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 الفصائل: إضراب تجاري غدًا الثالثاء 
احتجاًجا على األزمة الكارثية بغزة

غزة/ االستقالل:
دعت فصائ����ل المقاومة الفلس����طينية أمس 
األحد إلى اإلضراب ي����وم  غد الثالثاء احتجاًجا 
على األزمة اإلنس����انية الكارثية التي يعانيها 

قطاع غزة بفعل الحصار اإلسرائيلي.
وأك����دت الفصائ����ل ف����ي بي����ان أن االضراب 
التجاري سيش����مل كافة المحالت والشركات 
التجارية في قطاع غزة وذلك بدءًا من الس����اعة 

الثانية عشرة ظهر غد الثالثاء. وحسب البيان 
س����يترافق مع اإلضراب توق����ف كامل لحركة 
السير والمواصالت في كل مناطق ومحافظات 
القطاع. وتوجهت فصائل المقاومة بنداء عاجل 
إلى الدول الش����قيقة والمؤسسات الحقوقية 
واإلغاثية بضرورة الوقوف أمام مس����ؤولياتها 
لوقف التدهور الخطير الذي تعانيه غزة جراء 

إحكام االحتالل للحصار المفروض عليها.

 ارتفع العلم..
وسقطوا
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يثبت جاهزية املقاومة 

 »كمين العلم«.. عندما 
ابتلع االحتالل الطعم!

غزة/ قا�سم الأغا: 
عك�ست عملية »كمني الَعلم«، على 

احلدود ال�سرقية ملدينة خانيون�س 
جنوب قطاع غزة، جهوزية املقاومة 

وا�ستعدادها للت�سدي لأي عدوان 
تمل على قطاع  »اإ�سرائيلي« محُ

غزة، فيما مل يتوقف الحتالل 
مب�ستوَييه ال�سيا�سي والع�سكري عن 

تهديداته بالرد على العملية.
وانفجرت م�ساء اأم�س الأول، عبّوة 

نا�سفة �سرقي خانيون�س، ت�سببت 
باإ�سابة 4 جنود من لواء »جولين« 

بجراح خمتلفة، بينهم �سابطان 
حالتهما »خطرة«، ورّد الحتالل 
بق�سف مواقع واأهداف للمقاومة 

الفل�سطينية واأرا�س زراعية يف 
القطاع، اأدى ل�ست�سهاد فل�سطينَينينْ 

واإ�سابة اآخرين. وبعد 
دقائق عّدة من تنفيذ 



رأي

تط����ور أداء المقاومة الفلس����طينية الدائم في مواجهة سياس����ة 
االحتالل الصهيوني وأس����اليب القتل الممنهج����ة التي يرتكبها 
ضد المدنيين الفلس����طينيين, تدل على ان المقاومة تستطيع ان 
تتعامل مع تطورات األحداث باللغة التي يفهمها االحتالل جيدا, 
وبكل اللغات الت����ي تفهمها اإلدارة األمريكية وحلفاؤها, س����الح 
المقاومة يحمل رس����ائله للجميع بكل لغات العالم, وهو قادر على 
محاورة قوى البغ����ي وتحقيق الغايات من اقصر الطرق, واعتقد ان 
عملية العلم على الش����ريط الحدودي الفاصل بي����ن غزة واألراضي 
المحتلة أثبتت قدرة المقاومة الفلس����طينية على الرد على جرائم 
االحت����الل, ودللت على التطور النوعي ف����ي أداء المقاومة وقدرتها 
الفائقة على تطوير قدراتها العس����كرية بالش����كل الذي يمكن ان 
تواجه من خالل����ه كل هذا التغول الصهيون����ي والقتل الممنهج 

للفلسطينيين. 
االحتالل تلق����ى الضربة التي ج����اءت بعد صفعة إس����قاط طائرة 
ال����� F16 المؤلمة والت����ي ال زالت نتائجها تخيم عل����ى هذا الكيان 
الصهيوني المجرم, لذلك جاء الرد الصهيوني س����ريعا وعشوائيا 
ينم عن المأزق الذي يعيشه االحتالل, فقام بقصف مواقع تدريب 
تابعة للمقاومة الفلسطينية, وهدد بتعامل مختلف مع التظاهرات 
القريبة من السياج الفاصل مع قطاع غزة, وتوعد بضربات عسكرية 
موجعة للمقاومة واستهداف منفذي العملية البطولية التي أدت 
إلصابة أربعة جنود صهاينة اثنان منهم بجراح خطرة حسب مزاعم 
االحتالل, وتواصل الهذيان الصهيوني بتنفيذ حملة اعتقاالت في 
الضف����ة والقدس, زاعما انه اعتقل خلية تابعة للجهاد اإلس����المي 
كانت تخطط الغتيال وزير الح����رب الصهيوني افيغدور ليبرمان, 

وانه تم ضبط خلية أخرى تخطط لعمليات قوية ضد االحتالل. 
المقاومة قالت ان غزة لن تك����ون نقطة أمان لالحتالل الصهيوني 
على اإلطالق, حتى لو ش����ن كل يوم حربًا جديدة على القطاع, ولغة 
التهديد المتصاعدة, والتلويح بش����ن عدوان جديد على قطاع غزة, 
واس����تخدام القوة المفرطة  لن يخيف شعبنا, ولن يدفع المقاومة 
للتراجع أمام ضربات االحتالل, بل يزيد من تماسك وتالحم المقاومة 
الفلسطينية بأبناء شعبها, فاالحتالل الصهيوني لمس هذا األمر 
بوض����وح, عندما خرج أهالي جنين للتص����دي لالحتالل وهو يالحق 
الشهيد المجاهد احمد جرار, وشاهد هذا أيضا عندما أراد اقتحام 
نابلس فخرجت له الجماهير للتصدي له, وشاهد ذلك في الخليل 
عندما أراد اقتحام مدينة حلحول بعد استش����هاد المجاهد البطل 
حمزة زماعرة, وش����اهده في بيت لحم ورام الله وطولكرم وقلقيلية 
فالرجال تصنعهم الشدائد وتقوي عودهم وتشد من سواعدهم,  

والضربة التي ال تميتنا تحيينا من جديد لنصنع االنتصارات. 
طائرات ال� F16 الصهيونية التي أغارت الليلة الماضية على عدة 
أهداف في قطاع غزة, تعرضت إلطالق نار من المضادات األرضية 
فاختفت من س���ماء القطاع خوفا من فضيحة جديدة ل� F16 بعد 
ان استهدفت فوق س���ماء سوريا وسقطت محطمة هيبة سالح 
الجو الصهيوني المصطنعة, هربت ال� F16 من سماء غزة لتزيل 
الغش���اوة عن العيون وتثبت ان هذا الجيش يصنع أساطير من 
خيال���ه ليخيف بها البعض, لكنه ال يس���تطيع إخافة المقاومة 
وزعزعته���ا, هذه المقاوم���ة التي تخاطب العال���م بكل اللغات, 
وتوصل رسائلها للجميع وأول هذا الجميع هو االحتالل واإلدارة 
األمريكية, ان فرض سياس���ة األمر الواقع ال تنطلي على شعبنا, 
ول���و التف العالم كله حول االحت���الل ليدعمه ويحمية ويقويه, 
فإن الفلس���طيني س���يبقى يقاوم بكل طاقته, وبما يتوفر لديه 
من إمكانيات, لن يس���تطيع نتنياهو وحكومته ان ينعما باألمن 
واألمان طالما ان الش���عب الفلسطيني يرزح تحت نير االحتالل, 
وطالما بقيت أرضنا ومقدس���اتنا مستباحة لهذا الكيان المجرم, 
ان خطابات ترامب وبنس وكوش���نير, والتماهي الرسمي العربي 
مع السياس���ة الصهيونية, والتخاذل الدولي عن نصرة الشعب 
الفلس���طيني, لن يجلب لالحتالل إال الوي���الت, ولن يؤدي إال إلى 
المزيد من التماس���ك واإلصرار على المواجهة مهما كلفنا ذلك 

من تضحيات. 
المقاومة قادرة على كس����ر كل المع����ادالت الصهيونية الجديدة 
التي يحاول فرضها على ش����عبنا, بل إنها قادرة على تحطيم كل 
النظريات األمنية الت����ي يعتبرها خطوطًا حمراء ال يمكن تجاوزها, 
لذلك ستبقى »إسرائيل« تعمل ألف حساب قبل ان تشن أي عدوان 
جديد على قطاع غزة, فالحرب على غزة ليس����ت نزهة, وال يمكن ان 
يخوضه����ا االحتالل دون ان يدفع أثمانًا باهظة, وال ادري هل يكون 
االحتالل قادرا على دفع هذه األثمانًا التي يعلمها جيدا, أم سيبقى 
في دائرة التهديد والوعيد وتوجيه الضربات الس����ريعة والخاطفة 
بي����ن الفينة واألخرى, لكن في كل األحوال س����يبقى هذا االحتالل 
يدفع الثمن بكل اللغات, ألن المقاومة لن تتوقف أبدا عن نضالها 
وتضحياتها حتى تس����تعيد أرضها التاريخية من نهرها لبحرها 

ومقدساتها المغتصبة بعز عزيز أو بذل ذليل.      

بكل اللغات
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غزة/ االستقالل:
شارك العش����رات من عمال ش����ركات النظافة، 
المتعاق����دة مع وزارة الصحة الفلس����طينية في 
قطاع غ����زة، أمس األحد، في مس����يرة، للمطالبة 

بصرف رواتبهم.
ورفع المشاركون في المس����يرة، التي دعا إليها 
"االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين"، بمدينة 
غزة، الفتات ُكتب على بعضها:" أنا عامل نظافة 
ال أتقاضى راتبي"، و"مستمرون في االعتصامات 

حتى تحقيق مطالبنا".
وتش����هد مرافق الوزارة بقطاع غزة تدهورا كبيرا 

في عملها، بسبب قلة التمويل.
وسبق للوزارة أن أعلنت عن توقف عمل العديد 

من العيادات والمش����افي بس����بب نفاد الوقود 
الالزم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وقال س����امي العمص����ي، رئيس االتح����اد، في 
كلمة خالل مش����اركته في المس����يرة:" للشهر 
الخامس على التوالي، ل����م يتلَق عمال النظافة 
رواتبهم األمر الذي يؤدي إلى تفاقم معاناتهم 

المعيشية واالقتصادية".
وطالب العمصي حكومة الحمد الله ب�"العمل على 
صرف رواتب موظفي شركات النظافة واألغذية 

المتعاقدة مع وزارة الصحة بغزة".
وناش���د العمصي المؤسس���ات الدولية ل�"تحمل 
مس���ؤولياتها تجاه القطاع الصحي بغزة وعمال 
شركات النظافة العاملة في المؤسسات الصحية". 

بدوره، قال نبيل أبو عقلين، نيابة عن عمال النظافة 
وموظفي ش���ركات التغذية المتعاقدة مع وزارة 
الصحة:" ال زالت مشكلة عمال النظافة، وشركات 
التغذية، قائم���ة، رغم الفعالي���ات االحتجاجية 
للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتراكمة 

على الحكومة منذ 5 شهور".
واس����تنكر أبو عقلين "زّج ملف عمال ش����ركات 

النظافة في دائرة المناكفات السياسية".
وأضاف:" بس����بب ذلك يعيش عم����ال النظافة 
أوضاعًا إنس����انية ومعيش����ية صعب����ة للغاية، 
لع����دم دفع رواتبهم م����ا أدى إلى طرد بعضهم 
من منازلهم؛ لعدم قدرتهم على تسديد إيجار 

المنزل".

عمال »النظافة« يطالبون الحكومة بصرف رواتبهم

غزة/ االستقالل:
قال���ت وزارة الصحة الفلس���طينية بغزة، أمس 
األحد، إنه تم تأجيل 860 عملية جراحية جراء 
توقف شركات النظافة عن العمل لليوم الثامن 

على التوالي.
وأكد مدير عام المستش���فيات بال���وزارة عبد 
اللطيف الحاج، في تصري���ح صحفي، انعدام 
البيئ���ة الصحية اآلمنة ف���ي المرافق الصحية 
في القطاع بس���بب تراك���م النفايات المدممة 
والملوث���ة ج���راء توقف ش���ركات النظافة عن 

العمل.
وقال���ت ال���وزارة إن توقف عمل ش���ركات 
النظاف���ة يش���كل تهديدا مباش���را على 
صحة المرضى والصح���ة العامة في قطاع 
غزة، حيث تق���دم خدمات النظافة في 13 
مستشفى، و51 مركزًا للرعاية األولية، و22 
مرفقًا في وزارة الصحة من خالل 13 شركة.
وتواص���ل ش���ركات النظاف���ة العاملة في 
وزارة الصح���ة توقفها ع���ن العمل لليوم 
الثام���ن على التوالي بس���بب عدم تلقيها 
مستحقاتها المالية من قبل وزارة الصحة 
للش���هر الخامس، ما أدى لح���دوث إرباك 

شديد في تقديم الخدمات الصحية.
يذك���ر أن 832 عامل نظاف���ة يعملون في 
مرافق وزارة الصح���ة، وتبلغ قيمة التعاقد 
الش���هري لخدم���ات النظاف���ة 943 ألف 
ش���يكل، وقيمة التعاقد الس���نوي 11.3 

مليون شيكل

تأجيل 860 
عملية جراحية 
بسبب توقف 
شركات النظافة

أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الش���يخ خضر 
حبي���ب،أن هدم مخططات االحتالل االس���رائيلي وأفكاره 
االس���تيطانية والتهويدية خاصة في القدس المحتلة، 

يأتي من خالل جيل فريد من نوعه يحفظ القرآن الكريم.
وشدد حبيب، أن الجيل القرآني الناشئ، سيسعى جاهدًا 
لتحرير المس���جد األقصى المبارك م���ن دنس المحتلين، 
قائاًل: »نستبش���ر خيرًا عندما نس���مع ع���ن تخريج جيل 
جديد من حفظة أجزاء من كتاب الله عز وجل ليحمل لواء 

المقاومة والجهاد مجددا«.
ج���اء ذلك خالل حفل تكريم اللجنة الدعوية في محافظة 
غزة أكثر من 200 طالب من حفظة أجزاء من القرآن الكريم، 

في مسجد القزمري في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وق���ال حبي���ب: »بالقرآن الكري���م تنهض األمم وتنش���أ 
الحض���ارات الراقية، فقبل نزول الوح���ي على النبي صلى 
الله عليه وس���لم كانت األمة العربية تعيش في ظلمات 
وفس���اد كبير، وعندما جاء النب���ي بالقرآن الكريم نهضت 
االم���ة وتحول العرب من أمة جاهلة إلى أمة عالمة ومبدعة 

في كل مناحي الحياة«.
وشدد حبيب، على أن األمة العربية واإلسالمية بشكل عام 
والشعب الفلسطيني بشكل خاص في أمس الحاجة إلى 
تعاليم األجيال الصاعدة مبادئ اإلسالم واألخالق وتعزيز 

مفاهيم اإلس���الم العظيم ف���ي قلوب األبن���اء واألجيال 
القادمة.

من جهته أش���اد الش���يخ عمر فورة، بتخري���ج فوج جديد 
لحفظة أجزاء من القرآن الكريم، مؤكدًا أن االس���تمرار في 
تخريج أفواج جديدة من حفظ���ة أجزاء من القرآن الكريم 

يدلل على أن اإلسالم بخير رغم كل ما يجري من تشويه.
بدوره قال مس���ؤول اللجنة الدعوية في محافظة غزة رامز 
الحلبي: "إن اللجن���ة أعدت برنامجًا وخطة لتحفيظ الطلبة 
القرآن الكريم في مس���اجد غزة"، الفتًا إلى أن اللجنة ُتكرم 
الي���وم أكثر من 200 طالب حفظ ما بي���ن )جزء إلى ثالثة 

أجزاء من القرآن الكريم( على مدار شهر واحد فقط.
وأوضح أن البرنام���ج ُأعًد لالهتم���ام بالجيل الصغير من 
أجل بنائه خطوة خطوة ليحفظ ويتعلم تعاليم ومفاهيم 

اإلسالم بالطريقة الصائبة.
بينم���ا دعا الش���يخ طاهر لولو، أهالي الطلب���ة بأن ُيعلموا 
أبناءهم مفاهيم القرآن الكريم وليست الحفظ فقط، قائاًل: 
"ال قيمة لحف���ظ القرآن الكريم ب���دون أخالق وتعليمهم 

مفاهيم اإلسالم".
وفي نهاية الحف���ل كرمت اللجن���ة الدعوية المحفظين 
لجهودهم في خدمة مراكز التحفيظ، إضافة إلى تكريم 

الطلبة بجوائز عينية قيمة.

حبيب: بأجيال القرآن نستطيع نصرة 
القدس ومواجهة مخططات االحتالل  
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وفي آخر التحقيقات ح���ول عملية "كمين العلم"، فقد 
أف���اد موق���ع "واالاّ العب���ري" قيام أحد ضب���اط االحتالل 
المصابين بإنزال علم فلس���طين عن الس���ياج ش���رق 

خانيونس، وعندها انفجرت ساريته في المكان.
وبحس���ب الموقع فإن التحقيقات تش���ير إلى إمكانية 
تفجير عبوة أخرى عدا العبوة القريبة التي كانت ملحقة 
بالعلم، وأنه جرى زراعتها في وقت سابق، ويقوم الجيش 
بمراجعة كاميراته المنتشرة على الحدود لمعرفة هوية 

واضعيها وتوقيت وضعها.
وأشار إلى أن الجيش يحقق في إمكانية وجود خلل في 
تصرف الجنود، وأن���ه ما كان لهم أن يقتربوا من العلم 
مع وجود كل هذه الوسائل التكنولوجية بحوزة الجيش 
ومن بينها الروبوتات اآللية التي كانت ستقوم بالمهمة 

عوًضا عن الجنود. 
" ف���إن الجنود األربع���ة المصابين بالعملية  ووفق "واالاّ
يخضعون للعالج بمستش���فى "س���وروكا" ببئر السبع 
المحتلة، وأجريت لهم عمليات جراحية الليلة الماضية، 

ويخضع اثنان منهم وهما ضابطان للعناية الحثيثة.
���د وزي���ر ح���رب االحت���الل "أفيغ���دور ليبرمان"  وتوعاّ
باس���تهداف منفذي عملية العبوة التي انفجرت على 
السياج جنوبي قطاع غزة، وقال: "إن العملية ستنتهي 

حال الوصول للمنفذين ومحاسبتهم".
ومساء الس���بت – وفجر األحد، أغارت طائرات االحتالل 
على  أراٍض زراعية ش���رق مدينة غ���زة، وموقع للمقاومة 

جنوب المدينة وآخر بمدينة خانيونس جنوب القطاع.
 كما قصفت دبابات االحتالل مجموعة من الفتية شرق 

مدينة رفح، ما أدى الى استشهاد اثنين منهم.
وأعلن���ت وزارة الصح���ة، فج���ر األحد، انتش���ال جثمان 

شهيَدْين )17 عاًما(؛ جراء قصف مدفعي لقوات االحتالل 
شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مساء السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة ل�"االستقالل" 
إن الش���هيدين هما س���الم محمد صب���اح )أبو غيث(، 
وعبدالله أيمن أبو ش���يخة، وكالهما من حي "الس���الم" 

بمدينة رفح.
وفيما بارك���ت فصائل المقاومة الفلس���طينية عملية 
"كمي���ن العلم" الت���ي رأت أنه���ا تأتي في إط���ار الرد 
رت االحتالل من محاوالت فرض معادالت  الطبيعي؛ حذاّ
دت جهوزيته���ا للرد على أي  جدي���دة على األرض. وأكاّ
حماقة "إس���رائيلية" تتمثل بش���ناّ عدوان جديد على 

القطاع.

رد طبيعي
مسؤول المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلسطين داود شهاب، قال": »إن العملية تأتي في إطار 
الرد الطبيعي على مواجهة االحتالل، ال س���يما وأن تلك 
المنطقة التي جرت فيها العملية )ش���رق خانيونس( 
ه���ي األكثر عرض���ة لتوغالت االحت���الل المتكررة، ضد 

أراضي وحقول المواطنين«.
شهاب وفي تصريح ل�"االس���تقالل"، أضاف: "العملية 
تأتي أيًضا ف���ي إطار اإلجراءات الدفاعية التي تتخذها 
المقاومة الفلسطينية، لمواجهة أي عدوان، والتصدي 
ألي توغ���ل تقوم به قوات االحت���الل داخل حدود قطاع 

غزة".
وفيما إذا كانت األوضاع ستتجه نحو التصعيد، في ظل 
اعتداءات االحتالل المتصاعدة، وتهديداته المتوالية، 
أوضح المسؤول بالجهاد أن حركته ُتراقب ما يجري من 

أحداث على األرض، وفي ضوء ذلك ستتصرف المقاومة. 
���د أن المقاومة ل���ن تقف مكتوفة الي���داّ أمام هذه  وأكاّ
االعت���داءات "الخطيرة" ضد الفلس���طينيين وأرضهم، 
مش���يًرا في الوقت ذاته إلى أن المقاومة ال تسعى إلى 

حرب، "ولكن من حقها المشروع الرداّ على أياّ عدوان". 
دت قيادة االحتالل فيما ُتسمى المنطقة الجنوبية  وهداّ
بأن طريقة التعامل مع التظاهرات القريبة من الس���ياج 
بقطاع غزة س���تختلف تماًما من اآلن فصاعًدا؛ رًدا على 

ة شرق خانيونس. عملية تفجير العبواّ
وتعليًقا على ذلك، قال شهاب: "إن تهديدات االحتالل 
هذه، محاولة للتأثير على التحركات الشعبية الشبابية 
ًدا على أن هذه  في قطاع غزة والضفة المحتلة"، مش���داّ
التحركات والغضب الش���عبي ضد االحتالل سيستمر 
ه فرض وقائع جديدة على األرض. سع، وليس من حقاّ ويتاّ

خاذ عملية  ر االحتالل من أي محاول���ة لالعتداء، واتاّ وحذاّ
"كمي���ن العل���م" ذريع���ة الس���تهداف المتظاهرين 

الغاضبين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

نوايا م�سبقة
أما المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، فحمل 
االحتالل تداعيات تصعيده المتكرر وتوتير األجواء في 
قطاع غزة، مؤكًدا على أن المقاومة لن تتخلى عن واجبها 

في الدفاع عن شعبنا وأرضنا.
وق���ال بره���وم ل�"االس���تقالل": "إن حج���م االعتداءات 
التي طالت »عديد من مواق���ع المقاومة يعكس نواياه 
المس���بقة بالتصعيد وتوتير األجواء"، مضيًفا أن "على 
االحتالل أن يفهم أنه هو الطرف المعتدي والمتمادي 

من خالل عدوانه وانتهاكاته المستمرة«.

وش���دد على أن "المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن 
واجبها في حماية ش���عبنا، وستتصرف بكل مسؤولية 

للدفاع عنه والتصدي ألي عدوان".
ويتظاهر بشكل مس���تمر على حدود القطاع الشرقية 
مئات الُش���بان الفلس���طينيين؛ احتجاًجا على استمرار 
الحص���ار على غزة، ورفًضا للق���رارات األمريكية األخيرة 
بشأن القدس المحتلة ووكالة "أونروا"، في وقٍت تتعالى 
فيه الدعوات والتجهيزات على الحدود ل�"مسيرة العودة 

الُكبرى" إلى األرض الفلسطينية المحتلة عام 1948.

رواية ملّغمة 
ث اإلعالمي باسم مسيرة العودة الكبرى  بدوره، المتحداّ
أحمد أبو رتيمة، أكد أن تهديدات االحتالل اإلسرائيلي 
لن تؤثر عل���ى التجهي���زات للفعاليات التي س���تبدأ 
باعتصام مفتوح قبل الس���ياج األمني على حدود قطاع 

غزة ب� 700 متر على األقل.
ع أبو رتيمة ل�"االس���تقالل" أن ترتفع درجة الُعنف  وتوقاّ
من قبل االحتالل ضد فعاليات مسيرات العودة؛ بحجة 

أن هذه الفعاليات غطاء ألنشطة مسلحة.
وق���ال إن "رواي���ة االحتالل حول اس���تعمال نصب علم 
فلسطين على الس���ياج مع قطاع غزة في تنفيذ عملية 
مس���لحة هي رواي���ة خطيرة وملغم���ة، وتعني تهيئة 

المناخ السياسي واإلعالمي لرفع درجة العنف". 
ورأى أن تس���ويق االحتالل على لس���ان كبار الناطقين 
ة إلى  باس���مه له���ذه الرواية يعني أن���ه ينظ���ر بجدياّ
س���يناريو مس���يرة العودة الكبرى، وقد بدأ منذ اآلن في 
ة لمواجهتها، وهذا ما يثبته  وضع السيناريوهات الجاداّ

استعماله مصطلح "التظاهرات الشعبية المزعومة". 

يثبت جاهزية المقاومة 

»كمين العلم«.. عندما ابتلع االحتالل الطعم!

غزة/ قا�سم الأغا: 
عك�س��ت عملي��ة »كم��ن الَعلم«، عل��ى احل��دود ال�سرقية 
ملدين��ة خانيون�س جنوب قطاع غ��زة، جهوزية املقاومة 
تمل  وا�ستعداده��ا للت�سدي لأي ع��دوان »اإ�سرائيلي« محُ
على قطاع غ��زة، فيما مل يتوقف الحت��ال مب�ستوَييه 
ال�سيا�سي والع�سكري عن تهديداته بالرد على العملية.

اأم���س الأول، عب��ّوة نا�سف��ة �سرق��ي  وانفج��رت م�س��اء 
خانيون���س، ت�سببت باإ�سابة 4 جنود من لواء »جولين« 
بجراح خمتلفة، بينهم �سابطان حالتهما »خطرة«، ورّد 
الحتال بق�سف مواقع واأهداف للمقاومة الفل�سطينية 
واأرا���س زراعية يف القط��اع، اأدى ل�ست�سهاد فل�سطينَيننْ 
واإ�ساب��ة اآخرين. وبعد دقائق ع��ّدة من تنفيذ العملية 

�سفت ب�«الأخطر« منذ انتهاء العدوان الأخري على  التي وحُ
غزة �سيف عام 2014، هبطت طائرة »هليكوبرت« نقلت 
اجلن��ود امل�سابن، فيم��ا رّدت مدفعية الحتال بق�سف 
نقط��ة ر�س��د للمقاوم��ة ق��رب املنطق��ة، تع��ود ل�«�سرايا 
القد���س«، اجلناح الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سامي يف 

فل�سطن، دون وقوع اإ�سابات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جهاز "الش���اباك أمس األحد، أن���ه اعتقل مؤخًرا خلية 
فلسطينية كانت تخطط لتنفيذ عملية نوعية الغتيال وزير 

الجيش اإلسرائيلي أفجيدور ليبرمان.
وذكر اإلعالم العبري أنه جرى إلقاء القبض قبل عدة أس���ابيع 
على خلية عس���كرية في منطقة بيت لح���م جنوب الضفة 

الغربية المحتلة، مش���يًرا إلى أنها مرتبط���ة بحركة الجهاد 
اإلسالمي.

ويتهم االحتالل الخلية أيضا بانها كانت تخطط الستهداف 
المستوطنين في الضفة، مش���يرًا إلى أن القبض على أفراد 

الخلية تم بالتنسيق بين الجيش والشرطة.
وحس���ب المصادر العبرية فإنه تم اعتقال المجموعة، وهي 

في مراحلها األخيرة، وعثر لديهم على مواد متفجرة وسالح.
ولم يكشف االحتالل عن هوية أفراد الخلية حتى لحظة نشر 

هذا الخبر.
ويذكر أنه عام 2014 تم اعتقال مجموعه أخرى تابعه لحركة 
حماس ف���ي نفس المنطقة، قد خطط���ت الغتيال ليبرمان، 

وهذه المجموعة كانت بقيادة إبراهيم محمود الزير.

»الشاباك« يزعم اعتقال خلية خططت الغتيال »ليبرمان«
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أعلن أنا المواطن / محمود محمد عيد شبير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803819051( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / يحيى محمود محمد العثامنة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)966601486( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / حمديه محمد عبد ابو عوده
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)918998287( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / عبدو احمد عبدو بلبولة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800793945( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / ناهض عمر محمد الشريف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)938986395( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / منى محمد على ابو الوفا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410103626( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

واستشهد الشاب حمزة زماعرة )17عاما( 
في السابع من فبراير الحالي، بعد اطالق 
ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي النار عليه 
بزعم تنفي���ذ عملية طع���ن بالقرب من 
مس���توطنة "كرمي تسور" شمال مدينة 

الخليل، واحتجز جثمانه على اثرها. 
وسلمت قوات االحتالل جثمان الشهيد 
زماعرة مساء الجمعة الماضية قرب مقر 
"االرتباط العسكري االسرائيلي" بمنطقة 
جبل منوح جن���وب الخليل بعد احتجازه 
لمدة 10 أيام، وتم نقله إلى المستشفى 
األهلي، إلجراء المعاينة الطبية الشرعية 
على الجثمان، وتوثيق جريمة االحتالل. 

�صدمة اللقاء 
وال���دة الش���هيد زماع���رة، ل���م تتمالك 
نفسها حينما اتصل الرباط الفلسطيني 
وأخبره���م بالمج���يء الس���تالم جثمان 
نجله���ا، فقد اختلطت المش���اعر وباتت 
الكلمات عاجزة أمام وصف تلك اللحظة، 
فتق���ول: "حينما أخبرون���ي باإلفراج عن 
جثمان حمزة شعرت وكأن الحياة عادت 
لي، لكن لم أستطع إدراك مشاعري فقد 
اختلط���ت بين الف���رح واأللم، والش���وق 

والخوف من اللقاء". 

دقيقتان فقط استغرقتهما الوالدة في 
تجهيز نفسها للذهاب الستالم جثمان 
فلذة كبدها، رغم محاولة الجميع إبقاءها 
بالمنزل، إال انها أصرت ان تكون أول من 
تكحل عينها برؤيته بعد فراٍق دام عشرة 
أيام، وهن���اك كانت الصدمة أقوى منها 
حينم���ا رأته على األرض كقالب ثلج ممد 

ٌمحاط بجنود االحتالل اإلسرائيلي. 
وأردف���ت األم المكلومة خ���الل حديثها 
جثمانه  استالم  لحظة  ل�"االس���تقالل":" 
كانت أصعب لحظه بحياتي، ما تحملت 
أشوفه متجمدًا والثلج يذوب عنه بعد ما 
كنت دايما أشعر بدفئه، فأرجعوني على 
المنزل بالقوة، لكن ما قدروا يمسحون من 

ذاكرتي صورته وهو على األرض".
وتتابع بدموع تمأل عينيها:" حاولت أمنع 
حال���ي من رؤيته لكن م���ا قدرت، رجعت 
عنده على المستشفى وكان اللقاء أكثر 
صعوبة، كان حمزة ملفوفًا بالكفن نائمًا 
ومبتسمًا زي لما بنام عندي بالبيت لكن 
جس���مه بارد كتير، حرق���وا قلبي عليه". 
متسائلة: " أي قانون وأي شريعة تسمح 
باحتج���از المي���ت وتجمي���ده وتعذيبه 

بشكل وحشي؟"   
وأضافت واألل���م يعتصر قلبها: "صعب 

كتير على االم تدفن ابنها تحت التراب 
وتفارقه طول حياة، لكنه أهون من ابقائه 
بي���د جي���ش ال يرحم وال يع���رف طريقًا 
لإلنس���انية، فطوال فترة احتجازه كنت 
أموت ألف مرة باليوم خوفًا من التمثيل 

بجثمانه وتعذيبه وهو ميت".
واس���تذكرت الوال���دة معاناة الش���هيد 
خل���ف قضبان الس���جون اإلس���رائيلية 
حينما كان طفاًل ال يتج���اوز ال�" 14عام"، 
قائلة:" قب���ل ثالث س���نوات كان حمزة 
عائدًا من مدرس���ته بالتزامن مع اقتحام 
جنود االحتالل للبلدة، فأصيب برصاصه 
بالق���رب من العمود الفقري وتم اعتقاله 
لمدة سنة وشهرين بدون أي ذنب، ذاق 
 ( كل أن���واع التعذيب وعمره ال يتجاوز ال�

14عامًا(".

موعد مع ال�صهادة 
في الليلة السابعة من الشهر الجاري، ألح 
الش���هيد كثيرًا على والديه كي يسمحا 
ل���ه بالنوم بجوارهما، حت���ى أثلجا صدرة 
بالموافق���ة فقفز فرحًا ُيحضر فراش���ة، 
فحين علت عالمات الحيرة والتعجب على 
مالمح والدية ل���م يكونا يعلمان أن هذه 
الليلة ستكون وداعًا لطيفًا يدوم معهما 

مدى الحياة.
وتروي الوالدة المغلوبة على أمرها:" حمزة 
قبل استشهاده بأسبوع كان يطلب كتير 
ان���ه ينام بغرفتي أنا ووالدة، اس���تغربنا 
م���ن طلبه ولما القيناه مصمم نيمناه عنا 
بأخر ليلة، قرأ لنا سورة البقرة وقبلنا ونام 

مبسوط ،ما كنا مالحظين أنه بودعنا".
وتكم���ل حديثه���ا ":" الس���اعة 4الفجر 
صحيت علي���ه كان بصلي قي���ام الليل، 
وبعدها طلع من الغرفة سالته وين قال 
ب���دي أتجهز لصالة الفج���ر، بعد دقائق 
اسمعنا صوت الس���يارة مشيت اطلعنا 
نج���ري أنا ووالدة القيناه راح وقتها أجانا 

شعور انه طلع يعمل شيء". 
مرت الدقائق ببطء شديد، والخوق والقلق 
الوالدين وعيونهما ُمدققه  يجتاح قلب 
بشاش���ة التلف���از، حتى انبثق أس���فل 
الشاش���ة ذلك الش���ريط األحمر" عاجل: 
استشهاد الشاب حمزة زماعرة برصاص 
ق���وات االحتالل بعد تنفيذ عملية طعن 
في الخليل"، انقبض قلب الوالدة ودمعت 
عينه���ا والوال���د أخ���ذ يقل���ب القنوات 
اإلخباري���ة لعل إحداهما تكذب الخبر، إال 
أن تضارب االخبار زاد حيرتهم فثمة من 

يقول شهيد وثمة من يقول جريح. 

وتتابع: " خبر استشهاده كان زي السيف 
على قلبي، كنت بطلع على الباب بستني 
يدق ويف���وت حمزه مث���ل عادته، لكن 
بتلك اللحظة دقوا الجنود الباب وبلغونا 

باستشهاده واعتقلوا ابوه وأخوه". 
وأوضحت أم الش���هيد:" ف���ي البداية ما 
تقبلت خبر استش���هاد حم���زه وتعبت 
كتير، لكن بعد ما قرأت وصيته وكلماته 
عن الشهادة على مذكرات الجوال وعلى 
مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي، تقبلت 
فراقة وحكيت حمزة فداء للوطن وتمنى 

الشهادة ونالها". 
" صوب سالحك نحو رؤوسنا فان اهتزت 
اقدامن���ا عاٌر علينا ان نكون رجاال"، أخر ما 
نشره الشهيد على صفحته الشخصية 
في الفيسبوك، مودعًا بها رفاقه وأحباءه 

الى جنات الخلود. 
وشيعت جماهير غفيرة في بلدة حلحول، 
ش���مال الخليل، السبت الماضي، جثمان 
الش���هيد حمزة زماعرة، وس���ط صيحات 
التكبي���ر والتهلي���ل والزغاري���د، وعلت 
رصاصات الرجال في السماء تعبيرًا عن 
الغضب، فيما عم اإلضراب الشامل البلدة 
حدادًا عل���ى روحه الطاه���رة بدعوة من 

القوى الوطنية واإلسالمية.

غزة/ دعاء احلطاب: 
بخطواٍت مثقلة باالآالم وقلٍب يخفق 
خوفًا من حلظه الوداع، دخلت والدة 

ال�صهيد حمزة زماعرة اىل غرفة  
ثالجة املوتى يف م�صت�صفى االأهلي 

مبدينة اخلليل، فكان فلذة كبدها ممددًا 
بالثالجة ووجهه مغطي، تقدمت نحوه 

ببطء وك�صفت الغطاء نظرت اىل وجهه 
الربيء، ثم ح�صنته بقوة وبكت بحرقة، 
تركها من حولها للحظات، لكنها مل ترتك 

ذاك اجل�صد ال�صغري البارد، فنزعوه من 
بني يديها وا�صطحبوها معهم خارجًا 

ول�صان حالها يردد » طلبت ال�صهادة ونلتها 
ميا«. ع�صرة اأيام م�صت على ا�صت�صهاد 

حمزة، وعيون اأمه ترنو �صوقًا لروؤيته 
للمرة االأخرية بعدما احتجز االحتالل 
االإ�صرائيلي جثمانه الطاهر، فبات حلم 

روؤيته  ووداعه حقيقة ُمره كالعلقم مثل 
يوم رحيله، لكن هذا االأمل العميق الذي 

ا�صتوطن قلبها قد زال مبجر زفه اىل 
مثواه االأخري. 

الشهيد حمزة زماعرة.. حكاية وداع مختلف!

غزة/ االستقالل:
حذر قط���اع التعليم في ش���بكة المنظمات األهلية الفلس���طينية واالئتالف 
التربوي الفلس���طيني من تدهور الوضع التعليمي في المدارس الحكومية في 

قطاع غزة وذلك نتيجة لعدم توفير موازنة تشغيلية ل� 397 مدرسة.
وقال بيان مش���ترك للمؤسس���تين أمس األحد إن عدم توفر تل���ك الميزانية 
للمدارس من شأنه التأثير سلبًا على جودة الخدمات التعليمية المقدمة ألكثر 

من 250 ألف طالب واحتمال زيادة معدالت التسرب الدراسي.
ودعا البيان كافة األطراف الفلس���طينية إلى تحييد العملية التعليمية من أية 
صراعات نتيجة االنقسام السياسي، مطالًبا وزارة التربية والتعليم إيجاد آليات 
فاعلة لضمان توفير الدعم المالي واللوجس���يتي الالزم من أجل استمرار سير 

العملية التعليمية في كافة المدارس الحكومية في القطاع.

تحذير من تداعيات عدم 
توفير موازنة تشغيلية 
للمدارس الحكومية بغزة
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أعلن أنا المواطن / أيمن محمود شاكر أبو طه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900894551( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / رشاد حاتم منصور ابو صوصين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)رش���اد حاتم منصور ابو صوصين( فعلى من يجدها 

رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمود صابر أحمد ابو وردة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403240583( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / فوزيه عبد الله محمد ابو خاطر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)935344903( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / ميساء صالح احمد الطيب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802036715( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

وكان���ت وس���ائل إعالم عبرية،  نش���رت 
توصية الش���رطة اإلس���رائيلية بتقديم 
"بنيامين  االس���رائيلي  الحكومة  رئيس 
نتنياهو " إلى المحكمة بتهمة الفس���اد 
بعد انته���اء التحقيق���ات في قضيتي 

)الملف 1000(، و)الملف 2000(.
وبحسب القناة االسرائيلية الثانية، فإنه 
بعد نش���ر الش���رطة توصياتها األسبوع 
الماض���ي بتقديم نتنياه���و للمحاكمة 
بتهم تلقي الرش���وة والفس���اد وخيانة 
األمانة وغيرها، في الملف 1000 والملف 
2000، فقد بدأت الش���رطة بالعمل على 
المل���ف 4000، الذي يع���ّد األهم، وهو 
الملف الذي يدور حول قطب االتصاالت، 
ش���اؤول أولوفيتش، ال���ذي يملك موقع 
"والال" اإللكتروني وشركة "بيزك" وغيرها 
من الشركات، ويشتبه بتلقيه تسهيالت 

من نتنياهو.
ودفعت توصية الش���رطة اإلس���رائيلية 

بتقديم " نتنياهو" للقضاء اإلسرائيلي، 
رئي���س حزب العمل اإلس���رائيلي " آفي 
غاب���اي" للق���ول" إن عه���د نتنياهو قد 
انتهى سواء عبر التحقيقات أو صناديق 

االقتراع".
وعلى ض���وء ه���ذه التط���ورات اعتبرت 
المعارض���ة اإلس���رائيلية، أن "نتنياهو"  
فق���د صالحيت���ه األخالقي���ة، بينما رد 
االئت���الف الحكومي اليميني الذي يصر 
على تماسكه، بأنه يتعرض  لمؤامرة، من 

قبل أطراف يسارية وأمنية.

ا�ستغالل الفر�ص
د. عبد الس���تار قاس���م، أس���تاذ العلوم 
السياس���ية بجامع���ة النج���اح، أك���د أن 
"نتنياهو" ال يس���تطيع وحده اتخاذ قرار 
بش���ن حرب على قطاع غزة أو أي منطقة 
محيطة، يكلف حكومته خسائر باهظة، 
الفتا إلى أن قرار شن حرب على قطاع غزة 

أو أي منطقة أخرى هو قرار جماعي تتخذه 
المؤسسة العسكرية واألمنية ونخبة من 

المسؤولين بالكيان اإلسرائيلي.
وأوضح قاسم في حديثه ل�"االستقالل"، 
أن التحقيق���ات الجارية بحق " نتنياهو" 
ستؤثر عليه معنويا، إذ ستشغل تفكيره 
وتفقده التركيز في قضايا حيوية هامة، 
كحوض مياه رقم " 9" بلبنان، وكذلك في 
كيفي���ة التعاطي مع فصائ���ل المقاومة 
الفلس���طينية، وقضايا سياس���ية أخرى 

هامة بالنسبة له. 
التحقيق���ات والقرار  وبي���ن أن نتائ���ج 
النهائ���ي ال���ذي س���تتخذه المحكم���ة 
"نتنياه���و"  لتقدي���م  اإلس���رائيلية 
للمحاكم���ة، س���يحتاج  إلى ع���ام كامل، 
منوه���ًا إلى أنه س���يحاول  م���ع ائتالفه 
خالل العام استغالل الفرصة، ببناء مزيد 
والمشاريع  االس���تيطانية  الوحدات  من 
التي س���يتمكن من خاللها كس���ب ود 

المستوطنين، لكسب أصواتهم في حال 
رش���ح نفس���ه لالنتخابات التي ستعقد 
خالل الفت���رة القادمة، ول���م يطلب منه 

االستقالة. 
ورأى أنه خالل فترة التحقيقات الجارية مع 
" نتنياهو" ستزداد قوة ائتالفه اليميني 
أضعاف ما هي عليه اآلن، وس���تتكاثف 
جهود أعضائه مع بعضها البعض لدعم 
ومساندة رئيسهم، متوقعًا أنه في حال 
أدين "نتنياهو" وتم تقديمه للمحاكمة، 
لن يستطيع أعضاء ائتالفه الوقوف ضد 
القضاة ومجابهتهم؛ الحترامهم قوانين 

كيانهم الغاصب. 

خطر على الق�سية
من جانبه، اتفق عدنان أبو عامر المختص 
ف���ي الش���أن اإلس���رائيلي مع س���ابقه، 
باستبعاد أن يتخذ " نتنياهو" قرارًا بشن 
الح���رب على القط���اع أو أي جبهة أخرى؛ 

لتصدير األزم���ات التي يم���ر بها خارج 
الكيان اإلسرائيلي. 

وأشار أبو عامر، إلى أن االئتالف اليميني 
الذي يترأس���ه " نتنياهو"  سيس���تغل 
الفرصة ويضغط خ���الل الفترة القادمة 
إلقرار مزيد من القوانين العنصرية، التي 
تتضمن قوانين للضم وإقرار خطط لبناء 
آالف الوحدات االستيطانية، التي تشكل 
خطرًا على القضية الفلسطينية وحقوق 

الشعب الفلسطيني. 
وتوق���ع أن يق���دم " نتنياهو" رش���اوى 
ألعض���اء ائتالف���ه اليمين���ي، للمطالبة 
بعدم اس���تبداله وإبقائه يترأس الحزب، 
وكذلك عدم وضع فيت���و على أي برنامج 
عنصري، يهدف لبناء مزيد من الوحدات 
والمش���اريع االس���تيطانية، ومنحه���م 
امتيازات على حس���اب قض���م مزيد من 
األراضي وحرمان الشعب الفلسطيني من 
حقوقه التي كفلتها القوانين واألعراف 

»فساد نتنياهو«.. هل يلقي بـ »أوزاره« على غزة؟

غزة / �سماح املبحوح : 
ا�ستبعد حمللون �سيا�سيون قيام رئي�ص 

احلكومة الإ�سرائيلي " بنيامني نتنياهو" 
ب�سن حرب رابعة على قطاع غزة؛ 

للخروج من �سبهات الف�ساد التي تتهمه 
بها �سرطة الحتالل، م�سددين على 

اأن قرار �سن حرب على القطاع اأو اأي 
منطقة حميطة، بيد املوؤ�س�سة الأمنية 

والع�سكرية، ولي�ص بيده وحده. واأجمع 
املحللون، على اأن فرتة التداول ما 

بني رف�ص اأو قبول تو�سية ال�سرطة 
ال�سرائيلية مبحاكمة "نتنياهو"، هي 

فرتة م�سريية و�ست�سكل خطرًا على 
الق�سية الفل�سطينية، اإذ اإن الئتالف 

اليميني الذي يرتاأ�سه، �سي�سغط 
لإقرار مزيد من القوانني العن�سرية، 

التي تت�سمن قوانني ل�سم الأرا�سي 
واإقرار خطط لبناء اآلف الوحدات 

ال�ستيطانية، وغريها من القوانني التي 
ت�سكل ق�سمًا حلقوق ال�سعب الفل�سطيني. 

رام الله/ االستقالل:
انتقدت هيئة ش����ؤون األسرى مصادقة 
اللجن����ة الوزارية اإلس����رائيلية لش����ؤون 
التش����ريع امس األحد على مشروع قانون 
اقتطاع أموال الشهداء واألسرى من أموال 
الضرائب التي تجبيها "إس����رائيل" نيابة 

عن السلطة الفلسطينية.
وأوضح رئيس الهيئة عيسى قراقع ، في 
بيان ، مشروع القانون المذكور بأنه يمثل 
"أعلى أش����كال القرصنة المالية واإلرهاب 
السياس����ي اإلس����رائيلي المخالف لكافة 

الشرائع والقوانين الدولية واإلنسانية ".
وق����ال قراق����ع: "واهم����ة دول����ة االحتالل 
إذا اعتق����دت أننا س����نتخلى عن عائالت 

أسرانا وش����هدائنا وجرحانا، فهم ضحايا 
االحتالل ومساندتهم واجب وطني ونضالي 

وانساني".
وأض����اف "نرف����ض المقايض����ة والضغط ، 
فالكرام����ة والحري����ة ه����ي أغلى م����ا نملك ، 
والشهداء واألسرى والجرحى قاتلوا وضحوا 

من أج����ل ذلك ، والقيادة الفلس����طينية لن 
ترضخ لضغوط وقف تمويلهم".

وح����ذر قراق����ع م����ن أن مش����روع القان����ون 
اإلس����رائيلي المذكور "لن يخدم االستقرار 
والس����الم في المنطقة بل يزيد األمور توترا، 
والش����عب ال يخض����ع لقواني����ن إس����رائيل 

العنصرية والعدائية ".
"تم����ول  بأنه����ا  "إس����رائيل"  واته����م 
اإلرهابيين اليهود السجناء الذين قتلوا 
فلسطينيين وتدعمهم ماليا وسياسيا 
وقانونيا، ف����ي وقت تح����رض فيه على 

الشهداء واألسرى الفلسطينيين".
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع 
في إسرائيل صادقت أمس على مشروع 
قان����ون قدم����ه وزير الجي����ش أفيجدور 
ليبرم����ان بخص����م مبال����غ م����ن عائدات 
بهدف  الفلسطينية  للسلطة  الضرائب 
إجبارها على وقف دفع رواتب األس����رى 

وأهالي الشهداء .
وتنوي "إس���رائيل" بموجب مش���روع 
المذك���ور اقتط���اع األموال  القان���ون 
الت���ي تصرفها الس���لطة الفلس���طينية 
لألسرى وعائالت الش���هداء من عائدات 
السلطة الضريبية التي تجبيها إسرائيل 
بموج���ب االتفاقيات وتحولها للس���لطة 

الفلسطينية.

قراقع: اقتطاع االحتالل لمخصصات 
األسرى والشهداء قرصنة مالية
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االستقالل/ أحمد جودة :
شارك العشرات من خريجي الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، يوم أمس األحد، 

في وقفة احتجاجية للمطالبة بخلق فرص عمل.
ورفع المش���اركون في الوقفة، التي نظمتها لجن���ة الدفاع عن الخريجين، أمام وزارة 
العم���ل بمدينة غ���زة،    الفتات تطالب بحقهم في التوظي���ف وإتاحة فرص عمل، 

مؤكدين على أن الخريج يريد العيش بكرامة.
وأكد المتحدث باس���م لجنة الخريجي���ن، إيهاب أبو عرمانة، عل���ى ضرورة أن يقف 
كل مس���ؤول عند حدود مس���ؤولياته الوطنية واألخالقية تج���اه قضية الخريجين 
والخريجات وااللتفاف إلى معاناتهم، مطالبا حكومة الوفاق، بالعمل على حل قضية 

الخريجين ووضعها على رأس أولوياتها.
وأوضح أب���و عرمانة، أن اللجنة بص���دد تنظيم عدة فعاليات خ���الل األيام القادمة، 
للمطالبة بحقوق الخريجين العاطلين عن العمل، داعيًا كافة الخريجين للمش���اركة 
في االعتصامات كل يوم أحد أمام وزارة العمل، من أجل نيل حقوقهم كاملة وإنهاء 

معاناتهم بتوفير فرص عمل لهم.
وطالب عرمانة، جميع القوى الوطنية واإلسالمية بضرورة الوقوف بجانب الخريجين 

ودعم تحركهم.
وم���ن جهته أكد  الخريج خالد الغزالي، على االس���تمرار في تش���كيل االعتصامات 
لتصل رسالة الخريجين إلى كل مسؤول، مطالبًا حكومة الوفاق بتوفير حلول فعلية 
لمعان���اة الخريجين. ويذكر أن 250 ألف عاطل عن العمل بينهم أكثر من 120 ألف 
خريج جامعي، بمعدل 21 ألف خريج س���نويا نادرًا ما يحصلون على فرص عمل في 
ظل تضخم القطاع الحكومي، وانهيار القطاع الخاص، واألزمة المالية التي تتفاقم 

في وكالة غوث وتشغيل الالجئين "أونروا".

نابلس/ االستقالل:
وقعت ش���ركة PalPay للدفع االلكتروني 
وبلدية نابلس اتفاقية للتعاون المشترك 
وتس���ديد فواتي���ر المياه الص���ادرة عن 

البلدية الكترونيًا. 
بحض���ور  االتفاقي���ة  توقي���ع  وج���رى 
المهندس عدل���ي يعيش، رئيس بلدية 
نابل���س، والمهن���دس إي���اد قمصي���ة، 
المدي���ر الع���ام لش���ركة PalPay و اللواء 
أكرم رج���وب، محافظ محافظ���ة نابلس، 
والسيد عمر هاش���م، رئيس غرفة تجارة 
وصناعة نابلس، و ناصر الصوالحة، رئيس 
ملتقى رجال األعمال، وناصر باكير، مدير 
ادارة أعمال الش���ركات لبنك فلس���طين، 
وبس���ام عالونة، مدير فرع بنك فلسطين 
ف���ي مدينة نابلس، وبمش���اركة عدد من 
الطواق���م اإلدارية والفنية ف���ي البلدية 
وشركة PalPay. وبموجب هذه االتفاقية، 
س���يتمكن المواطنون من االستعالم عن 
فواتير المياه المستحقة لبلدية نابلس، 
وتس���ديدها لصال���ح البلدي���ة من خالل 
 PalPay اقرب مركز تسديد معتمدة من

لمكان سكن أو عمل المواطن، أو من خالل 
الحس���اب البنك���ي للمواطن ع���ن طريق 
القنوات االلكتروني���ة ) تطبيق الموبايل 
البنكي واالنترنت البنكي( لبنك فلسطين 
والبنك االسالمي العربي واية بنوك يتم 
التعاقد معها مستقباًل. ومن ناحيته عّبر 
المهندس إياد قمصية عن فخره النضمام 

بلدية نابل���س إحدى أكبر المؤسس���ات 
التابعة  المنضمة إلى أنظمة التس���ديد 
ل�PalPay، مضيفًا بأن الش���ركة تس���عى 
لتشجيع كافة المؤسسات لالنضمام إلى 

شبكة التحصيل اإللكتروني. 
وأشار قمصية بأن شركة PalPay تعمل 
حالي���ًا عل���ى اس���تقطاب أكبر ع���دد من 

الشركات والمؤسسات المزودة للخدمات 
مثل مؤسس���ات االق���راض واالتصاالت، 
اإلنترنت،  خدم���ات  المي���اه،  الكهرب���اء، 
الجامع���ات والمدارس وغيره���ا، لما فيه 
مصلحة للمواطن الفلسطيني للتسهيل 
عليه في تس���ديد كافة التزاماته المالية 

بكل سهولة وأمان.

دولة فل�سطني
 وزارة احلكم املحلي-

بلدية خان يون�س

تعل�ن بلدي�ة خان يونس عن حاجتها لتش���غيل مهندس تصميم شبكات مياه 
للعم�ل في البلدية بنظام العقد. 

اأواًل :  الغر�ض من الوظيفة :
  - إعادة تصميم شبكات المياه .

 - نمذجة شبكات المياه وتقييمها، وتحديد نقاط الضعف فيها.  
 - دراسة مناطق الفاقد، وتحديد نسب الفاقد فيها. 

 ثانيًا :  -  مدة العقد �سنة واحدة ويجدد ح�سب رغبة البلدية .

  -  الراتب الشهري ) راتب  مقطوع( بمبلغ )3000 (  شيكل  ثالثة آالف شيكل وبعقد سنوى .

ثالثًا : �سروط �سغل الوظيفة 
1.ان يكون حاصل على بكالوريوس هندس���ة مدني���ة أو ميكانيكية أو بيئية من 

جامعة معترف بها بمعدل ال يقل عن جيد .
2. أال يزيد عمر المتقدم عن )35( عامًا.

3. أن يكون لديه خبرة  عملية في المجال ال تقل عن )2( سنة في مجال تصميم شبكات المياه .
4. أن يجيد إستخدام اللغة اإلنجليزية ) قراءة – كتابة – محادثة(.

5. أن يجيد إستخدام برامج تصميم شبكات المياه .
6. أن يتمتع بمهارة كتابة التقارير .

7. يفضل أن يكون من سكان محافظة خان يونس .
رابعًا : املهام والواجبات الوظيفية 

1. إعادة تصميم شبكات المياه  . 
2. وضع آليات للتحكم في عمليات الضخ بما يتالءم والمناطق المغلقة واإلحتياج الفعلى للسكان.

3. تقدير مستويات فاقد المياه في الشبكات .     
4. العمل على إدارة الضغط في الشبكات، وتحديد أولويات المناطق التى يمكن تقليل الضغط فيها.
5. وضع آلية للتحكم في التسريب عند تصميم الشبكات من خالل ترتيب آلية مراقبة دورية.

6. ترتيب أولويات التدخل للمناطق حس���ب كميات الفاقد وعمل جداول كميات 
ومواصفات للشبكات وإحتياجها.

7. وضع مؤشرات مراقبة للحد من الفاقد .
8. عمل مقترحات مشاريع فيما يخص المناطق التى تم تصميمها للمانحين .

9. تأدية أى مهام أخرى تكلفه بها البلدية .
خام�سًا: تقدمي الطلبات:

 تقدم الطلبات المستوفاة للشروط  مع إرفاق المستندات التالية من خالل الموقع 
http: // Khanyounis.mun.ps   اإللكتروني للبلدية

صورة عن المؤهل العلمي +  صورة عن شهادة الثانوية العامة.
صورة عن إثبات الشخصية )هوية ، جواز سفر(  .

صورة عن شهادة الميالد  .        صورة عن رخصة القيادة .
صور عن الخبرات + الدورات  + صورة عن السيرة الذاتية  + صورة  شخصية .          

سادسًا: آخر موعد الستقبال الطلبات هو يوم األحد الموافق  2018/03/04.
مالحظات هامة :-                                                                                          

سيتم نشر النتائج على موقع البلدية  .                                                                           
س���يتم اإلعالن عن موعد المقابالت واالج���راءات االخرى في وقت الحق على موقع 

البلدية وبرسالة نصية    SMSللمقبولين.            
سيتم استبعاد الطلب غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة  .    

الطلبات التى تم تقديمها فى اإلعالن السابق سارية المفعول   .                                                        
لالستفس���ار ، االتص���ال عل���ى هاتف البلدي���ة رق���م )  115 ( او ج���وال رقم  ) 

0597200192( قسم شئون الموظفين "" في أوقات العمل الرسمي "". 

 رئي�ض بلديــــة خـــان يون�ض                                    

رفح/ االستقالل:
نظ����م التجمع االعالمي الفلس����طيني ف����ي االتحاد 
االسالمي للنقابات المهنية ورشة عمل بعنوان "دور 
وس����ائل االعالم في مجابهة قرارات ترمب وصفقة 
الق����رن"، الخميس، بحضور إعالميي����ن وقادة العمل 

الوطني بالمحافظة.
وأكد مس����ؤول التجمع االعالمي بالمحافظة ياسر أبو 
عاذرة خالل اللقاء أن الق����دس قضية جوهرية ومن 
حق االعالميين الوقوف موحدي����ن من أجل توحيد 
الخط����اب اإلعالمي لمواجهة ق����رار ترمب باالعتراف 
بالقدس عاصمة ل�"إس����رائيل" وما يترتب عليه من 

أبعاد على القضية الفلسطينية .
وأض����اف أب����و ع����اذرة " أن التجم����ع االعالمي يعمل 
على وضع خط����ط لمواجهة خطة الق����رن بالتعاون 
مع المؤسس����ات االعالمية والخروج بخطاب اعالمي 
موحد". ب����دوره قال نائب رئي����س التجمع االعالمي 

الفلس����طيني رضوان أبو جاموس، إن القدس بحاجة 
لتكثي����ف الجهود للتصدي لمثل قرارات ترمب وأن 
االعالم س����الح ق����وي ولكن يحتاج ال����ى وضع خطط 
وتوحيد الجهود وحش����د الهمم"، مؤكدًا أن التجمع 
االعالم����ي بكافة أذرعه يعمل على التصدي لقرارات 
ترم����ب وحش����د الجماهير وتس����ليط الض����وء على 
جرائم االحت����الل وما يخطط ل����ه لتصفية القضية 

الفلسطينية".
من جهته، أكد مدير تحرير جريدة »الحياة الجديدة« 
د.حس����ن دوحان على ضرورة حش����د الجماهير وأن 
دور االعالم يتركز على اعادة القضية الفلس����طينية 
لألذهان وتس����ليم الش����باب زمام التص����دي لهذه 
الفلس����طينيين، مضيفًا   والق����رارات بحق  الهجمة 
»ان االعالم الفلس����طيني بحاجة لوحدة في الخطاب 
الموجه للداخل والخارج والتخلص من حالة االنقسام 
االعالم����ي«. وأوض����ح دوح����ان أن وس����ائل االع����الم 

الفلسطينية تمر بتحديات كبيرة من انقسام ونقص 
في االمكانيات وعدم توجيه الخطاب بلغات مختلفة"  
من جانبه أوضح مدير تحرير جريدة »االستقالل« د. 
أحمد الشقاقي، أن االعالم الفلسطيني بحاجة لوحدة 
ف����ي الخطاب اإلعالم����ي ومعالج����ة صحفية ترتقي 
للتصدي لمثل هذه القرارات، مؤكدًا أن االنقس����ام 
السياسي أثر على االعالم بشكل عام وشتت الجهود 

مما أضعف من قوة الخطاب.
وركز د. الش����قاقي على" صفقة القرن" موضحًا أن ال 
معلومات حتى اللحظة عن هذه الصفقة، ويجب على 

االعالم توفير المعلومات من مصادرها ".
وف����ي نهاية اللق����اء تم توزي����ع الش����هادات على 
المش����اركين في عدد من ال����دورات االعالمية التي 
عقدها التجمع اإلعالمي مؤخرا وهي: " دورة مونتاج 
تلفزيوني - دورة مراسلة اذاعية وتلفزيونية – دورة 

أساسيات التصوير".

 تشمل تقديم خدمات تسديد فواتير المياه 
 »PalPay« وبلدية نابلس توقعان اتفاقية تعاون مشترك 

اعتصام للخريجين في غزة 
للمطالبة بفرص عمل 

 التجمع اإلعالمي يعقد ورشة عمل 
ويخرج دورات إعالمية برفح

جوال تفاجئ مشتركيها بحملة الـ »30 سيارة«
اإعادة اإعـــالن عن وظيفة  بنظام العقد حمدد املدة

رام الله/ االستقالل:
 أطلقت شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 
"جوال" أول مش���غل 3G فلس���طيني الحملة 
االضخم لكافة مشتركيها في الضفة الغربية 
وقطاع غزة تشمل السحب على  ثالثين سيارة 
فاخرة، وذلك في إطار الحمالت التش���جيعية 
لمش���تركيها وتقدي���رًا له���م عل���ى ثقتهم 

وانضمامهم لعائلتها الكبيرة.
بحيث يحصل جميع مش���تركي ج���وال على 
فرص لدخول الس���حب على 30 سيارة فاخرة 
 Mercedes, 5 BMW X, ”من ضمن االن���واع
 GLC FORD  Edge  NISSAN JUKE

 ,,Volkswagen Golf
208 PEUGEOT“  

وتأتي الحمل���ة احتفاءا من جوال بعد اطالقها 
لخدم���ات الجي���ل الثال���ث وتنفي���ذا لوعدها 
لمشتركيها باطالق افضل العروض والخدمات 
والحم���الت . من جهته، قال عبد المجيد ملحم 
– مدير عام ش���ركة جوال "انطالقًا من تقديرنا 
المستمر لمشتركينا االعزاء فنحن مستمرون 
بإط���الق حمالت متنوعة وجوائز تش���جيعية، 
وذل���ك في اط���ار تعزيز عالقتن���ا المميزة مع 

مشتركينا،وس���نبقى عل���ى تواصٍل مس���تمر 
لتحقيق المزيد من الرضا لكافة المشتركين".

وعب���ر ملحم عن عظي���م امتنانه لمش���تركي 
ج���وال ، لثقته���م الكبي���رة الت���ي يولونها 
للش���ركة وخدماتها والتي كان اخرها االقبال 
غير المس���بوق على االشتراك بخدمات الجيل 
الثالث من الش���بكة االوس���ع واالكث���ر تطورا 
وانتش���ارا ش���بكة جوال . واكد ملحم أن هذه 
الحمل���ة لن تكون األخيرة في ه���ذا العام، وأن 

جوال ستس���تمر دوما في مفاجأة مشتركيها، 
وبث السعادة والفرح في نفوسهم. وأكد على 
استمرار الشركة في نضالها اليومي للحصول 
عل���ى الموافقات الالزمة إلطالق خدمات الجيل 
الثالث في قط���اع غزة. ومحارب���ة الوجود غير 
القانوني للش���ركات اإلس���رائيلية في السوق 
الفلسطيني، مش���ددا على أن الشركة تسعى 
دائم���ا لمد جس���ور الثقة مع زبائنه���ا الكرام، 
وتح���رص على مواكبتهم بكل م���ا هو جديد، 
من خالل اس���تحداث برام���ج وتطبيقات توفر 
عليهم الوقت والجهد في البحث عن المعلومة 

والتواصل مع اآلخرين.
وتق���وم الحمل���ة الجدي���دة على من���ح كافة 
مش���تركي جوال العديد من الفرص للدخول 
بالس���حب على أحدث وأفخم السيارات، بحيث 
يكون االش���تراك بالحملة بشكل تلقائي لكل 
مشترك يقوم باالشتراك باحدى حزم االنترنت 
او تعبئ���ة رصي���د بقيمة 10 ش���واكل او اكثر 
لمشتركي الدفع المسبق وبخصوص مشتركي 
الفاتورة والمكس  يتم منحهم فرص تلقائية 
للدخول بالس���حب بناء على تكلف���ة البرنامج 

الشهرية.
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / سعيد عبد الشافي عبد المالك الفرا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)958765141 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / تغريد إبراهيم توفيق شبير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)938861135( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

الموضوع / مذكرة تبليغ حضور
صادر عن محكمة رفح الشرعية

إلى / ريوان رياض علي منصور من اسدود وسكان السويد مدينة 
مالمو يقتضي حضورك إلى محكمة رفح الش���رعية يوم الخميس 
المواف���ق 2018/3/1م الس���اعة الثامنة صباحا وذل���ك للنظر في 
االس���تدعاء المقدم من قبل زوجك محمد سعيد ابراهيم منصور 
بخص���وص طالقك منه  وان لم تحض���ري في الوقت المعين يجر 
بحقك المقتضى الشرعي حال غيابك  لذلك صار تبليغك حسب 

األصول وحرر في 2018/2/15م.

قا�شي رفح  ال�شرعي

الضفة المحتلة/ االستقالل:
أعلن���ت ش���ركة الوطني���ة موبايل، 
الخمي���س، ع���ن تحقيقه���ا أرباًحا 
ب���� 19 ملي���ون دوالر قب���ل خصم 
واالستهالكات  والضرائب  الفوائد 

واإلطفاءات لعام 2017.
جاء ذلك في بيان، وصل "االستقالل" 
حول نتائج أدائها وبياناتها المالية 
األولية لعام 2017، حس���ب المهلة 

القانونية إلفصاح الشركات.
للش���ركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
ضرغام مرعي: "لقد كان العام 2017 
عام االنجازات والنجاحات بال نظير، 
إذ تكلل بتحقيق أحد أهم أهدافها 
وأبرزها وه���و إطالق أعمال الوطنية 
موبايل رس���مًيا في قطاع غزة، في 
وتحرير  الماض���ي،  األول  تش���رين 
س���وق االتصاالت بعد 18 عاًما من 
االحت���كار، وما له���ذه االنطالقة من 
أهمية على صعيد نم���و اإليرادات 
والمش���تركين على المدى القصير، 
والوصول إلى الربحية المس���تدامة 

بعد ذلك".
وذكر مرعي أن هذه النتائج المالية 
هي خير دليل على ثقة المشترك 
الفلس���طيني بما تقدمه "الوطنية 
موبايل" من برامج وخدمات، ونجاح 
التس���ويقية  الش���ركة  سياس���ة 

والترويجية المتميزة".
وبي���ن أن ذلك األمر س���اهم بزيادة 
نمو ع���دد مش���تركيها إل���ى أكثر 
من مليون مش���ترك نهاية 2017، 
مقارنة مع 773 ألف مشترك نهاية 

عام 2016، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 
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ولف���ت إل���ى أن إيرادات الش���ركة 
ارتفع���ت لتصل 86 ملي���ون دوالر 
نهاي���ة ع���ام 2017، مقارنة مع 84 
مليون دوالر في نهاية العام 2016، 
التش���غيلية  األرباح  بلغ���ت  بينما 
الفوائ���د والضرائب  قبل اقتط���اع 

واإلطفاءات 19 مليون دوالر.
أن���ه "نظ���ًرا  الش���ركة  وأوضح���ت 
لالس���تثمار الضخم الذي قامت به 
بمش���روع غزة والجي���ل الثالث فقد 
كان صاف���ي دخل الش���ركة )6.6( 
ماليين دوالر سالًبا، الذي يعزى إلى 
تحمل الشركة مصاريف تحضيرات 

إطالق الخدم���ات التجارية في غزة 
وإطالق خدم���ات الجيل الثالث في 

الضفة الغربية«.
أن���ه ولغاية تمويل  وقالت: "يذكر 
هذا المش���روع فقد أقرت باجتماع 
هيئتها العامة غي���ر العادي الذي 
عق���د بتاري���خ )23 كان���ون الثاني 
2018(، رف���ع رأس م���ال الش���ركة 
م���ن 258 ملي���ون دوالر، إل���ى 293 
ملي���ون  بط���رح 35  دوالر  ملي���ون 
س���هم لالكتت���اب الثان���وي العام 
لمس���اهميها، على أن تعلن الحًقا 
عن موعد وطريقة االكتتاب حسب 

القانون".
وتاب���ع مرعي: "نح���ن نحتفل هذه 

األيام بنج���اح إطالق خدمات الجيل 
الثالث تجارًي���ا في الضفة الغربية، 
كونه أح���د أهم مش���اريع الوطنية 
موبايل الحالية، والذي س���يعزز من 
والتنافس���ية،  التجارية  مكانته���ا 
وس���يمكنها من محاربة ش���ركات 
العاملة  اإلس���رائيلية  االتص���االت 
بش���كل غير قانوني عل���ى أراضي 

الضفة الغربية".
"الوطني���ة موبايل"  أن  وأكد عل���ى 
المس���تمر  س���عيها  س���تواصل 
الخدمات  وأفض���ل  أحدث  لتقديم 
بس���وق  "لنرتق���ي  للمش���تركين، 
االتصاالت الفلسطينية إلى مرحلة 

جديدة". 

19 مليون $ أرباح »الوطنية موبايل«
 التشغيليــة لعــام 2017

غزة/ االستقالل:
شرعت الرابطة االسالمية بإطالق مشروع بطاقات التصوير المخفض 
لطلب���ة جامع���ات وكليات قطاع غزة ضمن سلس���لة من االنش���طة 
الخدماتي���ة الت���ي تقدمها الرابط���ة, حيث ش���ملت الحملة توزيع 
بطاق���ات التصوير المخفض ف���ي كل جامعات وكلي���ات ومعاهد 

القطاع.  
وأكد عرفات أبو زايد منس���ق ملف الجامع���ات على أن هذه الحملة 
ج���اءت تخفيفًا عن كاهل الطلبة من المصروفات الجامعية الكثيرة 
في ظل ارتفاع أس���عار الكتب والظروف االقتصادية الصعبة التي 

يمر بها المجتمع الفلسطيني
وأوضح أبو زايد أن الرابطة س���تبقى إلى جانب الطالب تتحس���س 
احتياجاتهم وتلبي مطالبهم وتدعم مسيرة تفوقهم، واعدًا الطالب 
بالعديد من األنش���طة والفعاليات التي تقدم لهم الخدمات والتي 

تساهم في استمرار المسيرة التعليمية .
بدورهم عبر الطالب المستفيدون من بطاقات التصوير عن شكرهم 
وتقديرهم للرابطة اإلس���المية على هذه اللفتة الطيبة والخدمات 

التي تقدمها للطلبة.

الرابطة اإلسالمية 
تطلق مشروع بطاقات 
التصوير المخفض 

بجامعات القطاع

غزة/ االستقالل:
الجهاد  القيادي ف���ي حركة  أكد 
جمي���ل  الدكت���ور  االس���المي 
عليان، على أهمي���ة دور الخطباء 
االمتين  قضاي���ا  ف���ي  والدع���اة 
العربية واالس���المية ض���د الغزاة 

والمستعمرين.
ودعا عليان الخطب���اء والدعاة إلى 
تبني المنهج الفكري الوس���طي 
للفك���ر  والتص���دي  لإلس���الم 

المتطرف والظالمي المنحرف.
جاء ذلك خالل لقاء نظمته اللجنة 
الدعوية لحركة الجهاد االسالمي 
بين قيادة الحركة وما يقارب من 
60 خطيب���ا وداعيا تم تخريجهم 
دورات  سلس���لة  اجتي���از  بع���د 

إسالمية .
وقال القي���ادي عليان في كلمته: 
"هن���اك دور كبير يقع على عاتق 
الخطباء والدعاة في تبني قضايا 
رأس���ها  وعلى  المصيرية  االم���ة 
قضية الق���دس ومس���رى النبي 
محمد، مؤكدا ان للخطباء والدعاة 
دورا محوري���ا في ه���ذه القضايا 

المصيرية".
الدكتور عليان بان تكون  وتمنى 
هذه الكوكبة من الخطباء والدعاة 
الجدد إضافة تستطيع أن تقدم 
يعالج  وس���طيا  اس���الميا  خطابا 

المجتمع, مستذكرا دور  مشاكل 
الدكتور الشهيد فتحي الشقاقي 
في بداي���ة انطالقة الحركة حيث 
كان يركز على الخطب���اء والدعاة 
ويس���تمع لهم بنفسه ويصوب 

أداءهم.
م���ن جهته أكد مس���ؤول اللجنة 
الدعوية في حركة الجهاد الشيخ 
ولي���د حل���س أن اللجن���ة تولي 
اهتماما كبيرا لتخريج فوج متميز 
من الدعاة والخطب���اء يكون ملما 
بالمفاهيم االسالمية واالحاديث 
إن  قائ���ال:"  الصحيحة،  النبوي���ة 
كاف���ة الدع���اة والخطب���اء الجدد 
يتمتع���ون بمواصفات تمكنهم 

من ممارس���ة ه���ذا  ولفت الى ان 
الكوكب���ة الجديدة م���ن الخطباء 
الش���هادات  م���ن حملة  والدعاة 
الش���رعية الحاصلين على درجة 
في  والماجس���تير  البكالوريوس 

العلوم والتخصصات الشرعية".
وطالب حل���س الدعاة بان يوحدوا 
الخط���اب االس���المي المعاص���ر 
الوعظ���ي  ب���األداء  واالرتق���اء 
موضوعات  باختيار  واالرش���ادي 

تناسب المرحلة المعاصرة.
ووع���د حل���س الخطب���اء والدعاة 
للعمل على تذليل كافة العقبات 
قل���ة  رغ���م  تواجهه���م  الت���ي 

االمكانيات.

ب���دوره تحدث الش���يخ عمر فورة 
ع���ن تجربت���ه الدعوي���ة واعتالء 
المنابر في العقود السابقة، داعيا 
الخطب���اء والدع���اة للتركيز على 
والتسلح  المعاصرة،  الموضوعات 
بالق���راءة وااللم���ام بالموضوعات 

ليكون الخطيب مقنعا للناس.
فيم���ا ح���ذر الدكت���ور س���لمان 
والدع���اة  الخطب���اء  الس���عودي 
م���ن اكتس���اب المعلوم���ات من 
الصغيرة  المجت���زأة  الكتيب���ات 
النها تعمل عل���ى بتر النصوص 
الش���رعية، مطالبا الدعاة بالرجوع 
والموسوعات  الكتب  أمهات  إلى 

الشرعية العلمية.

دعوية الجهاد تخرج 60 داعية إسالميًا جديدًا 

خان يونس/ االستقالل: 
انهت بلدية خان يونس ومصلحة مياه بلديات الساحل تنفيذ 
مشروع الخط الناقل للصرف الصحي بقطر )73( سم وذلك من 
أحواض المعالجة  المؤقتة الواقعة في حي المواصي وحتى 
ش���اطىء البحر وذلك بطول )2500( مت���ر بدعم من الصليب 

األحمر بتكلفة )650( ألف دوالر.
وذكر مدير المصلحة المهندس حاتم أبو الطيف بأن المشروع 
تم تنفيذه باش���راف كامل من المصلح���ة وذلك للعمل على 
ضخ كميات الصرف الصحي المعالجة من األحواض إلى البحر 
وبالتالي منع إرتفاع منس���وب المياه في األحواض نظرًا لعدم 
قدرة وكفاءة الخ���ط القائم القديم نتيج���ة لزيادة الكميات 
الواردة ال���ى المحطة عن الحد التصميمي باإلضافة إلى صغر 
قطر الخط القائم لتصريف مياه الصرف الصحي كونه أنشئ 
منذ عدة سنوات وال يفي بقيامه بمهام تصريف مياه الصرف 

المعالجة بشكل انسيابي.
وأوضح أبو الطيف أن المش���روع ت���م تنفيذه من خالل إحدى 
ش���ركات المقاوالت المحلي���ة التي قام���ت بالحفر  وتركيب 
المواسير البالس���تيكية والمناهل الرئيس���ية المجهزة من 
الخرس���انة المس���لحة والبالغ عددها )50( منهاًل ذات أقطار 
متفاوته، حيث تم مراعاة تحقيق اإلنسيابية في الخط الجديد 

ليتم ضخ المياه المعالجة بشكل طبيعي للبحر .

بلدية خان يونس 
تنهي مشروع 

تنفيذ الخط الناقل 
ألحواض المعالجة
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وكان المجل����س المرك����زي التاب����ع للمنظمة 
أعلن في الس����ادس عشر من يناير الماضي، 
أنه كلف اللجن����ة التنفيذية تنفيذ قراراته 
خصوصا المتعلق منه����ا بتعليق االعتراف 
ب�"إس����رائيل، ووقف كافة أش����كال التعاون 

والتنسيق معها.
ورغم ذلك، ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، أن 
رئيس الوزراء رامي الحمد الله التقى األربعاء 
الماضي، مع "منس����ق الحكومة اإلسرائيلية 
في المناطق" يؤاف بولي مردخاي وبحضور 
مبع����وث االمم المتحدة للش����رق األوس����ط 

نيكوالي مالدينوف ، في رام الله.
وفي وقت الحق، التقت وزيرة االقتصاد في 
حكومة التوافق عبير عودة، بوزير االقتصاد 
في دولة االحتالل إيل����ي كوهين، في قصر 
اإلليزي����ة في باري����س بدعوة م����ن الرئيس 
الفرنسي، واتفقا على توسيع نطاق التجارة 

بينهما.

�صفعة قوية
القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي، أحمد 
المدلل، يق����ول إن مواصلة اللقاءات مع قادة 
االحت����الل رغم وج����ود عدة قرارات رس����مية 
تطلب وقف كافة أشكال االرتباط مع الكيان 
الصهيون����ي، تعطي إش����ارة تفي����د بعدم 
جدية الس����لطة بوقف التواص����ل مع العدو 

الصهيوني.
اللقاء  ل�"االس����تقالل": "هذا  وأضاف المدلل 
يشكل ضربة وصفعة قوية لقرارات المجلس 
المركزي الفلسطيني األخيرة والتأكيد على 
إصرار السلطة باستمرار التطبيع والتنسيق 

والتعاون واالرتباط مع االحتالل".
وأك����د أن ه����ذا اللق����اء يعط����ي الدافعي����ة 
للع����دو لإلمع����ان في جرائمه ضد الش����عب 
الفلس����طيني، وتابع: "هي لقاءات مرفوضة 
فلس����طينيا ووطني����ا ويجب على الس����لطة 
أن تنظ����ر إل����ى الموضوع بجدي����ة، ألن الكل 

الفلسطيني يطالب بسحب االعتراف بدولة 
االحت����الل ووق����ف المفاوضات والتنس����يق 
األمن����ي وع����دم التواصل معها ف����ي أي من 

المجاالت".

باب خلفي
عض����و القي����ادة السياس����ية ف����ي الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين، زاهر الششتري، 
حذر من إقدام السلطة على العودة لمعترك 
المفاوض����ات عن طريق باب خلفي بعيد عن 

أعين الشعب الفلسطيني.
ل�"االس����تقالل": "هناك  وق����ال الشش����تري 
حالة من التضليل المتعمد التي تمارس����ها 
السلطة ضد الشعب الفلسطيني، من خالل 
عدم المضي بش����كل واضح بتنفيذ قرارات 

منظمة التحرير وخاص����ة فيما يتعلق بقرار 
تجمي����د االعتراف بإس����رائيل، ووقف كافة 

أشكال التنسيق والتعاون معها".
وأض���اف: "بداًل م���ن أن تق���وم الحكومة 
باتخاذ إجراءات واضحة للش���عب بقطع 
االرتباط بإس���رائيل، يقوم وزراؤها بلقاء 
وزراء إس���رائيليين سرًا"، مش���يرًا إلى أن 
مثل هذه اللقاءات ال تتم بعيدًا عن فلك 
الس���لطة الفلس���طينية وإرادة رئيسها 

محمود عباس.
وشدد على أن اس����تمرار مثل هذه اللقاءات 
هو تجاهل واضح لالس����تحقاقات الشعبية 
والوطنية المطلوب من السلطة االلتزام بها، 
لمواجه����ة المخاطر التي تح����دق بقضيتنا، 
وخاصة فيما يتعل����ق بصفقة القرن، وإعالن 

الرئي����س األمريكي دونال����د ترامب القدس 
عاصمة لدولة االحتالل.

وأضاف: "في حال اس����تمرت هذه اللقاءات، 
فهذا يعك����س بش����كل واضح اس����تهتار 
السلطة بشعبنا وقرارات مؤسساته الوطنية، 
ويؤكد على أن هذه الس����لطة غير جادة على 
اإلطالق بف����ك االرتباط مع االحتالل، رغم أننا 
أحوج اليوم لقطع التنسيق األمني ومقاومة 

التبعية االقتصادية لالحتالل".
ورأى أن الخيار األصوب الذي على الس����لطة 
والحكومة اتباعه للتص����دي لكافة المخاطر 
ضد الش����عب الفلس����طيني، يتمثل بإنهاء 
كامل العقوب����ات المفروضة على قطاع غزة، 
وتشكيل استراتيجية وطنية يتفق عليها 
الجميع لمواجه����ة هذه التحديات، والتوجه 

بخطوات جادة وحازمة نحو معاقبة االحتالل 
وقادت����ه ف����ي المحافل الدولي����ة على كامل 
الجرائم المرتبكة بحق الشعب الفلسطيني.

لقاءات مل تنقطع
من ناحيته، استبعد المحلل السياسي عبد 
الستار قاس����م، التزام السلطة الفلسطينية 
أو حكوم����ة التوافق بتنفيذ قرارات المجلس 
المركزي لمنظمة التحرير، معتبرًا أن ما أشيع 
حول طلب اللجن����ة التنفيذية من الحكومة 
البدء بف����ك االرتباط مع االحتالل "هو أمر عار 
عن الصحة تمامًا ويهدف لتضليل الساحة 

الفلسطينية".
وقال قاس����م ل�"االس����تقالل": "أم����ام األخبار 
التي تتحدث عن لقاءات اقتصادية وأمنية 
جديدة بين وزراء الحكومة ومسئولي السلطة 
م����ع قادة االحت����الل، نجدد التأكي����د هنا أن 
الس����لطة ال يمكن أن توقف هذا التنس����يق 
والتعاون مع االحتالل بأي شكل من األشكال، 
وأن أي أخبار تتحدث عن غير ذلك هي أخبار 

تضليلية".
واعتبر أن بقاء السلطة هو من بقاء التنسيق 
األمن����ي واالرتب����اط باالحتالل اإلس����رائيلي، 
مضيفًا: "وإال ما الحاجة إس����رائيليًا لس����لطة 
تسعى بشكل جاد لفك االرتباط بها وتضر 
بمصالحها، بالتأكيد لن تبقي إسرائيل على 
سلطة فلسطينية تعمل ضد مصالحها على 

األرض".
وبّين قاسم أن اللقاءات الفلسطينية مع قادة 
ومسئولي االحتالل لم تنقطع يومًا، كما هو 
الحال مع المفاوضات، وفسر حديثه بالقول: 
"الس����لطة تمارس المفاوضات كل يوم، ولم 
تنقطع عنها يومًا، ولكن بأش����كال مختلفة، 
مث����ل ط����رح مب����ادرات جديدة الس����تئناف 
المفاوضات، أو إيصال رسائل إلى إسرائيل 
ع����ن طريق أطراف خارجي����ة للتفاوض حول 

قضايا مشتركة".

 صفعة لـ "المركزي" و "اللجنة التنفيذية"

 لقاءات الحكومة بقادة االحتالل.. »تعزيز لالرتباط«
اال�صتقالل/ حممود عمر:

ترجم��ت حكوم��ة التواف��ق طل��ب اللجن��ة التنفيذية 
اخلط��ط  باإع��داد  ف��ورًا  بالب��دء  التحري��ر  ملنظم��ة 
لف��ك االرتب��اط بدول��ة االحت��الل عل��ى امل�ص��تويات 
االقت�ص��ادية وال�صيا�ص��ية واالأمني��ة، بعق��د املزيد من 
اللقاءات االأمنية واالقت�صادية التي جرت موؤخرًا مع 

م�صوؤولني اإ�صرائيليني، االأمر الذي اعتربه قادة ف�صائل 
وحمللون �صيا�صيون، حماولة من ال�صلطة الفل�صطينية 
لت�ص��ليل ال�ص��عب الفل�ص��طيني، والدو���س عل��ى كاف��ة 
قرارات منظمة التحرير التي تطالب بقطع العالقات 
مع »اإ�ص��رائيل« وجتميد االعرتاف بها. وكانت اللجنة 
التنفيذي��ة ملنظم��ة التحري��ر، ن�ص��رت يف 3 فرباي��ر 

احلايل بيانًا تقول فيه اإنها طلبت من احلكومة »البدء 
ف��ورا باإعداد اخلطط وامل�ص��اريع خلطوات فك ارتباط 
م��ع �ص��لطات االحت��الل االإ�ص��رائيلي عل��ى امل�ص��تويات 
ال�صيا�صية واالإدارية واالقت�صادية واالأمنية، وعر�صها 
عل��ى اللجن��ة التنفيذي��ة للم�ص��ادقة عليها ب��دًءا من 

حتديد العالقات االأمنية مع االحتالل االإ�صرائيلي«.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / غالية حسين محمد أبو الجديان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)ا404289282( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ فادية محمد حسين بريعم .
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
802840546فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / وجدي مروان شحدة نصار.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800737272( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /  فايز فهمي عبد اللطيف بركة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802370155( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

الضفة المحتلة/ االستقالل:
أعلنت مجموعة االتصاالت الفلسطينية، الخميس، 
عن نتائجها المالية الموحدة األولية للعام 2017 
بصافي ربح نحو 70.5  مليون دينار أردني مقارنة 

ب�80.1  مليون دينار أردني عام 2016.
 وأق���ّر مجل���س إدارة مجموع���ة االتص���االت في 
جلسته األخيرة عقد اجتماع الهيئة العامة ال�21 
لمساهمي الشركة بتاريخ 26/3/2018 في مدينة 

رام الله وعبر االتصال المرئي مع غزة.
 كما قرر المجلس رفع توصيته إلى الهيئة العامة 
بتوزيع أرباح نقدية على المس���اهمين بنسبة 40 
% من القيمة اإلسمية للس���هم والبالغة دينارًا 

أردنيًا واحدًا.
 وق���ال رئي���س مجل���س إدارة المجموعة صبيح 
المص���ري: "إن مجموعة االتص���االت اآلن أصبحت 
عالمة فارقة في القطاع الخاص الفلس���طيني، بل 

أستطيع القول إنها رائدته بامتياز".
وأش���ار المصري إلى أن المجموعة ما زالت تسجل 

النجاح تلو النجاح خالل مس���يراتها المس���تمرة 
منذ نح���و عقدين. وأضاف أن "سياس���ة مجلس 
إدارة المجموع���ة وإدارتها التنفيذية ترتكز على 
تحس���ين العائ���دات على رأس الم���ال من خالل 
انتهاج السياس���ة االس���تثمارية الناجحة واتباع 
السياس���ات االدارية المتط���ورة، لتضاهي بذلك 

المؤسسات االقتصادية الدولية واإلقليمية".
وتاب���ع: "إننا نعمل في ظروف اس���تثنائية وفي 
سوق اس���تثنائية، في ظل االحتالل اإلسرائيلي 
الذي يضع العقبات بش���كل دائم أمام مسيرتنا، 
واإلدارة  المجموع���ة  إدارة  كمجل���س  ولكنن���ا 
التنفيذي���ة وانتماء طواقمن���ا تمكنا من التغلب 
عل���ى كل تلك العقبات، وتحويله���ا إلى إبداعات 
فلس���طينية وفرص م���ن أجل النج���اح وتطوير 

االقتصاد الوطني".
 من جهته، توّق���ع الرئيس التنفيذي للمجموعة 
عم���ار العكر أن يش���كل انطالق خدم���ات الجيل 
الثالث بداي���ة لنمو إيجابي في االقتصاد الوطني 

من خ���الل تأثير الجي���ل الثالث على اس���تخدام 
االنترنت والتطبيق���ات المختلفة لخدمات الجيل 
الثالث في الحياة "مثلم���ا حصل في اقتصادات 

أخرى".
وف���ي هذا الس���ياق تط���رق العكر إل���ى اختراق 
بالش���رائح  وإغراقه���ا  الفلس���طينية  الس���وق 
"اإلس���رائيلية". وتعّهد بالعم���ل عل���ى تنظيف 
الس���وق من تلك الشرائح بش���كل تدريجي، من 
خالل تقدي���م الخدمة األفض���ل واألكثر مواءمة 

الحتياجات المواطن.
وقال: "إن غياب تقنيات الجيل الثالث عن الشبكات 
الفلس����طينية ش����كلت مدخ����اًل للبع����ض القتناء 
الشرائح االس����رائيلية، ولكن بعد تشغيل الخدمة 
فلس����طينًيا نأمل أن يس����اعد ذلك ف����ي تنظيف 
السوق الفلسطينية من تلك الشرائح، بالتعاون مع 
وزارة االتص����االت وتكنولوجيا المعلومات، لتمكين 
الش����ركات الفلس����طينية من عملية إطالق الجيل 

الثالث في قطاع غزة بأقرب وقت".

70.5 مليون دينار أرباح مجموعة االتصاالت خالل 2017
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األس���ير عمر العب���د من قرية كوبر ش���مالي 
مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة, 
منف���ذ عملي���ة طعن داخ���ل مس���توطنة " 
حلميش" ش���مال غربي رام الله في 21 تموز/ 
يوليو 2017، اس���فرت عن قت���ل 3صهاينة 
وإصابة خطيرة  لمس���توطنة؛ ردا على جرائم 
االحتالل في المس���جد األقص���ى و قرارهم 
باقامة البواب���ات الحديدية علي���ه, كما جاء 
في وصيته التي نش���رها في صفحته على " 

فيسبوك" آنذاك. 
وهذه العقوبة الكبيرة لم تكن كفيلة برضاء 
عنصري���ة وتط���رف وزير جي���ش االحتالل 
"أفيغ���دور ليبرمان"  االمر الذي دفعه لكتابة 
تغريده له على موقع " تويتر"  ردا على القرار، 
أبدى فيها غضبه من االحكام ، مؤكدا انها ال 

تكفي لمعاقبته.

�صمود وحتٍد 
وب���دأت الخمس���ينية والدة األس���ير العبد 
كلماتها مع االس���تقالل بالحمد والثناء على 
ما فعل���ه فلذة كبدها رغم األح���كام العالية 
الصادرة بحقه ، دون أن تهتز أحبال صوتها 
أو تنخفض نبرتها قليال، بل بقيت محافظة 
على نبرته���ا العالي���ة ، دليال عل���ى فخرها 

واعتزازها به بما قام به نجلها.
وأوضحت أن المحامي الذي تولي قضية عمر 
بعد اعتقاله، أبلغهم باألحكام الصادرة بحقه 
قبل أيام من عقد الجلسة،  مضيفة " لكنه لم 
يبلغنا بعقوبة منع  إدراج اس���مه بأي صفقة 

تبادل قادمة".

ولفت الى أنه حين ما أبلغ العائلة بالعقوبات 
المفروض���ة عل���ى عمر، لم تت���وان لحظة من 
اظهار مش���اعر الفخر واالعتزاز واالمتنان لما 
فعله، وقدمه فداء للمس���جد األقصى ووطنه 

فلسطين.
وع����ن االبتس����امة التي لم تف����ارق عمر خالل 
مكوث����ه بالمحكم����ة وس����ماعه بالعقوب����ات 
المفروضة عليه،  أشارت الى أن ابتسامة ابنها 
عبرت عن صموده وصبره ومعنوياته العالية، 
ما جعلهم يس����تمدون القوة بم����ا أظهره من 
ش����جاعة، عملت على  إثارة  الغضب بين قادة 

االحتالل اإلسرائيلي . 
 والمنع من ادراج اس����مه ب����أي صفقة تبادل 
مع فصائل المقامة، لم تربك حس����ابات عائلة 
العبد، فجملة " الله يسهل عليه، و ربنا يتواله 

برحمته ،ه����و خلق����ه وأدرى بالطري����ق الذي 
اختاره" هي الجملة التي بقي لس����ان والدته 

يرددها دون انقطاع. 

قهرت جربوت االحتالل 
وبذات الصوت المرتف����ع دون اهتزاز وكلمات 
الفخ����ر واالعت����زاز تح����دث أب����و محم����د والد 
االس����ير عمر ع����ن العقوبات الص����ادرة بحق 
ابنه واس����تقبالهم لها، موضحا أن العقوبات 
ل����م تغير نظرتهم إلى مدى قس����وة وجبروت 
االحتالل اإلس����رائيلي، وتعامل����ه العنيف مع 

األسرى، وعن شخصية ابنه عمر القوية. 
وبين أبو محمد  ل�" االستقالل "عبر الهاتف أن 
عمر كان نموذجًا للش����اب المثالي، لما يتمتع 
ب����ه من أخ����الق عالية، برزت في ب����ره  بوالديه 

ومعاملته الحسنة مع أفراد عائلته وجيرانه، إذ 
لم يتكاس����ل عن تلبية نداء الواجب تجاه من 
طلب المساعدة والعون منه، فضال عن تفوقه 
بالمدرسة، التي أهلته لدخول جامعة القدس 

المفتوحة ليدرس تخصص إدارة األعمال.
وبقى صوت والد األس����ير عمر يصدح بكلمات 
الحمد والشكر لله، كما فعلت الوالدة ، لتظهر 
مدى صبر وإيمان ورضا العائلة بما قدمه ابنها؛ 
ضد االحتالل ، الذي يشعل بانتهاكاته الكره  

والحقد بقلوب الشباب. 
ويذكر أن االحتالل االس����رائيلي هدم في 16 
آب/ أغس����طس الماضي منزل العبد في قرية 
كوبر ش����مالي مدينة رام الله وس����ط الضفة 
الغربية المحتلة، كرد أولي على العملية التي 

نفذها وما أسفر عنها من قتلى و اصابات. 

 حكم  االحتالل عليه بـ 4 مؤبدات 

األسير عمر العبد.. ابتسامة تحبس أنفاس جالديه 
غزة/ �صماح املبحوح :

جل���س على املقعد  كاالأ�ص��د داخ��ل حمكمة االحتالل 
الع�ص��كرية "عوف��ر" دون اهت��زاز، ي�ص��تمع جلملة من 
الته��م املوجهة ل��ه، واأ�ص��د العقوبات ال�ص��ادرة بحقه 
من ق�ص��اه املحكمة، مرف��وع الراأ�س واالبت�ص��امة تعلو 

حمياه، دون اأن تفارقه طيلة �ص��اعات انعقاد اجلل�صة 
داخل قف�س االتهام، ما اأغاظ قادتهم واأثار الغ�ص��ب 
واحلقد يف قلوبهم عليه.  وحكمت حمكمة االحتالل 
الع�ص��كرية اخلمي�س املا�ص��ي على االأ�ص��ر عمر العبد 
)19عاما( بال�صجن املوؤبد اأربع مرات، وغرامة مالية 

بنحو مليون و800 األف �صيكل، بعد اإدانته بقتل ثالثة 
م�صتوطنني طعنا يف م�صتوطنة » حلمي�س« ، ف�صال عن 
منع ادراج ا�صمه باأي �صفقة تبادل قد تعقدها ف�صائل 
املقاوم��ة؛ يف حماول��ة منهم لقط��ع الطريق  اأم��ام اأي 

فر�صة قد توؤدي لالإفراج عنه. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / سليمان صالح سليمان ابو طير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410711691( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / نهى جبر عطية العطار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800165672( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمد صابر عبد اللطيف ظاهر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400708111( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / عطية برهم سليمان ابوتيلخ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801365172( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

رام الله/ االستقالل:
ق���ال عيس���ى قراق���ع رئي���س هيئة 
شؤون االس���رى والمحررين ان االسرى 
االداريي���ن البالغ عددهم 500 اس���ير 
يواصلون من���ذ 2018/2/15 مقاطعة 
بكاف���ة  االداري  االعتق���ال  محاك���م 
مستوياتها من التثبيت واالستئناف 
والمحكم���ة العليا، ف���ي خطوة نوعية 
انهاء سياس���ة االعتقال  هامة ألجل 
االداري التعس���فية التي تحولت الى 
عقاب جماعي بحق االس���رى وسياسة 
انتقامية ش���ملت كل فئات الشعب 

الفلسطيني.
وق���ال قراقع إن االس���رى ق���رروا عدم 
االحتالل  محاكم  بش���رعية  االعتراف 
لكونه���ا محاك���م صورية وش���كلية 
وتص���ادق تلقائيا على اوامر االعتقال 
االداري وعل���ى م���ا يس���مى الملفات 
إج���راءات  ال���ى  وتفتق���د  الس���رية، 

المحاكمة العادلة.
وأشار الى ان قضاة المحاكم يوافقون 
دائما على طلب النيابة فرض السرية 
على االدلة والبين���ات التي تعرضها 
القض���اة  يح���ول  وبذل���ك  امامه���م 
االس���تثناء في اوامر االعتقال االداري 
الى قاعدة تح���رم المعتقلين من حق 

الدفاع عن انفسهم.

وكش���ف ان 3500 حالة اعتقال إداري 
منذ تش���رين اول 2015 ما بين جديد 
وتجديد، وان نسبة الغاء امر االعتقال 
االداري نسبة بس���يطة تكاد تساوي 

الصفر.
ودع���ا قراق���ع الى دعم ه���ذه الخطوة 
كاف���ة  عل���ى  الهام���ة  القانوني���ة 
المس���تويات القانونية والسياس���ية 

كس���لطة  اس���رائيل  إللزام  والتحرك 
محتلة باحترام كرامة وحقوق االسرى.

تصريح���ات قراقع جاءت خالل زيارات 
ميدانية ألس���رى محرري���ن وعائالت 
اس���رى في محافظة جني���ن ونابلس 
واريح���ا بمش���اركة وفد م���ن الهيئة 
ونادي االسير واهالي االسرى واالسرى 

المحررين في المحافظة،

500 أسير يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل
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أعلن أنا المواطن / بالل أحمد عطية القانوع.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405910266( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / موسى يحيى موسى ابو زيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405134487( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / ايمن اسماعيل خليل بارود
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)924441587( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / يحيى موسى عبد القادر رمضان.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)972461115( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / نور حمادة أحمد جبر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
400100152 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / أسماء محمود عبد الله المكاوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406029454( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

تفجير العبوة ومأزق المحاِصرين

عندم���ا يك���ون التقدي���ر أن���ه ال ني���ة لالحتالل 
للتصعي���د، وأن���ه ال زال يتمس���ك بتكتيك الرد 
واالحت���واء، وعندما تصل األزمة اإلنس���انية في 
القطاع إلى مس���توى غير مسبوق، وعندما تصل 
هذه األزمة إلى نقاش عاصف لدى المس���تويات 
المس���ؤولة في دولة االحتالل؛ فإن تفجير العبوة 
بالقرب من الس���لك الفاصل، أول أمس الس���بت، 
تأتي في لحظة مناسبة، كعمٍل موجع ومستنزف 
للعدو، تخ���دم عدًدا من األهداف، وفي مقدمتها 
اله���دف األصيل واألول والثابت، وهو اس���تمرار 
المقاومة واس���تنزاف العدو ف���ي نقاط وأهداف 
موضعي���ة غير مكلف���ة لن���ا وتس���مح باحتواء 
التصعي���د، وتخدم أيًضا هدف تس���ليط الضوء 
على الحصار وما يترتب عليه من أزمات إنسانية، 
وتدفع وتضغط باتجاه البحث عن سبل وإجراءات 

لتخفيف وقع األزمة.
ونق���در هنا م���ره أخ���رى بأنه وبعك���س بعض 
التقديرات الفلس���طينية التي راجت في الفترة 
األخيرة من ان االحتالل يسعى أو ينوي شن هجوم 
على القطاع، فإن االحتالل ال زال متمسًكا بسياسة 
المحافظ���ة على التهدئ���ة والتصعيد المحدود، 
وهي السياسة التي كش���ف عنها ليبرمان قبل 
أكثر من شهر في لقائه مع القناة الثانية، حيث 
أعلن »ال صاروخ هنا أو ص���اروخ هناك، وال تقدير 
لهذا الصحفي أو ذاك سيغير سياستنا«، فلدى 
االحتالل مشروع كبير على جبهة القطاع يتمثل 
باالستمرار في بناء جدار صد األنفاق واكتشاف 
األنفاق وتدميرها، كما ان التهدئة الحاصلة اآلن 

هي الش���يء الوحيد الذي ربما سُيتوصل إليه بعد أي 
حرب أو عدوان كبير، باإلضافة ربما إللحاق ضربة كبيرة 
ببنية المقاومة، وتعتب���ر كل هذه األهداف باإلجمال 
غير مجدية لحرب مكلفة، خاصة عندما ال يكون هناك 
خطر أمني محدق يس���تطيع من خالله االحتالل تبرير 

مثل هذه الحرب.
فضاًل عن أن أي عدوان كبير بحاجة إلى إجماع داخلي 
إس���رائيلي وش���رعية دولية، وهذا اإلجماع الزال غير 
موج���ود، بل إن هناك نقاش���ًا حقيقيًا ح���ول تحّمل 
االحتالل لبعض المس���ؤولية عن األزمة اإلنس���انية، 
وهن���اك في دولة االحتالل من يتفهم أي عمل مقاوم 

في إطار التعبير عن انفجارات األزمة.
وبعيًدا عن ش���خصنة األمور، وألن لدينا انطباعًا خاطئًا 
إلى حد ما يقّدر ان االحتالل دولة مؤسسات؛ فأن الواقع 
والتجربة يقوالن فيم���ا يتعلق بقطاع غزة تحديًدا ان 
السياس���ات االحتاللية تجاه القطاع يقودها كل من 
نتنياه���و وليبرمان، وبم���ا يخالف أحياًن���ا توصيات 
الجيش والمؤسس���ات الدراس���ية، وحتى بما يخالف 

موقف عدد من وزراء الكابينت.
وما نقّدره اآلن ان قدرة ليبرمان ونتنياهو على معارضة 
اآلراء األخرى التي تطالب بتخفيف الحصار والتعامل 
م���ع غزة ومع حكم حماس من منظور التعامل مع األمر 
الواقع وتعزيز لغة المصالح ومنح حماس والس���كان 
بعض األمل والبدائل؛ باتت أضعف من السابق، ويدّل 

على ذلك أمران:
األول: اضطرار نتنياه���و للموافقة على نقاش الحالة 
اإلنس���انية في القطاع، ونقاش اقتراح كاتس بإنشاء 
ميناء صناعي قبالة ش���واطئ القط���اع، بعدما تهرب 

من ذلك كثيًرا، خش���ية من ان يكون موقفه وليبرمان 
يمثالن األقلي���ة داخل الكابينت، طبًعا الوزراء اآلخرون 
الذي���ن يدفعون باتج���اه مقاربة جدي���دة للعالقة مع 
القط���اع دافعهم األساس���ي االنفص���ال الكلي عن 
القطاع، وفصله عن الضفة، وإعف���اء االحتالل من أية 
مسؤوليات مستقبلية، واستكمال عملية الفصل التي 

بدأها شارون عام 2005.
الثاني: كش���ف عن���ه ليبرمان صبيحة األح���د الماضي 
ف���ي حوار مع موقع »واي نت« إث���ر التصعيد في أعقاب 
تفجير العبوة، حيث اعتبر ليبرمان ان األزمة اإلنس���انية 
ه���ي أزمة مفتعلة من قبل حماس، وأن التظاهرات أيام 
الجمع بالقرب من الحدود هي تظاهرات منظمة من قبل 
نش���طاء حماس ومدفوعة األجر، والهدف من كل ذلك 
خلق حالة انقس���ام داخل المجتمع اإلسرائيلي وإشعال 
النقاش حول األزمة اإلنسانية لردع االحتالل عن القيام 
بمهماته ف���ي إحباط محاوالت التهريب والمس بالبنية 
»اإلرهابية« لكي تستمر في إنتاج الصواريخ، وفي ذلك 
إشارة وتلميح انتقادي ألقوال كاتس وبعض الوزراء ولما 
يتم كتابته ونقاشه في إعالمهم بشكل كبير عن أزمة 

القطاع في الفترة األخيرة.
وقد كان م���ن الملفت للنظر، مس���اء الس���بت، وأثناء 
التغطية المفتوحة لعملية التفجير ان بعض القنوات 
- وعلى غير عادته���ا في مثل هذه األحداث األمنية - 
اس���تدعت بعض المعلقين للحديث عن أزمة القطاع، 
وكأنها تحاول أن تربط بين األمرين، وفي ذلك يظهر 

بشكل غير مباشر نوع من »التفهم« للعملية.
ليبرمان في اللقاء حاول ان يظهر كمن ال يخش���ى وال 
يهاب التصعيد، عبر تعظيم األهداف التي هاجمها 

الجيش من حي���ث الكمية والنوعي���ة، وعاد إلى 
لغة التهدي���د بتصفية من يقف خلف العملية 
ومن أرس���لهم؛ لكنه كان حذًرا هن���ا ولم يطّوق 
نفس���ه، حيث ترك األمر مفتوًحا عندما قال »قد 
يس���تغرق ذلك يومين أو أسبوعين أو شهرين أو 
س���نتين«. األمر المهم اآلخر هو محاوالت الربط 
بين االحتجاجات األس���بوعية على الحدود وبين 
زرع العبوة، وبالتالي النظر لكل احتجاج س���لمي 
عل���ى أنه احتجاج مصطن���ع أو ان المقاومة تقوم 
باستغالله للقيام بنش���اطات عسكرية، وهو أمر 
قال عنه ليبرمان أنه س���يتم نقاشه واتخاذ قرار 
بش���أنه في االجتماع األمني الذي سيجري مساء 
األحد. كما ش���كك ليبرمان في دواف���ع تلقائية 
االحتجاجات األس���بوعية، واته���م حماس بأنها 
المح���رض لهم، وأن معظم المش���اركين هم من 

نشطاء حماس وأبناء عائالتهم.
نتنياهو وليبرمان يشعران اآلن بمأزق االستمرار 
بسياس���ة فرض الحص���ار، حيث ل���م يعد بدون 
ثمن وب���دون مضاعف���ات سياس���ية أو بمخاطر 
متوقعة ومحدودة ومحسوبة من قبلهم؛ بل بات 
مهدًدا ينطوي على مخاطر كبيرة وغير متوقعة، 
وقدرتهم على االستمرار بذات السياسة أصابها 
الكثير م���ن التآكل، لذلك ربم���ا تكون هذه هي 
الفت���رة األكث���ر مالءمة لمش���اغلة االحتالل على 
جبهتي المقاومة واالحتجاجات السلمية بشرط 
القدرة عل���ى التحكم والضبط من حيث التوقيت 
واألبع���اد واألحجام وحض���ور مركزية خطاب رفع 
الحصار المفروض إسرائيلًيا على القطاع بًرا وبحًرا.

يمك���ن ل���ي أن أجزم بأّن أخطر م���ا قد يطمس القضية الفلس���طينية 
ويهمش���ها ويحقق مقولة غولدا مائي���ر » الكبار يموت���ون، والصغار 
ينسون«، ليس االحتالل نفسه، فلو كان هو األخطر لكنا اليوم قد نسينا!

 نح���ن اليوم أقرب للذاكرة من أي يوم س���بق، واألدلة على ذلك كثيرة.. 
نحن الش���باب نعرف بي���وت أجدادنا ال بل وقد نذكرهم بها إن نس���وا 
أين وضعوا ورتبوا أش���ياءهم فيها.. جيل جديد راهنت كافة األطياف 
والفصائل السياس���ية والمجتمعية على نس���يانه، لكنه نسيهم ولم 

ينس القضية.. 
إّن أخطر ما قد يميتنا كبشر هو فقدان األمل، فاألمل هو األمر المشترك 
بين كل ش���عوب األرض الت���ي قاومت ضد الظلم والقه���ر واالحتالل  
واالس���تعمار.. لقد كان األمل ه���و الغذاء الروحي للبش���ر، ولعلنا نحن 

الفلسطينيين نتغذى باألمل..
ُيولد الناس أحراًرا في كل بقاع األرض، ونحن الفلس���طينيون ُنولد كلنا 
أحراًرا إال من انتماءات سياسية مغشّي ٍ علي عيوننا منها، أو من تنسيٍق 
أمني أقل ما يمكن وصفه بأنه ترتفع قيمته كلما ارتفعت مكانة منفذه.. 
وال أّدل عل���ى ذلك مما حدث في جنين قب���ل بضعة أيام، أحاول تخيل 

السيناريو التالي بمخيلتي ولعلها تسعفني.. 
س���يارة تحمل لوحة تسجيل صفراء، فيها جندي وجندية بسالحهما، 
تدخل بالخطأ محافظة جنين وبالخطأ تصل إلى مكان مأهول بالسكان.. 
وال ي���درك الجنديان أنهما في المكان الخط���أ، رغم أّنهما تعلما كيف 
يميزان العربي من غيره في مناهجهما وثقافتهما اإلس���رائيلية، أولم 

يريا أن المكان حولهما مليء بمن هو غير فاعل وغير منتج وبدوي وغير 
متحضر؟ أم أّنهما ُصِدما بواقٍع غير الذي رسماه في مخيلتهما؟ 

المه���م أنهما – وعن طريق الخط���أ- باتا محاَصري���ن، وبعد أن اجتمع 
المواطنون الفلسطينيون حولهما أصيبا بهلٍع شديد..

صحيح أّن الشباب قاموا بالواجب على أكمل وجه، لكن يبدو أّن للواجب 
وجهًا آخر لم تدركه حمية الش���باب، بل أدركته المناصب السياس���ية 

واألمنية..
يخرج الجندي والجندية من جنين بس���يارتهما وحياتهما -مع بضعة 
جروح ستتعافى- وبدون سالحهما! أيٍد أمينة سلمتهما لدولتهما، هي 
نفس األيدي التي س���لمت أبناءها لدولتهما، وهي نفس األيدي التي 
قد تصافح وقد تسامح من أجل تصريٍح ال لشيء سوى لبضعة أيام من 

النقاهة وتجديد األمل!!
نحن حين وقعنا أوسلو، أقصد هم حين وقعوها، أبرزنا حسن النوايا مع 

جانٍب أقل ما يدركه هو معنى أن تكون النية صافية!!
والي���وم ورغم كل ما حدث ويحدث وس���يحدث، يص���ر البعض على أّن 
التصريح المفتوح والحياة ش���به المفتوحة المختلق���ة والكاذبة التي 
صدقناها ولم تصدقنا،هما الغاية األس���مى وألجله���ا فإّن الغاية تبرر 

الوسيلة!! 
نح���ن تعودنا أن نتقن أعمالنا، وبالضبط يفع���ل هؤالء!! لهم أعمالهم 

ولنا أعمالنا!! 
سيناريو آخر، س���يناريو ُمقاَرن، جنين ذاتها وهم ذاتهم، فبالقرب من 

مكان استش���هاد البط���ل أحمد النصر، أين كان الذين نس���قوا إلخراج 
جندي وجندية إسرائيليين، وامتنعوا عن مناصرة أسطورة فلسطينية؟!

أين كانوا في رام الله حين استشهد الباسل وهم على بعد بضع دقائق 
من إنقاذ روحه؟! 

ال أدري أي���ن كانوا وال أين من الممكن أن يكون���وا، باألحرى ال يعنيني 
وجوده���م اليوم أينما حّلوا وكانوا.. فوجودهم بات أش���به بوجود تجار 
الح���رب، الذي���ن إن انتهت الحرب انته���وا، فما أجم���ل الحروب حين 
ال تطاله���م وال تطال أوالهم وال عائالتهم، فالح���رب موجعة لمن ذاق 

ويالتهااا.. لكنها مصلحة وفرصة لمن عرف كيف يستغلها..
لق���د أقنعوا أنفس���هم بالوهم، ال���ذي لم نقتنع نحن ب���ه يومًا.. ولكن 
والصدق ُيقال إن أحس���وا بأّن الوضع بات سيًئا للفلسطينيين هددوا 

بوقف التنسيق األمني.. لقد هددوا فعاًل، ولكن القول غير الفعل.. 
أيقبل هو أن يخسر امتيازاته ألّن القدس أصبحت عاصمة إسرائيل؟ أو 

ألّن هّبة القدس لّمت جمع الشهداء؟؟ 
العار كل العار حين نفقد إنس���انيتنا ونفقد أخالقنا، صحيح أّن للحرب 
آفاته���ا وأضرارها، لكن هناك آف���اٌت إن لم ُتقطع وُتقتل متنا نحن بها 

ومنها.. 
لعّل الضمائر ق���د تصحو يوًما، ولعّل ذاكراتهم يصيبها زهايمر مبكر 
لتنس���ى ما حفظت من مصالح وتنسيق أمني، وتتذكر فقط ما ينبغي 

لفلسطينيتها أن تتذكر!
نحن نحيا على األمل.. ولعل هذا األمل سيكون يومًا.

نجالء أبو شلبك

لهــم ذاكرتهــم.. ولنــا ذاكرتنــا!
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» في ح����ال االعت����داء على إس����رائيل فلن تقف 
الواليات المتحدة وحدها إلى جانبها ، بل روس����يا 
أيض����ا » ، الكالم لليونيد فرولوف نائب الس����فير 
الروس����ي في تل أبيب في مقابل����ة مع صحيفة » 
تايمز أوف إس����رائيل » ، ونفهم من الس����ياق أنه 

يعني باالعتداء اعتداء إيران . 
ف����ي كالم فرولوف مفاجأة كبي����رة لصراحته في 
تحديد انحياز بالده إلى إس����رائيل ض����د إيران ، 
وحكما ضد محور الممانعة الذي تنتمي إليه إيران 
، والمؤلف منها ومن س����وريا ومن حزب الله ومن 
المقاومة الفلس����طينية ، وفي����ه ، كالم فرولوف ، 
مساواة بين االنحياز الروسي إلسرائيل واالنحياز 
األميرك����ي المطل����ق لها . كالم فرول����وف خطير ؛ 
ألنه كالم دبلوماس����ي مسئول يزن كلماته بدقة ، 

ويمثل سياسة بالده . 
وهذا يطرح التساؤل حول حقيقة الموقف الروسي 
من إس���رائيل ، وتحديدا في محنة سوريا الحالية 
: فهل هو لصالح س���وريا أم لصالح إسرائيل ؟! أم 
أنه يوازن عادال بين المصلحتين ؟! غضت س���وريا 
عقلها وقلبه���ا مكرهة عن التفاهمات الروس���ية 
اإلس���رائيلية في أراضيها والتي أباحت إلسرائيل 
اصطن���اع خطوط حم���ر كثيرة وطويل���ة وعريضة 
مكنته���ا من عش���رات االعتداءات على الس���يادة 
السورية ، ولسان حال سوريا أن نارا أخف من نار _ 
مع ما في النار اإلس���رائيلية من وفرة مهانة حارقة 
للروح الس���ورية والعربية الوطنية ، ونستثني روح 

حلفاء إس���رائيل من العرب _ لحاجتها الكبيرة إلى 
العون الروسي عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا ، وال 
تنكر فاعلية هذا العون في ثبات سوريا في الحرب 
المتع���ددة األعداء  المتطاولة  المدمرة  القاس���ية 
الذين تجابههم بين ظاهرين ومخفيين وقريبين 
وبعيدين . وكثرة المشتركين في المحنة السورية 
من أصدقاء لسوريا وأعداء لها دفع الخطوط بينهم 
للتصادم حينا وللتالق���ي حينا آخر حتى يصعب 

أحيانا معرفة من مع من ومن ضد من . 
والمؤكد المرس����خ أن إس����رائيل عدو ُقح لسوريا ، 
س����يء النية في صلته بأح����داث محنتها ،  وهذا 
التميز اإلس����رائيلي في العداوة والسوء يصنف 
نوعية من يقترب من إس����رائيل مصادقا لها في 
محنة س����وريا ، ومن يبتعد عنها معاديا لها في 

هذه المحنة .
إيران معادية إلس����رائيل في ه����ذه المحنة وفي 
غيرها من مش����كالت المنطقة وقضاياها ، وبهذا 
هي صديقة مخلصة لسوريا ، ومن يعاِدها يعاِد 
سوريا ، وهذا هو المستخلص التلقائي من كالم 
فرولوف الذي يزيد كالمه وضوحا وحس����ما مؤكدا 
» إن طلب إس����رائيل بعدم السماح إليران بإنشاء 

تواجد عسكري قوي في سوريا شرعي تماما » . 
المتف����ق علي����ه ، أو هذا م����ا نفهمه ، أن روس����يا 
وإيران تدخلتا عس����كريا في س����وريا لمعاونتها 
ف����ي مواجهة هذه الح����رب الكونية المأس����اوية 
التي ينعدم ش����بيهها في الحروب ، وللدولتين 

قطعا مصلحة ذاتي����ة في هذه المعاونة المكلفة 
، ووحدة هدفهم����ا فيها تحتم على أي منهما أال 
تنزع����ج أو تتخوف من زيادة التواجد العس����كري 
لشريكتها في المعاونة ؛ فهذه الزيادة من أثرها 
تحقي����ق هدفهما منها في وقت أس����رع من عدم 
زي����ادة تواجدها ، وكالم فرول����وف يناقض هذه 
الحتمية المنطقية ، ويحرك التساؤالت والشكوك 
حول حقيقة الموقف الروس����ي من إس����رائيل  ، 
وتخصيصا في س����وريا : ه����ل تدخلها لمصلحة 
س����وريا أم لمصلحتها فقط ومصلحة إسرائيل ؟! 
المتفق عليه والمفه����وم مثلما قلنا أنه لمصلحة 
سوريا ولمصلحتها ، أي روسيا ، وقد يمكن ، وعلى 
كره وألم ، مثلما اضطرت س����وريا حتى اآلن ، قبول 
مراعاة ما لمصلحة إسرائيل آخذين في الرأي قوة 
النفوذ اليهودي في روس����يا ، ووجود قرابة مليون  
من أصل روسي أو من مواطني االتحاد السوفيتي 
الس����ابق في إس����رائيل  ، ومنتبهين إلى جوانب 
مصلحي����ة أخرى بين الدولتي����ن ، وإلى حقيقة أن 
المش����روع الصهيوني تأس����س بس����واعد يهود 
روس ، ويكف����ي أن أربعة من أعمدته األساس����ية 
روس األصل ، وهم جابوتنس����كي ومناحيم بيجن  
وحاييم وايزم����ان وجولدا مائي����ر ، وخامس هذه 
األعم����دة  ، ديفيد بن جوريون ، من بولندا الدائرة 
زمن والدت����ه وبعدها بعقود في الفلك الروس����ي 
كرها أو طوعا ، لكن توافق����ات وتالقيات العالقة 
الروسية اإلس����رائيلية ال يجب أن يكون حصادها 

األس����ود تحرير يد إس����رائيل في سوريا من بوابة 
روسيا ، وإطالة هذه الحرب الوبيلة فيها . 

من أثر هذا االنحراف الروس����ي نحو إس����رائيل أن 
يفقد روس����يا كثيرا من الثق����ة في العالم العربي 
واإلس����المي ، وأن يلقي بها في كف����ة واحدة مع 
إس����رائيل وأميركا ، وال نحس����بها تحب أن تكون 
في هذه الكفة وهي التي تعرف حقيقة الموقف 
األميركي العدائي منها ، والموقف اإلس����رائيلي  
ال ينفص����ل جوهريا ع����ن الموق����ف األميركي إال 
أن إس����رائيل بارعة ف����ي المناورة بي����ن المواقف 

المتعددة المتنافرة . 
وروسيا تعي وعيا واضحا متيقنا أن هدف إسرائيل 
وأميركا هو تفتيت س����وريا إل����ى دويالت عرقية 
وطائفي����ة ، وأن مواطأتها إلس����رائيل في المحنة 
الس����ورية ستس����هل هذه الهدف الش����يطاني 
وتعج����ل به ، ومتى تحقق لها وألميركا  فما بعده 
هو التوجه لفعل ذات الش����يء ف����ي إيران وتركيا 
وروس����يا ، وغيرها من الدول الُمَجْدولة أس����ماؤها 
في الس����جل األميركي الذي تتحرك إسرائيل مرة 
في ظله ومرة في ضوئه حس����ب الح����ال ، وتجنبا 
لهذا المصير القاتل  يتوجب على روس����يا وإيران 
وتركيا أن تكون في توافق في خططها وأهدافها 
في س����وريا حماية للدول الثالث مثلما هو حماية 
لس����وريا، وإن كنا نعتقد أن الرأس التركي أش����د 
عنادا ويبوسة من أن يتخلى عن أهدافه العثمانية 

التوسعية في سوريا .

حقيقة موقف روسيا من إسرائيل حماد صبح 

نتنيــاهو يترنــح

قرار الشرطة الصهيونية بتقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو 
في قضيتين فقط من القضايا األربع, التي تحقق فيها منذ 
ما يزيد عن الس���نة , ستؤثر على مستقبله السياسي, سواء 
اس���تقال أو أقيل من منصبه أم لم يستقل! معروف أنه منذ 
أش���هر, فإن مظاهرات يومية تج���ري في تل أبيب والقدس 
المحتلة ومدن أخرى كل يوم س���بت, تطالبه باالستقالة. من 
أهم تلك التظاهرات, هذه التي تجري قبالة منزل المستشار 
القانوني لحكومة االحتالل أفيحاي مندلبليت, وهو الذي بيده 
القرار األخير ف���ي توجيه التهم لرئيس الوزراء الصهيوني, 
فالشرطة توصي, لكن النائب العام هو صاحب القرار. األخير 
مدي���ن لنتنياهو بتعيينه في منصب���ه الحالي, ولذلك فهو 
يعم���ل على إطالة م���دة االمتناع عن توجي���ه أي من التهم 
لرئيس���ه. بالفعل, بعد اتهامات الشرطة لنتنياهو, طالبت 
بعض الصحف اإلس���رائيلية مندلبليت باإلسراع في توجيه 
االتهامات لرئيس الوزراء, فمث���اًل كتبت “هآرتس”األربعاء 
14 فبراي���ر/ ش���باط الحالي”,مقال���ة بعن���وان “ال تتلكأ يا 
مندلبليت” . ألوف بن كتب في ذات الصحيفة, مقاال بعنوان 
“العد التنازلي لنتنياهو بدأ”. بدورها اعتبرت البرفيس���ورة 
س���وزي نافوت في مقالتها “أن الطري���ق إلى تقديم الئحة 
االتهام لنتنياهو طويلة, بسبب من عدم رغبة النائب العام 

في تقديمها”.
كالعادة, فإن الجدل يدور حاميا في الكيان الصهيوني حول 
اس���تقالة نتنياهو, فاليمين الديني المتطرف, يدافع عن 
رئيس الوزراء بأقصى ما لديه من طاقات, من أجل اس���تمرار 
حكومته, من هؤالء وزيرة العدل الفاش���ية العنصرية إيلي 
شكيد والكثيرين من رؤس���اء األحزاب المتطرفة األخرى, أما 
يائير لبيد, رئيس حزب “ ييش عتيد” )يوجد مس���تقبل( 
وهو وزير المالية الس���ابق, الذي تلق���ى األوامر من نتنياهو 
لمس���اعدة رجل األعم���ال ارنون ميليتش���ين, لتمديد فترة 
“اإلعفاء الضريبي” بحيث يس���تفيد األخي���ر بتوفير مبالغ 
مالية تقدر بماليين الش���واقل, فقد اّدعى أنه “رفض تمرير 
القانون الذي أراد نتنياهو تمريره”, وقد صرح مؤخرا : “حتى 
وإن كان القانون ال يفرض عل���ى رئيس الحكومة الذي وجه 
له هذا الكم من الُتهم والتي لم ُينكرها االس���تقالة, لكنه ال 
يستطيع العمل.. كرئيس لوزراء الدولة, وعليه االستقالة”. 

و موقف ش���اطره ال���رأي ذاته زعيم حزب العم���ل آفي غباي 
بالقول:”يتوج���ِب على كل الش���خصيات العامة المتوازنة, 
تعزيز .هذا الرأي”. أقوال لبيد أوحت للش���رطة باس���تدعائه 
كش���اهد مركزي في القضي���ة التي تحمل الرق���م )1000(. 
نتنياهو تنتظره الئحة اته���ام أخرى في قضية الغواصات 

األلمانية التي تحمل الرق���م )3000(. ثم هناك ملف آخر ال 
يزال موضع تكتم في الشرطة يحمل الرقم )4000(. نتنياهو 
لن يستس���لم بسهولة في االتهامات التي يحملها الملفان 
1000 و2000 حيث تتوفر تسجيالت صوتية خاصة بالملف 
2000 , فيم���ا هناك ش���هود مركزيون ف���ي الملف1000 , 
تنحصر في طلب رش���وة واإلحتيال وخيان���ة األمانة, وقيل 
في تفاصيل الرش���وة انه حصل على مليون شيكل من رجل 
األعمال ميليتش���ين, وربع مليون انتقلت إليه بواسطة رجل 
األعمال االس���ترالي جيس باكر. فيما تسجيالت تواطئه مع 
ناشر “يديعوت احرونوت” نوني موزيس, تفضحه وُتدينه 
مثل المسؤولين اإلسرائيليين الذين أدينوا بتهم مختلفة, 
موش���يه كاتساف الذي كان رئيس���ًا ل� “الدولة” عام 2000 
بعد أن قضى خمس سنوات في السجن بتهمة االغتصاب, 
وس���بقه في الخروج من السجن رئيس الوزراء األسبق إيهود 
أولمرت الذي أطلق س���راحه بعد أن قضى فيه 16 شهرا إثر 
إدانته بالفساد، وكان من المقرر أن يحل ضيفًا على السجن 
أيضًا آرييل شارون بتهمة الفساد, لكن القضاء قرر عدم فتح 
تحقيق رسمي معه بسبب حالته الصحية, حيث ظل بعدها 

لسنوات في غيبوبة, قبل أن يموت. 
رأي عام في كيان االحتالل يدور ويتصاعد بأن بداية نهاية 
نتنياه���و قد أزف���ت, وأن محاوالت المراوغ���ة التي بدأها لن 
تنقذه, بل س���تكون لمجرد كس���ب الوقت, وأن حديثه عن 
ماضيه وس���جله “الناصع” في خدمة إسرائيل في الجيش 
واألمم المتحدة لن يشفع له بأنه مرتٍش, وهو رغم ما قاله, لم 
ين���ف أنه طلب وحصل على هدايا ومنافع بمبالغ طائلة, كما 
لم ينف صفقة “البيع والشراء” مع ناشر صحيفة “يديعوت 
أحرونوت أرنون موزيس للحص���ول على التغطية اإلخبارية, 

مقابل تقليص انتشار صحيفة “يسرائيل هيوم”.
يح���اول نتنياهو اإلفالت من المحاكمة, كما فعل في مرتين 
سابقتين في العامين 1990 و2000، لكنه هذه المرة يواجه 
تهما ثابتة ال يس���تطيع نفيها, كما يقول بن كسبيت في 
صحيفة “معاريف”, الذي دع���ا نتنياهو ألن يخرج حافظة 
نقوده من جيبه في بعض األحيان كي يدفع ثمن ما يريد, ال 

أن يعتمد على الرشى فقط. 
لن يعمد نتنياهو إلى تقديم اس���تقالته بنفسه حرصًا على 
بقايا سمعته, فهو ليس من طراز هؤالء الرجال, بل سيعمد 
إلى المناورة للبقاء في السلطة أطول وقت ممكن, خصوصًا أن 
النائب العام ال يقدم إليه أية تهم حتى هذه اللحظة. ولكن 
إلى متى سيستمر ذلك؟ لننتظر ونر! في مطلق األحوال, فإن 

الوضع السياسي لنتنياهو قد بدأ يترنح.

د. فايز رشيد

تتعدد اآلراء واالجتهادات في الحركات واألحزاب التي تسعى لتطبيق اإلسالم 
حول استخدام الس���يف أم القلم ، فمنهم من ينكر استخدام السيف بشكل 
قاطع ، ومنهم من يجيز اس���تخدام السيف ولكن بعد التربية »القلم« ومنهم 
من يقول إنه ممكن أثناء اس���تخدام الس���يف تعلم التربية » التربية من خالل 
المواجهة » وهنا لن نتطرق لحجية كل مدرس���ة من هذه المدارس فإن الكالم 
يطول  ولكن س���نتكلم عن الواقع الفلس���طيني لما له من خصوصية ، وفيه ال 
يمكن فصل الس���يف عن القلم ، فيجب أن يك���ون ممازجة بينهما فالمجاهد 
يجب أن يمر بمرحلة التربية وفي نفس الوقت ال يمكن اس���تنزافه في التربية 

حتى يهرم  ويموت جيال بعد جيل بحجة أنه ما زال في مرحلة التربية .
إن أول ما نزل على رس���ولنا الكريم عليه السالم »اقرأ« فهو حث من الله عز وجل 
لرس���وله وألمته العلم والتعليم لكل ما يفيدهم في دينهم ودنياهم ، وبعده 
نزل قوله عز وجل » واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم » آمرًا أمته بتجهيز كل ما من شأنه أن يرهب أعداء الله من عدة 
وعتاد ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم موضحا القوة »أال إن القوة الرمي ».

 والمتتبع لس���يرته عليه الس���الم والتي هي ترجمة عملية آلي القرآن الكريم 
يج���د أن أول ما صنع عند دخوله المدينة »بناؤه للمس���جد » والذي كان يجهز 
صحابته فيه » ثقافيًا بتعليمهم ش���ؤون دينهم صغيرها وكبيرها ، وبتعليم 
القتال بش���تى أنواعه وفنونه وأما حديثًا فيلفت نظر المتابع لقضية الشعب 
الفلسطيني شخصيتان نهلتا حظا وافرا من الثقافة فكالهما درس الطب وأبحر 
في العلوم الش���رعية كذلك ، وأثناء تعلمهما كانا يحمالن البندقية ويحرصان 
على ذلك ويعدان العدة لإلثخان بالعدو ؛ الشخصية األولى الملهمة » الدكتور 
فتحي الشقاقي » فقد كان خالل دراسته للطب يجهز  فكريا وعمليًا إلنشاء نواة 
تنظيم جديد يتبنى » البندقية _السيف« ، في مواجهة العدو وبالفعل أينعت 
تلك األفكار »حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين والتي يشار إليها بالبنان 
لحجم إثخانها بالعدو الصهيون���ي ، وما زالت كلماته والتي تتوافق مع هدف 

المقال _ تتردد في اآلفاق » المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر »
وأما الشخصية الثانية فهو الدكتور عبد العزيز الرنتيسي فقد كان له بصمات 
واضحة في المقاوم���ة ، فقد مزج ثقافته وعلمه من جهة, وحمله للبندقية من 
الجهة األخرى, فهو زاوج بين قلمه وسيفه, وألنهما اشتركا في النهج المقاوم 
– المزاوجة بين السيف والقلم – في دنياهما يبدو أن اإلرادة اإللهية أرادت أن 

تشركهما في مصيرهما األخروي فاصطفتهما شهيدين .
إن شخصية المقاوم ش���خصية فريدة وتحديدا في الواقع الفلسطيني فعلى 
صاحبه���ا أن يتحلى بالثقافة التي تؤهله أن يكون داعية وخير س���فير لهذا 
الدين ، وفي نفس الوقت يجيد الفنون القتالية  فال يقبل على اإلطالق أن نسمع 
مجاهدًا يقول بملء فيه أنا من التنظيم العس���كري الفالني وهو ال يجيد قراءة 
القرآن  أو يجهل س���يرة نبيه أو غير مطلع سياس���يا على أحوال قضيته وأمته, 
وهنا نتذكر مقولة الش���هيد خليل الوزير والذي كان مثقفا ومناضال في نفس 
الوقت: » البندقية غير المسيسة قاطعة للطريق فالمجاهد أو المقاوم الجاهل 
قد يسئ اس���تعمال بندقيته - س���يفه- فيوجهها إلى صدر أخيه بدل عدوه 

...وقد حصل! 

السيف أم القلم؟!
األسير محمد عرندس 
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غزة / عبدالله نصيف:
حقق شباب خانيونس ثالث نقاط غالية تربع من خاللها 
على ص���دارة الدوري، بعد أن تفوق على ش���باب جباليا 
بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما سقط الصداقة 
الوصيف أمام اتحاد الشجاعية بثنائية، و تغلب الشاطئ 
على "العميد" بهدف نظيف عزز من حظوظه بالبقاء بين 
كبار الدوري، فيما سيطر التعادل بهدف لكل فريق على 
مباراة شباب رفح و اتحاد خانيونس، ضمن لقاءات الجولة 

السابعة عشرة من بطولة دوري غزة الممتاز.
وغرد ش���باب خانيونس " النشامى" بصدارة الدوري بعد 
أن حقق ثالث نقاط غالية أبعدته عن أقرب منافس���يه 

الصداقة ب�4 نقاط .
و جاء فوز "النش���امى" على شباب جباليا بثالثة أهداف 
مقابل هدف وحيد ، رفع رصيدهم للنقطة 35 ليبتعدوا 

بالصدارة بينما تجمد رصيد الثوار عند 23 نقطة .
وس���جل ثالثية "النشامى" إسالم أبو عبيدة  خالد القوقا 
, إسماعيل جبر ، بينما سجل هدف الثوار الوحيد محمد 

الملفوح .
وعزز خدمات الشاطئ من حظوظه في البقاء بين الكبار ، 

بفوزه على غزة الرياضي بهدف دون رد.
ليرفع "البحرية" رصيدهم للنقطة 16، بينما تجمد رصيد 
"العمي���د" عند 26 نقطة، و يدين الش���اطئ بهذا الفوز 
لنجمه الصاعد نهرو الجيش محرز هدف اللقاء الوحيد .

هذا و س���قط الصداق���ة بهدفين دون رد أم���ام اتحاد 
الش���جاعية الذي يقدم سلس���لة من النتائج اإليجابية، 
وبذلك حقق الشجاعية فوزه الثالث على التوالي،  ليرفع 
رصيده إل���ى 26 نقطة بالمركز الراب���ع و تكبد الصداقة 
الخس���ارة الثانية على التوالي ليتوقف رصيده عند 31 

نقطة بالمركز الثاني .
وس���جل محمود س���لمي اله���دف األول بالدقيقة 25 
وأضاف عاهد أبو مراحيل الهدف الثاني بالدقيقة 71 .

وانتهى لقاء شباب رفح و ضيفه فريق اتحاد خانيونس 
بالتع���ادل اإليجابي به���دف لمثله، و رفع ش���باب رفح 
رصيده للنقطة 22 بالمركز السابع و رفع اتحاد خانيونس 

رصيده للنقطة 15 بالمركز العاشر .
وبادر ش���باب رفح بالتس���جيل عبر العبه يوسف أبو زيد 
بالدقيقة 52 و ع���دل الكفة للطواحين عمر أبو ش���قرة 

بالدقيقة 58 .

»النشامى« يتربع على الصدارة

 و»البحرية« يقترب من شاطئ األمان 

غزة / االستقالل:
صع���د فريق بيت حانون الرياضي رس���ميًا لدوري 
الدرج���ة األولى بك���رة القدم في قط���اع غزة ،  بعد 
فوزه عل���ى مضيفه اتحاد جبالي���ا بهدف نظيف 
على ملعب التفاح شرق مدينة غزة ، ضمن لقاءات 
الجولة 13،  وقبل األخيرة من دوري الدرجة الثانية 

في فرع "غزة والشمال".

وس���جل هدف "الحوانين" الوحيد ف���ي اللقاء عبد 
الله إرمي���الت في الدقيقة 29، ليرفع رصيد فريقه 
إلى 30 نقطة في المركز األول، والصدارة، ليضمن 
الصعود بعدما وس���ع الفارق مع مالحقه المباش���ر 
خدمات جباليا إلى 6 نقاط مع بقاء جولة واحدة على 
نهاية البطول���ة، وتجمد رصيد اتحاد جباليا عند 5 

نقاط بالمركز السابع واألخير .

   فرع غزة و الشمال
بيت حانون الرياضي يصعد 

رسميــًا للدرجــة األولــى

االستقالل / وكاالت:
أبدى المهاجم األوروجواياني إيدنسون كافاني حزنه إثر الخسارة 
بنتيجة 1/3 أمام ريال مدريد اإلس���باني على ملعب س���انتياجو 
بيرنابيو ، في ذهاب دور ال�16 لمس���ابقة دوري أبطال أوروبا ، لكنه 

أكد أن فريقه قادر على العودة في مباراة اإلياب بباريس .
وقال كافاني ف���ي تصريحات لقناة ” كانال + ” الفرنس���ية 

عقب فوز فريقه على ستراسبورج بخمسة أهداف لهدفين 
بالدوري الفرنسي ” لقد قدمنا أداء جيدًا بعد الخسارة أمام 
ريال مدريد يوم األربعاء الماضي ، هذا الفوز جيد لتغير 

المزاج بعد ما حدث األسبوع الماضي ” .
وُس���ئل عن إمكانية ف���وز فريقه في مب���اراة العودة 
أم���ام ريال مدريد فأجاب ” ال يزال هناك 90 دقيقة 
لتغيير كل ش���يء .. علينا أن نستمر في عملنا وأال 

ننظر للخلف ” .
وتابع ” كانت األجواء هنالك متوترة ولكن هذا 
طبيع���ي .. علينا أن نترك كل هذا ونس���تمر 

في أداء المطلوب من���ا والبقاء معا والعمل 
كفريق واحد ” .

وساهم كافاني في فوز باريس سان 
جيرم���ان على ستراس���بورج 2/5 ، 
حيث س���جل مهاجم األوروجواي 
الهدفين الراب���ع والخامس ليرفع 

رصيده من األهداف للرقم 23 في 
صدارة هدافي المسابقة .

الس���ادس وتق���ام مب���اراة اإلي���اب بي���ن الفريقين في 
من مارس الق���ادم على ملعب “حديقة األم���راء” ، حيث يحتاج 

الفريق الباريسي للفوز بهدفين نظيفين كأقل تقدير .

االستقالل / وكاالت:
س����لط مدرب أتلتيكو مدريد ، دييجو سيميوني 
، الضوء على ش����ائعات انتقال أنطوان جريزمان 
إلى برش����لونة ، مش����يرًا إلى أهمية المهاجم 

الفرنسي على الروخي بالنكوس .
وقال دييجو س����يميوني في تصريحات 
صحفية  ” أعرف جريزمان ألنه لدي كل 
يوم ، إنه ش����اب رائع وطموح ومتواضع 
ولديه قلب كبير تج����اه الفريق ، دائمًا 
ما يمأل الفريق بالحماس والسعادة كل 

يوم ” .
وواص����ل حديث����ه بالق����ول ” إن����ه يتطور 
بش����كل كبير ، وإنه فتى رائع ونحن س����عداء 
ج����دا بتقدمه ، أنه ملتزم للغاي����ة ومتواضع جدا ، 
ويتحمل المسؤولية ، ورائع للغاية مع الجمهور لذا فإن عالقته 

استثنائية للغاية معهم ” .
وتابع ” إذا كنت من محبي أتلتيكو س����أبذل قصارى جهدي كي ال أخسر 
جريزمان ، سأدعوكم للتفكير في الفريق ، من وجهة نظر المدرب والنادي 
والجماهير ، إنه العب حاسم وفي إطار الحرية التي يحتاجها دائمًا ، يريد 
حي����ن يكون في حالة جي����دة ” . وألمح دييجو س����يميوني إلى أنه يضع 
لقب الدوري اإلسباني نصب عينيه ، ويسعى بكل قوته لتحقيقه ، وأكد 

أن الفريق ال يفكر سوى في الفوز بجميع المباريات .

سيميوني يعلق 
على شائعات 

انتقال جريزمان 
إلى برشلونة

كافاني يتوعد ريال 
مدريد بمباراة العودة 
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مســك وطيــب 

التقوى ليست
 بلسانك بل بإحسانك

جمي���ل أن نتصف به���ذه الصفة الرائعة الت���ي تحلى بها 
المؤمنون األوائل والصحابة ومن سار على دربهم فهي إشارة 
على قوة عبادة اإلنس���ان ومدى التزامه بنهج خالقه جل وعال 
والسير على س���نة نبيه صلى الله عليه وسلم صفة فاز بها 
الفائزون ونجا من أجلها الناجون الذين علموا علم اليقين بأن 
نجاتهم وخالصهم هو بإحسانهم فهم الذين فهموا آيات 
 الّلَه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاء 

َّ
القرآن في قوله تعالى: ِإن

ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَش���اء َواْلُمنَك���ِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم 
ُروَن ( وقال تعالى: َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَق َبِني ِإْسَراِئيَل  ُكْم َتَذكَّ َلَعلَّ
اَل َتْعُبُدوَن ِإالَّ الّلَه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَس���انًا َوِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى 
َكاَة 

َّ
اَلَة َوآُتوْا الز اِس ُحْسنًا َوَأِقيُموْا الصَّ َواْلَمَساِكيِن َوُقوُلوْا ِللنَّ

ْعِرُضوَن ( وقوله: َواْبَتِغ ِفيَما  نُكْم َوَأنُتم مِّ ْيُتْم ِإالَّ َقِلياًل مِّ ُثمَّ َتَولَّ
ْنَيا َوَأْحِسن َكَما  اَر اآلِخَرَة َوال َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ ُه الدَّ آَتاَك اللَّ
َه ال ُيِحبُّ   اللَّ

َّ
ُه ِإَلْيَك َوال َتْبِغ اْلَفَس���اَد ِفي اأَلْرِض ِإن َأْحَس���َن اللَّ

اْلُمْفِس���ِديَن ( وكذلك ما جاء في سنة المصطفى صلى الله 
اد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان  عليه وسلم - عن ش���دَّ
 الله 

َّ
حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال:)إن

 ش���يء، فإذا قتلتم فأحسنوا الِقْتَلة، 
ِّ

كتب اإلْحَسان على كل
وإذا ذبحتم فأحس���نوا الذبحة، ولُيِحدَّ أحدكم َشْفَرَته، وليرح 
ذبيحته( وعن ابن مس���عود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا 
ة؟ قال: )َمن أحسن  رس���ول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهليَّ
ة، وَمن أساء في  في اإلس���الم لم ُيؤاخذ بما عمل في الجاهليَّ
ل واآلخر( وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله  اإلس���الم ُأخذ باألوَّ
عنهما- قال:)أقبل رجٌل إلى نبيِّ الله صلى الله عليه وس���لم 
فق���ال: أبايعك على الهجرة والجه���اد، أبتغي األجر ِمن الله. 
؟ قال: نعم، بل كالهما. قال:  ق���ال: فهل ِمن والديك أحٌد حيٌّ
أفتبتغي األجر ِمن الله؟ ق���ال: نعم، قال: فارجع إلى والديك 
فأحسن صحبتهما ( وعن سليمان بن عمرو بن األحوص؛ قال: 
ة الوداع مع رسول الله صلى الله  ه ش���هد حجَّ ثني أبي، أنَّ حدَّ
ر ووعظ. فذكر في  عليه وس���لم. فحمد الله وأثنى عليه، وذكَّ
ا، ولنسائكم   لكم على نسائكم حّقً

َّ
الحديث قصًة فقال: أال إن

كم على نس���ائكم فال ُيوِطْئن فرش���كم  ا حقُّ ا. فأمَّ عليكم حّقً
 

َّ
هن َمن تكرهون، وال يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. أال وحقُّ

( وعن 
َّ

 وطعامهن
َّ

 في كس���وتهن
َّ

عليكم أن تحس���نوا إليهن
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله 
صلى الله عليه وس���لم: ))كيف لي أن أعلم إذا أحس���نت وإذا 
بيُّ صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك  أسأت؟ قال النَّ
يقولون: أن قد أحسنت فقد أحسنت. وإذا سمعتهم يقولون: 

قد أسأت، فقد أسأت(  والله المستعان .

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

تحرير المصطلحات ومقاصده

المؤلف / إعالمي س���عودي ولد بجدة 
1973 ومق���دم برامج فكرية إجتماعية 
ومضي���ف السلس���لة التليفزيوني���ة 
خواطر والمضيف الس���ابق لبرنامج يال 
ش���باب، ألف برام���ج تلفزيونية حول 
مس���اعدة الش���باب عل���ى النضج في 
أفكارهم والب���ذل في خدمة إيمانهم، 
واكتش���اف  مهاراته���م،  وتطوي���ر 
معرفتهم بالعالم، وبدورهم في جعله 
مكانًا أفضل.]1[ اشتهر الشقيري في 
السعودية والوطن العربي بعد سلسلة 

برنامج خواطر الت���ي حققت نجاحًا كبيرًا 
نتيجة بساطة أسلوبها ومعالجتها لقضايا الشباب واألمة والتي كانت دائمًا تبدأ 
بمقولته:»لس���ت عالمًا وال مفتيًا وال فقيهًا وإنما طالب علم.« بعد إتمام الشقيري 
دراس���ته الثانوية في مدارس المنارات في جدة،]2[ سافر إلى الواليات المتحدة 
األمريكية إلتمام دراسته الجامعية هناك وحصل على بكالوريوس إدارة نظم، ثم 

ماجستير في إدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا.
الكتاب /كتاب خواطر شاب – أحمد الشقيري . هذه الخواطر عباره عن تجارب قد 
م���ر بها الكاتب من انفالت وغفلة وبعد عن الله إلى أن تغير الي ما هو عليه اآلن 

واصبح داعيه وما زال يتعلم ويعلم غيره .
يقول أحمد الشقيري في مقدمة كتابه هذا :

»اس���مع مني هذا الكالم بصدر رحب, فوالله ال أقولة إال لمحبتي لك, وال ٌأقوله إال 
وأنا أعلم أنك س���ر سعادتي وسر تعاستي, أنت سر صالحي وسر فسادي, أنت 
س���ر قربي من الله وسر بعدي عنه, فاسمع مني عسي أن ينفعني وينفعك هذا 
الكالم. والله لقد أتعبتني بكثرة تقلبك, يوم أراك تسرح مع المالئكة في روحانية 
وصفاء في أعلى عليين, ويوم أراك تس���رح مع الش���ياطين في فجور وشقاء في 

أسفل سافلين«.

فت���اوىمؤلف وكتاب

ما حكم حقن البوتكس 
)Botox( واستخدامه في 
أغراض التجميل والزينة؟

اجلواب : الأ�شتاذ الدكتور / �شوقي اإبراهيم عالم

اس���تخدام البوتكس في التداوي والعالج -إن لم يلحق 
ض���رًرا بالمَحُقون- جائٌز ش���رًعا، وال حرج في اس���تعماله 
من أجل تحس���ين الش���كل والمظهر وإزالة التشوهات 
واألضرار النفسية والحسية الناتجة عن األعمال الشاقة، 
أو التقدم في الس���ن أو األمراض المختلفة أو آثار اإلعاقة 
ما دامت هذه التغييرات حاجية أو اقتضتها األس���باب 
العالجية، والرجل كالمرأة في ذلك، شريطة أال يتضمن 
ذلك تدليًسا؛ ألنه قد تقرر شرًعا أن تغيير الِخْلَقة بغرض 
التدليس والكذب والتغرير حراٌم يأثم به فاعله. ويجوز 
للمرأة المتزوجة استخدامه في طلب الجمال والحسن إذا 
أذن له���ا زوجها وبعد مراجعة الطبيب المختص، بل هو 
ها ما دام���ت تبتغي من ذلك التجمل  مس���تحبٌّ في حقِّ

والتزين للزوج.

أعمل العًبا في فريق لكرة 
القدم، وقد ُينعم الله علي 
أحياًنا بإحراز هدف لفريقي؛ 

فال يسعني إال أن أسجد 
شكًرا لله وأنا في مكاني 

هذا، وقد أكون غير متوضئ 
في هذه الحال؛ فهل يجوز 

لي ذلك أم ال؟

اجلواب : الأ�شتاذ الدكتور / �شوقي اإبراهيم عالم
يجوز شرًعا السجود للش���كر بدون طهارة كما ذهب 
إل���ى ذلك عدد من الفقهاء المعتبري���ن، واألولى وبه 
ة أن تكون متوضًئا مسقباًل القبلة ما أمكن،  تمام الُسنَّ
وأن تنوي وتكبر، ثم تنزل ساجًدا وتسلم؛ خروًجا من 

الخالف.

إذا كان���ت اللغة - كما عرفها إم���ام العربية ابن جني - هي: 
»أص���وات يعبر بها كل قوم ع���ن أغراضهم«)1(، فينبغي أن 
تك���ون هذه األص���وات مفهومة للمتلق���ي، وتلك األغراض 
مرفوعة وواضحة للجميع؛ إذ الحديث دون وضوح في التعبير 

والمضمون لن يؤدي حتمًا إلى تحقيق الغرض من التعبير.
إذا تأملن���ا بدقة في س���احتنا الفكري���ة، ورصدنا الخالف 
حول القضايا التي نعيش���ها، أو عاشها َمن قبلنا، فسوف 
نج���د أن الخالف - في أحيان كثيرة - نابٌع من اس���تخدام 
المصطلح���ات بمعاٍن مختلفة؛ هذا يس���تخدمه بمعنى، 
وذاك يستخدمه بمعنى آخر، أو يكون للمصطلح أكثر من 
معنى؛ فيقوله المتحدُث يقصد به معنى معينًا، ويحمله 
المتلقي على معن���ى آخر، ولو حدث اتف���اق على معاني 
المصطلحات من البداية، وتم تحديدها وتحريرها وضبط 

مضامينها لما كان خالٌف أصاًل.
ولذلك قال اب���ن حزم من قديم )ت: 456ه�(: »واألصُل في 
كل بالء وعماء وتخليط وفس���اد: اختالُط األس���ماء، ووقوُع 
اس���ٍم واحٍد على معاٍن كثيرة؛ فيخبر المخبر بذلك االسِم 
وهو يريُد أحد المعاني التي تحته، فيحمله الس���امع على 
غير ذلك المعنى الذي أراد المخبُر، فيقع البالُء واإلشكال، 
ه هالكًا لمن اعتقد  وهذا في الش���ريعة أضرُّ شيء وأش���دُّ

الباطل، إال من وّفقه الله تعالى«)2(.
وأق���رب مثال لذلك في الس���احة المصري���ة - وغيرها من 
الساحات المش���ابهة – مصطلح »الدولة الدينية«؛ حيث 
دًا  يشتعل سعار أهوج ومعركة مفتعلة إن لم يكن متعمَّ
اعة »الدول���ة الدينية« 

َّ
م���ن قبل البع���ض باس���تخدام فز

لمصادرة اإلس���الميين ومش���روعهم، ومحاص���رة آرائهم 
ومنع تجربته���م، بتلبيس مضمون الدولة الدينية للدولة 
اإلسالمية، إما عن قصد، وإما عن جهل بطبيعة الدولة في 

اإلسالم.
وهم يعنون بالدولة الدينية تلك التي كانت في العصور 
الوس���طى؛ حيث الحكم يكون فيها لرجال الدين، وحيُث 
عصمة الحاكم الذي ال يجوز أن ُيراَجع، وال أن ُيشترك معه 
ب أحٌد على حكمه، وال أن يناقش في  في الرأي، وال أن يعقِّ
رأي؛ فقوله الفصل، ورأيه الص���واب، وقراراته الحكمة، وال 

ُيسأل عما يفعل وهم ُيسألون!
في حين أن الدولة في اإلس���الم ال تع���رف هذا النوع من 
الحك���م، بل تس���تنكره وتحرمه وتجرم���ه؛ فالحاكم - في 
اإلسالم - ُيراجع، ويحاسب، وتوليه األمة وهي التي تملك 
عزله، ويعاقب إن لزم األم���ر، أما هذا الكهنوت فال يعرفه 
لإلس���الم إال المنحرفون عن���ه الذين يعان���ون من الحَول 

الفكري والخلل العقلي!

وهك����ذا قد يتغي����ر مضمون المصطل����ح، أو يفهم خطأ، أو 
تنحس����ر مس����احة ماصدقاته )مكوناته(، أو تتسع لتشمل 
ماصدقات أخرى لم تكن تش����ملها في زم����ن ما أو بيئة ما، 
وقد تس����مو داللة المصطلح، وقد تهبط أو تسوء، وما أكثر 
المعارك الفكرية - بل المعارك المس����لحة التي تصل لحد 
القتل أحيانًا - بس����بب عدم إدراك ما تدل عليه مصطلحات 
بعينها إذا استخدمها اإلنسان في بيئة غير بيئته، وُيقصد 
بها في البيئة التي يتحدث فيها معاٍن فاحشة تقدح في 

ث ليست كذلك! العرض والشرف، وهي في بيئة المتحدِّ
من مقاصد تحرير المصطلحات

وله���ذا كان م���ن األهمية بمكان أن نح���دد المصطلحات 
ونحررها، ونضبط مضامينها، ونتفق على هذه المضامين 
وحدودها ومعانيه���ا؛ ألن في هذا فوائد كثيرة، ومقاصد 

عظيمة، نذكر بعضها في السطور اآلتية.
1- الحفاظ على وحدة األمة وقوتها:

من مقاصد تحري���ر المصطلحات الحفاظ على وحدة األمة 
وقوته���ا؛ حي���ث إن عدم تحديده���ا يؤدي إل���ى التنازع 

والتهارج والفرقة والضعف.
وما يجري في الس���احة حول »الدولة الدينية« خير دليل، 
ولو تفاهمت جميع األطراف على ضبط مضمون المصطلح 
وتحدي���د المراد من���ه، واالتفاق على ذل���ك قبل االنطالق 
ألي نق���اش أو ج���دال لعززنا وحدة المجتم���ع وازداد قوة، 
ووقينا أنفس���نا ومجتمعاتنا وأمتنا ش���ر الم���راء والفرقة 

واالستقطابات الحادة.
2- حسم الخالف بين المتنازعين:

االنط���الق من أرض ثابتة ي���ؤدي إلى االتف���اق في الرأي 
والتقارب في وجه���ات النظر؛ فمتى انضبطت المفاهيم 
وتح���ررت المصطلحات وتحددت معانيه���ا فإن الخالف 
بعدها لن يكون كثيرًا، وإن وجد فسوف يكون بال تنازع، بل 
يكون في إطار من التفاهم، وجو من المحبة؛ ألن استخدام 
بعض المصطلحات بمضامين مغايرة لما يستخدمه اآلخر 
يؤدي إلى التنازع، وقد يؤدي إلى تجريح األشخاص وإيغار 

الصدور والتدابر والتشاحن.
وله���ذا ف���إن االنطالق في الح���وار من مفاهي���م واضحة 
المضامين ومحددة المعاني س���لفًا يحس���م الخالف بين 

المتناظرين حتمًا، ويقضي على التنازع فورًا.
3- توفير الهْدر في الجهد والوقت والمال:

هل يس���توي الجه���د والوقت والمال المب���ذول في حوار 
لم نتف���ق فيه على األرض الثابت���ة والمنطلقات الواحدة 
والمصطلحات المح���ررة والمضامين الواضحة، مع الجهد 
والوق���ت والم���ال المبذول في ح���وار ذي منطل���ق واحد 

ومضامين واضحة ومصطلحات محررة ومفاهيم محددة؟ 
بالطبع ال يستويان.

ذل���ك أن االنطالق من مفاهيم خاص���ة لها معاٍن عند كل 
واحد تختلف عن اآلخر ي���ؤدي - فضاًل عن النزاع والفرقة 
والخالف - إلى هدر هائل في الوقت والجهد وربما المال، 
دت معانيها  ثم ف���ي النهاية إذا اتضحت المفاهيم وُحدِّ
لدى كل واحد ثاب الجميع إلى نقطة الصفر بعد تضييع 
الوقت والجهد وإره���اق األعصاب، ولو تم هذا من البداية 

لما كان هذا الهْدر في كل شيء.
4- تحقيق أكبر قدر ممكن من الغايات:

ومن مقاصد تحديد المصطلحات وتحرير معانيها وضبط 
مضامينه���ا أننا نحقق أكبر قدر م���ن الغايات واألهداف 
التي انعقد لها الحوار بأقل جهد ذهني وعصبي وأخالقي، 
وبأق���ل تكلفة في الوقت والمال؛ إذ إن االنطالق من معالم 
متفق عليها ومضامين واضح���ة لجميع األطراف يجعل 
الس���ير صحيحًا، والحوار مثمرًا، والنتائج سريعة التحقق، 
وباإلضافة لذلك فإنه ال يعمل على سرعة تحقيق الغايات 
واأله���داف فقط، وإنما يعمل عل���ى تحقيق أكبر قدر من 
األهداف المرجوة؛ إذ الترشيد والجدية في االبتداء تؤدي 

إلى مضاعفة الثمرات وتحقيق الغايات في االنتهاء.
5- تحقيق الفهم المشترك والحوار السليم:

إن تحقيق الفهم المشترك بين المتحاورين، وإجراء حوار 
س���ليم لن يتم إال عب���ر االتفاق عل���ى المضامين وتحرير 
المصطلحات المستخدمة في هذا الحوار، يقول د. محمد 
عمارة: »إن أغل���ب حواراتنا هي ضحايا بائس���ة للفوضى 
الشائعة في مضامين المصطلحات.. وعلينا - كي يفهم 
كل منا اآلخر، ولتحديد مناطق االتفاق ومناطق االختالف، 
ولتنظي���م حوار موضوع���ي وجاد وبن���اء - أن نبدأ بتحرير 

وتحديد مضامين ومفاهيم المصطلحات«)3(.
وبهذا يحدث التفاهم والتقارب، وينطلق الحوار س���ليمًا 
َصحيحًا ِصحي���ًا مثمرًا، يبدأ م���ن أرض ثابتة، ومنطلقات 
واح���دة وواضحة، وينته���ي إلى نهايات بن���اءة، ويحقق 

غايات إيجابية وفاعلة.
الهوامش

)1( الخصائ���ص: )33/1(، ألب���ي الفتح عثم���ان بن جني، 
تحقيق محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت.

)2( اإلح���كام في أص���ول األح���كام: )101/8(، دار اآلفاق 
الجديدة، بيروت، ط2، د. ت.

)3( معرك����ة المصطلح����ات بي����ن الغرب واإلس����الم: 
)ص22(. د. محم����د عم����ارة، نهضة مص����ر، القاهرة، 

الطبعة الثانية، 2004م.

د. و�شفي عا�شور اأبو زيد
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معاناة أطفال غزة في الشتاء

استمرار المواجهات مع قوات االحتالل بالضفة المحتلة

)APA images( 

)APA images( 

تشييع الشهيد حمزة زماعرة .. الخليلتشييع الشهيدين صباح و »أبو شيخة«.. رفح )APA images( )APA images( 

مسيرة لعمال النظافة بمشافي غزة للمطالبة برواتبهموقفة احتجاجية رفضًا لتقليص الدعم المالي ألونروا )APA images( )APA images( 
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إن المتابع لواقع مجتمعنا الفلس���طيني وما يش���هده من تمزق في نس���يج عالقاته 
االجتماعية، يخلص إلى أن حالة التمزق تلك نتيجة طبيعية لظاهرة التعصب الحزبي 

ورفض لآلخر.
التعص���ب: »هو اتجاه س���لبي ضد أعض���اء جماعة خارجية بس���بب انتمائهم لهذه 
الجماعة«.   التعصب ظاهرة اجتماعية قديمة حديثة، اتخذ أش���كاالاً عدة. تارة يكون 

للقبيلة أو للعائلة، وتارة يكون التجاه فكري، أو حزب سياسي.
التعصب نقيض التسامح والفكر واإلبداع، عدو التعايش اآلمن. يحمل معاني التشدد، 
واالنغالق، والجمود، ورفض اآلخر، وإن كان اآلخر على صواب! التعصب له صلة وثيقة 
ا؛ ألنه ال يرى إال  ا. أعمى وإن كان مبصراً بالعمى. فالمتعصب أعمى البصر والبصيرة معاً
ما حشي في ذهنه من أفكار، بالتالي انعكست على عينه فأفقدتها وظيفتها »الرؤية 
الصحيحة«. التعصب يسهم في خلق ش���خصية غير سوية )َمَرضية(، يعيق النمو 

النفسي واالجتماعي للشخص المتعصب بشكل سليم. 
تعددت أس���باب التعصب، منها: تضخم الذات: ماذا قال فرعون لقومه؟ }َما ُأِريُكْم ِإالاَّ 
َشاد{]غافر:29[. الجهل المعرفي: ال يرى المتعصب وال  َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم ِإالاَّ َسِبيَل الراَّ
يسمع إال ما يقوله حزبه، بالتالي يغّيب العقل ويعطل التفكير السليم في الحكم على 
َخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَبابًا  األشياء واآلخر. الغلو في تقديس البشر. قال تعالى: }اتاَّ
���ن ُدوِن الّلِه{]التوبة:31[. االنغالق على الذات وضيق األفق: أغلب األفكار المتطرفة  مِّ
تنش���أ في بيئة مغلقة، من خصائصها )رفض اآلخر، وتكفير المخالف، واس���تخدام 
وسائل غير مشروعة لتحقيق أهدافها. والفهم الخاطئ للنصوص واألحكام الدينية(. 

التنشئة الحزبية الخاطئة التي يخضع لها األفراد في مؤسسات الحزب المختلفة.

نتائج التعصب: تصنيف الناس بشكل مفرط، زيادة المسافة االجتماعية بين أفراد 
المجتم���ع، ينظر المتعص���ب لجماعته أنها األفضل واألكمل، أم���ا الجماعات األخرى 
ا، ه���م أعداء، إن لم تصل إلى حد العمال���ة والتخوين والتكفير. قيام  ا وقدراً أقل ش���أناً
المتعصب بس���لوك غير أخالقي ضد الجماعات األخرى قد تصل إلراقة الدماء وإزهاق 

األرواح. المبالغة في إسقاط الصفات السيئة على اآلخر.
ال ندعو األفراد لالبتعاد عن انتماءاتهم السياس���ية. لكن، في المقابل ال يكون األفراد 
ا للحركات التي ينتمون لها. قد يقع الفرد في ِشَباك »الشرك الخفي« من حيث  عبيداً
ال يدري، فحينما يؤله الفرد حركته، أو زعيمها، واإليمان بكل ما يقوله دون مناقش���ة 
على اعتبار أنها مس���لمات ال تقبل النقاش. في هذه الحالة يكون الحزب مقدمًا على 

تشريعات الله تعالى!
التعصب الحزبي يؤدي إلى تمزق نس���يج المجتمع، ويغيب القيم واألخالق الحسنة، 
مثل: )التكافل، المحبة، اإليثار، التعاون، التعاضد(، وتحل محلها قيم س���لبية مثل: 
)الحقد، الكراهية، البغضاء، الشحناء، األنانية(. ليس أدل على ذلك ما يمر به مجتمعنا، 
وما ترتب عليه من تهديد ألواصر الترابط داخل األس���رة الواحدة، ناهيك عن مشاعر 

الحقد الدفين والكره األعمى لكل من هم ليسوا من جماعته.
إن التعصب الحزبي نقيض اإلسالم واإليمان. الفرد المسلم أوالاً وقبل كل شيء ينتمي 
 َهِذِه 

اَّ
ُكْم َفاْعُبُدوِن {]األنبياء:92[، }َوِإن ةاً َواِحَدةاً َوَأَنا َربُّ

ُتُكْم ُأماَّ  َهِذِه ُأماَّ
اَّ

ألمة اإلس���الم. }ِإن
ُقوِن{]المؤمنون:52[. وقد حذر اإلس���الم من التعصب  ُكْم َفاتاَّ ةاً َواِحَدةاً َوَأَنا َربُّ

ُتُكْم ُأماَّ ُأماَّ
الحزبي والقبلي والعش���ائري. }ُق���ْل ِإن َكاَن آَباُؤُك���ْم َوَأْبَنآُؤُكْم َوِإْخَواُنُك���ْم َوَأْزَواُجُكْم 
َوَعِش���يَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها َأَحباَّ 

ى َيْأِتَي الّلُه ِبَأْمِرِه َوالّلُه اَل َيْهِدي  ُصوْا َحتاَّ َن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه َفَتَرباَّ ِإَلْيُكم مِّ
وْا  ِخُذوْا آَباءُكْم َوِإْخَواَنُكْم َأْوِلَياء َإِن اْسَتَحبُّ ِذيَن آَمُنوْا اَل َتتاَّ َها الاَّ

اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن* َيا َأيُّ
اِلُموَن{]التوبة:23-24[. وقوله  نُكْم َفُأْوَل�ِئَك ُهُم الظاَّ ُهم مِّ اْلُكْفَر َعَلى اإِليَماِن َوَمن َيَتَولاَّ
صلى الله عليه وس���لم: »ليس من���ا من قاتل على عصبية، ولي���س منا من مات على 

عصبية«. وقوله: »دعوها ]العصبية[ فإنها منتنة«.
التعصب الحزبي ضد وحدة األمة وتماس���كها. لقد حثنا رس���ول الله صلى الله عليه 
وس���لم للحفاظ على وحدة المجتمع، فقال: »مث���ل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كالجس���د الواحد إذا اش���تكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر 
ا«. وقوله: »ال تقاطعوا وال  والحمى«. وقوله: »المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً

ا«. تباغضوا وال تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً
كيف نعالج ظاهرة التعصب الحزبي؟ أوالاً ترس���يخ مبدأ حري���ة الرأي وتقبل األفكار 
المختلفة، تثبيت قاعدة »رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب«. 
تعزيز قيم اإلخاء والمحبة والتسامح ونبذ العداوة، عدم تقديس الشخصيات الحزبية، 

توحيد الجهود الرسمية واألهلية لمواجهة التعصب الحزبي وآثاره السلبية.
ا، يجب التأكيد أن االخت���الف ظاهرة طبيعية صحية، لكن في ذات الوقت  ختاماً
نعمل على تقريب وجهات النظر وتجس���ير اله���وة بدالاً من تعميقها. لتحقيق 
ذلك البد أن نتأدب ونتخلق بآداب وأخالق اإلس���الم ف���ي التعامل مع المخاِلف. 
ا عن الجدل  لي���س من التعصب محاورة المخالف والرد عليه بش���كل علمي بعيداً
والسفسطة، مع الحفاظ على آداب النقد الرصين، وعدم إطالق األحكام المتعصبة 

ا لمجرد المخالفة. جزافاً

بسام محمد

التعصب الحزبي آفة اجتماعية يجب التخلص منها

حال مصطفى يش���به حال عش���رات الشباب 
الذين حالت األزمات االقتصادية والمعيشية 
البائس���ة بينهم وبين اكمال نصف دينهم 
وتحقي���ق ُحلم الزواج ال���ذي يداعب خيالهم 
منذ دخولهم مرحل���ة " المراهقة"، وينتهي 
بصدم���ات تقف عنده���ا عجل���ة الحياة عن 
الدوران في عمٍر يكاد يسبق صاحبه ويتركه 

مشلوالاً بال حركة. 
ويعان���ي قط���اع غ���زة م���ن س���وء األوضاع 
االقتصادي���ة والمعيش���ية ج���راء الحص���ار 
اإلس���رائيلي المفروض عليه منذ أحد عش���ر 
عام���ًا، والحروب المتتالية على مدار س���نوات 
سابقة، باإلضافة الى العقوبات التي فرضها 
رئيس السلطة الفلس���طينية محمود عباس 
عل���ى الموظفين في القطاع، إذ بلغت نس���بة 
الفقر في القطاع 80% فيما تجاوزت نس���بة 
البطال���ة50%، ناهيك عن وج���ود 175 ألف 

خريج من الجامعات المحلية بال عمل. 

�صعب املنال
ويق���ول مصطف���ى ل�"االس���تقالل"، "اذا وجد 
العم���ل تحق���ق حلم���ي بال���زواج، الن الزواج 

تكاليفه تتجاوز ال����10 أالف دينار، وفي ظل 
األوض���اع االقتصادي���ة الصعب���ة والبطالة ال 
اس���تطيع توفير ول���و جزءًا بس���يطًا من تلك 
التكاليف، ناهيك عن س���ؤال أهل الفتاه عن 
وظيفة الش���اب حين تذهب عائلته للتقدم 
لها، وذلك يمثل احراجًا كبيرًا لعائلته في حال 

لم يكن يعمل". 
وأضاف بنظراٍت يائسة: "ليس بإمكان أهلي 
أن يزوجوني فوضعهم المادي والمعيشي ال 
يسمح، فنحن 8 أفراد نعيش في بيت باإليجار 
ووالدي ُأحيل لتقاعد منذ سنوات"، مشيرا إلى 
أن مج���رد التفكير في الزواج بات حلمًا صعب 

المنال بالنسبة له.
وأوض���ح أن عدم تمكنه من ال���زواج انعكس 
س���لبيًا على نفس���يته، فكلما ٌدعي الى حفل 
زفاف أحد أصدقائه يشعر بالضيق والحسرة 
ال غيرة بل العتقاده باس���تحالة أن يكون يومًا 

مثله متزوجًا. 

�صبح يطارده
ولم يكن حال الش���اب خال���د ناصر) 31 عامًا( 
أفضل من سابقه، فهو اآلخر منعته الظروف  

االقتصادي���ة والمعيش���ية المأس���اوية من 
االلتح���اق بقط���ار المتزوجين، رغ���م جهده 
المضن���ى، للبحث عن عمل ول���و بمبلغ زهيد 
يستطيع من خالله تلبية احتياجاته كشاٍب 

أعزب يرغب بالزواج كباقي أقرانه.  
وأردف خالد االبن البكر لوالديه خالل حديثه 
ل�"االس���تقالل":" عائلت���ي تعان���ي من وضع 
معيش���ي صعب للغاية منذ سنوات طويلة، 
ونعيش على الكابونات من بعض الجمعيات 
والمؤسس���ات الخيرية، وبذلك لم نس���تطع 
توفي���ر قوت يومن���ا فكيف ل���ي أن أتزوج؟"، 
مش���يرًا إلى أنه لم يترك  مجاالاً إال وعمل فيه 
فقد عمل بن���اءاً وحدادًا، وحطاب���ًا وغيرها من 
األعم���ال التي كان فيها تعب ش���ديد ومال 

بالكاد يفي قوت يوم عائلته.
ويتاب���ع خال���د:" كل يوم نقول بك���رة بتفرج 
وبنالقي ش���غل ثابت يس���اعدنا في تحقيق 
أحالمنا، لكن لألس���ف كل ي���وم الوضع يزداد 
سوءًا واالزمات تشتد حتى صار همنا الوحيد 
لقمة العيش، واذا بقيت الظروف كما هي لن 
أتزوج اال بعد األربعين"، ويس���تدرك ساخرًا " 

هاد اذا القيت شغل قبل األربعين".   

وبين خالد، أن ُحلم الزواج بات يطارده كالشبح 
كلما كان جالس���ًا لوحده، لذا يلجأ للجلوس مع 
أصدقائه غي���ر المتزوجين في إح���دى زوايا 
الطرق المؤدية لمنازلهم، ويقضون أوقاتهم 
بالحديث والضحك أمام " كانون النار" وأكواب 
القه���وة ال تفارق أيديهم، ورغم الفرحة التي 
تبدو على وجوههم فإن نار نكباتهم تشتعل 

في قلوبهم. 

الأو�صاع ماأ�صاوية
وبدوره، أكد محمد أبو جياب الخبير االقتصادي، 
أن األوض���اع االقتصادية المأس���اوية للغاية 
التي يعيشها أهالي قطاع غزة، تعد السبب 
الرئيس���ي في تأخر الش���باب ع���ن تحقيق 

حلمهم باالرتباط و الزواج اسوة بغيرهم.  
وأضاف أبو جياب خالل حديثة ل�"االستقالل":" 
نالحظ بشكل كبير عزوف الشباب عن الزواج، 
وذل���ك ليس عدم رغب���ة لكن غي���اب القدرة 
واالمكاني���ات المالي���ة واالقتصادية الالزمة 
لتأس���يس أس���رة جديدة، ذلك لكون الزواج 
مرتبط���ًا كلي���ًا بالواقع االقتص���ادي ويحتاج 
الى تكالي���ف باهظة يصع���ب توفيرها في 

ظل انتش���ار الفقر والبطالة وفق���دان القدرة 
الشرائية والسيولة لدى االهالي". 

ون���وه إل���ى أن الواق���ع االقتص���ادي الصعب 
ف���ي القطاع لم يتوقف عند ابتعاد الش���باب 
عن الزواج وارتفاع نس���بة العنوس���ة في كال 
الجنس���ين، بل تضاع���ف الى ارتفاع نس���بة 
الطالق بشكل غير مسبوق في العام الماضي، 
مح���ذرًا م���ن التداعي���ات الخطي���رة في حال 

استمرت األوضاع االقتصادية بهذا السوء. 
وكشف المجلس األعلى للقضاء الشرعي بغزة 
عن تراجع عقود الزواج بنسبة 18% عام 2017 
مقارنة بعام 2015، في حين ارتفعت معدالت 
الطالق بنس���بة 8% عام 2017 مقارنة بعام 
2016، مما تس���بب في عنوسة مركبة لإلناث 
والذك���ور على حد س���واء، وفق وصف رئيس 

المجلس حسن الجوجو.
ويعزو رئيس مجلس القضاء الشرعي، تراجع 
مع���دالت ال���زواج وارتفاع الط���الق إلى الفقر 
المدق���ع واالنهي���ار االقتص���ادي الناتج عن 
الفلسطيني،  واالنقسام  اإلسرائيلي  الحصار 
متوقعًا تصاعد هذه المؤشرات وتحولها ألزمة 

كبيرة إذا ما استمر التدهور االقتصادي.

 شبــاب غــزة .. 
خــارج القفص 

الذهبــي

في ظل األزمات االقتصادية

غزة/ دعاء احلطاب: 
يف مين��اء غ��زة واأم��ام تالط��م اأمواج البح��ر جل�س 
ال�صاب م�صطفى اأحم��د )29 عامًا( يراقب تخبط 
املياه بال�صخ��ور يف اندماٍج ت��ام، و كاأنه يرى م�صهدًا 
لم���س داخل��ه وج�ص��د ت�ص��ارب اأحالم��ه ب�صخرة 

الواق��ع املرير الذي يعي�ص��ه يف قطاع غزة املحا�صر 
من��ذ اأحد ع�صر عام��ًا.  م�صطفى �ص��اٌب طموح، كان 
ي�صع��ى من��ذ اأن وطئ��ت قدم��اه اجلامع��ة للح�صول 
على وظيفٍة مرموق��ة يف جمال العالم، متكنه من 
م�صاع��دة عائلته وحتقيق ُحلم��ه بالزواج، لكنه مل 

يكن يعل��م اأن الواق��ع خمالف لرغبات��ه وبعيد عن 
اأحالمه، فبعدما اجتهد وثابر ل�صنواٍت طويلة وجد 
نف�صه عاط��ال ًعن العم��ل وعاجزًا عن توف��ر اأدنى 
متطلب��ات تاأ�صي�س احلياة الزوجية يف ظل الزمات 

القت�صادية التي تع�صف يف القطاع. 
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إن المتابع لواقع مجتمعنا الفلس���طيني وما يش���هده من تمزق في نس���يج عالقاته 
االجتماعية، يخلص إلى أن حالة التمزق تلك نتيجة طبيعية لظاهرة التعصب الحزبي 

ورفض لآلخر.
التعص���ب: »هو اتجاه س���لبي ضد أعض���اء جماعة خارجية بس���بب انتمائهم لهذه 
الجماعة«.   التعصب ظاهرة اجتماعية قديمة حديثة، اتخذ أش���كاالاً عدة. تارة يكون 

للقبيلة أو للعائلة، وتارة يكون التجاه فكري، أو حزب سياسي.
التعصب نقيض التسامح والفكر واإلبداع، عدو التعايش اآلمن. يحمل معاني التشدد، 
واالنغالق، والجمود، ورفض اآلخر، وإن كان اآلخر على صواب! التعصب له صلة وثيقة 
ا؛ ألنه ال يرى إال  ا. أعمى وإن كان مبصراً بالعمى. فالمتعصب أعمى البصر والبصيرة معاً
ما حشي في ذهنه من أفكار، بالتالي انعكست على عينه فأفقدتها وظيفتها »الرؤية 
الصحيحة«. التعصب يسهم في خلق ش���خصية غير سوية )َمَرضية(، يعيق النمو 

النفسي واالجتماعي للشخص المتعصب بشكل سليم. 
تعددت أس���باب التعصب، منها: تضخم الذات: ماذا قال فرعون لقومه؟ }َما ُأِريُكْم ِإالاَّ 
َشاد{]غافر:29[. الجهل المعرفي: ال يرى المتعصب وال  َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم ِإالاَّ َسِبيَل الراَّ
يسمع إال ما يقوله حزبه، بالتالي يغّيب العقل ويعطل التفكير السليم في الحكم على 
َخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَبابًا  األشياء واآلخر. الغلو في تقديس البشر. قال تعالى: }اتاَّ
���ن ُدوِن الّلِه{]التوبة:31[. االنغالق على الذات وضيق األفق: أغلب األفكار المتطرفة  مِّ
تنش���أ في بيئة مغلقة، من خصائصها )رفض اآلخر، وتكفير المخالف، واس���تخدام 
وسائل غير مشروعة لتحقيق أهدافها. والفهم الخاطئ للنصوص واألحكام الدينية(. 

التنشئة الحزبية الخاطئة التي يخضع لها األفراد في مؤسسات الحزب المختلفة.

نتائج التعصب: تصنيف الناس بشكل مفرط، زيادة المسافة االجتماعية بين أفراد 
المجتم���ع، ينظر المتعص���ب لجماعته أنها األفضل واألكمل، أم���ا الجماعات األخرى 
ا، ه���م أعداء، إن لم تصل إلى حد العمال���ة والتخوين والتكفير. قيام  ا وقدراً أقل ش���أناً
المتعصب بس���لوك غير أخالقي ضد الجماعات األخرى قد تصل إلراقة الدماء وإزهاق 

األرواح. المبالغة في إسقاط الصفات السيئة على اآلخر.
ال ندعو األفراد لالبتعاد عن انتماءاتهم السياس���ية. لكن، في المقابل ال يكون األفراد 
ا للحركات التي ينتمون لها. قد يقع الفرد في ِشَباك »الشرك الخفي« من حيث  عبيداً
ال يدري، فحينما يؤله الفرد حركته، أو زعيمها، واإليمان بكل ما يقوله دون مناقش���ة 
على اعتبار أنها مس���لمات ال تقبل النقاش. في هذه الحالة يكون الحزب مقدمًا على 

تشريعات الله تعالى!
التعصب الحزبي يؤدي إلى تمزق نس���يج المجتمع، ويغيب القيم واألخالق الحسنة، 
مثل: )التكافل، المحبة، اإليثار، التعاون، التعاضد(، وتحل محلها قيم س���لبية مثل: 
)الحقد، الكراهية، البغضاء، الشحناء، األنانية(. ليس أدل على ذلك ما يمر به مجتمعنا، 
وما ترتب عليه من تهديد ألواصر الترابط داخل األس���رة الواحدة، ناهيك عن مشاعر 

الحقد الدفين والكره األعمى لكل من هم ليسوا من جماعته.
إن التعصب الحزبي نقيض اإلسالم واإليمان. الفرد المسلم أوالاً وقبل كل شيء ينتمي 
 َهِذِه 

اَّ
ُكْم َفاْعُبُدوِن {]األنبياء:92[، }َوِإن ةاً َواِحَدةاً َوَأَنا َربُّ

ُتُكْم ُأماَّ  َهِذِه ُأماَّ
اَّ

ألمة اإلس���الم. }ِإن
ُقوِن{]المؤمنون:52[. وقد حذر اإلس���الم من التعصب  ُكْم َفاتاَّ ةاً َواِحَدةاً َوَأَنا َربُّ

ُتُكْم ُأماَّ ُأماَّ
الحزبي والقبلي والعش���ائري. }ُق���ْل ِإن َكاَن آَباُؤُك���ْم َوَأْبَنآُؤُكْم َوِإْخَواُنُك���ْم َوَأْزَواُجُكْم 
َوَعِش���يَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها َأَحباَّ 

ى َيْأِتَي الّلُه ِبَأْمِرِه َوالّلُه اَل َيْهِدي  ُصوْا َحتاَّ َن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه َفَتَرباَّ ِإَلْيُكم مِّ
وْا  ِخُذوْا آَباءُكْم َوِإْخَواَنُكْم َأْوِلَياء َإِن اْسَتَحبُّ ِذيَن آَمُنوْا اَل َتتاَّ َها الاَّ

اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن* َيا َأيُّ
اِلُموَن{]التوبة:23-24[. وقوله  نُكْم َفُأْوَل�ِئَك ُهُم الظاَّ ُهم مِّ اْلُكْفَر َعَلى اإِليَماِن َوَمن َيَتَولاَّ
صلى الله عليه وس���لم: »ليس من���ا من قاتل على عصبية، ولي���س منا من مات على 

عصبية«. وقوله: »دعوها ]العصبية[ فإنها منتنة«.
التعصب الحزبي ضد وحدة األمة وتماس���كها. لقد حثنا رس���ول الله صلى الله عليه 
وس���لم للحفاظ على وحدة المجتمع، فقال: »مث���ل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كالجس���د الواحد إذا اش���تكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر 
ا«. وقوله: »ال تقاطعوا وال  والحمى«. وقوله: »المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً

ا«. تباغضوا وال تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً
كيف نعالج ظاهرة التعصب الحزبي؟ أوالاً ترس���يخ مبدأ حري���ة الرأي وتقبل األفكار 
المختلفة، تثبيت قاعدة »رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب«. 
تعزيز قيم اإلخاء والمحبة والتسامح ونبذ العداوة، عدم تقديس الشخصيات الحزبية، 

توحيد الجهود الرسمية واألهلية لمواجهة التعصب الحزبي وآثاره السلبية.
ا، يجب التأكيد أن االخت���الف ظاهرة طبيعية صحية، لكن في ذات الوقت  ختاماً
نعمل على تقريب وجهات النظر وتجس���ير اله���وة بدالاً من تعميقها. لتحقيق 
ذلك البد أن نتأدب ونتخلق بآداب وأخالق اإلس���الم ف���ي التعامل مع المخاِلف. 
ا عن الجدل  لي���س من التعصب محاورة المخالف والرد عليه بش���كل علمي بعيداً
والسفسطة، مع الحفاظ على آداب النقد الرصين، وعدم إطالق األحكام المتعصبة 

ا لمجرد المخالفة. جزافاً

بسام محمد

التعصب الحزبي آفة اجتماعية يجب التخلص منها

حال مصطفى يش���به حال عش���رات الشباب 
الذين حالت األزمات االقتصادية والمعيشية 
البائس���ة بينهم وبين اكمال نصف دينهم 
وتحقي���ق ُحلم الزواج ال���ذي يداعب خيالهم 
منذ دخولهم مرحل���ة " المراهقة"، وينتهي 
بصدم���ات تقف عنده���ا عجل���ة الحياة عن 
الدوران في عمٍر يكاد يسبق صاحبه ويتركه 

مشلوالاً بال حركة. 
ويعان���ي قط���اع غ���زة م���ن س���وء األوضاع 
االقتصادي���ة والمعيش���ية ج���راء الحص���ار 
اإلس���رائيلي المفروض عليه منذ أحد عش���ر 
عام���ًا، والحروب المتتالية على مدار س���نوات 
سابقة، باإلضافة الى العقوبات التي فرضها 
رئيس السلطة الفلس���طينية محمود عباس 
عل���ى الموظفين في القطاع، إذ بلغت نس���بة 
الفقر في القطاع 80% فيما تجاوزت نس���بة 
البطال���ة50%، ناهيك عن وج���ود 175 ألف 

خريج من الجامعات المحلية بال عمل. 

�صعب املنال
ويق���ول مصطف���ى ل�"االس���تقالل"، "اذا وجد 
العم���ل تحق���ق حلم���ي بال���زواج، الن الزواج 

تكاليفه تتجاوز ال����10 أالف دينار، وفي ظل 
األوض���اع االقتصادي���ة الصعب���ة والبطالة ال 
اس���تطيع توفير ول���و جزءًا بس���يطًا من تلك 
التكاليف، ناهيك عن س���ؤال أهل الفتاه عن 
وظيفة الش���اب حين تذهب عائلته للتقدم 
لها، وذلك يمثل احراجًا كبيرًا لعائلته في حال 

لم يكن يعمل". 
وأضاف بنظراٍت يائسة: "ليس بإمكان أهلي 
أن يزوجوني فوضعهم المادي والمعيشي ال 
يسمح، فنحن 8 أفراد نعيش في بيت باإليجار 
ووالدي ُأحيل لتقاعد منذ سنوات"، مشيرا إلى 
أن مج���رد التفكير في الزواج بات حلمًا صعب 

المنال بالنسبة له.
وأوض���ح أن عدم تمكنه من ال���زواج انعكس 
س���لبيًا على نفس���يته، فكلما ٌدعي الى حفل 
زفاف أحد أصدقائه يشعر بالضيق والحسرة 
ال غيرة بل العتقاده باس���تحالة أن يكون يومًا 

مثله متزوجًا. 

�صبح يطارده
ولم يكن حال الش���اب خال���د ناصر) 31 عامًا( 
أفضل من سابقه، فهو اآلخر منعته الظروف  

االقتصادي���ة والمعيش���ية المأس���اوية من 
االلتح���اق بقط���ار المتزوجين، رغ���م جهده 
المضن���ى، للبحث عن عمل ول���و بمبلغ زهيد 
يستطيع من خالله تلبية احتياجاته كشاٍب 

أعزب يرغب بالزواج كباقي أقرانه.  
وأردف خالد االبن البكر لوالديه خالل حديثه 
ل�"االس���تقالل":" عائلت���ي تعان���ي من وضع 
معيش���ي صعب للغاية منذ سنوات طويلة، 
ونعيش على الكابونات من بعض الجمعيات 
والمؤسس���ات الخيرية، وبذلك لم نس���تطع 
توفي���ر قوت يومن���ا فكيف ل���ي أن أتزوج؟"، 
مش���يرًا إلى أنه لم يترك  مجاالاً إال وعمل فيه 
فقد عمل بن���اءاً وحدادًا، وحطاب���ًا وغيرها من 
األعم���ال التي كان فيها تعب ش���ديد ومال 

بالكاد يفي قوت يوم عائلته.
ويتاب���ع خال���د:" كل يوم نقول بك���رة بتفرج 
وبنالقي ش���غل ثابت يس���اعدنا في تحقيق 
أحالمنا، لكن لألس���ف كل ي���وم الوضع يزداد 
سوءًا واالزمات تشتد حتى صار همنا الوحيد 
لقمة العيش، واذا بقيت الظروف كما هي لن 
أتزوج اال بعد األربعين"، ويس���تدرك ساخرًا " 

هاد اذا القيت شغل قبل األربعين".   

وبين خالد، أن ُحلم الزواج بات يطارده كالشبح 
كلما كان جالس���ًا لوحده، لذا يلجأ للجلوس مع 
أصدقائه غي���ر المتزوجين في إح���دى زوايا 
الطرق المؤدية لمنازلهم، ويقضون أوقاتهم 
بالحديث والضحك أمام " كانون النار" وأكواب 
القه���وة ال تفارق أيديهم، ورغم الفرحة التي 
تبدو على وجوههم فإن نار نكباتهم تشتعل 

في قلوبهم. 

الأو�صاع ماأ�صاوية
وبدوره، أكد محمد أبو جياب الخبير االقتصادي، 
أن األوض���اع االقتصادية المأس���اوية للغاية 
التي يعيشها أهالي قطاع غزة، تعد السبب 
الرئيس���ي في تأخر الش���باب ع���ن تحقيق 

حلمهم باالرتباط و الزواج اسوة بغيرهم.  
وأضاف أبو جياب خالل حديثة ل�"االستقالل":" 
نالحظ بشكل كبير عزوف الشباب عن الزواج، 
وذل���ك ليس عدم رغب���ة لكن غي���اب القدرة 
واالمكاني���ات المالي���ة واالقتصادية الالزمة 
لتأس���يس أس���رة جديدة، ذلك لكون الزواج 
مرتبط���ًا كلي���ًا بالواقع االقتص���ادي ويحتاج 
الى تكالي���ف باهظة يصع���ب توفيرها في 

ظل انتش���ار الفقر والبطالة وفق���دان القدرة 
الشرائية والسيولة لدى االهالي". 

ون���وه إل���ى أن الواق���ع االقتص���ادي الصعب 
ف���ي القطاع لم يتوقف عند ابتعاد الش���باب 
عن الزواج وارتفاع نس���بة العنوس���ة في كال 
الجنس���ين، بل تضاع���ف الى ارتفاع نس���بة 
الطالق بشكل غير مسبوق في العام الماضي، 
مح���ذرًا م���ن التداعي���ات الخطي���رة في حال 

استمرت األوضاع االقتصادية بهذا السوء. 
وكشف المجلس األعلى للقضاء الشرعي بغزة 
عن تراجع عقود الزواج بنسبة 18% عام 2017 
مقارنة بعام 2015، في حين ارتفعت معدالت 
الطالق بنس���بة 8% عام 2017 مقارنة بعام 
2016، مما تس���بب في عنوسة مركبة لإلناث 
والذك���ور على حد س���واء، وفق وصف رئيس 

المجلس حسن الجوجو.
ويعزو رئيس مجلس القضاء الشرعي، تراجع 
مع���دالت ال���زواج وارتفاع الط���الق إلى الفقر 
المدق���ع واالنهي���ار االقتص���ادي الناتج عن 
الفلسطيني،  واالنقسام  اإلسرائيلي  الحصار 
متوقعًا تصاعد هذه المؤشرات وتحولها ألزمة 

كبيرة إذا ما استمر التدهور االقتصادي.

 شبــاب غــزة .. 
خــارج القفص 

الذهبــي

في ظل األزمات االقتصادية

غزة/ دعاء احلطاب: 
يف مين��اء غ��زة واأم��ام تالط��م اأمواج البح��ر جل�س 
ال�صاب م�صطفى اأحم��د )29 عامًا( يراقب تخبط 
املياه بال�صخ��ور يف اندماٍج ت��ام، و كاأنه يرى م�صهدًا 
لم���س داخل��ه وج�ص��د ت�ص��ارب اأحالم��ه ب�صخرة 

الواق��ع املرير الذي يعي�ص��ه يف قطاع غزة املحا�صر 
من��ذ اأحد ع�صر عام��ًا.  م�صطفى �ص��اٌب طموح، كان 
ي�صع��ى من��ذ اأن وطئ��ت قدم��اه اجلامع��ة للح�صول 
على وظيفٍة مرموق��ة يف جمال العالم، متكنه من 
م�صاع��دة عائلته وحتقيق ُحلم��ه بالزواج، لكنه مل 

يكن يعل��م اأن الواق��ع خمالف لرغبات��ه وبعيد عن 
اأحالمه، فبعدما اجتهد وثابر ل�صنواٍت طويلة وجد 
نف�صه عاط��ال ًعن العم��ل وعاجزًا عن توف��ر اأدنى 
متطلب��ات تاأ�صي�س احلياة الزوجية يف ظل الزمات 

القت�صادية التي تع�صف يف القطاع. 



قال األمين 

نح����ن ال نفه����م كي����ف يمكن للمش����روع 
الوطني اليوم أن يتحقق بممارس����ته لذات 
االستراتيجية اإلس����رائيلية التي اعتمدت 
لتدميره؟ إن الحديث ع����ن »البناء الوطني« 
فيما االحتالل مازال جاثمًا على أرضنا بجيشه 
ومستوطنيه هو ذر للرماد في العيون. نحن 
مازلنا نعيش مرحلة تح����رر وطني. وتحرير 
األرض من العدو الغاصب يبقى هو الهدف 
الكبير والمهمة المقدس����ة الت����ي ال يأتي 
قبلها وال يعلو عليها ش����يء.ولكن يجب أن 
نالحظ هنا أن نهوض الشعب الفلسطيني 
واألمة العربية واإلس����المية ف����ي مواجهة 
إس����رائيل يجب أن ال يقتص����ر على هدف 
التحرر الوطني. ومناهضة ومقاومة إسرائيل 
يج����ب أن ال تختصر في جهد هذا الفصيل 
أو ذاك. فإسرائيل معضلة حضارية شائكة 
ال يمكن تفكيكها وتجاوز آثارها إال بخوض 
صراع حضاري شامل في سياقه ستتطهر 
األم����ة من كل أدرانها كم����ا تتطهر األرض 
المقدس����ة من دن����س الغ����زو الصهيوني.

ث����م ه����ل »البن����اء الوطني« يتم بالفس����اد 
والمحس����وبية ومالحقة أبناء الش����عب في 
رزقهم ولقمة عيشهم، واضطهاد الشرفاء 
وقمعه����م، ومكاف����أة المدانين بالفس����اد 
وسرقة أموال الش����عب بتعيينهم »وزراء«، 
وربط اقتصادنا باقتص����اد العدو ورهنه له 
عبر الوكالء والسماس����رة الذين اغتنوا وبنوا 
القصور من عرق ودماء الشعب؟ هل هذا من 

»البناء الوطني«؟

الدكتور: رمضان شلح 

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال موق���ع »ديلي س���تار« إن س���يدة 
برازيلية تبل���غ من العمر 37 عاما حاولت 
جاهدة الخروج من تابوت خشبي، بعدما 
ت���م دفنها داخل���ه، إذ كان���ت عائلتها 

تعتقد أنها توفيت بالفعل.
وذك���ر المص���در أن الجي���ران كان���وا 
يس���معون صراخه���ا وهتافه���ا من 
داخل التابوت بالرغم من مرور 11 يوما 
على دفنه���ا، وبعدما فتحوا الصندوق 
وجدوه���ا توفيت بالفع���ل، مضيفا أن 
الحادث وقع في مقبرة سنهورا سانتانا 
في رياتش���او داس نيفيس، ش���مال 

شرق البرازيل.
وأظهر ش���ريط فيديو، انتش���ر بشكل 
كبير في البرازيل، لحظة إخراج الصندوق 

واستخراج جثة المرأة.
وتش���ير والدة المرأة أنه���م عندما أزالوا 
التاب���وت وفتحوا الغطاء وج���دوا جروًحا 
وإصابات تغطي جس���د ابنته���ا، التي 
كانت مس���تلقية دون ح���راك، وأّن تلك 
الجروح ل���م تكن موج���ودة، منوهة إلى 
أن ابنته���ا أصيبت بتلك الج���روح جراء 
محاوالتها فتح الغطاء وإزالة المس���امير 
بيديها في محاولة للخروج، كما خرجت 
قط���ع القطن التي كانت تس���د أذنيها 

وأنفها.
وأعلنت إحدى المستش���فيات المحلية 
وفاة سانتوس، وهي امرأة متزوجة، يوم 
28 يناير، وتم دفنها في اليوم الموالي.

وكان الناس الذين يعيشون بالقرب من 
المقب���رة قد نبهوا عائلة الضحية يوم 9 
فبراير، أي بع���د 11 يوما من دفنها، من 

أنهم يسمعون صراخ امرأة.

االستقالل/وكاالت:
تتطلع ش����ركة لألمن ف����ي فنزويال إلى 
بع����الوة »تحفيزية«  اجتذاب موظفين 
144 بيض����ة مع رات����ب 10 دوالرات في 

الشهر.
ومع إدراكها أن السلع الغذائية شحيحة 
واألسعار تقفز في اقتصاد يعاني أزمة، 
تسعى شركة أطالس سيكيورتي، في 
والي����ة زوليا بغرب الب����الد، إلى توظيف 
ح����راس لألمن براتب ش����هري مليوني 
بوليف����ار -10دوالرات بس����عر الس����وق 
الس����وداء- إضافة إلى عالوة »تحفيزية« 

من البيض.

ولك����ي يحصل����وا كل أس����بوع على 36 
بيضة، قيمتها حوالي دوالرين بس����عر 
السوق السوداء، يتعين على العاملين 
أن يصلوا في الوقت المحدد وأال يغيبوا 
ع����ن نوبات العم����ل وأن يرتدوا مالبس 

أنيقة.
البش����رية بالشركة  الموارد  وقال مدير 
لرويت����رز »تلقينا الكثير م����ن الطلبات 
منذ أن نشرنا اإلعالن. نحن نعمل بروح 

االبتكار. إنه حافز جيد«.
وأصبحت عالوات الغ����ذاء والمواصالت 
ضرورية للعم����ال الفنزويليين بعد أن 
انهارت العملة المحلي����ة إلى درجة أن 

الحد األدنى لألج����ور يبلغ حاليا حوالي 
دوالر واح����د ش����هريا بس����عر الس����وق 

السوداء.
وتعاني فنزويال أيضا من تضخم جامح 
ولديها واح����د من أعلى معدالت جرائم 
القتل ف����ي العالم، وكثي����را ما يذهب 

حراس األمن ضحايا للجريمة.
الرئي����س نيكوالس م����ادورو  ويلق����ي 
بالل����وم في تلك المش����اكل على »حرب 
اقتصادية« تشنها المعارضة بمساعدة 
من واشنطن، بينما يقول منتقدون إن 
حكومته االش����تراكية دمرت االقتصاد 

من خالل عدم الكفاءة والفساد.

بقيت حية بعد 11 
يومًا من الدفن

وظائف براتب 10 دوالرات وعالوة 144 بيضة
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االستقالل/ وكاالت:
ناطحة س���حاب جديدة ستظهر مستقباًل في أرض وسماء 
اليابان، إال أن المقرر أن تتكون من 70 طابًقا، ارتفاعها 350 

مترًا على مساحة 455 ألف متر مربع.
وس���تكون الناطحة مختلفة عن سواها، ألنها بنسبة %90 
من خش���ب متماس���ك بأعمدة وإطارات من الفوالذ المقّوى، 
وتنتهي ب��2041 لمناس���بة مرور 350س���نة على تأسيس 
صاحبة المش���روع المعروف باسم W350 لليابانيين، وهي 
شركة Sumitomo Forestry Corporation الناشطة منذ 

1691 برعاية الغابات واإلنتاج الخشبي على أنواعه.
في الناطحة الواقعة بحي المال واألعمال مكاتب ومس���اكن 

وفندق وحديقة داخلية وبقية البديهيات.
الناطحة التي ستبلغ تكاليفها 600 مليار ين، أو أكثر من 5 
مليارات و600 مليون دوالر، ستستهلك أكثر من 6 ماليين 

و500 ألف قدم مكعبة من األخشاب المتنوعة.
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الناطحة س���ترتفع 
بح���ي Marunouchi التج���اري، والقري���ب م���ن القص���ر 

اإلمبراطوري.
وألن الوقت ال يزال باكرًا، لذلك لم يتم حتى اآلن اختيار اسم 

للناطح���ة المقرر أن تصبح األعلى باليابان واألعلى خش���بًيا 
في العالم، إال إذا س���بقته المنافسة الكبرى لكل راغب ببناء 
ناطحة. وقبل اليابانيين، فكر البريطانيون بخش���بية أيًضا، 
س���موها Oakwood على اسم الضاحية التي طلبوا بناءها 
فيها إلى الش���مال من لندن، قائلين ف���ي إبريل 2016 إن 
مجموعة مهندسين من "جامعة كامبردج" ينوون أن ترتفع 
300 متر، قبالة Barbican centre األكبر للفنون التعبيرية 
في العاصمة البريطانية وأوروبا، وفيه أنهم خططوا لتكون 
من 80 طابقًا، فيها 1000 مسكن، على مساحة 93 ألف متر 

مربع.
إال أن مش���روع "أطول ناطحة بعد جس���ر ب���رج لندن، وأطول 
مبنى خش���بي بالعالم" كم���ا وصفوه قبل عامي���ن لم ينل 
موافقة الس���لطات بعد، وال ي���زال باالنتظ���ار ليتفوق في 
االرتفاع والضخامة على س���ابقه، وهو الخش���بي األعلى في 
الك���رة األرضية حالي���ًا. المبنى األعلى هو المعروف باس���م 
Brock Commons المكون من 18 طابًقا لس���كن الطالب 
في "جامعة بريتيش كولومبيا" بمدينة "فانكوفر" الكندية، 
وارتفاعه 53 متًرا، فيما الثاني هو Treet المرتفع في مدينة 

Bergen بالنرويج 14 طابًقا، متطاولة إلى األعلى 49 متًرا.

بـتكلفة 5 مليارات$.. ناطحة 
سحاب من خشب في اليابان

االستقالل/ وكاالت:
وقع رجل تايواني تحت طائلة القانون بعد أن 
حركت والدت���ه ضده دعوى قضائية تطالبه 
فيها بدفع مبلغ مليون دوالر مقابل ما أنفقته 

عليه خالل مراحل تنشئته وتعليمه.
وذكر موق���ع  "نيوز إي بي س���ي" التايواني 
أن س���يدة تدعى "لوو" اضط���رت إلى تربية 
طفليه���ا بمفرده���ا بع���د أن انفصلت عن 
زوجه���ا، وفي مرحلة معين���ة تخوفت من أن 
ولديها يهمالنها في ش���يخوختها رغم ما 
قدمته لهما من تضحيات، لذا قررت أن تأخذ 

ضمانات منهما.
وطلبت األم من نجليها، خالل دراستهما في 
كلية طب األسنان، أن يوقعا على عقد ينص 

على موافقتها عل���ى دفع 60 في المائة من 
صاف���ي ربحهما بعد التخرج ودخول س���وق 
العمل، وذل���ك حتى تحص���ل منهما مبلغًا 
يغطي تكاليف تربيتهما وتعليمهما والتي 

بلغت 1.7 مليون دوالر للواحد منهما.
 وبحس���ب وكالة "س���بوتنك" واف���ق االبنان 
على توقيع العقد، وبعد تخرجهما  طبيبين 
استمرا في دفع 60 في المائة من أرباحهما 
لكن بعد فترة امتن���ع االبن األكبر عن الوفاء 
بما ين���ص عليه العقد، ورف���ض دفع المبلغ 
المتفق عليه، ما دف���ع والدته إلى مقاضاته 
أمام المحكمة، واستغرقت القضية بينهما 
ثماني سنوات، حصلت بعدها األم على حكم 

يلزم االبن بدفع مبلغ مليون دوالر.

ابن »عاق« يضطر لدفع مليون 
دوالر لوالدته بالمحكمة

مدريد/ االستقالل:
 »ARGANZUELA« قرر المجلس البل���دي في
وهي من األحياء الجنوبية للعاصمة اإلسبانية 
مدريد تس���مية حديقة عامة باس���م حديقة 

فلسطين.
قال رئيس الجالية الفلس���طينية في مدريد 
جميل أبو سعدة، إن، لوحة تحمل اسم »حديقة 

فلس���طين« س���توضع على مدخل الحديقة، 
وستزرع شجرة زيتون كرمز لفلسطين والسالم 
في األول من ش���هر كانون الثاني/ ديس���مبر 

المقبل.
كم���ا أعلن المجلس البلدي تضامنه مع أطفال 
فلس���طين، وخاص���ة الطفلة األس���يرة عهد 

التميمي.

اســم  فلسطيــن
 ُيحلــق وســط مدريــد


