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 األسيران »راضي« و »رجوب«
 يواصالن إضرابهما عن الطعام

الضفة المحتلة / االستقالل :
قال نادي األس���ير مس���اء أم���س األحد إن 
إدارة معتق���ل »النق���ب الصحراوي« نقلت 
األسير المضرب عن الطعام أشرف راضي 
)40عاًما( إلى الزنازين. وذكر نادي األس���ير 
في بيان له وصل »االس���تقالل« أن األسير 
»راض���ي« م���ن رام الله، ش���رع بإضرابه عن 

الطعام منذ 7 أيام رفًضا العتقاله اإلداري، 
علًما أن األمر اإلداري الصادر بحقه هو األمر 

األول ومدته 6 شهور.
يذك���ر أن األس���ير رزق رج���وب من مدينة 
»دورا« بمحافظ���ة الخليل المحتلة، يواصل 
إضراب���ه عن الطع���ام للي���وم الثامن على 

التوالي رفضًا العتقاله اإلداري.
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وته���اوت طائرة »ال� F16« وحطها صاروخ )س���ام-5 اس 200( 
من عل, واش���تعلت الني���ران فيها, كما اش���تعلت في قلوب 
األميركيين واإلسرائيليين الذين تحدثوا عن أساطير ومالحم 
»ال� »F16, اس���اطاير االحتالل تته���اوى تباعا, بعد ان تهاوت 
أسطورة الميركافاة في لبنان وغزة, وتهاوت القبة الحديدية, 
وتهاوت نظرية األمن الصهيوني���ة, وتهاوت نظرية الجيش 
الذي ال يقهر, وهذا التهاوي له انعكاسات سلبية على السالح 
األمريكي تسويقيا وعلى معنويات الجيش الصهيوني الذي ال 
يقهر, لقد انتصر سالح اإلرادة في كل المعارك ألنه اقوى من 

دباباتهم وطائراتهم وصواريخهم وبوارجهم الحربية. 
 تهاوت »ال���� F16« لتلحق بالميركافا والقبة الحديدية وتحال 
على رأي مذيعة األخبار في قناة الجديد اللبنانية إلى التقاعد, 
وتضج الساحة اإلسرائيلية بخيبة األمل المصحوبة بالتساؤالت 
والمراجعات والجدل واإلحباط, ويخرج المحللون الصهاينة على 
شاشات التلفاز الستعادة الهيبة المفقودة,واستعادة الثقة,  
ومح���و آثار الهزيمة الجديدة ألقوى س���الح في ترس���انتهم 
العس���كرية, فلطالما تباهت »إسرائيل« بقوة سالحها الجوي, 
وقدرته على حس���م المعارك بس���رعة فائقة ومكاسب عالية 
ومضمونة, وخس���ائر ال ت���كاد تذكر, لكنه���ا اإلرادة التي ان 
توفرت أذابت الفوالذ, وحطمت األساطير, وحسمت المعارك, 
وحققت االنتصارات,  فمن يبحث عن عوامل النصر يستطيع 
ان يهتدي إليها, ومن تستوطن قلبه الهزيمة وتتمكن منه, 
ال يمكن ان ينتصر حتى ولو امتلك في جعبته اعتى س���الح, 
وتحصن بكل قوى الش���ر في العالم, هذا هو قانون الحياة وما 

علمنا إياه التاريخ على مدار السنين.   
اجتهادات كثيرة تباينت حول ردة فعل »إسرائيل« على إسقاط 
طائرتها »ال� F16« وإصابة الطيار ومس���اعده بجراح متوسطة 
وخطيرة, لكن إسرائيل اجبن من ان تتخذ قرارًا فرديًا بالرد على 
اسقاط الطائرة, وهى تنتظر ردة فعل أمريكا والتنسيق معها 
لتدارس كيفية الرد, وال غرابة ان تتصل الحكومة الصهيونية 
بالرئيس الروسي فالديمير بوتين مطالبة إياه بالتدخل وحث 
كل األطراف عل���ى ضبط النفس وعدم التصعي���د, ويبدو ان 
»إس���رائيل« باتت تدرك صعوبة تفجير األوضاع على الجبهة 
الشمالية, وان هذا مكلف وغير مضمون النتائج, لذلك طالب ما 
يسمى برئيس الحكومة الصهيونية جميع وزرائه بعدم اإلدالء 
بأية تصريحات حول هذه العملية,وفرض الوصاية كالمعتاد 
على اإلعالم العبري للتكتم على نتائج عملية إسقاط الطائرة, 
واكتفى اإلعالم العبري بالحديث عن خس���ائر مادية وبشرية 
كبي���رة نتجت عن اس���تهداف مواقع وثكنات عس���كرية في 

األراضي السورية. 
ال ش���ك ان عملية إس���قاط طائرة »ال� F16« كما أصابت الكثير 
بخيبة أمل كبيرة, رفعت من معنويات ش���عبنا الفلس���طيني 
والعربي واإلسالمي والش���عوب الحرة حول العالم, والتي ترى 
في »إس���رائيل« قوة بغي وقه���ر تعربد في المنطقة وتفرض 
إراداته���ا بمنطق القوة والجب���روت, وبانحياز ودعم وإس���ناد 
أمريك���ي كبي���ر وال محدود, وق���د انعكس هذا س���ريعا على 
مقاومتنا الفلسطينية التي أعلنت باألمس أنها أسقطت طائرة 
اس���تطالع إسرائيلية كانت تحوم في سماء قطاع غزة, وتقوم 
بتصوير المنطقة الحدودية, ومناطق تدريب تابعة للمقاومة 
الفلس���طينية, وقد أعلنت كافة الفصائل الفلس���طينية حق 
س���وريا في الدفاع عن نفسها والتصدي ألي محاوالت اختراق 
لمجاله���ا الج���وي وحدودها البرية, وان الحدي���ث عن الرد في 
الزم���ان والمكان المناس���بين لم يعد مالئما, الن »إس���رائيل« 
اخترقت المجال الجوي الس���وري عش���رات المرات, وفوجئت 
هذه المرة بالرد بإسقاط إحدى طائراتها الحربية, مما يعني ان 
أي حماقة قد تقدم عليها »إس���رائيل« باختراق المجال الجوي 
الس���وري فيها مغام���رة كبيرة, وقد تك���ون نتائجها وخيمة, 
وعليها ان تعي���د التفكير ألف مرة قبل ان تقدم على اختراق 

المجال الجوي لها.   
يبدو ان »إس���رائيل« قد وعت مؤخ���را ان الدخول في أي معركة 
عسكرية في الجبهة الشمالية, يتطلب استخدام سالحها البري 
والبحري والجوي, ولم يعد س���الح الجو حاس���ما ألي معركة, وان 
قدراتها العس���كرية أصبحت تتهاوى تباع���ا, ولم يعد أمامها 
خيارات كثيرة س���وى استخدام الس���الح النووي ان استطاعت, 
وفي كل األحوال لم يعد الس���الح المتطور هو القادر فقط على 
حسم أي معركة رغم أهميته, فالقوة تكمن في اإلنسان صاحب 
الحق والذي يملك اإلرادة واإليمان واليقين, فثباته في الميدان 
وشجاعته وعزيمته قادرة على ان تحقق له النصر حتى ولو كان 

عدوه يملك اعتى أنواع السالح, واسألوا التاريخ!       

)F16 وتهاوت )الـ
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رام الله/ االستقالل:
قال نادي األسير الفلس���طيني األحد إن ثالثة معتقلين 
قاصري���ن تعّرض���وا لعملي���ات تنكيل أثن���اء اعتقالهم 

والتحقيق معهم.
ونقل محامي نادي األس���ير شهادات المعتقلين الثالثة 
خالل زيارة أجراها لهم في معتقل "عوفر"، أحدهم األسير 

مصطفى البدن )17 عامًا( من بلدة تقوع في بيت لحم.
وقال البدن: "إنه في حوالي الساعة الواحدة والنصف لياًل 
اقتحمت قوة من جي���ش االحتالل منزل عائلته واعتقلته 
وجرى اقتياده إلى معتقل "عتصيون" وفي الطريق قاموا 
باالعتداء علي���ه بالضرب وأحد الجنود أغل���ق باب الجيب 
العس���كري على ركبته اليمنى، ثم جرى نقله إلى معتقل 

"عس���قالن" وهن���اك خضع للتحقي���ق لم���دة )26( يومًا، 
ُأخضع خالله���ا للتحقيق لفترات طويلة تتجاوز التس���ع 
ساعات تعرض فيها للضرب ولمحاولة خنق من قبل أحد 
المحققي���ن"، علمًا أنه معتقل في تاري���خ الرابع من يناير 

."2018
وأفاد المعتقل فيصل الشاعر )16 عامًا( من بلدة تقوع 
في بي����ت لحم أنه خضع لتحقيق اس����تمر لمدة )15( 
يومًا، منها عش����رة أيام كانت بش����كل متواٍل، علمًا أن 
الفتى الش����اعر تعرض إلصابة في ساقه اليسرى قبل 
ثالثة أيام من اعتقاله وهو معتقل منذ تاريخ 15 يناير 

.2018
وحس���ب النادي، فقد ُأصيب األس���ير أحمد الشاللدة )15 

عامًا( بكسر في ساقه اليمنى بعدما تعرض للسقوط أثناء 
مط���اردة جنود االحتالل له خالل عملية اعتقاله في تاريخ 
ال�24 من يناير 2018، وقد ُنقل إلى مستش���فى "هداس���ا 
عين كارم" ومكث فيه لمدة يوم، ثم جرى نقله إلى معتقل 

"عتصيون" ثم إلى معتقل "عوفر".
وأش���ار إلى أن 60% من القاصرين المعتقلين يتعّرضون 
للتعذيب الجس���دي والنفس���ي من خالل عدة أس���اليب 
منها: اعتقالهم في س���اعات متأخرة من الليل واالعتداء 
عليهم بالضرب، وتهديدهم وانت���زاع االعترافات منهم 
تحت الضغط، وإبقاؤهم دون طعام وش���راب لس���اعات، 
وإخضاعهم للتحقيق لفترات طويلة، وتوجيه الش���تائم 

واأللفاظ البذيئة بحقهم.

غزة/ االستقالل:
ن���دد التجمع اإلعالمي الفلس���طيني بزيارة وفد 
إعالمي عربي لكيان العدو اإلس���رائيلي، مطالبا 

بمحاسبته وعزله إعالميا.
وق���ال التجم���ع اإلعالمي ف���ي بيان ل���ه تلقت 
"االس���تقالل" نس���خة عنه أمس األحد، "تزامنا 
م���ع تصاع���د الهجم���ة الصهيو-أمريكية على 
القضية الفلسطينية، في ظل االنحياز األمريكي 
المفض���وح لكيان االحتالل على حس���اب الحق 
الفلس���طيني، فوجئنا بقيام وفد إعالمي عربي 
مكون من تس���عة صحفيين )5 مغاربة ولبناني 
ويمن���ي وس���وري وعراق���ي( بزي���ارة تطبيعية 
مش���بوهة ومرفوض���ة لكيان االحت���الل القائم 
غصبًا على أراضينا المحتلة من���ذ العام 1948، 
استجابة لدعوة من وزارة خارجية االحتالل التي 
تحاول تحسين صورة االحتالل من خالل تزوير 
الوقائ���ع والمعطيات المتعلقة بالصراع العربي 

الفلسطيني مع دولة االحتالل".
وج���دد التجمع رفض���ه المطلق لكافة أش���كال 
التطبيع مع العدو اإلس���رائيلي وفي مقدمتها 
التطبيع اإلعالم���ي، الذي نرى في���ه خروجا عن 
اإلجماع الش���عبي واإلعالمي العرب���ي الرافض 

للتطبيع والتواصل مع كيان العدو.

وأك���د أن إقامة أي عالق���ات تطبيعية مع العدو 
اإلسرائيلي، تمّثل إساءة بالغة لشعبنا ومقاومته 
وتضحيات���ه، وللمواق���ف الش���عبية والنقابية 
العربي���ة واإلس���المية األصيلة تج���اه القضية 
الفلس���طينية، كما تمّث���ل انحي���ازا لالحتالل 
وانتصارا لمزاعمه على حس���اب حقوق ش���عبنا 

وثوابته.
وش���دد على أن الزيارة الت���ي قام بها هذا الوفد 
اإلعالم���ي لكيان االحت���الل، ال تعّبر عن الضمير 
والموقف الشعبي األصيل لدولهم تجاه شعبنا 

وقضيته والذي نعتز به ونفاخر به دوما.
 وطال���ب التجم���ع اإلعالمي كافة المؤسس���ات 
العربية وف���ي مقدمتها  والنقاب���ات اإلعالمية 
اتح���اد الصحفيين العرب، بمحاس���بة ومعاقبة 
الوف���د المطّبع وعزله إعالمي���ا، ليكون عبرة لكل 
من تسّول له نفسه التطبيع مع العدو المركزي 

لألمة.
كما دعا كافة الكتاب والمثقفين والمؤسسات 
اإلعالمي���ة إلى تس���ليط الضوء عل���ى المخاطر 
الناجمة ع���ن التطبيع اإلعالمي مع العدو  والذي 
يس���تهدف وع���ي األم���ة ويح���اول تدجينها 

وترويضها للقبول بهذا الكيان في قلب األمة.

االستقالل/ وكاالت :
أعل���ن قائ���د الجبهة الش���مالية في جي���ش االحتالل 
اإلسرائيلي يوآل سطريك أمس األحد، أن »إسرائيل لن 
تسمح إليران بإقامة قاعدة أمامية في سوريا«، في إشارة 
إلى مدى اإلرباك الذي تشعر به »إسرائيل« من التواجد 

اإليراني في المنطقة.
وأوضح »س���طريك« في تصريح له »أن إيران تعمل على 
إقامة قاعدة متقدمة في س���وريا، وهو ما لن تس���مح به 
إس���رائيل ألنه يمثل تهديًدا«، مح���ذًرا من أن المعركة 
على الحدود الشمالية قد تتحول إلى حرب حقيقية في 

أي لحظة.
واعتبر الجيش اإلس���رائيلي أمس السبت أن الطائرة بال 
طيار التي اخترقت فلس���طين المحتلة، وإسقاط إحدى 
مقاتالته بعد قصفها ألهداف في سوريا، هجوًما على 

السيادة اإلسرائيلية. على حد وصفه.
وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي في صفحته 
على »تويتر«، إن »إيران تجر المنطقة نحو مغامرة ال تعلم 
كيف تنتهي، ننظر ببالغ الخط���ورة إلى إطالق النيران 

السورية باتجاه طائرتنا«.

شهــادات ألطفــال تعرضــوا
 للتنكيــل خــالل االعتقــال والتحقيــق

ويطالب بمحاسبته وعزله إعالميًا

التجمع اإلعالمي يندد بزيارة وفد 
إعالمي عربي لكيان العدو

التواجد اإليراني 
بسوريا يربك الكيان

ضابط إسرائيلي: معركة 
على الحدود الشمالية قد 

تتحول لحرب حقيقية
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وأصي����ب الكي����ان الصهيوني، بصدم����ة كبيرة عقب 
إس����قاط دفاعات جوية في األراضي الس����ورية صباح 
-F" السبت الماضي، طائرة عسكرية إسرائيلية من نوع

16"، قصفت أهدافًا عسكرية سورية. 

�صفعة كبرية
واعتب����ر مس����ؤول المكت����ب اإلعالمي لحرك����ة الجهاد 
اإلس����المي داود شهاب، أن "إس����رائيل" تلقت صفعة 
كبيرة بس����قوط طائرة مقاتلة من ن����وع )F16( من قبل 
الدفاع����ات الس����ورية في الجوالن ش����مال فلس����طين 

المحتلة.
وأوض����ح ش����هاب ف����ي تصريح ل����ه، أن ص����ورة الردع 
اإلس����رائيلي تلقت صفع����ة كبيرة تص����ل إلى درجة 
الهزيمة في س����وريا كما أنها صفعة قاسية موجهة 

للهيمنة األمريكية واإلسرائيلية في المنطقة.
وقال: »إن اس����قاط الطائرة اإلسرائيلية انعكس ايجابًا 
على معنويات الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة 
الفلسطينية، على المقاومة أن تكون في أقصى درجات 

التأهب في مواكبة المناورات اإلسرائيلية«.
وش����دد على أن لسوريا الحق في الرد على أي اعتداءات 
إس����رائيلية على أراضيها قائاًل: "ما جرى في س����وريا 
اليوم يثبت أن لدى بعض الدول القوة واالمكانات للرد 
على أي اعتداءات إسرائيلية، ومن يتخذ قرارًا على هذا 

المستوى االستراتيجي يعني أنه جاهز ألي مواجهة".
ولفت إلى أن م����ا قامت به الدفاع����ات الجوية للجيش 
الس����وري يأتي ف����ي توقيت بالغ األهمية فإس����رائيل 
تس����تعد لمناورات كبي����رة بمش����اركة أمريكية، وتعد 
رس����الة واضحة أبعد من الكيان اإلسرائيلي، لمواجهة 

العنجهية والصلف الصهيو أمريكي.

مرحلة جديدة
المحلل السياسي اللبناني قاسم قصير، يرى أن إسقاط 
المقاتلة اإلسرائيلية في سماء سوريا يؤسس لمرحلة 
جديدة من الص����راع ليس العربي اإلس����رائيلي فقط، 
إنما الفلس����طيني اإلسرائيلي أيضًا، منوهًا إلى أن هذا 
الحدث كسر قواعد االشتباك وأربك حسابات االحتالل 

العسكرية.
وق����ال قصي����ر ل�"االس����تقالل": "إن إس����قاط المقاتلة 
اإلس����رائيلية التي لطالما كانت صاحبة صيت مرعب، 
وال يمك����ن الوصول له����ا أو تدميرها، يمن����ح المقاومة 
الفلس����طينية أم����اًل بإس����قاط الطي����ران العس����كري 

اإلسرائيلي في أي عدوان مستقبلي".
وأوضح أن المقاومة الفلس����طينية معنية بشكل كبير 
في إدامة الصراع العربي اإلس����رائيلي أكبر قدر ممكن 
من الوقت، إلبقاء القضية الفلس����طينية حاضرة دوليًا، 
مضيف����ًا: "إن خلق المزي����د من جبه����ات القتال حول 

إسرائيل، سيساهم كثيرًا في إضعاف قدرة "إسرائيل" 
على شن عدوان على قطاع غزة".

ولف����ت المحل����ل السياس����ي اللبنان����ي النظ����ر إلى أن 
"إس����رائيل" تحاول الترويج اليوم لقواس����م مشتركة 

بينها وبين دول عربية مثل قاسم مواجهة إيران. 
وق����ال قصير: "هذا االنس����جام في األف����كار بين هذه 
الدول و"إسرائيل"، تستغله األخيرة في محاولة تمرير 
فكرة أن التصعيد مع س����وريا ال يصب في إطار الصراع 
العربي اإلسرائيلي، إنما في سياق المواجهة اإليرانية 

اإلسرائيلية".

وقف الت�صعيد
وفي الس����ياق ذاته، ذكرت القن����اة الثانية العبرية أن 
"إس����رائيل" طالبت الواليات المتحدة وروس����يا بوقف 
تدهور األوضاع، ما يش����ير إل����ى عدم رغبتها بتصعيد 

عسكري في الجبهة الشمالية.
وي����رى المحل����ل السياس����ي المتخصص في الش����أن 
اإلس����رائيلي، إبراهيم جابر، أن الكيان الصهيوني غير 
معني بالمطلق بتصعيد القتال في سوريا، أو االنجرار 
نحو مواجهة في الجبهة الشمالية، تتعارض مع األفكار 
السياسية التي تحاول اإلدارة األمريكية تمريرها في 

المنطقة.
وقال جابر ل�"االس����تقالل": "إسرائيل تسعى من خالل 

طلبها بإنهاء التصعيد وعدم تمدده، إفس����اح الطريق 
أمام صفقة القرن األمريكية التي تسعى إليجاد حلواًل 
سياسية للقضية الفلس����طينية، لذا ال يوجد أي رغبة 
إسرائيلية لتصعيد عسكري في أي اتجاه في مثل هذا 

الوقت".
وأوضح أن "إس����رائيل" تلقت صفعة كبيرة بإس����قاط 
مقاتلها على الحدود السورية، وهي ستمتص صدمتها 
وصفعتها في الوقت الراهن من أجل عدم إرباك المسار 
الذي تسير فيه اإلدارة األمريكية والهادف إلنهاء حق 
العودة وتصفية القضية الفلسطينية من خالل حلول 

مبتورة وظالمة للفلسطينيين.
وبّين جابر، أن المستويات اإلسرائيلية كافة غير جاهزة 
عملي����ًا لمثل ه����ذه المواجهة التي ق����د تفتح الصراع 
العس����كري أو السياس����ي مع دول عدي����دة أخرى مثل 
إيران وروس����يا، "وهذا سيدفع في اتجاه خفض الكيان 
الصهيوني لعمليات����ه الجوية ضد س����وريا خوفًا من 

توتير األوضاع وتصعيدها".
واختتم المحلل السياس����ي حديثه بالق����ول: "يمكن 
المقاومة الفلسطينية اس����تخالص دروس عديدة من 
خ����الل هذا الحدث، أهمها أنه ل����م يعد هناك أهداف 
إسرائيلية محصنة، وأن السالح العسكري اإلسرائيلي 
عرض����ة لإلصابة والتدمي����ر إذا ما توف����رت االمكانيات 

المناسبة".

انهيار قوة الردع اإلسرائيلية

تحطيم »الـF16«.. كسر لقواعد االشتباك

الجهاد اإلسالمي: 
"إسرائيل" تلقت 

صفعة كبيرة تصل 
لدرجة الهزيمة

غزة/ حممود عمر:
اجهزت عملية اإ�ص��قاط مقاتلة »اأف 16« اإ�ص��رائيلية على احلدود ال�صوريا، على اخر ما تبقى من قوة الردع الإ�صرائيلي، الذي روجت له 
دولة الحتالل يف املنطقة على مدار �ص��نوات طويلة، ناقلة ال�ص��راع بني قوى املقاومة والكيان ال�ص��هيوين اإىل مرحلة جديدة، توؤ�ص���س 
لرت�ص��يخ فكرة اأنه مل يعد هناك اأي اأهداف اإ�ص��رائيلية حم�ص��نة، اأو بعيدة عن يد املقاومة. ويرى حمللون �صيا�صيون، اأن اآخر �صيء كانت 
تتوقعه »اإ�صرائيل« هو اإ�صقاط طائرتها احلربية، الأمر الذي ت�صبب لها باإحراج كبري اأمام اإثبات قوة ردعها يف الوقت الذي ل ترغب به 

برفع وترية الت�صعيد لإف�صاح املجال اأمام اجلهود الأمريكية لتمرير �صفقة القرن التي ت�صتهدف الق�صية واحلقوق الفل�صطينية.

رام الله/ االستقالل:
توقع عيسى قراقع رئيس هيئة ش���ؤون االسرى والمحررين ان السجون 
س���وف تش���هد انفجارا وموجات متصاعدة م���ن االحتجاجات خالل عام 
2018، بسبب اس���تمرار الممارسات االس���رائيلية التعسفية المعادية 

لحقوقهم االنسانية والمعيشية.
وقال قراقع إن حمالت االعتقال الجماعية التي تطال الكبير والصغير 
واستمرار االعتقال االداري وسياسة االهمال الطبي والعزل االنفرادي 
وممارس���ة التعذيب والتنكيل بحق االس���رى واص���دار احكام رادعة 
بحقهم في المحاكم العس���كرية االسرائيلية، وسياسة التصفيات 
واالعدامات وتشريع القوانين العنصرية، وحرمان المئات من العائالت 

من الزيارات وغيرها، سوف تولد انفجارا في صفوف المعتقلين، وان 
اس���رائيل تصنع قنبلة من خالل اعمالها المخالفة للقوانين الدولية 

واالنسانية.
وأش���ار إلى أن حكومة االحتالل تس���عى الى تجريد االسرى من صفتهم 
االنسانية ومن مكانتهم القانونية وتتعاطى معهم كمجرمين بال حقوق 
من خالل قوانين جائرة وظالمة، وهي بذلك ترفع الحماية الدولية عنهم 
وتغطي اعمالها ومخالفاتها الجسيمة تحت غطاء سلسلة من التشريعات 

والقوانين الظالمة.
وعبر عن قلقه بشكل خاص على حياة المئات من االسرى المرضى، معتبرا 
أن عام 2018 قد يشهد سقوط شهداء في صفوفهم بسبب معاناة عدد 

من االسرى من امراض خطيرة جدا وصعبة.
تصريحات قراقع جاءت خالل تقدم العزاء لعائلة الش���هيد االسير حمزة 
الزماعرة في مدينة حلحول وزيارة عائلة االس���ير المصاب خلدون قراجة 
الذي جرى االعتداء عليه بش���كل وحش���ي خالل اعتقاله، وزيارة االس���ير 
المحرر انس ابو ريان الذي امضى 4 س���نوات داخل الس���جن واالسيرين 
المحررين محمد عيس���ى ورزق عيسى اللذين امضيا 15 عامًا في سجون 

االحتالل وهما من سكان قرية الخضر.
وجرى ذلك بمش���اركة وفد من هيئة االسرى ونادي االسير وعلى رأسهم 
عبد العال العناتي وامجد النجار واالسير المحرر رزق صالح وكمال هماش 

عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي.

قراقــع محــذرًا: السجــون ستشهــد انفجــارًا
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غزة/ االستقالل:
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة 
ش���ؤون األس���رى وعضو اللجنة المكلفة إلدارة 
شؤون الهيئة في قطاع غزة عبد الناصر فروانة، 
إن زوجة األسر أيوب أبو كريم أنجبت األحد طفاًل 

عبر النطف المهربة، واسمته العائلة "مجاهد".
وأض���اف فراونة ف���ي بيان صحف���ي األحد، أن 
األس���رى واصلوا تهري���ب النطف م���ن داخل 
السجون لتنجب زوجاتهم أطفااًل،  وبذلك ارتفع 
عدد األطفال الذين انجبوا عبر "النطف المهربة" 
إل���ى )65( طفاًل بينهم )7( أنجب���وا خالل العام 
المنصرم 2017. وهؤالء يطلق عليهم "س���فراء 

الحرية".
يذكر أن األس���ير أبو كريم م���ن مخيم المغازي 
وس���ط قطاع غ���زة ومعتق���ل من���ذ 2011-5-4 

ومحكوم 13سنة وأمضى منها قرابة 7سنوات
وأوضح فروانة، أن األسرى الفلسطينيين يصرون 
على تحديهم اإلنس���اني للسجان ومعانقتهم 
للحياة التي ناضلوا من أجلها رغم السجن وحكم 
المؤب���د، واس���تمروا في اللجوء إلى وس���يلتهم 
الوحي���دة في تهريب "النطف المنوية" إلنجاب 
أطفال يحملون أسماءهم من بعدهم، وتحقيق 

حلمهم عبر ما ُيعرف ب� "التلقيح الصناعي".
واعتبر فروانة أن اس���تمرار هذا التحدي يشكل  
واحدة من اإلضاءات المش���رقة التي س���جلتها 
وتس���جلها الحركة األسيرة، كما وُتشكل تفوًقا 
لألس���رى على تكنولوجيا المراقبة اإلسرائيلية 
وانتصارا إلرادة األسرى وإصرارهم على السجان 
وإدارة الس���جون ومحاكم االحتالل العس���كرية 

التي تفرض أحكامًا جائرة بحقهم.

وأوض����ح بيان "حم����اس" أن هذه الزي����ارة تأتي 
ضم����ن ترتيب����ات ُمس����بقة؛ لمناقش����ة ُس����ُبل 
استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة، على أساس 
اتفاق القاه����رة )2011 و2017(، والجهود التي 
تبذلها الحركة م����ع مصر، للتخفيف من معاناة 
س����كان قطاع غزة وحل أزماته، وحماية القضية 
الفلس����طينية ومواجهة القرار األميركي بشأن 

القدس المحتلة.
وأّكد عضو المكتب السياسي ل�"حماس" موسى 
أبو مرزوق، أن زيارة وفد حركته الكبير "تنعكس 
أهميتها من خالل وض����ع أهلنا في القطاع وما 
يعانونه من حصار وعقوبات، وتعثر للمصالحة، 
وصفقة القرن المرفوضة فلس����طينًيا، أمريكية 
الّلسان، صهيونية المحتوى، ومركزية القاهرة 

في كل هذه المفردات".
بم����وازاة ذل����ك، وص����ل القاهرة، عض����و اللجنة 
المركزية لحركة "فتح" مسؤول ملف المصالحة 
عزام األحمد، والتقى فور وصوله وزير الخارجية 
المص����ري س����امح ش����كري، وناقش مع����ه آخر 
بالقضية  المتعلق����ة  السياس����ية  التط����ورات 
الفلس����طينية، وعلى رأس����ها ملف المصالحة 

الوطنية.
وأك����د  الوزي����ر ش����كري أهمية المض����ي قدمًا 
في مس����ار المصالحة باعتباره����ا خطوة مهّمة 

لتحقي����ق وحدة الصف الفلس���طيني، وضرورة 
تمكين حكوم���ة الوفاق الوطني من إدارة قطاع 
غزة بكفاءة لمصلحة المواطن الفلسطيني في 
القطاع، مشدًدا على أن مصر تولي أهمية كبيرة 
لجهة التخفيف م���ن وطأة األزمة اإلنس���انية 

هناك.

خيار  امل�صاحلة
واتفق سياسيون ومراقبون على أن زيارة الوفد 
الحمساوي إلى القاهرة يأتي في وقت حّساس 
للغاية؛ لمناقش����ة عدة ملف����ات مهمة، تفضي 
إل����ى مصالح����ة حقيقي����ة، ُتخّفف م����ن الواقع 
الم����أزوم سياس����ًيا واقتصادًيا ومعيش����ًيا في 
قطاع غزة، وُتش����كل سًدا لمواجهة كل األخطار 
الُمحدقة، والمؤامرات الرامية لتصفية القضية 

الفلسطينية. 
واعتب����ر الكات����ب والمحلل السياس����ي من غزة، 
إبراهيم المدهون، أن مغادرة وفد "حماس" بهذا 
"الثقل" إلى القاهرة يؤكد اس����تراتيجية خيار 
المصالحة بالنسبة للحركة، ومركزية الدور البارز 
الذي تلعبه مصر في ترتيب البيت الفلسطيني 

والتقريب بين األطراف.
وأضاف المدهون ل�"االستقالل" أن ذلك يعني 
أيًضا عدم تأثر عالقة القاهرة مع "حماس"، بعد 

التغيرات الداخلية األخيرة في جهاز المخابرات 
العامة.

خطوات  مت�صارعة
من جانبه  ،  أشار نائب  رئيس تحرير صحيفة األهرام 
المصرية أش���رف أبو الهول، إلى حساسية توقيت 
زيارة الوفد الحمس���اوي إلى العاصم���ة المصرية، 
بالتزامن "مع العملية العس���كرية غير المس���بوقة 
والحاس���مة ف���ي س���يناء، القتالع ج���ذور اإلرهاب 

واإلرهابيين"، وفق قوله. 
وبّين أبو الهول ل�"االس����تقالل" أن المحادثات بين 
وف����د "حماس" والقيادة المصري����ة تتمحور حول 
ملفات مهّمة، أبرزها ملف المصالحة، وكيفية إزالة 
العوائق في سبيل إتمامها، إاّل أنه استدرك: "لكن 
أظّن أن األوضاع على الحدود بين قطاع غزة ومصر 

وكيفية ضبطها تحتل األولوية". 
وع���ن دور مص���ر لدع���م المصالحة، أوض���ح أن الدور 
المصرّي سيترّكز خالل المرحلة المقبلة "على تشجيع 
الطرفين )حماس وفتح( على أن يقطعا خطوات أسرع، 

ويعمال من أجل تحقيق مصالحة شاملة وكاملة".
وأّك����د نائب رئي����س تحرير األه����رام على ضرورة 
التوصل إلى حالة من الوحدة الفلس����طينية، من 
أجل مواجهة المخاطر المقبلة، ال س����يما في ظل 
مرحل����ة الخطر الت����ي تمر به����ا المنطقة في ظل 

التهديدات اإلسرائيلية المتزايدة.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في ال� 12 تشرين 
أول/ أكتوب����ر الماضي بالقاه����رة، اتفاق مصالحة 
وطني����ة برعاية مصرية، نّص على تمكين حكومة 
الوف����اق الوطني من ممارس����ة مهامه����ا والقيام 
بمس����ؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة 
كما في الضفة الفلسطينية المحتلة، بحد أقصاه 

األول من كانون أول/ ديسمبر الماضي. 
وبحسب اتفاق القاهرة األخير فإن اللجنة القانونية 
واإلدارية س����تقوم بوضع حل����ول لقضية موظفي 
غزة، في مدة أقصاها أربعة أش����هر، على أن تنجز 
عملها في موعد أقصاه 1/ فبراير الجاري، وتعرض 
نتائجها على الحكومة إلقرارها وتنفيذها، بيد أن 

ذلك لم يتم حتى اللحظة.
وبناًء على التفاهمات، فقد تسلمت حكومة الوفاق 
من حركة "حماس" مطلع نوفمبر/ تش����رين الثاني 
الماضي، المس����ؤولية الكاملة عن معابر قطاع غزة 
)رفح، بيت حانون، كرم أبو س����الم(. كما تس����ّلمت 
الحكومة مهامها في غالبّية وزارات القطاع، فيما 
لم تش����هد األوض����اع المعيش����ّية واالقتصادّية 
السياسية بالقطاع أي تحس����ن ُيذكر، في الوقت 
الذي تستمر فيه المناكفات وتبادل االتهامات 
بي����ن طرفي االنقس����ام حول الُمعط����ل التفاق 

المصالحة.

»حماس« و »فتح« في القاهرة

غزة/ قا�صم الأغا:
تكت�صب زيارة وفد حركة »حما�س« اإىل العا�صمة امل�صرية القاهرة 
منذ اأيام اأهمية كبرية يف ظل التوقف �صبه التام يف عجلة امل�صاحلة 
الداخلية، والتطورات ال�صيا�صية التي ت�صهدها الق�صية الفل�صطينية 

واملنطق��ة ب�ص��كل ع��ام. وو�صل وف��د »حما���س« ب�صكل مفاج��ئ اإىل 
القاه��رة، اجلمع��ة املا�صي��ة، وعل��ى راأ�ص��ه اإ�صماعي��ل هني��ة رئي�س 
املكت��ب ال�صيا�ص��ي، واأع�ص��اء املكتب خلي��ل احلية، وروح��ي م�صتهى، 
وفتح��ي حم��اد، بح�ص��ب بيان �ص��ادر عن احلرك��ة. واأّك��دت م�صادر 

ا عبد  ��ة ل� »ال�صتقالل« اأن وفد »حما���س« ال�صيا�صي ي�صم اأي�صً خا�صّ
ال�صالم �صيام، رئي�س اللجنة الإدارية املُنحّلة التي كانت قد �صكلتها 
احلرك��ة لإدارة قطاع غ��زة، وع�صو اللجن��ة الإداري��ة والقانونية 

احلكومية اخلا�صة بت�صوية اأو�صاع موظفي غزة حممد الرقب.

املدهون: التغريات الداخلية يف جهاز 
املخابرات مل توؤثر على عالقة حما�س مب�صر

اإعالمي م�صري: �صبط الأو�صاع الأمنية على 
احلدود يحتل الأولوية بني ملفات الزيارة

أسير من غزة ُيرزق طفال عبر »النطف المهربة«
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وأعلنت الس����فيرة االميركية لدى األمم المتحدة 
نيكي هايلي الشهر الماضي، أن الواليات المتحدة 
لن تقدم المساعدة للفلسطينيين حتى يوافقوا 
عل����ى العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى 
اتفاق سالم مع "اسرائيل"، لتعود الشهر الماضي 
لمنحه����ا 60 ملي����ون دوالر هذا الع����ام، وهو جزء 
بس����يط من مساهمتها الس����نوية السابقة التي 

كانت تصل الى 350 مليون دوالر.
وتعد الواليات المتحدة أكبر مانح لوكالة "االونروا" 
التي تؤمن المدارس والرعاية الصحية لحوالى 5,3 
ماليين الجئ في المناطق الفلس����طينية واألردن 
ولبن����ان وس����وريا، األمر الذي دف����ع 102عضو في 
الكونغ����رس األمريكي للطلب من رئيس دولتهم 
التراجع عن خطواته العقابية بعد خفض التمويل.

البحث عن بدائل
وكشف د. مازن أبو زيد، مدير عام المخيمات بدائرة 
شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية في 
قطاع غ����زة، أن األموال الموجودة ل����دى " األونروا" 
ستكفيها لشهر 6 من العام الجاري فقط ، مشددا 
أنه في حال استمرار نقص التمويل المالي المقدم 
م����ن أمريكا ودول عدة ل�"األونروا " سيس����بب ذلك 
عجزًا كبيرًا بالنفقات والخدمات المقدمة لالجئين 

في مناطق تواجدهم الخمس.
ولفت أبو زيد، إلى أن أوضاع الالجئين المعيش����ية 
في المخيمات ستزداد صعوبة خاصة بالخدمات 
المقدمة لهم وهي التعليم والصحة واإلغاثة، في 
حال لم تعمل الدول المانحة على تعويض األموال 
التي كانت تقدمها أمريكا لتسد العجز الموجود. 

وأش����ار إلى وجود مس����اع كبيرة تب����ذل من دائرة 
ش����ؤون الالجئي����ن والعاملي����ن فيها؛ م����ن أجل 
تعويض النقص وإيجاد بدائل للتمويل، وكذلك 
عق����د اجتماعات مع اللجنة االستش����ارية التابعة 
ل�"األون����روا" آخره����ا اجتماع في األردن األس����بوع 
الماضي؛ للوق����وف أمام التهدي����دات األمريكية 

الخطيرة والحفاظ على استمرار عمل " األونروا" .
ونوه إلى أن بعض ال����دول العربية لم تعد تلتزم 
بتنفي����ذ القرارات المتفقة عليها مع " األونروا"، إذ 
أنه من المفترض أن تبلغ نسبة المساهمة العربية 
لموازن����ة "األونروا"  7.8 %، مش����يرا إلى أن حجم 
المس����اهمة المقدمة من قبل الكويت غير كافية 

لتغطية احتياجات الالجئين. 

ت�سفية الق�سية الفل�سطينية
بدوره رأى مصطفى الصواف المحلل والكاتب 
السياسي أن الخطوات العقابية التي تفرضها 

اإلدارة األمريكية عل���ى "األونروا " تهدف إلى 
مزيد من التضييق على الشعب الفلسطيني 
وابت���زازه؛ للموافقة على صفق���ة القرن التي 
القضي���ة  لتصفي���ة  مخططوه���ا  يس���عى 

الفلسطينية. 
وشدد الصواف في حديثه ل� "االستقالل"، على أن 
الرئيس األمريك����ي دونالد ترامب بإعالنه القدس 
عاصم����ة لالحتالل اإلس����رائيلي يعتقد أنه أنهى 
قضية القدس، وأصبح متفرغ����ًا لتصفية وإنهاء 
قضية الالجئين، من خالل الخطوات التي يتخذها 

ضد " األونروا " . 
وأشار إلى أن " ترامب" يسعى جاهدا إلنهاء قضية 
الالجئين التي تدل على وجود احتالل ، لذا يعمل 
عل����ى تقليص األموال ونزع ح����ق العودة وتغيير 
المناهج، والعمل على توطي����ن الالجئين بأماكن 

تواجدهم وغيرها.
واعتب���ر الص���واف، أن كل ما يفعل���ه الرئيس 
األمريكي هي محاوالت قديمة جديدة ، لن تؤدي 
إلى ما يريده، ألن الش���عب يرفض كل انتقاص 
من حقوق���ه خاصة حقه بإقامة دولته، مش���يرًا 
إل���ى أن ش���طب " األونروا " وتوطي���ن الالجئين 
بأماك���ن تواجده���م، مطلب صهيون���ي تتبناه 
أمريكا وبعض ال���دول العربية التي من الممكن 

أن تتنازل عن كامل فلسطين لتنفيذ سياسات 
أمريكية وصهيونية.

وفيما يتعلق بطلب عدد م����ن أعضاء الكونغرس 
األمريك����ي رئي����س دولته����م التراج����ع عن هذه 
الخطوات، رأى الصواف أن ذلك  يأتي في سياق " 
ذر الرماد بالعيون"، والخشية من أن يؤدي المزيد 
من الضغط النفجار ومش����اكل تق����ع على الكيان 

الصهيوني. 
وكان بيتر مولري����ن ممثل )االونروا( في نيويورك، 
ذكر في تصريح����ات إعالمي����ة أن الكويت زادت 
مساهمتها الى 900 الف دوالر، فيما قررت حوالى 
15 دولة بينها الس����ويد واليابان تسريع تقديم 
دعمه����ا المالي؛ للحف����اظ على اس����تمرارية عمل 

الوكالة االممية.
ويذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين 
ف����ي قواعد بيانات "األون����روا"  يبلغ نحو5 ماليين 
و800 ألف الجئ فلسطيني في مناطق عملياتها 
الخمس ) سوريا، ولبنان، واألردن، والضفة الغربية، 
وقط����اع غ����زة(، منه����م ملي����ون و300 ألف الجئ 
في قطاع غ����زة، بينهم 200 ألف أس����رة تحصل 
على مس����اعدات غذائية بأش����كال مختلفة سواء 
المس����اعدات والطرود الثابتة أو ط����رود البطاقات 

الصفراء والحمراء.

غزة/ �سماح املبحوح : 
تواجه وكالة غوث وت�سغيل 
الالجئني " الأونروا " اأزمة 

مالية خانقة تهدد وجودها 
وا�ستمرار دعمها لالجئني 

الفل�سطينيني باأماكن تواجدهم، 
بعد بذل اأمريكا و"اإ�سرائيل" 

جهودًا حثيثة؛ لتقلي�ص 
امل�ساعدات املالية التي تقدمها 

موؤ�س�سات املجتمع الدويل 
والعديد من الدول، يف م�ساع 

لإنهاء عملها واإنهاء ق�سية 
الالجئني الفل�سطينيني.

وكان ممثل وكالة "الأونروا" 
يف نيويورك بيرت مولرين، اأكد 

خالل موؤمتر �سحفي عقد يف 
مقر المم املتحدة بنيويورك، 

اأن الوكالة تواجه "اأزمة مالية 
وجودية" يف �سعيها لردم الهوة 

التي خلفها تقلي�ص امل�ساهمة 
المريكية.

أزمة وجود

نقص تمويل »األونروا«.. يدق جرس اإلنذار

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد حمدى يعقوب فروانه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402479711 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / نسرين توفيق علي ابو العمرين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411079098 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / عبد الفتاح ماهر موسى كدش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400995882 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / اخالص عبد الكريم رمضان خليل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801163122( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ محمد جالل حسن السطري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802861500( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / نسرين عبيد سلمي أبو عريبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)413380189 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

غزة/ االستقالل:
أسقطت المقاومة الفلسطينية، أمس األحد، طائرة تصوير إسرائيلية 

شرقي بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.
وأوضح مصدر أمني في المقاومة الفلسطينية، بأن المقاومة سيطرت 

على الطائرة، بعد تحليقها وإسقاطها داخل حدود قطاع غزة.
ويشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تمكنت خالل السنوات الماضية 
من إس���قاط طائرات استطالع وتصوير إسرائيلية على طول الشريط 
الحدودي مع قطاع غزة؛ سواء من خالل إطالق النار أو االستدراج تقنيا.

وتواصل طائرات االس���تطالع "بدون طيار" تحليقها بش���كل مستمر 
في أجواء قطاع غزة، في طلعات جوية اس���تخباراتية تستهدف رصد 

نشاط المقاومة الفلسطينية.

المقاومة تسقط 
»طائرة تصوير« 
إسرائيلية بغزة
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / هند شعبان عبدالفتاح احمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901503870  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / درويش محمد درويش العرجا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)918682121 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء                 

حمكمة �سلح خان يون�س
في الطلب   رقم 2018/155

في القضية رقم 2017/511 
المستدعي/  ملينا اسالفكو تشافلينا الشاعر  

 وكيله المحامي / سند غازي الشاعر  
المستدعى ضده / احمد جودت محمود جاد الحق   خان يونس – البلد – 

خلف عمارة د. عازي الشاعر
نوع الدعوى / حقوق ) تقسيم(

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية 2017/511

الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعى قد أقامت 
عليك دعوى )حقوق ( استنادًا الى ما  تدعيانه في الئحة دعواهما 
المرفق لكم نس���خه منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك 
يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ تبليغك ه���ذه المذكرة كما يقتضي أن تودع قلم هذه 
المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك 
ه���ذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة االثنين 2018/3/26 
لنظرالدع���وى ويكون معلوم���ا لديك إذا تخلفت ع���ن ذلك يجوز 

للمستدعيات أن تسيرا في دعواهن حسب االصول .
تحريرًا في : 2018/2/6م

رئي�س قلم حمكمة �سلح خان يون�س 
اأ .فتحي ح�سني حم�سن  

ارتفاع عدد الوفيات لـ 5

األطفال الخدج بغزة.. موت قبل الميالد
ترامب: دول خليجية تحترم 

قراري بشأن القدس

اتحاد المعلمين يندد بهجمة 
االحتالل على المناهج

اعتصام لـ »علماء فلسطين« تنديًدا بنقص أدوية غزة

غزة / دعاء الحطاب : 
داخل غرفة العناية المركزة لألطفال الخدج بمستشفى 
الشفاء، كان الشاب يوسف أبو زور يجلس بجوار طفله 
ُيمس���ك يده الصغيرة ويخبره أنه يشتاق الحتضانه 
خارج تل���ك الحاضن���ة الزجاجية، وتارة أخرى يس���مع 
لنبضات قلبه فرحًا، لكن هذه الفرحة سرعان ما تتبدل 
بكاب���وٍس مخيف من موٍت مفاجئ ُيوقف قلب صغيره 
ويح���ول جس���ده الى جث���ٍة هامدة، كمصير خمس���ة 
من األطفال الخدج توفوا بس���بب انع���دام عالجاتهم 

التخصصية ونفاذ االدوية األساسية.
كابوس أبو زور يشبه ما يمر به عشرات األمهات واآلباء 
الذين يحبس���ون أنفاس���هم على مدار شهور الحمل، 
بانتظ���ار مولودهم الجديد في قطاع يعاني من نقص 
بعض الحقن المتخصصة في العناية المكثفة بأقسام 
الوالدة، واألدوية الالزمة إلنقاذ حياة مواليدهم واكمال 

نموهم. 
ويقول أبو زور خالل حديثة ل�"االستقالل": " بعد عامين 
من الزواج حملت طفلي بين ذراعي لكني لم أتمكن من 
احتضان���ه واصطحابه للبيت مع والدت���ه، فقد ولد في 
الشهر الثامن من الحمل ويعاني من وجود مياه  بالرأس 

تسببت في ضمور الدماغ وعدم اكتماله".  
وأضاف أبو زور:" كنت سعيد جدًا عندما حملت زوجتي 
واستمر حملها بعد اجهاض مرتين، وكنا ننتظر والدته 
بفارغ الصبر، لكن في الش���هر الثامن أخبارنا االطباء أنه 
يجب أن تخضع لعملية قيصرية وانجاب الجنين ألنه 

يعاني من مشاكل بالرأس ونقص بنمو الدماغ". 
ويتاب���ع:" الخب���ر كان صدمة قوية لنا، فبع���د المعاناة 
الطويلة التي تحملناها من أجل انجاب طفل والعالجات 
والتكاليف ف���إن احتمال موته كبي���ر، خاصة في ظل 

نقص االدوي���ة الالزمة الكتمال نموه"، مش���يرًا إلى أن 
نقص االدوية في القطاعات الصحية يضاعف معاناة 
المرضى وذويهم خاص���ة ان كان الطفل فرحة والدية 

االولى. 
وناشد ابو زور كافة الجهات المعنية ووزارة الصحة في 
رام الله بدعم مستشفيات غزة بالعالج واالدوات الالزمة 

إلنقاذ حياة المرضي.
وأعلن الناطق باس���م وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف 
الق���درة، الس���بت الماضي، ع���ن ارتفاع ع���دد وفيات 
الحضان���ات الى 5 أطفال منذ بداي���ة العام الجاري، اثر 
عدم توفر ع���الج اكتمال نمو الجهاز التنفس���ي لدى 

االطفال الخدج "السيرفيكتانت".  
وأضاف القدرة، في تصريحاٍت عبر صفحاته الشخصية 
على مواقع التواص���ل االجتماعي، أّن ع���دم توفر هذا 
العالج يضع حياة 113 طفل على المحك، مش���يرًا إلى 
أن انعدام عالجاتهم التخصصية جراء نفاد 45 % من 
االدوية االساس���ية و اشتداد ازمة الوقود ينذر بخطورة 

كبيرة. 
ويعاني القط���اع الصحي في غزة م���ن أزمات متتالية 
ومتتابع���ة منه���ا أزم���ة نق���ص الوق���ود واألدوي���ة 
والمس���تهلكات الطبي���ة، األمر الذي ضاع���ف معاناة 

المرضي وزاد أوجاعهم وأفقد البعض حياتهم.   
أسرة موت بطيء

وب���دوره، حذر ناص���ر بلبل رئيس قس���م الحضانة 
المرك���زي ف���ي مجمع الش���فاء الطبي، م���ن تحول 
الحضان���ات المخصص���ة لرعاية األطف���ال الخدج 
بمستش���فيات القطاع، إلى أسرة موت بطيء يلفظ 
فيها الصغار أنفاسهم األخيرة، نتيجة نقص %45 

من االدوية األساسية الالزمة إلنقاذ حياتهم.  

وأضاف بلب���ل خالل حديثة ل�"االس���تقالل": " قس���م 
الحضانة في مستش���فى الش���فاء والذي يعد القسم 
المرك���زي في القط���اع كونه يحتوي على نس���بة 45-

50% حال���ة ، يعاني من نفاد عالج اكتمال نمو الجهاز 
التنفسي" السيرفيكتانت" لدي األطفال الخدج، وكما 
يعان���ي من نق���ص أدوية التش���نجات ودواء نوميالن 

وغيرها من االدوية الالزمة إلنقاذ حياة األطفال". 
وأوضح بلب���ل، أن " عالج " الس���يرفيكتانت" مهم جدًا 
لمس���اعدة األطفال الذين يولدون قب���ل موعدهم في 
األس���بوع ال����" 26_ 28" على التنفس لع���دم اكتمال 
الجه���از التنفس���ي لديهم، وفي حال ل���م يتوفر هذا 
العالج يدخل الطفل مرحل���ة الخطر ويتم وضعة على 
أجهزة التنفس الصناعي مما ُيدخله بمضاعفات تؤدي 

للوفاة مباشرة. 
وأش���ار الى أن المستشفى باتت عاجزة عن توفير عالج 
" السيرفيكتانت"، نظرًا الرتفاع ثمن تكلفته اذ يتراوح 
س���عر الحقنة الواحدة ما بي���ن )300_ 400( دوالر، في 
حين يحتاج كل طف���ل الى حقنتين أو ثالث حقن كي 

يكتمل نموه.
ونوه الى أن القسم ال يعاني فقط من نقص األدوية إنما 
يواجه تحديات على صعٍد مختلفة، بداية من محدودية 
الكادر الطبي العامل داخل القسم، وندرة المتخصصين 
بحضانة األطفال، ونقص ف���ي عدد الحضانات مقارنة 
بأعداد الحاالت حيث تحتوي غرفة العناية المركزة على 

16حاضنة بينما يبلغ عدد الحاالت 22حالة. 
وفيما يتعلق بظروف عمل قس���م حضانة الخدج 
في أزمة انقط���اع التيار الكهربائي المتفاقمة في 
القط���اع المحاصر وأزمة نفاذ الوقود، ذكر أن األزمة 

تعد المهدد األكبر واألبرز لحياة األطفال.

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس األمريك���ي دونالد ترامب إن دوالاً خليجية تحترم قراره 
بشأن مدينة القدس المحتلة الذي اعتبرها فيه "عاصمة إلسرائيل"، 
ا إلى أن العالقة اإلس���رائيلية بهذه الدول "أفضل بكثير من  مش���يراً

الماضي"، دون أن يسمي هذه الدول.
وقال ترامب لصحيفة "إس���رائيل هيوم" العبرية األحد إن "اعتراف 
ا وقد نجح  ا مهماً ا انتخابياً إدارته بالقدس عاصمة إلسرائيل كان وعداً
بتنفي���ذه، لذلك أصبحت المدينة خارج دائ���رة التفاوض!"، على حد 

قوله.
وزعم أن القدس أصبحت "عاصمة إسرائيل، ولم يعد هناك إمكانية 
للحديث بشأنها على طاولة ا المفاوضات" بعد اعتراف إدارته بذلك، 
ا في 6 ديسمبر/كانون  ا أن هذا أهم إنجازاته. وأصدر ترمب قراراً معتبراً

األول الماضي يقضي ب�"االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل".
ا أن القرار  ا على هذا القرار"، معتبراً ا إطالقاً وذكر ترامب أنه "ليس نادماً
بش���أن القدس يمثل "أهم إنجاز له خالل العام األول من حكمه في 

البيت األبيض".
ورأى أنه بع���د قراره "أصبحت القدس عاصمة إلس���رائيل، ولم يعد 
يمكن الحديث ع���ن ذلك على طاولة المفاوضات"، لكنه اس���تدرك 
وقال:" لكنني سأدعم ما يتوصل إليه الطرفان بشأن حدود المدينة".

وأك���د الرئيس األمريك���ي ض���رورة أن يتوصل الطرفان )الس���لطة 
الفلس���طينية والحكومة اإلسرائيلية( إلى تسوية سياسية تفضي 
���ا إل���ى أن "اإلدارة األمريكية تنتظر ما يمكن  إلى اتفاق س���الم، الفتاً
أن يح���دث من أج���ل تقديم مبادرتها للس���الم". واتهم الس���لطة 
ا إلى أنه  ا، مشيراً الفلسطينية ب�"عدم امتالك الرغبة بصنع السالم حالياً

ا غير متأكد من عزم إسرائيل على ذلك )صنع السالم(". أيضاً
: "يجب عل���ى الطرفين تقديم تنازالت من أجل  وأردف ترامب قائالاً

ذلك".
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية- اإلسرائيلية في إبريل/نيسان عام 
2014 بعد رفض إسرائيلي لوقف االستيطان والقبول بحل الدولتين 

على أساس حدود 1967 واإلفراج عن معتقلين من سجونها.

رام الله/ االستقالل:
بحث وزير التربية والتعليم العال����ي صبري صيدم في رام الله يوم أمس 
األحد مع وفد من اتحاد المعلمين الهجمة الشرسة التي يشنها االحتالل 

ومناصروه ضد المناهج الوطنية وآلية صد هذه الهجمة.
وأكد األمين العام سائد ارزيقات خالل اللقاء الذي عقد في رام الله، وقوف 
اتح����اد المعلمين إلى جان����ب وزارة التربية في ظل الحرب التي يش����نها 

االحتالل ضد قطاع التعليم بشكل عام والمنهاج بشكل خاص.
وحث كافة المؤسسات المحلية والدولية وعموم الشعب الفلسطيني على 
الوقوف في وجه كل المؤامرات التي يقودها االحتالل، والتي تستهدف 

النيل من الهوية الوطنية الفلسطينية.
وشدد صيدم على أن المنهاج الوطني هو فخر لكل فلسطيني ولن نسمح 
ألي كان المساس به، وس����نعمل على فضح وكشف انتهاكات االحتالل 

والتحريض العنصري الذي يظهر جليًا في مناهجه التعليمية.

غزة/ االستقالل:
نظم���ت رابطة علماء فلس���طين يوم 
ا في مستش���فى  أمس األحد اعتصاماً
الش���هيد محمد ال���درة لألطفال في 
غ���زة تندي���دا بواقع نق���ص األدوية 
والمستلزمات الطبية الالزمة، والوقود 

الالزم لتشغيل المستشفيات.
وشارك في االعتصام عدد من العلماء 
والوجه���اء ورجال اإلص���الح واألطباء 

والممرضين. 
وقال رئيس مستش���فى محمد الدرة 
ماجد حمادة إنه���م يعانون منذ 12 
يوما م���ن نقص الوقود ال���ذي يؤثر 
عل���ى كافة الخدم���ات التي نقدمها 

للمرضى.
وأض���اف حمادة "نعان���ي من نقص 
األدوية والمستلزمات الطبية الالزمة، 
خاصة ف���ي ظل تقلي���ص الخدمات 
الصحية إل���ى ما نس���بته 40% مما 
تقدمه المستشفى بسبب هذه األزمة 

التي لم يشهد لها مثيل سابقًا".
وطال���ب حم���ادة الجه���ات المعنية 

وأصح���اب الضمائ���ر القادرين على 
ح���ل هذه األزم���ة بض���رورة التدخل 
الس���ريع والعاج���ل "حت���ى ال تصل 
المستش���فيات إل���ى مرحلة توقف 

الخدمة بشكل كامل".
من جهته، قال نس���يم ياسين نيابة 
عن علم���اء فلس���طين إن ما يحصل 
في قطاع غزة ه���و الظلم بعينه، وإن 
الحصار على غزة وصل لمرحلة لم يجد 
فيه اإلنس���ان لقمة العيش وال قوت 

يومه وال قوت أهله.
ونبه ياسين إلى أن تدهور أوضاع غزة 
وصل إلى حد إغالق المستش���فيات 
ف���ي وج���وه المرضى بس���بب نقص 
الوقود ونقص المس���تلزمات الطبية 

والدواء.
وش���دد على أن الحص���ار وصل إلى 
كل بي���ت في قطاع غزة، وأنه مخالف 
ل���كل المواثيق الدولي���ة وليس من 
يق���ف  أن  والش���هامة  اإلنس���انية 
المجتم���ع الدولي والعرب���ي متفرجًا 
على حال القطاع. وأشار إلى أنه ليس 

مستشفى الشهيد محمد الدرة فقط 
هي من أوش���كت عل���ى اإلغالق أمام 
المرض���ى بل إن كافة مستش���فيات 
قطاع غزة تحذر من إغالق أبوابها أمام 

المرضى نتيجة لهذا الحصار.
وطالب ياسين، السلطة الفلسطينية 
بالوق���وف عن���د مس���ؤولياتها، ومد 
المستش���فيات في قط���اع غزة بكل 
الوقود ومن األدوية  احتياجاتها من 

ومن المستلزمات الطبية.
ودع���ا العالمين العربي واإلس���المي 
الش���عب  "اس���تيقظ فإن  بالق���ول: 
الفلس���طيني في قط���اع غزة يموت، 
ويضي���ق عليه في ق���وت يومه وفي 
مس���ؤولياتكم،  عند  فلتقفوا  عالجه 
وتقف���وا بجانبن���ا وال يدخ���ل الناس 
التجاذبات  في اإلش���كاليات وال في 

السياسية".
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أعلن أنا المواطن/  نجيب محمد يوسف الزعالن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)908162233 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / بثينة محمد البراوي العطار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)927349241 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمد حسين حسين ابو حمدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802392209 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ علي محمد صالح أحمد سلطان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400108957( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / اعتدال عبد اللطيق عابد األشقر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)911492833( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن /  اشرف غسان محمد دراز
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802945006( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

غزة/ االستقالل:
كرمت الرابطة اإلسالمية االطار الطالبي 
لحركة الجهاد االسالمي ثلة من الطلبة 
المتفوقي���ن بالمرحلتي���ن اإلعدادي���ة 
والثانوية للفصل الدراسي االول بعنوان 
"الق���دس عاصمة فلس���طين األبدية"، 
وذلك في مهرجانات منفصلة بعدد من 
مدارس القطاع, بحض���ور قيادة حركة 
الجه���اد االس���المي والهيئ���ة االدارية 
للرابطة في كاف���ة المناطق ولفيف من 

الطلبة المتفوقين.
وهن���أ القي���ادي ف���ي حرك���ة الجهاد 
االس���المي خضر حبيب كاف���ة الطلبة 
المتفوقين في الفصل الدراسي األول، 
خالل الحفل ال���ذي نظمته الرابطة في 

مدرسة شهداء الشجاعية.
وأوضح حبي���ب أن حرك���ة الجهاد منذ 
انطالقته���ا تولي أهمي���ة كبيرة للعلم 
والمتعلمي���ن، مبين���ًا أن الطلبة عنوان 
تقدم ورقى المجتمع ويقع على عاتقهم 
مسئوليات جسام باعتبارهم مستقبل 

هذا الشعب وكنزه المكنون.
وش���دد حبيب على ضرورة االس���تمرار 
في العم���ل رغم كل الظ���روف القاهرة 
والحص���ار الخان���ق الذي يمر ب���ه ابناء 
شعبنا في قطاع غزة، الفتا الى أن الوطن 

يستحق التضحيات والصمود من أجل 
الوصول الى طريق الحرية والتحرير.

وم���ن جانبه، أكد عمارة أبو جزر منس���ق 
ملف المدارس أن الرابطة االسالمية لن 
تدخر جهدا من أج���ل تذليل الصعاب 
ومس���اعدة كافة الطلب���ة واالرتقاء بهم 

ألعل���ى المراتب ، موضحا أن هذا العمل 
يأتي من باب حرص الرابطة على خدمة 
الطلبة واهتمامها بالعلم ,وما بذلوه من 

جهد في الفصل الدراسي االول.
وفي شمال القطاع نظمت الرابطة حفل 
تكريم للطلبة المتفوقين في مدرس���ة 

مهدي���ة الش���وا الثانوية ف���ي الفصل 
الدراس���ي األول بحضور الشيخ القسام 
المدرس���ة وس���امي  الزعاني���ن ومدير 
البس���يوني  منس���ق الرابط���ة والطلبة 

المتفوقين.
وفي نفس الس���ياق كرم���ت الرابطة 

بمدرسة عمورية بالمحافظة الوسطى 
الطلب���ة المتفوقي���ن ف���ي الفص���ل 
الدراس���ي األول، وذلك خالل مهرجان 
طالبي في س���احة المدرسة، بحضور 
ع���دد من قيادات الرابطة اإلس���المية 
والهيئ���ة االدارية والتدريس���ية فى 

المدرسة.
ومن ناحيته عبر الشيخ عصام الشافعي 
القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي 
عن تهانيه الحارة للطالب المتفوقين، 
ش���اكرًا كاًل م���ن الهيئة التدريس���ية 
والرابطة اإلس���المية وذوي الطالب على 
اعتنائه���م به���ذا الجي���ل ورعايتهم 
الدائم���ة لهم ف���ى الوص���ول للتفوق 

والتقدم الدراسى.
وفي محافظة رفح  كرمت الرابطة الطلبة  
المتفوقين في مدرسة الشقاقي برفح  
بحض���ور العدي���د من أعض���اء الهيئة 
اإلدارية للرابطة، وفي خانيونس  أطلقت 
ألوائل  التكريمية  الرابطة مهرجاناتها 

الطلبة بمدرسة عسقالن .
 ونظمت طالبات الرابطة بمدرسة صبحي 
ابو كرش بغزة حف���ل تكريم للطالبات 
المتفوقات في الفصل الدراسي األول، 
كما نظمت الرابط���ة حفال تكريميًا في 

مدرسة حمامة غرب محافظة غزة.

بعنوان »القدس عاصمة فلسطين األبدية«

الرابطة اإلسالمية تكرم الطلبة المتفوقين في مدارس القطاع

غزة/ االستقالل:
قال المركز الفلس����طيني لحقوق اإلنسان، األحد، 
إن ق����وات االحت����الل اإلس����رائيلي صعدت من 
اعتداءاتها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، 

بالمنطقة العازلة في قطاع غزة.
ويطلق مصطلح المنطقة العازلة البرية والبحرية، 
وفق تقرير حقوقي للمركز، على المس����احات من 
األراضي وفي البحر، التي أعلنتها قوات االحتالل 
الحربي وبش����كل منفرد وغير قانوني، كمناطق 
يحظر الوصول إليها على امتداد الحدود الشرقية 

والش����مالية البرية وبحر قطاع غ����زة، في أعقاب 
إعادة تموضع قواتها خارج أراضيه عام 2005.

وجاء في تقرير المركز، إنه خالفًا لقواعد القانون 
اإلنس����اني الدولي، منعت تلك القوات س����كان 
القطاع المدنيين م����ن الوصول إلى ممتلكاتهم 
فيه����ا وحظرت عل����ى صيادي القط����اع دخولها 

والصيد فيها.
وفي الس����ياق ذاته، ذكر مرك����ز الميزان لحقوق 
اإلنس����ان، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي أطلقت 
النار تج����اه الصيادين منذ بداي����ة العام الحالي 

2018 وحت����ى الي����وم، 36 م����رة، واعتقل����ت 10 
صيادي����ن، وأصابت 5، واس����تولت على 3 قوارب 

صيد.
واس����تنكر مركز الميزان اس����تمرار االنتهاكات 
اإلس����رائيلية بحق الصيادين الفلس����طينيين، 
واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، مطالبا 
المجتم����ع الدولي بالتدخل لوق����ف االنتهاكات 
اإلس����رائيلية، وإنه����اء الحص����ار المفروض على 
قطاع غزة، وإلزام سلطات االحتالل باحترام قواعد 

القانون الدولي.

رام الله / االستقالل:
أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، أن سلطة النقد 
تقوم بتطوير اإلجراءات الراهنة في مجال تنظيم تداول الشيكات.

وقال الش���وا في بيان صحفي مس���اء أمس األحد، إن سلطة النقد 
ستتخذ عدة إجراءات إضافية مشددة لمحاربة الشيكات المعادة.

وأوض���ح ان هذه اإلجراءات تش���مل في مرحلته���ا األولى المتوقع 
المباش���رة بها خ���الل األيام القليل���ة القادمة للحد م���ن عمليات 
التس���ويات الرضائية لألفراد والشركات، إلغاء فترة الثالثة شهور 
المعتم���دة حاليا لغاي���ات التصنيف، واعتماد توفر التس���جيل 
القانوني للش���ركات والمنش���آت من جهات االختصاص لغايات 

الموافقة على التسوية الرضائية.
وأش���ار إلى أن المرحلة الثانية المتوقع تنفيذها قبل نهاية العام، 
ستش���مل مجموعة م���ن اإلجراءات، منها: خفض عدد الش���يكات 
الخاضعة للتصنيف، وتحديد س���قوف للش���يكات الش���خصية، 
والتشدد في منح الشيكات لذوي العالقة من الدرجة األولى للعمالء 

المصنفين على النظام.
وبين الش���وا أن إطالق نظام المقاصة اإللكتروني خالل هذا العام 
س���يعمل على ضب���ط وتنظيم عملي���ات تداول الش���يكات وفقًا 
للمعايير والممارس���ات الدولية الفضلى وسيعزز إجراءات سلطة 
النقد في الحد من هذه اآلفة لدرجة كبيرة، و سينتج عن ذلك توفير 
الس���يولة الالزمة لقطاع المنشآت والشركات في أوقاتها المحددة 

والمتوقعة.

سلطة النقد: سنتخذ 
إجراءات مشددة لمحاربة 

الشيكات المعادة

تقرير حقوقي: االحتالل صعد من
 اعتداءاته في المنطقة العازلة بغزة
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وبع���د  أكث���ر م���ن 11عاما م���ن الحص���ار ق���رر االحتالل 
االسرائيلي،في أعقاب جلسة مشاورات الخميس الماضي،  
بحض���ور كل من وزير الجيش" أفيغ���دور ليبرمان " وقائد 
األركان "غادي آيزنكوت " ومنس���ق شؤون المناطق " بولي 
مردخ���اي " ، باإلضافة لرئيس الش���اباك ورئيس ش���عبة 
االستخبارات العسكرية "أمان"السماح بتدخل دولي إلنقاذ 

قطاع غزة من االنهيار اقتصاديا وإنسانيا.
فيما نقل عن " ليبرمان " قوله خالل األسبوع األخير" إن حكومته 
لن تعيق عمل أي جهة دولية تريد مساعدة القطاع" ، مشددًا على 

أن "إسرائيل" لن تنفق على القطاع من أموال دافعي الضرائب.
وكان موقع المصدر االس���رائيلي ذكر في تقرير له، وجود 
أس���باب عدة طرأت خ���الل األيام األخي���رة دفعت الجميع 
بالتحدث عن "انهيار الوضع اإلنساني في قطاع غزة، منها 
مؤتمر الدول المانحة من أجل غزة، الذي أجري في بروكسل 
قبل نحو أسبوع، وعرضت فيه "إس���رائيل" برنامجا إلعادة 
إعمار البنى التحتّية في القطاع، وقالت إنها تأمل أن تجند 
مليار دوالر من أجله، وكذلك تخلى حماس عن مسؤوليتها 
إلدارة القطاع لحكومة والوفاق، ورغبة   الجيش اإلسرائيلي 
في "التحذير" من أن تخرج األمور عن السيطرة، كي ال ُتوجه 

إليه اتهامات بعدم اإلنذار مسبقا.  

خوف من اخلطر
د. عمر جعارة الكاتب و المحلل السياسي رأى أن الدعوات 

االس���رائيلية لم���د القط���اع بالمس���اعدات اإلغاثية، هي 
محاوالت لحفظ الهدوء مع القطاع، خوفا من انهيار أمنها 
واندالع مواجهة رابعة جديدة مع فصائل المقاومة، مشددا 
على أن االحتالل االس���رائيلي لن يس���مح ب���أن تتدحرج  

األوضاع لمواجهة جديدة. 
وأش���ار جعارة  ل� "االس���تقالل" إلى أن التس���هيالت التي 
دعت لها " اسرائيل" جاءت بعد تحذيرات عديدة صدرت 
من عدة جهات دولية وجهات داخل " اس���رائيل" ال سيما 
األمنية، من تدهور األوضاع االقتصادية واالنسانية والبنى 

التحتية. 
ولفت إلى أن المسؤولين االس���رائيليين غير مستعدين 
الندالع مواجهة جديدة، نتيجة عدم تحقيقهم أي انجاز 
كبير مع المقاومة، كما ح���دث بالحروب الثالث  الماضية، 
التي اندلعت لتثبيت قوة الردع االسرائيلي ولكنها فشلت 

في تحقيق ذلك في نهاية المطاف .
ولم يس����تغرب  جعارة أن تطالب حكومة االحتالل  
ورئيس وزرائها" بنيامين نتنياهو " جهات خارجية 
بتحسين األوضاع االقتصادية واالنسانية بالقطاع، 
إذ أنها تشعر بمس����ؤولية كبيرة تجاه القطاع، على 
اعتبار أنها دولة احت����الل تمارس صالحياتها على 
الشعب الفلس����طيني، وفق اتفاقية جنيف الرابعة 

عام 1949. 
وتس���يطر س���لطات االحتالل على معبرين رئيسين هما 

بيت حانون " ايرز " شمال القطاع مخصص للسفر وتنقل 
االش���خاص والتجار والمرضى، ممن يسمح االحتالل لهم 
بالعب���ور ومعبر وكرم ابو س���الم جنوب���ا مخصص لتوريد 

البضائع التجارية. 

لن حتل الأزمات 
من جانبه، أس���تاذ العلوم االقتصادي���ة بجامعة األزهر د. 
س���مير أبو مدللة أكد أن المس���اعدات االغاثية التي يدعو 
االحتالل االسرائيلي لتس���هيل وصولها لقطاع غزة بعد 
أعوام من الحصار الخانق، ل���ن يحل أزمات القطاع، معتبرا 
اياها هروبًا من خطر اندالع مواجهة عس���كرية جديدة مع 

القطاع.
وش���دد أبو مدلل���ة ل�" االس���تقالل" عل���ى أن الحل 
السياس���ي ه���و المخ���رج الوحيد ألزم���ات القطاع 
المتراكمة منذ أعوام، مستبعدا أن تساهم الحلول 
االقتصادي���ة الضعيف���ة الت���ي يدع���و  االحتالل 
االس���رائيلي لها ، في تحس���ن باألوضاع االنسانية 

واالقتصادية في قطاع غزة.
ونوه إلى أن رفع الحصار عن القطاع وانهاء حالة االنقسام 
الفلسطيني، و كذلك تراجع مؤسسة الرئاسة عن العقوبات 
المفروضة على الموظفين بش���كل خ���اص، والتزام الدول 
المانحة بوعودها العمار غزة، هي الحلول الناجعة التي من 
الممكن أن تنقذ القطاع م���ن مزيد من التدهور واالنفجار 

تجاه " اسرائيل" . 
وأش���ار إلى أن المساعدات  اإلغاثية الخجولة التي ستبادر 
لها مؤسس���ات المجتمع الدولي، بعد س���ماح "اسرائيل"  
بدخولها إلنقاذ الوضع بالقطاع، تأتي في سياق حفظ ماء 
وجه المؤسس���ات، ولن تحدث تغي���رًا جذريًا في األوضاع 

االنسانية واالقتصادية . 
ووصف المحلل االقتصادي أن االوضاع بالقطاع مأس���اوية 
للغاية، إذ ان احصائيات مختلف المؤسس���ات تشير إلى 
وصول نسبة البطالة لحوالي 46% منها 56% في صفوف 
الش���باب، وأكثر من  60%من عائ���الت القطاع تحت خط 
الفقر، عدا عن80% من االس���ر تعتمدعلى المس���اعدات 

اإلغاثية.
و اعتبر أن تأخر بناء 3آالف منزل مدمر و930 منشأة صناعية 
وتجارية دون اعمار، وانعدام األمن الغذائي لحوالي %50، 
وعدم صالحية مياه الشرب، واستمرار االجراءات العقابية 
من السلطة منذ ش���هر مارس أدت لحالة ركود باألسواق، 
وأس���باب أخرى دفعت األوضاع االقتصادية واالنس���انية 

لمزيد من االنهيار. 
ويذكر أن قطاع غزة يمر بضائقة ش���ديدة على الناحيتين 
االقتصادية واإلنسانية، بسبب تشديد الحصار اإلسرائيلي 
المفروض عليه ألكثر من 11 عاما، وفرض رئيس السلطة 
محمود عباس إجراءات عقابية أبروها خصم رواتب موظفي 

السلطة وإحالة معظمهم إلى التقاعد.

السماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات 

انفجــار غــزة  »قنبلــة« تخشاهــا »إسرائيــل«
غزة/ �سماح املبحوح :

اأجمع خمت�سون �سيا�سيون 
واقت�ساديون على اأن الدعوات 

التي اأطلقهاالحتالل ال�سرائيلي 
للمجتمع الدويل؛ بتقدمي 

ت�سهيالت اقت�سادية لقطاع غزة، 
تاأتي يف �سياق خوف »ا�سرائيل« 

من انفجار الأو�ساع يف القطاع 
واندلع مواجهة جديدة ، ل 

يحقق الحتالل بها اأي اجناز 
يذكر.  وراأى املخت�سون اأن 

امل�ساعدات الإغاثية التي �ستبادر 
الدول العربية وموؤ�س�سات املجتمع 

الدويل، بتقدميها لإنقاذ القطاع 
من النهيار، لن حتل اأزماته 

الن�سانية والقت�سادية املرتاكمة 
منذ اأعوام طويلة، م�سددين على 

اأن منع انهيار قطاع غزة  وانفجار 
الأو�ساع بداخله، يكمن باحلل 

ال�سيا�سي فقط.

مختصون: دعوات االحتالل لتقديم تسهيالت اقتصادية لغزة هروب من القادم

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس األحد أن شركات النظافة أوقفت عملها 
ف���ي المرافق الصحية كاف���ة؛ لعدم تلقيها مس���تحقاتها المالي من 

الحكومة.
وق���ال المتح���دث باس���م الصحة أش���رف القدرة ف���ي تصريح وصل 
"االستقالل" نسخة عنه، إن توقف شركات النظافة تسبب بإرباك في 

تقديم الخدمات الصحية.
ويشار إلى أن شركات النظافة عّلقت إضراًبا بدأته الشهر الماضي بعد 
تخصي���ص وزير الصحة جواد عواد دفعة مالية لها من مس���تحقاتها 

المتأخرة، لكنها أمهلت الوزارة أسبوًعا لحل األزمة بشكل نهائي.
ويعم���ل في قطاع النظافة 832 عاماًل، حيث لم يتلقوا رواتبهم منذ 4 
شهور، وتبلغ قيمة التعاقد الشهري لخدمات النظافة 943 ألف شيكل 

)11.3 مليون شيكل سنوًيا(، وفق بيان للصحة.
وشدد القدرة على أن توقف الخدمات سيكون له تداعيات خطيرة على 
الخدمات الصحية كافة، ألن خدمات النظافة تقدم في 13 مستشفى 

و54 مركزا للرعاية األولية و22 مرفقا صحيا آخر في الوزارة.
وبين أن التوقف س���يحرم يومًيا إج���راء 200 عملية مجدولة للمرضى، 
في 40 غرفة عمليات جراحية و11 غرفة والدة قيصرية، وس���يؤثر على 

الخدمات الصحية لنحو 100 مريض في العنايات المركزة و113 طفال 
في حضانات االطفال.

وس���يؤثر على الخدمات الصحية ل� 702 مريض بالفش���ل الكلوي في 
5 مراكز للغس���يل، وعلى الخدمات الصحية لمئات المرضى الُمنّومين 
في أقسام المستشفيات وأكثر من 200 سيدة في "أكشاك" وأقسام 

الوالدة، وفق القدرة.
كما س���يؤثر على الخدمات الصحية في 11 بنكا للدم و50 مختبرا طبيا 
تج���ري فيها آالف التحالي���ل الطبية وعمليات نقل الدم ومش���تقاته 

للمرضى يومًيا.

شركــات النظافــة توقــف عملهــا فــي المرافــق الصحيــة 
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ويتم إصدار األحكام اإلدارية على األسرى 
بع���د أن تفش���ل محاكم االحت���ال في 
تقدي���م الئحة اتهام بحقهم اس���تنادًا 
الذي وضعته "إسرائيل  الطوارئ  لقانون 
"حينما تقرر بأن األس���ير يش���كل خطرًا 
عليه���ا ليتم اعتقاله وفقًا لملف س���ري 
مستند لهذا القانون وال يسمح لمحاميه 

الخاص باالطاع عليه.
ووص���ف رأف���ت حمدون���ة مدي���ر مركز 
األس���رى للدراس���ات، خ���ال تصريح له، 
االعتقال اإلداري بالس���يف المسلط على 
رق���اب المعتقلين الفلس���طينيين بقرار 
من جهاز الش���باك والمحاكم العسكرية 
اإلسرائيلية، مشيرًا إلى أن عشرات اآلالف 
من أبناء الشعب الفلسطيني كانوا ضحية 
هذا االعتق���ال التعس���في، ومنهم من 
دخل اضرابات مفتوحة عن الطعام أليام 
طويلة لوضع حد لهذه السياسية األمنية، 
ومنهم من تم اعادة اعتقاله لمرات أخرى.

وطالب حمدونة، المؤسس���ات الحقوقية 
والدولية  والعربية  المحلية  واالنس���انية 
بالضغط على االحت���ال لوقف االعتقال 
االداري بدون الئحة اتهام، منوهًا إلى أن 
االعتقال االداري يستند لقانون الطوارئ 
ومبادئ  الديمقراطي���ة  لقي���م  المخالف 

حقوق االنسان.

اإ�صكات �صوت املقاومة
وأك���د طارق أبو ش���لوف الناطق اإلعامي 
باسم مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء 
واألس���رى، أن االحتال اإلسرائيلي يزيد 
م���ن حمات االعتق���ال اإلداري بحق أبناء 
الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية 
ال�48،  والقدس المحتل���ة وأراضي ع���ام 
إلس���كات ص���وت المقاوم���ة الش���عبية 
والس���يطرة عل���ى الحراك الش���عبي ضد 

جرائمه التي ال تنتهي. 
وقال شلوف خال حديثة ل�"االستقال": 
"في اآلونة األخيرة  قامت قوات االحتال 
اإلس���رائيلي بتصعيد سياسة االعتقال 
اإلداري بحق أبناء الش���عب الفلسطيني 
على رأس���هم الق���ادة والرم���وز الوطنية 
والش���عبية ، وألقت بهم خلف القضبان 
تحت بند أن هذا الش���خص يمثل خطرًا 
أمنيًا على إس���رائيل"، مبينًا أن االعتقال 
اإلداري سياسة مقننة ومحدودة أوجدها 
االنتداب البريطاني، لكن االحتال اليوم 
جعل منها وسيلة مريحة لضباط الشاباك 
وملء الس���جون ب���آالف األس���رى، حيث 
يخضع ما يقارب 550 أس���يرًا فلسطيني 

تحت االعتقال اإلداري. 

وش���دد على أن االعتق���ال اإلداري يحرم 
األسير من أبس���ط حقوقه، مثل حرمانه 
من االطاع على التهم الوجهة اليه وعدم 
الس���ماح لمحاميه الخاص باالطاع على 
الملف السري والدفاع عنه، كذلك حرمانه 
م���ن الزيارات العائلي���ة وإدخال االغطية 
والمابس في ظل البرد القارص، باإلضافة 
الى التنكيل المستمر به ونقله من سجن 
الفلسطينية  ألخر بهدف كس���ر اإلرادة 

وإضعاف صمود األسرى. 
المعتقلي���ن اإلداريين داخل  أن  وأوضح 
السجون اإلس���رائيلية، شرعوا منذ بداية 
األس���بوع الحالي بخطوات تصعيدية من 
أجل اس���قاط سياس���ة االعتقال اإلداري 
التي أصبحت كالس���يف المس���لط على 

رقابهم، وإيصال رسالة واضحة للمحافل 
الدولية والمؤسس���ات الحقوقية مفادها 
"يجب االلتفاف لمعاناة األسرى وجرائم 
االحتال بحقهم، وجعل قضيتهم ضمن 
سلم أولوياتكم والعمل على ايقاف هذه 

السياسة الظالمة "

مقاطعة الق�صاء الإ�صرائيلي 
وبدوره أك���د قدورة ف���ارس رئيس نادي 
األسير الفلس���طيني، أن قوات االحتال 
االسرائيلي رفعت وتيرة حمات االعتقال 
بش���كل جنوني خال الفت���رة الماضية، 
النصيب األكبر  وكان لاعتق���ال االداري 

منها.
وقال فارس خال حديثة ل�"االستقال":" 

بالرغ���م م���ن انتصار عش���رات االس���رى 
اإلداريين ف���ي معركة االمع���اء الخاوية 
رفض���ًا لاعتق���ال االداري، إال أن حكومة 
االحتال تسير عكس الموج وتمعن في 
سياستها التعس���فية، ضاربة المواثيق 
والقوانين الدولي���ة بعرض الحائط، األمر 
الذي ُيحتم على األسرى اإلداريين القيام 
بخط���وات جماعي���ة قوية للقض���اء على 

سياسة االعتقال االداري". 
وأوض����ح أن م����ا يق����ارب 550 أس����يرًا 
اداري����ًا من كافة الفصائل في س����جون 
االحتال بينهم 11 نائب����ًا، بلوروا خطة 
مواجه����ة جدي����دة تتمث����ل بمقاطعة 
القضاء االس����رائيلي مقاطعة سياسية 
واس����تراتيجية ش����املة، حي����ث يلتزم 
بها المعتقل االداري من����ذ اليوم االول 
العتقاله أمام كافة محاكم االحتال وفي 
مقدمتها محكم����ة العدل العليا، منوها 
إل����ى أن ه����ذه الخطوة س����تكون ضمن 
برنام����ج تصعيدي قد يصل الى اضراب 

مفتوح عن الطعام. 
المحاك���م  مقاطع���ة  ف���ارس  واعتب���ر 
االس���رائيلية الرد األنس���ب واألقوى ضد 
سياس���ة االعتقال االداري في ظل تعنت 
االحتال وتزايد أعداد المعتقلين اداريًا، 
مشددًا على ضرورة مساندة المؤسسات 
الحقوقية ومؤسس���ات ش���ؤون االسرى 
لهذه الخطوة والطلب من المحامين عدم 
الترافع في محاكم االعتقال االداري بكافة 

مستوياتها.
وتوق���ع  ف���ارس، أن تش���هد الس���جون 
اإلس���رائيلية انفجارًا وموجات متصاعدة 
من االحتجاج���ات خال العام الجاري، في 
حال اس���تمرار الممارس���ات اإلسرائيلية 
التعسفية المعادية لحقوقهم االنسانية 
والمعيشية، واستمرار االعتقال اإلداري. 

االعتقال اإلداري .. حين تصبح الجريمة ممنهجة !
غزة/ دعاء احلطاب: 

مازالت �ص��لطات الحتالل الإ�ص��رائيلي م�صتمرة 
يف �صيا�ص��ية العتق��ال الإداري التع�ص��في بح��ق 
الف�ص��ائل  وقي��ادة  الفل�ص��طيني  ال�ص��عب  اأبن��اء 
ال�ص��فة  اأنح��اء  خمتل��ف  يف  املقاوم��ة  ورم��وز 
الغربية والأرا�صي الفل�صطينية املحتلة؛حماولة 
م��ن  والني��ل  ال�ص��عبية  املقاوم��ة  �ص��وكة  لك�ص��ر 

اإرادة املنتف�ص��ن �ص��د جرائمه��ا املتزاي��دة يومًا 
بع��د ي��وم، اإل اأن الأ�ص��رى الإداري��ن يف كل م��رة 
ُي�صجلون ف�صول انت�صار خا�صة يف مواجهة �صيف 
العتق��ال امل�ص��لط عل��ى رقابه��م يف ظ��ل غي��اب 
التفاقيات الدولية التي �صمنت حقوقهم بكافة 
املحافل الدولة. وت�ص��هد ال�ص��جون الإ�صرائيلية 
ارتفاع��ًا ملحوظًا يف اأع��داد املعتقل��ن الإدارين 

الفل�صطينين الذين غيبتهم الق�صبان احلديدية 
دون تهم��ة وا�ص��حة اإىل اأجل غري م�ص��مي، الأمر 
ال��ذي دف��ع املئات منه��م لبل��ورة خط��ة مواجهة 
ملقاطع��ة املحاك��م ال�ص��رائيلية �ص��من خط��وات 
ت�ص��عيدية ق��د ت�ص��ل اىل ا�ص��راب مفت��وح ع��ن 
الطع��ام، يف ظ��ل تعن��ت احلكوم��ة الإ�ص��رائيلية 

بامل�صي ب�صيا�صتها الظاملة �صدهم.

سيف مسلط على رقاب األسرى
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أعلن أنا المواطنة / أسماء محمود كامل شراب  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410997282( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / انتصار عطية سلمان ابو عمرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
801468604فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / انسام عبد الناصر محمود صالح.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800175606( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عصام عبد الكريم حسين أبو عاذرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403111842( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

القدس المحتلة/ االستقال:
اس���تقبال  "إس���رائيل" رفضها  أعلنت 
وفد رس���مي بولندي، ينوي القدوم إلى 
العاقات  ازمة  لمناقش���ة  "إس���رائيل" 
بين البلدين على خلفية قانون بولندي 

يتعلق بالمحرقة.
وقال مصدر دبلوماس���ي "إسرائيل" "لن 
نس���تقبل الوفد البولن���دي حتى تعلن 
لتعديل صيغة  اس���تعدادها  بولن���دا 
قان���ون المحرق���ة الذي س���نه البرلمان 

البولندي".
وكان البرلمان البولندي سن مؤخرا قانونا 
يعاقب كل من ينسب الى بولندا او الى 
الش���عب البولندي أي تورط في جرائم 
النازية إبان الحرب العالمية الثانية وقد 

حظي هذا القانون بأغلبية في البرلمان 
البولن���دي وهو اآلن ف���ي انتظار توقيع 
رئيس دولة بولندا علي���ه ليصبح نافذ 
التطبيق، ولكن الرئي���س البولندي قرر 
عرض القانون على المحكمة الدستورية 
قبل توقيعه للتأكد من سامة نصوصه.

وس���عيا للخروج من هذه االزمة، شكلت 
البولندية وفدا رسميا يتألف  الحكومة 
من خمسة اشخاص من بينهم خبراء في 
التاريخ ودبلوماسيون، ليزور "إسرائيل" 
واج���راء محادثات مع طاق���م مماثل من 

الجانب اإلسرائيلي.
وعليه فق���د وصل ال���ى وزارة الخارجية 
المعتمد في  بولندا  اإلسرائيلية سفير 
"إس���رائيل" لترتيب موعد قدوم الوفد 

الرسمي من باده إلى "إسرائيل"، وطلب 
ان تتم هذه الزيارة خال األيام القريبة 
القادمة، غير أن السفير البولندي تلقى 
إجابة ف���ي منتهى القس���وة من نائبة 
مدير عام القسم األوروبي في الخارجية 
اإلس���رائيلية، روديكا ردي���ان غوردون، 
التي أوضحت للسفير ان "إسرائيل" غير 
معنية بلقاءات شكلية "من اجل التقاط 
الص���ور"، وانه طالما ال يبدي البولنديون 
استعدادا لتعديل القانون المذكور، فا 

جدوى من قدوم الوفد.
واستمرت االتصاالت بين البلدين خال 
نهاية األس���بوع، غير انه بدون التوصل 
الى تفاهم يتيح قدوم الوفد الرس���مي 

البولندي.

تصاعد األزمة بين »إسرائيل« وبولندا
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أعلن أنا المواطنة / تغريد عادل محمد.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801073420( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / آية أحمد عبد ربه الحو
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802453845( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / رائد علي محمود فرحات
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)925719734( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمد سليمان مصطفى االسطل.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)924135155( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد محمد حسين سمرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
953770161 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ نشأت محمود رشيد أبو العيش-
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800834541( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية 

ميالدينوف في »مؤتمر هرتسيليا« 
مفطــوم علــى الروايــة الصهيونيــة

ف���ي مقدمة كلمت���ه أم���ام المؤتمرين في 
»مؤتمر هرتس���يليا« الحادي عش���ر، تحدث 
المبعوث الدولي لعملية الس���ام نيكوالي 
ميادينوف عن نشأة وتطور دولة االحتال، 
وكان أش���به بمن يقرأ من خطابات نتنياهو، 
متناس���ًيا عدوانية إس���رائيل منذ نشأتها 
وقيامها على العن���ف وصناعتها للحروب، 
فب���دأ كلمته قائ���ا »لقد نجحت إس���رائيل 
بتأس���يس ديمقراطي���ة، وحقق���ت تقدًما 
تكنولوجًي���ا وأمنًيا، كما نجحت في الرد على 
كل التحديات التي وقفت أمامها وش���كلت 
عليه���ا تهديًدا أمنًي���ا. إس���رائيل تحارب 
منذ يومها األول من أج���ل بقائها، وتحارب 
أمام التحدي���ات األمنية، معاداة الس���امية 
مس���تمرة طوال الوقت، هن���اك من يدعون 
لتدمير إس���رائيل، والش���رق األوسط يواجه 
راديكالية إسامية؛ هذه هي القضايا التي 
تحدد وتش���ّكل النقاش المتعلق بالفرص 
والتهديدات. السؤال السياسي المركزي هو 
كيفية »تربيع الدائرة«، كيف يمكن التوصل 
لتعاون مع الجهات المعتدلة والمنفتحة في 

المنطقة مع إسرائيل؟«.
وفي بقية كلمته تجاهل عامل االس���تيطان 
والرفض اإلس���رائيلي والحص���ار على غزة، 
واخت���ار التركيز على كام عام عن األمل في 
صناعة الس���ام، وكان هنا يشبه سياسيي 
حزب »العمل« فقال »كل تقدم يسمح بخلق 
فرص للتعاون العربي اإلس���رائيلي ال يمكن 

أن يت���م دون حل لقضية الفلس���طينيين. نحن 
أم���ام معادلة مهمة: هل نواصل إدارة الصراع أم 
نحاول حله؟ في حال كنا نحاول إدارته، يجب أن 
نتحدث عن األمن، عن غزة، وعن الضفة الغربية«.

وأكد على »التش���اؤم الموجود بين أولئك الذين 
يتعاملون مع عملية الس���ام بالنس���بة للخطوة 
والتح���دي الذي يقف أمام ح���ل الدولتين. لكن 
حتى أولئك الذين يتحدث���ون عن إدارة الصراع 
ال يعلمون كم من الوقت سيستغرق أمر إدارته؛ 
لذلك يجب دراس���ة النماذج التي استدللنا بها 

حتى اآلن وبحث االتجاهات الازمة«.
وعب���ر عن ع���دم اعتقاده بأن عملية الس���ام قد 
ماتت بالفعل، وأنه ليس هناك فرصة للس���ام 
بالق���ول »نحن بالطبع في مفترق كبير، مثلما كنا 
مرات كثيرة في الس���ابق. الثقة بين إس���رائيل 
والفلس���طينيين متدنية، لكن في السابق كان 
هناك نقاط متدنية أكث���ر للثقة بين الطرفين 
ومستوى أعلى في درجة العنف، اليوم المستوى 
متدٍن نس���بًيا، ولم ينس���حب أحد رس���مًيا من 
االتفاقيات الس���ابقة. وفًقا لذل���ك، ما زال هناك 
فرصة للس���ام، ومثلما يقول األمين العام لألمم 
المتحدة دائًم���ا: ال توجد خطة ثانية بديلة لحل 
الدولتين؛ هذا هو األس���اس ألي تس���وية سام 
مس���تقبلية، هذا ليس مثااًل، ب���ل تقديرًا جديًا 

للوضع.
كا الطرفين ناقش���ا في السابق االتفاقات على 
أساس مبدأ حل الدولتين. استطاعات الرأي في 
صفوف اإلسرائيليين والفلسطينيين ُتشير إلى 

أن األغلبية مازالت تدعم االنفصال، وهذا المبدأ. 
نس���بة أقل من الناس يثقون ب���أن الحل ممكن 
في الوضع الحالي، لكن ما زالوا يرون فيه أساسًا 
لحل مس���تقبلي. قرارات األمم المتحدة تستند 
على أس���اس هذا المبدأ، ولذلك ال يمكن التخلي 
عنها بهذه السرعة. كما أنها مهمة لحل الصراع 
اإلس���رائيلي - العربي، في حال كنا نريد تعاوًنا 
إس���رائيلًيا عربًيا، فإن حل الدولتين هو المفتاح 

لذلك.
باإلضافة لذلك، ال توجد أي صيغة أخرى قادرة على 
تلبية تطلعات كا الجانبين، ال يوجد أي صيغة 
أخرى تس���مح لكا الجانبين بالحف���اظ وتطوير 
الكرامة القومية، والحري���ة واألمن. كل خيار آخر 
- باستثناء الفصل بين إسرائيل والفلسطينيين 
- ال يقدم أي تلبي���ة لهذه األهداف، أنا ال أعتقد 
ب���أن اإلس���رائيليين يريدون العي���ش في دولة 
يوجد بها ش���عب واحد يسيطر على شعب آخر؛ 
هذا يق���وض الديمقراطية واألهداف التي على 

أساسها أقيمت إسرائيل.
بشكل عملي، يجب ان نسأل: كيف يمكن تحقيق 
هذا الحل؟ واألمر ممكن، ليس من خال العنف؛ 
بل فقط من خال المفاوضات بين كا الطرفين. 
سيضطر الفلسطينيون واإلسرائيليون للعيش 
جنًبا إلى جنب، وهم فقط من يس���تطيعون أخذ 
القرار حول ما سيكون على طاولة المفاوضات وما 
ال يكون، وماذا س���تكون الحلول الوسط بينهم. 
نشاطات أحادية الجانب تشكل خطًرا على الوضع، 
ال الفلسطينيون وال اإلسرائيليون يعيشون في 

وضع يسمح لهم بأن يتفاوضوا على اتفاق 
دائم، الحد األقصى الذي يستعد كل جانب 
منهما القتراحه ال يرضي الحد األدنى للطرف 
اآلخ���ر. دور المجتمع الدولي واالمم المتحدة 
هو بح���ث كيفية خلق ظروف تس���مح لكا 
الجانبين بالع���ودة لطاولة المفاوضات. هذه 
هي االتجاهات الت���ي يجب التعامل معها 
ف���ي حال كنا نريد خلق ج���و إيجابي، هناك 
ض���رورة التخاذ إجراءات بن���اء ثقة وخطوات 
من طرف الجانبي���ن من أجل دعم االقتصاد 
الفلس���طيني، البنى التحتية الفلسطينية 
والسلطة الفلس���طينية؛ هذه هي مصلحة 
الفلسطينيين واإلسرائيليين على حد سواء، 

ألنها تخدم فرصة تحقيق حل الدولتين.
إن ح���ل الدولتين يحتاج لمفاوضات، وهذا 
يحتاج ش���روًطا، علينا أن نركز على مسألة 
ما هي ه���ذه الش���روط، وكي���ف نجعلها 
ممكنة؟ ال يكفي تحس���ين البنى المدنية 
واالقتصادية، بل يج���ب التعامل أيًضا مع 
األجواء الس���امة في الشبكات االجتماعية 
والحوار الع���ام ومحاربة الكراهية. لقد حان 
الوقت لنكون واضحين في هذه المس���ألة، 
وال نسمح بالتهاون تجاه معاداة السامية، 
التطرف واإلس���اموفوبيا في جميع أنحاء 
العال���م، وباألخص في الش���رق األوس���ط. 
باإلضاف���ة لذل���ك يجب تبني نه���ج أكثر 
ش���مولية، يتعامل مع جميع المشاكل في 

الشرق األوسط من أجل تعزيز السام.

يأت���ي العدوان االس���رائيلي أم���س على مناط���ق متعددة في 
ريف دمشق ضمن سلس���لة عمليات لم تتوقف منذ بدء األزمة 
السورية، ولكن يرش���ح هذا التصعيد أن يكون األعنف بعد أن 
أسفر عن إسقاط طائرة اسرائيلية داخل االراضي الفلسطينية 
المحتلة حيث بررت القيادات االس���رائيلية ه���ذا الهجوم بأنه 
اس���تهدف مواقع عس���كرية ايرانية وردا عل���ى طائرة بال طيار 
اخترقت مواقع اس���رائيلية. يتزامن هذا التطور مع استمرار في 
تس���ريب معلومات وتقارير عن تحالفات اسرائيلية جديدة مع 
دول المنطق���ة ضد ايران، فهل نحن امام تحوالت جديدة بدأت 
مالمح رس���م خرائطها بافعال عس���كرية ربما تعد أس���هل من 

السياسة في هذا الوقت.
على الرغم من ادعاء اسرائيل انها مالت نحو احتواء الصراع بالقرب 
من خطوط وقف النار التاريخية ألس���باب أمنية إال أن السخونة 
التي ش���هدتها تلك الخطوط تعادل أضعاف ما حدث منذ عام 
1973، واتهمت اس���رائيل طوال س���نوات االزمة والحرب انها 
قدمت الدعم لعدد من »الفصائل االرهابية« وبالتحديد بالقرب 
من مناطق الجوالن ولم تت���ورع عن تقديم تقارير بانها قدمت 
مساعدات انسانية وطبية لمقاتلين من تنظيم النصرة وغيره، 

وخالل عام 2017 شنت الطائرات االسرائيلية أربع هجمات كبيرة 
استهدفت دمشق وريف دمشق وتدمر والقنيطرة وفي جميع 
الحاالت كان الخطاب العسكري الذي يبرر الهجمات المتقطعة 
أنها تس���تهدف مواقع او مستودعات لحزب الله واحيانا ايران 

وفي جميع الحاالت ال يرد النظام السوري بشكل فوري.
التقدي���رات االس���تراتيجية تختل���ف ف���ي تقيي���م الموقف 
االس���رائيلي، فثمة اتجاه يرى ان الرؤية االسرائيلية قامت على 
مبدأين طوال االزمة الس���ورية؛ االول إبقاء إس���رائيل بعيدة عن 
اي تدخل مباش���ر في الصراع، والثاني عدم الس���ماح لحزب الله 
باستخدام حربه في س���ورية لتعزيز قدراته العسكرية واتخاذ 
مواقف لوجس���تية تعزز من قدراته على مواجهة اسرائيل من 
أرض جدي���دة، وفي الوقت الذي صم���دت فيه هذه الرؤية على 
مدى السنوات الس���بع الماضية، وحققت مكاسب استراتيجية 
كبيرة الس���رائيل، ولكن المعطيات اليوم ال تش���ير إلى ضرورة 

استمرار هذه الرؤية.
السؤال اليوم؛ هل بدأت الدوائر االستراتيجية االسرائيلية تدرك 
أن الوقت حان  إلحداث استدارة في التعامل مع الملف السوري، 
وتحديدا بعد ما بات أن النظام السوري وحلفاءه وتحديدا حزب 

الله ثم ايران والروس قد حس���موا الصراع لصالحهم، فيما تقرأ 
تلك الدوائ���ر جيدا أن ثمة ضوءا أخض���ر أميركيا للروس إلدارة 
تس���وية سياسية في س���ورية تنتهي بالحفاظ على الخريطة 
الس���ورية ضمن وحدات فدرالية على األرجح أنها سوف تكرس 
حالة الضعف واإلنهاك الس���وري الراهن���ة، بينما الوحيد الذي 
س���يخرج اكثر قوة من الحرب هو حزب الله فيما ستكون ايران 
اكثر قربا من اس���رائيل من اي وقت مضى، وهو ما يدفع بعض 
التقديرات إلى الذهاب بأن اس���رائيل لن تنتظر حتى تنتهي 
الحرب الس���ورية بش���كل كامل بل س���وف تعم���د الى توجيه 
ضربات واسعة تستهدف حزب الله تحديدا وربما على األراضي 

السورية.
سياسيا؛ يبدو أن المسرح يتم ترتيبه بهدوء لتحوالت جوهرية 
واختراق���ات تاريخية ف���ي التحالفات، وتحدث رئي���س الوزراء 
االس���رائيلي بنيامي���ن نتينياهو صراحة وعلنا ف���ي لندن أمام 
معهد تشاتهام هاوس في تشرين الثاني)نوفمبر( الماضي عما 
أسماه أخبارا س���ارة عن بناء تحالف مع دول سنية في مواجهة 
ايران، فالكل في المنطقة والعالم بات ال يريد أن تنتهي الحرب 

في سورية قبل أن ينال حصته من المكاسب.

د.باسم الطوباسي

ماذا تريد »إسرائيل« من سورية اليوم؟!
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ال يخل����و يوم من الحديث عما يس����مونه صفق����ة القرن، منذ أن 
انتخب الرئيس األمريكي ترامب وحتى يومنا هذا، وفي كل مرة 
ال يعطين����ا المتحدثون عنها تفاصيل كافية تمكننا من القدرة 
على فهم طبيعتها، حتى إنه بات من األجدر تسميتها« أحجية 

القرن« ال صفقة القرن..!  
لق����د كثر الجدل حول إن كانت هن����اك بالفعل صفقة حقيقية 
تستحق هذا الوصف أم ال، لكن الالفت- قبل البحث في وجودها 
م����ن عدمه- هي ه����ذه الطريقة الدعائية ف����ي الترويج لها قبل 
اإلعالن عنها، والتي تش����به ما تقوم به الش����ركات التجارية في 
الترويج لبضائعها، ولعل الخلفية التجارية لترامب هي ما يقف 
وراء هذه الطريقة الجديدة في الترويج لصفقات سياسية.. ! ثم 
هذا االسم التجاري الكبير« صفقة القرن« جعل منها لغزا بحاجة 

إلى فك الشيفرة الخاصة به.
هل هناك بالفعل خطة أمريكية لحل مشكالت الشرق األوسط 
تس����تحق هذا االس����م؟ ه����ذا بالضبط هو الس����ؤال ال����ذي أرق 
السياس����يين طوال األش����هر الس����ابقة، ثم ما هي طبيعة هذه 
الصفقة إن كان هن����اك صفقة؟ وهل يمكن أن تقدم حال عادال 
مقبوال للمشكالت الكبرى، وخاصة القضية الفلسطينية؟ أم أنها 

في مجملها لن تصب إال في صالح إسرائيل؟
مبدئيا: دائما لدى الواليات المتحدة ما تقوله في كل مشكالت 
العالم، ليس بوصفها إلها للعالم، وال قدرا لن تمنعه كل الطاقات 
من النفاذ، لك����ن، بوصفها أكبر وأهم دولة في العالم، وترى في 
نفس����ها زعيمة كونية، وذات مصالح عاب����رة للقارات، وبالتأكيد 
فإن من أه����م مصالحها- إن لم يكن أهمها على اإلطالق- هو ما 
تجنيه من المنطقة العربية، التي تصر على إعادة تشكيلها وفق 
رؤية تخدم الحفاظ على هذه المصالح، وأظن أن العين المجردة 

وحدها قادرة على كش����ف الكثير من التدخالت األمريكية التي 
تصب في هذا االتجاه، ما يعني بالضرورة أن هذه المنطقة هي 
محط اهتمام السياسة األمريكية، وال يمكن أن تتركها لالعبين 
آخرين، دوليي����ن أو إقليميين، بدا واضحا أن بعضهم يس����عى 
ألن يستحوذ على ش����يء من النفوذ، بما ال ينسجم مع المصالح 
األمريكية، ما يعني أن التدخل هذه المرة أكثر إلحاحا ألن تحاول 

فرض رؤية تسحب البساط من تحت أرجل الالعبين اآلخرين.
بغض النظر ع����ن العنوان التجاري..! ال����ذي أطلقته أميركا على 
مقترحاتها ه����ذه المرة، إال أن كثرة ما تم تس����ريبه من جهات 
مختلفة، ثم التصريحات الرسمية األخيرة لمسئولين أمريكيين 
ع����ن صفقة تطبخ على ن����ار هادئة، وأنها ه����ذه المرة للتنفيذ 
وليس للتفاوض، وغيرها مما سنحاول ذكره هنا- بما يسمح به 
المقام- ليشير بوضوح إلى وجود شيء ما لدى الواليات المتحدة، 
س����تحاول فرضه على المنطقة، مرة أخ����رى ليس بوصفها قدرا، 
وإنما قوة عظمى ذات مصالح ف����ي معظم مناطق العالم، ولربما 
تجدر اإلش����ارة أيضا إلى أن بحثن����ا في مضمون هذه الصفقة ال 
يأتي في سياق الترويج لها )حاش لله(، وإنما في سياق محاولتنا 
للفهم، حتى نستطيع- كجهة مستهدفة- أن نتوافق على سبل 
مواجه����ة، أو تعطيل ما يحاك لنا من مخططات، يقينا لن تكون 

في صالحنا.
كانت أولى التس����ريبات متعلقة بالقدس، وقيل إن السعودية 
أوصلته����ا ألبي مازن: أن على الفلس����طينيين أن يقبلوا بمناطق 
حول القدس ) كأبي ديس( بديال عن القدس الش����رقية عاصمة 
لهم، ولعل هذا التس����ريب على وج����ه التحديد الذي لم تؤكده 
الس����لطة، ولم تنفه على وج����ه اليقين، وفيما لو ت����م ربط هذا 
التسريب- أو اإلشاعة إن شئت- بالقرار األمريكي األخير، القاضي 

بأن القدس عاصمة إلسرائيل، فإن هذا يجعل من تلك اإلشاعة 
قابلة للتصديق، ويأتي في ذات سياق التوجه األمريكي الخاص 

بالقدس.
ثم: هن����اك حديث اآلن عن أن المطروح على الفلس����طينيين ال 
يشمل كل المناطق المحتلة عام 67، وإنما أقل ربما من 40% من 
الضفة، إضافة إلى غ����زة، أما الحدود فهي من القضايا المؤجلة، 
وال نية إلزالة أي مس����توطنة، أما غزة التي تنوء بس����كانها، فإن 
خياراته����ا جنوبا في اتجاه مصر، وليس ف����ي اتجاه الوطن الذي 

تنتمي إليه.
يمكننا اآلن أن نجمل المقترحات األمريكية، بعيدا عن مس����مى 

صفقة القرن على النحو التالي:
1. القدس ليست للفلسطينيين، ويمكنهم بناء قدس جديدة، 

)كما بنى اليهود قدسهم(.
2. ال دولة فلسطينية على كل األراضي المحتلة عام 67.

3. ال إزالة للمستوطنات في الضفة الغربية.
4. يمك����ن لغ����زة أن تتمدد ف����ي اتجاه مصر، ولي����س في اتجاه 

فلسطين المحتلة عام 48.
5. ال وج����ود لالجئين حي����ث ال تنطبق صفة اللج����وء على أوالد 

الالجئين، حسب االدعاء األمريكي األخير.
يمكن االس����تدالل على أن كل ما س����بق هو ف����ي صلب ما تفكر 
ب����ه الواليات المتح����دة، من التاريخ الطوي����ل للرعاية األمريكية 
للمفاوضات، حيث لم تس����ع أميركا وال مرة واحدة للضغط على 
إس����رائيل بما يخالف كل ما س����بق، ثم من اللغة الجديدة التي 
تستخدمها مع الفلس����طينيين تحديدا، والتي تتصف بأعلى 
درجات االس����تكبار، حينما وصفتهم بأنهم ليسوا أصحاب حق 

في االعتراض، وإنما مجرد جهة تنفيذ..!

الس����ؤال اآلن: كيف س����نواجه هذه المقترحات؟ أو ربما: ما الذي 
نستطيع فعله كفلسطينيين إلفشالها؟

مبدئيًا: أزعم أن الفلس����طينيين على ضعفهم هم وحدهم من 
يمتلك����ون القدرة عل����ى الرفض أو القب����ول، وال يمكن ألي جهة 
عربية- مهما بلغت درجة تس����اوقها م����ع أميركا- أن توقع نيابة 
عن الفلس����طينيين، وال أن تجبرهم على التوقي����ع، لكن هذا ال 
يعني أن خياري الرفض أو القبول هما من السهولة بمكان على 
الفلس����طينيين، فالرفض يعني مواجهة أمريكيا وسياساتها 
وذيولها، ما يعني حتمية الولوج إلى مرحلة من التضييق الذي 
ق����د تمس قوت الن����اس، والموافقة تعني تفريط����ا بما ال يجوز 

التفريط به.
 في حالة كهذه، تصبح المس����ئولية أكبر من قدرة أي جهة على 
أن تتحمل وحدها مس����ئولية عواقب أي من الخيارين، وال يجوز- 
أخالقيا- أن نترك جهة منفردة تجاب����ه هذا االندفاع األمريكي 
وحده����ا، ثم نقف نحن كش����امتين، أو مزايدي����ن على ما يمكن 

وصفه بالتفريط.
في ظني أن على كل فصائل العمل الوطني واإلسالمي، وكذلك 
القوى الش����عبية والمدنية، أن تش����كل معا قيادة موحدة، وأن 
تتخذ قرار الرفض لهذه المحاولة التصفوية، حتى نتحمل معا 
مس����ئولية أي نتائج يمكن أن تترتب عل����ى قراراتنا الجماعية. 
علينا أن نقول للعالم: إننا موحدون- كش����عب فلس����طيني- في 
اتج����اه رفض ه����ذه الصفقة، أو ه����ذه المقترح����ات، وأن هناك 
إجماعا فلسطينيا ال يمكن اختراقه على هذا الموقف، وليبحثوا 
له����م في كوكب آخر عمن يمكنه التوقيع نيابة عنا، لكننا أيضا 
كفلسطينيين سنعادي أي واهم- ولو من كوكب آخر-  يظن أنه 

يستطيع قبول ما ال نقبل به

جميل عبد النبي صفقة القرن.. بين الحقيقة والوهم

  المخرج من جحيم غزة  

ال ش����يء في غزة يسير س����يرا طبيعيا ، أو قريبا بعض القرب من 
الطبيع����ي ، والمصائب الكبي����رة تتهاوى عليها م����ن كل جانب 
، وف����ي كل ش����يء ، وتتعالى اس����تغاثاتها ، وما أق����ل المبالين 
والمغيثين ! وفي اآلونة األخيرة ، نفد وقود مولدات المستشفيات 
الحكومية ، ومستش����فيات األونروا . في الس����ابق ، كانت األزمات 
تصيب المستش����فيات الحكومية في الوق����ود ، ونقص األدوية 
، والمس����تلزمات الطبي����ة . اآلن ، وبع����د ق����رار ترام����ب تخفيض 
مس����اهمة أميركا في ميزانية األون����روا ، والتهديد بوقفها كليا ، 
لحقت مستش����فيات األونروا في األزمات بمستشفيات الحكومة 
، والمتوق����ع أن يصي����ب التخفي����ض األميركي بالض����رر أو حتى 
التعطيل بقي����ة خدمات األونروا األخرى مث����ل التعليم . وقدمت 
اإلمارات مليوني دوالر مساهمة في مواجهة مشكلة نفاد الوقود 
في مستشفيات األونروا ، وقدمت قطر مساعدة بقيمة 9 ماليين 
دوالر تش����مل األدوية والمس����تلزمات الطبية ، والمواد الغذائية ، 
ووقود تش����غيل المستشفيات . ما قدمته قطر واإلمارات ، وما قد 
يقدمه غيرهما من الدول خاصة بعد ما أعلنت إسرائيل موافقتها 
على دخول أي مس����اعدات إنس����انية إلى غزة ؛ مسكنات مؤقتة ، 
ستعود بعدها األزمات بكل أنواعها إلى ما كانت عليه ، وربما أشد 
. هذا ما حدث س����ابقا ، وما سيحدث الحقا ، وستدوم األزمات في 
غ����زة بكل أنواعه����ا ، ومنها أزمة البطالة الت����ي تتجاوز 60 % من 
الق����وى المؤهلة للعمل . ويجتهد الن����اس في غزة للتخفيف ولو 
قليال من وطأة أزماتهم ومصائبهم الكبيرة الخانقة ؛ بوسائل من 
التكاف����ل االجتماعي ، ويبثون ش����عارات مثل » فك����ر بغيرك ! » ، 
و« سامح تؤجر! » الذي يش����جع الدائنين على إلغاء ديونهم على 
مدينيه����م . وتقدم بعض المطاعم وجبات مجانية للمواطنين إال 
أن كل وس����ائل التكافل االجتماعي لن تج����دي في مواجهة هذا 
الوباء الواس����ع من األزمات والمصائب الكبيرة التي نكبت بها غزة 
، والتكاف����ل االجتماعي ليس أكثر من » أكل م����ن اللحم الحي » ، 
ومشكالت غزة المتنوعة والكبيرة لن تحلها هذه الوسائل وسواها 
من اإلغاثات المؤقتة . المجتمعات ال تحيا بهذه الوسائل ، وبهذه 
اإلغاثات . البد من اس����تقرار سياسي وحياة اقتصادية مستقرة ، 
وغزة سلبت االس����تقرار السياسي والحياة االقتصادية المستقرة 
، ومنبع الس����لب بنوعيه ما ُيْطبق عليها م����ن حصار يعزل الحياة 
والناس فيها عن العالم ، وف����ي واقع هذا الحصار ال يعترف أحد 
بمس����ئوليته عن أزمات غزة . إسرائيل ال تعترف رسميا بأنها قوة 
احتالل غير مباش����ر لغزة ، وتتس����تر على هذه الحقيقة بالسماح 
الضيق ألنواع محددة من الس����لع بالدخول إليها ، وتمنع أكثر من 
400 سلعة مما تسميها مزدوجة االستعمال ، أي مدني وعسكري 
. والس����لطة الفلس����طينية التي هي عمليا بال س����لطة ، حتى في 
الضفة ، تصر على ما تسميه التمكين التام  لتتولى مسئوليتها 

ع����ن غزة متجاهلة التغي����رات الكبيرة الجذري����ة التي حدثت في 
س����ني االنقس����ام اإلحدى عش����رة ، ومصر التي تتحكم في منفذ 
رفح وال تفتحه إال في البعيد النادر ؛ في واٍد س����حيق من االنعزال 
واالبتعاد عن غزة ، وتكشف في تصرفها إزاءها عن جهل مخيف 
ب����كل ما فيها ، وهي عل����ى كل حال ُمضَيعة ف����ي أزمات داخلية 
كب����رى ، ومنكفئة على ذاتها . وهكذا تدوم أزمات غزة ومصائبها 
وتتوال����د ، والناس يتجلدون ويصاب����رون ، وللتجلد والصبر حدود 
. وفوق كل هذه األثقال م����ن األزمات والمصائب هناك الهذيان 
اإلس����رائيلي الذي ال يتوقف عن قرب حرب إسرائيلية رابعة على 
غزة ، وأسميه هذيانا لكونه فعال هذيانا لخلوه من العقل وصحة 
اإلدراك . من يتابع ه����ذا الهذيان يتصور غزة دولة عظمى هائلة 
القوة ، وشاركت أميركا في هذا الهذيان ، فزار بعض المسئولين 
األميركيين محيط غزة في الجانب المحتل من فلسطين ، وطمأنوا 
المستوطنين ، وأكبر وأغرب مشاركة أميركية في الهذيان الحربي 
واألمني اإلس����رائيلي رأيناها في مناورة أخيرة لقوات إس����رائيلية 
وأميركية في محيط غزة . كم صغرت أميركا في السنة األولى من 
والي����ة ترامب الذي وصفه توماس فريدمان في مقال أخير له ب » 
كذاب أشر ومحطم للقيم » . في  سبتمبر / أيلول من 1970 ، ألغى 
األسطول األميركي السادس مناورات كان يتأهب للقيام بها في 
البحر المتوس����ط بعد أن أذيع نبأ وفاة عب����د الناصر في ال 28 من 
ذلك الشهر ، لم تَر أميركا أحدا بعده جديرا  بأن تخيفه بالمناورات 
. أمي����ركا المتصاغرة المتضائلة اآلن ترى غ����زة الصغيرة الفقيرة 
جديرة باإلخافة طمأنًة إلسرائيل المسكونة في أعماقها بوسواس 
األمن . كيف لغزة أن تحيا حياة طبيعية  في هذا الجحيم ؟! طبعا 
ال حياة ، ولكننا يجب أن نصبر ونصمد ، فكل ما يحدث لغزة جرائم 
كبرى أيا كانت الجهة التي تفعلها ، وجرائم إسرائيل ضد غزة ما 
كان لها ان تحدث لو واجهتها جبهة فلسطينية متماسكة ، ولو 
كانت هناك قيادة فلسطينية أمينة على قضية شعبها . التفتت 
الفلسطيني أوهن الشعب الفلسطيني، وأغرى إسرائيل بالتجرؤ 
على تصعيد جرائمها ضده في غزة وفي الضفة ، وشجع كثيرين 
من الصهاينة العرب على المجاه����رة بصهيونيتهم المخبوءة . 
الشعب الفلسطيني ليس له قيادة تستثمر لمصلحته تضحياته 
الجريئة  في الدفاع  عن حقه في الحياة وفي السيادة الوطنية على 
ترابه . هل لدينا قيادة فلس����طينية في عظمة تضحية الشهيد 
ابن الش����هيد أحمد نصر جرار ؟! قال أحد مس����ئولي السلطة عند  
استش����هاد أحمد بعد ش����هر من مطاردة القوات اإلسرائيلية  له 
: » ال نري����د العودة إلى أي����ام المطاردين » ! ال مخرج من جحيم غزة 
، وال منقذ لمصير قضيتنا الوطنية العادلة إال بتماس����ك جبهتنا 
الوطني����ة خلف قي����ادة أمينة على هذا الش����عب وعلى قضيته ، 

ومقتدرة على االرتفاع إلى مستوى عظمة تضحياته .

 حماد صبح 

حين كنا و كان اللجوء، اعتدنا أن نتقاسم كل شيء، أن نتقاسم األمل وأن نتقاسم أيًضا األلم.. أن 
نتقاسم لقمة العيش والماء، أن نتقاسم بيوتنا واهتماماتنا وآمالنا وأحالمنا.. 

منذ 1948 ونحن نتقاس���م أش���ياءنا، رغم تفرق الدروب بنا ورغم آهاتن���ا وجراحنا، ورغم أفراحنا 
وأحزاننا إال أننا ال زلنا نتقاسم أشياءنا..

في مخيمات اللجوء خارج الوطن وداخله، في محافظات الوطن، في الداخل المحتل عام 1948 وفي 
كل بقاع األرض التي يتنفس بها فلسطينّي، لم تخنا ذاكرتنا أبًدا..

فأنا اليوم أعرف جيًدا بيت أجداد أجدادي في بلدتي المهجرة لفتا، أستطيع أن أتنقل بين غرفه 
وأن أركض في س���احته ولو خيااًل، أس���تطيع أن أس���ير في طرقات البلدة أشتم رائحة الميرمية 
الجبلية والزعتر األخضر، أس���تطيع أن أتذك���ر أنني في كل لحظة من هناك وأنني في كل لحظة 

من هنا..
في غمرة كل هذا،وضمن كل محاوالت تهويد األرض والذاكرة، وس���رقة التراث والعراقة والهوية 

وأسرلة المناهج الفلسطينية ، يأتي أحمد النصر ليعيد لذاكراتنا وحدة جمعية..
يأتي أحمد ابن النصر ليكتب النصر، يأتي أحمد ليعيد مفهوم تقاس���م األش���ياء إلى ذاكرتنا، 
فأحمد تقاس���م معنا كل مراحل عمره، فهو ابن الشهيد والش���هيد شهيد الوطن، وهو الشاب 

الخلوق صاحب الوجه الحسن وهكذا هم شباب الوطن..
يأتي أحمد اليوم ليتقاسم معنا شبابه وعنفوانه، لنشاركه دعواتنا له بالحماية كما شاركنا حبه 
للوطن وتضحيته فداه.. فمن عملية بطولية قادها إلى اشتباكات مسلحة ومطاردات دائمة على 
مدار أيام طويلة.. إلى فقدانه لرفيقه خالل أول مطاردة، وإلى هدم منزله حيث عاش حياته وتربى 
فيه،وهدم ثالثة منازل أخرى ألقاربه وجيرانه.. إلى ش���موخ أمه وصبرها العظيم، وإلى ش���جاعته 
التي حركت جيشًا كامال للقائه، جيًشا كان يعتبر الجيش الذي ال ُيقهر، ولم يعد ُيعَرف بعدها 

إال بالجيش المهزوم..
ا من لحظات حياتنا، فمن ترقب إلى دعوة إلى أمل ببقائه  قاسمنا أحمد لحظات حياته وأصبح جزًء
ا، دخل بيوتنا جميًعا وكان حديثنا نحن الفلسطينيين هنا وهناك.. ففي مخيمات اللجوء هنا  حّيً
في فلسطين المحتلة ومدنها وقراها، إلى مخيمات اللجوء في بلدان العالم كافة.. لقد أصبح أحمد 

األسطورة في زمٍن لم يعد فيه حتى فكرة خيالية عن األساطير..
أصبحنا نستيقظ وننام على خبر لنطمئن على حياته، ومن خبٍر إلى خبر باتت كل األخبار مهمة.. 
وب���ات أحمد كل األخبار، وبات���ت كل األخبار أحمد.. فال يعنينا إن زار رئي���س دولة دولة أخرى، أو 
إن حوك���م رئيس دولة بقضايا فس���اد، وال حتى إن تمت المصالح���ة.. فقد بتنا أكبر من أن نفكر 
بمصالحة سياسية، فما جدواها إن كان الشعب متصالًحا مع ذاته.. فوحدة الشعب أعادها أحمد، 

ولم يعد للوحدة األخرى أي معنى ُيذكر أمام وحدتنا الفلسطينية الشعبية..
وفي لحظات الوداع األخير، لم نرغب بأن نصدق أّن أحمد قاسمنا أيًضا لحظات استشهاده وموته.. 
ل���م نرغب أن نعي بأّن هذه اللحظات باتت حقيق���ة ال خيال.. لحظات الفقد مرعبة، ولكنها كانت 
المرة أكثر رعًبا ال ألنه غاب، فهو باٍق ال محالة، بل ألننا بتنا نخاف نحن أن نغيب.. فروحه باقية حّية 

ومنتصرة، أما أرواحنا فباتت تحتاج إلى ذرات حياة كتلك التي يعرفها أحمد..
أحمد النصر، والنصر أحمد.. لروحك السالم يا نصًرا عرفناه فحفظناه فسميناه كما سمى أٌب ابنه 
المولود في ذات اليوم الذي استشهد فيه أحمد، وأجزم أنه همس في أذنه قائاًل » أسميتك أحمد 

النصر، ولعلك تشبه نصًرا كأحمد«..
لترقد روحك بسالٍم يا أحمد ولو كنت في أكثر ثالجاتهم صقيًعا، وسالٌم منا لكل األحباب الذين ال 
زالت جثامينهم محتجزة في ثالجات ومقابر ال تمّت لإلنسانية بأي صلة .. ُدم بحٍب أبدي يا أحمد، 

يا أمنية تمنيناها فحدثت.

حين كنا وكان أحمد!
نجالء أبو شلبك
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غزة / عبدالله نصيف:
حقق ش���باب رفح فوزا كبيرا خارج الديار على فريق غزة الرياضي 
بأربع���ة أهداف لهدف ، فيما عادت طواحين خانيونس للدوران 
من جديد عبر بوابة هالل غزة ، و قلب األهالوية تأخرهم بهدف 
لفوز بهدفين على البحرية ، بينما عاد نشامى خانيونس بنقطة 
ثمينة من أنياب خدمات رفح بعد التعادل اإليجابي بهدف لكل 
فريق ، ضمن منافس���ات الجولة السادس���ة عشرة من دوري غزة 

الممتاز .
وضرب ش���باب رفح ش���باك غزة الرياضي المتعثر برباعية مقابل 

هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب فلسطين .
وس���جل رباعية الزعيم أحمد الشاعر " هاتريك " و محمد السطري 
هدفًا ، و س���جل هدف العميد الوحيد حامد حمدان . و بهذا الفوز 
رفع شباب رفح رصيده للنقطة 21 بالمركز السادس و توقف رصيد 

غزة الرياضي عند النقطة 26 بالمركز الرابع .
و به���دف دون رد ، حقق اتحاد خانيونس فوزًا غاليًا على هالل غزة 
ليقتنص االتي ثالث نقاط مهمة في مشوار البحث عن طوق النجاة 

من الهبوط، و جاء هدف االتحاد من ضربة جزاء نفذها معالي كوارع 
بنجاح . ليرفع اتحاد خانيونس رصيده للنقطة 14 بالمركز العاشر ، 

و تجمد رصيد الهالل عند النقطة 18 بالمركز الثامن .
و بهدف لكل فريق ، انتزع شباب خانيونس نقطة ثمينة من أنياب 

خدمات رفح اعتلى من خاللها صدارة الدوري مؤقتا .
وبادر األخضر الرفحي التس���جيل بالدقيق���ة 82 عن طريق معتز 
النح���ال ، و ف���ي الثواني األخيرة من الوق���ت الضائع خطف رفيق 

عاشور التعادل .
ليرفع ش���باب خانيونس رصيده للنقط���ة 32 بالمركز األول مؤقتًا 

وخدمات رفح رصيده للنقطة 26 بالمركز الثالث .
و قل���ب أهلي غ���زة الطاولة على خدمات الش���اطئ ، و يتفوق عليه 

بهدفين مقابل هدف بعد أن كان متأخرا بهدف .
ليخط���ف األهلي فوزا ثمين���ا رفع رصيده ال���ى 16 نقطة بالمركز 
التاسع ، و تجمد الش���اطئ برصيد 13 نقطة بالمركز الحادي عشر 
المؤدي للهبوط وس���جل لألهالوية عودة ظهير و بالل عس���اف ، 

وللبحرية  نهرو الجيش .

دوري غزة الممتاز
»الزعيم« يكتسح »العميد« برباعية 
و»الطواحين« تعود للدوران من جديد

الضفة الغربية / االستقالل:
حق���ق فريق أهلي الخليل فوزا غاليا عل���ى ثقافي طولكرم بثالثية نظيفة 
تصدر من خاللها دوري المحترفين بفارق األهداف عن شباب الخليل الذي 
خسر على أرضه ووس���ط جماهيره بهدف دون رد ، ضمن لقاءات األسبوع 

الرابع عشر من بطولة الدوري .
وخطف فريق اهلي الخليل صدارة ترتيب دوري المحترفين بعدما اكتسح 
ضيف���ه فريق ثقافي طولك���رم بثالثية دون رد في المب���اراة التي جمعت 

الطرفين على استاد دورا الدولي .
و به���ذا الفوز رفع األهلي رصيده للنقطة 28 بالمركز األول بفارق األهداف 
عن ش���باب الخليل و توقف رصيد ثقاف���ي طولكرم عند 17 نقطة بالمركز 

الثامن .
وسجل ثالثية األهلي خلدون الحلمان بالدقيقتين 26 و 72 و محمد مراعبة 

بالدقيقة 87 .

و ف���ي مباراة اخرى انت���زع فريق بالطة ثالث نقاط غالي���ة من أنياب فريق 
الظاهرية بعدما فاز بثالثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت 

على ملعب نابلس البلدي.
و رفع بالطة رصيده للنقطة 20 بالمركز الخامس و توقف رصيد الظاهرية 

عند 14 نقطة بالمركز العاشر .
و سجل أهداف بالطة معاذ ابو الليل بالدقيقة 43 و عبد الحميد أبو حبيب 
هدفين بالدقيقتين 53 و 90 و أح���رز هدفي الغزالن مدافع بالطة بالخطأ 

بمرماه بالدقيقة 86 و أحمد ماهر بالدقيقة 86 .
فيما خسر  فريق ش���باب الخليل على أرضه و وسط جمهوره من ضيفه 
مؤسس���ة البيرة به���دف دون رد في المباراة الت���ي أقيمت على  ملعب 

الحسين .
و رفع البي���رة رصيده للنقطة 20 بالمركز الخامس و توقف رصيد ش���باب 

الخليل عند 28 نقطة بالمركز الثاني خلف األهلي .

و يدين البيرة بهذا الفوز الغالي لالعبه حس���ام زيادة الذي س���جل هدف 
الفوز بالدقيق���ة 60 علما إن زميله وجدي نزيه حصل على البطاقة الحمراء 

بالدقيقة 75 .
و اكتس���ح فريق هالل القدس مضيفه فري���ق الخضر بثالثية دون رد في 

المباراة التي أقيمت على ملعب الخضر .
و رف���ع هالل القدس رصي���ده للنقطة 25 بالمركز الثال���ث و توقف رصيد 

الخضر عند 3 نقاط بالمركز االخير .
و س���جل ثالثية أسود العاصمة تامر صيام بالدقيقة 40 و جوناثان سوريا 

بالدقيقة 84 من ركلة جزاء و عدي الدباغ بالدقيقة 91 .
و حقق فريق الس���موع فوز صعب على فريق جبل المكبر بهدفين مقابل 

هدف في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب دورا .
و رفع الس���موع رصيده للنقطة 19 بالمركز الس���ادس و توقف رصيد جبل 

المكبر عند 25 نقطة بالمركز الرابع .

دوري المحترفين

أهلــي الخليــل يتصــدر و الشبــاب يخســر بيــن جمهــوره

االستقالل / وكاالت:
تألق الدول���ي األرجنتيني س���يرجيو أجويرو، 
مع فريقه مانشس���تر س���يتي، ف���ي مباراته 
أمام ليستر س���يتي في الجولة 27 من الدوري 

اإلنجليزي الممتاز.
وسجل أجويرو سوبر هاتريك في مرمى ليستر 
سيتي، ليرفع رصيده من الهاتريك في الدوري 
اإلنجليزي الممتاز إلى 8، بحسب شبكة »سكاي 

سبورتس« اإلنجليزية.
وأضاف���ت إن أجويرو عادل كل من تيري هنري 
وهاري كين وماي���كل أوين ب�8 مرات هاتريك 
في البريميرليج، ويتفوق عليه فقط روبي فاولر 

»9«، وأالن شيرر »11«.
وقالت ش���بكة »أوبتا« إن أجويرو بات رابع العب 
ف���ي تاريخ البريميرليج يس���جل 20 هدفا أو 
أكثر في 4 مواسم متتالية في الدوري، مع 
كل من أالن ش���يرار وتيري هنري وهاري 

كين .

االستقالل / وكاالت:
تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي ريال 

مدريد، في مباراة فريقه أمام ريال سوس���يداد، في 
الجولة ال�23 من الليجا.

وس���جل رونالدو هدفين ف���ي أول 37 دقيقة 
م���ن المباراة، وأض���اف اله���دف الثالث في 
الدقيقة 80، ووفًقا لما ذكرته شبكة "سكاي 
س���بورتس" فإن البرتغالي وصل اليوم إلى 
552 هدًفا مع األندي���ة التي لعب لها في 

745 مباراة.
وأحرز كريس���تيانو 5 أهداف مع سبورتنج 

لشبونة البرتغالي، 118 مع مانشستر يونايتد 
اإلنجليزي، 429 هدًفا مع ريال مدريد.

من جانبه قال حس���اب "ميستر شيب" اإلسباني 
لإلحصائيات إن كريستيانو سجل 15 هدًفا في 

مرمى ريال سوس���يداد خالل 7 مباريات على ملعب 
سانتياجو برنابيو.

من جانبه أكد الحس���اب ذاته أن رونالدو سجل الهدف الثاني 
له برأس���ه ليصل إلى 49 هدًفا بالرأس في الليجا، ليعادل رقم 
أريتزأدوريز أس���طورة أتلتيك بيلب���او، وأصبح بعيًدا بفارق 11 
هدًفا عن أفضل هداف بالرأس في الليجا في آخر 25 عاًما، وهو 

أورزايز الذي سجل 60 هدًفا.

رونالدو يواصل 
كسر األرقام

أجويرو 
يدخل قائمة 
رباعية ذهبية
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لماذا تنشرون؟!

إلى متى هذا التجرؤ وهذا التمادي..؟ 
!،وأي تماٍد..!،إن���ه »على حديث س���يد 
الخلق ورس���ول الحق صلى الله عليه 

وسلم«..!،
فأنا ال أعلم زمانا انتش���ر فيه »الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كهذا الزمان«..!،
زمن التواصل....!

فكل يوم ُتنشر أحاديث:
»مكذوب���ة و خاص���ة عل���ى الوات���س 
ليس لها تخري���ج و ال أصل في كتب 

الحديث«..!،
و ربم���ا كان فيها تعظيم »لش���خص 
رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم«،و 

لكن »ال أصل لها«..!،
فليس كل ما ُنس���ب إلى رس���ول الله 

صلى الله عليه وسلم يثبت إال:
»ما جاء في الصحاح و الس���نن و كتب 

الحديث المعروفة عند أهل العلم«،
وأقبح م���ا في األم���ر أن يك���ون ذلك 

من:«بعض السادة الدعاة«..!،
فلي���س العب���رة بفصاح���ة اللس���ان 
وحس���ن اإللقاء وإقبال الجماهير وإنما 

العبرة:«بصدق ماتقول«،
ف���أي خير وأي نف���ع بحديث »ال يصح 
عن رسول الله«..؟ !،نعم لقد انتشرت 

فيديوهات لدعاة:
»يحدث���ون م���ا ال يص���ح عن رس���ول 
الله«..!،أق���ول للذين ينش���رون:«لماذا 

تنشرون ..؟!،
ألي���س من أجل األجر والث���واب ..؟!،أال 
تعلمون أن من نش���ر كذبا على رسول 

الله »سيطوله الوزر والعقاب ..؟!،
فانتبه���وا يا أولي األلباب والتنش���روا 
حديث���ا »ال يعل���م مص���دره م���ن أي 
كتاب«،قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم:
)من حّدث عني بحديث ُيرى أنه كذب 

فهو أحد الكذابين(،»رواه مسلم«،
و قال أيضًا:)من يق���ل علّي ما لم أقل 
فليتبوأ مقعده من النار(،»رواه البخاري«،

فه���ل بعد ه���ذا ال���كالم من:«يتجّرأ 
وينشر ما ال يصّح عن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ..؟!

تعلق بالله تعالى.. ذلك الفضل العظيم

الكات���ب  المؤل���ف/ 
د. منص���ور محم���د 
ولد منصور  سرحان. 
س���رحان ف���ي قرية 
 - ” ت ا ر ي���د لنو ا “
 ,1945 عام  البحرين 
فوال���ده محم���د بن 
م���ن  كان  س���رحان 
عمل  القرية,  وجهاء 

بالغوص ثم التحق بشركة نفط البحرين “بابكو” 
ف���ى نهاية الثالثين���ات من الق���رن المنصرم, 
وفى س���نوات االربعينات امتهن التجارة, وكان 
مجلسه محط رجال العلماء والفقهاء من داخل 

البحرين وخارجها.
 الكتاب/ تبنى الدكت����ور محمد جابر االنصاري 
مشروعًا فكريًا وثقافيًا بالغ االهمية ، يتمثل في 
دراسة البنيتين الذهنية والمجتمعية للواقع 
العربي ، وهو المشروع الذي نال اهتمام النخب 
المثقف����ة في العالم العرب����ي ، واخذ يبرز على 
صدر صفحات الصحف الكثي����ر من المقاالت 
والدراسات التي تناولت فكره بالدراسة والبحث 
والتحليل، كما اقيمت المنتديات والملتقيات 
لدراسة مش����روعه الفكري من مختلف جوانبه 
، وش����غل فك����ره ورؤاه كب����ار المفكرين العرب 
بإعتباره احد ابرز رواد الفكر العربي في التاريخ 

المعاصر.

مؤلف وكتاب

الحديث المذكور حديث صحيح، متفق عليه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: )ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن، فيقول أحدهما: اللهم 

أعط منفقًا خلفًا، ويقول اآلخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا( .
وقد ورد في معنى الحديث أحاديث أخر، كلها تؤيد هذا المعنى، منها ما رواه مس���لم 
والترمذي عن أبي أمامة عن رس���ول الله صلى الله عليه وسلم قال: )يا ابن آدم، إنك إن 
تبذل الفضل خير لك، وإن تمس���كه شر لك( . وهل هناك أصدق من كتاب الله الذي 
يقول في الحث على اإلنفاق، واالنتصار على دواعي البخل: )الش���يطان يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحش���اء والله يعدكم مغفرة منه وفضال والله واسع عليم( )البقرة:268(. 

ويقول تعالى: )وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين( )سبأ:39( .
قال ابن كثير في تفس���يرها: أي مهما أنفقتم من ش���يء فيما أمركم الله به وأباحه 
لك���م، فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل، وفي اآلخرة بالجزاء والثواب. كما ثبت في 

الحديث، ويقول الله تعالى: )أنفق أنفق عليك( .
والذي أثار اللبس عند الس���ائل إنما هو حصره للخلف والتلف في دائرة المال. واألمر 
أعمق من هذا وأوس���ع، فالخلف هو الع���وض الذي يكافئ به الله الغني الكريم عباده 
المنفقي���ن، وهو أكرم م���ن أن يجعله مقصورا على المال فق���ط، بل قد يكون صالحا 
في األه���ل، أو نجابة في األوالد، أو عافية في البدن أو بركة في القليل، وقد يكون أمرا 
معنويا خالصا، كهداية إلى حق، وتوفيق إلى خير، وانش���راح في الصدر، وسكينة في 
القلب، ومحبة في نفوس الخلق، وش���عور بحالوة اإليم���ان ورضوان الله تعالى، فضال 
عم���ا أعده الله في اآلخرة لعباده الصالحين مما ال عين رأت، وال أذن س���معت، وال خطر 
على قلب بش���ر. )فال تعلم نفس ما أخفى لهم من ق���رة أعين جزاء بما كانوا يعلمون( 

)السجدة:17( .
إن مكافأة الله المنفقين في س���بيله ألعظم من أن تقتصر على الحياة الدنيا )واآلخرة 
خي���ر وأبقى( )األعل���ى:17( وأرفع من أن تقتصر على الرزق الم���ادي وحده، والعارفون 

يعلم���ون أن األرزاق الروحية أنفس وأخلد من كل ما ترنو إليه األبصار من متاع الدنيا 
وموازين الله ورسوله في تقدير األشياء ليست كموازين أهل الدنيا. اقرأ هذه اآليات:

)قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح���وا، هو خير مما يجمعون( )يونس:58(، )وال 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك 
خي���ر وأبقى( )طه:131(، )المال والبنون زينة الحي���اة الدنيا والباقيات الصالحات خير 
عن���د ربك ثوابا وخير أمال( )الكهف:46(. )م���ن كان يريد حرث اآلخرة نزد له في حرثه، 
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في اآلخرة من نصيب( )الشورى:20( واقرأ 

هذه األحاديث:
)ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها()رواه مسلم: عن عائشة(، )لغدوة في سبيل الله 
أو روح���ة خير من الدنيا وما فيها، وموضع س���وط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما 

فيها()رواه البخاري ومسلم عن أنس( .
وإذا اتض���ح لنا معنى الدعاء الملك: )اللهم أعط منفقًا خلفًا( بان لنا معنى دعاء اآلخر: 
)اللهم أعط ممس���كًا تلفا( ، فالتلف هو العقوبة التي يجازي الله بها المسكين، وهو 
ال ينحصر في خسارة المال أيضا، ولكنه قد يتناول البدن، أو األهل أو الولد أو العالقة 

بالناس.. الخ.
وق���د يكون قلق النفس، وش���ك القلب، وضيق الصدر مما يفس���د على المرء حياته، 
ويحرمه االستمتاع بماله الوفير، ويحييه في عذاب مقيم. فضال عما ادخره الله لمثله 
في اآلخرة )ولعذاب اآلخرة أش���ق وم���ا لهم من الله م���ن واق( )الرعد:34( وفي بعض 
األحاديث ما يفيد أن دعاء الملكين مطابق لما جاء في القرآن من قول الله تعالى: )فأما 
من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب 
بالحسنى فسنيسره للعسرى( )الليل:5،10( فالتيسير لليسرى هنا مقابل لقول الملك: 
أعط منفقا خلفا. والتيسير للعسرى مقابل لقول اآلخر: أعط ممسكا تلفا. مما يدل على 

أن األمر أوسع وأكبر من الخلف في المال والتلف فيه.

ويكفي المؤمن الذي أمس���ى بهذا الحنين 
لموطن السجود بشارة رسول الله صلى الله 
عليه وس���لم بأن من السبعة الذين يظلهم 
الل���ه في ظله يوم ال ظ���ل إال ظله »رجل قلبه 
معلق بالمس���اجد«]10[. فالمؤمن من ُعّمار 

بيوت الله بقلبه وقالبه. 
ال إيم���ان إال بتعلق، وال عبودي���ة إال بتعلق، وال 
إسالم إال بتعلق؛ فمدار الدين على تعلق القلب 
برب العالمين من جهة إالهيته وحبه وعبادته؛ 
فقلب المؤم���ن معلق بربه مهما باش���رت يده 
تقليب األس���باب.    ه���ذا، وإن التعلق انجذاب 
وافتقار واحتياج ولزوم، كتعلق الجنين بحبل أمه 
السري، فهو ال ينفك عنه لحظة، فغذاؤه ودواؤه 
وحاج���ات جس���ده كلها عن طريقه ب���إذن الله، 
فالقلب إذا تعلق بربه فخضع وخش���ع واعترف 
وت���وكل وافتقر واغتن���ى فقد ق���ام بعبودية 
التعلق برب���ه، وعلى قدر تعلق���ه بالمخلوقين 
وانجذابه واحتياجه إليهم يكون نقص تعلقه 
بربه سبحانه. والمؤمن يعلم أن الملك ملك الله، 
والخلق خلقه، والعبيد عبيده، فهو ال ينفك عن 

تعلقه بمن هذا شأنه سبحانه وبحمده.  
 والمؤم���ن الموف���ق يعل���م أن الل���ه خلقه 
لعبادته، وأن زبدة رس���الة المرس���لين هي 
تحقي���ق التوحي���د وتجري���د العبودية لله 
وحده ال ش���ريك له »ولما بعث صلوات الله 
وسالمه عليه صار يقول للناس: »قولوا ال إله 
إال الل���ه«]1[، فكان هذا هو أول ما أمرهم به، 
ومعن���ى ال إله إال الله، أن يكون التأله - الذي 
هو حب القلب وخوفه ورج���اؤه - لله وحده، 
فال يكون القل���ب متعلقًا بغي���ر الله، وكل 
ش���يء تتعلق به القلوب من غير الله يجب 
أن ُيبَطل وأن ينصرف عنه، فليس ألحد من 
الخلق من األلوهية ش���يء.   والمتعلق بالله 
ال ُيخذل في أش���د األهوال وال ُينس���ى مع 
تتابع الكروب، بل تتتابع عليه ألطاف الملك 
الوهاب، وتتوالى عليه أمداد اللطيف الخبير، 
وهو ذاكٌر لربه في كل حال، حتى مع التحام 
ِذيَن آَمُنوا  َها الَّ

األقران بتوالي الطعان: }َيا َأيُّ
َه َكِثيًرا  إَذا َلِقيُت���ْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُك���ُروا اللَّ
ُكْم ُتْفِلُح���وَن{ ]األنفال: 45[، والمتعلق  َعلَّ لَّ
بالله ال تضيق علي���ه المخارج عند الخطوب 

وتكاثف الغموم، قال ابن الجوزي رحمه الله 
تعال���ى: »ضاق بي أمر أوجب غمًا الزمًا دائمًا، 
وأخذت أبالغ في الفكر في الخالص من هذه 
الهموم ب���كل حيلة وبكل وج���ه، فما رأيت 
طريقًا للخ���الص، فعَرضت لي ه���ذه اآلية: 
ُه َمْخَرًجا{ ]الطالق:  َه َيْجَع���ل لَّ ِق اللَّ }َوَمن َيتَّ
2[، فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل 
غ���م، فما كان إال أن هممت بتحقيق التقوى 
فوج���دت المخرج.   ف���ال ينبغي لمخلوق أن 
يتوكل أو يتسبب أو يتفكر إال في طاعة الله 
تعالى، وامتثال أمره، فإن ذلك س���بب لكل 
فرج.   ثم ينبغ���ي للمتقي أن يعلم أن الله 
كافيه فال يعلق قلبه باألسباب، فقد قال عز 
ِه َفُهَو َحْس���ُبُه{  ْل َعَلى اللَّ وجل: }َوَمن َيَتَوكَّ
]الط���الق: 3[.   والمتعلق بالله بصير بحاله، 
علي���م بعاقبة أفعاله، يعل���م من أين يؤتى 
لذلك قلت ذنوبه، وهو حسن الظن بالمولى 
لذلك كثرت ضراعته وعظمت رغائبه، ويعلم 
أن لم���واله ِحَكمًا في تأخي���ر إجابة دعواته 
أحيانًا، يحّدث نفس���ه وغيره فيقول: »انظر 
فيما تطلبه هل هو إلصالح دينك، أو لمجرد 
ه���واك؟ فإن كان لله���وى المجرد فاعلم أن 
من اللطف ب���ك والرحمة لك تعويقه، وأنت 
في إلحاحك بمثابة الطفل يطلب ما يؤذيه 
فُيمنع رفقًا به، وإن كان لصالح دينك فربما 
كانت المصلحة تأخيره، أو كان صالح الدين 
بعدم���ه. وفي الجملة تدبي���ر الحق عز وجل 
لك خير من تدبيرك، وقد يمنعك ما تهوى 
ابتالء ليبلو صبرك؛ ف���أره الصبر الجميل تر 
عن قرب ما يسر. ومتى نظفت طرق اإلجابة 
من أدران الذن���وب، وصبرت على ما يقضيه 
ل���ك؛ فكل ما يجري أصلح ل���ك، عطاء كان أو 
منع���ًا«]2[.    ومن فضائل التعلق بالله دون 
سواه أن َمن تعلق بربه ومواله ربِّ كل شيء 
ومليكه؛ كفاه ووق���اه، وحفظه وتواله؛ فهو 
نعم المول���ى ونعم النصي���ر.   وَمن تعلق 
بغيره َوَكَله إلى َمن تعلق ب���ه؛ وَخَذَله، قال 
وهُب بن منبه: »أوحى الله تبارك وتعالى إلى 
نبيه داُود عليه الس���الم: يا داُود! أما وعّزتي 
وعظمت���ي ال يعتصم بي عب���ٌد من عبادي 
دون خلقي، أع���رف ذلك من نيته، فتكيده 

الس���ماوات الس���بع ومن فيهن، واألرضون 
الس���بع ومن فيهن، إال جعلُت له من بينهن 
مخ���رج ًا، أما وعّزتي وعظمتي ال يعتصم عبٌد 
من عب���ادي بمخلوٍق دوني، أع���رف ذلك من 
نيت���ه، إال قطعُت أس���باب الس���ماء من يده، 
وأس���خت األرض من تحت قدمه، ثم ال أبالي 
ب���أي أوديتها هل���ك«]3[.   إن المتعلق بالله 
ال يخش���ى غيره وال يخاف س���واه، لعلمه أن 
المخلوقين مهما أوتوا من قوة وخبرة وسلطان 
وبطش ف���ال يخرجون عن َقَدره وُقدرته طرفة 
عين، ولو اجتمع���وا على أن ينفعوا أو يضروا 
أحدًا فال يكون لمرادهم وقوع إال إن شاء الله، 
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.   واعلم أن 
من فرائض اإليمان البراءة من التعلق بالخلق، 
فال يجتمع في قلب تماُم تعلق بالله وبغيره، 
قين س���يطرد صاحب���ه ال محالة،  فأحد التعلُّ
فعلى حسب تعلق القلب بالله تكون براءته 
وس���المته من التعلق بمخلوقاته، وهذا راجع 
إلى تمكن التوحيد من القلب، فإذا استقر في 
القلب وتمكن من س���ويدائه فليس له بغير 
الل���ه متعلق، وكلما ازداد معرف���ة بالله عُظَم 
تعّلقه به حتى ال يبق���ى في فؤاده بغير ربه 
أدنى تعلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، 
والله ذو الفض���ل العظيم.   ومن تعلق بغير 
ربه فقد حكم على نفس���ه بالحرمان وختمها 
بالخذالن، وأصل مادة الش���ر في العالم هي 
من تعلق المخلوق بغي���ر خالقه، وتأله قلبه 
لغير إلهه الحق، فما دخل القلب شرك بالله 
إال من باب التعل���ق، فليعتن اللبيب الناصح 
لنفس���ه غاية العناية بحراس���ة ه���ذا الباب 
لقلبه.   قال الش���يخ ابن تيمية: »العبد كلما 
كان أذل لل���ه وأعظم افتق���ارًا إليه وخضوعًا 
له كان أق���رب إليه، وأعز ل���ه، وأعظم لقدره؛ 
فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله؛ فأعظم 
م���ا يكون العبد قدرًا وحرمة عند الخلق إذا لم 
يحتج إليهم بوجه من الوجوه، فإن أحس���نت 
إليهم مع االس���تغناء عنه���م كنت أعظم ما 
يكون عندهم، ومتى احتجت إليهم ولو في 
شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك 
إليهم، وهذا من حكمة الله ورحمته، ليكون 

الدين كله لله، وال ُيشَرك به شيئًا«]4[.

حممد �شحادة

تصحيح فهم خاطئ لحديث )اللهم أعط منفقًا خلفًا(
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بداي����ة يجب التأكيد أن الحركة واللعب ش����يئان طبيعي����ان ومهمان للطفل، فهما 
ضرورتان من ضرورات تحقيق النمو النفس����ي، واالجتماعي، والجسمي، واالنفعالي 
للطف����ل. لكن في حدود معينة. إذا تجاوزها الطفل يدخل في إطار الحركة المفرطة. 
لذا تعتبر حركة األطفال المفرطة ظاهرة س����لوكية باعثة على إزعاج، وضجر، وضيق 
أفراد األس����رة، فتؤدي إلى نبذ األطفال، وتعرضهم لمش����كالت نفسية، واجتماعية، 

وسلوكية.
الحرك����ة المفرطة أو )النش����اط الزائد(، ه����ي: فرط في الحركة بش����كل يتجاوز الحد 
الطبيعي لمن هم في نفس المرحلة العمرية. تبدأ من سن قبل المدرسة. تزيد عند 
الذكور أكثر من اإلناث، وتزيد عند المعاقين أكثر من األسوياء، وتزيد عند المعاقين 
سمعًيا أكثر من بقية أنواع اإلعاقة األخرى، وتزيد عند أطفال المدن أكثر من الريف.

الجدي����ر بالذكر، بينت األبحاث العلمية أن األطفال الذي����ن يعانون من فرط الحركة 
تتراوح نسبتهم بين )%5-3(.

تعددت أس����باب فرط الحركة، منها: أس����باب وراثية: بينت الدراسات أن )10%( من 
األطفال الذين يعانون من فرط الحركة قد كان آباؤهم كذلك في طفولتهم.

أسباب اجتماعية: تكون بفرض قيود اجتماعية حازمة على الطفل، إلزامه بالجلوس 
في مكان محدد لفترات طويلة، عدم تجاوب الوالدين أو المعلمين مع حاجات الطفل، 
ازدحام البيت أو الفصل، عدم قدرة الوالدين أو المعلم على ضبط المكان، ضيق البيت 
أو الفصل، كبر حجم األسرة، المشكالت األسرية، الحرمان العاطفي، العنف النفسي 
)اإلهمال، االحتقار، الرفض، الخزي...إلخ(، العنف الجس����دي )الضرب، اللطم، الشبح، 
الركل، الحرق...إلخ(، كثرة األوامر والتعليمات، س����وء الحالة االقتصادية التي تعيق 

إشباع حاجات الطفل المادية، طبيعة عالقة الطفل بوالديه.
أسباب صحية: مشكالت عانت منها األم أثناء الحمل، الوالدة المبكرة، انخفاض وزن 

الطف����ل عند الوالدة، زيادة معدل الرصاص في جس����م الطف����ل، تعرض الطفل بعد 
ال����والدة إلصابات حادة ف����ي الجبهة، قلة النوم، قد يأتي ف����رط الحركة بعد اإلصابة 
)الس����عال الديك����ي، الحمى الش����وكية، إصاب����ة األذن الداخلية، إصابة  بأمراض ك�

الكليتين، االلتهاب الرئوي(.
أس����باب تتعلق بالغذاء: اإلس����راف في تناول الحلويات والسكريات، واألطعمة ذات 
الصبغة الصناعية، وطعام المعلبات. فقد بينت الدراس����ات أن هذه األغذية تسهم 

في إفراط الحركة بنسبة )%5(.
تنوعت أعراض الحركة المفرطة بين جسمية، واجتماعية، وانفعالية، وتعليمية. من 
هذه األعراض: حركة عش����وائية بال هدف، ال يثبت في مكان، تصرفات غير مقبولة، 
كث����رة التنقل بين األثاث والحجرات، التململ في الجلس����ة، التأرجح، إصدار أصوات 
مزعجة وعالية بدون سبب، مشاكسة اآلخرين، سريع الغضب واالنفعال، كثير حركة 
الرأس والعين، كثير االلتفات يمنة ويس����رة بدون مبرر، ال يستطيع تكوين عالقات 
طيب����ة مع اآلخرين، ال ينفذ األوامر، عنيد، كثير الص����راخ، كثير الكالم لضرورة أو غير 
ضرورة، مش����تت االنتباه، ضعي����ف التركيز، متهور، يضبط نفس����ه بصعوبة، يجد 
صعوبة في التعلم، ال يس����تطيع إكمال واجباته المدرس����ية، ال يركز في الفصل مع 
المعل����م، يقاطع حديث اآلخرين، لديه صعوبة انتظ����ار في الدور، ال يفكر في نتائج 

أفعاله، يتنقل بين المهام قبل إنهائها، يضايق اآلخرين.
يترتب على ما سبق العديد من االضطرابات السلوكية، مثل: القلق، والخوف، والتبول 

الالإرادي، واضطرابات الكالم، والعدوانية، والكذب.
تعددت أس����اليب عالج فرط الحركة. منها العالج بالعقاقير: يكون باستخدام أدوية 
مهدئة )مهدئات نفسية(، فهي تزيد من تركيز الطفل وانتباهه. لكن هذه العالج 
محل خالف بين الباحثين، فاإلفراط في استخدام المهدئات له آثار جانبية كاألرق، 

وفقدان الشهية، وإعاقة النمو.
العالج بالغذاء: يكون باالبتعاد عن الحلويات والس����كريات، واألطعمة ذات الصبغة 

الملونة، واألغذية المعلبة.
العالج األسري: يكون بإزالة الخالفات األسرية، وتغيير نظرة الوالدين للطفل وطريقة 
تعاملهم معه، وإشباع حاجاته النفسية، وتدريب الوالدين على كيفية إرشاد األبناء 

وضبط سلوكهم.
العالج التربوي: يكون في بيئة المدرس����ة بأن يك����ون الفصل جيد التهوية واإلنارة، 
أثاثه سليم، جدرانه خالية من الزينة والزخارف التي تشتت انتباه وتركيز التلميذ، 
يضع المعلم قواعد لضبط الفصل، ال يميز المعلم بين التالميذ في المعاملة، يكون 
المعلم قدوة حس����نة للتالميذ، ال يحرج المعلم التلميذ أمام زمالئه بكلمات جارحة أو 

انتقادات الذعة. يثني المعلم على تصرفاته اإليجابية أمم زمالئه.
العالج الس����لوكي يهدف إلى إحداث تغيرات في سلوك الطفل باستبدال السلوك 

غير المقبول اجتماعًيا بسلوك مقبول.
أختم ببعض النصائح والتوجيهات التي تعين األسرة والمعلمين على التعامل مع 
الطفل مفرط الحركة: ال تحقره، ال تعنفه، أشعره بالحب واألهمية، شجعه على المهام 
التي ينجح بها، كلفه باألعمال التي يحبها، كافئه إذا كرر إتيان الس����لوك المرغوب 
فيه، ابتس����م في وجهه إذا التزم الهدوء، تجاهل حركات����ه التي تضايقك، تجنب 
المناقش����ات الطويلة معه، ابتعد عن أس����لوب األمر في معاملته، ال تستخدم معه 
أس����لوب التهديد والوعيد، ال ترغمه على النوم، ابتعد عنه إذا دخل في نوبة غضب، 
ال توبخه أمام اآلخرين، أش����عره بالثقة في نفسه، ال تقارنه بغيره، ال تطلب منه أكثر 
م����ن طلب في آن واحد، ال تضحك علي����ه بل اضحك معه، قدم له البدائل، ال تعارضه 

إذا حاول تغيير النشاط. 

بسام محمد الحركة المفرطة عند األطفال

ولعل الفقر والعوز وعدم تناس���ب الدخل الشهري مع عدد أفراد 
األس���رة واحتياجاتها، من التحديات التي تعيشها أغلب االسر 
في قطاع غزة مؤخرًا، مما يجعل المصروف المدرس���ي ألبنائهم 
ليس من أولويات الوالدين بسبب انشغالها بإطعام تلك األفواه 
الصغيرة واعتبار ذلك من المتطلبات الثانوية، وهو ما يؤثر سلبًا 
على س���لوكيات األبناء ونفسيتهم، ويشعرهم بالنقص والفرق 
عن غيرهم، وقد تدفعهم قس���وة الحرمان إلى الس���رقة إلشباع 
رغباته���م وتوفي���ر ما يلزمه���م، أو الكذب لينفوا عن نفس���هم 
شعور العوز والحاجة، أو العدوانية والعنف تجاه أقرانهم الذين 

يشعرون بأن لديهم الكثير مما يحتاجونه.

عبء �إ�ضايف
أبو العبد )42 عامَا(، أب ألربعة أطفال في مراحل تعليمية مختلفة، 
ي���رى أن المصروف المدرس���ي أصبح عبئًا عل���ى قائمة متطلبات 

األسرة وهو ما جعله يحذف هذا البند من القائمة.
ويقول أبو العبد ل� "االس���تقالل" : " بعد الخصومات الكبيرة التي 
طالت راتبي كموظف سلطة وإدراج اسمي ضمن المتقاعدين عن 
العمل، لم أع���د قادرا على تلبية كافة احتياجات أبنائي األطفال، 
وتوفير أبسط متطلباتهم كمصروفهم اليومي، الذي يعتبرونه 
أساس���يًا في حياتهم، وخاصة أن زمالءه���م دائمًا معهم نقود 

لشراء ما يريدون"
وأضاف أبو العبد ل�"االس���تقالل": " أشعر بالذنب حيال هذا األمر؛ 
ألن منح���ي ألبنائي المصروف اليومي، كان يحميهم من األخطار 
المحدق���ة بهم في البيئة الدراس���ية، كذلك ما كان يش���عرهم 
بالنقص، حيث باتوا مؤخرا يقارنون أنفسهم بغيرهم من األطفال 
مم���ن هم في عمره���م وكذلك بأصدقائهم في المدرس���ة، ولم 

يتقبلوا وضعهم الحالي ".
وبين أن األمر لم يقتصر على حرمان أبنائه من المصروف اليومي، 
بل تعداه إلى عدم مقدرته على شراء ما يطلبه أطفاله من حلويات 

وس���كاكر، كبديل عن مصروفهم اليومي، ما جعلهم ينفرون من 
وضعهم، وهو ما أثر بشكل سلبي على نفسيتهم وجعلهم في 

حالة بكاء دائمة.

�نتقا�ص من قدرهم
لم يختلف حال األب أبو محمود )40 عاما( عن سابقه، والذي كان 
يعمل في مح���ل ألدوات البناء، والذي أضط���ر صاحبه لتخفيف 
يوميته، بسبب قله البيع والشراء، ما أثر على وضعه وعدم قدرته 
على تلبية متطلبات أبنائه الخمس���ة، وحرمانهم من المصروف 
وحقهم في ش���راء األلعاب والمالبس الشتوية، وبعض األكالت 

التي يطلبونها.
وأوضح أبو محمود ل�"االس���تقالل" أن مصروف األبناء المدرس���ي 
أصبح مكلفًا بالنسبة لوضعه المادي الصعب، مشيرًا إلى أنه قبل 
الخصم على يوميته كان يخصص ميزانية شهرية ألبنائه، وبعد 
الخصم بدأ يخفف شيئًا فشيئا في المصروف، حتى وصل مؤخرا 
لقطعه عنهم بالكامل؛ لعدم مقدرته على توفيره لهم، ما جعله 

يشعر بالحزن عليهم .
وبي���ن أن قط���ع المصروف ع���ن أبنائه الصغ���ار جعل بعضهم، 
يم���د يده ألصدقائه أكثر من مرة، ما أثر على نفس���يتهم، وباتوا 
ال يحبون الذهاب إلى المدرس���ة وال االختالط بغيرهم، معتبرين 
أن قلة المصروف وع���دم توفير التزاماتهم انتقاص من قدرهم 

وقيمتهم.

حالة من �لفر�غ
 بدوره أكد األخصائي النفس���ي واالجتماعي زهير مالخة، أن عدم 
مقدرة اآلباء على توفير احتياج���ات ومتطلبات أبنائهم الصغار 
األساسية؛ بسبب سوء األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعاني 
منها الغزيون، يترك أثرًا سلبيًا على الحالة النفسية لألبناء، ويبدأ 

بخلق حالة من الفراغ بين التمني والواقع الذي يعيشونه .

وأوضح مالخ���ة ل�"االس���تقالل" أن حرم���ان اآلب���اء ألبنائهم من 
مصروفهم المدرس���ي، ق���د يدفع االبن���اء  للتمرد عل���ى الواقع 
بطريقتهم الخاصة كالبكاء والعصبية الزائدة، والشعور بالحزن 

الدائم، والنقص والفرق عن غيرهم .
وبي���ن أن األمر ل���ن يؤثر فقط على نفس���ية الطف���ل، إنما على 
سلوكياته االجتماعية، فقد يدفعه عدم توفير متطلباته بشكل 
غي���ر مقصود من اآلب���اء، على اتباع س���لوكيات خاطئة تبرز في 

ش���خصيته، كالسرقة والتس���ول ومد يده ألصدقائه وأقرانه، 
والتلفظ بألفاظ جارحة، ما يؤثر ذلك على مستواه االجتماعي 

وتنمية مواهبه وقدراته. 
وقال مالخ���ة: " يجب على األهال���ي أن يكونوا على دراية 

باآلثار الس���لبية التي قد تصيب الطفل، نتيجة فقدانه 
ألهم متطلباته، وعدم التعامل معها بنوع من اإلهمال 

والعصبية  والش���تم والضرب، حتى ال يضر سلوك 
الطف���ل، إنما يج���ب التعام���ل بنوع م���ن الحكمة 
والموعظة لتفادي كل الس���لبيات التي قد تنجم 

عن ذلك".
 وأشار إلى ضرورة تقارب اآلباء مع أبنائهم وشرح 
الوض���ع الصعب ال���ذي يمرون به، واس���تخدام 
الكلمات المؤثرة، وإقناعهم بأن السعادة تكمن 
بالرضا ول���و بالقليل، وتذكيرهم ب���أن نعم الله 

كثيرة، مش���ددا على أن هذه الطريقة ممكن 
أن  خالله���ا  ي���ش م���ن  يتعا

م���ع  األطف���ال 
أبائهم  وض���ع 
ي  د قتص���ا ال ا

ويحاولوا  الصع���ب 
قدر اإلم���كان أن يتفهموا 

الوضع  الذي يمرون به ويتقبلونه .

فقدانه يؤثر سلبًا على سلوك األطفال

المصروف المدرسي.. يضيع 
في زحمة األزمات االقتصادية 

غزة/�إينا�ص �لزرد :
دفعت �لظروف �لقت�ضادية �ل�ضعبة �لتي مير بها �لآباء يف قطاع غزة، و�لذين يكابدون �ملر من �أجل حت�ضيل لقمة �لعي�ص لأبنائهم 
يف ظل �حل�ضار �لإ�ضر�ئيلي و�نعد�م فر�ص �لعمل و�خل�ضومات �لتي طالت رو�تب �ملوظفني وغريها من �لأزمات، �إىل عدم مقدرتهم على 
تاأمني �أدنى متطلبات �أبنائهم خا�ض��ة �ل�ض��غار وحرمانهم من �مل�ضروف �ملدر�ض��ي، �لأمر �لذي يجعلهم يعي�ضون حرمانًا ماديًا قد يوؤثر 

عليهم من �لنو�حي �ل�ضلوكية و�لنف�ضية و�لجتماعية، ويجعلهم �أر�ضية خ�ضبة لأ�ضكال معينة من �لنحر�فات.
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بداي����ة يجب التأكيد أن الحركة واللعب ش����يئان طبيعي����ان ومهمان للطفل، فهما 
ضرورتان من ضرورات تحقيق النمو النفس����ي، واالجتماعي، والجسمي، واالنفعالي 
للطف����ل. لكن في حدود معينة. إذا تجاوزها الطفل يدخل في إطار الحركة المفرطة. 
لذا تعتبر حركة األطفال المفرطة ظاهرة س����لوكية باعثة على إزعاج، وضجر، وضيق 
أفراد األس����رة، فتؤدي إلى نبذ األطفال، وتعرضهم لمش����كالت نفسية، واجتماعية، 

وسلوكية.
الحرك����ة المفرطة أو )النش����اط الزائد(، ه����ي: فرط في الحركة بش����كل يتجاوز الحد 
الطبيعي لمن هم في نفس المرحلة العمرية. تبدأ من سن قبل المدرسة. تزيد عند 
الذكور أكثر من اإلناث، وتزيد عند المعاقين أكثر من األسوياء، وتزيد عند المعاقين 
سمعًيا أكثر من بقية أنواع اإلعاقة األخرى، وتزيد عند أطفال المدن أكثر من الريف.

الجدي����ر بالذكر، بينت األبحاث العلمية أن األطفال الذي����ن يعانون من فرط الحركة 
تتراوح نسبتهم بين )%5-3(.

تعددت أس����باب فرط الحركة، منها: أس����باب وراثية: بينت الدراسات أن )10%( من 
األطفال الذين يعانون من فرط الحركة قد كان آباؤهم كذلك في طفولتهم.

أسباب اجتماعية: تكون بفرض قيود اجتماعية حازمة على الطفل، إلزامه بالجلوس 
في مكان محدد لفترات طويلة، عدم تجاوب الوالدين أو المعلمين مع حاجات الطفل، 
ازدحام البيت أو الفصل، عدم قدرة الوالدين أو المعلم على ضبط المكان، ضيق البيت 
أو الفصل، كبر حجم األسرة، المشكالت األسرية، الحرمان العاطفي، العنف النفسي 
)اإلهمال، االحتقار، الرفض، الخزي...إلخ(، العنف الجس����دي )الضرب، اللطم، الشبح، 
الركل، الحرق...إلخ(، كثرة األوامر والتعليمات، س����وء الحالة االقتصادية التي تعيق 

إشباع حاجات الطفل المادية، طبيعة عالقة الطفل بوالديه.
أسباب صحية: مشكالت عانت منها األم أثناء الحمل، الوالدة المبكرة، انخفاض وزن 

الطف����ل عند الوالدة، زيادة معدل الرصاص في جس����م الطف����ل، تعرض الطفل بعد 
ال����والدة إلصابات حادة ف����ي الجبهة، قلة النوم، قد يأتي ف����رط الحركة بعد اإلصابة 
)الس����عال الديك����ي، الحمى الش����وكية، إصاب����ة األذن الداخلية، إصابة  بأمراض ك�

الكليتين، االلتهاب الرئوي(.
أس����باب تتعلق بالغذاء: اإلس����راف في تناول الحلويات والسكريات، واألطعمة ذات 
الصبغة الصناعية، وطعام المعلبات. فقد بينت الدراس����ات أن هذه األغذية تسهم 

في إفراط الحركة بنسبة )%5(.
تنوعت أعراض الحركة المفرطة بين جسمية، واجتماعية، وانفعالية، وتعليمية. من 
هذه األعراض: حركة عش����وائية بال هدف، ال يثبت في مكان، تصرفات غير مقبولة، 
كث����رة التنقل بين األثاث والحجرات، التململ في الجلس����ة، التأرجح، إصدار أصوات 
مزعجة وعالية بدون سبب، مشاكسة اآلخرين، سريع الغضب واالنفعال، كثير حركة 
الرأس والعين، كثير االلتفات يمنة ويس����رة بدون مبرر، ال يستطيع تكوين عالقات 
طيب����ة مع اآلخرين، ال ينفذ األوامر، عنيد، كثير الص����راخ، كثير الكالم لضرورة أو غير 
ضرورة، مش����تت االنتباه، ضعي����ف التركيز، متهور، يضبط نفس����ه بصعوبة، يجد 
صعوبة في التعلم، ال يس����تطيع إكمال واجباته المدرس����ية، ال يركز في الفصل مع 
المعل����م، يقاطع حديث اآلخرين، لديه صعوبة انتظ����ار في الدور، ال يفكر في نتائج 

أفعاله، يتنقل بين المهام قبل إنهائها، يضايق اآلخرين.
يترتب على ما سبق العديد من االضطرابات السلوكية، مثل: القلق، والخوف، والتبول 

الالإرادي، واضطرابات الكالم، والعدوانية، والكذب.
تعددت أس����اليب عالج فرط الحركة. منها العالج بالعقاقير: يكون باستخدام أدوية 
مهدئة )مهدئات نفسية(، فهي تزيد من تركيز الطفل وانتباهه. لكن هذه العالج 
محل خالف بين الباحثين، فاإلفراط في استخدام المهدئات له آثار جانبية كاألرق، 

وفقدان الشهية، وإعاقة النمو.
العالج بالغذاء: يكون باالبتعاد عن الحلويات والس����كريات، واألطعمة ذات الصبغة 

الملونة، واألغذية المعلبة.
العالج األسري: يكون بإزالة الخالفات األسرية، وتغيير نظرة الوالدين للطفل وطريقة 
تعاملهم معه، وإشباع حاجاته النفسية، وتدريب الوالدين على كيفية إرشاد األبناء 

وضبط سلوكهم.
العالج التربوي: يكون في بيئة المدرس����ة بأن يك����ون الفصل جيد التهوية واإلنارة، 
أثاثه سليم، جدرانه خالية من الزينة والزخارف التي تشتت انتباه وتركيز التلميذ، 
يضع المعلم قواعد لضبط الفصل، ال يميز المعلم بين التالميذ في المعاملة، يكون 
المعلم قدوة حس����نة للتالميذ، ال يحرج المعلم التلميذ أمام زمالئه بكلمات جارحة أو 

انتقادات الذعة. يثني المعلم على تصرفاته اإليجابية أمم زمالئه.
العالج الس����لوكي يهدف إلى إحداث تغيرات في سلوك الطفل باستبدال السلوك 

غير المقبول اجتماعًيا بسلوك مقبول.
أختم ببعض النصائح والتوجيهات التي تعين األسرة والمعلمين على التعامل مع 
الطفل مفرط الحركة: ال تحقره، ال تعنفه، أشعره بالحب واألهمية، شجعه على المهام 
التي ينجح بها، كلفه باألعمال التي يحبها، كافئه إذا كرر إتيان الس����لوك المرغوب 
فيه، ابتس����م في وجهه إذا التزم الهدوء، تجاهل حركات����ه التي تضايقك، تجنب 
المناقش����ات الطويلة معه، ابتعد عن أس����لوب األمر في معاملته، ال تستخدم معه 
أس����لوب التهديد والوعيد، ال ترغمه على النوم، ابتعد عنه إذا دخل في نوبة غضب، 
ال توبخه أمام اآلخرين، أش����عره بالثقة في نفسه، ال تقارنه بغيره، ال تطلب منه أكثر 
م����ن طلب في آن واحد، ال تضحك علي����ه بل اضحك معه، قدم له البدائل، ال تعارضه 

إذا حاول تغيير النشاط. 

بسام محمد الحركة المفرطة عند األطفال

ولعل الفقر والعوز وعدم تناس���ب الدخل الشهري مع عدد أفراد 
األس���رة واحتياجاتها، من التحديات التي تعيشها أغلب االسر 
في قطاع غزة مؤخرًا، مما يجعل المصروف المدرس���ي ألبنائهم 
ليس من أولويات الوالدين بسبب انشغالها بإطعام تلك األفواه 
الصغيرة واعتبار ذلك من المتطلبات الثانوية، وهو ما يؤثر سلبًا 
على س���لوكيات األبناء ونفسيتهم، ويشعرهم بالنقص والفرق 
عن غيرهم، وقد تدفعهم قس���وة الحرمان إلى الس���رقة إلشباع 
رغباته���م وتوفي���ر ما يلزمه���م، أو الكذب لينفوا عن نفس���هم 
شعور العوز والحاجة، أو العدوانية والعنف تجاه أقرانهم الذين 

يشعرون بأن لديهم الكثير مما يحتاجونه.

عبء �إ�ضايف
أبو العبد )42 عامَا(، أب ألربعة أطفال في مراحل تعليمية مختلفة، 
ي���رى أن المصروف المدرس���ي أصبح عبئًا عل���ى قائمة متطلبات 

األسرة وهو ما جعله يحذف هذا البند من القائمة.
ويقول أبو العبد ل� "االس���تقالل" : " بعد الخصومات الكبيرة التي 
طالت راتبي كموظف سلطة وإدراج اسمي ضمن المتقاعدين عن 
العمل، لم أع���د قادرا على تلبية كافة احتياجات أبنائي األطفال، 
وتوفير أبسط متطلباتهم كمصروفهم اليومي، الذي يعتبرونه 
أساس���يًا في حياتهم، وخاصة أن زمالءه���م دائمًا معهم نقود 

لشراء ما يريدون"
وأضاف أبو العبد ل�"االس���تقالل": " أشعر بالذنب حيال هذا األمر؛ 
ألن منح���ي ألبنائي المصروف اليومي، كان يحميهم من األخطار 
المحدق���ة بهم في البيئة الدراس���ية، كذلك ما كان يش���عرهم 
بالنقص، حيث باتوا مؤخرا يقارنون أنفسهم بغيرهم من األطفال 
مم���ن هم في عمره���م وكذلك بأصدقائهم في المدرس���ة، ولم 

يتقبلوا وضعهم الحالي ".
وبين أن األمر لم يقتصر على حرمان أبنائه من المصروف اليومي، 
بل تعداه إلى عدم مقدرته على شراء ما يطلبه أطفاله من حلويات 

وس���كاكر، كبديل عن مصروفهم اليومي، ما جعلهم ينفرون من 
وضعهم، وهو ما أثر بشكل سلبي على نفسيتهم وجعلهم في 

حالة بكاء دائمة.

�نتقا�ص من قدرهم
لم يختلف حال األب أبو محمود )40 عاما( عن سابقه، والذي كان 
يعمل في مح���ل ألدوات البناء، والذي أضط���ر صاحبه لتخفيف 
يوميته، بسبب قله البيع والشراء، ما أثر على وضعه وعدم قدرته 
على تلبية متطلبات أبنائه الخمس���ة، وحرمانهم من المصروف 
وحقهم في ش���راء األلعاب والمالبس الشتوية، وبعض األكالت 

التي يطلبونها.
وأوضح أبو محمود ل�"االس���تقالل" أن مصروف األبناء المدرس���ي 
أصبح مكلفًا بالنسبة لوضعه المادي الصعب، مشيرًا إلى أنه قبل 
الخصم على يوميته كان يخصص ميزانية شهرية ألبنائه، وبعد 
الخصم بدأ يخفف شيئًا فشيئا في المصروف، حتى وصل مؤخرا 
لقطعه عنهم بالكامل؛ لعدم مقدرته على توفيره لهم، ما جعله 

يشعر بالحزن عليهم .
وبي���ن أن قط���ع المصروف ع���ن أبنائه الصغ���ار جعل بعضهم، 
يم���د يده ألصدقائه أكثر من مرة، ما أثر على نفس���يتهم، وباتوا 
ال يحبون الذهاب إلى المدرس���ة وال االختالط بغيرهم، معتبرين 
أن قلة المصروف وع���دم توفير التزاماتهم انتقاص من قدرهم 

وقيمتهم.

حالة من �لفر�غ
 بدوره أكد األخصائي النفس���ي واالجتماعي زهير مالخة، أن عدم 
مقدرة اآلباء على توفير احتياج���ات ومتطلبات أبنائهم الصغار 
األساسية؛ بسبب سوء األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعاني 
منها الغزيون، يترك أثرًا سلبيًا على الحالة النفسية لألبناء، ويبدأ 

بخلق حالة من الفراغ بين التمني والواقع الذي يعيشونه .

وأوضح مالخ���ة ل�"االس���تقالل" أن حرم���ان اآلب���اء ألبنائهم من 
مصروفهم المدرس���ي، ق���د يدفع االبن���اء  للتمرد عل���ى الواقع 
بطريقتهم الخاصة كالبكاء والعصبية الزائدة، والشعور بالحزن 

الدائم، والنقص والفرق عن غيرهم .
وبي���ن أن األمر ل���ن يؤثر فقط على نفس���ية الطف���ل، إنما على 
سلوكياته االجتماعية، فقد يدفعه عدم توفير متطلباته بشكل 
غي���ر مقصود من اآلب���اء، على اتباع س���لوكيات خاطئة تبرز في 

ش���خصيته، كالسرقة والتس���ول ومد يده ألصدقائه وأقرانه، 
والتلفظ بألفاظ جارحة، ما يؤثر ذلك على مستواه االجتماعي 

وتنمية مواهبه وقدراته. 
وقال مالخ���ة: " يجب على األهال���ي أن يكونوا على دراية 

باآلثار الس���لبية التي قد تصيب الطفل، نتيجة فقدانه 
ألهم متطلباته، وعدم التعامل معها بنوع من اإلهمال 

والعصبية  والش���تم والضرب، حتى ال يضر سلوك 
الطف���ل، إنما يج���ب التعام���ل بنوع م���ن الحكمة 
والموعظة لتفادي كل الس���لبيات التي قد تنجم 

عن ذلك".
 وأشار إلى ضرورة تقارب اآلباء مع أبنائهم وشرح 
الوض���ع الصعب ال���ذي يمرون به، واس���تخدام 
الكلمات المؤثرة، وإقناعهم بأن السعادة تكمن 
بالرضا ول���و بالقليل، وتذكيرهم ب���أن نعم الله 

كثيرة، مش���ددا على أن هذه الطريقة ممكن 
أن  خالله���ا  ي���ش م���ن  يتعا

م���ع  األطف���ال 
أبائهم  وض���ع 
ي  د قتص���ا ال ا

ويحاولوا  الصع���ب 
قدر اإلم���كان أن يتفهموا 

الوضع  الذي يمرون به ويتقبلونه .

فقدانه يؤثر سلبًا على سلوك األطفال

المصروف المدرسي.. يضيع 
في زحمة األزمات االقتصادية 

غزة/�إينا�ص �لزرد :
دفعت �لظروف �لقت�ضادية �ل�ضعبة �لتي مير بها �لآباء يف قطاع غزة، و�لذين يكابدون �ملر من �أجل حت�ضيل لقمة �لعي�ص لأبنائهم 
يف ظل �حل�ضار �لإ�ضر�ئيلي و�نعد�م فر�ص �لعمل و�خل�ضومات �لتي طالت رو�تب �ملوظفني وغريها من �لأزمات، �إىل عدم مقدرتهم على 
تاأمني �أدنى متطلبات �أبنائهم خا�ض��ة �ل�ض��غار وحرمانهم من �مل�ضروف �ملدر�ض��ي، �لأمر �لذي يجعلهم يعي�ضون حرمانًا ماديًا قد يوؤثر 

عليهم من �لنو�حي �ل�ضلوكية و�لنف�ضية و�لجتماعية، ويجعلهم �أر�ضية خ�ضبة لأ�ضكال معينة من �لنحر�فات.
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قال األمين 

واضح أن االستراتيجية اإلسرائيلية 
تق���وم على إجب���ار الفلس���طينيين 
العيش عل���ى »وهم  والعرب عل���ى 
الح���ل« للقضية الفلس���طينية بداًل 
من »الحل« الفعل���ي. وهذا طبيعي، 
ألن القضي���ة الفلس���طينية لي���س 
لها حل ع���ن طري���ق المفاوضات أو 
التس���وية. فالصراع حول فلسطين 
هو صراع تاريخي سوف يستمر عبر 
األجيال، برغم كل محاوالت احتوائه 
أو إنهائه، ول���ن يتوقف إال بالقضاء 
على أحد طرفيه. وإس���رائيل، الكيان 
الغري���ب في محيط عربي إس���امي 
يحلم بزوالها، وإن ُأجِبر على التسليم 
بوجوده���ا لمرحلة م���ن الضعف أو 
العجز، ال يمك���ن وال يعقل أن تحلم 
بزوال العرب والمس���لمين لترث هي 
األرض. وبه���ذا فإن فلس���طين في 
ليس���ت سوى  الصهيوني  البرنامج 
نقط���ة ارتكاز وقاع���دة للوثوب على 
بقية أجزاء الوطن العربي واإلسامي. 
إضاف���ة إلى ه���ذا كله، ف���إن قضية 
فلس���طين والصراع م���ع العدو هي 
قضية ح���ق وباطل. ولي���س هناك 
قوة على وج���ه األرض مهما عظمت 
تملك رخصة بتحويل الباطل إلى حق 

وتغيير حقائق التاريخ وتزويره. 

الدكتور: رمضان شلح 

بيروت /  االستقال
تناقل مغردون عرب خبًرا مفاده بأن قاضية لبنانية مس���يحية أمرت 3 
شبان مس���لمين، متهمين بإهانة السيدة مريم عليها السام، بحفظ 

قسم من سورة آل عمران كشرط إلطاق سراحهم.
والقى الخبر استحس���ان السياس���يين في لبنان وانتق���ل إلى مواقع 
التواصل االجتماعي، التي احتفت بالقاضية عبر تدش���ين هاش���تاغ 
حمل اسمها #جوسلين_متى. وأش���اد كل من رئيس الوزراء اللبناني 
الحالي والسابق، سعد الحريري  والسابق نجيب ميقاتي، بالقاضية في 
تغريدة على حس���ابيهما على تويتر. ووصف مغردون قرار جوسلين 
بالحضاري، إذ لمسوا فيه درًسا لتعليم الشباب التسامح بين األديان، 
وترس���يخ الوئام والمحبة بين الطوائف. ودع���وا كل القضاة إلى حذو 
حذوها الفتين إلى أن التأديب أفضل من السجن في تقويم السلوك.

ويفرض القانون اللبناني عقوبات متعددة على كل من يثبت تطاوله 
على األديان، إذ تصل العقوبة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، على 

كل من يزدري الشعائر الدينية أو رموزها.

وكاالت/ االستقال: 
قدم مطعم ياباني، يسمى ميراي شوكودو، ميزة جديدة لزبائنه وهي 
إمكانية س���داد ثمن الطعام الذي يتناولونه ع���ن طريق العمل لدى 

المطعم ذاته لفترة محددة من الوقت.
ونش���أت الفكرة التي يقوم عليها المطعم على يد مهندس���ة تدعى 
س���يكاي كوباياش���ي، تبلغ من العمر 33 عاًما، أرادت أن تقيم مطعما 
يق���دم الطعام لغير القادرين على دفع المال، ويبدو أن الفكرة نجحت 

.chinadailyasia إلى حد كبير، بحسب موقع
وذكر الموقع أنه حتى اآلن قبل نحو 500 شخص بسداد ثمن طعامهم 
عن طريق العمل لدى المطعم، وحددت كوباياش���ي مدة عمل الزبون 

لدى المطعم ب�50 دقيقة فقط. 

قاضية مسيحية لبنانية تحكم 
على مسلمين أساءوا لـ »العذراء« 

بحفظ »آل عمران«

مطعم ياباني يقبل بتشغيل 
الزبائن مقابل الطعام


