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 توقف محطة التوليد عن العمل 
بسبب نفاد الوقود 

غزة/ االستقالل:
قالت شركة الكهرباء في محافظات قطاع 
غزة :«إن س���لطة الطاقة أبلغتهم بتوقف 
محطة الكهرب���اء منتصف الليلة الماضية 
ع���ن العمل بس���بب نفاد كمي���ات الوقود 
الخاصة بتش���غيلها«. وأوضح محمد ثابت 
المتحدث باس���م شركة توزيع كهرباء في 
تصريحات صحفي���ة » أن توقف المحطة 

في غزة سيزيد من تفاقم أزمة الكهرباء في 
ظل تعطل الخطوط المصرية منذ أس���بوع 
عن العمل، ليبق���ى االعتماد على الخطوط 

»اإلسرائيلية« بشكل كامل«.
وش���دد على ض���رورة أن تتكاتف الجهود 
لتوفير الوقود لتشغيل المحطة الوحيدة 
في القطاع ليتسنى للشركة توزيع ساعات 

الوصل بشكل أكبر على المواطنين.

خارج الخدمة
0 0
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حادثة جنني خري دليل   بعد حراك القاهرة 

السلطة والتنسيق األمني.. تاريخ أسود  
غزة/ قا�سم الأغا:

م��رة تلو الأخرى، ُتثبت ال�سلطة الفل�سطينية 
اأنه��ا  املحتل��ة  بال�سف��ة  الأمني��ة  واأجهزته��ا 
الأحر���ص على اأم��ن الحت��ال وم�ستوطنيه، 

الق��رارات  كل  احلائ��ط  عر���ص  �سارب��ًة 
والن��داءات املطالب��ة بوقف التن�سي��ق الأمني 

ويف  وطني��ة.  جرمي��ة  باعتب��اره 
حلقة جديدة من �سل�سلة التن�سيق 

مستشفيات 
غزة.. القمامة 
في كل مكان 

 والحكومة
 تغلق اآلذان   

غزة/ دعاء احلطاب: 
حالٌة ماأ�ساوية و�سلت اإليها 

م�ست�سفيات قطاع غزة واملراكز 
ال�سحية، جراء تراكم الأزمات 

التي ع�سفت بالقطاع ال�سحي 
موؤخرًا، بدءًا من نفاذ الوقود 

الازم لت�سغيل 
املولدات الكهربائية 

   بعد اإ�ضراب 
�ضركات النظافة 

0 0

 المصالحـة.. هل مـن جديـد؟
القانوع: احلكومة ت�ضلمت 

الوزارات كافة وبيانها الأخري 
مليء بالتناق�ضات

املحمود يطالب حما�س 
باإنهاء مظاهر حكمها بغزة 

ومتكني احلكومة كاماًل  



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

وفيم���ا هاجم الُش���ّبان مركبة الجنديي���ن بوابل 
من الحجارة، أدى إل���ى إصابتهما بجراح وصفتها 
وس���ائل إعالم عبرية ب�"الطفيفة"؛ تمكن أحدهم 
من اغتنام سالح المجّندة، واالنسحاب من المكان، 
قب���ل أن يتمك���ن أمن الس���لطة م���ن البحث عنه 

وإعادته لقوات االحتالل، صبيحة اليوم التالي.

  "ليربمان" ميتدح !
"إن التنسيق األمني يؤتي ثماره"، بهذه الكلمات 
امتدح وزير ح���رب االحتالل "أفيغ���دور ليبرمان" 
بطولة أجهزة أمن السلطة، وحمايتها للجنديين، 

بل وإعادة السالح الُمغتنم.
ونقلت صحيفة ")إس���رائيل الي���وم(" العبرية عن 
"ليبرمان"، وقوله: "إن التنسيق األمني يؤتي ثماره 
التي بدت جلية في جنين، وأن التنس���يق مفيد 
للجانبي���ن وأنه لوال التنس���يق األمني لما انتهى 

الحدث بهذا الشكل".
وأضاف أن "تس���ليم سالح الُمجندة يأتي تتويًجا 
ل���ذروة التنس���يق األمن���ي، وأن الس���لطة تعلم 
علم اليقين بأن التنس���يق يخدمه���ا كما يخدم 

إسرائيل"، على حد تعبيره.
إلى ذل���ك، نقلت صحيفة "يديع���وت احرونوت" 
العبرية، الثالثاء الماضي، عن ما ضابط كبير لدى 
السلطة، قوله تعقيًبا عما جرى بجنين: "إن مستوى 
العداء والطاقة الس���لبية في الشارع الفلسطيني 
تجاه الجيش اإلس���رائيلي والمس���توطنين غير 

مسبوق".
وأضافت الصحيف���ة العبرية ع���ن الضابط الذي 
يعمل في أجهزة السلطة منذ تأسيسها أنه "لم 
يصطدم أب���ًدا بمثل هذه األجواء من التطرف في 

الشارع الفلسطيني مثلما هي عليه اليوم".
مبرر بقائها

وأجمع سياس���يون فلس���طينيون على أن التزام 
الس���لطة باالتفاق���ات األمني���ة يؤكد أنه���ا أداة 
وظيفية بيد االحتالل، وهو مبّرر بقائها، مؤكدين 
على أن هذا االلتزام س���يصطدم بإرادة الجماهير 
الفلسطينية الرافضة له، والمصممة على الدفاع 

عن حقوق شعبنا وثوابته. 
عضو المكتب السياس���ي لحركة "حماس" حسام 
بدران، اس���تنكر "تص���رف أجهزة أمن الس���لطة 
بجنين، وتس���ابق بعض عناصرها لحماية جنود 
االحتالل القتلة الغاصبي���ن وإنقاذهم من أيدي 

الشعب".
وفي تصريح ل�"االستقالل"، تساءل بدران: "أولئك 
)أجهزة أمن السلطة( الذين يدافعون عن المحتل 
رغم كل فظائعه بس���الحهم ويتص���دون ألبناء 
ش���عبهم من يمثلون، ومتى ينصاعون إلى خيار 

الشعب ؟".
وشّدد عضو المكتب السياسي ل�"حماس" على أن 
األجيال الش���اّبة التي واجهت جنود االحتالل في 
جنين، وقبلها في نابلس وغيرها هم يمثلون عاّمة 
الشعب؛ "ألنهم يثبتون وطنيتهم، ويؤكدون على 

بوصلة التحدي والمواجهة".

فعل لي�س جديدًا
أما النائب في المجلس التش���ريعي الفلسطيني 
عن حركة "فتح" من الضفة المحتلة نجاة أبو بكر، 
لم تبِد استغربها من "تحّفظ" أجهزة أمن السلطة 
عل���ى الجندَيين في مدينة جنين، وتس���ليمهما 

للجهات المختصة لدى االحتالل.
وقال���ت النائب أب���و بكر ل�"االس���تقالل": "إن ذلك 
لي���س بالجديد والغريب، وهذا اإلجراء الذي تقوم 
به السلطة نتاج التنسيق األمني وإفرازات اتفاق 

أوسلو". 
وأضاف���ت أن "أوس���لو" منذ البداية ل���م يكن قرار 
السلطة الفلس���طينية، بل كان قراًرا دولًيا، وعلى 

السلطة االلتزام به فقط.
و حّذرت من اس���تمرار سياس���ة التنسيق األمني 
وتبعاته، داعيًة إلى ضرورة الش���روع فوًرا بتحقيق 
وحدة فلس���طينية، قائم���ة على اس���تراتيجية 

وعقيدة وطنية واحدة. 
وحّيت النائب في المجلس التشريعي الجماهير 
الفلس���طينية عل���ى م���ا أبدته م���ن بطولة خالل 
التص���دي لجن���ود االحتالل بجني���ن، وغيرها من 

اعتداءاته الممارس���ة بحق ش���عبنا. وتابعت "أن 
ذلك يؤّكد بأنه ال وجود للفلسطيني الجديد، إنما 
الفلسطيني كان وال يزال يرفض االحتالل ويبّنى 

المقاومة والنضال".
ويعكس اس���تمرار التنسيق األمني بين السلطة 
واالحت���الل، عدم جدي���ة األولى بترجم���ة قرارات 
دورة المجل���س المركزي األخيرة لمنظمة التحرير 
الفلس���طينية )28(، المنعق���دة منتصف يناير 
الماضي برام الله، ال س���يما قراره "وقف التنسيق 
األمن���ي واالنفكاك من التبعي���ة االقتصادية مع 
االحتالل". ودعا البي���ان الختامي للمجلس آنذاك 
اللجن���ة التنفيذي���ة لمنظمة التحري���ر البدء في 

تنفيذ ذلك.

لن ت�ستطيع وقفه 
السياس���ي  والمحل���ل  الكات���ب  جهت���ه،  م���ن 
البروفيسور عبد الستار قاس���م، أّكد على أن عدم 
وقف السلطة لتنسيقها األمني مع االحتالل يعد 
صفعة للمجلس المركزي "غير الشرعي" وقراراته 

المتعلقة بهذا الشأن، على حد تعبيره.
وأّكد قاسم ل�"االستقالل" على أن التنسيق األمني 
ل���م ولن تجرؤ الس���لطة على وقف���ه؛ "ألنه مرتبط 

بوجودها".
ولفت إل���ى أن "الش���عب الفلس���طيني بالضفة 
المحتل���ة يعي���ش حالة م���ن "الغلي���ان" بفعل 
المتواصلة لالحتالل ومس���توطنيه،  االنتهاكات 
ويج���ب اس���تغالل ه���ذه الحالة م���ن الفصائل 
الفلسطينية لوقف سياسة التنسيق األمني، بل 
وإيجاد عنوان جديد للش���عب الفلسطيني"، كما 

قال.
وتابع: "الشعب منذ 25 س���نة ليس لديه عنوان، 
والمطل���وب إيجاد عن���وان مختلف ع���ن منظمة 
التحرير، التي فّرطت بالثوابت وتنازلت عن األرض".

وفيما تتعالى المطالبات الفصائلية والش���عبية 
بوق���ف التنس���يق األمن���ي؛ تتصاع���د هجمات 
المس���توطنين بمناطق الضفة المحتلة، وس���ط 
دعوات يمينية متطرفة إلى قتل العرب وإبادتهم.

الخليل/ االستقالل:
استدعى جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في 
مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة أربعة أس���رى 
محررين من كوادر حركة الجهاد اإلسالمي، من بينهم والد 

الشهيد محمد أبو فنونة.
وبحسب مصدر في الجهاد اإلسالمي، فإن مخابرات السلطة 
وزع���ت االس���تدعاءات الثالث���اء ألربعة من ك���وادر الحركة 
المحررين من س���جون االحتالل، من بينهم األس���ير المحرر 
محمد أبو فنونة البالغ من العمر )52 عاما(، وهو والد الشهيد 

محمود الذي ارتقى خالل انتفاضة القدس.
وقال المص���در، إن المخابرات طلبت من األربعة الحضور إلى 

مقرها في الخليل بتاريخ 2018-2-22.
وتواص���ل أجه���زة أمن الس���لطة بالضفة مالحقة نش���طاء 
المقاومة في إطار سياس���ة التنس���يق األمني مع االحتالل 
اإلس���رائيلي، األمر الذي تدينه حركة الجهاد وكافة القوى 

الفلسطينية.

الخليل/ االستقالل:
اقتحمت قوة من مخابرات الس���لطة الفلسطينية فجر  أمس 
األربعاء منزل ابنة رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك في 
ا  محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وخّربت جزًء
من األثاث، وصادرت أجهزة حاس���وب وكاميرا تعود البنتها 

التي تعمل في المجال اإلعالمي.
وأفادت نداء دويك فيه منش���ور على حسابها في فيسبوك 
بأن قوات المخابرات برفقة مجن���دات اقتحمت المنزل فجًرا 
واعت���دت بالضرب على من فيه المنزل، وعاثت فيه فس���اًدا 

وصادرت أجهزة حاسوب وكاميرا ابنتي اإلعالمية.
كما ذكرت أن القوات ص���ادرت جوال ابنها أحمد ومحفظته 
التي يوجد بداخلها هويته الش���خصية وبطاقته الجامعية 
و240 ش���يقال، الفتًة إلى أنهم صادروا أيًض���ا أوراقًا ودفاتر 

تخص دراستها في أبحاث الدكتوراه.
والدويك تعمل مدرس���ة في م���دارس مدينة الخليل جنوب 
الضف���ة الغربية المحتل���ة منذ أكثر م���ن 16 عامًا وملتحقة 

بدراسة الدكتوراه في جامعة الخليل.

»مخابرات الخليل« 
تستدعي 4 محررين 

من »الجهاد«

مخابرات السلطة تقتحم 
منزل ابنة رئيس 

المجلس التشريعي

حادثة جنين خير دليل

السلطة والتنسيق األمني.. تاريخ أسود  
غزة/ قا�سم الأغا:

مرة تلو الأخ��رى، ُتثبت ال�سلطة الفل�سطينية واأجهزتها 
الأمنية بال�سفة املحتلة اأنها الأحر�س على اأمن الحتالل 
الق��رارات  كل  احلائ��ط  عر���س  �سارب��ًة  وم�ستوطني��ه، 
والن��داءات املطالب��ة بوق��ف التن�سيق الأمن��ي باعتباره 
جرمي��ة وطنية. ويف حلقة جدي��دة من �سل�سلة التن�سيق 

الأمن��ي الطويلة ب��ن اأجهزة اأم��ن ال�سلط��ة والحتالل، 
فق��د اأعادت اأجهزة اأمن ال�سلطة، الإثنن املا�سي، جمنًدا 
وجُمندًة، اإىل ما ي�سمى الرتباط الع�سكري الإ�سرائيلي، 
بع��د مهاجمة املركبة الت��ي كانا ي�ستقالنها من قبل �ُسبان 
فل�سطينين غا�سبن، اإث��ر دخولهما مدينة جنن، �سمال 

ال�سفة املحتلة بزعم دخولها عن طريق اخلطاأ.  

رأي

لطالما طالبنا الس����لطة الفلس����طينية بالرد على ادعاءات االحتالل 
الصهيوني باس����تمرار التنسيق األمني بينهما, كي ال نتهم بأننا 
نتس����اوق مع الرواية اإلس����رائيلية ونروج لها كما يتذرعون دائما, 
فرغم الفرمان الذي صدر عن رئيس الس����لطة محمود عباس بوقف 
التنسيق األمني فورا عقب قرار ترامب حول القدس, ورغم توصيات 
المجلس المركزي الذي أوصى بوقف التنسيق األمني مع االحتالل 
الصهيوني, ومطالبة فصائل المقاومة الفلسطينية للسلطة ضرورة 
وقف التنسيق األمني مع االحتالل, ال زالت عمليات التنسيق األمني 
مس����تمرة وفي أعلى مستوياتها, وبشكل غير مسبوق, فقد تغنى 
قادة االحتالل الصهيوني األمنيون والعسكريون والسياسيون من 
الوزراء وأعضاء الكنيست مؤخرا ببطوالت عناصر امن السلطة, الذين 
اقتحموا مدينة جنين وأنقذوا مجندًا ومجندة صهيونية تسلال إلى 
المدينة مس����لحين دون معرفة السبب, وخلصوهما من بين أيدي 
المواطنين الفلسطينيين, وأعادوا إليهما سالحهما الذي استولى 

عليه المواطنون حتى ال يتعرضون إلطالق نار. 
خرج العديد من قيادات أجهزة األمن الفلس����طيني وعلى رأسهم 
اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم األجهزة األمنية الفلسطينية 
لينفي تماما كل ادعاءات االحتالل حول التنسيق األمني, ويؤكد انه 
متوقف تماما التزاما بالقرار الرسمي الفلسطيني منذ أحداث معركة 
البوابات في القدس, وان ما يروج له االحتالل بأن التنس����يق األمني 
مع الس����لطة الفلسطينية مس����تمر ومتواصل وفي أفضل حاالته, 
إنما يهدف لضرب وحدة الفلسطينيين وإفشال جهود المصالحة 
وخلق األزمات وإش����اعة الفوضى وإثارة الفتن, وحتى نتجاوز ذلك 
ونتس����اوق مع رواية الضميري غير المس����تندة لدليل وغير القابلة 
للتصديق, والمنافية تماما لمفه����وم العقل, بدليل عملية جنين 
األخيرة التي تم خاللها تس����ليم مجند ومجن����دة للصهاينة على 
يد امن الس����لطة, نطالب الضميري والس����لطة الفلسطينية بإعالن 

الخطوات التالية على األقل إلثبات حسن النوايا. 
أوال: إعالن السلطة الفلسطينية التزامها بقرارات المجلس المركزي 
الفلس����طيني, ومنها وقف التنسيق األمني وتجريمه وتقديم كل 
من يمارس����ه للمحاكمة العس����كرية, واالنفكاك من عالقة التبعية 
االقتصادية التي كرس����ها اتفاق باريس االقتصادي، واإلعالن عن 

فشل ما تسمى بمسيرة التسوية, وعدم االعتراف »بإسرائيل«. 
ثاني����ا: من����ع الدوري����ات الصهيونية م����ن اقتحام الم����دن والقرى 
والمخيمات الفلس����طينية التابعة للس����لطة امنيا, بغرض اعتقال 
الفلس����طينيين وال����زج به����م في الس����جون الصهيوني����ة, وقتل 
المقاومي����ن المطلوبين لالحتالل, وهدم من����ازل منفذي العمليات 

البطولية ضد االحتالل الصهيوني. 
ثالثا: إطالق س����راح المواطنين الفلسطينيين المعتقلين سياسيا 
في سجون امن الس����لطة على خلفية االنتماء السياسي, أو العمل 
عل����ى مقاوم����ة االحتالل الصهيون����ي, ووقف مالحقة واس����تدعاء 
الفلسطينيين للتحقيق معهم وإعادة اعتقال األسرى الذين يطلق 

سراحهم من سجون االحتالل للتحقيق معهم.
رابعا: إطالق يد المقاومة الفلس����طينية وع����دم مالحقة المقاومين 
واستهداف أماكن تخزين السالح في الضفة ومصادرته, والتوقف 
عن تجريم العمل المقاوم ضد االحتالل الصهيوني, وإعادة تشكيل 
كتائب شهداء األقصى الجناح العسكري لحركة فتح واعتبار الكفاح 

المسلح خيارا شرعيا ضمن خياراتنا المشروعة النتزاع حقوقنا. 
خامسا: تعزيز انتفاضة القدس المباركة, والسماح للفلسطينيين 
من الوصول لمناطق التماس مع االحتالل الصهيوني واالش����تباك 
مع����ه بالحجارة, وحمايتهم من رصاص االحتالل بانتش����ار عناصر 
األمن الفلس����طيني حول المواطنين والدف����اع عنهم وتقديم كل 

أشكال الدعم والمساعدة لهم. 
سادس����ا: الش����روع في تطبيق بنود المصالحة الفلس����طينية وفق 
ما ت����م التوافق عليه في القاه����رة, ورفع العقوبات بش����كل فوري 
عن قطاع غ����زة, واس����تيعاب الموظفين, والدع����وة النعقاد اإلطار 
القي����ادي المؤقت, واالتفاق على برنامج وطني جامع يتم العمل به 
لمواجهة األخطار التي تتعرض لها القضية الفلسطينية على كل 

المستويات. 
نحن لسنا معنيين بتوجيه االتهامات جزافا للسلطة الفلسطينية 
أو ألي جهة فلس����طينية أخ����رى, ونحتاج إلى خطوات حس����ن نية 
من الس����لطة وأجهزتها األمنية حتى يمكننا البناء عليها, وحتى 
نستطيع ان نتصدى للرواية الصهيونية ونفضحها, لكن إلى اآلن 
أيدين����ا فارغة تماما, وليس هناك ما يمكنن����ا ان ندحض به رواية 
االحتالل نظرا للممارس����ات األمنية الفلسطينية على ارض الواقع, 
والتي تدينها تماما, وآخرها ما حدث من تس����ليم لجندي ومجندة 
لالحتالل بش����كل فج ومفضوح, يدل بما ال يدع مجاال للش����ك على 

استمرار التنسيق األمني بشكله البشع .   
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توصي���ة الش���رطة االس���رائيلية للنيابة العامة والمستش���ار 
القضائي للحكومة بتقديم الئحة اتهام ضد رئيس الحكومة 
بنيامي���ن نتنياهو في ملفي 1000 و 2000 بتهمتي الرش���وة 
وخيانة االمانة والثقة يضع المش���هد االس���رائيلي السياسي 
امام مفت���رق طريق مختل���ف بتداعيات س���تترك اثرها على 
عالقة الكيان االس���رائيلي مع المحيط البعيد والقريب وخاصة 
الفلس���طينيين فمستقبل نتنياهو السياسي سيتحدد خالل 
االسابيع القادمة اما بضغط ش���عبي واعالمي او اسراع النيابة 
بتقديم الئحة اتهام تجبره على االس���تقالة لينهي تس���عة 
اعوام متتالية في رئاسة الوزراء استطاع خاللها ان يفرض رؤية 
اليمين الصهيوني على كل مفاصل الدولة اعالميا واقتصاديا 

واجتماعيا وامنيا.
ال شيء يفرض على نتنياهو االستقالة بمجرد توصية الشرطة 
بتقديم الئحة اتهام ضده فهي غير ملزمة ويمكن اال تأخذ بها 
النيابة العامة والمستش���ار القضائي ويغلق الملف وهو ايضا 
س���يكون له تداعيات اخرى تعني في المق���ام االول  نتنياهو 
سيس���تمر في رئاسة الوزراء وتنافس���ه عليها في االنتخابات 
القادم���ة ع���ام 2019 للفوز بوالية اخرى وه���و المرجح في ظل 
ضعف اليسار االسرائيلي وعدم مبادرة أي شخصية من اليمين 
االس���رائيلي لتحدي زعامة نتنياهو لليمين االمر الذي يجعل 
اليمين بزعامة نتنياهو يواصل عملية التغيير الش���املة التي 
تتم في مفاصل الس���لطة بدولة االحتالل وس���تكون المهمة 
القادم���ة تحجي���م دور المحكمة العليا وس���لطتها في رفض 
القوانين التي تس���نها الكنيس���ت او االعتراض على س���لوك 

الحكومة السياسي او االجتماعي او االقتصادي او االمني.
نتنياه���و يفهم جيدا طبيعة التهم الموجهة له والتي يمكن 
ان تطيح به من رئاسة الوزراء وهو ما يفسر المعركة التي بدأها 

منذ بداي���ة التحقيقات ضد اكثر من جه���ة يوجه لها اصابع 
االتهام باستهدافه واسقاطه من رئاسة الوزراء ويقصد بذلك 
وسائل االعالم التي تبرز بشكل مستمر التحقيقات سواء معه 
او مع زوجته وابنائه وتس���رب مقاطع منها، وهو خرج في اكثر 
من مرة في مواجهة مباش���رة ووجه اتهامات مباشرة لها بعدم 
الموضوعية والك���ذب لكن التطور الالفت االخير هو المواجهة 
المباش���رة مع الشرطة االسرائيلية وقائدها رونين ألشيخ الذي 
وجه اتهامات عامة بس���عي شخصيات ذات نفوذ بتلميح الى 
نتنياهو لتتبع والتنصت على المحققين في قضايا الفس���اد 
الخاصة بنتنياهو ووصل االمر االن الى حملة من اليمين تتهم 
الشيخ بمحاولة اسقاط حكم اليمين الذي يحسب عليه وبذلك 
يحاول نتنياهو خلط االوراق وتحويل التهم ضده الى س���احة 
حرب سياس���ية تؤثر على القرارات المنتظ���رة من قبل النيابة 

والمستشار القضائي.
 الحرب بدأها نتنياهو مباشرة بعد اعالن الشرطة عن توصيتها 
بتقديمه للمحاكمة في وقت كان يتوقع أال تتم مس���اء الثالثاء 
وفي وقت الذروة لنشرات االخبار المركزية فقد خرج في مؤتمر 
صحفي متلفز نقلته كل وسائل االعالم بدا فيه التوتر واضحا 
على وجه���ه وفي ثنايا كالم���ه محاوال اس���تعطاف الجمهور 
االس���رائيلي بتطرقه الى ماضيه االمني والسياس���ي كضابط 
في وحدة "متكال" الخاصة التابعة لرئاسة االركان ودفاعه عن 
امن اس���رائيل ومواقفها امام العالم ثم العودة الى االتهامات 
السابقة باستهدافه ش���خصيا وعائلته ومحاولة اسقاطه من 
رئاس���ة الوزراء بطريقة غير ديمقراطية وأتى على التهم التي 
وجهت إليه وفندها بش���كل تام مكذبا ما ورد فيها ولمز يائير 
لبيد زعيم حزب "ييش عتيد" الذي شهد بان نتنياهو طلب منه 
حين كان وزيرا للمالية في حكومته السابقة بالعمل على تمرير 

قانون باس���م رجل اعمال صديق لنتنياهو "مليشن" والخاص 
باإلعفاء الضرائبي لرجال االعمال وهي النقطة االساس���ية في 
تهمة الرشوة الموجهة لنتنياهو مقابل ما قدمه مليشن له من 

هدايا مختلفة بينها علب السجائر الفاخرة.
اح���زاب االئتالف الحكومي س���يكون لها دور مهم في رس���م 
مستقبل نتنياهو السياس���ي فبقاؤها وعدم المبادرة لتفكيك 
االئتالف ودعوة نتنياهو لالس���تقالة يعني استقرار حكومته 
حتى قرار المستشار القضائي فيما يتعلق بتوصية الشرطة من 
عدمه بمحاكمته واالقرب التخاذ موقف من هذا القبيل هو حزب 
"كلنا" بزعامة موشيه كحلون الذي اعلن انه سينتظر حتى قرار 
المستشار ويعني ذلك فترة هدوء لنتنياهو قد تمتد ألسابيع او 
شهر حتى موعد االنتخابات القادمة العام القادم ولن يستجيب 
نتنياهو لطلبات المعارضة بان يقدم استقالته، ويبدو سيناريو 
محتمال اذا طال قرار المستشار بان يكون موعد قراره متزامنا مع 
موعد االنتخابات التي يترشح فيها نتنياهو االمر الذي يشكل 
ضغوطا كبيرة عليه بقبول توصية الشرطة من عدمه في الوقت 

الذي يقرر فيه الجمهور من رئيس الوزراء في االنتخابات.
الفت���رة االنتقالية ما بي���ن التوصية ورفضه���ا او قبولها هي 
االهم فيما يتعلق بالسلوك االسرائيلي السياسي والتهويدي 
فه���ي فترة س���يكون فيها قاب���ال للضغط واالبت���زاز من قبل 
اط���راف ائتالفه اليميني الحريدي في اقرار مزيد من القوانين 
العنصرية والتي عادة ما تمرر فيها قوانين بالضم واقرار خطط 
لبناء آالف الوحدات االستيطانية  بما يعني ان المرحلة المقبلة 
تحمل مخاطر كبيرة للقضية الفلس���طينية بفرض االمر الواقع 
بحش���ر الفلسطينيين في مساحة "أ" و "ب"  وضم باقي الضفة 
والقدس المحتلة وه���و عنوان صفقة القرن التي يروج لها من 

قبل االدارة االمريكية منذ عدة اشهر. 

بعد تو�ضية النيابة بتقدمي الئحة اتهام �ضد نتنياهو

المشهد السياسي اإلسرائيلي أمام مفترق طرق

التحليل ال�سيا�سي/عامر خليل :
 الفرتة االنتقالية التي يعي�سها الكيان ما بني 

التو�سية بف�ساد نتنياهو  ورف�سها اأو قبولها 
هي االأهم فيما يتعلق بال�سلوك اال�سرائيلي 
ال�سيا�سي والتهويدي فهي فرتة �سيكون فيها 

قابال لل�سغط واالبتزاز من قبل اطراف ائتالفه 
اليميني احلريدي يف اقرار مزيد من القوانني 

العن�سرية والتي عادة ما مترر فيها قوانني 
بال�سم واقرار خطط لبناء اآالف الوحدات 

اال�ستيطانية  مبا يعني ان املرحلة املقبلة 
حتمل خماطر كبرية للق�سية الفل�سطينية 

بفر�ض االمر الواقع بح�سر الفل�سطينيني يف 
م�ساحة »اأ« و »ب«  و�سم باقي ال�سفة والقد�ض 

املحتلة وهو عنوان �سفقة القرن التي يروج لها 
من قبل االدارة االمريكية منذ عدة ا�سهر. 

غزة/ قاسم األغا:
وقع مستش���فى جنين الطب���ّي الخيري، 
أمس االربعاء، اتفاقية لبدء إنشاء محطة 
طاقة شمس���ية بق���درة 24 كيل���و وات، 
بتمويل كريم من هيئة اإلغاثة اإلنسانية 

.İHH والحريات التركية
وأوض���ح مدي���ر مستش���فى جني���ن د. 
ناهض حجازي أن هذا المش���روع سيزود 
المستشفى بالطاقة الكهربائية، ال سيما 
في ظل االنقطاع المتكرر والطويل للتيار 

الكهربائي.
وقال حجازي ل�«االس���تقالل« إن مش���روع 
إنشاء محطة الطاقة الشمسية يأتي كحل 
جزئ���ي ألزمة الكهرباء، وس���يوفر الطاقة 
لمبنى المستشفى المؤلف من 3 طبقات، 

بما يحتويه من معّدات وأجهزة الطبية.
وأض���اف أن الق���درة الكهربائي���ة التي 
ستس���مح  المحطة،  إنش���اء  س���يوّلدها 

للمستشفى بتقديم خدماته للمواطنين 
بش���كل يومي وعلى مدار الساعة، وفتح 

كالوالدة  المركزي���ة،  للعملي���ات  ُغ���رف 
القيصرية، وغيرها.   

وعّب���ر مدير مستش���فى جني���ن الطبي 
الخي���ري ع���ن عمي���ق ش���كره وامتنانه 
للعطاءات المتك���ررة التي تقدمها هيئة 
اإلغاث���ة اإلنس���انية والحري���ات التركية 
)İHH( للمستش���فى، والمش���اريع التي 
المجتمع  الهيئة لدعم ش���رائح  تنفذها 
الفلس���طيني كاّفة، القطاعات المختلفة 
ف���ي قطاع غ���زة، وعل���ى رأس���ها القطاع 

الصحي.
وُيقدم مستش���فى جنين الطبي الخيري 
بمدينة غزة الخدمات الطبية لسكان قطاع 
غزة عام���ًة، وخصوًصا القاطنين بالمناطق 
الشرقية للمدينة )الش���جاعية، الزيتون، 

الدرج، التفاح، الشعف(.

»جنين الطبي« توقع اتفاقية إلنشاء 
»IHH« محطة طاقة شمسية بتمويل من

بقدرة )24( 
كيلو وات



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

وفيم���ا هاجم الُش���ّبان مركبة الجنديي���ن بوابل 
من الحجارة، أدى إل���ى إصابتهما بجراح وصفتها 
وس���ائل إعالم عبرية ب�"الطفيفة"؛ تمكن أحدهم 
من اغتنام سالح المجّندة، واالنسحاب من المكان، 
قب���ل أن يتمك���ن أمن الس���لطة م���ن البحث عنه 

وإعادته لقوات االحتالل، صبيحة اليوم التالي.

  "ليربمان" ميتدح !
"إن التنسيق األمني يؤتي ثماره"، بهذه الكلمات 
امتدح وزير ح���رب االحتالل "أفيغ���دور ليبرمان" 
بطولة أجهزة أمن السلطة، وحمايتها للجنديين، 

بل وإعادة السالح الُمغتنم.
ونقلت صحيفة ")إس���رائيل الي���وم(" العبرية عن 
"ليبرمان"، وقوله: "إن التنسيق األمني يؤتي ثماره 
التي بدت جلية في جنين، وأن التنس���يق مفيد 
للجانبي���ن وأنه لوال التنس���يق األمني لما انتهى 

الحدث بهذا الشكل".
وأضاف أن "تس���ليم سالح الُمجندة يأتي تتويًجا 
ل���ذروة التنس���يق األمن���ي، وأن الس���لطة تعلم 
علم اليقين بأن التنس���يق يخدمه���ا كما يخدم 

إسرائيل"، على حد تعبيره.
إلى ذل���ك، نقلت صحيفة "يديع���وت احرونوت" 
العبرية، الثالثاء الماضي، عن ما ضابط كبير لدى 
السلطة، قوله تعقيًبا عما جرى بجنين: "إن مستوى 
العداء والطاقة الس���لبية في الشارع الفلسطيني 
تجاه الجيش اإلس���رائيلي والمس���توطنين غير 

مسبوق".
وأضافت الصحيف���ة العبرية ع���ن الضابط الذي 
يعمل في أجهزة السلطة منذ تأسيسها أنه "لم 
يصطدم أب���ًدا بمثل هذه األجواء من التطرف في 

الشارع الفلسطيني مثلما هي عليه اليوم".
مبرر بقائها

وأجمع سياس���يون فلس���طينيون على أن التزام 
الس���لطة باالتفاق���ات األمني���ة يؤكد أنه���ا أداة 
وظيفية بيد االحتالل، وهو مبّرر بقائها، مؤكدين 
على أن هذا االلتزام س���يصطدم بإرادة الجماهير 
الفلسطينية الرافضة له، والمصممة على الدفاع 

عن حقوق شعبنا وثوابته. 
عضو المكتب السياس���ي لحركة "حماس" حسام 
بدران، اس���تنكر "تص���رف أجهزة أمن الس���لطة 
بجنين، وتس���ابق بعض عناصرها لحماية جنود 
االحتالل القتلة الغاصبي���ن وإنقاذهم من أيدي 

الشعب".
وفي تصريح ل�"االستقالل"، تساءل بدران: "أولئك 
)أجهزة أمن السلطة( الذين يدافعون عن المحتل 
رغم كل فظائعه بس���الحهم ويتص���دون ألبناء 
ش���عبهم من يمثلون، ومتى ينصاعون إلى خيار 

الشعب ؟".
وشّدد عضو المكتب السياسي ل�"حماس" على أن 
األجيال الش���اّبة التي واجهت جنود االحتالل في 
جنين، وقبلها في نابلس وغيرها هم يمثلون عاّمة 
الشعب؛ "ألنهم يثبتون وطنيتهم، ويؤكدون على 

بوصلة التحدي والمواجهة".

فعل لي�س جديدًا
أما النائب في المجلس التش���ريعي الفلسطيني 
عن حركة "فتح" من الضفة المحتلة نجاة أبو بكر، 
لم تبِد استغربها من "تحّفظ" أجهزة أمن السلطة 
عل���ى الجندَيين في مدينة جنين، وتس���ليمهما 

للجهات المختصة لدى االحتالل.
وقال���ت النائب أب���و بكر ل�"االس���تقالل": "إن ذلك 
لي���س بالجديد والغريب، وهذا اإلجراء الذي تقوم 
به السلطة نتاج التنسيق األمني وإفرازات اتفاق 

أوسلو". 
وأضاف���ت أن "أوس���لو" منذ البداية ل���م يكن قرار 
السلطة الفلس���طينية، بل كان قراًرا دولًيا، وعلى 

السلطة االلتزام به فقط.
و حّذرت من اس���تمرار سياس���ة التنسيق األمني 
وتبعاته، داعيًة إلى ضرورة الش���روع فوًرا بتحقيق 
وحدة فلس���طينية، قائم���ة على اس���تراتيجية 

وعقيدة وطنية واحدة. 
وحّيت النائب في المجلس التشريعي الجماهير 
الفلس���طينية عل���ى م���ا أبدته م���ن بطولة خالل 
التص���دي لجن���ود االحتالل بجني���ن، وغيرها من 

اعتداءاته الممارس���ة بحق ش���عبنا. وتابعت "أن 
ذلك يؤّكد بأنه ال وجود للفلسطيني الجديد، إنما 
الفلسطيني كان وال يزال يرفض االحتالل ويبّنى 

المقاومة والنضال".
ويعكس اس���تمرار التنسيق األمني بين السلطة 
واالحت���الل، عدم جدي���ة األولى بترجم���ة قرارات 
دورة المجل���س المركزي األخيرة لمنظمة التحرير 
الفلس���طينية )28(، المنعق���دة منتصف يناير 
الماضي برام الله، ال س���يما قراره "وقف التنسيق 
األمن���ي واالنفكاك من التبعي���ة االقتصادية مع 
االحتالل". ودعا البي���ان الختامي للمجلس آنذاك 
اللجن���ة التنفيذي���ة لمنظمة التحري���ر البدء في 

تنفيذ ذلك.

لن ت�ستطيع وقفه 
السياس���ي  والمحل���ل  الكات���ب  جهت���ه،  م���ن 
البروفيسور عبد الستار قاس���م، أّكد على أن عدم 
وقف السلطة لتنسيقها األمني مع االحتالل يعد 
صفعة للمجلس المركزي "غير الشرعي" وقراراته 

المتعلقة بهذا الشأن، على حد تعبيره.
وأّكد قاسم ل�"االستقالل" على أن التنسيق األمني 
ل���م ولن تجرؤ الس���لطة على وقف���ه؛ "ألنه مرتبط 

بوجودها".
ولفت إل���ى أن "الش���عب الفلس���طيني بالضفة 
المحتل���ة يعي���ش حالة م���ن "الغلي���ان" بفعل 
المتواصلة لالحتالل ومس���توطنيه،  االنتهاكات 
ويج���ب اس���تغالل ه���ذه الحالة م���ن الفصائل 
الفلسطينية لوقف سياسة التنسيق األمني، بل 
وإيجاد عنوان جديد للش���عب الفلسطيني"، كما 

قال.
وتابع: "الشعب منذ 25 س���نة ليس لديه عنوان، 
والمطل���وب إيجاد عن���وان مختلف ع���ن منظمة 
التحرير، التي فّرطت بالثوابت وتنازلت عن األرض".

وفيما تتعالى المطالبات الفصائلية والش���عبية 
بوق���ف التنس���يق األمن���ي؛ تتصاع���د هجمات 
المس���توطنين بمناطق الضفة المحتلة، وس���ط 
دعوات يمينية متطرفة إلى قتل العرب وإبادتهم.

الخليل/ االستقالل:
استدعى جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في 
مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة أربعة أس���رى 
محررين من كوادر حركة الجهاد اإلسالمي، من بينهم والد 

الشهيد محمد أبو فنونة.
وبحسب مصدر في الجهاد اإلسالمي، فإن مخابرات السلطة 
وزع���ت االس���تدعاءات الثالث���اء ألربعة من ك���وادر الحركة 
المحررين من س���جون االحتالل، من بينهم األس���ير المحرر 
محمد أبو فنونة البالغ من العمر )52 عاما(، وهو والد الشهيد 

محمود الذي ارتقى خالل انتفاضة القدس.
وقال المص���در، إن المخابرات طلبت من األربعة الحضور إلى 

مقرها في الخليل بتاريخ 2018-2-22.
وتواص���ل أجه���زة أمن الس���لطة بالضفة مالحقة نش���طاء 
المقاومة في إطار سياس���ة التنس���يق األمني مع االحتالل 
اإلس���رائيلي، األمر الذي تدينه حركة الجهاد وكافة القوى 

الفلسطينية.

الخليل/ االستقالل:
اقتحمت قوة من مخابرات الس���لطة الفلسطينية فجر  أمس 
األربعاء منزل ابنة رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك في 
ا  محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وخّربت جزًء
من األثاث، وصادرت أجهزة حاس���وب وكاميرا تعود البنتها 

التي تعمل في المجال اإلعالمي.
وأفادت نداء دويك فيه منش���ور على حسابها في فيسبوك 
بأن قوات المخابرات برفقة مجن���دات اقتحمت المنزل فجًرا 
واعت���دت بالضرب على من فيه المنزل، وعاثت فيه فس���اًدا 

وصادرت أجهزة حاسوب وكاميرا ابنتي اإلعالمية.
كما ذكرت أن القوات ص���ادرت جوال ابنها أحمد ومحفظته 
التي يوجد بداخلها هويته الش���خصية وبطاقته الجامعية 
و240 ش���يقال، الفتًة إلى أنهم صادروا أيًض���ا أوراقًا ودفاتر 

تخص دراستها في أبحاث الدكتوراه.
والدويك تعمل مدرس���ة في م���دارس مدينة الخليل جنوب 
الضف���ة الغربية المحتل���ة منذ أكثر م���ن 16 عامًا وملتحقة 

بدراسة الدكتوراه في جامعة الخليل.

»مخابرات الخليل« 
تستدعي 4 محررين 

من »الجهاد«

مخابرات السلطة تقتحم 
منزل ابنة رئيس 

المجلس التشريعي

حادثة جنين خير دليل

السلطة والتنسيق األمني.. تاريخ أسود  
غزة/ قا�سم الأغا:

مرة تلو الأخ��رى، ُتثبت ال�سلطة الفل�سطينية واأجهزتها 
الأمنية بال�سفة املحتلة اأنها الأحر�س على اأمن الحتالل 
الق��رارات  كل  احلائ��ط  عر���س  �سارب��ًة  وم�ستوطني��ه، 
والن��داءات املطالب��ة بوق��ف التن�سيق الأمن��ي باعتباره 
جرمي��ة وطنية. ويف حلقة جدي��دة من �سل�سلة التن�سيق 

الأمن��ي الطويلة ب��ن اأجهزة اأم��ن ال�سلط��ة والحتالل، 
فق��د اأعادت اأجهزة اأمن ال�سلطة، الإثنن املا�سي، جمنًدا 
وجُمندًة، اإىل ما ي�سمى الرتباط الع�سكري الإ�سرائيلي، 
بع��د مهاجمة املركبة الت��ي كانا ي�ستقالنها من قبل �ُسبان 
فل�سطينين غا�سبن، اإث��ر دخولهما مدينة جنن، �سمال 

ال�سفة املحتلة بزعم دخولها عن طريق اخلطاأ.  
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غزة/ االستقالل:
كرم����ت الرابطة االس����المية بالتع����اون مع مديري����ة التربية 
والتعليم شرق غزة المدارس الفائزة في المسابقة الثقافية 
التي اطلقته����ا  المديرية والرابطة لم����دارس محافظة غزة، 
بحضور القيادي في حركة الجهاد االس����المي أحمد المدلل، 
وأش����رف حرز الله مدير المديرية ش����رق غزة، وهاني الهور 
مدير األنشطة، و حازم العمصي امين سر الرابطة، ولفيف من 

وجهاء ومدراء وطلبة المدارس المحتفى بهم.
وهنأ القيادي المدلل كافة المدارس الفائزة  في المس����ابقة 
الثقافي����ة وبارك جهودها المميزة وحرصها على اس����تمرار 
المس����يرة التعليمي����ة وحرصه����ا على المش����اركة في هذه 
المسابقة التي من شانها زيادة المعرفة والوعي للطلبة كما 
قال الشهيد فتحي الش����قاقي المثقف أول من يقاوم وآخر 

من ينكسر.
واضاف المدلل ان المجتمع العربي المس����لم يجب ان يكون 
مجتمعًا متعلمًا ومثقفًا حتى يس����تطيع ان يدافع عن ارضه 
وحقوقه في جميع المحاف����ل الدولية وأنه من الواجب علينا 
وعلى جميع  المسؤولين الحرص على تقديم افضل الخدمات 

ومتابعة كافة المش����اكل التي تواجه التعليم في فلسطين 
وتذليل العقبات في ظل الوضع االقتصادي المتدهور الذي 

يعيشه ابناء شعبنا.
وفي كلمة لوزارة التربية والتعليم أكد هاني الهور أن الوزارة 
وكاف����ة المديريات تحرص كل الح����رص على تقديم افضل 
الخدم����ات وتحفيز المدارس على تقدي����م افضل الخدمات 
للطلب����ة في ظ����ل الحصار الخان����ق وعدم إعط����اء المعلمين 
حقوقهم وصرف رواتبهم , مشددا على ضرورة المضي قدما 

في مسيرة التعليم من اجل بناء مجتمع قوي متماسك.
واشار الهور الى ان مديريه التربية والتعليم شرق غزة وكافة 
المديريات س����تقوم بالتواصل مع مدراء الم����دارس وأولياء 
االمور للتعرف على الصعوبات والمش����اكل التي تواجههم 
من اج����ل الخروج بأفضل الحلول لمواجه����ة الحصار الخانق 
وتحسين مسيرة التعليم في كافة المدارس لوضع الخطط 

الصحيحة في ظل االمكانيات المتاحة.
وتخلل المهرجان عدة فقرات شيقة واناشيد وطنية وتكريم 
للفائزين بتوزيع هدايا لجميع المدارس الفائزة في المسابقة 

ممثلة بطلبتها.

 بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم
الرابطة اإلسالمية تكرم المدارس 
الفائزة في المسابقة الثقافية بغزة

 إصابة 7 جنود إسرائيليين 
بانفجار لغم باألغوار

ولم تقتصر معان���اة القطاع الصحي على 
إضراب عمال النظافة فحس���ب، بل يعاني 
أيضًا من أزم���ة خانقة جراء نقص حاد في 
الوق���ود وهو ما يهدد مولدات الطاقة فيه، 
فضال عن إض���راب األطب���اء احتجاجًا على 
النفايات في المستش���فى وغرفه  تراكم 

وأروقته. 
وتتعاقد وزارة الصحة في قطاع غزة مع 13 
شركة نظافة، لتقديم خدماتها داخل نحو 
13 مستش���فى و51 مركزًا للرعاية األولية 
و22مرفقًا صحيًا تابعًا لها، فيما تبلغ قيمة 
التعاقد الشهري نحو 943 ألف شيكل ما 
يق���ارب ) 267أل���ف دوالر(، في حين تزيد 
قيمة التعاقد السنوي عن 3مالين دوالر.  

خرم �إبرة  
وق���ال أحمد الهن���دي المتحدث باس���م 
شركات النظافة: "إن الظروف االقتصادية 
والمعيش���ية الصعبة التي يمر بها عامل 
النظاف���ة إثر ع���دم تقاضيه���م رواتبهم 
للش���هر الخامس على التوالي، أجبرتهم 
على إيقاف العمل تمامًا في المستشفيات 
ومراكز الرعاي���ة األولية في القطاع، لكونه 
الحل الوحيد في أيديهم للخروج من خرم 
االبرة ونيل حقوقهم"، مشيرًا إلى أن عامل 
النظافة بات غير قادر على الوصول لمكان 
عمله الذي دفعته م���رارة الحياة لاللتحاق 
به، لعدم امتالك أجرة المواصلة وانس���داد 
األفق في تأمينها م���ن هنا او هناك على 

بند الدين.
وأضاف الهن���دي ل�"االس���تقالل": " يأتي 
االضراب بعد مناشدات ومطالبات لوزارتي  
الصحة والمالية استمرت أكثر من عشرين 
يومًا، وارس���ال 50 كتاب تهديد باإلضراب 
اذا لم يتم صرف مستحقات العمل ودفع 

رواتبهم، لكن لألس���ف الش���ديد لم نتلق 
أي رد باإليجاب أو الس���لب من قبلهم، االمر 

الذي أوصلنا لما نحن عليه األن ". 
وأوض���ح الهن���دي، أن ع���دد العم���ال في 
المستشفيات و مراكز الرعاية األولية في 
القطاع بلغ 830 عامال، يتقاضى كل منهم 
200دوالر ش���هريًا مقاب���ل س���اعات عمل 
طويلة من خالل ش���ركات خاصة تتعاقد 
معها الوزارة، فيما بلغ حجم المس���تحقات 
المتراكمة على الوزارة 3 ماليين ش���يكل 

لمدة 5شهور. 
واس���تهجن الهن���دي اس���تمرار تجاهل 

الحكومة لمطالبه���م ومعاناتهم، ووصف 
ذلك بظلم كبير يمارس عليهم لتش���ديد 
معاناتهم في ظل الوض���ع الكارثي الذي 
يعاني منه كافة المواطنين في القطاع منذ 
شهور طويلة، مؤكدًا على أنهم مستمرون 
العمل، حت���ى تحقيق  بإضرابه���م ع���ن 
مطالبهم وصرف رواتبهم المستحقة وفق 

آلية جديدة محددة. 
وفي نهاي���ة حديثة طالب المس���ؤولين 
عن���د  بالوق���وف  المعني���ة  والجه���ات 
مسؤوليتهم أمام هذه األزمة التي تعصف 
بالش���ركات والعاملين فيها لتفادي خطر 

محدق وشديد.

تد�عيات خطرية
وبدورة، أكد أش���رف القدرة الناطق باس���م 
وزارة الصح���ة ف���ي غ���زة، أن توقف عمل 
ش���ركات النظافة في مستش���فيات غزة 
لليوم الس���ادس على التوالي بسبب عدم 
تلقيهم مس���تحقاتهم المالي���ة، أحدث 
ارباكًا واضح���ًا في عم���ل الطواقم الطبية 

بكافة المرافق الصحية. 
وأض���اف الق���درة ل�"االس���تقالل":" توقف 
خدم���ات النظاف���ة ف���ي المستش���فيات 

والمراك���ز الصحي���ة، أدى ال���ى انحس���ار 
الخدم���ات الصحية المقدم���ة للمواطنين 
وتأجي���ل 500عملية جراحية، نظرًا لتراكم 
النفاي���ات الطبية في األقس���ام العالجية 
وعدم توفر بيئة آمن���ه لتقديم الخدمات 

الصحية للمرضى". 
وبين أن توقف تلك الخدمات له تداعيات 
خطيرة عل���ى حياة مئ���ات المرضى داخل 
المستشفيات، و يؤثر على نحو 100مريض 
في العناية المركزة إضافًة الى 113 طفاًل 
في حضانات األطفال، كما يهدد حياة أكثر 
من 700 مريض في خمسة مراكز لغسيل 
الكلى، مشيرًا إلى أن جميعهم أوضاعهم 
الصحية بحاجة إلى النظافة التامة وتعزيز 
المناعة لديهم في ظ���ل عدم توفر أدوية 

المناعة في القطاع. 
وأوض���ح أن وزارة الصح���ة تواصل���ت م���ع 
كافة الجه���ات المعنية على المس���توى 
الرسمي الفلسطيني و المنظمات الدولية 
والحقوقي���ة ومنظم���ات المجتمع المدني 
والقوى الوطنية واللجن���ة العليا لمتابعة 
المصالحة، وتم اطالعهم على حجم الكارثة 
التي يعاني منها القطاع الصحي من أجل 
إيجاد الحل األمثل إلنهاء األزمة في أقرب 
وقت ممك���ن، منوًها إلى أن لجنة المتابعة 
العلي���ا للمصالح���ة وعدته���م بتكثيف 
الجهود م���ن أجل تطوي���ق االزمات التي 

تعصف بالقطاع الصحي . 
وتوق���ع الق���درة، أنه ف���ي حال ل���م يتم 
التدخل بسرعة لحل أزمة النظافة ستكون 
ضريبتها قاس���ية ج���دًا من خ���الل وفاة  
عش���رات المرضى، االمر المفجع للش���عب 
الفلسطيني الذي هو بأشد الحاجة إلتمام 

المصالحة الوطنية. 

  بعد إضراب شركات النظافة 

مستشفيات غزة.. القمامة في كل مكان والحكومة تغلق اآلذان   
غزة/ دعاء �حلطاب: 

حال��ٌة ماأ�شاوي��ة و�شل��ت �إليه��ا م�شت�شفي��ات قطاع 
غ��زة و�ملر�ك��ز �ل�شحي��ة، ج��ر�ء تر�ك��م �لأزمات 
�لت��ي ع�شف��ت بالقطاع �ل�شح��ي م�ؤخرً�، ب��دءً� من 
نفاذ �ل�ق�د �ل��ازم لت�شغيل �مل�ل��د�ت �لكهربائية 

ونق���ص �لأدوية و�مل�شتلزم��ات �لطبية، و�ش�ًل �ىل 
�إ�شر�ب عمال �شركات �لنظافة �لتي ح�لت �ملر�فق 
�ل�شحي��ة �ىل مكرهة �شحية بعد تر�كم �لنفايات 
�لطبي��ة د�خ��ل �لأق�ش��ام و�لغرف �لطبي��ة.   ففي 
�شباح ي�م �لأحد �ملا�شي، �شارك �لع�شر�ت من عمال 

�شركات �لنظاف��ة يف وقفة �حتجاجية د�خل مقر 
جمم��ع �ل�شفاء �لطب��ي على تاأخر �ش��رف رو�تبهم 
لل�شهر �خلام�ص على �لت��يل، رفع�� خالها لفتات 
ُكت��ب عليها »م��ن حقي كعام��ل نظاف��ة �أن �أتقا�شى 

ر�تبي بدون تاأخري«، و«�أعط�نا �لر�تب«.

االغوار/ االستقالل:
أصيب 7 جنود بالجيش اإلسرائيلي بجراح مساء أمس 
األربعاء ج���راء انفجار لغم أرضي قديم بمنطقة ألغام 
ف���ي منطقة األغوار في الضف���ة الغربية المحتلة في 

حين تضررت مركبتهم بشكل كبير.
وذكرت القناة الثانية العبرية أن  أفراد الدورية كانوا 
في مهمة إصالح السياج المحيط بحقل ألغام بمنطقة 
"قص���ر اليهود" القريبة من أريح���ا عندما انفجر لغم 

أرضي قديم أسفل المركبة العسكرية ما أدى إلصابة 
7 جنود.

ونقل من بينه���م اثنان إلى المستش���فى ووصفت 
جراحهم ما بين طفيفة إلى متوس���طة في حين جرى 

معالجة البقية ميدانيًا.
وهرعت مروحيات إسرائيلية الى المكان وقامت بإخالء 
الجرحى الى المستشفى فيما يقوم الجيش بتمشيط 

المنطقة بحثًا عن ألغام أخرى.
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / حازم محمد عبد الوهاب ابو العون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401819271( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / أحمد محمد شكري ابو سمرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901659573( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / معاذ عزمى مصطفى ابو رفعة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801284415( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / اياد عبد رباح الكرد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)927348151( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / نبيلة نصر محمد نوفل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802505636( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عماد خالد ابو شعيب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804515864( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / فادي نعيم احمد موسى 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)968870303( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

وكان 24 نائب���ا صوت���وا لصالح مش���روع 
القانون، فيم���ا اعت���رض 19 نائبا عليه، 
منه���م النائ���ب العرب���ي م���ن القائمة 
المشتركة بالكنيست اإلسرائيلي يوسف 
جبارين، الذي اعتبر القانون خطوة خطيرة 
تخطوها حكومة االحتالل والمستوطنين، 
نحو ضم األراضي الفلسطينية المحتلة 

لهيمنتها وسيادتها.
وأش���ار جبارين، إلى أن االحتالل يخطط 
لمزي���د م���ن القوانين الت���ي تمكنه من 
احت���الل المزي���د م���ن األراض���ي، فبعد 
المصادقة على قانون شرعنة االستيطان، 
يشهد الشعب الفلسطيني قانونا خطيرا 
آخر تس���عى حكومة اليمي���ن من خالله 
لضم مستوطنة أرئيل بذريعة ما تسمى 

جامعة " أرئيل". 
 واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن 
مش���روع قانون ضم مؤسسات التعليم 
العالي في المستوطنات اإلسرائيلية في 
الضفة الغربية إلى السيادة اإلسرائيلية 
يأت���ي ضمن خطة لضم المس���توطنات 

في الضفة الغربية، التي من المتوقع أن 
يقوم الكنيست بالمصادقة عليها في أي 
وقت، ويأتي كذلك في س���ياق التطبيق 
العملي لقرار حزب الليكود الحاكم بضم 

الضفة الغربية للسيادة اإلسرائيلية.
وأكد المجلس الوطني في بيان له، صدر 
أم���س األربعاء، ان اس���رائيل ماضية في 
سياس���ة تح���دي إرادة المجتمع الدولي، 
والقان���ون الدول���ي وانته���اك ق���رارات 
الش���رعية الدولية وآخره���ا القرار 2334، 
التي اعتبرت االس���تيطان بكل أش���كاله 
وصوره ومس���مياته غير شرعي، وطالبت 
إسرائيل بالوقف الفوري لكل سياساتها 
االس���تيطانية في األراضي الفلسطينية 
المحتل���ة ع���ام 1967 بما فيه���ا مدينة 

القدس.

خطوات عن�صرية
جمال جمعة منس���ق الحملة الش���عبية 
لمقاومة الج���دار واالس���تيطان بالضفة 
الغربي���ة، أك���د أن قانون مش���روع ضم 

التعليمية بمس���توطنات  المؤسس���ات 
الضف���ة الغربي���ة المحتلة، ه���و جزء من 
الخط���وات العنصري���ة المتالحقة التي 
اإلس���رائيلي؛  االحتالل  تتخذها حكومة 
للقض���اء عل���ى أي فرص���ة إلقام���ة دولة 
مستقلة، وس���عيها لضم المستوطنات 

الموجودة بالضفة. 
وق���ال جمع���ة : " في ح���ال أصبح قانون 
المؤسس���ات التعليمية ساري المفعول، 
فإن ذلك يمثل نص���ف الطريق لعملية 
الض���م الت���ي يس���عى له���ا االحت���الل 
اإلس���رائيلي جاه���دا منذ أع���وام طويلة 
لتنفيذها، بعد الس���يطرة على 60% من 
أراضينا المحتلة، والتي تهدف لتقطيع 
أوصال الضفة والتجمعات الفلسطينية".

و أض���اف: " القان���ون يمثل إرس���اء تامًا 
لمعالم العنصرية االس���رائيلية القائمة 
بالضفة الغربي���ة، والقضاء على إمكانية 
وجود كيان فلسطيني مستقل ومترابط 
جغرافيا، من خالل الس���يطرة على موارد 
المي���اه و األراض���ي الزراعي���ة واألراضي 

الخاصة بالتوسع العمراني".
ضم���ن  يدخ���ل  القان���ون  أن  وأوض���ح 
القوانين المدني���ة التي يحاول االحتالل 
اإلس���رائيلي العم���ل بها، واس���تبدالها 
المفعول  س���ارية  العسكرية  بالقوانين 
بالضفة الغربية، والتي ستبقى الشعب 
الفلس���طيني تح���ت رحم���ة االحت���الل 

المتحكم بكافة أمور حياته.

تهويد ال�صفة والقد�س
المحلل والكاتب السياسي د. عبد الستار 
قاس����م اتفق مع س����ابقه على أن قانون 
ضم المؤسسات التعليمية بمستوطنات 
الغربي����ة المحتل����ة والق����دس  الضف����ة 
المحتلتي����ن، هو جزء م����ن عملية تهويد 
الضف����ة الغربي����ة التي تس����ير بخطوات 

متسارعة منذ عام 1969.
وقال قاسم في حديثه ل�"االستقالل" ، "إن 
إقرار الكنيست اإلسرائيلي تطبيق قانون 
التعليم اإلس����رائيلي على الجامعات في 
المستوطنات أمر خطير، ويعبر عن نوايا 

االحتالل اإلسرائيلي بضم المستوطنات 
في الضفة الغربية"

وأك����د أن االحتالل اإلس����رائيلي يفرض 
أم����رًا واقعًا، من خ����الل التدريج بخطواته 
وإجراءاته الميداني����ة على األرض، حيث 
ينتق����ل م����ن إجراءات����ه الميداني����ة إلى 
إج����راءات قانونية، ف����ي محاولة لتغطية 
كافة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني 
بشكل قانوني بما فيها مصادرة األراضي. 
وأش����ار إلى أن����ه في ظل حال����ة الضعف 
الت����ي تعاني منها مؤسس����ة الرئاس����ة 
والمؤسس����ات الفلس����طينية كافة، فإن 
االحتالل اإلسرائيلي سينجح في تطبيق 
القانون وغيره من القوانين، التي تنتهك 

حقوق الشعب الفلسطيني. 
ولفت إلى أن االحتالل اإلسرائيلي سيعمل 
بع����د تهوي����د الضفة والق����دس، لجعل 
المستوطنات أماكن لعمل الفلسطينيين 
المتعطلين عن العم����ل، وتحويل القرى 
والمدن المحيطة بها ألفالك تدور حولها، 

كما حصل بالجليل. 

نيويورك/ االستقالل:
قال خبيران حقوقيان في األمم المتحدة: 
االتفاقي���ة  تنته���ك  اس���رائيل  "إن 
الطفلة  باعتقال  الطفل  الدولية لحقوق 

الفلسطينية عهد التميمي".
وأكد المقرر الخاص عن حقوق اإلنسان 
في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ 
ع���ام 1967، أن اتفاقي���ة حقوق الطفل 
التي صدق���ت عليها اس���رائيل تنص 
بوضوح على أال ُيحرم الطفل من حريته 
إال كملجأ أخير فقط وألقصر فترة زمنية 

ممكنة".
وأض���اف "ال يبدو أن أًي���ا من وقائع هذه 
القضية يبرر احتج���از الطفلة التميمي 

المستمر قبل محاكمتها، ال سيما بالنظر 
إل���ى المخاوف التي أعرب���ت عنها لجنة 
حقوق الطفل باستخدام االحتجاز رهن 

المحاكمة".
من جانبه، أش���ار رئيس مجموعة العمل 
األممية المختصة باالعتقال التعسفي، 
إل���ى أن الطفلة التميم���ي اعتقلت في 
منتصف الليل من قبل جنود مسلحين 
بشكل جيد، ثم اس���تجوبها مسؤولون 
أمنيون اسرائيليون بدون محاٍم أو أي من 

أفراد عائلتها".
وأض���اف "ينته���ك ه���ذا الضمان���ات 
القانونية األساس���ية التي تمكنها من 

االتصال بمحاٍم خالل االستجواب".

بعد المصادقة عليه 

قانون مؤسسات التعليم بالمستوطنات.. تطبيق عملي لضم الضفة
غزة / �صماح املبحوح : 

ي�صعى الحتالل الإ�صرائيلي جاهدا لإر�صاء قواعد 
م�صروع �صم م�صتوطناته القائمة على اأرا�صي ال�صفة 

الغربية املحتلة ، من خالل م�صادقته على قانون 
جديد؛ يهدف ل�صم املوؤ�ص�صات التعليمية واإخ�صاعها 

لقوانينه اخلا�صة. وقد �صادق الكني�صت بالقراءة 
الثانية والثالثة على م�صروع قانون »جامعة اأرئيل«، 

ل�صم املوؤ�ص�صات التعليمية مب�صتوطنات ال�صفة الغربية 
املحتلة، والذي ين�س على اإلغاء جمل�س التعليم العايل 

امل�صوؤول عن املوؤ�ص�صات الأكادميية الإ�صرائيلية  يف 
امل�صتوطنات املقامة يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة 

عام 1967، واإخ�صاعها مل�صوؤولية وزارة املعارف 
الإ�صرائيلية، ومن هذه املوؤ�ص�صات: جامعة اأرئيل 

وكلية اإلقانا )على اأرا�صي حمافظة �صلفيت(، وكلية 
األون �صبوت )بيت حلم والقد�س(، وكلية هرت�صوغ 

الواقعة يف م�صتوطنة »األون �صفوت« بالقرب من 
حمافظتي بيت حلم والقد�س.

األمم المتحدة: ما يجري لعهد
 التميمي ينتهك االتفاقيات الدولية
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غزة/ االستقالل:
كرم����ت الرابطة االس����المية بالتع����اون مع مديري����ة التربية 
والتعليم شرق غزة المدارس الفائزة في المسابقة الثقافية 
التي اطلقته����ا  المديرية والرابطة لم����دارس محافظة غزة، 
بحضور القيادي في حركة الجهاد االس����المي أحمد المدلل، 
وأش����رف حرز الله مدير المديرية ش����رق غزة، وهاني الهور 
مدير األنشطة، و حازم العمصي امين سر الرابطة، ولفيف من 

وجهاء ومدراء وطلبة المدارس المحتفى بهم.
وهنأ القيادي المدلل كافة المدارس الفائزة  في المس����ابقة 
الثقافي����ة وبارك جهودها المميزة وحرصها على اس����تمرار 
المس����يرة التعليمي����ة وحرصه����ا على المش����اركة في هذه 
المسابقة التي من شانها زيادة المعرفة والوعي للطلبة كما 
قال الشهيد فتحي الش����قاقي المثقف أول من يقاوم وآخر 

من ينكسر.
واضاف المدلل ان المجتمع العربي المس����لم يجب ان يكون 
مجتمعًا متعلمًا ومثقفًا حتى يس����تطيع ان يدافع عن ارضه 
وحقوقه في جميع المحاف����ل الدولية وأنه من الواجب علينا 
وعلى جميع  المسؤولين الحرص على تقديم افضل الخدمات 

ومتابعة كافة المش����اكل التي تواجه التعليم في فلسطين 
وتذليل العقبات في ظل الوضع االقتصادي المتدهور الذي 

يعيشه ابناء شعبنا.
وفي كلمة لوزارة التربية والتعليم أكد هاني الهور أن الوزارة 
وكاف����ة المديريات تحرص كل الح����رص على تقديم افضل 
الخدم����ات وتحفيز المدارس على تقدي����م افضل الخدمات 
للطلب����ة في ظ����ل الحصار الخان����ق وعدم إعط����اء المعلمين 
حقوقهم وصرف رواتبهم , مشددا على ضرورة المضي قدما 

في مسيرة التعليم من اجل بناء مجتمع قوي متماسك.
واشار الهور الى ان مديريه التربية والتعليم شرق غزة وكافة 
المديريات س����تقوم بالتواصل مع مدراء الم����دارس وأولياء 
االمور للتعرف على الصعوبات والمش����اكل التي تواجههم 
من اج����ل الخروج بأفضل الحلول لمواجه����ة الحصار الخانق 
وتحسين مسيرة التعليم في كافة المدارس لوضع الخطط 

الصحيحة في ظل االمكانيات المتاحة.
وتخلل المهرجان عدة فقرات شيقة واناشيد وطنية وتكريم 
للفائزين بتوزيع هدايا لجميع المدارس الفائزة في المسابقة 

ممثلة بطلبتها.

 بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم
الرابطة اإلسالمية تكرم المدارس 
الفائزة في المسابقة الثقافية بغزة

 إصابة 7 جنود إسرائيليين 
بانفجار لغم باألغوار

ولم تقتصر معان���اة القطاع الصحي على 
إضراب عمال النظافة فحس���ب، بل يعاني 
أيضًا من أزم���ة خانقة جراء نقص حاد في 
الوق���ود وهو ما يهدد مولدات الطاقة فيه، 
فضال عن إض���راب األطب���اء احتجاجًا على 
النفايات في المستش���فى وغرفه  تراكم 

وأروقته. 
وتتعاقد وزارة الصحة في قطاع غزة مع 13 
شركة نظافة، لتقديم خدماتها داخل نحو 
13 مستش���فى و51 مركزًا للرعاية األولية 
و22مرفقًا صحيًا تابعًا لها، فيما تبلغ قيمة 
التعاقد الشهري نحو 943 ألف شيكل ما 
يق���ارب ) 267أل���ف دوالر(، في حين تزيد 
قيمة التعاقد السنوي عن 3مالين دوالر.  

خرم �إبرة  
وق���ال أحمد الهن���دي المتحدث باس���م 
شركات النظافة: "إن الظروف االقتصادية 
والمعيش���ية الصعبة التي يمر بها عامل 
النظاف���ة إثر ع���دم تقاضيه���م رواتبهم 
للش���هر الخامس على التوالي، أجبرتهم 
على إيقاف العمل تمامًا في المستشفيات 
ومراكز الرعاي���ة األولية في القطاع، لكونه 
الحل الوحيد في أيديهم للخروج من خرم 
االبرة ونيل حقوقهم"، مشيرًا إلى أن عامل 
النظافة بات غير قادر على الوصول لمكان 
عمله الذي دفعته م���رارة الحياة لاللتحاق 
به، لعدم امتالك أجرة المواصلة وانس���داد 
األفق في تأمينها م���ن هنا او هناك على 

بند الدين.
وأضاف الهن���دي ل�"االس���تقالل": " يأتي 
االضراب بعد مناشدات ومطالبات لوزارتي  
الصحة والمالية استمرت أكثر من عشرين 
يومًا، وارس���ال 50 كتاب تهديد باإلضراب 
اذا لم يتم صرف مستحقات العمل ودفع 

رواتبهم، لكن لألس���ف الش���ديد لم نتلق 
أي رد باإليجاب أو الس���لب من قبلهم، االمر 

الذي أوصلنا لما نحن عليه األن ". 
وأوض���ح الهن���دي، أن ع���دد العم���ال في 
المستشفيات و مراكز الرعاية األولية في 
القطاع بلغ 830 عامال، يتقاضى كل منهم 
200دوالر ش���هريًا مقاب���ل س���اعات عمل 
طويلة من خالل ش���ركات خاصة تتعاقد 
معها الوزارة، فيما بلغ حجم المس���تحقات 
المتراكمة على الوزارة 3 ماليين ش���يكل 

لمدة 5شهور. 
واس���تهجن الهن���دي اس���تمرار تجاهل 

الحكومة لمطالبه���م ومعاناتهم، ووصف 
ذلك بظلم كبير يمارس عليهم لتش���ديد 
معاناتهم في ظل الوض���ع الكارثي الذي 
يعاني منه كافة المواطنين في القطاع منذ 
شهور طويلة، مؤكدًا على أنهم مستمرون 
العمل، حت���ى تحقيق  بإضرابه���م ع���ن 
مطالبهم وصرف رواتبهم المستحقة وفق 

آلية جديدة محددة. 
وفي نهاي���ة حديثة طالب المس���ؤولين 
عن���د  بالوق���وف  المعني���ة  والجه���ات 
مسؤوليتهم أمام هذه األزمة التي تعصف 
بالش���ركات والعاملين فيها لتفادي خطر 

محدق وشديد.

تد�عيات خطرية
وبدورة، أكد أش���رف القدرة الناطق باس���م 
وزارة الصح���ة ف���ي غ���زة، أن توقف عمل 
ش���ركات النظافة في مستش���فيات غزة 
لليوم الس���ادس على التوالي بسبب عدم 
تلقيهم مس���تحقاتهم المالي���ة، أحدث 
ارباكًا واضح���ًا في عم���ل الطواقم الطبية 

بكافة المرافق الصحية. 
وأض���اف الق���درة ل�"االس���تقالل":" توقف 
خدم���ات النظاف���ة ف���ي المستش���فيات 

والمراك���ز الصحي���ة، أدى ال���ى انحس���ار 
الخدم���ات الصحية المقدم���ة للمواطنين 
وتأجي���ل 500عملية جراحية، نظرًا لتراكم 
النفاي���ات الطبية في األقس���ام العالجية 
وعدم توفر بيئة آمن���ه لتقديم الخدمات 

الصحية للمرضى". 
وبين أن توقف تلك الخدمات له تداعيات 
خطيرة عل���ى حياة مئ���ات المرضى داخل 
المستشفيات، و يؤثر على نحو 100مريض 
في العناية المركزة إضافًة الى 113 طفاًل 
في حضانات األطفال، كما يهدد حياة أكثر 
من 700 مريض في خمسة مراكز لغسيل 
الكلى، مشيرًا إلى أن جميعهم أوضاعهم 
الصحية بحاجة إلى النظافة التامة وتعزيز 
المناعة لديهم في ظ���ل عدم توفر أدوية 

المناعة في القطاع. 
وأوض���ح أن وزارة الصح���ة تواصل���ت م���ع 
كافة الجه���ات المعنية على المس���توى 
الرسمي الفلسطيني و المنظمات الدولية 
والحقوقي���ة ومنظم���ات المجتمع المدني 
والقوى الوطنية واللجن���ة العليا لمتابعة 
المصالحة، وتم اطالعهم على حجم الكارثة 
التي يعاني منها القطاع الصحي من أجل 
إيجاد الحل األمثل إلنهاء األزمة في أقرب 
وقت ممك���ن، منوًها إلى أن لجنة المتابعة 
العلي���ا للمصالح���ة وعدته���م بتكثيف 
الجهود م���ن أجل تطوي���ق االزمات التي 

تعصف بالقطاع الصحي . 
وتوق���ع الق���درة، أنه ف���ي حال ل���م يتم 
التدخل بسرعة لحل أزمة النظافة ستكون 
ضريبتها قاس���ية ج���دًا من خ���الل وفاة  
عش���رات المرضى، االمر المفجع للش���عب 
الفلسطيني الذي هو بأشد الحاجة إلتمام 

المصالحة الوطنية. 

  بعد إضراب شركات النظافة 

مستشفيات غزة.. القمامة في كل مكان والحكومة تغلق اآلذان   
غزة/ دعاء �حلطاب: 

حال��ٌة ماأ�شاوي��ة و�شل��ت �إليه��ا م�شت�شفي��ات قطاع 
غ��زة و�ملر�ك��ز �ل�شحي��ة، ج��ر�ء تر�ك��م �لأزمات 
�لت��ي ع�شف��ت بالقطاع �ل�شح��ي م�ؤخرً�، ب��دءً� من 
نفاذ �ل�ق�د �ل��ازم لت�شغيل �مل�ل��د�ت �لكهربائية 

ونق���ص �لأدوية و�مل�شتلزم��ات �لطبية، و�ش�ًل �ىل 
�إ�شر�ب عمال �شركات �لنظافة �لتي ح�لت �ملر�فق 
�ل�شحي��ة �ىل مكرهة �شحية بعد تر�كم �لنفايات 
�لطبي��ة د�خ��ل �لأق�ش��ام و�لغرف �لطبي��ة.   ففي 
�شباح ي�م �لأحد �ملا�شي، �شارك �لع�شر�ت من عمال 

�شركات �لنظاف��ة يف وقفة �حتجاجية د�خل مقر 
جمم��ع �ل�شفاء �لطب��ي على تاأخر �ش��رف رو�تبهم 
لل�شهر �خلام�ص على �لت��يل، رفع�� خالها لفتات 
ُكت��ب عليها »م��ن حقي كعام��ل نظاف��ة �أن �أتقا�شى 

ر�تبي بدون تاأخري«، و«�أعط�نا �لر�تب«.

االغوار/ االستقالل:
أصيب 7 جنود بالجيش اإلسرائيلي بجراح مساء أمس 
األربعاء ج���راء انفجار لغم أرضي قديم بمنطقة ألغام 
ف���ي منطقة األغوار في الضف���ة الغربية المحتلة في 

حين تضررت مركبتهم بشكل كبير.
وذكرت القناة الثانية العبرية أن  أفراد الدورية كانوا 
في مهمة إصالح السياج المحيط بحقل ألغام بمنطقة 
"قص���ر اليهود" القريبة من أريح���ا عندما انفجر لغم 

أرضي قديم أسفل المركبة العسكرية ما أدى إلصابة 
7 جنود.

ونقل من بينه���م اثنان إلى المستش���فى ووصفت 
جراحهم ما بين طفيفة إلى متوس���طة في حين جرى 

معالجة البقية ميدانيًا.
وهرعت مروحيات إسرائيلية الى المكان وقامت بإخالء 
الجرحى الى المستشفى فيما يقوم الجيش بتمشيط 

المنطقة بحثًا عن ألغام أخرى.
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أعلن أنا المواطن / حازم محمد عبد الوهاب ابو العون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401819271( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / أحمد محمد شكري ابو سمرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901659573( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / معاذ عزمى مصطفى ابو رفعة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801284415( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / اياد عبد رباح الكرد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)927348151( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / نبيلة نصر محمد نوفل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802505636( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عماد خالد ابو شعيب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804515864( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / فادي نعيم احمد موسى 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)968870303( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

وكان 24 نائب���ا صوت���وا لصالح مش���روع 
القانون، فيم���ا اعت���رض 19 نائبا عليه، 
منه���م النائ���ب العرب���ي م���ن القائمة 
المشتركة بالكنيست اإلسرائيلي يوسف 
جبارين، الذي اعتبر القانون خطوة خطيرة 
تخطوها حكومة االحتالل والمستوطنين، 
نحو ضم األراضي الفلسطينية المحتلة 

لهيمنتها وسيادتها.
وأش���ار جبارين، إلى أن االحتالل يخطط 
لمزي���د م���ن القوانين الت���ي تمكنه من 
احت���الل المزي���د م���ن األراض���ي، فبعد 
المصادقة على قانون شرعنة االستيطان، 
يشهد الشعب الفلسطيني قانونا خطيرا 
آخر تس���عى حكومة اليمي���ن من خالله 
لضم مستوطنة أرئيل بذريعة ما تسمى 

جامعة " أرئيل". 
 واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن 
مش���روع قانون ضم مؤسسات التعليم 
العالي في المستوطنات اإلسرائيلية في 
الضفة الغربية إلى السيادة اإلسرائيلية 
يأت���ي ضمن خطة لضم المس���توطنات 

في الضفة الغربية، التي من المتوقع أن 
يقوم الكنيست بالمصادقة عليها في أي 
وقت، ويأتي كذلك في س���ياق التطبيق 
العملي لقرار حزب الليكود الحاكم بضم 

الضفة الغربية للسيادة اإلسرائيلية.
وأكد المجلس الوطني في بيان له، صدر 
أم���س األربعاء، ان اس���رائيل ماضية في 
سياس���ة تح���دي إرادة المجتمع الدولي، 
والقان���ون الدول���ي وانته���اك ق���رارات 
الش���رعية الدولية وآخره���ا القرار 2334، 
التي اعتبرت االس���تيطان بكل أش���كاله 
وصوره ومس���مياته غير شرعي، وطالبت 
إسرائيل بالوقف الفوري لكل سياساتها 
االس���تيطانية في األراضي الفلسطينية 
المحتل���ة ع���ام 1967 بما فيه���ا مدينة 

القدس.

خطوات عن�صرية
جمال جمعة منس���ق الحملة الش���عبية 
لمقاومة الج���دار واالس���تيطان بالضفة 
الغربي���ة، أك���د أن قانون مش���روع ضم 

التعليمية بمس���توطنات  المؤسس���ات 
الضف���ة الغربي���ة المحتلة، ه���و جزء من 
الخط���وات العنصري���ة المتالحقة التي 
اإلس���رائيلي؛  االحتالل  تتخذها حكومة 
للقض���اء عل���ى أي فرص���ة إلقام���ة دولة 
مستقلة، وس���عيها لضم المستوطنات 

الموجودة بالضفة. 
وق���ال جمع���ة : " في ح���ال أصبح قانون 
المؤسس���ات التعليمية ساري المفعول، 
فإن ذلك يمثل نص���ف الطريق لعملية 
الض���م الت���ي يس���عى له���ا االحت���الل 
اإلس���رائيلي جاه���دا منذ أع���وام طويلة 
لتنفيذها، بعد الس���يطرة على 60% من 
أراضينا المحتلة، والتي تهدف لتقطيع 
أوصال الضفة والتجمعات الفلسطينية".

و أض���اف: " القان���ون يمثل إرس���اء تامًا 
لمعالم العنصرية االس���رائيلية القائمة 
بالضفة الغربي���ة، والقضاء على إمكانية 
وجود كيان فلسطيني مستقل ومترابط 
جغرافيا، من خالل الس���يطرة على موارد 
المي���اه و األراض���ي الزراعي���ة واألراضي 

الخاصة بالتوسع العمراني".
ضم���ن  يدخ���ل  القان���ون  أن  وأوض���ح 
القوانين المدني���ة التي يحاول االحتالل 
اإلس���رائيلي العم���ل بها، واس���تبدالها 
المفعول  س���ارية  العسكرية  بالقوانين 
بالضفة الغربية، والتي ستبقى الشعب 
الفلس���طيني تح���ت رحم���ة االحت���الل 

المتحكم بكافة أمور حياته.

تهويد ال�صفة والقد�س
المحلل والكاتب السياسي د. عبد الستار 
قاس����م اتفق مع س����ابقه على أن قانون 
ضم المؤسسات التعليمية بمستوطنات 
الغربي����ة المحتل����ة والق����دس  الضف����ة 
المحتلتي����ن، هو جزء م����ن عملية تهويد 
الضف����ة الغربي����ة التي تس����ير بخطوات 

متسارعة منذ عام 1969.
وقال قاسم في حديثه ل�"االستقالل" ، "إن 
إقرار الكنيست اإلسرائيلي تطبيق قانون 
التعليم اإلس����رائيلي على الجامعات في 
المستوطنات أمر خطير، ويعبر عن نوايا 

االحتالل اإلسرائيلي بضم المستوطنات 
في الضفة الغربية"

وأك����د أن االحتالل اإلس����رائيلي يفرض 
أم����رًا واقعًا، من خ����الل التدريج بخطواته 
وإجراءاته الميداني����ة على األرض، حيث 
ينتق����ل م����ن إجراءات����ه الميداني����ة إلى 
إج����راءات قانونية، ف����ي محاولة لتغطية 
كافة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني 
بشكل قانوني بما فيها مصادرة األراضي. 
وأش����ار إلى أن����ه في ظل حال����ة الضعف 
الت����ي تعاني منها مؤسس����ة الرئاس����ة 
والمؤسس����ات الفلس����طينية كافة، فإن 
االحتالل اإلسرائيلي سينجح في تطبيق 
القانون وغيره من القوانين، التي تنتهك 

حقوق الشعب الفلسطيني. 
ولفت إلى أن االحتالل اإلسرائيلي سيعمل 
بع����د تهوي����د الضفة والق����دس، لجعل 
المستوطنات أماكن لعمل الفلسطينيين 
المتعطلين عن العم����ل، وتحويل القرى 
والمدن المحيطة بها ألفالك تدور حولها، 

كما حصل بالجليل. 

نيويورك/ االستقالل:
قال خبيران حقوقيان في األمم المتحدة: 
االتفاقي���ة  تنته���ك  اس���رائيل  "إن 
الطفلة  باعتقال  الطفل  الدولية لحقوق 

الفلسطينية عهد التميمي".
وأكد المقرر الخاص عن حقوق اإلنسان 
في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ 
ع���ام 1967، أن اتفاقي���ة حقوق الطفل 
التي صدق���ت عليها اس���رائيل تنص 
بوضوح على أال ُيحرم الطفل من حريته 
إال كملجأ أخير فقط وألقصر فترة زمنية 

ممكنة".
وأض���اف "ال يبدو أن أًي���ا من وقائع هذه 
القضية يبرر احتج���از الطفلة التميمي 

المستمر قبل محاكمتها، ال سيما بالنظر 
إل���ى المخاوف التي أعرب���ت عنها لجنة 
حقوق الطفل باستخدام االحتجاز رهن 

المحاكمة".
من جانبه، أش���ار رئيس مجموعة العمل 
األممية المختصة باالعتقال التعسفي، 
إل���ى أن الطفلة التميم���ي اعتقلت في 
منتصف الليل من قبل جنود مسلحين 
بشكل جيد، ثم اس���تجوبها مسؤولون 
أمنيون اسرائيليون بدون محاٍم أو أي من 

أفراد عائلتها".
وأض���اف "ينته���ك ه���ذا الضمان���ات 
القانونية األساس���ية التي تمكنها من 

االتصال بمحاٍم خالل االستجواب".

بعد المصادقة عليه 

قانون مؤسسات التعليم بالمستوطنات.. تطبيق عملي لضم الضفة
غزة / �صماح املبحوح : 

ي�صعى الحتالل الإ�صرائيلي جاهدا لإر�صاء قواعد 
م�صروع �صم م�صتوطناته القائمة على اأرا�صي ال�صفة 

الغربية املحتلة ، من خالل م�صادقته على قانون 
جديد؛ يهدف ل�صم املوؤ�ص�صات التعليمية واإخ�صاعها 

لقوانينه اخلا�صة. وقد �صادق الكني�صت بالقراءة 
الثانية والثالثة على م�صروع قانون »جامعة اأرئيل«، 

ل�صم املوؤ�ص�صات التعليمية مب�صتوطنات ال�صفة الغربية 
املحتلة، والذي ين�س على اإلغاء جمل�س التعليم العايل 

امل�صوؤول عن املوؤ�ص�صات الأكادميية الإ�صرائيلية  يف 
امل�صتوطنات املقامة يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة 

عام 1967، واإخ�صاعها مل�صوؤولية وزارة املعارف 
الإ�صرائيلية، ومن هذه املوؤ�ص�صات: جامعة اأرئيل 

وكلية اإلقانا )على اأرا�صي حمافظة �صلفيت(، وكلية 
األون �صبوت )بيت حلم والقد�س(، وكلية هرت�صوغ 

الواقعة يف م�صتوطنة »األون �صفوت« بالقرب من 
حمافظتي بيت حلم والقد�س.

األمم المتحدة: ما يجري لعهد
 التميمي ينتهك االتفاقيات الدولية
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أعلن أنا المواطنة / نجلة عوض دياب حمودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)912272325( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمد حسني محمد عبد العال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801434978 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / مها عالء حسن العاجز
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801868480( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / صالح سليمان عبد الله مبروك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410119531 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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ع الوجع 
معروف الطيب

لم يفاجئني س���قوط الطائرة صدقًا، فهو بالنسبة 
���ُه جاء في  لي خبر مرتق���ب ومتأخ���ٌر كثيرًا، ولكنَّ
ُه أش���عرنا بالثقة بالذات،  النهاية، أجمل ما فيه أنَّ
وأطلق عن���ان التوقعات، ووضع احتماالت ش���كل 
نهاي���ة الصراع م���ع األجانب الغرب���اء الذين طالما 
ش���عروا أنهم صاحب البالد، حتى وصل بهم الحد 
اللقاء المقدس���ات على بعضهم البعض كهبات، 
هم  ناهم ولو للحظة أنَّ وإقرارها عواصم له���م.. ذكرَّ
ي الضربات، وشعروا أنهم قد يكونون  قابلون لتلقَّ
في لحظ���ات بقائهم األخيرة.. وصلتهم الرس���الة 
بطعِم العلقم، لن يتجرعوها، نعم، ولكنهم مرغمون 
عها. قصتهم تش���به قصة المختار الذي  على تجرُّ
ع���ي الهيب���َة، يدخُل الح���ارَة فيختبُئ منه  كاَن يدَّ
فعاِت  األطفال، ومن يرفض االختباء، يكيُل له الصَّ
ليؤك���د على خوِف الجميِع من���ه، وليطمئَن زوجتُه 
التي تزغرُد له من فوق الش���رفِة كلما هلت طلعتُه 
ة، على اس���تمرِار فحولِتِه.. بع���ُض األطفاِل  البهيَّ
ما صفع واحدُا  قون ل���ه كلَّ المرتعبين، صاروا يصفِّ
من إخوتهم، تعبيرًا عن الش���عوِر بالعجز، وتغلغِل 
ِة. كعادِتِه مستمرئًا عجز العجزة وتوغاًل في  الدونيَّ
ِة جعل قانون ضرب األطفال  تحطيم البنية النفسيَّ
شريعة يستس���يغها أولياء األمور ويذعنون لها.. 
 قان���ون االذعان ق���دٌر ال يخرُج عن���ُه أحٌد من 

َّ
وكأن

ُة المذعنين من  الع���رب. ولو خرج واحٌد س���يراُه بقيَّ
تهم في الحقيقة  ُه قد كفر؛ وسرُّ كراهيَّ العربان كأنَّ
هم يخش���ون من تس���ليط الضوَء أكثر على  هو أنَّ
ضعفهم وعجزه���م وانبطاحهم. فالرئيس مبارك 
���ون عن الح���رب يومًا قال  عندما تح���دَث الجنوبيُّ
كلمته المش���هورة »حرب إيه؟. دي الدبابة شكلها 
ف« .. نعم، خافوا من الميركفاه، ومن س���اعر  يخ���وِّ
د على  َر التمرُّ  طفٌل ما ق���رَّ

َّ
5، وم���ن الf16 . ولك���ن

العجِز المستش���ري في والة األمر وأكوام الجيوش 
العاجزة، وتحطيم أس���طورة المختار الذي ال يقدر 
َر  عليِه أحد، طفٌل ما كانت حس���اباُتُه مختصرة، وقرَّ
ار وقال في نفسِه« ماذا سأخسر  أن يكون قدوًة للثوَّ
لو أني )لسعت( المختار ذا الهيبة، والوقار، والعصا 
الغليظة صفعًة واحدًة؟.. وماذا سيخسر هو؟. تجرأ 
الطفُل، ولدى دخوِل المختاِر الحارَة، وبعَد ش���روعه 
في تخويِف األطف���اِل، قفز الطف���ُل )هالعكروت( 
في الهواء فارتفع ليصبح ف���ي موازاة خدِّ المختار 
ًا( نفض بريق الكبر والعجب،  ولس���عه )خمس���اويَّ
وشحبار مالمح القس���وِة المرسومة باأللواِن الكاذبِة 
عن وجنِتِه. وسقطت الطائرة ومعها معالم رجولته، 
 الصفعة على وجوههم هم، 

َّ
وانهار الضعفاء وكأن

وسقطت قلوب السكارى في أصابع أقدامهم على 
ار. ى حطام الطيَّ وتيرة )الباراشوت( الذي تدلَّ

 
َّ

ها رس���الٌة قاسيٌة، ألن لم تكن س���وى رسالة، ولكنَّ
المصفوع بلطجي المنطقة، والصافع من المفترض 
أن يك���ون ضعيفًا مكس���ورًا في أضع���ف حاالتِه.. 
ال يعنين���ي كثي���رًا إذا كان ل���دى غرف���ة عمليات 
ة العديد من سام 5 المجهز لتفادي  حلفاء س���وريَّ
التش���ويش الصهيوني، كما لم يعِن الطفل ما إذا 
كان المختار سيقضي عليه بالضرب المبرح بالعكاز 
ًا أن المختار تلقى  ثمن���ًا لهذه الصفعة.. المهم جدَّ
صفعة من طفل، أم���ام كل الحبايب، الله ال يوريها 

للحبايب.

كف المختار
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أعلن أنا المواطن / نبيل محمد سعيد ابو عامر 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802308114( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة/ مريم مسلم يونس مسلم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901375907( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

القدس المحتلة/ االستقالل:
ش����رعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في إقامة مجمع 
س����ياحي تهويدي ضخم في س����احة البراق المقامة 
على أنقاض حي المجاهدين المغاربة غربي المس����جد 

األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وقال المختص في شؤون القدس جمال عمرو األربعاء إن 
طواقم فنية وهندسية وإنشائية إسرائيلية متعددة 
شرعت مساء الثالثاء بنصب رافعة عمالقة وضخمة في 
ساحة البراق، تمهيًدا إلقامة مجمع سياحي تهويدي 
ضخم ومتعدد الوظائف واالستخدامات غربي الساحة، 
يطلق عليه مركز "بيت هليبا"، وذلك على بعد نحو 200 

متر غربي األقصى.
وأش����ار إلى أن هناك عدة تصاميم ومخططات تتعلق 
بتهويد ساحة البراق، حيث تسعى سلطات االحتالل 
لبناء مجمع تهويدي ضخم متعدد االستخدامات في 

الساحة، واصًفا ما يجري بأنه تطور خطير للغاية.
وأضاف أن هذا المش����روع التهويدي يعتبر من أخطر 
المشاريع اإلس����رائيلية التي تستهدف ساحة البراق 
والمس����جد األقصى، ويضم عدة طوابق وقاعات، منها 
متحف ومركز استعالمات سياحي، وكنيس يهودي، 

وقاعة للزوار والس����ياح وعرض لألفالم، باإلضافة لمركز 
لشرطة االحتالل

وأوضح أن هذا المش����روع يش����كل خط����ًرا كبيًرا على 
المسجد األقصى وحائط البراق، وسيعمل على تشويه 
وتغيير المش����هد المعم����اري العربي اإلس����المي في 
المدينة المقدس����ة، مضيًفا "كنا حذرنا م����راًرا وتكراًرا 
من المشاريع التهويدية الضخمة، والتي تستهدف 

المسجد والبلدة القديمة.
ولف����ت عمرو إل����ى أن الطواقم اإلس����رائيلية كانت قد 
انتهت مؤخًرا من أعمال البناء لألساس����ات اإلسمنتية 

والخرسانية الصلبة الخاصة بالمشروع.
والمشرف والقائم على هذا المجمع التهويدي هو ما 
يس����مى ب� "صندوق إرث المبكى"، وهو شركة حكومية 
تابعة لمكتب رئيس الحكومة االس����رائيلية بش����كل 
مباش����ر، ويتلقى ه����ذا الصندوق دعًما م����ن بنيامين 
نتنياهو وحكومته األخيرة بالمليارات لتنفيذ المشاريع 

المحيطة باألقصى والقدس القديمة.
وكانت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء اإلس����رائيلية 
في بلدية االحتالل بالقدس وافقت مؤخًرا على مخطط 
لبناء ضخم في س����احة حائط البراق، قرب جس����ر باب 

المغاربة بالمس����جد األقصى، يطلق عليه اس����م "بيت 
هليباه".

ووفق المخطط الذي ُكش����ف عنه عام 2005 وصودق 
عليه بعد 10 سنوات، فإن المبنى سيقام على مساحة 
بنائية تصل إلى 2825 مترًا مربعًا، تضم طابقين فوق 

األرض، وطابقًا واحدًا تحت األرض.
وس����يحتوي الطابق األول من البناء غرف إدارية، مركزًا 
تعليميًا ودراسيًا، صالة عرض وقاعة كبار الزوار وغرفًا 

للنظام وقاعة احتفاالت، بمساحة 740 متًرا مربًعا.
أما الطابق الثاني الذي تبلغ مساحته 765 متًرا مربًعا، 
سيحوي قاعة مكتبة واس����عة، غرفًا تعليمية دينية، 
وغرفًا للمرش����دين، وعلى س����طح الطابق الثاني طابق 
مفتوح بمس����احة وش����رفة زجاجية "كالمطلة"، تطالن 

مباشرة على حائط البراق واألقصى والبلدة القديمة.
ويهدف ه����ذا المبن����ى إل����ى اس����تجالب 15 مليون 
زائر يه����ودي وأجنبي لتدنيس حرمة البراق س����نوًيا، 
والسيطرة الكاملة على أجزاء من حارة المغاربة، وطمس 
المعالم اإلس����المية وعرض موجودات أثرية مدعاة من 
فترة الهيكل األول والثاني المزعومين، وكذلك تمرير 

روايات تلمودية مزعومة.

غزة/ االستقالل:
افتتح التجمع اإلعالمي الفلس���طيني بالمحافظة الوسطى دورة تدريبية 
ح���ول "كيفية التعامل مع المواقع االلكترونية" وذلك بالش���راكة مع نادي 
مس���ارات اإلعالمي وبحضور رئيس جمعية التجم���ع اإلعالمي رضوان أبو 
جاموس ومنسق التجمع بالوسطى أنس بركة ومدير نادي مسارات ميساء 

أبو زكري ولفيف من اإلعالميين والخريجين.
ورحب بركة بالحضور الكريم وبكافة اإلعالميين الذين يهتمون بأنش���طة 
التجمع، مؤكدا على أن التجمع يس���عى للنهوض بش���ريحة الصحفيين 
واإلعالميين، ويعمل على التواصل مع المؤسسات اإلعالمية و المجتمعية 
للعمل س���ويا من أج���ل خدمة اإلعالميي���ن والصحفيين ف���ي المحافظة 

الوسطى.
وش���دد على أهمية هذه ال���دورات التدريبية  في إث���راء العمل الصحفي 
واإلعالمي واالنخراط  مع مؤسس���ات المجتم���ع المدني لتعطي المزيد من 
االهتمام لش���ريحة الصحفيين ودورهم الكبير ف���ي بناء المجتمع ,مبديا 
استعداد التجمع على عقد عدة دورات وورش عمل كي تساهم في تطوير 

أداء اإلعالميين.
 وم���ن جهته، أكد أبو جاموس على أهمية الخط���اب اإلعالمي الموحد في 
تحش���يد الرأي العام، داعيًا إلى ضرورة تش���كيل لوب���ي ضاغط لتحريك 

المصالحة إلى األمام.
وش���دد أبو جاموس على دور اإلعالم كس���لطة رابعة ف���ي تعزيز تطلعات 
وطموح الش���عوب، وخاصة شعبنا الطامح بالحرية واالنعتاق من االحتالل، 
مطالب���ا بضرورة أن يأخذ اإلعالم دوره الحقيقي والحيادي والموضوعي في 

تعزيز المصالحة وتثبيتها على األرض وفضح ممارسات االحتالل .
 وم���ن جانب���ه، أكد مدرب ال���دورة ماجد زري���د أن اإلعالميين والصحفيين 
العاملي���ن في المؤسس���ات اإلعالمية يجب أن يكونوا عل���ى دراية كاملة 
بكيفية التعامل مع المواقع االلكتروني���ة ومصادر األخبار ومعرفة ما هي 
المصادر الموثوقة والمزيفة لنقل األخبار حتى ال نقع في األخطاء الكبيرة , 
مبيننا أن الدورة سيتخللها مناقشة األمور المهمة والتي يجب أن يراعيها 

الصحفي في تبادل المعلومات واألخبار عبر المواقع االلكترونية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حجزت سلطات االحتالل االسرائيلي على أمالك 
وجميع الحس���ابات البنكية التابعة لبطريركية 
للروم األرثوذك���س بمجموع  المحتل���ة  القدس 

قيمته أكثر من 30 مليون شيكل إسرائيلي.
وذك���ر بيان صادر ع���ن بطريركية القدس أمس 
األربعاء أن سلطات االحتالل تهدف إلى توجيه 
ضربة أخرى لغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث 
بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين واألردن، 
ضمن سلس���لة م���ن اإلج���راءات المجحفة التي 
تمارس���ها في إطار المواجهة مع أقدم كنيسة 

في العالم.
وق���ال الناطق باس���م بطريركية الق���دس للروم 
األرثوذكس عيس���ى مصل���ح إن بلدية االحتالل 
حج���زت عل���ى أم���الك والحس���ابات البنكي���ة 

للبطريركية بحجة ضرائب األمالك.
وذكر مصلح أن البطريركية ترفض التعاطي مع اإلجراء 
اإلس���رائيلي كونه يخالف »الس���تاتيكو« أو »الوضع 
القائم« منذ مئات الس���نين في المدينة المقدس���ة، 

حيث أن الكنائس ُتعفى من ضرائب األمالك.
وأضاف إن الجهات اإلسرائيلية التي تستهدف 

بطريركي���ة القدس منذ تول���ي غبطة البطريرك 
ثيوفيل���وس الثالث منصبه ع���ام 2005 باتت ال 

تخفي مساعيها إلضعاف »أم الكنائس«.
وش���دد عل���ى أن ه���ذا اإلجراء المجح���ف يطال 
حرية العبادة ويم���س بالخدمات التي تقدمها 
البطريركي���ة للمجتم���ع من خالل مؤسس���اتها 
الخدماتية في المج���االت التعليمية والصحية 

والثقافية و الرياضية.
ونب���ه إل���ى أن دوائ���ر مؤث���رة في »إس���رائيل« 
تمارس ضغوطات كبي���رة على غبطة البطريرك 
المقدس���ية  والبطريركية  الثال���ث  ثيوفيلوس 
والمؤسس���ات الخدماتي���ة والتعليمية التابعة 
لها بطرق مختلفة مثل ق���رارات إدارية مجحفة 
ومشاريع قوانين ظالمة، وحمالت تشويه منسقة 

مع الصحافة اإلسرائيلية.
واعتب���ر أن ذلك يه���دف إلى إثارة ال���رأي العام 
ضد الكنيس���ة وغبطة البطريرك ودفعه للتراجع 
عن سياس���ته في اس���ترجاع العقارات التي تم 
تسريبها في عهود سابقة وحماية المقدسات، 
ونش���اطه الدول���ي ال���ذي يفضح الممارس���ات 

اإلسرائيلية.

االحتالل يشرع بإقامة مجمع
 سياحي تهويدي في ساحة البراق

التجمع اإلعالمي يفتتح 
دورة تدريبية بالوسطى 

 حول التعامل مع 
المواقع االلكترونية

االحتالل يحجز أمالك وحسابات 
بطريركية القدس للروم األرثوذكس
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غزة/ االستقالل:
أوقف����ت مؤسس����ات القطاع الخ����اص في 
المحافظات الجنوبية )قطاع غزة( التنسيق 
لدخول كافة أنواع البضائع عبر معبر كرم أبو 
س����الم يوم امس األربعاء واليومٍ  الخميس 
بس����بب األوضاع االقتصادية والمعيش����ية 

الكارثية في قطاع غزة.
وتوجه����ت امس األربعاء الش����احنات التي 
تنقل البضائع من معبر كرم أبو سالم جنوًبا 
إلى حاجز بيت حانون/ "إيرز" ش����ماال بمسير 
احتجاًجا على الحصار اإلسرائيلي "الغاشم"، 

وفق دعوة لشركات النقل.
وأف����ادت الش����ركات بأنه لن يك����ون هناك 

عمل بمعبر كرم أبو س����الم يوم����ي األربعاء 
والخميس ، وس����تتجه الش����احنات صوب 

حاجز بيت حانون.
ونظم س����ائقو 150 ش����احنة تجارية تابعة 
للقط����اع الخاص في غزة األس����بوع الماضي 
مس����يًرا انطلق من مفترق "الشهداء" حتى 
مقر مجلس الوزراء الفلسطيني غرب المدينة 
احتجاًجا على ت����ردي األوضاع االقتصادية 
وتراجع حجم الش����حنات الموردة من معبر 

كرم أبو سالم الحدودي.
يشار إلى أن عدد الشاحنات الناقلة للبضائع 
من المعبر الح����دودي تراجع من نحو 1000 
ش����احنة يومًيا إلى 250 -300 شاحنة فقط، 

بسبب ما يقوله أصحاب تلك الشاحنات عن 
تراجع ح����اد في إقبال المس����تهلكين على 

الشراء.
وكان يبل����غ نصيب الش����احنة الواحدة من 
15- 20 نقلة ش����هرًيا، أما اليوم فقد تراجع 
العدد إلى 3 نقالٍت فقط، وفق أصحاب تلك 

الشاحنات.
ويعيش قطاع غزة حالة غير مس����بوقة من 
التدهور االقتصادي بسبب تشديد الحصار 
واإلجراءات العقابية التي فرضتها السلطة 
الفلسطينية مؤخرًا على القطاع، وكان أبرزها 
تقليص الرواتب وإحالة أغلب الموظفين إلى 

التقاعد

القدس المحتلة/ االستقالل:
القدس  لجنة  رئيس  قال 
اإلسرائيلي  بالكنيس���ت 
بالقائم���ة  النائ���ب 
الطيبي:  أحمد  المشتركة 
ش���يكل  ملي���ار   40 »إن 
تدفعه  ال���ذي  الثمن  هو 
االس���رائيلية  الحكوم���ة 
تهميشها  بسبب  سنوًيا 
للطاق���ات ف���ي المجتمع 
بالداخ���ل  الفلس���طيني 

المحتل«
ج���اء ذلك في كلمة للطيبي في المؤتم���ر االقتصادي للمجتمع العربي 

الذي بادرت إليه جريدة »كلكاليست« وبنك »هبوعليم« الثالثاء.
وأكد الطيب���ي أن الحكومة اإلس���رائيلية تتجاهل فلس���طينيي ال�48 
كمجموعة »قومية«، وال تؤمن المؤسسة اإلسرائيلية بالفلسطيني كفرد 

باستطاعته التأثير والتغيير.
وعرج الطيبي على ما يش����اع ح����ول الخطة االقتصادي����ة التي وضعتها 
الحكومة اإلسرائيلية لتطوير البلدات العربية، قائاًل: »إن مسألة تخصيص 
مليار شيكل هي أكذوبة تسويقية للحكومة وال يمكن لها أن تنطلي على 

مجتمع من المثقفين والمهنيين والمهتمين في هذا المجال«.
وتس���اءل الطيبي: »وإال فكيف نفّس���ر حصول نتيفوت )وعدد سكانها 
25 ألف���ا( على 5 مليارات ش���يكل، وجميع البلدات الفلس���طينية نحو 
ملي���ون ونصف مواطن ل���ن تحصل على 10 مليارات ش���يكل في أكثر 
السيناريوهات تفاؤاًل لهذه الخّطة التي تفتقر أساًسا إلى مقّومات النّمو 

االقتصادي السليم والمستدام.
وشدد الطيبي على أنه يجب أن تقام مدينة عربية ومستشفى وجامعة، 
باإلضاف���ة إلى إقامة مجّمعات هايتك في بلدات فلس���طينية وضرورة 
اقامة مناطق صناعية، مؤكًدا أن هذه العوامل واالحتياجات لم تشملها 

الخطة 922 أو أنها لم تتعامل معها بالشكل الكاف.

الطيبي: 40 مليار شيكل 
ثمن تهميش »إسرائيل« 

لفلسطينيي 48

القطــاع الخــاص بغــزة يوقــف
 التنسيــق إلدخــال البضائــع ليوميــن

رام الله / االستقالل:
قال جهاز اإلحصاء الفلس���طيني، إن عدد القوى 
العامل���ة ف���ي الضف���ة الغربية وقطاع غ���زة بلغ 
1,374,600 شخًصا خالل 2017، منهم 870,000 
شخًصا في الضفة و504,600 شخًصا في القطاع، 
مش���يًرا إلى أن نس���بة البطالة بغ���زة وصلت إلى 

43.6% )220 ألف(.
وأوضح الجهاز في تقرير أصدره الثالثاء أن نسبة 
المش���اركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 

بلغت 45.6% مقابل 45.2% في قطاع غزة.
ووفق التقري���ر فإنه من الواض���ح أن الفجوة في 
المشاركة في القوى العاملة بين الذكور واإلناث 
ما زالت كبيرة حيث بلغت 71.2% للذكور مقابل 

19.0% لإلناث.
وذكر أن عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف 

منظمة العم���ل الدولية بلغ 377,300 ش���خًصا، 
بواقع 220,200 في قط���اع غزة مقابل 157,100 

في الضفة الغربية.
وأفاد بأن التفاوت ما يزال كبيًرا في معدل البطالة 
بين الضف���ة الغربية وقطاع غ���زة، حيث بلغ في 
قط���اع غزة 43.6%، مقاب���ل 18.1% في الضفة 
الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ %22.3 

للذكور مقابل 47.4% لإلناث.
وحسب التقرير فقد ُسجلت أعلى معدالت بطالة 
للفئة العمرية 20-24 سنة بنسبة بلغت %44.6 

في العام 2017.
أما على مستوى السنوات الدراسية، فقد سجلت 
اإلناث اللواتي أنهين 13 س���نة دراس���ية فأكثر 
أعلى مع���دالت بطالة حيث بلغ���ت 53.8% من 
إجمالي اإلناث المش���اركات في الق���وى العاملة 

لهذه الفئة.
وبين التقرير أن عدد العاملين في السوق المحلي 
ارتف���ع من 861,200 عامل ف���ي العام 2016 إلى 
863,500 عام���ل في الع���ام 2017، حيث ارتفع 
العدد في الضفة الغربي���ة بمقدار 7,500 عامل، 
بينم���ا انخفض ع���دد العاملين ف���ي قطاع غزة  

بمقدار 5,200 عامل لنفس الفترة.
وجاء في التقرير، أن قطاع الخدمات يعتبر األكثر 
اس���تيعاًبا للعاملين في الس���وق المحلي حيث 
بلغت نس���بة العاملين فيه من بين العاملين في 
الضفة الغربية 32.7% مقابل 53.3% في قطاع 

غزة.
ولفت إلى أن هناك 21.3% من العاملين يعملون 
في القطاع العام، بواق���ع 36.5% في قطاع غزة، 

و15.2% في الضفة الغربية.

220 ألف متعطل عن العمل بقطاع غزة
�إعالن طرح عطاء

بتمويل من هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات    lHH تركيا ، وبإدارة 
مركز جنين الطبي الخيري ، يعلن مركز جنين الطبي الخيري _ بقطاع غزة وبالتعاون مع 

 هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات lHH _ تركيا عن طرح عطاء 

 )توريد وتركيب وتشغيل مشروع نظام طاقة شمسية 
بقدرة 24  كيلو وات في مركز جنين الطبي الخيري (

 )رقم العطاء : 2/2018 (

وذلك حسب جدول الكميات والمواصفات والشروط العامة والخاصة بالمشروع ، فعلى 
الشركات صاحبة الخبرة في المجال والراغبة في التقدم للعطاء مراعاة الشروط التالية:

1. يجب أن تكون الشركة المتقدمة للعطاء مسجلة رسميًا في دوائر الضريبة .
2. الحصول على وثائق المناقصة من قبل الراغبين باالشتراك ، الحصول على 

وثائقها على العنوان التالي :
)مركز جنين الطبي الخيري _غزة _الش���جاعية _ مقابل نادي الشجاعية ( 
مقابل مبلغ غير مس���ترد وقدره )200ش���يكل( للعطاء الواحد بدءًا من يوم 
السبت الموافق 2018/2/17م وحتى يوم الخميس الموافق 2018/2/22م 
وذلك خالل أوقات الدوام الرس���مي )من الس���اعة العاش���رة صباحًا وحتى 

الساعة الرابعة بعد العصر (.
3. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي .

4. األسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وعلى )المقاول( تقديم فواتير ضريبية معفاة.

5. يجب أن تكون األسعار سارية لمدة ال تقل عن )90( يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
6. كل ش���ركة ترغب في التقدم لهذا العطاء إرف���اق تأمين ابتدائي "كفالة 
لدخ���ول العطاء" بقيمة )4000$( بالحروف )أربع���ة آالف دوالر أمريكي( على 
هيئة كفالة بنكية سارية لمدة ) 90يوما ( من آخر موعد الستالم العطاءات ، 

وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية والبنكية .
7. س���يعقد االجتماع التمهيدي للرد على استفس���ارات المش���اركين في العطاء يوم 
السبت الموافق 2018/2/24  الساعة الواحدة بعد الظهر في مركز جنين الطبي الخيري .

8. موعد تس���ليم العروض / يتم تسليم العروض في مقر مركز جنين الطبي 
الطابق األول _قسم اإلدارة_ الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم الخميس الموافق 

2018/3/1م ولن نقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد .
9. موعد فتح العروض الساعة الثانية عشر ظهرًا في جلسة علنية بنفس المكان والزمان.

10. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
11. لمزي���د من المعلومات يرج���ى مراجعة )مركز جنين الطب���ي الخيري( وذلك خالل 
ساعات الدوام الرسمي أو اإلتصال على هاتف المركز 2814336 جوال 0599171907

مركز جنني �لطبي �خلريي
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غزة/ االستقالل:
أوقف����ت مؤسس����ات القطاع الخ����اص في 
المحافظات الجنوبية )قطاع غزة( التنسيق 
لدخول كافة أنواع البضائع عبر معبر كرم أبو 
س����الم يوم امس األربعاء واليومٍ  الخميس 
بس����بب األوضاع االقتصادية والمعيش����ية 

الكارثية في قطاع غزة.
وتوجه����ت امس األربعاء الش����احنات التي 
تنقل البضائع من معبر كرم أبو سالم جنوًبا 
إلى حاجز بيت حانون/ "إيرز" ش����ماال بمسير 
احتجاًجا على الحصار اإلسرائيلي "الغاشم"، 

وفق دعوة لشركات النقل.
وأف����ادت الش����ركات بأنه لن يك����ون هناك 

عمل بمعبر كرم أبو س����الم يوم����ي األربعاء 
والخميس ، وس����تتجه الش����احنات صوب 

حاجز بيت حانون.
ونظم س����ائقو 150 ش����احنة تجارية تابعة 
للقط����اع الخاص في غزة األس����بوع الماضي 
مس����يًرا انطلق من مفترق "الشهداء" حتى 
مقر مجلس الوزراء الفلسطيني غرب المدينة 
احتجاًجا على ت����ردي األوضاع االقتصادية 
وتراجع حجم الش����حنات الموردة من معبر 

كرم أبو سالم الحدودي.
يشار إلى أن عدد الشاحنات الناقلة للبضائع 
من المعبر الح����دودي تراجع من نحو 1000 
ش����احنة يومًيا إلى 250 -300 شاحنة فقط، 

بسبب ما يقوله أصحاب تلك الشاحنات عن 
تراجع ح����اد في إقبال المس����تهلكين على 

الشراء.
وكان يبل����غ نصيب الش����احنة الواحدة من 
15- 20 نقلة ش����هرًيا، أما اليوم فقد تراجع 
العدد إلى 3 نقالٍت فقط، وفق أصحاب تلك 

الشاحنات.
ويعيش قطاع غزة حالة غير مس����بوقة من 
التدهور االقتصادي بسبب تشديد الحصار 
واإلجراءات العقابية التي فرضتها السلطة 
الفلسطينية مؤخرًا على القطاع، وكان أبرزها 
تقليص الرواتب وإحالة أغلب الموظفين إلى 

التقاعد

القدس المحتلة/ االستقالل:
القدس  لجنة  رئيس  قال 
اإلسرائيلي  بالكنيس���ت 
بالقائم���ة  النائ���ب 
الطيبي:  أحمد  المشتركة 
ش���يكل  ملي���ار   40 »إن 
تدفعه  ال���ذي  الثمن  هو 
االس���رائيلية  الحكوم���ة 
تهميشها  بسبب  سنوًيا 
للطاق���ات ف���ي المجتمع 
بالداخ���ل  الفلس���طيني 

المحتل«
ج���اء ذلك في كلمة للطيبي في المؤتم���ر االقتصادي للمجتمع العربي 

الذي بادرت إليه جريدة »كلكاليست« وبنك »هبوعليم« الثالثاء.
وأكد الطيب���ي أن الحكومة اإلس���رائيلية تتجاهل فلس���طينيي ال�48 
كمجموعة »قومية«، وال تؤمن المؤسسة اإلسرائيلية بالفلسطيني كفرد 

باستطاعته التأثير والتغيير.
وعرج الطيبي على ما يش����اع ح����ول الخطة االقتصادي����ة التي وضعتها 
الحكومة اإلسرائيلية لتطوير البلدات العربية، قائاًل: »إن مسألة تخصيص 
مليار شيكل هي أكذوبة تسويقية للحكومة وال يمكن لها أن تنطلي على 

مجتمع من المثقفين والمهنيين والمهتمين في هذا المجال«.
وتس���اءل الطيبي: »وإال فكيف نفّس���ر حصول نتيفوت )وعدد سكانها 
25 ألف���ا( على 5 مليارات ش���يكل، وجميع البلدات الفلس���طينية نحو 
ملي���ون ونصف مواطن ل���ن تحصل على 10 مليارات ش���يكل في أكثر 
السيناريوهات تفاؤاًل لهذه الخّطة التي تفتقر أساًسا إلى مقّومات النّمو 

االقتصادي السليم والمستدام.
وشدد الطيبي على أنه يجب أن تقام مدينة عربية ومستشفى وجامعة، 
باإلضاف���ة إلى إقامة مجّمعات هايتك في بلدات فلس���طينية وضرورة 
اقامة مناطق صناعية، مؤكًدا أن هذه العوامل واالحتياجات لم تشملها 

الخطة 922 أو أنها لم تتعامل معها بالشكل الكاف.

الطيبي: 40 مليار شيكل 
ثمن تهميش »إسرائيل« 
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القطــاع الخــاص بغــزة يوقــف
 التنسيــق إلدخــال البضائــع ليوميــن

رام الله / االستقالل:
قال جهاز اإلحصاء الفلس���طيني، إن عدد القوى 
العامل���ة ف���ي الضف���ة الغربية وقطاع غ���زة بلغ 
1,374,600 شخًصا خالل 2017، منهم 870,000 
شخًصا في الضفة و504,600 شخًصا في القطاع، 
مش���يًرا إلى أن نس���بة البطالة بغ���زة وصلت إلى 

43.6% )220 ألف(.
وأوضح الجهاز في تقرير أصدره الثالثاء أن نسبة 
المش���اركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 

بلغت 45.6% مقابل 45.2% في قطاع غزة.
ووفق التقري���ر فإنه من الواض���ح أن الفجوة في 
المشاركة في القوى العاملة بين الذكور واإلناث 
ما زالت كبيرة حيث بلغت 71.2% للذكور مقابل 

19.0% لإلناث.
وذكر أن عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف 

منظمة العم���ل الدولية بلغ 377,300 ش���خًصا، 
بواقع 220,200 في قط���اع غزة مقابل 157,100 

في الضفة الغربية.
وأفاد بأن التفاوت ما يزال كبيًرا في معدل البطالة 
بين الضف���ة الغربية وقطاع غ���زة، حيث بلغ في 
قط���اع غزة 43.6%، مقاب���ل 18.1% في الضفة 
الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ %22.3 

للذكور مقابل 47.4% لإلناث.
وحسب التقرير فقد ُسجلت أعلى معدالت بطالة 
للفئة العمرية 20-24 سنة بنسبة بلغت %44.6 

في العام 2017.
أما على مستوى السنوات الدراسية، فقد سجلت 
اإلناث اللواتي أنهين 13 س���نة دراس���ية فأكثر 
أعلى مع���دالت بطالة حيث بلغ���ت 53.8% من 
إجمالي اإلناث المش���اركات في الق���وى العاملة 

لهذه الفئة.
وبين التقرير أن عدد العاملين في السوق المحلي 
ارتف���ع من 861,200 عامل ف���ي العام 2016 إلى 
863,500 عام���ل في الع���ام 2017، حيث ارتفع 
العدد في الضفة الغربي���ة بمقدار 7,500 عامل، 
بينم���ا انخفض ع���دد العاملين ف���ي قطاع غزة  

بمقدار 5,200 عامل لنفس الفترة.
وجاء في التقرير، أن قطاع الخدمات يعتبر األكثر 
اس���تيعاًبا للعاملين في الس���وق المحلي حيث 
بلغت نس���بة العاملين فيه من بين العاملين في 
الضفة الغربية 32.7% مقابل 53.3% في قطاع 

غزة.
ولفت إلى أن هناك 21.3% من العاملين يعملون 
في القطاع العام، بواق���ع 36.5% في قطاع غزة، 

و15.2% في الضفة الغربية.

220 ألف متعطل عن العمل بقطاع غزة
�إعالن طرح عطاء

بتمويل من هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات    lHH تركيا ، وبإدارة 
مركز جنين الطبي الخيري ، يعلن مركز جنين الطبي الخيري _ بقطاع غزة وبالتعاون مع 

 هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات lHH _ تركيا عن طرح عطاء 

 )توريد وتركيب وتشغيل مشروع نظام طاقة شمسية 
بقدرة 24  كيلو وات في مركز جنين الطبي الخيري (

 )رقم العطاء : 2/2018 (

وذلك حسب جدول الكميات والمواصفات والشروط العامة والخاصة بالمشروع ، فعلى 
الشركات صاحبة الخبرة في المجال والراغبة في التقدم للعطاء مراعاة الشروط التالية:

1. يجب أن تكون الشركة المتقدمة للعطاء مسجلة رسميًا في دوائر الضريبة .
2. الحصول على وثائق المناقصة من قبل الراغبين باالشتراك ، الحصول على 

وثائقها على العنوان التالي :
)مركز جنين الطبي الخيري _غزة _الش���جاعية _ مقابل نادي الشجاعية ( 
مقابل مبلغ غير مس���ترد وقدره )200ش���يكل( للعطاء الواحد بدءًا من يوم 
السبت الموافق 2018/2/17م وحتى يوم الخميس الموافق 2018/2/22م 
وذلك خالل أوقات الدوام الرس���مي )من الس���اعة العاش���رة صباحًا وحتى 

الساعة الرابعة بعد العصر (.
3. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي .

4. األسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وعلى )المقاول( تقديم فواتير ضريبية معفاة.

5. يجب أن تكون األسعار سارية لمدة ال تقل عن )90( يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
6. كل ش���ركة ترغب في التقدم لهذا العطاء إرف���اق تأمين ابتدائي "كفالة 
لدخ���ول العطاء" بقيمة )4000$( بالحروف )أربع���ة آالف دوالر أمريكي( على 
هيئة كفالة بنكية سارية لمدة ) 90يوما ( من آخر موعد الستالم العطاءات ، 

وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية والبنكية .
7. س���يعقد االجتماع التمهيدي للرد على استفس���ارات المش���اركين في العطاء يوم 
السبت الموافق 2018/2/24  الساعة الواحدة بعد الظهر في مركز جنين الطبي الخيري .

8. موعد تس���ليم العروض / يتم تسليم العروض في مقر مركز جنين الطبي 
الطابق األول _قسم اإلدارة_ الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم الخميس الموافق 

2018/3/1م ولن نقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد .
9. موعد فتح العروض الساعة الثانية عشر ظهرًا في جلسة علنية بنفس المكان والزمان.

10. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
11. لمزي���د من المعلومات يرج���ى مراجعة )مركز جنين الطب���ي الخيري( وذلك خالل 
ساعات الدوام الرسمي أو اإلتصال على هاتف المركز 2814336 جوال 0599171907

مركز جنني �لطبي �خلريي
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ويأت���ي ق���رار الحكومة بع���د أيام من زي���ارة وفد 
رفي���ع من حركة حماس، يترأس���ه رئيس مكتبها 
السياس���ي اس���ماعيل هني���ة، القاه���رة، ولقائه 
بمسؤولين مصريين في جهاز المخابرات العامة، 
لبحث األوضاع اإلنس���انية المتفاقم���ة في قطاع 
غزة وملف المصالحة الفلس���طينية وسبل تطبيق 

التفاهمات األخيرة.
كما علم عن نية وفد مصري رفيع المستوى الوصول 
إلى القطاع خالل األيام القادمة لمتابعة تنفيذ اتفاق 

المصالحة وبحث األوضاع اإلنسانية.
وعل���ى هامش الزيارة، التقت قي���ادة حماس مع تيار 
القي���ادي المفصول م���ن حركة فت���ح محمد دحالن 
)التيار االصالحي الديمقراطي في حركة فتح(، وبحث 
الطرفان آليات التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، 
وكذلك س���بل إنجاح جهود المصالحة والتأكيد على 
أهمي���ة الدور المصري وتذليل كاف���ة العقبات التي 

تحول دون تحقيق ذلك.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود 
ل�"االس���تقالل": "إن قرار الحكومة باستيعاب 20 ألف 
موظف من موظفي حماس بغزة، يمثل خطوة لألمام 
في س���ياق إتمام المصالحة وإنهاء مش���كالت غزة"، 
داعيًا حماس إلزالة كافة العراقيل أمام عمل الحكومة 

في تولي مسئوليات قطاع غزة.
وأوضح أن بيان الحكومة جاء استجابًة لتوصية اللجنة 
اإلدارية والفنية الت���ي أوصت بدمج موظفي غزة في 

الحكومة، شريطة تذليل العقبات وإنهاء ملف األمن 
وتوقف حماس عن جباية الضرائب التي تس���ميها 

"الضرائب الداخلية".
وأضاف المحمود: "بأي حق وتحت أي مس���مى تقوم 
حم���اس بجباية ضرائب في غزة؟ ه���ذا إن يدل فهو 
يدل على استمرار مظاهر حكمها بغزة وهذا يتنافى 
مع اتفاق المصالحة وم���ع البنود التي اتفقت عليها 

حماس وفتح في القاهرة".
وبّين أن الحكومة تسعى لخلق هيكلية مالية موحدة 
بين غ���زة والضفة الغربية، مش���ددًا على أن عمليات 
الجباية وف���رض الضرائب، والس���يطرة على المعابر 

وإدخال البضائع هي من مسؤوليات الحكومة فقط. 
وتاب���ع المحم���ود: "ال يمك���ن القب���ول بالعمل وفق 
قانوني���ن، هناك قانون واحد فقط وهو قانون الدولة 
الفلسطينية الذي تمثله الحكومة وليس أي جهة أو 

حزب آخر".
وفيما يتعلق بملف الموظفين، قال: "الحكومة تسعى 
إلعادة جميع الموظفين القدامى إلى أعمالهم، ألن كل 
موظف يتقاضى راتبًا يجب أن يعمل، وكل من يعمل 
يجب أن يتقاضى راتبًا، وبناًء على ذلك قررت الحكومة 
البدء باس���تيعاب 20 ألف موظ���ف بغزة ولكن يجب 

إنهاء حماس كامل مظاهر حكمها".
وش���دد المحمود أن مصطلح تمكين الحكومة يعني 
حرفيًا ممارس���ة وزراء الحكومة مسئولياتهم والقيام 
بمهامهم في قطاع غزة كما الضفة الغربية، بمرجعية 

واحدة وهي رئاس���ة الحكوم���ة، دون معارضة من أي 
جهة أو أي حزب.

ا�شرتاطات واهية
م���ن ناحيته، أكد الناطق باس���م حركة "حماس"، عبد 
اللطي���ف القان���وع، أن اش���تراطات الحكوم���ة بإزالة 
العقبات من أمامها، وتمكينها الستيعاب الموظفين 

الجدد "واهية ال تنطلي على أحد".
وق���ال القانوع ف���ي تصريح ل�"االس���تقالل"، إن بيان 
الحكوم���ة ال���ذي احت���وى عل���ى اش���تراطات مليء 
بالتناقض���ات، إذ أن الحكوم���ة تس���لمت فعاًل كامل 
الوزارات والمعاب���ر ويمارس وزراؤه���ا أعمالهم بكل 

حرية ودون أي معيقات".
وش���دد عل���ى أنه ال يوج���د ما يعي���ق الحكومة لحل 
أزمات غزة الخانقة ورفع العقوبات عن أهلها، وإنهاء 

معاناتها ورفع الحصار عنها.
وكان عضو المكتب السياس���ي لحركة حماس خليل 
الحية أك���د أن وفد الحركة برئاس���ة رئيس المكتب 
السياس���ي إس���ماعيل هنية ناقش م���ع المخابرات 
المصري���ة ملفات هام���ة خاصة بمختل���ف جوانب 

القضية الفلسطينية.

ورقة �شغط
وفيم���ا يتعلق بلق���اء وفد حماس بتي���ار دحالن في 
القاهرة، يرى المحلل السياس���ي طالل عوكل، أن هذا 

اللقاء قد يكون من قبيل تشكيل ضغط على الرئيس 
محمود عباس، لاللتزام بالمصالحة وفق بنودها التي 

تم االتفاق عليها مسبقًا.
وق���ال ع���وكل ل�"االس���تقالل": "قد يب���دو أن هناك 
اس���تخدامًا مصريًا لورقة محمد دحالن وتياره إلرغام 
عباس على المضي في المصالحة وعدم التباطؤ فيها، 

خاصة وأن مشكالت قطاع غزة ال تزال مستمرة".
ولف���ت النظر إلى أن مصر تس���عى جاه���دًة إلتمام 
المصالح���ة وإنه���اء االنقس���ام، وتقود ه���ذه الدفة 
بمس���ئولية، لذلك "هي تحاول توظيف كل ما يمكن 
توظيف���ه من أوراق م���ن أجل تحقيق ه���ذه الغاية، 
خاصة وأن قطار المصالحة يمضي ببطء شديد وهذا 

ال يعجب الطرف المصري".
وأضاف عوكل: "هناك س���يناريو آخر قد يكون خلف 
لقاء حماس وتيار دحالن، وهو أن اللقاء تم برغبة من 
حماس، لتحقيق ذات الهدف وهو ممارسة الضغوط 
على عب���اس للمضي قدم���ًا في المصالح���ة وتولي 

مسؤوليات قطاع غزة".
ورأى أن النهاي���ة المثلى لالنقس���ام الفلس���طيني، 
تك���ون بتحقيق عملية تمكي���ن الحكومة في قطاع 
غزة وتوليها مسؤولياتها كاملًة وحل مشاكل القطاع 
االقتصادية واالجتماعية وكس���ر حصاره المفروض 
علي���ه من���ذ 2007، ومن ث���م التوجه إل���ى صندوق 
االنتخابات لمنح الشعب حقه المجمد منذ عام 2006، 

في التصويت واالختيار.

  بعد حراك القاهرة  المصالحة.. هل من جديد؟

المحمود يطالب 
حماس بإنهاء مظاهر 
حكمها بغزة وتمكين 

الحكومة كاماًل  

القانوع: الحكومة 
تسلمت الوزارات كافة 
وبيانها األخير مليء 

بالتناقضات

غزة/ حممود عمر:
ياأمل الفل�شطينيون اأن يوؤدي احلراك 

احلايل املتمثل بزيارة وفد من 
حركة حما�س للقاهرة، لتحريك 

ملف امل�شاحلة وتنفيذ بنوده على 
اأر�س الواقع، مبا يوؤدي اإىل نهاية 

فعلية لالنق�شام املتجذر يف ال�شاحة 
الفل�شطينية، الوقت الذي اأعلنت فيه 

احلكومة عن نيتها البدء با�شتيعاب 
20 األف موظف من موظفي غزة 

اجلدد �شريطة التمكني الكامل بغزة، 
فيما ترى حما�س يف هذه اال�شرتاطات 

واهية العتبار اأنها �شلمت حكم 
غزة بالكامل لهذه احلكومة. وكانت 

حكومة التوافق دعت يف بيان لها عقب 
اجتماعها االأ�شبوعي يف رام اهلل اأول 
من اأم�س الثالثاء، اإىل »متكني �شامل« 
يف قطاع غزة، وال�شماح بعودة جميع 

املوظفني القدامى للعمل، فيما قالت اإنه 
�شيتم البدء با�شتيعاب 20 األف موظف 

من موظفي غزة اجلدد حال متكني 
احلكومة واإزالة العقبات.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /عمر زياد احمد عامر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401085501( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد ناهض محمد صقر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
803727643 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / كميليا عدنان سليمان االسطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)934954041( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / فرج محمود حسين سعد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906941216 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ محمد رمضان احمد الغلبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802354787( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عصام  عبدالرحمن  سليمان الغصين
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)947656641( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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ويذكر أن مسيرة العودة الكبرى، هي مجموعة 
من المس���يرات الجماهيرية الس���لمية، التي 
ُيخط���ط لها لجعلها مليونية، تش���مل جموع 
الالجئي���ن الفلس���طينيين من ش���تى أماكن 
لجوئهم المؤقت، تجاه الداخل الفلس���طيني 
المحتل مع التركيز عل���ى قطاع غزة، ومحاولة 
اجتي���از الجماهير بش���كل س���لمي للحدود 
الفاصلة لتحقيق الع���ودة التي نصت عليها 

القرارات الدولية.
ودعا للمسيرة ناش���طون على موقع التواصل 
االجتماعي "فيس���بوك" ، بعد تدشين صفحة 
خاصة على فيسبوك باس���م "مسيرة العودة 
الكبرى"، مؤكدين أن مس���يرة الع���ودة بدأت 
التحش���يد والتعبئة الجماهيري���ة على طول 
الش���ريط الحدودي لقطاع غزة، والتواصل مع 
الالجئين الفلس���طينيين في دول الش���تات 
وف���ي كافة أماكن تواجده���م، من أجل إنجاح 
المسيرة، والمساهمة بإنضاج فكرة العودة في 

وعي الجمهور.
وأوضح���وا أن كل الفعالي���ات الميدانية التي 
ستنفذ في المرحلة المقبلة بالقرب من السياج 
الحدودي هي ضمن مرحلة التحشيد والتعبئة 
وتس���خين األج���واء قبل س���اعة الصفر التي 

سيحددها الميدان. 

ح�شد وتعبئة
عضو اللجنة التنسيقة لمسيرة العودة أحمد 
أبو رتيمة، أكد أن فكرة مس���يرة العودة تقوم 
عل���ى حش���د آالف الالجئين الفلس���طينيين 
من كافة أماكن تواجده���م، ألقرب نقطة من 
ديارهم التي هجروا منها قس���را عام 1948، 
الفتا إلى أن المسيرة ستكون سلمية وسيرفع 

فيها علم فلسطين فقط ، وأسماء القرى، وقرار 
األمم المتح���دة  194 الذي ين���ص على حق 

العودة.
وأوضح أبو رتيمة ل� "االس����تقالل"، أن الخطوة 
التي سيتم اتخاذها بعد تجمع الالجئين على 
طول الش����ريط الحدودي بأماكن تواجدهم، 
هي الزح����ف داخل األراضي الفلس����طينية 
المحتلة للعودة الفعلي����ة لديارهم، بطريقة 
س����لمية وقانونية، وفق ق����رار األمم المتحدة 
194 ال����ذي ينص على حق الالجئين بالعودة 

لديارهم.
وقال: " سيعمل الالجئون على تنفيذ مسيرات 
س���لمية، واجتماع لكافة العائ���الت واالطفال 
والنس���اء والش���يوخ، للتواجد على مش���ارف 
الوطن، من أجل إرس���ال رس���الة قوية للعالم 
ولدولة االحتالل واالم���م المتحدة ، بأنهم لن 
ينس���وا حقهم بالعودة بعد  70 عاما عاشوها 

بائسين بالمخيمات".
وأض���اف: "نراهن على ق���وة وارادة وتصميم 
الالجئين على االحتش���اد في الوقت المحدد 
ليوم الزحف، وبذلك يكون���ون قد نجحوا في 
ايصال رس���الة قوية للعالم ولدولة االحتالل ، 
بأنهم مصرون على حقهم بالعودة لديارهم 
المحتلة و الت���ي ال تبعد عنهم س���وى أمتار 

قليلة". 
وبين عضو اللجنة التنسيقية، أن فكرة مسيرة 
الع���ودة التي تخش���اها " اس���رائيل " كانت 
مطروحة منذ س���نوات والظروف لم تس���مح 
لتنفيذه���ا خالل الفت���رة الماضية، ولكن االن 
تغيرت الظروف وأصب���ح الوقت اكثر مالءمة 
لتنفيذ الفكرة من أي وقت مضى، مش���يرًا إلى 
أن هذا الحراك الجماهيري انطلق وسيتصاعد 

لينس���ج خي���وط الع���ودة من آمال الش���عب 
الفلس���طيني، وتضحيات ش���هدائه وأسراه 

وجرحاه، ونضاله عبر مسيرة الكفاح الممتدة.
ورأى أن الالجئون الفلسطينيين باتوا  يدركون  
محدودي���ة الخي���ارات أمامه���م، ويدرك���ون 
المخطط���ات الدولية التي تس���عي لموتهم 
البط���يء وتصفية قضيتهم الفلس���طينية، 
وتوطينه���م بأماك���ن تواجده���م، من خالل 

"صفقة القرن". 
واعتبر أن مس���يرة العودة نجحت قبل أن تبدأ، 
بع���د جعلها قضي���ة رأي عام يتح���دث بها 
مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، والتفاعل 
القوى من قبل الفصائل الفلسطينية ، الذين 
اس���تجابوا لدعوات القائمين عليها  بالعمل 

على تحشيد وتعبئة  الكل الفلسطيني. 

�آمال كبرية
م���ن جهت���ه ق���ال زاه���ر بي���راوي الناش���ط 
الفلس���طيني، رئيس اللجنة الدولية لكس���ر 
الحص���ار، وأح���د الداعي���ن لمس���يرة العودة 
الكبرى، إن " الوقت حان كي يمارس الالجئون 
الفلس���طينيون حقهم بالعودة الى ديارهم، 
بع���د أن فق���دوا األم���ل بالحراك السياس���ي 
ومح���اوالت الح���ل لقضيتهم خ���الل العقود 

السبعة الماضية".
وأض���اف بيراوي في تصريح له إن: " الالجئين 
لهم كل الحق بالبدء بمشوار العودة السلمية 
تحقيق���ا للق���رارات الدولية الت���ي تعطيهم 
ه���ذا الحق، وِفي مقدمتها الق���رار 194، وعبر  

المسيرات السلمية الكبرى".
وش���دد بي���راوي عل���ى أن هذه المس���يرات " 
س���تكون س���يًرا على األقدام وبصدور عارية 

وآمال كبيرة بأن يلثم الالجئون تراب وطنهم 
وأن يس���تعيدوا كرامتهم ويحققوا حلمهم 

وحلم آبائهم وأجدادهم بالعودة.

خمطط لت�شفية �لالجئني
بدوره أكد عصام عدوان رئيس دائرة ش���ئون 
الالجئي���ن ف���ي حركة حم���اس، عل���ى وجود 
مخط���ط دولي تق���وده أمريكا و" اس���رائيل"؛ 
الفلس���طينيين  الالجئين  قضي���ة  لتصفية 
بأماك���ن تواجده���م، الفتا إل���ى أن الالجئين 
الفلس���طينيين، يعيش���ون أوضاع���ًا وظروفًا 

صعبة للغاية.
وش���دد عل���ى أن الالجئين الفلس���طينيين 
بقطاع غزة يعيش���ون حصارًا مشددًا وفقرًا 
وبطالة، وكذل���ك المتواجدين بالضفة إذ أن 
" اس���رائيل " تحاول االس���تيالء على %60 
م���ن األراضي الفلس���طينية لك���ي ال تبقى 
لهم مجاال لالنتشار والتوسع، مشيرا إلى أن 
الالجئي���ن بالدول العربية، ال يختلف حالهم 
كثيرا، إذ إن المخطط الدولي يقضى بتهجير 
الالجئين المتواجدين بس���وريا وتوطينهم 
بأوروبا وأمري���كا الجنوبية، بعد احالة ملفهم 

للمفوضية السامية.
ون���وه إلى أن ح���ال الالجئين ف���ي قطاع غزة 
والضف���ة الغربية و س���وريا، ال يختلف كثيرا 
عن الالجئين المتواجدي���ن بلبنان واألردن، إذ 
تمارس األنظمة الحاكمة ضدهم، انتهاكات 
وقواني���ن صارم���ة، لتعمل على تش���تيتهم 

وتوطينهم في دول أخرى. 
وفيم���ا يتعل���ق بمس���يرة الع���ودة رأى أنها 
س���تربك حس���ابات العالم كافة و حس���ابات 
االحت���الل االس���رائيلي خاصة، إذ س���تعيد 

االعتبار لمفردات القضية الفلسطينية، كحق 
العودة وتقرير المصير وقضية استمرار عمل 
"االون���روا"، لخدمة الالجئين، مش���ددا على أن 
العالم س���يدرك أن مخططاته ستفشل أمام 

إرادة وتصميم الالجئين بالعودة لديارهم. 
وقال: " مس���يرة العودة اس���تجابة منطقية، 
وبره���ان ألمري���كا على أن تقدي���رات خاطئة، 
حين اعتقدت أن الش���عب بات جاهزًا لتمرير 
مؤامراته���ا"، مضيف���ا " أن الش���عب يمتلك 
مخزون���ًا كبيرًا من التحدي والوقوف ضد كافة 

المخططات الدولية التي تحاك ضده".  
واعتبر أ�ن خطوات الرئيس األمريكي  دونالد 
ترام���ب بثت القل���ق داخل الفلس���طينيين، 
وجعلتهم يشعرون أن قضيتهم مستهدفة، 
لذا أصروا على التحرك، والمضي قدما من أجل 

استعادة حقهم بالعودة لديارهم. 

دور �لف�شائل و�لقوى
بدورها رحبت الفصائل الفلسطينية والقوي 
الوطنية واإلسالمية بتنظيم مسيرات حدودية 
حاش���دة على ح���دود قطاع غ���زة؛ رفضا لقرار 
الرئيس األمريكي بش���أن القدس، وللضغط 
عل���ى االحتالل والمجتمع الدولي لرفع الحصار 

عن قطاع غزة، وفتح المعابر.
واتفقت الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية 
على برنامج فعاليات وأنشطة، تلتقي أهدافها 
مع أهداف القائمين على مس���يرة العودة، إذ 
تبدأ بتحش���يد الحال���ة الجماهيرية، من أجل 
تحميل االحتالل اإلس���رائيلي مس���ئولياته، 
وممارس���ة حق العودة من خ���الل اجتياز خط 
التماس، ثم نصب خيم العودة قرب الس���ياج 

الفاصل مع قطاع غزة.

رفضًا للتوطين

مسيرة حق العودة: قفز على حدود الظلم 
غزة/ �شماح �ملبحوح: 

خيم من�شوبة ونري�ن م�شتعلة، 
وحكايات �لأجد�د حا�شرة 

بقوة، و�شعار�ت و�أهازيج وطنية، 
ي�شدح بها �آلف �لالجئني �لذين 

�حت�شدو� على طول �ل�شريط 
�حلدودي يف قطاع غزة، 

متم�شكني بحقهم بالعودة �إىل 
ديارهم، �لتي هجرو� منها ق�شر� 
بفعل �ملجازر �لتي �رتكبها �لعدو 

�ل�شر�ئيلي بحق �أجد�دهم.  
م�شاهد و�شور �أر�د �لقائمون 

على »م�شرية �لعودة �لكربى« �أن 
يجعلوها حا�شرة، يوم �لعودة 

و�لزحف �ل�شلمي �إىل �أر��شيهم 
�ملحتلة، �لذي يخططون لتنفيذه 

خالل �لفرتة �لقادمة دون 
حتديد موعده.

"يديعوت أحرونوت" العبري���ة المدعو "موني موزيس" 
بهدف إضعاف صحيفة "إس���رائيل اليوم" عبر نش���ر 
ممنه���ج ضدها وكذل���ك مش���اركته بتعيين مقربين 

بالصحيفة.
وقالت القن���اة الثانية إنه وفي حال تقديم التوصيات 
الليلة الماضية، فإن الطريق ال زالت طويلة أمام تقديم 
الئحة اتهام بحق نتنياهو وس���تكون الكرة في ملعب 

المستشار القضائي للحكومة "أفيحاي مندلبيت".
وبينت أنه من غير الواضح كيف ستتدحرج األمور، وأنه 
وفي حال تقديم الئحة اتهام فإن الترجيحات تش���ير 

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الشرطة اإلسرائيلية مساء الثالثاء عن توصياتها 
بمحاكمة رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو 
بملفي فس���اد، وذلك بعد أشهر من إعداد البينات في 

الملفين.
وبحس���ب ما نشرت القناة الثانية العبرية فإن الشرطة 
أعلن���ت ع���ن توصيتها بتقدي���م الئحة اته���ام بحق 
نتنياهو بملفي "1000،2000" وهي أس���ماء أطلقتها 

على ملفي فساد منسوبين له.
وذكرت أن نتنياهو يتهم فيها بتلقي الرشاوى بقيمة 

مئات آالف الشواقل وكذلك خيانة األمانة.
وعقب مكتب نتنياهو على اإلعالن بإن ما يجري يعتبر 

سابقة خطيرة في تاريخ الشرطة.
وأشار إلى أن "الشرطة ربطت اإلعالن بالتزامن مع نشرة 
األخبار الرئيسية في القناة الثانية، وأن نتنياهو ليس 

على علم بما يجري".
ويتحدث الملف األول "1000" عن تلقي نتنياهو وأبناء 
عائلته لهدايا غير مشروعة من رجلي أعمال على شكل 

سجائر وخمور فاخرة وغيرها.
أم���ا الملف "2000" فيتهم بالتآم���ر مع مدير صحيفة 

إلى إمكانية تخلي نتنياهو عن رئاسة الحكومة.
كما عقد نتنياه���و مؤتمًرا صحفًيا على عجل نفى فيه 
تورطه بأي مخالفات متعلقة بالرشاوى أو الفساد متهمًا 
الش���رطة واإلعالم اإلس���رائيلي بالقيام بحملة تشويه 

بحقه منذ انتخابه.
وأش���ار إلى أن "هكذا توصيات ال تتماش���ى مع أسس 

الديمقراطية اإلسرائيلية". على حد تعبيره.
وتحدى نتنياهو "الش���رطة بأن تثبت التهم الموجهة 
ضده"، مضيًفا: "هذه توصيات ستنتهي بصفر مكعب 

ولن تصل إلى أي مكان".

شرطة االحتالل توصي بمحاكمة نتنياهو بتهم الرشاوى
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وصــف واشنطــن لنتنياهــو
 بالمختلــق.. صفعــة غيــر مسبوقــة

عل���ى  االحتاللي���ة  الس���يادة  ف���رض  مش���روع  ف���ي 
المس���توطنات، كما في بدايات النق���اش حول قانون 
تشريع البؤر االستيطانية، وجد نتنياهو نفسه في أزمة 
تظهر الفجوة بين نتنياهو األيديولوجي والسياس���ي 
الطامح الس���تمرار زعامته لليمين وبي���ن رئيس الوزراء 
نتنياهو الذي يقدر ب���أن لألمر مضاعفات على عالقات 
الدولة الخارجية؛ لكنه دوًما كان يتغلب على مثل هذه 
التناقضات لديه بحيل المن���اورات، وهو المناور البارع، 
فقد كان يلجأ عادة إلى التخفي خلف الموقف األمريكي 
أو إلى تفجير أزمات داخل االئتالف أو الدفع بمش���اريع 
قواني���ن مختلف عليها، المهم بالنس���بة لنتنياهو أال 
يظهر في موقف مخالف أو أقل صهيونية من منافسه 
على أصوات اليمين رئيس »البي���ت اليهودي« بينت. 
وعندم���ا كان���ت مناورته ال تنجح، كان ببس���اطة يركب 
الموجة ويقود عملية التصويت، فالمعادلة بالنسبة له 
سهلة: عند حدوث تناقض بين مصالح الدولة من جهة 
وبين مصالحه الحزبية من جهة أخرى، يختار مصالحه 
الحزبية، والس���بب في ذلك يعود ربما إلى تقديره الذي 
ثبت صحت���ه دوًما أنه ال الفلس���طينيين وال أمريكا وال 
أوروبا س���تخرج عن المألوف ف���ي رد فعلها، وأنهم في 
النهاي���ة س���يتفهمون، والضرر لن يع���دو كونه بياًنا 
خجواًل ومتحفًظا، وفي النهاية سيكتب التاريخ بحسب 
تقدي���ره أنه هو القائ���د األول الذي تج���رأ على تحدي 
وتحطيم ثوابت الش���رعية الدولية المتعلقة بتسوية 

الصراع.

نتنياهو منذ أن شق طريقه السياسي لتزعم »الليكود« وحتى 
اليوم، وعلى مدار حكوماته األربع التي ترأس���ها، حافظ على 
الركوب على أجنحة التطرف والتقرب من المعس���كر األكثر 
تطرًفا في »الليكود«، ليس هذا فحسب؛ بل هو من حافظ دوًما 
على إشعال وإنعاش األيديولوجية اليمينية التوراتية داخل 
»الليكود« ونفخ فيها روح التط���رف الصهيونية التوراتية، 

ألسباب أيديولوجية وأخرى لسحق المعارضة السياسية.
عندما اجتمع مركز »الليكود« قبل أسابيع ليصوت على تبني قرار 
يلزم »الليكود« بالعمل على ضم أراضي الضفة وتطبيق السيادة 
والقانون اإلس����رائيلي عليها دون ان يش����مل الفلسطينيين، 
تغي����ب نتنياهو عن حضور المؤتمر وم����أل فمه بالماء، فال أعلن 
تأييده وال رفضه للقرار، لكنه أدرك ان األمر لن يتوقف عند ذلك، 
وأن لوبي االس����تيطان الكبير القاطع لكل األحزاب سيأخذ األمر 
على محمل الجد ليصل إلى التش����ريع القانوني في الكنيست، 
وهو ما قام به كل من يؤاف كيش من »الليكود« وسموتريتش 
من »البيت اليهودي«، حيث قدما مش����روع ضم المس����توطنات 
وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها إلى لجنة التشريع، وكان من 
المفترض أن يتم نقاش األمر والتصويت عليه األحد الماضي؛ 
إال أن األحداث المتعلقة بالعدوان على سوريا وإسقاط الطائرة 
لعبت دوًرا في تأجيل أمر التصويت، فضاًل عن ان نتنياهو دفع 
من خلف الكواليس لتأجيل األمر. وفي لقائه مع نواب »الليكود« 
في الكنيس����ت حاول ان يشرح لهم ويقنعهم بضرورة تأجيل 
أمر التصويت ألس����باب فنية، وأخرى سياسية ليس لها عالقة 

بمبدأ الضم من عدمه.
فنًيا - حس���ب نتنياهو - فإن هذا المشروع التاريخي المهم 

ذا المغزى الكبير يجب أن يقدم من قبل الحكومة وباسمها، 
وليس باسم اش���خاص، وقد طالب مقدمي المشروع بسحبه 
عل���ى ان تقوم الحكومة بتبنيه، وهو يدرك ان األمر لن يكون 
يس���يًرا داخل الحكومة، حيث ان مثل هذه القوانين تحتاج 
إلى إجماع رؤساء الكتل المشكلة للحكومة، وربما هو يراهن 
على ان كحلون س���يتحفظ على القانون، األمر الذي سيعني 

التأجيل أو إجراء تغييرات تخفف من تأثيره.
أما في س���ياق تأكيد تأييده لمبدأ الض���م ولكن مع تأجيله 
لبع���ض الوقت، فأعلن أنه »في موضوع إحالل الس���يادة في 
يهودا والس���امرة، يمكنني أن أقول لكم بأنني منذ وقت وأنا 
أجري محادثات مع األمريكيين«، وأشار إلى أن هذه الخطوة ال 
يمكن أن تتم إال بالتنسيق وبالتوافق مع إدارة ترامب، مضيًفا 
»علينا أن نحافظ على المبدأ الذي يرافقنا في هذا الموضوع: 
التنس���يق بأكبر قدر ممكن مع األمريكيين، فالعالقة معهم 

ذخر استراتيجي لدولة إسرائيل، ولالستيطان أيًضا«.
لك���ن نتنياهو الذي تعود على الت���ذرع باألمريكان كلما أراد 
ان يخفف م���ن حدة جموح المتطرفين، ُصدم هذه المرة بأن 
األمريكان وألس���بابهم رفضوا األمر وطالب���وه بنفي ما صّرح 
ب���ه، فأصدر مكتبه بياًنا جاء في���ه ان »رئيس الوزراء يتحدث 
منذ زمن بعي���د مع اإلدارة األمريكية ع���ن المصالح القومية 
إلس���رائيل في إطار كل تسوية سلمية ومستقبلية، رئيس 
الوزراء لم يعرض على الواليات المتحدة مشاريع ضم محددة. 
وعلى أي حال لم تعرب الواليات المتحدة عن موافقتها على 
االقتراح���ات المختلفة التي تطرح في الكنيس���ت، وأعربت 
الواليات المتحدة عن موقفها الواضح بأنها تسعى إلى الدفع 

إلى األمام بخطة الس���الم للرئيس ترام���ب. أما موقف 
رئيس الوزراء نتنياهو فإنه إذا واظب الفلس���طينيون 
على رفضهم المفاوضات للس���الم؛ فإسرائيل ستطرح 

بدائلها«.
ولكن حتى هذا النفي لم يرِض واش���نطن، التي نشرت 
بعد نحو س���اعة من ذلك بياًنا خاًصا نفت فيه صراحة 
أقوال نتنياهو »التقارير التي تحدثت عن مباحثات بين 
الواليات المتحدة وإسرائيل عن خطط لضم مناطق من 
الضف���ة الغربية كاذبة، الرئي���س يواصل التركيز على 

مبادرته السلمية«.
وصف البي���ت األبيض ألق���وال نتنياه���و بالكاذبة أو 
المختلقة في بي���ان علني هو أمر غير مس���بوق، حتى 
في أس���وأ األزم���ات التي عصفت بعالق���ة نتنياهو مع 
أوبام���ا، واألمر وصف في تل أبيب بمثابة صفعة علنية 
إلسرائيل من أقرب أصدقائها، صفعه أذهلت نتنياهو، 
وربما فاجأته وأحرجته كثيًرا، ال سيما وأنها مّمن يصفه 
بأكبر أصدقائه وأصدقاء إس���رائيل. صفعه س���تجعل 
نتنياه���و أكثر حذًرا في العالقة م���ع ترامب، وربما أراد 
منها ترامب ان يوصل رس���الة خاصة لنتنياهو توضح 
له انه برغم ان إسرائيل هي الصديقة والحليفة األكبر 
ألمريكا، لكن ألمريكا وفي الش���رق األوسط ثمة أصدقاء 
آخرين ال يمكن ألمريكا ان تتجاهل مصالحهم كلًيا، وال 
يمكن ألمريكا ان تتجاهل مصالحها هي في المنطقة، 
التي ربم���ا قد تتضرر إذا تجاهلناه���م تماًما ولم نأخذ 

بعض مصالحهم بعين االعتبار.

يجد المراقب للمناخ السياس���ي العام أن الوضع في األراضي الفلس���طينية 
المحتلة على وش���ك االنفج���ار، بل يذهب البعض إل���ى اعتبارها بوادر تلوح 
بانتفاضة فلس���طينية جديدة، انتفاضة تختلف بمالمحها عن سابقتيها، 
ففي الوقت الذي اتسمت به االنتفاضة األولى بالتنظيم الحزبي والمجتمعي، 
وبأنها ثورة شعبية، إذ أدت  عدة عوامل لجعل االنتفاضة األولى ثورة شعبية 
بكل ما ف���ي الكلمة من معنى ، فقد حطمت جه���از االحتالل الذي لم ينجح 
حتى اآلن بالخروج من صدمته، وال يزال يخش���ى أن يأخذ على نفس���ه مهمة 
إدارة »المناطق« الضفة الغربية، وكانت هذه انتفاضة الشارع / العمال، ربات 
البيوت والش���بيبة؛ كم���ا أنبتت من داخلها قيادة محلية ذات طابع ش���عبي، 
مختلف عن الطبيعة المعروفة للقي���ادة التاريخية لمنظمة م.ت.ف، وبدأت 
عه���ًدا من عدم الهدوء لم ينته حتى الي���وم، بينما ركزت االنتفاضة الثانية 
عام 2000 على العمل المسلح واالستش���هادي وافتقدت للقيادة الموحدة 
وعل���ى الرغم من ذلك نجحت في التأثير على االقتصاد اإلس���رائيلي، واألمن 

الشخصي لإلسرائيليين. 
كان عنصر نجاح خطة ش���ارون لالنسحاب عام 2005م هو الخروج من مناطق 
الكثافة الس���كانية؛ أي قطاع غ���زة ومناطق الكثافة الس���كانية في الضفة 
المحتلة، وترك الفلسطينيين يقتتلون فيما بينهم، ما أعطى االحتالل هدنة 
من أجل التوسع االستيطاني فيما اس���تمر االستنزاف الفلسطيني، بحيث 
بدت األمور في لحظة من اللحظات وكأن مشروع تحرير فلسطين من الداخل 

أيًضا انهار وفشل كما فشل مشروع تحريرها من الخارج.
االنس���حاب الصهيوني لم يش���مل مدينة القدس المحتلة بل على العكس 
ازدادت وتيرة التهويد وبدأ مش���روع تقسيم األقصى واالستيالء التدريجي 

عليه، مما حول المدينة إلى نقطة توتر مستمرة منذ عام 2010م حيث شعر 
أهلها بخطورة وضغط مشاريع االحتالل.

يقوم المش���روع السياس���ي للحكومة الحالية على ابت���الع الضفة المحلتة 
باإلضافة للقدس، وتصفية تدريجية للس���لطة الفلسطينية، وإيجاد حل ما 

للتخلص من السكان الفلسطينيين في الضفة على المدى البعيد.
وهكذا شهدنا ارتفاًعا بهجمات المستوطنين وتسارًعا لالستيطان ومساعي 
للعودة إلى مناطق سبق وانس���حب االحتالل منها؛ مثل مستوطنات جنين 
المخالة، وقبر يوسف، وإقامة بؤرة استيطانية في كفر عقب، وبؤرة استيطانية 

أمام مخيم العروب.
وف���ي موازاة ذلك كان لصمود المقاومة ف���ي حروب غزة الثالث ، وانتفاضات 
مدينة القدس المتتالية الفضل بإعادة االعتبار لمشروع المقاومة ولمشروع 
محاربة االحتالل من داخل فلسطين. فجاءت انتفاضة القدس نتيجة طبيعية 
النهيار مش���روع التس���وية الس���لمية، ورد فعل متوقعًا على تسارع وتيرة 

التهويد، واستجابة جيدة لعملية ترميم خيار المقاومة.
ما يش���هده الش���ارع الفلس���طيني من أحداث يصعب توصيف���ه بأن بوادر 
انتفاضة على ش���اكلة االنتفاضة األولى، فبوجود السلطة والتنسيق األمني 
مع إس���رائيل باتت األجهزة األمنية للسلطة تحبط أي محاولة مقاومة أو هبة 
شعبية قد تتطور لترتقي إلى انتفاضة جديدة، فالعمليات القليلة للمقاومة 
غالًب���ا ما يتم إحباطها أو اعتقال الخلية المس���ؤولة ع���ن تنفيذ العملية فال 
تتمكن المقاومة من تنفيذ عمليات أخرى اال بعد مرور وقت طويل وتش���كل 

خلية جديدة.
ب���دأ مؤخًرا يلوح باألفق التفاف حول خيار المقاومة في مدن الضفة المحتلة 

طارحًا البدائل الس���لمية األخرى التي تنادي بها سلطة أوسلو من مفاوضات 
عقيمة لما يزيد عن 24 عاًما، وليس أدل على ذلك من مباركة العملية شعبًيا 
التي قام به���ا أحمد نصر ج���رار وتبجيل ذكرى الش���هيد واالحتفاء بكونه 
أّرق جي���ش االحتالل في عملية مطاردته لما يزيد عن واحد وعش���رين يوًما، 
فانتفض���ت الجماهير في نابلس للتص���دي لقوات االحتالل ما أس���فر عن 
استش���هاد الش���اب خالد تايه في نفس اليوم ووقوع إصابات قدر عددها ب� 
110 إصابات وفًقا لوزارة الصحة الفلسطينية. فضاًل عن العملية التي نفذها 
عبد الكريم عاصي والتي أدت إلى مقتل مستوطن من مستوطنة أرئيل قرب 
س���لفيت، والتي ج���اء بعدها عملية قام بتنفيذها الش���اب حمزة زعامرة من 
الخليل في مس���توطنة كرم تسور والتي أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح 
وصفت بالمتوسطة، قد توحي كل هذه العمليات ببداية مرحلة جديدة في تاريخ 

القضية. 
هذه العمليات الفردية التي يقوم بها الش���بان الفلسطينيون بدون أي تنظيم 
فصائلي تعبر عن عدم رغبة الشباب الفلسطيني في انتظار األحزاب لتقوم بالدور 
المطلوب بقيادة الشارع الفلسطيني في عمل تنظيمي موحد، فباستثناء العملية 

التي قادها الشهيد جرار لم تكن أي من العمليات األخرى تخضع إلطار حزبي. 
 هل س���تبقى العمليات في الضفة الغربية عمليات يتيمة أم ستتخذ األحزاب 
دورها في قيادة الشارع الفلسطيني لتتحول هذه الجهود الفردية إلى انتفاضة 
شعبية؟ فإن كان هنالك فعاًل بوادر لمرحلة جديدة فالسؤال اليوم: ما هي السبل 
واأله���داف التي يجب أن تك���ون لالنتفاضة الثالثة؟ هو س���ؤال يجب التفكير 
بصياغة أجوبته من اآلن، ألن أمًرا واحًدا بقي ثابًتا وواضًحا: الشعب الفلسطيني 

لن يتنازل عن حقه في االستقالل والعيش بكرامة في أرضه.

ياسمين مسودة

هل هناك بوادر النتفاضة ثالثة في األفق؟

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

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

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /عماد يحيى محمود الطرهوني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803090067   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / احالم احمد خليل الطرهوني
عن فقد بطاقة هويتي التي تحمل رقم )970005765  
( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب 

مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / منيب صبحي محمود الميناوي.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)961116605( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / يحيى منير محمد معروف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
803223452فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عيسى رمزي عيسى الحبل 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804564821( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

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

 

هل من حل؟ 
هل من مخرج؟

لنعد بالذاكرة اس����تعراضًا لصفحات م����ن تاريخنا الحديث 
القريب.. بدءَا من حرب أكتوبر 1973 ما بين مصر مع سورية 
وبين العدو الصهيوني الغاصب المعتدي، والتي س����ميت 
ب)معركة العبور( لتؤدي إلى انتصار الجيش المصري على 
جيش العدّو؛ باختراق خط بارليف الحصين وتحرير ما يقرب 
من خمسة عش����ر كيلو مترًا من سيناء المحتلة شرقي قناة 
الس����ويس. ثم ليفضي إلى اتفاق مصري إسرائيلي سّمي 
باتفاق« كامب ديفد« تم بموجبه تحرير سيناء جميعًا، بعد 
زيارة قام بها الرئيس المصري أنور الس����ادات للكنيس����ت 
اإلسرائيلي وإلقائه خطابًا بها؛ ليتم اغتياله نتيجًة لذلك على 
يد الضابط خالد اإلسالمبولي! وكان قد ظهر بالعراق في تلك 
اآلونة الزعيم صدام حس����ين الذي انقلب على الرئيس األب 
أحمد حس����ن البكر كما كان يوصف حينها، وكان هو نائبه 
فأصبح الرئيس الجديد للعراق والقائد القومي العروبي منذ 
فبراير 1979 معترضًا على ما اتفق عليه السادات مع العدو، 
ثم ليبدأ حربًا شعواء مع جارته إيران �� الجمهورية اإلسالمية، 
تدوم ثماني س����نوات وتنهك فيها قوى الطرفين! وليتجه 
بعدها لغزو الكويت؛ بسبب أنها أبت المساهمة في نفقاته 
الحربية دفاعًا عن البوابة الشرقية للوطن العربي! لكنه ُيصّد 
من ِقبل تحالف أمريكي دولي ثالثيني فيخرج من الكويت، 
ليستمر صموده داعيًا العرب للوحدة والوقوف صفًا في وجه 
التآمر األمريكي الصهيوني، ولنصرة الش����عب الفلسطيني 
في كفاح����ه ضد الغاص����ب الصهيوني.. لكّن ه����ذا التآمر 
يعود عليه أش����ّد بظهور الرئيس بوش االبن؛ ليش����ّن عليه 
حربًا تحالفية صليبية جديدة عام 2003 تنتهي بإس����قاط 
نظامه ثم إعدامه في العام 2006! وليظهر بعد ذلك ما عرف 
بتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام؛ لتسيطر على 
أجزاء من العراق وشمال سورية.. بينما يبرز ما سّمي بالربيع 
العربي، ثورًة على األنظم����ة القائمة بدءًا من تونس فاليمن 
فمصر، الحقًا بس����ورية، ولّما تنضج أو تتفتح أزهار ربيعها 
المّدع����ى.. منذ ع����ام 2011 وحتى اليوم! وإن س����الت الدماء 
وتهدمت األحياء وتيّتم األطفال وتش����ّردت النساء بداًل من 
ذلك ! وتتطور األحداث وتتشكل المواقف؛ لتتدخل القوى 
الكب����رى في األم����ر، فيختلط الحابل بالناب����ل حتى ال يعرف 
الربيع العربي من الخريف اإليراني وال تمّيز الشتاء الروسي 
م����ن الصيف األمريكي! .. في الوق����ت الذي يضرب الحصار 

 التجويع بأنيابه على شعبنا في قطاعنا دون 
ُّ

بأطنابه ويعض
فكاك وال حل منذ عشر السنوات وحتى اآلن! فهل من حّل؟ 
هل من مخرج؟ وعندي أّن هناك ما هو مطروٌح ومطلوب على 
المس����توى العربي والعالمي.. وما هو كذلك على المستوى 
المحّلي، أال وهو مس����توى شعبنا الفلسطيني وعلى األخص 
في قطاعنا المحاصر وضفتنا الغربية متواصلة االستيطان 
والمصادرة والنهب من قبل العدو المفتري الغاصب! وبدايًة 
أقول منّوهًا: إنني ال أطرح ما أطرح كسياس����ي خبير بأالعيب 
السياسة، وال أنا من أصحاب القرار أو الحكم والتنفيذ.. ولكن 
كصاحب فكر ورأي وش����عر.. فأقول بادئًا بما هو مطلوب في 
محيطنا وله أولوية التنفيذ: إنه المصالحة والوحدة بال شّك 
وال خ����الف! وهو ما نلمس تعّثر الخط����وات نحو تحقيقه، أو 
بطأها على أحسن األحوال! فإالم نعاني في قطاعنا من هذا 
البطء؟ وإالم يضّيق على ُأس����ر وعوائل ال تجد ما تقتاته من 
طع����ام وتفتقد ما يداوى مرضاها م����ن دواء، وبعضها ينام 
في العراء أو يغرق تحت ماء الشتاء! وسوى ذلك من مظاهر 
ونتائج الحصار التي لم تعد تخفى على عين بصيرة أو ُأذن 
سميعة.. وباختصاٍر ش����ديد: ال بّد من اإلسراع قبل االنهيار 
والضي����اع! نعم، قد تتضارب األف����كار وتتعارض األهداف؛ 
وهنا تلزم الحكمة التي هي فوق السياسة، فال بّد من حكيم 
ُيس����مع لحكمته عند الطرفين.. وال بّد من قاٍض عدٍل يؤخذ 
بحكمه بين المتحاكمين! هذا ما أطرحه في مس����توى محّلنا 
وحالن����ا.. أّما على مس����توى عالمنا العربي فأق����ول: إّن الحال 
البئيس المرّهل لدوله االثنتين والعش����رين كما فصل بها 
المس����تعمر، ليس هو فقط انقسامها وتش����رذمها، ولكنه 
ف����ي ارتباطها المس����تمر بذلك المس����تعمر وذيليتها غير 
المنقطع����ة له! وعلي����ه يجب أن تقوم حكوم����ات بها تعلن 
تحّررها التام من تمام س����يطرته.. وأن ينشأ حّكام أحرار في 
يدهم الزمام والقرار!  وبمقدار ما ُيهمل هذا الطرح أو يتأخر، 
بمقدار ما نظل في تيهنا وضعفنا وتخلفنا.. وإنها لصيحة 

ثائر آمل ونفثة شاعر صادٍق محاذر، قال ويعيد القول: 
تح���ّرْر يا فتى ما زلَت عبدًا      **    وإن نَصبوك س���لطان 

البالد!
تح���ّرْر لو دفعت ال���روَح مهرًا    **    فما نف���ع الحياِة مع 

اضطهاِد؟
      **    وإخفاٍق إلى يوم الَمعاِد!!

ٍّ
تحّرْر أو تراوْح بين ذل

عمر أبو حرب

هي المعادلة ذاتها: من يريد التحدث عن القدس يجب أن يكون جاهزًا للحرب من 
أجلها. في حديثِه الش����هير مع سامي كليب على قناة الميادين ذكر السيد حسن 
نصر الله أنه ذاهب للقدس، ويبدو أنه كان جاهزًا للحرب، وفي هذا السياق تم العمل 
ُل  ة التي يعوِّ باجتهاد؛ لتحقيق الجهوزية من جهة، وإس����قاط البدائل الصهيونيَّ
عليها الكي����ان من جهٍة أخرى، فتمَّ تحطيُم أس����طورَة الميركفاة فوق صخور وادي 
 f16 حجير، وتذويب خرافة ساعر في مياه المتوسط، ويأتي اليوم سام 5 إلسقاط ال

مقالع داود مبرر الفخار والتفوق العسكري الصهيوني، ومناط العربدة المستمرة.
 ما بعد إس���قاط الf16 لي���س كما قبلها فقد دخل الصراع عهدًا جديدًا، وتم تدش���ين 

َّ
إن

حقبة االنهيار لجبروت وغطرس���ة الكيان، فاختلفت كل أبجديات الصراع، واحترقت قواعد 
ة حتى غزة، التي أعلنت النفير العام وانطالق مناوراٍت 

َّ
االشتباك، ووصلت شظايا صاروخ العز

تحس���بًا الشتعال جبهة الش���مال في رس���الة واضحة لتوحيد الجبهات. نعم، لقد أصاب 
الصاروخ االس���تكبار الصهيوني في مقتل، فكتلة اللهب التي شهدها العالم فوق حطام 
الطائرة كانت بمثابة محاكمة، حكم فيها بإطالق سراح الفعل المقاوم لما بعد بعد الجليل، 
ة من سجون العجز واالذعان، بعد حكم بالمؤبد، وبعد  وحكم فيها أيضًا بتحرير االرادة العربيَّ
36 س���نة قضاها العرب أسرى الشجب واالستنكار، واالدانات وفي نهاية المطاف الوقوف 

متفرجين، والصهاينة مطلقو األيادي ضد شعوب المنطقة.
المقاومة من خالل هذه الصفعة أثبتت أن لديها وصفة متكاملة لمداواة االحتالل في كل 
تفاصيله، ولديها القدرة على افقاده توازنه وحرمانه أوراق القوة التي يتميز بها والتي طالما 

َح بها واستدعت من العرب جميعًا تقديم واجبات الطاعة. لوَّ
عالوة على ما سبق دخل الكابينت الصهيوني في حيرة؛ النعدام الخيارات المناسبة 
لرد الصفعة فهو ال يملك خيارات تعيد ل���ه اعتباره وهيبته المهدورة دون الدخول 
ِة  ها عدم جهوزيَّ في حرب ش���املة هو ال يريدها اآلن على األقل، ألس���باب كثيرة أهمُّ
ِة. وكل البدائل المتاحة لديه، تقفز الحرب كحتمية، وتظل خياراته  الجبه���ة الداخليَّ
أحالهما م���رٌّ كما يقولون. في الخندق المقابل هن���اك غرفة عمليات التحالف ليس 
ب الجوالت األصعب، وقرأ الصفحات األخطر  لديه مغامرة في محاربة إسرائيل فقد جرَّ
ة ال  من كتاب خارطة الدم، بل أصب���ح التهديد الصهيوني بمثابة فرصة، وعوامل قوَّ
عت من الخراب ما يجعل  ة تجرَّ  سوريَّ

َّ
يجوز إهدارها إن هي جاءت، فالكيان يعرف أن

ض بدل االنتظار لحين تعمير سورية ثم الشروع في  تحرير الجوالن اآلن فرصة ال تعوَّ
ح���رب جديدة، وطالما أن الحرب مع الكيان أق���ل تكلفة من الحرب مع أصدقاء أمريكا 
من الجماعات التي كان الكيان حليفا ومش���فى لها فما الضير من الذهاب للحرب مع 
الكيان وخصوصًا أن حلفاء س���ورية يرون في الكيان بنية عس���كرية أضعف بكثير 
وأن القوى التي تجمعت للحلف���اء ال يجوز صرفها قبل تحقيق النصر األكيد وانهاء 

االحتالل الذي هو أضعف جندًا وبيته من الداخل أوهن من بيت العنكبوت.

معادلــة

بقلم د. وليد القططي

الطائرة اإلسرائيلية 
المحترقة.. الصورة 

خالص اكتملت
رفيق احمد علي

صورة طائرة اإلف 16 اإلسرائيلية وهي تحترق صورة جميلة 
وُمفرحة لكل مسلم وعربي وحر ولكنها صورة ناقصة ال ُتعّبر 
عن اكتمال المش���هد الذي سبقه عشرات المشاهد لغارات 
إس���رائيلية على س���وريا عادت فيها الطائرات الُمغيرة إلى 
قواعدها بس���الم بعد تحقيق أهدافها العدوانية، وبسقوط 
الطائرة اإلس���رائيلية وبصورتها الُمحترقة ُيمكن القول أن 
الص���ورة خالص اكتملت والمش���هد قد وص���ل إلى نهايته 
الطبيعية بالتصدي للعدوان ومعاقبته والمطلوب ممارس���ة 
ذلك كنهج ثابت وإستراتيجية مستمرة وليس لمرة واحدة، 
بل وتج���اوز ذلك إلى سياس���ة الرد بالمثل بض���رب العمق 
اإلس���رائيلي والتخّلص نهائيًا من سياسة » االحتفاظ بحق 
الرد في الزمان والمكان  المناس���بين« وهي كلمة السر لعدم 
الرد. ولكي يتضح المشهد أكثر وُيرتب ألبوم الصور منطقيًا 
من المفيد العودة إلى بعض صور الحرب في سوريا وعليها. 
عندما كانت المعارضة الس���ورية الُمسّلحة ومعها كل رعاع 
األرض ُتهاج���م قواعد الدفاع الجوي التابعة للجيش العربي 
الس���وري بطريق���ة منهجي���ة متواصلة على مدار س���نوات 
)الثورة( وتقوم بتدميرها وإبادة بطاريات الصواريخ المضادة 
للطائرات، وكان الس���ؤال المنطقي الُمثار: لماذا يتم تدمير 
ه���ذه القواعد؟. مع العلم أنها ُمخصصة للدفاع عن س���وريا 
بالتصدي للغارات الجوي���ة الُمعادية وال عالقة لها بموازين 
القوى بين النظام والمعارضة على األرض، كما أن المعارضة 
ال تملك طائرات ُيمكن أن تس���قطها تلك الصواريخ، كما أن 
تدميرها لن ُيس���اهم في التخّلص من االس���تبداد والفساد 
أو التح���ّول نحو الحرية واإلصالح، وهي فوق ذلك قوة للدولة 
السورية سواء استمر النظام في الحكم أو استولت المعارضة 

على السلطة. 
هذا التساؤل يقودنا إلى البحث عن الهدف الحقيقي لقيام 
المعارضة السورية الُمس���ّلحة بتدمير قواعد الدفاع الجوي 
الس���ورية، والبحث عن الهدف يقودنا بدوره إلى البحث عن 
الدافع الرتكاب الجريمة والمستفيد منها... وفي هذه الحالة 
س���يكون الطرف الذي يريد إخالء الس���ماء الس���ورية من أي 
تهديد يمنعه من ممارس���ة عدوان���ه المتكرر على األراضي 

الس���ورية... وال ش���ك في أن هذا الطرف هو )إسرائيل( التي 
لديها مصلح���ة واضحة ف���ي تدمير قواعد الدف���اع الجوي 
الس���ورية بل وتدمير الدولة الس���ورية وتفكيكها إلضعاف 
محور ومش���روع المقاومة المه���دد الوحيد ألمن ووجود دولة 
االحتالل والعدوان، وما يؤكد ذلك ارتباط فصائل المعارضة 
السورية المس���لحة ماليًا وسياس���يًا بدول إقليمية مرتبطة 
بتحالفات علنية أو سرية بالكيان الصهيوني وفي مقدمتها 
تركي���ا والس���عودية وقطر، الت���ي تتزعم دع���م المعارضة 
واإلشراف عليها وتوجيهها نحو أهداف ال عالقة لها بمطالب 

الشعب السوري العادلة. 
وتكرار الغارات اإلس���رائيلية الجوية العدوانية على س���وريا 
ليس مرتبطًا فقط بتدمي���ر المعارضة لقواعد الدفاع الجوي 
الس���ورية وعدم قدرة الجيش الس���وري على تجميع قواته 
المنتش���رة في كل الجغرافية الس���ورية ف���ي جبهة واحدة 
أم���ام العدو فيما لو تطورت األمور نح���و الحرب، بل بعدم رد 
سوريا على الغارة اإلس���رائيلية األولى التي بدأت حتى قبل 
اندالع )الثورة الس���ورية( ع���ام 2011، وبالتحديد عام 2007 
عندما هاجمت الطائرات اإلسرائيلية دير الزور ودمرت موقعًا 
ُيعتق���د أنه بداية لمش���روع مفاعل نووي س���وري، فلو ردت 
س���وريا على تلك الغارة األولى لما تجرأت )إس���رائيل( على 
تكرارها، وإذا كررتها مع استمرار الرد لما زادت عن غارتين أو 
ث���الث على األكثر؛ ذلك بأنها ال تفهم إال لغة القوة، ومعادلة 
الردع المتبادل وتوازن الرعب حتى مع فارق القوة المس���لحة 

الهائل أسوة بالمقاومتين: اللبنانية والفلسطينية. 
وُخالصة األم���ر إذا تم تثبيت صورة الطائرات اإلس���رائيلية 
المحترقة ف���ي الوعي والالوعي اإلس���رائيلي بتكرار الصورة 
مع كل غارة جوية إس���رائيلية في عملية كي للوعي المشبع 
باإلحس���اس الوهمي بالتفّوق والقوة؛ فهذا ال شك سيكون 
بداية لمرحلة جديدة تضع حدًا الس���تباحة األجواء السورية 
ونقطة تحّول لتغيير قواعد االش���تباك ليس فقط بممارسة 
حق الدفاع عن النفس بوس���ائل الدفاع الجوي، بل بالذهاب 
خط���وة متقدمة إلى األمام نحو ترس���يخ معادلة توازن الردع 

التي تمنع العدو من االعتداء بدايًة وُتعاقبه إذا اعتدى. 

 

مصطفى أبو السعود

نتنياهو في قفص االتهام

ربم���ا من باب  قول الله عز وجل ) يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله ش���هداء بالقس���ط 
وال يجرمنكم ش���نآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى( وجب علينا االعتراف بأن 
العدو الصهيوني يتمتع بمزايا نفتقدها في عالمنا العربي، فلو بحثنا في أصول المعامالت 
اإلسالمية لوجدنا ان لها نصيبًا كبيرا في التطبيق لديهم، رغم أنهم على باطل، ونحن على 
حق، ورغم أن عمرهم قصير، بينما جذورنا ضاربة في التاريخ،  ورغم أننا مسلمون، ورغم كثرة 
كليات القانون. فإن أكثر ما يغيب عن ساحتنا العربية هو ) تطبيق القانون( ومبدأ المحاسبة 
الفردية والجماعية للراعي والرعية ، من باب )وقفوهم إنهم مسؤولون ( رغم أننا نعلم ) لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها لكن )إذا سرق الفقير رغيف خبز ليأكله .. سقوه 

السم  ماء، ويسرق ذو الغنى أرزاق شعب برمته ، وال يلقى جزاء (
بط االجتماعي في  ة ُيعتَمد عليها لتحقيق أعلى قدر من الضَّ فالقانون هو وسيلة   أساسيَّ
المجتمع ِلتنظيم سلوك أفراده. وتماسكهم واستقرارهم من خالل تحقيق العدالة، وتوفير 

ية واألمن.  الحرِّ
يق���ول )صامويل هنتنجتون ( صاحب نظرية )صراع الحض���ارات( ان النظام والقانون هما 
أساس بناء أي مجتمع، فال يمكن لمجتمع ان يزدهر دون ان يلتزم أفراده بالنظام العام ودون 
ان يخضع الجميع للقانون، ألنه في الدول التي يصير فيها القانون فوق الجميع تكون نسبة 
انضباط األفكار والسلوك عالية جدا، وتكون نسبة االنحراف في أدنى مستوياتها،  الن الكل 
يعرف ان انحرافه س���يذهب به إلى العقاب بكل ألوانه  ) المالي أو البدني أو النفس���ي(، لذا 

سيحرص على عدم تجاوز حدوده كي ال يفقد حقوقه.
وفي كتاب ) الدولة اليهودية(  لمؤلفه تيودور هرتزل مؤس���س الحركة الصهيونية يقول 
: )  لدين���ا القوة الكافية إلنش���اء دولٍة، بل دولة نموذجية.  ( ول���و دققنا في المعايير التي 
تجعل الدول���ة نموذجية هي مدى تمتع األفراد بحقوقه���م المنبثقة عن تطبيق القانون. 
وش���خصيا ومن باب اإلنصاف والموضوعية، فإننا لو دققنا في كلمة » نموذجية »سنجد أن 
دولة االحتالل التي هي ولي���دة أفكار هرتزل تتمتع بمميزات تجعل منها دولة نموذجية،   
حيث أن الجميع يخضع للقانون من رئيس الدولة حتى أصغر مواطن ، ويطبق عليه » من أين 
لك هذا؟ »  كما أن تصرفاته في كل األوقات  تخضع للتقييم المس���تمر ، ألن سوء تصرفه 
ينعكس على الوضع الداخلي،   ولنا في اعتقال أولمرت رئيس الوزراء الصهيوني الس���ابق  

على خلفية تهم عديدة، عبرة كبيرة، حيث كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت ذات يوم عن 
قيام مصلحة السجون اإلسرائيلية بمعاقبته بحرمانه من الزيارة لمدة شهر بسبب انتقاداٍت 
الذعٍة وجهها إلدارة السجن، حيث علق مسئول في مصلحة السجون بالقول »ال يوجد سجن

VIP فالجميع هنا يحصلون على نفس المعاملة«، و آخرها ما أوصت  به الشرطة اإلسرائيلية 
مساء الثالثاء 13فبراير ، بمحاكمة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمتين بعد 

سبع مرات من االستجواب :
األول���ى : المل���ف المعروف باس���م »1000  »،  »   حيث ُيش���تبه  ف���ي أن نتنياهو وزوجته 
س���ارة حصال على » هدايا غير مش���روعة » وخاصة السجائر وزجاجات الشمبانيا التي تقدر 
قيمتها بمئات آالف الش���واكل وقدمها إليهما الملياردير اإلسرائيلي والمنتج في هوليود 

آرون ميلتشان.
الثانية : »قضية 2000«تتعلق بصفقة غير مشروعة مفترضة بين نتنياهو ومالك صحيفة 

»يديعوت أحرونوت« أرنون موزيس.
رغم ان نتنياهو قدم لشعبه ودولته ما لم يقدمه أي زعيم عربي، ففي عهده شن حروبا على 
غزة حرق فيها األخضر واليابس،  واسقط دوال عربية عديدة في شباك الهوى الصهيوني،  
وفي عهده انتزع اعترافًا أمريكيا بأن القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وتس���ارعت وتيرة 
بناء المغتصبات وتهويد القدس وقائمة انجازاته تطول،  إال ان ذلك لم يشفع له و لم يمنع 
القضاء الصهيوني من التحقيق معه ومحاكمت���ه، على عكس الدول العربية فقد اقتربت 
االنجازات إلى الصفر وال زلنا نرى فيها آلهة ال يأتيهم الباطل من بين يدهم وال من خلفهم.

 طبع���ًا إعجابي بفكرة تطبيق القانون ال يقدح بوطنيتي. بل ان الحكمة ضالة المؤمن. وهذا 
الرأي ال يقر لهم بممارس���اتهم العنجهية تجاه فلس���طين أرضًا وش���عبًا، بل هم يلتزمون 
بالقانون تجاه أنفسهم فقط، وهذا ال ينفي أيضا وجود تمييز وعنصرية بين طبقات اليهود.

واختم بما قاله ش���يخ اإلسالم ابن تيمية  )ان الله ينصر الدولة العادلة حتى لو 
كانت  كافرة. وال ينصر الدول الظالمة حتى لو كانت مسلمة(.

ويبقى السؤال المطروح إذا كان القضاء الصهيوني يحاكم نتنياهو على هدايا 
ال يس���اوي ثمنها ثمن س���هرة  لحاكم  عربي.فبماذا سيكون الحكم على طغاة 

العرب؟.
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هل من حل؟ 
هل من مخرج؟

لنعد بالذاكرة اس����تعراضًا لصفحات م����ن تاريخنا الحديث 
القريب.. بدءَا من حرب أكتوبر 1973 ما بين مصر مع سورية 
وبين العدو الصهيوني الغاصب المعتدي، والتي س����ميت 
ب)معركة العبور( لتؤدي إلى انتصار الجيش المصري على 
جيش العدّو؛ باختراق خط بارليف الحصين وتحرير ما يقرب 
من خمسة عش����ر كيلو مترًا من سيناء المحتلة شرقي قناة 
الس����ويس. ثم ليفضي إلى اتفاق مصري إسرائيلي سّمي 
باتفاق« كامب ديفد« تم بموجبه تحرير سيناء جميعًا، بعد 
زيارة قام بها الرئيس المصري أنور الس����ادات للكنيس����ت 
اإلسرائيلي وإلقائه خطابًا بها؛ ليتم اغتياله نتيجًة لذلك على 
يد الضابط خالد اإلسالمبولي! وكان قد ظهر بالعراق في تلك 
اآلونة الزعيم صدام حس����ين الذي انقلب على الرئيس األب 
أحمد حس����ن البكر كما كان يوصف حينها، وكان هو نائبه 
فأصبح الرئيس الجديد للعراق والقائد القومي العروبي منذ 
فبراير 1979 معترضًا على ما اتفق عليه السادات مع العدو، 
ثم ليبدأ حربًا شعواء مع جارته إيران �� الجمهورية اإلسالمية، 
تدوم ثماني س����نوات وتنهك فيها قوى الطرفين! وليتجه 
بعدها لغزو الكويت؛ بسبب أنها أبت المساهمة في نفقاته 
الحربية دفاعًا عن البوابة الشرقية للوطن العربي! لكنه ُيصّد 
من ِقبل تحالف أمريكي دولي ثالثيني فيخرج من الكويت، 
ليستمر صموده داعيًا العرب للوحدة والوقوف صفًا في وجه 
التآمر األمريكي الصهيوني، ولنصرة الش����عب الفلسطيني 
في كفاح����ه ضد الغاص����ب الصهيوني.. لكّن ه����ذا التآمر 
يعود عليه أش����ّد بظهور الرئيس بوش االبن؛ ليش����ّن عليه 
حربًا تحالفية صليبية جديدة عام 2003 تنتهي بإس����قاط 
نظامه ثم إعدامه في العام 2006! وليظهر بعد ذلك ما عرف 
بتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام؛ لتسيطر على 
أجزاء من العراق وشمال سورية.. بينما يبرز ما سّمي بالربيع 
العربي، ثورًة على األنظم����ة القائمة بدءًا من تونس فاليمن 
فمصر، الحقًا بس����ورية، ولّما تنضج أو تتفتح أزهار ربيعها 
المّدع����ى.. منذ ع����ام 2011 وحتى اليوم! وإن س����الت الدماء 
وتهدمت األحياء وتيّتم األطفال وتش����ّردت النساء بداًل من 
ذلك ! وتتطور األحداث وتتشكل المواقف؛ لتتدخل القوى 
الكب����رى في األم����ر، فيختلط الحابل بالناب����ل حتى ال يعرف 
الربيع العربي من الخريف اإليراني وال تمّيز الشتاء الروسي 
م����ن الصيف األمريكي! .. في الوق����ت الذي يضرب الحصار 

 التجويع بأنيابه على شعبنا في قطاعنا دون 
ُّ

بأطنابه ويعض
فكاك وال حل منذ عشر السنوات وحتى اآلن! فهل من حّل؟ 
هل من مخرج؟ وعندي أّن هناك ما هو مطروٌح ومطلوب على 
المس����توى العربي والعالمي.. وما هو كذلك على المستوى 
المحّلي، أال وهو مس����توى شعبنا الفلسطيني وعلى األخص 
في قطاعنا المحاصر وضفتنا الغربية متواصلة االستيطان 
والمصادرة والنهب من قبل العدو المفتري الغاصب! وبدايًة 
أقول منّوهًا: إنني ال أطرح ما أطرح كسياس����ي خبير بأالعيب 
السياسة، وال أنا من أصحاب القرار أو الحكم والتنفيذ.. ولكن 
كصاحب فكر ورأي وش����عر.. فأقول بادئًا بما هو مطلوب في 
محيطنا وله أولوية التنفيذ: إنه المصالحة والوحدة بال شّك 
وال خ����الف! وهو ما نلمس تعّثر الخط����وات نحو تحقيقه، أو 
بطأها على أحسن األحوال! فإالم نعاني في قطاعنا من هذا 
البطء؟ وإالم يضّيق على ُأس����ر وعوائل ال تجد ما تقتاته من 
طع����ام وتفتقد ما يداوى مرضاها م����ن دواء، وبعضها ينام 
في العراء أو يغرق تحت ماء الشتاء! وسوى ذلك من مظاهر 
ونتائج الحصار التي لم تعد تخفى على عين بصيرة أو ُأذن 
سميعة.. وباختصاٍر ش����ديد: ال بّد من اإلسراع قبل االنهيار 
والضي����اع! نعم، قد تتضارب األف����كار وتتعارض األهداف؛ 
وهنا تلزم الحكمة التي هي فوق السياسة، فال بّد من حكيم 
ُيس����مع لحكمته عند الطرفين.. وال بّد من قاٍض عدٍل يؤخذ 
بحكمه بين المتحاكمين! هذا ما أطرحه في مس����توى محّلنا 
وحالن����ا.. أّما على مس����توى عالمنا العربي فأق����ول: إّن الحال 
البئيس المرّهل لدوله االثنتين والعش����رين كما فصل بها 
المس����تعمر، ليس هو فقط انقسامها وتش����رذمها، ولكنه 
ف����ي ارتباطها المس����تمر بذلك المس����تعمر وذيليتها غير 
المنقطع����ة له! وعلي����ه يجب أن تقوم حكوم����ات بها تعلن 
تحّررها التام من تمام س����يطرته.. وأن ينشأ حّكام أحرار في 
يدهم الزمام والقرار!  وبمقدار ما ُيهمل هذا الطرح أو يتأخر، 
بمقدار ما نظل في تيهنا وضعفنا وتخلفنا.. وإنها لصيحة 

ثائر آمل ونفثة شاعر صادٍق محاذر، قال ويعيد القول: 
تح���ّرْر يا فتى ما زلَت عبدًا      **    وإن نَصبوك س���لطان 

البالد!
تح���ّرْر لو دفعت ال���روَح مهرًا    **    فما نف���ع الحياِة مع 

اضطهاِد؟
      **    وإخفاٍق إلى يوم الَمعاِد!!

ٍّ
تحّرْر أو تراوْح بين ذل

عمر أبو حرب

هي المعادلة ذاتها: من يريد التحدث عن القدس يجب أن يكون جاهزًا للحرب من 
أجلها. في حديثِه الش����هير مع سامي كليب على قناة الميادين ذكر السيد حسن 
نصر الله أنه ذاهب للقدس، ويبدو أنه كان جاهزًا للحرب، وفي هذا السياق تم العمل 
ُل  ة التي يعوِّ باجتهاد؛ لتحقيق الجهوزية من جهة، وإس����قاط البدائل الصهيونيَّ
عليها الكي����ان من جهٍة أخرى، فتمَّ تحطيُم أس����طورَة الميركفاة فوق صخور وادي 
 f16 حجير، وتذويب خرافة ساعر في مياه المتوسط، ويأتي اليوم سام 5 إلسقاط ال

مقالع داود مبرر الفخار والتفوق العسكري الصهيوني، ومناط العربدة المستمرة.
 ما بعد إس���قاط الf16 لي���س كما قبلها فقد دخل الصراع عهدًا جديدًا، وتم تدش���ين 

َّ
إن

حقبة االنهيار لجبروت وغطرس���ة الكيان، فاختلفت كل أبجديات الصراع، واحترقت قواعد 
ة حتى غزة، التي أعلنت النفير العام وانطالق مناوراٍت 

َّ
االشتباك، ووصلت شظايا صاروخ العز

تحس���بًا الشتعال جبهة الش���مال في رس���الة واضحة لتوحيد الجبهات. نعم، لقد أصاب 
الصاروخ االس���تكبار الصهيوني في مقتل، فكتلة اللهب التي شهدها العالم فوق حطام 
الطائرة كانت بمثابة محاكمة، حكم فيها بإطالق سراح الفعل المقاوم لما بعد بعد الجليل، 
ة من سجون العجز واالذعان، بعد حكم بالمؤبد، وبعد  وحكم فيها أيضًا بتحرير االرادة العربيَّ
36 س���نة قضاها العرب أسرى الشجب واالستنكار، واالدانات وفي نهاية المطاف الوقوف 

متفرجين، والصهاينة مطلقو األيادي ضد شعوب المنطقة.
المقاومة من خالل هذه الصفعة أثبتت أن لديها وصفة متكاملة لمداواة االحتالل في كل 
تفاصيله، ولديها القدرة على افقاده توازنه وحرمانه أوراق القوة التي يتميز بها والتي طالما 

َح بها واستدعت من العرب جميعًا تقديم واجبات الطاعة. لوَّ
عالوة على ما سبق دخل الكابينت الصهيوني في حيرة؛ النعدام الخيارات المناسبة 
لرد الصفعة فهو ال يملك خيارات تعيد ل���ه اعتباره وهيبته المهدورة دون الدخول 
ِة  ها عدم جهوزيَّ في حرب ش���املة هو ال يريدها اآلن على األقل، ألس���باب كثيرة أهمُّ
ِة. وكل البدائل المتاحة لديه، تقفز الحرب كحتمية، وتظل خياراته  الجبه���ة الداخليَّ
أحالهما م���رٌّ كما يقولون. في الخندق المقابل هن���اك غرفة عمليات التحالف ليس 
ب الجوالت األصعب، وقرأ الصفحات األخطر  لديه مغامرة في محاربة إسرائيل فقد جرَّ
ة ال  من كتاب خارطة الدم، بل أصب���ح التهديد الصهيوني بمثابة فرصة، وعوامل قوَّ
عت من الخراب ما يجعل  ة تجرَّ  سوريَّ

َّ
يجوز إهدارها إن هي جاءت، فالكيان يعرف أن

ض بدل االنتظار لحين تعمير سورية ثم الشروع في  تحرير الجوالن اآلن فرصة ال تعوَّ
ح���رب جديدة، وطالما أن الحرب مع الكيان أق���ل تكلفة من الحرب مع أصدقاء أمريكا 
من الجماعات التي كان الكيان حليفا ومش���فى لها فما الضير من الذهاب للحرب مع 
الكيان وخصوصًا أن حلفاء س���ورية يرون في الكيان بنية عس���كرية أضعف بكثير 
وأن القوى التي تجمعت للحلف���اء ال يجوز صرفها قبل تحقيق النصر األكيد وانهاء 

االحتالل الذي هو أضعف جندًا وبيته من الداخل أوهن من بيت العنكبوت.

معادلــة

بقلم د. وليد القططي

الطائرة اإلسرائيلية 
المحترقة.. الصورة 

خالص اكتملت
رفيق احمد علي

صورة طائرة اإلف 16 اإلسرائيلية وهي تحترق صورة جميلة 
وُمفرحة لكل مسلم وعربي وحر ولكنها صورة ناقصة ال ُتعّبر 
عن اكتمال المش���هد الذي سبقه عشرات المشاهد لغارات 
إس���رائيلية على س���وريا عادت فيها الطائرات الُمغيرة إلى 
قواعدها بس���الم بعد تحقيق أهدافها العدوانية، وبسقوط 
الطائرة اإلس���رائيلية وبصورتها الُمحترقة ُيمكن القول أن 
الص���ورة خالص اكتملت والمش���هد قد وص���ل إلى نهايته 
الطبيعية بالتصدي للعدوان ومعاقبته والمطلوب ممارس���ة 
ذلك كنهج ثابت وإستراتيجية مستمرة وليس لمرة واحدة، 
بل وتج���اوز ذلك إلى سياس���ة الرد بالمثل بض���رب العمق 
اإلس���رائيلي والتخّلص نهائيًا من سياسة » االحتفاظ بحق 
الرد في الزمان والمكان  المناس���بين« وهي كلمة السر لعدم 
الرد. ولكي يتضح المشهد أكثر وُيرتب ألبوم الصور منطقيًا 
من المفيد العودة إلى بعض صور الحرب في سوريا وعليها. 
عندما كانت المعارضة الس���ورية الُمسّلحة ومعها كل رعاع 
األرض ُتهاج���م قواعد الدفاع الجوي التابعة للجيش العربي 
الس���وري بطريق���ة منهجي���ة متواصلة على مدار س���نوات 
)الثورة( وتقوم بتدميرها وإبادة بطاريات الصواريخ المضادة 
للطائرات، وكان الس���ؤال المنطقي الُمثار: لماذا يتم تدمير 
ه���ذه القواعد؟. مع العلم أنها ُمخصصة للدفاع عن س���وريا 
بالتصدي للغارات الجوي���ة الُمعادية وال عالقة لها بموازين 
القوى بين النظام والمعارضة على األرض، كما أن المعارضة 
ال تملك طائرات ُيمكن أن تس���قطها تلك الصواريخ، كما أن 
تدميرها لن ُيس���اهم في التخّلص من االس���تبداد والفساد 
أو التح���ّول نحو الحرية واإلصالح، وهي فوق ذلك قوة للدولة 
السورية سواء استمر النظام في الحكم أو استولت المعارضة 

على السلطة. 
هذا التساؤل يقودنا إلى البحث عن الهدف الحقيقي لقيام 
المعارضة السورية الُمس���ّلحة بتدمير قواعد الدفاع الجوي 
الس���ورية، والبحث عن الهدف يقودنا بدوره إلى البحث عن 
الدافع الرتكاب الجريمة والمستفيد منها... وفي هذه الحالة 
س���يكون الطرف الذي يريد إخالء الس���ماء الس���ورية من أي 
تهديد يمنعه من ممارس���ة عدوان���ه المتكرر على األراضي 

الس���ورية... وال ش���ك في أن هذا الطرف هو )إسرائيل( التي 
لديها مصلح���ة واضحة ف���ي تدمير قواعد الدف���اع الجوي 
الس���ورية بل وتدمير الدولة الس���ورية وتفكيكها إلضعاف 
محور ومش���روع المقاومة المه���دد الوحيد ألمن ووجود دولة 
االحتالل والعدوان، وما يؤكد ذلك ارتباط فصائل المعارضة 
السورية المس���لحة ماليًا وسياس���يًا بدول إقليمية مرتبطة 
بتحالفات علنية أو سرية بالكيان الصهيوني وفي مقدمتها 
تركي���ا والس���عودية وقطر، الت���ي تتزعم دع���م المعارضة 
واإلشراف عليها وتوجيهها نحو أهداف ال عالقة لها بمطالب 

الشعب السوري العادلة. 
وتكرار الغارات اإلس���رائيلية الجوية العدوانية على س���وريا 
ليس مرتبطًا فقط بتدمي���ر المعارضة لقواعد الدفاع الجوي 
الس���ورية وعدم قدرة الجيش الس���وري على تجميع قواته 
المنتش���رة في كل الجغرافية الس���ورية ف���ي جبهة واحدة 
أم���ام العدو فيما لو تطورت األمور نح���و الحرب، بل بعدم رد 
سوريا على الغارة اإلس���رائيلية األولى التي بدأت حتى قبل 
اندالع )الثورة الس���ورية( ع���ام 2011، وبالتحديد عام 2007 
عندما هاجمت الطائرات اإلسرائيلية دير الزور ودمرت موقعًا 
ُيعتق���د أنه بداية لمش���روع مفاعل نووي س���وري، فلو ردت 
س���وريا على تلك الغارة األولى لما تجرأت )إس���رائيل( على 
تكرارها، وإذا كررتها مع استمرار الرد لما زادت عن غارتين أو 
ث���الث على األكثر؛ ذلك بأنها ال تفهم إال لغة القوة، ومعادلة 
الردع المتبادل وتوازن الرعب حتى مع فارق القوة المس���لحة 

الهائل أسوة بالمقاومتين: اللبنانية والفلسطينية. 
وُخالصة األم���ر إذا تم تثبيت صورة الطائرات اإلس���رائيلية 
المحترقة ف���ي الوعي والالوعي اإلس���رائيلي بتكرار الصورة 
مع كل غارة جوية إس���رائيلية في عملية كي للوعي المشبع 
باإلحس���اس الوهمي بالتفّوق والقوة؛ فهذا ال شك سيكون 
بداية لمرحلة جديدة تضع حدًا الس���تباحة األجواء السورية 
ونقطة تحّول لتغيير قواعد االش���تباك ليس فقط بممارسة 
حق الدفاع عن النفس بوس���ائل الدفاع الجوي، بل بالذهاب 
خط���وة متقدمة إلى األمام نحو ترس���يخ معادلة توازن الردع 

التي تمنع العدو من االعتداء بدايًة وُتعاقبه إذا اعتدى. 

 

مصطفى أبو السعود

نتنياهو في قفص االتهام

ربم���ا من باب  قول الله عز وجل ) يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله ش���هداء بالقس���ط 
وال يجرمنكم ش���نآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى( وجب علينا االعتراف بأن 
العدو الصهيوني يتمتع بمزايا نفتقدها في عالمنا العربي، فلو بحثنا في أصول المعامالت 
اإلسالمية لوجدنا ان لها نصيبًا كبيرا في التطبيق لديهم، رغم أنهم على باطل، ونحن على 
حق، ورغم أن عمرهم قصير، بينما جذورنا ضاربة في التاريخ،  ورغم أننا مسلمون، ورغم كثرة 
كليات القانون. فإن أكثر ما يغيب عن ساحتنا العربية هو ) تطبيق القانون( ومبدأ المحاسبة 
الفردية والجماعية للراعي والرعية ، من باب )وقفوهم إنهم مسؤولون ( رغم أننا نعلم ) لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها لكن )إذا سرق الفقير رغيف خبز ليأكله .. سقوه 

السم  ماء، ويسرق ذو الغنى أرزاق شعب برمته ، وال يلقى جزاء (
بط االجتماعي في  ة ُيعتَمد عليها لتحقيق أعلى قدر من الضَّ فالقانون هو وسيلة   أساسيَّ
المجتمع ِلتنظيم سلوك أفراده. وتماسكهم واستقرارهم من خالل تحقيق العدالة، وتوفير 

ية واألمن.  الحرِّ
يق���ول )صامويل هنتنجتون ( صاحب نظرية )صراع الحض���ارات( ان النظام والقانون هما 
أساس بناء أي مجتمع، فال يمكن لمجتمع ان يزدهر دون ان يلتزم أفراده بالنظام العام ودون 
ان يخضع الجميع للقانون، ألنه في الدول التي يصير فيها القانون فوق الجميع تكون نسبة 
انضباط األفكار والسلوك عالية جدا، وتكون نسبة االنحراف في أدنى مستوياتها،  الن الكل 
يعرف ان انحرافه س���يذهب به إلى العقاب بكل ألوانه  ) المالي أو البدني أو النفس���ي(، لذا 

سيحرص على عدم تجاوز حدوده كي ال يفقد حقوقه.
وفي كتاب ) الدولة اليهودية(  لمؤلفه تيودور هرتزل مؤس���س الحركة الصهيونية يقول 
: )  لدين���ا القوة الكافية إلنش���اء دولٍة، بل دولة نموذجية.  ( ول���و دققنا في المعايير التي 
تجعل الدول���ة نموذجية هي مدى تمتع األفراد بحقوقه���م المنبثقة عن تطبيق القانون. 
وش���خصيا ومن باب اإلنصاف والموضوعية، فإننا لو دققنا في كلمة » نموذجية »سنجد أن 
دولة االحتالل التي هي ولي���دة أفكار هرتزل تتمتع بمميزات تجعل منها دولة نموذجية،   
حيث أن الجميع يخضع للقانون من رئيس الدولة حتى أصغر مواطن ، ويطبق عليه » من أين 
لك هذا؟ »  كما أن تصرفاته في كل األوقات  تخضع للتقييم المس���تمر ، ألن سوء تصرفه 
ينعكس على الوضع الداخلي،   ولنا في اعتقال أولمرت رئيس الوزراء الصهيوني الس���ابق  

على خلفية تهم عديدة، عبرة كبيرة، حيث كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت ذات يوم عن 
قيام مصلحة السجون اإلسرائيلية بمعاقبته بحرمانه من الزيارة لمدة شهر بسبب انتقاداٍت 
الذعٍة وجهها إلدارة السجن، حيث علق مسئول في مصلحة السجون بالقول »ال يوجد سجن

VIP فالجميع هنا يحصلون على نفس المعاملة«، و آخرها ما أوصت  به الشرطة اإلسرائيلية 
مساء الثالثاء 13فبراير ، بمحاكمة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمتين بعد 

سبع مرات من االستجواب :
األول���ى : المل���ف المعروف باس���م »1000  »،  »   حيث ُيش���تبه  ف���ي أن نتنياهو وزوجته 
س���ارة حصال على » هدايا غير مش���روعة » وخاصة السجائر وزجاجات الشمبانيا التي تقدر 
قيمتها بمئات آالف الش���واكل وقدمها إليهما الملياردير اإلسرائيلي والمنتج في هوليود 

آرون ميلتشان.
الثانية : »قضية 2000«تتعلق بصفقة غير مشروعة مفترضة بين نتنياهو ومالك صحيفة 

»يديعوت أحرونوت« أرنون موزيس.
رغم ان نتنياهو قدم لشعبه ودولته ما لم يقدمه أي زعيم عربي، ففي عهده شن حروبا على 
غزة حرق فيها األخضر واليابس،  واسقط دوال عربية عديدة في شباك الهوى الصهيوني،  
وفي عهده انتزع اعترافًا أمريكيا بأن القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وتس���ارعت وتيرة 
بناء المغتصبات وتهويد القدس وقائمة انجازاته تطول،  إال ان ذلك لم يشفع له و لم يمنع 
القضاء الصهيوني من التحقيق معه ومحاكمت���ه، على عكس الدول العربية فقد اقتربت 
االنجازات إلى الصفر وال زلنا نرى فيها آلهة ال يأتيهم الباطل من بين يدهم وال من خلفهم.

 طبع���ًا إعجابي بفكرة تطبيق القانون ال يقدح بوطنيتي. بل ان الحكمة ضالة المؤمن. وهذا 
الرأي ال يقر لهم بممارس���اتهم العنجهية تجاه فلس���طين أرضًا وش���عبًا، بل هم يلتزمون 
بالقانون تجاه أنفسهم فقط، وهذا ال ينفي أيضا وجود تمييز وعنصرية بين طبقات اليهود.

واختم بما قاله ش���يخ اإلسالم ابن تيمية  )ان الله ينصر الدولة العادلة حتى لو 
كانت  كافرة. وال ينصر الدول الظالمة حتى لو كانت مسلمة(.

ويبقى السؤال المطروح إذا كان القضاء الصهيوني يحاكم نتنياهو على هدايا 
ال يس���اوي ثمنها ثمن س���هرة  لحاكم  عربي.فبماذا سيكون الحكم على طغاة 

العرب؟.
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غزة / عبدالله نصيف:
حافظ س���ليمان العبي���د مهاجم خدمات 
الش���اطئ على صدارة ترتي���ب الهدافين 
ببطول���ة دوري غزة الممت���از، بعد انقضاء 
األس���بوع الس���ادس عش���ر من البطولة ، 
بينما استمرت مطاردة أحمد الشاعر العب 
ش���باب رفح و بالل عساف العب أهلي غزة  

وكالهما بنفس الرصيد 7 أهداف .
ويالحق ع���دد من الالعبين العبيد ،  حيث 
يمتلك كل من أمجد أبو شقير العب شباب 
خانيونس و عالء عطية العب الش���جاعية 
ومحمد بركات العب الصداقة و محمد عبيد 

العب الهالل 6 أهداف .
و تبقى عل���ى نهاية ال���دوري 6 جوالت ، 
ويسعى العبيد للحفاظ على لقب الهداف 
للسنة الثالثة على التوالي  ، حيث سبق أن 
توج باللقب مرتي���ن في عام 2015/2016 
مع فريق غزة الرياض���ي برصيد 17 هدفًا 
، و في الموس���م الماضي 2016/2017 مع 

خدمات الشاطئ برصيد 15 هدفًا .

العبيد يتصدر 
قائمة هدافي 
الدوري الممتاز

الضفة الغربية / االستقالل:
احتاج فري���ق هالل القدس إل���ى الضرب���ات الترجيحية 
الجتياز عقبة نادي شباب السموع )جنوب الخليل(والتأهل 

لدور الثمانية من كأس فلسطين لكرة القدم.
وفاز "اله���الل" بواقع أربع ضربات مقاب���ل اثنتين، بعد أن 
انته���ى الوقت األصلي للمباراة الت���ي أقيمت على ملعب 
الخضر ف���ي محافظة بيت لحم بالتع���ادل بهدفين لكل 

منهما.
فيما تغل���ب فريق أهلي الخليل "حام���ل لقب" كأس كرة 
القدم في الضفة الغربية المحتلة آخر 3 مواسم بصعوبة  

الثالثاء على العيس���وية بهدفين لواحد، ، في اللقاء الذي 
جمع الفريقين على إستاد الخضر في بيت لحم.

ض���رب األهلي موع���دًا ناريًا م���ع هالل الق���دس في أبرز 
مواجهات دور الثمانية لهذه النسخة من البطولة.

وفي بقي���ة المباريات فاز مركز طولكرم على ش���باب يطا 
)جن���وب الخليل( بالركالت الترجيحي���ة 4-2 بعد التعادل 
السلبي، بينما فاز مركز شباب األمعري )رام الله( على شباب 
الخض���ر )بيت لحم( 2-1، وش���باب دورا الرياضي )الخليل( 
على جبل المكبر بال���ركالت الترجيحية 4-2 بعد التعادل 

السلبي .

كأس فلسطين
هالل القدس يتخطى السموع
 و األمعري يتفوق على الخضر

جامعة اإلسراء تختتم بطولة 
الكليات لخماسيات كرة القدم 

غزة / االستقالل:
اختتمت جامعة اإلسراء بطولة »القدس عاصمة الشباب 
» لخماسيات كرة القدم بالتعاون مع االتحاد الفلسطيني 
للرياض����ة للجميع بنجاح مميز، حي����ث تويج فريق كلية 
العل����وم اإلدارية والمالية بلق����ب البطولة بعد فوزه على 
كلية الحقوق بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة 

النهائية التي جمعتهما على ملعب التفاح المعشب .
وجاءت المباراة قوية بعد مشوار حافل لكال الفريقين 
خ���الل البطولة ليتمكن فريق كلية اإلدارة من حس���م 

اللقب بعد تس���جيله ألربعة أهداف س���جلها كل من 
أحم���د النجار وابراهيم الرمالوي ومحمد س���لمة، بينما 
س���جل لكلية الحق���وق محمد منصو عبد ربة وباس���ل 

السويركي.
يش���ار إلى أن البطولة أقيمت بنظ���ام خروج المغلوب 

وبمشاركة 10 فرق مثلت كليات الجامعة.
والجدي���ر ذكره أن هذه البطولة تأتي ضمن سلس���لة 
األنش���طة الرياضية التي تقيمه���ا الجامعة  لتعزيز 

األنشطة الالمنهجية للطلبة في كافة المجاالت.

االستقالل / وكاالت:
اعترف الالعب الفرنسي السابق تييري هنري أنه يتمنى حصول محمد 
صالح مهاج���م ليفربول على جائزة الح���ذاء الذهبي التي تقدم 
سنويًا ألفضل هداف في الدوريات األوروبية الخمسة 
الكبرى لكرة القدم.  ويتنافس النجم المصري )22 
هدفًا( على جائزة الح���ذاء الذهبي مع هاري كين 
مهاج���م توتنهام الذي س���جل 23 هدفًا حتى 
اآلن ، باإلضاف���ة إل���ى ليونيل ميس���ي مهاجم 
برش���لونة الذي س���جل 20 هدفًا ف���ي الدوري 
اإلس���باني.  وقال تييري هنري في مقابلة مع 
شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية : “أود 
أن يف���وز محمد صالح بجائزة الحذاء الذهبي 
خالل الموس���م الجاري ، لي���س فقط ألنها 
قصة جيدة ، بل ألنها قصة عظيمة حسب 
اعتق���ادي”. وتابع بقوله : “أن���ا ال أتذكر أن 
هناك العبًا لعب بمثل هذا المس���توى في 
موس���مه األول في ال���دوري اإلنجليزي ، قد 
يخبرني الناس أنه ليس موس���مه األول ألنه 
لعب مع تشيلسي من قبل ، ولكن دعونا نعطه 
ذل���ك”.  ودافع الغزال الفرنس���ي ع���ن محمد صالح 
وأضاف : “هذا هو أول موسم بالنسبة إلى محمد صالح من حيث 
اللعب من جولة إلى جولة ومن أسبوع إلى أسبوع ، أعتقد أنه يجلب 

شيئًا آخر لهذه اللعبة وأنا أحب الطريقة التي يلعب بها”. 

االستقالل / وكاالت:
قالت وسائل اإلعالم األلمانية، أن آرسنال وليفربول اإلنجليزيين 
يتابعان األلماني ماكس ماير صانع ألعاب ش���الكه، من أجل 

ضمه خالل سوق االنتقاالت الصيفية القادمة.
وأفادت هذه التقارير، أن ماكس ماير البالغ من العمر 22 عامًا 
قد قرر مغادرة ش���الكه مع نهاية عقده في نهاية الموس���م 

الحالي.
وذكرت صحيفة “بيلد األلمانية” أن إدارة نادي شالكه تحاول 
ب���كل جهد من أج���ل إقناع ماكس ماير تجدي���د عقده وعدم 

الرحيل الصيف القادم.
وأضاف���ت الصحيفة األلمانية، أن الفرنس���ي آرس���ين فينجر 
مدرب آرسنال يريد ضم ماكس ماير بعد نصيحه من مواطنه 

األلماني مسعود أوزيل.
وأش���ارت هذه المعلومات، أن ماكس ماي���ر يعد هدفًا ايضًا 
للم���درب األلماني يورجن كلوب في ليفربول، الذي يبحث عن 
معوض لرحيل صانع األلعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي 
رحل في إتجاه برشلونة يناير الماضي خالل سوق االنتقاالت 

الشتوية مقابل 161 مليون يورو.
وكان وكيل أعمال ماكس ماير، أكد أن مستقبل الالعب سوف 
يتحدد في وقت الحق من هذا الموسم وكل الخيارات متاحه 

أمامه وكل شئ يمكن حدوثه .

صراع بين ليفربول 
وآرسنال على 
موهبة شالكه

تييري هنري يتمنى 
حصول محمد صالح 
على الحذاء الذهبي
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غزة / عبدالله نصيف:
حافظ س���ليمان العبي���د مهاجم خدمات 
الش���اطئ على صدارة ترتي���ب الهدافين 
ببطول���ة دوري غزة الممت���از، بعد انقضاء 
األس���بوع الس���ادس عش���ر من البطولة ، 
بينما استمرت مطاردة أحمد الشاعر العب 
ش���باب رفح و بالل عساف العب أهلي غزة  

وكالهما بنفس الرصيد 7 أهداف .
ويالحق ع���دد من الالعبين العبيد ،  حيث 
يمتلك كل من أمجد أبو شقير العب شباب 
خانيونس و عالء عطية العب الش���جاعية 
ومحمد بركات العب الصداقة و محمد عبيد 

العب الهالل 6 أهداف .
و تبقى عل���ى نهاية ال���دوري 6 جوالت ، 
ويسعى العبيد للحفاظ على لقب الهداف 
للسنة الثالثة على التوالي  ، حيث سبق أن 
توج باللقب مرتي���ن في عام 2015/2016 
مع فريق غزة الرياض���ي برصيد 17 هدفًا 
، و في الموس���م الماضي 2016/2017 مع 

خدمات الشاطئ برصيد 15 هدفًا .

العبيد يتصدر 
قائمة هدافي 
الدوري الممتاز

الضفة الغربية / االستقالل:
احتاج فري���ق هالل القدس إل���ى الضرب���ات الترجيحية 
الجتياز عقبة نادي شباب السموع )جنوب الخليل(والتأهل 

لدور الثمانية من كأس فلسطين لكرة القدم.
وفاز "اله���الل" بواقع أربع ضربات مقاب���ل اثنتين، بعد أن 
انته���ى الوقت األصلي للمباراة الت���ي أقيمت على ملعب 
الخضر ف���ي محافظة بيت لحم بالتع���ادل بهدفين لكل 

منهما.
فيما تغل���ب فريق أهلي الخليل "حام���ل لقب" كأس كرة 
القدم في الضفة الغربية المحتلة آخر 3 مواسم بصعوبة  

الثالثاء على العيس���وية بهدفين لواحد، ، في اللقاء الذي 
جمع الفريقين على إستاد الخضر في بيت لحم.

ض���رب األهلي موع���دًا ناريًا م���ع هالل الق���دس في أبرز 
مواجهات دور الثمانية لهذه النسخة من البطولة.

وفي بقي���ة المباريات فاز مركز طولكرم على ش���باب يطا 
)جن���وب الخليل( بالركالت الترجيحي���ة 4-2 بعد التعادل 
السلبي، بينما فاز مركز شباب األمعري )رام الله( على شباب 
الخض���ر )بيت لحم( 2-1، وش���باب دورا الرياضي )الخليل( 
على جبل المكبر بال���ركالت الترجيحية 4-2 بعد التعادل 

السلبي .

كأس فلسطين
هالل القدس يتخطى السموع
 و األمعري يتفوق على الخضر

جامعة اإلسراء تختتم بطولة 
الكليات لخماسيات كرة القدم 

غزة / االستقالل:
اختتمت جامعة اإلسراء بطولة »القدس عاصمة الشباب 
» لخماسيات كرة القدم بالتعاون مع االتحاد الفلسطيني 
للرياض����ة للجميع بنجاح مميز، حي����ث تويج فريق كلية 
العل����وم اإلدارية والمالية بلق����ب البطولة بعد فوزه على 
كلية الحقوق بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة 

النهائية التي جمعتهما على ملعب التفاح المعشب .
وجاءت المباراة قوية بعد مشوار حافل لكال الفريقين 
خ���الل البطولة ليتمكن فريق كلية اإلدارة من حس���م 

اللقب بعد تس���جيله ألربعة أهداف س���جلها كل من 
أحم���د النجار وابراهيم الرمالوي ومحمد س���لمة، بينما 
س���جل لكلية الحق���وق محمد منصو عبد ربة وباس���ل 

السويركي.
يش���ار إلى أن البطولة أقيمت بنظ���ام خروج المغلوب 

وبمشاركة 10 فرق مثلت كليات الجامعة.
والجدي���ر ذكره أن هذه البطولة تأتي ضمن سلس���لة 
األنش���طة الرياضية التي تقيمه���ا الجامعة  لتعزيز 

األنشطة الالمنهجية للطلبة في كافة المجاالت.

االستقالل / وكاالت:
اعترف الالعب الفرنسي السابق تييري هنري أنه يتمنى حصول محمد 
صالح مهاج���م ليفربول على جائزة الح���ذاء الذهبي التي تقدم 
سنويًا ألفضل هداف في الدوريات األوروبية الخمسة 
الكبرى لكرة القدم.  ويتنافس النجم المصري )22 
هدفًا( على جائزة الح���ذاء الذهبي مع هاري كين 
مهاج���م توتنهام الذي س���جل 23 هدفًا حتى 
اآلن ، باإلضاف���ة إل���ى ليونيل ميس���ي مهاجم 
برش���لونة الذي س���جل 20 هدفًا ف���ي الدوري 
اإلس���باني.  وقال تييري هنري في مقابلة مع 
شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية : “أود 
أن يف���وز محمد صالح بجائزة الحذاء الذهبي 
خالل الموس���م الجاري ، لي���س فقط ألنها 
قصة جيدة ، بل ألنها قصة عظيمة حسب 
اعتق���ادي”. وتابع بقوله : “أن���ا ال أتذكر أن 
هناك العبًا لعب بمثل هذا المس���توى في 
موس���مه األول في ال���دوري اإلنجليزي ، قد 
يخبرني الناس أنه ليس موس���مه األول ألنه 
لعب مع تشيلسي من قبل ، ولكن دعونا نعطه 
ذل���ك”.  ودافع الغزال الفرنس���ي ع���ن محمد صالح 
وأضاف : “هذا هو أول موسم بالنسبة إلى محمد صالح من حيث 
اللعب من جولة إلى جولة ومن أسبوع إلى أسبوع ، أعتقد أنه يجلب 

شيئًا آخر لهذه اللعبة وأنا أحب الطريقة التي يلعب بها”. 

االستقالل / وكاالت:
قالت وسائل اإلعالم األلمانية، أن آرسنال وليفربول اإلنجليزيين 
يتابعان األلماني ماكس ماير صانع ألعاب ش���الكه، من أجل 

ضمه خالل سوق االنتقاالت الصيفية القادمة.
وأفادت هذه التقارير، أن ماكس ماير البالغ من العمر 22 عامًا 
قد قرر مغادرة ش���الكه مع نهاية عقده في نهاية الموس���م 

الحالي.
وذكرت صحيفة “بيلد األلمانية” أن إدارة نادي شالكه تحاول 
ب���كل جهد من أج���ل إقناع ماكس ماير تجدي���د عقده وعدم 

الرحيل الصيف القادم.
وأضاف���ت الصحيفة األلمانية، أن الفرنس���ي آرس���ين فينجر 
مدرب آرسنال يريد ضم ماكس ماير بعد نصيحه من مواطنه 

األلماني مسعود أوزيل.
وأش���ارت هذه المعلومات، أن ماكس ماي���ر يعد هدفًا ايضًا 
للم���درب األلماني يورجن كلوب في ليفربول، الذي يبحث عن 
معوض لرحيل صانع األلعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي 
رحل في إتجاه برشلونة يناير الماضي خالل سوق االنتقاالت 

الشتوية مقابل 161 مليون يورو.
وكان وكيل أعمال ماكس ماير، أكد أن مستقبل الالعب سوف 
يتحدد في وقت الحق من هذا الموسم وكل الخيارات متاحه 

أمامه وكل شئ يمكن حدوثه .

صراع بين ليفربول 
وآرسنال على 
موهبة شالكه

تييري هنري يتمنى 
حصول محمد صالح 
على الحذاء الذهبي
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تلك اللحظات الدنيوية التي استغرقت فيها كثيًرا حتى أنستك 

اآلخرة ..

تلك األحزان التي غشيت قلبك حتى كدت تقنط !

وهذه الرحلة التي قد تبدو لك طويلة ومضنية !

س���تنتهي إليه وستقف بين يديه ، ليُكن اليقين زادك والصبر 

عدتك والخير حصادك.

قوٌل لين لمن قال أنا ربكم األعلى

فما بالك بأهل بيتك وأحبتك

أليسوا أجدر بلين الكالم وحسن المعاملة ؟!

»وال تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدا إال )أن يشاء الله(«

التلفظ بهذه الكلمة مندوب في كل عمل.

االستعانة بالله.

واالعتراف بقدرته.

ونفاذ مشيئته..

كلمات في ذكرى وفاة عالم التنمية البشرية  د. إبراهيم الفقي
�أ.حممد �شحادة

فت���اوى قبســات 
ولطائف قرآنية

)واأّن اإىل ربك املُنتهى(

 فقوال له قوال لّينا 

ما هو الدعاء عند نزول المطر 
ورؤية البرق والرعد ؟

ى اللُه َعَلْيِه  ِه َصلَّ  َرُس���وَل اللَّ
َّ

جاء عن َعاِئَش���َة رضي الله عنها َأن
ًبا َناِفًعا ( رواه البخاري  ُهمَّ َصيِّ َم َكاَن ِإَذا َرَأى الَمَطَر َقاَل : ) اللَّ َوَس���لَّ

. )1032(
ًبا َهِنيًئا  ُهمَّ َصيِّ وفي لفظ ألبي داود )5099( أنه كان يقول : ) اللَّ

( صححه األلباني .
والصيب : ما س���ال من المطر وجرى ، وأصله من : صاب ، يصوب 
؛ إذا نزل . قال الله تعالى } أو كصيٍب من الس���ماء { البقرة/ 19 ، 

ووزنه فيعل من الصوب.
ينظر : » معالم السنن » ، للخطابي )146/4( . 

ويس���تحب التعرض للمطر ، فيصيب شيئا من بدن اإلنسان لما 
ثبت َعْن َأَنٍس رضي الله عنه أنه قال : » َأَصاَبَنا َوَنْحُن َمَع َرُس���وِل 
ى اللُه  َم َمَطٌر ، َقاَل : َفَحَسَر َرُسوُل اللِه َصلَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ اللِه َصلَّ
ى َأَصاَبُه ِمَن اْلَمَطِر ، َفُقْلَنا : َيا َرُس���وَل اللِه  َم َثْوَبُه ، َحتَّ َعَلْيِه َوَس���لَّ
ِه َتَعاَلى ( » . رواه  ُه َحِديُث َعْهٍد ِبَربِّ نَّ ِل���َم َصَنْعَت َهَذا ؟ َق���اَل : ) أِلَ

مسلم )898(.
ُهمَّ َحَواَلْيَنا  وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد المطر قال : ) اللَّ
َراِب ، َوُبُطوِن اأَلْوِدَيِة ، َوَمَناِبِت  ُهمَّ َعَل���ى اآلَكاِم َوالظِّ َواَل َعَلْيَنا ، اللَّ

َجِر ( رواه البخاري )1014( . الشَّ
َبْيِر رضي 

ُّ
ِه ْبِن الز أما الدعاء عند سماع الرعد : فقد ثبت َعْن َعْبِد اللَّ

ْعَد َتَرَك اْلَحِديَث ، َوَقاَل: ُسْبَحاَن  ُه َكاَن ِإَذا َس���ِمَع الرَّ الله عنه : » َأنَّ
ْعُد ِبَحْم���ِدِه َواْلَماَلِئَكُة ِمْن ِخيَفِت���ِه ]الرعد: 13[ ،  ُح الرَّ ِذي ُيَس���بِّ الَّ
ْرِض » . رواه البخاري  ْه���ِل اأْلَ  َهَذا َلَوِعيٌد َش���ِديٌد أِلَ

َّ
ُث���مَّ َيُقوُل : ِإن

في »األدب المف���رد« )723( ، ومالك في »الموطأ« )3641( وصحح 
إسناده النووي في »األذكار« )235( ، واأللباني في »صحيح األدب 

المفرد« )556(.
وال نعلم فيه شيئا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 

وكذا ، لم يثبت ش���يء م���ن األذكار أو األدعية عن النبي صلى الله 
عليه وسلم عند رؤية البرق فيما نعلم ، والله أعلم . 

  ما هو الحديث الدال على أن 
في وقت نزول المطر الدعاء 

مستجاب ؟
وق���ت نزول الغيث هو وقت فضل ورحمة الله من الله على عباده ، 

وتوسعة عليهم بأسباب الخير ، وهو مظنة إلجابة الدعاء عنده . 
وقد جاء في حديث س���هل بن سعد مرفوعًا : أن النبي صلى الله 
عليه وس���لم قال : ) ثنتان ما تردان : الدع���اء عند النداء ، وتحت 

المطر ( . 
رواه الحاك���م في »المس���تدرك« )2534( والطبراني في »المعجم 

الكبير« )5756( وصححه األلباني في »صحيح الجامع« )3078 (.
والدعاء عند النداء : أي وقت األذان ، أو بعده .

علو �لهمة:ـ 
آال ترضى لنفسك من كل 

شيء إال بإحسانه

�لعظمة:ـ
 تزداد ف���ي طريقك كلما 

ازدادت فيه المتاعب 

ح�شن �خللق :ـ
 أن تكون في بيتك أحسن 

الناس أخالقا

�ل�شكر:ـ
 أن تخج���ل من التقصير 

مع من أحسن إليك 

�ل�شدق :ـ
 أن تك���ون كلمتك واحدة 

في الرهبة والرغبة والطمع 

واليأس

�لإح�شان :ـ
 أن تعبد الله كأنك تراه 

فإن لم تكن ت���راه فإنه 

يراك.

قال الحسن البص���ري .

نه���ارك  آدم  يااب���ن   (

ضيف���ك فأحس���ن إليه 

فإنك إن أحس���نت إليه 

وإن  بحم���دك  ارتح���ل 

أسأت إليه ارتحل بذمك 

وكذلك ليلك(

قال عم������������ر بن عبد 

عنه  الله  رض���ي  العزيز 

.عن���د دفع الن���اس من 

عرفه:

» ليس السابق اليوم من 

سبق بعيره إنما السابق 

من ُغِفر له«

وم�ضــات

في مث���ل هذه األيام توف���ى الدكتور العالم 
الكبي���ر إبراهيم الفقي محروقًا في بيته، وهو 
مصري الجنس���ية، في وقت كانت مصر في 
حال���ة غلي���ان ، وأقرب إلى اإلنف���الت األمني، 
والرجل كعالم مس���لم يقف على ثغر العلم 
في مجال التنمية البشرية ، وكان العالم كله 
بحاج���ة له ، فالبد من التعري���ف به ،وما قدم 
للعرب والمس���لمين ، ب���ل للعالم من خدمات 
، واعمال جليلة ، مازال���ت تحكي عن قدراته، 
الغير عادي���ة، والتي منحها الله له..والدكتور 
الفق���ي  قامة كبي���رة ومحترمة ف���ي عصرنا 
الحاضر، ال تقل أهميت���ه عن عالم دين كبير 
خدم اإلس���الم والمسلمين..!، إذ اإلسالم ُيقدر 
كل طاق���ة وجهد إيجابي يخدم اإلنس���انية 
بأي من جوانبها..فمن هو هذا العالم الجليل 

صاحب البصمات والخدمات المتعددة؟!
  إبراهيم الفقي هو رائد التنمية البش���رية، 
الكاتب والمفّكر والخبير العالمي، هو أسطورة 
نجاح مّصرية، فق���د طاف بعلمه حول العالم 

وس���اعد على تحويل الفش���ل الى نجاح، كان 
إبراهي���م الفقي رئي���س مجل���س إدارة المركز 
الكندي للتنمية البشرية، ورئيس مجلس إدارة 
ش���ركات إبراهي���م الفقي العالمي���ة، فإبراهيم 
رت في هذا  الفق���ي قصة نجاح غير معت���ادة أثَّ
العالم وتأّثرت به، وترك بصمة وصدى إلى يومنا 

هذا، فأعماله نالت إعجاب الماليين وما زالت. 
ولد المفّك���ر إبراهيم الفقي في محافظة الجيزة 
في مصر كان العبًا رياضيًا وحقق بطوالت عالمية، 
وعمل في العديد من القطاعات إلى أن وصل إلى 
مكانته هذه في العال���م، فعمل منّظفًا لألواني 
في أحد فنادق كندا وخادمًا في الفنادق، فعندما 
س���افرإلى كندا مع زوجته كان ال يمتلك ش���يئًا 
وت���دّرج في وظائف الفندق إلى أن أصبح مديره، 
وبدأت قصة نجاحه. أعمال إبراهيم الفقي: مدرب 
للتنمية البشرية، أّثرت أعماله في حياة الماليين 
من الناس، وأّلف العش���رات م���ن الكتب التي ال 
تزال مؤّثرة وقّيمة إلى يومنا هذا، وعّدة ش���رائط 
سمعية واس���طوانات رقمية، ومن هذه األعمال 
كتاب قوة التفكير والمفاتيح العش���رة للنجاح 

وقوة التحكم بالذات وغيرها.

 أق���وال إبراهيم الفقي : ع���ش كل لحظة كأنها 
آخ���ر لحظة في حياتك ،ع���ش باإليمان والتطّبع 
بأخالق الرسول الكريم، عش باألمل ،عش بالحب، 
ع���ش بالكفاح، وّقدر قيمة الحياة. رحلة النجاح ال 
تتطلب البحث عن أرض جديدة ولكنها تتطلب 
االهتمام بالنجاح والرغبة في تحقيقه والنظر إلى 
األش���ياء بعيون جديدة. إذا نظرت جيدًا حولك 
س���وف تجد أن التحدي الحقيقي في الحياة هو 
أن تغّير نفسك، وتصبح الشخص الذي تريد أن 
تكونه وتستغل طاقاتك الكامنة وتعيش حياة 

أسعد.
للفقي عدة مؤلفات ترجم بعضها إلى اإلنجليزية 
والفرنسية والعربية والكردية واالندونيسية وله 
كت���ب متوفرة في المكتبة واألرش���يف الوطني 
لكندا عب���ارة عن عش���رة عناوين كلها نش���رت 
خالل التس���عينات من القرن الماضي، تدرجت 
مواضيعها زمني���ًا من تناول تقنيات البيع مرورًا 
بف���ن التدبير الناج���ح ووصواًل إل���ى الكتابة عن 
التطوير الذاتي والنجاح بشكل عام،]4[. من أبرز 
كتبه: البرمجة اللغوي���ة العصبية وفن االتصال 
الالمحدود والمفاتيح العشرة للنجاح.قوة التحكم 

في الذات.قوة الحب والتسامح.حياة بال 
توتر.إدارة الوقت.سيطر على حياتك.

أيقظ قدراتك واصنع مستقبلك.سحر 
الي  والطريق  البشرية  القيادة.الطاقة 

القمة واستراتيجيات التفكير.
التفكير الس���لبي والتفكير اإليجابي 
واألسرار السبعة للقوة الذاتية، كيف 

تتحكم في شعورك وأحاسيسك.
اسرار التسويق االستراتيجي،الطريق 
إل���ى النجاح.الطريق إلى االمتياز وقوة 

الثقة بالنفس والعمل الجماعى .
غير حياتك ف���ي 30 يومًا .فن خدمة 
العمالء وفن و أسرار اتخاذ القرار وقوة 

التحفيز وقوة العقل الباطن .
المفاتيح العش���رة للنج���اح و قوانين 
العقل الباطن،فن وأسرار اتخاذ القرار.

ق���وة التحكم في الذات،قوة الثقة في 
النفس.

وهن���اك مئات م���ن الجم���ل الرائعة 
والمؤّثرة األخرى التي قّدمها لنا الدكتور 

إبراهيم الفقي رحمه الله.
 وف���اة إبراهي���م الفقي:  ما تداولت���ه األخبار وما 
وصلنا أّن إبراهيم الفقي في صباح يوم الجمعة 
العاشر من شباط، مات مخنوقًا إثر حريق وقع في 
المنزل، فشب الحريق في الشقة التي تقع أسفل 
شقة الدكتور إبراهيم الفقي، وعندما زادت حدة 
الحريق صعد الدخان إلى شقة الدكتور وُقتل هو 
وأخته وإحدى قريباته من العائلة. موت الدكتور 
إبراهيم الفقي قد يكون مخططًا مسبقًا، حيث إن 
هناك العديد م���ن الدالئل على أنه مات مقتواًل 
وأن الح���ادث كان متّعمدًا، فكم���ا ذكرت زوجته 
أن الدكت���ور إبراهي���م الفقي غي���ر معتاد على 
البق���اء نائمًا في الصباح، حي���ث إنه معتاد على 
االستيقاظ باكرًا ألداء صالة الفجر وقراءة القرآن 
الكريم وم���ن ثم متابعة عمله، وف���ي حالة كان 
الدكتور إبراهيم الفقي مس���تيقظًا، فكان ال بد 
منه أن يالحظ الحريق وتسلل الدخان إلى بيته، 
ويبقى موت الدكتور إبراهيم الفقي مجهواًل إلى 
اآلن، س���واء أكان جريمة قتل مخططًا لها مسبقًا 

أم حادثًا عفويًا، فالله سبحانه وتعالى أعلم.
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 )APA images(موسـم الفراولـة في غـزة

تظاهرة تطالب بتفعيل صندوق تعويض المزارعين بغزةشركات النظافة تنظم وقفة احتجاجية بغزة )APA images( )APA images( 

الرابطة اإلسالمية تكرم المدارس الفائزة في المسابقة الثقافية

الرابطة اإلسالمية تكرم الطلبة المتفوقين بمدارس قطاع غزة
ــاحنات بغزة احتجاجًا  ــيرة ش مس

وقفة احتجاجية أمام مقر )UNSCO ( ضد قرار ترامب )APA images(على تردي األوضاع االقتصادية

وقفة احتجاجية لموظفي مؤسسة البحر الحكومية.. غزة

)APA images( 

)APA images( 
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ي���وم  الس���لطات المصري���ة  وأغلق���ت 
الجمع���ة الماضي، معبر رف���ح أمام آالف 
المرضى  من  الفلسطينيين  المسافرين 
والطلبة وحمل���ة اإلقام���ات بالتزامن مع 
عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش 
المصري ضد المجموعات المس���لحة في 

سيناء.
وفتح معبر رفح يومي األربعاء والخميس 
وبضع س���اعاٍت من صباح الجمعة، بعد 
اغالق اس���تمر 38 يومًا، وعلى إثر ذلك 
ع���ادت مجموع���ة من الفلس���طينيين 
الخارج عب���ر مطار  المتواجدي���ن ف���ي 
القاهرة، استعداًدا لعودتهم إلى قطاع 

غّزة.
وأدى اإلغ���الق المفاج���ئ للمعب���ر  من 
الجانب المصري ي���وم الجمعة الماضي، 
إلى بقاء معظم الفلسطينيين العائدين 
عالقين في مطار القاه���رة، دون القدرة 
على العودة إلى البالد التي جاؤوا منها أو 

االنتقال إلى غّزة، إلغالق المعبر.
وتتفاقم معاناة العالقين بعدما تقطعت 
بهم الس���بل وحال اغالق المعبر بينهم 
وبي���ن عودتهم، فكثي���ر منهم نفدت 
نقوده أو قاربت على النفاد ألن خروجهم 
من ديارهم كان لغرض العالج أو التعليم 
أو زيارة ذويهم أو قضاء حوائج ضرورية 
أخرى، على أمل قضائها والعودة سريعا 

إلى غزة.

ن�ضت�ضرخ  �ضمائركم
حديث���ه  خ���الل  األش���قر   ويق���ول 
ل�"االستقالل": " بعد معاناة طويلة ألكثر 
من س���نة ظهر اس���مي واس���م زوجتي 
ضمن كش���وفات المس���افرين بش���هر 
اكتوبر الماضي، وتمكنا من السفر إلجراء 
عملية جراحية لزوجتي بش���بكة العين 
في األردن، ومن ذلك اليوم ونحن ننتظر 
العودة لغزة لكننا لم نس���تطع بس���بب 

اغالق معبر رفح بشكل شبة دائم". 
ويتاب���ع: "24 س���اعة نتابع أخب���ار فتح 
المعبر، وكل فتح���ة بكون عنا أمل نرجع 
عل���ى القط���اع  نجهز أغراضنا بس���رعة 
ونتوجه للمعبر حت���ى لو كان منتصف 
الليل، لكن لألسف تبدأ مدة فتح المعبر 

وتنتهي واحنا مش قادرين نطلع". 
وأضاف بحسرة وألم:" كان أكبر أمنياتنا 
نس���افر واآلن أكبرها نرج���ع لغزة، تعبنا 
كتير وبطلنا نتحمل، اختنقنا من العيش 
بالغربة واشتقنا ألوالدنا وعائالتنا، ذقنا 
العذاب بكافة أش���كاله، لمتي س���نبقى 

على هذه الحالة أين المسؤولين؟". 
للجه���ات  رس���الة  األش���قر،  ووجه���ت 
المعني���ة، مفاده���ا:" نحن نس���تصرخ 
ضمائركم اإلنسانية بااللتفات لمأساتنا 
وانه���اء معاناتنا، فنحن ال ح���ول لنا وال 
ق���وة، ومن حقنا  أن ُنعامل معاملة تليق 

بن���ا كآدميين وتليق بكم كمس���ؤولين، 
البعض منا قطع مسافات طويلة ووصل 
إلى مش���ارف غ���زة وكان���ت الصدمة أن 
ُيعاد إلى حجز المط���ار الُمذل والُمهين، 
والبعض اآلخر نفدت نقوده وبات عاجزًا 

عن تدبير أدنى متطلباته".

طريق العودة �ضاق
لكل مسافٍر حكاية مختلفة لكن فصول 
المعاناة واحدة، فالطالب بهجت س���الم 
عان كثي���رًا حتى تمكن م���ن الحصول 
على منحة دراس���ية ف���ي تركيا، وتجرع 
مرارة االنتظار لحين ُأدرج اس���مه ضمن 
ديسمبر  لشهر  المس���افرين  كشوفات 
الماضي، وبمجرد وصوله الجامعة تفاجأ 
بانتهاء مهل���ة االلتحاق بها لهذا العام، 
األمر الذي ُيحتم عليه العودة الى القطاع 
كونه ال يمتلك النق���ود الكافية لإلقامة 
بتركيا حتى الع���ام المقبل، لكن طريق 
عودته بات شاقًا في ظل اغالق معبر رفح 

ألكثر من 30 يوما.
" رضين���ا بالهم والهم م���ا رضي فينا"، 
هكذا عبر سالم عن غضبة واستيائه من 
اغالق معبر رفح وعدم تمكنه من العودة 
للقطاع بعد أن تحطم حلمه بنيل شهادة 
الطب على صخ���رة الواق���ع األليم الذي 
يعيش���ه أكثر من مليون���ي مواطن في 

قطاع غزة المحاصر. 

وأردف سالم خالل حديثة ل�"االستقالل":" 
ي���وم األربع���اء الماضي كنت اش���اهد 
التلفزيون مع أصدقائ���ي فجأة جاء خبر 
فتح المعبر للعالقين، قمنا زي المجانين 
نجمع أغراضن���ا ونزلنا على مطار القاهرة 
وصلنا عص���ر الخميس، هناك أخذوا منا 
جوزات الس���فر وحجزونا زي المساجين 

بصالة االنتظار لفجر الجمعة". 
ويتابع: " ش���فنا الويل بتل���ك اللية كان 
الجو بارد كتير وما معنا ال أكل وال ش���رب 
وال حت���ي مال نقدر ندبر امورنا، ثاني يوم 
الساعة 6 طلعنا بالحافالت وقطعنا مسافة 
كبيرة عند حاجز بالوظة طلبوا منا االنتظار 
حتى وصول التعليمات، وبعد أكثر من 3 
ساعات انتظار جاءت التعليمات بإعادتنا 

إلى مطار القاهرة لدواٍع أمنية". 

 ظروف ماأ�ضاوية 
وبدوره، أوضح محمد أبو وطفة المتحدث 
باس���م العالقي���ن، أن ع���ددًا كبيرًا من 
العالقين الفلسطينيين يتواجدون في 
نقطة الترحيل بمطار القاهرة ، يعيشون 
ظروفًا مأس���اوية صعبة بال أكل أو شرب 
و ب���ال أدنى مقومات للحياة، حيث نفدت 
أموال معظمهم وال يس���تطيعون شراء 

اللوازم الخاصة بأطفالهم ومرضاهم. 
حديث���ة  خ���الل  وطف���ة  أب���و  وبي���ن 
ل�"االس���تقالل"، أن الس���لطات المصرية 

أعلنت األربع���اء الماضي عن فتح المعبر 
للعالقين في كال االتجاهين قبل نصف 
س���اعة من موعد فتحه الفعلي، مما أجبر 
عش���رات العالقي���ن للتواف���د إلى مطار 
القاهر في ساعات متأخرة بعد منتصف 
اللي���ل في س���بيل العودة ال���ى القطاع 
والخالص من المعاناة التي يعيشونها 

منذ أكثر من 40 يوما. 
ونوه إلى أن السلطات المصرية لم تسمح 
بعبور سوى 650 مس���افًرا من العالقين 
إلى قط���اع غزة طوال مدة فت���ح المعبر، 
فيما تم  اعادة حافلتين من المسافرين 
المرحلي���ن إلى مطار القاه���رة كانتا في 
طريقهما الى معبر رفح، وذلك بعد إغالق 

المعبر صباح يوم الجمعة لدواٍع أمنية .
وأضاف أن أع���داد العالقين على المعبر 
من جهة مص���ر، والذي���ن أرادوا العودة 
إلى قط���اع غزة قبل أن يص���در الجيش 
المص���ري قراره بترحيلهم مرة أخرى إلى 
مط���ار القاهرة، يتجاوز ال� 400 مس���افر، 
محتجزين حالًيا داخل صاالت مغلقة في 

المطار. 
وذكر أن المحتجزين داخل مطار القاهرة 
والسفارة  المصرية  السلطات  يناشدون 
القاهرة، سرعة تأمين  الفلسطينية في 
عودتهم إلى قطاع غزة بأقصى س���رعة 
أو إيجاد ح���ل مؤقت يحد من معاناتهم 

داخل غرف الحجز.

العالقون في القاهرة..
 عذابـــات مستمــرة

غزة/ دعاء احلطاب:
انتهت اأيام النتظار الع�ضيبة وهلت ب�ضرى لقاء الأحبة، بقراٍر �ضريع اتخذه احلاج اأبو اأجمد الأ�ضقر، 
فبمجرد �ضماعه خرب فتح معرب رفح ملدة ثالثة اأيام هلل فرحًا وانطلق لزوجته ول�ضانه يردد "واأخريًا  
ُفرجت"، جمعا اأمتعتهما على عجل، وا�ضتقال �ضيارة اأجرة اإىل املطار لعلهما يكونان من اأوائل العائدين 
اإىل قطاع غزة، قبل تعطل �ضفرهما لأكرث من 40 يومًا ق�ضوها يف �ضقق الإيجار.  وما اإن و�ضل الأ�ضقر 

�ضالة النتظار مبطار القاهرة، عائدًا من الأردن، حتى بداأ ُيزاحم ع�ضرات العالقني الذين توافدوا 
للمطار اأماًل باإنهاء معاناتهم والعودة لبالدهم، كي يتمكن من تقدمي اأوراقه وال�ضعود باحلافالت املكلفة 

بنقل امل�ضافرين ملعرب رفح، ويف اليوم الثاين لفتح املعرب حتركت احلافلة وعلت الفرحة مالمح الأ�ضقر 
فـ6 �ضاعاٍت فقط تف�ضله عن احلدود والو�ضول اىل منزله يف قطاع غزة، لكن الفرحة مل تدم طوياًل 

ف�ضرعان ما توقفت احلافالت وُطلب منهم الرجوع   نظرًا حلظر التجول ووقف حركة ال�ضري على 
الطريق  من العري�ش حتى رفح ب�ضمال �ضيناء، لدواٍع اأمنية.

االنتظار خيارهم الوحيد

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / جمعة محمد أحمد برهوم.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)917763005( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / سعيد ابراهيم خليل بربخ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410096051( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / امير عاطف ابراهيم ابو حرب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803789858( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / ابراهيم محمد حماد عبيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803178581( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

االستقالل/ وكاالت:
تعد بحة الصوت من األعراض الش���ائعة خالل  فصل الش���تاء، فما السبب في 

ذلك؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
ولإلجابة عن هذه األس���ئلة قالت اختصاصي���ة التخاطب زابينا فالكنر إن بحة 
 الصوت في الش���تاء ترجع في األغلب إلى اخت���الف درجات الحرارة الناجم عن 
 الهواء الب���ارد في الخارج وهواء المدفأة الجاف في الداخل، مما يتس���بب في 

 جفاف الغشاء المخاطي للفم والحلق.
 ويمكن مواجهة ذلك باس���تخدام مرطبات الهواء، كتعليق مناش���ف رطبة أو 
وضع  أوعية بها ماء في الغرفة، كما ينبغي ترطيب الغشاء المخاطي للفم من 

خالل  شرب السوائل بكثرة بمعدل ال يقل عن لترين إلى ثالثة لترات.
 كم���ا ينبغي التنفس من األنف وليس من الفم أثناء الوجود بالخارج، كي تتم 
 فلترة الهواء وتنظيفه وتدفئته أيضا، باإلضافة إلى ارتداء ش���ال حول العنق 

 لضمان سريان الدم بشكل جيد في منطقة الحلق وتجنب الشد.
 ومن المه���م أيضا »إحماء« عضالت الحنجرة واألحبال الصوتية، مثال من خالل 

»الدندنة« مع أغنية في المذياع.

االستقالل/ وكاالت: 
أش���ارت دراسة بريطانية إلى أن األلعاب البالس���تيكية المستعملة قد تعرض األطفال 
لمس���تويات غير آمنة من م���واد كيماوية مث���ل الرصاص والكادمي���وم، وهو ما يرتبط 

بمشكالت في النمو وإتالف أعضاء.
وإلجراء الدراس���ة، فحص الباحثون 200 لعبة بالستيكية مس���تعملة، عثروا عليها في 

منازل ودور لرياض األطفال وضمن تبرعات.
وتضمنت األلعاب سيارات وقطارات ودمى لشخصيات أفالم الحركة، كانت كلها صغيرة 

في الحجم لدرجة تجعل من الممكن أن يضعها الطفل في فمه.
ورصد الباحثون تركيزات عالية من عناصر كيماوية خطيرة من بينها األنتيمون والباريوم 
والبروم والكادميوم والكروم والرصاص والسيلينيوم في الكثير من ألعاب مكعبات البناء 

والدمى وقطع المجوهرات، جميعها كانت إما باللون األصفر أو األحمر أو األسود.
وحتى في حالة المس���تويات المنخفضة قد تكون هذه المواد الكيماوية سامة لألطفال 
المعرضين لها لفترة طويلة من الوقت، خاصة عندما يضع األطفال األلعاب في أفواههم.

وق���ال أندرو ترنر، وهو باحث في مجال الصح���ة البيئية بجامعة بليموث: »تؤكد النتائج 
وجود تركيزات كبيرة نسبيا من المواد الكيماوية التي فرضت عليها قيود أو منعت منذ 

ذلك الحين«.

ما سبب بحة الصوت 
في الشتاء؟

دراسة خطيرة عن لعب 
األطفال »البالستيكية«
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قال األمين 

لقد طور شعبنا أس���اليب المواجهة المباشرة مع العدو في 
س���احة االنتفاضة � الثورة من مرحلة ألخرى طبقًا لقدراته، 
وضمن إطار مواصلة االنتفاضة. فبعد المس���يرات الحاشدة 
التي تميزت به���ا االنتفاضة في األيام واألس���ابيع األولى 
وبع���د المواجهات الش���املة مع قوات الع���دو التي حدثت 
ف���ي نفس الفترة انتقلت الجماهير تحت ضغط أس���اليب 
الع���دو الجديدة في البط���ش والتنكيل إل���ى مرحلة أخرى 
استمرت فيها المواجهات واإلضرابات ولكن مع تناوب في 
أدوار المدن والقرى والمخيمات من دون تظاهرات حاش���دة 
عدا جنازات الش���هداء وبعض المناس���بات واس���تخدمت 
الزجاجات الحارقة بكثافة أش���د. هذا وقد كان قد روج أثناء 
ش���هور االنتفاضة األولى ألطروحة مفادها استبعاد العمل 
العس���كري لما يس���ببه ذلك من رد فعل صهيوني شديد 
باتجاه المزيد من القوة والقمع، إال أن طابع االنتفاضة المميز 
عن كل الحركات الجماهيرية المش���ابهة في تاريخ العالم 
الحدي���ث وتواصلها بال نهاية ألكثر م���ن عامين ، وحرص 
العدو على استخدام سياسة القتل بال حساب وضمن خطته 
للردع والقهر النفسي جعلت من الضروري أن يأخذ الكفاح 
والجهاد المس���لح دوره في المعركة ه���ذا الكفاح والجهاد 
الذي يج���ب أن ال يتوقف في أي مرحل���ة كانت من مراحل 

النضال ضد العدو الذي قام أصاًل على العنف واإلرهاب.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر  مــرايا

حين تتوالى الهزائم تغدو النفوس في أمّس الحاجة ألي انتصار  ُيرّمُم االنهيارات المتتالية، وُيعيد 
بعضًا من الهيبة التي تتآكل منذ س���نين القهر العصيبة، والكبت النفس���ّي الذي قاد الجيل صوب 

االنتحار أو االنهيار أو الرحيل!
 ***

م���ا كان حديثًا ُيفترى، ولكن تصديقًا لما بين يدي صاروٍخ أثقلته الجراح، وآلمه وجع الكرامة العربية 
التي يس���تبيحها الغزاة من كل اتجاه، ويمطرونها العار والش���نار وتآمر ) اإلخوة ( األعداء، والمرتزقة 

الممّولين خليجّيًا، والمباركة جرائمهم من الُنُظِم المأجورة، واألحزاب المعطوبة فكرّيًا وأخالقيا!
يوم هبط حديد الطائرة الصهيونّية من سماء سوريا إلى أرضها، أشرقت الشمس مرتين، مّرًة حملت 
معها اليوم بعد الليل، ثم حين انتثر الحديد في المدى، أشرقت من جديد وفد حملت معها النهار.

هذا االختراق للترس����انة الجوّية الصهيونّية، زّف معه بشارات الشفاء لصدور المؤمنين، فكم لنا مع أم 
الستة عشر هذه من ثارات وثارات، كّلها كانت تمور في صدورنا، وهي ُتلقي الموت على أهلنا وأطفالنا، 
تقت����ل وتدّمر وتقّطع األوصال، مطمئّنة إلى أنه����ا في عليائها أعلى من أن تطالها نيراننا المتواضعة، 
فاليوم يوم الثأر، يوم رّد الدم إلى سكينته، يوم ردع من ظّنوا أّنهم أعلى من الموت، يوم الكرامة العربّية 
الثكلى، فنحن الذين لطالما شربنا العّز في كأٍس من الحنظل، قد آن األوان لُشرب العّز مع ماء الحياة في 
كأس المجد والفخار. فهل ينكر هذا المجد عربيٌّ شريف؟ وهل يغضب من هطول العّز مع الحديد من 
الس����ماء إال العبيد؟ هل يستشيط على نار الغيظ قهرًا من انتصار كرامتنا إال َمْن عرضوا كرامتهم في 
ميادين الخيانة برسم البيع للمحتّل؟  أّي مستنقٍع يّتسع لهذا السقوط األخالقّي والقيمّي الذي انحدر 

إليه الُملّطخون بالحزبّية المقيتة، والطائفّية التي تتغّذى على البغضاء والكراهية؟
لس���نواٍت خلت والمصنوعون من الفتنة يدّقون طبوَل الفرقة بين ش���رائح المجتمع، ويصرخون بكّل 
م���ا آتاهم األثرياُء الخونُة من ماٍل ومنابَر وطوابيَر من الحمقى والمراهقين، وكّلما تجاوزت الش���عوُب 
بفطرتها البريئة ِشباكهم الخبيثَة أوقدوا للفتنة نارًا، وسكبوا فوقها من التراث األخرق، ومن الكذب 

والتلفيق ما ُيؤّججها إذا خبت، لتزداد مع الوقت قذارًة وسعيرا.
 منذ س���نين وهم يصنعون خيباتنا، ويمنحوننا بفعل نذالتهم مبّرراٍت للخسارات التي ال تتوّقف، 

والضياع الذي ال ينتهي، أفما آن لهم أن يستفيقوا؟
لقد س���قط حديُد الغاصبين من الس���ماء إلى الثرى، فتفّجرت من تحته أنهار الكرامة العربّية، تروي 
صدور الظآمئين ليوم العّز، وستسقط عن قريٍب بإذن الله ِحقبُة الُعلّو؛ ليدخُل الفرساُن المسجَد كما 

دخلوه أّول مّرٍة، وُيتّبروا ما عال الظالمون تتبيرا.

صعدنا، وتركناها تسقط مع الساقطين

تونس/ االستقالل: 
مزق نائب تونس����ي العلم اإلسرائيلي داخل البرلمان، 
متهًما رئي����س البرلمان واالئتالف الحاكم ب�"الخيانة" 
ألنها عرقل����ت المصادقة على مش����روع قانون يجرم 

التطبيع مع "إسرائيل".
كما أشار إلى الرئيس التونسي "وّبخ" رئيس البرلمان 
بعد تخصيص جلسة خاصة للمصادقة على المشروع، 

مردًدا "عاشت فلسطين والخزي والعار لكم".
وقطع عمار عمروس����ية النائب عن "الجبهة الشعبية" 
الجلس����ة العامة المخصصة لالس����تماع لوزير النقل، 
وقال "عندما يتعلق األمر بش����رف التونسيين وشرف 
أنبل القضايا وهي قضية فلسطين، ال قيمة لنظامكم 

الداخلي".
وقال: "ما وقع يوم الجمعة )جلس����ة مناقش����ة قانون 
تجري����م التطبي����ع( فضيحة من العي����ار الثقيل. ماذا 
تريدون؟، كل المدن التونسية من الشمال إلى الجنوب 
منذ عام 1948 لها شهيد حول قضية فلسطين. نحن 
)الجبهة الش����عبية( تقدمنا بمبادرة تشريعية ولكن 
لألس����ف يبدو أن االئتالف الحاكم ورئيس المجلس 

تحديدا )ال يرغب بالمصادقة عليه(".
وأض����اف: "رئي����س الجمهوري����ة اس����تدعى رئيس 
البرلمان وأّنبه ووّبخه لبرمجة هذا المش����روع، وأتحمل 

مس����ؤوليتي في هذه المعلومة. إذا كان ثمن الحكم 
والبقاء فيه هو التطبيع مع الكيان الصهيوني فابقوا 
ولكنكم  ستبقون عمالء، إذا كان الفوز في االنتخابات 
ه����و التطبيع مع الكيان الصهيون����ي ففوزوا ولكنكم 

ستبقون عمالء".
واس����تغرب عمروسية عدم وضع مش����روع القانون على 
الموقع اإللكتروني للبرلمان، فضاًل عن عدم مراسلة رئاسة 
البرلمان النواب، وعدم استدعاء الرئاسة ووزارة الخارجية، 

معتبًرا ذلك سابقة في تاريخ البرلمان التونسي.
ومزق النائب التونس����ي نسخة من العلم اإلسرائيلي، 
م����رددًا "هذا علم الكي����ان الصهيون����ي أمامكم وفي 
مجلس العار. عاش����ت فلس����طين. تعيش الثورة في 
فلسطين. العزة والكرامة لتونس ولألمة العربية وأحرار 
العالم. الخزي والعار لكم عمالء ومنبوذين. هذا هو علم 
الكيان الصهيوني حّجوا له، ولكننا سنبقى شوكة في 

حلوقكم".
وكان النقاش حول مش����روع قان����ون "تجريم التطبيع 
مع إسرائيل" تسبب بعراك باأليدي وتبادل للشتائم 
واالتهامات بين ن����واب المعارضة والح����زب الحاكم، 
وس����ط انتقادات كبيرة لرئيس البرلمان لرفض دعوة 
كل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية لمناقش����ة 

هذا األمر.

الجزائر/ االستقالل:
قالت الس���لطات الفرنس���ية إن طائرة ركاب تابعة 
للخطوط الجوية الجزائرية فقدت قطعة من منظومة 
العجالت لدى إقالعها من مطار تولوز في جنوب غرب 

فرنسا.
أوضح متحدث باسم »مكتب التحقيقات والبحوث« 
للهيئة الفرنس���ية المكلفة بالتحقيق في حوادث 
الطي���ران، أمس، أنه »ف���ي هذه المرحل���ة لم نفتح 
تحقيًقا، نحن ننس���ق مع الس���لطات الجزائرية، ألن 

الطائرة وصلت إلى وجهتها في الجزائر«.

وبحس���ب البيانات األولية، فإن الطائرة »فقدت لدى 
إقالعها قطعة معدنية من عجلة المقدمة«، مش���يًرا 
إل���ى أنها »قطعة من منظوم���ة العجالت تقع تحت 

أنف الطائرة«.
من جهتها، قال���ت إدارة مطار تولوز إنه: »تم العثور 
في المدرج على محور عجلة مقطوع، ولكن ليس على 
العجلة نفس���ها« بعد إقالع الطائ���رة، وهي من طراز 

بوينغ 737- 600.
وهبط���ت الطائ���رة، الخميس الماضي، بس���الم في 

وهران )400 كلم غرب العاصمة الجزائر(

نائب تونسي يمزق علم »إسرائيل« 
ويتهم رئيس البرلمان بـ »الخيانة«

طائرة جزائرية تقلع من 

فرنسا تاركة عجلتها خلفها


