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 إسماعيل : ما قبل استهداف
ءء الحمد اهلل شي وما بعده شي آخر

رام الله/ االستقالل:
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
محمود إس���ماعيل، إن القيادة الفلس���طينية 
س���تجتمع اليوم مع الرئي���س محمود عباس، 
يس���بقه اجتماع لفصائل منظم���ة التحرير، 
لبحث انعقاد المجلس الوطني أواخر نيسان 
القادم. وأضاف إس���ماعيل في حديث إلذاعة 
»صوت فلس���طين«، امس األحد، »أن )العملية 

اإلجرامي���ة( التي اس���تهدفت موكب رئيس 
ال���وزراء رام���ي الحمد الل���ه، ورئي���س جهاز 
المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، على جدول 
أعمال االجتم���اع، ألن ما قبل ذلك ش���يء وما 
سيكون بعد ذلك شيء آخر«. وتابع: »القيادة ال 
يمكن أن تمر مرور الكرام على محاولة اغتيال 
رئي���س الوزراء ورئيس جه���از المخابرات ألن 

هذا الموضوع يستهدف المصالحة«. 
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00االثنيـن      رجب           هـ     مارس           م 00 2 222 2222

غزة/ �سماح املبحوح: 
مع اإ�سراقة �سم�س ال�سباح، ينت�سر 

قرابة 4 اآالف �سياد على طول 
�ساطئ بحر قطاع غزة، بحثا عن 
فتات ي�سد جوع اأطفالهم ويقيهم 

من العوز، قبل اأن تالحقهم زوارق 
بحرية االحتالل االإ�سرائيلي، 

وتقوم  مب�سادرة مركباتهم 
واعتقالهم، اأو حتى 

اإنهاء حياتهم كما فعلت 

0 0

00 0 0

  ت�صاُعد العمليات 
بال�صفة يربكها  

عملية جنين.. 
 صدمة قوية 
لـ »إسرائيل«

ال�سفة املحتلة - غزة/ قا�سم االأغا:
ُيجدد الفل�سطينيون يوًما بعد 

اآخر مت�سكهم بنهج املقاومة �سبياًل 
وحيًدا ال�سرتداد احلقوق املُغت�سبة، 

ا  من االحتالل االإ�سرائيلي، ورف�سً
ملواقف االإدارة االأمريكية 

العدائية التي ت�سب باجتاه 
ت�سفية الق�سية الفل�سطينية.  هذا 

الرف�س الفل�سطيني 
بدا وا�سًحا بت�ساعد 

 جناح معنوي واإخفاق اقت�صادي

ت�صعيد الحتالل الأخري هدفه اإف�صالها

صيــادو غـزة.. معانـاة في عـرض البحـرمؤتمر روما.. نتائج خارج الصندوق!



رأي

ال يعقل ان تشن طائرات الـF16  الليلة قبل الماضية نحو عشر غارات 
على قطاع غزة لمجرد العثور على عبوة ناسفة مزروعة على الشريط 
الحدودي, فربما تكون هذه العبوة قد زرعت منذ سنين, وربما يكون 
االحتالل الصهيوني هو من زرعها لتبرير عمليات القصف للمواقع 
العســــكرية التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة, 
خاصة ان االحتالل أعلن في مناســــبات عديدة انه يملك ما اســــماه 
)بنك أهداف( سيســــعى لتدميره في أية لحظة, وهذا يدل على ان 
االحتالل يحاول ان يختلق الظروف المناســــبة لقصف أهداف في 
قطاع غزة, وإيجــــاد مبررات وهمية لعمليــــات القصف, فأول أمس 
زعمت مصادر صهيونية أنها استهدفت نفقين احدهما هجومي 
على الحدودية الجنوبية الشــــرقية في محافظة رفح واآلخر في حي 
الزيتون شرق غزة, كما يقوم االحتالل بمنع اقتراب المواطنين ورعاة 
األغنــــام والمزارعين مــــن المنطقة الحدودية من خــــالل إطالق النار 
عليهم بشكل مباشر, وهذا يدل على ان االحتالل يؤسس لمنهجية 
جديدة اشــــد فتكا في التعامل مع المواطنيــــن الذين يقتربون من 
المنطقة الحدودية التي يســــعى االحتــــالل لتأمينها بعد اختراق 
المقاومة الفلســــطينية لها مــــن خالل حفر األنفــــاق وزرع العبوات 
الناسفة وتســــيير مسيرات شعبية بشكل مســــتمر لالشتباك مع 
جنوده بالحجارة, وذلك فــــي إطار تفعيل وتأجيج انتفاضة القدس 
المباركــــة في وجه االحتالل, وهذا ما دفعه للبدء بعدة خطوات خوفا 
مــــن االنفجار, خاصــــة بعد ان أعلنت فصائل المقاومة عن مســــيرة 

العودة التي تتجه نحو األراضي المحتلة عام 48م.   
أوال: دعـــا لعقد مؤتمر اقتصادي في واشـــنطن تحت عنوان »مؤتمر 
بنـــاء اقتصاد قابل للحياة في غزة« بغرض إيهام الغزيين بان هناك 
حلوال قادمة لمشاكلهم, وإظهار مأساة الفلسطينيين أنها إنسانية 

وليست سياسية.  
ثانيا: منـــع التحـــرك الجماهيري«مســـيرة العودة« نحـــو المنطقة 
الحدودية خوفا من االنفجار الشـــعبي الذي يرعبـــه ويعمل له ألف 
حســـاب خاصة فـــي هذه المرحلة الحساســـة والتـــي يتمدد فيها 

االحتالل بعالقاته مع دول المنطقة. 
ثالثا: يســـعى االحتالل لمنع الفلســـطينيين من الوصول للمنطقة 
الحدودية وذلك بمســـحها تأمينها والســـيطرة عليها حتى ينهي 
فعاليات انتفاضة القدس ويمنع تكـــرار عملية زرع العلم البطولية 

التي أصيب فيها عدد من جنوده. 
رابعا: منع حفـــر األنفاق الهجومية التي تؤرقـــه وتمثل خطرا كبيرا 
علـــى جنوده وقطعان مســـتوطنيه في المنطقـــة الحدودية, لذلك 
يحاول إبعاد الفلسطينيين جغرافيا بشكل اكبر عن منطقة الشريط 

الحدودي شرق القطاع.   
خامســـا: يشعر االحتالل ان االشـــتباكات التي تندلع مع المواطنين 
خاصة يوم الجمعة وتنقلها الفضائيات بشـــكل مباشر تسيء إليه 
أمام العالم, فكيف يقابل الحجر بالرصاص وقنابل الغاز التي تطلق 

بكثافة تجاه المنتفضين. 
  وزيـــر الحرب الصهيونـــي افيغدور ليبرمان قـــال: » الوضع متفجر 
وســـيكون في األيام واألسابيع القادمة على شـــفا انفجار في غزة«, 
وهذا يدل على نوايا االحتالل الذي يحاول إخضاع قطاع غزة ومقاومته 
الدخالة في حـــوارات قضايا الحل النهائي التي شـــملتها »صفقة 
القرن«, وال غرابة ان نسمع نفس الشخص افيغدور ليبرمان وهو يقول 
:»لدينا سلســـلة من اإلجراءات أعدتها الجهات األمنية لتفادي وقوع 
االنفجار«, ألن المطلب اإلقليمي لتمرير مخطط الحل النهائي يرى في 
التصعيد العســـكري ضد غزة عائقا أمام تمرير المخطط, وقد يؤدي 
إلى غضب الشعوب ومنع التطبيع مع االحتالل, وزيادة الحنق الشعبي 
تجاه »إســـرائيل«, فتبقى فـــي عزلتها وعدم تقبلهـــا من المجموع 
العربي الذي يرى في »إسرائيل« خطرا اكبر يهدد استقرار المنطقة 
العربية برمتها.  ال شـــك ان مسيرة العودة تشكل هاجسا لالحتالل 
الصهيوني, ويخشـــى من تبعاتها, وفـــي نفس الوقت يمارس كل 
الضغـــوط على غزة لتنغيص حياة الغزيين, حيث يأمل بإخضاعهم 
وتطويعهـــم لتقبل سياســـته والضغـــط على فصائـــل المقاومة 
الفلســـطينية, لكن صمود غزة وأهلها فـــاق كل التوقعات, رغم ان 
االحتالل اســـتعان بشـــركاء وحلفاء في المنطقـــة لتضييق الخناق 
على الغزيين, وتجندت اإلدارة األمريكية بكل إمكاناتها لمســـاعدة 
»إسرائيل«, لكن الشعب الفلسطيني بقى صامدا لم تنكسر شوكته, 
أو تخفـــت إرادته, أو تخبو عزيمته, اليـــوم هم يتحدثون عن تأجيل 
تنفيذ ما تســـمى بصفقة القرن بعد ان أيقنوا ان الســـالح وحده لن 
يحسم األمر »إلسرائيل« وأمريكا, وان اإلنسان الفلسطيني أقوى من 
بطشـــهم, وانه يســـتطيع بصموده وإرادته ان يفشل مخططاتهم 
ومؤامراتهـــم مهما كانـــت محبوكة أو محصنة أو محمية بترســـانة 
السالح الفتاكة, فالحق أقوى دائما, وهو الذي سينتصر طال الزمان 
أم قصـــر, فليبق االحتالل يعيش هواجســـة ومخاوفـــه, نحن على 
يقين بان شـــعبنا قادر على الصمود والمواجهة لن ينحني لتصعيد 

عسكري, ولن يكسر إرادته حصار .     

هواجس االحتالل
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القدس المحتلة/ االستقالل :
استشـــهد شاب فلسطيني مســـاء أمس األحد بعد 
طعنه لحارس أمن إســـرائيلي وإصابته بجراح بالغة 
الخطورة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأفـــادت صحيفة "يديعـــوت" العبرية بأن الشـــاب 
عبدالرحمـــن بني فضـــل )28عاًما( مـــن عقربا قرب 
مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة ارتقى 
بعد إصابته بعدة طلقات نارية بعد تنفيذه لعملية 

الطعن.
وقالت مصادر إعالمية خطيـــرة إن جنديًا صهيونيًا 
أصيب بجراح بالغة في عملية طعن وقعت بالقرب من 

باب السلسلة في القدس المحتلة، في حين أطلقت 
قوات االحتالل النار تجاه الشاب منفذ العملية الذي 

أعلنت استشهاده في وقت الحق.
وأفاد شـــهود عيان فلسطينيون بأن جنود االحتالل 
أطلقوا النار تجاه الشـــاب وتركوه ينزف دون عالج ما 

أدى الستشهاده.
بينما ذكرت صحيفـــة "هآرتس" العبرية أن العملية 
وقعت في شـــارع الواد قرب مدخل المسجد األقصى 
المبارك، في حين عثـــر بحوزته على وثائق تعريف 

تركية.
وأكدت مصادر فلسطينية إغالق قوات االحتالل 

مداخـــل وبوابات المســـجد األقصـــى المبارك 
ومنعها دخول أو خـــروج المصلين عقب تنفيذ 

العملية.
فيما أفادت القناة السابعة العبرية بأن حالة المصاب 
ســـاءت ووصفت حالتـــه ببالغة الخطـــورة، ويخضع 
حالًيا لعملية إلنقاذ حياته في مستشـــفى "شعاريه 

تسيدك" بالقدس.
وكان موقـــع "0404" المقـــرب من جيـــش االحتالل 
اإلســـرائيلي قـــال إن حارس أمن إســـرائيلي أصيب 
بجـــراح خطيرة إثر تعرضه لطعنـــة في الصدر، فيما 

جرى نقله إلى المستشفى.

غزة/ االستقالل
ناشـــد أســـرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون 
االحتالل اإلســـرائيلي، كل الجهات والمؤسســـات 
المختصة بتقديم المساعدة لخروج األسير المحرر 
المبعد إلى غزة طارق عز الدين من القطاع إلى مصر 

للعالج.
وقالـــت الهيئة القيادية ألســـرى الجهاد في بيان 
صحفي أمس األحد: "نتوجـــه إلى النظام المصري 
وكلنا أمل بـــأن يخفف عن أهلنا في قطاع غزة، وأال 
يشـــارك الصهاينـــة في حصار شـــعبنا من خالل 
إغالقه لمعبر رفـــح المتنفس الوحيـــد ألهلنا في 

القطاع".
وأشـــارت إلـــى أن المحرر عز الدين مـــا توانى يوًما 

عن خدمة القضية المقدســـة فلسطين وقدم لها 
الغالـــي والنفيـــس، كما لم يتـــوان يوًما عن حمل 
رسالة األسرى الذين عاش بينهم ومعهم وعايش 

ظروفهم في السراء والضراء.
وأضاف األســـرى أن "كل هذه الظروف واالبتالءات 
لم تكسر أخانا طارق ولم تثن عزيمته، إال أن المرض 
أصبح يأكل جســـده شيًئا فشـــيًئا، وهو يرقد في 
مستشـــفيات قطاع غزة الخالية من أدنى مقومات 

العالج".
يشـــار إلى أن المحرر طارق عز الدين )44 عاًما( من 
بلـــدة عرابة في جنين يعاني مـــن مرض "لوكيميا 
الدم" ويرقد في مستشـــفى الشـــهيد عبد العزيز 

الرنتيسي بمدينة غزة منذ قرابة شهر.

استشهاد شاب بعد طعنه مستوطنًا بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
زعمت قوات االحتالل "اإلســـرائيلي" أنها تمكنت 
من إحبـــاط أو تعطيل 1300 عملية فدائية فردية 
فلسطينية حاول نشطاء "فلسطينيون" تنفيذها 
عام 2017، دون أن يكـــون لهم أي ارتباط بأي من 
التنظيمـــات الفلســـطينية ودون أن يكون لهم 

خلفية عسكرية.
كما زعم أن هذه المعطيات تمثل انخفاضا مقارنة 
بالعام 2016 الذي ســـبقه حيث تم منع أكثر من 

2200 عملية فردية فلسطينية.
وقال جيش االحتالل في معطيات جديدة نشرها 

موقع "الال" االخباري العبري امس األحد، إنه تمكن 
من إحباط 200 عملية فلســـطينية خالل شهري 

كانون الثاني/ يناير، وشباط/فبراير 2018.
وقـــال المحلل السياســـي في موقـــع "والال" آفي 
يســـخاروف، إن عملية قبها في جنين التي أدت 
إلى مقتل جنديين "إســـرائيليين" جاءت متزامنة 
مع الدعـــوات التـــي أطلقتها بعـــض الجماعات 
الفلســـطينية التـــي تقودهـــا حركـــة "حماس"، 
لتصعيـــد المواجهات ضد "صفقـــة القرن" التي 
يخطط رئيس الواليات المتحدة األمريكية لإلعالن 
عنها لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وإعالنه 

القدس عاصمة للدولة العبرية.
وأضاف أنه لسوء الحظ فإن األشهر القليلة القادمة 
تحمل في طياتهـــا عددا من المناســـبات والتي 
قد تشكل دافعا للفلسطينيين لتنفيذ عمليات، 
مثل "يوم األرض"، و"مسيرة العودة الكبرى" و"يوم 

النكبة" وبعدها مباشرة سيأتي شهر رمضان.
وأوضح أنه في السنوات األخيرة، اتخذت السلطة 
الفلســـطينية عدًدا كبيًرا من الخطوات للحيلولة 
دون إلحاق األذى بـ "إسرائيل"، حيث عملت السلطة 
على تجفيف مصادر تمويـــل "حماس" و"الجهاد 

اإلسالمي".

أسرى »الجهاد« يناشدون بفتح معبر رفح لعالج المحرر عز الدين

االحتالل يزعم إحباطه 200 عملية فردية منذ مطلع العام الحالي
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القاهرة - غزة/ قاسم األغا:
دعا القيادي في حرك���ة »فتح« د. حازم أبو 
ش���نب، إلى ضرورة االس���تمرار في جهود 

إتمام المصالحة، على الرغم مما وصفها 
ب� »العملية اإلرهابية الكبيرة« التي تعرض 
لها موك���ب رئيس حكومة الوفاق الوطني 

رامي الحمد الله في قطاع غزة.
وفي حوار مع »االستقالل« من القاهرة، قال 
أبو شنب: »إن ضرب الوفاق الوطني هو أحد 
األسباب ولكن ليس كل شيء، فهناك من 
يرغب أن يقول إنه طرف ومؤّثر«، مؤكًدا أن 

»األيام ستكشف عن هؤالء«.
وش���ّدد على أن حركة »حم���اس« تتحّمل 
المسؤولية فيما جرى لموكب »الحمد الله«، 
إال أن »الجه���ات القضائية هي التي تقّرر 
فيما إذا كانت الحركة متهّمة أم ال«. وتابع: 
»تتحّمل حماس المسؤولية باعتبارها أمرًا 

واقعًا في قطاع غزة«. 
ولفت إل����ى أن المصلح����ة الوطنية العليا 
تقتض����ي عبر جه����از القضاء الرس����مي 
التوصل إلى الُجن����اة الذين يقفون خلف 
ه����ذه »الجريمة« بأس����رع وق����ت ممكن، ، 
وتحديد األسباب التي دفعتهم إلى ذلك.

وي����وم اإلثنين الماض����ي، تعرض موكب 
»الحمد الل����ه« - الذي رافق����ه اللواء ماجد 
فرج رئيس جهاز المخابرات العامة - إلى 
انفجار عبّوة ناسفة بعد دخوله إلى القطاع 
عبر حاجز بي����ت حان����ون؛ أدى إلى إلحاق 
أض����رار مادية ب� 3 س����يارات ف����ي مؤخرة 
الموك����ب، وإصابة عدد م����ن عناصر األمن 

المرافقين له.
تطلقه���ا  الت���ي  التصريح���ات  ووص���ف 
بع���د الفصائ���ل رفًض���ا النعق���اد المجلس 
ب�«المداعب���ات«، وقال: » تعّودن���ا في العمل 
السياسي أن إطالق البعض للمداعبات محاولة 

لالستحصال على مكتسبات قبل االنعقاد«.
وأّكد على أن »الفصائل التي هي خارج إطار 
منظمة التحرير ليس من حقها االعتراض، 
وعليه���ا الدخول إلى اإلطار الرس���مي، ثم 

يسّجل ما يريد من مالحظات«. 
ونّوه إلى أن المؤام���رات داخلية وخارجية 
ُتح���اك ضد القضية الفلس���طينية، وعلى 
انعقاًدا سريًعا  القدس، تستدعي  رأسها 

ألطر منظمة التحرير.
أما عن الفصائل التي ترفض عقد الوطني 

»فتح« أن ما تقول به دولة االحتالل س���واًء 
في غ���زة أو الضفة أو الق���دس هو عدوان 
صارخ وواضح، تحت ُمبررات ُمخَتلقة، وفق 

تعبيره.
وتاب���ع: »ع���دوان االحتالل ال يحت���اج إلى 
مبررات، إنما لديه برنامج عدواني، ويعمل 

على أساسه بشراسة وبوضوح«.
وأكمل: »دولة االحتالل اإلس���رائيلي تقوم 
بوض���وح بالس���يطرة على الح���دود بإعادة 
رس���مها من خالل إح���داث تغييرات على 

وه���ي جزء من المنظم���ة، رّجح أن موقفها 
النهائي سيتبلور مع لحظة االنعقاد.

وأوضح أن جلس���ة »الوطني« س���تناقش 
المخاط���ر التي تتهّدد القضية، وُأُس���س 
المؤسسات  ومراجعة  الداخلية،  العالقات 
اإلداري���ة المنبثقة عن منظّم���ة التحرير ) 
السلطة الفلسطينية(، وتجديد الدماء في 

أطر  المنظّمة كاّفة.
وعن العدوان »اإلسرائيلي« المتواصل ضد 
شعبنا الفلسطيني، بّين القيادي في حركة 

حدود قطاع غ���زة، وإحداث تعديالت أيًضا 
في الحدود داخ���ل الضفة الغربية ، ويبدو 
ذلك بش���كل فّج ف���ي الق���دس المحتلة 
ومحيطه���ا، بينم���ا نحن الفلس���طينيون 
منش���غلون بقضايا ال عالق���ة لها بما يتم 

تداوله دولًيا«.
وح���ول »صفقة الق���رن«،  اعتب���ر أن ذلك 
»مصطل���ح ُم���درج ف���ي وس���ائل اإلعالم، 

ويتقاذفه البعض فيما بينهم«.
واستدرك: »لكن الثابت الوحيد أن هنالك 
أف���كارًا ونوايا س���يئة ومبّيت���ة ضدنا من 
الطرف اإلس���رائيلي، الذي يب���دو أنه نجح 
في ترويجها عن���د اإلدارة األمريكية، التي 

تتبنى الموقف اإلسرائيلي«.
وأض���اف: »ما يج���ري في الفت���رة األخيرة 
أخش���ى أنه يهدف إلى رفع المس���ؤولية 
عن دول���ة االحتالل باعتباره ق���ّوة احتالل، 
خصوًص���ا في قطاع غزة، والبحث عن بديل 
لُتلقى عليه هذه المس���ؤولية القانونية«، 
مؤك���ًدا أن المش���كلة األساس���ية تتمثل 
بوجود االحتالل، وكل التبعات التي تحدث 

نتيجة ذلك.
وكان عض���و اللجن���ة المركزي���ة لحرك���ة 
»فتح« عزام األحمد، كش���ف قبل أيام عّدة 
عن اجتماع موّس���ع س���يعقد بين وفدين 
رفيعين من حركته والجبهة الشعبية في 

القاهرة بداية الشهر المقبل.
وتوضيًحا لذلك، قال أبو شنب: »إن االجتماع 
س���يناقش العالقات البينّية الممتدة بين 
الحركة والجبهة، إلح���داث مراجعة وبلورة 
مواقف؛ ألن متغيرات كثيرة قد طرأت«.   

وفيم���ا إذا كان االجتم���اع متعلقًا بموقف 
الجبهة الرافض لعقد »الوطني«، أشار إلى 
أن حرك���ة »فتح« تثق »بأن���ه ال يوجد تيار 

وطني سيخرج عن الموقف الوطني«. 

اعرتا�ض الف�صائل على عقد الوطني غري مربر

 أبو شنب لـ »االستقالل«: محاولة اغتيال »الحمدالله« 
تتعدى المصالحة والتوصل للجناة مصلحة وطنية

 يديعوت: استراتيجية 
جديدة للجيش اإلسرائيلي 

للتعامل مع قطاع غزة

 أبو مرزوق: وصلنا لنتائج ملموسة 
حول تفجير موكب الحمدالله

»الجهاد اإلسالمي« و»حماس« تؤكدان ضرورة 
التوافق على مجلس وطني جديد

القدس المحتلة/ االستقالل:
 كشفت صحيفة )يديعوت أحرونوت( العبرية،  
أن الجي���ش اإلس���رائيلي بدأ في اس���تخدام 
اس���تراتيجية جديدة في التعامل  مع البنية 
التحتية العس���كرية التي تمتلكها المقاومة 

الفلسطينية في قطاع غزة.
الجي���ش  ضرب���ات  إن  الصحيف���ة،  وقال���ت 
اإلس���رائيلي ليل���ة أول أمس، ف���ي قطاع غزة، 
تؤكد حدوث تغيير جوهري في استراتيجية 

الجيش.
وأضافت، أن استراتيجية العمل الجديدة التي 
بدأ بها الجي���ش اإلس���رائيلي مؤخرًا تهدف 
إلى اس���تغالل أي عملية أو ح���دث أمني على 
الجدار الحدودي مع قطاع غزة، في اس���تنزاف 
القدرات العس���كرية للمقاوم���ة، بما في ذلك 
تدمي���ر المنش���آت العس���كرية ذات األهمية 
االس���تراتيجية الكبيرة مث���ل مواقع التصنيع 

واألنفاق.
وأش���ارت الصحيفة، إلى أن الحديث يدور عن 
نوع جديد من المعارك التي يخوضها الجيش 
اإلس���رائيلي بين الحروب، فإذا كانت عمليات 
الجي���ش اإلس���رائيلي الحالي���ة ف���ي الجبهة 
الشمالية تهدف إلى منع حصول تنظيم حزب 
الله على س���الح نوعي ودقي���ق، باإلضافة إلى 
منع التحش���د اإليراني في سوريا، فإن عمليات 

الجيش اإلس���رائيلي في الجبه���ة الجنوبية، 
ته���دف إلى س���لب قدرات حم���اس والجهاد 
اإلس���المي العس���كرية، وباألخ���ص القدرات 
الهجومية كعمليات التس���لل إلى "إسرائيل" 

عبر األنفاق األرضية.
وتابعت:" كما أنها تهدف إلى إضعاف القدرة 
العسكرية لكل من حماس والجهاد اإلسالمي 
في قت���ال الجيش اإلس���رائيلي داخل مناطق 
قطاع غزة، وذلك من خالل اس���تهداف األنفاق 
الدفاعية داخل أراضي القطاع، كما حصل ليلة 

أمس في استهداف نفق الزيتون".
وأضافت، أن الجيش اإلس���رائيلي، س���يعتمد 
على ضرب األنفاق الهجومية والدفاعية لحركة 
حماس في المرحلة القادمة، ولكنه س���يحرص 
على تدمير هذه المنش���آت دون وقوع خسائر 
في األرواح البش���رية، وذلك ألن الجيش يدرك 
بأن الخس���ائر البش���رية في األرواح، س���تجبر 
حماس على الرد، وج���ر المنطقة إلى مواجهة 
عس���كرية، كما أنه يدرك في ذات الوقت، بأن 
الخسائر المادية لن تجبر حماس على الدخول 

في حرب مع "إسرائيل".
وأش���ارت الصحيفة، إلى أن هدف الجيش من 
هذه االس���تراتيجية هو تقليل رغبة وحافزية 
كل من حركة حماس، وحزب الله بالدخول في 

مواجهة عسكرية مع "إسرائيل".

االستقالل/ وكاالت:
قال القيادي في حركة حماس موس����ى أبو مرزوق: "إن 
التحقيقات في تفجير عبوة ناسفة في موكب رئيس 
الوزراء رامي الحمد الله أثناء زيارته إلى قطاع غزة وصلت 
إلى نتائج ملموسة". وأضاف أبو مرزوق في لقاء متلفز 
عل����ى قناة "الحوار" "من المفي����د عدم الحديث عن هذا 
الجان����ب ما دام هناك تحقيق.. فلننتظر". وأش����ار إلى 
أن����ه "ال يج����ب أن نفعل كما فعل بعض المس����ؤولين 
في الس����لطة عبر التس����رع في اته����ام حركة حماس 
عق����ب الحادثة". وأكد القيادي ف����ي حماس أن حادث 

تفجير الموكب جاء في "ظروف غريبة"، متس����ائاًل: "ما 
عالقة رئيس جهاز مخابرات والمس����ؤول األمني األول 
في الس����لطة بأن يذهب ليفتتح محطة لتنقية المياه 
العادمة في غزة". وأكمل قائاًل: "مع العلم أن المستفيد 
األول من الحادثة هو االحتالل اإلس����رائيلي، لكن كان 
هناك مش����اريع أولى ألف مرة لتقوم السلطة عليها". 
ولفت أبو مرزوق إل����ى أن الحادثة جاءت بوقت اجتماع 
معظم ال����دول ذات العالقة بالموضوع الفلس����طيني 
باستثناء السلطة الفلس����طينية في واشنطن، وأيًضا 
في ظروف استثنائية. كما نبه إلى أن الرئيس محمود 

عباس أعلن فور حدوث التفجي����ر عن قطع زيارته إلى 
العاصمة األردنية عمان رغم أنها كانت منتهية.

وتعرض موكب رئيس الوزراء- الذي رافقه اللواء ماجد 
فرج رئيس جهاز المخاب����رات العامة- إلى انفجار عبوة 
ناس����فة بعد دخوله إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون 

صباح يوم االثنين الماضي.
وأسفر االنفجار عن تضرر سيارتين في موكب رئيس 
الوزراء بشكل خفيف، حيث توجه بعد االنفجار موكب 
رئيس الوزراء الفتتاح محطة معالجة مياه صرف صحي 

في شمال القطاع، كما هو مخطط، قبل أن يغادر غزة.

غزة/ االستقالل:
شددت حركتا »حماس« و«الجهاد اإلسالمي«، عقب 
لقاء جمع ممثلين عن الحركتين في غزة الخميس 
الماضي ، عل���ى ضرورة التوافق على مجلس وطني 

فلسطيني جديد قبل عقد أي جلسة له.
وكان وفد م���ن حركة »الجهاد اإلس���المي«؛ ممثاًل 
بعضو المكتب السياس���ي نافذ عزام، القادة: خالد 
البطش وجميل عليان وخضر حبيب وأحمد المدلل  
التقى وفدا م���ن حركة »حم���اس« ممثلة برئيس 
مكتبها السياس���ي إس���ماعيل هنية، في مكتب 

حماس غرب مدينة غزة.
وأوضح ع���زام، أن الوفدين ناقش���ا أغلب الملفات 
والقضايا التي تخص الشعب الفلسطيني؛ ال سيما 

موضوع المصالحة الوطني���ة، والعالقات الثنائية 
بين »حماس« و«الجهاد اإلسالمي«.

وأشار القيادي في الجهاد اإلسالمي، في تصريحات  
بعد اللقاء إل���ى أن النقاش تطرق لمنظمة التحرير 
وإصالحه���ا وهيكلتها، وكل م���ا يتعلق بالقضية 
الفلس���طينية وس���بل تخفيف معاناة الش���عب 

الفلسطيني وزيادة تماسك جبته الداخلية.
ونوه إل���ى أن وفد حركته ناقش م���ع قيادة حركة 
»حم���اس«، موضوع الدعوة لعقد جلس���ة للمجلس 
الوطني الفلس���طيني في رام الله في 30 نيسان/ 
أبريل المقب���ل. مضيفا »أكدنا ضرورة العمل إلنجاز 
التوافق فيما يخص المجل���س الوطني والقضايا 
األخ���رى«. و تاب���ع: »كان���ت هناك جلس���ة للجنة 

التحضيري���ة للمجلس الوطني الفلس���طيني في 
بيروت قبل ع���ام، وأكدت مخرجاتها ضرورة العمل 
عل���ى انتخاب مجل���س وطني جدي���د« الفتا دعوة 
المجلس الوطني لالنعقاد مؤخًرا ال يمكن أن تخدم 

مساعينا للوصول إلى التوافق الوطني
وكان���ت اللجن���ة التنفيذي���ة لمنظم���ة التحرير 
الفلس���طينية، قد ق���ررت مؤخًرا، عق���د المجلس 
الوطني الفلس���طيني يوم 30 نيسان المقبل في 
مدينة رام الله، وس���ط رفض من معظم الفصائل 
الفلس���طينية. وترفض قوى فلس���طينية، ومنها 
حركتا »حماس« و«الجهاد اإلسالمي«، عقد الجلسة 
قبل إعادة تش���كيل المجلس من جديد، كي يمثل 

كافة الفصائل.
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وكانت الوكالة قد استبقت المؤتمر بإطالق حملتها 
"الكرامة ال ُتقّدر بثمن"، محذرة  من نتائج وخيمة حال 

عدم سداد العجز الذي تعاني منه.
وحذرت ش���خصيات ومؤسس���ات فلس���طينية من 
تداعيات وانعكاسات فش���ل مؤتمر روما في توفير 
الدعم الالزم لسد العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، لكونه حشد أقل من 

ربع المبلغ المطلوب من قبل الوكالة . 

خطوة �إيجابية 
واعتبر الناطق االعالمي باسم "اونروا" عدنان أبو حسنة 
أن مؤتمر روما من أهم المؤتمرات بتاريخ "اونروا" لما 
حمله من مضامين تأييد سياسي "غير مسبوق" من 
خالل حضور 90 دولة والعديد من الشخصيات البارزة 
مثال االمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، 
والممثلة العليا لالتحاد األوروبي للش���ؤون الخارجية 
والسياسية واالمنية فيديريكا موغريني ،والمفوض 

العام للوكالة بيير كرينوب .
وقال أبو حسنة ل� "االستقالل" :"100 مليون هو خطوة 
ايجابية يتم البناء عليها وهناك دول لم تفصح عن 
قيمة تبرعاتها، وس���نواصل جهودن���ا المبذولة في 

التواصل مع كل الدول والعمل ضمن الحملة العالمية 
لجمع التبرعات ".

وكشف عن وجود حوار مع منظمة التعاون االسالمي 
لتخصيص وق���ف ل� " أونروا" يس���اعدها في توفير 
مس���اهمة في دعم موازنة الوكالة ، باإلضافة للعمل 
مع االمين العام لألمم المتحدة بغية تخصيص جزء 

من موازنة األمم المتحدة .
وبين أبو حسنة أن األموال المتوفرة لدى الوكالة حاليا 
مع المبلغ الذي تم التعه���د به من خالل مؤتمر روما 

يكفي لمواصلة العمل حتى شهر أغسطس فقط .

��ضتهد�ف للق�ضية 
ومن جهته، أعرب مدير مركز الالجئين الفلسطينيين 
للتنمية المجتمعية سمير أبو مدللة عن أسفه لعدم 
تمكن ال���دول المجتمعة في روما م���ن توفير الدعم 
الكافي لس���د العجز ف���ي موازنة اونروا ؛ الس���تمرار 
تقديم خدماتها لالجئين الفلس���طينيين بش���كل 

منتظم .
وقال أبو مدللة ل�"االستقالل" :" كنا نأمل من مؤتمر روما 
أن يوفر الدعم الالزم في ظل تراجع الواليات المتحدة 

وتسببها بعجز يصل ل�42% من موازنة  الوكالة "  .

وأكد أن المس���اس بوكالة الغوث التي تم تشكيلها 
من خالل األمم المتحدة وبق���رار من بريطانيا وقتها 
يحمل في طياته مساسا بقضية الالجئين ومحاولة 
لتصفية القضية ومقدمة لتخلي المجتمع الدولي عن 
مسؤوليته تجاه الالجئين والقاء الخدمات على عاتق 

السلطة .
وأضاف :" العجز المالي بات مالزما لموازنة الوكالة كل 
عام وقد دخلت  الوكالة الع���ام الحالي محملة بعجز 
س���ابق بقيمة 270 ملي���ون دوالر مما يؤكد أن العجز 

المالي يحمل أهدافا سياسية "
ودعا أبو مدلل���ة "اونروا" إلى تحيي���د فكرة تقليص 
الخدمات وتكثيف الجهود على صعيد التواصل مع 
الدول المانحة واالمم المتحدة لتعويض النقص في 
الموازنة ، مشددا على ضرورة ايصال صوت الالجئين 

وأن يتبنوا موقفًا رافضًا لتقليص الخدمات .

�ل�ضم يف �لع�ضل 
بدوره، حذر رئيس دائرة ش���ؤون الالجئين في حركة 
حماس عصام عدوان من خطورة التفاصيل الصغيرة 
الت���ي أخرجها مؤتمر روما وفي طليعتها تكفل قطر 
بمبلغ 50 مليون دوالر وهو نصف المبلغ الذي جمعه 

المؤتمر كامال .
وأضاف عدوان ل�"االستقالل" :" نحن نرفض محاوالت 
تعري���ب اون���روا أو تنص���ل المجتم���ع الدول���ي من 
مس���ؤوليته في دعمها وتحميل المسؤولية للدول 

العربية " .
وعزا الفشل في توفير الدعم الالزم لعجز األونروا عن 
توضيح عجزها وتبريره للمجتمعين بجانب الضغط 
الممارس من قبل الواليات المتحدة على العديد من 

الدول الستمرار العجز الذي تسببت به .
واب���دى عدوان اس���تغرابه من حج���م  التقليصات 
الكبيرة الت���ي انتهجتها الوكالة في اآلونة األخيرة 
وآخرها ايقاف مهندس���ين ع���ن العمل رغم أنهم 
مدرجون ضمن موازنة المشاريع التي لم يطرأ عليها 
أي عج���ز ، محذرا من وجود بعض المتنفذين داخل 
أروقة الوكالة ممن يمهدون الطريق إلغالقها وانهاء 

خدماتها .
ودع���ا ع���دوان "اون���روا" لتكثيف جه���ود االتصال 
والتواصل مع الدول بش���كل مباشر وتقديم موازنات 
مفصلة للدول الداعم���ة لتالفي أي اتهام بالتقصير 
أو المبالغة االعالمية وهو ما قد ينعكس س���لبا على 

الدعم المقدم  ل�" أونروا" .

 نجاح معنوي وإخفاق اقتصادي

مؤتمــر رومــا.. نتائــج خــارج الصنــدوق !

غزة / حممد مهدي: 
مل يحقق موؤمتر روما طموحات وكالة غوث 

وت�ضغيل �لالجئني �لفل�ضطينيني »�أونرو�« 
بتوفري �لدعم �لكايف ل�ضد �لعجز يف مو�زنتها 

مل�ضاعدتها بتقدمي خدماتها لالجئني 
�لفل�ضطينيني ب�ضكل د�ئم ومنتظم، بعد �أن 

�أ�ضفرت نتائجه عن جمع 100 مليون دوالر 
فقط ن�ضفها من دولة قطر، من �أ�ضل 446 

هي قيمة �لعجز �ملرت�كم على �ملوؤ�ض�ضة 
�لدولية، ولكنها يف ذ�ت �لوقت ترى �أن 

ما خرج به �ملوؤمتر �إيجابي وميكن �لبناء 
عليه يف �مل�ضتقبل. وكانت »�ونرو�« قد 

دعت 90 دولة حل�ضور �ملوؤمتر يف �لعا�ضمة 
�الإيطالية روما �خلمي�س �ملا�ضي ؛ لبحث 

م�ضتقبل »�ونرو�« وخدماتها �ملقدمة ملا يزيد 
عن خم�ضة ماليني الجئ فل�ضطيني يف ظل 
�الأزمة �خلانقة �لتي تع�ضف بها يف �أعقاب 

تخفي�س �لواليات �ملتحدة م�ضاهمتها يف 
دعم »�ونرو� » قبل نحو �ضهرين.

�ل�ضلطة �لوطنية �لفل�ضطينية 
�ضلطة �الأر��ضي

�الإد�رة �لعامة لت�ضجيل �الأر��ضي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات رقم )  193 / 2018 (

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد :  
يوسف ابراهيم خليل السوري من سكان  غزة هوية رقم 804540250

بصفته وكيال عن :  صبحي خليل عبد الرحمن القصاص
بموجب وكالة رقم : 2016/5204 الصادرة عن  جباليا

 موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قسيمة    300 المدينة   غزة الدرج   قطعة 725 

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة . 

التاريخ :    18/ 3 /  2018

                                  م�ضجل �أر��ضي غزة / �أ.ع�ضام �حلمارنة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد فؤاد عبدالكريم ابوسليم.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800621609( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
طال���ب مدير مركز األس���رى 
للدراس���ات الدكت���ور رأفت 
األح���د  أم���س  حمدون���ة  
الصلي���ب األحم���ر الدول���ى 
الحقوقي���ة  والمؤسس���ات 
والصحي���ة بتش���كيل لجان 
لمتابعة  وتحقي���ق  رقاب���ة 
المزمنة  األمراض  ملف ذوى 
والخطي���رة  لألس���رى حملة 
الس���جون  ف���ى  األم���راض 
وخارجه���ا م���ن المحررين  ، 
والوق���وف عل���ى أس���بابها 

وشكل المتابعة الطبية له .
وذك���ر د. حمدونة وزارة الصح���ة والجمعيات والمراكز 
بأهمية اجراء الفحوصات المخبرية الكاملة لكل أسير 
مح���رر وخاصة من أمضوا فترات طويلة في الس���جون 
، في أعقاب اكتش���اف ع���دد من الح���االت المرضية 
المستعصية من المحررين ، والخطورة التى تقع على 
بعضهم نتيجة عدم توافر الرعاية والعناية الصحية 

واالدوي���ة الالزم���ة والفحوصات 
له���م خالل  الدوري���ة  الطبي���ة 

االعتقال .
أس���بابًا  هنال���ك  :"إن  وق���ال 
في  المزمنة  األمراض  النتشار 
الس���جون بشكل مباشر أو غير 
مباشر كتواجد بعض السجون 
ديمونا  مفاع���ل  م���ن  بالقرب 
وتأثيره ، واالعتماد على أجهزة 
والموجودة  باالشعاع  الفحص 
عل���ى بوابات الس���جون والتى 
لكثرة  األس���رى  عل���ى  تؤث���ر 
تنقلهم من س���جن إلى سجن 

وأثناء المحاكم والبوصطات".
وأضاف":   وكذلك انتشار أجهزة التشويش المزروعة 
ف���ى كل رك���ن م���ن أركان الس���جن بحج���ة الحد من 
اتص���االت الهواتف النقالة المهرب���ة ، وتلوث المياه 
للخضراوات  باإلضافة  المحفوظة والمعلب���ة  واالغذية 
المقدمة التي اس���تعمل فى نموها سماد نيتروجي او 

كيميائيات حافظة بالسماد ، وغير ذلك من أسباب.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت وس���ائل إعالم عبرية امس 
االح���د ، أن 12 أل���ف مس���توطن 
المس���جد  س���احات  اقتحم���وا" 
األقصى منذ بداي���ة العام بزيادة 
قدره���ا 50% عن نفس الفترة من 

العام الماضي.
وأضافت وس���ائل االعالم أن 1500 
األقصى  باحات  اقتحم  مس���توطن 

منذ بداية الشهر الحالي.
يذكر أن االحتالل يشدد من اجراءاته 
األمنية على بوابات المسجد وداخل 
باحاته ويتخ���ذ اجراءات أمنية بحق 
المصلي���ن، لتأمي���ن االقتحام���ات 

اليومية المتكررة.

 12 ألف مستوطن 
اقتحموا المسجد 

األقصى منذ 
بداية العام

حمدونة يطالب بمتابعة ملف ذوي 
األمراض المزمنة والخطيرة لألسرى
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وحذرت الفصائل الفلسطينية من تداعيات 
تصعي���د االحتالل اإلس���رائيلي على قطاع 
غزة، وأجمعت على أن التصعيد يهدف إلى 
خلط األوراق بالساحة الفلسطينية وإفشال 
مس���يرات العودة على المناطق الحدودية، 
ودعت إل���ى وحدة الصف لمواجهة العدوان 

اإلسرائيلي.
 وكان���ت اللجن���ة التنس���يقية لمس���يرات 
الع���ودة الكبرى، اعلنت ف���ي مؤتمر صحفي 
عقدته أول أمس، ع���ن انطالق التحضيرات 
للمس���يرات، من خالل فعالي���ات وتحركات 
جماهيرية متدحرجة تب���دأ يوم األرض في 
30 م���ن الش���هر الجاري كبداي���ة للحراك، 
واعتبار ذكرى نكبة فلس���طين 2018-5-15 
محطة أخ���رى للتحركات الجماهيرية وصوال 
للمسيرة الكبرى.  وتشكل مسيرات العودة 
مصدر إزعاج "إلس���رائيل" حس���ب ما أفادت 
صحيفة " معاريف العبرية، والتي أكدت أن 
جيش االحتالل بدأ بالفعل في االس���تعداد 
لهذا الحدث بهدف منع اختراق السياج بأي 
ثمن، وسيعقد برنامجًا تدريبيًا خاصًا لجميع 
القوات ذات الصلة والتي سيتم نشرها على 
الحدود من أجل التحضير لمس���يرة العودة 

الكبرى.
وقال الكاتب اإلس���رائيلي والضابط السابق 
العسكرية، يوني  في جهاز االس���تخبارات 
ب���ن مناحم، في تصريح له، إن غزة تحاول أن 
تفرض تحديًا جدي���دًا على جيش االحتالل 
اإلسرائيلي عبر القيام بمسيرات جماهيرية 

كبيرة على الحدود.
وكان عدد من النش���طاء أطلقوا دعوات عبر 
إلى "مس���يرة  التواص���ل االجتماعي  مواقع 
الع���ودة الكب���رى" به���دف إع���ادة االعتبار 
للقضي���ة الفلس���طينية، والتأكيد على حق 
العودة لالجئي���ن الفلس���طينيين في ظل 
مس���اعي اإلدارة األمريكي���ة لش���طب حق 
الع���ودة، ورحبت الفصائ���ل الوطنية بهذه 
الدعوات، واعتبرت إن الخط الزائل لن يكون 
حائ���اًل أمام أهالي غزة، وإن مس���يرة العودة 

ستكون طريًقا للنصر والعودة.
ودعت صفحة على موقع التواصل االجتماعي 
"فيسبوك" تس���مى "مسيرة العودة الكبرى" 
كافة الفصائل الفلسطينية وقوى المجتمع 
المدن���ي والنقاب���ات إل���ى المش���اركة في 
مس���يرة العودة الكبرى، "م���ع مراعاة الطابع 
الش���عبي لهذه المس���يرة وأال تتخذ صبغًة 
فصائليًة لنزع المبررات من حكومة االحتالل 
الستهداف هذه المسيرة السلمية" وفق ما 

ذكرته الصفحة.

احلق الفل�سطيني ثابت
الناط���ق اإلعالم���ي باس���م حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي داود ش���هاب، أكد أن التصعيد 
االس���رائيلي على قطاع غزة والقصف الذي 
الحق اضرارًا مادي���ة بممتلكات المواطنين، 
يأتي لقطع الطريق على التحركات الشعبية 

قرب الحدود وإفشال مسيرات العودة.
 ورأى شهاب، في حديث ل� "االستقالل": أن 
المزاعم اإلس���رائيلية حول القصف بوجود 
عبوات ناس���فة على الح���دود، هي محاوالت 
إس���رائيلية خبيثة للتأثير على مس���يرات 
العودة، من خالل الس���عي الخت���الق ذرائع 
مختلف���ة لتصعي���د عدوانه عل���ى القطاع 

وتصدير األزمة.
ووصف ش���هاب، م���ا حدث بعدوان س���افر 
هدفه التغطية على المأزق الذي بدت آثاره 
ظاهرة بالفعل في الس���لوك اإلس���رائيلي، 
مؤكدًا أن التمادي في القصف والعدوان، لن 
يشكل مخرجا للعدو من أزمته، ولن يؤثر على 
الفلسطينية  واالس���تعدادات  التحضيرات 

لمسيرات العودة وكسر الحصار.
وق���ال: "مس���يرات الع���ودة تأت���ي ردا على 
حالة العج���ز التي أصابت النظام الرس���مي 
العربي والتواطؤ الدول���ي الذي منح الكيان 
االس���رائيلي فرصا متوالية، ليفرض وجوده 

على حساب الحق الفلسطيني الثابت.
وش���دد ش���هاب، على ضرورة وجود تحرك 
فلس���طيني جامع وموح���د يبتعد عن نقاط 

الخالف السياس���ي ويتالقى على األوليات 
الوطني���ة األساس���ية، ف���ي ظ���ل التحالف 
التي  الكبيرة  الصهيوأمريكي والمؤام���رات 
تحاك، لتصفية القضية الفلس���طينية عبر 
ما يسمى ب�"صفقة القرن"  التي تعمل على 

إنهاء حق العودة.
و قال :" إننا لن نجد كفلس���طينيين مخرجا 
من المأزق الداخلي سوى اللقاء على الثوابت 
التي ينبغ���ي أن نتحد جميعا في حمايتها 
والحف���اظ عليها، كالتمس���ك بحق العودة"، 
مضيفا: " خيار مس���يرات الع���ودة هو أحد 
وس���ائلنا الكفاحية والنضالي���ة التي تعيد 
القضي���ة الفلس���طينية للواجهة، وتضرب 
المش���روع الصهيوني الذي يح���اول اليوم 
ش���رعنة وجوده، من خالل العمل على إنهاء 

قضية الالجئين". 
وتابع: " هناك دعاية وتحريض إس���رائيلي 
ممنهج يس���عى إلى إنهاء قضية الالجئين 
مس���تخدما ش���عار الكبار يموتون والصغار 
ينس���ون، والذي تحول مؤخ���رًا إلى الصغار 
ال يرثون، لهذا فإن المس���يرة تحمل رسالة 
مفادها أن األجيال الصاعدة تواصل مسيرة 
اآلب���اء و االج���داد وحم���ل المفت���اح كأمانة 

تتوارثها األجيال حتى تحقيق العودة". 

�سيوا�سل احل�سد
وأكدت حركة حم���اس أن تصعيد االحتالل 
اإلس���رائيلي المتواص���ل عل���ى قط���اع غزة 
خط���وة  المقاوم���ة،  مواق���ع  واس���تهداف 
اس���تباقية لخل���ط األوراق وتخويف الناس 
وإرهابهم إلفش���ال فعاليات مسيرة العودة 

الكبرى وكسر الحصار.
وش���دد الناطق باس���م حركة حماس فوزي 
بره���وم في تصري���ح صحفي، ي���وم أمس 
األحد، أن هذا التصعيد لن يحقق ش���يئًا بل 
سيش���كل حافزا كبيرا ألبناء شعبنا لإلصرار 
على التحدي والمواجهة والمضي قدما في 
الزح���ف نحو الخطوط الزائلة، وإفش���ال كل 
مخططات االحتالل وانتزاع حقوقه المسلوبة 

وعلى رأسها حق العودة وكسر الحصار.
وبّي���ن بره���وم أن االحتالل واه���م إن ظن أن 
التصعي���د س���وف يحقق أهدافه ويكس���ر 
إرادة الش���عب الفلسطيني، مشددًا أن العدو 
يتحمل كل النتائج المترتبة على اس���تمرار 

التصعيد والمساس بحياة الناس.
وحول مزاعم إسرائيل باكتشاف نفق للقسام 
في رفح، أكد الناطق باس���م كتائب عزالدين 
القس���ام الجناح العس���كري لحركة "حماس" 
أبو عبي���دة، أن ذلك محاولة جديدة للتضليل 
وتسويق الوهم واستعراض القوة لتسجيل 
انتصارات وهمية أمام الجمهور الصهيوني 

وأمام العالم.
وقال أبو عبيدة ف���ي حديث له يوم أمس، إن 
"النفق ال���ذي يتحدث عنه الع���دو هو نفق 
قديم وغير مس���تخدم تعرض لالستهداف 
سابقا بعد أن استخدمته كتائب القسام في 
عملية تفجير لموقع البرج األحمر ش���رق رفح 

إّبان معركة العصف المأكول عام 2014"

اعداد لنجاحها
من جانبها، أكدت مريم أبو دقة عضو المكتب 
السياسي للجبهة الشعبية، أن االستعدادات 
لمس���يرات العودة تس���ير بفاعلي���ة كبيرة، 
بمش���اركة القوى الوطنية واإلسالمية وكافة 
مؤسس���ات المجتم���ع المحل���ي والمدن���ي 
والتجمعات الشبابية؛ لتحقق أوسع مشاركة 
شعبية من خالل االجماع الواسع على المضي 

في هذه المسيرات.
وأوضحت أبو دقة ل�"االستقالل" أن المسيرات 
له���ا أه���داف عدة تتمث���ل في إع���الء قيم 
الوحدة الفلسطينية وإعادة االعتبار للقضية 
الفلسطينية ، ووضع الكيان االسرائيلي أمام 
مأزقه الوجودي، مش���ددة عل���ى أن أصحاب 

االرض يطالبون بحقهم ولن يتخلون عنه .
وبينت أن التحش���يد لمس���يرات العودة بدأ 
منذ فترة طويلة، عبر عق���د الورش والندوات 
التوعوية والتثقيفية، وكذلك احياء مسيرات 
العودة ف���ي ذكرى ي���وم األرض وذكرى يوم 

األسير والنكبة ومناسبات وطنية عدة، مشيرة 
إل���ى أن المواثيق الدولية تعطي الش���عوب 
المضطهدة الحق بممارس���ة حقها بالنضال 
المسلح وغيره للعودة إلى أراضيها المحتلة. 

ملنعهم وتخويفهم
المحلل والكاتب السياس���ي ط���الل عوكل، 
رأى أن االعتداء والتصعيد اإلسرائيلي على 
بع���ض المناط���ق بالقطاع، يأت���ي في إطار 
منع وتخوي���ف المواطنين، من المش���اركة 
واالحتشاد على الحدود يوم تنفيذ مسيرات 
العودة، الفتا إلى أن االعتداءات اإلسرائيلية 
ليس���ت جدي���دة عل���ى المواطني���ن، إذ إن 
االعتداءات ل���م تتوقف منذ العدوان األخير 

في العام 2014.
ونوه ع���وكل في حديثه ل�"االس���تقالل إلى 
أن الذرائ���ع التي يس���وقها االحتالل لتبرير 
اعتداءاته واهية، كي يعطي لنفس���ه مبررًا 
بأنه في حالة دفاع دائمة عن النفس، ويبقى 
األجواء متوترة، في حال احتشاد المواطنين 
على الحدود، مش���ددا على أن االعتداءات لم 
تب���دد إرادة وقناعة الفلس���طينيين الذين 
يعيش���ون في كارثة متزاي���دة، بأن ال حلول 
أمامهم إال االش���تباك مع االحتالل المسؤول 

عن الظلم الواقع عليهم.
اإلس���رائيلي  االحت���الل  أن  عل���ى  وش���دد 
يخش���ى على مدار الوقت، من تطور أساليب 
الحصار  لمواجه���ة  بالقط���اع  المواطني���ن 
والعدوان، كاللجوء إلى مسيرات العودة على 
الش���ريط الحدودي، لتأكيد حقهم بالعودة 

إلى أراضيهم المحتلة. 
وأش���ار إلى أن مس���يرات العودة  الشعبية 
على الحدود، نش���اط حقيقي لتتويج حالة 
خ���روج الش���باب الدائم أي���ام الجمعة على 
الحدود، مبينا أن الترويج والتسويق الناجح 
لفكرة مسيرات العودة محطة شعبية مهمة 
للفلس���طينيين، وفي ذات الوقت يش���كل 
ازعاجا لالحتالل اإلس���رائيلي، العتباره شكال 

من أشكال التحرير. 

غزة/ �سماح املبحوح:
ي�سعى الحتالل الإ�سرائيلي على 

مدار الوقت جاهدا، لتعطيل 
كافة اجلهود الرامية لتنفيذ 

م�سريات العودة على طول ال�سريط 
احلدودي مع قطاع غزة، من خالل 

رفع وترية الت�سعيد الع�سكري 
يف القطاع وق�سف عدة مناطق 
حتت حجج واهية، الأمر الذي 
يجر املنطقة للت�سعيد ويربهن 
على مدى التخوف الإ�سرائيلي 

من الفعاليات املنادية بحق عودة 
الالجئني لأرا�سيهم املحتلة 
وامل�سريات املرتقبة باجتاه 

احلدود.   وق�سفت قوات الحتالل 
الإ�سرائيلي اأول اأم�س، عدة مناطق 
حدودية �سرق قطاع غزة، ت�سببت 

بخ�سائر فادحة يف ممتلكات 
املواطنني، متذرعة بوجود عبوات 

نا�سفة فيها واأنفاق للمقاومة، 
كما اأطلقت مدفعية الحتالل 

املتمركزة يف موقع »نحال عوز« 
�سرق ال�سجاعية، عدة قذائف 

�ساروخية �سوب ال�سياج احلدودي 
الفا�سل يف املنطقة مما اأدى اإىل 

اإ�سابة مواطن بجروح. 

تصعيد االحتالل األخير هدفه إفشالها

مسيرة العودة الكبرى.. نار تخشاها »إسرائيل«

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد حسن موسى الكحلوت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801176579( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / يوسف حسن عبد الله السنوار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)956099295( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد عبد الرزاق محمود ابو دالل.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926748997( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.



إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / الهام محمود حسن الكحلوت
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)801176447( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ نائل محمد اسماعيل العربيد.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900574138( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ حسني سالم خليل الرومي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)920175734( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد صالح علي الحلو
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
800261430 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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غزة/ االستقالل: 
أظهر تقرير أعده مركز حقوقي أن قطاع 
غزة شهد تدهوًرا غير مسبوق في األوضاع 
اإلنسانية خالل عام 2017م، وكان األكثر 
سوءًا، نتيجة النتهاكات حقوق اإلنسان 
التي اتخذت أشكااًل وأنماطًا عديدة، من 
أبرزها الحصار اإلسرائيلي المشّدد الذي 

مضى عليه )3756( يوًما.
وذك���ر التقرير الذي أع���ده مركز الميزان 
االقتصادي���ة  الحق���وق  واق���ع  ح���ول 
الماضي  العام  والثقافي���ة  واالجتماعية 
األح���د، أن االنقس���ام الداخل���ي أفضى 
لكوارث حقيقية، ظ���ل خاللها قطاع غزة 
خارج دائ���رة الفعل والتخطيط التنموي، 
وتعرض إلى مجموعة من اإلجراءات التي 

فرضتها حكومة الوفاق الوطني.
وتمثلت تلك اإلجراءات-وفق التقرير-في 
خفض النفقات والحسومات على رواتب 
الموظفين في القطاع العام، وإحالة اآلالف 
منهم إل���ى التقاعد المبك���ر، وتخفيض 
كمي���ات التي���ار الكهربائ���ي، وتقليص 
مخصصات األدوية والمستلزمات الطبية، 
الطبية  التحوي���الت  أع���داد  وتقلي���ص 

للمرضى.
وأشار إلى أن الحصار وجملة االنتهاكات 
األخرى انعكست سلبيًا على واقع الحقوق 
والثقافية،  واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة 

وشهدت مؤشراتها تراجعًا واضحًا.
االحت���الل  ق���وات  أن  التقري���ر  وبي���ن 
اإلس���رائيلي واصلت على امت���داد العام 
الماضي اعتداءاتها على س���كان القطاع 

والت���ي أس���فرت ع���ن استش���هاد 31 
فلسطينيًا من بينهم ثالثة أطفال، فيما 
بلغ عدد اإلصاب���ات 916 من بينهم 160 

طفاًل، و9 نساء.
كما استمرت-وفق التقرير-موانع الوصول 
إلى الرعاية الصحية وأفضت إلى وفاة 54 
مريضًا بسبب عدم تمكنهم من الوصول 

إلى المستش���فيات جراء عرقلة الوصول 
والحصول عل���ى الرعاية الصحية، وبلغت 
نس���بة العجز من األدوية والمستهلكات 
الطبي���ة أعل���ى نقط���ة لها من���ذ خمس 

سنوات.
وأوضح أن أع���داد المرضى المحولين إلى 
مستشفى الطب النفسي في غزة ارتفعت 

بنسبة 21% مقارنًة مع عام 2016م. كما 
ارتفع عدد المرضى المترددين على مراكز 
الصحة النفسية الحكومية بنسبة %69 

مقارنًة بعام 2016.
التنمي���ة  وزارة  أن  التقري���ر  وأظه���ر 
االجتماعية قلص���ت 50% من خدماتها 
المقدم���ة للس���يدات في بي���ت األمان، 

لرعاية النساء والفتيات المعنفات أسرًيا، 
واللواتي ارتفع عددهن من 96 حالة عام 

2016م إلى 181 حالة العام الماضي.
كما ط���ال التقليص األطف���ال في مراكز 
التدري���ب المهني التابعة لل���وزارة وفي 
مؤسس���ة الربيع لألطف���ال ممن هم على 

خالف مع القانون، وفق التقرير.
الحماي���ة  أن مس���تويات  إل���ى  ولف���ت 
االجتماعي���ة تآكل���ت وارتفع���ت أعداد 
األطفال ممن هم على خالف مع القانون، 
وبلغ عدده���م 429 طفال في عام 2017م 
بزيادة نس���بتها 41% عن عام 2016م، 
كم���ا تعاظمت التحدي���ات في الحصول 
عل���ى غ���ذاء كاٍف، وطرأ انخف���اض على 
حاالت الزواج، بنس���بة 10.8% مقارنة مع 
عام 2016م، فيما ارتفعت نس���بة النساء 
اللواتي يترأسن األسر بواقع )9.5%( في 

قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 
102 ألف وحدة سكنية جديدة، باإلضافًة 
إلى إعادة بناء 24 ألف وحدة س���كنية، ما 

فاقم أزمة السكن.
وأوض���ح أن 36.2% من األس���ر تعيش 
في مساكن مس���احتها أقل من 120م2، 
فيما بلغت نسبة األسر التي تملك غرفة 
أو غرفتين عل���ى األكثر للنوم في المنزل 

53.6% من إجمالي السكان.
 )GRM( وبي���ن أن خطة إعادة إعم���ار غزة
فشلت فشاًل ذريعًا، فبعد ثالث سنوات، 
ما تم بن���اؤه ال يتعدى 53% من المنازل 

التي تضررت بشكل كلي.

مركز حقوقي:2017 العام األسوأ في تاريخ قطاع غزة

رام الله/ االستقالل:
يواصل االسرى االداريون في سجون االحتالل 
اإلس���رائيلي، مقاطعته���م محاكم االحتالل 
لليوم ال� 33. وأوضح نادي األسير الفلسطيني 
في بيانه أن س���لطات االحتالل أصدرت نحو 

194 أم���ر اعتق���ال إداري منذ بداي���ة العام 
الجاري 2018، حتى تاريخ الثاني عش���ر من 
آذار الجاري .وأش���ار الى أن غالبية المعتقلين 
اإلداريين وعددهم نحو )500( معتقل قضوا 
سنوات في األس���ر، بعضهم وصلت مجموع 

اعتقاالته اإلدارية ألكثر من 14 عامًا.
يذكر أن من بين المعتقلين اإلداريين أربعة 
نواب في المجلس التش���ريعي وهم: محمد 
جمال النتشة، وحسن يوسف، ومحمد ماهر 

بدر، إضافة إلى خالدة جرار.

القدس المحتلة/ االستقالل:
نش���رت قوات االحتالل  أمس األحد، الحواجز العسكرية على تخوم مجمع 
مستوطنات »أش���كول« المحاذي لقطاع غزة، بس���بب ما وصفته ب�«حدث 

أمني«، لم يتم اإلفصاح عنه.
وأفاد موقع »واال« العبري، بأن الرقابة العس���كرية »س���محت بالنشر«، عن 
حواجز تقيمها الشرطة »اإلس���رائيلية« في مستوطنة »أشكول« بمحيط 
قطاع غزة بس���بب حدث أمني، لم يسمح لوس���ائل اإلعالم العبرية بنشر 

معلومات وتفاصيل حوله.
وشرع الجنود بإجراءات مشددة ش���ملت تفتيش المركبات وتدقيق 
الهوي���ات، كما فتش���ت وح���دات عس���كرية ميدانيا ف���ي المجمع 

االستيطاني.
يذكر أن الطيران الحربي الصهيوني، شن في ساعة مبكرة من فجر أمس 
األحد، غارات جوية على  مدينة غزة ومحيطها دون أن يبلغ عن قوع إصابات 

في األرواح، في حين وقعت أضرار في المساكن والممتلكات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ش���ركة  إدارة  اس���تجابت 
إس���رائيلي،  لطلب  "فيس���بوك" 
تضم���ن تعديل خارط���ة مدينة 
األحياء  لتصبح تش���مل  القدس 
أقامه���ا  الت���ي  االس���تيطانية 

االحتالل بعد عام 1967.
"يس���رائيل  صحيفة  وكش���فت 
الخارجية  وزي���ر  أن نائبة  هيوم" 
اإلس���رائيلية تسيبي حوطيبلي، 
بالطلب لمس���ؤولة  تقدم���ت 
العالقات مع الحكومات في شركة 
فيسبوك العالمية يردينا كوتلر، 

والتي استجابت للطلب.
تقديم  أن  الصحيف���ة  وزعم���ت 
ش���كاوي  بع���د  ج���اء  الطل���ب 
الق���دس  ف���ي  المس���توطنين 
ع���دم رؤيته���م اإلعالنات  م���ن 
التجارية للش���ركات اإلسرائيلية 
على صفحاتهم في فيس���بوك، 
رغ���م أنها إعالن���ات ممولة، إال أن 
في  اإلعالن  ينش���ر  فيسبوك لم 

التي يقطن أصحابها  الصفحات 
االس���تيطانية في  األحي���اء  في 
القدس المحتلة، ألنها ال ترد في 

الخرائط الرسمية لالحتالل.
وادعت الصحيفة أن المس���ؤولة 

في فيس���بوك ع���ن العالقات مع 
التي  يردين���ا كوتلر،  الحكومات، 
عملت س���ابقا في ديوان رئيس 
بنيامي���ن  االحت���الل،  حكوم���ة 
نتنياه���و، تجاوب���ت مع رس���الة 

نائبة الوزيرة اإلسرائيلية بسرعة، 
وأعلنت أن “الش���ركة توافق على 
أنه ليس لشركة تجارية أن تحدد 
ح���دود أي دول���ة”، مضيف���ة أن 
“الشركة أزالت الخريطة السابقة.

فيسبــوك يغيــر خارطــة 
القــدس ويعتــرف بالمستوطنــات

االحتالل يستنفر قواته 
قرب مستوطنة »أشكول« 

 لليوم الـ 33 على التوالي 
»اإلداريون« يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ احمد ناظم احمد كلوب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803447838( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

الداخل المحتل/ االستقالل:
ح���ذر نائ���ب رئي���س الحركة اإلس���المية 
الس���ابق في الداخل الفلسطيني المحتل، 
الش���يخ كمال الخطيب، من مغبة استمرار 
اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى، 
)والت���ي تضاعفت هذا العام(، مش���يرا أن 
الخطورة تكمن في التمهيد لما هو أبعد من 
االقتحام، "بمحاولة ترس���يخ حق للمحتلين 
بالدخول للمسجد األقصى بالوقت والعدد 

والزمن الذي يشاؤون".
وبين الخطيب في تصريح صحفي له، أمس 
األح���د، أن "حكومة االحتالل تحاول إيصال 
رسالة لشعبنا وأمتنا بأن األقصى لكم فيه 
شركاء، إلى أن نصل لوقت يعلنون فيه أن 

األقصى لهم وليس للمسلمين حق فيه".
وأردف "إن الوض���ع العرب���ي واإلس���المي 
م���ع  متواط���ئ  الرس���مي  والفلس���طيني 
المؤسسة اإلس���رائيلية، كيف ال وهم من 
صاغوا صفقة القرن ووافق���وا عليها، وهو 

المؤسسة اإلس���رائيلية تضرب  ما يجعل 
بعرض الحائط التصريحات الشكلية تجاه 
حق المس���لمين في األقصى، ألنها تعلم 
يقينا أنها كاذبة ومخادع���ة، وأن األطراف 

العربية تقبل بالوضع الحالي في القدس".
وبين الخطيب أن الش���عب الفلس���طيني 
علمنا ف���ي المرحلة الماضية كيف ينتصر 
لقضيته، وكيف يهب ومتى تكون غضبته، 
مشيرا أن الثقة موجودة فقط بشعبنا بعد 
الله، وبعض شعوب أمتنا الحرة في توجيه 

البوصلة باتجاه القدس.
وتاب���ع: "نحن على يقي���ن أن ليل االحتالل 
س���ُيمحى، وأن ش���عبنا لن يف���رط بأرضه 
ومقدس���اته، وأن االحت���الل اإلس���رائيلي 

سيزول كغيره".
واقتح���م  صباح ام���س االح���د  نحو 200 
مس���توطن صهيون���ي، باحات المس���جد 
األقصى بحماية عسكرية معّززة من قوات 

االحتالل.

غزة/ االستقالل: 
اختتم منتدى األخصائي االجتماعي والنفس���ي  في االتحاد االسالمي للنقابات 
المهني���ة  دورة تدريبي���ة بعنوان: " مقدم���ة في العالج المعرفي الس���لوكي" 
بمحافظة غزة، بحضور مس���ؤول المنتدى في القطاع أنور الجعيدي ومس���ؤول 

المنتدى بمحافظة غزة  محمود ضاهر ولحنة المنتدى بالمحافظة.
وق���ال ضاهر: " إن ال���دورة  تهدف إلى تعزيز المعرفة بطرق وأس���اليب العالج 
المعرفي السلوكي لدى جمهور المنتدى"، الفتا الى أن الدورة  التي تستهدف 
جمه���ور األخصائيين المهتمين بهذا المجال من خريجين ونقابيين ش���ملت 

الشق العملي والنظري بواقع 30 ساعة تدريبية.
وأك���د ضاهر أن المنتدى يهدف من خالل عقد هذه الدورات إلى تطوير معارف 
األخصائيين ودمجهم في سوق العمل وتطوير مهاراتهم في المجال، مشددا 

على سعي المنتدى لخدمة هذه الفئة من النقابيين والخريجين.
بدوره أوضح مدرب ال���دورة أحمد عيد ضرورة تعزيز االطار النظري والعملي لدى 
خريجي هذا التخصص، مبينا أن الدورة  ش���ملت عدة محاور منها : تاريخ نشأة 
العلم النفسي الس���لوكي، وكيفية التعامل مع الحاالت بطريقة كالمية، وأنواع 
االمراض النفس���ية، والمبادئ العامة للعالج المعرفي الس���لوكي، والمواصفات 

الفنية للعالج المعرفي السلوكي.
وعبر المشاركون في الدورة عن شكرهم للمنتدى على نشاطه الدؤوب والمستمر 

في خدمة االخصائيين االجتماعيين والنفسيين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال وزير اإلسكان اإلسرائيلي يؤاف غالنت، أمس األحد، إن »إسرائيل« لن تمنح 

الفلسطينيين أكثر من الحكم الذاتي .
وأضاف غالنت، أن غ����ور األردن والضفة الغربية تعتبران بمثابة حزام الحماية 
األمني  ل� »اس����رائيل »أمام المخاطر المتزايدة في الش����رق األوسط، بحسب ما 

أورده موقع عكا.
وش����دد على أن »إس����رائيل« ال يمكن أن تتخلى عن الس����يطرة األمنية الكاملة 
عن ه����ذه المناطق، من أجل مواجهة التهدي����دات األمنية المختلفة التي قد 

تواجهها في المستقبل.
ودعا غالنت إلى تعزيز االستيطان في الضفة الغربية وغور األردن، مضيفا بأنه 
يجب على »إسرائيل« أن توس����ع حدودها تجاه األردن من أجل تعزيز الحماية 
األمنية للحدود الش����رقية إلسرائيل بهدف توفير الحماية األمنية ألكثر من 4 

ماليين إسرائيلي يقطنون في مدينة تل أبيب وضواحيها.

 منتدى األخصائي 
االجتماعي والنفسي يختتم 

دورة تدريبية بغزة 

وزير إسرائيلي: لن نمنح 
 الفلسطينيين أكثر 

من الحكم الذاتي

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت اللجنة الوطنية اإلس���المية للتنمية 
والتكافل االجتماعي، انطالق برنامج التعليم 
المس���اند، في محافظة شمال القطاع، ضمن 
برنام���ج تعليم���ي تنف���ذه " تكاف���ل " في 

محافظات القطاع كافة.
ه���ذا ونظمت لجن���ة التكافل ف���ي محافظة 
ش���مال القط���اع، احتف���اال بإطالق مش���روع 
م���ن  نخب���ة  المس���اند، حض���ره  التعلي���م 
المستشارين التربويين ونواب من المجلس 
التش���ريعي وقي���ادات من فصائ���ل العمل 
الوطني، ومعلمون مس���اندون تم االستعانة 
بهم من خالل مش���روع تحرير الش���هادات 

مقابل التطوع. 
وقال النائب ماجد أبو شمالة، رئيس مجلس 
أمناء " تكافل " في كلمته، إن اللجنة س���عت 
على ال���دوام الحتضان ش���ريحة الخريجين 
الذين يراد له���م تصويب مس���ارهم وبناء 
مس���تقبلهم بع���د عذابات االنقس���ام التي 

اجتمعت عليهم.
 وحم���ل النائ���ب أب���و ش���مالة المعلمي���ن 
المس���اندين أمانة ترس���يخ القيم والمبادي 
وإرس���اء مناهج التعليم البناء في ش���ريحة 
المستهدفين من طالب المرحلة األساسية. 

واعتبر أن التقاء الفصائل في العمل س���ويًا 

في لجنة " التكافل " رغم الخالف السياسي، 
هو التقاء على معالجة اآلثار الس���لبية التي 
حلت على غزة بفعل االنقس���ام والتهميش 

الرسمي المتعمد ألهلها الطيبين.
وتحدث د. س���هيل ذياب المش���رف العام 
عل���ى برنام���ج التعلي���م المس���اند، أن هذا 
البرنامج التربوي يفتح آفاقًا جديدة لشريحة 
الخريجين، في اكتس���اب المهارات التربوية 
والتعليمية، من خالل االستفادة من مجموعة 
المستش���ارين التربويي���ن الذي���ن صمموا 
مناهج تعليمية مساعدة للفئة المستهدفة 
ما يؤهلهم في المستقبل، الكتساب خبرات 

مفيدة في حياتهم العملية والمهنية. 
وقدم د. محم���ود مطر، مدير عام اإلش���راف 
التربوي في وزارة التربية والتعليم، الشكر إلى 
لجنة تكافل في القطاع الهتمامها بشريحة 
الخريجي���ن، لبن���اء جيل متعلم ق���ادر على 
االستفادة واإلفادة، مبينا بأن وزارته ستصدر 
ش���هادات خبرة للمعلمين المساندين، على 

فترة التطوع في برنامج التعليم المساند.
هذا وأك���دت لجنة تكافل أن ه���ذا البرنامج 
هو مقدم���ة لبرامج تطوعية أخرى للخريجين 
الذين تم تحرير ش���هاداتهم، الذين سيتم 
دمجهم قريبًا في مؤسسات رسمية وخاصة 

وأهلية ضمن تخصصاتهم المختلفة.

»تكافل« تفتح برنامج التعليم 
المساند شمال قطاع غزة 

»إسرائيل« تحظر 
طائرات التصوير 

بالضفة

الخطيب يحذر من تضاعف اقتحامات المستوطنين لألقصى

خالل ندوة نظمها مركز أطلس للدراسات 
البطش: مسيرة العودة بداية مشروع 

كبير والقرارات ستكون باإلجماع
غزة/  االستقالل: 

أك����د القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي في 
فلس����طين أمس األحد، أن مسيرة العودة بداية 
مش����روع كبير لتحقيق حق العودة بعد تخلي 
المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن هدفها سيكون 

استراتيجيًا وآخر تكتيكيًا.
وأوضح البطش، في ن����دوة نظمها مركز أطلس 
للدراسات، بعنوان: "مس����يرة العودة"، للحديث 
ح����ول أهدافها وآلياتها وس����يناريوهاتها، أن 
هدفها االس����تراتيجي يتمثل في حق العودة، 
فيم����ا يعد هدفه����ا التكتيكي ه����و التصدي 
للعديد من الق����رارات أبرزها الق����رار األمريكي 
وصفقة القرن، والتصدي لقرارات وكالة الغوث 
وتشغيل الالجئين. وأضاف البطش، أن الشعب 

الفلس����طيني اقتلع من أرضه، حيث راهن على 
المجتم����ع الدولي، ال����ذي لم يفعل للش����عب 
الفلسطيني ش����يئًا، قائال: »كما أخرجنا نريد أن 
نعود، وس����نرد على ترام����ب: المعركة لم تنته 

والشعب الفلسطيني لن ينهزم«.
وشدد البطش، على أن مس����يرة العودة تحتاج 
لترتيب وتنظيم، بقيادة ش����عبية، مبينًا أنه تم 
تشكيل الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر 
الحصار، تضم 20 ش����ريحة م����ن المجتمع، من 
بينها الفصائل والقوى، وفيها 13 لجنة فرعية 

مختصة . 
وأك����د البطش، عل����ى أهمية التواج����د المدني 
على خط الهدنة، حيث س����يكون هناك مخيم 
اعتصام مفتوح، يحدد الزمن والمكان في وقته 

من خالل اللجان المتواجدة في المكان، والرسالة 
مفادها سنعود لفلسطين.

واس����تعرض البط����ش، ع����دد م����ن التحديات 
والعقبات التي قد تواجه المس����يرة الس����لمية، 
مش����يرًا إلى أن اللجنة ناقشت كافة التحديات 
ووضعتها ف����ي الحس����بان، مش����ددًا عل����ى أن 
الفلس����طينيين أصحاب حق ويج����ب المحاولة 

أكثر من مرة.
وقال: »لن نقدم عل����ى أي خطوة باتجاه تفجير 
الس����لك أو قطع����ه إال بقرار م����ن الهيئة العليا 
للح����راك، ودون تواف����ق وطني، نحن نتش����اور 
مع كاف����ة القوى من بينها حرك����ة فتح، وكافة 
الخطوات منس����ق له����ا مع الجمي����ع، كذلك مع 

الضفة المحتلة«.

 القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن���ت قوات جي���ش االحت���الل  االس���رائيلي انها 
ستفرض عقوبة الس���جن بحق الفلسطينيين الذين 
يمتلكون طائ���رات تصوير بدعوى انه���ا تهدد امن  

االحتالل .
وأضاف���ت في قرار ص���ادر عن قائد جي���ش االحتالل 
بالضف���ة الغربي���ة "ان القوات االس���رائيلية س���تبدأ 
بتطبيق عقوبة الس���جن الفعلي من سنتين الى ثالث 
سنوات بحق الفلس���طينيين الذين يمتلكون طائرة 
تصوي���ر او يتاج���رون به���ا دون تصريح رس���مي من 

السلطات االسرائيلية".
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وعقد البيت األبيض يوم الثالثاء الماضي، مؤتمرا 
حول "األزمة اإلنسانية في قطاع غزة" وشارك فيه 
19 دولة بينها إسرائيل ودول عربية، وسط رفض 
فلسطيني رس���مي وفصائلي لهذا المؤتمر، الذي 
أك���د أن حل الوض���ع في غزة هو أم���ر حيوي ألمن 
مصر و"إس���رائيل"، وخطوة ضرورية نحو التوصل 
إل���ى "اتفاق س���الم" ش���امل بين اإلس���رائيليين 

والفلسطينيين.
وانتقدت أمريكا السلطة الفلسطينية لعدم مشاركتها 
في المؤتمر وقالت: "أمام السلطة فرصة لالنضمام إلى 
الجهود الدولية الرامية إلى معالجة المشاكل اإلنسانية 
في غزة، وفي حال انضمت س���نرحب به���ا، لكن إن لم 

تفعل، فسنعمل من دونها".
وف���ي ذات اإلطار، كش���ف موق���ع "ميدل إيس���ت آي" 
البريطاني، الجمعة الماضية، أن مس���ؤولين سعوديين 
تسلموا نس���خة من "صفقة القرن"، وأوضح أن الصفقة 
تقع في 35 صفحة، وعلمت بها الس���لطة الفلسطينية 
بالكامل، وعلقت الس���لطة بقولها: "لن تجد فلسطينيًا 
واحدًا يقبل بهذه الصفقة"، بحسب ما صرح به مسؤول 

فلسطيني رفض الكشف عن اسمه.
وتقضي الخطة بدولة فلسطينية بحدود مؤقتة تغطي 
نصف الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، وبدون القدس 
المحتلة، والب���دء بإيجاد حلول لمس���ألة الالجئين. كما 
تق���ول الصفقة إن���ه على الفلس���طينيين بناء "قدس 
جدي���دة" على أراضي الق���رى والتجمعات الس���كانية 
القريبة من المدين���ة، وبقاء الملف األمني والحدود بيد 
"إس���رائيل"، فيما تبقى المس���توطنات هناك خاضعة 

لمفاوضات الحل النهائي.
وعن المدينة القديمة في القدس التي فيها المسجد 
األقصى وكنيس���ة القيامة، تقضي الخطة بإنشاء ممر 
من الدولة الفلس���طينية الجديدة إلى القدس القديمة 

للعبور هناك ألداء الصلوات.

اجلهاد وحما�س ترف�ضان
وكانت حركة الجهاد اإلس���المي، أكدت رفضها مؤتمر 
أزمات غزة الذي ترعاه واش���نطن، محذرًة من أنه يحمل 
"أهداف���ًا خطيرة". وقال مس���ؤول المكتب اإلعالمي في 
الحركة داود ش���هاب في تصريحات سابقة لصحيفة 
"االس���تقالل": "إننا نرفض االجتماع بجملته، ونرى فيه 
حلقة جديدة من حلق���ات التآمر الصهيوأمريكي على 

القضية الفلسطينية".
وأوضح أن االجتماع يؤس���س للتعاطي مع غزة، كملف 
بمعزل عّما يجري في باقي مناطق فلس���طين المحتلة، 
وه���ذا يعيدنا إلى مؤامرة عزل أو فص���ل غزة، مؤكدًا أن 
ش���عبنا يرفض أن يقاي���ض أيًا من حقوق���ه وثوابته، 
مقابل حفنة مساعدات تتحكم فيها كًما ونوًعا اإلدارة 

األمريكية المجرمة.
وفي وق���ت الحق، اتهم القيادي ف���ي حركة "حماس"، 
س���امي أبو زهري، الواليات المتحدة األمريكية بمحاولة 
توظيف أزمات قطاع غزة ومعاناة أهله لفرض لرؤيتها 
لحل الصراع في الشرق األوس���ط على حساب الحقوق 

الفلسطينية، من خالل فرض "صفقة القرن".

عزل غزة
ويقول أمين مقبول المستشار السابق لرئيس السلطة 
محمود عباس ل�"االس���تقالل": "إن مؤتم���ر بحث أزمات 
غزة، يصب في إطار التحضير لعزل قطاع غزة بش���كل 
كامل عن الضفة بما يؤدي إلى إقامة دولة فلس���طينية 
في غزة وجزء من سيناء كما هو مقرر في صفقة القرن، 

واستفراد إسرائيل بالضفة الغربية والقدس".
وش���دد على أن الس���لطة الفلسطينية س���تواجه هذه 
الصفقة بكل ما تملك م���ن قوة ولن تخضع لها مطلقًا، 
كونها منحازة بشكل كامل لصالح االحتالل اإلسرائيلي، 
وذوبت الحقوق الفلسطينية التي أريقت ألجلها الكثير 
م���ن الدماء الفلس���طينية وارتقى الس���تعادتها آالف 

الشهداء الفلسطينيين.
وأكد مقبول أن الس���لطة سترفض المش���اركة في أي 
من هذه المؤتمرات المش���بوهة، التي تس���لب اإلرادة 
والسيادة الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير 
المصير الذي كفلته الشرائع والقرارات الدولية، واصفًا 
ترامب ب�"الثور الهائج الذي يحاول اخافة الجميع وفرض 

سياسة جديدة عنصرية على العالم".
وأض���اف مقب���ول: "حتى لو اضطرت الس���لطة لتجميد 
خيار التفاوض م���ع االحتالل حتى نهاية حقبة ترامب 
الس���وداء، فهي لن تتوانى عن فعل ذلك، وليس شرطًا 
أن تتم التسوية في عهد الرئيس محمود عباس فربما 
سنواصل صمودنا أجيااًل أخرى حتى استعادة حقوقنا". 
ودعا مقبول، حركة حماس وكافة الفصائل الفلسطينية 
للعمل مع السلطة الفلسطينية للتصدي لهذه الخطة 
التي تس���تهدف الكل الفلس���طيني، مش���يرًا إلى أن 
الرئيس عباس يتعرض لضغوط كبيرة من دول عربية 

وغربية للقبول بهذه الصفقة.
وكان���ت صحيفة القدس الفلس���طينية، أف���ادت بأن 
دولتين عربيتين تحفظت على اس���ميهما تمارس���ان 
ضغوطا كبيرة على رئيس السلطة محمود عباس والملك 
األردني عبد الله الثاني من أجل إقناعهما باالنخراط في 
صفقة القرن، التي سيطرحها الرئيس األميركي دونالد 

ترامب لحل إقليمي للصراع العربي الصهيوني.
وحس���ب المصادر، التي استندت إليها الصحيفة، فإن 
صهر الرئيس األميركي جاريد كوش���نر المكلف بهذا 
المل���ف قد أجرى مؤخرا زيارة س���رية إلى عاصمة عربية 
بح���ث خاللها موقفي رئيس الس���لطة والملك األردني 

وطلب منها الضغط عليهما.

خطورة كبرية
المحلل السياس���ي اللبناني والباحث في السياس���ات 
األمريكية، قاس���م قصير، أك���د أن صفقة القرن تحمل 

خطورة كبيرة مستمدة من األهمية الكبيرة التي يوليها 
ترامب لها بمنحها أولوية تفوق اهتمامه بأي من ملفات 
المنطق���ة األخرى مثل الملف الن���ووي اإليراني أو أزمة 

كوريا الشمالية أو األزمة في سوريا.
وقال قصير ل�"االس���تقالل": "يراد من صفقة القرن 
إيجاد حل���ول لقضي���ة عالمية مس���تمرة منذ عام 
1948 وحتى يومنا هذا، لذا يس���عى ترامب لكسب 
إنجاز ش���خصي يثبت من خالله أنه استطاع فعل 
ما لم تفعله اإلدارات األمريكية الس���ابقة، من خالل 
تحييد الق���دس أواًل وإبعادها عن طاولة مفاوضات 
التس���وية، ثم فرض صفقته المش���ؤومة القائمة 
على فرض القوة واإلجبار واالنحياز الكامل لالحتالل 

اإلسرائيلي".
وأوضح أن ترامب يسعى من خالل هذه الصفقة، إلنهاء 
ملفات عالقة وصعبة أخرى، بطرح حلول مش���لولة وغير 
واقعية، مثل ملف قضية الالجئين الفلس���طينيين إذ 
يسعى إلى توطينهم في جزء من سيناء يتم ضمه إلى 

قطاع غزة.
وحول رفض السلطة لهذه الصفقة وممارسة الضغوط 
العربية عليها، قال المحلل السياسي اللبناني: "ال يمكن 
ألي فلس���طيني القب���ول بهذه الصفق���ة، فهي حكم 
إعدام بحق القضية الفلس���طينية، لذا من الطبيعي أن 
يس���تغل ترامب عالقته مع بعض الدول العربية التي 
رضيت لنفسها أن تكون في مربع االستسالم، لممارسة 
الضغوط على رئيس الس���لطة عباس وعلى أي رئيس 

دولة عربي يرفضها".
وعبر قصي���ر، عن مخاوفه من أن يس���ود الوطن العربي 
خالف آخر بس���بب صفقة القرن، وتابع: "ال اس���تبعد أن 
يتش���كل محوران عربي���ان حول ه���ذه الصفقة، محور 
رافض له���ا، ومحور مؤيد، وفي ح���ال حدث ذلك فهذا 
يعني مقدمة لخالفات جديدة وانقسامات جديدة في 

المنطقة العربية".

بمعزل عن السلطة

دعم غزة إنسانيًا.. خدعة أمريكية لتمرير صفقة القرن
اال�ضتقالل/ حممود عمر:

ت�ضعى الواليات املتحدة االأمريكية ال�ضتغالل 
اأزمات قطاع غزة وتطويع معاناتها الناجمة عن 

ا�ضتمرار احل�ضار االإ�ضرائيلي منذ 2007، يف 
�ضبيل مترير �ضفقة القرن، وف�ضل القطاع عن 

ال�ضفة الغربية من خالل تقدمي حلول الأزماتها 
يف معزل عن القيادة الفل�ضطينية، كجزء من 

تهيئة االأر�ضية لفر�س ال�ضيا�ضة والروؤية 
االأمريكية اخلطرية يف املنطقة.

وك�ضف ديبلوما�ضي غربي، اأن االإدارة االأمريكية 
تعتزم عقد لقاءات للدول املانحة بهدف توفري 
التمويل مل�ضاريع "حيوية" و"اإن�ضانية" يف قطاع 

غزة، كما اأنها ُتخطط للعمل يف القطاع مبعزل 
عن ال�ضلطة الفل�ضطينية وحركة حما�س، م�ضريًا 
اإىل اأن البحث عن حلول الأزمات غزة بالطريقة 

االأمريكية ياأتي يف �ضياق تهيئة االأر�ضية التي 
�ضتقوم عليها �ضفقة القرن.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / ليلى احسان هاشم جنيد.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900899519( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / علي حسن حامد الوزير 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410055172( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / أمجد أسامة عبد ربه القرا  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802482356( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
أك���د مركز أس���رى فلس���طين للدراس���ات بأن 
المحاكم اإلسرائيلية أصدرت منذ قرار مقاطعة 
األس���رى اإلداريين المحاك���م اإلدارية، حوالي 
)90( ق���راًرا إدارًيا ما بين أوامر جديدة أو تجديد 

لفترات أخرى.
وق���ال الناطق اإلعالمي للمرك���ز الباحث رياض 
األش���قر في بي���ان صحفي األحد إن اس���تمرار 
إصدار القرارات االدارية بحق األسرى هو دليل 

جديد على شكلية المحاكم اإلدارية.
وأضاف أنه برغم عدم مثول األسير أمام القضاة، 

وكذلك غياب المحامين فانهم يصدرون أوامر 
التجديد اإلداري، مما يؤكد بأنها جاهزة وملفقة 
وتقف خلفها مخاب���رات االحتالل التي تدعى 

وجود ملف سرى لهؤالء األسرى.
وأوضح أن االحتالل يضرب بعرض الحائط كافة 
المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات 
الدولية للحد من اس���تخدام سياسة االعتقال 
اإلداري، ويس���تخدمه كعق���اب جماع���ي بحق 
الفلسطينيين، حيث أصدر ما يزيد عن )4 آالف( 

أمر إداري خالل السنوات الثالث الماضية.
وأش���ار إلى أنه منذ بداية العام الجاري وصلت 

األوامر اإلدارية الى )240( قراًرا، معظمها ألسرى 
محررين أعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات 

في سجون االحتالل.
وبي���ن أن األس���رى اإلداريين ش���رعوا بخطوة 
مقاطعة المحاكم اإلدارية منذ الخامس عش���ر 
م���ن فبراي���ر الماضي، بهدف تس���ليط الضوء 
عل���ى قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف 
االعتق���ال اإلداري الذي تصاعد في الس���نوات 
األخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته، وفى 
مقدمتهم الس���لطة الفلس���طينية لوضع هذا 

الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.

90 قرارًا إداريًا منذ مقاطعة األسرى للمحاكم اإلدارية
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آخر أش���كال ه���ذه العمليات كان دهًس���ا، عص���ر الجمعة 
الماضية، لمجموعة من قوات االحتالل في الش���ارع القريب 
من مستوطنة "مافو دوتان" جنوب جنين بالضفة المحتلة؛ 
أس���فرت عن مصرع ضاب���ط وجندّي على الف���ور، وإصابة 3 
آخَرين ُوصفت جراح اثنين منهم ب�"الخطيرة"، تالها اإلعالن 
عن اعتقال الُمنّفذ، وهو األسير المحّرر عالء راتب قبها )26 

عاًما( من بلدة "برطعة" الشرقية بجنين.
وف���ي أحدث تفاصي���ل عملية الدهس، فق���د زعمت قوات 
االحتالل أن التحقيقات أثبتت تعمد منفذ العملية دهس 
قائد قّوة فيما ُيس���ّمى "لواء جفعاتي" وجندي آخر، بالقرب 
من برج عس���كري قريب من مس���توطنة "مافو دوتان" وهو 
يسير بسرعة كبيرة ونتيجة لقوة الصدمة قتل االثنان بعد 

فترة قصيرة وبمكان العملية.
وادع���ت تحقيقات االحت���الل أن المنّف���ذ "واصل هجومه 
بدوافع قومية ودهس جنديي���ن آخرين كانا على بعد عدة 
أمتار منهما ويسيران إلى جانب الطريق؛ ما تسبب بإصابة 

أحدهما بجراح بالغة أما اآلخر فأصيب بجراح متوسطة".
وأوضحت أنه "ونتيجة لشدة عملية الدهس تحطمت مقدمة 
الجيب )هيونداي( الذي كان يقوده المنّفذ وتناثرت قطعه 
على مس���افات بعيدة من المكان، بينما اصطدمت المركبة 
بالس���ياج الش���ائك القريب من البرج وتوقفت في المكان 
وأصيب سائقها بجراح ما بين طفيفة إلى متوسطة، وُنقل 
للعالج بمستش���فى "هيليل يافو" في الخضيرة المحتلة، 

ويخضع للتحقيق هناك".
وعقب مرور س���اعات م���ن تنفيذ العملي���ة اقتحمت قوات 
االحتالل بلدة "برطعة"، وداهمت منزل منفذ العملية الُمحّرر 
"قبها"، واعتقلت ش���قيقه، بعد أن أخضعت أفراد أس���رته 

كاّفة للتحقيق الميداني، وعاثت تخريًبا بمحتوياته.
إلى ذلك، توّعد رئيس حكومة االحتالل "بنيامين نتنياهو" 
ب�"ه���دم منزل منف���ذ عملية الدهس بجنين ومحاس���بته"، 

وأضاف: "لن نسمح لإلرهاب بأن يصبح حقيقة قائمة".
في حين، ق���ال رئيس كيان االحتالل "رؤوفين ريفلين" في 
تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرّية: "إن 
األجهزة األمنية ستواصل العمل ضد كل من يحاول تنفيذ 
هجمات، ولن نرتاح حتى نقدم كل من يتعاون مع )اإلرهاب( 

إلى العدالة".
من جهتها، باركت فصائل المقاومة الفلس���طينية عملية 

الده���س التي تس���ببت بمص���رع وإصابة ع���دد من قوات 
االحتالل، مشّددة على أنها تأتي رًدا طبيعّيا على ممارسات 
االحتالل، ورفًضا واس���تنكاًرا للمواقف األمريكية المنحازة 

لالحتالل.

حق م�شروع 
حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، أك���دت أن "هذه 
العمليات حق مش���روع للشعب الفلس���طيني، الذي يدافع 
عن نفس���ه وأرضه ومقدساته في وجه ااٍلرهاب اإلسرائيلي 

الغاشم". 
وقال���ت الحركة في بيان له���ا، وصل "االس���تقالل": "تأتي 
هذه العمليات لتؤكد أنه ال أمن وال اس���تقرار لهذا االحتالل 
الغاصب ألرضنا، وهي رد باسم الشعب الفلسطيني على ما 

يرتكبه العدو من جرائم وعدوان".
وفيما أشادت "بتصاعد العمليات الفدائية التي تستهدف 
جنود االحتالل والمستوطنين المعتدين"؛ دعت "الستمرار 
نهج المقاومة بكل أش���كالها إلس���قاط المؤامرة الصهيو - 

أميركية التي ُيراد منها تصفية القضية الفلسطينية".

موا�شلة طريق املقاومة
أما حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، فقد عّدت العملية 
بمثابة "تأكيد على إصرار شعبنا الفلسطيني على مواصلة 
طري���ق المقاومة بكل أدواتها ووس���ائلها في الدفاع عن 
نفس���ه ومواجهة االحتالل ومخططات���ه مهما كلف ذلك 
من ثمن". وفي تصريح ل�"االستقالل"، شّدد المتحدث باسم 
الحركة فوزي برهوم على أن "العدو اإلسرائيلي بمخططاته 
وجرائمه وانتهاكاته لن يستطيع أن يغير شيًئا من الواقع، 

أو يفرض أًيا من معادالته، أو يكسر إرادة شعبنا".
وحّمل برهوم حكومة االحتالل كل ما يترتب على استمراره 
في ممارس���ة العنف واإلرهاب بحق ش���عبنا ومقدس���اته، 
داعًيا مكونات ش���عبنا كاّفة إلى االس���تمرار في المقاومة 
بكل أدواتها ووسائلها، وتصعيد انتفاضة القدس وزيادة 

تكلفة المحتل.
وتزامنت عملية الدهس األخيرة في جنين مع تخوفات لدى 

أجهزة أمن االحتالل من تصاع���د حالة الغليان في الضفة 
المحتلة، كما كشفت عنها وسائل اإلعالم العبرّية.

ونقلت وس���ائل اإلعالم عن تقديرات الجه���ات األمنية أن 
ارتفاًعا في أعمال المقاومة في الفترة األخيرة وصلت نسبته 
إل���ى 15%، ما يعني أن "األي���ام المقبلة تحمل في طياتها 

أياًما ساخنة .
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أعداد المقتحمين اليهود للمسجد 
األقصى المب���ارك، وقرب إحياء ذكرى ي���وم األرض في 30 
مارس الجاري، وقرب إحياء يوم األسير الفلسطيني في 17 
أبريل المقبل، وكذلك عزم الرئيس األمريكي دونالد ترمب 
نقل س���فارة ب���الده للقدس ب� 14 مايو المقب���ل"، تزامنا مع 

ذكرى النكبة الفلسطينية«.
ولف���ت اإلعالم العبرّي إلى أن ما ُيس���ّمى جهاز "الش���اباك" 
والجي���ش أيًضا "يعمالن في الفترة األخيرة ليل- نهار على 
تتبع الش���بكات االجتماعية وعلى األرض على فرز س���كان 

الضفة الغربية عبر بناء بنك معلومات".

ت�شاعد حمتمل 
من جهته، رّجح المحّلل السياس���ي المختص في الش���أن 
"اإلس���رائيلي" محمود مرداوي، أن تش���هد االي���ام القليلة 
المقبلة تصاعًدا في منح���ى العمليات الفدائية ضد قوات 
االحتالل، خصوًصا وأنها تتزامن مع مناس���بات وطنية لدى 
الفلس���طينيين. وقال مرداوي ل�"االس���تقالل": "إن الظروف 
الحالية مواتي���ة لتصعيد العمل المق���اوم والنضالي ضد 
االحتالل، الذي يصّعد من إجراءاته القمعية والعدوانية ضد 
الفلسطينيين، واألرقام التي قدمتها الجهات األمنية لدى 

االحتالل تدلل على ذلك".
ولفت إلى أن عملية الده���س األخيرة بجنين والتي نفذها 
األسير المحّرر قبها، تش���كل تطوًرا نوعًيا فردًيا في العمل 
النضالي الفلسطيني، من حيث مكان وتوقيت التنفيذ، وما 

أعقبته من نتائج.
ورأى المحلل مرداوي أن تعزيز العمليات الفدائية بالضفة 
المحتل���ة يتطلب تراجًعا من الس���لطة الفلس���طينية عن 
االلتزام بالتنس���يق األمن���ي مع االحت���الل، والتفاف الكل 
الفلس���طيني حول رؤية وطنية كفاحية جامعة تتس���مك 
بالثوابت والحقوق، وتعزيز صمود الفلس���طينيين، ال سيما 

ذوي الشهداء واألسرى.  

 تصاُعد العمليات بالضفة يربكها  

عملية جنين.. صدمة قوية لـ »إسرائيل«
ال�شفة املحتلة - غزة/ قا�شم الأغا:

ُيجدد الفل�شطيني��ون يوًما بعد اآخر مت�شكهم بنهج 
املقاومة �شبياًل وحيًدا ل�شرتداد احلقوق املُغت�شبة، 
��ا ملواقف الإدارة  من الحتالل الإ�شرائيلي، ورف�شً

الأمريكي��ة العدائية التي ت�ش��ب باجتاه ت�شفية 
الق�شية الفل�شطينية.      هذا الرف�ض الفل�شطيني 
بدا وا�شًحا بت�شاعد النتفا�شة بالقد�ض وال�شفة 
الفل�شطيني��ة املحتلَتني، من خالل تنفيذ العمليات 

الفدائي��ة الفردي��ة، و�شط ا�شتع��داد الحتالل ملا 
و�شف��ه حلالة غلي��ان بال�شفة وت�شاع��د العمليات 
التي ارتفعت يف الآونة الأخرية بن�شبة 15% وفق 

تقديراته.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية فجر  أمس األحد المطارد 
عبد الحكيم عاصي )19 عاًما( من نابلس ش���مال الضفة 
الغربي���ة المحتلة بعد نحو ش���هر ونصف من تنفيذه 

عملية طعن قتل خاللها مستوطن جنوبي المدينة.
وذكر بيان للجيش اإلسرائيلي أن قوة عسكرية مكونة 
م���ن فرقة من القوة الخاصة لمكافح���ة اإلرهاب )يمام(، 
ووحدة عس���كرية مرافقة، باإلضافة لضباط من الشاباك 
اقتحمت مدينة نابلس خالل ساعات بعد منتصف الليل 
واعتقلت المطارد عاصي، حي���ث أصيب بجراح طفيفة 

خالل االعتقال وجرى نقله للتحقيق لدى الشاباك.
وقت���ل عاصي ف���ي 5 فبراير الماضي الحاخ���ام "ايتمار 
بن غال" على مفرق مس���توطنة "أريئيل" جنوبي نابلس 
طعًنا، وانسحب من المكان، ونفذت قوات االحتالل منذ 

ذلك الحين عدة عمليات خاصة في المدينة بحًثا عنه.
وعاصي يحمل الهوية اإلسرائيلية الزرقاء وهو ألب من 

نابلس وأم من يافا.
ب���دوره، امتدح وزي���ر الجيش أفيغ���دور ليبرمان عملية 
اعتقال عاصي، قائال إن: "يد الجيش واألمن اإلسرائيلي 

قادرة على الوصول لمنفذي العمليات أينما كانوا".

  منفذ عملية »أريئيل« 
االحتالل يعتقل المطارد
 »عاصــي« فــي نابلــس
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غزة على شفا االنفجار واالحتالل يستعد لخيار التصعيد

في قطاع غزة، كما ف���ي دولة االحتالل، يراقبون ممكنات 
التصعي���د التي تتزاي���د يوًما بعد اآلخر، ويس���تعدون 
للتصعيد على اعتبار أنه بات أحد أكثر الس���يناريوهات 
احتم���ااًل، وربما ينفتحون علي���ه وكل ينظر إليه على أنه 
جولة تصعيد البّد منها، يراهن كل طرف أنها ستخدمه 
في تحقيق بع���ض أهدافه وتأكيد رس���ائله، لكن دون 
الوصول إلى ما هو أبعد من جوالت تصعيد كلية تس���ير 

على حافة االنزالق للحرب.
لس���كان القطاع المحاصر - ال���ذي أقفلت في وجهه كل 
الخيارات األخرى - مصلحة ودافع كبير لحراك تصعيدي 
باعتب���اره خياًرا البّد منه، ليس فق���ط للتنادي لمواجهة 
األخط���ار التي تحيق بالقضية الفلس���طينية، بل وللفت 
النظر إلى مأساته اإلنسانية بفعل الحصار بما يشبه قرع 
جدران الخزان، وتحميل االحتالل كل المسؤولية باعتباره 
المحاصر والمحتل والمعتدي والمنتهك ألبسط الحقوق 
الحياتي���ة واإلنس���انية، أي ان للغزيين ألف س���بب على 
المس���توى الوطني العام وعلى المستوى الغزي الخاص 
لالنتفاض ف���ي وجه االحتالل، لكن ضمن ضوابط وآليات 
ومحاذي���ر من االن���زالق إلى حرب يس���تطيع من خاللها 
االحتالل التهرب من مس���ؤولياته، وأن يجّيرها سياسًيا 
وإعالمًي���ا في خدمته، حرب تزيد من المعاناة وتتس���بب 

بالكثير من الدمار والقتل وتعيدنا إلى ذات المربع.

أما دولة االحتالل فهي تمارس سياس���ة تجاه القطاع تتس���م 
بالعنجهي���ة والع���دوان، فهي من جهة تس���عى لإلبقاء على 
االنقس���ام وتحويله إلى انفصال، ومن جهة أخرى تبقي على 
الحص���ار وتطال���ب اآلخرين ب���أن يقدموا تس���هيالتهم إلى 
الغزيين، ومع إدراكها ان الحصار الذي حّول القطاع إلى منطقة 
غير مؤهلة للحياة وكل الكتابات اإلسرائيلية التي تتوقع في 
حال استمر الحصار أن يحدث سيناريو االنفجار ودعوة هؤالء - 
وهم نخب وأمنيون وسياسيون، بما فيهم بعض الوزراء - إلى 
اتباع سياسات تسهيلية تمنح األمل لسكان القطاع وتساعد 
في اس���تبعاد الخيارات التصعيدية األخ���رى؛ إال ان توجهات 
ليبرمان - نتنياهو تجاه القطاع ال زالت تتمسك فقط بسياسة 
الردع وإطباق الحصار، متذرعين أحياًنا بالجنود األسرى وأحيانًا 
أخرى بالتهدي���دات األمنية، مّما يبقي معادل���ة العالقة بين 
القطاع ودولة االحتالل في ظل اس���تمرار الحصار تنحصر في 
هدوء متوتر وجوالت تصعيد واحتواء وخطر دائم باالنزالق إلى 

الحرب.
دولة االحتالل، التي تراقب المشهد الغزي عن كثب على كافة 
مس���توياته، باتت تدرك ان األزمة تزداد تفاقًما، ال س���يما بعد 
إجراءات الس���لطة وفي ظل مراوحة مسيرة المصالحة دون أي 
اختراق، وأن الخيارات تنحصر ش���يًئا فشيًئا باتجاه التصعيد، 
س���واء بدوافع المعاناة أو بدوافع التصدي لمشاريع التصفية، 
وأن األوضاع باتت من غير الممكن أن تستمر، وأن كل ما يمكن 

أن يح���دث لن يؤدي س���وى لتأجيل التصعي���د طالما بقيت 
الحالة على ما هي عليه على المس���تويات الثالثة )المعيشي 

والتصالحي الفلسطيني والوطني العام(.
القلق اإلس���رائيلي من االنفجار كان الدافع الرئيسي الجتماع 
العص���ف الفكري المزعوم في واش���نطن، ال���ذي نجح بقيادة 
غرينبالت ان يجمع إس���رائيل والكثير من الدول العربية على 
طاول���ة واحدة للبحث ف���ي الظروف اإلنس���انية للقطاع وطرق 
تخفيفها، بحث مزعوم وتباٍك تمثيلي، والهدف منه - كما أعلن 
غرينبالت في بداي���ة االجتماع - هو التصدي للتهديد األمني 
إلسرائيل الناتج بفعل اس���تمرار األزمة اإلنسانية، ودعوتهم 
لالستثمار في القطاع لتنام إسرائيل مطمئنة، استثمار بعيد 
عن السلطة، وبش���رط أال تستفيد منه فصائل المقاومة، وربما 
يس���تفاد منه في اس���تنبات قيادات ومؤسسات جديدة في 

القطاع.
لك���ن دولة االحتالل باتت على يقين ان األزمة اإلنس���انية في 
القطاع لن تنتظر اجتماع���ات غرينبالت وعصفة الذهني، وأن 
كل السيناريوهات ذاهبة باتجاه التصعيد؛ لذلك أعلن ليبرمان 
أول أم���س أن األوضاع على جبهة القطاع متفجرة، وطبًعا حّمل 
السلطة المسؤولية واتهمها بالس���عي لجر إسرائيل وحركة 
حم���اس للحرب، لكنه )أي ليبرمان( لم يعلن أن من بين خططه 
الحتواء األزمة تخفيف الحصار أو انتهاج سياس���ات االحتواء، 
بل كان شديد اللهجة في الحديث عن أدوات التصدي وإرسال 

رسائل التهديد واإلرهاب، وأعقب تصريحاته للقناة 14 
قصف ليلي ش���ديد على بعض مواق���ع المقاومة في رد 

مزعوم على انفجار عبوة بالقرب من الحدود.
القصف الليلي ليل���ة أول أمس هدفه ال���ردع، وأن دولة 
االحتالل ل���ن تتوانى ع���ن التصدي بعن���ف لمحاوالت 
التصعيد واالش���تباك الفلس���طيني، وأنها ال تخش���ى 
التده���ور، وربم���ا أرادت من خ���الل ذلك اس���تجالب رد 
فلس���طيني يدخل المنطقة في جولة تصعيد عسكري 
س���ريعة تجهض الحراك الش���عبي. فالحراك الشعبي - 
الذي تخشاه إسرائيل لما يشكله من تهديد كبير ونوعي 
ليس لها دراية وخبرة كافية في التعامل معه، وُيحتمل 
أن يحمل مفاجآت كبيرة لها، وهي ال تدرك مآالته وكيف 
يمكن ان يس���تثمر فلس���طينًيا ودولًي���ا - خصصت له 
اجتماًعا من قبل الكابينت في األيام القريبة، وقد أدرجت 
على أجندة منظومتها األمنية األيام والتواريخ للحراكات 
الفلس���طينية، وهي تدرس اآلن خطط وآليات التصدي 
للحراك الفلس���طيني الغزي على المستويات السياسية 

واإلعالمية والعسكرية.
وال نس���تبعد أن يك���ون الخيار اإلس���رائيلي ه���و خيار 
التصعيد العس���كري ومحاول���ة جرنا لمرب���ع التصعيد 
العس���كري عبر القصف والقصف المضاد، للفت األنظار 

عن الحراك وإجهاضه، دون االنزالق إلى حرب واسعة.

حاولت الكاتبة إيال شوحط في مقالتها » اليهود الشرقيون في إسرائيل: 
الصهيوني����ة من وجهة نظر ضحاياها اليه����ود« أن تكون أكثر نقدية إذ 
أنها اليهودية الشرقية من أصل عراقي الساخطة على خدعة الصهيونية 
الت����ي تزعم أنها حركة تحرر لجميع اليهود، إال أّن الواضح للعيان هو أنها 
حركة تخص اليهود األشكينازيين المتحضرين، ولكنها في ذات الوقت 

تفترض أنها تعّبر عن اليهود الشرقيين أيًضا. 
تزعم شوحط أن الصهيونية لم تضطهد الفلسطينيين فحسب، ولكنها 
اضطهدت أيًضا اليهود الش����رقيين وإن كان ذلك بآليات أكثر خبًثا وأقل 
عنًفا ووحش����ية، فقد عملت الصهيونية على خلق اضطهاد بنيوي موجه 
ضد اليهود الش����رقيين. ورغم الصراع القائم في إس����رائيل بين الش����رق 
والغرب، إال أن هناك صراًعا إضافًيا يتمثل في العالقة بين العالمين األول 
والثالث على اعتبار وجود صالت بنيوية تربط إسرائيل بالعالم الثالث، فمن 
حيث الديمغرافيا تعد األكثرية السكانية في إسرائيل من العالم الثالث 
أو تعود أصولها إلى العالم الثالث بنس����بة 90% ) 20% الفلس����طينيون 
في إس����رائيل، 50% يهود مزراحيين أي تع����ود أصولهم إلى دول عربية 
وهي باألساس دول عالم ثالث، و 20% سكان الضفة الغربية وقطاع غزة(، 
وبالتالي يعد األشكينازيون أقلية عددية بنسبة 10%  إال أّن الهيمنة في 
إسرائيل تعود لهم، ويظهر اليهود الشرقيون كأمة شبه مستعمرة داخل 

أمة أكبر على حد قول شوحط. 
تؤكد شوحط على أن التمييز ضد اليهود الشرقيين بدأ من لحظة القدوم 
إلى إس����رائيل، وتبع ذل����ك اضطهاد في المعس����كرات »المعبروت« التي 
وضعوا فيها، ونتيجة ذلك تش����كلت البنية االجتماعية االقتصادية على 
أساس توزيع غير متس����اٍو للمنافع بطريقة ممنهجة. وحتى أن الحكومة 
اإلس����رائيلية كانت قادرة أحياًنا على التحايل بش����كل رس����مي وقانوني 
لتحقي����ق مصالح الفئة األش����كينازية ومن ذلك حادث����ة خطف األطفال 
اليمنيين، وما يرمز ذلك إلى أّن الشرقيين ال يصلحون ليكونوا آباء إذ أنهم 

عديمو المس����ؤولية. ولم يقتصر االضطهاد ضد الش����رقيين على مراحل 
الهجرة والس����كن في المعبروت، بل تبعها اضطهاد أعمق وممنهج أكثر 
في بلدات التطوير »عيروت هبيتواح »، فموقعها قريب من مواقع حدودية 
تع����د هدف الهجمات العربية، وتفتقر إلى البنية التحتية للحماية، وفي 
ذات الوقت تستمر عالقة التبعية واالستغالل بين الكيبوتسات وبلدات 
التطوير. وحتى لو ُأنِصف اليهود الشرقيون في المسكن وموقعه، يبقى 
التمييز في األع����داد الكبيرة من العائالت التي ُتجَمع بنفس المس����كن. 
إضافة الس����تغالل القوى العاملة المزراحية لتنمية االقتصاد اإلسرائيلي 
كما في قطاعات البناء والزراعة والصناعة. وفي حين تزداد حياة المزراحي 
بؤًسا على بؤس، فإن األشكينازي يواصل الصعود في السلم االجتماعي. 
وال يقتصر األمر على الجوانب االقتصادية والسياس����ية عند التمثيل في 
مراكز الس����لطة، بل يمكن أن ُيعد التعليم كأداة للتمييز وعدم المساواة 
والتس����هيالت الحاصلة عن طريق إعادة إنتاج االنقس����ام العرقي للعمل 
الذي يوجه األشكينازيين لألعمال المهمة، ويوجه المزراحيين نحو المهن 

لألعمال األقل أهمية. 
ترى ش����وحط بأن عل����ى المزراحي المتخلف أن يجتاز العتبة ليس����تطيع 
الدخول للمجتمع اإلس����رائيلي المتحضر المتمثل بالنخبة األش����كينازية 
ويت����م ذلك عن طريق قبوله للمجتمع القائم وحياته وثقافته وتخليه عن 
تقاليد مجتمعه السابق المتخلف الذي أتى منه. ويتفق هذا الرأي لشوحط 
م����ع مواقفها الثورية التي تحاول عادة أن تثور على الرواية اإلس����رائيلية 
السائدة وتنقدها. ومن هنا تؤكد ش����وحط أن الثورة المزراحية استمرت 
تحت مظاهر ومطالب متعددة » كالخبز والعمل » و« ضحد البؤس والتمييز 
»، إال أن كل هذه الثورات القت قمًعا واضطهاًدا من الحكومة حيث وصفت 
بأنها إرهاب وتمرد ضد الحكومة ومس����اس بمس����ألة األمن القومي. ورغم 
العنف واإلرهاب العسكري الذي مورس ضد المزراحيين إال أنه كان بدرجة 

أخف من العنف الممارس ضد الفلسطينيين. 

تنتقد ش����وحط فكرة بوتقة الصهر التي صورته����ا الصهيونية بمثابة 
أسطورة مشّرفة تنسب للمجتمع اإلس����رائيلي، وتؤكد أّن هذه األسطورة 
فش����لت وما ه����ي إال كذبة حاولت الصهيونية خلقه����ا. ونتيجة كل ذلك 
حاولت السلطات اإلسرائيلية استخدام سياسة العصا والجزرة، وتراوحت 
هذه السياسة ما بين تغيير في البنى التحتية وصواًل إلى السجن والطرد 

خارج إسرائيل أحياًنا. 
ختاًما، صحيح أن شوحط تبدو ناقدة لمجتمعها وناقدة لالضطهاد والظلم 
ال����ذي يعانيه اليهودي الش����رقي في ظل حكم النخبة األش����كينازية إال 
أنه����ا وعلى الرغم من كل هذا فه����ي ال تتجاوز العتبة، هي تنتقد الرواية 
الصهيونية الس����ائدة إال أنها ل����م تتجرد من عب����اءة الُكّتاب والمفكرين 
اليهود وحتى الناقدي����ن منهم، فهي وإن انتقدت الوضع القائم والظلم 
واالضطه����اد إال أنها لم تذهب بذلك بعيًدا. إضافة إلى أّن ش����وحط ورغم 
إقرارها بمدى عذاب الفلس����طينيين إال أنها تراه مشابًها لعذاب اليهود 
الش����رقيين ولكنها تحاول إظهار معاناة الش����رقيين بشكل أكبر وأعمق، 
ولكنه����ا تؤكد على أنه����ا ال تطلب التعاطف مع اليهود الش����رقيين في 
مثل هذا التش����ابه، لكنها ترغب في إيجاد بدائل لكونهم أشخاصًا يقع 
عليهم الفعل وليسوا فاعلين. وربما يكون نقد شوحط صحيحًا أّن اليهود 
الش����رقيين قد عانوا من الظلم واالضطهاد وهو ما تحاول ش����وحط قوله 
وكس����ب العطف على عكس ما تدعيه، إال أّن الفلسطينيين قد عانوا من 
اضطه����اد أعمق وأكثر عنًف����ا ومنهجية، ولكن يش����عر القارئ للنص بأن 
اليهود الشرقيين هم أكثر فئة تعرضت لالضطهاد، صحيح أنه ال يوجد 
إن����كار لمعاناة الفلس����طينيين إال أنه يوجد محاولة للف����ت النظر لمعاناة 
اليهود الشرقيين. تعد إسرائيل مشروًعا استعمارًيا استيطانًيا مكّوًنا من 
األشكيناز والشرقيين وبالتالي ال يمكن إلقاء اللوم على األشكينازيين فقط 
كقتلة للفلسطينيين، فالشرقيون هم داخل هذه المنظومة الصهيونية، 

وهم ليسوا أبرياء من دم الفلسطينيين. 

الصهيونيــة مــن وجهــة نظــر مختلقــة
نجالء أبو شلبك

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / احمد جمال موسى سرحان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400013413( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عماد كامل محمد زايد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901626242( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ حسن ناظر حسن أبو سعدة
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)801075979( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / مجد علي محمد داود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401954136( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عبدالله رفيق حامد هنية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
803808583  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة /فاطمه محمود شعبان سلمان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401777214( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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الي����وم  بإذن الله هو األول من رج����ب, وهو واحد من 
األشهر الحرم األربعة التي قررها القرآن الكريم, وأكد 
على حرمتها النبي صلى الله عليه وسلم, السؤال المر.. 
ماذا يعني لنا رجب اليوم؟ ماذا يعني لألمة وقادتها 
وملوكها ورؤس����ائها؟, ماذا يعني للنخب والتيارات 
والمثقفين بل وحتى لعامة الناس؟, الجواب األكثر 
مرارة ال ش����يء .. ال شيء, ولذا نحتاج لسوق كثير من 
األدلة.. أح����وال الدول العربية واإلس����امية, األزمات 
التي ال تنتهي, فوضى الدم والعنف والترويع, الفقر 
والجوع والمرض, االنهيارات االقتصادية واألخاقية 

واالجتماعية, انسداد األفق وفقدان األمل.
 كل تلك األشياء تؤكد أننا كأمة لم نعد نحترم قيمنا 
وهويتنا ومقدساتنا ومناسباتنا, يقول الحق تبارك 
وتعالى: »إن عدة الش����هور عند الله اثنا عشر شهرا 
في كتاب الله يوم خلق السموات واألرض منها أربعة 
حرم ذلك الدين القيم فا تظلموا فيهن أنفس����كم 
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا 
ان الل����ه مع المتقي����ن«, يقول اغلب المفس����رين إن 
النظام الكوني الذي أبدعه الخالق جل وعا يقوم على 
هذا التوازن المتعلق بعدة الش����هور, والخصوصية 
التي تميز بعضه����ا, وهنا يتركز الحديث عن حرمة 
بعض تلك الش����هور التي عدده����ا القرآن وفصلها 
النبي عليه الصاة والسام في خطبته الجامعة في 

حجة الوداع والتي هى با جدال أخطر وأهم وأشمل 
خطبة في تاريخ اإلسام.

جاء في الحديث عند البخاري ومسلم والذي يرويه أبو 
بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه, عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: »ان الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله الس����موات واألرض الس����نة اثنا عشر 
ش����هرا, منها أربعة حرم: ثاثة متواليات ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب مض����ر الذي بين جمادى 
وش����عبان, أي ش����هر هذا, قلنا الله ورس����وله اعلم, 
فسكت حتى ظننا انه سيس����ميه بغير اسمه, قال 
أليس ذو الحجة قلنا بل����ى, قال : »فأي بلد هذا؟ قلنا 
الله ورس����وله اعلم, فسكت حتى ظننا انه سيسميه 
بغير اس����مه قال »أليس البلدة« قلن����ا بلى. قال فأي 
يوم هذا قلنا الله ورس����وله اعلم, فسكت حتى ظننا 
انه سيسميه بغير اس����مه, قال أليس »يوم النحر؟« 
قلنا بل����ى , قال: »فإن دماءك����م وأموالكم وأعراضكم 
حرام عليك����م , كحرمة يومكم هذا, في بلدكم هذا, 
في ش����هركم هذا, وس����تلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم, أال فا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض, أال ليبلغ الش����اهد الغائب, فلعل بعض 
من يبلغه ان يكون أوعى له من بعض من س����معه« 
ثم قال: »أال هل بلغت؟ أال هل بلغت؟ قلنا نعم قال: 

»اللهم فاشهد« .

 الحديث يش����به الوصية األخيرة في حجته األخيرة 
والوحي����دة وفي ه����ذه الرواية يتض����ح التركيز على 
حرمة الش����هر, وحرمة اليوم, وحرمة المكان, ويربط 
ذلك بس����لوك الناس وتحديدا فيما يتعلق بالروابط 
بي����ن األفراد أبناء األمة فيعلن بش����كل صارم وحازم 
وجازم حرمة السرقة والتعدي على مال الغير, وحرمة 
ال����دم والتعدي عل����ى األرواح, وحرمة القدح والقذف 
والتش����هير والطعن أي حرمة التع����دي على كرامة 
اإلنس����ان ومش����اعره وسمعته, وهى األش����ياء التي 

تستشري في واقعنا وواقع األمة بشكل عام. 
رجب من األشهر الحرم األربعة بمنطق القرآن والمنطق 
النبوي, وزاد المفسرون فقالوا: ان احترام تلك الحرمة 
ض����روري للحفاظ عل����ى نظام الكون والت����وازن الذي 
أراده الحق تبارك وتعالى, واجب في هذه األش����هر 
تحديدا وقد أظلنا احدها التوقف الكامل عن القتل 
والقتال, التوقف الكامل عن العنف والترويع وسجن 
وتعذيب الناس, التوقف الكامل عن التحريض وزرع 
الكراهية, التوقف الكامل عن الخوض في األعراض 
والتشهير بالناس الذين يخالفوننا أو يختلفون معنا 
بغض النظر عن نسبة اإلصابة أو الخطأ, هل يحدث 
هذا في حياتنا, هل نش����عر جميع����ا بالرهبة ونحن 
نستقبل ش����هر الله الحرام الذي يهل اليوم ان شاء 
الله, هل يتوقع احد ان تعلق الدول العربية وتوقف 

المعارك والقتل والقصف وترويع الناس وسجنهم 
وتكميم أفواههم احتراما لحرمة رجب, والتزاما بأمر 
الله للحفاظ على توازن الحياة وتوازن النظام الكوني, 
هل نتوق����ع إعان التيارات التي تعارض تلك الدول 
وتقاتلها ان تخرج بإعان مماث����ل تأكيدا اللتزامها 
بمرجعية اإلسام وس����عيها لنصرة ورفع رايته كما 

تقول.
هل سيتغير شيء في سلوكنا اليومي تجاه جيراننا 
وأقربائن����ا وزمائن����ا ف����ي العمل؟ وهل س����تتوقف 
المناكفات بين الكتل السياسية في فلسطين وفي 
جل الوطن العربي واإلسامي عما بقول النبي صلى 
الله عليه وس����لم: »إن دماءك����م وأموالكم وأعراضكم 
حرام عليكم«  لماذا نحت����ج على دونالد ترامب الذي 
يهدد الت����وازن الكوني حتى فيم����ا يتعلق بالمناخ 
واالحترار المناخي ولي����س فقط فيما يخص حقوق 
الش����عوب وكرامتها, ونحن ال نحمي ه����ذا التوازن 
بازدرائنا آليات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه 
وس����لم الواضحة وضوح الشمس في وقت الظهيرة, 
ومن يسأل عن تحرير األوطان واستعادة األمة لدورها 
يجب ان يدرك ان هذا س����يحدث بإذن الله يوما ما, 
لكن ليس قبل ان نحترم قيمنا وهويتنا ومقدساتنا 
ومناس����باتنا وأقرب هذه المناسبات هو رجب شهر 

الله الحرام !

الشيخ: نافذ عزام شهر رجب والعالقة بما يجري لألمة

منهج القرآن الكريم في توجيه التفكير 
نحو الكليات وتجاهله المتعمد للثانويات

ننطلق فيما سنقوله أدناه من قاعدة: أن 
ال ش���يء في القرآن الكريم غير مقصود، 
فالله كما قال عن نفسه: »ال تأخذه سنة 
وال نوم« أي أنه س���بحانه ما قال شيئا إال 
ألن���ه يريد قوله، وما ترك ش���يئا إال ألنه 

يريد تركه.
وفقا لهذه القاع���دة، التي هي جزء من 
عقيدتن���ا، س���نعرض بع���ض النماذج 
القرآني���ة، التي تنطق بوضوح- ال يخفى 
وال حتى على صغ���ار الباحثين- بمنهج 
قرآني يكاد يتكرر في كل القضايا التي 
عرض لها الق���رآن الكريم، والتي يمكن 
التعبير عنها باختصار: أن القرآن الكريم 
كان يتجاهل عمدا صغ���ار التفاصيل، 
الت���ي ال يراها ذات أهمي���ة في توجيه 
حركة الحياة اإلنسانية، إلى حيث غايات 
الق���رآن الكب���رى، بمعنى: أن���ه يريد لنا 
أن نمع���ن التفكير ف���ي الكليات، وأن ال 
نستنزف وقتا وجهدا فيما ال طائل منه، 
وال فائ���دة مرجوة، وهذا بخاف ما ذهب 
إليه العق���ل الديني فيم���ا بعد، حينما 
راح يغ���رق ف���ي تفاصي���ل التفاصيل، 
وبالتأكيد لن تبقى هذه التفاصيل في 
العقل الذي اس���تنزفته حيزا للكليات، 

التي هي جوهر وجهة القرآن الكريم.
 ف���ي قصة أصحاب الكه���ف، وبطريقة 
ملفتة ج���دا، يعرج الق���رآن على الجدل 
حول عدد الفتية الذين أووا إلى الكهف، 
وبه���ذا الخص���وص تحدي���دا يتحدث 
الق���رآن في 33 كلم���ة قرآنية حول هذا 
الجدل، تبدأ من قوله تعالى: »سيقولون 
ثاث���ة رابعهم كلبهم« ... ثم يس���تمر 
حتى قوله تعالى: »وال تس���تفت فيهم 
منه���م أحدا« ، ومع حديثه طوال الثاث 
والثاثي���ن كلم���ة، يمتنع الق���رآن عن 
تحديد العدد، وكان يمكنه- لو كان يرى 
في العدد قضية ذات ش���أن- أن يحسم 
القضية بكلمة واحدة، كأن يقول: ثاثة، 
أو أخمسة، أو أي عدد يعلمه الله، وسوف 
ننتصر نحن كمس���لمين للع���دد الذي 

يحدده القرآن، وس���وف لن تس���تطيع 
أي جه���ة نفي أو إثبات عك���س ما قرره 
القرآن، ف���ي  قضية تاريخية، هي فقط 
من علم الغيب، لك���ن القرآن لم يفعل، 
ويقينا ليس سهوا، وال عن غير معرفة، 
إنما القضية هي بكل بساطة: ماذا يفيد 
العدد؟! إن كانت وجهة القرآن تتحدث 
عن العب���رة المتمثلة في ثبات مجموعة 
من الفتي���ة على إيمانه���م، ورفضهم 
االس���تجابة إلى التهديدات السلطانية 
التي عبر عنها القرآن في قوله:« إنهم إن 
يظهروا عليك���م يرجموكم أو يعيدوكم 

في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا«.
القرآن هنا يحدثنا ع���ن نموذج للثبات 
على الدين، دون أن ينش���غل في أسماء 
وأع���داد أولئك الفتية، وال حتى في ذكر 
موق���ع الكهف ال���ذي أووا إلي���ه، فتلك 
ليست مهمة القرآن، وال هي من القضايا 
الت���ي يجب أن تش���غل العقل الديني، 
ألنه���ا ليس���ت ذات فائدة، في س���ياق 
العبرة التي يريد لن���ا القرآن الكريم، أن 

نستخلصها من هذه القصة.
في قصة ابن���ي آدم أيض���ا، لم يلتفت 
القرآن لألس���ماء، إن كانا قابيل وهابيل، 
أو أية أس���ماء أخرى، فماذا س���تضيف 
األس���ماء لطبيعة الح���وار بين منطقي 

التسامح والعدوان؟! 
هنا أيضا وجهة الق���رآن ال تقل وضوحا 
عن المثال السابق، فالعبرة هنا جوهرها 
التس���امح، الذي قدم ل���ه القرآن الكريم 
على لس���ان المقتول: »َلِئن َبَسطَت ِإَليَّ 
َيَدَك ِلَتْقُتَلِني َما َأَنا ِبَباِس���ٍط َيِدَي ِإَلْيَك 
َه َربَّ اْلَعاَلِميَن«  ثم  ي َأَخاُف اللَّ ْقُتَلَك ِإنِّ أِلَ
عن وس���م العدوان والقتل الذي قام به 
األخ اآلثم بأنه من تسويل النفس األمارة 
بالس���وء« فطوعت له نفس���ه قتل أخيه 
فقتله فأصبح من الخاسرين« فأي قيمة 

لألسماء هنا؟!
مث���ال ثالث: الحظ أيضا في قصة العبد 
الصالح، الذي ذهب موسى ليبحث عنه، 

ق���ال تعال���ى:« فوجدا عبدا م���ن عبادنا، 
آتين���اه رحمة م���ن عندن���ا، وعلمناه من 
لدنا علم���ا«..! ماذا كان س���يضير القرآن 
الكريم لو قال:« أن اس���مه الخضر«؟! كما 
قالت التفاس���ير، اس���تنادا إلى مصادر 
غير قرآنية..!  المس���ألة هنا بالنسبة لنا 
واضحة، فاالسم ليس هو موضوع القرآن، 
وال تضي���ف معرفت���ه، أو بقاؤه مجهوال  
ش���يئا جديدا ذا قيمة للعبرة التي يريد 

لنا القرآن استخاصها هنا.
ليس���ت األمثلة الس���ابقة ه���ي كل ما 
في الق���رآن، بل هي مج���رد نماذج تجد 
ش���بيهاتها متكررة مع كل موضوع من 
مواضيع الق���رآن، فهو ل���م يهتم مثا 
بذكر اس���م فرعون موس���ى، وال بأسماء 
الرس���ل الذين أرسلهم للقرية التي جاء 
على ذكره���ا« إذ أرس���لنا إليهم اثنين 
فكذبوهما فعززنا بثالث« ولم ينش���غل 
في مقاييس وألوان وهيئة اللباس، إنما 
اكتفى منه بذكر ما يس���تر العورة، ولم 
ينشغل في أن يحدد لك يمين الطريق 
أم يسارها للمشي، إنما اكتفى بالنهي 
عن إظهار التكبر في المشي، والتفاخر 
على الناس« وال تمش في األرض مرحا«.

مقابل ه���ذا التجاه���ل للتفاصيل غير 
المهم���ة، لم يترك الق���رآن أي فرصة إال 
وأم���ر بالعدل، ونهى عن الظلم، وأش���اد 
بالمنفقي���ن والمتصدقين، وذم الش���ح 

والبخل، وطالب الناس بما ينفع الناس. 
العقل الديني فيما بعد- وبكل أس���ف- 
ذهب في اتجاه االنشغال في تفاصيل 
التفاصيل، لي���س فيما يخص القضايا 
الني تحت���اج إلى تفاصي���ل، إنما مجرد 
بالدين بعي���دا عن  مبالغ���ات ذهب���ت 
وجهته، فا يمكن لعقل تستفزه قضايا 
عل���ى هامش الحي���اة، أن يعطي أولوية 
للقضايا الجوهرية. الله س���بحانه أعظم 
من أن ينش���غل فيما ال وزن له، بينما ال 
يبدى اهتمام���ا لما تبنى علي���ه الحياة 

اإلنسانية كلها.

جميل عبد النبي
الح���روب صغيرة أو كبيرة قد تنفجر فجأة حت���ى وإن كان من قدر لهم أن ينغمروا فيها ويكتووا 
بنار وياتها لم يرغبوا فيها مهما كانت ضراوة العداوة بينهم . الحرب العالمية األولى في 1914  
انفجرت بعد اغتيال ولي العهد النمساوي بيد مواطن صربي ، وحرب 1967 بين إسرائيل والعرب 
فاجأت الكثيرين ، وإن كان اإلس���رائيليون ، مثلما أوضحوا بعدها ، خططوا لها ، ودربوا جيش���هم 
عليها طوال عشر سنوات ، أي منذ العدوان الثاثي على مصر في 1956 الذي احتلت فيه إسرائيل 
س���يناء وغزة . والثابت اآلن أن عبد الناصر رغم حشده لقواته في سيناء لم يكن يتوقع أن تنفجر 
الحرب ، وظن أن المجتمع الدولي س���يضغط إلزالة مقدماتها . ومنطقة الش���رق األوسط اآلن في 
حروب فعلية ، وفي جو حروب متوقعة أس���وأ نذرا من ح���رب 1967 ، والحروب الفعلية ، والحروب 
المتوقعة التي يقدر لها أن تكون أشمل أطرافا وأعنف أهواال من الحروب الفعلية الحالية الحتمال 
اش���تراك روس���يا وحلفائها فيها من جهة ، وأميركا والناتو وإسرائيل من جهة أخرى، وقد تنزلق 
إلى حرب نووية ؛ هذه الحروب ، بنوعيها الفعلي الحالي والمتوقع ، يتحمل الغرب وإس���رائيل وزر 
جريمة المسئولية عنها . الغرب ، ونخص أميركا وبريطانيا وفرنسا ، عدواني وأناني وجشع ثقافة 
وتاريخا ، وإسرائيل جزء عضوي من هذه الثقافة وهذا التاريخ ، وإن تكن حديثة النشأة ، فهي في 
الجوهر غصن من شجرة الزقوم الغربية الكريهة . الغرب يعادي روسيا تاريخيا ، والروس يقولون 
إن الغ���زوات واألخطار جاءتهم دائما من الغرب ، ولعظم تلك الغزوات واألخطار نراهم يتجاهلون 
ما حاق بهم من ش���رور الغزو المغولي . ويرى الغرب القس���م اآلس���يوي من االتحاد الروسي ، وهو 
أكبر من قسمه األوروبي ، أراضي محتلة ، وال يريد أن يفوز الروس بهذه الغنيمة ، ويضيق عليهم 
حتى في أوكرانيا األوروبية التي كانت عاصمتها كييف أول عاصمة ألول دولة روس���ية في القرن 
التاسع الميادي . وفي المنطقة العربية واإلسامية رمانا  الغرب منذ الحروب الصليبية إلى اليوم 
بكل ضروب الويات ، وانتهاب الثروات ، وتمزيق عرى التماس���ك عربيا وإساميا ، وما يحدث في 
منطقتن���ا من اقتتال وتدمير ومحو لدول عربية ؛ امتداد عض���وي تلقائي لكل حروب الغرب ضد 
العرب والمس���لمين . ومهما بدا من خاف وتباين بين دوله تجاه العرب والمسلمين فإنها تتحد 
لمواجهتهم في لحظة الحقيقة ، وتفعل ذات الشيء في مواجهة روسيا . ففرنسا التي تظاهرات 
دائما بأنها األقرب للعرب من بقية الدول الغربية ؛ كانت في طليعة دول الناتو عدوانا على ليبيا 
بحجة حماية الشعب الليبي من جيشه ، وهي تهدد اآلن بالتدخل منفردة في سوريا لقصف بعض 
المواقع السورية إذا ما تأكد أن الدولة السورية استعملت ساحا كيماويا في مقاتلتها للجماعات 
المس���لحة المتآمرة مع الغرب وإسرائيل ، مع أنه يس���تحيل عمليا أن تتدخل منفردة لمعرفتها 
بمحدودية إمكاناتها إزاء الحالة السورية المختلفة كليا عن الحالة الليبية ، وتعي تماما أن تدخلها 
لن يكون في حال حدوثه إال جزءا من التدخل الغربي ، وتهديدها به تظاهر بالقوة وحنين مفرط 
لزمن تسلطها االستعماري المتوحش . واشتدت نذر الحرب المباشرة بين القوى الكبرى وحلفائها 
حدة وقتامة بعد التوضيح الروس���ي الحاد الحازم بأن روسيا لن تسكت على تعريض جنودها في 
سوريا للقتل ، وال على تعريض مصالحها التي بذلت الدماء واألموال في سبيلها للخطر، وشملت 
بالتوضي���ح حلفاءها في س���وريا  . وما لم يهدئ الغرب بقيادة أميركا م���ن غلواء تهوره ، وتغول 
جش���عه وأنانيته فإن الحرب الكبرى قد تنفجر ولو لخطأ ما . وقد اضطرت روس���يا البتاع المهانة 
حين قتلت المدفعية والطائرات األميركية عشرات الجنود الروس مؤخرا ممن  يعملون مع الدولة 
السورية وحلفائها بعقود خاصة ، ويستحيل أن تبتلع مهانة جديدة مباشرة تتصل بقتل جنودها 
النظاميين . الحرب في سوريا قد تكون بداية حرب كونية مهلكة للجميع ، أو بداية تهدئة معينة 
تقصر أو تطول ، ويستحيل تواصلها في هذا الجو  المزدحم بالمتحاربين المصرين على االنتصار 
الكامل ، ولن يتراجع الغرب بقيادة أميركا وتحريض إسرائيل عن مواصلة هذه الحرب عبر الوكاء 
حاليا ، والتدخل المباشر تاليا إال إذا أيقن خطورة جدية التهديد الروسي ، وقدرة سوريا وحلفائها  
على الصمود وإفشال المخططات الغربية واإلسرائيلية في المنطقة . تراجع الغرب ضروري حتى 

ال تبدأ الحرب العالمية الثالثة هذه المرة من الشرق األوسط .

حتى ال تبدأ الحرب العالمية 
الثالثة من الشرق األوسط 

 حماد صبح 
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غزة / عبدالله نصيف:
توج فريق شباب خانيونس رسميًا بلقب دوري غزة الممتاز 
لموسم 2017 / 2018 ، بفوزه على القادسية بثالثة أهداف 
مقابل هدفين ، فيما أمن اتحاد خانيونس نفسه بين الكبار 
بفوزه على أهلي غزة بهدف دون رد  ليهبط األهلي للدرجة 
األولى ، و بثالثية نظيفة ضرب الصداقة شباك البحرية ، و 
بنفس النتيجة تخطى الزعيم هالل غزة ، و سيطر التعادل 
السلبي على لقاء اتحاد الش���جاعية و خدمات رفح ، ضمن 

منافسات الجولة ال21 من بطولة دوري غزة الممتاز .
وتوج شباب خانيونس" النشامى"  بلقب دوري غزة الممتاز  
بفوزه بثالثة أهداف لهدفين على فريق القادسية الرفحي 

.
و شهد ملعب رفح البلدي احتفاالت شباب خانيونس بلقب 
الدوري بفوزه على القادسية و تتويجه رسميا بدرع الدوري 

الممتاز الغزي .

و أضاف "النش���امى" اللق���ب الثاني لرصي���ده بعدما توج 
باللقب األول موسم 2010 / 2011 .

و يعتبر هذا اللقب الرابع الذي يضاف لخزائن النادي بعدما 
توج بلقب كأس القطاع عامي 2000 و 2016 و كأس سوبر 
فلس���طين عام 2000 و لقب الدوري العام الموسم الحالي 
2017 / 2018 باإلضاف���ة إلى لقب دوري الكرة الش���اطئية 

الذي أقيم عام 2017 .
وس���جل ثالثية "النش���امى" حازم شكش���ك "هدفان" في 
الدقيقتين 15، و45 عل���ى التوالي، وخالد القوقا بالدقيقة 
43، بينما أحرز هدفي القادس���ية بدر موسى في الدقيقة 
الثالثة، وعبد اللطيف علي���ان بالدقيقة 88 من ركلة جزاء، 
علمًا أن المباراة ش���هدت طرد محمد أبو موس���ى من شباب 
خانيونس في الدقيقة 86 لحصوله على البطاقة الصفراء 

الثانية.
ورفع "النش���امى" رصيدهم إلى 45 نقطة في المركز األول 

والصدارة، وتجمد رصيد القادس���ية 15 نقطة في المركز 
الثاني عشر، واألخير و يسقط للدرجة األولى .

وراف���ق أهلي غزة نظيره القادس���ية للدرج���ة األولى، بعد 
هزيمت���ه أمام اتحاد خانيون���س "الطواحين" بهدف دون 
مقابل في ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب 

القطاع.
ويدين "الطواحين" بف���وزه الثمين إلى نجمه عدي الغلبان 
الذي أح���رز هدف المب���اراة الوحيد بالدقيق���ة 57، ليرفع 
رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاش���ر، ويتجمد رصيد 

األهلي عند 16 نقطة بالمركز الحادي عشر، وقبل األخير .
و ع���اد الصداقة لس���كة االنتصارات بف���وزه على خدمات 

الشاطئ بثالثية نظيفة .
س���جل ثالثية الصداقة سامي الداعور في الدقيقة 32 من 
ركل���ة جزاء، وفارس عوض بالدقيقة 45، ومحمد بركات في 

الدقيقة 66 من ركلة جزاء أخرى.

ورف���ع الصداقة رصيده إلى 38 نقطة ف���ي المركز الثالث، 
وبفارق نقط���ة واحدة خلف خدمات رف���ح ثاني الترتيب، 
وتجم���د رصيد "البحرية" عند 22 نقطة بالمركز التاس���ع ، 

وبفارق المواجهات المباشرة أمام اتحاد خانيونس .
و بنفس النتيجة تفوق فريق شباب رفح على مضيفه فريق 
الهالل بثالثي���ة دون رد في المباراة التي جمعت الطرفين 

على ملعب فلسطين.
و رفع شباب رفح رصيده للنقطة 31 بالمركز الرابع و توقف 
رصي���د الهالل عند 23 نقط���ة بالمركز الثامن ، و س���جل 
أه���داف "الزعيم" ميس���رة البواب بالدقيقة 56 و س���عيد 

السباخي بالدقيقة 57 و محمد أبو عرمانة بالدقيقة 66 .
فيما سيطر التعادل السلبي على مجريات لقاء الشجاعية 
و خدم���ات رفح، و رفع الخدمات رصيده للنقطة 39 بالمركز 
الثان���ي و رفع الش���جاعية رصي���ده .للنقط���ة 30 بالمركز 

الخامس .

»النشامى« 
بطال للممتاز 

وهبوط األهلي 
و القادسية 

للدرجة األولى   

االستقالل / وكاالت:
حط���م النج���م المص���ري محمد 
صالح عدة أرقام قياس���ية خالل 
مب���اراة ليفرب���ول م���ع واتفرود 
في األس���بوع ال�31 من الدوري 
بع���د  الممت���از  اإلنجلي���زي 
أن س���جل رباعي���ة، "س���وبر 
الفريق  هاتريك"، في مرمى 

األصفر .
ليصب���ح ص���الح أول الع���ب 
أول  ف���ي  يس���جل 36 هدفا 
موس���م له م���ع ليفرب���ول عبر 

التاريخ .
ولم يكتف الالعب العربي بهذا 
الرقم  ليس���جل "سوبر هاتريك" 
في ال���دوري اإلنجليزي و يصبح 
أول الع���ب عربي يس���جل س���وبر 

هاتريك بالدوري اإلنجليزي الممتاز .
و أيضا يصبح صالح هداف الدوريات 
األوروبية الكبرى برصيد 28 هدفا في 

"البريمييرليغ".
و س���اهم في 37 هدفا ف���ي الدوري 
اإلنجليزي الممتاز )أكثر من أي العب 

آخر( .

االستقالل / وكاالت:
كش���فت صحيف���ة “مون���دو ديبورتيف���و” اإلس���بانية، أن البولن���دي روبرت 
ليفاندوفس���كي يضغط على إدارة بايرن ميونخ األلماني من أجل السماح له 

باالنتقال إلى ريال مدريد اإلسباني.
وارتبط أس���م البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ باالنتقال 

إلى ريال مدريد اإلس���باني، خصوصًا بعد األداء الس���يء للفرنسي كريم 
بنزيما مع النادي الملكي هذا الموسم.

وذكرت التقارير اإلس���بانية ، أن مانشستر يونايتد اإلنجليزي دخل 
بقوة في سباق التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم 

بايرن ميونخ األلماني.وكان اس���م المهاج���م البولندي روبرت 
ليفاندوفس���كي مرش���حًا للخروج من بايرن ميونخ األلماني 

الصي���ف القادم، متجهًا نح���و ريال مدريد 
اإلسباني أو تشيلسي اإلنجليزي.

وأك���دت ه���ذه المعلوم���ات أن الم���درب 
البرتغال���ي جوزي���ه موريني���و المدي���ر 
ه���و  يونايت���د  لمانشس���تر  الفن���ي 
المفض���ل للحص���ول عل���ى خدم���ات 

روبرت ليفاندوفس���كي من باي���رن ميونخ 
األلماني بس���بب امكانية الن���ادي اإلنجليزي دفع 

المبلغ المطلوب في المهاجم البولندي.
وأف���اد الموقع اإلس���باني، أن ريال مدريد يري���د التعاقد مع روبرت 
ليفاندوفسكي كخيار ثاٍن في حال فشل في التعاقد مع اإلنجليزي 
هاري كي���ن مهاجم توتنهام. وتألق ليفاندوفس���كي كعادته مع 
بايرن ميونخ هذا الموس���م، مس���جاًل 23 هدفًا ف���ي 24 مباراة فقط 

خاضها مع العمالق البافاري في الدوري األلماني هذا الموسم.

»سوبر هاتريك«  
صالح يحطم 
عدة أرقام 

قياسية 

ليفاندوفسكي 
يضغط على بايرن 
ميونخ لالنتقال إلى 

ريال مدريد
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مســك وطيــب 

أيها الثرثار!
 هذا هو اإليثار 

هن���اك كثير من الن���اس ال يترك مجاال وال مجلس���ا مع الناس 
إال ويتحدث فيه عن اإليثار فيس���رد لك القصص والحكايات 
والبطوالت في هذا الموضوع ولكن عندما يتم اختباره وتجربته 
في ه���ذا المجال تجده يتحج���ج ويتذرع بأم���ور واهية حتى 
يهرب ويتهرب من الناس وهم أحيانا بأمس الحاجة لكي يمد 
لهم ي���د العون فإلى هذا الثرثار بال فائدة ليس���مع معي ماذا 
اَر َواإِليَماَن ِمن  ُؤوا ال���دَّ ِذيَن َتَبوَّ قال الل���ه تعالى عن اإليثار »َوالَّ
وَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َوال َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة  َقْبِلِهْم ُيِحبُّ
ا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِس���ِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن  مَّ مِّ
ُيوَق ُش���حَّ َنْفِس���ِه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن »  وقال تعالى: »َعْيًنا 
ْذِر َوَيَخاُفوَن  ُروَنَها َتْفِجيًرا ُيوُفوَن ِبالنَّ ِه ُيَفجِّ َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد اللَّ
ِه ِمْسِكيًنا  َعاَم َعَلى ُحبِّ ُه ُمْسَتِطيًرا َوُيْطِعُموَن الطَّ َيْوًما َكاَن َش���رُّ
ِه ال ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاء َوال  َما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَّ َوَيِتيًما َوَأِس���يًرا ِإنَّ
وَن  ا ُتِحبُّ ى ُتنِفُقوْا ِممَّ ُش���ُكوًرا » وقال تعالى »َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّ
 الّلَه ِبِه َعِليٌم« وكذلك ما جاء في سنة 

َّ
َوَما ُتنِفُقوْا ِمن َش���ْيٍء َفِإن

نبينا صلى الله عليه وسلم في تشريف هذه الصفة فعن أبي 
موس���ى األشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
 طعام 

َّ
ين إذا أرملوا في الغزو، أو قل  األش���عريِّ

َّ
عليه وس���لم: )إن

عياله���م بالمدينة جمعوا ما كان عندهم ف���ي ثوب واحد، ثمَّ 
ي، وأنا منهم(  ة، فهم منِّ ويَّ اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسَّ
وع���ن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رس���ول الله صلى الله 
الثة كافي  الثة، وطعام الثَّ عليه وسلم:)طعام االثنين كافي الثَّ
األربعة( . وفي لفظ لمسلم:)طعام الواحد يكفي االثنين، وطعام 
مانية( وعن أبي  االثنين يكفي األربعة، وطعام األربعة يكفي الثَّ
بيِّ صلى الله عليه  هريرة رضي الله عن���ه قال:)جاء رجل إلى النَّ
دقة أعظم أجًرا ؟ قال:  »أن  وس���لم فقال: يا رس���ول الله، أي الصَّ
ق وأنت صحيح شحيح، تخش���ى الفقر وتأمل الغنى، وال  تصدَّ
تمه���ل حتى إذا بلغت الحلقوم، قل���َت: لفالن كذا، ولفالن كذا، 
ث عن رسول الله صلى  وقد كان لفالن( وعن جابر بن عبد الله حدَّ
ه أراد أن يغزو فقال:)يا معش���ر المهاجرين  الله عليه وس���لم أنَّ
 ِمن إخوانك���م قوًما ليس لهم مال وال عش���يرة، 

َّ
واألنص���ار إن

الث���ة، فما ألحدنا ِمن ظهٍر  جلين أو الثَّ فليض���مَّ أحدكم إليه الرَّ
يحمله إالَّ ُعْقَبٌة  كُعْقَبِة. )يعني: أحدهم(. فضمْمُت إليَّ اثنين 
أو ثالثًة، قال: ما ل���ي إالَّ ُعْقَبٌة كُعْقَبِة أحدهم ِمن جملي ( وقال 
م حقوق  ما اإليَثار أن تقدِّ بعضهم: اإليَثار ال يكون عن اختيار، إنَّ
ز في ذلك بين أخ وصاحب ذي  ك، وال تميِّ الَخْل���ق أجمع على حقِّ
معرفة. فنحن لس���نا بحاجة لثرثرة بال فع���ل أفال نتدبر كل ما 

مضى ونسير على خطاه؟ والله المستعان. 

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

التجــارة مــع اللــه أربــح التجــارات

مفكر عربي إسالمي و عضو االتحاد العالمي لعلماء المسلمين ولد في القدس ألبوين 
مس���يحيين عام 1934م، انخرط في العمل السياس���ي والحزب الشيوعي األردني، 
عمل في حركة فتح حتى بداية السبعينات، واعتنق اإلسالم في أواخر السبعينات.

أهّم مؤلفاته:
من كتابات مرحلة ما بعد إسالمه:

- اإلسالم في معركة الحضارة.
-إسالم وتحديات االنحطاط المعاصر

-ردود على طروحات علمانية
-بين النهوض والسقوط

-قضايا التنمية واالستقالل
-في نظريات التغيير

-النظام الدولي الجديد وخيار المواجه.
الكتاب/ دراسة الحرب وفهمها مسألة حيوية ليس بالنسبة للمختصين فحسب، 
وإنما أيضا بالنس���بة للمثقفين والصحفيين والسياس���يين والفنيين والعلماء 
والمناضلين والجماهير. بل إن ظاهرة تحول الثقافة العس���كرية الى ثقافة عامة 
للش���عب، أصبحت ظاهرة عالمية في كل البلدان. ألن الحرب ومسائلها أصبحت 
تعتمد اليوم أكثر من أي يوم مضى على الجهد الجماعي لألمة كلها سواء أكان في 
عمليات المؤخرة أم الميدان. إذ لم تعد عملية قيادة الحرب ووضع استراتيجيتها 
م���ن اختصاص الجنراالت وحدهم فقد أصبحت اس���تراتيجية –حتى في الدول 
الغربية الرأسمالية– ترسم على طاولة مستديرة يلتف حولها القادة السياسيون 
والجن���راالت وأصحاب االختصاص���ات المختلفة. أما في الصين الش���عبية، فان 
دراسة الحرب وقواعدها جزء أساسي من برامج التعليم في المدارس والجامعات، 
ومن الثقافة العامة للش���عب كل���ه. وعندما نتحدث عن الثقافة العس���كرية أو 
دراس���ة قواعد فن الحرب ال نقصد التدريبات أو التمرينات العس���كرية على فك 
السالح وإطالق النار والصف بالطابور فهذه تحصيل حاصل، وإنما نقصد دراسة 

الموضوع على أعلى مستوى اإلستراتيجية والعمليات والتكتيك.

فت���اوىمؤلف وكتاب

 إن ب���اب التوبة مفتوح لكل مذنب، والله تعالٰى يفرح لتوبة 
عب���ده، وهو الذي أعط���ٰى المذنبين أماًل واس���عًا في التوبة 
ِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى  الصادقة، فقال س���بحانه } ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ
ُنوَب  ���َه َيْغِفُر الذُّ  اللَّ

َّ
ه ِإن َأْنُفِس���ِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَّ

ِحيُم { )الزمر:53( . ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َجِميًعا ِإنَّ
وللتوبة النصوح ش���روط يجب أن تتحقق، وهي اإلقالع عن 
الذنب، والندم على ما حصل، والعزم األكيد على عدم العودة 

إليه، وَردُّ الحقوق إلى أصحابها.
وعليه فإن توبة السارق مقبولة إذا كانت صادقة، والواجب عليه 
أن َيُردَّ الماَل الذي أخذه إلى أصحابه أو قيمته ما أمكن، مباشرة أو 
بواسطة أحد، مع طلب المسامحة منهم ؛ فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم:  )  َمْن َكاَنْت ِعْنَدُه 
���ُه َلْيَس َثمَّ ِديَناٌر َواَل ِدْرَهٌم  ْل    ِمْنَها َفِإنَّ ِخيِه    َفْلَيَتَحلَّ َمْظِلَم���ٌة أِلَ
ِخيِه ِمْن َحَس���َناِتِه َفِإْن َلْم َيُكْن َلُه َحَسَناٌت  ِمْن َقْبِل َأْن ُيْؤَخَذ أِلَ
َئاِت َأِخيِه َفُطِرَحْت َعَلْيِه ( )صحيح البخاري ، كتاب  ُأِخَذ ِمْن َس���يِّ

الرقاق ، باب القصاص ي���وم القيامة وهي الحاقة ( وقال صلى 
الله عليه وس���لم  :  )  َأَتْدُروَن َما اْلُمْفِلُس َقاُلوا اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن اَل 
ِتي َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة   اْلُمْفِلَس ِمْن ُأمَّ

َّ
ِدْرَهَم َلُه َواَل َمَتاَع َفَقاَل ِإن

ِبَصاَلٍة َوِصَياٍم َوَزَكاٍة َوَيْأِتي َقْد َشَتَم َهَذا    َوَقَذَف    َهَذا َوَأَكَل َماَل 
َهَذا َوَسَفَك َدَم َهَذا َوَضَرَب َهَذا َفُيْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناِتِه َوَهَذا 
ِمْن َحَسَناِتِه َفِإْن َفِنَيْت َحَس���َناُتُه َقْبَل َأْن  ُيْقَضى َما َعَلْيِه ُأِخَذ 
اِر() صحيح مس���لم،  ِمْن َخَطاَياُهْم َفُطِرَحْت َعَلْيِه ُثمَّ ُطِرَح ِفي النَّ
كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم(. ويستحب للتائب 
أن ُيكثر من االس���تغفار واألعم���ال الصالحة؛ من صالة، وصوم، 
وصدقة، وإصالح، وبر والدين، وغيره؛ فإذا فعل ذلك قبلت توبته 
إن شاء الله تعالى، وإذا أكثر من فعل الطاعات أبدل الله تعالى 
سيئاته حس���نات؛ فالله تعالى يقول:} ِإال َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل 
ُه  َئاِتِهْم َحَس���َناٍت َوَكاَن اللَّ ُه َس���يِّ ُل اللَّ َعَماًل َصاِلحًا َفُأوَلِئَك ُيَبدِّ

َغُفورًا َرِحيمًا{)الفرقان:70(.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

فيق����ول نبي الهدى محم����ٌد صلى الله عليه 
وآله وس����لم: ))كل الناس يغدو فبائٌع نفسه 
فمعتقها، أو موبقها((؛ رواه اإلمام مسلم في 
صحيحه من حديث أبي مالك األشعري رضي 

الله عنه.
ن النبي صلى الله عليه  ففي هذا الحديث ُيبيِّ
وسلم أن الناس في هذه الحياة الدنيا غادون 
مستغرقون في أمورها، ولكنهم بين إحدى 
حالين، حينما يبيع الواحد منهم نفسه، فإما 
أن يعتقها من عذاب الله تعالى وس����خطه، 
إلى رضوانه وجنته ونعيمه، وإما أن ُيوبقها 
بأن يهلك هذه النفس، ويجعل عاقبتها إلى 
خس����ٍر في الحياة الدنيا وفي اآلخرة؛ ولذلك 
أخبر الله جل وعال ف����ي كتابه الكريم أن من 
عب����اده من عقدوا الصفق����ات معه جل وعال، 
صفقات الرب����ح والفوز والفالح، بخالف ُأناٍس 

باعوا أنفسهم للضالل واالنحراف والهوى.
يقول الله جل وعال ُمخب����ًرا عن أمثال هؤالء، 
ُمخب����ًرا عن عب����اده المؤمنين الذي����ن ابتغوا 
َه   اللَّ

َّ
رضوانه، فباعوا أنفسهم له جل وعال: ﴿ ِإن

 
َّ

اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِبَأن
����َة ﴾ ]التوبة: 111[، ويقول الله جل  َلُهُم اْلَجنَّ
اِس َمْن َيْش����ِري َنْفَسُه اْبِتَغاَء  وعال: ﴿ َوِمَن النَّ
����ُه َرُءوٌف ِباْلِعَباِد ﴾ ]البقرة:  ِه َواللَّ َمْرَض����اِت اللَّ
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وأخبر سبحانه عن أن هذه التجارة مع الله جل 
وعال حينما يريد به����ا المؤمن رضا الله، أنها 
تجارٌة رابحة، وأن عاقبتها إلى خير؛ يقول الله 
ُكْم َعَلى  ِذيَن آَمُنوا َهْل َأُدلُّ َها الَّ

تعالى: ﴿ َيا َأيُّ
ِه  ِتَجاَرٍة ُتْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم * ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ
ِه ِبَأْمَواِلُكْم  َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَّ

َوَأْنُفِسُكْم ﴾ ]الصف: 10، 11[.
 وعند هذه اآلية الكريمة من س����ورة البقرة، 
أتوق����ف وإياكم ف����ي بعض دالالته����ا، وما 
ينبغي للمؤم����ن في ضوئه����ا؛ حيث يقول 
اِس َمْن َيْش����ِري َنْفَسُه  س����بحانه: ﴿ َوِمَن النَّ
����ُه َرُءوٌف ِباْلِعَباِد ﴾،  ِه َواللَّ اْبِتَغ����اَء َمْرَضاِت اللَّ
فالله س����بحانه لما أخبر عن الفئة الس����ابقة 
وهم المنافق����ون بصفاتهم الذميمة؛ حيث 
اِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي  ق����ال الله: ﴿ َوِمَن النَّ
َه َعَلى َما ِفي َقْلِبِه  ْنَيا َوُيْش����ِهُد اللَّ اْلَحَياِة الدُّ

ى َس����َعى ِفي  َوُه����َو َأَلدُّ اْلِخَص����اِم * َوِإَذا َتَولَّ
ْسَل  ْرِض ِلُيْفِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّ اأْلَ
َه  ِق اللَّ ُه اَل ُيِحبُّ اْلَفَس����اَد * َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَّ َواللَّ
ُم َوَلِبْئَس  ْثِم َفَحْس����ُبُه َجَهنَّ ُة ِباإْلِ

َّ
َأَخَذْتُه اْلِعز

اْلِمَهاُد ﴾ ]البقرة: 204 - 206[.
 لما ذكر الله صفات هذه الفئة، ذكر صفات 
المؤمني����ن الحميدة، فق����ال ُممتدًحا لهم: ﴿ 
اِس َمْن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت  َوِمَن النَّ
ِه ﴾، وتأمل هذا التعبير القرآني: ﴿ َيْش����ِري  اللَّ
َنْفَس����ُه ﴾؛ بمعنى - كما قال المفس����رون في 
هذا المقام - البيع، فهو يبيع نفس����ه كلها 
لله جل وعال، وُيس����لمها كلها، ال يس����تبقي 
منها بقية، فكل حياته لله جل وعال؛ في كل 
لحظٍة، وكل س����كنة، وفي كل حيٍن، وفي كل 
ف، وال يرج����و من وراء هذا البيع لله جل  تصرُّ
وع����ال غايًة إال مرضاة الله س����بحانه، ليس له 
فيها شيء، وليس له من ورائها شيء، بيعٌة 
ت لتحصيل ثمٍن  د فيها، وال تلفُّ كاملة ال تردُّ
من أثمان الدنيا، وال استبقاء بقيٍة لغير الله 
جل وعال، وإنما يبيع نفسه كلها لله سبحانه.

وق����د جاء في بع����ض الروايات بيان س����بب 
ن����زول هذه اآلية، وتوض����ح كيف أن المؤمن 
إذا ابتغى وجه الل����ه جل وعال، كانت عاقبته 
إلى خي����ٍر وربٍح عظيم، فقد ق����ال ابن عباس 
رض����ي الله عنهما وغيره: »نزلت في صهيب 
بن س����نان الرومي رضي الله عنه، وذلك أنه 
لما أس����لم بمكة وأراد الهجرة، منعه الناس 
أن يهاجر بماله، وكان ذا ماٍل ُيتاجر به، فلما 
اعترض����وه عَرض عليهم عرًض����ا، وقال لهم 
رضي الله عن����ه وأرضاه: »إنكم لتعلمون أني 
من أش����د الناس إصابًة في الرمي والسهام، 
فإن شئتم أن ُأخلي بينكم وبين مالي، وُتخلوا 
بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
فأهاجر إليه، وإم����ا أن أنثر ِكنانتي وأرميكم 
سهًما من وراء سهم، ثم أبارزكم بالسيف«، 
فخل����وا بينه وبين الهج����رة، وأخذوا كل ماله 
الذي اس����تبقاه لوجه الله جل وعال، فلما أقبل 
على المدينة، قابل����ه الصحابة منهم أبو بكٍر 
رضي الله عنه وق����ال له: »ربح البيع صهيب، 

ربح البيع صهيب«.
وجاء في رواي����ٍة عند الحاكم وقال: إنها على 

شرط اإلمام مس����لم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال له ذلك: ))ربح البيع.. ربح البيع((.

فتأم����ل أنها مبايعٌة مع الل����ه جل وعال، تَرك 
ماله، وترك كل ما جَم����ع، يبتغي بذلك وجه 
اِس َمْن َيْش����ِري َنْفَس����ُه اْبِتَغاَء  الله:﴿ َوِمَن النَّ
����ُه َرُءوٌف ِباْلِعَباِد ﴾ ]البقرة:  ِه َواللَّ َمْرَض����اِت اللَّ
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 فهؤالء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم، 
وأرخصوها لوجه الله جل وعال؛ طلًبا لمرضاته، 
ورغبًة ف����ي ثوابه، فهم بذل����وا الثمن الَوِفي 
لل����ه جل وعال الرؤوف بالعباد، الذي من رأفته 
قهم لذلك، وقد وعد  ورحمته س����بحانه أن وفَّ
َه اْش����َتَرى ِمَن   اللَّ

َّ
الوفاء على هذا، فقال: ﴿ ِإن

َة   َلُهُم اْلَجنَّ
َّ

اْلُمْؤِمِنيَن َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِبَأن
﴾ ]التوبة: 111[، وفي هذه اآلية أخبر سبحانه 

أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها لله جل وعال.
ه نحو  ويدخل ف���ي هذا البذل وفي ه���ذا التوجُّ
َه اْش���َتَرى   اللَّ

َّ
الل���ه تعالى والصفقة مع���ه: ﴿ ِإن

ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأْنُفَس���ُهْم َوَأْمَواَلُهْم ﴾، وفي قوله 
اِس َمْن َيْش���ِري َنْفَسُه ﴾ َمن  س���بحانه: ﴿ َوِمَن النَّ
يبيع نفسه ابتغاء مرضاة الله - يدخل في ذلك 
كل مشقٍة يتحملها اإلنس���ان في طلب الدين، 
فيدخل في ذلك المجاهد في سبيل الله، وهذا 
بأعلى المنازل، فهو ِذروة س���نام اإلسالم، ولذلك 
كان ج���زاؤه أعظم الجزاء وأوفاه؛ ففي اإلس���الم 
أعظم الثواب وأجزله للمجاهدين في سبيل الله، 
ويدخ���ل في ذلك أيًضا الب���اذل ُمهجَته الصابر 
على القتل، حينما ُيلجأ إليه في مقابل دينه؛ كما 
فعل أبو عمار وأمه، وكما فعل ياس���ر رضي الله 

عنه، وكما فعلت سمية والدة عمار بن ياسر.
 ويدخل فيه أيًضا المش���تري نفسه من الكفار 
بماله؛ كما فعل صهيٌب رضي الله عنه، ويدخل 
فيه أيًضا من ُيظهر الدين والحق، وينشره بين 
 

ٌّ
الناس مهما واَجه ف���ي ذلك من الصعاب، وكل

بحس���به، وبقدر ما صَنع، فإن الله تعالى َيجزيه 
الجزاء األوفى.

ومن هن���ا أيها اإلخ���وة في الل���ه، ينبغي على 
اإلنس���ان أن ُيراجع نفسه، وأن ينظر في مسعاه 
في هذه الحياة الدني���ا، وفي تجارته، فكما قال 
نبي الهدى محمٌد صلى الله عليه وسلم: ))كل 

الناس يغدو((.

د. خالد بن عبدالرحمن ال�شايع

السؤال / إذا أراد السارق أن يتوب 
فماذا عليه أن يفعل ؟  
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آثار القصف اإلسرائيلي شرق غزة

استمرار المواجهات مع قوات االحتالل في الضفة وغزة

اجتماع قيادتي الجهاد وحماس بغزة 

)APA images( 

)APA images( 

)APA images( 
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ُثكم عني وعن  تحدث عائش���َة رضي الله عنها عن نفسها فتقول: »أال ُأحدِّ
رسوِل اللِه صلى الله عليه وسلم؟! قلنا: بلى.

قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبيُّ صلى الله عليه وس���لم فيها عندي، 
انقلب فوضع رداَءه، وخلع نعَليه، فوضعهما عند رجَليه، وبس���ط طرَف إزاِره 
 أن قد رق���دُت فأخذ رداَءه 

َّ
على فراِش���ه، فاضطجع. فل���م يلبْث إال ريثما ظن

رويًدا، وانتعل ُرويًدا، وفتح الباَب فخرج. ثم أجاَفه رويًدا. فجعلُت ِدرعي في 
عُت إزاري. ثم انطلق���ت على إثِره. حتى جاء البقيَع  رأس���ي، واختمرُت، وتقنَّ
فقام. فأطال القياَم. ثم رفع يَديه ثالَث مراٍت. ثم انحرف فانحرفُت. فأسرع 
فأسرعُت. فهرول فهرولُت. فأحَضر فأحضرُت. فسبقُته فدخلُت. فليس إال 

أن اضطجعُت فدخل.
فقال: ما لك يا عائش؟! َحْشيا رابيٍة!

قالت: قلُت: ال شيء.
ي اللطيُف الخبيُر. قال: »َلُتخِبريني أو لُيخبرنِّ

قالت: قلُت: يا رسوَل اللِه! بأبي أنت وأمي! فأخبرُته.
قال: »فأنِت السواُد الذي رأيُت أمامي؟«

قلُت: نعم. فلَهدني في صدري لهدًة أوجَعْتني.
ثم قال: أَظَنْنِت أن يحيَف اللُه عليِك ورسوُله؟

قالت: مهما يكتِم الناُس يعلْمه اللُه.
 جبريَل أتاني حين رأيِت. فناداني. فأخفاه منك. فأجبُته. 

َّ
قال: نعم. قال: فإن

فأخفيُته منك. ولم يكن يدخل علي���ِك وقد وضعِت ثياَبك. وظننُت أن قد 
ك يأمُرك   ربَّ

َّ
َرقدِت. فكرهُت أن ُأوقَظِك. وخش���يُت أن تسَتْوِحشي. فقال: إن

أن تأتَي أهَل البقيِع فتستغفَر لهم.
قالت: قلُت: كيف أقول لهم يا رسوَل اللِه؟!

ياِر من المؤمنين والمسلمين ويرحم اللُه  قال: قولي: الس���الُم على أهِل الدِّ
المستقدمين منا والُمستأِخرين. وإنا، إن شاء اللُه، بكم َلالحقوَن«. )انتهى(

هذا الموقف الزوجي الذي وقع في بيت النبي عليه الصالة والسالم نستنبط 
منه عدة محطات أسرية، فيها فائدة لألزواج في حياتهم الزوجية:

المحط���ة األولى: »الغي���رة طبع أصيل في المرأة«. مهم���ا علت مكانة المرأة 
االجتماعية، وتحس���ن مس���تواها االقتصادي، وتقدمت درجتها العلمية، 
وبلغت ثقتها بنفس���ها وقدراتها، وأًيا كانت درج���ة تدينها فإنها ال تبرأ 
من داء الغيرة. فرغم أن عائشة تربت في بيت النبوة، وعلى عين رسول الله 
صلى الله وسلم. ورغم الش���رف الذي نالته باالرتباط بخير خلق الله تعالى 
على اإلطالق، إال أنها لم تس���لم من الغيرة. لقد خش���يت أن يكون رس���ول 
الل���ه، وهو يتحرك رويًدا..رويًدا، � وفق وصفها �، أن يتركها ويذهب إلحدى 
ضرائرها في ليلتها. وحاشاه فعل ذلك، فقد قّدم أروع صور العدل المادي 
ا اشتد به المرض األخير استأذن من زوجاته أن يبقى في  بين زوجاته. بل لمَّ
بيت عائشة! فالغيرة تعبير عن الحب. لكنه حب التملك، ال تحب أن ينازعها 

في حبها لزوجها أحد آخر. 
المحطة الثانية: »مراعاة رس���ول الله لمشاعر عائشة وخوفه عليها«. فكان 
تحركه في البيت بهدوء؛ لئال يحدث إزعاًجا، ويؤرق نوم زوجته؛ ألن البيوت 
وقتئ���ذ لم تتوفر فيها اإلنارة كالتي نعرفها اليوم، هذا من جهة. من جهة 
ثانية صغر سنها فأي شيء ممكن أن يفزعها. فخشي أن تنهض من نومها 

فجأة، فال تجده بجانبها مع ظلمة البيت فيتسلل الخوف إلى صدرها.
المحطة الثالثة: »طبيعة الحوار بين النبي وعائشة«، غلب عليه أسلوب سؤال 
وجواب. لم يخالطه صراخ، أو غضب شديد. كما كانت األسئلة متدرجة، حتى 

وصال إلى المراد المطلوب، )إزالة الشك لدى الطرفين(.

المحطة الرابعة: »صدق عائش���ة في اإلجابة على أس���ئلة رسول الله«. فلم 
تتهرب من اإلجابة، ول���م تختلق األكاذيب والمبررات لتدافع عن تصرفها. 
بهذا اختصرت الطريق، ولم تفس���ح مجااًل  للجدل والخالف. فضاًل عن ردة 
فع���ل النبي في هدوئه وحلمه، فلم يعط الموض���وع أكبر من حجمه. وكي 
يزيل الشك من نفس زوجته قدم لها مبررات فعله )الخروج في وقت متأخر 
 جبريَل أتاني حي���ن رأيِت. فناداني. 

َّ
م���ن الليل بهدوء وخف���ة(. فقال: »فإن

فأخفاه منك. فأجبُته. فأخفيُت���ه منك. ولم يكن يدخل عليِك وقد وضعِت 
ثياَبك. وظننُت أن قد َرقدِت. فكرهت أن أوقَظِك. وخشيُت أن تسَتْوِحشي. 

ك يأمُرك أن تأتَي أهَل البقيِع فتستغفَر لهم«.  ربَّ
َّ

فقال: إن
المحطة الخامس���ة: ترخيم النبي اسم زوجته فناداها »عائش«. بذلك فهم 
التركيبة النفس���ية للمرأة. فهي تحب الدالل والمالطفة، ومن صور داللها 

ترخيم وتصغير اسمها.
المحطة السادسة: فطنة عائشة وذكاؤها في تغيير الموضوع )السؤال عن 
خروجها لياًل لتعقب زوجها(، واالنتقال إلى موضوع آخر حينما سألت: كيف 
أقول لهم يا رسوَل اللِه؟! بذلك نقلت الموضوع لوجهة أخرى، وطوت صفحة 

الخالف.
هك���ذا يجب أن تكون الزوج���ة فطنة في التعامل م���ع زوجها في مواقف 
الش���ك والخالف. ال تحاصره باألسئلة، وال ترجع لنفس الموضوع كلما خرج 
منه وانتقل لموضوع آخر. لئال يتحول الموضوع من س���وء فهم بسيط إلى 
مش���كلة معقدة. كذلك الزوج يجب أن يكون مرًن���ا وصبوًرا في التعامل مع 
زوجته ومتفهًما لنفس���يتها، ويجيب على تساؤالتها لئال يتسرب الشك 
لقلبها. ففي ذلك نجاة من المشكالت. وأن يفهم نفسية الزوجة هي غيورة 

من جهة، وتحب الدالل والمداعبة من جهة أخرى.

بسام محمد غيــرة وفطنــة

قرابة 4 آالف صياد، يعيلون حوالي 50 ألف 
فرد في قطاع غزة ويعملون على طول 40 كم 
من س���واحله، إضافة إلى 2000 عائلة أخرى 
تضم أكثر من عش���رة أالف فرد يعتاش���ون 
عل���ى صناعات أخرى متعلق���ة بمهنة صيد 
األس���ماك، يعان���ون من ظروف معيش���ية 
مزرية، تتمثل في انتش���ار البطالة، والفقر، 
وعدم القدرة على تلبية الحاجات األساسية 

لعائالتهم. 
الخ���وف والقلق عل���ى حياته هو الش���عور 
اليوم���ي ال���ذي ينتاب الصياد العش���ريني 
محمد مقداد من غزة، فمع كل موجة تقذف 
بسفينته ألعماق البحر، يخشى أن يعود إلى 
عائلته محمال على أكتاف زمالئه الصيادين، 
بع���د أن تصل���ه رصاصة مميتة، م���ن زوارق 

بحرية االحتالل.
مقداد الذي يتقاسم مع زمالئه الصيادين 
أل���وان الع���ذاب والمعاناة ش���به اليومية, 

االحت���الل  بحري���ة  انته���اكات  بس���بب 
اإلس���رائيلي، التي تقف له���م بالمرصاد، 
يحاول أن يوفر ما يسد جوع أفراد عائلته، 
وتأمي���ن احتياجاته���ا، بع���د بيع نصف 

الكمية التي يحصل عليها.
وأوض���ح مقداد ل� "االس���تقالل"، أن االحتالل  
يعلن بين الفترة واألخرى عبر وسائل االعالم, 
عن المساحة التي يسمح لهم بالصيد فيها 
وهي 6أميال, وفي الواقع يجبرهم على عدم 
التقدم واالقتراب منها, من خالل أس���لحته 

الثقيلة التي يطلقها صوبهم.
وبي���ن أنه خالل س���نوات عمله العش���ر في 
البحر، كاد أن يفقد حيات���ه عدة مرات، جراء 
استهداف المركب الذي يقوده داخل البحر 
من قبل زوارق بحرية االحتالل اإلس���رائيلي، 
مش���يرا إلى أن الصيد المهنة الوحيدة التي 
يعم���ل بها، وال يس���تطيع أن يوفر عمال آخر 

بديال عنها.  

حكاية م�شابهة
الصياد رمضان السلطان )39 عاما( من شمال 
القط���اع، والذي يعمل في مهنة الصيد منذ 
عشرين عاما, أوضح أنه تعرض هو مع زمالئه 
الصياديين، العتداءات متك���ررة من بحرية 
االحتالل اإلس���رائيلي المتواجدة بالمساحة 
المس���موح لهم الصيد فيه���ا،  والتي تبلغ 

)6أميال(  بحرية.
وبين السلطان ل�"االس���تقالل"، أنه يتعرض 
بشكل شبه يومي هو مع زمالئه الصيادين, 
لالعتق���ال وإطالق الن���ار عليه���م, وكذلك 
مص���ادرة قواربهم وتمزيق ش���باك الصيد، 
وش���تى أنواع االعتداءات الممارسة ضدهم 

من قبل بحرية االحتالل. 
وأشار إلى أنه منذ حوالي أربعة أعوام تعرض 
لالعتقال هو وشقيقة عوض, إذ تم التحقيق 
معهما؛ بتهم واهية وهي  تجاوز المساحة 

مقداد، ليصبح ع���دد المعتقلين 35 صيادًا 
منذ العام الجاري، باإلضافة إلى مصادرة لنش 
وحسكتين أثناء عملية اعتقالهم، لتضاف 
إلى 7مراك���ب تم مصادرتها خ���الل العام ، 
وكذلك عملت على تمزيق العديد من شباك 

الصيد. 
وش���دد على أنه بات م���ن المالحظ أن بحرية 
االحتالل االسرائيلي, تتعمد استخدام شتى 
الوس���ائل واألساليب العس���كرية, التي من 
ش���أنها أن تبث الرعب في قلوب الصيادين، 
خاصة بالمس���احة المس���موح لهم  بالصيد 

فيها وهي 6أميال, لمنعهم من االقتراب.  
وأش���ار إلى أن االحتالل يفرض حصارًا بحريًا 
على الصيادين، من خ���الل فرض مبدأ القوة 
الذي ينتهجه بحقهم منذ أعوام, عن طريق 
إطالق الن���ار عليهم, وإصابته���م ومصادرة 
قواربهم , واعتقال عدد منهم, وكذلك قتل 

عدد آخر.

المسموح بها، وكذلك تهمة المساهمة في 
نقل معدات خاصة للمقاوم���ة, الفتا إلى أن 
االحتالل أبقي على ش���قيقه رهن االعتقال 

وأصدر حكمًا جائرًا بحقه  مدته   7 أعوام.

ت�شعيد خطري
زكريا بكر منسق لجان الصيادين في اتحاد 
لج���ان العمل الزراعي، أك���د أن انتهاكات 
زوارق االحتالل اإلسرائيلي بحق الصيادين 
ت���زداد يوما بعد اآلخر، الفتا إلى  التصعيد 
الخطي���ر وغير المس���بوق، الممارس بحق 
الصيادي���ن من قب���ل زوارق االحتالل، منذ 

بداية العام.
وأوضح بكر ل�"االستقالل" أن بحرية االحتالل 
اإلس���رائيلي قتلت منذ بداية العام الجاري 
صيادين، وهما الصياد إس���ماعيل أبو ريالة 
والصياد عبدالله زيدان، كما قامت منذ أسبوع 
باعتقال حوالي 11صيادًا غالبيتهم من عائلة 

تحت مرمى الزوارق الحربية

صيــادو غــزة..
 معاناة في عرض البحر

غزة/ �شماح املبحوح: 
م��ع اإ�ش��راقة �ش��م�س ال�ش��باح، ينت�ش��ر قرابة 4 اآالف �ش��ياد 
عل��ى ط��ول �ش��اطئ بح��ر قطاع غ��زة، بحث��ا عن فتات ي�ش��د 
ج��وع اأطفاله��م ويقيهم م��ن العوز، قب��ل اأن تالحقه��م زوارق 

بحرية االحتالل االإ�ش��رائيلي، وتقوم  مب�ش��ادرة مركباتهم 
واعتقالهم، اأو حتى اإنهاء حياتهم كما فعلت مع زمالئهم. 

معان��اة ال�ش��يادين الفل�ش��طينيني م�ش��تمرة ال تنته��ي، فف��ي 
عر���س البح��ر تظه��ر األ��وان الع��ذاب املختلفة، م��ن اإط��الق 

للن��ريان والقذائف عل��ى قواربهم وعدته��م، اإىل حجزها يف 
املوان��ئ االإ�شرائيلي��ة ومتزي��ق ال�شباك واعتق��ال عدد منهم 
وقت��ل بع�شهم واحتج��از جثاميهم لعدة اأي��ام، كما حدث مع 

ال�شهيد ال�شياد اإ�شماعيل  اأبو ريالة ) 18عاما(. 
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المش���روع الصهيون���ي، برغم كل 
نجاحاِت���ِه، ق���د ُمِن���َي بالعديد من 
اإلخفاق���ات التي ال يري���د أن يراها 
البعض. لقد فشل في حل المسألة 
اليهودية، فلم يس���تطع أن يجلب 
كل يه���ود العالم إلى فلس���طين، 
فقط حوال���ي الثلث جاءوا، وعند أي 
ه���ّزٍة تبدأ الهجرة المعاكس���ة. لم 
يستطع بناء دولٍة يهوديٍة ُعظمى 
كما َحُلم؛ لم يس���تطع أن يرس���م 
حدودًا آمنًة حتى اليوم، لم يستطع 
إلغ���اء الش���عب الفلس���طيني عن 
خريطة فلس���طين وخريطة العالم، 
ب���ل إن المي���زان الديموغرافي قد 
وص���ل اليوم إلى نقطِة التس���اوي، 
إن لم يُكن قد تجاوزه���ا لصاِلحنا. 
لم يتمكن من تطويع وكس���ر إرادة 
الش���عب الفلس���طيني، ل���م يعد 
ينتص���ر في الح���روب ويوق���ع بنا 
الهزائم كما في الس���ابق، وحروب 
ة ولبنان تش���هُد عل���ى ذلك؛ لم 

َّ
غز

َق الّس���ام ألنه ال  يس���تطع أن ُيحقِّ
ُيؤمن إاّل بسام الهيمنِة والسيطرِة 
وف���رض األمِر الواق���ع؛ لم يتخلص 
التي تفتُح  العدواني���ِة  النزعِة  من 
مس���تقبَلُه على مزيٍد من الحروب.. 
كثيرة هي الشواهد والدالئل التي 
تثب���ت لنا كم ُيعاني ه���ذا الكيان 
د أنه  عف، التي تؤكِّ من عوامل الضَّ
سيواجُه ذاَت المصيِر الذي واجهتُه 
كّل الموجاِت االستعماريِة السابقِة 
من الصليبيي���ن أو المغول والتتار 

وغيرهم، طاَل الزماُن أْم َقُصر.

الدكتور: رمضان شلح 

االستقال/ وكاالت: 
وادي  م����ن  أمريك����ي  ملياردي����ر  دف����ع 
السليكون، 10000 دوالر لشركة ناشئة 
آم����ًا ف����ي أن تتمكن م����ن الحفاظ على 
دماغه عبر تحميل أفكاره وذكرياته إلى 
جه����از كومبيوتر جديد م����ن نوعه، في 

عملية قد تؤدي إلى وفاته.
مي����رور«  »ديل����ي  صحيف����ة  وأف����ادت 
البريطاني����ة، ب����أن س����ام التم����ان البالغ 
م����ن العم����ر )32 عاًما(، هو رج����ل أعمال 
التقني����ة  بالصناع����ات  يهت����م  كبي����ر 
والتكنولوجية، يري����د االنضمام لقائمة 
ش����ركة »نكتوم«، وهي ش����ركة ناش����ئة 

تعد زبائنها بالمحافظ����ة على دماغهم 
وتحميل أفكارهم وإبداعاتهم إلى جهاز 
وتحليلها،  قراءتها  يستطيع  كومبيوتر 
بهدف »العيش إلى األبد«. وقال التمان: 
»أعتقد أن دماغي سيتم تحميله وقراءته 
بالفعل، فأنا أؤم����ن بأن أفكاري قد تغير 
العال����م يوما م����ا، وهذا األم����ر ممتع جدا 

ومميز بالنسبة لي«.
وألن العملية تتطل����ب »أدمغة جديدة«، 
فإن مواد التحنيط الكيميائية يجب أن 
تستخدم على األشخاص األحياء، حيث 
تؤكد الشركة أن هذه العملية قد تؤدي 

إلى الموت.

االستقال/ وكاالت:
عرضت، أغلى قطعة ش���وكوالتة في 
العال���م في معرض للش���وكاتة في 
مدينة أوبيدوس في البرتغال والتي 
يبلغ ثمنها 7728 يورو )9489 دوالًرا(.

الصالح  بالذهب  مغط���اة   والقطعة 
لألكل ومحش���وة بالزعف���ران والكمأ 
مدغش���قر  من  والفانيليا  األبي���ض 
ورقائق من الذهب. وهي واحدة من 
ألف قطع���ة ش���وكوالتة. ووضعت 

قطع���ة الش���وكوالتة ف���ي صندوق 
صغي���ر عل���ى ش���كل ت���اج مرصع 
بنح���و 5500 قطعة كريس���تال من 
شواروفسكي. ووضعت تحت حراسة 
رجلي أمن. وقال صانع الش���وكوالتة 
البرتغالي دانيل جوميز، إن القطعة 
التي تبدو مثل األلماسة حصلت على 
شهادة من موسوعة جينيس لألرقام 
القياس���ية كأغلى قطعة شوكوالتة 

في العالم.

 ملياردير أمريكي يدفع
 10000 دوالر لقتل نفسه !

 طلب توظيف مؤسس
 »أبل« بـ 175 ألف دوالر

قطعة شوكوالتة بـ 9489 دوالًرا

قال األمين 

االستقال/وكاالت:
تم بيع طلب وظيفة م���ن صفحة واحدة 
مأله ستيف جوبز قبل أكثر من 4 عقود، 
والذي عكس طموحات مؤس���س شركة 
أبل في مج���ال التكنولوجيا، مقابل 174 
أل���ف دوالر في م���زاد بالواليات المتحدة 
وهو ما يزي���د 3 أضعاف ع���ن تقديرها 

المسبق.
وذكرت دار المزادات عل���ى اإلنترنت "آر. 
آر"، ومقرها بوسطن، أن أحد رواد اإلنترنت 
من إنجلترا ه���و الذي فاز بالم���زاد، لكن 
المش���تري يرغب في عدم الكش���ف عن 

اسمه.
وكان من المتوقع أن يجلب الطلب المؤرخ 
ع���ام 1973، الذي تضمن أخطاء هجائية 
وأخط���اء في عام���ات الترقي���م، حوالي 
50 أل���ف دوالر، وأوضح���ت دار المزادات 
أن س���عر البيع الذي ت���م التوصل إليه، 

الخميس، يبلغ 174757 دوالرًا.

وكتب في خانة االس���م )س���تيف جوبز( 
وفي خان���ة العنوان )كلية ري���د(، وهي 
كلي���ة في أوريغ���ون درس فيه���ا جوبز 
لفترة قصيرة، وبجانب "الهاتف: "كتب: 
"ال شيء"، وكتب جوبز في خانة )القدرات 
الخاص���ة( مهن���دس فن���ي أو مصم���م 

برمجيات.
ولم يحدد جوبز في الطلب الوظيفة، التي 

كان يتقدم للعمل بها.
يذكر أن جوبز أس���س، وصديقه ستيف 
وزني���اك، ش���ركة أبل بعد ذل���ك بثاث 
س���نوات تقريبا، وتوفي بس���بب مرض 

السرطان في عام 2011 عن 56 عامًا.
وبيعت مقتنيات أخرى لجوبز في المزاد، 
إرش���ادات فنية الستخدام  وهي كتاب 
نظام تش���غيل )ماك أو.إس إكس( وقعه 
جوب���ز ف���ي 2001 وبيع مقاب���ل 41806 
دوالرات، وقصاصة من جريدة تعود لعام 

2008 بيعت بمبلغ 26950 دوالرًا.


