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 الجهاد اإلسالمي تدعو إلى تصعيد
 المقاومة في جمعة  الشهيد »جرار«

غزة / االستقالل :
دعت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين إلى 
تصعي���د المقاومة والمواجه���ات مع االحتالل 
المجرم واعتب���ار يوم الجمع���ة 9 فبراير 2018 
)جمعة الش���هيد أحم���د جرار( ي���وم تصعيد 

وغضب شعبي في كافة المناطق.
وقال���ت الحرك���ة ف���ي بي���ان صحف���ي وصل 
»االس���تقالل« نس���خة عن���ه: »لتك���ن الجمعة 
يوم���ًا للتأكي���د عل���ى أن نهج الش���هيد أحمد 

جرار هو نهج الش���عب الفلس���طيني كله، وأن 
دماء الش���هيدين خال���د تايه وحم���زة زماعرة 
وكل الش���هداء لن تذه���ب ه���درًا«. وأضافت 
الحركة:«دماء الش���هداء أمانة وشعبنا سيحفظ 
وصاياهم باستمرار االنتفاضة«. وجددت الحركة 
وباتت  فشلت،  التس���وية  تأكيدها أن«خيارات 
االنتفاض���ة والمقاومة هما النهج األصيل الذي 
يتوجب علينا جميعًا أن نمضي فيه ومن خالله 

لحماية أرضنا والذود عن مقدساتنا وحقوقنا«.

لهيب الضفة
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العمليات الفردية..  ضربات توجع »إسرائيل«
»تصنت السلطـة« خدمـة 

جديدة لالحتـالل!

مراقبون: احلدث ي�ستوجب التحقيق 
وامل�ساءلة الق�سائية

تبث ال�سائعات والأكاذيب

صفحات الكترونية باللغة 
العربية .. مصيدة االحتالل 
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املدلل: النتفا�سة 
تتطور وا�ستمرار املقاومة 

دليل ف�سل الحتالل  

خبري ع�سكري : تخفي 
منفذي العمليات يكلف 

الحتالل ثمنًا باهظًا

الشهيد جّرار.. 
نموذج المقاومة 

الذي لم يمت

البط�ش: املقاومة 
واجلهاد وال�سهادة 

هي طريق 
ا�ستعادة احلقوق
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رأي

األمور متس���ارعة والس���احة الفلس���طينية مزدحم���ة باألحداث, 
والمشاهد تظهر في كل المدن الفلسطينية, فاستشهاد البطل 
القس���امي احمد جرار في جنين س���بقه عملي���ة بطولية لمجاهد 
فلس���طيني بطل قرب نابل���س أدت لمقتل أحد المس���توطنين 
الصهاينة وانسحاب منفذ العملية بسالم, ليسجل أخفاق جديد 
ألمن االحتالل ينس���ف النظرية األمنية الصهيونية من جذورها, 
ويثبت هشاش���ة هذا الكي���ان ومدى ضعفه, ويح���اول االحتالل 
بجنوده المدججين بشتى أنواع األس���لحة اقتحام مدينة نابلس 
للبحث عن منفذ العملية البطولية, فتخرج المحافظة عن بكرة أبيها 
بشيبها وشبانها للتصدي لالحتالل الصهيوني واالشتباك معه, 
وتحبط محاوالته المتكررة القتحام المدينة, مما أدى الستش���هاد 
مواطن فلسطيني بطل يدعى خالد التايه وإصابة خمسين آخرين 
بجراح متفاوته, وفي محافظة الخليل استش���هد أمس المجاهد 
البط���ل حم���زة زماعرة بعد ان طع���ن حارس ام���ن صهيونيًا, كما 
أصي���ب نحو 30 مواطنا بجراح في االش���تباكات التي اندلعت في 
إرجاء المحافظة مع جنود االحتالل الصهيوني, والمشهد يتشابك 
ويتكامل ويتحد بين محافظات جنين ونابلس والخليل, لتنتفض 
الضفة الغربية والقدس المحتلة في وجه االحتالل وتتسع دائرة 
المواجهة واالش���تباك معه, ويدخل الصهاين���ة في حالة ارتباك 
وهذيان وخوف وخش���ية م���ن تأجج االنتفاض���ة المباركة وزيادة 
العملي���ات البطولية وارتفاع وتيرتها ليدخل في حالة اس���تنفار 

وتأهب عاليه. 
هذا التطور واألحداث المتسارعة يمكن للسلطة الفلسطينية البناء 
عليها لو أرادت ذلك, ولو حاولت بالفعل الخروج من القمقم والزاوية 
التي حشرت نفس���ها فيها, خاصة وهى تعيش حالة تهميش 
إس���رائيلية أمريكي���ة عربية دولية غير مس���بوقة عل���ى اإلطالق, 
والقضية الفلس���طينية تم���ر بأخطر مراحلها عل���ى اإلطالق, فما 
يخطط له االحتالل واإلدارة األمريكية, بعيد تماما عن رأي وموقف 
الس���لطة ألنها اضعف من ان تستش���ار أو يؤخذ رأيها حس���ب 
اإلدارة األمريكي���ة, وما يتم إقراره وتمري���ره فيما يخص القضية 
الفلس���طينية, أو ما يخ���ص المنطقة  ال يحتاج اط���الع الضعفاء 
الواهنين عليه, فهذا المش���روع التسووي أمر واقع يتجاوز أمثال 
هؤالء, فهل تعي السلطة ذلك وتس���تغل هذه الحالة الشعبية, 
لتحقيق مكاس���ب سياس���ية لصالحها, واالنحياز إل���ى خيارات 
شعبها, والتوحد مع الموقف السياسي للفصائل الفلسطينية, أو 
حتى تشرع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي 
صدرت مؤخرا والش���روع بخطوات فعلية لرفع الحصار والعقوبات 

والمعاناة عن قطاع غزة.
كما يمكن لفصائل المقاومة الفلس���طينية استغالل هذه الحالة 
الش���عبية, وتصعيد وتي���رة انتفاضة الق���دس المباركة, فقد أن 
األوان لبناء إستراتيجية وطنية ومرجعية موحدة, تدعم المقاومة 
الفلسطينية بكافة أشكالها بعيدا عن خيار التسوية التي فشلت 
فشال ذريعا في تحقيق أية مكاسب لشعبنا الفلسطيني, وأعادت 
قضيتنا الفلس���طينية عشرات السنين إلى الوراء, وأحدثت شرخا 
عميقا داخل المش���روع الوطني الفلس���طيني, وش���تت الجهود, 
وميعت المواقف, وأضعف���ت اإلرادة, وأدخلتنا في حالة من التيه 
والضياع, الفصائل الفلس���طينية عليها ان تمسك األمور بيدها, 
وتواصل جهودها لدعم صمود ش���عبنا في وجه االحتالل, وإحباط 
المخطط���ات الصهيو-أمريكية, وذلك من خ���الل تعزيز القدرات 
القتالية ألهلنا في الضفة الغربية, وإيقاع الخس���ائر في صفوف 
الصهاينة, وضمان استمرارية انتفاضة القدس المباركة, خاصة 
أن االنتفاضة مس���تمرة وتصنع أدواته���ا جيدًا وتتطور لمواجهة 
االحتالل وإحباط مخططاته, وإذا كانت الغفلة والضعف قد اعترى 
البعض وتلبستهم الهزيمة, فان هذا مدعاة لنا كي نثبت العكس, 
ونقول للعدو الصهيوني المجرم, حتى لو وقف العالم كله معك, 
واعترف بان القدس عاصمة موحدة إلسرائيل, فان هذا لن يمنحك 
األمان, ولن تعيش في س���الم, ولن تهنأ أبدا بأي انجاز سياس���ي 
تحققه لك اإلدارة األمريكية ومن يتماهى مع سياساتها, فالشعب 
الفلس���طيني المحتل يطالب بحريته والعيش فوق أرضه بسالم 
وأمان, وسيبقى يناضل حتى تتحقق أهدافه, دون ان تشغله كل 
المؤامرات أو تحبط من عزيمته, فما تسمى بصفقة القرن لن تمر, 
حتى لو قبل بها العالم كله, وكما قال رئيس المكتب السياس���ي 
لحركة حماس إس���ماعيل هنية: »لن نسمح لهذه الصفقة ان تمر 
حتى ولو قطع���ت رقابنا«, ومن اجل ذلك وضع���ه األمريكان على 
قائمة اإلرهاب, ظنا منهم ان هذا يخيف الفلسطينيين ويدفعهم 
للقب���ول بها, إننا نحمل على عاتقنا ش���رف الدفاع عن هذه األمة, 
وبالتأكيد س���نبقى نحافظ على األمانة, ونحن ندرك عظم دورنا, 
والثمن الذي يمكن ان ندفعه, لكننا مستعدون لدفع األثمان مهما 
كانت باهظة, طالما ان األمر يخص امتنا وقضيتنا وشعبنا.             

دائرة االشتباك تتسع 
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ج���اءت عملية الطعن للش���اب عبد الكري���م عاصي قرب 
مستوطنة "أريئيل" ومقتل حاخام مستوطن ثم الطعن في 
مستوطنة "كرنيه تسور" قرب الخليل واستشهاد منفذها 
الش���اب حمزة الزعامرة من حلح���ول بالخليل بعد اصابته 
لحارس االمن في المس���توطنة لتؤكد على شكل المرحلة 
الجديدة بتجدد انتفاضة القدس وانتقالها لمرحلة اخرى 
من العمليات المس���لحة والفردية ،وهي عنوان المواجهة 
م���ع االحتالل في هذه المرحلة، وال يخفى هنا ان اش���كال 
المقاوم���ة المتعددة الت���ي فرضته���ا انتفاضة القدس 
منذ انطالقتها بدماء الش���هيد مهن���د الحلبي عام 2015 
متواصلة وهي عنوان المرحلة ف���ي التعامل مع االحتالل 
وتواصل االنتفاضة يبين االصرار الش���عبي الفلسطيني 
على التصدي لالحتالل واحصائيات الشاباك االسرائيلي 
عن 400 عملية في عام 2017 جرى احباط جزء كبير منها 
كم���ا يزعم االحتالل تؤكد ان المقاوم���ة واالنتفاضة باتتا 
ممارسة ش���عبية يمكن في سياقها ألي شاب او شابة ان 

ينفذ عملية اطالق نار او دهس او طعن. 
الظاهرة الملموسة التي خلقتها االنتفاضة مؤخرا تصدي 
الن���اس لتوغالت جيش االحت���الل في الم���دن والبلدات 
الفلس���طينية اذ ال يم���ر أي اقتح���ام دون صدام���ات مع 
الجنود وخروج الناس والق���اء الحجارة عليهم ما يعني ان 
االقتحامات تتم بسالس���ة كما تعود سابقا بل ان جيش 
االحتالل ليلة اول من امس ه���رب من مدينة نابلس بعد 

مواجهات واس���عة ومحاولة القتحام من���زل منفذ عملية 
"أريئي���ل" عبد الكري���م عاصي وهو ما ح���دث في حلحول 
ووق���ع اصابات خ���الل تصدي الش���بان لجن���ود االحتالل 
القادمين القتحام منزل الش���هيد الزعامرة ووقوع عدد من 
االصابات بين الش���بان وكانت مدينة جنين مسرحا طوال 
االسابيع الماضية لمواجهات عنيفة مع قوات االحتالل في 

محاوالتها للوصول الى الشهيد جرار.
ايضا تشكل لجان متابعة للقوى الوطنية واالسالمية في 
مدن الضفة المحتلة واش���رافها على الفعاليات الشعبية 
ضد االحتالل حيث دعت الى اض���راب في جنين ونابلس  
يشير الى انتظام جديد يسير الفعاليات اليومية الشعبية 
في مواجهة االحتالل في س���ياق انتفاضة القدس التي 
بات���ت محل التفاف جماهيري اكب���ر وتتمركز بؤرتها في 
الضفة المحتلة اآلن، وجرائم االحتالل وممارساته اليومية 
في القمع واالعتقال وهدم البيوت واالستيطان هي وقود 
االنتفاضة وش���علتها والرهان االس���رائيلي ان التنسيق 
االمني مع السلطة س���ليجم في نهاية االمر االحتجاجات 
الشعبية يثبت فشله، فالمعطيات آخذة في التشكل نحو 
تغيير الواقع السياسي في الضفة المحتلة باتجاه معادلة 

اخرى تلفظ الرهان السياسي وتؤكد على خيار المقاومة.
على الجانب االخر ف���ي قطاع غزة فإن مرحلة جديدة آخذة 
ايضا في االرتسام والتعامل مع  حالة الحصار الخانق الذي 
يتش���دد ويترك تداعيات خطيرة تش���ي بانهيار الوضع 

االقتصادي فالمس���ئولية االولى عن ذل���ك هي االحتالل 
االس���رائيلي والتفكير في خط���وة ابداعية مع اقتراب 70 
عاما على النكبة واللجوء في ظل محاولة امريكية اسرائيلية 
لشطب حق العودة مؤش���ر ان الفلسطينيين لن يصمتوا 
عل���ى الحصار واالفقار  وش���طب حقوقهم ، وتتمثل هذه 
الخطوة بتوج���ه الجماهير نحو الس���لك الفاصل بين غزة 
واراضي 48 واالعتصام الدائم امام  مشهد اراضيهم التي 
اس���تلبت قبل 70عامًا وصوال الى انتظام عش���رات االالف 
وم���ن ثم اقتحام الحدود الى تلك االراضي واقامة اكثر من 
خيمة اعتصام امس يعني ان الفكرة بدأت تأخذ مسارها 
في خلق ردود نوعية على واقع  النكبة والحصار والشطب.

ال يمك���ن الركون ال���ى الحالة الراهنة الت���ي تحاول فيها 
اطراف متعددة ان تستغل واقع التردي العربي واالسالمي 
واالنقس���ام لتمرير مخطط تصفية القضية فيما يسمى 
"صفقة القرن" فالفلسطينيون امام منعطف خطير يمكن 
ان تفرض الواليات المتحدة والكيان االسرائيلي ما تريداه 
اذا لم يبادروا الى اش���كال جديدة في التصدي لالحتالل 
وابداع وس���ائل غير مس���بوقة في مواجهات ما يخططان 
له، فالش���عب الفلس���طيني امام مرحلة اخرى مختلفة وال 
يمكن كما كل المنعطفات الس���ابقة ان يستسلم ويرفع 
الراية البيضاء والتجربة اكدت ان مخططات التصفية كان 
مكانها س���الل المهمالت بينما بقي الشعب الفلسطيني 

صامدا ومقاوما ومتمسكا بحقوقه.  

دم جرار يجدد انتفاضة القدس

الضفــة تتصــدى للتوغــالت وتنتصــر
 للشهــداء وغــزة تبــدأ مرحلــة جديـدة

التحليل ال�سيا�سي - عامر خليل:
بارتقاء ال�س��هيد احمد ن�س��ر جرار طويت �س��فحة م�س��يئة يف تاريخ ال�سعب 
الفل�س��طيني الذي ي�س��ر مع اقرتاب مرور �سبعني يوما على النكبة على امل�سي 
يف طريقه يف مواجهة االحتالل وانتزاع حقوقه وهو بذلك يوؤكد جمددا على 
�س��قوط الرهان  ال�سيا�س��ي على التعاي�ش مع دولة االحتالل يف �سياق ت�سوية 

�سيا�س��ية فهذا الباب اغلقه دم ال�س��هيد جرار ومن �س��بقوه من ع�س��رات االف 
ال�سهداء واجلرحى واملعتقلني، وخروج االف الفل�سطينيني يف مواجهة جي�ش 
االحتالل خالل االقتحامات التي قام بها يف جنني ونابل�ش ي�سري بو�سوح اىل 
ان ال�سعب الفل�سطيني يحت�سن املقاومة ويحميها ويح�سم خياره معها فمرحلة 

جديدة تبداأ بدماء احمد نحو طريق التحرير واملواجهة مع االحتالل.

غزة/ االستقالل:
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى الثالثاء، 
أن األسير أيوب يعقوب محمود العصا )33 عامًا( من بلدة 
العبيدي���ة قضاء مدينة بيت لحم علق إضرابه عن الطعام 
مساء أمس والذي اس���تمر لمدة )27( يومًا بعد اتفاق مع 
س���لطات االحتالل الصهيوني يقضي بتحديد س���قف 

اعتقاله اإلداري لينتهي في 2018/09/19م.
وأش���ارت مهجة الق���دس خالل بيان وصل "االس���تقالل" 
نس���خة عنه إلى أن األس���ير أيوب العصا شرع في إضراب 
مفت���وح عن الطعام بتاري���خ 2018/01/10 رفضًا لتجديد 
اعتقاله اإلداري لمدة ستة أشهر للمرة الثانية على التوالي.

وأوضحت مهجة القدس أن ما يس���مى مصلحة س���جون 
االحتالل الصهيوني وفور ش���روعه ف���ي اإلضراب عاقبته 
بإدخاله لقس���م العزل، ولم يس���محوا له بإدخال مالبسه 
الشخصية والحرامات، وس���محوا له بحرامين خفيفين ال 
يقيانه من البرد الش���ديد، وعدم وجود أي وسيلة تدفئة، 
ووضعته في زنزانة مقطوعة عن العالم، ولم يس���محوا له 
بالحديث مع أحد، وخالل فت���رة إضرابه انخفض وزنه من 
10-12 كيلو، ولم يش���رب س���وى الماء، ورفض القيام بأي 
فحوصات طبية أو تن���اول أي مدعمات، ومن باب الضغط 
عليه نقلته إلى س���جن النقب وبعد عدة أيام أرجعته إلى 
زنازين سجن عوفر، حيث مارست مصلحة سجون االحتالل 

بحقه ضغوطات م���ن أجل ثنيه لفك إضرابه المفتوح عن 
الطعام، حتى اس���تجابت لمطلبه بتحديد سقف اعتقاله 

اإلداري.
جدي���ر بالذك���ر أن األس���ير أي���وب العص���ا م���ن مواليد 
1984/08/23م، وهو متزوج وله من األبناء ثالثة، واعتقلته 
قوات االحتالل الصهيوني بتاريخ 2017/06/21م، وحولته 
سلطات االحتالل لالعتقال اإلداري لمدة ستة أشهر بدون 
أن توجه له أي تهمة. واعتقل سابقًا في سجون االحتالل 
الصهيوني على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف 
حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين حيث أمضى ما يزيد 

عن خمسة أعوام في سجون االحتالل الصهيوني.

مهجة القدس: األسير أيوب العصا يعلق إضرابه عن الطعام
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وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية 
عن أن معلومة استخباراتية قادت إلى الوصول لجرار، 

الذي الحقته "إسرائيل" على مدار نحو شهر.
وقالت الصحيفة إن العش���رات م���ن عناصر وضباط 
جهاز األمن العام )الش���اباك( وغيرهم واصلوا الليل 
بالنهار للوصول إلى قاتل المس���توطن بنابلس وهو 

الشهيد أحمد نصر جرار.
وأضافت أن الشهيد جّرار غّير مكان اختبائه أكثر من 
مرة وأن الشاباك وصل إليه بعد تركيب أجزاء الصورة 
الكاملة بعد جهود مضنية منذ ساعة تنفيذ العملية 

قرب نابلس.
وقالت رواية اإلعالم العب���رّي حول تفاصيل العملية 
التي ارتقى فيها الفدائي البطل أن جّرار كان جاهًزا 
لالش���تباك، وخرج مس���لحًا من المنزل الذي تحصن 
داخله لب���دء االش���تباك وبحوزته بندقي���ة "إم 16" 
وحقيبة عبوات ناسفة، إاّل أن رصاص قوات االحتالل 

كان أسرع، على حد تعبيره.
وفي تغريدة عل���ى موقع "تويتر" عّبر رئيس حكومة 
االحتالل "بنيامين نتنياهو" عن س���عادته  ب�"نجاح 
األجهزة األمنية في الوص���ول إلى جرار وتصفيته"، 
متوع���ًدا باس���تهداف كل من ُينف���ذ عمليات ضد 

"إسرائيل."
كما س���ارع وزير ح���رب االحتالل أفيغ���دور ليبرمان، 
إل���ى القول: "كان من الواضح أن األمر لم يكن س���وى 
مسألة وقت قبل أن نصل إلى زعيم الخلية الذي قتل 
الحاخام رازيئيل شيفح". وأضاف: "نهنئ قوات األمن 
اإلسرائيلية وأجهزة الشاباك ووحدة مكافحة اإلرهاب 

على العملية الناجحة"، كما قال.
أما عن الرواية المحلية، فقد أفاد ش���هود العيان من 
المكان أن االش���تباك بين قوات االحتالل والفدائّي 
أحمد جّرار بدأ في الس���اعة الرابعة والنصف من فجر 
الثالث���اء )الماضي(، قبل أن يش���رع جن���ود االحتالل 

بقصف المنزل وهدمه بالجرافات.
فيما بّثت وس���ائل اإلعالم ص���وًرا ومقاطع فيديو من 
داخل المنزل الُمه���دم ُتظهر زجاجات مياه، وبعض 
الطعام المصّنع منزليًا، كما ُعثر على نسخة من القرآن 
الكريم، قالت والدة الش���هيد "ج���ّرار" إنها إهداء من 

والده الشهيد نصر.
وأضافت: "ابني فخر لفلس���طين .. ليس ابني وحدي، 
بل هو ابن فلسطين وفخر للجميع، وزلزل الكيان كّله 

الحمد لله".

وعقب تأكيد خبر ارتقاء جّرار؛ عّم الغضب واإلضراب 
الشامل مسقط رأس الشهيد في جنين، وغيرها من 
ُمدن الضفة الفلس���طينية المحتلة وقطاع غزة، وتم 

فتح بيت عزاء في ديوان "آل جّرار" بجنين.
وي���وم أمس األربع���اء، ُأقيمت خيمة عزاء للش���هيد 
بمدينة غزة، وش���ارك في الخيم���ة التي أقيمت في 
س���احة الجندي المجهول وس���ط المدينة ممثلون 
عن القوى الوطنية واإلس���المية، وُنواب في المجلس 

التشريعي، ووجهاء ومخاتير، وعشرات المواطنين.

نهج �أ�صيل
من جهتها، نعت الفصائل الفلس���طينية الشهيد 
أحم���د نص���ر ج���رار، ودع���ت المقاومة ف���ي الضفة 

الفلسطينية المحتلة للرد على جريمة اغتياله.
حرك���ة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، قالت إن 
ل نه���ج المقاومة األصيل  الش���هيد البطل جّرار مثَّ
والمعبر عن طبيعة الظروف التي يحياها الش���عب 

الفلسطيني في ظل االحتالل الغاصب والمعتدي".
وأّك���د مس���ؤول المكت���ب اإلعالم���ي للحرك���ة داود 
ش���هاب أن "الشهيد نهج وليس فردًا .. وهذا النهج 

سيتواصل ويستمر بإذن الله عّز وجل".
وأضاف ش���هاب: "رحل أحمد شهيًدا بارًا بفلسطين 
وبارًا بالقدس واألقصى، ووفًيا للش���هداء واألسرى"، 
مش���دّدا على أن صفحة الحس���اب لم ُتغلق بعد ولن 
تغل���ق؛ إال بطرد هذا العدو واقتالع هذا الباطل بحول 

الله وقوته.
وتابع: "لق���د انتصر أحمد وهو يواجه أعتى الجيوش 
وكسر روحهم، وسيخرج من الشعب الفلسطيني من 

يسير على طريق أحمد النصر".

رجل بقوة جي�ش
أما حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، فقد وصفت 

الشهيد جّرار بأنه "رجل بقوة جيش كامل".
وقال عضو المكتب السياس���ي للحركة حسام بدران 
ل�"االس���تقالل" إن أحم���د ج���ّرار مّثل جيًش���ا كاماًل، 
واس���تطاع مواجهة الع���دو وإرباك حس���اباته، رغم 

التحديات والعقبات وقلة اإلمكانات.
وأّكد بدران أن القائ���د جّرار أيقونة جديدة للمقاومة 
الفلسطينية وبات نموذًجا لجهة إحيائها في الضفة 
المحتل���ة، وعلي���ه فإننا "نقول لالحت���الل ال تتعجل 

الفرحة".

وأوضح أن "أحمد جرار هو فخر ألهله ووالده الشهيد 
من قبله، وهو فخر لحركة حماس وكتائبها المقاتلة 
)القسام(، وفخر قبل ذلك لكل الشعب الفلسطيني 

واألمة".
إلى ذلك، كشفت "كتائب القسام" الجناح العسكري 
ل�"حماس" رس���ميًا وألول مرة أن الشهيد كان يرأس 
خلية نابلس التي اغتالت الحاخام "رزيئيل ش���يفاح" 

قبل أسابيع. 
الكتائب وفي بيان مكتوب، اّطلعت عليه "االستقالل" 
أضافت: "لقد أثبت أبطال كتائب القسام في جنين، 
أبناء جّرار وريحان وطوالبة، أن المقاومة تس���ري في 

عروقهم وأن العدو ال يفهم إال لغة المقاومة". 
وتوع���د بيان القس���ام بالقول: "نبش���ر االحتالل بما 
يسوؤه في كل الميادين وما عمليات: إيتمار )كمين 
ُمسّلح قرب نابلس(، وعبد الحميد أبو سرور )نّفذ عملية 
استشهادية بالقدس(، وحفات جلعاد )عملية جّرار(، 

إال أمثلة ذلك، في إشارٍة إلى تبنيها هذه العمليات.

�ملمّثل �ل�صرعي
من جهته، الكاتب والمحلل السياسي حمزة أبو شنب، 
اعتبر أن نموذج المقاومة الذي مّثله الش���هيد جّرار 
"هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأّكد أبو ش���نب ل�"االس���تقالل" على أن هذا النموذج 
 مضاجع االحت���الل وأرعب منظومت���ه األمنية 

َّ
ق���ض

والعس���كرية وأفَقده صوابه، في الوقت الذي فشلت 
كل االتفاقيات الدولية في تش���كيل هذا الهاجس 

لديه. 
وتس���اءل:"هل يدرك )قائد الس���لطة الفلسطينية( 
من يرف���ض البندقية أن ه���ذا هو الطري���ق ؟، هل 
سيستخلص العبر ويعقد االجتماعات ويقّرر ويغّير 
المس���ار )المفاوضات( لطريق أحم���د الذي ورثه عن 

والده الشهيد نصر ليغّير في عنجهية االحتالل ؟".
وبطريقة مشابهة، اسُتشهد نصر جّرار )والد أحمد( 
عام 2002، على كرس���يه المتحرك، بعد اشتباك مع 
قوات االحتالل، خالل محاصرته مقاومين داخل منزٍل 

في طوباس.
وأضاف الكاتب والمحلل السياس���ي: "نعم أحمد هو 
الممثل الش���رعي والوحيد، حام���ل البندقية مقاوم 
االحتالل ه���و الممثل الش���رعي والوحيد للش���عب 

الفلسطيني".

الشهيد جّرار.. نموذج المقاومة الذي لم يمت

غزة/ االستقالل: 
أكد القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي خالد 
البط���ش، الثالثاء، أن الطريق الس���تعادة الحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطيني، هي طريق المقاومة 
والجه���اد التي س���ار عليها الش���هيد أحمد جرار 

ورفاقه الشهداء.
وقال البط���ش في تصريح له عب���ر صفحته على 
"الفيس بوك": "لم ُيفاجئنا خبر استشهاد البطل 
المجاهد والشهيد أحمد نصر جرار، المجاهد البطل 
في كتائب القسام في قرية اليامون الباسلة صباح 
اليوم، فمن يختار طريق الحق واالنحياز إليه يعرف 
أنه بانتظار احدى الحسنيين "النصر أو الشهادة ".

واس���تدرك البطش حديثه: "لكن ما يجب التأكيد 
عليه أن كل محاوالت إجه���اض المقاومة والدفاع 
عن الحق الفلس���طيني واالستس���الم للمش���يئة 
الصهيونية واألمريكية، والتمهيد لصفقة القرن 
وتش���ريع وترس���يم التطبي���ع العربي م���ع العدو 
المرك���زي لألم���ة فق���د أرعبته وهزت���ه رصاصات 
الشهيد البطل جرار التي أصابت كبد المستوطن 

الحاخام رزيئيل.
وتابع: الطريق الستعادة الحقوق الوطنية لشعبنا 
هي طريق المقاومة والجهاد طريق الشهيد جرار 
والشهداء محمود طوالبة قائد ملحمة جنين، ورفاق 
دربه الش���هداء رياض بدير والش���هيد أبو جندل، 
وراغب جرادات، وهنادي جرادات، ولؤي السعدي، 

والقائمة طويلة من الكرام.
وش���دد البطش على أن استعادة الوحدة الوطنية 

شرٌط إلفشال المخطط األمريكي في المنطقة.

البطش: المقاومة 
والجهاد والشهادة 
هي طريق استعادة 

الحقوق

�ل�صفة �ملحتلة – غزة/ قا�صم �لأغا:
بعد نحو �صهر من �ملُطاردة؛ ��صُت�صهد �لفد�ئي �ملقاوم �أحمد ن�صر 
جر�ر، بعد ��صتهد�ف قو�ت �لحتالل له د�خل �أحد �ملنازل غري 
ن فيها ببلدة »�ليامون« غرب مدينة جنني،  �ملاأهولة �لتي حت�صّ

�صمال �ل�صفة �لفل�صطينية �ملحتلة. وجاء �غتيال �لحتالل 
للمقاوم »جّر�ر« )23 عامًا(، فجر �لثالثاء �ملا�صي، بعد �تهامه 

بالوقوف على ر�أ�ش �خللية �لتي نّفذت عملية �إطالق �لنار 
�لبطولية قبل نحو �صهر، و�أ�صفرت عن مقتل م�صتوطن حاخام 

ُيدعى »رزيئيل �صيفاخ« )35 عامًا( د�خل مركبة كان ي�صتقلها، 
ّرة« غرب مدينة نابل�ش، بال�صفة �ملحتلة. �حتفلت  قرب قرية »�صَ

»�إ�صر�ئيل« بن�صر مزعوم بعد متكنها من �غتيال جّر�ر، لكن هذ� 
�لغتيال ك�صف �صعف وه�صا�صة هذ� �لكيان �لذي ظهر عاجًز� بعد 

3 حماولت فا�صلة �صعى خاللها للو�صول �إىل �ل�صهيد، وجّند فيها 
�أجهزة �جلي�ش و�لأمن على مد�ر �أيام طويلة، قبل �أن يتمكن يف 

�ملحاولة �لر�بعة من �لو�صول �إليه و��صتهد�فه بو�بل من �لر�صا�ش 
�أدى ل�صت�صهاده و�لتحفظ على �جلثمان.
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وبالع���ودة الى عملية مس���توطنة أريئي���ل بالقرب من 
سلفيت التي يزعم االحتالل أن الذي نفذها شاب يحمل 
الهوية اإلسرائيلية، والدته من حيفا ووالده من نابلس 
ش���مال الضفة المحتلة ، التي كان فيها من الجرأة في 
التنفيذ واإلنجاز والنتائج ما أثلجت قلوب الفلسطينيين 

، وأثبتت أن المقاومة ممكنة إن توفرت اإلرادة.
مستوطنة " أريئيل" التي تقع في منطقة تعتبر تجمعا 
للمستوطنات والطرق االلتفافية، تحتوي من الحواجز 
والكامي���رات المراقبة ما يجعل التفكير بتنفيذ عملية 
فيها أمرا صعبا، فبعد اقل من كيلو متر من مكان تنفيذ 
العملي���ة يقع حاجز زعترة أكب���ر الحواجز في المنطقة 
والمجه���ز بالكامل بالكاميرات، إل���ى جانب التعزيزات 

األمنية على مداخل المستوطنات.
فيما استش���هد مساء الثالثاء الش���باب خالد التايه )19 
عاًما(، وأصي���ب110  آخرون بالرص���اص الحي والمعدني  
بعد  مواجهات عنيفة اندلعت في منطقة الجبل الشمالي 
في مدينة نابلس، عند اقتحام قوة عسكرية المدينة في 

محاولة اعتقال منفذ عملية أريئيل بحسب ادعائها. 
واستش���هد صباح امس األربعاء ش���اب عقب تنفيذه 
لعملية طعن ألحد حراس أمن مستوطنة "كرميتسور" 
الواقع���ة على أراضي بل���دة بيت أمر ش���مال محافظة 

الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ودفع أس���لوب التخفي الذي امتاز به منفذو العمليات 
البطولية خالل األي���ام الماضية، الفلس���طينيين إلى 
الوقوف مطوال أمام الفش���ل الذريع الذي لحق بأجهزة 

األمن االس���رائيلي، بعد تجنيد كافة أسلحته وجيشه؛ 
لهزيمة شباب تس���لحوا بعزيمتهم القوية وإرادتهم 
الصلبة وإيمانهم بالدفاع عن عدالة قضيتهم ووطنهم 

المحتل. 
وي���رى مراقب���ون أن العملي���ات في الضف���ة المحتلة 
ستشهد خالل الفترة القليلة المقبلة تصاعدا ، السيما 
وأن نموذج  الش���هيد جرار بات مصدر قلق  كبير لدى  
جيش االحت���الل ،في الوق���ت الذي يخش���ى فيه من 
أن يتس���ع هذا النموذج بشكل يس���اهم في تصاعد 

العمليات المقاومة.

قلبت ميزان القوة
ورأى القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
أحمد المدلل أن وس���ائل وأس���اليب انتفاضة القدس، 
تتطور وتتعدد كل يوم تستمر فيه انتهاكات االحتالل 
اإلسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، الفتا إلى أن 
العمليات الفردية باتت تربك بش���كل قوي المنظومة 
الصهيونية، التي ال تستطيع الوصول الى طرف خيط 

مجاهد يمضي بسكين مطبخ لطعن جندي .
وشدد المدلل ل�" االستقالل" على أن خيار المقاومة هو 
النهج الذي يؤمن به كافة أبناء الش���عب الفلسطيني 
للتص���دي لالحت���الل اإلس���رائيلي، ليبرهن���وا حبهم 
للمقاومة وأفرادها حين يتم احتضان منفذي العمليات 
البطولي���ة الذي ينس���حبون من م���كان العملية دون 

اعتقالهم أو اطالق النار عليهم.

وأش���ار إلى أن العمليات الفردية والنوعية التي نفذت 
خالل األيام الماضية والمس���تمر تنفيذها مع استمرار 
االنتفاضة، قلبت ميزان القوة التي يتغنى به االحتالل 
اإلس���رائيلي، وصنعت معادلة جدي���دة ، بثت الرعب 
ف���ي قلوبهم، فبات كل ه���دف صهيوني تحت أعين 

المقاومة، ومرمى أسلحتها البيضاء. 

تطور كبري 
ومن جانبه، الخبير العس���كري الل���واء واصف عريقات 
أكد على وجود تطور كبير ف���ي أداء منفذي العمليات 
الفردي���ة و أداة الخالي���ا الصغيرة ، يكم���ن في اختيار 
الهدف وتحديد مكان���ه وزمانه وتنفيذ العمليات، ثم 
االف���الت من قبضة االحتالل االس���رائيلي، الفتا إلى أن 
أسلوب التخفي الذي يعتمده منفذو العمليات، يجعل 
االحتالل االسرائيلي يدفع الثمن باهظا، بتجنيد كافة 
أجهزته ومعداته العسكرية، حتى يتمكن من الوصول 

للمنفذ.  
وش���دد عريقات ل�"االستقالل" على أن مشاركة طائرات 
االحتالل االسرائيلي المروحية ووحدات المظلين وكافة 
أجهزته، تظهر مدى الفشل الذريع الذي مني به العدو، 

للوصول إلى منفذي العمليات البطولية. 
ولفت إلى أن طول فت���رة التخفي تنبع من حالة الوعي 
القوية للمقاومي���ن، التي تتجلي بع���دم اعطاء العدو 
معلوم���ات مجانية، من خالل منع الحديث فيما بينهم 
أو عبر وس���ائل التواصل االجتماعي عن أي معلومة من 

الممكن أن تستخدم ضدهم ، وكذلك حالة الوعي التي 
وصل إليها الش���عب الفلس���طيني بحذف تسجيالت 

كاميرات المراقبة المثبتة أمام محالتهم التجارية.
ونوه إل���ى أن اس���تمرار االحتالل االس���رائيلي باختراع 
وس���ائل عس���كرية متطورة وجديدة؛ ل���وأد االنتفاضة 
المشتعلة، يدفع الشاب المقاوم إلى استحداث أساليب 
قتالية جديدة، يستطيع من خاللها ايذاء العدو ويبرهن 

على فشله رغم امتالكه أقوى ترسانة عسكرية. 

تخبط وهو�س
بدوره، أكد د. جمال عمرو المختص بالشأن االسرائيلي 
على حقيقة ما يقوم به منفذو العمليات من تش���كيل 
حالة من التخبط والهوس األمني الذي يعيشه الكيان، 

بعد نجاحهم بالتخفي لمدة طويلة. 
وأوضح عمرو ل�"االس���تقالل" أن االحتالل االس���رائيلي 
حينما يس���خر كافة أجهزت���ه للوصول إل���ى منفذي 
العملي���ات البطولية، إنم���ا يريد أن ي���زرع الطمأنينة 
المفقودة لدى مس���توطنيه، ويحاول تخفيف مشاعر 

الخوف التي زرعت في نفوسهم . 
 وشدد على أن التنس���يق األمني العالي بين السلطة 
الفلس���طينية  واالحتالل االس���رائيلي بم���دن الضفة 
الغربي���ة، لعب دورًا كبي���رًا في الوص���ول إلى منفذي 
العمليات البطولية ، وكذلك سهولة تجنيد عدد كبير 
من العمالء، لما تتمتع به مدن الضفة من االنفتاح القرب 

والجغرافي من  أماكن تواجد االحتالل االسرائيلي. 

تشهد تصاعدًا كبيرًا 

المدلل: االنتفاضة تتطور واستمرار 
المقاومة دليل فشل االحتالل  

خبير عسكري : تخفي منفذي
 العمليات يكلف االحتالل ثمنًا باهظًا

غزة/ �سماح املبحوح: 
ك�سف ا�ستمرار العمليات الفردية يف مدن ال�سفة الغربية، زيف اإحكام جي�س االحتالل اال�سرائيلي 

قب�سته االأمنية والتي تغنى بها كثريا باأنه جي�س ال يقهر، اإذ برهن منفذو العمليات البطولية على 
ا�ستمرار االنتفا�سة، و�سنع معادلة جديدة تزعزع اأمنه وا�ستقراره بتوجيه �سربات موجعة �سد 

جنوده وم�ستوطنيه، وجناحهم بالتخفي عن اأنظاره لفرتات طويلة، بالرغم من اإجراءات االحتالل 
وتدابريه الع�سكرية الكبرية. اأيام من املطاردة واملالحقة ملنفذ عملية الطعن بالقرب من م�ستوطنة 

اأريئيل” �سمال حمافظة �سلفيت بال�سفة الغربية دون النجاح يف اعتقاله اأو اغتياله،  ومن قبله 
ال�سهيد اأحمد جرار الذي ا�ست�سهد فجر االثنني بعد حوايل �سهر من املالحقة واملطاردة، كانت كفيلة 

باإظهار الوهن وال�سعف الذي تعي�سه دولة االحتالل االإ�سرائيلي واأجهزتها الع�سكرية. 
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فقد 
هوية

إعالن 
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هوية
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فقد 
هوية
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فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / موسى أحمد حماد أبو شريف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900327156( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / آية عامر عبد الوهاب النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
801406356    فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ القاسم يوسف عبد الله عزيز
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803656123( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ وسام سمير محمد النجار  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402159099( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ميشيل احمد عبدالمعطي ابو عيادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405067810   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / منال فيصل ابراهيم ابو سته
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)913914255   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

العمليات الفردية..  ضربات توجع »إسرائيل«
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة االسطل 
بخانيونس  بتاريخ 2018/2/4م  تبين أن المرحوم حس���ين محمد سالم 
االس���طل من خانيونس  قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في خانيونس 
بتاري���خ 1946م تقريبا    وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته 
عائش���ة حماد ش���عت وفي اوالده منها وهم يونس وأمونه وزبيده وفي 
أوالده من زوجته المتوفاة قبله زينب عامر سالم االسطل وهم محمد وعبد 
العزيز وعبد الكريم وهانم وأمنه   فقط وال وارث للمتوفي المذكور سوى 
م���ن ذكر   وليس له وصية واجبة أو اختيارية وليس له أوالد كبار  توفوا 
حال حياته وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألجل أعطاء  الورثة المذكورين 
حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له حق االعتراض 
على هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس الشرعية خالل سبعة أيام 

من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/2/5م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

غزة/ االستقالل:
كرمت الرابطة االسالمية ثلة من الطلبة المتفوقين 
والخريجين في المحافظة الوسطى وذلك في حفل 
تكريم بعنوان "القدس عاصمتنا االبدية"،  بحضور 
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الشيخ نافذ 
عزام ومسؤول الرابطة منذر عزام ولفيف من الطلبة 

المتفوقين وذويهم.
وق���ال الش���يخ ع���زام :"إن تفوق الطلب���ة هو نصر 
لفلس���طين، والمثقفين والمفكري���ن هم نبراس 
ينير الطريق الصحيح لتحرير فلسطين ومقدسات 
ش���عبنا المجاه���د", مش���ددًا على ض���رورة الجد 
واالجتهاد في الحياة العلمي���ة والعملية من أجل 
االستمرار في مسيرة العلم والعلماء الن العلم يعزز 

التعاون المشترك بين الجميع.
وتقدم ع���زام بالتهنئة القلبية الح���ارة إلى الطلبة 
وذويه���م بمناس���بة تفوقهم، ش���اكًرا جهود كل 
الهيئات التدريس���ية في الجامعات على وقوفهم 

وصبره���م تجاه الطلبة من أجل الحصول على أعلى 
الدراجات الممكنة والتي يمكن أن يستفيد منها 

الطالب في حياته العملية.
وطالب عزام كافة الطلبة بالمزيد من العلم والمثابرة 
من أجل رفع اسم فلسطين عاليا والدفاع عن قدسنا 
وارضن���ا في كل المج���االت للتوضي���ح للعالم بأن 

القدس هي عاصمة فلسطين األبدية, 
وف���ي س���ياق آخ���ر اس���تكملت الرابط���ة تقديم 
مشروعها حملة "دبوسك علينا 2" في كافة مدارس 
المحافظات بقطاع غزة وذلك من باب التخفيف عن 
كاهل الطلبة في ظل الحصار الخانق على قطاع غزة.

 وأكد عم���ارة أبو جزر منس���ق ملف الم���دارس ان 
الرابطة ستسمر في تقديم الخدمات لكافة الطلبة 
وب���كل االمكاني���ات المتوف���رة ألن الواجب يحتم 
علينا الوق���وف بجانب الطالب، الفتا الى أن الرابطة 
س���تواصل تقديم العديد من االنشطة والخدمات 

في الفترة المقبلة.

الرابطة االسالمية تكرم الطلبة 
الخريجين في المحافظة الوسطى

فتح معبر رفح 
لمدة ثالثة أيام 
في االتجاهين

غزة/ االستقالل: 
قالت األمم المتحدة إن الوقود الالزم لتشغيل مولدات الطوارئ داخل المستشفيات 
إضافة إلى شبكات الصرف الصحي في قطاع غزة، سينفد خالل عشرة أيام، مناشدة 

المانحين توفير دعم عاجل.
وأكد مكتب األمم المتحدة لتنس���يق الش���ؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية 
إن خدمات الطوارئ والتشخيص ووحدات الرعاية المرّكزة وغرف العمليات في خطر 
عالوة على 55 محطة للصرف الصحي و48 محطة تحلية ومنشآت تجميع الفضالت 
الصلبة. ونقل عن روبرتو فالينت القائم بأعمال منسق الشؤون اإلنسانية في األراضي 
الفلس���طينية قوله: »بدون التمويل، ستضطر جهات خدمية أخرى لوقف عملياتها 
خالل األس���ابيع المقبلة وسيتدهور الموقف بش���كل دراماتيكي مع احتمال امتداد 

تأثيره إلى كافة السكان«. وأضاف: »ال يمكن أن نسمح بحدوث ذلك«.
ويهدد أيضا قرار الواليات المتحدة تقليص إسهامها المقدم لوكالة إغاثة وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين )األونروا( بتفاقم المشاكل في القطاع.

غزة/ االستقالل: 
أعلنت سفارة دولة فلس���طين بالقاهرة، أن 
الس���لطات المصرية قررت فت���ح معبر رفح 
البري ثالثة أيام بدءًا من أمس األربعاء حتى 
غٍد الجمعة، لس���فر وع���ودة المواطنين في 

االتجاهين.
وتوجه س���فير دول���ة فلس���طين بالقاهرة 
ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية 
دياب اللوح بالش���كر الجزي���ل للرئيس عبد 
الفتاح السيسي لحرصه الدائم على تخفيف 

المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني.
وج���اء فتح المعبر بش���كل مفاجئ، حيث لم 
تعلن الس���لطات المصرية مسبقا عن موعد 

فتحه  امس األربعاء من قبل .

�ضوت ف�ضح جرائمها 

الطفلة جنى جهاد.. قنبلة تخشاها "إسرائيل"

غزة / دعاء الحطاب: 
يولد أطفال فلس���طين وفي قل���ب كل منهم حكاية وطٍن 
مسلوب، تتفتح أعينهم على مشاهد الدمار والخراب التي 
ألحقها االحتالل اإلس���رائيلي ببالدهم، وُجل ما تس���معه 
آذانه���م أصوات المدافع والطائرات التي ترس���م أمامهم 
صورًا دموية ال ُيمكن نسيانها، حتى ينتفض في داخلهم 
رغب���ًة باالنتقام من مغتصب بالدهم وفضح جرائمه التي 
يسعي دائمًا إلخفائها تحت غطاء اإلنسانية الذي يتغنى 

به أمام الدول األوروبية والمحافل الدولية.
فهنا في قرية " النبي صال���ح"، كبرت الطفلة جنى جهاد 
التميمي )11عاما( وكبر الهم معها،  لم تيأس أو تستسلم، 
وضعت نصب عينيها حلمًا كبيرًا كقضية وطنها وسعت 
لتحقيقه رغم صغر س���نها، وكلما ش���عرت بالخوف أثناء 
مواجهتها االحتالل  اس���تذكرت صورة خالها وابن عمها  

وصديقها اللذين استشهدا امامها.
 جعلت الطفلة جنى من تلك المش���اهد حافزا كي تواصل 
مس���يرة فضحها لجرائم االحتالل عبر اس���تخدام كاميرة 
هاتفها، حتى لقبت بأصغر مراس���لة صحفية في العالم، 
وهي أولى محطات حلمها األكبر بمقاضاة ومحاس���بة من 

فجعها وأطفال فلسطين  بفقد أغلى الناس الى قلوبهم.
في الس���ابعة من عمرها، امتهنت جني مهنة البحث عن 
المتاعب "الصحاف���ة"، وبدأت بأعداد تقارير اخبارية تنقل 
خاللها المآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من 
قبل االحتالل بالصورة والص���وت والفيديو ، كما تحدثت 
باللغتين العربية واالنجليزية في تعليقها على االحداث، 
حتى لمع اسمها في مواقع التواصل االجتماعي المحلية 
والدولية،  كما نشرت  مجموعة كبيرة من المواقع االخبارية 
االجنبية واألوروبية  اس���مها تحت عنوان "أصغر مراسلة 

صحفية في العالم". 

 ف�سح االحتالل 
"جن���ى جهاد، فلس���طين المحتلة"، هك���ذا تختم أصغر 
صحافية في العال���م تقاريرها اإلخبارية المصورة في كل 
مرة تقف فيها أمام كاميرا لتنقل ما يعيشه الفلسطينيون 
يوميًا من معاناة، ومن أجل ذلك تجول في الضفة الغربية 

بشكٍل مستمر وبيدها ميكروفون صغير.

وتقول جنى ل�"االستقالل": " وانا صغيرة كنت  أوقف على 
شباك البيت و أشاهد جنود االحتالل عندما تقتحم القرية، 
كان���وا يخوفوا االطفال و يضربوا الش���باب ويعتقلوهم او 
يقتلوهم، لما صار عمري 7سنوات الجنود قتلوا خالي وابن 
عمي وصديقي أمام عيوني وما كان في صحافين يغضوا 

االحداث". 
تتاب���ع:" بعد كل االحداث التي وقعت أمامي ش���عرت أنه 
العالم ما بعرف ش���يء عنا، وقررت أصير صحفية وأتحرك 
ضد االحتالل وأقوم بفضح���ه وفضح اجرامه ونقل صوت 
فلسطين إلى العالم، من خالل تصوير االحداث و شرحها 
بالعربية واالنجليزية"، مش���يرًة الى أنها تعتمد بش���كل 
أساس���ي على اللغة االنجليزية في تقاريرها لكونها لغة 
العالم الموحدة، األمر الذي يسهل وصول رسالتها وصوت 
فلس���طين للعالم الغربي واألوروب���ي الذي يجهل حقيقة 

االحتالل ويري وجهه الزائف.

�ساحب احلق "ما بخاف"
كاميرا، مياه، محارم معطرة لمقاومة الغاز المسيل للدموع"، 
هذا الزاد يصاحب "جنى" بالمس���يرات السلمية المنددة 
باالحت���الل وجرائمه، وإذا ما وقع حدث تهرع للمنزل لجلب 
الكاميرا، وإن كانت بالصدفة في قلبه تهم قائلة لوالدتها 

"صوريني بدي أعمل تقرير".
90% مما صورته الصحفية الصغيرة باستثناء المسيرات 
ل���م تذهب إليها ب���ل حدث في محيطه���ا، فبمجرد وقوع 
الحدث تبدأ بالتصوير والكلمات تنساب منها دون تلقين، 
تارة تتحدث عن إصابة طفل من قرية النبي صالح بطلقات 
االحتالل، وفي جنازة أحد الشهداء توجه رسالة قائلة "لكل 
العالم إننا على درب الش���هداء باقون، أرواحنا ستقاوم ال 
شيء يمنعنا عن المقاومة حتى الموت"، وتارة أخرى يصارع 
صوتها بين صيحات المتظاهرين المطالبة بحرية األسري. 

بحسب جنى. 
وأضاف���ت:"  بكون خايفة أثناء تغطيتي لألحداث وتحدي 
جنود االحتالل، لكن نحن كفلسطينيين أصحاب حق الزم 
نسيطر على خوفنا ونستمر في طريقنا، ألنه صاحب الحق 
م���ا بخاف".    وترى أنها أصبحت مع الوقت تتقن الوقوف 
أمام الكاميرا وتثبيتها والحديث على نحو أفضل من المرة 

األولى، في أماكن االحداث والمواجهات مع االحتالل، وفي 
ظل توالى إطالق قنابل الغاز المسيل للدموع. 

واعتبرت جنى كاميرتها س���الحها القوي في حربها  ضد 
جنود االحتالل االسرائيلي، و صديقها الصادق في فضح 
االحت���الل أمام الدول األوروبية، مش���يرًة إلى أنها تش���عر 
بالفخ���ر ف���ي كل مرة تس���تطيع خاللها فض���ح االحتالل 
وايصال صوت ش���عبها للعالم، وفي ذات الوقت ينتابها 
الحزن على أبناء ش���عبها الذين يتعذب���ون والعالم مازال 
صامتًا.  وموقع سكنى الطفلة جنى في الخط األول لساحة 
المواجهات في الضفة الغربية جعلها ليست بحاجة لبذل 

مجهودات، إذ تأتي المواجهات إليها.

خطر قادم
بعدم���ا نجحت الصغي���رة جنى صاحب���ة  المظهر أوروبي 
األأميركي، باس���تقطاب أنظار العالم نحو معاناة شعبها 
و أث���رت ف���ي قل���وب الكثير م���ن األوروبيي���ن واألجانب 
باس���تخدامها اللغة االنجليزية، وصفته���ا تقارير لوزارة 
الشؤون االستراتيجية الصهيونية بالخطر األمني القادم 
على "إسرائيل" وأنها س���تكون "عهد التميمي القادمة"، 

ومن هنا بدأ التحريض االسرائيلي ضدها.
وتق���ول جنى:" عه���د التميمي بنت خالت���ي و صديقتي 
المفضلة س���اعدتني كثيرًا بتغطيتي االحداث ومنحتني 
جزءًا م���ن قوتها، فلي���س غريبًا أن كون مثله���ا وأن يتم 
التحريض ضدي، ورغ���م  ذلك لن أتراجع عن فضح جرائم 
االحتالل، ألنني عندما قررت المقاومة كنت أعلم أن لذلك 
ثمنًا س���أدفعه". وتابعت بنبرة تحٍد :" االعتقال لن يكون 
نهاية مقاومتنا وتحدينا لالحتالل، بل بالعكس س���يكون 
بداي���ة مرحله جديدة بالحياة، س���تمنحنا التفاؤل واألمل 
بالحرية وتعلمنا دروسًا جديدة وتجارب أقوى في مقاومة 
االحت���الل". وتخطت "جن���ى" عالم الطفول���ة النقي، ومع 
ذلك بقيت تحتفظ بعده أمنيات تس���عي لتحقيقها في 
المستقبل أولها تحرير فلسطين من دنس االحتالل، وأن 
تصبح صحفية  تنقل معاناة االطفال والشعوب المظلومة، 
ودراس���ة علوم سياسية لفهم تفكير الحكومات بالعالم ، 
كما تتمنى أن تكون رسامه لتوصل رسالتها بشكل أوضح 

للعالم. 

المدلل: يجب إبقاء 
قضية األسيرات 

حية لفضح ممارسات 
االحتالل بحقهن 

األمم المتحدة: 
مستشفيات غزة 

مهددة باإلغالق قريبًا 

غزة / االستقالل:
 أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي أحمد المدلل، أن األس���يرة الجريحة إسراء 
الجعابيص تتعرض إلهمال طبي متعمد، حيث تعاني من حروق في جسدها، لتؤكد 
على بشاعة وإجرام العدو الصهيوني، مطالبًا الجميع بالوقوف على مسؤولياته تجاه 

الجعابيص وكافة األسيرات.
جاء ذلك خالل وقفة نظمتها دائرة العمل النسائي لحركة الجهاد اإلسالمي، بالتعاون 
مع مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى،  أمام مقر  لجنة الصليب األحمر بمدينة 

غزة ، دعمًا وإسنادًا لألسيرة الجريجة  إسراء الجعابيص.
واعتبر المدلل، عدم قدرة الجعابيص على رؤية وجهها نتيجة ما تعانيه شعور  قاٍس 
تعيشه أي امرأة، متسائاًل عن دور المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الدولية للوقوف 

وقفة جادة لوقف إجراءات االحتالل بحق األسيرات.
وطالب بض���رورة العمل بالقوانين واالتفاقي���ات الدولية التى تعن���ى بالمرأة والزام 
"إس���رائيل" بدعوة الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 1977 للحفاظ على حقوق 
المرأة والسالم الدولي ، والقضاء على العنف ضدها، منوهًا إلى أن األمة العربية مدانة 

إن لم تقف وقفة واحدة حتى يتم تحرير كافة األسيرات.
وش���دد المدلل، على ضرورة العمل على إبقاء قضية األسرى واألسيرات حية في كل 
مكان وميدان، وفضح مؤامرات االحتالل وجرائمه أمام المؤسسات الدولية، فضاًل عن 

الحديث عن قضية األسرى في المناهج التعليمية الفلسطينية والعربية.
وأكد المدلل، على أن المقاومة الفلس���طينية تس���تطيع من خالل خطط مدروسة أن 

تعمل جاهدة من أجل تحرير األسرى واألسيرات واتمام صفقة تبادل مشرفة.
من ناحيتها طالبت رواء حبيب  مسؤولة اللجنة الثقافية  بالدائرة  جميع أحرار العالم 
بالوقوف إلى جانب قضية إس���راء وكافة األسرى، وإدراك حجم معاناتهم في زنازين 

الظلم والقهر، وأن يتخذوا اجراءات فعلية تجاه قضيتها.
ودعت حبيب  كافة المؤسس���ات النس���وية في العالم أجمع للوقوف بجانب إس���راء 

واالنتصار لها ولقضيتها التي تبلغ من المآسي منتهاه .
وش���ددت على ضرورة اس���ناد قضيتها وفضح جرائم  االحتالل ونقل صورتها للرأي 

العام وفرض قضيتها أمام المجتمع الدولي.
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة االسطل 
بخانيونس  بتاريخ 2018/2/4م  تبين أن المرحوم حس���ين محمد سالم 
االس���طل من خانيونس  قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في خانيونس 
بتاري���خ 1946م تقريبا    وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته 
عائش���ة حماد ش���عت وفي اوالده منها وهم يونس وأمونه وزبيده وفي 
أوالده من زوجته المتوفاة قبله زينب عامر سالم االسطل وهم محمد وعبد 
العزيز وعبد الكريم وهانم وأمنه   فقط وال وارث للمتوفي المذكور سوى 
م���ن ذكر   وليس له وصية واجبة أو اختيارية وليس له أوالد كبار  توفوا 
حال حياته وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألجل أعطاء  الورثة المذكورين 
حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له حق االعتراض 
على هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس الشرعية خالل سبعة أيام 

من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/2/5م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

غزة/ االستقالل:
كرمت الرابطة االسالمية ثلة من الطلبة المتفوقين 
والخريجين في المحافظة الوسطى وذلك في حفل 
تكريم بعنوان "القدس عاصمتنا االبدية"،  بحضور 
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الشيخ نافذ 
عزام ومسؤول الرابطة منذر عزام ولفيف من الطلبة 

المتفوقين وذويهم.
وق���ال الش���يخ ع���زام :"إن تفوق الطلب���ة هو نصر 
لفلس���طين، والمثقفين والمفكري���ن هم نبراس 
ينير الطريق الصحيح لتحرير فلسطين ومقدسات 
ش���عبنا المجاه���د", مش���ددًا على ض���رورة الجد 
واالجتهاد في الحياة العلمي���ة والعملية من أجل 
االستمرار في مسيرة العلم والعلماء الن العلم يعزز 

التعاون المشترك بين الجميع.
وتقدم ع���زام بالتهنئة القلبية الح���ارة إلى الطلبة 
وذويه���م بمناس���بة تفوقهم، ش���اكًرا جهود كل 
الهيئات التدريس���ية في الجامعات على وقوفهم 

وصبره���م تجاه الطلبة من أجل الحصول على أعلى 
الدراجات الممكنة والتي يمكن أن يستفيد منها 

الطالب في حياته العملية.
وطالب عزام كافة الطلبة بالمزيد من العلم والمثابرة 
من أجل رفع اسم فلسطين عاليا والدفاع عن قدسنا 
وارضن���ا في كل المج���االت للتوضي���ح للعالم بأن 

القدس هي عاصمة فلسطين األبدية, 
وف���ي س���ياق آخ���ر اس���تكملت الرابط���ة تقديم 
مشروعها حملة "دبوسك علينا 2" في كافة مدارس 
المحافظات بقطاع غزة وذلك من باب التخفيف عن 
كاهل الطلبة في ظل الحصار الخانق على قطاع غزة.

 وأكد عم���ارة أبو جزر منس���ق ملف الم���دارس ان 
الرابطة ستسمر في تقديم الخدمات لكافة الطلبة 
وب���كل االمكاني���ات المتوف���رة ألن الواجب يحتم 
علينا الوق���وف بجانب الطالب، الفتا الى أن الرابطة 
س���تواصل تقديم العديد من االنشطة والخدمات 

في الفترة المقبلة.

الرابطة االسالمية تكرم الطلبة 
الخريجين في المحافظة الوسطى

فتح معبر رفح 
لمدة ثالثة أيام 
في االتجاهين

غزة/ االستقالل: 
قالت األمم المتحدة إن الوقود الالزم لتشغيل مولدات الطوارئ داخل المستشفيات 
إضافة إلى شبكات الصرف الصحي في قطاع غزة، سينفد خالل عشرة أيام، مناشدة 

المانحين توفير دعم عاجل.
وأكد مكتب األمم المتحدة لتنس���يق الش���ؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية 
إن خدمات الطوارئ والتشخيص ووحدات الرعاية المرّكزة وغرف العمليات في خطر 
عالوة على 55 محطة للصرف الصحي و48 محطة تحلية ومنشآت تجميع الفضالت 
الصلبة. ونقل عن روبرتو فالينت القائم بأعمال منسق الشؤون اإلنسانية في األراضي 
الفلس���طينية قوله: »بدون التمويل، ستضطر جهات خدمية أخرى لوقف عملياتها 
خالل األس���ابيع المقبلة وسيتدهور الموقف بش���كل دراماتيكي مع احتمال امتداد 

تأثيره إلى كافة السكان«. وأضاف: »ال يمكن أن نسمح بحدوث ذلك«.
ويهدد أيضا قرار الواليات المتحدة تقليص إسهامها المقدم لوكالة إغاثة وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين )األونروا( بتفاقم المشاكل في القطاع.

غزة/ االستقالل: 
أعلنت سفارة دولة فلس���طين بالقاهرة، أن 
الس���لطات المصرية قررت فت���ح معبر رفح 
البري ثالثة أيام بدءًا من أمس األربعاء حتى 
غٍد الجمعة، لس���فر وع���ودة المواطنين في 

االتجاهين.
وتوجه س���فير دول���ة فلس���طين بالقاهرة 
ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية 
دياب اللوح بالش���كر الجزي���ل للرئيس عبد 
الفتاح السيسي لحرصه الدائم على تخفيف 

المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني.
وج���اء فتح المعبر بش���كل مفاجئ، حيث لم 
تعلن الس���لطات المصرية مسبقا عن موعد 

فتحه  امس األربعاء من قبل .

�ضوت ف�ضح جرائمها 

الطفلة جنى جهاد.. قنبلة تخشاها "إسرائيل"

غزة / دعاء الحطاب: 
يولد أطفال فلس���طين وفي قل���ب كل منهم حكاية وطٍن 
مسلوب، تتفتح أعينهم على مشاهد الدمار والخراب التي 
ألحقها االحتالل اإلس���رائيلي ببالدهم، وُجل ما تس���معه 
آذانه���م أصوات المدافع والطائرات التي ترس���م أمامهم 
صورًا دموية ال ُيمكن نسيانها، حتى ينتفض في داخلهم 
رغب���ًة باالنتقام من مغتصب بالدهم وفضح جرائمه التي 
يسعي دائمًا إلخفائها تحت غطاء اإلنسانية الذي يتغنى 

به أمام الدول األوروبية والمحافل الدولية.
فهنا في قرية " النبي صال���ح"، كبرت الطفلة جنى جهاد 
التميمي )11عاما( وكبر الهم معها،  لم تيأس أو تستسلم، 
وضعت نصب عينيها حلمًا كبيرًا كقضية وطنها وسعت 
لتحقيقه رغم صغر س���نها، وكلما ش���عرت بالخوف أثناء 
مواجهتها االحتالل  اس���تذكرت صورة خالها وابن عمها  

وصديقها اللذين استشهدا امامها.
 جعلت الطفلة جنى من تلك المش���اهد حافزا كي تواصل 
مس���يرة فضحها لجرائم االحتالل عبر اس���تخدام كاميرة 
هاتفها، حتى لقبت بأصغر مراس���لة صحفية في العالم، 
وهي أولى محطات حلمها األكبر بمقاضاة ومحاس���بة من 

فجعها وأطفال فلسطين  بفقد أغلى الناس الى قلوبهم.
في الس���ابعة من عمرها، امتهنت جني مهنة البحث عن 
المتاعب "الصحاف���ة"، وبدأت بأعداد تقارير اخبارية تنقل 
خاللها المآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من 
قبل االحتالل بالصورة والص���وت والفيديو ، كما تحدثت 
باللغتين العربية واالنجليزية في تعليقها على االحداث، 
حتى لمع اسمها في مواقع التواصل االجتماعي المحلية 
والدولية،  كما نشرت  مجموعة كبيرة من المواقع االخبارية 
االجنبية واألوروبية  اس���مها تحت عنوان "أصغر مراسلة 

صحفية في العالم". 

 ف�سح االحتالل 
"جن���ى جهاد، فلس���طين المحتلة"، هك���ذا تختم أصغر 
صحافية في العال���م تقاريرها اإلخبارية المصورة في كل 
مرة تقف فيها أمام كاميرا لتنقل ما يعيشه الفلسطينيون 
يوميًا من معاناة، ومن أجل ذلك تجول في الضفة الغربية 

بشكٍل مستمر وبيدها ميكروفون صغير.

وتقول جنى ل�"االستقالل": " وانا صغيرة كنت  أوقف على 
شباك البيت و أشاهد جنود االحتالل عندما تقتحم القرية، 
كان���وا يخوفوا االطفال و يضربوا الش���باب ويعتقلوهم او 
يقتلوهم، لما صار عمري 7سنوات الجنود قتلوا خالي وابن 
عمي وصديقي أمام عيوني وما كان في صحافين يغضوا 

االحداث". 
تتاب���ع:" بعد كل االحداث التي وقعت أمامي ش���عرت أنه 
العالم ما بعرف ش���يء عنا، وقررت أصير صحفية وأتحرك 
ضد االحتالل وأقوم بفضح���ه وفضح اجرامه ونقل صوت 
فلسطين إلى العالم، من خالل تصوير االحداث و شرحها 
بالعربية واالنجليزية"، مش���يرًة الى أنها تعتمد بش���كل 
أساس���ي على اللغة االنجليزية في تقاريرها لكونها لغة 
العالم الموحدة، األمر الذي يسهل وصول رسالتها وصوت 
فلس���طين للعالم الغربي واألوروب���ي الذي يجهل حقيقة 

االحتالل ويري وجهه الزائف.

�ساحب احلق "ما بخاف"
كاميرا، مياه، محارم معطرة لمقاومة الغاز المسيل للدموع"، 
هذا الزاد يصاحب "جنى" بالمس���يرات السلمية المنددة 
باالحت���الل وجرائمه، وإذا ما وقع حدث تهرع للمنزل لجلب 
الكاميرا، وإن كانت بالصدفة في قلبه تهم قائلة لوالدتها 

"صوريني بدي أعمل تقرير".
90% مما صورته الصحفية الصغيرة باستثناء المسيرات 
ل���م تذهب إليها ب���ل حدث في محيطه���ا، فبمجرد وقوع 
الحدث تبدأ بالتصوير والكلمات تنساب منها دون تلقين، 
تارة تتحدث عن إصابة طفل من قرية النبي صالح بطلقات 
االحتالل، وفي جنازة أحد الشهداء توجه رسالة قائلة "لكل 
العالم إننا على درب الش���هداء باقون، أرواحنا ستقاوم ال 
شيء يمنعنا عن المقاومة حتى الموت"، وتارة أخرى يصارع 
صوتها بين صيحات المتظاهرين المطالبة بحرية األسري. 

بحسب جنى. 
وأضاف���ت:"  بكون خايفة أثناء تغطيتي لألحداث وتحدي 
جنود االحتالل، لكن نحن كفلسطينيين أصحاب حق الزم 
نسيطر على خوفنا ونستمر في طريقنا، ألنه صاحب الحق 
م���ا بخاف".    وترى أنها أصبحت مع الوقت تتقن الوقوف 
أمام الكاميرا وتثبيتها والحديث على نحو أفضل من المرة 

األولى، في أماكن االحداث والمواجهات مع االحتالل، وفي 
ظل توالى إطالق قنابل الغاز المسيل للدموع. 

واعتبرت جنى كاميرتها س���الحها القوي في حربها  ضد 
جنود االحتالل االسرائيلي، و صديقها الصادق في فضح 
االحت���الل أمام الدول األوروبية، مش���يرًة إلى أنها تش���عر 
بالفخ���ر ف���ي كل مرة تس���تطيع خاللها فض���ح االحتالل 
وايصال صوت ش���عبها للعالم، وفي ذات الوقت ينتابها 
الحزن على أبناء ش���عبها الذين يتعذب���ون والعالم مازال 
صامتًا.  وموقع سكنى الطفلة جنى في الخط األول لساحة 
المواجهات في الضفة الغربية جعلها ليست بحاجة لبذل 

مجهودات، إذ تأتي المواجهات إليها.

خطر قادم
بعدم���ا نجحت الصغي���رة جنى صاحب���ة  المظهر أوروبي 
األأميركي، باس���تقطاب أنظار العالم نحو معاناة شعبها 
و أث���رت ف���ي قل���وب الكثير م���ن األوروبيي���ن واألجانب 
باس���تخدامها اللغة االنجليزية، وصفته���ا تقارير لوزارة 
الشؤون االستراتيجية الصهيونية بالخطر األمني القادم 
على "إسرائيل" وأنها س���تكون "عهد التميمي القادمة"، 

ومن هنا بدأ التحريض االسرائيلي ضدها.
وتق���ول جنى:" عه���د التميمي بنت خالت���ي و صديقتي 
المفضلة س���اعدتني كثيرًا بتغطيتي االحداث ومنحتني 
جزءًا م���ن قوتها، فلي���س غريبًا أن كون مثله���ا وأن يتم 
التحريض ضدي، ورغ���م  ذلك لن أتراجع عن فضح جرائم 
االحتالل، ألنني عندما قررت المقاومة كنت أعلم أن لذلك 
ثمنًا س���أدفعه". وتابعت بنبرة تحٍد :" االعتقال لن يكون 
نهاية مقاومتنا وتحدينا لالحتالل، بل بالعكس س���يكون 
بداي���ة مرحله جديدة بالحياة، س���تمنحنا التفاؤل واألمل 
بالحرية وتعلمنا دروسًا جديدة وتجارب أقوى في مقاومة 
االحت���الل". وتخطت "جن���ى" عالم الطفول���ة النقي، ومع 
ذلك بقيت تحتفظ بعده أمنيات تس���عي لتحقيقها في 
المستقبل أولها تحرير فلسطين من دنس االحتالل، وأن 
تصبح صحفية  تنقل معاناة االطفال والشعوب المظلومة، 
ودراس���ة علوم سياسية لفهم تفكير الحكومات بالعالم ، 
كما تتمنى أن تكون رسامه لتوصل رسالتها بشكل أوضح 

للعالم. 

المدلل: يجب إبقاء 
قضية األسيرات 

حية لفضح ممارسات 
االحتالل بحقهن 

األمم المتحدة: 
مستشفيات غزة 

مهددة باإلغالق قريبًا 

غزة / االستقالل:
 أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي أحمد المدلل، أن األس���يرة الجريحة إسراء 
الجعابيص تتعرض إلهمال طبي متعمد، حيث تعاني من حروق في جسدها، لتؤكد 
على بشاعة وإجرام العدو الصهيوني، مطالبًا الجميع بالوقوف على مسؤولياته تجاه 

الجعابيص وكافة األسيرات.
جاء ذلك خالل وقفة نظمتها دائرة العمل النسائي لحركة الجهاد اإلسالمي، بالتعاون 
مع مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى،  أمام مقر  لجنة الصليب األحمر بمدينة 

غزة ، دعمًا وإسنادًا لألسيرة الجريجة  إسراء الجعابيص.
واعتبر المدلل، عدم قدرة الجعابيص على رؤية وجهها نتيجة ما تعانيه شعور  قاٍس 
تعيشه أي امرأة، متسائاًل عن دور المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الدولية للوقوف 

وقفة جادة لوقف إجراءات االحتالل بحق األسيرات.
وطالب بض���رورة العمل بالقوانين واالتفاقي���ات الدولية التى تعن���ى بالمرأة والزام 
"إس���رائيل" بدعوة الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 1977 للحفاظ على حقوق 
المرأة والسالم الدولي ، والقضاء على العنف ضدها، منوهًا إلى أن األمة العربية مدانة 

إن لم تقف وقفة واحدة حتى يتم تحرير كافة األسيرات.
وش���دد المدلل، على ضرورة العمل على إبقاء قضية األسرى واألسيرات حية في كل 
مكان وميدان، وفضح مؤامرات االحتالل وجرائمه أمام المؤسسات الدولية، فضاًل عن 

الحديث عن قضية األسرى في المناهج التعليمية الفلسطينية والعربية.
وأكد المدلل، على أن المقاومة الفلس���طينية تس���تطيع من خالل خطط مدروسة أن 

تعمل جاهدة من أجل تحرير األسرى واألسيرات واتمام صفقة تبادل مشرفة.
من ناحيتها طالبت رواء حبيب  مسؤولة اللجنة الثقافية  بالدائرة  جميع أحرار العالم 
بالوقوف إلى جانب قضية إس���راء وكافة األسرى، وإدراك حجم معاناتهم في زنازين 

الظلم والقهر، وأن يتخذوا اجراءات فعلية تجاه قضيتها.
ودعت حبيب  كافة المؤسس���ات النس���وية في العالم أجمع للوقوف بجانب إس���راء 

واالنتصار لها ولقضيتها التي تبلغ من المآسي منتهاه .
وش���ددت على ضرورة اس���ناد قضيتها وفضح جرائم  االحتالل ونقل صورتها للرأي 

العام وفرض قضيتها أمام المجتمع الدولي.
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أعلن أنا المواطن / فريد شوقي عبد العزيز ابو عرار.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906548706( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / نهاد عبد القادر أحمد درويش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931575575( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ محمد ابراهيم أحمد داود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800425225( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / مريم زياد عبد لوا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903498129( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / احمد صادق محمد الرقب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905328803( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / نسرين زياد مصطفى الساعي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406982900( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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ع الوجع 
معروف الطيب

نفُس األس����لوِب وِإْن اختلَفْت العص����وُر والثقافاُت، »أنا ربُّ 
رًا عن االس����تكباِر الذي  الذهِب وإلُه الماِل« قالها قاروُن معبِّ
قُه االقتصادي   تفوُّ

َّ
اعتمَل في نفِسِه، حينما اعتقَد جازمًا أن

َل����ُه الخروج على ناموِس الكوِن، فتوهَم المس����كيُن أن ال  خوَّ
َم اللُه خيش����ومُه وخس����ف به  أحَد يقدُر عليِه، حينها حطَّ
تُه أْن تنجَدُه. وبنفس  وبدارِه األرض ولم تستطع أمواُلُه وقوَّ
كم األعل����ى«.. »ال أريكم إال ما أرى«  المنطق قال فرعون«انا ربُّ
 األنه����اَر التي تجري من تحِتِه، وتلَك األهراماُت 

َّ
معتقدًا أن

ُر لُه تأليَه نفِسِه واعتماَد إرادِتِه،  التي تناطُح الس����حاَب، تبرِّ
فكاَن عقاُبُه اإللهيُّ أْن أغرَقُه دون أن يجَد لُه من ينقُذُه رغم 
ُه بيَن جن����وِدِه. بنفِس المنطِق يتباهى ترامب بعش����ِقِه  أنَّ
ُه ال يعلُم من هو أغنى منُه على وجِه األرِض  للم����ال، معلنًا أنَّ
فق����د أفنى عمَرُه في جمِع البالييِن من الدوالراِت، وعلى ذاِت 
 

ِّ
النهِج يسيُر في سياسِتِه فهو يضرُب بعرِض الحائِط بكل
 ما يراُه هو عيُن الحقيقِة وهَو 

َّ
الحقائِق، ويعلُن صراح����ًة أن

ُه  ، رغم أنَّ يرى الجيَش السوريَّ مستخدمًا للسالِح الكيماويِّ
ا ومهندس خارطِة الدم  هو الراعي الرسمي للخراِب في سوريَّ
 من صالحياِتِه أن يعي����َد ترتيَب العالِم وفَق 

َّ
ال����ذي يرى أن

رغباِتِه، وأن يقوَم بتصنيِف الشعوِب والحكوماِت على هواُه 
َة ومن )حلق له( أدخَلُه في  فمن رغب بِه إلهًا منحُه الش����رعيَّ
 التعاطي باهتماٍم للمعايير التي يطلقها 

َّ
قائمِة األشراِر.. إن

اِتِه االذعان  فرعون العصِر غايٌة في الخطورِة، ويحمُل في طيَّ
لهذِه الشريعِة التي أش����رُف منها شريعُة الغابِة، يحب أْن 
 العالَم لم 

َّ
ِة المس����تكبرين قبَلُه أن ًا كبقيَّ يفهم ترامب عمليَّ

يع����ْد يحتمُل طاغوَتُه، وليَس هناَك أح����ٌد ترتعُد فرائُصُه 
َأ وقاَم بخطوٍة لتكريِس غطرسِتِه علينا ان نقوَم  بل وإْن تجرَّ
َر أن يعزَل ويعاقَب،  بخطواٍت تعكُس عليِه إجراَم����ُه، وإْن قرَّ
����ى الزماُن الذي تعتمد  نقوُم بخط����واٍت تعزْلُه أكثَر، لقد ولَّ
،أو الجماِل والقبِح، فيما  في����ِه معاييرُه هَو في الخيِر والش����رِّ
َا على عمِل قائمٍة  يج����وُز أو ال يجوُز، لم يكن ترامب ليتج����رَّ
ِمِه   من يأبى إدارِتِه وإرادِتِه إال لتوهُّ

َّ
لإلرهاب يدرُج فيها كل

ها كتاٌب   هناَك من يعتمُد هذِه المعاييَر ويأخذها كأنَّ
َّ

بان
ٌس ال يأتيِه الباطُل من بيِن يدي����ِه أو من خلفِه، هؤالء  مق����دَّ
المطبلون من عب����دِة ترامب من الحكاِم الرعاديِد صفعتهم 
أوروب����ا عميقًا حينما تلق����ت قرارات ترامب بش����أِن القدِس 
ُد معُه في سرِبِه سوى  باس����تهجاِن، ولم يلَق ترامب من يغرِّ
شرذمٍة قليلين، آن األوان لنصنُع نحُن قائمًة لإلرهاِب ندرُج 
����اَر الدماِر والخراِب  اَع الحروِب، تجَّ ِة صنَّ فيها أعداَء البش����ريَّ
 لنا تعريُف االرهاِب بطريقتنا، 

ُّ
والموِت والفت����ِن. نعم، يحق

التي تتماهى مع الضميِر العالميِّ للش����عوِب ال للشياطيِن، 
ف����إْن كاَن تعريُف ترامب لإلره����اِب يلتصق بمدى تهديِد 
الجماعاِت والحكوماِت للطفِل اللقيِط)إسرائيل( فإن تعريفنا 
َد األمَن   من ينهَب أرَض غي����رِه ويهدِّ

ِّ
لإلره����اِب مرتبٌط بكل

والحياة والكرامَة للبشِر. لو لم تكْن )إسرائيُل( لم يكْن هناَك 
جش����ٌع أو فتٌن او حروٌب.. كم هَو مضحٌك أن تحتوي قوائُم 
ِة، واالس����تكباِر، والظلِم،  ُة أعداَء اللصوصيَّ االرهاب األمريكيَّ
وأْن تخلو من أسماء القتلِة والمجرميَن والمطلوبين للعدالِة 
ِل الواقِع بعَد الحملة  على مرِّ التاريِخ. ثقتنا بأنفس����نا وتحوُّ
ِة التي تهاوت تحَت أقداِم مش����روع المقاومِة يجبرنا  الكونيَّ
أْن نتوقَف عن التعاطي مع قوائِمهم أو إبداء االهتماِم بها 
ولو على مستوى الصحافِة، وأن نش����رَع في إعداِد قوائمنا؛ 
نا اليوَم في وضٍع أدخَل الكياَن الصهيونيَّ في حالِة هلٍع  ألنَّ
م����ن صعوِد نجِم المقاومِة التي صنعت له كوابيَس وأصبَح 
، وأدخَل أركاَن الكياِن   صهيونيٍّ

ِّ
الكالُم عن قدراِتها فزَع كل

في حيٍص بي����ٍص أعجَزُه عن اتخاِذ ق����راِر الحرِب معربًا عن 
خوِفِه من أخِذ هذا القرار بنفس الس����هولِة التي كانت في 

تنا وهوانِهْم.
َّ
السابِق، وهذا يزيُد من رصيِد عز

قوائم لإلرهاِب

غزة/ االستقالل:
عقد فريق المشروع الفنلندي "تطوير الممارسات التربوية 
في مؤسس���ات التعليم العالي الفلسطينية" بالجامعة 
اإلس���المية، سلس���لة أنش���طة تعريفية بالمشروع على 
مستوى مجلس الجامعة والعمداء والكليات في الجامعة.

 وينفذ المشروع، بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية في 
فنلندا في إطار خطة "التعاون المؤسس���اتي لمؤسسات 
التعليم العالي في فنلندا HEI IC"، وتمتد مدة المشروع 

من مارس 2017 وحتى مارس 2020 م.
وقدم د. نظمي المصري، مدير المش���روع، نبذة تعريفية 

عن المشروع ، مبينا أنه ثمرة اتفاقية تعاون مشترك بين 
المجموعة البحثي���ة "التعليم العالي في مرحلة التحول" 
الت���ي تمارس نش���اطها ف���ي جامعة تامبي���ري بفنلندا 

والشؤون األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة.
وأش���ار د. المصري، إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين 
وتطوير الكفايات التربوية وقدرات التدريس األكاديمي 
لألكاديميين العاملين في الجامعة اإلس���المية بغزة من 
خ���الل بناء وح���دة "التدريس الجامعي" ، التي س���يكون 
هدفها نقل الخبرة إلى الجامعات الفلس���طينية األخرى 
من خ���الل تقديم برنامج تعليم���ي متخصص بمهارات 

التدريس الجامعي.
وأوضح أن الغاية األساس���ية من المشروع هي تحسين 
ج���ودة العملية التعليمية في الجامعات الفلس���طينية 
وبالتالي دعم وتطوير المجتمع الفلسطيني ككل، منوهًا 
إلى أن المش���روع ينقس���م إلى 5 مراح���ل وهي تقييم 
االحتياج���ات األكاديمي���ة ومعاينة البيئ���ة التعليمية 
ف���ي الجامعة اإلس���المية، وتصميم البرنام���ج التدريبي 
المتخص���ص بالتدريس الجامعي، وتدري���ب المدربين، 
ونش���ر الخبرة وتأس���يس وحدة التدريس الجامعي في 

الجامعة اإلسالمية، ومرحلة تقييم نتائج المشروع.

غزة/ االستقالل:
خُلص مشاركون في مؤتمر ُعقد على مدار يومين متتالين 
في مدين���ة غزة، إلى خارطة طريق، لالس���تفادة من جملة 
القرارات األممية التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية 

منذ بدء الصراع العربي – اإلسرائيلي.
 وحّث المشاركون في المؤتمر الذي نظمته جامعة اإلسراء 
بغزة تحت عنوان "األمم المتحدة والقضية الفلسطينية: 
تحديات وف���رص"، على ض���رورة تفعيل تل���ك القرارات 
من أرش���يف األمم المتحدة لتطبيقه���ا على أرض الواقع، 
ومواجهة التحديات والعقبات التي وقفت أمام تطبيقها 
من���ذ عقود مضت، ش���ملت اإلجراءات الت���ي يجب العمل 

عليها محليًا وعربيًا ودوليًا.
 وعقد المؤتمر بمش���اركة رئاسة الس���لطة الفلسطينية 
وُمنظم���ة األم���م المتح���دة ومنظمة التعاون اإلس���المي 
وجامعة الدول العربي���ة، و26 دولة و47 جامعة و15 مركزًا 
بحثيًا، ونخبة من ُصّناع القرار واألكاديميين والسياسيين 

والمفكرين والباحثين.
 وانطلق���ت، االثنين، فعالي���ات المؤتمر الدول���ي، "األمم 
المتحدة والقضية الفلسطينية: تحديات وفرص"، والذي 
تنظمه جامعة اإلس���راء تحت رعاية وزير التربية والتعليم 
الدكتور صبري صيدم، بفندق المش���تل غرب مدينة غزة، 
وس���ط حضور كبير من قبل السياس���يين واألكاديميين 

والباحثين واإلعالميين.
واس���تعرض المؤتمرون المحور األول من خارطة الطريق، 
بعن���وان »العامل الداخلي في مواجه���ة تحديات العامل 
الخارج���ي« بالتأكيد على أن التعام���ل الصحي مع العامل 

الخارج���ي، ومنها األمم المتحدة، يحت���اج إلى توفير بيئة 
داخلية صحي���ة، انطالقًا من كونها ق���وة ومناعة الجبهة 
الداخلية ووحدتها، مرتكز أساسي في القدرة على التعامل 
مع التحديات المنتصبة كما الفرص المتاحة أمام القضية 

الفلسطينية.
 وذك���روا أن ذلك يتطلب إنهاء االنقس���ام الفلس���طيني 
الداخل���ي والعمل الحثيث على تطبي���ق اتفاق المصالحة 
وتذلي���ل العقبات كاّفة، التي تعترض ذلك، بما يش���كل 

مدخاًل جديًا لبناء وحدة وطنية حقيقية.
 وأكد المؤتمرون على ضرورة توحيد الموقف كما الخطاب 
الفلس���طيني في إدارة الص���راع مع االحت���الل على كافة 
الجبهات السياس���ية والدبلوماسية والشعبية )الرسمية 
وغير الرس���مية(، ويكون ركيزة هذا الموقف والخطاب، هو 
تأكيد حق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة 

كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
 والمح���ور الثاني م���ن خارطة الطريق، بعن���وان "القضية 
الفلس���طينية قضية عربي���ة"، أكد أن قضية فلس���طين 
هي قضية متعددة الوجوه فه���ي قضية وطنية تتعلق 
بحق الش���عب الفلسطيني الذي تعرض على يد التحالف 
االستعماري لالقتالع والترحيل واإلبادة باّدعاء صهيوني 

"أرض بال شعب لشعب بال أرض".
 وش���ّدد المؤتمرون على أن فلس���طين هي قضية قومية 
تتعل���ق باألمة العربية جمعاء، الت���ي تعرضت وتتعرض 
على يد التحالف نفسه للتفكيك والتجزئة والتقسيم إلى 

دويالت طائفية واثنية.
 ودعوا إل���ى الربط الدقيق والمحكم بي���ن وطنية وقومية 

الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي، واالنطالق من أن مساحة 
الصراع أوس���ع من أن ُتحصر في إطار البعد الفلس���طيني، 
خاص���ة وأن الوج���ود الصهيوني يس���تهدف كل الوطن 

العربي وشعوبه.
 وخُلص المؤتمر في خارطة طريقه إلنهاء رعاية الواليات 
المتحدة لعملية "الس���الم"، والعمل على التمسك بالقرار 
الصادر عن المؤسس���ات الفلس���طينية المختلفة، بعدم 
القبول باس���تمرار الرعاي���ة األمريكية لعملية التس���وية 
السياس���ية، واس���تمرار مقاطعتها في ضوء انكش���اف 

انحيازها التام لالحتالل.
أما في مح���ور "األمم المتحدة .. تحدي���ات قائمة وفرص 
متاح���ة في خارط���ة الطريق"، فأكد المؤتم���رون أن غياب 
رعاية ومرجعية األمم المتحدة للمفاوضات الفلس���طينية 
– اإلسرائيلية شّكل خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية، 

وللقرارات الدولية التي أنصفت حقوق شعبنا.
وأشاروا إلى أن األمم المتحدة تعرضت لتهميش وإقصاء 
وهيمنة الواليات المتحدة منذ نهاية تس���عينيات القرن 
المنصرم، وخصوصًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 
لكن هذا لم يعِن أننا ل���م نخطئ عندما قبلنا بهذا الواقع، 
وت���م االس���تفراد بالعملية السياس���ية برمته���ا من قبل 

الواليات المتحدة.
وأك���د المؤتم���رون عل���ى ض���رورة اس���تكمال االنضمام 
للمؤسس���ات الدولية والحقوقية واإلنسانية، بما في ذلك 
المحكم���ة الجنائية الدولية لمحاس���بة "إس���رائيل"، على 
تجاوزها للقانون الدولي وإرهابها وعدوانها بحق ش���عبنا 

وأرضنا.

غزة: مؤتمرون يدعون لتفعيل القرارات األممية لصالح فلسطين

لقاء تعريفي بمشروع »تطوير الممارسات التربوية« في الجامعة اإلسالمية
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غزة/ االستقالل: 
نظم سائقو 150 ش���احنة تجارية تابعة للقطاع 
الخ���اص في غ���زة الثالثاء، مس���يرة  انطلقت من 
مفت���رق "الش���هداء" حت���ى مقر مجل���س الوزراء 
الفلس���طيني غرب المدينة، احتجاًجا على تردي 
األوض���اع االقتصادية وتراجع حجم الش���حنات 

الموردة من معبر كرم أبو سالم الحدودي.
وقال أمين سر جمعية النقل الخاص بغزة جهاد 
اس���ليم إن الفعالية تأت���ي احتجاًجا على الوضع 

االقتصادي المنهار في غزة.
وأوضح اسليم أن الجمعية تضم ألف شاحنة نقل 

تعمل على معبر كرم أبو س���الم؛ ولكّن سائقيها 
عاج���زون عن توفي���ر أدنى مقومات المعيش���ية 

لعائالتهم.
يش���ار إلى أن عدد الشاحنات الناقلة للبضائع من 
المعبر الحدودي تراجع من نحو ألف شاحنة يومًيا 
إل���ى 250 -300 ش���احنة فقط، بس���بب ما يقوله 
أصحاب تلك الش���احنات أنه تراجع حاد في إقبال 

المستهلكين على الشراء.
وفي الس���ياق، قررت مؤسس���ات القطاع الخاص 
بغزة وقف تنسيق دخول كافة أنواع البضائع عبر 

معبر كرم أبو سالم ليوم واحد.

ويقول أصحاب تلك الشاحنات الذين شاركوا في 
المسيرة إن نصيب الشاحنة الواحدة كان يتراوح 
من 15- 20 نقلة ش���هرًيا، أما الي���وم فقد تراجع 

العدد إلى 3 نقالٍت فقط.
ويعتقدون أن تكاليف وقود الش���احنة الواحدة 
تقضم نح���و 60-70% األرباح التي يجنونها في 

النقلة الواحدة.
وحّمل اس���ليم االحتالل اإلس���رائيلي المسؤولية 
المباشرة عن تشديد الحصار على قطاع غزة، الفتًا 
إلى أن فعالياتهم س���تتواصل وتتصاعد؛ حتى 

يرفع الحصار.

مسيــرة شاحنـات بغــزة احتجاجــًا 
علــى تــردي الوضــع االقتصــادي

رام الله / االستقالل: 
أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها شكلت لجنة لدراسة 
االنتقال من اس���تخدام عملة الش���يكل اإلسرائيلية 
إل���ى أي عملة أخرى، ودراس���ة إمكاني���ة إصدار عملة 
فلسطينية، وذلك في إطار الخطط والمشاريع الخاصة 

بفك االرتباط مع إسرائيل.
ويأت���ي هذا تنفي���ذا لق���رارات صدرت ع���ن اللجنة 
التنفيذية ل� منظمة التحرير الفلس���طينية األسبوع 
الماضي، تضمنت تكلي���ف الحكومة بإعداد الخطط 
والمشاريع لخطوات فك االرتباط مع سلطات االحتالل 
على المستويات السياس���ية واإلدارية واالقتصادية 

واألمنية.
وقال���ت الحكومة ف���ي بيان عق���ب اجتماعها الدوري 
الثالث���اء »قرر المجلس تش���كيل لجنة م���ن الوزارات 

المختص���ة للب���دء بإع���داد الدراس���ات والمش���اريع 
والمقترحات للشروع بتلك الخطوات«.

ويستخدم الفلسطينيون الشيكل عملة رئيسية في 
معامالته���م االقتصادية المحلية، إضافة إلى الدوالر 

األميركي والدينار األردني.
وليس���ت ه���ذه الم���رة االول���ى الت���ي يبح���ث فيه���ا 
الفلس���طينيون إمكانية االستغناء عن الشيكل. وطرح 
الموضوع عام 1998. وف���ي تعليقه على الخطة، يقول 
الخبي���ر االقتصادي نصر عبد الكري���م إن »تنفيذ األمر 
واالستغناء عن العملة اإلسرائيلية شيء صعب للغاية«.

وتندرج قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في 
خضم الغضب الفلسطيني على قرار اإلدارة األميركية 
االعت���راف ب� القدس عاصمة إلس���رائيل واس���تمرار 

سياسة االستيطان اإلسرائيلية.

غزة/ االستقالل : 
أظهرت أرقام رسمية لسلطة النقد الفلسطينية، أن الشيكات المرتجعة في فلسطين 

تجاوزت مليار دوالر في 2017.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي الشيكات 

المرتجعة في 2017، نحو 1.154 مليار دوالر.
وتعد هذه المرة األولى منذ تأس���يس س���لطة النقد الفلسطينية، التي تتجاوز فيها 

الشيكات المرتجعة حاجز المليار دوالر أمريكي.
كان إجمالي الش���يكات المرتجعة بلغت خالل العام السابق له )2016(، نحو 
831 ملي���ون دوالر أمريكي و670 ملي���ون دوالر في 2015، و664 مليون دوالر 

في 2014.
وترفض البنوك في فلس���طين صرف ش���يكات للعديد من األسباب التي وضحتها 
سلطة النقد الفلس���طينية، أهمها عدم كفاية الرصيد، ووجود أخطاء فنية على ورقة 

الشيك.
وخالل كل يوم عمل في البنوك العاملة بفلس���طين، تم رفض صرف شيكات بقيمة 
4.7 مليون دوالر أمريكي، أي 733 ألف دوالر قيمة شيكات مرتجعة في كل ساعة عمل

وبلغ عدد أيام عمل البنوك العاملة في فلسطين خالل العام الماضي 2017 نحو 241 
يوم عمل.

أما عدد ورقات الشيكات المرتجعة، خالل العام الماضي، فبلغت  735.479 ألف ورقة 
شيك مرتجعة، بمتوسط 3051 ورقة مرتجعة يوميا.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من حيث القيمة خالل العام الماضي 7.7%، ومن 
حيث عدد األوراق، شكلت النسبة 11% من إجمالي عدد ورقات الشيكات المقدمة.

وجاء في البيانات، أن إجمالي قيمة الش���يكات المقدمة للصرف )مرتجعة ومصروفة( 
خالل العام الماضي، بلغت 15 مليار دوالر أمريكي.

وبل���غ عدد ورق���ات الش���يكات المقدمة للص���رف خالل الع���ام الماض���ي )مرتجعة 
ومصروفة(  6.375 ماليين ورقة شيك.

وقبل عدة س���نوات، أعادت س���لطة النقد الفلس���طينية، القيمة االعتبارية والنقدية 
لورقة الشيك البنكي، بإطالق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي 

الشيكات البنكية بدون رصيد.

الشيكات المرتجعة 
في فلسطين تفوق 

مليار دوالر

غزة/ االستقالل :
أعلنت وزارة الزراعة الفلس���طينية في قطاع غزة 
الثالثاء البدء بتصدير ش���حنة م���ن الفراولة الى 
دولة الكويت ألول مرة بهدف تحس���ين اوضاع 

المزارعين الفلسطينيين.
وق���ال مدي���ر التس���ويق والمعابر ف���ي الوزارة 
تحسين السقا لوكالة االنباء الكويتية )كونا( إنه 
تم تصدير طن واحد من ش���حنة الفراولة للبدء 
بتس���ويقها في الكويت من اج���ل دعم المنتج 
الفلس���طيني وزيادة دخ���ل الم���زارع مع تردي 

االوضاع الحالية.
واكد الس���قا ان المنتجات الفلسطينية تعتبر 

"من أج���ود المنتجات العالمي���ة وكانت تصدر 
الى اوروبا"، مشيرا الى صعوبة نقل البضائع من 
قطاع غزة الى العالم الخارجي عبر معبر )كرم ابو 
سالم( التجاري جنوبي القطاع. ولفت الى تصدير 
نح���و 40 طنا من الفراولة ال���ى المملكة العربية 
السعودية الى جانب تصدير ما يقارب الف طن 

منها الى الضفة الغربية.
ويعتبر معبر )كرم ابو سالم( هو المعبر التجاري 
الوحيد الذي تمر عبره جميع المنتجات الصناعية 
والتجاري���ة والزراعي���ة وتتحكم فيه س���لطات 
االحتالل االسرائيلي حيث تقوم بتحديد كميات 

وانواع البضائع الصادرة والواردة.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت مجموعة بنك فلسطين عن البيانات المالية األولية 
للسنة المالية المنتهية في العام 2017، والتي أشارت 
الى تحقي���ق المجموعة أرباحًا صافي���ة بلغت قيمتها 
54,008,928 دوالر أمريكي، مقارن���ة مع 53,055,980 
دوالر أمريكي للفترة نفس���ها من العام 2016. وجاء في 
افصاح المجموعة الس���نوي بأن قيمة األرباح المتحققة 
قبل الضريبة صعدت الى حوالي 73 مليون دوالر بعد أن 

كانت 68 مليون دوالر بنسبة نمو %7.31.
ومن أبرز المؤشرات المالية التي حافظت مجموعة بنك 
فلسطين على مستوى نموها هي الموجودات )األصول( 
والتي صع���دت لتصل الى 4.88 مليارات دوالر أمريكي 
بع���د أن كان 4,11 ملي���ارات دوالر أمريك���ي في نهاية 
الع���ام 2016 بإرتفاع بلغت نس���بته 18.60%، ليصير 
البنك بذلك من كب���ار المجموعات المالية، والبنوك في 
المنطقة العربية، حيث ُس���ِجَل البنك ضمن قائمة أكبر 
100 بنك في منطقة الش���رق األوسط والخليج العربي. 
أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغت حوالي 450 مليون 
دوالر أمريكي بع���د أن كان 403,5 مليون دوالر أمريكي 
في نهاية العام 2016 بإرتفاع بلغت نسبته %11.49. 
علما بأن رأس الم���ال المدفوع قد ارتفع إلى 200 مليون 

دوالر أمريكي.
ومن المؤش���رات المالية األخرى الت���ي توجت انجازات 
مجموعة بنك فلس���طين للعام الماضي، تحقيقه نموًا 
في إجمالي الدخل بنس���بة نم���و 24.48%، ليصل الى 
220,934,607 دوالر، مقارنة م���ع 177,484,615 دوالر 
حققها البنك خالل العام 2016. أما ودائع العمالء، فقد 
ارتفعت بنس���بة 19.90% لتصل الى 3,768 مليارات 
دوالر مقارنة مع 3.143  مليارات دوالر سجلت في نهاية 

ديسمبر 2016.
وبالنظر الى المحفظة االئتمانية، فقد ارتفعت لتسجل 
مبلغ 2,518 مليار دوالر بنس���بة نم���و بلغت %13.79، 
مقارنة م���ع 2.213 ملي���ار دوالر س���جلت نهاية العام 
2016، حيث ساهمت هذه التسهيالت في دعم شرائح 
وقطاعات اقتصادية مختلفة، ومنشآت صغيرة توظف 
عددًا كبي���رًا من العاطلين عن العم���ل، والتخفيف من 

حدة البطالة وزيادة النمو، وتحقيق االستدامة كجزء من 
سياسة الشمول المالي لجميع شرائح المجتمع.

من جانب آخر، أكد السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس 
إدارة المجموع���ة بأن النتائج المالي���ة التي تحققت 
تعبر ع���ن المتانة المالية لمجموعة بنك فلس���طين، 
وقدرتها عل���ى العمل في ظل المتغي���رات الصعبة 
التي يعيش���ها وطننا، وعلى تقديم أفضل الخدمات 
المتميزة. وأضاف الش���وا بأنه على الرغم من الظروف 
الصعب���ة والتحدي���ات الكبيرة التي ش���هدها العام 
2017، والمتمثلة في تباطؤ النمو االقتصادي بسبب 
استمرار حالة االنقس���ام والجمود السياسي التي مر 
بها شعبنا، باالضافة إلى القيود المفروضة على حركة 
التجارة، وأثر ذلك على ثقة المستثمرين، إال أن البنك 
تمكن من تحقيق نتائج طيبة ومؤشرات نمو متميزة 
في البيانات المالية المذكورة حيث أصبحت مجموعة 
بنك فلس���طين تدي���ر موجودات قيمته���ا حوالي 5 
ملي���ارات دوالر أمريكي لتصبح العبًا هامًا في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، وتقع على عاتقه مسؤوليات 
جسام. مؤكدُا على أن استراتيجية المجموعة تتمثل 
في االس���تمرار في إدارة األنشطة والعمليات بمرونة 
تمكنها من تجاوز الصعاب، عبر االستمرار في تمويل 
المشاريع المختلفة بهدف دعم النمو والتخفيف من 
حدة البطالة المستش���رية في مجتمعنا الفلسطيني 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكشف الشوا عن قرار مجلس إدارة بنك فلسطين الذي 
عق���د يوم أمس األح���د المواف���ق 2018/2/4. التوصية 
بتوزيع مبلغ 27 مليون دوالر أمريكي نقدًا بواقع %13.5 
م���ن رأس الم���ال المدفوع من األرب���اح المتحققة للعام 
2017 وذلك على المس���اهمين المسجلين لدى بورصة 
فلس���طين بتاريخ يوم األربعاء المواف���ق 2018/03/28 
كل بق���در نصيبه ف���ي رأس مال بنك فلس���طين بعد 
الحصول على موافقة س���لطة النقد الفلس���طينية. في 
حين تم تحديد يوم الخمي���س الموافق 2018/03/29 
موعدًا النعق���اد الهيئة العامة العادي���ة والغير عادية 
وجدول أعمالهما بعد الحصول على موافقة سلطة النقد 

الفلسطينية.

مجموعة بنك فلسطين 

تعلن أرباحها خالل 2017 

السلطــة تــدرس
 إصــدار عملــة فلسطينيــة

تصدير أول شحنة فراولة

 من غزة إلى الكويت
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غزة/ االستقالل: 
نظم سائقو 150 ش���احنة تجارية تابعة للقطاع 
الخ���اص في غ���زة الثالثاء، مس���يرة  انطلقت من 
مفت���رق "الش���هداء" حت���ى مقر مجل���س الوزراء 
الفلس���طيني غرب المدينة، احتجاًجا على تردي 
األوض���اع االقتصادية وتراجع حجم الش���حنات 

الموردة من معبر كرم أبو سالم الحدودي.
وقال أمين سر جمعية النقل الخاص بغزة جهاد 
اس���ليم إن الفعالية تأت���ي احتجاًجا على الوضع 

االقتصادي المنهار في غزة.
وأوضح اسليم أن الجمعية تضم ألف شاحنة نقل 

تعمل على معبر كرم أبو س���الم؛ ولكّن سائقيها 
عاج���زون عن توفي���ر أدنى مقومات المعيش���ية 

لعائالتهم.
يش���ار إلى أن عدد الشاحنات الناقلة للبضائع من 
المعبر الحدودي تراجع من نحو ألف شاحنة يومًيا 
إل���ى 250 -300 ش���احنة فقط، بس���بب ما يقوله 
أصحاب تلك الش���احنات أنه تراجع حاد في إقبال 

المستهلكين على الشراء.
وفي الس���ياق، قررت مؤسس���ات القطاع الخاص 
بغزة وقف تنسيق دخول كافة أنواع البضائع عبر 

معبر كرم أبو سالم ليوم واحد.

ويقول أصحاب تلك الشاحنات الذين شاركوا في 
المسيرة إن نصيب الشاحنة الواحدة كان يتراوح 
من 15- 20 نقلة ش���هرًيا، أما الي���وم فقد تراجع 

العدد إلى 3 نقالٍت فقط.
ويعتقدون أن تكاليف وقود الش���احنة الواحدة 
تقضم نح���و 60-70% األرباح التي يجنونها في 

النقلة الواحدة.
وحّمل اس���ليم االحتالل اإلس���رائيلي المسؤولية 
المباشرة عن تشديد الحصار على قطاع غزة، الفتًا 
إلى أن فعالياتهم س���تتواصل وتتصاعد؛ حتى 

يرفع الحصار.

مسيــرة شاحنـات بغــزة احتجاجــًا 
علــى تــردي الوضــع االقتصــادي

رام الله / االستقالل: 
أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها شكلت لجنة لدراسة 
االنتقال من اس���تخدام عملة الش���يكل اإلسرائيلية 
إل���ى أي عملة أخرى، ودراس���ة إمكاني���ة إصدار عملة 
فلسطينية، وذلك في إطار الخطط والمشاريع الخاصة 

بفك االرتباط مع إسرائيل.
ويأت���ي هذا تنفي���ذا لق���رارات صدرت ع���ن اللجنة 
التنفيذية ل� منظمة التحرير الفلس���طينية األسبوع 
الماضي، تضمنت تكلي���ف الحكومة بإعداد الخطط 
والمشاريع لخطوات فك االرتباط مع سلطات االحتالل 
على المستويات السياس���ية واإلدارية واالقتصادية 

واألمنية.
وقال���ت الحكومة ف���ي بيان عق���ب اجتماعها الدوري 
الثالث���اء »قرر المجلس تش���كيل لجنة م���ن الوزارات 

المختص���ة للب���دء بإع���داد الدراس���ات والمش���اريع 
والمقترحات للشروع بتلك الخطوات«.

ويستخدم الفلسطينيون الشيكل عملة رئيسية في 
معامالته���م االقتصادية المحلية، إضافة إلى الدوالر 

األميركي والدينار األردني.
وليس���ت ه���ذه الم���رة االول���ى الت���ي يبح���ث فيه���ا 
الفلس���طينيون إمكانية االستغناء عن الشيكل. وطرح 
الموضوع عام 1998. وف���ي تعليقه على الخطة، يقول 
الخبي���ر االقتصادي نصر عبد الكري���م إن »تنفيذ األمر 
واالستغناء عن العملة اإلسرائيلية شيء صعب للغاية«.

وتندرج قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في 
خضم الغضب الفلسطيني على قرار اإلدارة األميركية 
االعت���راف ب� القدس عاصمة إلس���رائيل واس���تمرار 

سياسة االستيطان اإلسرائيلية.

غزة/ االستقالل : 
أظهرت أرقام رسمية لسلطة النقد الفلسطينية، أن الشيكات المرتجعة في فلسطين 

تجاوزت مليار دوالر في 2017.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي الشيكات 

المرتجعة في 2017، نحو 1.154 مليار دوالر.
وتعد هذه المرة األولى منذ تأس���يس س���لطة النقد الفلسطينية، التي تتجاوز فيها 

الشيكات المرتجعة حاجز المليار دوالر أمريكي.
كان إجمالي الش���يكات المرتجعة بلغت خالل العام السابق له )2016(، نحو 
831 ملي���ون دوالر أمريكي و670 ملي���ون دوالر في 2015، و664 مليون دوالر 

في 2014.
وترفض البنوك في فلس���طين صرف ش���يكات للعديد من األسباب التي وضحتها 
سلطة النقد الفلس���طينية، أهمها عدم كفاية الرصيد، ووجود أخطاء فنية على ورقة 

الشيك.
وخالل كل يوم عمل في البنوك العاملة بفلس���طين، تم رفض صرف شيكات بقيمة 
4.7 مليون دوالر أمريكي، أي 733 ألف دوالر قيمة شيكات مرتجعة في كل ساعة عمل

وبلغ عدد أيام عمل البنوك العاملة في فلسطين خالل العام الماضي 2017 نحو 241 
يوم عمل.

أما عدد ورقات الشيكات المرتجعة، خالل العام الماضي، فبلغت  735.479 ألف ورقة 
شيك مرتجعة، بمتوسط 3051 ورقة مرتجعة يوميا.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من حيث القيمة خالل العام الماضي 7.7%، ومن 
حيث عدد األوراق، شكلت النسبة 11% من إجمالي عدد ورقات الشيكات المقدمة.

وجاء في البيانات، أن إجمالي قيمة الش���يكات المقدمة للصرف )مرتجعة ومصروفة( 
خالل العام الماضي، بلغت 15 مليار دوالر أمريكي.

وبل���غ عدد ورق���ات الش���يكات المقدمة للص���رف خالل الع���ام الماض���ي )مرتجعة 
ومصروفة(  6.375 ماليين ورقة شيك.

وقبل عدة س���نوات، أعادت س���لطة النقد الفلس���طينية، القيمة االعتبارية والنقدية 
لورقة الشيك البنكي، بإطالق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي 

الشيكات البنكية بدون رصيد.

الشيكات المرتجعة 
في فلسطين تفوق 

مليار دوالر

غزة/ االستقالل :
أعلنت وزارة الزراعة الفلس���طينية في قطاع غزة 
الثالثاء البدء بتصدير ش���حنة م���ن الفراولة الى 
دولة الكويت ألول مرة بهدف تحس���ين اوضاع 

المزارعين الفلسطينيين.
وق���ال مدي���ر التس���ويق والمعابر ف���ي الوزارة 
تحسين السقا لوكالة االنباء الكويتية )كونا( إنه 
تم تصدير طن واحد من ش���حنة الفراولة للبدء 
بتس���ويقها في الكويت من اج���ل دعم المنتج 
الفلس���طيني وزيادة دخ���ل الم���زارع مع تردي 

االوضاع الحالية.
واكد الس���قا ان المنتجات الفلسطينية تعتبر 

"من أج���ود المنتجات العالمي���ة وكانت تصدر 
الى اوروبا"، مشيرا الى صعوبة نقل البضائع من 
قطاع غزة الى العالم الخارجي عبر معبر )كرم ابو 
سالم( التجاري جنوبي القطاع. ولفت الى تصدير 
نح���و 40 طنا من الفراولة ال���ى المملكة العربية 
السعودية الى جانب تصدير ما يقارب الف طن 

منها الى الضفة الغربية.
ويعتبر معبر )كرم ابو سالم( هو المعبر التجاري 
الوحيد الذي تمر عبره جميع المنتجات الصناعية 
والتجاري���ة والزراعي���ة وتتحكم فيه س���لطات 
االحتالل االسرائيلي حيث تقوم بتحديد كميات 

وانواع البضائع الصادرة والواردة.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت مجموعة بنك فلسطين عن البيانات المالية األولية 
للسنة المالية المنتهية في العام 2017، والتي أشارت 
الى تحقي���ق المجموعة أرباحًا صافي���ة بلغت قيمتها 
54,008,928 دوالر أمريكي، مقارن���ة مع 53,055,980 
دوالر أمريكي للفترة نفس���ها من العام 2016. وجاء في 
افصاح المجموعة الس���نوي بأن قيمة األرباح المتحققة 
قبل الضريبة صعدت الى حوالي 73 مليون دوالر بعد أن 

كانت 68 مليون دوالر بنسبة نمو %7.31.
ومن أبرز المؤشرات المالية التي حافظت مجموعة بنك 
فلسطين على مستوى نموها هي الموجودات )األصول( 
والتي صع���دت لتصل الى 4.88 مليارات دوالر أمريكي 
بع���د أن كان 4,11 ملي���ارات دوالر أمريك���ي في نهاية 
الع���ام 2016 بإرتفاع بلغت نس���بته 18.60%، ليصير 
البنك بذلك من كب���ار المجموعات المالية، والبنوك في 
المنطقة العربية، حيث ُس���ِجَل البنك ضمن قائمة أكبر 
100 بنك في منطقة الش���رق األوسط والخليج العربي. 
أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغت حوالي 450 مليون 
دوالر أمريكي بع���د أن كان 403,5 مليون دوالر أمريكي 
في نهاية العام 2016 بإرتفاع بلغت نسبته %11.49. 
علما بأن رأس الم���ال المدفوع قد ارتفع إلى 200 مليون 

دوالر أمريكي.
ومن المؤش���رات المالية األخرى الت���ي توجت انجازات 
مجموعة بنك فلس���طين للعام الماضي، تحقيقه نموًا 
في إجمالي الدخل بنس���بة نم���و 24.48%، ليصل الى 
220,934,607 دوالر، مقارنة م���ع 177,484,615 دوالر 
حققها البنك خالل العام 2016. أما ودائع العمالء، فقد 
ارتفعت بنس���بة 19.90% لتصل الى 3,768 مليارات 
دوالر مقارنة مع 3.143  مليارات دوالر سجلت في نهاية 

ديسمبر 2016.
وبالنظر الى المحفظة االئتمانية، فقد ارتفعت لتسجل 
مبلغ 2,518 مليار دوالر بنس���بة نم���و بلغت %13.79، 
مقارنة م���ع 2.213 ملي���ار دوالر س���جلت نهاية العام 
2016، حيث ساهمت هذه التسهيالت في دعم شرائح 
وقطاعات اقتصادية مختلفة، ومنشآت صغيرة توظف 
عددًا كبي���رًا من العاطلين عن العم���ل، والتخفيف من 

حدة البطالة وزيادة النمو، وتحقيق االستدامة كجزء من 
سياسة الشمول المالي لجميع شرائح المجتمع.

من جانب آخر، أكد السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس 
إدارة المجموع���ة بأن النتائج المالي���ة التي تحققت 
تعبر ع���ن المتانة المالية لمجموعة بنك فلس���طين، 
وقدرتها عل���ى العمل في ظل المتغي���رات الصعبة 
التي يعيش���ها وطننا، وعلى تقديم أفضل الخدمات 
المتميزة. وأضاف الش���وا بأنه على الرغم من الظروف 
الصعب���ة والتحدي���ات الكبيرة التي ش���هدها العام 
2017، والمتمثلة في تباطؤ النمو االقتصادي بسبب 
استمرار حالة االنقس���ام والجمود السياسي التي مر 
بها شعبنا، باالضافة إلى القيود المفروضة على حركة 
التجارة، وأثر ذلك على ثقة المستثمرين، إال أن البنك 
تمكن من تحقيق نتائج طيبة ومؤشرات نمو متميزة 
في البيانات المالية المذكورة حيث أصبحت مجموعة 
بنك فلس���طين تدي���ر موجودات قيمته���ا حوالي 5 
ملي���ارات دوالر أمريكي لتصبح العبًا هامًا في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، وتقع على عاتقه مسؤوليات 
جسام. مؤكدُا على أن استراتيجية المجموعة تتمثل 
في االس���تمرار في إدارة األنشطة والعمليات بمرونة 
تمكنها من تجاوز الصعاب، عبر االستمرار في تمويل 
المشاريع المختلفة بهدف دعم النمو والتخفيف من 
حدة البطالة المستش���رية في مجتمعنا الفلسطيني 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكشف الشوا عن قرار مجلس إدارة بنك فلسطين الذي 
عق���د يوم أمس األح���د المواف���ق 2018/2/4. التوصية 
بتوزيع مبلغ 27 مليون دوالر أمريكي نقدًا بواقع %13.5 
م���ن رأس الم���ال المدفوع من األرب���اح المتحققة للعام 
2017 وذلك على المس���اهمين المسجلين لدى بورصة 
فلس���طين بتاريخ يوم األربعاء المواف���ق 2018/03/28 
كل بق���در نصيبه ف���ي رأس مال بنك فلس���طين بعد 
الحصول على موافقة س���لطة النقد الفلس���طينية. في 
حين تم تحديد يوم الخمي���س الموافق 2018/03/29 
موعدًا النعق���اد الهيئة العامة العادي���ة والغير عادية 
وجدول أعمالهما بعد الحصول على موافقة سلطة النقد 

الفلسطينية.

مجموعة بنك فلسطين 

تعلن أرباحها خالل 2017 

السلطــة تــدرس
 إصــدار عملــة فلسطينيــة

تصدير أول شحنة فراولة

 من غزة إلى الكويت



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

هذا المش���روع قدم���ه - وفًقا للضابط الفلس���طيني 
- مس���ؤول األمن الوقائي زياد ه���ب الريح إلى وكالة 
االستخبارات األمريكية )CIA( لطلب التمويل الكامل 
للمش���روع في األراضي الفلس���طينية المحتلة عام 

1967 )الضفة الغربية وقطاع غزة(.
وكشف الضابط أن الش���روط األمريكية على تمويل 
المشروع، تضمنت أن يكون المشروع بإدارة مشتركة 
بين الوقائ���ي والمخابرات، وأن تقوم كل جهة أمنية 
بترش���يح عدد من األش���خاص ال يتم اعتمادهم إال 
بموافقة )CIA(، التي تقوم باختيار أدوات وبرمجيات 
التجس���س، في المقابل تقوم أجهزة أمن الس���لطة 
بتذلي���ل كل العقبات التي تعت���رض طريق تنفيذ 

المشروع.
وأك���د الضاب���ط أن العاملي���ن في وح���دة التنصت 
والمراقب���ة من جه���ازي المخابرات واألم���ن الوقائي 
كان له���م دور كبير في تقدي���م معلومات لالحتالل 
الصهيوني عن المقاومة الفلسطينية وقادتها في 

حرب عام 2014.
وفي وقت الحق، أكد عضو اللجن���ة المركزية لحركة 
فتح توفيق الطيراوي في تصريحات صحفية نشرت 
االثني���ن الماض���ي، تقدمه بش���كوى قضائية لدى 
النائب العام بالضفة لتجسس األجهزة األمنية على 

هاتفه عبر شركة االتصال المحمولة )جوال(.
وقوبل���ت هذه التس���ريبات بحالة س���خط ش���عبية 
وبرلماني���ة وحقوقي���ة إذ أصدر ن���واب في المجلس 
التشريعي وش���خصيات فصائلية مواقف منفصلة 
أكدوا فيها أن ما ورد في التقرير المتعلق بالتنصت 
خيانة وطنية عليا واس���تهداف للمقاومة، وانتهاك 
للخصوصي���ة، وهي جريمة يعاق���ب عليها القانون 

الفلسطيني.

وأكدت نقابة المحامين الفلس���طينيين أن التصنت 
عمل جبان ومش���ين، وأن النقابة س���تتوجه للنائب 
العام الفلسطيني لتقديم شكوى بهذا الخصوص، 

باعتباره ينتهك الحقوق والحريات. 
فيما أعلنت مؤسسة الحق تقديم بالغ جزائي للنائب 
العام، تطالب بفتح تحقيق جزائي شامل في قضية 
التصنت على مكالمات المواطنين، باعتبارها تشكل 

جريمة موصوفة في القانون األساسي الفلسطيني.
وأكدت الحق توفر دالئ���ل قوية في ضوء متابعتها 
لتلك التطورات التي تمس بش���كل خطير الحق في 
الخصوصية المكفول ف���ي االتفاقيات الدولية التي 
انضمت إليها دولة فلس���طين والتش���ريعات ذات 

الصلة.

خارج اإطار القانون
الخبير القانوني معتز قفيش���ة، ي���رى أن أي عملية 
تصن���ت لهواتف المواطنين يجب أن تكون بس���ند 
قانوني وبموافقة النائب العام ووجود قضية يكون 

المتصنت عليه طرفًا فيها.
وق���ال قفيش���ة ل�"االس���تقالل": "إن التصن���ت على 
مكالمات المواطنين بالشكل الذي كشفته الوثائق 
هو أمر مخالف للقانون ب���ل هو جريمة قانونية بحد 
ذاته وتجاوز لصالحيات األجهزة التنفيذية وتعديها 

على الجهاز القضائي".
ولفت النظر إلى أن التصنت على مكالمات المواطنين 
يتخذ بعدًا أمنيًا وليس جنائيًا، وهذا يش���كل خرقًا 
إضافيًا للقان���ون موضع النقاش، مضيف���ًا: "إذا كان 
هناك تصن���ت لصالح أجهزة أمني���ة أجنبية فهذه 

جريمة يعاقب عليها القانون".
وأش���ار الخبي���ر القانوني إلى أن القانون األساس���ي 

الفلسطيني المعدل لعام 2003، نص في مادته رقم 
32 على أن "كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية 
أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق والحريات 
العام���ة التي يكفلها القانون األساس���ي أو القانون، 
جريم���ة ال تس���قط الدع���وى الجنائي���ة وال المدنية 
الناش���ئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية 

تعويضًا عاداًل إلى من وقع عليه الضرر".
كما أكد قفيشة أن شركات الهاتف المحمول )جوال 
 الكام���ل في االمتناع عن تزويد 

ّ
والوطنية( لها الحق

الجهات األمنية بأي معلومات عن المش���تركين من 
دون موافقة القضاء. 

عمل جبان
النائب الثاني لرئيس المجلس التش���ريعي حس���ن 
خريش���ة، أكد أن التصنت عل���ى هواتف المواطنين 
هو عمل جبان، وال يجب أن يمر دون حساب وتحقيق 

جدي وحازم.
وق���ال خريش���ة ل�"االس���تقالل": "هذه التس���ريبات 
والوثائ���ق – إن صحت- فهي كارث���ة أمنية خطيرة 
تضر باألمن القومي الفلس���طيني، ولو كان المجلس 
التشريعي مفعاًل لعقدت جلسات مساءلة للسلطة 
التنفيذية ولمن يتهم خلف هذا األمر، ولكن تعطيل 

المجلس أضر كثيرًا بالحقوق الفلسطينية".
وأوض���ح أن الس���لطة الفلس���طينية والنيابة العامة 
مطالب���ة بالتحقيق في هذه التس���ريبات والوثائق، 
وتقديم ش���رح واف���ي لل���رأي الع���ام، إذ أن تجاهل 
هذه المس���ألة يزيد من فقدان الشعب للثقة بهذه 

السلطة".
وأض���اف: "إن اإلضرار بأمن المقاومة الفلس���طينية 
ضد االحتالل اإلسرائيلي بأي شكل من األشكال، هو 

خيانة ويصب في إطار العمالة والجاسوسية لصالح 
هذا المحتل"، محذرًا في الوقت ذاته من استمرار حالة 
الضبابية حول هذه القضية األمر الذي يستوجب من 
كافة المؤسسات الحقوقية التحرك قضائيًا للكشف 

عن مالبساتها وتفاصيلها.

ا�ستمرار التن�سيق الأمني
بدوره، يرى المحلل السياس���ي عبد الستار قاسم أن 
األجه���زة القضائية والتش���ريعية والتنفيذية في 
الضف���ة الغربي���ة، جميعها تعمل لخدمة الس���لطة 
الفلس���طينية وسياس���اتها، األم���ر ال���ذي يجعله 
مستبعدًا بشكل قاطع أن تقوم النيابة العامة بفتح 
تحقيق جدي لكش���ف مالبس���ات القضية وتقديم 

متهمين.
وقال قاس���م ل�"االستقالل": " إن هذه القضية تصب 
ف���ي إطار اس���تمرار التع���اون األمني بين الس���لطة 
الفلس���طينية ودول���ة االحت���الل بما يش���ير إلى أن 
ادعاءات الس���لطة بوقف التنسيق هي مجرد أوهام 
وتصريحات ال أس���اس لها من الصحة الرتباط وجود 

السلطة وبقائها باستمرار هذا التنسيق".
وبّي���ن أن التع���اون مع مخابرات الس���لطة واالحتالل 
وأمريكا هو عمل يومي لتلك األجهزة، ويهدف هذا 
التع���اون إلى إنهاء المقاومة الفلس���طينية ووأدها، 
وال يس���تبعد أن تكون بعض عمليات االغتيال بحق 
فلسطينيين تمت بواسطة هذا التنسيق أو من خالل 

التصنت على هواتفهم النقالة.
وشدد قاسم على أن قضية التصنت هذه هي قضية 
خطيرة وتستهدف المقاومة الفلسطينية وال يجب 
الس���كوت عليها، وتابع: "إن الس���لطة تحولت فعليًا 

ألدوات بأيدي االحتالل لمحاربة هذه المقاومة".

مراقبون: الحدث يستوجب التحقيق والمساءلة القضائية

»تصنــت السلطــة« خدمــة جديـدة لالحتــالل!
غزة/ حممود عمر: 

اأثارت ق�سية ت�سنت الأجهزة الأمنية التابعة 
لل�سلطة الفل�سطينية على مكاملات املواطنني يف 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة، �سخطًا �سعبيًا وحقوقيًا 
يف الوقت الذي مل ي�سدر عن ال�سلطة اأي بيان ر�سمي 
حول هذه الق�سية، فيما �سكك مراقبون من اإمكانية 
قيام النيابة العامة يف رام اهلل بفتح حتقيق جدي 

حولها لعتبار اأن الت�سنت على هواتف املواطنني 
يتم باأوامر �سيا�سية من اأعلى راأ�س الهرم يف ال�سلطة 

بالتن�سيق مع اأجهزة خمابرات الحتالل واأمريكا.
وكان �سابط يف اأجهزة اأمن ال�سلطة، كان يعمل يف 

"وحدة املراقبة الإلكرتونية" بجهاز الأمن الوقائي 
يف رام اهلل، �سرب لو�سائل اإعالم حملية، �سورًا 

ووثائق واأ�سماًء، مل�سروع ت�سنت الكرتوين ومراقبة 
مكاملات �سادرة وواردة ملواطنني وقيادات رفيعة يف 

املقاومة الفل�سطينية.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / مروان سعدي حرب عسلية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801494352( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / مصطفى حسين سالمة الترابين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406464081( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / عالء فايق محمود بركة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903170439( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

جنين / االستقالل: 
قالت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء 
واألس���رى إن محكمة س���الم العسكرية 
اإلسرائيلية أجلت محاكمة القيادي في 
حركة الجهاد اإلس���المي الش���يخ خضر 
عدنان محمد موس���ى لتاريخ 28 فبراير 
2018. وأوضح���ت المؤسس���ة في بيان 
صحفي أن محكمة سالم عقدت  االثنين  
الماضي جلسة للنظر في قضية القيادي 

عدنان، وقررت المحكمة التأجيل لتاريخ 
28 فبراير الجاري للسماح لمحامي الدفاع 
عنه لفحص ملفه واالط���الع على التهم 

الموجهة ضده.
وأش���ارت إلى أن قوات االحتالل اعتقلت 
الشيخ عدنان بتاريخ 2017/12/11م بعد 
مداهمة منزله بطريقة همجية واالعتداء 
عليه بش���كل همجي، حيث طرحوه على 
األرض وقي���دوه، وحاول���وا االعتداء على 

زوجته وتوجيه أسلحتهم نحوها.
جدير بالذكر أن القي���ادي عدنان متزوج 
ولديه س���تة أطفال؛ واعتقل سابًقا في 
س���جون االحتالل أحد عشر اعتقااًل على 
خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف 
حركة الجهاد، وهو مفج���ر ثورة األمعاء 
الخاوية ضد سياس���ة االعتق���ال اإلداري 
وأول م���ن خاض اإلض���راب المفتوح عن 

الطعام ضد هذه السياسة.

محكمة االحتالل تؤجل محاكمة 
القيــادي خضــر عدنــان
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وظه���رت ف���ي اآلون���ة األخي���رة العدي���د من 
الصفحات الناطق���ة باللغة العربي���ة تديرها 
مخاب���رات االحتالل اإلس���رائيلي، للقيام بدور 
تكميلي ومس���اند لما يقوم به المنسق، منها 
" صفح���ة أفخاي أدرعي، و"غ���زة تحت الحصار 
والنار"، و"وطن 24"، و"المنس���ق"، و"مش هيك 
الحك���ي"، و "حقيقة إعالم"، باإلضافة إلى موقع 
س���هم اإلخباري، وخليك فلسطيني ، ومباشر 

غزة ، ومباشر الضفة، ومباشر الشتات. 

�سرب اجلبهة الفل�سطينية 
وأك���د خالد صافي الخبير ف���ي اإلعالم الجديد 
ومواق���ع التواص���ل االجتماعي، أن إس���رائيل 
تح���اول دائمًا ض���رب الجبهة الفلس���طينية 
الداخلي���ة من خ���الل ما تنش���ره عب���ر مواقع 
التواصل االجتماعي من إش���اعات وأخبار تضع 
بين سطورها أهدافًا تريد تحقيقها، كقياس 
نبض الشارع والمقاومة الفلسطينية أو زعزعة 
الجبه���ة الداخلية ونش���ر البلبل���ة والفوضى 

بالقطاع. 
وق���ال صافي خ���الل حديثة ل�"االس���تقالل":" 
مؤخرًا أطلقت المخابرات اإلسرائيلية صفحات 
ناطقة باللغة العربية تحظي بانتشار فيروسي، 
اس���تطاعت م���ن خالله���ا نش���ر الكثي���ر من 
المعلومات الكاذبة والتأثير سلبًا على شريحة 
كبيرة من المس���تخدمين الفلسطينيين غير 
القادرين عل���ى تحليل المعلوم���ات أو معرفة 

المصادر الموثوقة للنشر واالستدالل بها". 
وأضاف أن هذه الصفحات تدعي أنها وكاالت 
إخباري���ة وإعالمية م���ن خالل س���رقة األخبار 
اليومية م���ن وكاالت حقيقية ث���م تقوم ببث 
السموم واألخبار الكاذبة بين األخبار الحقيقية، 
دون أن يدرك القارئ انه يقع في ش���باكها من 

خالل إعادة نشرها وتصديقها كونها معلومات 
حصرية ومهمة لمتابعيه،  مشيرًا إلى أن  تلك 
الصفحات تحمل أسماء تدلل على أنها عربية 
وفلس���طينية لتتمكن م���ن زي���ادة االختراق 

والوصول للجمهور العربي والفلسطيني.
وحذر من خطورة تلك الصفحات على النسيج 
االجتماعي الفلس���طيني والحاضنة الشعبية 
للمقاومة، نظرًا ألن أكثر من 40% من المواطنين 
في قطاع غزة والضفة الغربية يعتمدون على 
منصات مواقع التواص���ل االجتماعي كمصدر 
رئيسي لألخبار واالطالع، على اعتبار انها تقدم 

االخبار بصورة حصرية وعاجلة. 
ونص���ح المواطنين، بض���رورة االعتم���اد على 
مصادر االخبار الفلسطينية مثل وكاالت االنباء 
المعروف���ة والوزارات الرس���مية لكل ما يتعلق 
باألخبار، وعدم نشر الخبر على انه سبق صحفي 
واالنتظار حتى يصرح به مصدر رس���مي عربي 

او فلسطينًا.

حرب اإلكرتونية
وب���دورة اعتب���ر الخبي���ر األمني كم���ال تربان، 
الصفحات االس���تخباراتية اإلس���رائيلية حربًا 

إلكترونية نفس���ية جديدة يش���نها االحتالل 
على الشعب الفلسطيني، اذ يرصد من خاللها 
معلومات أمنية حساسة عن المقاومة ورجالها، 
باإلضافة لنشر معلومات مفبركة وأخبار تحرض 
ض���د المقاومة، وترويج اإلش���اعات حول وقوع 
حرب وشيكة على قطاع غزة بهدف إثارة قلق 

المواطنين وإرباك الجبهة الداخلية.
 وأوضح تربان خالل حديثة ل�"االستقالل"، 
أن الصفحات تبث س���مومها بشكل خفي 
فتعم���ل على مط���اردة عناص���ر المقاومة 
و القي���ادات الوطنية وعائالت الش���هداء 

واألس���رى، من خ���الل تش���ويه صورتهم 
به���دف عزلهم ع���ن مجتمعه���م الذي 
يحتضنهم، كما تس���عى ب���كل ما أوتيت 
من قوة إلى هز ثقة المواطنين بالمشروع 
الوطن���ي وتدمي���ر التراب���ط االجتماع���ي 
الفلس���طيني بما يخدم مصالح االحتالل 

وأجهزته، لضرب الحاضنة الشعبية.
وتابع تربان، أن جنود االس���تخبارات يعتمدون 
على سياس���ية دس الس���م بالعس���ل، حيث 
يقومون بنش���ر أخبار تعمل على إثارة النعرات 
الحزبية والعائلية المقيتة، مس���تغلة بعض 
الحوادث اليومية وفبركة أخبار تهم المجتمع، 
باإلضافة لفبركة تصريحات على لس���ان قادة 
المقاومة بهدف تحريض المواطنين ضدهم، 
الفتًا الى أنها تعتمد عل���ى االعالنات الممولة 
للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المش���اهدين 

في سبيل تحقيق أهدافها.
ونوه الى ان المخابرات اإلسرائيلية ستستطيع 
تحقيق أهدافها الت���ي انطلقت من أجلها اذا 
لم ُيشكل س���ياج حامي للمواطنين، وذلك من 
خالل نش���ر حمالت توعية له���م وتعريفهم 
بأسماء الصفحات االستخباراتية التي انطلقت 
وس���تنطلق، واعطائهم طرقًا وأساليب جديدة 

تحميهم من الوقوع في فخها. 
ودع���ا المواطني���ن، إلى ضرورة ع���دم اإلعجاب 
بتلك الصفحات أو التعاطي معها بأي ش���كل 
من األش���كال، واالكتفاء بالمصادر والصفحات 
الفلسطينية الموثوقة، وعدم طرح أي معلومة 
أمني���ة عل���ى مواق���ع التواص���ل االجتماعي، 
باإلضافة الى عدم التعامل او نشر أي معلومة 
دون ارف���اق المصدر معها وفي حال لم يتوفر 
المصدر يدرك أنها معلومة ليس لها أس���اس 

من الصحة. 

تبث الشائعات واألكاذيب

صفحات الكترونية باللغة العربية .. مصيدة االحتالل الجديدة
غزة/ دعاء احلطاب: 

باتت ال�سفحات االلكرتونية الناطقة بالعربية 
اإح��دى و�س��ائل احل��رب النف�س��ية الت��ي ي�س��نها 
ال�س��عب  اأبن��اء  �س��د  االإ�س��رائيلي  االحت��ال 
الفل�سطيني، اذ ين�سر بني �سطورها اخبارًا كاذبة 

وا�س��اعات تن��ذر بوقوع حرب اأو كارثة و�س��يكة، 
يف حماول��ة من��ه لتحطي��م الن�س��يج االجتماعي 
الفل�س��طيني و�س��رب عنق املقاومة.  وي�س��تخدم 
االحتال كافة الطرق واالمكانيات الع�س��كرية 
لب��ث الرع��ب واخل��وف يف قل��وب الفل�س��طينيني 

يف كاف��ة امليادي��ن، فاإذا مل ي�س��تطع الدخول اىل 
قطاع غزة ميدانيًا و�سربهم بال�سواريخ واملدافع، 
فانه يح��اول الدخ��ول اإليه اعاميًا ونف�س��يًا من 
خال االعتماد على مواقع التوا�سل االجتماعي 

ال�سهرية واأزرار االأجهزة االإلكرتونية. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
تعتزم اللجنة الوزارية اإلس���رائيلية للتش���ريع 
األحد القادم  مناقش���ة اقتراح قانون تقدم به 
وزي���ر الجيش أفيغ���دور ليبرم���ان، ينص على 
نه���ب مخصصات ذوي الش���هداء واألس���رى 
والجرحى الفلس���طينيين من خالل خصم هذه 
المخصصات م���ن أموال الضرائ���ب لتحويلها 
إلى صندوق خاص لتعويض ضحايا العمليات 

اإلسرائيليين.
وينص االقتراح الذي وضعته وزارة األمن تحت 
عنوان "خصم رواتب المخربين"، على أن األموال 
التي س���يتم خصمها من أموال الضرائب التي 
تجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية تحول 
إل���ى صندوق يقام مس���تقباُل لثالث���ة أهداف 
"إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا 
العملي���ات ضد الس���لطة الفلس���طينية وضد 
المنفذي���ن؛ وإقامة مش���اريع لتعزيز مكافحة 
اإلره���اب؛ وتطوير بن���ى تحتي���ة مدنية مثل 

الشوارع واإلنارة وأخرى أمنية".
كان���ت وزارة جيش االحتالل قد ادعت س���ابقًا 

أن الس���لطة الفلسطينية تدفع مبلغ 1.2 مليار 
شيكل سنويا لعائالت الشهداء واألسرى.

وادع���ى االحت���الل أن الحدي���ث ع���ن "تمويل 
لإلرهاب ومحفز للس���كان في مناطق الس���لطة 
الفلسطينية، حيث أن متوسط األجور يصل إلى 
نحو ألفي شيكل، في حين أن األسير المحكوم 
بالس���جن المؤبد والمتزوج ولدي���ه ثالثة أوالد 

يحصل على 10,950 شيكل".
كما يدعي أنه في العام 2017 دفعت السلطة 
الفلس���طينية أكثر م���ن 550 مليون ش���يكل 
لألسرى المحررين وذوي األسرى، ودفعت أكثر 
من 687 مليون شيكل لذوي الشهداء والجرحى، 

أي ما يعادل 7% من ميزانية السلطة.
وبحس���ب اقتراح القانون اإلسرائيلي، فإنه في 
نهاية كل عام يعرض وزير الجيش المعطيات 
الس���نوية عل���ى المجل���س ال���وزاري المصغر، 
وبموج���ب التقري���ر يت���م خص���م مخصصات 
ذوي األس���رى والش���هداء والجرحى من أموال 
الضرائب التي تحولها "إسرائيل" إلى السلطة 

الفلسطينية.

رام الله / االستقالل: 
كشف رئيس هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين 
عيس���ى قراقع أن م���ا يقارب م���ن 500 معتقل 
إداري ومن كافة الفصائل في س���جون االحتالل 
اإلسرائيلي بلوروا خطة مواجهة لمقاطعة محاكم 
االعتقال االداري، وس���يعلن عن موعد تنفيذها 

قريًبا.
وقال قراقع إن األس���رى اإلداريين قالوا في رس���الة 
وصلت منهم إن محاك���م االعتقال اإلداري أصبحت 
عبثية، فاليد العليا فيها لألجه���زة األمنية، والتي 
تتحكم بالق���رار بنس���بة 99% ودور القضاء فيها 
هامش���ي، وأن س���لطات االحت���الل تق���وم بتزيين 
االعتق���ال اإلداري بتغليفه بقضاء صوري، بدون أية 
إجراءات لمحاكمة عادلة، بحيث أصبح هذا االعتقال 
أمًرا روتينًيا يس���تند إلى ما يسمى "الملف السري" 

دون إبراز أية بينات قانونية.
جاءت تصريحات���ه خالل زيارات ميدانية ألس���رى 
محرري���ن وعائالت أس���رى في محافظ���ة بيت لحم، 
بمش���اركة عمداء األس���رى المحررين والمؤسسات 

الوطنية والفعاليات في المحافظة.

وأش���ار قراقع إلى أن األسرى اإلداريين قرروا اإلعالن 
قريًب���ا عن مقاطع���ة القضاء اإلس���رائيلي مقاطعة 
سياسية واستراتيجية شاملة يلتزم بها المعتقل 
اإلداري ومنذ اليوم األول العتقاله ومن كافة محاكم 

االحتالل، وفي مقدمتها محكمة العدل العليا.
وأوض���ح أن هذه الخطوة س���تكون ضم���ن برنامج 
تصعي���دي قد يصل أيًضا إل���ى إضراب مفتوح عن 
الطعام، الفًت���ا إلى أن هؤالء األس���رى أهابوا بكافة 
المؤسس���ات مس���اندة هذه الخط���وة والطلب من 
المحامين عدم الترافع في محاكم االعتقال اإلداري 

بكافة مستوياتها.
وش���ملت زيارة قراق���ع كال من األس���ير المحرر زياد 
الهريمي الذي قض���ى عامين في االعتقال اإلداري، 
وله ثالثة أش���قاء في السجون، والمحرر عبد السالم 
الهريمي قضى 5 س���نوات بالسجون، وكذلك والد 
األس���ير حلمي هماش المحك���وم بالمؤبد، والطفل 
أمير علي���ان )15 عاًما( الذي قضى 10 ش���هور في 
الس���جن، وقضى بالحبس المنزلي ثالثة أشهر قبل 
اعتقاله، والمحرر رمزي قوار الذي أمضي 6 ش���هور 

في االعتقال اإلداري.

قراقع: األسرى اإلداريون يبلورون 
خطة لمقاطعة المحاكم

مقترح قانون إسرائيلي لنهب 
مخصصات األسرى والشهداء
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بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

معضلــة »إسرائيــل« فــي غــزة

في األيام واألس���ابيع األخيرة، حض���رت الحالة 
اإلنس���انية الغزية وتداعيات االنفجار المرتبطة 
والمؤسس���ات  الحكوم���ة  عل���ى طاول���ة  به���ا 
اإلسرائيلية، وعلى طاولة المجتمع الدولي بشكل 
غير مس���بوق، نتيجة لتفاقم األوضاع اإلنسانية 
ا وغلياًنا منذ فترة طويلة، تحّول  التي تزداد سوًء
مع شدته إلى حالة مهددة؛ حتى ان األوضاع في 
غزة فّجرت خالفات إس���رائيلية بي���ن الوزراء من 
جهة، وبين الحكومة والمؤسسة األمنية من جهة 
أخرى. ورصدت الدراس���ات والتقارير والمقاالت 
الكثيرة التي كتبت وبثت خالل األسابيع األخيرة 
داخل االعالم والمراكز اإلسرائيلية، إحصائيات 
وأرقامًا تش���ير إل���ى تدهور الحالة اإلنس���انية، 

وجميعها توقعت قرب االنفجار.
الخوف من االنفجار )المبادر إليه فلسطينًيا كأحد 
أوج���ه تفاقم األزمة( اضطر رئي���س األركان ألن 
يحضر اجتم���اع الحكومة األخير، وأن يقدم لهم 
تقري���ًرا عن الحالة اإلنس���انية واألمنية في غزة، 
ولخصه بأن احتم���االت المواجهة على الجبهة 
الجنوبية خ���الل عام 2018 أعلى مّما كانت عليه 
في العام الس���ابق وقد باتت أمًرا محتماًل. تقرير 
رئيس األركان ال���ذي ترافق مع المناورة الكبيرة 
للجيش على حدود غزة، ُفّسر فلسطينًيا على أنه 
تمهي���د لعدوان كبير على غ���زة؛ رغم ان القراءة 

األكثر عمًقا له تشير إلى القلق اإلسرائيلي من زيادة 
حدة األزمة اإلنسانية، وأن كثافة التقارير اإلسرائيلية 
واألممية عن األوض���اع الكارثية في غزة تقضي على 
شرعية أي عدوان إسرائيلي، بل انها تمنح شرعية ما 
لالنفجار الغزي بوجه إسرائيل، ألن معظمها - وإن لم 
يعترف بصريح العبارة - يحّمل إس���رائيل مسؤولية 
مباشرة وغير مباشرة عن تفاقم الحالة اإلنسانية، بل 
إن وزير الحرب ليبرمان تفاخر بأنه شخصًيا، وبموافقة 
حكومته، يتبنون سياس���ة ف���رض حصار خانق على 
غزة، وذل���ك عندما اعترف بأنه سيس���مح ألهل غزه 
بإبقاء رؤوس���هم فوق الماء للتنفس فقط طالما بقى 
جنودهم أس���رى داخل غزة، ليس ه���ذا فقط؛ بل ان 
بعض كبار الوزراء اتهموا ليبرمان وسياس���اته تجاه 
غزة وحّملوه مسؤولية عدم منح أمل للسكان وإفشال 
كل الخطط الدولية لتخفيف األزمة بوضعه ش���روًطا 

تعجيزية.
وبهذا المعنى وهذا الس���ياق ف���إن حكومة نتنياهو 
تضعف كل ش���رعية وإجماع محلي ودولي لشن أي 
ع���دوان على القطاع، هذا فضاًل عن ان دولة االحتالل 
ال تزال ترى في اس���تمرار التهدئة مكسًبا إسرائيلًيا 
صافًيا، والتهدئة فقط ال غير باتت الهدف األول لكل 
عدوان على غزة، وهو الهدف الوحيد القابل للتحقق 
في الظ���روف الحالية. باإلضافة إل���ى ان مصلحتها 
المرحلي���ة على األقل ال زالت تكم���ن في اإلبقاء على 

االنقس���ام وتحويله إلى انفص���ال كلي، واالبقاء على 
حك���م حماس التي ليس لها بديل بش���رط ان تظل 

مردوعة ومهددة.
يضاف لذلك ان لدولة االحتالل اآلن مش���روعًا كبير،ًا 
وهو االنتهاء من جدار صد األنفاق وكش���ف األنفاق 
وضربه���ا، وقد لخص ذل���ك ليبرم���ان بالقول »حتى 
نهاية عام 2018 س���نكون قد أنهينا خطر األنفاق، 
وإن رؤيتنا تجاه غزة لن يغيرها صاروخ هنا أو صاروخ 
هن���اك، ولن يغيرها مقال له���ذا الصحفي أو ذاك«، 
ويبدو ان كاًل من ليبرمان ونتنياهو مقامران كبيران، 
يضرب���ان بع���رض الحائط كل التقاري���ر التي تحذر 
من خطر االنفجار اعتم���اًدا منهما على ان تقديرات 
حماس لنتائج الحرب ليس���ت مختلفة عن تقديرات 
إس���رائيل لنتائجها، وبالتالي ليست لدى المقاومة 
في غزة مصلحة أو نية للحرب، وبناًء عليه يش���عران 
أن بوسعهما ممارسة المزيد من الضغط أو أقله إبقاء 
الحالة على ما هي عليه، وهما في ذلك ُيعتبران أقلية 
أم���ام بقية الوزراء وفي مواجهة المؤسس���ة األمنية؛ 
لذلك أمر نتنياهو بإجراء نقاش يخص أوضاع غزة، بما 
في ذلك اقتراح كاتس بإقامة ميناء اصطناعية أمام 
شواطئ القطاع في االجتماع القادم للكابينت، وكان 
قد أّج���ل الموضوع وتهّرب منه أكث���ر من مرة، وآخر 
م���رة أصر فيها كاتس على بح���ث األمر؛ أمر نتنياهو 
بتحويل الملف إلى مجلس األمن القومي لدراس���ته 

وتقدي���م التوصيات ف���ي تاريخ مح���دد، لكن 
نتنياهو لم يلتزم بنقاش���ه في التاريخ المحدد 

وظل طّي األدراج.
يصرون في إسرائيل بش���كل مقصود طبًعا على 
استخدام عنوان »معضلة حماس في غزة« باعتبار 
الرئيس���ية، وأجندتها  المش���كلة  حماس ه���ي 
المقاومة واضط���رارات الحكم وخياراته تش���كل 
المعضل���ة التي يضطر المحت���ل إلى مواجهتها، 
لما يحمله من »إنس���انية ومسؤولية تجاه السكان 
وموقف حازم تجاه اإلرهاب«، يضطر لمواجهتها 
بأن يبتدع حلواًل خالقة وأحيانا تبدو غير مفهومة، 
فيذهب مس���ؤول الذراع المدنية لالحتالل مرخاي 
إلى بروكسل ليقنع المانحين بتقديم التسهيالت 
للس���كان في القطاع، بما في ذلك استيراد التوت 
األرضي وغير ذلك؛ هكذا تقلب إس���رائيل الهرم 
على رأس���ه، واألص���ل ان االحتالل ه���و المعضلة 
الرئيس���ية، فكل حديث عن غ���زة دون ربط ذلك 
بإنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية سيظل 
حديًثا يك���ّرس االحتالل ويع���زز االنفصال، ولن 
يقدم لغزة في احس���ن حاالته س���وى مسكنات 
وآمال بوعود موهومة لن تتحقق، ألن شروطها لن 
تتحقق أب���ًدا، وألن غزة المقاومة وحاضنة الهوية 
الوطنية س���تظل في حالة اش���تباك م���ع العدو، 
وسيظل العدو يتطلع إلى ردعها والتخلص منها.

منذ ثالٌث وعش����رين يوًما وقوات االحتالل اإلسرائيلي، تطارد 
المقاوم أحمد نصر جرار المتهم بتنفيذ عملية نابلس، وطعن 
مستوطن هناك في كانون الثاني )يناير( الماضي. نفذت قوات 
االحتالل، على مدار ثالثة أسابيع متواصلة، حمالت عسكرية 
واسعة في منطقة جنين بحًثا عن »الشاب المقاوم« أحمد جرار، 
تضمنها حاالت اعتقال واغتيال شابين فلسطينيين ) أحمد 
إس����ماعيل جرار »الخميس 18 كانون الثاني/ يناير الماضي«، 
وأحمد سمير أبو عبيد »السبت 3 شباط الجاري«( باءت جميعها 
بالفش����ل، ما يعيد لألذهان فشل االحتالل سابًقا في اغتيال 
والده، نصر جرار، الذي استشهد عام 2002 بعد عدة محاوالت 

فشل خاللها االحتالل باغتياله. 
فش����لت قوات االحتالل عدة مرات في اعتق����ال المطارد رغم 
محاوالتها المس����تمرة واس����تخدامها دباباته����ا وطياراتها، 
وكالبها البوليس����ية في األي����ام الماضية. وكان����ت آخر هذه 
المح����اوالت أول أمس في بلدة برقين ف����ي جنين، إذ حاصرت 
قوات االحتالل المن����ازل في البلدة، واعتقلت أقارب الش����اب 
البط����ل، بعدما هدم����ت أربعة منازل هناك الش����هر الماضي. 
هكذا، ضمن عملية عسكرية واسعة، ومع إستخدام اإلحتالل 
ألعتى أسلحته، لم يستطع الوصول الى جرار، وال معرفة مكان  

تواجده.
أحمد نصر جرار 22 عاًما، حاصل على شهادة جامعية في إدارة 
المستشفيات، وهو ابن الشهيد القائد في حركة حماس نصر 
جرار، الذي استشهد بعد محاوالت فاشلة الغتياله عام 2002، 
ورغم إعاقته الجسدية وقطع رجليه استمر في المقاومة حتى 

يوم اغتياله. نش����أ أحمد وترعرع في بيئة المقاومة فسار على 
نهج أبيه، أعاد المثال الذي يحتذى به للشاب المقاوم فاعتبره 
البعض أسطورة،  اسم أحمد نصر جرار، وصوره الفوتوغرافية، 
س����رعان ما غزت وس����ائل التواصل اإلجتماع����ي. الرجل الذي 
وصف ب� »الش����بح«، و«ذو األرواح الس����بعة«، حض����ر بقوة على 
لس����ان المغردين، ضمن هاشتاغات عدة منها: # األسطورة،# 
قاهر_بني_صهيون، # ثائرون_فلسطينيون إحتفاء ببطولته. 
الشاب ذو المالمح الباسمة على الدوام، تغنى بمقاومته وبأسه 
الفلس����طينيون ، ولعّل أش����هر األغاني تداوال، نش����رت تحت 
عنوان: »يا ظريف الط����ول«، إذ تقول في مطلعها: »يا ظريف 
الطول تمّدد في الب����الد ...، يا ظريف الطول أحمد يا مهيوب، 

تخبيك بالدك وشعبك بالقلوب...«.
ارتقى أحمد جرار فجر أول أمس شهيًدا في المحاولة الرابعة 
العتقال����ه بعد عملية وصفته����ا قوات االحت����الل بالمعقدة، 
وص����رح ليبرمان وزير الدفاع اإلس����رائيلي بأن ملف أحمد جرار 
قد ت����م إغالقه، فما الذي تم إغالق����ه وقد تم تجييش جيش 
بأكمله لمطاردة ش����خص واحد! بل أصبح هذا البطل نموذًجا 
للش����باب المقاوم ولي����س أدل على ذلك م����ن عملية الطعن 
التي قام بتنفيذها ش����اب  في مستوطنة آريئل منذ يومين. 
ب����ل  ما أحدثه جرار من نتائ����ج تذهب إلى أبعد من ذلك ففي 
كلمة المتحدث باس����م آل جرار الذي صرح بأن المقاومة نهج 
األحرار، ودعا فيها الفصائل إلنهاء االنقسام، معبًرا بأن العدو 
الصهيوني ال يفرق بين أبناء الشعب الفلسطيني، فالنتيجة 
جاءت على عكس توقعات االحتالل، فالمسيرات الحاشدة في 

كل أرجاء الضفة الغربية تعبر عن اإلرادة الشعبية بااللتفاف 
حول خيار المقاومة.

ج����اءت هذه المحاولة المس����تعرة العتقال أحم����د أو قتله رًدا 
على اغتيال الحاخام المتّطرف رزيئيل شيبح 35 عاًما ظاهرًيا 
لك����ن الهدف الحقيق����ي لكل هذه المح����اوالت الغتياله هي 
استغالل العملية كمسوغ في األساس لتمرير قانون يصادق 
على توس����يع مس����توطنة »حفات جلع����اد« إذ أقرت الحكومة 
اإلس����رائيلية باإلجماع يوم األحد 4/ شباط  الماضي ُقُدًما في 
تنظيم الوضع القانوني لبؤرة »حفات غلعاد« االستيطانية غير 
ا على االعتداء الذي ُقتل فيه  القانونية بالق����رب من نابلس رّدً
مستوطن من هذه البؤرة الشهر الفائت. وأكد رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو خالل االجتماع أنه يخطئ من يعتقد أن هذا 
االعتداء س����يؤدي إلى كسر عزم الحكومة على تكثيف أعمال 

البناء اليهودي في مستوطنات الضفة الغربية.
من المثير للس���خرية م���ا جاء خالل تصري���ح زوجة الحاخام 
القتيل التي لم توِل أدنى اهتمام بمقتل زوجها، بل طالبت 
الحكومة اإلس���رائيلية بتقديم التسهيالت للمستوطنات 
والمس���توطنين، وتش���ريع االس���تيطان. كل ذلك يعكس 
حقيق���ة تش���بع الفك���ر الصهيون���ي االس���تيطاني لدى 
المستوطنين باستالب مزيد من أراضي الضفة الغربية، فال 
يكون الرد لمثل هكذا محاوالت س���وى كرد أحمد جرار، الذي 
كسر ش���وكة االحتالل في أطول عملية مطاردة في الضفة 
الغربية منذ س���نوات، وقدرته على التموي���ه واالختباء لوال 

كاميرات المراقبة.

ياسمين مسودة

أحمد جرار.. المقاومة والحاضنة والشهادة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن  لؤي جمال محمد المسارعي.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903615417( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / غادة عطا عبد الله الحمايدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802864348( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / حسن حلمي عبد الرحمن اسليم
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)800411365( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / شيماء توفيق سالمه ابو يوسف.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804627651( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / جعفر سالم سليمان المصدر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
802241034  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ نادرة حسن عبد المجيد الخالدي-
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)909286841( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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لقد كتب الكثير عن خطوة ترامب االس���تفزازية والمنافية لجميع القرارات 
الدولية المتعلقة بالقدس العربية المحتلة، أما توقيت هذه الخطوة فيعود 

لمجموعة دوافع وأسباب، منها
فتح الطريق أمام تدش���ين التحالف اإلس���رائيلي- الس���عودي رسميا. ومن 
الواضح في هذا الصدد أن »إس���رائيل« تستغل لهفة السعودية على انجاز 
هذا التحالف البتزاز تنازالت على حساب القضية الفلسطينية. حيث تشير 
صحيفة نيويورك تايم���ز في عددها الصادر 2017/12/3 إلى الجهات التي 
مارست الضغوط على ترامب ليتخذ هذه الخطوة، وتذكر دور كل من نتنياهو 
وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في هذا الصدد، كما تشير الصحيفة 
إلى حادث اس���تدعاء حكام السعودية، قبل قرابة الشهرين الرئيس محمود 
عباس وممارسة أقصى الضغوط عليه بغية قبوله بعرض »كوشنير« إلعالن 

أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية. 
ج���اء هذا اإلعالن في لحظة يهمش فيها ال���دور األمريكي في المنطقة إلى 
حد غير مس���بوق ، وهذا التهميش يزيد بنفس المقدار من حاجة واشنطن 
لخدمات إسرائيل في المنطقة, وفي إطار مكافأة األخيرة على هذه الخدمات 
ال يضير واش���نطن أن تقدم إلسرائيل عدا السالح والمال والحماية في األمم 
المتحدة، جوائز على حس���اب الشعب الفلس���طيني وقضيته، طالما النظام 
الرسمي العربي متواطئ مع مثل هذه الخطوة ‘ أو في أحسن الحاالت  يلتزم 

الحياد الفعلي -إال شكليًا- وكأن األمر ال يعنيه.  
 ف���ي ضوء الهزائم الكب���رى التي مني بها المحور األمريكي -اإلس���رائيلي- 
الرجع���ي العربي بقيادة الس���عودية في اآلونة األخيرة، والس���يما بتصفية 
عصاب���ات اإلرهاب الدول���ي، التي دعمها وراهن عليها هذا المحور، وفش���ل 
محاوالت���ه األخيرة للقيام بهجوم معاكس في كل من العراق ، بفصل إقليم 
كردس���تان عن الدولة العراقي���ة، وتفجير االضطراب واالحت���راب الطائفي 

في لبن���ان باختطاف رئيس وزرائ���ه، ثم محاولة االنق���الب في صنعاء عبر 
علي عب���د الله صالح . بعد كل هذه الهزائ���م المتالحقة تأتي هذه الخطوة 
االستفزازية للتظاهر بالقدرة على الفعل رغم كل الهزائم, ظنا بأنها ستمر 

دون مضاعفات.  
 جاءت هذه الخطوة كمحاولة لنجدة كل من ترامب ونتنياهو اللذين يواجهان 
أزمات ومش���اكل من غير المعروف إن كانا سيخرجان منها سالمين، أم أنها 
ستطيح بهما أو بأي منهما فاألول يواجه اليوم عدا أزماته ومشاكله المتنوعة 
، الداخلية  والخارجي���ة ، احتماالت إخضاعه للتحقيق أمام الكونغرس  بعد 
اعتراف مستشاره لألمن القومي المستقيل ، الجنرال مايك فلين ، بأنه كذب 
عل���ى الكونغرس بإنكاره االتصال مع الروس في قضية انتخابات الرئاس���ة 

األمريكية ، وعالقة ترامب بذلك.
 والثان���ي أي نتنياه���و تزداد الضغ���وط ، بما فيها الش���عبية ، لمحاكمته 
على قضايا الرش���وة والفس���اد التي تالحقه ، بخاصة بعد فشله في محاولة 
استصدار قانون في الكنيس���ت يحميه من المحاكمة طالما هو في رئاسة 

الحكومة . 
أما ردود الفعل على خطوة ترامب باعتبار القدس عاصمة إسرائيل ، فكانت 

كالتالي:
 لم يح���دث طيلة العقود الماضية أن واجهت خط���وة أمريكية عزلة وإدانة 
كهذه الخطوة, وقد بدا ذلك بوضوح س���اطع خالل اجتماعين لمجلس األمن 
الدولي، وآخر للجمعي���ة العمومية عقب اإلعالن المذكور، ففي مجلس األمن 
وجدت مندوبة ترامب نفس���ها تواجه منفردة بقية أعضاء المجلس األربعة 
عش���ر خالل جلستي االستماع والتصويت على إدانة هذه الخطوة, ومعزولة 
على أخلص حلفاء واش���نطن االس���تراتيجيين منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية، كبريطاني���ا، أما في الجمعية العمومية ل���ألم المتحدة وبرغم لجوء 

إدارة ترام���ب إلى التهديد العلني بقطع المس���اعدات عن كل دولة تصوت 
ضد الخطوة األمريكية, فإن النتائج كانت هزيمة منكرة لخطوة ترامب هذه.

من جانب آخر كش���ف إعالن ترامب المذكور منذ اللحظة األولى، مدى الدعم 
والعطف على القضية الفلسطينية في أربعة أرجاء العالم، وبالمقدار نفسه 
حجم الوهم الذي س���يطر على ترام���ب وأتباعه الذين حج���ب عن أعينهم 
دخان الصراعات والمع���ارك المحتدمة في المنطقة بين المحور األمريكي - 
اإلسرائيلي – الرجعي العربي وبين محور المقاومة ، رؤية حجم ومقدار الدعم 

الكامن لقضية الشعب الفلسطيني العادلة. 
وقد جاء بيان ترامب االستفزازي ليبدد هذا الدخان الخادع الذي ظنه ترامب 
تالشيا للقضية الفلس���طينية, فقد انطلقت المظاهرات وأعمال االحتجاج 
الغاضبة على هذا البيان من اندونيس���يا واليابان ش���رقا حتى األمريكيتين 

غربا ، وما تزال مظاهر الشجب واالحتجاج المتنوعة لهذا البيان تتداعى .
3- ينبغي أن يكون هذا البيان قد أنهى دور واشنطن كوسيط بين الطرفين 
الفلسطيني واإلسرائيلي, هذا الدور المضلل والذي كانت تراهن عليه بأسف 
القيادة الفلسطينية وتقيد بسببه حركة النضال الشعبي الفلسطيني ضد 
االحتالل على مدى ربع قرن، فحتى الرئيس الفرنس���ي يعلن ضرورة انتقال 

دور الوسيط هذا إلى األمم المتحدة 
4- أعطى بيان ترامب المذكور نتائج عكس���ية لتطلعات حكام الس���عودية 
ولهفتهم للتقدم الرس���مي والعلني نحو التحالف مع إس���رائيل ضد محور 
المقاومة، كما تش���ير ردود الفعل التي لم يكونوا يتوقعونها، وهذا ما أرغم 
الملك السعودي ليصرح من باب التخدير والمناورة، بان للفلسطينيين الحق 
بأن تكون القدس الش���رقية عاصمتهم ودفع ذلك وزير الخارجية األمريكي 
تلرس���ون للتصريح بأنه من غير المتوقع أن يتم نقل السفارة األمريكية إلى 

القدس خالل دورة رئاسة ترامب الحالية .

5- حفز اإلعالن أطراف محور المقاومة للتأهب واالستعداد للتصعيد القادم 
مع االحتالل اإلسرائيلي , إلى حد التأهب لتوزيع األدوار والمهام بين أطراف 
هذا المحور، كما بدا واضحا في خطاب حس���ن نصر الله األخير . بمعنى آخر 

:فاعالن ترامب جاء ليسرع المواجهة مع هذا المحتل .
وفي أجواء تسارع الفرز في المنطقة واحتماالت اقتراب المواجهة واالحتكاك 
بين قطبيها، يتضاءل إلى حد التالش���ي هامش التردد وإمساك العصا من 
الوسط أمام القيادة الفلسطينية، ليصبح تحديد موقفها المطلوب من هذا 

الصراع المحتدم والمتصاعد، ومن أطرافه عبر القضايا التالية :
 أ . الموقف العملي والحاسم من موضوع استعادة الوحدة الوطنية .

 ب . التحل���ل دون تردد من اتفاقيات أوس���لو والتزاماتها، بخاصة والطرف 
اإلسرائيلي ال ولن يلتزم بأي منها ، وفي مقدمتها التنسيق األمني المشين .

ج . االلت���زام وعدم التراجع ع���ن إعالن الرئيس محمود عب���اس في المؤتمر 
اإلس���المي في اس���تانبول ، بأن الواليات المتحدة فقدت أهليتها كوسيط 
في أية عملية للس���الم في النزاع الفلسطيني – اإلسرائيلي ، ولتكون األمم 

المتحدة هي البديل .
 د. تحدي���د عالقتن���ا العربي���ة والدولية على ضوء الموق���ف الفعلي وليس 

الشكلي أو ألية اعتبارات أخرى من قضيتنا الوطنية.
ز . تعبئة طاقات شعبنا المعطاء وتنظيمها في مواجهة شاملة مع االحتالل 

في معركة مفتوحة بال قيود.
 ه.  مالحقة المجرمين اإلس���رائيليين على جرائمه���م في المحافل الدولية 
وبخاص���ة محكمة الجنايات الدولية والكف عن التردد  في هذا المجال، هذا 

التردد الذي لم ينتج إال إمعان هؤالء المجرمين في جرائمهم ضد شعبنا .
فهل ترتفع القيادة الفلس���طينية أخيرًا إلى مستوى المعركة وتحدياتها 

بخاصة وقد غدا ظهرها إلى الحائط .؟

نعيم األشهب إعالن ترامب حول القدس.. توقيت وتوقعات 

بعد قرابة قرن على اتفاقية أوس����لو ع����ادت إلى الواجهة مرة ُأخرى المطالبة 
بتدويل القضية الفلس����طينية في محاولة للخروج من مسار أوسلو بعد أن 
دخل إلى نفٍق ُمظلم بدون مخرج، وبعد أن أخذ العدو منه ما يريد فاستخدمه 
غطاًء للتهويد واالس����تيطان وتكريس����ًا الحتالل األرض واإلنس����ان. وعودة 
مفهوم التدويل في ظل المأزق الوطني الحالي الناتج عن أوسلو واالنقسام 
يتطل����ب تحديد وضبط مفهوم التدويل كي ال يكون مجرد  تدوير القضية 

الفلسطينية دوليًا ومدخاًل لتضييع الوقت والحقوق. 
التدوي����ل في اللغة مص����در الفعل )دّول(، ودّول األم����ر جعله دوليًا يخضع 
إلشراف دول مختلفة ومن شأن مجموع الدول، وعندما نقول: تدويل منطقة 
ما يش����ير إلى إخراجها من إشراف السلطة الوطنية إلى المسؤولية الدولية، 
ونف����س المعنى إذا قلنا تدويل قضية يدل على نقلها من الدائرة الوطنية 
واإلقليمية إلى الدائرة الدولية األوس����ع، وهذا المعنى ينطبق على القضية 
الفلس����طينية فتدويلها يعني تحويلها لقضي����ة دولية تخص المجتمع 
الدولي س����واء على المس����توى الرس����مي الحكومي أو الش����عبي المدني أو 

المؤسسات الدولية الحكومية والشعبية. 
وهذا المعنى للتدويل يتس����ق مع دالالته في س����ياقه التاريخي وأهمها: 
تحّمل المجتمع الدولي المس����ؤولية السياس����ية والقانونية عن اس����تمرار 
االحتالل وعدم تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي 
مقدمته����ا إنهاء االحتالل وتقرير المصير وعودة الالجئين. وجعل القرارات 
الدولي����ة مرجعية حل الصراع والقضية وفق ما ُيعرف بالش����رعية الدولية. 
واعتماد إطار دول����ي كآلية لحل الصراع كالمؤتمر الدولي والرباعية الدولية. 
وطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل.  وتوظيف 
الضغ����ط الدولي على دول����ة االحتالل لنيل الحقوق الوطني����ة أو جزء منها. 
واستخدام وسائل نضالية ال تتعارض مع القانون الدولي لمقاومة االحتالل. 
ه����ذه المعاني لتدويل القضية الفلس����طينية في إط����ار دالالتها اللغوية 
والسياسية وفي س����ياقها التاريخي تجعلنا نعود لبداية تدويل القضية 
الفلسطينية عندما أرادت بريطانيا إضفاء الشرعية الدولية على وعد بلفور 
والكيان االس����تعماري الصهيوني الناتج عنه، فدمجت وعد بلفور في صك 
االنت����داب ال����ذي أصدرته )عصبة األم����م( عام 1922م فأصبح إنش����اء وطن 
قومي يهودي في فلس����طين ش����أنًا دوليًا ومهمة ُأممية وليست بريطانية 
فقط. والمحطة الثانية األبرز في تدويل القضية الفلس����طينية كانت بعد 
الح����رب العالمية الثانية عندما أصدرت )الجمعي����ة العامة لألمم المتحدة( 
قرار التقسيم عام 1947م وأعطت بموجبه أكثر من نصف فلسطين للحركة 
الصهيونية ليصبح قرار التقسيم وثيقة دولية استند إليها الصهاينة في 

إعالن دولتهم )إسرائيل( وشرعنة وجودها دوليًا. 
وف����ق هذا الس����ياق التاريخي م����ن الواضح أن التدويل قد خدم المش����روع 
الصهيوني بإعطاء الش����رعية الدولية لقيام كيانه السياسي، وبعد النكبة 

عام 1948م أصدرت منظمة األمم المتحدة من خالل مجلس األمن والجمعية 
العام����ة ق����رارات عديدة ممن نجت م����ن الفيتو األمريك����ي لصالح القضية 
الفلس����طينية أهمها: قرار )194( عام 1948الذي ين����ص على حق العودة 
والتعوي����ض لالجئين الفلس����طينيين، وقراري )242( ع����ام 1967 و )338( 
عام 1973 المطالبين بانس����حاب )إسرائيل( من األراضي الُمحتلة في حرب 
النكس����ة... وآخرها قرار رقم )2334( عام 2016 الُمطالب بوقف االستيطان 
اإلس����رائيلي في الضفة الغربية، غير أن كل هذه القرارات لم تجد طريقها 

للتطبيق الفعلي وظلت حبرًا على ورق. 
وتدويل القضية الفلس����طينية كان له ثمن تم دفع����ه من فاتورة الحقوق 
الوطنية الفلسطينية وعلى حس����اب أرض فلسطين التاريخية؛ فالتدويل 
يتطلب القبول بالش����رعية الدولية، وهذا ب����دوره يقتضي تحّول في الفكر 
السياس����ي الفلس����طيني الوطني لينسجم مع مفهوم الش����رعية الدولية، 
فاضط����ر لالنتقال م����ن مفهوم الش����رعية القائمة على الحق����وق الوطنية 
التاريخية للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين من البحر إلى النهر، إلى 
مفهوم الشرعية القائمة على القرارات الدولية التي قّسمت فلسطين بين 
أصحابها الش����رعيين والغزاة الُمحتلين في قرار التقسيم عام 1947م، ثم 
انتهى بها المطاف إلى اعتبار فلسطين هي األراضي المحتلة عام 1967م 
فاقتصرت على 22% من فلسطين االنتدابية، وحتى هذه النسبة الصغيرة 
م����ن الوطن أصبحت أراضي متنازعًا عليها وموض����ع مفاوضات في اتفاقية 
أوسلو، فالتدويل لم يساهم في استرجاع حقوقنا الوطنية أو جزء منها، بل 
ساهم في تحّول الفكر السياسي الوطني باتجاه القبول بتقاسم فلسطين 

مع الغزاة. 
ُخالصة األمر أن مفهوم التدويل ينبغي ضبطه سياسيًا ووطنيًا كي ال يكون 
مجرد تدوير للقضية الفلس����طينية في المؤسسات الدولية دون مخرجات 
إيجابية تخدم القضية الفلس����طينية وُتسهم في انتزاع حقوقنا الوطنية، 
وك����ي ال يكون التدويل مدخاًل لتضييع الوقت والدوران في المكان. فضبط 
التدويل يجب أن يسلك مسارات محددة أهمها: تحرير القضية الفلسطينية 
من قبضة االحت����كار األمريكي، ومحاصرة وعزل الكي����ان الصهيوني دوليًا 
بفضح جرائمه ومحاس����بته ومقاضاته دوليًا، وتعزي����ز التعاطف والتأييد 
والدعم الدولي الرس����مي والشعبي للحقوق الوطنية الفلسطينية، وترسيخ 
الهوية الوطنية والكيان الوطني الفلسطيني في المحافل الدولية، وتأمين 
الحماية الدولية لفلس����طين والش����عب واألرض، والدفاع عن حق الش����عب 
الفلس����طيني في المقاومة بكافة أش����كالها وفي مقدمتها الكفاح المسلح 
المش����روع بالقانون الدولي وفقًا لحقي الدف����اع عن النفس وتقرير المصير، 
وإنطالق����ًا من أن الحق الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية يحتاج لقوة 
تنزعه م����ن فك االحتالل، وب����دون ذلك لن يخرج مفه����وم تدويل القضية 

الفلسطينية عن إعادة تدويرها في المؤسسات الدولية.  

أبدى العرب عموما والفلسطينيون خصوصا رفضا لقرار ترامب بخصوص 
االعتراف بالقدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني ونقل س���فارة بالده 
إليها لتأكيد ذلك االعتراف عمليا، وهذا الرفض تراوح ما بين رفضا على 
اس���تحياء كما بدا في مواقف بعض الدول خصوصا الخليجية , ورفض 
صارم حملته التصريحات والخطابات لبعض الزعامات والقيادات وخاصة 
الفلس���طينية  وأكثر وضوحا وصدقا في ش���عارات وهتافات الجماهير 
الغاضبة التي انطلقت في العواصم العربية واإلسالمية والمدن والقرى 

و المخيمات الفلسطينية .
وبدال من أن يس���تمر هذا الرف���ض في التصاعد والق���وة حتى تحقيق 
األهداف المنش���ودة، بدأ النظام العربي الرس���مي وكعادته في التراجع 
التدريجي عن التصعيد في وجه أمريكا والكيان الصهيوني, وصوال إلى 
القبول وتنفيذ األجندة والرغب���ات الصهيونية, تحت مبررات أوهى من 
بي���ت العنكبوت تتمثل في الواقعية وع���دم القدرة وضعف اإلمكانات، 
إلخفاء المبررات واألس���باب الحقيقية لهذا التراجع, والمتمثلة في رغبة 
هذه القيادات عدم إغضاب أمريكا للحفاظ على عروشها باعتبار ان أمريكا 

هي الضامن األول والوحيد لهذه العروش والكراسي.
    عدم جدية الرفض الرس���مي العربي لقرار ترامب بش���أن القدس كان 
واضحا في الرف���ض الخجول لبعض األنظمة تجاه���ه خاصة الخليجية 
منها, وفي تصدي هذه األنظمة ومنع كل المظاهرات والمسيرات لرفض 
الق���رار األمريكي, بل ومنع رجال الدين والخطباء من الحديث عن القدس 
بحجة تنزيه الشعائر الدينية وصالة الجمعة عن مفاسد السياسة حسب 
فتاوى جوقة علماء الس���لطان ، وال يفوتنا التذكير بفشل االجتماع الذي 
عقد في عمان بين قادة عرب  في اتخاذ موقف واضح لرفض قرار ترامب ، 
بل فشله في اتخاذ قرار بعقد قمة عربية لمناقشة قرار ترامب والرد عليه 
، وهو ما س���بب إحباطا للمك األردني دفعه كما قال للتراجع عن تصعيد 
اللهجة ضد السياس���ة األمريكية ورعايتها لعملية الس���الم، بل انه قال 
في لقاء مع  قناة س���ي . إن. إن األحد 2018/2/4«ال يمكن أن يكون لدينا 
عملية سالم أو حل سلمي بدون دور الواليات المتحدة ، وهذا األمر يبقى 
صحيحا حتى بعد قرار الرئيس ترامب بش���أن القدس ونقل الس���فارة« 
ولألسف كان عدم الجدية أكثر وضوحا في الموقف الفلسطيني الرسمي 
صاحب القضية األول، فبعد القرار مباش���رة ج���اء خطاب الرئيس عباس 
وال���ذي خال من أي رد فعل حقيقي على ق���رار ترامب، بل جاء ليؤكد على 
االستمرار في عملية السالم والمفاوضات، وعدم وجود أي نية للتحول عن 
هذا المس���ار إلى مسارات أخرى رغم إقراره بفشله على تحقيق شيء بعد 
عقدين من الزمن، وبوصوله إلى النتيجة المؤلمة القاسية سلطة بال سلطة 
واحتالل بال تكلفة كما ورد حرفيا على لسان الرئيس عباس، وليؤكد في 
هذا الخطاب على التنادي لعقد لقاء هام للقيادة الفلسطينية المتمثلة 
بالمجلس المركزي التخاذ القرارات الهامة المناس���بة، ولألسف جاء هذا 
اللقاء أو االجتماع بعد أكثر من ش���هر عل���ى صدور قرار ترامب !!!، وجاءت 
القرارات أكثر من مخيبة لآلمال إذ أنها أصرت على االستمرار في مسيرة 
الس���الم، والبحث عن مظلة جديدة لرعايتها، والتوجه إلى األمم المتحدة 
ومؤسس���اتها المختلفة، رغم إدراكهم جميع���ا ان األمم المتحدة وكل 

مؤسساتها لم تفعل ش���يئا لصالح الفلسطينيين وقضيتهم ، وليس 
بمقدورها أن تطبق قرارا واحدا من عش���رات القرارات بخصوص القضية 
الفلس���طينية ، وحتى القرار األخير الذي فيه شيء من اإليجابية وبعض 
من الرد الحقيقي ونعني به وقف التنس���يق األمني ، فالجميع يدرك أن 
هذا القرار لن يطبق على األرض الن ذلك يجلب غضب الكيان الصهيوني، 
وان مصيره لن يكون أحسن من مصير نفس القرار الذي اتخذه المجلس 
المركزي في عام 2015 ، والن القيادة التنفيذية الفلسطينية تعتبره أمرا 

مقدسا تحافظ عليه.
ثم يستمر مسلسل التراجع العربي والفلسطيني عن الجدية في رفض 
القرار األمريكي وصوال إلى التس���اوق معه وتنفي���ذه على األرض ، وكان 
هذا واضحا فيما تسرب عن اللقاء الذي جمع الملك عبد الله برئيس وزراء 
لبنان س���عد الحريري على هامش مؤتمر دافوس بسويسرا نهاية يناير 
الماضي، بخصوص قضية الالجئين وتوطينهم في البالد التي يقيمون 
فيها، وأكثر وضوحا في األنباء التي بدأت تتسرب عن الخلية المشتركة 
األردنية الفلسطينية التي جرى تفعيلها مؤخرا بعد لقاء الملك األردني 
بالرئيس عباس، وبحسب ما نشرته صحيفة الرأي اليوم، فقد تم االتفاق 
بي���ن األردن والس���لطة على وضع تصور مش���ترك يح���دد لألمريكيين 
واإلسرائيليين الحد األدنى المقبول لديهما عندما يتعلق األمر باالنتقال 
للمستوى التنفيذي لقرار ترامب ، كما اتفقا على التخفيف من التصعيد 
المباش���ر والمواجهة مع إدارة ترامب، والتخفيف من اللهجة التي تعتبر 
واش���نطن خارج المفاوضات ، ولألسف تأتي هذه المواقف بعد أن طلب 
الجانب األمريكي من األردن والسلطة وضع أجندة عمل لمفاوضات تتعلق 
بحدود مدينة الق���دس ، حيث جاء هذا الطل���ب األمريكي عبر اتصاالت 

أجرتها الخارجية األمريكية خلف األبواب.
في ضوء التراجع العربي والفلس���طيني عن تصعيد الرفض لقرار ترامب 

بشأن القدس تتأكد لنا المالحظات التالية:
1- أن الرفض العربي و الفلس���طيني الرسمي لقرار ترامب ليس حقيقيا 
، وإنما ه���و محاولة من األنظم���ة وقياداتها المتص���اص نقمة وغضب 
الش���عوب والجماهير، ويزداد هذا األمر وضوح���ا وتأكيدا إذا ما علمنا أن 
عددًا من الزعماء كان يعرف بالقرار قبل صدوره، وبالتالي كان معروفا لدى 

اإلدارة األمريكية مستوى وحدود رد فعله.
2-أن معظ���م القيادات ربط���ت وجودها وبقاءها على عروش���ها بأمريكا 
والكيان الصهيوني وبالتالي ليس���ت مس���تعدة للتص���ادم معها ومع 

مصالحها وفي مقدمتها أمن وحماية الكيان الصهيوني.
3-الرف���ض الحقيقي لقرار ترامب هو ما صدر عن الش���عوب والجماهير 
الثائرة، الغيورة على دينها ومقدساتها ووطنيتها والمستعدة للتضحية 
بكل ما تملك في سبيل ذلك، وهذا يفرض على قوى المقاومة للمشروع 
الصهيوأمريك���ي في المنطقة التوجه له���ذه الجماهير ورص صفوفها 
وتوجي���ه حركتها واس���تثمار ذلك كل���ه في تصعيد أعم���ال المقاومة 
والرفض التي تكلف الكيان الصهيوني ما ال يس���تطيع معه االستمرار 
في جرائمه ضد الش���عب الفلسطيني وصوال إلى اندحاره وتحرير األرض 

والمقدسات من براثنه. 

التراجع العربي عن رفض قرار ترامب

بقلم د. وليد القططي

القضية الفلسطينية 
بين التدويل 

والتدويــر
بقلم: تيسير الغوطي
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غزة/ عبدالله نصيف:
تنطلق لقاءات األس����بوع الس����ادس عشر من بطولة 
دوري الدرج����ة األولى الغزي غ����دا الجمعة ، بلقاءات 
ناريه بين فرق منافسة على القمة و خطف بطاقتي 
الصعود ، وأخرى بين فرق القاع و الهروب من الهبوط 

لدوري الدرجة الثانية .
يس����تضيف ملعب النصيرات ، غ����دا الجمعة قمة 
لق����اءات الجول����ة ، بين خدم����ات النصيرات صاحب 
المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق األهداف خلف 
المتصدر خدمات خانيونس و خدمات البريج صاحب 

المركز الثالث برصيد 24 نقطة .
الغواصات الصفراء بقي����ادة الدكتور أيوب أبو زاهر 
المدي����ر الفني للفريق ليعمل عل����ى مواصلة فريقه 
تحصيل النتائج اإليجابية و تحقيق الفوز الخامس 
عل����ى التوالي ، و الس����ير نحو حج����ز بطاقة الصعود 
للدرجة الممتازة ، في المقابل يسعى البريج بقيادة 
إبراهيم داود لتقليص الفارق و تعويض خس����ارته 

باألس����بوع الماضي أمام الصالح بثالثية ، ومواصلة 
المطاردة على إحدى بطاقتي الصعود .

و في اللقاء الثاني، يس����تضيف فري����ق بيت الهيا 
صاحب المركز الرابع برصيد 23 نقطة ، فريق خدمات 
خانيونس المتصدر برصي����د 28 نقطة ، في لقاء ال 

يقبل القسمة على اثنين .
بي����ت الهيا العنيد عل����ى أرض����ه و جماهيره يمني 
النفس بتحقيق الفوز و الدخول بشراسة على إحدى 
بطاقتي الصعود ، بينما خدمات خانيونس يسعى 
لف����ك نحس هذا الملعب بعدما خس����ر أخر لقاءاته 
األسبوع الماضي أمام بيت حانون بهدف دون رد ، و 
تحقيق انتصار سيكون غاليًا للمحافظة على صدارة 

الترتيب .
و تستكمل لقاءات الجولة يوم السبت بلقاءين حيث 
يجم����ع اللقاء األول فريق خدم����ات المغازي صاحب 
المركز العاش����ر برصيد 13 نقط����ة ، و فريق جمعية 
الصالح صاحب المركز الحادي 

عشر و قبل األخير برصيد 12 نقطة .
و ف����ي اللقاء الثاني يلتقي التف����اح و الجالء في لقاء 
دافئ بين الطرفين  كالهما خس����را المنافس����ة على 
إحدى بطاقتي الصعود برصيد 20 نقطة ، و ابتعدا 

عن القاع .
و في أخر لق����اءات الجولة يلتقي ي����وم األحد فريق 
خدم����ات دير البل����ح صاحب المركز الس����ابع برصيد 
22 نقطة ، فريق الزيتون صاحب المركز الس����ادس 

بنفس الرصيد متفوقا بفارق األهداف على  الدير .
ويطم����ح كال الفريقي����ن باقتناص الث����الث نقاط ، 
والدخول بقوة في معمعة المنافس����ة على الصعود 

في حال تعثر المتصدر أو الوصيف .
و في لقاء مثير يستضيفه ملعب بيت الهيا تختتم 
لق����اءات الجولة ، عندما يقابل بي����ت حانون األهلي 
صاح����ب المركز الخامس برصي����د 23 نقطة ، فريق 
المجمع اإلس����المي صاحب المركز األخير برصيد 12 

نقطة .

غزة / االستقالل:
نجح مهاج���م فري���ق الصداقة محم���د أبو توهة 
بالتوقيع على أول سوبر هاتريك بدوري غزة الممتاز 

بالموسم الحالي .
و ق���اد أب���و توه���ة المدفعجية الكتس���اح اتحاد 
خانيونس بس���تة أهداف دون رد ضمن منافسات 

الجولة الخامسة عشرة من المسابقة .
و س���جل أبو توهة الس���وبر هاتريك بالدقائق 27 
و 44 و 63و  74 ليمن���ح فريقه ث���الث نقاط غالية 
تساوى فيها مع المتصدر شباب خانيونس بعدد 
النقاط و يتخلف عنه  بفارق المواجهات المباشرة .

حيث تعادل الصداقة أمام ش���باب خانيونس في 
الذهاب بهدف لمثله و خسر بثالثية في اإلياب .

مواجهات نارية بالقمة و القاع في دوري الدرجة األولى

أبو توهة 
يسجل أول سوبر 
هاتريك بالدوري 

الممتاز

االستقالل / وكاالت:
أعل���ن االتحاد األوروبي لكرة القدم أن���ه أبقى عقوبة اإليقاف 
التي فرضها على داني كارفخال مدافع ريال مدريد بس���بب 

تعم���ده الحصول على إنذار ليتلقى حام���ل لقب دوري أبطال 
أوروبا ضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب 

دور الستة عشر األسبوع المقبل.
وحصل كارفخال على بطاقة صفراء في الدقيقة األخيرة إلضاعة 
الوقت ف���ي انتصار فريقه 6-0 على أبويل نيقوس���يا في 21 

نوفمبر.
وكانت ه���ذه البطاقة الثالثة للمدافع ف���ي هذه المرحلة من 
المسابقة فانه كان يتوجب عليه الغياب عن آخر مباريات دور 
المجموعات لكنه كان سيشارك في مباراة ذهاب دور الستة 
عشر دون أي خوف من تعرضه لعقوبة إيقاف أخرى فورية.
ومع ذلك، فان لجنة االنضباط ف���ي االتحاد األوروبي للعبة 
أعلنت في ديسمبر الماضي أن كارفخال انتهك المادة 15 
م���ن لوائح االنضباط ورفضت الطعن ال���ذي تقدم به ريال 

مدريد حامل اللقب ضد العقوبة المفروضة على الالعب.
وقال بي���ان لالتحاد األوروبي للعبة: تم رف���ض طعن ريال مدريد 

وبناء عليه ف���ان القرار الصادر عن لجنة االنضباط ف���ي االتحاد بتاريخ 7 
ديسمبر صار نافذا.

وتاب���ع: نظرا ألن كارفخال لم يش���ارك بالفعل في مب���اراة ريال مدريد أمام 
بروس���يا دورتمون���د التي أقيمت في الس���ادس من ديس���مبر 2017 فانه 

سيتعين على الالعب الغياب عن مباراة أخرى في البطولة األوروبية .

االستقالل / وكاالت:
شهدت أزمة تهديد االتحاد الدولي لكرة القدم، باستبعاد 

منتخب إسبانيا من مونديال روسيا، تطورا جديدا .
وقال���ت صحيف���ة "آس"، إن المتح���دث باس���م الحكومة 
اإلس���بانية، هنيج���و مندي���ز دي فيج���و، أقن���ع فاطم���ة 
سامورا، األمين العام للفيفا، بأن أزمة االتحاد المحلي شأن 

قضائي، وليس للحكومة أي عالقة بها.
وأشارت فاطمة سامورا، إلى أنه طبًقا لذلك، فلن ينظر الفيفا 
في األمر على أنه تدخل حكومي، ولذلك س���وف تش���ارك 

إسبانيا في نهائيات كأس العالم بروسيا.

وهدد االتحاد الدولي، إس���بانيا باستبعادها من نهائيات 
المونديال، في ديسمبر/كانون أول الماضي، بداعي ممارسة 
الحكومة لضغ���وط لإلطاحة بأنخل ماريا فيار، من رئاس���ة 
االتحاد المحلي، بعد اتهامه في قضايا فساد، باإلضافة إلى 
احتماالت تدخل الحكومة، في عملية انتخاب رئيس جديد 
لالتحاد. حضر االجتماع الذي عقد في مكتب وزير الثقافة 
والرياضة، رئيس المجلس الرياضي األعلى، خوسيه رامون 

ليتي، ورئيس االتحاد خوان لويس الريا.
وتلعب إس���بانيا ف���ي المجموعة الثاني���ة بالمونديال، مع 

منتخبات البرتغال والمغرب وإيران. 

الفيفا يحسم موقف إسبانيا من 
التواجد في مونديال روسيا

االتحاد األوروبي يحرم 
كارفخال من المشاركة 

أمام باريس
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الكف���ار في البي���ان القرآني ه���م غير المس���لمين على اختالف 
أديانهم، فكل من كان غير مسلم فهو كافر..

وهذه حقيقة قرآنية بدهية.
 القرآن بين أن الكفار خمسة أصناف، فما هي تلك االصناف؟

َّ
ولكن

1- الملحدون: وهم الذين َينفون وجود الله، كالماركسيين الذين 
يقولون: ال إله والكون مادة.

2- المش���ركون: وهم الذين يعترفون بوجود الله ، لكن يشركون 
مع���ه آلهًة أخرى، كالعرب في الجاهلي���ة، والهندوس والبوذيون 

ونحوهم في زماننا.
3- الكتابيون: وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، الذين بقوا 

على دينهم المنسوخ الملغى.
4- المنافقون: وهم الذين أعلنوا دخولهم في اإلسالم كذبًا ونفاقًا، 

وقلوبهم مليئة بالكفر.
ون : وهم الذين أس���لموا ثم ارتدوا عن اإلسالم وخرجوا  5- المرتدُّ

منه.
ِذيَن  ومن األدلة على تنوع أصناف الكفار قوله تعالى ) َلْم َيُكِن الَّ
َنُة..( ى َتْأِتَيُهُم اْلَبيِّ يَن َحتَّ َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِكيَن ُمْنَفكِّ

كل هؤالء األصناف الخمسة تجمعهم صفة مشتركة، هي صفة 
الكفر، ويجمعهم مصير واحد في اآلخرة، هو الخلود في نار جهنم..

أعاذنا الله وإياكم من النار.

الشهيد جرار.. وكل الشهداء.. لكم المجد والكبرياء
�أ.حممد �شحادة

فت���اوى قبســات 
ولطائف قرآنية

اأ�سناف الكفار اخلم�سة !

 �سـالة املراأة التي ت�سع املكياج

السؤال / امرأة متزوجة حديثًا، وتضع 
المكياج لزوجها في البيت، وأحيانًا 

يأتي وقت الصالة ، وتكون متوضئة 
فتصلي والمكياج ما زال على 

وجهها، فهل صالتها صحيحة ؟  

الجواب /  السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
 فإن وضع���ت المرأة ه���ذه الزينة داخ���ل المنزل، ولم 
تظهرها للرجال األجانب، فهي جائزة ش���رعًا وال ش���يء 
عليها، وكذلك الحال بالنسبة للصالة،حيث إن صالتها 
 

َّ
صحيحة،قال تعالى مخاطبًا النساء}...َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهن

 ...{)النور:31( ولكن يجب التنويه ألمرين 
َّ

ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِه���ن
مهمين هنا وهما:

1- أنه ال يجوز تغطي���ة مواضع الوضوء، بما يحول دون 
وصول الماء إليها، كطالء األظافر بما يس���مى«المناكير« 

ألنه يمنع من وصول ماء الوضوء إليها.
2- كما ال يجوز التزين بالنجس، والله الموفق.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

بيع ال�سمك يف املزارع والأحوا�ض

السؤال / ذهبت إلى إحدى المزارع 
السمكية فوجدتهم يضعون األسماك 
في أحواض زجاجية فنحدد ما نريده 
ويتفقون معنا على السعر أوًلا، ثم 
يخرجون لنا ما اخترناه، فهل هذا 
يدخل فيما ورد النهي عنه في 

الشريعة اإلسالمية من بيع السمك 
في الماء؟

الج���واب :  ال مانع ش���رًعا من بيع الس���مك ف���ي المزارع 
واألحواض الس���مكية المتعارف عليه���ا اآلن على النحو 
الوارد بالسؤال؛ النتفاء الغرر والجهالة في هذه المعاملة؛ 
وذلك بتحقق رؤية المش���تري للمبي���ع وقدرة البائع على 
تس���ليمه، وانحصار الماء في األحواض وأماكن العرض، 
وعدم الكلفة الكبيرة عرًفا في إخراجه وتسليمه -حتى وإن 
ها  طالت مدة التحصيل-، ما دام قد تم صيده بطريقة ُيقرُّ

الشرع الشريف.

لعلي بن اب���ي طالب رضي الله 
عنه عبارة علمية منهجية في 
قمة الروعة والوعي والبصيرة ...

قال رضي الل���ه عنه ».. .لو كان 
الدين بالرأي لكان اسفل الخف 

اولى بالمسح من اعاله !!..««.. 
من المعلوم ان المسلم يمسح 
اعل���ى الخ���ف عندم���ا يتوضأ 
..وذلك بان يمرر يده على اعلى 
الخ���ف ..الن الل���ه امر بمس���ح 

الخف من اعاله ..
ووظف عل���ي رض���ي الله عنه 
لتقري���ر حقيق���ة اعتقادي���ة 

منهجية من هذه المسألة ..
فق���ال : »ل���و كان الدين بالرأي 
لكان اسفل الخف اولى بالمسح 

من اعاله« 
اي : اس���فل الخف هو الذي 
والغبار  ل���الرض  يتع���رض 
والتراب ..وهو االولى بالمسح 
الزال���ة م���ا علق به م���ن غبار 

وتراب ..
ولكن الدين والتش���ريع يؤخذ 
من النصوص وليس من الرأي 

..الن الله هو المشرع ..
الله هو الذي امر بمس���ح اعلى 
..ونحن  اس���فله  وليس  الخف 
بالتس���ليم  الله  نتلقى ش���رع 
والتنفيذ ..وليس بالتفلسف....

وعب���ارة عل���ي رضي الل���ه عنه 
االح���كام  كل  عل���ى  تنطب���ق 
الشرعية في االسالم ..وموقف 
الرضى  المس���لم منه���ا ه���و 
والتطبي���ق  واالستس���الم 

والتنفيذ ...
امير  ي���ا  الل���ه عن���ك  رض���ي 
المؤمني���ن ..في تقريرك لهذه 
القاعدة المنهجية في التفكير 

والتطبيق .

وم�ضــات

) وال تحس���بن الذي���ن قتل���وا في 
س���بيل الله أمواتا ب���ل أحياء عند 
ربهم يرزقون فرحي���ن بما آتاهم 
الله من فضله ويستبشرون بالذين 
لم يلحق���وا بهم م���ن خلفهم أاّل 
خوٌف عليه���م وال ه���م يحزنون 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل 
وأن الله ال يضيع أجر المؤمنين ( آل 

عمران : 169
الموك���ب طوي���ل ج���دًا. وقافل���ة 
إليها عَلم جديد  الشهداء ينضم 
كل يوم.. آالف من الش���هداء من 
كل األعمار رجاال ونس���اء.. يرفعون 
الرايات المعطرة بدمائهم الزكية 
الطاهرة.. ويرسمون معالم الطريق.

عب���روا إلى ج���وار ربهم وق���د أّدوا 
األمان���ة دفاع���ًا عن أمة تس���تباح 
أرضها .. مقدس���اتها .. مساجدها 
.. أعراضها .. أرواح أبنائها .. أرضها 

.. كرامتها.. 
كل مش���روع ش���هيد كان ينتظر 

إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. وكان يردد 
قول الله تعالى: »فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون 
س���اعة وال يس���تقدمون« وقد أكرم���ه الله بها 
ليأخذ مكانه بين أسالفه الشهداء الذين ضحوا 

بأرواحهم لتكون كلمة الله هي العليا .
والي���وم ننع���ى جميعَا أح���د الرج���ال العظام، 
واألبطال الكرام، الشهيد المجاهد / أحمد نصر 
جرار.الذي ترك بصمة جميلة في حياته وجهاده 

وشهادته..
اليوم نقّبل رؤوس أهالي الشهداء الذين قضوا 
على هذا الدرب المبارك، وننحني بكل إكبار أمام 
عذابات الجرح���ى،ً ،  هذه التضحيات هي وقود 

االنتصارات..
 القضية الفلسطينية في جوهرها هي قضية 

َّ
إن

ر، وأنن���ا ال يمكن أن  أرض محتلة وش���عب ُمهجَّ
نتخلى عن أي شبر منها مهما حصل ، فالجهاد 
 طبيع���ي، فردي 

ٌّ
ف���ي )كل فلس���طين(، هو حق

وجماعي، تؤكُده الش���رائع السماوية والمبادئ 

األساس���ية لحقوق اإلنس���ان، والقوانين الدولية، 
 غير قابل للتص���ّرف من أّي جهة كانت، 

ّ
وه���و حق

فلسطينية أو عربية أو دولية.
إن التاريخ الذي ال يكت���ب بالتضحيات هو تاريخ 
زائ���ف، وإن الحرّية ال توهب وال ُتس���تجدى، ومن 
الدرَع له وال س���يف فصدره عاٍر للس���هام الغادرة، 
 ُمصان وعقل رش���يد، ومن عاش لله 

ّ
والحياة ح���ق

عاش حياتين، ومن عاش لغير الله فال حياة له.
ومن عاش لكرس���ي زائف، وعمل م���ع عدوه ،فقد 
خسر الدنيا واآلخرة، وباع نفسه بثمن بخس دراهم 

معدودة..!
فللشهيد جرا ر ومن قبله آالف الشهداء األبرار، كل 
التحية والوفاء ، ونرفع لهم القبعة ، فهم شهداء 
الواجب الذين يقدم���ون أرواحهم رخيصة للدين 
والوطن ، في هذا الزمن الصعب ، الذي يكون فيه 

المدافع عن حقه كالذي يقبض على الجمر..!
لكن صبرنا وتحملنا ألننا نعلم أن الشهيد يعيش 

معاني النصر ويسمو بوعد الله..
كلما اتضحت األهداف لإلنس���ان وكلما أعّد العّدة 

ليق���وم بخدم���ة ه���ذه األهداف 
وتحقيقها في نفسه وفي الحياة 
من حوله وكلما اّتسعت دائرة النفع 
به كانت قيمة اإلنسان، فليس من 
يعمل لنفسه كمن يعمل لغيره، 
وليس م���ن يعم���ل لقريته كمن 
يعم���ل ألمته، ولي���س من يعمل 
ألمت���ه كم���ن يعمل لإلنس���انية 
يتفاوت���ون،  الن���اس  جمع���اء، 
وعلى ق���در إيمان الم���رء تتفاوت 
الله  آتاهم  أن���اس  منزلته، هناك 
من اإليم���ان ما يس���تطيعون أن 
يواجهوا به المش���كالت ويتخطوا 
به العقبات ويصنعوا به ما يشبه 
المستحيالت، ولذلك قالوا فرد ذو 
همة، يحيي أمة، وقال الله تعالى 
)إن إبراهي���م كان أم���ة قانت���ًا لله 
حنيفا(، هناك أف���راد كبار، الواحد 

منهم بأّمة.
دماء الش���هداء كانت دائمًا وقودًا 
لحركات الجهاد والمقاومة والتحرير، 

ونورًا يضيء الطريق في غياهب الظلمات.
وعندما تكون المعركة التي استشهد فيها تدور 
بين ش���عب مستضعف ال يملك من عناصر القوة 
المادية إال نفس���ه، وقد ُحرم م���ن مناصرة إخوانه 
الع���رب والمس���لمين، وبين أعتى قّوة عس���كرية 
واقتصادي���ة في المنطقة مدعومة بأش���رس قوة 
عالمية، فهنا تشمخ الشهادُة بالشهيد، وتتنّزل 
المالئكة من كّل حدب وص���وب الصطحاب الروح 
الطيبة العمالقة في معراجها من قّمة األرض إلى 

قّمة السماء.
فدماؤكم صفحة ش���رف وعز لذويهم وللمقاومة 
الت���ي اخرجته���م ....ووصم���ة ع���ار عل���ى جبين 
المتخاذلين والمنافقي���ن والمفرطين ...ودماؤهم 
ن���ور يهت���دى به ف���ي ظلم���اء الزم���ان للحيارى 

والتائهين..
إننا نخجل منكم سادتنا الشهداء أن نتكلم عنكم 
وفي يدكم بندقية ومصحف ، وفي يدنا كتابة.

رحمكم الله ..وجعل مثواكم الجنة .

لو كان الدين 
بالراأي 
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الكف���ار في البي���ان القرآني ه���م غير المس���لمين على اختالف 
أديانهم، فكل من كان غير مسلم فهو كافر..

وهذه حقيقة قرآنية بدهية.
 القرآن بين أن الكفار خمسة أصناف، فما هي تلك االصناف؟

َّ
ولكن

1- الملحدون: وهم الذين َينفون وجود الله، كالماركسيين الذين 
يقولون: ال إله والكون مادة.

2- المش���ركون: وهم الذين يعترفون بوجود الله ، لكن يشركون 
مع���ه آلهًة أخرى، كالعرب في الجاهلي���ة، والهندوس والبوذيون 

ونحوهم في زماننا.
3- الكتابيون: وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، الذين بقوا 

على دينهم المنسوخ الملغى.
4- المنافقون: وهم الذين أعلنوا دخولهم في اإلسالم كذبًا ونفاقًا، 

وقلوبهم مليئة بالكفر.
ون : وهم الذين أس���لموا ثم ارتدوا عن اإلسالم وخرجوا  5- المرتدُّ

منه.
ِذيَن  ومن األدلة على تنوع أصناف الكفار قوله تعالى ) َلْم َيُكِن الَّ
َنُة..( ى َتْأِتَيُهُم اْلَبيِّ يَن َحتَّ َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِكيَن ُمْنَفكِّ

كل هؤالء األصناف الخمسة تجمعهم صفة مشتركة، هي صفة 
الكفر، ويجمعهم مصير واحد في اآلخرة، هو الخلود في نار جهنم..

أعاذنا الله وإياكم من النار.

الشهيد جرار.. وكل الشهداء.. لكم المجد والكبرياء
�أ.حممد �شحادة

فت���اوى قبســات 
ولطائف قرآنية

اأ�سناف الكفار اخلم�سة !

 �سـالة املراأة التي ت�سع املكياج

السؤال / امرأة متزوجة حديثًا، وتضع 
المكياج لزوجها في البيت، وأحيانًا 

يأتي وقت الصالة ، وتكون متوضئة 
فتصلي والمكياج ما زال على 

وجهها، فهل صالتها صحيحة ؟  

الجواب /  السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
 فإن وضع���ت المرأة ه���ذه الزينة داخ���ل المنزل، ولم 
تظهرها للرجال األجانب، فهي جائزة ش���رعًا وال ش���يء 
عليها، وكذلك الحال بالنسبة للصالة،حيث إن صالتها 
 

َّ
صحيحة،قال تعالى مخاطبًا النساء}...َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهن

 ...{)النور:31( ولكن يجب التنويه ألمرين 
َّ

ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِه���ن
مهمين هنا وهما:

1- أنه ال يجوز تغطي���ة مواضع الوضوء، بما يحول دون 
وصول الماء إليها، كطالء األظافر بما يس���مى«المناكير« 

ألنه يمنع من وصول ماء الوضوء إليها.
2- كما ال يجوز التزين بالنجس، والله الموفق.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

بيع ال�سمك يف املزارع والأحوا�ض

السؤال / ذهبت إلى إحدى المزارع 
السمكية فوجدتهم يضعون األسماك 
في أحواض زجاجية فنحدد ما نريده 
ويتفقون معنا على السعر أوًلا، ثم 
يخرجون لنا ما اخترناه، فهل هذا 
يدخل فيما ورد النهي عنه في 

الشريعة اإلسالمية من بيع السمك 
في الماء؟

الج���واب :  ال مانع ش���رًعا من بيع الس���مك ف���ي المزارع 
واألحواض الس���مكية المتعارف عليه���ا اآلن على النحو 
الوارد بالسؤال؛ النتفاء الغرر والجهالة في هذه المعاملة؛ 
وذلك بتحقق رؤية المش���تري للمبي���ع وقدرة البائع على 
تس���ليمه، وانحصار الماء في األحواض وأماكن العرض، 
وعدم الكلفة الكبيرة عرًفا في إخراجه وتسليمه -حتى وإن 
ها  طالت مدة التحصيل-، ما دام قد تم صيده بطريقة ُيقرُّ

الشرع الشريف.

لعلي بن اب���ي طالب رضي الله 
عنه عبارة علمية منهجية في 
قمة الروعة والوعي والبصيرة ...

قال رضي الل���ه عنه ».. .لو كان 
الدين بالرأي لكان اسفل الخف 

اولى بالمسح من اعاله !!..««.. 
من المعلوم ان المسلم يمسح 
اعل���ى الخ���ف عندم���ا يتوضأ 
..وذلك بان يمرر يده على اعلى 
الخ���ف ..الن الل���ه امر بمس���ح 

الخف من اعاله ..
ووظف عل���ي رض���ي الله عنه 
لتقري���ر حقيق���ة اعتقادي���ة 

منهجية من هذه المسألة ..
فق���ال : »ل���و كان الدين بالرأي 
لكان اسفل الخف اولى بالمسح 

من اعاله« 
اي : اس���فل الخف هو الذي 
والغبار  ل���الرض  يتع���رض 
والتراب ..وهو االولى بالمسح 
الزال���ة م���ا علق به م���ن غبار 

وتراب ..
ولكن الدين والتش���ريع يؤخذ 
من النصوص وليس من الرأي 

..الن الله هو المشرع ..
الله هو الذي امر بمس���ح اعلى 
..ونحن  اس���فله  وليس  الخف 
بالتس���ليم  الله  نتلقى ش���رع 
والتنفيذ ..وليس بالتفلسف....

وعب���ارة عل���ي رضي الل���ه عنه 
االح���كام  كل  عل���ى  تنطب���ق 
الشرعية في االسالم ..وموقف 
الرضى  المس���لم منه���ا ه���و 
والتطبي���ق  واالستس���الم 

والتنفيذ ...
امير  ي���ا  الل���ه عن���ك  رض���ي 
المؤمني���ن ..في تقريرك لهذه 
القاعدة المنهجية في التفكير 

والتطبيق .

وم�ضــات

) وال تحس���بن الذي���ن قتل���وا في 
س���بيل الله أمواتا ب���ل أحياء عند 
ربهم يرزقون فرحي���ن بما آتاهم 
الله من فضله ويستبشرون بالذين 
لم يلحق���وا بهم م���ن خلفهم أاّل 
خوٌف عليه���م وال ه���م يحزنون 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل 
وأن الله ال يضيع أجر المؤمنين ( آل 

عمران : 169
الموك���ب طوي���ل ج���دًا. وقافل���ة 
إليها عَلم جديد  الشهداء ينضم 
كل يوم.. آالف من الش���هداء من 
كل األعمار رجاال ونس���اء.. يرفعون 
الرايات المعطرة بدمائهم الزكية 
الطاهرة.. ويرسمون معالم الطريق.

عب���روا إلى ج���وار ربهم وق���د أّدوا 
األمان���ة دفاع���ًا عن أمة تس���تباح 
أرضها .. مقدس���اتها .. مساجدها 
.. أعراضها .. أرواح أبنائها .. أرضها 

.. كرامتها.. 
كل مش���روع ش���هيد كان ينتظر 

إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. وكان يردد 
قول الله تعالى: »فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون 
س���اعة وال يس���تقدمون« وقد أكرم���ه الله بها 
ليأخذ مكانه بين أسالفه الشهداء الذين ضحوا 

بأرواحهم لتكون كلمة الله هي العليا .
والي���وم ننع���ى جميعَا أح���د الرج���ال العظام، 
واألبطال الكرام، الشهيد المجاهد / أحمد نصر 
جرار.الذي ترك بصمة جميلة في حياته وجهاده 

وشهادته..
اليوم نقّبل رؤوس أهالي الشهداء الذين قضوا 
على هذا الدرب المبارك، وننحني بكل إكبار أمام 
عذابات الجرح���ى،ً ،  هذه التضحيات هي وقود 

االنتصارات..
 القضية الفلسطينية في جوهرها هي قضية 

َّ
إن

ر، وأنن���ا ال يمكن أن  أرض محتلة وش���عب ُمهجَّ
نتخلى عن أي شبر منها مهما حصل ، فالجهاد 
 طبيع���ي، فردي 

ٌّ
ف���ي )كل فلس���طين(، هو حق

وجماعي، تؤكُده الش���رائع السماوية والمبادئ 

األساس���ية لحقوق اإلنس���ان، والقوانين الدولية، 
 غير قابل للتص���ّرف من أّي جهة كانت، 

ّ
وه���و حق

فلسطينية أو عربية أو دولية.
إن التاريخ الذي ال يكت���ب بالتضحيات هو تاريخ 
زائ���ف، وإن الحرّية ال توهب وال ُتس���تجدى، ومن 
الدرَع له وال س���يف فصدره عاٍر للس���هام الغادرة، 
 ُمصان وعقل رش���يد، ومن عاش لله 

ّ
والحياة ح���ق

عاش حياتين، ومن عاش لغير الله فال حياة له.
ومن عاش لكرس���ي زائف، وعمل م���ع عدوه ،فقد 
خسر الدنيا واآلخرة، وباع نفسه بثمن بخس دراهم 

معدودة..!
فللشهيد جرا ر ومن قبله آالف الشهداء األبرار، كل 
التحية والوفاء ، ونرفع لهم القبعة ، فهم شهداء 
الواجب الذين يقدم���ون أرواحهم رخيصة للدين 
والوطن ، في هذا الزمن الصعب ، الذي يكون فيه 

المدافع عن حقه كالذي يقبض على الجمر..!
لكن صبرنا وتحملنا ألننا نعلم أن الشهيد يعيش 

معاني النصر ويسمو بوعد الله..
كلما اتضحت األهداف لإلنس���ان وكلما أعّد العّدة 

ليق���وم بخدم���ة ه���ذه األهداف 
وتحقيقها في نفسه وفي الحياة 
من حوله وكلما اّتسعت دائرة النفع 
به كانت قيمة اإلنسان، فليس من 
يعمل لنفسه كمن يعمل لغيره، 
وليس م���ن يعم���ل لقريته كمن 
يعم���ل ألمته، ولي���س من يعمل 
ألمت���ه كم���ن يعمل لإلنس���انية 
يتفاوت���ون،  الن���اس  جمع���اء، 
وعلى ق���در إيمان الم���رء تتفاوت 
الله  آتاهم  أن���اس  منزلته، هناك 
من اإليم���ان ما يس���تطيعون أن 
يواجهوا به المش���كالت ويتخطوا 
به العقبات ويصنعوا به ما يشبه 
المستحيالت، ولذلك قالوا فرد ذو 
همة، يحيي أمة، وقال الله تعالى 
)إن إبراهي���م كان أم���ة قانت���ًا لله 
حنيفا(، هناك أف���راد كبار، الواحد 

منهم بأّمة.
دماء الش���هداء كانت دائمًا وقودًا 
لحركات الجهاد والمقاومة والتحرير، 

ونورًا يضيء الطريق في غياهب الظلمات.
وعندما تكون المعركة التي استشهد فيها تدور 
بين ش���عب مستضعف ال يملك من عناصر القوة 
المادية إال نفس���ه، وقد ُحرم م���ن مناصرة إخوانه 
الع���رب والمس���لمين، وبين أعتى قّوة عس���كرية 
واقتصادي���ة في المنطقة مدعومة بأش���رس قوة 
عالمية، فهنا تشمخ الشهادُة بالشهيد، وتتنّزل 
المالئكة من كّل حدب وص���وب الصطحاب الروح 
الطيبة العمالقة في معراجها من قّمة األرض إلى 

قّمة السماء.
فدماؤكم صفحة ش���رف وعز لذويهم وللمقاومة 
الت���ي اخرجته���م ....ووصم���ة ع���ار عل���ى جبين 
المتخاذلين والمنافقي���ن والمفرطين ...ودماؤهم 
ن���ور يهت���دى به ف���ي ظلم���اء الزم���ان للحيارى 

والتائهين..
إننا نخجل منكم سادتنا الشهداء أن نتكلم عنكم 
وفي يدكم بندقية ومصحف ، وفي يدنا كتابة.

رحمكم الله ..وجعل مثواكم الجنة .

لو كان الدين 
بالراأي 
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تشييع الشهيد خالد تايه في نابلس

مكان العملية التي نفذها الشهيد زماعرة في الخليل

مواطنون ينتظرون السفر عبر معبر رفح

)APA images( 

)APA images( 

)APA images( 

تدمير االحتالل للمنزل الذي كان 
يتحصن فيه الشهيد أحمد جرار

خريجون يطالبون بحقوقهم أمام 
وزارة التربية والتعليم

مواطن��ون يحتج��ون عل��ى نفاد 
الوقود من مستشفيات غزة )APA images( )APA images( )APA images( 
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هاج�س وقلق
وأوضح���ت أم جهاد ل� "االس���تقالل" أن 
الزي���ارات العائلية كانت بالنس���بة لها 
من أكثر ما يش���عرها بالسعادة وإشاعة 
أجواء الفرح���ة بقدوم األه���ل واألقارب، 
ولكن اليوم أصبحت هاجس���ًا يبعث على 
التوت���ر والقلق في ظل ع���دم مقدرتها 
على القيام بمتطلبات الضيافة وتقديم 
المشروبات والمأكوالت الشهية، مشيرة 
إلى أنها لذات السبب امتنعت عن القيام 
العائلي���ة واالجتماعية لألهل  بالزيارات 
والمعارف ألنها تعلم أوضاع الناس جيدًا 
وألنه���ا أيضا لم تمتلك ثمن المواصالت 

والهدايا وتكاليف الزيارة. 
وتقول أم جه���اد:، "نعلم أن الجنة بدون 
ناس ال تداس، ولكن اليوم وفي ظل هذه 
الظروف اصبح البع���ض يبحث عن راحة 
الرأس والبعد عن اإلحراج من الناس، الذي 

يتحقق باختصار الزيارات العائلية على 
الضرورة فقط"، مؤك���دة أن الزيارات بين 
الناس اليوم بات يحكمها الواجب ال اكثر، 
فعندم���ا تقرر زيارة ش���خص يتوجب أن 

يكون هناك سبب وجيه لزيارته. 

قطيعة الأرحام
وال يختل���ف ح���ال المواطنة أم س���امي 
الغف، التي تس���كن في ح���ي الزيتون 
عن س���ابقتها فهي األخرى قست عليها 
الظروف ومنعته���ا وزوجها من التواصل 
مع األهل لضعف القدرة المالية لديهما، 
فقد انقطع زوجها عن زيارة أخواته الست 
بع���د أن س���اءت الظ���روف االقتصادية، 
وأصب���ح غير ق���ادر على تحم���ل نفقات 

الزيارات.
وقالت الغف ل� "االستقالل"، " راتب زوجي 
ال يكفي ألجرة المنزل ومصاريف أطفالي 

في الروض���ة والمدارس والتزامات البيت، 
وهو ما جعله يقلل من الزيارات العائلية 
ويقتص���ره  على المناس���بات فقط، رغم 
ح���زن أخوات زوجي وعتابهن المس���تمر 
له  لقل���ة زيارته لهن وخاصًة أنه هو األخ 

األكبر لهن".
وأش���ارت إلى أنه���ا كان���ت تذهب إلى 
بي���ت أهلها الذين يقطن���ون في مدينة 
خانيون���س م���رًة كل الش���هر ولكن مع 
صعوبة الحي���اة وكثرة الديون، انقطعت 
عن زيارتهم منذ أكثر من ثالثة ش���هور 
وتكتفي باالطمئنان عليهم عبر الهاتف.

ونوهت إلى أنها تش���عر بالضيق عندما 
يأتي أح���د لزيارته���ا وال يتوف���ر معها 
المال لش���راء م���ا تقدمه للضي���ف، مما 
يضطره���ا ألخذ الضيافة دينًا من البقالة 
التي تراكمت عليها الديون فيها لعدم 

مقدرتها على تسديد الدين السابق. 

التفاعل الجتماعي
وبدوره أك����د الدكتور درداح الش����اعر، 
النف����س ف����ي جامعة  أس����تاذ عل����م 
األقصى، أن الزيارات االجتماعية عامة 
والعائلية خاصة، تعزز أواصر التواصل 
بي����ن الناس، وترس����خ الترابط األخوي 
والتماس����ك االجتماعي، ومنبع لزيادة 
األلفة والمحبة واالحترام فيما بينهم، 
مش����يرًا إلى آداب الزيارة التي يشترط 
قبول الطرف االخر بها، وعدم اطالتها 
او جعله����ا فجائي����ة، وض����رورة مراعاة 

ظروف الناس ووقتهم.
وأوضح الشاعر في حديثه ل� "االستقالل"، 
أن الزي���ارات العائلي���ة، لي���س بالهدايا 
والتكل���ف ف���ي الزي���ارة ب���ل بالتواصل 
والتفاعل االجتماعي، وإظهار ش���كل من 
التعاطف والقربة، وخاصة لذوي  أشكال 
األرحام، حتى يش���عر كل منهم أنه جزٌء 

من اآلخر وحتى تتط���ور العالقة وتبقى 
متواصلة.

وقال: "إن األصل في الزيارات العائلية أنه 
ال يكلف الله نفس���ًا إال وسعها، أي علينا 
مراع���اة بعضنا البعض وع���دم التكلف 
فيما نقدمه للضيوف خاصة في الوضع 
االقتصادي الس���يء الذي أثر س���لبًا على 
مجم���ل العالق���ات االجتماعية، مش���يرًا 
إلى أنه من األفض���ل تبادل الزيارات قدر 
المس���تطاع دون بهرج���ة لزي���ادة الود 
والمحب���ة واالبتعاد ع���ن التكلف لعدم 

وصول الزيارات االجتماعية إلى الهاوية.
وأش���ار إلى أنه علينا توعي���ة أبنائنا إلى 
الجانب المهم في العالقات اإلنس���انية، 
وأن ه���ذه العالقات ليس���ت مبنية على 
الجانب المادي وإنما على الجانب النفسي 
والشعوري القائم على المحبة واالحترام 

والتواصل والتفاعل.

بسبب الظروف االقتصادية

غــزة.. الزيــارات االجتماعيــة ممنوعــة!
غزة/ اأحالم الفالح :

مل جت��د اأم جهاد )45 عاما( طريق��ة اأمامها �شوى العتذار اإىل �شقيقها 
الأك��ر لع��دم ا�شتقباله يف املن��زل واإلغاء زيارت��ه له��ا اأو تاأجيلها، وذلك 

لع��دم وجود اأدين متطلبات ال�شيافة لديها، بعد اأن حتججت له باأن 
لديها اأعمال خارج املنزل، لتلغي بذلك اأروع �شور التوا�شل و�شلة 
الأرحام والتي تتمثل يف اجلل�شات العائلية املحببة لديها، ب�شبب 
ظ��روف فر�شتها عليها هموم احلياة و�شوء الأو�شاع القت�شادية 
وقل��ة ذات الي��د.  اأم جه��اد، كغريه��ا من مئ��ات الغزي��ات الالتي 
دفعته��ن الظروف املادية ال�شعبة، اإىل اإلغ��اء الزيارات العائلية 
والجتماعي��ة والهروب منها بحجج متع��ددة، ل �شيما بعد قطع 

الروات��ب ملوظفي غ��زة وزيادة ن�شبة الفق��ر والبطالة وغريها من 
الأزم��ات الت��ي ع�شف��ت بقطاع غ��زة  والتي اث��رت �شلبًا على 
ق��درة الكثري من العوائل يف تدبر امورهم. وباتت الزيارات 
العائلي��ة التي كانت تعتر من اأب��رز الن�شاطات التي جتمع 
الأ�شر والأف��راد يف ن�شيج املجتم��ع الفل�شطيني، تقل �شيئًا 
ف�شي��ًا واأ�شبح البع��د والقت�شاب واقت�ش��ار الزيارات على 
ال�ش��رورة فقط ه��ي ال�شمة الأغلب يف قط��اع غزة، ب�شبب 

الظ��روف القت�شادي��ة ال�شعب��ة، وه��و م��ا عمل عل��ى اإ�شعاف 
العالق��ات الجتماعية وكان �شبب��ًا يف القطيعة بني اأف��راد العائلة 

الواحدة.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت نتائج دراس���ة حديثة أن السكر 
له تأثير س���لبي على الوظائف المعرفية 
للدماغ، وتحديًدا التركيز وطريقة تحليل 
وتقييم المعلومات في الدماغ، إضافة إلى 
ما يس���ببه من أمراض كالسمنة وأمراض 

القلب والجلطات الدماغية
والصينيون  البريطانيون  الباحثون  وأكد 
المشرفون على الدراس���ة أن اإلفراط في 
استهالك األطعمة والمشروبات المليئة 
بالس���كر يمكن أن يتسبب مع الوقت في 
اضطرابات ف���ي الذاكرة، واإلصابة بمرض 
الزهايم���ر، وفقًا لما أورده تقرير نش���رته 

"ديابيتولوجيا" البريطانية.
ويسود االعتقاد لدى الكثيرين أن السكر 
يعزز أداء الدماغ والتركيز؛ لكن الدراس���ة 
التي استندت إلى بيانات 5189 شخًصا 

من الجنسين، ويتراوح متوسط عمرهم 66 
عاًما، أكدت أنه كلما ارتفعت نسبة الغلوكوز 
في الدم تراجع مستوى الوظائف المعرفية 

بوثيرة أسرع.

ورغم أهمية الس���كر لجس���م اإلنسان إال أن 
مراقبة الكمي���ات التي يس���تهلكها المرء 
يومي���ا هو أفض���ل طريقة لتف���ادي تحول 

السكر إلى سم قاتل.

االستقالل/ وكاالت:
قال باحثون في جامعة س���تانفورد األميركية، إنهم توصلوا إلى عالج نهائي 
لمرض الس���رطان قد يكون اكتشاف القرن الواحد والعشرين، وقد أجيز حاليًا 

لعالج نوعين من السرطان.
هؤالء الباحث���ون قالوا إن الدواء الجديد س���يكون واعدًا ف���ي مكافحة مرض 

السرطان، فهو ال يكتفي بتدمير األورام الخبيثة وإنما يزيل جميع آثارها.
الدراسة التي ُنفذت في المركز الطبي لجامعة "ستانفورد" األميركية، بينت أن 
حقن مقادير ضئيلة جدًا من اثنين من العوامل المحفزة للمناعة داخل األورام 

الصلبة الخبيثة مباشرة أزال أي أثر للسرطان على حيوانات االختبار.
وأكد القائمون على التجربة أن تطبيقها على الجسم البشري يمكن أن يصبح 
وس���يلة سريعة ورخيصة لعالح السرطان دون أن ينجم عنها في األغلب آثار 

جانبية سيئة.
وقد أجيز استخدام هذا اللقاح لعالج اللوكيميا والليمفوما، إذ يقوم المختصون 
باس���تخالص خاليا "تي" المناعية من المريض وهندس���تها جينيًا لحقنها 

مجددًا.
ه���ذا ويعتبر الع���الج المناعي أحد أنواع العالجات الت���ي تهدف إلى تحفيز 
جهاز المناعة إما في كل أجزاء الجسم، أو في مناطق يقل فيها نشاط الخاليا 

المناعية.

لقاح جديد لعالج السرطان 
قد يصبح اكتشاف القرن

دراســة تربــط بيــن السكــر 
واضطرابــات الدمــاغ والزهايمــر
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بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر  قال األمين مــرايا

ال����روح الوثابة تس����كننا ومزاجنا، م����زاج أمتنا 
العنيد ال ولن يعت����رف بالهزيمة، هذا الغرب 
أضعف مما نتصور ونح����ن أقوى مما نتصور. 
وهاهي وحي����دة، معذبة، محاص����رة، يتيمة، 
ثاكال تمضي االنتفاضة تضيء العتمة وتضع 
الع����دو في مأزق حض����اري وأخالقي وتاريخي 
وسياس����ي وأمني كبير، فكيف لو هبت األمة 
كل األمة، كيف لو اس����تقام أولو األمر، ورفعوا 
س����يوفهم عن رقابنا ورقاب شعوبهم، كيف 
لو أنهم لم ُيترف����وا ونحن نجوع. نعم ها هي 
االنتفاض����ة تضيء عتمة األمة، تش����هد على 
العصر، تكش����ف بغي وجور نظامهم الدولي، 
تكش����ف هشاش����ة دولة التجزئة وتؤكد أن 
كيانهم العبري الزنيم قابل للجرح والكس����ر 
وانه من منظور التاريخ واالستراتيجيا كما من 
منظور القرآن يبقى محكومًا بالهزيمة محاصرًا 
بقوانينها وش����روطها كما نح����ن محكومون 
بالنصر بوعد من الله وبمش����يئته وعلى هدى 
من س����ننه. نعم هذه هي االنتفاضة« الثورة 
التي نرفض ويرفض ش����عبنا أن تكون غطاًء 
للتراجعات واالنهيارات واالستجداء السياسي 
في مدريد وواشنطن. إنها مشروع استراتيجي 
للقي����ام والنهوض ينطلق م����ن القدس مركز 
الزمن اإلس����المي المعاصر ومرك����ز الجغرافيا 
اإلسالمية اليوم ليغسل أرواحنا ويهبنا القوة 
ويدلنا على الطريق بعيدًا عن أوهام الس����الم 
الس����راب وبعيدًا عن تماري����ن الالجدوى في 

أروقة الخارجية األمريكية.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

هل كان موتًا أم ثورًة وانبعاثا؟
أحمد الجّرار...هذا النش���يد الثورّي يتردد اآلن على ألس���نة الش���عب كترنيمة شوق، ويسافُر في 
وعيهم نبضًا ال يعرف الخنوع واالستس���الم... تميُد من تحته الدنيا وال ينكسر، وتضطرب البالُد 

وال يستكين.
كان الليل يستأنس ببريق عينيك الخضراوين، وكان القمر يسامر روحك ثم يتوارى خجال

كي ال يضيء الدروب أمام الغاصبين. على مدار شهٍر ويزيد ظّل أحمد واقفًا على ُأهبِة االشتباك...
متزّنرًا يقينه وبسالته، ومستقباًل وجه رّبه؛ طمعًا في توفيقه ورضاه.

على مدار ش���هٍر ويزيد، والقلوُب تلهُج بالّدعاء، وأك���فُّ الضراعة ممتدٌة نحو باريها أن يحفظ اللُه 
لفلسطيَن أحمَدها، وأال يترك البندقّية يتيمًة، والخيَل من غير فارس.

مدٌن وقرًى ومخّيماٌت تبيت على اجتياحاٍت وقلق...قلبها على أحمد، ودعاؤها له...وتصحو بين غفوٍة 
وأخرى على قلبها الذي لم ينْم وهو يدعو ألحمَد ويطوي عليه الشغاف...ومع األيام صار هذا الشابُّ 
 طريقه وسط ليٍل ألقى بكّل ثقله، وأرخى ظالمه الدامس 

ُّ
الجميُل ُحلم األّمة، ونهارها الذي يش���ق

 على جناحْي أحمد في 
ُ

فوق ربوعنا الُمعّذبة...صار أحمد فكرًة ونهجًا، ورديفًا لفلسطيَن وهي تحّلق
س���ماوات العّز واالنتصار. تعّلقت القلوب بأحمد، وحفظ الش���باب مالمحه عن ظهر شوٍق وعشق...

أحّبوه فارسًا في هذا الوطن العصّي على الموت، وعشقوا بندقّيته التي لم تخرسها اتفاقات العار، 
ولم تلجمها ظروُف المرحلة األسنة... قبضوا على صورتك كمن يقبض على جمر وقد شغفت الناس 
حّبا، وحين داهمهم خبر استشهادك لم يصّدقوا... ليس في وسع القلوب التي تتعّلق بالفرسان 
أن تتخّلى عن أحالمها، وليس في وسعها أن تصّدق نبأ رحيلهم يوما، لهذا كّذبوا كّل خبر ال يؤكد 

نجاتك من الموت، وأغمضوا قلوبهم عن كّل روايٍة أو صورة تنقُل مشهدك األخير وأنت مسّجى.
أحمد، أيها القادم من أحالم الثّوار وصدق بنادقهم، تحملك البنادق وهنًا على وهن، وتمضي بك 

نحو االشتباك راضيًا مرضّيا.
أرأيت يا سّيد الفرسان كّل هذا األسى العفوّي في وجوه الناس؟ أسمعت نحيبهم وهم  يرّددونك 
فكرًة وأنش���ودًة وأس���رار حياة؟ أش���اهدت الدمع وهو يفيض من حدقات قلوبهم؟...أيها القريب 
من قلوب الناس حّد االس���تحواذ، والمعش���وق لكل الجيل حّد اليقين...ها أنت تمضي وسط هذه 
األحزم���ة األمنية اآلثمة، وخلفك تنبح كالٌب تقتات على بقايا الوطن، وعصاباٌت ال مش���روع لديها 
سوى اغتيالك، وكّل البنادق من مدريد إلى أوسلو وأخواتها من اتفاقّيات العار مشغولٌة في حماية 

مشروٍع ال مكان لفلسطين على خارطته، وال مّتسع ألحالم الشهداء ووصاياهم في أجندته.
ماذا س���تقول لقوافل الشهداء الذين سبقوك؟ هل س���تحّدثهم عن فلسطين التي تركها أبناء 
العمومة لقمًة س���ائغة لشّذاذ اآلفاق؟ هل ستروي لهم قصة الوطن الذي استبدله التّجار بعرٍض 
من الدنيا حقيٍر وزائل؟ أم ستروي لهم تفاصيل رحلتك وأنت تجوب الجبال متسّلقًا صخورها، وما 
استس���لمت للعناء الكبير إرادتك؟ ماذا ستحّدث أباك الذي طالما حُلم بك وقد تركك فتى تتفّتح 

عيناه على ذراٍع ميتورٍة ورجلين تتأرجحان في الهواء، ولطالما وقفتا على أصلب األراضي؟
ثّمة كالم كثيٌر في جعبتك، وألن الشهداء ال يموتون أبدا فستظّل - رغم كّل الروايات عن رحيلك 

- حّيًا لن تموت.

وداعًا يا حبيب القلوب

غزة/ االستقالل: 
احتفل مواطن م����ن قطاع غزة بعيد ميالده 

وزوجته بطريقة غير تقليدية.
وكت����ب األكاديم����ي في مج����ال الصحافة 
واإلعالم س����امي عكيلة عب����ر صفحته على 
»فيس����بوك« مس����اء أمس الثالث����اء: »كان 
االحتف����ال عبارة ع����ن زي����ارة للمرضى في 
مستشفى الشفاء بغزة بمشاركة العائلة«.

وق����ال: »لق����د عدن����ا بس����عادة ال يمكن أن 

االستقالل/وكاالت: 
بثت شركة »سبيس إكس«، أمس األربعاء، 
فيديو لسيارة »تسال رودستار« طافية في 
الفضاء، بع����د إطالق صاروخه����ا »فالكون 
هيفي«.وس����يارة »تسال رودس����تار« حمراء 
الل����ون، انطلقت الثالثاء م����ن موقع إطالق 
الصواري����خ بوالي����ة فلوري����دا األمريكي����ة، 
لتكون  في مدار شمسي افتراضي يجعلها 

تعوضها كل االحتفاالت في أفخم الفنادق. 
إنها السعادة بسعادة اآلخرين«.

وأضاف »ُأطلعكم على تجربة خاصة ليس من 
باب التفاخر ال سمح الله، إنما بقصد أن ُتعّمم 

وتصبح عادًة إن أعجبتكم«.
وُيعان����ي القطاع الصحي في غ����زة من أزمات 
متعددة أبرزه����ا نفاد وق����ود المولدات التي 
ُتش����غل المستش����فيات، ونق����ص حاد في 

األدوية والمستلزمات الطبية.

تبعد عن األرض بنفس مس����افة بعد كوكب 
المريخ عنه����ا. وكان الص����اروخ الذي يعادل 
طوله مبنى مكوًنا من 23 طابًقا، أقوى صاروخ 
في العالم، يحمل س����يارة تسال رودستار إلى 
الفضاء كحمولة تجريبية. والصاروخ فالكون 
هيفي مصمم لوضع حمولة وزنها 70 طًنا في 
مدار قريب من األرض بتكلفة 90 مليون دوالر 

لكل عملية إطالق.

الفضاء يستقبل أول سيارة للعيش على متنه

مواطن من غزة يحتفل بميالده 
وزوجته بطريقة غير تقليدية


