
غزة/ قا�سم الأغا:
ق��ال ال�سيخ ناف��ذ عّزام ع�س��و املكتب 
ال�سيا�سي حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف 

فل�سط��ن:" اإن ال�سلط��ة الفل�سطينية 
اتخ��ذت املوق��ف ال�سحي��ح برف�سه��ا 
امل�سارك��ة يف املوؤمت��ر ال��ذي دع��ت ل��ه 

وا�سنط��ن  يف  الأمريكي��ة  الإدارة 
الأ�سب��وع املقب��ل، بذريعة 
"بحث اأزمات قطاع غزة".
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األحمد : ال تقدم بملف المصالحة والمطلوب 
التنفيذ الدقيق التفاق القاهرة 

رام الله/ االستقالل:
نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام 
األحمد تحقيق أي تقدم فيما يتصل بتطبيق 
اتف���اق المصالحة خاصة تمكي���ن الحكومة 

وتسلم الوزراء مهامهم في قطاع غزة.
وق���ال األحمد في تصري���ح إلذاعة »صوت 
فلس���طين« الرسمية أمس األحد إن قضية 
عمل الحكومة والوزراء بقيت تراوح مكانها 
، بل إن مش���اكل جديدة ظهرت رغم وجود 

الوفد األمني المصري في قطاع غزة.

ولفت األحمد إلى أن الوفد المصري الذي عاد 
أمس إلى غزة سيلتقي نائب رئيس الوزراء د. 
زياد أبو عمرو. وأك���د األحمد أن المطلوب هو 
التنفيذ الدقيق واألمين لالتفاق الموقع في 
القاهرة، معربًا عن أمله أن يؤدي اس���تئناف 
الجه���د المص���ري إلى نتائ���ج . وبخصوص 
انعقاد المجلس الوطن���ي، أوضح األحمد أنه 
لم يتم توجيه دعوة لحم���اس للحضور؛ ألن 
المجلس سينعقد بتركيبته الحالية وحماس 
خارج هذه التركيبة نظرًا الستمرار االنقسام.

مخطط أسود

االعتقال السياسي بالضفة.. عندما 
تكـون مقاومـة االحتـالل تهمة!

0 00 00 0
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غزة/ �سماح املبحوح:
توا�سل اأجهزة اأمن ال�سلطة الفل�سطينية 

اإحكام قب�ستها على النا�سطن بف�سائل 
املقاومة بال�سفة الغربية، وكل من 

يدافع عن اأر�سه ومقد�ساته املحتلة، 
من خالل اقتحام منازلهم واعتقالهم 

وتعذيبهم يف �سجونها، يف 
0اطار منهجها القائم على قمع  0

0 0

 طال نا�شطني 
يف حركة اجلهاد

الشيخ عزام لـ »االستقالل«: ال نثق بأي جهٍد أمريكي 
واالحتالل يتحمل مسؤولية أزمات غزة 

مؤتمر »روما«.. 
هل ينقذ »أونروا« 

من االنهيار؟

أزمة قانون 
»التجنيد«.. شوكة 
في حلق نتنياهو!

»كسر الصمت«.. 
حين كسرت 

سرايـا القدس 
المعـادلـة

 مؤتمـر واشنطن 
 لـ »إنقاذ غزة« .. عزف
 على وتر »التصفية«!

ف�شائل: يحمل اأهدافًا خطرية
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الشيخ عزام لـ"االستقالل": ال نثق بأي جهٍد أمريكي واالحتالل يتحمل مسؤولية أزمات غزة 
غزة/ قاسم األغا:

قال الش���يخ ناف���ذ ع���ّزام عض���و المكتب 
السياس���ي لحرك���ة الجهاد اإلس���امي في 
فلسطين:" إن السلطة الفلسطينية اتخذت 
الموقف الصحيح برفضها المش���اركة في 
المؤتمر الذي دعت له اإلدارة األمريكية في 
واش���نطن األس���بوع المقبل، بذريعة "بحث 

أزمات قطاع غزة".
ل�"االس���تقال"، وصف  وفي تصريح خاص 
الش���يخ عّزام الدعوة األمريكية ب�"المخادعة 
والمضلل���ة"؛ مش���ّدًدا عل���ى أن حركت���ه "ال 
تثق في أي جهٍد تبذل���ه اإلدارة األمريكية، 
الُمنحازة بش���كل تام لاحت���ال، وهي غير 
مؤهّلة أب���ًدا لتكون وس���يًطا، أو تلعب دور 
القاض���ي في هذا الصراع )الفلس���طيني – 

اإلسرائيلي(.
اإلس���رائيلي مس���ؤولية  االحتال  وحّم���ل 
األزمات المتفاقم���ة التي تعصف بالقطاع، 
وقال: "االحتال يتحّمل أزمات غزة بش���كل 

أساسي".
وأض���اف: "نعم، هن���اك أزم���ات ناتجة عن 
الخاف الداخلي )بين حركتي فتح وحماس(، 
ويجب أن يسعى الفلسطينيون لحلها؛ لكن 

االحت���ال يتحّمل المس���ؤولية الُكبرى عن 
أزمات الشعب الفلسطيني بشكل عام".

وبش���أن ملف المصالحة الوطنية، أوضح أن 
اللقاء الذي جرى بين الوفد األمني المصري 
ووفد حركته في غزة تناول القضايا العالقة 
كاّفة في الساحة الفلسطينية، وعلى رأسها 

المشاركة في جلسة المجلس الوطني "العادية" 
بتركيبته الحالية ف����ي رام الله، والمقررة ب� 30 
من نيس����ان/ إبريل المقبل؛ أّكد عضو المكتب 
السياسي للحركة أن عقد الجلسة كما هو ُمعلن 
يعد مخالف����ة لتوصيات اللجن����ة التحضيرية 
ل�"الوطن����ي" في بي����روت، والُمنعق����دة بيناير/ 
كان����ون الثان����ي من الع����ام 2017، بمش����اركة 

حركتي "حماس" و"الجهاد اإلسامي".
وأوصى المجتمعون حين���ذاك على ضرورة 
تشكيل مجلس وطني جديد بمشاركة الكل 
الفلس���طيني، ولضمان هذا الش���رط يجب 
أن يتم عقد الجلس���ة في إح���دى العواصم 

العربية حتى يتسنى للجميع الحضور.
وأضاف الش���يخ عزام: "نح���ن ُنفضل يجب 
أن تكون ه���ذه االجتماعات في مكان يتيح 
الفرصة للجميع للمشاركة، وعقدها برام الله 

لن يتيح للجميع المشاركة".
وعن المبرر الثاني؛ تابع: "كما أنه من الضروري 
أن ُيعق���د المجل���س الوطن���ي بتوافق بين 
الفلس���طينيين، خصوًصا في ظل الحديث 
عن إج���راء انتخابات للجنة التنفيذية وألطر 

في منظمة التحرير".
وتس���اءل: "كيف س���تتم هذه االنتخابات 

ملف المصالحة.
وثّمن الدور المصري المبذول في رعاية هذا 
الملف، وتابع: "هناك جهود ُتبذل، ومصر ما 
زالت تبذل الجهود، ونحن نأمل أن نصل إلى 

النتائج التي تريح شعبنا".
وعن مبررات رفض حركة الجهاد اإلس���امي 

دون أن يك���ون هناك توافق في الس���احة 
الفلسطينية ؟".

وأشار إلى أن "حركة الجهاد تسعى لتحقيق 
التوافق وتحرص على زيادة لحمة الس���احة 
الفلس���طينية، وال تضع ش���روًطا على أحد، 
وال تتخ���ذ مواقف مس���بقة، والتوافق حول 
المجل���س الوطني س���يمثل عنواًن���ا لهذا 

التوافق".
ودعا قيادة الس���لطة إلى "تعزيز الثقة بين 
الفلس���طينيين، ال س���يما بع���د المواقف 
األمريكي���ة األخي���رة، ضد الفلس���طينيين 

جميًعا، وضد السلطة أيًضا".
ولفت إلى أن موقف الس���لطة في مواجهة 
الضغوط األمريكية "جيد"، واستدرك: "لكن 
يجب أن يتحّول هذا الموقف لبرنامج يتفق 

عليه الفلسطينيون جميًعا".
وفيما يتعلق باعتقاالت أجهزة أمن السلطة 
التي تصاع���دت وتيرتها في األيام األخيرة 
ضد كوادر "الجهاد" وخصوًصا من األس���رى 
المحّرري���ن، قال: "إن هذه اإلجراءات ال تخدم 
قضيتنا والوضع الفلسطيني"، الفتا إلى أن 
الس���لطة ذاتها ال يمكن أن تس���تفيد جراء 

استمرار هذه اإلجراءات.

مؤتمر واشنطن لـ"إنقاذ غزة" .. عزف على وتر "التصفية"!ف�صائل: يحمل اأهدافًا خطرية

غزة/ قا�سم الأغا: 
يعي�ش قطاع غزة واقًعا �سيا�سًيا 

واقت�سادًيا ومعي�سًيا �سعًبا؛ بفعل 
ا�ستمرار احل�سار "الإ�سرائيلي" 

املفرو�ش عليه منذ 12 
عاًما، وا�ستمرار الإجراءات 

"العقابية" التي تفر�سها 
ال�سلطة الفل�سطينية على �سكان 

القطاع؛ بحّجة ال�سغط على 
حركة "حما�ش"، واإعادة غزة 

اإىل "ح�سن ال�سرعية ".
هذا الواقع "الكارثي" الذي 

يتحمل كيان الحتالل اجلزء 
الأكرب منه، دفع حليفته 

ال�سرتاتيجية "وا�سنطن" 
للعزف على الوتر "الإن�ساين"، 

من خالل الدعوة اإىل موؤمتر 
بالبيت الأبي�ش، الأ�سبوع 

املقبل؛ بدعوى "اإنقاذ الو�سع 
يف غزة".

وج���اء على لس���ان مبع���وث الرئي���س األمريكي 
للشرق األوسط "جيسون غرينبات"، أن "المؤتمر 
يعقد رًدا على تنامي األزمة اإلنس���انية في غزة، 
وسيتناول األفكار حول كيفية التوصل إلى حلول 
حقيقية لها"، مبيًنا أن "الدول المركزية واألطراف 

المعنية تتهيأ للعمل )لم يكشفها( ".
دعوة اإلدارة األمريكية هذه، س���رعان ما قابلتها 
الس���لطة والفصائ���ل الفلس���طينية بواب���ل من 
التحذيرات، خصوًصا وأن الدعوة جاءت تزامًنا مع 
قرب اإلفصاح عّما ُيس���مى "صفق���ة القرن"، ذات 

البنود "التصفوية" للقضية الفلسطينية.

اأهداف خطرية
حركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين، عّبرت عن 
رفضها للمؤتمر ال���ذي دعت له اإلدارة األمريكية 
األس���بوع المقبل، محذرًة من أن���ه يحمل "أهدافًا 

خطيرة".
وقال مس���ؤول المكتب اإلعامي في الحركة داود 
ش���هاب ل�"االس���تقال": "إننا نرف���ض االجتماع 
بجملته، ونرى فيه حلقة جديدة من حلقات التآمر 

الصهيو أمريكي على القضية الفلسطينية".
وذك���ر أن أهداف االجتم���اع "تتلخص في جعل 
ملف غزة ملًفا إنس���انًيا، وهو األمر الذي سيترتب 

عليه العمل على إخراج االحتال من أزمته وإعفاؤه 
من مسؤولياته كقوة احتال".

وأشار إلى وجود "جانب آخر ال يقل خطورة، وهو أن 
االجتماع يؤسس للتعاطي مع غزة، كملف بمعزل 
عّم���ا يجري في باقي مناطق فلس���طين المحتلة، 

وهذا يعيدنا إلى مؤامرة عزل أو فصل غزة".
وحّذر من التس���اوق مع النوايا األمريكية لخدمة 
أم���ن االحتال، الفًت���ا إلى أن االجتماع س���يكون 
محاولة للتأثير على قدرات المقاومة والمس���اس 

ببرنامجها.
 وأضاف "شعبنا يرفض أن يقايض أيًا من حقوقه 
وثوابته، مقابل حفنة مساعدات تتحكم فيها كًما 

ونوًعا اإلدارة األمريكية المجرمة".
وأك���د ش���هاب أن أي مخرجات تم���س الحقوق 
والثوابت مرفوض���ة، والتعاطي معها من قبل أي 
طرف يعد جريمة بحث القضية الفلس���طينية"، 
داعًي���ا العرب والمس���لمين لقط���ع الطريق على 
التحركات األمريكي���ة ومخططاتها التآمرية، من 
خال القيام بالواجبات الش���رعية والقومية لدفع 
الظلم والعدوان عن الشعب الفلسطيني، وكسر 
الحصار الظالم المفروض عل���ى قطاع غزة، ودعم 
صمود الشعب الفلس���طيني وعدم تركه وحيًدا 

في مواجهة العدوان والحصار.

ت�سفية امل�سروع
وعلى المستوى الرسمي، رفضت السلطة الفلسطينية 
الدع���وة األمريكي���ة، وأّكد عضو اللجن���ة التنفيذية 
لمنظمة التحرير أحمد مجدالني أن اجتماع واشنطن 
الذي دعا له المبعوث األميركي جيسون غرينبات لم 

يأت من فراغ وال لدواع إنسانية.
وق���ال مجدالني في تصريحات له إن هذه الدعوة 
"ل���م تأت من فراغ، بل بإطار المش���روع التصفوي 
الهادف لفصل القطاع ع���ن الضفة، وأواًل وأخيًرا 
إلى تصفية المشروع الوطني إلقامة دولة مؤقتة 

الحدود أو في إطار الحل اإلقليمي بعيد المدى".
وأش���ار إلى أن "الواليات المتحدة تعرف جيًدا أن 
سبب مأساة القطاع هو الحصار اإلسرائيلي الظالم، 
والمطلوب معالج���ة لهذه القضية السياس���ية 

بالدرجة األولى وليست إغاثية أو إنسانية".

الحتالل امل�سوؤول
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حّذرت من 
دعوة اإلدارة األمريكي���ة عقد مؤتمر، تحت مزاعم 
بحث أزم���ات غزة، ف���ي الوقت ال���ذي تنحاز فيه 

لاحتال وتوفر له غطاًء لجرائمه المتواصلة.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة هاني الثوابتة 

ل�"االس���تقال" إن هذه الدعوة محاولة لذر الرماد 
في العيون، ومرتبطة بشكل وثيق بالمخطط الذي 
يحاول األمريكان تسويقه تحت مسمى "صفقة 
القرن"، وااللتفاف على القضايا والثوابت الوطنية 
الفلس���طينية من جهة، ودور وكال���ة "أونروا" من 

جهة أخرى.
وأضاف: "من غير المعقول في الوقت الذي توقف 
في���ه اإلدارة األمريكي���ة دعم األون���روا أن تبحث 
وكأنها دولة إنسانية وديمقراطية، حريصة على 

كرامة وحياة الشعوب".
ولفت الثوابتة إلى أن األجدى بمن يزعم البحث عن 
حل���ول ألزمات قطاع غزة أن يضغط على االحتال 
لوقف مسلسل جرائمه وعدوانه على األرض، وفك 

الحصار المفروض على قطاع غزة.    
وحّمل االحتال المسؤولية األساسية واألولى عن 
تدهور األوضاع بالقطاع، بفعل فرض حصاره على 
ش���عبنا الفلس���طيني في األراضي الفلسطينية 

المحتلة، وغزة على وجه التحديد.
ودعا السلطة الفلسطينية إلى تحّمل مسؤولياتها 
بتوفير الحد األدنى من مقومات صمود ش���عبنا، 
ووق���ف كل اإلج���راءات الت���ي اتخذته���ا مؤخًرا 
ض���د قطاع غزة، وفاقمت من أوضاعه اإلنس���انية 

والحياتية.

رأي

فصائ���ل المقاومة الفلس���طينية تمث���ل الغالبية العظمى من ش���عبنا 
الفلس���طيني, وتعبر عن مواقفه السياس���ية, وتحمل آماله وطموحاته, 
وهى جزء أصيل من الش���عب الفلسطيني, قدمت الكثير من التضحيات 
وال زال���ت تناضل وتقاوم وتتحمل المس���ؤوليات عل���ى عاتقها رغم كل 
األخط���ار والمؤامرات والمخططات الت���ي تحيط بها من كل جانب داخليا 
وخارجيا, وألن لهذه الفصائل الفلس���طينية المقاومة دورا وطنيا هاما, 
فه���ى تحمي الثواب���ت الفلس���طينية, وتحافظ على مركزي���ة القضية 
الفلس���طينية, وتمثل ضمير هذه األمة ومحاولة اس���تعادة انتصاراتها 
وعزها وأمجادها وتصويب بوصلتها دائما نحو فلسطين الوطن والهوية 
والتاري���خ واألصال���ة, فال يمكن بأي ح���ال من األح���وال تجاوزها, وإنكار 
وجودها ودورها وجماهيريتها وتأثيرها في الش���ارع الفلسطيني, حتى 
وان اعتبرتها »إسرائيل« واإلدارة األمريكية منظمات »إرهابية«  ووضعت 
قياداتها على ما تسمى بلوائح اإلرهاب والمالحقة, بينما تركت مجموعات 
»تدفيع الثمن اإلرهابية الصهيونية التي قتلت عائلة دوابشة اآلمنة في 
بيتها وهم نيام,  تعيث فسادا وقتال وتخريبا في صفوف الفلسطينيين 

دون ان يدين أو يستنكر إرهابها احد. 
ما يدع���و للقلق لي���س موق���ف اإلدارة األمريكية والكي���ان الصهيوني 
والمجتم���ع الدول���ي من هذه الفصائ���ل المقاومة وعلى رأس���ها حماس 
والجهاد اإلسالمي, إنما القلق الحقيقي من موقف السلطة الفلسطينية 
من التعامل مع هذه الفصائل وإصرار قيادة السلطة على تجاوزها وإنكار 
وجودها طالما أنها تختلف في مواقفها السياس���ية مع موقف السلطة 
ورؤيتها الس���لمية المفرطة التي ليس لها حدود لح���ل الصراع مع هذا 
االحتالل الصهيوني الذي يتنكر ألبسط الحقوق الفلسطينية, فالسلطة 
تعامل���ت مع هذه الفصائل على أنها »بديل« وبعضها عدو لها, مما خلق 
حالة م���ن الفجور والتصلب في المواقف السياس���ية تجاهها, حتى ان 
رئيس الس���لطة محمود عباس طالب »بعاصفة حزم« لضرب حماس في 
غزة, وسبقه في هذا المطلب قاضي القضاة محمود الهباش, وتبعه عدد 
من قيادات الس���لطة وحكومة الحمدالله التي دعت لحسم األمر في غزة 
لصالحها, وتم تشديد الخناق على غزة, والتعامل معها على أنها »إقليم 

متمرد« كما وصفها القيادي في حركة فتح عزام األحمد.     
سياسة السلطة في التعامل مع الفصائل الفلسطينية المقاومة وصلت 
ذروته���ا بعد قرار عدم دعوة حماس والجهاد اإلس���المي للمش���اركة في 
جلسات المجلس الوطني الفلسطيني فعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلس���طينية، أحمد مجدالني ق���ال إن حركتي حماس والجهاد 
اإلس���المي، لن يتم دعوتهما لحضور اجتماع المجل���س الوطني المقرر 
قب���ل منتصف العام الجاري، مش���ددًا على أن االجتماع س���يكون داخل 
الوط���ن، ولن ُيعقد في بلد آخ���ر, وهذا فيه إصرار كبير عل���ى إبقاء حالة 
االنقسام الفلسطيني مس���تمرة, وقد يزيد األمور تعقيدا بعد ان أعلنت 
الجبهة الش���عبية أنها لن تش���ارك في اجتماعات الوطني طالما لم يتم 
دعوة حماس والجهاد اإلسالمي إليها, وهذا الموقف قد تتخذه الجبهة 
الديمقراطية أيضا, وبالتالي تصبح حركة فتح تمثل نفسها في المجلس 
الوطني, ألن بقية الفصائل األخرى ال تمثل ثقال في الشارع الفلسطيني, 

وتتعامل وفق سياسة رئيس السلطة وتحت وصايته. 
الغريب ان الس���لطة الفلس���طينية تعيش في أوج فش���ل مش���روعها 
السياسي, والسقوط المدوي »لمشروع السالم« القائم على حل الدولتين 
وأن »القدس الش���رقية« عاصمة لدولة فلسطين, وبدال من ان تعيد النظر 
في سياس���اتها, وتعدد من خياراتها, وتس���تند إلى فصائل المقاومة 
الفلسطينية في مواقفها السياسية وتشد من أزرها, وبدال من ان تتسلح 
بصالبة ش���عبها وإصراره عل���ى الصمود في وجه االحت���الل ومواجهته, 
نجدها تتمسك بسياستها بشكل اكبر مع كل فشل, وتشتبك سياسيا 
مع الفصائل الفلس���طينية والش���عب, وكأنها توجه له���م اللوم »انتم 
الس���بب«, رغم ان اإلدارة األمريكية تحدت الس���لطة واإلقليم والمجتمع 
الدولي بشكل صارخ, وفرضت الحل الذي تريد على السلطة الفلسطينية 
وفق مخطط »صفقة القرن« والتي أصبحت خيارا ال رجعة عنه لكل األنظمة 
االستبدادية الحاكمة على مستوى العالم, وحديث البعض عن رفض هذه 
الصفقة إنما هو من باب المناورة والتكتيك والتس���ويف وكسب الوقت 
حت���ى تصبح صفقة القرن أمرًا واقعًا, وربم���ا أصبحت صفقة القرن خيارا 
للعدي���د من  الدول العربية مثل »الس���عودية« التي يجوب ولي عهدها 
محمد بن س���لمان العالم للترويج لها, واعتبرها سياس���يون سعوديون 
أن تماثل المبادرة العربية التي طرحتها الس���عودية سابقا, وهي تلبي 
حاجة الفلسطينيين تماما, وطالب ولي العهد السعودي رئيس السلطة 
محمود عباس بالقبول بها بإرادته ألنها في النهاية ستفرض عليه فرضا, 
واللقاءات العربية اإلس���رائيلية التي تجرى عل���ى يخوت الملوك واألمراء 
في عرض البحر, خوفا من عدس���ات الكاميرا, والجلس���ات الس���رية بين 
السعوديين واإلسرائيليين في الغرف المغلقة بأروقة الفنادق بالقاهرة 
تمه���د لإلعالن عن صفقة القرن والتطبيع مع إس���رائيل, والمطلوب اآلن 
تحركا فلس���طينيا جامعا لكش���ف المخططات وفضح المتآمرين, وعلى 
الفصائل الفلس���طينية المقاومة ان تواجه سياسة العجز والوهن التي 
تعيش���ها السلطة الفلسطينية وان تمس���ك بزمام األمور في يدها قبل 

فوات األوان, وتتهم كالمعتاد »انتم السبب«.  

أنتم السبب 
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رام الله/ االستقالل
قالت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين يوم أمس 
األحد إن 450 معتقاًل إدارًيا في سجون االحتالل 
اإلس���رائيلي يواصلون مقاطعة محاكم االعتقال 

اإلداري لليوم ال�25 على التوالي.
وأكد األس���ير بسام أبو عكر من اللجنة التي تقود 
خطوة اإلداريين بمقاطع���ة المحاكم، خالل زيارة 
محام���ي الهيئة ل���ؤي عكة له في س���جن "عوفر، 
أن هناك إصرارًا كبي���رًا والتفافًا كامال حول هذه 
الخط���وة من مختل���ف فصائل الحركة األس���يرة 

إلسقاط سياسة االعتقال اإلداري".
وأوض���ح أن هذه الخطوة تأتي ف���ي ظل انتهاج 
المحتل اإلس���رائيلي سياس���ة االعتقال اإلداري 
س���يًفا مس���لًطا على رقاب مئات الفلسطينيين، 
حيث من يح���دد أعداد المعتقلين اإلداريين هم 

ضباط "الشاباك" اإلسرائيلي في المناطق، دون أي 
قواعد أو مبررات.

وبين أن سلطات االحتالل تعتمد إجراءات تدعي 
أنها قانونية لشرعنة االعتقال اإلداري، كتحديد 
م���دة قرار االعتق���ال، وتحويل المعتق���ل أحياًنا 
للتحقيق بذريعة تهم واهية، واحتجاز األسير ل� 
72 ساعة لتحديد ما إذا كان سيحول "لإلداري" أو 
توجيه تهمة له، واعتماد إحالة المعتقل لالعتقال 
االداري تماش���ًيا مع قرار صادر عما يس���مى قائد 
المنطقة، وتثبيت االعتقال بادعاءات أن المعتقل 
)نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية(، وتجديد 

أوامر "اإلداري" وتمديدها بصورة متواصلة.
وأضاف أبو عك���ر أن مقاطعة محاك���م االعتقال 
اإلداري، باتت خطوًة حتمية كونها محاكم صورية 
بالكامل، من الملف الس���ري إلى محاكم التثبيت 

واالس���تئناف واس���تجابة المحكمة لم���ا يطلبه 
االدعاء، وكذلك اس���تخدام الجلسات في شرعنة 
وإس���دال الصبغ���ة القانونية له���ذه اإلجراءات، 
ومخالفتها وانتهاكها للقواعد القانونية وحقوق 

اإلنسان.
وكذلك ممارسة االعتقال اإلداري منذ عقود دون 
أس���باب أمنية حقيقية، واس���تخدام هذا اإلجراء 
كعقوبة جماعية ضد أبناء الش���عب الفلسطيني 
ومرد ذلك رفض الش���عب لالحتالل الجاثم على 

صدره منذ عقود.
وأشار أبو عكر إلى أن "اإلداري" بات يطال اآلالف من 
أبناء الشعب الفلسطيني، وأن التمديد المستمر 
لهذا االعتقال، والذي يمتد أحياًنا لسنوات سرقت 
أعمار العشرات من خيرة أبناء الشعب، وهناك من 

أمضى 15 عاًما فيه على عدة مراحل.

المعتقلون اإلداريون يواصلون
 مقاطعة محاكم االحتالل لليوم الـ 25

غزة/ االستقالل:
أدان تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية 
يوم أمس األحد إجراءات االحتالل اإلس���رائيلي 
ف���ي القدس المحتلة، والت���ي كان آخرها قانون 

سحب هويات المقدسيين.
وقالت أميرة شعت في كلمة ممثلة عن التجمع إن 
ه���ذه اإلجراءات تس���عى الس���تهداف الوجود 
المقدس���ي، وتغيير الطابع الديمغرافي فيها، 
باإلضافة إلى االس���تهداف الممنهج لس���كان 
ومقدس���ات المدينة ضمن سياس���ة تهويدها 

وتفريغها من مضمونها الفلسطيني.
وصادق الكنيست اإلس���رائيلي بالقراءة الثالثة 
على قان���ون عنص���ري يعطي صالحي���ة لوزير 
الداخلية في حكومة االحتالل بس���حب اإلقامة 
الدائمة من أي ش���خص تنس���ب له س���لطات 
االحتالل "ارتكاب عملية إرهابية أو قيامه بعمل 

من شأنه أن يوصف بأنه خيانة إلسرائيل".
وأضافت ش���عت أن "هذه سياس���ات ممنهجة 
ته���دف لترحيل المقدس���يين ع���ن منازلهم 
وحرمانهم م���ن مكانته���م القانونية على نحو 
اعتباطي؛ األمر الذي تتجلى معه س���مة التمييز 
العنص���ري كس���مة أساس���ية للتش���ريع لدى 

االحتالل اإلسرائيلي".
وأك���دت أن إجراءات س���لطات االحت���الل بحق 
مدينة القدس تنته���ك قواعد اتفاقية جنيف 
الرابعة لعام 1949 "بشأن حماية المدنيين في 
وقت الحرب"، وانته���اك فاضح لقرارات مجلس 
األمن الدولي المتعلق���ة بمعالم مدينة القدس 

الشريفة.
وقال���ت إن جمي���ع اإلج���راءات والتش���ريعات 
والتدابير التي تتخذها سلطات االحتالل لتغيير 
التركيب الديمغرافي في القدس "باطلة وليس 
لها أي مستند قانوني، وال تغير إجراءات سلطات 
االحتالل فيها م���ن وضعه���ا القانوني كأرض 

محتلة".
ووصفت شعت قرار سحب هويات المقدسيين 
ب�"االس���تبدادي"، ويندرج ضمن حملة القوانين 
العنصري���ة الت���ي تتبناها س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي من أجل تكريس االحتالل لمدينة 

القدس وسلب حقوق الفلسطينيين فيها.
وطالبت مجلس األمن الدولي بدراس���ة الس���بل 
والوس���ائل العملية وفًقا لألحكام ذات العالقة 
ال���واردة ف���ي ميث���اق األم���م المتح���دة؛ إللزام 

"إسرائيل" باالمتثال لقراراته وضمان تنفيذها.

مؤسسات حقوقية تدين قانون 
سحب هويات المقدسيين

غزة/ االستقالل:
عاد الوفد األمني المصري ظهر يوم أمس 
االحد، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون 
"إيرز" ش���مال القطاع بعد ثالثة ايام من 

مغادرته.
وأكد مصدر أمن���ي أن الوفد المصري عاد 
إلى القطاع بإطار استكمال تنفيذ اتفاق 
المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح 

وحماس.
وكان الوفد غ���ادر القطاع عصر الخميس 
الماضي بعد لقاءات أجراها مع أغلب ألوان 
الطيف الفلس���طيني منذ قدومه في 25 

شباط الماضي.
وترأس الوفد األمن���ي المصري اللواء في 
جه���از المخاب���رات العامة س���امح نبيل، 
وعضوية العميد في الجهاز عبد الهادي 
فرج، والقنصل العام المصري في رام الله 

خالد سامي.

الوفد األمني 
المصري يعود 
إلى غزة قادمًا 

من رام الله
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الشيخ عزام لـ"االستقالل": ال نثق بأي جهٍد أمريكي واالحتالل يتحمل مسؤولية أزمات غزة 
غزة/ قاسم األغا:

قال الش���يخ ناف���ذ ع���ّزام عض���و المكتب 
السياس���ي لحرك���ة الجهاد اإلس���امي في 
فلسطين:" إن السلطة الفلسطينية اتخذت 
الموقف الصحيح برفضها المش���اركة في 
المؤتمر الذي دعت له اإلدارة األمريكية في 
واش���نطن األس���بوع المقبل، بذريعة "بحث 

أزمات قطاع غزة".
ل�"االس���تقال"، وصف  وفي تصريح خاص 
الش���يخ عّزام الدعوة األمريكية ب�"المخادعة 
والمضلل���ة"؛ مش���ّدًدا عل���ى أن حركت���ه "ال 
تثق في أي جهٍد تبذل���ه اإلدارة األمريكية، 
الُمنحازة بش���كل تام لاحت���ال، وهي غير 
مؤهّلة أب���ًدا لتكون وس���يًطا، أو تلعب دور 
القاض���ي في هذا الصراع )الفلس���طيني – 

اإلسرائيلي(.
اإلس���رائيلي مس���ؤولية  االحتال  وحّم���ل 
األزمات المتفاقم���ة التي تعصف بالقطاع، 
وقال: "االحتال يتحّمل أزمات غزة بش���كل 

أساسي".
وأض���اف: "نعم، هن���اك أزم���ات ناتجة عن 
الخاف الداخلي )بين حركتي فتح وحماس(، 
ويجب أن يسعى الفلسطينيون لحلها؛ لكن 

االحت���ال يتحّمل المس���ؤولية الُكبرى عن 
أزمات الشعب الفلسطيني بشكل عام".

وبش���أن ملف المصالحة الوطنية، أوضح أن 
اللقاء الذي جرى بين الوفد األمني المصري 
ووفد حركته في غزة تناول القضايا العالقة 
كاّفة في الساحة الفلسطينية، وعلى رأسها 

المشاركة في جلسة المجلس الوطني "العادية" 
بتركيبته الحالية ف����ي رام الله، والمقررة ب� 30 
من نيس����ان/ إبريل المقبل؛ أّكد عضو المكتب 
السياسي للحركة أن عقد الجلسة كما هو ُمعلن 
يعد مخالف����ة لتوصيات اللجن����ة التحضيرية 
ل�"الوطن����ي" في بي����روت، والُمنعق����دة بيناير/ 
كان����ون الثان����ي من الع����ام 2017، بمش����اركة 

حركتي "حماس" و"الجهاد اإلسامي".
وأوصى المجتمعون حين���ذاك على ضرورة 
تشكيل مجلس وطني جديد بمشاركة الكل 
الفلس���طيني، ولضمان هذا الش���رط يجب 
أن يتم عقد الجلس���ة في إح���دى العواصم 

العربية حتى يتسنى للجميع الحضور.
وأضاف الش���يخ عزام: "نح���ن ُنفضل يجب 
أن تكون ه���ذه االجتماعات في مكان يتيح 
الفرصة للجميع للمشاركة، وعقدها برام الله 

لن يتيح للجميع المشاركة".
وعن المبرر الثاني؛ تابع: "كما أنه من الضروري 
أن ُيعق���د المجل���س الوطن���ي بتوافق بين 
الفلس���طينيين، خصوًصا في ظل الحديث 
عن إج���راء انتخابات للجنة التنفيذية وألطر 

في منظمة التحرير".
وتس���اءل: "كيف س���تتم هذه االنتخابات 

ملف المصالحة.
وثّمن الدور المصري المبذول في رعاية هذا 
الملف، وتابع: "هناك جهود ُتبذل، ومصر ما 
زالت تبذل الجهود، ونحن نأمل أن نصل إلى 

النتائج التي تريح شعبنا".
وعن مبررات رفض حركة الجهاد اإلس���امي 

دون أن يك���ون هناك توافق في الس���احة 
الفلسطينية ؟".

وأشار إلى أن "حركة الجهاد تسعى لتحقيق 
التوافق وتحرص على زيادة لحمة الس���احة 
الفلس���طينية، وال تضع ش���روًطا على أحد، 
وال تتخ���ذ مواقف مس���بقة، والتوافق حول 
المجل���س الوطني س���يمثل عنواًن���ا لهذا 

التوافق".
ودعا قيادة الس���لطة إلى "تعزيز الثقة بين 
الفلس���طينيين، ال س���يما بع���د المواقف 
األمريكي���ة األخي���رة، ضد الفلس���طينيين 

جميًعا، وضد السلطة أيًضا".
ولفت إلى أن موقف الس���لطة في مواجهة 
الضغوط األمريكية "جيد"، واستدرك: "لكن 
يجب أن يتحّول هذا الموقف لبرنامج يتفق 

عليه الفلسطينيون جميًعا".
وفيما يتعلق باعتقاالت أجهزة أمن السلطة 
التي تصاع���دت وتيرتها في األيام األخيرة 
ضد كوادر "الجهاد" وخصوًصا من األس���رى 
المحّرري���ن، قال: "إن هذه اإلجراءات ال تخدم 
قضيتنا والوضع الفلسطيني"، الفتا إلى أن 
الس���لطة ذاتها ال يمكن أن تس���تفيد جراء 

استمرار هذه اإلجراءات.

مؤتمر واشنطن لـ"إنقاذ غزة" .. عزف على وتر "التصفية"!ف�صائل: يحمل اأهدافًا خطرية

غزة/ قا�سم الأغا: 
يعي�ش قطاع غزة واقًعا �سيا�سًيا 

واقت�سادًيا ومعي�سًيا �سعًبا؛ بفعل 
ا�ستمرار احل�سار "الإ�سرائيلي" 

املفرو�ش عليه منذ 12 
عاًما، وا�ستمرار الإجراءات 

"العقابية" التي تفر�سها 
ال�سلطة الفل�سطينية على �سكان 

القطاع؛ بحّجة ال�سغط على 
حركة "حما�ش"، واإعادة غزة 

اإىل "ح�سن ال�سرعية ".
هذا الواقع "الكارثي" الذي 

يتحمل كيان الحتالل اجلزء 
الأكرب منه، دفع حليفته 

ال�سرتاتيجية "وا�سنطن" 
للعزف على الوتر "الإن�ساين"، 

من خالل الدعوة اإىل موؤمتر 
بالبيت الأبي�ش، الأ�سبوع 

املقبل؛ بدعوى "اإنقاذ الو�سع 
يف غزة".

وج���اء على لس���ان مبع���وث الرئي���س األمريكي 
للشرق األوسط "جيسون غرينبات"، أن "المؤتمر 
يعقد رًدا على تنامي األزمة اإلنس���انية في غزة، 
وسيتناول األفكار حول كيفية التوصل إلى حلول 
حقيقية لها"، مبيًنا أن "الدول المركزية واألطراف 

المعنية تتهيأ للعمل )لم يكشفها( ".
دعوة اإلدارة األمريكية هذه، س���رعان ما قابلتها 
الس���لطة والفصائ���ل الفلس���طينية بواب���ل من 
التحذيرات، خصوًصا وأن الدعوة جاءت تزامًنا مع 
قرب اإلفصاح عّما ُيس���مى "صفق���ة القرن"، ذات 

البنود "التصفوية" للقضية الفلسطينية.

اأهداف خطرية
حركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين، عّبرت عن 
رفضها للمؤتمر ال���ذي دعت له اإلدارة األمريكية 
األس���بوع المقبل، محذرًة من أن���ه يحمل "أهدافًا 

خطيرة".
وقال مس���ؤول المكتب اإلعامي في الحركة داود 
ش���هاب ل�"االس���تقال": "إننا نرف���ض االجتماع 
بجملته، ونرى فيه حلقة جديدة من حلقات التآمر 

الصهيو أمريكي على القضية الفلسطينية".
وذك���ر أن أهداف االجتم���اع "تتلخص في جعل 
ملف غزة ملًفا إنس���انًيا، وهو األمر الذي سيترتب 

عليه العمل على إخراج االحتال من أزمته وإعفاؤه 
من مسؤولياته كقوة احتال".

وأشار إلى وجود "جانب آخر ال يقل خطورة، وهو أن 
االجتماع يؤسس للتعاطي مع غزة، كملف بمعزل 
عّم���ا يجري في باقي مناطق فلس���طين المحتلة، 

وهذا يعيدنا إلى مؤامرة عزل أو فصل غزة".
وحّذر من التس���اوق مع النوايا األمريكية لخدمة 
أم���ن االحتال، الفًت���ا إلى أن االجتماع س���يكون 
محاولة للتأثير على قدرات المقاومة والمس���اس 

ببرنامجها.
 وأضاف "شعبنا يرفض أن يقايض أيًا من حقوقه 
وثوابته، مقابل حفنة مساعدات تتحكم فيها كًما 

ونوًعا اإلدارة األمريكية المجرمة".
وأك���د ش���هاب أن أي مخرجات تم���س الحقوق 
والثوابت مرفوض���ة، والتعاطي معها من قبل أي 
طرف يعد جريمة بحث القضية الفلس���طينية"، 
داعًي���ا العرب والمس���لمين لقط���ع الطريق على 
التحركات األمريكي���ة ومخططاتها التآمرية، من 
خال القيام بالواجبات الش���رعية والقومية لدفع 
الظلم والعدوان عن الشعب الفلسطيني، وكسر 
الحصار الظالم المفروض عل���ى قطاع غزة، ودعم 
صمود الشعب الفلس���طيني وعدم تركه وحيًدا 

في مواجهة العدوان والحصار.

ت�سفية امل�سروع
وعلى المستوى الرسمي، رفضت السلطة الفلسطينية 
الدع���وة األمريكي���ة، وأّكد عضو اللجن���ة التنفيذية 
لمنظمة التحرير أحمد مجدالني أن اجتماع واشنطن 
الذي دعا له المبعوث األميركي جيسون غرينبات لم 

يأت من فراغ وال لدواع إنسانية.
وق���ال مجدالني في تصريحات له إن هذه الدعوة 
"ل���م تأت من فراغ، بل بإطار المش���روع التصفوي 
الهادف لفصل القطاع ع���ن الضفة، وأواًل وأخيًرا 
إلى تصفية المشروع الوطني إلقامة دولة مؤقتة 

الحدود أو في إطار الحل اإلقليمي بعيد المدى".
وأش���ار إلى أن "الواليات المتحدة تعرف جيًدا أن 
سبب مأساة القطاع هو الحصار اإلسرائيلي الظالم، 
والمطلوب معالج���ة لهذه القضية السياس���ية 

بالدرجة األولى وليست إغاثية أو إنسانية".

الحتالل امل�سوؤول
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حّذرت من 
دعوة اإلدارة األمريكي���ة عقد مؤتمر، تحت مزاعم 
بحث أزم���ات غزة، ف���ي الوقت ال���ذي تنحاز فيه 

لاحتال وتوفر له غطاًء لجرائمه المتواصلة.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة هاني الثوابتة 

ل�"االس���تقال" إن هذه الدعوة محاولة لذر الرماد 
في العيون، ومرتبطة بشكل وثيق بالمخطط الذي 
يحاول األمريكان تسويقه تحت مسمى "صفقة 
القرن"، وااللتفاف على القضايا والثوابت الوطنية 
الفلس���طينية من جهة، ودور وكال���ة "أونروا" من 

جهة أخرى.
وأضاف: "من غير المعقول في الوقت الذي توقف 
في���ه اإلدارة األمريكي���ة دعم األون���روا أن تبحث 
وكأنها دولة إنسانية وديمقراطية، حريصة على 

كرامة وحياة الشعوب".
ولفت الثوابتة إلى أن األجدى بمن يزعم البحث عن 
حل���ول ألزمات قطاع غزة أن يضغط على االحتال 
لوقف مسلسل جرائمه وعدوانه على األرض، وفك 

الحصار المفروض على قطاع غزة.    
وحّمل االحتال المسؤولية األساسية واألولى عن 
تدهور األوضاع بالقطاع، بفعل فرض حصاره على 
ش���عبنا الفلس���طيني في األراضي الفلسطينية 

المحتلة، وغزة على وجه التحديد.
ودعا السلطة الفلسطينية إلى تحّمل مسؤولياتها 
بتوفير الحد األدنى من مقومات صمود ش���عبنا، 
ووق���ف كل اإلج���راءات الت���ي اتخذته���ا مؤخًرا 
ض���د قطاع غزة، وفاقمت من أوضاعه اإلنس���انية 

والحياتية.
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ورغ���م صعوب���ة التكه���ن بنتائ���ج المؤتم���ر، الذي 
سيش���ارك فيه، ممثلو 90 دولة، بما في ذلك بعض 
الدول األعضاء في جامعة الدول العربية، وبعض دول 
االتحاد األوروبي، وكذلك الواليات المتحدة األميركية 
التي أكدت أنها س���تكون ممثلة في المؤتمر، اال ان 
التفاؤل مبني على المش���اركة الواسعة، وثقل الدول 

التي دعت إليه.
وتواج���ه )االونروا( أصعب حالة مالية منذ إنش���ائها 
في العام 1949، في ظ���ل تكرار عجز ميزانيتها في 
السنوات األخيرة، و إعالن الواليات المتحدة األمريكية 
في ش���هر يناير الماضي تعليق تقديم 65 مليون 
دوالر كانت وعدت بإرسالها " لألونروا" من جملة 125 
مليونا كمس���اهمة مالية، حتى إشعار آخر، وتجميد 
ما كانت تساهم به س���نويا، وهو ما خلق أزمة مالية 
خانقة، أثرت عل���ى كافة الخدمات المقدمة لالجئين 
في مناطق عملي���ات " األونروا " الخمس وهي األردن 

وقطاع غزة والضفة الغربية و لبنان وسوريا. 
وم���ا يزيد م���ن خطورة تداعي���ات أي ق���رار أميركي 
بتقليص أو تجميد تمويل " األونروا "، هو كون أمريكا 
المم���ول األكبر للوكال���ة األممية بنس���بة تصل إلى 
41% من إجمالي مصاريفها الس���نوية، حيث تدفع 

364 مليون دوالر سنويًا من إجمالي 874 مليونا هي 
تكاليف عمل " األونروا " في مناطق عملها الخمس. 

جهود حثيثة
الناطق باس����م وكال����ة غوث وتش����غيل الالجئين " 
االونروا" عدنان أبو حسنة، أكد أن مؤتمرًا هامًا للغاية 
س����يعقد الخميس القادم ف����ي العاصمة اإليطالية 
روم����ا؛ لبحث األزم����ة المالية الخانق����ة، التي تعاني 
منه����ا الوكالة، بعد تقليص أمري����كا جزءًا كبيرًا من 

مساهمتها المالية. 
وأش���ار أبو حس���نة في حديثه ل�"االستقالل" أن عقد 
المؤتمر جاء بعد دعوة وجهتها اللجنة االستشارية 
" لألون���روا " وكل من مصر واألردن والس���ويد للدول 
المانحة، بحضور األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس، بعد شعورهم بتأثير األزمة المالية على 

قضية الالجئين و التهديد الوجودي لعملها. 
ولفت إلى بذل اللجنة االستشارية " لألونروا " جهود 
حثيثة على الصعيد الدبلوماسي و اإلعالمي، للخروج 
م���ن األزمة المالية التي تعاني منها " األونروا "، إذ أن 
مفوض الوكالة العام بيير كرينبول التقى بالرئيس 
الفرنس���ي إيمانويل ماكرون وزار العديد من الدول ؛ 

من أجل معالجة العجز المالي. 
وبحس���ب القناة االس���رائيلية العاش���رة فإن رئيس 
الوزراء االسرائيلي  " بنيامين نتنياهو  " طالب بإجراء 
تقليص إضافي على موازنة "األونروا" ونقل مكاتبها 
للعاصمة االردنية عمان، خالل اجتماعه األخير الذي 
انعقد قبل أس���ابيع مع األمين العام لألمم المتحدة 

بمدينة ميونيخ. 
وتعقيبا على ذلك ش���دد الناطق باسم " األونروا"  أن 
كاف���ة التصريحات الداعية لتقليص عمل " األونروا" 
سواء التي دعت لها أمريكا أو " إسرائيل"  لن تجد لها 
آذانًا صاغية، إذ أن " األونروا " تتمتع بعالقات طيبة مع 
الدول المانحة، وكذلك تتمتع بتأييد الدول األعضاء 

بالجمعية العامة لألمم المتحدة.
واعتبر أن األوضاع االقتصادية والسياسية في الدول 
الخم���س المضيفة " لألونروا"  ل���ن تتحمل إنهاء أو 
تقليص عملها، لما ستس���ببه من مش���اكل وأعمال 
ش���غب وعدم اس���تقرار األوضاع ، التي ستؤثر على 

الصعيد األمني لها وللدول المحيطة بها. 

املنقذ لالجئني
بدوره، وصف جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية 

لمواجهة الحصار، المؤتمر المزمع عقده في العاصمة 
اإليطالي���ة روما بدعوة من "األون���روا " وبعض الدول، 
بالمنقذ لحياة أكثر من مليون الجئ يتلقون مساعدات 
اغاثية مقدمة من " األونروا " في قطاع غزة، يعيشون 
أوضاعًا إنس���انية صعبة للغاية، في حال استجابت 

الدول المجتمعة ألهداف انعقاده. 
وشدد الخضري في حديثه ل�"االستقالل" على ضرورة 
خ���روج ال���دول المجتمعة نهاي���ة المؤتمر بتوصية 
مهمة وهي عدم الس���ماح بانهيار خدمات " األونروا" 

المقدمة لالجئين باعتبارها خدمات إنسانية.
وأش���ار إلى أن " األون���روا" تعد المصدر األساس���ي 
الستمرار حياة الالجئين وبقاء قضيتهم قيد التداول 
على مر الس���نوات، مبينا  أنه في حال توقف عملها 
فإن ذلك س���يؤدي إلى ش���لل العملي���ة التعليمية 

ألجيال قادمة. 
ولفت إلى أن تقليص الدعم المالي المقدم " لألونروا" 
خلق واقعًا سيئًا للغاية وزاد حياة الالجئين بالقطاع 
صعوب���ة، في ظل الحص���ار اإلس���رائيلي المفروض 
عليهم منذ أكثر من 12عامًا، والحروب االس���رائيلية 
المتتالي���ة وبطء عملي���ة االعمار، إذ ب���ات غالبيتهم 

يعيش تحت خط الفقر.

في 15 من الشهر الجاري

مؤتمــر »رومــا« .. هل ينقذ »أونروا« من االنهيار؟
غزة/ �سماح املبحوح:

بعد النهيار املايل لـ »الأونروا« نتيجة 
التقلي�سات الكبرية التي تعر�ست لها 

امليزانية من الإدارة الأمريكية برئا�سة 
دونالد ترامب، والتي �سكلت خطرًا على 

حياة الالجئني الفل�سطينيني، ياأتي 
موؤمتر املانحني يف روما املزمع عقده يف 

15 من ال�سهر اجلاري، والذي يعّول عليه 
حتقيق نتائج اإيجابية يف جتنيد كل �سبل 
الدعم لـ »الونروا« و�سمان ا�سكال متويل 

م�ستدامة، مبثابة حجر اأ�سا�س لعملية 
الدعم الدويل و�سمام اأمان لنحو 6 ماليني 

لجئ فل�سطيني، وفر�سة تاريخية لعدم 
انهيار خدمات الوكالة باعتبارها خدمة 

لالإن�سانية ان�سجاما مع كل املبادئ واملواثيق 
الإن�سانية الدولية. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عطا نعيم احمد حسونة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402474019( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمود بسام صابر خليفه.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401861588( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد جبر محمد البنا.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801025574( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمود رشدي عبد الكريم حمد.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802425637( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل:
ق����ال وزي����ر التربية والتعلي����م العالي 
صب����ري صي����دم، يوم أم����س االحد، إن 
ا معتقالاً بس����جون  ����ا جامعياً 340 طالباً
اختطاف  ا  واصفاً االسرائيلي،  االحتالل 
مس����تعربين رئيس مجلس الطلبة في 
جامع����ة بيرزيت قبل عدة أيام ب�"عربدة 
غير مس����بوقة، وانته����اك مزدوج بحق 

الصحافة والتعليم العالي".
وأضاف صيدم خ����الل مؤتمر صحفي 
االعت����داء  ح����ول  للتح����دث  عق����ده 
االس����رائيلي عل����ى جامع����ة بيرزي����ت 
المؤسسات  بحق  االنتهاكات  وتفاقم 
التعليمي����ة وتحري����ف المناه����ج، أن 

الجريمة تم توثيقه����ا بالصوت والصورة، 
بع����د أن تقمص مس����تعربون من جيش 
االحتالل شخصيات صحفيين، ليختطفوا 
رئيس مجلس الطلبة بع����د االعتداء عليه 
بالضرب المبرح، وتهديد حياة المئات من 
طلبة الجامعة، ليبلغ عدد الطلبة الجامعيين 

المعتقلين في س����جون االحتالل أكثر من 
ا. )340( طالباً

ودعا صي����دم االتحاد الدول����ي للجامعات، 
واتح����اد الجامع����ات العربي����ة، والهيئات 
إلى  الحقوقية،  والمؤسس����ات  البرلمانية، 
تحمل مس����ؤولياتهم لرفع الصوت تجاه 

هذه االنتهاكات.

����ا و4929  وبي����ن أن نح����و 80279 طالباً
ا تعرضوا العت����داءات متكررة من  معلماً
جيش االحتالل والمس����توطنين، وآخر 
المحاوالت كانت لطالب ثانوية عامة من 
مدرسة اللبن– الساوية الثانوية، حيث 
تتعرض م����دارس الخضر وجب الذيب 
وأب����و النوار وح����وارة واللبن النتهاكات 
ش����به يومية، كان آخرها اس����تهداف 
مدرس����ة بنات خديجة بن عابدين في 

الخليل.
وارتقى 9 ش����هداء من الطلبة منذ بدء 
الع����ام الحالي، فيما ج����رح 603 منهم 
و55 م����ن المعلمي����ن واإلداريين، وبلغ 
عدد المعتقلين من الطلبة والمعلمين 

. والموظفين 311 معتقالاً
وحس����ب صيدم، فإن 95 مدرسة تعرضت 
العتداءات االحت����الل، كما أدت انتهاكات 
إل����ى ضي����اع 91535 حص����ة  االحت����الل 
تعليمية، وتس����ليم 15 مدرسة إخطارات 

بالهدم أو وقف البناء.

صيدم: 340 طالًبا جامعًيا في سجون االحتالل
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�شرط للنجاح
واعتب���رت دين���ا بس���ام، الطالبة ف���ي كلية 
الصيدلة بجامع���ة األزهر في غ���زة، الكتاب 
الجامع���ي،  بمثابة "بيزنس" تعدى قداس���ة 
العل���م والتعليم، معربة عن اس���تيائها من 
بعض المحاضري���ن الذين يجب���رون الطلبة 
على ش���راء الكتاب الجامعي المقرر، ومعاقبة 
الطال���ب في حال عدم ش���رائه للكتاب وربط 
اقتنائ���ه بالحص���ول على درج���ات الحضور 

وأعمال الفصل. 
وقالت بس���ام ل� "االس���تقالل": "بعض الطلبة 
ال يستطيعون ش���راء الكتاب بعد أن يكونوا 
قد بذلوا كل جهد مس���تطاع لدفع أقس���اط 
الجامعة"، الفتة إلى اضطرارها لشراء الكتب  
والت���ي تكلفها فصليًا مبلغًا كبيرًا، فضال عن 
مصاريف الجامع���ة التي بالكاد تس���تطيع 
توفيره���ا ف���ي ظ���ل األوض���اع االقتصادية 

الصعبة التي تمر بها اسرتها .
وأضافت "أس���عار الكتب ف���ي التخصصات 
العلمي���ة  غالية ج���دا وتفوق ق���درة الطالب 
على ش���رائها"، مشيرة إلى أن الكتاب يتغير 
باس���تمرار؛ بحيث ال يمكن اس���تفادة الطلبة 
م���ن الكتب القديمة، مما يش���كل عبئا ماديا 

عليهم«.

احلرمان من املادة
أم���ا "تماضر خالد"، الطالب���ة في كلية اآلداب 
بجامع���ة األقصى في غزة، فارجعت ما يفعله 
المحاضرون في الجامعة من اجبار الطلبة على 
ش���راء الكتب وربط ذلك بتحصيل العالمات، 

إلى انعدم المراقب���ة من إدارة الجامعة ووزارة 
التربي���ة والتعليم العالي لهؤالء األس���اتذة، 
مش���يرة إلى أن أسعار بعض الكتب مرتفعة 

جدا وال تتناسب مع إمكانياتهم المادية.
 وقالت خالد ل� "االس���تقالل"، "الطلبة يعانون 
الكثير في الجامعات من بعض المحاضرين 
عندم���ا يقوم باالتفاق مع مكتبة لبيع الكتاب 
مقابل حصوله على مبلغ م���ن المال، في ظل 
ظ���روف اقتصادية صعب���ة نعاني منها في 
غزة"، موضحًا أن ثم���ن الكتاب ألحد الدكاترة 
بالجامعة يصل ل� 25 شيكال، ويمنع تصويره، 
ويحرم كل من ال يمتلكه من المادة الدراسية.

وأش���ارت إل���ى أن بع���ض المحاضري���ن في 

تخصصات أخرى يقوم���ون  بطرد الطلبة من 
المحاض���رات بدافع ع���دم إحضارهم الكتاب 
الجامع���ي، وهو ما يجعل الكت���اب الجامعي 
عقبة تقف في مسيرة التعليم وتعجز الطلبة 

استكمال دراستهم الجامعية.
وقال���ت: "نحن بحاجة لمن ينظ���ر إلينا بعين 
الرحمة، ونتمنى أن يكون هناك اهتمام  أكبر 

بمشاكلنا والبحث عن حلول". 

جمرد و�شيط
واعتب���ر صاحب إحدى المكتب���ات الجامعية، 
رفض ذكر اس���مه، أن اجبار الطالب على شراء 
الكتاب الجامعي وتغييره كل فصل دراسي 

م���ن أجل عدم اس���تفادة الطلب���ة من الكتب 
القديمة، ال يصب في مصلحة الطلبة ويشكل 
عبئًا كبيرًا عليهم في ظل الوضع االقتصادي 
الصعب، مؤكدًا أن ما يحدث ال يمكن اعتباره 
إال "بزن���س" للكس���ب المادي وزي���ادة دخل 

المحاضر في الجامعات.
وأوض���ح أن المحاض���ر يتعاق���د م���ع إحدى 
المكتبات لبيع كتابه؛ فيما يتم تحديد نسبة 
ل���ه، وال يتوقف األمر عند ه���ذا الحد؛ بل إنه 
يتجاوزه إلى حد منع تصوير الكتاب؛ بحجة أن 
من أقدم على نسخ وإعادة تصوير أو استغالل 
أج���زاء من الكت���اب من دون موافقة الناش���ر 

مخالف لقوانين حماية الملكية الفكرية.

الواقع واملاأمول
بدوره أكد الدكتور أحمد مغاري، رئيس قسم 
اإلذاع���ة والتلفزيون بجامعة األقصى، أنه من 
المفت���رض أن ال يوج���د ما يس���مى بالكتاب 
الجامع���ي، ووج���ود مراجع علمي���ة متعددة 
يستعين بها الطالب فى تحصيل معارفه و 

معلوماته من عدة مصادر.
وش���دد مغاري في حديثه ل� "االستقالل"، أن 
غي���اب الرقابة الجامعية ح���ول ظاهرة اجبار 
الطالب على اقتناء الكت���اب الجامعي وعدم 
اتخاذ قرارات إجرائية نحو حلها، سينعكس 
س���لبًا على العملي���ة التعليمية ومس���توى 
التعليم في الجامعات الفلسطينية في قطاع 
غزة، معربًا عن رفضه التام لمثل هذه األفعال 
التي تص���در من بع���ض المحاضرين الذين 
انعدم احساس���هم بالمسئولية واحترامهم 

للمكانة العلمية وقيمة العلم.
واقترح مغاري لحل هذه المش���كلة، أن تقوم 
الجامع���ات أو مؤسس���ات التعلي���م العالي 
بتحديد هيئة داخل المؤسسة يعهد إليها 
نشر الكتاب الجامعي، وتوفير سعر مناسب 
ومدّعم للكت���اب، والعمل على توفيره للطلبة 

في وقت مبكر من العام الدراسي.
وقال: " في ظ���ل الوضع االقتصادي الصعب 
والحصار المفروض عل���ى قطاع غزة، فاألجدر 
أن يكون هن���اك نوع من التكافل االجتماعي 
يتمثل بتخفيض نس���ب الربح س���واء التي 
يحص���ل عليه���ا المؤل���ف أو الناش���ر وذلك 

للتخفيف على الطلبة".

تأشيــرة مــرور للنجـــاح 

الكتاب الجامعي.. »بيزنس« والمحاضر في قفص االتهام
غزة/ اآية ا�شليم:

الكت��اب اجلامعي م��ن اأه��م و�شائل التط��ور الثقايف، 
فه��و مرجع ذو قيمة علمية لكل طال��ب اأراد التزود 
بالعل��م و�شقل مهارات��ه املعرفية والتف��وق من اأجل 
الو�شول اإىل اأعلى الدرجات العلمية، ولكنه موؤخرًا 
حت��ول اإىل و�شيلة للرثاء لبع���ض املحا�شرين، وثقل 

الأم��ور،  واأولي��اء  الطلب��ة  كاه��ل  اقت�ش��ادي عل��ى 
لرتفاع ثمن��ه واجبار الطلبة عل��ى اقتنائه �شرطًا 
للنجاح. ويتبع بع���ض اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف 
جامعات قطاع غزة،  ا�شاليب �شغط لإجبار الطلبة 
عل��ى �ش��راء الكت��اب اجلامعي اخلا�ض به��م من اأجل 
الك�شب امل��ادي، كطرد الطلبة من املحا�شرات وربط 

�ش��راء الكت��اب باحل�شول على درج��ات او تقديرات 
معين��ة، دون مراع��اة مل�شلح��ة الطال��ب والعملي��ة 
التعليمي��ة وحتقي��ق الأهداف املرج��وة منها، المر 
الذي يزيد العبء على كاهل اأولياء الأمور والطلبة 
يف ظل الأو�ش��اع القت�شادية ال�شعبة التي يعي�شها 

الأهايل يف قطاع غزة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / اياد محمد درويش عساف.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)991295304( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمود رفيق رجب ابو جبل. عن فقد بطاقة 
هويتي الش���خصية التي تحمل رق���م )931654768( اضافة 
لفقد بطاقة  هوية زوجتي /  ش���رين حمدى موسي البشيتى  
التي تحم���ل رقم )801591934  ( فعلى من يجدهما رجاء أن 

يسلمهما مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / بيان ماجد مرزوق ابومعمر.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403691546( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

تحذير للعموم
أن���ا المحامي / ع���الء فايز حج���ي بصفتي وكيال عن هيثم وهاش���م 
وأسامة وأيمن أبناء إسماعيل سليمان القدوة )عرفات( تحذير للعموم 
بالتعام���ل بخصوص قطعة األرض الواقعة ف���ي أراضي القطعة رقم 
)978( من القسيمة )228( الواقعة في الشيخ رضوان المسماة الغابة 
بجوار المحكمة الشرعية وأي شخص يتعامل بهذه األرض سواء بالبيع 
أو الش���راء أو التأجي���ر أو وضع اليد أنه يتحمل المس���ؤولية القانونية 

بشقيها المدني والجزائي.
وهذا تحذير للعموم

وكليهم املحامي / عالء حجي

غزة/ االستقالل:
كرمت الرابطة االس����المية ثلة م����ن الطلبة المتفوقين 
بكلية فلس����طين التقنية بدير البل����ح  خالل مهرجان 
"القدس عاصمة فلسطين"، بحضور القيادي في حركة 
الجهاد االسالمي خضر حبيب وعميد شؤون الطلبة في 
الكلية والهيئة االدارية للرابطة بالوسطى ولفيف من 

الطلبة وذويهم .
وأك����د  القيادي حبيب أن نهضة االمة اإلس����المية من 
عثراتها والتحديات التي تح����دق بها مرتبط بالقراءة 
والتعلم والتفوق، مش����يرًا إلى أن أول كلمة نزلت على 

الحبي����ب المصطفى صل الله عليه وس����لم  من الله عز 
وجل كانت كلمة اقرأ، ولذلك داللة وإش����ارة على أهمية 
التعلم والقراءة والمعرفة، وان االمة ال يمكن أن تنتصر 
دون التفوق والح����رص على العلم. وق����ال حبيب:" إن 
جيل ش����بابنا يجب ان يكون له الدور الكبير في احباط 
مخططات ترامب  واالحتالل الصهيوني بهدم وطمس 
هويتنا وسرقة قدسنا واقصانا في ظل الصمت العربي 
والعالم����ي عن جرائم االحتالل"، مش����ددا على دورهم 

البارز في المقاومة ورفع الراية بالقلم والسيف.
 وتق����دم حبي����ب بالتهنئ����ة والتبريكات م����ن الطلبة 

الناجحين والمتفوقين وعائالتهم، كما قدم التهنئة 
لرئي����س الكلية وجمي����ع عمدائها وأس����اتذتها على 
المجه����ود الذي بذلوه من أجل اس����تكمال المس����يرة 
التعليمي����ة وحرصهم على تعليم الطلبة في ظل هذا 

الحصار الخانق.
وعب����ر الطلب����ة المتفوقين ع����ن س����عادتهم الكبيرة 
وش����كرهم الكبير للرابطة اإلسالمية على ما تقدمه من 
خدمات لهم وحرصها على تكريمهم وبث روح التفاؤل 
والعزيمة لديهم طيلة الفصل الدراسي االول, داعين 

الرابطة الى المزيد من الخدمات واالنشطة.

الرابطة اإلسالمية تكرم المتفوقين 
بكلية فلسطين التقنية بدير البلح

غزة/ االستقالل:
قرر وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة 
إعادة 50 موظًفا إلى عملهم في الوزارة بقطاع غزة.

وق���ال الوزير إن عودة الموظفي���ن لعملهم جاءت 
في إط���ار الوفاق الوطن���ي وخدمة أبناء ش���عبنا 

الفلسطيني.
وس���بق أن س���ادت حالة من اإلرب���اك العديد من 

الوزارات في قطاع غزة في ظل طلب حكومة الوفاق 
الوطن���ي من الموظفين القدامى والمس���تنكفين 
عن العمل بقرار من السلطة الفلسطينية منذ 10 
س���نوات؛ االلتحاق بأماكن عملهم قبل نحو ثالثة 

أشهر.
وتطالب نقابة الموظفين بغزة السلطة الفلسطينية 
باالعتراف بالموظفين الذين على رأس عملهم منذ 

أحداث االنقسام في 2007 وحتى اللحظة، وصرف 
رواتبهم أس���وة ببقية الموظفين المس���تنكفين 
بقرار الس���لطة، األمر الذي لم تستجب له السلطة 
حتى اللحظة. وش���هد عدد من ال���وزارات في غزة 
مؤخًرا عودة العديد من الموظفين القدامى، بالرغم 
من حالة التوتر، وع���دم إيجاد حل نهائي لقضية 

موظفي غزة غير المستنكفين.

الحساينة يقرر إعادة 50 موظفًا لـ »األشغال«
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تعل���ن جمعية العون المجتمعية عن طرح عطاء رقم 2018/01م توريد 
طرود غذائية لألسر المحتاجة في غزة، فعلى الراغبين في شراء العطاء 
مراجعة جمعية الع���ون المجتمعية  خانيونس – البلد – مقابل البندر 
الش���رقي – برج ش���عت – الطابق االول، الستالم كراس���ة المواصفات 
وش���روط العطاء، ابتداًء من يوم االثنين 12 مارس 2018م. من الساعة 
التاسعة صباحا حتى الس���اعة الواحدة ظهرًا مقابل مبلغ وقدره "100" 
ش���يكل، علمًا بأن االجتماع التمهيدي يوم االربعاء 14 مارس 2018م. 
الس���اعة الواحدة ظهرًا مع العلم بأن آخر موعد لتسليم كراسة العطاء 
بالظرف المختوم يوم االحد 18 مارس 2018م. الس���اعة الثانية عش���ر 

ظهرًا، على أن تفتح المظاريف الواحدة ظهرًا في نفس اليوم.
لالستفسار اتصال على جوال 0592015456.

مالحظات هامة:
تقدم األسعار بالعملة المحلية " شيكل" وتشمل ضريبة القيمة المضافة.

الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.
من حق الجمعية إلغاء العطاء.

من حق الجمعية تجزئته العطاء من دون إبداء األسباب.

تكلفة اإلعالن في الصحيفة على من يرسو عليه العطاء.
يجب على المورد االلتزام بالشروط العامة والخاصة للعطاء.

يجب أن تكون كافه العطاءات مصحوبة بتأمين مقداره 3% من قيمة 
العطاء على ش���كل كفالة بنكية أو شيك مصدق بالمبلغ ويكون ساري 

المفعول لمدة 90 يوماً.

إعالن عن طرح عطاء رقم 2018/01
توريد طرود غذائية لألسر 
المحتاجة في قطاع غزة

جمعية العون املجتمعية
خانيون�س - البلد - برج �شعت

غزة / أحمد جودة: 
أك���د عضو المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي الش���يخ نافذ ع���زام، عل���ى دور المرأة 
الفلسطينية في تعزيز ثقافة الصمود والتضحية 
في عق���ول أبنائه���ا، والذي تجلى ف���ي مقاومة 
االحتالل اإلس���رائيلي، مس���تذكرًا نماذج لنساء 
ضحي���ن بفلذات أكبادهن وس���طرن بذلك تاريخ 

مشرف للمرأة الفلسطينية .
وق���ال عزام خالل كلمته في أوبريت "أخت الرجال 
" الذي نظمت���ه دائرة العمل النس���ائي التابعة  
لحركة الجهاد اإلس���المي، في مركز رش���اد الشوا 
وس���ط مدينة غزة: " يجب على الجميع أن يشعر 
بالفخر من نساء فلسطين الالتي ضحين بفلذات 
أكباده���ن وعززن دورهن وتج���اوزن كافة  القيود 
الت���ي وضعت في طريقهن م���ن أطراف عديدة، 
كخنس���اء فلسطين أم نضال فرحات التي قدمت 
أربعة من أبنائها فداء لإلس���الم وفلس���طين، وأم 

رضوان الش���يخ خليل التي س���طرت كل معاني 
الفخر والع���زة والتضحية بتقديم  خمس���ة من 

أبنائها قربانًا لله، وغيرهن من األسماء".
 وأشار عزام، إلى األخوات الشامخات  في الساحة 
الفلسطينية في سجون االحتالل وخارج السجون، 
موضحًا أن���ه عندما يتح���دث العالم ع���ن المرأة 
ويخص���ص لها  يوم���ًا، يجب أن يك���ون حديثه 
متوائما لينقل واقع مأس���اة المرأة الفلسطينية 
على حقيقته���ا، ومعاناة العش���رات منهن في 
السجون اإلسرائيلية، التي تحدث عنها الرئيس 
األمريكي على أنها واحة الديمقراطية والحضارة 

في هذه المنطقة. 
وش���دد ع���زام ، أن���ه على م���دى التاري���خ كانت 
الم���رأة ش���ريكة الرجل ف���ي صنع ه���ذا التاريخ 
بأدق تفاصيله حيث س���اهمت في نشر العلوم 
والمعارف طوال الوقت، مطالبًا أن يكون االحتفال 
بيوم المرأة ذا مغ���زى وذا قيمة وأن يبرز انجازات 

الفت���اة الفلس���طينية  رغم الهموم والمش���اكل  
والواقع االجتماعي والواقع االقتصادي الصعب .

ووجه ع���زام، التحية لكل امرأة و لكل فتاه تحاول 
أن تعزز واقع الصمود والنضال وتحاول أال تنكسر 
أم���ام وطأة الحياة وظروفها و لكل امرأة تحاول  أن 
تنحي البؤس جانبًا لتقول للعالم إن هذا االحتالل 

سبب رئيسي في كل ما يجري.
وتخل���ل أوبري���ت "أخ���ت الرجال" ال���ذي تحدث 
ع���ن الواق���ع  الفلس���طيني المري���ر ودور  المرأة 
وتضحيتها في مواجهة االحتالل  "اإلسرائيلي، 
عروض فنية ومسرحية وأناشيد تعبر عن تحدي 
المرأة الفلسطينية وثباتها في مواجهة  الحصار 
واالنقس���ام،  وتبرز قوة وقدرة المرأة في الصمود 
ومقاومتها لالحتالل و تمس���كها بحقوقها، كما 
تضمن مشاهد تؤكد على إصرار المرأة على تحدي 
االحتالل وإقامة األفراح برغم األلم والمعاناة التي 

يعاني منها أبناء شعبنا في قطاع غزة .

خالل أوبريت »أخت الرجال«

الجهاد : المرأة الفلسطينية سطرت 
بصمودها أبرز معاني التضحية 

رفح / االستقالل: 
نظم منت���دى األخصائي االجتماعي والنفس���ي باالتحاد االس���المي للنقابات 
المهنية دورة تدريبية بعنوان" مقدمة في العالج المعرفي الس���لوكي" بمدينة 

رفح.
وقال رمزي عواجة مسؤول المنتدى" إن الدورة تستهدف جمهور األخصائيين 
المهتمي���ن بهذا المجال من خريجين ونقابيين، من أجل تعزيز المعرفة بطرق 
وأساليب العالج المعرفي الس���لوكي لدى جمهور المنتدى، الفتا إلى أن الدورة 

شملت الشقين العلمي بواقع 24 ساعة تدريبية.
وأك����د عواجة أن المنتدى يهدف من خ����الل عقد هذه الدورات الى تطوير 
مع����ارف األخصائيي����ن ودمجهم في س����وق العمل وتطوي����ر مهاراتهم 
في المجال، مش����يرًا إلى أن المنتدى يس����عى دائمًا لخدم هذه الفئة من 

النقابيين والخريجين.
ب���دوره، أوضح مدرب الدورة أحمد عيد أن ال���دورة تهدف لتعزيز االطار النظري 
والعملي لدى خريجي هذا التخصص، مبينا أن الدورة ش���ملت عدة محاور منها 
تاريخ نشأة العلم النفسي السلوكي، كيفية التعامل مع الحاالت بطريقة كالمية، 
أنواع االمراض النفسية، المبادئ العامة للعالج المعرفي السلوكي، المواصفات 

الفنية للعالج المعرفي السلوكي, 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصيب شاب من بلدة حزما ش���رق القدس المحتلة امس األحد، بجروح متفاوتة 

بعد أن تعرض للدهس من قبل مستوطن قرب البلدة.
وذك���رت مصادر محلية، أن الش���اب المصاب نقل إلى مجمع فلس���طين لتلقي 

العالج، بعد إصابته بجروح مختلفة جراء عملية الدهس.
وزعمت مصادر عبرية تعرض سيارات المستوطنين للرشق بالحجارة قرب البلدة 
ظهر اليوم، وكان قوات االحتالل أغلقت مداخل حزما قبل عدة أشهر بالمكعبات 
اإلس���منتية وتخضع الداخلين والخارجين من القرية البالغ عدد سكانها حوالي 

11 ألف مواطنا، لعمليات تفتيش دقيقة.

نابلس/ االستقالل:
ش���ددت قوات االحتالل )اإلس���رائيلي(، أمس األحد، من اجراءاتها العسكرية، 

جنوب غرب نابلس.
وأف���ادت مصادر محلية، بأن ق���وات االحتالل نصبت حاج���زا مفاجئا قرب بلدة 
بي���ت ايبا غرب نابل���س، وآخر على الطريق الواصل بي���ن نابلس وقلقيلية قرب 
بل���دة قوصين، وأوقفت مركبات المواطنين وفتش���تها ودققت في بطاقاتهم 

الشخصية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات االحتالل ش���ددت من إجراءاتها العس���كرية 

على حاجز حوارة جنوب نابلس، ما تسبب بإعاقة حركة تنقل المواطنين.

القدس المحتلة / االستقالل"
أعلن جيش االحتالل صباح أمس األحد، عن اس���تنفار كافة أجهزته 
العس���كرية إلجراء مناورات تس���تمر حتى الثالثاء المقبل لمحاكاة 

سيناريوهات حربية.
وقال المتحدث باس���م جيش االحتالل إنه : "سيالحظ حركة نشطة 
لقوات الجيش والقطع الحربية، وستس���مع صف���ارات اإلنذار صباح 

الثالثاء".
وذكر أن "المناورات ال تعد جزءا من المناورات التي تجري مع الجيش 

األمريكي".

غزة/ االستقالل:
اختتم التجمع اإلعالمي الفلس���طيني، بالتعاون مع دائرة العمل النس���ائي في 
حركة الجهاد اإلسالمي في فلس���طين، أمس، دورة تدريبية عملية متخصصة 

بعنوان "مهارات متقدمة في التحرير االلكتروني".
وتضمن���ت الدورة العملية الوقوف على عدة مح���اور مهمة في عملية التحرير 
الصحفي، مثل المهارات المتقدمة في التحري���ر اإللكتروني، وفنون التغطية 

الصحفية الخبرية، وكيفية توظيف الوسائط المتعددة لدعم الخبر الصحفي.
وأوضح مس���ؤول لجنة غزة في التجمع االعالمي الصحفي وس���ام المقوسي أن 
الدورة تأتي في س���ياق الجهد المنظم الذي يبذله التجمع بهدف تطوير ورفع 
قدرات ومستوى األداء المهني للعاملين في الحقل اإلعالمي في وسائل اإلعالم 

المختلفة.
 التجمع اإلعالمي بصدد تنفيذ خطة منهجية أعدتها )وحدة 

َّ
وبين المقوسي أن

التدريب والتطوير( لرفع مس���توى العاملين وطلبة كليات اإلعالم في الجامعات 
الفلس���طينية، مشيرًا إلى أن الخطة التدريبية الش���املة تقوم على عقد دورات 
وورش عمل وأيام تدريبية متخصصة وأكثر عمقًا، وتعتمد على الشق التطبيقي 

العملي.
من جانبه، أثنى مس���ؤول وحدة التدريب في التجمع اإلعالمي بلجنة غزة، محمد 
الس���يقلي على أداء الصحفيات المش���اركات وتفاعلهن الالفت، مؤكًدًا حرص 
التجمع على إطالع العاملين الُجدد في غرف األخبار بالخبرات التي تخدمهم في 

بناء حياتهم العملية، وتكوين شخصيتهم اإلعالمية المستقلة.
بدورها، أكدت مس���ؤولة اللجنة اإلعالمية في دائرة العمل النسائي آمنة حميد 
أن الهدف من التدريب تطوير مهارات وقدرات العامالت في الدائرة، والرفع من 
مس���توى كفاءتهن، مثمنة دور التجمع اإلعالمي في تسخير كافة اإلمكانيات 

إلنجاح الدورة والتي لقيت استحسان واسع من المشاركات فيها.
وش���ارك في الدورة وهي بواقع )9( ساعات تدريبية، )17( متدربة من العامالت 

في عدد من المواقع االلكترونية اإلخبارية.

مستوطن يدهس شابًا من 
بلدة حزما بالقدس المحتلة

التجمع اإلعالمي يختتم 
 دورة في »مهارات 
التحرير االلكتروني«

 منتدى األخصائي 
االجتماعي والنفسي يعقد 

دورة تدريبية برفح

االحتالل يشدد إجراءاته 
العسكرية جنوب غرب نابلس

االحتالل يبدأ مناورات 
ضخمة حتى الثالثاء
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أعلن أنا المواطنة / حليمة خليل عطيه مزروعة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930000328( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عمر عفيف ابو المعزة -
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400221719( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / ردينة حسن إبراهيم ابو الخير
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)900171273( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / يسرى أحمد يوسف االسطل.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)957065493( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ هشام جميل سليم الددح.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400607669( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد اإلسالمي أطلقت معركة 
» كس���ر الصم���ت « والت���ي يصادف 
ذكراها اليوم االثنين )3/12( ردًا على 
اعتداءات االحتالل » اإلسرائيلي « ضد 
قطاع غزة، مس���تهدفة المستوطنات 
المحيط���ة بالقط���اع بأكث���ر من 130 

صاروخا وقذيفة صاروخية.
ل���م ُتفاج���أ » إس���رائيل « برد س���رايا 
القدس لكنها تفاجأت من حجم الرد، 
ومن جرأة االس���تعداد إلطالق عملية 
ق���د تك���ون مفتوحة يحدد س���قفها 
وعمقها رغبة االحتالل في امتصاصها 
أو ال���رد عليها، األمر ال���ذي أربك قادة 
االحتالل ف���ي » تل أبيب « وكش���ف 
وخواء  ومخاوفهم  موقفه���م  حقيقة 
في  الشديدة  ورغبتهم  تهديداتهم 

التمسك بالتهدئة حينها.
سارعت »اسرائيل« المتصاص عملية 
“كسر الصمت” عبر تصريح تحليلي 
لنتنياه���و يتفهم فيه  اس���تيعابي 
العملية، حيث قال ف���ي أول تعقيب 
له وعبر الكنيست أنها تأتي للرد على 
اغتيال نش���طاء الجه���اد الثالثة قبل 

العملية بيومين، وعبر مسار المباحثات 
مع المصريين لتثبيت التهدئة، وكان 
الفت���ًا أن » اس���رائيل « امتنع���ت عن 
تنفيذ أي عملية اغتيال، وأرادت بذلك 
إرس���ال رس���ائل مهدئ���ة والتعجيل 

بإنهاء جولة التصعيد.
 وكان االحت���الل االس���رائيلي اغتالت 
ثالث���ة م���ن أبن���اء س���رايا الق���دس  
والش���هداء هم : عبد الش���افي معمر، 
وإسماعيل أبو جودة، وشاهر أبو شنب 
في منطقة البيوك شرق محافظة رفح  

جنوب قطاع غزة.
وادعى ق���ادة االحتالل الصهيوني أن 
عامل الطقس من غيوم وأمطار أو موعد 
عيد المساخر حينها هو السبب خلف 
الموقف الصهيوني بعدم التصعيد، 
وبعضهم ذه���ب أبعد من ذلك وأرجع 
الس���بب ال���ى الضواب���ط والمعايي���ر 
القانوني���ة الدولية الت���ي تلتزم بها » 
إسرائيل «، لكن الجيش » اإلسرائيلي 
«، وكما هي العادة لدى كل الجيوش، 
أراد أن يظهر بمظه���ر القوي الذي ال 
زالت يده هي العليا، فنش���ر بيانًا عن 
قيامه بقصف تسعه وعشرين هدفًا 

ش���ملت مواقع وأهداف���ًا لكل فصائل 
المقاوم���ة، مع التركيز عل���ى أهداف 

تابعة لحركة الجهاد.
لكن كش���ف الكات���ب الصهيوني » 
عام���وس هرئيل « في مق���ال له في 
صحيف���ة “هآرت���س” ان تهديدات 
نتنياه���و ب���ال رصيد وأن ب���اراك كان 
في الحربين الس���ابقتين ورقة التين 
لرؤس���اء الحكومات عندم���ا كان وزيرًا 
للحرب، حيث كان بإمكانهم التهديد 
باالجتي���اح ألنه���م كان���وا يعتمدون 
عل���ى أن ب���اراك، هو صاح���ب القول 
الفصل في هذا الش���أن بصفته وزير 
الح���رب المجرب وقتها، وس���يرفض 
وسيكتفي بعمليات واسعة لكن في 
سياق تكتيكي، ال يوجد لنتنياهو من 
يعتمد علية كورقة تين، لكنه مع ذلك 
ال يجد سوى لغة التهديد ليصل الى 

الصهاينة.
س���رايا القدس نجحت بعملية “كسر 
الصمت” في توجيه رس���ائل تحذير 
وتهديد لالحتالل من مغبة استمراره 
للتهدئة، وفي رس���م  في خروقات���ه 
سياس���ات جدي���دة تبت���ز المقاومة 

وتس���تنزفها، كما أن طبيعة العملية 
عكست اس���لوب الذكاء والحنكة في 
إدارة الصراع، وتحطيم الصمت وعدم 
القبول باالغتيال واس���تمرار العدوان، 
وف���ي نف���س الوق���ت ع���دم التهور 
وقد  المحس���وب،  غي���ر  والتصعي���د 
س���يطرت على لهب المعركة بصورة 
تثير اإلعج���اب، وربما ف���ي عمليتها 
“كسر الصمت” كسرت سرايا القدس 
حواج���ز داخلي���ة وفيتو غي���ر معلن، 
حي���ث ق���ادت معركة م���ن ألفها إلى 
يائه���ا وكانت هي العن���وان الوحيد 
لجهة التفاوض، األمر الذي أكس���بها 
الكثير من النقاط وبوأها موقعًا نوعيًا 
أكثر تقدم���ًا، وهذا ما ركز عليه االعالم 
الصهيوني في قراءته لمردود نتائج 

المعركة على حركة الجهاد.
وكان���ت س���رايا الق���دس  أمط���رت 
التاسع  في  الصهيونية  المغتصبات 
م���ن م���ارس 2012 بواب���ل كبير من 
صواريخ ج���راد والقدس وصاروخ 107 
وقذائف الهاون, وأصبحت عس���قالن 
وأسدود وكوسوفيم وزيكيم وكريات 
الس���بع ونيتيف���وت  وبئ���ر  مالخ���ي 

وأوفوكي���م , تح���ت صواريخ س���رايا 
الق���دس ,واس���تمرت عملية القصف 
الصاروخي من قبل السرايا أربعة أيام 
متواصلة للثأر لدماء الش���هيد الشيخ 
المجاهد زهير القيس���ي األمين العام 
للج���ان المقاومة الش���عبية، واطلقت 
معرك���ة  "بش���ائر  ذات  أن  عليه���ا 

االنتصار".
حيث قامت الس���رايا بإدخال س���الح 
جدي���د للمعركة " راجمات الس���رايا " 
المحمول���ة ذات كف���اءة وفعالية أكبر 
وتحمل صواريخ "جراد" متطورة, والتي 
ورش���قات  إطالق دفعات  تس���تطيع 
م���ن الصواريخ عبر آلي���ات إلكترونية 

وتكنولوجيا جديدة .
وتمكنت س���رايا الق���دس من قصف 
الصهيوني���ة  الطي���ران  مهاب���ط 
ألول م���رة ومواق���ع عس���كرية أمنية 
ووصول الصواريخ إل���ى داخل العمق 
الصهيوني بمسافة 45 كم  ألول مرة 
في تلك الفترة، ودكت حصون المحتل 
ب�185 صاروخًا وقذيفة، من ضمنها 91 
صاروخ ج���راد و39 صاروخ قدس و24 

صاروخ 107 و31 قذيفة هاون،

»كسر الصمت«.. حين كسرت 
سرايا القدس المعادلة

غزة/ اال�ستقالل: 
اأرب��ع �سنوات م�ست على معركة »ك�سر ال�سمت«، التي اأطلقتها 
�سراي��ا القد�س ال��ذراع الع�سك��ري حلركة اجله��اد االإ�سالمي 
يف فل�سط��ن  التي جنحت يف ا�ستع��ادة قواعد لعبة الردع مع 
االحت��الل » االإ�سرائيلي« بع��د  �سل�سلة خروقاته على �سعيد 
اغتي��ال املقاوم��ن وعمليات التوغل والق�س��ف اجلوي ملواقع 
املقاوم��ة يف وق��ت مل ت��رد ف�سائ��ل املقاوم��ة للحف��اظ عل��ى 
التهدئ��ة.وراأى خ��راء ع�سكريون اأن عن�س��ر املفاجاأة الذي 
ا�ستخدمت��ه �سرايا القد���س يف » ك�سر ال�سمت « قلبت املوازين 
وجنح��ت يف ا�ستع��ادة قواعد اللعبة مع الع��دو » االإ�سرائيلي 
« وجعلت��ه يتخب��ط ويدخل يف حرية وقل��ق، موؤكدين على اأن 
تط��ور ق��درات املقاومة يف ه��ذه املعركة كان باإخف��اء مواقع 
اإط��الق ال�سواريخ، وعدم حتديد اجلي���س »االإ�سرائيلي« لها، 

اإ�سافة اإىل عدم وقوع اإ�سابات يف جماهديها . 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفاد مركز معلومات وادي حلوة- س����لوان، 
امس األحد، بأن جمعية "عطيرت كوهنيم" 
االس����تيطانية س����ّلمت إخط����ارا قضائيا، 
ألبن����اء المواط����ن المتوفى س����عيد عودة، 
تطالبه����م فيه ب����األرض المقام����ة عليها 
بنايتهم الس����كنية الكائنة في حي بطن 
الهوى )الحارة الوس����طى ببلدة س����لوان(، 
جنوب المس����جد األقصى، وذلك في إطار 
تقاس����م األدوار بين جمعيات استيطانية 
ومؤسسات االحتالل لتهجير سكان الحي 

وتهويده بالكامل.
وأمهلت البالغات القضائي����ة أفراد عائلة 
عودة 30 يوما إلخالء األرض المقامة عليها 
البناية، في حين ستتوجه لجنة الدفاع عن 
الحي إلى المحام����ي المختص إلصدار أمر 

إلغاء اإلخالء إلثبات ملكية األرض.
ولفت المرك����ز، على موقع����ه االلكتروني، 
إلى أن جمعي����ة "عطيرت كوهنيم" تدعي 

أن األرض المقام����ة عليه����ا بناي����ة عائلة 
عودة أس����فل الحارة الوسطى/ بطن الهوى 
تعود ملكيتها ليهود منذ عام 1889، في 
الوقت الذي أوضح فيه عضو لجنة األهالي 
في الحي يعق����وب الرجب����ي، أن البالغات 
القضائي����ة جاءت بأس����ماء زوجة المرحوم 
عودة وأبنائه وزوجاتهم، تطالبهم باألرض 
المقامة عليها بنايتهم السكنية المؤلفة 
من أربعة طوابق وتضم 8 ش����قق، موضحا 
أن حوال����ي 50 فردا يعيش����ون في البناية 
معظمهم من األطفال دون الثامنة عشرة.

وأوض����ح الرجبي أن ه����ذه األرض مملوكة 
لعائل����ة ع����ودة من����ذ س����بعينيات القرن 
الماض����ي، بعد ش����رائها من أحد س����كان 
بل����دة س����لوان وال����ذي كان يملكه����ا منذ 
الخمسينيات، ومنذ سنوات طويلة تمكنت 
العائلة من اس����تصدار التراخيص الالزمة 
من كافة الدوائر "اإلسرائيلية" لبناء البناية 
التي تقطنها منذ 20 عاما، وهذا يؤكد أن 

األرض تعود للعائلة.
وحس����ب البالغات القضائي����ة، فإن أرض 
عائلة عودة تحد األرض التي مس����احتها 
"5 دونمات و200 متر مربع" في حي الحارة 
الوسطى من الجهة الغربية، والتي تسعى 
لالس����تيالء  كوهنيم"  عطي����رت  "جمعية 
عليه����ا وعلى البناي����ات المقام����ة، بحجة 
ملكيته����ا لليهود، وس����لمت أكثر من 70 
عائل����ة من أهالي الحي بالغ����ات قضائية، 
حيث بدأت الجمعية في ش����هر أيلول عام 
2015 تس����ليم البالغ����ات، وقام الس����كان 
بدورهم بالرد على الدع����وات التي قدمت 

ضدهم.
وكانت جمعيات استيطانية تمكنت في 
فترات سابقة من وضع اليد على عدد كبير 
نسبيا من بنايات وعقارات الحي، وتحويلها 
الى بؤر اس����تيطانية متطرفة تؤرق راحة 
السكان في مسعى لدفعهم الى التهجير 

وتهويد الحي بالكامل.

إخطار بإخالء بناية سكنية

 بسلوان لصالح جمعيات استيطانية
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أعلن أنا المواطنة / حليمة خليل عطيه مزروعة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930000328( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عمر عفيف ابو المعزة -
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400221719( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / ردينة حسن إبراهيم ابو الخير
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)900171273( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / يسرى أحمد يوسف االسطل.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)957065493( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ هشام جميل سليم الددح.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400607669( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد اإلسالمي أطلقت معركة 
» كس���ر الصم���ت « والت���ي يصادف 
ذكراها اليوم االثنين )3/12( ردًا على 
اعتداءات االحتالل » اإلسرائيلي « ضد 
قطاع غزة، مس���تهدفة المستوطنات 
المحيط���ة بالقط���اع بأكث���ر من 130 

صاروخا وقذيفة صاروخية.
ل���م ُتفاج���أ » إس���رائيل « برد س���رايا 
القدس لكنها تفاجأت من حجم الرد، 
ومن جرأة االس���تعداد إلطالق عملية 
ق���د تك���ون مفتوحة يحدد س���قفها 
وعمقها رغبة االحتالل في امتصاصها 
أو ال���رد عليها، األمر ال���ذي أربك قادة 
االحتالل ف���ي » تل أبيب « وكش���ف 
وخواء  ومخاوفهم  موقفه���م  حقيقة 
في  الشديدة  ورغبتهم  تهديداتهم 

التمسك بالتهدئة حينها.
سارعت »اسرائيل« المتصاص عملية 
“كسر الصمت” عبر تصريح تحليلي 
لنتنياه���و يتفهم فيه  اس���تيعابي 
العملية، حيث قال ف���ي أول تعقيب 
له وعبر الكنيست أنها تأتي للرد على 
اغتيال نش���طاء الجه���اد الثالثة قبل 

العملية بيومين، وعبر مسار المباحثات 
مع المصريين لتثبيت التهدئة، وكان 
الفت���ًا أن » اس���رائيل « امتنع���ت عن 
تنفيذ أي عملية اغتيال، وأرادت بذلك 
إرس���ال رس���ائل مهدئ���ة والتعجيل 

بإنهاء جولة التصعيد.
 وكان االحت���الل االس���رائيلي اغتالت 
ثالث���ة م���ن أبن���اء س���رايا الق���دس  
والش���هداء هم : عبد الش���افي معمر، 
وإسماعيل أبو جودة، وشاهر أبو شنب 
في منطقة البيوك شرق محافظة رفح  

جنوب قطاع غزة.
وادعى ق���ادة االحتالل الصهيوني أن 
عامل الطقس من غيوم وأمطار أو موعد 
عيد المساخر حينها هو السبب خلف 
الموقف الصهيوني بعدم التصعيد، 
وبعضهم ذه���ب أبعد من ذلك وأرجع 
الس���بب ال���ى الضواب���ط والمعايي���ر 
القانوني���ة الدولية الت���ي تلتزم بها » 
إسرائيل «، لكن الجيش » اإلسرائيلي 
«، وكما هي العادة لدى كل الجيوش، 
أراد أن يظهر بمظه���ر القوي الذي ال 
زالت يده هي العليا، فنش���ر بيانًا عن 
قيامه بقصف تسعه وعشرين هدفًا 

ش���ملت مواقع وأهداف���ًا لكل فصائل 
المقاوم���ة، مع التركيز عل���ى أهداف 

تابعة لحركة الجهاد.
لكن كش���ف الكات���ب الصهيوني » 
عام���وس هرئيل « في مق���ال له في 
صحيف���ة “هآرت���س” ان تهديدات 
نتنياه���و ب���ال رصيد وأن ب���اراك كان 
في الحربين الس���ابقتين ورقة التين 
لرؤس���اء الحكومات عندم���ا كان وزيرًا 
للحرب، حيث كان بإمكانهم التهديد 
باالجتي���اح ألنه���م كان���وا يعتمدون 
عل���ى أن ب���اراك، هو صاح���ب القول 
الفصل في هذا الش���أن بصفته وزير 
الح���رب المجرب وقتها، وس���يرفض 
وسيكتفي بعمليات واسعة لكن في 
سياق تكتيكي، ال يوجد لنتنياهو من 
يعتمد علية كورقة تين، لكنه مع ذلك 
ال يجد سوى لغة التهديد ليصل الى 

الصهاينة.
س���رايا القدس نجحت بعملية “كسر 
الصمت” في توجيه رس���ائل تحذير 
وتهديد لالحتالل من مغبة استمراره 
للتهدئة، وفي رس���م  في خروقات���ه 
سياس���ات جدي���دة تبت���ز المقاومة 

وتس���تنزفها، كما أن طبيعة العملية 
عكست اس���لوب الذكاء والحنكة في 
إدارة الصراع، وتحطيم الصمت وعدم 
القبول باالغتيال واس���تمرار العدوان، 
وف���ي نف���س الوق���ت ع���دم التهور 
وقد  المحس���وب،  غي���ر  والتصعي���د 
س���يطرت على لهب المعركة بصورة 
تثير اإلعج���اب، وربما ف���ي عمليتها 
“كسر الصمت” كسرت سرايا القدس 
حواج���ز داخلي���ة وفيتو غي���ر معلن، 
حي���ث ق���ادت معركة م���ن ألفها إلى 
يائه���ا وكانت هي العن���وان الوحيد 
لجهة التفاوض، األمر الذي أكس���بها 
الكثير من النقاط وبوأها موقعًا نوعيًا 
أكثر تقدم���ًا، وهذا ما ركز عليه االعالم 
الصهيوني في قراءته لمردود نتائج 

المعركة على حركة الجهاد.
وكان���ت س���رايا الق���دس  أمط���رت 
التاسع  في  الصهيونية  المغتصبات 
م���ن م���ارس 2012 بواب���ل كبير من 
صواريخ ج���راد والقدس وصاروخ 107 
وقذائف الهاون, وأصبحت عس���قالن 
وأسدود وكوسوفيم وزيكيم وكريات 
الس���بع ونيتيف���وت  وبئ���ر  مالخ���ي 

وأوفوكي���م , تح���ت صواريخ س���رايا 
الق���دس ,واس���تمرت عملية القصف 
الصاروخي من قبل السرايا أربعة أيام 
متواصلة للثأر لدماء الش���هيد الشيخ 
المجاهد زهير القيس���ي األمين العام 
للج���ان المقاومة الش���عبية، واطلقت 
معرك���ة  "بش���ائر  ذات  أن  عليه���ا 

االنتصار".
حيث قامت الس���رايا بإدخال س���الح 
جدي���د للمعركة " راجمات الس���رايا " 
المحمول���ة ذات كف���اءة وفعالية أكبر 
وتحمل صواريخ "جراد" متطورة, والتي 
ورش���قات  إطالق دفعات  تس���تطيع 
م���ن الصواريخ عبر آلي���ات إلكترونية 

وتكنولوجيا جديدة .
وتمكنت س���رايا الق���دس من قصف 
الصهيوني���ة  الطي���ران  مهاب���ط 
ألول م���رة ومواق���ع عس���كرية أمنية 
ووصول الصواريخ إل���ى داخل العمق 
الصهيوني بمسافة 45 كم  ألول مرة 
في تلك الفترة، ودكت حصون المحتل 
ب�185 صاروخًا وقذيفة، من ضمنها 91 
صاروخ ج���راد و39 صاروخ قدس و24 

صاروخ 107 و31 قذيفة هاون،

»كسر الصمت«.. حين كسرت 
سرايا القدس المعادلة

غزة/ اال�ستقالل: 
اأرب��ع �سنوات م�ست على معركة »ك�سر ال�سمت«، التي اأطلقتها 
�سراي��ا القد�س ال��ذراع الع�سك��ري حلركة اجله��اد االإ�سالمي 
يف فل�سط��ن  التي جنحت يف ا�ستع��ادة قواعد لعبة الردع مع 
االحت��الل » االإ�سرائيلي« بع��د  �سل�سلة خروقاته على �سعيد 
اغتي��ال املقاوم��ن وعمليات التوغل والق�س��ف اجلوي ملواقع 
املقاوم��ة يف وق��ت مل ت��رد ف�سائ��ل املقاوم��ة للحف��اظ عل��ى 
التهدئ��ة.وراأى خ��راء ع�سكريون اأن عن�س��ر املفاجاأة الذي 
ا�ستخدمت��ه �سرايا القد���س يف » ك�سر ال�سمت « قلبت املوازين 
وجنح��ت يف ا�ستع��ادة قواعد اللعبة مع الع��دو » االإ�سرائيلي 
« وجعلت��ه يتخب��ط ويدخل يف حرية وقل��ق، موؤكدين على اأن 
تط��ور ق��درات املقاومة يف ه��ذه املعركة كان باإخف��اء مواقع 
اإط��الق ال�سواريخ، وعدم حتديد اجلي���س »االإ�سرائيلي« لها، 

اإ�سافة اإىل عدم وقوع اإ�سابات يف جماهديها . 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفاد مركز معلومات وادي حلوة- س����لوان، 
امس األحد، بأن جمعية "عطيرت كوهنيم" 
االس����تيطانية س����ّلمت إخط����ارا قضائيا، 
ألبن����اء المواط����ن المتوفى س����عيد عودة، 
تطالبه����م فيه ب����األرض المقام����ة عليها 
بنايتهم الس����كنية الكائنة في حي بطن 
الهوى )الحارة الوس����طى ببلدة س����لوان(، 
جنوب المس����جد األقصى، وذلك في إطار 
تقاس����م األدوار بين جمعيات استيطانية 
ومؤسسات االحتالل لتهجير سكان الحي 

وتهويده بالكامل.
وأمهلت البالغات القضائي����ة أفراد عائلة 
عودة 30 يوما إلخالء األرض المقامة عليها 
البناية، في حين ستتوجه لجنة الدفاع عن 
الحي إلى المحام����ي المختص إلصدار أمر 

إلغاء اإلخالء إلثبات ملكية األرض.
ولفت المرك����ز، على موقع����ه االلكتروني، 
إلى أن جمعي����ة "عطيرت كوهنيم" تدعي 

أن األرض المقام����ة عليه����ا بناي����ة عائلة 
عودة أس����فل الحارة الوسطى/ بطن الهوى 
تعود ملكيتها ليهود منذ عام 1889، في 
الوقت الذي أوضح فيه عضو لجنة األهالي 
في الحي يعق����وب الرجب����ي، أن البالغات 
القضائي����ة جاءت بأس����ماء زوجة المرحوم 
عودة وأبنائه وزوجاتهم، تطالبهم باألرض 
المقامة عليها بنايتهم السكنية المؤلفة 
من أربعة طوابق وتضم 8 ش����قق، موضحا 
أن حوال����ي 50 فردا يعيش����ون في البناية 
معظمهم من األطفال دون الثامنة عشرة.

وأوض����ح الرجبي أن ه����ذه األرض مملوكة 
لعائل����ة ع����ودة من����ذ س����بعينيات القرن 
الماض����ي، بعد ش����رائها من أحد س����كان 
بل����دة س����لوان وال����ذي كان يملكه����ا منذ 
الخمسينيات، ومنذ سنوات طويلة تمكنت 
العائلة من اس����تصدار التراخيص الالزمة 
من كافة الدوائر "اإلسرائيلية" لبناء البناية 
التي تقطنها منذ 20 عاما، وهذا يؤكد أن 

األرض تعود للعائلة.
وحس����ب البالغات القضائي����ة، فإن أرض 
عائلة عودة تحد األرض التي مس����احتها 
"5 دونمات و200 متر مربع" في حي الحارة 
الوسطى من الجهة الغربية، والتي تسعى 
لالس����تيالء  كوهنيم"  عطي����رت  "جمعية 
عليه����ا وعلى البناي����ات المقام����ة، بحجة 
ملكيته����ا لليهود، وس����لمت أكثر من 70 
عائل����ة من أهالي الحي بالغ����ات قضائية، 
حيث بدأت الجمعية في ش����هر أيلول عام 
2015 تس����ليم البالغ����ات، وقام الس����كان 
بدورهم بالرد على الدع����وات التي قدمت 

ضدهم.
وكانت جمعيات استيطانية تمكنت في 
فترات سابقة من وضع اليد على عدد كبير 
نسبيا من بنايات وعقارات الحي، وتحويلها 
الى بؤر اس����تيطانية متطرفة تؤرق راحة 
السكان في مسعى لدفعهم الى التهجير 

وتهويد الحي بالكامل.

إخطار بإخالء بناية سكنية

 بسلوان لصالح جمعيات استيطانية
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تهدد بحل حكومته

أزمة قانون »التجنيد«.. شوكة في حلق نتنياهو!
وج���رت عدة اجتماعات بين ياكوف ليتزمان نائب 
وزير الصحة والقيادي في حزب "يهدوت هتوراة"، 
وموش���يه كحلون وزير المالية في دولة االحتالل، 

لحل الخالفات ولكنها باءت بالفشل جميعها.
ونقلت القناة العبرية الثانية عن كحلون، قوله: "إذا 
لم تتم الموافقة على ميزانية الدولة بحلول نهاية 
الدورة الش���توية للكنيس���ت )أواخر آذار/ مارس(، 

يمكننا تفكيك االئتالف الحكومي".
ومنذ تسّلم وزير جيش االحتالل الحالي أفيغدور 
ليبرمان مه���ام منصبه، أعلن ع���ن صياغة قانون 
جدي���د يلغي اإلعف���اء ال���ذي كان ممنوحًا لطلبة 
المعاهد الدينية اليهودية، ما أدى إلى أزمة داخل 

االئتالف اإلسرائيلي.
وم���ن الجدير بالذك���ر أن والية الحكوم���ة الحالية 
تنتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2019 

القادم.

�أزمة متجددة
وي���رى المحل���ل السياس���ي الخبير في الش���أن 
اإلس���رائيلي، ودي���ع أبو نصار، أن مس���ألة تجنيد 
المتديني���ن كان���ت وال ت���زال أزم���ة دون حل في 
دولة االحت���الل، إذ يرفض طلبة المعاهد الدينية 
االندماج في جيش االحتالل، فيما تسعى حكومة 

االحتالل لزيادة نسبة المتدينين في الجيش في 
إطار دفع الجيش نحو التشدد والتطرف الديني.

وقال أب���و نص���ار ل�"االس���تقالل": "إن الحكومات 
اليميني���ة المختلف���ة وأبرزها حكوم���ة نتنياهو 
الحالية سعت وتسعى بش���كل مستمر لتوسيع 
اندماج الحريديم في الجيش من أجل منح الجيش 
طابعًا دينيًا متش���ددًا، وهذا من شأنه تعزيز والء 
الجيش للتطرف الذي يعم ويس���ود كافة مظاهر 

المجتمع اإلسرائيلي اليوم".
وتوق���ع أن تص���ر األحزاب الديني���ة على موقفها 
القاضي برفض المصادقة على ميزانية الحكومة 
لعام 2019، حتى إلغاء قانون التجنيد الذي تسعى 
الحكومة لتمريره عبر الكنيست، كما توقع في ذات 
الوقت أن يؤجل وزير مالية االحتالل كحلون طلبه 
بالتصويت على الميزانية حتى س���بتمبر القادم، 

نتيجة لعدم حل أزمة التجنيد.
ولفت أبو نصار النظر إلى أن استمرار األزمة ألشهر 
قليل���ة قادمة س���يؤدي إلى فرط عق���د االئتالف 
الحكومي الصهيون���ي وتبكير االنتخابات، ولكنه 
أضاف: "ال اعتقد أن األمور ستصل عند هذا الحد، 
إذ أن المجتم���ع اإلس���رائيلي وأحزاب���ه المتطرفة 
لن تجد ش���خصًا أفض���ل من نتنياه���و لتحقيق 
كاف���ة أهدافهم التهويدية واالس���تيطانية ضد 

الفلسطينيين".
وكان نتنياهو الذي تالحقه اتهامات بالتوّرط في 
قضايا فس���اد، أبدى معارضته إلج���راء انتخابات 
مبكرة، معتبرا أن "ال مبرر لها"، ويقول أبو نصار في 
ذلك: "نتنياهو ال يخشى االنتخابات حقيقة، ألنه 
الرجل األنس���ب في إسرائيل لقيادة هذه المرحلة 
التي تتزاح���م فيها مخطط���ات تذويب الحقوق 
الفلسطينية وتعميق العالقات مع الدول العربية".

وكان اس���تطالع جديد أجرته القناة العاشرة في 
التلفزيون العبري، أظهر تقدمًا في ش���عبية حزب 
"الليكود" الحاكم؛ إذ توقع حصوله على 29 مقعدا 
في البرلمان خالل االنتخابات المقبلة؛ أي أكثر من 
مقعدين من آخر استطالع قبل أسبوعين، وبزيادة 
مقعد واحد عن عدد مقاعده الحالية في الكنيست.

�أزمة لي�ست ذ�ت �أهمية
من ناحيته، يرى مدير وحدة "المشهد االسرائيلي" 
في المركز الفلس���طيني للدراس���ات االسرائيلية 
"م���دار" انطوان ش���لحت، أن نتنياهو لن يس���مح 
بعقد انتخابات مبك���رة تحرف أنظار المنطقة عن 
القضيتي���ن المهمتين اللتين تح���وزان أولوياته 
وه���ي "صفقة القرن" األمريكي���ة والملف النووي 

اإليراني.

وقال شلحت ل�"االستقالل":" المتوقع أن نتنياهو 
س���يصل إلى صفقة أو اتفاق مع حزبي "يهدوت 
هتوراه" و"شاس"، يقوم الحزبان بموجبها بالسماح 
بتمرير المصادقة على ميزاني���ة الحكومة مقابل 
إبداء مرونة حيال قانون التجنيد، إذ أن نتنياهو ال 
يرغب بعقد انتخابات مبكرة في المرحلة الحالية ".

وأوض���ح ش���لحت أن نتنياه���و يركز ف���ي معظم 
خطاباته الحالية على ملفي صفقة القرن والملف 
النووي اإليراني، مش���يرًا إل���ى أن االجتماع األخير 
الذي جم���ع نتنياهو بالرئي���س األمريكي دونالد 

ترامب تركز حول هذين الملفين تحديدًا.
وبّي���ن أن نتنياهو لن يس���مح مطلقًا بحرف أنظار 
العالم عن هذين الملفين، م���ن خالل إثارة أزمات 
إس���رائيلية داخلية، هي بنظره ليس���ت معضلة 
ثقيلة، إذ نجح نتنياهو منذ توليه رئاسة حكومة 
االحتالل في إيجاد حلول توافقية على الكثير من 

الخالفات الداخلية بين األحزاب الصهيونية.
وتابع ش���لحت قوله: "ليس م���ن مصلحة أحد في 
إسرائيل اليوم إس���قاط الحكومة وعقد انتخابات 
مبكرة، ألن في ذلك تش���تيتًا للجهود األمريكية 
واإلس���رائيلية المش���تركة في تذوي���ب الحقوق 
الفلس���طينية من جهة، والقضاء على المش���روع 

النووي اإليراني".

غزة / حممود عمر:
قد ي�سهد نهاية مار�س �حلايل نهايًة 
متوقعة حلكومة �الحتالل برئا�سة 

بنيامني نتنياهو، وحل عقد �الئتالف 
�حلكومي و�لتوجه نحو �النتخابات 

�ملبكرة، نتيجة ت�ساعد �أزمة �لتجنيد 
يف �سفوف "�حلريدمي" وهم �ليهود 

�ملت�سددين دينيًا )�حلريدمي(، يف ظل 
ف�سل كافة �جلهود �ملبذولة حلل هذه 
�الأزمة حتى هذه �للحظة. ويرف�س 

حزبا "يهدوت هتور�ه" و"�سا�س" 
)دينيان مت�سدد�ن(، �ملو�فقة على 

مترير م�سروع �ملو�زنة �لعامة للحكومة 
لل�سنة �ملالية �ملقبلة دون م�سادقة 

�لربملان �الإ�سر�ئيلي "�لكني�ست" على 
قانون مينع جتنيد �حلريدمي �لذين 

ي�سكلون %10 من �سكان دولة �الحتالل 
يف �سفوف جي�س �الحتالل.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ احمد محمود ابراهيم المصري.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)916910193( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / فاطمة أحمد محمد االسطل.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)923920169( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / رامى احمد فرح نصر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900301862( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / مخلص خليل محمد الطواشي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
801712969 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله / االستقالل: 
حذر الرئيس محمود عباس يوم األحد أي 
مسؤول فلسطيني من المس أو التشهير 
بأي من قيادات ال����دول العربية، مؤكًدا أن 
ذلك سيعرضه للمساءلة تحت بند المس 

باألمن القومي العربي والفلسطيني.
وش����دد عباس في تصريح نش����رته وكالة 
األنب����اء الرس����مية "وف����ا" عل����ى الموقف 
الفلسطيني الثابت بعدم التدخل بالشؤون 
الداخلية للدول العربية، أو اإلس����اءة إليها، 
مش����يًرا إلى عدم جواز المس أو التشهير 

بأي من قيادات الدول العربية.
وثمن "مس����اندة ودع����م ال����دول العربية 
ومواقفه����ا الرافض����ة إلع����الن الرئي����س 
األميرك����ي دونالد ترم����ب باعتبار القدس 

عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة األميركية 
من تل أبيب إلى القدس، وكذلك اعتمادها 
لرؤيت����ه الت����ي طرحها أم����ام مجلس األمن 
الدول����ي ي����وم 2018/2/20، كموقف ثابت 

لها".
وص����درت ع����دة تصريح����ات مؤخ����ًرا عن 
مسؤولين في السلطة تنتقد بشدة الدور 
المصري ف����ي المصالحة، مطالبة الرئيس 
عبدالفت����اح السيس����ي بتعديل مس����ار 
التدخل المصري، كم����ا اتهم قادة آخرون 
في السلطة ولي العهد السعودي محمد 
بن س����لمان بالضغط على الفلسطينيين 
لقبول "صفقة القرن" التي يسعى الرئيس 
األمريك����ي دونالد ترمب لتطبيقها إلنهاء 

القضية الفلسطينية.

عباس: أي مسؤول يمس قيادات
 عربية سُيعرض نفسه للمساءلة
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وطالت اعتقاالت أجهزة المخابرات العامة 
بالضفة  الفلس����طينية  للس����لطة  التابعة 
الغربية، عددًا من الناشطين بحركة الجهاد 
اإلس����امي في مدينتي طولك����رم وجنين، 

دون معرفة مصيرهم من قبل ذويهم.
وشهدت مدينة طولكرم فجر يوم السبت 
الماضي، اعتقال جاسم عودة، الذي أمضى 
في سجون االحتال اإلسرائيلي 3 سنوات، 
دون االدالء ع����ن تفاصيل ح����ول احتجازه، 
لينضم لشقيقيه صديق وحكمت، ويكون 
الش����قيق الثالث الذي يتم اعتقاله خال 

الفترة القليلة الماضية.
وقام����ت ذات األجهزة باعتقال ش����قيقي 
األس����ير المحرر عودة، منذ ثاثة عشر يومًا 
على التوالي للشقيق صديق، وخمسة أيام 

للش����قيق حكمت، اللذين أمضيا 6سنوات 
في سجون االحتال اإلسرائيلي. 

كم����ا يواص����ل جه����از المخاب����رات العامة 
اعتقال المحرر أنس قعقور لليوم السادس 
والعش����رين على التوال����ي، والذي كان في 
وقت س����ابق أمضى في س����جون االحتال 
اإلسرائيلي خمس����ة أعوام ونصف السنة 

في ستة اعتقاالت متفرقة.

خمالف للقوانني
نائب رئيس لجنة الحريات بالضفة المحتلة 
خليل عس����اف، أكد أن ازدياد أو انخفاض 
وتيرة االعتقاالت التي تتم من قبل أجهزة 
أمن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية 
ضد الناشطين بصفوف فصائل المقاومة، 

يعود إلى كمية المعلومات االس����تخبارية 
المقدمة ألجهزة األمن، حول نية مقاومين 
تنفي����ذ نش����اط أو فعالية أو وجود س����اح 
يستخدم ضد أعمال تخالف قوانينهم أو 

ضد االحتال اإلسرائيلي.
ل�"االستقال"  وشدد عس����اف في حديثه 
أن االعتقاالت التي تمارسها السلطة بحق 
الناشطين بالضفة الغربية،تخدم االحتال 
اإلس����رائيلي فقط ، وال تخ����دم المصلحة 
الوطنية العامة، مشيرا إلى اعتقال االحتال 
اإلسرائيلي عددًا كبيرًا ممن اعتقلوا على يد 
أجهزة أمن السلطة بعد انتهاء تحقيقها 
معهم، األمر الذي يدلل على وجود تنسيق 

أمني عال بين الطرفين.  
واعتبر أن االعتقال السياسي ضد ناشطين 

المقاومة، هو اعتقال تعس����في  بفصائل 
يخالف القانون األساس����ي الفلس����طيني 
والعهد الدول����ي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياس����ية، الفت����ا إل����ى أن االعتق����االت 
تتناقض مع القرارات الصادرة عن المجلس 
الوطني في العامين  2015 و 2016 والذي 

شدد على وقف التنسيق األمني. 

حماية لإ�سرائيل
المحلل والكاتب السياس����ي عبد الس����تار 
قاسم اعتبر أن االعتقاالت وكافة اإلجراءات 
الت����ي تمارس����ها أجه����زة أمن الس����لطة 
الفلس����طينية ض����د ناش����طين بفصائل 
المقاوم����ة بم����ا فيهم من حرك����ة الجهاد 
االسامي، ليست مستغربة على من وضع 

يده بيد االحتال اإلس����رائيلي ووافق على 
كافة بن����ود اتفاق " أوس����لو" ويعمل على 

تطبيقه بحذافيره. 
وأوضح قاسم ل�"االستقال" أن أجهزة أمن 
السلطة تمارس ذات العمل الممنهج بحق 
أبناء المقاومة بالضفة الغربية منذ ما يزيد 
عن 25عاما، لذا ما تمارسه في الوقت الحالي، 
المتواصل  هو استكمال لمسلسل عملها 
في ماحق����ة س����اح المقاوم����ة واعتقال 

المقاومين في ظل التنسيق األمني.
وأشار إلى أن وظيفة السلطة الفلسطينية 
األمنية، هي حماية االحتال اإلس����رائيلي 
والحف����اظ على أمنه، مش����ددا على أنه لوال 
تلك الوظيفة لما بقيت السلطة إلى الوقت 

الراهن تمارس عملها بالضفة الغربية. 

طال ناشطين في حركة الجهاد

االعتقال السياسي بالضفة.. عندما تكون مقاومة االحتالل تهمة!
غزة/ �سماح املبحوح:

توا�سل اأجهزة اأمن ال�سلطة الفل�سطينية اإحكام 
قب�ستها على النا�سطني بف�سائل املقاومة بال�سفة 
الغربي��ة، وكل م��ن يدافع عن اأر�س��ه ومقد�ساته 
املحتل��ة، من خ��ال اقتحام منازله��م واعتقالهم 

وتعذيبه��م يف �سجونه��ا، يف اط��ار منهجها القائم 
على قم��ع احلريات وتكميم الأف��واه، وما يت�سل 
بذلك من تن�سيق اأمني عال مع �سلطات الحتال 
الإ�سرائيل��ي الت��ي تتب��ع ذات النه��ج امل�س��رك.  
ويوؤك��د موق��ف اأجه��زة ال�سلط��ة �س��د الن�سطاء 

بف�سائ��ل املقاوم��ة، على م��دى التن�سي��ق الأمني 
ال��ذي تق��وم ب��ه اأجه��زة ال�سلطة م��ع الحتال 
الإ�سرائيلي وما افرزه اتفاق »اأو�سلو« من حماربة 
كل م��ن يح��اول اأن يداف��ع ع��ن م�س��روع املقاومة 

بكافة ا�سكالها. 

غزة/ االستقال:
ش���يعت جماهير غفيرة من بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة، في 
موكب جنائزي ُمهيب ظهر امس األحد، جثمان الشهيد المجاهد 
»ابراهيم فتحي فرحات«، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال، 

الذي استشهد أثناء اإلعداد والتجهيز.
وانطلق موكب التش���ييع من مسجد الش���هيد عز الدين القسام 
بمش���روع بيت الهيا وصواًل إلى مقبرة بيت الهيا، بمش���اركة قادة 
وعناصر حركة الجهاد اإلسامي وذراعها العسكري سرايا القدس، 
وأبناء شعبنا. وزفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
اإلس���امي في فلسطين ش���هيدها فرحات الذي استشهد أثناء 
اإلعداد والتجهيز، مؤكدًة أن دماء الش���هداء ستبقى سراجًا منيرًا 
للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدمًا في نهج 

المقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين الحبيبة.
والجدير ذكره أن الشهيد فرحات من مجاهدي سرايا القدس بلواء 

الشمال  استشهد  أول أمس السبت ، أثناء اإلعداد والتجهيز.
فيما شيع آالف المواطنين  أمس األحد جثمان الشهيد عمير عمر 
ش���حادة )19 عاًما( في بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس ش���مال 

الضفة الغربية المحتلة. وانطلق موكب التش���ييع من مستشفى 
رفيديا بمدينة نابلس، ونقل الجثمان بسيارة إسعاف في يرافقها 

موكب من المركبات إلى منزل عائلة الشهيد لمواراته الثرى.
وطاف المشيعون ش���وارع البلدة رافعين األعام والرايات، وصواًل 
إلى الساحة الرئيس���ية، وأدوا الصاة على جثمانه، وسط هتافات 

تطالب كتائب القسام وقوى المقاومة باالنتقام لدماء الشهيد.
واستشهد شحادة بعد لحظات من إصابته برصاص االحتال مساء 
أمس الس���بت خال هجوم نفذه مس���توطنون على بلدة عوريف، 

أصيب خاله كذلك فتى آخر بجراح خطيرة.
فيما قالت وزارة الصحة الفلس���طينية في قطاع غزة، امس األحد، 
إن 19 مواطنًا بينهم 3 أطفال قد استش���هدوا منذ إعان الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب مدينة القدس عاصمة ل�«إسرائيل«.
وأضاف���ت ال���وزارة، في بي���ان، إن ع���دد المصابين ج���ّراء أحداث 

المواجهات على حدود القطاع، بلغ 1083 جريحًا.
وأوضحت أن الشهداء سقطوا في مناطق مختلفة من القطاع، 7 من 
مدينة غزة، 5 شمالي القطاع، 2 في مدينة خانيونس 2 في مدينة 

رفح، و3 وسط القطاع.
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بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

أجواء االنتخابات المبكرة تسيطر على المشهد اإلسرائيلي

رغم أن المشهد السياسي الحزبي اإلسرائيلي 
فيما يتعلق بمستقبل االئتالف ال زال غامًضا، 
ويحتم����ل تغييًرا ف����ي كل لحظ����ة، ورغم أن 
المشهد سيتبلور بش����كل أكثر وضوًحا يوم 
االثني����ن؛ إال أن معظم المؤش����رات تدعم أن 
االحتم����ال األكبر ه����و الذه����اب لالنتخابات، 
وه����ذا االحتمال ي����زداد مع الوق����ت، ومعظم 
أطراف االئتالف تتهم نتنياهو بأنه هو الذي 
يسعى ألسباب شخصية لحل أفضل ائتالف 
يميني والذهاب إلى انتخابات س����ريعة في 
ش����هر يونيو/ حزيران الق����ادم، إال أن معظم 
شركائه في االئتالف يرفضون هذا التاريخ، 
بالنسبة  ويفضلون س����بتمبر ألفضلية ذلك 

لهم انتخابًيا.
في االئتالف يتهمون نتنياهو بأنه لم يفعل 
ش����يًئا لحل األزمة ويتص����رف كأنه متفرج أو 
محلل سياس����ي، بل ويضع كل يوم ش����روًطا 
ال تبدو ممكنة وواقعي����ة، وهدفها تحصين 
نفس����ه وتقييد أيدي الش����ركاء، ويبدو أنها 
للتهرب من تحمل المسؤولية، فقبل عودته 
من واشنطن اش����ترط تعهد جميع األطراف 
بالبقاء في الحكوم����ة حتى موعدها النهائي 
)بغ����ض النظر عن تطور ملف����ات التحقيق (، 
وباألمس وبعد اجتماعه مع األحزاب األصولية 
وضع ثالثة ش����روط للموافقة على مش����روع 
قان����ون التجنيد المع����دل لألصوليين، الذي 
اقترحت����ه وزيرة الع����دل ش����اكيد؛ األول: أن 
يحظى بموافقة المستشار القانوني، والثاني: 
أن يوافق كحلون على كل االقتراحات الخاصة 
بالقانون، بغض النظ����ر عن موقف المحكمة 
العليا، وه����و أمر مخالف لما تعهد به كحلون 
والت����زم به، وهو عدم الموافقة على أي اقتراح 

أو مشروع قانون ترفضه المحكمة العليا، والثالث: 
تعهد ليبرمان بالبقاء في االئتالف حتى نهايته 

في تاريخه الرسمي.
نتنياهو جاء إلى اجتماعه مع األصوليين متسلًحا 
بهذه الشروط، وكأنه ليس رئيًسا لالئتالف، فهو 
يطلب من اآلخرين أن يأتوا بالموافقات من أطراف 
االئتالف، في ظ����ل ان األصوليين جاءوا لالجتماع 
ولديهم موافقة من مرجعياتهم بالموافقة على 
اقتراح اإلطار الجديد المعت����دل مقارنة بالقانون 

السابق.
بعد االجتماع ساد شعور كبير لدى كل من حضره 
بأن نتنياهو لديه ق����رار بالذهاب إلى االنتخابات، 
وهو غير معني بش����كل كبي����ر بالتوصل إلى حل 
لألزمة؛ هذا التقدير الذي قدره ليبرمان أول أمس، 
جعل ليبرمان يكتب على صفحته على »فيسبوك« 
أن »القضايا التي تؤمن بها يجب ان تس����ير بها 
حتى النهاية وعدم المساومة عليها«، في إشارة 
لرفضه أي تعديل على قان����ون التجنيد الخاص 
باألصوليين، وتقديره ب����أن االنتخابات باتت أمًرا 
واقًعا، وأن من المهم له البدء بحملته االنتخابية، 

ومن بين مرتكزاتها قضية الدين والدولة.
يبدو أن وزير المالية كحلون هو الوزير األول الذي 
سيقدم استقالته من الحكومة، حيث تعهد قبل 
أيام بأنه في حال لم يتم الموافقة على مش����روع 
الموازنة للعام 2019 حتى موعد عيد الفصح - الذي 
سيكون بعد أسبوع تقريًبا - فإن إسرائيل ستعّيد 
بدون وزير مالية، وبحسب األجندة البرلمانية فإن 
الكنيست س����تذهب في إجازتها يوم الخميس، 
ولم يتبق وقت مناس����ب وكاٍف لمناقشة واعتماد 
الموازنة من قبل الكنيس����ت، حيث الموعد األخير 
هو يوم الخميس والبّد ان تكون عرضت الموازنة 
قب����ل ذلك بيومين، وهو أمر بات مس����تبعًدا وغير 

ممك����ن مع تمس����ك األح����زاب األصولي����ة برهن 
تصويتها على الموازنة بالتصويت على المشروع 

المعدل لقانون التجنيد.
ويب����دو أن أحًدا م����ن األطراف ال ين����وي ان يقدم 
تنازالت تؤثر على جمهور ناخبيه قبل فترة وجيزة 
من المعركة االنتخابية التي يش����تمون رائحتها 
في األجواء؛ لذلك فإن س����لوكهم يرتبط إلى حد 
بعيد بالتمهيد لحملتهم االنتخابية، وهذا ربما ما 
دفع ليبرمان للتشدد إزاء قضية تجنيد األصوليين 
في األيام األخيرة، رغم أنه تعايش طوال أكثر من 
سنة ونصف كوزير لألمن مع نسخة أكثر اعتدااًل 
لصالح األصوليي����ن قبل ان ترفضه����ا المحكمة 
العلي����ا، وه����و )أي ليبرمان( يبني حملته بش����كل 
أساس����ي على موضوعي����ن؛ األول: العنصرية ضد 
فلس����طينيي ال� 48 وضد الفلس����طينيين بشكل 
عام، والثاني: تصعيد موقفه ضد المتدينين في 

كل ما يتعلق بقضايا الدين والدولة.
في اجتم����اع نتنياهو مع كتل����ة »الليكود« صباح 
أمس، أعلن أنه لن يقب����ل بأن تكون لدية حكومة 
تعتمد فقط على 61 عضو كنيس����ت، وذلك في 
إشارة إلى أن خروج ليبرمان من الحكومة سيعني 
بالنسبة له نهاية الحكومة، وهذا يعتبر تصعيًدا 

آخر.
الش����عور الع����ام ب����أن نتنياه����و يرغب بش����كل 
ش����خصي في حل الحكومة وتحميل مس����ؤولية 
ذلك لألصوليين ولتشدد بعض شركائه خلق ما 
يس����مى بديناميكية أجواء االنتخابات، فأصبحت 
أق����وال وتصريح����ات زعماء األح����زاب والناطقين 
باسمهم تخدم أجندتهم االنتخابية، وهذا ما عّبر 
عنه نفتالي بينت، زعيم »البيت اليهودي«، الذي 
حمل نتنياهو مس����ؤولية المجازف����ة بحل أفضل 
حكومة لليمين ألسباب شخصية تتعلق به، وأعلن 

أنه سينافس على منصب وزير األمن أو رئاسة 
الحكومة، وهذا التصريح يعتبر األول لبينت 
ف����ي اآلونة األخي����رة، الذي يكش����ف خطوط 
حملته االنتخابية في الصراع مع نتنياهو على 

أصوات الناخب اليميني.
التحدي اآلخ����ر الذي قد يواجهه نتنياهو إذا 
ما أجمع على ح����ل الحكومة هو تحديد موعد 
االنتخابات، فنتنياهو وليبرمان يرغبان بحملة 
انتخابات س����ريعة تنتهي في أواسط شهر 
يونيو، فهو تاريخ ذهبي بالنس����بة لنتنياهو، 
حيث تكون إنجازاته السياس����ية في أوجها 
)من بينها نقل السفارة(، وهي فتره ال يكون 
فيها المستشار القانوني قد قرر شيًئا جوهرًيا 
في ملف����ات نتنياهو، لكن بعض الش����ركاء 
اآلخرين - وربما قوى المعارضة - سيفضلون 
كثيًرا تأخير تاريخ االنتخابات إلى أقصى حد 
ممكن إلى ش����هر س����بتمبر، حيث كلما تأخر 
الوقت تكون إنجازات نتنياهو وش����خصيته 
قد تآكلت، وأصبح لديهم جاهزية أكبر، وربما 
يراهنون على تطور في ملف الفس����اد خالل 

هذه األشهر.
األجواء االنتخابية كانت دوًما س����بًبا وشكلت 
ري����ح إس����ناد ل����كل أش����كال التصعيد ضد 
الفلسطينيين، ألن الجميع يدرك ان القاعدة 
األكبر من الناخبين تميل للتشدد السياسي، 
لذل����ك ف����إن الخط����اب السياس����ي لمعظم 
المرشحين سيصبح عنصرًيا أكثر ومتشدًدا 
أكثر، وستحاول األحزاب المتشددة أن تجعل 
أجن����دة االنتخابات أجندة سياس����ية أمنية، 
بينما س����تدفع األحزاب األخرى )»المعس����كر 
الصهيون����ي« و«يوج����د مس����تقبل«( باتجاه 

انتخابات على خلفية ملفات الفساد.

في ظل الحديث عن التقارب السعودي االسرائيلي تحت 
عن���وان العدو المش���ترك » ايران« نتفاج���أ بطلب رئيس 
الوزراء االس���رائيلي بنيامين نتنياهو خالل زيارته االخيرة 
الى الواليات المتحدة بالطلب من الرئيس االمريكي دونالد 
ترامب بأال يتم تزويد السعودية بمفاعالت نووية سلمية 
وان كان ال ب���د من ذلك فعليها اال تس���مح لها بتخصيب 

اليورانيوم على ارضها.
ق���د يثير هذا الطلب اس���تغراب من ال يع���ي آلية التفكير 
الصهيونية وهم كثر لالسف فان االعالم السعودي بالكاد 
يذكر االحتالل الصهيوني  وصفقات السالح التي تشتريها 
السعودية التي تقدر بمئات المليارات لم تذكر انها لتحرير 
الق���دس بل هي موجهة للعدو األخط���ر االول »ايران« وكما 
صرح وزير الخارجية الس���عودي ع���ادل الجبير« لذلك يجب 
على اسرائيل أن تأمن جانب السعودية بل عليها أن تحث 
أمريكا على تقويته���ا كي تكون حائط الصد االول لعدوها 

المشترك  »ايران« !
أن العقلي���ة الصهيوني���ة قائم���ة على االس���تيالء  وعدم 
االطمئنان لغير اليهود ،  وهذا ورد في القرأن الكريم   وأيضا 
في أدبياته���م، , وهذا يتضح في الش���عار الذي يرددونه 
دائم���ا باللغة العبرية »هعربي هت���وف هو هعربي همت« 
وترجمت���ه »العربي الجيد هو العربي الميت«  لذلك لن تنال 
الس���عودية وال غيرها من الدول العربية رضى اسرائيل  بل 
ستبقى أوراقًا تلعب بها لتحقيق رغباتها والتي على رأسها 
فتح أسواق هذه الدول للبضائع والتكنولوجيا االسرائيلية 
» االحت���الل االقتصادي« وهي الفك���رة التي طرحها رئيس 
الوزراء االسرائيلي السابق »رابين« وتبناها خلفه »بيرس« وما 
زالت مائلة امام كل ساس���ة الكي���ان الصهيوني , وأن كان 
البعض يدعوها »التطبيع« فإن اسمها الحقيقي »االحتالل 

االقتصادي« .
عندما اس���تطاع عالم الفيزياء الذرية المس���لم »عبد القدير 

خ���ان« صناع���ة القنبلة الذرية الباكس���تانية ث���ارت ثائرة 
الحكومة االس���رائيلية في حين���ه وبالفعل قامت طائراتها 
بطلعات تدريبية محاكاة لقصف المفاعل الباكستاني ، إال 
أن أمريكا منعتها من ذلك مع تأكيدها لها ان والء الحكومة 
الباكس���تانية والء مطلق للغرب وتحدي���دا المريكا فكان رد 
قادة الكيان االس���رائيلي ماذا ل���و تغيرت الحكومة ووقعت 

القنبلة في يد أعداء اسرائيل ؟.
إن وقاحة االعالم االس���رائيلي وصلت إلى تس���ريب هذه 
المعلومات  والتي قد تؤدي إلى توتر العالقات االسرائيلية 
الس���عودية،  ومن المعلوم – عكس ما ينش���ر عن حرية 
االعالم االس���رائيلي – أن » مقص الرقيب العس���كري« ال 
يسمح بنشر أي معلومات تمس األمن، فهل لهذه الدرجة 
ال تعنيهم عالقتهم مع السعودية أم أنهم وصلوا لمرحلة 
تأكدوا ألن���ه ال يمكن لحكام الس���عودية  أن يتحركوا أو 

يحتجوا ؟!

هــل تخشــى »إسرائيــل« السعوديــة؟
األسير د. محمد عرندس 
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أعلن أنا المواطن / محمد فوزي دخل الله العرجا.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802024828  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / نداء بشير محمود المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802124545( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / مجدي فايق عبد الرحمن محسن
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)910870831( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن /سامي محمد عبد الحميد مبارك.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900145517( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / وسيم على صالح درويش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
402961239فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / عايدة عبدالهادي موسى البطران-
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)942395161( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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عن����د انحالل االتحاد الس����وفيتي ف����ي 1991 ، 
واس����تقالل جمهوريات آس����يا الوسطى التي 
كان����ت جزءا منه ، انفتحت تل����ك الجمهوريات 
عل����ى العالم العرب����ي الذي ارتبط����ت به دينيا 
ولغويا وثقافيا قرون����ا متطاولة ، ووصلت إليها 
أعداد من الدعاة العرب والمسلمين . بدا يومئذ 
أن تلك الدول صحت من غيبوبة دينية وثقافية 
إس����المية امت����دت 70 عاما هي عم����ر االتحاد 

السوفيتي .
 وكان م����ن عالمات تلك الصح����وة في جانبها 
اللغ����وي والثقاف����ي صدور مجل����ة » النبع » في 
دوش����نبه ) معناها يوم االثنين بالفارس����ية ( 
عاصمة طاجكستان ؛ بالحرف العربي ال بالحرف 
السيريلي الروسي الذي حل محل الحرف العربي 

في العهد السوفيتي . 
يومئذ ، كتب����ت مقاال في صحيف����ة عربية في 
فرح صادق وتف����اؤٍل آمٍل بعودة الحرف العربي 
إلى تلك البلدان التي أثرت اإلسالم بأعالم كبار 
ما فتئوا س����اطعين في حضارته وعقيدته مثل 
البخاري وابن سينا والكندي وسواهم ، ونبهت 
إلى ما في اس����م المجل����ة » النبع » م����ن رمزية 
الرغبة في العودة إلى الجذور الثقافية العربية 

واإلس����المية ، وحتى لو قصد ب » النبع » معناه 
الحقيقي ، أي مصدر الماء ، فالرمزية ال تفارقه ؛ 
إذ إنه يوجه إلى الجهة التي يحسن أن يستقي 

منها قارئ المجلة ثقافته ومعرفته .
 ما حدث بعد االستقالل حتى اآلن ليس بالذي 
أملن����اه في مدى وعمق عودة تل����ك البلدان إلى 
جذوره����ا العربية واإلس����المية لغوي����ا وثقافيا 
، وين����وء الع����رب خاصة بالنصي����ب األثقل في 
المس����ئولية عن قصور هذه العودة مدى وعمقا 
، فهم دأَبهم في كل ش����يء ل����م يقوموا حتى 
بالقدر العادي مما يج����ب أن يقوموا به ، ورأينا 
هذه ال����دول تتجه نحو تركيا مص����درا لإللهام 
واالقتداء أكثر مما اتجهت إلى العالم العربي ، 
وليس في اتجاهها نحو تركيا مشكلة ، فتركيا 
جزء كبير حيوي من الحضارة اإلسالمية ، وبعض 
هذه الدول تركي عرقا ولغة،  ولكن العرب منبع 
هذه الحض����ارة عقيدة ولغة ، وال س����بيل فعاال 
بقوة لفهم هذه الحضارة وفهم العقيدة التي 
أنبتتها  ، واإلضاف����ة إليها بدون اللغة العربية 

لغة القرآن الكريم . 
وبالمجمل ، حال العرب الس����يئة والرثة في كل 
شيء ال تحمس أحدا لالقتراب منهم واالقتداء 

به����م ثقاف����ة وسياس����ة ، والمؤل����م أن فقدان 
الحماس����ة هذا بدأ يمتد إلى العقيدة . حرضني 
لكتابة هذه السطور مؤتمر » تأكيد الهوية من 
خالل تجارب الش����عوب النامي����ة » الذي انعقد 
مؤخرا في باكو عاصم����ة أذربيجان الجمهورية 
الس����وفيتية السابقة تحت ش����عار » التضامن 
اإلسالمي » ، فقد كان من بين توصياته توصية  
تدعو منظمة اليونسكو ، وجامعة الدول العربية 

، هل تذكرونها أو تحسون لها ِركزا ؟! 
على السعي لجعل اللغة العربية لغة ثانية في 
جمهوريات آس����يا الوسطى ، ومن بين تجليات 
هذا الع����ودة كتابة لغاتها بالح����رف العربي . 
ومفروغ منه أنه ال اليونسكو وال الجامعة العربية 
المنتهية الصالحية ستفعل أي شي استجابة 
لتوصي����ة المؤتمر ، ويلي����ق البحث عن جهات 
عربية وإسالمية غير رس����مية لالستجابة لها ، 
وس����تتنوع هذه الجهات ، في حال االستجابة 
، إلى جه����ات ممولة تبني المدارس وس����واها 
م����ن المؤسس����ات لتعلي����م العربي����ة في تلك 
الجمهوريات ، وجه����ات توفر المعلمين وذوي 
الكفاءات اللغوية ، ويمكن التوس����ع في قبول 
الطالب من تلك الجمهوريات في كليات اللغة 

العربية والدراسات اإلسالمية بالدول العربية . 
نكتب هذا مع استرابتنا في أن يتحرك العرب 
لوص����ل ما انقطع م����ن صالت ديني����ة ولغوية 
وثقافية م����ع تلك البلدان التي تفاعل تاريخها 
مع تاريخنا في شموله ، وما تزال فيها مكونات 
بشرية عربية خالصة تتكلم العربية منذ فتحها 

في العهد األموي . 
ونعي أن العرب الذين صاروا اآلن مشهورين في 
الحط من قدر لغتهم ، وجعلتها أكثريتهم لغة 
ثانية في ديارهم ، واكتش����فوا فجأة أنهم لم 
يفهموا لباب دينهم بعد ما يقرب من خمس����ة 
عشر قرنا على سطوع شمس فجره ؛ لن يكونوا 
متحمس����ين لمد نفوذ لغتهم في بلدان أخرى 
مهما كانت صلته����ا بهم ، ولن يكونوا قادرين 
على إيصال لباب اإلسالم المشرق الصافي لها 
مثلما نزل على قلب الرس����ول محمد _ صلى الله 
عليه وس����لم _ بالقدوة الس����وية المرشدة دون 
جدل فاسد يجر إلى متاهات من العماء والخواء 
، والتقاتل المهل����ك الذي يتفجر اآلن في ديار 
العرب والمسلمين ، ويتلذذ به أعداهم سعداء 
مطمئنين ، وإنما نكتب ما نكتب تنبيها لما هو 

حق وصواب وواجب .

اللغة العربية وجمهوريات آسيا الوسطى  حماد صبح 

ماذا عن المصالحة 
فــي الضفــة 
الفلسطينية ؟

هل احترمت الس���لطة الفلسطينية البنود 
المتعقل���ة بقضي���ة الحريات السياس���ية 
وفتحت المجال للجمي���ع ليقول رأيه فيما 
يحدث ويحدق بوطنه م���ن وقائع يومية ؟ 
هل سمحت السلطة  بدخول الصحف التي 
تصدر من غزة مثل االس���تقالل والرس���الة 
وفلس���طين للضفة ؟ هل فتح���ت المجال 
ام���ام االعالميين لنقل الص���ورة كما هي ؟ 
وهل منحتهم الحري���ة الكاملة كما نصت 
القوانين الدولية ؟هل ألغت السلطة فكرة 
المس���ح االمني للراغبين في الحصول على 
جواز س���فر او عل���ى وظيفة ؟ه���ل اعادت 
السلطة فتح المؤسسات والجمعيات التي 
تم إغالقها أو تغيير هيئاتها على خلفية 
االنقسام، واعادة ممتلكاتها، وعدم التدخل 
في ش���ؤونها الداخلية اال ف���ي اطار قانون 

الجمعيات األهلية والخيرية ؟
إن كانت االجاب���ة ب ) ال ( فيجب االعتراف 
بان الس���لطة نجح���ت في اخ���راج الضفة 
الفلس���طينية من دائ���رة الجغرافيا التي 
تطبق فيها المصالح���ة، وأن توجه بوصلة 
المصالحة الى غزة فقط ، مس���تغلة بذلك 
الوضع االقتصادي الصعب استغالال قذرا ؟ 
وإن كان���ت االجاب���ة  ب ) نع���م ( فلم���اذا 
االعتقاالت السياسية واستدعاءات االسرى 
ومنع  االعالميي���ن  ومالحق���ة  المحرري���ن، 
الصحف، تجري على قدم وس���اق ومالحقة 
المقاومة مس���تمرة،، ومص���ادرة الحق في 
التعبير ع���ن الرأي ، وما احالة180 مدرس���ا  
الى التقاعد  لمجرد انهم اعضاء في حراك 
المعلمين ال���ذي يطالب بتحس���ين نظرة 
الحكومة للموظف وللمعلم بش���كل خاص 
اال فصل م���ن فصول المؤمرة على اجهاض 

الراي المخالف لفلسفة السلطة؟ 
كم���ا  أن م���ا حدث مع بعض الش���باب  في 
طولكرم  على خلفية االحتجاجات السلمية 
رفضًا لمش���روع ش���ركة س���ند، حيث جرى 

توقيفهم على ذم���ة المحافظ، وأعلنوا منذ 
اللحظة األولى إضرابهم عن الطعام، وصوال 
إلى اعتقال الش���يخ ماه���ر األخرس ونجله 
إسالم والشابين يونس ومحمد األخرس من 

جنين؟ 
إن ه���ذه المخالف���ات ليس���ت مخالف���ات 
سياس���ية فقط بل هي مخالفات اخالقية، 
وه���ذا دفع نائ���ب رئيس لجن���ة الحريات 
بالضفة خليل عساف، للتأكيد بأن الحكومة 
احالت ع���دًدا من قيادة الحراك الى التقاعد 
المبكر بدون موافقتهم، وبناء على توصية 
امنية، معتبرا هذه الخطوة محاولة انتقامية 
من ق���ادة الحراك لدورهم ف���ي قيادة هذا 

النشاط. 
إن الس���لطة وعبر ع���زام االحمد ال تنفك أن 
تطال���ب بتدخل مصري إلنق���اذ المصالحة 
المتعثرة حس���ب رأي���ه ألنها ل���م تحقق 
التمكين ال���ذي يريده الحاكم الصهيوني، 
لم نس���مع منه أنه طلب م���ن الوفد االمني 
المصري أنه يزور مدن الضفة  لالطالع على 
جهود السلطة في تطبيق البنود المتعلقة 
بالحريات العامة، ولم نعلم أن الوفد االمني 
المصري التقى بش���خصيات أو فصائل او 
لجان في الضف���ة الغربية مثلما يفعل في 
غزة ، ليع���رف منهم م���دى تطبيق  فكرة 
الحريات العامة واحترامها طبقا التفاقيات 

المصالحة .
إن المصالح���ة عل���ى ه���ذه الهيئ���ة هي 
اق���رب ما تكون حلما بعي���د المنال في ظل 
تعطش الش���عب لمصالحة حقيقة تروي 
ظمأه بعد س���نوات عجاف حرقت احالم كل 
الفلسطينيين في مشارق االرض ومغاربها، 
لكن وألن بعضنا ال يملك ان يخرج من بيته 
دون  إذن من مجندة على حاجز كما قال هو، 
فإني اظن_  وبعض الظن إثم_ أن تخلصنا 
من االحتالل يقتضي اوال ان نطهر الصف 

الوطني.

قوبلت التقارير أو األنباء التي تحدثت عن مرض 
رئيس الس���لطة محمود عب���اس؛ بالنفي وإدانة 
بمقاصد  واتهامه���م  وش���يطنتهم،  أصحابها 
ونوايا خبيثة، عل���ى الرغم من خلو وفاضهم من 
أي ن���زاع مع الرجل. وكان واضحًا أن الذين يبثون 
أنباء تدهور الصحة، يريدون سبقًا صحفيًا، وهم 
يس���تندون الى إشارات وتس���ريبات حقيقية، 
أرادوا التقاطها قبل أن يلتقطها غيرهم. فليس 
للمس���ألة عندهم أية أبعاٍد أخ���رى، ومثل هذا 
األمر يحدث في مص���ر بين الحين واآلخر، عندما 
يس���ري �� مثاًل �� خبر موت مبارك، أو اعتالل حاد 

في صحته.
ف���ي هذا الس���ياق، يخطيء ه���ؤالء بحق عباس 
نفس���ه، عندما يندفعون الى تصريحات النفي 
والذود عنه بأي كالم وبأية ِصيغ دون أن يعرفوا 
مقاص���ده أو يتثبتوا مع معطي���ات ملفه الطبي. 
فالرجل نفسه ينفي أن يكون بصحة جيدة. وفي 
كل م���رة، يصدر النفي ع���ن موالين من الصنف 
ال���رديء. فهؤالء يروق لهم أن يفترضوا كذبًا، أن 
التقارير تستند الى إشاعات، وأن القوى الضالة 
هي التي ترّوج مثل هذه اإلش���اعات. فس���يادة 
الرئيس بصحة جيدة جدًا، واألمور على ما يرام، أما 
الُمرجفون األشباح، فإنهم يخدمون الصهيونية 
ويري���دون تمرير »صفقة القرن« بتكرار الحديث 

عن تداعيات في صحة السيد الرئيس.  
م���ن المفارق���ات، أن اإلع���الم اإلس���رائيلي، هو 
مص���در الغالبية العظمى من األنب���اء عن تردي 
صحة عباس. ومعلوم أن المحتلين، ليس���وا في 
حاج���ة الى من يبلغهم أن صحة عباس تتعافى 
أو تت���ردى. فهم يعرف���ون التفاصي���ل، ثم إن 
الموضوع بالنس���بة للصهيونية ُيطرح في إطاره 
السياس���ي واألمني. والمحتلون ال يقصدون من 
خ���الل تداول موض���وع المرض، إي���ذاء عباس أو 
إضعاف���ه، ألن لديهم وس���ائلهم لإلجهاز عليه 
وهو في أتم صحته، ل���و أرادوا. فكل ما يريدونه 
هو وضع الس���يناريوهات لمرحلة ما بعد عباس 
وتحديد شروطهم وخياراتهم في الوارثين، وفي 

الطامحين الى الوراثة!
الموالون من الصنف الغبي الرديء، يريدون إحالة 
مس�ألة مرض عباس، الى دائرة السجال الداخلي 

الفلسطيني أو الفتحاوي، بينما المحتلون يبحثون 
في كيفيات استمرار الحكم بعد عباس، من خالل 
تثبيت الخطايا التي اقترفها، بتدمير مؤسسات 
النظ���ام الوطن���ي، وتكريس الظل���م االجتماعي، 
وتربية البطانة الفاس���دة والمناطقية، الحقودة، 
وتعميق البغض���اء الداخلية والنع���رات. وحيال 
هكذا خطاي���ا، يصح أن يقال بلس���ان الوطنيين 
معارضي عباس، اللهم اشف كل مريض، وبئس 
المعارضين، الذين يتوس���لون خبرًا عن الموت، أو 
عن مرض ينذر بموت وش���يك. وبئس الشامتون 
في مريض أو الش���امتين في موت. فإن لم يكن 
المنافحون ع���ن حقوقهم، جديري���ن بانتزاعها 
من أصح���اء، فإنه���م ال يس���تحقون أخذها من 
مريض أو ميت. وعباس اليوم يعلم، أن الش���عب 
الفلس���طيني ال يؤيده وأنه ع���اف مرحلته، وهذا 
بأخف التوصيفات.  ولن يتقبل الفلس���طينيون 
حاش���يته بعد رحيله. بل إن أي نظام فلسطيني 
سياسي محترم، سيالحق أبناءه وبعض حاشيته، 
الس���تعادة حقوق المجتمع الفلسطيني منهم. 
وهذا بالطبع، هو األكثر إيالمًا من المرض، واألفدح 

من الموت بالنسبة له!
الموال���ون الرديئ���ون الذين ينف���ون أن عباس 
مري���ض؛ ُيحرج���ون الرجل ويربكون حس���اباته. 
فربما ه���و يريد االنس���حاب متعل���اًل بالمرض، 
لكنهم باس���مه يتحدث���ون عن صح���ة جيدة. 
وربما ه���و يريد التلويح بالمغ���ادرة لكي يجعل 
إدارة ترام���ب تس���تدرك وتتراجع قلي���اًل، بينما 
تصريحات الموالي���ن تؤكد على الصحة الجيدة 
والرغبة ف���ي البقاء بأي ثمن. وربما يكون المرض 
قد أثقل على عباس، وأصبح ينش���د الراحة، لكن 
هؤالء يؤكدون على الصحة الجيدة، بل يعملون 
على قض مضجعه، بإنكار سنن الحياة والتلميج 
الى اس���تحالة أن يمرض. فأي حديث عن اعتالل 
صحته، إنما هو، عندهم، مؤامرة خبيثة ومحاولة 
اختراق لجبه���ة عباس المنيع���ة، في مواجهة 

الطوفان األمريكي الصهيوني!
كالم س���خيف، ي���رش عل���ى مرض عب���اس أو 
عل���ى مأزق���ه ُس���كرًا� ولعله الس���طر األخير من 
النص الرديء الملعوب، على خش���بة المس���رح 

الفلسطيني!

مصطفى ابو السعود

فــي السطــر األخيــر
 مــن النــص الرديء

بقلم: عدلي صادق
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غزة / عبدالله نصيف:
تعث���ر فري���ق ش���باب خانيون���س أمام ج���اره اتحاد 
خانيون���س  بعد تعادله الس���لبي، فيما  قلص فريق 
خدمات رف���ح الوصيف الفارق بين���ه و بين المتصدر 
ش���باب خانيونس بعد فوزه بهدفي���ن مقابل هدف 
وحيد على القادس���ية ، و بهدف دون رد تفوق شباب 
رفح على الصداقة ، و اكتسح غزة الرياضي جاره أهلي 
غزة بسداسية مقابل هدفين ، ضمن األسبوع التاسع 

عشر من بطولة دوري غزة الممتاز .
وس���يطر التعادل الس���لبي على "ديربي" خانيونس  
ال���ذي جمع الفريقين ش���باب و اتحاد خانيونس على 

ملعب الدرة .
وبه���ذه النتيجة فقد المتص���در نقطتين كفيلتين 
بسحم اللقب لصالحه ، فيما تعتبر نقطة االتحاد غالية 

مستفيدا من خساره األهلي و القادسية بالهزيمة .
و يرف���ع ش���باب خانيونس رصي���ده ل 42 نقطة في 
الصدارة و يحتاج لفوز واحد يحسم من خالله اللقب ، 

و19 نقطة لالتحاد في المركز العاشر .
وواص���ل خدمات رفح مطاردت���ه للمتصدر بفوزه على 

القادسية بهدفين مقابل هدف وحيد .

ورفع األخضر الرفحي رصيده إلى 38 نقطة في المركز 
الثاني ،  وتوقف رصيد القادس���ية عند 15 نقطة في 
المركز الثاني عش���ر واألخير ، وس���جل لألخضر عماد 
فحجان و عالء إس���ماعيل ، و س���جل أده���م القاضي 

للقادسية .
واس���تعاد نادي غزة الرياضي بريقه بانتصار عريض 
على مضيفه أهلي غزة بستة أهداف لهدفين ، وبهذه 
النتيجة بات األهلي في موقف ال يحس���د عليه بعدما 

تجمد رصيده عند 18 نقطة بالمركز الحادي عشر .
وارتف���ع رصيد غ���زة الرياضي إل���ى 29 نقطة بالمركز 
الرابع مؤقتًا أمام الش���جاعية الخام���س  لتفوق األول 
بالمواجهات المباش���رة، وس���جل للرياضي محمد أبو 
سليم  و حامد حمدان و هاني المصدر و محمد الرخاوي 
" هاتريك "، فيما س���جل بالل عس���اف و إبراهيم أبو 

سيف هدفين األهلي .
و بهدف دون رد تفوق شباب رفح على نظيره الصداقة 
، سجل  لشباب رفح العبه أحمد الشاعر، ليرتفع رصيد 
الزعي���م إلى النقطة 28 في المركز الس���ادس ، بينما 
تجمد رصيد الصداقة عن���د النقطة ال� 35 في المركز 

الثالث .

االتحاد يؤجل تتويج »النشامى« و »العميد« يضرب  من جديد  

غزة / االستقالل:
خطف ن���ادي العطاء بطاقة الصعود لدوري الدرجة األول���ى بعدما حقق الفوز على 
منافس���ه وضيفه األقصى الرياضي بهدف نظيف ، ضمن الجولة الثامنة عش���رة 
واألخيرة من مس���ابقة دوري الدرجة الثانية لحساب فرع الوسطى والجنوب في لقاء 

احتضنه ملعب المدينة الرياضية شرق مدينة  خانيونس جنوب القطاع.
وج����اء صعود العط����اء بعد تصدره لفرع الوس����طى والجنوب  ب����� 33 نقطة بفارق 
األهداف عن األقصى بعدما حقق كل منهما الفوز على اآلخر بذات النتيجة )0-1(. 
وقاد علي عبد الهادي فريقه العطاء لهذا التأهل بعدما سجل هدف الفوز لفريقه 
م����ن ركلة جزاء في الدقيقة 85. وكان األقصى بحاج����ة إلى نقطة التعادل فقط أو 
الخسارة بفارق هدف غير تلك النتيجة )1-0( التي خسرها ليصعد لدوري الدرجة 
األولى إال أن العطاء تمكن من الفوز بالنتيجة التي لم يرغب بها منافسه ليحرمه من 

الصعود " السريع " بعد صعوده للدرجة الثانية الموسم قبل الماضي .

العطاء يخطف األقصى و يتأهل لدوري الدرجة األولى 

االستقالل / وكاالت:
ذك���رت صحيف���ة آس اإلس���بانية أن 
إنتر ميالن كان يراق���ب 4 العبين من 

باريس س���ان جيرمان وريال مدريد أثناء 
المب���اراة التي جمع���ت الفريقين 

ي���وم الثالث���اء الماضي على 
األمراء  حديق���ة  ملع���ب 

بفوز الفريق  وانتهت 
في���ن  بهد لملكي  ا
ه���دف  مقاب���ل 
ف���ي إي���اب ثم���ن 
نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
الصحيفة  وأوضحت 

في تقريرها أن بييرو 
الفني  المدير  أوزيلي���و 

إلى  س���افر  مي���الن  إلنتر 
باريس لمتابع���ة مباراة القمة 

من المدرجات، وذل���ك لمراقبة أداء 4 
العبين م���ن الفريقين من أج���ل التعاقد معهم 

خالل سوق االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وكان آنخي���ل دي ماريا على رأس قائمة الالعبين 
المطلوبي���ن في إنت���ر ميالن، حي���ث أكدت آس 
على أن النجم األرجنتيني يش���كل حلمًا لإلدارة 
الحالية للنيراتزوري، السيما وأنها حاولت التعاقد 
معه في الصيف الماضي، لكنها انس���حبت من 

الصفقة بسبب عدم قدرتها على تلبية مطالبة 
باريس سان جيرمان المالية.

وأضاف التقرير أن ماتيو كوفاسيتش 
هو الالعب الثاني ال���ذي حظي باهتمام 
إنت���ر ميالن، حي���ث يفك���ر بييرو 
أوزيلي���و باس���تعادة النج���م 
الميركاتو  ف���ي  الكرواتي 
مس���تغاًل  الصيف���ي، 
الالعب  مشاركة  عدم 
بشكل منتظم تحت 
قي���ادة المدرب زين 

الدين زيدان.
ول���ن تك���ون مهمة 
إنت���ر مي���الن بإعادة 
كوفاس���يتش لملعب 
جوزيبي مياتزا س���هلة، 
وذل���ك لع���دم رغبة ري���ال 
الالعب،  ع���ن  مدريد بالتخل���ي 
باإلضاف���ة إلى أنه مطل���وب أيضًا من 
أندية أخرى مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

كما كش���فت آس عن اهتم���ام إدارة إنتر ميالن 
بالتعاقد مع خافيير باستوري نجم سان جيرمان 
الذي اشترك في الشوط الثاني أمام ريال مدريد، 
باإلضاف���ة إل���ى كيمبيبي الذي لم يش���ارك في 
لقاء العودة رغم مش���اركته أساس���يًا في مباراة 

الذهاب .

االستقالل / وكاالت:
سجل النجم البرتغالي كريس���تيانو رونالدو مهاجم 
ريال مدريد هدفين في المباراة التي حل فيها فريقه 

ضيفًا على إيبار بالجولة 28 من عمر الدوري اإلسباني.
وسجل رونالدو هدف ريال مدريد األول أمام إيبار  ليضع 
الن���ادي الملكي في المقدمة في افتتاح الجولة 28 من 
عمر الدوري اإلس���باني، فيما عاد وسجل الهدف الثاني 

قبل 6 دقائق من نهاية الوقت األصلي.
وحقق كريستيانو رونالدو بالهدفين أنه سجل في آخر 

7 مباريات خاضها مع ريال مدريد في جميع البطوالت.
ومرر لوكا مودريتش الكرة لكريستيانو رونالدو، لينجح 
المهاجم البرتغالي في اسكانها الشباك عند الدقيقة 
34 من عمر الشوط األول للقاء، فيما سجل الهدف الثاني 

في الدقيقة 84 برأسية بعد عرضية من كارفخال.
واس���تمر كريس���تيانو رونالدو ف���ي تحطيم 
األرق���ام مع ريال مدريد، مس���جاًل في 25 
مباراة من أص���ل 38 مباراة خاضها مع 
الن���ادي الملك���ي هذا الموس���م في 

مختلف المسابقات.

رونالدو 
يستمر في تحطيم 

األرقام مع ريال 
مدريد

إنتر ميالن راقب 4 العبين خالل 
مباراة ريال مدريد وباريس
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مســك وطيــب 

فانتظر الساعة 
الكثير م����ن الناس يق����رأون أحاديث النبي صل����ى الله عليه 
وس����لم وال يتمعنون في مدلوالتها ومحتواها وتدبر معانيها 
فقد اس����توقفني حديث خطير وجعلن����ي افكر مليا في كالم 
ه����ذا النبي الذي ال ينطق عن الهوى فَعْن َأِب����ي ُهَرْيَرَة ، َقاَل : 
َعِت اأَلَماَنُة  َم : » ِإَذا ُضيِّ ُه َعَلْيِه َوَس����لَّ ى اللَّ ِه َصلَّ َقاَل َرُس����وُل اللَّ
ِه ؟ َقاَل :  ����اَعَة » , َقاَل : َكْيَف ِإَضاَعُتَها َيا َرُسوَل اللَّ َفاْنَتِظِر السَّ
اَعَة » فاألمانة هي  » ِإَذا ُأْس����ِنَد اأَلْمُر ِإَلى َغْيِر َأْهِلِه َفاْنَتِظِر السَّ
محور اإلنتقال م����ن الدنيا إلى اآلخرة وه����ي العامل الذي من 
 الّلَه َيْأُمُرُكْم َأن 

َّ
خالله ننتظر الس����اعة لذا قال الله تعال����ى » ِإن

اِس َأن َتْحُكُموْا  وْا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّ ُتؤدُّ
 الّلَه َكاَن َس����ِميًعا َبِصيًرا » 

َّ
ا َيِعُظُكم ِبِه ِإن  الّلَه ِنِعمَّ

َّ
ِباْلَع����ْدِل ِإن

َماَواِت َواأَلْرِض َواْلِجَباِل  ا َعَرْضَنا اأَلَماَنَة َعَلى السَّ وقال تعالى » ِإنَّ
ُه َكاَن  َفَأَبْيَن َأن َيْحِمْلَنَها َوَأْش����َفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اإِلنَس����اُن ِإنَّ
ُه اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشِرِكيَن  َب اللَّ َظُلوًما َجُهواًل ِلُيَعذِّ
ُه  ُه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوَكاَن اللَّ َواْلُمْش����ِرَكاِت َوَيُتوَب اللَّ
ِذيَن ُهْم أَلَماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم  ِحيًم����ا« وقال تعالى » َوالَّ َغُفوًرا رَّ
َراُعوَن » فهكذا حثنا الله س����بحانه على تعظيم األمانة ومدى 
حرص اإلسالم على تأديتها وكذلك حثنا النبي صلى الله عليه 
بيُّ صلى  وسلم في تأديتها ومنها عن ابن عباس قال:)بينما النَّ
ث الق����وم، جاء أعرابيٌّ فقال:  الله عليه وس����لم في مجلس يحدِّ
ث.  اعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدِّ متى السَّ
فقال بعض القوم: س����مع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: 
ائل عن  بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين ُأراه السَّ
عت األَماَنة  ����اعة؟ قال: ها أنا يا رس����ول الله. قال: فإذا ُضيِّ السَّ
د األمر إلى  ����اعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا ُوسِّ فانتظر السَّ
بيِّ صلى  اعة( وعن عبد الله بن عمرو عن النَّ غير أهله فانتظر السَّ
ك ما فاتك  نَّ

 فيك فال يضرَّ
َّ

الله عليه وس����لم قال: )أرب����ٌع إذا كن
ة  ْنيا: ِصْدق حديث، وِحْفظ أمانة، وُحْس����ن خليقة، وعفَّ ِمن الدُّ
ُطْعمة( وكذلك س����ار السلف الصالح على هذا النهج فقال أبو 
دق األَماَنة وأكذب  ديق رضي الله عنه: )أص����دق الصِّ بكر الصِّ
الك����ذب الخيانة( وعن ابن أبي نجيح ق����ال: )لما ُأِتي عمر بتاج 
 

َّ
كس����رى وس����واريه جعل يقلبه بعود في يده ويقول: والله إن
ى إلينا هذا ألمي����ن. فقال رجل: يا أمير المؤمنين أنت  الذي أدَّ
يت إلى الل����ه فإذا رتعت رتعوا. (  ون إليك ما أدَّ أمي����ن الله يؤدُّ
ني صالة امرئ وال صومه، َمن   عمر قال: )ال تغرُّ

َّ
وعن هش����ام أن

شاء صام، وَمن شاء صلى، ال دين لمن ال أمانة له( وقال عبد الله 
 ذنب إالَّ األَماَنة، 

ِّ
ارة كل بن مس����عود: )القتل في سبيل الله كفَّ

كاة والغسل ِمن الجنابة والكيل والميزان 
َّ
الة والز  األَماَنة الصَّ

َّ
وإن

والحديث، وأعظم ِمن ذلك الودائع( فما اعظم األمانة وما أعظم 
حملها فطوبى لمن حملها بحق . والله المستعان 

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

)ذكرى وفاة العالمة محمد الغزالي.. وميالد العالمة كشك(

المؤلف/محمد قطب إبراهيم حسين شاذلي:
 كات���ب إس���المي مصري له ع���دة مؤلفات وهو 
شقيق س���يد قطب، مقيم حاليًا بمكة المكرمة. 
يعتبر األستاذ محمد قطب عالمة فكرية وحركية 
بارزة بالنسبة للحركة اإلسالمية المعاصرة فهو 
صاحب مؤلفات هامة تؤس���س للفكر اإلسالمي 
المعاص���ر من منطلق معرفي إس���المي مخالف 
لنظرية المعرف���ة الغربية، وهو يربط بين الفكر 
والواق���ع عبر العديد من مؤلفات���ه التي حاولت 

تفسير الواقع أيضًا من منظور إسالمي.
قام محمد قطب بتأسيس مدرسة إسالمية ذات 
طابع حرك���ي داخل الجامعات الس���عودية عبر 

إشرافه على العديد من الرسائل الجامعية.
الكتاب/من بديهيات اإلس���الم أن يك���ون الناس مس���لمين , وأن يتربوا تربية 
إسالمية ومع بداهة هذه القضية فإنها توشك أن تكون مجهولة في مجتمعاتنا 
الجاهلي���ة المعاصرة , أو هي على األق���ل قضية مبهمة عائمة ليس لها مدلول 
مح���دد واضح الس���مات وأقصى ما يمك���ن أن تكون مجهولة ف���ي مجتمعاتنا 
الجاهلية المعاصرة أو هي على األقل قضية مبهمة عائمة ليس لها مدلول محدد 
واضح المسات . وأقصى ما يمكن أن تعنيه فيحس أكثر الناس - سواء عملوا بها 
أو لم يعملوا , وس���واء كانو راغبين فيها أو راغبين عنها - هو ان يكون اإلنس���ان 

» متدينا » أي يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض , وأن يكون مستقيم األخالق .
وال شك أن هذا من اإلسالم , ولكنه في تلك المعاني ألن اإلسالم ذاته قد انحسر 
في واقع المجتمع وفي وجدان الناس , فلم بعد له ش���موله وتكامله الذي أنزله 
الله به , ولم يعد يحكم من حياتهم - حين يحكم منها ش���يئا على اإلطالق - إال 
ذلك الجانب المحدود , والذي هو أقرب أن يكون مزاولة فردية لإلس���الم , ال تؤثر 
في خط سير المجتمع , وال تحكم واقعه المتعدد الجوانب المتشابك العالقات .

فت���اوىمؤلف وكتاب

أجاب عنه:  الشيخ محمد الفحام
ب؛ أقول: الحرج في إعالم من تريد االرتباط بها,  عزي���زي الطيِّ
 

َّ
رة من قريبٍة ونحوها َتعرض عليها أن ولكْن عبر وس���ائط خيِّ
فالنًا َيذُكرِك بخير, وتفتح عبره الحديث معها بضوابط أدبية 

وشرعية, فقد ورد مثُل هذا عن الصحابة والسلف الصالح.
ه����ذا؛ وما يجدر ذكره هنا هو النية الصادقة في الطلب أي أن 
تكون نيته الِخطبة حقيقًة الالكشف عن شيء آخر أو التحقق 
من شيء الَيعنيه من قريب والمن بعيد فهذا اليجوز وفيه إثم 
كبير ألنه اليعني إال كشفًا ِلعورات المسلمين, ومخالفًة لقوله 
صلى الله عليه وسلم: )من حسن إسالم المرء تركه مااليعنيه(

وللفائدة خذ هذا الش���اهد, »لم���ا عرض عمر رضي الله عنه 

ابنته الس���يدة حفصة رضي الله عنها على أبي بكر_ وهذا 
من العرض على أهل الفضل _ صَمَت أبوبكر ولم ُيِجْبُه .. ثم 
بعد حين أعلمه بقوله: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك إال أني 
كنت علمت أن رس���ول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها 
فلم أكن ألفشي سر رس���ول الله صلى الله عليه وسلم, ولو 
 

َّ
تركه���ا قبلتها« والحديث في البخ���اري, وفي هذا دليل أن
النبي عليه الصالة والس���الم ذكرها بنية الخطبة بين يدي 
ذوي الش���أن ليذكر ذلك لذويها في حينه, وحقا َغَدْت بعد 
ذل���ك أمًا للمؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن... وفقك الله 
تعالى ألس���باب الرش���اد قوال وعمال آمين. مع الرجاء بصالح 

الدعاء.

اختلف جوهر الغزالي والشيخ 
عبد الحميد كشك..عن النسخ 
التقليديين،  للشيوخ  المكررة 
رغم ارتباطها بالمظهر األزهري 
التقلي���دي، فعرفا بمواقفهما 
النقدي���ة الصارخ���ة ل���كل ما 
م���ن ش���أنه أن يعط���ل األمة 
ع���ن النهوض م���ن غيبوبتها 
اس���تدعى  ما  الحضارية، وهو 
العديد من  الح���ال  بطبيع���ة 
الصدامات مع التيارات الفكرية 
الس���ائدة يس���ارية ويمينية، 
كم���ا أّن التيارات اإلس���المية 
الغزالي حظيت  التي عاصرها 
ف���ي خطب���ه ومؤلفات���ه بنقد 
الذع، خاص���ة تل���ك التيارات 

المتشّددة.
الغزال���ي  الش���يخ  اش���تهر 
بمواجهته لالستبداد وأصوله 

الفكري���ة واالجتهادات الفقهي���ة التي حاولت 
ش���رعنة القهر والحكم الجب���ري، ويعتبر كتابه 
»اإلسالم واالستبداد السياسي« عالمة فارقة في 
هذا المس���ار الذي جعل من اسمه »بغيضا إلى 

الجهة الحاكمة«.
وحكى الغزالي عن هذا الكتاب بقوله : »أش���هر 
كتب���ي عندما هاجم���ت فيه الطغيان وفس���اد 
الحكم وأسميته )اإلسالم واالستبداد السياسي( 
وكان ذلك ف���ي أواخر األربعيني���ات، وكان هذا 
اليوم من أهم أيام حياتي واعتبره نقطة انطالق 
لي... بمجرد أن نزل الكتاب إلى األسواق فوجئت 
بالحكوم���ة كلها تهتز وتصدر ق���رارا بمصادرة 
الكتاب. وأحسست أن القصر الملكي اهتز بشدة 
من ه���ذا الكتاب وقبض على وقدمت للمحاكمة 
بتهمة مهاجم���ة الحكومة، وخرج���ت من هذه 

القضية بدون أن يثبت علي شيء«.
وكذلك الشيخ كشك بيد أن الشيخ كشك دفع 
ثمن جرأته مرات عديدة، ففي عام 1965 سجنه 
نظام عبد الناصر ومكث عامين ونصفا ُينقل بين 
س���جون طّرة وأبو زعبل والقلعة والّسجن الحربي 

»حيث واجه الّتعذيب واّلتنكيل«.
بع���د اإلفراج عنه عاد للخطابة في مس���جد عين 

الحي���اة وواصل انتق���اد الحكوم���ة ومطالبتها 
بإنص���اف المواطني���ن والتوقف ع���ن ظلمهم 
ومحاربة الفس���اد. وكثيرا ما ح���ث على تطبيق 

الشريعة اإلسالمية بدل القوانين الوضعية.
في عام 1978 وّقع الرئيس المصري الراحل أنور 
الس���ادات اتفاقية سالم مع إسرائيل في كامب 
ديفد، مما أثار غضب شرائح واسعة من الشعب 

المصري.
وقد عّبر الش���يخ كش���ك عن هذا الغضب على 
منب���ره فعارض نظام الس���ادات بق���وة واتهم 

حكومته بخيانة اإلسالم.
في عام 1981 قبض على الش���يخ كشك ضمن 
حملة ش���نها نظام الس���ادات عل���ى معارضي 

اتفاقية كامب ديفيد.
بعد اغتي���ال الس���ادات في ذات الع���ام تولى 
حسني مبارك رئاس���ة الدولة، وأفرج عن الشيخ 
كش���ك لكنه منعه من الخطاب���ة، وقضى بقية 
حيات���ه في منزل���ه، إال أنه ل���م يتوقف عن نقد 

الحكومة والتهكم عليها في مجلسه.
-كان الغزالي يرى في االس���تبداد عدوا للتقدم 
والحض���ارة، وكان ي���ردد »ال حري���ة حيث يكون 
هناك اس���تبداد سياس���ي، ال دين حيث يكون 
هناك استبداد سياسي، ال حضارة حيث يكون 

هناك استبداد سياسي«. 
وكان يق���ول إن: »الحك���م 
االستبدادي تهديم للدين 
وتخري���ب للدنيا، فهو بالء 
والعمران  اإليمان  يصيب 
جميعا. وهو دخان مشؤوم 
األرواح  تختن���ق  الظ���ل 
واألجسام في نطاقه حيث 
امتد. فال س���وق الفضائل 
واآلداب تنش���ط، وال سوق 

الزراعة والصناعة تروج«.
الش���يخ  -وكذل���ك خاض 
كشك العديد من المعارك 
ضد أهل السياسة، داخل 
مص���ر وخارجه���ا، ووج���ه 
لرؤساء مصر  نقده  سهام 

وزعماء عرب.
رغم أن عب���د الناصر كرمه 
في عيد العلم عام 1961، 
إال أن كشك انتقد سياس���ته واعتقاله ألعضاء 
جماع���ة اإلخ���وان وإعدام س���يد قط���ب، قائاًل: 
»يش���نقون الرقاب التي قالت ال إله إال الله، وعبد 

الوهاب يغني له تسلم يا غالي«.
وفي مذكراته، قال إن المشير عبد الحكيم عامر، 
أرسل مندوبًا له ليبلغه أنه يدرك مقدار شعبيته، 
ويطلب منه أن يحّل دم سيد قطب، لكنه رفض، 
م���ا أدى إل���ى اعتقاله بعدها بأيام. واس���تمرت 

تجربته مع السجن عامين ونصف العام.
كان الشيخ الغزالي رحمه الله مبدعا في اختيار 
مواضيع كتبه وكذل���ك عناوينها.. ولك أن تقرأ 
مث���ال: الحق المر - قذائف الح���ق - كفاح دين - 
هموم داعي���ة - معركة المصح���ف في العالم 
اإلس���المي - دس���تور الوح���دة الثقافي���ة بين 
المسلمين - اإلسالم واإلستبداد السياسي - من 
وحي الس���يرة - حصاد الغرور - مع الله - موكب 
الدع���وة - الغ���زو الثقافي يتمدد ف���ي فراغنا - 
اإلس���الم المفترى عليه - ظالم من الغرب - جدد 
حياتك - اإلس���تعمار أحقاد وأطم���اع - اإليمان 

ميالد جديد لحياة إنسان.. وهكذا..
رحم الله عالمي األمة اإلس���المية العالمة محمد 

الغزالي والعالمة الشيخ عبد الحميد كشك.

حممد �شحادة

هل يجوز لشاب او رجل ان يبلغ فتاة ما 
رغبته في الزواج منها بشكل مباشر او غير 

مباشر بهدف معرفة رأيها وذلك قبل او 
قبيل التقدم لوليها؟
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وقفة لموظفي س��لطة الطيران 
احتجاًجا على إحالتهم للتقاعد

تشييع شهيد السرايا إبراهيم فرحات .. غزةتشييع الشهيد عمير شحادة.. نابلس

إدانة حقوقية احتجاجًا على قانون 
استعراض الخيول على شاطئ بحر غزةسحب هويات المقدسيين

)APA images( )APA images( 

)APA images( )APA images( 

)APA images( 

استمرار المواجهات مع قوات االحتالل في الضفة وغزة

الجهاد تنظم » أوبريت أخت الرجال« بمناسبة يوم المرأة العالمي

)APA images( 

)APA images( 
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يقصد باألسر التي يقف على رأسها امرأة: األسر التي يتولى إدارة شؤونها 
االقتصادية واالجتماعية امرأة بس���بب غياب رب البيت، الذي قد يكون )أًبا، 
أو أًخا، أو زوًجا(. هذه المرأة قد تكون عانًس���ا، أو أرملة، أو مطلقة، أو مهجورة. 
لي���س في كل الحاالت يكون الرجل غائًبا، ربما يكون موجوًدا. لكنه مس���ن، 
أو مري���ض بمرض مزمن أقعده، أو لديه إعاق���ة جعلته عاجًزا عن العمل فال 
يس���تطيع اإلنفاق على نفس���ه وال م���ن يعيلهم. في أحي���ان أخرى يكون 
الرج���ل موجوًدا وقادًرا على العمل، لكنه مقصر بحق من يعيلهم، وال يؤدي 
التزاماته نحوهم. كزوج هجر زوجته وأوالدها ولم يؤد واجباته نحوهم. في 
هذه الظروف األس���رية المتصدعة تقوم الم���رأة مقام الرجل فتؤدي ما هو 
مؤمل منه من واجبات حتى تسد الثغرة. يطلق على هذه المرأة اسم »المرأة 

المعيلة«.
إن األسر التي يقف على رأسها امرأة ليست ظاهرة حديثة، بل هي معروفة 
في كل المجتمعات، لها جذورها التاريخية. فقد بلغت نسبة هذه األسر في 
البرازيل سنة1802م حوالي)45%(. وبينت الدراسات االجتماعية المصرية 
أن هذه األسر تنتشر في المناطق المهمشة والفقيرة، وأغلب هؤالء النسوة 

من األميات، وذوات التعليم المتدني، والفقيرات.
في فلسطين يمكن مالحظة األسر التي تقف على رأسها امرأة بشكل واضح 
وبدون عناء. فهذه الظاهرة في تناٍم مس���تمر بحكم الظروف السياس���ية 
واالقتصادية واالحتاللية التي يمر بها المجتمع الفلس���طيني. تكّون هذه 
األس���ر نتيجة وفاة طبيعية لرب األسرة، � هذه الصفة تتشابه فيها األسرة 
الفلسطينية مع بقية األس���ر في كل المجتمعات �. وهناك أسباب تخص 
األسرة الفلسطينية دون غيرها، كاستشهاد رب األسرة برصاص االحتالل 
اإلسرائيلي، أو اعتقاله لسنوات طويلة قد تمتد لعقود في بعض الحاالت، 

أو إصابته إصابة متعمدة أدت إلعاقاته إعاقة دائمة.
بلغ���ة األرقام بينت إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني أن 
األسر التي تقف على رأسها امرأة في فلسطين بلغت)11.1%(. فيما بلغت 
 .)%8.4( في قطاع غزة)7%(. وارتفعت هذه النس���بة بعد عدوان2014م ل�
وبلغ متوس���ط حجم هذه األس���ر ثالثة أفراد. أما الحالة االجتماعية للنسوة 
المعيالت كانت كاآلتي: أرامل)6%(، مطلقات)1.3%(، هجر وعنوسة)%7(. 

وبلغت نسبة فقر هذه األسر في قطاع غزة)%20.6(.
في حالة غياب رب األسرة )المعيل الرئيسي(، تقوم المرأة المعيلة بدورين. 
األول: دوره���ا التقليدي كزوجة وأم. الثان���ي: تقوم مقام الزوج وتؤدي دوره 
االقتصادي فتبحث عن عمل لتوفر دخاًل لإلنفاق على أفراد األس���رة وإشباع 
ل مسؤوليات فوق طاقتها، فتؤدي أدواًرا إضافية إلى  حاجاتهم. بذلك ُتَحمَّ
جانب أدوارها التقليدية، مما يعني إصابتها باإلرهاق والتعب، وتعرضها 

لمشكالت متعددة. من أبرز هذه المشكالت:
مش���كالت نفس���ية: حيث تعاني المرأة المعيلة من ضغوط نفسية كبيرة 
بس���بب تراكم التزاماتها داخل وخارج البي���ت فيترتب على ذلك إصابتها 
بمش���كالت صحية وجسمية، كما تشعر المرأة بفقدان أو ضعف الثقة في 
نفس���ها نتيجة ش���عورها بعدم النجاح أو الكفاءة في أداء دورها كونها ال 
تستطيع التوفيق في دوريها كأم وأب. األمر الذي يجعلها تصاب بنوبات 
م���ن اإلحباط وخيبات األمل واليأس، الس���يما إن لم تجد من يقدر جهدها، 

ويحترمها، ويثني عليها.
مشكالت اجتماعية: المجتمع الفلسطيني كأي مجتمع شرقي محافظ يضع 
قائم���ة طويلة من المحظورات والممنوع���ات االجتماعية التي تقيد حركة 
المرأة عموًما، وحركة األرملة والمطلقة والعانس خصوًصا. فهؤالء حركاتهن 

وتصرفاتهن تحت المراقبة، ووقت دخولهن وخروجهن من البيت محسوب 
بالساعات والدقائق. األمر الذي يجعل مهمة المرأة المعيلة شاقة وصعبة. 
العجيب في األم���ر أن هذه المحظورات ال تعود لُبع���د ديني، بقدر ما هي 
محظ���ورات اجتماعية مردها عادات وتقاليد جاهلية ال عالقة له بس���ماحة 

وِسَعة اإلسالم.
مش���كالت اقتصادية: إن المرأة تسهم بشكل كبير في اقتصاد المجتمع، 
لكنها مس���اهمة غير مدفوعة األجر؛ ألنها تدخل تحت مسمى »االقتصاد 
المنزلي«. أما مس���اهمة المرأة في االقتصاد مدفوع األجر ضعيفة. حيث أن 
الحصة األكبر من الوظائف من نصيب الذكور. فهناك ارتفاع في معدالت 
البطالة في صفوف اإلناث عموًما. وقد بلغت نس���بتها في صفوف النساء 
المعيالت)19.2%(. أحياًنا المرأة المعيلة ال تملك مؤهالت علمية ومهنية 
تؤهلها للحصول على وظيفة ما. كأن تكون أمية أو يكون تعليمها متدنيًا. 
فقد بينت اإلحصائيات أن األمية في صفوف النساء المعيالت في قطاع غزة 
بلغت)7.4%(. هذه العقبات تجعل طريق المرأة المعيلة شاقة وعسيرة فال 
تستطيع تأمين دخل ألسرتها. وإن حصلت على عمل ما فهو عمل هامشي، 
وبراتب متدٍن، وقد تستغل من جانب صاحب العمل. تأكيدا لذلك، تحدثت 
امرأة على إذاعة »مرح« المحلية األسبوع الماضي أنها معاقة، وتعيل أسرة، 
تعمل س���كرتيرة في مكتب خاص براتب شهري قيمته ثالثمائة شيقل 
فقط! فإن لم تجد المرأة المعيلة عماًل ستس���لك طريًقا آخر هو اللجوء إلى 

المؤسسات االجتماعية والخيرية علها تستطيع الحصول على مساعدة.
إن أس���ر النساء المعيالت بحاجة للعناية واالهتمام، وهذه تتطلب جهوًدا 
مكثفة ومشتركة من المؤسس���ات الحكومية واألهلية لئال يقعن فريسة 

للفقر واالنحراف بسبب العوز والحرمان.

بسام محمد األسر التي يقف على رأسها امرأة

المواطنة س���حر الناجي ال تواف���ق على فكرة مبيت 
االطف���ال خارج المن���زل فتقول: " أن���ا ال أقبل مبيت 
أطفالي خارج المنزل، واستغرب  بشدة من األمهات 
أو اآلباء الذين يوافقون ألبنائهم على المبيت خارج 

المنزل حتى لو كان عند األقارب".
وأضافت المواطنة الناجي ل�"االس���تقالل":" كثيرا ما 
يطل���ب مني أبنائي المبيت خ���ارج المنزل عند بيت 
جدهم أو عمهم ولكني أرفض وبشدة، وأسمح لهم 
فقط بالمبيت وقت وجودي معهم، أو الذهاب لعدة 

ساعات ثم العودة مرة أخرى في نفس اليوم".
ولفتت إلى أن مبيت االطفال خارج المنزل قد يتسبب 
في ازعاج االخرين ويش���كل عبئا عليهم، إضاًفة إلى 
أنه قد يجعل الطفل يتصرف تصرفات غير مرغوبة 
من األهل، مشيرة إلى أن نوم االبناء وسط عائلتهم 
يع���زز لديهم قيم الم���ودة والتق���ارب، ويجعلهم 
يعت���ادون على هذا األمر عند الكب���ر، بدل االهتمام 

بأنفسهم والبعد عن أعز الناس لديهم.

مرفو�ض متامًا 
ويتفق معها االربعيني أبو س���ليمان، الذي يرى أن 
مبي���ت األبناء لدى األقارب مرفوض تماما، إال إذا كان 

برفق���ة أحد الوالدين، ويؤك���د أن  الحياة في الوقت 
الحالي  اختلفت عما كانت عليه في  السابق، حيث 

زادت االثار السلبية للتربية الخاطئة.
وأضاف المواطن أبو س����ليمان: »يج����ب أن تكون هناك 
رقابة مستمرة  ومتواصلة على سلوكيات االبناء، لكون ما 
نشهده اليوم خصوصا في عصر التكنولوجيا واالنفتاح 
يحمل مخاطر كبيرة على التربية السليمة لألطفال، لذلك 
فعندما نسمح  لهم بقضاء أوقات طويلة برفقة األقرباء 

واألصدقاء بذات السن يكون تأثير سلبياتها أكثر«.
وتاب���ع »تكررت مح���اوالت أبنائي وبط���رق مختلفة 
إقناعي بالنوم في بيت عمهم، لكنني  رفضت ذلك، 
فهناك يجتم���ع  العديد من األقارب واعتادوا النوم 
أليام عدة، لكون المراهقين بهذا السن لديهم أفكار 

طائشة، ويصعب السيطرة عليهم«.
ولفت ال���ى أنه ليس لديه مانع ف���ي تمضية كثير 
من الوقت في بيت األقارب واللعب مع أقرانهم كما 
يشاؤون، على أن ينتهي األمر بذهابهم للمبيت في 

منزلهم وسط أهلهم وذويهم.

موافقه م�شروطة 
أما أم محمد اشتيوي التي لديها أربعة أبناء فتؤكد 

على أنه���ا توافق فق���ط على مبيت الذك���ور خارج 
المنزل، وعن���د االقارب فقط مثل بيت جدهم وبيت 
عمهم،  وتقوم بتوجيه  النصائح واالرش���ادات لهم 
قب���ل المبيت، وإذا  ما التزم���وا  توافق على مبيتهم 

مرة أخرى".
وأضافت اشتيوي ل�" االستقالل" أما االناث فال أسمح 
له���ن بالمبيت خ���ارج المن���زل، إال اذا كنت معهن، 
فالفت���اة لها خصوصية تتطل���ب الحماية الدائمة، 
منوهًة إلى أن س���لبيات مبيت البن���ت خارج المنزل 

اكثر من سلبيات مبيت الولد  ".

مرفو�ض وخاطئ
من جهته، أوضح األخصائي النفسي زهير مالخة أن 
مبيت الطف���ل خارج المنزل في ظل غياب األهل أمر 
مرفوض وخاطئ خاًصة اذا لم يكن هناك أمر طارئ 

يستدعي ذلك .
وأش���ار  مالخة  ل�"االستقالل" إلى أنه يجب أن تكون 
مسألة المبيت قائمة على تربية األبناء بشكل قوي 
على أن البيت والس���كن الخاص باإلنسان هو مكان 
راحت���ه وال ينبغي أن يتعود عل���ى المبيت عند أحد 

لعدة أسباب .

وأضاف "من تلك االس���باب ع���دم مضايقة الغير, 
وع���دم التعرض لمكروه من الغي���ر , وايًضا الحفاظ 
عل���ى أس���رار العائلة وخصوصياته���ا فهي تذوب 
تدريجًيا عندما يعتاد الطف���ل على المبيت وقضاء 

وقته خارج المنزل ".
وذك���ر أن الطفل ال���ذي يبيت خ���ارج المنزل يكون 
أكثر عرضة للتأثر بالغير بصفات او س���لوكيات قد 
تتعارض مع ثقافة وقيم وتربية األهل , وقد تكون 

سلوكيات سيئة ومرفوضة .
ونوه إلى أن مس���ألة المبيت خ���ارج المنزل وخطرها 
تنس���حب على كال الجنسين, الفًتا إلى أن المجتمع 
العربي يكثف من حرصه ومتابعته لألنثى أكثر من 
الذكر, لكن يجب عل���ى كليهما التعود على النظام 
والحفاظ والخصوصي���ة, وأن يبقيا في ظل توجيه 

ومتابعة ومالحظة األهل .
ونص���ح مالخة اآلب���اء بتعويد أبنائه���م على صلة 
الرحم والمشاركات االجتماعية, وإثراء شخصياتهم 
بق���درات ومهارات بعيًدا ع���ن أي تصرف قد يعود 
بالضرر على األبناء, وكذلك حسن التنظيم وااللتزام 
باآلداب في حس���ن الزيارة وأوقاتها والس���لوكيات 

فيها. 

عادة اجتماعية 

المبيت خارج المنزل بين 
إلحاح األبناء ورفض اآلباء!

غزة / اأ�شماء ال�شفدي:
تزداد يف مراحل خمتلفة من عمر االأبناء، ثقتهم باأنف�شهم، ورغبتهم يف اال�شتقاللية، واالعتماد على 
اأنف�شهم، من خالل رغبه بع�شهم يف املبيت خارج املنزل عند االأقارب لعدة اأيام خا�شة يف وقت االجازات 
والعطل؛ �شواء كان يف بيت اجلد واجلدة، اأو بيت اخلال، اخلالة، العم، العمة اأو عند بع�ض االأ�شدقاء. 
ويف الوق��ت الذي يعرت�ض بع�ض اأولياء االأمور على هذه العادة االجتماعية و يرف�شها ب�شدة ويتعامل 
بح��زم و�شرامة معه��ا، جند البع�ض االآخ��ر يربطها مبجموعة م��ن املحاذير، ويف�ش��ل اقت�شارها على 

االأبناء الذكور دون البنات.
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قال األمين 

إنن���ا ومن موقع النصيح���ة والحرص 
عل���ى ه���ذه األم���ة نقول ل���كل من 
يطمعون بحماية إس���رائيل لهم، إن 
الذي يمكنه توفير الحماية لكم هي 
شعوبكم؛ وشعوبكم تكره إسرائيل، 
وترفض إسرائيل، وترفض االعتراف 
والقب���ول به���ا ككي���ان طبيعي في 
هذه المنطقة؛ لذلك فإن التخلي عن 
فلس���طين، والش���راكة مع إسرائيل، 
في أي أم���ر كان، لن يوف���ر الحماية 
ألحد، بل سيعمق الشرخ بين الحكام 
ف���ي كراهية  والمحكومي���ن، ويزيد 
الش���عوب لحكامها ونظمها حتى لو 
ظل���ت صامتة. أم���ا محاولة طي ملف 
الصراع م���ع العدو الصهيوني، ليحل 
محل���ه الصراع الطائف���ي والمذهبي 
والعرقي الذي يجتاح المنطقة، وينذر 
بتفكيك دول مركزي���ة في األمة. لم 
نك���ن نتوقع أن نعيش لن���رى اليوم 
الذي يصبح فيه تأييد ونصرة قضية 
فلس���طين تهمة وجريمة في عرف 
النخوة العربية. عندما ينشغل بعض 
العرب بإط���الق الحمالت والعواصف 
في صراع المنطق���ة، أليس من حقنا 
وحق كل الش���عوب أن نس���أل، وأين 
نصي���ب فلس���طين من ذل���ك؟! أين 
فلس���طين من هذه النخ���وة؟! أم أن 
العدل متحقق في فلس���طين بقيام 

إسرائيل وتهويدها للقدس؟!

الدكتور: رمضان شلح 

االستقالل/ وكاالت:
اكتشفت امرأتان روسيتان حقيقة استبدالهن عند الوالدة 
قبل 40 عاًما، حين شهد مستشفى ريفي صغير والدة أربع 

حاالت ونسيان الممرضات وضع عالمات على األطفال.
وغ����ادرت الس����يدة ريما شفيتس����وفا ويوليا س����افيليفا 
المستش����فى مع األطفال الخطأ، ومع تق����دم الفتيات في 
السن، الحظت الس����يدتان أنهن ال يحملن سمات العائلة 
المميزة، حيث تميزت ابنة ريما، فيرونيكا، بشعرها األشقر 
والعيون الزرقاء، ما أثار شكوك زوجها أناتولي، حيث اعتقد 

أن زوجته تخونه مع شخص آخر.
واعترف����ت ريما، ب����أن زوجها قام بوضع وس����ادة فوق وجه 
فيروني����كا في أحد األيام، وبع����د تهديدها له بعدم لمس 
الفت����اة، تخلى أناتولي عن العائلة، ولطالما ألقت فيرونيكا 
اللوم على  نفس����ها النفصال والديها، حيث أوضحت ريما 
أنها كانت تسأل دائما لماذا ال تبدو مثلها، ولها شخصية 

مختلفة.
وبرزت ش����كوك أخ����رى، عندما مرضت فيرونيكا في س����ن 

عمان/ االستقالل:
طل���ق رجل زوجته الثالثينية وذل���ك بعد ان قامت بالتعليق 
على صورة زوجها على »الفيس بوك«، مما أثار استياء زوجها.

ووفًقا لمص���در في دائرة االفتاء فان الزوج طلق زوجته وذلك 
بع���د أن قامت بممازحت���ه ، عن طريق التعلي���ق على صورة 
قديمة له تعود لعام 2011 ، مما سبب له االحراج أمام زمالئه.
وأضاف المصدر ، أن الزوج اعتبر تعليق زوجته استهزاء  به 
، وخاصة أنه يعمل في ش���ركة كبيرة، والتعليق كان س���يئًا 

بالنسبة له.
ولفت المصدر، أن ساعة غضب هي التي دفعت لطالق الزوج 
لزوجته ، مؤكدًا أن التعليق كان بسيطًا، حيث كتبت الزوجه 
لزوجها على صورته ممازحته »صارلنا سنة متجوزين لو شفت 

صورتك هاي كان اجلنا الزواج ، الله يديمك ابو حميد النا«.

بيروت/ االستقالل:
في حادثة طريفة ونادرة، حمل أس���تاذ جامعي طفل إحدى 
طالباته في الماجستير في الجامعة اللبنانية الدولية، بعدما 

اضطرت إلى إحضاره معها إلى الصف.
يقول األس���تاذ الجامعي حسن ش���مص عبر حسابه بموقع 
»فيس���بوك« إن »إح���دى الطالبات اصطحب���ت طفلها معها 
لتتمكن من حض���ور المحاضرة. بدأ الطف���ل بالبكاء فأخذته 
م���ن أمه كي يهدأ وتتمكن األم من التركيز فنام الطفل على 
كتفي«. وكتب: »كانت إحدى أجمل المحاضرات.. أنا متأكد أن 
الطفل استوعب الدرس، كان قريًبا جًدا من األستاذ«. وبعدما 
نشر شمص صورته مع الطفل بفيسبوك انهالت التعليقات 

مشيدة به ومعتبرة تّصرفه »قمة في األخالق واإلنسانية«

الثانية، حين تم تشخيص حالتها بمرض وراثي ال يعاني 
منه أي شخص في عائلة ريما، وبعد سنوات، عندما عادت 
وال����دة فيرونيكا إلى مستش����فى للحصول عل����ى إجابات، 
وجدت أن الس����جالت الطبية القديمة قد ُدمرت، ولم يعد 

جناح األمومة موجودا أصاًل.
وف����ي هذه األثناء، كان هناك فت����اة أخرى تعيش في حي 
مختلف، اس����مها تانيا، وقد تم تربيته����ا من قبل زوجين 
يعتقدان أنه����ا طفلتهما المدللة، وبالطبع، لم يكن هناك 

تشابه عائلي.
وقال����ت تانيا: »ل����م أكن محاطة بكل هذا القي����ل والقال، و 
لطالما ظننت أنني أش����به الجدة، وعندما اكتش����فت ذلك، 
صدمت، ظننت أنه����م لن يحبوني بعد اآلن، بعد أن وجدوا 

ابنتهم الحقيقية«.
وفي الوقت الذي ولدت فيه الطفلتان، لم يتم إجراء اختبار 
الحمض النووي، ولم يكن لدى العائلتين الفرصة لمعرفة 
الحقيقة. ولكن في النهاية، ظهرت الحقيقة بعد مرور 40 

عاما عند إجراء االختبارات الحاسمة.

»نبش الصور« عبر الـ  
»فيسبوك«  يتسبب 
بطالق امرأة أردنية

خالل المحاضرة.. طفٌل يغفو 
على كتف أستاذ جامعي

بعد 40 عاًما سيدتان تكتشفان سر اختالفهما عن العائلة


