلق ايمان مجموعة االتصاالت بأهمية 
الجامعة العربية االمريكية/ جنين كصرح 
علمي يس���توعب كل عام دراسي عددًا 
كبي���رًا من الطلب���ة، وايمان���ا بدورها في 
بناء مس���تقبل الوطن والمتمثل في بناء 
االجيال القادمة والنهوض بها وتطوير 
مس���تواها العلمي والفك���ري والثقافي، 
مش���ددا عل���ى ان المجموع���ة وضم���ن 
استراتيجيتها االساسية تبحث دومًا عن 
آليات حديثة لدع���م التعليم و تطويره، 
وسبل  لتطوير التنمية المتجددة والتي 
هي خيارن���ا االس���تراتيجي ذو االولوية 

القصوى.

غزة/ االستقالل: 
ش���ارك الدكت���ور عب���د الناصر عبد 
الهادي عضو هيئ���ة التدريس في 
قس���م هندس���ة الحاس���وب بكلية 
اإلسالمية،  الجامعة  في  الهندس���ة 
في األسبوع التدريبي للتبادل الدولي 
وتدويل الجامع���ات، الذي أقيم في 
جامعة س���انتياغو دي كومبيستيال 
ف���ي إس���بانيا بتمويل م���ن االتحاد 
االوروبي عبر مشاريع التبادل الدولي 

من برنامج اراسموس بلس.
التدريبي  األس����بوع  ويعتبر ه����ذا 
الشريكة  الجامعات  لطاقم  الدولي 
ج����زءًا من برنامج اراس����موس بلس 
الدولي والذي  التبادل  ضمن محور 
يهدف بش����كل رئيس إلى  تعزيز 
التواصل والتش����بيك بين أكثر من 
)30( جامع����ة مش����اركة، باإلضافة 
إلى تب����ادل الخب����رات ومنهجيات 
العم����ل التي تؤدي إلى تحس����ين 
بي����ن  التب����ادل  مش����اريع   إدارة  
وحض����ر  المش����اركة،  الجامع����ات 
هذا األس����بوع الدولي ممثلون عن 
جامع����ات مختلفة من ع����دة دول 
تشمل: الجزائر، لبنان، األردن، مصر، 
المغرب، تونس، فلس����طين، ايران، 

الهند وأفغانستان.
وج����رى خ����الل األس����بوع الدول����ي 
مناقش����ة عدة موضوعات تمحورت 
ح����ول تعزي����ز التع����اون والتبادل 
األكاديمي بين الجامعات المشاركة 

تبادل  الش����راكات، وتعزيز  وزيادة 
الطالب والمدرسين من وإلى الدول 
الش����ريكة في البرنامج، وتيس����ير 
اجراءات التقدم وااللتحاق بالبرامج 
والمدرس����ين  للطالب  المختلف����ة 
إمكانية  جان����ب  إلى  واإلداريي����ن، 
تقدي����م دورات تعل����م لغ����ة البلد 
وتسهيل  اإلنترنت،  عبر  المضيفة 
شروط االلتحاق ومعادلة المساقات 

للطلبة.
م����ن ناحيت����ه، أطلع الدكت����ور عبد 

الهادي ممثل الجامعة اإلس����المية 
عل����ى  الحض����ور  األس����بوع،  ف����ي 
الت����ي يواجهها قطاع  الصعوبات 
غزة، وجامع����ات القطاع في التنقل 
والسفر، وبين أن ذلك يعيق ويقلل 
فرص التبادل، ويس����لب طلبة غزة 
وأس����اتذتها الح����ق الطبيعي في 

التواصل مع العالم الخارجي. 
وأشار إلى ضرورة استمرارية تواصل 
جامعات  مع  المش���اركة  الجامعات 
غ���زة وطلبتها وطواقمه���ا، ومراعاة 

ظروفه���م ف���ي إج���راءات الس���فر، 
وضرورة زيادة الفترة الزمنية المقررة 
له���م للتق���دم وااللتح���اق ببرامج 

التبادل األكاديمي المختلفة.
وتخلل األس����بوع زي����ارات ميدانية 
إل����ى أف����رع الجامع����ة وكلياته����ا 
المختلف����ة  في مدينة س����انتياغو 
وجرى  األس����بانية،  لوغ����و  ومدينة 
تنظيم جوالت لتعريف المشاركين 
ومعالمها  س����انتياغو  مدينة  على 

الثقافية والتاريخية. 

»االتصــاالت« و »العربيــة األمريكيــة« توقعــان اتفاقيــة تعــاون

الجامعة اإلسالمية تشارك في األسبوع

 التدريبي الدولي في جامعة سانتياغو بإسبانيا 

انطالق فعاليات المؤتمر 
الدولي »األمم المتحدة 

والقضية الفلسطينية« بغزة



غزة/ االستقالل :
ينطلق اليوم االثنين المؤتمر الدولي "األمم المتحدة والقضية الفلس���طينية: تحديات 
وفرص" غدًا، والذي ستعقده كلية العلوم اإلنسانية في جامعة اإلسراء، تحت رعاية وزير 
التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، وذلك في فندق المشتل غرب مدينة غزة.

وأوض���ح الدكتور أحمد الوادية رئيس المؤتم���ر، أن المؤتمر يهدف للوصول إلى خارطة 
طريق لكيفية ترجمة القرارات الصادرة من مؤسس���ات األمم المتحدة على أرض الواقع 

وإخراجها من أرشيف األمم المتحدة.
وأش���ار إلى، أن فكرة عقد المؤتمر جاءت انطالقًا م���ن دور الجامعات في خدمة المجتمع 
والقضية الفلس���طينية، ونظرًا ألن هناك قرارات عديدة صدرت عن المؤسسات الدولية 
لصالح القضية الفلس���طينية خاصة من مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، 
وبقيت في أدراجها نظرًا للضغوط التي تمارس���ها اإلدارة األمريكية الداعم األكبر لدولة 
االحتالل اإلسرائيلي، لكي نصل إلى خارطة طريق علمية توصلنا إلى آلية االستفادة من 
جملة هذه القرارات لصالح الحق الفلسطيني، خاصة في هذه األوقات العصيبة التي تمر 
بها قضيتنا الفلس���طينية من تحديات عصيبة بعد قرار اإلدارة األمريكية بعزل القدس 

عن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بشكل مخالف لالتفاقات الدولية.
وأش���ار إل���ى، أن الجامعة ش���كلت لجنة علمي���ة للمؤتمر تضم نخبة م���ن األكاديميين 
والسياسيين والباحثين الفلسطينية، ولجنة تحضيرية بذات الكفاءة، بهدف الوصول 

إلى مؤتمر يحقق األهداف المرجوة منه.
ونّوه إلى، أن المؤتمر الذي سيعقد يومي "االثنين والثالثاء"، بتاريخ 5-6/فبراير في فندق 
المشتل، ستكون فيه كلمات رئيسة هامة من قبل، الرئاسة الفلسطينية، ووزير التربية 
والتعليم العال���ي الدكتور صبري صيدم، ولمنظمة المؤتمر اإلس���المي، وجامعة الدول 
العربية، ولمندوب فلس���طين في األمم المتحدة السفير رياض منصور، ومسؤول دائرة 
المفاوضات في منظمة التحرير الفلس���طينية الدكتور صائب عريقات، ورئيس الوزراء 
الماليزي األس���بق مهاتير محمد، ونخبة من السياس���يين والباحثين في العالم العربي، 

حيث سيشارك في فعاليات المؤتمر 47 دولة، و26 باحثًا.
وش���دد على، أن نتائج هذا المؤتمر وتوصياته ستكون بمثابة خارطة طريق نحو تفعيل 
هذه القرارات لصالح القضية الفلسطينية، الفتًا إلى أن هذا المؤتمر سيعقد سنويًا وفي 

نفس الموعد تحت مسميات مختلفة تصب في خدمة القضية الفلسطينية.
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أعلن أنا المواطنة / منيرة محمد علي جودة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)917037467( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  رامي هاني حسين ابو شملة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405189176( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / سوسن محمد عيد ابو الطرابيش .
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901485136( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمود محمد عودة الشمالي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802651059( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا  المواطن / يحيي محمد يوسف العسلي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800449548( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / أحمد محمد جابر ابو الريش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802571489( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

رام الله/ االستقالل:
 وقعت مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
والجامع���ة العربي���ة االمريكية، اتفاقية 
تهدف إلى تمويل مشروع إنشاء محطة 
تنقية المي���اه في الجامع���ة ومرافقها، 
بحض���ور فالح اب���و عرة مس���اعد رئيس 
الجامع���ة للش���ؤون االداري���ة والمالية ، 
وعمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة 
االتص���االت ، وعدد من اعض���اء الهيئة 
التدريسية ، ومدراء مجموعة االتصاالت 
جاء ذلك في مقر مجموعة االتصاالت في 

البيرة .
و قال  أبو عرة " نشكر مجموعة االتصاالت 
على دعمها المتواصل للجامعة،من خالل 
المشاريع التنموية التي تقوم بتمويلها 
والت���ي تس���اهم في رفع اداء مس���توى 
الخدماتي���ة  و  االكاديمي���ة  الخدم���ات 
المقدم���ة من قبلن���ا لط���الب الجامعة، 
مش���يرًا الى أن مش���روع إنش���اء محطة 
تنقية المياه التابعة للجامعة س���يخدم 
طلبة علوم الصحة والبيئة بشكل مباشر، 
من خ���الل التجارب التي يت���م اجراؤها 
في المختبرات، اضاف���ة الى ان المحطة 
ستس���اهم في توفير بيئة خضراء في 
الجامعة و س���تصبح مصدرًا من مصادر 

الجامعة االساسية.
وش���دد ابو عرة عل���ى أهمي���ة التعاون 
الخ���اص  القط���اع  بي���ن  المس���تمر 
والمؤسسات التعليمية لما له من تأثير 
كبير عل���ى النهوض بقط���اع التعليم، 

شاكرًا مجموعة االتصاالت على التزامها 
بمس���ؤوليتها االجتماعية  للحفاظ عى 

التعليم العالي في فلسطين .
من جهته ق���ال العكر إن هذه االتفاقية 
تأتي في إطار اس���تراتيجية المجموعة 

للمس���اهمة بش���كل فاعل والشراكة مع 
مؤسس���ات التعليم العالي لتطوير هذا 
القط���اع الهام، حيث تؤم���ن المجموعة 
بأن االس���تثمار التكنولوج���ي في قطاع 
التعليم العالي من ش���أنه أن يس���هم 

في خط���ط تطوير نوعي���ة التعليم في 
الجامعات والمعاهد والكليات، وسيمنح 
األساتذة والطلبة والخريجين في آن واحد 
الفرص���ة واإلمكاني���ات لتطوير مهارات 
الطلب���ة بما يلب���ي احتياجات الس���وق 
المحل���ي، ويمّك���ن الخريجين من دخول 
سوق العمل، مش���يرًا إلى أن المجموعة 
تحرص على استمرارية الدعم والتعاون 
مع مختلف مؤسس���ات التعليم العالي، 
وذلك عبر تسخير التكنولوجيا الحديثة 

لخدمة تطوير التعليم. 
وأشار العكر الى أن هذا الدعم ياتي من 
منطلق ايمان مجموعة االتصاالت بأهمية 
الجامعة العربية االمريكية/ جنين كصرح 
علمي يس���توعب كل عام دراسي عددًا 
كبي���رًا من الطلب���ة، وايمان���ا بدورها في 
بناء مس���تقبل الوطن والمتمثل في بناء 
االجيال القادمة والنهوض بها وتطوير 
مس���تواها العلمي والفك���ري والثقافي، 
مش���ددا عل���ى ان المجموع���ة وضم���ن 
استراتيجيتها االساسية تبحث دومًا عن 
آليات حديثة لدع���م التعليم و تطويره، 
وسبل  لتطوير التنمية المتجددة والتي 
هي خيارن���ا االس���تراتيجي ذو االولوية 

القصوى.

غزة/ االستقالل: 
ش���ارك الدكت���ور عب���د الناصر عبد 
الهادي عضو هيئ���ة التدريس في 
قس���م هندس���ة الحاس���وب بكلية 
اإلسالمية،  الجامعة  في  الهندس���ة 
في األسبوع التدريبي للتبادل الدولي 
وتدويل الجامع���ات، الذي أقيم في 
جامعة س���انتياغو دي كومبيستيال 
ف���ي إس���بانيا بتمويل م���ن االتحاد 
االوروبي عبر مشاريع التبادل الدولي 

من برنامج اراسموس بلس.
التدريبي  األس����بوع  ويعتبر ه����ذا 
الشريكة  الجامعات  لطاقم  الدولي 
ج����زءًا من برنامج اراس����موس بلس 
الدولي والذي  التبادل  ضمن محور 
يهدف بش����كل رئيس إلى  تعزيز 
التواصل والتش����بيك بين أكثر من 
)30( جامع����ة مش����اركة، باإلضافة 
إلى تب����ادل الخب����رات ومنهجيات 
العم����ل التي تؤدي إلى تحس����ين 
بي����ن  التب����ادل  مش����اريع   إدارة  
وحض����ر  المش����اركة،  الجامع����ات 
هذا األس����بوع الدولي ممثلون عن 
جامع����ات مختلفة من ع����دة دول 
تشمل: الجزائر، لبنان، األردن، مصر، 
المغرب، تونس، فلس����طين، ايران، 

الهند وأفغانستان.
وج����رى خ����الل األس����بوع الدول����ي 
مناقش����ة عدة موضوعات تمحورت 
ح����ول تعزي����ز التع����اون والتبادل 
األكاديمي بين الجامعات المشاركة 

تبادل  الش����راكات، وتعزيز  وزيادة 
الطالب والمدرسين من وإلى الدول 
الش����ريكة في البرنامج، وتيس����ير 
اجراءات التقدم وااللتحاق بالبرامج 
والمدرس����ين  للطالب  المختلف����ة 
إمكانية  جان����ب  إلى  واإلداريي����ن، 
تقدي����م دورات تعل����م لغ����ة البلد 
وتسهيل  اإلنترنت،  عبر  المضيفة 
شروط االلتحاق ومعادلة المساقات 

للطلبة.
م����ن ناحيت����ه، أطلع الدكت����ور عبد 

الهادي ممثل الجامعة اإلس����المية 
عل����ى  الحض����ور  األس����بوع،  ف����ي 
الت����ي يواجهها قطاع  الصعوبات 
غزة، وجامع����ات القطاع في التنقل 
والسفر، وبين أن ذلك يعيق ويقلل 
فرص التبادل، ويس����لب طلبة غزة 
وأس����اتذتها الح����ق الطبيعي في 

التواصل مع العالم الخارجي. 
وأشار إلى ضرورة استمرارية تواصل 
جامعات  مع  المش���اركة  الجامعات 
غ���زة وطلبتها وطواقمه���ا، ومراعاة 

ظروفه���م ف���ي إج���راءات الس���فر، 
وضرورة زيادة الفترة الزمنية المقررة 
له���م للتق���دم وااللتح���اق ببرامج 

التبادل األكاديمي المختلفة.
وتخلل األس����بوع زي����ارات ميدانية 
إل����ى أف����رع الجامع����ة وكلياته����ا 
المختلف����ة  في مدينة س����انتياغو 
وجرى  األس����بانية،  لوغ����و  ومدينة 
تنظيم جوالت لتعريف المشاركين 
ومعالمها  س����انتياغو  مدينة  على 

الثقافية والتاريخية. 

»االتصــاالت« و »العربيــة األمريكيــة« توقعــان اتفاقيــة تعــاون

الجامعة اإلسالمية تشارك في األسبوع

 التدريبي الدولي في جامعة سانتياغو بإسبانيا 

انطالق فعاليات المؤتمر 
الدولي »األمم المتحدة 

والقضية الفلسطينية« بغزة
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وكان رئي���س  الس���لطة الفلس���طينية 
محم���ود عب���اس أكد خ���ال حديثه في 
الفلسطيني  المركزي  المجلس  جلسات 
منتصف يناير المنصرم أن صفقة القرن 
مرفوضة وال يمكن القبول بها مش���ددا 
على تمسك الفلس���طينيين بحقوقهم 
للدولة  القدس كعاصم���ة  في مدين���ة 

الفلسطينية دعمين بعدة قرارات .
ونس���بت صحيفة "الحياة اللندنية" إلى 
مصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى 
أن الخط���ة األمريكية تن���ص على نقل 
الس���يادة على قرى وضواح���ي القدس 
، وإنشاء  الفلس���طيني  للجانب  العربية 
للمس���جد  بالفلس���طينيين  ممر خاص 
األقص���ى ، بخاف إيجاد حل انس���اني 
لقضية الاجئين الفلس���طينيين وحل 
األون���روا خ���ال فت���رة زمنية مح���ددة ؛ 
تمهيدا إلنش���اء مدينة ق���دس جديدة  
بالفلس���طينيين ف���ي األحياء  خاص���ة 
والق���رى العربية لتك���ون عاصمة الدولة 

الفلسطينية.
ذك���ر المص���در الدبلوماس���ي أن اإلدارة 
االمريكي���ة اس���تمدت فك���رة أبو ديس 
بضواح���ي الق���دس كعاصم���ة للدولة 
الفلس���طينية من قيام "إسرائيل" ببناء 
مدينة قدس خاصة بها من خال تطوير 
مجموعة قرى وبناء أحياء جديدة ، معتبرا 
ان���ه بإمكان الفلس���طينيين تكرار ذات 

التجربة وبناء قدسهم .

وأوض���ح أن الخطة تقترح ح���ًا انتقالًيا 
يتمثل في إقامة دولة فلس���طينية على 
نحو نصف مساحة الضفة وكامل قطاع 
غزة، وبعض أحياء القدس وقراها، مع بقاء 
البلدة القديمة واألحي���اء المحيطة بها، 
مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون، 

ضمن ما يسمى "القدس اإلسرائيلية".
وبين أن "إسرائيل استعدت للتنازل عن 
ا من القدس  األحياء المكتظة لتكون جزًء
الفلسطينية، مثل بيت حنينا وشعفاط 
ومخيمه���ا وراس خمي���س وكفر عقب 

وغيرها".

حتد �صارخ
وجدد القيادي في حركة في حركة فتح 
أمين مقبول موقف القيادة الفلسطينية 
الرافض للط���رح األمريكي في المنطقة، 
موضحا أنه ال يمكن ألي إدارة أن تفرض 
تس���وية سياس���ية على الفلسطينيين 

"دون موافقتهم".
وقال مقب���ول ل�"االس���تقال":" لن نقبل 
بفرض مس���ارات إجبارية للس���ير بها ، 
وموقفنا كفلس���طينيين متوافق مع ما 
أعلن���ه مجل���س وزراء الخارجي���ة العرب 
من رفض أي صفقة ال تلتزم بالش���رعية 

الدولية وتصون الحقوق الفلسطينية ".
واعتبر األمين الس���ابق  للمجلس الثوري 
لحركة فتح  أن مناقشة أي طرح أو وساطة 
أمريكية ف���ي العملية الس���لمية يجب 

أن يس���بقه تراجع اإلدارة األمريكية عن 
قراراتها المجحفة بالحقوق الفلسطينية 
وف���ي طليعتها الق���رار المتعلق بإعان 

القدس عاصمة للدولة اليهودية .
وكانت  صحيف���ة "الق���دس" قد نقلت 
ع���ن مصدر خاص بها ، أن غرينبات في 
مع���رض حديثه عن صفق���ة القرن أكد 
للمس���ؤولين األوروبيين أن الطبخة على 
الن���ار ولم يبق س���وى إضافة القليل من 
المل���ح والبهارات، وفق تعبيره ، مضيفة 
:" الخط���ة األميركي���ة الج���اري إعدادها 
تشمل المنطقة، وإن الفلسطينيين أحد 
أطرافها، لكنهم ليسوا الطرف المقرر في 

تطبيقها".

�لوحدة �أوال
 ومن جهتها، ش���ددت عض���و المكتب 
لتحرير  الش���عبية  للجبهة  السياس���ي 
فلسطين مريم أبو دقة أن أولى الخطوات 
العملي���ة والردود الحقيق���ة على تعالي 
وتعج���رف اإلدارة األمريكي���ة يجب أن 
يتمثل بإنج���از ملف المصالحة الوطنية 
الداخلية  الفلسطينية  الجبهة  وتوحيد 
للوق���وف بوج���ه أي مش���روع يه���دف 
الفلسطينية وسلب  القضية  لتس���وية 

الحقوق .
ودعت أبو دقة ل�"االستقال" إلى اجتماع 
لإلطار القي���ادي لمنظمة التحرير بكافة 
ألوان الطيف السياس���ي الفلس���طيني 

اس���تراتيجية وطني���ة متكاملة  ووضع 
للمرحل���ة القادم���ة، وتش���كيل قي���ادة 
انتفاضة عارمة في كافة مناطق التواجد 

الفلسطيني .
وق���ال :" ال نتوقع أي خير م���ن أمريكا أو 
الغرب فأمريكا كانت وما زالت تلعب دور 
رأس األفع���ى وهي م���ن أوجدت الكيان 
الصهيون���ي على أرضنا الفلس���طينية 
وقدم���ت له الدعم الكام���ل ولم تخف أو 
تجمل انحيازها لهم من���ذ 1917 حتى 

لحظتنا الحالية " .
وأوضح���ت أن كافة الخي���ارات مفتوحة 
أم���ام الفلس���طينيين في ح���ال اقدام 
اإلدارة األمريكي���ة على تخط���ي اإلرادة 
الفلس���طينية من خال تفعيل الحراك 
الدبلوماس���ي والس���فارات والجالي���ات 
الفلس���طينية بجانب كاف���ة األحرار في 

العالم .
واعتبرت أبو دقة أن الس���ذج وحدهم من 
يعتقدون أن اإلدارة األمريكية يمكن أن 
تتراجع ع���ن مواقفها األخيرة ، مبينة أن 
أمريكا تنظر للقضية الفلسطينية على 
أنها بوابة العبور للس���يطرة على الشرق 

االوسط .

�أهد�ف متعددة
وبدوره، الكاتب والمحلل السياسي طال 
ع���وكل أوضح أن اإلدارة األمريكية تمني 
النفس بتحقيق ع���دة أهداف من خال 

تمرير صفقة القرن الجاري الحديث عنها 
، وفي طليعتها اقحام "إس���رائيل" في 
وإنش���اء  واالقليمية  العربية  المعادالت 
تحالف���ات عربية إس���رائيلية لمجابهة 
الخطر اإليراني بجانب تس���وية الصراع 
الفلسطيني اإلس���رائيلي حسب الرؤية 

األمريكية .
واعتبر عوكل ل�"االستقال" أن الخطوات 
اإلدارة  اتخذته���ا  الت���ي  المتاحق���ة 
األمريكية بما فيها إعان القدس عاصمة 
للدول���ة اليهودي���ة وس���حب الدعم من 
األونروا والمواقف المتواترة حول منظمة 
وش���خصيات  الفلس���طينية  التحري���ر 
قيادية فلسطينية تنم عن رغبة اإلدارة 
األمريكي���ة وانتهاجه���ا مس���ار فرض 
طرحها على الفلسطينيين دون انتظار 

موافقتهم من عدمها .
وأكد أن عرقل����ة المخططات األمريكية 
ف����ي المنطق����ة تس����توجب أي تكون 
هناك مواقف فلسطينية وعربية قوية 
وموحدة تشمل رفع الغطاء عن أي دولة 
عربية تستجيب للصفقة وتفتح شبكة 
عاقات مع الكي����ان الصهيوني وانجاز 
مل����ف المصالح����ة الوطني����ة قبل طرق 
أبواب المؤسس����ات الدولية كالجنايات 
الدولية ومجلس االمن والجمعية العامة 
لألمم المتحدة ؛ بغية استصدار قرارات 
ذات طابع إجرائي وليس����ت مجرد حفظ 

حقوق .

 تعد بعيدًا عن المطبخ الفلسطيني 

صفقة القرن.. طبخة مسمومة لقتل الحقوق الفلسطينية

غزة / حممد مهدي: 

�أثارت ت�صريحات �ملبعوث �الأمريكي لعملية �ل�صالم يف �ل�صرق 
�الأو�صط جي�صون غرينبالت ، �أمام ممثلي عدة قن�صليات دول 
�أوروبية يف �لقد�س حول �قرت�ب �النتهاء من مترير »�صفقة 

�لقرن« �لتي ترعاها �الإد�رة �الأمريكية ، �لت�صاوؤالت حول 
تعامل �ل�صلطة �لفل�صطينية مع يجرى طبخه على نار هادئة 

للق�صية �لفل�صطينية مبو�فقه و�جماع دويل وعربي، وهل 
�صتخ�صع يف �لنهاية وتقبل »ب�صفقة �لقرن«؟ رغم �إعالنها 
رف�صها �لقاطع لها يف �أكرث من منا�صبة.    ويقول م�صوؤولون 

�أمريكيون �إن �لرئي�س دونالد ترمب �صيك�صف قبل منت�صف �لعام 
�حلايل عن خطة لت�صوية �ل�صر�ع �لفل�صطيني. و�أو�صحو� �أن 

هذه �خلطة -�لتي ي�صعها جاريد كو�صرن م�صت�صار و�صهر ترمب 
بالتعاون مع غرينبالت- �صتكون �صاملة وتتجاوز �الأطر �لتي 
و�صعتها �الإد�ر�ت �الأمريكية �ل�صابقة، و�صتتناول كل �لق�صايا 

�مل�صريية و�لكربى، وتكون مدعومة باأمو�ل من �ل�صعودية ودول 
خليجية �أخرى ل�صالح �لفل�صطينيني.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /  سمير حازم محمد المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801707936( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ تامر إبراهيم أحمد ابو برهم   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
802323436فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / رائد خليل عبد الفتاح غراب.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402214688( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقال: 
أعلن���ت وزارة الصحة في قط���اع غزة  أمس األحد، 
توقف المول���دات الكهربائية ف���ي ثاثة مراكز 
صحي���ة إضافية جراء نفاد الوق���ود، ما يرفع عدد 
المراكز الصحية والمستش���فيات المتوقفة إلى 

13 منشأة صحية.
وأفاد المتحدث باس���م الصحة أشرف القدرة في 
بيان  تلقت »االس���تقال« نس���خة عنه، بتوقف 
المولدات الكهربائية في 3 مراكز صحية إضافية 
وه���ي: »مركز ش���هداء رفح ومركز ش���هداء بيت 
حانون ومركز شهداء الشاطئ« جراء نفاد الوقود.

وحذر القدرة من المخاط���ر الصحية الكبيرة جراء 

توقف المولدات في 3 مستش���فيات و10 مراكز 
صحية أساسية حتى اللحظة.

وكان���ت ال���وزارة أعلنت قب���ل عدة أي���ام توقف 
الخدم���ات الصحية في مستش���فى بيت حانون 

شمال القطاع، بسبب نفاد الوقود.
وكان القدرة أعلن قبل أسبوع عن تخصيص وزير 
الصحة بحكوم���ة الوفاق مليون ش���يكل لتزويد 
المرافق الصحية في قطاع غزة بالوقود، مشيًرا إلى 

أنها تغطي عشرة أيام فقط.
وقالت الصحة إنها تتع���رض ألزمة وقود خانقة 
سيكون لها تداعيات خطيرة على مجمل الخدمات 

الصحية.

وأش���ارت إلى أنه���ا اتخذت إجراءات تقش���فية 
لاس���تفادة المثلى من كمية الوق���ود المتوفرة 
لديه���ا، وش���ّغلت المول���دات الكهربائية األقل 
حجًما ف���ي مرافقها الصحية إلطالة أمد الخدمات 

الصحية.
وبين���ت أن مرافقه���ا تحتاج 450 أل���ف لتر من 
السوالر ش���هرًيا وفًقا النقطاع التيار الكهربائي 
)من 8 إلى 12 ساعة( يومًيا، ويصل احتياجها الى 
950 ألف لتر ش���هرًيا إذا زادت ساعات االنقطاع 

عن 20 ساعة يومًيا.
وذكرت أن »تكلفة الوقود لكل ساعة انقطاع تيار 

كهربائي نحو 2000 دوالر«.

الصحة: توقف مولدات الكهرباء 
لثالثة مراكز صحية أخرى بغزة
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خ�سائر فادحة
ويزرع ش���عت عش���رين دونمًا بالس���بانخ 
والملفوف والكوسا وغيرها  من المحاصيل 
الشتوية، لكن مبيدات االحتالل أتت على 
نحو خمسة عشر دونما منها كانت جاهزة 
للبيع خالل أيام، وكبدته خسائر ال تقل عن 

10أالف دوالر.
ويقول ش���عت ل�"االس���تقالل":" 24ساعة 
نحرث ون���زرع تحت البرد الش���ديد نكابد 
أوجاعنا في س���بيل توفي���ر لقمة العيش 
ألبنائنا وأسرنا في ظل األوضاع االقتصادية 
والمعيش���ية الصعبة التي نعيشها في 
القط���اع، ننتظر نض���وج محاصيلنا بفارغ 
الصبر، وقبل انتهاء مرحلة النضج بيومين 
تأتي ق���وات االحتالل وت���رش مبيداتها 
وتح���رق محاصيلنا أمام عيونن���ا". واصفًا 
تلك اللحظة بإخراج الروح من الجسد، لكون 
جهدهم الذي دام  ألشهر وأمالهم جميعًا 

تبددت بلحظة. 
ويتابع :"في الصباح الباكر يشعل االحتالل 
النار في المناطقة التي يسيطرون عليها 
وحينما يتأكدون أن الرياح باتجاه أراضينا 
تخرج طائراتهم وتبدأ برش المبيدات على 
طول الشريط الحدودي، ثم تحملها الرياح 
الى مسافة تصل 3 كيلومتر داخل غزة ". 

وأضاف:" هذه المبيدات أثرت بشكل كبير 
على محاصيلنا الزراعية، اذ تسببت بإتالفها 
وحرقه���ا بالكام���ل وخاص���ة المحاصيل 
الورقية. مثل الس���بانخ والملفوف كونها 
األكثر تأثرًا وال يمكن أن يتم اس���تصالح 
أي شيء منها، وهذا كبدنا خسائر فادحة 
تتراوح ما بين )60-70%(". مشيرًا الى أنه 
لم يتلق أي تعويضات أو مس���اعدات من 
وزارة الزراع���ة منذ ثالثة أع���وام، وبات غير 
قادر على س���داد الديون المتراكمة عليه 

لتجار األدوات الزراعية واالسمدة. 

لتقليل اخل�سائر
وفي س���اعات الفجر األولى، يسارع المزارع 
خال���د قديح لجن���ي جزء كبير م���ن أرضة 
)7دون���م( المزروعة بمحصول���ي البروكلي 
والس���بانخ قب���ل أوانها، ف���ي محاولة منه 
تقليل الخسائر في حال حدث رش مفاجئ. 
وأردف قديح ل�"االستقالل":" نعيش يوميًا 
حالة خ���وف وقلق بس���بب رش االحتالل 
الفتاكة عل���ى محاصيلنا بدون  المبيدات 
س���ابق انذار فطوال الوقت نتوقع إتالفها 
وحرقها، لذا نضطر لجني المحاصيل قبل 
النضج التام في س���بيل تخفيف االضرار 
والخسائر التي يمكن ان نتكبدها في حال 
أصابت المبيدات المحاصيل، رغم أن ذلك 

يؤثر على سعرها باألس���واق"، مشيرًا الى 
أن االحتالل خ���الل يناير الحالي قام برش 
المبيدات ثالث مرات وتس���بب بخس���ائر 

كبيرة للمزارعين تصل نسبتها ل�%70.
وبين أن الخوف األكبر جاء بعد اس���تخدام 
االحت���الل مبيدات زراعية أش���د فتكًا هذا 
الع���ام بالمقارنة باألعوام الس���ابقة، كون 
خطر هذه المبيدات ي���زداد يومًا بعد يوم 
في حال س���قطت على المزروعات، لذا كل 
مزارع يتمنى نض���ج محصوله وجنيه قبل 
الرش، الذي بات الجميع يعتبرنه كابوس���ًا 

مرعبًا يحل عليهم دون سبق انذار.
وأش���ار إلى أن المبيدات تؤدي الى هالك 
األرض الزراعي���ة، اذ ال يمك���ن زراعتها مرة 

أخرى إال بع���د انتهاء مفعوله���ا في مدة 
ال تقل عن ع���ام على األق���ل، مطالبًا وزارة 
الزراعة والمؤسس���ات الحقوقية بالتدخل 
في قضيتهم والضغط على االحتالل من 
أجل التراجع عن رش تلك المبيدات أو على 
األقل يتم تعويضهم عن الخس���ائر التي 

تطالها في كل مرة ُيرش بها.  

اأ�سرار كبرية 
وبدورة، أك���د اياد ثابت مدي���ر عام وقاية 
النبات والحجر الزراعي ب���وزارة الزراعة في 
غ���زة، أن االحتالل منذ ع���ام 2014 يتعمد 
رش المناطق الحدودية للقطاع بالمبيدات 
الس���امة مرتين خ���الل الع���ام، العتبارات 

أمنية تتعلق بإب���ادة النباتات التي يحول 
نموها دون تمكن جيش االحتالل وأجهزة 
مراقبته من مراقبة الحدود، مشددًا على أن 
عمليات اإلبادة تلح���ق الضرر بالمحاصيل 
الزراعية الواقع���ة على بعد نحو 1200متر 

من الحدود.
وبي���ن ثاب���ت ل�"االس���تقالل"، أن األراضي 
الزراعي���ة القريبة من الش���ريط الحدودي 
تمثل الس���لة الغذائية للقطاع اذ تحتوي 
على كافة المحاصيل الموسمية كالسبانخ 
والبازي���الء والبقدونس وغيرها، وجميعها 
ال تؤث���ر على عملية مراقب���ة الحدود كون 
ارتفاعه���ا ال يتجاوز 30س���م، األمر الذي 
ُيبرهن أن االحتالل يس���عي إللحاق الضرر 
بالمزارعي���ن الغزيي���ن وتهجيره���م من 

أراضيهم من خالل تدمير محاصيلهم. 
وأضاف: " بعد إج����راءات وفحوصات طويلة 
أجرته����ا وزارة الزراع����ة تبي����ن أن االحتالل 
يس����تخدم مادة " االكس����جال" التي تعمل 
على حرق المجموع الخضري للنباتات بشكل 
فوري، حيث يتعمد رشها على اتجاه الريح، 
حيث يخت����ار األوقات تك����ون فيها حركة 
الرياح من الش����رق إلى الغرب، وهو ما يلحق 

الضرر بمساحات زراعية واسع". 
وأوض���ح أن أكث���ر م���ن 3500 دون���م من 
أن���واع  بمختل���ف  المزروع���ة  األراض���ي 
المحاصي���ل الزراعية تعرضت خالل األيام 
القليل���ة الماضية ألضرار كلي���ة وجزئية، 
بس���بب رش االحتالل مبيدات سامة شرق 
المناط���ق الحدودية، باإلضافة الى االضرار 
الكبيرة التي لحقت مساحات المراعي التي 

تقدر ب200دونم على الحدود. 
وذكر ثابت أن استمرار اعتداءات االحتالل 
على المناطق الحدودية الزراعية التي تقدر 
مس���احتها بنحو ثلث مس���احة قطاع غزة 
س���تحرم السكان من أهم مصادر سلتهم 

الغذائية من الخضراوات.

إتالف 3500 دونم 

مبيدات االحتالل »تسم بدن« مزارعي حدود غزة 
غزة/ دعاء احلطاب:

ي�ستب�س��ر امل��زارع رم��زي �سع��ت خ��ريًا بق��رب ن�سج 
الزراعي��ة  املناط��ق   يف  املو�سمي��ة  حما�سيل��ه 
احلدودي��ة، لكن��ه يف كل م��ره ُي�س��اب بخيب��ة اأمل 
موع��د  قب��ل  الهجم��ات  تك��رار  نتيج��ة  جدي��دة 
احل�س��اد، لتب��دد معها فر���ص البيع و�س��داد ديونه 

الأدوات  لتج��ار  �سن��وات  من��ذ  علي��ه  املرتاكم��ة 
الزراعي��ة والأ�سمدة. فمنذ الع��دوان الإ�سرائيلي 
عل��ى غ��زة ع��ام2014، تتعم��د ق��وات الحت��ال 
ب��كل الط��رق من��ع زراع��ة الأرا�س��ي الواقعة على 
ال�سري��ط احل��دودي لقط��اع غ��زة، فت��ارة ت�سم��ح 
للمزارع��ن بالزراعة ثم تر���ص طائراتها مبيدات 

�سام��ة على حما�سيله��م ت�سببت يف ه��اك وت�سرر 
كاف��ة املحا�سيل الت��ي طالها رذاذ املبي��دات، وتارة 
تفت��ح قنوات املي��اه العادمة عل��ى الرا�سي لتف�سد 
فادح��ة  يلح��ق خ�سائ��ر  ال��ذي  الأم��ر  الزراع��ة، 
بالقت�س��اد، ويح��رم املزارعن من توف��ري دخل يف 

ظل و�سع اقت�سادي �سيء للغاية يف القطاع.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد مطيع اسعد النفار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802911784( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / رائد هانى خالد حلس.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804637825( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد منهل احمد االغا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804440667( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ طه صالح رضوان أبو جاموس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803795558( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
رصد التجمع االعالمي الفلسطيني )67( انتهاًكا 
بحق الصحفيين الفلس���طينيين خالل ش���هر 
كانون الثاني/ يناي���ر الماضي ، من بينها )53( 

انتهاًكا إسرائيلًيا.
���د التجمع اإلعالم���ي في تقري���ر له تلقت  وأكَّ
"االستقالل" نسخة عنه أمس األحد، تصاعد حّدة 
االنتهاكات واالعتداءات والجرائم اإلسرائيلية 
الطواقم اإلعالمية والصحفية  وخطورتها بحق 
الفلس���طينية، في القدس المحتل���ة والضفة 
وقط���اع غ���زة المحاصر خالل ممارس���ة عملهم 
الصحفي وخاصة في نق���ل وتغطية األحداث 
والمواجه���ات من���ذ إعالن الرئي���س األمريكي 
دونالد ترمب اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة 

لكيان االحتالل وعزمه نقل سفارة بالده إليها

وأش���ار إلى أن االعتداءات "االسرائيلية" تمثلت 
في االعتقال واالحتجاز واالس���تدعاء واالعتداء 
المباش���ر والتهديد واالس���تهداف بالرصاص 
وقنابل الصوت والغاز المس���يل للدموع والمنع 

من التغطية.
وأوضح أن االنتهاكات جاءت على النحو التالي 
)14( : حال���ة اعتق���ال واحتج���از، )6( تمدي���د 
اعتق���ال ومحاكم���ة، )4( منع التغطي���ة، )27( 
إصابة برضوض وحاالت اختناق وبشظايا قنابل 
الصوت والغاز المس���يل للدم���وع، )10( اعتداء 
جسدي والضرب بأعقاب البنادق وفرق الخيالة 
ورش غ���از الفلفل، )3( اقتحام من���ازل، )2( منع 

تنظيم مؤتمرات صحافية.
أما عل���ى صعيد االنتهاكات الداخلية، فأش���ار 
التجمع اإلعالمي إلى مواصلة سياسة االستدعاء 

واالحتجاز بحق الصحفيي���ن، حيث بلغ عددها 
)6( انته���اكات فق���ط، تمثل���ت ف���ي احتجاز 
األجهزة األمنية للصحفيْين: مقّدم البرامج في 
إذاعة "صوت القدس" الصحافي عالء س���المة، 
والمصّور الصحافي الحّر إيهاب فس���فوس في 
قطاع غزة، واستدعاء الصحفي مصعب قفيشة 
في الخلي���ل، باإلضافة إلى عقد محكمة الصلح" 
في نابلس جلسة للزميل الصحفي طارق أبو زيد، 
لتؤكد ع���دم اختصاصها، قبل تحويل القضية 

لمحكمة الجنايات الكبرى.
 وفي تطور الفت قّدمت النيابة العامة برام الله، 
اس���تئنافا على قرار المحكم���ة ببراءة الصحفي 
مراسل فضائية فلس���طين اليوم جهاد بركات 
في قضية تصوير موكب رئي���س الوزراء رامي 

الحمد الله قبل عدة أشهر.

التجمــع اإلعالمــي: 67 انتهاكــًا
 بحــق الصحفييــن خــالل ينايــر
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مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية 

 مؤتمــر هرتسليــا فــي يومــه األول
استعدادات الجيش للتحديات المستقبلية

لخص المتحدث���ون التحديات المس���تقبلية التي تواجه 
الجيش، انطالًقا من التهديدات القائمة والمستقبلية التي 
تتحرك وتتغير باس���تمرار، وتفرض عليه أن يوائم نفسه 
باستمرار مع تلك التهديدات، ومن تغير البيئة التي يعمل 
بها الجيش، وهي المجتمع اإلس���رائيلي، ومن المش���هد 
السياس���ي وتش���وش األهداف التي يضعها المستوى 
السياس���ي للجيش، وصعوبة التقاط ص���ورة النصر، ومن 
تزايد وزن اإلعالم في التأثير على مجريات الحرب، وتعزيز 
انطباعات محدده، ال سيما اإلعالم غير التقليدي، ومن الوزن 

الفاعل لما يسمى ب� »سالح السايبر«.
عدد م���ن المتحدثين من أصح���اب التجربة واالختصاص 
قدموا من واقع تجربتهم وخبرتهم تلخيًصا في موضوعات 
محددة، تحت عنوان »التحديات المس���تقبلية التي تواجه 

الجيش«.
العقي���د احتي���اط أودي دي���كل اعتبر أن بن���اء القوة على 
المس���توى البعيد مرتبط بفرضيات، في مقدمتها أن على 
إسرائيل أن تحافظ على مكانتها كقوة عسكرية إقليمية، 
وأنها ركزت في السنوات األخيرة على مركبات الدفاع وصد 
التهديدات، وأن اس���تمرار بناء قوتها في محيط س���ريع 
التغير يحتاج إلى موارد كبيرة تش���مل - من وجهة نظره - 
الموازنة العامة للجيش وعالقة الجيش بالمجتمع وطبيعة 

المقاتلين الذين يتم تجنيدهم والتكنولوجيا.
كم���ا يحتاج الجيش - بحس���ب ديكل - إل���ى التغلب على 
ثالث معضالت؛ وه���ي تحقيق النصر والحداثة والتكامل. 
وبحس���به، ف���إن تحقيق النص���ر يتم بتحقي���ق األهداف 

السياسية وفرض ش���روط وقف إطالق النار، ويضيف »لكن من 
غير الواضح اآلن: ما هي األهداف السياس���ية لدولة إسرائيل؟، 
المس���توى السياس���ي ال يوجه تعليماته الواضحة للجيش كي 
يستخلص منها األهداف«. وعن التكامل يقول: »مطلوب تكامل 

بين الجيش والمجتمع، وتكامل بين أذرع الجيش المختلفة«.
العمي���د احتي���اط درور بن دافيد رك���ز على األجس���ام الطائرة 
الهجومية والتغيرات التكنولوجية، واعتبرها ستغير المجتمع 
والحرب، وأن هناك العبين أقل من دول ستبرز قوتهم، والمغزى 
في ذلك ان الجميع على تواصل كل الوقت، على س���بيل المثال 
الجهاز الخلوي، الجيل الخامس، وظاهرة الشبكات عابرة القارات، 
والش���بكات العلمية العالمي���ة التي تتعاظ���م، وتزايد إمكانية 
التغييرات البيولوجية، وجيش المستقبل سيتأثر بذلك، وأشار 
إلى تأثير ظهور كيانات علمية على مس���ائل تتعلق بالس���يادة 

والسلطة.
العقيد عيران ش���ينيه ركز حديثه على التح���دي التكنولوجي 
وتأثي���ره عل���ى الجيش، حيث ب���ات الجيش أكث���ر تكنولوجية 
والجمه���ور أصبح أكثر وعًيا تكنولوجًيا، وهذا يفرض اس���تمرار 
إح���داث تغيير في بنية الجيش لمواءمته مع المس���تقبل، على 
س���بيل المثال: منظومة الس���ايبر تتطلب تصنيف���ات جديدة، 
حيث ضرورة نقل المعلومات بكميات هائلة، ولذلك فإن الجيش 
س���يهتم بالتأثير على مجاالت التعليم األكاديمي لكي تتواءم 
مع تحديات المس���تقبل أمام الجيش، الجيش سيحتاج أفضل 
الموارد البشرية، وهذا س���يعزز الفعالية الجماعية للجيش. من 
المتوقع ان يس���تغني الجيش ع���ن المعايير التي كان يصنف 

خاللها المنتسبين له.

أور هيلر، وهو إعالمي ومراسل عس���كري، ركز حديثه على الدور 
اإلعالمي، وألن الجيش يعمل ضد تنظيمات شبه دولة فإن لإلعالم 
مكان���ة مهمة في تعزيز الردع مقابل الخصم، من خالل إرس���ال 
رسائل عن االستعدادات والقوة. اإلعالم يمكنه ان يشكل عامل 
حسم في إرسال رس���ائل عن معلومات تحذيرية واستعدادات 
للحرب، ولديه وظيفة حاس���مة فيما يتعلق بالحسم، فهو الذي 
يقول ماذا حدث ويبث للمجتمع اإلسرائيلي أخبار الحرب. اإلعالم 
يقع في منطقة المنافس���ة بين الشبكات من جانب، ومن جانب 
فهو لدي���ه موقف، ومن جانب ثالث ه���و يراقب المنظومة. منذ 
بداية 2006 وفي الواليات المتح���دة منذ حرب الخليج؛ الحروب 
تبث بًثا مباش���ًرا، حيث كل مواطن يحمل جهاًزا خلوًيا يمكن ان 
يكون محطة بث مس���تقلة، اإلعالم اإلس���رائيلي يقوم بوظيفة 

مهمة، والخصم يراه نافذة على إسرائيل.
العقي���د احتياط مئير ال���ران: الجبهة الداخلية غير مس���تعدة 
وغي���ر جاهزة للتحديات التي تقدره���ا األجهزة األمنية، الكارثة 
المتوقعة على المس���توى المدني في إسرائيل أكثر مّما كانت 
س���ابًقا، هناك ش���ك كبير فيما إن كانت دولة إس���رائيل تفهم 
أهمية الجبهة الداخلية، االس���تثمار في الدفاع لن يحل مشكلة 
حماية الجبهة المدنية. المناعة هي قدرة المجتمع على النهوض 
من الضرب���ة المتوقعة، والعودة للفاعلي���ة الكاملة من أجل منح 
الجبهة العسكرية تحقيق أهدافها، دولة إسرائيل غير مستعدة 

للتحديات المتوقعة.
د. تس���يبي يس���رائيلي: ثمة خطر ان يتحول الجيش من جيش 
الش���عب إلى الجيش الشعبي، ومن هنا يطرح السؤال: َمن يؤثر 
عل���ى َمن؟ الجي���ش أو المجتمع؟ في العقد األخي���ر تزايد تأثير 

المجتمع على الجيش، حيث استرس���ل الجيش كثيًرا في 
اإلصغ���اء للمجتم���ع، الجيش يعاني من أزم���ة هوية فيما 

يتعلق بجيش الشعب.
عميد االحتياط نمرود ش���يفر: التقديرات االس���تراتيجية 
في ضوء 2017 تقرر ان الوضع االمني إلسرائيل جيد، وهو 
األفضل في كل السنوات الس���ابقة. السؤال األهم: كيف 
يمكن ان نستثمر هذا األمن من أجل تحقيق األهداف التي 
يحددها السياسيون؟ إسرائيل تستثمر كثيًرا في األمن، 
ألي���س من الص���واب أن نوجه بعض الموارد إلى س���احات 
أخرى؟ عل���ى الجيش أن يعم���ل وفق امكانيات���ه قبل ان 
يسأل نفسه كيف سيواجه التحديات من الناحية المادية 
واالقتصادية، وعليه أن يبحث كيف يعمل وفق أقل موارد.

الجيش لديه نقص كبير في القدرة الهجومية البعيدة 
بشكل ال يترك بصمات، الجيش عليه ان يوفر للمستوى 
السياس���ي إمكانية إيقاف التمركز اإليراني في الجبهة 
الشمالية، من المهم القول بأن إيران ستصل إلى القدرة 
النووية فقط عندما يكون ذلك مجدًيا لها وليس عندما 
تس���تطيع، ولذلك يجب العمل ضدها لمنع جدوى ذلك. 
تدخل اإلعالم في المواجهات يمكن ان يش���كل خطًرا، 
حيث يمكن أن تهتم إسرائيل بإرسال رسائل أو عمليات 
محددة واإلعالم يوصل رس���ائل مختلفة عن ذلك. فيما 
يتعلق بالحصانة القومية؛ ه���ذه مهمة غير ملقاة على 
الجيش وحده، ولكن الجيش عليه ان يوفر االس���تعداد، 
وعلى الجانب السياس���ي أن يس���تفيد من ذلك لصنع 

المناعة القومية.

إّن الروابط واألش���ياء التي تجمع بين البش���ر هي أكثر من األش���ياء التي تفرقهم، 
فاإلنس���انية هي إنسانية واحدة مطلقة تؤمن أواًل وأخيًرا بحق اإلنسان في الوجود، 
يليها حقه في التعبير عن آرائه ومعتقداته وتوجهاته. ولغرض التعبير عن ذلك، 
ونتيجة التقاء األعراق واإلثنيات المختلفة ببعضها، ظهرت الحاجة إلى إيجاد لغة 

مشتركة تجمع بين هؤالء األفراد. 
تعد اللغة انعكاًسا مهًما للواقع وهي منظومة مزدوجة تندرج فيها منظومة لغوية 
رس���مية ومنظومة لغوية غير رسمية ال تقل أهمية عن المنظومة اللغوية الرسمية 
من حيث مدلوالتها واس���تعماالتها وأهميتها. ترتبط هذه المنظومة اللغوية غير 
الرس���مية بالظروف والمصالح وعالقات القوة والتحالفات والهيمنة، وتتأثر بتغير 
الزم���ان والمكان واألح���داث. ومع اختالف التصنيفات والق���وى تظهر مصطلحات 
جديدة لتتالءم مع الواقع وحيثياته، أو قد تبقى المصطلحات والمفاهيم نفس���ها 
لكن مع اس���تحداث معاٍن وصور جديدة للمصطلح نفس���ه. وهذا فعلًيا ما أشار إليه 
عالم االجتماع والباحث في الش���أن الثقافي اإلس���رائيلي يوفال عبري في مقالته » 
الغرائبية األصيلة«- حول العرصات والفريحات في الثقافة اإلسرائيلية » بخصوص 

مفهومي » العرص« و » الفريحة ». 
يمكن اعتبار هذين المصطلحين بمثاب���ة أداة تصنيف فئوية للهويات كجزء من 
المشروع القومي اإلسرائيلي، إذ يرتبط هذان المصطلحان بفئة اليهود الشرقيين، 
الذين يتموضعون في أدنى التدرج اإلثني والطبقي والمجتمعي اإلسرائيلي، فهوية 
اليهودي الش���رقي ال تتعدى كونه متخلًفا على عكس هوية اليهودي األشكينازي 
المتحضر الذي يوصف بالّصبار، والذي يحاول دائًما الس���مو بالثقافة اإلسرائيلية. 
تلعب هذه المصطلحات دوًرا هاًما في اإلش���ارة إلى مظاهر العنصرية التي تحاول 
الثقافة اإلسرائيلية إخفاءها وإن لم تنجح بذلك فهي تحاول على األقل تبييضها. 

ليس���ت المشكلة بالمصطلحات وحدها؛ فالمصطلح هو التعبير الرمزي لما هو أبعد 
وأعمق من ذلك. فهنا مثاًل يتجرد مفهوم العرص من مدلوله السابق، فقد كان يطلق 
على الشاب القوي البنية مفتول العضالت والذي يتمتع بالهيبة، ولكن تحول هذا 
المفهوم ليصبح اليوم دااًل على الشاب المنحل أخالقًيا. وبالتالي فقد خسر المفهوم 

رمزيته اللغوية اإليجابية باختالف َمن ُيطَلق عليه اليوم. 
وكذلك الحال بالنس���بة لمصطلح » الفريحة » هو اس���م مغرب���ي قديم كان يعني 
س���ابًقا » الفرحة »، أي أن هذا المصطلح كان يعني صورة مغايرة تماًما لما هو عليه 
اآلن ف���ي مكان وزمان آخرين. فمن صورة الفرحة س���ابًقا إلى صورة المرأة الرخيصة 
المتبرجة، وإلى صورة الش���مراء التي تقف على عتبة الخ���ط الفاصل بين الفريحة 
القديمة التي تحاول جاهدًة االندماج بالثقافة اإلس���رائيلية لكن جذورها تحبطها 
والفريحة الجديدة التي ترتبط بصيحات الموضة والعالم الرأسمالي المرتبط بثقافة 

االستهالك الجماهيرية اليوم. 
تظهر صورة العرص والفريحة على هيئة تذكرة عبور للنوادي الليلية اإلسرائيلية، 
فالشكل واللغة والتصرفات تلعب دوًرا مهًما في عملية الدخول. وبهذه التصنيفات 
ُترَس���م الحدود مجدًدا وتظهر العنصرية مرة أخرى، فالخط الفاصل بين اليهودي 
الش���رقي واليهودي األش���كينازي الذي تحاول الس���لطات تمويه���ه بالحيز العام 
كمؤسسات السلطة كالجيش وغيرها، تأتي اللغة والنوادي الليلية كصفعة تعيد 
كل الفوارق اإلثنية والقومية واالقتصادية والتي لم تختِف أصاًل ولكن تم تمويهها. 
إلى جان���ب كل من العرص والفريحة ظهر مفهومي العرصة والفريح تماش���ًيا مع 
مستجدات الواقع، وداللة على تزعزع التقس���يمة الثنائية الجندرية، وبمعنى أدق 

ُتظِهر هذه المصطلحات مدى مرونة وسيالة الحالة القائمة. 
تمتاز اللغة ومصطلحاتها بأنها قادرة على إظهار الحقيقة بطريقة رمزية، فبتحول 

مفهومي العرص والفريحة حس���ب ثقافة اليهودي الشرقي الذي عاش في الدول 
العربية س���ابًقا قبل مجيئه إلى إس���رائيل من رموز إيجابية إلى رموز س���لبية، فإّن 
المحاول���ة ما هي إال للح���ّط والتقليل من مكانة اليهودي الش���رقي وتصويره كرمز 

د للطابع الغربي األوروبي المتمثل بالثقافة األشكينازية الرسمية.  للتخلف المهدِّ
إّن كل هذه اإلس���قاطات المختلفة على اللغة التي تمس اليهود الشرقيين بكل ما 
تحمله من سلبيات، تكاد تكون أكثر رحمة وإنصاًفا إذا ما قورنت باللغة المستخدمة 
تجاه الفلس���طينيين. فهنا يتم تحوير اللغة ليس فقط بمصطلحاتها، وإنما أيًضا 
بلفظ وتهجئة كلماتها وباالس���تخفاف بحروفها وتفخيمها وترقيقها حس���ب ما 

يقتضيه التهكم حينها. 
وتبرز صورة الفلسطيني في نظر اإلسرائيلي بأوصاف لغوية عنصرية ترى فيه ابًنا 
لألقلية العربية وتنكر أصاًل  أي وجود لما هو فلسطيني، غير متحضر، بدوي، بربري، 
وغير منتج. وتصبح كل تلك األلفاظ مقترنة بالفلس���طيني وحده، لمجرد أن يكون 
فلسطينًيا، وتنتش���ر هذه األلفاظ بين األوساط اإلس���رائيلية الرسمية وتمثالتها 
الحكومية وخاصة في مجال التعليم واألمن، وبين األفراد اإلس���رائيليين أنفسهم 

في األوساط الشعبية.
ويب���رز ذلك أكث���ر في المقررات التعليمية التي يدرس���ها الطالب اإلس���رائيليون 
في الم���دارس والجامعات. ويبرز أيًض���ا في بيانات الجيش اإلس���رائيلي الصادرة 
للفلس���طينيين في المدن والقرى الفلس���طينية بغرض الترهي���ب، وكذلك خالل 
اعتقال الفلسطينيين من بيوتهم ومحاولة تدميرعزائمهم وإذاللهم أمام ذويهم. 
ومع كل ذلك، يبقى الصراع القائم صراًعا مفتوًحا ومستعًدا ألية تجليات يمارسها 
االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي في فلسطين مع قابلية تطويع هذه التجليات 

وفًقا الختالف الزمان والمكان. 

نجالء أبو شلبك

اللغة بين الحداثة وجدلية االستعمار

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن  /  ياسر درويش عبدالله ابو وردة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)908343783( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد حسن عبد المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801968207( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/  عبد المالك فايز حامد الدوي
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف الت���ي تحم���ل رق���م 
)700269202( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / إيمان أحمد عبداللطيف موسى.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802182436( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / علي طه محمود اللوح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
909130452    فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد يوسف محمد مصلح-
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926764853( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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احتل نبأ إس���ام أرتور فاجن���ر عضو حزب » البديل 
من أجل ألمانيا » قائمة أعل���ى القراءات في مواقع 
كثيرة على مس���توى العالم ، وم���ا زالت أصداء  نبأ 
إس���امه تتفاعل  في ألمانيا . المفاجأة في إسام 
فاجنر ال���ذي تس���مى » أحمد » أنه كان مس���رف 
العداوة لإلسام قناعة وانتماء لحزب البديل الذي 
يرفع شعار » اإلسام ال ينتمي إلى ألمانيا » . ولوعي 
فاجنر بعظم غرابة التحول في موقفه من اإلس���ام 
فإن���ه كتمه عامي���ن ، وتخوف م���ن أن يطلع عليه 

رئيس الحزب أندرياس كالبيتس. 
ويسوغ فاجنر إس���امه بأن التحوالت التي حدثت 
في الكنيسة ال توافق قناعاته ، ويخص موافقتها 
على زواج المثليين ، ويضيف مس���وغا ثانيا عظيم 
الداللة والقيمة ، فيبين أنه كان في زيارة إلى روسيا 
ف���ي آخ���ر 2015 ، والتقى فيها بمس���لمين روس 
، وفاجأه منه���م أنهم » منفتح���ون وصادقون » . 
ولشعور فاجنر بأنه لم يعد مقتنعا بموقف  حزبه 

من اإلسام استقال منه .
 ونش���هد أنه مما يحس���ب للحزب على تطرفه في 
عداوة اإلسام أن المتحدث باسمه دانييل فريسه 
صرح أن » اعتناق فاجنر اإلس���اَم ال يعتبر مشكلة 
للحزب » ، ونبه إلى وجود أعضاء مس���لمين فيه . ما 
قاله فريسه يقنعنا أن عداوة الحزب لإلسام ال تعود  
إل���ى دواٍع عقدية جذرية ، وإنما إل���ى دواع ناجمة 

من س���وء فهم له عززته أخطاء بعض المس���لمين 
في ألماني���ا وغيرها من ال���دول األوروبية الذين ال 
يفهم���ون دينهم فهما صحيح���ا ، وعززته كذلك 
المؤامرات المدروس���ة في الغرب لتشويه حقيقة 
اإلس���ام تخوفا من قدرته على خلق عالم إسامي 
قوي يتحدى المطامع الغربية في الباد اإلسامية 
، تلك المطامع المتواصلة على أشد درجاتها   منذ 
الحروب الصليبية ، وتخوفا من أن يتكاثر معتنقو 
اإلسام في الغرب ، فيبدل كثيرا من قيم الحضارة 

الغربية ومفاهيمها وأساليبها في الحياة.
 وتش���ترك بعض الدول العربية واإلس���امية في 
مؤامرة التش���ويه الغربية ؛ ألن ح���كام هذه الدول 
يعون خطورة اإلس���ام الحقيقي على استبدادهم 
المتغول ، واس���تيائهم مع فئات محدودة تسند 
حكمهم على ثروات الباد . ومن إس���هامات هؤالء 
الحكام الخطيرة في تش���ويه اإلسام الحروب التي 
فج���روا أوارها في الع���راق وس���وريا واليمن وليبيا 
بالتعاون والتنسيق مع الغرب وإسرائيل ، وجندوا 
لها مرتزقة محليين ودوليين اقترفوا أفظع الجرائم 
قتا لألطفال والنساء والمسنين ، واغتصابا للنساء 
وس���بيا لهن وبيعا ، وكل عصاباتهم تحمل أسماء 
إسامية . وهناك تشويه تنتجه النزاعات المذهبية 
التي فجرتها بعض الدول العربية خاصة ، وأكبرها 
فرية النزاع بين الس���نة والشيعة الذي تتسلح به 

بعض الدول العربية للتقرب من إسرائيل ومعاداة 
إيران . وكل من يرى هذه الفظائع المنس���وبة باطا 
إلى اإلسام س���يخاف اإلسام ، وهو هدف مؤامرة 

التشويه . 
الع���رب في جاهليتهم كانوا إذا احتربوا ال يقتلون 
النساء واألطفال والمسنين والعبيد . ووسيلة أخرى 
يشوه بها بعض الحكام العرب اإلسام تآمرا عليه 
م���ع الغرب وإس���رائيل ، وذلك حي���ن يفرغونه من 
مضمونه الذي يستهدف بناء المجتمع على أسس 
العدل والمس���اواة بين الناس ، والنزاهة واألمانة ، 
ومساءلة المسيء ومعاقبته مهما كان منصبه ، ولو 

كان حاكم الباد .
 ليس من اإلسام أن يحث إمام في خطبة الجمعة 
الن���اس على الصبر على جور الحاكم » لينالوا ثواب 
الصابرين » ، الحاكم الجائر ليس مس���لما ، وال حق 
ل���ه ف���ي أن يحكم الن���اس ، وهذا مفه���وم يجمع 
عليه كل البش���ر ، ومن يخالفه منهم ال يجرؤ على 
االعتراف  بمخالفته لش���عوره أنه س���يء ومنكر . 
فكيف يقتنع مسلم بأن للصبر على حاكمه الظالم 
ثواب���ا ؟! الله _ جل ثناؤه _ حرم الظلم على نفس���ه 
، وجعله بين عباده محرما ، ومش���وهو اإلس���ام من 
العرب والمس���لمين يتفلتون من االلتزام بما حرم 
الله آملين مع المتآمرين الغربيين واإلسرائيليين أن 
ينفر الناس في العالم من اإلسام ، فمن سيعتنق 

دينا يحث أتباعه على الس���كوت والصبر على ظلم 
حاكمهم خاصة إذا كانوا انتخبوه بأنفسهم ، وهو 
م���ا يحدث اآلن في أكثر دول العالم اآلخذة بالنظام 
الديمقراط���ي مهما كان حظها م���ن الديمقراطية 
الحقيقية ؟!  اإلس���ام في صفوته ن���ور من الله _ 
جل���ت رحمته وهديه _ إل���ى الناس كافة ، وتعهد 
، وم���ن أصدق من الله عه���دا ، أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون ، وما نس���معه يوميا ع���ن اعتناق الناس 
لإلس���ام في مختلف دول العال���م تنفيذ للتعهد 
اإللهي الكريم بإتمام نوره الهادي إلى خير اإلنسان 

وسعادته في دنياه وآخرته . 
وفي إس���ام أرتور فاجنر تنبيه عظيم النصح لمن 
يش���وه اإلس���ام من الع���رب والمس���لمين خاصة 
للتوقف سريعا عن هذا التشويه للدين القيم الذي 
ش���رفهم الله به ، وأنقذهم بنوره من ظلمة الكفر 
وعاقبته المهلكة ، وهم أولى الناس ببيان حقيقته 
، وبأن يكون���وا أول العاملين بم���ا تفرضه عليهم 
تلك الحقيقة من س���لوك صالح يقتدي به الناس 
مسلمين وغير مسلمين ، وما أكثر من أسلموا حين 
ش���هدوا في سلوك بعض المس���لمين آيات عدل 

ورحمة وتسامح ورفض للعنصرية من أي لون !
ورح���م الله األديب الفقيه الش���يخ على الطنطاوي 
ال���ذي قال : » لي���س بين الغربيي���ن وبين اعتناق 

اإلسام إال أن يعرفوه » . 

من يعرِف اإلسالم الحقيقي ُيسِلْم    حماد صبح 

دوم���ًا صاحب النق���ود هو صاحب نف���وذ، حكمة 
مس���توحاة من التاريخ ومن تجارب  الواقع، وفي 
السياسة ال يوجد شئ اسمه دعم بريء، الداعم له 
اهداف س���واء آجلة أو عاجلة، وإن حاولَت الهروب 
م���ن دفع اس���تحقاقات الدعم المق���دم لك _فا 

تلومن إال نفسك.
في حالتنا الفلسطينية التي نفتقد فيها ألبسط 
مقومات الصم���ود الذاتي،  نق���ف عاجزين كلما 
هدد احد الممولين لسلطة الفلسطينية او وكالة 
الغوث او مش���اريع خاصة بأنه سيوقف دعمه او 
يقلصه، لس���بب  قد نعرفه ويعرف���ه الجميع ، أو 
لس���بٍب يكمن في بطن الممول،ألننا بكل بساطة 
رهنا قرارنا بما تمن به علينا الدول المانحة، ووّقعنا 
على اتفاقيات سام سياسية واقتصادية  مذلة، 
فوقعن���ا في الفخ، وها نحن _بكل أس���ف _ندفع 

ثمن تلك الخطيئة.
قبل فترة جمدت أمريكا مساعدتها لوكالة الغوث 
ث���م قلصته���ا ) بحجة أنها ال تلق���ى احترامًا من 
الفلسطينيين( كما صرح بذلك الرئيس األمريكي  
ترامب، لكنها عادت وأعلنت اس���تعدادها إلعادة 
مس���اهمتها مقابل تعدي���ل مناه���ج التعليم 
الفلسطينية التي تتناول قضايا العودة وتاريخ 
فلس���طين، والتزام ش���رط الحيادية عب���ر إلغاء 
األنشطة والفعاليات المتعلقة بمناسبات خاصة 
بالقضية الفلسطينية، مثل وعد بلفور و«النكبة« 
والعدوان اإلسرائيلي العام 1967 ، وإسقاط هوية 
القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، 
وإلغاء ما يخص النضال أو المقاومة ضد االحتال، 

أو تعبير االنتفاضة الفلسطينية«.
والمتأم���ل في تلك الش���روط يج���د أن الواليات 
المتحدة تنظر للفلس���طينيين على أنهم رعاع أو 
هكذا تريدهم ان يكونوا ، وال يجب أن يفكروا إال 
في طعامهم وش���رابهم فقط ،  ويتركوا التفكير 
في س���بب المآسي التي يعيشونها منذ قرن من 
الزم���ان، وال يحاولون الفكاك من االحتال، ويجب 
أن يقبلوا بوج���ود الكيان الصهيون���ي دولة لها 
حق���وق الجي���رة، وأنك ايها الفلس���طيني عليك 

نس���يان المحطات المفصلية ) سلبًا وايجابًا ( في 
 َلَك 

َّ
تاريخ القضية الفلسطينية،  ونحن نضمن )ِإن

َأالَّ َتُجوَع ِفيَها َواَل َتْعَرٰى(.
لك���ن الس���ؤال لم���اذا  تعديل مناه���ج التعليم 

الفلسطينية مقابل اعادة التمويل ؟
إن فك���رة تعديل المناهج تعن���ي تعديا آلليات 
التربوي���ة التعليمية والمضامي���ن العلمية التي 
ى لألطف���ال الذين هم عصب المجتمع ونواة  ُتعطَّ
مستقبله، وهنا تتحقق رغبة الصهاينة بأن ) الكبار 
يموتون والصغار ينسون( فتغيير المناهج  يعني 
ان الطفل لن يعلم عن تاري���خ بلده وجغرافيتها، 
إال ما ُسيس���مح له وُيوافق علي���ه من قبل الُممول، 
فبدل أن تكون القدس عاصمة فلسطين ستصبح 
عاصمة للكيان الصهيوني،  و)بلفور( ُسيدرس على 
أنه شخصية عظيمة، ووعده على أنه تحقيق لوعد 
الله لليهود، وأن الس���لطان  العثماني عبد الحميد 
الثان���ي هو من أيد وش���جع اليه���ود على الهجرة 
لفلسطين، وأن حرب 1967 كانت دفاعًا عن النفس 
وليس اغتصاب���ًا ألرٍض جديدة، وأن المقاومة هي  

عنٌف وارهاٌب يرفضه كل العالم.
ما يح���دث االن هو أن  الكيان الصهيوني يحاول 
اس���تثمار فرصة وجود ترامب في البيت االبيض 
لتمرير ما يريده على الدول العربية كي تس���اهم 
معهما في فرض الرؤي���ة الصهيونية ، وتغيير 
مناهج التعليم بما يتوافق مع الرؤية الصهيونية 
ه���و م���ن االه���داف التي يس���عى له���ا الكيان 
الصهيون���ي على اعتبار ان التعليم هو رأس مال 
الش���عب الفلس���طيني،  فتغييره يعني تغيير 

قناعات واولويات االجيال الفلسطينية القادمة.
الاف���ت في االمر أن���ه وفي الوقت ال���ذي تهدد 
في���ه أمري���كا بتقليص مس���اهمتها، اس���رعت 
بلجيكا وتبرعت  ب�� 23 مليون دوالر  ، بينما الدول 
العربي���ة  كانت خ���ارج التغطي���ة إال دولة واحدة  
جاءت تتبرع على اس���تحياء، فتبرعت بمبلغ زهيد 
جدا ج���دا، في الوقت الذي تذه���ب اموال العرب 
لما ال فائدة منه، ُيحرم منها المسلمون الضعفاء 

المحتاجون.

عل����ى الرغم م����ن وعي جميع الفلس����طينيين 
“س����لطًة وش����عًبا ومقاومًة” ب����أن قضيتهم 
العادل����ة تتع����رض ألبش����ع صن����وف التآمر 
والتكالب عليها من أجل تصفيتها والتخلص 
ا ومن  ا وأميركّيً من أعبائها وتبعاتها إسرائيلّيً
يلتح����ف بالعباءة الصهي����و � أميركية ويتبع 
لهم����ا ويتحال����ف معهم����ا، إال أن حالة الوعي 
هذه ال تبدو في معيار السياس����ة وال مؤشرات 
األهمية أنها ناضجة بحيث ترتقي إلى الوضع 
الراهن الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية.

وما يثير االس����تغراب أن الفلسطينيين باتوا 
عل����ى يقين تام ب����أن عكازاتهم الت����ي كانوا 
يتوكأون عليها منها ما قد تكس����ر، ومنها ما 
انحن����ى طوًعا، ومنها ما يواج����ه مخطًطا كبيًرا 
لكسره، وأن الهدف من تكسير هذه العكازات 
وتدمير أي مس����تند أو متكأ هدف واحد وهو 
تصفية القضية الفلسطينية، والقضاء عليها 
قضاًء مبرًما. وأمام هذا الش����ر المس����تطير لم 
يتحرك الفلس����طينيون نحو إيج����اد البدائل 
واآلليات التي بها يدرأون هذا الشر عنهم، مع 
أنهم لديهم القدرة الازمة التي تدفعهم إلى 
ذلك، وصناعة ما يمكنه����م أن يتوكأوا عليه، 
ويصدوا ب����ه عدوهم ومؤامرات����ه ومخططاته 

التصفوية.
وتع����د وحدة الص����ف الفلس����طيني أقوى رد 
وأمضى س����اح يدفع به الفلسطينيون الشر 
والتآمر عن أنفس����هم وقضيتهم، غير أنها � 
لألس����ف � ال تزال تراوح مكانها رغم الدعوات 
الش����عب  م����ن  والمس����يرات  والمناش����دات 
الفلس����طيني إل����ى الفصائل المتس����ببة في 
االنقس����ام الفلس����طيني، والتناف����ر بينهم، 
ونعني بها هنا تحديًدا حركتي فتح وحماس 
اللتي����ن لم ترتقي����ا بعد إلى مس����توى اآلمال 
والطموحات للشعب الفلسطيني، وال تزاالن � 
بكل أس����ف � تخيبان هذه اآلمال والطموحات 
لديه، وتبعثان إلى أعداء الشعب الفلسطيني 
وقضيته رسائل مغلوطة، تدفع هؤالء األعداء 
إلى مزي����د من العم����ل والتح����رك ليس نحو 
إبقاء االنقس����ام الفلسطيني وتعميق شرخه 
فحس����ب، وإنما نحو إنجاز ما اش����تغلوا عليه 
من صفق����ات تآمرية تهدف إلى القضاء على 

كل ما هو فلس����طيني، وتسطو على كل ما له 
هوية عربية � فلس����طينية وإسامية، حيث ال 
دولة فلس����طينية على األرض الفلسطينية، 
وال الق����دس عاصمة لها، وال ع����ودة لاجئين 
الفلس����طينيين؛ أي أن ما يج����ري اآلن ويطبخ 
على نيران التآمر واإلرهاب اإلسرائيلي داخل 
فلس����طين المحتل����ة وش����قيقه خارجها، هو 
تنفيذ الءات بنيامين نتنياهو رئيس حكومة 
االحتال اإلس����رائيلي، وبالتالي ال بد أن يصار 
إلى الوطن الفلس����طيني البدي����ل، ويبدو هذا 
كله هو ما س����تتضمنه “صفعة القرن” التي 
بانتظ����ار األميركي أن يعل����ن عنها خال هذا 

العام.
وحي���ن تفش���ل كل من حركة فت���ح وحركة 
حم���اس في تنفيذ بند من بن���ود المصالحة 
الت���ي توصلتا إليه���ا برعاي���ة مصرية فإن 
الخطأ الفلس���طيني المتمثل في االنقس���ام 
تب���دو ذيوله ال تزال حاض���رة ومؤثرة، رغم أن 
الوضع الحالي لمس���ار القضية الفلسطينية 
ال يحتم���ل أي خط���أ، فكي���ف بخط���أ جمود 
المصالحة الذي يهدد بالعودة إلى االنقسام 
الفلس���طيني ليوف���ر مظلة إضافي���ة ألعداء 
الشعب الفلسطيني، ويمكنهم من التحرك 
س���ريًعا نحو بل���ورة ما وضع���وه من صفقات 
ومخطط���ات تصفوية خطي���رة. فالحركتان 
توافقتا على موع���د األول من فبراير لتحديد 
مصير عشرات آالف الموظفين في قطاع غزة 
الذي تس���يطر عليه حركة حم���اس. لكن أي 
تقدم لم يتم إحرازه في الموعد المقرر. وهذا 
الفش���ل ليس األول. إذ كان حدد العاشر من 
ا لتسلم السلطة  ديسمبر 2017 موعًدا نهائّيً
الفلسطينية إدارة القطاع، لكنها لم تتسلم 
كام���ل س���لطاتها وال تزال حماس تمس���ك 
بزمام األمور، رغم تس���لم الحكومة مسؤولية 
معابر القط���اع الثاثة، رفح م���ع مصر وكرم 
أبو س���الم التجاري وبيت حان���ون )إيريز( مع 
كيان االحتال اإلسرائيلي. وال يزال الطرفان 
يتقاذفان كرة المسؤولية عن تعطيل تنفيذ 
االتفاق. لذلك نش���دد على الفلسطينيين أن 
وحدتهم هي خاصهم وس���احهم، وال مفر 
لهم منها إن أرادوا استعادة حقوقهم كاملة.

وحدتكم هي خالصكم

مصطفى أبو السعود

أمريكا: إعادة التمويل 
مقابل تعديل

 مناهج التعليم
افتتاحية الوطن العمانية 
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غزة / عبدالله نصيف:
عاد هالل غزة لس���كة االنتص���ارات بفوزه بهدف 
دون رد على "العميد" غزة الرياضي الذي يواصل 
سلس���ة النتائج السلبية ، و بهدف دون رد، فيما  
اقتنص الش���جاعية ثالث نقاط غالية بعد فوزه 
على القادسية، وخرج شباب جباليا من ملعب رفح 
بنقطة ثمينة بعد تعادله سلبا أمام فريق خدمات 
رفح ،ضمن لقاءات األس���بوع الخامس عش���ر من 

بطولة الدوري الممتاز الغزي .
وحق���ق هالل غ���زة ف���وزًا ثمينًا عل���ى فريق غزة 
الرياضي به���دف وحيد في المباراة التي جمعت 

الطرفين على ملعب فلس���طين لحس���اب الجولة 
ال15.

و في الدقيقة األولى من المباراة سجل محمد عبيد 
هدف اللقاء الوحيد برأسه سكنت شباك حارس 

غزة الرياضي.
و به���ذا الفوز رف���ع الهالل رصي���ده للنقطة 18 
بالمرك���ز الثامن و توقف رصيد غزة الرياضي عند 

26 نقطة بالمركز الثالث .
و بنف���س النتيجة حقق فريق اتحاد الش���جاعية 

فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه القادسية.
و بهذا الفوز رفع الش���جاعية رصيده للنقطة 20 

بالمركز الس���ادس، و تجمد رصيد القادسية عند 
11 نقط���ة بالمرك���ز الحادي عش���ر و قبل األخير، 
وس���جل هدف المباراة الوحيد أحم���د حرارة في 

الدقيقة 77 .
و م���ن ملعب رفح ، اقتنص ش���باب جباليا نقطة 
ثمينة من أنياب خدمات رف���ح ، بعدما أجبر ثوار 
الش���مال مس���تضيفه المات���ادور الرفحي على 

التعادل السلبي .
وبهذا التع���ادل رفع األخضر الرفحي رصيده إلى 
25 نقطة في المركز الرابع، ووصل رصيد ش���باب 

جباليا إلى 23 نقطة بالمركز الخامس.

هــالل غــزة يخطــف »العميــد« 
والشجاعيــة يزيــد أوجــاع القادسيــة

الضفة الغربية / االستقالل :
واصل شباب الخليل صدارة ترتيب الدوري عقب فوزه الساحق على جاره 
فريق دورا بأربعة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الطرفين 

على ملعب دورا .
و رفع شباب الخليل رصيده للنقطة 25 بالمركز األول و توقف رصيد دورا 

عند 9 نقاط بالمركز الحادي عشر و قبل االخير .
و س���جل رباعية الش���باب محمد أبو راس بالدقيقة 33 و وائل الشعراوي 
بالدقيقة 72 و محمود يوسف بالدقيقة 85 و 91 علما إن زميله فهد عتال 

طرد بالدقيقة 74 .
وأحرز هدف دورا الوحيد الالعب تامر طاطور بالدقيقة 54 .

و حق���ق فريق أهلي الخليل ف���وزًا عريضًا على نظيره ش���باب الظاهرية 
بثالثية نظيفة في ملعب دورا بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة .

وأحرز ثالثية األهل���ي خلدون الحلمان »هدفان« في الدقيقتين 20، و81 
من ركلة جزاء على التوالي، وإسالم البطران بالدقيقة 47.

ورفع الفائز رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني وبفارق األهداف خلف 
شباب الخليل، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 14 نقطة بالمركز التاسع .

و فاز فريق جبل المكبر على فريق بالطة بثالثة اهداف مقابل هدف في 
المباراة التي أقيمت على ملعب الخضر .

و رف���ع المكبر رصيده للنقطة 25 بالمركز الثال���ث بفارق األهداف خلف 
أهلي الخليل و توقف رصيد بالطة عند 17 نقطة بالمركز الخامس .

و سجل للمكبر فادي س���لبيس بالدقيقة 17 و أيمن خربط بالدقيقة 48 
و97 و أحرز هدف بالطة الوحيد عبد الحميد أبو حبيب بالدقيقة 80 .

األهلي و جبل المكبر 
يواصالن مطاردة 

شباب الخليل

غزة/ عبدالله نصيف:
حافظ خدمات البريج للس���نة الثالثة عل���ى التوالي ، على درع دوري كرة 
الس���لة الغزية ، بفوزه على جاره و غريمه التقليدي خدمات المغازي في 
اللقاء الثاني من " البالي أوف " بنتيجة 59 / 62 ،  ليتربع البريج ملكا على 

عرش األلقاب المحلية بكرة السلة .
و في الربع األول دخل المغازي اللقاء سريعا ، و تسيد اللقاء و بدأ بتسجيل 
النقاط ، لكن نجوم البريج عادوا سريعا لمجريات اللقاء ، لتبدأ المتعة بسلة 
هنا و أخرى هناك لينتهي الربع األول بالتعادل  " 15 / 15 " . الربع الثاني 
دخل البريج مجريات اللقاء سريعا و بدأ بتسجيل النقاط ، في المقابل أهدر 

نجوم المغازي عدة نقاط س����هلة كانت باإلمكان أن تجعل خروج المغازي 
متفوقا بهذا الربع ، لكن نجوم البريج أنهوا الش����وط لصالحهم  بنتيجة " 
9/13 " . الربع الثالث لم يتغير فيه الحال كثيرا ، اخفاق لنجوم المغازي ، 
قابله خبرة نجوم البريج التي خطفت هذا الش����وط بنتيجة " 14/17 " الربع 
الرابع و األخير قمة المتعة و االثارة كانت حاضرة ، ثنائية للمغازي و أخرى 
للبري����ج ، و ثالثي����ات هنا و هناك و فرص ضائع����ة و أخطاء بالجملة ، قبل 
أن يتس����يد المغازي هذا الربع و يخطف الفوز بنتيج����ة " 17/21 " ، إال أن 
النتيجة اإلجمالية و النهائية كانت تشير لتفوق البريج بفارق 3 نقاط ، و 

للبريج مقابل 59 للمغازي .نتيجة إجمالية 62 

البريج يخطف درع دوري كرة السلة من المغازي

االستقالل / وكاالت:
كش���فت تقارير صحفية إس���بانية ، ع���ن إمكانية عودة 
الكولومبي خاميس رودريجيز، لصفوف ريال مدريد، قادما 

من بايرن ميونخ األلماني .
وبحس���ب م���ا نش���رته صحيف���ة "مون���دو ديبورتيفو" 
الكتالوني���ة، فإن ريال مدري���د يمتلك اتفاقا مع 
نظيره بايرن ميونخ الستعادة خاميس، في 
الصيف المقبل دون دفع النادي أي أموال.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة خاميس 
رودريجي���ز، صعبة في ظ���ل تواجد زين 
الدي���ن زيدان في موقعه، وأنها مرهونة 
برحيل الفرنس���ي عن الفريق الملكي في 
الصيف المقبل، الذي استغنى عن خدماته 
في مطلع الموس���م الجاري، ولم يش���ارك معه 
الكولومبي بصورة مس���تمرة منذ قيادته للريال 

في 4 يناير 2016.
وكان ريال مدريد أعار خاميس لبايرن ميونخ لمدة عامين 
مع خيار ش���رائه في صيف 2019 مقابل نحو 65 مليون 

يورو.

االستقالل / وكاالت:
أبدت إدارة ن����ادي توتنهام هوتس����بير اإلنجليزي، مرونة 
بش����أن انتقال المهاجم ه����اري كين لن����ادي ريال مدريد 

الموسم المقبل، بعد أن كانت رافضة تماما لهذه الفكرة.
ووفقا لصحيف����ة "موندو ديبورتيفو" ف����إن دانييل ليفي 
رئيس ن����ادي توتنهام يرغب في مفاوضات مباش����رة مع 
فلورنتين����و بيريز رئيس ريال مدري����د، حيث ال يريد تكرار 
م����ا حدث من قبل ف����ي حالة العب الوس����ط الكرواتي لوكا 

مودريتش.
وكان مودريتش قد امتنع عن اللعب والتدرب مع زمالئه 

ف����ي توتنهام، م����ن أجل الضغط على إدارة الس����بيرز، 
للسماح له بالرحيل للنادي الملكي.

لكن من ناحية أخ����رى قالت الصحيفة إن توتنهام 
رغم ترحيبه برحي����ل كين، إال أنه في نفس الوقت 
س����يطلب النادي اللندني مبلًغا كبي����ًرا من المال، 
للتخل����ي عن صاح����ب ال�24 عام����ا للمرينجي، قد 

يتعدى ال�200 مليون يورو. وفي نفس السياق 
أشارت الصحيفة إلى أن احتمالية إدراج ريال 
مدريد للجناح جاريث بي����ل ضمن الصفقة 
لتخفيض الس����عر، غي����ر واردة على اإلطالق، 

حي����ث إن توتنهام غير قادر على تحمل راتب 
النجم الويلزي، والذي ال يملك نية الرحيل عن ملعب 

سانتياجو برنابيو.

توتنهام يحدد مبلغًا 
ضخمًا لبيع هاري كين 

شرط وحيد لعودة 
رودريجيز إلى 

ريال مدريد
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مســك وطيــب 

اكتشف اللغز! 
هناك لغز أتحدى أن يكتشفه أحد وعلى الجميع أن يستمر 
في كش���ف اللغز لساعات طوال فلن يستطيع أن يكشف 
وإليكم هذا اللغز »من يا ترى من بين هؤالء من قام بعملية 
القتل ؟ وصل بالغ الى الش���رطة في يوم عطلة االسبوع ان 
ش���خصًا ما قد وجد مقتواًل مضرجًا بدمائه في شقته، وبعد 
ان اتت الش���رطة ومعها كل فريق التحقي���ق، قاموا بإلقاء 
القبض على احد المش���تبه فيهم : من  يبدو حسب رأيك 
الذي قام بعملية القتل البش���عة ه���ذه :1- امرأة كانت في 
السرير تقرأ كتابًا _ 2- طاه )شيق( يحمل سكينًا في مطبخه 
_ 3- رجل يريد الحصول على بريده من علبة البريد الخاصة 
به _ 4- بس���تاني يزرع نباتاته خ���ارج البيت » ها هو اللغز 
ولن أعطيكم اإلجابة مع العل���م وبكل صدق أنا قرأت اللغز 
فقط ولم أبحث عن إجابته ألنني وبكل صراحة تذكرت هذا 
الوقت الذي سيضيع مني للبحث عن اإلجابة وبأنني سأسأل 
عن ه���ذا يوم القيامة إلضاعته بال فائ���دة وتذكرت اآليات 
التي ترغبنا في اس���تغالل الوقت بالعبادة والطاعة وليس 
ْيِل  في البحث عن حل األلغاز نحو قول الله عز وجل: َوِمَن اللَّ
َك َمَقامًا َمْحُمودًا  ْد ِبِه َناِفَلًة َلَك َعَس���ى َأْن َيْبَعَثَك َربُّ َفَتَهجَّ
}االس���راء:79{. ومثل وص���ف ما كان عليه ح���ال المتقين 
ْيِل َما َيْهَجُعوَن*  نح���و قول الله تعالى: َكاُنوا َقِلياًل ِم���َن اللَّ
ْس���َحاِر ُهْم َيْس���َتْغِفُروَن }الذريات:18{. وتبدو أهمية  َوِباأْلَ
الوقت في كثرة ما أقسم الله به في كتابه العزيز. نحو قوله 
ْيِل ِإَذا َسَجى }الضحى:2{. ) والعصر(  َحى* َواللَّ

ُّ
تعالى: َوالض

ى(  َهاِر ِإَذا َتَجلَّ ْيِل ِإَذا َيْغَشى*َوالنَّ ) والفجر وليال عشر( )َواللَّ
ْبِح ِإَذا َأْسَفَر(.كل هذا بيان لنا ألهمية  ْيِل ِإْذ َأْدَبَر*َوالصُّ )َواللَّ
الوقت في حياتنا وكذلك ما حثت عليه السنة النبوية فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم 
لرجٍل وهو يعظه: »اغتنم خمس���ًا قبل خمٍس ش���بابك قبل 
هرمك، وصحتك قبل س���قمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك 
قبل ش���غلك، وحياتك قبل موتك« فهذه األمور الخمس���ة 
التي حّث الرس���ول على اغتنامها جميعها مرتبطًة بالوقت 
وحسن إدارته واستغالله. فهل بعد هذا سننتبه للغز هنا 
أو هناك واقرأ ما يقول الحس���ن البصري رحمه الله: »أدركت 
أقوامًا كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصًا على دراهمكم« 
ودنانيركم .وقال ابن مس���عود »ما ندمت على شيء ندمي 
على يوٍم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي«. 
وقال بعضهم:« من أمضى يومًا من عمره في غير حٍق قضاه، 
أو فرض أداه، أو مجٍد أصله، أو حمد حصله، أو خيٍر أسس���ه، 
أو علٍم اقتبس���ه، فقد عق يومه و ظلم نفسه«. مالحظة : إذا 

أشغلك اللغز السابق فعليك حله . والله المستعان. 

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

قيم التعامل في وقت األزمات

المؤلف: طارق عبد الفتاح س���ليم البش���ري قاٍض متقاعد ومفكرمصري، ش���غل 
منصب النائب األول الس���ابق لرئيس مجلس الدولة المصري ورئيسا للجمعية 
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة س���نوات. كانت له ميول ناصرية في 

شبابه، ولكنه منذ هزيمة 1967بدأ تحوله إلى الفكر 
اإلس���المي . وكان���ت مقالته »رحل���ة التجديد في  
التشريع اإلس���المي« أول ما كتبه في هذا االتجاه، 

وهو يكتب في مجال القانون والتاريخ والفكر. 
 الكت���اب: عن كتاب »التجدد الحضاري .. دراس���ات 
في تداخ���ل المفاهيم المعاضرة م���ع المرجعيات 

الموروثة«، للمستشار طارق البشري:
- هو كتيب، كتاب م���ن الحجم الصغير، يضم عدة 
أوراق قدمها المستش���ار طارق البشري في عدد من 
المؤتم���رات والندوات العلمية على مدى س���نوات، 

أغلبها قبل الربيع العربي، وبعضها خالله.
- تتس���م هذه األوراق ببعدها عن األحداث السياس���ية اآلنية، للبحث فيما هو أعمق، أي 
المشاكل الفكرية المزمنة التي تعيق النهضة أو »التجدد الحضاري« كما يسميه البشري.

- يحاول البشري في كتابه تبسيط بعض المفاهيم اإلشكالية في الحياة 
السياس���ية المصرية خصوص���ًا والعربية عمومًا، مثل الدولة اإلس���المية 

والعلمانية والديمقراطية والمواطنة ..الخ.
- تتس���م كتابات المستش���ار بعمق تاريخي وتأصيل علمي ولغة أكاديمية 
راقية، بعيدًا عن الس���طحية والشعبوية، ويبدو واضحًا إلمامه بالتاريخ والفقه 

والقانون بحكم دراسته وعمله، فضاًل عن الفكر اإلسالمي بشكل عام.
- يرس����م البش����ري في كتاب����ه »خريطة مقارن����ات« إن جاز ل����ي التعبير، بين 
اإلس����الميين والعلمانيين، واإلس����الميين والقوميين، واإلسالم والعلمانية، 
والش����ورى والديمقراطية، كما يوضح الحدود الفاصلة بين بعض المفاهيم 
»المتش����ابهة« أو المس����تعملة أحيانًا كمترادفات - بشكل خاطئ طبعًا - في 

الحياة السياسية، مثل العلمانية والديمقراطية، بأسلوب علمي واضح.

فت���اوىمؤلف وكتاب

الجواب / الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على 
أش���رف الخلق س���يدنا محمد األمين، وعلى آله وصحبه 

أجمعين، وبعد؛
  فعلى المسلم أن يصون لسانه عن الحرام، وأن يتكلم 
بالخير دائًما، واللعن خلق ذميم، نهى عنه رس���ول الله، 
صلى الله عليه وس���لم، بقول���ه: »َلْعُن اْلُمْؤِم���ِن َكَقْتِلِه« 
]مسند أحمد، مسند المدنيين، حديث ثابت بن الضحاك 
األنصاري، وقال ش���عيب األرناؤوط: إسناده صحيح على 
ش���رط الشيخين[، ثم بين النبي، عليه السالم، أنه ليس 
من أخالق المؤمنين وال ش���يمهم، فقال: »َلْيَس اْلُمْؤِمُن 
���اِن، َواَل الَفاِحِش، َواَل الَبِذيِء« ]س���نن  عَّ ���اِن، َواَل اللَّ عَّ ِبالطَّ

الترم���ذي، كتاب الب���ر والصلة، باب ما ج���اء في اللعنة، 
وصححه األلباني[، والمس���لم الحق ه���و من عمل بقول 
النبي، صلى الله عليه وسلم: »اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن 
ِمْن ِلَس���اِنِه َوَيِدِه« ]صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب 

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده[.
وأم���ا عن كف���ارة اللع���ن؛ فإنه ال كف���ارة ل���ه إال التوبة، 
واالستغفار، وعدم العودة إليه، وأنصح والدك أن يتحلى 
ة، وأنصحك كذلك بتذكيره  بالصبر دائمًا؛ ألن الصبر ُجنَّ
بمخاط���ر اللعن، وأثره الوخيم عليه ف���ي الدنيا واآلخرة، 
وأن تدعو له بالهداية واإلقالع عن لعنه، لعل الله تعالى 

يقبله ويتوب عليه، والله الموفق.

في هذه األوقات الصعب���ة ،والتي بلغت 
مبلغ���ًا خطي���رًا ف���ي األوض���اع واألزمات 
المتالحق���ة على المس���لم أن يكون على 
يقين وإيمان قوي ، وراس���خ بأن الش���دة 
بعدها فرج ، وان العسر ال يغلب يسرين، 
فكيف يتعامل المسلم مع األزمات ، وهل 
يفُتر أم يتماسك؟ الجواب بال أدنى شك 

ان التماسك والصبر مفتاح الفرج.
، وحتى يتماسك وال يصاب بالهلع عليه 
أن يكون قبل كل شيء من المصلين وفق 

قوله تعالى :
ِذي���َن ُهْم َعَل���ى َصاَلِتِه���ْم َداِئُموَن *  ﴿ الَّ
اِئِل  لسَّ ْعُلوٌم * لِّ  مَّ

ٌّ
ِذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحق َوالَّ

يِن ﴾ ُقوَن ِبَيْوِم الدِّ ِذيَن ُيَصدِّ َواْلَمْحُروِم * َوالَّ
] سورة المعارج : 26-23[

إلى آخ���ر اآليات ، النبي صل���ى الله عليه 
وسلم كان إذا حزبه أمر صلى ، إذًا نتماسك 
بصلتنا بالله عز وجل ، نعني بهذا اإللتزام 
بأم���ر الله عز وجل، والع���ودة إليه في كل 
األوقات ..وهنا نضع بع���ض القيم التي 

يجب أن يعلمها المسلم.
قيم تعامل المسلم مع األزمات :

1 � التماسك :
الش���هوات ق���وة ال يوقفه���ا إال اإليمان 
القوي، إذا تصورن���ا المصيبة مترًا مكعبًا 
من الحديد س���اقطًا من السماء طبق ورق 
ال يقف أمامها ، ال بد من إسمنت مسلح ، 
من جدار إسمنتي مسلح متين جدًا يقف 
أمامها ، الش���هوات موجودة ، اإلنس���ان 
عن���ده ش���هوات ، وعنده عق���ل يدرك ، 
وقلب يحب ، وأودع الله فيه الش���هوات ، 
الشهوات قوة ال يوقفها إال اإليمان القوي 
، ال يوقفه���ا إال خوف الل���ه ، ال يوقفها إال 
الطم���ع بالجنة ، هناك عوامل لوقف هذه 
الشهوات ، بالمناس���بة باإلسالم ال يوجد 

حرمان ، والدليل القوي ، قال تعالى:
َبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى ِمَن  َن اتَّ

 ِممَّ
ُّ

﴿ َوَمْن َأَضل
ِه ﴾] سورة القصص : 50 [ اللَّ

عند علم���اء األصول المعن���ى المخالف : 
الذي يتبع هواه - ش���هوته - وفق هدى 
الله ال ش���يء عليه ، فالبطولة أن تمارس 

هذه الشهوات وفق منهج الله .
_ القيمة الثانية في التعامل مع األزمات 
هو التحلي باألمان���ة ، دائمًا عندما يكون 
فوضى في مجتمع ما بسبب أزمة ، بسبب 
حرب ، بسبب شيء تكثر السرقات عمومًا 
، التحلي باألمانة خلق إسالمي مطلوب في 

األزمات أكثر من غيرها ما تعليقكم ؟
2 � التحلي باألمانة :

أنا أتصور األزمات تشبه الوحوش الكاسرة ، 
مضبوطة بأزمة محكمة ، أنا عالقتي حقيقة 
ليست مع الوحوش ، لكن مع من يملك هذه 

الوحوش ، والدليل قوله تعالى :
ي  ﴿ َفِكيُدوِني َجِميًع���ا ُثمَّ اَل ُتنِظُروِن * ِإنِّ
ٍة  ا ِمن َدآبَّ ُكم مَّ ���ي َوَربِّ ْل���ُت َعَلى الّلِه َربِّ َتَوكَّ
ي َعَلى ِصَراٍط   َربِّ

َّ
ِإالَّ ُهَو آِخٌذ ِبَناِصَيِتَها ِإن

ْسَتِقيٍم ﴾ مُّ
] سورة هود : 56-55 [

هذا اإليم���ان يرقى باإلنس���ان ، ويجعله 
متماس���كًا ، يجعل���ه صب���ورًا ، يجعل���ه 
متفائاًل ، عالقته مع الله ، دائمًا الش���ركاء 
متشاكس���ون ، من ضع���ف إيمانه بالله 
أصب���ح يتمنى إرضاء زي���د وعبيد ، وفالن 
وع���الن ، هذا ش���يء صع���ب ، فأنت إذا 
اتجهت إلى جهة واحدة وأرضيتها ملكت 

كل شيء .
)) ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني 
وجدت كل ش���يء ، وإن فت���ك فاتك كل 

شيء ، وأنا أحّب إليك من كل شيء ((
] تفسير ابن كثير[

وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد .
- وثانيهما التحلي باألمانة فهي مطلوبة 
في وقت األزمات أكثر من أي وقت مضى 
، القيم���ة الثالثة في التعامل مع األزمات 
هي التراح���م والتع���اون ، بعض الناس 
يس���تغلون األزمات فيرفعون األس���عار، 
يحتكرون بع���ض البضائع ما يس���مون 
بتجار الح���روب ، تتجلى قيم���ة التراحم 
الت���ي يعيش���ها المجتمع المس���لم في 
األزمات ، فاألزمات تسفر عن أخالق الناس 

الحقيقية ، كيف نبين لك ؟
3 � التراحم و التعاون :

التراحم من صفات المسلمين عند األزمات
تذكرت حديثًا شريفًا مكتوبًا ضمن حجرة 
مقام النبي صلى الله عليه وسلم الشريف 
، أفض���ل المع���روف إغاث���ة الملهوف ، 
الحقيقة العمل الصالح في األزمات له أجر 
كبير جدًا ، هناك أزمة ، ومش���كلة ، وقلق 
، وخوف ، وفق���ر ، وضيق ، و هناك أناس 
يستغلون هذه األزمات كما تفضلت تجار 
الحروب ، هناك مشكالت كثيرة تتفاقم ، 
األمة باألوضاع العادية الخير كامن والشر 
كامن ، أما باالس���تثناءات فالخير يظهر 
والشر يظهر ، لذلك قيل : ال تكرهوا الفتنة 
فإن فيها حص���اد المنافقين ، فالبطولة 
اإلنسان وهو في المحنة أن يكون معتداًل 
في تجارته ، األس���عار معقول���ة ، يوجد 
تس���اهل و رحمة ، واإلنسان إن لم يرحم 
ال يرح���م ، والرحمة تتبدى أكثر ما تتبدى 

باألزمات .
4_القيم����ة الرابعة هي التكاف����ل ، أعني 
بالتكافل بعض الحاالت ، باألزمات يفتقر 
صاحب العمل فيسرح عماله ، وكان ينبغي 
أن يتكافل معهم فيتحمل بعض الخسارة 
، علين����ا في األزمة أن نك����ون أكثر تكافاًل ، 

أبناء الحي ، أبناء المدينة الواحدة .
أفضل المعروف إغاثة الملهوف

والله أنا أثني على عدد ليس بالقليل من 
أصحاب المعامل والمحالت الكبيرة ممن 
أعرفهم ، وممن هم يخافون الله عز وجل 
مع أن المعمل ال يعطي الرواتب بش���كل 
مستمر ، أنا قلت له : والله كأنك حججت 
إلى بيت الله الح���رام ، هذا العامل من له 
غيرك ؟ أذكر أن صاحب معمل من إخواني 
يعمل عنده أربع���ة وثمانون عاماًل ، فقرر 
أن يوقف المعم���ل ، قلت له : أنت تفتح 
خمس���ة وثمانين بيت���ًا ، وكل بيت فيه 
خمسة أشخاص ، هذا أكبر ربح في اآلخرة 
، فلذلك البطولة في األزمات ، لذلك أصل 

المعروف إغاثة الملهوف .
هذا غير أنني وجدت منهم الس���تر على 

العباد، وإعطاءهم مما أعطاهم الله.
نسأل الله أن يرفع عن الجميع البالء..

حممد �شحادة

كفــارة مــن يكثــر اللعــن
 والدي كبير السن، ويكثر من لعن كل شيء، حتى أمي 

وإخوتي وأخواتي، وكل من حوله، فهل هناك كفارة 
معينة لمن يكثر اللعن؟ وبماذا تنصحونه؟  
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ِذيَن َيْأُكُلوَن  ورد ذك���ر الربا في عدة مواضع من القرآن الكريم. ق���ال تعالى: }الَّ
ُهْم  ِلَك ِبَأنَّ َطاُن ِمَن اْلَمسِّ  َذٰ ���يْ ُطُه الشَّ ِذي َيَتَخبَّ َب���ا َل َيُقوُموَن ِإلَّ َكَما َيُقوُم الَّ الرِّ
ِه  بِّ ن رَّ ُه َمْوِعَظٌة مِّ َبا  َفَمن َجاَء َم الرِّ �ُه اْلَبْيَع َوَحرَّ َّ اللَّ

َبا  َوَأَحل َما اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ َقاُلوا ِإنَّ
اِر ُهْم ِفيَها  �ِه  َوَمْن َعاَد َفُأوَلٰ�ِئَك َأْصَحاُب النَّ َفانَتَهٰى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَّ
اٍر َأِثيٍم*   َكفَّ

َّ
�ُه َل ُيِح���بُّ ُكل َدَقاِت  َواللَّ َبا َوُيْرِبي الصَّ ����ُه الرِّ ُ اللَّ

َخاِل���ُدوَن* َيْمَحق
ْؤِمِنيَن* َفِإن  َبا ِإن ُكنُتم مُّ �َه َوَذُروا َما َبِقَي ِم���َن الرِّ ُقوا اللَّ ِذيَن آَمُنوا اتَّ َه���ا الَّ

َيا َأيُّ
�ِه َوَرُس���وِلِه َوِإن ُتْبُتْم َفَلُك���ْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم َل  َن اللَّ ���ْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب مِّ لَّ
ِذيَن آَمُنوا َل َتْأُكُلوا  َها الَّ

َتْظِلُم���وَن َوَل ُتْظَلُموَن{ ]البقرة:275-279[. وقوله: }َيا َأيُّ
ُك���ْم ُتْفِلُحوَن{ ]آل عمران:130[. وقوله:  �َه َلَعلَّ ُقوا اللَّ َضاَعَفًة  َواتَّ َب���ا َأْضَعاًفا مُّ الرِّ
اِس ِباْلَباِطِل  َوَأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن  َبا َوَقْد ُنُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم َأْمَواَل النَّ }َوَأْخِذِهُم الرِّ
َيْرُبَو ِفي َأْمَواِل  ًب���ا لِّ

ن رِّ ِمْنُه���ْم َعَذاًبا َأِليًما{ ]النس���اء:161[. وقوله: }َوَما آَتْيُتم مِّ
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ع في أساليب التحذير من  المتأمل في اآليات الس���ابقة يجد أن الله تعالى نوَّ
التعام���ل بالربا. انتهى المطاف بأن أعل���ن )الحرب( على الربا والمرابين، لكنها 
ليست حرًبا عس���كرية تقليدية بين جيشين أو قوتين متكافئتين. إنما هي 
حرب من نوع آخر، أحد طرفيها الله تعالى. هذه الحرب أمرها محسوم ونهايتها 
حتمية، هي أن الخس���ارة من حظ أهل الربا، إذ يجنون ثمارها العلقم بش���كل 

مباشر أو غير مباشر، على عجل أو بعد حين من الدهر. 
إذا انتقلنا للحديث عن واقع المجتمع الغزي وما يمارس بحقه منذ عدة شهور 
ف���ي موضوع خصومات الرواتب والتقاعد المبكر. وجدنا غالبية الموظفين، � إن 

لم يكن كلهم �، يلطم ويش���تكي ويتألم ويئن جراء تل���ك اإلجراءات. ل ننكر 
مدى تأثير تلك الخصومات على الواقع المعيش���ي ألس���ر الموظفين، بل على 
المجتمع بش���كل عام. لك���ن، إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوي���ة أخرى نجد أن 
حقيقة المشكلة ل تكمن في الخصم بقدر ما هي كامنة في القروض الربوية. 
حيث أن غالبية الموظفين قد تورطوا في قروض ربوية ابتلعت نصيب األس���د 

من رواتبهم.
لّما كان الموظف يأخذ راتبه كامًل بالكاد استطاع تدبير شؤون حياته اليومية. 
فمع الخصومات والتقاعد المبكر وسبقهما قرض ربوي فإن القرض قد أتى على 
كل الراتب ولم يبِق للموظف سوى بضعة مئات شواقل ل تكفيه ألسبوع! هذه 
المعاناة القتصادية للموظفين الذين وقعوا في وحل الربا هي شكل من أشكال 

الحرب التي أعلنها الله على أهل الربا!
ف����ي هذا المقال أكتفي بذكر أمثلة لمش����كلت هي نت����اج التعاطي بالقروض 

الربوية مما عاينتها. ربما أنت تعرف مثلها أو سمعت عنها.
األول: أخ����ذ قرًضا ربوًي����ا؛ ليتزوج: ظن أن بهذا القرض ستتيس����ر له أمور الزواج 
وتعينه على توفير كافة المستلزمات المادية )مهر، تكاليف العرس، أثاث، أواٍن، 
أدوات كهربائية...إلخ(. بذلك يس����تقر نفسًيا واجتماعًيا، ويرتاح من ُذل الديون 
وتعب العزوبية، فإذا به بعد الزواج تتشكل حياته الزوجية على غير مراده. فهي 
جحي����م ل يطاق، ل تمر فت����رة وجيزة على زواجه إل والزوجة تعنف جس����دًيا، أو 
نفسًيا، أو اقتصادًيا. فضًل عن طردها من البيت. بعض الحالت انتهت بالطلق 

باعتباره الطريق األقصر ليهرب من الجحيم الذي هو مغموس فيه!
الثاني: لم يمن الله تعالى عليه بالذرية وتأخر الحمل، فأخذ قرًضا ربوًيا؛ ليدخل 

في مشروع تخصيب أطفال: فإذا به يفشل الحمل رغم تكرار المحاولة أكثر من 
مرة!

الثالث: أخذ قرًضا ربوًيا؛ لينش����ئ مش����روًعا تجارًيا ضخًما: وهو في مرحلة صب 
الخرسانة  )السقف( وقع الس����قف بمن هم عليه قبل النتهاء من العمل! كأن 

الله عّجل له العقوبة!
الرابع: أخذ قرًضا ربوًيا؛ ليفتتح مشروًعا تجارًيا يدر عليه دخًل: لكنه مني بالفشل، 

ولم يحقق األرباح المؤملة منه، فأغلقه وقد غرق في الديون!
الخامس: أخذ قرًضا ربوًيا؛ ليشتري سيارة للتباهي: بعد اقتنائها بأيام معدودات 
وهو في غمرة فرحته بها شوهت بحادث سير مؤسف خرج منه بأعجوبة! فباعها 

بثمن بخس!
الس����ادس: أخذ قرًضا ربوًيا؛ ليش����تري س����يارة أجرة كمصدر دخل لألسرة: لكن 
الس����يارة كل يوم تقريًبا ت����زور ورش العمل ومحلت قط����ع الغيار! كأنه يعمل 

لإلنفاق على السيارة وليس لإلنفاق على نفسه وأسرته!
الس����ابع: أخذ قرًضا ربوًيا؛ ليقص����ر بيته على الطراز اإليطال����ي الفاخر للمباهاة 
والمفاخرة: فدخل حالة فقر، لم يس����تطع بعدها إتمام تجهيز ضروريات البيت 

لإلقامة فيه!
الثام����ن: تكفل صديق����ه في البنك ليأخ����ذ قرًضا ربوًيا، معتب����ًرا هذا التصرف 
)مساعدة الصديق والوقوف بجانبه وقت الحاجة(: من يومها لم يستطع أن يدخر 

شيًئا من ماله، فغرق في الديون ولم تقم له قائمة!
أليست تلك الحوادث مفترض أن تحرك فينا شيًئا، وتدعونا إلى مزيد من التأمل 

والتفكر في عواقب القروض الربوية؟!

بسام محمد اآلثار االجتماعية للقروض الربوية

ثرثرة ومنيمة
 أم محمد أبو حطب، لحظت أثناء جلوسها في 
بيت عزاء والدة زوجها واثناء استقبالها واجب 
التعازي والمواس���اة من األق���ارب واألصدقاء، 
أن هناك مجموعة من النس���وة ل يتوقفن عن 
الثرث���رة والحديث طيلة فترة جلوس���هن في 
الع���زاء، وقد بدا على ملمح وجهها الس���تياء 
والضجر م���ن فعل النس���وة، ووصفت���ه بأنه 

انتقاص وعدم احترام لمشاعر أهل المتوفى.
وأشارت أبو حطب في حديثها ل� "الستقلل" 
إلى أنها تلقى إحدى النساء الواعظات تطلب 
منها بإلقاء الوعظ والندوات الدينية وإرش���اد 
تلك النسوة ونصحهن بعدم الثرثرة والكلم 
في بيت العزاء، حتى يحصلن على األجر المرجو 
من التعزية, واحتراًما لمشاعر أهل المتوفى, 
منوًهة إلى أن بعض النس���وة ل يأبهن لتلك 

المواعظ وتستمر بالكلم والثرثرة.
وتقول أبو حطب "ما آلت إليه بيوت العزاء في 
غزة في الحقيقة ش���يء مؤلم، فبعض النساء 
يأتين لبيوت العزاء للتنزه والمأكل والمشرب، 
وكأن العزاء م���كان لتناول الطعام واألحاديث 
الدنيوية والضحك، إلى درجة جعلتني اتجنب 
الذهاب للعزاء بسبب المخالفات الكثيرة التي 
تقع من النساء فيه وأن كان لبد، أذهب واعزي 
أهل الميت ول أجلس لما رأيته من المعزيات". 

�أمور دنيوية
أما أم هيثم غريب فتقول: " كنت في تقديم 
واجب العزاء ألحد أقاربي، وأثناء جلوس���ي فيه 

س���ألتني إحدى المعزيات عم���ا إذا لدي فتاة 
للزواج فتعجب���ت لذلك ولم تجبه���ا«، وبينما 
كان���ت تهم بالمغادرة نادته���ا أخرى وطلبت 
منها الجلوس ألنها ل���م تتناول طعام الغداء 
بعد فلم تكت���رث وغادرت وازدادت دهش���ة 
لذل���ك، فقد وجدت أن أمور الدنيا تش���غلهن 
عن واجب التعزية، ولحظت وقوع الكثير في 

أخطاء عدة عند الوفاة.
وأضاف���ت غريب في حديثها ل�"الس���تقلل"، 
أنها تفاجأت ببعض النس���وة يأتين إلى بيت 
الع���زاء ويضع���ن المكياج عل���ى وجوههن, 
واس���تاءت جًدا من ه���ذا التص���رف فكيف 
بمش���اعر أهل الميت، مش���يرة إلى أن الكثير 
من النس���اء تأتي إلى تقديم واجب العزاء ولم 

يلتزمن بآدابه وعاداته.
ونصحت النس���وة بضرورة البتعاد عن الغيبة 
والنميمة, واللتزام بالحش���مة عند تأديتهن 
واج���ب العزاء، حتى ينلن األج���ر والثواب بدًل 
من أن يأثمن على هذه المخالفات الش���رعية،  
مؤكدة أن من لم يكن الموت له واعظًا، فل واعظ 
له، ولبد أن يعلم اإلنس���ان انه س���يأتي يوما 
ويعود إلى التراب ولكن معظم الناس ل تعي 

هذه الموعظة ال عندما يأتيها الموت فجأة.

خمالفات وبدع
من جهته أوضح الداعية اإلسلمي عبد الفتاح 
غانم، إّن تعزية المس���لم ألخيه المس���لم في 
 من الحقوق الشرعية الواجبة التي 

ٌ
مصابه حق

أوجبها اإلسلم الحنيف، وفيها األجر العظيم 

عند الله تعالى، حيث قال الرس���ول صلى الله 
عليه وسلم: "من عّزى أخاه بمصيبٍة كساه الله 

من ُحلل الكرامة يوم القيامة".
 وأوض���ح غانم ف���ي حديثه ل�" الس���تقلل"، 
أن الحكمة م���ن تعزية الن���اس ألهل الميت 
ه���ي التخفيف م���ن مصابهم ومواس���اتهم 
وتذكيره���م بأن الموت ح���ق لقوله صلى الله 
ي أخاه بمصيبٍة 

ِّ
عليه وسلم: "ما ِمْن مؤِمن ُيعز

 وَجّل من ُحَل���ل الَكرامة يوَم 
َّ
إل َكس���اه اللُه عز

القيامة"، مش���يرًا إلى أن في التعزية توطيدًا 
ألواصر المحبة والتواصل والتعاضد والشعور 
بين الناس، لكن ش���ريطة أن يكون هذا ضمن 
الضوابط الش���رعية خاليًا م���ن البدع المنكرة، 

والعادات الدنيوية السيئة.
وأشار إلى  أن واجب العزاء والمواساة في عهد 
الرسول والصحابة كان يقدم في مكان الدفن, 
أو ف���ي الطريق إلى المقب���رة , ولم يكن هناك 
بيوت للعزاء كالوقت الحاضر، ولكن مش���اغل 
الناس وبعد المسافات وكثرة أعداد المعزين، 
أصبحت تقام بيوت للع���زاء لمدة ثلثة أيام , 
وذلك للتيس���ير على الناس ف���ي أداء واجب 

العزاء.
وف���ي معرض رده عل���ى اآلداب التي يجب أن 
يتحلى به���ا المعزون قال غان���م: "يجب على 
المعزي أن يحس���ن اختي���ار الكلمات ويذكر 
أهل المي���ت بأن المتوفى م���ات ولم يبق من 
أجله شيء وأن الله تعالى هو الخالد ويذكرهم 
بالجنة ونعيمه���ا"، مضيفًا: "وعلى المعزى أن 
يؤمن بقضاء الله وق���دره وأن ل يعترض على 

حكم الله ويظهر صبرًا بدون جزع".
وذكر أن الثرث���رة والغيبة والنميمة والتحدث 
باألمور الدنيوية في بيوت العزاء من المخالفات 
التي يقع فيها كثير من المعزين، موضحًا أن 
العزاء معناه مواس���اة أهل الميت وتصبيرهم 
على مصيبته���م, وكذلك التعاظ من الموت, 
والتعاظ يكون بالبتعاد عن الغيبة والنميمة 

والعمل لآلخرة.
واستنكر غانم أفعال وتصرفات بعض النسوة 
اللتي يأتين بملبس غير محتشمة وتضعن 
المكياج على وجوههم لمخالفته للشرع وألن 

فيه عدم احترام لمشاعر أهل الميت
نوه إل���ى أن هناك بعض الب���دع التي يقوم  
به���ا الناس في بي���وت الع���زاء, منها القول 
ألهل المتوفي: "يس���لم راس���ك " لنه صلى 
الله عليه وسلم كان يواسي قائل: "عظم الله 
أجركم، مشيرًا إلى أن من البدع أيضا أن يقوم 
أهل المتوفى بإع���داد الطعام, والصحيح أن 
يقوم األقارب بصن���ع الطعام ألهل المتوفى 
, فالرس���ول صلى الل���ه عليه وس���لم قال: " 
اصنعوا آلل جعفر طعاًما فإنهم قد أتاهم ما 

يشغلهم " .
وتابع "من المخالفات الشرعية التي تحدث في 
بيوت الع���زاء أيضًا التحدث بأمور جانبية عند 
قراءة القرآن الكريم وعدم الستماع له، ألن فيه 
امتهانًا لكلم الله فل يج���وز أن يكون اللغط 
وال���كلم أثناء تلوة الق���رآن, مضيًفا " أنه من 
األفضل والمستحسن أن يقوم أحد األشخاص 

بإلقاء ندوة دينية أو الدعاء للميت ".

مخالفات غيبت غاية المواساة 

نساء يحولن بيوت العزاء إلى مجالس للتعارف والثرثرة
غزة/ �أ�صماء �ل�صفدي:

جتل���س كل و�ح��دة منه��ن فمه��ا يف �أذن �لأخرى, 
يرثث��رن ويتبادلن �أط��ر�ف �حلديث ول يتوقفن 
ع��ن �لغيب��ة و�لنميمة طيلة ف��رة تو�جدهن يف 
�لع��ز�ء ليغطي حديثهن و�ص��وت �صحكاتهن على 
�ص��وت �لقر�آن �لك��رمي, دون مر�عاة منهن مل�صاعر 

�أه��ل �ملي��ت �لذي��ن جئن م��ن �أج��ل �لوق��وف �إىل 
جانبه��م ومو��صاتهم يف م�صابه��م, حمولت بيوت 
�لع��ز�ء ملجل���س للتع��ارف و�لت�صلي��ة. وتق��ع كثري 
م��ن �لن�صاء يف خمالفات �صرعي��ة خالل تاأديتهن 
لو�ج��ب �لع��ز�ء كالغيب��ة و�لنميم��ة و�لرثث��رة 
و�لقي��ل و�لق��ال, وهو م��ا يوؤثر على �أه��ل �ملتوفى 

ويزيد من معاناتهم عندما يجدون �أن بيت عز�ء 
فقيده��م قد حتول �إىل �صاح��ة للعالقات �لعامة 
و�لتعارف و�حل��و�ر يف �لأمور �لدنيوية. وحاولت 
"�ل�صتقالل" �لتعرف على موقف �ل�صرع من هذه 
�ملخالف��ات, ور�أي �أهل �لخت�صا�س يف مدى تاأثري 

ذلك على �أهل �ملتوفى.
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قال األمين 

إذا أردنا أن ننفذ إلى عمق ما يجري في المنطقة 
اليوم تحت ش���عار ما يس���مى عملية الس���ام، 
يمكنن���ا ماحظ���ة اآلت���ي: إن اعت���راف العرب 
بإس���رائيل اآلن هو نوع من »التسليم اإلجباري« 
بوجودها س���يظل عرضة للتغي���ر والزوال بزوال 
مس���بباته. وإن هناك س���ببين أساسيين لهذا 
التس���ليم أو االستس���ام. األول، اختال ميزان 
الق���وة الدولي واإلقليمي لصالح إس���رائيل بعد 
انهي���ار االتح���اد الس���وفيتي وح���رب الخليج. 
الثاني، وجود أنظمة عربية حليفة ألمريكا تقدم 
مصالحه���ا الذاتية الضيقة على تحقيق إجماع 
عربي في مواجهة إس���رائيل، على األقل، ليس 
على قاعدة الحرب لتحقيق النصر، بل على قاعدة 
االنتظار والصمود كاستراتيجية طويلة المدى. 
ونحن نعتقد أن موازين القوة في العالم ليست 
ثابتة ب���ل قابلة للتغيي���ر. وإذا الحظنا الموقف 
الروس���ي األخير والمتمي���ز جدًا م���ن العدوان 
األمريك���ي � البريطان���ي عل���ى الع���راق، وأيضًا 
الموق���ف الصيني، ندرك حجم الرفض العالمي 
لهيمنة أمريكا وتفردها بقيادة النظام الدولي. 
كذلك األوضاع الداخلية ف���ي كثير من البلدان 
العربي���ة لن تبقى في صالح أمريكا وإس���رائيل 
إلى ما النهاية. وإس���رائيل نفسها تدرك ذلك، 
بل تدرك أن القضاء على إس���رائيل هو حلم كل 
العرب والمس���لمين، بما في ذلك حّكام لكنهم 
ال يستطيعون الجهر بذلك. والعرب والمسلمون 

يدركون أن إسرائيل خطر عليهم جميعًا.

الدكتور: رمضان شلح 

االستقال/ وكاالت : 
نشرت صحيفة »ديلي ميل« مقطع فيديو ألسرة إندونيسية تعيش مع تمساح عماق طوله متران 

ونصف المتر تقريبا، وكأنه واحد من أفراد العائلة.
وتوفر العائلة للتمساح، الذي يدعى »كوجيك«، ما بين كيلو ونصف الكيلو إلى 5 كيلوغرامات من 

األسماك يوميا، وتحرص على تنظيفه باستمرار واللعب معه.
وقال رب األسرة »إنه اشترى التمساح فور والدته مقابل 1.31 جنيه إسترليني من صيادين عثروا 
عليه عام 1997، وكان طوله آنذاك 25 سم فقط«. وأضاف الرجل، واسمه محمد إيوان، أنه بعد أكثر 

من 20 عاما أصبح حجم التمساح كبيرا جدا، وأنه يتولى تنظيف التمساح بنفسه.
ويعيش »كوجيك« في حديقة منزل األس���رة في مقاطعة »سيمبور« غربي جزيرة جاوا، ويستطيع 

األطفال في البيت اللعب على مقربة منه، دون أن يصيبهم بأي أذي.
وأكد إيوان أن صديقهم ليس شرسا أو متوحشا، ولم يهاجم أفراد أسرته من قبل. ويبدو أن السياح 
من أميركا وأستراليا وأوروبا، يحرصون على رؤية هذا التمساح أثناء وجودهم في جاوا بإندونيسيا، 

بل أن بعضهم عرض مبالغ كبيرة مقابل شرائه، لكن كل عروضهم قوبلت بالرفض.

االستقال/ وكاالت : 
عثرت وزارة اآلثار المصرية، السبت، على مقبرة في الجبانة الغربية بمنطقة أهرامات الجيزة، يعود 

تاريخها إلى عهد األسرة الخامسة في مصر القديمة.
وقال وزير اآلثار خالد العناني، في مؤتمر صحفي من أمام المقبرة التي تقع بمحيط أهرامات الجيزة 
»ف���ي عام 1909 تم العثور في منطقة الجبانة الغربية على أجزاء من آثار لس���يدة تدعى )حتبت(، 
وتوجد هذه اآلثار حالًيا في متحف برلين بألمانيا، لكننا لم نكن نعلم أين مقبرة هذه الس���يدة إلى 
الي���وم«. وأضاف العناني، »من المرجح أن هذه المقبرة للس���يدة ذاتها لكننا س���نجري المزيد من 
الدراسات للتأكد، ليكون بذلك الفاصل الزمني بين الكشف األول وهذا الكشف نحو 109 سنوات«.

وتابع »العمل بدأ في هذه المقبرة في أكتوبر الماضي، لكنه لم ينته بعد، ستكمل البعثة المصرية 
عملها بالمنطقة حتى نتعرف بشكل أكبر على الجبانة الغربية بمنطقة األهرامات«.

وتضم الجبانة الغربية في الجيزة مقابر لكبار الموظفين في الدولة القديمة، عثرت عليها البعثات 
األثرية المتتابعة منذ عام 1842.

وتتك���ون المقبرة من مدخل يؤدي إل���ى مقصورة بها حوض حفرت عليه أس���ماء صاحبة المقبرة 
وألقابها، ومنها )الكاهنة( وذات الصلة بالباط.

تمساح عمالق يعيش مع 
عائلة وكأنه واحد منها

اكتشاف مقبرة أثرية
 عمرها 4400 عام بمصر 


