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االحتالل يسلم جثمان الشهيد الصياد »أبو ريالة« بغزة
غزة/ االستقالل:

سّلمت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي أمس 
األربعاء جثمان الش���هيد الصياد إس���ماعيل 
أب���و ريال���ة )18 عامًا(عبر حاجز بي���ت حانون / 
إيرز ش���مال قطاع غزة بعد احتجازه نحو ثالثة 
أسابيع، حيث تم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي 

بمدينة غزة الستيفاء اإلجراءات. 
بدورها، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 
جثمان الش���هيد أبو ريالة إلى مجمع الش���فاء 
الطبي. وكان الجيش اإلس���رائيلي أبلغ بنيته 

تسليم جثمان الش���هيد أبو ريالة قبل أسبوع، 
لكن »المحكمة العليا« اإلسرائيلية جّمدت القرار 
مؤقتًا إلى حين إعطاء قرار في استئناف قدمته 
عائلة الجندي األس���ير لدى كتائب القسام في 

غزة هدار غولدين ضد تسليم الجثمان. 
واستش���هد الصياد أبو ريالة برصاص بحرية 
االحتالل اإلسرائيلي أثناء عمله في بحر شمال 
القطاع يوم 25 فبراير الماضي دون تش���كيله 
خطرًا على الجن���ود، واحتجز االحتالل جثمانه 

حينها.
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»عّبوة الحمد اهلل«.. 
هل تعطب عجلة 

المصالحة؟!

استهداف موكب 
 الحمـداهلل ..
 يفتح أبواب 

»التمكين األمني« 

معلمو الحكومة 
بالقطاع.. مصير 

مرهون بالمصالحة

  قانون »القومية«..  
تعزيز  للعنصرية 

وتكريس لليهودية 

الشهيد حسن 
شقورة.. ال يزال حيًا 
00 في ذكراه الـ 

غزة/ قا�سم الأغا:
توتٌر جديد يخّيم على 

ملف امل�ساحلة الفل�سطينية 
"ال�سكلية"، بعد النفجار الذي 
تعر�س له موكب رئي�س حكومة 

الوفاق الوطني رامي احلمد 
اهلل، الذي و�سل قطاع غزة 

اأم�س الأول، يف زيارة "خاطفة"؛ 
لفتتاح حمطة معاجلة 

املياه العادمة �سمال القطاع . 
وتعّر�س موكب "احلمد اهلل" 

بعد عبوره مئات الأمتار قادًما 
من معرب بيت حانون �سمال 

قطاع غزة اإىل تفجري عبّوة 
نا�سفة؛ اأدى اإىل اإحلاق اأ�سرار 
مادية بـ 3 �سيارات يف موؤخرة 

املوكب، واإ�سابة 
0عدد من عنا�سر  0

 الكني�ست يقره متهيداً 
للت�سويت عليه 

اإ�سراب �سامل باملدار�س 
ومديريات التعليم

يف قلب من عرفه
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رأي

ال نريد ان نتس���اوق م���ع الحرب الكالمية المش���تعلة, وتوجيه 
االتهامات جزافا ألي طرف فلس���طيني بأن���ه يقف وراء حادثة 
اس���تهداف موكب رئيس الحكومة في السلطة الفلسطينية 
رام���ي الحمد الله أثناء زيارته لقطاع غزة, الحادث يمكن ان يتم 
التعامل مع���ه بطريقتين مختلفتين, فإما ان يتم اس���تغالله 
لنس���ف المصالحة من جذورها واس���تمرار العقوبات وتشديد 
الخناق على غزة, وهذا ما كان يهدف إليه منفذو هذا االنفجار, 
وإما ان تتمسك السلطة وحركة حماس بشكل اكبر بالمصالحة 
الفلسطينية, وبذلك تحبطان هذا المخطط وتفشالن أهدافه, 
وه���ذا هو المأمول فلس���طينيا, فالطرف���ان أدركا ان هناك من 
يريد ان يفشل جهود المصالحة, ويسعى إلبقاء حالة االنقسام 
مس���تمرة وألطول فترة ممكنة لتحقيق غايات يس���عى إليها 
االحت���الل واإلدارة األمريكية, بغ���رض تمرير مخططات تهدف 
إلى فرض تصور »إسرائيل« للحل النهائي والذي تبنته اإلدارة 
األمريكية بشكل كامل, وتسعى لتنفيذه بكل السبل الممكنه 
وب���أي طريقة كان���ت. والحقيقة انه في أعق���اب التفجير الذي 
اس���تهدف موكب الحمد الله بدأت تظهر لغة جديدة وبشكل 
ف���ج من اج���ل العودة للمصالح���ة, وأصبح هن���اك من يتخطى 
الخطوط الحمراء بج���رأة كبيرة, ويتحدث في أمور لم يكن يجرؤ 
على طرحها عبر وس���ائل اإلعالم خوفا من غضب الفلسطينيين 
وردة فعلهم, فبدأ الحديث عن تس���لم حكومة الحمد الله لألمن 
في غزة, وذلك قبل التوافق على آلية التسلم والتسليم, ولو تم 

هذا فانه يترتب عليه أمور كثيرة وخطيرة. 
أوال: تس���لم ملف األمن ف���ي قطاع غزة يعني حس���ب مفهوم 
السلطة ان تكون األجهزة األمنية القوة المسيطرة الوحيدة في 
قطاع غزة, وال يكون أمامها أي قوة موازية كي تضمن سيطرتها 

على األمور.
ثانيا: تسليم سالح المقاومة الفلسطينية للسلطة الفلسطينية, 
وهذا ما تس���عى إليه إس���رائيل واإلدارة األمريكية, وتشترطه 

كشرط أساسي للموافقة على المصالحة بين فتح وحماس. 
ثالثا: مالحقة المقاومين والعودة إلى نهج االعتقال السياس���ي 
كما في الفترات الس���ابقة, وكما يحدث اليوم في الضفة, وهذا 
ما أفصح عنه رئيس السلطة محمود عباس عندما قال:  »أننا كما 
نتعامل امنيا في الضفة نفس األمر سيحدث في غزة لن نسمح 

بقوة موازية , وإال بنتهم عندهم وابننا عندنا«. 
رابعا: إغالق معس���كرات التدريب التابع���ة لفصائل المقاومة 
الفلس���طينية, ووقف تصنيع وتطوير الس���الح الفلسطيني, 
وهذا مطلب إس���رائيلي أمريكي رئيس���ي لتمري���ر المصالحة 

الفلسطينية.    
خامسا: تجفيف كل منابع التمويل المالي الداخلية والخارجية 
لفصائل المقاومة الفلس���طينية, وس���يطرة السلطة على هذه 
األم���وال واإلش���راف عليها, واعتق���د ان ه���ذا كان واضحا في 
تصريحات الحمد الله عندما قال:  »لن نسمح بأية مشاريع إال عن 

طريقنا فقط وتحت إشرافنا«. 
سادس���ا: لن يس���مح بتعدد الخيارات في مواجه���ة االحتالل, 
وااللتف���اف الجمعي حول خيار »الس���الم« كخيار وحيد للحوار, 
وإعطاء السلطة الفرصة إلنجاح »مسيرة التسوية« التي ال بديل 
عنها, الن البديل يضر بالس���لطة الفلس���طينية ويحرمها من 
قدرتها على إقناع العالم بمظلوميتها أمام سياس���ة االحتالل 
الصهيوني, وه���ذا يؤثر على مكانته���ا الدولية, ويحرمها من 
التمثيل في المؤسس���ات الدولية التي نجحت في االنتس���اب 

إليها بعد جهد جهيد.  
هذا الطريق لو اختارته السلطة الفلسطينية فستكون تبعاته 
وخيمة على القضية الفلس���طينية, وريما يزيد من معاناة غزة 
وأهلها, ونأمل ان تكون الس���لطة أكث���ر حكمة في التعامل مع 
حادث التفجير, وتختار الخيار األسهل والذي يأمله شعبنا, بأن 
يزيدها هذا الحادث اإلجرام���ي إصرارا على المضي بالمصالحة 
الفلس���طينية, والس���عي إلنجاح الجهود المبذولة من األشقاء 
المصريين لتحقيق المصالحة والبدء بخطوات عملية لتطبيقها 
وف���ق ما تم التوافق علي���ه في القاهرة بين فت���ح وحماس, ان 
شعبنا الفلس���طيني ينتظر بفارغ الصبر رقع العقوبات عن غزة 
وف���ك الحصار الذي يفرضه االحتالل الصهيوني المجرم, ويرى 
في ذلك سبيال لمواجهة مخططات االحتالل واإلدارة األمريكية 
الت���ي ال تنتهي وال تكاد تتوقف, ونأمل ان يتم النظر لمصلحة 
الناس قبل المصالح الش���خصية أو الحزبية الضيقة, فش���عبنا 
الفلسطيني يس���تحق ان تضحي السلطة وحماس والفصائل 
الفلسطينية من اجله, والمحفزات التي تدفع باتجاه المصالحة 
وفق ما تم التوافق عليه يجب ان تكون اكبر من السلبيات التي 
قد تحدث أحيانا من مس���تهترين أو مغرضي���ن ال يجيدون إال 

العمل في الظالم.    

الحادث وتبعاته 
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ال بد من االش���ارة ال���ى حالة االس���تقطاب القائمة في 
المجتم���ع االس���رائيلي على خلفيات متع���ددة منها 
الدين والدولة وتداخلهما في التوجهات السياس���ية 
للحكومات االسرائيلية فسابقا عرف االستقطاب بين 
اليمين واليس���ار على خلفية الخدمة في الجيش الذي 
تم حله في الخمسينات من قبل بن غوريون بإعطائهم 
اعف���اء من الخدم���ة الكم���ال دراس���تهم الدينية ثم 
االستقطاب الطائفي على خلفية العرق بين االشكناز 
)اليهود الغربيون ( والس���فادريم )اليهود الشرقيون(، 
لكن ما يميز االس���تقطاب هذه المرة انه يحدث داخل 
معس���كر اليمين القومي والحريدي بعيدا عن اليسار 
ما يدلل على أن مس���ألة خدم���ة الحريديم في الجيش 
تشكل عامل خالف وجدال بعد سبعين عاما من نشأة 

دولة االحتالل.
حسابات نتنياهو مختلفة في التعامل مع االزمة التي 
انتهت بسبب تداخلها مع تركيزه على التحقيقات معه 
ف���كل المصادر ذات الصلة حت���ى داخل حزبه الليكود 
اكدت ان نتنياه���و في مواقفه للتعامل مع االزمة كان 
يدف���ع في اتجاه انتخابات مبك���رة وال يرغب في حلها 
بحيث يذهب اليها كمش���به ولي���س متهم وفي ظل 
اس���تطالعات الرأي التي عززت فوز حزب الليكود بأكبر 
ع���دد من المقاعد وتأييد 56% من الجمهور لنتنياهو 
رئيسا للوزراء رغم التحقيق معه وتخلف كل المرشحين 

المحتملين وراءه بنسب اقل من 20% اشتم نتنياهو 
هذه اللحظ���ة وعمل م���ن وراء الكوالي���س على جعل 
الخالف الداخلي حول قانون التجنيد سببا لالنتخابات 
وليس التحقيقات وهو االمر المريح له فمع تأكد فوزه 
ف���ي االنتخابات المبك���رة فانه يع���زز موقعه وموقفه 
على الصعيد الجماهي���ري في ملفات التحقيق ويؤثر 
على مسارها ويؤكد ش���عاره في مواجهتها بالقول ان 
الهدف هو اس���قاطه من خالل التحقيقات وليس من 

خالل االنتخابات الديمقراطية.
من جهة اخرى اراد نتنياهو وهو ما اتضح من خالل ايام 
االزمة العشرة ان يبين الحزاب االئتالف انه من يمسك 
بخي���وط الحكومة ويتمس���ك بمس���تقبلها وفي ظل 
الخوف من ان تفقد عددًا من مقاعدها في الكنيس���ت 
فقد حرصت على عدم تقديم موعد االنتخابات ونش���أ 
وضع غير مسبوق لرئيس وزراء يريد تقديم االنتخابات 
بينما اعضاء ائتالفه الحكومي ال يرغبون بذلك ما ساهم 
في ان تتراجع عن مواقفها حتى  ال تس���قط الحكومة 
وكان نتنياهو يأمل بالحصول على تعهد من االحزاب 
ان تلتزم بالبقاء في الحكوم���ة حتى موعد االنتخابات 
حتى موعدها الرسمي في تشرين الثاني 2019 اال انه 
م���ا التزمت به هو البقاء ف���ي الحكومة حتى موعد قرار 
تقدي���م الئحة اتهام ضده من عدمه فيمكن ألي حزب 
ان ينسحب اذ اقر االتهام ما يؤدي الى تفكك االئتالف 

وانتخاب���ات مبكرة وهو موقف حزب " البيت اليهودي" 
على لسان زعيمه نفتالي بينييت.

من كل ذلك يتضح ان موعد االزمة القادمة ليس بعيدا 
ويرتب���ط بالتحقيق���ات واعالن المستش���ار القضائي 
لحكومة نتنياهو موقفه من توصية الش���رطة بتقديم 
الئح���ة اتهام ضد االخير في ملفي 1000 و2000 فيما 
مل���ف 4000 االقوى ينتظر وهو س���ينتهي بتوصية 
مماثلة بم���ا يعن���ى ان التحقيقات س���تكون مرافقة 
لحكومة نتنياهو حتى حس���م الملف فهل س���ينجح 
نتنياهو في مواجهة كل هذه التحديات والوصول الى 

نهاية فترته القانونية نهاية 2019؟. 
كما ه���ي كل ازم���ات الحكوم���ات االس���رائيلية فان 
انعكاساتها تمتد الى القضية الفلسطينية وهي كانت 
على الدوام مدخال لتعزيز التطرف وتوسيع االستيطان 
وتش���ريع القوانين العنصرية وفي ظ���ل حكومة هي 
االكثر يمينية في تاريخ دولة االحتالل فإن هذا البعد 
يتبدى بشكل اكبر فمع انتهاء االزمة تم تمرير قانون 
القومية في الكنيست الذي يعرف دولة االحتالل بأنها 
دولة يهودية بما يعني ش���طب المكونات االخرى أي 
فلسطينيي 48 وتعزيز السلوك العنصري للمؤسسة 
االس���رائيلية ضدهم وااليام القادمة ستشهد مزيدا 
من التوس���ع واالعتداءات العنصرية ومش���اريع الضم 

والتهويد.

األزمة التالية في الطريق

نتنياهو يرضخ ألحزاب ائتالفه ويتراجع
 والئحــة االتهــام ضــده العنــوان القــادم

التحليل ال�سيا�سي - عامر خليل:
انته��ت االزم��ة ال�سيا�س��ية الداخلي��ة يف دول��ة االحت��ال بعد ع�س��رة ايام 
ب��دا في��ه ان حكوم��ة نتنياهو ات��ت اىل نهايته��ا وا�س��رائيل يف طريقها اىل 
االنتخابات اال ان لعبة التوازنات الداخلية ادت اىل نتيجة اخرى وال يعني 
ذلك ان االنتخابات م�ستبعدة هذا العام بالكلية فهناك العديد من االلغام يف 
الطريق ميكن ان توؤدي اليها اال ان خروج الكن�سيت يف اجازة ال�سيف املطولة 

�سيمن��ع ط��رح اأي مقرتحات حلجب الثقة ع��ن احلكوم��ة او م�ساريع قوانني 
ت�سبب خافات بني اط��راف االئتاف احلكومي على �ساكلة قانون التجنيد 
ال��ذي كان �سبب��ا ا�سا�سي��ا يف االزم��ة التي انته��ت،  ويف كل االح��وال ال ميكن 
ا�ستبعاد م�ساألة التحقيقيات �سد نتنياهو عن مائدة التداول التي غابت عنها 
مل��دة ع�سرة ايام ب�سبب االهتمام بتلك االزمة واالعام اال�سرائيلي �سيتجه 

نحو هذه امل�ساألة التي رمبا تكون اللغم القادم يف تفجري حكومة نتنياهو. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
حظرت ما تس���مى ب�"لجنة األخالق" في الكنيس���ت اإلس���رائيلي النواب في القائمة 
العربية المش���تركة من الس���فر للخارج بحج���ة أن الجهات الداعي���ة تدعم مقاطعة 
"إس���رائيل". وكان من المفترض أن يغادر أعضاء الكنيست يوسف جبارين وحنين 

زعبي من القائمة المشتركة في جولة خارجية إللقاء محاضرات.
وهذه هي المرة األولى التي تعقد فيها اللجنة جلسة استماع وفًقا للقواعد الجديدة 
التي تنص على أنها "س���تفكر في رفض سفر أعضاء الكنيست إلى الخارج في حال 

."BDS كانت الجهات الداعية تدعم مقاطعة إسرائيل وتناصر حركة المقاطعة
وذك���رت اللجنة حول قرار المنع: "أن المنظمة التي ترغب في دعوتك هي في قائمة 

المنظمات التي أعدتها وزارة الش���ؤون االس���تراتيجية واإلع���الم والتي تتعامل مع 
منظمات المقاطعة التي تعمل ضد إسرائيل، وبعد النظر في األمر وفحص المعلومات 

المقدمة قررت اللجنة عدم الموافقة على سفرك".
وتعقيًب���ا على القرار قال النائب جبارين: "إن حظر الس���فر يش���كل انتهاًكا خطيًرا 
لحريتي كنائب في الكنيست، مؤكًدا أن المشاركة في المؤتمرات وإلقاء الخطب هي 

جزء أساسي من دوري كشخصية عامة".
وشدد بالقول: "إنه من غير المعقول عدم السماح لي بالقيام بهذا الدور".

وأك���د جبارين أنه يفكر ف���ي تقديم التماس إلى المحكمة العليا اإلس���رائيلية ضد 
التعديل األخير "للقواعد األخالقية التي تحظر السفر".

الكنيســت تحظــر سفر نــواب 
BDS بـ »القائمة المشتركة«  للخارج بسبب
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"عّبوة الحمد الله".. هل تعطب عجلة المصالحة؟!
غزة/ قا�سم الأغا:

توتٌر جديد يخّيم على ملف امل�ساحلة الفل�سطينية 
"ال�س��كلية"، بعد النفجار الذي تعر�ض له موكب 

رئي���ض حكومة الوف��اق الوطني رام��ي احلمد اهلل، 
زي��ارة  الأول، يف  اأم���ض  ال��ذي و�س��ل قط��اع غ��زة 
"خاطفة"؛ لفتتاح حمطة معاجلة املياه العادمة 

�س��مال القطاع . وتعّر�ض موك��ب "احلمد اهلل" بعد 
عب��وره مئ��ات الأمتار قادًم��ا من معرب بي��ت حانون 
�سمال قطاع غزة اإىل تفجري عبّوة نا�سفة؛ اأدى اإىل 

اإحلاق اأ�سرار مادية ب� 3 �سيارات يف موؤخرة املوكب، 
واإ�سابة عدد من عنا�س��ر الأمن املرافقني له، ُنقلوا 

على َعجل اإىل م�سايف رام اهلل لتلّقي العالج.

هذا التوتر سرعان ما ارتفعت حّدته، عقب 
توجيه السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" 
أصابع االّتهام لحركة "حماس"، وتحميلها 
المسؤولية المباشرة، بعد دقائق عّدة من 
وقوع االنفجار، على الرغم من عدم تكّشف 

خيوط ومالبسات هذه الجريمة بعد.
االّته���ام األب���رز جاء على لس���ان رئيس 
السلطة و"فتح" محمود عباس، إذ وصف 
م���ا تعرض له موكب "الحم���د الله"، الذي 
ضّم مدير جه���از المخابرات العامة اللواء 
ماجد ف���رج ب�"الجريم���ة الُمدانة"، محماًل 
ما أس���ماها "حكومة األمر الواقع في غزة 

المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة".
وق���ال عّباس: "هذه جريم���ة مخطط لها 
ومعروف���ة األهداف والمنفذين"، مضيًفا 
أنها "تنسجم مع كل المحاوالت إلفشال 
المصالحة، والتهرب من تمكين الحكومة 
الفلسطينية من ممارسة عملها في قطاع 
غزة، كما تلتقي مع األهداف المش���بوهة 
لتدمير المش���روع الوطن���ي، بإقامة دولة 
مش���بوهة في القطاع وعزله عن الضفة 

الغربية".
وفيم���ا أدان���ت حركة "حم���اس" حادث 
م���ا وصفت���ه  التفجي���ر، واس���تهجنت 
"االّتهام���ات الجاهزة" من قبل الس���لطة 

و"فتح" للحركة.
وقال رئيس المكتب السياسي ل�"حماس" 
إس���ماعيل هنية إن: "الح���ادث وعملية 
التفجير الت���ي تعرض لها موكب الحمد 
الله تستهدفنا جميعا، ويجب أن يزيدنا 

إصراًرا وتمسًكا بخيار المصالحة".
ودعا "هنية" حركة "فتح" إلى "عدم التسرع 
في اتهام حركت����ه بالوقوف وراء الحادث، 
والتحلي  بالمس����ؤولية الوطنية، ومغادرة 
مربع المناكفة والجزافية في توزيع التهم".

وأّكد أن "حم���اس ومن منطلقها الوطني 
واألخالقي واإلنساني تفرق بين االختالف 
السياس���ي والتباين ف���ي المواقف فيما 
يتعلق بأداء الحكومة وممارستها بشأن 
تطبيق تفاهمات المصالحة وإنهاء أزمات 
ومش���اكل غزة، وبين مثل هذه األحداث 

المعزولة والمرفوضة وطنًيا".
كم���ا أدان���ت ق���وى وفصائل وأوس���اط 
فلس���طينية واسعة، ما تعّرض له موكب 
رئي���س حكوم���ة الوفاق الوطن���ي، بعد 

دخوله قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون.
واتهم���ت حركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين االحتالل وعم���الءه بالوقوف 
خلف هذا "االعتداء" .وقال داود ش���هاب 
مس���ؤول المكتب اإلعالم���ي للحركة: "إن 
االعت���داء اآلثم الذي تع���رض له موكب 
الدكتور رامي الحمد الله مرفوض ومدان 

ومستنكر بأشد العبارات".
وفي تصريح وصل "االس���تقالل"، أضاف 
ش���هاب: "ال يمكن تفس���ير الحادث إاّل 
في س���ياق اس���تهداف وحدة الشعب 
الفلسطيني والعمل على تعميق المأزق 
الداخلي، وهذا التفجير اآلثم تقف خلفه 
أيادي االحتالل عب���ر عمالئه "، داعًيا إلى 
"س���رعة التحقيق في الح���ادث الخطير 

وكشف خيوطه اإلجرامية".
هذا الحدث وم���ا أعقبه من مجريات فتح 
باًبا واس���ًعا من التس���اؤالت حول مصير 
المصالحة بين طرفي االنقس���ام برعاية 
القاه���رة، التي ما زالت توف���د وفًدا أمنًيا 
مصرًي���ا إلى القطاع، في إطار اس���تكمال 
متابع���ة تنفيذ االتف���اق الموقع في 12 

أكتوبر من العام 2017.

ا�ستهداف امل�ساحلة
ويرى الكاتب والمحلل السياسي حمزة أبو 

ش���نب، أن عملية التفجير التي لحقت 
بموكب "الحمد الله" تأتي في س���ياق 
الفلسطينية  المصالحة  "اس���تهداف 
ومسارها"، رابًطا بين هذا االستهداف، 
وما سبقه من اس���تهداف لقائد قوى 
األم���ن في قطاع غزة الل���واء توفيق أبو 
نعي���م ف���ي 26 أكتوبر/ تش���رين أول 

.2017
ويق���ول أبو ش���نب ل�"االس���تقالل": "قد 
يتضرر مس���ار المصالحة الُمتعثر خالل 

السياس���ية الفلس���طينية ف���ي تنفيذ 
التفجير حتى التي على خالف شديد مع 
فتح"، إال أنه لفت إلى "وجود متضررين من 
المصالحة أو من الحكوم���ة في رام الله"، 

كما قال.
ومن الناحية األمني���ة، يلفت الكاتب أبو 
شنب، إلى أن حالة التفجير "تمثل ضربة 
للواق���ع األمني في قطاع غ���زة وتتحمل 
األطراف األمنية كافة المسؤولية وعليها 

مالحقة مرتكبي التفجير".  

المرحلة القادمة"، مس���تدرًكا: "ولكن لن 
تتراجع حركتا فتح وحماس عن المس���ار 
برمته"، معتبًرا أن "االحتالل مستفيد من 

الجريمة بكل األحوال".
ويضيف أن���ه "ثّم���ة انزعاج م���ن الدور 
المص���ري ف���ي المصالح���ة والعالق���ات 
المصري���ة الحمس���اوية المتطورة؛ لذلك 
تس���عى األطراف المتض���ررة لضرب أي 

جهد يصب في هذا االتجاه". 
ويعتق���د أنه "ال مصلحة ألي من األطراف 

ويص���ف منطق���ة التفجير ب���� "الرخوة 
م���ن الناحية األمنية"، وما س���ّهل عملية 
التنفيذ "وجود مس���احات م���ن األراضي 
الفارغ���ة والزراعية وتواجد س���كاني غير 

مكثف".
ويذك���ر أن  منطقة تفجير موكب "الحمد 
الله" شهدت في أكتوبر عام 2004 عملية 
تفجي���ر جي���ب لعناصر م���ن المخابرات 
األمني���ة )التابع���ة للس���لطة(، إضاف���ة 
لمح���اوالت زرع عبّوات للرئيس األمريكي 

السابق كارتر في 2010.
وي���رى أن "إزالة نقطة 4/4 الخاصة باألمن 
في قطاع غزة )على مقربة من حاجز بيت 
حانون/ "إيرز"( س���اهمت ف���ي إضعاف 
المنطقة أمنيًا، وتفل���ت بعض العناصر 
والهروب تجاه العدو، واس���تغالل العدو 
لشح الموارد األمنية للعاملين على حاجز 
بيت حان���ون لتهريب مع���دات وأدوات 

للقطاع"، بحسب أبو شنب.

انعكا�سه �سلبي
ويتّفق الكاتب والمحلل السياسي محمد 
حجازي مع سابقه "أبو شنب" في أن تفجير 
الله" س���ينعكس بشكل  "الحمد  موكب 

سلبي على ملف المصالحة الوطنية.
ويقول حجازي ل�"االس���تقالل": "إن تأثير 
هذا التفجير على ملف المصالحة عميق، 
وما لم تسارع حركة حماس بإلقاء القبض 
على الفاعلين س���تكون األم���ور معقدة 

وصعبة جًدا".
وُيش���ير إلى أن أطراًفا ال تريد للمصالحة 
أن ُتستكمل، أولها االحتالل اإلسرائيلي، 
الذي يس���عى إلى فصل قط���اع غزة عن 
الضف���ة الغربي���ة، والم���ّس بالتمثي���ل 
السياس���ي للفلس���طينيين، وتعمي���ق 

االنقسام".
ويستبعد أن ُتقدم السلطة الفلسطينية 
على اّتخ����اذ إجراءات "عقابية" جديدة ضد 
غ����زة على خلفية ح����ادث تفجير الموكب، 
عل����ى الرغم م����ن "األحادي����ث االنفعالية" 

الصادرة من بعض قادة السلطة.  
وينّوه إلى أن "المستهدف أيًضا من حادث 
التفجي����ر ال����دور المص����ري الراعي لملف 
المصالحة، فهناك م����ن ال يريد لمصر أن 
تحقق إنجاًزا فيها بعد الحديث عن تقدم 
ملموس في هذا المل����ف، خصوصًا ما هو 

متعلق بملف الموظفين".

رغبة ال�سعب
بدوره، يؤكد الكاتب والمحلل السياس���ي 
حس���ن عبدو على ض���رورة أن تدفع إرادة 
القيادات السياسية الفلسطينية لجهة 
االس���تمرار في مسار المصالحة؛ تحقيًقا 

لرغبة الشعب الفلسطيني.
إاّل أن عب���دو وفي حديث ل�"االس���تقالل" 
يش���ير إلى وجود "تخّوفات" من أن ُيغلق 
هذا التفجي���ر ملف المصالحة بش���كل 
كامل، من خالل وضع اشتراطات جديدة، 

والمطالبة بتمكين أمني شامل.
ويتاب���ع: "األمور تتجه نحو ما هو أش���به 
بالقطيعة؛ ألن ما ج���رى ربما يكون عاماًل 

قوًيا لوقف مسار المصالحة".
ويضي���ف: "تداعيات هذا الحادث يمكن 
أن تذهب باتجاه إعادة تعريف قطاع غزة، 
بوصفه مكاًنا تحكمه جماعات مس���ّلحة، 
وبالتالي يصبح القطاع مش���كلة إقليمية 

ودولية، وهنا تكمن المخاطر الجّمة".    
وُيلم���ح إل���ى إمكاني���ة اتخاذ الس���لطة 
"عقوبات" جديدة عل���ى القطاع للضغط 
على "حماس"، كما يعتقد رئيس السلطة 

محمود عباس.

تفاصيل جديدة حول 
استهداف موكب الحمد الله

رام الله/ االستقالل:
أعلن وكي���ل وزارة الداخلية الل���واء محمد منصور أن 
مس���ؤول قوى األمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو 
نعيم قدم بالًغا رس���مًيا لرئيس الوزراء وزير الداخلية 
رامي الحمد الله حول مالبسات محاولة االغتيال اآلثمة 

التي وقعت بغزة أول أمس.
وقال منصور إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية أمس 
األربعاء إنه حس���ب البالغ ف���إن المجرمين زرعوا على 
طريق الموكب عبوتين ناسفتين زنة كل منهما تبلغ 

نحو 15 كيلوغراًما.
وأض���اف أن "العبوتين محليتا الصن���ع ومعدتان 
للتفجي���ر عن ُبعد«، موضحًا أن���ه تم تفجير العبوة 
األول���ى بينما أدى خلل فني لع���دم انفجار الثانية 
التي زرع���ت على بعد 37 متًرا م���ن األولى بهدف 

ضمان تحقيق هدف العملية اآلثمة ".

وذكر منصور أن "التفجير خطط له ونفذ بدقة ما يدلل 
على أنه ليس عم���اًل فردًيا وإنما من فعل محترفين"، 
الفًت���ا إلى أن "تفجير العبوة األول���ى ألحق أضراًرا ب� 3 
مركب���ات احداها مصفحة ظ���ن المجرمون أن رئيس 

الوزراء ورئيس جهاز المخابرات كانا داخلها". 
وأش���ار إلى أنه كان على تواصل م���ع اللواء أبو نعيم 
قبيل توجه رئيس ال���وزراء لغزة للتأكد من اإلجراءات 
األمنية، مضيًفا "أن األخير أبلغه أنه "ضاعف عدد قوى 
األمن 3 مرات وقام بتمشيط المنطقة عدة مرات، وأكد 

له أن الوضع آمن وأنه يتحمل المسؤولية كاملة". 
وبين أن "التفجير وقع داخل مربع أمني وسط انتشار 
لقوات األمن"، مؤكًدا أنه "بغض النظر عن الجهة التي 
تق���ف وراء هذا العمل إال أن من يتحمل المس���ؤولية 
المباشرة هو قوى األمن في غزة، التي تخضع لسيطرة 

حماس". على حد تعبيرهم.
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وكان موك���ب الحمد الل���ه الذي زار غ���زة أول أمس، برفقه 
رئيس مخابرات الس���لطة ماجد فرج، تعرض لتفجير قرب 
معب���ر إيرز/ بيت حانون، ما أدى إلى تضرر عدد من مركبات 

األمن.
وطال���ب رئيس ال���وزراء رامي الحمد الله ل���دى عودته إلى 
مدين���ة رام الل���ه أول من أم���س، عقب تعرض���ه لمحاولة 
االغتيال، حركة حماس بضرورة تس���ليم "األمن الداخلي"، 
ف���ي قطاع غزة، لحكومته، وقال: "م���ا جرى يؤكد ضرورة أن 
يكون هناك سلطة واحدة وسالح واحد، ومطلب أي حكومة 

هو تسليم ملف األمن الداخلي لها". 
وقال الحم���د الله: "تعرضنا اليوم لمحاول���ة اغتيال مدبرة 
ومعد لها مسبقا، بعبوات ناسفة دفنت تحت األرض بعمق 

مترين". 
وأضاف: "نطلب من حركة حماس تس���ليم األمن الداخلي 
للحكومة الفلس���طينية، ل���ن يكون هن���اك تواجد فعلي 

للحكومة بدون أمن".
وحمل رئي���س جهاز مخابرات االحتالل الل���واء ماجد فرج، 
حركة حماس، المسؤولية الكاملة عن عملية التفجير التي 

استهدفت موكب الحمد الله.
وأدانت فصائل فلس���طينية الحدث، وقالت إن المستفيد 
األول من محاولة اس���تهداف موكب الحمد الله هو العدو 
الصهيوني، مش���ددة على أن االعتداء يهدف إلى تخريب 
الجه���ود المصرية إلتم���ام المصالحة وض���رب العالقات 

الداخلية.

م�سلحة اإ�سرائيلية بحتة
المحلل السياس���ي أحمد عوض، يرى أن ثمة مؤشرات في 
حدث تفجير موكب الحمد الله، تشير إلى وقوف االحتالل 
خلفه، وتدلل على أنه يراد من هذا الحدث تحقيق مكاسب 
سياسية، قد يكون من ضمنها سحب ملف األمن من حركة 

حماس بغزة.
وقال عوض ل�"االس���تقالل": "اعتقد أن إسرائيل أرادت أن 
تحس���م ملف أمن غزة بعيدًا ع���ن حكم حركة حماس، من 
خ���الل تدبير محاولة الغتيال الحمد الله دون أن تؤدي إلى 

ذلك".
وأضاف: "إس���رائيل ال تريد مطلقًا اغتيال الحمد الله وهي 

قادرة على ذلك، العتبار أن الشعب الفلسطيني بفصائله 
وأحزابه ومكوناته س���يتفق على أن االحتالل هو من يقف 
خلف عملية االغتيال، إنما س���عت من خالل هذا الحادث 

لزعزعة األمن وخلط األوراق في ملف المصالحة".
ولفت عوض النظر إلى أن هذا الحدث، "بدأ يثمر في السياق 
الذي ُصنع ألجله، إذ أن حرك���ة فتح ورئيس الوزراء وعقب 
حدوث عملية االغتيال دعت حركة حماس لتسليم أمن غزة 

كاماًل وهو ما يعني األجهزة األمنية والسالح الحكومي".
وأكد عوض عل���ى أن هذا الحدث يخدم "إس���رائيل" بكل 
تفاصيله وأهدافه، وليس أحد س���واها، وتابع: "من يرغب 
بتخريب المصالحة أكثر من االحتالل؟ ومن يريد تقويض 

أمن غزة سواه ؟".

�سيطنة غزة
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اإلسالمية بغزة، وليد 
المدلل، يرى أن هذا الحدث كان يستهدف بالدرجة األولى 
أمن غزة، وليس الحمد الله وإن كان التفجير قد استهدف 

موكبه.

وقال المدلل ل�"االستقالل": "الجميع يتفق على أن حماس 
بعيدًة جدًا عن تنفيذ هذا التفجير، إذ أنه ليس لمصلحتها 
أن يتم اغتيال الحمد الله بأي ش���كل من األش���كال، وهذا 
يفتح الب���اب أم���ام التفكي���ر بالجهة التي تق���ف وراءه 

واألهداف  التي يسعى هذا التفجير لتحقيقها".
وأوضح أن ما جرى من اس���تهداف لموكب رئيس الوزراء، 
جزء من محاولة شيطنة من يستمر بإدارة ملف األمن بغزة، 
ويص���ب في إطار انتزاع الحك���م تمامًا من بين يدي حركة 
حماس حتى ال يكون لها عالقة بأي ش���يء بغزة، العتبار أن 
هذا التفجير كش���ف عجز األجهزة األمنية بغزة في إدارة 

أمن غزة.
وأضاف: "كما يراد م���ن هذا الحدث، خلق مبرر لحركة فتح 
للمطالبة واإلصرار على تسليم حماس لملف أمن غزة، على 
غرار إصرار حماس بدمج موظفيها في سلم رواتب السلطة 

الفلسطينية".
ودعا المدلل إلى تفويت الفرصة أمام االحتالل الذي يسعى 
لتخريب المصالحة الفلس���طينية، والتمس���ك بالشراكة 

الوطنية في كافة ملفات المصالحة.

شظاياه تصيب المصالحة 
استهداف موكب الحمدالله .. يفتح أبواب »التمكين األمني« 

غزة/ حممود عمر:
كافة اأ�سابع االتهام ت�سري اإىل 
»اإ�سرائيل« كجهة تقف خلف 

حماولة اغتيال رئي�س الوزراء 
رامي احلمد اهلل، وهي املحاولة 

التي يراها حملالن �سيا�سيان 
حتدثا مع »اال�ستقالل« تهدف اإىل 

زعزعة االأمن يف غزة، ولتعزيز 
فكرة نزع ملف اأمن غزة من بني 

يدي حركة حما�س، معتربين 
اأن هذه املحاولة متهد الطريق 

اأمام حركة فتح ال�ستخدامها 
كورقة �سغط على حما�س لت�سليم 
االأمن بغزة، مقابل اإ�سرار حما�س 

على دمج موظفيها وفق ال�سلم 
االإداري واملايل التابع لل�سلطة 

الفل�سطينية.

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء االأعلى
حمكمة خانيون�س ال�سرعية 

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لقد قدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة شراب 
وأهالي خانيونس  مؤرخة بتاريخ 2018/3/11م  تتضمن  أن علي محمد 
عبد السالم القصاص من خانيونس  قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في 
خانيونس بتاريخ 1986/7/6م    وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في 
أوالده المتولدين له زوجته زينه محمد فروانه المتوفاة قبله وهم احمد 
ومحمود ومحمد وزكريا وبدرية وحورية ورسمية وخالدية وفاطمة ورقية 
ث���م بتاريخ 1999/3/27م توفي احمد المذكور وانحصر ارثه الش���رعي 
واالنتقالي ف���ي اوالدة المتولدين له من زوجت���ه صبحية عبد الله عبد 
الس���الم القصاص وهم رمزي وفوزي وفخري وهان���ي ونضال وفوزية 
وتهان���ي    فق���ط وال وارث للمتوفي  المذكور س���وى من ذكر   وليس 
لها وصية واجب���ة أو اختيارية وليس له أوالد توفوا حال حياته وتركوا 
ورثة سوى من ذكر فمن له حق االعتراض على هذه المضبطه مراجعة 
محكمة خانيونس الشرعية خالل سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر 

في 2018/3/12م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

غزة/ االستقالل:
أكدت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء 
واألسرى الثالثاء أن محكمة سالم العسكرية 
اإلس���رائيلية أجلت محاكمة القياديين في 
حركة الجهاد اإلسالمي خضر عدنان وطارق 

قعدان لتاريخ 16 أبريل 2018.
وأشارت مهجة القدس في بيان لها إلى أن 
قوات االحتالل اعتقلت الشيخ عدنان بتاريخ 
2017/12/11 بع���د مداهمة منزله بطريقة 
همجي���ة واالعت���داء عليه بش���كل همجي، 
حيث طرحته على األرض وقيدته، وحاولت 
االعت���داء عل���ى زوجته وتوجيه أس���لحتها 

نحوها.
ولفتت إلى أن تلك القوات اعتقلت األس���ير 
القائد طارق قعدان بتاريخ 2017/11/13م، 
وحولت���ه لالعتقال اإلداري قب���ل أن تتراجع 

وتوجه الئحة اتهام ضده.

جدير بالذكر أن األسير عدنان متزوج ولديه 
س���تة أطفال؛ واعتقل س���ابًقا في س���جون 
االحت���الل أحد عش���ر اعتقااًل عل���ى خلفية 
عضويته ونش���اطاته في صف���وف حركة 
الجهاد، وهو مفجر ثورة األمعاء الخاوية ضد 
سياس���ة االعتق���ال اإلداري وأول من خاض 
اإلضراب المفت���وح عن الطع���ام ضد هذه 

السياسة.
واألس���ير قعدان متزوج وأب لخمسة أبناء؛ 
وهو من بلدة عرابة قضاء جنين، وس���بق أن 
أمضى في سجون االحتالل ما يزيد عن عشر 
س���نوات خالل اعتقاالت س���ابقة، وهو من 
أوائل من خاضوا معركة اإلضراب عن الطعام 

ضد سياسة االعتقال اإلداري.
كما أك���دت المهجة أن س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي أصدرت أمًرا بتجديد االعتقال 
اإلداري لم���دة أربع���ة أش���هر جديدة بحق 

األس���يرين القياديين في حرك���ة الجهاد 
اإلسالمي سعيد نخلة وبسام أبو عكر.

وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشيخ نخلة 
بتاري���خ 2017/11/23م، وأبو عك���ر بتاريخ 
2017/07/27م، وحولتهما لالعتقال اإلداري 

دون أن توجه إليهما أية تهمة تذكر.
جدير بالذكر أن األس���ير نخل���ة يعتبر من 
الجيل المؤسس لحركة الجهاد، وهو متزوج 
ولديه خمس���ة أبن���اء ومن مخي���م الجلزون 
بمدينة رام الله؛ وكان تعرض لالعتقال عدة 
مرات أمضى خاللها ما يزيد عن 16 عاًما في 

سجون االحتالل.
أما األسير أبو عكر من مخيم عايدة بمدينة 
بيت لحم جنوب الضفة، فتزوج ولديه سبعة 
أبناء، ومن قادة حرك���ة الجهاد وأمضى في 
س���جون االحتالل ما يزيد عن 20 عاًما خالل 

اعتقاالت سابقة.

تأجيل محاكمة القياديين خضر عدنان وطارق قعدان
 تجديد االعتقال اإلداري لنخلة وأبو عكر
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد فايز حسين الغلبان.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400132320( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية  

املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية البتدائية 

اعالن وراثة صادر عن
 محكمة الشجاعية الشرعية

قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقع���ة من مختار جباليا مؤرخة في 
2018/3/14م تتضمن أن عبد المالك عبد المحس���ن أحمد حمودة قد 
توفي بتاريخ 2017/2/19 وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته 
اعتدال بنت يوسف بن أحمد حمودة وفي أوالده منها وهم : يوسف 
وياسر ويونس واإلناث وهن : مرفت وإيناس ووفاء وسوزان وآالء ونداء 
فقط وال وارث للمتوفي المذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة 
أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة ، فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الش���جاعية الشرعية 

خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر وحرر في 2018/3/14م

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية
حممد مو�سى كريزم

وتص���دى ن���واب القائم���ة المش���تركة للبنود 
العنصري���ة المقترحة في القانون، محذرين من 
مواصلة المّس بحقوق ومكانة المواطنين العرب  
ومن اس���تمرار الهجوم عليهم كجزء من الحملة 

االنتخابية لنتنياهو.
م���ن المتوقع أن يت���م تمرير مش���روع القانون 
بالقراءة األولى في "الكنيس���ت" خالل األسبوع 
الجاري، بهدف مواصلة الدفع بعملية سنه بعد 

االنتخابات، في حال أعلن عن حل "الكنيست".
ويهدف مش���روع القانون إل���ى جعل المحكمة 
العليا تفضل ما يسمى "الطابع اليهودي" لدولة 
االحتالل اإلسرائيلي، على "القيم الديمقراطية" 
عندما يحص���ل تناقض بينهم���ا، بيد أن كلمة 
"ديمقراطية" ال تظهر حاليا في مشروع القانون".

ويتضمن مش���روع القانون بندا يس���مح بإقامة 
بلدات "لليه���ود فقط"، ومنع غي���ر اليهود من 
السكن فيها، كما من المتوقع أن يعطي القانون 
الجدي���د مكانة "عليا" للغة العبرية، بداعي أنها 
لغة دولة االحتالل، أما اللغة العربية فس���يكون 

لها "مكانة خاصة".
القان���ون،  أن مش���روع  إل���ى  اإلش���ارة  تج���در 
يلق���ى معارضة واس���عة من قب���ل المواطنين 
الفلس���طينية  األراضي  ف���ي  الفلس���طينيين 
المحتلة عام 48 والذين يمثلون نحو 20%  من 
دول���ة االحتالل ، ومن قبل األحزاب السياس���ية 
العربي���ة الممثلة في الكنيس���ت االس���رائيلي 

وخارجه.

قانون فا�سل 
النائب الفلس���طيني بالكنيس���ت اإلسرائيلي 
محمود مواس���ي أكد أن قانون القومية الذي أقر 
من قبل الكنيست اإلس���رائيلي بالقراءة األولى،  
سيفشل كما فشلت قوانين عدة حاول االحتالل 
تطبيقه���ا عل���ى أرض الواقع، كقان���ون النكبة 

واآلذان.
وش���دد النائب مواس���ي ل�" االستقالل"  على أن 
أعضاء الكنيس���ت حاولوا التسريع بالتصويت 
عل���ى القان���ون الذي أق���ر بالق���راءة األولي قبل 

إجراء االنتخابات وعقد دورة جديدة للكنيس���ت 
تترأسها حكومة مغايرة عن حكومة " نتنياهو"  
اليميني���ة المتطرفة، مش���يرا إل���ى أن القانون 
س���يصبح نافذًا ويدخ���ل حي���ز التطبيق، في 
حال إق���راره بالقراءات الثالث  م���ن قبل أعضاء 

الكنيست اإلسرائيلي .
كاف���ة  عل���ى  س���يطبق  القان���ون  وأض���اف:" 
الفلس���طينيين الذين يعيش���ون ف���ي أراضي 
ال�48 والقدس الشرقية، إذ يطلب منهم تقديم 
الوالء ل�"إس���رائيل" ، مش���ددا على أن الش���عب 
الفلسطيني ، يرفض بشكل قاطع أن يوقع على 

الوالء ، كما تحمل بنود القانون .
وأوض���ح أن أبن���اء الش���عب الفلس���طيني في 
أراض���ي 48 وأماك���ن تواجده���م ال يعترف���ون 
باالحت���الل االس���رائيلي وبالتال���ي ال يعترفون 
بقوانينه  العنصرية التي ال تتالءم مع حقوقهم 
اإلنسانية، وحقوقهم كمواطنين أصحاب أرض 

مسلوبة منهم قسرا.
وبين أن األعضاء الفلس���طينيين بالكنيس���ت 

اإلسرائيلي سيس���خرون كافة إمكانياتهم من 
أجل اسقاط القانون ونيل حقوقهم المشروعة 
ون���زع العدالة م���ن أفواه المؤسس���ات الدولية 
كمحكمة العدل العليا، بعد التوجه إلى المحاكم 
اإلس���رائيلية، الت���ي يعلم���ون أنها مسيس���ة 

وموجهة لخدمة مصالح العدو الصهيوني .

قانون عن�سري
ب���دوره، وصف عمر جع���ارة المختص والمحلل 
بالش���أن اإلس���رائيلي، قانون القومية الذي تم 
اقراره بالقراءة األولى بالكنيس���ت اإلسرائيلي، 
بالعنصري، لما يحمله م���ن بنود مخالفة إلرادة 

الشعب الفلسطيني.
وأوضح جعارة ل�"االس���تقالل" أن قانون القومية 
الذي أقر مؤخ���را، بقي قيد الت���داول والنقاش 
س���نوات طويلة وعلى مدار حكومات متعاقبة، 
لرفض  ما تسمى "محكمة العدل اإلسرائيلية" 

الموافقة على إقراره.
وبين أن رفض المحكمة اإلس���رائيلية للقانون، 

كان يأتي ف���ي إطار الصيغة األولى لمش���روع 
القان���ون و ال���ذي كان ين���ص عل���ى بند عدم 
االعت���راف باللغة العربية كلغ���ة متداولة عند 
فئة كبيرة يعيشون داخل أراضي 48 والقدس 
الش���رقية تحت س���لطة االحتالل اإلسرائيلي، 
وكذلك اعتبار دولة " إس���رائيل " دولة للشعب 

اليهودي فقط.
وأش���ار  الى أنه وبعد تعدي���ل البندين األكثر 
خالفا في الوقت السابق،   بموجب ذلك تصبح 
اللغ���ة العربية اللغ���ة الرس���مية الثانية بعد 
العبرية، وجعل دولة " إس���رائيل" دولة للشعب 
اليهودي ولكافة مواطنيها حمله الهوية الزرقاء 

كالفلسطينيين.
ولف���ت إلى أنه بع���د التعديل ال���ذي  طرأ على 
القانون لن يكون هناك مشكلة أمام االئتالف 
الحكومي القائم برئاسة " نتنياهو"  إلقراره، إذ 
أنه يس���تطيع تمرير أي قرار المتالكه النصاب 
القانوني ب� 61 ص���وت، أو الموافقة على اقراره 

بعد الحصول على  أعلى األصوات.

 الكنيست يقره تمهيدًا للتصويت عليه 

  قانون »القومية«..  تعزيز  للعنصرية وتكريس لليهودية 
غزة/ �سماح املبحوح:

يوم��ا بع��د الآخر ي�س��ادق الكني�س��ت ال�س��رائيلي على 
قوانني عن�سرية ، ولعّل ال�سنوات الأخرية كانت حافلًة 
مبجموعٍة من القوانني العن�سرّية، فقد فر�ست ت�سريعات 

حت��د وتنق���س م��ن حق��وق الفل�س��طينيني وحّريته��م، 
وتن��زع ح��ق الفل�س��طيني بار�س��ه ووطن��ه، ومتنع��ه من 
ممار�س��ة كافة حقوقه التي كفلتها املواثيق وال�س��رائع 
الدولية، بالإ�سافة اإىل تكري�س وتر�سيخ الفا�سّية �سّد 

الفل�سطينيني. و�سادق الكني�س��ت ال�سرائيلي  الثالثاء 
باأغلبية ا�س��وات الئتالف احلكومي، على �سيغة قانون 
القومي��ة اليهودي��ة، وذل��ك متهي��ًدا لطرح��ه للق��راءة 

الأوىل يف الهيئة العامة للكني�ست. 

غزة/ االستقالل:
وّقع����ت بلدي����ة خانيون����س م����ع مرك����ز التمكين 
االقتصادي للشباب الفلسطيني، وهيئة المستقبل 
للتنمية، اتفاقية تع����اون لتأهيل وترميم حديقة 

عامة بالمدينة.
وزار وف����د ُمك����ون من المدي����ر التنفي����ذي لهيئة 
المستقبل للتنمية عائشة أبو شقفة، وممثل مركز 
التمكين االقتصادي للشباب الفلسطيني ومنسق 
البرنامج في غزة محمد محيسن، بلدية خانيونس، 

وكان ف����ي اس����تقبالهم كل م����ن القائ����م بأعمال 
مدي����ر عام البلدي����ة محمد األس����طل، ومدير دائرة 
العالقات العامة عماد األغا، ورئيس قسم العالقات 
الدولية حازم الفرا، ورئيس قسم الحدائق عمر مطر.

ورّح����ب األس����طل بالوفد الزائر، معب����رًا عن تقديره 
وامتنان����ه لجه����ود المؤسس����تين الرائدتين في 
خدمة قطاعات عديدة في المجتمع الفلس����طيني. 
وأّكد استعداد بلديته لتقديم كافة أشكال الدعم 

والتسهيالت الممكنة لتيسير أعمال المشروع.

ُيذكر أن المش����روع الذي من المتوقع أن يبدأ خالل 
األيام القليلة المقبلة يشمل أعمال تأهيل وترميم 
لحديقة عامة بمنطقة »الس����ّكة«، بما يشمل توريد 
لأللعاب والكراس����ي وتأهيل للمم����رات والمداخل 

القائمة لخدمة المصلحة العامة.
ويأتي هذا المش����روع ضمن مس����اعي البلدية في 
توفير مس����احات لهو آمنة وهادئة لسكان وأطفال 
المدينة، ال س����يما في ظل »الكبت النفسي«، الذي 

تعاني منه شرائح المجتمع المختلفة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال  السفير اإلس���رائيلي لدى موسكو، غاري 
كورين، إن تل أبي���ب تخاطب عددًا من الدول 

لنقل سفاراتها إلى القدس.
ونقلت وكالة »س���بوتنيك« عن كورين: »نحن 
نتواصل مع بلدان أخرى، لن أدخل بالتفاصيل، 
لكننا نأمل بأن تقوم دول أخرى بسلوك مسار 
الحقيق���ة التاريخية واالعت���راف بحقيقة أن 
القدس هي عاصمة الشعب اليهودي ودولة 

إسرائيل، ونأمل أن تحذو روسيا حذو الواليات 
المتحدة وغواتيماال؟.

وذكر الس���فير أن رئيس الوزراء اإلس���رائيلي 
بنيامي���ن نتنياه���و، عق���د لقاء م���ع رئيس 
غواتيماال، جيم���ي موراليس، الذي أكد خطط 

نقل سفارة بالده إلى القدس.
كم���ا أك���د الس���فير أن »إس���رائيل« ترفض 
المشاركة في المبادرة الفلسطينية لتشكيل 
آلية جديدة للتس���وية في الش���رق األوسط، 

ألنها لن تؤدي إلى شيء، بحسب قوله.
وأض���اف: »هذه ليس���ت أول مرة ن���رى فيها 
ق���رار الطرف الفلس���طيني، وه���و البحث عن 
طرق س���هلة، في حي���ن الطري���ق الصحيح 
والوحيد، والذي تؤيده روسيا أيضا، هو سبيل 
المفاوضات المباشرة دون أي شروط مسبقة،  
لذلك إذا فضل الفلسطينيون العمل على هذه 
المخططات، فلن تكون هناك نتيجة، خاصة 

وأن إسرائيل لن تشارك في ذلك«.

» إسرائيل« تخاطب  عدة دول لنقل سفاراتها إلى القدس

بلدية خانيونس توقع اتفاقية إلعادة تأهيل وترميم حديقة عامة
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أعلن أنا المواطن/ رائد محمد حسين  درويش.
عن فقد بطاقة هويتي الش����خصية التي تحمل رقم 
)901387498( فعلى من يجدها رجاء أن يس����لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل����ن أنا المواطنة / س����عدية مصطفى عبد الوهاب 
العط����ار. عن فق����د بطاقة هويتي الش����خصية التي 
تحمل رقم )907281414 ( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد فؤاد حمدان االغا.
عن فقد بطاقة هويتي الش����خصية التي تحمل رقم 
)802597674( فعلى من يجدها رجاء أن يس����لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / سمية محمد احمد ريحان.
عن فقد بطاقة هويتي الش����خصية التي تحمل رقم 
)405264532( فعلى من يجدها رجاء أن يس����لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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ع الوجع 
معروف الطيب

لم يرش���حوا من الجدران، ول���م ينبتوا من األرض، 
هت لهم دعوات  بل جاؤوا بطريقة رس���مية ..وجِّ
ت  وحصلوا على تأشيراٍت وسافروا بالطائرة وحطَّ
بهم ف���ي مطار المغ���رب.. الفري���ق الصهيوني 
)الضيف(المش���ارك ف���ي لعبة الج���ودو لم يعد 
ًا في بلد يقود لجن���ة الدفاع عن القدس، كم  عدوَّ
هي مبكية هذه النكت���ة.. بكل احترام رفع العلم 
د الفضاء العربي بخطيه  الصهيوني الذي يه���دِّ
الزرق من النيل إلى الفرات.. وعزف نشيد )هتكفا( 
النش���يد الوطني لدولة )إس���رائيل( ب���كل وقار 
واأليدي على القلوب، بنغمته المبكية المش���بعة 
باألمل. أليس من المفترض أن يكون أهل القدس 
الذي���ن عملوا له���ا لجانًا هم األكث���ر غضبًا لقرار 
ترامب حول القدس، وأرضهم هي األرض األخيرة 
على سطح الكوكب التي يمكن أن تستقبلهم.. يا 
أمة ضحكت من عارها األمم..عندما يهون العرب 
على أنفس���هم يتجرأ ترام���ب عليهم ويذبحهم 
بقراراته بينم���ا نراه يقف أما »كي���م« عاجزًا هذا 
الرج���ل زعيم كوريا الش���مالية الذي)حط رأس���ه 
برأس ترامب( واس���تهزأ بتهديداته نرى ترامب 
ر الخنوع والموافقة على لقائه والجلوس  اليوم يقرِّ
ُه لن يرضي أحد أن  مع���ه جلوس الند للند. أعلم أنَّ
أكمل المثل )طول عمرك يا زبيبة...!( وبالذات في 
صحيفة محترمة ك�  »االس���تقالل« ولكني لم أجد 

مثال يواكب الحال العربي المهترئ أفضل منه..
أ عربيٌّ   م���ا )يحزق( أمري���كا والغرب أن يتج���رَّ

َّ
 إن

على أن يخ���رَج من بي���ت الطاع���ة، وأن يتجاهل 
والسيناريوهات  والحامية،  المباشرة  التهديدات 
الممس���رحة التي تهدف إلى تجريم���ِه وبالتالي 
ذبح���ه، إن التعام���ل و الض���رب بع���رض الحائط 
بتهديدات أمريكا وأوروبا و)إسرائيل( لهو مخاض 
لعقلية عربية )ناش���ز( ع���ن الطاع���ة األمريكية، 
وهذا إن تمَّ له الم���رور يعني انفراط عقد الخنوع 
العرب���ي للكيان الغاصب، ولن يمنع أحٌد أحدًا بعد 
ذلك من )التطاول( عليه وتمريغ أنفه في التراب.

 ما يجري اآلن س���وف يرس���م مالمح المستقبل 
َّ

إن
العربي ف���ي التعامل مع أمري���كا وحلفائها، ومن 
غض بصره عن التهدي���دات وانطلق لألمام فهو 
يعني تمامًا الس���ير باتجاه تقلي���م أظافر أمريكا 
وربيبتها ف���ي المنطقة، وكما أن هناك منبطحين 
يعزفون نشيد)هتكفا( في عواصمهم، وشيوخًا 
يتس���للون من الخليج اللتقاط صور )س���لفي( مع 
من يعتقدونهم ساداتهم في تل أبيب، وبالذات 
بعد إعالن ترامب القدس عاصمة للكيان، وهو في 
توصيفنا يذهُب أبعَد من التطبيع واالنبطاح. ففي 
ذات الوقت هناك من يخرج لسانه ألمريكا، ويقول 
بالفم المآلن: » أنا س���يد األرض، وال أحد يرشدني 
بأي اتجاه أذهب، وقتما أشاء«، نعم، هم يتخذون 
من المس���رحيات االنسانية، مجااًل للنفاذ والتأثير 

على أغبياء العرب. 
سؤال بس���يط يمكن أن يخرس المتباكين. أين 
كان تباك���ي الخليجيين على غ���زة وهي تباد؟، 
وأين كانت حرقة أوروبا عندما صفعونا بقولهم« 
م���ن حق إس���رائيل الدفاع عن نفس���ها«؟، أولم 
يكن أطفال الضاحية وأطفال غزة بش���رًا؟. أم أن 
المعايير وقتها كانت مختلفة، وأهداف التطبيع 
كانت ال تستسيغ هكذا مواقف. منذ أن سقطت 
الطائرة، بدأ مسلسل التراجع ولهذا جاءت القوات 
األمريكية وألول مرة تدشن موقعًا ثابتًا لها في 
اته بداية استش���عاٍر  النقب، وهذا يحمل في طيَّ
بحجم الحرب القادمة التي لم تعد أمريكا مطمئنة 
على مقدرة الكيان على الصمود فيها، واالنتصار 
عل���ى العائدين من حرب س���وريا والعراق، وهم 
باعت���راف الصهاينة قد امتلك���وا مقدرة فريدة 
في المواجهة للقوة الغاشمة ونجحوا في تحييد 

أخطر مشروع أريد للمنطقة وهو »خارطة الدم«.

طول عمرك 
يا زبيبة...!

رام الله/ االستقالل:
أعلن رئيس هيئة ش���ؤون االس���رى والمحررين 
عيس���ى قراقع أن ش���علة الحرية له���ذا العام 
بمناسبة حلول يوم األسير الفلسطيني الشهر 
القادم 17 نيس���ان/أبريل المقبل س���تضاء في 
احتفال جماهيري في محافظة طولكرم، تضامًنا 
مع األس���رى اإلداريين الذين يقاطعون محاكم 
االحتالل ومع األسرى المرضى الذين يتعرضون 
لسياسة االهمال الطبي واالستهتار بصحتهم 

وحياتهم، ومع الشهداء المحتجزين.
وقال قراقع إن فعاليات يوم األسير لعام 2018 
س���تكون واس���عة في ظل الهجمة المسعورة 
والمشددة على األسرى من قبل حكومة االحتالل 
واس���تمرار جرائمها المنظمة بحقهم، وخاصة 
في ظل تشريعات عنصرية وقوانين تعسفية 

معادية لألسرى وللقوانين الدولية واالنسانية 
تشرعها حكومة االحتالل.

جاءت تصريحاته هذه خ���الل زيارات ميدانية 
ألس���رى محررين ف���ي مخيم بالط���ة بمحافظة 
نابلس، هم س���امي أبو حم���ادة الذي قضى 15 
س���نة، ومحمد يونس أبو طبة قضى 15 س���نة 
وخليل أبو حاش���ية قضى 15 سنة في سجون 

االحتالل.
وأضاف قراقع أن شعار فعاليات األسرى سيكون 
مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية 
للشعب الفلسطيني ولألسرى بالسجون في ظل 
العدوان االسرائيلي المتواصل على حقوقهم، 
والضغ���ط على كاف���ة الجهات الدولي���ة إللزام 
"إس���رائيل" كس���لطة محتلة باحترام القوانين 

والمعاهدات الدولية.

واعتبر أن "إس���رائيل" تمارس الجريمة اليومية 
المنظمة بحق الش���عب الفلسطيني استيطاًنا 
وقت���اًل واعتقااًل وتضع كل جرائمها تحت غطاء 

ما يسمى القانون.
وق���ال إن خطوة االس���رى االداريين تفتح ملف 
القض���اء اإلس���رائيلي، والذي تح���ول إلى غطاء 
لسياس���ات االحتالل القمعية ووس���يلة لخداع 
العال���م وإلخفاء الحقائق عّم���ا يجري في أروقة 

محاكم االحتالل.
وكشف قراقع أن 95% من المعتقلين االداريين 
الذي���ن لجأوا إلى المحكمة العليا االس���رائيلية 
رفضت التماس���اتهم وثبت اعتقالهم اإلداري، 
وأن االعتق���ال اإلداري أصبح ج���زءًا من منظومة 
التعذيب النفس���ي التعس���في الذي تمارسه 

سلطات االحتالل بحق األسرى.

قراقــع يعلــن عــن فعاليــات 
وشعــار يــوم األسيــر لهــذا العــام

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت س���لطات االحتالل أنها بصدد فتح المقطع 
األول من ش���ارع »الطوق الش���رقي« في شهر أبريل 
المقبل، والذي يشمل إنشاء حاجز عسكري جديد تم 
البدء في إقامته على أراضي بلدة العيس���وية شرق 

القدس. 
وس���يربط الطوق في المرحلة األولى، مس���توطنات 
شمال القدس وش���رق مدينة رام الله بوسط مدينة 
القدس عن طريق النفق الواقع تحت جبل المشارف 

»سكوبس« وقرب مستشفى المطلع. 
وقال عضو الهيئة األهلية في العيس���وية هاني 
العيساوي: »هذا المعبر سيتم افتتاحه في نيسان 
المقبل والش���ارع الثاني الذي يجري شقه مفصول 
بوس���اطة الجدار، حيث يخطط له أن يربط ش���مال 
الضف���ة بجنوبها ويعزل جمي���ع األراضي الواقعة 
إلى الش���رق والمصنفة مناط���ق »C«، كما أنه طبقًا 
للمخطط »اإلس���رائيلي« فإنه يش���ير إلى أن يكون 
الش���ارع ه���و الراب���ط الوحيد بين ش���مال وجنوب 

الضفة خلف الجدار، بحيث يمنع الفلسطينيون من 
استخدام كافة الطرق األخرى التي ستكرس فقط 
للمستوطنين، ويكون ذلك مقدمة لتنفيذ المخطط 

.»E1االستيطاني
وأوضح العيس���اوي »أن سلس���لة تغييرات يجريها 
االحتالل على األرض من بينها عزل العيس���وية عن 
أراضيها، كما تم إغالق مدخل العيس���وية الجنوبي 
الغربي منذ أربع س���نوات، بحجة تنفي���ذ اعتداءات 
على س���يارات قرب الجامعة العبري���ة، ثبت الحقًا أن 
منفذيها ليسوا من سكان القرية«، مبينًا أن إغالق هذا 
الطريق يغلق حّيًا كاماًل في البلدة، وال يمكن لسيارات 
الخدمات مثل جمع النفايات أو اإلطفاء أو اإلس���عاف 
الوص���ول إليها إال عبر هذا الطريق الضيق أصاًل، كما 
أن إغالق هذا المدخ���ل زاد األزمة الخانقة في البلدة، 
وفتحه يخفف من األزمة المس���تمرة بسبب الحواجز 
العسكرية التي تضعها السلطات اإلسرائيلية على 

المدخل الغربي )الرئيسي( للبلدة.
وقال العيس���اوي: »إن البلدة مستهدفة من البلدية 

»اإلس���رائيلية«، حيث بلغ عدد المنازل والمنش���آت 
التجارية والزراعية التي هدمت منذ احتالل القدس 
عام 1967 ما يزيد على مائة منشأة ومنزل«، مؤكدًا أنه 
في العام 2017 هدمت البلدية خمس���ة أبنية يضم 

واحد منها فقط ثماني شقق سكنية.
وبين العيساوي أن األراضي التي صنفت ضمن حدود 
البلدية صادرت البلدية منها نحو 2000 دونم لصالح 
مستوطنة )التلة الفرنس���ية( ومستشفى )هداسا( 
و)الجامعة العبرية(، ومن المفارقات واالس���تهداف 
أن البلدية قامت بإعداد مخطط هيكلي للعيس���وية 
مس���احته الكلية 666 دونمًا فقط م���ن أصل 4500 
دونم، وبعد اتصاالت وضغوط متواصلة من أجل حل 
الضائقة السكنية التي تعيشها العيسوية، تدرس 
البلدية توس���يع المخطط ليصبح 1000 دونم، علمًا 
»حديقة وطنية«  أنها وضعت مخططًا لما يس���مى ب�
بمس���احة 400 دونم من أراضي البلدة، ومخططًا آخر 
لمكب النفاي���ات الصلبة في الجهة الش���مالية من 

البلدة على مساحة 530 دونمًا.

مخطط إسرائيلي إلقرار 
واقع استيطاني جديد 

شرق القدس



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

رام الله/ االستقالل:
 أعل���ن بن���ك فلس���طين ع���ن رعايته 
صحية  م���دارس  لبرنام���ج  الرئيس���ية 
الدراسي 2017- للعام  للبيئة  وصديقة 

2018، وال���ذي تق���وم بتنفي���ذه بلدية 
رام الل���ه بالتعاون مع مديري���ة التربية 
والتعليم ف���ي المحافظة. حيث يهدف 
البرنامج إلى تكريم المدارس في مدينة 
رام الل���ه، التي تحق���ق خطوات تهدف 
إلى تعزيز الصحة والوعي البيئي، ودعم 
اإلدارة الفعالة للموارد البيئية المختلفة، 
باإلضافة إلى دعم وتشجيع اإلسهامات 
البارزة والرائدة في مجال البيئة، بما يدعم 
أه���داف األلفية في حماية وتحس���ين 

البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتأت���ي رعاي���ة البنك لبرنام���ج مدارس 
صحية وصديقة للبيئة لهدفه األسمى 
بتعمي���ق الوعي البيئ���ي والصحي لدى 
الطالب في مدارس المدينة، كما أنه جزء 
من تهيئة الجيل الجديد لبيئة مناسبة 
ومحفزة لرواد األعمال الش���باب، فهؤالء 
الش���باب هم بناة  فلس���طين وعلمهم 
أملها في االزده���ار والتطور، باعتبارهم 
محورًا من محاور تنمو فيه أجيال قيادية، 
ق���ادرة عل���ى االب���داع واالبت���كار لوضع 
فلسطين على خارطة العلوم المتقدمة. 
معبرًا عن أمله بأن يشكل هذا المشروع 
بداي���ًة لنهضٍة وطنيٍة في كافة مجاالت 
الحي���اة الصحي���ة والبيئي���ة والعلمية 

والحضارية.
وانضم له����ذا البرنامج في ه����ذا العام 
خمس عش����رة مدرسة، ش����ملت كال من 
مدرس����ة هواري ب����و مدي����ن، ومدارس 
المستقبل، ومدرسة الفرندز االساسية، 
ومدرسة فيصل الحس����يني األساسية 
العلي����ا، ومدرس����ة الرج����اء اإلنجيلي����ة 
الل����ه  اللوثري����ة، ومدرس����ة بن����ات رام 
ذكور  ومدرس����ة  )الوكالة(،  األساس����ية 
رام الله األساس����ية )الوكالة(، ومدرسة 
الثانوية، ومدرسة  راهبات ماريوس����ف 
الكلية األهلية، ومدرس����ة بنات رام الله 
الثانوية، ومدرس����ة ذك����ور عين منجد 
األساس����ية، ومدرس����ة عزيز ش����اهين 
الثانوية، ومدرس����ة سيدة البشارة للروم 
الكاثولي����ك، ومدرس����ة ذك����ور رام الله 
الثانوية، ومدرس����ة ذك����ور عين مصباح 

الثانوي����ة. ف����ي حين يحق للمدرس����ة 
الفائزة بالمرتبة األولى رفع علم المدرسة 
الصحي����ة والصديقة للبيئ����ة لمدة عام 

واحد.  
البرنام����ج، فقد عقدت  وبهدف تطوير 
سلس����لة اجتماعات مع أعض����اء اللجنة 
التوجيهي����ة للبرنام����ج وت����م الخ����روج 
بتوصيات وإقتراحات أغنت نش����اطاته 
بحي����ث يت����م التركيز على نش����اطات 
تواكب احتياجات الطلب����ة من الناحية 
الصحية والبيئية والتي ستؤثر إيجابيا 
في تغيير بعض الس����لوكيات البيئية 
والصحية لدى طلبة المدارس المشاركة. 
كما عق����د اجتم����اع مع أعض����اء اللجان 
المش����اركة  المدارس  ف����ي  التنفيذية 
اللجن����ة  أعض����اء  بحض����ور  بالبرنام����ج 
التوجيهية وذلك بهدف مناقشة خطة 

تنفي����ذ البرنامج لهذا الع����ام، وتقييم 
تجربة العام السابق والخروج بتوصيات 
جديدة تتعلق بتنفي����ذ البرنامج خالل 

العام الحالي.
كما اش���تمل تنفي���ذ البرنامج على عقد 
العديد من ورش���ات العم���ل التدريبية 
والمحاض���رات التوعوي���ة ف���ي مجاالت 
والبيئة والتي استهدفت طلبة  الصحة 
ومعلمي مدارس مدينة رام الله، باإلضافة 
الى ممثلي المؤسس���ات الش���ريكة من 
اللجنة التوجيهية والتقييمية وموظفي 
بلدي���ة رام الل���ه، به���دف التركيز على 
النشاطات التي ستؤثر إيجابًا في تقويم 
بعض السلوكيات لدى الطلبة، وإمكانية 
أن تصب���ح هذه النش���اطات نهج حياة 
يومي���ة لهم بما يتواك���ب مع األهداف 

الرئيسية للبرنامج.

رام الله/ االستقالل:
وق���ع "بنك الق���دس"، اتفاقي���ة تعاون مع مصلح���ة المياه إنطالق���أ نحوعالقة 
مس���تقبلية تؤتي ثمارها بالنفع على المش���تركين من عم���الء البنك، وبموجب 
هذه اإلتفاقية  سيتمكن المشتركون الذين لهم حسابات في بنك القدس من 
تسديد فواتيرهم بشكل آلي من خالل فروع مكاتب البنك المنتشرة في الضفة 

الغربية.
تم توقيع االتفاقية الثالثاء في مقر مصلحة مياه محافظة القدس، وذلك بحضور 
صالح هدمي المدير العام لبنك القدس والسيد عبد الخالق الكرمي المديرالعام 
لمصلحة المياه. من الجدير ذكره أن هذه الخطوة تش���كل إضافة متميزة لعمل  
بن���ك القدس.حيث في إطارهذا التعاون يتبنى " بنك القدس"  إس���تراتيجية 
خاصة تدعو في جوهرها  إلى تعزيز مكانته و إحداِث نقلة نوعية في مس���توى 

تقديم الخدمات للعمالء.

رام الله/ االستقالل:
ق���رر وزير التربي���ة والتعليم الدكتور صبري صيدم، ام���س األربعاء، إعادة 260 

موظفًا إلى عملهم في المحافظات الجنوبية بغزة.
وأف���اد صيدم، ف���ي بيان مقتضب، بأن ه���ذا القرار يأتي بن���اًء على احتياجات 
المدارس ومديريات التربية والتعليم العالي والوزارة، بما يضمن س���ير العمل 

فيها ويخدم المسيرة التعليمية.
ولفت صيدم إلى أن مديريات التربية ستتواصل مع هؤالء الموظفين لمراجعتها 

الستكمال اإلجراءات المطلوبة.
يذكر أن هذا القرار سبقته قرارات بإعادة 1200 موظف لعملهم في المحافظات 

الجنوبية، ليصبح مجمل العدد 1460 موظفًا.

التربية تعيد 260 
موظفًا لعملهم في غزة

بنك القدس ومصلحة المياه 
يوقعان اتفاقية تعاون

بنك فلسطين يقدم رعايته ودعمه 
لبرنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة

غزة/ االستقالل:
نظم االتحاد العام لنقابات عمال فلس���طين 
الثالثاء، وقف���ة احتجاجية أم���ام منزل وزير 
العم���ل مأمون أبو ش���هال لت���ردي األوضاع 
االقتصادية التي يعاني منها العمال بسبب 

الحصار المفروض على قطاع غزة.
وش���ارك في الوقف���ة عدد م���ن العمال 
العاطلي���ن ع���ن العم���ل، حي���ث رفعوا 
الفتات تطالب بتخفي���ف الحصار، مثل 

)أين الوعودات يا وزير العمل، فلتس���قط 
العقوب���ات عن غ���زة، على وزي���ر العمل 

الوقوف بجانب العمال(.
وطال���ب نائب رئيس االتح���اد محمد حمدان 
وزير العمل بأن يكون وزيرًا للعمال وأال يكون 
اس���مًا، متس���اًئال: "أليس الواج���ب أن يكون 
الوزير الداعم األول لصمود العمال وأال يقف 

موقف المخاصم والجالد لهم؟ ".
وثمن حم���دان صم���ود وصبر العم���ال في 

قطاع غزة على م���ا تحملوه من اذي وظلم من 
حقوقهم.

وطالب حكومة الوفاق بتحمل مس���ئولياتها 
تج���اه العمال وتقديم المس���اعدة لهم بداًل 
من الصمت والتهميش لهم وعدم االكتراث 

لحقوقهم "أو ليرحل وزير العمل".
الوطني ومؤسس���ات  ودعا فصائ���ل العمل 
المجتم���ع المدني للوقوف بجان���ب العمال 

ومساندتهم لنيل حقوقهم المشروعة.

غزة/ االستقالل:
أعلنت لجنة التكاف���ل  الثالثاء أنها س���تبدأ بتوزيع 30 ألف 
قسيمة شرائية خالل األسبوع المقبل على األسر الفقيرة في 

قطاع غزة.
وأوضح بيان مقتضب للمتحدث باس����م اللجنة شريف النيرب أن 
القسائم الشرائية ستوزع لألسر الفقيرة المكونة من خمسة أفراد 
فأكثر، واألس����ر المتضررة المكونة من خمسة أفراد فأقل، إضافة 
إل����ى المعوزين م����ن ذوي االحتياجات الخاصة، وكبار الس����ن غير 

المقتدرين.
وتضم لجنة التكافل ممثلين عن حركة حماس والتيار اإلصالحي 
ف����ي حركة فت����ح، باإلضافة لحرك����ة الجهاد اإلس����المي والجبهة 

الديمقراطية وآخرين

تكافل: 30 ألف 
قسيمة شرائية 

لألسر الفقيرة بغزة

االستقالل/ وكاالت :
أعلن المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن 
توفير 30 مليون دوالر من الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ، 

لدعم الالجئين الفلسطينيين عبر "أونروا" بشكل عاجل.
 وقال دوجاريك في تصريحات للصحفيين الليلة قبل الماضية إن "منسق 
عمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ مارك لوكوك أعلن اليوم عن توفير 30 
مليون دوالر من الصندوق المركزي لالس���تجابة لحاالت الطوارئ من أجل 

دعم الالجئين الفلسطينيين عبر أونروا" بشكل عاجل".
 وأضاف: "من بين المبلغ ستمكن منحة استثنائية قدرها 15 مليون دوالر 
أونروا من تجنب قطع المس���اعدات الغذائية المنقذة لحياة الالجئين في 

فلسطين، إذ يوجد أكثر من 2.5 مليون شخص في حاجة ماسة لها".
وأضاف دوجاريك أن "لوكوك يشجع المانحين على اإلسراع في جهودهم 
وزيادة دعمهم للعمل اإلنس���اني في األرض الفلسطينية وفي المنطقة 

ولألونروا كمقدم رئيسي للمساعدات اإلنسانية".
 وكانت أمريكا وهي أكبر مساهم في ميزانية "أونروا"، أعلنت مطلع العام 

الجاري عن تجميد مساهماتها في ميزانية الوكالة لعام 2018.

األمم المتحدة توفر
 30 مليون دوالر لألونروا

وقفة احتجاجية عمالية أمام منزل أبو شهال بغزة

جوال تطلق برنامج »تعلم البرمجة« للسنة الرابعة على التوالي
رام الله/ االستقالل:

أطلقت شركة جوال وللسنة الرابعة على 
 ،code for Palestine التوال���ي برنام���ج
والذي يتم تنفيذه عبر مؤسسة مجموعة 
االتصاالت للتنمي���ة المجتمعية  والذي 
يس���تهدف الطالب ذوي الفئة العمرية 
)14س���نة( المتميزين والطموحين ممن 
يملكون الق���درة على المثاب���رة والتعلم 
ف���ي مج���االت الحاس���وب والتكنولوجيا 
والمب���ادرات، والذي���ن يتطلع���ون إل���ى 
مستقبل مهني متميز يسهم بالنهوض 
بالمجتمع ومعالجة المشاكل والتحديات، 
وس���يواصل الطلبة تدريبهم لمدة ثالث 

سنوات ضمن برنامج مفيد وممتع. 
 وأك���د عب���د المجي���د ملحم مدي���ر عام 
"جوال" على أهمي���ة البرنامج والذي يتم 
تنفي���ذه كل ع���ام برعاية رئيس���ية من 
ش���ركة جوال، مش���ددا على أهمية دعم 
التكنولوجي  التعلي���م  برام���ج تطوي���ر 
في فلس���طين، والذي اصبح يس���تحوذ 
عل���ى اهتمام قط���اع الش���باب وبالتالي 
اصبح يس���عى إلبراز افكاره الريادية في 
مج���ال برمجة الحاس���وب والس���عي إلى 
تنفيذها وتطبيقه���ا عبر المنصات ذات 
االختصاص والت���ي تدعم الرياديين في 

مجال تكنولوجيا المعلومات.
  وطال���ب بض���رورة االهتم���ام بالتعليم 

وتعزيز  فلس���طين  ف���ي  التكنولوج���ي 
الوس���ائل التعليمي���ة الحديثة من اجل 
المس���اهمة ف���ي رقمن���ة التعلي���م في 
 code فلسطين ، مش���يرًا الى ان برنامج
for Palestine يمنح الطالب المشاركين 
مهارات عالية المس���توى بحيث تؤهلم 
للحصول على منح م���ن جامعات عالمية 
مرموق���ة خاصة في مج���ال التكنولوجيا 

والبرمجة و الهندسة.
وحول طبيعة البرنامج تحدثت سماح ابو 
ع���ون حمد مدير عام مؤسس���ة مجموعة 
االتصاالت للتنمي���ة المجتمعية الجهة 
ينطل���ق  قائل���ة":  للمش���روع  المنف���ذة 
البرنام���ج مع الطلبة الذي���ن انهوا مرحلة 
الصف التاس���ع، ولديهم مهارات اللغة 
االنجليزية والطباعة والتفكير المنطقي، 

ليتواصل معهم طيلة العام الدراسي بما 
يشمل المخيم الصيفي الذي يعقد في 
نادي ومرك���ز تدريب مجموعة االتصاالت 
ف���ي مدين���ة اريحا، لمدة اس���بوعين كل 
سنة ولمدة ثالث س���نوات وحتى مرحلة 
الثانوي���ة العام���ة . وأضافت:" يش���مل 
البرنامج عقد لقاءات اس���بوعية تش���مل 
المحاضرات والورش التدريبية والعملية 
على اي���دي اكفأء الخب���راء والمحاضرين 
المحليين والدوليين في البرمجة وريادة 
االعم���ال والتفكير التحليلي، بإش���راف 
متخصصين ذوي خبرة عالية وبالتعاون 
مع واحدة من أفضل الجامعات االمريكية 

وهي جامعة ستانفورد،
وتابعت ": نفخر بأنج���ازات طالبنا الذين 
تخرج���وا م���ن البرنامج حي���ث حصل 6 

منهم عل���ى منح جامعي���ة مختلفة في 
جامعات دولية مثل جامعة س���تانفورد 
في الواليات المتحدة وجامعة كوتش في 
تركيا وجامعة الشارقة في االمارات ، كما 
ان ثالثة من الطالب تخرجوا انضموا الى 

فريق التدريب في البرنامج".
وأكدت ابو عون حمد ان الهدف الرئيسي 
م���ن مب���ادرة code for Palestine  هو 
المس���اهمة في تطوير مستوى التعليم 
التكنولوجي في فلس���طين ،من أجل رفع 
كفاءة الطالب ف���ي الجامعات والمعاهد 
الفلس���طينية م���ن خ���الل تهيئته���م 
األعم���ال  ري���ادة  مه���ارات  الكتس���اب 
والتكنولوجيا المتقدمة، من خالل تدريب 
عملي يقوم عل���ى تقديمه متخصصون 

في مجال التكنولوجيا والحاسوب.
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وسياس���ة التفريق بي���ن معلمي المحافظات الش���مالية 
والجنوبية، األمر الذي القى استحس���ان المعلمين وكذلك 

االتحاد العام للمعلمين بالقطاع.
ويعد ملف المعلمين من أبرز الملفات الشائكة في إتمام 
المصالح���ة الوطنية الفلس���طينية؛ إذ أعلن رئيس الوزارء 
الفلسطيني رامي الحمد لله في الثالث من الشهر الجاري، 
عن إدراج حكومته في موزانتها للعام 2018، عشرين ألف 
موظ���ف ممن عينتهم "حماس" في غ���زة، معتبرا أن ذلك 
يسحب "الحجج من حماس لتسير في مشروع المصالحة"، 

دون اإلشارة لمصير بقية الموظفين.
كما كشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي 
صادق الخضور في وقت سابق، عن وجود ترتيبات من أجل 
عودة 150 معلمًا من الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم 
في مدارس قطاع غزة، ، وكش���ف عن انتهاء قرار التقاعد 

المبكر في الوزارة. 
وق���رر مجلس ال���وزراء مؤخًرا، إحال���ة 867 موظًفا في وزارة 
التربية والتعلي���م )معلمون وإداري���ون( للتقاعد المبكر، 
بموجب القرار المؤقت الذي أصدره الرئيس محمود عباس 
ف���ي آب الماضي، فيما أوضحت ال���وزارة آنذاك أنها تلقت 
3200 طلب للتقاعد المبكر، منها 520 طلبا من غزة، و255 

من الضفة . 

خوف وقلق
الخوف والقلق على مصيره الوظيفي، الشعور الذي انتاب 
معلم الرياضيات في مدرسة شهداء النصيرات الثانوية 

" أ" للبني���ن محمد أبو الروس، ودفعه للمش���اركة بإضراب 
النقابة، ودع���م كافة الخط���وات التصعيدية التي تنوي 
تنفيذها خالل األيام المقبلة، في حال لم تستجب السلطة 

لمطالبهم. 
وأوض���ح أبو الروس الذي تم تعيينه كمعلم يتبع لحكومة 
غزة، ويتلقى منها راتبا ش���هريا ال يتجاوز 1200شيكل ، 
أن جل ما يطلبونه من الس���لطة الفلسطينية هو دمجهم 
و استيعابهم بوزارة التربية والتعليم برام الله، إلعطائهم 
كافة حقوقهم الوظيفية، كمعلمين أس���وة بزمالئهم في 

الضفة الغربية. 
وبين أبو الروس، ل�" االستقالل"  أن ظروف كافة المعلمين 
بالم���دارس الحكومية صعبة للغاية، ف���ي ظل العقوبات 
المفروض���ة على القطاع من قبل رئيس الس���لطة محمود 
عباس، وكذلك اس���تمرار الحصار اإلس���رائيلي المفروض 
للعام الثاني عش���ر على التوالي، وجملة من األزمات التي 

تعصف بهم.
وأش���ار إلى أن ع���ددًا كبيرًا من المعلمي���ن باتت حياتهم 
االجتماعية مهددة باالنهيار، بعد نش���وب مش���اكل شبه 
يوميا بين الزوجين لقلة المال، وكذلك إقدام بعضهم على 
المشي مسافات طويلة، وصوال إلى أماكن عملهم البعيدة 

عن أماكن سكناهم وذلك لذات السبب. 

متييز وا�ضح
" بين حانا و مانا ضاعت لحانا"  بهذا المثل الشعبي عبرت 
المعلمة سامية عالء من مدرسة  الزيتون االبتدائية للبنات، 

عن تحوي���ل طرفي االنقس���ام المعلمي���ن لضحية، جراء 
المناكفات السياسية بينهما، ووصول األمر لحرمانهم من 

أبسط حقوقهم الوظيفية.
قالت عالء ل�"االستقالل" : " على الرغم من أنني أتبع لوزارة 
التعليم برام الله وأتلقى راتبي الش���هري من السلطة، إال 
أن العقوبات المفروضة من الرئيس على القطاع، طالتني 
وطال���ت عددًا كبيرًا من زمالئي، فقط ألننا من أبناء القطاع 

المحاصر".
وأضاف���ت: " بعد فرض العقوبات أصبحت محرومة من جل 
حقوق���ي الوظيفية كالعالوات، وباتت سياس���ية التمييز 
الكبيرة التي تتعمد ممارس���تها السلطة، مالحظة عندما 
أتواصل مع زمالء ل���ي بالضفة الغربية، وأعلم منهم أنهم 

يتلقون حقوقهم الوظيفية كاملة". 
وطالب���ت المس���ئولين قطاع غ���زة والضفة ب���أن يتحملوا 
مس���ؤولياتهم تج���اه كاف���ة موظفي القط���اع بما فيهم 
المعلمون، وأن يحيدوهم عن المناكفات السياسية؛ ألنهم 
يمثلون جزءا كبيرا من الكل الفلسطيني وقد حملوا أمانة 
خدمة الوطن والمواطن واستمروا بتقديم خدماتهم على 

الرغم من عدم صرف رواتبهم المالية          .

خطوات ت�ضعيدية
وبدوره حذر خالد، المزين، نقيب المعلمين في قطاع غزة، 
من انهيار منظومة التعليم بالقطاع، لما يعانيه  نحو 20 
أل���ف معلم  ف���ي حوالي 400 مدرس���ة حكومية معدومة 
الموازنات التشغيلية من أوضاع صعبة للغاية، أثرث على 

حياتهم االجتماعية واالقتصادية، نتيجة عدم إعطائهم 
كافة حقوقهم الوظيفية. 

وأوضح المزين ل�"االس���تقالل " أن االضراب الش���امل الذي 
ت���م تنفيذه أمس بكافة الم���دارس الحكومية ومديريات 
التعليم بالقط���اع، يأتي في إطار سلس���لة من الخطوات 
التصعيدية التي تنوي النقاب���ة تنفيذها خالل المرحلة 
القادمة، في حال لم تس���تجب الس���لطة الفلس���طينية، 
للمطالب المش���روعة للمعلمين التابعين لحكومة رام الله 

وحكومة حماس السابقة.
وبين أن أبرز المطالب التي دفعت النقابة لتنفيذ اإلضراب، 
هو رفض التمييز بين المعلمين بالضفة الغربية والقطاع 
في صرف العالوات الس���نوية والدرجات واالستحقاقات 
المالية و اإلدارية، ورف���ض التقاعد المالي المفروض على 
نحو  200معلم بغ���زة، وكذلك رفض سياس���ة المماطلة 
في دمج واس���تيعاب معلم���ي غزة والعاملي���ن على بند 
العق���ود، وأيضا إع���ادة رواتب المعلمي���ن المقطوعة منذ 
االنقسام،ووقف التقاعد القسري لموظفي رام الله بالقطاع، 
وصرف مس���تحقات الثانوية العامة والدراسات والبرامج 

الموازية. 
ودع���ت النقابة، على لس���ان نقيب المعلمين، الس���لطة 
الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم برام الله، إلى ضرورة 
تحيي���د منظوم���ة التعليم ع���ن التجاذبات السياس���ية، 
وجعلها منظومة خالية من أي إطار حزبي، لحماية مستقبل 
ما يقارب 260 ألف طال���ب بالقطاع، و دفع المعلم لتأدية 

دوره ورسالته التعليمية بأمانة و إخالص. 

إضراب شامل بالمدارس ومديريات التعليم

معلمو الحكومة بالقطاع.. مصير مرهون بالمصالحة
غزة/ �ضماح املبحوح: 

ال يختلف اثنان على اأن امل�ضاحلة الفل�ضطينية 
هي احللم االأ�ضمى واالأمنية االأكرب لل�ضعب 

الفل�ضطيني الذي ذاق ويالت االنق�ضام على 
مدار ع�ضر �ضنوات متتالية، لكونها ال�ضبيل 
الوحيد ل�ضفاء جروحهم واإنهاء معاناتهم، 
لكن ما مل يكن اأحد يتوقعه هو اأن يتحول 

ذلك احللم الذي طاملا انتظروه اإىل �ضبح 
يراود معلمي احلكومة يف قطاع غزة، وينذر 
مب�ضتقبل �ضبابي وغري وا�ضح لق�ضيتهم، بعد 

حرمانهم من اأدنى حقوقهم الوظيفية، االأمر 
الذي دفعهم الإعالن ا�ضراب �ضامل، واتخاذ 

خطوات ت�ضعيدية يف حال مل ت�ضتجب ال�ضلطة 
ملطالبهم. وكانت النقابة اأعلنت االثنني املا�ضي 
تنفيذ اإ�ضراب �ضامل يف وزارة الرتبية والتعليم 
واملديريات التابعة لها واملدار�س احلكومية يوم 

االأربعاء احتجاجا على تن�ضل حكومة احلمد 
اهلل من حقوق موظفي غزة ورف�ضا للتقاعد 

املفرو�س على املعلمني،

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / طاهر حسن محمد ابو زيد 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800207540 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمود محمد يوسف غراب.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804411031( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ احمد محمد محمود مقاط.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801249566( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
كرمت الرابطة اإلسالمية الطلبة الفائزين في 
مس���ابقة "تاج المعرفة 11" بمديرية التربية 
والتعليم بالمحافظة الوسطى والتي نظمتها 
مديرية التربي���ة والتعليم ف���ي المحافظة، 
ضمن سلسلة من األنش���طة والخدمات التي 
تقدمها الرابطة، بحضور نائب مدير المديرية 
والهيئة االدارية للرابطة واالسير المحرر رامز 

الحلبي ولفيف من الطلبة الفائزين.
وأكد الحلبي خالل كلمة له على أهمية العلم 
خاصة ف���ي الوقت الذي تعي���ش فيه األمة 
اإلسالمية حالة تشرذم وضياع وانقسام في 

مواجهة أعداء األمة، والذين يسعون لتدمير 
هذا الجيل على كافة المس���تويات، منوها أن 
مثل هذه المسابقات تشجع على العلم وتزيد 
من المعرفة والثقافة التي اختصرها الدكتور 
الش���قاقي بمقولة: "المثق���ف أول من يقاوم 

وآخر من ينكسر"،
وش���دد الحلبي على ضرورة االفتخار بالطلبة 
اس���تطاعوا  الذين  والمعلمي���ن  المميزي���ن 
النهوض بمستوى التعليم في ظل سياسة 
ه���دم مس���يرة العل���م والعلماء م���ن خالل 
اس���تهدافهم المباش���ر من قب���ل االحتالل 
االس���رائيلي، داعي���ًا إياهم لالس���تمرار في 

تنشيط الطلبة ورفع مستواهم وتحصيلهم 
العلمي.

وب���دوره، ش���كر أبو س���ويرح نائ���ب مديرية 
التربية، الرابطة االس���المية على مجهوداتها 
الطيبة في خدمة ودعم ومساندة الطلبة في 
المدارس والجامعات، وانجاح هذه المسابقة 

التي رعتها الرابطة االسالمية.
ومن جهتهم تقدم الطلبة الفائزون بالمسابقة 
بكامل الشكر والعرفان للرابطة االسالمية على 
ال���دور الكبير الذي تبذله من أجل اس���تمرار 
المسيرة التعليمية رغم االمكانيات الصعبة 

ومساعدتهم بكل الوسائل الممكنة.

الرابطة اإلسالمية تكرم الطلبة
 الفائزين بمسابقة »تاج المعرفة« بالوسطى



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

وتأتي اليوم ذكرى استش���هاد فارس من فرسان العمل الصحفي 
أال وهو الشهيد حس���ن شقورة، مسئول اإلعالم الحربي بلواء شمال 
غزة، والذي ارتقى للعال ش���هيدًا برفقة الشهيدين "محمد الشاعر" 
و"باس���ل ش���ابط" من ابطال الوحدة الصاروخية ل� "سرايا القدس"  
في عملي���ة اغتي���ال صهيونية ش���رق مدينة غزة، يوم الس���بت 
الموافق 2008/3/15 م، خالل تصويره لعملية إطالق صواريخ على 
المغتصبات الصهيونية،  لتتناثر أشالؤهم الطاهرة على ارض غزة، 

وتروي دماؤهم تراب فلسطين،.
حسن شقورة" ذلك الشاب الذي يذكره كل من يعرفه بدينه وأخالقه 
وعمله المتقن وروحه المرحة، والذي استطاع أن يجمع حوله أصدقاء 
وأحبابًا أتعبهم فراقه، فكان دائما مبتسمًا للحياة رغم بأسها وكان 
له باع كبير في اإلعالم المقاوم لحركة الجهاد اإلسالمي حيث عمل 
في صحيفة »االستقالل« وإذاعة »صوت القدس« ووكالة »فلسطين 
اليوم« اإلخبارية ومس���ئوال لإلعالم الحربي التابع لسرايا القدس في 

غزة وشمال القطاع، كما أنشأ موقع سرايا القدس )اإلعالم الحربي(.

وم�ضات من حياته
أبصر شهيدنا حسن زياد شقورة النور فى مشروع بيت الهيا بعد أن 

ُهِجرت عائلته من مدينة المجدل المحتلة فتعهده أبناء مسجد القسام 
بالتربية فاحتضن حس���ن المسجد وأصبح من رواده  فكانت هذه النشأة 
بمثاب���ة دروٍس في الوعى والحس القوى الرافض لالحتالل الذي اغتصب 

األرض وطرد األهل.
وفي 1985/11/16 م عانق حس���ن الحياة المتالطمة بأوجاعها حيث نشأ 
في كنف أسرة متواضعة متسربلة بكساء اإلسالم و معتصمة بحبل الله  
قوامها ثمانية أفراد وكان حس���ن االبن الثان���ي لوالده، حيث  ترعرع فى 

كنف هذه األسرة التي تحمل الهم الفلسطيني بين أضلعها.
وكان حس���ن يكبر لتكبر في قلبه مأس���اة هذا الشعب المشرد فنهض 
حس���ن ليحمل األمانة ويقوم بأعبائها حيث أن والده أحد كوادر الحركة 
اإلسالمية المجاهدة "حركة الجهاد اإلسالمي " والذي أثر كثيرًا في تفكير 

حسن وضبط مساره فأنار له طريق المقاومة والجهاد.  

حبه للجهاد
"أبو إياد" ش���قورة والد الشهيد "حس���ن" يصف نجله، في حديث سابق،  
بأن���ه كان منذ صغ���ره ملتزمًا بالصلوات الخمس والعبادات في مس���جد 
الش���هيد عز الدين القسام الذي تربى فيه، وكان نعم االبن البار بوالديه 

والمطيع لهما، وكان محبًا للخير للجميع، وتربطه عالقة قوية بالجميع.

وأوض���ح والده أن حس���ن اكتس���ب خبرة واس���عة في مج���ال عمله 
االلكترون���ي بحكم عمله ف���ي "اإلعالم الحرب���ي" و »إذاعة القدس« و 
»صحيفة االس���تقالل« و وكالة »فلس���طين اليوم«، فكان عقله فطنًا 

وذكيًا، فأبدع في عمله.
ويضيف: حسن تمتع بحبه الشديد للجهاد منذ طفولته وكان يكره 
أعداء الله اليهود لما كان يش���اهده ويسمعه عن جرائمهم البشعة 
بحق اإلنس���انية جمعاء، كما أنه كانت تربطه عالقة قوية بالشهداء 
الذين رافقهم منذ نعومة أظافره أمثال الشهيد أنور الشبراوي، وعبد 

الله المدهون، ومعين البرعي، وعالء الكحلوت، وكمال رجب.

في قلب من عرفه

الشهيد حسن شقورة.. ال يزال حيًا في ذكراه الـ10
غزة/ اال�ضتقالل:

م�ض��ى ب�ضالح��ه املرئ��ي واملكتوب يح��ارب ويقات��ل ويف�ضح اإج��رام العدو الغا�ض��ب الأر�ضنا 
ومقد�ض��اتنا �ض��ائرًا على خطا ال�ض��هداء االأبطال، فقد مرت ع�ضرة اأعوام على رحيله كلمح 
الب�ض��ر ومازال��ت ذك��راه مل متت و�ض��ورته الطيبة وابت�ض��امته التي تزين وجه��ه الربيء، 

حا�ضرة يف عقل وقلب كل من عرفه واأحبه.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / أحمد ياسين حامد بهلول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905207965  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / نعمة سليم حماد ابو منديل.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)916954613( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات رقم )  173 / 2018 (

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد 
: اكرم علي عبد ربه يوس���ف من س���كان غزة هوية رقم 927942250 
بصفته وكيال عن : ايمن وامجد وجيهان ونسرين وايمان وسماح أبناء 
حسن محمد الشنطي وسيف الدين حس���ن محمد الشنطي وفايقة 
عزات محمود الش���نطي ومريم ومي بنات محمد حسن الشنطي وامنة 

عبد ربه سليمان الشنطي 
بموجب وكالة رقم  :2798 / 2017 الصادرة عن القاهرة 

 موضوع الوكالة  :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   978   قسيمة   148   المدينة جباليا

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة . التاريخ :   11 /3 / 2018م

  م�سجل اأرا�سي غزة / اأ. ع�سام احلمارنة

القدس المحتلة/ االستقالل:
ناقشت اللجنة العسكرية اإلسرائيلية 
الخاص���ة لخف���ض العقوب���ات، امس 
األربع���اء، خفض م���دة عقوبة الجندي 
القات���ل، إليئور أزاريا، ال���ذي أعدم بدم 
بارد الش���هيد عبد الفتاح الشريف في 
مدينة الخليل، وحكم عليه بالس���جن 

الفعلي مدة 14 شهرا فقط.
وقالت المدعية العس���كرية، ش���ارون 
بنحاس، خالل الجلس���ة إنها تعارض 
خف���ض مدة نصف العقوب���ة، ولكنها 
تترك للجنة أمر اتخاذ قرار بخفض مدة 

العقوبة إلى الثلث.
ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة العسكرية 

الخاصة قرارها في األيام القريبة.
يش���ار إل���ى أنه في ح���ال خفض ثلث 
العقوبة، فإن أزاريا سيطلق سراحه في 
العاشر من أيار/مايو المقبل، وذلك بعد 

أن قضى 9 شهور فقط في السجن.

وقالت المدعية العس���كرية إن »أزاريا 
لم يتحمل المسؤولية عما قام به، ولم 
يعبر عن ندمه«. وبحسبها فإن »القتل 
قد نفذ بش���كل متعمد وليس بسبب 

اإلهمال أو الخطأ«.

يش���ار إل���ى أن أزاريا قد طل���ب إطالق 
س���راحه الي���وم، بداع���ي أن���ه ينوي 
االحتفال بما يسمى »الفصح اليهودي« 

مع عائلته.
يذكر أن المحكمة العسكرية كانت قد 

أصدرت حكما بالسجن بالفعلي مدة 18 
شهرا على الجندي القاتل. وفي أيلول/

س���بتمبر الماضي خفض رئيس أركان 
الجيش، غادي آيزنك���وت، مدة الحكم 

إلى 14 شهرا.

رام الله/ االستقالل:
ق���ال المتحدث باس���م حكومة الوف���اق الوطني 
يوس���ف المحمود، إن »تمكين الحكومة تمكينا 
شامال يتطلب في هذه المرحلة 5 مستويات، على 

حماس أن تمكنها فيها«.
وأض���اف المحم���ود ف���ي حديث إلذاع���ة صوت 
فلسطين، امس األربعاء: »تتمثل هذه المستويات 
بملفات الجباية، واألمن الداخلي )الشرطة والدفاع 
المدني( وهي مربط الفرس حاليا، إضافة لموضوع 

الموظفين القدامى«.

وأكد أن هذه المستويات الخمسة كفيلة 
بأن تحقق المصالحة الوطنية فورا، موضحا 
أنها ليس���ت م���ن الصعوبة بم���كان على 

اإلطالق.
وتابع: »على حركة حماس أن تنفذ هذه المطالب، 
وهي ليست شروطا وإنما مطالب من أجل تحقيق 

المصالحة الوطنية«.
وأردف المحمود: » عندم���ا قمنا بتحميل حماس 
مسؤولية محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد 
الله، إنما نحملها المسؤولية عما جرى بصفتها ما 

زالت تتحكم باألمن في المحافظات الجنوبية، ومن 
يتحكم باألمن تقع عليه المس���ؤولية كاملة«. كما 

قال.
وتع���رض موكب رئيس ال���وزراء رامي الحمد الله، 
أمس األربعاء، الس���تهداف بعبوات ناسفة، بعد 

دخوله قطاع غزة.
وأش���ار المتحدث باس���م الحكومة إلى أن حركة 
حماس هي التي تتحمل المس���ؤولية عما جرى، 
متابع���ا » نح���ن أيض���ا أول من حم���ل االحتالل 

المسؤولية الكاملة«.

االحتالل يناقش خفض عقوبة
 الجندي »أزاريا« قاتل الشهيد الشريف

الحكومة: التمكين الشامل يتطلب 5 مستويات
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ياسمين مسودة – القدس المحتلة

االستهداف اإلسرائيلي لبلدة العيساوية

في الجهة الش���مالية الش���رقية من المسجد األقصى 
تقع بلدة العيساوية المقدسية، وهي قرية فلسطينية 
تتبع محافظة القدس وهي في الجانب الشرقي لمدينة 
القدس الذي وقع تحت االحتالل اإلس���رائيلي في حرب 
ا من األردن  1967. وتقع على جبل المشارف، كانت جزًء
و«إسرائيل« على منطقة منزوعة منها السالح في جبل 

المشارف داخل االراضي األردنية. 
في القرية دفع الس���كان -وال يزال���ون- ثمن االحتالل، 
فمن أصل 12500 دونم  هي مس���احة القرية قبل عام 
1967، تراجعت مساحتها لصالح االستيطان ولم يبق 
منها سوى نحو 2400 دونم، وفق عضو لجنة المتابعة 
ف���ي القرية محمد أبو الحم���ص. ووفق أبو الحمص فإن 
االحتالل يطلق على قرية العيسوية البالغ عدد سكانها 
نحو 18 ألف نسمة اس���م »غزة الصغيرة«، نظًرا لسرعة 

تفاعلها مع األحداث والرد على اعتداءات االحتالل.
م���ن جهته ي���روي الش���اب محمد محم���ود عطية أحد 
سكان القرية قصة إصابته في مواجهات مع االحتالل 
واعتقاله مصابا، فيما يقول المقدسي محمد علي عطية 
إن القرية تتحول إلى ما يش���به ثكنة عسكرية في كل 
اقتحام تنفذه قوات االحتالل، مما يتس���بب في ش���لل 

الحياة العامة واالقتصادية فيها.
تريد »إسرائيل« توحيد مدينة القدس تحت سيادتها، 
وتدعمها في هذا المطلب اليوم اإلدارة األميركية، إال أن 
واقع الحال يظهر بوضوح أن المدينة مقسمة ومتفرقة، 

وبلدة العيسوية خير مثال على هذا األمر.
يسكن هؤالء، البالغ عددهم 20 ألفًا، في أحياء فقيرة مكتظة، 
واقعة تحت س���يطرة بلدية االحتالل. ولهذا السبب ُتفرض 
عليه���م »ضريبة األم���الك«، التي يدفعونه���ا مقابل تلقي 
خدمات البلدية. ينخرط أهالي العيساوية بقوة في النضال 
الفلس���طينّي اليومّي من أجل التح���رر الوطنّي، ويتعرضون 
لسياس���ة العق���اب الجماعّي م���ن قبل س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي، ويأتي ذلك في صورة اقتحامات شبه يومية، 

اعتقاالت تعسفية، اغالقات دورية، واعتقاالت األطفال. 
ف���ي14.10.2014  فرض الحصار الجزئي على س���كان أهل 
القري���ة  من خالل إغ���الق المداخ���ل الرئيس���ية والجانبية 
للقري���ة، بع���د أن تم اغ���الق المدخل اإلضاف���ي بالقرب من 
الجامعة العبرية للمركبات والمارة، وإغالق المدخل المحاذي 
لمحط���ة الوقود، األمر الذي يلزم المواطنين 15 ألف نس���مة 
على اس���تخدام مدخل واحد فقط، م���ن بينهم 2000 طالب 
يتعلم���ون في مدارس خارج القرية. كم���ا أّن اإلغالق يعرقل 
عمل خدمات الطوارئ . ولم يتوقف األمر فقط بإغالق مداخل 
القرية و أيًضا االس���تخدام المفرط وغير المنضبط لس���يارة 
المياه العادمة في شوارع القرية، واالستخدام واسع النطاق 
لقنابل الغاز وتوجيهها بشكل مباشر نحو البيوت السكنية 
والمواطنين غي���ر الضالعين في المظاه���رات االحتجاجية، 
واستخدام الرصاص االسفنجّي األسود، وهو وسيلة جديدة 
يتم استخدامها مؤخًرا في تفريق المظاهرات ويعتبر أكثر 

فتًكا من الرصاص اإلسفنجّي األزرق.

 اكتس���بت العيس���اوية حضوًرا واس���ًعا في اإلعالم الدولّي 
بعد اضراب ابنها األسير الّسياس���ّي سامر العيساوي. وقد 
ش���ارك أهالي القرية في تظاهرات مساندة إلضراب األسير 
العيساوي الذي اس���تمر ما يقارب 270 يوًما. وقد كانت رّدة 
فعل س���لطات االحتالل عل���ى هذه التظاهرات المس���اندة 
لإلضراب عنيفة وقامت بحملة اعتقاالت واقتحامات واسعة 
للقرية ش���ملها إطالق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط 

والقنابل الصوتية وقنابل الغاز.

الإهمال يف العي�سوية
تتعرض القرية بش���كل مس���تمر العت���داءات وانتهاكات 
إسرائيلية ممنهجة وعمليات إذالل وتنكيل بسكانها، وإغالق 
لمدخلها الرئيس، مما يؤدي إلى عرقلة حركة تنقل السكان،  
كما تنتهج بلدية االحتالل سياس���ة اإلهمال المتعمد تجاه 
القرية ، فالخدمات العامة معدومة، وشوارع العيسوية تشبه 
العش���وائيات التي تنعدم فيها البنية التحتية، بينما تمأل 

النفايات ومستنقعات المياه البلدة.

امل�ستوطنة القريبة من البلدة
م���ن جهة أخرى، تقع على الش���ارع الرئيس���ي للعيس���وية 
»مستوطنة التلة الفرنسية« التي فيها نحو 7000 مستوطن 
يعيش���ون في رفاهية كبيرة وبنية تحتي���ة متكاملة. أقيم 
جزء من المس���توطنة على أراضي العيسوية، لكن الفرق في 
الخدمات ال يترك مجااًل للشك في أن نظام التفرقة العنصرية 

يتجلى في القدس.
وما يزيد معاناة س���كان العيس���وية ه���و أن بلدتهم 
تعيش اليوم تحت هجمة شرسة من االحتالل تتضمن 
اعتق���االت وعملي���ات هدم وإغ���الق متك���رر للمدخل 

الرئيسي للبلدة.
يق���ول عضو لجن���ة المتابعة في العيس���وية رائد أبو 
ريالة في هذا الخصوص: »إن س���لطات االحتالل تحاول 
االنتقام من الس���كان، ومعاقبتهم بس���بب اس���تمرار 
المواجهات في البلدة،« منوًها إلى الحصار العس���كري 
المش���دد الذي تواصل فرضه عل���ى األهالي، فضاًل عن 
وضع حاجز عس���كري على مدخلها الرئيس���ي، وفرض 
إج���راءات تفتي���ش اس���تفزازية وبطيئ���ة، والتدقيق 
ببطاقات المواطنين، بحجة ما أسماه االحتالل البحث عن 

مطلوبين لدى أجهزته األمنية.
ورًدا على هذه االنتهاكات الصارخة ورًدا على سياس���ة 
العقاب الجماعي الذي يمارس���ه االحت���الل، من إغالق 
لمدخ���ل القري���ة بالمكعبات اإلس���منتية والس���واتر 
الحديدية أعلن أهالي العيس���اوية عن تنظيم وقفات 
احتجاجية وإقامة ص���الة الجمعة على المدخل الغربي 
والرئي���س للبل���دة، احتجاًجا على سياس���ات االحتالل 
اإلسرائيلي بحق البلدة وسكانها والعقوبات الجماعية 
التي تفرضها عليهم. وقد استمرت هذه الوقفات لمدة 
5 أسابيع متتالية ومازلت القرية كل أسبوع تؤدي صالة 

الجمعة على المدخل  الرئيسي للقرية رفضًا إلغالقه. 

قرار المستشارة األلمانية أنجيال ميركل العام الماضي تأجيل التشاور 
السنوي بين حكومة إس���رائيل وألمانيا )الذي كان ُيفسر على أنه عدم 
رض���ا عن التصرفات اإلس���رائيلية فيما يتعلق بالصراع اإلس���رائيلي - 
الفلسطيني(، قرار تعليق توقيع عقد بيع غواصات من ألمانيا إلسرائيل 
نتيجة ألس���باب تتعل���ق أيًضا بتصرفات حكومة إس���رائيل المتعلقة 
بالص���راع، تصويت ألمانيا في األمم المتحدة خالل الس���نوات الماضية 
بالقضايا المتعلقة بإس���رائيل، تصريحات مسؤولي الحكومة األلمانية 
بشأن مس���تقبل العالقات بين البلدين، باإلضافة لمحتوى خطاب وزير 
الخارجية األلماني زيغمار جبرائيل في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات 
األم���ن القومي، ال���ذي عقد في يناير 2018؛ كل ذلك يش���ير إلى تغير 
في موقف ألمانيا إزاء إس���رائيل. ما ه���ذا التغير؟ هل يعكس اتجاًها؟ 
وفي حال كان يعكس فعاًل، فما الذي يمكن فعله من أجل الحفاظ على 

طبيعة التفرد في العالقات؟
الجان���ب المرك���زي وبالطبع الوحيد ألس���اس العالق���ات المتفردة بين 
إس���رائيل وألمانيا هو ذك���رى المحرقة، ونتيجة لها ج���اء االلتزام الذي 
أخذته ألمانيا على عاتقها بوجود إس���رائيل وأمنها. هذا المنطق وّجه 
سلوك صناع القرار في ألمانيا إزاء إسرائيل في العقدين الماضيين منذ 
بناء العالقات الدبلوماس���ية بين البلدي���ن. التفرد ظهر في الدعم الذي 

حظيت به إسرائيل على المستوى الثنائي والدولي.
من���ذ بداية العقد األول من القرن الحادي والعش���رين، وأزمة التوقعات 
من ِقبل ألمانيا تجاه إس���رائيل واضحة، أس���بابها تكمن أواًل وقبل كل 
شيء في سلوك إسرائيل المتعلق بالصراع مع الفلسطينيين، الذي من 
وجهة نظر ألمانيا ال يتفق مع القانون الدولي، أحد المبادئ األساس���ية 
التي تعتمد عليها ألمانيا في تش���كيل سياساتها الخارجية. ُيضاف 
لذل���ك غياب الثق���ة التي تطورت في الس���نوات االخي���رة بين رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو والمستش���ارة ميركل، مؤخًرا يمكن مالحظة 
التآكل المستمر والملحوظ في نتائج استطالعات الجمهور حول عالقة 

الجمهور األلماني إزاء إسرائيل.
مس���ؤول ألماني أش���ار إلى أنه ال يتوقع تغيًرا من جانب النخبة الحالية 
ف���ي العالقة مع إس���رائيل، الجيل القادم يتوق���ع أن ُيظهر فهًما أكبر 
للجانب الفلسطيني وتوجيه انتقاد حاد لسلوك إسرائيل. على خلفية 
هذه التطورات، يبدو أنه في التوتر بين تفرد العالقات والتطبيع؛ ظهر 
اتجاه يمكن أن يتم وصفه على أنه نوع من التفرد، بجانب التوس���ع في 
التطبيع في العالقات. بعبارة أخرى: إذا كان تس���ليط الضوء على ذكرى 
المحرقة في الس���ابق قد أضعف وزن اعتبارات السياس���ة الواقعية من 

ناحية ألمانيا، لكن هذا ليس كافًيا لمواجهتها اليوم.
حس���ب هذا االتجاه، ليس هناك م���كان لرؤية تأثير القضايا الموجودة 
اليوم على جدول األعمال لكال البلدين كشاهد على العالقات المتفردة 
أو الشراكة االس���تراتيجية؛ بل شراكة ذات مصالحة مشتركة من النوع 
التي تقيمها إس���رائيل مع عدة دول، إنها شراكة استراتيجية تستند 
على أس���اس رؤية استراتيجية مش���تركة للتهديدات وطرق التعامل 
معها، وأيًضا شراكة قيم. الفجوات المتسعة بين ألمانيا وإسرائيل في 
هذه المجاالت مؤخًرا تشهد على أن ليس هذا أساس العالقات بينهما. 
الدلي���ل على هذه الفجوات يتمثل باللق���اءات الثنائية التي تعقد في 
الس���نوات األخيرة، وخاللها تتم مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، 
تس���يطر عليها خالفات في وجهات النظر، والت���ي يبدو جزء منها غير 

قابل للحل.
خطاب وزير الخارجية األلماني في مؤتمر معهد دراسات األمن القومي 
الس���نوي أوضح موقف ألمانيا، »ما هي بالضبط استراتيجية إسرائيل 
حول الصراع؟« كان هذا هو الس���ؤال المرك���زي الذي ذكره جبرائيل في 

مرك���ز تصريحاته، على خلفية عدم وجود أجوبة ألس���ئلة مثل »طبيعة 
الحياة المشتركة لإلسرائيليين والفلسطينيين مستقباًل؛ السؤال الذي 
يشكل تحدًيا إلسرائيل من ناحية األمن والقيم«، وواصل حديثه مشيًرا 
للبعض في المجتمع اإلس���رائيلي مّمن ال يعتقدون بأن هذا تحٍد ملح، 
ويرون أنه يمك���ن إدارة الوضع الراهن والحفاظ عليه »كيف تريدون ان 
يبدو مستقبل إسرائيل؟ هل هناك من هو مستعد لدفع ثمن استمرار 
الضم أو واقع الدولة الواحدة مع حقوق غير متساوية لمواطنيها أو دولة 
واحدة ديمقراطية من البحر للنهر؟«، هذه التصريحات ال تعتبر ش���اذة 
بالنسبة لشخصيات تابعة للحكومة األلمانية. هل يعني ذلك أن سلوك 
إسرائيل إزاء القضية الفلسطينية )سياسة التقدم نحو حول الدولتين( 
قد يتحول لحجر أساس من ناحية ألمانيا على تعزيز العالقات الثنائية؟

بالمختص���ر، ل���وال ذك���رى المحرقة لما تط���ورت العالق���ات األلمانية - 
اإلس���رائيلية لتصبح عالقات متفردة، المحرقة كانت العنصر المركزي 
ال���ذي ُبنيت علي���ه العالقات، ومع ذل���ك مكانة الذكرى ف���ي منظومة 
االعتبارات األلمانية فيما يتعلق بالسياس���ات تجاه إسرائيل آخذة في 
التراج���ع، للعديد من األس���باب وأبرزها االبتعاد ع���ن توقيت المحرقة، 
وكذلك تغير األجيال. تحديد اتجاهات أساس���ية - ترتكز على أساس 
هوية المصالح المش���تركة - ستتحول لعامل مساعد من ناحية ألمانيا. 
بجانب المصالح المشتركة، تظهر فجوات تتعلق بتقييم التهديدات 
والتعامل معها، لكن هناك عالمات استفهام حول فرص تحقق شراكة 

استراتيجية بين البلدين.
كلما تحول���ت العالقات لعالقات طبيعية أكث���ر ازدادت الفجوة، وهذه 
عملية ال يمكن الرجوع فيها، وفي إطارها يصبح حل الصراع اإلسرائيلي 
- الفلس���طيني بمثابة عامل يقلل من التوتر ويسمح بتعزيز العالقات 

الطبيعية بين البلدين.

ترجمة: مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

تراجــع وزن المحرقــة أمــام المصالــح السياسيــة 
العالقات األلمانية - اإلسرائيلية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد فايز غازي عفانة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400111183   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / أحمد شكري احمد ابو عون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901985788( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / دالل سعيد رشيد ابو الجبين
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)410316335( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أن���ا المواطن /محم���ود غازي عطية. ع���ن فقد بطاقة 
هويتي الشخصية التي تحمل رقم )803098102( إضافة 
افق���د بطاقة هوية زوجتي / س���مر محمد مصطفى كالب 
الت���ي تحمل رقم  803144468 فعلى من يجدهما رجاء أن 

يسلمهما مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / تيسير سالم محمودالمصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
923228183  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /مهند سعد حمد ابوستة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406063701( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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رحمة بعقولنا يا سادة !

 ش���ارفت القضية الفلس���طينية على الوصول إلى منعطف خطير 
في مسارها وربما األخطر منذ نشأتها على وقع االحالم الصهيونية 
التلمودية وتناغمها مع األطماع االس���تعمارية الغربية في المنطقة 
اإلسالمية ومصالح القوى االس���تعمارية في التخلص من المشكلة 
اليهودي���ة في أوروبا، ذلك أنها لم تك���ن في وقت من األوقات أقرب 
إل���ى التصفية كما هي اليوم، فالحلفاء واألقربون )الدول العربية( لم 
يتخلوا عن دعم ثوابت القضية من التحرير واالستقالل ونيل الشعب 
الفلسطيني حقوقه في أرضه ومقدساته والحياة اإلنسانية الكريمة 
فق���ط، بل انتقلوا إلى جبه���ة األعداء بدءا بوقف الدعم العس���كري 
والمعن���وي واإلعالم���ي )بكافة أش���كاله(، وصوال إل���ى الضغط على 
الفلسطينيين للقبول بأجندة المؤامرة الصهيوأمريكية التي تصب 
في صالح العلو واإلفس���اد الصهيوني بالمنطقة، م���رورا باالعتراف 
بشرعية اغتصاب الكيان الصهيوني لألرض والمقدسات والحقوق 
الفلس���طينية ، وتحويله من عدو مركزي لألمة إلى صديق بل حليف 
يمك���ن التعاون معه.  أم���ا الرأي العام الدول���ي والمنظمات الدولية 
خصوص���ا األمم المتحدة فأصبحت بوقا إعالميا للرغبات الصهيونية 
ومسرحا إلعطاء الشرعية لهذه الرغبات، بعدما تخلت عن كل مواقفها 

السابقة الداعمة للحق الفلسطيني ولو في حده األدنى.
كل ذلك يمكن تحمله رغم قس���اوته وش���دته لو أن الفلسطينيين 
حافظوا عل���ى وحدتهم ووحدة موقفهم م���ن حقوقهم وثوابتهم، 
ألنه���م الرقم الصع���ب الذي ال يمك���ن تجاوزه في أي ح���ل أو رؤية 
لمستقبل القضية الفلسطينية والوجود الصهيوني في القلب من 
المنطقة العربية واإلس���المية، وهم الق���ادرون دون غيرهم على أن 
يكونوا الصخرة الصماء التي تتحطم عليها كل المؤامرات اإلقليمية 
والدولية، كما وكل أمنيات القيادات التي تخلت عن مبادئها وقيمها 

لصالح مصالحها وشهواتها السلطوية والمالية على حد سواء.
واقع الفلسطينيين خصوصا القيادات الرسمية منهم ال يوحي مطلقا 
بأنهم يسيرون في طريق الحفاظ على وحدتهم ووحدة موقفهم من 
حقوق شعبهم وأمتهم في أرضهم ومقدساتهم والحياة اإلنسانية 
الكريمة, بل عل����ى العكس من ذلك تماما حيث تقود ممارس����اتهم 
القولي����ة والفعلية إلى مزيد من التش����ظي والتفتي����ت في الموقف 
الفلسطيني تجاه المؤامرات التي تحاك ضد فلسطين وشعبها، حيث 
بدأت هذه الممارسات بالتخلي عن ثوابت اإلجماع الفلسطيني والتي 
كانت الس����بب في وصولهم إلى مواقعهم من المسئولية والقيادة، 
مثل حقنا في فلس����طين الكاملة من النهر إلى البحر، ورؤيتنا  الكيان 
الصهيوني ككيان معتد وغاصب لألرض والحقوق، وطريقنا الوحيد 

الس����تعادة حقوقنا وأرضنا هو الكفاح المس����لح, اعتمادا على تجارب 
الش����عوب والسنن التاريخية, وأن ما أخذ بالقوة ال يسترد بغير القوة، 
وأنه ال صلح وال اعتراف وال تفاوض مع الكيان الصهيوني كما جاء في 
الءات مؤتمر الخرطوم الشهير، وصوال إلى التخوين واالقتتال وسفك 

الدم الفلسطيني على مذبح االختالف في الرؤى والمواقف.
وليس اقل خطرا من ذلك بل أكثر بكثير استخفاف القيادات والمسئولين 
بعقول أبناء الشعب الفلسطيني، وكأنهم يتعاملون مع قطيع ال يفهم 
وال يفقه، حيث توق���ف وانتهى الفهم والفقه عند حدود عقولهم، وإال 
كيف يمكننا أن نفسر استمرار البعض في المراهنة على الحل السلمي 
والتف���اوض مع الكي���ان الصهيوني رغم الفش���ل ف���ي تحقيق أي من 
األهداف المرسومة بعد مضي خمسة وعشرين عاما من السير عليه، بل 
أدى إلى مزيد من الضياع لألرض والحقوق الفلسطينية، مقابل مزيد من 
التغول والعلو وللكيان الصهيوني، أو كيف يمكننا فهم وتفسير سيل 
التصريح���ات من هذا الطرف أو ذاك عن الوحدة والمصالحة والش���راكة 
الوطنية والشراكة السياسية ، ودعم صمود أبناء الشعب ............الخ من 
هذه التصريحات الرنانة ، فيما األفعال والممارسات على األرض تعاكس 
ذلك تماما باتجاه التفرد واإللغاء وش���طب اآلخر وهو ما يفضي إلى مزيد 
من التش���ظي والتفتيت والص���راع والبؤس والفق���ر واإلنهاك للمواطن 
الفلسطيني، أو كيف نفسر مطالبة القيادات الفلسطينية للدول العربية 
واإلس���المية والصديقة بع���دم التطبيع مع الكي���ان الصهيوني ووقف 
التعامل معه ومقاطعته, ثم هي تمارس التطبيع معه وإقامة العالقات 
في كافة المناحي وصوال إلى أخطرها والمتمثل بالتنس���يق األمني لما 
يترتب عليه م���ن اعتقال أو إعدام للمجاهدي���ن والمقاومين ؟ أو كيف 
نفس���ر التصريحات المتناقضة التي تصدر عن هذا المسؤول أو ذاك ، 
عندما يصرح بتصريح ما وبعد أسبوع أو أقل يصرح بتصريحات معاكسة 

تماما لما سبق أن صرح به ؟
األمثلة أكثر من أن تحصى في هذا المجال ، وتؤكد في مجملها مدى 
استخفاف القيادات والمسئولين بعقول أبناء الشعب الفلسطيني، 
وهذا ما نرفضه ويرفضه الواقع الذي أصبح فيه العالم كقرية صغيرة 
ال يمكن ألحد أن يخفي فيها شيئا، و أن يستمر في خداعه ومجانبة 
الحقيق���ة والصراحة، ونطالب بأعلى صوتنا المس���ؤولين والقيادات 
على اختالف مس���مياتها ونصرخ فيهم أن ارحموا عقولنا، ارحموها 
بالتخل���ي عن مجانبة الصدق والحقيق���ة والتصريحات المتناقضة، 
ارحموها بالسماع واإلنصات لشكواها وهمومها، حتى يكون الشعب 
عون���ا لكم كما أنت���م له، من أج���ل الوصول إلى تحقي���ق األهداف 

المنشودة من الحرية واالستقالل.

خالد صادق

بريــق أمريكــا
 ال يزغلــل العيــون

 بقلم: تيسير الغوطي     

بمشاركة تسعة عشر دولة من بينها دول عربية خليجية, وبغياب السلطة 
الفلس���طينية ووكالة الغوث الدولي���ة »األونروا« كأهم مؤسس���ه داعمة 
لالجئين الفلسطينيين, انعقد مؤتمر اقتصادي مريب في واشنطن تحت 
عنوان »مؤتمر بن���اء اقتصاد قابل للحياة في غزة«, دعا إليه صهر الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب والمبعوث الخاص للسالم في الشرق األوسط جاريد 
كوشنير, المؤتمر يشخص القضية الفلسطينية على أنها قضية إنسانية 
اقتصادية اغاثية وليس���ت سياسية, ويأتي في وقت حساس يمهد فيه 
لتمرير ما تس���مى بصفقة القرن, وقد مثلت »إس���رائيل« في هذا المؤتمر 
وجلس���ت على طاولة واحدة مع دول عربي���ة تزعم أنها ال تقيم عالقات مع 

»إسرائيل« وهذا احد أهم أسباب انعقاد هذا المؤتمر. 
وقد جاء هذا المؤتمر االغاثي بعد تقارير دولية حذرت من كارثة إنسانية 
حقيقية في قطاع غزة, وانهيار كامل للوضع اإلنس���اني هناك, مما ينذر 
بانفجار جماهيري شعبي في وجه االحتالل تخشاه »إسرائيل« وتحذر منه 
فقد ال تس���تطيع مقاومته والتصدي له, فجاء هذا المؤتمر لعدة أس���باب 

أهمها. 
أوال: حفظ ماء وجه اإلدارة األمريكية التي قلصت مس���اعداتها للس���لطة 
الفلسطينية ووكالة الغوث الدولية واتخذت مواقف عديدة وغير مسبوقة 

لصالح »إسرائيل« على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.   
ثانيا: تحويل القضية الفلس���طينية من قضية سياس���ية لشعب محتل 
أرضه مغتصبة إلى قضية اغاثية وإنسانية الهدف منها تحسين األوضاع 

المعيشية للناس وحل مشكالتهم االقتصادية. 
ثالثا: إقامة عالقات مباشرة بين الدول العربية و »إسرائيل« والجلوس معها 
إلقناعها بتخفيف الحص���ار عن قطاع غزة, وتحس���ين أوضاع الناس في 

مقابل التطبيع وإقامة عالقات مباشرة مع الكيان الصهيوني.   
رابع���ا: تبري���د جبهة غزة ون���زع فتيل التوت���ر بين االحت���الل والفصائل 
الفلسطينية, ولعب دول عربية دور الوسيط للقيام بذلك والقبول بسياسة 

األمر الواقع وفق ما تمنحة اإلدارة األمريكية واالحتالل للفلسطينيين. 
خامس���ا: تمرير ما تسمى بصفقة القرن بهدوء قدر اإلمكان, والصمت على 
سياسة اإلدارة األمريكية الساعية للسيطرة على المنطقة وإدارتها سياسيا 

واقتصاديا, وفك عزلة »إسرائيل« من خالل ترسيخ سياسة التطبيع. 
سادس���ا: زيادة الفجوة بين موقف الس���لطة الفلسطينية من جهة ودول 
عربية أخرى تتساوق مع الرغبات األمريكية الخادمة لالحتالل على حساب 

الحقوق الفلسطينية المشروعة.  
مؤتمر واشنطن اغاثي في ظاهره كارثي في مضمونه, يؤسس لواقع جديد 
للتعاطي مع القضية الفلس���طينية, وتحويلها من قضية سياس���ية إلى 
قضية إنسانية اغاثية, ومشاركة دول عربية في هذا المؤتمر مدانة, حتى 
وان كان المعل���ن هو تخفيف الحصار عن غزة, فالدول العربية التزمت في 
قمم عربية سابقة بتقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية, ولم 
يلتزم به���ذا إال عدد محدود جدا من هذه الدول, ولو كانت اإلرادة حقيقية 
في دعم صمود الفلسطينيين ومد يد العون إليهم اللتزمت الدول العربية 
بما قطعته على نفسها من وعود في المؤتمرات السابقة, لكنه التساوق مع 
الرغبات األمريكية, والتماهي مع سياساتها وكسب ودها ولو على حساب 
المقامرة بالقضية الفلسطينية, والمغامرة بمصير المنطقة برمتها بتمرير 

ما تسمى بصفقة القرن. 
ال يمكن ان يقتنع أي فلسطيني بان إدارة ترامب وجاريد كوشنير وجيسون 
غرينبالت ومن قبلهم »إس���رائيل« يبحثون عن حلول لمشكالت قطاع غزة 
بال ثمن, فهذه لم ولن تكون في يوم من األيام سياسة »إسرائيل« واإلدارة 
األمريكية, قطاع غزة يراد له ان يخضع  للسياس���ة المرسومة أمريكيا وفق 
مخطط صفقة القرن, وهو جزء من الحل النهائي للقضية الفلس���طينية, 
ومحاول���ة تهيئة قطاع غزة والحاقة بصفق���ة القرن لن تمر, حتى وان كان 
بري���ق اإلدارة األمريكي���ة االقتص���ادي يزغلل العيون ويخط���ف األبصار, 
فالفلس���طينيون ال يثقون باإلدارة األمريكية, وال ينساقون وراء إغراءاتها, 
ويدركون ان حل قضيتهم ليس بالمس���اعدات اإلنس���انية, وتحس���ين 
أوضاعه���م المعيش���ية, إنما بفرض حل���ول عادلة تضمن اس���تردادهم 
لحقوقهم من هذا االحتالل البغيض, والعيش فوق تراب أرضهم بسالم 
لك���ي ينعموا بخيراته وثرواته بعيدا عن االحتالل وإطماعه التي ليس لها 
ح���دود, وبعيدا ع���ن اإلدارة األمريكية التي ال تتوانى في س���لب الحقوق 

الفلسطينية وإهدائها لالحتالل على طبق من ذهب.     

 

بقلم د. وليد القططي

نتنياهو فاسد 
ولكن ماذا عنا؟

اهتمت وال زالت وس����ائل اإلعالم العربية والفلسطينية بتغطية األخبار 
الُمتعّلقة بتهم الفساد الموّجهة إلى نتنياهو وزوجته سارة وما صاحبها 
من حراك قانوني وسياس����ي وإعالمي داخل الكيان الصهيوني، وذهب 
بعض الكّتاب والمحللين إل����ى المبالغة في إيجاد عالقة بين الموضوع 
وقرارات التصعيد العس����كري أو الحرب التي من المحتمل أن يتخذها 
نتنياهو وحكومته ضد غزة أو لبنان أو س����وريا، ولم يوازن الكثير منهم 
بين دالالت الموضوع السلبية كفساد المؤسسة السياسية اإلسرائيلية، 
ودالالته����ا اإليجابية كخض����وع القادة اإلس����رائيليين مثل غيرهم من 
المواطنين لس����يادة القانون ومحاسبتهم ومعاقبتهم إذا ُأدينوا، وربما 
لم يقارن أحد – على حد علم الكاتب – بين خضوع القادة اإلسرائيليين 
لس����يادة القانون وعدم خضوع الزعماء والقادة وكبار المسئولين العرب 
لس����يادة القانون إاّل بعد عزلهم من مراكزهم وخلعهم من مناصبهم، 

وهذا يقودنا إلى طرح السؤال التالي: وماذا عن الفساد عندنا؟
الفس����اد عندنا مرتبط باالس����تبداد ف����ي متالزمة واحدة ُيمكن تس����ميتها 
بمتالزمة الفس����اد واالس����تبداد كصفتين مش����تركتين لألنظم����ة العربية 
الديكتاتوري����ة، وكجزء من آلية الحكم وممارس����ة الس����لطة وجم����ع الثروة، 
وكضمان الستمرار احتكار النخبة الحاكمة للسلطة والثروة. وهذه المتالزمة- 
الفس����اد واالستبداد- ليست مرتبطة بأنظمة عريقة في االستبداد فقط؛ بل 
نجدها في أنظمة ثورية- سابقًا- ناضلت ضد االستعمار األجنبي واالضطهاد 
الداخلي تحّول فيها الثوار بعد وصولهم للحكم إلى طبقة حاكمة فاس����دة 
ومستبدة وغنية بعد أن استغلوا نفوذهم ووظفوا سلطتهم في جمع الثروة 
واحتكاره����ا وتوريثها ألبنائهم وأحفادهم من بعدهم، وإذا كان ذلك حدث 
مع ثورات انتصرت وحققت أهدافه����ا الوطنية، فالغريب والعجيب حدوث 
ذلك مع ثورة لم تنتصر بعد كالثورة الفلسطينية ولم تحقق هدف التحرير 
واالستقالل واستبدلتهما بالسلطة التي أصبحت طريقًا لجمع الثروة بالطرق 

المشروعة القانونية أو بالطرق غير المشروعة الفاسدة. 
الفس���اد عندنا مرتبط باالستعمار في شكله القديم المباشر والحديث غير 
المباش���ر، فقد ساهم االس���تعمار في إيجاد وتقديم نخب حاكمة مرتبطة 
ب���ه فكريًا وسياس���يًا واقتصاديًا. كان وال زال الفس���اد ج���زءًا من منظومة 
سيطرة النخب على ش���عوبها وكذلك سيطرة االستعمار على تلك النخب 
الحاكمة، ولم تكن الس���لطة الفلس���طينية بعيدًا عن ذلك فقد كان تحّول 
الثورة الفلسطينية من حركة تحرر وطني إلى سلطة تحت االحتالل ترتبط 
بشراكة أمنية واقتصادية مع االحتالل أسست لها اتفاقية أوسلو أول بوادر 

هذا الفساد وجوهرة ارتباط مصالح النخبة الحاكمة في السلطة باالحتالل، 
وهذا ما أشارت إليه الصحفية اإلسرائيلية )عميرة هاس( الكاتبة في جريدة 
)هآرتس( بقولها: »إن الزعماء الفلسطينيين يواصلون عملهم في مهامهم 
القيادية... بفضل الدعم الدولي مقابل استمرار المفاوضات مع إسرائيل... 
وهذا يعني اس���تمرار السيطرة اإلسرائيلية وتس���ارع االستيطان والوضع 
األمني المستقر ... لذلك لن يس���تطيعوا قلب الطاولة على إسرائيل... ألن 

ذلك كفيل بالتشويش على وضعهم االقتصادي وهذا هو عين الفساد«.
الفس���اد عندنا مرتبط بإعط���اء األولوية لقيم ومفاهي���م: القرابة العائلية 
والصداقة الش���خصية والمعرفة البلدية واالنتماء الحزبي والوالء السياسي 
والتبعي���ة االجتماعية على حس���اب قيم ومفاهيم: العدال���ة االجتماعية 
والمس���اواة القانوني���ة وتكافؤ الفرص والش���فافية اإلدارية والمس���اءلة 
المالي���ة والكفاءة المهنية وإثابة المجتهد ومعاقب���ة المقّصر... مما يؤدي 
إلى توظيف وترقية من ال يس���تحق وغير الكفء على حساب من يستحق 
والكفء؛ فينعكس س���لبُا على األداء الوظيف���ي واالرتقاء بالعمل وتطوير 
المؤسسة؛ بل يحدث أثرًا سلبيًا عميقًا على المجتمع يؤدي إلى إعاقة الحراك 
االجتماعي اإليجابي الصاعد فب���دل تصعيد األصلح واألفضل إلدارة عجلة 

المجتمع يؤدي إلى تصعيد األسوأ ممن يعيقون تقدم المجتمع. 
وال نس���تغرب بع���د ذلك في ظل ه���ذه األنظمة إن تح���ّول الجمود إلى 
اس���تقرار والفس���اد إلى أصل واالس���تبداد إلى نمط حي���اة والغش إلى 
شطارة والوصولية إلى ذكاء اجتماعي. وال نستغرب في ظل سيادة قيم 
االنتماء الحزبي والوالء السياسي أن يكون االنقسام الفلسطيني جزءًا من 
المساهمين في منظومة الفساد في السلطة فيتم الفصل من الوظيفة 
العمومية على خلفية االنتماء الحزبي والوالء السياسي، كما يتم التعيين 
في الوظيفة العمومية على نفس الخلفية إضافة إلى استخدام الوظيفة 

والراتب لعقاب المعارضين أو للضغط على الطرف اآلخر. 
في الختام إذا كان نتنياهو فاسدًا وهو كذلك، فإن النظام السياسي والقضائي 
في الكيان الصهيوني يس���مح بكش���فه ومعاقبته، أما الفس���اد عندنا فرغم 
أن القانون يس���مح نظريًا بكش���فه ومعاقبته؛ إاّل أن ذلك ال يحدث إاّل بطريقة 
انتقائية ترتبط بالصراع داخل النخبة الحاكمة، أو بعد فضيحة فساد لمسؤول 
من المس���تحيل سترها، أو بعد عزل الحاكم أو المسئول من منصبه... وال مجال 
للتخّلص من الفساد قبل التخّلص من االستبداد والتبعية لالستعمار والقيم 
المرتبطة بالفساد... وبناء منظومة لمكافحة الفساد بطريقة منهجية متواصلة 

ترتكز على قيم النزاهة والكفاءة والشفافية والمساءلة وغيرها.  

ألغام المصالحة..
األمن مقابل التوظيف

بقلم/ د.أحمد الشقاقي
لم تكن تحظى زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى غزة باهتمام ش���عبي بعد أن أصبحت تفاصيل 
المصالحة عجلة تدور في الهواء ودخلت تعقيداتها تحت عناوين التمكين والموظفين في دائرة مغلقة 
ال نهاية لها رغم كل الجهود المصرية والنوايا الطيبة المعلنة من قبل طرفي االنقسام. غير أن انفجار 
موك���ب رئيس الوزراء حرك المتابعات الفلس���طينية، ووجدنا موجة كبيرة من اإلدانات للعمل اإلجرامي 
الذي يعطل مسيرة المصالحة، وتراشقًا لالتهام في تحميل المسئولية عن الحادث من جهة إلى أخرى.

أم����ام هذه األجواء هل األج����دى توزيع االتهامات والبحث عن ذرائع للهروب من اس����تحقاقات المصالحة 
المعلقة التي ينتظر آثارها المواطن المسحوق في غزة؟ أم المطلوب الدفع باتجاه محاصرة المستفيد من 

واقع االنقسام والذي يستأسد من أجل نهش المصالحة المتعثرة في شباك تفاصيل الخالف الداخلي؟
إن مسار المصالحة الذي ارتضته فتح وحماس وقف أمام ملفات الجباية والتوظيف، واليوم تخرج ورقة جديدة 
هي األمن، وبالتالي فإن تمسك حماس بإنهاء ملف الموظفين أواًل سيقابله تمسك فتح بانجاز ملف األمن أواًل، 
وعليه فإن معادلة جديدة تتشكل مع هذا الحادث وتعيد رسم المشهد الداخلي وهو ما يعني بعثرة األوراق 
مجددًا حتى وإن كان اتفاق 2017 قد نص على أن اتفاق القاهرة 2011 هو المرجع في المحددات الرئيس���ة 

التفاق المصالحة ومن بينها الملف األمني. أمام هذه الحالة المطلوب االنتباه إلى مجموعة من النقاط:
أواًل: االتفاق الذي وقعته الفصائل الفلسطينية قبل سبعة أعوام بالقاهرة يتضمن آليات التوافق 
في ملف األمن، وهي تحظى بإجماع وطني يمكن االستناد عليها في الذهاب لتشكيل منظومة 
أمني���ة مهنية تدرك أنها تخدم ش���عبًا يعي���ش مرحلة تحرر وطني، وترى ه���ذه المبادئ أن أي 
معلومات أو تخابر أو إعطاء معلومات للعدو تمس المواطن أو المقاومة تعتبر خيانة عظمى يعاقب 

عليها القانون، ومرجعية هذه األجهزة األمنية قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية.
ثانيًا: من المهم تجاوز الربط بين سالح المقاومة وترتيب الحالة األمنية ألن تفجير النقاش بملف األمن 
سيكون صاعقة الحديث في سالح المقاومة وإذا كان موقف الكل الفلسطيني هو رفض وإدانة جريمة 

تفجير موكب رئيس الوزراء فإن استغالل الحادث للقضاء على سالح المقاومة هو جريمة كذلك.
ثالثًا: من أهم أسباب وصول المشهد إلى جريمة األمس هو تعطل مسار تطبيق المصالحة، وتأخر 
تنفيذ اس���تحقاقات المصالحة المعلنة منذ أواخر العام الماضي. ه���ذه البيئة أتاحت لخفافيش 
االنقس���ام التحرك لبث س���مومهم بعد ان ش���عر الجميع بتلكؤ تطبيق اتفاق المصالحة وبالتالي 

المطلوب تسريع االلتزام ببنود االتفاق بعيدًا عن المساومات الحزبية الضيقة.
رابعًا: ال يمكن الحديث عن مصالحة والمجلس الوطني ينعقد بصورته القديمة دون مشاركة حماس والجهاد خاصة 

وان تحضيرية بيروت قد أوصت بمجموعة من النقاط التي يمكن ان تشكل مدخاًل لمشاركة الكل الفلسطيني.
خامس����ًا: ال جدوى من اس����تمرار العقوبات المفروضة على قطاع غزة فالمعاناة التي يكابدها أهالي 
القطاع ال تفرق بين حماس وفتح والمطلوب تجاوز هذا الواقع للوصول إلى محطة أمان وثقة تعطي 
المصالحة زخمًا شعبيًا وتعمل على تعزيز خيار المصالحة بين الجماهير التي أصابتها حالة إحباط 

بعد سلسلة االتفاقات الموقعة والتلكؤ في تنفيذها.
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غزة / االستقالل:
أفادت مص���ادر إعالمي���ة، بمغادرة أربعة ح���كام دوليين من 
فلسطين خالل األيام القادمة إلى بنغالدش وذلك إلدارة إحدى 

مباريات كأس االتحاد األسيوي 2018 المزمع إقامته هناك .
وعرف من بين الحكام الحكم الدولي سامح القصاص من  قطاع 
غزة ويرافقه طاقم تحكيم دولي فلس���طيني براء أبو عيش���ة 

ويساعده أمين الحلبي ، وعبد السالم حالوة .

طاقم تحكيم 
فلسطيني في 

طريقه لبنغالدش 
غزة/ االستقالل:

أعلن األمين العام المس���اعد ف���ي اتحاد كرة 
القدم بقطاع غزة سامي أبو الحصين تقديم 
موعد قرعة التصفي���ات النهائية من بطولة 

الكأس في القطاع .
وق���ال أبو الحصين ف���ي تصريحات صحفية 
إن القرعة س���تقام يوم االثنين المقبل بمقر 
اتحاد القدم بمدينة غزة الس���اعة 11 صباًحا 
بداًل من 12. وأوض���ح أبو الحصين أن تقديم 
موعد إجراء القرعة لس���اعة واحدة جاء إلتاحة 
الفرصة لمتابعة مباريات الجولة قبل األخيرة 
م���ن دوري الدرج���ة األولى، حيث س���تقام 5 

مباريات حاسمة في نفس اليوم.
ومن المقرر أن تس���حب قرعة الكأس من دور 
ال� 32، حيث تأهلت فرق الدرجتين الممتازة، 
واألولى مباشرة لهذا الدور، إضافة إلى 8 فرق 

من باقي الدرجات.

تقديم موعد 
قرعة كأس كرة 

القدم بغزة

غزة / االستقالل:
توج فريق ش���باب جباليا بلقب كأس س���وبر كرة 
الطائرة الذي حمل أس���م الش���هيد القائد عماد 
العلم���ي, وذلك إثر تغلبه الصعب على الصداقة 
بثالث���ة أش���واط مقابل ش���وطين ف���ي المباراة 
الجماهيرية التي جمعتهما على صالة الشهيد 
س���عد صايل, بحضور أعضاء اتحاد كرة الطائرة 

وعدد من الكوادر الرياضية واألكاديمية.
الصداق���ة دخ���ل المباراة بقوة ونجح في حس���م 
الش���وط األول لصالحه بنتيجة )20-25(, قبل أن 
يعود "ثوار الشمال" في الشوط الثاني ويتقدموا 

بنتيجة )23-25(، فيم���ا زادت اإلثارة عقب عودة 
الصداقة للتفوق في الشوط الثالث بنتيجة )14-
25(, وم���ن ثم إدراك ش���باب جباليا للتعادل في 
الش���وط الرابع بنتيج���ة )15-25(، فلجأ الفريقان 
لش���وط خامس كان م���ن نصيب ش���باب جباليا 
بقيادة خلي���ل الحلو وإبراهيم أبو قصيعة وأحمد 
المفت���ي, الذين قادوا الفريق لحس���م الش���وط 

الفاصل بنتيجة )16-14(.
وفي ختام المباراة قام الدكتور المجدالوي وهنية 
بتتويج شباب جباليا بكأس السوبر والميداليات 

الفضية للصداقة .

شباب جباليا يتوج
 بكأس سوبر الطائرة 

االستقالل / وكاالت:
أش���ارت التقارير من  إسبانيا  إلى أن 
فريق مانشس���تر يونايتد سيضطر 
إل���ى بيع العبه  أنطوني مارس���يال  كي 
يمّول عملية إنتقال العب فريق  ريال مدريد   

كريستيانو رونالدو  اليه.
ومنذ مدة والشائعات تحوم حول رغبة رونالدو بالعودة إلى 
فريقه اإلنكليزي الس���ابق كونه لم يعد سعيدًا في ريال 

مدريد .
وكشف موقع El Gol Digital أن يونايتد سيضطر لبيع 

مارسيال لفسح المجال لرونالدو.
وأش���ار الموقع أن العرض س���يصل إل���ى 178 مليون £ 
وسيكون كافيًا لتأمين خدمات رونالدو. ومن المعلوم أن 
مارسيال لم يعد ضمن الخطط األساسية للمدرب  جوزيه 

مورينيو .

مانشستر يونايتد 
سيضطر إلى بيع 

مارسيال ليمّول 
عملية شراء 

رونالدو

االستقالل / وكاالت:
س���يغيب األرجنتيني س���يرخيو أغويرو مهاجم 

مانشستر سيتي متصدر الدوري االنجليزي لكرة 
القدم أسبوعين عن المالعب إلصابة في ركبته، 

بحسب ما أعلن الالعب .
وقال أغوي���رو عبر تويتر: "خ���الل التدريب ، 
شعرت بانزعاج في ركبتي اليسرى وقال لي 
طبيب النادي إني سأعود لتدريبات الفريق 
بعد نحو أس���بوعين. أم���ا اآلن فحان وقت 

التعافي!".
ويحوم الش���ك أيضا حول مشاركة اغويرو 
في مباراتي منتخ���ب بالده الوديتين أمام 

إيطاليا وإس���بانيا في 23 و27 من الش���هر 
الحالي استعدادا لمونديال روسيا، ويرجح ان 

يعود للمش���اركة في المباراة ضد ايفرتون في 
الدوري االنجليزي في 31 مارس.

يذكر أن الهدف المقبل الغويرو سيكون الرقم 200 
له في صفوف مانشستر سيتي، علما بأنه سجل 30 
هدفا حتى اآلن في مختلف المسابقات هذا الموسم.
ويتصدر مانشس����تر س����يتي الترتيب برصيد 78 
نقطة متقدما بفارق 16 نقطة على جاره مانشستر 

يونايتد .

أغويرو يغيب 
أسبوعين عن 

المالعب
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ى َتْسَتْأِنُس���وا  ِذي���َن آَمُنوا َل َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغْيَر ُبُيوِتُكْم َحتَّ َها الَّ
ق���ال تعالى: )َيا َأيُّ

ُموا َعَلى َأْهِلَها( ]الن���ور: ٢٧[. نهى الله المؤمنين عن دخول بيوت إخوانهم  َوُتَس���لِّ
قبل الستئناس، وأوجب عليهم الستئناس والتسليم على أهلها قبل الدخول.

والذي يلفت النظر أنه قال: »حتى تستأنسوا«. ولم يقل: حتى تستأذنوا.
فما هو الفرق بين الستئناس والستئذان ؟

الس���تئذان من »اإلذن«، وهو أن يقف الزائر على ب���اب البيت، ويطلب من صاحب 
البيت أن يأذن له بالدخول، وهذه هي الخطوة األخيرة في الزيارة.

أما »الس���تئناس« فهو من »األنس«، واألنس حالة نفس���ية يتحقق بها اإليناس، 
والراحة النفسية، واألنس بالزيارة، والستمتاع بها. وقد أمرنا اللُه بالستئناس عند 

الزيارة، والستئناس خطوة أولى قبل الستئذان.
فإذا كان الستئذان عند الوقوف أمام بيت الَمُزور، فإن الستئناس يكون قبل خروج 
الزائر من بيته ليزور أخاه !!! عندما يريد األخ أن يزور أخاه فإنه يسأل نفسه وهو ما 
زال في بيته هذه األسئلة: هل هذا وقت مناسب لزيارة أخي؟ وهل يأنس أخي بي 
في بيته ؟ وهل نشعر أنا وهو باألنس بالزيارة ونرتاح فيها ونكون سعداء بجلوسنا 
معًا ؟ أم أن الزيارة يمكن أن تكون عبئًا ثقياًل علينا ؟ وعقابًا لصاحب البيت ؟ وأكون 
أنا ضيفًا ثقياًل عليه ؟ فإن كان الجواب على األسئلة إيجابيا، وأيقن أن الزيارة تحقق 
األنس، فإنه يتصل بأخيه وهو ما زال في بيته ويقول له: أريد أن أزورك، وأنا مشتاق 
إليك، فمتى يكون وقتك مناس���بًا للزي���ارة ؟؟ ويترك لصاحب البيت تحديد موعد 
الزيارة..باليوم، والس���اعة. وقبل حلول وقت الزي���ارة بفترة قصيرة يذهب إلى بيت 
أخيه.. وعند حلول الوقت بالضبط يقف أمام البيت ويدق الجرس مستأذنًا بالدخول 
!! بذلك يسبق الستئناس الستئذان، وتكون الزيارة أنسا ومتعة، وراحة وسعادة.. 

متى تصبح زياراتنا إلخواننا على هذا األدب القرآني الرفيع العظيم ؟!

التواضــع مــن جوهــر اإليمــان
حممد �شحادة

قبســات 
ولطائف قرآنية

".. ت�ست�أن�سوا  "حتى 

قال اب���ن الجوزي رحم���ه الله : ربما 
رأى العاصي س���المة بدن���ه وماله 
، فظ���ن أن ل عقوب���ة ، وغفلته عما 
عوقب به عقوبة ، وقد قال الحكماء 
: المعصية بع���د المعصية عقاب 
المعصية ، والحس���نة بعد الحسنة 

ثواب الحسنة .
وربما كان العقاب العاجل معنوًيا ، 
كما قال بعض أحبار بني إسرائيل 
: يا رب ! كم أعصيك ول تعاقبني 
! فقي���ل له : ك���م أعاقبك وأنت ل 
تدري ، أليس ق���د حرمتك حالوة 

مناجاتي ؟
فمن تأمل هذا الجنس من المعاقبة 

، وجده بالمرصاد .
فرب ش���خص أطلق بص���ره ، فحرم 
اعتبار بصيرته ، أو لس���انه ، فحرم 
صف���اء قلب���ه ، أو آث���ر ش���بهة في 
مطعمة ، فأظلم س���ره ، وحرم قيام 
الليل ، وحالوة المناج���اة ، إلى غير 
ذلك ، وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة 

النفوس .
وعل���ى ض���ده يجد من يتق���ي الله 
تعالى من حسن الجزاء على التقوى 

عاجاًل .
]صيد الخاطر ل� ابن الجوزي ص� ٦٥ [

للحافظ ابن حجر:
وإذا الديار تنكرْت سافرُت في

طلب المعارف هاجرا لدياري
وإذا أقمُت فمؤنسي كتبي، فال

أنفكُّ في الحالين في أسفاِر
كل من نش���ر ضاللة ف���ي الناس؛ 
أوهن���ت  أو  فكره���م،  أفس���دت 
أو ألقت ف���ي عقولهم  إيمانه���م، 
شبهات، سواء بالكلمة المسموعة، 
أو المكتوبة، أو نقله���ا الناس عنه 
بعضهم عن بعض؛ فهو محاسب 
على ه���ذه الضالل���ة، وإن مات من 

سنين، أو عقود، أو قرون.

وم�ضــات

التواضع صف����ة محمودة   
عن  التن����زل  إظه����ار  وهو 
المرتبة لمن يراد تعظيمه.

 تدل عل����ى طهارة النفس 
وتدعو إلى المودة والمحبة 
والمس����اواة بي����ن الن����اس 
بينهم  التراب����ط  وتنش����ر 
والبغض  الحس����د  وتمحو 
قل����وب  م����ن  والكراهي����ة 
تعظيم  وقيل: هو  الناس. 
من فوق����ه لفضله.]1[وهو 
صفة من صفات المؤمنين 
والمؤمنات، وقد َحّث رسول 
الله )ص(، على اإللتزام بها.. 
صفة محمودة وسبيل لنيل 
وتعالى،  سبحانه  الله  رضا 
وقد جع����ل الله س����بحانه 
وتعال����ى س����ّنه جارية في 
خلقه أن يرفع المتواضعين 

لجالل����ه، وأن يذل المتكبري����ن المتجبرين، قال 
رس����ول الله )ص(: »ما َتواضع أحد لله إّل رفعه«. 
أّما الذي يس����لك مس����لك المتكّبرين، فقد باء 
بش����ؤم العاقبة، يقول الله عّزوجّل في اآلية ٧٢ 

ِريَن(. من سورة الزمر: ).. َفِبْئَس َمْثَوى الُمتكبِّ
التواض����ع ف����ي الق����رآن الكريم: لم ت����رد كلمة 
التواضع بلفظها في القرآن الكريم، إّنما وردت 
كلمات تش����ير إليه����ا وتدل عليها؛ ق����ال الله 
ِذيَن َيْمُش����وَن َعَلى  ِن الَّ ْحَمٰ تعالى:  }َوِعَب����اُد الرَّ
ْرِض َهْوًن����ا{ ]الفرق����ان من اآلي����ة: ٦3[. قال  اأْلَ
القرطب����ي )هونًا( الهون مصدر الهين، وهو من 
الس����كينة والوقار. وفي التفسير يمشون على 
األرض ُحلماء متواضعين يمشون في اقتصاد. 
كم����ا قال ابن كثير: أي بس����كينة ووقار من غير 
ر ول اس����تكبار، لقول الله تعالى: }َوَل َتْمِش  تجبُّ
 
َ
ْرَض َوَلن َتْبُلغ َك َلن َتْخِرَق اأْلَ ْرِض َمَرًحا  ِإنَّ ِفي اأْلَ

اْلِجَباَل ُطوًل{ ]اإلس����راء:3٧[، قال القرطبي هذا 
َنهي عن الخيالء وأمر بالتواضع، والمرح ش����دة 
الف����رح وقيل التكبر في المش����ي، وقيل تجاوز 
اإلنسان قدره. وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون 

أّن����ه خرج على قومه في زينت����ه وأّن الله تعالى 
خسف به وبداره األرض )تفسير القرآن(، وقال 
اِس َوَل َتْمِش ِفي  َك ِللنَّ ْر َخدَّ - تعالى: }َوَل ُتَصعِّ
 ُمْخَتاٍل َفُخوٍر{ 

َّ
َه َل ُيِحبُّ ُكل  اللَّ

َّ
ْرِض َمَرًح����ا  ِإن اأْلَ

]لقم����ان:18[. قال ابن كثي����ر: ل تتكّبر فتحتقر 
عباد الله وتعرض عنه����م بوجهك إذا كلموك. 
وأصل الصع����ر داء يأخذ اإلبل ف����ي أعناقها أو 
رؤوسها حتى تفلت أعناقها من رؤوسها، فشبه 
ب����ه الرجل المتكبر. }َول َتْمِش في األْرِض َمَرحًا{، 
أي متكّب����رًا جّبارًا عنيدًا، ل تفعل ذلك يبغضك 
 

َّ
الله؛ ولهذا ق����ال تعالى: }إّن الل����ه ل ُيِحبُّ ُكل

ُمخَتاٍل َفُخوٍر{، أي مختال ُمعَجب بنفسه فخور 
على غيره )تفسير القرآن العظيم(. التواضع في 
ُخلق الرسل: عن تواُضع رس����ول الله صلى الله 
عليه وسلم في بيته ومع زوجاته، قالت السيدة 
عائش����ة رضي الله عنها:  »ما كان رس����وُل اللِه 
َم َيْعَمُل في َبيِته؟ قالْت:  ى اللُه عليِه وس����لَّ صلَّ

كان َبَشًرا ِمَن الَبَشِر؛ َيْفِلي َثْوَبُه وَيْحُلُب َشاَتُه«
. وكان -صل����وات ربي وس����المه علي����ه-، ُيدخل 
الس����رور إلى قلوب زوجاته ُأّمه����ات المؤمنين 
ما وجد إلى ذلك س����بياًل، كم����ا كان -صلى الله 

عليه وس����لم- ُيكرمهّن وينزلهّن 
مكانته����ّن. وقد دع����ا صلى الله 
عليه وس����لم إلى التواضع، وَحثَّ 
 اللَه أْوَحى ِإَليَّ أْن 

َّ
عليه بقوله: »إن

َتَواَضُعوا حتى ل َيْفَخَر أحٌد على 
َأَحٍد، ول َيْبِغي أحٌد على َأَحٍد« إلى 
ن  غير ذلك من األحاديث التي ُتبيِّ
ما لفضيلة التواضع من أثر كبير 
في حياة اإلنسان وفي تعامله مع 

اآلخرين.
تواضْع ما ش����ئت ف����ي مخالطة 
الناس ومجاملتهم، لكن التواضع 
الحقيقي هو أن تعتقد في قلبك 
أنك لس����ت أفضل م����ن أي واحد 
منهم. ف��«التواضع القلبي« جوهر 
ل يليق به إل الكمال، أما »التواضع 
أو السلوكي فيمكن أن  العملي« 
يزيد أو ينقص بحس����ب اجتهاد 
الش����خص، وهو من التقوى، لكن 
المهم أن يظل الجوهر على تمامه في القلب ل 

ينقص ولو بمثقال ذرة.
فها هو أبو دجانة رضي الله يمشى في الحرب 
مش����ية الخيالء، وهي مش����ية يبغضه����ا الله 
ورس����وله في غير هذا الموقع، ولكنه فعل ذلك 
وقلبه مطمئن باإليمان وعامر بالتواضع، فمشى 
مش����ية تزرع الهيبة والرهبة في قلوب األعداء 
ب����دون أن يتزعزع تواضعه في قلبه. ش����أن أبي 
دجانة في مش����يته ش����أن القاضي الذي يرفع 
صوته تثبيتًا لهيبة المحكمة، وش����أن الجندي 
الذي يمش����ي متحديًا عدوه، وشأن الرجل الذي 

يحب جمال الملبس والمركب.
ق���ال المصطفى صلى الله عليه وس���لم: »الله 
جميل يحب الجم���ال وإنما الِكب���ر بطر الحق 
وغم���ط الناس«، أي أن التكب���ر هو إنكار الحق 
واس���تحقار الناس والعبرة إذن بما في القلب 
حيث ينظر إلينا الله. ومن أسباب هذا التناقض 
أيضًا -أي اعتقادن���ا أننا أفضل من غيرنا وأننا 
متواضعون في نف���س الوقت - جهلنا بمدى 

أهمية التواضع.

عقوبة قد ال 
ن�سعر به� !

فت���اوى

الجواب : بس���م الله الرحمن الرحيم والصالة والس���الم على 
سيدنا محمد الصادق الوعد األمين وبعد.

األخ الكريم / األخت الكريمة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

َما الطاعُة في المعروف(( )) ل طاعَة في معصية الله ، ِإنَّ
األصل ل طاعة لمخلوق في معصية الخالق وسيدنا سعد بن 
أب���ي وقاص قالت له أمه يا بن���ي إما أن تكفر بمحمد وإما أن 
أدع الطعام حتى أموت قال والله يا أمي لو أن لك مائة نفس 
فخرجت واحدًة واحدة ما كفرت بمحمد فكلي إن ش���ئت أو ل 

تأكلي، األولى أن الفتاة أن تكرم أمها وأباها في أمور الدنيا 
إكرامًا ل حدود له ثم أن تلتمس منهما أن يعيناها على أمر 
دينها، اإلحسان له دور كبير أنا حينما أرى أبي يعاندني في 
ش���أن الحجاب أبالغ في اإلحسان إليه حتى أمتلك قلبه فإذا 
ملكت قلبه س���مح لي أن أتحجب األب حينما يربط الحجاب 
بالبر، بنت مطيعة تخدمه لياًل نهارًا تعتني به تقدم له كل 
ما تملك من أجل أن يرضى ثم تطلب منه الحجاب ل أش���ك 
أنه يمانعها أما إذا كان���ت بنتًا عادة الحجاب مرفوضة عند 
األب فأس���أل الله عز وجل أن يهبها إنس���انًا مؤمنًا يعينها 

على أمر دينها.
الدكتور محمد راتب النابلسي

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
نشهد الله أننا نحبك فيه أنا بنت من عائلة بعيدة جدًا جدًا عن ربها وقد 
هداني الله والحمد لله وأسأله أن يثبتني، يا فضيلة الشيخ أعاني من 
مشكلة كبيرة مع عائلتي في موضوع الحجاب إال أن أبي هداه الله 

يمنعني ويهددني كلما تكلمت في هذا الموضوع وأنا أعلم أن ال طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق لكنني ضعيفة أمام أهلي فليتك تنصحني 

وترشدني فأنا أشهد الله أني مشتاقة جدًا إلى الحجاب.
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ويمث���ل ي���وم الجري���ح الفلس���طيني بالنس���بة 
للفلس���طينيين ، يوما وطنيا تتج���دد فيه معاناة 
ش���ريحة واس���عة من الشعب الفلس���طيني، بات 
مطلبه���ا الوحي���د على الرغ���م من كل م���ا قدمت 
الحص���ول على ع���اج ، أو جرع���ة دواء تخفف من 
ألمه���م، وال يج���دون ما يريدون ف���ي ظل األوضاع 
الطبية الصعبة التي تعيشها المستشفيات في 
قطاع غ���زة، مما يهدد حياة المئ���ات من المرضى 
بالخطر الش���ديد، في ظل سياسة صم اآلذان التي 
تمارسها المؤسسات الصحية الدولية والمنظمات 

الحقوقية الدولية.
وأحيت القوى الوطنية واإلس���امية ومؤسس���ات 
الجرح���ى في غزة ، يوم الجريح الفلس���طيني، يوم 
أمس، في س���احة الجندي المجه���ول في مدينة 
غزة، للفت االنتب���اه لهذه الفئة التي تعتبر الضلع 
الثالث في القضية الفلسطينية بعد فئة الشهداء 

واألسرى.
ورف���ع الجرحى المش���اركون ف���ي الفعالية، 
الافتات التي تصف واقعهم، ومنها »جرحى 
نعم عاجزون ال«، »نح���ن الجرحى نؤكد عزمنا 
على المضي نحو القدس«، »من حقنا العاج« 
و«من حقنا أن نحيا حي���اة كريمة«، مطالبين 
بض���رورة تخفي���ف األعب���اء واألزم���ات التي 
تواجهه���م في قطاع غزة، نتيجة اس���تمرار 
الحصار اإلس���رائيلي وإغ���اق المعابر، ما أثر 
سلبًا على قدرتهم في تلقي العاجات الازمة 

وممارسة حياتهم بطريقة طبيعية.

معاناة م�ستمرة
الجريح أحمد يحي���ى، الذي أصيب خال انتفاضة 
األقص���ى في العام 2000م، أكد على مدى صعوبة 
األوضاع التي يعيشها الجرحى في ظل تهميش 
واض���ح لحقوقهم، مش���ددًا على أهمي���ة االنتباه 
لألزمات التي يعانون منها، وتوفير س���بل العيش 

الكريم لهم.
وشدد يحيى، ل� »االستقال«على  أن هؤالء الجرحى 
يحتاجون إلى جميع مكونات شعبنا وفصائله كي 
تطرق أبوابهم وتطلع على معاناتهم، وتس���تمع 
لنضاالتهم، حتى تتكشف جرائم االحتال للرأي 
الع���ام الدولي، فعل���ى الجميع االهتم���ام بهؤالء 
وبالمؤسس���ات التي ترعاهم بدعم المشاريع التي 

تخدم تلك الشريحة المهمشة.
وأوض���ح أنه ش���ارك في الفعالي���ة، بهدف 
إيصال رس���الة للعال���م بأهمي���ة االلتفات 
لمعان���اة ه���ؤالء الجرحى، مؤك���دًا أن هؤالء 
الجرحى ال يري���دون االحتفال بهم في يوم 
واحد بل هم بحاجة إل���ى دعم متواصل من 

أجل انهاء معاناتهم.

مقومات العالج
وق���ال الجريح أس���امة النح���ال، إن: »جرحى غزة ال 
يوجد لديهم مقومات الع���اج، والرعاية الصحية 
واالجتماعية، فه���م محرومون من أدنى حقوقهم 

في العاج« 
وأكد أن معاناة الجرحى ناتجة عن تواصل الحصار 

وإغ���اق المعابر، ومنع الجرحى من الس���فر للخارج 
لتلقي العاج وتركيب األطراف الصناعية الازمة، 
داعيًا الجميع للتحرك من أجل ضمان الحصول على 

حقوقهم.
وطال���ب النحال، بضرورة العم���ل الحثيث من أجل 
تقديم العاج الازم واألدوات المس���اعدة للجرحى 
واجراء العمليات الجراحية لمن هم بحاجة لها من 

أجل انهاء معاناتهم المستمرة.

�سنواجه رغم اجلراح
ب���دوره أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���امي، 
خالد البطش، في كلمة القوى الوطنية واإلسامية 
خال الفعالية، أن المعركة مع االحتال اإلسرائيلي 
لم تنته، وقال: »مس���تمرون بجراحاتنا وشهدائنا 
وأس���رانا وحصارنا، وس���نواجه المحتل، ونقف في 
وجه صفقة القرن، وس���ندفع مزيدًا من الش���هداء 

واألشاء حتى النصر والتمكين«.
وشدد على أن »الش���عب الفلسطيني هو صاحب 
اإلرادة والعزيم���ة، وال���ذي سيس���قط ما يس���مى 
بصفقة القرن، وأنه الوحيد الذي لن يسمح لترامب 

أن يفرض أجندته على الشعب الفلسطيني«.
وق���ال البطش،  إن: »الش���عب الفلس���طيني قدم 
التضحي���ات منذ 70 عامًا،  ومازال على طريق الحق 
والحرية والعدالة«، مبينًا أن تلك التضحيات ليست 
عبثًا أو ترف���ًا، وإنما كانت للتصدي لكل المحاوالت 

التي تحاول النيل من القضية الفلسطينية.
وأوض���ح أن الس���عي لتعزي���ز ق���وة االحتال في 

المنطقة بالتطبيع مع الكثير م���ن الدول العربية، 
إلى جانب تصني���ف المقاومة الفلس���طينية مع 
اإلرهاب وتش���ديد الحصار، وكذلك قرارات ترامب 
ومحاوالته في جعل القدس »أورشاليم« وفلسطين 
)إس���رائيل(، كل ذلك لن يوقف الفلس���طيني عن 
المضي في مشواره المقاِوم حتى باأليدي واألرجل 

المبتورة والجراح النازفة.
واعتب���ر البطش، أن ي���وم الجريح، ه���و عزيز على 
العش���رات من أبناء شعبنا الذين ضحوا في سبيل 
الله والوطن فقدموا أعز ما يملكون في رحلة طويلة 
م���ن الجهاد، مؤك���دًا أن آالم ه���ؤالء الجرحى هي 

ضريبة الحرية والخاص من االحتال اإلسرائيلي.
وطال���ب البط���ش ش���عوب العال���م بالتضامن مع 
الجرح���ى، مؤك���دًا أن رعايتهم مس���ئولية وطنية 
وأخاقية يجب على المسئولين أن يقفوا تجاهها 

والعمل من أجلها.

الوفاء للجرحى
م���ن ناحيت���ه، أك���د أحمد الك���رد رئي���س تجمع 
المؤسس���ات الخيري���ة، ف���ي كلم���ة الجمعيات 
والمؤسس���ات الراعية للجرحى، أن أعداد الجرحى 
المتزاي���دة ه���ي نتيجة الع���دوان اإلس���رائيلي 
المس���تمر عل���ى الفلس���طينيين، وأن الحص���ار 
اإلس���رائيلي المتواصل ألقى بظاله المأس���اوية 
على كل مناحي حياة الجرحى خصوصًا، والش���عب 

الفلسطيني عامة.
وطالب الكرد في يوم الجريح، السلطَة الفلسطينية 

والقوى والفصائل الفلسطينية أن تكون وفّية مع 
الجرحى، الذين وصفهم بالق���ادة الذين يحملون 
أوسمة الشرف، قائًا: »ال تجعلوهم ينتظرون على 
أبواب المؤسسات والدوائر يطرقون باًبا باًبا، إنهم 

ينادون بحقهم منذ حرب 2014«.
وأضاف: »13 آذار/ مارس، هو يوم الوفاء والتقدير 
ألولئك الجرح���ى الذين قدموا أغل���ى ما يملكون، 
إذ قدموا جزءًا من أجس���امهم لله ثم لهذا الوطن، 
هؤالء الجرحى كتب الله أال يرتقوا ش���هداًء للُعلى 
بل جرحى يحملون وس���ام الشرف والعزة والكرامة 

على جبينهم«.

مثلت الت�سحية
ويوج���د في قط���اع غ���زة المئات م���ن الجرحى 
المبتوري األطراف، يحتاجون إلى أطراف صناعية، 
ودعم نفسي ولوجستي، فهؤالء قدموا أطرافهم 
رخيص���ة للدفاع ع���ن األرض والع���رض، ومازالوا 
يقدم���ون ما لديهم في ش���تى مج���االت الحياة 

حسب قدراتهم.
وبحسب إحصائيات فلسطينية فإن عدد الجرحى 
الفلس���طينيين منذ اندالع االنتفاضة األولى عام 
1987 وحتى انتفاضة القدس، وصل إلى 255 ألف 

جريح، بينهم 110 آالف جريح في قطاع غزة.
 وتشير التقارير الفلس���طينية بإن هناك  1550 
جريًح���ا يعانون من بت���ر في األطراف الس���لفية 
والعلوية، وهناك عدد كبير منهم فقدوا أعينهم 

وسمعهم، ويحتاجون إلى رعاية صحية مستمرة.

غزة/ اال�ستقالل: 
مع كل قذيفة تطلقها دبابة اأو 

طائرة حربية اإ�سرائيلية، تزداد 
اإح�سائيات ال�سهداء واجلرحى 

يف فل�سطني، وتت�سبب يف برت 
االأطراف، اأو تعطيل ال�سمع 

والب�سر، على مراأى وم�سمع من 
العامل الذي مل يحرك �ساكًنا، 
فمع مرور 50 عاًما على اإعالن 

يوم اجلريح، الزال ال�سعب 
الفل�سطيني يقدم دماءه يف �سبيل 

الدفاع عن وطنه.
وتاأتي ذكرى اجلريح الفل�سطيني 

هذا العام، الذي �سادف يوم 
اأم�س، وال يزال اجلرحى يف 
ازدياد، خا�سة اجلراح التي 

نتجت عن ا�ستخدام قوات 
االحتالل االإ�سرائيلي لالأ�سلحة 

املحرمة دولًيا يف حروبها الثالث 
االأخرية �سد قطاع غزة.

في ذكرى يوم الجريح الـ 50

جرحى غزة.. المعاناة مستمرة والجرح لم يندمل

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد موسى محمد ابو بكرة
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)972696454( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / شحده يوسف ابراهيم ثارى 
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)900783325( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / لؤي نايف سعيد أبو سنيمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
802945105 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقال/ وكاالت:
قال���ت طبيب���ة إن األهالي الذين ينش���رون صور 
أطفالهم المرضى على مواقع التواصل االجتماعي 
قد يفعلون ذل���ك بدافع "التروي���ج الذاتي"، في 
تصري���ح جديد يضاف إلى الج���دل القائم حاليا 

بشأن نشر األهالي صور أطفالهم.
ويش���ارك كثير من األهالي ص���ور أطفالهم منذ 
الوالدة وأثناء الرضاع���ة وأثناء اللعب، وربما حتى 

أثناء تغيير الحفاظ.
ويتعرض هذا الس���لوك لكثير م���ن االنتقادات، 

منها ما هو أمني يتعلق بمخاوف من اس���تعمال 
الص���ور للوصول إلى األطف���ال وخطفهم مثا، أو 

التاعب بها.
وم���ن االنتقادات أن األطف���ال ربما عندما يكبرون 
لم يكونوا ليوافقوا على نشر هذ الصور، وأنها قد 

تكون محرجة بالنسبة لهم.
وصحيح أن األهالي هم مس���ؤولون عن أطفالهم 
قانونيا، لك���ن هذا ال يعطيهم الح���ق بانتهاك 
خصوصي���ة أطفالهم عب���ر نش���ر صورهم على 

السوشال ميديا.

وتتحدث الدكتورة كريستي غودوين أن الهدف، 
على ما يبدو، من نشر الصور هو تعزيز الذات لدى 
األه���ل. فرعاية الطفل ال تؤدي إلى الحصول على 
جوائز أو عبارات تكريم كما يحصل في الوظيفة، 
ولذل���ك فإن نش���ر الص���ور قد يجع���ل األهالي 

يحصلون على ذلك عبر التعليقات.
وأضافت أن هذا يعطي األهل شعورا باإلشباع، 
عب����ر التعليقات الت����ي تس����أل وتطمئن عن 
الطفل، مضيفة أن هذا قد يؤدي إلى "اإلدمان" 

على ذلك.

انتقادات لنشر األهل صور أطفالهم 
المرضى  على مواقع التواصل االجتماعي 
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بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر 

مــرايا

في الفتنة يس���تنفر المغرضون جّل طاقاته���م الجّبارة وتكون 
النف���وس مهّي���أًة لتقّبل كّل احت���راب عن طيب خاط���ر، وتغدو 
حاضنة الشّر كبيرًة ودافئًة يسرُح فيها الشّر وُيعربد...وفي هذه 
األيام ليس ثّمة بيئٌة أش���ّد خصوبًة من أرضنا العربّية وشعوبها 
المس���تباحة، ولو قّلبنا وجوهنا في الجغرافيا العربية س���نجدها 
وق���د تآكلت كل مقّومات نهضتها وتراجعت لصالح التش���رذم 
والخراب، فغدت الدماء والجراح خبز الشعوب اليومّي، وصار القتل 
لعنته���م التي حّلت بهم ولم تبرحهم من���ذ أمٍد طويل...وبما أّن 
فلسطين كانت ولم تزل مركز كّل هذه الصراعات فمن البديهّي 
أن تكتوي بنار الفتنة التي تجتاح المنطقة، وتجعل من شعوبها 

وقودًا وحطبًا ألجندة الكبار ونيرانهم!
هل كانت غّزة التي يلّفها البرُد والُظلمُة منذ سنين، فال تستنير 
إال بأقمارها،وتج���ري خلف الُصبح فُيخل���ف معها المواعيد، هل 
كان���ت بحاجة إلى هذا الوقود الجديد لنار الفتنة التي تأكل كبد 
الوطن...ه���ل كانت غّزة بحاجة إل���ى ذاك االنفجار بجانب موكب 
الحم���د الله في زيارته إليها...وهل كان الش���عب بحاجة إلى من 
ُيكّرُس بقاءهم تحت خّط الفقر، وفي أتون البؤس،وُتطلق ألسنة 

اإلعالميين تعيث في بقايا الوّد فسادا؟!
هل تحتمل بقايا الوّد كّل ما س���قط عليها من فساد؟! منذ صرنا 
ش���عبًا يترّصد الس���قطات، يعجنها ويخبزه���ا، ويلوكها صباح 
مس���اء، وكأّنها زاده األثير، في زمن زادت به الس���قطات، وسطع 
بريقها، وتوارت فيه الجدّي���ة والموضوعّية، وعّز فيه أهل الخير 
واإلصالح، وضاعت البالد في التش���جيع، وكأّن مصالحنا الوطنّية 
ُكَرًة بين أرجل الالعبين في الساحة السياسّية، وكأنه ليس بيننا 
َحَكٌم ع���دٌل، يعرف الهدف، ويرصد وحدتنا الوطنّية التي تهتّز 
بقّوة، كّلما سّدد عمالء االحتالل فينا هدفا، حتى باتت على وشك 
التمّزق!  فمتى نعقل؟ ومتى نس���مو؟ ومتى نوّجه بوصلتنا إلى 
مرمى الخصم الحقيقّي الذي يحتّل أرضنا؟ ويحيك لنا المكائد؟ 
ويعب���ث بعالقتنا الداخلّية؟ ويرس���م مجده، فيما نحن نس���ّدد 

األهداف في أنفسنا دون اكتراث؟!
لن أتحّدث عن دالالت هذا التفجير وال عن تداعياته، وس���أكتفي 
بالقول: الفتنة متحّفزٌة ويقظٌة، وحّيا الله من يخنقها وُيغلق في 

وجهها الدروب.

الفتنة لي�ست نائمة

وهنا في اليمن يري���دون تحطيم الوحدة اليمنية 
ليدفع الش���عب اليمني ثمن مواقفه الكبيرة إلى 
جانب قضايا األمة.. أن���ا انتهز فرصة وجودي في 
اليمن اليوم ألصرخ بضمير األمة وضمير الش���عب 
الفلسطيني وضمير حركتنا المجاهدة أن حافظوا 
عل���ى وحدتكم بأس���نانكم وأظافرك���م ، وليأكلوا 
لحمنا وليمتص���وا دمنا فلن نف���رط بوحدتنا..كم 
كانت وحدتكم  بالنس���بة لكم كبيرة وبالنس���بة 
لنا كان���ت أكبر، كانت خطوة عظيم���ة على طريق 
لملمة هذه الفسيفس���اء وهذا الش���تات وكانت 
ضد التجزئة ألول مرة ف���ي واقع عربي يتجزأ أكثر 
ويتفتت أكثر فاحموا وحدتكم وكرسوها. أما في 
فلسطين حيث قضية األمة المركزية وحيث جوهر 
الص���راع الكوني اليوم، حيث يلتق���ي تمام الحق 
في مواجهة تمام الباطل.. في فلس���طين يسكت 
الغرب على اس���تمرار إجراءات العدو الصهيوني 
لقم���ع االنتفاضة الباس���لة..هذه االنتفاضة التي 
ش���كلت منعطف���ا نضاليا قويا في س���ياق تطور 
مقاومة وجهاد الش���عب الفلس���طيني ضد العدو 
الصهيوني وحلفائه، ولكنه وفي حين كان العدو 
يقمعها بشدة كانت أمريكا، وكان النظام العربي 
يتخلى عنها لتبق���ى وحيدة ومعزولة ويتيمة، بل 
كان يحاصرها.. واألس���وأ أنه حتى االنتفاضة نظر 
إليها البعض كمش���روع لالس���تثمار العاجل، بل 
كغطاء لتحرك سياسي تسووي ظالم مهين، بدل 
النظر إليها والتعامل معها كمشروع استراتيجي 
للتحرير ورأس رمح لقيام ونهوض عربي وإسالمي 

شامل ألجل حسم الصراع مع العدو.

قال األمين 

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

االستقالل/  وكاالت:
أجبرت أم كندية طفليها الصغيرين على الذهاب إلى 
المدرسة س���يًرا على األقدام، لمس���افة 7 كيلومترات، 
وذلك بعد الشكوى من تصرفهما تجاه سائق الحافلة 

المدرسية.
وقالت صحيفة "اإلندبندنت" البريطاني���ة، إن األم التي لم يذكر 
اس���مها، من بلدة ه���ارو، بمقاطعة أونتاري���و الكندية، قد أعطت 
ابنيها لوحة كرتونية مكتوبًا عليها "ألننا كنا س���يئين مع سائق 

الحافلة المدرسية، ماما جعلتنا نمشي".
وكتبت األم في حس���ابها على موقع التواصل االجتماعي "فيس 
بوك"، "ولداي كانا س���يئين مع س���ائق حافلتهم���ا، وقد تلّقيت 

اتصااًل من المدرس���ة باألم���س ينبهني"، ليقوم نح���و 40 ألف 
من مس���تخدمي فيس بوك بتداول الصورة التي نش���رتها األم. 
وأوضحت األم، أنها قامت بالس���ير مع وأبنائها من البيت وحتى 
المدرسة لتريهما كيف س���يصبح األمر كل يوم إذا تم طردهما 
من الحافلة المدرس���ية، مش���يرة إلى أنهما تعلما  الدرس عقب 

وصولهما للمدرسة بعد ساعتين. 
إال إن هذا العقاب لقى اعتراًض���ا من إحدى الجمعيات المهتمة 
بحق���وق الطفل التي تواصلت مع األم لتفس���ير موقفها، ليؤكد 
مس���ؤولو الجمعية أنهم غي���ر معترضين عل���ى العقوبة ولكن 
اعتراضهم كان على التش���هير بالطفلين عب���ر مواقع التواصل 

االجتماعي، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك.

ماذا فعلت أم كندية لطفليها 
بعد سوء تصرفهما مع السائق؟

بيروت/ االستقالل:
كش���فت إدارة إح���دى مستش���فيات العاصمة 
اللبنانية بيروت عن والدة نادرة، إذ أنجبت أم ستة 
أطفال، رغم أنها لم تخض���ع "ألي عالج أو تلقيح 

اصطناعي".
وأعلنت إدارة مستش���فى القديس جاورجيوس 
الجامعي، في بيان عن "حالة عالمية نادرة تتمثل 
في والدة ستة أطفال من أم واحدة. وقال البيان: 
"لم يخطط ه���ذا الثنائي اللبناني لحمل خامس، 
فهم���ا أم وأب ألربعة أوالد. لذل���ك كان خبر هذا 
الحمل بمثابة صدمة لكليهم���ا. ولكن المفاجأة 
األكبر تمثل���ت أنها حامل بس���تة أطفال دفعة 

واحدة..".
وحس���ب البيان، فإن األم "لم تخضع ألي عالج أو 
تلقيح اصطناع���ي. لذا تمحور اله���دف األوحد 
للزوجين حول صحة أو قدرتها على أن تحمل كل 

هذه األجنة بسالمة".
ف�"الحم���ل بأكثر من جني���ن واحد يزيد من خطر 
ال���والدة المبك���رة وما يرافق ذلك م���ن تداعيات 

ومضاعف���ات علًما أن ه���ذه األم قد أنجبت ثالث 
مرات بعمليات قيصرية". وفق البيان.

وذكر أن هذه األس����باب وسواها دفعت األم 
واألب "للج����وء إلى طبي����ب مختص في طب 
وجراحة الجنين ومتابعة الحمل المتعثر.. في 
مستش����فى القديس جاورجيوس الجامعي 

في بيروت..".
وبين البيان أنه "تمت متابعة الحالة بشكل حثيث 
ودقيق لمعالجة وتف���ادي المضاعفات التي قد 
تواجه األم واألجنة، وقد تقرر إجراء العملية يوم 
أمس في الش���هر الس���ابع من الحمل نظرا لعدة 
أسباب منها النوبات المتكررة من الطلق المبكر 

وعدد الجراحات القيصرية السابقة".
و"تكللت العملية بالنجاح والخدج الس���تة بحالة 
مستقرة. 3 فتيان و3 فتيات انضموا إلى العائلة 
الكب���رى ف���ي 13 آذار )م���ارس( 2018 لكنه���م 
سيمضون أسابيع عدة في قسم حديثي الوالدة 
لتخطي مخاطر وعواقب الوالدة المبكرة". بحسب 

البيان.

»حالــة عالميــة نــادرة« .. 
 لبنانيــة تلــد 6 توائــم طبيعيــًا 


