
222222

االحتالل يطلق النار على متظاهرين شرق البريج
غزة/ االستقالل:

أطلقت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي النار 
مس���اء أمس األربعاء صوب عشرات الشبان 
الذين وصل���وا الحدود ش���رق مخيم البريج 
وس���ط قطاع غ���زة. وقال ش���هود عيان إن 
عددًا من الش���بان تمكنوا من قطع أجزاء من 
الس���ياج األمني بمحاذاة المخيم والدخول 

إل���ى األراض���ي المحتلة ع���ام 1948 ، ومن 
ثم انس���حبوا بس���الم. وتأت���ي التظاهرات 
قرب الجدار في ظل تهديدات إس���رائيلية 
بتغيير أس���لوب التعامل مع المتظاهرين 
قرب السياج على خلفية »كمين العلم« الذي 
تمكنت من خالله المقاومة من إصابة أربعة 

جنود بجراح بتفجير عبوة السبت الماضي.

انتاج الفشل خطط التسوية 
البديلة.. وهم 
 السلطة الذي

 لم يمت !
غزة/ حممود عمر:

تبحث قيادة منظمة التحرير 
الفل�سطينية، خططًا بديلة 

عن مفاو�سات الت�سوية 
حتت الرعاية الأمريكية، 
اأهمها طرح رئي�س ال�سلطة 

الفل�سطينية حممود عبا�س 
خطة عقد موؤمتر دويل 

»لل�سالم« ي�ستند لقرارات 
ال�سرعية الدولية منت�سف 

العام احلايل، يف اأعقاب 
ترويج كبري املفاو�سني يف هذه 

املنظمة �سائب عريقات لفكرة 
خيار الدولة الواحدة بدياًل 

عن حل الدولتني.  وعر�س 
عبا�س م�ساء اأول من اأم�س، 
اأمام جمل�س الأمن مبادرة 
تت�سمن الدعوة اإىل موؤمتر 

دويل للت�سوية منت�سف العام 
احلايل، ي�ستند 

0لقرارات ال�سرعية  0

 عبا�س يطرح عقد 
م�ؤمتر دويل »لل�سالم«
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غزة/ قا�سم الأغا:
ا�ستفحلت خالل الأ�سابيع الأخرية حزمة 

القرارات والقوانني والت�سريعات العن�سرية 
التي يتخذها الحتالل الإ�سرائيلي ملحاربة 

هوية فل�سطني الإ�سالمية العربية، وهذا 
ما بدا وا�سًحا يف ظل انحياز الإدارة 

الأمريكية ال�سارخ له، ل �سيما قرارها 
املتمثل باعتبار مدينة 

القد�س املحتلة عا�سمة لكيان 

0 0

0 00 0

0 0
0 0

 قانون »حظر األذان«: تتويـج لعنصريـة »إسرائيـل«

حتليل

م�سيدة ع�سل �أمريكية

أبو مازن في 
األمم المتحدة 

يبقي نفس 
الخيار وال يتقدم 

في اتجاه آخر

�مل�سادقة عليه ب�سيغ م�سددة 

لثنيهم عن �القرت�ب من حدود غزة بعد تاأخرها لـ5 �أ�سهر

عمال النظافة.. حياة 
تلوثها قلة الرواتب!

  تهـديـدات االحتـالل 
للمتظاهرين.. تصريح بالقتل 

�سروط جديدة لاللتحاق بالبكال�ري��س

التعليم العالي.. يحول أحالم طلبة الدبلوم إلى كوابيس

 بلديــات غــزة تعلــن حالــة الطـوارئ 
 %00 وتقليـص الخدمـات لـ 

0 0
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وأم���س األول، ناقش���ت لجنة منبثقة م���ن حكومة 
االحتالل، تضم ما يس���مى بوزي���ري "األمن الداخلي 
جلع���اد إردان، وش���ؤون القدس زئي���ف إيلكين"، ما 
أطلقوا عليه "صيغة تعديالت" على قانون "إس���كات 
األذان"، الذي صادق عليه الكنيست )البرلمان( بالقراءة 

التمهيدية في مارس/ آذار  من العام الماضي.
وأوص���ت اللجنة بمنح ش���رطة االحت���الل صالحيات 
اقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت في حال 
تم رفع األذان، وتغريم كل من ُيخالف القانون بمبلغ 

10 آالف شيكل.
وس���ُتحول توصي���ات اللجن���ة الوزارية للمناقش���ة 
والمصادقة عليها فيما يسمى "لجنة الدستور" ومن 
ثم س���يتم عرض القانون على الكنيست للتصويت 

عليه بالقراءة األولى.

ن�ص امل�شروع
وينص مش���روع القانون الذي قدمه عضو الكنيست 
"موطي يوغيف" من كتل���ة "البيت اليهودي"، بحظر 
رفع األذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة 
الحادية عش���رة لياًل حتى الس���اعة السابعة صباًحا، 
بينما مش���روع القانون الذي قدمه عضو الكنيس���ت 
"روبرت إيلط���وف" من كتلة "إس���رائيل بيتنا" فهو 
يحظر رفع األذان كلًيا ومنع استعمال مكبرات الصوت 

بالمساجد.
وصودق على مش���روع قانون "إيلطوف" بأغلبية )55( 
عضو كنيست، مقابل معارضة )48(، كما صودق على 

االقتراح الثاني لعضو الكنيس���ت "يوغيف"، بأغلبية 
مماثلة.

وجاء في اقتراح القان���ون أن "مئات آالف المواطنين 
ف���ي مناطق الجليل والنقب والق���دس وأماكن أخرى 
في مركز البالد )كيان االحتالل( يعانون بشكل دائم 
ويوم���ي من الضجيج الناجم عن مكبرات الصوت في 
دور العبادة، التي تقلق راحتهم عدة مرات في اليوم، 

بما في ذلك في ساعات الفجر والليل".
وتوالت ردود الفعل الفلسطينية الرافضة والغاضبة 
على إعادة االحتالل طرح مش���روع قان���ون حظر رفع 
األذان عب���ر مكب���رات الص���وت في مدين���ة القدس 

والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

قرار عن�شري
الفلس���طينية،  والدي���ار  الق���دس  ع���ام  مفت���ي 
محمد  المبارك، الش���يخ  األقصى  خطيب المس���جد 
حس���ين، حّذر من ع���ودة االحتالل مج���دًدا إلى طرح 
مشروع قانون حظر األذان، واصًفا القرار ب�"العنصري".

وأّكد المفتي حس���ين أن ذلك يأتي ضمن سياس���ة 
مبرمجة، ويع���د اعتداًء من االحتالل على الش���عائر 
التعبدية والمس���اجد في فلس���طين عامة، ومدينة 

القدس خاصة.
وقال ل�"االس���تقالل": "إن المس���اجد تتعرض لحملة 
شرس���ة من قبل سلطات االحتالل، في إطار مسلسل 
التطرف الذي ينتهجه االحتالل للمس بالمقدسات 
التي هي وقف إس���المي، ال يحق لغير المس���لمين 

التدخل في شؤونها".
وش���ّدد عل���ى أن االحتالل بسياس���ته التعس���فية 
وانتهاكه شؤون العبادة ومنع الشعائر الدينية في 
األرض الفلسطينية بأكملها "يضرب عرض الحائط 
بالش���رائع الس���ماوية واألعراف والقوانين واألنظمة 
الدولية، ويس���ير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما 

هو عربي في فلسطين واستبدال به اليهودي.
وأضاف: "نداء الله أكبر الذي تصدح به مآذن المساجد 
لن ُيس���كت مهما حاولت س���لطات االحتالل فرض 
الغرامات والعقوبات على المؤذنين؛ ألن األذان مرتبط 
بالعقي���دة واإليم���ان، وهو من العبادات والش���عائر 

اإلسالمية المتوارثة".
ودع���ا مفتي الق���دس والديار الفلس���طينية الدول 
والحكوم���ات والهيئات المختص���ة بضرورة التدخل 
لوقف اعتداءات االحتالل على المساجد، وعلى رأسها 
المس���جد األقصى المبارك، ومنع���ه من التدخل في 

عبادات المسلمين وشعائرهم.

�شي�شتمر الأذان 
أم���ا الش���يخ كمال الخطي���ب نائب رئي���س الحركة 
اإلس���المية في الداخ���ل الفلس���طيني المحتل عام 
1948، فندد بقرار االحتالل حظر األذان مجدًدا، "بعد 
إزاحته ألشهر عّدة بسبب ظروف االئتالف الحكومي 

داخل الكيان"، كما قال.
وأوضح الخطيب ل�"االس���تقالل" أن إع���ادة إقرار هذا 
القانون تش���ير إلى نهج االحتالل المتواصل، القائم 

على استهدف المس���لمين عموًما، والفلسطينيين 
على وجه التحديد.

ولفت إلى أن ق���رار الرئيس األمريكي "دونالد ترمب" 
اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لكيان االحتالل 
أعطى األخير الضوء األخضر لفرض مشاريعه وقراراته 
وقوانينه العنصرية، والذي يعد قرار حظر األذان أحد 
أشكالها، وتهويد مدينة القدس والمسجد األقصى.

وقال: "منذ الفتح العمرّي المبارك لم يتوقف األذان، 
ولن يس���تطيع االحتالل وغيره منعن���ا من رفع هذه 

الشعيرة اإلسالمية".
وأّكد نائب رئيس الحركة اإلسالمية بالداخل الُمحتل 
على أن قرار االحتالل بحظر األذان لن يمر، وإذا اعتقد 
"الُمشّرع اإلس���رائيلي" ذلك فهو "واهم"، مشيًرا إلى 
أن الجماهير الفلسطينية ستتخذ الموقف المطلوب 

لجهة إجهاض هذا القرار ومنع العمل بمقتضاه.

هجمة م�شعورة 
بدوره، الكاتب والمحلل السياسي من الضفة المحتلة 
خالد العماي���رة، رأى أن محاوالت االحتالل منع األذان 
عبر إقرار قانون بالكنيس���ت يأتي في خضّم الموجة 
المس���عورة التي ينفذها اليمين الفاشي المتطّرف 

الحاكم في "إسرائيل".
واعتب���ر العمايرة في حديث ل�"االس���تقالل" أن "هذا 
القانون وغي���ره من القوانين العنصرية األخرى التي 
س���ّنها االحتالل تعني بمجملها )الدولة اليهودية(، 

أي أن يصبح كل شيء يهوديًا وتلموديًا". 

المصادقة عليه بصيغ مشددة 

 قانون »حظر األذان«: 
تتويــج لعنصريــة »إسرائيــل«

غزة/ قا�شم الأغا:
ا�شتفحلت خالل الأ�شابيع الأخرية حزمة القرارات 

والقوانني والت�شريعات العن�شرية التي يتخذها 
الحتالل الإ�شرائيلي ملحاربة هوية فل�شطني الإ�شالمية 

العربية، وهذا ما بدا وا�شًحا يف ظل انحياز الإدارة 
الأمريكية ال�شارخ له، ل �شيما قرارها املتمثل باعتبار 

مدينة القد�ص املحتلة عا�شمة لكيان الحتالل.
ويف م�شل�شل التطرف والعدوان الذي تنتهجه حكومة 

الحتالل اليمينية املتطرفة لطم�ص هذه الهوية 
وا�شتبدالها بالزيف »اليهودي«، فقد جددت احلكومة 

طرح قانون حظر الأذان، ولكن ب�شيغة اأ�شّد من 
ال�شابقة، تت�شمن اتخاذ اإجراءات اأمنية م�شّددة �شد 

امل�شاجد التي ترفع الأذان يف مدينة القد�ص وعموم 
املُدن الفل�شطينية املحتلة.

غزة / االستقالل:
أدانت حركة الجهاد االس����المي في فلس����طين،  
أمس األربعاء, كافة أشكال التطبيع مع االحتالل 
وإصرار قناة "الجزيرة" على التطبيع واس����تضافة 
الناطق باس����م جيش العدو في برامجها, داعية 
للوقوف بش����دة أمام كل المحاوالت والضغوطات 
الت����ي تهدف لتمري����ر التطبيع والس����كوت عن 

المطبعين.
واعتبرت الحركة خالل بيان لها وصل "االستقالل" 
نس����خة عنه، أن إصرار قناة الجزيرة على التطبيع 
اإلعالمي تعٍد واضح على منظومة القيم القومية 
واإلسالمية التي تجّرم وترفض التطبيع مع العدو 

الصهيوني بكل أشكاله.
وشّددت الحركة، على أن استضافة ضباط الجيش 
الصهيوني والناطقين باسمه في أي منبر إعالمي 
إس����هام في خطط العدو الهادفة لترميم صورة 

الردع الصهيوني التي ُضربت على يد المقاومة.
ويش����ار إلى أن قناة الجزيرة وللم����رة الثالثة على 
التوالي تس����تضيف قادة لالحتالل الصهيوني 
على منبر القن����اة, والتي كان آخرها اس����تضافة 
الناطق باسم جيش االحتالل "افخاي ادرعي" في 
برنامج االتجاه المعاك����س الذي يقدمه االعالمي 
فيصل القاس����م, وظه����ور المتحاورين أمام قادة 

االحتالل بموقف الضعيف.

»الجهاد االسالمي« تدين إصرار 
»الجزيرة« على التطبيع في برامجها

غزة / االستقالل:
أعلن���ت وزارة الصح���ة أم���س األربع���اء عن 
استشهاد ش���اب تأثرًا بجراحه التي أصيب 
بها برص���اص االحتالل اإلس���رائيلي خالل 
مواجه���ات الجمعة الماضية ش���رق البريج 

وسط قطاع غزة.
وأفاد المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة 
بأن الش���اب أحمد محمد أبو حل���و )19عاًما( 
استش���هد تأثرًا بجراحه الت���ي أصيب بها 

الجمعة الماضية شرق البريج.
وتجري مواجهات مع قوات االحتالل منذ قرار 
الرئيس األمريكي اعتب���ار القدس "عاصمة 
لالحت���الل" في جمي���ع نق���اط التماس مع 
االحتالل بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

استشهاد شاب تأثرًا بجراحه 
بمواجهات مع االحتالل بالبريج

رأي

ال زال رئيس السلطة الفلس����طينية محمود عباس مصرا على إنتاج 
الفشل المريع بتمسكه الغريب بما تسمى مسيرة التسوية, وال زال 
يتجذر في مربع »السالم« الذي يلعب فيه وحده دون منافس أو حكم 
أو جمهور, رئيس الس����لطة الفلسطينية أعاد طرح مبادرته للسالم, 
وفق رؤيته الخاصة, وبعيدا عن المجموع الفلسطيني, دون تكليف 
أو مصادقة عليها حتى من اللجنة المركزية لمنظمة التحرير, أو من 
حركة فتح, أو من الحكومة العتيدة, أو حتى من المجلس التشريعي 
والفصائل, فالرئيس يعمل بمنطق انه هو الفلسطيني الوحيد الذي 
يفهم كيف يدير الصراع مع االحتالل, والباقي ال يعرف ش����يئا, وال 
ينبغي له ان يش����ارك برأيه في رؤيته للحل مع الكيان الصهيوني, 
والغريب والعجيب ان خطاب الرئيس عباس قوبل بتعنت أمريكي 
اكبر, وإصرار اش����د على إخض����اع الس����لطة إلرادة اإلدارة األمريكية 
وإس����رائيل, فدعت المندوبة األميركية ل����دى األمم المتحدة نيكي 
هايلي القيادة الفلسطينية خالل جلسة مجلس األمن إلى االختيار 
بين ما وصفته طريق الطلب����ات المطلقة والتحريض على الكراهية 
والعن����ف ال����ذي يزيد معاناة الفلس����طينيين، أو طري����ق التفاوض 
والتسوية، حسب تعبيرها, وأضافت إن قرار اعتبار القدس المحتلة 
عاصمة »إلسرائيل« ونقل السفارة األميركية إليها لن يتغير وليس 
مطلوبا من القيادة الفلس����طينية قبوله. كما أنها تحدثت عن خطة 
للتسوية يعدها مس����اعدون للرئيس دونالد ترمب، في مقدمتهم 
صهره جاريد كوش����نر، ويفترض أن يتم الكشف عنها خالل العام 

الجاري .
المشكلة الحقيقية ان رئيس السلطة ال يمارس سياسة, وال ينتهج 
ابسط قواعد الدبلوماسية , ولكنه يعاند نفسه ومعارضية والشعب 
الفلس����طيني, ويصر على فرض آرائه بالقوة, ويبدو ان خصومته مع 
حم����اس, وخالفه مع القيادي في حركة فتح محمد دحالن واختالفه 
مع فصائل المقاومة الفلس����طينية في النهج واألس����لوب أوصلته 
لذلك, فتجده دائما يحصد الفش����ل ويصر عليه رغم انه يعلم جيدا 
ان هذا الطريق الذي يسلكه طريق مسدود, وليس له نهاية, لذلك 
دخل في خصوم����ة مع الجميع وتعرض النتق����ادات كبيرة, فعضو 
المكتب السياسي للجبهة الش����عبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، 
وصف خطاب الرئيس محمود عباس في مجلس األمن الثالثاء، بأنه 
لم يعكس خطاب رئيٍس يقود ش����عبًا من أجل الحرية واالستقالل. 
وأنه سيء بالش����كل والمضمون، فهو قدم مبادرة لم يعرضها على 
اللجنة التنفيذية للمنظمة، وبهذا فإّن هذه المبادرة ال تمثل الشعب 
الفلس����طيني«, وكان كبي����ر المفاوضين صائب عريق����ات قال في 
مقابلة أجرتها معه القناة الثانية العبرّية،: »سأقول أموًرا قد تغضب 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس .. أنا اعتقد أن الرئيس الحقيقي 
للش����عب الفلس����طيني هو وزير الجيش )لدى االحت����الل( أفيغدور 
ليبرمان، أما رئيس الوزراء الفلس����طيني )بدياًل عن رامي الحمد الله( 
فهو المنسق بولي مردخاي«, وذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية 
»ال يمكن����ه التحرك م����ن رام الله دون إذن من مردخ����اي وليبرمان«, 
والس����ؤال اآلن هل يمكن لرئيس يحكمه ليبرمان, ويرأس حكومته 

مردخاي ان يكون مستقال في قراره, حرا في آرائه. 
ان وقوف رئيس السلطة الفلسطينية للحديث أمام المجتمع الدولي 
فيما يخص القضية الفلسطينية, اليعني ان يتحدث بلسان هؤالء 
ويبح����ث عما يرضيهم, خاصة أنهم تخلوا جميعا عن واجبهم تجاه 
فلس����طين وقضيتها, وعجزوا عن مواجهة حالة التنمر واالستفراد 
األمريكية اإلسرائيلية بالقضية الفلسطينية, والتنكر حتى لقرارات 
الشرعية الدولية, كان عليه ان يتحدث بلسان الشعب الفلسطيني, 
حت����ى يدرك العالم كله ان سياس����ة القهر والتس����لط والعنجهية 
ال يقبلها ش����عبنا, وال يمكن ان تكس����ر إرادت����ه أو تفت في عضده, 
وان هذه السياس����ة تعزز قناعة شعبنا أكثر وأكثر بضرورة المضي 
بمقاومته وانتزاع حقوقه بالقوة, وأننا كش����عب محتل من حقنا ان 
نناضل ونقاوم ونجابه سياس����ة االحتالل بالشكل الذي نراه مناسبا 
لخدمة قضيتنا الفلسطينية, فكل الخيارات متاحة وقد كفلتها لنا 
القوانين الدولية كش����عب محتل يناضل من اجل حقوقه, ويسعى 
للتحرر واالستقالل من براثن االحتالل, كان يجب على رئيس السلطة 
ان يتحدث بلسان الشعب, وان يحترم إرادة الفلسطينيين, أو على 
األقل يلتزم بقرارات المجلس المركزي في اجتماعه األخير برام الله.  
ان معاودة طرح ما تس����مى بمبادرة السالم لن تجدي نفعا, حتى لو 
قدمت فيها كل تلك التنازالت س����يادة الرئيس, فهي س����تنتهي 
حتما بإعادة إنتاج الفشل, وقد كان حديث مندوبة الواليات المتحدة 
واضحا وصريحا, أن شيئا مما طرحته اإلدارة األمريكية حول القدس 
لن يتغير, فإما ان تقبل به كما هو أو سيفرض بالقوة, فهال امعنت 
النظر قليال فيما يدور حولك, فالعالم ال يحترم الضعفاء وال يمنحهم 
الحق����وق مجانا, هال أعدت النظر في سياس����اتك تجاه االحتالل وما 
تس����مى بمسيرة التسوية, أم انك ستمضي بعنادك غير المبرر في 
»عملية السالم« بعد ثالثة وعشرين عاما أضعناها في التفاوض ولم 

نجن منها أية مكاسب لشعبنا ولم نحصد إال الفشل.    

معاودة إنتاج الفشل 
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ربما تكون المعطيات السياسية االقليمية والدولية 
مختلفة في ظل ادارة امريكية باتت اكثر قربا وتبنيا 
للموقف االس���رائيلي وموقف عربي مهادن ومقبل 
عل���ى التطبيع العلني والس���ري مع دول���ة االحتالل 
وضاغ���ط للقبول باالمالءات االمريكية االس���رائيلية 
لكن المعطيات السابقة حتى في ظل مواقف عربية 
ودولي���ة لم تنتج ايضا تغييرا في الس���لوك الدولي 
يضع الفلسطينيين على بداية التحرر واالنعتاق من 
االحتالل وفي أي حال فان الحقيقة تقول ان مفاتيح 
المنطقة هي بيد الش���عب الفلس���طيني وال يمكن 
لواشنطن او تل ابيب ان تمرر ما تريد في ظل رفض 

التعاطي مع الحلول التصفوية المطروحة.
األهم في خطاب ابومازن تأكيده على رفض الخطط 
التي يجري التس���ويق لها في الكواليس لتصفية 
القضية الفلس���طينية ضمن حلول مجتزأة بقوله: " 
بالش نلعب على بعض، نعل���م أن الحدود الموقتة 
ستصبح دائمة" مشيرا الى ان ما يدور في الكواليس 
من حلول جزئية ودولة ذات حدود موقتة، وهو يلمز 
الى ما يس���مى "صفقة القرن" التي يسوقها ترامب 
بالتنس���يق مع نتنياهو امام الزعماء العرب  باقامة 
دولة مؤقتة في نس���بة 40% من مس���احة الضفة 
المحتلة وقطاع غزة والتفاوض على النس���بة الباقية 
مع شطب القدس والالجئين، ورغم هذا الموقف فان 
ابو مازن ال زال متمس���كا بخي���ار التفاوض ويتحدث 
عن آلية دولية متعددة االطراف لرعايتها فيما يبرز 
الس���ؤال االكبر ما جدوى المفاوضات في وقت تقوم 

حكومة نتنياهو بش���كل متتابع بتش���ريع  قوانين 
الضم والتوسع وتصادر مزيد االراضي لبناء مزيد من 
المستوطنات وقد تحدث وزير الداخلية االسرائيلي 
اريه درعي عن مخطط إلنشاء مستوطنتين جديدين 

على اراضي مدينة قلقيلية المصادرة؟!
لن يك���ون أي مغزي لموقف ابو م���ازن ما لم يترافق 
مع خطوات عملي���ة في منحى جدي���د يخلق واقعا 
يجعل مصالح الواليات المتحدة والكيان االسرائيلي 
يتهددها الخطر فكيف يمكن تفس���ير اس���تمرار 
العالقة مع االخير وعقد لقاءات مع اعضاء في الحكومة 
االسرائيلية واالبقاء على التنسيق االمني والتعامل 
الصامت للس���لطة مع االقتحامات واالعتداءات التي 
يقوم بها جيش االحتالل والمس���توطنون بش���كل 
يومي ضد القرى والبلدات الفلسطينية فيما تتولى 
ادارة دول���ة االحت���الل المدنية عمليا دور الس���لطة 
وتقوم باالتصال المباشر بالفلسطينيين واستغالل 
حاجاته���م الحياتية نتيجة لتحكمه���ا في المعابر 
إلظهار نفس���ها كمن يحرص على معاناة الناس بل 
ان اللقاءات التي تمت مع وزير المالية االس���رائيلي 
موشيه كحلون وبولي مردخاي منسق االدارة المدنية 
وتناول���ت مواضيع اقتصادية تعط���ي ايحاء بأن ما 
يسمى بالسالم االقتصادي يجري تطبيقه على ارض 

الواقع.
س���تبقى خطابات ابوم���ازن دون تأثير م���ا لم تبادر 
السلطة الفلسطينية الى كسر المعادلة السياسية 
القائمة اليوم بنهج اخر عنوانه انتهاء دور السلطة 

التي يقول عنها ابو مازن انها باتت سلطة بال سلطة 
وقول دكت���ور صائب عريق���ات ان مردخاي رئيس 
االدارة المدنية هو رئيس الوزراء الفلس���طيني وهذا 
النهج يعن���ي مفردات ع���دة على رأس���ها ترتيب 
البيت الفلس���طيني الداخل���ي وال حاجة هنا لتكرير 
المكرر فالعناوين واضح���ة ومعروفة في اعادة بناء 
منظمة التحرير وافراز المؤسس���ات المنبثقة عنها 
بمشاركة الجهاد االسالمي وحماس وانهاء موضوع 
المصالحة بش���كل جاد.... ودون ذلك فان الس���لطة 
الفلسطينية ستبقى ضعيفة الموقف والتحرك الن 
الرهان  االسرائيلي المريح هو المحافظة على الحالة 
الفلسطينية القائمة التي تعتبر مصلحة اسرائيلية 

استراتيجية.
واضح ان خط���ة ابومازن بعرض عق���د مؤتمر دولي 
بمش���اركة اطراف دولي���ة منتصف الع���ام الحالي 
لن تخ���رج الى حيز الوجود س���واء نتيج���ة الرفض 
االس���رائيلي او االمريك���ي وم���ا اعلنت���ه الخارجية 
االمريكية من اس���تعداد  لدراس���ة مشاركة اطراف 
اخ���رى في رعاية المفاوضات ق���د ينتج اطارا جديدا 
على شاكلة الرباعية الدولية التي تشكلت عام 2003 
ولم تقم باي دور فاعل وبقيت واشنطن هي المتحكم 
في عملية التفاوض ... والس���ؤال الذي يطرح نفسه 
هل يشكل االعالن االمريكي مصيدة عسل للسلطة 
إلعادتها الى مربع الدائرة المفرغة للمفاوضات والبدء 
العمل���ي بتطبيق ما تفرضه الوالي���ات المتحدة من 

امالءات؟.

مصيدة عسل أمريكية

أبو مازن في 
األمم المتحدة 
يبقي نفس 
الخيار وال 

يتقدم في 
اتجاه آخر

التحليل ال�سيا�سي - عامر خليل:
خطاب رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية امام جمل�س االمن الدويل ي�ساف اىل خطابات اخرى كثرية حتدث 

بها امام اكرث من حمفل دويل، لكنها مل تثمر موقفا يغري املعادلة ال�سيا�سية باي حال ويلقي بظالله 
بنتائج عملية تنت�سر لل�سعب الفل�سطيني وق�سيته وتتحول اىل قرارات تنهي االحتالل والتغول 
اال�سرائيلي �سد ال�سعب الفل�سطيني، وبالتايل فاإن التحرك ال�سيا�سي الفل�سطيني من املفرت�س اأن 

يتجه اىل بدائل  اخرى ذات جدوى وحتقق نتائج ملمو�سة فاحلقائق باتت معروفة للعامل عن طبيعة 
املواقف اال�سرائيلية يف ابقاء االحتالل واال�ستيطان وفر�س نظام ف�سل عن�سري على االر�س وح�سر 

ال�سعب الفل�سطيني يف كانتونات معزولة، وموؤخرا اخذ م�سطلح ال�سم ي�سود يف اخلطاب ال�سيا�سي 
اال�سرائيلي بفر�س ما ي�سمى ال�سيادة اال�سرائيلية على م�ساحات وا�سعة من ال�سفة املحتلة بعد ت�سريع 

قانون القد�س املحتلة يف الكني�ست مبا يعني �سم اجلزء ال�سرقي منها لدولة االحتالل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
باش����رت س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي ، امس األربعاء، بنصب بيوت 
متنقلة "كرفانات" في مستوطنة "عميحاي" الجديدة المقامة على أراٍض 

فلسطينية شمال مدينة رام الله )شمال القدس المحتلة(.
وقالت القناة الس����ابعة في التلفزيون اإلس����رائيلي، إن حكومة االحتالل 
بدأت بتركيب 36 مبنى في مستوطنة "عميحاي" الجديدة، والمخصصة 

لمن تم إخالؤهم من بؤرة "عمونا" االستيطانية المخالة.

وذكرت القناة السابعة، أن المستوطنين يستعدون لتسّلم منازلهم في 
غضون ثالثة أسابيع.

وكانت حكومة االحتالل قد صادقت العام الماضي، على إقامة مستوطنة 
"عميحاي" على أراضي المواطنين الفلسطينيين شمالي رام الله، والتي 
ستضم 102 وحدة استيطانية، كبديل عن بؤرة "عمونا" التي تم إخالؤها 
في ش����هر ش����باط/ فبراير 2017، بعد أن أقيمت على أرٍض فلسطينية 

خاصة في بلدة سلواد )شمال شرق رام الله(.

االحتالل يشرع بتشييد مستوطنة شمال رام الله
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وأم���س األول، ناقش���ت لجنة منبثقة م���ن حكومة 
االحتالل، تضم ما يس���مى بوزي���ري "األمن الداخلي 
جلع���اد إردان، وش���ؤون القدس زئي���ف إيلكين"، ما 
أطلقوا عليه "صيغة تعديالت" على قانون "إس���كات 
األذان"، الذي صادق عليه الكنيست )البرلمان( بالقراءة 

التمهيدية في مارس/ آذار  من العام الماضي.
وأوص���ت اللجنة بمنح ش���رطة االحت���الل صالحيات 
اقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت في حال 
تم رفع األذان، وتغريم كل من ُيخالف القانون بمبلغ 

10 آالف شيكل.
وس���ُتحول توصي���ات اللجن���ة الوزارية للمناقش���ة 
والمصادقة عليها فيما يسمى "لجنة الدستور" ومن 
ثم س���يتم عرض القانون على الكنيست للتصويت 

عليه بالقراءة األولى.

ن�ص امل�شروع
وينص مش���روع القانون الذي قدمه عضو الكنيست 
"موطي يوغيف" من كتل���ة "البيت اليهودي"، بحظر 
رفع األذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة 
الحادية عش���رة لياًل حتى الس���اعة السابعة صباًحا، 
بينما مش���روع القانون الذي قدمه عضو الكنيس���ت 
"روبرت إيلط���وف" من كتلة "إس���رائيل بيتنا" فهو 
يحظر رفع األذان كلًيا ومنع استعمال مكبرات الصوت 

بالمساجد.
وصودق على مش���روع قانون "إيلطوف" بأغلبية )55( 
عضو كنيست، مقابل معارضة )48(، كما صودق على 

االقتراح الثاني لعضو الكنيس���ت "يوغيف"، بأغلبية 
مماثلة.

وجاء في اقتراح القان���ون أن "مئات آالف المواطنين 
ف���ي مناطق الجليل والنقب والق���دس وأماكن أخرى 
في مركز البالد )كيان االحتالل( يعانون بشكل دائم 
ويوم���ي من الضجيج الناجم عن مكبرات الصوت في 
دور العبادة، التي تقلق راحتهم عدة مرات في اليوم، 

بما في ذلك في ساعات الفجر والليل".
وتوالت ردود الفعل الفلسطينية الرافضة والغاضبة 
على إعادة االحتالل طرح مش���روع قان���ون حظر رفع 
األذان عب���ر مكب���رات الص���وت في مدين���ة القدس 

والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

قرار عن�شري
الفلس���طينية،  والدي���ار  الق���دس  ع���ام  مفت���ي 
محمد  المبارك، الش���يخ  األقصى  خطيب المس���جد 
حس���ين، حّذر من ع���ودة االحتالل مج���دًدا إلى طرح 
مشروع قانون حظر األذان، واصًفا القرار ب�"العنصري".

وأّكد المفتي حس���ين أن ذلك يأتي ضمن سياس���ة 
مبرمجة، ويع���د اعتداًء من االحتالل على الش���عائر 
التعبدية والمس���اجد في فلس���طين عامة، ومدينة 

القدس خاصة.
وقال ل�"االس���تقالل": "إن المس���اجد تتعرض لحملة 
شرس���ة من قبل سلطات االحتالل، في إطار مسلسل 
التطرف الذي ينتهجه االحتالل للمس بالمقدسات 
التي هي وقف إس���المي، ال يحق لغير المس���لمين 

التدخل في شؤونها".
وش���ّدد عل���ى أن االحتالل بسياس���ته التعس���فية 
وانتهاكه شؤون العبادة ومنع الشعائر الدينية في 
األرض الفلسطينية بأكملها "يضرب عرض الحائط 
بالش���رائع الس���ماوية واألعراف والقوانين واألنظمة 
الدولية، ويس���ير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما 

هو عربي في فلسطين واستبدال به اليهودي.
وأضاف: "نداء الله أكبر الذي تصدح به مآذن المساجد 
لن ُيس���كت مهما حاولت س���لطات االحتالل فرض 
الغرامات والعقوبات على المؤذنين؛ ألن األذان مرتبط 
بالعقي���دة واإليم���ان، وهو من العبادات والش���عائر 

اإلسالمية المتوارثة".
ودع���ا مفتي الق���دس والديار الفلس���طينية الدول 
والحكوم���ات والهيئات المختص���ة بضرورة التدخل 
لوقف اعتداءات االحتالل على المساجد، وعلى رأسها 
المس���جد األقصى المبارك، ومنع���ه من التدخل في 

عبادات المسلمين وشعائرهم.

�شي�شتمر الأذان 
أم���ا الش���يخ كمال الخطي���ب نائب رئي���س الحركة 
اإلس���المية في الداخ���ل الفلس���طيني المحتل عام 
1948، فندد بقرار االحتالل حظر األذان مجدًدا، "بعد 
إزاحته ألشهر عّدة بسبب ظروف االئتالف الحكومي 

داخل الكيان"، كما قال.
وأوضح الخطيب ل�"االس���تقالل" أن إع���ادة إقرار هذا 
القانون تش���ير إلى نهج االحتالل المتواصل، القائم 

على استهدف المس���لمين عموًما، والفلسطينيين 
على وجه التحديد.

ولفت إلى أن ق���رار الرئيس األمريكي "دونالد ترمب" 
اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لكيان االحتالل 
أعطى األخير الضوء األخضر لفرض مشاريعه وقراراته 
وقوانينه العنصرية، والذي يعد قرار حظر األذان أحد 
أشكالها، وتهويد مدينة القدس والمسجد األقصى.

وقال: "منذ الفتح العمرّي المبارك لم يتوقف األذان، 
ولن يس���تطيع االحتالل وغيره منعن���ا من رفع هذه 

الشعيرة اإلسالمية".
وأّكد نائب رئيس الحركة اإلسالمية بالداخل الُمحتل 
على أن قرار االحتالل بحظر األذان لن يمر، وإذا اعتقد 
"الُمشّرع اإلس���رائيلي" ذلك فهو "واهم"، مشيًرا إلى 
أن الجماهير الفلسطينية ستتخذ الموقف المطلوب 

لجهة إجهاض هذا القرار ومنع العمل بمقتضاه.

هجمة م�شعورة 
بدوره، الكاتب والمحلل السياسي من الضفة المحتلة 
خالد العماي���رة، رأى أن محاوالت االحتالل منع األذان 
عبر إقرار قانون بالكنيس���ت يأتي في خضّم الموجة 
المس���عورة التي ينفذها اليمين الفاشي المتطّرف 

الحاكم في "إسرائيل".
واعتب���ر العمايرة في حديث ل�"االس���تقالل" أن "هذا 
القانون وغي���ره من القوانين العنصرية األخرى التي 
س���ّنها االحتالل تعني بمجملها )الدولة اليهودية(، 

أي أن يصبح كل شيء يهوديًا وتلموديًا". 

المصادقة عليه بصيغ مشددة 

 قانون »حظر األذان«: 
تتويــج لعنصريــة »إسرائيــل«

غزة/ قا�شم الأغا:
ا�شتفحلت خالل الأ�شابيع الأخرية حزمة القرارات 

والقوانني والت�شريعات العن�شرية التي يتخذها 
الحتالل الإ�شرائيلي ملحاربة هوية فل�شطني الإ�شالمية 

العربية، وهذا ما بدا وا�شًحا يف ظل انحياز الإدارة 
الأمريكية ال�شارخ له، ل �شيما قرارها املتمثل باعتبار 

مدينة القد�ص املحتلة عا�شمة لكيان الحتالل.
ويف م�شل�شل التطرف والعدوان الذي تنتهجه حكومة 

الحتالل اليمينية املتطرفة لطم�ص هذه الهوية 
وا�شتبدالها بالزيف »اليهودي«، فقد جددت احلكومة 

طرح قانون حظر الأذان، ولكن ب�شيغة اأ�شّد من 
ال�شابقة، تت�شمن اتخاذ اإجراءات اأمنية م�شّددة �شد 

امل�شاجد التي ترفع الأذان يف مدينة القد�ص وعموم 
املُدن الفل�شطينية املحتلة.

غزة / االستقالل:
أدانت حركة الجهاد االس����المي في فلس����طين،  
أمس األربعاء, كافة أشكال التطبيع مع االحتالل 
وإصرار قناة "الجزيرة" على التطبيع واس����تضافة 
الناطق باس����م جيش العدو في برامجها, داعية 
للوقوف بش����دة أمام كل المحاوالت والضغوطات 
الت����ي تهدف لتمري����ر التطبيع والس����كوت عن 

المطبعين.
واعتبرت الحركة خالل بيان لها وصل "االستقالل" 
نس����خة عنه، أن إصرار قناة الجزيرة على التطبيع 
اإلعالمي تعٍد واضح على منظومة القيم القومية 
واإلسالمية التي تجّرم وترفض التطبيع مع العدو 

الصهيوني بكل أشكاله.
وشّددت الحركة، على أن استضافة ضباط الجيش 
الصهيوني والناطقين باسمه في أي منبر إعالمي 
إس����هام في خطط العدو الهادفة لترميم صورة 

الردع الصهيوني التي ُضربت على يد المقاومة.
ويش����ار إلى أن قناة الجزيرة وللم����رة الثالثة على 
التوالي تس����تضيف قادة لالحتالل الصهيوني 
على منبر القن����اة, والتي كان آخرها اس����تضافة 
الناطق باسم جيش االحتالل "افخاي ادرعي" في 
برنامج االتجاه المعاك����س الذي يقدمه االعالمي 
فيصل القاس����م, وظه����ور المتحاورين أمام قادة 

االحتالل بموقف الضعيف.

»الجهاد االسالمي« تدين إصرار 
»الجزيرة« على التطبيع في برامجها

غزة / االستقالل:
أعلن���ت وزارة الصح���ة أم���س األربع���اء عن 
استشهاد ش���اب تأثرًا بجراحه التي أصيب 
بها برص���اص االحتالل اإلس���رائيلي خالل 
مواجه���ات الجمعة الماضية ش���رق البريج 

وسط قطاع غزة.
وأفاد المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة 
بأن الش���اب أحمد محمد أبو حل���و )19عاًما( 
استش���هد تأثرًا بجراحه الت���ي أصيب بها 

الجمعة الماضية شرق البريج.
وتجري مواجهات مع قوات االحتالل منذ قرار 
الرئيس األمريكي اعتب���ار القدس "عاصمة 
لالحت���الل" في جمي���ع نق���اط التماس مع 
االحتالل بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

استشهاد شاب تأثرًا بجراحه 
بمواجهات مع االحتالل بالبريج
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أعلن أنا المواطن/ أحمد محمد عبد العزيز ابو عيدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403679574( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / عبير محمد عبد العزيز مسعود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)971196738( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

في أركان البيت المس���تأجر، الذي تقطنه 
الطوي���ل وعائلتها، تجلس األبنة الُصغرى 
عل���ى حصيٍر مهترئ وبيده���ا قطعة خبٍز 
صغي���رة تأكلها بتأٍن ك���ي ال تنتهي قبل 
أن تسد جوعها، وفي الزاوية األخرى يقف 
االبن األوس���ط يتوسل لوالدته أن تشتري 
له حقيبة جديدة يذهب بها لمدرس���ته، 
ولكنها في كل مرة ُتسجل قائمة الطلبات 
وتضعه���ا على ال���رف، منتظ���رة أن يأتي 
يوم استالم الراتب لعلها  تستطيع شراء 

بعض ما يتمناه أطفالها.
الطوي���ل واحدة من مئ���ات المواطنين 
الحي���اة  ظ���روف  أجبرته���م  الذي���ن 
القاس���ية على امتهان عم���ل النظافة 
في المستش���فيات والمرافق الصحية 
في القط���اع، فجمع النفاي���ات الطبية 
والقاذورات من األقسام وغرف المرضى، 
يعتبر مصدر رزقه���م الوحيد للعيش 
ف���ي حياة كريمة بظل عدم توفر فرص 

عمل وارتفاع البطالة بالقطاع الى أكثر 
من %50.

"ع�شان نعي�ش"
" ايش رماك عل���ى المر قلت اللي أمر منه"، هكذا 
بدأت الطويل حديثها ل�"االس���تقالل"، معبرًة عن 
اس���تيائها الش���ديد من الحالة المأساوية التي 
وصلت إليها إثر عدم تقاضيها راتبها الش���هري 
لعدة ش���هور.  وتقول والدموع تمأل عينيها:" ما 
بكون مبسوطة لما بطلع من بيتي على الفجر أجمع 
النفايات وأمسح وأنظف غرف المستشفى، لكن 
مجبرة على هذا العمل لك���ي اعيش أنا وعائلتي 
في الوق���ت الذي ال يوجد فيه مص���در رزق ثاني 

نعتاش منه". 
وتتابع بألم يعتصر قلبها: "حياتنا كلها مأس���اة 
وعذاب، الله يعلم كيف عايشين، ساكنين بغرفة 
وصالة باإليجار ال يصلحو للعيش األدمي، وزوجي 
مريض ال يس���تطيع العم���ل وأوالدي صغار كل 
يوم بتزيد طلباتهم وأنا مش قادرة أوفرها حتى 

المصروف المدرسي بالكاد بوفره الهم خاصة بعد 
أزمة الرواتب".

وأضافت: "خمس ش���هور ما أخذنا رواتبنا، وعملنا 
إضرابات وناشدنا كتير لكن ما حد شاعر فينا، نحن 
مهددين بالطرد من بيوت االيجار، الباعة وأصحاب 
البقاالت يطالبونا بس���داد الدي���ون وأغلقوا  باب 
الدين بوجهنا، وأطفالن���ا بيروحوا على المدارس 
بدموعه���م مش قادرين نعطيه���م مصروفهم، 
واحنا صرنا نروح مش���ي على المستش���فى النه 
ما معنا مواصالت"، متس���ائلة: »م���ا الذنب الذي 

اقترفناه حتى نوصل لهذه الحالة؟«.
700 ش���يكل فقط هو راتب عم���ال النظافة في 
مستش���فيات غ���زة، األجر الذي ُيش���كل نصف 
الح���د األدنى لألج���ور المعمول به ف���ي القانون 
الفلس���طيني، وه���و بالطب���ع لم يمك���ن هؤالء 
العمال م���ن تأمين نفق���ات حياته���م اليومية 
ومس���تلزماتهم مع ارتفاع أس���عار الس���لع، مما 
أجبرهم عل���ى االقتراض والوقوع في مس���تنقع 

الديون الذي يتسع شهرًا بعد شهر. 

�أجور بالقطارة
وم���ع ب���زوغ الفج���ر ودوران عقارب الس���اعة إلى 
الخامس���ة ونصف, يخرج  نبيل أب���و عقلين إلى 
عمله ف���ي التنظيف بمستش���فى الرنتيس���ي 
لألطفال شمال القطاع سيرًا على األقدام, بهموم 
أثقلت كاهله ورسمت جروحًا على كفيه وقدميه, 
دون أن يحصل عل���ى الحد األدنى من األجر الذي 
يمكنه م���ن إعالة أبنائه الثماني���ة وزوجته، منذ 
خمس���ة ش���هور.   وقال أبو عقلين بغضب خالل 
حديثة ل�"االستقالل": " نخرج للعمل ونتحمل شّح 
الراتب من أجل لقمة عيش أطفالنا، وحين ال نجد 
هذه اللقمة فلماذا أتركهم وأخرج؟ "، موضحًا أن 
عمال النظافة كانوا يطالبون  بتحسين رواتبهم 
التي ال تكفي لسد رمق أطفالهم، واالن يطالبون 
بعودته���ا وع���دم توقفها ألنها مص���در الدخل 
الوحيد لعدد كبير منه���م رغم أنها "ال تغني وال 

تسمن من جوع".
وأض����اف: " بعطونا األجور بالقط����ارة كل فترة مرة 
وأحيانًا تتأخر ألش����هر، مما يجبرن����ا على الذهاب 

الى العمل س����يرًا على األقدام ك����ي نوفر تكاليف 
المواص����الت لش����راء الطعام ألبنائن����ا، وفي بعض 
األحيان نبات في المستشفى ألسبوع أو أكثر ليس 
حبًا وانما هربًا من أصحاب الديون وطلبات العائلة". 
وأوضح أن الكثيرين م���ن زمالئه العاملين وصل 
به���م الحال إل���ى بيع اثاث منازلهم في س���بيل 
توفير الطعام وس���تر أطفالهم في بيوت لاليجار 
في ظ���ل التهديدات المس���تمرة له���م بالطرد، 
ومالحقات الباعة وأصحاب الديون لهم لس���داد 

ديونهم المتراكمة منذ خمسة أشهر. 
ولف���ت إلى أن���ه بات يش���عر باإلحب���اط واليأس 
الشديدين في ظل غياب بصيص األمل في حل 
أزمته���م المالية من قبل وزارتي المالية والصحة 
في القطاع، مناشدًا المسؤولين في غزة ورام الله 
النظر الى عمال النظافة بعين الشفقة والرحمة، 
والعمل بش���كل جدي عل���ى إنه���اء معاناتهم 
وتحقي���ق مطالبه���م لالس���تمرار ف���ي عملهم 
االنساني، بعيدًا عن المناكفات السياسية التي 

عصفت بكل كبيرة وصغيرة في القطاع. 

غزة/ دعاء �حلطاب: 
»منزل ُمظلم ال تتجاوز م�شاحته 

�لـ50 مرتً�، �شقفه مغطى بلوٍح 
من » �لزينقو«، وجدر�نه متهالكة 

بفعل �لرطوبة، نو�فذه مك�شوة 
بالنايلون رخي�ش �لثمن بداًل من 

�لزجاج، برٌد يقر�ش �أج�شادهم 
�ملنهكة جوعًا و�أملًا وحرمانًا«، 

م�شهٌد ال يعك�ش �إال جزءً� ب�شيطًا 
من حياة �لبوؤ�ش �لتي تعي�شها 

عاملة �لنظافة مب�شت�شفى 
�ل�شفاء �إنعام �لطويل برفقة 

زوجها �ملري�ش و�أبنائها �ل�شبعة، 
يف ظل تاأخر ر�تبها �ملتدين لل�شهر 

�خلام�ش على �لتو�يل بالتز�من 
مع �الزمات �القت�شادية 

و�ملعي�شية �لتي تع�شف بقطاع 
غزة يومًا بعد يوم.

بعد تأخرها لـ5 أشهر

عمال النظافة.. حياة تلوثها قلة الرواتب!

غزة/ االستقالل:
دعا رئيس كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية محمود الزهار امس األربعاء كافة أعضاء 
المجلس التش���ريعي من الكتل والقوائم البرلمانية "لتحمل المس���ئولية القانونية 
واألخالقية أمام أبناء ش���عبهم وعقد جلس���ة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ 
وطن���ي، وكيفي���ة الرقابة عليها". وق���ال الزهار في كلمة له خالل جلس���ة للمجلس 
التشريعي امس إن "حكومة الحمد الله غير شرعية ألنها لم تمنح الثقة من المجلس 
التشريعي وفًقا للقانون األساسي الفلسطيني وبنود اتفاق الفصائل الفلسطينية".

وطالب النائب العام بفتح تحقيق رس���مي في "الفس���اد" مع رئيس الحكومة رامي 
الحمد الله والفريق العامل النتحالهم صفة الحكومة والوزارة، وقيامهم بالتصرف في 

المال العام خالفًا للقانون األساسي واألصول.
ودعا الزهار األطراف ذات العالقة إلبالغ الوس���يط المصري بصورة حازمة عن موقف 

المجلس التشريعي، من أجل إلزام حركة فتح بتنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة.
وطالب القوى الفلس���طينية واألطر الوطنية الفاعلة لتقول رأيها صراحًة في الجهة 

المعطلة لالتفاقيات المذكورة.

الزهار يدعو   التشريعي 
لجلسة طارئة لمناقشة 

تشكيل حكومة إنقاذ وطني
غزة / أحمد جودة:

طالب التجمع اإلعالمي الفلسطيني قناة 
بتصويب سياس���تها  القطرية  الجزيرة 
ووق���ف التطبي���ع اإلعالم���ي م���ع العدو 
الصهيوني، مجددا رفضه "لكل أش���كال 
التطبيع مع العدو وفي مقدمتها التطبيع 

اإلعالمي الذي يستهدف وعي األمة".
وأكد التجمع في بيان تلقت "االس����تقالل" 
نسخة عنه  أمس االربعاء، أن قناة الجزيرة 
وجهت م����رة أخرى صفع����ة جديدة لألمة 
العربية واإلسالمية وللشعب الفلسطيني 
خاصة م����ن خ����الل تصدير ق����ادة أركان 
الع����دو الصهيوني عبر شاش����تها ليبثوا 
ادعاءاته����م وكذبهم وزيفه����م في كل 
بيت عربي وإسالمي. وأشار التجمع إلى أنه 
ومعه كافة أطي����اف التجمعات اإلعالمية 
الفلسطينية، طالبوا عدة مرات قناة الجزيرة 
ومن سار على شاكلتها من قنوات تعمل 
عل����ى تعزيز التطبيع اإلعالم����ي مع العدو 

الصهيوني، بوقف هذا الس����لوك والنهج 
الذي يسيء إلى أمتنا وقضيتها المركزية، 
مضيفا "إال أنها ال زالت ُمصّرة على موقفها 
وس����لوكها غير المبرر بدعوى شعار الرأي 
والرأي اآلخر الذي تحاول من خالله تدجين 
وعي األمة، وقلب الحقائق وتشويهها، من 

خالل استضافة قادة العدو.
الع���دو  م���ع  التطبي���ع  التجم���ع  وع���د 
الصهيوني خروجا عن اإلجماع الشعبي 
واإلعالم���ي العرب���ي الراف���ض للتطبيع 
والتواصل مع كي���ان العدو، مطالبًا كافة 
بالتعبير  الفلس���طينيين  المس���ئولين 
العملي عن رفض س���لوك قناة الجزيرة 
التي كانت سّباقة في التطبيع اإلعالمي 
العربي، وذلك برفض التعاطي مع القناة 

أو المشاركة في برامجها المختلفة.
كما طالب التجمع االعالمي قناة الجزيرة 
باالعت���ذار لش���عبنا وألمتن���ا عما وصفه 
ب�"الجريمة التي ال تغتفر"، والتراجع عن 

هذا النهج والسلوك المرفوض والُمدان 
م���ن كل األطي���اف، داعيا قن���اة الجزيرة 
برامجها وسياس���تها  بوصلة  لتصويب 
األم���ة  مصال���ح  لتخ���دم  التحريري���ة؛ 
وتنتصر لقضاياها في مواجهة التغول 

الصهيوني- األمريكي على المنطقة.
وأشاد التجمع بوس���ائل اإلعالم العربية 
واإلس���المية الت���ي ال زالت تنح���از إلى 
هم���وم األمة وف���ي مقدمته���ا القضية 
الفلس���طينية وترف���ض كافة أش���كال 
التطبيع اإلعالمي مع العدو الصهيوني، 
داعي���ا كاف���ة مثقفي األم���ة ومفكريها 
إل���ى فضح مخاط���ر التطبيع م���ع العدو 

الصهيون���ي وف���ي مقدمت���ه التطبيع 
اإلعالمي ال���ذي يس���تهدف وعي األمة 

ومخزونها الثقافي.
ولفت التجمع إلى أن قناة الجزيرة كانت 
قد استضافت الثالثاء الماضي المتحدث 
باسم جيش االحتالل "أفخاي أدرعي" عبر 
برنامج االتجاه المعاك���س الذي يقدمه 
فيصل القاس���م، وأفس���حت له المجال 
لتقديم الرواية اإلسرائيلية والدفاع عن 
صورة الكي���ان وجرائمه ف���ي المنطقة، 
بحض���ور ش���خصيات عربي���ة ضعيفة 
وُمدانة أصال بقبولها المشاركة في برامج 

يكون الطرف اآلخر فيها صهيونيًا.

دعا إلى فضح مخاطر التطبيع مع العدو
التجمع اإلعالمي يطالب قناة الجزيرة 

بتصويب سياستها ووقف التطبيع اإلعالمي
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املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن 
محكمة خانيونس الشرعية

لق���د تقدمت له���ذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة م���ن مختار عائلة 
الكسيحة بخانيونس  بتاريخ 2018/2/20م  تبين أن المرحومة ظريفة 
حويطي حم���د النجار  من خانيونس  وس���كانها وتحم���ل هوية رقم 
939170320 قد انتقلت إلى رحم���ة الله تعالى في خانيونس بتاريخ 
2000/11/27م    وانحص���ر ارثها الش���رعي واالنتقالي في زوجها عبد 
الل���ه محمد عبد الله النجار وفي أوالدها منه وهم محمد ومحمود وأحمد 
وزكريا وحس���ن وفي أوالد ابنتها نعمة المتوفاة قبلها والمتولدين لها 
من زوجها مرعي قاسم حنون النجار وهم نبيل وتغريد وصباح واسالم 
وهنادي    فقط ثم بتاريخ 2013/1/14م توفي  عبد الله محمد عبد الله 
النجار المذكور ويحمل هوية رقم 939170312 وانحصر ارثة الشرعي 
واالنتقالي في ابنته حمده المتولدة له من زوجته األولى والمطلقة حال 
حياته فوزية قاس���م حنون النجار وفي أوالده المتولدين له من زوجته 
الثاني���ة ظريفة حويطي حمد النجار المتوفاة قبله وهم محمد ومحمود 
وأحمد  وزكريا وحسن وفي أوالد ابنته نعمة المتوفاة قبله والمتولدين 
له من زوجها مرعي قاسم حنون النجار هم نبيل وتغريد وصباح واسالم 
وهنادي وفي اوالده المتولدين له من زوجته الثالثة شريفة أحمد محمد 
األسطل والمطلقة حال حياته وهم حامد وحمدي وأنعام وسميرة وفي 
ابنت���ه هبة المتولدة له من زوجته الرابعة أمينة محمود اس���ليم النجار 
المتوف���اه قبله فقط  وال وارث للمتوفيين   المذكورين س���وى من ذكر   
ولي���س لهم وصية واجبة أو اختيارية وليس لهم أوالد كبار  توفوا حال 
حياتهم وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألج���ل أعطاء  الورثة المذكورين 
حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال فمن له حق االعتراض 
على هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية خالل سبعة 

أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/2/20م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

الطالبة هاني، والتي لم تتالءم شروط الوزارة مع ما حصلت 
عليه من معدل في الدبلوم والشامل، أوضحت أن استكمال 
البكالوريوس  دراس���تها الجامعية وااللتح���اق ببرنام���ج 
والدراسات العليا، كان حلمًا بالنسبة لها ولكن وزارة التربية 

والتعليم بددته بقرارها الجديد.
واعتب���رت هاني في حديثها ل� "االس���تقالل"، أن التعليم 
الجامعي واس���تكمال كاف���ة مراحله هي أدن���ى الحقوق 
التي يس���تطيع الطلبة في قطاع غزة الحصول عليها، في 
ظل األوضاع المأس���اوية التي يعيشها جميع المواطنين، 
مش���ددة على أن���ه ال يحق ألحد حرمان الطلبة من أبس���ط 

حقوقهم بالعلم. 
ورأت أن الق���رار ال يمت لمصلحة الطلبة بصلة، بل يش���دد 
الخناق عليهم وخاصة الذين منعتهم الظروف االجتماعية 
واالقتصادية من الحصول على درجات مرتفعة، سواء خالل 

سنوات دراسة الدبلوم أو حين تقدموا المتحان الشامل. 
وكانت تعليمات التجس���ير في مؤسس���ات التعليم 
العالي، تنص على الس���ماح ألي طالب أنهى دراس���ة 
الدبل���وم من كلية معترف بها من قبل الوزارة، التقدم 
إلحدى مؤسس���ات التعليم العالي بهدف التجسير 
للحصول على درجة البكالوريوس وفق شروط محددة، 
وهي إنهاء دراسة الدبلوم المتوسط بمعدل تراكمي 
60% فأعلى، وكذلك النجاح باالمتحان الشامل بتقدير 

ناجح )60%( فأعلى.

ف�سل اإداري
االعتراض على ق���رار وزارة التربية والتعلي���م الجديد، لم 
يق���ف عند حد طلبة الدبلوم فقط، ب���ل أثار أيضا اعتراض 

المحاضرين أنفسهم بالكليات الموجودة بالقطاع، إذ أبدى 
سامي عكيلة المحاضر األكاديمي بإحدى الكليات اعتراضه 
الكبير على القرار، لما سيسببه من احباط وقلق لدى الطلبة 

على مستقبلهم التعليمي والوظيفي. 
واعتب���ر عكيلة، أن ق���رار وزارة التربي���ة والتعليم الجديد، 
تالعب بمصير الطلبة، ويظهر ع���دم اكتراث الوزارة آلمال 
الطلب���ة وذويه���م، ويحرمهم من أبس���ط حقوقهم التي 
كفلتها كاف���ة المواثيق واألعراف الدولي���ة، مؤكدًا أنه ال 

يصح ألي جهة كانت أن تلقي بمزيد من الويالت والمعاناة 
على المواطنين. 

وأش���ار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أصدرت قرارًا بالعام 
2008 ينص على السماح للطلبة الحاصلين على 70% فما 
فوق في الدبلوم والشامل اكمال البكالوريوس، وعاد الوزير 
صبري صيدم بإصدار قرار في العام 2016 ينس���ف القرار 
القديم حين اعلن عن سماح الوزارة للطلبة الحاصلين على 

60% فما فوق في الدبلوم والشامل اكمال تعليمهم.

ونوه إلى أنه من الخالف���ات والفروقات في وزارتي التربية 
والتعليم ف���ي قطاع غ���زة ورام الله، أن األخيرة تش���ترط 
الحصول على شهادة الش���امل كشرط للتخرج من مرحلة 
البكالوريوس، وليس شرط قبول للتسجيل بالجامعة، األمر 
الذي يوق���ع الطلبة في عائق كبير ويدل���ل على أن الوزارة 

تعاني من سوء إدارة وتخبط في قراراتها المصيرية. 
غير معنية بهم

من جانبه اعتبر أيمن اليازوري، الوكيل المس���اعد لشؤون 
التعلي���م العالي بوزارة التربي���ة والتعليم العالي بغزة، أن 
القرار الجديد الذي يش���ترط على طالب الدبلوم الحصول 
عل���ى 70% فما فوق الس���تكمال البكالوري���وس، هو قرار 
تربوي وشدد اليازوري في حديثه ل� "االستقالل"، أن الوزارة 
غير معنية بالطلبة الحاصلي���ن على معدالت متدنية في 
الدبلوم وامتحان الش���امل لاللتح���اق بالبكالوريوس، الفتا 
إلى أن فرصة االلتحاق بالتعليم المهني والتقني وافتتاح 
مشروع خاص متاحة بقوة للطلبة الحاصلين على معدالت 

متدنية في الدبلوم وامتحان الشامل.
وأشار إلى أن الوزارة، لن تتساهل مع الطلبة الحاصلين على 
معدل 60% في الدبلوم وامتحان الشامل، كما كانت تفعل 
بالس���ابق، منوها إلى أن القرار ساري المفعول ومطبق من 
تاريخ اعالن وزير التعليم صبري صيدم في ش���هر 10 من 

العام الماضي. 
وأوض���ح أنه في حال تم تعديل القرار، ف���إن الوزارة بذلك 
تس���اوي كافة الطلب���ة الحاصلين على مع���دالت متدنية 
في الثانوي���ة بالحاصلين على معدالت عليا للحصول على 
شهادة البكالوريوس، مؤكدًا أن الوزارة يحق لها اصدار قرار 

والتعديل على شروطه وفق ما تراه منصفًا للطلبة.

شروط جديدة لاللتحاق بالبكالوريوس

التعليم العالي.. يحول أحالم طلبة الدبلوم إلى كوابيس
غزة / �سماح املبحوح:

رغ��م الفرح��ة الكبرية الت��ي غمرتها بعد ح�س��ولها 
على درجة الدبلوم واجتيازها امتحان ال�سامل الذي 
ي�س��مح لها با�س��تكمال درا�س��تها اجلامعي��ة واإمكانية 
ح�س��ولها عل��ى البكالوريو���س، اإال اأن عالمات القلق 

واخل��وف ب��دت عل��ى وج��ه الطالبة هدي ه��اين من 
الكلية اجلامعي��ة، بعد قرار وزارة الرتبية والتعليم 
اجلديد القا�سي بعدم قبول طلبة الدبلوم احلا�سلني 
على اأقل م��ن  70% يف برام��ج البكالوريو�س. وقف 
اأم��ام  ق��رار وزارة الرتبي��ة والتعلي��م، �س��دًا منيع��ًا 

اأحالم الكثري من طلبة الدبلوم احلا�س��لني على اأقل 
م��ن70% يف املع��دل الرتاكمي للدبل��وم، وكذلك من 
احلا�س��لني على اأقل70 % يف امتحان ال�سامل، وبات 
حلم ا�ستكمال درا�ستهم اجلامعية وااللتحاق بربامج 

البكالوريو�س م�سري معلقًا بيد الوزارة.

غزة/ االستقالل: 
ح���ذرت حركة الجهاد اإلس���المي - 
دائرة العمل النس���ائي، من خطورة 
األوض���اع واألزمات اإلنس���انية في 
قطاع غزة، وتدهور القطاع الصحي 

في المستشفيات.
ج���اء ذل���ك خ���الل وقفة نس���وية 
النس���ائي  العمل  نظمتها دائ���رة 
ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي أمام 
مجمع الش���فاء الطبي بمدينة غزة،" 
بعن���وان: " غزة بين وج���ع الحصار 
وخطر االنقسام"، وذلك تضامنًا مع 
المرضى الممنوعين من العالج في 
الخارج بس���بب الحص���ار المفروض 
عل���ى القط���اع من���ذ أكث���ر من 10 

سنوات.
وأكدت آمنة حميد، الناطق اإلعالمي 
باس���م دائرة العمل النس���ائي، أن 
االحت���الل هو المس���ؤول األول عن 
أزمات قطاع غزة، والتي يخالف فيها 
كل القواني���ن الدولية ويهدف إلى 
تركيع الش���عب الفلسطيني وقواه 
حلول تصفية  لفرض  السياس���ية 

للقضية الفلسطينية.
وقالت حميد: "إن الواليات المتحدة 
األمريكية ه���ي التي وفرت الغطاء 
والحماي���ة الدبلوماس���ية للكي���ان 

المؤسس���ات  ف���ي  الصهيون���ي 
الدولية"، معتبرة أن حماية واشنطن 
لالحت���الل تس���اعدها على البطش 
بأهالي غزة، والوقوف س���دأ منيعا 
في وج���ه كل من يح���اول إنصاف 
القضية الفلسطينية ويصطف إلى 

جانبها.
وحمل���ت حمي���د، االحت���الل كامل 
المس���ؤولية عن أزمة غزة اإلنسانية 
التي حلت بالش���عب الفلسطيني، 
مش���ددة على أن الحصار المستمر، 

والعدوان الصهيوني الذي يفرضه 
االحتالل على غزة، يتزايد بش���كل 

وقح.
 وأعرب���ت عن رفضه���ا تهديدات 
االحت���الل  باس���تمرار حص���ار غزة 
ومعاقبة من يحاول تقديم أي دعم 
لها في المجال اإلنس���اني، مطالبة 
العالم والدول العربية واإلس���المية 
بالعمل على رفع  الحصار عن قطاع 
غزة وإنق���اذ ما يمك���ن إنقاذه قبل 

"االنفجار الكبير".

الى  الفلسطينية  ودعت  الفصائل 
الوحدة االساسية التي يبنى عليها 
تحري���ر كام���ل فلس���طين، وإنقاذ 
الفلسطينية من محاوالت  القضية 
القض���اء عليها، واعتبار االنقس���ام 
الت���ي  اداة م���ن ادوات االحت���الل 
يس���تخدمها للقضاء عل���ى االرادة 

والكرامة الفلسطينية.
الوقفة، عش���رات  ف���ي  وش���اركت 
النساء، رفعن الفتات تطالب بإنقاذ 

قطاع غزة من الكارثة اإلنسانية. 

العمل النسائي لـ »الجهاد« 
تحذر من خطورة الوضع الصحي في غزة
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لق���د تقدمت له���ذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة م���ن مختار عائلة 
الكسيحة بخانيونس  بتاريخ 2018/2/20م  تبين أن المرحومة ظريفة 
حويطي حم���د النجار  من خانيونس  وس���كانها وتحم���ل هوية رقم 
939170320 قد انتقلت إلى رحم���ة الله تعالى في خانيونس بتاريخ 
2000/11/27م    وانحص���ر ارثها الش���رعي واالنتقالي في زوجها عبد 
الل���ه محمد عبد الله النجار وفي أوالدها منه وهم محمد ومحمود وأحمد 
وزكريا وحس���ن وفي أوالد ابنتها نعمة المتوفاة قبلها والمتولدين لها 
من زوجها مرعي قاسم حنون النجار وهم نبيل وتغريد وصباح واسالم 
وهنادي    فقط ثم بتاريخ 2013/1/14م توفي  عبد الله محمد عبد الله 
النجار المذكور ويحمل هوية رقم 939170312 وانحصر ارثة الشرعي 
واالنتقالي في ابنته حمده المتولدة له من زوجته األولى والمطلقة حال 
حياته فوزية قاس���م حنون النجار وفي أوالده المتولدين له من زوجته 
الثاني���ة ظريفة حويطي حمد النجار المتوفاة قبله وهم محمد ومحمود 
وأحمد  وزكريا وحسن وفي أوالد ابنته نعمة المتوفاة قبله والمتولدين 
له من زوجها مرعي قاسم حنون النجار هم نبيل وتغريد وصباح واسالم 
وهنادي وفي اوالده المتولدين له من زوجته الثالثة شريفة أحمد محمد 
األسطل والمطلقة حال حياته وهم حامد وحمدي وأنعام وسميرة وفي 
ابنت���ه هبة المتولدة له من زوجته الرابعة أمينة محمود اس���ليم النجار 
المتوف���اه قبله فقط  وال وارث للمتوفيين   المذكورين س���وى من ذكر   
ولي���س لهم وصية واجبة أو اختيارية وليس لهم أوالد كبار  توفوا حال 
حياتهم وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألج���ل أعطاء  الورثة المذكورين 
حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال فمن له حق االعتراض 
على هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية خالل سبعة 

أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/2/20م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

الطالبة هاني، والتي لم تتالءم شروط الوزارة مع ما حصلت 
عليه من معدل في الدبلوم والشامل، أوضحت أن استكمال 
البكالوريوس  دراس���تها الجامعية وااللتح���اق ببرنام���ج 
والدراسات العليا، كان حلمًا بالنسبة لها ولكن وزارة التربية 

والتعليم بددته بقرارها الجديد.
واعتب���رت هاني في حديثها ل� "االس���تقالل"، أن التعليم 
الجامعي واس���تكمال كاف���ة مراحله هي أدن���ى الحقوق 
التي يس���تطيع الطلبة في قطاع غزة الحصول عليها، في 
ظل األوضاع المأس���اوية التي يعيشها جميع المواطنين، 
مش���ددة على أن���ه ال يحق ألحد حرمان الطلبة من أبس���ط 

حقوقهم بالعلم. 
ورأت أن الق���رار ال يمت لمصلحة الطلبة بصلة، بل يش���دد 
الخناق عليهم وخاصة الذين منعتهم الظروف االجتماعية 
واالقتصادية من الحصول على درجات مرتفعة، سواء خالل 

سنوات دراسة الدبلوم أو حين تقدموا المتحان الشامل. 
وكانت تعليمات التجس���ير في مؤسس���ات التعليم 
العالي، تنص على الس���ماح ألي طالب أنهى دراس���ة 
الدبل���وم من كلية معترف بها من قبل الوزارة، التقدم 
إلحدى مؤسس���ات التعليم العالي بهدف التجسير 
للحصول على درجة البكالوريوس وفق شروط محددة، 
وهي إنهاء دراسة الدبلوم المتوسط بمعدل تراكمي 
60% فأعلى، وكذلك النجاح باالمتحان الشامل بتقدير 

ناجح )60%( فأعلى.

ف�سل اإداري
االعتراض على ق���رار وزارة التربية والتعلي���م الجديد، لم 
يق���ف عند حد طلبة الدبلوم فقط، ب���ل أثار أيضا اعتراض 

المحاضرين أنفسهم بالكليات الموجودة بالقطاع، إذ أبدى 
سامي عكيلة المحاضر األكاديمي بإحدى الكليات اعتراضه 
الكبير على القرار، لما سيسببه من احباط وقلق لدى الطلبة 

على مستقبلهم التعليمي والوظيفي. 
واعتب���ر عكيلة، أن ق���رار وزارة التربي���ة والتعليم الجديد، 
تالعب بمصير الطلبة، ويظهر ع���دم اكتراث الوزارة آلمال 
الطلب���ة وذويه���م، ويحرمهم من أبس���ط حقوقهم التي 
كفلتها كاف���ة المواثيق واألعراف الدولي���ة، مؤكدًا أنه ال 

يصح ألي جهة كانت أن تلقي بمزيد من الويالت والمعاناة 
على المواطنين. 

وأش���ار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أصدرت قرارًا بالعام 
2008 ينص على السماح للطلبة الحاصلين على 70% فما 
فوق في الدبلوم والشامل اكمال البكالوريوس، وعاد الوزير 
صبري صيدم بإصدار قرار في العام 2016 ينس���ف القرار 
القديم حين اعلن عن سماح الوزارة للطلبة الحاصلين على 

60% فما فوق في الدبلوم والشامل اكمال تعليمهم.

ونوه إلى أنه من الخالف���ات والفروقات في وزارتي التربية 
والتعليم ف���ي قطاع غ���زة ورام الله، أن األخيرة تش���ترط 
الحصول على شهادة الش���امل كشرط للتخرج من مرحلة 
البكالوريوس، وليس شرط قبول للتسجيل بالجامعة، األمر 
الذي يوق���ع الطلبة في عائق كبير ويدل���ل على أن الوزارة 

تعاني من سوء إدارة وتخبط في قراراتها المصيرية. 
غير معنية بهم

من جانبه اعتبر أيمن اليازوري، الوكيل المس���اعد لشؤون 
التعلي���م العالي بوزارة التربي���ة والتعليم العالي بغزة، أن 
القرار الجديد الذي يش���ترط على طالب الدبلوم الحصول 
عل���ى 70% فما فوق الس���تكمال البكالوري���وس، هو قرار 
تربوي وشدد اليازوري في حديثه ل� "االستقالل"، أن الوزارة 
غير معنية بالطلبة الحاصلي���ن على معدالت متدنية في 
الدبلوم وامتحان الش���امل لاللتح���اق بالبكالوريوس، الفتا 
إلى أن فرصة االلتحاق بالتعليم المهني والتقني وافتتاح 
مشروع خاص متاحة بقوة للطلبة الحاصلين على معدالت 

متدنية في الدبلوم وامتحان الشامل.
وأشار إلى أن الوزارة، لن تتساهل مع الطلبة الحاصلين على 
معدل 60% في الدبلوم وامتحان الشامل، كما كانت تفعل 
بالس���ابق، منوها إلى أن القرار ساري المفعول ومطبق من 
تاريخ اعالن وزير التعليم صبري صيدم في ش���هر 10 من 

العام الماضي. 
وأوض���ح أنه في حال تم تعديل القرار، ف���إن الوزارة بذلك 
تس���اوي كافة الطلب���ة الحاصلين على مع���دالت متدنية 
في الثانوي���ة بالحاصلين على معدالت عليا للحصول على 
شهادة البكالوريوس، مؤكدًا أن الوزارة يحق لها اصدار قرار 

والتعديل على شروطه وفق ما تراه منصفًا للطلبة.

شروط جديدة لاللتحاق بالبكالوريوس

التعليم العالي.. يحول أحالم طلبة الدبلوم إلى كوابيس
غزة / �سماح املبحوح:

رغ��م الفرح��ة الكبرية الت��ي غمرتها بعد ح�س��ولها 
على درجة الدبلوم واجتيازها امتحان ال�سامل الذي 
ي�س��مح لها با�س��تكمال درا�س��تها اجلامعي��ة واإمكانية 
ح�س��ولها عل��ى البكالوريو���س، اإال اأن عالمات القلق 

واخل��وف ب��دت عل��ى وج��ه الطالبة هدي ه��اين من 
الكلية اجلامعي��ة، بعد قرار وزارة الرتبية والتعليم 
اجلديد القا�سي بعدم قبول طلبة الدبلوم احلا�سلني 
على اأقل م��ن  70% يف برام��ج البكالوريو�س. وقف 
اأم��ام  ق��رار وزارة الرتبي��ة والتعلي��م، �س��دًا منيع��ًا 

اأحالم الكثري من طلبة الدبلوم احلا�س��لني على اأقل 
م��ن70% يف املع��دل الرتاكمي للدبل��وم، وكذلك من 
احلا�س��لني على اأقل70 % يف امتحان ال�سامل، وبات 
حلم ا�ستكمال درا�ستهم اجلامعية وااللتحاق بربامج 

البكالوريو�س م�سري معلقًا بيد الوزارة.

غزة/ االستقالل: 
ح���ذرت حركة الجهاد اإلس���المي - 
دائرة العمل النس���ائي، من خطورة 
األوض���اع واألزمات اإلنس���انية في 
قطاع غزة، وتدهور القطاع الصحي 

في المستشفيات.
ج���اء ذل���ك خ���الل وقفة نس���وية 
النس���ائي  العمل  نظمتها دائ���رة 
ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي أمام 
مجمع الش���فاء الطبي بمدينة غزة،" 
بعن���وان: " غزة بين وج���ع الحصار 
وخطر االنقسام"، وذلك تضامنًا مع 
المرضى الممنوعين من العالج في 
الخارج بس���بب الحص���ار المفروض 
عل���ى القط���اع من���ذ أكث���ر من 10 

سنوات.
وأكدت آمنة حميد، الناطق اإلعالمي 
باس���م دائرة العمل النس���ائي، أن 
االحت���الل هو المس���ؤول األول عن 
أزمات قطاع غزة، والتي يخالف فيها 
كل القواني���ن الدولية ويهدف إلى 
تركيع الش���عب الفلسطيني وقواه 
حلول تصفية  لفرض  السياس���ية 

للقضية الفلسطينية.
وقالت حميد: "إن الواليات المتحدة 
األمريكية ه���ي التي وفرت الغطاء 
والحماي���ة الدبلوماس���ية للكي���ان 

المؤسس���ات  ف���ي  الصهيون���ي 
الدولية"، معتبرة أن حماية واشنطن 
لالحت���الل تس���اعدها على البطش 
بأهالي غزة، والوقوف س���دأ منيعا 
في وج���ه كل من يح���اول إنصاف 
القضية الفلسطينية ويصطف إلى 

جانبها.
وحمل���ت حمي���د، االحت���الل كامل 
المس���ؤولية عن أزمة غزة اإلنسانية 
التي حلت بالش���عب الفلسطيني، 
مش���ددة على أن الحصار المستمر، 

والعدوان الصهيوني الذي يفرضه 
االحتالل على غزة، يتزايد بش���كل 

وقح.
 وأعرب���ت عن رفضه���ا تهديدات 
االحت���الل  باس���تمرار حص���ار غزة 
ومعاقبة من يحاول تقديم أي دعم 
لها في المجال اإلنس���اني، مطالبة 
العالم والدول العربية واإلس���المية 
بالعمل على رفع  الحصار عن قطاع 
غزة وإنق���اذ ما يمك���ن إنقاذه قبل 

"االنفجار الكبير".

الى  الفلسطينية  ودعت  الفصائل 
الوحدة االساسية التي يبنى عليها 
تحري���ر كام���ل فلس���طين، وإنقاذ 
الفلسطينية من محاوالت  القضية 
القض���اء عليها، واعتبار االنقس���ام 
الت���ي  اداة م���ن ادوات االحت���الل 
يس���تخدمها للقضاء عل���ى االرادة 

والكرامة الفلسطينية.
الوقفة، عش���رات  ف���ي  وش���اركت 
النساء، رفعن الفتات تطالب بإنقاذ 

قطاع غزة من الكارثة اإلنسانية. 

العمل النسائي لـ »الجهاد« 
تحذر من خطورة الوضع الصحي في غزة
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ع الوجع 
معروف الطيب

م ضبط النفس في عصر ما  لم يكن العدو قد تعلَّ
قبل الطائرة، ب���ل كان رده يأتينا قبل أن يتصاعد 
 أمرًا ما تس���لل إل���ى وجداِنِه، 

َّ
غبار التفجير، ولكن

وربم���ا تكون صفعة الطائ���رة ال زالت معلمة على 
)قفاه( فأهم ما تبدى له من تداعيات الطائرة التي 
 هناك جبهة واحدة موحدة 

َّ
أسقطتها المقاومة أن

قد تشكلت، وأن الهجوم على أية ناحية في هذه 
الجبهة يس���تدعي دخول الحلف���اء معًا في حرب 
ش���املة  ضد الكيان، وهذه الفرضية التي تحدث 
العدو عن التعامل معها كحقيقة مؤخرًا هي الرادع 
األقوى ف���ي وجه جبروته لآلن عل���ى األقل؛ لعدم 
توفر جهوزية الجبهة الداخلية للقيام بالتصعيد 
الذي سيتدحرج حتمًا باتجاه المواجهة الشاملة.. 
هذه الحيرة المرعبة أفصح عنها بعض أركان هذا 
ة  الكيان فهم من جهة يريدون المحافظة على قوَّ
الردع؛ إلرهاب غزة وف���ي نفس اللحظة ال يريدون 
تدحرج األمور باتجاه حرب ش���املة في الش���مال 

والجنوب وعلى كل الجبهات معًا. 
هذا الوضع الذي ال تحس���د )إس���رائيل( عليه لم 
تم���ر في تاريخه���ا بمثلة، ولكنها تجد نفس���ها 
مضطرة للهروب إلى األمام نحو مواجهة أش���مل 
محس���وبة وضخمة، تحش���د لها العالم بأسره إن 
اس���تطاعت، ألن الصهيوني يتعامل بمنطق »إذا 
كان الصهيوني بخطر، فال يجوز أن يسلم أحد في 
العالم« وهي مضطرة لممارس���ة تضخيم الخطر 
الذي تمثله المقاومة على العالم أجمع.. وفي هذا 
السياق يكون من السهل فهم فتح ملف األسلحة 
الكيماوية في سوريا، وتفجير مسألة الغاز والنفط 
في المي���اه اللبنانية، وكذل���ك الحديث عن نوايا 
أمريكية اقتطاع جزءًا من سورية في شرق الفرات.

أدركت )إس���رائيل( عل���ى ما يب���دو أن المواجهة 
القادمة ليست لمصلحتها بالمطلق وستخسرها 
إن دخلتها منفردة، وإن ل���م تتمكن من االنتقال 
لمرحل���ة التهدي���د الفاعل، واجب���ار الخصم على 
االذعان؛ وامتالك ما من شأنه أن يحد من تحركات 
المقاوم���ة ابتداء من طهران ولي���س انتهاء بغزة 

وعزلها ومحاصرتها. 
في الخن���دق المقابل تبدو جرعة ثق���ة المقاومة 
بنفس���ها قد تضاعفت، بحيث ال تؤثر التحركات 
األمريكية والصهيونية س���لبًا عل���ى معنوياتها، 
وكأنها تدرك س���لفا بالمس���ار الذي سيؤول إليه، 
ورأينا كيف تس���تعرض المقاومة مؤخرًا منظومة 
صواريخه���ا التي تق���دم الحلول ف���ي البر والبحر 
والجو، بل وصل األمر لنش���ر االحداثيات لألهداف 
التي س���تقصف في الحرب وفي الس���اعة األولى 
الندالعه���ا، وفضح جمي���ع القواعد العس���كرية 
األمريكي���ة في منطقة الش���رق األوس���ط وأنواع 
الصواري���خ الموجهة إلي كل واح���دة. وقد ارتفع 
الس���قف في تهديدات روس���يا ألمريكا إلى حد 
التحدي حيث صرح س���يرغي الف���روف أن أمريكا 
ُل  تلعب بالنار في س���وريا، وه���ذا المصطلح يمثِّ
تهديدًا بامتياز. يبدو أن تهديدات الفروف تأتي 
في س���ياق التس���ارع غير المعلن في التحش���يد 
 المقاومة تطرق 

َّ
ال���ذي تقوم به )إس���رائيل( وكأن

الجمجم���ة الصهيوني���ة من جديد لتق���ول: »إذا 
كان���ت أمريكا منحازة تماما لمصالحها مع الكيان، 
فإن روس���يا أيضا منحازة لمصالحها في المنطقة 
وهي م���ع المقاومة.. يبقى الوج���ود التركي الذي 
دخل للوحل السوري وال يستطيع الخروج منه ولو 
بأدنى مستوى من )البهدلة( فهم كالمنبت الذي 
ال ظهرًا أبقى وال أرضًا قطع، ولسان حالهم يقول: » 
اللي شبكنا يخلصنا«.. عصر جديد قد بانت مالمحه 
ف���ي هذا العصر لس���نا نحن الذي���ن ُيضرب على 
ل  قفاه ويبتلع الهوان، س���بحان العاطي الذي حوَّ
المقاومة إلى يد عليا، وفي أحلك س���اعات العرب 
ظلمة، وجعل الكيان يحس���ب مليارات الحسابات 
قبل لملمة كرامته المبعثرة على الحدود الشرقية، 
وكل التحايا للمقاومة التي توفي باالنتقام لدماء 

أبنائها وتفعل.

تعليمة

غزة / أحمد جودة:
أعلن���ت بلديات قطاع غ���زة، يوم أمس األربع���اء، حالة 
الط���وارئ وتقلي���ص خدماته���ا األساس���ية المقدمة 
للمواطني���ن بنس���بة 50% بس���بب اش���تداد الحصار 
اإلس���رائيلي، وتأثير اإلجراءات العقابية التي يفرضها 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على القطاع 

منذ أقل من عام.
وقال رئيس بلدية غزة نزار حجازي، خالل مؤتمر صحفي 
عقده اتحاد بلديات قطاع غزة، أمام بركة الشيخ رضوان 
وس���ط مدينة غزة : "إننا نعل���ن حالة الطوارئ في كافة 
م���دن وبلديات قطاع غزة والعم���ل على تقليص كافة 
الخدمات األساس���ية المقدمة للس���كان بنسبة %50  
وإغالق بحر غزة بالكامل حيث سيتم ضخ مياه الصرف 
الصحي غير المعالجة نحوه بسبب عدم قدرة البلديات 

على توفير الوقود الالزم ألداء عملها ".
وأضاف حجازي، الذي تال بيان المؤتمر، أن قطع الكهرباء 
ألكثر من 20  ساعة يوميا ، وتوقف المنح والمساعدات 
الخارجية وتمويل المش���اريع الخاصة، الس���يما الوقود 

وتشغيل عمال النظافة والصيانة ما زال يؤثر وبشكل 
بالغ عل���ى قطاع الخدمات االساس���ية ويهدد بانعدام 

مقومات الحياة في قطاع غزة .
وتابع حجازي: "أجبرنا على تقليص الخدمات األساسية 
إلى النصف سعًيا لتقديم خدمات البلدية لمدة أطول 
وفق اإلمكانيات المتاحة"، محذرًا من أن استمرار الوضع 
بشكله الحالي، س���يؤدي لكارثة إنسانية تؤثر بشكل 

فعلي على حياة المواطنين بشكل مباشر .
ووجه حجازي، االعتذار لكافة المواطنين في قطاع غزة 
عن ذلك  قائال: "إن مواطنينا يس���تحقون األفضل دوما 
وس���نكون دائما بجانبهم ولن نتخلى عن مسؤولياتنا 
وواجبنا تجاههم ،وس���نكافح بكل م���ا أوتينا من جهد 

وقوة من اجل خدمتهم".
وناشد جميع المسئولين عربيا ودوليا وإنسانيا تحمل 
مس���ؤولياتهم والتدخل العاجل والسريع لمنع تدهور 
الوضع الكارث���ي  في البلديات بش���كل كامل، وتراكم 
النفايات وعدم إيصال المياه لمنازل المواطنين وإغالق 

شاطئ البحر وانهيار منظومة الصرف الصحي.

وبين أن هذا الوض���ع الكارثي يتطلب تكاتف الجميع 
معن���ا للحفاظ على الخدمات الت���ي تقدمها البلديات، 

والعمل على تدارك الكارثة التي باتت شبه محققة .
وم���ن جهته حمل رئيس بلدية خزاعة ش���حدة  قديح،  
جميع المس���ؤولين في الس���لطة الفلس���طينية وكل 
مس���ؤول قائم على ش���ؤون  المواطنين ف���ي القطاع ، 
الوض���ع الكارثي الذي أصاب عمل  البلديات والذي أدى 

إلى تقليص الخدمات للمواطنين.
وأوضح ش���حدة  ل�" االستقالل" أن البلديات ال تستطيع  
أن تجم���ع الجباي���ة م���ن المواطنين لتكم���ل مهامها 
الخدماتية وذلك بس���بب األوضاع االقتصادية السيئة 

وزيادة معدل البطالة في القطاع .
ويذكر أن س���كان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليوني 
فلس���طيني يعانون من أوضاع اقتصادية ومعيشية 
غاية في الصعوبة بعد اش���تداد الحصار اإلس���رائيلي 
للعام ال�11 عل���ى التوالي، واإلج���راءات العقابية التي 
يفرضها رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود عباس 

على سكان القطاع منذ نحو 11 شهًرا.

بلديــات غــزة تعلــن حالــة
 الطوارئ وتقليص الخدمات لـ%50 

غزة/ االستقالل:
شرعت الرابطة االسالمية بإطالق سلسلة مشاريع خدماتية لطلبة 
المدارس والجامعات بالقطاع، ضمن انش���طتها وخدماتها التي 
تقدمه���ا لكافة الطلبة من ب���اب التخفيف عن كاهلهم  في ظل 

االوضاع االقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان قطاع غزة.
وأكد منسق ملف المدارس الرابطة عمارة ابو جزر أن الرابطة جعلت 
جل اهتمامها في هذه المرحلة في تقديم أفضل الخدمات لطلبة 
المدارس بالتزامن مع اقتراب موعد االختبارات النهائية، مش���يرا 
الى أن دروس التقوية ستستمر حتى بداية االختبارات النهائية. 
وأوضح أبو جزر أن دروس التقوية ستتوزع على كاف المحافظات 
والمدارس وسيتم التواصل مع كافة الطلبة لاللتحاق بها من أجل 
النهوض بالمس���توى التعليمي والنجاح, داعيا كافة الطلبة الى 
التواصل مع امراء المدارس الطالعهم على كل التفاصيل ومكان 

دروس التقوية.
ومن جه���ة أخرى أطلق���ت الرابطة مش���روع بطاق���ات التصوير 

المخف���ض لطلبة جامعات وكليات قطاع غزة ضمن سلس���لة من 
االنش���طة الخدماتية التي تقدمها الرابطة, حيث شملت الحملة 
توزي���ع بطاقات التصوي���ر المخفض ف���ي كل جامعات وكليات 

ومعاهد القطاع.  
وأكد عرفات أبو زايد منسق ملف الجامعات أن هذه الحملة جاءت 
تخفيف���ًا عن كاهل الطلبة من المصروفات الجامعية الكثيرة في 
ظل ارتفاع أسعار الكتب والظروف االقتصادية الصعبة التي يمر 

بها المجتمع الفلسطيني.
وأوضح أبو زايد أن الرابطة س���تبقى إلى جانب الطالب تتحسس 
احتياجاته���م وتلبي مطالبهم وتدعم مس���يرة تفوقهم، واعدًا 
الط���الب بالعدي���د من األنش���طة والفعاليات الت���ي تقدم لهم 

الخدمات والتي تساهم في استمرار المسيرة التعليمية.
بدوره���م عبر الطالب المس���تفيدين من بطاق���ات التصوير عن 
ش���كرهم وتقديرهم للرابطة اإلسالمية على هذه اللفتة الطيبة 

والخدمات التي تقدمها للطلبة.

غزة/ االستقالل:
أصدرت محكم����ة االحتالل، امس 
األربعاء، حكمًا بالسجن الفعلي 6 
أعوام على األسيرة نسرين حسن 
أبو كميل )40 عامًا( من قطاع غزة.

وق����ال مكت����ب اعالم األس����رى أن 
محكم����ة االحت����الل حكمت على 
األس����يرة أب����و كميل بالس����جن 6 

أعوام.
يش����ار الى أن األس����يرة نس����رين 
تنتمي لعائلة م����ن مدينة حيفا 
المحتلة عام 1948، وتزوجت في 
مدين����ة غزة ع����ام 1999، وأنجبت 
س����بعة أطفال أكبره����م يبلغ من 
العم����ر 16 عاًم����ا، وأصغره����م لم 
يكمل العامين، وهي معتقلة منذ 
18 أكتوب����ر الماض����ي على حاجز 
معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، 
ومتهم����ة بالقيام ببعض األعمال 

المخالفة للقوانين االسرائيلية.

الحكم بالسجن 
6 أعوام على 

األسيرة نسرين 
أبو كميل من غزة 

الرابطة اإلسالمية تطلق مشاريع خدماتية 
لطلبة المدارس والجامعات بالقطاع
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نابلس/ االستقالل:
قررت اللجنة الوطنية المركزية لمواجهة 
تقليصات وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين »أونروا« امس األربعاء إغالق 
الوكال���ة احتجاًجا على سياس���ة  مقرات 

التقليصات.
وأوضح منسق اللجنة عماد الدين اشتيوي 
أن القرار يش���مل مبن���ى الوكالة لمنطقة 
ش���مال الضفة وكذلك المخ���ازن، ووقف 
حركة الس���ير لمركبات الوكالة، باستثناء 

التعليم والصحة.
وأش���ار إل���ى أن اللجن���ة المركزية عقدت 
صباح امس اجتماًعا مع لجنة التنس���يق 
والفعاليات  الخطوات  لدراسة  الفصائلي 
االحتجاجية التي س���تنظم خالل الفترة 

المقبلة.
يذك���ر أن اللجنة أقام���ت أول أمس خيمة 
اعتصام دائمة في ميدان الشهداء وسط 
المدين���ة، به���دف تصعي���د الفعاليات 
االحتجاجي���ة والضاغطة، حت���ى تتراجع 
الوكالة عن سياس���ة التقليصات وقرارها 
فص���ل 158 معلًم���ا من حملة ش���هادة 

الدبلوم.

واشنطن/ االستقالل:
ذكر صن���دوق النق���د الدولي أن "نم���و االقتصاد 
بالضفة الغربي���ة وقطاع غزة يتباطأ بوقت يعرقل 
فيه جمود عملية التس���وية بين الفلس���طينيين 
حركة  السياس���ية  والتوت���رات  واإلس���رائيليين 

االقتصاد الفلسطيني".
وقال���ت كارين أونجلي رئيس���ة البعثة التي راجعت 
أوضاع االقتصاد الفلس���طيني ف���ي الضفة الغربية 
خالل الش���هر الحالي إن "الضغ���وط على االقتصاد 

الفلسطيني أصبحت أكثر وضوًحا خالل 2017".
ووفًق���ا لتقديرات البعثة فإن مع���دل نمو االقتصاد 
الفلسطيني خالل العام الماضي كان في حدود %3 

وهو أقل من تقديرات السلطة الفلسطينية.
وأشار الصندوق إلى أن نقص التمويل يؤثر على كل 

من اإلنفاق االس���تهالكي واالستثماري وبخاصة في 
قطاع غزة.

وقال���ت "أونجلي" إن نمو االقتص���اد بهذه الوتيرة ال 
يكفي لخلق وظائف جديدة وال لتحس���ين مستوى 

المعيشة بصورة ملموسة للشعب الفلسطيني.
وأكدت أن اس���تمرار تدهور األوض���اع االقتصادية 
واالجتماعية للفلس���طينيين يمثل خطًرا كبيًرا، مع 
تزاي���د خطر وص���ول األحوال اإلنس���انية إلى مرحلة 

االنهيار.
وكانت بعثة صندوق النقد قد زارت القدس ورام الله 

خالل الفترة من 4 إلى 14 شباط/ فبراير الحالي.
في الوقت نفسه أشارت بعثة صندوق النقد إلى أن 
إعادة توحيد السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
يمكن أن تعطي النمو “دفعة بس���يطة”، لكن هذا 

األمر ينطوي على خطورة بالنسبة لميزانية الحكومة 
الفلسطينية.

ودع���ا تقري���ر البعثة إل���ى "تغيي���ر جذري" من كل 
األط���راف بما ف���ي ذلك إجراء إصالح���ات جذرية من 
جانب السلطة وتفعيل مشاركة المانحين الدوليين 
وتعاون إس���رائيلي أق���وى في مجال جم���ع وتوريد 
الضرائب والرسوم المستحقة للحكومة الفلسطينية.

وش���هد العام الماض���ي تراجًعا حاًدا ف���ي منظومة 
اقتصاد غزة مع اس���تمرار حصاره للع���ام ال� 12 على 

التوالي.
كما تقلص���ت المنح والمس���اعدات المالية للموازنة 
الفلسطينية، وهبط االستهالك المحلي لمستويات 
متدنية، م���ع ارتفاع في نس���ب البطال���ة إلى 26.5 

بالمائة.

إغالق مقرات 
أونروا بنابلس 
ومقرها شمال 

الضفة احتجاجًا 
على التقليصات

صندوق النقد: االقتصاد الفلسطيني يقترب من نقطة االنهيار

رام الله/ االستقالل:
نظّمت شركة المشروبات الوطنية كوكا كوال/كابي اإلثنين 
حفَل عشاء في فندق الميلينيوم برام الله، تكريمًا لشبكة 
عمالئها من التجار والموزعين والموردين، وذلك بمناسبة 
مرور 20 عامًا على انطالقة الش���ركة، والتي تأتي متزامنة 
مع استضافة الشركة للنسخة األصلية لكأس العالم للمرة 
الثانية في فلسطين، حيث تأتي استضافة الكأس خالل 
جولة الكأس العالمية قبيل انط���الق بطولة كأس العالم 

2018 في روسيا.
ورّحب زاهي خوري رئيس مجلس إدارة الشركة، والسيدة 
دينا المصري نائب رئيس مجلس اإلدارة، والس���يد عماد 
الهندي مديرها العام، بالضي���وف من التجار والموزعين 

والموردين.
وعّبر الهندي عن اعتزازه بالش���راكة التي تربط الش���ركة 
وش���بكة عمالئها من التجار والموزعين والموردين، ُمبّينًا 

أنهم أحد ركائز قصة نجاح واستمرار الشركة.
د الهندي أن عشرين عامًا من اإلنجاز تتّوج جهود شبكة  وأكَّ
التجار والموزعين والموردين الش���ركاء في مختلف أرجاء 
الوطن، والذين أسهموا في تعزيز وجود منتجات الشركة 
الوطنية ذات الجودة الرفيعة في السوق الفلسطيني، حتى 
ل أحد أكبر قاعدة لمس���تهلكي  بات الس���وق المحلي يمثِّ
المشروبات الغازية والعصائر الطبيعية والمياه المعدنية 

على مستوى المنطقة.
وأضاف الهندي "إن عمالء ش���ركة المشروبات الوطنية لم 
يكونوا في أي يوم من األيام، إال جزءًا من مسيرتها وقصة 
نجاحها الت���ي َتتعاظم يومَا تلَو آخ���ر". وأكد الهندي إن 
نجاحات الشركة طيلة عقدين من الزمان، ما كانت لتتحقق 
لوال مساهمة التجار والموزعين والموردين شركاء الشركة 
في دعم منتجهم الوطني واالقتصاد الفلس���طيني، على 
الرغم من الظروف والتحدي���ات التي يواجهونها، معتبرًا 
ز لوجود الش���ركة في السوق 

ِّ
إياهم الذراع الميداني المعز

المحلي.
وأكد الهندي "إن هذا التواجد الهائل لمنتجات الش���ركة 
في مئات نقاط البيع المنتشرة في أرجاء الوطن، هو دليل 
واضح على أهمي���ة الدور الذي يلعبه التج���ار والموزعون 
شركاء الش���ركة في إيصال منتجات عالمية ُصنعت بأيٍد 
فلس���طينية إلى مختل���ف المناطق في الضف���ة الغربية 
وقطاع غزة، ومواصلة رس���التها في المساهمة في عملية 
التنمي���ة االقتصادية والمجتمعية، بجه���ود أبنائها من 
الموظفين وبشراكة وثيقة مع ش���بكة التجار والموزعين 
والموردين في مختلف المحافظات، وس���تمضي الشركة 
نحو مزيد من الخيارات والمنتجات عالية الجودة وبشراكة 
وتكامل مع التجار والموزعين والموردين المتواجدين في 

كافة أرجاء الوطن".

غزة/ االستقالل:
ح���ذر الخبي���ر والمحل���ل االقتص���ادي ماهر 
الطباع م���ن أن األوضاع االقتصادية الكارثية 
في قط���اع غزة والمتمثلة ف���ي انعدام توّفر 
السيولة النقدية بين المواطنين، إلى جانب 
انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، أدت إلى 

ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة.
وقال الطباع في مقال ل���ه الثالثاء إن ظاهرة 
الش���يكات المرتجعة انتشرت في قطاع غزة 
خالل السنوات األخيرة، وألقت بأثارها السلبية 
عل���ى حركة دوران رأس المال، وأحدثت إرباكًا 

كبيرا في كافة األنشطة االقتصادية.
المرتجع���ة  الش���يكات  ظاه���رة  أن  وبي���ن 
خطي���رة جدا وت���ؤدي إلى تباطؤ ف���ي النمو 
االقتص���ادي  وتعميق األزم���ة االقتصادية 
بسبب عدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي 
ف���إن ع���دم تحصي���ل قيمتها ف���ي تواريخ 
التدفقات  إرباكًا في  اس���تحقاقها يس���بب 
النقدية وعدم تمكن أصحاب الش���يكات من 

اإليفاء بالتزاماتهم في مواعيدها.
ويوجد صنفان من الشيكات المرتجعة؛ األول 
نتيجة تعثر مالي حقيقي بس���بب األوضاع 
االقتصادية، واآلخر بسبب النصب واالحتيال, 
ويصدر البعض ش���يكات من دفاتر قديمة 

ومن حسابات موقوفة.
وأش���ار الطب���اع إل���ى ظاه���رة »التكييش«، 
والت���ي تقوم فكرتها عل���ى لجوء العديد من 
المواطنين إلى شراء سلعة معينة كالسيارات 
وااللكتروني���ة  الكهربائي���ة  األجه���زة  أو 
والجواالت بالتقس���يط عن طريق الشيكات، 
ومن ثم بيعها لذات الشركة أو لشركة أخرى 
أو ألش���خاص ليحصل���وا بذلك على س���يولة 

نقدية ويكون س���عر البي���ع النقدي أقل من 
السعر الحقيقي.

وأوض���ح أن ه���ذه الظاه���رة تحم���ل مخاطر 
كبيرة على االقتصاد الفلس���طيني في قطاع 
غ���زة، وتؤدي إلى تعث���ر المواطنين وإفالس 
التجار وتس���ببت في زيادة أعداد الشيكات 
المرتجع���ة، نظًرا لعدم ق���درة أصحابها على 
التسديد بسبب الديون المتراكمة والخسائر 

في بيع البضائع بسبب التكييش.
ويأتي هذا االرتفاع في الشيكات المرتجعة 
بالرغم م���ن اإلجراءات الصارمة التي اتبعتها 
س���لطة النقد الفلس���طينية خالل السنوات 
األخي���رة للحد من هذه الظاهرة, و منها وضع 
عمول���ة كبيرة عل���ى الش���يكات المرتجعة، 
وتصنيف صاحب الحس���اب ال���ذي يرجع له 
أكثر من ش���يك في خانة القائمة الس���وداء 

بحيث ال تصدر له أي دفاتر شيكات.
وبحس���ب البيانات الصادرة من سلطة النقد 
الفلسطينية, بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة 
ف���ي قطاع غزة خ���الل ع���ام 2017 نحو 112 
مليون دوالر، وهي تمثل ما نسبته 9.7% من 
إجمالي الش���يكات المرتجعة في فلسطين, 
مقاب���ل 62 مليون دوالر إجمالي الش���يكات 
المرتجعة خالل عام 2016, و37 مليون دوالر 

إجمالي الشيكات المرتجعة في عام 2015.
وألول مرة يتجاوز حجم الشيكات المرتجعة 
حاجز المليار دوالر على مس���توى فلسطين، 
وبل���غ إجمال���ي الش���يكات المرتجع���ة في 
فلس���طين نحو 1.154 مليار دوالر خالل عام 
2017, وبلغ عددها 735,479 ش���يكا, مقابل 
775 ملي���ون دوالر خ���الل ع���ام 2016 و670 

مليون دوالر خالل عام 2015.

»المشروبات الوطنية«
  تحتفل بانطالقتها الـ 20 

غزة تغرق في مستنقع
 الشيكات المرتجعة
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وذكر عب���اس في كلمته أم���ام المجلس 
الدول���ي بمدينة نيويورك، أنه خالل فترة 
المفاوض���ات المقترحة يجب أن تتوقف 
جميع األطراف ع���ن كل األعمال أحادية 
الجان���ب، مش���ددا على ض���رورة أن يتم 
تجميد االعتراف بالقدس عاصمة ل�دولة 

االحتالل خالل هذه الفترة.
واقترح أن يكون مخرجات المؤتمر الدولي 
"القب���ول بالعضوية الكاملة لفلس���طين 
ف���ي األم���م المتح���دة"، مطالب���ًا بآلي���ة 
دولي���ة متعددة األط���راف لحل القضية 

الفلسطينية.
واس���تكمل عباس كلمته قائ���ال: "ليس 
لدينا مانع أن تتفضل "إس���رائيل" كقوة 
احتالل بالقيام بمسؤولياتها في الضفة 
الغربي���ة وقطاع غ���زة"، معل���اًل ذلك بأن 
"الس���لطة في الوضع الراهن تعمل تحت 

سيطرة االحتالل.
فيما أعرب صائب عريقات عن تش���اؤمه 
إزاء "ح���ل الدولتي���ن"، ُمرجًحا في نفس 
الوقت "اختفاء الس���لطة الفلس���طينية 
برمته���ا قريًب���ا ولن يكون له���ا أمل في 

الحياة".
وأضاف عريقات في مقابلة أجرتها معه 
القناة الثانية العبرية: "س���أقول أموًرا قد 
تغضب الرئيس محمود عباس.. أنا أعتقد 
أن الرئيس الحقيقي للشعب الفلسطيني 
هو وزي���ر الجيش أفيغ���دور ليبرمان، أما 
رئيس الوزراء الفلسطيني فهو المنسق 

بولي مردخاي".
وفيم���ا يتعلق ب�"ح���ل الدولتي���ن"، قال 
عريق���ات إن: "الش���ارع الفلس���طيني بدأ 
يكفر بهذه الفكرة ألنه يراها غير واقعية 
في ضوء تنام���ي االس���تيطان"، مضيًفا 
أن "الفك���رة الدارج���ة اليوم في الش���ارع 
الفلس���طيني هي فكرة الدول���ة الواحدة 

ذات الحقوق المتساوية".

خطط بديلة
ويرى المحلل السياس���ي جهاد حرب، أن 
الرئيس عباس ح���اول الخروج من المأزق 
الذي تمر به العملية السياسية السلمية 
من خالل ط���رح خطة أو مبادرة تس���وية 
جدي���دة تقوم على أس���اس رعاية دولية 
لمفاوضات مع دول���ة االحتالل، على غرار 
الرعاية الدولية في مفاوضات إيران التي 

نجم عنها اتفاق الملف النووي اإليراني.
وقال حرب ل�"االس���تقالل": "مس���ألة طرح 
خطة عقد مؤتمر دولي للس���الم يستند 
لقرارات الش���رعية الدولية، هي مس���ألة 
بحاجة إلى رع���اة أيضًا، وهذا من الصعب 
حصوله دون أن يمر من بين أيدي اإلدارة 

األمريكي���ة، ففي حال رفضت أمريكا هذا 
المقترح فسيكون مصيره كمصير مبادرة 

باريس للسالم التي قتلت في مهدها".
وأوض���ح أن األمريكان ل���ن يخرجوا ملف 
مفاوضات الس���لطة ودول���ة االحتالل من 
بين أيديهم، "وبالتال���ي أصبح لزامًا على 
المستوى الفلسطيني البحث عن خيارات 
أخرى بعيدة عن المفاوضات، حتى يعود 
الرئي���س األمريك���ي دونال���د ترامب عن 
ق���راره االعتراف بالق���دس عاصمة لدولة 

االحتالل".
ولفت النظر إلى أن المجتمع الدولي فقد 
بسبب  الفلس���طينيين  أمام  مصداقيته 
صمته المس���تمر على تجاوزات االحتالل 

وتخطيه القانون، وعدم تطبيق عش���رات 
القرارات الدولية الت���ي تصب في صالح 
الفلسطينيين، مضيفًا: "وهذا يجعل من 
العودة إلى هذا المجتمع الدولي مضيعة 

للوقت ليس أكثر".

خيبة �أمل
العلوم السياس���ية أحمد  ويرى أس���تاذ 
عوض، أن تصريح���ات عريقات تعبر عن 
حالة من خيب���ة األمل التي تعتري قيادة 
السلطة الفلسطينية إزاء إحراز أي تقدم 
في مس���يرة التس���وية في هذه المرحلة 
العصيبة التي يقودها الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب.

وقال ع���وض ل�"االس���تقالل": "البحث عن 
خطط س���الم جدي���دة، وتقدي���م بدائل 
ع���ن حل الدولتين، يظه���ر مدى صعوبة 
الفلس���طينية  الدول���ة  حل���م  تحقي���ق 
المستقلة، فالس���لطة تتمسك بالقرارات 
الدولية التي نصت على ضرورة االنسحاب 
اإلسرائيلي من أراضي عام 1967، وقيام 
عاصمتها  مس���تقلة  فلس���طينية  دولة 

)القدس الشرقية(".
وبّي���ن أن "إس���رائيل" نفس���ها ترفض 
حل خيار الدولة الواح���دة إذ أن مثل هذا 
الخيار س���يجعل هذه الدولة ذات أغلبية 
فلس���طينية عربية، وهذا ما يتعارض مع 
مس���اعي االحتالل لتمرير فكرة يهودية 

الدولة ذات األغلبية اليهودية.
ولفت عوض النظر أن حل الدولة الواحدة 
هو خيار تتقبله أطراف في منظمة التحرير 
والسلطة الفلس���طينية، ولكنه ال يشكل 
حاًل مثاليًا بالنس���بة إلى الرئيس محمود 
عباس الذي يرى في نفسه أنه قطع شوطًا 
كبيرًا ف���ي الحصول على اعترافات دولية 

بدولة فلسطين المستقبلية.
وأضاف: "ولكن ف���ي ذات الوقت ترفض 
"إسرائيل" تطبيق هذه القرارات وتحاول 
الترويج لحلول أخرى إلنهاء الصراع، مثل 
حل صفقة القرن القائم على استقطاع جزء 
من أراضي سيناء ومنحها للفلسطينيين 
بداًل من أراضي المستوطنات في الضفة".

وش���دد ع���وض عل���ى أن اس���تمرار البحث 
ع���ن بدائل س���لمية يمنح االحت���الل غطاًء 
لالس���تمرار بمخططات���ه الهادف���ة إلنهاء 
الوجود الفلس���طيني على أرض فلسطين، 
وقال: "ما يجب البحث عنه فعليًا هو بدائل 
أخرى عن عملية السالم، مثل تفعيل جبهة 
مقاوم���ة موحدة ض���د االحت���الل، وتوحيد 
جهود الفصائل في النضال ضد إسرائيل، 

وتنشيط كافة أشكال مقاومة االحتالل".

 

خطط التسوية البديلة.. وهم السلطة الذي لم يمت !
غزة/ حممود عمر:

�لتحري��ر  منظم��ة  قي��ادة  تبح��ث 
�لفل�ضطينية، خططًا بديلة عن مفاو�ضات 
�لت�ضوية حتت �لرعاية �لأمريكية، �أهمها 
طرح رئي�س �ل�ض��لطة �لفل�ضطينية حممود 

عبا�س خطة عق��د موؤمتر دويل »لل�ض��ام« 
�لدولي��ة  �ل�ض��رعية  لق��ر�ر�ت  ي�ض��تند 
منت�ض��ف �لعام �حل��ايل، يف �أعق��اب ترويج 
كب��ر �ملفاو�ض��ن يف ه��ذه �ملنظمة �ض��ائب 
عريق��ات لفك��رة خي��ار �لدول��ة �لو�حدة 

بدي��ًا عن حل �لدولت��ن.  وعر�س عبا�س 
م�ض��اء �أول م��ن �أم���س، �أم��ام جمل���س �لأمن 
مبادرة تت�ض��من �لدع��وة �إىل موؤمتر دويل 
للت�ض��وية منت�ض��ف �لعام �حلايل، ي�ض��تند 

لقر�ر�ت �ل�ضرعية �لدولية.

عباس يطرح عقد مؤتمر دولي »للسالم«

دولة فل�ضطن
�ل�ضلطة �لق�ضائية

�ملجل�س �لعلى للق�ضاء �ل�ضرعي
حمكمة خانيون�س �ل�ضرعية �لبتد�ئية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لق���د تقدمت لهذه المحكم���ة مضبطة وراثة موقعة م���ن مختار عائلة 
المص���ري واهالي خانيونس بخانيونس  بتاريخ 2018/2/19م  تبين أن 
المرحوم���ة فرحانة عبد الرحمن بيومي المصري المش���هورة مصري من 
خانيونس  وس���كانها وتحمل هوية رقم 933575417 قد انتقلت إلى 
رحمة الله تعالى ف���ي خانيونس بتاريخ 1979/10/1م    وانحصر ارثها 
الشرعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين لها من زوجها عليان محمود 
سليمان المصري المتوفي قبلها وهم علي عبد المعطي  ومحمود وفضل 
وعادل وفاطمة    فقط وال وارث للمتوفاة  المذكورة سوى من ذكر   وليس 
لها وصية واجبة أو اختياري���ة وليس لها أوالد كبار  توفوا حال حياتها 
وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألجل أعطاء  الورثة المذكورين حجة وراثة 
تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له حق االعتراض على هذه 
المضبطه مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية خالل س���بعة أيام من 

تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/2/20م .

قا�ضي خانيون�س �ل�ضرعي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ف���ي  واألم���ن  الخارجي���ة  لجن���ة  صادق���ت 
الكنيس���ت، باإلجماع، ام���س األربعاء، عل���ى قانون 
مصادرة مخصصات الش���هداء واألس���رى والجرحى 
الفلس���طينيين، من ضرائب السلطة، وتحويلها إلى 

صندوق خاص لإلسرائيليين.
وكان���ت اللجنة الوزارية للتش���ريع في الكنيس���ت، 
ق���د صادقت في وقت س���ابق، على قان���ون اقترحه 
وزير ح���رب االحتالل، أفيغدور ليبرم���ان، على قانون 
خصم مخصصات الش���هداء واألسرى والجرحى ، من 
أموال الضرائب التي تجبيها "إس���رائيل" للس���لطة 
الفلس���طينية، على أن تح���ول إلى صن���دوق يقام 

مستقباًل لثالثة أهداف.
ومن األهداف التي تضمنها مقترح ليبرمان: "إنفاذ 

الق���رارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات 
ضد السلطة الفلس���طينية وضد المنفذين؛ وإقامة 
مشاريع لتعزيز مكافحة اإلرهاب؛ وتطوير بنى تحتية 

مدنية مثل الشوارع واإلنارة وأخرى أمنية".
وفي س���ياق متصل، قرر رئيس حكوم���ة االحتالل، 
تأجي���ل مناقش���ة مش���روع  نتنياه���و،  بنيامي���ن 
قانون "القومي���ة اليهودي���ة" والتصويت عليه في 
لجنة الدستور البرلمانية، وذلك على خلفية التباين 
بالمواق���ف داخل األحزاب المش���اركة في االئتالف 
حول صيغة التعديالت المقترحة، وفق وسائل إعالم 

عبرية.
وكان من المقرر، أن تصوت لجنة الدستور بالكنيست، 
امس األربعاء، على الصيغة المعدلة لقانون "القومية 
اليهودي���ة"، وذلك تحضيًرا للتصويت عليه بالقراءة 

األولى في الهيئة العامة للكنيس���ت خالل األسبوع 
المقبل.

وم���ن أبرز التغيي���رات للقانون، في البن���د الرابع من 
القان���ون والمتعلق بمكانة القدس، حيث اس���تبدل 
القدس "عاصمة إس���رائيل" وتم���ت إضافة "القدس 
الكامل���ة والموحدة ه���ي عاصمة إس���رائيل"؛ وذلك 
بهدف التأكي���د على رفض حكوم���ة نتنياهو ألية 

تسوية سياسية بالقدس.
ون���ص القانون يجع���ل "يهودية الدول���ة" متقدمة 
على القيم الديمقراطية، ويس���مح للمحكمة العليا 
بتفضيل الهوية "اليهودية إلسرائيل" على الهوية 
الديمقراطية في القرارات التي يحصل فيها تناقض 
بين "اليهودية" والديمقراطية. كما ال يتضمن اقتراح 

القانون إرساء قيمة المساواة بين المواطنين.

يؤجل التصويت على قانون »القومية اليهودية«

الكنيست ُيصادق باإلجماع على
 خصم رواتب الشهداء واألسرى
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أك���دت ع���دة أوراق بحثي���ة عرض���ت ف���ي ن���دوة بجامعة 
القدس إل���ى أن بيع األمالك الوقفي���ة التابعة للبطريركية 
األرثوذكس���ية ليس وليد اللحظة، وإنما بدأ بتش���جيع من 
االنتداب البريطاني واس���تغالل وتخطيط إسرائيلي الحق، 

وتآمر من اليونان.
طرحت في الندوة الت���ي عقدتها كلية الحقوق في جامعة 
القدس الثالثاء تحت عنوان "األمالك الوقفية اإلس���المية 
والمس���يحية ف���ي مدينة القدس"، ثالث أوراق رئيس���ية 
ناقش���ت أيضا التأثير السياسي على بيع هذه الممتلكات 
بمش���اركة عدد من الش���خصيات األكاديمية والمختصين 

بالقانون وحقوق اإلنسان، وطالب كلية الحقوق.
  وعبر عميد كلية الحقوق محمد خلف في كلمته عن أهمية 
الندوة، لكونها تلقي الض���وء على الوقفيات التي أصبحت 
تش���كل عنوانا للصمود، خصوصا وأنها قانونيا تكون أكثر 

تحصينا أمام محاوالت االستيالء والهدم والبيع والشراء.
 م���ن جهت���ه، أك���د رئي���س االئت���الف األهل���ي لحقوق 
الفلس���طينيين في القدس زكريا ع���ودة على أهمية  طرح 
موضوع األمالك الوقفية اإلس���المية والمسيحية بالقدس، 

خاصة بعد إعالن ترامب األخير.
 وق���ال:" جاء إعالن ترامب بعد 50 عام���ا من احتالل مدينة 
القدس، ومرور 70 عاما على تقسيم المدينة، ومائة عام على 

وعد بلفور الذي أوصلنا لوضعنا في هذه األيام".
 ولفت إلى معاناة أمالك الكنيسة األرثوذكسية المسيحية 

م���ن تس���ريب األراض���ي لصال���ح الكي���ان والمؤسس���ات 
االسرائيلية. 

وش���دد عضو المجلس المركزي األرثوذكسي في فلسطين 
واألردن جالل بره���م، على نضالهم من أجل الوقف العربي 
األرثوذكس���ي، ووقف صفقات البيع والتس���ريب، مش���يرا 
ال���ى ان البطريركية إدارتها يوناني���ة ال عالقة لها بالهوية 
الفلسطينية وال بالثقافة وال االنتماء، هي التي تبيع وتسرب 

وتتآمر".

 وأك���د أن المجلس لدي���ه األوراق والمس���تندات الثبوتية 
لصفقات تس���ريب األمالك واألراضي، مضيف���ا:" إما مباعة 
لشركات استيطانية إسرائيلية أو مؤجرة لشركات أجنبية". 
وعرض خالل الندوة نموذجا لصفق���ة موثقة تتعلق بوقفية 
مأمن الله، التي تبعد نحو 150 مترا عن أسوار القدس القديمة. 
وتحدث مدير دائ���رة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية 
في جمعية الدراسات خليل التفكجي عن التأثير السياسي 
على بيع الممتلكات في مدينة القدس، موضحا أن سلطات 

االحتالل بدأت في الثمانينات بهجمة عنيفة داخل األحياء 
العربية مس���تغلة مجموعة من القوانين من أجل السيطرة 
عل���ى األبنية واألحي���اء والبيوت تحقيقا له���دف كبير هو 
تهويد البلدة القديمة، وبدأت بالتركيز على ش���راء األمالك 
وخاصة بعد عمليات مس���ح كبيرة قامت به���ا الدولة تجاه 

ملكيات الوقفية أو األمالك الخاصة. 
وأوضح التفكجي أن أمالك الكنيس���ة األرثوذكسية تتوزع 
في جميع أنحاء البلدة القديمة وتتركز في باب الخليل، وباب 

الحديد، وباب العمود، وباب الساهرة، وباب االسباط . 
ولفت إلى أن السيطرة على منطقة باب حطة "باب الساهرة 
" يعني الس���يطرة على أجزاء من الحي االسالمي، وهو ما تم 
مالحظته مؤخرا في شهر 7 – 7- 2017 " انتفاضة القدس"، 
عندما حاولت السلطات االسرائيلية السيطرة على مفاتيح 
باب حطة وإغالقه، وهذا إرتبط أيضا بالسيطرة على مبنى في 
منطقة الشيخ ريحان " مكون من طابقين " يعود للكنيسة 
األرثوذكسية تحت مسمى " بيت هتسليم " بيت هشالوم. 
وأش���ار إلى أن الكنيس���ة األرثوذكس���ية تملك 33 % من 

األمالك في غربي مدينة القدس. 
عن صفقات القدس الغربية، أكد التفكجي أن البطريركية 
تملك 11% من األم���الك باعتبارها البطريركية األقدم في 
البالد، وبيع أمالكها يعني حس���م وضعية القدس الغربية 
لصالح "إسرائيل" في واحدة من أدق المراحل الوطنية التي 
يخوضها الشعب الفلس���طيني مع االحتالل حاليا باعتبار 

القدس عاصمة فلسطينية.

 ومنذ تفجير عبوة ناسفة زرعت أسفل علم، 
أس���فرت عن إصابة 4 جنود إس���رائيليين، 
اثن���ان منه���م في حال���ة الخطر الش���ديد، 
مساء الس���بت الماضي، توالت ردود أفعال 
مس���ؤولين إس���رائيليين تباع���ا، لمهاجمة 
التظاهرات الشعبية في المنطقة الحدودية 
والتهديد باستخدام العنف في التعامل مع 
المتظاهرين، وس���ط مزاعم أن العبوة علقت 
مرتبطة بعلم فلس���طين على السياج خالل 

تظاهرات الجمعة.
الناطق العس���كري اإلس���رائيلي   إذ ق���ال 
البريجادي���ر رونين مانيلي���س : »إن العبوة 
الناس���فة زرعت خالل ما وصفه���ا ب�"أعمال 
الشغب" التي شهدتها المنطقة المحاذية 
للس���ياج األمني، مدعي���ا أن حماس تنظم 
"أعمال ش���غب" بش���كل منتظم بالقرب من 
الس���ياج، الس���تغاللها الرتكاب "اعتداءات 

إرهابية" .  
  فيما نشر الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي 
أفيخ���اي أدرعي، 4 تغري���دات وبيانات عبر 
صفحته، تضمنت تحريضا ضد التظاهرات 
الجي���ش  إن   :  "  : قائ���ال  الفلس���طينية، 
اإلسرائيلي ينظر ببالغ الخطورة إلى محاولة 

الفصائل تنظيم مظاهرات شعبية وعفوية 
مزعوم���ة؛ به���دف تحويل منطق���ة الجدار 
الحدودي إلى س���احة مواجهة واستغاللها 
الرتكاب اعتداءات إرهابية تؤدي إلى زعزعة 

االستقرار في منطقة قطاع غزة".
وكان عدد من النش���طاء ق���د أطلقوا دعوات 
عبر مواقع التواصل االجتماعي إلى "مسيرة 
الع���ودة الكب���رى" الزاحف���ة نح���و األراضي 
الفلسطينية المحتلة، والتي ستكون طريًقا 

للنصر والعودة. 

حتٍد كبري 
وف���ي تح���ٍد لتهدي���دات ق���ادة االحتالل 
باس���تهداف المتظاهرين السلميين على 
الح���دود أك���د خمي���س أبو عبيدة منس���ق 
مجموعات سواعد االنتفاضة، استعداد كافة 
الش���باب الخروج غدا الجمعة إلى الش���ريط 
الحدودي مع قطاع غزة، رافعين علم بالدهم 
فلس���طين عاليا، دون خ���وف وترد في وجه 

االحتالل االسرائيلي.   
وقال أبو عبيدة ل�" االستقالل "إن تهديدات 
االحتالل اإلس���رائيلي، تمث���ل تحديا لدى 
الش���باب، ولن تثني من عزيمتهم للخروج 

بأعداد أكبر خالل الجمع���ة القادمة، و خالل 
مسيرة العودة الكبرى التي ينتظرون تحديد 

موعدها للمشاركة بها. 
وبي���ن أن االحتالل يض���ع مب���ررات واهية 
الس���تهداف الش���باب الثائ���ر عل���ى طول 
الش���ريط الح���دودي، والذي يؤم���ن بعدالة 
قضيته، مش���ددا على أن الش���باب سيبقى 
يقاوم االحتالل بكافة االش���كال واألساليب 
التي يراها مناسبة له؛ للحصول على حقوقه 
المسلوبة وأراضيه التي تقع خلف األسالك 

الشائكة التي وضعها االحتالل كحدود.  

اإحراج  كبري 
من جانبه، اعتبر المختص في الشأن األمني 
أيم���ن الرفات���ي أن االحتالل اإلس���رائيلي، 
يس���تهدف من وراء تهديداته للتظاهرات 
الس���لمية ايجاد مبررات واهية؛ الستخدام 
القوة المفرطة ضد المدنيي���ن العزل الذي 
سيش���اركون بمس���يرة العودة الكبرى دون 
س���الح، وكذلك محاولته إرهاب المواطنين 
بالقط���اع لمنعهم من الخروج والمش���اركة 

بالمسيرة. 
وأوض���ح الرفاتي أن مس���يرة العودة الكبرى 

المق���رر تنفيذه���ا خ���الل األي���ام القادمة، 
ستش���كل احراجًا كبيرًا من الناحية األمنية 
لدى قادة االحتالل اإلسرائيلي في مواجهة 
مدنيين عزل، لذلك يحاولون استغالل عملية 
"كمي���ن العل���م" التي حدثت يوم الس���بت 
الماض���ي؛ لمواجهة الضغ���ط الكبير الذي 
تشكله المسيرة، ووضع مبررات الستهداف 

المشاركين فيها. 
وأشار أن الش���عب الفلسطيني وجد نفسه 
أمام ثالث���ة خيارات و هي، إما االستس���الم 
للواق���ع وانتظار الموت البطيء، وإما الذهاب 
لح���رب رابع���ة مع االحت���الل اإلس���رائيلي، 
والخي���ار الثالث ال���ذي فضله ه���و التوجه 
للحدود والوقوف أمام المتسبب بمعاناتهم، 
كتفكير إيجابي للضغط على االحتالل لرفع 
الحص���ار وإزالة القيود، وكس���ب التعاطف 

الدولي، ال عطائهم حقوقهم. 

تهديدات  �شتف�شل
بدوره، رأى المختص في الشأن االسرائيلي 
إسماعيل مهرة أن التهديدات اإلسرائيلية 
الت���ي أطلقه���ا بع���ض ق���ادة االحت���الل 
اإلس���رائيلي ضد المش���اركين بالتظاهرات 

السليمة على حدود قطاع غزة، ستفشل ولن 
تنجح كما فش���لت في مرات س���ابقة، حاول 
العدو فيها قمع الش���باب باستخدام القوة 

المفرطة خاصة في أيام الجمعة.  
وتوق���ع مه���رة  ل�"االس���تقالل" أن يعم���ل 
االحتالل اإلس���رائيلي على تكثيف معداته 
وتجهيزاته العس���كرية على طول الشريط 
الحدودي، خاصة بعد عملية " كمين العلم"، 
كما توق���ع أن يس���تخدم الق���وة المفرطة 
والرصاص الحي ضد المتظاهرين كما فعل 
في مرات سابقة مع الشهيد إبراهيم أبو ثريا 

وغيره. 
واعتبر الموقف اإلسرائيلي من مسيرة العودة 
عل���ى الحدود الش���رقية لقطاع غ���زة، موقفا 
إرهابيا في محاولة لردع الشباب الفلسطيني 
عن المش���اركة في التظاهرات االحتجاجية 
ضد الحصار، وضد  اعالن الرئيس األمريكي. 
وأوضح أن االحتالل حاول اس���تغالل عملية 
"كمين العلم" لدعم ذرائع���ه وادعاءاته بأن 
الشباب الفلسطيني المحتجين على الحدود 
ليس لديه���م أهدافا إنس���انية باالحتجاج 
أهداف  بقدر ما ه���م مدعومون ومندفعون 
من قبل المقاومة الفلسطينية لقتل الجنود.

لثنيهم عن االقتراب من حدود غزة 

  تهديدات االحتالل للمتظاهرين.. تصريح بالقتل 

غزة/ �شماح املبحوح:
مل تتوقف ماكينة التحري�ض 

الإ�شرائيلي يوما بعد الآخر 
�شد التظاهرات ال�شلمية 

ال�شعبية على طول ال�شريط 
احلدودي مع قطاع غزة، 

يف حماولة لإجها�ض حالة 
الغ�شب ال�شعبي، منذ قرار 

اعرتاف الرئي�ض الأمريكي 
» دونالد ترمب«  بالقد�ض 

عا�شمة للكيان الإ�شرائيلي، 
كما ت�شعي لإف�شال التحركات 

الرامية لتنفيذ م�شرية 
العودة الكربى خالل الأيام 
القادمة، متذرعة بعملية » 

كمني العلم« . 

مشاركون بندوة حوارية : تسريب أمالك األرثوذكس بالقدس ليس بالجديد 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أك���دت ع���دة أوراق بحثي���ة عرض���ت ف���ي ن���دوة بجامعة 
القدس إل���ى أن بيع األمالك الوقفي���ة التابعة للبطريركية 
األرثوذكس���ية ليس وليد اللحظة، وإنما بدأ بتش���جيع من 
االنتداب البريطاني واس���تغالل وتخطيط إسرائيلي الحق، 

وتآمر من اليونان.
طرحت في الندوة الت���ي عقدتها كلية الحقوق في جامعة 
القدس الثالثاء تحت عنوان "األمالك الوقفية اإلس���المية 
والمس���يحية ف���ي مدينة القدس"، ثالث أوراق رئيس���ية 
ناقش���ت أيضا التأثير السياسي على بيع هذه الممتلكات 
بمش���اركة عدد من الش���خصيات األكاديمية والمختصين 

بالقانون وحقوق اإلنسان، وطالب كلية الحقوق.
  وعبر عميد كلية الحقوق محمد خلف في كلمته عن أهمية 
الندوة، لكونها تلقي الض���وء على الوقفيات التي أصبحت 
تش���كل عنوانا للصمود، خصوصا وأنها قانونيا تكون أكثر 

تحصينا أمام محاوالت االستيالء والهدم والبيع والشراء.
 م���ن جهت���ه، أك���د رئي���س االئت���الف األهل���ي لحقوق 
الفلس���طينيين في القدس زكريا ع���ودة على أهمية  طرح 
موضوع األمالك الوقفية اإلس���المية والمسيحية بالقدس، 

خاصة بعد إعالن ترامب األخير.
 وق���ال:" جاء إعالن ترامب بعد 50 عام���ا من احتالل مدينة 
القدس، ومرور 70 عاما على تقسيم المدينة، ومائة عام على 

وعد بلفور الذي أوصلنا لوضعنا في هذه األيام".
 ولفت إلى معاناة أمالك الكنيسة األرثوذكسية المسيحية 

م���ن تس���ريب األراض���ي لصال���ح الكي���ان والمؤسس���ات 
االسرائيلية. 

وش���دد عضو المجلس المركزي األرثوذكسي في فلسطين 
واألردن جالل بره���م، على نضالهم من أجل الوقف العربي 
األرثوذكس���ي، ووقف صفقات البيع والتس���ريب، مش���يرا 
ال���ى ان البطريركية إدارتها يوناني���ة ال عالقة لها بالهوية 
الفلسطينية وال بالثقافة وال االنتماء، هي التي تبيع وتسرب 

وتتآمر".

 وأك���د أن المجلس لدي���ه األوراق والمس���تندات الثبوتية 
لصفقات تس���ريب األمالك واألراضي، مضيف���ا:" إما مباعة 
لشركات استيطانية إسرائيلية أو مؤجرة لشركات أجنبية". 
وعرض خالل الندوة نموذجا لصفق���ة موثقة تتعلق بوقفية 
مأمن الله، التي تبعد نحو 150 مترا عن أسوار القدس القديمة. 
وتحدث مدير دائ���رة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية 
في جمعية الدراسات خليل التفكجي عن التأثير السياسي 
على بيع الممتلكات في مدينة القدس، موضحا أن سلطات 

االحتالل بدأت في الثمانينات بهجمة عنيفة داخل األحياء 
العربية مس���تغلة مجموعة من القوانين من أجل السيطرة 
عل���ى األبنية واألحي���اء والبيوت تحقيقا له���دف كبير هو 
تهويد البلدة القديمة، وبدأت بالتركيز على ش���راء األمالك 
وخاصة بعد عمليات مس���ح كبيرة قامت به���ا الدولة تجاه 

ملكيات الوقفية أو األمالك الخاصة. 
وأوضح التفكجي أن أمالك الكنيس���ة األرثوذكسية تتوزع 
في جميع أنحاء البلدة القديمة وتتركز في باب الخليل، وباب 

الحديد، وباب العمود، وباب الساهرة، وباب االسباط . 
ولفت إلى أن السيطرة على منطقة باب حطة "باب الساهرة 
" يعني الس���يطرة على أجزاء من الحي االسالمي، وهو ما تم 
مالحظته مؤخرا في شهر 7 – 7- 2017 " انتفاضة القدس"، 
عندما حاولت السلطات االسرائيلية السيطرة على مفاتيح 
باب حطة وإغالقه، وهذا إرتبط أيضا بالسيطرة على مبنى في 
منطقة الشيخ ريحان " مكون من طابقين " يعود للكنيسة 
األرثوذكسية تحت مسمى " بيت هتسليم " بيت هشالوم. 
وأش���ار إلى أن الكنيس���ة األرثوذكس���ية تملك 33 % من 

األمالك في غربي مدينة القدس. 
عن صفقات القدس الغربية، أكد التفكجي أن البطريركية 
تملك 11% من األم���الك باعتبارها البطريركية األقدم في 
البالد، وبيع أمالكها يعني حس���م وضعية القدس الغربية 
لصالح "إسرائيل" في واحدة من أدق المراحل الوطنية التي 
يخوضها الشعب الفلس���طيني مع االحتالل حاليا باعتبار 

القدس عاصمة فلسطينية.

 ومنذ تفجير عبوة ناسفة زرعت أسفل علم، 
أس���فرت عن إصابة 4 جنود إس���رائيليين، 
اثن���ان منه���م في حال���ة الخطر الش���ديد، 
مساء الس���بت الماضي، توالت ردود أفعال 
مس���ؤولين إس���رائيليين تباع���ا، لمهاجمة 
التظاهرات الشعبية في المنطقة الحدودية 
والتهديد باستخدام العنف في التعامل مع 
المتظاهرين، وس���ط مزاعم أن العبوة علقت 
مرتبطة بعلم فلس���طين على السياج خالل 

تظاهرات الجمعة.
الناطق العس���كري اإلس���رائيلي   إذ ق���ال 
البريجادي���ر رونين مانيلي���س : »إن العبوة 
الناس���فة زرعت خالل ما وصفه���ا ب�"أعمال 
الشغب" التي شهدتها المنطقة المحاذية 
للس���ياج األمني، مدعي���ا أن حماس تنظم 
"أعمال ش���غب" بش���كل منتظم بالقرب من 
الس���ياج، الس���تغاللها الرتكاب "اعتداءات 

إرهابية" .  
  فيما نشر الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي 
أفيخ���اي أدرعي، 4 تغري���دات وبيانات عبر 
صفحته، تضمنت تحريضا ضد التظاهرات 
الجي���ش  إن   :  "  : قائ���ال  الفلس���طينية، 
اإلسرائيلي ينظر ببالغ الخطورة إلى محاولة 

الفصائل تنظيم مظاهرات شعبية وعفوية 
مزعوم���ة؛ به���دف تحويل منطق���ة الجدار 
الحدودي إلى س���احة مواجهة واستغاللها 
الرتكاب اعتداءات إرهابية تؤدي إلى زعزعة 

االستقرار في منطقة قطاع غزة".
وكان عدد من النش���طاء ق���د أطلقوا دعوات 
عبر مواقع التواصل االجتماعي إلى "مسيرة 
الع���ودة الكب���رى" الزاحف���ة نح���و األراضي 
الفلسطينية المحتلة، والتي ستكون طريًقا 

للنصر والعودة. 

حتٍد كبري 
وف���ي تح���ٍد لتهدي���دات ق���ادة االحتالل 
باس���تهداف المتظاهرين السلميين على 
الح���دود أك���د خمي���س أبو عبيدة منس���ق 
مجموعات سواعد االنتفاضة، استعداد كافة 
الش���باب الخروج غدا الجمعة إلى الش���ريط 
الحدودي مع قطاع غزة، رافعين علم بالدهم 
فلس���طين عاليا، دون خ���وف وترد في وجه 

االحتالل االسرائيلي.   
وقال أبو عبيدة ل�" االستقالل "إن تهديدات 
االحتالل اإلس���رائيلي، تمث���ل تحديا لدى 
الش���باب، ولن تثني من عزيمتهم للخروج 

بأعداد أكبر خالل الجمع���ة القادمة، و خالل 
مسيرة العودة الكبرى التي ينتظرون تحديد 

موعدها للمشاركة بها. 
وبي���ن أن االحتالل يض���ع مب���ررات واهية 
الس���تهداف الش���باب الثائ���ر عل���ى طول 
الش���ريط الح���دودي، والذي يؤم���ن بعدالة 
قضيته، مش���ددا على أن الش���باب سيبقى 
يقاوم االحتالل بكافة االش���كال واألساليب 
التي يراها مناسبة له؛ للحصول على حقوقه 
المسلوبة وأراضيه التي تقع خلف األسالك 

الشائكة التي وضعها االحتالل كحدود.  

اإحراج  كبري 
من جانبه، اعتبر المختص في الشأن األمني 
أيم���ن الرفات���ي أن االحتالل اإلس���رائيلي، 
يس���تهدف من وراء تهديداته للتظاهرات 
الس���لمية ايجاد مبررات واهية؛ الستخدام 
القوة المفرطة ضد المدنيي���ن العزل الذي 
سيش���اركون بمس���يرة العودة الكبرى دون 
س���الح، وكذلك محاولته إرهاب المواطنين 
بالقط���اع لمنعهم من الخروج والمش���اركة 

بالمسيرة. 
وأوض���ح الرفاتي أن مس���يرة العودة الكبرى 

المق���رر تنفيذه���ا خ���الل األي���ام القادمة، 
ستش���كل احراجًا كبيرًا من الناحية األمنية 
لدى قادة االحتالل اإلسرائيلي في مواجهة 
مدنيين عزل، لذلك يحاولون استغالل عملية 
"كمي���ن العل���م" التي حدثت يوم الس���بت 
الماض���ي؛ لمواجهة الضغ���ط الكبير الذي 
تشكله المسيرة، ووضع مبررات الستهداف 

المشاركين فيها. 
وأشار أن الش���عب الفلسطيني وجد نفسه 
أمام ثالث���ة خيارات و هي، إما االستس���الم 
للواق���ع وانتظار الموت البطيء، وإما الذهاب 
لح���رب رابع���ة مع االحت���الل اإلس���رائيلي، 
والخي���ار الثالث ال���ذي فضله ه���و التوجه 
للحدود والوقوف أمام المتسبب بمعاناتهم، 
كتفكير إيجابي للضغط على االحتالل لرفع 
الحص���ار وإزالة القيود، وكس���ب التعاطف 

الدولي، ال عطائهم حقوقهم. 

تهديدات  �شتف�شل
بدوره، رأى المختص في الشأن االسرائيلي 
إسماعيل مهرة أن التهديدات اإلسرائيلية 
الت���ي أطلقه���ا بع���ض ق���ادة االحت���الل 
اإلس���رائيلي ضد المش���اركين بالتظاهرات 

السليمة على حدود قطاع غزة، ستفشل ولن 
تنجح كما فش���لت في مرات س���ابقة، حاول 
العدو فيها قمع الش���باب باستخدام القوة 

المفرطة خاصة في أيام الجمعة.  
وتوق���ع مه���رة  ل�"االس���تقالل" أن يعم���ل 
االحتالل اإلس���رائيلي على تكثيف معداته 
وتجهيزاته العس���كرية على طول الشريط 
الحدودي، خاصة بعد عملية " كمين العلم"، 
كما توق���ع أن يس���تخدم الق���وة المفرطة 
والرصاص الحي ضد المتظاهرين كما فعل 
في مرات سابقة مع الشهيد إبراهيم أبو ثريا 

وغيره. 
واعتبر الموقف اإلسرائيلي من مسيرة العودة 
عل���ى الحدود الش���رقية لقطاع غ���زة، موقفا 
إرهابيا في محاولة لردع الشباب الفلسطيني 
عن المش���اركة في التظاهرات االحتجاجية 
ضد الحصار، وضد  اعالن الرئيس األمريكي. 
وأوضح أن االحتالل حاول اس���تغالل عملية 
"كمين العلم" لدعم ذرائع���ه وادعاءاته بأن 
الشباب الفلسطيني المحتجين على الحدود 
ليس لديه���م أهدافا إنس���انية باالحتجاج 
أهداف  بقدر ما ه���م مدعومون ومندفعون 
من قبل المقاومة الفلسطينية لقتل الجنود.

لثنيهم عن االقتراب من حدود غزة 

  تهديدات االحتالل للمتظاهرين.. تصريح بالقتل 

غزة/ �شماح املبحوح:
مل تتوقف ماكينة التحري�ض 

الإ�شرائيلي يوما بعد الآخر 
�شد التظاهرات ال�شلمية 

ال�شعبية على طول ال�شريط 
احلدودي مع قطاع غزة، 

يف حماولة لإجها�ض حالة 
الغ�شب ال�شعبي، منذ قرار 

اعرتاف الرئي�ض الأمريكي 
» دونالد ترمب«  بالقد�ض 

عا�شمة للكيان الإ�شرائيلي، 
كما ت�شعي لإف�شال التحركات 

الرامية لتنفيذ م�شرية 
العودة الكربى خالل الأيام 
القادمة، متذرعة بعملية » 

كمني العلم« . 

مشاركون بندوة حوارية : تسريب أمالك األرثوذكس بالقدس ليس بالجديد 
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بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

الملف 4000 يجعل استقالة نتنياهو غير مستبعدة

حملة الصيد - كم���ا يصفها نتنياهو - التي تقوم بها 
وسائل اإلعالم والش���رطة والنيابة واليسار ضده وضد 
عائلت���ه، كما ي���روج نتنياهو ومقرب���وه، ويتبنون ذلك 
كخط دفاعي موجه الستعطاف الجمهور وتأليبه على 
الصيادين؛ بات���ت تلف المزيد من الحب���ال حول عنق 
نتنياه���و، فما لم يأِت به مل���ف 1000 و2000 يأتي به 
الملف 4000، وإن تس���ببت الملف���ات األولى لنتنياهو 
بالتعرق، وإن كانت قد أبقت بعض الشكوك في قدرتها 
على استصدار الئحة اتهام ضد نتنياهو موقعه باسم 
المستشار مندلبليت؛ فإن تطورات الملف 4000 تجعل 
نتنياهو يترنح على الحلبة الت���ي يبدو أنه بات وحيًدا 
عليها بال أصدقاء، وبالقليل من المقربين المستعدين 

للمخاطرة بالدفاع عنه أمام وسائل اإلعالم.
يتلخص الملف 4000 بشبهات فساد متعلقة بتقديم 
تس���هيالت في مجال االتصاالت لشركة »بيزك« التي 
يملكها صديق نتنياهو الملياردير شاؤول الوفيتش، 
بما يتعارض م���ع مصلحة الدولة وم���ع المعايير التي 
كان يجب تطبيقها، عندما كان نتنياهو رئيًسا للوزراء 
ا من عام 2015، وذلك  ووزيًرا مسؤواًل عن االتصاالت بدًء
بواس���طة مدير عام الوزارة موش���ية فيلب���ر الذي عينه 

نتنياهو مباشرة بعد تشكيله للحكومة.
وتعود بدايات القصة إلى عهد حكومة نتنياهو الثالثة 
عندما كان جلع���اد أردان وزيًرا لالتص���االت، وكان آفي 
بيرغر مديًرا عاًما لل���وزارة ما بين 2013 - 2015، وتقدم 
أردان بمس���اعدة مدير ع���ام الوزارة بيرغ���ر بإصالحات 
كانت مس���تحقة في سوق االتصاالت واإلعالم لمحاربة 
االحت���كار وتعزي���ز المنافس���ة، بما في ذلك مش���روع 
إصالحات س���لطة البث، لكن نتنياهو بمجرد أن شكل 

حكومته الحالية عام 2015 )وبالمناس���بة فإن ذات الحكومة 
قد حلت من قبل نتنياهو بس���بب قانون صحيفة »إسرائيل 
اليوم« الناطقة باسم نتنياهو( ضمن لنفسه وزارة االتصاالت 
واإلع���الم، وضمن لنفس���ه أيًض���ا فيتو عل���ى كل ما يتعلق 
باإلعالم واالتصاالت عبر توثيق األمر في اتفاقيات االئتالف 
الحكومي، وس���ارع إلى إقالة مدير عام الوزارة بيرغر وتعيين 
مقربه ورجل أس���راره - كما يوصف في اإلعالم اإلسرائيلي - 
ش���لومو فليبر. وفي التماس للمحكم���ة العليا حول تناقض 
المصالح الذي يمثله نتنياهو كونه وزيًرا لالتصاالت وممثاًل 
لمصال���ح الدولة من جهة ومقرب اللوفيت���ش مالك »بيزك« 
وموقع »والال«، من جهة أخرى قضت المحكمة بضرورة تخلي 
نتنياه���و عن وزارة االتصاالت، فمنحها لخادمه األمين أيوب 

قرا ليضمن بقاءها عملًيا تحت وصايته.

في حزيران من العام 2017 أصدر مراقب الدولة يوسف شابيرا 
تقريًرا انتقادًيا حول إدارة الوزارة وقراراتها المريبة في مجال 
اإلصالحات وتجاوزها المعايير المهنية، وانتقد عدم تصريح 
نتنياهو لعالقته بأحد أقطاب س���وق االتص���االت، وبناًء عليه 
فتح���ت س���لطة األوراق المالية تحقيًقا مع مدي���ر عام الوزارة 
فيلبر. وقبل أشهر، فتحت الشرطة تحقيًقا جنائًيا مع عدد من 
المسؤولين ذوي العالقة بسوق االتصاالت، ومن بينهم فليبر 
الذي اضطر لتجميد عمله في الوزارة، واعتقل مع آخرين أليام 
على ذمة التحقيق، لكنه أصر في إفادته على أن كل القرارات 

كانت تستند إلى المصلحة العامة والمعايير المهنية.
ف���ي األيام األخيرة حدث تطور كبير رب���ط بين فيلبر وموقع 
»والال« وبي���ن المحررين في���ه وبين الوفيت���ش وبين عائلة 
نتنياه���و، وعلى ضوء هذه التطورات اس���تصدر المحققون 

أوامر اعتقال بحق فيلبر ومس���ؤولين آخرين، ومن بين 
المتهمي���ن أيًضا ابن فيلبر وزوجته، األمر الذي أضعفه 
وكسره وجعله يقدم معلومات تدينه، وجعله في نهاية 
األمر يقبل بأن يكون شاهد ملك ويقدم معلومات تدين 

نتنياهو.
تحول فيلبر، ذراع نتنياهو ف���ي االتصاالت، من مدافع 
وحاجز صد إلى شاهد ضد نتنياهو؛ يعتبر بمثابة ضربة 
س���احقة لنتنياهو، ال يمكنه تجاهله���ا واإلدعاء بأنها 
جزء م���ن حملة الصيد المنظمة ضده من قبل اليس���ار 
ونخبة اإلعالم، فاألمر يعتبر تط���وًرا جاًدا وخطيًرا، وهو 
يجعل معظ���م قيادات »الليكود« ف���ي حالة إرباك، فال 
يستطيعون الدفاع عنه في اإلعالم، ومن جهة أخرى ال 
يستطيعون توجيه أي انتقاد ضده؛ لذلك يفضلون أن 

يلوذوا بالصمت.
حبل ش���بهات تهم الفس���اد يش���تد كثيًرا حول عنق 
نتنياه���و، مّما ال يجع���ل أمامه الكثير م���ن الخيارات، 
ويحصرها في خي���ار الحرب حت���ى النهاية من خلف 
كرس���ي رئاسة الوزراء، وهذا منوط إلى حد كبير بصدى 
الضغوط الش���عبية وموقف رؤس���اء الكتل االئتالفية 
وقيادات »الليكود« أو خيار الخروج من الحياة السياسية، 
سواء المؤقت عبر تجميد نفسه وتكليف عضو كنيست 
آخر من »الليكود« لقيادة الحكومة أو تقديم اس���تقالة 
الحكومة والدعوة النتخابات جديده ال يكون هو مرشح 
»الليكود« لزعامة الحكومة. هذه الخيارات األخيرة كانت 
إلى وقت قصير مس���تبعدة، وكان األرجح أن يس���تمر 
نتنياه���و في قيادة الحكومة إل���ى ان يتخذ مندلبليت 
قراره بش���أن التهم الموجهة لنتنياه���و؛ لكنها اليوم 

باتت غير مستبعدة.

ال ش���ك في أن ه���ذا الس���ؤال المتعلق بم���ا إذا كان المش���روع 
الصهيوني قد انتصر أم ال، س���ؤال محوري ويصعب اإلجابة عنه 
بطريقة حاس���مة وقاطعة، والدوافع إلثارة هذا السؤال تتمثل في 
اللحظ���ة الراهنة التي تحيط بالقضية الفلس���طينية، والتي يبرز 
فيها على نحو خاص انكش���اف الرهانات على الدور األميركي في 
الحل والتس���وية واالنحياز غير األخالقي وغير السياسي للواليات 
المتحدة األميركية إلى إس���رائيل باالعتراف بالقدس عاصمة لها 

ونقل السفارة األميركية إليها في غضون عام.
واإلجابة عن هذا الس���ؤال عندما يثار من قب���ل أي من المواطنين 
العرب حيثما وأينما كانوا، لن تستطيع أن تتخلى عن االنحيازات أو 
عن االنتماء العروبي والقومي مهما زعم الكاتب ادعاء الموضوعية 
والحي���اد، بل س���تحمل قدرًا كبي���رًا من التمني���ات واألمنيات بل 
واإليمان بضرورة هزيمة المش���روع الصهيوني باعتباره مش���روعًا 
استعماريًا وعنصريًا يتنافى مع أبسط المبادئ التي يقرها العالم 
والمجتم���ع الدولي بص���ورة أو بأخرى مبادئ الكرامة واإلنس���انية 
ومناصرة المظلومي���ن وردع الظالم، وهي المب���ادئ التي تتصدر 

المواثيق والوثائق الدولية.
ومن ثم فإن���ه يمكن القول إن المش���روع الصهيوني بعد مضي 
ما يفوق القرن بعقدي���ن أو أكثر منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني 
األول عام 1896 في مدينة بازل بسويس���را، وبعد مضي ما يفوق 
الق���رن بقليل على وعد بلفور عام 1917 وبعد ما يقرب الس���بعين 
عامًا إلعالن قيام دولة إس���رائيل عام 1948، لم ينجح في تحقيق 

غاي���ة الصهيونية، وذلك إذا ما اعتم���دت اإلجابة عن معيار نجاح 
المشروعات االستيطانية في أميركا الشمالية وأستراليا على نحو 
خاص، حيث تمكنت هذه المشروعات من تصفية وإبادة السكان 
األصليين في هذه البالد، أما في الحالة الفلسطينية فإن المشروع 
الصهيوني لم يتمكن من تصفية وجود الش���عب الفلس���طيني 
على أرضه رغم ارتكابه لجرائ���م اإلبادة والتطهير العرقي، ويعود 
ذلك إلى ارتباط الش���عب الفلس���طيني بعمقه الحضاري العربي 
وجواره الجغرافي وتمس���ك الفلسطينيين بأرضهم والبقاء فيها 
رغم النكبة واالحتالل، ورغم التش���ابهات البنائية بين المش���روع 
االس���تيطاني الصهيوني العنصري في فلسطين وبين غيره من 
المشروعات االستعمارية االستيطانية سواء من حيث األسطورة 
والرمزية أو من حيث األس���اليب ف���إن النتيجة كانت مختلفة إلي 

حد كبير.
من ناحية أخرى يأخذ اليمين الديني والقومي اإلس���رائيلي على 
عاتق���ه تحقيق هذه المهمة م���ن خالل االس���تيطان والقوانين 
العنصرية والمطالبة باعتراف الفلس���طينيين بإسرائيل كونها 
دول���ة يهودية باعتب���ار أن ذل���ك تحقيق للغاية من المش���روع 
الصهيوني، ويتأتى ذلك من خالل التنكر لحل الدولتين وتقليص 
المساحة التي يشغلها الفلسطينيون في المكان والزمان إلى أقل 
حد ممكن أو تهجير الفلسطينيين عندما تحين الظروف المناسبة 
أو منح عدد قليل منهم الجنسية تحت عنوان جمع شمل العائالت 
أو حص���ر ما يتبقى من الفلس���طينيين في إط���ار »كانتونات« أو 

»جيتوات« ال تؤثر على الطبيعة اليهودية للدولة.
ومع ذلك فإن دولة إسرائيل ورغم مؤشرات التقدم والتطور فإنها 
طوال هذه السبعين عامًا على نشأتها ال تزال في معرض السعي 
إلى األمن واالعتراف والش���رعية وال ت���زال تبحث عن جذورها في 
التاريخ أي تاريخ فلسطين من خالل الحفر والتنقيب والبحث عن 
الهيكل المزعوم إلضفاء شرعية تاريخية على وجودها ولم تكلل 

جهودها بالنجاح.
هاجس األمن والخوف يسيطران على العقل اإلسرائيلي، الخوف 
من الفلسطينيين والديموغرافيا التي تذهب كل مؤشراتها إلى 
تعادل ديموغرافي بين اإلس���رائيليين والفلسطينيين في ما هو 
مقبل من سنوات في أرض فلس���طين التاريخية تحت االنتداب، 
الخوف من المقاوم���ة، الخوف من تنامي قوة ح���زب الله وكذلك 
الخوف والتوجس من صعود النفوذ اإليراني في سوريا والمنطقة، 
باختصار مخاوف ش���تى ومن كل حدب وص���وب، وهو األمر الذي 
يثير العديد من األس���ئلة حول طبيعة النجاح الذي تحقق بإقامة 

الدولة اإلسرائيلية.
وفضاًل عن ذلك فإن الزعم اإلس���رائيلي بأنها دولة اليهود يقف 
ف���ي تناقص حاد مع واق���ع الديموغرافيا اليهودي���ة في العالم، 
حيث ال تزال إس���رائيل غير ق���ادرة على جذب يهود العالم الذين 
يدين الكثيرون منهم باليهودية اإلصالحية، وال يرغبون في ترك 
مواطنهم ومواقعهم المتميزة في بلدانهم األصلية للهجرة إلى 

إسرائيل.

    د.عبدالعليم محمد

لــن ينتصــر المشــروع الصهيونــي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن / عماد الدي���ن محمود عبد الحليم 
أحم���د. ع���ن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )976658971( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / باسم سامي امين شحيبر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407075894   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / خلود  اياد شحده درويش
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)400103636( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / اسيل كمال يوسف شاهين.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404583916( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد سليم محمد ابو دان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
803233162فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / مصعب محمد جميل ابو حجاج -
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400183323( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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الوحدة حجر األساس للتحرير 

 يكاد يجمع الكل الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية واالجتماعية 
عل���ى الرغبة في التحرير واالس���تقال ودحر االحت���ال الصهيوني 
ع���ن األرض والمقدس���ات والث���روات، وإقامة الدولة الفلس���طينية 
الحرة الكريم���ة التي تضمن ألبنائها العيش الكريم والحرية بكافة 
أشكالها ومسمياتها، لكن هذا الكل  يختلف في الطريق أو الطرائق 
الواجب س���لوكها للوصول إلى تحقيق ذلك الهدف السامي، طبقا 
الجتهاداته الفكرية والسياس���ية، وتحديد الخط الفاصل والدقيق 
بين مصالحه وتطلعاته الش���خصية والمصال���ح والتطلعات العامة 
للكل الفلس���طيني، وأي���ا كانت تلك الطرائق واألس���اليب الهادفة 
للوصول إلى التحرير واالس���تقال، فإن على الجميع ان يدرك انه ال 
يمكنه الوصول إلى هدفه وبطرائقه ما لم يكن هناك وحدة بين الكل 
الفلسطيني على القواسم األساسية التي تساعد في سرعة الوصول 
إلى ه���دف التحرير واالس���تقال، وأول هذه القواس���م هو الوحدة 
بين الكل الفلس���طيني، ألنها الطريق الوحيد لتجميع كل الطاقات 
واإلبداعات الفلسطينية باتجاه تحقيق التحرير واالستقال. تحرير 
فلس���طين ال يمكن ان يتحقق بدون تحقيق مقومات التحرير على 
أرض الواق���ع )وليس في الخطب والتصريحات اإلعامية(، وأول هذه 
المقوم���ات إيذاء الع���دو الصهيوني ورفع تكلف���ة احتاله لألرض 
الفلسطينية في كافة المجاالت البشرية واالقتصادية واالجتماعية 
والسياسية واإلعامية ... إلخ، وكلما زادت هذه التكلفة اقتربت ساعة 
التحرير واالستقال، فأي عدو محتل مغتصب ال يمكنه التخلي عما 
يغتصبه من ارض ومقدس���ات وحقوق اآلخرين م���ا لم يكلفه ذلك 
االحتال واالغتصاب ما هو فوق قدرته وطاقة احتماله من التكاليف 
المختلف���ة، وفي التاريخ الكثير من األمثل���ة وفي مقدمتها الجزائر 
واالحتال الفرنس���ي له���ا، أما كيف نحقق هذا اإلي���ذاء ونرفع تلك 

التكلفة فهذا مما قد تختلف فيه االجتهادات البشرية.
وثاني مقومات التحرير هو توحيد الجبهة الداخلية باتجاه الهدف 
األس���اس، وهذا التوحيد ال يمكن ان يتم على ارض الواقع ما لم يتم 
احت���رام كافة االجتهادات لكافة مكونات الجبهة الداخلية، والبحث 
عن كيفي���ة توجيه هذه االجتهادات باتجاه الهدف األس���اس في 
التحرير واالس���تقال، وهن���ا ال يكفي االدعاءات عب���ر التصريحات 
اإلعامي���ة بل المحك والفيصل هو الممارس���ة عل���ى ارض الواقع ، 
فهي التي تكش���ف صدق هذه االدعاءات من زيفها وحقيقة أنها 
لاستهاك اإلعامي، فالطرف الفلسطيني الرسمي يصرح ليل نهار 
ويتخذ القرارات عقب االجتماعات الرسمية بوقف التنسيق األمني 
مث���ا مع الكيان الصهيوني، لكن الوقائ���ع على األرض تكذب ذلك 
كله بل وتفضحه، كما أن الكي���ان الصهيوني يزيد تلك الفضيحة 
وال يحاول التستر عليها، يقول محلل الشؤون العسكرية في القناة 
العاش���رة الصهيونية  أل���ون بن دافيد 2018/2/17« ان اكتش���اف 
منفذي العمليات التي وقعت مؤخرا في الضفة الغربية جاء بفضل 

كاميرات المراقبة الفلس���طينية واإلسرائيلية » ، ويضيف نقا عن 
أجهزة المخاب���رات الصهيونية »أنها حصلت عل���ى دعم كامل من 
األجهزة الفلسطينية لمدة شهر »، مشددا على أن »األجهزة األمنية 
التابعة للس���لطة تقوم بكل ما في وسعها حتى  ال يتم التشويش 
وعرقل���ة العمليات العس���كرية للجيش اإلس���رائيلي داخل المدن 
الفلس���طينية«، ومذكرا بانقاذ الشرطة الفلسطينية لجنديين دخا 
بطريق الخطأ مدينة جنين، وإعادة س���اح أحدهما الذي تم س���لبه 
من قبل المواطنين، األمر الذي اس���تحق من وزير األمن الصهيوني 
اإلش���ادة بالتنس���يق األمني وتوجيه الش���كر واالمتنان للش���رطة 
الفلسطينية على إنقاذ الجنديين«!!، وكلنا شاهد كيف أخلت قوات 
األمن الفلس���طينية مواقعها حول مخيم جني���ن قبل بدء العملية 
العسكرية الصهيونية حملتها العتقال أو تصفية البطل احمد نصر 
جرار ، بدال من أن تدافع عن الفلس���طينيين وممتلكاتهم وتتصدى 
للق���وات الصهيونية، وف���ي أدنى التقديرات تحذي���ر المجاهدين 

لتغيير مكانهم!.
وثال���ث مقومات التحرير هو تعزيز مقومات الصمود لدى الش���عب 
الفلسطيني س���واء األمنية أو االقتصادية أو االجتماعية، فهذا مما 
يعين أبناء الش���عب على تحمل جرائم وظلم االحتال الصهيوني، 
ويمنحه���م الطاق���ة إلبداع وس���ائل مقاومة مختلفة ت���ؤذي العدو 
الصهيون���ي وترفع تكلفة احتال���ه لألرض والمقدس���ات، بدل ان 
يكون كل هم���ه تحصيل رغي���ف الخبز له وألس���رته، كما يحصل 
اليوم في قطاع غزة من عقوبات تفرضها الس���لطة الرس���مية طالت 
معظم قطاعات الحياة االقتصادي���ة من رواتب موظفين، وكهرباء ، 
وخدمات وزارية، رغم تش���دق معظم الوزراء والمسئولين إعاميا عن 
دعم أبناء القطاع وتحقيق المساواة مع القطاعات المثيلة في الضفة، 
حت���ى وصل األمر إل���ى توقف خدمات النظافة في المستش���فيات 

والمؤسسات الصحية.
وراب���ع مقومات التحرير هو العمل بجميع الخيارات دونما اس���تثناء 
وفي مقدمتها الخيار العسكري والتناسق والتنسيق بينها لتحقيق 
أعل���ى كفاءة في مواجه���ة االحتال وجرائمه ورف���ع تكلفة احتاله 

لألرض الفلسطينية واغتصابه لحقوق الشعب الفلسطيني.
إننا اليوم أمام منعطف هام وخطير لمس���يرة القضية الفلسطينية 
في ظ���ل التغييرات اإلقليمي���ة الحادثة حولنا، وف���ي ظل الحديث 
المتزاي���د عن قرب إع���ان صفقة الق���رن بكل ما تحمل���ه وتعنيه 
من اس���تاب للحق الفلس���طيني لصال���ح الع���دو الصهيوني، لذا 
فنحن مطالبون اليوم وبضرورة اش���د مما س���بق أن نحقق المقومات 
المطلوبة للتحرير واالستقال السابق ذكرها وفي مقدمتها الوحدة، 
والمسئولية في ذلك تقع على كافة الجهات والقيادات الفلسطينية 
من رسمية وفصائلية ومستقلة ومجتمع مدني، قبل أن يأتي يوم ال 

ينفع فيه الندم وال تتحقق الرغبة بالرجوع إلى الوراء.

)س���أقول أم���وًرا قد تغضب الرئيس الفلس���طيني محمود عب���اس،  أنا أعتقد أن الرئيس الحقيقي للش���عب 
الفلس���طيني هو وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، أما رئيس الوزراء الفلس���طيني فهو المنس���ق بولي مردخاي، 
وأن أبا مازن ال يمكنه التحرك من رام الله دون إذن من مردخاي وليبرمان، وأن الش���ارع الفلس���طيني بدأ يكفر 
بفكرة حل الدولتين ألنه يراها غير واقعية في ضوء تنامي االس���تيطان، وأن الفكرة الدارجة اليوم في الش���ارع 
الفلس���طيني هي فكرة الدولة الواحدة ذات الحقوق المتس���اوية، وأن أحد الش���بان طالبني قبيل إجراء عملية 
زراعة رئة قبل أش���هر في الواليات المتحدة بعمل زراعة لسان جديد لي بداًل من مواصلة خداع الفلسطينيين 
طوال هذه الس���نوات، واصبحت مقتنًعا بهذه الفكرة.( هذه اعترافات جريئة في حديث متلفز للقناة  العبرية 
بالصوت والصورة ألمين س���ر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الذي كان نائبا لرئيس الوفد 
الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد عام 1991 وما تاه من مباحثات في واشنطن خال عامي 1992 و1993، وشارك 
ن رئيًسا للوفد الفلسطيني المفاوض عام 1994ويشغل منصب كبير  في عقد اتفاقية أوس���لو عام 1993، وُعيِّ
المفاوضين منذ عام 1996 حتى اليوم، ليعطينا نتيجة خبرته في مسار التفاوض في كتاب )الحياة مفاوضات(
إن ما قاله عريقات هو تلخيص للواقع السياس���ي والميداني في الضفة الفلس���طينية، وهو لم يأت 
بجديد سوى انه أكد على ما هو موجود بلسان االنسان العارف بأمور وخفايا الوضع الحقيقي في الضفة 

الفلسطينية ومن يصنع قرارها ، ومن يلعب فيها دور البطولة المطلقة ومن يمثل دور الكومبارس؟
ما قاله عريقات يكشف ويكذب ادعاءات  السلطة التي تدعي ليل نهار  أن قرارها مستقل، وال  ولن تسمح 
ألي دولة بالتدخل في شئونها الداخلية، فكيف يمكن تصديق هذه االدعاءات في الوقت الذي يستأذن 
رئيس السلطة ضابطًا صهيونًا بالسماح له بالمرور عبر الحواجز والسفر خارج الضفة الفلسطينية؟  وكيف 
يمكن تصديق فكرة أن السلطة تريد التمكين بغزة حتى تتمكن من حل مشاكلها وخدمة اهلها ، وهي 
التي ال تملك ان ترفع حاجزا صهيونيًا عن مكانه لعدة امتار رغم انها تملك جيشا يغطي عين الشمس.؟ 
تصريح عريقات يفيد ويؤكد بأن ما ينطق به قادة السلطة هو بالتأكيد ما يرغب به االحتال ، فحديث 
الس���لطة المتكرر واالدعاء بوقف التنسيق االمني هو اكذوبة كبرى يروجها اصحابها لكسب المواقف 
، فاللقاءات التي يعقدها قادة الس���لطة مع قادة االحتال ال تأتي من اجل التش���اور بل من اجل تلقي 
االوامر ،ثم إن حديث السلطة عن ضرورة التمكين بغزة هو ترديد لرغبة صهيونية بلسان عربي مبين.

لم يكن عريقات هو االسبق بالهجرة  نحو موسم الحقيقة ، فقد سبقه كثيرون ، فمنهم من طردهم عباس من 
حظيرة االمتيازات ومنهم من عفا عنهم، ومن المؤكد ان العفو جاء مقابل التزامات جديدة.

لكن هل يمكن النظر لهذا االعتراف على أنه رغبة بتحريك المياه الراكدة في السياسة الفلسطينية ؟  وهل 
يا ترى يرغب عريقات بالهجرة من مستنقع الرذيلة وتنظيف مستقبله من قذارة شارك في صناعتها واعفاء 
نفس���ه أمام التاريخ من مسئولية المزيد من التنازالت ؟  يبدو لي أن عريقات وغيره قد وضعوا انفسهم منذ 

البداية في مسار ال يملكون ان يغيروه  او يغادروه ،إال بالطريقة التي  يسمح لهم  بها الخواجا الصهيوني.

صائب عريقات... 
وموسم الهجرة 

نحو الحقيقة

بقلم د. وليد القططي

عندما تلبس 
الضحية عباءة 

الجــالد

تيسير الغوطي

 عجيب، وإحدى وجوه تصرفاته 
ٌ

اإلنساُن كائٌن غريب ومخلوق
الغريب���ة وأفعاله العجيب���ة أنه أحيانًا يتقّم���ص دور عدوه 
ويتماهى مع صفات خصمه ويلب���س عباءة جاده، وتأكيدًا 
عل���ى ذلك أفرد العّامة عبدالرحم���ن بن خلدون في مقدمته 
فصًا بعن���وان » في أن المغلوب مولع أبدًا باالقتداء بالغالب 
في ش���عاره وزيه ونحلته وس���ائر أحواله وعوائ���ده »، وفي 
ه���ذا اإلط���ار ناقش الدكت���ور مصطفى حج���ازي في كتابه 
)س���يكولوجية اإلنس���ان المقهور( كيفية تماهي المقهور 
بأحكام المتسّلط الذي يس���تغل الفرصة ليتسّلط على من 

هم أضعف منه. 
ولم تغفل مدرس���ة التحليل النفس���ي ع���ن ذلك المضمون 
فأطلق���ت عليه مفه���وم )التّوحد بالمعت���دي( باعتباره آلية 
نفسية الش���عورية دفاعية يقوم بها الش���خص المغلوب 
بتقمص صفات الشخص الغالب أو بعضها أو إحداها فيتم 
اس���تدماجها ثم إعادة إس���قاطها على ش���خص آخر، وهذا 
ُيصي���ب األفراد كما ُيصيب الجماعات، فقد ُتمارس الجماعة 
الحاكمة األقوى القهر على الجماعة المحكومة األضعف بعد 
أن تش���ّربت صفة القهر الُممارس عليها من عدوها الغالب 

لُتعيد إسقاطه على جماعة ُأخرى عندما ُيتاح لها الفرصة. 
وقد ش���هد التاريخ نماذج عديدة لهذه الظاهرة النفس���ية 
م���ن أبرزها ما قام به اليهود الذين نج���وا من الوحش النازي 
تجاه الش���عب الفلسطيني في حرب النكبة وما بعدها، فقد 
فس���ّره بعض علماء مدرس���ة التحليل النفس���ي بأنه تّوحد 
بالمعتدي وم���ن أبرزهم العالم المصري مصطفى زيور الذي 
ربط بين القس���وة التي تعّرض لها اليهود في أوروبا على يد 
النازيين وبين القس���وة التي مارسوها تجاه الفلسطينيين 
فيم���ا بعد كنوع من اس���تدماج صفات الحرك���ة النازية في 
الحركة الصهيونية، ونحن لس���نا بدعًا من الشعوب وال نوعًا 
جديدًا من الجماعات فقد تنتقل إلينا هذه الظاهرة الشعوريًا 
لنمارس التس���ّلط والقهر فيما بيننا كنوع من التماهي مع 

صفة التسلط والقهر الُممارس علينا من عدونا. 
ولعل اس���تمرار الس���لطة في فرض العقوبات على الشعب 
الفلس���طيني في غزة يدخل في هذا الباب؛ وإال كيف ُيمكن 

تفس���ير اإلصرار على مواصلة فرضها رغم العلم باستفحال 
خطره���ا على المجتم���ع الغزي، وكل ه���ذا العناد في رفض 
النداءات الداعية لرفعها عن جماهير البؤس���اء والتعس���اء 
في غزة، رغم مضي ش���هور على المصالحة وتسليم الوزارات 
والمعاب���ر لحكومة التواف���ق بحجة عدم اكتم���ال التمكين 
اللعين الذي أصبح كقميص عثمان ٌيرفع في وجه الصامدين 
المرابطين في غزة ليذكرهم بأن سيد السلطة المقهور حتى 
النخاع لم يرَض عنهم بعد، وأن أولي األمر والطول الراسخين 
في السلطة من الس���ادة العبيد لم يصلوا إلى درجة النشوة 
بع���د من التلذذ بعذاب���ات الغابة الذي���ن فتك بهم ثاثي 
االحتال والحصار واالنقسام وأنهكتهم الحروب والعقوبات 
ونال منهم العجز والفش���ل والحزبية والفساد واستوطنت 
دورهم البطالة والفقر ورافقهم في نهارهم وليلهم البؤس 

واليأس. 
وبع���د كل ذلك ليس من المعق���ول أو المقبول أن ُتطالب 
بعض المنظم���ات الدولية برفع الحص���ار والعقوبات عن 
قطاع غزة، وترتفع األصوات في الساحة العالمية كمبعوث 
األمم المتحدة لعملية السام في الشرق األوسط ورئيس 
بعثة الصليب األحمر الدولي في غزة مطالبة برفع الحصار 
والعقوبات ... وال نس���مع أي صوت فلسطيني خارج قطاع 
غزة ُيطالب الس���لطة برفع العقوبات ع���ن غزة، وليس من 
المنطقي أن يكون رف���ع العقوبات مطلبًا دوليًا وال يتحّول 
إلى مطلب وطني فلس���طيني يضغط على فريق السلطة 
ليتحمل مس���ؤوليته التي أخذتها المنظمة على عاتقها 
بموجب اتفاقية أوسلو بأن تتحمل عبء إدارة السكان في 
الضفة والقطاع بديًا عن اإلدارة المدنية للحكم العسكري 
اإلس���رائيلي.. أليس���ت غزة هي التي ق���ال فيها محمود 
درويش ش���اعر فلسطين األول« ليست غزة أجمل المدن... 
وليس���ت غزة أغنى المدن، وليس���ت أرقى المدن، وليست 
أكبر المدن... لكنها تعادل تاريخ أمة، ألنها أشد قبحًا في 
عيون األعداء... ألنها أش���دنا قدرة على تعكير مزاج العدو 
وراحته... ألنها كذلك فهي أجملنا وأصفانا وأغنانا وأكثرنا 

جدارة بالحب«. 

 

جميل عبد النبي العودة والزحف السلمي
العودة ليس���ت منحة يمكن التراجع عنها. فمنذ أن غادر الفلسطينيون أرضهم تحت وطأة 
القصف الوحشي الصهيوني، لم يجرؤ أي مسئول في أي دولة في العالم، على أن ينكر واقع 
الفلس���طينيين كاجئين، حتى وإن لم يتخذ خطوة عملية عل���ى طريق حل هذه المعضلة 
األخاقية، س���وى ما تجرأ عليه الش���اذ األمريكي« ترامب« الذي يمثل ذروة العلو واالستكبار 
األمريك���ي. وبالعموم، فإن ما تحاوله اإلدارة األمريكية ال يمثل- ال من قريب وال من بعيد- أي 
صورة من صور الحق، أو حتى شبهة حق، تستدعي منا أن نناقشها بجدية، كل ما في األمر 
أننا أمام قوة متغطرسة ترى في نفسها سيدة العالم، فتقرر نيابة عنه حقوقه وما يجب أن 
يقبله أو ال يقبله، ولعل أيا مما يمكن ألمريكا أن تقرره، كحق أو كقانون إنساني، من شأنه أن 
يربك األرضية التي تقف عليها الواليات المتحدة نفسها، فمثا: إن ادعت أن من حق اليهود 
أن يعودوا إلى أرض مروا بها في لحظة زمنية تاريخية، فإن مس���احة أميركا كلها تصبح من 
حق السكان األصليين الذين عاش���وا فيها وال يزالون آلالف السنين، وربما مايين السنين، 
قب���ل أن تطأ أقدام الغ���زاة أرضهم اآلمنة، وإن قالوا أن ابن الاجئ ليس الجئا فكيف لهم أن 

يدعوا الحق في عودة أحفاد من مروا مرور الكرام على أرض ليست لهم، بعد آالف السنين؟
ال يوج���د في المعادلة األمريكية أي ش���بهة من الحق، وال أي مق���وم من مقومات الحياة، 
س���وى قانون الغاب الذي تس���عى الواليات المتحدة لفرضه على العالم، والذي ينهش 
فيه القوي لحم الضعيف، دون أن يمنحه الحق في مجرد الصراخ..! نحن إذن أمام معادلة 
إستعمارية جديدة، تفوق في بشاعتها كل أشكال االستعمار القديم، الذي عرفه العالم 
خال القرون الس���ابقة، وفي حالة كهذه فإن من العبث أن نواجه هذه الغطرس���ة بذات 
األدوات التي لم تفلح حتى اللحظة بزحزحة الموقف األمريكي ولو بسنتيمتر واحد تجاه 
الحقوق الفلسطينية، واألهم هذه المرة أن المستهدف هو جوهر القضية الفلسطينية 
المتمثل في الاجئين، ولعله قد حان الوقت ألن تعلم كل الجهات الفلسطينية الرسمية، 
بل وأن تبلغ به العالم، أن هذا الحق على وجه التحديد، ال تملك أي جهة حق التصرف به، 
فهو حق ش���خصي لكل الجئ على حدة، ولربما ال أبالغ لو قلت: أنه ليس محصورا في كل 
األحي���اء أيضا، كونه يتعلق بحق أجيال لم تولد بعد، ليس من حقنا أن نقرر فصلهم عن 

جذورهم وحقهم في الحياة في وطن لهم ككل عباد الله على هذه األرض.
ولربما أيضا آن األوان ألن تتولى الجماهير صاحبة الحق زمام المبادرة في هذا المسألة 
المصيرية، وأن تأخذ على عاتقها مس���ئولية العودة إلى حيث أرغمت على المغادرة، 
فمن العبث أن نستمر في االنتظار إلى أن يتولى اآلخرون نيابة عنا القيام بما علينا نحن 
أن نقوم به. ليس المطلوب أن تتصدى صدور الناس العارية آللة الحرب اإلسرائيلية، 
وفي المقابل فإن االنتظار لم يعد يجدي نفعا، حيث يمكن لتطاول الس���نين أن يزيد 
المسألة تعقيدا، ولربما هذا بالضبط ما تراهن عليه إسرائيل، بأن ترتبط مصالح األجيال 

القادمة بمصالح المناطق التي سيولدون فيها خارج فلسطين، ومن ثم سيستنكفون 
عن المطالبة بحق العودة. بكلمة أخرى: الناس هي من يجب أن تتصدى للمطالبة بحق 
العودة، لكن بوس���ائل يستطيعونها من جهة، ومن جهة ثانية تستطيع تحييد آلة 
الحرب الدموية التي تبحث إس���رائيل على الدوام عما يبرر استخدامها، نحن إذن أمام 
معادلة جديدة ال بد من إقحامها إلى ساحة المعركة، تقف الجماهير فيها في مقدمة 

الصفوف، بأساليب فعالة وقوية، لكنها خالية تماما من العنف.
المطلوب هنا ليس مجرد مس���يرات موس���مية- على أهميتها- وإنما فعل متدرج هادئ، قد 
يصل إلى مس���توى زحف ش���عبي مليوني تقوم به كل التجمعات الفلسطينية المحاذية 
لفلسطين المحتلة، في كل من غزة والضفة وسوريا ولبنان واألردن، ترافقها مسيرات شعبية 
تدعو لها كل الجاليات الفلس���طينية في كل أماكن تواجدها، بالتعاون مع كل المؤسسات 
الحقوقية المدافعة عن حق اإلنسان في الحياة، ترفع شعارا واحدا:« نريد أن نحيا بسام في 
أرض اآلب���اء واألجداد«،ليس بالضرورة أن تحاول هذه الجموع إقتحام الس���لك الفاصل، بين 
فلس���طين المحتلة وبقية األماكن التي يتواجد فيها الاجئ���ون، خاصة في مراحل الزحف 
األولى، إنما ال بد أوال من تحش���يد أكبر قدر ممكن من الداعمين الدوليين، ووس���ائل اإلعام 
العالمية التي ستبادر هي لحضور هذا الحدث التاريخي إن حدث، ونحن قادرون على إحداثه. 
ال يجب أن يس���تهين أحد بقوة الجماهير، وال أن يسعى الس���تبدالها بأي وسيلة أخرى، قد 
تفق���د القدرة على الحركة، بفعل معادالت يس���تطيع االحتال فرضها، كما هو حاصل اآلن، 
لقد اس���تطاعت الجماهير في خمسينيات القرن الماضي أن تفشل مشاريع التوطين التي 
اقترحت في حينه، وهي قادرة على أن تفش���ل المحاوالت الحالية لشطب قضية الاجئين، 
إن استطاعت أن تخاطب العالم باللغة التي يفهمها، والتي كانت حكرا على إسرائيل، حيث 
طوال الوقت كانت إسرائيل تعمل على إخفاء معاناة الاجئين، والظهور بمظهر المظلوم في 

وسط محيط متوحش من الفلسطينيين والعرب، الذين يريدون سحقها.!
السؤال هو: ماذا تستطيع إسرائيل أن تفعل في مواجهة المايين المسالمة، إن نجحنا في 
تحش���يد الداعمين الدوليين والتغطية اإلعامية الفعالة؟ أو بصيغة أخرى: هل تس���تطيع 
اس���تخدام آلة الحرب في مواجهة المسالمين؟ ثم إننا لن نذهب في اتجاه الخطر إال بعد أن 
نضمن عدم وجوده، وس���وف يكون ف���ي كل األحوال أقل رهبة مما خلقته جوالت المواجهة 
المباش���رة التي دخلتها المقاومة مع إس���رائيل. أما عن الفصائل: فإن عليها أن تدعم هذه 
الجهود بكل طاقتها ولكن من الخلف، وأن تضمن هي أال يتس���لل إلى صفوف المسالمين 
من سيحاول إضفاء صفة العنف على هذا الزحف السلمي، ربما تلبية لحاجة إسرائيلية تبرر 
ضرب���ه أو االعت���داء عليه، ثم عليها أن تتنافس فقط لدعم ه���ذه الجهود بكل احتياجاتها 

اللوجستية، دون أن تحاول أبدا االستحواذ عليها، أو تجييرها ألي مصلحة حزبية.

مصطفى أبو السعود
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الضفة الغربية / االستقالل: 
بات الحكم الدولي الفلس���طيني الش���اب براء أبو 
عيش���ة أول حكم فلس���طيني يش���ارك في إدارة 

مباريات دوري أبطال آسيا بالتاريخ.
و اختي���ر أبو عيش���ة ضمن قائمة ح���كام النخبة 
اآلس���يوية بعد اجتيازه كافة االختبارات النظرية 

والعملية و التقييم .
و شارك أبو عيش���ة حكمًا رابعًا في مباراة الغرافة 
القط���ري و ضيف���ه فري���ق تركتور س���ازي تبريز 
اإليراني و التي أقيمت على إس���تاد الغرافة ضمن 

منافسات المجموع األولى و انتهت لصالح الفريق 
القطري بثالثية دون رد .

وقاد المباراة طاقم تحكيم من هونج كونج بقيادة 
حكم الس���احة كواك مان و حصل أبو عيشة على 

مشاركته األولى حكمًا رابعًا .
يش���ار إلى أن أبو عيش���ة س���يقود طاقم تحكيم 
فلس���طينيًا يضم المس���اعدين أمين حلبي و عبد 
السالم حالوة و سامح القصاص حكمًا رابعًا إلدارة 
إحدى مباريات كأس االتحاد األس���يوي الش���هر 

المقبل .

أبو عيشة أول حكم فلسطيني يشارك في إدارة مباريات دولية في آسيا

غزة / االستقالل:
أعلن نادي الصداق���ة الرياضي عن تعيين الكابتن 
سامي الشنطي مديرا فنيا للفريق األول لكرة القدم .

وجاء تعيين الشنطي خلفًا للكابتن عماد هاشم الذي 
قدم اس���تقالته  بعد خس���ارة فريقه لقاءه الماضي 
أم���ام الش���جاعية بهدفي���ن دون رد ، والقادس���ية 

بهدفين لهدف .
ويتكون الجهاز الفني لفريق نادي الصداقة 
من الكابتن س����امي الش����نطي مديرًا فنيًا, 
وطارق الس����ويركي مدربًا عامًا, وعلي بدران 
مدربًا لح����راس المرمى, وعبد الرحمن حمدان 

مديرًا اداريًا.

غزة / االستقالل:
أصي���ب العب نادي ش���باب رف���ح أحمد صباح 
بالرباط الصليبي  مما يؤكد غيابه حتى نهاية 

الموسم الرياضي .
و أصيب الصب���اح أحد أبرز الوجوه الصاعدة في 

قلعة "الزعيم" بقطع بالرباط الصليبي مما يؤكد 
غيابه عن المالعب .

و خض���ع الصباح لفحوص���ات طبية عديدة 
أك���دت وج���ود اإلصابة و التي تس���تدعي 

تدخال جراحيًا .

الرباط الصليبي يبعد
 الصباح عن »الزعيم«

الصــداقة يعلــن عــن 
جهــازه التدريبــي الجديــد 

االستقالل / وكاالت:
كش���فت تقاري���ر صحفي���ة، ع���ن اقت���راب نادي 
برشلونة اإلسباني، من حسم أولى صفقات الفريق 

الكتالوني للموسم الجديد.
وذكرت صحيفة "مون���دو ديبورتيفو"، أن روبيرت 
فرناندي���ز، الس���كرتير الفن���ي لبرش���لونة، وبيب 
س���يجورا، المدير الرياضي، قد سافرا إلى البرازيل ، 
إلنهاء صفقة العب وسط جريميو، أرثور هينريك 

ميلو.
وأوضح���ت الصحيف���ة، أن فرناندي���ز وس���يجورا، 
يعق���دان بعض االجتماعات منذ بداية األس���بوع، 
مع مس���ئولي نادي جريميو، بجانب أندريه كوري، 

كشاف البلوجرانا في البرازيل.
وتش���ير التكهنات إلى وجود اتف���اق بين جميع 
األطراف عل���ى إنهاء الصفقة، خاصة في ظل رغبة 
الالعب الملحة في االنتقال لبرشلونة، بعد تحقيق 
كأس ليبرتادوريس م���ع جريميو والوصول لكأس 

العالم لألندية.
وتلقى صاح���ب ال� 24 عاما، ع���دة عروض من فرق 
أوروبية طوال الفترة الماضي���ة، ولكن إصرار إدارة 
برشلونة، جعل الالعب قريًبا من القدوم للكامب نو.

برشلونة يقترب 
من حسم 

أولى صفقاته 
للموسم الجديد

االستقالل / وكاالت:
نفى نادي باريس س���ان جيرمان الفرنس���ي، رغبته في عقد 
صفقة من صفوف مانشس���تر يونايتد اإلنجليزي، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ع���ن  مول" نق���ال  شبكة "س���بورتس  نش���رته  م���ا  وبحس���ب 
ش���بكة "ESPN" البريطانية، فإن فريق باريس سان جيرمان غير 
مهتم بالتعاقد مع األرجنتيني ماركوس روخو، مدافع مانشس���تر 

يونايتد في الصيف المقبل.
وأضافت الش���بكة من مصدر مقرب من داخل باريس سان  جيرمان، 
أن المدرب اإلسباني أوناي إيمري، مدرب باريس سان جيرمان ال يضع 

روخو ضمن خياراته في الموسم المقبل.
وتابعت الش���بكة أن مانشستر يونايتد يرغب في تمديد عقد روخو 
الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل بعد مس���تواه القوي تحت 
قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للش���ياطين 

الحمر.
وأب���رزت الصحيفة في نهاية تقريرها ب���أن روخو عانى من إصابات 
في الموس���م الجاري وشارك في 10 مباريات فقط مع مانشستر 

يونايتد .

سان جيرمان 
ينفي 

رغبته في 
ضم العب 

مانشستر يونايتد



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

قال تعالى في وصف الحور
ْرِف ِعيٌن” الصافات:48 . العين :“َوِعْنَدُهم َقاِصَراُت الطَّ

ْرِف َأْتَراٌب” ص:52 . ” َوِعْنَدُهم َقاِصَراُت الطَّ
 ِإْنٌس َقْبَلُهْم َوال 

َّ
ْرِف َلْم َيْطِمْثُهن  َقاِصَراُت الطَّ

َّ
” ِفيِه���ن

” الرحمن:56 . 
ٌّ

َجان
وقاصرات الطرف معناه : حابسات

أنظارهن حياًء وخفًرا ، وهو كناية عن العفة التامة , فما 
السر في إيثار النظم الكريم التعبير ب� ) قاصرات الطرف 

( دون : )عفيفات ( مثاًل ؟ أشار
ابن أبي اإلصبع إلى هذه اللطيفة ، بقوله :

ألن كل من عفَّ ،غّض الطرف عن الطموح ، فقد يمتد نظر 
اإلنسان إلى شيء ،وتشتهيه نفسه ،ويِعّف مع القدرة

عليه ألم���ر آخر ، وقصُر طرِف المرأة على بعلها ، أو قصر 
طرفها حياًء وخفًرا، أمر زائد على العفة ؛ ألن من ال يطمح 
طرُفها لغير بعلها ، أوال يطمح حياًء وخفًرا ، فإنها ضرورة 
 عفيفة قاصرَة الطرف إًذا … 

ُّ
تكون عفيفة ، وليست كل

المرأة تكون
عفيف���ة ، ولكنها قد تنظر إلى غي���ر زوجها ، أما قاصرة 

الطرف فقد جمعت بين العفة ،وحبس
نظره���ا لبعلها ؛ فهي ال ترى أجم���ل ، وال أكمل ، وال أتم 

منه.

﴿ َوِفي ذلك فليتنافس المتنافسون ﴾
�أ.حممد �شحادة

فت���اوى قبســات 
ولطائف قرآنية

قا�صرات الطرف
أقوم بإعطاء أهل قريتي قروًضا 
يقومون بتسديدها على أقساط 
مقابل فائدة 15%. فما الحكم 

الشرعي لهذا العمل؟
 هذا العمل غير جائز شرًعا؛ ألن كل قرض جرَّ نفًعا فهو ربا، لكن يمكنك 
شراء الس���لع لمن يريدها، ثم تبيعها مقس���طًة بثمن معلوم أكبر من 
الثمن الذي اش���تريتها به، فتخرج بذلك م���ن الربا إلى المرابحة الجائزة 

شرًعا؛ ألنه »إذا توسطت السلعة فال ربا«.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التبرع بالدم وثوابه؟ 
الجواب ال مانع شرًعا من التبرع بالدم إذا اقتضت الضرورة ذلك، بشرط أن 
ع  ًقا لمصلحٍة ُمؤكدٍة لإلنسان، وأالَّ يؤدي إلى ضرٍر على المتبرِّ يكون ُمَحقِّ
ه م���ن األمراض الضارة، وأن يكون كامل  ا، وأن يتحقق ُخُلوُّ ���ا أو جزئّيً كلّيً

األهلية.
ع ثواٌب عظيٌم وج���زاٌء جزيٌل على تبرعه هذا؛ لقوله تعالى: ﴿َهْل  وللمتبرِّ
ْحَس���اُن﴾ ]الرحمن: 60[، وقوله صلى الله عليه وآله  ْحَس���اِن ِإالَّ اإْلِ َجَزاُء اإْلِ
َس اللُه َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن  ْنَيا َنفَّ َس َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّ وسلم: »َمْن َنفَّ

ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة« رواه أبو داود وغيره.

توفيت والدتي منذ فترة، وأنا نادمة 
على األيام األخيرة التي قضتها والدتي 
معي حيث كانت تطلب مني أن أقضي 

لها طلبات فكنت ألبيها لها بالنهار، 
ولكن بالليل أكون متعبة فال أقضي 

لها شيًئا، وأطلب منها أن تتركني ألني 
متعبة وأذهب ألنام، وبعد وفاتها أنا في 

حالة من الندم الشديد، فهل علَيّ إثم؟ 
وما كفارة ذلك؟

ِك فْلتتوبي إلى الله  الجواب :  إذا كْنِت تش����عرين بالتقصير تج����اه أمِّ
تعالى بالندم واالستغفار ولتكثري من العمل الصالح، ولتكثري أيًضا 
من الدعاء واالستغفار ألمك، وعليك بالتصدق عنها وهبة ثواب األعمال 
الصالحة لها، واعملي على صلة رحمها وإكرام معارفها؛ فقد جاء رجل 
إل����ى النبي صلى الله عليه وآله وس����لم َفَقاَل: َيا َرُس����وَل اللِه، َهْل َبِقَي 
اَلُة َعَلْيِهَما،  ُهَما ِبِه َبْعَد َمْوِتِهَما؟ َقاَل: »َنَعم؛ الصَّ ِمْن ِبرِّ َأَبَويَّ َش����ْيٌء َأبرَّ
ِتي اَل  ِحِم الَّ َوااِلْس����ِتْغَفاُر َلُهَما، َوِإْنَفاُذ َعْهِدِهَما ِمْن َبْعِدِهَما، َوِصَلُة الرَّ
ُتوَصُل ِإالَّ ِبِهَما، َوِإْك����َراُم َصِديِقِهَما« رواه أبو داود وابُن ماجه وصححه 

ان. ابن ِحبَّ
والله سبحانه وتعالى أعلم.

الق������������رآن هو مصنع ذكاء 
الغرب  يحاول  حقيقة  الطفل 

اخفاءها !
كلم���ا ازدادت الكلم���ات التي 
يتعلمها الطفل في سن 7-3 
س���نوات زاد مس���توى ذكائه 

العقلي.
وفي دراس���ة أجراها االنجليز 
الطفل  ح���ول  والفرنس���يون 
المس���لم ف���ي زم���ن الدول���ة 
العثمانية: وج���دوا أن الطفل 
ذا7 س���نوات يتعلم 77493 
كلمة من خ���الل حفظ القرآن 
وألفية ابن مالك )وهذا الطفل 
يعادل ش���اب م���ن زماننا في 

الثالثين من عمره( 
فخلص اإلنجليز والفرنسيين 
من هذه الدراس���ة المشتركة 
أن س���بب قوة الفرد المس���لم 
تحفيظ  كتاتيب  هي  الجبارة 

القرآن.
فقامت فرنسا وإنجلترا بإلغاء 
بالمدارس  وأبدلونا  الكتاتيب 
الحديث���ة التي تعتمد اللعب 
في السنين الخطيرة من حياة 

العقل ..
الت���ي أدت إل���ى تعلم الطفل 

العربي 3 آالف كلمة فقط
ف���ي حي���ن نج���د أن الطفل 
الغربي يتعلم 13 ألف كلمة..

فه���ذه صرخة إل���ى كل اآلباء 
واألمه���ات عليك���م بالق���رآن 
لنبني الجيل الذي س���يحيي 

هذه األمة ويعلي لواء عزتها.
****

الفرق بي���ن النابغة والعبقري 
أن النابغ���ة ف���ي كل فن من 
عل���ى رأس  الفن���ون يس���ير 

القافلة , سابقا أبدا 
أما العبقري فإنه يدع طريقها 
, ويذه���ب فيش���ق لنفس���ه 

وللناس طريقا جديدا.
على الطنطاوي رحمه الله

وم�ضــات

التنافس: صفة حيادي���ة توظف في الخير، 
وتوظف في الش���ر، فإن وظفته���ا في الدنيا 
في الشر كان الحسد، والبغضاء، والعداوات، 
وعداوة العمل منها، والعداوات بين األقرباء، 
والع���داوات بين زوجات اإلخ���وة، والعداوات 
في القري���ة الواحدة، و في األس���رة الواحدة؛ 
قضية تنافس...أما هذه الصفة نفس���ها لو 
صبت في ش���ؤون اآلخرة لفعلت فعاًل عجيبًا، 
كان التنافس الشريف، ربنا عز وجل يقول:﴿ 
َوِفي َذِلَك َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُس���وَن ﴾]سورة 

المطففين:26 [
 بعد أن أكلت وش���ربت وأمنت كل حاجاتك؛ 
وأنت مس���تقر...؛ عندك حاجة؛ سماها علماء 
النفس تأكيد الذات، س���ماها العوام الغيرة، 
س���ماها القرآن التنافس، تحب أن تكون في 
الطليع���ة، أن تكون في المرتب���ة األولى، أن 
تملك األكثر واألكمل، تحب أن تعيش مليون 
سنة، هكذا ربنا عز وجل وصف بني إسرائيل:

ُر َأْلَف َس���َنٍة َوَما ُهَو  ﴿ َي���َودُّ َأَحُدُهْم َل���ْو ُيَعمَّ
َر﴾] س���ورة  ِبُمَزْحِزِح���ِه ِم���َن اْلَع���َذاِب َأْن ُيَعمَّ

البقرة:96[
 تحب البيت األكبر، والمرتبة األجمل، والدخل 
األكبر، والزوجة األجمل، هكذا طبيعة النفس؛ 
فالغي���رة بالتعبي���ر العام���ي، وتأكيد الذات 
بالتعبير النفسي، والتنافس بالتعبير القرآني، 
هذه إحدى خصائص النفس البشرية، هذه 
الخصيص���ة أواًل: حيادية كالش���هوة تمامًا؛ 
الشهوة الجنسية ترقى بها إلى أعلى عليين، 

وتهوي بها إلى أسفل سافلين:
ِه  َبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى ِمَن اللَّ َن اتَّ

 ِممَّ
ُّ

﴿ َوَمْن َأَضل
﴾]سورة القصص:50[

 المعن���ى المخالف؛ من اتبع هواه وفق هدى 
الله عز وجل ال شيء عليه، وفق القناة النظيفة 
التي رسمها حب المال كذلك؛ إذا أنفق المال 
ف���ي طاعة الله كان نعمة وأي���ة نعمة، أما إذا 

أنفق في معصية الله كان نقمة وأية نقمة.
المس���ارعة والتنافس والمس���ابقة تقتضي 
الجماعة :  اآلن هناك س���ؤال: تصور إنس���انًا 
ف���ي األرض ذهب إل���ى طريق كبي���ر، وعمل 

سباقًا لوحده؛ قال لك: دخلت في سباق وكنت 
األول... م���ن كان معك؟ والله م���ا معي أحد؛ 
لوحدي.! معنى ذلك أنه يحتاج إلى مش���فى 
لألم���راض العقلي���ة، هل هناك س���باق من 
دون جماع���ة؟ ال. هل هناك تنافس من دون 
جماعة؟ ال، هل هناك غيرة من دون جماعة؟ ال؛ 

الله عز وجل أعطى ثالثة أوامر؛ قال:
ُكْم﴾] س���ورة آل  ﴿ َوَس���اِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّ

عمران: 133 [
 سارعوا؛ والمسارعة تقتضي الجماعة، وقال:﴿ 
َوِفي َذِلَك َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُس���وَن ﴾]سورة 

المطففين:26 [
 والتنافس يقتض���ي الجماعة. والله عز وجل 
ُكْم﴾] سورة آل  قال:﴿ َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّ

عمران: 133 [
 والمسارعة تقتضي الجماعة. 

 المس���ارعة والتنافس والمس���ابقة؛ سابقوا 
وس���ارعوا وتنافس���وا، فثالث كلمات قرآنية 
تقتضي الجماعة، اإلنسان لو بعد عن الجماعة 
كيف يفكر؟ يعيش بأوهام مضحكة؛ قال لي 
أحدهم: الخمر لي���س حرامًا!...ما هذا الكالم؟! 
قال لي: لم يقل الل���ه: حرمت عليكم الخمرة؛ 
قال: فاجتنبوه؛ أي األولى أن اإلنسان ال يشرب، 
أما ه���و فليس حرامًا. ألنه م���ا عاش بجماعة، 
ع���اش لوحده؛ وهناك إنس���ان آخ���ر - أول ما 
خطبت جاءني رجل باألربعين أو الخمسين - 
قال لي: زوجتي تخونني. قلت له: أعوذ بالله، 
م���ع من؟ قال ل���ي: مع جارنا. قل���ت له: كيف 
عرفته؟ قال لي: والله مرة سهر عندنا، فقلت 
لنفسي هي جالسة لوحدها، مسكينة، قلت 
لها: تعالي اجلس���ي معنا هذا مثل أخيك...! 
ألنه يعيش لوحده.. اإلنسان.. الجماعة رحمة، 
الجماعة تعرف الحق من الباطل، تعرف الخير 
من الش���ر، تع���رف ما ينبغي وم���ا ال ينبغي؛ 
سائق تكس���ي راكب أش���ارت له امرأة تضع 
عب���اءة كويتية - زبون - وق���ف لها، قال لها: 
أين ي���ا أختي؟ قالت له: خذن���ي أينما تريد. 
فهم الرجل؛ قضى حاجته، وظن نفس���ه أنه 
كسب، وفوق أنه قضى حاجته أعطته ظرفين 

األول فيه خمس���ة آالف دوالر ، والثاني فيه 
رسالة؛ فتح الرسالة فوجد مكتوبًا بها: مرحبًا 
بك في نادي اإليدز. ذهب ليصرف الدوالرات، 
فكان���ت مزورة؛ وضعوه في الس���جن. لو كان 
يحضر مجلس عل���م وقالت له: خذني إلى أي 
مكان تريده؛ لفتح الباب و ركلها بقدمه، الذي 
يحضر مجلس عل���م فيه حصن حصين، قال 
له: ي���ا بني، العلم خير من الم���ال؛ ألن العلم 
يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه 
النفقة، والعلم يزكو عل���ى اإلنفاق ، فالله عز 

وجل قال:
﴿ َوِفي َذِلَك َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن ﴾]سورة 

المطففين:26 [
 أي كن م���ع الجماعة وتناف���س معهم على 
اآلخ���رة. قال: وس���ارعوا؛ أي كن م���ع الجماعة 
وس���ارع إلى جنة عرضها السموات و األرض،  
فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، وإن الشيطان 
ئُب من الغنم  من االثنين أبعد، وإنما يأكُل الذِّ

القاصية:
))م���ا من ثالثِة في َقْرَية وال َبْدو ال تقاُم فيهم 
الصالُة ، إال قد اس���تحوَذ عليهم الشيطاُن ، 
ئُب من  فعلي���َك بالجماعة ، فإنما ي���أكُل الذِّ
الغنم القاصية((] أبو داود والنسائي عن أبي 

الدرداء [
 ال يصلي، و ال يص���وم، ويتابع كل الموبقات 
حتى الفجر؛ لكن أنا أحس���ن منك، ما الدليل؟ 
ألن���ي ال أؤذي أح���دًا أب���دًا...! يخ���رج بعقائد 
مضحكة، بأف���كار مذهلة؛ ألنه يعيش وحده، 
أما الذي حضر دروس علم؛ فيعرف العقائد، 

والعبادات، والمعامالت، واألخالق.
األحمق من يدخل سباق الدنيا و ينسى سباق 
اآلخ���رة :ذكرت هذا ال���كالم انطالقًا من قوله 
تعالى:﴿ َوِفي َذِلَك َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُس���وَن 
﴾]سورة المطففين:26 [﴿ ِلِمْثِل َهَذا َفْلَيْعَمِل 

اْلَعاِمُلوَن﴾]سورة الصافات:61[
ٍة َعْرُضَها  ُكْم َوَجنَّ  و:﴿ َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّ

ْرُض﴾] سورة آل عمران: 133 [ َمَواُت َواأْلَ السَّ
ٍة َعْرُضَها  ُكْم َوَجنَّ ﴿ َس���اِبُقوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّ

ْرِض﴾]سورة الحديد:20[ َماِء َواأْلَ َكَعْرِض السَّ



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

معاناة المواطنين في معبر رفح

جرافات االحتالل تقتلع األشجار بالقرب من مستوطنة في الخليل

)APA images( 

)APA images( 

تشييع الشهيد أبو حلو بالبريجاضراب تجاري يعم القطاع أول أمس )APA images( )APA images( 

مؤتمر صحفي لفصائل المقاومة بغزة
مؤتمر صحفي للسفير العمادي 

مؤتمر صحفي لرؤساء بلديات القطاعبمجمع الشفاء بغزة )APA images( )APA images( )APA images( 
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ويمثل يوم الجمعة بالنسبة للفلسطينيين 
يومًا خاصًا من أيام األسبوع، ليس لكونه 
اليوم األه���م من الناحية الدينية ويحمل 
قدس���ية خاصة، بل ألنه ي���وم للعائلة إذ 
تتجلى في���ه طق���وس اجتماعية خاصة 
تحرص العائ���ات على إقامته���ا، ولعل 
أبرزها االجتماع على مائدة الغداء وتناول 
الشعبية  والمأكوالت  الدس���مة  الوجبات 
الش���هية، اال أنه في قطاع غزة المحاصر 
أصبح مغايرًا وكس���ر العديد من التقاليد 
الشعبية واصبح كسائر األيام للكثير من 
العائات، التي أصبح���ت تكتفي بإعداد 
وجبات خفيفة إن وجدت، في ظل الظروف 

االقتصادية الصعبة وقلة ذات اليد.

نكهة خا�صة
وتق���ول أم محمود ل� "االس���تقال": "يوم 
الجمعة له نكه���ة خاصة تميزه عن باقي 
األيام، لما يرتب���ط به من طقوس وعادات 
فلسطينية أصيلة، أهمها اجتماع العائلة 
على س���فرة الغ���داء بعد ص���اة الجمعة 
مباش���رة، والتي تكون عامرة بما لذ وطاب 
من الطع���ام والش���راب، ولك���ن في ظل 
الوضع االقتص���ادي الصعب وعدم وجود 
مص���در رزق للعائل���ة خاصة بعد فش���ل 
زوجها في الحصول على عمل، أصبح يوم 

الجمعة كس���ائر األيام نستقبله بموائد 
طعام فارغة اال م���ن الزعتر وزيت الزيتون 

والوجبات الخفيفة".
وتضي���ف "أبنائي اعتادوا ي���وم الجمعة 
على طل���ب أصناف معينة م���ن األكات 
واألسماك  المش���وي  والدجاج  كالمفتول 
بأنواعه���ا، والتي ال يمك���ن اعدادها في 
بقية أيام االس���بوع نظرا لما يتطلبه ذلك 
من مجهود ووق���ت وإمكانيات مادية، لذا 
كنت أكتف���ي بإعدادها في يوم واحد في 
األسبوع، ولكن حتى هذا اليوم ال استطيع 
فيه اآلن تلبية طلبات أبنائي الخمسة من 

المأكوالت الشهية التي يرغبون بها".
وتوضح أن أكثر ما يميز يوم الجمعة في 
الشارع الذي تقطن فيه هو رائحة الطعام، 
التي تنتش���ر حال عودة الرجال من صاة 
الجمعة، والتي تتشابه  فيها مواعيد طبخ 
وتن���اول الطعام في ذات الوقت لدى عدد 

كبير من األسر.

عادات تتال�صى
ولم تكن إم شاكر )55 عاما( بحالة أفضل 
من سابقتها، فهي األخرى لم تعد تنعم 
بطقوس يوم الجمع���ة، وهو يوم اعتادت 
فيه على "لم���ة العيلة" قب���ل أن يتحول 
بالنس���بة ألفراد عائلتها كس���ائر األيام، 

لع���دم مقدرتها على جم���ع كافة أبنائها 
المتزوجي���ن واحفادها على س���فرة غداء 

واحدة يوم الجمعة".
وتق���ول أم ش���اكر ل� "االس���تقال": "بعد 
تقليص رواتب موظفي الس���لطة وخصم 
30% م���ن رات���ب زوج���ي ال���ذي بالكاد 
يكفي الحتياجات األسرة وسداد الديون 
المتراكمة علينا، لم يعد يوم الجمعة يومًا 
مخصصًا لاجتماع مع العائلة على طاولة 
واحدة وقت الغداء كالسابق"، مشيرة إلى 
أنها لديها 8 أبناء وبنات متزوجين، و 18 
حفيدًا كانت تجمعهم كل يوم جمعة في 

بيتها لتناول وجبة الغداء".
وتضيف "ابنائي كان���وا يجدون في هذا 
اليوم فرصة لاجتم���اع مع العائلة وطلب 
ما يرغبون ب���ه م���ن األكات وخاصة خبز 
الصاج والمسخن والفتة وهي من األكات 
المفضل���ة لديهم والتي اعتادوا س���ابقًا 
على تناولها كل ي���وم جمعة، ولكن األن 
ال يوجد إمكانية لعملها وس���ط الضائقة 
المادية التي نمر بها كغيرنا من العائات 
في قطاع غ���زة المحاصر منذ اكثر من 10 
س���نوات وتقليص الروات���ب وقلة فرص 
العمل وزيادة أعداد العاطلين عن العمل ". 
وتتاب���ع " عندما يجتمع ابنائي وبناتي مع 
أوالدهم أش���عر باإلح���راج لعدم مقدرتي 

عل���ى توفير ما يطلبه األطف���ال من لحوم 
وأكات دس���مة لعدده���م الكبير، وهو ما 
جعلهم يجتمعون وس���ط األس���بوع كل 
فت���رة وأخرى لعدم إحراج���ي انا ووالدهم 
"، منوهة إلى أنها قررت استبدال الوجبة 
الدس���مة التي كانت تعدها يوم الجمعة 
وتكتفي مع زوجه���ا بإعداد وجبة خفيفة 
لتس���تطيع ان توفر ألبنائها المتزوجين 
وس���ائل الضيافة عندما يأتون في وسط 

األسبوع". 

التاأقلم مع الواقع
النفس���ي  األخصائ���ي  أوض���ح  ب���دوره 
واالجتماع���ي زهير ماخ���ة، أن المجتمع 
الفلسطيني يتميز بطقوس عائلية جميلة 
خاصة يوم الجمعة، حيث يستعد  الرجال 
لتأدية  صاة الجمعة في المس���جد وتبدأ 
النساء بالتحضير ألشهى المأكوالت التي 
يشتهيها الكبير والصغير دون االهتمام 
بتكلفته���ا، لكن مع ضيق الحال وس���وء 
األوضاع االقتصادي���ة التي يعاني منها 
قطاع غزة المحاصر بدأت تتاش���ى هذه 

العادة عند الكثير من العائات الغزية.
وأكد ماخ���ة ل� "االس���تقال"، أن اجتماع 
العائلة على غداء يوم الجمعة يعتبر من 
أشكال التكاتف والمحبة، ويضفي معاني 

الحب واالخاء ويعزز من الروابط األس���رية، 
ومن األشكال التفاعلية التي تديم الحس 
العائل���ي الحاضر بالنصيح���ة والتوجيه 
والمساندة والمحبة، وعدم الشعور بالغربة 

والفتور ومشاعر الضيق والحزن. 
وأوض���ح أن العائلة أح���وج من أي وقت أن 
تس���اند بعضها البعض، وأن يكون األبن 
مس���اعدًا ألبي���ه ال يزيد من ثق���ل الحياة 
علي���ه، أم���ا التذم���ر وحالة الي���أس التي 
يعيش���ها بعض األبناء فيجب أن نتغلب 
عليها، ونشحن أنفسنا بمزيد من الصابة 
والتحم���ل، وضرورة إيجاد البدائل حتى لو 

كانت بسيطة.
 وق���ال: "إن علينا أن نتعايش ونتأقلم مع 
الظروف ونحمد الله على نعمه، مع العمل 
على بناء أنفس���نا قيمي���ًا وتربويًا ودينيًا، 
دون أن يسيطر علينا التفكير السلبي، أو 
ننقاد مع األخرين لنجد أنفس���نا ممزقين 
اجتماعيًا وأسريًا ونفسيًا ونلقي بأنفسنا 

إلى الهاك".
وأضاف أن علين���ا مواجهة هذه الظروف 
بمزيد من اللحم���ة والتعاضد والتكاثف 
األس���ري والمجتمع���ي، وتك���ون إرادتنا 
حاضرة دون انهزام، حتى يغير الله الحال 
ونحافظ على حياتنا ومس���تقبل أجيالنا 

وننعم بالخير القليل ماديًا الكبير بأثره.

موائد فارغة
غداء يوم الجمعة.. طقوس 

يلتهمها الفقر في غزة
غزة/اأحالم الفالح:

على غري عادتها قررت املواطنة اأم حممود )37 
عاما( اأن يكون طعام الغذاء املخ�ص�ص لأفراد 

اأ�صرتها يوم اجلمعة، معلبات ال�صردين التي 
حت�صل عليها من امل�صاعدات الغذائية التي ت�صلها، 

والتي مل تكلفها عناء اإعداد وجبة طعام كبرية 
و�صهية اعتادت على تقدميها كل يوم جمعة 
لأ�صرتها، قبل اأن يرتك زوجها عمله وي�صبح 

عاطاًل عن العمل. 

االستقال/ وكاالت: 
تعد الحروق من اإلصابات الش���ائعة ل���دى األطفال، 
بسبب جذب أواني الطهي من الموقد أو أثناء حفات 

الشواء في الحدائق مثًا.
وعن كيفية التصرف في مثل هذه المواقف، تنصح 
الجمعية األلمانية لجراح���ات األطفال بتبريد مواضع 
الحروق الصغيرة بواسطة ماء فاتر في غضون نصف 

الساعة األولى.
في حين ال ُيفضل اس���تخدام أكي���اس التبريد ألنها 
تنط���وي على خطر االنخفاض الش���ديد لدرجة حرارة 
الجسم. وللس���بب ذاته ال يجوز استخدامها في حال 

مواضع الحروق الكبيرة بصفة خاصة.
وأشارت الجمعية إلى أن الوصفات المنزلية الشائعة، 
مث���ل الزبادي والدقي���ق األبيض، ال تفي���د في عاج 
الجروح الناجمة عن الح���روق. ولتجنب إصابة الطفل 
بحروق من األساس ينبغي مراعاة وضع أواني الطهي 
على الش���عات الداخلية للموقد لتك���ون بعيدة عن 
متناول يده، كما ال يجوز أثناء الشواء استخدام المواد 

المساعدة على االشتعال مثل اإليثانول.

االستقال/ وكاالت:
حذرت دراس���ة طبية أوروبية حديثة 
من أن األطعمة المعالجة )المصنعة( 
بكثاف���ة تزيد ف���رص اإلصابة بمرض 

السرطان.
وأجريت الدراسة في فرنسا على أكثر 
من 105 آالف ش���خص، ت���م تعقب 
عاداته���م الغذائي���ة اليومي���ة لمدة 

حوالي تسع سنوات.
ووفق���ا للنتائج المنش���ورة على موقع 
المجل���ة الطبية البريطانية، فقد تبين 
أن اس���تهاك المأك���والت المعالجة 
بكثافة مرتبط بزي���ادة فرص اإلصابة 

بالسرطان%10.
وأش���ارت الدراسة إلى أن النتائج التي توصلت إليها ظلت 
ثابتة حتى مع تغيير بعض مكونات النظام الغذائي مثل 

الدهون، والصوديوم، والكربوهيدرات.
ودعت إلى إجراء المزيد من الدراسات من أجل فهم أفضل 
لألثر النس���بي لكل األبعاد المتعلقة بتصنيع هذه المواد 

الغذائي���ة. واألطعمة المعالجة بكثافة، حس���ب موقع يو 
إس توداي، هي المكرونة س���ريعة التحضي���ر )النودلز(، 
ومخبوزات المصانع، والص���ودا، وأي منتجات تحتوي على 
قائمة طويلة من اإلضاف���ات والمواد الحافظة والمنكهات 
ومكس���بات األلوان، والتي تحتوي عل���ى كمية كبيرة من 

السكر والملح والدهون.

تحذير طبي جديد من

خطر األطعمة المعالجة
نصائــح بسيطــة

 للتعامل مع حروق األطفال
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قال األمين 

بعد أربع���ة عقود من الزمن على النكبة األولى بضياع فلس���طين عام 
1948 وبع���د عقدين على النكبة الثانية بس���قوط بيت المقدس عام 
1967 وبع���د سلس���لة من التح���والت التي عاش���تها المنطقة تحت 
الهيمن���ة األمريكية حتى كاد أن ينطفئ بري���ق القضية أو يطويها 
النس���يان في المحافل الدولية، في ظل هذا، جاءت االنتفاضة � الثورة 
لتتميز بين ثورات الشعوب المعاصرة وعن غيرها من األساليب التي 
واجهنا بها العدو سابقًا ولكنها ليست نبتًا غريبًا أو طارئًا بل تأتي من 
تاريخنا الفلس���طيني تتويجًا لتاريخ طويل من النضال والجهاد الذي 
مارس���ه شعبنا وال زال منذ انتفاضة العشرين والحادي والعشرين من 
هذا القرن إلى هبة وثورة البراق العام 1929 إلى ثورة القسام وخروجه 
إل���ى أحراش يعبد وإعالنه الجهاد والثورة إل���ى اإلضراب الكبير وثورة 
1936 إلى مالحم 1948 التي سطرها الثوار والمجاهدون من فلسطين 
وغيرها، إلى تجارب العمل الفدائي والمقاومة منذ منتصف الستينات 
إلى انتفاضة مارس /آذار 1979 إلى انتفاضة أبريل / نيسان 1982 إثر 
الهجوم الذي شنه الجندي الصهيوني جودمان على المسجد األقصى 
إلى انتفاضة ديس���مبر / كانون أول 1987 وغيره���ا من االنتفاضات 
والمواجهات ضد العدو الصهيوني، في زمن االشتباك المستمر منذ 
الحرب العالمية األولى وحتى اآلن. وهكذا تؤكد االنتفاضة أنها جاءت 
في سياق نضال وجهاد شعبنا المتواصل وهي في نفس الوقت تأتي 
في س���ياق جهاد األمة العربية واإلسالمية ضد المشروع االستعماري 

منذ مطلع القرن التاسع عشر وإلى اآلن.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي
بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر 

مــرايا

ح�صاد الأخبار املُّر
يق���ول رئي���س القائم���ة العربّي���ة في 

الكنيس���ت اإلس���رائيلّي: إّن السعودية 
تتحالف بقّوة مع اليمين الصهيونّي.

وأن���ا أق���ول: الجماع���ة يحّب���ون التيامن 
ويتبركون باليمين، فأين المشكلة؟

وتق���ول األخبار إّن مصر وبعد أن أوش���ك 
مخزونها من الغ���از على النضوب أخذت 
تش���تري الغاز بس���عر الس���وق وتبيعه 
لليه���ود بس���عر اتفاقية عمره���ا عقود 
وتخسر جّراء ذلك الماليين. ويبدو ان ُمعّد 
الخبر ال يعلم أّن المصريين أصحاب دين، 
وينسى أّن شعارهم في اتفاقية الغاز هو 

) يا أّيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود(.
فيصل القاس���م يبّث لنا ضحكة ) إفخأي 
أدرع���ي ( عل���ى امتداد الفض���اء العربي، 
ولسان حاله يقول: من سر ذمّيا وأضحكه 
علينا فله الرضا وعائدات النفط والجزيرة.

أّم���ا )ج���ون كي���ري( فيفضح المس���تور 
ويكش���ف ع���ن مطال���ب بع���ض الدول 
والزعامات العربّية بض���رورة قيام أمريكا 
بقصف إي���ران. طبعًا يريُدنا هذا الغريب 
أن ُنصّدق إش���اعاته ع���ن زعاماتنا ويوقع 
الفتنة بيننا، والله تعالى يقول: )والفتنة 

أشّد من القتل(.

 اإىل متى؟
  إلى متى س����نظل يا وطن����ي ندور على 

الموائد؟ نس����أل األش����رار حّق����ًا في بالد 
الزيف ضاع؟ إلى متى سنظّل نستجدي 
الحق����وق من اللئام؟ وإلى متى س����تظّل 

سواعدنا معّطلة وألسنتنا طويلة؟ 
أهو عجز المفلسين؟ أم ِحَيُل السياسة؟ 
فنخطب عن مآسينا، ونحكي عن مرارتنا، 
وتلفظن����ا الموائد! وترتخ����ي بين أيدينا 
حب����اُل الص����وت؟ صوتن����ا المخنوق في 
المحافل الدولّية، هو ذاته صوتنا المبحوح 
لؤمًا ف����ي ظلمة المعتقالت السياس����ّية 
التي ُنلقي بها الشرفاء! نحن الذين ندور 
 نصف دورة، فنطلب ُجّله، ثم 

ّ
حول الحق

نتركه كّله! ونعود من المحافل صاغرين.
إل����ى مت����ى س����تظّل س����لطتنا ترقص 
على خمس����ين حبال؟ م����ّرة ترقص على 
حب����ل البطولة، فتعلن أّنه����ا أهل للبالد 
وللقضّية، ثم تفل����ت كّفها، وتنزلق إلى 
حب����ل التنس����يق األمنّي، وتل����ّف حبلها 
على رق����اب األبطال من أبنائن����ا، وتعود 
ُملّوثة اليدين بعار الخيانة، لتمسك كّف 
المن����اورة، فُتعلن أنها جارية للغاصبين، 
وأنها لهم تبع، لتدافع عن بقائها بالذّل 

واالستجداء المهين!
كيف حدث أن تش����رذمنا وُتهنا في هذا 
الحضيض، بعدم����ا َجَمعتنا النكبة حول 
جراحن����ا، ووّحدن����ا الوج����ع؟ كيف قامت 
يٌد مّنا تل����فُّ القيد حول معصم أختها، 
وتّدعي الوف����اء؟ أيقتلك َم����ْن يريد لك 

الحياة؟!! 
 أصحاب 

َّ
س����تظّل هذي األرض تلفظ كل

 الملّونين، وستظّل 
َّ

الوجوه المارقة، وكل
تجه����ر بالكراهية لَمْن َس����َقْوها بولهم 

وضّنوا عليها بالدمع والعرق والدم! 
شتان بين ابن األرض، َمن يزرع فيها قلبه 
ولحمه ويس����قيها دمه، وبي����ن َمن يزرع 
فيها مشاريع واس����تثمارات، ويسقيها 
من كأسه ش����ايًا هندّيا، وغرفًة من ُلعاب 

الخطابات البائسة!
س����تظّل ه����ذه األرض كاش����فَة عورات 
القلوب، وستظّل ُتعّري أصحاب المصالح 
مهما تدّثروا بش����رف الوطنّية، س����تظّل 
تنزع عن نفوس����هم غطاء الوهن، مهما 
تظاه����روا بالش����جاعة، ف����األرض تعرف 

طينها الوفّي من طينها المناور. 

االستقالل/ وكاالت:
عاقب���ت محكمة ألمانية رجال بغرامة تبل���غ 256 ألف دوالر 
أميرك���ي، بعدما ضب���ط أثناء محاولته االحتي���ال على أحد 

المتاجر التي تعمل بالخدمة الذاتية.
وأفادت »سكاي نيوز«، أمس األربعاء، بأن محكمة في ميونيخ 
احتس���بت هذا الرقم بناء على الراتب الذي يتلقاه المدان، 

وهو 29 ألف دوالر شهريا.
وفي التفاصيل، حاول المحتال، الذي لم يكشف عن اسمه، 
وض���ع طبق من اللحم في الم���كان المخصص للفواكه بآلة 

احتساب أسعار المشتريات، وذلك بغرض دفع ثمن أقل.
والغريب في األمر أن سعر طبق اللحم ال يتجاوز 57 دوالرا.

ويبلغ »المتهم« من العم���ر 58 عاما، وهو رجل أعمال لديه 
سجل في سرقة المراكز التجارية بالخدمة الذاتية، إذ حاول 

ذلك 3 مرات في الماضي.
وأطلقت الس���لطات األلمانية سراح الرجل من السجن، الذي 

كان يقبع فيه منذ ديسمبر الماضي.

ربع مليون دوالر 
غرامة بسبب 

طبق لحم

االستقالل/ وكاالت :
كشف مؤسس أمازون ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس، 

عن ساعة ضخمة يمكنها العمل لعشرة آالف سنة.
وقال بيزوس عبر حسابه على موقع »تويتر« إن بناء الساعة 
يجري حاليا على عمق نحو 150 مترًا، داخل جبل يقع غربي 

تكساس في الواليات المتحدة.
وتعمل الساعة بالطاقة الحرارية األرضية. وأشار بيزوس إلى 
أنها س���اعة خاصة مصممة لتكون رمزًا للتأمل على المدى 
الطويل. ويتم العمل على الساعة، منذ ما يقرب من 3 عقود، 

وتم تصميمها لتدق مرة واحدة في السنة.

ساعة أمازون.. 
تدق مرة وتعمل 

10 آالف سنة


