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الجهاد اإلسالمي وحماس تباركان عملية عكا البطولية
غزة/ االستقالل:

باركت حركتا الجهاد اإلسالمي و)حماس( عملية 
ع���كا البطولية، ووضحتا أنها تأت���ي تأكيدًا على 
إصرار شعبنا الفلسطيني على المقاومة ومواجهة 
االحتالل دفاعًا عن نفسه وأرضه ومقدساته مهما 

بلغت التضحيات.
وباركت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
العملية البطولية التي استهدفت جنود االحتالل 

في مدينة عكا المحتلة، وأشادت بمنفذها البطل. 
وأكدت الحركة في بيان صحفي على »اس���تمرار 
المقاومة المشروعة ضد االحتالل الغاصب ألرضنا 
ومقدس���اتنا والرد على جرائم���ه بحق أهلنا وأبناء 
ش���عبنا«. من جانبه���ا، قال الناطق باس���م حركة 
حماس ف���وزي برهوم في تصري���ح صحفي: »إن 
فاتورة الحس���اب مع العدو مفتوحة، وتطول كلما 

استمر في ارتكاب جرائمه وانتهاكاته«.
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 قيـادي بتـيـار »دحـالن«: 
 »حمـاس« أبدت »إيجابية« على 
طرحنا تشكيل جبهة إنقاذ وطني

خالل لقاء مع »اال�ستقالل«

 قـرارات »الثـوري« لــن تتجـاوز �سقـف »املركـزي« 
قيادة الجهاد اإلسالمي تلتقي 
الوفد االمني المصري في غزة

  دمج موظفي غـزة.. هل يرسم
األسـرى اإلداريــون  خريطـة المصالحـة؟

يدقــون جـدار الخـزان 

»استهــداف الصحفيين« 
موجة مفتوحة من القمع  

   االحتالل يرف�ض اال�ستجابة ملطالبهم 

 اأوامر ع�سكرية مبنعهم من التغطية 



رأي

الجيشان األمريكي والصهيوني يجريان مناورات عسكرية تحاكي 
حربا ش���املة تتعرض خاللها »إس���رائيل« لهجمات صاروخية من 
جميع الجبهات, وقد أطلقا على هذه المناورات العس���كرية اسم 
جينفر كوبرا, ويبدو أنها جاءت لرفع معنويات الجيش الصهيوني 
في أعقاب إس���قاط طائ���رة ال���� F16 التي أحدثت ش���رخا داخل 
المنظومة العس���كرية الصهيونية, وفي سالح الجو تحديدا الذي 
كانت »إس���رائيل« تتباهى به أمام العال���م, وتجزم بأنه قادر على 
حس���م أية معركة لصالحها وبأقل الخس���ائر, وانه السالح األقوى 

والمتميز  لديها على مستوى العالم.
ماليين الدوالرات رصدت لهذه المناورات العسكرية, التي يشارك 
فيها نحو ألفين وخمس���مائة جندي أمريكي, وألفين وخمسمائة 
جندي صهيون���ي, باإلضافة إلى 2000 جندي من منظومة الدفاع 
الجوي التابعة لس���الح الجو اإلس���رائيلي ووحدات أخرى،والغرض 
تحس���ين الجاهزية به���دف التصدي للتهدي���دات الصاروخية 
م���ن خالل اس���تخدام منظومات مختلفة مثل »حيت���س« و«القبة 
الحديدي���ة« و«مق���الع داود« و«باتري���وت«, وال تقتصر رس���التها 
عل���ى هذا األمر فقط, إنما تبعث برس���الة لزعماء المنطقة العربية 
والشرق أوس���طية, بأن أمريكا و«إس���رائيل« كيان عسكري واحد, 
وان م���ن يخطب ود أمري���كا عليه ان يود »إس���رائيل«, وان الدفاع 
عن »إس���رائيل« من أولى أولويات اإلدارة األمريكية التي لن تترك 

»إسرائيل« وحدها في المنطقة فهي حليفة إستراتيجية لها.
كل هذه االستعدادات األمريكية الصهيونية ورسائل الترهيب 
التي حملتها, رد عليها مواطن فلسطيني في عكا بعملية دهس 
بطولية أدت إلصاب���ة ثالثة جنود صهاينة بجراح متفاوته, فمثل 
ه���ذه العمليات التي ينفذها أبطال فلس���طين ال تحتاج إلى قبة 
حديدي���ة, وال تحتاج لصواريخ حيت���س وال باتريوت, وال تعترف 
بمناورات عس���كرية ضخمة ترصد لها ماليين الدوالرات, إنما تتم 
بإرادة قوية وإيمان عميق بعدالة قضيتنا, ويقين بحتمية النصر 
والتمكين, الفلس���طيني يدرك واجبه تجاه وطنه, ولو توفرت إليه 
الوس���يلة لمواجهة هذا االحتالل, ال ينظر إل���ى أمريكا وقدراتها 
العسكرية »الخارقة«, وال إلى »إسرائيل« ووحشيتها في مواجهة 
الفلسطينيين, فباالمس ردت عكا وقبلها الخليل ونابلس وجنين 
وبيت لحم, وقبله���ا غزة المحاصرة بعملي���ة زرع العلم, وال يمكن 
لالحتالل الصهيوني ان يوقف جهاد شعبنا الفلسطيني ونضاله 
ول���و تحالف مع كل قوى الش���ر على وج���ه األرض, فصاحب الحق 
سيبقى يناضل ألجل استرداد حقوقه, ولن يتوقف أبدا عن نضاله 

مهما كان حجم التضحيات ومهما بلغ.
»جينف����ر كوب����را« حلقة في سلس����لة حلقات التحال����ف األمريكي 
الصهيوني, أرادت ان تخترق عقلية العرب والفلسطينيين, وتبث 
الرعب في قلوبهم من خالل تحالف وتالف اكبر قوة عس����كرية مع 
»إسرائيل«, لكنها اصطدمت بأسوار عكا التاريخية الشاهقة والتي 
يحرس����ها البحر ويجذرها التاريخ في باط����ن األرض الطيبة, جاءت 
اللطمة س����ريعة من عكا, ليصاب االحتالل بخيبة أمل, وكي تدرك 
اإلدارة األمريكية أنها تتحالف مع خاسر وضعيف ومهزوم, وهذه 
حقائق واضحة وجلية تدل عليها ممارس����ات االحتالل الصهيوني 
وحكومته اليمينية المتطرفة التي تجبن عن خوض أية مغامرة في 
جنوب لبنان أو س����وريا أو حتى في غزة المحاصرة, ألنها على يقين 
أنها ستدفع الثمن باهظا, وهى تخشى ان تتورط في حرب تكشف 
حقيقتها, وتنهار أس����طورتها الوهمي����ة التي صنعتها من وهن 
وضعف وجبن الزعماء الع����رب في المنطقة العربية, لذلك ال غرابة 
ان تعمل ألف حس����اب ألي مغامرة قادمة على الجبهة الشمالية أو 
الجنوبي����ة , ألنها تريد ان تحافظ على هيبتها وال ترغب بان تهتز 
صورتها أمام العالم, وتخشى ان تتصدع جبهتها الداخلية بشكل 
اكب����ر مع تعاظم قضايا الفس����اد التي تلتف ح����ول رقبة نتنياهو 

وتشدد الخناق علية وتهدد مستقبله السياسي بقوة.
ان نضاالت الش���عب الفلسطيني وعملياته البطولية هي الكفيلة 
بإحباط هذا الكيان وإفش���ال مخططاته وإس���قاط مؤامراته, وكل 
مس���اعي اإلدارة األمريكية للتمكين إلسرائيل وحمايتها, سرعان 
ما تنهار وتس���قط أمام عملية طعن أو دهس أو استهداف, فهذا 
الكيان يقف على ارض رخوة, وه���ى تموج من تحت أقدامه, وقد 
ينكب على وجهه في أية لحظة, حتى لو حاولت اإلدارة األمريكية 
مساندته ودعمه, ان خالصنا من هذا االحتالل يكمن في التمسك 
بانتفاض���ة الق���دس المباركة, واس���تمرار العملي���ات الفدائية, 
وتصلي���ب صمود أهلنا في الق���دس وال 48من خالل تقديم كل 
سبل الدعم لهم لعدم تهجيرهم من أرضهم وليبقوا شوكة دائمة 
في حلق بني صهيون, بوركت إرادة الفلس���طيني في القدس في 
عكا أو يافا في جنين أو الخليل في غزة أو النقب والذي يس���تخدم 
س���كينه أو س���يارته أو حجره أو س���الحه لينال م���ن الصهيوني 
المغتصب ألرضنا والسالب لحقوقنا والذي ال يتوقف عن إراقة دماء 
شعبنا, فهذا هو السبيل لدحر االحتالل عن أرضنا وانتزاع حقوقنا.   

عكا تواجه )جينفر كوبرا(
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رام الله/ االستقالل:
كش���ف تقرير صدر عن منظمة إسرائيلية، 
ونش���رته صحيف���ة "هآرت���س" العبرية في 
عددها الصادر امس األحد، أن 40% من قبور 
المس���توطنين في الضفة الغربية المحتلة 

بنيت على أراض ذات ملكية خاصة.
وأفادت منظمة "كيريم نافوت" المتخصصة 
ف���ي قضاي���ا أراض���ي الضف���ة الغربية، في 
تقريرها بأن مصدر البيانات حول الدفن في 
الضف���ة الغربية هو طبقات رس���م الخرائط 
الجغرافية لإلدارة المدنية، التي تم جمعها 
من قب���ل "درور إتكس" م���ن منظمة "كيريم 
ناف���وت"، التي تراق���ب سياس���ة األراضي، 

واالستيطان.
ويكش���ف رس���م الخرائط أن م���ا ال يقل عن 
33 مقب���رة يهودي���ة منتش���رة ف���ي أنحاء 
الضف���ة الغربي���ة، وبعضها صغي���رة جدا، 
وهي لمجتمعات صغيرة من المستوطنين، 

وبعضها إقليمي، حيث دفن بها المئات.
وبين التقرير أن هناك أكثر من 600 قبر في 
أكثر من 10 مستوطنات تم بناؤها على أراٍض 
فلسطينية خاصة، منها أراٍض تم االستيالء 

عليها من قبل السلطات اإلسرائيلية.
ولفتت إلى أن 1400 مستوطن دفنوا في تلك 
المقابر، ومعظمها بنيت على أراٍض صادرها 
االحتالل، وتم بناء مقبرتين رئيسيتين في 
الخليل و"كفر عتصيون" على أراٍض اشتراها 

اليهود قبل عام 1948.
وتقع القبور التي بنيت على أراٍض فلسطينية 
خاص���ة بالقرب من مس���توطنات "بيت إيل، 
وعوفرا، وبساجوت، ومعاليه ميشماش، وألون 
موري���ه، وكريات أربع" الت���ي يوجد فيها قبر 
السفاح "باروخ غولدش���تاين"، منفذ مذبحة 

الحرم اإلبراهيمي عام 1994.
وحس���ب التقرير، ف���إن بعض تل���ك القبور 
بني���ت ف���ي أراٍض ت���م مصادرته���ا بحجج 
أمنية، وبعضه���ا يتم بناؤها على بعد مئات 
األمتار من منازل المس���توطنين داخل تلك 
المس���توطنات بهدف أن ال يت���م إزالتها أو 
أن يتم إعادة تس���ليم األراض���ي ألصحابها 

الفلسطينيين
ورفضت اإلدارة المدنية اإلس���رائيلية اإلدالء 
بم���ا "إذا كانت قد أعطت تراخيص لبناء تلك 

القبور في أراٍض فلسطينية خاصة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت جمعية "العاد" االستيطانية عن 11 مشروعا 
اس���تيطانيا جديدا أقرت في العامي���ن 201٧ و2018 
ستحال العطاءات بخصوصها إلى شركات مختلفة من 

أجل تنفيذها.
وأكدت "العاد" في بيان لها أنها ليست بحاجة لموافقة 
من الحكومة "اإلسرائيلية" أو البلدية، على بعض هذه 
المشاريع رغم أنها تحظى بدعم وتمويل وتشجيع من 

كال الطرفين.
ا عل���ى اعت���راض قدمه ما يس���مى "الصندوق القومي  ورًدّ
اإلس���رائيلي" للبلدي���ة "اإلس���رائيلية" ف���ي القدس ضد 
ترخيص منحت���ه البلدية لجمعية "العاد" لبناء مش���روع 
"ترفيهي" استيطاني يشمل خط "أوميجا للتزلج الهوائي" 
يبدأ من مس���ار منطقة جب���ل المكبر باتجاه حي س���لوان 
وس���يمتد لطول )٧84( مترًا ، أك���دت البلدية أن الموافقة 

قانونية، وأن المشروع  أقر مؤخرًا ويجري تنفيذه.
وهذا المش���روع االس���تيطاني، يأتي ضمن سلس���لة 
مش���اريع تنفذها "العاد" في جن���وب البلدة القديمة 
من القدس، بحجة دفع الس���ياحة األجنبية والداخلية 
وخاصة ف���ي مناطق الثوري وس���لوان و"جورة العناب" 
وعين سلوان وراس العمود، ومنطقة باب المغاربة، وفي 

ساحة البراق، والبلدة القديمة - منطقة األنفاق.
وكش���فت "الع���اد" أنه���ا تق���وم ضم���ن المش���اريع 
االس���تيطانية الت���ي تنفذها ف���ي جن���وب المدينة 
المقدس���ة وبالقرب م���ن األس���وار التاريخية للقدس 

المحتلة ببناء "مطعم ".
بدوره قال المحامي إيهاب أبو غوش المختص في شؤون 
األراض���ي والتنظيم والبناء في الق���دس، إن الموضوع 
يشمل مس���احات واس���عة من األراضي الفلسطينية 
في ش���رق القدس المحتلة عام 196٧، وبالتالي فرض 

القانون "اإلسرائيلي" والنشاط "اإلسرائيلي" مما يسمى 
ب�" الصندوق القومي" أو جمعية "العاد" االستيطانية، 

هو نشاط غير مشروع ويخالف القانون الدولي.
وأكد أب���و غوش أن الخالف بي���ن الصندوق والجمعية 
االستيطانية خالف صوري وشكلي، وما هو إال مسرحية 
تح���اول الجهات "اإلس���رائيلية" من خاللها ش���رعنة 

االستيالء على أراض فلسطينية محتلة.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد نش���رت تقريرا 
مفص���ال الثالثاء الماضي، كش���فت فيه عن مش���اريع 
جمعي���ة "الع���اد" االس���تيطانية، فه���ي إل���ى جانب 
"التلفري���ك" ف���ي منطقتي س���لوان والط���ور إلى باب 
األس���باط على أراضي مقبرة باب الرحمة، ستقيم أيضًا 
أطول "أوميجا" في "إسرائيل" حسب وصف الصحيفة؛ 
األمر الذي سيدر عليها أرباحا وأمواال تطور بها نشاطها 

االستيطاني.

الكشف عن 11 مشروعًا استيطانيًا 
جنــوب البلــدة القديمــة بالقــدس

عكا المحتلة/ االستقالل:
أصي���ب 3 جنود إس���رائيليين بج���راح متفاوتة 
ظهر امس األحد، ف���ي عملية دهس في محطة 
القطارات بمدين���ة عكا المحتل���ة، فيما أطلقت 
قوات االحتالل النار تجاه المنفذ وأصابته بجراح 
خطيرة. وقالت الش���رطة اإلسرائيلية: إن 3 جنود 
إس���رائيليين أصيبوا بج���راح متفاوتة، أحدهم 
بجراح ميؤوس منها، ف���ي عملية الدهس التي 

جرت في مدينة عكا.
وأوضحت الشرطة في بيان لها أن العملية وقعت 
عندما قامت مركبة بدهس مارة، ومن ثم انطلقت 
نح���و المحط���ة المركزية في المدين���ة، وهناك 
دهس السائق عددا من األشخاص، قبل أن ُيطلق 

عليه النار.
بدورها، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن المصابين 
في العملية هم ضابط وجنديان، أحدهم جراحه 
بالغة الخطورة. وتابعت أن المنفذ أصيب بجراح 

خطيرة بعد إطالق جنود االحتالل النار صوبه.

»هآرتس«: %40 من قبور 
المستوطنين مقامة على 
أراٍض فلسطينية خاصة

إصابة 3 جنود 
»إسرائيليين« 
بعملية دهس 
في عكا المحتلة
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وعن موقف "حم���اس" إزاء عرض التّيار، أضاف :"أن الحركة أبدت 
إيجابية واقتناعًا واضَحين بأن هناك تس���ويفًا بملف المصالحة 
من قبل الس���لطة والحكوم���ة وأبو مازن، وتضيي���ع األخير فرًصا 
متعددة ومطلوبة إلعادة ترتيب البيت الفلس���طيني"، خصوًصا 
في ظل الخطر القادم بعد اإلعالن األمريكي األخير بشأن مدينة 
القدس المحتلة، واإلعالن المتوقع  خالل األشهر القليلة المقبلة 

ل� "صفعة القرن"، وفق تعبيره.
ورأى خط���وة حكومة "الوف���اق" دمج 20 ألف���ًا من موظفي 
"حماس" في قطاع غزة جزءًا من "الخطة السويسرية" التي 
كانت قد ُعرضت س���ابًقا في إطار إيجاد حلول لهذا الملف، 
مشيًرا إلى أن هذه الخطوة "إيجابية" تساهم في دفع عجلة 

المصالحة.
ولفت في الوقت ذاته إلى أن خطوة الحكومة دمج الموظفين قد 
تؤسس لبداية شراكة حقيقية، على حركة "حماس" أن تقابلها 

ب�"ليونة"، وعدم اإلصرار على دمج موظفيها كاّفة.
وعن الواقع المأزوم سياسًيا واقتصادًيا ومعيشًيا في قطاع غزة، 
حّمل أطراف المعادلة الفلسطينية مسؤولية ذلك، وقال: "الجميع 
ا من رئيس الس���لطة، وحركة حماس،  يتحّمل المس���ؤولية، بدًء
والفصائل الفلسطينية"، داعًيا الرئيس عّباس إللغاء "العقوبات" 
التي فرضها على سكان القطاع بشكل فوري، والعمل على تجاوز 

هذا المرحلة، التي ُتعد األسوأ في تاريخ شعبنا الفلسطيني.
وذكر القيادي  في تيار "اإلصالح الديمقراطي" أن لدى التّيار رؤى 
وخططًا متكامل���ة إلنعاش الحالة االقتصادية في غزة، ُتقّدم من 
خالل مشاريع إغاثية بدعم إماراتي، عبر اللجنة الوطنية اإلسالمية 

للتنمية والتكافل االجتماعي )تكافل(.
ولفت إلى أنه وبعد توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة بأكتوبر 
م���ن العام الماضي بدأ الضغط لجه���ة التراجع عن عمل اللجنة، 

وتأجل كل المشاريع المقررة، بناًء على طلب من حركة »حماس«.

ا�ستئناف اللجنة عملها 
واس���تدرك: "لكن في زيارة وفد الحركة برئاس���ة رئيس مكتبها 
السياسي إسماعيل هنية األخيرة للقاهرة تم الطلب بضرورة أن 
تستأنف لجنة تكافل عملها اإلنساني؛ تخفيًفا من أوضاع أهلنا 

الصعبة في قطاع غزة قد الُمستطاع".
وأشار إلى أن التّيار بقيادة النائب محمد دحالن يجري اتصاالت 
جاّدة مع الجان���ب المصري للعمل على فتح معبر رفح البرّي على 
فترات ليس���ت متباعدة، مع األخذ بعين االعتبار األوضاع األمنية 

غير المستقرة في سيناء.
وتابع: "الجانب المصري أبدى استعداه إلعادة تشغيل عمل 
المعبر، ولكن الحالة األمنية هي التي تعيق ذلك، ال س���يما 
في ظل العملية العس���كرية الشاملة التي يقودها الجيش 
المصري في سيناء للمالحقة والقضاء على اإلرهابيين"، وفق 

قوله.
ون���ّوه إلى أن ترتيب���ات ُتجرى م���ن أجل تش���غيل المعبر على 
أنه تج���اري، وليس فقط لعبور وتنقل األف���راد، الفًتا إلى ضرورة 
التبادل التجاري بين مصر وفلسطين )قطاع غزة(؛ لما يحققه من 
مصالحة مشتركة للجانبين، أهمها التخفيف من معاناة شعبنا 

الفلسطيني.
وق���ال الرقب: "الذهاب نحو فتح باب تبادل تجاري بين قطاع غزة 

ومصر سيكون ذا أثر إيجابي للقطاع، على المدى البعيد". 
وحول أزمة الكهرب���اء المتفاقمة في القطاع، نّوه إلى أنهم )تيار 
دح���الن( طالبوا برفع ق���درة الكهرباء المصرية ال���واردة للقطاع، 
وترميم الش���بكة المزودة للكهرباء، عبر تقدي���م مبلغ من المال، 
لرفع طاقتها االستيعابية ألكثر من 50 ميجا وات، ومبيًنا "وجود 

موافقة مصرية على هذا الطلب من حيث المبدأ".
في س���ياق آخر، قلل مما س���يتمخض عن ق���رارات بعد انتهاء 
اجتماعات الدورة الثالثة للمجل���س الثوري لحركة "فتح"، والتي 

ُعقدت على مدار 3 أيام متتالية بمقر رئاسة السلطة الفلسطينية 
بالضفة المحتلة.

وقال: "ال اعتقد أن تتجاوز قرارات المجلس الثوري قرارات جلسة 
المجلس المركزي األخيرة".  

وكان عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية 
أحمد مجدالني أش���ار في تصريحات صحفية إلى وجود مقترح 
لعقد دورة عادية ل�"المجلس الوطني الفلسطيني" قبل منتصف 
العام الحالي؛ "العتماد مس���ار سياسي جديد، في ظل التطورات 
السياس���ية بعد قرار الرئي���س األمريكي دونال���د ترمب اعتبار 

القدس عاصمة لدولة االحتالل".

جل�سة بالرتكيبة احلالية
وعن ذلك، رّجح الرقب أن ُيقدم رئيس السلطة محمود عباس على 
عقد "الوطني"؛ "ولكن وفق التركيبة الحالية"، مؤكًدا أنه وفي حال 
تقّرر عقده ف���ي الضفة المحتلة تحت بنادق االحتالل "فإن ذلك 

يعد مغامرة أخرى لتكريس االنقسام".
وأم���ام المؤامرات التي ُتواجه القضية الفلس���طينية، ومحاوالت 
فرض الحلول فيما بات ُيعرف ب�"صفقة القرن"، أّكد أن مواجهتها 
تكون بترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بشكل "جاد وعميق"، 
مندًدا ف���ي الوقت ذاته بمحاوالت بعض الدول - لم يس���ّمها – 

التطبيع مع االحتالل.
ووصف اّتخاد تلك الدول "إسرائيل" صديقًة، وتمثيل دول أخرى 

كإيران عدًوا أواًل ب�"المأساة"، سيدفع ثمنها المطّبعون وحدهم.
واعتبر أن النداءات التي يطلقها رئيس الس���لطة محمود عباس 
بين الحين واآلخر للعرب لزيارة القدس المحتلة "دعوة للتطبيع".

تصعيد الحراك الشعبي 
أما فيما يخص مس���تقبل عملية "التسوية" مع االحتالل، فتوقع 
أن تبقى على حالة الجم���ود الطويل، "طالما بقيت لغة التهديد 

لالحتالل غائبة، واستمر االنحياز األمريكي السافر له".
ودعا إلى تصعيد الحراك الشعبي والجماهيري الرافض لالحتالل 
ولقرارات اإلدارة األمريكية، ال س���يما األخيرة منها بشأن القدس 
و"أونروا".  وقال: "يجب على الفلسطينيين بمختلف مستوياتهم 
الشعبية والسياسية والفصائلية التحّلي باإلرادة، ورفع مستوى 
المواجهة ال س���يما في الضفة والقدس المحتلَتين، وصواًل إلى 

مستوى الحدث".
وطالب القيادي الرقب بتنفيذ قرارات المجلس المركزي األخيرة 
لمنظمة التحرير الفلس���طينية )28(، المنعقدة منتصف يناير 
الماضي برام الله، مش���دًدا على ضرورة وقف التنسيق األمني مع 

االحتالل واالنفكاك من التبعية االقتصادية مع االحتالل.
وعلمت "االس���تقالل" من مصادر أن اللجنة العليا التي شكلتها 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها األخير لتنفيذ 
قرارات "المركزي"؛ ستعقد اجتماًعا أخيًرا لها يوم غِد )االثنين(؛ 
تمهيًدا لتقديم توصياتها الجتماع "التنفيذية" المقرر األربعاء 

المقبل.

البيت الفتحاوي
وفيم���ا إذا كان هن���اك مس���اٍع لتجديد المصالح���ة بين النائب 
"دحالن" والرئيس "عباس"، قال: "لألس���ف الشديد ال ُتوجد نوايا 
لدى المافيا المحيطة برئيس السلطة لتحقيق ذلك، وال يوجد في 

األفق ما ُيوحي بقرب مصالحة فتحاوية".  
وتابع: "هم ال يريدون ترتيب بيتنا الفتحاوي"، محذًرا من أنه وفي 
حال خاضت حركة "فتح" االنتخابات على ما هي عليه اآلن؛ "فإنها 

لن تحصل على كتلة مانعة في أي برلمان قادم". 
وشّدد القيادي  الرقب على أن حجم التأييد للنائب "دحالن" الذي 
"أصب���ح العًبا دولًيا يزداد قوة يومًا بع���د آخر، والجميع بات يدرك 

ذلك". 

قيادي بتيار »دحالن«: »حماس« 
أبدت »إيجابية« على طرحنا 
تشكيل جبهة إنقاذ وطني

خالل لقاء مع »االستقالل«

القاهرة – حاوره/ قا�سم الأغا:
»الإ�سللاح  تيللار  يف  القيللادي  الرقللب  اأميللن  ك�سللف 
الدميقراطللي« بحركللة »فتللح« الللذي ميثللله النائب 
اأن التيللار دعللا وفللد حركللة  حممللد دحللان، عللن 

»حما�س« اأثناء زيارته الأخرية للقاهرة اإىل ت�سكيل 
يه«، م�ؤلفة  جبهة اإنقاذ وطني مما و�سفلله حالة »التِّ
مللن الف�سائللل الفل�سطينيللة كاّفة. وقللال الرقب من 
القاهللرة يف ح�ار مللع »ال�ستقللال«: »دع�نا حما�س 

اإىل ت�سكيللل جبهللة اإنقللاذ مللن كل الف�سائللل ب�سغط 
�سعبللي  يف هذا ال�سيللاق، اإذا ما ا�ستمرت حماولت اأب� 
مللازن )رئي�س ال�سلطة حمملل�د عبا�للس( اإف�ساد ملف 

امل�ساحلة«.

لدينا خطط متكاملة إلنعاش غزة اقتصاديًا ولكن المصالحة أوقفتها 

»المافيا« المحيطة بعباس تبعد مساعي المصالحة مع النائب دحالن 
 قــرارات »الثــوري« لــن تتجــاوز سقــف »المركــزي« 

غزة / االستقالل:
التقى صباح امس االحد وفد من حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين يضم 
كاًل  عضو المكتب السياس���ي للحركة نافذ عزام والقيادي في الحركة خالد 
البطش، مع الوفد األمني المصري برئاس���ة اللواح سامح نبيل في مقر إقامة 

الوفد بمدينة غزة.
وقد جرى خالل اللقاء استعراض شامل لمجمل الوضع الفلسطيني والوضع 

االنساني الذي يمر به قطاع غزة.
وقد أكد الجانبان على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لرأب الصدع وتطبيق 

المصالحة الداخلية.
وأعرب وفد الحركة عن شكره للدور المصري، مشددًا على ضرورة إيالء اهتمام 
أكبر بالجانب اإلنساني وتكثيف الجهود التي تبذل لحل األزمات االنسانية 

التي يمر بها قطاع غزة بما في ذلك العمل على فتح معبر رفح البري.
وأكد الوفد رفض الحركة التام وإدانتها ألي مس���اس بأمن واس���تقرار وسيادة 

مصر .
وأطلع الوفد األمن���ي وفد الجهاد على االتصاالت واللقاءات التي يجريها الوفد 
المصري لتذليل العقبات وإزالة الموانع بهدف العمل على تنفيذ ما اتفق عليه 
بين حركتي فتح وحماس لتس���ليم الحكومة وحل المشكالت بما يحقق التزام 
كل طرف بمس���ؤوليات وفق االتفاقات التي تم توص���ل إليها برعاية مصرية 

كريمة.
كما جرى استعراض التهديدات اإلس���رائيلية، وأكد وفد الحركة على االلتزام 
بوقف اطالق النار الذي جرى التفاهم عليه في العام 2014 ، وأطلع وفد الحركة 

الوفد المصري على مجمل االعتداءات اإلسرائيلية .

قيادة الجهاد اإلسالمي تلتقي الوفد االمني المصري في غزة
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وكان رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله دعا حركة حماس 
إلى تمكين الحكومة بشكل فعلي في قطاع غزة، معتبرا 

هذه الخطوة بمثابة متطلبات إلنجاز ملف المصالحة.
وق����ال الحمد الله ف����ي تصريح الس����بت الماضي: "تم 
إدراج 20 أل����ف موظف من موظفي حماس على موازنة 
الع����ام 2018، ولم يتبق أي عقبة أمام إنجاز المصالحة 
الوطني����ة"، مطالب����ا بتمكين الحكوم����ة ماليًا من خالل 
الجباية، والس����يطرة الكاملة عل����ى المعابر، والتمكين 
األمني للش����رطة والدفاع المدني لفرض النظام العام 
وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم 
مهامها في القطاع، والسماح بعودة جميع الموظفين 

القدامى إلى عملهم.
وأض����اف: "أجدد دعوتي لحركة حم����اس إلى التمكين 
الفعلي للحكومة في قطاع غزة، وهذه ليس����ت شروطًا 
وإنم����ا متطلبات انج����از مل����ف المصالح����ة الوطنية، 
والرئي����س محمود عباس والحكوم����ة جاهزون لتحمل 
كافة المس����ؤوليات تجاه قطاع غ����زة بمجرد التمكين 

للحكومة".
ووصل وف����د أمني مصري في 25 فبراير، إلى قطاع غزة 
عبر معبر بيت حانون/ إيرز، برئاس����ة اللواء سامح نبيل، 
والقنصل خالد سامي، والعميد عبد الهادي فرج، وذلك 

لمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية.

ويأتي هذا التح����رك، بعد مباحثات أجرتها المخابرات 
العام����ة المصرية مع وفد من حركة حماس زار القاهرة 
في 9 فبراير الحالي، يضم رئيس المكتب السياس����ي 
للحركة اسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري، وعددًا 

من أعضاء المكتب السياسي للحركة.

حق ال تفريط به
وق����ال الناط����ق باس����م حركة حم����اس حازم قاس����م 
ل�"االس����تقالل": إن دمج موظفي غزة في إطار الحكومة 
ماليًا وإداريًا، هي واحدة من المس����ؤوليات الملقاة على 
كاهل الحكومة وفقًا التفاق المصالحة، ويجب أن تتم 

دون شروط أو حجج".
وأضاف قاس����م: "يج����ب على الحكومة ع����دم االكتفاء 
بالتصريح اإلعالمي، والش����عب ينتظر خطوات عملية 

وملموسة، ونقل األقوال إلى مربع األفعال".
وأوضح أن الموظفين الحاليين في غزة ُعينوا بش����كل 
رس����مي عام 2007، ولهم الحق في دمج أسمائهم في 
اإلط����ار الوظيفي العام للحكومة، معتب����رًا ذلك حقًا ال 

يمكن التفريط به.
وأكد قاس����م أن حركته منحت الحكومة كامل الحرية 
والس����يادة على المعابر والجباية والوزارات الحكومية، 
وتخلت عن مواقعها من أجل إتاحة الفرصة أمام وزراء 

الحكومة للقيام بمسؤولياتهم اإلدارية.
ودعا الحكومة لاللتزام بتطبيق ما تم االتفاق عليه بين 
حماس وفتح في القاهرة، والمبادرة بتحمل مسؤولياتها 
تجاه قطاع غزة، ولرفع العقوبات المفروضة على قطاع 
غزة وتبني سياسات إلحداث انتعاش اقتصادي فيه. 

حراك جيد ولكن..
ويرى المحلل السياس����ي طالل ع����وكل، أن المعلومات 
التي تحدثت عن تسليم حركة حماس الجباية بكافة 
أش����كالها للحكومة، وما أعقبه من إعالن الحكومة دمج 
20 ألف موظف من موظفيها، تشير إلى أن حراكًا جيدًا 
حدث في ملف المصالحة ولكنه يبقى غير كاٍف وغير 

واضح المعالم.
وقال عوكل ل�"االستقالل": "األمر أشبه بإلقاء الكرة في 
ملعب اآلخر، من أجل عدم التس����بب بمشكلة مع الوفد 
األمني المصري الذي جاء ليراقب س����ير تنفيذ اتفاق 
المصالحة، ولكن تبقى المش����كلة قائمة في الملفات 
األخرى، مث����ل ملف أمن غزة، وعودة الموظفين القدماء 

إلى مواقعهم الوظيفية في وزارات غزة".
وأوض����ح أن دمج موظفي غزة ال يزال مش����روطًا بمطلب 
الحكوم����ة المتمثل بالتمكين الش����امل، والذي يعني 
بصورة أخرى عدم البقاء على أي مظهر لحكومة حماس 

الس����ابقة، ورفع حماس يدها بش����كل كامل عن كل ما 
يتعلق بحكم غزة.

وبّين ع����وكل أن هذه المطالب تتع����ارض مع مطالب 
حماس بالشراكة الوطنية المبدأ الذي قام عليه اتفاق 
المصالحة ، مستبعدًا في ذات الوقت انجراف حماس 

تمامًا عن مشهد الحكم في غزة.
ولفت النظر إل����ى أن حديث الحكومة عن دمج 20 ألف 
موظف من موظفي حماس، ال يحل المش����كلة برمتها 
إذ أن هن����اك نحو ه����ذا العدد تقريبًا م����ن الموظفين 
العس����كريين في األجهزة األمنية والش����رطية الذين 
لن يدمجوا في س����لم رواتب السلطة، رغم مواصلتهم 

عملهم.
وأضاف المحلل السياسي: "األزمة المالية التي تعصف 
بحماس، ال تؤهلها لتوفي����ر رواتب ألولئك الموظفين 
العسكريين، وبالتالي سيش����كلون عقبة جديدة أمام 

المصالحة".
ورأى أن المطل����وب من حركت����ي فتح وحماس، تغليب 
المصلحة الوطنية من أجل حل كافة القضايا الخالفية 
التي تشوب اتفاق المصالحة وتعرقل سريانه، واختتم 
حديث����ه بالقول: "المطلوب هو عمل وطني يجمع الكل 
الفلس����طيني في العمل المقاوم أو الحكم، ال أن تكون 

الحكومة حكرًا على فصيل معين".

 دمج موظفي غزة.. هل يرسم خريطة المصالحة؟
غزة/ حممود عمر:

يب��دو اأن حديث حكومة التوافق عن دمج 20 األف 
موظ��ف من موظف��ي غ��زة يف �سلم روات��ب ال�سلطة 
الفل�سطيني��ة، وم��ا �سبق��ه م��ن معلومات ت�س��ر اإىل 

ا�ستع��داد حما���س لت�سلي��م كاف��ة اأ�س��كال اجلباية 
لهذه احلكومة، يدلل على وجود حراك اإيجابي يف 
ملف امل�ساحل��ة يف ظل جهود الوفد االأمني امل�سري 
املراق��ب ل�س��ر هذا املل��ف، ولكن هناك خم��اوف اأن 

تكون ه��ذه التحركات جم��رد عملية اإلق��اء الكرة 
يف ملع��ب الط��رف االآخر اأم��ام اأعني الوف��د االأمني 
امل�س��ري الذي يراق��ب �سر تنفي��ذ امل�ساحلة، دون 

توفر نوايا حقيقية للتنفيذ.
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أعلن أنا المواطن/رياض عيد عبد العزيز المصري.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404539934( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / وفاء جمال أحمد أبو جاللة
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)804371698( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / فاطمة سليمان ابراهيم ابو عمرة   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
804010262 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ هادية محمد عوض بطران.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905383188( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
انطلقت ف���ي الكيان اإلس���رائيلي صباح أمس 
األحد، مناورات عس���كرية إس���رائيلية أميركية 
ا شامالاً على "إسرائيل"  مشتركة تحاكي هجوماً
من أكثر من جبهة، من بينها الحدود الشمالية 

مع لبنان والحدود الجنوبية مع قطاع غزة.
ووصف الجيش اإلسرائيلي المناورات، التي 
أطلق عليها اسم "جينفر كوبرا"، ب�"الضخمة"، 
إذ يش���ارك فيه���ا 2500 جن���دي أميرك���ي، 
باإلضاف���ة إل���ى 2000 جندي م���ن منظومة 
الدفاع الجوي التابعة لسالح الجو اإلسرائيلي 

ووحدات أخرى.
وتحاكي المن���اورات المش���تركة وصول قوات 
أميركي���ة إلى "إس���رائيل"، على إث���ر تعرضها 
لهجوم صاروخي على جبهات مختلفة، واختبار 
اس���تخدام منظومات صاروخية مختلفة وسفن 

حربية ومقاتالت ومروحيات وطائرات بدون طيار.
وتأتي المناورات اإلس���رائيلية األميركية، التي 
تستمر أس���بوعين، في ظل تصاعد تصريحات 
المسؤولين اإلسرائيليين بشأن احتمال اندالع 
مواجهات مس���لحة عل���ى جبهات لبن���ان وغزة 

وسوريا.
وتجري هذه المن���اورات في "إس���رائيل" للمرة 
التاس���عة منذ العام 2001، ويعتب���ر التمرين 
للجيش���ين  األكب���ر  الع���ام  المش���ترك ه���ذا 
اإلس���رائيلي واألميركي، وفق ما ذكرت وسائل 

إعالم إسرائيلية.
ورس���ت الس���فينة الحربية األميركية العمالقة 
ا، إذ أقلت  "أوس آي���و جيما" في ميناء حيفا مؤخراً
30 مقاتل���ة ومروحي���ة، ونحو 2500 من مش���اة 
البحرية األميركية، للمش���اركة ف���ي المناورات، 

التي تستمر حتى منتصف مارس الجاري.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة المالية في الس���لطة الفلسطينية 
أن رواتب الموظفي���ن العموميين في قطاع غزة 
والضفة الغربية سيتم صرفها اليوم االثنين عبر 

البنوك.
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الرحمن بياتنة في 
تصريح صحفي األحد، إن رواتب الموظفين عن 
شهر فبراير ستصرف اليوم االثنين عبر البنوك.

وخصمت الس���لطة أكثر م���ن 30% من رواتب 
موظفيه���ا ف���ي غزة ف���ي أبري���ل الماضي دون 
الضفة الغربية بذريعة األزمة المالية وتداعيات 

االنقسام الداخلي

رواتب موظفي 
السلطة اليوم 

عبر البنوك

بدء مناورات عسكرية 

إسرائيلية أمريكية »ضخمة«
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ومن���ذ ذل���ك الحي���ن، يتعمد الش���بان 
الفلسطينيون زرع االعالم بصورة كبيرة 
في مناط���ق التماس م���ع االحتالل في 
محاولة منهم للتأكي���د على ملكيتهم 
لألراضي المحتلة ع���ام 1948، باإلضافة 
إلى ب���ث الرع���ب والخوف ف���ي نفوس 
الجنود، فيما بات الجيش يتعامل بحذر 
مع تلك األعالم فتارة ينزلها باستخدام 
روب���وت ألي، وت���ارة أخرى بإط���الق النار 

عليها من بعد.

خوف ورعب
بينم���ا كان الم���زارع محمد ط���ه يجني 
محاصيل أرضه التي تبعد 300 متر عن 
الحدود الشرقية لحي الشجاعية، تفاجأ 
بتوافد عربات عس���كرية وانتشار واسع 
لجنود االحتالل على الش���ريط الحدودي 
الفاص���ل بي���ن األراضي الفلس���طينية 
المحتلة والقطاع، فما كان منه اال الفرار 
من ارض���ه والوقوف على بعد عش���رات 
األمتار منها، لمراقبة ما يحدث فقد ظن 
أن الجنود يتجه���زون لبدأ حرب جديدة 
على القطاع، وبعد ثواٍن معدودة ُصعق 
بتوجه روبوت ألي نحو علم فلس���طيني 

معلق على السياج الفاصل بهدف انزاله. 
ويتحدث طه خالل حديثة ل�"االستقالل": 
"في كثير من األحيان أش���اهد انتشار 
جن���ود االحت���الل على الحدود  بش���كل 
بس���يط دون ان ادرك السبب، لكن هذه 
المرة تفاجأت باالنتش���ار الواس���ع لهم 
وبصحبة اليات عس���كرية ظننت أنهم 
س���يخوضون حربًا برية على القطاع ولم 
أتوقع للحظة أن السبب علم فلسطيني 
معلق على الس���ياج"، مضيفًا أن مشاعر 
الخ���وف والرع���ب كانت تس���يطر على 
الجن���ود حتى تمكن الروب���وت من إزالة 
العل���م، فاطمأن���وا وغ���ادروا المنطق���ة 
وضحكاته���م تعلو وكأنه���م انتصروا 

بحرب كبيرة«.  
واعتبر خوف جنود االحتالل المدججين 
بالس���الح من علم صغي���ر معلق على 
للعالم وجه االحتالل  الس���ياج، يظهر 
الحقيق���ي وضعف���ه أمام  كل ش���يء 
يتعلق بالشعب الفلسطيني حتى وان 
كان صغيرًا، ومدى قوة الفلسطينيين 
أمام جبروت االحتالل والذين يزيدهم 
ذلك إص���رارًا عل���ى التح���دي وابتكار 
أس���اليب جديدة ف���ي المقاومة، تربك 

الكيان الصهيوني. 

حتٍد لالحتالل
بعزيمة وتحٍد لالحتالل، وبثبات كثبات 
ش���جرة النخيل أمام الري���اح العاصفة، 
يواظب الشاب عبد العزيز كل يوم جمعة 
بالمواجهات  الثائري���ن  على مش���اركة 
م���ع االحتالل عن���د الش���ريط الحدودي 
بمحافظة خانيونس، نشر أكبر عدد من 
األعالم الفلس���طينية على طول السياج 
الفاص���ل و نقاط التماس ف���ي محاولة 
إلثارة الرعب واالرباك في صفوف جنود 

اإلسرائيليين. 
ويق���ول عب���د العزي���ز خ���الل حديثة 
ل�"االس���تقالل": " بع���د عملي���ة كمين 
العلم وتحذي���رات االحتالل لجنوده من 
خطورة التعامل مع االعالم الفلسطينية 
المزروعة في المناطق الشرقية للقطاع، 
أصبحنا نتعمد رفع االعالم على السياج 
بش���كل مكثف لمضاعفة خوف الجنود 
وارباكه���م بطريق���ة جنوني���ة، رغم أن 
قانصات أبراج المراقبة تس���تهدف كل 

شاب يرفع علمًا ". 
وأكد أن المتظاهرين والمنتفضين على 

التم���اس على أتم االس���تعداد  خطوط 
لفعل أي ش���يء يزعج ويرب���ك االحتالل، 
فمهمتهم مقارعته وإزعاج الجنود وعدم 
إراحتهم حتى يرح���ل االحتالل كليًا من 
بالدهم المحتلة، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا 
يس���مون يوم الجمعة ب����" جمعة العلم" 
تأكيدًا على إيصال رس���التهم لالحتالل 
والعالم أجمع بأن هذه األرض فلسطينية 

وستعود ألصحابها مهما طال الزمن. 

كابو�س مرعب
وب���دوره، أوضح حس���ن عب���دو المحلل 
اإلس���رائيلي  الكي���ان  أن  السياس���ي، 
المفكك بداخله يتوحد على مبدأ العداء 
للفلس���طينيين وانكار هويتهم، لذلك 
يسعي دائمًا الس���تهداف كافة الرموز 
من  الفلس���طيني  للش���عب  الوطني���ة 
ضمنها العلم المنصوب على الس���ياج 
الحدودي لألراضي الفلسطينية المحتلة 

عام 1948م. 
وأضاف عبدو خالل حديثة ل�"االستقالل"، 
أن العلم الفلسطيني بات يشكل كابوسَا 
مرعبًا يالحق جن���ود االحتالل اثر عملية 
" كمي���ن العلم" الذي أس���فر عن إصابة 

أربعة من جنوده شرق مدينة خانيونس، 
واصبحوا يتعاملون مع االعالم الموجودة 
على الس���لك الفاصل بحذر ش���ديد، اذ 
يقومون بإسقاطه بواسطة روبوت ألي أو 

عبر اطالق النيران عليه.  
وبي���ن عبدو أن االحتالل اإلس���رائيلي منذ 
انتفاضة الفلس���طينية االولي عام 1987، 
كان يقوم باعتقال أي شخص بحوزته علم 
فلسطين لمدة تزيد عن ستة أشهر ضمن 
القوانين اإلس���رائيلية المطبقة آنذاك، اال 
أن شباب االنتفاضة لم يلقوا بااًل لعنجهية 
االحتالل واصروا على رف���ع أعالمهم على 
خطوط الضغط العالية للكهرباء، في تحٍد 
واضح لالحتالل وايصال رس���الة مفادها " 
أن العلم الفلسطيني يعد رمزًا وطنيًا كبيرًا 
يجمع أبناء الش���عب الفلس���طيني ويزيد 

تمسكهم بارضهم". 
ونوه الى أن االحتالل قد س���مح بظهور 
وامتالك العلم الفلسطيني عقب توقيع 
اتفاقية "اوسلو"، اال أنه مازال يستهدف 
وجوده عل���ى الحدود الفاصلة بين قطاع 
غ���زة واألراضي الفلس���طينية المحتلة 
عام 1948 ف���ي محاولة منه النتزاع حق 

الفلسطينيين بملكيته. 

غزة/ دعاء احلطاب: 
ل�سنواٍت طويلة �سخم الكيان الإ�سرائيلي 
اأ�سطورته املزيفة بذلك اجلندي الذي ل 
يقهر، ف�سورت "اإ�سرائيل"جي�سها على اأنه 

الأقوى، وحاولت عرب دعايتها الكاذبة 
زرع اخلوف يف كل بلد عربي، اإل اأن 

هذه ال�سطورة �سرعان ما هدمت، وراأى 
العامل اأجمع ه�سا�سة هذا اجلي�س وخوف 

ذلك اجلندي اأمام كل ما يرمز لفل�سطني 
و�سعبها.  فمنذ عملية » كمني العلم« التي 
ا�ستهدفت قوة من جي�س الحتالل �سرق 

مدينة خان يون�س قبل اأ�سبوعني، واأ�سيب 
خاللها اأربعة منهم، اجتاح اخلوف قلوب 
اجلنود املدججني بال�سالح على املناطق 

احلدودية لقطاع غزة، وباتوا يعانون من 
» فوبيا الأعالم« اذ يعتقدون اأن اأ�سفل 

كل َعلم غر�سه املتظاهرون على ال�سياج 
احلدودي، عبوة قد تنفجر بهم فيما لو 

حاولوا اإزالته.  فوبيا العلم .. تقض مضاجع جنود االحتالل
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أعلن أنا المواطن / فكري سليمان عبد الكريم محمد.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407039098( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد موسى شحادة ابو مغم.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802144600( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ فلورندا  فخري  عبدالله أبو رزق.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)912277167( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمود محمد شعبان دلول.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802106153( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ طارق محمد أحمد أبو موسى.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804429900( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

خانيونس/ االستقالل:
شيعت جماهير غفيرة من بلدة بنى سهيال شرق 
محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، ظهر امس 
األحد، جثمان الشهيد المسن محمد عطا أبو جامع 
)59 عامًا(، إثر إصابته برصاصة قناص إسرائيلي 
خالل عمله بأرضه الواقعة بمنطقة خزاعة ش���رق 

خانيونس.
وانطلق موكب تش���ييع الش���هيد أب���و جامع من 

مستش���فى غزة األوربي إلى منزل���ه، حيث ألقت 
عليه أس���رته وذويه نظرة الوداع بمنزلهم الواقع 
ببلدة بنى سهيال شرق خانيونس، ومن ثم انطلق 
موكب التش���ييع إلى مس���جد حمزة وسط البلدة 
وأدت الجماهير المحتشدة صالة الجنازة، لينتقل 

جثمانه الطاهر إلى مقبرة البلدة لمواراته الثرى.
ورفع المشاركون في الموكب األعالم الفلسطينية، 
مرددي���ن هتاف���ات غاضبة ومس���تنكرة لجريمة 

االغتيال الجبانة بحق الشهيد، مطالبين المقاومة 
بالرد على تج���اوزات االحتالل وممارس���اته بحق 

المواطنين العزل.
وكان أبو جامع أصيب بعيار ناري أس���فل الظهر، 
خ���الل عمل���ه ف���ي أرضه ش���رق خزاعة ش���رقي 
خانيونس، ونقل للمش���فى لتلق���ي العالج في 
مستش���فى غزة األوروبي، ليتم اإلعالن عن وفاته 

متأثًرا بإصابته بعد وقت قصير.

تشييع جثمان الشهيد المزارع »أبو جامع« بخانيونس
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أعلن أنا المواطن/ رائد سمير داود موسى.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800402760( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أن���ا المواطنة/ ميرفت عيس���ى عب���د الرحمن 
البردوي���ل. عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )901678680( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ خديجة صقر محمد عدوان.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403750094( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي 
الش���يخ خضر حبي���ب، أن تحقيق النصر 
والنهضة لش���عبنا وأمتنا العربية يتطلب 
إعداد جيٍل قرآني فري���د قائم على تعلم 
الق���رآن الكريم وس���نة النبي صل���ى الله 
عليه وس���لم. جاء ذلك خالل حفل نظمته 
اللجنة الدعوية لحركة الجهاد اإلس���المي 
وجمعية اقرأ الخيرية في مس���جد الرحمن 
ش���رق مدينة غزة لتكريم الدفعة الثالثة 
من "فوج القدس" في محافظة غزة لحفظ 
أجزاء م���ن القرآن الكريم،  بحضور عدد من 
قيادة الحركة في منطقة الشعف، إضافة 

إلى حشد جماهيري مهيب.
وقال حبيب في كلمة له خالل الحفل: "إن 
استمرار مشهد تكريم طلبة القرآن الكريم 
لهو فخر وعزة لنا كفلسطينيين ومسلمين، 
ويدلل على انحياز شعبنا الواضح لمنهج 

اإلسالم العظيم وحفظ القرآن الكريم".
وأضاف: "استمرار المش���هد يؤكد لنا أن 

اإلسالم سيكون له جولة وصولة عما قريب في تحرير 
البالد من المحتلين".

وأشار الشيخ حبيب، إلى ان حال األمة اليوم ال يمكن 
أن يصل���ح كما صلح ح���ال المس���لمين األوائل زمن 
رسول الله "محمد" صلى الله عليه وسلم، إال إذا تعلم 
المسلمون وعلموا أبناءهم القرآن الكريم وسنة النبي 

صلى الله عليه وسلم.
وقال:" إن الجيل الحال���ي يواجه تحديات ومعيقات 
كبيرة في ظ���ل التطور التكنولوج���ي الهائل الذي 
يجتاح البالد، لذلك علينا كآب���اء أن نربي أبناءنا على 

حف���ظ القرآن الكري���م وتدبر آياته واالقتداء بس���نة 
رسولنا الكريم لنحقق النصر الموعود". من جهته دعا 
رئيس جمعية اقرأ الخيرية عبد الفتاح حجاج، أولياء 
األمور لدفع أبنائهم للتس���جيل ف���ي مراكز تحفيظ 
القرآن الكريم لما له من أهمية كبيرة في إعداد جيل 

النصر والتحرير.
وقال حج���اج في كلمة له خالل الحفل: "لدينا الكثير 
من مراكز تحفي���ظ وتعليم الق���رآن الكريم للذكور 
واإلناث، في مختلف مساجد قطاع غزة، وأقمنا الكثير 
من المش���اريع والمس���ابقات وأهمها مسابقة حفظ 
القرآن الكري���م كاماًل والتي تنتهي في ش���هر 10 

القادم".
بدوره قال توفيق قنيطة: "هذا منظر مشرف وعظيم 
خاص���ة وأنهم فتي���ة تعلقت قلوبهم بالمس���اجد 
وزاحم���وا أهل العل���م من أجل حفظ الق���رآن الكريم 
وتدبر آياته. ودعا قنيطة، أولياء األمور لدفع أنفسهم 
وأبنائهم للتس���جيل في مراكز حفظ القرآن الكريم 
وتدب���ر آيات���ه لما له م���ن فضل عظيم ف���ي تقويم 
س���لوك الفرد في التعامل فيما بيننا خاصة مع اآلباء 
والجيران. وفي ختام الحفل كرمت الدعوية وجمعية 
اقرأ، المشرفين والمحفظين وأكثر من 200 طالب من 

حفظة أجزاء من القرآن الكريم.

القيادي حبيب: تحقيق النصر ونهضة
 األمة يتطلبان إعداد جيل قرآني فريد

 رام الله/ االستقالل:
واالتص���االت  ج���وال  ش���ركتا  أطلق���ت 
البرمجة  مس���ابقة  )بالتل(  الفلس���طينية 
 ،)Google Hash Code( العالمي���ة 
بمشاركة أكثر من 200 مبرمج فلسطيني، 
والت���ي تقام للعام الثالث في فلس���طين، 
وبتنفيذ من مؤسسة مجموعة االتصاالت 
التنموي  ال���ذراع  المجتمعي���ة  للتنمي���ة 
الفلس���طينية  االتص���االت  لمجموع���ة 
بش���ركاتها، وذلك في مقر ج���وال بالبيرة 
وغزة، ومقر ش���ركة االتصاالت في نابلس 

وغزة. 
وقال مدير إدارة التسويق في شركة جوال 
عالء حجازي: إن شركة جوال على استعداد 
دائم لدعم التكنولوجيا واحتضان البرامج 
التي تتيح لجيل الش���باب اإلبداع والتميز 
في هذا المجال، مش���يرًا إلى أن المسابقة، 
تعد من أكبر المس���ابقات البرمجية حول 
العالم، والتي تساهم في إظهار المواهب 
الشابة في فلسطين، وتظهرها  البرمجية 

أمام العالم.
وأردف حجازي أن ش���ركة ج���وال الرائدة 
ف���ي التكنولوجيا كان���ت الراعية للعديد 
م���ن الفعالي���ات واألنش���طة ف���ي ه���ذا 
المجال، كما تنظم فعاليات رئيسية على 
مس���توى فلس���طين مثل تنظيم فعالية 
تطبيقات  بتطوي���ر  الهاكاثون الخاص���ة 
الهاتف الجوال،  وتستمر في تنظيم كل 
 )We code(و )من فعالية )س���اعة برمجة
والت���ي تقتص���ر عل���ى طالب الم���دارس، 
باإلضافة إل���ى عدد من التطبيقات الذكية 
التي توفرها الش���ركة م���ن خالل موقعها 

اإللكتروني.
وأض���اف" أن إط���الق خدمة ال���� ) )G3 في 
فلس���طين مؤخرًا سيس���اهم في انتشار 
التطبيق���ات الذكية المحلي���ة واالبداعية 
، والتي تس���اهم في توفي���ر العديد من 
الخدمات المتاحة لتسهيل الحياة اليومية 
و تسهيل الوقت والجهد على مستخدمي 
االجهزة الذكي���ة، متمنيًا التوفيق لجميع 

المشاركين في المسابقة.

م���ن جانبه، أكّد مدير إدارة التس���ويق في 
ش���ركة االتصاالت الفلس���طينية إبراهيم 
خرمان س���عي بالتل الدائم الس���تضافة 
وتنظي���م كل م���ا ه���و جدي���د ف���ي عالم 
التكنولوجي���ا؛ مضيفًا " تهدف سلس���لة 
المسابقات الس���نوية هذه إلى المشاركة 
ف���ي حل مش���كلة برمجي���ة حقيقية لدى 
شركة )Google(، يستطيع المطورون من 
خاللها المش���اركة في تطوير مهاراتهم 

البرمجية على مس���توى عالمي والمنافسة 
مع مطوري���ن آخرين من كافة أنحاء العالم. 
وتنمي قدرتهم عل���ى العمل ضمن فريق 
والتواصل مع األنماط التفكيرية المختلفة 

للخروج بأفضل الحلول المنافسة«.
وأوضح خرمان" يسعدنا كشركة اتصاالت 
البرمجي���ات والتطورات  مواكب���ة جمي���ع 
التكنولوجي���ة الحديثة وان نش���ارك في 
رعاية ه���ذه المنصات التكنولوجية والتي 

تس���اهم في إظهار المواه���ب والقدرات 
الش���ابة الفلس���طينية  في مجال البرمجة 

وعالم التقنيات.
وتحدث أح���د ممثل���ي ٔاف���رع جوجل في 
فلسطين قائال: "يستضيف فرعنا مطوري 
جوجل في فلس���طين بالتعاون مع لقاءات 
فلس���طين التقنية تحت رعاي���ة كل من 
ش���ركتي بالتل وج���وال هذه المس���ابقة 
للع���ام الثالث على التوال���ي، حيث يتركز 
دفنا األساس���ي على ٕاظهار فلسطين على 
الساحة التقنية العالمية من خالل تقديم 
الدعم والبيئة المناس���بة ألكثر المبرمجين 
مهارة في فلسطين للمشاركة والمنافسة 

على المستوى العالمي« .
وج���رت أولى فعالي���ات الفرع ف���ي نقابة 
المهندسين في نابلس عام 2016 وضمت 
فرقًا م���ن طالب وموظفين، لتتس���ع العام 
الماضي لتشمل المسابقة كل من مدينتي 
نابلس ورام الله بمشاركة عدد ٔاكبر لكل من 
الطالب والموظفين، وقد حظيت فلسطين 
بمراتب جيدة على مدى العامين السابقين. 

ويس���تمر اإلقبال على المشاركة عاما بعد 
عام, حيث شارك جميع أفرع مطوري جوجل 
في نابلس ورام الله وطولكرم وجنين وغزة 
لتنظيم المس���ابقة بالتع���اون مع لقاءات 
فلس���طين التقنية، وتقام المس���ابقة من 
خالل 3 تجمعات فلس���طينية وهناك نية 

للتوسع لتشمل جميع مدن الوطن.
كما س���تكون هناك جائزة لكل عضو في 
الفري���ق الفائز من كل تجمع وسيش���ارك 
الفريق في الجولة الثانية من المس���ابقة 

التي تقام في مقر شركة جوجل” .

إطالق مسابقة )HASHCODE( في فلسطين برعاية جوال وبالتل

غزة/ االستقالل :
التقت لجن���ة المتابعة للق���وى الوطنية 
واإلس���المية بمحافظة رف���ح أمس االحد 
، بمدير ش���ركة توزيع الكهرب���اء وطاقم 
اإلدارة بالش���ركة احتجاًجا على الرس���وم 
الجدي���دة الت���ي فرضتها الش���ركة على 
اشتراكات مسبق الدفع في ظل الظروف 
االقتصادي���ة الصعبة التي يمر بها أهلنا 
بالقطاع وسوء الخدمة المقدمة للمواطنين 
في مجال الكهرباء والتي ال يتجاوز وصلها 

للمواطنين سوى ساعات محددة.
وشددت القوى على ضرورة تراجع مجلس 
إدارة الش���ركة ع���ن الق���رارات األخي���رة، 
واستنكرت فرضها في ظل هذه الظروف 

القاسية التي يعيشها قطاع غزة.
وسلمت القوى إدارة الشركة رسالة خطية 
بهذا المضم���ون، وحذرت في الوقت ذاته 
من إجراءات احتجاجية قد تنفذها القوى 
ومعه���ا جماهير ش���عبنا إذا اس���تمرت 
الش���ركة في فرض هذه الرس���وم وعدم 

التراجع عنها.

القوى الوطنية 
ترفض الرسوم 
الجديدة على 

اشتراكات الكهرباء 
مسبقة الدفع
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وتمكن الش����هيد عبيد وهو من مواليد 
مخيم خانيون����س جنوب قطاع غزة ، من 
الدخول إلى األراضي المحتلة عام 1948 
متزنرًا بحزام ناسف زنته 15 كيلو غرامًا، 
وص����واًل إلى قلب مدين����ة "تل أبيب" في 
ش����ارع "ديزنغوف" وفجر نفس����ه وسط 

تجمع لليهود.

حياته يف �سطور
في مخيم الصمود خانيونس, وبالتحديد 
في تاريخ 1971/8/21م , خرج رامز عبيد 
إلى وجه البس����يطة , ليعيش كغيره من 
س����اكني المخيم حياة ملؤها القس����وة 
والمعان����اة فالمخي����م ال����ذي يحتضنه 
وأسرته وباقي األسر الفلسطينية ليس 
سوى ملجأ لجؤوا له بعد تهجيرهم على 
يد االحتالل الغاشم عام 48 ليذوقوا أفظع 

وأقسى أصناف العذاب والمصاعب.
 ونش����أ رامز بين س����بعة أخ����وة وثالث 
أخوات , وعلى الرغم من الظروف الصعبة 
التي تم����ر بها عائلت����ه إال أن والده أصر 
على أن يعلم نجل����ه ليخط له طريقا في 
المجتمع ينتفع به ويع����ود بالنفع على 
كافة م����ن حوله في المجتم����ع، فالتحق 
بجامعة األقصى ودرس في قسم الفنون 
الجميل����ة، ليصق����ل موهبت����ه الفطرية 

وينميها على أسس صحيحة.
وعرف بين جيرانه وأبن����اء حارته بخلقه 
وتواضعه وحب الجميع له، وبرزت مواهبه 
منذ صغره فكان فنانا يرس����م الخطوط 

الجميلة والصور المرهفة الصادقة.

طريق اجلهاد

و تعززت في نفس����ه ال����روح الجهادية 
التي جعلت منه إنس����انًا مختلفًا فعلى 
الرغم من صغر س����نه، اعتقل في سجن 
النقب لمدة ثالثة ش����هور بتهمة إلقاء 
الحج����ارة، ليعيش بين صف����وف حركة 
الجهاد اإلس����المي في فلسطين , والتي 
لطالما نشر شعاراتها على جدران مخيمه 
وهو يعمل في اللجان الشعبية التابعة 
لها ف����ي خان يون����س، وخ����رج الفارس 

ف����ي أواس����ط 1992 أكثر مض����اًء وعزما 
على مواصلة عمل����ه في صفوف حركته 
المجاهدة، ليشارك من جديد في العمل 
المنظم ال����ذي تقوم علي����ه الحركة في 
منطقة سكناه , حيث أصبح مسئوال عن 
العمل اإلعالمي والثقافي الذي تش����رف 

عليه الحركة.
ونظرا لجه����ده المميز ف����ي الحركة عاد 
الفارس إلى الس����جن م����ن جديد , حيث 

جرى اعتقال���ه من داخل مس���جد اإلمام 
الش���افعي الذي تعود عل���ى الصالة فيه 
ليواصل م���ن جديد داخ���ل خيمته في 
الس���جن )س���جن النقب( نش���اطه غير 
المنقطع، حيث أشرف على إصدار المجلة 
الدوري���ة التي تصدر ع���ن حركة الجهاد 
ر  اإلس���المي داخ���ل المعتق���ل والتي عبَّ

خاللها عن كافة مواهبه الفنية.
وخرج عبيد م���رة أخرى من المعتقل أكثر 

اشتعاال وأكثر تش���بثا بروحه الجهادية 
الراس���خة , كم���ا اعتقل رامز ع���دة مرات 
على يد األجهزة األمنية الفلسطينية في 
محاولة منها لثنيه عن نش���اطه الدؤوب 
والمتواصل ضمن صفوف حركة الجهاد 
اإلس���المي إال أن السجن لم يكن إال دافعا 
قوي���ا يعزز تمس���ك الف���ارس بخياراته 

ومبادئه .
وفي يوم استش���هاد اب���ن مخيمه أيمن 
راض���ي كان فارس���نا رامز يزي���ن جدران 
المخيم بالشعارات فيرسم باصًا صهيونيا 
وقد تطايرت أج���زاؤه وتناثرت الجثث من 
داخل���ه، وحينها تدخ���ل أحد الصحفيين 
األجانب الذين كانوا بالمكان وسأله إذا ما 
كان يرسم لمجرد الرسم أم هو اإلحساس 
والتمني بهذا الشيء فيرد عبيد عليه أنه 
يتمنى الش���هادة ليل نهار ويدعو الله أن 

يرزقه بها.
وعلى الرغم من أن عبيد فجر نفسه وسط 
جم���ع للجن���ود الصهاينة خ���الل تنفيذ 
عمليته االستش���هادية، وتحول جس���ده 
ألشالء بعد التفجير، إال أن قوات االحتالل 
احتج���زت جثمان���ه لم���دة 16 عامًا في ما 
يعرف باسم "مقابر األرقام"، وبقيت اللهفة 
تالحق والدت���ه وذويه منذ س���اعة وقوع 
العملية لمعانقة هذه األش���الء وتقبيلها، 

قبل اإلفراج على رفاته من 6 سنوات. 
وبعملية عبيد، استطاع الشهيد أن يصنع 
معادلة الرعب مع العدو الصهيوني ليؤكد 
بأنه ال مستقبل لهم على أرض فلسطين 

ولن تكون إال مقبرة لهم.

في ذكراه الـ 22

الشهيد رامز عبيد.. سطر بدمائه أروع صفحات المجد 
غزة/ خا�ص:

قرر اأن يحفر ا�سمه وينق�سه على ال�سخر ليكون 
مثاال يحتذى يف اجلهاد واملقاومة والت�سحية يف 
�سبي��ل اهلل والوط��ن، فقد �سط��ر اأروع احلكايات 
وعب��د بدمائه الطاه��رة طريق الع��زة واالإباء 
قب��ل اأن تعان��ق روح��ه عن��ان ال�سم��اء، م�سج��ًا 

�سفح��ة جدي��دة م�سرف��ة يف تاري��خ املقاوم��ة 
الفل�سطيني��ة بع��د اأن نفد عمليت��ه البطولية " 
ديزنغ��وف" الت��ي هزت " ت��ل ابي��ب" يف حينها. 
ومتر علين��ا هذه االأيام الذكرى ال� 22 لعملية " 
ديزنغوف" النوعي��ة والتي نفذها اال�ست�سهادي 
املجاه��د رامز عبيد، اب��ن �سرايا القد�ص اجلناح 

يف  االإ�سام��ي  اجله��اد  حلرك��ة  الع�سكري��ة 
1996/3/4، انتقام��ًا لدم��اء الدكت��ور فتحي 
ال�سقاق��ي االأم��ن العام املوؤ�س���ص حلركة اجلهاد 
، الت��ي اغتالته  اإ�سرائي��ل  يف 1995/10/26، 
والت��ي اأدت يف حينه��ا اإىل مقت��ل 23 �سهيوني��ًا 

واإ�سابة اأكرث من 120 اآخرين.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / رائد محمود ابراهيم عوض.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900779212   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عاصم نعيم شحده قديح.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402203897( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / خالد علي عبدالهادي ابو دية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)937650877( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / تيس���ير عب���د الكريم عبد الرحمن 
ابو ج���راد- عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )919361303( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / يسرى محمد مطلق ابو عمرة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931564785( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /  محمد ايمن محمد البحيصي 
 البردويل. عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )400018362( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
نظمت الرابطة االسالمية سلسلة مسابقات ثقافية لألطر الطالبية في جامعات 
القط����اع، وذل����ك ضمن أنش����طتها وخدماتها التي تقدمه����ا للطلبة من أجل 
التخفيف عنهم وخلق جو من المرح والمنافس����ة  بين فترات الدراسة،  حيث 

ساد المسابقة منافسة قوية بين االطر والطلبة .
وفي الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة نظمت الرابطة مس����ابقة 
بمش����اركة االطر الطالبية,  وحصلت الرابطة االسالمية على المركز االول  فيما 

حلت الشبيبة الفتحاوية في المركز الثاني.
وأكد ابراهيم ارش����ي منس����ق ملف الجامعات في الرابطة أنهم بصدد تنفيذ 
العديد من الفعاليات وتقديم الخدمات للطلبة قبل انتهاء الفصل الدراس����ي 
الثاني من باب التخفيف عن الطلبة في ظل الحصار الخانق , داعيا كافة الطلبة 

الى التواصل مع امراء الجامعات.
وفي نفس الس����ياق نظمت الرابطة مسابقة تجوالية بعنوان "القدس عاصمة 
فلس����طين األبدية" في جامعة فلسطين فرع الش����مال, بمشاركة العديد من 
الطلبة داخل ح����رم الجامعة، وتخلل المس����ابقة  توزيع الجوائ����ز على الطلبة 

الفائزين.
 في س����ياق أخر نظمت الرابطة مس����ابقة تجواليه في مدرس����ة خالد العلمي 
للطالب المميزي����ن بحضور الهيئ����ة االدارية للرابطة وع����دد كبير من الطلبة 
المشاركين وسط تفاعل كبير ومميز من الطلبة، وفي نهاية المسابقة كرمت 

الرابطة الفائزين. 

غزة/ االستقالل:
نظمت اللجنة االجتماعية في دائرة العمل النس���ائي التابعة لحركة الجهاد اإلس���المي 
بمحافظة غزة، سلس���لة زيارات ألهالي الشهداء بالتنس���يق مع مؤسسة مهجة القدس 

لألسرى والشهداء، وذلك في الذكرى السنوية الستشهادهم.
وقالت مسئولة اللجنة بالمحافظة خالدة الوادية:" إن هذه الزيارات تهدف الى التواصل 
الدائم مع عوائل الشهداء ومشاركاتهم والوقوف بجانبهم في كافة مناسباتهم، ألنهم 

ضحوا بفلذات اكبادهم  من أجل أن نعيش بجرية وكرامة" .
وأشارت الوادية  إلى أن أعضاء اللجنة يتوزعون في كافة المناطق لزيارة أهالي الشهداء 

بذكرى استشهادهم  العطرة .
وفي منطقة التركمان شرق مدينة غزة زار وفد  اللجنة عائلتي الشهيدين إسماعيل أبو 
العط���ا، وعادل جندية . وفي منطقة الزيتون زارت اللجنة عوائل الش���هداء أيمن وأمين 
الدحدوح ، وعلي ارحيم ، وجهاد الس���وافيرى ‘ و عدنان بستان، و عبد عياد و هيثم عابد، 
وفي منطقة  اجديدة عائلتي الش���هيدين عبدالعزيز الشامي، وعزمي الوادية، بينما في 
منطقة الش���اطئ زار الوفد عائلة الش���هيد أكرم عقيالن، و الشهيد شادي الكحلوت ، و 
الشهيد حمادة عواجة. وفي ختام الزيارة عّبر ذوو الشهداء عن تقديرهم وشكرهم  للوفد 
الزائر، الذي يؤكد على وفاء حركة الجهاد االسالمي لتضحيات هذه العائالت المجاهدة، 

ومحافظتها على نهج الشهداء ومضيها قدمًا على خطاهم.

الرابطة اإلسالمية تنظم 
مسابقة ثقافية لألطر 

الطالبية في جامعات القطاع

العمل النسائي للجهاد تنظم 
سلسلة زيارات لعوائل الشهداء 
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وتمكن الش����هيد عبيد وهو من مواليد 
مخيم خانيون����س جنوب قطاع غزة ، من 
الدخول إلى األراضي المحتلة عام 1948 
متزنرًا بحزام ناسف زنته 15 كيلو غرامًا، 
وص����واًل إلى قلب مدين����ة "تل أبيب" في 
ش����ارع "ديزنغوف" وفجر نفس����ه وسط 

تجمع لليهود.

حياته يف �سطور
في مخيم الصمود خانيونس, وبالتحديد 
في تاريخ 1971/8/21م , خرج رامز عبيد 
إلى وجه البس����يطة , ليعيش كغيره من 
س����اكني المخيم حياة ملؤها القس����وة 
والمعان����اة فالمخي����م ال����ذي يحتضنه 
وأسرته وباقي األسر الفلسطينية ليس 
سوى ملجأ لجؤوا له بعد تهجيرهم على 
يد االحتالل الغاشم عام 48 ليذوقوا أفظع 

وأقسى أصناف العذاب والمصاعب.
 ونش����أ رامز بين س����بعة أخ����وة وثالث 
أخوات , وعلى الرغم من الظروف الصعبة 
التي تم����ر بها عائلت����ه إال أن والده أصر 
على أن يعلم نجل����ه ليخط له طريقا في 
المجتمع ينتفع به ويع����ود بالنفع على 
كافة م����ن حوله في المجتم����ع، فالتحق 
بجامعة األقصى ودرس في قسم الفنون 
الجميل����ة، ليصق����ل موهبت����ه الفطرية 

وينميها على أسس صحيحة.
وعرف بين جيرانه وأبن����اء حارته بخلقه 
وتواضعه وحب الجميع له، وبرزت مواهبه 
منذ صغره فكان فنانا يرس����م الخطوط 

الجميلة والصور المرهفة الصادقة.

طريق اجلهاد

و تعززت في نفس����ه ال����روح الجهادية 
التي جعلت منه إنس����انًا مختلفًا فعلى 
الرغم من صغر س����نه، اعتقل في سجن 
النقب لمدة ثالثة ش����هور بتهمة إلقاء 
الحج����ارة، ليعيش بين صف����وف حركة 
الجهاد اإلس����المي في فلسطين , والتي 
لطالما نشر شعاراتها على جدران مخيمه 
وهو يعمل في اللجان الشعبية التابعة 
لها ف����ي خان يون����س، وخ����رج الفارس 

ف����ي أواس����ط 1992 أكثر مض����اًء وعزما 
على مواصلة عمل����ه في صفوف حركته 
المجاهدة، ليشارك من جديد في العمل 
المنظم ال����ذي تقوم علي����ه الحركة في 
منطقة سكناه , حيث أصبح مسئوال عن 
العمل اإلعالمي والثقافي الذي تش����رف 

عليه الحركة.
ونظرا لجه����ده المميز ف����ي الحركة عاد 
الفارس إلى الس����جن م����ن جديد , حيث 

جرى اعتقال���ه من داخل مس���جد اإلمام 
الش���افعي الذي تعود عل���ى الصالة فيه 
ليواصل م���ن جديد داخ���ل خيمته في 
الس���جن )س���جن النقب( نش���اطه غير 
المنقطع، حيث أشرف على إصدار المجلة 
الدوري���ة التي تصدر ع���ن حركة الجهاد 
ر  اإلس���المي داخ���ل المعتق���ل والتي عبَّ

خاللها عن كافة مواهبه الفنية.
وخرج عبيد م���رة أخرى من المعتقل أكثر 

اشتعاال وأكثر تش���بثا بروحه الجهادية 
الراس���خة , كم���ا اعتقل رامز ع���دة مرات 
على يد األجهزة األمنية الفلسطينية في 
محاولة منها لثنيه عن نش���اطه الدؤوب 
والمتواصل ضمن صفوف حركة الجهاد 
اإلس���المي إال أن السجن لم يكن إال دافعا 
قوي���ا يعزز تمس���ك الف���ارس بخياراته 

ومبادئه .
وفي يوم استش���هاد اب���ن مخيمه أيمن 
راض���ي كان فارس���نا رامز يزي���ن جدران 
المخيم بالشعارات فيرسم باصًا صهيونيا 
وقد تطايرت أج���زاؤه وتناثرت الجثث من 
داخل���ه، وحينها تدخ���ل أحد الصحفيين 
األجانب الذين كانوا بالمكان وسأله إذا ما 
كان يرسم لمجرد الرسم أم هو اإلحساس 
والتمني بهذا الشيء فيرد عبيد عليه أنه 
يتمنى الش���هادة ليل نهار ويدعو الله أن 

يرزقه بها.
وعلى الرغم من أن عبيد فجر نفسه وسط 
جم���ع للجن���ود الصهاينة خ���الل تنفيذ 
عمليته االستش���هادية، وتحول جس���ده 
ألشالء بعد التفجير، إال أن قوات االحتالل 
احتج���زت جثمان���ه لم���دة 16 عامًا في ما 
يعرف باسم "مقابر األرقام"، وبقيت اللهفة 
تالحق والدت���ه وذويه منذ س���اعة وقوع 
العملية لمعانقة هذه األش���الء وتقبيلها، 

قبل اإلفراج على رفاته من 6 سنوات. 
وبعملية عبيد، استطاع الشهيد أن يصنع 
معادلة الرعب مع العدو الصهيوني ليؤكد 
بأنه ال مستقبل لهم على أرض فلسطين 

ولن تكون إال مقبرة لهم.

في ذكراه الـ 22

الشهيد رامز عبيد.. سطر بدمائه أروع صفحات المجد 
غزة/ خا�ص:

قرر اأن يحفر ا�سمه وينق�سه على ال�سخر ليكون 
مثاال يحتذى يف اجلهاد واملقاومة والت�سحية يف 
�سبي��ل اهلل والوط��ن، فقد �سط��ر اأروع احلكايات 
وعب��د بدمائه الطاه��رة طريق الع��زة واالإباء 
قب��ل اأن تعان��ق روح��ه عن��ان ال�سم��اء، م�سج��ًا 

�سفح��ة جدي��دة م�سرف��ة يف تاري��خ املقاوم��ة 
الفل�سطيني��ة بع��د اأن نفد عمليت��ه البطولية " 
ديزنغ��وف" الت��ي هزت " ت��ل ابي��ب" يف حينها. 
ومتر علين��ا هذه االأيام الذكرى ال� 22 لعملية " 
ديزنغوف" النوعي��ة والتي نفذها اال�ست�سهادي 
املجاه��د رامز عبيد، اب��ن �سرايا القد�ص اجلناح 

يف  االإ�سام��ي  اجله��اد  حلرك��ة  الع�سكري��ة 
1996/3/4، انتقام��ًا لدم��اء الدكت��ور فتحي 
ال�سقاق��ي االأم��ن العام املوؤ�س���ص حلركة اجلهاد 
، الت��ي اغتالته  اإ�سرائي��ل  يف 1995/10/26، 
والت��ي اأدت يف حينه��ا اإىل مقت��ل 23 �سهيوني��ًا 

واإ�سابة اأكرث من 120 اآخرين.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / رائد محمود ابراهيم عوض.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900779212   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عاصم نعيم شحده قديح.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402203897( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / خالد علي عبدالهادي ابو دية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)937650877( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / تيس���ير عب���د الكريم عبد الرحمن 
ابو ج���راد- عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )919361303( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / يسرى محمد مطلق ابو عمرة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931564785( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /  محمد ايمن محمد البحيصي 
 البردويل. عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )400018362( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
نظمت الرابطة االسالمية سلسلة مسابقات ثقافية لألطر الطالبية في جامعات 
القط����اع، وذل����ك ضمن أنش����طتها وخدماتها التي تقدمه����ا للطلبة من أجل 
التخفيف عنهم وخلق جو من المرح والمنافس����ة  بين فترات الدراسة،  حيث 

ساد المسابقة منافسة قوية بين االطر والطلبة .
وفي الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة نظمت الرابطة مس����ابقة 
بمش����اركة االطر الطالبية,  وحصلت الرابطة االسالمية على المركز االول  فيما 

حلت الشبيبة الفتحاوية في المركز الثاني.
وأكد ابراهيم ارش����ي منس����ق ملف الجامعات في الرابطة أنهم بصدد تنفيذ 
العديد من الفعاليات وتقديم الخدمات للطلبة قبل انتهاء الفصل الدراس����ي 
الثاني من باب التخفيف عن الطلبة في ظل الحصار الخانق , داعيا كافة الطلبة 

الى التواصل مع امراء الجامعات.
وفي نفس الس����ياق نظمت الرابطة مسابقة تجوالية بعنوان "القدس عاصمة 
فلس����طين األبدية" في جامعة فلسطين فرع الش����مال, بمشاركة العديد من 
الطلبة داخل ح����رم الجامعة، وتخلل المس����ابقة  توزيع الجوائ����ز على الطلبة 

الفائزين.
 في س����ياق أخر نظمت الرابطة مس����ابقة تجواليه في مدرس����ة خالد العلمي 
للطالب المميزي����ن بحضور الهيئ����ة االدارية للرابطة وع����دد كبير من الطلبة 
المشاركين وسط تفاعل كبير ومميز من الطلبة، وفي نهاية المسابقة كرمت 

الرابطة الفائزين. 

غزة/ االستقالل:
نظمت اللجنة االجتماعية في دائرة العمل النس���ائي التابعة لحركة الجهاد اإلس���المي 
بمحافظة غزة، سلس���لة زيارات ألهالي الشهداء بالتنس���يق مع مؤسسة مهجة القدس 

لألسرى والشهداء، وذلك في الذكرى السنوية الستشهادهم.
وقالت مسئولة اللجنة بالمحافظة خالدة الوادية:" إن هذه الزيارات تهدف الى التواصل 
الدائم مع عوائل الشهداء ومشاركاتهم والوقوف بجانبهم في كافة مناسباتهم، ألنهم 

ضحوا بفلذات اكبادهم  من أجل أن نعيش بجرية وكرامة" .
وأشارت الوادية  إلى أن أعضاء اللجنة يتوزعون في كافة المناطق لزيارة أهالي الشهداء 

بذكرى استشهادهم  العطرة .
وفي منطقة التركمان شرق مدينة غزة زار وفد  اللجنة عائلتي الشهيدين إسماعيل أبو 
العط���ا، وعادل جندية . وفي منطقة الزيتون زارت اللجنة عوائل الش���هداء أيمن وأمين 
الدحدوح ، وعلي ارحيم ، وجهاد الس���وافيرى ‘ و عدنان بستان، و عبد عياد و هيثم عابد، 
وفي منطقة  اجديدة عائلتي الش���هيدين عبدالعزيز الشامي، وعزمي الوادية، بينما في 
منطقة الش���اطئ زار الوفد عائلة الش���هيد أكرم عقيالن، و الشهيد شادي الكحلوت ، و 
الشهيد حمادة عواجة. وفي ختام الزيارة عّبر ذوو الشهداء عن تقديرهم وشكرهم  للوفد 
الزائر، الذي يؤكد على وفاء حركة الجهاد االسالمي لتضحيات هذه العائالت المجاهدة، 

ومحافظتها على نهج الشهداء ومضيها قدمًا على خطاهم.

الرابطة اإلسالمية تنظم 
مسابقة ثقافية لألطر 

الطالبية في جامعات القطاع

العمل النسائي للجهاد تنظم 
سلسلة زيارات لعوائل الشهداء 
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مقاطعة محاكم االحتالل اإلس���رائيلي التي بدأها 
األس���رى اإلداريون ، جاءت كخط���وة هادفة؛ لنزع 
الشرعية عن القضاء اإلسرائيلي الذي اعتبروه أداة 
في يد جهاز المخابرات  ) الش���اباك ( ، الذي يوعز 
بتثبيت أح���كام اإلداريين "العتبارات تتعلق بأمن 
الدولة" مما يحول المحاكم التي تنعقد للنظر في 

ملفاتهم إلى مجرد جلسات صورية.
يذكر أن عدد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة خالل 
السنوات الثالث األخيرة بلغ نحو  1248 في العام 
2015، فيما بلغ 1742 أمرا في العام 2016، وبلغت 
ما يقارب إلى 1060 أمر اعتق���ال إداري في العام 

 .2017

خطوات ت�صعيدية 
رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون 
األس���رى والمحررين عبد الناصر فروان���ة، أكد أن 
األيام القادمة ستش���هد خطوات تصعيدية من 

قبل  نحو 500 أس���ير إداري من مختلف السجون 
والتنظيمات، بعد فش���ل المفاوضات التي دارت 
بينه���م وبين مصلح���ة إدارة الس���جون القاضية 

باعتقالهم اإلداري دون محاكمة . 
وقال فروانة  ل�"االس���تقالل" : » ستش���هد األيام 
القليلة القادمة، خطوات أكثر تصعيدا يخوضها 
األس���رى اإلداريون بعد فشلهم في التوصل لحل 
مع إدارة مصلحة الس���جون, وكذلك فشل الجهود 
الخارجي���ة المتمثلة بالمحامين الفلس���طينيين 
إلنه���اء معاناتهم«.  وش���دد عل���ى أن الخطوات 
التصعيدية التي سيقدم عليها األسرى اإلداريين 
تتمث���ل ف���ي اس���تمرار مقاطعته���م المحاكم 
اإلس���رائيلية، وصوال إلى اعالنهم خوض اضراب 
مفت���وح ع���ن الطعام، حت���ى تتحق���ق مطالبهم 

العادلة. 
وتوقع أن يتخذ كافة األس���رى بالسجون خطوات 
مس���اندة وداعم���ة لزمالئهم األس���رى اإلداريين 

بالتزام���ن م���ع خطواتهم النضالية، ك���ي يلفتوا 
األنظار إلى  االنتهاكات الممارسة ضدهم، وكذلك  
للدفاع عن حقوقهم اإلنسانية المشروعة.  وأشار 
إلى  أن  المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية وكذلك 
إدارة مصلحة الس���جون اإلس���رائيلية، تتمسكان 
بتش���كيل األس���رى اإلداريين خطرًا بالمستقبل 
عل���ى أمن دولتهم، كذريع���ة أمنية وحجة واهية 

الستمرار اعتقالهم.
ووصف رئيس وحدة الدراس���ات والتوثيق الدعم 
والمس���اندة الخارجي���ة م���ع األس���رى اإلداريين 
بالضعيفة، إذ لم ترتق لحجم خطواتهم النضالية 
ومعاناتهم مع س���جانيهم، مؤكدا تواصل جهود 
الهيئة مع كافة المؤسس���ات الحقوقية المحلية 
والدولية لوقف االنتهاكات بحق كافة األس���رى، 

وتقديم قادة االحتالل للمحاكمة. 

مزيد من العقوبات 

بدوره، رأى طارق ش���لوف الناطق باس���م مؤسسة 
مهج���ة القدس للش���هداء واالس���رى أن تهديد 
األس���رى اإلداريين من قبل إدارة مصلحة السجون 
اإلس���رائيلية، بحرمانه���م من االس���تئناف أمام 
المحكمة العليا اإلسرائيلية في حال استمروا في 
رفضهم المثول أمام المحاك���م، ليس بالمفاجأة 
والغريب على كيان غاصب، ال يحترم أيًا من حقوق 

االنسان والقوانين الدولية. 
 وتوقع شلوف ل�"االستقالل" أن تلجأ إدارة مصلحة 
السجون اإلس���رائيلية إلى فرض عقوبات  جديدة 
ضد االس���رى، كالتلويح بتجديد االعتقال اإلداري 
لألس���رى، وكذلك التهديد بعزله���م وحرمانهم 
من الزي���ارات و "الكنتينا" للضغ���ط عليهم، حال 

استمروا في خطواتهم النضالية. 
واعتبر أن الخط���وة النضالية التي من المتوقع أن 
يقدم عليها األس���رى اإلداريين داخل الس���جون، 
والمتمثلة بخ���وض اضراب مفتوح ع���ن الطعام، 

س���تكون حدثًا استثنائيًا ، نظرا للعدد الكبير من 
كاف���ة التنظيمات التي سيش���ارك فيه، و وأيضا 
خوضه���م اإلضراب أليام طويل���ة قد تصل ألكثر 
من شهر. وأكد أبو شلوف أن تهديد إدارة مصلحة 
السجون اإلسرائيلية لألسرى اإلداريين، لن يشكل 
نقط���ة ضعف لديه���م، بل بالعكس سيش���كل 
نقطة قوة لالس���تمرار ف���ي خطواته���م، وصوال 
النتزاع حقوقهم وتحقيق ما يرنون إليه، من وقف 

األساليب والممارسات القمعية تجاههم.
هذا ونظم أهالي األس���رى الفلسطينيين في غزة 
أمس األحد وقفة احتجاجية ضد سياسة االعتقال 
اإلداري بح���ق أبنائه���م ف���ي س���جون االحتالل 

اإلسرائيلي.
وجاء ذلك خالل فعالية تضامنية نّظمتها الهيئة 
الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وأهالي 
األس���رى وفريق نبض الش���باب الفلسطيني في 

ساحة ميناء غزة، بعنوان "رسالة إلى العالم الحر".

   االحتالل يرفض االستجابة لمطالبهم 

األســرى اإلداريــون يدقــون جــدار الخــزان 
غزة / �صماح املبحوح:

اإذاء تعنت اإدارة ال�صجون االإ�صرائيلية وعدم اال�صتجابة ملطالب 
اال�صرى االإداريني وانهاء معاناتهم امل�صتمرة  واإيجاد حل لق�صيتهم 

، هدد نحو 500 اأ�صري اإداري مبختلف ال�صجون االإ�صرائيلية، 
باال�صتمرار مبقاطعة حماكم االحتالل وت�صعيد خطواتهم 

الن�صالية املتمثلة باالإ�صراب املفتوح عن الطعام، كخطوة 
احتجاجية على ا�صتمرار اعتقالهم االإداري وارتفاع اأعداد االأ�صرى 

االإداريني يف االآونة االأخرية. وكان نحو 500 اأ�صري فل�صطيني  
معتقلني وفق " قانون االعتقال االإداري " قرروا منت�صف ال�صهر 

املا�صي، الدخول يف " اإجراءات ن�صالية " �صد املحاكم الع�صكرية 
االإ�صرائيلية، لقناعتهم اأنها تنعقد �صوريا وال يتاح فيها لالأ�صري الذي 
يطلق عليه فقط " خطري على اأمن الدولة" اأو حماميه االطالع على 

الئحة اتهامه املعدة م�صبقا مبلف �صرى.  

دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية

املجل�س االعلى للق�صاء ال�صرعي
حمكمة خانيون�س ال�صرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة أهالي 
ياف����ا   بخانيونس  بتاريخ 2018/3/1م  تبين أن المرحوم علي موس����ى 
يوس����ف الحلبي من البطانة الغربية زس����كان  خانيونس قد انتقل إلى 
رحم����ة الله تعالى في خانيونس بتاري����خ 1998/8/23م    وانحصر ارثه 
الش����رعي واالنتقالي في زوجته زينب محمد حس����ن خليفة المشهورة 
الحلبي وفي اوالده منها وهم جهاد  ومحمد وحمدي وناهض وموس����ى 
وعبد الفتاح وزهور وباس����مة وصباح وس����هير وكفاح واسماء   وال وارث 
للمتوفي  المذكور  س����وى من ذكر   وليس له وصية واجبة أو اختيارية 
وليس له أوالد كبار  توفوا حال حياته وتركوا ورثة سوى من ذكر وألجل 
أعطاء  الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال 
فمن له حق االعتراض عل����ى هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس 
الشرعية خالل سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/3/1م .

قا�صي خانيون�س ال�صرعي

غزة / أحمد جودة:
أك���د عبد الرحمن ش���هاب مدير مركز أطلس للدراس���ات 
اإلسرائيلية  أن كتاب " الحرب الموجهة إعالمًيا" للكاتب 
يورن بيري والصادر عن مركز دراسات األمن القومي، والذي 
حص���ل عليه مركز أطلس وق���ام بترجمته يناقش مرحلة 
جدي���دة من مراحل االعالم الجديد ف���ي صناعة االنتصار 
والتحول م���ن تغطية اإلعالم للحرب إل���ى توجيه اإلعالم 
للحرب، تح���ول الحرب إلى حرب موجه���ة إعالمًيا تعطي 
أولوي���ة كبيرة للص���ورة لكي تحدد س���المة وصحة وقوة 

وانتصار الرواية.
وأضاف ش���هاب ل�"االستقالل"  أن  أهمية الكتاب  تكمن 
في عملية التعويض للجيش االس���رائيلي الذي لم يعد 
ق���ادرًا  على أن ينتصر في معاركة بش���كل حاس���م وأن 
يخضع الفلس���طيني أو اللبناني أو السوري ويجعله يرفع 
الراي���ة البيض���اء لنفس الطريق الت���ي كان يخضع فيها 

الجيوش  سابقا. 
وأوض���ح ش���هاب أن الكتاب يحتوي عل���ى أربعة فصول، 
يتحدث الفصل  األول عن اإلعالم والصورة وتطور اإلعالم  
ودور الصورة ف���ي التأثير على اإلع���الم الجديد،  وتناول 
الفصل الثاني إعالم المقاومة كيف يتم التعامل مع اعالم 

المقاومة. 
وأكمل ش���هاب حديثه عن محتويات الكتاب وأشار الى 
ان���ه يحمل عدة نماذج، منها نموذج ح���رب لبنان الثانية 
وكيف اس���تطاع حزب الله االنتصار إعالميا على الجيش 
االس���رائيلي بعد أن وصل الجيش لمرحلة ال يس���تطيع 
فيها حس���م المعركة، والنموذج الثاني كيفية السيطرة 
عل���ى س���فينة مرم���ره، رغ���م اإلمكانيات الت���ي وضعت 
تحت تصرف الناطق باس���م الجي���ش )مروحيتان لنقل 

المواد اإلعالمية والتوثيقي���ة لوحدة الوثائق، وإمكانيات 
الكترونية لمحاصرة السفينة إلكترونًيا(، ورغم ذلك فقد 
تأخر الجيش 10 س���اعات عن نش���ر أول صورة من ساحة 
المعركة من على ظهر السفينة، ،إال أن السفينة لم تنقطع 
عن اتصاالتها مع الخارج  بل وصول رس���الة الحصار الذي 

عززه غباء الكوماندو اإلسرائيلي.
وأضاف" كذلك الس���يطرة على سفينة كارين )A( وكلوز 
)C(في ساحل البحر األحمر حيث ظهر الجيش اإلسرائيلي 
يصور كل شيء مباشر حتى القادة كانوا يتحدثون بلغة 
إعالمية لتؤثر في  الق���ارئ  ورغم ذلك بين بوضوح أنهم 
يس���تخدمون الجي���ش والكوماندوز  لإلع���الم وهذا كان 

إخفاقًا كبيرًا ولذلك لم تكن الصورة مؤثرة.
أما النموذج الثالث أوضح أنه يتمثل في اخفاقين كبيرين 
للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في عام 2008- 2009 ، 
اإلخفاق األول في تسمية العدوان"بالرصاص المصبوب" ، 
فال يمكن لجيش يدافع عن حقه ويدافع عن دولته تسمية 

معركته ب�" الرصاص المصبوب " الذي صب رصاصه  فوق 
رؤوس الفلس���طينيين العزل وصورة الفسفور كانت خير 
ش���اهد ودليل تصنع ف���ي ذهن الق���ارئ الغربي والقارئ 
المحايد أن هؤالء يصبون الرصاص على رؤوس الناس وأن 

هذه محرقة حقيقية على الشعب الفلسطيني  .
وبين ش���هاب أن االخفاق الثاني بحسب الكتاب يتمثل 
فيا ارتكبه الجيش اإلس���رائيلي في ه���ذه المعركة منع 
اإلعالم األجنبي من الدخ���ول إلى قطاع غزة فكان المصور 
الفلسطيني هو المتفرد الوحيد  بنقل صورة األحداث من 
القطاع إلى اإلعالم الخارجي، وكان المصور الفلس���طيني 
يؤدي الصورة التي توصل الرس���الة التي تتحدث أن داود 
الفلس���طيني كان يقات���ل جالوت اإلس���رائيلي  المتجبر 
المعتدي . وتحدث في النموذج الرابع عن عدوان غزة ل� عام 
2012 الذي أس���ماه العدو "عامود السحاب" كان االحتالل 
قد استخلص العبر حيث استفاد الجيش اإلسرائيلي من 
هذه المعركة التي س���ماها الكاتب الهدف الذاتي الذي 
سدده الفلسطينيون في أنفسهم هو صورة قتل العمالء 
التي وقع فيها الفلسطينيون وقد استفاد اإلسرائيلي من 
هذه الصورة واستطاع أن يربط بين المقاومة الفلسطينية 

واإلرهاب في العالم التي يقوم بإعدام الناس األبرياء .
وبين الكاتب في النموذج الخامس الذي تحدث عن عدوان 
2014 معرك���ة "الجرف الصامد" أن الجيش االس���رائيلي  
حاول االس���تفادة من إخفاقاته الس���ابقة ، ورغم أنه  قد 
تقدم خطوات على الفلس���طينيين في ح���رب 2012، إال 
إن الفلس���طيني من خالل الشبكات االجتماعية استطاع 
تس���خير الش���بكات االجتماعية العالمية لصالح الرواية 
الفلسطينية وانتصرت الش���بكات االجتماعية العالمية 

الهاشتاغ" و"الترند" للرؤية الفلسطينية.  

 
 

القدس المحتلة/ االستقالل:
عثرت ش���رطة االحتالل "اإلس���رائيلي" على الجندي اإلس���رائيلي المفقود 
مقتواًل، جراء اصابته بعدة أعيرة نارية، بالقرب من مدرسة في سديروت وتم 
فتح تحقيق وإبالغ عائلته . وكانت شرطة االحتالل "اإلسرائيلي" أعلنت عن 
فقدان جندي "إسرائيلي" بسالحه الشخصي من سكان مستوطنة "كريات 

حاييم"، وأن هناك قلقًا على حياته.

االحتالل يعثر على 
الجندي المفقود مقتوال  شهاب: كتاب »الحرب الموجهة إعالمًيا« 

يفضح هزيمة »إسرائيل« إعالميًا 

ترجمه "مركز اأطل�س للدرا�سات الإ�سرائيلية"
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واس���تنادًا لما نشرته الصحيفة اإلس���رائيلية، فإن الجنود 
اإلس���رائيليين اعت���دوا بالض���رب بالهراوات على خمس���ة 
صحفيين ف���ي قرية كفر قدوم ش���رق قلقيلية في الضفة 

الغربية، واعتقلوهم، بموجب هذه األوامر.
ووقع الحادث في آب/ أغس���طس2012،عندما اعتدت قوات 
االحت���ال على خمس���ة صحفيين فلس���طينيين بالضرب 
المب���رح، وحطم���ت كاميراته���م واعتقلته���م وهددتهم 
باالستهداف مرة أخرى حال عودتهم لتغطية المواجهات 
األسبوعية في قرية كفر قدوم، وهو ما وثقه تسجيل مصّور 

لمنظمة "بتسيلم" الحقوقية اإلسرائيلية.

ترجمة للقرار 
وترجمة لهذا الق���رار على أرض الواقع كان مصير الصحفي 
عصام ريماوي الذي أصيب بجروح متوس���طة باليد اليسرى 
جراء االستهداف المباشر بقنابل الغاز السام المحرمة دوليا، 
أثناء تغطيته لمسيرة بلعين األسبوعية الجمعة الماضية، 
في قرية بلعين غربي رام الله، خال الذكرى الثالثة عش���رة 

النطاقة المقاومة الشعبية في القرية. 
وأوضح ريماوي ل�"االس���تقال" والذي يعمل مصورًا صحفيًا 
في وكالة األناضول التركية، أن االحتال اإلسرائيلي تعمد 
اط���اق القنابل الغازي���ة والرصاص المطاط���ي عليه وعلى 
مجموعة م���ن الصحفيين الذي���ن ج���اءوا لتغطية الحدث 

األسبوعي. 
الخ���وذة و ال���دروع الواقية و االش���ارة الت���ي تظهر عملهم 
كصحفيين وكاف���ة المعدات الازم���ة لحماية الصحفيين 
جميعها من خطر اإلصابة، ه���ي االحتياجات التي يحرص 

ريم���اوي على لباس���ها في كل تغطي���ة ميدانية يتخللها 
مواجهات مواطنين مع االحتال اإلس���رائيلي، مشددا  على 
أن كافة االحتياط���ات التي يتخذها مع زمائه الصحفيين 
ال يك���ون لها أهمية في ظل تعمد اس���تهدافهم من قبل 

العدو الصهيوني. 
ريم���اي الذي أصيب م���ن قبل االحتال اإلس���رائيلي خال 
األش���هر الماضية عدة مرات وغيره م���ن الصحفيين أثناء 
عملهم الميداني في تغطية األحداث الدائرة في مختلف 
مناط���ق الضف���ة الغربية والق���دس المحتلتي���ن؛ أكد أن 
اس���تهداف الصحفيين المتعمد من قب���ل االحتال بات 
سياس���ة ممنهجة, خاص���ة بعد اعان الرئي���س األمريكي 

دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

ا�ستهداف متعمد
وفي ذات الس���ياق أك���د رئيس لجنة الحري���ات في نقابة 
الصحفيي���ن محمد اللحام، على م���ا ذكره الصحفي ريماوي 
بتزايد االعت���داءات المتكررة بح���ق الصحفيين بعد اعان 
الرئيس األمريكي ترام���ب القدس عاصمة لدولة االحتال، 
الفتا إلى توثيق ما يق���ارب 700 انتهاك بحق الصحفيين 
خال العام الماضي، و 150 انتهاكًا منذ بداية العام الجاري. 
وتتن���وع االنتهاكات بح���ق الصحفيين ما بي���ن االعتداء 
بالض���رب و اطاق االعيرة النارية المباش���رة عليهم وكذلك 
اط���اق قنابل الصوت والغ���از المحرمة دولي���ا واعتقالهم 
وتقديمهم للمحاكم ، وهي أبرز االنتهاكات التي يمارسها 

االحتال اإلسرائيلي حسب ما ذكر اللحام. 
 واعتب���ر أن كافة االنتهاكات التي تحدث بحق الصحفيين 

من قب���ل االحتال اإلس���رائيلي، ته���دف لتغييب صوت 
الحقيقة المتمثلة بالصوت و الكلمة، ومنع نقل بش���اعة ما 
يمارسه تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، للرأي العام العربي 

والدولي. 
وأك���د أن االحت���ال يس���عى م���ن خ���ال انتهاكاته بحق 
الصحفيين إلى ابقاء رواية واحدة من طرفه دون رواية الطرف 
المعتدى عليه وهم أبناء الشعب الفلسطيني، مشددا على 
أن منع الصحفيين من التغطية واالعتداء عليهم دليل على 

نجاحهم في إيصال رواية شعبهم المضطهد. 
التوجه للمجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والحقوقية 
في العالم؛ لمحاكمة االحتال اإلسرائيلي بمحكمة الجنايات 
الدولية، هي المس���اعي التي تعمل نقابة الصحفيين في 
تحقيقها خ���ال األيام القادم���ة، كما أش���ار رئيس لجنة 

الحريات. 

اعتداءات �سافرة 
من جانبه، وصف توفيق الس���يد س���ليم رئي���س التجمع 
اإلعامي الش���بابي الفلسطيني االس���تهداف اإلسرائيلي 
المتصاعد للصحفيين الفلسطينيين في مناطق االحتكاك 
بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، والمناطق الحدودية 
مع قطاع غزة، باالعتداءات السافرة على حرية الرأي والتعبير، 
كما  عبر عن مدى الرعب الذي يسكن المؤسسة العسكرية 
واألمنية في كيان االحتال من نقل الحقيقة التي توثقها 
عدس���ات الصحفيين لتكش���ف الوجه الحقيقي والبش���ع 

لاحتال.
وأكد  الس���يد س���ليم  ل�"االس���تقال" على أن االنتهاكات 

االس���رائيلية بحق الصحفيين الفلس���طينيين ش���هدت 
تصاع���دا ملحوظا في اعقاب االعت���راف االمريكي  بالقدس 
عاصمة لكيان االحتال وما أعقبه من احتجاجات ومواجهات 
عارمة طال���ت مختلف األراض���ي الفلس���طينية، إذ تحاول 
سلطات االحتال إخفاء حقيقة الرفض الشعبي الفلسطيني 

للقرار االمريكي الجائر.
وفيما يتعلق بما كش���فته الصحيفة، اعتبر أن ذلك يمثل 
دلي���ل ادان���ة واضحًا لس���لطات االحتال ف���ي تعاملها مع 
الصحفيين، ويؤكد على أن سياس���ة القمع الممنهجة التي 
تتبعها س���لطات االحتال بح���ق الصحفيين تت���م بقرار 

سياسي وليس بشكل فردي.
كما رأي أن قرار استهداف الصحفيين المتعمد بحسب ما 
كش���فت عنه الصحفية، ال ينفصل عن الحملة التي ضجت 
بها مواقع التواصل االس���رائيلية والت���ي تطالب بقتل كل 
صحفي فلس���طيني يتواجد بمواقع المواجهات إلى جانب 
المنش���ورات و التغري���دات التحريضي���ة، مطالب���ا بتحرك 
فلسطيني رس���مي على أعلى المس���تويات؛ لماحقة قادة 

االحتال وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية.

حترك �سريع 
ومن جهت���ه، ق���ال منت���دى اإلعاميين الفلس���طينيين، 
إن���ه ينظر بخط���ورة بالغة إلى ما كش���فت  عن���ه  صحيفة 
المتعم���د  باالس���تهداف   اإلس���رائيلية،  )هآرت���س( 
للصحفيين الفلس���طينيين ومنعهم من تغطية تطورات 
األوضاع الميدانية وتوثي���ق االنتهاكات ضد المتظاهرين 

الفلسطينيين.

 أوامر عسكرية
 بمنعهم من التغطية 

»استهــداف 
الصحفيين« موجة 
مفتوحة من القمع  

غزة/ �سماح املبحوح:
العتداء بال�سرب واإطالق الأعرية النارية وقنابل ال�سوت والغاز املحرمة دوليا،  واملنع من التغطية 

والعتقال، باتت تلك املمار�سات الإ�سرائيلية اأ�ساليب متعمدة تتم عن �سابق اإ�سرار وتر�سد وبتوجيهات 
واأوامر من القيادة الع�سكرية �سد ال�سحفيني الفل�سطينيني يف خمتلف مناطق ال�سفة الغربية والقد�س 

املحتلتني و املناطق احلدودية مع قطاع غزة، يف حماولة لقمعهم وايقاع اأكرب قدر من اليذاء بهم  
واخل�سائر يف �سفوفهم ملنعهم من موا�سلة ك�سف احلقيقة.  وك�سفت �سحيفة )هاآرت�س( الإ�سرائيلية،  يف 

عددها ال�سادر اجلمعة املا�سي عن اأوامر ع�سكرية للجي�س الإ�سرائيلي، با�ستهداف ال�سحفيني الفل�سطينيني 
ومنعهم من تغطية تطورات الأو�ساع امليدانية وتوثيق النتهاكات �سد املتظاهرين الفل�سطينيني.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / حنان أحمد أحمد األسطل  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)938577863( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن  فضل جبر ابراهيم اليري.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)920825379( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ سمير ابراهيم محمد التوم.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)925850935( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ فتح الله عودة عريف ابو منيفى.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)934050451( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقال :
أكد التجمع اإلعامي الفلسطيني، استمرار االنتهاكات 
بح���ق الصحفيين  واالعتداءات والجرائم اإلس���رائيلية 
الفلس���طينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين 

وقطاع غزة المحاصر خال شهر فبرير الماضي.
وأوضح التجمع اإلعامي في تقرير له اطلعت »االستقال« 
أمس على نس���خة منه، أن ه���ذه االنتهاكات تصاعدت 
بش���كل كبير خال تغطية األح���داث والمواجهات منذ 
إعان الرئيس األمريكي دونالد ترامب اعترافه بالقدس 
المحتل���ة عاصمة لكي���ان االحتال وعزمه نقل س���فارة 
ب���اده إليها، حيث بلغت تلك االنتهاكات أكثر من )63( 

انتهاكًا.
وبين التجمع، أن االعتداءات االس���رائيلية تمثلت خال 
ش���هر ش���باط الماضي باالعتقال واالحتجاز واالستدعاء 

واالعتداء المباش���ر  واالس���تهداف بالرص���اص وقنابل 
الص���وت والغاز المس���يل للدموع والمنع م���ن التغطية 
والماحقة. وفي س���ياق آخر، أكد التجمع ، أن الصفحات 
الفلس���طينية على ش���بكة التواصل االجتماعي »فيس 
بوك« ش���هدت خ���ال األيام القليل���ة الماضية تصاعدا 
ملحوظا ف���ي عمليات الماحق���ة والقرصنة والتي طالت 
مؤخ���را العديد م���ن الصفحات للنش���طاء والصحفيين 

والمؤسسات اإلعامية المختلفة.
وأوضح التجمع في بيان له تلقت »االس���تقال« نس���خة 
عنه ، أنه ومنذ بداية العام الج���اري 2018، أقدمت إدارة 
»فيس بوك« على حذف60 حسابا فلسطينيا على خلفية 
منشورات مناهضة لاحتال »اإلسرائيلي«، فيما تم حظر 
النش���ر على أكثر من 100 حساب على خلفية نشر صور 
للشهداء الفلسطينيين، بينما شهد العام 2017 حذف 

»فيس بوك« لنحو 200 حساب وصفحة فلسطينية لذات 
األسباب.

واعتب���ر التجم���ع إن االس���تهداف المتصاع���د من قبل 
»فيس ب���وك« للمحت���وى الفلس���طيني، ال يقل خطورة 
عن االس���تهداف الميداني للصحفيين الفلسطينيين 
ووس���ائل االعام الفلسطينية من قبل سلطات االحتال 
اإلس���رائيلي، حيث يسعى الطرفان إلى تغييب وطمس 

الرواية الفلسطينية لصالح رواية االحتال.
وجدد التجمع تأكيده على أن االستهداف المتواصل من 
قبل إدارة »فيس بوك« للصفحات والمحتوى الفلسطيني، 
يش���كل انحيازا صارخ���ا لصالح االحتال اإلس���رائيلي، 
واعتداء س���افرا على حرية الرأي والتعبير، وتجاوز لكافة 
المواثيق والقرارات الدولية التي تكفل للجميع التعبير 

عن آرائهم بحرية.

         يستنكر هجمة "فيس بوك" على "المحتوى الفلسطيني
التجمــع اإلعالمــي: 63 انتهاكــًا

 »إسرائيليًا« بحق الصحفيين خالل فبراير
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صفقة القرن وخيار االنتخابات المبكرة في »إسرائيل«

غادر نتنياهو إلى واش����نطن قبل يومين، في 
زيارة ستستغرق خمسة أيام، ُيشارك خاللها 
ف����ي مؤتمر االيباك الس����نوي، ومن المقرر أن 
يجري لقاًء مع ترامب في البيت األبيض، وعلى 
جدول أعمالهما المش����ترك ملف إيران بكل 
ترجماته، والملف السياسي الشرق أوسطي، 

بما في ذلك ما يطلق عليه »صفقة ترامب«.
غادر إلى واشنطن وترك خلفة أزمة ائتالفية 
م����ع الكت����ل األصولي����ة ومع ح����زب كحلون، 
فاألصوليون يطالبون بس����ن قانون أس����اس 
لتعلم الت����وراة، يلتف على قان����ون التجنيد 
بعد أن أس����قطت المحكمة العليا التغييرات 
على القانون، التي تعفي متعلمي التوراة من 
التجني����د اإللزامي، ومنحتهم المحكمة حتى 
نهاية سبتمبر قبل إلزامهم بصيغة القانون 

قبل التعديل.
يذكر ان االتفاقية االئتالفية تضمنت موافقة 
من الكتل االئتالفية على س����ن قانون بإعفاء 
دارس����ي التوراة من الخدمة في الجيش، وهو 
يعتبر بمثابة اإلنج����از األهم لألصوليين في 
سلم أولوياتهم بعد أولوية زيادة موازناتهم 
المالي����ة، ولديهم تخوف����ات كبيرة - في ظل 
الش����كوك الكبي����رة التي تتعلق باس����تقرار 
االئتالف الحكومي - في أنهم إن لم يحصلوا 
على القانون بهذه الفترة فلن يحصلوا عليه 

الحًقا.
كان يمكن لألم����ور أن تس����تمر دون انفجار 
لألزم����ة عبر احتوائها بتش����كيل لجان وإقرار 
القان����ون في قراءة تمهيدية غير ملزمة ألحد 
قانونًي����ا، وكان يمك����ن لألصوليين أن يقبلوا 
بذلك لو لم يعلن كحلون وزير المالية ورئيس 
حزب »كلنا« إصراره على تمرير موازنة 2019 

وإقرارها ف����ي الحكومة والكنيس����ت قبل نهاية 
الدورة الحالية للكنيس����ت، والتي تنتهي في 19 

مارس الجاري.
كحلون م����ن جهت����ه كان بإمكانه تأجي����ل إقرار 
الموازنة للعام 2019 حتى نهاية سبتمبر القادم 
بحس����ب ما يحدده قان����ون الموازن����ة، لكنه مثل 
األصوليين ومث����ل بقية الكتل ال يث����ق بأن هذا 
االئتالف قد يستمر حتى س����بتمبر القادم، وهو 
يرى في إق����رار الموازنة أحد أه����م إنجازاته التي 
سيقدمها لجمهور ناخبيه. وفي حال ساد اعتقاد 
قوي بقرب االنتخابات، فإن أيًا من أطراف االئتالف 
- باستثناء األصوليين - لن يوافق على سن قانون 

يعفي األصوليين من الخدمة اإللزامية.
الجميع يش����عر بأن األج����واء هي أجواء عش����ية 
انتخاب����ات، وأن أيًا م����ن الكتل ال تث����ق باألخرى، 
ويتأثر كثي����ًرا معيار حساس����يتهم لالنتخابات 
بمراقبته����م الدائم����ة التجاه����ات نتنياهو فيما 
يتعلق باالنتخابات، وتقديرهم بأن نتنياهو أول 
ش����يء يقوم به يومًيا هو قراءة استطالعات الرأي 
والتش����اور مع مستش����ارية حول أي من الخيارات 
األفضل له شخصًيا: استمرار االئتالف الحكومي 
أم الذه����اب إل����ى االنتخابات؟ وفي ح����ال كانت 
األفضلية للذهاب إلى االنتخابات؟ يأتي السؤال 
اآلخ����ر: ما هو التوقيت األفضل؟ ثم س����ؤال: على 
أي خلفي����ة من األفضل الذه����اب إلى االنتخابات، 
خلفي����ة أمنية أم اقتصادي����ة أم اجتماعية؟ ومن 
بينها قضية الدين والدولة، ومن خالل مراقبتهم 
لسلوك نتنياهو؛ يبدو أنهم يميلون لالعتقاد بأن 
نتنياه����و ال يبذل جهًدا كافًيا لح����ل األزمة، على 
الرغم من أنه أعلن قبل إقالعه لواش����نطن أنه غير 
قلق على استمرار استقرار ائتالفه، وشّكل لجنة 
برئاس����ة الوزير ياريف لفي����ن للتوصل إلى حلول 

ترضي جميع األطراف.
لق����د نجح نتنياهو على م����دار ما يقارب من ثالث 
س����نوات في إيجاد حلول للكثير من األزمات التي 
هددت االئتالف، معتمًدا على الصيغ التوافقية، 
وعلى أن ليس في مصلحة أحد من أطراف االئتالف 
إسقاط االئتالف األفضل لهم جميعا، فبالنسبة 
لألحزاب المكونة لها تعتبر حكومة األحالم، ومن 

غير المؤكد أن تتكرر في االنتخابات القادمة.
يظهر جميع المراقبين للحلبة الحزبية والسياسية 
اإلس����رائيلية صعوبة في معرف����ة وتقدير كيف 
يمك����ن لتبكي����ر االنتخابات أن يخ����دم نتنياهو، 
ال س����يما وأن ج����دول عمل المستش����ار القانوني 
مندلبلي����ت غير واضح، فماذا لو أعلن المستش����ار 
تقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو تتهمه بالرشوة 
في ذروة الحملة االنتخابية؟ األمر الذي البّد سيؤثر 
في جمهور الناخبين وسيجعل الفساد ومحاكمات 
نتنياه����و أهم قضية ف����ي أجن����دة االنتخابات، 
وهو أمر ال يعم����ل لصالح نتنياهو، لكن من جهة 
أخرى فإن افتتاح الس����فارة األمريكية في القدس 
المحتلة في 14 ماي����و وافتتاحها من قبل ترامب 
في ذروة الحملة االنتخابية سيعمل كريح إسناد 
قوية لصالح نتنياهو، وربما نتنياهو يعتقد أيًضا 
بأن مندلبيت س����يمتنع عن الس����ماح للمحققين 
بإجراء أي تحقيق أثناء الحملة االنتخابية خوًفا من 
أن ُيفسر ذلك بالتأثير على االنتخابات، وبالتالي 

سيمنح نتنياهو وقًتا إضافًيا مريًحا.
االنتخابات المبكرة تظل في إسرائيل خياًرا قائًما 
وواقعًي����ا دوًما، وبالتجربة ف����إن آخر أربع حكومات 
أكثر من عامين ونصف العام، وهذه الحكومة هي 
األط����ول عمًرا منذ عقد، وفي وق����ت ما بين نهاية 
العام وبداية العام المقب����ل ثمة احتمالية قوية 
إلجراء انتخابات حتى ب����دون انفجار أزمات قوية، 

لذل����ك فإن الذهاب لالنتخابات في األش����هر 
القريبة القادمة ال يعتب����ر أمًرا ذا مغزى كبير 
على المستوى الحزبي الداخلي في إسرائيل.

لكنه قد يك����ون ذا مغزى وأهمية خاصة على 
المس����توى السياس����ي، وهنا نعتقد بأن من 
بين األسباب الخفية التي قد تدفع نتنياهو 
إلى توظيف هذه األزمة وتحويلها إلى سبب 
لالنتخابات المبك����رة، هي ما يعرفه نتنياهو 
ع����ن صفقة ترامب التي ين����وي ان يعرضها 
على األطراف في األشهر القريبة، ولمعرفتنا 
بعقلي����ة نتنياهو التي ترف����ض أي حلول أو 
تنازالت للفلسطينيين مهما كانت محدودة، 
وتفضيله االستمرار في إدارة الصراع وفرض 
أقصى ما يمكن م����ن وقائع على األرض كأمر 
واقع؛ فإن نتنياهو لن يكون سعيًدا بصفقة 
ترام����ب مهما جاء فيها، حت����ى وإن اضطر ان 
يعلن قبولها بش����روط وتحفظات، فبالنسبة 
له فق����د أخذ من ترامب أهم ش����يء )القدس 
والس����فارة واالس����تيطان(، وه����و ال يريد أن 
يصل إل����ى مرحلة يضطر فيه����ا ألن يفكك 
ولو بؤرة استيطانية واحدة، لذلك فإن تبكير 
االنتخاب����ات وتح����ول الحكومة إل����ى حكومة 
تس����يير أعمال دون ان تمتل����ك أي حق في 
النقاش والبحث بمبادرات سياسية، سيمنحه 
وقًتا مهًما وثميًن����ا وكافًيا ربما للتحايل على 

الصفقة وتقطيع الوقت.
في النهاية فإن كل الخيارات الزالت ممكنة، 
حيث ال زال ممكًنا احت����واء األزمة االئتالفية 
بصي����غ توافقي����ة أو تصعيد األزم����ة وصواًل 
إلى حل الحكومة؛ كل ذلك مرهون بش����خص 
نتنياهو وبوقت زمني مح����دد ال يتجاوز مدة 

أسبوعين.
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تغيرات كثي���رة حدثت وتحدث على خارط���ة الصراع بين العرب 
واليهود، وعلى كل الصعد، رس���ميا وش���عبيا، ومفاجآت ال تكف 
ع���ن فرض وقائعها على هذا الص���راع، حتى بات صعبا على أكثر 
المحللين التيقن من معرفة المس���ارات والم���آالت الخاصة بهذا 

الصراع..
 ل���ن نتحدث الي���وم عما يجري في المش���هد الرس���مي العربي، 
وانقالباته الدراماتيكية، فاإلعالم العربي مليء بأبواق التس���ويق 
العبثي، والس���ماء تغص بأس���راب الذباب اإللكتروني التي تبث 
س���مومها في منصات اإلعالم الجديد، دعونا نتحدث عما ال يسر 
ه���ذا الذباب، عن قصة جنى جهاد التميمي، التي تصنفها دوائر 
صنع القرار الصهيوني بأنها خطر استراتيجي على أمن مشروعهم 

وكيانهم في فلسطين!
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جن���ى جهاد تبلغ من العمر أحد عش���ر عاًما، وتوصف بأنها أصغر 
صحفي���ة في العالم وتوثق جرائم االحتالل في قرية النبي صالح. 
وهي القرية نفس���ها بالضفة الغربية المحتلة التي تنتمي إليها 
األيقونة الفلس���طينية األخرى صاحبة الس���تة عشر ربيعا، عهد 

التميمي، التي تقبع حالًيا في س���جون االحتالل وتواجه محاكمة 
عسكرية بعدما صفعت جنديا محتال انتهك باحة منزلها.

شاهدت أخيرا تقريرا متلفزا ومترجما للقناة العبرية الثانية يقول 
أن تقريرا س���ريا لوزارة الشؤون اإلستراتيجية الصهيونية يصف 
طفلة فلس���طينية من النبي صالح، تدرس في إحدى مدارس رام 
الله بالخطر األمني القادم على »إس���رائيل«، قائال أن هذه الطفلة 

ستكون »عهد التميمي القادمة«.
ويق���ول التقرير أن الفتاة جنى جه���اد تتحدث اإلنجليزية، وذات 
مظهر أوروبي � أمريكي، توثق منذ أربعة أعوام مقاومتها لالحتالل، 
وتبث تقاريرها الحية بالصوت والصورة عبر قناتها على فيبسوك، 
وتتلقفه���ا كبري���ات الصحف العالمية، ويتس���ابق المراس���لون 
الصحفيون على لقائها، بل إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
استقبلها في قصره وكرمها، جنى هي البنت الوحيدة ألم وحيدة، 
وتصف نفس���ها بأصغر صحفية في العالم، وهذا صحيح؛ ألنها 
توث���ق منذ أربعة أعوام بأفالم وص���ور بحكم تواجدها قرب مواقع 
المواجه���ات بين الفلس���طينيين وقوات االحت���الل الصهيوني، 
ويشير تقرير القناة اللعبرية إلى أن موقع سكنها في الخط األول 
لساحة المواجهات في الضفة الغربية جعلها ليست بحاجة لبذل 

مجه���ود، إذ تأتي المواجهات إليه���ا، ومن هناك تبث للعالم عبر 
الهاتف النقال ما يجري، بلغة انجليزية فصيحة!

جنى تكمل رس���الة ابنة عمها عهد التي تمر بمحنة صعبة اآلن، 
حيث وجهت النيابة العس���كرية الصهيوني���ة 12 تهمة لعهد 
تتعلق بضرب الجنديين، باإلضافة إلى خمسة حوادث أخرى تشمل 
التحريض والتهديد ورش���ق الحجارة، ول���م تزل ذاكرة المتابعين 
عامرة بمش���هد عهد وقريبتها نور حين اقتربتا قبل أش���هر، من 
جنديين يس���تندان إلى جدار عند مدخل منزلهما في قرية النبي 
صالح في الضفة الغربية المحتلة، وراحتا تدفعانهما قبل أن تقوما 
بركلهما وصفعهما وتوجيه لكمات لهما، وهو المشهد الذي أثار 
صحافة العدو، وبدأت بالتحري���ض على عهد، حتى دفعت قوات 

االحتالل العتقالها والتنكيل بأسرتها..
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ال جنى وال عهد، وال قريبتهما نور، يس���تطعن تحرير فلس���طين، 
ولكنه���ا مفارقة الفتة أن تحقق طفالت بعم���ر الورد ما تعجز عن 

تحقيقه جحافل من الجيوش الجرارة !
جنى جهاد؟ هل الحظتم الرمزية التي يحملها االس���م، والرسالة 

الكبرى التي يشتمل عليها؟

حلمي األسمرجنى جهاد!

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / يوسف محمد عبد الرحمن منصور.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)902540848( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / ناريمان وائل فهمي زايد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803837277( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / إبتسام رمضان علي العريني
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)950217752( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / ايهاب عاطف عبد الجواد السقا.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)950161042( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / آمنه عبد القادر ابراهيم حيدر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
8001109612فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / مريم سعيد محمد نصر -
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900766312( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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ال يتوقف القادة اإلس���رائيليون عسكريين وسياسيين 
عن الحديث عن الح���رب واحتماالت وقوعها في وقت أو 
آخر حتى ليشعر المراقبون المتابعون وعامة الناس بأنها 
قد تقع بعد س���اعات. والجبهات المقصودة بالحرب هي 
لبنان ، ويخصون هنا حزب الله ، وسوريا ، وإيران ، وغزة . 
وبعد إس���قاط طائرة ف 16 اإلسرائيلية في العاشر من 
الش���هر الماضي، جاء في األخبار أن الجيش اإلسرائيلي 
أخرج خرائطه للمبادرة للحرب في الجبهة الس���ورية ضد 
س���وريا وإيران وحزب الله مع األخذ في االعتبار احتمال 
توس���عها إلى لبنان، ول���م يوقف تلك المبادرة س���وى 
اتصال غاضب من بوتين بنتنياهو. ويحق هنا التساؤل: 
أال يترك الحدي���ث المتواصل عن الحرب آثارا نفس���ية 

سيئة لدى مواطني »الدولة اإلسرائيلية« ؟!
 أي مواطن في الدنيا ال يستطيع أن يعيش في هذا الجو 
الزاخ���ر بالقلق والخوف من الحرب مهما كانت ثقته في 

قوة جيشه ومناعة دولته.
 والج���واب أن���ه مع الهلع الذي يس���رع ع���ادة إلى قلوب 
مواطني »الدولة اإلس���رائيلية« عن���د الحديث عن قرب 
الحرب فإن لديهم قناعة مترسخة بأن األمور مهما ساءت 
في أي حرب فهناك ضامن موثوق إلنقاذهم هو أميركا 
خاص���ة، والغرب األوروبي عامة، ث���م إن جو الحرب يكتم 
أي خالفات داخلية إس���رائيلية قد تظهر على مستوى 
سياس���ي أو اجتماعى أو غيرهما باعتبار الخطر الخارجي 

أولوية تستحق االهتمام والتركيز. 
وف���ي األول من م���ارس الحالي، الخميس، نقل يوس���ي 
يهوش���واع محلل الش���ئون العس���كرية في »يديعوت 
أحرون���وت« عن قائ���د س���الح المدرعات ف���ي الجيش 
اإلسرائيلي الجنرال كوبي باراك » أن فرصة اندالع حرب 
ضد حزب الله في 2018  ارتفعت جدا »، ويناقض نفسه 

مبينا أن »إسرائيل« ليست معنية بحرب جديدة مع حزب 
الله ، وأن أعداء »إسرائيل« بدورهم ليسوا معنيين بحرب 

جديدة معها. 
ما نقلته الصحيفة ال يخرج عن الس���ياق المألوف الذي 
ال يتوقف فيه القادة اإلس���رائيليون ع���ن الحديث عن 
احتم���االت وقوع الح���رب في وقت أو آخ���ر. ويهمنا هنا 
النظ���ر في ما نقلته الصحيفة ع���ن ضابط رفيع  آخر من 
هيئة األركان، وهو أنه في حال وقوع الحرب فإن الجيش 
اإلسرائيلي سيعتمد أساس���ا على القوات البرية خاصة 
ف���ي بدايتها، وأن اجتياحه لألراضي اللبنانية س���يكون 
قاتال وخطيرا وواس���عا جدا أكثر مما يتوقعه حزب الله ، 

وأش���ار إلى ما حققته القوات البرية من تطور في أدائها 
القتالي، ومنه القدرة على القتال ضد األنفاق. 

والمناق���ض لحديث الضابط ، الذي ل���م تورد الصحيفة 
اسمه، عن أولوية دور القوات البرية في الحرب المتوقعة، 
وثقته في تطور أدائها؛ أنه يرى أن حسم الحرب سيكون 
بتصفية األمين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله ! 
أي هو ال يثق في قدرة القوات البرية على حس���م الحرب، 
ويريد مع بقية القادة اإلس���رائيليين حسما دراماتيكيا 

لها باغتيال _ ال سمح الله _ الشيخ حسن نصر الله !
هذه اإلرادة أو الرغبة المتوحشة تؤكد:

أوال : اقتناع اإلسرائيليين جميعا قادة ومواطنين أن زمن 

الحرب الس���هلة واالنتصارات السريعة الحاسمة مضى 
إل���ى غير رجعة ، وتحدث ليبرمان وزير الدفاع الحالي عن 
هذه الحقيقة منذ وقت قريب حين قال إن »إسرائيل« لم 

تنتصر في أي حرب بعد حرب 1967 .
ثانيا : »إسرائيل« دائما تفكر بعقلية العصابة اإلرهابية ، 
وهذا ما يبينه سعيها المتواصل الفاشل الغتيال الشيخ 

حسن نصر الله .
ثالثا: في هذا التفكير سذاجة وتشويه للحقائق يوهم 
أصحابه بأن التخلص من ش���خص يستطيع أن يحسم 
كل شيء، وعلى عظمة شخصية الشيخ حسن نصر الله 
القيادية فإن حزب الله يمثل توجه يقاوم العدوان على 

األرض واإلنسان والسيادة والكرامة والمصير. 
»إسرائيل« ُحشرت في قلب المنطقة خطأ وظلما، وهي 
جنت عل����ى  الكثيرين  من اليه����ود، وأولهم اليهود 
العرب، مثلما جنت على الفلس����طينيين وكثيرين من 
العرب والمس����لمين وال تبدي أي قدرة على العيش إال 
في أجواء التوترات والحروب، ولنتأمل على أي أس����اس 
تحاول بناء عالقتها مع ما يسمى دول االعتدال العربية 

!
 تبنيها على أساس التطرف في التهويل من خطر إيران 
عليه���ا وعلى تلك الدول، وتفعل نفس الش���يء اآلن مع 
تركيا بالتقرب من اليونان وقبرص مس���تفيدة مما بين 
هاتين الدولتين وبين تركيا من عداوة تاريخية وحالية 
يحركه���ا الن���زاع على حق���ول الغاز البحري���ة، والواضح 
الراسخ أنه ال بقاء لها في هذه المنطقة، واعتمادها على 
الحروب العدوانية في ضمان هذا البقاء أقوى برهان على 
افتقارها الحقيقي لمقومات هذا البقاء وشرعيته، ويعزز 
هذا البرهاَن رفضها الدائم  ألي تسوية فيها ولو بعض 

العدل  للفلسطينيين، ومن عاش بالسيف مات به.

ال بقاء إلسرائيل العدوانية في المنطقة حماد صبح

»اإ�شرائيل« ُح�شرت يف قلب املنطقة خط�أ 
وظلم�، وهي جنت على  الكثريين  من 

اليهود، واأولهم اليهود العرب، مثلم� جنت 
على الفل�شطينيني وكثريين من العرب 

وامل�شلمني وال تبدي اأي قدرة على العي�ش 
اإال يف اأجواء التوترات واحلروب، ولنت�أمل 
على اأي اأ�ش��ش حت�ول بن�ء عالقته� مع م� 

ي�شمى دول االعتدال العربية !

السفــارة والنكبــة.. 
والــواليات المتحــدة!

تسريع نقل السفارة إلى القدس المقرر منذ أمد، واألمر 
الذي تم تأجيله المرة تلو األخرى، وقبله إهداؤها عاصمًة 
د مع مناس���بة  لمحتليها، وتطابق تنفيذ نقلها المتعمَّ
مرور س���بعين عاما على النكبة العربية في فلس���طين، 
رتها  كله مرده لتعلة واحدة ال غير، إنها الفرصة التي وفَّ
اللحظة العربية واإلس���المية والفلسطينية وتلقفتها 
الوالي���ات المتحدة األميركية ول���م تجد ما يمنعها من 
لت فيما وصفته مندوبتها  اغتنامها…الفرصة التي تمثَّ
المتنّمرة في األمم المتحدة نيكي هيلي بعدم انطباق 

السماء على األرض، بل بقيت مكانها!
بدت واح���دًة من متوالية فرائد الغرائب الترامبية، هذه 
التي بدأ العالم يعتادها، إذ لم تعد مع الوقت تدهشه 
وبات يتوقع المزي���د منها. بغيرها ترامب ليس ترامب، 
وال هو المنتج المنس���جم والمعّبر، كما هو حاله، عن جزء 
وازن ومس���تنفر من مجتمعه، ويعتب���ر أن له وحده حق 
استمرارية امتالك امتياز تأس���يس الواليات المتحدة 
األميركية واالنفراد باستثماره المستدام، بمعنى البيئة 
التي أنتجت ترامبها، ومن ثم من هو يس���تند إليها في 
صراعه المحتدم مع معارضيه، وتحديدا مع “دولة األمن 
القومي”، وفي مجتمع بات منقسما إلى فسطاطين من 
أول لحظ���ة دخل فيها الوافد المتفّرد عن س���ابقيه إلى 

حمى البيت األبيض.
ه���ذه الواح���دة… تمثلت في أن يقت���رح رئيس الدولة 
األعظم كونيا تسليح معلمي المدارس في بالده لتأمين 
حماية تالميذها ضد غائلة المذابح ش���به الدورية، هذه 
دت  التي أبطالها تالميذها، والتي باتت ش���به سمة تفرَّ
بها المدارس األميركية دون سواها في هذا العالم! إنها 
أمر ليس بالمفارقة، وبلوى ليست بالطرفة، واستغرابها 
ال يصمد أمام هوليودية محاوالت سد النقص في عراقة 
التاريخ وس���تر عوراته الفظيعة عبر اس���طرته باختراع 
أف���الم الكاوبوي، ومن ثم تعمي���م ثقافتها بكثافتها، 
والتي ه���ي، وإذ تربت أجيال على ضفافها في بيئتها، 
فقد تعدتها لتط���وف كامل أطراف المعمورة وأضحت 
من بضائ���ع العولمة، م���ع امتياز الس���بق عليها بأمد. 

العولمة، كاختراع إمبريالي أميركي المنش���أ، هي بنت 
العقدين األخيري���ن، والمفارقة أن الكاوبوي ترامب جاء 
اآلن س���ابحا بعكس تيارها…سمسار العقارات ال يهمه 
أن يبدو مدير المدرس���ة في بالده نس���خة محدثة من 
“الش���ريف” في أف���الم الغرب األميرك���ي، يتحلق من 
حوله المدّرسون ومسدساتهم تتدلى على خواصرهم 
وعيونهم على تالميذهم، ما دام هذا األمر يكسبه تأييد 

كارتيالت صناعة األسلحة النهمة!
في مثل هذه العجالة لسنا بصدد معالجة ظاهرة ترامب 
األميركية األصيلة نس���با ومنطقا، لقد ُأش���بعت كتابًة، 
وكغيرنا عالجناها مرارا ومن أوجه تعددت. كما لسنا هنا 
بصدد مالحقة أعراض مرحلة س���ن اليأس التي غشيت 
اإلمبراطوري���ة األميركي���ة بفعل الصي���رورة التاريخية 
لكافة االمبراطوريات الت���ي عرفها التاريخ. هي أعراض 
س���ابقة على قدومه للس���لطة وقدومه بذاته واحدة من 
هذه األعراض، أو المؤش���رات إلى بدايات، ونشدد على 
البدايات، في خطوها باتجاه األفول…سنكتفي بواحدة 
من آخر مما هو يمس���نا بالمباش���ر كعرب من البلطجة 
األميركية في طورها الترامبي، وهو تسريع تطبيق قرار 
نقل الس���فارة األميركية للقدس المحتل���ة، بعد إعالن 
االعتراف بها كعاصمة لمحتليها. إذ بدال مما ُأعلن سابقا 
بها إتمام  بأن نقلها سيستغرق إنجازه ثالثة أعوام يتطلَّ
بناء مقرها المقدس���ي، ُأعلن عن الشروع في عملية هذا 
االنتقال بحيث تتم فيما ال يزيد عن شهر ونصف، كما 
وحدد بعمد أن يكون في الرابع عش���ر من ش���هر أيار � 
ماي���و الق���ادم…أي اليوم الذي يحتفل في���ه المحتلون 
بمرور سبعين عاما على نكبة العرب في فلسطين وقيام 

كيانهم الغاصب على أنقاضها.
ره البعض، لقطع  هذا التس���ريع ليس فقط، كما تص���وِّ
الطريق على الموهوم المرحوم “حل الدولتين”، فهذا قد 
تم دفنه تهويديا منذ أمد، وتم البصم على وفاته أميركيا 
الحقا عبر قرار االعتراف بالقدس عاصمة للكيان الغاصب، 
ومالحق���ة األونروا لإلجهاز على حق الع���ودة، والذي هو 
د انحياز  جوهر القضية الفلس���طينية. كما وليس لمجرَّ

اإلدارة األميركي���ة الراهنة الزائ���د، والمتجلي في إيكال 
مسألة تصفية القضية الفلسطينية للثالوث المتطرف 
في صهيونيته وعدائه للفلسطينيين، صهره كوشنر، 
ومبعوثه جرينبلت، وسفيره فريدمان، ورابعهم ملياردير 
دعم التهويد المتفاني ادلسون، على ما لهؤالء من دور 
واضح في التس���ريع وقبله االعتراف…ب���ل ألن الواليات 
المتح���دة كانت وم���ا زالت وتظل تنظر إلى إس���رائيلها 
لناحية نشوئها نسخًة على ش���اكلتها، وتذّكرها بذات 
نش���وئها االستعماري االس���تيطاني اإلحاللي. العالقة 
بين الثكن���ة والمركز كانت وتظ���ل عضوية وتخادمية، 
قبل ترامب ومن بعده، وبالمناس���بة، قرار نقل الس���فارة 
سابق االتخاذ على قدوم ترامب بأكثر من عقد. بمعنى أن 
كافة اإلدارات هي منحازة للصهيونية أصال منذ أن كان 

الصراع العربي � الصهيوني.
نحن هن���ا ال نتحدث عن المس���يحيين المتصهينين، 
ونائ���ب الرئيس واحد منهم، وال عن اللوبي الصهيوني 
ال���ذي يجري التزي���د في تضخي���م س���طوته، وال عن 
المحافظين الجدد بمراحله���م المختلفة، والحض على 
غزو الع���راق وتدميره واحدة من مآثره���م، وإنما على ما 
هو األوس���ع واألش���مل، على البيئة التي أنتجت ترامب 
وستنتج نس���خا متطورًة عنه عند الطلب…وإال، ما السر 
في االقتحامات األخيرة المتقاربة للحرم القدسي والتي 
على رأسها كل من الس���يناتور سكوت تبتون وديفيد 

ماكينلي؟!
…تسريع نقل السفارة إلى القدس المقرر منذ أمد، واألمر 
الذي تم تأجيله المرة تلو األخرى، وقبله إهداؤها عاصمًة 
د مع مناس���بة  لمحتليها، وتطابق تنفيذ نقلها المتعمَّ
مرور س���بعين عاما على النكبة العربية في فلس���طين، 
رتها  كله مرده لتعلة واحدة ال غير، إنها الفرصة التي وفَّ
اللحظة العربية واإلس���المية والفلسطينية وتلقفتها 
الوالي���ات المتحدة األميركية ول���م تجد ما يمنعها من 
لت فيما وصفته مندوبتها  اغتنامها…الفرصة التي تمثَّ
المتنّمرة في األمم المتحدة نيكي هيلي بعدم انطباق 

السماء على األرض، بل بقيت مكانها!

عبد اللطيف مهنا
هل يمكن ليوٍم حافٍل بالمشاعر الجياشة أن يسّد فراغ قلوٍب 
مكتظٍة على مدار العام بالبؤس والش���قاء والحرمان ؟ وهل 
تكف���ي جرعة الحّب في هذا اليوم لتكون زادًا عاطفيًا لجيٍل 

موغٍل في التيه والخيبة والضياع ؟
كيف يمكن لهذا اليوم العابر أن يشفي جروح قلوبنا المزمنة 
، وُيرمم مشاعرنا التي داست عليها أدوات القهر المتعددة 
الجنس���يات، وعصابات الفتك العابرة للق���ارات ؟ وأي قيمة 
للحب فيما ت���رزح المحبوبة تحت الذل والس���بي والدونية؟ 
ثم أليس من الواجب أن نتس���اءل بعيدًا عن الحب ونشوته 
، والعاطفة ولهيبها إن كنا أمًة ينقصها الحّب أم ينقصها 

كل مبرراته ودواعيه ؟
إن العربّي الذي يصحو على صوت القذائف وهي تتساقط 
فوق بيته لتطب���ع على جبين يومه ُقبالٍت من الرعب والدمار 
ليس لديه وقٌت لُيحّب ،وإن تلك الفتاة المس���كونة بالذعر 
والهواجس من وصول المتوحشين إلى خدرها في كل وقت 
لديها قلٌب متخٌم بالقلق ، وطافٌح بالخوف واالنكسار ، فأّنى 
لمفزوٍع أن يفّكر في الحّب ولم يعد له ش���فاٌه لتبتس���م ، وال 

أعين لتكتحل ؟!
أمام مسلسل الخيبات التي تسطو على أحالم الجيل يصبح 
الحديث عن عيٍد للحّب ترفًا اجتماعيا ، وضربًا من األمنيات 
الخائبة ، فاألمة بحاجة اآلَن لحائٍط تس����نُد إليه أوجاعها ... 
بحاج����ٍة لخيمٍة تؤوي أطفالها المش����ّردين ... بحاجٍة لبارقِة 
أمٍل في النج����اة من عبث الطغاة ومن مش����اريع المقاولين 

وأدواتهم !
في عيد الحب الذي يباغتنا كل عام ، نتذكر من هول الصدمة 
كم نحُن في الحزن غارقون ، وكم استطاع البؤس أن يفرض 
 أجنداته ، وصرنا نمارس ما تبقى لنا من حياٍة وفَق 

َّ
علينا كل

تقويم���ه ، وفي ظالله الكئيبة ، نحتضن الجوع وجبًة يوميًة 
، ونبكي على الديار وقد غ���دت بفعل الحرب والفتنة أطالاًل 

يصيح بأرجائها الشقاء ويندُب .
أيه����ا الحّب إن الوط����ن العربّي مرعوٌب م����ن اللون األحمر ، 
وقد تصّحرت أراضيه حتى لم تعد ُتنبُت الورد ، وال تتس����ُع 

ألريجه ! 
أيه���ا الحّب ، لقد صرنا قس���اًة أكثر مما تظ���ّن ، وصار بيننا 

وبينك غربٌة وجفاء ، فهاّل أرحَت قلوبنا وارتحلت ؟

) ناقصنا كرامة (
وائل حمي الدين 
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غزة/ عبدالله نصيف:
حقق خدمات رفح فوزا مهما على اتحاد خانيونس بثالثة 
أهداف مقابل هدف وحيد ، فيما اقتنص خدمات الشاطئ 
فوزا غاليا من أنياب القادسية ، و ضمن شباب جباليا البقاء 
بين الكبار بف���وز على األهلي بثالثة أه���داف لهدفين ، 
وتعثر الصداقة بالتعادل الس���لبي أمام هالل غزة ، ضمن 

لقاءات الجولة ال17 من بطولة دوري غزة الممتاز .
أنعش فريق خدمات الش���اطئ آماله بالبق���اء عقب فوزه 
العري���ض على فريق القادس���ية بأربعة أه���داف مقابل 
هدفين ف���ي المباراة التي جمع���ت الطرفين على ملعب 

فلسطين .
و به���ذا الفوز رفع الش���اطئ رصيده للنقط���ة 19 بالمركز 
التاس���ع و توقف رصيد القادسية عند 15 نقطة بالمركز 

األخير .
وسجل رباعية البحرية محمد القاضي هدفين بالدقيقتين 
24 و66 و سليمان العبيد هدفين بالدقيقتين 28 و 49 ، 
و أحرز هدفي القادسية بدر موسى هدفين بالدقيقتين 

17 و 29 .
وحق���ق فريق خدمات رفح فوزًا عريض���ًا على فريق اتحاد 
خانيونس بثالثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي 

أقيمت على ملعب رفح البلدي .

ليرفع األخضر رصي���ده للنقطة  35 بالمركز الثالث بفارق 
األهداف عن الثاني الصداقة  ، و تجمد رصيد الطواحين 

عند 18 نقطة بالمركز العاشر و يتأزم موقفه بالبقاء .
و رغم تقدم الطواحين باله���دف األول بالدقيقة 21 عبر 
رام���ي البي���وك  إال أن األخضر رد بثالثي���ة دونها  محمد 
الجرم���ي في الدقيقة 42 و عالء إس���ماعيل بالدقيقة 86 
ومحم���ود النيرب بالدقيقة 96 من الوقت بدل الضائع من 

عمر المباراة .
و اقتنص ش���باب جباليا فوزًا مثيرًا على حس���اب ضيفه 
األهل���ي بثالثة أه���داف مقابل هدفي���ن ، ليقفز الفريق 
للمركز الس���ادس برصيد 26 نقطة، فيما ظل األهلي عند 
16 نقطة بمركزه الحادي عش���ر وقبل األخير  و يتصعب 

موقفه بالبقاء .
وس���جل ثالثية "الثوار" يوس���ف داود و فض���ل أبو ريالة 

هدفين ، فيما سجل إبراهيم أبو سيف هدفين األهلي .
وف���رض هالل غزة التعادل الس���لبي على جاره الصداقة ، 
ليحرمه من البقاء منافس���ًا على لقبه بقوة ، ليرفع الهالل 
رصيده إل���ى 23 نقطة وليحافظ على المركز الثامن و أمن 
تواجده بين الكبار ، فيما ابتعد الصداقة خطوة عن الحفاظ 
على لقبه بعد أن رف���ع رصيده إلى 35 نقطة وظل بمركزه 

الثاني وبفارق األهداف عن الثالث .

 »البحرية« يغرق القادسية و »األخضر« يوقف دوران »الطواحين« 

غزة / عبدالله نصيف:
واص���ل األقصى صدارة دوري الدرج���ة الثانية بفوزه 
على جاره أهلي النصيرات بهدفين دون رد ، و بنفس 
النتيجة استطاع فريق العطاء مواصلة تألقه محاواًل 
الصع���ود للدرجة األول���ى، بعد ف���وزه الخارجي على 
االستقالل ، ليتأجل الحسم فى الجولة األخيرة  بلقاء 

األقصى و العطاء .
بهدفي���ن دون رد ، واص���ل نادي األقص���ى الرياضي 
من مخيم النصي���رات صدارته لترتيب دوري الدرجة 
الثانية " فرع الوس���طى و الجنوب " ، بفوزه على جاره 
األهلي  وس���جل ثنائي���ة األقص���ى إبراهيم خطاب 

وعبدالله الحنفي .
ليرفع األقصى رصيده للنقطة 33 بالصدارة ، و يتجمد 

رصيد األهلي عند 16 نقطة بالمركز السادس و يحتاج 
األقصى للتعادل في لقائه األخير أمام العطاء ، 

هذا و عاد فريق العط���اء بثالث نقاط ثمينة من أمام 
ضيفه االس���تقالل بالفوز علي���ه بهدفين نظيفين، 
ليؤجل الحس���م لألس���بوع األخير، بعد أن رفع رصيده 
إلى 30 نقط���ة بالمركز الثاني وبفارق ثالث نقاط عن 
المتصدر ، فيما ظل االستقالل عند 15 نقطة بمركزه 

الخامس .
و يحتاج العطاء للف���وز على األقصى بفارق هدفين ، 
و التفوق عليه بالمواجهات المباش���رة ، لكونه خسر 

العطاء في الذهاب بهدف دون رد .
يذكر أن أهلي بيت حانون الرياضي " فرع غزة والشمال 

"حسم بطاقة الصعود للدرجة األولى .

بطاقة الصعود للدرجة األولى 

حائرة بين األقصى و العطاء

االستقالل / وكاالت:
أكد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، 
قدرة فريقه على تخطي عقبة ريال مدريد اإلسباني، خالل 
مواجهة إياب دور ال�16 من منافس���ات بطولة دوري أبطال 

أوروبا، بدون النجم المصاب نيمار دا سيلفا.
نقلته���ا  تصريح���ات  ف���ي  الخليف���ي  وق���ال 
صحيفة "ليكيب" الفرنس���ية: "أعتق���د أن مواجهة ريال 
مدريد هي المباراة األكثر أهمية لنا، سنحقق الفوز ونتأهل 
إلى الدور القادم"، حتى بدون نيمار. أضاف: "الجميع يشعر 
بالحزن بسبب إصابة نيمار، الخيار األفضل بالنسبة لنا هو 

إجراء العملية الجراحية، لقد اتخذنا القرار سوًيا".
وتابع رئيس النادي الباريس���ي: "منذ اليوم األول إلصابته 
اتخذنا قراًرا باالنتظار لثالثة أيام للوقوف على نوع اإلصابة، 
وبعدها قررنا نحن وطبيب منتخب البرازيل إجراء العملية 

الجراحية، جميع األطراف وافقت على ذلك".
وأكمل "تصريحات والد نيمار بشأن اإلصابة لم تزعجني، أود 
أن أش���كره ألنه أراد أن يبقى معن���ا حتى مباراة ريال مدريد 
المقبل���ة، لقد قال لي أريد أن أك���ون معكم هنا، نحن عائلة 
واحدة". وكان باريس سان جيرمان خسر مباراة الذهاب أمام 
الريال بثالثة أهداف لهدف واحد، على ملعب س���انتياجو 
برنابيو، ليتأجل الحس���م لموقعة اإلياب التي ستقام يوم 

الثالثاء 6 مارس/ آذار المقبل بحديقة األمراء .

االستقالل / وكاالت:
يفكر ريال مدريد في منافس���ة غريمه برش���لونه، 
عل���ى صفقة م���ن العي���ار الثقيل خ���الل فترة 
االنتقاالت الصيفي���ة المقبلة، وذلك وفقا لعدد 

من الصحفيين اإلسبان.
وكانت تقارير قالت مؤخ���را إن انطوان جريزمان 
نجم هجوم أتلتيكو مدريد، بنس���بة كبيرة س���ينضم 
لبرشلونه بنهاية الموسم الجاري، حيث سيدفع البارسا الشرط الجزائي 

في عقده مع  فريقه المقدر ب�100 مليون يورو.
ومع ذلك يعتقد عدد من الصحفيين اإلسبان، أن ريال مدريد قد ينضم 
لسباق التعاقد مع الدولي الفرنسي، حيث يبحث النادي الملكي عن بديل 
ف���ي خط الهجوم لكريم بنزيما، المتوقع رحيله عن الميرنجي بعد تراجع 

مستواه هذا الموسم.
لبرنام���ج إل  أجي���ري  اي���دو  الصحف���ي  ق���ال  الص���دد  ه���ذا  وف���ي 
شيرينجويتو اإلس���باني: "أنا واثق أن جريزمان س���يحب كثيرا االنضمام 
لريال مدريد،هو البديل المناس���ب لبنزيما، ويعيش بالفعل في العاصمة، 
وه���و ما سيس���هل الصفقة". وفي نفس الس���ياق ق���ال الصحفي روبرتو 

موراليس "إذا كان هناك فريق يحتاج جريزمان فهو ريال مدريد".
وعن نفس األمر علق الصحفي خوسيه أنطونيو مارتين قائال : "ريال مدريد 
يبحث اآلن عن قطعة ناقصة تكمل األهداف التي يس���جلها كريس���تيانو 

رونالدو، وجريزمان من أفضل المرشحين لذلك".

" الخليفي " 
سنتخطى ريال 

مدريد بدون نيمار

ريال مدريد يفكر 
في منافسة برشلونه 

على جريزمان
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مســك وطيــب 

 لو أنفقت ما
 في األرض جميعًا 

عندم����ا مررت على آيات القرآن اس����توقفتني اآلية الثالثة 
والستون من سورة االنفال وشعرت حينها بمدى سعادتي 
واعتزازي وفخري بانني أنتمي لدين اإلسالم وما أجمله من 
دين ألن اآلية أعطتني العبرة والعظة بان الله وحده هو من 
يؤلف بين القلوب فاقرأ مع����ي تلك اآلية في قوله تعالى  
ْفَت  ا َألَّ

ْرِض َجِميًعا مَّ َف َبْيَن ُقُلوِبِهْم  َلْو َأنَفْقَت َما ِفي اأْلَ »َوَألَّ
ُه َعِزيٌز َحِكيٌم« فالعزيز  َف َبْيَنُهْم ِإنَّ َه َألَّ َبْيَن ُقُلوِبِهْم ولكن اللَّ
وحده ه����و القادر أن يجمع بين القل����وب لحكمة هو يراها 
فاأللفة بين القلوب تعني صفاء القلوب وبشاشة الود فاقرأ 
 هذا 

َّ
اس رجاًل فقال: )إن إن شئت عن مجاهد قال: رأى ابن عبَّ

ه، واألرواح جنوٌد  ي ألحبُّ ني. قالوا: وما علمك؟ ق����ال: إنِّ ليحبُّ
دة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف(  مجنَّ
ق  هر فرَّ وع����ن األوزاعيِّ قال: كتب إليَّ قت����ادة: إن يكن الدَّ
ف بين المس����لمين قريب .وقال  ذي ألَّ  ُأْلَفة الله الَّ

َّ
بيننا فإن

افعي، ناظرته يوًما  دفي: )ما رأيت أعقل ِمن الشَّ يونس الصَّ
في مس����ألة، ثمَّ افترقنا، ولقيني، فأخ����ذ بيدي، ثمَّ قال: يا 
فق في  أبا موس����ى، أاَل يس����تقيم أن نكون إخواًنا وإن لم نتَّ
ْنيا  آلف هو بغض الدُّ ����لمي: )وأصل التَّ مس����ألة( وقال السُّ
واإلعراض عنها، فهي الت����ي توقع المخالفة بين اإلخوان( 
عمة.  ة، محسود بالنِّ : )اإلنسان مقصود باألذيَّ وقال الماورديُّ
مت  فته أيدي حاسديه، وتحكَّ فإذا لم يكن آلًفا مألوًفا تخطَّ
ة.  فيه أهواء أعاديه، فلم تسلم له نعمة، ولم َتْصُف له ُمدَّ
فإذا كان آلًفا مألوًفا انتصر باأُلْلَفة على أعاديه، وامتنع ِمن 
ُته عنهم،  حاس����ديه، فَس����ِلمت نعمته منهم، وَصَفت ُمدَّ
مان ُعْس����ًرا، وِس����لُمه َخَطًرا( وقال اْلَغزاِلي 

َّ
وإن كان صفو الز

فرق َثَمَرة س����وء الُخُلق،  )اأُلْلَفة َثَمَرة ُحْس����ن الُخُل����ق، والتَّ
وافق، وُس����وء  آلف والتَّ ب والتَّ حبُّ َفُحْس����ن الُخُلق ُيوجب التَّ
ناكر( واعلم أن لأللفة  حاسد والتَّ باغض والتَّ الُخُلق ُيثمر التَّ
اس قال صلى الله  عارف ومعاش����رة النَّ أس����بابًا منها 1_التَّ
دة ما تعارف منها ائتلف  عليه وس����لم:)األرواح جنوٌد مجنَّ
 خفض الجَناح ولين 

َّ
واضع: إن وما تناكر منها اختلف(2- التَّ

الَكِلَمة وَتْرك اإلغالظ ِمن َأس����َباب اأُلْلَف����ة واجتماع الَكِلَمة 
ته  وانتظام اأَلمر ولهذا قيل: َم����ن النت كلمته وجبت محبَّ
وَحُس����َنت ُأحُدوثته، وظمئت اْلُقُلوب إلى لقائه وتنافست 
في مودته( 3- القيام بحقوق المسلمين وااللتزام بها: عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رس����ول الل����ه صلى الله عليه 
وس����لم قال:)حق المسلم على المس����لم خمٌس: رد السالم، 
وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت 
الم قال صلى الله عليه وسلم:)يا  العاطس( 4- إفش����اء السَّ
عام، وصلوا األرحام،  الم، وأطعموا الطَّ اس أفشوا السَّ ها النَّ

أيُّ
ة بس����الم( . والله  اس نيام، تدخلوا الجنَّ يل والنَّ ����وا باللَّ وصلُّ

المستعان.

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

أمــة اقــرأ... عليهــا أن تقــرأ

اإلختالف والتفكير في القرآن 
الكريم

إس���ماعيل  الدكتور  المؤلف: 
الحس���ني )أس���تاذ مقاص���د 
الشريعة بمراكش(، له عدد من 
المؤلفات المهمة في المقاصد 

، والفكر اإلسالمي وغيرها.
 الكتاب: ال يخفى أن المقاصد 
الت����ي ت����دل عليه����ا خطابات 
القرآن الكريم متفاوتة. ولعلماء 
التفسير و األصول و المقاصد 
كس����ب معرفي معتبر و مقدر 
في ذلك. كما أن الحاجة ماسة 
للتس����لح ف����ي ه����ذا المضمار 
بنظرية تقول أو تريد أن تقول: 
إن المعرف����ة بمقاص����د القرآن 

معرفة  بمفاهيم����ه  و  المجي����د 
تعاضدية تأخذ الق����رآن المجيد باعتبارين: اعتبار أول يأخذه 
كبناء متس����ق، و اعتبار ثان يأخذه كبناء مفيد ال ينطوي على 

ما ال يفيد.
حاولنا استلهام وإعمال هذه النظرية في دراستنا لمفاهيم قرآنية 

مثل مفهوم ضرب الزوج زوجته، و مفهوم الترتيل .

من هو المجاهد في سبيل الله؟ مؤلف وكتاب

األرقام  تل���ك  وتفج���ع  ته���ول 
حقيقة  عن  الحزين���ة  المتدنية 
وواقع الق���راءة واالطالع في األمة 
اإلس���المي  والمجتمع  العربي���ة 
بش���كل ع���ام، حتى أن���ي قرأت 
جديدًا، ب���أن المعدل ح���ّدد ربع 
صفحة كتاب كمعدل وس���طي 
يقرأه الفرد في العالم العربي في 

العام!!
وه���ذا يوضح لنا م���دى الكارثة 
الت���ي  والعلمي���ة  الثقافي���ة 
العرب���ي،  المواط���ن  يعيش���ها 
الدول  ف���ي  بمواطنين  مقارن���ة 
األوروبية، كم���ا يؤكد وجود هوة 
ثقافي���ة شاس���عة بي���ن ثقافة 
المواطن العربي وثقافة المواطن 

األوروبي..!
ورغم أننا نمتل���ك رصيدا ضخما 

وموروثا ثقافيا رائعا وأدباء ومثقفين ومفكرين 
أث���روا حياتنا بآرائهم وإنتاجهم الثقافي، إال أن 
كل ذلك لم يعِط الجيل العربي الحديث المفتاح 

لإلقبال على القراءة.
فهل هذه أمة اقرأ؟

الق���راءة مفت���اح العل���م , بل مفتاح الس���عادة 
ف���ي الدنيا واآلخرة , وأم���ة ال تقرأ أمة ال تصرف 
حاضرها من مس���تقبلها , أمة ال تأخذ عبرة من 
ماضيها , وال تمتد جذوره���ا إلى أصولها , أمة 
ال تقرأ أمة قد ماتت وكب���ر الناس عليها أربعا , 
ويكفي األمة اإلسالمية شرفا أن أول ما ابتدأ به 
ن���زول القرآن الكريم قوله تعالى: \« اْقَرْأ ِباْس���ِم 
ْنَس���اَن ِمْن َعَلٍق )2(  ِذي َخَلَق )1( َخَلَق اإْلِ ���َك الَّ َربِّ
َم  َم ِباْلَقَلِم )4( َعلَّ ي َعلَّ ���ذِ ْكَرُم )3( الَّ َك اأْلَ اْقَرْأ َوَربُّ

ْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم )5(سورة العلق. اإْلِ
فقد جمع الله تعالى في هذه اآليات المباركات 
بي���ن عنصري التعل���م : الق���راءة والكتابة,بل 
وجعل س���ورة كاملة من س���ور القرآن الكريم 

باسم ) القلم ( .
ومع أننا أمة ) اقرأ( لكن لألسف ال نقرأ، وإذا قرأنا 
ال نقرأ المفيد من الكتب إال من رحم الله من هذه 
األم���ة، واألغرب من ذلك تقرير إحدى الجامعات 
في عالمنا العربي الذي أكد أن 72% من خريجي 
الجامعات يتخرجون دون أن يقوموا باس���تعارة 

كتاب واحد من مكتبة الجامعة!.
القراءة تفيد اإلنس���ان ف�ي حياته، فهي توسع 
دائ���رة خبراته، وتفت���ح أمامه أب���واب الثقافة، 

وتحقق التسلية والمتعة، وتكسب الطفل حسًا 
لغويًا أفضل، ويتحدث ويكتب بش���كل أفضل، 
كم���ا أن القراءة تعطي الطفل قدرة على التخيل 
وبعد النظر، وتنمي ل���دى الطفل ملكة التفكير 
السليم، وترفع مس���توى الفهم، وقراءة الطفل 
تساعده على بناء نفس���ه وتعطيه القدرة على 

حل المشكالت التي تواجهه.
لذا فقد اهتم العلماء بالقراءة , ووضعوا الكتاب 
في أرفع وأعل���ى الغايات , فقد جعلوه أنيس���ا 

وصديقا ورفيقا .
قال الجاحظ : »الكتاب نعم األنيس في س���اعة 
الوحدة ونعم القرين ببالد الغربة، وهو وعاء ملىء 
علًما وليس هناك قرين أحس���ن من الكتاب، وال 
شجرة أطول عمًرا وال أطيب ثمرة وال أقرب مجتنى 
من كتاب مفيد، والكت���اب هو الجليس الذي ال 
يمدحك والصديق الذي ال يذمك والرفيق الذي 
ال يملك وال يخدعك إذا نظرت فيه أمتعك وشحذ 
ذهنك وبسط لسانك وجود بيانك وغذى روحك 
ونمى معلوماتك، وهو المعلم الذي إن افتقرت 
إليه لم يحقرك وإن قطعت عنه المادة لم يقطع 

عنك الفائدة.
ول���و لم يكن من فضله عليك إال حفظه ألوقاتك 
فيما ينفعك وصونها عم���ا يضرك من فضول 
النظر والكالم واالس���تماع والمخالطة ومجالسة 
م���ن ال خير فيهم، لكان في ذل���ك على صاحبه 
أس���بغ نعمة وأعظم منة فالكتاب صديق يقطع 
أوقات فراغك في مؤانس���ة تنجيك من الوحدة 
الممل���ة، كما ينق���ل إليك أخبار الب���الد النائية 

فتعرف أنباءه���ا كما تعرف 
أنباء بلدتك«.
قال أحدهم :

لمحب���رة تجالس���ني نه��اري 
*** أح���ب إل���ي م���ن أن���س 

الصديق
ورزم���ة كاغد في البيت عندي 
*** أحب إلي من عطر الدقيق

ولطمة عالم ف���ي الخد م��ني 
*** ألذ لدي من شرب الرحيق

وقال آخر:
نع���م المؤان���س والجلي���س 
كت���اب *** تخلو به إن خانك 

األصحاب
ال مفشي�ًا سرًا وال متك�درًا *** 

وتفاد منه حكمة وص�واب
ويق���ول أحده���م في وصف 

أسفه على كتب العلم:
أج���ّل مصائب الرج���ل الع��لي���م *** مصائبه 

بأسفار الع��لوم
إذا فُق���د الكتاب فذاك خط�����ب *** عظيم قد 

يجل عن العمي�م
وكم قد مات من أس���ف ع�ليه�ا *** أناس في 

الحديث وفي القديم
وق���ال عمرو بن العالء: »م���ا دخلت قط على رجل 
وال مررت بداره، فرأيته في بابه فرأيته ينظر في 
دفتر وجليس���ه فارغ إال حكمت عليه أنه أفضل 
منه عقال«، وقيل لرجل ما يؤنسك؟ فضرب على 
كتبه وقال: »هذه، قيل فمن الناس، قال: الذين 

فيها«.
وقي���ل لبعضه���م: » أم���ا تس���توحش؟« قال: 
»يس���توحش من مع���ه األنس كل���ه؟« قيل وما 
األنس؟ قال: الكتب. وقيل ألبي الوليد إنك ربما 
حملت الكتاب وأنت رجل تجد في نفسك، قال: 

إن حمل الدفاتر من المروءة.
وُعِذَل بع���ُض العلماء في كثرة ش���راء الكتب، 

فقال:
وقائلٍة أنفقَت في الُكْتِب ما َحَوت * * * يميُنك 

من ماٍل فقلُت: دعيني
ني* * * ألْخِذ كتابي  ي أرى فيه���ا كتاًبا َيُدلُّ لعلِّ

آِمًنا بيميني.
فه���ل تعود األمة إل���ى طريق الح���ق والهدى، 
وتمس���ك بالعلم والقراءة واالطالع ، حتى تعود 
إل���ى حالها األول ومجدها التليد، وتأخذ بدينها 

للتقدم من جديد ، وتقف في أول القافلة ؟

حممد �شحادة

حممد دروي�ش
ِذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم َفاْنِفُروا ُثَباٍت َأِو اْنِفُروا َجِميًعا  َها الَّ

 قال تعالى: }َيا َأيُّ
ُه َعَليَّ ِإْذ َلْم   َفِإْن َأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َقاَل َقْد َأْنَعَم اللَّ

َّ
َئن  ِمْنُكْم َلَمْن َلُيَبطِّ

َّ
* َوِإن

 َكَأْن َلْم َتُكْن َبْيَنُكْم 
َّ

ِه َلَيُقوَلن َأُكْن َمَعُهْم َشِهيًدا * َوَلِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن اللَّ
ٌة َيا َلْيَتِني ُكْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوًزا َعِظيًما * َفْلُيَقاِتْل ِفي َس���ِبيِل  َوَبْيَنُه َمَودَّ
ِه َفُيْقَتْل َأْو  ْنَيا ِباآلِخَرِة َوَمْن ُيَقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَّ ِذيَن َيْشُروَن اْلَحَياَة الدُّ ِه الَّ اللَّ

َيْغِلْب َفَسْوَف ُنْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما{ ]النساء:71 -74[. 
قال الس���عدي رحمه الل���ه : يأمر تعالى عباده المؤمني���ن بأخذ حذرهم من 
أعدائهم الكافرين. وهذا يش���مل األخذ بجميع األسباب، التي بها يستعان 
على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم، من استعمال الحصون والخنادق، 
وتعل���م الرمي والركوب، وتعل���م الصناعات التي تعين عل���ى ذلك، وما به 
يعرف مداخلهم، ومخارجهم، ومكرهم، والنفير في سبيل الله. ولهذا قال: 
}َفاْنِف���ُروا ُثَباٍت{ أي: متفرقين بأن تنفر س���رية أو جيش، ويقيم غيرهم }َأِو 
اْنِفُروا َجِميًع���ا{ وكل هذا تبع للمصلحة والنكاية، والراحة للمس���لمين في 
ٍة{  وا َلُهْم َما اْس���َتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ دينهم، وهذه اآلية نظير قوله تعالى: }َوَأِعدُّ
]األنف���ال:60[. ثم أخبر عن ضعفاء اإليمان المتكاس���لين عن الجهاد فقال: 
{ أي: يتثاقل عن الجهاد في 

َّ
َئن  ِمْنُكْم{ أي: أيها المؤمن���ون }َلَمْن َلُيَبطِّ

َّ
}َوِإن

سبيل الله ضعفا وخورا وجبنا، هذا الصحيح. 
وأيضا فإن المؤمنين على قسمين: - صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك 
كمال التصديق والجهاد. - وضعفاء دخلوا في اإلسالم فصار معهم إيمان 
ا ُقْل َلْم  ضعي���ف ال يقوى على الجهاد. كما قال تعالى: }َقاَلِت األْع���َراُب آَمنَّ

ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْس���َلْمَنا{ ]الحج���رات:14[ إلى آخر اآليات. ثم ذكر غايات 
هؤالء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم، وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامها 
فق���ال: }َفِإْن َأَصاَبْتُكْم ُمِصيَب���ٌة{ أي: هزيمة وقتل، وظفر األعداء عليكم في 
بعض األحوال لما لله في ذلك م���ن الحكم. }َقاَل{ ذلك المتخلف }َقْد َأْنَعَم 
ُه َعَليَّ ِإْذ َلْم َأُكْن َمَعُهْم َشِهيًدا{ رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد  اللَّ
عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة. وأما القعود فإنه وإن استراح قليال 
فإنه يعقبه تعب طوي���ل وآالم عظيمة، ويفوته ما يحصل للمجاهدين. ثم 
 َكَأْن َلْم َتُكْن 

َّ
ِه{ أي: نصر وغنيمة }َلَيُقوَلن قال: }َوَلِئ���ْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن اللَّ

ٌة َيا َلْيَتِني ُكْنُت َمَعُهْم َفَأُف���وَز َفْوًزا َعِظيًما{ أي: يتمنى  َبْيَنُكْم َوَبْيَن���ُه َمَودَّ
أن���ه حاضر لينال م���ن المغانم، ليس له رغبة وال قصد ف���ي غير ذلك، كأنه 
ليس منكم يا معش���ر المؤمنين وال بينكم وبينه المودة اإليمانية التي  من 
مقتضاها أن المؤمنين مش���تركون في جمي���ع مصالحهم ودفع مضارهم، 
يفرحون بحصوله���ا ولو على يد غيرهم من إخوانه���م المؤمنين  ويألمون 
بفقدها، ويس���عون جميعا في كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم، فهذا 
الذي يتمنى الدنيا فقط، ليس���ت معه الروح اإليمانية المذكورة. ومن لطف 
الله بعباده أن ال يقطع عنهم رحمته، وال يغلق عنهم أبوابها. بل من حصل 
منه غير ما يليق أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه، فلهذا أمر هؤالء 
ِذيَن َيْشُروَن  ِه الَّ باإلخالص والخروج في سبيله فقال: }َفْلُيَقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَّ
ْنَيا ِباآلِخَرِة{ وأما أولئك المتثاقلون، فال يعبأ بهم خرجوا أو قعدوا،  اْلَحَياَة الدُّ
ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم   الَّ

َّ
فيكون هذا نظير قوله تعالى: }ُقْل آِمُنوا ِبِه َأْو ال ُتْؤِمُنوا ِإن

ًدا{ ]اإلسراء:107[ . وَن ِلألْذَقاِن ُسجَّ ِمْن َقْبِلِه ِإَذا ُيْتَلى َعَلْيِهْم َيِخرُّ
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أحياًنا يفجع المرء في أعز أحبابه وأقاربه، لكنه قد ال يشهد لحظة وقوع الموقف المفجع؛ 
بسبب وقوعه فجأة، أو بعده عن مكان الحدث. فيحتاج لمن يخبره بالخبر المفجع الصادم.

بعض الناس من حرصهم على مشاعر اآلخرين، ال يرغبون أن يكونوا طرًفا في إيذائهم 
وإيالمهم نفس���ًيا. فال يقبل���وا أن يكونوا من ناقلي األخب���ار الصادمة، لئال يوجد رابط 
بينهم كناقلي خبر وبين الموقف الصادم، يتذكروا  المرء بالحدث الصادم كلما رآهم. 
رغم ذلك يوجد أفراد يتصدرون لهذه المهمة، كأنهم يس���رون بذلك، أو يظنون أنها 
ش���جاعة وجرأة ومبادرة لفعل الخير، أما الرافضون فجبناء أو ضعفاء يتهربون من نقل 
الخبر الصادم ألصحابه! لكن. المتصدرين للموقف ال يحس���نون التصرف، فتس���بب 
طريقة نقلهم للخبر الصادم إيالًما وأذى نفسًيا للمتلقي أشد من الحدث المحزن ذاته.

وعليه، يجب أن ُيحَس���ن اختيار من يوكل إليه مهمة نقل األخبار الس���يئة والصادمة 
ألصحابها. يج���ب أن يكون ممن يجيد آداب التواص���ل االجتماعي، ويتصف بالذكاء 
االجتماع���ي، واالتزان االنفعالي، وينتقي كلماته بعناية، ويلفظها بلطف وهدوء دون 
لهفة أو صراخ أو تهويل ومبالغة، ويختار الوقت والمكان المناس���بين. لكن أغلب َمْن 
عرفت من ناقلي األخبار الصادمة على خالف ذلك تماًما. فهو أرعن.. متهور..ال يحس���ن 
التدبر والتصرف. همه الرئيس���ي سرعة نقل الخبر؛ ليحقق س���بًقا دون مراعاة الحالة 
النفسية، والعاطفية، والصحية، والعمرية للمتلقي. لذا تجد الخبر ينزل على المتلقي 

كالصاعقة!
كم من إنسان تلقى خبًرا صادمًا بسببه َفَقَد نطقه فجأة، أو أغمي عليه، أو أدخل العناية 
المش���ددة، أو أصيب بجلطة، أو سكتة قلبية، أو ارتكب حادث سير، � جاء لُيسِعف فإذا 
به ُيسَعف �، أو تخرج النساء إلى الشارع دون احتشام. ألن كلمات ناقل الخبر الصادم 

خرجت من فيه كالصخر األصم، بل هي أشد. خذ أمثلة على ذلك:
األول: ما بتعرف؟!..أبوك مات.! )ال يعطي مجاال للمتلقي أن يجيب أو يستفس���ر، يلقنه 

الخبر تلقيًنا(.
الثاني: أنت قاعد تلعب وال ع بالك؟!.. أختك في المستشفى دخلت العناية المشددة. 
بقول���وا معها جلطة دماغية. الله يعلم تلحق أو ما تلحق! )من الذي قال؟ ولمن قال؟ ال 

تعرف!(.
الثال���ث: فالن..فالن )يناديه بلهفة(: أخوك قطعت رجله في حادث س���ير فظيع قبل 

شوية )قليل(.
الرابع: يا فالن: أنا ما بحب أنقل األخبار السيئة. لكن الزم تعرف، حتى ال تلومني بعدين 
أني ما خبرتك. ابنك دهسته سيارة، ما بعرف شو وضعه. لكن، اإلسعاف نقله وما كان 

يتحرك وال حركة!
الخامس: فالن! س���معت الدبة الكبيرة اللي قبل ش���وية؟ هذا قصف، صاروخ نزل على 

بيتكم، سواه باألرض.
تلك نماذج لطريقة نقل األخبار الصادمة. تخيل لو كنت أنت المتلقي كيف س���تكون 

ردة فعلك؟!
حين ترى لهفة الناقل وطريقة روايته للخبر، كأنه يسوق لك خبًرا ساًرا ويريد البشارة 
لئال يس���بقه إليها أحد، وقد ينقله بنبرة الشامت المتشفي، وقد ال يكون هذا وال ذاك 

لكنه غير لبق في إيصال المعلومة.
أال يعلم هذا الناقل، أنه س���يكون في قابل األيام مثير حزن وألم، ونذير شؤم، وطارًدا 
لألفراح واألخبار الس���ارة عند المتلقي؟! كلما يراه سيذكر بشارته السيئة. في المقابل 

أذكر موقًفا على النقيض تماًما مما س���بق. تأمل معي حس���ن تص���رف هذه الزوجة 
الصابرة المحتسبة مع زوجها قبل أن تخبره بخبر وفاة ولدهما.

عن أنس بن مالك قال: »مات ابٌن ألبي طلحَة من أم سليٍم. فقالت ألهلها: ال تحدثوا أبا 
بت إليه عشاًء. فأكل وشرب. فقال: ثم  ُثه. قال: فجاء فقرَّ طلحَة بابِنه حتى أكون أنا ُأحدِّ
تصنعت له أحس���َن ما كانت تصنُع قبَل ذلك. فوقَع بها. فلما رأت أنه قد شبَع وأصاب 
 قوًما أعاروا عاريَتهم أهَل بيٍت، فطلبوا عاريَتهم، 

َّ
منه���ا. قالت: يا أبا طلحَة! أرأيَت لو أن

ألهم أن َيمنعوهم؟ قال: ال. قالت: فاحتِسْب ابَنَك. 
قال: فغضب. وقال: ترْكِتني حتى تلطخُت ثم أخَبْرِتني بابني! فانطلق حتى أتى رسوَل 
َم: »بارك  ى اللُه عليِه وسلَّ َم. فأخبَره بما كان. فقال رسوُل اللِه صلَّ ى اللُه عليِه وسلَّ اللِه صلَّ

اللُه لكما في غابِر ليلتكما«.
لذا، عزيزي ناقل األخبار الصادمة: ال تتس���رع ف���ي نقل الخبر الصادم لصاحبه، تمهل 
وتفّكر قلياًل قبل أن تغادر مكانك للبشارة، انتِق كلماتك بعناية إليصال خبر الصدمة 
د للموضوع كي يستشف األمر لوحده، ال  م ومهِّ حتى تخفف من هولها على الفرد، قدِّ
تلقنه خبر الصدمة دفعة واحدة، حاول أن تعكس لغة جسدك، مالمح وجهك تحديًدا 
مشاعر الحزن قبل حديثك معه حتى يوطن نفسه لما هو آت. حاول أال تكون الموكل 
إليصال األخبار السيئة والصادمة لنفس الشخص دوًما لئال تكون نذير شؤم النسبة 

إليه؛ ألنه كلما رآك سيستعيذ بالله من شرك، ويتحاشى الحديث معك.
على أية ح���ال، أًيا كان ناقل األخبار الصادمة ممن يحس���نون التصرف أو ال، يجب أن 
يتذكر المرء في المواقف الصادمة قول رس���ول الله: »إنما الصبر عند الصدمة األولى 

أو عند أول صدمة«.

بسام محمد أنت ما تعرف؟! .. أبوك مات!

وتبي���ن اإلحصائيات العالمية، أن ما يق���ارب 30% من األطفال 
يوصفون من قبل األهل أو المعلمين بالحركة الزائدة، والحقيقة 
العلمية أن اضطراب الحركة الزائدة كمرض نفسي لدى األطفال 
أقل من ذلك بكثير، فمن الطبيعي بعد س���ن الثانية من العمر 
ازدياد حركة الطفل نتيجة لنموه الحركي، والعاطفي والذهني 
الكتش���اف العالم من حوله فهي حركة هادفة، أما فرط الحركة 
غي���ر الهادفة فه���و حالة مرضي���ة ويعود إلى أس���باب بيئية 
واجتماعية ونفس���ية، وم���ن هنا يجب التفريق بين الش���قاوة 

العادية لألطفال وبين اضطراب فرط الحركة لديهم.

خوف وقلق
المواطن���ة أم أحمد النباهين، ترى أن طبيعة األطفال تميل إلى 
الحركة المفرطة والمشاغبة والتجربة واكتشاف األشياء، ولكنها 
في الوقت ذاته لم تتخيل يوما أنها ستعاني من شقاوة طفلها 
الصغي���ر لهذه الدرج���ة، موضحة أن طفلها الصغير يتس���بب 
لها بمش���كلة كل يوم بسبب ش���قاوته مع الناس او مع اخواته، 
واس���تخدمت كل األس���اليب معه لكن دون فائدة لدرجة أنها 

أصبحت عاجزة عن كيفية التعامل معه.
وتقول النباهين ل� "االس���تقالل": "بينما كنت أعد وجبة االفطار 
ألبنائي، س���معت صراخ طفلي ذي ال�5 أعوام يعلو فما كان مني 
اال أن أسرعت نحوه ألجده مستلقيًا على األرض يتلوى من شده 
األل���م بعدما قفز عن نافذة الغرف���ة في محاولة منه تقليد  أحد 
أبط���ال الكارتون، لكني لم أتفاج���أ من فعلته  فقد اعتدت على 
تصرفاته الطائشة والش���قية التي تلحق به وبمن حوله األذى 

دائمًا حتى فقدت السيطرة عليه تمامًا«. 
النباهين أم لثالثة أطفال، اتبعت مع ابنيها الكبيرين أس���لوب 
التربي���ة الش���ديدة إلى ح���ٍد ما من���ذ بداية إدراكهم���ا لألمور 
واس���تيعابها للصواب والخطأ، وكانا هادئين يسمعان الكالم 
والنصائح بدون عناد، ولم تعاِن ابدا من ش���قاوتهما، ولكنها لم 

تطبق األسلوب نفسه مع ثالث أبنائها حيث تعاطفت معه ولم 
تتمكن من أن تكون "قاسية عليه"، كونه كان مريضًا في أشهره 
األولى وعانى من مشاكل صحية، والنتيجة أنه قد جاوز الخمس 
س���نوات دون أن تسيطر على تربيته بالشكل المطلوب، حسب 

قولها. 
وتابعت: "طول الوق���ت بكون حاطة ايدي على قلبي من الخوف 
والقلق على ابني بانه يؤذي نفس���ه بتصرفاته الشقية أو يضر 
غيره، فهو دائما يتصرف بغرابة ويؤذي نفس���ه دون أن يشعر 
بالندم"، مش���يرًة إلى أنها باتت تخشى أن تكون شقاوته مرضًا 

وليس دالال زائدًا كما تعتقد. 

دالل و�إهمال
في حين، أصيبت المواطنة أم يزن أبو ثريا بحالة استياء شديد  
من ش���قاوة طفليها اللذين يحوالن كل مكان يتواجدان به الى 
خرابة أو س���احة للفوضى، إذ يرتكبا العديد من التجاوزات التي 
تغضبها بش���دة وتدفعها الستخدام "العصا" بعد فشل كافة 

االساليب اللطيفة  في تهدئتهما. 
وتقول أبو ثريا:" أوالدي أش���قياء ومشاغبين جدًا ما بتركوا شيء 
مكانه، طول الوقت بقضيه أس���كت اقع���د اهدي وبدون فايدة، 
يجبروني لضربهم على أمل انهم يس���كتوا بعد دقائق يرجعوا 
لشقاوتهم اكثر من األول، ما بعرف اذا كانت شقاوتهم الزائدة 

طبيعية كباقي األطفال أم ال"
وأرجعت س���بب ش���قاوة طفليها المفرطة  لداللهما الزائد من 
قبل أفراد العائلة كونهم���ا أكبر حفيدين، ففي كل مرة تحاول 
تأديبهما وتهدئتهما يأتي أحد من العيلة ويأخذهما مما يزيد 
عنادهما ويش���جعهما على تصرفاتهما  الشقية أكثر، معربة 
عن اس���تيائها من م���دى االحراج الذي يس���ببانه لها في كثير 
م���ن األوقات خاصة عن���د زيارتها بيت أهله���ا رغم توصياتها 

وتحذيراتها الشديدة قبل الخروج من المنزل. 

وتعتق���د أبو ثريا، بناء على تجربتها، أن ش���قاوة األطفال ليس 
ش���رطًا أن تك���ون دالال أو مرضًا، وإنما قد تك���ون نتيجة اهمال 
الوالدين والعائلة لوجودهم وعدم تذكرهم اال في أوقات الطعام 
والنوم، لذا يلجأ االطفال للشقاوة والحركة الزائدة ليلفتوا االنظار 
نحوهم ويعبروا عن وجودهم خاصة في المناسبات والتجمعات 

العائلية. 

�لتو�زن �حلركي
وبدوره، أوضح درداح الش���اعر المختص النفس���ي واالجتماعي، 
أن شقاوة األطفال أو ما يس���مى بفرط الحركة تصنف لنوعين، 
أولهما الحركة الرش���يقة غير الطائش���ة وعادة تعبر عن النمو 
المعرفي والعقلي لدى الطفل وسالمة جهازه العصبي والعقلي، 
أما ثانيهما يتمثل في الحركة غير المتوازنة للطفل والتي تعد 

بداية لشكل من أشكال التخلف العقلي. 
وأضاف الش���اعر خالل حديثه ل�"االستقالل": "النشاط أو الحركة 
الزائ���دة مرتبطة كليًا بالتوازن الحركي للطف���ل ووعيه وإدراكه، 
لذلك ال تعد كل عملية فرط حركة أمرًا ضارًا بالطفل أو تعبيرًا عن 
مرض معين يعاني منه، لكن ُيحكم عليها حسب نوعية الحركة 

ويجب التفريق بين ما هو مرضي وما هو طبيعي ".
ونوه إل���ى ضرورة انتباه األهل إلى حرك���ة أطفالهم، فإذا كانت 
الحركة متوازنة فيجب تطويرها بشكل منهجي تربوي يستفاد 
منه في تعزيز القدرات الحركية والميكانيكية لدى الطفل، أما 
في حال كانت الحركة طائشة وغير متوازنة يجب أن يتم عرض 
الطفل على أطباء مختصي���ن بالحركة والتخلف العقلي إلدراك 

األمر قبل تقدمه. 
وأكد أن تربية الوالدين تلعب دورًا اساس���يًا في مدى ش���قاوة 
الطفل، فإذا تغافال عن قيامهما بواجباتهما التربوية سينعكس 
ذلك سلبًا على مستوى االلتزام واالنضباط  النفسي واالجتماعي 
للطفل، مبينًا أن الطفل الش���قي اذا لم ُيراقب ويحاس���ب على 

افعاله من قبل الوالدين س���ينخرط  بسلوك عدواني يرهق كل 
من حوله، حيث يتوجه عادًة لتحطيم األدوات واألش���ياء مما قد 
ُيلحق به األذى أو بغيره من األطفال، واألمر الذي يتسبب بإحراج 

شديد للوالدين ويدخلهما بمشاكل نفسية كبيرة.

حالة مر�ضية
وحس���ب مختصين، فإن الحال���ة المرضية لف���رط الحركة عند 
األطفال، تكون نتيجة نقص نضج المخ أو تلف في احد الناقالت 
العصبية التي يتكون منها المخ أو وجود انخفاضات طفيفة في 
مخ الطفل وحجم المخيخ، وهذا يجعل الطفل مش���تت االنتباه 
ويعاني من االضطراب النفس���ي والعصب���ي واضطرابات النمو 
وضعف التركيز وهذا ينعكس سلبا في قدرته على التحصيل 

الدراسي.
وهناك عوامل نفسية واجتماعية قد يتعرض لها الطفل مثل 
عدم االس���تقرار في الجو العائلي أو ترك الطفل وحده أو ابتعاد 
احد الوالدين لمدة طويلة نتيجة الخالفات األسرية أو االنفصال، 
كما تلعب الوراثة دورا هاما في تلك الحالة حيث ترتفع نس���بة 
اإلصابة بي���ن األطفال من آباء وأمهات كانوا يعانون من الحركة 

الزائدة في طفولتهم .
وترجع األس���باب البيئية الضطراب فرط الحركة والتي تنتش���ر 
في مجتمعاتنا،  للتس���مم البطيء بم���ادة الرصاص ومصدرها 
الرئيس���ي مياه االنابيب ف���ي المنازل، والدم���ى المصنعة من 
البالس���تيك المقوى بالرصاص والمنتش���ر في األسواق بشكل 
واس���ع دون حس���يب أو رقيب وهي في متناول أيدي األطفال 
وعضها بأفواههم، وكذلك الس���كن في البيئ���ة التي تتواجد 
فيها مخلفات الرصاص خاصة مصانع البطاريات والدهان، حيث 
تتس���رب مادة الرصاص بشكل بطئ إلى الدماغ، وبالتالي تؤدي 
إلى داء اضط���راب الحركة الزائدة واضع���اف القدرات العقلية 

واالعصاب.

غزة/ دعاء �حلطاب: 
"حركة ز�ئدة و�ضقاوة مفرطة وتخريٌب م�ضتمر ورف�ٌض للهدوء"، �ضبح 

يالحق �المهات عند بلوغ �أطفالهن �ل�ضنة �لثانية من �أعمارهم وميتد 
حتى �ضنو�ت طويلة يخرج فيها �لطفل عن �حلد �ملقبول و�لطبيعي يف 

حركته، وخالل تلك �لفرتة  ُت�ضاب �الأمهات بخوف وقلق كبري على �ضحة 
�أطفالهن و�أج�ضادهم �ل�ضعيفة من �لتعر�ض الأذي قد ي�ضل لك�ضر �أو ت�ضوه 

ير�فقهم مدى �حلياة.  وبعد حماوالت عدة، تف�ضل بع�ض �الأمهات يف حماربة 
�ضقاوة �أبنائهن �ملفرطة ويفقدن �ضيطرتهن بالتعامل معهم، دون معرفة ما 

�إذ� كان �المر طبيعيًا نتيجة تدليل �لطفل؟ �أم �أنه يعاين من حالة مر�ضية 
حتتاج �إىل عناية خا�ضة؟ فكيف نفرق بني �ل�ضلوكيات �لطبيعية و�حلاالت 

�ملر�ضية �ملختلفة وخا�ضة �إذ� ز�دت حركة �لطفل عن معدلها �لطبيعي؟

دالل أم مرض؟!

شقــاوة األطفــال.. عندما يفقد اآلباء السيطرة!
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قال األمين 

وحدها المقاومة واالنتفاضة بما مثلته من مأزق وكابوس 
متعدد األبعاد إلس���رائيل وبما أحدثته من عزلة لها في 
العالم، ومن إحراج لحاميتها الواليات المتحدة، هي التي 
دفعت اإلسرائيليين إلى التس���ليم بوجود شيء اسمه 
الش���عب الفلس���طيني الذي قالت عنه غولدا مئير يومًا 
إنها لم تسمع بوجوده)!( ورغم أن اإلسرائيليين أصبحوا 
يناقشون مسألة الدولة الفلسطينية في العلن، منذ أن 
تخلصوا من كابوس االنتفاضة وأطفأت التسوية نارها، 
رغم ذل���ك، فإن أيًا من األحزاب اإلس���رائيلية الكبيرة لم 
يصدر عنها اعتراف رس���مي بحق الشعب الفلسطيني 
ف���ي إقامة دولة. وفيم���ا عدا بعض األحزاب اليس���ارية 
الصغي���رة التي ال وزن لها والتي أي���دت الدولة بطريقة 
مواربة، فإن اليمين اإلس���رائيلي بكل ق���واه التي يزداد 
نفوذها في الش���ارع اإلس���رائيلي، مازال يواصل رفضه 
الشديد لجميع الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني. 
وإذا كان���ت المواقف في حزب العمل مازالت ملتبس���ة 
برفع االعتراض وليس الموافقة على الدولة من برنامجه 
السياس���ي، فإن هذا االلتباس ينجلي في ما أفصح عنه 
ش���معون بيرز في كتابه »معركة السالم« وهو يتحدث 
عن مناقشة الخيار األردني في لقاء له مع الملك حسين 
فيقول: »إننا عارضنا خلق دولة فلس���طينية مس���تقلة« 
ويقول: »في رأيي فإن دولة فلسطين، حتى وإن تجردت 
من السالح أول األمر ستجاهد دون تراجع كي تشيد لها 
قوة عسكرية وأن المجتمع الدولي، القائم على المعونة 
الكبي���رة للعالم الثاني والثالث ف���ي األمم المتحدة، لن 
يفعل ش���يئًا لوقف ذلك، وسينش���ر ه���ذا الجيش في 
النهاية، عل���ى بوابات القدس نفس���ها وصوب الطول 

الكامل والضيق إلسرائيل. 

الدكتور: رمضان شلح 

االستقالل/وكاالت:
في مح���اول للبحث عن اختراع إليقاف الش���خير، قام الدكتور 
األلمان���ي يوزيف ألكس���ندر فيرت، بافتت���اح  متحف خاص 
للشخير في بلدة آلفلد في سكسونيا الُسفلى، ألمانيا، يشتمل 

على أدوات وُمعدات من شأنها عالج مشكلة الشخير.
إن الش���خير يمكن أن َيخلق مش���اكل حقيقية في الزواج، قد 
تؤدي بنهاية المطاف إلى غ���رف نوم منفصلة. كما أنه ليس 
فقط مص���در إزعاج؛ إذ يتعرض الكثير من األش���خاص الذين 
يعانون الش���خير لتوقف التنفس في أثن���اء النوم )يتعطل 
التنفس فترات قصيرة(، مما يزي���د من خطر اإلصابة بأمراض 

القلب.
ه���ذه الظاهرة أو المرض الذي ي���ؤرق الكثيرين، جعل الطبيب 
في���رت يضع على رأس أولوياته إنش���اء متحف لعرض أدوات، 

يأمل أن تساعد في حل المشكلة.
فوس���ط َمش���ابك األنف، وأجهزة تقويم األس���نان والسترات 
المبطنة إلى جهاز التنفس، يبح���ث الطبيب األلماني يوزيف 

االستقالل/وكاالت:
أوق���ف طبي���ب في مستش���فى كين���ي عن العم���ل بعدما 
أجرى عملي���ة جراحية في دماغ المريض الخطأ، بحس���ب ما 

أعلنت إدارته الجمعة.
وتضاف هذه القضية التي أثارت ردود فعل س���اخطة على 
مواقع التواصل، إلى الفضائح التي ضربت مستشفى كينياتا 

مؤخًرا، بعد االدعاء على عاملين فيه بسرقة طفل منه.
وأوق���ف المستش���فى طبيًب���ا وممرَضين وطبي���ب تخدير 
عن العم���ل بانتظار ج���الء التحقيقات حول تل���ك العملية 

الجراحية التي أدخل إليها مريض مكان آخر.
وعّلقت وزارة الصّحة مهام مدير المستشفى أيًضا.

ونقلت صحيفة »ديلي نايش���ن« أن المستش���فى استقبل 
رجلين األح���د، أحدهما يحتاج لجراحة ف���ي الدماغ، والثاني 

لعالج باألدوية.

االستقالل/ وكاالت:
وافقت مدينة نيويورك عل���ى دفع 180 ألف دوالر إلى ثالث 
نساء أجبرهن رجال شرطة على خلع حجابهن اللتقاط صورة 
لبطاقة هوية قضائية، حسب ما أعلن مسؤولون أمس األربعاء.

وقالت محاميتهّن تهاني عبوش���ي إن كل سيدة ستحصل 
على 60 ألف دوالر بعد اتفاق تم التوصل إليه بداية األسبوع 
أمام محكمة فدرالية في بروكلين حيث أوقفت النساء الثالث.

وصّرحت عبوشي لوكالة الصحافة الفرنسية »إنها خطوة في 
االتجاه الصحيح«، مش���يرة إلى »الجهد المشترك« الذي ُبذل 

لتحسين »دليل إجراءات« الشرطة.
وأوضح���ت متحدثة باس���م الجه���از القضائي ف���ي مدينة 
نيويورك أن »تسوية هذه القضايا كانت لصالح كل األطراف 

المعنيين«.

ألكس���ندر فيرت ذو ال67 عامًا باستمرار عن أي أداة ترمي إلى 
حل مشكلة الشخير القديمة قدم الزمان.

في���رت، وهو متخص���ص باضطرابات النوم، جم���ع الكثير من 
األش���ياء الغريبة وكذلك المفردات التعليمية بشأن الشخير. 
ويقول في هذا الس���ياق: “حتى عمر الخمسين تقريبًا، يكون 
الرجال هم من يش���كلون أغلبية كبيرة لمن يعانون الش���خير. 
ولكن بعد انقطاع الحيض تلحق بهم النساء”. ويأمل فيرت أن 

يدخل الزوار “المتحف ضاحكين ويغادرونه مثقفين”.
يقول فيرت: “ال ُيمكن إيجاد حلول للمشكلة إال بشكل فردي، 
والعديد من العالجات ال تعمل، وينبغي للمرء أال يتس���رع في 

اختيار العمليات الجراحّية”.
أخصائي النوم فيرت يعرض من خالل متحفه هذا مجموعات 
لدعم توق���ف التنفس أثناء النوم. ويفتح المتحف أبوابه أيام 
األربعاء والس���بت واألحد، ويربط العديد من الزائرين للمتحف 
زيارتهم بمصنع آلفلد التراثي العالمي الذي تم بناؤه في عام 

.1911

طبيب يجري جراحة 
دماغية للمريض الخطأ

ثالث محجبات ينتصرن 
على شرطة نيويورك

طبيب ألماني يفتتح متحفًا للشخير!


