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 السلطة تبلغ »إسرائيل« بوقف 
رواتب موظفيها بغزة بداية أبريل

القدس المحتلة/ االستقالل:
أبلغت السلطة الفلسطينية الحكومة اإلسرائيلية 
بوقفها دف����ع رواتب الموظفين في غزة ابتداء من 
نيس����ان/ أبريل المقبل، ما يفاقم الوضع اإلنساني 
واالقتص����ادي ف����ي قطاع غزة ويضعه على ش����فا 
االنفجار. وكش����فت القناة اإلسرائيلية الثانية أن 
وزير الش����ؤون المدنية في السلطة الفلسطينية 
وعض����و اللجن����ة المركزية بحركة »فتح« حس����ين 
الش����يخ أبلغ وزير المالية اإلس����رائيلي، موش����يه 
كحلون، بوقف الس����لطة دفع روات����ب الموظفين 

بقط����اع غزة. ومع ه����ذا اإلعالن، ج����ددت األجهزة 
األمني����ة اإلس����رائيلية تحذيراته����ا للمس����توى 
السياس����ي من انفجار وش����يك بقطاع غزة بسبب 
الوضع االقتصادي واإلنس����اني، وأنه في حال فقد 
السكان قدرتهم على االحتمال فسيكون هدفهم 
األول إس����رائيل. ويتلقى عشرات آالف الموظفين 
في قطاع غزة رواتبهم من الس����لطة الفلسطينية، 
ومع وقفها سترتفع معدالت البطالة التي تعتبر 
األعلى ف����ي العالم قبل وق����ف الرواتب، ما يجعل 
قطاع غزة مهدًدا بالكارثة أكثر من أي وقت سابق.
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غزة/ حممود عمر:
معاقبة �سكان قطاع غزة وفر�ض املزيد من 

العقوبات اخلانقة عليهم، هي و�سيلة رئي�ض  
ال�سلطة حممود عبا�ض ملواجهة توجه 
الأ�سرة الدولية لإنقاذ قطاع غزة من 

التدهور الإن�ساين واملعي�سي احلا�سل فيها، 
وهو الإجراء الذي يرف�سه عبا�ض ويعتربه 

خمططًا لعزل قطاع غزة 
0عن ال�سفة الغربية، دون اأن  0

0 0

بين المساعدات الدولية وعقوبات عباس.. أين تذهب غزة؟! عقوبات عباس الجديدة.. تزيد »الطين بلة«
  م�ص�ؤول غربي:  االأ�صرة الدولية �صتنقذها من االنهيار انهيار االقت�صاد بالقطاع

غزة/ �سماح املبحوح: 
بالرغم م��ن حالة النهي��ار �سبه 
يف  القت�س��ادي  للو�س��ع  الت��ام 
الظ��روف  وت��ردي  غ��زة،  قط��اع 

املعي�سية للمواطنني، اإل اأن رئي�ض 
حمم��ود  الفل�سطيني��ة  ال�سلط��ة 
عبا���ض، ه��دد باتخ��اذ مزي��د من 
واملالي��ة  ال�سيا�سي��ة  العقوب��ات 

واأخ��رى اإداري��ة وقانوني��ة �س��د 
القطاع، تن��ذر بت�سري��ع انهيار ما 

اقت�س��اد  م��ن  تبق��ى 
غزة، ح�سب مراقبني 

على وقع االإغالق امل�صتمر  قطع امل�صاعدات املقدمة لها 

 »المال«.. هل يخضع 
السلطة لترامب؟

معبر رفح.. عنوان 
للقهر واأللم في غـزة!

  حت�صر »اإ�صرائيل« 
يف الزاوية 

مسيرة العودة.. 
بركان غضب 

شعبي يتأهب 
لالنفجـار
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وش���رعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر 
الحص���ار عن غزة ي���وم أمس االح���د ، بتجهي���ز األماكن 
الُمخصص���ة إلقام���ة الخيام تحضيرا لمس���يرات العودة 
السلمية الكبرى، والتي ستنطلق يوم الجمعة القادمة في 

كافة مناطق قطاع غزة الحدودية.
فيم���ا قامت الجراف���ات في عملية تس���وية لألرض في 5 
مناطق حدودية ش���رقي القطاع، وه���ي: خانيونس بلدة 
خزاعة "بوابة النجار"، ورف���ح حي النهضة "بوابة المطبق"، 
والوسطى مخيم البريج "بوابة المدرسة"، غزة حي الزيتون 
"بوابة ملكة"، والشمال  "بوابة أبو صفية"، ونقطة 4/4شمالي 

بيت حانون.
وضم���ن الترقب والمخ���اوف األمنية اإلس���رائيلية في ما 
يتعلق ب�"مسيرة العودة، طّور االحتالل اإلسرائيلي طائرة 
مسيرة قاذفة لقنابل الغاز، وذلك لقمع المسيرات اليومية 
الت���ي من المنتظر أن يش���ارك فيها عش���رات اآلالف من 
الفلسطينيين عند الشريط الحدودي لقطاع غزة المحاصر.

وكانت اللجنة التنس���يقية ل�"مس���يرة الع���ودة الكبرى" 
أعلنت في شهر فبراير عزمها االنطالق بمسيرات سلمية 
جماهيرية شعبية تشمل جموع الالجئين من شتى أماكن 
لجوئهم المؤقت صوب فلس���طين المحتل���ة عام 1948 
لتحقي���ق العودة التي نص���ت عليها الق���رارات الدولية، 
مش���ددا على أن حرب عام 1948 توقفت منذ 70 عاًما ولم 
يعد هن���اك أي مبرر لبقاء الالجئين بعيدين عن ديارهم"، 
وهن���اك قرارات دولية تقضي بعودة الالجئين أبرزها قرار 
194، وه���ؤالء الالجئون هم من سيمارس���ون حق العودة 

بطريقة سلمية "متى أرادوا".
وكان وزير أم���ن االحتالل أفيغدور ليبرم���ان في تعقيبه 
على المس���يرات المرتقبة على حدود غزة قال: " إنه "يجب 

معالجة كل شيء بهدوء".
وأضاف ليبرمان: " نحن مس���تعدون ألي سيناريو وهناك 

زيادة في االستعداد للتعامل مع أي طارئ".

قلق كبري 
المختص بالشأن اإلسرائيلي إسماعيل مهرة، أكد أن قادة 
االحتالل اإلس���رائيلي يتابعون بقلق كبير مسيرة العودة، 
باعتبارها تهديدًا جدي���ًا ونوعيًا خطيرًا لم يتعودوا عليه 
س���ابقا، األمر الذي يربك حساباتهم، ويجعلهم في حالة 
من القلق، و خش���ية كبيرة من دفع اثمان على المس���توى 

السياسي واألخالقي واإلعالمي.
وأوضح مهرة ل�"االس���تقالل" أن قادة االحتالل اإلسرائيلي 
يركزون في اجتماعاتهم على مناقش���ة مس���يرة العودة 
من خالل ثالثة مس���تويات، أولها المستوى اإلعالمي في 
محاول���ة منها التهام الح���راك "بالتخريب���ي " وانه حراك 
مدفوع من قبل فصائل "إرهابية" تهدف لضرب السيادة 
اإلسرائيلية، باس���تخدام الجمهور كدروع بشرية؛ لتعزيز 
منشآت البنية التحتية المس���تخدمة ألعمال "إرهابية "، 

وليس له عالقة بالحالة اإلنسانية.
وذكر أن المس���توى  الثاني يترك���ز على العمل الميداني 
والعس���كري من خ���الل حش���د وتعزيز مزيد م���ن الفرق 
والوحدات على الح���دود، كذلك إقامة الس���واتر الترابية، 
و تس���ليح جنودهم بأعيرة مطاطية وقناب���ل غاز وغيرها 
من الس���وائل؛ لتفريق المتظاهرين، أما المستوى الثالث 
فيتمح���ور ح���ول الضغ���ط على بع���ض ال���دول العربية 
واإلقليمية لمحاولة التأثير على قيادتي حركتي " حماس 
والجه���اد"؛ لثنيهما ع���ن األمر مقابل تخفي���ف الحصار، 

والدخول في مفاوضات البتزاز المقاومة. 
وأشار إلى " إسرائيل " تفضل عودة الشعب الفلسطيني 
إلى المرب���ع األول، وهو تفجير األوض���اع، إذ أنها في حال 
تم تخييرها ما بين الحراك أو التصعيد، فإنها س���تختار 
التصعيد، مبين���ا أن التصعيد ملعب تجيد "إس���رائيل" 

اللع���ب في���ه ولديها ش���رعية إقليمية ودولي���ة، للفتك 
بالجماهير الفلس���طينية، بينما  الحراك والخيم موضوع 
سيعيد لألذهان مسؤوليتها عن جرائم التهجير، وبذلك 

تدفع ثمن أخالقيًا وسياسيًا ومعنويًا.
ورأى أن دول���ة االحتالل اإلس���رائيلي تخش���ى في الوقت 
الراهن من تصدر مس���يرة العودة المش���هد اإلعالمي في 
وسائل اعالم العالم، األمر الذي سيعيد العالم للحديث عن 
جرائمها التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني والظلم 
والقهر الذي يعيش���ه وقصة لجوئه من أراضيه المحتلة، 
أكثر من خش���يتها من اجتياز الش���باب الح���دود وقتل 

جنودها لعدد منهم. 

�سيناريوهات حمتملة
بدوره أكد الكاتب والمحلل السياس���ي مصطفي الصواف 
أن قادة االحتالل اإلس���رائيلي يعيش���ون في حالة خوف 
ورعب كبيرين من مسيرات العودة المزمع انطالقها نهاية 
الشهر الجاري، معتبرا أن اعالن أعلى هيئة أمنية عن عقد 
اجتماع وزاري أمني مصغر في حكومة االحتالل " الكابينت 
" دلي���ل على حالة القلق التي يعيش���ها ق���ادة االحتالل 

السياسيون والعسكريون.
وشدد الصواف  ل�"االستقالل" على أن االحتالل اإلسرائيلي 
يخش���ى أن يس���تخدم القوة المفرطة باتجاه المئات من 
األطفال والشباب وكبار السن المندفعين باتجاه المنطقة 
الحدودية والمتوجهين لتجاوز خط الهدنة الفاصل، األمر 
الذي س���يؤدي إلى حدوث اش���تباكات وسقوط إصابات و 
وشهداء ، وبذلك تتشوه صورته الديمقراطية أمام العالم . 
وأشار إلى أن االحتالل اإلس���رائيلي بات يدرك أن مسيرة 
العودة يوم الجمعة القادم، إش���ارة ودليل على أن الشعب 
الفلس���طيني س���يأخذ على عاتقه العودة إلى أرضه بأي 
لحظة كانت، لذا باشر االحتالل اإلسرائيلي بعقد اجتماعات 

لوضع السيناريوهات المحتملة في ذلك اليوم.
واس���تبعد أن تكون مس���يرة العودة يوم الجمعة القادم 
هي س���اعة الصفر، أي هو اليوم الذي سيعود به الالجئون 
إلى دياره���م وقراهم التي هجروا منها، بل أن المس���يرة 
ستش���هد حالة ضبط من قب���ل القائمين عليها، إذ تمثل 
توعية للشعب الفلسطيني لليوم الذي يصلون إلى فيه ما 

بعد الحدود الفاصلة. 
وكان مقطع مسجل بث على عدد من القنوات المتلفزة يوم 
السبت الماضي، أظهر خالله قيام عدد من الشباب باجتياز 
السلك الفاصل ما بين القطاع واألراضي المحتلة، وقيامهم 
باضرام النار بأحد الحفارات "اإلسرائيلية" التي تشارك في 
البحث عن األنفاق على حدود القطاع، قبل أن يتمكنوا من 

االنسحاب والعودة إلى قطاع غزة من جديد.
وفيما يتعلق بهذا المشهد، رأى المحلل السياسي أن ذلك 
بمثابة " بروفة" تؤس���س لما بعد تاريخ 3/30 وليس قبله، 
إذ اثبتوا أن بإمكان شباب ال يحملون سوى أدوات بسيطة 
أن يصبوا البنزين ويش���علوا النيران في اآللية ثم يعودوا 
ببس���اطة، دليل على إمكانية اجتياز الحدود والوصول إلى 
نقاط يحددها القائمين على المسيرة، مستبعدا أن يكون 
مخطط القائمون يوم المسيرة  اجتياز الحدود بقدر ما هو 

مرادهم توصيل رسائل لالحتالل اإلسرائيلي. 
وتوقع أن يكون يوم الخامس عشر من مايو المقبل الموعد 
الذي حدده الرئيس األمريكي دونالد ترمب لنقل س���فارة 
أمي���ركا من "تل ابيب" إلى القدس المحتلة يوم مش���هود 
باندالع مواجهات واشتباكات عنيفة في محاولة لمواجهة 
"صفقة القرن" واإلجراءات االمريكية التي تهدف لتصفية 
القضية الفلس���طينية،  مش���ددا عل���ى أن اعالن القدس 
عاصمة للكيان اإلس���رائيلي، مس���الة ليس س���هلة على 
الشعب الفلسطيني، إذ س���يثبت على أنه قادر على قلب 

الطاولة وتغيير المعادلة. 

  تحشر »إسرائيل« في الزاوية 

مسيرة العودة.. بركان غضب شعبي يتأهب لالنفجار
غزة/ �سماح املبحوح:

اأك��د مراقب��ون ومتابع��ون اأن م�س��رية الع��ودة التي 
�ستنطلق يوم اجلمعة القادم على احلدود الفا�سلة 
ب��ن قط��اع غ��زة والأرا�س��ي املحتل��ة ع��ام  1948 
بالتزام��ن مع ذك��رى يوم الأر�ض، ت�س��كل عامل قلق 
كب��ري عل��ى امل�ستوي��ن ال�سيا�س��ي والأمن��ي يف دولة 

الحت��ال، باعتباره��ا متث��ل تهدي��دًا خط��ريًا مل 
يتع��ودوا علي��ه �سابقا، بدلي��ل اجتم��اع اأعلى هيئة 
اأمني��ة يف حكومة الحت��ال » الكابينت » ملناق�سة 
تداعياته��ا ومواجه��ة املتظاهري��ن ق��رب احلدود. 
و�س��دد املراقبون عل��ى اأن »اإ�سرائي��ل«« بداأت تعمل 
عل��ى امل�ستوى الأمني عل��ى الأر�ض من خال تعزيز 

م��ن جنودها واأدواتها القتالية غري التقليدية على 
احل��دود م��ن اأجل قمع تل��ك التظاه��رات ال�سلمية، 
ويف الوق��ت ذات��ه حت��اول احلف��اظ عل��ى م�ستواها 
الإعام��ي ، بالت�سري��ح اأن امل�س��رية عم��ل » اإرهابي« 
منظم م��ن قبل ف�سائل يف قطاع غزة  ولي�ض حراكًا 

جماهرييًا ان�سانيا. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قضت محكمة "الصلح" التابعة لس���لطات االحتالل اإلسرائيلي في 
القدس المحتلة، امس األحد، بالسماح للمستوطنين بالصالة على 
أبواب المسجد األقصى، مدعية بأن "حقهم في ذلك ال يقل عن حق 
العرب". وذكرت القناة العبرية السابعة أن القرار جاء في إطار جلسة 
للمحكمة عقدت امس، للنظر في قرار ش���رطة االحتالل إبعاد ثالث 
مستوطنات عن منطقة األقصى بعد أدائهن صلوات تلمودية على 

باب حطة.
وأفادت القناة العبرية أن قاضي محكمة الصلح، أعرب عن رفضه قرار 

الشرطة اإلسرائيلية؛ "إبعاد المستوطنات ومنعهن من الصالة".
وادعى ممثل ش���رطة االحتالل في المحكمة أن قرار الش���رطة جاء 
خوًفا من أن تؤدي صالتهن إلى اش���تعال العنف في المنطقة مع 

المصلين المسلمين.
وج���اء في ق���رار المحكمة أن "م���ن حق كل إنس���ان أن يصلي في 
إسرائيل في الشارع، وفي كل مكان في إسرائيل شريطة أن ال يضر 

بحقوق اآلخرين".
وأش���ار قاضي المحكمة إلى أن الصالة على أبواب األقصى "أفضل 
دليل على الس���يطرة اإلس���رائيلية على المكان"، متهًما المصلين 

المسلمين بدفع إحدى المستوطنات، كما يوضح تسجيل كاميرات 
الشرطة لهذا الحدث.

بدوره قال الش���يخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة االس���المية العليا 
في القدس المحتلة وخطيب المس���جد األقصى: إن قرار المحكمة 
اإلس���رائيلية "باطل ومرفوض، واس���تفزازّي، لن نقر به ولن نوافق 
عليه". وش���دد صبري ف���ي تصريحات صحفية، على أن المس���جد 
األقصى للمس���لمين، وأن أطماع اليهود مرفوض���ة، منّبًها إلى أن 
"المتطرفي���ن الصهاينة لم يتوقفوا عن مطالبهم العدوانية التي 

تستهدف وضع اليد على األقصى".

محكمة إسرائيلية تجيز للمستوطنين الصالة على أبواب األقصى

رأي

ب����دأت الغيوم تتبدد وتتكش����ف أمام الناس, وب����دا واضحا دوافع 
جريم����ة تفجير موك����ب رئيس الحكوم����ة رامي الحمدالل����ه أثناء 
زيارته لغزة, وحتى ال نقع فريس����ة لالتهامات والتقاذف والتراشق 
اإلعالم����ي, وتوجيه اللوم لطرف على حس����اب طرف آخر س����نترك 
الحقيقة لحين اإلعالن عنها بشكل رسمي, رغم ان هناك وساطات 
كبرى داخلية وخارجية تجري لمن����ع إظهار الحقيقة للناس حرصا 
عل����ى إنجاح المصالحة, وحتى نعلو ف����وق جراحنا, ونغلب مصلحة 
الوط����ن على كل المصالح الضيقة, نريد ان نركز على العوامل التي 
تكفل الخ����روج من هذا المأزق الذي وضع����ت فيه غزة بنية مبيته 
ومع س����بق اإلصرار والترصد, فغزة أصبحت مطلبا »إسرائيليا« ملحا 
وهدفا لها بع����د ان صمدت في ثالث ح����روب عاتية, منها عدوان 
استمر ألكثر من خمس����ين يوما,  ونجحت غزة في إفشال أهداف 
العدوان في الحروب الثالث, لذلك كان لزاما عليها ان تدفع الثمن, 
وان تمحى من الوجود, فلم يعد حلم رابين بأن تغرق غزة في عرض 
البح����ر كافيا, يجب ان يذوق أهل غزة ويالت العذاب في كل لحظة 
وفي كل حين من األصدقاء واألعداء على حد سواء, فمن يجرؤ على 
الوقوف في وجه »إس����رائيل« بمنطق الن����د للند, ويقابل التهديد 
بتهديد, والصاروخ بصاروخ, والطلقة بطلقة, فال بد ان يدفع الثمن 
غاليا ويعاني ضنك العيش وويالت الحصار والفقر والبطالة والقهر 

والجوع والحرمان. 
ان منط����ق رئيس الس����لطة محمود عب����اس بأن����ه ال ينتظر نتائج 
التحقي����ق في حادث التفجير من حركة حماس, وإصراره على أنها 
تق����ف وراء هذا التفجير, يدل صراحة عل����ى عدم رغبته في إنجاح 
المصالحة الفلس����طينية, كان بإمكانه ان يطالب بتش����كيل لجنة 
تحقيق مستقلة, أو يكلف رئيس حكومته رامي الحمدالله بصفته 
وزيرا للداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية في غزة لكش����ف الجهة 
المسؤولة عن التفجير, أما ان يقطع الطريق على غزة تماما, ويصر 
على اس����تئناف العقوبات بل تشديدها, فهذا يدل على ان هناك 
إصرارا وتصميما على عقاب غزة وأهلها, حتى يذوقوا ألوان العذاب 
ويأتوه خاضعين, وهذا أصبح واضحا في المطالبة بتس����ليم قطاع 
غزة جملة واحدة بأجهزته األمنية للسلطة الفلسطينية دون قيد أو 
شرط, وكان واضحا في تصريحات اللواء عدنان الضميري, وقاضي 
القضاة محم����ود الهباش اللذين خرجا بتصريحات غريبة تنذر بأن 
المصالحة باتت مهددة تهديدا حقيقيا بالعودة إلى نقطة الصفر, 
وبحث كل األط����راف عن خيارات بديلة قد تؤدي التس����اع الفجوة 
بين فتح وحماس والدخول في سلس����لة م����ن االتهامات المتبادلة 
والتراش����ق اإلعالمي الذي من الممكن ان يؤثر س����لبا على الش����ارع 
الفلسطيني, وتكون انعكاساته صعبة وخطيرة, لذلك يجب األخذ 

بعين االعتبار ما يلي.
أوال: مهما كانت نتائج التحقيق وما سيتم الكشف عنه, فيجب أن 
يكون الدافع إلنجاح المصالحة اكبر, وأن نعض على جراحنا, ونغلب 

مصلحة الشعب الفلسطيني على المصالح الضيقة. 
ثانيا:علينا ان ندرك ان االحتالل الصهيوني هو المس����تفيد األكبر 
من إفش����ال المصالحة, وهو ال����ذي يضع العقب����ات في طريقها, 
ويحاول ان يعزز حالة االختالف والشقاق في المجتمع الفلسطيني 

من خالل إثارة المشكالت.
ثالثا:هناك قضايا مصيرية تفجرت على الس����احة الفلس����طينية 
فبرزت ما تس����مى بصفقة القرن, وقضايا الح����ل النهائي واعتبار 
القدس عاصم����ة موحدة للكيان الصهيوني, وإلغ����اء حق العودة, 
وهذه كلها تحتاج إلى جهد فلسطيني جماعي مشترك لمواجهتها 
وإحباطها ألنها إن تحققت فنتائجها وخيمة على شعبنا وقضيتنا.  
رابعا: يجب تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة, والذي 
يس����تعد خالل أيام قليلة إلنفاذ مسيرة العودة وهو يواجه ويالت 
الحصار الذي يفرضه االحتالل الصهيوني على قطاع غزة منذ اثني 
عشر عاما, خاصة ان االحتالل متجه نحو التصعيد العسكري, وهذا 
يتطلب رص الصفوف وتوحيد المواقف, واالس����تعداد للمعركة, 

وتهيئة األجواء المالئمة لمواجهته والتصدي له. 
خامس����ا: واضح ان مص����ر تبذل جه����دا كبيرا إلنج����اح المصالحة 
الفلسطينية, وفي حال اإلخفاق ال سمح الله فان هذا قد يؤدي لرفع 
مصر يدها عن القضية الفلس����طينية والمصالحة تحديدا, وهذا 
ليس في صالحنا, فمعبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة 
عل����ى العالم الخارجي, والبوابة المصرية هي المتنفس لحل أزمات 

القطاع.   
المحن����ة التي تمر به����ا المصالحة الفلس����طينية تتطلب التريث 
والتدبر قبل اتخاذ أية خطوات قد تؤدي إلفش����ال المصالحة, وعلى 
العقالء ان يتعاملوا مع هذا الملف بمسؤولية كبيرة, فغزة ال تحتمل 
مزيدا من العقوب����ات, والغزيون كانوا متفائلين كثيرا بالخروج من 
حالة االنقسام والتغلب عليها, ونحن مطالبون أال نصدر لهم اليأس 
والقل����ق, فهال نزعنا فتيل التوتر وبعثن����ا األمل مجددا في نفوس 

الفلسطينيين!    

نزع فتيل التوتر
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أعربت مصادر عس���كرية إس���رائيلية، عن قلقها من 
مدى جرأة الش���بان الفلس���طينيين الذين تس���للوا 
الس���بت الماضي ، داخل الحدود إلى الشرق من دير 

البلح وسط قطاع غزة.
وذكرت القناة الثانية العبرية على موقعها االلكتروني 
أن "هكذا جرأة غير مس���بوقة يجب أن تقلق الجيش 
اإلسرائيلي قبل أيام من مسيرة العودة المرتقبة على 

الحدود مع قطاع غزة".
بينم���ا يحقق جيش االحتالل فيم���ا وصفه ب� "الخلل 
األمني الخطير" الذي تمثل بفش���ل اكتشاف تسلل 

الفلسطينيين ومعرفة أمرهم خالل عودتهم فقط، 
وأن هكذا عملية تس���لل كانت س���تنتهي بحادثة 

خطف أو عملية كبيرة لو كانوا مسلحين.
كما سيفحص س���هولة تسلل الفلسطينيين بهذه 
الطريقة، وغياب الحراسة على المعدات العاملة على 
مشروع السور، إضافة إلى غياب الدوريات العسكرية 

قرب السياج الفاصل.
وكان الناطق بلسان جيش االحتالل اإلسرائيلي، أكد 
الليلة  قبل الماضية محاولة 4 فلسطينيين من القطاع 

تعطيل أعمال بناء الجدار الضخم حول القطاع.
وأضاف الناطق العسكري أن 4 فلسطينيين تسللوا 

إلى الشرق من دير البلح جنوبي القطاع مزودين بمادة 
البنزين وغيرها، وحاولوا إحراق رافعة ضخمة تعمل 
ضمن مش���روع بناء الجدار الضخ���م المضاد لألنفاق 
وأش���علوا فيها الني���ران وعادوا بعده���ا إلى داخل 

القطاع.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الفلسطينيين 
األربعة قصوا السياج ودخلوا عبر فتحة منه وتسللوا 
إلى منطقة "كيسوفيم" ش���رقي خانيونس وحاولوا 
إحراق الرافعة وعادوا للقط���اع قبيل وصول قوة من 
الجيش إلى المكان، إذ عث���ر في المكان على بنزين 

وسكين كبيرة وأغراض أخرى.

كيف علق االحتالل على حادثة  تسلل الشبان من غزة؟

غزة/ االستقالل: 
يواص���ل األس���رى اإلداري���ون في س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي مقاطعة المحاكم االدارية، لليوم ال� 40 
على التوالي، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض 
االعتق���ال االداري ضده���م، وارتفاع أعداد األس���رى 

االداريين في اآلونة األخيرة.
وهددت مصلحة سجون االحتالل األسرى اإلداريين، 
بإجبارهم عل���ى المثول أمام محاكمه���ا العنصرية 

بالقوة، وقمع إضرابهم ومقاطعتهم.
وكان األسرى االداريون أعلنوا عن خطوات احتجاجية 
رفًضا لالعتقال االداري ضدهم، والتي بدأت من خالل 
مقاطعة المحاك���م االدارية منذ الخامس عش���ر من 

فبراير الماضي.
وطالبوا في وقٍت س���ابق برفع ملف االعتقال اإلداري 
للمحكم���ة الجنائي���ة الدولية، والتح���رك على كافة 
المس���تويات لدعم خطوته���م ورفع الظل���م الواقع 

عليهم.
ُيش���ار إلى أن قرابة 6500 أسير وأسيرة فلسطينية 

محتجزون ل���دى االحتالل، وموزعون على 22 س���جًنا 
ومعتق���اًل ومركز توقي���ف، من بينهم 62 أس���يرة، 
و350 طف���اًل قاصًرا، و11 نائًب���ا منتخًبا في المجلس 

التشريعي.
وبحسب نادي األسير الفلسطيني، فإن عدد األسرى 
اإلداريين وصل إلى نح���و )450( معتقاًل، غالبيتهم 
أعيد اعتقالهم إدارًيا لعدة مرات، ومنهم من وصلت 

مجموع سنوات اعتقاله اإلداري أكثر من )14 عاًما(.
وعدد أوامر االعتقال اإلداري خالل الس���نوات الثالث 
األخي���رة كان )1248( في الع���ام 2015، وفي العام 
2016 وصل إل���ى )1742( أمًرا، وفي عام 2017 وصل 

إلى )1060( أمر اعتقال إداري.
وُيعتبر االعتقال اإلداري إجراًء تلجأ له قوات االحتالل 
العتقال الفلس���طينيين دون تهم���ة محددة ودون 
محاكم���ة، مما يحرم المعتق���ل ومحاميه من معرفة 
أس���باب االعتقال، ويح���ول دون بلورة دف���اع فعال 
ومؤثر، وغالًبا ما يتم تجديد أمر االعتقال اإلداري بحق 

المعتقل ولمرات متعددة.

رام الله/ االستقالل:
ح���ذرت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، من 
تفاقم األحوال الصحية لعدد من األسرى المرضى 
القابعين في سجن "عس���قالن"، بسبب االهمال 
الطب���ي المتعم���د لهم، م���ن قبل إدارة س���جون 

االحتالل.
وقال محامي الهيئة كريم عجوة في بيان صحفي 
أمس األحد، إن األس���ير علي البرغوثي )45 عاما( 
م���ن قرية عابود غرب مدين���ة رام الله يعاني من 
آالم بالصدر، وعدم انتظام في دقات القلب، وفي 

بعض االحيان يصاب بالغثيان وفقدان الوعي.
وأوضح أن األس���ير البرغوثي والمحكوم بالسجن 
المؤبد و40 عاما، قضى منها 13 عاًما، ال ُيعطى أي 

عالجات، وال تجرى له الفحوصات الطبية الالزمة.
وأضاف أن األس���ير رياض العمور )45 عاما(، من 
سكان بيت لحم، والمحكوم بالسجن المؤبد، يعتبر 
من الحاالت المرضية الصعبة في سجون االحتالل 
اإلس���رائيلي، ويعاني من مشاكل صحية عديدة، 
منها: ضعف عضلة القل���ب، واصابات بالرصاص 
في الظهر أدت إلى تلف الش���رايين، واستئصال 
جزء من األمعاء، والكبد، واس���تبدال صمام االثنى 
عش���ر، وقلبه ال يعمل إال من خ���الل جهاز منظم 
القلب، الذي يحتاج إلى استبدال، وأجريت له قبل 

عامين عملية قلب مفتوح.
وبين عجوة أن األس���ير أمي���ر ابو رداحة من مخيم 
األمعري يعاني هو اآلخر من مش���اكل في قدميه 
وبالتحديد في منطقة الركبة، ما يس���بب له آالما 
حادة عند المشي، وهو بحاجة الى اخصائي عظام 

لمتابعة حالته الصحية.

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة 
محاكم االحتالل لليوم الـ 40

 تدهور صحة 
عدد من األسرى 
المرضى بسجن 

عسقالن



2االثنين     رجب         هـ   مارس         م 2 22    222 2 2 2 2

وش���رعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر 
الحص���ار عن غزة ي���وم أمس االح���د ، بتجهي���ز األماكن 
الُمخصص���ة إلقام���ة الخيام تحضيرا لمس���يرات العودة 
السلمية الكبرى، والتي ستنطلق يوم الجمعة القادمة في 

كافة مناطق قطاع غزة الحدودية.
فيم���ا قامت الجراف���ات في عملية تس���وية لألرض في 5 
مناطق حدودية ش���رقي القطاع، وه���ي: خانيونس بلدة 
خزاعة "بوابة النجار"، ورف���ح حي النهضة "بوابة المطبق"، 
والوسطى مخيم البريج "بوابة المدرسة"، غزة حي الزيتون 
"بوابة ملكة"، والشمال  "بوابة أبو صفية"، ونقطة 4/4شمالي 

بيت حانون.
وضم���ن الترقب والمخ���اوف األمنية اإلس���رائيلية في ما 
يتعلق ب�"مسيرة العودة، طّور االحتالل اإلسرائيلي طائرة 
مسيرة قاذفة لقنابل الغاز، وذلك لقمع المسيرات اليومية 
الت���ي من المنتظر أن يش���ارك فيها عش���رات اآلالف من 
الفلسطينيين عند الشريط الحدودي لقطاع غزة المحاصر.

وكانت اللجنة التنس���يقية ل�"مس���يرة الع���ودة الكبرى" 
أعلنت في شهر فبراير عزمها االنطالق بمسيرات سلمية 
جماهيرية شعبية تشمل جموع الالجئين من شتى أماكن 
لجوئهم المؤقت صوب فلس���طين المحتل���ة عام 1948 
لتحقي���ق العودة التي نص���ت عليها الق���رارات الدولية، 
مش���ددا على أن حرب عام 1948 توقفت منذ 70 عاًما ولم 
يعد هن���اك أي مبرر لبقاء الالجئين بعيدين عن ديارهم"، 
وهن���اك قرارات دولية تقضي بعودة الالجئين أبرزها قرار 
194، وه���ؤالء الالجئون هم من سيمارس���ون حق العودة 

بطريقة سلمية "متى أرادوا".
وكان وزير أم���ن االحتالل أفيغدور ليبرم���ان في تعقيبه 
على المس���يرات المرتقبة على حدود غزة قال: " إنه "يجب 

معالجة كل شيء بهدوء".
وأضاف ليبرمان: " نحن مس���تعدون ألي سيناريو وهناك 

زيادة في االستعداد للتعامل مع أي طارئ".

قلق كبري 
المختص بالشأن اإلسرائيلي إسماعيل مهرة، أكد أن قادة 
االحتالل اإلس���رائيلي يتابعون بقلق كبير مسيرة العودة، 
باعتبارها تهديدًا جدي���ًا ونوعيًا خطيرًا لم يتعودوا عليه 
س���ابقا، األمر الذي يربك حساباتهم، ويجعلهم في حالة 
من القلق، و خش���ية كبيرة من دفع اثمان على المس���توى 

السياسي واألخالقي واإلعالمي.
وأوضح مهرة ل�"االس���تقالل" أن قادة االحتالل اإلسرائيلي 
يركزون في اجتماعاتهم على مناقش���ة مس���يرة العودة 
من خالل ثالثة مس���تويات، أولها المستوى اإلعالمي في 
محاول���ة منها التهام الح���راك "بالتخريب���ي " وانه حراك 
مدفوع من قبل فصائل "إرهابية" تهدف لضرب السيادة 
اإلسرائيلية، باس���تخدام الجمهور كدروع بشرية؛ لتعزيز 
منشآت البنية التحتية المس���تخدمة ألعمال "إرهابية "، 

وليس له عالقة بالحالة اإلنسانية.
وذكر أن المس���توى  الثاني يترك���ز على العمل الميداني 
والعس���كري من خ���الل حش���د وتعزيز مزيد م���ن الفرق 
والوحدات على الح���دود، كذلك إقامة الس���واتر الترابية، 
و تس���ليح جنودهم بأعيرة مطاطية وقناب���ل غاز وغيرها 
من الس���وائل؛ لتفريق المتظاهرين، أما المستوى الثالث 
فيتمح���ور ح���ول الضغ���ط على بع���ض ال���دول العربية 
واإلقليمية لمحاولة التأثير على قيادتي حركتي " حماس 
والجه���اد"؛ لثنيهما ع���ن األمر مقابل تخفي���ف الحصار، 

والدخول في مفاوضات البتزاز المقاومة. 
وأشار إلى " إسرائيل " تفضل عودة الشعب الفلسطيني 
إلى المرب���ع األول، وهو تفجير األوض���اع، إذ أنها في حال 
تم تخييرها ما بين الحراك أو التصعيد، فإنها س���تختار 
التصعيد، مبين���ا أن التصعيد ملعب تجيد "إس���رائيل" 

اللع���ب في���ه ولديها ش���رعية إقليمية ودولي���ة، للفتك 
بالجماهير الفلس���طينية، بينما  الحراك والخيم موضوع 
سيعيد لألذهان مسؤوليتها عن جرائم التهجير، وبذلك 

تدفع ثمن أخالقيًا وسياسيًا ومعنويًا.
ورأى أن دول���ة االحتالل اإلس���رائيلي تخش���ى في الوقت 
الراهن من تصدر مس���يرة العودة المش���هد اإلعالمي في 
وسائل اعالم العالم، األمر الذي سيعيد العالم للحديث عن 
جرائمها التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني والظلم 
والقهر الذي يعيش���ه وقصة لجوئه من أراضيه المحتلة، 
أكثر من خش���يتها من اجتياز الش���باب الح���دود وقتل 

جنودها لعدد منهم. 

�سيناريوهات حمتملة
بدوره أكد الكاتب والمحلل السياس���ي مصطفي الصواف 
أن قادة االحتالل اإلس���رائيلي يعيش���ون في حالة خوف 
ورعب كبيرين من مسيرات العودة المزمع انطالقها نهاية 
الشهر الجاري، معتبرا أن اعالن أعلى هيئة أمنية عن عقد 
اجتماع وزاري أمني مصغر في حكومة االحتالل " الكابينت 
" دلي���ل على حالة القلق التي يعيش���ها ق���ادة االحتالل 

السياسيون والعسكريون.
وشدد الصواف  ل�"االستقالل" على أن االحتالل اإلسرائيلي 
يخش���ى أن يس���تخدم القوة المفرطة باتجاه المئات من 
األطفال والشباب وكبار السن المندفعين باتجاه المنطقة 
الحدودية والمتوجهين لتجاوز خط الهدنة الفاصل، األمر 
الذي س���يؤدي إلى حدوث اش���تباكات وسقوط إصابات و 
وشهداء ، وبذلك تتشوه صورته الديمقراطية أمام العالم . 
وأشار إلى أن االحتالل اإلس���رائيلي بات يدرك أن مسيرة 
العودة يوم الجمعة القادم، إش���ارة ودليل على أن الشعب 
الفلس���طيني س���يأخذ على عاتقه العودة إلى أرضه بأي 
لحظة كانت، لذا باشر االحتالل اإلسرائيلي بعقد اجتماعات 

لوضع السيناريوهات المحتملة في ذلك اليوم.
واس���تبعد أن تكون مس���يرة العودة يوم الجمعة القادم 
هي س���اعة الصفر، أي هو اليوم الذي سيعود به الالجئون 
إلى دياره���م وقراهم التي هجروا منها، بل أن المس���يرة 
ستش���هد حالة ضبط من قب���ل القائمين عليها، إذ تمثل 
توعية للشعب الفلسطيني لليوم الذي يصلون إلى فيه ما 

بعد الحدود الفاصلة. 
وكان مقطع مسجل بث على عدد من القنوات المتلفزة يوم 
السبت الماضي، أظهر خالله قيام عدد من الشباب باجتياز 
السلك الفاصل ما بين القطاع واألراضي المحتلة، وقيامهم 
باضرام النار بأحد الحفارات "اإلسرائيلية" التي تشارك في 
البحث عن األنفاق على حدود القطاع، قبل أن يتمكنوا من 

االنسحاب والعودة إلى قطاع غزة من جديد.
وفيما يتعلق بهذا المشهد، رأى المحلل السياسي أن ذلك 
بمثابة " بروفة" تؤس���س لما بعد تاريخ 3/30 وليس قبله، 
إذ اثبتوا أن بإمكان شباب ال يحملون سوى أدوات بسيطة 
أن يصبوا البنزين ويش���علوا النيران في اآللية ثم يعودوا 
ببس���اطة، دليل على إمكانية اجتياز الحدود والوصول إلى 
نقاط يحددها القائمين على المسيرة، مستبعدا أن يكون 
مخطط القائمون يوم المسيرة  اجتياز الحدود بقدر ما هو 

مرادهم توصيل رسائل لالحتالل اإلسرائيلي. 
وتوقع أن يكون يوم الخامس عشر من مايو المقبل الموعد 
الذي حدده الرئيس األمريكي دونالد ترمب لنقل س���فارة 
أمي���ركا من "تل ابيب" إلى القدس المحتلة يوم مش���هود 
باندالع مواجهات واشتباكات عنيفة في محاولة لمواجهة 
"صفقة القرن" واإلجراءات االمريكية التي تهدف لتصفية 
القضية الفلس���طينية،  مش���ددا عل���ى أن اعالن القدس 
عاصمة للكيان اإلس���رائيلي، مس���الة ليس س���هلة على 
الشعب الفلسطيني، إذ س���يثبت على أنه قادر على قلب 

الطاولة وتغيير المعادلة. 

  تحشر »إسرائيل« في الزاوية 

مسيرة العودة.. بركان غضب شعبي يتأهب لالنفجار
غزة/ �سماح املبحوح:

اأك��د مراقب��ون ومتابع��ون اأن م�س��رية الع��ودة التي 
�ستنطلق يوم اجلمعة القادم على احلدود الفا�سلة 
ب��ن قط��اع غ��زة والأرا�س��ي املحتل��ة ع��ام  1948 
بالتزام��ن مع ذك��رى يوم الأر�ض، ت�س��كل عامل قلق 
كب��ري عل��ى امل�ستوي��ن ال�سيا�س��ي والأمن��ي يف دولة 

الحت��ال، باعتباره��ا متث��ل تهدي��دًا خط��ريًا مل 
يتع��ودوا علي��ه �سابقا، بدلي��ل اجتم��اع اأعلى هيئة 
اأمني��ة يف حكومة الحت��ال » الكابينت » ملناق�سة 
تداعياته��ا ومواجه��ة املتظاهري��ن ق��رب احلدود. 
و�س��دد املراقبون عل��ى اأن »اإ�سرائي��ل«« بداأت تعمل 
عل��ى امل�ستوى الأمني عل��ى الأر�ض من خال تعزيز 

م��ن جنودها واأدواتها القتالية غري التقليدية على 
احل��دود م��ن اأجل قمع تل��ك التظاه��رات ال�سلمية، 
ويف الوق��ت ذات��ه حت��اول احلف��اظ عل��ى م�ستواها 
الإعام��ي ، بالت�سري��ح اأن امل�س��رية عم��ل » اإرهابي« 
منظم م��ن قبل ف�سائل يف قطاع غزة  ولي�ض حراكًا 

جماهرييًا ان�سانيا. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قضت محكمة "الصلح" التابعة لس���لطات االحتالل اإلسرائيلي في 
القدس المحتلة، امس األحد، بالسماح للمستوطنين بالصالة على 
أبواب المسجد األقصى، مدعية بأن "حقهم في ذلك ال يقل عن حق 
العرب". وذكرت القناة العبرية السابعة أن القرار جاء في إطار جلسة 
للمحكمة عقدت امس، للنظر في قرار ش���رطة االحتالل إبعاد ثالث 
مستوطنات عن منطقة األقصى بعد أدائهن صلوات تلمودية على 

باب حطة.
وأفادت القناة العبرية أن قاضي محكمة الصلح، أعرب عن رفضه قرار 

الشرطة اإلسرائيلية؛ "إبعاد المستوطنات ومنعهن من الصالة".
وادعى ممثل ش���رطة االحتالل في المحكمة أن قرار الش���رطة جاء 
خوًفا من أن تؤدي صالتهن إلى اش���تعال العنف في المنطقة مع 

المصلين المسلمين.
وج���اء في ق���رار المحكمة أن "م���ن حق كل إنس���ان أن يصلي في 
إسرائيل في الشارع، وفي كل مكان في إسرائيل شريطة أن ال يضر 

بحقوق اآلخرين".
وأش���ار قاضي المحكمة إلى أن الصالة على أبواب األقصى "أفضل 
دليل على الس���يطرة اإلس���رائيلية على المكان"، متهًما المصلين 

المسلمين بدفع إحدى المستوطنات، كما يوضح تسجيل كاميرات 
الشرطة لهذا الحدث.

بدوره قال الش���يخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة االس���المية العليا 
في القدس المحتلة وخطيب المس���جد األقصى: إن قرار المحكمة 
اإلس���رائيلية "باطل ومرفوض، واس���تفزازّي، لن نقر به ولن نوافق 
عليه". وش���دد صبري ف���ي تصريحات صحفية، على أن المس���جد 
األقصى للمس���لمين، وأن أطماع اليهود مرفوض���ة، منّبًها إلى أن 
"المتطرفي���ن الصهاينة لم يتوقفوا عن مطالبهم العدوانية التي 

تستهدف وضع اليد على األقصى".

محكمة إسرائيلية تجيز للمستوطنين الصالة على أبواب األقصى
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وكان عب���اس قرر االثنين الماض���ي اتخاذ عقوبات 
جديدة على قطاع غزة، في أعقاب استهداف موكب 
رئي���س الحكومة رامي الحمد الل���ه بغزة، وهو األمر 
الذي أثار غضبًا فلسطينيًا رسميًا وشعبيًا واسعين.

ونقلت مجلة إيالف السعودية السبت الماضي، عن 
مسؤول غربي، قوله أن األسرة الدولية تجتهد إلنقاذ 
قطاع غ���زة من أزماته، مع أو بدون رئيس الس���لطة 
محمود عب���اس، وذلك بعد تهدي���د عباس بفرض 

عقوبات واسعة على غزة.
ونَوه المسؤول الغربي إلى أن األسرة الدولية شكلت 
لجنة دولية خاصة بوضع الشروط واآلليات لتحويل 
أموال ومس���اعدات على عجلة من أمرها  لقطاع غزة 
بالتع���اون مع جهات عدة منها مصر و"إس���رائيل" 

وقطر واالمارات العربية المتحدة.
وما يعزز من فرضية س���عي أبو مازن لزيادة الخناق 
عل���ى قطاع غ���زة، ما ادع���اه وزير جي���ش االحتالل 
افيغ���دور ليبرمان الذي قال ف���ي تصريح صحفي 
سابق إن عباس يستغل حادثة استهداف موكب 
الحمد الله، لزيادة العقوبات وخنق غزة بما يدفع نحو 
مواجهة عس���كرية محتملة بين "إسرائيل" وقطاع 

غزة .
وعلى الرغم من عدم وض���وح الرؤية حول األهداف 
التي تسعى األس���رة الدولية لتحقيقها من خالل 
تبني سياس���ة إلنقاذ الوضع بغزة، إن كانت أهدافًا 
إنس���انية أو سياس���ية، إال أن محللين سياس���يين 
رأوا أنه من األجدر بالس���لطة الفلسطينية مواجهة 
المخاط���ر التي تحدق بالقضية الفلس���طينية من 
خ���الل اتخاذ إجراءات وحدوي���ة تجمع غزة والضفة 

الغربية، باالندفاع نحو المصالحة الفلس���طينية ال 
العكس.

م�ساعدات �سيا�سية
يقول عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، عباس 
زكي إن تقديم أي مساعدات أو تنفيذ أي مشاريع، 
يفترض أن يمر عبر السلطة الفلسطينية باعتبارها 
السلطة الشرعية والممثل الفلسطيني عند التعامل 

الدولي مع كل ما هو فلسطيني.
وأض���اف زكي ل�"االس���تقالل": "هذه المس���اعدات 
ليس���ت ذات طابع إنساني بل سياس���ية بحتة، إذ 
أن غزة مرت منذ س���نوات طويلة بأزمات معيش���ية 
قاتلة ولم تق���م أمريكا بإنقاذ الوضع هناك، كما أن 
الفلس���طينيين يجب أن يخش���وا من أي هدية أو 
مساعدات يقدمها لهم ترامب الذي أثبت انتماءه 

ووالءه إلسرائيل".
ولف���ت النظر إلى أن���ه يراد من هذه المس���اعدات 
تحقيق انعزال قطاع غزة عن الضفة الغربية بشكل 

كامل، تمهيدًا لصفقة القرن،
وش���دد عل���ى ض���رورة التوحي���د خلف الس���لطة 
الفلس���طينية في مواجهة الخط���وات التمهيدية 
التي تقدم عليها اإلدارة األمريكية لتنفيذ صفقة 
القرن، داعيًا كافة الفصائل لوضع يدها بيد الرئيس 

عباس.
وردًا عل���ى س���ؤال حول تأثي���ر قرار عب���اس اتخاذ 
عقوبات على غزة على المش���هد السياسي، اكتفى 
عض���و اللجن���ة المركزي���ة لحركة فتح بالق���ول: "ال 
يوج���د عقوبات على غزة، ولك���ن إجراءات موضعية 

تس���تهدف حماس لتحقي���ق المصالح���ة وقطع 
الطريق أمام صفقة القرن، ولن تؤثر هذه اإلجراءات 

على أي غزّي". 

عالمات ا�ستفهام
ويرى استاذ العلوم السياسية في الجامعة اإلسالمية 
بغزة، وليد المدلل، أن موقف الس���لطة الفلس���طينية 
الراف���ض للمس���اعدات الدولية لقطاع غ���زة الهادفة 
المتص���اص الغض���ب المتنام���ي بس���بب الظروف 
المعيشية المأس���اوية، يضع عالمات استفهام حول 
نظرة الرئيس عباس تجاه قطاع غزة والتي تبدو بعيدة 

كل البعد عن المسار الوطني.
وق���ال المدلل ل�"االس���تقالل": "إن قط���اع غزة يعيش 
حصارًا إس���رائيليًا منذ عام 2007، كما عاش 3 حروب 
منذ ذلك الوقت، األم���ر الذي أدى إلى تدهور األوضاع 
المعيش���ية واالقتصادي���ة إلى مس���تويات خطيرة 
ووصول نس���بة البطالة إل���ى 46%، والفقر إلى %65، 
فيما وصل مستوى إعادة اعمار غزة إلى النصف فقط، 
وكل ذلك يؤكد أن غزة بحاجة إلى خطة إنعاش دولية 

عاجلة وفورية".
وأوضح أن رفض عباس لمثل هكذا خطة تحت أي مبرر 
مرفوض فلسطينيًا، خاصة وأن قطاع غزة يكتوي نارًا 
بينما السلطة تسير ببطء شديد في مسار المصالحة 
الفلسطينية وتضع العديد من العراقيل أمام إتمامها.

ودعا الس���لطة إلى عدم التمسك بقشور األمور وعدم 
اتباع سياسة االستفراد بالقرار الفلسطيني، والتوجه 
إلى الش���راكة م���ع حركة حم���اس وكاف���ة الفصائل 
الفلس���طينية األخ���رى إلدارة الص���راع م���ع االحتالل 

اإلسرائيلي، مضيفًا: "هذا هو مشهد الوحدة المطلوب 
تحقيقه من أجل االنتباه ومواجهة كافة المخاطر التي 
تحدق بقضيتنا وهذا ما يجب على السلطة القيام به".

الذهاب اإىل احلرب
من جهت���ه، ي���رى المحلل السياس���ي عبد الس���تار 
قاس���م، أن الهدف من توجه األس���رة الدولية إلنقاذ 
الوضع بغزة، هو إنقاذ "إس���رائيل" بالدرجة األولى من 
أي مواجه���ة متوقعة مع حركة حم���اس نتيجة تأزم 

األوضاع المعيشية.
وقال قاس���م ل�"االس���تقالل": "ولك���ن الرئيس عباس 
يرف���ض خيار إنقاذ غزة لس���بب واحد به���دف زيادة 
الضغ���ط المعيش���ي على غ���زة بما ي���ؤدي إلى دفع 
حماس نحو مواجهة مع "إسرائيل" تقلب الطاولة على 

المشهد السياسي الراهن".
وأضاف: "إن ما يدفع عباس لتبني هذه السياس���ة هو 
الجمود الذي يصيب مس���يرة التس���وية التي تعتبر 
مس���اره الرئيس الذي يتبناه كوسيلة إلنهاء الصراع، 
وه���و بدفع حماس نح���و الحرب يريد توجيه رس���الة 
للعالم تفيد بأن هذا الوضع نتيجة عدم الذهاب نحو 

المفاوضات".
وبّين قاسم أن فرض المزيد من العقوبات على غزة، لن 
يحقق أي هدف يصب في صالح السلطة الفلسطينية، 
وتاب���ع: "هذا التوجه يعد دلي���اًل دامغًا على أن عباس 
هو من يس���عى لالنفصال عن غ���زة، وإن كان يرى أن 
المساعدة الدولية لغزة دون موافقته هي ما يؤسس 
لالنفصال، فعليه القيام فورًا باحتضان قطاع غزة، 

لكي ال يتم أي شيء خارج موافقته وإرادته".

  مسؤول غربي:  األسرة 
الدولية ستنقذها من االنهيار 

بين المساعدات الدولية 
وعقــوبات عبــاس..
 أين تذهب غزة؟!

غزة/ حممود عمر:
معاقبة �سكان قطاع غزة وفر�س املزيد من العقوبات اخلانقة عليهم، هي و�سيلة رئي�س  ال�سلطة 
حممود عبا�س ملواجهة توجه الأ�سرة الدولية لإنقاذ قطاع غزة من التدهور الإن�ساين واملعي�سي 

احلا�سل فيها، وهو الإجراء الذي يرف�سه عبا�س ويعتربه خمططًا لعزل قطاع غزة عن ال�سفة 
الغربية، دون اأن يفكر مبواجهة هذا املخطط بتبني �سيا�سة معاك�سة مثل حل الأزمات القت�سادية 

وتنفيذ م�ساريع تنموية بغزة على غرار ما يفعل يف ال�سفة الغربية.

إعالن صادر عن 
جمعية الصفاء التنموية

يعلن مجل���س إدارة جمعية الصفاء التنموية الخيرية  عن 
عقد االجتماع  العادي للجمعي���ة العمومية للعام )2018( 
وذلك يوم الثالث���اء الموافق 2018/4/10 الس���اعة الثانية 
عش���رة  في مقر الجمعية الكائن في خانيونس – الش���يخ 
ناصر  وذلك لمناقش���ة ) جدول األعمال( وانتخاب مجلس 
ادارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي في مقر الجمعية 
الرئيس في أوقات الدوام الرس���مي من الس���اعة 9:00 ص 

حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا : 
استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية 

العمومية لعام )2018( وذلك حتى تاريخ 2018/3/29م .
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة 3 أيام 

من تاريخ 2018/3/31 م الى تاريخ 2018/4/2م .
فتح باب االعتراض على المرش���حين وذلك لمدة 3 أيام من 

تاريخ 3 /2018/4 م حتى تاريخ 2018/4/5 م .
الرد على االعتراضات 7 /2018/4 م وانتهاء فترة االنسحاب 

من الترشح بتاريخ 2018/4/8 م 

ومع فائق الحرتام والتقدير
جمل�س اإدارة اجلمعية

رام الله/ االستقالل:
تصاع���دت أمس، ح���دة التوتر بي���ن حركتي 
فت���ح و "حماس" م���ع اتهام األخيرة الس���لطة 
الفلس���طينية، للمرة األولى، ب�"التورط المباشر" 
في عملية تفجير موكب رئي���س الوزراء رامي 
الحمد الله واللواء ماجد فرج، ما ينذر بانس���داد 
أفق اتفاق المصالحة الهش وبعودة االنقسام 

إلى المرّبع األول.
وأفاد مس���ؤولون بأن رئيس الس���لطة محمود 
عب���اس "أص���در ق���رارًا داخليًا بوق���ف زيارات 
المس���ؤولين في الس���لطة إلى قطاع غزة عقب 

التفجير".
 وأفادوا بأن الرئيس كان يعتزم اتخاذ إجراءات 
عقابي���ة ضد حكم "حماس" ف���ي القطاع، لكن 
تدخل جهات عديدة، من بينها مصر، حال دون 

ذلك.

الس���لطة  تواص���ل  أن  المس���ؤولون  وتوق���ع 
المدني���ة  الخدم���ات  إدارة  الفلس���طينية 
ف���ي غ���زة مث���ل الصح���ة والتعلي���م، فيم���ا 
تواصل "حم���اس" إدارة األمن. وقال مس���ؤول 
كبير في فتح إن "جهود المصالحة فشلت ألن 
حركة فتح أرادت نظامًا سياسيًا واحدًا وحركة 

"حماس" أرادت تقاسمًا وظيفيًا".
وأضاف: "ما لم يغّي���ر أي من الطرفين موقفه، 

فإن المصالحة لن تتحقق".
واتهم���ت "حم���اس" الس���لطة ب���� "التورط 
المباش���ر" في عملية التفجي���ر التي وقعت 
شمال قطاع غزة في الثالث عشر من الشهر 
الج���اري، وقال الناطق باس���م الحركة فوزي 
برهوم أن "إصرار مسؤولين في السلطة على 
تكثيف اتهامهم "لحماس" بتفجير موكب 
الحمد الله، هو تأكيد تورطهم المباشر فيه، 

وهذا ما ستثبته األيام المقبلة".
ولفت أبو م���رزوق في تصري���ح مقتضب على 
حسابه في "تويتر"، إلى أن الصحافة امتنعت 
عن نشر "الكلمات غير الالئقة" التي وردت في 
خطاب عباس، معربًا عن أمله بأن يعمل الرئيس 
على "تصحيح المس���ار السياس���ي، والتعامل 

الداخلي مع مكونات الشعب الفلسطيني".
ف���ي س���ياق متص���ل، اعتب���ر الناطق باس���م 
"حماس" حازم قاس���م ف���ي تصريح صحافي، 
أن "س���لوك الس���لطة في التعام���ل مع ملف 
المصالحة واستمرار عقوباتها على قطاع غزة، 
يشجع اإلدارة األميركية على انتهاج إجراءات 
عدائية ضد ش���عبنا"، في إشارة إلى مصادقة 
الكونغ���رس أول من أمس، عل���ى قانون حجب 
المساعدات المالية عن السلطة طالما واصلت 

دفع مستحقات األسرى والشهداء.

صحيفة : عباس يصدر قرارًا بوقف
 زيارات المسؤولين في السلطة إلى غزة
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إعـــالن 
تعلن بلدية رفح عن طرح مزايدة بالظرف المختوم لتأجير منتزه ش���اطئ بحر 
رفح لمدة سنة واحدة تبدأ من 2018/04/05 حتى 2019/04/04م وفق الشروط 
العامة المذكورة أدناه والشروط الخاصة التي يمكن االطالع عليها في كراس 
التلزي���م لدى الدائرة القانونية في بلدية رفح خالل اوقات الدوام الرس���مي و 
يكون موعد المزاد بالظرف المختوم في تمام الس���اعة العاشرة من صباح يوم 

األحد الموافق2018/04/01 في الطابق الثاني وفق الشروط التالية:
1. يضع الملتزم تأمين بنسبة 10% في مظروف التلزيم من قيمة المبلغ 

المطروح عن سنة واحدة فقط.
2. يقوم من يرسو عليه العطاء بدفع األجرة  كاملة مقدمًا.

3. التلزيم للمنتزه يكون للدور األرضي مع الكافتريا.
4. الدور األول صالة اجتماعات خاصة بأنشطة البلدية المختلفة.

5. التلزيم يكون لمدة سنة واحدة وبعد ذلك يكون من صالحيات البلدية 
فقط تجديد العقد.

6. نظافة المكان الداخلية والخارجية )النجيل –الحمامات –الشاطئ( من 
مسؤولية المستأجر .

7. يتوجب عل���ى المزايدين قبل دخول المزايدة معاينة المكان المذكور 
المعاين���ة النافية للجهالة واالطالع على الش���روط الخاصة به وتفهمها 

جيدًا قبل دخول المزاد.
8. المجلس البلدي غير ملزم بقبول أعلى األسعار.

9 .اإلعالن أعاله جزء ال يتجزأ من شروط التلزيم التي يمكن االطالع عليها 
لدى الدائرة القانونية.

  10 .رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

واقبلوا التحية..
اأ.�ضبحي اأبو ر�ضـوان
رئي�س بلديــة رفـــح

في ه���ذه المرة ل���م تنجح  كافة 
بالس���فر، كما  أحم���د  مح���اوالت 
الحال في كل مرة، فلم يس���تطع 
فعل ش���يء س���وى الصراخ على 
العاملين واطالق استغاثة لعلها 
توقظ ضمائر المسؤولين، قائاًل:" 
ارحمونا ي���ا عالم، احنا بنموت من 
المرض وما حدا حاسس فينا، بدنا 

نسافر".
حال "أحم���د"  كغي���ره من االف 
الذين  الفلس���طينيين  العالقين 
تقطعت بهم السبل، كل ذنبهم 
الوحيد أنهم مقيمون في غزة أو 
قدموا لزيارتها، فبعضهم مرضى 
باتوا بحاجة ماس���ة إل���ى العالج 
الذي ال يتوفر في القطاع ويمثل 
حرمانهم من السفر موتًا محققًا، 
وأخ���رون عالق���ون ف���ي األراضي 
المصري���ة في انتظ���ار عودتهم 
إل���ى القطاع، وغيره���م مقيمون 
في الخارج وصل���وا إلى غزة لزيارة 
األهل، ومئات الطلبة في جامعات 

الخارج. 
يوم  المصرية  السلطات  وأغلقت 
الس���بت الماضي، معبر رفح على 
الفلس���طينية  المصرية  الحدود 
دون أن يتمك���ن أي فلس���طيني 
من العبور ف���ي يوم عمله الثاني، 
وأعادت السلطات المصرية عددا 
م���ن الحاف���الت وصل���ت الجانب 
المس���اء،  س���اعات  في  المصري 
فيما ل���م يتضح مصير أكثر 700 

فلس���طيني بات���وا ليومي���ن في 
الصالة المصري���ة من المعبر في 

انتظار سفرهم الى القاهرة.
وفت���ح معبر رفح يوم���ي الجمعة 
والس���بت، بعد اغالق استمر نحو 
إث���ر عمليات عس���كرية  ش���هر 
المصري  الجيش  أطلقها  واسعة 
ض���د المجموعات المس���لحة في 

سيناء.

معاناة واأمل 
وقال أحم���د بحرقه خالل حديثة 
ل�"االستقالل": " منذ عامين أعاني 
من التهابات شديدة بطبلة األذن، 
أجريت 3عمليات بمستش���فيات 
غزة لكن دون ج���دوى فقد زادت 
حالتي الصحية سوءًا وبعد معاناة 
طويلة حصلت على تحويلة طبية 
لمص���ر إلجراء عملي���ة، إال أني لم 
أتمكن من الس���فر بسبب اغالق 

المعبر المستمر".
ويتابع بحس���رة:" ف���ي كل فتحة 
أم���ل كبير  معبر بيك���ون عندي 
أني أسافر وأتعالج، لكن لألسف 
أتفاجأ انه اس���مي غي���ر موجود 
أني  م���ن  بالرغ���م  بالكش���وفات 
توجهت لمس���ؤولين في العالج 
بالخارج وكانوا يعدونني أن أكون 
ضمن المس���افرين المرة القادمة 
لكن هذه الوع���ودات باتت مجرد 

كالم ال ينفذ"
وتس���اءل بغضب: " نحن مرضى 

القط���اع م���ا ذنبن���ا أن نمنع من 
العالج؟  ماذا نفعل فمصر تغلق 
المعب���ر، و"إس���رائيل" ال تقب���ل 

إدخالنا" ؟ 

البوابة ال�ضوداء
وبالقرب من بوابة معبر رفح البري، 
وقف الطالب أبو نبيل س���رور مع 
المتوجهين  المسافرين  عشرات 
إل���ى الجانب المصري، في انتظار 
أن ُيسمح له بالعبور من بين فكي 
البوابة الس���وداء، كي يتمكن من 
الوص���ول لجامعته ومكان اقامته 
ف���ي النروي���ج، الت���ي ال يفصل 
بينهما إال بضعة أمتار ومدرعات 

عسكرية. 
ويق���ول س���رور خ���الل حديث���ة 
أن���ا مقيم في   " ل�"االس���تقالل": 
النرويج برفقة العائلة، جئت الى 
غزة قبل س���نة ونص���ف من أجل 
زيارة جدي المريض بالس���رطان، 
ومنذ ذل���ك الوقت وان���ا محجوز 
ال اس���تطيع الس���فر للعودة الى 
اس���تكمال  وكذل���ك  عائلت���ي 

دراستي". 
وأض���اف س���رور:" أالم المعب���ر و 
يالحقنا  هاجسًا  أصبحت  متاعبه 
ط���وال الوقت ويس���بب لنا القلق 
فجأة  الدائ���م، كونه  واالضطراب 
يفتح ويغلق ألس���باب أمنية كما 
يح���دث دائم���ًا، أو ال نتمكن من 
السفر لعدم ادراج أسمائنا ضمن 

المسافرين أو استبدالنا بأشخاص 
اخرين". 

ولم يخف سرور محاولته دفع مبلغ 
مالي ألح���د العاملين في الجانب 
المصري لتس���هيل س���فره، عبر 
أحد الوسطاء، إال أن ارتفاع المبلغ 
الرفض؛  عل���ى  أجبره  المطل���وب 

لعدم توافره.
وناشد الس���لطات المصرية، فتح 
المعبر بشكل دائم والوقوف الى 
جانب الش���عب الفلسطيني في 
معاناته والس���ماح لهم بالتحرك 
عبر معب���ر رفح، قائال :" ال ذنب لنا 
فيما يجري من انقس���ام واحداث 
ف���ي س���يناء ال نري���د اال العيش 

بكرامة ونيل حقنا في السفر". 

عائق كبري
وف���ي زاوية أخرى كان المش���هد 
يبدو أكثر قس���وة، فالخمسينية 
أم محم���د نوفل وابنته���ا كانتا 
ولحافهم���ا  األرض  تفترش���ان 
بعدما  حقائبهما  بي���ن  الجلوس 
أنهكهما التعب وعلت مالمحهما 
الحيرة ت���ارة واألمل باجتياز بوابة 
المعبر تارة أخرى، فكل أمنيتهما 
والذين  باألردن  بذويهما  االلتقاء 
لم يتمكنوا من رؤيتهم منذ أربعة 
أعوام، إلى حي���ن ُصدمتا بإغالق 
الجانب المصري البوابة واالكتفاء 
بمن دخل من المسافرين خاللها.

ل�"االس���تقالل": "  وتقول نوف���ل 

كان أملي رؤية اش���قائي وعائلتي 
المقيمين في األردن ولم أتمكن من 
زيارتهم منذ سنوات طويلة، وأيضًا 
ابنتي مخطوبة من أربعة اعوام ولم 
تتمكن إلى اآلن من الس���فر إلتمام 
زواجها، رغ���م أن أس���ماءنا مدرجة 
ضم���ن قائمة المس���افرين لكن لم 

يحالفنا الحظ بعد".
وأشارت نوفل، إلى أن سفرهما كان 
مقرًرا قبل ع���ام ونصف، لكنهما لم 
تتمكن���ا آنذاك من المغ���ادرة نظرًا 
إلغالق المعبر، لتتاح لهما هذه المرة 
فرص���ة بموعد جديد ص���ادف يوم 
السبت الماضي، في الحافلة رقم 4، 
ولكن سرعان ما أغلق  المعبر أبوابه.

وأضافت نوفل بغصة: "في كل مرة 
نسمع بها أن المعبر سيفتح، نسارع 
الحقائب  وتحضير  أوراقن���ا  لنرتب 

ونبلغ أهلن���ا ينتظروننا على المعبر 
الس���تقبالنا، وفي اللحظ���ة االخيرة 
نص���دم بعدم اس���تطاعتنا الخروج 

والسفر".
ونوهت إل���ى أن المعبر يمثل عائقًا 
كبير أمامها، ففي الس���ابق توفيت 
م���ن  تتمك���ن  أن  دون  والدته���ا 
رؤيته���ا أثناء صراعه���ا مع المرض 
رغ���م محاوالت اس���تمرت ألكثر من 
ابنته���ا مه���ددًة  واآلن  6ش���هور، 
بالطالق وال تس���تطيع أن تس���افر 

لخطيبها. 
واعتبرت نوفل، معبر رفح بالنس���بة 
للغزيين بوابة حياة ألنهم أصبحوا 
ف���ي غ���زة ش���بة أم���وات، الجميع 
يعاقبه���م و يدمر حياتهم دون أن 
يعلموا ما الخطأ الذي اقترفوه غير 

أنهم يعيشون في غزة. 

على وقع اإلغالق المستمر

معبــر رفــح.. عنــوان للقهــر واأللــم فــي غــزة!

غزة/ دعاء احلطاب:
للمرة الرابعة داخل �ضالة اأبو يو�ضف النجار 

بخانيون�س جنوب قطاع غزة، ولنف�س الغر�س، عاد 
ال�ضاب اأحمد اأحمد )22 عاما( امل�ضاب باآالم �ضعبة يف 

طبلة االأذن، لتت�ضدر ٌمعاناته امل�ضهد ويخطف اأنظار 
امل�ضافرين وا�ضتعطاف كل من ُيحيط به، بعدما ملأ �ضوت 

�ضراخه االأرجاء، جراء ا�ضطدامه بواقع عدم ادراج 
ا�ضمه يف ك�ضوفات امل�ضافرين. ففي كل اعلن لفتح املعرب 

يحزم اأحمد حقيبته على عجل، وي�ضتقل �ضيارة اأجرة 
منطلقًا نحو ال�ضالة املعدة للم�ضافرين عرب معرب رفح، 
لعله يكون من اأوائل املغادرين من القطاع بعدما تعطل 

علجه الأكرث من عامني وت�ضاعفت حالته ال�ضحية 
�ضوءًا، ومبجرد و�ضوله ُيزاحم ع�ضرات العالقني 

املكد�ضني اأمام نافذة اجلوازات اأمًل يف ال�ضفر عرب معرب 
رفح، وما اأن ي�ضل موظف الت�ضجيل تكون املفاجاأة باأن 

ا�ضمه غري مدرج �ضمن قائمة امل�ضافرين.

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤس�س�ة مه�ج�ة ال�ق�دس لل�ش�ه�داء واألسرى امس االحد؛ أن سلطات 
االحتالل الصهيوني أفرجت عن األسير المجاهد هيثم كامل السيد اللوح )29 
عامًا( من مدينة دير البلح وس���ط قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته 

البالغة ثالثة سنوات.
وأوض�ح�ت مه�ج�ة ال�ق����دس أن قوات االحتالل الصهيون���ي اعتقلته بتاريخ 
2015/05/13م، وأصدرت محكمة بئر الس���بع الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن 
ثالثة س���نوات، بتهمة االنتم���اء والعضوية في حركة الجهاد اإلس���المي في 
فلسطين والقيام بنشاطات ضد قوات االحتالل. جدير بالذكر أن األسير المحرر 

هيثم اللوح ولد بتاريخ 1989/03/14م، وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن رامون.

غزة/ االستقالل:
قالت ش���ركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة إن س���لطة الطاقة أبلغت 
بتوقف محطة التوليد عن العمل الليلة  قبل الماضية لعدم تمكنها من 

إدخال شاحنات من الوقود المصري.
وتوقع الناطق باسم الشركة محمد ثابت  في تصريحات إدخال كميات 

من الوقود للمحطة خالل ساعات .
وأوضح ثابت أن جدول التوزيع المعمول به 4 س���اعات وصل مقابل 16 

قطع.
وأش���ار إلى أن مجموع الطاق���ة المتوفرة 120 ميج���ا وات من الخطوط 
اإلسرائيلية فقط، فيما تبلغ نسبة العجز 380 ميجا وات، علًما أن احتياج  

قطاع غزة من الطاقة يبلغ 500 ميجا وات.  

مهجة القدس: 
األسير هيثم اللوح 
يتنسم عبير الحرية

توقف محطة توليد 
الكهرباء بغزة لنفاد الوقود
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية  

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة خان يون�س ال�سرعية  البتدائية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خان يونس الشرعية

 لقد تقدمت له���ذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة الش���اعر 
المؤرخة بتاريخ 2018/3/4م تتضمن أن المرحوم س���ليمان إسماعيل إبراهيم 
مقل���د من خان يونس قد انتقل إلى رحمة الل���ه تعالى في خان يونس بتاريخ 
1972/1/1م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته فرحانه صالح موسى 
زعرب المش���هورة مقلد من مصر وس���كان خان يونس وف���ي أوالده منها وهم 
إسماعيل وسرحان وعبد وشوق ثم بتاريخ 1980/3/3م توفيت فرحانه المذكورة 
وانحص���ر ارثها الش���رعي واالنتقالي ف���ي أوالدها المتولدي���ن لها من زوجها 
المتوفى قبلها سليمان المذكور وهم إسماعيل وسرحان وشوق وفي أوالد ابنها 
عبد المتوفى قبلها والمتولدين له من زوجته نادية حامد الش���اعر المشهورة 
مقلد وهم س���ليمان وس���يف وأنعام ثم بتاريخ 1985/7/15م توفي إسماعيل 
المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته األولى غاليه أحمد سالمة 
الش���اعر المشهورة مقلد وفي أوالده منها وهم فتحي وسمير ونبيل وصبحية 
وس���ميرة ونبيلة وفي زوجته الثانية عايشة محمود حسين الشاعر المشهورة 
مقلد وفي أوالده محمد ومحمود وحمدي وأحمد ونعيمة وعايدة وعدلة واعتدال 
فقط وال وارث للمتوفين المذكورين س���وى من ذكر وليس لهم وصية واجبة أو 
اختيارية وليس لهم أوالد كبار توفوا حال حياتهم وتركوا ورثة سوى من ذكر 
وألجل إعطاء الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال 
فمن له حق االعتراض علي هذه المضبطة مراجعة محكمة خان يونس الشرعية 

خالل سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/3/25م

قا�سي خان يون�س ال�سرعي

وكان���ت إدارة جامع���ة االزه���ر في غزة، ق���د قررت منذ 
عدة أيام عدم الس���ماح للطلبة غير المسددين للرسوم 
الجامعية من تقديم االمتحانات النصفية لهذا العام، 
األم���ر الذي ووجه بردة فعل قوية من قبل الطلبة واألطر 
الطالبية بالجامعة، تمثلت في  إلغاء االمتحانات بجميع 
الكليات في الجامعة الس���بت الماضي، وإعالن اعتصام 

مفتوح داخل حرم الجامعة الى حين إيجاد حل لالزمة. 
ويكاب���د الطالب مرارة كبيرة في ظل اس���تمرار األزمات 
االقتصادية والمالية المتكررة التي تطال أهالي القطاع 
بأكمله، بعد قيام السلطة الفلسطينية بخصم 30% من 
روات���ب موظفيها في قطاع غزة و إحالة أالف الموظفين 
الى التقاعد باإلضافة الى الحصار اإلسرائيلي المفروض 
على القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام، فجميعها ألقت 
ظاللها على كافة شرائح المجتمع الغزي وجعلت أولياء 

األمور غير قادرين على دفع الرسوم الدراسية.

ُدمرت اأحالمنا
وتقول الطالبة طه خالل حديثها ل�"االس���تقالل": " منذ 
دخولي الجامعة وأنا أنتظر يوم التخرج بفارغ الصبر من 
أجل الحصول على ش���هادة تؤهلني للعمل بالمحاماة، 
أربع س���نوات الله بيعلم كيف قضيناهم ومن وين كنا 
ندبر رس���ومهم ومصاريفهم، لكن ه���ذا العام الوضع 

المالي صعب على الجميع ما قدرت أدفع الرسوم". 
وتتابع:" كنت حزينة ج���دًا ألنى فقدت االمل بااللتحاق 
بالجامع���ة هذا الفص���ل، وقبل بضعة أي���ام علمت أن 
الجامعة لن تسمح لنا بالتسجل للفصل الدراسي بدون 

دفعه اولى من الرسوم حتى يتم دفع الرسوم كامله قبل 
االمتحانات النصفية، حي���ث يبلغ الحد األدنى للفصل 
9س���اعات وهو ما يعادل 162 دين���ارًا لكلية الحقوق "، 
مشيرًة إلى أن الساعة الدراسية الواحدة بكلية الحقوق 

تبلغ 17 دينارًا. 
وأضافت بحس���رة:" خالل الفصل حاول والدي كثيرًا من 
أجل توفير الرس���وم الالزمة لاللتحاق باالمتحانات، لكن 
س���وء األوضاع المادية واالزمة االقتصادية التي يعاني 
منه���ا القطاع بأكمله حالت دون ذل���ك، كنا نتمنى من 
إدارة الجامع���ة أن تقف بجانبن���ا وتخفف من معاناتنا 
من أجل اكمال مسيرتنا التعليمية، لكن لألسف دمروا 

احالمنا".
وفي نهاية حديثها، ناشدت إدارة الجامعة النظر بعين 
الرحمة للطلبة غير القادرين على تس���ديد رس���ومهم 
الجامعية في ظل االزمات االقتصادية و المعيشية التي 

ُتدمر أحالمهم و ُتثقل كاهل عوائلهم. 

من حقنااأن نتعلم 
وبين صفوف الطلبة المعتصمين داخل حرم الجامعة 
ضد القرار، كان الطالب س���عيد خلف يرفع الفته ُكتب 
عليها " من حقنا أن نتعلم" ولس���ان حاله يردد عبارات 
رافضة لحرمانه والعش���رات من زمالئه من االمتحانات  
ف���ي ظل االزم���ة االقتصادية الصعبة التي يعيش���ها 

القطاع.
ويق���ول الطال���ب خل���ف ل�"االس���تقالل": " حرماننا من 
استكمال مسيرتنا التعليمية و تقديم االمتحانات نظرًا 

لعدم دفع الرس���وم وفي هذا الوقت تحديدًا، قرار جائر 
يزيد من معاناتنا كطلبة و من معاناة ومأس���اة أهلنا وال 
يعكس صدق الجامعة بأنها تس���عى دائما لمصلحة 
الطلب���ة، خاصة أن القطاع دخل مرحلة االنهيار ويعاني 

الفقر الشديد".
وأب���دى خلف تخوفه من أن يكون ه���ذا القرار نوعًا من 
العقوبات الجدي���دة التي أعلن عنها رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية قبل عدة أيام، ويهدف الى اس���تنزاف 

الطلبة وتحطيم آمالهم أكثر فأكثر. 
وأكد على ضرورة اس���تمرار الوقفات االحتجاجية داخل 
الجامع���ة الى حين الع���دول عن الق���رار  وإيجاد حلول 
لتخفيف معاناة الطالب���ة، ألن عدم التراجع عنه يعني 
ُحرمان عشرات الطلبة من حقهم بالتعليم الذي كفلته 

كافة القوانين الدولية واإلنسانية. 

اإجراءات تع�سفية 
وبدوره، أكد أحمد حلس منس���ق الش���بيبة الفتحاوية 
بجامعة األزهر، أن الطلبة ومنظمة الش���بيبة الفتحاوية 
واألط���ر الطالبية مس���تمرون باالحتجاج���ات المطلبية 
السلمية داخل حرم الجامعة حتى تسمح إدارة الجامعة 
لجميع الطالب غير المسددين للرسوم والبالغ عددهم 
نحو 5000 طال���ب بتقديم االمتحانات أس���وة بالطلبة 

المسددين. 
وأوضح حل���س خالل حديث���ة ل�"االس���تقالل"، أن أزمة 
الجامعة بدأت منذ عدة أيام، بعد قرار إدارة الجامعة بمنع 
الطالب غير المسددين للرسوم من تقديم االمتحانات 

في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيش���ها 
القطاع عامًة و الطلبة خاصة، مما دفع الش���بيبة والطلبة 
إل���ى ردة فعل عنيفة، أجبرت خاللها إدارة الجامعة على 
طلب التفاوض ولكنها رفضت كل المطالب التي تقدم 

بها ممثلو الطلبة.
وأضاف حل���س: »إن إدارة الجامعة لم تتراجع عن القرار 
وأعط���ت تعليمات بمنع دخول جمي���ع الطالب لقاعات 
االمتح���ان رغم وجود اتف���اق منذ الخمي���س الماضي 
بالس���ماح للجميع بتقديم االمتحان���ات لحين تفعيل 
البح���ث االجتماعي وتمكين الطالب من دفع الرس���وم 

كاملة أو نصفها بعد ذلك«. 
ون���وه إلى أن إدارة الجامعة لم تكتف برفض مطالبهم، 
بل قامت باستدعاء الشرطة واعتقال عشرة من الطالب 
لثنيه���م ع���ن مطالبهم بوق���ف تقدي���م الطالب غير 
المسددين للرسوم من دخول االمتحانات، مشددًا على 
أن الش���بيبة قامت بإغالق دائرة ش���ؤون الطلبة ودائرة 
القبول والتسجيل و الدائرة المالية احتجاجًا على ذلك 
من أجل تشكيل ضغط على الجامعة لحل االزمة، مشددًا 
على أن الش���بيبة لن تتوقف إذا لم تتراجع الجامعة عن 

قراراها. 
واعتبر حلس، ما حدث بجامعة الفقراء إجراًء تعس���فًيا 
وقهرًي���ا غير مس���ئول، ويدلل على س���يطرة العقلية 
التجارية وتس���ليع التعليم، اذ بات���ت الجامعة تهتم 
بجمع األموال متناس���ية الحالة المعيش���ية واألوضاع 
االقتصادية الصعبة التي يعاني منها س���كان القطاع 

بأسره. 

األطر الطالبية تصعد

 حرمان غير المسددين 
من االمتحانات.. األزهر 

يبعثر أوراق طلبته!
غزة/ دعاء احلطاب:

بعد جد وتعب لأربع �سنوات طويلة جاءت املحطة الأخرية، 
ففي ال�سباح الباكر غادرت ال�سابة �سفا طه طالبة احلقوق 
بجامع��ة الزه��ر منزلها، متجه��ة اإىل اجلامع��ة يف اأول يوم 

بالمتحان��ات الن�سفي��ة، �سبق��ت خطواته��ا جمي��ع الطلبة 
للدخ��ول اإىل القاعة بكل ثقه مت�سلح��ًة بذكائها وتفوقها.  
وبعد دقائق من جلو�سها على مقعدها الدرا�سي وقبل النتهاء 
م��ن ا�ستعداده��ا لالمتح��ان كان��ت املفاجاأة، حي��ث اأخربهم 

املراق��ب ب�سرورة ت��رك الطلبة الذين مل ي�س��ددوا ر�سومهم 
الف�سلية القاعة وفقًا لقرار ر�سمي من اإدارة اجلامعة، فكان 
الق��رار كال�سيف اأغم��د بقلبها ومل ت�ستط��ع اإخفاء دموعها، 

لكونها لن تتمكن من التقدم لالمتحانات كباقي زمالئها. 

غزة/ االستقالل:
لتحري���ر  الديمقراطي���ة  الجبه���ة  كش���فت 
فلس���طين أمس األحد ع���ن إج���راءات منفردة 
يق���وم به���ا "المطبخ السياس���ي" ف���ي قيادة 
السلطة الفلسطينية إلضافة 100 "عضو جديد" 
إلى المجلس الوطني الحال���ي المعطل منذ 20 
عاَما بذريعة ملء الشواغر التي حصلت بوفاة 82 

عضوًا من المستقلين.
ولفتت الجبهة في بيان صحفي وصل صحيفة 
"االستقالل" نسخة عنه امس االحد إلى أن هذه 
اإلجراءات تتم من وراء الفصائل الفلس���طينية 
واللجنة التنفيذية التي أقرت في دعوتها لدورة 
المجلس الوطني في 2018/4/30 أن تكون هذه 
دورته األخيرة على أن يتشكل المجلس القادم 
باالنتخابات الشاملة في الداخل والخارج، وبقوام 
350 عضًوا فق���ط )150 للداخل + 200 للخارج( 
بنظام التمثيل النسبي الكامل، وبعتبة حسم ال 
تتجاوز 1%، وعلى أن يكون الداخل دائرة واحدة، 

والخارج دائرة واحدة.
وأوضح���ت أن م���ا تقوم ب���ه القيادة الرس���مية 
ومطبخها السياسي تحت مسمى "ملء الشواغر"، 
وتعيين "ب���دل من المس���تقيلين والمتوفين" 

يشكل خرقًا لمبادئ العمل الجبهوي وانتهاًكا 
التنفيذية واس���تخفافًا بمبادئ  اللجن���ة  لقرار 
العالقات الوطنية ونسفًا للتقاليد التي أرستها 
منظم���ة التحرير الفلس���طينية ف���ي تاريخها 
الكفاح���ي للتحضير ل���دورات المجلس الوطني 
في مش���اورات تتم على أعلى المستويات بين 
الفصائل كاف���ة، للوصول إل���ى نتائج متوافق 

عليها وطنًيا.
ودع���ت الجبهة القي���ادة الرس���مية ومطبخها 
السياسي للتوقف فورًا عن هذه السياسات بما 
تنش���ره من أجواء سلبية من ش���أنها أن تسمم 

العالقات الوطنية.
كم���ا دعت إل���ى التوقف عن العب���ث الدائر في 
الخ���ارج عبر االتص���االت الجارية م���ع الجاليات 
الفلس���طينية عبر الس���فارات ألجل تس���مية 
"مندوبين" عن الجاليات بتجاوز فظ للمؤسسات 
الجالوية وللفيدراليات الفلسطينية، وهيئاتها 

اإلدارية المنتخبة رسمًيا.
وقالت الجبهة إن: "هذه السياسات تنبئ بشكل 
واضح أن ما تعده القيادة الرسمية الفلسطينية 
ومطبخه���ا السياس���ي يه���دف إل���ى مصادرة 
المجلس الوطني الحالي المش���كل أساسًا منذ 

الع���ام 1979 وتعطيل كل القرارات والتوافقات 
التي ت���م التوص���ل إليها في القاه���رة وعمان 
ورام الله بالحوار الش���امل )قان���ون االنتخابات( 
ومصادق���ة اللجنة التنفيذية ورئيس���ها عليه 
)أيار/ مايو 2013(، وبيروت )اللجنة التحضيرية 
التنفيذي���ة  واللجن���ة  ف���ي 10 و2017/1/11( 

والمجلس المركزي الفلسطيني".
ودعت الجبهة إلى التوقف عن سياسة تعطيل 
ق���رارات المؤسس���ة الوطنية، لصال���ح االنتقال 
لعمل جبهوي تحت س���قف منظم���ة التحرير، 
ومؤسساتها وقراراتها الملزمة، بما في ذلك إحالة 
دعوة المجل���س الوطني إلى اللجنة التحضيرية 
برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني.

ودع���وة لجنة تفعيل وتطوي���ر منظمة التحرير 
لالجتماع الفوري للتوافق على أس���س وإجراءات 
وآلي���ات النعقاد مجلس وطني جامع وموحد في 
2018/4/30، ووثائق���ه ومخرجاته السياس���ية 
والتنظيمية بما في ذل���ك التوافق على برنامج 
وطن���ي موحد، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس 
مرك���زي جديدي���ن، وانتخاب الهيئ���ة اإلدارية 
للصندوق القومي الفلس���طيني من شخصيات 

مستقلة من أعضاء المجلس.

الديمقراطية تكشف محاوالت
 لتعيين 100 عضو جديد بالوطني 
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املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة بني �سهيال ال�سرعية  البتدائية 

إعالن وراثة  صادر عن
 محكمة بني سهيال الشرعية 

تقدم لمحكمة بني سهيال مضبطة موقعة من مختار أهالي بني سهيال مؤرخة 
ف���ي 2018/3/22م  تتضمن أن :  نافع س���الم مقبول أبو دقة  توفي الى رحمته 
تعالى بتاريخ 1992/6/2م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته مرزوقة 
مسلم محمد أبو سنان المشهورة أبو دقة وفي أوالده منها وهم محمد وحمدان 
وأحمد وإبراهيم وزينب وناجية ونجاح ث���م بتاريخ 2006/12/2م توفي حمدان 
المذكور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في والدت���ه مرزوقة المذكورة وفي 
زوجته نعيمة رابح وحش���ية المش���هورة ابو دقة وف���ي أوالده منها وهم حاتم 
وعادل ومحمود وخالد وإيمان وفي ابنته سماح من مطلقته سهيل جالل درويش 
مصطفى المش���هورة أبو دقة وفي ابنته أمل م���ن مطلقته زكية أحمد إبراهيم 
أبو عودة المش���هورة أبو دقة وفي أوالده من مطلقته جماالت أحمد محمد كلزار 
المش���هور أبو دقة وهم ماهر وعصام وعمر ثم بتاري���خ 2010/12/14م توفيت 
نعيمة المذكورة وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في والدتها فاطمة شبان 
وفي أوالده���ا من زوجها المتوف���ى قبلها حمدان المذكور وه���م حاتم وعادل 
ومحمود وخالد وإيمان ثم بتاريخ 2011/1/9م توفيت مرزوقة المذكورة وانحصر 
ارثها الش���رعي واالنتقالي في أوالده المتولدين لها من زوجها المتوفى قبلها 
ناف���ع المذكور وهم محمد وأحم���د وإبراهيم وزينب وناجي���ة ونجاح وفي أوالد 
ابنها حمدان المتوفى قبلها وهم ماهر وعصام وعمر المتولدين له من مطلقته 
جم���االت المذكورة وهم حاتم وعادل ومحمود وخال���د وإيمان المتولدين له من 
زوجته نعيمة رابح وحش���ية المش���هورة ابو دقة وفي ابنته سماح من مطلقته 
س���هيل المذكورة وفي ابنته أمل من مطلقته زكية المذك���ورة وفي أوالده من 
مطلقته جماالت المذكورة وهم ماهر وعصام وعمر ثم بتاريخ 2011/2/7م توفى 
محمد المذكور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته عالية عبد الرحمن 

حمدان أبو دقة وفي أوالده منها وهم جهاد ونضال وبالل وجاد ومنال فقط 
 وال وارث للمتوفى المذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة أو اختيارية وال  
أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة  فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة 
بني س���هيال  الشرعية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ  نشر هذا اإلعالن وحرر 

في 4 رجب لسنة 1439ه وفق  2018/3/22م 

 قا�سي حمكمة بني �سهيال  ال�سرعية
زياد عبد احلميد اأبو احلاج 

الخليل/ االستقالل:
أعلنت ما تسمى باللجنة الفرعية لالستيطان في 
سلطة االحتالل األحد عن إيداع مخطط تفصيلي 
لبناء وحدات استيطانية ومباٍن هندسية وطرق 
في مستوطنة " نيجهوت" المقامة على أراضي 
المواطنين المصادرة غرب مدينة دورا بمحافظة 

الخليل جنوب الّضفة الغربية المحتلة.
وق���ال مركز أبحاث األراض���ي في تقرير صحفي 
وصل "االس���تقالل" نس���خة عن���ه إّن المخطط 
التفصيلي جرى نش���ره على الموقع االلكتروني 
ل���وزارة الداخلية اإلس���رائيلية عل���ى االنترنت، 
بتاري���خ 2018/2/14، وتبلغ مس���احة المخطط 
291 دونم���ًا، ويحمل الرق���م أ/521/1، ويهدف 

إل���ى تغيير اس���تخدامات األراضي م���ن أراٍض 
زراعية حسب المخطط RJ-5 إلى مناطق سكنية 

مخصصة لبناء وحدات استيطانية جديدة.
ومن خالل تحلي���ل المخطط التفصيلي المودع 
لالعتراض، فهو يس���تهدف أراضي المواطنين 
في جزءًا من الحوض الطبيعي رقم 21 في قرية 
فقيقيس، وج���زء من الح���وض الطبيعي رقم 4 

قرية أم حذورة.
وأوض���ح المرك���ز أّن المخطط يأتي لتوس���عة 
المس���تعمرة القائمة على أراض���ي المواطنين 
من���ذ مطل���ع الثمانينات م���ن الق���رن الماضي، 
وإضاف���ة مزي���د من الوح���دات االس���تيطانية، 
فحس���ب المخطط ستقوم س���لطات االحتالل 

ببناء 102 وحدة استيطانية سكنية جديدة في 
المستوطنة.

وأضاف: س���لطات االحتالل ترن���و إلى تقليص 
خط منع البن���اء على جنب���ات الطريق رقم 345 
من مس���افة 100م إلى 30م، علم���ًا بأن الطريق 
هو الراب���ط بين مدينة دورا وقراها الغربية، وعّد 
المركز األمر تقليصا لس���لب مزي���د من أراضي 

المواطنين.
ولفت المركز إل���ى أّن هذا المخطط يهدف إلى 
ربط مستعمرة" نيجهوت" بالبؤرة االستعمارية 
"ميرشاليم" وضم الجبل الجنوبي المقابل لهاتين 
الدائرية وعمل  بالطرق  وربطه  المس���تعمرتين 

جسر عليه.

مخطــط لمصــادرة 291 دونمــًا 
وبنــاء 102 وحــدة استيطانيــة بالخليــل

القدس المحتلة/ االستقالل:
تعتزم بلدية االحتالل في القدس يناء 600 وحدة استيطانية 

جديدة في جبل المكبر .
ويأت����ي المخطط الجديد لتوس����يع مس����توطنة نوف زهاف 
تضاف الى 350 كانت مقررة وفق نفس المشروع عام 2017 .

وقال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، 
إن: "نش����اطات حكوم����ة االحت����الل االس����تيطانية ال تتوقف 
ففي األغوار الش����مالية تنوي تحويل أربع مس����توطنات وبؤرة 

استيطانية لمدينة استيطانية على آالف الدونمات«.
ولف����ت التقرير النظر إل����ى أن أطماع االحتالل االس����تيطانية 
التوسعية ال تقتصر على الضفة الغربية بل تتعداها باتجاه 

هضبة الجوالن السورية المحتلة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذك���رت ريش���ت كان العبري���ة، صباح ام���س األحد، أن الش���رطة 
اإلس���رائيلية ستستجوب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته 
س���ارة في قضية بيزك المعروفة إعالميا باسم الملف 4000 اليوم 

االثنين.
وبحسب القناة، فإن نتنياهو سيواجه بسلسلة من االعترافات التي 
قدم���ت ضده من قبل معتقلين لدى الش���رطة على خلفية تورطه 
بالملف. مش���يرًة إلى أن سارة سيتم اس���تجوابها في ذات الملف 

بعيدا عن نتنياهو.
ومن المتوقع أن تقوم الشرطة بالتحقيق مع نتنياهو في محاوالته 

لتشويش سير التحقيقات في أكثر من مرة بالقضية ذاتها.

 االحتالل يعتزم بناء 
600 وحدة استيطانية 

في جبل المكبر

استجواب نتنياهو 
وزوجته بملف 4000

غزة/ االستقالل:
نف���ذت كتائب ع���ز الدين القّس���ام، الجناح 
المسلح لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، 
صباح  أمس األحد، مناورات عسكرية، أطلقت 
عليها اس���م "مناورات الصم���ود والتحّدي"، 

استعدادا ألي طارئ.
وانتش���ر المئ���ات من عناصر "القس���ام" في 

شوارع قطاع غزة، حاملين أسلحة خفيفة.
ومساء الس���بت، أعلنت "القسام"، عن نيتها 
تنفي���ذ هذه المن���اورات، ام���س األحد، دون 
تحديد م���كان أو موعد تنفيذه���ا أو طبيعة 

األسلحة المزمع استخدامها.
وقالت في بيان: "تلك من���اورات مخطط لها 
مس���بقًا، وسيس���مع خاللها أص���وات إطالق 
نار وانفجارات، كما س���يالحظ حركة نشطة 

للقوات والمركبات العسكرية".
وتأت���ي هذه المناورات بعد س���اعات من 
قصف المقاتالت الحربية اإلس���رائيلية، 
موقًع���ا للمقاومة الفلس���طينية ش���مال 
مدينة رف���ح جنوب قطاع غزة، وتحذيرات 
االحتالل من مواجهة عسكرية شاملة مع 

قطاع غزة.

وانتشر اآلالف من عناصر "القسام" في كافة 
مناطق القطاع ومن كاف���ة وحدات وفصائل 
وس���الح الكتائب المختلفة ونشروا الحواجز 
على الطرقات وعلى طول الش���ريط الحدودي 

لقطاع غزة.
وش���وهدت عربات مدرعة على شكل دبابات 

يقودها عناصر من "كتائب القسام".
يش���ار إلى أن آخ���ر مناورة عس���كرية علنية 
أجرتها الكتائب كانت في ش���هر ديسمبر/

كانون أول 2014 تخللها سماع صوت إطالق 
نار وانفجارات.

رام الله/ االستقالل:
أكد أمين س���ر المجلس الوطني محم���د صبيح ان الدعوات 
لحضور جلسة المجلس في ال�30 من نيسان القادم في رام 

الله سترسل عقب انهاء اللجنة ألعمالها.
وش���دد صبي���ح في حدي���ث إلذاع���ة »صوت فلس���طين« 
الرسمية أمس االحد على اهمية هذه الجلسة للحفاظ على 
الشرعية واستمرار منظمة التحرير وترتيب البيت الداخلي 

الفلسطيني.
واوض���ح صبي���ح ان هناك ج���دول اعمال واضحًا لجلس���ة 
المجلس التي ستبدأ بكلمة لرئيس  السلطة محمود عباس، 
ومن ثم مناقشة عدد من القضايا اهمها الالجئون واالسرى 

والقضية بشكل عام.

غزة/ االستقالل:
نف���ت حركة فتح االخبار التي يتداولها البعض عن انس���حابها 
من كافة لجان فصائل العمل الوطني المنظمة لمسيرة العودة 

الكبرى.
وقال المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف في تصريحات 
صحفية، ان الحركة التي أطلقت مسيرة الكفاح الوطني من أجل 
العودة، هي جزء اساس ورئيسي في الحراك الوطني الفاعل من 

أجل انجاح مسيرة العودة.
وأض���اف أبو س���يف أن الحرك���ة بأطرها المختلف���ة على كافة 
المس���تويات تش���ارك بفعالية في كل االجتماعات المتعلقة 

بذلك.
وكانت وسائل إعالم ذكرت أن حركة فتح أعلنت بشكل مفاجئ 
انس���حابها من كافة لج���ان فصائل العمل الوطن���ي المنظمة 

لمسيرة العودة الكبرى.

فتح تنفي انسحابها 
من اللجان المنظمة 

لمسيرة العودة

المجلس الوطني: 
إرسال الدعوات عقب 
إنهاء اللجنة ألعمالها

»كتائب القسام« تنفذ مناورات عسكرية في قطاع غزة
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ولم يتوقف ترام���ب عن تصعيده ضد من عارضوا 
قراره بشأن إعالن القدس عاصمة إلسرائيل، فبعد 
أن هّدد الدول التي رفض���ت قراره األخير في دورة 
الجمعي���ة العامة لألمم المتح���دة بأن يقطع عنها 
صنبور المساعدات األمريكية، جاء الدور هذه المرة 
على الس���لطة الفلس���طينية لتنال التهديد ذاته، 
علمًا أن الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة ، 
ال يحتمل وقف أموال الدعم األجنبي، التي تجاوزت 

في أكثر من مرة، اإليرادات المحلية الفلسطينية.
قال���ت صحيفة يس���رائيل هيوم الص���ادرة، أمس 
األحد، إن الرئيس االمريكي دونالد ترامب وقع يوم 
الجمعة عل���ى قانون " تايلور ف���ورس" الذي يمنع 
وزارة الخارجي���ة األمريكية من تحويل مس���اعدات 
للسلطة الفلس���طينية، طالما كانت السلطة تحول 
مخصصات لعائالت الشهداء الذين قتلوا وأصابوا 

إسرائيليين.
ووفق���ا للصحيفة فقد تم���ت المصادقة على هذا 
القانون، صباح الجمعة في مجلس الش���يوخ، بعد 
حوالي ثالثة أش���هر من تمريره في مجلس النواب 
األمريك���ي، في أعق���اب التوصل إل���ى اتفاق بين 
الحزبين يقضي بدمجه في إطار مشروع الميزانية 
المؤقتة بقيمة 1.3 مليار دوالر للحكومة الفيدرالية.

وتتلقي الس���لطة الوطني���ة مس���اعدات خارجية 
بإجمال���ي 1.2 ملي���ار دوالر أمريك���ي س���نويا من 
ع���دة دول تدفع منه���ا الواليات المتح���دة حوالي 

350 ملي���ون دوالر أمريكي ، بحيث تش���كل قيمة 
المس���اعدات الخارجية ما نس���بته 25% من قيمة 
الموازنة السنوية للس���لطة الوطنية والتي قدرت 
للعام 2017 بحوال���ي 4.4 مليارات دوالر ، فيما تم 

رفع الموازنة للعام الجاري إلى 5 مليارات دوالر .

اأهداف �سيا�سية 
وعبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو 
يوسف عن رفض السلطة والقيادة الفلسطينية للقرار 
األمريكي جملة وتفصيال ، معتبرا أن القرار األمريكي 
يمثل جوهر االجحاف األمريكي للحق الفلسطيني من 

خالل ممارسة االبتزاز لتحقيق أهداف سياسية .
وأوضح أبو يوس���ف ف���ي حيثه ل�"االس���تقالل" أن 
اإلدارة األمريكي���ة تبنت في الفت���رة األخيرة نهجا 
عدائيا وتصعيديا ضد الس���لطة الفلسطينية بدءًا 
من محاوالت المس���اس بالمقدسات الفلسطينية 
كالقدس والالجئين ومرورا بإغالق مكتب المنظمة 
في واشنطن وليس انتهاء بالتضييق االقتصادي 
من خالل حجب المساعدات عن السلطة والمنظمات 

االنسانية النشطة في فلسطين.
وأض���اف :" تس���عى االدارة األمريكي���ة لتكثيف 
الضغط على الس���لطة الوطنية بغية انتزاع موقف 
مؤي���د لتمرير صفق���ة القرن التي ترعاه���ا اإلدارة 

األمريكية وتسوق لها في المنطقة " .
وأك���د أن الس���لطة الوطني���ة س���تواصل ص���رف 

مخصص���ات األس���رى والش���هداء مهم���ا بلغت 
التحديات التي تف���رض عليهم ، داعيا في الوقت 
ذاته الس���تمرار الحم���الت الش���عبية المناهضة 
لممارسات االحتالل ولفضح جرائمه التي يرتكبها 

بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته .

�سبغة "اإرهابية"
ومن جهته، أوضح المحلل السياس���ي طالل عوكل  
أن القرار األمريكي يرمي لصبغ النضال الفلسطيني 
ومنظم���ة التحري���ر بالصبغة االرهابي���ة ، تمهيدا 
لتهميش دور السلطة والمنظمة ومنح "إسرائيل" 
مبررات دولية ألعمالها العدائية ضد الفلسطينيين 

واظهارها كأنها دفاع عن النفس .
وقال ع���وكل ل�"االس���تقالل":" إن أمري���كا تكثف 
جهوده���ا الهادفة لتمري���ر صفقة الق���رن التي 
طبخته���ا ف���ي أروقة البي���ت األبي���ض والضغط 
عل���ى الفلس���طينيين للقبول بالع���ودة إلى طاولة 

المفاوضات وفق الشروط واالمالءات األمريكية ".
واستبعد أن تقبل السلطة الفلسطينية بالشروط 
األمريكي���ة ، مرجحا أن تلجأ للعمق العربي من أجل 
تعويض العجز المالي الذي يخلفه القرار األمريكي 

.

مدلوالت خطرية
وب���دوره، أكد الناطق االعالمي باس���م مركز أس���رى 

فلس���طين للدراس���ات  ري���اض األش���قر أن القرار 
األمريك���ي يه���دف إلف���راغ قضية األس���رى من 
مضمونها الوطني والتساوق مع مخططات االحتالل 
وق���رار الكنيس���ت القاضي بخصم قيم���ة رواتب 

األسرى من عوائد الضرائب .
وبين األش���قر ل� "االس���تقالل" أن مجاراة الش���روط 
األمريكي تحم���ل في طياتها اإلقرار بأن األس���رى 
والشهداء الفلس���طينيين قاموا بأعمال "إرهابية" 
يزيد من الضغوط الممارس���ة على األس���رى داخل 

السجون من خالل الضغط على عوائلهم .
وأوضح األش����قر أن العديد من عائالت األس����رى 
تعتم����د على رواتب األس����رى لتقتات عليها بعد 
اعتقال األس����رى الذي����ن كانوا يمثل����ون مصدر 
دخ����ل وحيد لتل����ك العائالت ، مضيف����ا :" العبث 
بمخصصات األس����رى مرفوض وطنيا وجماهيريا 
فاألسرى قدموا تضحياتهم الجليلة ألجل الوطن 
ويج����ب علينا أن نصون عائالته����م كأقل تقدير 
للبط����والت والتضحي����ات التي قدمها األس����رى 

والشهداء ".
وطالب الس���لطة الوطني���ة بالتمس���ك بمواقفها 
المعلن���ة بموقفه���ا الراف���ض للرضوخ للش���روط 
األمريكية وعدم تقليص مخصصات األسرى حتى 
ل���و كان مجرد إع���الن صوري لما يحمل���ه من معاٍن 
وانعكاس���ات خطيرة بحق عدالة قضية األس���رى 

وتضحياتهم الجلية .

  قطع المساعدات المقدمة لها 

 »المــال«.. هــل يخضــع السلطــة لترامــب؟

غزة/ حممد مهدي :
ت�سعيد االإدارة االأمريكية خطواتها 
�سد ال�سلطة الفل�سطينية من خالل 

م�سادقة الكوجنر�س االمريكي على 
م�سودة  قرار بحجب امل�ساعدات 

املالية التي تقدمها اأمريكا 
للفل�سطينيني وا�سرتاط ا�ستئنافها 
بوقف �سرف ال�سلطة لرواتب اأ�سر 

ال�سهداء واالأ�سرى الفل�سطينيني 
؛ يهدف باالأ�سا�س اإىل اخ�ساع 
ال�سلطة واإجبارها على تلبية 

بع�س املتطلبات االمريكية املتعلقة 
ب�سفقة القرن، فهل ميكن اأن ينجح 

ذلك يف تروي�س ال�سلطة ب�سياط 
املال ال�سيا�سي لت�ستجيب  يف النهاية 

وتلبي ما يطلبون ؟

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن / عبد الرحمن حس���ن عبد الرحمن 
حس���ين /. عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )410605901( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / كرم مصطفى يونس مطر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
931645717فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / المؤيد نصر عبد الرحمن غزال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
800413833  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / أسامة احمد اسماعيل ابو جزر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
804511517فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حكمت المحكمة المركزية اإلس����رائيلية في 
الق����دس المحتلة صب����اح أم����س  األحد على 
األس����يرة المقدس����ية أماني خالد الحش����يم 
بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات بعد إدانتها 
بتنفي����ذ عملية ده����س على حاج����ز قلنديا 

العسكري.
وأوض����ح المحام����ي خل����دون نج����م أن قضاة 
المحكم����ة المركزي����ة حكموا على األس����يرة 
الحشيم، بالسجن الفعلي 10 سنوات، و5000 
شيكل تعويض للجندي، بعد إدانتها بدهس 
أح����د الجنود على الحاجز. وأض����اف أن النيابة 

ادعت أن األسيرة الحشيم – وهي أم لطفلين-
"نفذت أخطر عملية دهس نس����ائية منذ عام 
2014"، وبعد عدة جلسات صدر الحكم ضدها.
وكانت األس����يرة الحش����يم اعتقل����ت بتاريخ 
13-12-2016، وه����ي ف����ي طريقها الى منزل 
عائلته����ا في حي بيت حنينا ش����رق القدس، 
حي����ث أوقفه����ا جن����دي اس����رائيلي لفحص 
بطاقته����ا الش����خصية عل����ى حاج����ز قلنديا، 
وبع����د فح����ص البطاقة الش����خصية تقدمت 
في س����يارتها لطريق عودتها القدس وبعد 
بضع ثواٍن من تحركها س����مع صوت وابل من 
الرصاص متجهة نحوها فأصابت س����يارتها 

أكثر من 20 رصاصة.
وعقب اعتقالها، تعرضت الحشيم للتعذيب 
والتحقي����ق الميدان����ي، وبع����د س����اعات من 
الفح����ص والتحقيق عند الحاج����ز تم نقلها 
إلى س����جن "المسكوبية" غربي القدس، حيث 
بقيت في����ه 14 يوًما للتحقي����ق، قبل أن يتم 
نقلها إلى س����جن "هش����ارون"، ثم إلى سجن 
"الدام����ون"، حيث طلبت األس����يرة نقلها إلى 

سجن "هشارون".
وأجلت محكمة االحت����الل محاكمتها نحو 20 
مرة، بتهمة تنفيذ عملية دهس ألحد الجنود 

المتواجدين على حاجز قلنديا.

بتهمة تنفيذ عملية دهس

االحتــالل يحكــم علــى األسيــرة 
 المقدسية »الحشيم« بالسجن 10 سنوات 



2االثنين     رجب         هـ   مارس         م 2 22    222 2 2 2 2

واتهم عب���اس، حركة "حم���اس" صراحة 
بالوقوف وراء حادث تفجير الموكب شمال 
القطاع، مؤكدًا أن استهداف رئيس الوزراء 
رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات 

العامة اللواء ماجد فرج "لن يمر".
وف���رض الرئيس عباس في وقت س���ابق 
إج���راءات عقابي���ة ض���د القط���اع، أبرزها 
تقلي���ص كمي���ة الكهرب���اء ال���واردة له، 
وتقلي���ص التحويالت الطبي���ة للمرضى، 
وخصم ما نس���بته 30-50% م���ن رواتب 
بالجمل���ة  وإح���االت  الس���لطة،  موظف���ي 
للتقاعد، ما تس���بب في تراجع الس���يولة 
النقدية المتوفرة في األسواق، ولدى آالف 

الموظفين التابعين للسلطة.
وحذرت منظمات أهلي���ة واقتصادية من 
تدهور القطاع االقتصادي في غزة، والذي 
يسير بخطوات متسارعة نحو حالة االنهيار 
الكام���ل، في ظل تراجع القدرة الش���رائية 
ألكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في 

القطاع، وسط انسداد األفق السياسي.
القليل���ة  الش���هور  خ���الل  وانخفض���ت، 
الماضية، القدرة الشرائية للسكان بشكل 
متزايد، حتى وصلت مؤخرًا، ووفقًا لبعض 
اإلحصائيات، إلى م���ا يزيد عن 60%، في 
ظل اإلجراءات التي اتخذها الرئيس عباس 

ض���د الموظفين منذ نحو عام، وتهديداته 
الجدي���دة بمزيد م���ن العقوب���ات، وهو ما 
خيب آمال الغزيين في إحداث انتعاش���ة 

اقتصادية هم بأمّس الحاجة لها.

خوف وقلق
تراجع نس���بة االس���تيراد وكذلك عائدات 
األرباح ألكثر م���ن النصف، هو الحال الذي 
وصل إليه تاجر األحذية والجلود الطبيعية 
أسامة أبو دالل من محافظة الوسطي، بعد 

تدهور األوضاع االقتصادية بالقطاع.  
الخوف والقلق على م���ا تبقى له من أرباح 
ضئيل���ة، نتيجة بيعه كمي���ات قليلة  من 
األحذية خالل الش���هر الواحد، هو الشعور 
الذي ينتاب أبو دالل في حال طبق رئيس 
السلطة محمود عباس تهديداته، باتخاذ 

إجراءات مالية جديدة ضد القطاع. 
ولفت أبو دالل، في حديثه ل� "االس���تقالل" 
إل���ى أنه من���ذ بداية العام الج���اري أوقف 
اس���تيراد األحذي���ة من الصي���ن و تركيا، 
واعتمد على اس���تيرادها فقط من مدينة 
الخليل بالضفة الغربية وبكميات محدودة، 
بعد انهيار الوضع المعيشي للمواطنين، 
لعدم قدرتهم على ش���راء أبسط مقومات 

حياتهم اليومية. 

وأوضح أن أوضاع التج���ار تنهار يوما بعد 
اآلخر؛ إذ أن نس���بة اس���تيراد البضائع من 
الضف���ة الغربية ودول الخ���ارج انخفضت 
ألكثر م���ن النصف؛ نتيجة ضعف الحركة 
الشرائية للمواطنين خالل األعوام واألشهر 
الماضية، متس���ائال عن مصير التجار في 
حال تم ف���رض مزيد م���ن العقوبات على 

القطاع. 
وبين أن عددًا كبيرًا من التجار أصبحوا من 
رواد السجون؛ لعدم مقدرتهم على سداد 
الديون المتراكمة عليهم، النقدية وأخرى 
ش���يكات مرتجعة، بع���د توقيعهم على 
مبالغ مالية كبيرة لم يستطيعوا سدادها، 
فأصبحوا سجناء على خلفية الذمم المالية. 

انهيار تام
ماهر  االقتص���ادي  والخبي���ر  المخت���ص 
الطب���اع أكد أن أي إج���راءات مالية وإدارية 
س���يتخذها رئيس السلطة محمود عباس 
اتجاه قطاع غزة، ستس���اهم ف���ي ازدياد 
األوضاع االقتصادية سوءًا، وستعمل على 
تسريع عجلة االنهيار االقتصادي التام في 

القطاع. 
وش���دد الطباع في حديثه ل�"االس���تقالل" 
أن���ه في ح���ال اتخ���ذ الرئيس إج���راءات 

عقابي���ة جديدة، فإن ذل���ك يعني انعدام 
القدرة الش���رائية لدى المواطنين خاصة 
الموظفين، وسيش���هد القط���اع انخفاضًا 
ملحوظ���ًا في الحرك���ة االنتاجي���ة بجميع 

األنشطة االقتصادية. 
ولف���ت إلى أن قطاع غزة وص���ل إلى الرمق 
األخي���ر من مرحلة الموت الس���ريري الذي 
يعيش���ه من���ذ أكثر من 11 عام���ا من عمر 
الحص���ار اإلس���رائيلي المف���روض عليه، 
مطالب���ا الجميع بالتدخل إلنه���اء الحصار 
وفتح المعابر أم���ام حركة البضائع الواردة 
والص���ادرة وحرك���ة األف���راد ؛ إلنقاذه من 

االنهيار االقتصادي واإلنساني. 
ونوه إلى أن انعدام توفر السيولة النقدية 
بين المواطنين، إلى جانب انعدام قدرتهم 
الش���رائية, أدى إلى ارتفاع حاد في حجم 
الش���يكات المرتجعة والتي انتشرت في 
القطاع خالل الشهور األخيرة، إذ أن القطاع 
ش���هد ارتفاعًا حادًا في حجم الش���يكات 
المرجعة خالل العام 2017 مقارنة باألعوام 
الس���ابقة، وصل���ت قيمته���ا حوالي 112 

مليون دوالر.
ورأى أن أي خط���وة عقابي���ة جدي���دة ضد 
القط���اع س���تزيد م���ن مع���دالت البطالة 
لتتجاوز 43% ، وأكثر من ربع مليون عاطل 

بالقطاع ع���ن العمل، عدا عن ارتفاع معدل 
الفقر المدقع ليتجاوز 65%، باإلضافة إلى 
انعدام األمن الغذائي الذي وصل أكثر من 

 .%70

واقع مرعب
بدوره، ح���ذر جمال الخضري رئيس اللجنة 
الش���عبية لمواجهة الحصار من االجراءات 
العقابية التي قد يتخذها الرئيس محمود 
عب���اس ضد القطاع خالل األي���ام القادمة، 
معتبرا أن األوضاع الحالية هي  األسوأ على 

اإلطالق منذ فرض الحصار عليه.
ووصف الخض���ري في تصريحات إعالمية 
الواقع اإلنس���اني والمعيش���ي ب�" المرعب 
والمخي���ف"، بعد وصول نس���بة الفقر إلى 
80% من إجمالي س���كان غزة، متوقعا أن 
ترتفع بشكل كبير، في حال طبق الرئيس 

تهديداته.
وأوضح أن حوالي 50% من س���كان قطاع 
غزة مصنفون ضمن قوائم المعطلين عن 
العمل، في حين تقترب نسبة البطالة في 
صفوف الش���باب من 60%، وبلوغ معدل 
دخل الفرد اليومي بغ���زة حوالي دوالرين 
فق���ط، معتبرا إياه "األدنى على مس���توى 

العالم". 

انهيار االقتصاد بالقطاع

عقوبات عباس الجديدة.. تزيد »الطين بلة«

غزة/ �سماح املبحوح: 
بالرغم من حالة االنهيار �سبه التام للو�سع االقت�سادي يف 
قط��اع غزة، وتردي الظروف املعي�سي��ة للمواطنني، اإال اأن 
رئي�س ال�سلط��ة الفل�سطينية حممود عبا�س، هدد باتخاذ 
مزي��د م��ن العقوب��ات ال�سيا�سية واملالي��ة واأخ��رى اإدارية 

وقانوني��ة �سد القط��اع، تنذر بت�سريع انهي��ار ما تبقى من 
اقت�س��اد غ��زة، ح�سب مراقبني وخ��راء اقت�س��اد.  وكان 
الرئي�س عبا�س، ه��دد يف كلمة له مب�ستهل اجتماع لقيادة 
ال�سلط��ة ب��رام اهلل يوم االثنني املا�س��ي، باتخاذ عقوبات 
�سيا�سي��ة واإدارية وقانونية ومالية �س��د القطاع، ردا على 

ا�ستهداف موكب رئي�س حكومت��ه رامي احلمد اهلل ومدير 
املخابرات العامة ماجد ف��رج اأثناء زيارتهما القطاع قبل 
اأي��ام،  قائ��ا : »ب�سفتي رئي�ًسا لل�سع��ب الفل�سطيني قررت 
اتخاذ االإجراءات االإدارية والوطنية والقانونية واملالية 

كافة«، عازيا ذلك "ل�لمحافظة على امل�سروع الوطني".   

غزة/ االستقالل:
دعت الرابطة االسالمية ادارات الجامعات الى 
ضرورة مراعاة الوضع المادي الصعب المنهك 
ال���ذي يعانيه قطاع غزة بش���كل ع���ام وطلبة  

الجامعات بشكل خاص.
وأكد عرف���ات أبو زايد بان الرابطة االس���المية 
بجانب االط���ر الطالبية قد اتخ���ذت موقفها 
الثاب���ت منذ وقت س���ابق برفضه���ا المطلق 
لحرمان الطلبة من اكمال مسيرتهم التعليمية 
بس���بب حالة العوز التي تنتابها نتيجة عدم 

القدرة على تسديد الرسوم الجامعية .

واضاف أبو زايد ب���أن الرابطة قد وضعت اكثر 
من اقتراح أمام بع���ض الجامعات التي تقوم 
بطرد الطلبة من قاعات االمتحانات وحرمانهم 
من التقدم لها والت���ي كان اخرها في جامعة 
االزهر؛ لكن بعض الجامعات تتعمد ان تقوم 
بحل ازماتها المالية من خالل الحلقة االضعف 
وهم الطلب���ة الذين يعانون ه���م واهاليهم 

الحصار الخانق والظروف المادية الخانقة.
أوضح  أبو زايد بان الرابطة االس���المية وعددًا 
من االطر اقترحت على جامعة االزهر قبل نحو 
ع���ام أهمية تفعيل البح���ث االجتماعي وفق 

تصنيفات لكن الجامعة تماطل في تنفيذ هذا 
المقترح الذي ابدت موافقة عليه في حينه.

وطالب أبو زايد ادارات الجامعات ووزارة التربية 
والتعلي���م العالي بالعمل عل���ى دعم وتعزيز 
الطلب���ة بالجامع���ات مع اهمي���ة الحفاظ على 
الجامعات كمؤسسات وطنية يجب ان نحافظ 
عليها من الوقوع بأزم���ات، وكذلك الجامعات 
تحافظ على المس���يرة التعليمية للطلبة دون 
ممارس���ة االبتزاز المالي عل���ى الطلبة في ظل 
الظروف الكارثية الحالي���ة التي يعاني منها 

شعبنا في قطاع غزة.

رفح/ االستقالل:
قصفت طائرات االحتالل اإلس���رائيلي، منتصف الليلة قبل الماضية ، 

بصورة مفاجئة موقًعا للمقاومة شمال رفح جنوب قطاع غزة.
وقال مراس���لنا إن طائرات استطالع إس���رائيلية قصفت موقع "شهداء 
رفح" بثالث���ة صواريخ، ثم أطلقت طائرات حربية صاروخين آخرين على 

ذات الموقع.
وأدى القصف إلى أضرار مادية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأعلن الناطق العس���كري باس���م جيش االحتالل أن طائ���رات مقاتلة 
هاجمت هدًفا  في قطاع غزة داخل موقع تدريب في رفح، رًدا على تسلل 

مجموعة فلسطينيين، ومحاولة تخريب معدات تقوم بأعمال الجدار.

الرابطة اإلسالمية تؤكد على ضرورة مراعاة 
الحالة االقتصادية لطلبة الجامعات

طائرات االحتالل تقصف 
موقعًا للمقاومة برفح
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بقلم: عبد الرحمن شهاب - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

المفاعل السوري المدمر يكشف خواء إسرائيليًا

ا من قصف ما اعتبرته إس���رائيل مفاعلاً  بعد 11 عاماً
ا، س���محت الرقابة اإلس���رائيلية بنشر  ا س���ورياً نووياً
تفاصيل العملية، والتي كشفت عن ثلثة جوانب من 
العملية: عملية الوصول إلى المعلومة التي كشفت 
ا تم بناؤه قبل خمس سنوات من ذاك  أن هناك مصنعاً
التاريخ، آليات اتخ���اذ القرار بقصف المبنى المحدد، 

وطريقة القصف.
كان الدافع األساسي للنشر هو كتاب ايهود أولمرت، 
الذي يعترف فيه بمس���ؤولية إسرائيل عن العملية، 
ويتحدث في فصل خاص عن تفاصيل اتخاذ القرار 
���ا للحكوم���ة، وبذلك يكون قد أفقد  عندما كان رئيساً
الرقابة العس���كرية مبررات تحفظها على النشر؛ بل 
وتم االدعاء بأن توقيت النش���ر ه���و مؤامرة للترويج 
للكتاب، تم���ت حياكتها بين الرقابة وناش���ر كتاب 
أولمرت »يديعوت احرون���وت« للحد من تنامي تفرد 

بيبي نتنياهو بالزعامة الكاريزماتية.
في رحلة الجيش اإلسرائيلي للبحث عن صورة االنتصار 
المفقودة، حاول اإلعلم اإلس���رائيلي االستفادة من 
نش���ر المعلومات من خلل الكشف عن أسماء بعض 
الطيارين الذين أدوا المهم���ة وإظهار البطولة التي 
تحلى بها الطيارون، ونش���ر ص���ور الطائرات العائدة 
من مهمتها بنج���اح، فيما هذه المهمة لم تبعد عن 
الحدود الشمالية لفلسطين سوى 450 كيلو متر، ولم 
تستطع الطائرات اإلسرائيلية القيام بهذه المهمة 

دون الدخ���ول ألراض���ي دولة ثالثة للف���رار من المضادات 
الس���ورية، ورغم ذلك فقد اضطرت إح���دى الطائرات ألن 
تلقي خزان الوقود، والذي س���قط ف���ي تركيا وكان يحمل 

كتابات عبرية، وفضح المهمة.
ا االستفادة من النشر كونه  اإلعلم اإلس���رائيلي حاول أيضاً
حاصلاً ال محالة، وذلك بتوجيه رسائل إليران بأن إسرائيل 
لن تس���مح ألعدائها بامتلك س���لح يهدد وجودها، وأن 
إسرائيل ستقوم بما يجب فعله بتدمير المفاعلت اإليرانية 
إذا لم تقم الواليات المتحدة بذلك، وأن إسرائيل ال تحتمل 
المراوغات السياس���ية التي تقوم بها إيران لسرقة الوقت 
للوص���ول إلى الحاف���ة النووية ونقطة ال���ل عودة من خلل 

ا وكالة الطاقة النووية. تضليل المجتمع الدولي، وخصوصاً
ولكن الس���حر انقلب على الساحر، فالكشف عن تفاصيل 
اتخاذ القرار كش���ف البعد الردعي الذي كان يس���ري في 
ا صانع القرار،  مؤسس���ات الكيان اإلس���رائيلي، وخصوصاً
والذي عكس���ه التردد والخ���وف والقلق واألرق والس���هر 
واس���تهلك القهوة والس���جائر واأليدي المرتجفة التي 
توقع وهي تفكر »ماذا لو اكتش���ف النظام السوري أنهم 
ا وهم يخشون التصريح بأنهم من  وراء العملية؟«، 11 عاماً
ا للرد. ا من أن يجعل النظام السوري مضطراً فعل ذلك، خوفاً
الحدي���ث المكثف ع���ن عدد ودقة الصواريخ لدى س���وريا 
ا عن قدرتها على التعامل مع هذا  ا إس���رائيلياً يعكس عجزاً
التهديد، وزير الجيش اإلس���رائيلي أفيغدور ليبرمان كان 
���ا عندما أعرب عن ندمه على نش���ر التفاصيل، كونها  محقاً

أدت إلى إيصال صورة سيئة عن صمود وقدرة صانع القرار 
في إس���رائيل، هذا عندما كان أولمرت المندفع والمتهور 
هو الذي يتخذ القرار، وايهود باراك رجل الجيش األول عن 
، لقد كان الكشف  يمينه؛ فكيف بالمتردد نتنياهو؟ فعلاً
عن المعلومات رس���الة إليران، ولكنها رسالة بأنه يمكنها 
أن تفعل ما تش���اء، فه���ذه الدولة لم يع���د فيها صاحب 
قرار، وهكذا فإن قرار النش���ر أدى إلى اإلضرار بصورة الردع 

اإلسرائيلي.
تفاصي���ل المعلومات أظه���رت كي���ف ان الصدفة هي 
التي أوصلت »الموس���اد« للمعلومة الت���ي أدت إلى تتبع 
القضي���ة، فيما لم تس���تطع االس���تخبارات العس���كرية 
بمنظومته���ا الضخمة الوصول إل���ى أي معلومة رغم مرور 
خمس س���نوات على بداية بناء »المفاع���ل النووي«، وهذا 
ا في إس���رائيل، فقد كان  ا كبيراً يعكس فشلاً اس���تخبارياً
ا رئيس »الموس���اد« الس���ابق تامير باردو، في حديث  محقاً
أدلى به ل� »يديعوت احرونوت«، أن التأخير في اكتش���اف 
ا بحجم الفشل في حرب  المفاعل كان »فش���لاً استخباراتياً
ا  يوم الغفران - حرب أكتوبر«، فش���ل يفتح الباب مش���رعاً
أمام تس���اؤالت كبي���رة أبرزها: هل بإمكان االس���تخبارات 
اإلس���رائيلية ان تؤكد أن س���وريا لم تكن قد أنشأت غير 
ه���ذا المفاعل أو أن كان هذا المفاعل هو مظهر لمنش���اة 
تضليلية للتغطية على عمل آخر؟ وهل دولة مثل إسرائيل 
يكفيها االعتماد على الصدفة في كشف المعلومات عن 
عدوه���ا؟ ومن جانب آخر، إذا كان���ت هذه هي قدرة النظام 

الس���وري، فما هي القدرات اإليرانية في هذا المجال، 
وهي ذات االقتصاد القوي القادر على بناء ما يش���اء، 
وهي الحليف األكبر للنظام الس���وري، وربما المفاعل 
الس���وري جزء إضافي من منظومة ش���رق آس���يوية، 
حيث من المفترض بأنهم س���بقوا الس���وريين في 
ا سرية خلف  هذا المضمار، وبالتالي قطعوا أش���واطاً

تضاريس إيران الوعرة؟
كشف المعلومات أدى إلى إظهار األنانية والوضاعة التي 
تعتري السياسيين وأصحاب القرار في إسرائيل، وأظهر 
أن إس���رائيل الجديدة تقوده���ا مجموعات ذات مصالح 
ضيقة تقود القرارات وليس���ت المصال���ح العليا للدولة 
هي الحاكمة وليس���ت المؤسسة، فباراك كان يرغب بأن 
ا  يغامر بتأخير قص���ف المفاعل حتى بعد أن يصبح حاراً
ا بالبيئة من خلل انتشار  ا وقصفه يشكل إضراراً ومش���عاً
اإلش���عاع الذي ينتش���ر في المنطق���ة، وبالتالي إدانة 
إلس���رائيل؛ كل ذلك من أجل أنه يتوقع ان يكون يومها 
هو رئيس الحكومة ويس���ّجل االنتصار لنفس���ه! تحول 
القيادة اإلسرائيلية إلى هكذا شخصيات يتطلب آليات 
جديدة لدراسة صناعة القرار في إسرائيل، تعطي أولوية 
للتحليل النفس���ي للفرد والمصالح الشخصية أكثر من 
التركيز على مصلحة الجماعة ومصلحة الدولة، ال ش���ك 
ا عن صورة  بأن هذه الدولة تنحو نحو الش���خصانية بعيداً
المؤسس���ين األوائل الذين يعتبرون في نظر المجتمع 

اإلسرائيلي قادة ُمضحين.

انتهى عرض الجزء الثاني من المسلسل التلفزيوني اإلسرائيلي »فوضى« بحلقاته 
االثنتي عش����رة، والذي قامت شركة Netflix األمريكية بشراء حقوق بثه ما يعني 
أن المسلس����ل كان متاحا للمشاهدين المش����تركين في هذه الخدمة في حوالي 
130 دول����ة، وقد ُبث أول جزء منه في بداي����ة عام 2015، وهو من تأليف الصحفي 
اإلسرائيلي آفي يسخاروف والممثل اإلسرائيلي ليئور راز، ويحكي المسلسل قصة 
مجموعة من المستعربين اإلسرائيليين اثناء عملهم ضد المقاومة الفلسطينية، 
ورغم اشارة مقدمة المسلسل الى ان احداثه متخيلة اال أنها تالمس أفعاال اجرامية 
للمستعربين واخرى مختلقة تخدم الدعاية االسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني 

ومقاومته امام العالم.
ش����اهدت جمي����ع حلقات الج����زء الثاني من المسلس����ل وال����ذي يمكن تصنيفه 
بأداة غير مس����بوقة في العمل الدرامي التلفزيوني ف����ي محاولة تكريس الرواية 
االسرائيلية للصراع مع دولة االحتالل ليس فقط لدى الجمهور االسرائيلي بل امام 
المشاهدين في جميع انحاء العالم فقد اعتاد الفلسطيني على منهجية واضحة 
في االعالم االسرائيلي لتش����ويه صورته والتأكيد على نمطية الرؤية التي تؤكد 
ان الفلسطيني  ليس انسانا وهو اقرب في مواجهته لالحتالل بغير البشر وساد 
الشعار العنصري المعروف نتيجة لهذه الثقافة التي  يتشربها االسرائيلي منذ 

نعومة اظافره بان »العربي الجيد هو العربي الميت«.
يلع����ب المس����تعربون دورا مهما في محاولة اطفاء جذوة المقاومة لدى الش����عب 
الفلس����طيني من خالل مشاركتهم في العديد من عمليات االعتقال والقتل وهم 
يتشبهون في ملبسهم وصورتهم ولهجتهم العربية بالفلسطيني يستبيحون 
كل ش����يء بغي����ر وازع اخالقي او قانوني من اجل تنفي����ذ مهامهم االجرامية في 
مالحقة المقاومين ونش����طاء االنتفاضات والهب����ات الجماهيرية وقد كانت قصة 
اعتقال عمر الكس����واني رئي����س مجلس طلبة جامعة بير زيت مؤش����را على ذلك 
عندم����ا تخفوا في صورة طاقم صحفي واقتحموا الجامعة وصوال الى مكان جلوس 
الكس����واني في احد س����احات الجامعة ومن ثم اشهار المس����دس عليه واعتقاله 

وتهديد الطالب بمسدساتهم حتى ال يتدخلوا النقاذه ووقع هذا المشهد وسط 
الجامعة في وقت انتظرتهم قوة من جيش االحتالل على ابواب الجامعة.

حاول مسلس����ل »فوضى« في جزئه الثاني اضفاء بعد انساني واخالقي على عمل 
المس����تعربين وفي المقابل تشويه الفلس����طيني المقاوم واظهار دوره فقط في 
قتل االسرائيلي والفرح لقتله والتهليل لذلك ثم تشويه صورته في عالقاته مع 
محيطه القريب في ظل الصراع القائم بالجنوح نحو االعتراف وانتزاع المعلومات 
منه التي توصل الى المقاومين بل واس����قاطه واظهاره كخائن او عميل، وقد اكثر 
المسلس����ل من تصوير اكثر من قصة تحت ه����ذا العنوان بدا في بعضها مبتذال 

واقرب الى الخيال.
المستعرب القاتل والمجرم اراد المسلسل اخراجه بصورة انسان ومن هنا التركيز 
على البعد االس����ري واالجتماعي في حياته الخاصة من خ����الل عالقاته مع ابنائه 
وزوجته والمحيط القريب منه وابراز العالقة الوثيقة بين مجموعة المس����تعربين 
التي تش����اهد في مناس����بات غير عملي����ات المالحقة بل اثناء حف����الت او رحالت 
يقومون بها بش����كل مش����ترك ويتبادلون فيها اطراف الحدي����ث والغناء وتناول 
الطع����ام وايضا التركيز على العالق����ات الحب والغرام بين مس����تعربة عضو في 
المجموعة وزوجات وش����قيقات االعضاء االخرين ففي كل حلقة يأتي فوضى على 
جانب من هذه العالقات في هدف واضح وهو التركيز على انس����نة المس����تعرب 
بشكل خاص واالسرائيلي بشكل عام فهو ليس ما يظهر في وسائل االعالم عندما 
يقتل طفال او يتص����دى لمتظاهرين ويضربهم ويطل����ق عليهم الرصاص وهي 
الصورة التي اخذت تتبدى بش����كل واسع في الس����نوات االخيرة عن دولة الكيان 
االسرائيلي وفضحت دعايتها التي تحاول ان تبرز االسرائيلي انسانا في مواجهة 

الفلسطيني الذي يقتله.  
االهم في س����ياق هذا المسلسل الذي تدور احداثه المتخيلة في الضفة المحتلة 
وخاصة في قلب مدينة نابلس هو توظيف ظاهرة »داعش« في المسلس����ل التي 
تأخذ بعدا س����لبيا لدى المشاهد الغربي بمجرد سماعها فهو اقحمها في احداث 

المسلس����ل من باب خالف قائم داخل إحدى ح����ركات المقاومة ادت الى انفصال 
ش����خصية قيادية كي تعمل مع »داعش« وقد جعل مخرج المسلسل كل عمليات 
المقاومة تنفذ من قبل »داعش« بما فيها عمليات خطف قتل فيها والد احد اعضاء 
مجموعة المستعربين »دورون« بالطريقة التي نفذت فيها »داعش« عمليات قتل 
في اماكن مختلفة من العالم باللباس البرتقالي وذبحا بالس����كين، وال جدال في ان 
رس����الة المسلس����ل في هذا الصدد قد تركت اثرها لدى المشاهد الغربي رغم ان 

»داعش« ال تنشط في فلسطين المحتلة وال تنفذ عمليات ضد االحتالل.
 في ثنايا احداث المسلسل خالل تنفيذ عمليات المالحقة التي تقوم بها مجموعة 
المس����تعربين اراد المخرج التأكيد على ش����جاعتهم وتداعيهم من اجل تنفيذ 
عمليات اعتقال او انقاذ احد افراد المجموعة عندما ينكش����ف امام الفلس����طيني 
واظه����ار بطوالتهم وقدراتهم الخارقة والس����هولة التي يقوم����ون بها باالعتقال 
والمالحقة وافش����ال العمليات والحصول على المعلومات وف����ي المقابل تتبدى 
الصورة االخرى في محاولة اظهار ضع����ف المقاومة واعتقال افرادها والصراعات 

الداخلية واقحام اجزاء مختلقة لتشويهها وترسيم صورة سلبية عنها.
مسلسل »فوضى« ينتقل في الجهد االسرائيلي الدعائي رغم انه عمل خاص الى 
مرحلة اخرى في المعركة بين الش����عب الفلس����طيني واالحتالل واذا كانت هناك 
ادوات مباش����رة في نقل الرواية االس����رائيلية من خالل الفضائيات االس����رائيلية 
الناطقة بالعربية واالنجليزية  او وسائل التواصل االجتماعي فانه يتعدى ذلك الى 
الجمهور االوس����ع في العالم واذا كانت بعض افالم »هوليود االمريكية« تضمنت 
مقاطع تشوه العربي والفلس����طيني فان »فوضى« يشكل معركة متقدمة لعمل 
متكامل يجعل االسرائيلي الحضاري االنساني مقابل الفلسطيني الوحشي القاتل 
دون التفات او اشارة الى طبيعة الصراع مع االحتالل وممارساته االجرامية اليومية 
ضد الفلس����طيني وهو يقتحم بيته ويعزله وينكل به على الحواجز ويهدم بيته 
ويقتله بدم بارد وال يخجل من اعتقال االطفال وتعذيبهم واستخدام الكالب في 

ارهابهم.

»فوضى«... تجميل القاتل وتقبيح الضحية!
عامر خليل
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أعلن أنا المواطن / ساهر حسن ابراهيم وشاح 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901501239( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / احمد عدنان محمد بدر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
400714002فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / مفيد صادق محمد السالوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)950200527( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / سالم عبد الرحمن عودة أبو ختلة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
903827319فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمود زكريا احمد محمود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
802777458   فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عدي محمد أحمد قبالن 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405138934( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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مسيرة العودة 
الكبرى وإحياء 

دور الشباب بقلم/ د.أحمد الشقاقي

مناورة القسام وحديث 
في األمن والسالح

د. صالح الكاشف

نجحت المقاومة الفلس���طينية في قطاع غزة في تشكيل واقع جديد 
صنعته التضحيات، واإلرادة السياس���ية لق���وى المقاومة، والحاضنة 
الرس���مية التي وفرتها اإلدارة الحاكمة للقطاع، غير أن إعالن القس���ام 
عن مناورة الصمود والتحدي يعني أن المقاومة اس���تطاعت أن تؤهل 
نفس���ها وترتب صفوفها وأذرعها العاملة بشكل مؤهل ويسمح لها 
بوضع التكتيكات المخططة سلفًا وتنفيذها بما يخدم المصالح العليا 

للشعب الفلسطيني وفق معايير منضبطة وملتزمة.
إن الرس���ائل التي انطلقت من قيادة المقاومة إلى جماهير شعبنا مع 
هذه المناورة يعني أن المقاوم���ة تملك رصيدًا من الحنكة والتعامل 
مع الموقف السياس���ي بما يؤهلها لتكون عنوان الثقة لدى الش���ارع 
والقاعدة الش���عبية، هذه الرس���ائل التي حملت ف���ي مجملها معاني 
االعت���زاز والفخر بقوى المقاومة الفلس���طينية تجع���ل من المقاومة 
المس���لحة الخيار االصوب لدى الش���عب المحتل، مع زحمة الخيارات 
والبدائل السياس���ية التي يحاول البعض ال���زج بها كبديل للمقاومة 
المس���لحة التي عرفتها كل الش���عوب المحتلة والتي تمكنت خالل 

مشوار تحررها من ممارستها لتحقيق االستقالل.
إن ما تعيشه أجيال فلسطينية من انعدام الثقة بالقيادات السياسية 
نتيجة فش���ل الخيارات وانس���داد آفاقها نجده مختلفًا مع المقاومة 
وقواها الحية، ففي حين تحظى كتائب المقاومة وس���راياها باحترام 
المجموع الوطني بأكمله فإن معاني االختالف نلمسها حين نتحدث 
عن مكونات س���لطة أوس���لو وإفرازاتها، وبالتالي فإن الش���ارع يرفض 
هذا التقاس���م على كعكة السلطة في حين يندفع ويتشوق إلى أدوار 
المقاومة القادرة على التعبير عن هذا الشعب المحتل الطامح للحرية 

واالستقالل.
إن خروج القس���ام بهذه المناورة يعني أن الكتائ���ب تواصل اإلعداد 
للمعرك���ة المتواصلة م���ع االحتالل وأن حركة المقاومة االس���المية ال 
تقبل برهن س���الح المقاومة في أتون الصراع الداخلي المنقسم على 
س���لطة ال تملك قرارها وال حتى ما يمكنها من مواصلة الصرف المالي 
على اس���تحقاقات الوزارة والكرسي حين تتجاهل المطالب األمريكية 
فتصبح عرضة لالبتزاز السياس���ي والمالي من قبل االحتالل والواليات 

المتحدة.
كذل���ك فإنه من دواعي الفخ���ر أن يعيش الفلس���طيني لحظات العز 
التي تصنعها المقاومة حين تبث رسائل التعبئة الوطنية لجمهورها 
وتطمئنه أنها موجودة بثقلها، وس���تبقى حاضرة تدافع عنه رغم كل 
التفاصي���ل، واس���تمرار حالة الثقة بين المقاوم���ة وجمهورها هو جزء 

أصي���ل من عملية اإلعداد المتواصلة لدى كتائب المقاومة؛ ألن محاولة 
المرجفي���ن هّز ه���ذه الثقة ال تنف���ك كون الحاضنة الش���عبية لخيار 
المقاومة أحد أهم أس���لحة المقاومة وعنوانها األبرز الذي طالما استمر 

االحتالل وأعوانه في محاولة اختراقه وإحباطه.
أما عملية الربط بين تحقيق توافق أمني بين حماس وفتح، وبين سالح 
المقاومة فه���ذا يعني محاولة تعطيل خيار التوافق على أس���اس أن 
سالح المقاومة هو سالح الفوضى، و الحقيقة أن فوهات سالح المقاومة 
ه���ي األصدق وه���ي األوجع، فنح���ن بحاجة إلى س���الح يرهب ويجرح 
المستوطنين ال أن يحميهم، بحاجة إلى سالح يردع االحتالل، بحاجة إلى 
س���الح يذكرنا دوما أننا شعب يواصل مقاومة المحتل ويعيش مرحلة 
التحرر الوطني ولم يصل بعد إلى مرحلة تكوين األجهزة الشرطية فقط، 

وكأننا في عالم من االستقرار وال ينقصنا إال المكتب والبدلة والرتبة!
نحن بحاجة إل���ى ثقافة المقاومة التي تحيي في أجيالنا الش���ابة أننا 
ف���ي أتون معركة التحرر الوطني، وأن معس���كرات المقاومة ومناورتها 
العسكرية تشهد على ذلك، وأن سالح المقاومة سيتواصل إعداده على 
مدار الس���اعة واللحظة بصدق المخلصين وبتضحيات شهداء اإلعداد 

المجاهدين.
أما داللة التوقيت له���ذه المناورة فهو يحمل معاني كبيرة خاصة وأن 
هناك من يروج أن مسيرات العودة التي تدعو لها القوى الفلسطينية 
جاءت كبديل للعمل المقاوم المس���لح وأن هناك تعطيال لهذا الخيار 
من قبل أصحابه، وهذا يتنافى مع الواقع؛ فقد أعلنت فصائل المقاومة 
حرصها على المشاركة في مس���يرات العودة لكنها اليوم وعبر مناورة 
القسام تؤكد أن العمل المسلح للمقاومة خيارها األول في التعامل مع 
االحتالل دون إغفال أي جهد يمكن بذله باتجاه تحقيق اختراق لصالح 
الفلسطيني في دائرة الصراع مع االحتالل، من المهم اإلشارة كذلك إلى 
أن القس���ام سرب إلى بعض وسائل اإلعالم خطة عن إحداث فراغ أمني 
وسياس���ي في القطاع في الفترة التي سبقت اإلعالن عن التوصل إلى 
اتفاق المصالحة األخير في القاهرة، والمناورة اليوم تعود لتدفع بورقة 
القسام من جديد إلى أروقة السياسيين الذين فشلوا في كل المحطات 

السابقة في تحقيق التوافق والمصالحة.
المقاومة تخرج في مناورتها لتقول لالحتالل إن غزة تصنع س���الحها، 
وتحافظ عليه، تدافع عنه بإمكاناتها، وبدعم جمهورها الذي يثق فيها. 
هذه المقاومة التي كسرت هيبة االحتالل وجيشه وألحقت به الهزيمة 
واختطفت جنوده س���تبقى الرقم الصعب رغم فوضى السياس���يين 

ومزاودات المرجفين.

 

مصطفى أبو السعود

عالَم
أفوضــك ؟

ُه (  انطالقا من قاعدة )َذُروِني َأْقُتْل ُموَس���ٰى َوْلَيْدُع َربَّ
التي ذكرها القرآن الكريم على لس���ان فرعون حين 
طل���ب من قومه تفويضه للقيام بالمزيد من الجرائم 
ضد زعيم المعارضة في ذلك الوقت س���يدنا موسى 
َل ِديَنُكْم َأْو  ي َأَخاُف َأن ُيَبدِّ عليه الس���الم، بحجة ) ِإنِّ
ْرِض اْلَفَس���اَد( انبرى الطغاة على مر  َأن ُيْظِهَر ِفي اأْلَ
العصور القتفاء اثر ) كبيرهم الذي علمهم الس���حر( 
وتنفيذ سياساته القمعية تجاه معارضيهم، ومن ال 
ًة َبْعُضَها  يَّ ي���رى فيه آلهة، وهذا يؤكد أن الطغاة )ُذرِّ

ِمْن َبْعٍض ( .
من حيث المبدأ ال مانع من تفويض الشعب للحاكم إن 
كان يسعى للخير ، كما جاء على لسان سيدنا شعيب 
ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت ( بعدما  عليه السالم )إْن ُأِريُد ِإالَّ اإْلِ
قال لهم )َوَي���ا َقْوِم َأْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْس���ِط  
ْرِض  ُهْم َواَل َتْعَثْوا فيهم اأْلَ اَس َأْشَياَء َواَل َتْبَخُس���وا النَّ
ُمْفِسِدين( فهذا من عالمات حب الراعي لرعيته ورغبته 
في خدمتهم، بينما لو انتهج الحاكم نهج فرعون بأنه 
ي  )ذروني اقتل موس���ى ( لماذا يا سيادة الفرعون ؟ )ِإنِّ
ْرِض اْلَفَساَد(  َل ِديَنُكْم َأْو َأن ُيْظِهَر ِفي اأْلَ َأَخاُف َأن ُيَبدِّ

فهذا أمر مرفوض جملًة وتفصيال.
ففي حالتن���ا العربية فقد طلب أح���د فراعنة العصر 
العرب���ي التفويض م���ن عبيده كي يقتل ويس���جن 
ويس���حل ويع���ذب معارضيه بحج���ة المحافظة على 
األم���ن القومي وهيبة الدولة، وليس كي يحرر القدس 
من مغتصبها، فانتقلت حمى طلب التفويض لتصل 

إلى تفويض رئيس السلطة باعتباره كما يرى مريدوه 
حامي الحمى.

ولو افترضنا أننا س���نفوض عباس عل���ى ما هو قادم ، 
وعل���ى ما يدعيه أنه يخ���وض معركة حامية الوطيس 
مع أعداء الداخل والخارج، فبماذا سيجيب لو طلبنا منه 
كش���ف حساب عن خمسة وعش���رين عاما ضاعت من 

عمر القضية بال فوائد ؟
س���يقول البع���ض إن انج���ازات عب���اس واضحة وال 
ينكرها إال جاحد، فهو استطاع الحصول على عضوية 
لفلسطين في كثير من المنظمات الدولية، أقول له: ما 
فائدة االنضمام لهذه المؤسس���ات إن لم تستطع أن 
تزيل حاجزًا صهيونيًا من مكانه ، أو تخرج أس���يرًا من 
أسره، أو توقف زحف المستوطنات، أو ترجع مترًا واحدًا 

من أرضك التي أخذها عدوك منك عنوة ؟
إذن عالَم نفوضك ؟ إن كان ال بد من التفويض ، فإني 
أفوضك على تحرير أرضي من العدو وليس تسليمها 
له، وعلى تقوية المقاومة وليس على تقويضها، وعلى 
رفع الحصار عن غزة وليس تقويته، وعلى إعادة الهيبة 
للقضية الفلس���طينية بعدما نزل���ت بفضل جهودك 
من أولى اهتمام���ات العالم إلى آخر القضايا، وعلى أن 
تترجم غضبك اللفظي إلى غضٍب عملي حين تدنس 
المقدس���ات ويعت���رف ترامب للصهاين���ة بالقدس 
كعاصمة للكيان الصهيوني، وليس أن يتمعر وجهك 
على غزة فقط وتتذرع بمس���رحية فاشلة أنت ممولها 

كي تهرب من المصالحة.

رجــع يتكلــم!
األسير د.محمد عرندس

ينظر البعض لمس���يرة العودة نظرة سياسية مجردة، من خالل التطلع لحجم 
المكاسب السياسية التي تصبو لتحقيقها، لكن ثمة نظرة أخرى ترقب العائد 
من المسيرة بعيدًا عن ميدان السياسة وحساباتها. هذه النظرة المنطلقة من 
األهداف غير المعلنة للمس���يرة وإن شئت فقل األهداف غير المقصودة لها 
وعلى رأسها تفعيل دور الشباب الفلسطيني في نصرة قضيته الفلسطينية، 
وقدرته على صناعة األحداث بل وإقناع المجموع الفلس���طيني بكافة فصائله 
ومؤسس���اته وأطره العاملة بها. هذه المس���يرة تعلن اليوم أن الشباب الذين 
كان���وا على رأس الثورات ضد االحتالل ف���ي بقاع األرض، وفي مقدمة صانعي 
الحركات التحررية الفلس���طينية قد عادوا إلى الواجه���ة من جديد بفكرهم 
ووعيه���م وإيمانهم بقدرتهم على النه���وض وأخذ دورهم في صناعة القرار 

الفلسطيني وتغيير واقعه.
إن كل ش���واهد الش���رع والواقع تثبت جدارة الش���باب وقدرتهم على تحمل 
المس���ؤوليات وصناعة األحداث وتغيير دفة المجريات، وتشكيل واقع جديد 
بخالف الوضع التقليدي السائد. فهذا الشافعي الغزي الذي صار علمًا في العلم 
والفقه كان ش���ابًا يافعًا عندما جلس لإلفتاء، فأشرقت شمس علمه على ربوع 
األرض، وذاك سيف الدين قطز الذي وقف في وجه االستعمار المغولي وحقق 
االنتصارات المدوية في عين جالوت وغيرها توفي دون سن األربعين شابًا، وها 
هم شباب فلس���طين من بداية ثورتها إلى يومنا يؤكدون بتضحياتهم على 

ذلك، واألمثلة على ذلك أكثر من تحصر في ثنايا هذه السطور.
في هذا الس���ياق المطلوب اليوم هو فتح المجال أمام الشباب للمشاركة في 
الحياة السياس���ية والفكرية بحيث ُتس���توعب طاقاتهم، وتتحقق أمانيهم؛ 
 مش���كالت القضية الفلس���طينية، ويأخذوا زمام المبادرة 

ِّ
ليساهموا في حل

في النهوض بها، من خالل ط���رح األفكار اإلبداعية التي يحملونها كما كانوا 
سباقين في طرح فكرة مس���يرة العودة التي حملتها ورعتها مجموع فصائل 

العمل اإلسالمي والوطني والمجتمعي.
لذلك على قيادات الش���عب الفلس���طيني في كافة المس���تويات اليوم: » أن 
ُتسِند إلى الش���باب بعَض المناصب والمسؤوليات، مع إعطائهم الصالحيات 
التي تجعلهم يتحركون في حري���ٍة واختيار؛ إعدادًا لهم، وتنميًة لملكاتهم، 
وتفجيرًا للكامن من طاقاتهم، مع إتاحة الفرصة لهم لاللتقاء بالشيوخ والكبار، 
واالستفادة من خبرتهم، واالقتباس من تجاربهم؛ حتى تلتحَم قوة الشباب مع 

حكمة الشيوخ، فتثمرا رشادًا في الرأي وصالحًا في العمل.
ورسالتي للشباب الفلسطيني مستعيرًا ما قاله قطز في قولته الشهيرة زمن 
االحتالل المغولي: »من لإلسالم إن لم نكن نحن؟«، فأقول للشباب الفلسطيني 

»من لفلسطين إن لم نكن نحن؟«.

قد يعتقد البعض أن مس���يرة المقاوم الفلس���طيني  تنتهي 
فور اعتقال���ه  مع أنه في حقيقة األمر ينتقل الي حالة جديدة 
من المقاومة أشد ضراوة يكون فيها الطرف األضعف بامتياز، 
فهو ال يملك أي وس���يلة للمقاومة سوى ارادته وفي كثير من 
األحيان جوعه، والذي يعاني خالله آالم الجوع وقد يصاب كثير 
من األس���رى خالل اضرابهم عن الطعام ببعض األمراض مثل 
الفشل الكلوي أو تساقط الش���عر أو األسنان إلى غير ذلك من 

الحاالت المرضية.
لك���ن ما حدث مع عماد » حالة غريب���ة ؛  إذ فقد صوته !! »عماد« 
ش���اب فلس���طيني مقاوم وهو محكوم بالسجن المؤبد بتهمة 
قتل جندي صهيوني ويعتبر من السباقين ألي خطوة نضالية 
ضد إدارة السجون االس���رائيلية , والتي آخرها اضراب الكرامة 
س���نة 2017 والذي يعتبر أط���ول اضراب جماع���ي في تاريخ 

الحركة األسيرة إذ استمر 42 يومًا  متواصاًل.
التقيت معه في س���يارة البوس���طة – الس���يارة الخاصة بنقل 
األس���رى الفلس���طينيين- وكنا نحن الوحيدين فيها  فقد تم 
إحضار طواقم طبية م���ن وزارة الصحة االس���رائيلية لمتابعة 
أحوال األس���رى المضربين  وهم أق���ل إجرامًا من أطباء مصلحة 
الس���جون، ونتيجة لوضعي الصحي المتدهور قرروا نقلي إلى 
مستشفى »برزالي« في مدينة عسقالن المحتلة – وقد تفاجأت 
عند كالمي مع » عماد« بعدم إجابته لي ومن إشاراته فهمت أنه 
فقد المق���درة على النطق  إذ أنه أصيب بالتهاب في الحنجرة، 
فساومه أطباء – أو جزارو – إدارة السجون على فك إضرابه مقابل 
أخذه للدواء، ولكن هذه الوس���يلة – التي ال تنطلي على األسرى 
الفلسطينيين بالطبع لن تنطلي على عماد فكانت النتيجة أنه 

فقد صوته.
أشد لحظات اإلضراب قساوة كانت عندما سمعنا بوادر انتهائه 

, توج���ه إلًي » عماد« قائ���اًل : أنه لن يفك اضرابه إال بعدما يتم 
عالجه، قال ذلك ألنه يعلم بأنه سيكون فريسة لإلهمال الطبي 
المعهود على ادارة الس���جون االس���رائيلية , وكاد أن يبكيني 
عندما قال لي كتابة – إذ أنه استطاع الحصول على ورقة وقلم 
من أحد طواقم الصليب األحمر – قال : ال أس���تطيع الرجوع إلى 

السجن وأنا ال أستطيع الكالم مع أهلي!
تعهدت له ب���أال أدخر جهدا في مس���اندته , ولكني نصحته 
بأال يس���تمر باإلض���راب فوضعه  الصحي ال يس���مح له بذلك 
, ولمعرفت���ي بأن إدارة الس���جون الصهيونية ال تس���تجيب 

لإلضرابات الفردية .
بع���د 42 يومًا انتهى اإلضراب ولم يس���تمر »عماد« باإلضراب  
وبالفع���ل كما كان يتوقع وقع فريس���ة لإلهم���ال الطبي وقد 
التقيت به بعد ش���هرين من اإلضراب وإذ به يحمل »نوتة« في 
يده فالقلم أصبح لس���انه حتى لغة اإلش���ارة لم يكن يجيدها 
لق���د فقد »عماد« صوته ولكنه لم يفق���د عنفوانه وإرادته في 
مواجهة السجان،  وكنت دائم السؤال عن وضعه الصحي  فهو 
يجس���د تجربة حية لخطايا وجرائم االحتالل، باإلضافة أننا كنا 
ش���ركاء المعاناة إذ كنا – رغم أجس���ادنا النحيلة والضعيفة – 
هو بنظراته التي يخرج منها الش���رر حقدًا على الس���جان , وأنا 

بصوتي الخافت  نحارب صلفهم وجبروتهم .
بعد مرور سنة تقريبا- على انتهاء اضراب الكرامة  إذ  بي أسمع 
بعض األسرى يتحدثون عن »عماد« , ورغم أنني أكره التطفل 

لم أملك نفسي من السؤال عنه  قالوا »عماد« رجع يحكي .
لق���د أرادوا  أن يس���كتوا صوته كما كل ص���وت مقاوم  ولكن 
إرادة »عماد« انتصرت عليهم  وكما اس���تطاع »عماد« أن يصرخ 
بنظراته عندما فقد صوته  فنحن نستطيع أن نصرخ ونثور ضد 

كل من يريد سلب حريتنا ..حقوقنا .. كرامتنا .. وطننا.
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مسيرة العودة 
الكبرى وإحياء 

دور الشباب بقلم/ د.أحمد الشقاقي

مناورة القسام وحديث 
في األمن والسالح

د. صالح الكاشف

نجحت المقاومة الفلس���طينية في قطاع غزة في تشكيل واقع جديد 
صنعته التضحيات، واإلرادة السياس���ية لق���وى المقاومة، والحاضنة 
الرس���مية التي وفرتها اإلدارة الحاكمة للقطاع، غير أن إعالن القس���ام 
عن مناورة الصمود والتحدي يعني أن المقاومة اس���تطاعت أن تؤهل 
نفس���ها وترتب صفوفها وأذرعها العاملة بشكل مؤهل ويسمح لها 
بوضع التكتيكات المخططة سلفًا وتنفيذها بما يخدم المصالح العليا 

للشعب الفلسطيني وفق معايير منضبطة وملتزمة.
إن الرس���ائل التي انطلقت من قيادة المقاومة إلى جماهير شعبنا مع 
هذه المناورة يعني أن المقاوم���ة تملك رصيدًا من الحنكة والتعامل 
مع الموقف السياس���ي بما يؤهلها لتكون عنوان الثقة لدى الش���ارع 
والقاعدة الش���عبية، هذه الرس���ائل التي حملت ف���ي مجملها معاني 
االعت���زاز والفخر بقوى المقاومة الفلس���طينية تجع���ل من المقاومة 
المس���لحة الخيار االصوب لدى الش���عب المحتل، مع زحمة الخيارات 
والبدائل السياس���ية التي يحاول البعض ال���زج بها كبديل للمقاومة 
المس���لحة التي عرفتها كل الش���عوب المحتلة والتي تمكنت خالل 

مشوار تحررها من ممارستها لتحقيق االستقالل.
إن ما تعيشه أجيال فلسطينية من انعدام الثقة بالقيادات السياسية 
نتيجة فش���ل الخيارات وانس���داد آفاقها نجده مختلفًا مع المقاومة 
وقواها الحية، ففي حين تحظى كتائب المقاومة وس���راياها باحترام 
المجموع الوطني بأكمله فإن معاني االختالف نلمسها حين نتحدث 
عن مكونات س���لطة أوس���لو وإفرازاتها، وبالتالي فإن الش���ارع يرفض 
هذا التقاس���م على كعكة السلطة في حين يندفع ويتشوق إلى أدوار 
المقاومة القادرة على التعبير عن هذا الشعب المحتل الطامح للحرية 

واالستقالل.
إن خروج القس���ام بهذه المناورة يعني أن الكتائ���ب تواصل اإلعداد 
للمعرك���ة المتواصلة م���ع االحتالل وأن حركة المقاومة االس���المية ال 
تقبل برهن س���الح المقاومة في أتون الصراع الداخلي المنقسم على 
س���لطة ال تملك قرارها وال حتى ما يمكنها من مواصلة الصرف المالي 
على اس���تحقاقات الوزارة والكرسي حين تتجاهل المطالب األمريكية 
فتصبح عرضة لالبتزاز السياس���ي والمالي من قبل االحتالل والواليات 

المتحدة.
كذل���ك فإنه من دواعي الفخ���ر أن يعيش الفلس���طيني لحظات العز 
التي تصنعها المقاومة حين تبث رسائل التعبئة الوطنية لجمهورها 
وتطمئنه أنها موجودة بثقلها، وس���تبقى حاضرة تدافع عنه رغم كل 
التفاصي���ل، واس���تمرار حالة الثقة بين المقاوم���ة وجمهورها هو جزء 

أصي���ل من عملية اإلعداد المتواصلة لدى كتائب المقاومة؛ ألن محاولة 
المرجفي���ن هّز ه���ذه الثقة ال تنف���ك كون الحاضنة الش���عبية لخيار 
المقاومة أحد أهم أس���لحة المقاومة وعنوانها األبرز الذي طالما استمر 

االحتالل وأعوانه في محاولة اختراقه وإحباطه.
أما عملية الربط بين تحقيق توافق أمني بين حماس وفتح، وبين سالح 
المقاومة فه���ذا يعني محاولة تعطيل خيار التوافق على أس���اس أن 
سالح المقاومة هو سالح الفوضى، و الحقيقة أن فوهات سالح المقاومة 
ه���ي األصدق وه���ي األوجع، فنح���ن بحاجة إلى س���الح يرهب ويجرح 
المستوطنين ال أن يحميهم، بحاجة إلى سالح يردع االحتالل، بحاجة إلى 
س���الح يذكرنا دوما أننا شعب يواصل مقاومة المحتل ويعيش مرحلة 
التحرر الوطني ولم يصل بعد إلى مرحلة تكوين األجهزة الشرطية فقط، 

وكأننا في عالم من االستقرار وال ينقصنا إال المكتب والبدلة والرتبة!
نحن بحاجة إل���ى ثقافة المقاومة التي تحيي في أجيالنا الش���ابة أننا 
ف���ي أتون معركة التحرر الوطني، وأن معس���كرات المقاومة ومناورتها 
العسكرية تشهد على ذلك، وأن سالح المقاومة سيتواصل إعداده على 
مدار الس���اعة واللحظة بصدق المخلصين وبتضحيات شهداء اإلعداد 

المجاهدين.
أما داللة التوقيت له���ذه المناورة فهو يحمل معاني كبيرة خاصة وأن 
هناك من يروج أن مسيرات العودة التي تدعو لها القوى الفلسطينية 
جاءت كبديل للعمل المقاوم المس���لح وأن هناك تعطيال لهذا الخيار 
من قبل أصحابه، وهذا يتنافى مع الواقع؛ فقد أعلنت فصائل المقاومة 
حرصها على المشاركة في مس���يرات العودة لكنها اليوم وعبر مناورة 
القسام تؤكد أن العمل المسلح للمقاومة خيارها األول في التعامل مع 
االحتالل دون إغفال أي جهد يمكن بذله باتجاه تحقيق اختراق لصالح 
الفلسطيني في دائرة الصراع مع االحتالل، من المهم اإلشارة كذلك إلى 
أن القس���ام سرب إلى بعض وسائل اإلعالم خطة عن إحداث فراغ أمني 
وسياس���ي في القطاع في الفترة التي سبقت اإلعالن عن التوصل إلى 
اتفاق المصالحة األخير في القاهرة، والمناورة اليوم تعود لتدفع بورقة 
القسام من جديد إلى أروقة السياسيين الذين فشلوا في كل المحطات 

السابقة في تحقيق التوافق والمصالحة.
المقاومة تخرج في مناورتها لتقول لالحتالل إن غزة تصنع س���الحها، 
وتحافظ عليه، تدافع عنه بإمكاناتها، وبدعم جمهورها الذي يثق فيها. 
هذه المقاومة التي كسرت هيبة االحتالل وجيشه وألحقت به الهزيمة 
واختطفت جنوده س���تبقى الرقم الصعب رغم فوضى السياس���يين 

ومزاودات المرجفين.

 

مصطفى أبو السعود

عالَم
أفوضــك ؟

ُه (  انطالقا من قاعدة )َذُروِني َأْقُتْل ُموَس���ٰى َوْلَيْدُع َربَّ
التي ذكرها القرآن الكريم على لس���ان فرعون حين 
طل���ب من قومه تفويضه للقيام بالمزيد من الجرائم 
ضد زعيم المعارضة في ذلك الوقت س���يدنا موسى 
َل ِديَنُكْم َأْو  ي َأَخاُف َأن ُيَبدِّ عليه الس���الم، بحجة ) ِإنِّ
ْرِض اْلَفَس���اَد( انبرى الطغاة على مر  َأن ُيْظِهَر ِفي اأْلَ
العصور القتفاء اثر ) كبيرهم الذي علمهم الس���حر( 
وتنفيذ سياساته القمعية تجاه معارضيهم، ومن ال 
ًة َبْعُضَها  يَّ ي���رى فيه آلهة، وهذا يؤكد أن الطغاة )ُذرِّ

ِمْن َبْعٍض ( .
من حيث المبدأ ال مانع من تفويض الشعب للحاكم إن 
كان يسعى للخير ، كما جاء على لسان سيدنا شعيب 
ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت ( بعدما  عليه السالم )إْن ُأِريُد ِإالَّ اإْلِ
قال لهم )َوَي���ا َقْوِم َأْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْس���ِط  
ْرِض  ُهْم َواَل َتْعَثْوا فيهم اأْلَ اَس َأْشَياَء َواَل َتْبَخُس���وا النَّ
ُمْفِسِدين( فهذا من عالمات حب الراعي لرعيته ورغبته 
في خدمتهم، بينما لو انتهج الحاكم نهج فرعون بأنه 
ي  )ذروني اقتل موس���ى ( لماذا يا سيادة الفرعون ؟ )ِإنِّ
ْرِض اْلَفَساَد(  َل ِديَنُكْم َأْو َأن ُيْظِهَر ِفي اأْلَ َأَخاُف َأن ُيَبدِّ

فهذا أمر مرفوض جملًة وتفصيال.
ففي حالتن���ا العربية فقد طلب أح���د فراعنة العصر 
العرب���ي التفويض م���ن عبيده كي يقتل ويس���جن 
ويس���حل ويع���ذب معارضيه بحج���ة المحافظة على 
األم���ن القومي وهيبة الدولة، وليس كي يحرر القدس 
من مغتصبها، فانتقلت حمى طلب التفويض لتصل 

إلى تفويض رئيس السلطة باعتباره كما يرى مريدوه 
حامي الحمى.

ولو افترضنا أننا س���نفوض عباس عل���ى ما هو قادم ، 
وعل���ى ما يدعيه أنه يخ���وض معركة حامية الوطيس 
مع أعداء الداخل والخارج، فبماذا سيجيب لو طلبنا منه 
كش���ف حساب عن خمسة وعش���رين عاما ضاعت من 

عمر القضية بال فوائد ؟
س���يقول البع���ض إن انج���ازات عب���اس واضحة وال 
ينكرها إال جاحد، فهو استطاع الحصول على عضوية 
لفلسطين في كثير من المنظمات الدولية، أقول له: ما 
فائدة االنضمام لهذه المؤسس���ات إن لم تستطع أن 
تزيل حاجزًا صهيونيًا من مكانه ، أو تخرج أس���يرًا من 
أسره، أو توقف زحف المستوطنات، أو ترجع مترًا واحدًا 

من أرضك التي أخذها عدوك منك عنوة ؟
إذن عالَم نفوضك ؟ إن كان ال بد من التفويض ، فإني 
أفوضك على تحرير أرضي من العدو وليس تسليمها 
له، وعلى تقوية المقاومة وليس على تقويضها، وعلى 
رفع الحصار عن غزة وليس تقويته، وعلى إعادة الهيبة 
للقضية الفلس���طينية بعدما نزل���ت بفضل جهودك 
من أولى اهتمام���ات العالم إلى آخر القضايا، وعلى أن 
تترجم غضبك اللفظي إلى غضٍب عملي حين تدنس 
المقدس���ات ويعت���رف ترامب للصهاين���ة بالقدس 
كعاصمة للكيان الصهيوني، وليس أن يتمعر وجهك 
على غزة فقط وتتذرع بمس���رحية فاشلة أنت ممولها 

كي تهرب من المصالحة.

رجــع يتكلــم!
األسير د.محمد عرندس

ينظر البعض لمس���يرة العودة نظرة سياسية مجردة، من خالل التطلع لحجم 
المكاسب السياسية التي تصبو لتحقيقها، لكن ثمة نظرة أخرى ترقب العائد 
من المسيرة بعيدًا عن ميدان السياسة وحساباتها. هذه النظرة المنطلقة من 
األهداف غير المعلنة للمس���يرة وإن شئت فقل األهداف غير المقصودة لها 
وعلى رأسها تفعيل دور الشباب الفلسطيني في نصرة قضيته الفلسطينية، 
وقدرته على صناعة األحداث بل وإقناع المجموع الفلس���طيني بكافة فصائله 
ومؤسس���اته وأطره العاملة بها. هذه المس���يرة تعلن اليوم أن الشباب الذين 
كان���وا على رأس الثورات ضد االحتالل ف���ي بقاع األرض، وفي مقدمة صانعي 
الحركات التحررية الفلس���طينية قد عادوا إلى الواجه���ة من جديد بفكرهم 
ووعيه���م وإيمانهم بقدرتهم على النه���وض وأخذ دورهم في صناعة القرار 

الفلسطيني وتغيير واقعه.
إن كل ش���واهد الش���رع والواقع تثبت جدارة الش���باب وقدرتهم على تحمل 
المس���ؤوليات وصناعة األحداث وتغيير دفة المجريات، وتشكيل واقع جديد 
بخالف الوضع التقليدي السائد. فهذا الشافعي الغزي الذي صار علمًا في العلم 
والفقه كان ش���ابًا يافعًا عندما جلس لإلفتاء، فأشرقت شمس علمه على ربوع 
األرض، وذاك سيف الدين قطز الذي وقف في وجه االستعمار المغولي وحقق 
االنتصارات المدوية في عين جالوت وغيرها توفي دون سن األربعين شابًا، وها 
هم شباب فلس���طين من بداية ثورتها إلى يومنا يؤكدون بتضحياتهم على 

ذلك، واألمثلة على ذلك أكثر من تحصر في ثنايا هذه السطور.
في هذا الس���ياق المطلوب اليوم هو فتح المجال أمام الشباب للمشاركة في 
الحياة السياس���ية والفكرية بحيث ُتس���توعب طاقاتهم، وتتحقق أمانيهم؛ 
 مش���كالت القضية الفلس���طينية، ويأخذوا زمام المبادرة 

ِّ
ليساهموا في حل

في النهوض بها، من خالل ط���رح األفكار اإلبداعية التي يحملونها كما كانوا 
سباقين في طرح فكرة مس���يرة العودة التي حملتها ورعتها مجموع فصائل 

العمل اإلسالمي والوطني والمجتمعي.
لذلك على قيادات الش���عب الفلس���طيني في كافة المس���تويات اليوم: » أن 
ُتسِند إلى الش���باب بعَض المناصب والمسؤوليات، مع إعطائهم الصالحيات 
التي تجعلهم يتحركون في حري���ٍة واختيار؛ إعدادًا لهم، وتنميًة لملكاتهم، 
وتفجيرًا للكامن من طاقاتهم، مع إتاحة الفرصة لهم لاللتقاء بالشيوخ والكبار، 
واالستفادة من خبرتهم، واالقتباس من تجاربهم؛ حتى تلتحَم قوة الشباب مع 

حكمة الشيوخ، فتثمرا رشادًا في الرأي وصالحًا في العمل.
ورسالتي للشباب الفلسطيني مستعيرًا ما قاله قطز في قولته الشهيرة زمن 
االحتالل المغولي: »من لإلسالم إن لم نكن نحن؟«، فأقول للشباب الفلسطيني 

»من لفلسطين إن لم نكن نحن؟«.

قد يعتقد البعض أن مس���يرة المقاوم الفلس���طيني  تنتهي 
فور اعتقال���ه  مع أنه في حقيقة األمر ينتقل الي حالة جديدة 
من المقاومة أشد ضراوة يكون فيها الطرف األضعف بامتياز، 
فهو ال يملك أي وس���يلة للمقاومة سوى ارادته وفي كثير من 
األحيان جوعه، والذي يعاني خالله آالم الجوع وقد يصاب كثير 
من األس���رى خالل اضرابهم عن الطعام ببعض األمراض مثل 
الفشل الكلوي أو تساقط الش���عر أو األسنان إلى غير ذلك من 

الحاالت المرضية.
لك���ن ما حدث مع عماد » حالة غريب���ة ؛  إذ فقد صوته !! »عماد« 
ش���اب فلس���طيني مقاوم وهو محكوم بالسجن المؤبد بتهمة 
قتل جندي صهيوني ويعتبر من السباقين ألي خطوة نضالية 
ضد إدارة السجون االس���رائيلية , والتي آخرها اضراب الكرامة 
س���نة 2017 والذي يعتبر أط���ول اضراب جماع���ي في تاريخ 

الحركة األسيرة إذ استمر 42 يومًا  متواصاًل.
التقيت معه في س���يارة البوس���طة – الس���يارة الخاصة بنقل 
األس���رى الفلس���طينيين- وكنا نحن الوحيدين فيها  فقد تم 
إحضار طواقم طبية م���ن وزارة الصحة االس���رائيلية لمتابعة 
أحوال األس���رى المضربين  وهم أق���ل إجرامًا من أطباء مصلحة 
الس���جون، ونتيجة لوضعي الصحي المتدهور قرروا نقلي إلى 
مستشفى »برزالي« في مدينة عسقالن المحتلة – وقد تفاجأت 
عند كالمي مع » عماد« بعدم إجابته لي ومن إشاراته فهمت أنه 
فقد المق���درة على النطق  إذ أنه أصيب بالتهاب في الحنجرة، 
فساومه أطباء – أو جزارو – إدارة السجون على فك إضرابه مقابل 
أخذه للدواء، ولكن هذه الوس���يلة – التي ال تنطلي على األسرى 
الفلسطينيين بالطبع لن تنطلي على عماد فكانت النتيجة أنه 

فقد صوته.
أشد لحظات اإلضراب قساوة كانت عندما سمعنا بوادر انتهائه 

, توج���ه إلًي » عماد« قائ���اًل : أنه لن يفك اضرابه إال بعدما يتم 
عالجه، قال ذلك ألنه يعلم بأنه سيكون فريسة لإلهمال الطبي 
المعهود على ادارة الس���جون االس���رائيلية , وكاد أن يبكيني 
عندما قال لي كتابة – إذ أنه استطاع الحصول على ورقة وقلم 
من أحد طواقم الصليب األحمر – قال : ال أس���تطيع الرجوع إلى 

السجن وأنا ال أستطيع الكالم مع أهلي!
تعهدت له ب���أال أدخر جهدا في مس���اندته , ولكني نصحته 
بأال يس���تمر باإلض���راب فوضعه  الصحي ال يس���مح له بذلك 
, ولمعرفت���ي بأن إدارة الس���جون الصهيونية ال تس���تجيب 

لإلضرابات الفردية .
بع���د 42 يومًا انتهى اإلضراب ولم يس���تمر »عماد« باإلضراب  
وبالفع���ل كما كان يتوقع وقع فريس���ة لإلهم���ال الطبي وقد 
التقيت به بعد ش���هرين من اإلضراب وإذ به يحمل »نوتة« في 
يده فالقلم أصبح لس���انه حتى لغة اإلش���ارة لم يكن يجيدها 
لق���د فقد »عماد« صوته ولكنه لم يفق���د عنفوانه وإرادته في 
مواجهة السجان،  وكنت دائم السؤال عن وضعه الصحي  فهو 
يجس���د تجربة حية لخطايا وجرائم االحتالل، باإلضافة أننا كنا 
ش���ركاء المعاناة إذ كنا – رغم أجس���ادنا النحيلة والضعيفة – 
هو بنظراته التي يخرج منها الش���رر حقدًا على الس���جان , وأنا 

بصوتي الخافت  نحارب صلفهم وجبروتهم .
بعد مرور سنة تقريبا- على انتهاء اضراب الكرامة  إذ  بي أسمع 
بعض األسرى يتحدثون عن »عماد« , ورغم أنني أكره التطفل 

لم أملك نفسي من السؤال عنه  قالوا »عماد« رجع يحكي .
لق���د أرادوا  أن يس���كتوا صوته كما كل ص���وت مقاوم  ولكن 
إرادة »عماد« انتصرت عليهم  وكما اس���تطاع »عماد« أن يصرخ 
بنظراته عندما فقد صوته  فنحن نستطيع أن نصرخ ونثور ضد 

كل من يريد سلب حريتنا ..حقوقنا .. كرامتنا .. وطننا.
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االستقالل / عبدالله نصيف: 
حاف���ظ خدمات رف���ح على وصاف���ة ال���دوري بتعادله أمام 
الصداقة بهدف لكل فريق، فيما خطف شباب جباليا "ثوار 
الشمال " المركز الرابع بفوزه على شباب رفح بهدف دون رد، 
و أنهى االتحاد البطولة بف���وز معنوي على الرياضي ، فيما 
ودع القادس���ية الدوري بفوز أخير على الهابط أهلي غزة ، و 
بهدف دون رد حقق الشاطئ فوزًا معنويًا على هالل غزة، في 
ختام الدوري الممتاز الغزي و الذي تربع على عرش���ه شباب 

خانيونس.
وحافظ خدمات رفح على وصافة الترتيب مع نهاية الدوري 
، بتعادل���ه اإليجابي أمام الصداقة بهدف لكل فريق، ليحل 
وصيف���ا برصي���د 40 نقطة متفوقا عل���ى الصداقة صاحب  
النقطة ل�39، وس���جل عماد فحجان لألخضر و أدرك س���امي 

الداعور التعادل للصداقة من ضربة جزاء .
وخطف شباب جباليا فوزا غاليا من أنياب شباب رفح  بهدف 
دون رد، ليحتل "ثوار الشمال" المركز الرابع برصيد 33 نقطة 

، و يتراجع "الزعيم" للمركز الخامس برصيد 31 نقطة، وسجل 
هدف اللقاء الوحيد للثوار محمد  الملحوف .

و حقق فريق القادس���ية فوزا وداعيا على حس���اب مضيفه 
األهل���ي بهدفي���ن لهدف، ليرف���ع رصيده إل���ى 18 نقطة 
ويرتقي للمركز الحادي عشر وقبل األخير، فيما هبط األهلي 
للمركز األخير برصيد 16 نقطة، وسجل للقادسية بدر موسى 
و محمود أبو عيادة ، و س���جل لألهلي بالل عس���اف .  وقلب 
فريق اتحاد خانيونس تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين على 
ضيفه فريق غزة الرياضي، ورفع االتحاد رصيده للنقطة 25 
بالمركز التاس���ع ، فيما  توقف رصيد غزة الرياضي عند 30 
نقطة بالمركز السادس . وبادر غزة الرياضي بالتسجيل عن 
طريق العب���ه حامد حمدان ، و أدرك رام���ي البيوك التعادل 
للطواحي���ن و أضاف خليل مطر الهدف الثاني . هذا و حقق 
فريق الشاطئ فوزًا معنويًا على فريق الهالل بهدف دون رد، 
وسجل للبحرية الالعب الصاعد محمود أبو الخير ، ورفع الفائز 

رصيده للنقطة 25 و تجمد رصيد الهالل عند 23 نقطة .

»األخضر« و الصداقة حبايب
 و »الثوار«  يخطفون »الزعيم«

االستقالل / عبدالله نصيف: 
تتجه األنظار اليوم االثنين صوب نتائج لقاءات األس���بوع 
ال����22 و األخي���ر من بطول���ة دوري الدرجة األول���ى الغزي ، 
و من س���يخطف بطاقتي الصعود لل���دوري الممتاز ، و من 

سيصاحب الصالح للدرجة الثانية .
عل���ى  ملعب المدين���ة الرياضية بخانيون���س ،  في لقاء " 
تكس���ير عظم " يلتقي خدمات خانيونس صاحب األرض 
و الجمه���ور برصيد 35 نقط���ة بالمركز الثال���ث و خدمات 

النصيرات صاحب المركز األول برصيد 36 نقطة .
خدم���ات خانيونس يبح���ث عن الفوز وال بدي���ل عن الفوز 
لخطف ورقة الصعود و العودة سريعا للدوري الممتاز بعد 
أن هب���ط العام الماضي ، فيما يدخل النصيرات بفرصتين 
، األول���ى التعادل و الثانية الفوز و الحفاظ صدارة الترتيب 
وتحقيق لقب دوري الدرجة األولى و العودة للدوري الممتاز 

بعد غياب دام 3 سنوات .
و في لقاء ثاٍن ال يقل أهمية عن س���ابقه، يبحث فريق بيت 
حان���ون األهلي صاحب المركز الثان���ي برصيد 36 نقطة ، 
متخلفا بفارق المواجهات عن النصيرات ،  عن خطف ورقة 

الصعود للدوري الممتاز بعد غياب دام 18 عامًا .

بيت حانون يكفيه التعادل أمام الصالح الهابط ، أو الفوز و 
انتظار ما يسفر عنه لقاء النصيرات و خانيونس ، ففي حال 
تعثر النصيرات و فوز الحوانين ، يتوج بيت حانون األهلي 
بلقب دوري الدرجة األولى بقيادة نعيم سالمة ، والذي سبق 

له و أن صعد بالفريق عام 2000 .
و يلتق���ي خدمات المغازي صاحب المركز العاش���ر برصيد 
25 نقطة فريق بيت الهيا صاحب المركز الس���ابع برصيد 
28 نقطة . بالجانب األخر يلتقي المجمع اإلس���المي فريق 

الزيتون في لقاء ال يقبل القسمة على إثنين .
و يبح���ث المجمع صاحب المركز الحادي عش���ر برصيد 24 
نقطة ع���ن الفوز و تعث���ر المغازي لتجن���ب الهبوط ، في 
المقابل يدخل الزيتون و عينه على الفوز و انتظار معجزة قد 
تحصل ، بخس���ارة بيت حانون و تعادل خانيونس و يصبح 

في رصيد كل منهما 36 نقطة .
حيث يتفوق الزيتون ببند " الدورة المجمعة " وعدد النقاط 
التي جمعها من فوزه ذهاب���ا و ايابا على خانيونس و فوزه 

على بيت حانون ذهابا و خسارته ايابا .
وستحس���م صافرة نهاية اللقاءات بكل تأكيد الصاعدين 

والهابط األخر بصحبة فريق الصالح الرياضي .

صراع ناري على الصعود والهبوط بدوري الدرجة االولى 

االستقالل / وكاالت:
واصل كريستيانو رونالدو  نجم المنتخب البرتغالي 

وريال مدريد اإلس���باني تحطي���م األرقام من خالل 
تسجيل هدفين في المباراة الدولية الودية ضد 
المنتخب المصري  والتي أقيمت في سويس���را 
ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس 

العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.
وكان محم���د صالح نجم ليفرب���ول اإلنجليزي قد 

تقدم بالهدف األول لفائدة الفراعنة، قبل أن يقلب 
صاروخ ماديرا الطاولة عل���ى فريق المدرب هيكتور 
كوبر ويسجل هدفين في الوقت المحتسب بدالاً من 

الضائع من أحداث الشوط الثاني.
وخ���اض الدون مباراته رقم 900 في مس���يرته الكروية 

ا، ووصل إل���ى الهدف رقم 81  ل���ه مع ، وس���جل خاللها 647 هدفاً
ا  المنتخ���ب البرتغالي، ليتخطى رقم الياباني كاماموت���و صاحب ال� 80 هدفاً

ا. دولياً
ا ثالث أفضل هداف على مستوى المنتخبات  وأصبح الالعب البالغ من العمر 33 عاماً

ا وعلي دائي  الوطنية، وال يس���بقه سوى بوشكاش أسطورة المجر صاحب ال� 89 هدفاً
ا. النجم اإليراني األسبق والذي يملك في رصيده 149 هدفاً

ويمر نجم مانشستر يونايتد اإلنجليزي األسبق بفترة تهديفية غير عادية حيث سجل 
ا. في كل من آخر 9 مباريات لعبها مع النادي والمنتخب، بمجموع 19 هدفاً

االستقالل / وكاالت:
أبدى زي���ن الدين زيدان، المدي���ر الفني لنادي ريال 
مدريد اإلس���باني، رغبته في التعاق���د مع الدولي 
المص���ري محمد ص���الح، العب فري���ق ليفربول 
اإلنجليزي، خالل فت���رة االنتقاالت الصيفية 

المقبلة.
س���تار"  "ديل���ي  وقالت صحيف���ة 
البريطانية، إن زي���دان أخبر فلورنتينو 
بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، برغبته 
ف���ي الحصول على خدمات محم���د صالح خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق 

الملكي.
وأضافت الصحيفة، أن زيدان يرى أن صالح سيكون 
مناسبا لطريقة اللعب في ريال مدريد، مشيرة 
إل���ى أن الالع���ب المصري يحظ���ى بإعجاب 

فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.
ويتصدر محم���د صالح، قائم���ة هدافي 
ال���دوري اإلنجليزي، برصي���د 28 هدفًا 
متفوقا على االنجليزي الدولي هاري كين 
العب توتنهام هوتسبير بأربعة اهداف 
، كما يع���د "الفرعون المص���ري" هداف 
ليفرب���ول األول ف���ي جميع المس���ابقات االنجليزية 

واألوروبية هذا الموسم برصيد 36 هدفًا.

زيدان يطالب
 بضم محمد صالح

رونالدو يتخطى 
رقمًا جديدًا بهدفيه 

ضد منتخب مصر
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مســك وطيــب 

 البر ال يبلى
 والديان ال يموت

البد أن تعلم أن جميع الطرق التي تؤدي إلى الخير 
هي دائم���ا مفتوحة ولن تغلق ابدا ولكن غش���اوة 
قلبك ه���ي التي تهيء لك إغ���اق الطرق فكم من 
باب فتحه الله لعباده حتى يستغلوا الباب ويدخلوا 
إلى العبادة والمناجاة لله س���بحانه وتعالى فأبواب 
البر الت���ي جعلها الله س���بحانه وتعالى عامة من 
عام���ات التق���رب إليه وج���زاء من عم���ل بها جنة 
عرضها الس���موات واألرض ألم يقل الله في محكم 
ْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى  آياته »َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّ
يُد اْلِعَقاِب   الّلَه َش���دِ

َّ
ُقوْا الّلَه ِإن اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ

» وقال في س���ورة البقرة وجم���ع أبواب البر لمن أراد 
���وْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل  ْيَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّ الف���وز والنجاة » لَّ
 اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم 

َّ
اْلَمْش���ِرِق َواْلَمْغِرِب َوَل�ِكن

يَن َوآَتى اْلَماَل َعَلى  ِبيِّ اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ
ِبيِل  ِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّ ُحبِّ
َكاَة 

َّ
اَة َوآَتى الز َقاِب َوَأَقاَم الصَّ ���آِئِليَن َوِفي الرِّ َوالسَّ

اِبِريَن ِفي  َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِه���ْم ِإَذا َعاَه���ُدوْا َوالصَّ
ِذيَن َصَدُقوا  اء َوِحيَن اْلَبْأِس ُأوَل�ِئَك الَّ رَّ اْلَبْأَساء والضَّ
ُقوَن » وها ه���و النبي صلى الله  َوُأوَل�ِئَك ُه���ُم اْلُمتَّ
عليه وس���لم يقول في حق البر واألمور التي تؤدي 
 . دق يهدي إلى الِبرِّ  الصِّ

َّ
دق؛ فإن إلي���ه )عليكم بالصِّ

ة. وما يزال الرجل يصُدق،   الِبرَّ يه���دي إلى الجنَّ
َّ

وإن
يًقا.  ���دق حتى ُيكتب عند الل���ه صدِّ ى الصِّ ويتح���رَّ
 الكذب يه���دي إلى الفجور. 

َّ
اك���م والكذب؛ فإن وإيَّ

جل يكذب،  ار. وما يزال الرَّ  الفجور يهدي إلى النَّ
َّ

وإن
���ى ُيكتب عند الله كذاًبا( وقال  ى الكذب حتَّ ويتحرَّ
صلى الله عليه وس���لم )الِبرُّ حسن الخلق، واإلثم ما 
اس( وما  حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه النَّ
جاء في أقوال األثر والسلف الصالح عند حديثهم 
عن البر ما روي عن عيسى ابن مريم -على نبينا وعليه 
ظر والصمت، فمن  السام-: )الِبرُّ ثاثة: المنطق والنَّ
كان منطقه في غير ذكر فق���د لغا، ومن كان نظره 
في غير اعتبار فقد س���ها، ومن كان صمته في غير 
كم  رداء: )اعبدوا الله كأنَّ فكر فقد لها( وقال أب���و الدَّ
 

َّ
وا أنفس���كم في الموت���ى، واعلموا أن ترون���ه، وُعدُّ
 

َّ
قليًا يغنيك���م، خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن
 اإلثم ال ُينس���ى( وعن أبي األشهب 

َّ
الِبرَّ ال يبلى، وأن

ِذي���َن ُيْؤُتوَن َما  قال: )س���معت الحس���ن، يقول: َوالَّ
ُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة ، ق���ال: كانوا يعملون ما عملوا  آَت���وا وَّ
، وهم مش���فقون أن ال ينجيهم ذلك  م���ن أنواع الِبرِّ
م���ن عذاب الله( وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: 
عام من  عاء مع الِبرِّ مثل ما يكفي الطَّ )يكفي من الدُّ
الملح( و)قال س���ليمان بن عبد الملك: يا أبا حازم أيُّ 
قوى( فللبر صور  عباد الله أك���رم؟ قال: أهل الِبرِّ والتَّ
كثيرة الب���د أن يعرفها المرء ويس���ير عليها حتى 
يتحصل على األجر الوفير والرضا والرضوان من رب 

األرض والسموات .  والله المستعان 

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

ميراث المرأة في اإلسالم.. والرد على شبهات المناوئين

فت���اوى

الجواب : األستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم عام
 عمله قبل أذان الفجر 

ِّ
إذا َشَرع المسلم في السفر إلى محل

����ه َيِصل عادًة  ث����م دخل وقت الفريض����ة: فإن كان َيْعَلم أنَّ
إلى مكاٍن يمكنه الصاة فيه آتًيا بش����روط الصاة وأركانها 
قبل طلوع الش����مس؛ فعليه تأخيرها إلى ذلك الحين. وإن 

ه ال َيِصل إلى ش����يٍء من ذل����ك إالَّ بعد طلوع  كان َيْعَل����م أنَّ
الش����مس، ويتعذر عليه أداء الصاة تامَة الشروط واألركاِن 
ها آتًيا بما َيْقِدر عليه من الش����روط  في المواصات؛ فلُيصلِّ
واألركان، ويس����تحب له بع����د ذلك إعادة الص����اة إن بقي 

وقتها، أو يقضيها إذا خرج الوقت.

المحور األول: ميراث المرأة في اإلسام .
جاء اإلسام بنوره وعدله ليرفع عنها ما لحق بها من البغي واإلجحاف 
، وليقرر أنها إنسان كالرجل، لها من الحقوق ما ال يجوز المساس به أو 
نقصانه، كما عليها من الواجبات ما ال ينبغي التفريط أو التهاون به 
، وبمقارنة سريعة بين نظام اإلسام في توريث المرأة وبين الشرائع 

واألنظمة القديمة والحديثة نجد :
1- أن الذي تولى أمر تقس���يم التركات في اإلس���ام هو الله تعالى 
وليس البشر، فكانت بذلك من النظام والدقة والعدالة في التوزيع ما 
يستحيل على البشر أن يهتدوا إليه لوال أن هداهم الله ، قال تعالى 
 

َّ
ِه ِإن ُهْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِريَضًة ِمَن اللَّ : ))َآَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم اَل َتْدُروَن َأيُّ

َه َكاَن َعِليًما َحِكيًما (( ]النساء/11[ اللَّ
2- اإلس���ام نظر إلى الحاجة فأعط���ى األكثر احتياجا نصيبًا أكبر من 
األق���ل احتياجا ولذلك كان حظ األبناء أكب���ر من حظاآلباء ، ألن األبناء 
مقبلون على الحي���اة واآلباء مدبرون عنها؛ولذلك كان للذكر مثل حظ 
األنثيين في معظم األحيان فا شك أن االبن الذي سيصير زوجًا باذال 
لمهر زوجته ، منفقا عليها وعلى أوالده منها أكثر احتياجا من أخته 

التي ستصير زوجة تقبض مهرها ، ويرعاها وينفق عليها زوجها .
3- إن اإلس���ام قد حصر اإلرث في الم���ال ولم يتعده إلى الزوجة كما 
كان في الجاهلية ، بل كرم رابطة الزوجية ، وجعل مابين الزوجين من 
مودة ورحمة حال الحياة س���ببًا للتوارث عند الوفاة ، فلم يهملها كما 

فعلت بعض الشرائع .
4- اإلس���ام لم يهمل حق القرابة كس���بب من أس���باب التوارث كما 
فعل القانون الروماني واليوناني بل اعتبر أن قرابة الرجل من الروابط 
الوثيقة بينه وبين أس���رته، ولها حق طبيعي من الش���عور الخالص 
والصلة الموفورة، والمرء يقوى بقرابته، ويأنس بها في حياته، ويبذل 
في سبيلها ما يمكنه من عطاء وخدمة ونصرة، ويجعلها في الدرجة 

األولى من الرعاية .
5- أما المساواة بين األقارب في القانون القديم فأمر يرفضه اإلسام 
أيضًا لتعلق توارث األقارب بمفهوم القرب والبعد من المورث، وعليه 
فالبنوة مقدمة عل���ى األبوة وهذه مقدمة على األخ���وة وهكذا... كما 
لم يقر اإلس���ام المس���اواة في اإلرث بين اإلخوة بالشكل الذي ذهب 
إليه القانون الفرنس���ي والروماني بل جعل اإلخوة على درجات ثاث 

) ألبوين، لألب،ألم ( وقد راعى تلك الدرجات وورث األقوى واألقرب .
6- إيثار أرش���د الذكور وتمييزه عن باقي إخوته في النصيب اإلرثي 
مبدأ لم يقره اإلسام كما درجت عليه شرائع األمم الشرقية القديمة 

والعرب في الجاهلية .
7- ليس لابن كونه بكرًا أية أفضلية على باقي األبناء في اإلس���ام، 
على النحو الذي ذهبت إليه الش���ريعة اليهودية ، حيث خصت البكر 

بنصيب اثنين من إخوته .
8- لقد ضمن اإلسام حق مشاركة البنات لألبناء في اإلرث من والدهن 
ولم يحجبهن باألبناء كما ذهبت إليه الشريعة اليهودية ، قال تعالى 
ا َتَرَك  َساِء َنِصيٌب ِممَّ ْقَرُبوَن َوِللنِّ ا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَ َجاِل َنِصيٌب ِممَّ ))ِللرِّ

 ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيًبا َمْفُروًضا (( ]النساء/7[ .
َّ

ا َقل ْقَرُبوَن ِممَّ اْلَواِلَداِن َواأْلَ
و بعد هذه المقارنة يتبين لنا حقيقة ساطعة وهي أن نظام اإلسام 
ف���ي الميراث عامة وما يتعلق منه بالم���رأة خاصًة هو النظام الوحيد 
الذي يوافق حركة الس���عي والنش���اط في الجماعات البش���رية ، وال 

يعوقها عن التقدم الذي تستحقه بسعيها ونشاطها .
المحور الثاني: المقاصد الشرعية في أحكام ميراث المرأة

يتميز نظام اإلرث في اإلس���ام بخصائص – كما س���بق- تميزه عن 
غيره م���ن أنظمة التوارث التي ذكرناها ف���ي التمهيد.وهي الربانية 
والش���مولية والعدالة والواقعية وانه نظام متوازن.وانطاقا من هذه 
الخصائص وغيرها يمكن اس���تخاص مجموع���ة من المقاصد التى 

قصد ها الش���ر ع وهذه األحكام االرثية الخاصة بالمرأة  تضاف  إلى 
المقاصد العامة في تشريع أحكام اإلرث.وهي:

إن المتأمل في مسألة تشريع الميراث للمرأة يجد لذلك حكمًا كثيرة 
نورد منها :

1- التأكي���د عل���ى إنس���انية المرأة وأنها ش���ق الرج���ل ، وأنها أهل 
لاستحقاق والتملك والتصرف كالرجل تمامًا ، وفي هذا من التكريم 

للمرأة ما فيه.
2- ثم إن الله عز وجل قد جعل اإلنس���ان في األرض خليفة ، وشرفه 
فوكل إليه مهمة عمارتها واستنباط خيراتها ، وزوده بقدرات تمكنه 
من القيام برس���الته ، ولفظ اإلنس���ان عام يشمل الذكر واألنثى على 

حدٍٍّ سواء .
3- تلبي���ًة لنداء الفطرة التي فطر الل���ه الناس عليها ذكورًا وإناثا من 

حب التملك للمال .
ُه َعَلى َذِلَك َلَشِهيٌد )7(  ِه َلَكُنوٌد )6( َوِإنَّ ْنَس���اَن ِلَربِّ  اإْلِ

َّ
قال تعالى :))ِإن

ُه ِلُحبِّ اْلَخْيِر َلَشِديٌد (( ]العاديات/8-6[ َوِإنَّ
ا  ا َجّمً وَن اْلَماَل ُحّبً ا )19( َوُتِحبُّ َراَث َأْكًا َلّمً وق���ال تعالى : ))َوَتْأُكُلوَن التُّ

(( ]الفجر/19، 20[ .
4- تمليك اإلسام للمرأة فيه عون لها على قضاء حوائجها .

5- وفيه إعط���اء المرأة فرصة لتتعبد الله عز وجل بمالها كالرجل عن 
طريق إنفاقه في وجوه الخير المختلفة.

6- إن حصر الميراث بالذكور قد يؤدي بهم أو ببعضهم إلى الشعور 
بالعظمة ، ويربي لديهم اإلحس���اس باألنانية والتسلط فيقعون في 

ظلم النساء ، إما بإنقاصهن حقوقهن أو بحرمانهن مما لهن مطلقًا.
7- التنصيص على ح���ق المرأة في الميراث - كبيرًة كانت أو صغيرة 
- في كتاب الله عز وجل وس���نة رسوله الكريم يشكل رادعًا للمسلم 

يمنعه من التهاون في إعطائها ما لها من حق في مال المتوفى .
8- القضاء بتوريث النس���اء مع الرجال كل حسب درجته من المتوفى 
، في���ه تفتيت للثروة ، وتوزيع له���ا على أكبر عدد ممكن من الذرية ، 
وهذا يوس���ع دائرة االنتفاع بها ، ويمنع تكديسها وحصرها في يد 

فرد أو أفراد معدودين .
9- كما ويحقق معنى التكافل العائلي ، فا يحرم ذكرًا وال أنثى ، ألنه 
مع رعايته للمصالح العملية يراعي مبدأ الوحدة في النفس الواحدة ، 

فا يميز جنسًا على جنس إال بقدر أعبائه .
المحور الثالث: حاالت ميراث المرأة في مقابل الرجل:

م���ن المعلوم من خال النصوص الواردة ف���ي حق ميراث األنثى في 
اإلس���ام أن ميراثها يختلف باختاف حالها و لهذا سنتعرض في 

هذا الجزء إن شاء الله تعالى حاالت ميراث المرأة باختاف أنواعها .
فالش���ائع لدى العديد من المتناولين لهذا الموضوع هو أن مس���ألة 
المواريث محكوم���ة بالقاعدة التالية: للذك���ر ضعف نصيب األنثى 

واعتبارها القاعدة األصل.فقط.
والح���ال؛ أن هذه القاعدة -وان كانت هي األص���ل- فإنها ال تعدو أن 
تكون مجرد صورة لوضعية قانونية معينة ال تسري على كافة حاالت 
المواري���ث؛ إذ بالرجوع إلى أح���كام المواريث في اإلس���ام، نجد بأن 
هناك:حاالت ت���رث فيها المرأة مثل الرجل، وحاالت ترث فيها المرأة 
أكث���ر من الرجل، وحاالت أخرى ترث فيها المرأة وال يرث فيها الرجل، 

حاالت أربع فقط ترث فيها المرأة نصف حصة الذكر.
حاالت ترث فيها المرأة مثل الرجل

-مي���راث األم واألب مع وجود ولد ذك���ر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانا.
لكل منهما السدس.

-اإلخوة لألم مع أخوات األم. فلكل واحد منهما الس���دس على االنفراد 
وإذا تعددوا اقتسموا الثلث.

-زوج وأم وإخوة لألم وأخ ش���قيق فأكثر.للزوج النصف ولام السدس 

ولإلخوة لام مهما تعددوا واألخ الشقيق ومن معه الثلث يقتسمونه 
بالتساوي.وهذه الفريضة تسمى بالحمارية والحجرية واليمية عرضت 

على عمر فسوى بين اإلخوة كلهم.
-عند انفراد الرجل أو المرأة بالتركة.فإذا مات ش���خص وترك أمه فقط 

أخذت التركة فرضا وردا وكذا إذا مات وترك أباه.
-األخت الش���قيقة مع األخ لألب فللش���قيقة النصف فرضا والباقي 

نصف يأخذه األخ لألب.
-الجد والجدة لكل منهما السدس.

-البنت والعم للبنت النصف والباقي نصف للعم.
-بنت االبن مع األخ الشقيق لبنت االبن النصف فرضا والباقي نصف 

لألخ الشقيق وهذه حاالت على سبيل التمثيل ال الحصر فقط.
حاالت ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:

لقد تطرق إلى هذه الحاالت بإسهاب المتخصصون في فن الميراث 
ونحن نذكر منها بعضها للتمثيل ال الحصر:

- ومنه���ا الحالة التي خلف���ت فيها امرأة زوجا وأب���ا وأما وبنتين فإن 
الثلثين للبنتين يمكنهما من أن تأخذ أكثر من االبنين إذا وجد مكان 

البنتين،
- وك���ذا الحالة الت���ي تخلف فيها امرأة زوج وأم وأخت ش���قيقة فإن 
الف���ارق يكون كبيرًا جدا إذ تأخذا األخت الش���قيقة أكثر من ضعف 

نظيرها األخ الشقيق.
- أض���ف حالة كون الزوج مع البنت فإن الزوج يأخذ الربع والبنت تأخذ 

النصف.
- إذا وج���دت بنت واحدة مع عش���رة إخوة للميت فإنها تأخذ النصف 

وحدها والنصف يقسمه اإلخوة بينهم.
حاالت ترث فيها المرأة وال يرث الرجل.

وه���ذه الحاالت تتميز أيضا بتعقد العمليات الحس���ابية، نمثل لها 
بالحالة التي توفيت فيها امرأة عن زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن ترث 
بنت االبن بالف���رض، ولو جعلنا ابن االبن مكان بنت االبن فإنه ال يرث 
شيئا، وكذا حالة ميراث الجدة أم األم فكثيرا ما ترث وال يرث نظيرها 
أب األم من األجداد، وقد ترث الجدة وال يرث معها زوجها الجد.أضف 
حالة وجود البنت أو بنت االبن ومعها أخت شقيقة أو أكثر ووجود إخوة 
ألب فللبنت النصف والباقي لألخت أو األخوات وال شيء لإلخوة لألب 

حيث حجبتهم األخت الشقيقة لوجودها مع البنت.
الحاالت التي ترث فيها الم���رأة نصف الرجل حصرها القرآن الكريم 

في أربع حاالت فقط وهي:
1-وجود البنت مع االبن. وان تعددوا.

2-وجود األخ واألخت الشقيقة وان تعددوا.
3-وجود األخت لألب مع األخ لألب.وان تعددوا.

4-وجود بنت االبن مع ابن االبن وان تعددوا.
وعموما فإن هناك أكثر من ثاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل 
أو أكث���ر منه أو ترث هى وال يرث نظيرها م���ن الرجال في مقابل أربع 
حاالت واردة على سبيل الحصر ترث فيها المرأة نصف الرجل، واألكثر 
من ذلك أن القرآن الكريم لم يجعل مس���ألة األنصبة وتقسيم اإلرث 
مجرد عملية تقنية حس���ابية خاضعة لقواع���د قانونية جافة، بل إن 
أمر اإلرث وقضاياه ترتبط بالنظام المالي لألس���رة في اإلسام.فيوزع 
المال أو التركة بعد موت مالكها توزيعا يراعى فيها القريب والبعيد 
ويراعى فيها هل الوارث صغير. أم بلغ من العمر عتيا وخير مثال على 
هذا أن كل من واحد من الوالدين يستحق من تركة ابنهما السدس 
لكل منهما والباقي وهو الثلثان يس���تحقه أوالده الن الولد ال زال في 
حاجة إلى ما يس���تقبل به الحياة وأما الوالدان فسيكونان في مرحلة 
من العمر اليحتاجان إلى مال أكثر من الصغير وكذلك لهما أوالدهما 

تجب عليهم نفقة أبويهما.

حممد �شحادة

َأْخُرج من بيتي مسافًرا قبل الفجر، وال َأِصل مكان 
العمل إّلَا بعد طلوع الشمس؛ فما الحكم؟

اس���ماء القران اربعة فقط...وباقي مااطلق عليه صفات..وكل صفة تلحظ 
معنى من معانيه متوفرا فيه..مثل الشفاء ،والروح ، والبركة ، والنور ...

واسماؤه االربعة هي :
1_ القرآن : وهو اشهر اسمائه ..التي ال يسمى به غيره .

وهو قرآن النه يلحظ فيه معنى القراءة وللتاوة ، واخراج الكلمات والجمل 
وااليات مجموعة عند النطق بها ..

2_ الكتاب : وهو االس���م الثاني في الشهرة ..ويلحظ فيه معنى التدوين 
على االوراق ..الن الكتاب مأخوذ من الكتب ..والكتب هو الجمع على السطر 

..وهو كتاب الن اياته مجموعةعلى اوراقه وصفحاته ..
3_ الفرقان : وهو من الفرق ..وهو الفصل ..ويلحظ فيه تفريقه بين الحق 
والباطل ..فكل م���ا فيه حق ، وكل ماوافقه حق ..وكل ما خالفه فهو باطل 

..فهو الفارق والمفرق بين الحق والباطل ..
4_ الذكر : وبه انت تذكر الله ..وبتاوة اياته تذكر الله ..وهو يذكرك بالله.. 
فيلحظ فيه معنى الذكر ..والتذكر ..والتذكير..ولهذا كان ذكرًا ..قال تعالى 

).. ص.. والقرآن ذي الذكر ..(.

أسماء القرآن أربعة
د. �شالح اخلالدي
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ماراثون رياضي دعمًا لمسيرة العودة.. غزةوقفة احتجاجية للخريجين أمام وزارة التربية والتعليم.. غزة
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المجتمع الفلس���طيني كبحر لجي من المشكالت واألزمات. مشكالته كثيرة، 
ومتعددة، ومعقدة. مش���كالته كأمواج متالطمة تتقاذفه من كل جانب. فهو 
يعاني من مش���كالت مزمنة سياس���ية، واقتصادي���ة، واجتماعية، وصحية، 
وتعليمية، وثقافية، وقانونية، وصناعية، وزراعية...إلخ. حين تبحث عن أسباب 
هذه المشكالت تجد الغالبية يعلقها على ش���ماعة »االحتالل اإلسرائيلي«، 
ويعتبره سبًبا رئيس���ًيا في افتعالها وتضخيمها، ويعفي األطراف المحلية 
من المس���ؤولية. وفي ذلك خطأ في التعامل مع مش���كالت المجتمع، والبحث 
عن سبل حلها. كما أنه يس���هم في تزييف وعي الناس حول حقيقة الواقع 
االجتماعي. ال ش���ك أن »االحتالل اإلس���رائيلي«، باعتباره أخبث وأس���وأ أنواع 
االحت���الل على مدار التاريخ، فهو »إحاللي � اس���تيطاني«، ل���ه باع طويل في 
افتعال المش���كالت واألزمات، لكنه ليس دائًما هو الس���بب الرئيسي فيها، 
فهناك مش���كالت مجتمعية محلية بحتة ال دخل لالحت���الل فيها، أو يكون 

دوروه فيها ثانوًيا.
حين تحضر ندوة علمية، أو يوًما دراس���ًيا، أو ورشة عمل، أو تقرأ بحًثا أو مقالة، 
أو تستمع إلى برنامج إذاعي أو تلفزيوني يتناول مشكلة من مشكالت الواقع 
الفلس���طيني. عند البحث عن أس���باب المش���كلة فإنها تلقى على ش���ماعة 
»االحتالل«. خذ أمثلة على ذلك: س���بب تعطل المصالحة الوطنية »االحتالل«، 
س���بب الكساد االقتصادي »االحتالل«، س���بب غالء األسعار »االحتالل«، سبب 
انتش���ار تعاطي المخدرات في أوساط الشباب »االحتالل«، سبب غالء المهور 
»االحتالل«، س���بب ارتفاع معدالت الطالق »االحتالل«، س���بب ارتفاع معدالت 
البطالة »االحتالل«، سبب ارتفاع منسوب الفقر »االحتالل«، سبب ارتفاع حاالت 
الوفاة »االحتالل«، س���بب ارتفاع معدالت الضغط النفس���ي واكتئاب األفراد 

»االحتالل«، سبب االنتحار »االحتالل«...إلخ.

نؤكد م���رة ثانية، ال يمكن إعفاء االحتالل من تحمل جزء من المش���كلة، لكن 
توجد مشكالت سببها مجتمعي، ويقع عبء حلها على الحكومة الفلسطينية. 
حيث توجد مشكالت تضخمت بسبب فشل سياسات وأسلوب الحكومة في 
التعاطي معها وتقديم العالج الناجع لحلها. مثاًل: »مشكلة البطالة«. لم تقدم 
الحكومة حاًل علمًيا وعملًيا وجذرًيا لهذه المش���كلة، ولم تضع خطًطا مدروسة 
ومجدولة لتخفض نس���بتها على المدى القريب أو البعيد. إنما اس���تخدمت 
بعض الحلول الترقيعية الس���طحية. ماذا يعن���ي توفير فرصة عمل مؤقتة 
»يتيمة« لخريج مدتها ثالثة أش���هر أو سنة على أبعد حد. راتبها الشهري ال 
يتعدى ثالثمائة دوالر أمريكي. هل هذا المبلغ سيعين الخريج كي يفتح بيًتا 
ويتزوج؟. ماذا يعني توفير فرصة عمل مؤقتة ال تتجاوز مدتها أسبوعين لرب 
أس���رة عاطل عن العمل منذ اندالع انتفاضة األقصى عام2000م، هل توفر له 

ضروريات البيت؟!
مش���كلة ثانية: ارتفاع حاالت وفاة المرضى أصحاب األمراض المس���تعصية: 
أال يرجع س���ببها إلى التالعب في ملف العالج بالخارج، وجعله أداة من أدوات 
المناكفة السياسية بين الضفة وغزة، ونتيجة قذرة من نتائج االنقسام هذا 
ا من المس���ؤولية بس���بب إهمالهم في أداء  من جهة. أال يتحمل األطباء جزًء
دورهم على الوجه األكمل، وتعطيل قانون محاسبة األطباء المهملين الذين 
تجاوزوا نس���بة الخطأ المس���موح بها في عملهم من جهة ثانية. أال يتحمل 
المسؤولية األطراف التي تتالعب في مصدر العالج وكيفية صرفه من جهة 

ثالثة. ما دخل االحتالل بذلك؟!
مشكلة ثالثة: »غالء المهور«: تشكل عقبة كؤودًا في طريق الشباب المقبلين 
عل���ى الزواج، تجعلهم يعزفون عن الزواج لي���س رغبة في العزوف بقدر عدم 
قدرتهم على توفير المهر المبالغ فيه. الذي يترتب عليه مشكلة اجتماعية 

أخرى )عنوسة الفتيات(. أليس غالء المهور بسبب التباهي االجتماعي؟ أين 
تيس���ير المهور والعمل بسنة النبي عليه الصالة والسالم؟ ما عالقة االحتالل 

بغالء المهور وتطبيق السنة النبوية في باب التيسير؟!
مش���كلة رابعة: »الطالق«. إن ارتفاع معدالت الطالق تعود ألسباب مجتمعية 
محلي���ة بحتة. أال توجد عالقة بين الطالق وِقَصر فترة الخطبة، والتس���رع في 
اتخ���اذ قرار ال���زواج دون تدبر؟ أال يقع الطالق بس���بب الفارق في المس���توى 
التعليمي واالجتماعي واالقتصادي بين الزوجين؟ أليس لكيد الحماة، وضيق 
البيت، وتأخر اإلنجاب، ومواقع التواصل االجتماعي دور في وقوع الطالق؟ أين 

دور االحتالل في ارتفاع معدالت الطالق؟!
مش���كلة خامس���ة: »فش���ل تحقيق المصالحة الوطنية«. ال يختلف اثنان أن 
االحتالل اإلسرائيلي وبعض الجهات الدولية واإلقليمية تضع عقبات تعيق 
تطبي���ق بنود المصالحة. لك���ن، ماذا لو توفرت اإلرادة السياس���ية الحقيقية 
والقوي���ة لطرفي االنقس���ام وقدما مصلح���ة الوطن على المصال���ح الحزبية 
والش���خصية؟ لذا، ال يمكن إنكار دور بعض األطراف الفلسطينية في عرقلة 

سير عجلة المصالحة.
ِقس على ما سبق الكثير من مشكالت المجتمع. لو تأملتها بعين موضوعية 
س���تجد أن أغلبها تعود ألس���باب مجتمعي���ة، ودور االحت���الل فيها ثانوي. 
مما يس���تلزم وقوف الكل عند حدود مس���ؤولياته وقفة جادة ليقدم الحلول 
المناس���بة بإبداع وطني خالص. هذه الحلول يجب أن تكون نابعة من داخل 
المجتم���ع، فهي ال تأتي ف���ي معلبات جاهزة. كل مجتمع أدرى بمش���كالته، 
وهو أقدر على إبداع حلها. فال يجوز إلقاء كل مش���كلة على شماعة »االحتالل 
اإلسرائيلي«. ففي ذلك تبرئة المسؤولين من دورهم، وإعفاؤهم من المساءلة، 

كما أنه يسهم في تضخيم المشكالت واستفحالها في المجتمع. 

بسام محمد شماعــة االحتــالل

وتكتفي بعض األس���ر ف���ي قطاع غزة، مؤخ���رًا، بإنجاب 
طف���ل أو طفلين والعم���ل على تنظيم األس���رة، باعتبار 
ذل���ك الحل األمثل من وجهة نظره���م، لعدم مقدرتهم 
على تحمل أعباء ومس���ؤوليات جديدة تقتضيها تربية 
االطفال وتوفير مصاريف الرعاي���ة الالزمة لهم في ظل 
الظروف االقتصادية الصعبة التي يمرون بها في القطاع 
المحاصر منذ أكثر من 11 عامًا، واإلجراءات العقابية التي 
يفرضها الرئيس محمود عباس على الموظفين في غزة.

ال �ضمان وال �أمل
" بس أقدر أرب���ي اللي عندي بعدين بفكر أجيب غيرهم 
" بهذه العبارة ينهي المواطن فراس أبو س���عدة نقاشه 
مع زوجته في كل مرة تواجهه بحقيقة قراره الخاطئ في 
وقف االنجاب، فكل األعراف الدينية والدنيوية ال توافق 

على فعله كما ترى أم سعدة.
أبو س���عدة، المتزوج منذ 8 أعوام وه���و أب لطفلين، أكد 
على أنه قرر االكتف���اء بما لديه من أطفال وعدم التفكير 
باالنج���اب لعدم قدرت���ه على تلبية احتياج���ات اطفاله 
خاصة وأن أجر عمله الذي يتلقاه بشكل غير ثابت ال يسد 
التزاماته األساس���ية.  ويقول أبو سعدة ل� "االستقالل": 
"رعاية الطفل ليست س���هلة، وال ضمان باالستمرار في 
عملي وال أمل يلوح في األفق بحل أزمة غزة ليش���جعني 
على االس���تمرار في االنجاب وال يوجد من يساعدني في 
تأمين معيشة أطفالنا ال مسؤولين وال مؤسسات فلماذا 

ننجب أطفاال ونرمي في الشوارع؟".
وال يختل���ف الحال ل���دى المواطنة مادلين ش���بير، التي 
ت���رى أن الظروف واألحوال تغيرت عم���ا كانت عليه في 
الس���ابق وأن قرار انجاب أطفال كثيرين في ظل الظروف 

االقتصادي���ة الصعب���ة الحالي���ة بمثابة تعب نفس���ي 
ومعيشي لعدم قدرة األهالي على توفير ادنى متطلبات 
الحياة المعيشية لألبناء مما ينعكس سلبًا على نفسية 

اآلباء واالمهات.
وتقول ش���بير : "عندما أنجبت أطفال���ي األربعة لم يكن 
يهمني ش���يء عل���ى عك���س اآلن، فإني اعتب���ر انجاب 
طفل جديد عبئًا إضافيًا على كاهل األس���رة التي بالكاد 

تستطيع توفير لقمة العيش ألبنائها"
ش���بير لم تكترث لضغوط أهلها وأه���ل زوجها بضرورة 
انج���اب أبناء كثر ليكونوا عزوة وس���ندًا لألهل والعائلة، 
وذلك ألن زوجها ال يعمل وال يوفر قوت أسرته الصغيرة 
، مش���يرة إلى انها لجأت لوسائل تنظيم األسرة للحد من 
االنجاب في الفترة الحالية التي تتسم بالصعوبة والغالء 

وعدم المقدرة على االنفاق.
ولفتت ش���بير، إلى أنها قد تتراجع ع���ن قرارها وتنجب 
أطف���اال جددًا ف���ي حال وجدت معيش���ة كريم���ة وكان 
باستطاعة زوجها أن يلبي طلبات أبنائه على األقل بإيجاد 
أدنى متطلبات الحياة البسيطة دون رفاهية أو كماليات.

ظاهرة حديثة
بدوره نّوه الدكتور أمجد المفتي األس���تاذ المس���اعد في 
قس���م الخدمة االجتماعية بالجامعة اإلس���المية إلى أن 
ظاهرة التفكير بتحديد االنجاب بدأت في الظهور حديثًا 
بقطاع غزة مقارنة بما كانت عليه في االعوام الس���ابقة ، 

وخاصة بين األسر المتزوجة مؤخرًا .
وذكر المفتي ل� "االس���تقالل" أن أسباب انتشار الظاهرة 
تعود لظروف الحصار االسرائيلي المفروض على القطاع 
وسوء االوضاع االقتصادية التي يعيشها الناس، وكذلك 

أن تنشئة االطفال ال تشبه تلك التي كان متعارفًا عليها 
منذ زمن، مشيرًا إلى أن متطلبات الحياة اليوم من التعليم 
والصحة والمأكل والمشرب تختلف كليًا عن المتطلبات 
السابقة لألس���رة، وبالتالي يوجد اتجاه لدى المتزوجين 
حديث���ًا بأن يكتف���وا بطفل أو طفلين ف���ي بداية الحياة 

الزوجية.
وأوضح أن ضيق الس���كن والعيش في عمارات س���كنية 
متكدسة ومش���تركة وزيادة الكثافة السكانية عن أكثر 
من مليوني ش���خص في القطاع، هي دوافع أخرى تدعم 

التأني في عملية االنجاب المتكرر .
وأش���ار المفتي، إلى أنه بالرغم من وج���ود هذه الظاهرة 
إال أن قط���اع غزة يعد منطقة عالي���ة الخصوبة فالمواليد 
يتجاوز عددها شهريًا أكثر من 4000 مولود ، منوهًا إلى 
أن نتائج الظاهرة ال يمكن التعرف عليها في القريب بل 

هي بعيدة المدى .
وأكد أن تأثيرها سيكون واضحًا في الحرب الديمغرافية 
مع االحت���الل االس���رائيلي ال���ذي يقلقه زي���ادة اعداد 
الفلسطينيين وتسارع عملية االنجاب، قائال: "نحن بحاجة 
إلى المحافظة على التوازن الديمغرافي ألننا نفقد الكثير 

من الشهداء في كل يوم ."
وبي���ن أن خطورة الفكرة تتضاع���ف اذا تحولت إلى ما 
يعرف بتحديد النس���ل واالكتفاء بطفل أو اثنين كما 
ف���ي المجتمعات الغربي���ة ، والتنظي���م ال خطورة وال 
مش���اكل فيه، مؤكدًا أن عملية تنظيم االنجاب وليس 
تحديده أو وقف���ه مطلوبة وضرورية ف���ي حال كانت 
ظروف االس���رة صعبة ويعطي فرص���ة أكبر لالهتمام 
باألطف���ال واعطائهم حقهم في الرعاية في حال كان 

عدد االبناء أقل .

خمالفة لل�ضرع
م���ن جانبه ق���ال الدكت���ور زكريا الزميلي رئيس قس���م 
التفس���ير وعلوم القرآن بالجامعة اإلسالمية، إن تحديد 
النسل ال يجوز شرعًا ويعد طريقة مخالفة للشرع ، مضيفًا 
أنه في األصل يتوجب على الحاكم أن يتحمل مسؤولية 
كل طف���ل بالدولة فالكثير من االم���وال تذهب هدرًا في 

انفاقات ال تخدم أحدًا ، فاألولى تربية االطفال .
وتطرق الزميلي، إلى بيان الفرق بين أمرين وهما تحديد 
النسل وتنظيم النسل فالشرع اباح التنظيم الذي يباعد 
بين فترات االنجاب وله فوائد عديدة ، مشيرًا إلى أن كل 
انس���ان يولد ويكتب في اللوح رزقه واجله وعمره ، فالله 
هو الرازق والمعين لإلنسان كما بين رسول الله صلى الله 

عليه وسلم.
ونوه إلى أن االنسان مخطئ بقراره في تحديد النسل، فهو 
يملك أعظ���م النعم التي حرم منها الكثي���ر ، واألجدر أن 
يستغل هذه النعمة في مرضاة الله وأن ال يجعلها طريقًا 
لغضب الله، معتب���رًا أن قول البعض بأنه ال يريد االنجاب 
لعدم قدرته على توفير مصروفات الطفل هو س���بب غير 
منطق���ي وهو ترديد لم���ا قاله كفار قري���ش عندما قتلوا 
أوالدهم خشية الفقر، موضحًا أن االبناء رزق وأن اآلباء هم 

الوسيلة التي سخرها الله إلطعام هؤالء األطفال .
وبينت اإلدارة العامة لألحوال المدنية بوزارة الداخلية في 
إحصائية صادرة عنها مؤخرًا،  أن قطاع غزة ش���هد خالل 
العام 2017م تس���جيل أكثر م���ن 58 ألف مولود جديد، 
بنس���بة 51.50 % ذك���ور، و48.50% إن���اث بواقع 160 
مولودا يوميًا، وبمعدل 6 مواليد في الس���اعة -كل عش���ر 

دقائق مولود جديد.

األزمات االقتصادية.. مانع جديد لإلنجاب في غزة
�ال�ضتقالل / جيهان كو�رع: 

�الأبناء عزوة و�ضند لالأهل، هكذ� و�ضفت �ملقوالت �ل�ضعبية �الأبناء 
باأنهم م�ضدر للعز ودعم لالأ�ضرة، ت�ضعر �لعائلة بكرثتهم بالقوة 

و�الأمان، ولكن مع ت�ضاعد �مل�ضوؤوليات و�رتباطات �حلياة وتز�يد 
�أحمالها ومتطلباتها، يف ظل �الأزمات �القت�ضادية �ملتتالية �لتي 

يعي�ضها �الأهايل يف قطاع غزة، وقع قر�ر �الإجناب و�لرغبة 
يف تكبري �لعائلة �ضحية تاأزم �الأو�ضاع �ملعي�ضية يف غزة. ولعل 

تفا�ضيل �حلياة يف غزة، �أ�ضبحت مرتبطة بعبارة و�حدة �أال وهي 
�لظروف �القت�ضادية، و�لتي باتت عنو�نًا بائ�ضًا للمرحلة �حلالية 

و�ملتحكمة يف �ضريها، حتى تغلغلت يف  قر�ر�ت �لفرد وتطلعاته 
�حلالية و�مل�ضتقبلية، �إىل �أن و�ضل �الأمر لقر�ر �الجناب و�لذي 

�عتربه �لبع�ض عبئًا �إ�ضافيًا على كاهل �الأ�ضرة.



قال األمين 

أصاًل فلس����طين كّلها ب����كّل فصائلها وبكل 
ش����عبها، إذا كان هناك أحد يريد أن يس����ّوق 
علين����ا أننا نح����ن نعيش مرحلة غي����ر مرحلة 
الكفاح الوطن����ي من أجل التحرير، هذا يعاني 
من فقدان البوصلة، 11 مليون فلس����طيني، 6 
منهم في الش����تات بال هوّية، بال وطن، بال أّي 
ش����يء. نعم، حركة الجهاد اإلسالمي هدفها 
تحرير فلس����طين كّل فلسطين. ال نخجل من 
ذل����ك، وال يؤّثر على هذا الهدف، ال قوة العدو 
وال موازي����ن الق����وى. هذه مس����ألة لها عالقة 
بمنطلقاتن����ا، بأهدافنا، بمبّرر وجودنا. ال يلغي 
هذا االعتبار ال قوة الع����دو وال طول أمده. هذا 
عدو بالنسبة لنا كيان باطل، غير شرعّي، ال حق 
ل����ه في الوجود أبدًا، مهما ط����ال الزمن، ومهما 
تعاظمت شوكة هذا الكيان، أبًدا. نحن كحركة 
مقاومة، مشروعنا في األس����اس، وكل العالم 
تعلم ذلك، هدفنا هو تحرير أرضنا فلسطين 
المحتّلة، ولكن إدارة هذا الصراع مع هذا العدو 
لها متطّلب����ات، متى تكون في موقع الهجوم، 
متى تك����ون في حال الدف����اع، هذه تفاصيل 
تأتي في سياق تاريخ طويل من هذا الصراع، 
ال تس����تطيع أن تأخذ مقطعًا من المقاطع ثّم 
ُتس����ِقطه على كافة مس����يرة هذا الصراع مع 
الع����دو. قد تك����ون في يوم في ح����ال هجوم، 
عندم����ا تخّطط لعمليٍة م����ا، قد تكون في حال 
دفاع عندما ترّد على عدوان ما وهكذا، كّر وفّر 
بيننا إلى أن نحّقق أهدافنا باس����تعادة أرضنا 

وحقوقنا في وطننا فلسطين.

الدكتور: رمضان شلح 

االستقالل/ وكاالت:
ذك���ر تقرير علمي الجمعة أن جزيرة 
باتش«  غارب���ج  باس���يفيك  »غريت 
-وه���ي جزيرة عائمة م���ن النفايات 
البالس���تيكية وغيرها من الملوثات 
في ش���مال المحيط اله���ادي- أكبر 
بكثير من التقديرات الس���ابقة لها، 

وأن حجمها يزداد باطراد.
ويطف���و أكثر من 79 أل���ف طن من 
البالس���تيك داخل بقع���ة مترامية 
األط���راف في منطق���ة تغطي 1.6 
مليون كيلومتر مربع، طبقا لدراس���ة 
»س���اينتيفيك  مجل���ة  نش���رتها 

ريبورتس«.
وأوضح���ت الدراس���ة أن حجم بقعة 
النفايات في المحيط الهادي -وهي 
أكبر أرب���ع مرات من حج���م ألمانيا- 
يزيد أكثر من 16 مرة عما تم تقديره 
سابقا، حس���ب بيانات من مسحين 
بحري وج���وي. ويعادل الوزن المقدر 

للنفايات وزن 500 طائرة جامبو.
وفي الس���نوات األخيرة، دق العلماء 
يتعل���ق  فيم���ا  الخط���ر  ناق���وس 
»باختن���اق« المحيطات ف���ي العالم 
بشكل متزايد من تريليونات القطع 

البالستيكية.
غاربج  باس���يفيك  »غريت  وجزي���رة 
بات���ش« ه���ي منطق���ة رئيس���ية 
ف���ي المحي���ط تتراك���م فيها قطع 
البالس���تيك، وتش���كلت في المياه 
ش���به االس���توائية بين كاليفورنيا 

وهاواي.

االستقالل/ وكاالت:
قضت محكمة رومانية، بإعادة رخصة 
قي���ادة لرجل م���ات الع���ام الماضي، 
بع���د أن ألغت قرار حظر الس���لطات 

لرخصته.
ونقل���ت وكال���ة »أسوش���يتدبرس« عن 

المحكمة في مدينة السي بشمال البالد 
تأكيدها حكما س���ابقا بوجوب حصول 
فاليريان فاس���يليو على رخصة قيادته 
م���رة أخرى، وأن تعوضه الس���لطات عن 

غرامة دفعها بسبب السرعة.
وكانت السلطات سحبت رخصة فاسيليو 

وغرمته بس���بب الس���رعة، ف���ي مارس 
2017، لكنه استأنف على العقوبة في 
المحكمة، وفاز بحكم مؤقت، طعنت عليه 

الشرطة.
لكن فاس���يليو مات في أكتوبر قبل أن 

يكون الحكم نهائًيا.

جزيرة أميركية من 
النفايات أكبر أربع 

مرات من ألمانيا

محكمة تقضي بإعادة رخصة قيادة لميت
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االستقالل/ وكاالت:
تتحول بلدة س���تراتفورد الكندية الش���هيرة بمهرجانها 
المسرحي الس���نوي إلى مركز لألبحاث بش���أن السيارات 
الذاتية القيادة وس���ط الثلوج، في حين تتلقى ش���ركات 
صناعة السيارات طلبات إلنتاج سيارات تستطيع الحركة 

وسط الثلوج والجليد.
ولكن اختبار س���يارات ذاتية القيادة في مناخ بارد ينطوي 
على تحدي���ات إضافية لصناعة تعان���ي بالفعل في ظل 

سقوط أول قتيلة بسبب سيارة دون قائد.
وصدمت س���يارة رياضية ذاتية القيادة تابعة لشركة أوبر 
امرأة فأردتها قتيلة حين كانت تعبر الش���ارع في أريزونا 

يوم األحد الماضي.
وقال���ت منطقة أونتاريو الكندية التي ال تس���مح بس���ير 
الس���يارات ذاتية القيادة على الطرق إال في وجود س���ائق 
خلف المقود، إنها س���تتابع التحقيق في "واقعة أريزونا" 

وستتخذ إجراء إذا اقتضى األمر.
وتورونتو، أكبر مدينة كندية، هي واحدة من ثالثة أماكن 
تختب���ر فيها ش���ركة أوب���ر تكنولوجيا الس���يارات ذاتية 
القيادة. أم���ا المدينتان األخريان فهم���ا فينكس بوالية 

أريزونا وبيتسبرغ في بنسلفانيا بالواليات المتحدة.
وتس���تثمر ش���ركات صناعة السيارات وش���ركات تأجير 

الس���يارات وغيرها في تكنولوجيا القي���ادة الذاتية التي 
يعتقد أنها تقلص الحوادث وتكلفة االس���تعانة بسائق. 
ومن المتوقع بدء تس���يير س���يارات أجرة آلية على الطرق 

خالل هذا العام.
لكن من غير المتوقع أن تطرح على نطاق واسع قبل سنوات 

بل وعقود، في حين تعمل الش���ركات إلثبات أن السيارات 
ذاتية القيادة يمكن أن تس���ير ليس في واليات أميركية 
دافئة وحس���ب، حيث تجرى معظم اختباراتها، وإنما في 
مناطق أكثر برودة مثل أونتاريو وميشيغان، حيث يعطل 

الثلج والجليد عمل الكاميرات وأجهزة االستشعار.

االستقالل/ وكاالت:
تعتزم الصين تش���غيل خط مترو من دون 
س���ائق، نهاية ش���هر آذار/مارس الجاري، 
بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.

ويمتد الخ���ط الجديد لمس���افة 6.7 كم، 
ويعمل بنظام آلي، ويربط بين هويتش���ن 

ومحطة طريق شندو السريع.
للقطارات  المصنعة  الش���ركة  وذكرت 
أنها س���تكون أخف وزنا، وأكثر توفيرًا 
بالقطارات  مقارنة  الكهربائية،  للطاقة 

العادية.
وتوجد في مدينة شانغهاي أطول شبكة 
لقطارات األنفاق ف���ي العالم يصل طولها 

إلى 666 كم.

الصين.. تشغيل سيارات ذاتية القيادة تتعلم الرؤية وسط الثلوج
خط مترو من
 دون سائق

دبي/ االستقالل:
ذكرت صحيفة إسرائيلية امس األحد أن فريًقا إسرائيلًيا 
يشارك في مسابقة "رالي أبو ظبي الصحراوي"، للسيارات 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الفريق الذي يضم 
س���ائقْين وثالثة فنيين، دخلوا بجوازات سفر إسرائيلية، 
بعد أن تلقوا دعوة رس���مية من المشرفين على المسابقة 

التي بدأت السبت.
وق���ال أحد أفراد الفريق للصحيفة إنه���م: "وجدوا ترحيبا 

كبيرا من قبل الجهات المشرفة على المسابقة".

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن المشاركة اإلسرائيلية 
تختلف عن سابقاتها، بعد أن تمت بدعوة من المشرفين 
على المس���ابقة، وليس "إجباًرا" م���ن قبل االتحاد العالمي 

للمسابقة.
ول���م يص���در رد فوري من دول���ة اإلمارات عل���ى ما ذكرته 

الصحيفة اإلسرائيلية.
وال توجد أي عالقات معلنة بين "إسرائيل" واإلمارات، إال أن 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح في أكثر 
من مناس���بة أن العالقات بين بالده وبعض الدول العربية 

في "أحسن حاالتها".

فريــق إسرائيلــي يشــارك فــي مسابقــة رياضيــة باإلمــارات


