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 االحتالل يفرض حصاًرا على الضفة
 بسبب األعياد اليهودية

رام الله/ االستقالل:
قررت سلطات االحتالل الصهيوني فرض حصار 
مشـــدد على الضفة الغربية بسبب ما يسمى بـ 
»عيـــد البوريم« لـــدى اليهود. وبحســـب إذاعة 
االحتالل؛ ســـيكون اإلغالق اعتباًرا من صباح غد 
الثالثاء إلى األحـــد القادم. وتمثل األعياد التي 

يحتفل بها اليهود داخل األراضي الفلسطينية 
المحتلة، نذير شـــؤم وجحيم للفلســـطينيين، 
وحلقة جديدة تضاف إلى مسلسل معاناتهم 
ا بســـبب ممارســـات  التـــي يعيشـــونها يومّيً
االحتالل، وتحكمه في مداخـــل ومخارج المدن 

الواصلة بين قطاع غزة والضفة والقدس.

يا كاتب 
التاريخ 
ًمهـال !
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 بلديات غزة.. مستنقع  هل يستطيع الوقود المصري دفع قطار المصالحة؟
أزمات جديد يغرق الغزيين

القتـل العمـد.. مقصلة 
إسرائيلية تحصد أرواح األسرى 

بعد تقلي�ص خدماتها لـ %50

زادت منذ اندالع انتفا�ضة القد�ص

يتزامن مع ذكرى النكبة

نقـل سفـارة 
واشنطن للقدس: 
إمعان في العدوان

القد�س املحتلة – غزة/ قا�سم الأغا 
على الرغم من ردود الفعل الفل�سطينية 

والعربية والدولية الراف�سة للقرار 
الأمريكي اعتبار مدينة القد�س 

املحتلة عا�سمة لكيان الحتالل؛ 
ت�سيف الإدارة الأمريكية خطوة 

»ا�ستفزازية« جديدة على قرارها، 
برتجمته عملًيا من خالل حتديد موعد 

لنقل ال�سفارة اإىل العا�سمة املحتلة، 
يف الـ 14 من مايو املقبل. 
2واأعلنت وزارة اخلارجية  2

حما�ص : لقاءات احلركة 
ت�ضري باإيجابية و ت�ضب يف 

اإطار اإمتام امل�ضاحلة

 م�ضدر م�ضري: احلكومة 
ال تقوم بالتزاماتها والتدخل 

امل�ضري كان مطلوبًا 

 حماوالت لتذويب اجلليد

مقر ال�ضفارة االأمريكية يف "تل اأبيب"



رأي

ح����ددت اإلدارة األمريكية مايو المقبل موعدا لنقل س����فارتها إلى 
مدينة القدس المحتلة, وهو ما يتزامن مع ذكرى  نكبة فلس����طين 
واحتاللها من قبل عصابات اإلجرام الصهيونية, وكأن الموعد قد تم 
التخطيط له عن قصد بين اإلدارة األمريكية واالحتالل الصهيوني, 
بغرض قهر العرب والمس����لمين والفلس����طينيين تحديدا, وكأن 
اإلدارة األمريكية تمارس سياستها المنحازة لالحتالل الصهيوني 
بأس����لوب فج وعميق, يوحي بأنها مس����تمرة في دعم هذا الكيان 
المجرم بش����كل ال محدود, وماضية ف����ي التمكين له, وفرضه على 
المنطق����ة كقوة أحادية متفردة على الجميع ان يس����عى للتعامل 
معها وكسب ودها, حتى ال تطاله العقوبات األمريكية ويناله منها 

نصيب. 
نقل الس����فارة األمريكية إلى القدس المحتلة حدث خطير, ويمهد 
لما بعده, وُيمًكن لالحتالل الصهيوني, وفيه تحد لقرارات المجتمع 
الدول����ي وقوانين����ه, فعندم����ا أعلن����ت اإلدارة األمريكي����ة عن نقل 
س����فارتها إلى القدس, تركت لنفسها »خط رجعه« خوفا من حراك 
عربي وإس����المي قوي لمواجهة هذا القرار, لكن ردة الفعل العربية 
واإلسالمية رسميا وشعبيا جاءت ضعيفة ولحظية ومخيبة لآلمال, 
لذلك أقدمت على خطوتها التالية التي كانت تخشى اإلعالن عنها 
س����ابقا, وهى تحديد موعد لنقل س����فارتها إلى القدس المحتلة 

مستندة لمعايير عديدة منها. 
أوال: حالة العجز الرسمي والشعبي على المستوى العربي واإلسالمي 
ف����ي مواجهة قرار اإلدارة األمريكية الذي كانت تخش����اه, ولم تجرؤ 
على تطبيقه طوال الس����نوات الماضية, وأصبح الرئيس األمريكي 
دونال����د ترامب يتباهى بأنه الرئيس األمريك����ي الوحيد الذي وعد 

بنقل السفارة للقدس وأوفى بوعده. 
ثانيا: موقف السلطة الفلسطينية كان ضعيفا وفرديا ومأزوما في 
التعامل مع القرار األمريكي, فالسلطة ورئيسها لم تخرج من عباءة 
السالم, واستمرت في تقديم التنازالت لالحتالل الصهيوني حيث 
ظهر ذلك في خطاب رئيس الس����لطة محم����ود عباس أمام مجلس 
اآلمن, ورغم ذلك رفض����ت اإلدارة األمريكية هذه التنازالت, ودعت 
لالنصياع طوعا أو كرها لقراراتها التي لن تتراجع عنها أبدا حسب 

مندوبة اإلدارة األمريكية في األمم المتحدة نيكي هيلي.  
ثالثا: ع����دم ق����درة المجتمع الدول����ي وخصوصا ال����دول العظمى 
على مواجهة السياس����ة األمريكية التي تحدت قرارات الش����رعية 
الدولية وقامت بش����طبها تماما بجرة قلم, حيث خابت آمال السلطة 
الفلسطينية في إفشال قرار ترامب عبر مؤسسات األمم المتحدة, 
وبقى المجتمع الدولي يصفق لرئيس الس����لطة فقط على إصراره 
على التمسك بما تسمى مسيرة التسوية رغم التنكر لكل الحقوق 

الفلسطينية إسرائيليا وأمريكيا, 
رابع����ا: ان العديد من الدول العربية على المس����توى الرس����مي أيد 
الخط����وة األمريكية وباركه����ا, واعتبر »إس����رائيل« حليفا قويا في 
المنطقة يمكن االستفادة منه لمواجهة خطر »أكبر« حسب وجهة 
نظرهم, ومارس ضغوطات على الس����لطة الفلس����طينية بأشكال 
مختلفة ومتعددة, إلجبارها على القب����ول »بابو ديس« أو »رام الله« 
كعاصمة لفلسطين, والقبول بما تسمى بصفقة القرن, التي تعني 
وضع المنطقة العربية برمتها في حضن اإلدارة األمريكية والكيان 

الصهيوني, والتسليم تماما ألطماعهما في المنطقة.  
خامسا: استغلت اإلدارة األمريكية انشغال الدول العربية بأوضاعها 
الداخلي����ة المضطربة, وأزماتها االقتصادي����ة المتالحقة, والصراع 
الدائر على الس����لطة لتمرير مخططها حول القدس, وتحديد موعد 
نقل الس����فارة األمريكية إليها, فهذا هو الوقت المثالي بالنس����بة 
لها لتمرير مخططاتها وترسيخ سياساتها في المنطقة واإلمساك 

بزمام األمور بيدها  وتطويع الجميع لخدمة أهدافها.  
األم����ة العربية واإلس����المية تتحمل وزر قرار ترام����ب حول القدس 
باعتباره����ا عاصمة موحدة للكيان الصهيون����ي, وتتحمل وزر نقل 
الس����فارة األمريكية إليها, وتتحمل وزر دعوة »إس����رائيل« واإلدارة 
األمريكية لدول العالم باتخاذ نفس الخطوة ونقل س����فاراتها إلى 
مدينة الق����دس باعتبارها عاصمة »إس����رائيل«, فالصامت العاجز 
كالش����يطان األخرس ال يمكن ان يحميه صمت����ه وعجزه من حمل 
ه����ذا اإلثم الكبي����ر, انه عار يلحق باألمة, وم����ن ال يدرك انه مطالب 
بالخ����روج والتظاهر في العواصم لمواجهة ه����ذا القرار الجائر فان 
فهمه قاص����ر, وإدراكه لألم����ور ضعيف, ألن م����ا يترتب على هذا 
الق����رار األمريكي خطير جدا, وينذر بم����ا هو اكبر وأعظم, ليس في 
فلس����طين فحس����ب, إنما في كل دول المنطقة كلها, فال تتوارثوا 
الضع����ف والوهن عن قياداتكم التي تحكمك����م, واخرجوا لتقولوا 
ال لصفقة القرن, ال إلهداء القدس »إلس����رائيل«, ال لنقال الس����فارة 
األمريكية للقدس, ال تتركوا الشعب الفلسطيني وحده يدافع عن 
ش����رف األمة, كونوا عونا حقيقيا له وهو يدافع عنكم وعن بالدكم, 
فأمريكا و«إس����رائيل« لن تتوقفا عن إطماعهما إال إذا أوقفتموهما 

انتم بانتفاضتكم وثورتكم ضدهما.        

نكبة مايو األمريكية
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القدس المحتلة/ االستقالل:
صادقت حكومة االحتالل اإلس���رائيلي  أمس 
األحد، عل���ى بناء 350 وحدة اس���تيطانية في 
إطار تجم���ع "غوش عتصيون" االس���تيطاني 
المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين 
جنوبي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية 

المحتلة.
وذك���رت صحيف���ة "يديعوت أحرون���وت" أن 
المصادق���ة ج���اءت تمهيًدا لنق���ل 13 عائلة 
من مس���توطني بؤرة "نتيف هأفوت" القريبة؛ 

ليجري تس���كينهم ف���ي منطق���ة قريبة من 
مستوطنة "اليعازر" الداخلة في تجمع "غوش 

عتصيون" االستيطاني.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات اختراقًا 
للقانون الدولي، و"غير ش���رعية" سواًء أقيمت 
بموافق���ة حكومة االحتالل أم ال، فيما تعتبرها 
الس���لطة أيًضا من األمور التي تقوض "عملية 

السالم"، وفق متحدثين لها.
وذكرت الصحيفة أن حكومة االحتالل صادقت 
على ما أس���مته "صيغة الحل الوس���ط" حول 

البؤرة التي س���بق لما ُتسمى "المحكمة العليا 
اإلسرائيلية" أن أصدرت قراًرا بإخالئها حتى 1 
مارس المقبل، في حين طلبت الحكومة تأجيل 

الموعد إلى يونيو إلى حين تسوية اإلجراءات.
وتنص الصيغة على إخالء المستوطنين حتى 
بداي���ة الصيف المقبل وتس���كينهم مبدئًيا 
ف���ي فنادق إلى حين تش���ييد مباًن إليوائهم 
بالتجمع االستيطاني، ورصد 60 مليون شيقل 
تعويضات للمستوطنين لقاء إخالئهم ولقاء 

تسكينهم في تلك الفنادق المؤقتة.

حكومــة االحتــالل تصــادق علــى
 بناء 350 وحدة استيطانية في بيت لحم

غزة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي  امس األحد عن 
استشهاد صياد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين 
بجراح باستهداف قارب صيد فلسطيني شمال 

قطاع غزة.
وق���ال الناطق باس���م جيش االحت���الل في بيان 
مقتض���ب: »إن قواتنا البحري���ة أطلقت النار على 
سفينة كان على متنها 3 فلسطينيين تجاوزت 
منطقة الصيد المس���موح بها في ش���مال قطاع 

غزة"، على حد ادعائه.
وأض���اف أنه "نتيج���ة إلطالق الن���ار أصيب أحد 
المش���تبه بهم بجروح خطي���رة وتوفي فيما بعد 
متأثًرا بجراحه، ونقل المشتبه بهم اآلخران للعالج 

والتحقيق".
م���ن جهته، أوض���ح منس���ق لج���ان الصيادين 
باتحاد لجان العم���ل الزراعي زكريا بكر أن القارب 

المستهدف يعود للصياد عادل أبو ريالة.
وبي���ن أن القارب هو عبارة عن "لنش"، موضحا أنه 
بطريق عودته إلى ميناء غزة للصيادين، فيما أخذ 

االحتالل جثمان الشهيد، والمصابين.

غزة/ االستقالل:
قال وزير النقل والمواصالت في حكومة الوفاق سميح 
طبيلة، امس األحد إن لقاءه مع الوفد األمني المصري 
ف���ي قطاع غزة، ناق���ش عددًا من القضاي���ا لمتابعة 
الفلس���طينية، واصف���ًا االجتماع  المصالحة  ملفات 

باإليجابي والرائع.
وأوض���ح طبيلة، لع���دد من الصحفيي���ن بعد انتهاء 
اجتماعه مع الوفد األمني المصري، أنه ناقش قضية 
الجباية في قطاع غزة وملفات الموظفين الموجودين 

ف���ي ال���وزارة وخارجها، قائ���اًل: "تفاهمنا على بعض 
النقاط التي نحن بحاجة إلى أن نتقدم بها خطوات".

وكش���ف طبيلة أن اللجنة اإلداري���ة الفنية الخاصة 
بمتابعة ملفات الموظفين ستنشر نتائجها قريبًا.

وضم اللقاء الذي عقد بمقر وزارة النقل والمواصالت، 
جنوب غ���رب مدينة غ���زة الوزير طبيل���ة وعددًا من 
مس���ؤولي الوزارة والل���واء في المخاب���رات المصرية 
سامح نبيل والقنصل العام خالد سامى والعميد عبد 

الهادي فرج.

وزير المواصالت يبحث مع الوفد 
المصري الجباية في غزة

استشهاد صياد 
وإصابة اثنين 
باستهداف 

قاربهم شمال 
القطاع

غزة/ االستقالل:
أكد داود شهاب مسؤول المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد 
اإلسالمي، أمس األحد، أن جريمة مجزرة الحرم االبراهيمي 
في مدينة الخليل بالضفة المحتلة، س���تظل شاهدًا حيًا 

على اإلرهاب والظلم والطغيان.
وقال ش���هاب في ذكرى مجزرة الح���رم االبراهيمي: إن 24 
عامًا مرت على مج���زرة الحرم اإلبراهيم���ي وال زالت الدماء 
البريئة في محراب الحرم ش���اهدًا عل���ى المؤامرة الكبيرة 
التي شاركت فيها حكومة اإلرهاب الصهيوني والتي كان 
من أخطر نتائجها تهويد المسجد اإلبراهيمي وتقسيمه 

زمانيًا ومكانيًا".
وأضاف: من ذلك اليوم وأوجاعنا في الخليل تنزف ، والروح 
لن تهدأ ما لم ُتطه���ر كل حبة من تراب الخليل المقدس 

من رجس الغاصبين .
وتصادف اليوم الذكرى ال�24 لمج���زرة الحرم االبراهيمي 
التي ارتكبها مستوطن عام 1994 داخل الحرم اإلبراهيمي، 
واستشهد فيها 29 مصليًا وجرح 15، واستغلت سلطات 
االحتالل الحادث لتقسيم الحرم بين المسلمين واليهود، 
وممارسة سياسات التهويد واالستيطان بمدينة الخليل 

ومحيطها.

الجهاد: مجزرة الحرم اإلبراهيمي 
شاهد حي على اإلرهاب والظلم



2االثنين    جمادى اآلخرة         هـ   فبراير         م 2 22    2222 2 2 2 2

وأوضحت أن "الس���فارة المؤقتة س���يكون بها مس���احة 
لمكتب الس���فير، وعدد محدود من الموظفين، لكن ملحًقا 
جديًدا للسفارة سيفتتح في مجمع أرنونا بنهاية 2019". 
فيم���ا لفت مس���ؤول أمريكي آخ���ر أن "الس���فير ديفيد 
فريدمان سيظل مقيًما في هرتسليا إلى الشمال من )تل 
أبيب( ألسباب أمنية ويتوجه للسفارة الجديدة في أوقات 

العمل".
ويأت���ي إعالن الخارجي���ة األميركية 
تنفي���ًذا لقرار "دونال���د ترمب" في 
6 ديس���مبر/ كانون األول من العام 
المحتلة  الق���دس  اعتبار  الماضي، 
عاصمة ل�"إس���رائيل"، ونقل سفارة 
واش���نطن من "تل أبيب" العاصمة 

المحتلة.
وبالعودة إل���ى التاريخ الُمقرر لنقل 
الس���فارة فإنه يتزام���ن مع ذكرى 
ال���� 70 للنكبة الفلس���طينية عام 
أث���ار غضب  ال���ذي  1948، األم���ر 
الفلس���طينيين، ف���ي حين وصفه 
رئيس حكوم���ة االحتالل "بنيامين 
نتنياه���و"، ب���� "الي���وم العظي���م 

ل�"إسرائيل".
وق���ال نتنياهو: "إن ق���رار الرئيس 
ترم���ب نقل الس���فارة إلى القدس 
ف���ي )ي���وم االس���تقالل( الق���ادم 
)ذكرى نكبة فلسطين( يتبع إعالنه 
االعتراف  ديس���مبر  في  التاريخي 
ل��"إس���رائيل"،  عاصم���ة  بالقدس 
وأض���اف أن "هذا القرار س���يحّول 
الذكرى إلى احتفال أكبر، وأش���كر 
الرئي���س ترم���ب عل���ى قيادتكم 

وصداقتكم".
تصفية القضية

ف���ي  اإلس���المي  الجه���اد  حرك���ة 
فلسطين، أدانت القرار األمريكي، بنقل 

سفارة واش���نطن من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة في 
ذكرى النكبة، ي���وم 14مايو المقبل، واصف���ًة القرار الذي 
"يأت���ي ضمن مؤامرة صهيو أمريكي���ة لتصفية القضية 

الفلسطينية ب�الباطل وغير الشرعي". 
وق���ال الحركة في بيان وصل "االس���تقالل"  نس���خه عنه 

إن قرار نقل الس���فارة للق���دس بالتزامن مع ذكرى النكبة 
واحتالل فلس���طين هو إمعان في العدوان على الش���عب 

الفلسطيني والعرب والمسلمين بشكل عام.
وأضافت أن "اّتخاذ ذكرى النكبة التي تعد أبش���ع جرائم 
العصر موعًدا لتنفيذ القرار الباطل هو مكافأة للصهيونية 

على جرائمها وإرهابها".
وأش���ارت إلى أن القرار دلي���ل على ال���دور األمريكي في 
تهديد وضرب األمن واالستقرار 
تمارس���ه  الذي  ااٍلرهاب  ودعم 
سلطات االحتالل بحق الشعب 

الفلسطيني. 
وأك���دت الجه���اد ف���ي بيانها 
على أن ش���عبنا الفلس���طيني 
الق���رار،  له���ذا  "س���يتصدى 
الوطني���ة  اإلرادة  وس���تكون 
الفلسطينية أشد ثباًتا وأمضى 
هذه  مواجه���ة  ف���ي  عزيم���ة 

المؤامرة".

�صاعق تفجري
ومن جهته، قال المتحدث باسم 
حرك���ة "حماس" عب���د اللطيف 
القانوع:" إن خطوة نقل السفارة 
األمريكي���ة لمدين���ة الق���دس 
المحتل���ة وتحديد موعدها في 
ذكرى النكبة التي حّلت بشعبنا 
بعد تهجي���ره من أرض���ه "لن 
أي  الصهيوني  االحتالل  تمنح 
شرعية على أرضنا أو تغيرًا في 
حقائق مدينة القدس وواقعها 
ومعالمه���ا، وس���تكون بمثابة 
صاعق تفجير المنطقة في وجه 

االحتالل".
وأوضح القانوع ل�"االستقالل" أن 
هذه الخط���وة تمثل تحدًيا صارًخا 
لشعبنا، واعتداٌء جديدًا على حقوقه ومقدساته اإلسالمية، 
واس���تفزازًا لمشاعر األمة العربية واإلس���المية"، كما أنها 
"تتناف���ى مع المواثيق والقوانين الدولية"، مش���دًدا على 
أن "شعبنا الفلس���طيني سيواجه ذلك بكل صمود وتحٍد 

وإباء". 

انحطاط ترمب
أما القيادي في الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين من 
الضفة المحتل���ة عبد العليم دعنا، ق���ال إن عزم الواليات 
المتحدة نقل س���فارتها إلى الق���دس المحتلة تزامًنا مع 
ذكرى نكبة فلسطين ينم على "انحطاط الرئيس األمريكي 

دونالد ترمب، وانصياعه لإلرادة الصهيونية".
وأوضح دعنا ل�"االستقالل" أن هذه 

"عدائية"،  األمريكي���ة  الخطوة 
وتثب���ت مج���دًدا أن الوالي���ات 
المتحدة لم تكن وسيًطا نزيًها 
لما ُتس���مى "عملية الس���الم"، 
بل هي جزء من معس���كر أعداء 

القضية الفلسطينية.
ولفت القيادي بالجبهة إلى أن 
والتعنت  األمريكي  القرار  هذا 
"اإلس���رائيلي" يستوجب على 
الفلس���طينيين اتخاذ خطوات 

عملية للرد عل ذلك.
وبّين أن أولى ه���ذه الخطوات 
الشروع فوًرا بتطبيق المصالحة 
الوطنية، ووضع حد لحالة التفرد 
الفلس���طيني، من قبل  بالقرار 
رئيس الس���لطة الفلسطينية 
محم���ود عّب���اس، إضاف���ة إلى 
العم���ل على تعزي���ز انتفاضة 
استمراريتها  وضمان  القدس 
لرف���ع كلف���ة االحت���الل حتى 
كنسه عن األرض الفلسطينية.    

تعزيز الوحدة 
ب���دوره، اّتف���ق عض���و اللجنة 
التحرير  لمنظم���ة  التنفيذية 
الفلسطينية واصل أبو يوسف 
مع سابقيه على أن تزامن نقل 

القدس  إلى  واش���نطن  س���فارة 
المحتل���ة مع ذكرى النكبة بماي���و المقبل يؤكد من جديد 
على الش���راكة الكاملة للواليات المتحدة مع االحتالل في 

عدوانه ضد الشعب الفلسطيني.
وقال أبو يوُسف ل�"االستقالل": "كل المحاوالت التي تجري 
لش���طب قضيتي القدس والالجئين تعن���ي أن الواليات 
المتحدة تعمل على تصفية القضية الفلسطينية، لصالح 

االحتالل، الذي يصّعد من عدوانه وجرائمه ضد ش���عبنا، 
س���واًء فيما يتعلق باالس���تيطان والتهويد وغيرهما من 

محاوالت فرض الوقائع على األرض. 
وع���ن كيفية إجه���اض الق���رار األمريك���ي، رأى أن ذلك 
يتطلب العمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، وتصعيد 
التحركات الشعبية والجماهيرية الرافضة لقرارات المّس 
بالثوابت مثل القدس وحق عودة الالجئين الفلسطينيين، 
بالتزامن م���ع مواصل���ة الجهود مع 

أطراف المجتمع الدولي.
وتابع: "المطلوب أيًضا البدء فورًا في 
تطبيق مخرجات جلس���ة المجلس 
المرك���زي األخيرة ب���رام الله كافة، 
أبرزه���ا ترتيب األوض���اع الداخلية 
بش���كل كامل، بما فيه���ا منظمة 
التحرير، وكل ما من ش���أنه تعزيز 
العدوانية  القرارات  المواجهة ضد 
الواليات  م���ن جان���ب  المزدوج���ة 

المتحدة واالحتالل".
وأش���ار إلى أن ما تح���اول الواليات 
المتحدة الحديث عن���ه بأن هناك 
صفق���ة قادمة في ظ���ل خطواتها 
الجاري���ة ضد الق���دس والالجئين، 
كل ذلك ُيفض���ي إلى عناصر هذه 
الصفقة، الهادفة لتصفية القضية 

الفلسطينية.
المنعطف���ات  كل  »إن   : وق���ال 
والمؤامرات الخطرة التي تستهدف 
القضية س���تتحطم عل���ى صخرة 

صمود شعبنا الفلسطيني«.   
المجل���س  دورة  ع���ن   وتمّخ���ض 
المركزي األخي���رة لمنظمة التحرير 
المنعق���دة   ،)28( الفلس���طينية 
برام  الماض���ي  يناي���ر  منتص���ف 
الل���ه، ق���رارات عّدة أهمه���ا "وقف 
التنسيق األمني واالنفكاك من التبعية 

االقتصادية مع االحتالل". 
ودعا البيان الختامي للمجلس حينذاك اللجنة التنفيذية 
لمنظم���ة التحرير البدء في تنفيذ ذلك، بيد أن اس���تمرار 
التنس���يق األمني بين الس���لطة واالحتالل يعكس عدم 

الجدّية بترجمة قرارات "المركزي". 

يتزامن مع ذكرى النكبة

نقل سفارة واشنطن للقدس: إمعان في العدوان
القد�س املحتلة – غزة/ قا�صم الأغا 

على الرغم من ردود الفعل الفل�صطينية والعربية والدولية 
الراف�صة للق��رار الأمريكي اعتبار مدين��ة القد�س املحتلة 
عا�صمة لكيان الحتالل؛ ت�صيف الإدارة الأمريكية خطوة 
»ا�صتفزازي��ة« جدي��دة على قراره��ا، برتجمت��ه عملًيا من 

خالل حتديد موعد لنقل ال�صفارة اإىل العا�صمة املحتلة، يف 
ال� 14 من مايو املقبل. واأعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية، 
اجلمعة املا�صية، اأن مايو/ اأيار املقبل �صي�صهد نقل ال�صفارة 
الأمريكية لدى كيان الحتالل اإىل القد�س ر�صميًا و فعليًا. 
وقال��ت املتحدث��ة با�صم اخلارجي��ة »هيذر ن��اورت«: »نحن 

متحم�ص��ون ب�صاأن اتخ��اذ هذه اخلط��وة التاريخية ونتطلع 
ب�صغ��ف لالفتتاح يف مايو«. واأ�صافت اأن »ال�صفارة يف القد�س 
�صتتو�صع تدريجًيا يف املن�صاآت احلالية للقن�صلية الأمريكية 
يف ح��ي اأرنونا، فيما بداأ البحث بالفعل عن موقع دائم فيما 

و�صفته ناورت باأنه »عملية اأطول اأمدا«. 

   اجلهاد: نقل 
ال�سفارة م�ؤامرة 
�سهي� اأمريكية 

لت�سفية 
الق�سية 

اجلبهة: القرار 
عدائي وينم عن 

ان�سياع ترمب 
للإرادة ال�سهي�نية

اأب� ي��سف: 
تزامن اخلط�ة 

مع النكبة ي�ؤكد 
ال�سراكة الأمريكية 

الإ�سرائيلية يف 
العدوان 

حما�س: اخلط�ة 
الأمريكية 

�ساعق تفجري 
للمنطقة يف 

وجه الحتلل 
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 وفي وقت الحق وصل خمس���ة من وزراء حكومة التوافق قطاع 
غزة عبر المعبر ذاته، تمهيدًا لعقد جلس���ة مشتركة للحكومة 
بين الضفة وقطاع غزة عبر خاصي���ة )فيديو كونفرانس( يوم 

غٍد الثالثاء.
ويأتي هذا التحرك، بعد مباحث���ات أجرتها المخابرات العامة 
المصرية م���ع وفد من حركة حماس يزور القاهرة منذ 9 فبراير 
الحالي، يضم رئيس المكتب السياس���ي للحركة اس���ماعيل 
هني���ة ونائبه صال���ح العاروري، وع���ددًا من أعض���اء المكتب 

السياسي للحركة.
وقالت "حماس"، في بيان صحفي، آنذاك، إن زيارة وفدها تأتي 
"ضمن ترتيبات مس���بقة، وفي إطار جهود التش���اور مع مصر 
للتخفيف عن س���كان قطاع غزة وحل أزمات���ه المختلفة، ومن 
أجل استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة ولدفع الجهود المصرية 

إلتمامها".
وكانت الس���لطات المصرية أعلنت األربع���اء الماضي عن فتح 
معبر رفح البري على حدودها مع قطاع غزة تزامنًا مع زيارة وفد 
حم���اس للقاهرة، لمدة أربعة أيام، ف���ي خطوة اعتبرتها حركة 
حماس "تؤكد حرصها على التخفيف من معاناة الفلسطينيين 
بالقط���اع"، ولكن مصر قررت إغالق المعب���ر بعد يوم واحد من 

العمل.
فيما سمحت سلطات المصرية مساء الجمعة الماضية بدخول 
54 ش���احنة محملة بالوقود والسلع والخضار إلى قطاع غزة عبر 

بوابة صالح الدين الحدودية مع القطاع.
وتش���هد مس���اعي تحقيق المصالحة جموًدا بسبب عدد من 
الخالفات، حيث تقول الحكومة في رام الله إنها لم تتمكن من 
القي���ام بمهامها في القطاع، فيما تنفي حماس ذلك، وتتهم 

الحكومة بالتلكؤ في تنفيذ تفاهمات المصالحة.
ووقعت الحركتان اتفاقًا جديًدا للمصالحة برعاية مصرية، في 

أكتوبر/تشرين األول الماضي، لتنفيذ تفاهمات سابقة.

�ضغوط  على احلكومة
وأك���د مص���در إعالمي مص���ري مقرب م���ن جه���از المخابرات 
العامة المصرية ل�"االس���تقالل" : أن مص���ر ترى أن الحكومة ال 
تقوم بالتزاماته���ا المطلوبة وفق ما تم االتفاق عليه في ملف 
المصالحة، األمر الذي اس���تدعاها لممارسة ضغوط عليها من 
خالل تمرير مواد وبضائع وس���لع إلى قطاع غزة عبر بوابة صالح 

الدين، بعيدًا عن معبر رفح البري.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكش���ف عن اس���مه: "إن دخول 
هذه الس���لع المصرية عبر بوابة صالح الدين، سيساهم بإمداد 
خزينة غزة بماليين الشواقل شهريًا، وُتمكين حماس من دفع 
جزء من رواتب موظفيها، في الوقت الذي ترفض فيه السلطة 
إدخال البضائ���ع عبر معبر رفح الذي تس���يطر عليه، وتواصل 
الحكوم���ة التهرب من دم���ج موظفي غزة وفق الس���لم المالي 

واإلداري التابع للسلطة".

وأض���اف: "إن دور مصر كراٍع لمل���ف المصالحة يتطلب منها 
التدخل وممارس���ة الضغوط على األطراف التي تراها مقصرة 
ف���ي أداء واجبها تجاه المصالحة، في الوق���ت الذي أبدت فيه 
حركة حماس التزامها بالتخلي عن الحكم بشكل كامل لصالح 

حكومة التوافق".
وبّين المصدر أن طول مدة زيارة وفد حماس للقاهرة هذه المرة، 
يدلل على جدية مصر في رعاية المصالحة وإتمامها والتزامها 
بتحس���ين الظروف المعيش���ية في قطاع غزة، مضيفًا: " رغم 
األوضاع األمنية الخطيرة في س���يناء، إال أن مصر تحدت كافة 
هذه الظروف وقررت إرس���ال بعثية شاحنات إلى غزة من أجل 

تحسين الوضع المعيشي واالقتصادي".
وأك���د على أن مصر طلبت من الحكومة العودة إلى غزة والقيام 
بالتزاماتها، في ظل تعهدات من حركة حماس بمنحها كامل 
الحرية في إدارة حكم غزة وعدم التدخل في ش���ؤونها، منوهًا 

إلى أن ذلك سيتم تحت رقابة مصرية. 
وتابع المصدر المصري: "وهذا ما يفسر قدوم وفد أمني مصري 

إلى غزة تزامنًا مع وصول وفد من حكومة التوافق لغزة".

لقاءات اإيجابية
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام 
بدران، إن لقاءات حركته تس���ير بإيجابية وهي تصب في إطار 
إتمام المصالحة وحل المشكالت والعقبات التي وقفت أمامها.

وقال بدران ل�"االس���تقالل": "إن وفد حماس في القاهرة لمس 
اهتمامًا مصريًا جادًا بتحس���ين ظروف الحي���اة في قطاع غزة، 
واهتمامًا آخر بإتمام المصالحة وإنهاء االنقس���ام الفلسطيني 

الداخلي، وهي نوايا مصرية حقيقية".
وبّي���ن أن خير دليل على ذلك هو إدخال البضائع من مصر إلى 
قطاع غزة، ما يؤكد اإلصرار المصري على التخفيف من معاناة 
س���كان غزة، الفتًا النظر إلى أن هناك وعودات مصرية بتوسيع 
الحركة التجارية، ودخول السلع التي يحتاجها الفلسطينيون 

بغزة.
وأكد بدران أن حماس "ستقدم المزيد من التسهيالت إلتمام 
المصالحة"، دون ذكر طبيعة هذه التس���هيالت لضمان نجاح 
تحقيقها، مضيفًا: "حماس قدمت وس���تقدم المزيد من أجل 
إتمام المصالحة، وسيراقب الوفد المصري األمني في غزة سير 

األمور، ومدى التزام حكومة التوافق بمسؤولياتها".
واإلجراءات الكفيلة بنجاح مهمة الوفد المصري باتجاه تطبيق 
اتفاق المصالحة وتعزيز خطوات بناء الثقة وصوال إلى تحقيق 

الوحدة الوطنية المنشودة".
وش���دد بدران على ضرورة إتمام المصالحة الفلس���طينية في 
ظل التحديات والمخاطر التي تحدق بالقضية الفلس���طينية، 
وقال: "آن األوان إلنهاء هذه الحالة االنقس���امية والتوحد ألجل 
التص���دي للمخططات األمريكية واإلس���رائيلية ضد قضيتنا 

وحقوقنا".

 محاوالت لتذويب الجليد

 هل يستطيع الوقود المصري دفع قطار المصالحة؟

حماس : لقاءات الحركة تسير بإيجابية 
و تصب في إطار إتمام المصالحة

مصدر مصري: الحكومة ال تقوم 
بالتزاماتها والتدخل المصري كان مطلوبًا 

غزة/ حممود عمر:
حتاول م�ضر كراٍع مللف امل�ضاحلة الفل�ضطينية، اإحداث تقدم  على �ضعيد اإنهاء 

االنق�ضام الفل�ضطيني امل�ضتمر منذ عام 2007، من خالل دورها الرقابي والدافع 
لتحقيق هذا االأمر، با�ضت�ضافة وفود احلركتني )حما�س وفتح( واإر�ضال بعثات 

اأمنية اإىل غزة ملراقبة �ضري امل�ضاحلة، وممار�ضة ال�ضغوط على االأطراف املعيقة 
لتنفيذ اتفاق امل�ضاحلة الذي مت توقيعه يف القاهرة.  ولكنه ثمة ت�ضاوؤل م�ضروع: 

هل تنجح هذه املحاوالت امل�ضرية يف ك�ضر العناد امل�ضيطر على ملف امل�ضاحلة، 
واإحراز تقدم يف حل ملفاته املعقدة وخا�ضة فيما يتعلق مبلفي موظفي غزة 

واالأمن؟ وو�ضل وفد اأمني م�ضري اأم�س، اإىل قطاع غزة عرب معرب بيت حانون/ 
اإيرز، برئا�ضة اللواء �ضامح نبيل، والقن�ضل خالد �ضامي، والعميد عبد الهادي فرج، 

وذلك ملتابعة ملف امل�ضاحلة الفل�ضطينية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن رؤس���اء الكنائس المس���يحية في مدينة القدس 
المحتلة أمس األحد، إغالق كنيسة القيامة حتى اشعار 
آخر رفضا لفرض االحتالل ضرائب "األرنونا" على األمالك 

وعقارات الكنيسة في مدينة القدس.
وق���د أغل���ق حارس مفت���اح الكنيس���ة " أدي���ب جودة 
الحسيني" باب الكنيسة تطبيقًا لقرار الطوائف الثالث.

من جهته قال وجية نس���يبة، وال���ذي يقوم أيضًا على 

حراسة مفتاح الكنيسة: إن أوامر وصلت إليه من رؤساء 
الطوائف المس���يحية الثالث في مدينة القدس " الروم 
والالتي���ن واألرمن" بإغالق الكنيس���ة احتجاجًا على نية 
االحت���الل جباية الضرائب منه���ا، وتعبيرًا عن رفضهم 

وعدم رضاهم عن هذا اإلجراء.
وأضاف نس����يبة:"إن اإلغالق سيستمر حتى عدول بلدية 
االحتالل ع����ن مطالبتها بالضرائب عل����ى أمالك وعقارات 
الكنيسة"، مبينًا أن خطوات احتجاجية أخرى ستقوم بهها 

ه����ذه الكنائس في الفترة القريبة، منها عدم اس����تقبال 
الحجاج المس����يحيين من خارج الب����الد حتى تنتهي هذه 
األزمة. وكانت بلدية االحتالل أعلنت عزمها الشروع بجباية 
أموال من الكنائس المس����يحية كضرائ����ب على عقارات 
وأراض تملكها في أرجاء المدينة المقدس����ة، وبحس����ب 
إعالن البلدية فإنها س����تجبي نحو 150 مليون دوالر على 
882 عقارا وملكا لهذه الجهات، وإلغاء اإلعفاء الساري منذ 

عقود وحجز العقارات التي تتخلف أو تمتنع عن دفعها.

رام الله/ االستقالل:
أكد نادي األسير الفلسطيني امس األحد، أن المعتقلين اإلداريين 
في س���جون االحتالل يواصلون مقاطعتهم لمحاكم االحتالل منذ 

احد عشر يوما .
وقال نادي األس����ير: "إن نحو 450 معتقاًل إداري����ًا في معتقالت "عوفر، 
والنقب، ومجدو" شرعوا منذ الخامس من شباط الجاري بمقاطعة لمحاكم 
االحتالل، ردًا على تصاعد سياسة االعتقال اإلداري بحق الفلسطينيين 

وما يتبع ذلك من إجراءات صورية تنفذها محاكم االحتالل".

األسرى اإلداريون يواصلون 
مقاطعتهم لمحاكم االحتالل 

إغالق كنيسة القيامة رفضًا لفرض

 االحتالل ضرائب على العقارات الدينية
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وبحس���ب المركز الفلس���طيني لإلحصاء فإن الربع 
الثالث من العام 2017 ش���هد وج���ود 243.8 ألف 
متعطل عن العمل بقطاع غ���زة، مثلوا 46.6% من 
إجمالي العاطلين الفلس���طينيين، وُس���جلت أعلى 
مع���دالت بطالة للفئة العمري���ة 20-24 عامًا، بواقع 
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المواط���ن محمد عبد اله���ادي، عبر عن اس���تيائه 
وامتعاضه الش���ديد، من تسبب أصحاب البسطات 
والمح���ات التجارية التي تع���رض بضاعتها على 
الرصيف في ازدحام و إعاق���ة لحركة المارة، مطالبا 
البلدي���ة بمراقب���ة أصح���اب المح���ات التجاري���ة 

وتخصيص أماكن ألصحاب البسطات.
واعتبر عبد اله���ادي، أن الرصيف هو حق للمواطن 
للسير عليه براحة تامة، دون خوف من أن يصطدم 
ببس���طة أو باعة متجولين، أو يعرض نفس���ه لخطر 
االصط���دام بمركب���ة ف���ي الش���ارع الع���ام المليء 

بالمركبات. 
وبين أنه بس���بب االزدحام الش���ديد، الذي يسببه 
أصحاب البسطات والمحات التجارية على الرصيف، 
قرر التس���وق يوم األربعاء فقط؛ لش���راء ما يحتاجه 
أفراد عائلته، بدل التس���وق واقتناء كل يوم بيومه 

ما ينقص عليهم.

معاناة كبرية
ولم يكن المواط���ن أبو الوليد الحاق احس���ن حاال 
من س���ابقه، إذ اش���تكى من االزدحام الذي يسببه 
أصحاب البس���طات والمح���ات التجارية، من إعاقة 
حركة المش���اة والمرور على الرصيف؛ بسبب عرض 

بضاعتهم وإلحاحهم المتكرر على الشراء. 
وأش���ار الح���اق، إلى وج���ود العديد م���ن أصحاب 
البسطات المنتشرين على طول الرصيف، يبيعون 
ذات البضاع���ة كالماب���س وأدوات الزينة الخاصة 

بالفتيات بشكل عش���وائي، دون تخصيص أماكن 
لبيعه���م، فضا ع���ن أصواتهم العالي���ة المزعجة 

وإلحاحهم الشديد إلى المواطنين للشراء. 
وأوض���ح أنه ف���ي ذات م���رة كاد أن يفق���د طفلته 
الصغي���رة التي اصطحبه���ا على الس���وق لتختار 
فس���تانها،  بعد لجوئهم إلى المش���ي في الشارع 
العام المكتظ بالسيارات، لابتعاد عن الرصيف بعد 
االزدحام الش���ديد من قبل المارة والذي سببه عدد 

الباعة الكبير. 

ال�شماح ب�شروط
بدوره أكد م. عماد األغا مدير دائرة العاقات العامة 
ببلدية خانيون���س، أن البلدية س���محت ألصحاب 
المحات التجارية والبس���طات بعرض بضاعتهم، 
بش���رط أال يتسببوا بتعٍد كبير على الرصيف وعدم 
التس���بب بعرقة حركة الس���يارات والمشاة خاصة 

طاب المدارس والجامعات. 
وش���دد األغ���ا ف���ي حديثه ل���� "االس���تقال" على أن 
البلدية س���محت ألصحاب المحات التجارية بعرض 
بضاعتهم على مساحة ال تزيد عن 70 سم من عرض 
الرصيف، كما سمحت أيضا ألصحاب البسطات بعرض 
بضاعته���م على الرصيف، بحس���ب المس���احة التي 
يدفعونها لملتزم السوق المتعاقد بشكل سنوي مع 
البلدية، الفتا إلى أن أصحاب البسطات يدفعون للمتر 

الواحد حوالي شيكلين يوميًا. 
وأش���ار إلى أن البلدية سمحت باس���تخدام الرصيف؛ 
بس���بب العجز الكبير الذي تعاني منه في إيراداتها 
بع���د توقف الدعم من الدول والمؤسس���ات المانحة، 
مقارنة بالمصاريف الذي تقدمها كخدمات للمواطنين 
والتي ال تتجاوز ثلث القيمة، وكذلك عملت على مراعاة 
الظروف االقتصادية و اإلنس���انية الصعبة التي يمر 

بها أصحاب المحات التجارية وأصحاب البسطات. 

تسبب عرقلة الحركة المرورية

البسطات التجارية تبتلع األرصفة بخانيونس!
غزة/ �شماح املبحوح:

دفعت االأو�شاع االقت�شادية ال�شعبة بقطاع 
غزة ومرارة العي�ش؛ الع�شرات من املواطنني 

مبحافظة خانيون�ش جنوب القطاع، اإىل 
حتويل ر�شيف امل�شاة مالذًا اآمنًا لك�شب قوت 
يومهم وبيع ب�شاعتهم املكد�شة، بعد اقتناء 

ب�شطة وعر�ش ب�شاعتهم عليها، االأمر الذي 
جعل الر�شيف اأبعد من اأن يكون مكانًا النتظار 

موا�شلة تقل املواطنني اإىل بيوتهم، اأو امل�شي 
فوقه دون اال�شطدام وخلق اأزمة مرورية.  

ففي الوقت الذي يتطلع فيه املواطن حلركة 
�شهلة للم�شاة بعيدة عن االختناقات املرورية، 

ي�شطدم بوجود ع�شرات الب�شطات التي تفرت�ش 
الر�شيف، ما جعله ي�شتخدم ال�شارع العام، مما 

�شبب اأزمة مرورية جتعل من ال�شري و�شط املدن 
اأمرا �شعبًا وخطريًا. 

غزة/ االستقال:
شارك عشرات الخريجين الفلس���طينيين أمس األحد في اعتصام 
أمام مقر وزارة العمل في مدين���ة غزة، للمطالبة بحقوقهم العادلة 
وإيجاد حلول جذرية وعاجلة لمشاكلهم، وضرورة توفير فرص عمل 

لهم.
وردد المشاركون باالعتصام الذي نظمته لجنة الدفاع عن الخريجين، 
هتافات وش���عارات، تطالب وزير العمل مأمون أبو ش���ها باإليفاء 

بوعوده بتوفير فرص عمل لهم، وتحسين أوضاع الخريجين.
وأكدوا أن االعتصام س���يبقى مفتوًحا حتى االستجابة لمطالبهم، 
موجهين دعوة لحكوم���ة الوفاق الوطني ولجميع األطراف المعنية 

للوقوف بجانبهم ودعمهم.
وطالب مس���ئول اللجنة وسام عودة حكومة الوفاق بمنح الخريجين 
حقهم في العمل، وتوفير الفرص الائقة بهم، من أجل تحس���ين 
ظروفهم المعيش���ية الصعبة التي يعانون منها، في ظل الحصار 

المفروض على قطاع غزة منذ11 عاًما.
وأش���ار عودة إلى أن هذا االعتصام لم يكن األول بل سبقه العديد 
م���ن االعتصامات المفتوح���ة أمام مق���ر وزارة العمل، للضغط على 
الوزير أبو شها لإليفاء بوعده الذي قدمه لنا بتوفير مشاريع خاصة 

بالخريجّين.

وقفة للخريجين أمام 
وزارة العمل بغزة 
للمطالبة بحقوقهم

غزة/ االستقال:
بحث التجمع اإلعامي الفلس���طيني أمس، سبل التعاون المشترك مع كلية اإلعام 
بجامعة األقصى بغزة، وذلك بما يساهم في خدمة طلبة اإلعام والخريجين وتعزيز 

قدراتهم وتنمية مهاراتهم المهنية.
جاء ذلك خال زيارة وفد من التجمع اإلعامي ضّم منس���ق لجنة غزة وسام المقوسي 
وقاسم األغا وباس���ل خير الدين وإسام عابد، للجامعة حيث التقى الوفد عميد كلية 
اإلعام د.ماجد تربان. وناقش أعضاء التجمع مع د.تربان العديد من المشاريع المشتركة 
والت���ي تم التوافق على التنس���يق واإلعداد لها في المرحل���ة المقبلة،  خدمة للطلبة 
وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم العملية والعملية بما يتناسب مع متطلبات سوق 

العمل والسعي إلحداث نقلة جديدة في النمط السائد داخل الجامعات.
من جهته، رحب عميد كلية اإلعام بالجامعة بوفد التجمع الزائر، مبدًيا االس���تعداد 

التام للتعاون مع التجمع اإلعامي فيما يخدم طلبة كلية اإلعام.
واستعرض تربان رؤية الكلية الجديدة في المواءمة بين الجانب النظري والتطبيقي 
من خال اس���تحداث مرافق وقاعات علمية متخصص���ة بطاب كلية االعام، إضافة 
للس���عي المس���تمر لتطوير المناهج العلمية واالرتقاء بها لتك���ون مواكبة للطفرة 

الحادثة في عالم االعام الجديد. 
وفي نهاية اللقاء قدم وفد التجمع درًعا تكريمًيا للدكتور تربان، على جهوده الحثيثة 
للنهوض بالعملية التعليمية لكلية اإلعام بجامعة األقصى بغزة وإس���هاماته في 

الواقع اإلعامي الفلسطيني.

التجمع اإلعالمي يبحث سبل 
التعاون المشترك مع كلية 

اإلعالم بجامعة األقصى غزة/ االستقال:
أعلنت نقابة موظفي غزة عن إضراب شامل االثنين  في كافة الوزارات 
والمؤسس���ات والدوائر الحكومية بقطاع غزة "احتجاًجا على تجاهل 

حكومة الحمدالله وتنكرها لحقوق الموظفين.
وأوضحت النقابة في بيان وصل "االس���تقال" أن اإلضراب يش���مل 
أيًضا المدارس، إذ س���يتم "إغاق الوزارات والمدارس في هذا اليوم 

تعبيًرا عن احتجاج وغضب كل موظفي القطاع العام".
وذكرت النقابة أن اإلضراب يأتي "مع استمرار تجاهل وتنكر حكومة 
الحمدالله لحقوق الموظفي���ن وعدم صرف رواتبهم، ومع مرور قرابة 
خمسة ش���هور على اتفاق المصالحة وال حل لملف الموظفين، ومع 
ازدياد معاناة الموظفين نتيجة الستمرار فرض العقوبات بحق أبناء 

قطاع غزة كافة".
وكان موظفو غزة أضربوا جزئًيا من الساعة العاشرة والنصف صباًحا 
حتى نهاية الدوام، بدعوة من النقابة، في 19 فبراير الجاري احتجاًجا 

على "مماطلة الحكومة بصرف رواتبهم".
واتفق���ت حركت���ا فت���ح وحماس ف���ي 12 أكتوب���ر الماضي 
بالقاهرة على صرف حكومة الوفاق رواتب موظفي غزة مطلع 
ديسمبر الماضي، على أن يستمر الصرف حتى فبراير 2018 
لحين انته���اء عمل اللجنة اإلدارية والقانونية التي س���تبت 

بأوضاعهم، وهو ما لم يحدث.

اضراب شامل بوزارات 
غزة اليوم االثنين 
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وبحس���ب المركز الفلس���طيني لإلحصاء فإن الربع 
الثالث من العام 2017 ش���هد وج���ود 243.8 ألف 
متعطل عن العمل بقطاع غ���زة، مثلوا 46.6% من 
إجمالي العاطلين الفلس���طينيين، وُس���جلت أعلى 
مع���دالت بطالة للفئة العمري���ة 20-24 عامًا، بواقع 
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المواط���ن محمد عبد اله���ادي، عبر عن اس���تيائه 
وامتعاضه الش���ديد، من تسبب أصحاب البسطات 
والمح���ات التجارية التي تع���رض بضاعتها على 
الرصيف في ازدحام و إعاق���ة لحركة المارة، مطالبا 
البلدي���ة بمراقب���ة أصح���اب المح���ات التجاري���ة 

وتخصيص أماكن ألصحاب البسطات.
واعتبر عبد اله���ادي، أن الرصيف هو حق للمواطن 
للسير عليه براحة تامة، دون خوف من أن يصطدم 
ببس���طة أو باعة متجولين، أو يعرض نفس���ه لخطر 
االصط���دام بمركب���ة ف���ي الش���ارع الع���ام المليء 

بالمركبات. 
وبين أنه بس���بب االزدحام الش���ديد، الذي يسببه 
أصحاب البسطات والمحات التجارية على الرصيف، 
قرر التس���وق يوم األربعاء فقط؛ لش���راء ما يحتاجه 
أفراد عائلته، بدل التس���وق واقتناء كل يوم بيومه 

ما ينقص عليهم.

معاناة كبرية
ولم يكن المواط���ن أبو الوليد الحاق احس���ن حاال 
من س���ابقه، إذ اش���تكى من االزدحام الذي يسببه 
أصحاب البس���طات والمح���ات التجارية، من إعاقة 
حركة المش���اة والمرور على الرصيف؛ بسبب عرض 

بضاعتهم وإلحاحهم المتكرر على الشراء. 
وأش���ار الح���اق، إلى وج���ود العديد م���ن أصحاب 
البسطات المنتشرين على طول الرصيف، يبيعون 
ذات البضاع���ة كالماب���س وأدوات الزينة الخاصة 

بالفتيات بشكل عش���وائي، دون تخصيص أماكن 
لبيعه���م، فضا ع���ن أصواتهم العالي���ة المزعجة 

وإلحاحهم الشديد إلى المواطنين للشراء. 
وأوض���ح أنه ف���ي ذات م���رة كاد أن يفق���د طفلته 
الصغي���رة التي اصطحبه���ا على الس���وق لتختار 
فس���تانها،  بعد لجوئهم إلى المش���ي في الشارع 
العام المكتظ بالسيارات، لابتعاد عن الرصيف بعد 
االزدحام الش���ديد من قبل المارة والذي سببه عدد 

الباعة الكبير. 

ال�شماح ب�شروط
بدوره أكد م. عماد األغا مدير دائرة العاقات العامة 
ببلدية خانيون���س، أن البلدية س���محت ألصحاب 
المحات التجارية والبس���طات بعرض بضاعتهم، 
بش���رط أال يتسببوا بتعٍد كبير على الرصيف وعدم 
التس���بب بعرقة حركة الس���يارات والمشاة خاصة 

طاب المدارس والجامعات. 
وش���دد األغ���ا ف���ي حديثه ل���� "االس���تقال" على أن 
البلدية س���محت ألصحاب المحات التجارية بعرض 
بضاعتهم على مساحة ال تزيد عن 70 سم من عرض 
الرصيف، كما سمحت أيضا ألصحاب البسطات بعرض 
بضاعته���م على الرصيف، بحس���ب المس���احة التي 
يدفعونها لملتزم السوق المتعاقد بشكل سنوي مع 
البلدية، الفتا إلى أن أصحاب البسطات يدفعون للمتر 

الواحد حوالي شيكلين يوميًا. 
وأش���ار إلى أن البلدية سمحت باس���تخدام الرصيف؛ 
بس���بب العجز الكبير الذي تعاني منه في إيراداتها 
بع���د توقف الدعم من الدول والمؤسس���ات المانحة، 
مقارنة بالمصاريف الذي تقدمها كخدمات للمواطنين 
والتي ال تتجاوز ثلث القيمة، وكذلك عملت على مراعاة 
الظروف االقتصادية و اإلنس���انية الصعبة التي يمر 

بها أصحاب المحات التجارية وأصحاب البسطات. 

تسبب عرقلة الحركة المرورية

البسطات التجارية تبتلع األرصفة بخانيونس!
غزة/ �شماح املبحوح:

دفعت االأو�شاع االقت�شادية ال�شعبة بقطاع 
غزة ومرارة العي�ش؛ الع�شرات من املواطنني 

مبحافظة خانيون�ش جنوب القطاع، اإىل 
حتويل ر�شيف امل�شاة مالذًا اآمنًا لك�شب قوت 
يومهم وبيع ب�شاعتهم املكد�شة، بعد اقتناء 

ب�شطة وعر�ش ب�شاعتهم عليها، االأمر الذي 
جعل الر�شيف اأبعد من اأن يكون مكانًا النتظار 

موا�شلة تقل املواطنني اإىل بيوتهم، اأو امل�شي 
فوقه دون اال�شطدام وخلق اأزمة مرورية.  

ففي الوقت الذي يتطلع فيه املواطن حلركة 
�شهلة للم�شاة بعيدة عن االختناقات املرورية، 

ي�شطدم بوجود ع�شرات الب�شطات التي تفرت�ش 
الر�شيف، ما جعله ي�شتخدم ال�شارع العام، مما 

�شبب اأزمة مرورية جتعل من ال�شري و�شط املدن 
اأمرا �شعبًا وخطريًا. 

غزة/ االستقال:
شارك عشرات الخريجين الفلس���طينيين أمس األحد في اعتصام 
أمام مقر وزارة العمل في مدين���ة غزة، للمطالبة بحقوقهم العادلة 
وإيجاد حلول جذرية وعاجلة لمشاكلهم، وضرورة توفير فرص عمل 

لهم.
وردد المشاركون باالعتصام الذي نظمته لجنة الدفاع عن الخريجين، 
هتافات وش���عارات، تطالب وزير العمل مأمون أبو ش���ها باإليفاء 

بوعوده بتوفير فرص عمل لهم، وتحسين أوضاع الخريجين.
وأكدوا أن االعتصام س���يبقى مفتوًحا حتى االستجابة لمطالبهم، 
موجهين دعوة لحكوم���ة الوفاق الوطني ولجميع األطراف المعنية 

للوقوف بجانبهم ودعمهم.
وطالب مس���ئول اللجنة وسام عودة حكومة الوفاق بمنح الخريجين 
حقهم في العمل، وتوفير الفرص الائقة بهم، من أجل تحس���ين 
ظروفهم المعيش���ية الصعبة التي يعانون منها، في ظل الحصار 

المفروض على قطاع غزة منذ11 عاًما.
وأش���ار عودة إلى أن هذا االعتصام لم يكن األول بل سبقه العديد 
م���ن االعتصامات المفتوح���ة أمام مق���ر وزارة العمل، للضغط على 
الوزير أبو شها لإليفاء بوعده الذي قدمه لنا بتوفير مشاريع خاصة 

بالخريجّين.

وقفة للخريجين أمام 
وزارة العمل بغزة 
للمطالبة بحقوقهم

غزة/ االستقال:
بحث التجمع اإلعامي الفلس���طيني أمس، سبل التعاون المشترك مع كلية اإلعام 
بجامعة األقصى بغزة، وذلك بما يساهم في خدمة طلبة اإلعام والخريجين وتعزيز 

قدراتهم وتنمية مهاراتهم المهنية.
جاء ذلك خال زيارة وفد من التجمع اإلعامي ضّم منس���ق لجنة غزة وسام المقوسي 
وقاسم األغا وباس���ل خير الدين وإسام عابد، للجامعة حيث التقى الوفد عميد كلية 
اإلعام د.ماجد تربان. وناقش أعضاء التجمع مع د.تربان العديد من المشاريع المشتركة 
والت���ي تم التوافق على التنس���يق واإلعداد لها في المرحل���ة المقبلة،  خدمة للطلبة 
وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم العملية والعملية بما يتناسب مع متطلبات سوق 

العمل والسعي إلحداث نقلة جديدة في النمط السائد داخل الجامعات.
من جهته، رحب عميد كلية اإلعام بالجامعة بوفد التجمع الزائر، مبدًيا االس���تعداد 

التام للتعاون مع التجمع اإلعامي فيما يخدم طلبة كلية اإلعام.
واستعرض تربان رؤية الكلية الجديدة في المواءمة بين الجانب النظري والتطبيقي 
من خال اس���تحداث مرافق وقاعات علمية متخصص���ة بطاب كلية االعام، إضافة 
للس���عي المس���تمر لتطوير المناهج العلمية واالرتقاء بها لتك���ون مواكبة للطفرة 

الحادثة في عالم االعام الجديد. 
وفي نهاية اللقاء قدم وفد التجمع درًعا تكريمًيا للدكتور تربان، على جهوده الحثيثة 
للنهوض بالعملية التعليمية لكلية اإلعام بجامعة األقصى بغزة وإس���هاماته في 

الواقع اإلعامي الفلسطيني.

التجمع اإلعالمي يبحث سبل 
التعاون المشترك مع كلية 

اإلعالم بجامعة األقصى غزة/ االستقال:
أعلنت نقابة موظفي غزة عن إضراب شامل االثنين  في كافة الوزارات 
والمؤسس���ات والدوائر الحكومية بقطاع غزة "احتجاًجا على تجاهل 

حكومة الحمدالله وتنكرها لحقوق الموظفين.
وأوضحت النقابة في بيان وصل "االس���تقال" أن اإلضراب يش���مل 
أيًضا المدارس، إذ س���يتم "إغاق الوزارات والمدارس في هذا اليوم 

تعبيًرا عن احتجاج وغضب كل موظفي القطاع العام".
وذكرت النقابة أن اإلضراب يأتي "مع استمرار تجاهل وتنكر حكومة 
الحمدالله لحقوق الموظفي���ن وعدم صرف رواتبهم، ومع مرور قرابة 
خمسة ش���هور على اتفاق المصالحة وال حل لملف الموظفين، ومع 
ازدياد معاناة الموظفين نتيجة الستمرار فرض العقوبات بحق أبناء 

قطاع غزة كافة".
وكان موظفو غزة أضربوا جزئًيا من الساعة العاشرة والنصف صباًحا 
حتى نهاية الدوام، بدعوة من النقابة، في 19 فبراير الجاري احتجاًجا 

على "مماطلة الحكومة بصرف رواتبهم".
واتفق���ت حركت���ا فت���ح وحماس ف���ي 12 أكتوب���ر الماضي 
بالقاهرة على صرف حكومة الوفاق رواتب موظفي غزة مطلع 
ديسمبر الماضي، على أن يستمر الصرف حتى فبراير 2018 
لحين انته���اء عمل اللجنة اإلدارية والقانونية التي س���تبت 

بأوضاعهم، وهو ما لم يحدث.

اضراب شامل بوزارات 
غزة اليوم االثنين 
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

إعالن وراثة صادر عن محكمة 
خانيونس الشرعية

لق���د تقدمت لهذه المحكم���ة مضبطة وراثة موقعة م���ن مختار عائلة 
العق���اد بخانيون���س  بتاريخ 2018/1/30م  تبي���ن أن المرحومة ظريفة 
فاطمة فهيد بيومي العقاد   من خانيونس  وس���كانها قد انتقلت إلى 
رحم���ة الله تعالى في خانيونس بتاريخ س���نة 1962م    وانحصر ارثها 
الشرعي واالنتقالي في اوالدها  المتولدين لها من زوجها مرجان جمعة 
العق���اد المتوف���ي قبلها وهم محمد وعبد وعبد الرحم���ن وورد فقط  وال 
وارث للمتوفاة   المذكورة س���وى من ذكر   ولي���س لها وصية واجبة أو 
اختيارية وليس لها أوالد كبار  توفوا حال حياتهم وتركوا ورثة س���وى 
م���ن ذكر وألجل أعطاء  الورث���ة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل 
وارث ش���رعا وانتقاال فمن له حق االعتراض على هذه المضبطه مراجعة 
محكمة خانيونس الشرعية خالل سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر 

في 2018/2/25م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد االسالمي 
محمد ش���لح، أن المعركة التي تش���نها 
العربي���ة  االمتي���ن  ض���د  "إس���رائيل" 
واالس���المية بدعم وتأييد من واشنطن 
ما هي إال معركة دينية صليبية تهدف 
لطم���س مقدس���ات االم���ة االس���المية 

وتشويه تاريخها.
وشدد ش���لح، على أن الرد على المعركة 
الصليبية ضد األمة اإلس���المية يجب أن 
يكون إسالميا بحفظ وتعلم آيات القرآن 
الكري���م ليحق���ق الجيل الق���ادم النصر 

الموعود ضد المحتل االسرائيلي.
ج���اء ذلك خ���الل حفل نظمت���ه اللجنة 
الدعوي���ة وجمعي���ة اق���رأ الخيرية في 
مسجد الشهداء شرق مدينة غزة لتكريم 
الدفعة الثانية من فوج القدس لحفظة 
أجزاء من القرآن الكريم، بحضور الش���يخ 
عبد الله الش���امي، والقيادي في الحركة 
محمد ش���لح، ومس���ؤول اللجنة الدعوية 
وليد حلس، ورئيس جمعية اقرأ الخيرية 
عب���د الفتاح حجاج، وقي���ادات من حركة 

الجهاد االسالمي شرق غزة.
وقال ش���لح في كلمته: "إن األمة تواجه 
أخط���ارا كبي���رة خاصة في ظ���ل الطفرة 
التكنولوجية الرهيبة والهجمة الصليبية 
االسالمية،  المقدس���ات  ضد  الشرس���ة 
ولذلك وجب عل���ى أبناء االمة مواجهتها 
بالق���رآن الكري���م"، داعيا أولي���اء االمور 

إلى تحصي���ن أبنائهم من ه���ذا الخطر 
بدفعهم للتس���جيل ف���ي مراكز حفظ 

وتعلم القرآن الكريم.
وأشار إلى أن االمة ال تستطيع ان تواجه 
هذه المعركة دون تعلم وتعليم القرآن 
الكري���م، قائ���ال: "قبل أن نل���وم االمتين 
العربية واالسالمية علينا أن نلوم أنفسنا 

فالظلم الذي يصيب أبناء ش���عبنا اليوم 
ومحاربتهم بقوت أبنائهم لن يدوم".

ووعد ش���لح بوقوف الحرك���ة إلى جانب 
اللجن���ة الدعوية وجمعي���ة اقرأ الخيرية 
لمواصل���ة أداء رس���التها ف���ي تحفيظ 

وتعليم القرآن الكريم.
من جهته أعرب الشيخ عبد الله الشامي 

عن فخره واعتزازه بتمس���ك أبناء شعبنا 
الفلسطيني بحفظ وتعلم القرآن الكريم.

وقال الشامي في كلمة له: "إننا في غاية 
الس���عادة والفرح والس���رور حينما نرى 
هذه الكوكبة وهذه الطليعة على طريق 
تش���كيل الجيل القرآن���ي الفريد الذي 
انطلقت به حركة الجهاد اإلس���المي منذ 

بداياتها".
ودعا الش���امي، طلبة الق���رآن الكريم إلى 
أال يقتص���ر جهدهم عل���ى حفظ القرآن 
الكريم فقط"، قائال: "في ظل ما تتعرض 
له االمة االس���المية من تآمر القريب قبل 
البعيد ال ب���د على طلبة الق���رآن الكريم 
أن يبذلوا جهدا مضاعف���ا لتعلم أحكام 
وتوجيهات القرآن الكريم وتطبيقها كما 

كان صحابة رسول الله".
وفي ذات السياق أعلنت اللجنة الدعوية 
وجمعية اقرأ الخيرية خالل حفل التكريم 
عن مس���ابقة لحفظ القرآن الكريم كامال 
منذ تاريخ االعالن حتى ش���هر تش���رين 

البطولة والشهادة. 
وأك���دت الدعوي���ة، أن تكري���م حفظ���ة 
القرآن الكريم كامال س���يكون في ذكرى 
استش���هاد مؤس���س حرك���ة الجه���اد 
االس���المي الدكت���ور فتحي الش���قاقي 
للحركة، وس���يتم  الجهادية  واالنطالقة 

إعالن تفاصيل المسابقة الحقا.
وفي خت���ام الحف���ل تم تكري���م ثالثة 
م���ن حفظة الق���رآن الكري���م كامال وهم 
:أسامة سعد الخضري، عبد الكريم سعد 
المملوك، عبيدة س���مير أبو س���رية، ثم 
تم تكريم المحفظين والمش���رفين في 
منطقة اجديدة ش���رق غ���زة، ثم كرمت 
الدعوية وجمعية اقرأ أكثر من 170 طالبا 
حفظوا أج���زاء من الق���رآن الكريم خالل 

شهر.

القيادي شلح: المعركة مع االحتالل دينية وعلينا مواجهتها بالقرآن

القدس المحتلة/ االستقالل:
طلب رئيس  وزراء حكومة االحتالل  بنيامين نتنياهو امس األحد من أمين عام 
مجلس الوزراء رونين بيرتس دراسة كيفية تعزيز االستيطان ردا على الهجوم 

الذي قتل فيه الحاخام إيتمار بن غال جنوب نابلس .
ودعم الوزراء زئيف الكين وميري ريغيف مطالب "مريام" أرملة القتيل بالموافقة 
على بناء 800 وحدة اس���تيطانية في هار براخا ردا على الهجوم مستشهدين 
بعبارة "ذلك س���يكون ردا صهيونيا مناس���با على القت���ل" وردا على ذلك قال 

نتنياهو أنه "يريد دفع البناء فى هار براخا" وطلب من بيرتس النظر فى األمر.
م���ن جهة أخرى أش���ار نتنياهو خالل اجتماع مجلس ال���وزراء إلى قرار الرئيس 
األمريكى دونالد ترامب بنقل السفارة إلى القدس فى يوم "االستقالل" قائال إن 
هذا حدث تاريخي استثنائي سيكون له انعكاسات بعيدة المدى وقال موجها 

كالمه للرئيس ترامب: أنت صديق عظيم لدولة "إسرائيل" ونشكركم.

غزة/ االستقالل: 
اإلطار  اإلس����المية،  الرابطة  نظم����ت 
اإلس����المي،  الجهاد  لحركة  الطالبي 
سلسلة انش����طة وفعاليات، لخدمة 
الطلبة في المدارس والجامعات في 
قطاع غزة ، وذل����ك حرصا منها على 

التواصل مع الكادر الطالبي.
وأطلق���ت الرابطة بالمحافظة الوس���طى، 

تحت ش���عار "القدس عاصمتنا األبدية" 
مسابقات ثقافية وبطوالت رياضية، منها 
المس���ابقة الطالبية في مسجد الشهيد 
يحيي عي���اش ف���ي منطق���ة المغازي، 
باإلضاف���ة إلى بطولة تن���س الطاولة في 

مسجد الرحمن بمنطقة البريج.
وفي محافظة غزة نظمت الرابطة، مسابقة 
ثقافية بجامعة االقصى بمشاركة واسعة 

من االطر الطالبية وس���ط ج���و من المرح 
والتنافس، وذلك م���ن أجل رفع الضغط 
النفس���ي ع���ن الطلبة في ظ���ل الظروف 

االقتصادية الصعبة.
وفي س���ياق اخر تواصل الرابطة، تقديم 
مشروع الدروس الخصوصية في مدارس 
القطاع، داعية الطلبة الى االستفادة من 

خدماتها التي تقدمها لهم.

الرابطة اإلسالمية تنظم سلسلة أنشطــة 
وفعاليــات فــي  المدارس والجامعات

نتنياهو يصدر تعليماته 
بدراسة بناء 800 وحدة 

استيطانية بنابلس

رام الله/ االستقالل:
في هجوم غير مس���بوق، شن اللواء توفيق 
الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
هجوما الذعا على حكومة فتح برئاسة رامي 
الحمد الله، مبينا "أن بعض الوزراء يتعاملون 

فيها وكأنها جزر سيادية تخصهم".
وقال الطيراوي في بيان  صحفي وزعه أمس 
األحد، "بع���ض الوزراء ال يعرفون ما يحصل 
داخل وزاراتهم ومنشغلون في أجنداتهم 
الش���خصية وامتيازاتهم، األمر الذي جعل 

بعض الوزارات في حالة مزرية ال تطاق".
وأضاف: "بعض ال���وزرات ال يعمل معظم 
موظفيها شيئًا، ألن هؤالء الوزراء يعملون 
م���ع مجموعة صغي���رة تخدمه���م داخل 
ال���وزارة، ولي���س من صالحي���ات لغيرهم 
وال من مهمات يقوم���ون بها، وكأنها جزر 

سيادية تخصهم".
وتاب���ع الطيراوي: "حال���ة العمل الحكومي 
الس���لبية داخل بعض الوزارات، والالمباالة 
واالس���تهتار الذي تكرس فيها، تنعكس 
على اإلطار الش���عبي ال���ذي أصبح يدرك 
بأن اإلهم���ال الحاصل داخل هذه الوزارات 
ينعكس عل���ى حيات���ه ويجعلها صعبة، 
رغم أن أص���ل مهمة هذه ال���وزارات دعم 
صمود المواطنين وتسهيل حياتهم وحل 

مشكالتها، وبناء أسس دولة عصرية".
وأدان الطيراوي "الفساد اإلداري والمحاباة 
والمحس���وبية واالس���تحواذ واالس���تقواء 
بالمنص���ب داخل هذه ال���وزارات، تحديدًا 
الذي يح���رف البوصلة عن المس���ار الذي 
يجب أن تش���ير إلي���ه، ويجعل الموظفين 
المستبعدين من العمل والذين يشكلون 

الغالبي���ة العظم���ى ف���ي هذه ال���وزارات 
يضج���ون ويحتج���ون عل���ى أوضاعه���م 
البائس���ة، األمر الذي ينعكس على اإلنتاج 
الفعلي المطلوب في هذه المرحلة بالذات"، 

على حد تعبيره.
ودع���ا عضو مركزية فتح رئيس الس���لطة 
محمود عب���اس، ورئي���س حكومته رامي 
الحم���د الله إلى ض���رورة إعادة تش���كيل 
الحكوم���ة، "لبن���اء حكوم���ة مواجهة لكل 
محاوالت التصفية للقضية الفلسطينية، 
على قاع���دة تغيير بعض الوزراء الذين لم 
يستطيعوا تفعيل وزارات مهمة بالشكل 
المناس���ب، لتس���تطيع الحكوم���ة العمل 
بشكل منسجم في مواجهة هذا العدوان 
وحدة واحدة، وتش���كيل حاضنة ش���عبية 

لها".

يدعو إلجراء تعديل وزاري على الحكومة

الطيــراوي: بعــض الــوزراء
 منشغلون بأجنداتهم الشخصية
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وقال رئيس تجمع المؤسسات الخيرية 
في القط���اع أحمد الك���رد:" نحن أمام 
وضع إنس���اني صعب يعيشه سكان 
غزة والحالة الكارثية التي وصلنا إليها 
، وبع���د إطالقن���ا حملة  »أنق���ذوا غزة« 
اليوم نطلق حملة »صرخة مدوية« إلى  
كل إنس���ان موجود على الكرة األرضية 

ويحمل قلبا وضميرًا حيًا نابضًا .
وأوض���ح الكرد  الذي ت���ال البيان  خالل 
المؤتمر الصحفي، أنه وبسبب األوضاع 
المأس���اوية لغزة ف���إن الوضع الصحي 
ينهار وال زالت المعاناة مستمرة والتي 
أدت لوف���اة 450 مريُض���ا أغلبهم من 
األطفال، بينه���م 57 ضحية في العام 
الماضي وحده نتيج���ة نقص األدوية 
والمس���تلزمات الطبية وعمال النظافة 
وطعام المرض���ى والتحويالت الطبية 

للخارج.
وأك���د الكرد  أن اس���تخدام الش���موع 
أو الفح���م  أو الحط���ب أو المول���دات 
الكهربائية للتدفئة أو اإلنارة أو الطهي 
نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ألكثر 
من 20  س���اعة في اليوم تسبب بوفاة 
أكثر من 100 حالة ، الفتا إلى أن نسبة 
الفق���ر بي���ن العائالت بغ���زة تخطت 

ال�%80..
وأضاف الك���رد : »إن ع���دد   الضحايا 
نتيجة البحث عن مصدر خطر للعيش 
بلغ 350 مواطًنا ومنهم من س���قط في 
الزراعية الحدودية  المناط���ق  أو  البحر 
بنيران االحت���الل أو أثن���اء اجتيازهم 
للسلك الفاصل على الحدود«، متسائال 
»كم ينتظر العال���م من الضحايا حتى 

يرفع الحصار« .

وطال���ب الك���رد  حكومة الحم���د الله 
والسلطة الفلس���طينية بالوقوف أمام 
مس���ؤولياتهما برف���ع العقوب���ات عن 
غ���زة وتوفير احتياجاته���ا  من أدوية 
ووق���ود وفتح المعابر وإع���ادة الرواتب 
والمس���اعدات االجتماعية ، مناش���دًا 
العالم الحر التح���رك الفوري والعاجل 
إلنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة في 

غزة مناشدا .
ووجه الك���رد "الصرخ���ة المدوية" إلى 
المجتم���ع الدول���ي ومنظم���ات األمم 
المتحدة وحقوق اإلنسان والمؤسسات 
الدولي���ة بالعمل على إنق���اذ غزة ورفع 
الحصار الجائر عنها ، سائال العالم  كم 
تتنظرون م���ن قطاع غزة أن يقدم لكم 
من الضحايا أال يكف���ي 1000 ضحية 

منذ حصار غزة" .

وحم���ل الك���رد المس���ؤولية الكامل���ة 
لالحتالل اإلس���رائيلي  نتيجة الحصار 
القط���اع  عل���ى  المف���روض  الظال���م 
،  وحكوم���ة الحم���د الله لك���ون األمور 
اإلنسانية المدمرة في القطاع ال تحتاج 

الى تمكين حكومات .
وقال الكرد في حديثة ل�"االس���تقالل" 
على هامش المؤتمر الصحفي :" رسالتنا 
اليوم أن ترفع العقوبات عن قطاع غزة 
الن مطالبنا إنس���انية واإلنس���انية ال 
تنتظر تمكي���ن الحكومات، ومنذ فترة 
كبيرة نس���مع عن لقاءات وحوارات  لم 
نر شيئًا نحتاج الى خطوات عملية لرفع 

الحصار عن غزة". 
وأض���اف" يوجد اس���تجابات من قبل 
بعض مؤسس���ات المجتم���ع المدني 
ولكن القضية أكبر من ذلك، فالكارثة 

كبيرة وتلك المؤسس���ات والجمعيات 
تغطي شيئًا محدودًا"، مطالبا بضرورة 
تدخل المؤسسات والمنظمات الدولية 

إلنقاذ غزة  .
وم���ن جهته���ا ناش���دت الحاج���ة أم 
العبد الفيومي إحدى المش���اركات في 
المؤتمر كل من لديه ذرة من الش���رف 
واألخ���الق أن يعمل عل���ى  إنقاذ أهل 
غزة المنكوبين ورف���ع الظلم والحصار 

الغاشم عنهم .
 وطالب���ت الحاج���ة الفيوم���ي اح���دى 
المش���اركات في الحملة الوفد الوزاري 
الق���ادم على القط���اع  أن يقدم كل ما 
بوسعه لتسريع عملية المصالحة  بين 
حركتي  فتح وحم���اس حتى يتفرغوا 
لحل المشاكل اإلنسانية واالقتصادية 

التي يعاني منها سكان القطاع .

»الصرخة األخيرة« إلنقاذ غزة قبل االنفجار
غزة / �أحمد جودة: 

�أطلق جتمع �ملوؤ�س�سات �خلريية يف قطاع غزة �أم�س 
�لأحد حملة )�سرخة مدوية( لكافة �لأطر�ف 

�لفل�سطينية و�لدولية ، للتحرك �لعاجل و�لفوري لإنقاذ 
ما تبقى من مقومات �حلياة يف غزة، بعد �سهر من  �إطالق 

حملة »�أنقذو� غزة » و "غزة ت�ستحق �حلياة". جاء 
ذلك يف موؤمتر �سحفي عقده جتمع  �ملوؤ�س�سات �خلريية 

يف �ساحة �ل�سر�يا و�سط مدينة غزة، مب�ساركة ع�سر�ت 
�لأ�سر �لفقرية وذوي �سحايا �حل�سار على �لقطاع �لذين 

�لتفو� حول قبور رمزية ج�سدت �سحايا ح�سار غزة على 
مد�ر �أكرث من 11 عاما. ورفع  �مل�ساركون لفتات كتب 

عليها "�أنقذو� غزة " »غزة ت�ست�سرخكم«، و�أخرى تدعو 
�لعامل لرفع �حل�سار عن قطاع غزة ، وتوفري �أب�سط 

�لحتياجات �لتي �أ�سبحت معدومة لديها.

دولة فل�سطني
�ل�سلطة �لق�سائية

�ملجل�س �لعلى للق�ساء �ل�سرعي
حمكمة خانيون�س �ل�سرعية �لبتد�ئية

إعالن وراثة صادر عن محكمة 
خانيونس الشرعية

لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة االغا 
بخانيون���س  بتاريخ 2018/2/19م  تبي���ن أن المرحوم محمد مصطفى 
صال���ح من خانيونس  وس���كانها وتحمل هوية رق���م 958585713 قد 
انتق���ل إلى رحمة الله تعالى في غزة بتاريخ 1977/1/1م    وانحصر ارثه 
الشرعي واالنتقالي في زوجته صبحه عبد الكريم داود بكري المشهورة 
الش���وربجي وفي ولدي���ه منها وهما عبد الرحمن وس���ميحه    فقط ثم 
بتاري���خ 1983/1/9م توفيت صبحه المذكورة وانحصر ارثها الش���رعي 
واالنتقالي في ولديها عبد الرحيم وس���ميحه فقط وال وارث للمتوفيين  
المذكورين  سوى من ذكر   وليس لهما وصية واجبة أو اختيارية وليس 
لهما أوالد كبار  توفوا حال حياتمها وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألجل 
أعطاء  الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال 
فمن له حق االعت���راض على هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس 
الشرعية خالل سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/2/22م .

قا�سي خانيون�س �ل�سرعي

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / ساهر يوسف جرير صقر.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803106772( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

حملة أطلقتها المؤسسات الخيرية

نجالء أبو شلبك

) أن تك���ون فلس���طينيًا يعني أن تص���اب بأمل ال 
ش���فاء منه(  تلك العبارة هي إح���دى روائع المبدع 
محمود دروي���ش، لكنها ف���ي ذات الوقت أصبحت 
ص���ورة الغالف ) البروفايل( الخاص بي على الفيس 
بوك! مج���رد أن وضعتها صورة على صفحتي حتى 
انهالت علّي الالي���كات والتعليقات التي تعبر عن 
اإلعجاب ب���ي وبفلس���طينيتّي وبوطنيتّي، كيف ال 
وق���د ضحيت بصفحتي وصورة غالفي لتصبح منبرًا 
خاصًا فلسطينيًا؟ في وطني تلعب وسائل التواصل 
اإلجتماع���ي دورًا مهمًا ف���ي نقل الخب���ر وتغطية 
األحداث، وباتت بعض الصفحات والوكاالت األكثر 

تداواًل في االنتفاضة الحالية - انتفاضة القدس.
باتت األخبار هي وجب���ات الطعام في محيطي، كم 
أش���عر أن األخبار -س���واء الموجز أو النش���رات- قد 
وحدتنا، فمثاًل حين تذهب في زيارة ألحدهم سواء 
لمناس���بة أو عيادة مريض أو االطمئنان على مصاب 
ج���راء اإلصابة برصاص حيٍّ أو مطاط���ي أو ما ُيعٓرف 
بالتوتو، تش���عر وكأنك في بيت���ك؛ وكأنك تجلس 
على نفس الكنبة التي ترتاح عليها وتحدق بنفس 
الشاش���ة التي أمامك وكأنك الس���يد الذي يتحكم 
بالتنق���ل بين قنوات األخبار، وإن أردت أفضلية على 
غيرك يتمثل ذلك بمعرفتك للغة العدو وإن كنت ال 
تتقن العبرية بامتياز، يكفي أن تعرف بضع كلمات 
لتكون المترجم األفضل بين م���ن حولك، فمثال إن 
كن���ت تعرف معن���ى كلمة "حب���الن " والتي تعني 

)مخرب( فأنت كش���خص تستطيع فهم الرواية من 
وجهة نظرك وتطويرها قبل أن تراها على وس���ائل 

اإلتصال األخرى وقنوات األخبار!
هكذا تفعل بنا بعض وس���ائل اإلعالم والصفحات 
الفيس���بوكية، فقد باتت الصفحات حلبة للتنافس 
في سرعة نقل األخبار ولو قلت المصداقية!! ال يهم، 
المه���م هو من ينقل الخبر أس���رع ول���و كان الثمن 
دموع أم سمعت هذا الخبر الخطأ، وهاتف الشهيد 
-المش���غول بنفي الحدث- ال���ذي قتلته األخبار ولم 

تقتله رصاصات العدو!!
أنا ال أنكر دور السلطة الرابعة؛ ولكني ال أفضل اللعب 
بدماء الشهداء ودّب الرعب والخوف في قلوب األهل 
ومن حولهم! م���ا ذنب األم أن تص���اب بجلطة مثاًل 
لمجرد خبر كاذب، أو باألحرى لمجرد س���باق س���رعة 
اله���دف منه كس���ب األفضلية؟! حالي���ًا في وطني 
وخاصة في البيوت التي لم تذق طعمًا للش���هداء أو 
األسرى أو الجرحى – الحمد لله - يستمر رفع الشعار 
المتمثل بِ� ) يجب أن تستمر الحياة (؛ وهذه الحياة 
تش���مل إقامة األعراس بكاف���ة تفاصيلها كالحنة 
والس���هرة وحفل الزف���اف، وتش���مل أيضًا حضور 
األعراس فق���ط لمجرد تطبي���ق الواجب االجتماعي 

وسد النقوط!
وفي الجامع���ات ال تختلف هذه الش���عارات ضمنًا 
ولكن ربما شكاًل؛ فش���عار الجامعات يتمثل ب�ِ » إن 
العلم مقاومة«، أنا أؤيد هذا الشعار، ولكني أؤمن أن 

من حق الشعب أن يغضب ويثور، ومن حق الطالب 
أن يق���ف في وقفات يحددها المجلس الذي يمثله 
في س���اعات معينة ليعبر عن غضبه ورفضه مثلما 
يفع���ل اآلخرون ف���ي وطني وفي األوط���ان األخرى! 
أيغضب لنا الغير ويث���ور ونحن نقف صامتين في 

عقر دارنا!!
نع���م العلم مقاومة؛ ولكن الله خل���ق لنا عقاًل واحدًا 
ويدين  اثنتين، إحداهما معروفة الوظيفة فهي إما 
للكتابة والدراس���ة أو للعمل ، وال أظن أن هناك خطًأ  
إن اس���تعمل األخرى لترفع علمًا أو لتضرب حجرًا أو 

لتطلق نارًا ورصاصًا وصواريخ؟!
ال أنكر أننا بشر نحب الحياة، نرغب بالعلم والشهادات 
العليا ونطم���ح بالراحة المادي���ة والمناصب العليا 
والمكانة االجتماعية والحب والزواج وإنجاب أطفال 
تتعب عائالتهم في تربيتهم،  لكنني أنكر أن كل 
ذلك قد يغ���دو نقمة وقهرًا في القلوب حين يطلق 
جندي حاقد النار على طفلك الذي لم يفعل ش���يئًا 

سوى أنه خلق فلسطينيًا!
لذا برأيك، ما األحق أن تضمن  من اليوم حياة الكرامة 
لطفلك الذي لم ي���أِت بعد؛ أو تنتظر لتنجب طفلك 
لحياة ال حق ل���ه بالحياة فيها وربما مصيره رصاصة 
تخترق صدره وتدمي قلبك بالوجع ألنك فلسطيني؟!

ما قيمة الحياة بال كرامة؟ وما قيمتك أنت بال حرية؟ 
أتظل عب���دًا للقهر والوج���ع؟ أمامك الي���وم كرامة، 

فاقتنص فرصها!

فرصة أمل!
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وقال رئيس تجمع المؤسسات الخيرية 
في القط���اع أحمد الك���رد:" نحن أمام 
وضع إنس���اني صعب يعيشه سكان 
غزة والحالة الكارثية التي وصلنا إليها 
، وبع���د إطالقن���ا حملة  »أنق���ذوا غزة« 
اليوم نطلق حملة »صرخة مدوية« إلى  
كل إنس���ان موجود على الكرة األرضية 

ويحمل قلبا وضميرًا حيًا نابضًا .
وأوض���ح الكرد  الذي ت���ال البيان  خالل 
المؤتمر الصحفي، أنه وبسبب األوضاع 
المأس���اوية لغزة ف���إن الوضع الصحي 
ينهار وال زالت المعاناة مستمرة والتي 
أدت لوف���اة 450 مريُض���ا أغلبهم من 
األطفال، بينه���م 57 ضحية في العام 
الماضي وحده نتيج���ة نقص األدوية 
والمس���تلزمات الطبية وعمال النظافة 
وطعام المرض���ى والتحويالت الطبية 

للخارج.
وأك���د الكرد  أن اس���تخدام الش���موع 
أو الفح���م  أو الحط���ب أو المول���دات 
الكهربائية للتدفئة أو اإلنارة أو الطهي 
نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ألكثر 
من 20  س���اعة في اليوم تسبب بوفاة 
أكثر من 100 حالة ، الفتا إلى أن نسبة 
الفق���ر بي���ن العائالت بغ���زة تخطت 

ال�%80..
وأضاف الك���رد : »إن ع���دد   الضحايا 
نتيجة البحث عن مصدر خطر للعيش 
بلغ 350 مواطًنا ومنهم من س���قط في 
الزراعية الحدودية  المناط���ق  أو  البحر 
بنيران االحت���الل أو أثن���اء اجتيازهم 
للسلك الفاصل على الحدود«، متسائال 
»كم ينتظر العال���م من الضحايا حتى 

يرفع الحصار« .

وطال���ب الك���رد  حكومة الحم���د الله 
والسلطة الفلس���طينية بالوقوف أمام 
مس���ؤولياتهما برف���ع العقوب���ات عن 
غ���زة وتوفير احتياجاته���ا  من أدوية 
ووق���ود وفتح المعابر وإع���ادة الرواتب 
والمس���اعدات االجتماعية ، مناش���دًا 
العالم الحر التح���رك الفوري والعاجل 
إلنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة في 

غزة مناشدا .
ووجه الك���رد "الصرخ���ة المدوية" إلى 
المجتم���ع الدول���ي ومنظم���ات األمم 
المتحدة وحقوق اإلنسان والمؤسسات 
الدولي���ة بالعمل على إنق���اذ غزة ورفع 
الحصار الجائر عنها ، سائال العالم  كم 
تتنظرون م���ن قطاع غزة أن يقدم لكم 
من الضحايا أال يكف���ي 1000 ضحية 

منذ حصار غزة" .

وحم���ل الك���رد المس���ؤولية الكامل���ة 
لالحتالل اإلس���رائيلي  نتيجة الحصار 
القط���اع  عل���ى  المف���روض  الظال���م 
،  وحكوم���ة الحم���د الله لك���ون األمور 
اإلنسانية المدمرة في القطاع ال تحتاج 

الى تمكين حكومات .
وقال الكرد في حديثة ل�"االس���تقالل" 
على هامش المؤتمر الصحفي :" رسالتنا 
اليوم أن ترفع العقوبات عن قطاع غزة 
الن مطالبنا إنس���انية واإلنس���انية ال 
تنتظر تمكي���ن الحكومات، ومنذ فترة 
كبيرة نس���مع عن لقاءات وحوارات  لم 
نر شيئًا نحتاج الى خطوات عملية لرفع 

الحصار عن غزة". 
وأض���اف" يوجد اس���تجابات من قبل 
بعض مؤسس���ات المجتم���ع المدني 
ولكن القضية أكبر من ذلك، فالكارثة 

كبيرة وتلك المؤسس���ات والجمعيات 
تغطي شيئًا محدودًا"، مطالبا بضرورة 
تدخل المؤسسات والمنظمات الدولية 

إلنقاذ غزة  .
وم���ن جهته���ا ناش���دت الحاج���ة أم 
العبد الفيومي إحدى المش���اركات في 
المؤتمر كل من لديه ذرة من الش���رف 
واألخ���الق أن يعمل عل���ى  إنقاذ أهل 
غزة المنكوبين ورف���ع الظلم والحصار 

الغاشم عنهم .
 وطالب���ت الحاج���ة الفيوم���ي اح���دى 
المش���اركات في الحملة الوفد الوزاري 
الق���ادم على القط���اع  أن يقدم كل ما 
بوسعه لتسريع عملية المصالحة  بين 
حركتي  فتح وحم���اس حتى يتفرغوا 
لحل المشاكل اإلنسانية واالقتصادية 

التي يعاني منها سكان القطاع .

»الصرخة األخيرة« إلنقاذ غزة قبل االنفجار
غزة / �أحمد جودة: 

�أطلق جتمع �ملوؤ�س�سات �خلريية يف قطاع غزة �أم�س 
�لأحد حملة )�سرخة مدوية( لكافة �لأطر�ف 

�لفل�سطينية و�لدولية ، للتحرك �لعاجل و�لفوري لإنقاذ 
ما تبقى من مقومات �حلياة يف غزة، بعد �سهر من  �إطالق 

حملة »�أنقذو� غزة » و "غزة ت�ستحق �حلياة". جاء 
ذلك يف موؤمتر �سحفي عقده جتمع  �ملوؤ�س�سات �خلريية 

يف �ساحة �ل�سر�يا و�سط مدينة غزة، مب�ساركة ع�سر�ت 
�لأ�سر �لفقرية وذوي �سحايا �حل�سار على �لقطاع �لذين 

�لتفو� حول قبور رمزية ج�سدت �سحايا ح�سار غزة على 
مد�ر �أكرث من 11 عاما. ورفع  �مل�ساركون لفتات كتب 

عليها "�أنقذو� غزة " »غزة ت�ست�سرخكم«، و�أخرى تدعو 
�لعامل لرفع �حل�سار عن قطاع غزة ، وتوفري �أب�سط 

�لحتياجات �لتي �أ�سبحت معدومة لديها.

دولة فل�سطني
�ل�سلطة �لق�سائية

�ملجل�س �لعلى للق�ساء �ل�سرعي
حمكمة خانيون�س �ل�سرعية �لبتد�ئية

إعالن وراثة صادر عن محكمة 
خانيونس الشرعية

لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة االغا 
بخانيون���س  بتاريخ 2018/2/19م  تبي���ن أن المرحوم محمد مصطفى 
صال���ح من خانيونس  وس���كانها وتحمل هوية رق���م 958585713 قد 
انتق���ل إلى رحمة الله تعالى في غزة بتاريخ 1977/1/1م    وانحصر ارثه 
الشرعي واالنتقالي في زوجته صبحه عبد الكريم داود بكري المشهورة 
الش���وربجي وفي ولدي���ه منها وهما عبد الرحمن وس���ميحه    فقط ثم 
بتاري���خ 1983/1/9م توفيت صبحه المذكورة وانحصر ارثها الش���رعي 
واالنتقالي في ولديها عبد الرحيم وس���ميحه فقط وال وارث للمتوفيين  
المذكورين  سوى من ذكر   وليس لهما وصية واجبة أو اختيارية وليس 
لهما أوالد كبار  توفوا حال حياتمها وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألجل 
أعطاء  الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال 
فمن له حق االعت���راض على هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس 
الشرعية خالل سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/2/22م .

قا�سي خانيون�س �ل�سرعي

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / ساهر يوسف جرير صقر.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803106772( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

حملة أطلقتها المؤسسات الخيرية

نجالء أبو شلبك

) أن تك���ون فلس���طينيًا يعني أن تص���اب بأمل ال 
ش���فاء منه(  تلك العبارة هي إح���دى روائع المبدع 
محمود دروي���ش، لكنها ف���ي ذات الوقت أصبحت 
ص���ورة الغالف ) البروفايل( الخاص بي على الفيس 
بوك! مج���رد أن وضعتها صورة على صفحتي حتى 
انهالت علّي الالي���كات والتعليقات التي تعبر عن 
اإلعجاب ب���ي وبفلس���طينيتّي وبوطنيتّي، كيف ال 
وق���د ضحيت بصفحتي وصورة غالفي لتصبح منبرًا 
خاصًا فلسطينيًا؟ في وطني تلعب وسائل التواصل 
اإلجتماع���ي دورًا مهمًا ف���ي نقل الخب���ر وتغطية 
األحداث، وباتت بعض الصفحات والوكاالت األكثر 

تداواًل في االنتفاضة الحالية - انتفاضة القدس.
باتت األخبار هي وجب���ات الطعام في محيطي، كم 
أش���عر أن األخبار -س���واء الموجز أو النش���رات- قد 
وحدتنا، فمثاًل حين تذهب في زيارة ألحدهم سواء 
لمناس���بة أو عيادة مريض أو االطمئنان على مصاب 
ج���راء اإلصابة برصاص حيٍّ أو مطاط���ي أو ما ُيعٓرف 
بالتوتو، تش���عر وكأنك في بيت���ك؛ وكأنك تجلس 
على نفس الكنبة التي ترتاح عليها وتحدق بنفس 
الشاش���ة التي أمامك وكأنك الس���يد الذي يتحكم 
بالتنق���ل بين قنوات األخبار، وإن أردت أفضلية على 
غيرك يتمثل ذلك بمعرفتك للغة العدو وإن كنت ال 
تتقن العبرية بامتياز، يكفي أن تعرف بضع كلمات 
لتكون المترجم األفضل بين م���ن حولك، فمثال إن 
كن���ت تعرف معن���ى كلمة "حب���الن " والتي تعني 

)مخرب( فأنت كش���خص تستطيع فهم الرواية من 
وجهة نظرك وتطويرها قبل أن تراها على وس���ائل 

اإلتصال األخرى وقنوات األخبار!
هكذا تفعل بنا بعض وس���ائل اإلعالم والصفحات 
الفيس���بوكية، فقد باتت الصفحات حلبة للتنافس 
في سرعة نقل األخبار ولو قلت المصداقية!! ال يهم، 
المه���م هو من ينقل الخبر أس���رع ول���و كان الثمن 
دموع أم سمعت هذا الخبر الخطأ، وهاتف الشهيد 
-المش���غول بنفي الحدث- ال���ذي قتلته األخبار ولم 

تقتله رصاصات العدو!!
أنا ال أنكر دور السلطة الرابعة؛ ولكني ال أفضل اللعب 
بدماء الشهداء ودّب الرعب والخوف في قلوب األهل 
ومن حولهم! م���ا ذنب األم أن تص���اب بجلطة مثاًل 
لمجرد خبر كاذب، أو باألحرى لمجرد س���باق س���رعة 
اله���دف منه كس���ب األفضلية؟! حالي���ًا في وطني 
وخاصة في البيوت التي لم تذق طعمًا للش���هداء أو 
األسرى أو الجرحى – الحمد لله - يستمر رفع الشعار 
المتمثل بِ� ) يجب أن تستمر الحياة (؛ وهذه الحياة 
تش���مل إقامة األعراس بكاف���ة تفاصيلها كالحنة 
والس���هرة وحفل الزف���اف، وتش���مل أيضًا حضور 
األعراس فق���ط لمجرد تطبي���ق الواجب االجتماعي 

وسد النقوط!
وفي الجامع���ات ال تختلف هذه الش���عارات ضمنًا 
ولكن ربما شكاًل؛ فش���عار الجامعات يتمثل ب�ِ » إن 
العلم مقاومة«، أنا أؤيد هذا الشعار، ولكني أؤمن أن 

من حق الشعب أن يغضب ويثور، ومن حق الطالب 
أن يق���ف في وقفات يحددها المجلس الذي يمثله 
في س���اعات معينة ليعبر عن غضبه ورفضه مثلما 
يفع���ل اآلخرون ف���ي وطني وفي األوط���ان األخرى! 
أيغضب لنا الغير ويث���ور ونحن نقف صامتين في 

عقر دارنا!!
نع���م العلم مقاومة؛ ولكن الله خل���ق لنا عقاًل واحدًا 
ويدين  اثنتين، إحداهما معروفة الوظيفة فهي إما 
للكتابة والدراس���ة أو للعمل ، وال أظن أن هناك خطًأ  
إن اس���تعمل األخرى لترفع علمًا أو لتضرب حجرًا أو 

لتطلق نارًا ورصاصًا وصواريخ؟!
ال أنكر أننا بشر نحب الحياة، نرغب بالعلم والشهادات 
العليا ونطم���ح بالراحة المادي���ة والمناصب العليا 
والمكانة االجتماعية والحب والزواج وإنجاب أطفال 
تتعب عائالتهم في تربيتهم،  لكنني أنكر أن كل 
ذلك قد يغ���دو نقمة وقهرًا في القلوب حين يطلق 
جندي حاقد النار على طفلك الذي لم يفعل ش���يئًا 

سوى أنه خلق فلسطينيًا!
لذا برأيك، ما األحق أن تضمن  من اليوم حياة الكرامة 
لطفلك الذي لم ي���أِت بعد؛ أو تنتظر لتنجب طفلك 
لحياة ال حق ل���ه بالحياة فيها وربما مصيره رصاصة 
تخترق صدره وتدمي قلبك بالوجع ألنك فلسطيني؟!

ما قيمة الحياة بال كرامة؟ وما قيمتك أنت بال حرية؟ 
أتظل عب���دًا للقهر والوج���ع؟ أمامك الي���وم كرامة، 

فاقتنص فرصها!

فرصة أمل!
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ووسط هذه الحالة ال يجد الغزيون متسًعا 
م���ن الوقت لديه���م لتع���داد مطالبهم، 
لكنهم يختص���رون كل ذلك بالدعوة إلى 
توفير حياة كريمة ُتحترم فيها آدميتهم. 
وأعلنت بلديات قطاع غزة، األربعاء الماضي، 
حالة الط���وارئ، وتقليص تقديم الخدمات 
األساسية للمواطنين بنسبة 50%، بسبب 
اشتداد الحصار اإلسرائيلي للعام الحادي 
عش���ر عل���ى التوال���ي، وتأثير اإلج���راءات 
العقابي���ة التي يفرضها رئيس الس���لطة 
محم���ود عباس عل���ى القطاع من���ذ بداية 
أبريل الماضي، والت���ي تتمثل بخصم 30 
-50% من رواتب موظفيها في غزة، وإحالة 
آالف منه���م إلى التقاعد المبكر، وتقليص 
التحويالت الطبية لمرضى غزة إلى الخارج.

معاناه جديدة
المواطن أبو خالد الجمل، يرى أن تقليص 
خدم���ات البلديات أزم���ة ومعاناة جديدة 
والكوارث  األزم���ات  لمجموع���ة  تض���اف 
التي يعيش���ها المواطن ف���ي قطاع غزة، 
وتعد األخطر بينهم ألن���ه مع مرور الزمن 
وتكدس النفايات الصلبة وضخ مزيد من 
مياه الصرف الصحي في البحر ستنتشر 

األمراض واألوبئة. 
وقال الجمل ل�" االستقالل":" إن المشكلة 
األكبر التي س���تواجهنا األي���ام القادمة 
نقص المي���اه خاصة مع اقت���راب فصل 
الصيف، كون معظمن���ا ال يمتلك القدرة 
لتخزين المي���اه فترات طويل���ة، فهناك 
بيوت في المخيمات بالكاد تتس���ع لوضع 
خزان مياه واحد، والفقراء ال يمكنهم شراء 
مزيد من الخزانات"،  مشيرًا إلى أن أقصى 
فترة يمكن ان يتحملها المواطنون بغياب 
المياه ال تتجاوز يومين أو ثالثة، وفي حال 
تعمقت األزمة سينفجرون بوجه الحكومة. 
ويتابع: "على مدار س���نوات طويلة ونحن 
نعان���ي ون���ذوق األمري���ن م���ن تقصير 
البلديات بتقديم خدماتها خاصة المياه 
والنظافة بسبب األزمات المالية والحصار 
المفروض على القطاع، فكيف س���يكون 
حالنا بع���د تقليص خدماته���ا ل�%50"، 

مستدركًا: " في غزة أصبحت حالتنا تمامًا 
كمريض الس���رطان كل لحظة ورمه يكبر 

ويراقب موته ببطء". 
وأكد على ض���رورة أن ال تبق���ى البلديات 
رهن���ًا الس���تمرار تدفق الدع���م الخارجي 
وكأنها عاجزة دونه عن القيام بواجباتها، 
فهي مؤسسات مس���تقلة لها موازناتها 
وجبايته���ا م���ن المفت���رض أن تتحمل 
مسؤولياتها وتفعل أنظمة الجباية فيها 
بما يحقق له���ا دخال منتظمًا يمكنها من 

القيام بمهامها.

خوف وقلق
في حين أعربت المواطنة أم رمزي دلول عن 
مخاوفها من تداعي���ات تقليص خدمات 
البلدي���ات ال���ى 50% في ظ���ل االوضاع 
التي  الصعبة  واالقتصادية  المعيش���ية 

يعيشها سكان القطاع منذ عدة أشهر. 
وأردفت دلول خالل حديثها ل�"االستقالل": 
" تعودن���ا بغزة أن نعي���ش بخوف وقلق 

ونسمع كل يوم عن كارثة جديدة تدمرنا 
و تزي���د معاناتنا، فليس غريبًا أن نس���مع 
عن تقليص خدم���ات البلديات رغم انها 

أساسية وال يمكن االستغناء عنها". 
وت���رى أن تحقي���ق المصالح���ة الوطنية، 
للغزيين   بالنس���بة  فرج"  سيكون "طاقة 
الذين أنهكتهم االزمات ، لكنها ال يبدي 
الكثير من التفاؤل بإنهاء االنقسام، فغزة 
أصبح���ت تعي���ش بدوامة كلم���ا وصلت 
لنقطة متطورة للخروج من حالة االنقسام 
وتحقيق المصالحة للتخفيف من معاناة 

أهلها ترجع إلى نقطة الصفر. 
وتابعت والي���أس يعلو مالمحه���ا: "احنا 
مش طالبين تكون عيشتنا عيشت ملوك 
وس���الطين كل م���ا نتمناه حي���اة كريمة 
صالحة للعيش األدمي"، مناشدة حكومة 
الوفاق وكافة الجه���ات المعنية التدخل 
فورًا إلنهاء الوضع الكارثي الذي يعيش���ه 
أهالي القطاع، وفصل خدمات المواطنين 

عن المناكفات السياسية.

كارثة حمققة 
وبدوره، حذر صبحي أبو رضوان رئيس بلدية 
رفح من انهيار منظومة البلديات في القطاع 
بشكل عام، في ظل تفاقم أزمة الكهرباء التي 

تؤثر على كل مجاالت الحياة.
حديث���ة  خ���الل  رض���وان  أب���و  وق���ال 
ل�"االستقالل": " إن تفاقم االزمات والكوارث 
اإلنس���انية والبيئية في القطاع المحاصر 
منذ 11عاما وانهي���ار الحالة االقتصادية 
وازدياد س���اعات قطع الكهرباء ألكثر من 
20 س���اعة يومي���ًا، باإلضافة ال���ى تراجع 
ارادات البلدي���ات وتوق���ف معظم المنح 
والمساعدات الخارجية وتمويل المشاريع 
الخاصة التي تمس الخدمات األساس���ية 
للبلديات، الس���يما الوقود وتشغيل عمال 
النظافة، جميعها أجبرتنا للعمل وفق حالة 
الط���وارئ وتقليص الخدمات األساس���ية 

ل�50% لتجنب انهيارها بشكل كامل". 
وأوض����ح أن البلديات باتت غي����ر قادرة على 
توفير الوقود الالزم لتش����غيل محطات ضخ 

المياه بالكميات المطلوبة لمنازل المواطنين، 
كما أنها ستقوم بإغالق بحر غزة بشكل كامل  
لضخ مياه الصرف الصحي نحوه نظرًا لعدم 
توفير الوقود واس����تمرار سياس����ة العقاب 

الجماعي المفروضة على السكان. 
ونوه إلى أن استمرار الوضع بشكله الحالي 
للوصول لكارثة إنسانية محققة،  مقدمة 
تتوقف معه���ا كافة خدم���ات البلديات 
وتؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر. 
الوفاق  أب���و رض���وان، حكوم���ة  وطال���ب 
والمؤسس���ات االغاثية والمانحة المحلية 
والدولية، بالقيام بواجباتها اتجاه القطاع 
وإنق���اذ أهله من كارثة إنس���انية و بيئية 

باتت شبة محققة. 

اخلروج من الأزمة
ومن جانبه، حمل أمجد الشوا رئيس شبكة 
المنظم���ات األهلية، مس���ؤولية األوضاع 
الصعب���ة التي وصلت اليه���ا بلديات غزة 
لثالث جهات، أوال االحت���الل الذي ُيطبق 
الحصار على القطاع منذ أكثر من 11 عام 
ونه���ب مياهه على مدار س���نوات طويلة 
ومنع تطوي���ر اآلبار حتى ب���ات 97% من 
المي���اه غير صالح���ة لالس���تخدام، ثانيًا 
: االنقس���ام السياس���ي الذي ح���ال دون 
اجراء انتخابات لتجديد شرعية البلديات 
وتطوير موارده���ا وأدواتها، ثالثًا : تراجع 
التمويل الدولي بش���كل كبي���ر جدًا على 
المس���تويات مما تس���بب بعجز  كاف���ة 
البلديات عن تقديم خدماتها للمواطنين.

أن  "االس���تقالل"،  ل����  الش���وا  وأوض���ح 
المؤسسات االهلية تستنكر االزمة التي 
تعصف بمنظوم���ة البلديات في القطاع، 
وتس���عي لحلها من خالل توقيع تفاهم 
مع مختلف مجالس البلديات للتعامل مع 
االزمة ومنع حدوث كارثة، كذلك تس���عي 
للضغ���ط على الجه���ات المعني���ة لرفع 
الحصار عن غزة وإع���ادة التمويل الدولي 
لها، مش���ددًا على أن الحل الوحيد للخروج 
من األزمة وإنقاذ القطاع من الكارثة يكمن 
في انهاء االنقس���ام ورفع الحصار و إعادة 

التمويل الخارجي.

بعد تقليص خدماتها لـ %50

بلديات غزة.. مستنقع أزمات جديد يغرق الغزيين
غزة/ دعاء احلطاب :

تتواىل الزمات والكوارث على قطاع غزة وكاأنه 
ب��ات قدرًا على اأهله العي�ش حتت ظاللها، فبعد 
احلالة املاأ�صاوي��ة التي و�صلوا اإليه��ا اإثر انهيار 
القط��اع القت�ص��ادي وال�صحي واملعي�ص��ي، اأتت 
اأزمة البلديات لت�صاعف معاناتهم وتع�صف بهم 

اىل منح��دٍر اأعمق يف ظ��ل غياب ب�صي�ش الأمل 
حلله��ا وا�صت��داد حلق��ة احل�ص��ار ال�صرائيلي.  
و�ص��ادت حال��ٌة م��ن القل��ق واخل��وف يف �صفوف 
الغزيني اثر اإعالن بلديات القطاع عن تقلي�ش 
خدماته��ا ل�%50 يف الوقت الذي ي�صتكون فيه 
من �صوء بع���ش خدماتها كنق�ش املياه وا�صتداد 

ملوحته��ا وقلة النظافة يف ال�ص��وارع والأحياء 
ب�صبب تاأخري رواتب عمال النظافة لعدة �صهور، 
اإ�صاف��ة ٍل�ص��خ مي��اه ال�صرف ال�صح��ي يف البحر 
ب�صكٍل م�صتم��ر، الأمر الذي ينذر بكارثه بيئية 
حمققة ويزي��د من ق�صوة الظ��روف الن�صانية 

التي يعي�صونها.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / سارة حسين يوسف أبو شعر.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802664177( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عبد الرحمن محمد علي عوكل.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803270131( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / الفت ابراهيم عبد قديح.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801364357( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

نابلس/ االستقالل:
اس���تولى مس���توطنون صهاينة صباح امس 
االحد ، على 120 دونًما من أراضي قرية جالود 

جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
وق���ال مس���ؤول مل���ف االس���تيطان ش���مال 
الضفة غس���ان دغلس ف���ي تصريح صحفي، 
بناء مستوطنة  المستوطنين يس���تغلون  إن 
"عميح���اي" لتنفي���ذ أطماعهم ف���ي األرض، 

واالستيالء على 120 دونًما من األرض.

وأضاف أنه في ظ���ل الصمت الدولي لما يجري 
من بناء في مستوطنة "عميحاي" الجديدة أقدم 
مستوطنو بؤرة "عدي عاد" باستغالل ما يجري 
بجوارهم من أعمال تجريف وبناء في مستوطنة 
"عميحاي" الجديدة، واالس���تيالء على أكثر من 
80 دونًما م���ن األراضي الواقعة في حوض 16، 
موقع س���هل أبو الرخم وحديقة جودة المجاورة 
للبؤرة االستيطانية، وقاموا بحراثتها، وزراعتها 

بالقمح والعنب، بالتواطؤ مع جيش االحتالل.

وأك���د دغل���س أن مس���توطني ب���ؤرة "أحياه" 
اس���تولوا على أكثر من 40 دونًما من األراضي 
الواقعة في حوض 14، موقع الحقن، وجرفوها 
وزرعوها بالعنب، ونصب���وا بيوتا زراعية كبيرة 
فيها. وأش���ار إلى أن األراضي التي اس���تولى 
عليها المستوطنون، تعود ملكيتها لعدد من 
المواطني���ن، منهم: هش���ام أحمد حج محمد، 
ومحمود فوزي حج محم���د، وأحمد عبد الغني 

حج محمد.

مستوطنــون يستــولون
 علــى 120 دونمــًا جنــوب نابلــس
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سياسة القتل العمد بحق األسرى أثناء اعتقالهم، 
جريمة مورس���ت بحق الشهيد ياسين السراديح  
33(عاما( من س���كان مدينة أريحا ش���رق الضفة 
الغربي���ة المحتلة، بعد تأكيدات نتائج تش���ريح 
جثمان���ه التي جرت في معهد الطب العدلي "أبو 

كبير" . 
و أظه���رت النتائج  األولية استش���هاد االس���ير 
الس���راديح برصاص���ة أطلقت عليه من مس���افة 
"صفر" في منطقة أس���فل البطن، أدت إلى نزيف 
دموي، وتمزق الشريان "الحرقفي األيمن" والوريد 
"الحرقفي األيم���ن"، وخرجت من الظهر، وأحدثت 
كسوًرا في منطقة الحوض، وكدمات ورضوضا في 

منطقة الرأس والصدر والرقبة واألكتاف.

ت�صفية ممنهجة 
رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون 
األس���رى والمحررين عبد الناصر فروانة أكد تزايد 
عدد الشهداء األسرى الذين قتلوا بدم بارد أثناء 

اعتقاله���م على يد قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
منذ اندالع انتفاضة القدس بشهر أكتوبر 2015، 
مشيرا إلى الذرائع الواهية التي يبرر بها االحتالل 
جريمته كمحاولة األسير الهروب أثناء االعتقال، 
أو محاولته االستيالء على سالح جندي، أو بحوزته 

آلة حادة. 
وش���دد فروانة ل����" االس���تقالل" أن جريمة قتل 
الشهيد ياس���ين السراديح وتصفيته من نقطة 
صفر، تأكد السياس���ة الممنهجة التي يتخذها 
االحتالل اإلس���رائيلي بديال ع���ن االعتقال بحق 
األس���رى منذ وجوده، الفتا إلى أن اعدام األس���رى 
وتصفيته���م سياس���ة قديمة جدي���دة يتعمد 
االحتالل اس���تخدامها، كما فعل بحق األس���رى 
أسعد الش���وا ،و بسام الس���مودي ومحمد صالح 

سابقا. 
وأشار إلى أن جريمة الشهيد السراديح تكشف 
حجم التعذيب والتنكيل واأللم الذي يتعرض له 
األسرى من قبل جنود االحتالل اإلسرائيلي أثناء 

اعتقاله���م ، والذي ما زال بعضه���م يعاني من 
إصابات سببت له اعاقات الزمته مدى الحياة. 

ونوه إلى أن الهيئة بالتعاون مع عدة مؤسس���ات 
تعنى بحق���وق االنس���ان وغيرها جه���زت ملفًا 
يتضم���ن قضية الش���هيد الس���راديح والعديد 
من قضايا القتل والتعذيب التي مورس���ت بحق 
األس���رى؛ لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية؛ 
للضغط عليها للكف عن ممارس���ة دور المستمع 
للش���هود، وفت���ح تحقي���ق بجرائ���م االحت���الل 

اإلسرائيلي. 

ت�صعيد للخطوات 
بدوره، رأى قدورة فارس رئيس نادي األس���ير أن 
أوضاع االس���رى داخل مختلف سجون  االحتالل 
اإلسرائيلي ال تقل خطورة عن األوضاع الخارجية 
لألس���رى أثناء اعتقالهم، إذ أن االحتالل يمارس 
بحقهم التنكيل والتعذيب الجسدي والمعنوي، 
والقتل عن طريق اس���تخدامه لسياسة اإلهمال 

الطبي.  
 وأوضح فارس  ل�" االستقالل" أن األسرى المرضى 
بحاجة إلى تدخل طبى عاجل إلنقاذ حياتهم من 
خطر الموت، وكذلك انقاذ حياة جميع األسرى من 
خطر اإلصابة باألمراض نتيجة المعاملة القاسية، 

والظروف السيئة التي يعيشون بها. 
وبين أن���ه مهم���ا كان حجم المس���اندة والدعم 
الخارج���ي المق���دم لألس���رى عل���ى خطواتهم 
النضالية، ف���إن ذلك لن يوفيه���م حقهم إذ إن 
معاناتهم كبيرة وظروفهم قاسية، مشددا على 
دعمه لخطوة مقاطعة االسرى اإلداريين لمحاكم 
االحتالل الذين يتخذونها لليوم الثاني عشر على 

التوالي احتجاجا على استمرار االعتقال اإلداري.
وأشار فارس إلى أن الخطوات المساندة والداعمة 
لألسرى داخل السجون، ستتصاعد باأليام القادمة 
بالتدريج، وصوال ليوم األسير الفلسطيني، الذي 
يعلو فيه صوت األلم والظلم والقهر الذي يعيشه 

األسرى بالسجون. 

زادت منذ اندالع انتفاضة القدس

القتل العمد.. مقصلة إسرائيلية تحصد أرواح األسرى 

غزة/ �صماح املبحوح: 
فتحت قوانني املوت التي 
�صنتها حكومة االحتالل 

وتالحق االأ�صرى الفل�صطينيني 
من خاللها،  والتي مت طرحها 

موؤخرا  �صهية ال�صجانني وجنود 
االحتالل للنيل من اال�صرى 

والتنكيل بهم من خالل �صيا�صة 
القتل العمد داخل ال�صجون او 

اثناء االعتقال . 
وكان اأع�صاء االئتالف احلكومي 
االإ�صرائيلي �صوتوا بداية العام 

اجلاري، بالقراءة التمهيدية 
على م�صروع قانون يق�صي بفر�ض 

عقوبة االإعدام على منفذي 
عمليات فل�صطينيني، بناء على 

طلب وزير احلرب" اأفيغدور 
ليربمان " الذي �صرح باأن 

العقوبة اأداة رادعة.

غزة/ االستقالل:
الجهاد  القي���ادي في حرك���ة  أكد 
اإلسالمي داود شهاب، أن تضحيات 
شعبنا ومسيرة كفاحه المتواصلة، 

زاخرة بالنماذج الجهادية الفريدة.
ج���اء ذلك خ���الل احتف���ال نظمته 
الحركة  في محافظة ش���مال قطاع 
غ���زة الجمع���ة، وذل���ك  بمس���جد 
الحامدين، ببلدة بي���ت حانون، في 
الذكرى الس���نوية الرتقاء الشهيد 

القائد عبد الله السبع.
وقال ش���هاب :" إننا في هذا الوقت 
ال���ذي نحيي فيه ذكرى الش���هيد 
القائد عبد الله السبع، نستذكر ذلك 
المجاهد الصلب الذي كانت بدايات 

حياته تبشر بنهايتها البطولية".

وأضاف: "لم يكن السبع في حياته 
رجل بندقية فحسب، بل كان قائدا 
دعوي���ا، ورجال يس���عى ف���ي الخير 

واإلصالح بين الناس".
وتابع ش���هاب قائال :" اإلنسان في 
هذه الحياة يجب أن تكون له رسالة، 
وأعظم رس���الة أن تكون حياته في 
الله وم���ن أجل الله"، مش���ددا على 
أن أي إنس���ان تك���ون حياته على 
هذا النحو، س���ينتصر ال محالة على 

أعدائه.
وفي نهاية االحتفال - الذي حضره 
لفي���ف من قي���ادات "الجه���اد" - 
كرمت الحركة عوائل ش���هداء بلدة 
بيت حانون، وفي مقدمتهم عائلة 

الشهيد السبع.

شهاب: القائد عبد الله

 السبع أنموذج جهادي فريد
الخليل/ االستقالل:

أفادت مؤسس���ة مه�ج�ة ال�ق�دس للش�ه�داء واألس���رى امس االحد؛ أن سلطات 
االحتالل الصهيوني أفرجت عن األس���ير المجاهد وعد عرفات مصطفى الهدمي 
)27 عامًا(، من بلدة صوريف قضاء مدينة الخليل، وذلك بعد أن أمضى في االعتقال 

اإلداري سبعة أشهر.
 وأوضح���ت مهجة الق���دس أن ق���وات االحت���الل الصهيوني اعتقلت���ه بتاريخ 
2017/07/27م؛ وحولته لالعتقال اإلداري التعس���في بدون أن توجه له أي تهمة 
تذكر. جدير بالذكر أن األسير وعد الهدمي ولد بتاريخ 1991/05/24م؛ وهو خاطب، 
ولديه عدة اعتقاالت سابقة في سجون االحتالل الصهيوني على خلفية انتمائه 
ونش����اطاته في ص�ف�وف حركة الج�ه�اد اإلس�المي في فلس�طين، وأفرج عنه من 

سجن عوفر .
من ج�ه�ته�ا تت�ق�دم م�ؤس��س�ة مه��ج�ة ال��ق�دس بالتهن�ئة الق�ل�بية الحارة من 
األس����ير المحرر وعد الهدمي وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيًة اإلفراج 

العاجل عن جميع أسرانا وأس��يراتنا من س��جون االحتالل الصهيوني.

األسير  وعد الهدمي 
يتنسم عبير الحرية
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أعلن أنا المواطنة  / حياة حسين عبيد ابو شريتح.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)935106328( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / كامل احمد محمود ابو زايدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)907583272( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / وسام عبد المحسن محمد سعدة
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)400827549( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة /خضر عطيه محمد ابوسنيمة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)923426761( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / جميل احمد محمد سلمان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
911315596   فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عادل نايف منصور ابو صوصين-
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800883167( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

هل نجح نتنياهو في احتواء
 عاصفــة تحقيقــات الفســاد؟!

منذ إعالن توصيات الشرطة بتقديم الئحة اتهام 
ضد نتنياهو، وأعقبها مباش���رة اإلعالن عن تقدم 
التحقيق���ات في ملف 4000 وتوقي���ع مدير عام 
وزارة االتصاالت اتفاق قبول أن يكون شاهد دولة 
مقاب���ل حصانة من المحاكمة الجنائية؛ س���ارعت 
المعارضة والنخب بالمطالبة باستقالة نتنياهو أو 
تجميد نفسه من وظيفة رئاسة الحكومة، وكانت 
ردود الفعل أشبه بعاصفة كبيرة، وهناك من سارع 
إلى اإلعالن عن انتهاء الدور السياسي لنتنياهو، 
حتى ان هذه العاصفة تركت تأثيرها الصادم على 
الكثير من زعامات »الليكود« الذين فضلوا االنطواء 
والتريث قبل ان يس���ارعوا للدف���اع عن زعيمهم 
وإظه���ار وقوفهم خلفه، انتظ���روا إلى حين تبين 

موطئ قدمهم وانجالء الغبار.
في وجه الزوبعة وقف نتنياهو وشركاؤه ليؤكدوا 
ان األمور على ما يرام، وأن حكومتهم س���تواصل 
القيام بمهماتها إلى ان يقول القضاء كلمته، وفي 
ذلك تلميح إلى أنه حتى في حال أوصى المستشار 
القانون���ي مندلبليت بتقديم الئح���ة اتهام؛ فإن 
األمر لن يغّير بالنس���بة لهم ش���يًئا وسينتظرون 
حكم المحكم���ة. وزراء »الليك���ود« وزعماؤه لحقوا 
بمركب نتنياه���و، وأعلنوا تضامنهم الكامل معه 
بعد أن تبين له���م ان العاصفة لم تكن أكثر من 

زوبعة تم احتواؤها.

كما ان رد الش���ارع اإلس���رائيلي جاء في اس���تطالعات 
الرأي معاكًس���ا تماًم���ا لتوقعات من توقع ب���أن الرأي 
العام س���يتأثر ويعاقب نتنياهو على تهم الفساد، إال 
ان االس���تطالعات منحت »الليكود« برئاس���ة نتنياهو 
مزيًدا من المقاعد، حيث منح���ت »الليكود« 28 مقعًدا 
و«يوجد مستقبل« 24، بينما حزب »العمل« ال زال يراوح 
في مكانه ب���� 15 مقعًدا، وبالنتيجة ف���إن الجمهور ال 
زال يمنح ثقته لمعس���كر نتنياهو وش���ركائه، وال زال 
يمنحه تفويًضا بزعامة الحكومة ويصوت لصالح نهجه 

وسياساته.
يب���دو ان اتهامات الفس���اد ال تؤثر كثي���ًرا في ميول 
الناخبين المتحمسين لزعيمهم، ال سيما إن كانت في 
إطار الشبهات التي لم تثبت، وإن كانت من النوع الذي 
يتهم به نتنياهو )س���يجار وشمبانيا وهدايا وسيطرة 
على اإلعالم(، ونتنياهو ليس النموذج األول الذي يتهم 
بالفس���اد وتزداد شعبيته أو على األقل ال تتراجع؛ فقد 
سبقه ش���ارون الذي اتهم بفس���اد أكبر من ذلك، لكن 
جمهور ناخبيه لم يتأثر ومنحه ثقة كبيرة وواسعة في 
تنفيذ خط���ة الفصل، وفي منح حزب »كاديما« أربعين 

مقعًدا.
بينم���ا قصة أولم���رت مختلفة ألس���باب كثي���رة، في 
مقدمتها أن���ه كان يدير مفاوضات لم يكن يرغب بها 
ش���ركاؤه األساس���يون )باراك وليفني(، وكالهما أعلنا 
موقفهما بمطالبته باالس���تقالة أو الذهاب النتخابات 

مبكرة، فبقي أولمرت شبه وحيد؛ مّما اضطره لالستقالة.
مع ذلك، فإن مستقبل نتنياهو السياسي في المستقبل 
المنظ���ور ال زال مح���ل اختبارات قادم���ة، حيث من غير 
المستبعد أن تتحول جلسة االستماع لشهادة نتنياهو 
التي ستجريها الش���رطة معه هذا األسبوع إلى جلسة 
تحقيق تح���ت بند التحذي���ر في قضي���ة الغواصات، 
والمعروف���ة بالمل���ف 3000، ويعتبر ه���ذا الملف أكثر 
خطورة بكثي���ر من حيث تداعياته م���ن بقية الملفات، 
حيث اتصاله باألمن القومي وبمصالح إسرائيل األمنية، 
وعلى س���بيل المثال: لو أوصت الشرطة بتقديم الئحة 
اتهام معه بش���بهة الفساد في هذا الملف، فإن شركة 
»تيس���نكروب« األلمانية المصنعة للغواصات ستلغي 
الصفقة، وذلك بحس���ب ما أعلنت وتعهدت به الشركة 
عن���د بدء التحقيقات ف���ي هذا الملف، كما ان ش���ركاء 
نتنياه���و ف���ي االئتالف وزعم���اء »الليك���ود« لن يكون 
بمقدورهم احت���واء هذه االتهام���ات المتعلقة باألمن 

القومي.
مس���تقبل نتنياه���و كان معلًق���ا بالضغط الش���عبي 
وبقرار المستش���ار، لكن الضغط الشعبي هو باالتجاه 
المعاك���س، أي لصال���ح نتنياهو، ال س���يما بعد تلك 
الهدي���ة الكبيرة الت���ي قدمها ترام���ب لنتنياهو في 
توقيت ذهبي بالنس���بة لألخي���ر، والمتمثلة بتحديد 
وقت افتتاح السفارة في القدس بتاريخ 14 مايو، يوم 
اس���تقاللهم ويوم نكبتنا، األمر الذي يضاف إلنجازات 

نتنياهو الكثيرة في السنوات األخيرة، مّما جعله 
بمثاب���ة الملك غي���ر المنافس، وحتى منافس���وه 

يعترفون له بذلك.
كما ان استراتيجية تكثيف الحديث عن المخاطر 
والتهديدات والمبالغة بها تجعل ش���عار »األمن 
أواًل« من أولويات الناخب والمس���تطلع، وتزيد من 
حظ���وظ نتنياه���و، فهو األكثر مهني���ة في نظر 
الجمهور واألكثر مناسبه لقيادتهم في ظل هذه 
التحديات، لما يمتلكه م���ن تجربة طويلة يفتقر 
لها منافسوه، وما يمتلكه من عالقات وتأثير دولي 
وعالقات حميمة مع بوتين وصداقة قوية مع سيد 

البيت األبيض.
وفي حال لم تطرأ مفاجآت في س����ياق التحقيقات، 
ال سيما في ملف الغواصات، فإن األنظار والضغوط 
كلها س����تنتقل إل����ى مكتب المستش����ار القانوني 
مندلبلي����ت، للضغ����ط علي����ه من جه����ة المعارضة 
باإلس����راع في إنجاز الملف وتقديم توصياته؛ هذا 
من جهة، والضغط علي����ة بهدف التأثير بمضمون 
قراراته، بحيث يصدر توصيات بتقديم الئحة اتهام 
من جه����ة أخرى. مع ذلك، فإن لكل تهمة وزنها في 
التأثير، فثمة فرق بين اتهامه بتلقي الرشوة وبين 
تهمه خرق الثقة العامة، وفي النهاية فإن اإلجراءات 
القانونية بطبيعتها تستغرق وقًتا طوياًل، وال سيما 

عندما يتعلق األمر برئيس حكومة.

المش����هد الذي يتكشف حول قضايا الفس����اد المتورط بها بنيامين 
نتنياهو، ال يفاجئ أحدا من العارفين بالش����أن اإلسرائيلي الداخلي، إذ 
ثّبت ما هو معروفا على مدى الس����نين. فالُحكم الصهيوني، قائم على 
سلب ونهب ش����عب بأكمله، وفي ذات الوقت، فإنه يجعل من اليهود 
ال أكثر من رهائن مجّندين لخدمته، في ظل أجواء ترهيب وكراهية، ال 
ق����اع لها. وفي المقابل، فإن من ركائز اقتصاده، جرف مليارات لجيوب 
حيتان المال، الذين يحّطون كالطيور المهاجرة في فلس����طين لفترة 

قصيرة، ثم يعودون من حيث أتوا، أو إلى مكان فيه ظروف أفضل. 
وملخص حكاي���ة عالقة حيتان المال اليه���ود باُلحكم الصهيوني، 
نجده كنموذج، في القضية األبرز التي يتورط بها نتنياهو مباشرة، 
وهي حصوله عل���ى »هدايا« بمئات آالف ال���دوالرات، من »صديقه« 
الثري األميركي اليهودي أرنون ميلتش���ين. ومعظم الهدايا كانت 
على شكل سيجار وش���مبانيا من أفخر األنواع العالمية، ومجوهرات 

للزوجة سارة نتنياهو.
ففي العام 2008، أقرت حكومة إيهود أولمرت، تعديالت على قانون 
االعفاءات الضريبية للمهاجرين اليهود، بحيث يعفى المهاجرون من 
أصحاب رؤوس المال، لمدة عش���ر سنوات، من دفع ضرائب وتقديم 
تقارير مالية للس���لطات اإلسرائيلية، على نشاطهم االقتصادي في 
الخارج، دون أي شرط يلزمهم باالستثمار في االقتصاد اإلسرائيلي. 
وحس���ب كافة التقارير، فإن أكبر المستفيدين، هو األميركي أرنون 

ميلتشين، أحد كبار المستثمرين في قطاع السينما في هوليوود.

فقد هاجر ميلتشين واستوطن في فلسطين، ليكون معفًى أيضا من 
الضرائب األميركية، بعد تنازله عن الجنس���ية. والحقا، تبين أنه كان 
متورطا بنشاط لجهاز المخابرات الخارجية اإلسرائيلية »الموساد«، على 
أرض الواليات المتحدة، بشكل يتعارض مع القوانين األميركية، فتم 

حرمانه من التأشيرة الدائمة. وهنا، طلب من نتنياهو التوسط له.
ولكن القضية األكبر، أن ميلتشين طلب من نتنياهو في العام 2014، 
تمديد قانون االعفاء الكبير لعش���ر س���نوات أخرى، إال أن المستوى 
المهني في وزارة المالية رفض األمر. ويقول محللون إس���رائيليون، 
ومن بينهم، س���يفر فلوتس���كر في »يديعوت أحرن���وت«، وميراف 
أرل���وزوروف في صحيفة »ذي مارك���ر« االقتصادية، إن قانون االعفاء 
الضريبي لم يثمر أي فائدة لالقتصاد اإلسرائيلي، كما أنه لم يجرف 
األعداد الهائلة من اليهود للهجرة إلى فلسطين، في سنوات األلفين.

وتقول أرلوزوروف إن قانون االعفاء لربما استقدم عشرات وحتى بضع 
مئات اليهود، من أصحاب االس���تثمارات المالي���ة في الخارج، ولكن 
هؤالء أتوا لالستفادة من القانون، وبدأوا يغادرون مع انتهاء مفعوله، 

دون أي فائدة لالقتصاد، وال لمشروع استقدام اليهود. 
وهذا نموذج عيني لحالة أوس���ع بكثير، ولها أغلفة متعددة، ولكنها 
تلتق���ي عند ص���ب الملي���ارات في جي���وب حيتان الم���ال اليهود 
المهاجري���ن؛ كما هو الحال في قضية ش���ركة االتصاالت األرضية، 
التي سعى فيها نتنياهو إلى تغيير أنظمة وقوانين، لصالح صاحب 
الس���يطرة على الشركة. وهناك قضايا ال تدرج ضمن قضايا الفساد، 

ولكنه���ا بالتأكيد تن���درج ضمن نهب األموال. مثل قضية ش���ركة 
األدوي���ة »طيفع« التي هي واحدة من أضخم س���بع ش���ركات أدوية 
في العالم، فقد حصلت الش���ركة على امتيازات ضريبية بما يعادل 
6 ملي���ارات دوالر، في غضون 12 عاما، ش���رط أن تضمن أماكن عمل 
آلالف العاملين. ولكنها قبل أكثر من ش���هرين، أعلنت »طيفع« عن 
اغالق شركات وتس���ريح ما يقارب ألفي عامل، بعد أن استفادت من 

»امتيازات تشجيع االستثمار«.
وهذا يدعم حقيقة أن المش���روع الصهيوني هو مش���روع استعمار 
اقتصادي منذ اللحظة األولى لوالدته. وكل الديباجات الصهيونية، 
مثل االس���تناد للروايات التوراتية، واختالق تاريخ ليس له ما يثبته 
على األرض، هو من أجل اختالق رواية تبرر الفكرة الصهيونية، وهي 
ليست قناعة منغرسة في الوعي العام لدى يهود العالم، وحتى لدى 

اليهود اإلسرائيليين.
وهاكم حقيقة أخرى، تستند إلى التقارير اإلسرائيلية، وتلك الصادرة 
عن الوكالة الصهيونية، إذ أن حوالي 10 % من المهاجرين اليهود 
الى فلسطين على مدى العقود الثالثة األخيرة، يعلنون أن هجرتهم 
على أس���اس »أيديولوجي«. وثانيا، حسب الوكالة الصهيونية، فإن 
الس���بب األس���اس للتراجع الحاد في الهجرة، هو أن 90 % من أبناء 
الديانة اليهودية في العالم، يعيش���ون في دول مستوى المعيشة 
فيها أعلى من إس���رائيل، ولهذا فهم ليس���وا معنيين بالهجرة. ما 

يعني أن الدافع االقتصادي هو األساس.

برهوم جرايسي

فســاد المشــروع الصهيونــي
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ماذا عن حقل غاز »غزة مارين«؟!

من أصداء صفقة الغاز اإلسرائيلية  المصرية األخيرة ما أثارته 
من غضب في مصر وفي فلس���طين وفي بقي���ة العالم العربي 
بمس���تويات تتفاوت وفق قوة س���وء تلك الصفقة أو ضعفه أو 
عدمه. أكثر المهتمين بالصفقة اس���تياء وغضبا في فلسطين 
ومصر. الفلسطينيون يقولون إن الغاز الذي ستبيعه إسرائيل 
لمصر غاز فلس���طيني مس���روق، ويتس���اءل الطرفان المصري 
والفلسطيني من المس���تائين الغاضبين : ما الذي يحوج مصر 
إلى الغاز اإلسرائيلي أو الفلسطيني المسروق وهي التي تملك 
حقل »ظهر« الذي تولت ش���ركة إيني اإليطالية استخراج غازه 
المقدر ب 850 مليار متر مكعب ما يصنفه أكبر حقل اكتشف 
حتى اليوم في العالم ؟! وإذا كان الفلس���طينيون قصدوا بالغاز 
الفلس���طيني المس���روق ما تس���تخرجه إس���رائيل من حقول 
فلس���طين المحتلة مثل حقلي تمار ولفيثان فإننا ال نس���تبعد 
أنها تس���رق أيضا غاز حقل » غزة مارين » ، ونحن هنا نستعمل 
التس���مية األجنبية له ع���وض العربية »بحر غ���زة » . الصفقة 
اإلس���رائيلية المصرية م���ن هذه الزاوية محفز قوي للتس���اؤل 
ع���ن حقيقة ما حدث لحقل »غزة مارين«. الحقل »افتتحه« رمزيا 
أب���و عمار ف���ي 1998 ، وتولت تطويره ش���ركة » بريتيش غاز » 
البريطانية بملكية 60 % ، وشركة الخوري اللبنانية بملكية 30 
% ، وامتلك صندوق االس���تثمار الفلس���طيني 10 % . وتقدر 
طاق���ة الحقل اإلنتاجي���ة ب 33 مليار متر مكع���ب ، وقيل عند 
اكتشافه إنه سيكفي حاجة االستهالك الفلسطيني 25 عاما . 
وأبدت شركة كهرباء إسرائيل رغبتها في شراء بعض حاجتها 
منه ، ورفض شارون رئيس الوزراء حينئذ ما أرادته الشركة رفضا 
قاطعا تخوفا مثلما قال من استفادة المقاومة الفلسطينية من 
المال العائد من الش���راء في محاربة إس���رائيل ، وربما التعليل 
الصحيح لرفضه علمه أن إسرائيل ستسطو على الحقل ، وهكذا 
يواجهنا الس���ؤال الكبير : ماذا حدث لغ���از حقل » غزة مارين » 
؟! ال خب���ر عنه على اإلطالق ، وما من مس���ئول في غزة أو الضفة 
يذكره ، وال ذكر له في أي وسيلة إعالمية فلسطينية . ما سر هذا 

الدفن ألخباره ؟! وكيف تمت التسوية أو الصفقة  بين إسرائيل 
والمالكي���ن اآلخرين للحقل، أي ش���ركة بريتيش غاز وش���ركة 
الخوري وصندوق االستثمار الفلسطيني ؟! نحن ال نستطيع منع 
إسرائيل من استغالل حقول غاز الساحل الفلسطيني المحتل 
في 1948 ، لكن أن تسرق غاز حقل » غزة مارين » قضية مختلفة 
كليا . الصمت حول مصير هذا الحقل يفصح عن الكثير . يجب 
التحرك إعالميا وش���عبيا للكش���ف عن مصير هذا الحقل الذي 
اتفق األردن مع السلطة الفلسطينية على أن يستورد من إنتاجه 
. إسرائيل ال تسرق الغاز الفلس���طيني وتكتفي ، تسرق الغاز 
اللبناني، والغاز المصري في حقل نافاثان في المتوس���ط على 
مس���افة 190 كم من دمياط ، وفي حقل شمشون على مسافة 
114 ك���م من نفس المدينة المصرية . نامت نواطير العرب عن 
الثعلب اإلس���رائيلي فسرق كل شيء بمواطأة متسلطين علينا 
. س���ؤال الس���اعة : ماذا عن غاز حقل » غزة ماري���ن » ؟! هذا في 
فلس���طين ، وفي مصر يجب أن يكون السؤال عن مصير حقول 
» ظهر« ، و » نافاثان » ، و«شمش���ون » ، واسما االثنين األخيرين 
يوضحان أن مصيرهما في يد إس���رائيلية. نتنياهو ) عطا الله 
بالعربي ( نعت صفقة الغاز م���ع مصر ذات القيمة  البالغة 15 
ملي���ار دوالر  لمدة 10 س���نوات ؛ بالعيد ، وه���و نعت له داللته 
الواقعي���ة والرمزية ، وتحدث عن اإلف���ادة من المبلغ الكبير في  
الصحة والتعليم والرفاه إس���رائيليا ، ونحن مع أهلنا في مصر 
نتلهف تعس���اء على الكفاف في المس���كن والطعام والصحة 
والتعلي���م ، والرف���اه ال رائح���ة له ، حت���ى الرائح���ة ، في حياة 
المتلهفين على الكفاف. نس���تحق ؟! نعم نستحق ، فكما قال 
زهير بن أبي سلمى : » ومن لم يذد عن حوضه بسالحه* يهدم 
... » ، ونحن لم نتخل عن س���الحنا في الذود عن حوضنا أو حقنا 
فحسب ، بل استخدمناه في الذود عن أطماع الثعلب اإلسرائيلي 
في ذلك الحق . نس���تحق فعال بؤس كل هذا الخسران الفاضح 
المبين ، ويستحق نتنياهو ومعه اإلسرائيليون أن يكونوا ال في 

عيد واحد وإنما في أعياد ، وفي رفاه كامل شامل .  

خالد صادق

أمريكا تتجاوز 
الدبلوماسية في فرض 
سياساتها على الجميع

 بقلم : حماد صبح 

عندما تتخلي عن دبلوماس����يتك في خطابك السياسي, فهذا معناه 
شيئان أساسيان.

أولهما: ان تكون دكتاتوريا كبيرا ومستعدا ألن تريق الدماء وتزهق األرواح 
دون ان تعمل اعتبارًا ألحد حتى للمنظمات الحقوقية واإلنس���انية المحلية 
والدولية, وهذا يعني انك ان لم تكن قويا, فتكون قد وفرت لنفسك حماية 
خارجية من دولة عظمى تحمي دكتاتوريتك وعرش���ك ومصالحك, بشرط 
الوالء المطلق والتبعية العمياء واالنصياع الكامل لرغبات أس���يادك, وهذا 

األمر أكثر حصوال في عالمنا العربي, ونعيشه اآلن بأبشع صوره .
ثانيهما:ان تص����ل إلى قناعة كاملة بأن الطرف ال����ذي أمامك اضعف واصغر بل 
وأحقر من ان تس����تخدم الدبلوماسية في التحاور معه ومناقشته, ألنه مستسلم 
وخانع تماما لسياس����اتك وإرادتك, وال يجرؤ عل����ى معارضتك, ووجوده على رأس 
السلطة مرهون بك مباشرة, ومن مصلحته ان يتماهى مع توجهاتك, مهما كانت 
مجحفة أو حمقاء أو خرقاء أو فيها جور وقهر وإذالل, فهو اقل من ان تراه بالعين, 
أو تخاطبه باللس����ان, وهذا أيضا ما يوصم به معظم زعماؤنا العرب الذين أصبحوا 

كقطع شطرنج في يد اإلدارة األمريكية والكيان الصهيوني.     
اإلدارة األمريكية تخلت تماما عن دبلوماسيتها في التعامل مع قضايا الشرق 
األوس���ط, وخاصة القضية الفلس���طينية, ولغة الخطاب األمريكية فيها تحد 
فج واهانة واس���تهتار بالطرف المقابل, وقد وضح ذل���ك في خطابات ترامب 
ونائبه بنس ومندوب���ة الواليات المتحدة األمريكية ف���ي مجلس األمن نيكي 
هيل���ي, وال نريد ان نع���ود إلى ما قالوه عن الق���دس باعتبارها عاصمة موحدة 
للكيان الصهيوني والحل النهائي للقضية الفلس���طينية, لكننا نشير إشارة 
فقط  لتصريحات هيلي التي تحدثت عن صفقة القرن, وأنها أصبحت جاهزة 
للتطبيق بعد وضع بعض الرتوش األخيرة عليها, وصفقة القرن ال تعني فقط 
االلتفاف على القضية الفلس���طينية, ووضع مخط���ط للحل النهائي لها, إنما 
تعني السيطرة على مقدرات األمة, والتحكم في ثقافتها وتعليمها وتراثها, 
وتعني ان تكون »إس���رائيل« وصية على العروش العربية, ترسم السياسات, 
وتحدد المالمح, وتضع الخيارات, وتوزع خيرات البالد وتتحكم بها كيفما تشاء. 
الزعم����اء الع����رب قبلوا بصفق����ة القرن كما هي دون مناقش����ة أو ح����وار, ولم 
تستخدم أمريكا خطابًا دبلوماسيًا إلقناع العرب بقبولها, إنما أملتها عليهم 
امالء ليقولوا »نعم« ومن لم يقلها فهو في عداد المفقود منتهي الصالحية, 
ألنه ليس هناك من الزعماء والقادة العرب من أنتج لنفسه رصيدا من الحماية 
الش����عبية وعلى مستوى الجماهير, يستطيع ان يحصنه ويحميه من بطش 
اإلدارة األمريكية وسطوتها, وهذا ما تدركه اإلدارة األمريكية جيدا, وبالتالي 
ليس هناك حاجة الستخدام الدبلوماسية في فرض سياساتها في المنطقة 

العربية والشرق أوسطية, حتى الخطاب الرسمي العربي أراد ان يتماهى مع 
المواقف األمريكية بل ويسوق لها, فانقلب فجأة, وأصبح الحليف السعودي 
يرى في حماس مثال وفصائل المقاومة الفلسطينية حركات إرهابية حسب 
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير, ويجب مالحقتها والقضاء عليها, وان 
»إس����رائيل« ليس����ت عدوا وهي قوة فاعلة في المنطقة, على الزعماء العرب 
االستفادة منها الستقرار عروشهم, وإخضاع شعوبهم, وتطويع جيوشهم. 
المنطق الدبلوماس����ي الغائب ع����ن اإلدارة األمريكية في ظل حالة الترهل العربي لن 
يقتص����ر عليها بأي حال من األحوال, فقد نش����اهد نف����س المنطق لدى العديد من 
الدول األوروبية وروس����يا والصين وغيرها, طالما بقيت دول المنطقة في حالة الوهن 
والضعف واالس����تكانة التي تعيشها اآلن, والس����لطة الفلسطينية لن تستطيع ان 
تلعب لعب����ة المحاور وتجند دوال أخ����رى ضد أمريكا و«إس����رائيل« لحماية المواقف 
الفلس����طينية وفق السياس����ة التي تنتهجها السلطة والتي تس����تند تماما إلى ما 
تسمى بمسيرة »السالم«, فالعالم بدوله الكبرى ال يحترم الضعفاء, وهو يستخدمهم 
مرحليا ألجل تحقي����ق أطماعه وتنفيذ مخططاته ومؤامراته, ثم س����رعان ما يتخلى 
عنهم, ويتركهم فريسة سهلة ومتاحة للشعوب لكي تفتك بهم, وهو ما بدا جليا 
وواضح����ا في ثورات »الربيع العربي« التي تخلت فيه����ا اإلدارة األمريكية عن العديد 
من الزعماء العرب, وتركتهم ليلقوا مصيرهم أمام الش����عوب, ثم أعادت انتاج زعماء 
آخرين بتفاصيل خاصة ووفق معايير جديدة, تقبل برسم جديد للمنطقة, بمفهوم 
أمريكي إسرائيلي بحت, وأصبحت األمور س����هلة وميسرة ومتاحة تماما أمام اإلدارة 
األمريكية و »إسرائيل« لتنفيذ سياستهما بحرية كاملة وبمساعدة النظم المتهالكة 
والتي ال تقوى على العيش إال في كنف وتحت عباءة اإلدارة األمريكية و«إسرائيل«.    
ان هذا المنطق يس����تدعي ويوجب ان تكون هناك وقفة لألمة والشعوب العربية التي 
هي اله����دف األول واألكبر في مخطط »صفق����ة القرن«لمواجهة حالة الوهن والضعف 
واالستس����الم في المنطقة, وإفشال هذا المخطط المش����ؤوم, ال نريد ان تنشغل األمة 
وقادتها ومثقفيها بقضايا هامشية تصنعها اإلدارة األمريكية و«إسرائيل« وحلفاؤهما, 
ان الصراعات الداخلية في ال����دول العربية والمنطقة مقصودة ومفتعلة, لغرض تمرير 
مخططات كبرى تهدف للس����يطرة األمريكية المطلقة عل����ى المنطقة العربية برمتها, 
وفك عزلة »إسرائيل«, وجعلها المتحكم الرئيسي واألساسي فيها, والعصا التي تؤدب 
به����ا اإلدارة األمريكية كل من يح����اول ان يعارض سياس����اتها ويتصدى لمخططاتها 
ومؤامراتها العدوانية, يجب ان تس����تفيق األمة من س����باتها, وتدرك واجبها لحماية 
نفس����ها من األخطار التي تحدق بها, وأتمنى ان يتم ذلك قبل فوات األوان, فما ينتظر 
المنطقة العربية والش����رق أوس����طية أكبر بكثير مما يتصوره البع����ض, ويدعو لحراك 
جماهيري واسع وسريع إلفشاله والتصدي له, فال تنتظروا الضربة القاضية, وأفشلوها 
بحراككم الجماهيري الكبير قبل ان تتهاوى فوق رؤوسكم وتدخلكم في سبات عميق.      

 

مصطفى أبو السعود

ترامب.. الكنز 
الذي ال يكرر

) لم أنم طوال الليل، كنُت خائفة من أن يدخل العرب إس���رائيل 
أفواجًا من كل مكان، ولكن عندما أش���رقت ش���مس اليوم التالي، 

علمت أن باستطاعتنا أن نفعل أي شيء نريده(.
) إن الجميع قال : إن الس���ماء س���تطبق على األرض عندما أدلى 
الرئيس ترامب باعتراف واش���نطن بالقدس عاصمة إلس���رائيل، 
وهو ما لم يحدث،  فقد مر يوم  الخميس والجمعة والسبت واألحد 

والسماء في مكانها لم تسقط(
التصريح���ان الس���ابقان المرأتين نهلتا من معي���ن واحد يميزه 
التعص���ب والعنصرية والعنجهية تج���اه اآلخرين، رغم اختالف 
الرحم و عام الوالدة، فق���د ولد التصريح األول في عام 1967 بعد 
احتالل القدس  من رحم ) غولدمائير( المرأة التي تولت رئاس���ة 
الكيان الصهيوني بعد عام 1969، بينما التصريح الثاني هو من 
مواليد عام 2017 من رحم سفيرة الواليات المتحدة األمريكية في 
األمم المتحدة نيكي هالي، ومناسبة والدة هذين التصريحين هو 
الحديث عن القدس، التصريح األول تحدث عن احتالل إسرائيل 
للقدس  ، بينما الثاني تح���دث عن االعتراف األمريكي بالقدس 

كعاصمة للكيان الصهيوني.
ما نلحظ في التصريحين مدى االس���تهانة واالس���تحقار للعرب 
والمسلمين, ألن رد الفعل من طرفهم لم يكن بمستوى الحدث، 
فقد كان الفعل قويًا وصادمًا لكن ردة فعل اآلخرين كانت عادية، 
فال العرب دخلوا »إسرائيل« لينتقموا منها على احتاللها للقدس 
، فتش���جع الكيان الصهيوني على تماديه في غيه، واستمر في 
إجرامه ولم يعاقبه احد، وال الس���ماء س���قطت بعدما وضع ترامب 
حدًا لعملية التردد التي س���كنت في عقول الرؤساء األمريكيين 
بخصوص القدس، حين أعلن اعترافه بالقدس كعاصمة للكيان 
الصهيون���ي، وعزمه نقل س���فارتهم لها، فال���ذي حدث هو انه 
انتفض الكثيرون في مش���ارق األرض ومغاربه���ا، لكن أصحاب 

الجاللة والفخامة والسمو تعاملوا مع االعتراف على أنه أمٌر واقع ، 
وتعاملوا مع غضب الشعوب على انه عاصفة وستهدأ بعد قليل، 
فلم يس���حبوا س���فراءهم وأموالهم من حضن أمريكا, وال طردوا 
سفراء أمريكا وشركاتها من بيوتهم، فتشجع ترامب على المضي 
قدما ليحدد موعد نقل سفارته للقدس في 14مايو الذي يتزامن 
مع االحتالل الصهيوني لفلس���طين، واستمر ترامب في برنامجه 
على أنغام موس���يقى ) واثق الخطوة يمشي رئيسا(  نحو تنفيذ 
وعوده التي قطعها على نفسه بأنه سيخدم إسرائيل غير مكثرت 
باآلخرين من عرب وعجم وغيره���م ، ألنه يدرك ان العرب ظاهرة 
صوتي���ة ، وأن غيرهم لن يكون ملكي���ًا أكثر من الملك، وأن القوة 
التي يملكها تخوله فعل ما يشاء وقتما يشاء حيثما شاء دون ان 

يقف في وجهه احد.
ومن يدقق في طريقة إدارة ترامب للسياس���ة يلحظ انه يديرها  
ويتعامل م���ع اآلخرين بمنطقين:األول : بمنطق الصفقات بحكم 
انه رجل أعمال قبل دخوله عالم السياسة، أخذ أموال العرب قبل 
ان يعطيهم أي شيء، والثاني : بمنطق الضربة القاضية للخصم 

بحكم أنه كان مصارعا في ذات زمن.
س���يروي التاريخ ان ارض اإلس���راء والمعراج ق���د ضاعت من بين 
أيدي العرب والمسلمين، ولم تتحرك طائراتهم أو دباباتهم ولم 
تتمعر لقادة جندهم وجوه،  وسيروى ذات التاريخ أن دولة عمرها 
ال يزيد عن 400 عام قد أهدت مدينة عمرها آالف السنين لكيان 
لم يتجاوز عم���ره 100 عام، لهذا نظرت إليه الدولة الجديدة على 

انه كنز ال يعوض وال يكرر.
ونخت���م بس���ؤال : أمام اتس���اع رقع���ة الفوارق بين السياس���ة 
الصهيونية والسياسية العربية ،  يتساءل اإلنسان لماذا يجتهد 
الصهاينة في خدمة فكرتهم ونتكاسل نحن، رغم ان ديننا يقول 

إذا أصيب عضو تداعي له سائر األعضاء بالسهر والحمى ؟ 

لماذا يتفوق الغرب؟

بقلم الشيخ : نافذ عزام

من الواضح أن الغرب أقام حياته وفق أسس ومعايير تضمن استمرارها وتطورها، واستطاع أن يوفر للفرد أفضل 
الخدمات وأقصى درجات الرفاه.. ورغم انتقادنا الدائم للغرب ونمطه، وحديثنا المتكرر عن الضالل والمجون، فإننا 
افتقدنا –ونقصد الدول العربية واالسالمية-  للحياة اآلمنة المستقرة، وتعثرت معظم مشاريع النهضة وتراكمت 
اآلفات واألمراض واألزمات التي أحالت حياة اإلنسان إلى معاناة ال تنتهي.. ونحن نظن أن بناء المجتمعات الناهضة 
ال يتحقق بالدعاء وحده، وال يتحقق بمجرد االنتس���اب إلى اإلسالم، الذي ُيعد بكل موضوعية وشفافية، أفضل ما 
يمكن أن يجده اإلنس���ان وهو يبحث عن التوازن والنظافة والطهارة... لكن االنتس���اب لإلسالم ال يمكن أن يكون 
بالعيش على أمجاد الماضي وال حتى بالشعور بالتميز عن اآلخرين من أصحاب العقائد األخرى، عندما أراد أن يبني 
حياة كريمة ومستقرة، يحتاج إلى فهم طبيعة الحياة، وقوانين الصعود والهبوط، يحتاج إلى وضع الضوابط التي 

تكفل الحقوق للجميع، تحرر الفرد من الكسل والغرور والجهل.
إننا بصراحة نفتقد األس���س التي وضعها الغرب لبناء نهضته وتقدمه، وُنصر على أننا ال نتحمل أي قدر من 
المس���ؤولية وكلها تقع على عاتق أعدائنا.. قد يتحمل أعداؤنا هؤالء بعض المس���ؤولية لكن ماذا عنا نحن؟! 
ماذا عن غياب التخطيط السليم, ماذا عن استشراء الفساد والمحسوبية وفقدان الحريات, ماذا عن االستبداد 
والعشوائية والتنكر للهوية والتاريخ, ماذا عن غياب المحاسبة والمالحقة وانتشار التعصب وإذكاء العصبيات 
القبلية والقومية والمذهبية, ماذا عن غياب التضامن االجتماعي وعدم اهتمام الحكومات والدول بالقضاء على 
المشكالت المستوطنة مثل األمية والفقر والبطالة , ربما يفاجئنا حديث موجود عند اإلمام مسلم في صحيحة, 
واإلمام احمد في مسنده, يالمس هذا األمر وفي وقت مبكر جدا فعن المستورد القرشي قال: »سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول »تقوم الساعة والروم أكثر الناس« فقال عمرو بن العاص أبصر ما تقول!! فقال 
المس���تورد : »أقول: »س���معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ! قال عمرو : ان قلت ذلك ان فيهم لخصاال 
اربعة, انهم ألحلم الناس عند الغتنة واس���رعهم اقامة عند المصيبة واوش���كهم كث���رة عند نفرة واجبرهم 
لمسكين ويتيم وضعيف, وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك..« حديث مدهش لو قيل اليوم 
لعبر عن الواقع بش���كل صحيح ... الحديث يلخص لنا أهم أس���باب بقاء الغرب زسيطرته وأهم العوامل التي 
تصنع التقدم والرفاه ... احلم الناس عند فتنة واس���رعهم اقامة. تساهم مالمح السياسة األمريكية الجديدة 

ولن يكون هناك مراعاة ألي اعتبارات كتلك التي حرصت الدبلوماسية األممية على االلتزام بها.
إذا كان���ت أوروبا وأمريكا الالتينية وبعض دول آس���يا وأفريقيا قادرة على حماية نفس���ها والتمس���ك 
باس���تقاللية قراراتها واس���تخدام أوراق ضغط عديدة لتكّتف يد أمريكا والحد من عبثها، فإن المنطقة 
العربية ستكون أكثر من سيدفع ثمن التوجه األمريكي الجديد، وأكثر من سيتعرض للضغط واالبتزاز، 
لذلك ال خيار أمام قادة الدول العربية واإلسالمية سوى التجّمع ومحاولة تنسيق المواقف والجهود لحماية 
الشعوب والدفاع عن الكرامة والسيادة والُقدس ... إن كل يوم يمر دون العمل لبناء استراتيجية جديدة 
يعني جراءة أميركية أكثر لالستمرار في زرع الفوضى والدمار والجوع والصراعات، مما يعني اتساع دائرة 

العنف والمعاناة في كثير من الدول العربية واإلسالمية، فهل هذا ما يريده القادة العرب لشعوبهم ؟!
وخامسة حسنة جميلة كما قال عمرو بن العاص، وأمنعهم عن ظلم الملوك حيث ال يوجد حاكم لألبد، وتختفي 
ش���عارات الزعيم الملهم، الذي يأت���ي بالمعجزات، وأوجد الغرب النظم والقوانين التي تضمن تداواًل س���لمًيا 
للسلطة، ومهما قدم الرئيس أو الزعيم لشعبه، ومهما حقق من إنجازات فهناك انتخابات وهناك لوائح تحدد 
سنوات الحكم وتمنع التفرد واالستئثار بالسلطة،  وإقصاء اآلخرين، هل عرفنا إًذا لماذا يتقدم الغرب ونتراجع 

نحن، لماذا يزدهر الغرب ونغرق في الظالم نحن، لماذا يبدع الغرب التكنولوجيا والحداثة ونتخبط نحن.
الدي���ن ضروري للحياة وحياة األفراد وحياة األمم، لكنه الدين الذي يبعث على الحيوية ويدفع إلى 
االبداع، ويوفر العدالة والحرية والمس���اواة، ويتصدى للمحس���وبية والتمييز والتسلط. هل عرفنا 

سبب قوة الغرب وسبب ضعفنا وتراجعنا ؟!
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غزة / عبدالله نصيف:
حقق شباب خانيونس فوزا مهما على أهلي غزة بثالثة أهداف دون رد ، فيما تخطى خدمات رفح 
خارج الديار غزة الرياضي بهدف وحيد ، و بنفس النتيجة اقترب هالل غزة من تأمين نفسه بالبقاء 
بين الكبار بعد فوزه على اتحاد الش����جاعية ، و ضمن ش����باب رفح بفوزه على القادس����ية بهدفين 

لهدف البقاء ، ضمن لقاءات األسبوع السابع عشر من بطولة دوري غزة الممتاز .
وواصل شباب خانيونس تألقه و زحفه نحو تحقيق المجد الثاني له بتاريخه ، بفوزه على أهلي غزة 
بثالثية نظيفة ، ليبقى األهلي في دائرة الهبوط، وسجل ثالثية النشامى إسالم أبو عبيدة و حازم 

شكشك و بالل النمنم .
ورفع شباب خانيونس رصيده للنقطة 38 في القمة ، و تجمد رصيد األهلي عند 16 نقطة بالمركز 
العاش����ر . واصل خدمات رفح مالحقت����ه للمتصدر ، بتحقيقه انتصار غاٍل خ����ارج الديار على غزة 
الرياضي بهدف دون رد. وسجل للماتادور حاتم نصار ، ليصل األخضر للنقطة 32 بالمركز الثاني 

، و تجمد رصيد "العميد" عند النقطة 26 بالمركز الخامس .
هذا و اقتنص هالل غزة ثالث نقاط غالية من أنياب الش����جاعية ، بفوزه بهدف دون رد ، يرفع من 
خاللها رصيده للنقطة 22 بالمركز  الثامن و على بعد ثالث نقاط من البقاء بالدوري الممتاز ، وتجمد 
رصيد الش����جاعية عند 26 نقطة بالمركز الرابع بفارق األهداف عن الرياضي، وسجل هدف اللقاء 

الوحيد  الالعب يوسف سالم .
و بهدفين مقابل هدف وحيد ، أمن شباب رفح نفسه بالبقاء بالدوري الممتاز ، بفوزه على القادسية.

وسجل للزعيم أسامة أبو جاموس و عبدالله سالمة ، فيما سجل للقادسية عرام أبو بالل .
ورفع "الزعيم" رصيده للنقطة 25 ، و تجمد رصيد القادس����ية عند 15 نقطة بالمركز الحادي عش����ر 

و قبل األخير .

»النشامى« يحلق بالصدارة و »الزعيم«  يعمق جراح القادسية

الضفة الغربية / االستقالل:
خط���ف األهلي الخليلي ف���وزا غاليا به���دف دون رد واصل به صدارة 
الترتيب ،  و بخماس���ية نظيفة واصل ه���الل القدس مطاردة األهلي 
على القمة ، و خيم التعادل الس���لبي على دربي الخليل بين الظاهرية 
و ش���باب الخليل ، ضمن لقاءات األس���بوع الس���ادس عشر من دوري 

المحترفين .
وف���از فريق اهلي الخليل بش���ق االنفس على مضيف���ه فريق بالطة 

بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت على ملعب نابلس .
و رفع االهلي رصيده للنقط���ة 32 بالمركز األول و توقف رصيد بالطة 

عند 21 نقطة بالمركز السادس .
و يدين األهل���ي بهذا الفوز الغالي لالعبه محمد مراعبة الذي س���جل 

هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 26 .
و حقق فريق وادي النيص فوزًا متأخرًا على فريق جبل المكبر بهدفين 

دون رد في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب الخضر .
و رفع وادي النيص رصيده للنقطة 22 بالمركز الخامس و توقف رصيد 

جبل المكبر عند 28 نقطة بالمركز الرابع .
وس���جل هدفي وادي النيص محمد زيدان بالدقيقة 85 و أمجد زيدان 
بالدقيق���ة 88 علما أن المكبر أكمل المباراة بعش���رة العبين عقب طرد 

العبه شهاب القنبر بالدقيقة 63 .
هذا و ضرب فريق هالل القدس مضيفه فريق دورا بخماسية دون رد 

في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب دورا .
و رفع هالل القدس رصيده للنقطة 29 بالمركز الثاني و توقف رصيد 

دورا عند 9 نقاط بالمركز الحادي عشر و قبل األخير .
و سجل خماسية الهالل المقدسي علي عدوي سوبر هاتريك بالدقائق 

4 و 41 و 57 و 79 و مراد اسماعيل بالدقيقة 65 .
و خي���م التعادل الس���لبي على دربي الخليل بين الظاهرية و ش���باب 
الخليل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحسين ليواصل الفريقان 

نزيف النقاط .
و رفع الغزالن رصيدهم للنقطة 16 بالمركز العاشر و رفع شباب الخليل 

رصيده للنقطة 29 بالمركز الثالث خلف الهالل بفارق األهداف .

دوري المحترفين

أهلي الخليل في الصدارة و هالل القدس يواصل المطاردة

االستقالل / وكاالت:
قالت صحيفة إسبانية شهيرة أن صفقة تبادلية ضخمة 
جدا، س���تحدث بين نادي ريال مدري���د وفريق توتنهام 

اإلنجليزي في سوق التعاقدات الصيفية القادمة.
وأوضح���ت صحيف���ة "دون بالون" أن رئيس ن���ادي ريال 
مدريد فلورنتينو بيري���ز يصر على ضم النجم اإلنجليزي 

هاري كين مهاجم نادي توتنهام والذي يبلغ من العمر 
24 عامًا في "الميركاتو" القادم، ليحل محل الفرنسي 
كريم بنزيمة الذي يقدم أس���وأ مواسمه مع الفريق 
الملك���ي. ووفقًا للصحيفة، ف���أن فلورنتينو، اقترح 
على مس���ؤولي نادي توتنهام، التعاقد مع هاري 
كين مقاب���ل التخلي عن كري���م بنزيمة مع دفع 

بعض األموال.
تجدر اإلش���ارة إلى أن المهاجم الفرنس���ي 
بنزيمة، وفقا لموقع "س���بورت 360" ، لديه 
الكثير من العروض، مثل الدوري الصيني أو 

العودة من جديد إلى فريقه الس���ابق أولمبيك 
ليون، ولكن فلورنتينو بيري���ز يفضل التخلي عنه لنادي 

توتنهام اإلنجليزي في صفقة تبادلية .

االستقالل / وكاالت:
فريق  ليفربول الذى يلعب له النج���م المصري محمد صالح، على ف���از 

ضيفه ويس���ت هام يونايتد، برباعي���ة مقابل هدف 
وحيد فى المب���اراة الذى أقيمت على ملعب س���تاد 
آنفليد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة 28 من 

الدوري اإلنجليزي الممتاز "بريمير ليج".
وسجل ايمري تشان، الهدف األول، ألصحاب األرض فى 
الدقيقة 29، وأض���اف محمد صالح الهدف الثاني للريدز 

الدقيقة  51، وأحرز روبرتو فيرمينيو اله���دف الثالث فى الدقيقة 57، فى 
بينما أضاف الهدف األول للضيوف ميشيل أنطونيو فى الدقيقة 59، واختتم ساديو 

ماني الهدف الرابع لصالح ليفربول فى الدقيقة 77 من عمر اللقاء.
وبهذا الهدف اقتس���م محمد صالح صدارة هدافي الدوري اإلنجليزي الممتاز، مع 
هاري كين مهاجم توتنهام هوتس���بير برصيد 23 هدف لكل منهما، بفارق 

هدفين عن سيرجو أجويرو صاحب ال� 21 هدف.
وبهذا الهدف يحطم الفرعون المصري الرقم القياسي روبي فولر بتسجيله 
الهدف ال� 20 بيسراه، ويصبح أكثر هدافي البريمير ليج تسجياًل بقدمه 

اليسرى.
كما صنع اله���دف األول لفريقه ليصبح "مومو" أكثر العبي الدوري 

مشاركة فى األهداف بتسجيله 23 هدف وصناعة 8 لزمالئه.
يذك���ر أن هذا الفوز يصعد ليفربول إلى المرك���ز الثاني برصيد 57 
نقطة، فيما يتوقف رصيد ويست هام يونايتد عند النقطة 30 في 

المركز 12 من جدول الترتيب. 

صالح يسجل و يكسر 
رقمًا قياسيًا جديدًا 

صفقة تبادلية 
»ضخمة« بين الريال 

وتوتنهام
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مســك وطيــب 

اإليمان ما بين القلب واللسان
 كثير من الناس ال يفرق بين اإليمان واإلس����ام وكثير منهم 
ال يص����ل بعبادته وطاعت����ه إلى درجة اإليم����ان وكثير منهم 
يعتقد بأن الله قد رض����ي عنه وأدخله تحت قائمة ندائه » يا 
أيها الذين آمنوا » فما ه����و اإليمان الحق حتى يقال لصاحبه 
بأن����ك اآلن في زم����رة المؤمنين من يختصه����م الله جل وعا 
لعبادته وطاعته؟ فلنقرأ تلك اآلي����ات التي ورد فيها اإليمان 
ِذيَن ُيْؤِمُنوَن  ِقيَن  )2( الَّ »َذِلَك اْلِكَت����اُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَّ
ِذيَن  ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن  )3( َوالَّ َاَة َوِممَّ ِباْلَغْي����ِب َوُيِقيُموَن الصَّ
ُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك َوِباآْلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن  
ِه����ْم َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  )5( »  )4( ُأوَلِئ����َك َعَلى ُهًدى ِمْن َربِّ
عندما تصل إلى المرحلة المرجوة إليمانك فحينها أبشر »َوِمَن 
ُه َرُءوٌف ِباْلِعَباِد   ِه َواللَّ اِس َمْن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَّ النَّ
ِبُعوا  ًة َواَل َتتَّ ����ْلِم َكافَّ ِذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّ َها الَّ

)207( َيا َأيُّ
ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن  )208( َفِإْن َزَلْلُتْم ِمْن َبْعِد  ْيَطاِن ِإنَّ ُخُطَواِت الشَّ
َه َعِزيٌز َحِكيٌم  )209( » وهناك   اللَّ

َّ
َناُت َفاْعَلُموا َأن ْتُكُم اْلَبيِّ َما َجاَء

أحاديث تتحدث عن اإليمان فعن الزبير بن العوام - رضي الله 
عنه - قال: قال رس����ول الله - صلى الله عليه وسلم -: )» والذي 
نفس����ي بيده , ال تدخلوا الجنة حت����ى تؤمنوا  وال تؤمنوا حتى 
تحابوا أفا أدلكم على ش����يء إذا فعلتموه تحاببتم؟ , أفش����وا 
الس����ام بينك����م »( فيجب ان يكون اإليم����ان بمعنى اإلنقياد 
الكامل لش����رع الله سبحانه وألوامره ونواهيه فعن عبد الله بن 
الزبي����ر - رضي الله عنهما - قال: إن رج����ا من األنصار خاصم 
الزبير عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في شراج الحرة التي 
يسقون بها النخل , فقال األنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه 
, فاختصما عند النبي - صلى الله عليه وس����لم - فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وس����لم - للزبير: » اسق يا زبير , ثم أرسل 
الماء إلى جارك » , فغضب األنصاري فقال: ]يا رس����ول الله[ أن 
كان اب����ن عمتك؟ , » فتلون وجه رس����ول الله - صلى الله عليه 
وس����لم - ثم قال: اسق يا زبير , ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجدر » , فقال الزبير: والله إني ألحس����ب هذه اآلية نزلت في 
ذلك: }فا وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم , 
ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت , ويسلموا تسليما{ 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رس����ول الله - صلى 
الله عليه وس����لم -: » إن لإلس����ام صوى ومنارا كمنار الطريق، 
منها: أن تؤمن بالله وال تشرك به شيئا، وإقامة الصاة، وإيتاء 
الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت، واألمر بالمعروف، والنهي 
عن المنكر، وأن تس����لم على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، وأن 
تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا , فقد 
ترك سهما من اإلس����ام، ومن تركهن , فقد نبذ اإلسام وراء 

ظهره. والله المستعان

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

في ذكرى وفاة مفتي غزة : الشيخ العالم عبد الكريم الكحلوت

مؤل���ف وكت���اب ) تكفي���ر من ال 
يستحق التكفير(

المؤلف/ صاح الدين بن الش���يخ 
أحم���د بن الش���يخ محمد س���عيد 
اإلدلب���ي، ول���د في مدين���ة حلب، 
المدرس���ة  ف���ي  فيه���ا  ودَرس 
االبتدائي���ة، ث���م ف���ي الثانوي���ة 
الشرعية بحلب، ثم دَرس في كلية 
الش���ريعة بجامعة دمشق، ثم في 

دار الحديث الحسنية بالرباط. 
س م���ادة الحدي���ث الش���ريف  درَّ
وعلوم���ه باإلضاف���ة إلى ع���دد من 

المواد الشرعية األخرى في عدد من الجامعات والكليات اإلسامية: سنتان بجامعة 
القرويين في كلية اللغة العربية بمراكش، وعشر سنوات بجامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسامية في كلية أصول الدين بالرياض، وأربع سنوات في كلية الدراسات 

اإلسامية والعربية بدبي، وثاث سنوات في كلية الشريعة برأس الخيمة. 
متفرغ للبحث العلمي منذ سنوات عديدة. 

الكتاب /قال المؤل���ف : وبعد، فكنُت قد وقفت � منذ زمن بعيد � على كام ألحد 
الباحثي���ن يتحدث فيه ع���ن جوانب من موضوع التكفي���ر، ووجدت أنه ال بد من 
كتابة بعض التعليقات حول إيغاله في التكفير واس���تدالله بما ال دليل له فيه، 
فكتبت هذا البحث منذ أكثر من ثمانية عشر عاما قمريا، وسميته في ذلك الوقت 

“التحذير مما اشتبه على المتسرعين في التكفير”.
رأى بعض اإلخوة اليوم � في خضم انتشار الهجمة الفكرية التكفيرية � ضرورة 
نش���ره اآلن، في 1435/ 2014، فهأنذا أستجيب لطلبهم، وأقدمه للنشر باسمه 
الجديد “تكفير من ال يستحق التكفير”، راجيا من المولى الكريم أن يتقبل منا 

جميعا بفضله وكرمه.

فت���اوىمؤلف وكتاب

الجواب /  الحمد لله رب العالمين، والصاة والس���ام على أش���رف الخلق سيدنا 
محمد األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ 

السام عليكم ورحمة الله وبركاته
 فالبيت الموفق علمًا أو دينا، أو عمًا أو جمااًل ، يتعرض لحسد األعين ،والرسول 
 َوَلْو َكاَن شيئًا َساَبَق اْلَقَدَر َسَبَقْتُه اْلَعْيُن 

ٌّ
صلى الله عليه وسلم قال:)اْلَعْيُن    َحق

َوِإَذا اْسُتْغِسْلُتْم َفاْغِس���ُلوا()صحيح مسلم ، كتاب السام ، باب الطب والمرض 
والرقى ( وتكون اإلصابة بالعين من نفس أبناء العائلة أو أقاربهم، أو أصدقائهم 
أو غيرهم، لذلك عليكم بذكر الله، وبخاصة عندما يرى المسلم من نفسه وأهله ما 
َتَك  يعجبه، فليقل ما شاء الله، ال قوة إال بالله، لقول الله تعالى: }َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجنَّ

ِه …{ )الكهف:39( َة ِإالَّ ِباللَّ ُه اَل ُقوَّ ُقْلَت َما َشاء اللَّ
وأوصيك وزوجك وأهل بيتك، بتقوى الله تعالى، وقراءة أدعية المساء والصباح، 
وأذكار بعد الصلوات، مثل المعوذات، وآية الكرس���ي، والتسابيح، والتزام السنة 
ف���ي آداب الن���وم، وآداب الدخول والخ���روج من المنزل للتخلص من وس���اوس 

الشياطين. 
ومن هذه األدعية واآلداب : 

- التسمية عند الدخول إلى المنزل، وعند الخروج منه، وعند الذهاب إلى الحمام 
وبيت الخاء.النوم على وضوء، وصاة ركعتين قبل النوم إن أمكن ذلك.

- قراءة دعاء النوم:« باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي 
فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين«. أو أي دعاء آخر.

- ذكر: س���بحان الل���ه 33 مرة، الحمد لل���ه 33 مرة، الله أكبر 34 مرة، والتش���هد، 
واالستغفار ثاثا، قبل النوم.

- قراءة سورة الفاتحة، وأول خمس آيات من سورة البقرة، وآية الكرسي واآليتين 
بعدها، وآخر خمس آيات من سورة البقرة، وتكرار ذلك ثاثًا. قبل النوم.

- تكرار ما ورد في الفقرة 4 صباحًا وبعد الصلوات .
- الثقة واليقين بالله تعالى، وأنه قادر على حمايتكم بهذه األدعية .

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

َه   )ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ
َعَلْيِه َفِمْنُه���ْم َمْن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن 

ُلوا َتْبِديًا( َيْنَتِظُر َوَما َبدَّ
تمر ذكرى وفاة الشيخ المفتي / عبد الكريم 
الكحلوت، ف���ي هذه األيام ، وهذه الذكرى 
تحتاج  بعض التأمل والكتابة ، بحق شيخ 
عرف عنه الصاح والتقوى ، والعمل الخير 
واالعتدال ،  وعدم الحزبية والمجافاة ألحد، 
ولقد م���رت حياته كلها بمحطات مختلفة 
، كان ابرزه���ا تقلده منصب اإلفتاء، والذي 
عرف فيه بمواقفه الجريئة والغير مداهنة 
ألح���د ، وقد ردد م���رارًا كلمته الش���هيرة 
)مهم���ة »المفتي« صعب���ة..و كلمة الحق 

عندي »سيف بّتار«(..ولنا معه تعريف:
ولد العامة الش���يخ عبد الكري���م الكحلوت في 
قرية نعليا في 15 ديس���مبر 1935، وهاجر مع 
أس���رته إلى غزة بعد النكبة واحتال فلسطين 
عام 1948، وأنهى علومه الدراسية في المعاهد 
األزهرية بمصر عام 1960، وحصل على ليسانس 
الشريعة والقانون من األزهر عام 1966، وتتلمذ 
على أيدي علماء األزهر أمثال الشيخ محمود وفا، 
الشيخ أحمد عبد القادر الماوي، الشيخ الساكت، 
الشيخ محمود شهدة، الشيخ محمد ضيف الله 

وغيرهم.
قال عن نفسه ودراسته: حفظُت القرآن الكريم 
منذ صغري، وكان أهلي مصّرين على أن أدرس 
في »األزهر الشريف«؛ ألنه كان في عائلتي رجل 

عالم فاضل وتمنت أسرتي لو أصبحُت مثله..
وعّين الشيخ الفقيد عام 1971 مدرسًا بالمعهد 
الدين���ي األزهر بغ���زة لم�دة 23 س���نة، واختير 
خاله���ا موجه���ًا للم���واد الش���رعية واللغوية 
بالمعه���د الديني لمدة 8 س���نوات، وكان أمينًا 
للجنة الفتوى بالمعهد لمدة 10 سنوات، واختير 
عضوًا في لجنة اختيار المدرسين للمعهد لمدة 

15 سنة.
وفي عام 1978 عين مدرسًا بالجامعة اإلسامية 
بغزة لمدة ثمانية عشر عامًا حتى عام 1996،ويعد 
الكحلوت من أوائل المدرس���ين ف���ي الجامعة 
اإلس���امية، حيث جمعت���ه بطاب���ه وطالباته 
عاقة مميزة، معرًبا ع���ن فخره بأن هؤالء الطلبة 
اآلن العديد منهم يتقلدون مكانة مرموقة في 

المجتمع، وهم يباهون بأنه أستاذهم.
الشيخ العامة/ عبد الكريم الكحلوت كان دائمًا 
ينكر ذاته ويعمل في صم���ت ولم يزاحم أحدًا 
 عل���ى منص���ب، وكان المؤتمن في ش���غل هذا 
المنصب، كان يتمتع بثق���ة عالية من الرئيس 

السابق /  ياسر عرفات رحمه الله. 
 واختير مقررًا للجنة المناهج في الكلية الشرعية 
بالجامعة اإلس���امية، كما عم���ل في عام 1994 
مدرس���ًا بجامعة األزهر بغزة لمدة أربعة أعوام،  
إضافة  لتعيينه في العام 2005 عميدًا للمعاهد 
األزهرية بفلس���طين بموجب مرس���وم رئاسي، 
والعمل إمامًا وخطيبًا وواعظًا بوزارة األوقاف منذ 

عام 1967 حتى فترة قريبة من وفاته.
عرف عن���ه اإلعتدال والوس���طية ، وقول الحق ، 
ونظرته للش���عب الفلسطيني أنه شعب مسلم 
وم���ن خ���ال تجربت���ه الطويلة ف���ي االحتكاك 
بمش���اكل الناس وصل إلى خاصٍة مهمة وهي 
أن المجتمع الفلس���طيني أفضل من الكثير من 
المجتمع���ات، وأنه لديه ق���در كبير من االرتباط 
الديني الذي أصبح_حسب قوله_ أفضل بكثير 
منه في الماضي، إذ أصبح يهتم بالصاة وحفظ 
القرآن الكريم، ولكن ما ينقصه هو الوعي الديني 
في أموٍر عديدة، بدلي���ل أن الكثيرين يجهلون 

أموًرا عديدة.
وقد كان ذا عاطفة جياش���ة، والش���يخ الكحلوت 
ال���ذي لم يرزقه الله األبن���اء يحمد الله على هذا 
االبتاء كلما س���مع قصة عن عقوق اآلباء، وبناء 
عل���ى طلبنا أخ���ذ يروي لنا بعض���ا من القصص 

المؤث���رة الت���ي اس���تفزت دموع���ه: 
»ف���ي أثناء االقتتال بي���ن الفريقين، 
جاءتني بن���ت صغيرة ومعها طفان 
هما أخواها، أرس���لتهما ل���ي مديرة 
مدرس���تها، وقالت لي الصغيرة: »يا 
سيدي الش���يخ أبي اسُتشهد، وأمي 
رحل���ت إلى بي���ت ج���دي، ونحن عند 
بيت عمي، والمديرة أرس���لتنا إليك؛ 
لتعطين���ا معاطف تدفئن���ا من برد 
الشتاء«، يا إلهي كم شعرُت في هذا 
الموقف بانهياٍر عصبي وحزن شديد؛ 
نظًرا لطبيعتي العاطفية، واحتضنُت 
الطفلين بتأثر شديد، فقال لي واحد 
منهما ببراءٍة أبكتني:«إحنا زعلناك يا 
عم���و؟!«، فقلُت له:« ال يا »عمو«...ولكن ما أحزنني 
أنه _يا لألس���ف_ في كل ي���وٍم يمضي ينضُم 

للقافلة الكثير من األطفال الضحايا«.
وأصدر الكحلوت الكثير من النشرات والمقاالت 
والكتيب���ات والكت���ب في المواضي���ع الدينية 
المختلفة، في اإلفتاء والصوم والصاة وغيرها .

وفاته
توفي مساء يوم االثنين 24 ربيع اآلخر 1435 ه� 
الموافق 2014/02/24م فضيلة الش���يخ الجليل 
عب���د الكريم الكحلوت مفتي غزه الش���رعي في 
بيته, بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 
77 عامًا، حيث شيع جثمان الشيخ الكحلوت بعد 
ظهر الثاثاء من المسجد العمري الكبير وسط 

مدينة غزة. 
نعت كل الفصائل والتنظيمات الفلس���طينية 
، الش���يخ عب���د الكريم ، كما نع���اه علماء األزهر 
الش���ريف ، ومفتي مصر وعدد كبير من العلماء 

في العالم العربي واإلسامي..
وقالوا وش���هدوا ل���ه جميع���ًا أنه : م���ن رجال 
 فلسطين األوفياء، كان مثااًل في كفاءته، إنسانًا 
متواضعًا، ترك أثرًا كبيرًا في نفوس أبناء  شعبه، 
كان إنسانًا مؤمنًا خلوقًا مهذبًا محبًا للكل، تقيًا 

كريمًا حنونًا.
أوصى الشيخ/ عبد الكريم الكحلوت أن يتم نقل 
ملكية كتبه المتعلقة به  والموجودة في مكتبته 
الخاصة بمنزله والتي ُتعد باآلالف، إلى الجامعة 

اإلسامية  بغزة. 

حممد �شحادة

وقاية البيوت من الحسد والعين
السؤال / يحدث بعض الخالف في بيتنا بشكل غير 

طبيعي، فهل لذلك سبب ما ؟  
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 )APA images(استمرار المواجهات مع االحتالل في الضفة وغزة

األطر العمالية تنظم وقفة رفضًا لقرار نقل السفارة للقدس

مؤسسات خيرية تطلق »الصرخة األخيرة« إلنقاذ غزة

السفير القطري يفتتح مجموعة من المشاريع بغزة

اعتصام الخريجين أمام وزارة العمل بغزة

األجهزة األمنية للسلطة أثناء وصول الوفد المصري على معبر ايرز
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األص���ل في الحياة الزوجي���ة الطمأنينة، والمودة، والرحمة. }َوِم���ْن آَياِتِه َأْن 
ًة َوَرْحَمًة{ َودَّ َتْس���ُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ ْن َأنُفِس���ُكْم َأْزَواًجا لِّ َخَلَق َلُكم مِّ

]الروم:21[. إال أنه يصعب تصور الحياة الزوجية في شكل مثالي خالية من 
المشكالت التي تعكر صفوها، وتهز اس���تقرارها، وتصدع بنيانها. خالل 

هذه المقالة نقدم دلياًل للزوجة يعينها على تحقيق سعادتها الزوجية.
اُر؟ َقاُلوا:  ُم َعَلْيِه النَّ كوني هينة لينة: قال رس���ول الله: »َأاَل ُأْخِبُرُكْم ِبَمْن ُتَحرَّ
ٍن، َقِريٍب، َسْهٍل«. كلما كنت لينة  ٍن، َليِّ  َهيِّ

ِّ
َبَلى َيا َرُس���وَل اللِه، َقاَل: َعَلى ُكل

ومرنة مع زوجك س���اهم ذلك في تقريب المس���افة بينكما، ورفع أس���هم 
سعادتكما.

ِت اْلَمْرَأُة َخْمَس���َها،  كون���ي عابدة مطيعة عفيفة: َقاَل رس���ول الله: »ِإَذا َصلَّ
َة  َوَصاَمْت َش���ْهَرَها، َوَحِفَظْت َفْرَجَها، َوَأَطاَعْت َزْوَجَها. ِقيَل َلَها اْدُخِلى اْلَجنَّ
ِة ِشْئِت«. إذا كنت ذات تربية صالحة سيكون دورك مهًما  ِمْن َأىِّ َأْبَواِب اْلَجنَّ
في هداية من حولك. فأنت حصن آمن يأوي إلى أسرتك. كما تسهمين في 
بقاء سحابة السعادة مخيمة فوق بيتك. الواقع يشهد على حاالت ساهمت 

فيها الزوجة في هداية زوجها وحمايته من الضياع.
التقارب بين الزوجين: ال تتزوجي من رجل يختلف عنك في الطباع، التعليم، 
المس���توى المعيشي، المركز االجتماعي. كلما تقاربتما في ذلك ساعدكما 
على عيش حياة زوجية سعيدة، وإذا كان العكس انقلبت حياتكما لجحيم 

ال يطاق، وقد تنتهي بالطالق.
ال تخف���ي عيوبك عن زوج���ك: في فترة الِخطبة بين���ي لخطيبك ما تحبين 
وتكرهن، ما يس���عدك ويغضبك. وهو كذلك؛ حتى تفهما بعًضا بش���كل 
جيد، ويجعل زوج���ك يأخذ في االعتبار حالتك المزاجي���ة واالنفعالية. أما 
إذا كان زوج���ك جاهاًل بعيوبك، ربما تصرف بردات فعل عقدت المش���كلة 

ووسعت دائرتها.
جددي حبك لزوجك: الحب س���ر ديمومة الحياة الزوجية. لكن المالحظ بعد 
مرور عدة سنوات على الزواج تذبل وردة الحب، وتكاد تنعدم بينكما المشاعر 
الرقيقة، بإدعاء أنكما كبرتما على ذلك! مشاعر الحب ال تعترف بعمر محدد، 

موجودة في الطفولة والشباب والكهولة، تنمو في أجواء الدفء العاطفي.
زوجك ليس أنت: خذي في االعتبار الفروق الفردية بينكما. فال تتوقعي أن 
يكون زوجك مثلك في نظرته للحياة وتقديره للمواقف. لكل منكما طريقة 

تفكيره، وحالته المزاجية، وشخصيته.
ال تظني انهيار األس���رة عند أول خالف مع زوجك: من الصعب تخيل أسرة 
بدون خالفات. الخالفات متوقع حدوثها في أي لحظة وألي سبب. لكن عند 
وقوع الخالف ساهمي في تضييقه وتطويقه لئال يكبر. واستلهمي العبر 

من أسباب الخالف ونتائجه؛ لتحاشيها الحًقا.
ابتعدي عن فتح الموضوعات التي تثير غضب زوجك: كأن تتحدثي بشكل 

سلبي عن والديه، أو تتباهي بأهلك وتقللي من شأن أهله.
ال تقفي على طرف مناقض لزوجك. كأنكما ش���خصان يتنازعان على إدارة 
البيت. يجب أن تكون اإلدارة بالشراكة والتفاهم هي قوام حياتكما الزوجية.

ال تتخيل���ي رجاًل أفضل من زوجك: اقتنع���ي بزوجك على صعيد تعليمه، 
ودخله، وأخالق���ه. وال تقارنيه بغيره. ربما يوجد عنده من المزايا والفضائل 

ما ال توجد عند غيره.
ال تفتش���ي في مقتنيات زوج���ك الخاصة أثناء غياب���ه. مهما بلغت درجة 
الصراحة بينكما إال أنه يوجد له أش���ياء خاصة ال يحب أن يطلع عليها أحد 
س���واه. وأنت كذلك. فالنبش في األمور الخاصة له انعكاسات سلبية على 

عالقتكما.

لتس���عدي زوجك قومي باآلتي: استشيريه في األمور التي تخصك. كوني 
رقيقة في معاملته، فالمس���ترجلة منفرة. وفري له س���بل الراحة. مازحيه، 
فالمزاح يجدد الحب ويقضي على رتابة الحياة اليومية. أفصحي له عن حبك 
بكل الصور، قدمي له الهدايا، فالهدية تقرب المسافات. ساعديه في حل 
مش���كالته. تجاوزي عن هفواته. ال تكثري الشكوى في حضرته، وال تمني 

عليه بخدمتك له.
تزيني بالصمت: عند نش���وء خالف بينكما من الحكمة أال ترفعي صوتك، 
وال تجادليه، وال تنعتيه بأسوأ النعوت. خير عالج للخروج من ثورة الغضب 
تزينك بالصمت؛ ألنه من المؤكد بعد أن يهدأ ويعود لرش���ده سيعتذر لك 

عن كل سلوك سيء بدر منه. 
ال تكون���ي جاهلة: أبغض ما يبغضه الزوج في زوجته أن تكون جاهلة بأمور 
الحياة العامة، أو يقتصر اهتمامها على شؤون المطبخ وحديث النساء. لذا 

اختاري من البرامج ما يغذي عقلك، ويزيد ثقافتك.
امنحي زوجك الثقة: ال تشككي في سلوكه وعالقاته؛ ألن الشك سالح فتاك 
يسهم في هدم األسر. أغلبها ظنون إبليسية، ليس لها أساس من الصحة. 

إذا وقعت أسيرة الشك ستكونين الخاسرة على كل الوجوه.
���ِه: »اْنُظُروا  انظري لمن أس���فل منك وليس لمن أعلى منك: َقاَل َرُس���وُل اللَّ
ُه َأْجَدُر َأْن اَل  ِإَلى َمْن ُهَو َأْس���َفَل ِمْنُك���ْم َواَل َتْنُظُروا ِإَلى َمْن ُهَو َفْوَقُك���ْم َفِإنَّ
ِه َعَلْيُكْم«. فال تقارني حالك بمن هي أعلى منك اقتصادًيا  َت���ْزَدُروا ِنْعَمَة اللَّ
واجتماعًي���ا. بل انظري لمن أدنى منك، حتى تحمدي الله وتش���كريه على 

نعمه، وتحافظي عليها وال تفرطي بها.
ما قيل بح���ق الزوجة يقال بحق الزوج أيًضا. كالكم���ا مطالب بالحفاظ على 

استقرار وديمومة الحياة الزوجية.

بسام محمد

دليــل المــرأة لحيــاة زوجيــة سعيــدة

ول���م تك���ن عائل���ة " ش���اهين" العائلة 
الوحي���دة الت���ي اتخ���ذت م���ن الخيام 
مس���كنًا ومن أرصفت الش���وارع بيتًا لها، 
فهناك العديد من األس���ر عصفت بهم 
الظروف االقتصادية الصعبة في القطاع 
وأجبرتهم على العيش في الخيام بعدما 
عج���زوا عن دفع بدل االيج���ار ألصحابها، 
وهناك الكثي���ر من فئة المس���تأجرين 
يخش���ون أن يك���ون مصيره���م الط���رد 

كالذين سبقوهم. 
ويعي���ش أهال���ي قط���اع غ���زة أوضاعًا 
اقتصادي���ة صعبة اثر اش���تداد الحصار 
اإلس���رائيلي للع���ام الحادي عش���ر على 
التوال���ي، واإلج���راءات العقابي���ة الت���ي 
يفرضها رئيس الس���لطة  الفلسطينية 
محمود عب���اس على القط���اع منذ بداية 
أبري���ل الماضي، والت���ي تتمثل بخصم 

30-50% من روات���ب موظفيها في غزة، 
وإحالة آالف منهم إل���ى التقاعد المبكر، 
وتقليص التحويالت الطبية لمرضى غزة 
إلى الخارج، ارتفاع نس���بة البطالة والفقر 

الى أكثر من %80.  

"ما حدا �شاعر فينا"
ويق���ول ش���اهين ل�"االس���تقالل" وقلبه 
يتفط���ر ألمًا وحزنًا على عائلته:" أكثر من 
47يوما النا بالش���ارع عايشين في خيمة 
صغي���رة ال تصلح أن تكون عش���ه دجاج، 
أطفالي بموتوا من الجوع والبرد والخوف 

وما حدا شاعر فينا أو سائل علينا". 
ويتابع ش���اهين بوجه ش���احب أرهقته 
البيت  الهم���وم:" كن���ت أس���دد أج���رة 
الشهرية 500شيكل من خالل عملي على 
التاكسيات  س���يارة تابعه ألحد مكاتب 

في القطاع، إال انن���ي توقفت عن العمل 
من���ذ عامين بعد إصابت���ي بمرض القلب 
والضغ���ط ، بأمٍر م���ن األطب���اء خوفًا من 
تعرض���ي لنوب���ات قلبية مفاجئ���ة أثناء 

القيادة". 
وبعدما نصب ش���اهين الخيم���ة، حاول 
البعض مس���اعدته بتوفي���ر إيجار منزل 
لعائلته ينتشلهم من قسوة برد الشتاء، 
إال أن���ه رف���ض، متمني���ًا أن يحصل على 
مس���كن ثابت حتى ال تتج���دد معاناته 
الحقا عند انقطاع المس���اعدات ويضطر 

للعودة إلى الخيمة.
وأض���اف:" طردت ثالث م���رات من منازل 
االيجار خالل هذا العام لعدم قدرتي على 
دفع االيجار، وال أري���د تكرار هذه التجربة 
المريرة والتعرض للذل من جديد، فكل ما 
اتمناه مسكن ثابت حتى وإن كان كرفانًا". 

ال�شارع م�شرينا
ولم يكن الش���اب رامي حمام بعيدًا عما 
آلت إلي���ه أوضاع المواطني���ن في قطاع 
غزة، فمع ضي���ق الحال وفق���دان القدرة 
الش���رائية، بدأ يخس���ر عمله المتواضع، 
اذ كان يمتل���ك عربة صغيرة يبيع عليها 
أكواب الذرة المسلوقة حبات و المشروبات 
الساخنة للمارة والمتنزهين على شاطئ 
البحر، تراجع به الحال حتى بات عاجزًا عن 
تعبئة اس���طوانة الغاز وشراء ما يلزم من 
احتياجات، حتى ب���ات عاطاًل ال يدر على 

عائلته الصغيرة أي دخل.
ويقول حمام ل�"االستقالل": " قبل خمسة 
أعوام تخرجت من كلية إدارة االعمال و لم 
أدخر أي جهد في البحث عن عمل و قدمت 
أوراقي و ش���هاداتي لكل المؤسس���ات 
المحلية الت���ي كانت تعل���ن عن فرصة 

تشغيل، لكن باتت جميع محاوالتي دون 
جدوى، فلجأت مرة أخرى لبيع المشروبات 
الس���اخنة والذرة للمتنزهي���ن كي أوفر 

ايجار منزلي واحتياجات اسرتي".
وأردف:" بعد اشتداد االزمة االقتصادية 
في القطاع و تراجع حركة الش���راء أصبح 
العائ���د الم���ادي قلي���ال ج���دًا ال يتجاوز 
ال10شواكل يوميًا، مما جعلني عاجزًا عن 
دفع ايجار المنزل وتراكم الديون علي منذ 
ثالثة شهور حتي بُت مهددًا بالطرد في 

الشارع بأي لحظه". 
وأنه���ي حديثه بغضب:" م���ش طالبين 
من الس���لطة تص���رف علينا ب���س على 
األقل تعطينا حقوقنا كمواطنين وترفع 
عقوباته���ا الظالمة علينا، كي نتمكن من 
تدبير أمورن���ا الحياتية حت���ى ولو بأقل 

اإلمكانيات". 

غزة/ دعاء احلطاب:
يجل�س اأبو اأن�س �شاهني وحوله اأطفاله ال�شبعة 

يلهون يف خيمة �شغرية م�شنوعة من النايلون 
اخلفيف والأغطية املهرتئة، يف �شاحة ال�شرايا 
و�شط غزة، بعدما �شاقت به �شبل احلياة وُطرد 

من  منزل كان ي�شتاأجره لعدم قدرته على ت�شديد 
الإيجار لعدة �شهور. ويف اأركان اخليمة القما�شية 

التي باتت كل ما ميلكه �شاهني، تتوزع بع�شوائية 
فر�شات ا�شفنجية وو�شائد، و�شرة مالب�س بالية 

وبع�س الأغطية القدمية التي تخفف عليهم برودة 
ال�شتاء، وعلى طاولة �شغرية اأ�شموها " املطبخ" 

كانت قطع اخلبز الياب�شة وزجاجة مياه قدمية 
واأواٍن فارغة تنتظر اأهل اخلري مللئها لعلها ت�شد جوع 

الأطفال بعد طول انتظار. 

بعد عجزهم عن دفع اإليجار 

الخيام مالذ المستأجرين في غـزة!
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قال األمين 

إن جوه���ر اتفاق أوس���لو ه���و حفظ أمن إس���رائيل وليس 
اس���تعادة األرض الفلس���طينية. واتفاق »واي ريفر« ربط ما 
يس���مى إعادة انتشار الجيش اإلسرائيلي في أي نسبة من 
األرض بتحقيق أمن كامل إلس���رائيل. وهم يعرفون أن هذا 
مستحيل، مما يجعل أي تقدم في هذه العملية مبني على 
المستحيل.أما إنشاء »السلطة الوطنية« فما قيمته إذا كان 
ثمنه االعتراف بإسرائيل، وهدفه الحفاظ على أمنها؟ وليس 
غريب���ًا ضمن عملية التزوير الكبيرة لوعي ش���عبنا وتاريخه 
من أجل تمرير مش���روع أوسلو أن يزعم أصحاب السلطة أن 
مشروعهم يستند إلى مقررات المجلس الوطني الفلسطيني 
والبرنامج المرحلي الذي اعتمد عام 1974 كبرنامج سياسي 
لمنظمة التحرير. فبرغم موقفنا الرافض لهذا البرنامج الذي 
أسس بشكل واضح لالنهيار الحاصل في المشروع الوطني 
الفلس���طيني اليوم، إال أن النقطة الثالثة في برنامج النقاط 
العش���ر نصت عل���ى أن »تناضل منظم���ة التحرير ضد أي 
مشروع كيان فلس���طيني ثمنه االعتراف والصلح والحدود 
اآلمنة« إلس���رائيل.إن ما حصلت علي���ه منظمة التحرير في 
أوسلو من حكم ذاتي كان معروضًا على الفلسطينيين منذ 
أمد بعيد. ولو كان فيه أي خير للشعب أو للقضية كان يمكن 
أن يقبل���وا به مبكرًا، وأن يوفروا كل التضحيات والدماء التي 

سالت طيلة سنوات االحتالل.

الدكتور: رمضان شلح 

القدس المحتلة/ االستقالل:
رفع شاب فلس���طيني )19 عاًما( دعوى ضد شركة هولندية لتوريد الكالب 
البوليسية للجيش اإلس���رائيلي بعد تعرضه لنهش الكالب التي ُيطلقها 

الجيش ضد المواطنين خالل اقتحامات الضفة الغربية المحتلة.
وقال���ت صحيفة »تيليغراف« الهولندية إن الش���اب حمزة أبو هاش���م من 
الخلي���ل جنوب الضفة تع���رض لنهش من كالب أطلقه���ا الجيش خالل 
تظاهرة ضد أفراد الجيش في العام 2014، مشيرًة إلى أن الشاب رفع دعوى 

تعويض ضد الشركة بقيمة 13500 دوالر.
لكن شركة »فور ويندز K9« ردت على الدعوى أنها غير مسئولة عّما يفعله 

الجيش اإلسرائيلي في طريقة استخدام الكالب التي توردها.
ونقلت الصحيفة عن »ليسبيث زيغفيلد« محامي الشاب أبو هاشم أن المال 
مجرد تعويض عن الضرر النفس���ي لموكله، ساعًيا الستصدار أمر قضائي 

يحظر بيع الكالب إلى »إسرائيل«.
وأضاف المحامي أن الشاب أبو هاش���م الذي اعتقله الجيش سابًقا لثالثة 
أشهر يعاني ندبات عميقة وستبقى ظاهرًة على جسده طوال حياته، كما 
أنه يستيقظ فزًعا إذا اس���تمع لصوت نباح الكالب ويعاني اضطرابات في 
النوم. ويقول حمزة إن جنديين إسرائيليين مقنعين ومسلحين أرسال في 
السابق خلفه كلبين وأمسكا به عندما كان يسير بين منازل بلدته المحاذية 

لمستوطنة كرمي تسور.
ويضيف أن الكلبين نهشا من لحم جسده في منطقة الصدر واليد اليسرى 
والفخذ، قبل أن يلحق بهما جنود االحتالل وينهالوا عليه بالضرب الشديد 
بأعقاب المسدس���ات على رأسه وأنحاء جسده، ومن ثم جّره إلى مستوطنة 

كارمي تسور، ومن هناك إلى التحقيق.
وكانت منظمة »بتس���يلم« الحقوقية قال���ت إن مدربي الكالب في الجيش 
ُيطلقونها على مجموعات الفلسطينيين فتعض الشخص الذي لم يستطع 

الفرار وتمسك به إلى أن يصل المدرب

فلسطيني ُيقاضي 
شركة توريد كالب 

بوليسية لـ »إسرائيل«

ورم قياسي لشاب
 هندي و »رأسان بواحد«

االستقالل/ وكاالت:
تسبب خطأ وقع فيه مذيع أردني في قرار إدارى بمنع 

ظهوره على شاشة التليفزيون األردني.
وق���ام المذيع األردني صالح العجلون���ي بقراءة موقع 
نتائج الثانوية العامة األردنية بشكل معكوس حيث 
نطقه من اليمين إلى الش���مال وكأنه مكتوب باللغة 
العربية، في أثناء قراءة النش���رة اإلخبارية، وأدى ذلك 

لمنع ظهوره على الشاشة.
وأدى خطأ العجلوني إلى سخرية رواد مواقع التواصل 
االجتماعي منه، ما جعل نقابة الصحفيين األردنيين 
تستنكر الس���خرية من العجلوني، وأكدت على أن ما 
يت���م تداوله على مواقع التواص���ل االجتماعي »خارج 
النقد الموضوع���ي«، وقال مجلس النقابة األردنية إنه 

تواصل مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق صالح 
العجلوني.

وكتب المذيع العجلوني على صفحته بموقع فيسبوك 
اعت���ذارا عما ورد منه وقال:«قد يخطىء اإلنس���ان وقد 
يسهو، ولربما نس���ي، أو فقد شيئا من التركيز، ولربما 
تدخل���ت عوامل خارج نطاق س���يطرته ف���ي صناعة 

الخطأ.«
وأضاف العجلوني:«تقديري واحترامي لكل من أس���اء 
ولكل من علق شاتما أو شامتا أو ساخرا فلهم عذرهم 
في ذلك، فالطبع البشري قد يعتريه الضعف وسيطرة 

العاطفة«.
وتق���دم المذيع األردني باإلعتذار »لكل من تس���ببت 

ألذنيه باإلزعاج والضجيج جراء الخطأ الذي ارتكبته«.

إيقاف مذيع أردني وقع
 في خطأ فادح على الهواء

نيودلهي/ االستقالل:
طوى شاب هندي صفحة مؤلمة في حياته 
بعد أن استأصل األطباء الخميس من رأسه 

ورًما قد يكون األكبر على اإلطالق.
فقد استأصل جراحون هنود ورًما قياسًيا 
وزنه كيلوغرامان من دماغ س���انتالل بال. 
وأجريت العملي���ة للمريض وهو تاجر في 

الحادية والثالثين، في 14 فبراير.
وتعليق���ًا عل���ى العملية الجراحي���ة، قال 
األطب���اء في مستش���فى »بي���ل نير« في 
بومباي إن ال���ورم كان كبيًرا وناتًئا »إذ كان 

يبدو أن للرجل رأسين الواحد فوق اآلخر«.
من جهت���ه، ق���ال رئيس قس���م جراح���ة األعصاب 
تريموتري نادكارني لوكالة فرانس برس »كانت عملية 
ملفتة وصعبة للغاية«، موضًحا أن العملية اس���تمرت 

سبع ساعات وتطلبت استخدام 11 وحدة دم.
وكان وزن ال���ورم 1,87 كيلوغ���رام وه���و األكبر الذي 

يستأصل بنجاح مع عدم وفاة المريض خالل العملية 
على ما جاء في بيان صادر عن المستشفى.

وأوضح الج���راح، قائاًل: »قبل العملي���ة كان المريض 
يعاني من ش���ح في النظر لكن أتوقع اآلن أن يتحسن 

بصره«.
وأشار المستش���فى إلى أن المريض يتعافى بطريقة 

مرضية ويسير ويأكل بطريقة طبيعية.


