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داخلية غزة تستنفر وتنشر اسم مطلوب وصورته
غزة/ االستقالل: 

نش���رت وزارة الداخلية في غزة مس���اء أمس 
األربع���اء اس���م مطل���وب لألجه���زة األمنية 

وصورته، داعية لإلبالغ عنه حال رؤيته.
وقالت ال���وزارة في تصريح صحفي مقتضب 
وصل »االس���تقالل« إن: »المدع���و أنس عبد 
المالك أبو خوصة مطلوب لألجهزة األمنية«، 
دون المزيد من التفاصيل. وأضافت: » ُيرجى 
ممن يعرف م���ن المواطني���ن أي معلومات 
عن مكان تواج���ده أو تحركاته إبالغ الجهات 
المختصة فورًا، وذلك عبر االتصال على الرقم 

المجان���ي لعمليات الش���رطة )100( أو الرقم 
الوطني المجاني للعمليات المركزية )109(«.

وقالت  مصادر محلية » إن هناك اس���تنفارًا 
كبيرًا في صفوف األجه���زة األمنية في غزة 
»العتق���ال المتهم بتفجي���ر موكب رئيس 
الوزراء رامي الحمدالله«. وكانت عبوة ناس���فة 
اس���تهدفت موك���ب رئي���س ال���وزراء رامي 
الحمدالل���ه بع���د دخوله قطاع غ���زة يوم 13 
مارس الجاري أثن���اء توجهه الفتتاح محطة 
صرف صحي في ش���مال القط���اع وبرفقته 

رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.

 اغتيـال
المصالحة
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الفصائل: عقوبات 
عباس ضرب 

للوحدة وتساوق 
مع »صفقة القرن«

المدلل لـ»االستقالل«: 
تصريحات عباس

 »توتيرية« وتتطلب 
تدخل الراعي المصري

تحليل: عباس 
يعلن تشيع 

المصالحة إلى 
مثواها األخير 

موظفو السلطة 
في غزة.. مصير 

مجهول في 
نفق العقوبات

رضوان يدعو 
لتشكيل جبهة وطنية 
لمواجهة تهديدات 

عباس »الجائرة«



رأي

ال شك ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يمر بمرحلة 
» تيه سياس���ي« أثرت على خطابه األخير ال���ذي توعد فيه غزة 
وأهلها بالويالت نتيجة حادث التفجير الجبان الذي اس���تهدف 
موكب رئيس حكومته رامي الحمدالله, انزلق محمود عباس في 
كلماته وافتقد ألبس���ط قواعد الدبلوماسية فخرجت منه كلمات 
نابية المفترض أنها ال تصدر عن اكبر ش���خصية في الس���لطة, 
فوجهت إليه اتهامات أمريكية إس���رائيلية بأنه معاٍد للسامية 

ويتحدث بخطاب عنصري وأصبح يتوجب عليه االعتذار.
لكن الذي ادخل رئيس السلطة الفلسطينية في هذه الحالة عدة 

أمور أهمها: 
أوال: انسداد األفق السياس���ي تماما في وجهه مما أدى النهيار 
مش���روعه »السالم« وفشل نهج التفاوض الذي استمر على مدار 
24 عاما دون تحقيق أية مكاس���ب للفلس���طينيين, مما أصابه 

بخيبة أمل كبيرة.    
ثانيا: حالة التجاهل من الكيان الصهيوني واإلدارة األمريكية له, 
وامتداد هذه الحالة للمجتمع الدولي والمحيط العربي واإلسالمي, 
واتس���اع الفج���وة السياس���ية بينه وبي���ن فصائ���ل المقاومة 

الفلسطينية وعلى رأسها حماس.
ثالثا: التهديد المس���تمر لوجوده على رأس الس���لطة والتلويح 
بورق���ة دحالن أحيانا وبورقة حم���اس أحيانا أخرى مما ادخله في 
حالة صراع على الس���لطة مع أطراف عدي���دة أثرت على مواقفه 

السياسية بشكل مباشر. 
رابع���ا : تقارير األجه���زة األمنية التي تقوم عل���ى االفتراضات 
وتقدير المواقف من وجهة نظر أمنية بحتة وليس���ت سياسية, 
وهذا جعله يدخل في حالة »عداء« مع حركة حماس التي تسعى 

)لتصفيته وقتله( على حد قولة . 
خامسا: عدم اإلجماع على مواقفه السياسية ودخوله في صراعات 
مع تيارات محسوبة على حركة فتح مثل تيار األسير القائد مروان 
البرغوثي القوي جدا داخل فتح, وعدم ثقته الكاملة فيمن يحيط 

به من قيادات فتح.  
ال يمكن لرئيس الس���لطة الفلسطينية ان يتحدث عن غزة وهى 
جزء من وطنه, وتقع تحت وصايته بهذا الشكل, فهو يتحدث عن 
عقوبات اشد ويتوعد بالمزيد من التضييق والخنق ألهلها حتى 
تأتيه خاضعة مستسلمة, ورفض حتى انتظار نتائج التحقيق 
في حادث التفجير الذي اس���تهدف موك���ب الحمدالله, وحمل 
حماس المس���ؤولية بشكل مباش���ر, مما دفع الحكومة للمطالبة 
بتسليم غزة بوزاراتها ومعابرها وأجهزتها األمنية دفعة واحدة 
وبش���كل كامل قبل ان يتم التوافق على آلية التسليم وموعده. 
وكأن رئيس الس���لطة يبحث عن ذرائع اس���تعداء غزة, ويرتهن 
لتقديرات أجهزته األمنية التي تنس���ق مع االحتالل ليل نهار, 
وال تتوانى ع���ن مالحقة المجاهدين في الضف���ة, وقد اعتقلت 
مؤخرا القيادي في الجهاد اإلس���المي الش���يخ نظير نصار دون 
سبب يذكر, سوى انه أدان اعتقال االحتالل الصهيوني للشيخ 
المجاهد بس���ام السعدي, وأدان عمليات مالحقة المقاومين في 
الضفة الغربية من قبل أجهزة امن السلطة, وكأن ريس السلطة 

ينتقم من فشل مشروعه السياسي بالتضييق على المقاومة. 
في ظل هذا الواقع الصعب الذي تعيش���ه غ���زة, وفي ظل حالة 
اإلنكار لدى الس���لطة لحق غزة وأهلها للعي���ش بحرية وكرامة, 
وفي ظل الوضع الصعب المنتظر والذي يرعب الناس ويدخلهم 
في حالة من الخوف والقلق على مس���تقبل أبنائهم, ماذا تملك 
الفصائل الفلس���طينية وحركة حماس تحديدا للخروج من هذا 
الوضع وإيجاد حلول لالزمات المنتظ���رة؟ وهل يمكن للفصائل 
الخ���روج من هذه الحال���ة المريعة وطمأنة الن���اس؟ هل تتحول 
هموم الناس للبحث عن لقمة العيش فقط؟, وما مصلحة السلطة 
في ذل���ك؟, وهى التي تتحدث عن معارضته���ا لصفقة القرن, 
وتدع���و إلحباطه���ا ؛ ألن فيها التفافا فاضحا عل���ى كل الحقوق 
الفلس���طينية,  من يضيق الخناق على غزة ويسعى لتركيعها 
وإخضاعه���ا يبتغ من وراء ذلك تمرير »صفق���ة القرن« ؛ ألن غزة 
هي العامل األول واألهم إلس���قاط ه���ذه الصفقة وإحباط تمرير 
المخطط, والس���لطة مطالبة بتعزيز صمود غ���زة ورفع العقوبات 

عنها ان كانت جادة في معارضتها لما تسمى بصفقة القرن. 
أما فصائل المقاومة الفلسطينية فعليها ان تتعامل بمسؤولية 
اكبر م���ع التحديات الت���ي تواجهها, وان تتحل���ى بالجرأة في 
مواجه���ة مخططات تركيع غزة وتمرير »صفقة القرن«, عليها ان 
تميز بين خطابها مع السلطة وخطابها مع فتح, هناك كثير من 
قادة فتح يعارضون سياسة السلطة تجاه غزة, وعلى رأس هؤالء 
القيادي األبرز في حركة فتح األسير القائد مروان البرغوثي, أما آن 
لفتح أن تعيد تقييم أدائها تجاه القضايا السياسية المطروحة, 
وفق رؤية وطنية تستند إلى مصالح الشعب الفلسطيني وتلبي 

أماله وطموحاته؟! نتمنى ذلك.           

تيه سياسي
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قد تكون فكرة مس���يرة العودة الكبرى احد المخارج المهمة في 
اعادة االلتحام مع االحتالل بطريقة اخرى وهي بنجاحها ستضع 
كل اقطاب المش���هد الفلسطيني امام مس���ئولياتهم ليأخذوا  
دورهم في انجاح المس���يرة والوصول بها الى نتائج ملموسة وال  
يخف���ى هنا ان العقبات والتحديات كبي���رة واحتماالت االخفاق 
واردة لكن بالش���كل المنظم والمتدرج الذي يس���ير فيه االعداد 
للمس���يرة فان النجاح يتبدى اكبر من الفش���ل ويدلل على ذلك 
حالة القلق االس���رائيلي الكبير من هذه المسيرة واالستعدادات 
التي تجري لصدها وقتلها في مهدها من خالل االجراءات التي 

بدأ جيش االحتالل في االستعداد لها.
مس����يرة العودة الكبرى ال تعني انها ستتحقق اليوم او غدا 
ب����ل عملية نضالي����ة متواصلة وطويلة قد تمت����د الى العام 
القادم والذي يليه بحيث تتوفر الظروف المناسبة إلخراجها 
ال����ى حيز التنفيذ واله����دف هنا واضح ف����ي اطالة االعداد 
واالستعداد لها بحيث تصبح في بؤرة اهتمام الفلسطينيين 
والعالم واالعالم، وذلك س����يكون اهم انجازاتها في تسليط 
الضوء على القضية الفلس����طينية وعلى رأس����ها الالجئون 
المتواج����دون على بعد مئات االمت����ار من اراضيهم وقراهم 
وهي س����تبرز حقيقة الصراع مع دولة االحتالل في ماليين 
الفلسطينيين الذي مضى على تهجيرهم سبعة عقود دون 

ان يعودوا الى ديارهم.
مس���يرة العودة التي س���تبدأ بالتخييم على ح���دود قطاع غزة 
في الثالثين من الش���هر الحالي ي���وم االرض وصوال الى الذكرى 
الس���بعين للنكبة س���تكون عالمة الفتة في مس���يرة  النضال 
الفلس���طيني وهي وسط االنقس���ام وتعثر المصالحة ستكون 

نقط���ة التقاء لجميع الفرقاء  في الس���احة الفلس���طينية حتى 
المختلفين وبداية مهمة س���تؤثر على مسار الخالفات وتشعر 
الجمي���ع ان قضيتهم الحقيقة هي المواجهة مع االحتالل وفي 
ظل االوضاع الصعبة التي يعيشها الناس في غزة فان الحافزية 
س���تكون اكبر للخروج والمش���اركة في التخييم ومن ثم مسيرة 

العودة الكبرى.
تش���كيل لجنة وطنية لالشراف على المس���يرة وما انبثق عنها 
من لجان مختلفة بما فيها اللجنة االعالمية واس���تخدام وسائل 
التواص���ل االجتماع���ي في التروي���ج لها واس���تدعاء الناطقين 
باإلنجليزية للمش���اركة في الجهد االعالمي يعني ان المشرفين 
على المسيرة درسوا واخذوا بالحسبان كل عوامل التأثير والنجاح 
والدور البارز للش���باب فيها ومؤسس���ات المجتمع المدني يعزز 
ذلك ويدفع في اتجاه توظيف كل الطاقات الفاعلة في المجتمع 
من اجل التحش���يد لخروج الناس في المسيرة، والمأمول والمراد 
خروج عشرات االالف بشكل متدرج وصوال الى مليون مشارك في 
المسيرة حتى اتخاذ القرار باقتحام السلك الفاصل والمشي على 
االقدام الى قراهم التي طرودا منها قبل س���بعين عاما سيكون 

تطورًا الفتًا في هذه اللحظة.
من المؤك���د ان دولة االحتالل تراقب االس���تعدادات المختلفة 
له���ذه المس���يرة بقلق ش���ديد وتعمل عل���ى مواجهتها بطرق 
ووسائل مختلفة اال ان االمر هنا مختلف امام عشرات ومئات االف 
الفلس���طينيين الذين ال يحملون سالحا وال حجرا سوى ايديهم 
المرفوعة باعالم فلس���طين وهم في طريقه���م الى بالدهم في 
اراضيهم في ال� 48 والس���ؤال الذي يطرح نفسه ما الذي يمكن 
ان يفعله جيش االحتالل وما هي االدوات التي سيس���تخدمها 

لوقفها ؟  وهل س���تلجأ الى القوة إلفشالها باستخدام الرصاص 
بأش���كاله المختلقة والغاز المس���يل للدموع وحف���ر الخناق .... 
وفي ظل حضور وس���ائل االعالم التي تنقل ببث مباش���ر مسار 
المسيرة التي تس���ير بشكل سلمي فس���تكون معركة االعالم 
حاضرة  بقوة وستنتصر الصورة الفلسطينية المجردة وتنتقل 
الرواية الفلس���طينية بحقيقتها التي حاول االحتالل إخفاءها او 

تشويهها على مدى العقود الماضية.
الس���يناريوهات الت���ي يضعها جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي 
للتعام���ل مع مدن الخيام التي س���تقام على ط���ول حدود قطاع 
غزة، ومع مس���يرات اآلالف نحو عشرات النقاط على طول الحدود، 
ومحاولة عبورها، ومحاولة الدخول إلى المس���توطنات في الضفة 
وتجمع عش���رات االالف على حدود فلس���طين مع لبنان وسوريا  
ستش���كل تحديا كبيرا لدولة االحتالل ويش���ير تسفيكا فوغل، 
القائد األس���بق للمنطقة الجنوبية في جيش االحتالل في مقال 
ل���ه في صحيفة "اس���رائيل اليوم" : »قد نجد أنفس���نا في وضع 
تشغيلي وإعالمي محرج. يجب أن نكّون الواقع المستقبلي، فقط 
المبادرة المبنية على تقدير جيد، تخلق فرصة لحياة طبيعية من 
كال طرفي الجدار المحيط بغزة«، بينما يطالب المحلل العسكري 
ف���ي صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل، ضبط النفس والحكمة 

لمنع ما اسماه المواجهة العسكرية الحقيقية.
مس���يرة العودة الكبرى تعتبر تحوال مهما في سياق الصراع اذا 
احسن اس���تخدامها واالعداد لها فستشكل منعطفا مهما في 
الصراع مع االحتالل وس���تترك تداعيات ايجابية تفرض انتزاع 
الحق���وق واالس���تحقاقات منه رغ���م محاولته ربطه���ا بالحصار 

واالوضاع الحياتية الصعبة في قطاع غزة.

تطور الفت يقلق االحتالل

مسيرة العودة الكبرى تأخذ زخمًا 
واسعًا وتعيد الصراع إلى بعده الحقيقي

التحليل ال�سيا�سي/ عامر خليل :
يف ظ��ل حال��ة ال�ستع�س��اء الآخ��ذة يف التفاقم يف امل�س��هد الفل�س��طيني 
وتداعيات التفجري الذي ا�ستهدف موكب رئي�س حكومة الوفاق الدكتور 
رام��ي احلمد اهلل ال�سب��وع املا�سي والذهاب نحو اجتم��اع اخر للمجل�س 
الوطن��ي الفل�سطين��ي دون حت�س��ري وتفاهم��ات جتعل ال��كل الفل�سطيني 
ج��زءا منه؛ تبدو اخلي��ارات معقدة بان�سداد اف��ق امل�ساحلة ودخولها يف 

نفق مظلم واذا ما ا�سفنا اىل ذلك امل�سهد العربي والدفع يف اجتاه تركيز 
ال�سواء على ق�ساي��ا اخرى وتهمي�س الق�سية الفل�سطينية  فاإن البحث 
ع��ن خمارج لكل ذلك يبدو �سروريا وواجبا باإعادة الرتكيز على ال�سراع 
ح��ول الحت��ال  ومواجهته وهو الوحيد الكفيل بتق��زمي كل النزاعات 
واخلاف��ات الخرى والنتقال اىل مرحلة جديدة تفر�س على اجلميع 

لعب دوره املطلوب يف اعادة البو�سلة نحو فل�سطني.

طولكرم/ االستقالل:
طالب ذوو أس���رى محافظة طولك���رم بالضفة الغربية  
الثالثاء المؤسس���ات الحقوقية واإلنس���انية للتدخل 
العاجل إلنقاذ األسرى، خاصة المرضى وفي مقدمتهم 
األس���ير المريض معتصم رداد من بلدة صيدا ش���مال 

المحافظة، والعمل على اإلفراج عنه.
وأع���رب ذوو االس���رى خ���الل اعتصامهم األس���بوعي 
أم���ام مكتب الصليب األحمر ف���ي مدينة طولكرم ، عن 
قلقهم على مصير األسير رداد، بعد إعالن نادي األسير 
الفلسطيني عن تردي وضعه الصحي، مؤخرا، إذ يعتبر 

من أصعب الحاالت المرضية بين األسرى.
وقال مدير مكتب نادي األس���ير ف���ي طولكرم ابراهيم 
النمر إن األسير معتصم رداد في أسوأ حاالته المرضية. 
وطال���ب بضرورة الضغ���ط نحو اإلفراج عن���ه فورا حتى 

يتسنى له العالج الالزم لما تبقى من حياته.
كما طالب والد األس���ير محمد أبو خليل، أهالي األسرى 
بتكثيف اعتصاماتهم التضامنية مع أبنائهم إليصال 
رس���الة إلى العالم بأن األس���رى اآلن أصبحوا مش���روع 
شهادة، بسبب اإلهمال الطبي ألمراضهم الخطيرة التي 

تزداد وتتفشى كل يوم في صفوفهم.

ذوو األسرى يطالبون بإطالق سراح األسير رداد
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وتوّعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء االثنين 
الماض���ي، بفرض عقوب���ات جديدة على قطاع غ���زة، على خلفية 
التفجير الذي استهدف موكب "الحمد الله" شمال القطاع، بعدما 

حّمل حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن هذا االستهداف.
وفي كلمت���ه االفتتاحية الجتماع قيادة الس���لطة برام الله، قال 
عباس: »بصفتي رئيسًا للشعب الفلسطيني، وتحملت ما تحملت 
ف���ي طريق المصالحة مع حماس، قررت اتخاذ اإلجراءات الوطنية 

والمالية والقانونية )لم يذكرها(«.
وعزا إجراءات���ه تلك "من أجل المحافظة على المش���روع الوطني 
والمصلحة الوطنية العليا"، مضيًفا :أن "استهداف رئيس الوزراء 
رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج 

لن يمّر، وحماس هي من تقف وراء هذا الحادث".

تهديد للوحدة 
حركة الجهاد اإلس���امي في فلس���طين، أّك���دت أن تصريحات 
رئيس السلطة الفلس���طينية محمود عّباس األخيرة، التي أشار 
فيه���ا إلى عزمه على فرض المزيد م���ن العقوبات على قطاع غزة 
"تشكل تهديدًا لوحدة الشعب الفلسطيني، وتعطي مزيًدا من 

التأييد للحصار الذي يفرضه العدو على القطاع".
وفيما ش���ّددت الحركة ف���ي بيان لها، وصل "االس���تقال"، على 
رفضها لكل ما س���وف تتخذه الس���لطة برام الله م���ن إجراءات 
وعقوبات ضد القطاع؛ أشارت إلى أن "المرحلة الحالية تستهدف 

الوجود الفلسطيني كشعب وقضية".
وقالت إن: "على الجميع أن يدرك أن وحدة الش���عب الفلسطيني 
في مواجهة العدو الصهيوني هو الموقف الوطني الذي يجب أن 
يقود كل جهودنا في هذه المرحلة"، داعيًة القوى الفلسطينية 

كاّفة "لالتفاف حول المقاومة وحمايتها وليس التآمر عليها".

توتريية وغري م�سوؤولة
أم���ا حركة "حم���اس" فقد وصف���ت تصريح���ات الرئيس عّباس 
ب�"التوتيري���ة وغير المس���ؤولة"، ورأت فيه���ا "محاولة لتقويض 
ف���رص النهوض بالمش���روع الوطني وتحقي���ق الوحدة وتعزيز 
فصل الضفة عن غزة، وتمهي���دًا لتنفيذ مخطط الفوضى، الذي 
يمكن من خاله تمرير صفقة القرن ومخططات ترمب ومشاريع 
االحتال الصهيوني". وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم 
ل�"االستقال" إن "تصريحات عّباس ضرب لوحدة شعبنا وعوامل 
صموده، ومحاولة لتركيع أهلنا في غزة، في لحظة تاريخية صعبة 

وخطيرة".
وأض���اف برهوم أن "هذه التصريحات والقرارات ُتعد خروًجا على 
اتفاقيات المصالحة، وتجاوزًا لل���دور المصري الذي ما زال يتابع 

خطوات تنفيذها".
وأش���ار إلى أن "ممارسات عباس المدمرة والخطيرة تتطلب وقفة 
عاجلة وتدخًا س���ريًعا من كل مكونات الش���عب الفلس���طيني 

وفصائله إلنقاذ المشروع الوطني ووحدة شعبنا".
وعن حادثة تفجير موكب "الحمد الله" واتهام عّباس ل�"حماس" 
بالوقوف وراءها، قال المتحدث باس���م الحركة إن: "إصدار عباس 
األحكام المس���بقة واتهامه المباش���ر لحماس في حين مازالت 
أجه���زة األمن في غ���زة تواص���ل تحقيقاته���ا دون تعاون من 

حكومته؛ ُيعد حرًفا لمسار العدالة وسير التحقيقات".
وتابع: "كان المنتظ���ر )من عباس( أن ُيعطي تعليماته للحكومة 
وجهات االختصاص بالتعاون من أجل كشف الحقيقة وتحديد 

المجرمين".

ودعا برهوم إلى إجراء انتخابات عاّمة رئاسية وتشريعية ومجلس 
وطن���ي؛ "كي ينتخب الش���عب قيادته ومن ه���م أهل لتحقيق 

الوحدة وتحمل المسؤولية ورعاية مصالحه".

اإجراءات مرفو�سة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عّبرت هي األخرى عن رفضها 
فرض رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عّباس المزيد من 
اإلج���راءات العقابية ضد قطاع غزة، داعيًة إّياه إلى التراجع عنها 

فوًرا.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة حسين منصور: "كما رفضنا 
اإلجراءات السابقة التي اتخذت ضد القطاع، وفاقمت من صعوبة 
أوضاعه المعيشية واالقتصادية؛ فإننا أي إجراءات أخرى من قبل 
الس���لطة والرئيس عّباس هي إج���راءات مرفوضة، ال تصب في 

صالح المشروع الوطني".
وتس���اءل منصور في حديثه ل�"االس���تقال": "أين هي الوطنية 
التي تفرض على الش���عب المزيد من المعاناة والفقر والبطالة، 

على خلفية مناكفات سياسية ؟".
وأش���ار إل���ى أن الجبهة تجري اتصاالتها م���ع مختلف الجهات، 
بما فيها الفصائ���ل الوطنية، وعلى رأس���ها حركة "فتح" لوقف 
أّي���ة إجراءات ُيمك���ن اتخاذها ضد غزة، وكذلك وقف التراش���ق 
اإلعامي، والحد من المواقف التي من ش���أنها التأثير سلًبا على 

مسار المصالحة.

 موؤمتر اإنقاذ 
من جهتها، رأت حركة األحرار الفلسطينية في تهديدات رئيس 
السلطة فرض المزيد من العقوبات على غزة، "الدور الفلسطيني 

في تهيئة األجواء لتمرير صفقة القرن، وإطاق رصاصة اإلعدام 
على مسيرة المصالحة الوطنية".

وقال خالد أبو هال األمين العام للحركة: "يبدو أن عّباس يعيش 
حال���ة انفصام بين خطابه السياس���ي الرس���مي، وما يتخذه من 

خطوات وإجراءات على األرض".
وأض���اف أبو هال ل�"االس���تقال": هو )الرئي���س عّباس( يّدعي 
أنه ض���د صفقة القرن، في حين أنه يس���تهدف قلعة الصمود 

والتحدي الفلسطيني )قطاع غزة(".
وتابع: "فرض عباس المزيد من العقوبات فيه حماية للمش���روع 

الوطني اإلسرائيلي وليس الفلسطيني". 
ودعا إل���ى مواجهة ما وصفه "الممارس���ات المقيتة على خلفية 
كركعة عبّوة الحمد الله" بخطوات ومواقف عملية، والتفكير إلى 
ما بعد مرحلة عّباس، من خال عقد مؤتمر إنقاذ وطني جامع، على 

طريق استعادة منظمة التحرير الُمختطفة"، كما قال.
ومنذ قرابة العام، تفرض السلطة إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، 
تمثلت بتقليص كمية الكهرب���اء الواردة له من جانب االحتال، 
وفرض خصومات على رواتب موظفي السلطة تتراوح ما بين 30 
- 60 %، وإحالة اآلالف منهم إلى التقاعد اإلجباري الُمبكر، إضافة 

إلى تقليص التحويات الطبية للمرضى. 
ووقعت حركت���ا "فتح" و"حماس"  في 12 أكتوب���ر 2017، اتفاًقا 
لتطبي���ق بنود المصالحة في القاهرة برعاية مصرية، تم بموجبه 
تس���ليم حركة "حماس" الوزارات والهيئ���ات والمعابر كافة في 
قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الوطني، وإعادة المئات من موظفي 
الس���لطة الُقدامى لوزاراتهم هناك، فيما بقيت مشكلتا الجباية 
الداخلية وملف موظفي حكومة حماس السابقة، كعقبتين أمام 

إتمام المصالحة.

الفصائـــل: عقوبــات عبــاس ضــرب 
للوحــدة وتســاوق مــع »صفقــة القــرن«

غزة/ قا�سم الأغا:
ت القوى والف�سائل الفل�سطينية  عبرّ

عن رف�سها املطلق لتهديدات رئي�س 
ا�س  ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبرّ

بفر�س املزيد من الإجراءات 
العقابية على قطاع غزة، على خلفية 

التفجري الذي ا�ستهدف موكب رئي�س 
حكومة الوفاق الوطني رامي احلمد 

اهلل �سمال قطاع غزة، منت�سف 
الأ�سبوع املا�سي . واأجمعت الف�سائل 

يف ت�سريحات منف�سلة لـ«ال�ستقالل« 
على اأن فر�س عبا�س املزيد من 

ل تهديًدا  العقوبات على القطاع ميثرّ
حقيقًيا لوحدة ال�سعب واإعدامًا 

مل�سرية امل�ساحلة الفل�سطينية، ومتهيدًا 
لتمرير خمططات الرئي�س الأمريكي 
»دونالد ترمب« ، وم�ساريع الحتالل، 

عب ما ُت�سمى »�سفقة القرن«.

غزة/ قاسم األغا:
ندد القيادي في حركة الجهاد اإلس���امي في فلس���طين أحمد 
المدل���ل، بالتصريح���ات األخي���رة الصادرة عن رئيس الس���لطة 
الفلسطينية محمود عّباس، والتي ألمح فيها إلى فرض عقوبات 

جديدة على قطاع غزة.
وق���ال القي���ادي المدلل في تصري���ح ل�"االس���تقال": "إن هذه 
التصريح���ات التوتيري���ة مدانة ومرفوض���ة، زادت من هواجس 
الشعب الفلسطيني تجاه المس���تقبل المعيشي واالقتصادي 

ألهلنا في قطاع غزة".
وأّكد على أن تصريحات الرئيس عّباس وما سيعقبها من إجراءات 
ستزيد من حّدة االنقسام الفلسطيني، وال يمكن أن ُتبّشر بقرب 
المصالحة، وتس���ّهل تمرير "صفقة القرن"، بانفصال القطاع عن 
فلس���طين. وأضاف: "كما أن هذه اإلجراءات س���تعطي شرعية 
للعدو الصهيوني لإلمعان في جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني، 

وإحكام حصاره الظالم والمستمر على أهلنا في قطاع غزة".

ودع���ا رئيس الس���لطة إلى "مراجع���ة حس���اباته، والعمل على 
التخفيف من معاناة قطاع غزة، الذي يتجّهز لخطوة استراتيجية 
قادمة، أال وهي مسيرة العودة الُكبرى".     ورأى أن الفصائل وأمام 
إجراءات عب���اس المتوقعة يطلب منها موق���ف موحد، بالتوجه 
إلى مصر الحاضنة للقضية الفلس���طينية واتفاقات المصالحة؛ 

للضغط على السلطة من أجل وقف إجراءاتها العقابية.
وق���ال: "ندعو اإلخ���وة المصريين لإلس���راع بف���رض المصالحة 
الفلس���طينية على أرض الواقع، من خال الضغط على الرئيس  
محم���ود عّب���اس، بع���د تصريحاته األخي���رة الت���ي أعدمت أمل 

الفلسطينيين بتكريس المصالحة ".  
وعل���ى إثر تهديدات عباس بفرض عقوبات جديدة على القطاع؛ 
توّق���ع القيادي في حرك���ة الجهاد أن ال تخرج جلس���ة المجلس 
الوطن���ي المقبلة، المقررة عقدها في رام الله ب� 30 أبريل المقبل، 
عن هذا الس���ياق . وأضاف: "با ش���ك الرئيس عّباس ومن خال 
جلس���ة الوطني يريد فرض أجندته"، مجدًدا التأكيد على موقف 

حركته الرافض لعقد "الوطني" دون توافق بين الكل الفلسطيني.
وتاب���ع: "لن تك���ون قرارات المجلس ش���رعية ول���ن تكون ملزمة 
للش���عب الفلسطيني؛ ألنها خطوة انفرادية من الرئيس عباس، 

وجاءت دون توافق وطني".
وكان رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس، وفي كلمته 
بمس���تهل اجتماع لقيادة الس���لطة برام الله، منتصف األسبوع 
الجاري، قال: "بصفتي رئيًس���ا للشعب الفلسطيني قررت اتخاذ 
اإلج���راءات الوطني���ة والقانوني���ة والمالية كاّف���ة"؛ عازًيا ذلك ل� 

"المحافظة على المشروع الوطني".
وفيما اّتهم "عّباس" حركة "حماس" صراحة بالوقوف وراء حادث 
تفجير موكب "الحمد الله" ش���مال قطاع غزة، منتصف األسبوع 
الماضي، أضاف أن "اس���تهداف رئيس الوزراء رامي الحمد الله، 

ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لن يمر".
وأوضح "إّما أن نتحمل )الرئاسة والحكومة( مسؤولية كل شيء في 

قطاع غزة، أو تتحمله سلطة األمر الواقع )حماس(".

»االستقــالل«: تصريحــات عبــاس المــدلل لـ
 »توتيريــة« وتتطلــب تدخــل الراعــي المصــري
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وقال عباس في افتتاح اجتم���اع اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير برام الله مس���اء االثنين الماض���ي: "بصفتي رئيس 
للش���عب الفلس���طيني، وتحمل���ت م���ا تحملت ف���ي طريق 
المصالحة مع حماس قررت اتخاذ اإلجراءات الوطنية والمالية 

والقانونية".
وحمل عباس حركة حماس مسؤولية االعتداء على الحمد الله 

ورئيس المخابرات ماجد فرج الثالثاء قبل الماضي.
وجدد عباس تأكيده على أن كل شيء في غزة يجب أن يكون 
بيد القيادة الشرعية، وقال: "يجب أن تكون كل السلطات في 

غزة بيد السلطة الشرعية".
وكان عباس فرض بإبريل الماضي إجراءات عقابية ضد قطاع 
غ���زة، أبرزها تقلي���ص كمية الكهرباء ال���واردة له، وخصم ما 
نسبته 30-50% من رواتب موظفي السلطة، وإحاالت بالجملة 

للتقاعد، عدا تقليص التحويالت الطبية للمرضى.

عقوبات جديدة
ويقول الملل في الش���أن االقتصادي ومدير تحرير صحيفة 
»االقتصادي���ة« المحلية، محمد أبو جياب: »إن الرئيس عباس 
مقدم على اتخاذ المزيد من العقوبات االقتصادية على قطاع 
غزة ردًا على حادثة اس���تهداف موكب الحمد الله وللضغط 
على حركة حماس لتسليم قطاع غزة كامال دون أن يتبقى أي 

مظهر من مظاهر حكم الحركة بغزة«. 

وقال أبو جياب ل�"االس���تقالل": "من المتوقع أن يتخذ عباس 
عقوبات اقتصادية ومعيشية، فهناك عقوبات ال يوجد شك 
ف���ي عدم إقدام عب���اس على اتخاذها مثل إع���ادة قرار قطع 
الكهرباء اإلس���رائيلية ع���ن غزة والمقدرة ب����120 ميجا واط، 
واالقدام على المزيد من الخصومات على رواتب موظفي غزة، 
ووقف التحويالت الطبية للمرضى واألدوية والمس���تلزمات 

الصحية".
وأض���اف: "وهناك عقوبات قد يقدم عليها عباس مثل وقف 
تحويل مخصصات الشؤون االجتماعية، ووقف عمل صندوق 
إقراض البلديات بالقطاع، ووقف المشاريع الدولية لمصلحة 

مياه بلديات الساحل".
ولفت أبو جياب النظر إلى عقوب���ات أكثر صرامة وتأثيرًا من 
الممك���ن أن يتخذها عب���اس، مثل وقف الح���واالت المالية 
عبر البنوك وش���ركات النقل المالي لغزة، وتجميد حس���ابات 
شخصيات فلس���طينية ومؤسسات محس���وبة على حماس 
ومؤسس���اتها األكاديمي���ة بغزة، ومنع دخ���ول وخروج رجال 

األعمال والتجار من غزة".

عقوبات �إ�ضافية
وح���ول إق���دام عباس عل���ى عقوبات أخ���رى، ي���رى المحلل 
السياس���ي أحمد عوض، أن عباس أراد من خطابه األخير منح 
حماس فرصة أخيرة لتس���لم غزة كاملًة، قبل الشروع بتنفيذ 

تهديداته بفرض أي عقوبات جديدة.
وأوض���ح ع���وض ل�"االس���تقالل"، أن كافة الخي���ارات متاحة 
أم���ام عباس إذا ما قامت حماس بتس���ليم غزة وخاصة أمنها 
للحكومة، مستغاًل حادثة استهداف موكب الحمد الله الذي 
فيما يبدو لم يعد من المهم جدًا بالنس���بة إلى عباس نتائج 

التحقيقات في هذا الحدث بعد أن حقق أهدافه تمامًا.
وتوقع أن تش���مل العقوبات إعالن غزة إقليمًا متمردًا وهو ما 
يعني حرفيًا انتهاء مسؤولية السلطة الفلسطينية كاملًة عن 
أي شيء في غزة، لتصبح هذه المسؤولية محملة بشكل كامل 

على كاهل حماس.
وأضاف عوض: "وهذا يفسر دعوات حماس لتشكيل جبهة 
إنقاذ وطني، وهذا يصب في إطار استعدادات الحركة لمثل 
هذه الس���يناريوهات، على أن تتحمل هذه الجبهة المكونة 

من فصائل وهيئات رسمية وأهلية مسؤولية قطاع غزة".
كم���ا توقع أن يقدم عب���اس على حل المجلس التش���ريعي 
الفلسطيني، لتتحول الس���لطة التشريعية إلى يد المجلس 
الوطن���ي الذي يجهز عب���اس لعقده دون مش���اركة حماس 
والجهاد اإلس���المي، وهذا من شأنه إنهاء آخر مالمح ومظاهر 

انتخابات عام 2006 التي نجحت بها حركة حماس.

وفاة �مل�ضاحلة
بدوره، ي���رى الكاتب والمحلل السياس���ي طالل عوكل، أن 

خطاب عباس شكل إعالنًا رسميًا عن وفاة المصالحة، وقتل 
آخر آم���ال نجاحها، وأحبط كافة الجهود المصرية لدفعها 

لألمام.
وقال عوكل ل�"االس���تقالل": "كان متوقعًا مثل هذه النهاية 
لحكاية كافة فصولها س���وداوية، ومليئة بالتهديد والوعيد 
والمحط���ات الصعبة على الش���عب الفلس���طيني والمعاناة 
المتأزمة للغزيين، ولكن المش���كلة فيما هو قادم اآلن والذي 

تظهر مالمحه جليًة من خالل خطاب عباس".
وبّين أن عباس يريد العودة بقطاع غزة إلى ما قبل عام 2006 
أي قبل نجاح حماس بالفوز في االنتخابات التش���ريعية، إذ 
يطالب بإنهاء كافة مظاهر حكم حماس أو سيطرتها على أي 

محور من محاور الحياة في قطاع غزة.
وتابع عوكل:" واضح تمامًا أن عباس استغل حادث استهداف 
موكب الحمد الله التخاذ المزيد من العقوبات ضد غزة، واعتقد 
أن حادثة االس���تهداف تشكل القش���ة التي قصمت ظهر 
البعير، كون اإلرادة لم تكن متوفرة سابقًا أساسًا وهذا يجعل 

المصالحة غير ناجحة بطبيعة الحال".
ولفت النظر إلى أن عباس استغل أيضًا هذا الحادث للهروب 
من المصالحة وم���ن التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق 
القاهرة، من بينها ص���رف رواتب موظفي غزة، منوهًا إلى أن 
المصالحة ستش���هد حالة من الجمود ألش���هر قادمة إذا لم 

تتحرك مصر بجدية الحتواء هذه األزمة.

غزة/ حممود عمر:
�ضكل خطاب رئي�س �ل�ضلطة 
�لفل�ضطينية حممود عبا�س 

�ملحمل بعبار�ت �لتهديد 
و�لوعيد لأهايل قطاع غزة، 

�نقالبًا لطاولة �مل�ضاحلة 
�لفل�ضطينية، وحمطة 

جديدة �ضود�ء لالنق�ضام 
�لفل�ضطيني �لذي ل يز�ل 
يف مكانه بل ويزد�د تاأزمًا 
يف �لوقت �لذي يبدو فيه 
�لفل�ضطينيون �أحوج �إىل 

م�ضاحلة حقيقية توؤهلهم 
للت�ضدي ملا يحاك لهم 
من موؤ�مر�ت �أمريكية 

و�إ�ضر�ئيلية لتذويب ق�ضيتهم 
�لتاريخية �لعادلة. وقرر 

عبا�س، فر�س �إجر�ء�ت 
عقابية جديدة على قطاع 
غزة، على خلفية �لتفجري 

�لذي ��ضتهدف موكب رئي�س 
�لوزر�ء ر�مي �حلمد �هلل، 

عقب �تهامه حركة حما�س 
بالوقوف ور�ء �حلادث. 

وسيناريوهات العقوبات تتسع 

تحليــل: عبــاس يعلــن تشيــع
 المصالحــة إلــى مثواهــا األخيــر 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / علي سليمان سالمة السواركة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)981983117( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /أحمد نعيم حسين عباس
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف  الت���ي تحم���ل رق���م 
)700186273 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة /حنان عبد الله خليل عفانة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801380353( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد جمعه عطية الطالع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802451245( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي 
الجنرال غادي آيزنكوت إن الوضع اإلسرائيلي 
على الجبهة الشمالية مع سوريا ولبنان يزداد 
تعقيدًا، وقد يكون أن الفترة الجيدة والهادئة 

من السنوات الماضية قد انتهت.
وج���اء تصريح آيزنك���وت ه���ذا تعقيبا على 
إعالن جيش االحتالل اإلسرائيلي صباح امس 
االربعاء رسميا مس���ؤولية الكيان اإلسرائيلي 
عن قصف المفاعل الس���وري في مدينة دير 

الزور عام 2007.
ورأى أن التأكيد اإلس���رائيلي على حقيقة أن 
"إسرائيل" هي التي هاجمت المفاعل في دير 
الزور في 7 س���بتمبر 2007 "يثير التكهنات 

حول القصد من وراء النشر".
ولفت آيزنكوت-بحسب ما نقلت وسائل إعالم 
إس���رائيلية عنه- إلى أن "الرسالة من الهجوم 
كانت هي أن "إس���رائيل" لن تقبل بناء القدرة 
التي تش���كل تهديًدا وجودًيا لها، وهذه هي 
الرس���الة الت���ي كانت في ع���ام 81، هذه هي 
الرس���الة في ع���ام 2007 وهذه هي الرس���الة 

المستقبلية ألعدائنا".
وأضاف "الرس���الة الرئيس���ية هي أن الجيش 
اإلسرائيلي يجب أن يكون على استعداد عاٍل 
جًدا الحتم���ال التصعيد والوصول إلى الحرب، 
كان في الس���ابق هناك الوق���ت الثمين الذي 
كان الجي���ش يمك���ن فيه أن يغل���ق الثقوب 
والتشققات -أعتقد أنه ال وجود لتلك الفرصة 

في الوقت الذي نعيش فيه اآلن".
وأش���ار إلى أن توقيت اإلعالن عن المسؤولية 
عن تدمير المفاعل في سوريا هو النية إللقاء 
 عن 

َّ
إش���ارة إلى إيران أن "إس���رائيل" لم تتخل

الخيار العسكري".
وتابع رئي���س أركان جي���ش االحتالل "حتى 
بعد قصف المفاعل، اس���تمر المحور السوري 
اإليراني في إثارة النشاط، بمشاركة مستمرة 

من أعضاء حزب الله".
م���ن جهت���ه، قال رئي���س حزب )المعس���كر 
الصهيوني( آفي غباي إن الجبهة الش���مالية 
قابلة لالنفجار أكثر من أي وقت مضى، مشددا 
على أن ذلك يستوجب تصرفا حذرا ومسؤوال، 

دون مزيد من اإليضاحات.

آيزنكوت: الجبهة الشمالية تزداد 
تعقيدًا وهدوؤها قد يكون انتهى
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اإعالن طرح عطاء بالظرف املختوم 
�سمن م�سروع ان�ساء مبنى مركز حت�سني قدرات 

الأطفال التعليمية

بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي -دولة الكويت، 
تعلن جمعية  البتول الخيرية عن طرح عطاء: انش���اء مبنى تحسين قدرات 
األطفال التعليمية في قرية الشوكة شرق مدينة رفح، وذلك حسب الشروط 
العام���ة والخاصة بالعطاء، ويمكن للش���ركات المؤهل���ة والراغبة في دخول 
العطاء الحصول على كراس العطاء من مقر جمعية البتول الخيرية الواقعة 
في رفح -قرية الشوكة ، مقابل رسم مالي ال يرد قيمته 100 $ ، بدءا من يوم 
الخميس الموافق 2018/03/22 وحت���ى يوم األربعاء الموافق 2018/03/28 
وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية 

عصرًا ووفقًا للشروط التالية: 

* تعتبر كافة االسعار التي يضعها المتقدم للعطاء امام كافة بنود العطاء 
في جدول االسعار على انها القيمة الكاملة والشاملة إلنجاز االعمال المطلوبة.

* تكون االسعار المقدمة بالدينار األردني.
* شهادة تصنيف للمقاول ال تقل عن درجة ثالثة "بناء". 

* يجب أن يكون العطاء مصحوب بكفالة بنكية بقيمة 7000 دوالر أمريكي، 
على أن يكون عرض الس���عر والكفالة ساريين المفعول لفترة 30 يوما على 

األقل من موعد فتح العطاء.
* اخر موعد لتسليم المظاريف مغلقة ومختومة وفتح المظاريف يوم الخميس 

الموافق.2018/03/28 الساعة  الحادية عشرة صباحا في مقر الجمعية.  
* الجمعية غير ملتزمة بقبول اقل االسعار وبدون ابداء األسباب.

* للجمعية الحق في الغاء العطاء او اعادة طرحه مرة اخرى بشكله الحالي او 
بعد اجراء اي تعديالت عليه دون ان يكون ألي جهة حق االعتراض.

* يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم فواتير ضريبية وشهادة خصم منبع.
* رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.  

للمزيد من المعلومات يمكن االتصال عل���ى رقم0592134900 وذلك خالل 
ساعات الدوام الرسمي.

جمعية البتول اخلريية

غزة/ االستقالل:
نظم التجمع االعالمي الفلس����طيني، وقفة تضامنية مع 
األس����ير الُمحرر والمبعد الى غزة ط����ارق عز الدين مدير 
إذاعة صوت األسرى، للمطالبة بسفره الى الخارج لتلقي 
العالج بعد تدهور وضعه الصح����ي جراء إصابته مؤخرا 
بمرض "لوكيميا الدم". ورفع المشاركون في الوقفة التي 
أقيمت أمام مقر المفوض الس����امي لحقوق اإلنسان في 
غزة االثنين الماضي، ص����ورًا للمحرر عزالدين، ويافطات 
تطالب بتس����هيل س����فره لتلقي العالج في جمهورية 
مص����ر العربية. وأك����د رئيس التجم����ع اإلعالمي توفيق 
السيد س����ليم، أن حالة األس����ير المحرر واإلعالمي طارق 
عزالدين تستدعي سفره على وجه السرعة لتلقي العالج 
خارج قطاع غزة، والذي تفتقر مشافيه للعالج المناسب 

بسبب الحصار المفروض على القطاع.
وأش����ار السيد س����ليم إلى أن المحرر اإلعالمي "عزالدين" 
ال يمكنه مغ����ادرة القطاع تجاه األراضي الفلس����طينية 
المحتلة عام 1948م أو الضفة الغربية خش����ية اعتقاله 
من قبل قوات االحتالل ، حيث لم يبق أمامه إال المغادرة 
باتجاه مصر. وناش����د كاف����ة الجه����ات المختصة وفي 
مقدمتها هيئة األس����رى والمحررين والفصائل والقوى 
الفلسطينية كافة للتدخل العملي والعاجل لدى األشقاء 
في مصر من أجل العمل على تس����هيل سفره من خالل 
معبر رفح البري إلى الخارج بأسرع وقت ممكن وقبل فوات 

األوان نظرًا لخطورة حالته الصحية.
وطالب الس����يد سليم المفوض السامي لحقوق اإلنسان 
بغ����زة القيام بواجبات����ه والتحرك الجاد م����ن اجل وضع 
حد للجريم����ة التي يتعرض لها ط����ارق وكافة المرضى 
الفلسطينيين في غزة الذين هم في أمس الحاجة لتلقي 

العالج المناسب في الخارج.
من جانبه، ناش����د األس����ير المحرر والمبعد إلى غزة فؤاد 
الرازم المؤسس����ات الرس����مية وغير الرس����مية للتدخل 
العاج����ل لدى جمهورية مصر العربي����ة لفتح معبر رفح 

بش����كل فوري وض����روري إلنق����اذ حياة المرض����ى، وفي 
مقدمتهم األس����ير المح����رر عز الدي����ن، والذي أصبحت 

حياته مهددة وقد يفقدها في أية لحظة.
وقال الرزام ف����ي كلمته خالل الوقفة التضامنية: إن كل 
س����اعة تأخير في عالج طارق تشكل خطورة على حياته، 
داعيا السلطات المصرية لفتح المعبر للمرضى الذين ال 
يس����تطيعون العالج بالضفة والقدس والمدن المحتلة، 
خشية اعتقالهم من قبل قوات االحتالل على حاجز بيت 
حانون/ ايرز. وطالب الرازم السلطة الفلسطينية بمتابعة 
س����فر "عز الدين" إلى جمهورية مصر العربية، مش����ددا 
على ضرورة العمل الجاد إلنش����اء مستشفى متخصص 
في االمراض المزمنة والمستعصية مثل مرض السرطان 
في غزة، حتى ال يظل مرضى غزة تحت رحمة التحويالت 
الطبية والمعابر. من جانبه، أكد الناطق اإلعالمي باس����م 
مهجة القدس لألس����رى والش����هداء والجرحى طارق أبو 
شلوف أن االحتالل يمارس سياسة اإلهمال الطبي ضد 
األسرى من خالل منعهم من العالج، موضحًا أن االحتالل 
يدُس "األمراض الفتاكة" في أجساد األسرى ليفتك بهم 
بعد خروجهم من السجن.  وطالب أبو شلوف المؤسسات 
الحقوقية واألممية بضرورة تس����ليط الضوء على جرائم 
االحتالل اإلس����رائيلي بحق األس����رى ف����ي المعتقالت، 
واألسرى المحررين، مؤكدًا وجود وثائق مادية وشهادات 
حية تثبت ت����ورط االحتالل في اس����تهداف االس����رى 
����ل أبو ش����لوف االحتالل اإلس����رائيلي  المحرري����ن. وحمَّ
المس����ؤولية الكاملة عن حياة األس����رى المحررين وعلى 
رأس����هم األس����ير المحرر ط����ارق عزالدي����ن. وكان طارق 
عزالدي����ن خرج من س����جون االحتالل ف����ي صفقة "وفاء 
األحرار" عام 2011م، ويعد واحدا من أبطال معركة جنين 
البطولية في 2002، وأمضى في س����جون االحتالل أكثر 
من عشر سنوات وتم إبعاده إلى قطاع غزة ضمن عدد من 
األسرى المحررين المفرج عنهم بموجب الصفقة، وشغل 

في قطاع غزة منصب مدير إذاعة صوت األسرى.

غزة/ دعاء الحطاب : 
مصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني على قانون 
المصالحة المجتمعة في الوقت الذي أعلن فيها رئيس 
الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس اتخاذ خطوات 
عقابية جدي���دة ضد قطاع غزة خ���الل الفترة المقبلة، 
تفتح باب التس���اؤالت حول مصي���ر اتفاق المصالحة 
بين حركتي فتح وحماس، وهل هذه المصادقة تمثل 
خطوة أولى من قبل  حم���اس ردًا على قرارات الرئيس 
عباس تجاه قطاع غ���زة؟ وهل يمثل ذلك انفتاحا على 
تي���ار دحالن اإلصالح���ي الذي يعد عنص���رًا فاعاًل في 
هذا الملف؟ وأقر المجلس التش���ريعي الفلس���طيني 
أمس األربعاء مش���روع قان���ون المصالحة المجتمعية 
لعام 2018. وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس، وفي كلمته بمس���تهل اجتماع لقيادة السلطة 
ب���رام الله، منتصف األس���بوع الجاري، ق���ال: "بصفتي 
رئيًسا للش���عب الفلس���طيني قررت اتخاذ اإلجراءات 
الوطني���ة والقانوني���ة والمالي���ة كاّفة"؛ عازًي���ا ذلك ل� 
"المحافظة على المش���روع الوطني". وتتش���كل لجنة 
المصالح���ة  المجتمعية التي ت���م اقراراها في اتفاق 
القاه���رة 2011 من )حماس وفت���ح " التيار اإلصالحي" 
والجهاد اإلس���المي والجبه���ة الديمقراطية والمبادرة 

الوطنية والقيادة العامة والصاعقة(. 

طي �سفحة االنق�سام
أحمد ف���رج الغول رئيس اللجن���ة القانونية بالمجلس 

قال خالل جلس���ة للمجلس عقدها بغزة امس االربعاء 
، إن المش���روع يتواف���ق مع أحكام القانون األساس���ي 
لسنة 2003 وتعديالته ومع السياسة العامة للمجلس 
التش���ريعي الرامية إلى س���ن قواني���ن ُتحاكي الواقع 

وتعزز االستقرار واألمن المجتمعي.
وبين الغول أن مش���روع قانون المصالحة المجتمعية 
َيك�تس���ب أهمية خاصة؛ كونه يهدف إلى إرساء إطار 
قانوني لتقنين المصالحة المجتمعية، كأحد أساليب 

العدال���ة االنتقالية الرامية إلى طي صفحة االنقس���ام 
وجب���ر الضرر عن األحداث المؤس���فة التي ش���هدتها 
األراضي الفلس���طينية  ف���ي الفترة الواقع���ة ما بين 
تاري���خ 2005/1/1 ولغاي���ة 2011/5/1. ويس���تهدي 
مش���روع القانون في أحكامه باتفاقية الوفاق الوطني 
الفلسطيني المبرمة في القاهرة بتاريخ 27 إبريل 2011 
والتي نصت على آليات ووس���ائل المصالحة وتشكيل 
لجنة المصالحة وتحديد مهامها في بذل الجهد لطي 
صفحة االنقس���ام وتحديد أس���س التعويض المادي 
للمتضررين. ومن جانبه قال النائب ماجد أبو شمالة عن 
كتلة فتح البرلمانية –التي���ار اإلصالحي- إنه آن األوان 
لطي صفحٍة س���وداء م���ن تاريخ ش���عبنا، وأن نتعاون 

جميعًا لنقف أمام قضايانا الجوهرية.
وأردف أب���و ش���مالة " آن األوان إلنه���اء م���ا ترتب على 
االحداث المؤس���فة والتسامح من قبل الجميع، والعمل 
بش���كل جاد عل���ى النتائج الت���ي تس���ببت بها هذه 

الخالفات واالشكاليات".

مطالبات بتطبيقه 
ودع����ا محمود الزهار القيادي ف����ي حركة المقاومة 
اإلس����المية "حم����اس"، النائب عن كتل����ة التغيير 
واإلصالح، إلى تش����كيل لجنة خاصة لجمع األموال 

الالزمة لمشروع المصالحة المجتمعية.
وأكد الزهار في كلمته خالل الجلسة الخاصة التي 
عقدها المجلس التشريعي بغزة، لمناقشة مشروع 

المصالحة الوطنية، أهمية المصالحة في مش����روع 
التحرير ووحدة المجتمع.

وطالب بتطبيق المشروع على األرض الفلسطينية 
دون تحديد مكان محدد س����واء غ����زة أو الضفة أو 
القدس المحتلة، داعيًا إليجاد إجابات قانونية لمن 

يرفض مشروع المصالحة الوطنية.

يعزز االنق�سام
ومراقبون ومحللون اعتبروا أن هذه الخطوة تشكل 
غلقًا للباب أمام اتفاق المصالحة بين حركتي فتح 
وحماس الذي يجري برعاية مصرية، وشهد تقدما 
جزئيا في بعض الملفات العالقة االمر الذي جعل 
المواطنين يعلقون أم����اال كبيره على التخلص من 

هذا الكابوس المستمرة منذ اكثر من 11 عاما.
ويعتقد المراقب����ون أن هذه الخطوة محاولة إلعادة 
دور تيار دح����الن الصالحي إلى الواجهة في قطاع 
غ����زة من جديد بعد أن تراج����ع دوره في ظل تقدم 
ملف المصالحة بين حركت����ي فتح وحماس خالل 

الفتر الماضية. 
ويذك����ر أن لجن����ة المصالح����ة المجتمعية أنجزت 
في وقٍت س����ابق، اكثر من 100عائلة من ش����هداء 
االنقس����ام  في  محافظات القطاع ووّقعت معهم 
صلًح����ا نهائًيا من أصل 600 ش����هيد ارتقوا أثناء 
أحداث االنقس����ام؛ بدية مالية وصلت إلى 50ألف 

دوالر لكل شهيد.

ماذا تعني مصادقة التشريعي على قانون المصالحة المجتمعية؟

عدنان: لن يستطيع االحتالل كسر عزيمة الشيخ بسام السعدي

 التجمع اإلعالمي يناشد 
للتدخل العاجل إلنقاذ حياة 

المحرر طارق عز الدين

نقابة األخصائيين 
االجتماعيين تنفذ 

مشروع الدعم النفسي 
في مدارس غزة

غزة/ االستقالل:
قال القي���ادي في حركة الجهاد االس���المي خضر عدنان إن 
اعتقال الش���يخ القائد بس���ام الس���عدي بعد رحلة جهادية 
طويلة وانتصار الدم والصمود على االحتالل يذكرنا بانتصار 
المقاوم���ة المجلجل لمخيم جنين، ونحن على أعتاب الذكرى 
المباركة. وأضاف الشيخ عدنان في رسالته من داخل زنازين 

االحتالل امس األربعاء، »لقد فشل االحتالل في اعتقال الشيخ 
السعدي عش���رات المرات«، مؤكدًا أنه يمثل نصرًا للمقاومة 

وقدوة لألجيال وصفعة ألمن االحتالل وأدواته.
وتابع: »إن االحتالل الذي قتل نجلي الش���يخ السعدي 
ووالدته واعتقل العديد ممن حوله لن يستطيع كسر 

عزيمة الشيخ المجاهد بإذن الله«.

واعتقلت قوات االحتالل مساء االثنين الماضي، الشيخ 
المجاهد بسام السعدي في مدينة جنين.

الجدير بالذكر أن قوات االحتالل اعتقلت الش���يخ خضر 
عدنان بتاريخ 2017/12/11م بعد أن داهم الجيش منزله 
بطريقة همجية ومن ثم اعتقلوه، وهو مازال موقوفًا ولم 

يصدر حكمًا بحقه.
غزة/ االستقالل:

نفذت نقاب����ة األخصائيين االجتماعين، فعاليات مش����روع 
الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال في غزة بعنوان " تعديل 
السلوك"، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في المدينة. 
وقال نور الطوي����ل،  نقيب األخصائيي����ن االجتماعيين: "إن 
المشروع الذي بدأ بشهر فبراير الماضي ويستمر حتي شهر 
إبريل من العام الجاري، يهدف إلى التخفيف من الضغوطات 
النفس����ية التي يعاني منها األطفال بالمرحلة االبتدائية من 
خالل األنش����طة  الترفيهية المتنوعة . بدوره أوضح  منسق 
المش����روع  نصر أبو عصر، أنه تم تنفيذ جلسات تفريغ ودعم 
نفس����ي ل� 800 طفل من س����ن )6-12(، وذلك بهدف تقديم 
الدعم النفس����ي واالجتماعي ومساعدتهم في التغلب علي 

المشكالت السلوكية والنفسية التي قد يتعرضون لها.
وقال أبو عصر "إننا نعمل على إعادة التكيف لدى األطفال من 
خالل تقديم أنش����طة التفريغ االنفعالي على مدار شهرين، 
والتط����رق في كل جلس����ة إلى ع����دة مواضي����ع منها،) كيف 
يحميني الخ����وف، والمكان اآلمن، ورد الفعل عند الخطر، بناء 
قرية آمنه(.  من جانبها  قالت فلس����طين عابد، مسؤولة قسم 
الحريات بالنقابة، إن هذا المش����روع يأت����ي في ظل األوضاع 
المأسوية التي يعاني منها قطاع غزة  لتلبية حاجة المجتمع 
الفلس����طيني الملحة للدعم النفسي واالجتماعي, وتخفيف 
آثار الصدمات العنيفة التي تعرض لها األطفال أثناء الحروب  
المتكررة على غزة. وأوضحت عابد، أن النقابة  تواصل دعمها 
ألطفال غزة من خالل  األنشطة الثقافية والترفيهية وغيرها 
من الفعاليات بالتعاون والش����راكة مع مؤسس����ات المجتمع 
المحلي، مش����يرًة إلى أن برنامج الدعم النفسي  يضم العديد 

من الفقرات الشيقة والممتعة.

فقد �سيكات
 أنا  محمد ش���حدة ديب حبيب  من س���كان غزة وأحمل 

هوية رقم )802492348(.
بأن���ه قد تم فقدان الش���يكات المرجع���ة وتحمل الرقم   
)30000174( والمس���تحق بتاري���خ 10-9-2017 والبالغ 
قيمته )50000 ش���يكل( والش���يك رقم )30000206( 

والبالغ قيمته )20000 شيكل( والمستحق بتاريخ
 30-11-2018م  والمس���حوبة عل���ى بن���ك القدس من 

حسابي  رقم )1286(.
والبالغ قيمتهم )70000ش���يكل( وقد قمت بتس���ديد 

قيمة هذه الشيكات.



إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ احمد محمد علي الخطيب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801178832( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة نسرين رأفت حسن جبر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
403018260 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

2الخميس     رجب         هـ   مارس         م 2 22    222 2 2 2 2

ع الوجع 
معروف الطيب

قبل أن يخلط الرئيس محمود عباس األوراق بهذه 
الصورة الدراماتيكي���ة المرعبة كنت أنوي الكتابة 
ع���ن يوم األرض، ولكنه نجح ف���ي تفتيت أفكاري، 
وخربشة مش���اعري، وتحطيم تركيزي.. فاألرض أم 
الفلس���طينيين جميعًا تجمعنا على طبلية واحدة 
في ليالي الش���تاء، نت���دارس بكاءاتن���ا على حلم 
تالش���ى في ثناي���ا الغب���ار.. األرض روح النار التي 
َر عن عشقنا على أنغام  تجمعنا حول الكانون لنعبِّ
فرقعة الفحم والش���رار المتناثر.. كنا ما أحوجنا يا 
س���يد محمود عباس لألب ال���ذي ينادينا بصوته 
الرخيم يدعونا لتجهي���ز الحطب، وتعمير البكرج، 
وتوزيع م���كان جلوس كل واحد وتوس���يع صدره 
قبل مجلس���ه ليكفي المكان على ضيقه للجميع.. 
في هذا الزم���ن المدلهم كنا في أح���وج ما نكون 
لحام���ل القنديل، وحامي البوصل���ة بعد أن عضنا 
الزمان بنابه، وناخ علينا بكلكله، وتخلى عنا الجميع 
ولم يبق لجلدنا أحد س���وى ظفرنا.. كم كنا قريبين 
ونحن نعدُّ أنفسنا لبروفة العودة الكبرى والترتيب 
للتواجد والعض على األرض بالنواجذ من رفح لبيت 
حانون على الش���ريط الحدودي الذي يفصل بين 
ما هو كائ���ن وبين ما يجب أن يكون.. تفاءلنا خيرًا 
 الفلسطيني وألول مرة سيقف وجهًا لوجه مع 

َّ
بأن

ح بسالح العودة، هكذا بدون  الحقيقة ويخرج ليلوَّ
مات، وإن كاَن التق���ارب والتعاضد والتكاتف  مقدِّ
ك. هذه األجيال التي  مات هكذا تحرُّ م���ن أهم مقوِّ
وألكثر من عقد تحلم بمخرج مشرف يزيد انتماءهم 
وتمسكهم باألرض ال يستحق منا يا سيد محمود 
عباس هذه المفاجأة الصدمة الكارثة، هذه األرض 
تحولها بقراراتك الكاس���حة إلى عبء ثقيل، لماذا 
تكرهنا باألرض ونحن عاشقون ألفنا تقديم الدماء 
واألرواح طواعية على مذبحها، من منكم الذي علمنا 
أن األرض قتالة؟. خليل الوزير أم فتحي الشقاقي 
ار، ما  أم أحمد ياسين أم أبو علي مصطفى أم أبو عمَّ
هو مبرر وجود كل هذه القامات والهامات والتاريخ 
والش���عارات والدم���اء التي تب���ارك الكلمة وتدفع 
ة؟!.. لم���اذا لم تقولوا لنا يومًا  فاتورتها راضية أبيَّ
ل إلى كذبة وضرب  أن الحلم بالتحرير والعودة تحوَّ
من الوهم، وأن خل���ف األقنعة مصارعين يبحثون 
 

َّ
عن التوزير والسيادة ولو على تل من الخرائب، وأن

الردح هو صيغة الخطاب السياسي الحديث؟!.
قبل اثنين وأربعين عامًا كان الفالحون في سخنين 
اب���ة والطيب���ة يخرج���ون رافعين فؤوس���هم  وعرَّ
يذودون عن األرض العشق متمترسين خلف دروع 
الحق، والطباش���ير على أصابع طالب���ات المدارس 
يهتفون من أعماق جماجمهم بالرفض للصوصية 
والتهويد. في يوم األرض كان جديرًا بنا أن نبصق 
كل آلمن���ا المتراكم في خنادق الذاكرة، نارًا وغضبًا 
عل���ى كل الوجوه الش���ائهة والمتآمرة والمنخذلة. 
سامحني يا سيادة الرئيس شيء ما داخل نفسي 
يقنعن���ي أن التوقيت ل���م يأِت مصادف���ة، وهذا 
التدمير الذاتي الرهيب من المس���تحيل أن يكون 
عشوائيًا فالمنطق يقول: دعنا نفترض أن شخصًا 
َر تنفي���ذ هذا العمل  م���ا في حماس هو ال���ذي قرَّ
المش���ين، فما شأن س���كان غزة جميعًا في أطنان 
العقوبات الذي توعدتنا بها؟!. ولماذا يتم تجريم 
اء هذه الفعلة.. من موقعكم  الكل الحمس���اوي جرَّ
كرئيس أقول لس���يادتكم هذا تصرف مش���ين 
وما كان ينبغ���ي الوقوع فيه، واألصوب هو مطالبة 
بإيقاع العدالة على ش���خص الفاع���ل أو الفاعلين؛ 
لك���ي تقنعنا أّن���ك على مس���توى المس���ؤولية 
كعنوان للشعب كل الشعب وليس لفصيل واحد، 
وبالتأكيد أنت ال تحتاج أن أخبرك أن االستهداف 
اآلثم لموكب »الحمد الله« هو اس���تهداف لرئيس 
حكومة فلس���طيني وتحت هذا العنوان يكون من 
المعيب تجليس القضية بصورة فصائلية، أم أننا 
الزمتنا اللعنة الفصائلية وال نس���تطيع التخلص 
منه���ا؟!. في يوم األرض أعت���ذر لألرض عن غيابنا 
القسري لعقود خلت،وأعتذر لها عن غيابنا الغبي 

هذه المرة.

يوم األرض

وقامت قوات االحتالل اإلسرائيلي مس���اء يوم االثنين باعتقال 
عضو القيادة السياس���ية لحركة الجهاد اإلسالمي الشيخ بسام 
السعدي )60 عاما( من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بعد 

مطاردة استمرت أكثر من خمس سنوات. 
و السعدي تعرض لالعتقال عدة مرات، انتهت آخرها عام 2013، 
قبل أن يعاود جي���ش االحتالل مالحقت���ه و اعتقاله، كما عانت 
عائلته كثيرا بس���بب مطاردته، فقد ت���م مداهمة منزلهم مرات 
عديدة واحتجز بع���ض أبنائه وزوجته نوال الس���عدي واعتدي 
عليه���م بالضرب المبرح، واستش���هد أكثر م���ن 15 من عائلته 
وأقاربه بينهم نجاله إبراهيم وعبد الكريم، واستشهدت والدته 

أيضا في أحد االقتحامات "العنيفة".
ويعد االعتقال األخير للس���عدي االعتقال الس���ادس، إذ قضى 
بسجون االحتالل نحو 12 عاما معظمها في االعتقال اإلداري، كما 
أبعدته " إسرائيل " و400 من قيادات الجهاد اإلسالمي وحركة 
المقاومة اإلسالمية )حماس( إلى مرج الزهور جنوب لبنان، مطلع 

تسعينيات القرن الماضي. 
القيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي بالضف���ة الغربية  أحمد 
العوري، أكد أن اعتقال الش���يخ السعدي مخالف لكافة القوانين 

الدولي���ة التي تن���ص على عدم التعرض ألي ش���خص مدني ال 
يحمل س���الحًا وال يقف بوجه محتله، مش���ددا على أن السعدي 
من���ذ خروجه لم يقم بأي عمل تنظيمي أو أي نش���اط مقاوم ضد 
االحتالل اإلسرائيلي. واعتبر العوري في حديثه ل�"االستقالل" أن 
االحتالل اإلسرائيلي يحمل السعدي نتيجة ما يحصل من أعمال 
مقاومة في جني���ن، فأقدم على اعتقاله، بعد أن كان مطاردًا  من 
قبل أجهزته وعمالئه منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أن اعتقال 
السعدي يأتي العتبارات أمنية قديمة، إذ كان له نشاطات عديدة 

في العمل المقاوم مع حركة الجهاد االسالمي. 
ولفت إلى أن االحتالل اإلس���رائيلي لم يكتف بمالحقة السعدي 
واعتقاله، بل عمل أيضا على مالحقة أفراد عائلته الذين يرزح عدد 
منهم في السجون وعدد أخر سقطوا شهداء، مطالبا  المؤسسات 
الحقوقية والدولية بإطالق صراح الس���عدي قبل أن يتم تحويله 
لالعتقال اإلداري، مراعاة لوضعه الصحي الصعب، الذي سيزداد 

سوءا كلما زادت أيام اعتقاله.

م�صري كل مقاوم
عبد العلي���م دعنا القي���ادي بالجبهة الش���عبية لتحرير 

فلسطين بالضفة الغربية، أكد أن االحتالل اإلسرائيلي لم 
يتوقف عن اعتقال ومطاردة أفراد المقاومة بالضفة، بدواٍع 
ومبررات واهية، الفتا إلى أن االحتالل س���يخلق المبررات 

والتهم ويعد ملفًا سريًا للسعدى كما غيره من األسرى. 
وأش���ار دعنا في حديثه ل�"االس���تقالل" إلى أن االحتالل 
اإلس���رائيلي يحاول اجتثاث النضال والكفاح المش���روع 
للشعب الفلس���طيني، باعتقالهم ومطاردتهم، عدا عن 
فرض إجراءات وعقوبات جماعية على الش���عب.  ووصف 
دعنا، شعار السالم الذي يتخذه قادة االحتالل اإلسرائيلي 
كذريعة واهية لحفظ األمن واالس���تقرار بمعاونة أجهزة 
الس���لطة بالكاذب، داعيا السلطة الفلسطينية ومن اتخذ 
خيار المفاوضات إلى إعادة حس���اباته تجاه أبناء شعبهم 

وأفراد المقاومة. 
وشدد على أن مالحقة واعتقال السعدي من قبل االحتالل 
اإلسرائيلي، س���يكون مصير كل فلس���طيني يحاول أن 
يتخذ طريق المقاومة والكفاح المسلح منهج حياه يسير 
عليه، كما س���ار من قبله القادة الش���هداء واألسرى داخل 

السجون.  

بعد أعوام من المطاردة

الشيــخ بســام السعـدي ..
 حكايــة مقاومــة لــم يوقفهــا األســر

غزة/ �صماح املبحوح: 
�صهدت مدن ال�صفة الغربية حمالت 

ع�صكرية م�صعورة من قبل قوات 
الحتالل الإ�صرائيلي، �صد قادة 

املقاومة من حركة اجلهاد الإ�صالمي 
وغريها من الف�صائل، كان اآخرها 
اعتقال ال�صيخ ب�صام ال�صعدي، يف 

الوقت الذي يحاول نا�صطو املقاومة 
النهو�ض ملواجهة النتهاكات 

الإ�صرائيلية التي تنفذها �صد اأبناء 
�صعبنا على مراأى وم�صمع اجلميع 

دون اأن يحرك �صاكنا. 

غزة/ االستقالل:
بدأت قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ يوم الثالثاء الماضي، 
بوضع أسالك ش���ائكة جديدة، خارج الس���ياج الفاصل مع 
األراضي الفلس���طينية المحتلة عام 48 ش���رقي قطاع غزة. 
وذك���رت مصادر محلي���ة أن قوات تتبع لجي���ش االحتالل، 
وضعت أس���الًكا ش���ائكة، في عدة مناطق حدودية تشهد 
تظاهرات أس���بوعية، وعمليات تس���لل بي���ن فينة وأخرى، 
ش���رقي القط���اع. ووضعت ق���وات االحتالل في األش���هر 
والس���نوات الماضي���ة أس���الًكا ش���ائكة، لعرقل���ة وصول 
المتظاهري���ن للحدود، ويبدو أنها تأت���ي في إطار التجهز 
اإلس���رائيلي لمجابهة مس���يرة العودة الكبرى المقررة في 
30 مارس المقبل. ويستعد جيش االحتالل مؤخًرا-وفق ما 
أفادت به القناة الثانية العبرية-إلمكانية تدفق اآلالف إلى 

الحدود الفاصلة مع قطاع غزة وذلك في الثالثين من الشهر 
الجاري بع���د الدعوات الموجهة للقيام بمس���يرات العودة 
الكب���رى. وذكرت القناة أن الجي���ش يولي الموضوع أهمية 
كبيرة وأن قائ���د أركان الجيش غادي آيزنكوت س���يحضر 
ش���خصيًا إلى مناطق الغالف والحدود مع القطاع الخميس 
الق���ادم، للوق���وف على اس���تعدادات الجي���ش لمواجهة 
المس���يرات وسيقضي يومًا كاماًل من المشاورات بالمناطق 

الحدودية برفقة قادة الجيش اآلخرين.
وكانت اللجنة التنسيقية ل�"مسيرة العودة الكبرى" أعلنت 
في فبراي���ر الماضي عزمها االنطالق بمس���يرات س���لمية 
جماهيرية شعبية تشمل جموع الالجئين من شتى أماكن 
لجوئه���م المؤقت صوب فلس���طين المحتلة ع���ام 1948 

لتحقيق العودة التي نصت عليها القرارات الدولية.

االحتالل يتجهز لـمسيرة 
»العودة الكبرى« باألسالك الشائكة 

الحكم على الطفلة 
عهد التميمي 
بالسجن 8 أشهر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال���ت النيابة اإلس���رائيلية أمس األربعاء إنه���ا توصلت إلى 
صفقة تقضي بموجبها األس���يرة الطفلة عه���د التميمي 8 
أشهر من السجن الفعلي. وذكر موقع "واال" العبري أن الصفقة 
التي تمت بي���ن النيابة ومحامي األس���يرة التميمي تقضي 
بس���جنها 8 أش���هر، وش���طب بعض بنود االتهام الموجهة 
بحقها، عدا تغريمها مبلغ 5 آالف ش���يقل. كما جرى التوافق 
على حبس والدة األسيرة التميمي 8 أشهر هي األخرى وفرض 
غرامة عليها  بقيمة 6 آالف ش���يقل. واعتقلت قوات االحتالل 
"عهد" في 19 ديسمبر/كانون األول 2017، بعد انتشار مقطع 
فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إس���رائيليين من ساحة 

بيتها في قرية "النبي صالح" وسط الضفة الغربية المحتلة.
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رام الله/ االستقالل:
على  فلس����طين  بن����ك  حص����ل 
شهادة االلتزام بتطبيق معايير 
أمن المعلومات وبيانات بطاقات 
الدفع اإللكترونية كأول مؤسسة 
فلس����طينية ملتزمة  مصرفي����ة 
بمعايير أمن المعلومات وبيانات 
الدفع من مجل����س حماية وأمن 
 PCI DSS بطاقات الدفع العالمي
المتحدة  الوالي����ات  في  ومقرها 

األميركية.  
وج����رى تس����ليم الش����هادة في 
لإلدارة  الرئيس����ي  المرك����ز  مقر 
العامة لبنك فلس����طين بمدينة 
رام الله، حيث تس����لمها السيد 
العام  المدير  الغالييني،  رشدي 
للبنك من الس����يد ربي����ع بركات، 
المدق����ق المعتم����د ل����� PCI في 
 Sovereign Secure UK شركة
البريطاني����ة، وبحضور ممثل عن 
عدد  ومشاركة   ،Cystack شركة 
من مدراء اإلدارات واألقسام في 

بنك فلسطين. 
وعبر السيد هاشم الشوا، رئيس 
مجل����س إدارة مجموع����ة بن����ك 
لحصول  فخ����ره  عن  فلس����طين 
البنك على هذه الشهادة مؤكدًا 
على أن البنك رسم استراتيجية 
وس����رية  العمالء  لحماية  خاصة 
م����ن  وجعله����ا  معلوماته����م 

أولوياته.
وثمن الجهود الت����ي قامت بها 
طواقم البنك طوال ثمانية عشر 
شهرًا ماضية لضمان أمن وحماية 
البنك،  لعمالء  المعلومات  سرية 
مبينًا بأن هذه الشهادة تضاف 
الى اإلنجازات التي يسعى بنك 

فلس����طين ومجموعت����ه التابعة 
لتحقيقها في مج����ال الخدمات 
اإللكتروني����ة، وذل����ك بتقدي����م 
أفض����ل الوس����ائل التي تضمن 
تحقيق رسالة البنك في السعي 
لبل����وغ ثق����ة جمي����ع متعامليه 
بتقديم خدمات مميزة تتماشى 
مع المتغيرات ضمن إطار االلتزام 
 VISA, MasterCard بمب����ادئ 
وتعزز من حماية بيانات حاملي 
بطاقات البنك المصرفية وتوفر 

قنوات وخدمات دفع آمنة لهم. 
من ناحيت���ه، أعرب الغالييني، 
المدير العام ل� بنك فلس���طين 
عن س���عادته لحص���ول البنك 
على هذه الش���هادة، مش���يرًا 
ال���ى أن بن���ك فلس���طين هو 
مصرفي���ة  مؤسس���ة  أول 
هذه  فلسطينية تحصل على 

الش���هادة، لتعك���س بذل���ك 
حرصه عل���ى اإللت���زام بقواعد 
حماي���ة أم���ن بطاق���ات الدفع 

الخاصة بالعمالء.   
ب����أن معايير  الغالييني  وأوضح 
الحماية واألمن الشاملة والدقيقة 
لبطاقات الدفع اإللكترونية ترمي 
إلى منع المخاطر التي قد تترتب 
على إختراق بيانات بطاقات الدفع 
)VISA & MasterCard(، وذلك 
من خ����الل توجيه مس����تخدمي 
البطاقات لكيفية التعامل اآلمن 
مع البيانات بأعلى معايير الجودة 
والكف����اءة المهني����ة المعتمدة 
عالميًا، وتبني منهجية للتطوير 
المستمر في هذا المجال حفاظًا 
على سرية بيانات بطاقات الدفع 
الت����ي يس����تخدمها عمالؤنا من 

األفراد والشركات.

بدوره، أش����اد السيد ربيع بركات 
المدق����ق المعتمد ل� PCI بجهود 
الماضية  الفت����رة  خ����الل  البنك 
واستثماره من أجل تأمين سرية 
المعلومات واستمرارية خدماته 
االلكتروني����ة المقدم����ة للعمالء 
والبنوك، مهنئأ البنك على هذه 
الشهادة التي استحقها بجدارة.    

 PCI( ش����هادة  تعتب����ر 
DSS(  كمعي����ار أم����ن بيان����ات 
بطاقات الدفع اإللكترونية، وهي 
تعم����ل في جميع أنح����اء العالم 
لتتحقق من اإلج����راءات األمنية 
المتعلقة ببوابات الدفع والبنوك، 
حيث تساعد هذه الشهادة على 
تعزي����ز الثقة بين المس����تهلك 
والتحقق من ق����درة األجهزة في 
البن����ك عل����ى تخزي����ن ومعالجة 

بيانات البطاقة.

بنك فلسطين يحصل على شهادة
 االلتزام بمعايير أمن المعلومات

رام الله/ االستقالل:
أكد  رئيس مجلس إدارة بنك القدس الس���يد أكرم عبد اللطيف 
ج���راب أن المجلس قرر رفع توصية إلى الهيئة العامة في البنك 
في إجتماعها القادم المنوي عقده في 2018/4/12،  بتوزيع أرباح 
على المس���اهمين بنسبة 10% نقدًا و 10 % على شكل أسهم 
مجانية، ليرتفع بذلك رأس مال المدفوع للبنك إلى 75,2 مليون 

دوالر.
جاء ذلك في اجتماع مجلس االدارة الذي عقد بتاريخ 2018/3/18 
ف���ي مبنى االدارة العامة ف���ي رام الله، بحض���ور رئيس وأعضاء 

المجلس.
وأكد جراب أن زي���ادة رأس المال تمثل عنصر قوة للبنك ويأتي 
ذلك إنسجامًا مع متطلبات سلطة النقد الفلسطينية برفع رأس 
مال البنوك، كما أن ذلك س���يعزز من القاعدة الرأس���مالية لبنك 
القدس مما س���يعود بالفائ���دة على إمكاني���ات البنك في منح 

االئتمان.
وأش���ار انه على الرغم مما يشهده االقتصاد العالمي والمنطقة 
المحيطة من أزمات وتأثيراتها الس���لبية على االقتصاد الوطني، 
إال ان البنك اس���تطاع أن يحق���ق مزيدا من اإلنج���ازات المميزة 
معززًا مكانته سنة بعد اخرى من خالل سعيه المستمر لمواكبة 
التقدم وتوظيف التقنيات المصرفية الحديثة وتقديم أفضل 

المنتجات والخدمات المصرفية الدولية بوضوح وشفافية.
وأش���اد جراب بهذه اإلنجازات التي ج���اءت نتاج جهد موصول 
متميز م���ن إدارة البنك التنفيذية وم���ن العاملين فيها وثمرة 
دع���م متواصل م���ن المؤمنين بفك���ر هذه المؤسس���ة ومنهج 
عملها والمتعاملين معها والمس���اهمين، ش���اكرا سلطة النقد 
الفلسطينية على دورها الفاعل واهتمامها بخصوصية وطبيعة 

عمل البنوك الفلسطينية فيما تصدره من تعليمات.
يذكر  أن النتائج المالية لبنك القدس للعام 2017 سجلت إرتفاعًا 
في إجمالي الدخل العام ليصبح 53.7 مليون دوالر، بزيادة قدرها 
10 مليون دوالر أي بنس���بة نمو قدرها 22% تقريبًا بالمقارنة مع 
الع���ام 2016، كما ارتفع صافي االرباح )قبل الضريبة( في نهاية 
العام الماضي ال���ى 15.08 مليون دوالر بالمقارنة مع ارباح العام 

السابق البالغة 12.45 مليون دوالر.

بنك القدس يوصي 
بتوزيع أرباح %10 نقدًا 

و%10 أسهم مجانية

رام الله/ االستقالل: 
أظه���رت معطيات تقرير رس���مي، أمس االربعاء، 
ان معدل استهالك الفرد الفلسطيني من المياه 

يوميًا حوالي 83 لترًا.
واشار بيان مش���ترك لالحصاء وسلطة المياه، إن 
هذا المعدل يعتبر معدال ناجما عن كميات المياه 
المستهلكة مقسوما على عدد السكان، حيث إن 
هناك بعض التجمعات الس���كانية التي ال يزيد 
فيها معدل اس���تهالك الفرد ع���ن 44 لتر/ يوم، 
بينما يزيد هذا المع���دل عن 100 لتر/ يوميًا في 

تجمعات أخرى كأريحا.
وافاد البيان، ان حوالي 48% من المياه المضخوخة 
م���ن اآلبار الجوفي���ة تذهب إلى القط���اع الزراعي 
الذي تبلغ نس���بته حوالي 15.5% من المساحة 
الكلية، منها حوالي 84.5% مزروعة زراعة بعلية، 

و15.5% مزروعة زراعة مروية فتستهلك حوالي 
47.5% من المياه المضخوخة من اآلبار الجوفية. 

وفيما يتعلق بكميات األمطار خالل 2017، أوضج 
البي���ان انها أدن���ى من المعدل الس���نوي، حيث 
اظه���رت بيانات الرصد المط���ري التي تؤثر على 
تغذية اآلبار الجوفية بالمي��اه خ��الل الع��ام 2017 
أن كمي��ات المط�ر تراوحت ما بي����ن 356 ملم في 
محطة الخليل )60% من المعدل العام(، و46 ملم 
في محطة أريحا )28% م���ن المعدل العام(، كما 
تركزت األمطار في معظم المحافظات في شهري 

كانون الثاني وشباط.
وجاء في البيان ان 95% من األس���ر الفلسطينية 
يمكنها الحصول على مصدر محسن للماء، حيث 
اف���ادت بيانات العام 2015 أن 94.9% من أس���ر 
فلسطين تسكن في مساكن تحصل على المياه 

من مصادر آمنه حسب تعريف مؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة، وتشمل مياه الشبكات العامة 
ومياه البئر المنزلي، حيث بلغت هذه النسبة في 
حضر فلسطين 94.9% وفي الريف الفلسطيني 

94.4% مقابل 99.6% في المخيمات.  
وجاء ان ما نس����بته 77 % من المياه المتاحة 
في فلس����طين مأخ����وذة من المي����اه الجوفية 
والسطحية، وتعتبر نسبة المياه المستخرجة 
من المياه الجوفية والسطحية مرتفعة نسبة 
إلى المياه المتاحة في فلسطين، حيث بلغت 
هذه النسبة 77.2% للعام 2016, ناهيك عن 
أن االحتالل اإلس����رائيلي يحرم الفلسطينيين 
من استغالل حقهم في مياه نهر األردن منذ 
العام 1967 والت����ي تقدر بحوالي 250 مليون 

م3 سنويا.

غزة/ االستقالل:
عقدت اللجنة االستش���ارية الخاصة بمشروع التمكين 
االقتصادي للش���باب »مه���ارات2« مقاب���الت لتقييم 
األفكار النهائية للمشاريع المتنافسة ضمن المشروع، 
الذي ينفذه اتحاد الصناعات الفلس���طينية في قطاع 

غزة بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية.
وحس���ب بيان صادر ع���ن االتحاد أم���س األربعاء، فإنه 
س���يتم خالل هذه المرحلة اختيار عدد من المش���اريع 
الريادي���ة بعد اجتياز المتنافس���ين لمراحل التدريب 

االداري والفني وكيفية انجاز خطط األعمال وس���يتم 
تمكين هذه المشاريع اقتصاديا وفق متطلبات القطاع 

الصناعي واحتياجات السوق المحلية.
وأفاد أنه يتم تقييم المشاريع الحالية من قبل اللجنة 
االستشارية للمشروع التي يمثلها كل من وزارة العمل، 
الكلي���ة الجامعية للعل���وم التطبيقي���ة، برنامج األمم 

المتحدة االنمائي UNDP واالتحاد العام للصناعات.
يش���ار إلى أن مش���روع مه���ارات 2 يه���دف إلى دمج 
الخريجي���ن وأصح���اب األف���كار االبداعي���ة المرتبطة 

بالصناعة بالقطاع الصناعي وإنش���اء مش���اريع ريادية 
تس���اهم في تحس���ين وتطوير القطاع الصناعي الذي 
يعاني من قلة األفكار الريادية وكذلك لتطوير صناعات 
منافس���ة تساهم في تحسين االقتصاد الوطني. وذكر 
البي���ان أنه تم خالل المش���روع تنفي���ذ برنامج تدريبي 
متكامل يتواكب مع احتياجات الس���وق المحلية تخلله 
تنفيذ سلس���لة من الزيارات الميداني���ة واللقاءات مع 
أصحاب المنشآت الصناعية لتبادل الخبرات واالستفادة 

من تجارب أصحاب المنشآت الصناعية الكبيرة.

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة إن: " وزارته عملت 
على تحس����ين الوضع المالي الفلسطيني كثيًرا، وخفضت 
العج����ز، كم����ا أنها لم تقت����رض، وفي الوقت نفس����ه تفي 

بالتزاماتها".
وأضاف بش����ارة في تصريحات صحفي����ة "إننا نعمل وفق 
استراتيجية متقدمة مع القطاع الخاص، ونشجع الشركات 
الصغ����رى والناش����ئة، ونقدم محف����زات اقتصادية ومالية، 

وحوافز للشركات للتدريب والتوظيف".
وقلصت السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها في قطاع غزة 
وأقرت تقاعد اآلالف منهم بقرار من رئيس السلطة  محمود 
عب����اس منذ عام ضمن ع����دة إجراءات عقابي����ة على القطاع 
المحاصر، مبررة ذلك بمواجهة حالة االنقسام وللضغط على 

قيادة حركة حماس للرجوع إلى أحضان السلطة الشرعية.
 وجاء لقاؤه هذا خالل اجتماع����ات التحضير الجتماع لجنة 
 ،)AHLC( تنس����يق المس����اعدات للش����عب الفلس����طيني
المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، والتي تختتم 

أعمالها مساء اليوم.
وأشار بش����ارة إلى أن فلس����طين كدولة طلب منها كشرط 
مسبق لالس����تقالل في اتفاق أوسلو أن نكون خالل خمس 

سنوات مستعدين لقيام الدولة.
وتاب����ع "خالل الس����نوات الماضية أقمنا هذه المؤسس����ات 
وحققنا كل ما هو مطلوب منا بسرعة فائقة وبنجاح وتفوق، 
فلدينا كل مؤسس����ات الدولة المتكاملة، ولدينا مصاريف 
هذه المؤسسات، بيد أننا لم نتسلم الدخل العائد من هذا 

الجهد وال يمكننا االستفادة من مواردنا".

بشارة: حسنا وضع 
السلطة المالي 
وخفضنا العجز

فلسطين.. 83 لترًا معدل استهالك الفرد من المياه يوميًا

تقييم المرحلة النهائية لمشروع 
التمكين االقتصادي »مهارات2« بغزة
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وبالتزام���ن مع معاناة األس���رى داخل الس���جون، 
تس���تعد المؤسس���ات الحقوقي���ة والمختص���ة 
باألس���رى، إلعداد برنامج وطني، إلحياء يوم األسير 
الفلس���طيني الذي يصاف يوم17 أبريل/نيس���ان 
الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 
عام 1947 يوما وطنيا يحتفل فيه الفلسطينيون 
كل ع���ام، باعتب���اره يوم���ًا للتضامن مع األس���رى 
الفلسطينيين في الس���جون اإلسرائيلية، وحشد 
التأيي���د لقضيتهم، ولفت أنظار العالم للمآس���ي 
والمعاناة التي يتعرضون لها بش���كل يومي في 

السجون اإلسرائيلية.
الناطق اإلعالمي باس���م مؤسس���ة مهجة القدس 
لألسرى والمحررين طارق شلوف، كشف عن خوض 
األس���رى اإلداريي���ن إلضراب مفتوح ع���ن الطعام 
خالل شهر نيسان القادم، في حال استمرت إدارة 
مصلحة السجون اإلسرائيلية، باعتقالهم اإلداري 

ورفض اإلفراج عنهم.
وأكد شلوف خالل حديثه ل�"االستقالل" أن معاناة 

األس���رى اإلداريي���ن وغيرهم من األس���رى داخل 
السجون اإلس���رائيلية ال تكفي الكلمات لوصفها، 
إذ إن كاف���ة اإلج���راءات اإلس���رائيلية القمعي���ة 
الممارسة بحقهم، تستهدف كرامتهم وحياتهم 
المعيش���ية، عدا تش���ريع عدة قوانين تعسفية 

ضدهم. 
ويش���ار إلى أن عدد أوامر االعتق���ال اإلداري خالل 
السنوات الثالث األخيرة بلغت 1248 أمرا في العام 
2015، وف���ي العام 2016 وصلت إل���ى 1742 أمرا، 
وفي العام الماض���ي وصلت نحو1060 أمر اعتقال 
إداري، فيما بلغ���ت أوامر االعتق���ال االداري خالل 

العام الجاري ما يقارب 194 أمرًا. 
ولفت إلى أن األسرى المرضى وغيرهم يتعرضون 
لتعذيب ممنهج  وقمع وتنكيل ، عدا حملة تنقالت 
بحقهم داخل الس���جون، كذل���ك يمارس بحقهم 
اهمال طبي متعمد واعتقاالت إدارية تعس���فية، 
وجملة أخرى من االجراءات التي تجعل من واقعهم 

مأساويا ال يطاق.

وشدد على أن األوضاع داخل كافة السجون، تنذر 
بوجود خطوات تصعيدية ق���د يقبل عليها كافة 
األسرى، رفضا الستمرار معاناتهم واحتجاجا على 
الصمت الكبير، الذي تعاني منه كافة المؤسسات 
خاصة مؤسسات السلطة، إزاء ما يحدث لهم وعدم 

رفعها قضيتهم للمحافل الدولية. 

انفجار قريب بال�سجون
بدوره، حذر رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى عيسى 
قراقع م���ن انفجار الوضع في الس���جون؛ بس���بب 
اإلجراءات اإلسرائيلية القمعية المصحوبة بقوانين 
وتش���ريعات عدائية وعنصرية تستهدف كرامة 
األسرى وحقوقهم وحياتهم المعيشية والصحية.

وق���ال قراقع في تصريح���ات اعالمي���ة: " إن هذا 
الضغط س���يتحول إلى موجات احتجاج واس���عة 
وتوترات س���تصيب المنطقة كلها، مضيفا: " لن 
يتحمل األس���رى ما يجري بحقهم خاصة في ظل 
استمرار حمالت االعتقال الجماعية الواسعة التي 

تطال جميع فئات الشعب الفلسطيني، وفي ظل 
سياس���ة التعذيب الممنهج واعتقال القاصرين 
وسياس���ة اإلهمال الطبي بحق األس���رى المرضى 

واالعتقاالت االدارية التعسفية".
وتابع "هذا العام نحن مقبلون على وضع مختلف، 
يحت���اج األس���رى فيه  إل���ى حماية ودع���م، فهم 
مس���تهدفون قانونًيا وانس���انيا ووطنيا، ويوجد 
مساع إسرائيلية إلى شطبهم من الهوية النضالية 

وتجريدهم من مكانتهم القانونية ".
واعتبر مقاطعة األسرى اإلداريين لمحاكم االعتقال 
اإلداري، خطوة كبيرة ونوعية تحتاج إلى مس���اندة 
وحماية، ألن األسرى قد يتعرضون للقمع الوحشي؛ 

بسبب عدم اعترافهم بمحاكم االحتالل.
ودعا قراقع ألن يكون يوم األسير الفلسطيني الذي 
تبدأ فعاليته في نيسان المقبل يوًما وطنًيا وشعبًيا 
وعالمًيا لرفع صوت األسرى والحرية وإدانة االحتالل 
على عدم التزامه بالمواثيق الدولية واإلنسانية في 

التعامل معهم.

بسبب تزايد الضغوطات

األســـرى.. بركــان علــى وشــك االنفجــار
غزة/ �سماح املبحوح: 

ت�سعد اإدارة م�سلحة ال�سجون 
اال�سرائيلية يوما بعد يوم، من 

اعتداءاتها واجراءاتها العقابية على 
اال�سرى ب�سكل عام  واال�سرى االإدرارين 

ب�سكل خا�ص، يف حماولة لل�سغط على 
اال�سرى والت�سيق عليهم، االمر الذي 

ينذر بانفجار عام داخل ال�سجون 
خ�سو�سا مع اقرتاب ذكرى يوم االأ�سري 
الفل�سطيني الذي ي�سادف 17 / 4 من 
كل عام. ويوا�سل حوايل 450 اأ�سريًا 

اداريا يف �سجون االحتالل، لليوم الـ 36 
على التوايل، مقاطعة حماكم االحتالل 

االإ�سرائيلي، كخطوة احتجاجية على 
ا�ستمرار فر�ص االعتقال االداري 

�سدهم، وارتفاع اأعداد االأ�سرى االداريني 
يف االآونة االأخرية. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ فرج  عرفات علي الشريف.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)949834444( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / رحمة موسى سالمة تياها.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)932078298( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / سامي عيسي محمد ريحان 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800545568( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / ثائر عطا موسى الجعب.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
802247247 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعترف الجيش اإلس���رائيلي رسميا أمس األربعاء بتدمير ما يشتبه أنه مفاعل 
نووي س���وري في ضربة جوية عام 2007 قائال إن الضربة الجوية أزالت تهديدا 

كبيرا على "إسرائيل" والمنطقة وكانت ”رسالة“ إلى آخرين.
وجاء إعالن امس بشأن ”عملية خارج الصندوق“ بعد إنهاء أمر رقابي عسكري 
استمر ألكثر من عشر س���نوات كان يحظر بموجبه على أي مسؤول إسرائيلي 
التحدث بشأن العملية. وأعقب االعتراف اإلسرائيلي نشر مواد تم رفع السرية 
عنها حديثا وتشمل صورا وتسجيال مصورا من قمرة قيادة طائرة للحظة التي 
دمرت فيها ضربة جوية منش���أة الكبر في الصح���راء القريبة من دير الزور على 

مسافة أكثر من 480 كيلومترا داخل سوريا.
وقال قائد الجيش اإلس���رائيلي اللفتنانت جنرال ج���ادي إيزنكوت في البيان 
الصادر أمس األربعاء: ”الرسالة من الهجوم على المفاعل النووي في 2007 هي 

أن "إسرائيل" لن تسمح ببناء قدرات تهدد وجود إسرائيل“.
وأضاف ”كانت هذه رسالتنا في 2007 وتظل رسالتنا اليوم وستكون رسالتنا 
في المس���تقبل القريب والبعيد“. ويأتي توقيت قرار "إس���رائيل" اإلعالن عن 
الضرب���ة وتبريرها بعد أن وج���ه رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو 
نداءات متكررة في الشهور األخيرة للواليات المتحدة والمجتمع الدولي التخاذ 

إجراء صارم بشأن إيران حليفة سوريا.

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقل���ت قوات االحتالل، فجر أم���س االربعاء، 35 
فلسطينًيا اثر مداهمات متفرقة بالضفة والقدس 
المحتلتين، بينهم 20 ش���اًبا من مخيم ش���عفاط 

بالقدس.
وش���نت قوات االحتالل حملة دهم في عدة أحياء 
بنابلس، فيم���ا جرت اقتحامات ف���ي عدة مناطق 

بالضفة.
واقتحم���ت دوري���ات االحتالل ح���ي رأس العين 
والتعاون وحي المعاجين واعتقلت معتز عكاشة 
من ش���ارع هواش ف���ي المدينة والش���اب نايف 

الش���امي، كما اقتحم جيش االحتالل فجر األربعاء 
بل���دة عقربا جنوب ش���رق مدينة نابلس وش���رع 

بعمليات دهم للمنازل.
وشرعت قوات االحتالل بتفتيش عدة منازل بأنحاء 
متفرقة من البلدة، عرف منها منازل “بالل نواش 
األسمر وأحمد وجيه الزهراوي” ومنازل أخرى، فيما 

تمركزت مركبات االحتالل في منطقة بني فضل.
وفي الخليل اعتقل جنود االحتالل الش���اب نافذ 
عمار أبو عيشة من شارع السالم في مدينة الخليل 
وتقي عبود جوابرة من بيت أمر  وإس���الم عصافرة 

من بيت كاحل.

فيما ش���هد مخيم ش���عفاط اقتحامات واس���عة 
وجرى اعتقال الش���اب إبراهي���م علقم إضافة إلى 
خمسة شبان آخرين، كما تعرضت بلدة العيساوية 

القتحام مشابه.
واندلعت مواجهات بين ش���ّبان وقوات االحتالل 
قرب المس���جد الكبير في بلدة الخضر جنوب بيت 
لح���م فيما اعتقل جن���ود االحتالل الش���اب خالد 

عيسى وصادروا مركبته.
وفي جنين اقتحمت ق���وات االحتالل بلدة برقين 
وقرية ِسيريس جنوب مدينة جنين فيما اعتقلت  

أيمن هديب من مخيم عن السلطان في أريحا.

االحتالل يعتقل 35 مواطنًا بالضفة والقدس المحتلتين »إسرائيل« تعترف 
رسميًا بتدمير 

مفاعل سوريا النووي
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد شوقي أحمد أبو حدايد.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926744129( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ سالم زكي محمد قديح.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800793069( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / صفاء رزق إسماعيل النجار
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)ا926654864( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ رفيق فوزي جبر ابو طيبة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801981580( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

وكان عب���اس ف���رض بإبري���ل الماض���ي 
إج���راءات عقابية ضد قطاع غ���زة، أبرزها 
تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم 
ما نس���بته 30-50% من رواتب موظفي 
الس���لطة، وإحاالت بالجملة للتقاعد، عدا 
عن تقليص التحويالت الطبية للمرضى.

وربط تلك اإلج���راءات بحل حركة حماس 
للجنته���ا اإلدارية في غزة، ما دعا حماس 
للرعاي���ة  اس���تجابة  لحله���ا  للمب���ادرة 
المصري���ة والبدء في خط���وات متقدمة 
نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات 
والمعابر لحكومة التوافق الوطني، وعودة 

موظفين مستنكفين للعمل. 

قلق وي�أ�س
حالة من القلق واليأس الش���ديد أصابت 
الموظ���ف هاني مهنا ال���ذي يعمل في 
الجهاز العسكري للسلطة الفلسطينية،  
بع���د أن أعل���ن الرئيس محم���ود عباس 
عن نيته اتخاذ "إج���راءات مالية وإدارية 

وقانونية" جديدة ضد قطاع غزة.  
ويق���ول مهنا ل�" االس���تقالل": "  قرار أبو 
مازن بفرض عقوبات جديدة على القطاع 
كان صدم���ة كبيرة لن���ا، فنحن منكوبون 
منذ أن ت���م خصم ال�30% م���ن رواتبنا، 
فق���د ُأجبرنا عل���ى اقتن���اء االحتياجات 
الضرورية لألس���رة واالستغناء عن كثير 
م���ن المتطلب���ات لتوفير الح���د األدنى 
لمعيش���ة أبنائنا، فالراتب يذهب نصفه 
سداد ديون وإيجار منزل والنصف األخر 

لسداد القروض". 

وأضاف بغضب:" نح���ن في غزة أصبحنا 
لعبة ف���ي يد الس���لطة والسياس���يين، 
الس���لطة تتالعب بأرزاقنا و تضيق علينا 
من اجل اخض���اع حماس والموافقة على 
ش���روطها، وحم���اس ترف���ض الخضوع، 
وبقينا نحن ضحايا خالفاتهم السياسية 
نموت جوعًا ومرضًا، نسجن بأوراق الذمم 
المالية دون أن يش���عر أح���د بمعاناتنا 

فالكل يسعى لمصالحه". 
وأبدى مهنا، تخوفه من أن يكون قرار 
رئيس السلطة باتخاذ إجراءات عقابية 
جدي���دة على القط���اع، خطوة واضحة 
نحو االس���تغناء عن موظفي السلطة 
بغزة أو مضاعف���ة العقوبات بحقهم، 
االمر الذي يؤدي إلى كارثة إنس���انية 
وانفجارهم بوجه الحكومة، متسائاًل:" 
كيف س���يكون حالنا اذا ما تم فرض 
عقوب���ات جدي���دة علين���ا ومضاعفة 
لقمة  س���نوفر  وكيف  الخصوم���ات؟ 

العيش لعوائلنا؟".
وقال بنبرة ألم " ارحمونا احنا مش طالبين 
منكم تعيشونا ملوك، كل اللي بدنا إياه 
نعيش حي���اة طبيعية زي أي مواطن في 
العالم، ما بدنا نمام ونصحى واحنا بنفكر 

بالراتب وشو مصيرنا".

ك�بو�س مرعب
" طوال الوقت نش���عر أننا نعيش داخل 
كاب���وس مرع���ب ال ينته���ي،  فاألزمات 
والضرب���ات التي نتلقاها من قبل رئيس 
السلطة الفلسطينية تفوق الخيال، فكل 

م���رة نظن بأنه س���يقف بجانبن���ا ويرفع 
العقوبات عن���ا، لكن نتفاج���أ بعقوبات 
جديدة تزي���د من اوضاعنا س���وءًا، حتى 
بنتنا نجهل مصيرن���ا الوظيفي "، هكذا 
عبر ط���ارق أحمد الموظ���ف المدني لدى 
الس���لطة، ع���ن مخاوفه واس���تيائه من 
تصريح رئيس الس���لطة األخيرة بش���أن 

العقوبات على غزة. 
وقال أحم���د ل�"االس���تقالل": " التصريح 
األخير بش���أن العقوبات على القطاع وقع 
علينا كموظفين كالسيف على رقابنا ألنه 
بال شك سيتحول لحقيقة كما اإلجراءات 
العقابية الس���ابقة التي ت���م تطبيقها 

بحقنا". 
وتاب���ع بنبرة أل���م: " وضعن���ا خانق ومؤلم 
ج���دا، فالراتب الذي نتقاض���اه  ال يكفي 
لتوفير 5% من احتياجاتنا اليومية، فاذا 

كان الرئيس ينوي رفع نسبة الخصومات 
الى 60% كما يقولون، فاألفضل أال نأخذ 
روات���ب فهذا أهون م���ن أن نتوجه للبنك 
و نقض���ي س���اعات طويلة أمام���ه من ثم 
يكون راتب الواحد منا 20ش���يكال، وايضًا 
ليكون لنا حجة أمام الناس عندما يطالبون 

ديونهم بأنه ال يوجد راتب".
وطالب السلطة الفلسطينية بأن تتحمل 
مس���ؤولياتها تجاه موظفي القطاع، وأن 
تحيده���م ع���ن المناكفات السياس���ية 
ألنه���م يمثلون جزءًا كبيرًا من الش���عب 

الفلسطيني.
�سخط كبري

في حي���ن، أعرب أبو هيثم عن س���خطه 
من قرار رئيس السلطة، قائاًل:" معاناتنا 
كل يوم تزداد وما  أحد مهتم لقضيتنا، 
فمن قرار الخصم ال����30% وحرماننا من 

المبكر، واليوم  التقاعد  الى  المستحقات 
عقوب���ات جديدة مجهول���ة، فماذا تبقى 

لنعاقب به؟ ". 
حديث���ة  خ���الل  هيث���م  أب���و  وق���ال 
ل�"االستقالل":" في ابريل الماضي، ذهبت 
الى البن���ك ألخذ الرات���ب تفاجأت بقول 
موظف البنك بأنه ل���م يتم صرف راتب 
لي، فأصابتني حالة من الصدمة والذهول 
ثم توجه���ت الى الهيئة العامة للتقاعد 
لمعرفة السبب، ألفاجأ بعدها بأن اسمي 
ادرج ضمن كشوفات التقاعد رغم انى لم 
ابلغ س���ن التقاعد وال اعاني من مشاكل 

صحية". 
وبي���ن أنه كان يتقاضى 3300 ش���يكل 
ش���هريًا قبل التقاعد أم���ا األن يتقاضى 
2000ش���يكل فقط، وهي بالكاد تكفي 
لسد احتياجات اسرته الضرورية وتوفير 

الرسوم الجامعية البنتيه، وسداد ديونه 
وااللتزامات المالية المتراكمة عليه طوال 

الشهر.
وأردف:" كان الواق���ع س���يئًا للغاي���ة مع 
تقاض���ي الراتب كام���اًل، وزاد س���وءا مع 
قرار التقاعد االجباري"، متس���ائال: "كيف 
س���يكون حالي وحال أسرتي بعد فرض 
إج���راءات عقابي���ة جدي���دة؟ فه���ل من 
الممكن أن يتبقى لي ولو جزء بسيط من 

الراتب؟ ".
الت���ي  العقابي���ة  اإلج���راءات  ووص���ف 
تفرضه���ا الس���لطة الفلس���طينية على 
موظفيها وعل���ى كافة األهالي في قطاع 
غزة، بالظالمة والتعسفية، تهدف لزيادة 
معاناتهم وإثقاله���م بالهموم من أجل 
اخضاع حكومة حم���اس والموافقة على 

شروطها. 

بعد تهديدات عباس
موظفو السلطة في غزة.. مصير مجهول في نفق العقوبات

غزة/ دع�ء احلط�ب:
م�زال��ت �سدم���ت املوظفني تت��واىل مع ا�ستم��رار �سي��سة 
فر�س العقوب�ت التي تنتهجه� ال�سلطة الفل�سطينية على 
قط�ع غزة، فمن خ�سم رواتبهم وحرم�نهم من م�ستحق�تهم 
امل�لية والرتقي�ت الوظيفية، مرورًا ب�إح�لة االآالف منهم 

اىل التق�عد املبكر، اإىل فر�س عقوب�ت جديدة مل تو�سح 
بع��د بحقه��م، يعي�س موظف��و ال�سلطة ح�لة م��ن الرتقب 
والقل��ق على م�سريهم الوظيفي الذي ب�ت جمهواًل مت�مً�.  
فمنذ اع��ان الرئي�س حممود عب��س االثنني امل��سي، عن 
اتخ�ذ عقوب���ت �سي��سية واداري��ة وق�نونية وم�لية �سد 

قط�ع غزة، ردًا على ا�ستهداف موكب رئي�س حكومته رامي 
احلمد اهلل قبل اأي�م اأثن�ء زي�رته االأخرية للقط�ع، ت�سود 
ح�ل��ة من القل��ق والرتقب لدى موظف��ي ال�سلطة يف غزة 
خوف��� من عقوب���ت جديدة متت�س م� تبق��ى من رواتبهم، 

حتى ب�ت ح�لهم م�أ�س�ة تتجدد كل �سهر.

غزة/ قاسم األغا: 
دع���ا القيادي ف���ي حركة "حماس" د. إس���ماعيل 
رض���وان إلى تش���كيل جبهة وطني���ة "عريضة"؛ 
لمجابه���ة تهدي���دات وقرارات رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية محمود عباس، داعًيا مصر للتدخل 

لوقفها.
وق���ال رض���وان في تصري���ح ل�"االس���تقالل": "إن 
تهدي���دات رئيس الس���لطة جائ���رة ومرفوضة، 
وتمثل انحداًرا وطنًيا وأخالقًيا، وسقوًطا خارج كل 
القيم التي اعتاد عليها شعبنا الفلسطيني، كما 

أنها انق���الٌب على االتفاق���ات الموقعة، وتكّرس 
االنقسام".

واّتهم الرئيس عّباس ب�"االنقالب على المصالحة، 
وإعاقة التوصل إليها"، وقال: "الكل الوطني يعرف 

من هو المعيق".
وأّك���د على أن "عباس بتهديدات���ه وقراراته يزيد 
من معاناة شعبنا الفلسطيني، ويهيء المناخات 
لتمري���ر وتطبيق "صفقة الق���رن"، وفصل الضفة 

المحتلة عن قطاع غزة".
وأض���اف: "اتهام���ات الس���لطة لحرك���ة حماس 

بالوقوف وراء حادثة تفجير موكب رئيس حكومة 
الوفاق الوطني رامي الحمد الله باطلة ومرفوضة".

ورأى في ه���ذه االتهامات أنها "تهدف لتضليل 
العدال���ة"، ومتابعا: "ل���و كانت الس���لطة صادقة 
وحريصة في الوص���ول للفاعلين والجناة؛ ألوعزت 
إلى ش���ركتي االتصاالت الخلوية )جوال والوطنية 
موباي���ل( لتس���ليم م���ا لديهم���ا م���ن معلومات 
ومعطيات". وشّدد على أن حركة "حماس" قّدمت 
كل ما عليها، وسّلمت الوزارات والهيئات والمعابر 
والجباية الخارجية )للسلطة والحكومة(، وتعاونت 

بإيجابي���ة وحرص كبير عل���ى المصلحة الوطنية 
العليا". واس���تدرك: "لكن في المقابل الس���لطة 
ومحمود عّباس لم يقّدم خطوة واحدة، بل استمر 
وأمع���ن في إي���ذاء وحصار ش���عبه وتركيعه في 
مواجهة صفق���ة القرن وجرائ���م االحتالل". وعن 
مغادرة وفد من "حماس" إلى القاهرة الس���تدراك 
المصالح���ة بعد التهدي���دات األخي���رة لرئيس 
الس���لطة؛ أّكد القيادي رض���وان أن "التواصل مع 
األشقاء المصريين مستمر؛ لكن  ال ترتيبات لخروج 
وفد من الحركة إلى القاهرة في الوقت الحالي".    

ال ترتيبات لمغادرة وفد من »حماس« للقاهرة

رضوان يدعو لتشكيل جبهة وطنية لمواجهة تهديدات عباس »الجائرة«
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أعلن أنا المواطن / محمود محمد سالم عبد العال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403713423( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / بدر يوسف موسى عامر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803612050( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة/ فاتن احمد موسى بعلوشة
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)903070001( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / أسامة ابراهيم سالم ابو عمرة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400503405( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمود محمد سليمان شيخ العيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
803260157فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد محمود محمد ابو شاويش-
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)954749289( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

بقلم: إسماعيل مهرة - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

اهتمـــام إسرائيلــي بمسيــرات العــودة

عملية اإلعداد لمس���يرات العودة ورف���ع الحصار - التي 
يجري اإلعداد والتنس���يق لها على قدم وس���اق داخل 
القط���اع تحدي���ًدا، وحدد يوم األرض ف���ي الثالثين من 
مارس تاريًخا النطالقتها - يمكن القول بأنها تش���غل 
بال اإلس���رائيليين وتحظى باهتمامهم بش���كل كبير 
ومتزاي���د، ونعتقد بأن قطاًعا واس���ًعا م���ن المواطنين 
اإلس���رائيليين حتى اآلن قد سمع أو قرأ عنها، من كثرة 
المقاالت والتقارير التي تناولتها، ال س���يما عندما يتم 
ربط تناولها في خالل س���ياق تقرير يحذر من تسخين 
في الجنوب وعوامل االنفجار القريب أو تناول تجهيزات 
واستعدادات الجيش على حدود القطاع أو ما بات يطلق 

عليه إسرائيلًيا بالجبهة الجنوبية.
ومن الواضح أن دولة االحتالل تأخذ مسيرات العودة على 
محمل من الجدية العالي���ة، وتنظر لها على اعتبار أنها 
تهديد كبي���ر ونوعي ينطوي على تعقيدات، من حيث 
الرس���ائل واألسلحة وطرق ووس���ائل التصدي ومخاطر 
االش���تعال وتداعيات إعادة قضي���ة الالجئين وحصار 
القط���اع على أجندة الرأي العام الدولي، وقد بات معروًفا 
ان الجي���ش في المنطقة الجنوبية ق���د حظي في إطار 
هذه االس���تعدادات بزيارة عمل من قبل رئيس األركان 
ايزنكوت ال���ذي أعطى تعليماته بمن���ع اإلجازات فيما 
يخص بعض فرق المشاة وإعالن حالة استنفار أللويته 
وقادته، وتعزيز فرق الجيش ف���ي الجنوب بالمزيد من 
الف���رق واألدوات واألس���لحة التي تت���الءم مع مواجهة 
الجماهير وتزويدهم بالكثير من التعليمات والخطوط 
الحمراء، كما ان الكابينت س���يعقد اجتماًعا مخصوًصا 
لنق���اش األمر واتخاذ القرارات الموجهة لخطة التصدي 

على المستوى الميداني واإلعالمي والسياسي.
ف���ي الصحافة المكتوبة عن مس���يرات العودة، تناولت 

األمر م���ن زاويتين تحلي���ل الدوافع واأله���داف التي تقف 
خلف حراك مس���يرات العودة وسبل التصدي لها، في سياق 
التحليل لألسباب، فنالحظ ان ثمة ربطًا كبيرًا بين ما يعتبرونه 
فشل المصالحة وفشل إدارة حماس للقطاع وخيبة األمل من 
الكفاح المس���لح وبين البحث عن سبل وطريق نوعية جديدة 
للكفاح الفلسطيني، هناك من يتساءل: هل هذا الخيار يعّبر 
عن خيار نوعي جديد للفلسطينيين يفضل الكفاح المدني 

السلمي على سبل الكفاح العنيفة؟
وعلى س���بيل المثال، كتب���ت الصحفية روني���ت مرزيل في 
»هآرتس« أن توجه الفلسطينيين إلى مسيرات العودة يعّبر 
عن توجهه���م إلى خطاب جديد هو الخطاب المدني بعد أن 
جربوا الكفاح المس���لح والنضال السياسي. وهم يتوجهون 
اآلن إلى نمط جديد يس���تند إلى المجتمع المدني النش���يط 
بدل الس���لبي، والذي يعتمد على الش���رعية الدولية في حق 
الفرد بالع���ودة إلى أرضه. مس���يرات العودة الفلس���طينية 
التي س���تبدأ في 30 آذار وتستمر على األقل حتى منتصف 
أي���ار تفتح مرحلة جدي���دة في نضال التحرر الفلس���طيني، 
وللمقاوم���ة المدنية الش���عبية غير العنيف���ة. لقد تم اتخاذ 
قرار بشأن المس���يرات من خالل التعاون بين لجنة التنسيق 
الدولية وبين منظمات المجتمع المدني. هذه المبادرة تحظى 
بتأييد الفصائل السياسية )مثل حماس والجهاد اإلسالمي 
الفلس���طيني(، مقابل الجمود في جهود المصالحة الوطنية 
وفشل الكفاح المسلح والنضال السياسي. منظمو المسيرات 
يعتقدون بأن الجيش اإلس���رائيلي ال يمكن���ه الوقوف أمام 
شعب مسلح بإرادة قوية بأن ينفض عن نفسه غبار مخيمات 
الالجئي���ن، وأن يعيد لنفس���ه كرامته وحقوق���ه الطبيعية، 
هم يأملون أن تواجد وس���ائل اإلعالم الدولية والمس���ؤولية 
الرسمية الملقاة على مؤسسات األمم المتحدة تجاه الالجئين 

الفلسطينيين ستضمن عدم مس إسرائيل بهم.

بينما رس���الة الحكومة وبعض الكتاب تميل لرؤية المسيرة 
ا م���ن خطة حمس���اوية أخ���رى لالعتداء على الس���يادة  جزًء
اإلسرائيلية التي تجمع بين العنف وبين استخدام الجمهور، 
الجن���رال االحتي���اط تس���فيكا فوغل حذر في مق���ال من أن 
المقاومة الفلس���طينية تخطط لتنفيذ هجوم واس���ع يجمع 
بين األنف���اق والصواريخ والجماهير وح���رض دولته للقيام 
بعدوان اس���تباقي. أما مركز دراس���ات االمن القومي فقد أعد 
ورقة بواسطة باحثين )كوبي ميخائيل وغابي سيبوني( تحت 
عنوان »مس���يرات العودة: معركة على الوعي«، وبعد تحليله 
للدوافع م���ن زاوية التحريض؛ يقدم مجموعة من االقتراحات 

للتصدي لمسيرة العودة حيث اقترح:
أواًل: صياغة رس���الة إعالمية مضادة تركز على فش���ل قيادة 
حم���اس في إدارة القطاع، »أخفقت في دورها ومس���ؤوليتها 
تجاه المواطنين، حرمتهم من المس���اعدات لتخفيف األزمة 
اإلنسانية، وتسعى لرفع المس���ؤولية عنها بتوجيه اإلحباط 
لالحت���كاك مع قوات األمن اإلس���رائيلية على طول الس���ياج 

الحدودي، مع استغالل للسكان وتعريضهم للخطر«.
ثانًي���ا: أن تحم���ي إس���رائيل حدوده���ا وس���يادتها وتمنع 
المواطنين الفلس���طينيين من اإلضرار بالسياج الحدودي أو 
تجاوزه نحو إس���رائيل، حسب القانون الدولي وتحت رعايته. 
تطالب إس���رائيل قيادة حم���اس والمجتم���ع الدولي بعدم 
تعريض السكان الفلسطينيين للخطر، محذرة قيادة حماس 
من الثمن الذي ستتحمله، إذ أنها المسؤول المباشر عن كل 
األح���داث المحتمل وقوعها والتي يمك���ن أن تتطور، وتحّذر 
سكان القطاع من تعريض حياتهم للخطر دون داٍع تحقيًقا 

لمصالح حماس.
ثالًثا: مواصلة ممارسة الجهود أمام كل الجماهير المستهدفة 
بشكل اس���تباقي، في جميع القنوات القائمة، سًرا وعالنية، 
بشكل مباش���ر وغير مباشر. رس���ائل المجتمع الدولي يجب 

نقله���ا في كل منصة ممكنة، بتنس���يق م���ع الواليات 
المتحدة. في الوقت نفس���ه، يجب على إس���رائيل نقل 
رسائل مباشرة لسكان قطاع غزة، من خالل المنشورات، 
الشبكات االجتماعية والسيطرة على بث الراديو والتلفزة 
وحرف كل ما قد يتم استخدامه لحشد السكان للحملة 

المخطط لها.
رابًعا: ينبغي على إسرائيل ممارسة ضغط متواصل من 
خ���الل مصر، قطر وكل جهة إقليمي���ة أخرى، مّمن لهم 
عالقات مع قيادة حماس وتؤثر عليها، بهدف تحذيرها 

من أي استفزاز مخطط له.
خامًس���ا: توجيه جزء من الجهد اإلسرائيلي على شكل 
مبادرات فورية لتخفيف األزم���ات في قطاع غزة: زيادة 
ام���دادات المياه والكهرباء وزيادة كبي���رة في إمدادات 
األدوية للمستشفيات، وتفضل رفاهية سكان القطاع 
على مصالح رئيس السلطة الفلسطينية في صراعه مع 

حماس.
وتؤكد ورق���ة المركز ان اإلنج���از المطلوب تحقيقه هو 
عرقلة التحرك المخطط له من قبل حماس قبل تحقيقه، 
وإح���داث تراجع كبير في نطاقه في ح���ال تم تنفيذه، 
وإظه���ار إصرار حول النية والقدرة على إحباطه في حال 
تحقق فعاًل. وتح���ذر من أي نجاح حتى لو كان محدوًدا، 
في هذه الخطوة التي س���تنعكس على تدهور الوضع 
لعنف، إصابات في صفوف الفلس���طينيين على نطاق 
واس���ع نسبًيا وشعور دولي سيتم ترجمته لضغط على 
إسرائيل، قد يصبح حافًزا لنشاطات مشابهة سواء في 

قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
وأخي���ًرا، تحث الورقة دولة االحت���الل على تجنب إيقاع 
خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، وفي نفس الوقت 

منع الجمهور من اختراق ما تسميه بحدود السيادة.

أولت الحكومات اإلس����رائيلية المتعاقبة اهتماًما كبي����ًرا بقطاع التعليم 
باعتب����اره الحلقة األهم ف����ي مخططات تهويد فلس����طين، فمنذ احتالل 
فلس����طين و«إس����رائيل« تحاول جاهدة الس����يطرة على منظومة التعليم 
الفلسطينية، ففي العام 1953 تم إقرار قانون التعليم اإلسرائيلي ودخل 
حيز التنفيذ فعلًيا في العام 1954، تم فرض المنهاج اإلس����رائيلي على 
فلس����طينيي الداخل المحتل منذ إقرار القان����ون وحتى اللحظة بطبيعة 
الس����يطرة االس����تعمارية لألراضي المحتلة في حدود ال� 48،  لكن الوضع 
في مدينة القدس يختلف كون عملي����ة احتاللها قد تأخرت حتى الرابع 

من حزيران 1967. 
اتخذت سلطات االحتالل من قبل ما يسمى »وزارة المعارف اإلسرائيلية« 
العديد م����ن اإلجراءات بحق قطاع التعليم ومؤسس����اته والقائمين عليه 
لتحقيق أهدافها، من أجل فرض واقع جديد على المدينة، على أس����اس 
ا من دولتها المزعومة. فوضعت يدها على جميع  أن القدس أصبحت جزًء

المدارس الحكومية ومديريات التعليم.
في ش����هر آب 1967 أي بعد شهرين من سقوط المدينة اتخذت حكومة 
الكيان »اإلس����رائيلي« ع����دًدا من القرارات المتعلق����ة بقطاع التعليم في 
مدينة القدس والضفة الغربي����ة المحتلة، إذ قررت فيما يتعلق بالقدس 
اإللغاء النهائي للبرامج التعليمية األردنية التي كانت مطبقة س����ابًقا في 
مدارس المدينة وإس����تبدالها بالبرامج التعليمية المطبقة في المدارس 

العربية في األراضي المحتلة سنة 1948. 

سعت هذه الس����لطات لفرض البرنامج التعليمي »اإلس����رائيلي« بصورة 
تدريجي����ة، مع تضييق الخن����اق على المدارس الخاص����ة )األهلية( وذلك 
بإصدارها »قانون اإلش����راف على المدارس رقم 5729 لعام 1969« والذي 
ش����مل اإلش����راف الكامل على جميع المدارس بما فيها المدارس الخاصة 
بالطوائ����ف الدينية إضافة للمدارس األهلي����ة الخاصة. كما فرضت على 
هذه المدارس الحصول على تراخيص »إسرائيلية« تجيز لها االستمرارية 
في ممارسة نش����اطاتها، وكذلك اإلش����راف على برامج التعليم ومصادر 
تمويل هذه المدارس، عامدة في هذا الس����ياق إلى تشّويه الحقائق التي 

تضمنتها المناهج المقرة من قبلها.
قوبلت هذه اإلج����راءات بالرفض من قبل المدرس����ين العرب وتالميذهم 
فوقعت العديد من المواجهات مع قوات االحتالل، بعد أن أضرب المعلمون 
والتالميذ عن التوجه إلى المدارس التي اكتست بصبغة عبرية. وأدى ذلك 
إلى اعتقال عدد كبير من المدرسين والتالميذ واألطر التعليمية. مما دفع 
بسلطات االحتالل إلى فتح ست مدارس بالقوة خالل األيام الثمانية عشر 
األولى من بداية السنة الدراسية عام 1967- 1968. كما عمدت إلى تعيين 
مدرسين جدد من حملة الشهادات الثانوية دون أن يكونوا مؤهلين للقيام 
بهذه المهمة، إال أنها لم تتمكن من فرض إرادتها. واس����تمر هذا اإلجراء 
أكثر من شهرين لتسمح بعد ذلك بتدريس المنهاج األردني في المدارس 
الخاصة والمدارس التابعة لوكالة غوث الالجئين الفلسطينيين )األونروا(.

أما في العالم الدراسي 1972- 1973 فقد اتبعت السلطات »اإلسرائيلية« 

سياسة أخرى وهي استمرار تطبيق المناهج »اإلسرائيلية« في الصفوف 
االبتدائية، أما في الصفوف اإلعدادية والثانوية فتم اعتماد مناهج معدة 

من المناهج األردنية والمناهج »اإلسرائيلية«.
وقد كانت تلك إشارة مهمة إلى أن سلطات االحتالل لم تتمكن من تحرير 
المناه����ج التي أرادت، فتمت العودة للعمل في تدريس المناهج األردنية 
ف����ي الضفة الغربية والق����دس والمناهج المصرية في قط����اع غزة، وذلك 
بعد حذف كل ما يتعلق بتاريخ وحقوق الشعب الفلسطيني والنصوص 
المتعلقة بالصراع مع اليهود في الماضي والحاضر وآيات الجهاد والقتال 
وكل ما يشير إلى الوحدتين العربية واإلسالمية، حتى الكلمات التي تشير 
إلى العزة والشجاعة تم استبعاد كل ذلك بهدف عزل أبناء فلسطين عن 
قضيته����م وعن تاريخهم العربي اإلس����المي المجيد وما فيه من بطوالت 

وعبر.
إال أن ع����زوف التالميذ المقدس����يين عن االلتحاق بالم����دارس الحكومية 
التابعة للحكم العسكري »اإلسرائيلي« أدى بالسلطات »اإلسرائيلية« إلى 
التراجع عن تطبيق المنهاج »اإلسرائيلي« بشكل تدريجي في المرحلتين 
االبتدائية ثم اإلعدادي����ة وأخيًرا الثانوية وقامت بإعادة تدريس المناهج 
األردني����ة المطبقة في جميع أنحاء الضفة الغربي����ة ولكن مع اإلبقاء على 
حصة اللغة العبرية في جميع المراحل إضافة إلى تدريس عدد من الكتب 
الدينية »اإلسرائيلية« وكان ذلك في منتصف ثمانينات القرن الماضي، 

أي في العام الدراسي 1986- 1987.

وسائل فرض منهاج التعليم اإلسرائيلي في القدس قبل »أوسلو«
ياسمين مسودة 
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بقلم د. وليد القططي

بعد هزيمة الس���ادس من حزيران المعروفة بالنكس���ة كتب 
الروائي والمس���رحي علي س���الم قصة بعن���وان )ُأغنية على 
الممر( ُليذّكر المصريين أن ثمة بطوالت منس���ية وسط ليل 
الهزيمة الحالك الُظلمة، وأن هناك قصصًا ُمشّرفة رغم طوفان 
قصص النكسة الُمذّلة، والقصة أصبحت فيلمًا سينمائيًا في 
بداية السبعينات تدور أحداثه حول فصيلة من خمسة جنود 
مش���اة تم حصارهم أثناء الحرب في موقعهم على قمة جبل 
يتحكم بممر استراتيجي في سيناء، الجنود الخمسة رفضوا 
االستس���ام رغم تناقص الم���اء والغ���ذاء والذخيرة وقصف 
الدبابات وغارات الطائرات ونداءات العدو لهم باالستس���ام 
وإنق���اذ حياتهم فظلوا صامدين مدافعي���ن عن الممر حتى 

واجهوا مصيرهم ببطولة وشجاعة. 
أثناء الحصار حكى كل جندي لزمائِه قصته اإلنس���انية قبل 
الحرب ذاك���رًا أفراحه وأتراحه وُمعّبرًا عن مش���اعره وعواطفه، 
ومس���تحضرًا عثراته وانجازاته، وحكى كل جندي عن أمانيه 
وأحامه بعد الحرب إذا ما قدر الله لهم النجاة. فكان كل جندي 
منهم ُيعّبر عن نموذج إنس���اني متميز، وم���ن هذه النماذج 
)حمدي( الش���اعر المغمور الذي يطمح إل���ى االرتقاء باألغنية 
بعيدًا عن االبت���ذال فيصطدم بالواقع، ولم ينس أثناء دفاعه 
عن الممر أن يكت���ب ُأغنية وطنية مفعم���ة بقيم التضحية 
والفداء من أجل الوطن وتدعو إلى تجاوز الهزيمة نحو النصر، 
وكان كل همه أن تصل األغنية إلى اإلذاعة بعد أن يستشهد 

لتصل معانيها إلى كل المصريين. 
قصة ُأغنية على الممر تتجّلى فيها قيم البطولة والش���جاعة 
والتضحية والوطنية وسط طغيان الشعور بالهزيمة والعجز 
والفش���ل واالنكس���ار، أليس هذا يقترب في معناه بش���كل 
أو بآخ���ر مما يح���دث عندنا في الكثير م���ن قصص النجاح أو 
محاوالت النجاح التي ينحتها أوالدنا في صخرة الواقع السيئ 
والتي تحفرها بناتنا على جدار الحاضر الرديء وس���ط طغيان 
الشعور باإلحباط واإلخفاق... صحيح أن هذه القصص ضئيلة 
إذا ما قورنت بالكم الهائل من أحام الشباب – الذكور واإلناث 
– التي تحّطم���ت على صخرة االحتال والحصار واالنقس���ام 
والعقوبات والتي ُدفنت تحت ركام ُحطام الحروب والمناكفات 
السياسية والعنصرية الحزبية وإدارة البؤس، ولكن األمر غير 
ُمتعّلق ببعض الش���باب المميزين بل نجدها في آالف الناس 

البسطاء العاديين. 

نجده���ا في قص���ة كل تلميذ يحمل حقيبت���ه ليذهب إلى 
مدرس���ته أو جامعته وبالكاد يجد مصروف المواصات وقد 
ال يج���ده، نجدها ف���ي قصة كل مرابط بات���ت عينه تحرس 
في س���بيل الله قابضًا عل���ى بندقيته وأحام���ه بين يديه 
وداخل ص���دره، نجدها في قصة كل س���يدة توقظ أوالدها 
صباح���ًا لتقدم له���م الفطور ومعه تق���دم لهم حب الوطن 
واألمل بغٍد أفضل، نجدها في قصة كل مزارع ُيصّلي الفجر 
فيغدو إلى مزرعته ليضرب األرض بفأسه ُمخرجًا منها قوت 
أسرته، نجدها في قصة كل عامل يكدح طوال النهار ليجد 
حد الكفاف ُمبعدًا ش���بح البؤس عن أهل���ه، نجدها في كل 
موظف لم يتخذ من خصومات الراتب أو قلته مبررًا لإلهمال 
والتس���يب في العمل... نجد هذه القصص وغيرها في كل 
معل���م مخلص وطبيب موثوق ومهندس مس���تقيم وتاجر 

أمين وسائق شريف. 
كل قص���ة تعّبر عن بطولة نابعة م���ن إرادة الحياة وقوة األمل 
ُانُتزعت من مستنقع اليأس واسُتّلت من براثن القنوط، ولوال 
إرادة الحياة وقوة األمل لما رأى كل بطل قصة بصيص الضوء 
في نهاية النف���ق المظلم، وألصبحت الحي���اة والموت عنده 
مثلين، والوجود والعدم سيين، والبقاء والفناء توأمين، وظاهر 
األرض كباطنها؛ فاألمل هنا يساوي الحياة بمفهومها الفعلي 
والمعنوي، وهو ما يدفع الناس إلى االستيقاظ من نومهم كل 
ي���وم أمًا في غٍد أفضل وهم يْرون- أو يخيل لهم- الضوء في 
نهاية النفق الُمظلم، ولكن ماذا لو كان الغد أسوأ والضوء في 

نهاية النفق مجرد سراب ووهم؟! 
م���اذا لو كان هذا ما س���يحدث بالفعل عل���ى األقل في اأٌلفق 
المنظور؟!، رغ���م إيماننا بوجود غٍد أفض���ل وضوء في نهاية 
النف���ق في األف���ق غير المنظ���ور، ألم يزد حال الناس س���وءًا 
بع���د المصالحة ف���ي كل نواحي الحياة- في غ���زة على األقل 
– ثم هاهم ينتظرون األس���وأ بع���د تفجير موكب الحمد الله 
واستعداد السلطة إلنزال المزيد من اإلجراءات العقابية على 
رؤوس الغاب���ة المحكوم عليهم بالمؤبد في س���جن غزة. ثم 
ماذا لو اتضح أن الضوء الباه���ت في نهاية النفق هو الضوء 
الُمش���ع من نار الحرب التي تلوح في األفق فنكون كمن هرب 
م���ن رمضاء الحصار والعقوبات إلى ن���ار الحرب الفاتحة فاها 
لتلتهم المزيد من األرواح واألحام وتقضي على ما تبقى من 

شبه الحياة في غزة؟! 

عهد التميمي البنت 
المثالية لألم المثالية

خالد صادق

يمر عيد األم كئيبا على أسرة عهد التميمي حيث تقبع األم في 
س���جون االحتال, واالبنة التي لم تتجاوز السبعة عشر ربيعا 
تقبع في زنازين االحتال, واألب يعاني وحدته ويتنقل بين 
زوجته وابنت���ه بخاف مضايقات االحتال, عهد تنصب لها 
المحاكم السرية المغلقة, حيث يرفض »القضاء اإلسرائيلي« 
عقد جلسات علنية لها, خوفا من ان تفضحهم مأساة عهد, 
وتنكشف نازية االحتال أمام العالم بأبشع صورها, عهد ابنة 
فلسطين تحاكم ألنها منعت الجنود الصهاينة من التسلل 
إلى بيتها لقنص أطفال الحجارة, ولطمت الجندي على وجهه 
عندما امتنع عن الخروج من المنزل, وأمها تحاكم ألنها رفضت 
تواج���د الجنود داخل المنزل, واالحت���ال يريد ان ينتقم من 
األم وابنتها, لقد أصبحت عهد أيقونة ألحرار العالم, ونظمت 

تظاهرات في دول عدة تطالب بإطاق سراحها.  
يمر عيد األم متثاقا امام مأس���اة عهد, وكأنه يعتذر لكل أم 
فلس���طينية, ينحني إجاال وإكبارا لمس���يرة عهد النضالية, 
عهد وأمها في عيدهما يعانقان الظام, وقد أدمت ساسل 
االحتال أيديهما, وتثاقلت خطواتهما من شدة القيد الذي 
يكب���ل أقدامهما, عه���د في زنزانتها تحتض���ن صورة أمها 
الت���ي تراها في مخيلتها, تبتس���م وهى تطبع على جبينها 
قبلة الشوق, تنحدر من عينها دمعة ملتهبة وهى تمد يدها 
الفارغة لتقول ألمها في عيدها كل عام وانت بخير يا أمي, كل 
عام وفلس���طين لنا حرة مستقلة, كل عام والقدس عاصمتنا 
األبدية الموحدة, كل عام ونحن نملك أرضنا وبحرنا وسماءنا 
وهواءنا, نملك وطنًا ال يشوه صورته مغتصبون قتلة أشرار. 

 اعتادت عه���د في عيد األم ان تصحو باك���را لتقتحم غرفة 
أمها, فتطبع على جبينها قبلة عيدها, وتكون السباقة دائما 
لكل من في البيت فتخبرهم أنها أول من قالت ألمها كل عام 
وان���ت بخير, ثم تخبئ هدية أمها خلف ظهرها, وتقول لها 
هل تعرفين ماذا أحضرت لك في هذا العيد يا ست الحبايب, 
ترد أمها واالبتسامة تعلو وجهها, ال أريد منك إال ان تكوني 
بخير يا عهد شجاعة كما عهدتك دائما, تبتسم عهد وتقول 
ألمها ال تقلقي فعهد هي عهد والشجاعة مسكنها, وتقوم 
عه���د بإخراج وردة أوال تقدمها ألمه���ا, وتقدم لها هديتها 
فتس���أل األم ماذا أحض���رت هذا العام ي���ا صغيرتي؟ تقول 
عهد افتحيها يا أمي س���تعرفين, تفتح األم الهدية يا الله 
ما أجملها!  ثوب فلس���طيني مطرز م���ن أجمل الثياب, حتى 
هديتك ي���ا عهد تدل على وطنيتك والثورة التي تحملينها 

في داخلك. 
ف���ي عيد األم لهذا العام تحول جدران الس���جن بينك وبين 
أم���ك يا عهد, ال تحزني يا صغيرت���ي, فأمنا حاضرة, انظري 
حواليك سترينها في فضاء الزنزانة, مرسومة على الجدران, 
ف���ي رائحة الس���جن, وبين ثنايا فراش���ك, أمك فلس���طين 
تحتضنك يا عهد تحوم حولك تحرسك تحفظ لك عطاءك 
وانت في هذه السن المبكرة, بعد ان قدمت لها ما لم يقدمه 
كبار القادة والجنراالت, ستبقى كف يدك الصغيرة يا عهد 
تصفع وجوههم الكالحة, تطبع على جبينهم وصمات العار, 
تكوي جنوبهم وجلودهم بن���ار ثورتك ونضالك, أي هدية 
يمك���ن ان تقدميها المك أفضل مما أهديته لفلس���طين؟ 
يكفي انك فضحت جبنهم, وكش���فت س���ترهم, واظهرت 
مدى ضعفه���م وهوانه���م, إنهم يختبئ���ون خلف كفك 
الصغيرة يا عهد, يخشون النظر في عينيك, يتوارون خلف 

ظالك, فا تحزني يا صغيرتي. 
سام عليك يا عهد وانت ترسمين لوحة النصر على صفحة 
السماء الصافية, سام على أمك وهى تشد من أزرك وتربي 
فيك بذور الشجاعة واإلباء, فتبايعك البطولة وانت ال تزالين 
ف���ي مقتبل العمر, س���ام على أبيك ال���ذي طالبك بالثبات 
والصبر وهو ي���رى األغال في معصميك, س���ام على بلدة 
النب���ي صالح الت���ي أنجبت عهد وأمها, س���ام على الضفة 
وفلس���طين من نهرها لبحرها والتي هتفت لعهد التميمي 
وجعلتها أيقونة فلسطين, س���ام على أحرار العالم الذين 
خرجوا في عواصمهم ليفضحوا إجرام االحتال, ويكش���فوا 
زيف���ه وقهره ونازيته, انه عيد األم الذي تكرم فيه األمهات, 
واليوم الشعب الفلسطيني كله يكرم عهد التميمي وأمها, 
ويمنحها لقب البنت المثالية ل���ام المثالية, كل عام وانت 
وأمك بألف خير يا عهد, ربما كلماتي المشلولة ال تصل إليك 
وانت تقبعين في عرينك, لكنها قد تصل للفلس���طينيين 
الذين يحفظ���ون لعهد التميمي صنيعه���ا, ويعاهدونها 
عه���د األبطال األحرار ان يبقوا أوفياء لعهد وأمها, وان يبقوا 
على عهد النضال والث���ورة واالنتفاضة, ال يلين لهم جانب, 
وال تخذله���م كثرة المؤامرات, فهذا س���بيل األحرار والثوار, 
وطريقنا رس���مته عهد التميمي بأصابعه���ا الصغيرة على 
وج���ه جندي صهيوني مصفوع بالقل���م على وجهه, وعهدا 
لك يا عهد ان تبقى الصفعات تنصب على وجوههم حتى 

يندحروا عن أرضنا صاغرين.     

أغنية علـــى الممـر

التفجير بالنس���بة لرئاس���ة الس���لطة الفلس���طينية ب���ات جاهزا 
لاستخدام السياسي، إذ أعلن عباس أن من فعلوا الفعلة معروفون 
وليست هناك حاجة إلى تحقيق، ثم أضاف أنه سيتخذ المزيد من 

اإلجراءات ضد قطاع غزة.
عباس لم يتفّجع على أحداث أخرى صاخبة.

كان ظهور رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس مساء يوم 
االثنين الماضي على شاشة التلفزة، متحدثا إلى لفيف من القيادات 
الفلس���طينية؛ صادمًا في ألفاظه وفحواه وسياقاته. ذلك على الرغم، 
من التطّير المس���بق من الدع���وة التي وجهها لذل���ك اللفيف، إلى 
االجتماع أصًا، بحكم كونها تس���تبق انتهاء التحقيق في التفجير 
الذي وقع أثناء مرور موكب رئيس الحكومة رامي الحمدالله، قرب معبر 

بيت حانون في شمالي قطاع غزة صباح يوم 13 مارس الجاري.
فعل���ى الرغم من ضآل���ة التفجير إال أن خطورته ج���اءت من خال 
افتراضات منطقي���ة للمدبرين أو الجهة التي تق���ف وراءه، إذ بدا 
واضح���ا أن خلط األوراق، والتس���بب ف���ي انفتاح أبواب الس���جال 
المرير، بين طرفي الخصومة الفلس���طينية هو الهدف المرتجى. 
وعلى الرغ���م من تس���ابق كل الفصائل والحكوم���ات في اإلقليم 
إلى إدانة التفجير، فقد ُس���معت س���ريعا وبطريقة عشوائية، لم 
تتناس���ق فيها ردود األفعال، تصريحات تتهم حماس وتحملها 
المس���ؤولية، بلسان ناطقين باسم السلطة في رام الله، مع تصريح 
آخر ألحد المستهدفين افتراضا بالتفجير، وهو رئيس المخابرات 
الفلسطينية، يقول فيها إن من السابق ألوانه تحميل المسؤولية 

ألي طرف.
بعض المتابعي���ن رأوا في التصريح األخير، كاَم محترف، س���واء 
أكان التفجير بعل���م رئيس المخابرات أو بغير علمه، فمن المنطق 
أن يلتزم الرجل مرّبع التس���اؤل ال الجزم سريعا. وكانت حماس أول 
طرف ُيعل���ن إدانته للتفجير، وأنه قد باش���ر التحقيق فورًا، وَيعُد 
بإع���ان نتائجه. ومع مرور الس���اعات اتضح أن التفجير بالنس���بة 

لرئاسة السلطة الفلسطينية بات جاهزا لاستخدام السياسي، إذ 
أعل���ن عباس أن من فعلوا الفعلة معروفون، وليس���ت هناك حاجة 
إلى تحقيق، ثم أضاف وس���ط ذهول الرأي العام الفلسطيني أنه 

سيتخذ المزيد من اإلجراءات ضد قطاع غزة.
عندئ���ذ تداعت افتراض���ات المعنيين م���ن المحايدين واألطراف 
المعارض���ة لعب���اس. وكان عباس نفس���ه قد حس���م األمر واتهم 
حم���اس، بينما المنطق يق���ول إن حماس ل���ن تفعلها على أرض 
تسيطر عليها ووس���ط تدابير أمنية لحماية الزائرين، تعتبر أحد 
مظاهر إثبات جدارتها في حفظ النظ���ام العام. ومما يعزز منطق 
حم���اس، ما يقال بغاظة من بعض منتس���بي حماس، كالقول إن 
المتفجرة لو كانت حمساوية، لطارت أشاء المستهدفين ووصلت 
إل���ى حيث يقيم عباس ف���ي رام الله، أو الق���ول إن حماس لو أنها 
تريد اغتيال الحمدالله وماجد ف���رج، لفعلت ذلك في الضفة لكي 
تتنصل من المس���ؤولية. لكن تعّجل عب���اس بإدانة حماس، فتح 
الباب الفتراضات أخرى، وتس���اؤالت من ش���اكلة: لم���اذا ال تكون 
المتفجرة، مقص���ودة الضآلة ومفتعلة لتحقي���ق هدف آخر، وهو 
اإلجهاز حتى على فرضية ارتباط الضفة بغزة، لتمرير ما يس���ّمى 
“صفقة القرن” وإرجاع حماس إلى مرّبعها األول كمتهمة بالعنف 
اإلرهابي، بعد أن نجحت في تس���وية مش���كلتها األمنية مع مصر، 
وتوجيه ضربة قاضية للتيار الحمساوي الذي تمثله قيادة الحركة 
في غزة، بعد أن وّجه لطمة قوي���ة لتنظيم “اإلخوان” في اإلقليم، 
لم تس���تطع المرجعيات اإلخوانية حتى اآلن إظهار الشكوى منها 
علنًا. فتلك كانت لطمة بدافع حسابات واقعية تتوّخى مصالح غزة 
وس���كانها حصرا ومصير حماس نفسه، وترى في حل اإلشكال مع 

مصر القريبة أوجب بكثير من االستجابة لمتطلبات قطر البعيدة.
تعّج���ل عب���اس بإدانة حم���اس، فتح الب���اب الفتراض���ات أخرى، 
وتساؤالت من ش���اكلة: لماذا ال تكون المتفجرة، مقصودة الضآلة 
ومفتعلة لتحقيق هدف آخر، وهو اإلجهاز حتى على فرضية ارتباط 

الضفة بغزة، لتمرير ما يسّمى »صفقة القرن«
هذه االفتراض���ات وغيرها وردت في أذه���ان الناس، بحكم عاقة 
عباس الراسخة والمس���كوت عن معظم حيثياتها، مع الحكم في 
قطر. فقد كان المطلوب هو إعادة حماس في غزة إلى الزاوية، ورفع 
مستوى احتماالت هجوم إسرائيلي، تتوسط قطر سريعًا إليقافه، 
فتعود المعادلة من جديد إلى سيرتها األولى التي ال تساعد على 
المصالحة وال تجلب راحة لغزة وال لمصر وال لحماس نفسها: سلطة 
تريد الس���يطرة على الساح، ومقاومة تريد االحتفاظ بالساح لكي 

تدافع عن نفسها، ونقطة على السطر!
في سياق هذه االفتراضات، ياحظ المتأملون أن رئيس الحكومة 
الذي وصل إلى غزة، وافتتح مش���روع لتنقي���ة المياه وألقى كلمة، 
كان ينبغ���ي أن يمكث في غزة وأن يقود عملية التحقيق وتجميع 
وس���ائله، باعتباره مكلفًا بوزارة الداخلي���ة ومعه رئيس المخابرات. 
فلو كان الرجان معنيين بالحقيقة لطلبا احتياجاتهما الشخصية، 
لكي يبقيا في المكان. فغزة جزء من وطن الفلس���طينيين، وفيها 
تأسس���ت الس���لطة، وفيها موالون وموظفون تابع���ون للحكومة 
ولألجهزة، وفيها ش���ركاء في مش���روع مصالح���ة رُفعت أيديهم 
متش���ابكة مع أيدي ف���رج والحمدالله في لقط���ات احتفالية. لكن 
التصّرف الذي حدث، وهو المغادرة على الفور، كان يؤشر إلى مظنة 
الرغبة في ترميز قطاع غزة مرة أخرى، باعتباره أرض الش���ر، وأن هذا 
القطاع الجغرافي هو المعادل الموضوعي للمتفجرة، وأن المتفجرة 

هي بقايا أنفاس غزية، ينبغي اإلجهاز عليها واستكمال الخنق.
وسرعان ما بدأ التنازع على وسائل التحقيق بدل تجميعها. ومن وسائلها 
أوعية التس����جيات الصوتية للمكالمات. الس����لطة في رام الله ترفض 
وتحسم أمرها، والسلطات األمنية التابعة شكا لرام الله، تطلب وال ُتجاب. 
لكن م����ا أصبح ُيرّجح وجود عملية خلط أوراق معّقدة، اس����ُتخدمت فيها 
المتفجرة أو اس����تغلت المتفجرة للبدء فيها )وحس����م هذا األمر يرتهن 
لنتائج تحقيق مهني مشترك( هو كون عباس يصّر على اتهام حماس، 

والناطق باس����م أجهزته األمنية يحاول توظيف بعض التس����ريبات عن 
حاٍل من عدم االنس����جام بين أحد قي����ادات حماس وهو فتحي حماد في 
شمالي قطاع غزة، والقيادة الحمساوية المركزية، بهدف تثبيت فرضية 
أن االنفجار حمس����اوي. في حديثه الصادم مساء االثنين، ارتجل عباس 
ال����كام، وهو ينزلق كلما ارتجل. كان بمقدوره أن ينتقد بحّدة وبمفردات 
السياسة، انحياز سفير أميركا لدى إسرائيل للمستوطنين، دون أن يلجأ 
إلى تشبيه السفير وأبيه بالكاب ثم يضطر إلى االعتذار الُمهين. فربما 
ه����و اعتاد على توبيخ من يريد من لفيف الحاضرين معه، لكن الس����فير 
األميركي ليس من هؤالء. ويرى كثيرون أن اس����تخدامه لهذا األس����لوب، 
متعّمد إلظه����ار الحدة والمزاج المتعّكر، لك����ي ال يعترض عليه أحد من 
الجالس����ين بكلمة، ولكن فاتته التبعات السياسية على منزلق لفظي ال 
داعي له. أما في ش����رحه لموقفه الذي يحس����م األم����ر ويقطع مع حماس 
ويعاقب غزة، فقد اس����تند كله إلى اّدعاء التفّجع الزائد على ما حدث في 
غزة، وخشيته لو أّن المتفجرة قتلت. كانت المبالغة في التوّجع واستفظاع 
المتفجرة الفتة ومثيرة للتساؤل. فلم ُيعرف عن الرجل اندهاشا وتفّجعا 
عندما فاجأ العدو الرجل الثاني في منظمة التحرير، خليل الوزير، في منزله 
في تونس وقتله أمام أسرته، وكان عباس جاره ولم يخرج من البيت أصا 

أثناء وبعد الهجوم الذي أخذ علما به.
ولم يتفّجع عل���ى أحداث أخرى صاخبة لكي ي���رى أم الكوارث في 
فرضية مفتعلة من���ه أو من غيره، ومن جهت���ه أو من جهة أخرى، 
كمحاول���ة اغتيال لرامي الحمدالله وماجد فرج. كان رّده مزلزال وهذا 
خطأ تكتيكي تسّبب في تساؤالت منطقية، عن صدقيته في شرح 
أس���باب القطيعة مع حماس والبذاءة في سّبها واستخدام ألفاظ 
األحذي���ة ضدها، والقول المثير للس���خرية، إن حرب���ا أهلية كانت 
س���تقوم في فلس���طين، لو أّن الرجلين ُقتا، ولم يُقل بين َمن وَمن 

ستقوم مثل هذه الحرب.
فلو ُقتل فرج والحمدالله، س���تقوم حرب أهلية. لم يسأله أحد بين 

َمن وَمن ستقوم هذه الحرب؟

عدلي صادق
غموض متفجرة الحمدالله وغضبة عباس
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الضفة الغربية / االستقالل:
أنه���ى المنتخب الفلس���طيني مرحلت���ي اإلعداد في كل م���ن الجزائر 
والسعودية، استعدادا لودية البحرين اليوم الخميس ، المحطة األخيرة 

قبل السفر إلى مسقط .
وتأتي هذه المب���اراة الودية في إطار التحضي���ر النهائي لمباراة ُعمان 
الرس���مية، في ختام التصفيات اآلس���يوية المؤهل���ة لنهائيات كاس 

آسيا باإلمارات 2019 والتي ضمن خاللها المنتخب الفلسطيني التأهل 
للنهائيات رفقة عمان للمرة الثانية في تاريخه.

ويتطلع المنتخب الفلسطيني، للحفاظ على صدارة المجموعة اآلسيوية 
األول���ى التي يعتل���ي صدارتها، برصيد 15 نقطة، عل���ى اعتبار أن ذلك 
سيس���اهم في المزيد من التقدم في التصنيفين اآلس���يوي والدولي، 

حيث يحتل حالًيا المنتخب المركز ال� 73 عالمًيا.

وتضم قائمة المنتخب :- توفيق علي، خلدون الحلمان، مصعب البطاط، 
أحمد ماهر، إسالم البطران، عبد اللطيف البهداري، فادي سلبيس، أيمن 
خربط، محمد درويش، سامح مراعبة، حسام زيادة، ثائر الجبور، تامر صيام، 
ليث خروب، عدي خروب، محمد يامين، غانم محاجنة، رامي حمادة، محمد 
صالح، مهند فنون، تامر صالح، عبد الله جابر وش���ادي شعبان وجوناثان 

سورية.

»الفدائــي« يواجــه نظيــره البحرينــي وديــًا 

غزة / االستقالل: 
أجري���ت، في مقر اتح���اد الكرة الفلس���طيني، بمدينة غزة، قرع���ة التصفيات 

النهائية "دور ال�32" من كأس فلسطين ألندية غزة .
وقرر نائب رئيس اتحاد الكرة، إبراهيم أبو س���ليم، إطالق أس���م المرحوم حماد 

حماد على البطولة، بحضور أعضاء االتحاد وممثلي األندية.
وأش���ار إلى أن اتحاد الكرة قرر إطالق أس���م المرحوم سليم المصدر، على دوري 
الدرجة الثالثة، نظ���رًا للجهود الكبيرة التي بذلها كل منهما من أجل الرياضة 
في فلس���طين. وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي: ش���باب خان يونس - 
خدمات النصيرات الش���اطئ  يواجه نماء والقادسية يلتقي خدمات المغازي 
فيما يواجه الصالح نادي األمل، ويلتقي ش���باب جباليا  بيت الهيا، والشجاعية 
يواجه المش���تل، والمجمع يلتقي ش���باب معن، و يواجه الهالل  التفاح  فيما 
يلتقي اتح���اد خان يونس خدمات دير البلح  فيم���ا يلعب الصداقة مع اتحاد 
دير البلح، كما يواجه األهل���ي - خدمات خان يونس، ويعلب الجالء مع خدمات 
جباليا، ويواجه شباب رفح  بيت حانون األهلي  فيما يلتقي غزة الرياضي  أهلي 

النصيرات، والبريج يلتقي  العودة والزيتون يواجه خدمات رفح  .

سحب قرعة الـ 32 
من كأس فلسطين 

»المحافظات الجنوبية«
غزة / عبدالله نصيف:

عبر نجم  فريق شباب خانيونس  الالعب حسن حنيدق  عن سعادته 
البالغة بحصوله على لقب الدوري الممتاز مع فريقه، حيث يعد اللقب 

الثاني  لالعب في مشواره الكروي.
وقال حنيدق ل� "االس���تقالل": أنا سعيد، شيء جميل أن تفوز باللقب 
في ظل مجموعة من الالعبين المقاتلين. لقد حققنا الهدف الذي كنا 
نسعى لتحقيقه . وأضاف: " كلمة السر في فوزنا باللقب تتمثل في 
أننا نلعب أي مباراة كأنها نهائي ، تعّرضنا لكبوات في بعض الفترات، 

لكننا عرفنا جيدًا كيف نقف على أرجلنا لنحقق المستحيل ".
واختتم حنيدق قائال : أظهرنا للجميع أننا فريق عظيم، واستحققنا 

الفوز بهذه البطولة رغم قلة اإلمكانيات المادية و البشرية " .
هذا و يعتبر حس���ن حنيدق مايسترو الوسط في شباب خانيونس 
وأح���د أفضل الالعبين الذين مروا في تاريخ النش���امى، خاصة و أنه 
كسر الكثير من المعادالت والقواعد فيما يقدمه داخل المستطيل 

األخضر من مستويات رائعة.

حنيدق : سعيد 
بالتتويج وحققنا 

الدوري بأقل اإلمكانيات

االستقالل / وكاالت:
قالت وسائل اإلعالم اإلنجليزية إن ريال مدريد اإلسباني أبتعد نسبيًا 

عن التعاقد مع ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد .
أفادت هذه المعلومات أن مانشستر يونايتد يريد استغالل فشل 
المفاوضات من أجل تجديد عقد حارسه العمالق ديفيد دي خيا 
خالل الفترة القادمة. وأكدت صحيفة ميرور أن ريال مدريد رفض 
المفاوضات عل���ى طلبات نظيره مانشس���تر يونايتد اإلنجليزي 
المادية، العالمق األحمر الذي طلب مبلغًا ضخمًا من أجل التخلي 

عن حارسه اإلسباني ديفيد دي خيا.
وكانت تقارير قد خرجت، أشارت أن مانشستر يونايتد طلب من 
ريال مدريد مبلغ 100 مليون جنية استرليني من أجل التخلي عن 

خدمات حارسه ديفيد دي خيا.
وكان ريال مدريد قد اقترب من التعاقد مع الحارس ديفيد دي 
خيا في صيف عام 2015، قبل أن تحدث مشاكل في الساعات 

األخيرة قبل غلق سوق االنتقاالت.
ويبحث ريال مدريد عن تدعيم حراسة المرمى الفترة القادم، 

خصوصًا بعد أداء حارسه كيلور نافاس المهتز هذا الموسم.
واربت���ط ريال مدريد بالتعاقد م���ع البلجيكي تيبو كورتوا 
حارس مرمى تشيلسي اإلنجليزي، ولكن يبقى ديفيد دي 

خيا الهدف األول للنادي الملكي .

مانشستر يونايتد 
ينتظر هدية ثمينة 

من ريال مدريد
االستقالل / وكاالت:

تحدث البرتغالي جواو س���انتوس وكيل أعمال اإليطالي 
جورجينو العب وس���ط نابولي، عن مس���تقبل موكله بعد 
اهتمام عدة أندية أوروبية بضمه. وصرح جواو س���انتوس 
إلى راديو “سي ار سي” أن موكله يركز في الفترة الحالية 
م���ع نابولي في المباري���ات القليلة المتبقي���ة من الدوري 
اإليطالي هذا الموس���م ، حيث يصارع نابولي يوفنتوس 
على لقب الكالشيو. وقالت وس���ائل اإلعالم اإليطالية، أن 
اإليطالي جورجينو العب وسط نابولي يفضل االنتقال إلى 
ليفربول اإلنجليزي على حساب نظيره مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة “توتوس���بورت” اإليطالية، أن جورجينو 
يريد االنتقال إلى ليفربول واللع���ب تحت قيادة المدرب 
األلماني يورجن كلوب، ألنه يشبهه كثيرًا بماورسيو ساري 

مدربه الحالي في نابولي.
و قالت وس���ائل اإلع���الم اإلنجليزية إن الم���درب األلماني 
يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول اإلنجليزي وضع 
اإليطالي جورجينو العب وسط نابولي على قائمة أهدافه 

خالل سوق االنتقاالت الصيفية القادمة وديا.

نجم نابولي قريب 
من االنتقال إلى 
الدوري اإلنجليزي 
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نعيم ال يعقبه فناء وال يكدره ش���قاء وأعاله نظرك لرب األرض والس���ماء 
اللهم ارزقنا الفردوس األعلى من الجنة ..

﴿ فال تذهب نفسك عليهم حسرات ﴾
ألن الق���رآن ال يريدك أن تتمادى في حزن���ك فتهلك ، فقل لي بربك أي 

كتاب ُيذهب
الحزن ويطبطب على القلب كالقرآن؟

»ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد«
م���ن أراد الله حمايته وأواله عنايته ف���ال ضر وال وجع ولو اجتمعت جميع 
أس���باب األذى بل حفظ من كل شر وعناية بأدق أموره حتى وهو ال يعلم 

وجنود مسخرة لتهيئة ما أراد الله.
)أنَت ولّيي في الدنيا واآلخرة(

إن أوش���كَت على الّتراجع والتوقف وبدأت تس���اورَك الشكوك في إجابة 
الدعاء قل لنفسك الضعيفة التي بين جنبيك:

كم مرٍة تواّلِك الله وأعطاِك؟
وكش���ف عنِك الضّر حين ضاقت عليِك األرض بما رُحب���ت..آآلن تَكّليَن 

وُتدبرين؟ والله مع الصابرين؟

يوم لألم .. أم مكانة دائمة ال تنقطع؟!
حممد �شحادة

قبســات 
ولطائف قرآنية

يَت َثَمّ َراأَيَت َنعيًما َوُملًكا َكبرًيا َواإِذا َراأَ

بلغ اإلمام النووي الغاية في النصيحة وقول الحق، 
وكان حجًة م���ن حجج الله على العلم���اء، لقد كان 
يواِج���ه الملوك والظلمة باإلن���كار عليهم،وَيكتب 
 

ُ
فهم بالله تعالى، وقد حفظ لنا التاريخ إليهم ويخوِّ
بعَض رس���ائله إلى الملك الظاهر ملك دمشق في 
األمر بالمع���روف... وقد واقفه بدار العدل غيَر مرًة، 

فُحكي عن الظاهر أنه قال: أنا أفزُع منه.
هكذا قال الظاهُر فليسمِع المتزلفون بالباطل.

 حي���اة النووي معلٌم بارز م���ن المعالم اإليجابية 
َّ

إن
الناصعة في تاريخنا المجيد, ومحطة تغذينا بكل 

نافع وماتع من التوجيهات والتعليمات.
فتحية لش���خصه العظيم وهو يرق���ُد في رحاب 

)نوى( العاطرة.
ر  منا َأْن نواجَه الظلَم ونحرِّ وتحي���ة لروحه وهي تعلِّ

اإلنسان.
ويا أيها النوويُّ المجاهد: يدًا بيد على طريق العلم 

والجهاد والتحرير...)عبدالحكيم األنيس (.
* خواطر * 

بعد ه���ذا العمر أيقنت أن العاقل هو الذي يوفقه 
الله بعد تقدمه في العمر... هو الذي كلما تقدم به 
العمر اكتشف أنه بحاجه الى إعمار الصلة بالله هلالج لج 
... و االستعداد للقدوم الى الدار اآلخرة ...لذا تجده 
ليس لديه رغبة في الصدامات أو المش���احنات أو 
التفكير في االنتقام ..أو حتى االنش���غال بالردود 
على هذا و ذاك .. يكتش���ف أنه أحوج ما يكون الى 
الهدوء و البحث عن ال���ذات ..ال يبحث إال عن طاعة 
ربه و صحة جي���دة ..و عالقات هادئ���ة بعيدة عن 
االس���تفزازات و المهاترات ... يحاول ان يحفظ ما 
بقي من عالقة رحم اتس���عت هوة اختالفها ...و أن 
يس���تبقي ود صحبة بدأت تنحل عراها .. و يتطلع 
ال���ى أناس قلوبهم بيض���اء و نياته���م صافية... 
يلتقي بهم بين الفين���ة و الفينة..يعرفون معنى 
الحب في الله...*و يقدسون الرحم التي أمر الله بها 
أن توص���ل... و يقدرون الصداقة التي جاء الش���رع 

باحترامها
 حقيقة أن أعظم أماني العقالء الذين يخشون الله 
و يرجون االخرة و يخافون تقلبات الدهر أن يحصلوا 
على حياة هادئ���ه بقية العمر..  بعي���دة عن وحل 
الخالفات و األحق���اد... حقا و صدقا ما أقصر الحياة 
و ما أس���رع ماتنقضي .. نع���م لن يجد الراحة من ال 
هم له إال ال���رد على هذا و ذا.. و االنتقام من ذاك .. 
و التصادم م���ع هؤالء... و المقاطعة ألولئك...حقا ال 

راحة لحسود.. و ال توفيق لملول و ال سعادة لقاطع
 بعد هذا العم���ر أيقنت ان التغاف���ل و التغاضي 

والتسامح أساس الراحة و السعادة ... 
اللهم اهدنا ألحس���ن االخ���الق، و ارزقن���ا الهدوء 
وس���المة الصدر... و اغفر لنا و ألهلينا و من له حق 
علينا  و ال تجعل في قلوبنا غآل للذين آمنوا ربنا إنك 

رؤؤف رحيم   اللهم آمين يارب العالمين !

وم�ضــات

ال يعنين���ى اآلن البحث الفقهي في يوم أو عيد األم ، الذي 
تمر ف���ي هذه األيام ذك���رى االحتفال ب���ه ..! وهل هو من 
المناس���بات االجتماعية التي ال عالقة لها باألعياد الدينية 
..أم من التش���به بالكفار وأعمالهم..وليس لإلس���الم دعوى 

بها..
فالذي يهمني مكانة األم في اإلسالم ، وهي المكانة التي 
لم يعطها أحد من المخلقوقين بالنس���بة للش���خص ومن 

حوله ..
إذا كان لألم يوم في الس���نة يحتفل فيه العالم بتكريمها، 
فالحقيقة أن الدين اإلس���المي ح���ّض على تكريم األم في 
كل ي���وم وفي كل دقيقة وثاني���ة, والتاريخ ال يعرف ديًنا 
م المرأة باعتبارها طفل���ة و زوجة وأًما ومطلقة  وال نظاًم���ا كرَّ
وخال���ة و عمة و جدة.... مثلما جاء به اإلس���الم الذي رفع من 
مكانتها, وحماها ورعاها وجعل بّرها من أصول الفضائل,و 
جعل الجنة تحت أقدامها,و جعل حقها أعظم من حق األب 
لما تحّملته من مش���اق الحمل والوالدة واإلرضاع والتربية، 
وهذا ما يقّرره القرآن الكريم ويكّرره في أكثر من س���ورة... و 
إن بر األمهات أعظم ثوابا و أجرا من بر اآلباء وأعظم فضلهن 

له واجباته و هو الحمل و الرضاعة و الرعاية....
ولق���د أوصى القرآن الكريم باألم، وكرر تلك الوصية لفضل 
األم ومكانتها فقال س���بحانه : )ووّصينا اإلنس���ان بوالديه 
َحملته أمه َوْهنًا على وهن، وِفصاله في عامين أْن اشكر لي 
ولوالديك إلّي المصير. وإن جاهداك على أن تش���رك بي ما 
ليس لك به علم فال ُتطعهما وصاِحْبهما في الدنيا معروفًا 
واتبع س���بيل من أناب إلي ثم إل���ّي مرجعكم فأنبئكم بما 

كنتم تعملون( . لقمان:15-14 .
فرب���اط الوالدّية )األبوة واألموم���ة( وثيق جدًا ال يعكر عليه 
ش���يء حتى لو كان الوالدان مش���ركين ، والعطف عليهما 
واجب مع عدم اإلصغاء إليهما إن أمراه بما يخالف ش���ريعة 

الله .
وكرّر هذه الوصية فقال: ) ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانًا 
حملته أم���ه ُكرهًا ووضعته ُكرها وحمُل���ه وفصاله ثالثون 

شهرًا (.)األحقاف:15(.
وفض���ل األم على األب ل���ه موجباته وهو الحم���ل والرضاع 

والرعاية.
واإلس���الم قّدس رابطة األمومة، فجعلها ثابتة ال تتعرض 
للتبدالت والتغيرات، فحرم الزواج من األمهات قال سبحانه: 
) ُحرمت عليكم أمهاتكم ( النس���اء:23. كم���ا بّين أن رباط 
الزوجي���ة ال يمكن أن يتحول إلى رباط أمومة أبدًا ، وش���تان 
بينهما قال س���بحانه: )وما جعل أزواجكم الالئي ُتظاهرون 
منهن أمهاتكم ( . األحزاب: 4 . )الذين يظاهرون منكم من 
 أمهاتهم. إْن أمهاتهم إال الالئي وَلْدنهم 

َّ
نسائهم ما ُهن

(.)المجادلة:2(
إال أن هذه الرابطة تتأثر بهول يوم القيامة فقط، فيستقل 
الولد عن أمه، واألم عن ولدها قال س���بحانه: )يوم يفر المرء 
من أخي���ه. وأمه وأبيه. وصاحبته وبني���ه. لكل امرئ منهم 

يومئذ ش���أن يغنيه( . عبس:34-36. هذا وإن رباط األمومة 
يبيح للولد أن يأكل من بي���ت أمه: )ليس على األعمى حرج 
وال على األعرج حرج وال على المريض حرج وال على أنفسكم 
أن تأكلوا من بيوتكم أو بي���وت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ( 

. النور:61 .
بس���بب ما تقدم من حقوق وواجبات جعل الله سبحانه األم 
مسؤولة عن تربية ولدها، فهي راعية ومسؤولة عن رعيتها، 
وأشار سبحانه إلى هذه المسؤولية األخالقية في قوله: ) ما 
كان أبوك امرأ َس���وء وما كانت أمك بغيًا ( . مريم: 28. وذلك 
على لسان قوم مريم عليها السالم، فالملحوظ أن قوم مريم 
أدركوا هذه المس���ؤولية، فوجهوا إليه���ا هذا الخطاب في 
تقرير المسؤولية األخالقية للوالدين، رغم ما في خطابهما 

من غمٍز وتعريض ال تخفى دالالته.
وبس���بب ذلك أيضًا أوجب الله سبحانه وتعالى لألم ميراث 
ولدها إن مات ف���ي حياتها كما أوجب له ميراثها إن ماتت 
في حيات���ه. قال س���بحانه وتعالى: )فإن لم يك���ن له ولد 
وَوِرثه أبواه فألمه الثلث، فإن كان له إخوة فألمه الس���دس( 

. النساء:11 .
ولما كانت األم مصدر الحنان ومنبع اإلحسان بالنسبة للولد 
ذّكر هارون أخاه موس���ى عليهما السالم بأمه حين غضب 
وأخذ برأس���ه، قال س���بحانه: )ولما رجع موس���ى إلى قومه 
غضباَن َأِسفًا قال: بئسما َخَلفتموني من بعدي َأَعِجلتم أمر 
ربكم وألقى األلواح وأخذ برأس أخيه يجّره إليه قال ابَن أمَّ إن 
القوم استضعفوني..( األعراف: 150 . وفي موضع آخر قال: 
) يا بَن ُأم ال تأخذ بلحيتي وال برأس���ي ( . طه:94 . وِذْكر األم 
هنا دون سواها لالستعطاف واالسترحام ولما ترمز إليه من 

الحنان والرحمة والشفقة.
وجعل الله س���بحانه زوجات النبي صلى الله عليه وس���لم 
أمه���ات للمؤمنين م���ن حيث واج���ُب البر وحرم���ُة الزواج 
والحقوق الواجبة لهن من االحترام والتقدير، قال سبحانه: 
)النبي أولى بالمؤمنين من أنفس���هم وأزواجه أمهاتهم( . 

األحزاب:6 .
ومن األمثلة الف���ذة التي ضربها الله س���بحانه في القرآن 
لألمه���ات المثاليات أس���وة للمؤمنات مريم وأم موس���ى 

عليهما السالم.
أما مريم عليها السالم فجعل لها ربنا تبارك وتعالى سورة 
كاملة باس���مها حكى القرآن فيه���ا قصتها منذ أن حملت 
بها أمه���ا ونذرتها لله س���بحانه إلى أن حملت بعيس���ى 
عليه الس���الم ثم قصتها مع قومها قال سبحانه: )وجعلنا 
ابن مريم وأمه آية وآويناهما إل���ى َرْبوة ذات قرار ومعين( . 

يقة (. المائدة:75. المؤمنون: 50. ) وأمه صدِّ
وأما أم موسى فاحتفل بها القرآن، وحكى قصتها مع ولدها 
زمن فرعون وكيف أن الله تعالى أوحى إليها فقال: )وأوحينا 
إلى أم موس���ى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليّم 
وال تخافي وال تحزني إّنا راّدوه إليك وجاعلوه من المرسلين 
… وأصبح فؤاد ُأم موس���ى فارغ���ًا إْن كادت لُتبدي به لوال أن 

َربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين( . القصص: 10-7 .
فلما كان حالها كذلك رعى الله س���بحانه تلك العاطفة - عاطفة 
األمومة - حق رعاية وامتّن بذلك على موس���ى لعظيم تلك المنة 
وأهميتها، فقال س���بحانه: )فرددناه إلى أمه كي تقّر عينها وال 

تحزن ( . القصص: 23 .
  2. األم في السنة النبوية:

إن األحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا نورد منها ما يفي بالغرض:
 الناس بحسن 

ُّ
ُس���ئل رسول الله صلى الله عليه وس���لم: َمن أحق

صحابتي؟ قال: ]أمك[ . قيل : ثم من ؟ قال: ]أمك[ . قيل ثم من؟ 
قال ]أمك[ . قيل ثم من؟ قال: ]أبوك[ . رواه البخاري .

األمر ال���ذي يؤكد حرص اإلس���الم على مضاعف���ة العناية باألم 
واإلحس���ان إليها : أكث���ر من العناية باألب م���ع أن كليهما )األم 
واألب( ُأمر المسلم باإلحسان إليه. )وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه 

وبالوالدين إحسانًا(.
وُسئل النبي صلى الله عليه وس���لم عن الكبائر، فقال: ]اإلشراك 
بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، وشهادة الزور[ . رواه البخاري 
. nونهى الرس���ول صلى الله عليه وسلم عن َسّب الوالدين وبّين 
أنه من الكبائر فقال: ]إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه[ 
. قيل يا رسول الله! كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: ]يُسب الرجل 

أبا الرجل فيسّب أباه ويسّب أمه[ . رواه البخاري .
ومن تمام اإلحس���ان إلى الوالدين اإلحسان إلى أهل ُوّدهما قال 
صلى الله عليه وس���لم: ]إن أبّر البّر صلُة الولد أهل وّد أبيه[ . رواه 

مسلم.
ومن تمام اإلحس���ان أيضًا قضاُء ما كان عليهم���ا من َدين لله أو 
للناس فقد س���أل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن نذر كان على أمه، وُتوفيت قبل أن تقضيه فقال رس���ول الله 

صلى الله عليه وسلم: ]فاقِضه عنها[ . رواه مسلم.
وجاءت امرأة تس���أله عن أمها التي ماتت وعليها صوم ش���هر؟ 
فقال: أرأيِت لو كان على أمك َدي���ن أُكنِت قاضَيَته؟ قالت: نعم. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ]فدين الله أحق بالقضاء[ .

وكذلك امرأة س���ألت عن أمها وماتت ولم تحّج؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ] ُحجّي عنها [ . رواه مسلم.

ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل األعلى في البر 
فاستأذن رّبه أن يستغفر ألمه فلم يأذن له، واستأذن في زيارتها 

فأذن له. رواه مسلم.
وكان صلى الله عليه وس���لم شديد البر بمرضعاته ومربياته من 
ذلك أنه جاءت حليمة أمه بالرضاعة فقام إليها وبسط لها رداءه 

فجلست عليه. )اإلصابة البن حجر 274/4( .
  وبعد ف���إن ديننا وهذا ش���أنه وتلك عنايت���ه وتكريمه للمرأة 
كأم، لهو دين الله الحق، دين الفطرة الس���ليمة، دين اإلنسانية 
والرحمة، هو دين اإلس���الم الذي ارتضاه الله رب العالمين لخير 
أم���ة أخرجت للناس، وإن المنزلة التي وصلت إليها األم في 
ظل اإلسالم أس���مى منزلة ينحدر عنها السيل، وال يرتقي 

إليها الطير.
إنه اإلس���الم الحنيف ال���ذي ارتضاه الله تعالى للبش���رية 

جمعاء.

فت���اوى
ما حكم األلعاب اإللكترونية 

التي يكون فيها أشخاص 
وأشجار وبيوت، ويكون الهدف 

منها تعليميًا، للنهوض بالمدينة 
التي يعيشون فيها؟  

الحمد لله رب العالمين، والصالة والس���الم على أش���رف 
الخلق س���يدنا محمد األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، 

وبعد؛
 باإلش���ارة إلى س���ؤالك المثبت نصه أعاله؛ فاألصل في 
األشياء اإلباحة ما لم يرد دليل بتحريمها، وهذه األلعاب 
اإللكترونية إذا كانت تعليمية ومفيدة، وتدعو إلى الخير، 
واألخ���الق الحمي���دة، وحماية الوط���ن، وتتقيد بضوابط 
الش���ريعة وأحكامها، وتخلو من المخالفات الش���رعية، 
فيج���وز اللعب بها، بش���رط أال تلهي الم���رء عن واجباته 

الدينية والدنيوية، والله تعالى أعلم.  

هل يرث مريض بمتالزمة داون من تركة 
األب كباقي اإلخوة؟ وقد أوصى له أبوه 
قبل مماته بوصية مكتوبة بقطعة أرض 

ودكان، فهل يأخذ الوصية فقط دون 
باقي حصته؟ أم أن الوصية ال تجوز أصاًل؟  
الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق سيدنا محمد األمين، 
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛  باإلش����ارة إلى س����ؤالك المثب����ت نّصه أعاله؛ 
فاإلعاقة ال تمنع صاحبها من الميراث، بصرف النظر عن نوعها ومس����تواها، فإذا 
كان من ضمن الورثة معوق فإنه يأخذ نصيبه الش����رعي كالس����ليم من اإلعاقة. 
أم����ا الوصية ألحد الورثة؛ فاألصل أنها ال تج����وز، لما جاء عن َأبي ُأَماَمَة، رضي الله 
 

َّ
َه َقْد َأْعَطى ُكل  اللَّ

َّ
ِه صلى الله عليه وسلم َيُقوُل: »ِإن عنه، قال: َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ

َة ِلَواِرٍث« ]س����نن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في  ُه، َفاَل َوِصيَّ  َحقَّ
ٍّ

ِذي َحق
الوصي����ة للوارث، وصححه األلباني[، أما إذا وافق الورثة عليها فتجوز، وإن أجازها 
بعض الورثة وامتنع بعضهم، فتنفذ في نصيب المجيز دون سواه.  والوصية ال 
تمنع الموصى له من نصيبه في الميراث، فإذا أوصي لشخص بشيء وأجاز ذلك 

باقي الورثة، فله الوصية ونصيبه من الميراث، والله تعالى أعلم.
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اأهدوين خربًا !
والدة األس���ير أم ضي���اء األغا، في ي���وم األم العالمي 
تعيش على ذكري���ات نجلها الذي تج���اوز األربعين 
من عمره، بعدما غيبته سجون االحتالل عن أحضانها 
قسرًا منذ 26 عامًا، مس���تذكرة طّلته البهية وكلماته 
وضحكاته البريئة، فكان أجم���ل ما في حياتها التي 

أصبحت باهتة منذ اعتقاله. 
وتق���ول األغا ل� "االس���تقالل"، »كان عمره 16 س���نة، 
حينما تخلى العالم عنه، وتركه وحيدًا في معركته مع 
االحتالل، كما فعل بالشعب الفلسطيني، لُيحّكم عليه 
بالمؤبد، وبعد شهر من اآلن ُسيتمم عامه )43( قضى 

منها 26 عامًا خلف قضبان األسر«. 
وأردف���ت :" كل يوم من 26 عاما كان يمر وفي جعبته 
لون جديد من ألوان العذاب لقلبي، الذي تفّطر ش���وقًا 
لحضن داف���ئ يجمعنا، فم���ا بالكم بي���وم األم أو أي 
مناسبة كانت تحمل ذكريات مع ضياء، أتذكر يوم أن 
دخل البيت وفي ي���ده "تحفة" قدمها لي وهو يقول: 
"كل عام وأنت بخير يا أمي"، ومنذ ذلك اليوم وأنا أتأمل 
تلك الهدية، وكلماته ما زالت ترن في أذني، فلم ولن 

أنَسى وقعها وجمالها طيلة تلك السنين".
ذكريات أم ضي���اء وغياب نجلها منذ أن كان ش���باًل، 
ليس الوجع الوحيد الذي يرافقها في هذه المناسبة 
فحس���ب، بل يزيد عليها التوتر الش���ديد الناجم عن 
قلقها حول مصير ضي���اء، بعدما منع االحتالل أخباره 

عنها.
وأوضحت أم ضياء، أن مصلحة الس���جون االسرائيلية 
نقلت ضياء منذ ما يزيد عن ثالثة أس���ابيع من سجن 
نفحة إلى جلبوع، دون أن ُتعِلم ذويه بذلك، أو تس���مح 
لهم باالطمئنان عليه، لُيصبح أكثر ما تتمناه أم األسير 
ف���ي يومها العالمي هو االطمئن���ان فقط على مصير 
فلذة كبده���ا، والحصول عل���ى أّي معلومة ُتعيد لها 

األمل في حريته من جديد.

وجع م�ضاعف
قص���ة أم ضياء ليس���ت مختلفة كثي���رًا عن قصة أم 
األس���ير ناصر أبو حميد، ولك���ن الجرعة هنا مضاعفة 
أضعافًا م���ن الوجع والعذاب، فهي أم ألربعة أس���رى 
وشهيد منهم ثالثة محكومون بالمؤبد، أي يحتاجون 

إلى عمر فوق عمرهم لكي ينتهي ذلك الحكم الظالم 
بحقهم.

حينما تواصلت »االس����تقالل« مع أم األسير ناصر، كان 
الح����زن مالصقًا لكل كلم����ة تحدثت بها ع����ن أبنائها 
وأحكامهم العالي����ة، أرقام لم تس����تطع حفظها، ولن 
يستطيع أحد تقدير شعورها، إال من مّر بذات التجربة 

من مرارة األلم والبعد والفراق.
وف����ي حديثها عن يوم األم تقول: "منذ ما يزيد عن 25 
عاما لم أعد أعرف طعمًا للس����عادة في أي مناسبة تمر 
علينا، فكيف س����يكون مذاقها وأنا أعاني الحرمان من 
رؤية فلذة كبدي، والذكريات تنهش جس����دي الهزيل 
م����ع كل يوم ينطوي، وكل عام يرح����ل وأبنائي األربعة 

داخل السجون". 
وتضي����ف: "األم في ه����ذا العالم تحتف����ل في يومها 
بأبنائها الذين كبروا أمام عينيها لتحصد ثمرة زرعها، 
وتعي����ش معهم ذكري����ات جميلة، لكن بالنس����بة لي 
توقف ذلك االحتفال عندما اعتقل أبنائي أشبااًل، منهم 
م����ن تجاوز األربعين من عمره، وكانوا بأمس الحاجة لي 

وُكنت في أمس الحاجة لهم حتى هذه اللحظة".

حزن كاد أن يخنق كلماتها، لكنها س����رعان ما جمعت 
قواها،  وعادت لترسل التهاني في هذا اليوم لألسرى 
داخل سجون االحتالل، ولألم الفلسطينية، متمنية أن 
يعود "يوم األم" في العام القادم وقد زالت اآلالم وعادت 
ألوان الفرح تزين حياتها برؤية فلذات كبدها ينعمون 

بالحرية. 
ورغم تلك المش����اعر الموجعة لقل����ب هذه األم إال أنها 
تش����عر بفخر واعت����زاز كونها أمًا فلس����طينية؛ حيث 
تختلف عن أي أم بالعالم، فهي من تودع ابنها الشهيد 
بالزغاريد، وهي التي تحبس الدمعات في عينيها وهي 

تشاهد ولدها مكبال باألصفاد.
هذه هي األم الفلسطينية، وتلك هي أجواء االحتفال 
بيومها، وهك����ذا يكون صمودها وس����ط جروح كثيرة 
مؤلم����ة وموجع����ة، ولكن فلس����طين تس����تحق ذلك، 
حس����ب ما أكدت أمهات األسرى في يومهن العالمي، 
واللواتي ينتظرن األيام لحظة بلحظة ليحتفلن بحرية 
ابنائه����ن القابعين خلف القطبان ويصبح عيدهن هو 
اإلفراج الكامل عن كافة األس����رى في سجون  االحتالل 

اإلسرائيلي.

في يومهن 
أمهــات األســرى.. حكايــة وجــع متجــددة 

غزة/�ضند�ش اأبو كر�ش:
احلادي والع�ضرون من �ضهر مار�ش/

اآذار تنهال تهاين وهدايا الأبناء 
على من وهبنهم احلياة ،اأمهاتهم 

، مبنا�ضبة اليوم العاملي للأم، يف 
اأجواٍء من ال�ضعادة الغامرة لقلوب 
اجلميع، ومنهم من يكتفي بعبارة » 
كل عاٍم واأنِت بخري«، لتجد طريقًا 

�ضريعا اإىل قلوب الأمهات يتلوه 
الر�ضا والثناء الل حمدود.  تلك 

الأجواء �ضغلت الكثري عن ذلك 
الوجع الذي ينه�ش قلب والدة 

الأ�ضري الفل�ضطيني، وجع ل ميكْن 
اأن ترتجمه حروف اللغة اأجمعها، 

فتفا�ضيل يومها اختلف عن باقي 
الأمهات، ول �ضيء ُيخفف عنها 
�ضوى اأن ُيهديها الأحرار حرية 

ابنها الذي غيبته ال�ضجون 
و�ضرقت اأجمل �ضنني عمره.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد سمير محمد ابوطاحون.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800259384( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عدنان كامل علي النجيلي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)959349499( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ احمد خالد ابو شوراب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804326577( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ منى محمد سليمان الزريعي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)923262844( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل / وكاالت:
حذرت دراسة أميركية حديثة من أن تعرض 
الحوامل بانتظام لمادة كيميائية تدخل في 
صناع���ة كثير من المنتجات االس���تهالكية 
وأطباق تعبئة وتغليف األطعمة؛ قد يصيب 
الذكور بمش���اكل ف���ي معدالت  ذريته���ن 

الخصوبة والقدرة اإلنجابية.
وأج���رى الدراس���ة باحثون بجامع���ة إلينوي، 
الس���نوي لجمعية  وتعرض ضمن االجتماع 
الغ���دد الصم���اء، ال���ذي يعقد ف���ي مدينة 

شيكاغو.
وركزت أبحاث الفريق على التأثيرات السلبية 
لتعرض الحوامل للمادة الكيميائية المعروفة 
باس���م "فثاالت 2-إيثيل هيكس���يل" التي 

.)DEHP( تعرف اختصارا ب�
ويدخل ه���ذا المركب في مكون���ات العديد 
م���ن األدوات المنزلية، منها مفارش المائدة، 
وبالط األرضيات، وس���تائر الحمام، وخراطيم 
واألحذية،  واأللع���اب،  والدم���ى،  الحدائ���ق، 
واألنابي���ب الطبي���ة، وأث���اث المفروش���ات، 

وبطانات حمامات السباحة.
وفي دراس���ة أجري���ت على الفئ���ران، عّرض 
الباحث���ون الفئران الحوام���ل لواحدة من أربع 
جرعات لهذه الم���واد خالل الحمل حتى يوم 

إنجابها.
ثم تكاثرت الفئران الذك����ور بعد ذلك مع إناث 
ل����م يتعرضن لهذه الم����واد الكيميائية لتوليد 
جيل ثاٍن، وكان الجيل الثالث يتكاثر بالطريقة 

نفسها.
واكتشف الفريق أن الذكور التي تعرضت قبل 
والدتها لتلك الم����واد وهي في بطون أمهاتها، 
تعاني م����ن ضعف في إنتاج هرم����ون الذكورة 
"التستوستيرون" وقلة أعداد الحيوانات المنوية 
بش����كل أكبر من الفئران التي لم تتعرض لها، 
فضال عن إصابة ذريتها الذكور أيضًا بتشوهات 

إنجابية متشابهة.
وقالت قائ����د فري����ق البحث الدكت����ورة رضوى 
ب����ركات "األمر األكثر غرابة هو أن الفئران الذكور 
المول����ودة من فئران ذكور تعرضت لهذه المواد 
الكيميائية أظهرت تشوهات إنجابية مشابهة، 

مما يش����ير إلى أن التعرض قب����ل الوالدة لهذه 
الم����واد الكيميائية يمكن أن يؤث����ر في درجة 
الخصوبة والق����درة اإلنجابية ألكثر من جيل من 

الذرية".
وأضافت "لذلك، من الممكن أن تكون تلك المواد 
عاماًل مساهًما في قلة أعداد الحيوانات المنوية 
ونوعيته����ا لدى الرج����ال المعاصري����ن مقارنة 

باألجيال السابقة".
وأش����ارت إل����ى أن "هذه الدراس����ة تؤكد أهمية 
تثقي����ف الجماهير بض����روة محاول����ة الحد من 
التعرض قدر اإلمكان لهذه المواد الكيميائية، 
وكذلك الحاجة الماسة إلى استبدال هذه المواد 

بأخرى أكثر أمانا".
وتوجد هذه المادة في مس����تحضرات التجميل 
ومنتج����ات العناي����ة الش����خصية، ومنظف����ات 

الغسيل، والشموع المعطرة، ومعطرات الهواء.
لكن النسبة األكبر من تلك المادة تأتي لإلنسان 
عن طريق الطع����ام، حيث تتس����رب من أطباق 
التغليف واألكياس المصنوعة من بالس���تيك 

.)PVC( "بولي فينيل كلورايد"

مادة بأغلفة األطعمة تقلل خصوبة األجنة الذكور
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اأهدوين خربًا !
والدة األس���ير أم ضي���اء األغا، في ي���وم األم العالمي 
تعيش على ذكري���ات نجلها الذي تج���اوز األربعين 
من عمره، بعدما غيبته سجون االحتالل عن أحضانها 
قسرًا منذ 26 عامًا، مس���تذكرة طّلته البهية وكلماته 
وضحكاته البريئة، فكان أجم���ل ما في حياتها التي 

أصبحت باهتة منذ اعتقاله. 
وتق���ول األغا ل� "االس���تقالل"، »كان عمره 16 س���نة، 
حينما تخلى العالم عنه، وتركه وحيدًا في معركته مع 
االحتالل، كما فعل بالشعب الفلسطيني، لُيحّكم عليه 
بالمؤبد، وبعد شهر من اآلن ُسيتمم عامه )43( قضى 

منها 26 عامًا خلف قضبان األسر«. 
وأردف���ت :" كل يوم من 26 عاما كان يمر وفي جعبته 
لون جديد من ألوان العذاب لقلبي، الذي تفّطر ش���وقًا 
لحضن داف���ئ يجمعنا، فم���ا بالكم بي���وم األم أو أي 
مناسبة كانت تحمل ذكريات مع ضياء، أتذكر يوم أن 
دخل البيت وفي ي���ده "تحفة" قدمها لي وهو يقول: 
"كل عام وأنت بخير يا أمي"، ومنذ ذلك اليوم وأنا أتأمل 
تلك الهدية، وكلماته ما زالت ترن في أذني، فلم ولن 

أنَسى وقعها وجمالها طيلة تلك السنين".
ذكريات أم ضي���اء وغياب نجلها منذ أن كان ش���باًل، 
ليس الوجع الوحيد الذي يرافقها في هذه المناسبة 
فحس���ب، بل يزيد عليها التوتر الش���ديد الناجم عن 
قلقها حول مصير ضي���اء، بعدما منع االحتالل أخباره 

عنها.
وأوضحت أم ضياء، أن مصلحة الس���جون االسرائيلية 
نقلت ضياء منذ ما يزيد عن ثالثة أس���ابيع من سجن 
نفحة إلى جلبوع، دون أن ُتعِلم ذويه بذلك، أو تس���مح 
لهم باالطمئنان عليه، لُيصبح أكثر ما تتمناه أم األسير 
ف���ي يومها العالمي هو االطمئن���ان فقط على مصير 
فلذة كبده���ا، والحصول عل���ى أّي معلومة ُتعيد لها 

األمل في حريته من جديد.

وجع م�ضاعف
قص���ة أم ضياء ليس���ت مختلفة كثي���رًا عن قصة أم 
األس���ير ناصر أبو حميد، ولك���ن الجرعة هنا مضاعفة 
أضعافًا م���ن الوجع والعذاب، فهي أم ألربعة أس���رى 
وشهيد منهم ثالثة محكومون بالمؤبد، أي يحتاجون 

إلى عمر فوق عمرهم لكي ينتهي ذلك الحكم الظالم 
بحقهم.

حينما تواصلت »االس����تقالل« مع أم األسير ناصر، كان 
الح����زن مالصقًا لكل كلم����ة تحدثت بها ع����ن أبنائها 
وأحكامهم العالي����ة، أرقام لم تس����تطع حفظها، ولن 
يستطيع أحد تقدير شعورها، إال من مّر بذات التجربة 

من مرارة األلم والبعد والفراق.
وف����ي حديثها عن يوم األم تقول: "منذ ما يزيد عن 25 
عاما لم أعد أعرف طعمًا للس����عادة في أي مناسبة تمر 
علينا، فكيف س����يكون مذاقها وأنا أعاني الحرمان من 
رؤية فلذة كبدي، والذكريات تنهش جس����دي الهزيل 
م����ع كل يوم ينطوي، وكل عام يرح����ل وأبنائي األربعة 

داخل السجون". 
وتضي����ف: "األم في ه����ذا العالم تحتف����ل في يومها 
بأبنائها الذين كبروا أمام عينيها لتحصد ثمرة زرعها، 
وتعي����ش معهم ذكري����ات جميلة، لكن بالنس����بة لي 
توقف ذلك االحتفال عندما اعتقل أبنائي أشبااًل، منهم 
م����ن تجاوز األربعين من عمره، وكانوا بأمس الحاجة لي 

وُكنت في أمس الحاجة لهم حتى هذه اللحظة".

حزن كاد أن يخنق كلماتها، لكنها س����رعان ما جمعت 
قواها،  وعادت لترسل التهاني في هذا اليوم لألسرى 
داخل سجون االحتالل، ولألم الفلسطينية، متمنية أن 
يعود "يوم األم" في العام القادم وقد زالت اآلالم وعادت 
ألوان الفرح تزين حياتها برؤية فلذات كبدها ينعمون 

بالحرية. 
ورغم تلك المش����اعر الموجعة لقل����ب هذه األم إال أنها 
تش����عر بفخر واعت����زاز كونها أمًا فلس����طينية؛ حيث 
تختلف عن أي أم بالعالم، فهي من تودع ابنها الشهيد 
بالزغاريد، وهي التي تحبس الدمعات في عينيها وهي 

تشاهد ولدها مكبال باألصفاد.
هذه هي األم الفلسطينية، وتلك هي أجواء االحتفال 
بيومها، وهك����ذا يكون صمودها وس����ط جروح كثيرة 
مؤلم����ة وموجع����ة، ولكن فلس����طين تس����تحق ذلك، 
حس����ب ما أكدت أمهات األسرى في يومهن العالمي، 
واللواتي ينتظرن األيام لحظة بلحظة ليحتفلن بحرية 
ابنائه����ن القابعين خلف القطبان ويصبح عيدهن هو 
اإلفراج الكامل عن كافة األس����رى في سجون  االحتالل 

اإلسرائيلي.

في يومهن 
أمهــات األســرى.. حكايــة وجــع متجــددة 

غزة/�ضند�ش اأبو كر�ش:
احلادي والع�ضرون من �ضهر مار�ش/

اآذار تنهال تهاين وهدايا الأبناء 
على من وهبنهم احلياة ،اأمهاتهم 

، مبنا�ضبة اليوم العاملي للأم، يف 
اأجواٍء من ال�ضعادة الغامرة لقلوب 
اجلميع، ومنهم من يكتفي بعبارة » 
كل عاٍم واأنِت بخري«، لتجد طريقًا 

�ضريعا اإىل قلوب الأمهات يتلوه 
الر�ضا والثناء الل حمدود.  تلك 

الأجواء �ضغلت الكثري عن ذلك 
الوجع الذي ينه�ش قلب والدة 

الأ�ضري الفل�ضطيني، وجع ل ميكْن 
اأن ترتجمه حروف اللغة اأجمعها، 

فتفا�ضيل يومها اختلف عن باقي 
الأمهات، ول �ضيء ُيخفف عنها 
�ضوى اأن ُيهديها الأحرار حرية 

ابنها الذي غيبته ال�ضجون 
و�ضرقت اأجمل �ضنني عمره.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد سمير محمد ابوطاحون.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800259384( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عدنان كامل علي النجيلي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)959349499( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ احمد خالد ابو شوراب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804326577( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ منى محمد سليمان الزريعي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)923262844( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل / وكاالت:
حذرت دراسة أميركية حديثة من أن تعرض 
الحوامل بانتظام لمادة كيميائية تدخل في 
صناع���ة كثير من المنتجات االس���تهالكية 
وأطباق تعبئة وتغليف األطعمة؛ قد يصيب 
الذكور بمش���اكل ف���ي معدالت  ذريته���ن 

الخصوبة والقدرة اإلنجابية.
وأج���رى الدراس���ة باحثون بجامع���ة إلينوي، 
الس���نوي لجمعية  وتعرض ضمن االجتماع 
الغ���دد الصم���اء، ال���ذي يعقد ف���ي مدينة 

شيكاغو.
وركزت أبحاث الفريق على التأثيرات السلبية 
لتعرض الحوامل للمادة الكيميائية المعروفة 
باس���م "فثاالت 2-إيثيل هيكس���يل" التي 

.)DEHP( تعرف اختصارا ب�
ويدخل ه���ذا المركب في مكون���ات العديد 
م���ن األدوات المنزلية، منها مفارش المائدة، 
وبالط األرضيات، وس���تائر الحمام، وخراطيم 
واألحذية،  واأللع���اب،  والدم���ى،  الحدائ���ق، 
واألنابي���ب الطبي���ة، وأث���اث المفروش���ات، 

وبطانات حمامات السباحة.
وفي دراس���ة أجري���ت على الفئ���ران، عّرض 
الباحث���ون الفئران الحوام���ل لواحدة من أربع 
جرعات لهذه الم���واد خالل الحمل حتى يوم 

إنجابها.
ثم تكاثرت الفئران الذك����ور بعد ذلك مع إناث 
ل����م يتعرضن لهذه الم����واد الكيميائية لتوليد 
جيل ثاٍن، وكان الجيل الثالث يتكاثر بالطريقة 

نفسها.
واكتشف الفريق أن الذكور التي تعرضت قبل 
والدتها لتلك الم����واد وهي في بطون أمهاتها، 
تعاني م����ن ضعف في إنتاج هرم����ون الذكورة 
"التستوستيرون" وقلة أعداد الحيوانات المنوية 
بش����كل أكبر من الفئران التي لم تتعرض لها، 
فضال عن إصابة ذريتها الذكور أيضًا بتشوهات 

إنجابية متشابهة.
وقالت قائ����د فري����ق البحث الدكت����ورة رضوى 
ب����ركات "األمر األكثر غرابة هو أن الفئران الذكور 
المول����ودة من فئران ذكور تعرضت لهذه المواد 
الكيميائية أظهرت تشوهات إنجابية مشابهة، 

مما يش����ير إلى أن التعرض قب����ل الوالدة لهذه 
الم����واد الكيميائية يمكن أن يؤث����ر في درجة 
الخصوبة والق����درة اإلنجابية ألكثر من جيل من 

الذرية".
وأضافت "لذلك، من الممكن أن تكون تلك المواد 
عاماًل مساهًما في قلة أعداد الحيوانات المنوية 
ونوعيته����ا لدى الرج����ال المعاصري����ن مقارنة 

باألجيال السابقة".
وأش����ارت إل����ى أن "هذه الدراس����ة تؤكد أهمية 
تثقي����ف الجماهير بض����روة محاول����ة الحد من 
التعرض قدر اإلمكان لهذه المواد الكيميائية، 
وكذلك الحاجة الماسة إلى استبدال هذه المواد 

بأخرى أكثر أمانا".
وتوجد هذه المادة في مس����تحضرات التجميل 
ومنتج����ات العناي����ة الش����خصية، ومنظف����ات 

الغسيل، والشموع المعطرة، ومعطرات الهواء.
لكن النسبة األكبر من تلك المادة تأتي لإلنسان 
عن طريق الطع����ام، حيث تتس����رب من أطباق 
التغليف واألكياس المصنوعة من بالس���تيك 

.)PVC( "بولي فينيل كلورايد"

مادة بأغلفة األطعمة تقلل خصوبة األجنة الذكور



قال األمين 

كم���ا انتفضن���ا أمام أعت���ى قوة عس���كرية في 
المنطقة، وكما اس���تطعنا أن نمرغ أنوفهم في 
التراب ، تس���تطيع الش���عوب في غير مكان أن 
تفع���ل نفس الش���يء. إذا عادت إل���ى ربها وإذا 
استلهمت فلسفة الشهادة، واستلهمت التقدم 
إلى األمام وهي تح���رق خلفها كل المراكب ولن 
نخسر س���وى القيود. إن آفاق االنتفاضة، وآفاق 
المستقبل هي االس���تمرار مهما كلفنا هذا من 
عناء، آالم يوم وآالم ش���هر وآالم سنة، وال عذابات 
عش���رات الس���نين.. بقي أن نقول إن هناك من 
يتحدث عمن يش���ارك ف���ي االنتفاض���ة ، وأود 
أن أذكر إن الجميع يش���ارك في االنتفاضة، كل 
الفصائل الفلس���طينية تشارك في االنتفاضة، 
كل أبناء الش���عب الفلسطيني يش���اركون في 
االنتفاضة، الشيوخ والشباب واألطفال يشاركون 
في االنتفاضة  إن ش���عبنا استمر في انتفاضته 
من خالل أحاديث الناس، من خالل مسيرة الناس 
، م���ن خالل تصعي���د االنتفاض���ة، فاالنتفاضة 
بيد ش���عبنا، ولن تس���تطيع أي قوة وال أصدقاء 
»إس���رائيل« أن يوقفوا مس���يرتها. ه���م أرادوا 

تسليمنا للعدو ولكن نحن لهم بالمرصاد..

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

2الخميس     رجب         هـ   مارس         م 2 22    222 2 2 2 2

بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر 

مــرايا

م���ا أن َفَرغت منها – ولم تفرغ يومًا مّني 
– حتى وج���دت البيت ممتلئًا بالدخان...

ورائحة الجبن المحت���رق تجتاح البيت، 
وقد نهَض األهل من نومهم متسائلين 

عن هذا الذي حّل في البيت صباحا.
من الصعب أن أعّلل لهم انش���غالي عن 
الحرائ���ق بالكتابة، ومن الصعب عليهم 
 كّل هذا الدخان الكثيف لم 

َّ
تصديق أن

يلفت انتباه���ي ألترك الكتابة وأنهض 
للبحث عن الكارثة!

ألهذا الح���ّد كنُت مس���تغرقا.... وكنُت 
بكلّيتي هائمًا بسحِر الحروف وأنا ُأمسُك 
بناصيته���ا، وَرْصِفها في الهواء الطلق؛ 
ُمحّماًل إّياها كّل ما في جعبتي من قلٍب 

ويراٍع وأمنيات.
أله���ذا الق���ْدِر كن���ُت موغ���اًل في ظالل 

الكلمات....؟
إي والله.... بل أكثر!

 ×××
هال جعلت يومها عمرا ومنحتها:
قلبك لتسكن فيه من برد الدنيا
وكّفك لتكتب عليها قصائدها

وعينيك لتبصر بهما في العتمة
ويديك لتمسك بالريح إن شاءت
وتقطف من سماء الوفاء نجوَمها

وتنثر األقمار في كل الليالي الحالكة
ُكن لها وفاًء يتجدد

وُحُلمًا تأوي إليه
وتستريح في رحابه من َكَدِر الحياة

وبؤسها الذي ال ينتهي
كن رج���ال حقيقي���ا وس���تعرف كيف 

ُتسعدها....
العيُن الُمغمضة ال ترى إال ما في القلب، 

حتى وإْن ضّج المدى بالحاضرين.

ألهذا الحد كنت
 مستغرقًا في الكتابة؟

االستقالل/ وكاالت:
غرمت الس���لطات الفرنسية خباًزا بضعة آالف من اليورو ألنه اشتغل أسابيع دون 

يوم واحد من الراحة.
ففي الصيف الماضي، حرص سدريك فير على القيام بعمله كل يوم، لكن اللوائح 
تنص على وجوب إغالق المحل يوًما كل أس���بوع؛ إذ يلزم قانون يرجع تاريخه إلى 
عشرينيات القرن الماضي الخباز -دون غيره من المهن- بأخذ يوم إجازة كل أسبوع.

وغرمت المديرية اإلقليمية لألعمال والمنافس���ة فير، وهو صاحب مخبز في بلدية 

لوسيني-سور-بارس )Lusigny-sur-Barse(، مبلغ ثالثة آالف يورو ألنه "عمل أكثر 
مما ينبغي".

وأث���ار إعالن هذا القرار اإلداري حفيظة س���كان القرية المذك���ورة، التي ال يتجاوز 
سكانها ألفي نسمة، فقرروا دعم خباز القرية وأطلقوا عريضة للدفاع عنه.

وتعليًقا على هذه القضية، قال عمدة القرية كريستيان برانل: "نحن في مجتمع 
ريفي صغير، في منطقة ال يوجد فيها الكثير من المنافسة وال ينبغي منع الناس 

من مواصلة العمل"، خاصة أن السكان هنا ال يريدون تعليق توفير هذه الخدمة.

غرامة على خباز اشتغل أكثر مما ينبغي

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت ش���ركة المقاوالت األمريكية 
الذي "سيحدث  ICON عن مش���روعها 

طفرة في مجال البناء".
ووفقا للنسخة األلمانية من موقع "هاف 
بوست"، قامت الش���ركة بتطوير منزل 

.3D�جاهز الصنع، عن طريق طابعة ال
وبلغت تكلفة بناء المنزل 8 أالف يورو، 
واس���تغرق البن���اء أقل من 24 س���اعة، 
حيث تم تجميع أجزاء المنزل بواس���طة 

روبوتات.
ويخرج المنزل بمساحة 60 قدًما مربًعا، 
وفي غض���ون س���اعات يك���ون جاهًزا 
للسكن، ويعتقد المطورون أنه باإلمكان 
تخفي���ض تكاليف البن���اء إلى أقل من 

3500 يورو.
وتزعم الشركة أن أكثر من مليار إنسان 
على مستوى العالم يعيشون في أكواخ 
وف���ي أماك���ن ال تصلح للس���كن، لهذا 
تهدف بمش���روعها إل���ى توفير المالذ 

األمن لهم.

تكنولوجيا جديدة 
تتيح بناء منزل جاهز 

للسكن  بـ24 ساعة


