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مستعربون يقتحمون  جامعة »بيرزيت« 
ويختطفون رئيس مجلس طلبتها

رام الله/ االستقالل: 
اختطفت قوة خاصة إس���رائيلية مساء أمس 
األربع���اء رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت 
عمر الكس���واني من داخل الح���رم الجامعي 

وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مص���ادر محلية بأن عناصر من القوة 
الخاصة اقتحموا جامعة بيرزيت من المدخل 
الغربي واختطفوا الكسواني من أمام مجلس 
الطلبة ، وأطلقوا الرصاص الحي على مجموعة 

من الطالب رشقوا عناصرها بالحجارة.
وخ���الل عملي���ة االختط���اف دفع���ت قوات 
االحتالل بدوريات عس���كرية وناقالت جنود 
إلى محيط الجامعة، وقامت بتأمين انسحاب 
القوات الخاصة وتوجه���ت إلى حاجز عطارة 
ش���مااًل. وكانت قوات االحتالل فشلت أكثر 
من مرة في اعتقال الكسواني خالل األشهر 
الماضية، بعد اقتحامها لمساكن الطالب في 

بلدة بيرزيت.

 الوطني
خارج اإلطار
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غزة/ دعاء احلطاب:
 متردت الن�ساء الغزيات على الدور 

النمطي القدمي الذي و�سعن فيه، 
وخلعن عن اأيديهن قفازات الطبخ 

وغ�سل الأواين، وقررن الوقوف 
اإىل جانب اأزواجهن، وعدم تركهم 

وحيدين يواجهون اأمواج ال�سيق 
وقلة احلال، فقرر بع�سهن اخلروج من 

البيوت والتوجه للمزارع 
والأرا�سي مل�ساعدة الزوج 
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عبيد لـ »االستقالل«: عباس يسابق نساء غزة.. يكافحن من أجل البقاء
الزمن لضمان وريث له ومستقبل 

المصالحة مرهون بموقفه 

خريجـو غزة: 
شهاداتنا حبـٌر 

على ورق

 الخصومات المالية.. 
هروب من الباب 
الخلفي للمصالحة!

بعد رف�ض االعرتافبراءة ذمة من غزة

يف يومهن العاملي

  الف�صائل: عقدها "انقالب" 
على اتفاق بريوت 

   جلسة المجلس 
 الـوطنـي .. 

إحياء للقديم 

«

غزة/ قا�سم الأغا:
ت الُقوى والف�سائل  عبرّ

الفل�سطينية عن رف�سها اخلطوة 
اأحادية اجلانب من قبل رئي�س 

ال�سلطة حممود عبا�س، بعقد 
جل�سة "عادية" للمجل�س 

الوطني الفل�سطيني، نهاية 
ني�سان/ اإبريل املقبل، ل �سيما يف 

ظل تزايد التحديات واملخاطر 
التي تهدد الق�سية الفل�سطينية 

بـ"الت�سفية". وخالل اجتماع 
تراأ�سه عبا�س، اأم�س الأربعاء، 

مبقر املقاطعة برام 
رت اللجنة  2اهلل، قررّ 2

»



رأي

على غير المعتاد لم تبث كلمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس أمام المجلس الثوري لحركة فتح عبر وسائل اإلعالم, حيث جاء 
اجتماع الثوري في وقت صعب جدا تمر به القضية الفلس����طينية, 
وفي ظروف صحية صعبة يمر بها رئيس الس����لطة الفلس����طينية 
محمود عب����اس, ولعل اجتماع الثوري ش����هد الكثير من المصارحة 
بين رئي����س الس����لطة وأعضاء المجل����س, حيث ت����م الحديث عن 
نائ����ب للرئيس, وعالقة محمود عباس بمحيط����ه العربي والتي تمر 
بمنعطفات خطيرة, ونظرته للمصالحة الفلسطينية, وانسداد أفاق 
الس����الم في ظل السياسة األمريكية المنحازة كليا لصالح االحتالل, 
والت����ي تري����د ان تفرض حال نهائي����ا للقضية الفلس����طينية وفق 
الرؤية اإلسرائيلية, والتي رد عليها محمود عباس أمام المجتمعين 
بالق����ول: »لن انهي حياتي وأنا في هذا الس����ن بالتنازل عن الثوابت 
الفلس����طينية« ما يعني ان رئيس الس����لطة يتع����رض لضغوطات 
خارجية كبيرة للموافقة على التصور األمريكي الصهيوني للحلول 
المطروحة للقضية الفلس����طينية والتي تفرط في ابس����ط الحقوق 

والثوابت الفلسطينية.     
الحالة السياسية الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية ناتجة 

عن عدة عوامل داخلية وخارجية نلخصها في سببين: 
أوال داخليا: حالة االنقس����ام المستمرة بين فتح وحماس  وفشل كل 
جهود المصالحة والتي يدفع ثمنها الش����عب الفلسطيني  والتي 
أدت لزي����ادة األزمات وتعقيد األوضاع المعيش����ية خاصة في قطاع 

غزة.
ثاني����ا: ع����دم التوافق على برنام����ج وطني جامع يلت����ف حوله الكل 
الفلس����طيني ويتم تس����خيره لمواجهة كل المخطط����ات الهادفة 
لتصفي����ة القضية الفلس����طينية وااللتفاف على حقوق الش����عب 

الفلسطيني. 
أم����ا خارجيا: فقد تحولت القضية الفلس����طينية من قضية مركزية 
لألم����ة العربية واإلس����المية, إل����ى قضية تمثل عبئ����ا على األنظمة 
ومطلوب إيجاد أية حلول للتخلص من هذا العبء, ولو على حس����اب 

الحقوق والثوابت الفلسطينية. 
ثانيا: حالة العجز الدولي والعربي واإلسالمي في مواجهة السياسة 
األمريكي����ة المنحازة كليا لصالح االحتالل الصهيوني, والتي تتنكر 
ألبسط الحقوق الفلس����طينية, وفيها تحٍد سافر وفج للرؤية والحل 

للقضية الفلسطينية.    
المشكلة ان رئيس السلطة الفلسطينية لم يستطع ان يتعامل مع 
الوضع الداخلي والخارجي برؤية تفضي إلى حل, وتقوي من مكانته 
في مواجهة السياسة اإلسرائيلية, فال زال يقف حجر عثرة في وجه 
المصالحة الفلسطينية, ويرفض كل الحلول التي تم التوقيع عليها 
في اتفاق القاهرة بين فت����ح وحماس, ويصر على ان يفرض رؤيته 
للحل, بأن تتخلى فصائل المقاومة الفلسطينية عن مصادر قوتها 
التي تس����خرها لمواجهة االحتالل, كما وانه فشل في إقناع اإلدارة 
األمريكية والمجتمع الدولي بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات 
مجل����س األمن واألمم المتح����دة, وال حتى وفق المب����ادرات العربية 

المطروحة للحل والتي تنتقص من حقوقنا المشروعة. 
ما بين هذا وذاك وقف رئيس السلطة الفلسطينية عاجزا عن تلبية 
أدنى متطلبات الشعب الفلسطيني, ودخل في مناكفات مع فصائل 
المقاومة الفلس���طينية خاصة حركتي حماس والجهاد اإلس���المي, 
ودخل في صراع آخر مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية, ودفعه 
هذا إلى توقيع عقوبات على قطاع غزة أثرت على الوضع المعيش���ي 
للناس, وأدت لنش���وء أزمات حقيقية ومعاناة, وفي نفس الوقت لم 
يس���تطع رئيس الس���لطة ان يتعامل مع الحلول المطروحة أمريكيا 
وإس���رائيليا للقضية الفلس���طينية, ألنها حلول منقوصة ومجحفة 
وال تلبي أدنى طموحات ش���عبنا, وبالتالي لن يستطيع ان يقنع بها 
الشعب الفلسطيني أو يسوقها عليه, لكنه في نفس الوقت لم يخرج 
من دائرة السالم ألنه ال يملك غيرها, وال يبحث عن غيرها فبقي يدور 

في حلقة مفرغة ليس لها مخرج. 
حالة اليأس التي يعيش���ها رئيس الس���لطة الفلسطينية من تنكر 
الجمي���ع للحق���وق الفلس���طينية, أدت إلى هذا الخط���اب الهامس 
والخافت ف���ي آذان أعضاء المجلس الث���وري, ولكن ال يمكن لرئيس 
السلطة ان يهمس فقط في آذان المجتمعين, عليه ان يخرج بخطاب 
سياس���ي جريء يصارح فيه الش���عب الفلس���طيني بما وصلت إليه 
مس���يرة ثالثة وعشرين عاما من المفاوضات العبثية, عليه ان ينهي 
حياته السياسة بالمصالحة الفلس���طينية, ودعوة حماس والجهاد 
اإلس���المي لالنضمام لمنظمة التحري���ر وفق رؤية عادل���ة, عليه ان 
يتوافق على برنامج وطني مع كل الفصائل الفلسطينية يستند إلى 
ثوابت شعبنا, عليه ان يعدد خياراته في مواجهة االحتالل, ويدرك 
ان المقاوم���ة حق أصيل لنا كفلته كل القواني���ن واألعراف الدولية, 
وأن االنتفاضة خيار امثل لش���عبنا إلحب���اط كل مخططات االحتالل 
ومؤامراته, وهى القادرة على إفشال كل برامجه التوسعية وأطماعه.   

يأس رئاسي
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االجابة على هذا الس���ؤال ليست سهلة ويمكن وضع العشرات 
م���ن البنود لكن تبقى امكانية تطبيقه���ا وتحويلها الى برنامج 
عم���ل متفق عليه غير قائم���ة وقد صدرت العدي���د من االوراق 
وعق���دت العش���رات م���ن المؤتم���رات وورش العم���ل واوصت 
بنف���س  التوصيات وبقيت حبرا على ورق ونفس الش���ي حصل 
مع س���ت اتفاقيات وقعت بين فتح وحماس على مدى اكثر من 
عش���رة اعوام ولم تحقق اية نتائج وم���ن هنا فان طبيعة الرؤية 
الفلسطينية للمشهد الحالي هي اساس المشكلة في بقاء حالة 
الالمصالحة وتغول االحتالل واستحضار خطط لتصفية القضية 
الفلسطينية فدون رؤية حقيقية استراتيجية ترى في الوحدة 
الخط���وة االولى ف���ي مواجهة التحديات  الماثلة امام الش���عب 
الفلس���طيني بما يترتب على ذلك من اجراءات عملية س���تبقى 

المصالحة تسير في دائرة مغلقة.
االنقس���ام هو خي���ار إس���رائيلي اس���تراتيجي والجميع يدرك 
ذل���ك لكن التحرك في اتجاه معاك���س ال ينعكس في الموقف 
الفلسطيني فحكومة نتنياهو تعزز الحالة الفلسطينية بشكل 
واضح من خالل سياس���اتها المعلنة وغير المعلنة وتس���تفرد 
بكل طرف على حدة وتتعامل مع غزة ككيان مس���تقل والضفة 
كذلك بسياس���ات مختلفة الواحدة عن األخرى وتفرض ما تريد 
م���ن وقائ���ع وحقائق على االرض فهي تس���تكمل مش���روعها 

االستيطاني ويمكن القول انها حسمت الديمغرافيا في الضفة 
والقدس المحتلتين بعزل الفلسطينيين ب�"كانتونات" تحاصرها 
بالمس���توطنات والنقاط والحواجز العس���كرية واقامة البوابات 
العسكرية على مداخل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، 
وفي غزة فانها تش���دد الحصار وتوصل بناء جدارها االسمنتي 
وتتحك���م في كل م���ا يدخل الى قطاع غ���زة وتمنع أي انتعاش 

اقتصادي.
الدعوة لعقد اجتماع للمجلس الوطني الفلس���طيني قبل شهر 
رمضان  يؤكد على حالة االس���تعصاء الفلس���طيني فهو يعبر 
ع���ن محاولة لله���روب الى االمام دون ان تك���ون الدعوة مرتبطة 
بملف المصالحة ومواجه���ة المخاطر القائمة لتصفية القضية 
الفلس���طينية فعقد الوطني مطروح ف���ي تفاهمات المصالحة 
كخطوة في سياق اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير بما يشمل 
تجدي���د هيكلها وكل اللجان المنبثق���ة عنها بما يضمن االخذ 
باالعتب���ار تمثيل حركتي الجهاد االس���المي وحماس من خالل 
انتخابات تعقد  للوطني وليس عقده بش���كله القديم ومن ثم 
اعادة تش���كيل التنفيذية والمركزي وه���ذا التوجه يعني ان ال 
توجه حقيقيًا قائمًا في انهاء ملف المصالحة وابقائه في حالة 

من المراوحة في المكان دون خطوات عملية.
االس���تعصاء الفلس���طيني يبرز في الدعوة الى ان تكون االمم 

المتح���دة عضوا رابع���ا في لجنة ثالثية تتول���ى تطبيق ملفات 
المصالح���ة ويش���ير الى الم���دى ال���ذي وصل اليه المش���هد 
الفلس���طيني من ارباك وتخبط فكيف يمك���ن لالمم المتحدة 
ومبعوثها "مالدينوف" أن تكون عضوا في حل عقدة فلسطينية 
داخلية وقد فش���لت على مدة عقود الصراع في انصاف الشعب 
الفلسطيني ووقف الجرائم االس���رائيلية؟ وهذا التوجه يشير 
بوض���وح ال���ى ان ملف المصالحة ب���ات اكثر تعقي���دا ويحتاج 
الى تن���اول ونهج اخر ومختلف عن المرحلة الس���ابقة في ضوء 
المس���تجدات المتعلقة بمحاولة الواليات المتحدة واس���رائيل 

انهاء القضية فيما يسمى "صفقة القرن".
ال ش���ك ان المرحلة الحالية غير مس���بوقة في نضال الش���عب 
الفلس���طيني وتمثل عبئا على حركته من اجل التحرر ومقاومة 
االحتالل وواض���ح ان طريق المصالحة مس���دود ويواجه عقبات 
كأداء ما يتطلب تناوال اخر على الصعيد الش���عبي بتفجير حالة 
االش���تباك الش���عبي مع االحتالل  وذكرى النكبة تشكل فرصة 
يج���ب التقاطها على هذا الصعيد والح���راك الذي بدأ قبل عدة 
اس���ابيع في خيام العودة والتحش���يد لمس���يرة العودة الكبرى 
على جدود فلس���طين ربما تشكل اجابة غير اعتيادية على حالة 
االس���تعصاء الفلسطيني الداخلي وجس���را يركب عليه الجميع 

للخروج من عنق الزجاجة.

االستعصاء الفلسطيني

االشتباك الشعبي مع االحتالل  في ذكرى
 النكبة فرصة للخروج من عنق الزجاجة

التحليل ال�سيا�سي - عامر خليل:
علــى ابواب العام الـــ 70 للنكبة ال زال امل�سهد الفل�سطيني الداخلي 
يعي�ــش ا�ستع�ســاء غــر م�سبــوق يف تاريــخ الق�سيــة الفل�سطينيــة 
فاالنق�سام رغم امل�ساحلة ال زال قائما وي�سيف مزيدا من التعقيدات 
ال�سيا�سيــة واالقت�ساديــة واالجتماعيــة ويهــدد م�ستقبــل اجيال 
فل�سطينية اخرى فيما يبدو كل ذلك تربة خ�سبة تريد االطراف 

التــي ترتب�ــش بال�سعــب الفل�سطيني وق�سيتــه ا�ستغاللهــا من اجل 
ت�سفيــة وانهاء احلقوق الفل�سطينية واخمــاد مقاومته ورغم ذلك 
ال يلــوح يف االفق خمــرج لهذا اال�ستع�ساء و�سط العــودة اىل حالة 
اجلدال حول امل�سئولية عما اآل اليه الو�سع الفل�سطيني بتعقيداته 
التــي ال تتوقــف، ويبقى ال�ســوؤال: ما املخرج وكيــف ميكن ا�ستعادة 

حيوية امل�سروع الوطني؟.

رام الله/ االستقالل:
يواصل األس���رى اإلداريون في سجون االحتالل، لليوم ال�21 على التوالي، مقاطعة 
محاكم االحتالل، كخطوة احتجاجية على اس���تمرار ف���رض االعتقال اإلداري ضد 

األسرى، وارتفاع أعداد األسرى اإلداريين في اآلونة األخيرة.
ويطالب األس���رى برفع ملف االعتقال اإلداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك 

على المستويات كافة؛ لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
وأعل���ن األس���رى اإلداريون في بيان س���ابق له���م عزمهم الخ���وض في خطوات 

احتجاجية رفضًا لالعتقال اإلداري ضدهم، حيث أعلنوا مقاطعة المحاكم اإلدارية 
بدءًا من الخامس عشر من شباط/ فبراير.

ووفق نادي األس���ير وصل عدد األسرى اإلداريين إلى نحو 450 معتقاًل، غالبيتهم 
ُأعي���د اعتقالهم إداريًا لع���دة مرات، ومنهم من وصلت مجموع س���نوات اعتقاله 
اإلداري أكث���ر من 14 عامًا، وأن عدد أوامر االعتقال اإلداري خالل الس���نوات الثالث 
األخي���رة، كانت 1248 في العام 2015، وفي الع���ام 2016 وصلت إلى 1742 أمرًا، 

وعام 2017 وصلت إلى 1060 أمر اعتقال إداري.

األســرى اإلداريــون يواصلــون 

مقاطعــة محاكــم االحتــالل لليــوم الـ21
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الدوحة – غزة/ قاسم األغا:
أّكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
)حماس( ماه���ر عبيد أن مس���تقبل المصالحة الوطنية 
مرهون بموقف رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود 
عباس، الرافض للش���راكة السياس���ية. وق���ال عبيد من 
الدوحة ل�«االس���تقالل«: »ال مستقبل للمصالحة في ظل 
إصرار عباس وفريقه على التفّرد واالس���تحواذ واإلقصاء، 
حتى لقادة حركة فتح«، مضيًفا »أن القضية الفلسطينية 
س���تظل عالقة طالما بقي هذا اإلص���رار«. وأكد أن حركة 
»حماس« لن تترك الش���عب الفلس���طيني رهينة لهذه 
السياس���ة،  مش���ددا على ان حركته لم ولن تتخلى عن 
دورها وواجباتها، وستقدم كل ما تستطيع؛ لدعم صمود 

شعبنا. 
وق���ال: "حماس تجري اتص���االت مع الدول والش���عوب 

واألصدقاء من أجل انعاش لحالة االنهيار لقطاع غزة".
وفي ه���ذا اإلط���ار، ثّم���ن الموقف المص���ري بتخفيف 
األعب���اء عن القطاع، والمس���اعي المبذولة لجهة تطبيق 
المصالحة وإنهاء حالة االنقس���ام، مؤكًدا على أن عالقة 
حركته بالقاهرة تأخ���ذ بالتطور؛ "لتحقيق هذه القضايا 

والمكتسبات.
ونفى توت���ر العالقات بين حركت���ه وكل من تركيا 
وقط���ر، على خلفية تقاربها األخي���ر مع مصر، وقال: 
"عالقاتن���ا مع كل الدول بما فيها تركيا وقطر وإيران 

جيدة، وال توتر في العالقات مع أي دولة".
وكان رئي���س المكت���ب السياس���ي لحرك���ة "حماس" 
إس���ماعيل هنية دعا في تصري���ح صحفي له منتصف 
األسبوع الجاري إلى "عقد مؤتمر إنقاذ وطني تشارك فيه 
جميع األطراف الفلسطينية؛ بهدف تبّني استراتيجية 
وطنية للحف���اظ على القضية الفلس���طينية ومواجهة 
صفقة القرن"، األمر الذي الق���ى معارضًة من قبل حركة 

"فتح".
وقال المتحدث باس���م حركة فتح عاطف أبو س���يف، إن 
"فت���ح" ترفض الدع���وة، التي أطلقه���ا رئيس المكتب 
السياس���ي لحم���اس، وأض���اف أن "األس���اس أن ُيعقد 
المجلس الوطني، وتحضره حماس والجهاد اإلس���المي 
والكل الفلسطيني، حتى ُيعاد صياغة البيت الفلسطيني، 
بطريقة تش���مل تمثيل الجميع، كما هو متفق عليه في 

وثائق الحوار الوطني منذ وثيقة األسرى".
وعن ذلك، رأى عبيد في رف���ض حركة "فتح" أنه "هروب 
من اس���تحقاقات اللقاء الفلسطيني الشامل، ألنها تريد 
)فتح( لقاًء مرسوًما لمن يؤمنون بنهج المفاوضات، الذي 

يتبناه عباس".
وأض���اف: "لذلك )عب���اس وفتح( رفض���وا االتفاقات وما 
تمخض عن تحضيرية بيروت الخاصة بالمجلس الوطني 
مطلع يناير/ 2017، بتش���كيل مجل���س جديد، يضمن 
مشاركة الكل الفلس���طيني، بما في ذلك حركتا حماس 

والجهاد اإلسالمي".  
 وعن المجلس الوطني، عّبر عن رفض حركته "المبدئي" 
للحضور أو المش���اركة في اجتماع���ات المجلس الوطني 
الفلسطيني، المقرر عقدها خالل شهر مايو/ أّيار المقبل، 

بمدينة رام الله، في الضفة الفلسطينية المحتلة.
وقال: "إن حماس لم تدرس خطوة رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية محمود عّباس بش���أن عقد "الوطني" 
حت���ى اآلن، وإن كان الموق���ف المبدئي رفض عقد 

أي لقاءات للمؤسس���ات الفلس���طينية تحت حراب 
االحت���الل؛ ألن مخرجاتها س���تكون وفق متطلبات 
واحتياجات االحتالل، وليس وفق احتياجات شعبنا 

ر".  الفلسطيني وتطلعاته للتحرُّ

ي�سابق الزمن
ورأى أن عب���اس بخطوته العاجلة هذه "يس���ابق الزمن، 
ويحاول اس���تباق األقدار، ويخشى على حياته، وبالتالي 
يريد أن يضمن وريثًا له في رئاس���ة الُس���لطة ومنظمة 

التحرير وحركة فتح".
وأمام أزمة انس���داد أفق الحل السياسي التي يواجهها 
المش���روع الوطني الفلسطيني، أش���ار إلى أن المطلوب 
من المستوى الفصائلي والمؤسساتي تحقيق مصالحة 
وطنية صادقة، ورسم خطة استراتيجية واضحة المعالم 
لمواجهة االحت���الل واإلدارة األمريكية، اللذين يحاوالن 
تصفية القضية الفلس���طينية عبر ما ُيس���مى "صفقة 
القرن". أما على المستوى الشعبي بالداخل والخارج، فقد 
دعا إلى تحرك جاد وفّعال، عبر تطوير المقاومة وتكريس 

االنتفاضة، ورفع كلفة االحتالل.
وتاب����ع: "أما في الخارج فال ب����د أن يكون هناك ضغط على 
الحكوم����ات والدول والس����فارات؛ لرفض التف����رد االنحياز 
األمريكي لالحتالل، دونما انصياع للقرارات الدولية الصادرة 

عن مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة". 

 عبيد لـ »االستقالل«: عبـاس يسابــق الزمـن لضمــان 
وريــث لــه ومستقبــل المصالحـة مرهــون بموقفـه 

  الف�صائل: عقدها "انقالب" 
   جلسة المجلس الوطني .. إحياء للقديم على اتفاق بريوت 

واتف���ق المجتمعون حين���ذاك على ضرورة 
"تش���كيل مجلس وطني جديد بمش���اركة 
الكل الفلس���طيني، ولضمان هذا الش���رط 
أن يتم عقد الجلس���ة في إح���دى العواصم 

العربية حتى يتسنى للجميع الحضور".
كما نّص اتف���اق القاهرة ع���ام 2005 على 
تشكيل لجنة إلصالح منظمة التحرير وإعادة 
تفعيلها؛ إال أن ذلك لم ُيطبق، وأعقب ذلك 
وفق اتف���اق القاهرة/ 2011 تش���كيل إطار 
قيادي مؤقت للمنظمة يضم الفصائل كاّفة، 

إلى حين إجراء انتخابات للمجلس الوطني.
ورغم عدم تحديد "تنفيذية" المنظمة خالل 
اجتماعه���ا باألم���س مكان انعقاد جلس���ة 
الوطني العادية؛ إاّل أن احتماالت قوية تشير 
إلى عقده بالضفة المحتلة، على غرار جلسة 
المجلس "المركزي" الفلس���طيني )ال� 28(، 
الُمنعقدة في 14 يناير م���ن العام الجاري، 
وقررت في ختام أعمالها "وقف التنس���يق 
التبعية االقتصادية  األمني واالنفكاك من 
مع االحت���الل"، بيد أن هذه القرارات لم تجد 

لها رصيًدا على األرض.
وفي تصريحات له سبقت اإلعالن عن موعد 
عقد المجل���س الوطني، ق���ال عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني 
إن دورة الوطن���ي العادي���ة التي س���ُتعقد 
ستكون داخل الوطن ولن تعقد في بلد آخر"، 
مؤك���ًدا أنه "لن يتم دع���وة حركتي حماس 

والجهاد اإلسالمي لحضورها.

تفتقد ال�سرعية
حرك���ة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 
وعلى لس���ان مسؤول مكتبها اإلعالمي داود 
ش���هاب، أعربت ع���ن رفضها ق���رار اللجنة 
التنفيذي���ة لمنظمة التحرير عقد "الوطني" 

في 30 إبريل المقبل.
ه���ذه  أن  ل�"االس���تقالل"  ش���هاب  وأّك���د 

االجتماعات س���تكون "بال قيمة وبال نتائج"، 
وأضاف: "التجربة ُتدلل على ذلك، إذ انعقد 
المجل���س المركزي قبل فت���رة وجيزة ورغم 
ضعف توصياته؛ إاّل أن السلطة لم تنفذها 
وضربتها بعرض الحائط والتنسيق األمني 

يجري على قدم وساق".
وشّدد على أن "إجراء هذه االجتماعات وفق 
رؤية أحادية دون توافق وبعيدة عن اإلجماع 
الوطني يجعلها تفتقد الشرعية الحقيقية".

وتابع: "هناك العديد من األسئلة المشروعة 
حول وضع المجل���س الوطني الراهن ووضع 
المنظمة كذلك، وهي: من يمثل المجلس؟، 
ومن تمثل المنظم���ة ؟، وهل يحق لبعض 
الشخصيات التي ال تملك رصيًدا أن ُتحدد 
مس���ار هذه االجتماعات وآليات انعقادها، 

الفصائل في بيروت )تحضيرية الوطني(".
وأض���اف أن "الوطني" بتركيبته الحالية ال 
ُيقدم شيًئا للمش���هد السياسي، وعقده 
دون إجم���اع وطن���ي يضع���ف مخرجاته 

ويبقيها حبرًا على ورق".
وأّك���د المتحدث باس���م "حم���اس" على 
أهمي���ة توحي���د المؤسس���ات الوطنية، 
وليس االس���تبداد في إدارتها، خصوًصا 
أمام المشروع األمريكي الذي يستهدف 

القضية الفلسطينية.

ُير�سخ االنق�سام 
من جهتها الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلس���طين، قال���ت إن انعق���اد المجلس 
الوطن���ي وفق الدع���وة الحالية "يرس���خ 

ومن يشارك أو ال يشارك؟ ".
وزاد متس���ائاًل: "هل القانون الثوري ُيعطي 
من ينسقون أمنًيا مع العدو ويشاركون في 
مؤتمرات األمن القوم���ي الصهيوني الحق 
في البقاء في إطار المنظمة ومؤسساتها؟ ".

تفّرد وا�ستبداد
حرك���ة المقاومة اإلس���المية )حماس( هي 
األخ���رى رفضت عق���د المجل���س "الوطني" 
الفلس���طيني وفق ما هو ُمقرر، واصفًة ذلك 

ب� "االنقالب".
وقال المتحدث باس���م الحركة عبد اللطيف 
القانوع ل�"االس���تقالل": "إن تحديد السلطة 
موعد انعق���اد المجلس الوطني دون توافق 
وطني تف���رد بالقرار، وانق���الب على توافق 

االنقسام".
وأّك���د عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
طالل أب���و ظريفة ل�"االس���تقالل" على أن 
اللجنة  بدعوة  "الديمقراطية" متمس���كة 
التحضيرية للمجل���س الوطني، بما فيها 

حماس والجهاد للمشاركة في الجلسة".
الحال���ة  تبق���ى  أن  يج���وز  "ال  وتاب���ع: 
الفلسطينية ُتدار بعيدًا عن شراكة الكل 

الوطني".
وش���ّدد على أن "ما اُتفق عليه في اللجنة 
التحضيري���ة التي اجتمع���ت في بيروت 
في يناير من العام الماضي، هو المرتكز 
واألس���اس إلعادة بناء الوطني على قاعدة 

انتخابات في غزة والضفة والقدس". 
ودع���ا لعق���د اإلط���ار القي���ادي المؤقت 
للمنظمة لبحث كل التحديات والمخاطر، 
ومجابهة محاوالت اإلدارة األمريكية تمرير 
"صفقة القرن"، وفرض إمالءات تصفوية 

للقضية الفلسطينية.
وُعقدت آخر جلسة عادية ل�"الوطني" عام 
1996، تالها عقد جلسة "استثنائية" في 
العام 2009؛ لملء الف���راغ الذي نجم عن 

وفاة أعضاء من اللجنة التنفيذية.
وُيع���د المجلس الوطن���ي بمثابة برلمان 
وينتخب  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة 
أعض���اء لجنتها التنفيذي���ة التي تعتبر 
"الممث���ل الش���رعي الوحي���د للش���عب 

الفلسطيني.
والمجل���س "الوطن���ي"، مؤل���ف من نحو 
)750( عض���وًا، ويض���م ممثلي���ن ع���ن 
الفصائ���ل والقوى المندرج���ة تحت إطار 
المنظم���ة )باس���تثناء حم���اس والجهاد 
اإلسالمي(، إضافة  لالتحادات والتجمعات 
الفلسطينية في الوطن والشتات، وجميع 
أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 

)132( عضوًا.

غزة/ قا�سم االأغا:
ع��ّ�ت الُق��وى والف�سائ��ل الفل�سطيني��ة ع��ن رف�سه��ا اخلط��وة االأحادية 
اجلان��ب من قب��ل رئي�س ال�سلط��ة حممود عبا���س، بعقد جل�س��ة "عادية" 
للمجل�س الوطني الفل�سطيني، نهاية ني�سان/ اإبريل املقبل، ال �سيما يف ظل 

تزايد التحديات واملخاطر التي تهدد الق�سية الفل�سطينية ب�"الت�سفية".
وخ��ال اجتم��اع تراأ�س��ه عبا�س، اأم���س االأربعاء، مبق��ر املقاطعة ب��رام اهلل، 
قّررت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية عقد املجل�س الوطني 
الفل�سطيني، ي��وم 30 ني�سان/ اإبريل 2018.وع��ّدت الف�سائل ذلك االنعقاد 

كم��ا هو ُمعل��ن، بالرتكيبة احلالية، مبثاب��ة اإعادة اإحياء للق��دمي، وُمالفًة 
لتوافقات الف�سائل الوطنية به��ذا اخل�سو�س، حتديًدا مرجات حت�سريية 
»الوطن��ي«، التي ُعقدت بيناير/ كانون الثاين من العام املن�سرم، يف العا�سمة 

اللبنانية بريوت، مب�ساركة حركتي »حما�س« و«اجلهاد االإ�سامي«.
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ودافع مركز اإلعالم األمني التابع للسلطة الفلسطينية 
عن الخصوم���ات الجديدة التي أجرتها الس���لطة على 
رواتب الموظفين، وقال إنها جاءت استنادا إلى قانون 
التقاعد المبكر بمرس���وم رئاس���ي، موضحًا أنه سيتم 
دف���ع الفروقات بي���ن راتب التقاعد والراتب الرس���مي 

للعسكريين على دفعات خالل األشهر المقبلة.
وأوض���ح المركز في بي���ان توضيح���ي، أول من أمس، 
ردا على م���ا تناقلته العديد من وس���ائل االعالم حول 
الخصومات التي ت���م اقتطاعها من رواتب العديد من 
العسكريين في غزة والضفة، أنه تم خصم عالوة الرتبة 
لم���ن تقاعدوا على رتبة أعلى بعد اس���تكمال اجراءات 
التقاعد، كما تم خصم عالوة الزوجة لثالثة أش���هر بأثر 
رجعي للعسكريين المتزوجين من عامالت، معتبرًا ذلك 

"إجراء قانونيًا".
ون���وه إل���ى أن الخصومات س���تطال روات���ب عدد آخر 
من منتس���بي المؤسس���ة األمنية الذين حصلوا على 
اس���تحقاقات زائدة عن الراتب، الفتا إلى أنه على كافة 
العس���كريين الذين يرغب���ون في اس���تيضاح ما طرأ 
عل���ى رواتبهم من تغيير التواصل م���ع االدارة المالية 

العسكرية.

عقوبات تدفع للت�سول
وأس���ود وجه الموظف مراد عطي���ة )57 عامًا( واحترق 
غضبًا عندم���ا أخرج له الصراف اآللي 350 ش���يقاًل من 

أصل 3800 شيقاًل كراتب شهري.
ض���رب عطي���ة كفًا بك���ف وق���ال ل�"االس���تقالل": "لم 
يعد أمامنا س���وى التس���ول في الطرقات، اعتقدنا أن 
المصالحة ستعيد حقوقنا وس���تزيل العقوبات علينا 

بإعادة الخصم 30% الذي فرضته الس���لطة علينا في 
إبري���ل 2017، ولكن زادت هذه العقوبات ولم يتبق من 

رواتبنا سوى الفتات".
وأضاف معددًا مشاكله الحياتية: "لدي ثالثة أبناء في 
الجامعات، وزوجتي مريضة بالس���رطان، وأعيل والدتي 
المس���نة التي تحتاج إلى عالج مستمر لمرض القلب، 

فماذا أفعل ب�350 شيقاًل؟".
ولفت عطية النظر إلى أن موظفي الس���لطة أعلنوا مرارًا 
وتكرارًا اس���تعدادهم للعودة إلى أماكنهم الوظيفية، 
مضيفًا "لكن المش���كلة ليس���ت فينا، المش���كلة في 
استمرار االنقس���ام ونحن الطرف األكثر تضررًا بسبب 

قرار استنكافنا الذي أقره الرئيس عباس عام 2007".

جرمية بحق املوظفني
واعتبر نقيب الموظفين العموميين في السلطة بقطاع 
غزة، عارف أبو جراد، هذه الخصومات الجديدة "جريمة 
بحق الموظفي���ن"، مؤكدًا أن الخصوم���ات على رواتب 
الموظفي���ن وصلت إلى 50%، فض���اًل عن الخصومات 

التي تجريها البنوك ألصحاب المرابحات والقروض.
وقال أبو جراد ل�"االستقالل": "وزارة المالية في رام الله ال 
تفصح بشكل واضح عن األسباب والمبررات القانونية 
خلف هذه الخصومات، إذ تفاجأنا بها دون سابق إنذار، 

وهذا إهانة واضحة لكرامة الموظف".
وبّين أن الموظفين العسكريين اعتقدوا في البداية أن 
هذه الخصومات نالت ممن حصلوا س���ابقًا على عالوات 
إدارية في ش���هر يناير الماضي، ولكن بعد ذلك اتضح 
أن الخصومات طالت موظفين لم يحصلوا س���ابقا على 

عالوات.

وأشار أبو جراد إلى أن الموظفين لن يستطيعوا تحمل 
هذه الخصومات دون تحرك، منوهًا إلى أنه سيتم عقد 
اجتم���اع قريب لنقابة موظفي الس���لطة بغزة لتدارس 
تداعي���ات األزمة ولوضع برنام���ج احتجاجي تصعيدي 

خالل األسبوع الجاري والمقبل.

اأقوال ال اأفعال
من ناحيتها، اعتبرت حركة المقاومة اإلسالمية حماس 
هذه الخصومات، اس���تمرارًا للعقوبات التي يفرضها 
الرئي���س عب���اس على الش���عب الفلس���طيني والتي 

تستهدف االقتصاد المحلي بشكل مباشر.
وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم ل�"االستقالل"، 
إن فرض المزيد من الخصومات على رواتب الس���لطة، 
يعني بشكل واضح أن قيادة حركة فتح بزعامة محمود 
عباس، ل���م تأخذ قرارها بالمضي في طريق المصالحة، 
وهذا يعني أيض���ًا أنها غير جاهزة إلنهاء االنقس���ام 
وتقديم خطوات ملموسة لتحسين ظروف هذا الشعب 

الحياتية واالقتصادية.
وبّين أن حركته ال ترى تحركات الحكومة لدمج موظفي 
غزة تولي مس���ؤولياتها في القطاع س���وى في وسائل 
اإلعالم من خالل التصريحات اإلعالمية، مضيفًا: "حتى 
اللحظة لم تنتقل تصريحات الحكومة من مربع األقوال 

إلى مربع األفعال".
واتهم الناطق باسم حماس السلطة بأنها غير مهتمة 
بتحس���ين ظروف حي���اة المواطنين بغ���زة، مؤكدًا أن 
إجراءاتها تزيد بشكل كبير من الكارثة اإلنسانية التي 

يعيشها القطاع.
وكان عضو المكتب السياس���ي لحركة حماس د. خليل 

الحية، قال إنه تم تشكيل لجنة ثالثية من حماس وفتح 
والمخابرات المصرية لإلش���راف على تنفيذ بنود اتفاق 
المصالحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حركته اقترحت 
على مفوض األمم المتحدة للش���رق األوس���ط نيكوالي 
مالدينوف، انضم���ام األمم المتحدة إل���ى هذه اللجنة 

لتصبح رباعية، لإلشراف على تنفيذ المصالحة.

ال فائدة للجنة
من ناحيته، اعتبر المحلل السياس���ي أحمد عوض، أن ال 
فائدة لتشكيل مثل هذه اللجان في الوقت الذي يستمر 
به طرفا االنقسام بالتمس���ك بمصالحهما الخاصة في 
إدارة ملف المصالحة والتي تلقي بظاللها السلبية على 

حياة المواطنين.
وقال عوض ل�"االستقالل": "ال أجد هدفًا واقعيًا لتشكيل 
لجنة ثالثية بين حم���اس وفتح ومصر، إذ أن المصالحة 
برمته���ا هي عبارة عن محادث���ات ثنائية بين الطرفين 
برعاية مصرية، فماذا س���يختلف تش���كيل اللجنة بين 

األطراف الثالثة عما هو ساٍر على أرض الواقع؟".
واعتبر أن ف���رض المزيد من العقوب���ات على قطاع غزة 
والخصوم���ات على موظفيها، يدلل على أن الس���لطة ال 
ت���زال تناور حركة حماس فيما يتعلق بملف المصالحة 

وتدفعها نحو تقديم المزيد من التنازالت.
وأضاف عوض: "الخصومات الجديدة يعني أنه ال يتوافر 
إرادة حقيقية لتحقيق المصالحة التي تعني بش���كل 
واض���ح إنهاء االنقس���ام بما يؤدي إلى تحس���ين حياة 
المواطنين، ولكن حتى اللحظة ل���م يحدث أي من هذا، 
وكان األصل أن يتم تحييد رواتب الموظفين واحتياجات 

الغزيين عن التجاذبات والخالفات السياسية".

 الخصومــات الماليــة .. هروب من الباب الخلفي للمصالحة!
غزة/ حممود عمر:

فاجاأ رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ال�سعب 
الفل�سطيني الذي كان يتوقع ذوبان اإجراءاته العقابية 

�سد قطاع غزة، بفر�س ا�ستقطاع جديد على رواتب موظفي 
ال�سلطة ال�سق الع�سكري، ملقيًا بالو�سع االقت�سادي املرتدي 
اأ�ساًل اإىل هاوية ال يعرف عقباها. وعمت مظاهر ال�سدمة 
يف اأو�ساط املئات من موظفي ال�سلطة -ال�سق الع�سكري- يف 

غزة، االثنني املا�سي، خالل توجههم ال�ستالم رواتبهم عرب 
البنوك، بعد اكت�سافهم زيادة قيمة اخل�سومات على رواتبهم 

ال�سهرية لتتجاوز الـ50 باملائة . وكانت ال�سلطة فر�ست خ�سم 
بن�سبة %30 من قيمة رواتب موظفيها يف غزة )الع�سكريني 

واملدنيني( منذ �سهر اأبريل/ ني�سان 2017 وذلك �سمن �سل�سلة 
االإجراءات العقابية التي اتخذها عبا�س بحق �سكان القطاع 

املحا�سر منذ اأكرث من 11 عامًا.

براءة ذمة من غزة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / احمد فؤاد علي العاجز.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)946680683( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / خالد عبد محمد فرج العسلي.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803392968( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد موسى حمدان ابو فسيفس-
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800071110( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ماهر حسين برهم الشاعر.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804624591( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
مسؤول  فلسطيني  مصدر  كشف 
عن رفض رئيس  السلطة محمود 
عباس لعرض قط����ري ُينهي "أزمة 
غزة الكبرى" والتي تتعلق باالنقطاع 

شبه المستمر للكهرباء.
وأوضح المص����در -الذي طلب عدم 
ذك����ر اس����مه- أن "الدوحة تقدمت 
لرئاس����ة الس����لطة الفلس����طينية 
بعرض لمنح����ة مقدمة م����ن أمير 
قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلقامة 
محطة توليد كهرباء في قطاع غزة 

بقيمة 600 مليون دوالر". 
ولفت المصدر لموقع "عربي21" أن 
"رئاس����ة الس����لطة أحالت العرض 
القطري إلى حكومة الوفاق برئاسة 

رامي الحمدلله".
وأك����د أن "قطر فوجئ����ت بإبالغها 
رس����مًيا برف����ض عب����اس للعرض 
القطري والمنح����ة األميرية بإقامة 
تلك المحط����ة التي تنه����ي أزمة 
الكهرب����اء، الت����ي ه����ي بمثابة أم 
التي تعاني منها غزة  المش����اكل 

المحاصرة". على حد قوله.
ويعان����ي القط����اع المحاصر للعام 
ال����� 12 عل����ى التوالي م����ن عديد 
األزم����ات اإلنس����انية، ويأت����ي في 
الكهرباء  نقص  مقدمتها مشكلة 
التي ال تزيد س����اعات وصولها في 
غزة من 4 س����اعات يومًي����ا، وهو ما 
تس����بب بوقوع عدي����د األزمات في 

المجال الصحي والبيئي وغيرها.

غزة/ االستقالل: 
دع���ت الرابطة اإلس���المية الذراع الطالب���ي لحركة الجهاد 
اإلسالمي و الكتلة اإلسالمية الذراع الطالبي لحركة حماس 
في قطاع غزة الثالثاء إدارات الجامعات بتنظيم انتخابات 

وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
وقال بيان مشترك لإلطارين الطالبيين: "إننا كأطر طالبية 
جاهزون للعمل بش���كل قوي إلنجاح هذه االنتخابات لدفع 

العمل الوطني والحركة الطالبية إلى مزيد من التقدم".
وأضاف البيان أن إجراء تلك االنتخابات من شأنه بث الروح 
في الحركة الطالبية ودفع كل المساعي الرامية إليجاد دور 

رئيسي للطلبة في مواقعهم التعليمية.

مصدر: عباس رفض عرضًا 
قطريًا لحل أزمة كهرباء غزة

الكتلة والرابطة 
تدعوان النتخابات 

جامعية حسب 
التمثيل النسبي
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ورغم تيقن أحمد ب���أن فرصته انتهت، رفض 
الحقيق���ة وغادر مقر الش���ركة لكنه لم يغادر 
المنطقة، فقد أخذ جانبًا ووقف تحت ش���جرة 
ممس���كًا هاتفه في يده، وكله أمل بأن يعاود 
المدير االتصال به مجددًا، ليخبره بالتراجع عن 
قرار االس���تغناء عنه، لكن هذا لم يحدث رغم 
بقائه في الخارج لنحو الس���اعة، ما أجبره على 

العودة لمنزله محماًل باليأس وخيبة األمل. 
عوكل الذي تخرج في يوليو 2015 من جامعة 
األم���ة تخص���ص ادارة أعمال، واح���د من بين 
25000 طالب التحقوا ببرامج أجيزت من هيئة 
االعتماد والجودة في غزة خالل فترة االنقسام، 
منهم 11600 خريج، وقرابة 12900 طالب على  

مقاعد الدراسة.
 لك���ن عق���ب اتم���ام اتف���اق المصالحة في 
اآلون���ة األخيرة، رفض وزي���ر التربية والتعليم 
العالي صبري صيدم اعتماد ش���هادات هؤالء 
الخريجين ضمن برامج الجامعات التي أجيزت 
م���ن وزارة التربية والتعليم بغ���زة خالل فترة 

االنقسام ولم تجز من الوزارة برام الله.

فر�شه �شبة معدومة
" ي���ا فرحة ما تم���ت"، هكذا أع���رب عوكل عن 
استيائه بعدما خسر فرصة العمل التي طالما 
س���عى اليها، أثر قرار وقف اعتماد شهادات 

الطلبة والخريجين. 
ويقول ع���وكل ل�" االس���تقالل": " منذ دخولي 

الجامع���ة وأنا أطم���ح بالحصول عل���ى وظيفة 
مرموقة في احدى المؤسسات، وسعيت كثيرًا 
ألجلها فمنذ تخرجي لم أدع باب مؤسس���ة اال 
طرقته ومع االعالن ع���ن اي فرصة عمل  كنت 
أس���رع بتقديم اوراقي إل���ى أن حصلت عليها 
بع���د معاناة طويلة، ش���عرت حينها بفرحة ال 
يمكن وصفها خاصة في الوقت الذي ارتفعت 
به مع���دالت البطالة، لك���ن الفرحة لم تكتمل 
وأصبحت شبه معدومة بسبب رفض االعتراف 

بشهادتنا".  
وأوضح عوكل، أن رفض وزارة التربية والتعليم 
العال���ي برام الله االعتراف بش���هادات الطلبة 
والخريجين، أثر س���لبًا على نفس���يته وجعله 
يش���عر بخيبة أمل كبيرة كونه لن يتمكن من 
تحقيق طموحه بالعمل، وأنه بعد انتظار طال 
اكثر من عامين س���يضطر للعمل في أي مجال 

يستطيع من خالله توفير قوت يومه.  
وطالب عوكل، وزارة التربية والتعليم بالعدول 
عن قرارها واالعتراف بش���هادات كافة الطلبة 
و تحييدهم عن المناكفات السياس���ية، من  
أجل الحصول على فرص���ة عمل تمكنهم من 
مس���اعدة عوائلهم في ظل الظروف الصعبة 

التي يعيشونها في القطاع. 

ال ت�شاوي حربها
ول���م يكن الخري���ج رامز الدلو أفض���ل حااًل من 
س���ابقه، فهو اآلخر بات ضحيًة لق���رار الوزارة 

برفض االعتراف بشهادات الخريجين والطلبة، 
فبعدما عمل وكابد عل���ى عربٍة من أجل توفير 
الم���ال الالزم إلكمال مس���يرته التعليمية في 
جامع���ة األزه���ر تم رفض���ه لع���دم االعتراف 

بشهادته. 
الدلو خريج كليه الش���رطة م���ن جامعة األمة، 
قال: "أعاني منذ أربعة أش���هر من عدم قدرتي 
على اكمال دراسة سنة حقوق بجامعة األزهر، 
نتيجة رفض الجامعة شهادتي غير المعتمدة 

من الوزارة برام الله".
وأض���اف الدل���و بحرق���ه خ���الل حديث���ة ل�" 
االس���تقالل":" أربعة أعوام من الجهد والتعب 
و التكالي���ف المادي���ة، وف���ي النهاية تكون 
ش���هاداتنا ورقة ال تس���اوي الحبر الذي ُكتبت 
به، ال نس���تطيع اتمام دراستنا من خاللها وال 
نستطيع التقدم ألي وظيفة عمل في القطاع". 
مس���تدركًا :" كل حياتنا ف���ي القطاع أصبحت 
معان���اة، البطال���ة والفقر و االزم���ات جميعها 
تخنقنا ونحاول بال���كاد التعايش معها، واألن 
جاء عدم االعتراف بالش���هادات ليقضي علينا 

تمامًا".
 وبين  أن شعور القلق والخوف من المستقبل 
المجهول حول اكمال دراسته او ايجاد فرصة 
عم���ل بات كابوس���ًا يط���ارده وكاف���ة الطلبة، 
متس���ائال: »ما ذن���ب الطلبة ليدفع���وا فاتورة 
االنقس���ام والمناكفات السياسية؟، "شو ذنبنا 
لتضيع س���نوات عمرنا دون أن ننجز أي شيء 

يذكر؟". 

م�شتقبلهم بخطر
وبدوره أكد ياس���ر الس���يد المتحدث باس���م 
الح���راك الطالبي بجامعات غ���زة، أن قرار وزراة 
التربية والتعليم بعدم االعتراف بش���هادات 
25 ألف طالب وخريج، يعد قرارًا ظالمًا ومجحفًا 
بحق الطلبة الذين تجرعوا مرارة االيام من أجل 
الوصول لتلك الشهادات، واألمر الذي يعرض 
مس���تقبلهم للخط���ر ويحرمهم م���ن إكمال 

المسيرة التعليمية او الحصول على وظيفة. 
وبين السيد ل�" االستقالل"، أن الحراك الطالبي 
يس���تهجن القرار الصادر ع���ن الوزير صبري 
صي���دم بوقف مصادقة واعتماد الش���هادات 
الصادرة عن المؤسس���ات التعليمية التي تم 
اعتمادها وحصلت على التراخيص الالزمة وفق 
معايير الجودة في فترة االنقسام الفلسطيني. 
وأوضح أن ق���رار عدم االعتراف يس���تهدف  
ثماني جامعات  أنش���ئت في ظل االنقس���ام 
الفلسطيني في السنوات الماضية والبالغ عدد 
طالبه���ا 25 ألف طالب وخري���ج، وهي جامعة 
للدراسات  األمة، وأكاديمية االدارة والسياسة 
العليا، وكلية العودة، وبوليتكنك فلس���طين ، 
وكلية الرباط، وكلية الزيتونة، وكليه الصحابة«. 
ونوه إلى أن اعتماد الش���هادات كان يتم قبل 
اتمام المصالحة بشكل طبيعي من الوزارة في 
غزة، ك���ون هذه الجامع���ات مرخصة وحاصلة 
عل���ى التراخيص الالزمة  قب���ل مجيء حكومة 

الوف���اق، معربا عن أمله أن يعمل الوزير صيدم 
على لم ش���مل هذه الجامعات أسوة بجامعات 
الضفة دون النظر للجهة المؤسسة لها، كونها 
أصبح���ت جميعها تح���ت رعايت���ه وواجباته 

ومسؤولياته. 
وشدد على رفض الحراك الطالبي لزيادة معاناة 
الطلبة والخريجين بعد اتم���ام المصالحة وأن 
يكونوا ضحية للمناكفات السياسية، مبينًا أن 
هذه المرحلة حتمت عل���ى الطالب أن يلتحق 
بهذه المؤسس���ات والكليات والبرامج بس���بب 
الحص���ار وعدم المقدرة على الس���فر والتنقل، 
الفتًا إلى أن الحراك خاطب قيادات فلسطينية 
عدة وش���خصيات أكاديمية في وزارة التربية 
والتعليم، ومنظمة التحرير، والفصائل والجميع 

يفيد بأن الحل في يد الوزير.
وأوضح أن الح���راك الطالبي، تمكن من مقابلة 
الوزي���ر صيدم بعد اعتصام���ات عدة أمام مقر 
ال���وزارة ،وخرج بوعد أن يتم اعتماد ش���هادات 
الخريجين في 25 من الشهر الجاري، فيما تم 
رهن مصير الطلبة على مقاعد الدراسة بتسوية 
عمل الوزارة مع المؤسس���ات التعليمية، إال أن 
الحراك رف���ض ذلك ألن صوته انطلق باس���م 
كافة الطلب���ة والخريجين، متمني���ًا أن يعمل 
الوزي���ر صيدم بتوصيات اللجن���ة الفنية بين 
غ���زة والضفة التي وافقت عل���ى اعتماد كافة 
الخريجين والطلبة وتس���وية أوضاع الجامعات 

وفق معايير الجودة.

بعد رفض االعتراف

خريجــو غــزة: شهاداتنــا حبــٌر علــى ورق
غزة/ دعاء احلطاب: 

بعد جد وتعب �شنوات طويلة جاءت حلظة احل�شاد، ففي 
ال�شباح الباكر غادر ال�شاب اأحمد عوكل منزله، متجهًا اىل 

مقر عمله اجلديد يف اأول دوام له بعد تخرجه، �شبقت 
خطواته اجلميع، دخل اىل ال�شركة التي ُعني بها مت�شلحًا 

ب�شهادته اجلامعية، دون اأن يعلم باأن االأخرية �شتكون 
�شببًا يف تعا�شته، و�شتتحول لعنة عليه. وبعد دقائق من 

جلو�شه على مكتبه اجلديد وقبل االنتهاء من ترتيبه 
كانت املفاجاأة، حيث اأبلغه املدير املبا�شر ب�شرورة تركك 

ال�شركة فالوظيفة اجلديدة مل تعد من ن�شيبه، فكان 
القرار كال�شيف اأغمد بقلب اأحمد، لكنه متالك نف�شه ملعرفة 

ال�شبب فكانت ال�شاعقة باأن �شهادته غري معرتف بها.

غزة / أحمد جودة:
نظمت جامعة اإلس���راء بالتعاون مع مركز قدس���نا للدراسات 
والتطوي���ر الثالثاء الماضي ، ندوة سياس���ية ح���ول " قراءة 
التقرير االس���تراتيجي اإلس���رائيلي لعام 2018" الصادر عن 
معهد أبح���اث األمن القوم���ي "اإلس���رائيلي" ، الذي ترجمه 
مركز اللغات والترجمة في دمش���ق بالتعاون مع مركز أطلس 

للدراسات اإلسرائيلية . 
وعرض الباحث و المختص بالش���أن اإلس���رائيلي، عامر خليل  
خالل الندوة محددات البيئة االستراتيجية  اإلسرائيلية التي 
بينت قوة "إسرائيل " واستقرارها، موضحا أن التقرير أظهر أن 
"إسرائيل" حافظت على تفوقها العسكري وقدرتها الردعية 

في وجه أعدائها و أخذت العبر من معاركها السابقة .
وحول قوة "إس���رائيل" اقتصاديا تحدث خليل أن االقتصاد 
اإلسرائيلي يلبي االحتياجات األمنية لدولة الكيان ، الفتا الى 

أن القوة السياسية في "إسرائيل" كما يشير التقرير تتمثل في الحفاظ على 
عالقاتها الخارجية وتطويرها .

بينما ركز الدكتور محمد إسماعيل المدير العام لمركز قدسنا للدراسات ، في 
عرضه للتقرير  على  التحديات والتوصيات للبيئة اإلستراتيجية اإلسرائيلية 
، التي تتمثل في تحدي المواجهة ضد محور المقاومة والعمل على الحد  من 

تعاظم القوة العملياتية والتكنولوجية  لديه .
 وعلى هامش الندوة أكد المسئول اإلعالمي لمركز قدسنا 
للدراسات سائد حسونة ، أن ترجمة  التقارير  والدراسات  
اإلسرائيلية يأتي لالطالع بشكل دقيق على واقع المجتمع 
اإلس���رائيلي  وخصوصا ت���داول الس���لطات والحكومات ، 
وكذلك للتعرف على كيفه تفكير العدو "اإلسرائيلي" من 
الناحية   االستراتيجية في إدارة صراعه مع قيادة القضية 

الفلسطينية من عهد اتفاقية أوسلو حتى سنة 2018.
وأشار حسونة أن المراد توصيله من هذه الندوة استخالص 
توصيات من خالل إعداد دراسة حول كل التحديات التي 
وردت في التقرير االستراتيجي ووضع رؤى واستراتيجيات 
لل���رد على مخططات واس���تراتيجيات العدو ،والعمل على 
تزويد القي���ادات ومتخذي الق���رار بالتوصيات في تبني 
اس���تراتيجية جديدة ردا على اس���تراتيجيات ومخططات 
العدو ، وعقد لقاءات وورش عمل مع النخب والفصائل  للكشف عن مخططاته 

السياسية والعسكرية.

 نظمتها جامعة اإلسراء ومركز قدسنا للدراسات 

 ندوة سياسية حول قراءة »التقرير االستراتيجي اإلسرائيلي 2018«
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ع الوجع 
معروف الطيب

منطق )اس���تهبال( العال���م والنظر باالس���تعالء 
إلى جميع الخلق هو دي���دن االدارة األمريكية في 
التعامل مع شعوب المنطقة، كل بقاع األرض هي 
���م ضاربة بعرض  ملك مش���اع لها ، ترسم وتقسِّ
ِة، فهي  الحائ���ط  بكل القوانين واألع���راف الدوليَّ
وحدها فوق القانون، وفي هذا الس���ياق تضع من 
تش���اء في الئح���ة االرهاب، وتخرج من تش���اء بل 
ال ترع���وي في تطبيق العقوب���ات ضد كل من تراه 
رافض���ًا لهيمنتها، حتى روس���يا الدولة العظمى 
المقابل���ة تتعالى عليه���ا في المحاف���ل الدولية 
وتعاملها باس���تهانة، وبلغت أمريكا في تماديها 
ًة للمستوطنين األجانب  مت القدس هديَّ ها قدَّ أنَّ
الذين قدموا على دبابات الحلفاء ودشنوا قاعدتهم 
العسكرية التي تسمى)إسرائيل(. الحقيقة التي 
تراها أمريكا على الجميع أن يراها معها، وهي ترى 
المقاومة لالحتالل إرهاب���ًا، وترى اغتصاب األرض 
شطارة. ولكن هذا التفرد والتوحد في قيادة العالم 
تلقى صفعًة جدي���دًة عندما أعلن الرئيس بوتين 
رة التي بحوزة روسيا،  عن منظومات األسلحة المتطوِّ
والتي صدمت العالم بأسرة، فصواريخ روسيا التي 
تستطيع أن تضرب أي مكان في العالم متحاشية 
القبب الحديدي���ة واالنذار المبكر وأنظمة التعقب 
وتص���ل ألهدافها بنجاح وتصيبه���ا بدقة وتدمر 
دمارًا شاماًل يصل حد محو دول كاملة مثل فرنسا 
أو بريطانيا عن الخارطة بص���اروخ واحد، أو غواصة 
صغيرة مس���يرة بدون تدخل بش���ري.. االستعالء 
الغربي واألمريك���ي لم يقر بحدوث الصدمة، وزعم 
ة وأنه تعامل  ع هذه النقل���ة النوعيَّ ���ُه كان يتوقَّ أنَّ
تها زاعمًا  بموجبه���ا، وح���اول أن يقلل م���ن أهميَّ
أن التف���وق األمريك���ي الزال موج���ودًا، وأردف أن 
األمريكان قادرون عل���ى حماية بالدهم.. أذكر في 
تاريخ صراعنا مع االستكبار كيف استطاع مجاهٌد 
واحٌد في لبنان استهدف به قوات المارينز ضمن 
قوات الطوارئ من قتل ما يزيد عن مئتين وسبعين 
عنص���رًا مما اضطر الرئي���س األمريكي ريغان في 
ذلك الزمن أن يقرر سحب قواته فورًا، وفي اجتماع 
ُة عن سر قرار االنسحاب  صحفي تس���أله الصحفيَّ
المباغ���ت. فأجابها مذهواًل: ألم تس���معي بفقدنا 
لمئتين وس���بعين م���ن خيرة أبنائنا ف���ي لبنان؟. 
فتعجبت بدورها وسألته: هل فقدانكم هذا العدد 
يجعلكم تهربون من لبن���ان؟. فكان الجواب الذي 
يؤكد أن أمريكا نمر من ورق« نحن لم نهرب بسبب 
فقداننا مئات من الجنود بل من الطريقة التي فقدنا 
فيها هذا العدد.. إذن ه���و الفيل الذي ال يحتمل 
الس���قوط كثيرًا بعكس النملة التي تسقط كثيرًا 
وتقوم من جديد.. نعم إن بحر الغاز الذي تس���بح 
فوقه سورية ويؤهلها ألن تصبح ثالث أغنى الدول 
بالغاز ولو صدقت التوقعات بالكميات فقد تفوق 
على روسيا وتصبح المصدر األول للغاز في العالم.. 
تها التي ال تقيم وزنًا للش���عوب،  أمريكا بعنجهيَّ
هي تدأب في إشعال الحروب؛ لتجد مناخًا للقدوم 
إلى المنطق���ة بقضها وقضيضها ويس���تقبلها 
الخون���ة باحتفاء، ول���م تضع في حس���اباتها ولو 
للحظة أن هذه الش���عوب الت���ي تنبض بالحياة لو 
َم انصبت على رأس���ها تظ���ل واقفة على   جهنَّ

َّ
أن

 صمود محور 
َّ

قدميها واثقة بنفسها، والش���ك أن
ة  المقاومة في سوريا أربَك كل الحسابات األمريكيَّ
 مصيرها هو ذات 

َّ
ة، والذي كان يظن أن والصهيونيَّ

مصير ليبيا التي تركت للضياع في أتون الفوضى 
الخالقة، ليتس���نى للصوص ش���فط خيرات البالد 
ونهب ثرواتها، كان إس���قاط الطائرة الصهيونّية 
بمثابِة إعالن النتهاء الزمن الذي يعربد فيه قطب 
أوحد، وتستولي قوة وحيدة على زمام العالم. ساعة 
من صبر وسينقش���ع الغبار ويقطع المستكبرون 
ش���فاههم غيظًا على والدة الكرامة التي ال تبحث 
عن عباءة أو حبل من حبال الشياطين لتتمسك به 
تها، فالشعوب الفقيرة هي  وتقتبس منه ش���رعيَّ
ِة وهي وحدها التي تستحق  وحدها مصدر الشرعيَّ

أن نضحي من أجلها.

بالحذاء

ينص مش���روع القانون عل���ى خصم ه���ذه المخصصات من 
عائ���دات أموال الضرائ���ب التي تجبيها" إس���رائيل" لصالح 
الس���لطة الفلس���طينية "المقاصة"، بزعم أن السلطة "تدعم 
اإلره���اب"، ويحتاج القان���ون إلى المرور بث���الث قراءات حتى 

يصبح نافذا.
المقاصة" هي ضرائب ش���هرية تجبيها "إسرائيل"، نيابة عن 
الفلسطينيين، على المعابر التي تسيطر عليها، وتحولها إلى 
الخزينة الفلس���طينية، بموجب اتفاق بي���ن الجانبين، وتقدر 

بملياري دوالر سنويا.
وتص���رف الحكوم���ة الفلس���طينية رواتب رمزي���ة لعائالت 
الش���هداء الفلس���طينيين وللجرح���ى وآالف المعتقلين في 

سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وبحسب مختصين بشؤون األسرى فإن الكنيست اإلسرائيلي 
قام خالل األعوام األربعة الماضية على إقرار 13 قانونًا خاصة 

باألسرى و ذويهم. 

قر�سنة و�سرقة 
أعرب الناطق اإلعالمي باس���م هيئة شؤون االسرى والمحررين 
مج���دي العذرة  في الضفة الغربية ع���ن تخوفه من أن يطال 
مش���روع القانون الذي تمت المصادق���ة عليه من قبل أعضاء 

الكنيست اإلس���رائيلي بالقراءة األولي، حوالي 13 ألف عائلة 
أسير ومحرر في حال تم اقراره بالقراءات الثانية والثالثة.

ووصف العذرة ل�" االستقالل" القانون الخاص باألسرى والمزمع 
س���نه بالكنيست اإلسرائيلي بالقراءات الثانية والثالثة خالل 
األي���ام القادمة، بالقرصنة والس���رقة الت���ي تنتهجها دولة 
االحتالل بحق أموال السلطة الفلسطينية المخصصة لألسرى، 
مش���يرًا إلى أن االحتالل يهدف إلى وس���م ووصف من ضحوا 
بأعمارهم داخل السجون و النضال الفلسطيني ب� "اإلرهاب". 

وتوقع أن  يصادر االحتالل  ما يقارب من مليار شيكل سنويا، 
تدفعها الس���لطة لألس���رى بدل مأكل وملبس وتعليم وعالج 
طب���ي، في حال أصب���ح القانون نافذًا وقي���د التطبيق، مطالبا 
بضرورة التحرك على المستوى السياسي و القانوني من قبل 
الس���لطة الفلسطينية والمؤسس���ات الحقوقية والعاملة في 
مجال األسرى ، إلجبار االحتالل اإلسرائيلي للتراجع عن القانون.

حتد حقيقي 
رياض األش���قر الناط���ق اإلعالمي لمركز أس���رى فلس���طين 
للدراس���ات، أكد أن القانون الخاص باألسرى و الذي تم اقراره 
من قبل الكنيس���ت اإلسرائيلي بالقراءة األولى، يضع السلطة 
الفلس���طينية أمام خيار وتحٍد حقيقي، ف���ي محاولة إليجاد 

بدائل لدعم فئة األسرى الشهداء. 
وقال األش���قر ل�"االستقالل":" إن قضية األس���رى و الشهداء 
تعتب���ر قضية هام���ة و من أولوي���ات القضايا عند الس���لطة 
الفلس���طينية، لذا م���ن واجبها أن تعمل عل���ى تجنيد كافة 
طواقمها و إمكانيات، إليجاد في حال أصبح  القانون نافذًا من 

قبل الكنيست اإلسرائيلي".
وشدد على أن االحتالل اإلسرائيلي يحاول الضغط على الحق 
الثابت من حقوق الش���عب الفلسطيني والمتمثل بمقاومته، 
من خالل ابتزاز م���ن دفعوا ثمن حريتهم ونضالهم رخيصة، 

في سن قوانين تحرمهم من أبسط حقوقهم المشروعة. 
وقال نواب في الكنيست ممن تقدموا بمشروع القانون إن دفع 
مخصصات لذوي األسرى والشهداء يشكل حافزا لما وصفوه 
ب� "اإلرهاب" وتشجيعًا الفلسطينيين على تنفيذ عمليات ضد 
"إسرائيل.  أما النواب العرب في الكنيست فاعتبروا المصادقة 
على مشروع القانون س���رقة ونهبا ألموال مستحقة للسلطة 

الفلسطينية تقدر بنحو ثالثمائة مليون دوالر.
من جهته، وص���ف األمين الع���ام لحركة المب���ادرة الوطنية 
الفلس���طينية مصطف���ى البرغوثي المصادقة اإلس���رائيلية 
بالقرصنة، وقال إن إسرائيل ماضية في محاربة الفلسطينيين 

بكل الطرق.

قانون صادق عليه الكنيست بالقراءة األولى

اقتطاع مخصصات األسرى والشهداء.. 
سرقــة وقرصنــة إسرائيليــة 

غزة/ �سماح املبحوح: 
يف حماول��ة منه ملحاربة املقاومة وال�س��غط على 
وقوده��ا امل�س��تعل، اال�س��رى، يح��اول االحت��ال 
اال�س��رائيلي الني��ل واال�س��تفراد به��م من خال 

�س��ن جمموعة من القوانني التي ت�ستهدفهم  كان 
اآخرها قانونًا يحرم ذوي االأ�س��رى وال�سهداء من 
االأموال التي تدفعها لهم ال�س��لطة الفل�سطينية 
كرواتب �س��هريا من عائدات ال�سرائب.  و�سادق 

الكني�ست االإ�س��رائيلي االثنني املا�سي بالقراءة 
ب�س��لب  يق�س��ي  قان��ون  م�س��روع  عل��ى  االأوىل 
خم�س�سات ذوي ال�سهداء واالأ�سرى الفل�سطينيني 

يف �سجون االحتال.

غزة/ االستقالل:
النس���اء  إن  الفلس���طيني  اإلعالم���ي  التجم���ع  ق���ال 
الفلس���طينيات امتلكن جدارة الحياة ف���ي كل المواقع 
والمج���االت ال س���يما الصحفية التي ُتجاه���ُد بقلمها 
وُتقاوم بفكرها، ناقلة معاناة الشعب الفلسطيني جنًبا 
إلى جنب مع زميلها الصحفي بالكلمة والصوت والصورة. 
وأكد التجمع في بيان تلقت "االس���تقالل" نس���خة عنه 
أمس األربعاء لمناس���بة يوم المرأة العالمي الذي يوافق 
الثام���ن م���ن آذار، أن الصحفي���ة الفلس���طينية أبدعت 
وارتقت إلى أعلى مناصب صناعة القرار اإلعالمي. وشدد 
على مواصلة دعم ومساندة الصحفيات الفلسطينيات 
والدفاع عنهن وتبني قضاياهن، والعمل على النهوض 
بواقعهن المهني لمواصلة دورهن الريادي في الميدان 
اإلعالمي. وأشاد التجمع بالدور الذي تقوم به الصحفيات 
الفلس���طينيات في نش���ر الحقائق وفضح ممارس���ات 
االحتالل بحق الشعب الفلس���طيني رغم كل العراقيل 

والصعوبات التي توضع أمامهن.
ودع���ا الصحفيات لمواصلة العم���ل والعطاء في خدمة 
القضية الفلس���طينية، ورأب الصدع الفلس���طيني من 
خالل خطابها اإلعالمي الوحدوي. وطالب المجتمع الدولي 
بالتحرك الجاد والفعال للضغط على االحتالل اإلسرائيلي 
إليقاف عدوانه بحق الصحفيات الفلسطينيات اللواتي 
يتعرضن لالعتداءات واالعتقال في محاولة فاشلة للحد 
من دورهّن في فضح جرائم االحتالل واالنتصار لقضايا 
الشعب الفلسطيني. وشدد التجمع في دعوته للتحرك 
الجاد لإلفراج عن األسيرة بشرى جمال الطويل )26 عاًما( 
من منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة، واألسيرة الموقوفة 

استبرق يحيى التميمي )22عامًا( من القدس المحتلة.
كما طالب بضرورة توفير األجواء والبيئة المناسبة لعمل 
الصحافيات بحري���ة وإعطائهن حقوقهن دون نقصان 
ليتب���وأن أماكنهن ف���ي مجالس إدارات المؤسس���ات 

الصحفية المختلفة أسوة بزمالئهن من الصحفيين.

بالتزامن مع يوم المرأة العالمي

التجمع اإلعالمي يؤكد على دعم 
ومساندة الصحفيات لمواصلة إبداعهن

 الكنيست يصادق 
 على قانون سحب 
هويات المقدسيين

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادق الكنيست اإلسرائيلي امس األربعاء بالقراءتين الثانية والثالثة 
على "قانون" يخّول وزير داخلية االحتالل س����حب هويات المقدسيين 

بحجة "خرق األمانة لدولة إسرائيل".
وجاء القانون م����ن أجل االلتفاف على قرار ما ُيس����مى "المحكمة العليا 
اإلس����رائيلية" التي رفضت مؤخًرا قرارات سابقة لوزير الداخلية بسحب 
الهويات من المقدسيين، ما دفع االئتالف الحكومي للتعجيل بتشريع 

قانون جديد يسمح بما منعته المحكمة العليا.
وفي تعليق عل����ى المصادقة، قال رئيس لجن����ة العالقات الدولية في 
القائمة المش����تركة النائب يوس����ف جبارين إن القانون يأتي كخطوة 

انتقامية ضد الفلسطينيين في القدس.
وأضاف جبارين في مداخلة بالكنيست حول القانون أنه ُيناقض مبادئ 
القانون الدولي الذي يقّر أن الفلس����طينيين ف����ي القدس هم أصحاب 

األرض األصليون وُيمنع طردهم من وطنهم.
وتابع: "هذا القانون االستبدادي يندرج ضمن حملة القوانين العنصرية 
والفاشية التي تعمل حكومة )بنيامين( نتنياهو على تشريعها للنيل 
من صمود الشعب الفلسطيني، ومن أجل تكريس االحتالل االسرائيلي 

للقدس وسلب حقوق الفلسطينيين فيها".
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رام الله/ االستقالل:
مع  بالش����راكة  التع����اون  اختتمت 
البنك اإلسالمي الفلسطيني مشروع 
للش����باب  االقتص����ادي  التمكي����ن 
ذوي اإلعاقة في قط����اع غزة، والذي 
يهدف الى إيج����اد فرص للتدريب 
عل����ى رأس العمل مدفوع����ة األجر 
لفترة زمنية مح����ددة تمكنهم من 
وتمنحهم  المجتمع  ف����ي  االندماج 
الفرصة لالنخراط في س����وق العمل 
وتوفي����ر مصدر للدخ����ل، باإلضافة 
الى زيادة الوع����ي المجتمعي تجاه 
االعاقة،  ذوي  األش����خاص  حق����وق 
وقد تم تنفيذ المش����روع بالتعاون 
مع جمعية اطفالنا للصم واستفاد 

منه 30 شابًا وشابة من الصم.
الجرباوي  تفي����دة  الدكتورة  وقالت 
مدي����ر عام التع����اون: "إنن����ا نتطلع 
إلى تنفيذ المش����اريع التي تحدث 
أثرًا مس����تدامًا، انطالق����ًا من رغبتنا 
في المس����اهمة بتمكين المجتمع، 
وقد أولت التعاون منذ تأسيس����ها 
اهتمامًا بفئ����ة ذوي االعاقة، حيث 
زاد مجموع ما س����اهمت به في دعم 
برامج التأهيل عن 20 مليون دوالر. 
وترك����زت المش����اريع عل����ى توفير 
الحقوق القانونية للمعاقين، وإنشاء 
وتطوير مراكز للتأهيل في كل من 
الضف����ة الغربية بم����ا فيها القدس 
وقط����اع غزة ومخيم����ات اللجوء في 

ال����ى تطوير برامج  لبنان، باإلضافة 
ومش����اريع لدمجه����م ف����ي س����وق 

العمل."
وش����كرت الجرباوي البنك اإلسالمي 
الفلس����طيني على دعمه المستمر 
لبرامج التعاون بشكل عام، وثمنت 
دعمه المثمر لهذا المش����روع الذي 
س����اهم في احياء األمل بتش����غيل 
ثالثي����ن ش����ابًا وش����ابة م����ن ذوي 
االحتياجات الخاصة في قطاع غزة، 
في ظل صعوبة الوضع االقتصادي 

وندرة الفرص المتاحة للشباب. 
من جهت����ه قال بيان قاس����م مدير 
عام البنك اإلسالمي الفلسطيني إن 

التعاون مع مؤسسة التعاون لتنفيذ 
هذا البرنامج يأتي في صلب اهتمام 
البنك بدعم االشخاص ذوي االعاقة 
وتمكينهم ف����ي مختلف المجاالت 
االقتصادي،  المجال  رأس����ها  وعلى 
الفتا إلى أن الحق في العمل هو حق 

طبيعي وأساسي لكل انسان.
واعتبر حصول عدد من المستفيدين 
من المشروع على عمل ثابت واقتناع 
المشغلين بقدراتهم وامكانياتهم 
دليال على تحقيق هدف المشروع، 
قائ����ال: "نه����دف م����ن خ����الل دعم 
لتعزي����ز  وباألس����اس  المش����روع 
االستقالل االقتصادي لذوي االعاقة 

وتعزيز فرصهم ف����ي االندماج في 
سوق العمل من خالل توفير فرص 

عمل الئقة لهم".
وتجدر االشارة ان هذا العام يصادف 
مرور 35 عامًا على تأسيس التعاون، 
أهلية  فلس����طينية  وهي مؤسسة 
غير ربحية تعمل في فلسطين وفي 
مخيمات الشتات الفلسطينية في 
لبن����ان. تنفذ التعاون مش����اريعها 
التنموي����ة واإلغاثية ضمن س����بعة 
برامج رئيس����ية: التعليم، والتنمية 
المجتمعية، وتمكين الشباب، ودعم 
البلدات  واعمار  والثقاف����ة،  األيتام، 

التاريخية، والمتحف الفلسطيني.

رام الله/ االستقالل:
واصل مؤشر دورة األعمال في قطاع غزة، 
الصادر عن س���لطة النقد الفلس���طينية، 
مراوحته في المنطقة السالبة للعام الرابع 

على التوالي.
يس���تعرض  األعم���ال  دورة  ومؤش���ر 
أوض���اع س���تة قطاع���ات ه���ي: الزراعة، 
والتخزين،  والنقل  واإلنشاءات،  والتجارة، 

واإلتصاالت، والطاقة المتجددة. 
وفقد مؤش���ر دورة األعمال في قطاع غزة 
خالل فبراير الماض���ي، المزيد من قيمته 
إثر انحساره من -26.6 نقطة في الشهر 
الماض���ي إلى حوال���ي -35.4 نقطة خالل 

شباط 2018. 
يأتي ذل���ك, حصيلة انخفاضات متباينة 
الداخلة في  القطاع���ات  طال���ت جمي���ع 
احتس���اب المؤش���ر، يأتي في مقدمتها 
قطاع التجارة الذي هبط مؤشره من -17.8 
نقطة إل���ى قرابة -20.6 نقطة خالل فترة 

المقارنة.

وهبط قطاع الزراعة الذي تراجع مؤش���ره 
م���ن -0.1 نقط���ة إل���ى -4.9 نقط���ة. تال 
ذلك انخفاض مؤش���رات قطاعات؛ النقل 
والتخزين )من 0.2 نقطة إلى -1.2 نقطة(
هبط قطاع اإلنش���اءات )م���ن -0.3 نقطة 
إلى -1.6 نقطة(، واالتص���االت )من -0.1 
نقطة إلى -0.3 نقطة(؛ أما مؤشرا الصناعة 
والطاق���ة المتجددة، فس���ّجال انحس���ارًا 
محدودًا من نح���و -6.7 و0.04 نقطة، إلى 

قرابة -6.8 و-0.04 نقطة، على الترتيب.
ُيذكر أن مؤشر دورة األعمال في قطاع غزة 
يس���ّجل في غالبية األحيان قيمًا سالبة، 
األمر ال���ذي يعكس اس���تمرارًا لألوضاع 
في  المترّدية  واالقتصادية  السياس���ية 
القطاع منذ سنوات والتي تشمل استمرار 
الحص���ار واإلغ���الق، وبطء عملي���ة إعادة 

اإلعمار وغيرها. 
وخالل الشهر الحالي، تراجعت مستويات 
اإلنتاج والمبيعات بحس���ب ما أشار إليه 
أصحاب المنش���آت االقتصادية في غزة، 

إلى جان���ب تراجع طفيف في مس���توى 
التوقع���ات المس���تقبلية فيم���ا يتعّلق 
باالنتاج والتوظيف خالل الشهور الثالثة 

القادمة.
وتظه���ر نتائج المؤش���ر في فلس���طين 
ككل، لهذا الشهر، ارتفاعًا بسيطًا مقارنة 
بالش���هر الس���ابق على خلفية التحّسن 
الواض���ح في الضفة الغربي���ة، بالرغم من 

تراجعه في قطاع غزة. 
في النتيجة، ارتفعت قيمة المؤشر الكلي 
قلياًل من -3.1 نقطة في كانون الثاني إلى 
-1.8 نقطة في شباط الحالي، لكنها بقيت 
قريبة جدًا من مستوى الشهر المناظر من 

العام الماضي والبالغ -1.6 نقطة.
وبدأت س���لطة النقد هذا الش���هر بنشر 
"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموّسع 
لدورة األعمال"، وهو مؤشر شهري ُيعنى 
برص���د تذبذب���ات النش���اط االقتصادي 
الفلسطيني من خالل مراقبة أداء قطاعات 

اقتصادية

مؤشر األعمال في قطاع غزة
 بالمنطقة السالبة للعام الرابع

رام الله/ االستقالل:
قدمت الياب���ان 40 مليون دوالر أميركي لعدد من القطاعات والمش���اريع الحيوية في قطاع غزة 

والضفة الغربية ال سيما القدس.
حيث تس���لمت مستشارة رئيس الوزراء خيرية رصاص، نيابة عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، 
رس���الة حول رزمة المس���اعدات اليابانية الجديدة بقيمة 40 ملي���ون دوالر، من وفد ياباني رفيع 

المستوى من وكالة “جايكا” اليابانية للتعاون الدولي.
ج���اء ذلك خالل لقائها امس األربعاء، في مقر رئيس الوزراء ف���ي مدينة رام الله، الوفد الياباني، 
بحضور السفير الياباني لدى فلسطين تاكيشي اوكوبو. حيث بحث الطرفان سبل التواصل بين 
الحكومة اليابانية والحكومة، وآليات التعاون المشترك لتنفيذ المشاريع الحيوية التي ستدعمها 

اليابان.
وش���كرت رصاص اليابان على مس���اعداتها المقدمة لفلس���طين، خاصة الدعم المقدم لتنفيذ 
المشاريع الحيوية في قطاع غزة، واستمرار دعمها لوكالة الغوث “األونروا”، مجددة التأكيد على 

أن اليابان من أهم المانحين للشعب الفلسطيني.
ودعت الحكومة اليابانية لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في تنفيذ مشروع محطة التحلية في 
غزة، مشيرة إلى أن المشروع سيحل أزمة المياه في القطاع. وثمنت دعم اليابان للمشاريع الحيوية 

في غزة، والدعم المقدم للمنطقة الصناعية الزراعية في أريحا.

رام الله/ االستقالل:
كش���ف وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني شكري بش���ارة أن الرئيس عباس أوعز للحكومة 
بتطبيق دفعة جديدة من اإلجراءات للمحافظات الجنوبية، وقد بدأت فعاًل بخصومات على رواتب 

العسكريين يوم االثنين الماضي.
وقال بش���ارة في تصريحات إذاعية، مساء الثالثاء، إن اإلجراءات جاءت بأوامر من الرئيس عباس؛ 

ألن الحكومة لم تتمكن بعد من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة بشكل كامل.
وأشار الوزير إلى كشوفات تقاعد جديدة ستطال آالف الموظفين، وأن حزمة جديدة من العقوبات 

ستبدأ الحكومة بتطبيقها مطلع شهر أبريل القادم.
وكان رئيس الس���لطة قد اتخذ في أبريل/نيس���ان المنصرم مجموعة من الق���رارات واإلجراءات 
وصفته���ا حركة حماس وبع���ض الفصائل األخرى بالعقوبات تجاه القط���اع، تمثلت في خصم 
30% من رواتب موظفي الس���لطة وإحال���ة اآلالف منهم للتقاعد اإلجباري فضاًل عن التوقف عن 
دفع فاتورة كهرباء غزة وتقليص الحواالت الخارجية، بسبب وجود اللجنة اإلدارية التي شكلتها 

حماس في حينه، إال أن اإلجراءات تواصلت حتى بعد حل هذه اللجنة.

اليابان تقدم 40 مليون دوالر 
لصالح مشاريع في فلسطين

وزير المالية: خصم رواتب العسكريين 
بداية إلجراءات أخرى في غزة

غزة/ االستقالل:
قررت وزارة المالية في غزة إعفاء ش���ركات الح���ج والعمرة من ضريبتي القيمة المضافة 
والدخل عن السنة الضريبية 2017, بنسب مختلفة تتناسب مع عدد الحجاج المسجلين 

لدى كل شركة.
وق���ال رئيس مجل���س اإليرادات الوكيل المس���اعد للوزارة عوني الباش���ا إن: "القرار جاء 
للتخفيف عن أصحاب شركات الحج والعمرة، بسبب األوضاع الصعبة التي يعاني منها 
القطاع، السيما مع اشتداد الحصار اإلسرائيلي، باإلضافة إلى توقف رحالت العمرة خالل 

العام الماضي 2017، ما كّبد الشركات خسائر كبيرة خالل األشهر الماضية".
وأوضح الباشا أن الشركات التي سجل لديها أقل من 25 حاًجا في عام 2017، ستحصل 
على إعفاء ضريبي كامل عن ضريبة القيمة المضافة، بينما س���يتم إعفاء الشركات التي 
لديها أكثر من 25 وأقل من 50 حاًجا بنس���بة 70%، أما الشركات التي سجل فيها أكثر 

من 50 حاًجا فسيتم تخفيض الضريبة إلى %50.
أما مدير عام ضريبة الدخل أحمد الشنطي فأشار إلى أن الشركات التي سّجل فيها أقل 
من 50 حاًجا س���تحصل على إعفاء ضريبي كامل لضريبة الدخل على الش���ركات، بينما 

سيتم تخفيض ما نسبته 20% على الشركات التي سجل فيها أكثر من 50 حاًجا.

التعاون والبنك »اإلسالمي الفلسطيني« 

يختتمان مشروع التمكين االقتصادي للشباب

إعفاء شركات الحج 
والعمرة من ضريبتي 

الدخل والمضافة لـ2017

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / فريد علي محمود عبد النبي.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)908420938( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / نسرين ابراهيم محمد ابو جراد.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)93153711( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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وال تكتفي كتيبة من جيش االحتالل اإلسرائيلي تعد 50 
جنديا أو يزيد ؛ بتطويق المنزل بس���رية تامة، و اقتحامه 
وتفتيش���ه وتدمير محتوياته وكذلك احتج���از العائلة، 
العتقال فلس���طيني واح���د، كما حدث مع مب���روك جرار 
)40عاما( من جنين خالل الشهر الماضي، أثناء محاولتهم 
البحث عن قريبه أحمد جرار الذي استشهد الحقا، بل زادوا 
على ذلك، اس���تخدامهم كالبا بوليسية ضخمة أطلقوها 

لتنهش جسده.
المواط���ن جرار الذي م���ازال يرقد على س���رير في احدى 
المستشفيات لتلقى العالج جراء اصابته الخطيرة، ليس 
وح���ده الذي تعرض ل���أذى والضرر البالغ، ج���راء اعتداء 
الكالب البوليس���ية عليه، إذ لم يس���لم الش���اب حمزة أبو 
هاش���م )19عاما( من الخليل في العام 2015 من اصابته 
بجروح لم تندمل حتى اليوم، بعدما نهشت الكالب جزءًا 
من جس���ده، دفعته لرفع دعوى قضائية، على الش���ركة 

الهولندية التي تصدر الكالب لالحتالل اإلسرائيلي.

جروح مل تندمل
الم���رور عب���ر الحواج���ز اإلس���رائيلية والمش���ي بجانب 
المس���توطنات عبر الط���رق المؤدي���ة للبل���دات والقرى 
الفلسطينية بأمان وطمأنينة، بات الحلم الذي يتمنى كل 

فلس���طيني تحقيقه دون أن يتعرض للتنكيل والضرب 
أو االعتداء عليه من قبل الكالب البوليسية التي تطلقها 
عليهم جنود االحتالل اإلس���رائيلي؛ به���دف بث الرعب 

والخوف بقلوبهم. 
أبو هاش���م الذي لم يكن يبلغ ) 16عام���ا( قبل نحو ثالثة 
أعوام، يعود بالذاكرة ليسرد تفاصيل ما حدثه معه، حين 
دفعه حب الوطن للمش���اركة في فعالية شعبية في بلدة 
بيت أمر بمحافظ���ة الخليل جنوب الضف���ة الغربية، ولم 
يتوان في تلبية نداء الواجب من قبل أحد األصدقاء، ليعود 

أدراجه بعد انتهائها. 
و يقول أبو هاش���م ل�"االس���تقالل": »لم ولن أنسى لحظة 
اطالق جنديين إس���رائيليين مقنعين ومس���لحين كانا 
يس���يران خلفي« كالبًا ضخمة عليه عندما كان يسير بين 
منازل بلدته المحاذية لمس���توطنة كرمى تس���ور، بدأت 

بنهش أجزاء من جسده".  
و يضيف: " بعد دقائق م���ن نهش الكالب يدى وقدمى 
اليسرى ومنطقة الصدر، جاء الجنود وأجهزوا علي بأعقاب 
البن���ادق على رأس���ي وأنح���اء متفرقة من جس���دي، تم 

سحلوني إلى المستوطنة ليتم بعدها التحقيق معي".  
حفنة من األموال هو التعويض الذي اقترحته الش���ركة 
الهولندية على الشاب أبو هاشم، بعد ثالثة أعوام قضاها 

محاميه في جدل واس���ع مع الشركة، النتزاع قرار يقضي 
بمنعه���ا من تصدير الكالب، كي ال تحدث ضررًا بالغًا كما 
أحدثته بموكله،  لكن محاولته فشلت في تحقيق مبتغاه.

و�سيلة قدمية جديدة
اس���تخدام الكالب البوليسية خالل األش���هر والسنوات 
الماضية، تعدى كونه وسيلة ترهيب يستخدمها جنود 
االحتالل اإلس���رائيلي ضد الش���باب الفلسطينيين خارج 
الس���جون، إذ باتت إدارة مصلحة الس���جون االسرائيلية 
تستخدمها ضد األسرى، أثناء اعتقالهم و خالل التحقيق 
معهم، وخ���الل تفتيش الغرف واألقس���ام بالس���جون،  
بحس���ب ما أكده رأف���ت حمدون���ة مدير مركز األس���رى 

للدراسات.
وحذر حمدونة خالل حديثه ل�" االس���تقالل" من السياسة 
الممنهجة التي يتعمد االحتالل اإلسرائيلي استخدامها 
ضد األس���رى خارج وداخل الس���جون، والتي باتت تشكل 

ظاهرة ملحوظة خالل السنوات واألشهر األخيرة.  
وأشار إلى أن استخدام الكالب البوليسية سياسة قديمة 
حديثة اس���تخدمتها إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية 
ضد األسرى عدة مرات خالل السنوات الماضية، الفتا إلى 
أنها استخدمت في العام 2014 من قبل وحدتى " الهماز 

والمتسادا"  حين أدخلتها غرف األسرى، و أدت إلى إصابة 
عدد منهم بجروح بالغة، كما استخدمتها ضد أسرى قبل 
محاكمته���م في محكمة عوفر العس���كرية، وكذلك  في 
العام ذاته بشهر مارس، قامت قوة خاصة بإدخال الكالب 
في تفتيش معتقل النقب، وعدة مرات خالل الس���نوات 

التي سبقت ذلك. 
ولفت الى أن االحتالل اإلسرائيلي  عاد الستخدامها خالل 
األش���هر الماضية، إذ عملت إدارة مصلحة الس���جون على 
إدخالها  لقسم االسرى المضربين عن الطعام في سجن " 

نيتسان"  بالرملة في شهر إبريل 2017.
وبحس���ب اتفاقية جني���ف الدولي���ة الرابع���ة )1949 ( 
واتفاقية مناهضة التعذي���ب )1984( ، والمادة )86( من 
اتفاقية جنيف الخاصة باحترام الشعائر الدينية، اعتبر 
استخدام الكالب البوليسية ضد األسرى، مخالفًا للقوانين 
والمواثيق الدولية التي تحرم التعذيب الجسدي باألذى، 
كما تحرم التعذيب النفسي ببث الخوف والرعب، بحسب 

مدير مركز األسرى للدراسات. 
وطال���ب حمدونة، الصلي���ب األحمر الدول���ي والمنظمات 
الحقوقية؛ بالضغ���ط على االحتالل اإلس���رائيلي بوقف 
انتهاكاته بحقهم ، وتوفير حماية لأسرى، وكذلك الزامه 

بتطبيق كافة االتفاقيات القانونية واألخالقية. 

غزة / �سماح املبحوح: 
مل يكتف الحتالل الإ�سرائيلي 

بتعذيب ال�سباب الفل�سطينيني 
داخل وخارج ال�سجون، بال�سرب 

والتنكيل والتحقيق القا�سي، 
بل يتعدى الأمر ل�ستخدام 

الكالب البولي�سية ال�سخمة 
لإرهابهم وبث اخلوف والرعب 
يف قلوبهم، دون مراعاة لأدنى 

حقوقهم الإن�سانية التي كفلتها 
املواثيق والتفاقيات الدولية. 

وا�ستخدام الحتالل الإ�سرائيلي 
الكالب البولي�سية �سيا�سة قدمية 

حديثة،  يتبعها منذ �سنوات 
�سد الأ�سرى داخل ال�سجون 

واملواطنني خارجها، اأثناء 
حماولة اعتقالهم، وممار�سة 
التعذيب الالإن�ساين بحقهم. 

وسيلة قديمة جديدة

»الكالب البوليسية« .. وجه آخر للعنف اإلسرائيلي 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / شادي محمد ابراهيم الطويل.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906516778( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة /  ريم عبد ربه نمر الجعب
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)900228016( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / مصطفى احمد سليم الزير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
405427964فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ صهيب احمد اسماعيل ابو الكاس.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802917054( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال���ت صحيفة هآرت���س العبري���ة، إن المس���تويين 
السياس���ي واألمني لدى االحتالل اإلس���رائيلي ناقشا 
معلومات متداولة حول تدهور كبير على صحة رئيس 

السلطة محمود عباس.
وأش���ارت الصحيفة أن "إسرائيل" تس���تعد إلمكانية 
تدهور صح���ة عباس وتصاعد الصراع على خالفته مما 
يقوض االس���تقرار النسبي السائد في الضفة الغربية 

حاليًا بفضل التنسيق األمني مع أجهزة أمن السلطة.
ووفق الصحيفة اإلس���رائيلية فإن عب���اس "قلص في 
العام األخير س���اعات عمله، كما أن األش���خاص الذين 
يعمل���ون معه قالوا إنه بات عصبيا، قليل الصبر ويقوم 
بالتخاصم مع مساعديه ومسؤولين آخرين في السلطة 

الفلسطينية".
وذكرت أنه "كلما س���اءت حالته الصحية فإنه س���يبدأ 
تصاعد التنافس على تولي الس���لطة وسط مرشحين 

كثر يطمحون بهذا المنصب".

وبينت "هآرتس" أنه في كلتا الحالتين صدرت بيانات 
للمتحدثين باسم السلطة الفلسطينية تنفي أن يكون 
عباس يعاني من أمراض مستعصية وأعلنوا أنه بصحة 
جيدة، كما أن عباس نفسه قال في 22 فبراير الماضي 

إن صحته جيدة.
وأشارت إلى إجراء عباس خالل زيارته األخيرة للواليات 
المتحدة قبل أسبوعين فحوصات طبية في مستشفى 
"بالتيمور" في نيوي���ورك، كما أنه نقل للعالج في أحد 

مستشفيات رام الله بعد ذلك.
ونبه���ت إلى أن نحو 10 سياس���يين ورج���ال أمن في 
الس���لطة يعتبرون أنفس���هم مالئمين لخالفة عباس، 
وأنه من الممكن أن تنشأ تحالفات فيما بينهم لضمان 

وصولهم إلى السلطة.
وأوضحت "هآرتس" أن "إس���رائيل قلقة من نشوء عدم 
استقرار خالل هذه الفترة، عندما يتجلى بأن فترة عباس 
قريبة م���ن نهايتها وهناك مخاوف ب���أن يؤثر التوتر 
الداخلي كثيًرا على مدى ضبط النفس الذي تمارس���ه 

أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للجم أي هجمات ضد 
الجيش اإلسرائيلي وضد أهداف إسرائيلية في الضفة 
الغربية". والليلة  قبل الماضية، قالت مصادر عبرية إنه 
"من المتوقع أن يستقيل عباس من الحياة السياسية 

في غضون أسابيع قليلة".
وتوقعت القناة 20 العبرية في تقرير لها عن مسؤولين 
كبار في السلطة الفلسطينية أن يعلن عباس في األيام 
المقبلة عن وري���ث لمنصب رئيس حركة فتح ورئيس 
السلطة، الفتة إلى أنه "تم إبالغ عدد من وسائل اإلعالم 
العربية بذلك". وأوضحت القناة أن سبب استقالة عباس 
تع���ود إلى تدهور حالته الصحي���ة، ومطالبة األطباء له 

بأخذ إجازة والعناية بنفسه.
وأشارت إلى أن عباس وعد في االجتماع األخير للمجلس 
الثوري لحركة فتح األس���بوع الماض���ي بالموافقة على 
القوانين الداخلية للحركة، وإتاحة المجال لنائبه محمود 
العالول بأن يش���غل مكانه لمدة ثالثة أشهر إلى حين 

إجراء انتخابات داخلية، وفقا لرواية القناة.

لتدهور وضعه الصحي

المستويان األمني والسياسي لالحتالل يناقشان مرحلة ما بعد عباس
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يومهن خمتلف
فصبيحة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من شهر 
مارس من كل عام، كان من المفترض أن تحتفل المواطنة 
أم محمد النجار من سكان شرق مدينة خان يونس بيومها 
كباقي النس���اء في العالم، لكنها فضلت تحيي هذا اليوم 
في الحقل برفقة زوجها المزارع، معتبرة يوم المرأة في غزة 

مختلفًا، عنوانه العمل والكد من أجل الحياة.
وتقول النجار ل�"االس���تقالل"، إنها تس���مع في كل عام عن 
ش���يء اسمه يوم المرأة، لكنها لم تشعر طول حياتها بأنه 
يوم مختلف، فهو مناسبة ليتغنى العالم بالنساء، دون أن 
يلتفت أحد لمعاناة المرأة الفلسطينية وما تواجهه من كد 

وتعب، وقتل واعتقال من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
وعبرت النجار، عن فخرها بعملها وإن كان بس���يطًا، مشيرة 
إلى أن يوم المرأة العالمي يذكرها بواجباتها تجاه اسرتها، 
ويعطيها قوة كي تواصل العمل وتتحد مع زوجها وأبنائها 
لتس���ير مركب الحياة ويعبروا إلى بر األمان في ظل األزمات 

التي ُتثقل كاهلهم يومًا بعد يوم.

ي�ساندن اأزواجهن
وفي الركن المخصص لبيع الدواجن المنزلية بس���وق غزة 
األس���بوعي "الجمعة"، افترش���ت أم عالء الفيومي األرض، 
وجلس���ت خلف أقفاٍص بالس���تيكية وخش���بية ممتلئة 
بالطيور، وبجوارها س���الل ممتلئة بالبي���ض، تنتظر توافد 

المشترين.
الفيوم���ي ينطبق عليها مقولة: " م���رأة بمائة رجل"، فهي 
تجادل الزبائن وتقنعهم بعد ثواٍن بسيطة بجودة طيورها 
الدجاج والبط التي ربتها تحت أش���جار الزيتون، بعيدًا عن 

األعالف المصنعة والهرمونات المسرطنة. 
وتوض���ح الفيومي ل�"االس���تقالل"، أنها تعم���ل في ثالث 
مهن يوميًا، ففي الصباح الباك���ر ترافق زوجها إلى األرض 
لتس���اعده في أعمال الزراعة حتى س���اعات ما بعد الظهر، 
ث���م تعود للمنزل لترعى طيوره���ا وحيواناتها وتقدم لها 

األكل وتنظ���ف الحظائر، قبل أن تبدأ بتنفيذ أعمال المنزل 
المختلف���ة واعداد الطعام، حتى تنتهى قبل عودة أبنائها 

من مدارسهم.
وتقول الفيومي:" بعد اش���تداد االوضاع س���وءًا في القطاع 
وعدم توفر فرص عمل ألبنائي، اضطررت للعمل مع زوجي 
وتربية الطيور في سبيل زيادة دخل االسرة وإعانتها على 
مصاعب الحياة، فليس منطقيًا أن أرى زوجي يتعثر وعاجزًا 

عن تلبية كافة احتياجاتنا اليومية وال أسانده". 
وال تنكر الفيومي أنها كثيرًا ما ُترهق نتيجة العمل طوال 
اليوم، لكنها سعيدة بحياتها وال تتذمر، فهي تكد وتثابر 
من أجل مساعدة أسرتها، وتوفير مبلغ مالي يساهم بشكل 

كبير في تحسين ظروفهم المعيشية. حسب قولها. 
وتتابع "الثامن من آذار كل العالم يحتفل بالمرأة بطريقته 
الخاصة أما في فلس���طين النس���اء ف���ي يومهن يكافحن 

ويعملن من أجل أسرهن وفلذات أكبادهن الذين يتجرعون 
المر بس���بب البطالة والفقر"، مطالبة العالم في يوم المرأة 
العالمي ب���أن يتضامن م���ع المرأة الفلس���طينية وخاصة 
األس���يرات في سجون االحتالل اإلس���رائيلي ومحاولة بذل 

كافة الجهود من أجل فك قيدهن.

الرزق بال�سباك
وم���ع بزوغ ش���مس الصب���اح وزقزق���ة العصافي���ر، تغادر 
الخمس���ينية أم صبري زعرب منزلها بمدينة رفح، وبيدها 
" الخيطان واالبر" لتبدأ رحلتها اليومية في خياطة ش���باك 

الصيادين في البحر، ففي تلك الشباك رزقها. 
وبع���د أن مس���حت الع���رق ع���ن جبينه���ا، قال���ت زعرب 
ل�"االس���تقالل": " كل عوامل القهر تزداد على المرأة الغزية 
مع مرور الوقت بس���بب الحصار والفقر وضي���ق الحال، لذا 

تضط���ر للعمل بأي ش���يء من أجل مس���اعدة زوجها الذي 
يبدو على وجهه االحباط واليأس عندما ال يس���تطيع تلبية 
احتياجات أبنائ���ه"، مبينًة أنه يقع على عاتق المرأة تحمل 
ه���ذه األعباء، كونها مديرة بيتها وعليها على األقل توفير 

الطعام.
وأضافت:" زم���ان كانت حياتنا أفضل من اليوم، كان زوجي 
بشتغل وبيوفر مصروف البيت، لكن فقد عمله بعد اصابته 
بالعامود الفقري في الحرب االخيرة على القطاع، اضافة الى 
اصابته بمرض الس���كري والفشل الكلوي، األمر الذي جعله 
عاجزًا تمامًا عن توفير أدني متطلباتنا اليومية". مشيرة إلى 
أنها منذ ذلك الحين تعمل في أي عمل يمكنها من توفير 

قوت أبنائها في ظل االوضاع الصعبة التي يعيشونها. 
وتعتبر زعرب المرأة الفلس���طينية في يوم المرأة  العالمي 
نموذجًا مش���رفًا للمرأة، فهي صاحب���ة روح التحدي حيث 
اس���تطاعت أن تتكيف مع الظروف وتربي األجيال وتصنع 
األبطال وتدفع بأبنائها الى ساحات القتال في سبيل الله 

من أجل تحرير الوطن. 
ووفق معطيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، في 
تقريره "المرأة والرجل في فلس���طين: قضايا وإحصاءات" 
لعام 2017م، فإن نس���بة النس���اء العامالت ف���ي القطاع 
الحكومي بلغت 27.6% من مجموع النساء العامالت مقابل 

71.9% يعملن في القطاع الخاص.
وتش���كل النس���اء العامالت في القطاع الزراعي ما نسبته 
)19.3%( أي حوالي خمس العاملين في هذا القطاع للعام 
2016، وبلغ معدل البطالة بين النس���اء اللواتي انهين 13 
سنة دراس���ية فأكثر 50.6% من بين النساء المشاركات 
في القوى العاملة مقارنة ب� 19.1% بين الرجال في نفس 

الفئة.
وبحس���ب التقرير، ف���إن 70.7% م���ن النس���اء العامالت 
مس���تخدمات بأجر، مقابل 69.3% م���ن الرجال، في حين 
تنخفض نس���بة صاحبات األعمال؛ 2.4% مقارنة ب� %7.2 

للرجال.

فــــي يومهــن العالمــي

نســاء غــزة.. يكافحــن مــن أجــل البقــاء
غزة/ دعاء احلطاب:

 متردت الن�ساء الغزيات على الدور النمطي القدمي الذي 
و�سع��ن في��ه، وخلعن ع��ن اأيديهن قف��ازات الطب��خ وغ�سل 
الأواين، وق��ررن الوق��وف اإىل جان��ب اأزواجه��ن، وع��دم 
تركهم وحيدين يواجهون اأمواج ال�سيق وقلة احلال، فقرر 

بع�سه��ن اخلروج م��ن البيوت والتوجه للم��زارع والأرا�سي 
مل�ساعدة الزوج والبن والأخ، بينما قررت اأخريات التوجه 
للأ�سواق والعمل كبائعات، ومنهن من غادرت املنازل للبحر 
مل�ساع��دة ازواجهن ال�سيادي��ن، فهن واثقات ب��اأن هذا بات 
واجب��ًا يف هذا الوقت الع�سيب ال��ذي ا�ستدت فيه الأزمات 

وطالت كافة مناحي احلياة يف قطاع غزة. ورغم اختلف 
مهنه��ن، اإل اأن جمي��ع الن�ساء ي�سعرن بالفخ��ر، ملا يقدمنه 
م��ن اأجل اأزواجهن واأ�سره��ن يف ظل الظروف القت�سادية 
واملعي�سي��ة املاأ�ساوية التي تخيم على القطاع باأكمله، فقد 

اأ�سبحن مزارعات وبائعات �سباحًا وربات بيوت م�ساًء.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / سليمان ياسين صبري األغا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804624351( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمد فايز محمد مصلح.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802940809( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن فراس رفيق احمد النبيه.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411957103( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد حسن سعيد بركات.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803420157( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمود محمد خليل االستاذ.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804379444( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل:
االتص���االت  مجموع���ة  اس���تقبلت   
العام لالتحاد  الفلسطينية، امس، األمين 
الدول���ي لالتص���االت هولين زه���او ووزير 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الدكتور 
عالم موس���ى اللذين كانا عل���ى رأس وفد 
رسمي، وذلك في مقر المجموعة الرئيسي 
في مدين���ة البيرة، حي���ث كان على رأس 
مس���تقبليهم والوفد المرافق لهما، عمار 
العكر الرئيس التنفيذي للمجموعة ومدراء 

المجموعة. 
وأثنى السيد زهاو على نمو وتقدم قطاع 
االتصاالت وتكنولوجي���ا المعلومات في 
فلس���طين ومواكبته للتس���ارع العالمي 
ال���ذي يش���هده ه���ذا القط���اع، مثمنا 
الدور الرئيس���ي لهذا القط���اع الحيوي 
في اس���تقطاب آخ���ر ما تتوص���ل إليه 
التكنولوجيا وطرح���ه بين يدي المواطن 
الفلسطيني، بما ينعكس بشكل إيجابي 
على تس���هيل االعمال وس���رعة اإلنجاز 

والتوفير مقومات التواصل.
االتص���االت  قط���اع  ب���أن  زه���او  وذك���ر 
السياس���ات  باتباع  يتميز  الفلس���طيني 
المرن���ة والتعاطي اإليجاب���ي مما مكنه أن 
يصبح شريكًا حقيقيًا ومهمًا لنظرائه في 

منطقة الشرق األوس���ط، إضافة إلى دوره 
الحيوي محليا.

من جهته أكد موس���ى عل���ى توجيهات 
استمرار  الفلس���طينية بضرورة  الحكومة 
ازدهار قط���اع االتصاالت في فلس���طين 
ألنه أصبح أحد رموز السيادة الفلسطينية 

واالستقاللية عن االحتالل اإلسرائيلي.
وش���دد موس���ى على أن وزارة االتصاالت 
وتكنولوجي���ا المعلوم���ات عل���ى تواصل 
دائم م���ع مجموعة االتصاالت وش���ركات 
االتصاالت في فلس���طين لضمان حصول 
المواطن عل���ى كل الخدمات التكنولوجية 

بما ينسجم مع احتياجاته.
اما العكر، فاس���تعرض للضيفين والوفد 
المراف���ق لهما تط���ورات عم���ل مجموعة 
االتصاالت، وأبرز القف���زات التي حققتها 
خ���الل العقدي���ن المنصرمين، مش���ددًا 
عل���ى أنها تعمل في ظروف اس���تثنائية 
فرضت على الس���وق الفلس���طيني، ورغم 
ذلك اس���تطاعت أن تكون مواكبة بل وفي 
الصفوف األولى عل���ى الصعيد اإلقليمي، 
مثمنا زيارة االمين الع���ام لالتحاد الدولي 
لمق���ر  االتص���االت  ووزي���ر  لالتص���االت 

المجموعة. 

وق���ال العك���ر: "إن مجموع���ة االتصاالت 
المشغل األكبر لأليدي  الفلسطينية هي 
العامل���ة على مس���توى القط���اع الخاص 
الفلس���طيني"، كما أنها "تس���توعب على 
الدوام الكفاءات الفلسطينية المتميزة في 

شتى المجاالت".
وختم العكر بالقول إن مجموعة االتصاالت 
الفلس���طينية تفتخر كونه���ا أول عضو 
فلسطيني من القطاع الخاص في االتحاد 
الدولي لالتصاالت منذ ما يزيد عن عش���ر 
س���نوات وتش���ارك بفعالية ف���ي معظم 

مؤتمرات ونشاطات االتحاد .

األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت يزور مجموعة االتصاالت الفلسطينية
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ياسمين مسودة – القدس المحتلة

إعادة إنتاج الحيز المكاني، كفر عقب نموذًجا

حتى عام 1967 كانت كفر عقب حيًا فلسطينًيا راقًيا، منذ 
ذلك الحين ازداد عدد الّس����كان بش����كل كبير، فارتفع مما 
يقارب 10 آالف نسمة، إلى 60 ألف نسمة وحالًيا يقطنها 
حوالي 100 ألف نس����مة بحس����ب تصريح بلديتها. إلى 
جانب هذا االنفجار الّسكانّي، فإن أراضي القرية آخذة في 
التناقص المستمر بسبب سياسة المصادرة اإلسرائيلية 
إذ بلغت مس����احة األراضي المصادرة في كفر عقب حتى 

عام 2015 حوالي 1710 دونمات.
تبلغ مس����احة كفر عقب حسب ما س����جلت بلديتها نحو 
)5472( دونًما، تقع كفر عقب على بعد 13 كم من مدينة 
الق����دس وعلى بعد 4 ك����م من مدينة رام الله ، وتقس����م 
المنطق����ة على اعتبار أنها منطقة تابعة للقدس معترف 
به����ا من قبل حكومة االحتالل بعد المخطط الذي أنش����أه 
رئي����س بلدية االحتالل الس����ابق إيهود أولم����رت والذي 
يس����عى لتفريغ مدينة القدس من سكانها إلى األطراف، 
بعمل ثالثة مناطق رئيسية مقدسية داخل جدار الفصل 

العنصري.
منذ احت���الل ما تبقى من مدينة الق���دس عام 1967 
أقام���ت دول���ة االحتالل منطق���ة صناعي���ة، وضّمت 
مساحات من األراضي لنفوذ بلدية االحتالل، وأنشأت 
ش���ارع القدس – رام الله ، وط���ّورت المطار في منطقة 
القرية. عقب خطوة إسرائيل غير القانونية واألحادية 
بضم ش���رق القدس س���نة 1967 ، توّس���عت حدود 
المدينة ثالث���ة أضعاف عّما كانت عليه، وباتت تضم 

أراضي 28 قرية محتلة حديًثا ومحيطة بها.
إّن بسط الهيمنة البلدية واإلدارية على جميع األراضي الجديدة 
الت����ي ُضّمت حديثًا إلى الق����دس، والتي تم تقنينها من خالل 
تعديل إسرائيل ل� » قوانين الدولة« و«قانون األساس« للقدس، 
أدى الحًقا إلى فرض إس����رائيل نظام »اإلقام����ة الدائمة«. ففي 
تلك الفترة، أجرت السلطات اإلسرائيلية إحصاًء أعطت بموجبه 
وضعية »اإلقامة الدائمة«  لنحو 66.000 مقيًما وجدوا جس����دًيا 
في مدينة القدس، بينما خس����ر الذين لم يتواجدوا في مدينة 

القدس وقت اإلحصاء حقهم في اإلقامة في مدينة القدس. 
ُأدخ����ل في س����نة 2003 تعدي����ل على قانون الجنس����ية حظر 
عل����ى الفلس����طينيين حاملي اإلقام����ة الدائم����ة، والمتزوجين 
بفلسطينيات من الضفة الغربية أو غزة، تقديم طلب لّم شمل 
العائلة ك����ي تتمكن زوجاتهم من الحص����ول على اإلقامة في 
مدينة الق����دس. وبالتالي، ُأجبر العديد م����ن أصحاب اإلقامات 
الدائمة الذين ُمنعوا من لّم ش����مل عائالتهم وال يستطيعون 
اإلقامة » قانونًيا« في مدينة القدس مع عائالتهم، على االنتقال 
إل����ى مناطق يحافظ����ون فيها على حق����وق إقامتهم من خالل 
تطبيق ش����روط »قانون الدخول إلى إسرائيل«، أو سيتعرضون 
لخطر خسارة إقاماتهم إذا ما سكنوا خارج حدود مدينة القدس. 
تعد كفر عقب واحدة من هذه المناطق، ورغم أنه تم إقصاؤها 
خ����ارج الجدار وحاج����ز قلنديا، إال أنها تقع ضم����ن حدود بلدية 
القدس وفًقا لترسيم الحدود اإلس����رائيلي، فإنها توفر قاعدة 
قانونية للعائالت على اخت����الف أوضاعهم القانونية من أجل 

العيش مًعا.

يعتبر بن����اء الجدار عق����ب االنتفاضة الثاني����ة الضربة األكثر 
دراماتيكية من بين الّضربات التي ألحقها االحتالل االسرائيلي 
بكف����ر عقب. ومع ذل����ك يجب التأكيد على أن بن����اء الجدار، وإن 
كان مدِمًرا بشكل خاّص، إنما هو مجرد حلقة أخرى من الهجوم 
االس����تعماري على القرية، والذي هو جزء ال يتجزأ من مس����اعي 
االحتالل لتطهير القدس عرقًيا من س����كانها األصليين، وهي 

عملية مستمرة منذ نكبة عام 1948 .
بقي����ت كفر عقب خارج الج����دار، أي أنها أصبح����ت معزولة عن 
الق����دس، ولكن بقي الجزء األكبر من أراضي كفر عقب رس����مًيا 
وقانونًيا ضمن منطقة نفوذ بلدّي����ة االحتالل في القدس، ولم 
يتم تقسيمها إلى مناطق )أ، ب، ج( حسب »إتفاقية أوسلو« كما 
تّم تقسيم الضفة الغربية، بل بقيت القرية في التصنيف الذي 
كانت عليه ما قبل االتفاقية. وبالتالي، بقيت منطقة كفرعقب 
تحت سلطة بلدية االحتالل رسمًيا وقانونًيا، ولكن دون تطبيق 
سلطة فعلية تنفيذية على أراضيها؛ وكذلك ال تستطيع أجهزة 
أمن السلطة الفلسطينّية تطبيق القانون فيها بحكم اتفاقيات 
أوسلو التي تمنعها من ممارسة أي سلطة على مناطق القدس 
ومناطق ج والتي تشكل 63 % من أراضي الضّفة الغربية. وهي 
أيًضا على صعيد مستوى المعيشة واالقتصاد مرتبطة بالضفة 

الغربية وخارجها في آن واحد .
صوتت الهيئة العامة للكنيس����ت، على مشروع قانون »القدس 
الموحدة« والذي يقضي بعزل أحياء فلس����طينية عن المدينة 
المحتلة، وينّص قانون أس����اس »القدس الموحدة«، على أن أي 
مفاوضات حول انسحاب االحتالل من القدس منوط بمصادقة 

غالبية تصل إلى 80 عضًوا من الكنيس����ت. لكن بنًدا آخر 
في هذا القانون ينّص أيّضا على إمكانية إلغاء هذا البند 

إذا أيدت ذلك أغلبية عادية من 61 عضًوا من الكنيست.
يهدف القانون الذي يدفعه الوزراء نفتالي بينيت وزئيف 
إلكين إلى التحضير التخاذ خطوات بالمس����تقبل تقضي 
بإخ����راج مخيم ش����عفاط وكفر عقب في ش����مال القدس 
المحتلة عن منطقة نفوذ بلدية االحتالل، وإنش����اء سلطة 
محلية تضمهما وتابعة لالحتالل، يحمل فيها الس����كان 
الفلس����طينيون مكانة اإلقامة كباقي الفلسطينيين في 

القدس. 
تأتي كفر عقب كنموذج جديد يضاف ألنواع الترانسفير، 
كيف تحّولت القرية إلى مخّيم، وتحّول المخّيم إلى نشاط 
مستمر ُيعاد إنتاجه مع إعادة إنتاج الُمسّبب الرئيس له: 
االس����تعمار. فالمخّيم، هو الناتج األكث����ر داللة على نكبة 

فلسطين بداية، وعلى استمراريتها. 
ووجود »الخيمة« )بالمعنى المادّي( لم يعد ش����رًطا لوجود 
المخّيم التقليدي المرتبط بوجود الخيمة. فبعد مرور 70 
عاًما، غدت عملّية التهجير تت����م بطرق أكثر ذكاًء وخبًثا. 
وفي المقابل، غدت غزارة وكثافة العمران متعّدد الطوابق 
والمتالصق ببعضه، شكاًل آخر من أشكال المخّيم الحديث 
في فلس����طين. المخيم ناتج ظرف سياس����ي وممارسات 
استعمارية مهما تغّير شكل العمران فيه، ويبقى السبب 
والنتيجة واضحي����ن وكامنين في جوه����ر الصهيونية: 

االحتالل.

فاج����أ مبعوثو الرئيس األمريكي دونالد ترامب للش����رق األوس����ط )جارد كوش����نر 
وجيسون غرينبالت( سفراء الدول األعضاء في مجلس األمن، خالل اللقاء الذي ُعقد 
بمقر األمم المتحدة في نيويورك، عقب نهاية خطاب الرئيس محمود عباس في 
المجل����س في 20 فبراير، فقد أعلن كالهما أن الرئيس ترامب ينوي وضع »صفقة 
القرن« قريًبا أمام المجلس، مشيرين إلى أن ترامب يتوقع أن يصوت الجميع لصالح 
الصفق����ة؛ الطبخة التي لم يش����اركوا في إعدادها وال يعلموا إن كانت س����تعجب 

الفلسطينيين واإلسرائيليين.
قبل ذلك بعدة أيام، خّفض ترامب من سقف توقعاته تجاه الحكومة في إسرائيل 
ورام الله، إذ قال في مقابلة مع صحيفة »إس����رائيل اليوم« أن الفلس����طينيين اآلن 
غير مهتمين بصنع السالم، وأنه غير متأكد تماًما إن كانت إسرائيل اآلن مهتمة 

بصنع السالم.
هناك توافق في اآلراء بين سياس����يين إس����رائيليين وفلس����طينيين من التيار 
المركزي، وكذلك  بين  دبلوماس����يين أجانب، حول المصير المؤسف لفكرة »حل 
الدولتين«، نتائج اس����تطالع فلسطيني - إسرائيلي، ُنشر في أواخر يناير، أظهرت 
تراجع ثقة الجمهور الفلس����طيني واإلس����رائيلي بفرص الس����الم. استطالع آخر، 
أجري في ديس����مبر 2017 من قبل »معهد تامي ش����تاينمتس لدراسات السالم« 
في جامعة تل أبيب والمركز الفلس����طيني للدراسات واألبحاث في رام الله، أظهر 
أن أغلبي����ة عظمى من كال الجمهورين )ثالثة أرباع( يثق����ون بأن فرص قيام دولة 
فلسطينية بجانب إسرائيل خالل الخمس سنوات المقبلة ضعيفة أو تكاد تكون 
معدومة. من جانب آخر، ربع اإلس����رائيليين اليهود يدعمون نظام أبرتهايد أو طرد 

الفلسطينيين.
هذا وما زال 46% من كال الش����عبين يدعمون فك����رة »حل الدولتين«، لكن فرصة 
تبن����ي حكومة نتيناهو فك����رة »حل الدولتين« التي تتضمن تن����ازالت في الحرم 
القدس����ي - نفس التنازالت س����تكون ضمن خطة ترامب حسب ادعاء دبلوماسي 
غربي - تكاد تكون معدومة، ونفس األمر بالنسبة لفرصة تنازل الفلسطينيين عن 

سيطرتهم في الحرم الشريف.
مسؤول في اإلدارة األمريكية أشار إلى أن التمسك بوهم »حل الدولتين« قد ينتهي 
تحديًدا بنظام أبرتهايد أو صراع أبدي، وأن على إسرائيل أن تبدأ باالستعداد لحل 

الدولة الواحدة.
مقاب����ل تآكل الثقة بش����أن »حل الدولتين«، يظهر ارتفاع في نس����بة دعم الفكرة 
الجديدة القديمة، وهي كونفدرالية إس����رائيلية - فلس����طينية. في 1968 اقترح 
أوري أفني����ري، في كتابه »حرب اليوم الس����ابع«، إطاًرا سياس����ًيا، اقتصادًيا وأمنًيا 
مشترًكا بين إسرائيل وفلسطين، ُيقام على أساس خطوط ال� 4 من حزيران 1967. 
وفًقا الستطالع »معهد شتاينمتس« فإن ثلث اليهود في إسرائيل يدعمون ذلك، 
زيادة بنسبة 7% مقارنة بيونيو 2017، ونسبة 13% مقارنة بديسمبر 2016. على 
النقيض، الدعم الفلسطيني لفكرة الكونفدرالية انخفض بنسبة 9% )من %37 

في يونيو إلى 28% في ديسمبر 2017(.
رغ����م تجاهل هذه الفك����رة إال أن حركة »دولتين، وطن واح����د«، التي أقيمت قبل 
سنوات على يد نشطاء سالم إسرائيليين وفلسطينيين، تواصل نشرها للفكرة. 
وحسب خطتهم، اإلسرائيليون يس����تطيعون العيش في فلسطين كمواطنين 
إس����رائيليين وسكان فلس����طينيين، والفلسطينيون يس����تطيعون العيش في 
إسرائيل كمواطنين فلسطينيين وسكان إسرائيليين، حركة التنقل بين البلدين 

ستتطور بصورة تدريجية وبشكل متفق عليه.
إن الحل الجديد القديم »دولة واحدة لشعبين« ال يحظى حتى اآلن بدعم الجمهور. 
ع����ام 1925 حاولت مجموعة المثقفين اليهود »تحالف الس����الم« - دون جدوى - 
تعزيز فكرة الدولة ثنائية القومية في إس����رائيل. حالًي����ا، تحاول منظمة جديدة 
تحمل اس����م »هيئة الدولة الواحدة« التي يشارك فيها نشطاء سالم إسرائيليون 

غير صهاينة، فلسطينيون وأوروبيون، إثارة الفكرة مجدًدا.
عالوة عل����ى فكرة الكونفدرالية والدولة الواحدة، يح����اول المجتمع المدني تعزيز 
النقاش العام في برامج مثل السالم اإلقليمي )إسرائيل تبادر، والمبادرة اإلقليمية( 

أو انسحاب أحادي الجانب )ضباط من أجل األمن(. على النقيض، ُتصر المؤسسات 
اإلسرائيلية والفلسطينية على التمسك ب� »حل الدولتين«.

رئيس الحكومة بنيامين نتيناه����و يواصل دفع ضريبة كالمية لهذا الحل، بينما 
يدفع من أجل المش����روع االس����تيطاني ثروة ضخمة من أموال دافعي الضرائب. 
رئي����س حزب »العمل« آفي غباي يبحر في أحالمه حول »حل الدولتين«، حيث وعد 
في خطابه هذا األس����بوع في مؤتمر »ايباك« السنوي في واشنطن أن يبحث »حل 

الدولتين« محقًقا بذلك حلم والده بالحرص على االنفصال عن الفلسطينيين.
حت����ى في حزب اليس����ار »ميرتس« ال يجرؤون على تعزيز نق����اش عام حول أفكار 
بديلة. منظمات عريقة مثل »السالم اآلن« و«مبادرة جنيف« تواصل بحثها الخطة 
التي تس����تند على أساس تقسيم البالد. خطة الس����الم التي قدمها أبو مازن في 
األم����م المتحدة تعزز هي أيًضا »حل الدولتين« على أس����اس ح����دود 67 وتطبق 
مب����ادرة الس����الم العربية، لكن 26% فق����ط من الجمهور الفلس����طيني ُيظهرون 
اليوم اهتمامهم باتفاق الس����الم، انخفاض شديد مقارنة ب� 45% دعموا السالم 
في يونيو الماضي. على النقيض، أكثر من ثلث الفلس����طينيين )%38( ُيفضلون 

الكفاح المسلح، مقابل 21% في االستطالع السابق.
في الجانب اإلس����رائيلي أيًضا، السياس����ات الحالية ُتنذر بالشر، فالغالبية األكبر 
)%38( تفضل خيار السالم على دعاة »حرب حاسمة« ضد الفلسطينيين )19%(، 
لكن قبل أقل من س����نة دعم 45% من المستطلعين السالم، و12% فقط اختاروا 

الحرب.
في الوضع الحالي، بينما تس����يطر على إس����رائيل حكومة يمينية وفي المناطق 
الفلسطينية تسيطر فوضى سياس����ية؛ فإن محاولة التوصل لحل وسط إقليمي 
محكوم عليه مسبًقا بالفشل. فشل آخر قد يجلب مزيًدا من خيبة األمل، خيبة أمل 
أخرى س����ُتولد مزيدًا من التطرف. لقد قال ألبرت اينشتاين قبل سنوات طويلة أن 
الغب����اء هو تكرار نفس العمل وتوقع نتيجة مختلفة في كل مرة؛ في هذه الحالة، 

يجب االفتراض بأن العودة لنفس العمل سيقود في كل مرة لنتيجة أكثر سوءًا.

ترجمة: مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

حــان الوقــت لبحــث حلــول أكثــر واقعيــة
ليس »حل الدولتين« فقط

إعالن 
فقد 
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إعالن 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / احمد محمد محمد زايد.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800175572( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ايمن ايهاب مصطفى مطر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404538696   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / ذهب عالء حسن أبو الفحم
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)400562245( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / سحر فريق خليل صالحه.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800564080( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / مصباح رجب صبح حالوة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
801605262  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / راغب عطية سليم ابو الحصيني -
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900599366    ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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مع أن قوات أميركية تش���ارك اإلس���رائيلية في 
مناورات ضخمة تجري بإس���رائيل، إال أن المؤكد 
أن اإلسرائيلي ليس مرتاحا إال إذا جاء كل الجيش 
األميركي بما يمتلكه من عدد ومن سالح متطور 
ليقوم مقامه في أية حرب قد تندلع في الش���رق 

األوسط.
أما األميركي فيريد إيصال رسالة إلى من يهمه 
األمر، أن أية حرب جديدة على إس���رائيل، سوف 
تخوضه���ا الوالي���ات المتحدة إل���ى جانبها، بل 
ربم���ا هنالك دول أخرى قد تش���ارك أيضا، وهي 
في أس���اس أقامت دورات مش���تركة مع الجيش 

اإلسرائيلي، وبعضها عربي.
الحرب المقبلة في الش���رق األوس���ط س���تكون 
تحالفات كبرى لن يش���هد لها مثيل في العدة 
والع���دد. إذ قال األمين العام لحزب الله حس���ن 
نصرالله ف���ي أحد خطاباته إن هنالك عش���رات 
اآلالف بل مئ���ات اآلالف ممن سيش���اركون في 

الحرب القادمة إل���ى جانب حزبه. ومن المؤكد أن 
هذا الرقم قد يصل إلى المعركة، وإن كانت نواته 
حزب الله وسوريا وقوى عراقية وإيرانية تعيش 
جهوزية لهذا التاريخ الموعود، أما القوى األخرى 
فقد تص���ل تباع���ا .. وعلى مايبدو ف���إن هنالك 
مفهومين لم���دة الحرب المقبلة، حزب الله يراها 
طويلة األمد ووجودية وعليها مستقبل إسرائيل 
برمته، فيما تراها إس���رائيل س���ريعة وخاطفة 
ومدمرة تعيد لبنان إلى العصر الحجري كما يقول 

العسكريون اإلسرائيليون.
تحت هذا الس���قف من المب���ارزات التي لم تعد 
خافية سوى أن كل طرف يخبئ أسلحته الفتاكة 
والجدي���دة إلى المعركة، ف���إن واقع األمور يؤكد 
حتمية ه���ذه الحرب، وال مفر منه���ا في اعتقاد 
اس���تراتيجيين، ويمك���ن له���ا أن تندلع ألتفه 
األس���باب، فيما ق���د ال يؤدي س���بب خطير إلى 
العكس، كما عودتنا إسرائيل على ذلك في كل 

حروبها التي خاضتها ضد العرب وضد حزب الله. 
والمؤكد أكثر أن اإلس���رائيلي لن يقترب من أية 
ح���رب قبل أن يضمن انتصاره مائة بالمائة ، وأن 
أي شك ولو بمقدار ضئيل بحتمية انتصاره فلن 

يفعلها.
أما حزب الل���ه، بكل الخبرات الت���ي أدخلها على 
قواته التي ش���اركت في حرب س���وريا وغيرها، 
إضافة إلى النوعية القتالية التي يمتلكها وإلى 
الس���الح المفاجئ الذي لم يجر الحديث عنه وقد 
ال يعل���م به اإلس���رائيلي، إضافة إل���ى المفهوم 
الجديد للحرب المقبلة والتي س���تقوم على عدم 
ترك حلفاء حزب الله له وحيدا في معركته .. ولقد 
صار معلوما أن الحلف المكون من س���وريا وحزب 
الله وإيران وقوى عراقية وغير عراقية، وربما أيضا 
التضامن الروس���ي إلى جانبهم، سيكون العامل 
األكبر في ش���كل المعرك���ة المفتوحة على كل 

المفاجآت.

اليوم يلتقي رئي���س وزراء الع���دو نتنياهو مع 
الرئيس األميركي ترام���ب في لقاء هو الخامس 
خالل سنة من حكم األخير، مما يعني أن الرجلين 
س���يضعان الخرائط على الطاولة، وس���يقومان 
قدراتهما إزاء أي حرب قد تندلع، وما هي السبل 
الضرورية لمؤازرة أميركا إسرائيل عند الضرورة، 
كما حدث إبان حرب أكتوبر 1973 حين تدفقت 
الجيش اإلسرائيلي  المساعدات األميركية على 
وهو في داخل المعركة، حتى قيل إن أميركيين 

شاركوا في تلك الحرب.
لعل الحرب المقبلة إذا ما وقعت س���تكون أقوى 
حروب المنطقة وأش���دها شراس���ة واس���تعماال 
للسالح المخيف .. وسيكون هنالك قتل بالجملة، 
ودمار كبير وعلى نطاق واس���ع .. وستبرز طبيعة 
التحالفات بشكل علني ولكل من العدوين. لعلها 
معركة وجود إس���رائيل، إما أن يك���ون أفول ، أو 

تثبيت جديدا سنوات طويلة أخرى.

زهير ماجد الحرب المقبلة تحالفات ضخمة

صمت المرأة عورة

كل عام في ي���وم المرأة العالمي 
وعلى هامشه ُتثار قضية المرأة: 
وحقوقه���ا  ودوره���ا  مكانته���ا 
المجتمعات  ف���ي  ومش���كالتها 
ُظلمت  ولقد  واإلسالمية،  العربية 
الم���رأة وقضيتها بي���ن تيارين 
متطرفين: أحدهما مس���تورد من 
باتجاه  الغربي���ة يذهب  الثقافة 
النموذج  وف���ق  الم���رأة  تحري���ر 
الغربي باعتب���اره المثال األفضل 
الذي ينبغي تعميمه على نساء 
األرض. والثاني مستورد من عصر 
االنحطاط وُأعيد إنتاجه في إحدى 
الصح���راوات العربي���ة القاحل���ة 
بفعل تالقح االستبداد السياسي 
م���ع التط���رف الدين���ي، يذهب 
باتجاه تقييد المرأة وفق النموذج 
الثوب  ارتدائه  بع���د  الصحراوي 
التيارين  هذين  وبين  اإلسالمي. 
أخرى  نم���اذج  المتطرفين تقف 

أبرزها النموذج اإلسالمي الوسطي الحضاري الذي يعمل على 
تحرير المرأة باإلس���الم وليس من اإلس���الم، وعتق المرأة من 
الظلم وليس من الفطرة، ويرى في صمت المرأة عن حقوقها 

عورة أما صوتها المدافع عن حقوقها فثورة. 
التيار الغربي يذهب باتجاه تحرير المرأة من اإلسالم والفطرة، 
ويرى في نموذج المرأة الغربي���ة مثااًل للرقي والتقدم يجب 
فرضه على نساء العالم الثالث انطالقًا من رؤية استعمارية 
اس���تعالئية ُتقّدس حضارة وثقافة الرجل األبيض وتحتقر 
ما عداها من حضارات وثقافات، وترتكز على مقوالت خاطئة 
فيم���ا يخص قضي���ة المرأة منه���ا: حق المرأة في تقاس���م 
المش���اركة في النشاط اإلنساني بين الرجل والمرأة في إطار 
الندي���ة والصراع بين الجنس���ين وليس في إط���ار التكامل 
بينهما، ومنها حق المرأة في المس���اواة بالرجل بدون اعتبار 
للفروق الطبيعية الفطرية بينهم���ا وما يتبعها من ضوابط 
ش���رعية، ومنها حق المرأة في الحرية التي تصل إلى التحرر 
من ضوابط الدين ومعايير األخالق وقيود الفطرة حتى تفقد 
المرأة أنوثتها الحقيقية وش���خصيتها المتميزة وكرامتها 

اإلنسانية لتصل إلى تدمير الفرد واألسرة والمجتمع. 
التيار الصح���راوي يذهب باتج���اه تقييد المرأة باإلس���الم 
وتكبيلها بالش���رع، ويرى في نموذج الم���رأة التابعة العورة 
مثاال للمرأة المس���لمة انطالقًا من ثقافة التحريم والتكفير 
التي تّوسعت في أبواب سد الذرائع واألخذ باألحوط والخوف 
من الفتنة على حس���اب النص الديني قرآنًا وسنة، فأنتجت 
ثقافة تؤصل لدونية الم���رأة مقارنًة بالرجل، فلم تَر فيها إاّل 
متاعًا للرجل ومربيًة ألبنائ���ِه وطاهيًة لطعامِه وراعيًة لبيتِه، 
وأبدعت ثقافة ترى في المرأة عورة كلها حتى اسمها، فيجب 
إخفاء وجهها بالنقاب حتى في الحرم المكي واس���تبعدت 

الحج���اب ك���زي ش���رعي ألنه 
يكشف وجهها، ويجب إخفاء 
صوتها بالصمت باعتباره عورة 
ال يج���وز إظه���اره إال لمصلحة 
راجح���ة، وحتى اس���مها يجب 
أو  بالرموز  ومدارات���ه  إخف���اؤه 
الكن���ى... وكأنن���ا أم���ام ن���وٍع 
جديد م���ن وأد البنات يتم فيه 
وتذويب  ش���خصيتها  طمس 
ذاته���ا وحرمانها من اس���مها 
واالنتقاص من كرامتها وبذلك 
يتم وأده���ا بدفنها حية فوق 
األرض بدل أن يتم دفنها ميتة 

تحت األرض. 
أما عن رؤية النموذج اإلسالمي 
لتحرير  الحض���اري  الوس���طي 
الم���رأة بعيدًا ع���ن التطرفين: 
فق���د  والصح���راوي،  الغرب���ي 
كت���ب الدكتور محم���د عمارة 
في كتابه )تحري���ر المرأة بين 
اإلس���الم والغ���رب( »لقد حرر اإلس���الم المرأة وح���دد القرآن 
النموذج اإلس���المي لتحريرها فسّوى بينها وبين الرجل في 
الخلق واإلنسانية والكرامة ومناط التكليف وملكاته والجزاء 
والحساب مع التميز في األنوثة والذكورة حفظًا لتميز وتكامل 
الفطرة التي فطر الله عليها النساء والرجال ليكون التكامل 
هو الدعوة الدائمة لتحقيق س���عادة النوع اإلنساني«. وفي 
مقال بعنوان )المرأة المس���لمة: تي���ار جديد.. مهام جديدة( 
للدكتور الش���هيد فتحي الش���قاقي حول نفس المضمون 
دعا إلى تحرير المرأة من قيم الجاهلية التي تعّبر عن ثقافة 
عصر االنحطاط العربي اإلسالمي ومفاهيم الغرب التي تعّبر 
عن الثقافة الغربية المس���توردة، وشرح رؤيته للمساواة بين 
الرجل والمرأة في إطار ضوابط الش���رع والفطرة التي تحفظ 
للمرأة أنوثته���ا وكرامتها، وأكد على دور الم���رأة في الثورة 
والعمل الوطني والفعالية االجتماعية والمشاركة السياسية، 

واعتبر أن حجاب المرأة رمز ديني وحضاري مقاوم. 
وانس���جامًا مع رؤية النموذج اإلس���المي الوسطي الحضاري 
من المفي���د االنتقال من مفهوم تس���ّول الم���رأة لحقوقها 
م���ن مجتمعها إلى مفه���وم تمكين الم���رأة لتنزع حقوقها 
بنفسها بكدحها ونضالها، وأول مراحل تمكين المرأة هو أن 
ُتّغير المرأة ما بنفس���ها لكي تتغير مكانتها في المجتمع، 
وتغيي���ر ما بالنفس يبدأ باكتس���اب مفهوم إيجابي لذاتها 
وتصّور حسن لنفس���ها وإيمان راسخ بقدراتها وثقة كبيرة 
بإمكانياتها وتصميم صلب على تحقيق أهدافها...هذا هو 
جوهر التمكي���ن الذي يبدأ من ال���ذات وينطلق من النفس 
فيدفع المرأة للنهوض وكسر حاجز الخوف والصمت ولسان 
حاله���ا يقول: إن ص���وت المرأة المطالب���ة بحقوقها وحقوق 

شعبها ووطنها ثورة أما صمتها عن ذلك فعورة. 

 لم���اذا لم يغلق الحس���اب مع غزة ؟ألنها ببس���اطة أغلقت ملف تصفية 
القضية الفلسطينية لمقاومتها الباسلة لمشروع التوطين بدءًا من ) بعثة 
جونسون( 19٥3-19٥٥م  ووكالة غوث وتشغيل الالجئين )أونروا ( والذي 
كان يهدف الى توطين اهل غزة في شمال سيناء ، وبقي موضوع توطين 
غزة في س���يناء لغزًا لم يف���ارق أذهان الق���ادة الصهاينة بالتخلص من 
الشعب الفلسطيني في غزة وتوطينه وتذويبه في بيئات خارجية بدءًا من 
مشروع »ايجال آلون 19٦7م« فكرة توطين الالجئين في سيناء استغالال 
لظروف الس���لطات المصرية في فرض سلطتها االمنية في سيناء مرورا 
بمشروع »جيورا ايالند ٢٠٠٤م« والذي دعا الى تنازل مصر عن ٦٠٠كم من 
س���يناء بغرض توطين الالجئين مقابل ان تتنازل اس���رائيل عن ٢٠٠كم 
في صحراء النقب ومنحها بعض المصالح االقتصادية ، الى خطة »يوشع 
ب���ن اريه ٢٠13م« تنص على تمدد ح���دود قطاع غزة لتضم مدينتي رفح 

والشيخ زويد لتوطين الالجئين.
وظل قطاع غزة الذي يمثل 1% من مساحة فلسطين التاريخية هو المكان 
الوحيد الذى يرمز لفلس���طين في حين ان 7٨% في عام 19٤٨م اقيمت 
عليها دولة اس���رائيل وال ٢1% األخرى ضمت ل���أردن في مؤتمر اريحا 

عمليا ان 99% من مساحة فلسطين التاريخية قد حسمت. 
وم���ا يجري حاليا وم���ا يطرحه ترامب وصفقة القرن مع م���ا طرحته االدارة 
االمريكية في الخمسينات وما طرحه قادة اسرائيل حتى يومنا هذا ، ألن 
كال الطرفي���ن وهما وجهان لعملة واحدة على يقين أن تذويب غزة يعني 
اعادة الخيار األردني للضفة الغربية كما بدأ في 19٥1م واستغالال للظروف 
المأس���اوية لوضع غزة وما آلت اليه عملية السالم وانسداد األفق على كل 
الصعد واس���تحالت عملية المصالحة ألنهم يتحكمون في ش���رايينها 
وأيضا حالة الوض���ع االقليمي المترهل والضعيف اآلن كل هذه العوامل 
مجتمع���ة وايضا قرار ترامب بتخفيض خدم���ات األونروا كلها تصب في 
ان الظرف مواٍت لقصة توطين وضم غزة لس���يناء وهذا يعزز من استقرار 
نس���بي وضمان امن وتفوق اس���رائيل في المنطقة من خالل اغالق ملف 
القضية الفلسطينية واسدال الستار وتحويلها الى قضية اغاثة ومناطق 

منكوبة تتحكم فيها المفوضية السامية بدال عن األونروا.
كما أثبتت  غزة في الماضي وعيا استثنائيا وفكرًا متميزًا نجح بفضل الله 
ثم بقوة ومنعة وثبات الشعب الفلسطيني في غزة بمنع تصفية القضية 
الفلسطينية وابقائها حية رغم كل ما وقع عليها من ظلم وتجويع وحصار 
وتشريد وقتل وتهميش وحروب تدميرية وتحالف عليها البعيد والقريب 
إال أن هذه البقعة حسمت األمر وصانت القضية وحفظتها وفجرت الثورة 
المعاصرة بكل تالوينها ، وتفتخر أن تكون خزان الوطنية الفلس���طينية 

وقاطرة مشروعه الوطني .
اال ان ذلك كله لن يثنيها عن ابتكار وس���ائل تربك كل الحسابات وتضع 

الجميع في الزاوية وتقلب الطاولة على الجميع.
األم���ل معقود بعد توفيق الل���ه على تبلور فكرة مس���يرة العودة الكبرى 
الس���لمية ومخيم���ات االعتصام  الت���ي عادت تمثل نب���ض وضمير كل 
الفلس���طينيين في اصقاع األرض كحل جذري لتنطلق الش���رارة من  غزة 
وتلح���ق بها كل المناطق والبلدان ،  ليصبح نمط معيش���ة حتى تنتهى 

المعاناة وتتحقق العودة .قد يبدو حلما ولكنه حلم جميل.

غزة ومشاريع 
التوطين

د.أسعد جودة

بقلم د. وليد القططي

 ويف مقال بعنوان )املراأة امل�سلمة: تيار 
جديد.. مهام جديدة( للدكتور ال�سهيد 

فتحي ال�سقاقي حول نف�س امل�سمون 
دعا اإىل حترير املراأة من قيم اجلاهلية 
التي تعبرّ عن ثقافة ع�سر االنحطاط 
العربي االإ�سالمي ومفاهيم الغرب التي 
تعبرّ عن الثقافة الغربية امل�ستوردة، 

و�سرح روؤيته للم�ساواة بني الرجل واملراأة 
يف اإطار �سوابط ال�سرع والفطرة التي 
حتفظ للمراأة اأنوثتها وكرامتها، واأكد 

على دور املراأة يف الثورة والعمل الوطني 
والفعالية االجتماعية وامل�ساركة 

ال�سيا�سية، واعتب اأن حجاب املراأة رمز 
ديني وح�ساري مقاوم. 
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غزة / عبدالله نصيف:
حقق المجمع اإلس����امي فوزا كبيرا على خدمات النصيرات 
بأربعة أهداف لهدف ، قلب من خالها حسابات الصعود و 
الهبوط ،  وعاد للبري����ج و خانيونس األمل من جديد بعد أن 
انتهت نتيجة لقائهما بالتعادل السلبي ، فيما استفاد بيت 
حانون األهلي من فوزه على الزيتون و مش����اركة النصيرات 
الصدارة و يبقى أمل الزيتون كبيرًا بالصعود رغم الهزيمة ، و 
السبب يعود لفوز المجمع على النصيرات ،  لينقسم الجدول 
ل7 فرق منافس����ة على بطاقتي الصعود ، و4 فرق تس����عى 

للهروب من صحبة الصاح للدرجة الثانية .
وس����قط متص����در ترتي����ب دوري الدرجة األول����ى خدمات 
النصيرات على أرضه و بين جماهيره ، بأربعة أهداف مقابل 
هدف وحيد أمام المجمع اإلس����امي و الذي يكافح من أجل 

البقاء .
و بهذه النتيج����ة المفاجئة تجمد رصيد النصيرات عند 32 
نقطة بالمرك����ز األول و بفارق المواجه����ات عن بيت حانون 
األهل����ي ، و يرفع المجمع رصيده للنقطة 20 بالمركز الحادي 
عش����ر و قبل األخير و يبتعد ب�3 نق����اط عن المغازي صاحب 
المرك����ز العاش����ر و ب� 4 نق����اط عن التف����اح و الجاء أصحاب 

المركزين الثامن و التاسع على التوالي .
و واصل بيت حانون عروضه القوية ، و بحثه للصعود للدوري 
الممتاز ، باقتناصه فوزًا ثمينًا من أنياب الزيتون بهدف دون 

رد .
به����ذا الفوز رف����ع الحوانين رصيدهم للنقط����ة 32 بالمركز 

الثاني خلف النصيرات الذي يتفوق عليه بفارق المواجهات 
، و رغ����م الهزيمة إال أن الزيتون مازال مرش����حا بقوة لخطف 
إحدى بطاقتي الصع����ود كونه يحمل في جعبته 29 نقطة 

بالمركز الخامس .
و بالتعادل الس����لبي ، انتهى لقاء خدمات البريج و خدمات 
خانيون����س ، ليتعثر الفريقان في مش����وار يعد األش����رس 

بتاريخ الدوري .

رغ����م التعادل يبقى البريج بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة 
، و خانيون����س برصي����د 29 نقط����ة بالمركز الراب����ع متفوقا 

بالمواجهات عن الزيتون .
و في الق����اع ، هبط جمعية الصاح رس����ميا لمصاف دوري 
الدرجة الثانية بعد أن تلقى الخسارة بأربعة أهداف مقابل 

هدفين أمام خدمات الدير .
و بهذه النتيجة تجمد رصيده عند 13 نقطة بالمركز األخير 

مودعا الدرجة األول����ى ، و رفع خدمات دير البلح رصيده ل�27 
نقط����ة ليطمع بإح����دى بطاقتي الصع����ود و إن كان يحتاج 

لحسابات معقدة .
و واصل المغازي صحوته و البحث عن البقاء بالدرجة األولى ، 

بفوزه على التفاح بثاثة أهداف لهدف .
رفع المغازي من خاله رصيده ل23 نقطة بالمركز العاش����ر ، 
و تجمد رصيد التفاح عن����د 24 نقطة بالمركز الثامن و الزال 

الفريقان مهددين بالهبوط .
و في اللقاء األخي����ر ، بهدفين لكل فريق تعادل بيت الهيا 
28 نقطة بالمركز الس����ادس ، أمام الجاء 24 نقطة بالمركز 

التاسع .
و يسعى بيت الهيا لخطف إحدى بطاقتي الصعود مع عودة 
األمل من جديد بسقوط المتصدر ، والزال الجاء رغم النقطة 

لم يؤمن نفسه بالبقاء بفوز المجمع .
و تب����دأ غدا الجمعة أولى لقاءات االث����ارة و الندية ، بلقاءين 
األول  يجمع الزيتون و بيت الهيا في لقاء ال يقبل القس����مة 
على اثنين ، و في اللق����اء الثاني التفاح يغادر لملعب الدرة 
لمواجهة الصاح في لقاء يبحث من خاله التفاح عن تأمين 

نفسه بالبقاء .
و في يوم الس����بت لقاءان »تكس����ير عظم » األول يجمع بين 
البريج و بيت حانون ، و الثاني بين الجاء و المجمع اإلسامي .

و تختت����م الجولة بلقاءي����ن مثيري����ن  األول يجمع خدمات 
خانيونس و خدمات المغازي و الثاني بين خدمات النصيرات 

و خدمات الدير .

في دوري الدرجة األولى

المجمع اإلسالمي يسحق النصيرات برباعية وبيت حانون يخطف الزيتون

غزة/ االستقال:
اقترب فريق ش���باب خانيونس "النشامى" من التتويج بلقب دوري 
الدرجة الممت���ازة لكرة القدم في قطاع غزة، بع���د فوزه الهام على 
ضيفه غزة الرياضي "العميد" مس���اء األحد بهدفين نظيفين، في 
ملعب الش���هيد محمد الدرة وس���ط القطاع، في ختام منافس���ات 

األسبوع 19 من البطولة.
وسجل هدفي "النشامى" حازم شكشك في الدقيقة 17، وإسماعيل 
جبر بالدقيقة 85، ليرتفع رصيد شباب خانيونس إلى 41 نقطة في 
المركز األول والصدارة، وبات بحاج���ة للفوز في مباراة واحدة من ال� 
3 المتبقية له في الدوري ليت���وج باللقب، وتجمد رصيد "العميد" 

عند 26 نقطة بالمركز الخامس، وبفارق األهداف أمام شباب جباليا 
بدوره، اكتسح اتحاد الشجاعية ضيفه شباب رفح "الزعيم" برباعية 
دون مقابل، على ملعب فلس���طين بمدينة غزة، في مباراة شهدت 
طرد العب الش���جاعية عمر العرعير لحصوله على البطاقة الصفراء 

الثانية في الدقيقة 87.
وأحرز رباعية الشجاعية عاء عطية بالدقيقة 15، وعاهد أبو مراحيل 
"هدف���ان" في الدقيقتي���ن 57 و85 عل���ى التوالي، ووس���يم فرج 

بالدقيقة 64.
ورفع الش���جاعية رصيده إلى 29 نقطة في المرك���ز الرابع، وتجمد 

رصيد شباب رفح عند النقطة 25 بالمركز السابع.

»النشامى« يتقدمون نحو اللقب 
و»الزعيم« ضحية الشجاعية 

االستقال / وكاالت:
تكن رحلة ريال مدريد إلى فرنسا بهدف خوض المباراة التي ل���م 

ف���از فيها 2_1 فقط ، ولكن وفقًا للعديد م���ن الصحف العالمية فإن الرحلة  
شملت ايضًا مفاوضات بين كا الناديين إلنهاء النادي الملكي لصفقة هامة 

مع باريس سان جيرمان .
وأش���ارت الصحافة بأن النجم الذي ينوي ريال مدريد ضمه من باريس سان 
جيرم���ان ليس نيمار جوني���ور كما يعتقد البعض ولكن���ه النجم البرتغالي 
الشاب غونزالو غويديس  نجم النادي الفرنسي والمعار إلى فالنسيا اإلسباني 
. ويقدم غويديس مس���تويات أكثر من رائعة رفقة الخفافيش هذا الموسم 
جعلته محط أنظار كبار الكرة األوروبية وأبرزهم ريال مدريد الذي يس���تهدف 

الحصول على خدماته.
وأكدت الصحف أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يس���تهدف استغال 
رحلة ناديه الى فرنس���ا من أجل الجلوس على دائرة المفاوضات مع مس���ؤولي سان 

جيرمان حول شراء الاعب الذي تستهدف العديد من األندية ضمه الصيف المقبل.
كما يحاول بيريز اس���تغال حاجة س���ان جيرمان للمال للهروب من عقوبات قواعد اللعب 
المالي النظيف بهدف شراء الاعب حيث أن ريال مدريد ينوي التقدم بعرض مالي مقداره 

50 مليون يورو للفوز بالصفقة.
وش���ارك غويديس في 28 مباراة رفقة فالنسيا بكافة المسابقات 

هذا الموسم سجل خالها 5 أهداف وصنع 7 أهداف.

ريال مدريد 
يستغل تواجده 

في باريس إلنهاء 
صفقة مفاجئة

االستقال / وكاالت:
أنهى نادى برشلونة اإلسباني أولى صفقاته الصيفية 
بضم أرثر ميلو نجم خط وسط جريميو البرازيلى مقابل 
60 مليون يورو، لينضم لكتيبة وس���ط ملعب الفريق 
الكتالون���ى، التي تعد من أفضل خطوط الوس���ط فى 

العالم .
و ذكرت صحيفة "أس" اإلسبانية أن روبرت فيرنانديز 
المدير الرياضي لنادى برشلونة عقد جلسة مع مسئولى 
جريميو البرازيلى واتفق بش���كل رسمي على ضم أرثر 

ميلو في الصيف المقبل مقابل 60 مليون يورو.
و أش���ارت الصحيفة إلى أن روب���رت فيرنانديز المدير 
الرياضي لنادى برش���لونة اتفق عل���ى التعاقد مع أرثر 
ميلو مقابل 60 مليون يورو يحصل منها نادى جريميو 
عل���ى 60% ويتقاضى سيلس���و ريجو رج���ل األعمال، 
ورئيس النادي 16 مليون يورو بنسبة 20% من حقوقه 

في الاعب.
في الوقت نفس���ه تم االتفاق ضم���ن بنود العقد بين 
الطرفين على مشاركة أرثر ميلو نجم خط وسط جريميو 

البرازيلى مع برشلونة بدءًا من يناير 2019 .

برشلونة يحسم 
صفقة نجم 

جريميو البرازيلى 
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ق���ال الله تعالى: )من يعمل س���وءا يجز ب���ه( عندما قرأ 
ه���ذه اآلية أحد الصحابة قال: »إن���ا لنجزى بكل ما عملنا 
هلكنا إذا«، فبلغ ذلك رس���ول الله صلى الله عليه وسلم 
فق���ال: )نعم يجزى به المؤمن���ون في الدنيا من مصيبة 
في جس���ده فيم���ا يؤذيه(،و في رواية: )ألس���ت تنصب 
ألس���ت تحزن ألس���ت تصيبك الألواء فه���ذا ما تجزون 
به(،»رواه أحمد«، و مهما شكرنا الله عز وجل على نعمائه 
و ضّرائه و س���ّرائه و ألوائه: »لما أّدينا حقه من الش���كر«، 
فنح���ن نتقّلب بنعم من الله ع���ز وجل، لكن هذا يحتاج 
منا إلى »اس���تقامة و صالح«، إلى »تقوى و صبر«، فما هو 
الصب���ر..؟، قال العلماء:»الصبر ش���رعًا حبس النفس عن 
الجزع، و حبس اللسان عن التشّكي، و حبس الجوارح عن 
المعاصي«، و من المؤسف أن بعض الناس إذا إصابتهم 
مصيبة: »بدل أن يعودوا إلى الله بالتوبة واإلنابة يقعون 
في المعصية«..!، ترى أحيانا الجنازة تش���ّيع و قد وقف 
أهل الميت: »خارج المس���جد يدّخنون«، أين العظة ..؟!، 
أليس هذا البالء الذي حّل بنا عظة لنا و موعظة..؟!، جدير 
بنا أن نتوب إلى الله و نعود إليه، قال لي رجل:«أنا تركت 
الصالة..!«، و آخر ترك المجيء إلى المس���جد.!، و آخر ترك 
دروس العلم، و آخ���ر و آخر....، من نعاند و على من نتجرأ 

و الله عجب.

يــوم عالمــي للمــرأة.. لمــاذا؟
�أ.حممد �شحادة

فت���اوى قبســات 
ولطائف قرآنية

)من متام ف�ضل اهلل علينا(

هل ي�ضرتط اأن يكون الطبيب
 م�ضلمًا يف بالد الغرب ؟

السؤال هل يشترط أن يكون الطبيب 
الذي استشيره في االفطار من 
عدمه مسلمًا في بالد الغرب ؟

الجواب  يش���ترط أن يكون الطبيب من أهل الثقة والخبرة وال يش���ترط 
إس���المه . فالثقة هي الصدق والخبرة هما الش���رطان األساس���يان وال 

يشترط الدين وهذا هو الذي ينبغي المصير إليه في ديار الغرب.

كتم ال�ضهادة اإذا كان هناك �ضرر

السؤال ما حكم كتم الشهادة إذا 
، علما أن  كان في إظهارها ضرر علَيّ

الشيء حدث أمامي؟
الجواب الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله، وبعد…

الش���هادة يختلف حكمها، ففي حق���وق الله تعالى التي يس���تتاب 
انتهاكها تجب المبادرة بالشهادة بدون طلب، وفي حقوق ال يستتاب 

انتهاكها -كشرب الخمر أو فعل الفاحشة أو نحو ذلك- فهذه الحقوق ال 
تجب المبادرة فيها إذا كانت ال يستتاب انتهاكها، فلو زل اإلنسان زلة 
فإن الستر هنا أولى على الصحيح من أقوال العلماء.أما إذا كانت الشهادة 
في حق آدميين فإنه يشهد إذا طلب منه ذلك، كما قال تعالى:”وال يأبى 
الش���هداء إذا ما دعوا…” وإن كان هناك خ���وف مؤكد من حصول ضرر 

عليك بهذه الشهادة فال حرج عليك.

امل�ضاربة بالعمالت من خالل نظام الفورك�س.
السؤال السالم عليكم الرجاء افتونا في 
الحكم الشرعي للمضاربة بالعمالت في 

االنترنت بنظام االفوركس حيث انني 
تدربت عليه جيدا ومن الممكن االستفادة 

المادية منه ولكن ما يخوفني فيه هو 
الدخول في الحرام ارجو ان تجيبوني 

رحمكم الله وسدد خطاكم .خالد
الجواب المضاربة بالعمالت إذا كانت من جنس���ين كالدوالر بالريال مثاًل 
جائز. إذا لم يكن نس���يئة لقوله : ف���إذا اختلفت األجناس فبيعوا كيف 

شئتم إذا كان ذلك يدًا بيد. والله أعلم.

*تف���اءْل بالخي���ر، فإن���ه 
طبيعُة المؤمِن في انتظاِر 
الل���ه تعالى،  الف���رِج من 
وعدِم القنوِط من رحمته، 
ف���ي فضل���ِه وعطائه، وال 
تن���َس ش���كره، وكْن في 

ٍة ورخاء. رًضا، في شدَّ
*رق���ُة القلِب عند المؤمِن 
تأتي م���ن الرأفِة والرحمِة 
والتأث���ِر  والخش���ية، 
والش���عوِر  والتفاع���ل، 
���ُن  العمي���ق، وه���ي تليِّ
القلب، وتبعُث الحرارَة في 
النفس، والنوَر والبلس���م، 
 

ُ
يعرفُه المؤم���ُن الصادق

في إيمانه.
*اعلْم ي���ا بني، أن أعداءنا 
ولكنه���م  يرحمونن���ا،  ال 
بش���عوبهم،  يهتم���ون 
وإذا رأي���َت رحم���ًة وعداًل 
فإنها  في قواني���َن لهم 
ه���م ف���ي الداخل،  تخصُّ
يتظاه���رون  وه���م 
باإلنس���انيِة مع اآلخرين، 
الماَل  يعتب���رون  لكنهم 
والمصلحَة فوق أيِّ اعتبار!

*العاقب���ُة الحس���نُة لمن 
حسَن عمله، وإن لم َيجِن 
منه في الدنيا شيًئا كثيًرا، 
والعاقبُة السيئُة لمن ساَء 
عمل���ه، وإن لم يحاَس���ْب 
الدنيا،  الحي���اِة  في  عليه 
���ِه أو بعض���ه، فالجزاُء  كلِّ
 والشامُل لهذا وذاَك 

ُّ
الحق

في اليوِم اآلخر.
أس���اَس  ليس  *الع���دُل 
المُ�لِك وحده، بل أساس���ًا 
وإنها  ه���ا،  كلِّ الحياِة  في 
ألس���اُس العالق���ِة بينك 
وبي���ن َم���ن تعيله���م أو 
تتعام���ُل  أو  تديره���م 
معهم، م���ن أيِّ طبقة أو 

فئٍة كنَت في المجتمع.

وم�ضــات

تحتف���ي الدول ف���ي هذه األي���ام باليوم 
العالم���ي للمرآة، وفي ه���ذه الذكرى نخط 
س���طورًا وكلمات وهمس���ات ، لنكتب مرة 
آخرى عن الم���رآة ، فهكذا ُأجبرنا أن نكتب 
، رغم أن هذا بالنس���بة لي ش���يء فيه من 
التمييز والشرخ ، الذي رفعه اإلسالم عندما 
وضع التكامل والتكاف���ل ، بدل التنافس 

والتنافر..! .
الفكرة اإلسالمية تقوم على التكامل بين 
الجنسين في أدوارهما ، مع مراعاة ما فضل 
الله به بعضهما على بعض واإلسالم يدعو 
إلى الس���كينة والرحمة في بيت الزوجية ؛ 
وهو ما ينعكس إيجابًا على األوالد ، ويسمح 

بنقل القيم بين األجيال .
فهو يوم إذًا  أقيم للمرأة عندهم ال عندنا، 
التي ينظر إليها عندن���ا أنها األم واألخت 
والبن���ت والجدة ...الخ..وكله���ا لها القيمة 

واإلحترام ...!، 
من المعلوم أن ديننا اإلس���المي الحنيف 
م المرأة وأنصفها ووضعها في المكانة  كرَّ
مه الله س���بحانه  الالئقة بها كإنس���ان كرَّ
وتعالى، وه���ذا ما قاله أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب – رضي الله عنه -: »والله َما ُكّنا 
في الجاهلية نعّد النساء شيئًا حتى أنزل 

 ما أنزل، وقسم لهّن ما قسم«. 
َّ

الله َلُهن
وه���ذه العب���ارة وص���ٌف دقيق م���ن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- 
لموقف المرأة قبل اإلسالم، وقد بدأ تكريم 
اإلس���الم للمرأة باجتثاث جذور الجاهلية 
وجورها عليها، فأعطاه���ا المكانة الالئقة 
���خ واجباتها، كما  بها وَصاَن حقوقها َوَرسَّ
 ِمْثُل 

َّ
جاء في قوله سبحانه وتعالى: } َوَلُهن

 ِباْلَمْعُروِف{)سورة البقرة اآلية 
َّ

ِذي َعَلْيِهن الَّ
 

َّ
228(، وقوله – صلى الله عليه وسلم –: )ِإن

َجاِل( )أخرجه أبو داود(.  الرِّ
ُ

َساَء َشَقاِئق النِّ
وإذا كب���رت فهي المع���ززة المكرمة، التي 
يغار عليها وليها، ويحوطها برعايته، فال 
يرضى أن تمتد إليها أيد بسوء، وال ألسنة 

بأذى، وال أعين بخيانة.

وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله، وميثاقه 
الغليظ؛ فتك���ون في بيت الزوج بأعز جوار، 
وأمنع ذمار، وواجب عل���ى زوجها إكرامها، 

واإلحسان إليها، وكف األذى عنها.
ها مقرونًا بحق الله- وإذا كانت أم���ًا كان برُّ

تعالى-وعقوقه���ا واإلس���اءة إليها مقرونًا 
بالشرك بالله، والفساد في األرض.

وإذا كان���ت أختًا فهي التي ُأمر المس���لم 
بصلتها، وإكرامها، والغيرة عليها.

وإذا كان���ت خالة كانت بمنزلة األم في البر 
والصلة.

وإذا كانت جدة، أو كبيرة في الس���ن زادت 
قيمتها لدى أوالده���ا، وأحفادها، وجميع 
ه  أقاربها؛ فال يكاد يرد لها طلب، وال ُيَس���فَّ

لها رأي.
وإذا كانت بعيدة عن اإلنس���ان ال يدنيها 
قرابة أو جوار كان له حق اإلسالم العام من 

كف األذى، وغض البصر ونحو ذلك.
وما زالت مجتمعات المسلمين ترعى هذه 
الحقوق حق الرعاية، مما جعل للمرأة قيمة 
واعتبارًا ال يوجد لها عند المجتمعات غير 

المسلمة.

حقوق �ملر�أة يف �لإ�شالم 
ن ما أرس���اه رسول الله  وإذا ما أردنا أن نتبيَّ
من حقوق ودعائم ِرْفَع���ة للمرأة وتكريًما 
اًل مقدار حقوق  نا أن ن���درك أوَّ له���ا، فيهمُّ
ات القديمة  المرأة ووضعها ف���ي الجاهليَّ
والمعاصرة، لنرى الظ���الم الحقيقي الذي 
عانته المرأة، وال���ذي ما زالت تعانيه، ومن 
ن لن���ا حقيقة وضع ومكانة المرأة  َثمَّ يتبيَّ
 تعاليم رس���ول اإلس���الم. حق 

ِّ
ف���ي ظ���ل

ا كان���ت عادة العرب  الم���رأة في الحياة: لمَّ
في الجاهلية َوْأد البنات؛ إذا برس���ول الله 
م قتل البن���ات وإهانة المرأة،  م وُيَحرِّ ُيَج���رِّ
وذلك انطالًقا من تش���نيع القرآن الكريم 
ة بس���بب َوْأِدهم البنات  على أهل الجاهليَّ
ومهانة الم���رأة عندهم؛ حيث ق���ال الله: 
}َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُس���ِئَلْت * ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَلْت{ 

]التكوير:8،9[. بل وجعله رس���ول الله من 
أعظم الذنوب؛ فعن ابن مس���عود أنه قال: 
نب أعظم؟ قال:  »سألُت رس���ول الله: أيُّ الذَّ
ا َوُهَو َخَلَقَك« قلُت: ثم  »َأْن َتْجَعَل للِه ِن���ّدً
؟ قال: »َأْن َتْقُتَل َوَلَدَك َخْشَيَة َأْن َيْأُكَل  أيُّ
؟ َقاَل: »َأْن ُتَزاِنَي َحِليَلَة  َمَعَك« ق���ال: ُثمَّ َأيُّ
َجاِرَك«« ]3[. اإلحسان إلى المرأة وتعليمها 
ول���م َيِقْف رس���ول الله ف���ي الحفاظ على 
ب  ، وإنما رغَّ ها في الحياة عند هذا الحدِّ حقِّ
في اإلحسان إلي المرأة صغيرة؛ فقال: »َمْن 
؛ 

َّ
َيِلي ِمْن َهِذِه اْلَبَناِت َشْيًئا َفَأْحَسَن ِإَلْيِهن

اِر« ]4[، ثم أمر الرسول   َلُه ِس���ْتًرا ِمَن النَّ
َّ

ُكن
َما َرُجٍل َكاَنْت ِعْنَدُه  بتعليم المرأة فقال: »َأيُّ
َبَها  َمَها َفَأْحَس���َن َتْعِليَمَها، َوَأدَّ َوِليَدٌة َفَعلَّ
َفَأْحَس���َن َتْأِديَبَها.. َفَلُه َأْجَراِن« ]5[، وكان 
 ،

َّ
رس���ول الله يجعل للنساء يوًما ليعَظُهن

 بطاعة الله تعالى. حق 
َّ

، ويأمَرُهن
َّ

َرُهن ويذكِّ
اختيار الزوج: وما أن تش���بَّ البنت وتصير 
 

َّ
فتاة بالغة؛ حتى يعِطَيها الرس���ول الحق
في اختيار زوجها والموافقة على الخاطب 
ز إجبارها على االقتران  أو رفضه، وال يج���وِّ
برج���ل ال تريده، وقد قال في ذلك رس���ول 
َها، َواْلِبْكُر   ِبَنْفِسَها ِمْن َوِليِّ

ُّ
ُم َأَحق الله: »اأَليِّ

ُتْس���َتْأَذُن ِفي َنْفِس���َها، َوِإْذُنَها صَماُتَها« 
ى  ُم َحتَّ ]6[، وقال رسول الله: »ال ُتْنَكُح اأَليِّ
ى ُتْس���َتْأَذَن،  ُتْس���َتْأَمَر، َوال ُتْنَكُح اْلِبْكُر َحتَّ
قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: َأْن 

َتْسُكَت« ]7.
ا تصير المرأة زوجة  حق المرأة كزوجة: ولمَّ
يحثُّ رس���ول الله على ُحْس���ن معاملتها 
ًنا أن ُحْس���ن ِعْشَرة النساء  وعشرتها؛ مبيِّ
دليل على ُنْبل نفس الرجل وكريم طباعه، 
ى  ُجَل ِإَذا َس���قَ  الرَّ

َّ
ًبا: »ِإن فيقول -مثاًل- مرغِّ

اْمَرَأَت���ُه ِمَن اْلَماِء ُأِج���َر« ]8[، ويقول مرهًبا: 
ِعيَفْيِن:   الضَّ

َّ
ُج ]9[ َح���ق ي ُأَحرِّ ، ِإنِّ

ُه���مَّ »اللَّ
اْلَيِتيِم َواْلَمْرَأِة« ]10[.

هذه كلمت فقط لها تتمة ، يمكن العودة 
لكتاب تحري���ر المرأة في عصر الرس���الة، 

والمرأة في اإلسالم ، للعالمة البوطي.
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 )APA images(مسيرة بمناسبة يوم المرأة العالمي.. غزة

لجنة دعم الصحفيين تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر األمم المتحدة.. غزة

قوارب الصيادين في ميناء غزة

استمرار اعتصام مهندسي العقود بـ »أونروا«.. غزة

مساعدات أندونيسية لقطاع غزة.. ميناء غزة

)APA images( 

)APA images( 

)APA images( 

)APA images( 

 )APA images(منازل متنقلة للمستوطنين بالقرب من كريات أربعة في الخليل
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والدة امل�شروع
مدير المش����روع راكان زملط 23 عام خريج جامعي 
م����ن كلية التجارة بغزة قال: " تس����مية المش����روع 
جاءت على غرار اسم "رجال األعمال" الذين يقومون 
بتنفيذ مش����اريع تخدم الش����باب، حيث جمعتنا 
الرغبة في أن نكون منتجين ومؤثرين في المجتمع 
، رافضين االستس����ام لتل����ك المصطلحات التي 
أنهكت الش����عب الفلس����طيني من حصار واغاق 

وبطالة".
وأض����اف زملط في حديثه ل� "االس����تقال"، "فكرة 
المش����روع بدأت كهوايٍة تعلمناها من الوالد الذي 
كان يستغل وقت فراغه في تشكيل لوحات فنية 
تنال إعجاب اآلخرين، وقبل أن ننصدم بالمستقبل 
الذي أضحى واضحا كالش����مس مع اش����تداد وطأة 
البطال����ة"، موضحًا أنهم قرروا الب����دء بإعادة تدوير 
األخشاب وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة لتغدو 

مصدر رزق لهم.
وتابع " كل واحد من الفريق يعمل وفق آلية واضحة 
ل����ه، ويكمل اآلخر حتى تصل إل����ى النهاية؛ حيث 
نقوم بش����راء بقايا األخش����اب من المناجر ونعمل 

على فرزها حسب الجودة لنستخدمها في أعمالنا، 
فالقطع الكبي����رة تكون ثمينة ألّنن����ا نصنع منها 
األقواس وبعض األش����كال التي تحت����اج إلى هذا 
الُس����مك" مشيرًا إلى أنه من بين تلك األعمال رسم 
لوحات تحمل دالالت كبيرة، مثل القدس والّسفن 
الّش����راعية والس����يارات القديمة، كنوع من إعادة 

تاريخ األمم أو تخليده.
م�شدر رزق

وب����دوره ق����ال مصعب زمل����ط، أح����د العاملين في 
المش����روع : "االوضاع في قطاع غزة كل يوم تزداد 
س����وءًا أكثر م����ن األول، مع اش����تداد الحصار وزياد 
نس����بة الفقر والبطالة، إضاف����ًة لازمِة االقتصادية 
التي جعلتنا عاجزين عن تحقيق أدنى طموحاتنا 
أو توفير متطلبات حياتنا اليومية، لذا نحاول بأقل 
االمكانيات أن نجعل من تدوير األخش����اب مصدر 
رزق لن����ا نتحدى من خاله الظ����روف الصعبة التي 

نعيشها منذ سنوات طويلة ". 
وأردف زملط " الش����اب الغزي مجبر على التأقلم مع 
الحصار االس����رائيلي وكافة االزم����ات التي تضرب 
القطاع كي يعيش كريمًا في وقت يراهن الجميع 

عل����ى إذالله، لذا الكثير منا يلجأ للعمل ضمن مهن 
لم يتوقعها يومًا ويجعل من الجماد حياة له". 

وأوض����ح أن "االعمال الت����ي نقدمها ال تقتصر على 
األش����كال التراثية أو الجمالية فحسب وإنما قمنا 
بتنفيذ مجموعة من الشعارات لعدد من الشركات 
والمؤسسات وبأسعار تناسب الجميع"، مشيرًا إلى 
أنهم يحاولون من خال المش����روع تقديم المنتج 
بأق����ل التكاليف الممكنة بحي����ث يتاءم مع دخل 

الفرد في قطاع غزة.
ونوه إلى أن أزمة الكهرباء ومنع استيراد األخشاب 
وتوقف بعض المناجر عن العمل، تش����كل عائقًا 
أمام تحقيق أحامهم في إنت����اج أعمال أكثر كّمًا 
وأعم����ق نوعًا، معربًا عن أملهم في أن يمتلكوا ذات 
يوم ورشة فنية حقيقية، ومعدات متطورة لتصل 
منتجاتهم إلى الضفة الغربية واألس����واق العربية 
واالجنبي����ة لكونها اعم����اال يدوية ش����بابية بأيٍد 

فلسطينية.
تحديات روتينية يواجهها "شباب األعمال" فرغم 
الجانب المش����رق للمش����روع إال أنه م����ازال هناك 
حقيقة ُمرة يعيشونها كل يوم مع استمرار الحصار 

المفروض من قبل االحتال االسرائيلي، إضافة إلى 
االنقسام الفلسطيني واالجراءات العقابية من قبل 
الرئيس محمود عباس، والذي أثر س����لبا على كافة 

مناحي الحياة في قطاع غزة.
ورغم تلك التحديات التي تحيط بهما أكد األخوان 
"زمل����ط" عل����ى ضرورة البح����ث عن لقم����ة العيش 
والتمسك بروح التحدي واإلصرار وعدم االستسام 
للواقع المرير الذي يعيشه قطاع غزة المحاصر منذ 

ما يزيد من عشر سنوات.
وكش����فت ورقة حقائق أصدرتها الهيئة الدولية 
للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" حول 
)واقع التنمية االقتصادية المحلية في قطاع غزة(، 
أن نسبة العاطلين عن العمل خال الربع الثالث من 
العام 2017 بلغ نحو )243.800( عاطل عن العمل، 
بنحو 46.6 %؛ فيما بلغت نس����بة األيدي العاملة 
في قط����اع الخدمات، 55.1% مقارن����ة مع العمال 
الذين يعملون ف����ي قطاعي الزراع����ة والبناء التي 
تبلغ فقط 6.6% من إجمال����ي األيدي العاملة في 
القطاع، مؤك����دًة أن ذلك يعمل على إخال التوازن 

في األنشطة االقتصادية في مجال العمالة.

األخوان زملط نموذجًا

إعادة تدوير الخشب.. محاوالت شباب غزة لقتل البطالة

غزة/ �شند�ش اأبو كر�ش: 
يف �شق��ة �شكني��ة خالي��ة م��ن االأث��اث ال يوج��د 
به��ا �ش��وى اأدوات ب�شيط��ة، وبع���ش اآم��ال �شباب 
يحاولون اإنقاذ ما تبقى من اأمنياتهم التي تاآكلت 
بفعل الو�شع املاأ�ش��اوي الذي يعي�شه قطاع غزة 
منذ �شن��وات، ومن بقاي��ا اخل�شب الت��ي ا�شتغنى 

عنه��ا اأ�شح��اب الور���ش، ب��داأ االأخ��وان »زملط« 
باإنتاج حتٍف فنيٍة تنطق باجلمال، حتمل ر�شالة 
�شباب غزة لتحدى احل�شار املفرو�ش عليهم منذ 
م��ا يزيد ع��ن ع�شر �شن��وات.  »�شب��اب االأعمال« 
م�شروع جمع االأخوين زملط وعددًا من ال�شباب 
الغزي��ن ت��راوح اأعماره��م ب��ن 19-23عاًما، 

بفك��رة فري��دة من نوعها، ووف��ق خطة حمكمة 
للعمل لتحقيق اإجناز يتمثل بر�شم مالمح احلياة 
الفل�شطيني��ة الب�شيط��ة ونح��ت �ش��ور امل�شج��د 
االأق�ش��ى على اخل�شب بطريقة فني��ة، من اأجل 
ابتكار مهن جديدة تكون م�شدر رزق لهم ملواجهة 

البطالة التي يعانون منها.

وكاالت/ االستقال:
يعان���ي كثي���رون من ع���دم القدرة عل���ى العودة للن���وم حال 
اس���تيقاظهم بمنتصف الليل ما قد يسبب مشكلة حقيقية 

لمن عليه االستيقاظ في اليوم التالي.
ونش���رت صحيفة "اإلندبندنت" البريطانية ط���رق عدة يمكن 
للش���خص خالها العودة للنوم بعد االستيقاظ في منتصف 

الليل:
التأمل :يقول موقع "دريم���ز" المختص بالنوم، إن محاولة طرق 
االس���ترخاء المختلفة كالتنفس بعمق والتأمل تس���اعد على 

النوم.

الماء البارد :تغميس الرأس بماء بارد ستساعد على إبطاء دقات 
القلب وتهدئة الجسد، مما يساعد على النوم.

تناول الطعام :وفقا لبعض الدراس���ات، االس���تيقاظ من النوم 
قد يعني انخفاض الس���كر في الدم، مما قد يكون سببه حاجة 

الجسد للطعام والسكر.
نقاط الضغط :وضع اإلبهام على مناطق معينة في الجسم، مثل 
أس���فل الكعب، والضغط عليه، يساعد على تنشيط ما يعرف 

ب�"نقاط الضغط" التي تريح الجسد وتساعده على االسترخاء.
المش���ي :يقول أحد األطباء إن الوقوف ثم المشي قليا، خاصة 

إذا تجاوزت محاولتك للنوم 20 دقيقة.

كيــف تعــود للنــوم إذا 
استيقظــت منتصــف الليــل؟



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

بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر  مــرايا

وتتواصل الهجمة الشرسة على الش���هداء واألسرى وذويهم...
وفي الخبر أن الكنس���يت اإلس���رائيلي ُيقرُّ بالقراءة األولى قانونًا 
يس���مح للكيان الغاص���ب باقتطاع مبالغ من عائ���دات الضرائب 
تبلغ حوالي 7% من الموازنة الفلسطينية بحجة أن هذه النسبة 

تذهب لعوائل الشهداء واألسرى!
منطقّيًا ليس مس���تغربا وال مستهجنًا على دولة االحتالل اتخاذ 
كل ما من شأنه التضييق على الشهداء والمناضلين وذويهم، بل 
من البدهّي أن يبذل الطغاة كل جهدهم للنيل من هؤالء العظماء 

وذويهم، فهذه هي سّنة الصراع، وتلك هي مخرجاته الظالمة.
اجتماع االثنين أق���ّر القانون بالقراءة األول���ى تمهيدًا لخطوات 
الحقة تنتهي بتضييقات تس���تهدف تل���ك العوائل في لقمة 
عيشهم، لكن الغريب في األمر أن تعترض السلطة الفلسطينّية 
عل���ى هذا اإلج���راء ف���ي الوقت الذي تق���وم أجهزته���ا األمنّية 
بالتضييق على ذوي الش���هداء واألسرى ومالحقتهم ومصادرة 
ما يصلهم من مخصصات مالية بالكاد تس���تطيع توفير أبسط 

متطلبات الحياة الكريمة.

إذا كانت السلطات اإلسرائيلية قد ناقشت القانون بالقراءة األولى 
، فإن األجهزة األمنية الفلسطينية قد سبقتهم في تنفيذ هذا 
القرار عل���ى أرض الواقع دون قراءة أول���ى أو ثانية أو أخيرة، ومن 
هنا يصبح اس���تنكار الس���لطة للقانون اإلسرائيلي باقتطاع جزء 
من عائدات الضرائب اس���تنكارًا كاذب���ًا، وذرًا للرماد في العيون، 
إذ ال يعقل أن تعترض الس���لطة على إج���راء إحتالليٍّ فيما تقوم 
أجهزتها األمنّية بتفيذه واقعًا، وتطارد وتعتقل كل من تعتقد 
أن ل���ه عالقة بإيصال تلك المخصصات المالية لذوي الش���هداء 
واألس���رى، وتنقله���م إلى مراكز للتحقيق القاس���ي والش���ديد 
في آريحا وغيرها م���ن مراكز التحقيق األمنّي���ة، فأّي مصداقيٍة 

لالستنكار الفلسطينّي الرسمّي ضد القانون اإلسرائيلّي؟!
لقد كان األولى بالس���لطة أن تلوم نفسها قبل أن تلوم االحتالل 
على إجراءاته القمعية ضد عوائل الش���هداء واألسرى، ومن تجرأ 
 له االعتراض عل���ى جرائم االحتالل 

ّ
عل���ى تلك العوائل ال يح���ق

واعتداءاته، وُظلم ذوي القربى أشّد مضاضًة على النفس من وقع 
الحسام المهّنِد.

بعي���دًا ع���ن السياس���ة وهمومه���ا، ومآس���ي المعلمي���ن 
وجراحاتهم، فإن المناس���بة ُتلقي بظاللها على الكتابة، وال 
ب���أس من كلمة قصيرة لهن في يومهن، لعلنا نجعل األيام 

كلها بّرًا وإحسانًا
في يومها الجميل هال منحتها:
قلبك لتسكن فيه من برد الدنيا
وكّفك لتكتب عليها قصائدها

وعينيك لتبصر بهما في العتمة

ويديك لتمسك بالريح إن شاءت
وتقطف من سماء الوفاء نجوَمها

وتنثر األقمار في كّل الليالي الحالكة
في يومها الجميل ُكْن لها وفاًء يتجّدد

وُحُلمًا تأوي إليه
وتستريح في رحابه من َكَدِر الحياة

وبؤسها الذي ال ينتهي
كن رجاًل حقيقيا وستعرف كيف تسعدها.

سرقة الحقوق

يوم المرأة

إن االنتفاضة هي الحلقة المركزية في نضال الش���عب الفلسطيني 
اليوم وهي مرحلة صعبة وش���اقة في نضال طويل وش���رس ، وعلى 
جمي���ع القوى المناضلة والمجاهدة أن تلت���ف من حولها لحمايتها 
وتطويره���ا وتصعيده���ا. يجب في ه���ذا الطري���ق أن نتخلص من 
أوهام الس���الم السراب ، وأن نوضح لجماهيرنا أن هذه ليست مرحلة 
سالم، ولكنها مرحلة ترتيب النظام الدولي الجديد حسب المشيئة 
األمريكية وبما يحقق مصالح العدو الصهيوني. وأن تعود االنتفاضة 
إلى يد الجماهير التي أطلقتها وفجرتها فهي القادرة على حمايتها 
واالستمرار بها بمساندة القوى السياسية الوطنية واإلسالمية. كما 

يجب تصويب سياسة الدعم ومواجهة المفاهيم الفئوية والمساواة 
بين الناس والتأكيد على التالحم الش���عبي. ونبذ االقتتال والخالف 
مهما كانت دوافع���ه كما نبذ الهيمنة والتف���رد واالعتراف بتعدد 
وجهات النظر م���ع اإلقرار بمبدأ النقد الذات���ي وأن يكون واضحًا أن 
االنتفاضة ليس���ت موضوع مساومة وأنها ليست ملك أحد ، وليست 
نش���اطا عس���كريا لفصيل بعينه يمكن أن يوقفه متى يشاء. إنها 

حركة انبعاث جماهيري وهي ملك لكل الناس..

قال األمين 
الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي


