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 صرف رواتب موظفي السلطة بغزة 
وخصومات جديدة تطالهم 

غزة/ االستقالل:
بدأ موظفو الس���لطة في قطاع غزة مس���اء أمس 
األربعاء، باستالم رواتبهم عبر الصراف اآللي مع 
فرض خصومات طالت أكثر من نصف رواتبهم. 
وأفاد مصدر بنك���ي أن الخصومات تصل إلى ما 
نس���بته 50% و70% من الراتب األساس���ي عن 
ش���هر أبريل. وأش���ار المصدر إلى أن خصومات 

طالت رواتب موظفي السلطة عن عام 2005 حيث 
سيصرف لهم مبلغ 750 شيكاًل من قيمة الراتب. 
ولفت المصدر إلى أن مخصصات أهالي الشهداء 
واألسرى؛ تعرضت لخصومات أيضًا دون تحديد 
نس���بة معينة. ويش���ار إلى أن روات���ب موظفي 
السلطة لم تصرف الش���هر الماضي بعد فرض 
عباس مزيد من اإلجراءات العقابية ضد قطاع غزة.
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»المجلس الوطني«.. 
مضمــون فارغ  

بعد عقد 
»الوطني«.. ما هي 
خيارات الفصائل 

غير المشاركة؟!

بريوت / اال�ستقالل:
اأكد ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة 
اجلهاد االإ�سالم��ي الدكتور حممد 
الهندي، اأن انعقاد املجل�س الوطني 

ل ا�ست�سالمًا لنهج  بهذا ال�سكل ي�سكِّ
التفري��ط ال��ذي ب��داأ من��ذ اتفاق 

بع��د  وا�س��تمر  اأو�س��لو 
ذل��ك، ويك�س��ف عجز 

واهم  من يظن اأنه ي�ستطيع جتريد املقاومة من �سالحها 

اقت�ساره على »نتنياهو« ووزير جي�سه 

د. الهندي: انعقاد  »الوطني« بهذا 
الشكل يعد استسالمًا لنهج التفريط

 »قــرار الحرب«  رسـائـل 
تهديــد للمنطقـة!  

الشيخ عزام: مسيرات العودة 
نجحت في إيصال رسائلها للعالم 

وإظهار إجرام االحتالل

جرحـى غـزة ينـزفـون ألمــًا

 مستفيـدو »الشـؤون«.. مـال 
قليل ومعاناة كبيرة

 منرب �سيا�سي لتكرار 
مواقف عبا�س القدمية

 صحفيـو فلسطيـن بيومهـم..
 وضع »قاتم الصورة«

مصورو مسيرات العودة.. ينتزعون 
الحقيقة من براثـن الموت



رأي

احد قادة فصائل المقاومة الفلس���طينية ف���ي قطاع غزة وصف 
أعضاء المجلس الوطني الفلس���طيني المجتمع���ون في رام الله 
»باالرزقية«, وهذا معناه أنهم جاءوا ليبحثوا عن رزقهم, والحقيقة 
انه أصاب وكان مهذبا في وصفه, فمع بدء جلسات المجلس وتالوة 
أس���ماء الحاضرين, وجدنا ان عددًا كبيرًا منهم من رجال األعمال, 
وبعضهم جاء للسياحة واالستجمام, وآخرون من اجل الحفاظ على 
مصادر دخلهم, ومنهم من جاء بحثا عن موقع في السلطة يكمل 
به »البرستيج«, فمجرد حضور جلسات هذا المجلس »خطيئة« ألن 

الغرض من عقده تمثل في عدة نقاط.
أوال: تمرير سياس���ات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
المتمثلة في الحفاظ على نهج السالم كخيار استراتيجي ووحيد 
لالس���تعادة الحقوق الفلسطينية ونبذ كل أش���كال المقاومة بما 
فيها المقاومة الس���لمية التي تصاعدت لهجة السلطة تجاهها, 
وتمرير ما تس���مى بصفقة القرن, وتش���ديد العقوبات على قطاع 

غزة, 
ثانيا: إعادة انتخاب الهيئة القيادية العامة وإضافة أسماء جديدة 
بدال عن أعضاء المجلس المتوفين والذين اعتزلوا العمل السياسي 
واس���تقالوا من عضوية المجلس ولكن هذه المرة بمعايير محددة 
تخدم رئيس الس���لطة وتتماهى مع سياس���اته بعد ان اتسعت 
الفجوة بينه وبين العديد من الفصائل والشخصيات الفلسطينية. 
ثالث���ا: إضف���اء نوع من الش���رعية عل���ى قرارات رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية الخطيرة والتي تحدث عنها في خطابه االفتتاحي 
أم���ام أعض���اء المجلس »االرزقي���ة«, والتي س���تنصب جلها فوق 
رؤوس الفلسطينيين, فقد تعودنا ان كل إخفاق لرئيس السلطة 
أم���ام االحت���الل, يقابله عقوبات مش���ددة وتضيي���ق خناق على 

الفلسطينيين خاصة في غزة. 
رابعا: نزع الشرعية عن كل الفصائل الفلسطينية الرافضة لحضور 
جلس���ات المجلس الوطني بمعايير رئيس الس���لطة ودون إجراء 
أي تعديل علي���ه, وتفويت الفرصة عليها وقطع الطريق على كل 
محاوالت تثبيت حق العودة ووق���ف الحراك الجماهيري المتوقع 
ان يص���ل لذروته ف���ي 14 أيار المقبل وذل���ك بطلب من االحتالل 
الصهيوني واإلدارة األمريكية, حتى ال تكتسب فصائل المقاومة 

الفلسطينية أوراق قوة في وجه »إسرائيل«.  
إن رئيس السلطة الفلسطينية ال يستطيع تمرير هذه السياسات 
الخطيرة دون مصادقة المجلس الوطني الفلسطيني عليها, فإذا 
كان هذا المجلس وطنيا فس���يحبط كل هذا المخطط الس���لطوي 
وسياس���ات عباس, أما إذا كان مجلس���ا ارزقيا, فس���يمنح رئيس 
الس���لطة ضوءا اخضر ليس���تفرد بغزة كيفما يشاء, ويمرر صفقة 
الق���رن ويتعامل مع القضية الفلس���طينية بعقلية المس���تثمر 
االقتصادي وليس القائد السياسي, فرئيس السلطة يغرد خارج 
الس���رب, وال يتبنى قضايا ش���عبه, وال ينحاز لحق���ه في مقاومة 
االحتالل, وال يؤمن بالكفاح المس���لح, وكل ما أوكل إليه ان يحاصر 
المقاومة الفلس���طينية ويعمل على مصادرة س���الحها, ويفرض 
المزي���د م���ن العقوبات على غ���زة التي وقفت ف���ي وجه االحتالل 
وأخرجته مهزوما مدحورا, وهى تقود اآلن مس���يرة العودة الكبرى, 
وعليه ان يعمل وفق الرؤية األمريكية واإلقليمية وبأجندة خارجية 
ليضع ح���ال للقضية الفلس���طينية وفق رؤية أمريكا وإس���رائيل 
حس���ب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي طالب عباس 

باالنصياع للحلول المقترحة ... وإال. 
بمنطق االرزقية الذي عززه محمود عباس داخل المجلس الوطني ال 
يمكننا ان نتفاءل بنتائج جيدة قد يخرج بها المجتمعون, ويبدو 
ان مخرجات المجلس قد تم تحديدها مس���بقا, فقد تواردت أنباء 
عن لقاء جمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمستشار 
الرئيس األميركي لملف الس���الم الفلسطيني جاريد كوشنر في 
العقبة قبل س���اعات قليلة من افتتاح جلس���ات المجلس الوطني 
في رام الله, وتم وضع محددات للمخرجات والنتائج التي ستعلن 
في نهاية المؤتمر, والتي ستصب كلها في صالح رئيس السلطة 
الفلس���طينية وتخدم سياساته, بعد ان اعتبرت اإلدارة األمريكية 
وبتوصية من »إسرائيل« ان رئيس السلطة محمود عباس هو رجل 
المرحل���ة للوصول إلى اتفاق وحل نهائي للقضية الفلس���طينية 
وف���ق رؤية االحتالل الصهيوني, لذلك ب���دأت مكانته تتعزز االن 
لدى المملكة العربية الس���عودية ومصر واإلم���ارات واألردن وقد 
طالبته الس���عودية بالعمل على وقف مسيرات العودة في قطاع 
غزة بضغوطات أمريكية إسرائيلية, والتي أصبحت تشكل كابوسا 
لدى االنظمة العربية التي تخشى تحرك الشارع العربي لمواجهة 
حالة التغول الصهيونية على الفلس���طينيين, والتي جاءت في 
وقت تروج فيه اإلدارة األمريكية لسياسة التوطين والوطن البديل 
ومبدأ تبادل األراضي وإسقاط حق العودة لالجئين الفلسطينيين 
والقبول بالتعويض المالي, نتمنى ان يبقى المجلس الوطني على 

وطنيته, وأال يتحكم فيه »االرزقية«.     

بمنطق األرزقية
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 نجحت مس���يرة العودة الكبرى في اسابيعها الخمسة الماضية 
في لفت االنظار ومركزة االهتمام العالمي تجاه فلسطين وصدور 
ادانات دولية للجرائم التي ارتكبها االحتالل بحق المش���اركين 
في مسيرة العودة وامام استمرارها واخفائها للموضوع االيراني 
الذي يصدره نتنياهو كان ال بد ان يختلق ما اعتقد انه سيتجاوز 
الموضوع الفلس���طيني مرة اخرى ويدلل على حجم االس���تعداد 
االس���رائيلي واس���تنفار قوات كبيرة  من جي���ش االحتالل على 
مدى القلق واالرباك الذي اوجدته مسيرة العودة لدى المستوى 
السياسي واالمني االس���رائيلي، ويشير قرار الكنيست بتخويل 
نتنياهو وليبرمان اتخاذ قرار تنفيذ العملية الضرورية او الحرب 
دون الرج���وع للمجلس المصغر او الحكوم���ة ان نتنياهو امتلك 
مس���احة عمل واس���عة دون ازعاج من ش���ركائه ف���ي االئتالف 
الحكوم���ي ويمكن ان يختار اللحظة المناس���بة لقرار يقلب فيه 
الوض���ع القائم لصالح���ه وتغييب الموضوع الفلس���طيني عبر 

عمليات واسعة في المنطقة خاصة شمال وشرق فلسطين.
ال تخفى هنا الحس���ابات السياس���ية الداخلية لنتنياهو بجعل 
مسألة االمن والتهديدات الوجودية متصدرة المشهد الداخلي 
خلف المخاطر التي تهدده ش���خصيا ف���ي موضوع التحقيقات 
الجنائي���ة او ازاء االضطراب���ات الت���ي تهدد ائتالف���ه الحكومي 

وتن���ذر بانتخابات مبك���رة وهو بتصدير اي���ران يضمن التفاف 
االس���رائيليين واالحزاب المعارضة حوله، وكان سحبها القتراح 
حج���ب الثقة ع���ن حكومته في الكنيس���ت مؤش���را على ذلك، 
ويتحدث محللون اسرائيليون ان نتنياهو أمام مفترق طرق مهم، 
وأن حس���اباته الداخلية التي يس���تخدم ورقة إيران لتغذيتها 
أكب���ر وأهم وانه يمكن أن يخوض مواجهة عس���كرية مع إيران، 
وقد اشار المحلل السياسي في صحيفة "معاريف"، بن كاسبيت 
الى أن نتنياهو تغير موضحا "من يس���تمع إليه مؤخًرا سيصاب 
بالذهول، القائد المتوازن والمسؤول الذي يتهرب من المخاطرة 
واتخاذ القرارات الصعبة تغير، بات مصًرا على استئصال الخطر 
اإليراني عن الحدود الشمالية وعدم السماح لها بتعزيز قدراتها 
العس���كرية بس���ورية، مهما كان الثمن، حتى لو كان هذا آخر ما 

يفعله في حياته السياسية".
 نتنياه���و جعل م���ن ايران الموض���وع االول ال���ذي يهدد دولة 
االحتالل رغم ما يصدر عن االوس���اط االمنية والسياسية مخالفًا 
ذلك، وهو حاول عب���ر مؤتمره الصحفي حول ايران ان يؤكد على 
ذلك عش���ية القرار االمريكي المنتظر في 12 ايار بتمديد العمل 
باالتفاق او االنس���حاب منه او تعديله وامام االخفاق الواضح في 
مؤتمره الصحفي االخير لم يتبق سوى خيار االنسحاب ونتنياهو 

كان واضحا ف���ي نهاية مؤتمره الصحفي عندما قال ان الواليات 
المتحدة في ضوء ما عرضه س���تتخذ القرار المناسب لمصالحها 
ومصالح اس���رائيل في اش���ارة واضحة الى االنسحاب االمريكي 
المنتظ���ر من االتف���اق في وقت تبدي ال���دول االوروبية الخمس 
االخرى الموقعة على االتفاق رفضا لالنسحاب او التعديل وكان 
تعليق مسؤولة السياسية الخارجية لالتحاد األوروبي فيديريكا 
موغيريني بانها" لم تر أن لدى رئيس الوزراء اإلس���رائيلي دالئل 
تفيد بأن طهران غير ملتزمة باالتفاق النووي اإليراني" دليال على 
فشل نتنياهو في تغيير المعادلة الدولية حول ايران لصالحه. 

نتنياه���و لم يكت���ف بالمؤتمر الصحفي فه���و خرج في معظم 
شبكات التلفزة االمريكية االوروبية شارحا لما ورد فيه ما يؤكد انه 
يخوض معركة حياته او الفصل االخير منها وهو ما ادخل حتى 
الجمهور االس���رائيلي في ضغط كبير وخوف من رد ايراني على 
االعتداءات االسرائيلية االخيرة على سوريا واحدث شبه انقالب 
في المشهد السياسي االس���رائيلي، وواضح ان نتنياهو يمهد 
جمه���وره لحرب قادمة وهو ما يش���هد علي���ه مؤتمره الصحفي 
والتدريبات في الش���مال والجنوب والحدي���ث الواضح عن بداية 
المعركة مع ايران وهو ما يفرض فلسطينيا االستعداد للمرحلة 

المقبلة وامكانية حدوث تصعيد اسرائيلي شماال او جنوبا.   

عقدة نتنياهو اإليرانية 
القفز عن القضية الفلسطينية ومتاعبه في

 الساحة الداخلية وتبرير االعتداءات ضد سوريا

التحليل ال�سيا�سي - عامر خليل:
خرج رئي�س ال���زراء اال�سرائيلي بيامني نتنياه��� يف م�ؤمتر �سحفي 
االثن��ني املا�سي عن�انه الرئي�س "اي��ران" يف حماولة للإثبات بانها 
تط���ر �سلح��ا ن�ويا ومل تت�قف ع��ن ذلك حتى بع��د الت�قيع على 
اتف��اق الن�وي 5+1 قبل ثلث��ة اع�ام فيما ي�سبه عر�سًا م�سرحيًا 
ارد ان يح��دث اث��ارة ويج��ذب الي��ه اك��ر م��ن ط��رف لك��ن نتنياه� 

ارت��د عل��ى عقبي��ه بع��د ما تب��ني ان م��ا قدمه م��ن معل�م��ات لي�ست 
خارقة وم�ج���دة لدى ال�كالة الدولية للطاقة الذرية ويهزاأ منه 
ال�سحفي���ن اال�سرائيلي���ن، فيم��ا ياأت��ي كل ذلك ا�ستم��رارا لعقدة 
نتنياه��� االيرانية بجعل ايران ق�سيته االوىل والتخل�س او القفز 
عن الق�سي��ة الفل�سطينية ومتاعبه يف ال�ساح��ة الداخلية وتربير 

االعتداءات التي يق�م بها يف �س�ريا.

غزة / االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلسطين الش���يخ نافذ عزام أن مس���يرات العودة 
نجحت في إيصال رسائلها للعالم بأسره، السيما وأنها 

أظهرت مجددًا إجرام ووحشية االحتالل.
وق���ال الش���يخ عزام :"  في مس���يرات الع���ودة قناصة 
االحتالل يصطادون أطفالنا في غزة، ماذا فعلت الدبابات 
والطائرات والمليارات التي تملكها ممالك وأنظمة األمة 

لصد هذا التهديد واإلجرام اإلسرائيلي؟!".
واستطرد قائاًل :" صراعنا طويل مع عدونا، وقبل أن نعود 
إل���ى يافا وحيفا يجب أن نتصال���ح فيما بيننا، ويتمنى 
الواح���د منا الخير ألخيه، حتى ل���و اختلف معه في أي 

قضية".

وشدد الشيخ عزام  انه ال يجوز على اإلطالق استخدام 
ورقة لقمة العي���ش للضغط على الناس، متحدثا  عن 
ش���هر رمضان المبارك، والمس���لكيات التي يجب أن 
يتحلى بها المس���لم وهو يتحض���ر لصيامه، والعبادة 

خالله.
وبين الش���يخ عزام أنه ال قيمة لرمض���ان إذا لم يعدل 
سلوك المس���لم، الفتًا إلى أن الش���حناء - على سبيل 
المثال- تحرم صاحبها من الرحمة التي يغدق بها الله 

على عباده، خاصة في هذا الشهر الفضيل.
وس���لط عضو المكت���ب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي األضواء على واقع األمة األليم، معتبرًا أن حالة 
التيه التي تمر بها أمر مؤس���ف، ويحتاج إلى معالجة 

وتصويب مسار.

الشيخ عزام: مسيرات العودة نجحت في 
إيصال رسائلها للعالم وإظهار إجرام االحتالل
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غزة/ االستقالل:
نظمت حركة الجهاد اإلسالمي في محافظة شمال غزة،  الثالثاء، 

لقاء سياسيًا في مخيم العودة شرقي جباليا، شمال القطاع.
وش���ارك في اللقاء لفيف من قيادة الحركة، وعدد من الوجهاء 

والشخصيات االعتبارية.
قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الدكتور جميل عليان 
: »إن شعبنا كالعنقاء يخرج من بين الركام والحصار ليؤكد على 
صوابية وعدالة قضيته« ، مشيدا بهذا الحراك الذي انطلق في 
ظل انقطاع الرواتب، وتفاقم حدة الحصار، وتآمر القريب والبعيد 
على هذا الش���عب ". وأضاف :"إن شعبنا بكافة أطيافه وفئاته 
شارك بكل قوة في هذه المسيرة، وما زالت اإلبداعات تخرج من 
الش���باب الثائر، حتى أصبح العديد من الوحدات تقود مسيرة 

العودة بكل عنفوان وقوة في وجه االحتالل".
ووجه د. عليان رس���الة ش���كر لإلعالميين الذي���ن خاضوا هذه 
المواجهات بالصورة، وقدموا الش���هداء والجرحى لنقل الصورة 
بكل صدق للعالم أجمع لترى شعوب الكون إجرام هذا االحتالل 

وسلوكه الوحشي بحق المتظاهرين.
وأعرب القيادي في الجهاد، عن ثقته الكاملة بأن هذه المسيرات 

ستنتهي برضوخ لالحتالل اإلسرائيلي أمام مطالب شعبنا.

بيروت / االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي 
الدكتور محمد الهندي، أن انعقاد المجلس الوطني بهذا 
ل استس���المًا لنهج التفريط الذي بدأ منذ  الشكل يشكِّ
اتفاق أوسلو واس���تمر بعد ذلك، ويكشف عجز السلطة 

عن طرح بدائل حقيقية.
وش���دد الدكتور الهندي في مقابلة م���ع قناة الميادين 
الفضائية، مس���اء أمس األربعاء، على أن االعتراض ليس 
فق���ط على الترتيبات التي تمت لعقد المجلس الوطني، 
بل على اإلصرار على الس���ير في نفس الطريق التي في 

نهايتها هوة سحيقة باعتراف الجميع.
ولفت الى أن السلطة الفلسطينية ال تحترم أي اتفاقات 
س���ابقة، مش���يرًا إلى أنه تم التوافق مع الفصائل سابقًا 
على عقد مجلس وطني توحيدي في الخارج، وإعادة بنائه 

باالنتخابات، لكن السلطة أدارت ظهرها لالتفاق.
وأضاف: "ال نسعى لطرح بديل للمجلس الوطني ومنظمة 
التحرير، والش���رعية الوحيدة في مرحلة التحرر الوطني 
هي شرعية المقاومة، ومس���ألة تخويف البعض من أن 
الجهاد وحم���اس والجبهة تريدان خلق بدائل أخرى عن 
منظمة التحرير، هذا وهم وتبري���ر لإلجراءات ضد قطاع 

غزة".
وتاب���ع: "األس���اس أن نحتم���ي بالمقاوم���ة والش���عب 
الفلس���طيني الذي يخرج ف���ي كل جمعة في قطاع غزة، 
والذي س���يخرج بعش���رات اآلالف في 15 مايو، فالحراك 
الفلس���طيني يتجاوز القيادة الفلسطينية، حيث أثبت 
الش���عب أنه قادر عل���ى حصار من يحاص���ره، فالقضية 
ليس���ت بالتجويع، بل باالستس���الم للحصار والتجويع، 
وعدم االستسالم يحول الحصار إلى حصار لمن يشارك 
ف���ي هذا الحصار". وأردف: "ال نريد من أصحاب مش���روع 

المفاوضات أن ينضموا لمش���روع المقاومة، بل ندعو إلى 
بناء برنامج وطني استراتيجي نلتقي من خالله على الحد 
األدنى إلدارة خالفاتنا، وكيفية مواجهة المؤامرات التي 

تعصف بالقضية الفلسطينية".
ولفت القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي إلى أن الشعب 
الفلس���طيني ليس عاجزًا كما القيادة، ودائمًا ما يفاجئ 
العدو بخياراته، وس���يفاجئه في مسيرات العودة، فهذا 
الشعب يمكن البناء عليه ويثبت في كل يوم أنه مستعد 

للتضحية.
وبي���ن أن الش���عب  س���يخرج ف���ي قط���اع غ���زة ليذكر 
بالبديهيات، وأن أس���اس المش���كلة هي نكبة عام 48 
وليس���ت حرب 67، فالشعب يطالب بكل أرضه من البحر 

إلى النهر، وال يحق ألحد أن يتنازل عن هذا الوطن.
وأك���د أن "أبن���اء الضفة الغربية أثبت���وا دومًا أنهم أكثر 

حيوية، ونتوقع مش���اركة كبيرة ف���ي 15 مايو، من أجل 
االتحاد في مواجه���ة العدو والمؤام���رات التي تريد أن 

تصفي القضية الفلسطينية".
وقال د. الهندي: "معركة التحرير معركة إرادة ونحن نملك 
اإلرادة األقوى، فنحن من يدافع عن ديننا وعن مقدس���ات 
األمة في فلسطين، ونعتمد على الشعب الحيوي المبادر 

الصابر، الذي يمكن أن ُيراهن عليه".
وأكد على أن غزة تحتاج إلى سالحها والضفة تحتاج إلى 
سالحها  وكل الشعب الفلسطيني كذلك، فهو يدافع عن 
أرضه أمام العدوان الذي تقوم به "إس���رائيل"، ومن يظن 

أنه يستطيع تجريد المقاومة من سالحها فهو واهم .
���ن وجود مؤامرات كبيرة ف���ي المنطقة لفرض حلول  وبيَّ
معينة على الشعب الفلس���طيني، ووجود تدخالت من 

أطراف إقليمية لفرض مشاريع معينة بشأن التسوية.

العدو �ضري�ضخ يف النهاية

القيادي عليان: 
مسيرة العودة تعبير 

عن حيوية شعبنا 

واهم  من يظن اأنه ي�ضتطيع جتريد املقاومة من �ضالحها 

د. الهندي: انعقاد  »الوطني« بهذا 
الشكل يعد استسالمًا لنهج التفريط

بعد عقد »الوطني«.. ما هي خيارات الفصائل غير المشاركة؟!
غزة/ قاسم األغا:

رغم الرفض الفلسطيني الشعبي والفصائلي؛ 
تتواصل بمقر رئاس���ة الس���لطة الفلسطينية 
بمدين���ة رام الله ف���ي الضفة المحتل���ة، اليوم 
الخميس، جلسات اليوم الرابع واألخير، من أعمال 
الدورة ال� 23 للمجلس الوطني، وسط االستعداد 
النتخابات المجلس المركزي، واللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير.
وتفتح هذه المستجدات باب التساؤالت حول 
الخط���وات القادم���ة للفصائل الفلس���طينية، 
التي رفضت المش���اركة في أعم���ال المجلس، 
لكونه جاء مخالًفا للتوافقات بين الكل الوطني 
الفلس���طيني، وإقصاًء متعمًدا لفصائل وازنة 
أبرزها حركت���ا "حماس" والجهاد اإلس���المي"، 
والجبهة الشعبية، ثاني أكبر فصيل في منظمة 

التحرير.
كما ض���رب رئيس الس���لطة والمنظمة محمود 
عّب���اس ع���رض الحائط بمطال���ب )145( عضًوا 
في المجل���س الوطني بينه���م )87( نائًبا في 
التش���ريعي بتأجيل انعقاده، لحين  المجلس 
إنهاء االنقس���ام وتحقيق ش���راكة تمثل الكل 

الفلسطيني.

�سُتعيد النظر 
واس���تبق انطالق دورة "الوطني" ال� 23 بالضفة 
المحتلة، مس���اء االثنين الماضي، خطاب مهم 
لرئيس المكتب السياس���ي لحرك���ة "حماس" 
إس���ماعيل هنية، ش���ّدد فيه عل���ى أن حركته 
س���ُتعيد النظر في مواقفها بش���أن المنظمة، 
وأنها ترفض نتائج المجلس، "فلن نعترف بها 
ولن يقر أحد به���ا". وقال هنية: "إن حماس قد 
تضط���ر التخاذ مواقف واضحة بش���أن منظمة 
التحرير في ظل تمسك قيادة السلطة بسياسة 
التفرد واالقصاء وإغالق األبواب في وجه القوى 

الفلسطينية الفاعلة للمشاركة فيها".
وأك���د عل���ى أن حركته ل���ن تقف عن���د حدود 
تس���جيل الموقف، وس���يكون لعقد المجلس 

الوطني ف���ي رام الله ما بعده، وس���وف تضطر 
الحركة لمواق���ف واضحة للحفاظ على القضية 
وثوابت شعبنا وتمثيله الحقيقي عبر التشاور 
مع المجم���وع الوطني، وس���وف ُتعيد الحركة 

النظر في مواقفها بشأن المنظمة ".
وتس���اءل: "لم���اذا الحرص على عق���د المجلس 
الوطني بأي ش���كل وأي ثمن ودون أدنى حرص 

على وجود الكل الفلسطيني؟ ".
وطالب بضرورة "االتفاق على برنامج سياس���ي 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية، واالعداد لمجلس 
توحي���دي يجه���ز لعملية االنتخاب���ات، ضمن 
رؤية تعي���د االعتبار لمنظمة التحرير باعتبارها 
المرجعية ف���ي النظام السياس���ي"، داعًيا إلى 

إجراء انتخابات فورية رئاسية وتشريعية.
وأضاف أن عقد المجلس "ال يحمل بشكل عملي 
مفه���وم الوحدة، هو مجل���س ال يعبر عن الكل 
الوطني، بل يمّس بش���كل صارخ وحدة شعبنا 
ويقلب المنظمة وش���رعيتها وجدارة تمثيلها 

لكل شعبنا".
وتابع: "المنظمة س���تظل تعيش أزمة الشرعية 

السياسي مع قيادة الس���لطة وفتح ستستمر، 
عبر اس���تقطاب أوس���ع قوة ممكنة في هيئات 
منظم���ة التحرير؛ بم���ا يدفع إل���ى تحّررها من 
الس���طوة والهيمن���ة التي تعان���ي منها منذ 

السنوات الماضية".

مواقف م�سرتكة
ب���دورة، الكاتب والمحلل السياس���ي مصطفى 
اف، توّقع أن تتخ���ذ الفصائل مجتمعة  الص���وَّ
مواقف مش���تركة، ضد ما وصف���ه  ب� "المجلس 
االنفرادي" الجاري في رام الله، وما يتمخض عنه 

من مخرجات.
وأش����ار الصّواف في حديثه إلى ما صّرح به 
رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل 
هنية، المتعلق بإعادة النظر بمنظمة التحرير، 
معتب����ًرا أن ما أدلى به "هني����ة" من مواقف 
ليس����ت بمعزل عن حالة التوافق بين القوى 
كاّف����ة، حول كيفية مواصل����ة إدارة القضية 
الفلسطينية بعيًدا عن منظمة التحرير، التي 
ال تمثل كل الش����عب الفلسطيني. وأضاف: 

الفلسطينية إن بقيت بهذا الحال، في ظل غياب 
القوى االساسية والتجمعات الفلسطينية في 
الخارج"، مشيًرا إلى أنه "قدمنا كل ما يطلب مّنا 
)في حماس( لتحقيق التوافق الفلسطيني عبر 

الوساطة المصرية".

اال�ستباك ال�سيا�سي
أما الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين، فقد 
أّكدت على أنها "طالما لم تش���ارك في جلس���ة 
المجل���س الوطني المنعقدة برام الله؛ فإنها لن 

تكون ُملزمة بمخرجاتها".
المركزي���ة  اللجن���ة  عض���و  وق���ال 
ل�"االس���تقالل":  العامة للجبهة هاني الثوابتة 

"إن مخرجات الجلسة لن تكون ملزمة للجبهة".
إاّل أن الثوابتة نّوه إلى أن "الجبهة الشعبية لن 
تستبق األمور، وستتعامل مع مخرجات الجلسة 
انطالًق���ا من موقعه���ا الوطني"، مش���دًدا على 

التمسك بالمنظمة بيًتا للكل الفلسطيني.
وع���ن الخطوات المقبلة، ش���ّدد عض���و مركزية 
"الش���عبية" على أن "حالة النضال واالش���تباك 

"ربما تكون هناك خط���وات وبدائل صعبة من 
الفصائل"، أبرزها إيجاد جسم وطني فلسطيني، 
يدافع عن القضية الفلس���طينية، ال أن يتنازل 
عنها بالطريقة التي يقوم بها رئيس الس���لطة 

الفلسطينية محمود عباس".
ورأى أن "الق���وى الفلس���طينية تأخ���رت ف���ي 
الحديث عن إيجاد بدي���ل ومخرج لحالة التفرد 

التي يدير بها عّباس المشهد الفلسطيني".
وتاب���ع: "ال بد أن يك���ون هناك تواف���ق وبلورة 
مواقف بين الكل الوطن���ي؛ للرد على مخرجات 
المجلس االنف���رادي )الوطني(، الذي غّيب قوى 

وطنية فاعلة في الساحة الفلسطينية". 
وحول مخرجات جلس���ة "الوطني" الجارية، رّجح 
أنها لن تتجاوز نهج وسقف ما يأمر به الرئيس 
عّب���اس، ولن تحمل تغييًرا عما مازال يتبناه من 
مواقف سياس���ية، بش���أن المراوح���ة في مربع 
"أوس���لو"، والتمس���ك بالمفاوضات والتنسيق 

األمني مع االحتالل، وغير ذلك.   
وفي كلمته بافتتاح جلسات المجلس الوطني، 
أكد عباس على تمس���كه بخيار حل الدولتين، 
"على أساس الشرعية الدولية والقدس الشرقية 
التي احتلت عام 1967 عاصمة دولة فلسطين". 
فيما طالب حركة حماس بتسليم كل شيء في 

قطاع غزة أو تحمل مسئولية كل شيء.
وجدد تأكيده أيضًا على أن "المقاومة الشعبية 
الس���لمية الطري���ق الوحيد المت���اح لنعبر عن 
مواقفن���ا". وعل���ى الرغ���م من حض���ور الجبهة 
اجتماعات  فلس���طين،  لتحرير  الديمقراطي���ة 
المجلس الوطني، إال أنه���ا أبدت رفضها لرؤية 
عباس، لحل الصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي، 

التي أعاد طرحها خالل جلسات هذا المجلس.
وكان الرئيس عّباس أكد في كلمته على رؤيته 
الت���ي قدمها أمام مجلس األمن الدولي يوم 20 
ش���باط/ فبراير الماضي، والتي دعا فيها لعقد 
مؤتمر دولي للتس���وية برعاي���ة دولية، مجدًدا 
التأكيد على أن "المقاومة الش���عبية السلمية 

الطريق الوحيد المتاح لنعبر عن مواقفنا".
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أيم���ن الرقب، خطاب عباس خ���ال المجلس الوطني 
ب�"الخطاب المطول المكرر الذي ال يس���من وال يغني 

من جوع".
وأضاف الرقب ل�"االس���تقال": "كم���ا تعودنا، قام 
عباس بتحويل جلسات المجلس الوطني إلى منبر 
سياسي له لتمرير سياساته ومواقفه مفرغًا هذا 
المجلس من مضمونه ومن الدور الذي أسس ألجله 
وه���و تقييم أداء منظمة التحري���ر واتخاذ قرارات 
تصب في إطار إصاح أي مش���كات أو أخطاء في 

عمل هذه المنظمة".
وأوض���ح أن المجل���س الوطني لم ي���أت على ذكر 
مشاكل منظمة التحرير بل تطرق لسياسات عباس 
والملفات الفلس���طينية التي عاد عباس للتأكيد 
على مواقفه الس���ابقة تجاهه���ا، وتابع: "كان ال بد 
من إصاح منظمة التحرير في عدة جوانب خاصة 
فيما يتعلق بمؤسس���اتها الداخلية التي تحتاج 
لتحدي���ث أنظمتها وطريقة عملها، بما يس���اهم 
باستيعاب الكل الفلسطيني في الداخل والخارج". 
وبّي���ن الرقب أن عب���اس جدد تلميحات���ه باتخاذ 
إجراءات ضد الكيان اإلسرائيلي وواشنطن، وقال: 
"هذه التلميحات اس���تمعنا لها من قبل ولم يتم 
تنفيذ أي شيء على أرض الواقع"، مشددًا على أن 
السلطة ال تس���تطيع قطع العاقة مع واشنطن أو 
"إس���رائيل" أو س���حب االعتراف بأوسلو، ألن ذلك 

يعني نهاية دورها الذي أسست من أجله.

وفي كلمته بافتتاح جلس���ات المجلس الوطني، أكد 
عباس على تمسكه بخيار حل الدولتين، "على أساس 
الشرعية الدولية والقدس الشرقية التي احتلت عام 
1967 عاصمة دولة فلس���طين". فيم���ا طالب حركة 
حماس بتس���ليم كل ش���يء في قطاع غزة أو تحمل 

مسئولية كل شيء.
وج���دد تأكيده أيضًا عل���ى أن "المقاومة الش���عبية 

السلمية الطريق الوحيد المتاح لنعبر عن مواقفنا".
وعل���ى الرغم من حض���ور الجبه���ة الديمقراطية لتحرير 
فلس���طين، اجتماع���ات المجلس الوطن���ي، إال أنها أبدت 
رفضه���ا لرؤي���ة عب���اس، لحل الص���راع الفلس���طيني - 
اإلسرائيلي، التي أعاد طرحها خال جلسات هذا المجلس.

وكان رئيس السلطة أكد في كلمته على رؤيته التي 
قدمها أمام مجل���س األمن الدولي يوم 20 ش���باط/ 
فبراير الماضي، والت���ي دعا فيها لعقد مؤتمر دولي 

للتسوية برعاية دولية.
وقالت الجبهة في بيان نشر الثاثاء الماضي، إن "رؤية 
الرئيس الت���ي أعاد التأكيد عليه���ا في خطابه هي 
انقاب على قرارات المجلس المركزي الفلس���طيني 
لمنظمة التحري���ر وانتهاك لها، وع���ودة إلى اتفاق 
أوس���لو والتزاماته"، ودعت لرفض هذه الرؤية، وفك 

االرتباط باتفاقية أوسلو مع الكيان الصهيوني.

خطاب مطول ومكرر
ووصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس د. 

وفيما يتعلق بقطاع غزة، عبر الرقب عن مخاوفه من 
أن تكون مطالبة عباس لحركة حماس بتسليم كل 
شيء أو تحمل مسؤولية كل شيء، بمثابة تمهيد 
لفرض عقوبات جدي���دة على القطاع، مضيفًا: "أي 
عقوبات جديدة تعني بشكل واضح اتخاذ عباس 
أول���ى خطواته���ا االنفصالية بين غ���زة والضفة 

الغربية. وهذا ما يخشاه الجميع".

ال جديد
فيما اعتبر الكاتب والمحلل السياسي طال عوكل، 
أن خط���اب عباس المطول لم يحمل أي جديد، ولم 
يطرح أي حلول لألزمات التي يعيش���ها الش���عب 
الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المجلس الوطني كان 
فارغ المضمون ولم يطرح أي حلول للمشاكل التي 

تعاني منها منظمة التحرير.
وقال ع���وكل ل�"االس���تقال": "كان األولى بعباس 
أن يتح���دث ح���ول القضاي���ا المهم���ة بالش���أن 
الفلس���طيني، ولكنه أعاد تكرار خطاباته السابقة 
بما ال يحم���ل الجديد، وهذا يؤش���ر إلى أن نتائج 
االجتماع ستكون على ذات المستوى الذي تحدث 

به عباس".
وأوض���ح أن عباس حاول خال خطابه في المجلس 
الوطني تحميل اآلخرين س���بب الفشل في إحراز 
تقدم في القضية الفلسطينية، كما حاول اتهام 
الفصائل في غزة بتكبيد الش���عب خس���ائر في 

الموارد البش���رية والمالية ف���ي مقاومة االحتال 
حتى الوصول إلى فكرة المقاومة الش���عبية على 
حدود غزة باعتبارها خيار عباس الوحيد في مقاومة 

الكيان الصهيوني.
وأكد عوكل أن عباس يقود الش���عب الفلسطيني 
إل���ى تصفية قضيته التي ناض���ل ألجلها عقودًا 
طويلة، من خال مش���روعه الفاش���ل القائم على 
التس���وية، مضيفًا: "الواضح تمامًا أن عباس يريد 
التخلص من كافة معارضيه السياسيين، والبقاء 
وحيدًا في الساحة الفلس���طينية والدولية، وهذا 

سيؤدي بنا إلى جدار مسدود في النهاية".
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
صائب عريقات إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية 
"إن���ه جرى تثبيت وإقرار عضوية 103 أعضاء جدد 

في المجلس الوطني".
ولفت عريقات إلى أن "أعض���اء اللجنة التنفيذية 
ب���دأوا تقدي���م تقاريره���م مكتوب���ة، والنقاش 
السياس���ي في كل القضايا التي تهم المجلس، 
وعلى رأس���ها قضية الق���دس، وب���دء المراجعة 

السياسية منذ العام 93 وحتى يومنا هذا".
وكان 145 عضًوا في المجلس الوطني بينهم 87 
نائًبا في المجلس التشريعي وقعوا على عريضة 
تطال���ب بتأجيل انعقاده، لحين إنهاء االنقس���ام 
وتحقيق ش���راكة تمثل الكل الفلسطيني، إال أن 

رئيسي السلطة والمجلس تجاها هذه المطالب.

غزة/ حممود عمر:
حول رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية 

حممود عبا�س، اجتماع املجل�س 
الوطني اإىل منرب �سيا�سي ليجدد 

التاأكيد على مواقفه ومبادئه 
ال�سيا�سية القدمية، متجاوزًا عن 

الدور الرئي�سي لهذا املجل�س الذي 
يعد مبثابة برملان منظمة التحرير 
الفل�سطينية ويحمل مهمة ترتيب 

موؤ�س�سات هذه املنظمة واإ�سالح 
م�ساكلها املرتاكمة. وقاطعت ف�سائل 

فل�سطينية كبرية مثل اجلهاد 
االإ�سالمي وحما�س واجلبهة ال�سعبية 

لتحرير فل�سطني، جل�سات املجل�س 
الوطني، فيما دعت �سخ�سيات 

وقوى �سيا�سية كثرية لتاأجيل انعقاد 
املجل�س الذي ات�سم بعدم التوافقية 

واالحتكارية. وانطلقت م�ساء االثنني 
املا�سي، اأعمال الدورة العادية الـ 23 

للمجل�س الوطني مبقر رئا�سة ال�سلطة 
يف مدينة رام اهلل، وملدة اأربعة اأيام.

 منبر سياسي لتكرار مواقف عباس القديمة

»المجلــس الوطنــي«.. مضمــون فـــارغ  

اعالن تسجيل مركبة
أعلن أنا / محمد سليم عاشور سعدة من سكان غزة هوية  رقم 
901319418 عن رغبتي بتسجيل المركبة رقم 3361700 من 
نوع صالون خصوصي انتاج المركبة تويتا موديل 2004 ورقم 
الهيكل  tbz22e10332  والمسجلة سابقا باسم المواطن عمر 
خالد شاهين  رقم الهوية 909091431  مجهول محل االقامة 
حيث إنني اش����تريت المركبة س����ابقا وارغب بتسجيلها على 
اس����مي لدى دائرة ترخيص غزة فمن لديه اعتراض على ذلك 
عليه ن يس����جل اعتراضه لدى الدائرة المذكورة التابعة لوزارة 
النقل والمواصات الفلس����طينية خال عش����رة ايام من تاريخ 

نشر هذا االعان 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / يارا محمد ابراهيم شهاب 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406150151( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقال/ وكاالت:
قالت صحيفة "الحي���اة" اللندنية في عددها الصادر 
أم���س األربع���اء، إن المجلس الوطني الفلس���طيني 
المنعق���د في رام الل���ه منذ االثني���ن الماضي، يعد 

التخاذ قرار يتعلق بوقف تمويل قطاع غزة .
وحسب الصحيفة اللندنية، فإن المجلس يعد أيًضا 
التخاذ قرارات بش���أن تجميد االعتراف ب� "إسرائيل"، 
وإحالة بعض وظائف المجلس التشريعي )البرلمان( 

على المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
وكان رئي���س الس���لطة محمود عباس ح���ّدد معالم 
قرارات المجلس الوطني، المتوقع صدورها في ختام 
دورته مس���اء اليوٍم، في خطاب مطّول مساء االثنين، 
أش���ار فيه إلى عزمه اتخاذ ق���رارات "مهمة وخطيرة" 
في ش���أن العاقة مع "إس���رائيل" وأمي���ركا، ووقف 

تمويل الخدمات في قطاع غزة، وجعل برلمان منظمة 
التحرير مرجعية للسلطة الفلسطينية في ظل غياب 

المجلس التشريعي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فلسطينيين قولهم 
إن خطاب عباس، سيش���كل جوهر قرارات المجلس 
الوطني. وكش���ف مقربون من عباس أنه س���يطلب 
من المجلس تجميد االعتراف ب�"إس���رائيل" وتعليق 
العم���ل باالتفاقات الموقعة معه���ا لحين اعترافها 
بدول���ة فلس���طين. وفي الس���ياق ذاته، ق���ال أحمد 
مجدالني عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظمة التحرير 
إن "منظم���ة التحرير س���تتخذ ق���رارًا بوقف تمويل 
االنق���اب" في غزة، وفقا لتعبيره. وأضاف للصحيفة 
اللندنية : "س���نتخذ الق���رارات الت���ي كان علينا ان 

نتخذها قبل 11 عامًا عندما وقع االنقاب"، وفقا له.

وتاب���ع : "إن كانت هناك جه���ة تحكم غزة وتجد من 
يمّول حكمها، فإنها لن تتخلى عن هذا الحكم، لذلك 
ج���اء الوقت الذي تتوقف فيه الس���لطة عن تمويل 
حك���م حماس، ألن ه���ذه الطريقة الوحي���دة إلنهاء 

االنقسام".
وكشف مسؤولون للصحيفة عزم عباس على مطالبة 
المجل���س الوطني بتعديل المادة الثالثة من النظام 
األساس���ي للمجلس الوطني، وتفويض صاحياته، 
أثن���اء غيابه، الى المجلس المركزي لمنظمة التحرير، 
ما يتيح تفويض صاحي���ات المجلس الوطني إلى 
المجلس المركزي ليحل محل المجلس التش���ريعي 
الذي توقف عن العمل منذ االنقس���ام، في عدد من 
الوظائف المهمة، مثل تعيين رئيس للس���لطة في 

حال شغور منصب الرئيس وغيرها.

صحيفة: قرار لـ »الوطني« بوقف تمويل قطاع غزة بشكل كامل
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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن 
تعديل القانون حظي بتأييد 62 عضو 
كنيس���ت مقابل معارض���ة 41 عضوًا، 
ووفقًا للقان���ون الس���اري حاليًا، وكان 
يج���ب أن تصادق الحكوم���ة بكاملها 
على قرار شّن الحرب أو عملية عسكرية 
كبي���رة، ولكن في العق���ود األخيرة تم 
اتخاذ مثل ه���ذه القرارات في مجلس 
الوزراء المصغر، أو ف���ي منتدى وزاري 

محدود.

توقع كافة االحتماالت
القيادي في حركة حماس يحيي موسى 
أكد أن قانون الحرب الذي تم تعديله 
من قبل " الكابينت" اإلسرائيلي مؤخرًا 
ال يغير من مبدأ توقع كافة االحتماالت 
السيئة واالس���تعداد لها، كشن حرب 
وع���دوان عل���ى قط���اع غزة، م���ن قبل 
االحتالل االسرائيلي في أي وقت، في 

حال وجود تعديل للقانون من عدمه.
ل�"االس���تقالل" على أن  وشدد موسى 

االحتالل اإلس���رائيلي عبارة عن مؤسس���ة عسكرية 
إجرامي���ة، تض���ع القوانين وتعدلها وفق ما تش���اء 
خاصة قانون الح���رب، الذي تم قص���ر اتخاذه على 
رئيس وزراء دولة االحتالل ووزير جيشه، حتى ال يتم 
تسريب محتوى القرار في حال اتخاذه كما حدث في 

عدة مرات سابقه.
ولفت إلى أن االحتالل اإلسرائيلي في حال أقدم على 

شن حرب على أي من األطراف التي يعتبرها معادية  
له ) كإيران، وسوريا، و لبنان، وقطاع غزة(، فلن يكون 
ذل���ك دون موافق���ة من قبل أمريكا عل���ى ذلك، لمد 

العون والمساندة له. 

ر�سالة تهديد
مأم���ون أبو عامر الكاتب والمحلل السياس���ي أكد أن 
ما حصل من تعديل على القانون المتعلق بتعديل 

قان���ون قرار الحرب  وجعله ف���ي يد رئيس الحكومة 
ووزير الجيش يمثل رس���الة تهدي���دًا من االحتالل 
االسرائيلي إلى )إيران وسوريا وحزب الله وقطاع غزة(، 
على أنه مستعد لخوض حرب بشكل مفاجئ، دون أن 
يكون هناك مؤشرات مسبقة كاجتماع موسع تعلم 

به المؤسسات اإلعالمية.  
وشدد أبو عامر ل�" االس���تقالل" أنه بالرغم من القرار 
األخير فان ذلك ال يعن���ي أن هناك قرارًا للحرب في 

المنظور القريب، الفتا إلى أن شخصية 
"نتنياه���و" ال تمكن���ه من اتخ���اذ قرار 
حرب بمفرده دون استش���ارة موس���عة 

للمؤسسة العسكرية. 
وقال أبو عامر ل�"االس���تقالل" إن ش���خصية 
نتنياهو تميل إلى االستش���ارة الموسعة 
للمؤسسة العسكرية، إذ يستمع الى قيادة 
الجي���ش وآرائه���م التي قد ترفض ش���ن 
حرب عل���ى أي من األطراف المعايدة لهم"، 
مضيفا: " تتمتع المؤسس���ة العس���كرية 
االس���رائيلية بق���درة عالية عل���ى تقدير 
المواق���ف االس���تراتيجية وما ي���دور في 

المنطقة، أكثر من االنفعال السياسي".
ولف���ت إلى أن التغير ال���ذي حصل في 
تش���كيلة " الكابني���ت" المصغر والذي 
اقتصر على مناقش���ة اتخاذ قرار ش���ن 
حرب وغيرها من األمور العسكرية على 
عضوين خالف الس���باق، يأتي للهروب 
من االنقس���ام الحاصل بين " نتنياهو" 
وزعيم الحزب اليهودي " نفتالي بينيت" 
عل���ى خ���الف تش���ريع قان���ون مجلس 

التعليم العالي في مناطق الضفة الغربية.
ورأى  أبو عامر أنه في حال تم اجراء انتخابات جديدة 
في الكيان الصهيوني وتش���كيل حكومة برئاس���ة 
وأعضاء من أحزاب مختلفة، فقد تغير كافة القوانين 
الذي تم اتخاذها من قبل الحكومة السابقة، وبالتالي 
قد يتم تعديل قانون الحرب الذي منح رئيس الوزراء 

ووزير األمن اتخاذ قرار الحرب أو إلغاؤه بالكلية. 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لق���د تقدمت له���ذه المحكمة مضبطة وراث���ة موقعة من مخت���ار عائلة 
الفقع���اوي بخانيونس  المؤرخة بتاري���خ 2018/4/18م  تبين أن المرحوم 
احمد سليمان خليل الفقعاوي  من يافا وسكان خانيونس  ويحمل هوية 
رقم 975015116 قد انتقل إل���ى رحمة الله تعالى في خانيونس بتاريخ 
1989/2/3م    وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته فاطمة عمري 
منصور الفقعاوي وفي اوالده منها وهم خليل وحس���ين ورش���اد وصفاء 
ونزه���ة وزهية ونظيرة ثم بتاريخ 1995/8/8م توفي رش���اد وانحصر ارثه 
الشرعي واالنتقالي في والدته فاطمة عمري منصور الفقعاوي وفي زوجته 
مريم حسين حسن المصري المشهورة الفقعاوي وفي اوالده المتولدين 
له منها وهم جمال وخالد وياس���ر ومثيلة ومرفت وسناء وجيهان ورحاب 
وفي اوالده المتولدين له من مطلقته مريم حسن سليمان الفقعاوي وهما 
ف���ارس ورتيبة وفي ولدي ابنته حياة المتوف���اة قبله والمتولدين لها من 
زوجها جمعة س���الم سليمان الفقعاوي وهما س���امح وحسام ثم بتاريخ 
1994/4/4م توفيت فاطمة المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في 
اوالدها المتولدين لها من زوجها احمد المذكور المتوفي قبلها وهم خليل 
وحسين وصفاء ونزهة وزهية ونظيرة ثم بتاريخ 2009/11/5م توفي خليل 
المذكور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته سعدية عبد القادر 
عب���د الرحمن الفقعاوي وفي اوالده المتولدين له منها وهم مدحت ورأفت 
وبس���ام ورامي ومحمد ولؤي  ومرفت وبس���مة   فقط وال وارث للمتوفيين   
المذكورين سوى من ذكر   وليس لها وصية واجبة أو اختيارية وليس لهم 
أوالد توفوا حال حياتهم وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألجل أعطاء  الورثة 
المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية خالل 

سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/4/25م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي

رام الله/ االستقالل:
رصدت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
أمس األربعاء عدة ش���هادات ألس���رى 
مرض���ى ي���روون فيها س���وء األوضاع 
االعتقالي���ة الت���ي يعيش���ونها جراء 
سياسة االهمال الطبي المتعمدة، التي 
تنتهجه���ا إدارة معتق���الت االحتالل 
والتي تحرمهم  اإلس���رائيلي ضدهم، 

الكثير من حقوقهم.
ونقل محامي الهيئة فادي عبيدات في 
بيان صحفي، عن األس���ير هاني الزير 
)43 عاًما( من بلدة دورا في الخليل، قوله 
إن���ه يعاني من غض���روف في ركبتيه، 
بس���بب ظروف التحقيق الصعبة التي 
تع���رض لها، وقد أجري���ت له عمليتان 
جراحيت���ان، لكنه ال ي���زال يعاني من 

أوجاع حادة في ركبتيه.
وأض���اف الزي���ر أنه قبل ثالثة أش���هر 
توقف���ت يده وكتف���ه اليس���رى  عن 
الحركة، وق���د ُأجريت له صور أش���عة 
معتق���ل  إدارة  أن  إال  وفحوص���ات، 
“النقب” لم تبلغه حتى اللحظة بنتائج 
الفحوصات واكتفت بإعطائه مسكنات 

لآلالم.
وأوض���ح المحامي عبيدات أن األس���ير 
مجاهد جراب )29 عاًما( من بلدة عتيل 

قضاء طولكرم، يعاني من ديس���ك في 
ظهره، وتكتفي إدارة معتقل “النقب” 
بإعطائه مس���كنات دون تقديم عالج 

حقيقي لحالته الصحية.
بينما يش���تكي األس���ير قتيبة مسلم 
)48عاًما( من قرية تلفيت جنوبي شرق 
نابل���س، م���ن ارتفاع في ضغ���ط الدم 
ونسبة الكوليسترول، ومن أوجاع دائمة 
في الظهر، وقد تفاقم وضعه الصحي 
في اآلونة األخيرة فأصبح لديه مشاكل 
ح���ادة بالكل���ى ج���راء خوض���ه ثماني 
إضراب���ات مفتوحة ع���ن الطعام خالل 

تواجده في معتقالت االحتالل.
ولف���ت األس���ير مس���لم إل���ى أن إدارة 
معتق���ل “جلبوع” تتعمد إهماله طبًيا 
بعدم تش���خيص حالته الصحية كما 
يج���ب، حيث من فترة إل���ى أخرى يتم 
تبديل العالج ال���ذي يقدم له، فأصبح 
يش���عر بأنه حقل تج���ارب بين أيدي 

أطباء السجن.
وفي س���ياق متصل، يعاني األس���ير 
محم���د العرفان )59 عاًم���ا( من مدينة 
الخليل، من وض���ع صحي صعب، فهو 
يعاني من وج���ود ورم حميد في كبده، 

يس���بب له آالمًا حادة، وق���د ُأجريت له 
عملية العام الماضي، وتم اس���تئصال 

90 سم من أمعائه بسبب وجود أورام.
ذكر األس���ير العرفان أن إدارة معتقل 
“ريمون” ال تقدم ل���ه أي عالج لحالته 

الصحية.
وبحس���ب هيئة شؤون األس���رى، فإن 
األسير رجا الخطيب )58 عاًما( من قرية 
قفين قضاء طولكرم، والقابع حالًيا في 
معتقل “ريمون”، يشتكي من ديسك 
في الظهر يس���بب له خدرًا في جسده، 
كما أنه يعاني من مشاكل في أسنانه.

اقتصاره على »نتنياهو« ووزير جيشه 

»قــرار الحرب«  رسائــل تهديــد للمنطقــة!  
غزة / �سماح املبحوح :

االحتللال  علللى  م�ستغربللة  غللر  خطللوة  يف 
االإ�سرائيلللي، اأقللدم قادتلله علللى تعديللل قانون 
يتيح لرئي�س الللوزراء ووزير اجلي�س اتخاذ قرار 
تنفيللذ عمليللة ع�سكرية قللد ت�سللل اإىل احلرب 

ر�سالللة  ذلللك  وميثللل  للحكومللة،  الرجللوع  دون 
تهديللد وا�سحللة مللن قبل دولللة االحتللال اإىل 
قطاع غزة وحللزب اهلل و�سوريا وايران، على اأنه 
م�ستعللد خلو�للس حرب ب�سللكل مفاجللئ. واتخاذ 
قرار احلللرب دون الرجوع للحكومة �سادق عليه 

الكني�سللت االإ�سرائيلللي الثاثللاء املا�سللي، بعللد 
تعديل القانون االأ�سا�سي للحكومة والذي ي�سمح 
لرئي�للس الللوزراء االإ�سرائيلي بالت�سللاور مع وزير 
احلللرب فقط، باتخاذ قللرار بخو�س احلرب يف » 

الظروف الق�سوى« دون الرجوع للحكومة.

إهمال األوضاع الصحية لألسرى
 المرضــى داخــل السجــون 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمود علي محمد القزاز 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803316314( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / رمزي قاسم عبد القادر المصري 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800370587( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

ع الوجع 
معروف الطيب

مقارنة 
فزاعة كوريا الش���مالية والتهديد النووي لجارتها 
كوري���ا الجنوبية كما ه���و الحال بالنس���بة إليران 
بالنس���بة لجيرانها عرب���ان الخلي���ج المفترض أن 
يكون أكبر المش���اريع األمريكية الذي يدر األموال 
ًا  بحيث أصبح بي���ت المال في هذه ال���دول حصريَّ
للواليات المتح���دة التي وصف رئيس���ها ترامب 
دوله���ا بالبقرة الحلوب. وهذه البق���رة تدر الحليب 
باستمرار. وما على ترامب إال أن يدلي بتصريح لكي 
تنهال الملي���ارات وتحلق م���ن الخزائن الخليجية 
إلى الخزينة األمريكية، بل أصبح التصريح نفس���ه 
مكررًا »سأس���حب القوات » مدع���اة للهرولة باتجاه 
البيت األبيض وتقديم واجبات الطاعة والتوس���ل 
واالستجداء، ببقاء القوات وهذا يتطلب رضا أمريكا 
ورضاه���ا ال يتأت���ى إال بجزية مرضي���ة ال تقل عن 
خمس���مائة مليار، وشراء س���اح بخمسمائة أخرى، 
بشرط أن يكون من الس���اح المستهلك الذي عفا 
عليه الزمن وتجاوزته التطورات وطفحت به المخازن 
وال ل���زوم له، باإلضافة للمس���اعدة في تركيع بقية 
الع���رب؛ ليدفعوا نصيبهم من المس���اهمات لقاء 
تمتعهم بالحماية األمريكية، فا يكفي ذعر إحدى 
دول عربان الخليج للحصول على رضوان أمريكا بل 
مطلوب منها )تذعي���ر( غيرها وتحفيزها على دفع 
الجزي���ة، وهذا ما فعله الجبير عندم���ا أعلن ترامب 
:أن بع���ض الدول بدون حمايتنا س���تختفي خال 
أس���بوع. فقام الجبير مش���كورًا بتوضيح الرس���الة 
للقطريين وكأن���ه يقول: »ترام���ب كان يقصدكم 
بالخط���اب، فادفعوا حصتكم م���ن الجزية وإال فإن 
أمريكا س���تترككم للغول اإليراني يبتلعكم، خال 
أيام«. يبدو أن الكوري الجنوبي يمتلك من الكرامة ما 
جعله يرفض أن يذله أحد، وأن يدفع رسوم اإلذالل 
بنفس���ه، ورأى أن مائة المليار التي يطلبها ترامب 
بحجة تقديم الحماية له من كوريا الشمالية، ستجر 
 فاتورة الصلح مع 

َّ
خلفها مئات الملي���ارات، ورأى أن

كوريا الش���مالية لن تكون به���ذه التكلفة.. ذهب 
رئي���س كوري���ا الجنوبية للصين طالبًا وس���اطتها 
للصل���ح مع كوريا الش���مالية، وكان اللقاء ودش���ن 
الصلح في أيام.. هكذا تخلصت كوريا الجنوبية من 
الذل ودفع الجزي���ة و)عقبال( عربان الخليج. يحتاج 
العرب فقط أن يوقفوا تعاطي األفيون لس���اعات، 
والتدقيق في مجريات األمور وأن يسألوا أنفسهم 
بعض األس���ئلة الت���ي بدورها س���توجههم نحو 
س���هول الكرامة، وجبال العزة، ومن هذه األس���ئلة 
ٍة وقعت تحت االحتال  الملحة مثًا ك���م دولٍة عربيَّ
ض���ت للعدوان اإليران���ي ؟، وكم دولة عربية  أو تعرَّ
تحت االحتال أو تعرض���ت للعدوان الصهيوني؟. 
كم عملية اغتي���ال نفذتها المخاب���رات اإليرانية 
في البلدان العربي���ة؟، وكم عملية اغتيال نفذتها 
)إس���رائيل( داخل حدود البل���دان العربية للعقول 
والقيادات عبر تاريخ ممتد منذ نشأة الدولة اللقيطة 
وحتى اللحظة؟. كم مجزرة ارتكبها اإليرانيون ضد 
العرب؟، وكم عدد الذي���ن قضوا في تاريخ المجازر 
 

َّ
منذ دير ياس���ين وحتى اليوم.. العرب يعرفون أن
د وجودهم وتاريخهم  عدوهم الحقيقي الذي يتهدَّ
ُل في الصهاينة وال  وواقعهم ومس���تقبلهم يتمثَّ
ُه الغباء ال���ذي أخذهم باتجاِه  أحد س���واهم، ولكنَّ
التحال���ف معه بدل محاربت���ه، والخنوع له وعبادته 
لنيل رضوانه بدل تجش���م عناء اقتاعه من جذوره 
وإلقائ���ه في البح���ر.. ولك���ن العرب���ان المنهارين 
هم  الباذلين كل الوسائل واألموال باتوا يدركون أنَّ
ال يستطيعون تمرير أي من الملفات في المنطقة 
وكانت نتائج تحركاتهم عكسية فبدل القضاء على 
ة واحترافًا في القتال،  األس���د في س���وريا زادوه قوَّ
وبدل الرخاوة في المنطق���ة جلبوا تحالفات عنيدة 
صلبة، وبدل بيع فلس���طين بالم���زاد الرخيص وفق 
صفقة القرن، أصابوا الفلس���طينيين بعناد وجنون 
العودة، وأصبحت الخيارات محصورة نحو األمام فا 
ر العرب لحظة كما فعل  تراجع وال استسام. لو فكَّ
الكوريون الجنوبيون لذهبوا إليران وجلسوا نصف 
س���اعة وضعوا خالها مع اإليرانيين خطة لتأمين 

المنطقة وطرد الغزاة وحفظ الكرامة واألموال.

إصابة الشاب ياسر، مشهٍد يتكرر بكل لحظة تمر على 
مسيرات العودة السلمية التي انطلقت للمطالبة بحق 
العودة الى األراضي المحتلة التي ٌهجر الفلسطينيون 
منها قسرًا عام 1948م، ففي كل يوم يصاب العشرات 
من الش���باب المتظاهرين بعدما تباغتهم رصاصات 
االحت���ال الغادرة، فمنهم من ُبترت قدمه ومنهم من 
ُألحق به األذى والكس���ور وأصبح علي���ًا طوال حياته، 
ومنهم ما زال يرقد على اسرة المستشفيات وال يزال 

يحتاج الى العاج. 

�آالم م�ضاعفة 
وبمجرد وصوله المستشفى خضع لعدة عمليات إلنقاذ 
قدم���ه المصابة من البتر، لكن آالمه لم تنته  بإنقاذها 
بل تضاعف���ت جراء نقص االدوية الازمة لتحس���ين 

حالته الصحية وامتثاله للشفاء بشكل أسرع.  
ويقول المصاب ياس���ر ل�"االستقال": " يوم الخميس 
الماض���ي، توجهت صباحًا للحدود الش���رقية لمخيم 
البريج ، للمشاركة في وضع السواتر الرملية استعدادًا 
لجمعة الش���اب الثائر ضمن مسيرات العودة الكبرى 
برفق���ة أصدقائي، وأثناء تجهيزن���ا لبعض االكياس 
ُأصبت برصاص���ة متفجرة بقدم���ي"، واصفًا الدقائق 
األولى من اإلصابة بأنها ك�"الصعقة الكهربائية التي 

تسري في كامل جسده".
ويتابع بعد أن أمس���ك رأسه من شدة األلم:" خضعت 
لعدة عمليات حتي تج���اوزت خطر البتر، لكن هذا لم 
يوقف معاناتي وأوجاعي نظرًا لقلة العاج ومسكنات 
األلم التي تهدئ من شدتها، حيث ُيعطيني األطباء 
جرعه واحدة من المس���كن طوال اليوم وهذا ال يكفي 
إلخماد أوجاع مصاب"، مستصرخًا كل الضمائر الحية 
لتوفير العاج الازم له ولكافة الجرحى ألن معاناتهم 

تتضاعف بكل لحظة تمر دون دواء. 

حكاية �أمل م�ضابهة
صراخ الجرح���ى من قلة الدواء المس���كن آلالمهم بدا 
واضحا داخل غرف مستش���فى االندونيس���ي شمال 
القطاع، فعند التجول داخلها، فا صوت يسمع سوى 

الص���راخ، الذي يخيل أنه صوت زائري���ن فقدوا عزيزا 
عليهم، الحقيق���ة تظهر عندما تقت���رب أكثر لتجد 
عشرات الجرحى بمختلف األعمار يتلوون ألما كلما زال 

مفعول مسكن اآلالم من أجسادهم. 
فمن���ذ عدة أيام، داخل احدى الغرف في مستش���فى 
اإلندونيسي ش���مال القطاع، يصرخ الجريح فادي أبو 
لحية من ش���دة األلم، بعد اصابت���ه بعيار متفجر في 
قدمه اليمنى، أثناء مش���اركته بالجمعة الخامسة من 
فعاليات مس���يرات العودة الكبرى، دون أن يستطيع 
األطباء تقديم جرعات العاج التي يحتاجها للتخفيف 
عنه أوجاعه، جراء نقص االدوية بمخازن وزارة الصحة 

منذ ارتفاع أعداد المصابين. 
وف���ي كل م���رة ينتهى  يم���ر وال يأخذ الع���اج الذي 
يحتاج���ه ، يبدأ معها الجريح أبو لحية بالطلب كل من 
يحيط به، لشراء ما يستطيعون من مسكن من إحدى 
الصيدليات القريبة من المستش���فى على حسابهم 

الخاص. 
ويقول أبو لحية ل�"االستقال" بعدما ضغط على جرحه: 
" بدون مس���كن ما بقدر أتحمل الوجع، س���اعات كتير 
بصير أصرخ، ورغم هيك الدكاترة ، ما بعطوني جرعات 

عاج ومسكن كافية".
وأضاف: " يتعمد االحتال اإلس���رائيلي استهدافنا، 
ألن���ه متأكد أنه ما في عاج إلن���ا، لنتعافى أو يخفف 
وجعن���ا، وبهيك بنم���وت في كل مرة م���ا بكون فيها 
مسكن"، مناشدا المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل 
إلدخ���ال األدوية الازم���ة للتخفيف ع���ن المصابين 

بمختلف مستشفيات القطاع. 
ويتعمد جنود  االحتال اإلس���رائيلي تنفيذ عمليات 
قن���ص مباش���رة بح���ق المواطنين الفلس���طينيين 
المش���اركين بمس���يرة العودة الكب���رى ، وإصابتهم 
بالمناطق الس���فلية من أجس���ادهم به���دف احداث 
أكبر قدر ممكن من اإلعاق���ات الحركية وحاالت البتر، 
باإلضافة الى حاالت الش���لل الكامل، كما يطلق قنابل 

الغاز السام المحرمة دوليا باتجاههم. 
وانطلقت مس���يرات العودة في الثاثين من ش���هر 
مارس الماضي، في 5 مناطق حدودية شرقي القطاع، 

وه���ي: خانيونس بلدة خزاعة "بوابة النجار"، ورفح حي 
النهضة "بوابة المطبق"، والوسطى مخيم البريج "بوابة 
المدرس���ة"، غزة حي الزيتون "بوابة ملكة"، والشمال  

"بوابة أبو صفية"، ونقطة 4/4شمالي بيت حانون. 
وبحس���ب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن 44 شهيدا 
و6793 إصاب���ة بج���راح مختلف���ة بالرص���اص الحي 
والمطاطي والمتفجر ، هي حصيلة اعتداءات االحتال 
االسرائيلي على  المشاركين في مسيرات العودة في 

قطاع غزة، منذ 30 آذار . 

نفاد �لدو�ء
بدوره، حذر الدكتور يوس���ف أب���و الريش وكيل وزارة 
الصحة بغزة ، من انهيار وشيك  للوضع الصحي في 
مستشفيات قطاع غزة بعد وصوله لمراحل خطيرة لم 

تصل له من قبل.
وأض���ح أبو الري���ش خال مؤتمر صحف���ي ظهر أمس 
االربع���اء، أن العديد من االدوي���ة و االصناف الطبية 

الخاصة بالمرضى نفذت بنسبة كبيرة.
و ق���ال: " إن الوضع الصحي في القطاع لم يس���بق له 
مثيل م���ن قبل"، موضحا أن عدم توف���ر االدوية التي 
وصلت الي قراب���ة 50% من األدوية االساس���ية في 

الوزارة مفقودة.
ولفت الى أن 30% من المستهلكات الطبية رصيدها 
في مخازن ال���وزارة أصبح صفرًا، مش���يرًا إلى أن قرابة 
4500 عملية جراحية مؤجلة منذ بداية أبريل الماضي 
لع���دم المقدرة عل���ى التعامل معها ف���ي ظل نفاذًا 

األدوية.
وش���دد على أنه آن األوان لتجنيب القطاع الصحي أي 
تجاذبات سياسية ، مؤكدًا أن دعم  المشافي لم يصل 
الى المستوى الذي  يعالج القطاع الصحي لمنعه من 

االنهيار.
وطالب المنظمات الحقوقي���ة المحلية منها والدولية 
بالوقوف عند مس���ؤولياتها والضغ���ط على االحتال 
لرف���ح الحصار ، الفتا إلى وج���ود انتهاك صارخ يمنع 
المريض من حق���ه المكفول من الوص���ول للخدمات 

الصحية وحرمانه من السفر للعاج في الخارج.

جراء نقص األدوية 

جرحــى غــزة ينزفــون ألمــًا
غزة/ �ضماح �ملبحوح:  

ر�ضا�ضللة و�حللدة �أطلقها �ضوبه �أحللد جنود �الحتللال �الإ�ضر�ئيلي 
كانللت كفيلللة الإ�ضقللاط �ل�ضاب ح�ضللن يا�ضر جريحللًا باأر�للض خيام 
�لعودة �لكربى الإف�ضال حماوالته باإن�ضاء �ضو�تر رملية على �حلدود 
�ل�ضرقيللة ملخيم �لربيللج و�ضط �لقطاع، قبل يللوم و�حد من جمعة " 

�ل�ضباب �لثائر". رغم �أن �ل�ضاب يا�ضر مل يعد يقوى على �حلركة، �إال 
�أن جنود �الحتال ��ضتمللرو� باإطاق �العرية �لنارية وقنابل �لغاز 
�ل�ضللام حوله، ملنع رجال �الإ�ضعاف من �القللر�ب منه و�إنقاذ حياته، 
�إال �أنهللم متكنللو� بعد عللدة دقائق من نقللله �ىل م�ضت�ضفللى �الأق�ضى 

مبحافظة �لو�ضطى بعد حماوالت عدة.
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غزة/ االستقالل:
أعلنت اللجنة القطرية في قطاع غزة برئاس����ة 
الس����فير محمد العمادي الثالثاء، توقيع عقود 
مش����اريع جديدة في القطاع، بقيمة 5 ماليين 
دوالر، وذل����ك في إطار جهود إغاثة الش����عب 

الفلسطيني وإعادة إعمار غزة.
وق����ال العمادي خالل حفل توقيع المش����اريع 
بمدينة غزة، إن "المنحة الجديدة تضم أعمال 
مش����روع إنش����اء مركز حمد بن جاسم للرعاية 
اليومية، ومش����روع تأثي����ث مبنى مجمع قصر 

العدل في مدين����ة الزهراء جنوبي مدينة غزة، 
إلى جانب تأثيث وتجهيز مدرسة مدينة األمل 
لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية، 
وتوري����د األجه����زة والمع����دات والمختب����رات 

العلمية الالزمة لها".
وأكد العم����ادي أن "قطر بذل����ت جهودا جلية 
وواضحة في دعم أهالي قطاع غزة في مختلف 
المج����االت، وذلك عبر مجموعة من المش����اريع 
الضخمة والحيوية والتي تخدم فئات مختلفة 
في اإلس����كان والطرق والتعليم والزراعة، بمنح 

متعددة فاقت نصف مليار دوالر".
وأشار إلى أن "قطر نجحت من خالل فلسفتها 
في صن����ع نموذج مش����رف ف����ي إدارة عملية 
اإلعمار في غزة، من خالل اإلش����راف المباش����ر 
على تنفيذ مشاريعها عن طريق مكتب لجنة 
إعادة إعمار غزة"، مضيفا أن "مستوى المشاريع 
القطرية كان أعلى من مس����توى أي مش����اريع 
تنفذها مؤسسات وجهات أخرى، وبمصاريف 
إدارية لم تتج����اوز 3 بالمئة من إجمالي منحة 

إعادة اإلعمار".

غزة/ االستقالل:
ق���ال الخبير االقتصادي ومدير العالقات العامة في الغرفة التجارية بغزة 
ماهر تيس���ير الطباع، إن قطاع غزة يغرق في مستنقعات البطالة والفقر، 

وأن البطالة قنبلة موقوتة تهدد االستقرار في فلسطين.
وأوض���ح الطباع في بيان صحفي االثني���ن، أن الوضع في قطاع غزة أصبح 
أسوأ بكثير مما كان عليه في العام 2011، وارتفعت نسب الفقر في قطاع 
غزة بحوال���ي 37%، )من 38.8% في العام 2011 ليصل إلى 53.0% في 

العام 2017(.
وذك���ر أن الوضع معاكس في الضفة الغربي���ة المحتلة، حيث انخفضت 
مؤش���رات الفقر فيها خالل الست س���نوات الماضية، بحوالي 22% )من 

17.8% للعام 2011 مقابل 13.9% للعام 2017(.
وأش���ار إلى ارتفاع نس���ب الفقر المدقع بين االفراد في قطاع غزة، وبلغت 
33.8% في الع���ام 2017 بينما كانت في الع���ام 2011 حوالي %21.1 
وبالتالي هناك ارتفاع بحوالي 60% في نس���ب الفقر المدقع لألفراد في 
قطاع غزة، أما في الضفة الغربية، انخفضت نسب الفقر المدقع من %7.8 
الى 5.8%، أي بانخفاض نسبته 25.6%.  االرتفاع الملحوظ في معدالت 
الفقر والفقر المدقع في قطاع غزة يفس���ر ارتفاع نسب الفقر الوطني في 

العام 2017.
وطالب بالبدء بوض���ع برامج إغاثة عاجلة للعمال، ووضع الخطط الالزمة 
إلعادة تأهيل العمال���ة، خاصة أن جميع العاملين في كافة القطاعات 
االقتصادية المختلفة فقدوا المهارات المكتس���بة والخبرات نتيجة 
التوقف ع���ن العمل وهم بحاج���ة إلى إعادة تأهي���ل مكثفة للعودة 
للعم���ل من جديد، والعمل على فتح أس���واق العم���ل العربية للعمال 
الفلسطينيين ضمن ضوابط ومحددات بحيث يتم استيعاب العمال 

ضمن عقود لفترة محددة.

الطبــاع: غــزة
 تغرق بمستنقعات 

الفقر والبطالة 

مشاريــع قطريــة جديــدة لصالــح 
قطــاع غــزة بقيمــة 5 مالييــن دوالر

رام الله/ االستقالل:
قالت س���لطة النقد إن نتائج مؤشرها الموّسع 
لدورة األعمال لش���هر نيس���ان 2018، أظهرت 
ارتفاعًا هامش���يًا مقارنة بالشهر السابق على 
خلفية التحّسن المتوّسط في الضفة الغربية 

رغم عودة التدهور في قطاع غزة.
ووضحت س���لطة النقد أن قيمة المؤشر الكلي 
ارتفعت بشكل بسيط من -0.6 نقطة في آذار 
إل���ى -0.5 نقطة خالل نيس���ان الحالي، لكنها 
أعلى بكثير من مس���توى الش���هر المناظر من 

العام الماضي والبالغ -11.8 نقطة.
وش���مل مؤشر شهر نيس���ان إلى جانب قطاع 
الصناعة الذي اعتادت نش���ره منذ عام 2013، 
س���تة قطاعات أخ���رى جديدة ه���ي: الزراعة، 
والتخزين،  والنق���ل  واإلنش���اءات،  والتج���ارة، 

واالتصاالت، والطاقة المتجددة.
وأوضح���ت أن ارتف���اع مؤش���رات القطاع���ات 
المختلف���ة في الضف���ة الغربية، )باس���تثناء 
التجارة( أدى إلى تحّس���ن قيمة المؤشر الكلي 
للضفة الغربية من 10.7 نقطة إلى نحو 12.7 

نقطة.
وشّكل النمو في قيمة مؤشر الصناعة المحّرك 
األساس لهذا التحّسن بازدياد قيمته من 2.3 
نقطة إلى 4.1 نقطة بين شهري آذار ونيسان 
2018. ُيض���اف إلى ذلك الزي���ادات الطفيفة 
األخرى في مؤش���رات: النق���ل والتخزين )من 

-0.4 إلى 0.9 نقطة(، والزراعة )من 4.0 إلى 4.9 
نقطة(، واإلنش���اءات )من 0.2 إلى 0.3 نقطة(، 
واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )من 0.1  
إلى 0.2 نقطة(، والطاق���ة المتجددة )من 0.0 

إلى 0.1 نقطة(.
في المقابل، شهد مؤشر قطاع التجارة تراجعًا 
م���ن 4.6 إلى حوال���ي 2.2 نقطة خ���الل فترة 

المقارنة.
وأش���ارت س���لطة النقد إلى أن ه���ذا النمو في 
مؤش���ر الضفة الغربية يأتي مدفوعًا بش���كل 
أساسي بمس���تويات انتاج أعلى خالل الشهر 
الحالي، رغم أن التوّقعات المس���تقبلية حول 
حجم االنتاج والتوظيف مالت نحو االنخفاض 
قلياًل، بحسب ما أش���ار إليه أصحاب المنشآت 
االقتصادي���ة المختلف���ة الذين ُاس���ُتطلعت 

آراؤهم.
على العكس من ذلك، عاود مؤشر دورة األعمال 
في قطاع غ���زة التراجع بانخفاض���ه من-27.5 
نقطة في الش���هر الماضي إلى حوالي -31.7 

نقطة خالل نيسان الحالي.
يأتي ذلك حصيلة انحس���ارات متباينة طالت 
غالبية القطاعات الداخلة في احتساب المؤشر 
في مقّدمتها هبوط مؤشر التجارة )من -18.4 
إلى نح���و -21.3 نقطة(، ومؤش���ر الزراعة )من 
-2.0 إل���ى -3.9 نق���اط(. من جهته���ا، كانت 
التراجع���ات األخرى طفيفة، وطالت مؤش���رات 

كل من: اإلنشاءات )من -1.2 إلى -1.3 نقطة(، 
والطاقة المتج���ددة )من 0.0 إلى -0.1 نقطة(، 
واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )من -0.1 
إلى -0.2 نقطة(. في الجانب المقابل، س���ّجل 
قطاع���ا الصناع���ة، والنقل والتخزين تحس���ّنًا 
محدودًا، فارتفع مؤشر األول من -4.9 إلى -4.5 

نقاط، والثاني من نحو -0.9 إلى -0.5 نقاط.
ُيذكر أن مؤش���ر دورة األعمال ف���ي قطاع غزة 
يس���ّجل في غالبية األحيان قيمًا سالبة، األمر 
الذي يعكس اس���تمرارًا لألوضاع السياس���ية 
واالقتصادية المترّدية في القطاع منذ سنوات 
والتي تش���مل استمرار الحصار واإلغالق، وبطء 

عملية إعادة اإلعمار وغيرها.
وخالل الش���هر الحالي، انحس���رت مستويات 
اإلنتاج والمبيعات، وتراكم المخزون بحس���ب 
ما أش���ار إليه أصحاب المنش���آت االقتصادية 
في غزة، إلى جانب تراجع مس���توى التوقعات 
المس���تقبلية فيما يتعّلق باالنتاج والتوظيف 

خالل الشهور الثالثة القادمة.
التي يش���ملها  الس���بع  القطاعات  وتش���ّكل 
المؤش���ر الموّسع نحو 60% من الناتج المحلي 
اإلجمالي )بأس���عار التكلفة( مقابل نحو %15 
فقط بحسب المؤشر القديم، في حين لم يتم 
بعد تضمين = قطاع األنشطة المالية وأنشطة 
التأمين، وقطاع الخدمات في المؤشر لصعوبة 

استقصاء بيانات هذين القطاعين.

رام الله/ االستقالل:
ق���ال القائم بأعمال س���لطة الطاقة المهندس 
ظافر ملحم ان العمل جار على انش���اء محطات 
طاقة تعم���ل بالغاز الطبيع���ي ومحطات انتاج 
الطاق���ة عبر مص���ادر متجددة مثل الش���مس 
والرياح ما يس���هم في تسهيل تقديم الخدمة 

للمواطنين.
اعل���ن ملحم خ���الل حديث���ه مع إذاع���ة صوت 

فلسطين أمس االربعاء ان االتفاق الذي وقع أول 
امس مع االحتالل االسرائيلي والقاضي بتحويل 
صالحي���ات نقل الكهرباء من ش���ركة الكهرباء 
االسرائيلية الى شركة النقل الوطنية سيحقق 
الكثير من االيجابيات على خدمة الكهرباء ونظام 
الطاقة في فلس���طين وسيس���هم في تحقيق 
االهداف االستراتيجية التي وضعتها الحكومة 

لالستقالل بقطاع الطاقة عن "إسرائيل".

رام الله / االستقالل:
اظهرت معطيات تقرير رس����مي، ان نسبة البطالة في فلسطين 
بلغت 27% من مجموع المش����اركين في الق����وى العاملة خالل 

.2017
وكش����فت بيانات جهاز االحصاء المركزي، ان نسبة البطالة في 
غ����زة، بلغت 43%، بينما في الضف����ة الغربية 17% خالل العام 

الماضي.
واش����ارت الدراسة ان نس����بة البطالة في صفوف االناث عالية،  
حي����ث بلغت 47% مقارن����ة مع 22% في صف����وف الذكور من 

المجموع الكلي للقوى العاملة في فلسطين.
وحس����ب بيانات االحصاء، فقد بلغ عدد االفراد المش����اركين في 
القوى العاملة في 2017، حوالي 1.312 مليون عامل، منهم 364 

الف عاطل عن العمل بينما 948 الف فرد على راس عملهم.
واكد التقرير، ان نسبة المشاركين في القوى العاملة في القطاع 
الخاص بلغ����ت 65%، بينما في القط����اع الحكومي 21% خالل 

العام الماضي.
وبينت النتائج، ان 34% من العمال في فلسطين، يعملون في 
قطاع الخدم����ات والفروع االخرى، و 21% في المطاعم والفنادق، 

و17% في قطاع االنشاء والتشيد.
وبشأن توزيع العاملين في فلسطين، فأن 57% منهم يعملون 
في الضفة الغربية و 29% في قطاع غزة و 13% في اس����رائيل 
والمستوطنات، علمًا بأنه منذ العام 2006 لم يعمل اي عامل من 

قطاع غزة في المستوطنات.
ووص����ل معدل اي����ام العمل ش����هريًا في فلس����طين للعاملين 
المس����تخدمين بأجر 22 يوم����ًا في الضفة وغ����زة و 19 يومًا في 
اسرائيل والمستوطنات، بنيما ساعات العمل االسبوعية حوالي 

41 ساعة.
وبلغ االجر اليومي للعاملين في جميع المناطق 96 شيكال، بواقع 
92 ش����يكال في الضفة و 40 شيكال في قطاع غزة و 200 شيكل 
في" إسرائيل"، بينما سجل اعلى معدل اجر يومي للعاملين في 

الضفة في قطاع الخدمات 103 شواكل مقابل 76 في غزة.
بينما ف����ي القطاع العام بلغ معدل االجر اليومي 107 ش����واكل، 
بواق����ع 115 ش����يكل في الضفة و 92 في غ����زة، امام في القطاع 
الخاص فقد بلغ معدل االجر اليومي للعاملين 78 شيكال، بواقع 

90 شيكال في الضفة و 45 في غزة.
ولفت التقرير ان 35% من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون 

راتبًا اقل من الحد االدنى لالجور في فلسطين " 1450" شيكال.

27 % نسبة البطالة 
فــي فلسطيــن

 العــام الماضــي

النقد: انخفاض كبير بمؤشر دورة األعمال بغزة بأبريل

ملحم: العمل جاٍر إلنشاء 

محطات تعمل بالغاز الطبيعي
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غزة/ االستقالل:
أعلنت اللجنة القطرية في قطاع غزة برئاس����ة 
الس����فير محمد العمادي الثالثاء، توقيع عقود 
مش����اريع جديدة في القطاع، بقيمة 5 ماليين 
دوالر، وذل����ك في إطار جهود إغاثة الش����عب 

الفلسطيني وإعادة إعمار غزة.
وق����ال العمادي خالل حفل توقيع المش����اريع 
بمدينة غزة، إن "المنحة الجديدة تضم أعمال 
مش����روع إنش����اء مركز حمد بن جاسم للرعاية 
اليومية، ومش����روع تأثي����ث مبنى مجمع قصر 

العدل في مدين����ة الزهراء جنوبي مدينة غزة، 
إلى جانب تأثيث وتجهيز مدرسة مدينة األمل 
لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية، 
وتوري����د األجه����زة والمع����دات والمختب����رات 

العلمية الالزمة لها".
وأكد العم����ادي أن "قطر بذل����ت جهودا جلية 
وواضحة في دعم أهالي قطاع غزة في مختلف 
المج����االت، وذلك عبر مجموعة من المش����اريع 
الضخمة والحيوية والتي تخدم فئات مختلفة 
في اإلس����كان والطرق والتعليم والزراعة، بمنح 

متعددة فاقت نصف مليار دوالر".
وأشار إلى أن "قطر نجحت من خالل فلسفتها 
في صن����ع نموذج مش����رف ف����ي إدارة عملية 
اإلعمار في غزة، من خالل اإلش����راف المباش����ر 
على تنفيذ مشاريعها عن طريق مكتب لجنة 
إعادة إعمار غزة"، مضيفا أن "مستوى المشاريع 
القطرية كان أعلى من مس����توى أي مش����اريع 
تنفذها مؤسسات وجهات أخرى، وبمصاريف 
إدارية لم تتج����اوز 3 بالمئة من إجمالي منحة 

إعادة اإلعمار".

غزة/ االستقالل:
ق���ال الخبير االقتصادي ومدير العالقات العامة في الغرفة التجارية بغزة 
ماهر تيس���ير الطباع، إن قطاع غزة يغرق في مستنقعات البطالة والفقر، 

وأن البطالة قنبلة موقوتة تهدد االستقرار في فلسطين.
وأوض���ح الطباع في بيان صحفي االثني���ن، أن الوضع في قطاع غزة أصبح 
أسوأ بكثير مما كان عليه في العام 2011، وارتفعت نسب الفقر في قطاع 
غزة بحوال���ي 37%، )من 38.8% في العام 2011 ليصل إلى 53.0% في 

العام 2017(.
وذك���ر أن الوضع معاكس في الضفة الغربي���ة المحتلة، حيث انخفضت 
مؤش���رات الفقر فيها خالل الست س���نوات الماضية، بحوالي 22% )من 

17.8% للعام 2011 مقابل 13.9% للعام 2017(.
وأش���ار إلى ارتفاع نس���ب الفقر المدقع بين االفراد في قطاع غزة، وبلغت 
33.8% في الع���ام 2017 بينما كانت في الع���ام 2011 حوالي %21.1 
وبالتالي هناك ارتفاع بحوالي 60% في نس���ب الفقر المدقع لألفراد في 
قطاع غزة، أما في الضفة الغربية، انخفضت نسب الفقر المدقع من %7.8 
الى 5.8%، أي بانخفاض نسبته 25.6%.  االرتفاع الملحوظ في معدالت 
الفقر والفقر المدقع في قطاع غزة يفس���ر ارتفاع نسب الفقر الوطني في 

العام 2017.
وطالب بالبدء بوض���ع برامج إغاثة عاجلة للعمال، ووضع الخطط الالزمة 
إلعادة تأهيل العمال���ة، خاصة أن جميع العاملين في كافة القطاعات 
االقتصادية المختلفة فقدوا المهارات المكتس���بة والخبرات نتيجة 
التوقف ع���ن العمل وهم بحاج���ة إلى إعادة تأهي���ل مكثفة للعودة 
للعم���ل من جديد، والعمل على فتح أس���واق العم���ل العربية للعمال 
الفلسطينيين ضمن ضوابط ومحددات بحيث يتم استيعاب العمال 

ضمن عقود لفترة محددة.

الطبــاع: غــزة
 تغرق بمستنقعات 

الفقر والبطالة 

مشاريــع قطريــة جديــدة لصالــح 
قطــاع غــزة بقيمــة 5 مالييــن دوالر

رام الله/ االستقالل:
قالت س���لطة النقد إن نتائج مؤشرها الموّسع 
لدورة األعمال لش���هر نيس���ان 2018، أظهرت 
ارتفاعًا هامش���يًا مقارنة بالشهر السابق على 
خلفية التحّسن المتوّسط في الضفة الغربية 

رغم عودة التدهور في قطاع غزة.
ووضحت س���لطة النقد أن قيمة المؤشر الكلي 
ارتفعت بشكل بسيط من -0.6 نقطة في آذار 
إل���ى -0.5 نقطة خالل نيس���ان الحالي، لكنها 
أعلى بكثير من مس���توى الش���هر المناظر من 

العام الماضي والبالغ -11.8 نقطة.
وش���مل مؤشر شهر نيس���ان إلى جانب قطاع 
الصناعة الذي اعتادت نش���ره منذ عام 2013، 
س���تة قطاعات أخ���رى جديدة ه���ي: الزراعة، 
والتخزين،  والنق���ل  واإلنش���اءات،  والتج���ارة، 

واالتصاالت، والطاقة المتجددة.
وأوضح���ت أن ارتف���اع مؤش���رات القطاع���ات 
المختلف���ة في الضف���ة الغربية، )باس���تثناء 
التجارة( أدى إلى تحّس���ن قيمة المؤشر الكلي 
للضفة الغربية من 10.7 نقطة إلى نحو 12.7 

نقطة.
وشّكل النمو في قيمة مؤشر الصناعة المحّرك 
األساس لهذا التحّسن بازدياد قيمته من 2.3 
نقطة إلى 4.1 نقطة بين شهري آذار ونيسان 
2018. ُيض���اف إلى ذلك الزي���ادات الطفيفة 
األخرى في مؤش���رات: النق���ل والتخزين )من 

-0.4 إلى 0.9 نقطة(، والزراعة )من 4.0 إلى 4.9 
نقطة(، واإلنش���اءات )من 0.2 إلى 0.3 نقطة(، 
واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )من 0.1  
إلى 0.2 نقطة(، والطاق���ة المتجددة )من 0.0 

إلى 0.1 نقطة(.
في المقابل، شهد مؤشر قطاع التجارة تراجعًا 
م���ن 4.6 إلى حوال���ي 2.2 نقطة خ���الل فترة 

المقارنة.
وأش���ارت س���لطة النقد إلى أن ه���ذا النمو في 
مؤش���ر الضفة الغربية يأتي مدفوعًا بش���كل 
أساسي بمس���تويات انتاج أعلى خالل الشهر 
الحالي، رغم أن التوّقعات المس���تقبلية حول 
حجم االنتاج والتوظيف مالت نحو االنخفاض 
قلياًل، بحسب ما أش���ار إليه أصحاب المنشآت 
االقتصادي���ة المختلف���ة الذين ُاس���ُتطلعت 

آراؤهم.
على العكس من ذلك، عاود مؤشر دورة األعمال 
في قطاع غ���زة التراجع بانخفاض���ه من-27.5 
نقطة في الش���هر الماضي إلى حوالي -31.7 

نقطة خالل نيسان الحالي.
يأتي ذلك حصيلة انحس���ارات متباينة طالت 
غالبية القطاعات الداخلة في احتساب المؤشر 
في مقّدمتها هبوط مؤشر التجارة )من -18.4 
إلى نح���و -21.3 نقطة(، ومؤش���ر الزراعة )من 
-2.0 إل���ى -3.9 نق���اط(. من جهته���ا، كانت 
التراجع���ات األخرى طفيفة، وطالت مؤش���رات 

كل من: اإلنشاءات )من -1.2 إلى -1.3 نقطة(، 
والطاقة المتج���ددة )من 0.0 إلى -0.1 نقطة(، 
واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )من -0.1 
إلى -0.2 نقطة(. في الجانب المقابل، س���ّجل 
قطاع���ا الصناع���ة، والنقل والتخزين تحس���ّنًا 
محدودًا، فارتفع مؤشر األول من -4.9 إلى -4.5 

نقاط، والثاني من نحو -0.9 إلى -0.5 نقاط.
ُيذكر أن مؤش���ر دورة األعمال ف���ي قطاع غزة 
يس���ّجل في غالبية األحيان قيمًا سالبة، األمر 
الذي يعكس اس���تمرارًا لألوضاع السياس���ية 
واالقتصادية المترّدية في القطاع منذ سنوات 
والتي تش���مل استمرار الحصار واإلغالق، وبطء 

عملية إعادة اإلعمار وغيرها.
وخالل الش���هر الحالي، انحس���رت مستويات 
اإلنتاج والمبيعات، وتراكم المخزون بحس���ب 
ما أش���ار إليه أصحاب المنش���آت االقتصادية 
في غزة، إلى جانب تراجع مس���توى التوقعات 
المس���تقبلية فيما يتعّلق باالنتاج والتوظيف 

خالل الشهور الثالثة القادمة.
التي يش���ملها  الس���بع  القطاعات  وتش���ّكل 
المؤش���ر الموّسع نحو 60% من الناتج المحلي 
اإلجمالي )بأس���عار التكلفة( مقابل نحو %15 
فقط بحسب المؤشر القديم، في حين لم يتم 
بعد تضمين = قطاع األنشطة المالية وأنشطة 
التأمين، وقطاع الخدمات في المؤشر لصعوبة 

استقصاء بيانات هذين القطاعين.

رام الله/ االستقالل:
ق���ال القائم بأعمال س���لطة الطاقة المهندس 
ظافر ملحم ان العمل جار على انش���اء محطات 
طاقة تعم���ل بالغاز الطبيع���ي ومحطات انتاج 
الطاق���ة عبر مص���ادر متجددة مثل الش���مس 
والرياح ما يس���هم في تسهيل تقديم الخدمة 

للمواطنين.
اعل���ن ملحم خ���الل حديث���ه مع إذاع���ة صوت 

فلسطين أمس االربعاء ان االتفاق الذي وقع أول 
امس مع االحتالل االسرائيلي والقاضي بتحويل 
صالحي���ات نقل الكهرباء من ش���ركة الكهرباء 
االسرائيلية الى شركة النقل الوطنية سيحقق 
الكثير من االيجابيات على خدمة الكهرباء ونظام 
الطاقة في فلس���طين وسيس���هم في تحقيق 
االهداف االستراتيجية التي وضعتها الحكومة 

لالستقالل بقطاع الطاقة عن "إسرائيل".

رام الله / االستقالل:
اظهرت معطيات تقرير رس����مي، ان نسبة البطالة في فلسطين 
بلغت 27% من مجموع المش����اركين في الق����وى العاملة خالل 

.2017
وكش����فت بيانات جهاز االحصاء المركزي، ان نسبة البطالة في 
غ����زة، بلغت 43%، بينما في الضف����ة الغربية 17% خالل العام 

الماضي.
واش����ارت الدراسة ان نس����بة البطالة في صفوف االناث عالية،  
حي����ث بلغت 47% مقارن����ة مع 22% في صف����وف الذكور من 

المجموع الكلي للقوى العاملة في فلسطين.
وحس����ب بيانات االحصاء، فقد بلغ عدد االفراد المش����اركين في 
القوى العاملة في 2017، حوالي 1.312 مليون عامل، منهم 364 

الف عاطل عن العمل بينما 948 الف فرد على راس عملهم.
واكد التقرير، ان نسبة المشاركين في القوى العاملة في القطاع 
الخاص بلغ����ت 65%، بينما في القط����اع الحكومي 21% خالل 

العام الماضي.
وبينت النتائج، ان 34% من العمال في فلسطين، يعملون في 
قطاع الخدم����ات والفروع االخرى، و 21% في المطاعم والفنادق، 

و17% في قطاع االنشاء والتشيد.
وبشأن توزيع العاملين في فلسطين، فأن 57% منهم يعملون 
في الضفة الغربية و 29% في قطاع غزة و 13% في اس����رائيل 
والمستوطنات، علمًا بأنه منذ العام 2006 لم يعمل اي عامل من 

قطاع غزة في المستوطنات.
ووص����ل معدل اي����ام العمل ش����هريًا في فلس����طين للعاملين 
المس����تخدمين بأجر 22 يوم����ًا في الضفة وغ����زة و 19 يومًا في 
اسرائيل والمستوطنات، بنيما ساعات العمل االسبوعية حوالي 

41 ساعة.
وبلغ االجر اليومي للعاملين في جميع المناطق 96 شيكال، بواقع 
92 ش����يكال في الضفة و 40 شيكال في قطاع غزة و 200 شيكل 
في" إسرائيل"، بينما سجل اعلى معدل اجر يومي للعاملين في 

الضفة في قطاع الخدمات 103 شواكل مقابل 76 في غزة.
بينما ف����ي القطاع العام بلغ معدل االجر اليومي 107 ش����واكل، 
بواق����ع 115 ش����يكل في الضفة و 92 في غ����زة، امام في القطاع 
الخاص فقد بلغ معدل االجر اليومي للعاملين 78 شيكال، بواقع 

90 شيكال في الضفة و 45 في غزة.
ولفت التقرير ان 35% من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون 

راتبًا اقل من الحد االدنى لالجور في فلسطين " 1450" شيكال.

27 % نسبة البطالة 
فــي فلسطيــن

 العــام الماضــي

النقد: انخفاض كبير بمؤشر دورة األعمال بغزة بأبريل

ملحم: العمل جاٍر إلنشاء 

محطات تعمل بالغاز الطبيعي
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وتتعم���د قوات االحتالل اس���تهداف وقنص المصورين 
وكل م���ن يحمل بين يديه الكاميرا بالرصاص الحي والغاز 
الس���ام، لمنعهم من التصوير رغ���م ارتدائهم المالبس 
الخاصة بالصحفيين ووجودهم في أماكن بعيدة نس���بًيا 
عن المتظاهرين، ولم يش���كلوا أي خطر أو تهديد عليهم، 
والعمل على إس���كاتهم بأي وس���يلة، ليمرر الرواية التي 

يريدها وقتما يشاء.
وأصي���ب 12 صحفي���ًا بالرصاص الح���ي والمتفجر خالل 
مس���يرات العودة الكبرى، مما أدى إلى استشهاد المصور 
مرتجى وأبو حسين، وبتر س���اق الصحفي يوسف الكرنز، 
وتمزيق ف���ي أوردة المصابين في الق���دم، وإصابة اثنين 
آخرين بالرص���اص المطاطي، في حين أصيب 62 صحفيًا 
باالختناق بالغاز السام، و12 حالة تم استهدافهم بقنبلة 

الغاز مباشرة.

مع �صبق الإ�صرار
الناش���ط الشبابي والمصور الحر "يوس���ف الكرنز" أراد أن 
يش���ارك في تحقيق حلم���ه في العودة إل���ى أرضه التي 
هجر منها أجداده بإمكانياته البسيطة، لم يكن يعلم أن 
كاميرته ستش���كل خطرًا على جنود االحتالل المدججين 
بأق���وى األس���لحة والمختبئين خل���ف الس���واتر الرملية 
المنتشرة على حدود قطاع غزة، ليفاجأ برصاص القناصة 
يخترق قدميه قبل أن يسمع صوته، األمر الذي أدى إلى بتر 

إحدى قدميه وإنقاذ األخرى في اللحظة األخيرة.
الكرنز الذي يخضع للعالج في مستش���فى االستش���اري 
العرب���ي برام الله، يروي تفاصي���ل إصابته خالل حديٍث ل� 
"االس���تقالل": " في 30 م���ن مارس الماضي ت���م دعوتنا 

كنش���طاء للمشاركة في مس���يرة العودة الكبرى السلمية 
للمطالبة بحق الع���ودة؛ قمت بتجهيز معداتي الصحفية 
وتوجهت برفقة زمالئي إلى ش���رق مخي���م البريج، وعقب 
ص���الة الجمعة بدأ االحتالل يطلق النار على المش���اركين 
بشكل جنوني، وثقت حينها بعدسة كاميرتي بعضًا من 
اإلصابات في المكان، لك���ن جنونه ذلك لم يقف عند حد 
المش���اركين بل طال كل من يحمل في ي���ده كاميرا أو أي 

وسيلة يوثق بها جرائمه".
وتابع "من الطبيعي أن ُيسمع صوُت الرصاص عندما يتم 
إطالق���ه، لكن الرصاصات التي أصابتني لم أش���عر بها إال 
عندم���ا اخترقت قدم���ّي وبدأ األلم يتمك���ن مني، حينها 
س���قطُت أرضًا وبدأت حالتي بالتدهور، ولم تكِف وحدات 
الدم التي زودت بها في إنقاذ حياتي، لتبتر قدمي اليسرى 

في غزة، ويتم إنقاذ األخرى برام الله".
ع���الج "الكرنز" لم يكن س���هاًل، فإصابت���ه كانت أكبر من 
إمكانيات مش���افي قطاع غزة، والتي تعاني من نقص في 
األدوي���ة والمعدات الطبية، األمر ال���ذي جعله يقدم طلبًا 
للعالج في مستشفيات الضفة المحتلة، لكن ذلك الطلب 
قوبل في بداية األمر بالرفض من قبل س���لطات االحتالل 
بحجة أن من يش���ارك في مس���يرة العودة لن يس���مح له 

بالخروج للعالج.

�صورة بر�صا�صة
وم���ن اليوم األول لمس���يرة الع���ودة الكبرى ب���دأ المصور 
عب���د الرحمن الكحلوت بتغطية الفعالي���ات المقامة على 
أرض مخيم العودة ش���رق مدينة غزة )ملكة( بشكل شبه 
يومي ليوثق بعدس���ة كاميرته ت���راث وأصالة المهجرين 

المش���اركين فيها ت���ارة، وجرائم االحتالل االس���رائيلي 
الممارسة بحقهم تارة أخرى.

عبد الرحمن الكحل���وت ) 22عامًا(، جهز كاميرته ومعداته 
اإلعالمي���ة وبدأ يم���ارس عمله في جمعة الش���باب الثائر 
"الجمعة الخامسة" كسابقتها، متنقاًل بصوره بين مشاهد 
اإلصابات التي نتجت عن اعت���داءات االحتالل بالرصاص 
الحي وقنابل الغاز السام، ومشاهد أخرى من صمود وثبات 
المش���اركين، مركزًا عل���ى المعدات البدائي���ة التي كانوا 

يستخدمونها في الدفاع عن أنفسهم.
تلك المشاهد التي كان يبثها عبد الرحمن وزمالؤه بشكل 
مباشر عبر مواقع التواصل االجتماعي لم ترق لقادة جيش 

االحتالل فعمد الستهداٍف مباشر نحو المصورين.
ويق���ول الكحل���وت ل�"االس���تقالل": "على ُبع���د300  متر 
من الح���دود الفاصل���ة مع األراض���ي المحتلة ب���دأ جنود 
االحتالل بإط���الق رصاصاته���م الغادرة تجاهن���ا، بدأت 
حينها باالنس���حاب من المكان، إال أن إصرار االحتالل على 
استهدافنا كان أسرع مني، حيث أصبت بطلٍق متفجر في 
قدمي جعلني أس���قُط أرضًا وأفقد كاميرتي بفعل كس���ٍر 

أصابها".
وأض���اف الكحلوت: "ذلك االس���تهداف ج���اء في محاولة 
لقوات االحتالل االسرائيلي إلسكات صوت الحقيقة وردع 
الصحفيين ع���ن عملهم الذي أوصل الص���ورة والحقيقة 
للعالم، وكش���ف الدعاية الكاذبة التي تحاول أن تصّور أن 

المتظاهرين على حدود القطاع بأنهم غير سلميين".

تكميم الأفواه
سياس���ة تكميم األفواه لم تث���ِن المصور لدى وكالة »هال 

فلس���طين« هاش���م حمادة" عن مواصلة مشواره في نقل 
الحقيقة، فال تعد إصابته في مس���يرة العودة هي األولى، 
بل سبقها إصابٌة خالل العدوان األخير على قطاع غزة عام 
2014 في قصٍف ألح���د المنازل، إضافة إلى إصابته خالل 
تغطي���ة المواجهات مع قوات االحتالل على حدود القطاع 

العام الماضي.
"حمادة" وال����ذي أصابت قنبلة الغاز الس����ام وجهه 
بشكٍل مباش����ر وتس����ببت في فتحة بمقدمة رأسه 
إضافة إلى حروق في المكان، ما يزال مصرًا على إكمال 
مس����يرته في توثيق جرائم االحتالل االس����رائيلي 
التي يمارس����ها بح����ق أبناء ش����عبه، ونقلها للعالم 
ليبطل رواية العدو التي تزعم بأن الفلس����طينيين 
هم من ينتهكون حقوق االنسان ويواصلون أعمال 

اإلرهاب بحقهم.
وأوضح حمادة ل� "االستقالل": "مهمة الصحفي الفلسطيني 
في الميدان ليس���ت بسيطة، فهي تعني أن يحمل روحه 
عل���ى كتفيه قبل أن يحمل كاميرت���ه، فلم تعد المواثيق 
والقوانين الدولية التي تنص على حماية الصحفيين في 
المناطق الساخنة بر األمان، في ظل احتالل ال يعترف بتلك 
القوانين وال يلتزم بها، وال يفرق بين مدني ومسلح أو كبير 
وصغير أو حتى إعالمي، وميدان الحقيقة قدم العديد من 
الشهداء والجرحى وهذا أكبر دليل على انتهاك االحتالل 

لحقوق االنسان".
وبي���ن حمادة "في ظ���ل غياب الحصانة يج���ب أن نعمل 
بحذر شديد ونحافظ على السالمة المهنية وال نستهين 
بعمليات القنص التي يقوم بها ذلك الجيش المجرد من 

كل األخالق والقيم".

شهود على جرائم االحتالل

مصورو مسيرات العودة.. ينتزعون الحقيقة من براثن الموت

غزة/ �صند�ش اأبو كر�ش: 
�صوٌر ل حتمل يف م�صمونها �صوى 

ال�صلمية التي خرج بها امل�صاركون يف 
م�صرية العودة الكربى على احلدود 

ال�صرقية لقطاع غزة للمطالبة بحقهم 
يف العودة، ولكنها يف احلقيقة كابو�ش 
يالحق قوات الحتالل الإ�صرائيلي، 

ملا متثله من �صالح يف�صح حقيقة 
اجلي�ش الإ�صرائيلي، وا�صلوب جديد يف 

مواجهة جرائمه التي ميار�صها بحق 
الفل�صطينيني ب�صكل متعمد، لت�صع 

اأ�صحابها يف دائرة ال�صتهداف املتعمد. 
ومل تعد ال�صارة ال�صحفية درعًا حاميًا 
للم�صورين والإعالميني يف قطاع غزة، 

بل باتت ت�صكل خطرًا على حياتهم 
خالل اأداء عملهم يف نقل احلقيقة 

على حدود القطاع، باعتبارهم 
ال�صاهد على العتداءات الإ�صرائيلية 

بحق املتظاهرين العزل امل�صاركني يف 
م�صريات العودة.

إعالن صادر عن جمعية 
بهجة لتطوير المرأة والطفل

يعل���ن مجلس إدارة جمعي���ة بهجة لتطوير الم���رأة والطفل عن عقد 
االجتماع العادي للجمعية العمومية للع���ام )2018( وذلك يوم األحد 
الموافق 2018/5/20م الساعة : 11:30 الحادية عشرة والنصف صباحًا 
ف���ي مقر الجمعية الكائ���ن في مدينة حمد وذلك لمناقش���ة ) جدول 

األعمال (:
وانتخ���اب مجلس إدارة جديد للجمعية وتالوة التقرير المالي واإلداري 
لعام 2017م بعد استكمال اآلتي في مقر الجمعية الرئيس في أوقات 

الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحًا والى الساعة 2 الثانية ظهرًا.
استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2018( وذلك حتى تاريخ 2018/5/7م .
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة 3 أيام من تاريخ 

2018/5/9م إلى تاريخ 2018/5/12م 
فتح ب���اب االعتراض على المرش���حين وذلك لمدة 3 أي���ام من تاريخ 

2018/5/13م وحتى تاريخ 16/ 2018/5 م 
الرد على االعتراض���ات : 2018/5/17م ، وانتهاء فترة االنس���حاب من 

الترشح بتاريخ 2018/5/19م .

مع فائق الحرتام والتقدير

غزة/ االستقالل:
أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة حالة الطوارئ 
القصوى اعتباًرا من أمس األربعاء، وذلك في س����ياق االس����تعداد والتحضير 
لفعاليات ي����وم 14 مايو الق����ادم بمواجهة خط����وة اإلدارة األمريكية بنقل 

سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة واعتبارها »عاصمة إلسرائيل«.
وأعلنت اللجنة في بيان وصل » االس����تقالل« نسخة عنه عن أن يوم 14مايو 
سيكون إضراًبا وطنًيا شامال لكافة مرافق الحياة وتعّطيل كافة المؤسسات 

بما فيها التعليمية.
واستثنت من ذلك حركة نقل المشاركين في الفعاليات الوطنية الشعبية 
الواسعة التي س����تعلنها الهيئة الوطنية العليا لمس����يرات العودة وكسر 
الحص����ار بمواجهة التقليص����ات الدولية وامتناع أمري����كا عن دفع حصتها 
المقدم����ة ل�«أون����روا« للمس����اهمة في تقدي����م الخدمات لقط����اع الالجئين 

الفلس����طينيين. وجددت التأكيد على أن الق����رار األمريكي إعالن حرب على 
شعبنا الذي سيواجهه موحدًا بتصعيد وطني شامل سيحتشد فيه اآلالف 
بمخيمات الع����ودة تأكيدًا على الحقوق والثواب����ت، ورفضًا لكل المخططات 

التصفوية.
ودعت القوى جماهير الش����عب الفلس����طيني في الضف����ة الغربية المحتلة 
والداخ����ل المحتل عام 48 إلى االنخراط بهذا الي����وم الوطني الكبير والنزول 
للش����ارع باآلالف وتصعيد االشتباك ضد االحتالل على مواقع التماس تزامًنا 

مع يوم الزحف الكبير في قطاع غزة.
وطالبت جماهير الش����عب الفلسطيني في الش����تات واألمة العربية وأحرار 
العال����م ولجان مقاطعة االحتالل إلى االس����تمرار وتكثيف الدعم واإلس����ناد 
النتفاضة العودة، وتصعيد االحتجاجات ضد القرار األمريكي بنقل السفارة 

إلى القدس، وتأييد انتفاضة العودة التي يخوضها شعبنا.

القوى الوطنية واإلسالمية تعلن حالة الطوارئ 
القصوى ويوم 14مايو إضرابًا شامال



2الخميس     شعبان         هـ   مايو         م 2 22    2222 2 2 2

 ويتعرض الصحفيون الفلس���طينيون 
االنته���اكات  أش���كال  لمختل���ف 
واالعت���داءات من قبل ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، تمثل���ت باالس���تهداف 
المباش���ر بالرصاص الحي والذي أسقط  
بعضهم شهداء، وألحق األذى بالبعض 
األخر فمنهم من ُبت���رت قدمه ومنهم 
من ُأصيب بكسور، كذلك استهدافهم   
بقنابل الغاز السامة واصابتهم بحاالت 
االختن���اق واالغم���اء، إضاف���ة العتقال 
بعضهم داخل الس���جون اإلسرائيلية، 
وتدمير معداتهم وتحطيم كاميراتهم. 
ويعد ي���وم الثال���ث م���ن أّيار/مايو من 
كل عام، يوم���ًا ُيحتفل في���ه بالمبادئ 
األساس���ية لحرية الصحافة، وذلك من 
أجل تقيي���م أوضاع حرية الصحافة في 
العال���م أجمع، وحماية وس���ائل اإلعالم 
من كل أنواع االعت���داءات واالنتهاكات 
إل���ى  تحي���ة  ولتوجي���ه  الس���تقاللها 
الصحفيين الذي���ن فقدوا حياتهم في 

ممارسة مهنتهم. 

انتهاكات مبا�شرة
ويق����ول عم����اد االفرنجي، رئي����س منتدي 

اإلعالميي����ن الفلس����طينيين، ف����ي اليوم 
"يعم����ل  الصحاف����ة:  لحري����ة  العالم����ي 
الصحفي����ون الفلس����طينيون ف����ي بيئ����ة 
تعد األخط����ر بالعالم بفع����ل االنتهاكات 
واالعت����داءات المتزاي����دة بحقهم من قبل 
االحتالل اإلسرائيلي، العدو األول للصحافة 
الفلسطينية والُمسيطر على كافة  مكونات 

وأراضي  الشعب الفلسطيني".  
وأوض���ح االفرنج���ي ل�"االس���تقالل"، أن 
االعتداءات اإلسرائيلية على الصحفيين 
تنوع���ت بي���ن، إطالق الرص���اص الحي 
وقنابل الغاز التي تس���ببت باستشهاد 
العدي���د منه���م، واالعتقال،  واصاب���ة 
التغطية الصحفية وتقييد  والمنع من 
حرية الحرك���ة والتنق���ل بمنعهم من 
السفر للخارج، كذلك اغالق المؤسسات 
اإلعالمية والتشويش عليها، مشيرًا إلى 
أكثر من  استشهاد صحافيين واصابة 
80 صحفيًا خالل تغطية أحداث مسيرة 
الع���ودة، إضاف���ة لوج���ود 26 صحفيًا 

بالسجون اإلسرائيلية. 
انته���اكات  أن  االفرنج���ي،  ورأى 
االحتالل تهدف إلس���كات  واعتداءات 
وإجه���اض  الفلس���طيني  الص���وت 

جهود الصحفيين ف���ي تعرية وفضح 
ممارس���اته، وحج���ب الرواية الصحيحة 
والصورة الدقيقة عما يرتكبه من جرائم 
بحق الش���عب الفلس���طيني عن العالم 

اإلعالمي.
ونوه إلى أن االحتالل يدرك مدى خطورة 
عمل الصحفي الفلس����طيني الن الرواية 
اإلس����رائيلية بدأت تتراجع بقدرة وجراءة 
الصحفيي����ن والمهنيين بنقل ما يحدث 
على األرض بدون تهويل، االمر الذي أزعج 
االحتالل وصعد حملته الشرسة ضدهم، 
الترهيب  لردعهم من خ����الل عملي����ات 
وايصال رس����الة لهم مفاده����ا " أن هذا 
مصيرك أيها الصحفي اذا ما اس����تمررت 
بعمل����ك"، مؤك����دًا عل����ى أن الصحف����ي 
الفلسطيني لم ُترهبه سياسية االحتالل 
ومازال يكتب بدمائه الحقيقة وُمستمرًا 

بمهنته مهما كلفته من تضحيات. 
التي  واالنتهاكات  الممارس���ات  وحول 
تمارس���ها األجه���زة األمنية للس���لطة 
الفلسطينية بحق الحريات اإلعالمية في 
األرضي الفلس���طينية، أوضح االفرنجي 
أنه���ا تمثل���ت بإصدار قان���ون الجرائم 
االلكترونية وال���ذي تم بموجبه اعتقال 

الصحفيين وعرضهم للمحكمة، إضافة 
لحظر مواقع إخبارية وصل عددها ألكثر 
من 30 موقعًا، متوقعًا مس���تقباًل صعبًا 
ينتظ���ر الحريات اإلعالمية بفلس���طين 
بفعل ما يجري من سياسات وتصريحات 

تحد من حرية التعبير. 
ودع���ا االفرنجي، مجلس حقوق االنس���ان 
في األمم المتحدة  إلرس���ال لجان تحقيق 
إلى األراضي الفلس���طينية  للوقوف على 
الجرائ���م الت���ي ُترتكب بح���ق الصحافة 
ومحاس���بة االحت���الل، مطالب���ًا الس���لطة 
الفلس���طينية بإعداد ملف قانوني يوضح 
جرائم االحتالل بحق الصحافة وتقديمها 

لمحكمة الجنايات الدولية. 

اإدانة وا�شتنكار 
وم���ن جهته، أدان رض���وان أبو جاموس 
االنتهاكات  اإلعالم���ي،  التجمع  رئيس 
يمارسها  التي  الممنهجة  والسياسات 
االحتالل اإلس���رائيلي ضد الصحفيين 
الفلسطينيين الذين يمارسون عملهم 
ال���ذي كفلت���ه له���م كافة  المهن���ي 
األعراف الدولية، مس���تنكرًا استهداف 
الصحافيي���ن اثناء تأدي���ة دورهم في 

تغطية احداث مسيرات العودة الكبرى 
للمطالبة بحقه���م بالعودة الى ديارهم 
الت���ي ُهجروا منها ع���ام 1948م، والتي 
سقط خاللها الشهيدان ياسر مرتجي 
وأحمد أبو حسين، واصابة عدد منهم.  

وأك���د أبو جام���وس ل�"االس���تقالل"، أن 
اإلس���رائيلي يتصرف كدولة  االحتالل 
فوق القان���ون، تتمت���ع بالحماية، األمر 
الذي يش���جعه على ارتكاب المزيد من 
االنتهاكات، بهدف وقف نقل الحقيقة 
وحجب م���ا يجري م���ن جرائ���م يومية 
عل���ى أيدي قواته للعال���م، الفتًا إلى أن 
ُمصممون  الفلس���طينيين  الصحفيين 
على القيام بمهمتهم بهدف تشكيل 

راي عام مساند للقضية الفلسطينية. 
وثمن دور الصحفيين في نقل الحقيقة 
بالص���وت والصورة إلى العال���م، ٌمطالبًا 
األمم المتح���دة ومنظماتها المختلفة، 
وكاف���ة مؤسس���ات حق���وق اإلنس���ان 
الدولية، والمؤسس���ات التي تدافع عن 
الصحافة، بإس���ناد جهودهم، والضغط 
على س���لطات االحتالل لكف يدها عن 
الصحفيين، وإلزامه���ا بتنفيذ القرارات 

الدولية.

مع تزايد االعتداءات اإلسرائيلية 

صحفيو فلسطين بيومهم.. وضع »قاتم الصورة«
غزة/ دعاء احلطاب:

يحتفل العامل باليوم العاملي حلرية 
ال�شحافة كل بطريقته اخلا�شة، 

البع�ض يتغنى باإجنازاته ال�شحفية 
والبع�ض الآخر ُيكرم ال�شحافيني 

تقديرًا لدورهم البارز يف جمتمعاتهم، 
لكن ما ي�شهده ميدان ال�شحافة 

بفل�شطني بات خمتلفًا بفعل النتهاكات 
والعتداءات بحق ال�شحفيني من قبل 

قوات الحتالل الإ�شرائيلي، والتي 
ازادت وتريتها بالآونة الأخرية. 

ومل ي�شفع القانون الدويل حلرية 
ال�شحافة والذي ين�ض ببنوده على 

حماية ال�شحفي اأينما وجد، لل�شحفي 
الفل�شطيني، لكون طبيعة املمار�شات 

القمعية التي ميار�شها الحتالل �شد 
مهنية ال�شحفي ل تبايل بالقوانني 

ول بقد�شية العمل الإعالمي، وخا�شة 
حينما يتعلق المر بك�شف زيف 

روايتهم على مراأي عيون العامل.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد فاروق محمد الهمص
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906755806( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ياسر موسى عبد الحميد صالح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400989208( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ناصر محمود احمد علوان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804340495( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت ما تس���مى "س���لطة الضرائب" اإلس���رائيلية، أمس األربعاء، إن 
خسائر المزارعين اإلس���رائيليين بلغت نصف مليون شيقل بسبب 

الطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.
وأضافت أن أكثر من 800 دونم تعرضت للحرائق بسبب تلك الطائرات 
الورقي���ة. وكان إيدين تامير رئيس المجلس اإلقليمي للنقب الغربي 
المحاذي لقطاع غزة، قال في وقت سابق إن طائرات غزة الورقية أحرقت 

350 دونًما في غالف القطاع، غالبيتها مزروعة بالقمح.

غزة / خاص: 
زار وفد من الرابطة اإلس���المية، االطار الطالبي لحركة الجهاد اإلس���المي، رئيس جامعة 
فلس���طين  د.س���الم صباح في محافظة الوسطى، لمناقش���ة عدد من القضايا الطالبية 
والخدم���ات التي تقدمه���ا الرابطة. وضم الوفد، كال من يوس���ف خطاب مس���ؤول ملف 
الجامعات، وداود هليل مس���ؤول ملف ش���ؤون االفراد بمحافظة الوسطى، ومعتز اصالن 

ممثل الرابطة بالجامعة، 
وأكد خطاب خالل اللقاء، أن هذه الزيارة تأتي للتواصل مع الجامعات الفلس���طينية والتعرف 
على المش���اكل التي تواجه الطلبة داخل الجامعات والعمل على تذليل العقبات كي تستمر 
المس���يرة التعليمية بش���كل جيد. وأوضح أن الرابطة ستقوم بسلسلة زيارات لكافة جامعات 

وكليات المحافظة الوسطى لمد جسور التواصل فيما بينهما.
بدوره  تقدم د. صباح، بجزيل الش���كر للرابطة اإلس���المية، مثنيًا دورها في خدمة الطلبة 

والحفاظ على القوانين العامة لسياسة الجامعة.

الرابطة اإلسالمية تزور 
جامعة فلسطين 

خسائر  كبيرة لالحتالل 
بسبب الطائرات 
الورقية الحارقة
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ياسمين مسودة- القدس المحتلة

تدنيس وهدم مقبرة باب الرحمة في قلب معركة األقصى

مقبرة باب الرحمة إحدى أش���هر المقابر 
اإلس���امية في القدس، وتق���ع تحديًدا 
عند الس���ور الشرقي للمس���جد األقصى 
إذ تمتد من باب األس���باط وحتى نهاية 
س���ور المس���جد األقص���ى بالق���رب من 
القص���ور األموية في الجه���ة الجنوبية، 
وتبلغ مساحتها حوالي 23 دونًما وتحوي 
العديد من قبور الصحابة وأبرزهم عبادة 
بن الصامت وشداد بن أوس، وتحوي قبورًا 
لمجاهدين اش���تركوا ف���ي فتح القدس 

أثناء الفتحين العمري واأليوبي. 
تعمل حكوم���ة االحتال عل���ى تحويل 
جزء من المقب���رة لحديقة توراتية ضمن 
مش���روعها لتهوي���د المدين���ة، واخذت 
س���لطات االحتال تهاجم بعد أش���هر 
م���ن االس���تطاعات من خ���ال بالونات 
االس���تطاع مقبرة الرحم���ة لتبدأ عملية 

القضم المخطط لها منذ زمن. 
من ضمن األه���داف الصهيونية بعيدة 

المدى تجاه المقبرة التقس���يم المكاني للمس���جد 
األقصى المبارك، فالش���واهد المتواترة تدل على أن 
الجزء الشرقي من س���احة األقصى هو المستهدف 
بمشروع التقسيم المكاني لألقصى، فالخرائط التي 
تداولتها أوساط حزب الليكود في عام 2013 أشارت 
بوضوح إل���ى محاولة انتزاع الس���احة المقابلة لبابي 
الرحم���ة والتوبة لتصبح مكاًن���ا دائًما لصاة اليهود 
م���ع إمكانية توس���يعها في األعياد والمناس���بات، 
والمقتحم���ون الصهاينة يركزون اليوم على التوجه 
إلى ش���رق ساحة األقصى فور دخولهم إليه من باب 
المغاربة، ليقضوا معظم وقتهم ويحاولوا ممارس���ة 
طقوس���هم هناك قب���ل أن يغ���ادروا، ع���اوة على 
تمس���حهم بالردم المكدس فيه���ا فوق المصاطب 
وبين األشجار، والذي تمنع سلطات االحتال إخراجه 
من المس���جد منذ فت���ح البوابات الكبي���رة للمصلى 

المرواني عام 1999. 
الش���اهد األحدث على هذا االستهداف كان أعمال 

الحفر التي نفذتها س���لطات االحتال خال س���يطرتها 
على المس���جد االقصى في هبة باب األس���باط، إذ حفرت 
الحجارة التي تس���د بابي الرحمة والتوبة من الداخل حتى 
اخترقته من الخارج، وهذا يدل على استكشاف خيار فتح 
تلك البوابات بعد دراس���ة الحجارة التي تسدها ونوعها 
وتاريخها، عل���ى اعتبار أن باب الرحمة وش���قيقه التوبة 
يدخان إلى األقصى من س���ور المدينة الشرقي مباشرة 
دون المرور بأي كثافة س���كانية عربية، وهو ما ال يوفره أي 
َز هذا االتجاه في الشهور التالية 

َّ
باب آخر للمس���جد، وتعز

لهبة باب األس���باط بطل���ب مدعي عام االحت���ال إغاق 
القاعات المسقوفة المطلة على باب الرحمة بادعائه أنها 
كانت مقًرا لجهة محظورة؛ هي لجنة التراث عام 2003.    

مقبرة الرحمة هي المعلم اإلس���امي المطل مباشرة على 
هذي���ن البابين، وفتحهما كمدخل للمقتحمين اليهود ال 
يمك���ن أن يتم إال بإزالة مقبرة ب���اب الرحمة أو أجزاء منها، 
وعليه فا يمك���ن أن ُيقرأ العدوان على مقبرة باب الرحمة 
منفص���ًا عن العدوان على المس���جد األقص���ى ومحاولة 

تقس���يمه، وحماية مقبرة باب الرحمة متطلب أساس���ي 
للوقوف في وجه التقس���يم المكان���ي لألقصى، فمقبرة 
الصحابة تقع اليوم في قلب المعركة على هوية المسجد 

األقصى.
في هذه المعركة تأتي المشاريع التهويدية لمحيط 
األقصى، وأبرز هذه مش���روع التلفريك الذي سيصل 
جبل الزيتون بسلوان واقترح مخططه األولي أن يمر 
من ف���وق مقبرة الرحمة، بينما اقترح مخطط القدس 
القديم���ة ع���ام 2007 أن تكون محطته الرئيس���ية 
فوق مقبرتي الرحمة واليوس���فية على جهتي باب 
األس���باط، واقترح أن تكون تل���ك المحطة مركز زواٍر 
متكاما من ثاثة طوابق وبمساحة إجمالية تزيد عن 
15,000 متٍر مربع، وعدم طرحه مع مخطط التلفريك 
ال يعني إلغاءه، بل هو ف���ي الغالب تكتيك مرحلي 

لتمرير المخططات واحًدا تلو اآلخر.
أيًضا من أهداف مهاجمة المقبرة محو ما يثبت األقدمية 
التاريخية العربية واإلس���امية، فع���ادة الناس أن تبني 

المقاب���ر على أطراف المدن، ووجود مقبرة 
الرحمة واليوسفية والشهداء ومأمن الله 
على أطراف البل���دة القديمة للقدس من 
جهاتها المختلفة يؤكد الهوية العربية 
واإلس���امية في المدينة، فمن يس���كن 
المدينة هو من يدفن موتاه فيها، ومحو 
قبور موت���اه وإرثهم ضرورة لمحو هويته 

عن هذا المكان. 
ال بد هنا م���ن التنبه إلى أن مقبرة الرحمة 
مقابلة تماًما للمقبرة اليهودية المختلقة 
عل���ى الس���فح الجنوب���ي الغرب���ي لجبل 
الزيتون، وما يطمح إلي���ه االحتال حتى 
ف���ي المقابر ه���ي عملية إح���اٍل تام، أن 
التاريخي  تزال قبورنا وش���واهد وجودنا 
وتس���تحدث في جوارها وعلى أنقاضها 
مقاب���ر وهمية وش���واهد مزعومة لوجود 
يه���ودي، لمحاول���ة القول ب���أن اليهود 
المزعومين الذين سكنوا المدينة على مّر 
التاريخ دفنوا موتاهم بجوارهم على سفح 

جبل الزيتون.
على المس���توى قريب األمد بدأ االحتال بمدافن 
عائات س���لوان ف���ي أقصى جن���وب المقبرة ألن 
هدف���ه أن يوقف الدفن في المقب���رة، وأن يغلق 
إمكانيته تماًما أمام الن���اس، وأن يوقف تواصل 
جماهير القدس مع المقبرة بتسييجها بعوارض 
حديدية بش���كل يجعل زيارتهم لقبور أحبائهم 
أمًرا صعًبا، ما يعزز عزلة المقبرة ويسّهل قضمها 

والقضاء عليها.
أمام هذا التشخيص ألهداف العدوان الصهيوني 
على مقب���رة الرحمة تمهي���ًدا للتقس���يم المكاني 
لألقصى، وتنفيًذا لمش���اريع تهوي���د محيط البلدة 
القديمة ومحاوالت محو الهوية العربية واإلسامية 
للمدين���ة، فإن حماي���ة مقبرة باب الرحمة تمس���ي 
موضوًعا مركزًيا للمواجهة، عنصر النجاح األول فيه 
هو إفشال عزل جماهير س���لوان عن المقبرة، وهذه 

المسؤولية تقع اليوم على الجميع.

من شدة اس���تفزازات إسرائيل إليران، يكاد المرء يس���أل: ماذا يمكن إلسرائيل أن 
تفعل أكثر من ذلك لتس���تفز إيران وتس���تدرجها إلى رد فع���ل انفعالي خارج عن 
س���ياقات السياسات اإليرانية؟ إن صورة السلوك اإلسرائيلي المعربد في األسابيع 
األخيرة يكاد ينطبق عليه قول الشارع »دمها فايع وتبحث عن طوشة«، تقصف هنا 
وهناك، وتهدد وتتوعد وتحرض، وال تحس���ب أي حس���اب؛ لكن ربما هذا هو فقط 
الظاه���ر من الصورة دون ان يعكس حقيق���ة التفاعالت داخل الصورة، فربما تكون 
هذه العربدة الظاهرة سياسة محسوبة بدقة وحذر - وهو االحتمال األكبر - سياسة 
ُبنيت على قراءات إسرائيلية على مختلف الجبهات، ونابعة من مخاوف مستقبلية 
كبيرة، فاختارت االس���تباق والحس���م وتغيير األدوات وتركيز الهجوم السياس���ي 

الستثمار اللحظة النادرة أو الفرصة التاريخية لوجود ترامب في البيت األبيض.
على مستوى سياساتها العدوانية من قصف وتهديدات وقتل، فاألمر ربما يعكس 
عنترية عس���كرية، لكنه يظهر بشكل واضح ضعًفا سياسًيا ومخاوف كبيرة من أن 
الفلسطينيين اكتشفوا »عقب أخيل« الصهيوني، وفي نفس الوقت اكتشفوا مراكز 
قوتهم ومفاعالت الطاقة الكفاحية المتجددة، وهنا وجد اليمين الصهيوني - الذي 
يصر على العدوان ويتمس���ك به ويكابر ويقامر بتمس���كه بالحصار - أن العنترية 
العس���كرية واستدراج المقاومة للمربع العسكري هي الحل األسهل لاللتفاف على 
انتفاض���ة العودة ورفع الحصار ووأدها، حتى لو بثمن حرب واس���عة، فخيار الحرب 
إسرائيلًيا أفضل من خيار مواجهة حالة استنزاف مستمرة من قبل جماهير شعبية 

تحظى بشرعية وال يحظى قاتلها بأدنى شرعية.
وخوفه���ا األكبر ليس فقط من ذروة الزحف الش���عبي في ذك���رى النكبة، بل من أن 
تنجح شرارة االنتفاضة في االنتقال إلى مدن الضفة، وما سيخلقه ذلك من تحديات 
سياسية لحكومة اليمين التي استطاعت حتى اآلن - ألسباب ال نريد ذكرها هنا - أن 
تنجح مش���روعها االستيطاني والتهويدي بشكل فاق توقعاتهم، بل إنهم حققوا 
في ظل االستيطان نجاًحا في الساحات الدبلوماسية والعالقات اإلقليمية والدولية، 
وهم وبخبرتهم يعرفون أال ش���يء يحشرهم ومشروعهم في الزاوية ويوقف عجلة 

نجاحاتهم سوى اإلرادة الشعبية الفلسطينية.
رغ���م أهمية وحيوية وخطورة جبهة غزة على إس���رائيل، بما تمثله من تحديات؛ إال 
ان إس���رائيل تضع ثقلها وضغطها وأولوياتها على ما يس���مى بالجبهة اإليرانية، 
والتي تش���مل حسب إس���رائيل من طهران وحتى بيروت، مروًرا بدمشق، باإلضافة 
لليمن والقطاع مع التركيز إلى درجة الدمج بين الملف النووي و«النفوذ اإليراني« في 
سوريا، فإسرائيل تضغط بشكل هستيري على العالم، مستغلة وجود ترامب وقرب 
اتخاذ قراره بش���أن العقوبات في 12 مايو الجاري، تضغط لكي يقوم العالم الغربي 
بقيادة أمريكا بحسم الملف اإليراني لصالح إسرائيل، قبل أن يصبح األمر متأخًرا على 
الحسم، ومن ناحيتها فلديها الوقاحة الكافية لتطالب العواصم الغربية بأن تدفع 

ثمن الهواجس واألطماع الصهيونية.
وما قام ب���ه نتنياهو يوم االثنين من اس���تعراض تلفزيوني درامي لفيلم جيمس 
بوند اإلسرائيلي والملف النووي اإليراني المزعوم، حيث استعرض نتنياهو بشكل 
مس���تفز للعالم الغربي وبلغة انجليزية موجهه للرأي الع���ام الغربي من فوق رأس 
الزعم���اء الغربيين لتحريضهم عل���ى زعمائهم وللضغط على س���اركوزي وميركل 
وماي واالتحاد األوروبي لالنصياع لمطالب وتوجهات ترامب، كما استهدف خطابه 
التأثير على األمريكيين )جمهوريين وديموقراطيين( ليدعموا قرار ترامب المتوقع 
بالتنصل من االتفاق أو المطالبة بإعادة النظر في بعض بنوده وجوانبه وإعادة فرض 
العقوبات، وقد كش���ف ترامب ان ما عرضه نتنياهو تم بالتنس���يق مع إدارته، وأن 
العرض ساعده بتأكيد صحة موقفة من االتفاق النووي الذي وقعت عليه ادارة أوباما.

يتمتع نتنياهو بقدر كبير من الوقاحة والقدرة على الكذب وبيع األكاذيب وتسويقها 
على أنها حقائق وبراهين قاطعة، ويحرص على التنكيل بكل من يعارضه حتى من 
زعماء أوروبا، فالتهم جاهزة، وهو جاهز الس���تعادة بعض أحداث التاريخ إلسقاطها 
على مواقفهم، فحسب رئيسة السياسات الخارجية في االتحاد األوروبي موغيريني، 
فإن ما قدمه نتنياهو من ملفات ومعلومات - زعم بأنها تكش���ف عن نوايا المشروع 
العس���كري النووي اإليراني - ال يقدم جديًدا، وإن كل تلك المعلومات معروفة لدى 

مفتشي الطاقة النووية منذ عام 2003، وقال ساركوزي ان الملفات تؤكد فقط على 
أهمية االتفاق النووي الذي أبرم مع إيران عام 2015.

لكن من قال ان نتنياهو كان مهتًما أصاًل بعرض معلومات وحقائق جديدة، ومن قال 
انه سيرتدع ان ظهر ككاذب ومضلل وأنه يجر الغرب الحتمال اندالع حرب بناًء على 
معلومات موهومة وقديمة، مثلما حدث في العراق؛ فالمهم بالنسبة له الغاية التي 
تبرر استخدام كل وسيلة، بما في ذلك الضغط واالبتزاز والكذب والتضليل، وهو لن 
يبالي بمشاعر مكتومة لدى أي زعيم غربي تجاه سياساته وممارساته، طالما ان مراكز 

القوة والنفوذ األمريكية تدعمه وتدعم حفلة الجنون.
وبرغم التحفظات واالنتقادات اإلس���رائيلية الداخلية على االستعراض التلفزيوني 
لملفات يزعم ان »الموس���اد« اس���تولى عليها من إيران، وأنه كشف معلومات وكنز 
ًامعلوماتيًا كبيرًا خاطر ألجله خيرة جنود »الموس���اد« دون ان يحقق شيًئا حقيقًيا؛ 
فإنن���ا نعتقد ب���أن نتنياهو نجح إلى ح���د كبير في التمهيد إلج���راء تحوالت على 
المواقف الغربية من االتفاق النووي ال���ذي أبرم عام 2015، وأنهم باتوا اليوم أكثر 

قابلية إلجراء تعديالت عليه والتجاوب مع توجهات ترامب.
أما على مس���توى االس���تفزاز والقصف على المواقع اإليرانية في سوريا أو ما تزعم 
إس���رائيل من أنها مواقع تمدد ونفوذ إيراني، فالمالحظ هنا ان إس���رائيل تحافظ 
بشكل مستمر على تصعيد ما تسميه بخطوطها الحمراء، من نقل صواريخ كاسرة 
للتوازن إلى قواعد قريبة من الحدود إلى مصانع إلنتاج الصواريخ إلى أي نوع من أنواع 
التواجد اإليراني في س���وريا. ومن الواضح ان إس���رائيل تعتقد بأن إيران تبني في 
س���وريا بنى تحتية تخدم مشروعها االستراتيجي بحسب التقديرات اإلسرائيلية، 
وإس���رائيل تسابق الزمن في التدمير المستمر وإرس���ال رسائل الردع إليران بثمن 
الدخول في حرب في توقيت وظروف ال تخدم مس���تقبل المش���روع اإليراني، وهنا 
ربما إس���رائيل تعتقد بأنه ال إيران وال س���وريا وال حزب الل���ه لديهم قرار بالرد على 
االستفزازات اإلسرائيلية، وأن القرار هو احتواؤها قدر اإلمكان لصالح إنجاح المشروع 

األهم، وهذا ربما ما يشكل سبًبا لالنفالت اإلسرائيلي.

دوافــع العربــدة اإلسرائيليــة
بقلم: إسماعيل مهرة- مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية
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لم نس���مع عن ثورة حطمت نفسها قبل إنجاز مشروعها التحرري 
كما فعلت الثورة الفلس���طينية..! برغ���م كل التضحيات التي ال 
نس���تطيع إال أن ننحي أمامها إجالاًل واحترامًا، والتي قدمتها كل 

الجهات التي شاركت فيما بعد في عملية التحطيم.
إن معادلة الواقع الفلسطيني تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، حيث 
لم يعد من المؤكد، إن كان هناك مخرج« ممكن« تس���تطيع فيه 
الجه���ات المعنية، اتخاذ خطوات معينة، فعل���ى ما يبدو أن كل 
األطراف وصلت إلى نقطة الالعودة، ما يعني استحالة، أو صعوبة، 

الوصول إلى مخرجات آمنة، يمكن جمع كل األطراف عليها.
يس���تدعي فهم هذه الحالة الضبابية، عودة إل���ى الخلف، وربما 
تحديدًا إلى ما قبل مؤتمر مدريد الذي عقد في أواخر عام 1991م

لم يكن الفلس���طينيون قبل هذا التاريخ متفقين على فهمهم 
لطبيعة الصراع مع إسرائيل، وال على ما يمكن قبوله من عدمه، ولم 
تكن الفصائل الفلسطينية- التي تحمل كلها اسم حركات تحرر- 
متوافقة على برنامج سياس���ي واحد، وال على آلية إلدارة اختالف 
البرامج، حيث كانت هناك منظمة التحرير، التي تنضوي تحتها 
مجموعة من الفصائ���ل، كما كانت هناك حركتا حماس والجهاد 
اإلس���المي، غير الممثلتين في منظمة التحري���ر، والمختلفتين- 
سياس���يًا- م���ع برنامج معظ���م فصائل المنظم���ة، وحتى داخل 
المنظمة ذاتها، لم تك���ن القرارات تؤخذ بالتوافق الحقيقي بين 
الفصائل الممثلة فيها، وكانت فتح- بحكم أنها التنظيم األكبر 

على الساحة الفلسطينية- تسيطر كليا على قرار المنظمة.
ال ش���ك أن األحداث التي س���بقت مؤتمر مدري���د لم تكن مريحة 
للفلس���طينيين، حيث ش���هد العالم انهيار القطب السوفيتي، 
الذي كان وجوده يس���مح للضعفاء بهامش م���ن المناورة، فيما 
يخص معاندة السياسة األمريكية واإلسرائيلية، ثم جاءت حرب 
العراق الثاني���ة، التي فتحت بوابات التدخالت العس���كرية في 

المنطقة بشكل أكبر فجاجة من ذي قبل،، دفع هذا الواقع الجديد 
الفلس���طينيين إلى القبول بش���روط تفاوضية ما كان يمكنهم 

قبولها لو كانت الظروف أحسن حااًل.
في كل األحوال: ذهب الفلسطينيون، أو باألصح، منظمة التحرير 
الفلس���طينية إلى التفاوض، الذي أنتج بعد عامين من مدريد، ما 

عرف فيما بعد باتفاق أوسلو، الذي جاء بالسلطة الفلسطينية.
... من المالحظات الخطيرة التي ساهمت فيما بعد بتوتير الساحة 

الفلسطينية.
لم يكن الذهاب إلى المفاوضات قرارًا فلس���طينيًا توافقيًا يمثل 
ال���كل الفلس���طيني، كما لم تف���رزه عملي���ة ديمقراطية، يمكن 
للجميع أن يسلم بنتائجها، وال حتى كل فصائل منظمة التحرير 
الفلس���طينية، وفي ظل معارضة ش���ديدة من حماس والجهاد 

اإلسالمي.
ل���م تنجز المفاوض���ات أكثر من خطوات أولية، جاءت بالس���لطة 
الفلس���طينية إلى مربع���ات جعلتها أس���يرة للتمويل الخارجي، 
المرهون بمدى تجاوبها مع ضغوط المانحين، ودون أي ضمانات 
إلجبار إس���رائيل بأن تسير قدمًا في إنجاح المفاوضات النهائية، 
حي���ث بدا واضحًا بعد ربع قرن من توقيع أوس���لو، أن المفاوضات 

ستدور في حلقة مغلقة.
... دخلت الس���لطة التي لم تكن أيضًا ديمقراطية في تعاطيها 
مع مخالفيها، الذين أصاًل لم يستش���اروا ف���ي قرار المفاوضات، 
ولم يوافقوا عليه، فاستمروا بمعارضته، ومحاولة تعطيله، كونه- 
حس���ب وصفهم- مس���ارا تصفويًا ضارَا بالقضية الفلسطينية، 
واستمرت هي في محاولة قمع أي معارضة، واستمرت المفاوضات 

بالفشل، إلى أن بدأت فيما بعد انتفاضة األقصى عام 2000م.
بعد خمس س���نوات من انتفاضة األقصى اس���تطاعت فصائل 
المقاومة- وتحديدًا حماس- تكديس كم من السالح، يتفوق ربما 

على سالح الس���لطة، خاصة في قطاع غزة..! ما جعل السلطة غير 
قادرة على إعادة األمور إلى ما كانت عليها قبل عام 2000م

تم اتخاذ قرار االنتخابات، وقررت حركة حماس االش���تراك فيها، 
وكانت كل المؤش���رات تشير إلى احتمال فوزها باألغلبية، خاصة 
في االنتخابات المباش���رة، التي كان واضحًا أن أصوات حركة فتح 
ستتوزع بين الفتحاويين المتنازعين، بينما كانت حماس موحدة، 
وال وجود- تقريبًا- ألصوات مهدورة خارج مصلحة قرارات الحركة.

لم تس���تمع حماس ألي نصيحة من مراقبين كثر، كانوا يحذرون 
من استدراجها إلى مربعات القيود الدولية التي جاءت بالسلطة، 
وفازت فعاًل بنس���بة كبيرة، ما كان من الممكن أن تس���تطيع أي 
جهة تش���كيل حكومة بدون حماس، فش���كلت حماس الحكومة 
منفردة، وبدأت دوامة المناكفات الت���ي قالت بوضوح: أن العالم 
لن يتعامل مع حماس، وال مع فكرة الدمج بين السلطة والمقاومة 
التي كانت تروج لها حماس..! وبدال من  أن تراجع حماس قراءتها 
لمعطيات المش���هد، ذهبت في اتجاه ما أسمته حسمًا عسكريًا، 
وال���ذي أودى- ألول مرة- بمئ���ات األرواح الفلس���طينية على أيد 
فلسطينية، وخرجت السلطة مطرودة من غزة، وهناك في الضفة 
قامت بكل ما تستطيعه تحاشيًا لتكرار تجربة غزة، ودخلنا جميعًا 
في نفق االنقسام الذي يزداد قتامًة يومًا بعد يوم، والذي لم تفلح 
معه حتى اآلن عش���رات االتفاقات في أن تعيد للفلس���طينيين 

وحدتهم، التي فقدوها نهائيا في حزيران 2007.
اآلن: م���ا ه���ي الس���يناريوهات المحتمل���ة للخروج م���ن المأزق 
الفلس���طيني، والتي يمكنها أن تصل إلى مصالحة حقيقية، أو 
مخرج لحياة الفلسطينيين البائسة في قطاع غزة، والتي ازدادت 
بؤسًا مع ما عرف بعقوبات الرئيس عباس، أو مع معادلته الجديدة« 

يا بتشيلوا يا بنشيل«؟
اس���تالم السلطة لقطاع غزة، مع بقاء سالح حماس والجهاد خارج 

منظومة الس���لطة، وهذا ما يرفض���ه الرئيس عباس تمامًا خاصة 
بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمد الله، وما لن يقبله العالم 
أصاًل من السلطة، حيث ال يزال العالم يصنف هذا السالح بسالح 
اإلرهاب، ما يعني أن الس���لطة نفسها س���تتعرض لضغوطات 
اقتصادية لن تقوى عليها، وسوف لن تستطيع تقديم نفسها 

كجهة باحثة عن السالم.
وضع الس���الح تحت س���لطة الرئيس عباس، وهذا م���ا لن تقبله 
حماس، التي ال تش���عر باألمان، خاصة بعد تفاق���م حالة العداء 
بينها وبين السلطة، هذا ناهيك عن موقف الجهاد اإلسالمي من 

هذه المسألة.
انفصال غزة، خيار ترفضه كل األطراف- على األقل رسميًا- ثم إنه 
لن يحل المشكلة، حيث س���يطالب العالم دولة غزة الجديدة بأن 
تكون ديمقراطية، وسيكون من المحتمل أن تفوز في انتخاباتها 

حركة فتح، ما يعني عودتنا لمربع االنقسام األول.
بق���اء الوضع على ما هو عليه، وهذا ما لن يس���تطيعه الش���عب 
الفلس���طيني في غزة إلى فت���رات أطول، حي���ث معالم االنهيار 

واضحة في قطاع غزة في أكثر من مجال.
تصدير األزمة في اتجاه االحتالل، فكم من الوقت س���يلهي هذا 

الخيار جوعى قطاع غزة عن االلتفات آلالم جوعهم؟
انتخاب���ات ديمقراطية حقيقية، تتحك���م الجهة المنتخبة بكل 
التفاصيل، بما فيها الس���الح، سترفضه حماس والجهاد إذا كان 
سيعني إنهاء حالة المقاومة، وسيرفضه العالم إن فازت حماس 

وأبقت على حالة المقاومة.
تحتاج الحالة الفلس���طينية إل���ى معجزة من الس���ماء، طالما لم 
تتوافق األط���راف المعنية على آلية يقبل فيه���ا كل طرف بأن 
يتنازل عن الكثير مما يعتبرها ثوابت غير قابلة للنقاش باستثناء 

الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

بقلم :جميل عبد النبي ثــورة تحطــم نفسهــا!

ابن سلمان و »إسرائيل« 
والفهد األسود

الفهد األس���ود أو )بالك بنثر( اس���م فيلم س���ينمائي أمريكي 
جديد من إنتاج شركة )مارفل( بداية العام الحالي، الفيلم ُيعد 
من أفالم الحركة )األكشن( والمغامرات والخيال العلمي، تدور 
قصة الفيلم حول ملك شاب )تشاال( تّولى حكم مملكة )واكندا( 
األفريقية الوهمية، فواجه تحديات خارجية من الدول الطامعة 
في ثروات بالده، وتحديات داخلية من مراكز القوى الُمحافظة 
على القديم؛ فقاد الملك بالده لتجاوز هذه التحديات واالنتقال 
بها إلى الحداثة والعصرنة بعد أن قام بعملية تغيير وإصالح 

ثورية في مختلف المجاالت. 
إلى هنا ال يوجد جديد في قصة الفيلم س���وى أن بطل الفيلم 
شاب أسود البشرة من أصول أفريقية بخالف الصورة النمطية 
ألبطال أفالم هوليوود ذوي البش���رة البيضاء من أصول أوروبية 
لضمان تدفق الناس على شباك التذاكر. والشيء الجديد اآلخر 
أن هذا الفيلم هو أول فيلم ُيعرض في دور العرض السعودية 
في ش���هر إبريل الس���ابق مفتتحًا الثورة السينمائية والطفرة 
الفنية والقفزة الترفيهية في المملكة التي فجرها ولي العهد 
الحال���ي والملك الُمفّدى على اعتبار ما س���يكون، وقائد الثورة 
التصحيحي���ة، ومخت���رع نظرية العدو البدي���ل، ومفتتح عصر 

التطبيع مع العدو األصيل. 
وبما أنني لست من أنصار الصدفة العشوائية، فال بد من الذهاب 
وبق���در ال بأس به من س���وء الظن باتج���اه الصدفة المقصودة 
عل���ى منوال العينة المقصودة عند أه���ل البحث العلمي، وفق 
نظرية الصدفة المقصودة يكون فيلم )الفهد األس���ود( قد تم 
عرضه في دور السينما السعودية كأول فيلم يشاهده الشباب 
السعوديون ليتم الربط العقلي بين بطل الفيلم كزعيم ثوري 
خارق وبين األمير الش���اب محمد بن سلمان، وهذا ما لفت نظر 
صحيفة )واشنطن بوست( األمريكية فكتبت حول داللة اختيار 
الفيلم ألول عروض الس���ينما في المملكة لوجود تش���ابه بين 

قصة الفيلم والتحّول الذي يقوده ابن سلمان في المملكة. 
التش���ابه بين القصتين في الحقيقة ش���كلي وغير عميق في 
مضمون���ه، فبطل الفيلم خارق للعادة وبطلنا غير خارق للعادة، 
وبطل الفيل���م حافظ على ثروة مملكته أم���ا بطلنا فقد بددها، 
وبطل الفيلم واجه التحديات الخارجية باالس���تناد إلى شعبه 
وبطلنا اس���تند إلى أعداء شعبه...وما يجمع بينهما هو األكشن 
في مواجهة محور الش���ر الذي يجمع عند ابن سلمان بين إيران 

واإلخوان المس���لمين والجماعات اإلرهابية، كما يجمع بينهما 
الش���جاعة في مواجهة التحديات وهذه يتميز بها ابن سلمان 
عن بطل الفيلم؛ فق���د واجه تحدى الهروب م���ن دماء األبرياء 
المسفوحة في اليمن، وتحدي عدم خدش مشاعر األمريكان أو 

المس بكرامتهم أثناء تقديم المساعدات المالية لهم. 
وشيٌء آخر ُيفّرق بينهما هو أن تغيير ابن سلمان لم يطل أصل 
الداء في نظام الحكم الس���عودي القائم على أس���اس احتكار 
السلطتين: السياسية والدينية بالشراكة بين آل سعود وبين 
آل الش���يخ والتيار الوهابي بما يضمن لهما االستئثار بالحكم 
والثروة وتمثيل اإلس���الم، والتطور الحديث على هذه الشراكة 
التي جمعت بين االستبداد السياس���ي والتطرف الديني هو 
إقصاء الطامعين في الُملك من آل س���عود تحت غطاء محاربة 
الفس���اد كي يستتب األمر له. والتطور اآلخر هو تقليص نفوذ 
المؤسس���ة الدينية وإج���راء تغييرات اجتماعية ُتس���هم في 
تغيي���ر صورة المملكة أم���ام الغرب وترضي التي���ار الليبرالي 

الشبابي في المملكة وتكسبهم لصالحه. 
والغريب في تل���ك التغييرات هو تزامنها وارتباطها بالهرولة 
نحو التطبي���ع مع )إس���رائيل( وإطالق التصريح���ات المؤيدة 
لحق اليهود في وطن قومي لهم في فلس���طين، وأن ما يجمع  
الس���عودية و)إس���رائيل( مصالح مش���تركة وعدو مشترك... 
وربما كان ذلك ألن األمير الش���اب الطموح يرى في العالقة مع 
)إسرائيل( مدخاًل للرضى األمريكي وبوابًة لنيل الغطاء والدعم 
األمريكي الستفراده في حكم السعودية وحماية نظام الحكم 
من التهديد اإليراني، وربما يرى في السالم والتطبيع والتحالف 
مع )إس���رائيل( مصدرًا للقوة يس���تطيع من خالله مواجهة ما 

يسميه الخطر اإليراني. 
خالص���ة األمر إن التغيير الحقيقي والنهضة الفعلية ال يمكن 
أن تكون عبر البواب���ة األمريكية واإلس���رائيلية، فالرهان على 
التحالف م���ع أمريكا و)إس���رائيل( في حماي���ة أنظمة الحكم 
وعروش الطغاة رهان خاسر وفاشل بمنطق التجربة التاريخية 
القريبة؛ ب���ل إن المراهنة عليهما س���تجر المزيد من التبعية 
والتأخ���ر والفتن والتش���رذم والصراع���ات الداخلية وتكريس 
منظومة الفس���اد واالستبداد... والطريق الصحيح هو المراهنة 
على الشعوب، واالعتماد على الذات والحفاظ على ثروات األمة 

وتنميتها، والتمسك بوحدة األمة وثقافتها األصيلة.

ل���و قدم رئيس وزراء إس���رائيل عرضا على طريقة البانتومي���م ) بدون كالم( لفهم انه 
يقص���د إيران وبرنامجها النووي تحديدا .. كل حركاته وتصرفاته باتت مقرونة بإيران 
.. في يقظته وفي منامه ، وفي تفكيره .. لكن المرء عندما تتلبسه فكرة من هذا النوع، 

يتحول إلى هذيان، وقد يتلبسه شيطان.
المس���رحية الناتنياهوية كانت مضحكة، بل إنها من نوع الهزلية بدون معنى. وعليه 
ماذا نفعل مع رجل يريد ان يقنع العالم ان إيران لديها برنامج نووي س���ري، في الوقت 
الذي نعرف ان هذا الكالم ال يقنعه هو أوال .. لكن المؤكد الذي ال جدال فيه، ان حديثه 
موجه إلى الرئيس األميركي الذي ينتظر بفراغ الصبر من يدلي بكالم من هذا النوع، كي 

يتقدم على الفور لدوره الذي ينتظره كثيرون خالل هذا الشهر.
وم���ع ذلك، فيمكن ألي آخر ان يخترع أفكارا حول مس���ألة الن���ووي، إال نتينياهو الذي 
يعوم كيانه على بحر من النوويات، بدأت منذ ان أهدت فرنس���ا ش���يمون بيريز إنشاء 
مفاع���ل ديمونة عام 1956 ، وحققت إلى اآلن نتائج باه���رة في الرؤوس النووية التي 
تتج���اوز الثالثمائة رأس، ليس مهما اق���ل أو أكثر، لكنه قد يكون ايضا رقما متواضعا 

في حقيقته.
فهل تنش���يء اس���رائيل هذا الكم من الرؤوس من اجل ان تتفرج عليها، وهي مغرمة 
بها فقط، ام انها صنعت الس���باب اللحظة االخيرة، او ربما للتطوير الذي تحتاجه وقد 
احتاجته في اكثر من حرب، بل انها وصل بها المطاف الى حد استعمالها، كما تقول 
رئيسة ورزاء اسرائيل السابقة جولدا مائير في كتابها ” التقصير ” ان فكرة استعمال 
السالح النووي كاد ان يبرز في لحظات عند شعورها بان اسرائيل باتت مهددة وجوديا 

اثر حرب اوكتوبر عام 1973.
اما المؤكد ايضا، فهو اكتش���اف بقايا يورانيوم مخصب كما قال اكثر الخبير اللبناني 
محمد قبيسي اثر حرب العام 2006 في الضاحية الجنوبية من بيروت وفي جنوب لبنان 
.. وهو ايضا مااكده خبير بريطاني زار لبنان بعد تلك الحرب، وبعد اخذه عينات من عدة 

اماكن تبين له حقيقة هذا األمر.
فه���ل بعد كل هذا يحق لمثل نتنياهو ان يق���دم عرضا هزليا ويكيل اتهامات لدولة 
كثيرا ماردد فيه مس���ؤولوها انهم اليفكرون وال يس���عون ال���ى الصناعة النووية ، بل 

يعتبرون ان صناعته محرمة .
من الواضح ان اوركس���ترا االتهامات س���تنهال على ايران في االي���ام المقبلة، ومثلما 
زرع االس���رائيلي في العقل االميركي مسألة اس���لحة الدمار الشامل في العراق والتي 
سببت اكبر كارثة لهذا البلد لن يتخلص منها ولو بعد سنين، وكذلك الحال مع سورية 
حول الس���الح الكيماوي ، فان المرحلة القادمة، س���وف تكون اتهامات اليران بامتياز، 
وقد اليكتفي ترامب باالنس���حاب من االتفاق النووي مع االيرانيين، فلربما كان هنالك 
سيناريو آخر تستعد له طهران، وقد يكون مايسميه البعض االنفجار الكبير المحتمل.

من المؤس���ف ان العالم يعيش على هزات اسرائيلية ويقبل بها كأنها قدره .. لكأنما 
ص���ارت لدي���ه قناعة بان من يقوده لي���س الواليات المتحدة االعظم، بل اس���رائيل ” 
االعظم”، وانها ليس���ت الوكي���ل، وانما االصيل الذي يتم س���ماع صوته وتهديداته 
وتحديد مسار البوصلة لهذا العالم حتى لو كان ذلك في ايذائه ، لكنها اسرائيل التي 

التستطيع العيش بدون تفجير وحروب .. لقد ولدت لهذه الغايات وستستمر .

عرض مسرحي هزيل !
زهير ماجد

بقلم د. وليد القططي
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غزة / عبدالله نصيف: 
توج فريق ش���باب خانيونس » النش���امى »بلقب كأس غزة عقب فوزه على 
فريق ش���باب رفح بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الطرفين على 
ملعب فلسطين  وسط حضور جماهيري كبير و شخصيات كبيرة و رؤساء 
األندية و أضاف »النش���امى« لق���ب الكأس إلى لقب بطول���ة الدوري هذا 

الموسم ليحقق ثنائية تاريخية .
و س���جل هدفي »النش���امى« إس���ام أبو عبيدة بالدقيقة 9 و خالد القوقا 
بالدقيقة 14 . و يعتبر هذا اللقب الثالث في تاريخ »النش���امى« بعد فوزه 
بلقب���ه األول  بكأس غزة عام 2000 على حس���اب ش���باب رفح و نال اللقب 

الثاني عام 2016 على حساب شباب جباليا .

بعد فوزه بلقب الكأس

»النشامــى« 
يتوج بثنائية كرة 
القدم بقطاع غزة

الضفة الغربية / االستقال: 
توج هال القدس للمرة الثانية على 
التوالي بلقب دوري المحترفين  ، بعد 
أن تخط���ى الظاهري���ة 4/2 ، و تعثر 
األهل���ي الخليلي بالتعادل الس���لبي 
أمام البيرة ، و برباعية نظيفة تخطى 
وادي النيص فريق ش���باب الخليل ، 
ضمن لقاءات األسبوع ال22 و األخير 
م���ن دوري المحترفين لك���رة القدم 

بالضفة الغربية .
وض���رب هال القدس ش���باك فريق 
الظاهرية بأربع���ة أهداف لهدفين ، 
ضمن لقاءات األسبوع ال22 و األخير 

من دوري المحترفين .
و به���ذا الف���وز رفع اله���ال رصيده 
للنقط���ة 49 بالمرك���ز األول و توقف 
رصيد الغزالن عند 26 نقطة بالمركز 
العاشر . وسجل رباعية الهال محمد 
درويش بالدقيقة 30 و محمد يامين 
بالدقيقة 45 و عدي الدباغ بالدقيقة 
62 و تامر صي���ام بالدقيقة 75 علما 
أن زميله علي عدوي أهدر ركلة جزاء 

بالدقيقة 44 .

و أح���رز هدفي الظاهري���ة أحمد ماهر 
بالدقيقتين 32 و 89 .

ثانية سقط أهلي الخليل و في مباراة 
في ف���خ التعادل 
أم���ام  الس���لبي 
فريق  مضيف���ه 
البيرة في المباراة 
على  اقيم���ت  الت���ي 

ملعب ماجد اسعد .
و توقف رصيد األهلي عند النقطة 44 
بالمرك���ز الثاني و بف���ارق 5 نقاط  عن 
البطل هال القدس و رفع البيرة رصيده 

للنقطة 32 بالمركز السادس .
ه���ذا و اكتس���ح فري���ق وادي النيص 
ضيفه فريق ش���باب الخلي���ل برباعية 
بيض���اء في المباراة الت���ي أقيمت على 

ملعب الخضر .
رف���ع وادي النيص رصي���ده للنقطة 
29 بالمرك���ز الثام���ن و توقف رصيد 
شباب الخليل عند 34 نقطة بالمركز 

الخامس .
س���جل رباعية وادي الني���ص كل من 
محم���د زي���دان بالدقيق���ة 45 و محمد 
نضال هاتريك بالدقائق 70 و 86 و 87 .

هالل القدس بطال لدوري المحترفين 

غزة / عبدالله نصيف :
توج خدمات البريج بطًا لكأس "ش���هداء مس���يرة العودة الكبرى" 
لكرة اليد، بعد تغلبه على خدم���ات النصيرات 23/27 ،  في اللقاء 
الذي أقيم على صالة الهال األحمر غرب مدينة خانيونس ، برعاية 

كريمة للبطولة من مؤسسة أمواج الرياضية .
وش���هد الشوط األول س���يطرة كاملة على مجريات اللعب من قبل 
خدمات البريج  بنجومه محمود ش���عان وزهير أبو خاطر ونائل أبو 

جبارة ، و إنهاء  الشوط لصالحهم بنتيجة 9/16 .
ودخل النصيرات الش���وط الثاني أفضل من سابقه ، و ينجح محمد 
نصر و حس���ام رجب و الغصين من فرض سيطرتهم على الشوط ، 

لينتهي الشوط بفوز النصيرات 14/11 .
و ينتهي اللقاء بفوز البريج بنتيجة إجمالية 27 مقابل 24 .

و في نهاية اللقاء توج عبدالس���ام هنية عض���و المجلس األعلى 
للش���باب و الرياضة فريق البريج بكأس المركز األول و الميداليات 

الذهبية ، و كأس المركز الثاني و الميداليات الفضية للنصيرات .
و بهذا يتوج خدم���ات البريج بلقبي الدوري و الكأس  لعام 2018 / 

. 2017

البريج  يتوج 
بكأس اليد على 

حساب النصيرات 

االستقال / وكاالت:
أكد قائد فريق ريال مدريد والمدافع اإلسباني 
سيرجيو راموس عن فخره الكبير بعد التأهل 
إلى نهائي مس���ابقة دوري أبطال أوروبا للمرة 

الثالثة عل���ى التوالي بعد إقص���اء بايرن ميونخ 
األلماني.

ويعتبر سيرجيو راموس من أفضل نجوم مباراتي الذهاب التي انتهت بفوز 
ري���ال مدريد بهدفين مقابل هدف واإلياب التي تعادل بها مع بايرن ميونخ 

بهدفين لمثلهما ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وصرح راموس بعد التعادل مع بايرن ميونخ ، قائًا “ أنا فخور بالفريق الحالي 
وهذه مكافأة اللعب بالروح والقلب، كنا واثقين من قدرتنا على لعب نهائي 

دوري األبطال للمرة الثالثة ألننا آمنا بذلك، كان علينا تخطي المصاعب، لقد 
واجهنا فريقًا كبيرًا رغم أننا لم نكن نريد ذلك”.

وأضاف “بايرن ميونخ استحوذ على الكرة وريال مدريد 
عانى أمامه، لكن بش���كٍل عام نستحق التأهل، 

جين���ات ريال مدريد تدفع���ك إلى القتال 
حتى الرمق األخير، على المش���ككين 

مواصلة الحديث ألنن���ا نحب الرد 
على أرض الملعب كالعادة”.

االستقال / وكاالت
سجل النجم الكولومبي خاميس رودريجيز الهدف 
الثان���ي في مباراة ريال مدريد مع بايرن ميونخ والتي 
أقيمت على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو ضمن إياب 
منافس���ات الدور نصف نهائي مس���ابقة دوري أبطال 

أوروبا.
وكانت النتيجة تش���ير إلى تقدم ريال مدريد بهدفين مقابل 
ه���دف حت���ى الدقيقة الثالثة والس���تين عندما س���جل خاميس 

رودريجيز هدف التعادل لفريقه بايرن ميونخ.
ومنح الهدف خاميس رودريجي���ز إنجازًا تاريخيًا بعد أن أصبح أول 
العب كولومبي يسجل هدفًا في نصف نهائي البطولة األوروبية عبر 

التاريخ.
وفي نفس الوقت يعتبر هذا الهدف األول للنجم الكولمبي منذ ش���هر 
مارس من عام 2016 في مباراة ريال مدريد وروما على ملعب س���انتياجو 

برنابيو.
يذك���ر أن اللقاء انتهى بالتعادل اإليجابي بهدفين لكل فريق ، و تأهل 

ريال مدريد لنهائي دوري األبطال بمجموع اللقاءين 4/3 .

راموس: ريال مدريد 
يجبرك على القتال 

هدف خاميس في 
ريال مدريد يمنحه 

إنجازًا تاريخيًا
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يوم العمال العالمي.. حقوق العمال في اإلسالم
القرآُن ش���رٌف لَك، فه���اَّ مددت 

يدَك إلى هذا الكنز اإللهّي..
ْن  مِّ ]ُروًحا[  ِإَلْي���َك  َأْوَحْيَنا  ِلَك  َوَكَذٰ
َأْمِرَنا َم���ا ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَل 
ْهِدي  ِكن َجَعْلَناُه ]ُنوًرا[ نَّ يَماُن َوَلٰ اإْلِ

َشاُء ِمْن ِعَباِدَنا  ِبِه َمن نَّ
ترتقي النفس إلى أعلى مقاماِتها 
ا  حت���ى تصي���َر مطمئّنة بالل���ه ربَّ
الّش���رع،  الق���َدر ومقام  في مقاِم 
فا ُتج���ادل رّبَها فيما ش���َرع، ول 
ر، انتهْت  تعترُض علي���ه فيَما قدَّ
ها  عندها المخ���اوُف واألحزاُن، ألنَّ
وّح���َدت خوفَها لله، وأِنس���ت به، 
فلذلك استحّقت أن ُيقبل عليها 

رّبها جل وعَا.
ُيص���ّوُر الّنب���ّي الكري���م ببياِن���ه 
العظيم ما يكش���ُف لنا جاَل فرِح 
رّبَنا وعظمِة رضاه، بما ًيقّوي صلتنا 
به س���بحانه وُيعّمق رباط ُحّبنا لله 
 جاله أفرح 

َّ
ُه َجل رّب العالمي���ن: َللَّ

ا ممن  بتوبتنا من ف���رح الواحد ِمنَّ
اجتم���ع علي���ه الخ���وف واليأس 
واستس���لم للم���وت الُمحّقق، في 
صح���راء قاحل���ة موحش���ة، حيث 
ل طع���ام ول م���اَء ول أمان، وحيث 
صار ل ينتظ���ر إلَّ الم���وت صبرًا، 
الموَت البط���يء، أو أن ُيصرَع بين 
فّك وحش كاسٍر جائع، وبينما هو 
الفرج  بالبش���رى، وفَرٍح  اذا  كذلك 
يأتيه بما لم يُدر في َخَلِده وبما لم 
يكن في ُحس���بانه، بشارة بالنجاة 
واألمن، فلله ما أعظم هذه الفرحة 
ٍة تكوي في الصدر  ها من مسرَّ وأجلَّ
وُتب���رد الكبد الحاّرة، وتفتح القلب 

ماء.  عنه فضاُء السَّ
ُ

بأمل يضيق
ل ينهُض برس���الة الحياِة الُكبرى 
ُل من الّرجال، وِمن َثمَّ كان  إلَّ الُكمَّ
نصي���ُب هؤلء من العن���اِء والباء 
مكافئًا لم���ا أوتوا م���ن المواهب، 
ُسئل رس���ول الله صلى الله عليه 
وعل���ى آل���ه أيُّ الناس أش���دُّ باًء، 
فقال:«األنبياء، ثم األمثل فاألمثل«
فضيلة الشيخ مصطفى البحياوي

وم�ضــات

في ي���وم العمال الذي توافي ذكرى الحتفال به 
ف���ي هذه األيام نتذكر ك���م أكرم ديننا العظيم 
كل فئات وطبق���ات المجتمع ، وعمل على حفظ 
كرامة اإلنسان في كل األماكن واألزمان..فقد أعز 
اإلس���ام العامل ورعاه وكرمه ، واعترف بحقوقه 
ألول مرة في تاريخ العم���ل ، بعد أن كان العمل 
في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية 

، وفي البعض اآلخر معناه المذلة والهوان .
كما دعا اإلس���ام أصحاب األعم���ال إلى معاملة 
العامل معاملة إنس���انية كريمة ، وإلى الشفقة 
علي���ه والبر به وع���دم تكليفه م���ا ل يطيق من 
األعمال إلى غير ذلك م���ن الحقوق التي منحها 
اإلسام للعامل والتى يمكن إجمالها فيما يلى :

أوًل : حق العامل في األجر :
أج���ر العامل هو أه���م التزام ملق���ى على عاتق 
صاح���ب العمل ، ولذلك عنى به اإلس���ام عناية 
بالغة ، ولقد رأينا كيف يعد اإلسام العمل عبادة 
ويضعه ف���وق العبادات جميع���ًا ، ويجعل األخ 
الذى يعول أخاه العابد أعبد منه ، وعلى أس���اس 
هذه النظرة المقدسة للعمل يقدس اإلسام حق 
العامل في األجر ، ويحث على أن يوفى كل عامل 

جزاء عمله .
وق���د ورد األجر في القرآن الكريم في خمس���ين 
ومائ���ة موضع ، وج���اء وروده بالمعنى المتداول 
في الحياة العملية ، كما ورد في أسمى المعانى 
وأكثرها تجردًا في شؤون الحياة الدنيا وعرضها 
الزائل ، وم���ن األمثلة على المعنى المتداول في 
الحياة العملية قوله تعالى : » قل ما سألتكم من 
أجر فهو لكم ، إن أجرى إل على الله » ) سبأ : 47 ( .
وفي موضع آخر من قصة ش���عيب وموسى : » ... 
قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا« 
) القصص : 25 ( . وفي هذين المثلين األجر: هو 
ما عرفناه من عوض المشقة أو جزاء عن الخدمة .

ثانيًا : حق العامل في الحصول على حقوقه التى 
اشترطها صاحب العمل :

يجب على صاحب العمل أن يوفي العامل حقوقه 
التى اشترطها عليه ، وأّل يحاول انتقاص شيء 
منه���ا . فذلك ظلم عاقبته وخيمة ، ولذلك يجب 

على صاحب العمل أل ينتهز فرصة حاجة العامل 
الشديدة إلى العمل فيبخسه حقه ، ويغبنه في 
تقدير أجره الذى يستحقه نظير عمله ، فاإلسام 

يحرم الغبن ويقرر ل ضرر ول ضرار .
كما يجب عل���ى صاحب العم���ل أن يحفظ حق 
العامل كامًا إذا غاب أو نس���يه ، وعليه أّل يؤخر 
إعطاءه حقه بعد انتهاء عمله ، أو بعد حلول أجله 

المضروب .
كم���ا يجب على صاح���ب العم���ل أل يضن على 
العمل بزيادة في األج���ر إن أدى عمًا زائدًا على 
المقرر المتفق عليه ، فإن الله يأمرنا بتقدير كل 

مجهود ومكافأة كل عمل .
ثالث���ًا : حق العامل في عدم اإلرهاق إرهاقًا يضر 

بصحته أو يجعله عاجزًا عن العمل :
يجب عل���ى صاحب العمل عدم إره���اق العامل 
إرهاق���ًا يضر بصحته ويجعله عاجزًا عن العمل ، 
ولقد قال شعيب لموسى عليه السام حين أراد 
أن يعمل له في ماله : » .. وما أريد أن أشق عليك 

» . ) القصص  27 (
رابع���ًا : حق العامل في الس���تمرار في عمله إذا 

نقصت مقدرته على اإلنتاج :
ليس لصاح���ب العمل أن يفص���ل العامل عن 
عمل���ه إذا انتقصت مقدرته على اإلنتاج لمرض 
لحق���ه من جراء العمل أو بس���بب ه���رم العامل 

وشيخوخته .
والقاعدة العام���ة أنه إذا اتفق صاحب العمل مع 
ش���اب على العمل فقضى شبابه معه ثم أصابه 
وهن في نشاطه بسبب شيخوخته مثًا فليس 
لصاح���ب العمل طرده من العم���ل ، بل عليه أن 
يرضى بإنتاجه في ش���يخوخته كما كان يرضى 

عن إنتاجه في عهد شبابه وقوته .
خامسًا : حق العمل في المحافظة على كرامته :

يجب على صاحب العمل أن يحفظ كرامة العامل 
، ف���ا يضعه موض���ع الذليل المس���خر أو العبد 
المهان . وفي اإلس���ام وحياة عظمائه كثير مما 

يؤيد ذلك األصل الديمقراطي الكريم .
فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل مع 
األجير ويس���اعده في احتمال أعب���اء ما يقوم به 

م���ن عمل ، كما ل يصح أن يضرب صاحب العمل 
العام���ل أو يعتدي عليه ، فإن ضربه فعطب كان 

عليه الضمان .
سادسًا : حق العامل في أداء ما افترضه الله عليه :

يجب على صاحب العمل أن يمكن العامل من أداء 
ما افترضه الله عليه من طاعة كالصاة والصيام ، 
فالعامل المتدين أقرب الناس إلى الخير ويؤدى 
عمله في إخاص ومراقبة وأداء لألمانة ، وصيانة 

لما عهد إليه به .
وليحذر صاحب العمل أن يكون في موقفه هذا 
ممن يصد عن سبيل الله ويعطل شعائر الدين 
» الذي���ن يس���تحبون الحياة الدني���ا على اآلخرة 
ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجًا ، أولئك 
في ضال بعيد » ) إبراهيم  3 ( ، ويقول تعالى : 
» أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى . أرأيت 
إن كذب وتولى . ألم يعلم بأن الله يرى » ) العلق 

.) 14-11
س���ابعًا : حق العام���ل في الش���كوى وحقه في 

التقاضى :
لم تقتصر األحكام اإلسامية الخاصة بعاقات 
العمل على تنظيم القواعد الموضوعية المتصلة 
بحقوق العمال . وإنما تناولت هذه األحكام أيضًا 
القواع���د اإلجرائية التى تنظ���م حق العامل في 

الشكوى وحق التقاضي .
فاإلس���ام لم يترك أطراف العقد فرطًا بل يسر 
لهم سبيل اقتضاء حقوقهم إن رضاًء أو اقتضاًء 
، كما حرص أش���د الحرص عل���ى المحافظة على 
حقوقه���م ، واتخذ لذلك جميع الوس���ائل التى 

تحفظ هذه الحقوق وتصونها جميعًا .
وم���ن هذه الوس���ائل إقامة الح���ق والعدل بين 
الن���اس ، ذلك أن إقامة الح���ق والعدل هى التى 
تشيع الطمأنينة وتنش���ر األمن ، وتشد عاقات 
األفراد بعضهم ببعض وتقوى الثقة بين العامل 
وصاحب العمل وتنم���ي الثروة وتزيد من الرخاء 
وتدع���م األوضاع ف���ا تتع���رض ألى اضطراب 
ويمضي كل م���ن العامل وصاح���ب العمل إلى 
غايت���ه في العم���ل واإلنت���اج دون أن يقف في 
طريقه ما يعطل نشاطه أو يعوقه عن النهوض .

ِذيَن َكَفُروا ِفي اْلِباِد * َمَتاٌع َقِليٌل ُثمَّ َمْأَواُهْم  ُب الَّ َك َتَقلُّ نَّ
م���ع قوله تعالى: )ل َيُغرَّ

ُم َوِبْئَس اْلِمَهاُد( ]آل عمران: 1٩7-1٩٦[. َجَهنَّ
الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس خاصًا به، إنما هو عام يشمل كل 
مس���لم من بعده يشهد ويعيش قوة وسيطرة الكفار على العالم، كما هو حاصل 

في هذه األيام.
ومعنى »ل يغرنك«: ل تخدع أيها المس���لم بقوة الدول الكافرة وس���يطرتها على 
اآلخرين. ومعنى »متاع قلي���ل«: الله يمتعهم متاعًا قليًا، ويعطيهم القوة فترة 

قصيرة، ثم يقصمهم ويذلهم ويقضي عليهم.
إننا نعيش في هذه األيام تقلبًا كبيرًا لألمريكان في كل باد العالم، وأمريكا اآلن 

تتحكم في كل دول العالم، وتحتلها، وتستعمرها.
واليهود يحكمون أمريكا التي تحكم العالم كله، إذن فاليهود يحكمون العالم كله 
! مع ذلك تدعونا اآلية إلى عدم الغترار بذلك، وعدم النخداع به، وعدم الستسام 

لقوى الطغيان والعدوان، وعدم ترك الحق.
تقلبه���م وتحكمهم وس���يطرتهم وقوتهم »متاع قلي���ل«، أي: هذا كله موقوت 

وقصير، وسرعان ما يزول.
لقد ُوجدت قوى باغية قبل األمريكان واليهود، أين هي اآلن ؟

متعها  الله متاعًا قليًا ثم قضى عليها، وهذا س���يتحقق على قوى الس���تكبار 
والعدوان.

 أعزاءنا: كلما رأيتم قوى الستكبار والعدوان تتحكم في الباد فا تغتروا بذلك، ول 
تنخدع���وا به، واتلوا هاتين اآليتين، وتدبروهما، وفكروا فيهما، لتثبتوا على الحق 

وتستبشروا بالمستقبل الواعد باذن الله.

قبســات 
ولطائف قرآنية

يغرنك" ! "ال 

فت���اوى

الجواب /   الحم���د لله رب العالمين، والصاة والس���ام على أش���رف 
الخلق سيدنا محمد األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السام عليكم ورحمة الله وبركاته
 باإلشارة إلى سؤالك المثبت نّصه أعاه؛ فاألصل أن يدفن الميت في قبر 
منفصل وحده، ول يدفن أكثر من ميت في القبر إل لضرورة، وعند ذلك 
يدفن الرجل في قبر الرجل، وتدفن المرأة مع المرأة، ول يجوز الجمع بين 
الرجال والنس���اء في القبر إل عند الضرورة، وإن حصل ذلك فينبغي أن 
يفصل بين الرجل والمرأة بحاجز من تراب وما أشبه ذلك، قال الشافعي، 
رحم���ه الله: » ول أح���ب أن تدفن المرأة مع الرجل عل���ى حال، وإن كانت 
ضرورة ول سبيل إلى غيرها؛ كان الرجل أمامها، وهي خلفه، ويجعل بين 

الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب« ] األم 1: 315[.
واألحكام الس���ابقة في حال دفن الميتين مًعا، أما نبش القبر لدفن آخر؛ 
ف���إن كانت ق���د تحللت جثته ولم يبق منها أثر، ف���ا حرج في ذلك، أما 
إن كان جس���ده باقًيا فيحرم نبش قبره لدفن غيره، وإن كان الميت من 
غي���ر جنس صاحب القبر فالتحريم أش���د، وينبغي أل يحمل على ذلك 
إل ض���رورة ملحة، قال الصاوي، رحمه الله: » َوُكِرَه َجْمُعُهْم ِفي َقْبٍر َواِحٍد 

ْبُش َحْيُث َلْم َتُكْن َضُروَرٌة،  ِلَغْيِر َضُروَرٍة ِف���ي َفْوٍر َواِحٍد، َوِإلَّ َفَا َيُجوُز النَّ
 اْلَقْبَر َحْبٌس َل ُيْمَشى َعَلْيِه َوَل ُيْنَبُش« ] حاشية الصاوي على الشرح 

َّ
ن أِلَ

الصغير 1: 5٦7[، وقال الجويني، رحمه الله: » إذا ُقبر المسلم في موضع، 
ف���ا ينبش موضعه ومضجعه ما بقي منه أثر، وإذا علم أن األرض أكلته 
ومحقت أثره بالكلية، فيقبر ف���ي ذلك الموضع غيره« ] نهاية المطلب 

.]30 :3
وبالنس���بة إلى وصية ابن عمت���ك؛ فاألصل الوف���اء بالوصية إن كانت 
ش���رعية، ل تتضمن شيًئا محرًما، فإن اشتملت على محرم فيحرم الوفاء 
بها، قال النووي، رحمه الله: » وينبغي أل يقلد الميُت، ويتابع في كّل ما 
ى به، بل يعرُض ذلك على أهل العلم، فما أباحوُه ُفعل، وما ل فا« ]  وصَّ

األذكار ص2٩2[.
والوصية التي أوصى بها ابن عمتك يتعارض تنفيذها مع أحكام الدفن 
وتحري���م نبش القبور، وبخاصة أنه قد مضى على دفنه ش���هور عديدة، 
فتركه في القبر الذي دفن فيه، والمتناع عن نبش قبره يقدم على تنفيذ 

وصيته، التي تقتضي نبش قبر دون ضرورة شرعية، والله تعالى أعلم.
 المفتي /   الشيخ محمد أحمد حسين

السؤال /  ماتت أختي بتاريخ 1993/11/22م، ثم مات ابن عمتي بتاريخ 
2016/10/2م، وقد أوصى بدفنه في قبر أمه، وبالخطأ قام أوالده بدفنه 
في قبر أختي، وقد علمنا بذلك متأخرين، مع أنهم تنبهوا خالل الدفن، 

فما حكم إخراج الجثة من قبر أختي اليوم؟  

حممد �شحادة
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التجمع اإلعالمي يفتتح معرضًا للصور في اليوم العالمي لحرية الصحافة

مهجة القدس تختتم فعاليات يوم األسير الفلسطيني.. غزة

)APA images( 

)APA images( 

مواطنون ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم في السفر

عمال يشاركون في تظاهرة في يوم العمال العالمي

)APA images( 

)APA images( 

 )APA images(جانب من حدود القطاع شرق غزة أمس
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ويعاني قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 
11 عاما، من ظروف اقتصادية واجتماعية 
ومعيش���ية صعبة وقاس���ية ج���دا، في 
ظ���ل ارتفاع نس���بة الفق���ر والبطالة بين 
المواطنين، تحديدَا بعد فرض الس���لطة 
الفلسطينية برام الله للعقوبات ضد غزة 

منذ عام.

ترقب وانتظار
كغيره من الفقراء، يترقب الحاج أبو محمد 
نجم من سكان النصيرات وسط قطاع غزة، 
سماع خبٍر ٌيثلج صدره وُيدخل الفرح في 
قلبه بموعد ص���رف المخصصات المالية 
للش���ؤون االجتماعية، فهو يقوم بتوفير 
كل م���ا تحتاجه األس���رة م���ن ضروريات 
واساسيات من مخصصات الشؤون التي 

يتلقاها كل ثالثة شهور. 
" نج���م" الُمعي���ل ألس���رة مكونة من 
9أفراد، بينهم ابن���ه المريض بزيادة 
الكهرباء، يعتمد في الظروف القاسية 
عل���ى عمله كعام���ل نظاف���ة بإحدى 
المؤسسات مقابل خمسة شواكل في 

اليوم الواحد، حسب قوله. 
نعيش  ل�"االس���تقالل":"  نج���م  وأضاف 
ظروفًا مادية قاسية في ظل تأخر شيكات 
الش���ؤون والظ���روف االقتصادي���ة التي 
دمرت القطاع، أصبحنا عاجزين تمامًا عن 
توفير أشد الضروريات ألبنائنا من مأكل 
وملبس وع���الج، والنظر بعي���ون أطفالنا 
عندما يبكون من أجل رغيف خبز أو لعبة 

بيد من بسنهم".
ومنذ أكثر من خمس سنوات وعائلة نجم 
تعيش على المخص���ص المالي المقدم 
لها من وزارة التنمية االجتماعية بقيمة 
)1500 ش���يكل(، وتنفق منها على عالج 
ابنه المريض قرابة 300ش���يكل شهريًا، 
عدا عن تكلفة ايجار المنزل )500شيكل 

شهريًا(.  
ويخش���ي نج���م، أن ُتقدم الس���لطة 
الفلس���طينية ب���رام الل���ه على وقف 
اإلج���راءات  ضم���ن  مخصصاته���م 
العقابية على القطاع، مناشدًا الحكومة 
باإلس���راع ف���ي ص���رف المخصصات 
لتمكينهم من ش���راء احتياجهم من 

الغذاء والكساء ألبنائهم.

معاناة متفاقمة 
وال يختل���ف ح���ال المواطن���ة أم أمي���ن 
البحطيط���ي عن س���ابقها، فهي األخرى 
تتطلع وتتابع شريط األخبار يوميًا لعلها 
تس���مع خبرًا مؤك���دًا عن موع���د صرف 
مخصصات الش���ئون، مؤكدًة أن صرفها 
كل ثالثة أش���هر بمثابة "ف���ك زنقة لها 

وانفراجة لعائلتها".
وتقول البحطيطي ل�"االستقالل":" كغيرنا 
من الفق���راء نتذوق م���رارة الفقر وضيق 
الحال بغزة، ونعيش ظروفًا مادية صعبة 
للغاية لم تمر علينا بهذا الشكل من قبل، 
الوضع بغ���زة ال يحتمل فقد باتت حالتنا 

أشبه بالموتى وال أحد يشعر بنا".
وأردف���ت البحطيطي:" ف���ي البداية كان 
صرف ش���يك الش���ؤون منتظمًا مرة كل 
ثالثة ش���هور، ثم تباعد ونح���ن اآلن لنا 
أربعة أشهر لم نتلق المساعدة، وحياتنا 
تزداد س���وءًا يوما بعد ي���وم، خاصة بعد 
وفاة زوجي الذي كان الُمعيل الوحيد لنا"، 

مش���يرة إلى أن البطالة وعدم توفر فرص 
عمل للشباب ضاعفا معاناتهم.

وتتابع بألم:" شيك الشؤون أصبح العون 
الوحيد لنا لالستمرار في الحياة، وأن تأخر 
صرفة بي���ن فترة وأخرى ب���دون مبررات، 
يسود حياتنها ويجعلنا عاجزين عن كل 
ش���يء وُيفاقم معاناتنا في ظل األوضاع 

االقتصادية والمعيشية الصعبة".
وأوضحت أن ضيق الح���ال وقلة ما باليد 
جعله���ا تس���تدين كل م���ا تحتاجه من 
أصحاب المحال والبقاالت، ونظرًا لتراكم 
الدي���ون عليها منذ أربعة أش���هر أقفلوا 
بوجهها باب الدين، االمر الذي اضطرها 
لطرق أبواب األق���ارب والجيران لطلب يد 

العون.

ال موعد حمددًا
وبدورها أكدت س���ناء الخزندار مدير عام 
برام���ج مكافحة الفقر ف���ي وزارة التنمية 
االجتماعية، أنه ال معلومات حتى اللحظة 
ح���ول موعد صرف مخصصات الش���ؤون 
آلالف األس���ر الفقيرة في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وقالت الخزندار في حديث صحفي"، قبل 
أس���بوع:" لم نبلغ رسميا من وزارة المالية 
بموعد صرف المخصصات، وكل ما يشاع 
عن صرفها الشهر الحالي عار عن الصحة، 

والهدف منه التالعب بمشاعر الناس".
الش���ؤون  مخصصات  م���ن  ويس���تفيد 
االجتماعية في قطاع غ���زة نحو 75 ألف 
مستفيد، و43 ألف مستفيد في الضفة 
المحتلة بقيمة مالي���ة إجمالية تقدر ب�� 
130 مليون شيكل، وتتراوح المخصصات 
لكل عائلة ما بين )750– 1800( ش���يكل 
للدفعة الواحدة كل ثالثة أش���هر، حيث 
يس���تهدف برنامج التحويالت النقدية 
األسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، 
وأش���خاًصا م���ن ذوي اإلعاق���ة، وبعض 
األمراض  وأصحاب  واأليتام،  المس���نين، 

المزمنة وأسًرا تترأسها نساء.
وُتغطي مخصصات الشؤون االجتماعية 
من ثالث جهات بنس���ب متفاوتة، %60 
م���ن موازنة الس���لطة و37% من االتحاد 

األوروبي، و3% من البنك الدولي.

مستفيدو »الشؤون«.. مال قليل ومعاناة كبيرة
غزة/ دعاء احلطاب: 

حال��ة م��ن اال�شتي��اء ال�شدي��د م��ا ت��زال تنت��اب اآالف 
العائ��ات الفق��رة يف قط��اع غ��زة، عق��ب تاأخ��ر �شرف 
املخ�ش�شات املالية لل�شوؤون االجتماعية الأكرث من اأربعة 

�شه��ور متوا�شلة، يف ظل الظ��روف االقت�شادية ال�شعبة 
واالأزم��ات امل�شتم��رة التي تع�شف بالقط��اع و التي األقت 
بظالها على كافة �شرائح املجتمع.  وميثل �شيك ال�شوؤون 
االجتماعي��ة م�شدر الدخل الوحي��د لتلك العائات؛ اذ 

يعتم��دون علي��ه يف توف��ر احتياجاته��م وم�شتلزماتهم 
اليومي��ة، ورغ��م ط��ول الف��رتة الزمني��ة ما ب��ن فرتات 
�شرف��ه، اال اأنه��م ي�شع��دون بقدومه وي�شتب�ش��رون خرًا 

بتلبية احتياجاتهم املعلقة منذ زمن. 

واشنطن/ االستقالل:
حذرت دراس����ة حديثة م����ن أن اإلفراط في 
اس����تخدام الهوات����ف المحمول����ة يزيد من 
حاالت اإلصابة بالعزلة والوحدة والقلق، كما 
أن تأثيره على المخ يشبه تأثير إدمان المواد 

المخدرة.
وخالل الدراسة التي أجريت حول استخدام 
التكنولوجي����ا بي����ن طالب الجامع����ات، وجد 
باحثون في جامعة سان فرانسيسكو عددا 
من الحاالت المثيرة للقلق بين أولئك الذين 
يعتمدون بش����كل مفرط عل����ى أجهزتهم 
المحمول����ة، وأن س����لوكهم يش����به إلى حد 
كبير س����لوك أولئك الذين يتعاطون المواد 

المخدرة.
وباإلضافة إل����ى التأثي����رات العصبية، وجد 

الباحثون أن األش����خاص الذي����ن يعتمدون 
على هواتفهم يش����عرون بالعزلة والوحدة 
واالكتئاب والقلق أكثر من أقرانهم، حسب 

ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وعل����ى حد ق����ول إريك بيبر، أس����تاذ التربية 
الصحي����ة في جامعة س����ان فرانسيس����كو 
الحكومية، يبدأ اإلدمان السلوكي الستخدام 
الهوات����ف الذكي����ة ف����ي تكوي����ن رواب����ط 
عصبي����ة ف����ي الدم����اغ بطرق مش����ابهة لما 
يعانيه األش����خاص الذي����ن يتناولون مادة 

"أوكسيكونتين" لتخفيف اآلالم.
وش����ملت الدراس����ة 135 طالبا في الجامعة، 
وظهر عدد من التأثيرات االجتماعية السلبية 
بي����ن أولئك الذي����ن أفرطوا في اس����تخدام 

الهاتف المحمول.

وكش����فت الدراس����ة أيضا أن الطالب الذين 
يس����تخدمون هواتفهم أكثر يقومون عادة 
بمهام متعددة، ما يجهد العقل ويحرمه من 
االس����ترخاء، ويقلل من الجهد الالزم إلنجاز 

المهام الحياتية األخرى.
ويؤكد خب����راء الصحة النفس����ية أن الوحدة 
أو العزل����ة الناتجة عن االنش����غال بالهاتف، 
تس����بب غياب التفاعالت المباشرة وتقضي 

على لغة الجسد.
وكان����ت أبحاث مثي����رة للقلق نش����رت في 
ديس����مبر 2017 أك����دت أنن����ا نس����تخدم 
الهواتف الذكية حوالي 4000 مرة في السنة 
دون س����بب واضح، حيث نفتح الموبايل 28 
مرة يوميًا، بش����كل تحول إلى عادة أكثر منه 

ضرورة.

وكاالت/ االستقالل:
س���اعدت دراسة تعود للعام 1960، أظهرت أن أفضل طريقة لتعّلم شيء ما، ال يعتمد 
على أن تكون موجوًدا في قاعة المحاضرة أو الدرس وتستمع باهتمام إليه، أو تدوين ما 
يتم شرحه. وإنما يكمن السر في استخدام ما تعّلمته، واستخدام المهارات المتعّلقة 
مباش���رة، أو استخدامها لتعليم غيرك. ولتفصيل الدراسة بشكل أوضح، هذه مجموعة 

من األنشطة التي نستخدمها في التعّلم، والنسبة المئوية لما نتذكره منها.
%5 من المحاضرة، %10 من القراءة،%20 من مقطع فيديو،%30 من عرض توضيحي 
مباش���ر،%50 من مجموعة نقاش،%70 من فعل ما تعلمته،90 % من فعل ما تعلمته 
مباش���رة، أو تعليم غيرك ما قمت بدراسته. هذه الطريقة فّعالة جًدا، ويمكن تطبيقها 
في كل شيء، من تعّلم لغة جديدة، إلى تعّلم برمجية جديدة. وبداًل من إهدار وقتك في 

تدوين المعلومات مئات المرات أماًل في أن تستقر في ذهنك.
كما ويش���ار الى أن المعلومات وحفظها من العقبات الت���ي تواجهنا دائًما خاصة أيام 
االمتحانات، وبالتأكيد أنك جربت أساليب متنوعة لتساعدك على استقرار المعلومة في 

الذهن. يعلم المدرسون جيًدا بأنه ال مشكلة أبًدا في تدريس الطالب.

دراسة: اإلفراط باستخدام 
الهواتف المحمولة يزيد من العزلة

طريقة علميه لـ تذكر 
وحفظ 90% مما تتعلمه
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قال األمين 

يواج���ه ش���عبنا الفلس���طيني المس���لم وانتفاضته 
الباس���لة منذ نهاية حرب الخليج الثانية وضعا صعبا 
على كل المس���تويات. وقد تسارعت حركة الحوار بين 
القوى الفلس���طينية الداخلية باتج���اه توحيد الصف 
الفلس���طيني. ورغم أن ه���ذا الحوار يج���ري على عدة 
مستويات ويشمل العديد من القضايا سواء فيما يخص 
البرنامج السياس���ي أو المس���ائل اإلدارية والتنظيمية 
إال أن م���ن الممكن تلخيص قضايا الحوار األساس���ية 
ف���ي المقوالت التالية: أوال: مقول���ة أن منظمة التحرير 
الفلسطينية هي اإلطار الجامع لقوى شعبنا السياسية، 
بيد أن ق���وة »م.ت.ف« وقدرتها على الصمود ال يمكن 
تحقيقها بدون وحدة القوى الفلس���طينية السياسية 
داخل إطارها. ثانيا: مقولة أن تمزق الساحة السياسية 
الفلس���طينية، وإضعاف المنظمة بالتالي، سيكشف 
ش���عبنا وانتفاضته وحقه التاريخ���ي والعقائدي أمام 
الهجوم الش���امل الذي يش���ن اآلن عربي���ا ودوليا ضد 
شعبنا المجاهد وانتفاضته ومستقبل قضيته. ثالثا: 
وعلى هذه الخلفية يتعرض اإلسالميون الفلسطينيون 
بشكل خاص لضغوط سياسية وأخالقية هائلة باتجاه 
دفعهم إلى داخل إطار »م.ت.ف« ويش���ير الداعون إلى 
ذلك من القيادات والزعامات الفلسطينية داخل وخارج 
»م.ت.ف« إلى أن وحدة الس���احة الفلسطينية وتقوية 
»م.ت.ف« غي���ر ممكن���ة التحقق بدون دخ���ول القوى 
اإلس���المية الفلس���طينية »م.ت.ف« وخاصة مجلسها 
الوطني، بعد أن أصبح التيار اإلسالمي الفلسطيني قوة 

رئيسية يعتد بها في الساحة.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي
بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر 

مــرايا

بي���ن حاج���ز يجثم كش���وكٍة في حلق الش���ارع الفلس���طينّي، 
ومس���توطنٍة تنهب خيرات األرض وتمنح الس���كان األصلّيين 
االستفزاز والرصاص والنفايات ومياه المجاري، بين هذا الحاجز 
وتلك المس���توطنة يعقد المجلس الوطنّي جلساته السيادّية  
لم���اذا يعق���دون دوراٍت للمجلس الوطنّي، لم���اذا هذا الضجيج 
الصاخب الذي يخ���دش الحياء الوطنّي، ويعقبه هتك لألعراض 

الوطنّية، واغتصاٍب للطموحات الشعبية ومشاعرها؟
ثّمة اس���تهتار بالزمن وباألم���وال وأعصاب الناس، وثّم���ة إصراٌر على 
تس���ويق الخنوع بنكهٍة وطنّيٍة وحّطٍة وعقال ما القرارات السياس���ّية 
وغيرها التي اتخذها المجلس لتساهم في تحرير هذا الوطن واالرتقاء 
الى مس���توى آمال الش���عب وطموحاته؟ ما هذا المنب���ر الذي يختزل 
الحضور بجماعة أبو فالن وأبو عالن، فيما يتم إقصاء كّل المشاكس���ين 

والخارجين على قوانين التطبيع، ويتحركون بعكس عقارب القرن؟
ما هذا المنبر الذي يجلس فيه األعضاء على أرائك من ريٍش ونعام 
فيما يجلس الوطن على خوازيق ال تتوقف...يجلسون في قاعات 

مكّيفة فيما يحترق الوطن من أخمص جوعه حتى مفرق حزنه.
ماذا تبقى من الوطن الذي يجتمعون ألجله، في الوقت الذي ترسم 
فيه الجّرافات اإلس����رائيلّية حدوده التي تتآكل كّل يوم، وتخنقه 
االتفاقيات األمنّية والسياسّية، وتستأصل االتفاقات االقتصادّية 

كّل مقّومات صموده، وقدرته على النهوض واالستقالل؟
هل ستمنح هذه الدورة نفَسها لقب دورة القرن؛ لتكون مخرجات 
االجتماع جزءًا مما يتّم تمريره بقّوة الس����الح والتهديد والواقع 
الجبان، أم س����يقف الجالس����ون في وجه المؤام����رة، ويبصقون 
الءاته����م في جبين المرحلة العصيب����ة؟ لكن كيف لهذا األمل 
أن يس����كننا ونحن نرى بأّم العين كيف ُيحّول المتنّفذون هذه 
المنابر إلى ساحة لتصفية الحسابات، وتقليم أظافر المعارضين 

للتسويات، والتنابز بالمخازي السياسّية الفاضحة؟
تريدون ترتيب البيت الفلسطيني؟ أّي بيت هذا الذي يتآمر فيه األخ مع 
الغريب على أخيه، أّي بيت هذا الذي يحرم فيه المس���يطرون على ) بيت 
الم���ال ( بقّية أهل البيت من مصاريفهم الحياتّي���ة؟ أّي بيت هذا الذي 
يمنع رّب األس���رة النفقة عن بعض أفراده ألنهم لم يشاركوا في إعداد 

الطبخة السياسّية، ولم يساهموا في جلي صحونها؟
ف���ي الوقت ال���ذي ال يص���ّح أن يتناطح المجتمعون في المس���ّلمات 
الوطنّية، نجد الثوابت محّل تناطح بين األحزاب والجماعات والتكتالت 
والعصابات واألجندات واألصنام الوطنّية على اختالف حجارتها، وهنا 
تكمن كارثة فلسطين، وتغدو االجتماعات الوطنّية أبعد ما تكون عن 
الوطن والمواطن، وأقرب ما تكون إلى التنافس والمحاصصة، وتصفية 
الخصوم، وتمرير المش���اريع، ال سّيما وإن هناك مشاريع ال بّد لها من 
طاولة تمّر من تحتها، ولي���س أفضل من طاولة االجتماعات الوطنية 
الباس���لة! سيفضي االجتماع إلى ما شاء له الكبار أن يفضي، وسُتوّزُع 
الخوازيق على المواطنين بالتس���اوي، وتذه���ب المناصب ألصحابها 
بالتبّن���ي والوالءات، وفي ذلك فليتناف���س المتآمرون أما نحن الغالبا 
من هذا الشعب المسكين فسنصّلي لله لعّله ُيخّلصنا من كوابيسنا 

الوطنّية ويعيد لنا وطنًا مزدهرًا بالمنى واألحالم .

جلسة على أطالل الوطن

اضرب في الغل طويال 
يا شعبي اضرْب..
 دليال 

ُ
ما دام الزاغ

لك والثعلب!
من يقسم لطعامك والمشرب!
وحمائُمك العطشى الّسّغب
بسماء صحارى العرِب تحوم..

تلتمُس الماء.. الَحب!
وكأّن سماء تلمع برقًا ُخّلب!

وصحارى ما زال جناها الجدب!
فيما الزيت سيوال 

تحت ثراها يجري ويصب..
ِخصبًا.. ذهبًا.. لكن

في جيب حبيب ُيدعى ترامب!
واإلخوة من عْرب

 ألقوا بأخيهم في قلب الُجب!
واجتمعوا حول قميصه

في قّمة كْذب!
يبكون.. يقولون ألب:

هو من أذنب..
عاند فّكًا والمخلب!

لم يطع الذئب وال أسلم للثعلب!
فليرسْف في الغل طويال

 حتى يتأدب!

�سعبي و�لغّل و�إخوة يو�سف!]شعبي والغّل وإخوة يوسف![
بقلم - رفيق �أحمد علي

عمان/ االستقالل:
طلب���ت عائل���ة ع���روس ف���ي إربد م���ن عري���س تق���دم إلبنته���ا س���ورة "الفاتحة" 
مهًرا مقدما لها، وس���ورة "البقرة" مهًرا مؤخًرا؛ وذلك من باب التخفيف من أعباء الزواج 

وغالء المهور وتشجيع الشباب على الزواج وفق مصدر مقرب من العروسين.
القاضي في محكمة إربد الش���رعية ِ"شاهر الغرايبة" قال إلذاعة "امن اف ام" إنه وبعد 
تق���دم الخاطبين بمعاملة الزواج ل���دى المحكمة أصرت المخطوب���ة أن ال يوضع مهر 

نقدي في العقد.
وأش���ار إلى أن العروس محامية وبالغة وعاقلة وراشدة وتعمل في سلك المحاكم وجاء 

قرارها دون إكراه أو إجبار؛ بل من باب سن سنة حسنة وهي التخفيف من المهور.
وأضاف غرايبة أن المحكمة الش���رعية كتبت في العقد مهًرا "ليرة ذهب" مقدم وليرة 

مؤخر كون هذا ضابطًا وشرطًا شرعيًا من دائرة قاضي القضاة.

االستقالل/ وكاالت:
أفادت صحيفة The Korea Times بأن عامل نظافة في كوريا الجنوبية 
عث���ر في حاوية نفايات بمطار إنتش���خون على كيس مملوء بس���بائك 

ذهبية قدرت قيمتها ب� 330 ألف دوالر.
ووفقا للصحيفة فقد تمكنت الشرطة من تحديد هوية الشخص الذي 
تخلص من الس���بائك الذهبية، ولكنها لم تكشف لوسائل اإلعالم عن 

بياناته الشخصية.
وطبق���ا للقوانين في كوري���ا الجنوبية، ف���ي حال لم يبل���غ المالك عن 
ممتلكات���ه المفقودة خالل نصف عام، فمن حق الش���خص الذي يعثر 
عليها الحصول على ما نس���بته من 5 إل���ى 20% من قيمتها وتصادر 

الدولة الباقي.
وتش���ك الشرطة بأن الشخص الذي قرر التخلص من السبائك الذهبية 
كان مالحقا، وإذا اتضح أن الذهب مسروق أو يتعلق بأعمال إجرامية، فإنه 
ال يحق لعامل النظافة أن يطالب بأي مبلغ لقاء تسليمه الذهب للشرطة.

االستقالل/ وكاالت:
أثار اختفاء الشجرة الصغيرة، التي زرعها الرئيسان األميركي والفرنسي، 
ف���ي حديقة البي���ت األبيض، الجدل بين مس���تخدمي مواق���ع التواصل 

االجتماعي.
وأوضح الس���فير الفرنسي في واشنطن جيرار أرو في تغريدة له على موقع "تويتر": 
أن الشجرة المس���تقدمة من شمال فرنسا، حيث مات ألفا جندي أميركي في الحرب 
العالمي���ة الثانية، وضعت في ما يش���به الحّجر الصحي لم���دة معّينة قبل أن ُيعاد 

غرسها مجددًا.
 وأظهرت الص���ور كل من دونالد ترامب وإيمانويل ماك���رون وهما يهيالن التراب على 

جذور الغرسة في حديقة البيت األبيض.
ولم يقنع جيرار أرو، أحد مس���تخدمي اإلنترنت، فتس���اءل عن جدوى وضعها في الحّجر 

الصحي بعدما غرست فعاًل.
ورد الس���فير الفرنس���ي بأن النبتة ُعزلت بعناية باستخدام وعاء من البالستيك، بعد أن 

زرعها الرئيسان رمزيًا في حديقة البيت األبيض.

األردن.. »الفاتحة« 
مقدم عقد القران 

والمؤخر سورة »البقرة«

اختفــاء شجــرة 
ترامــب وماكــرون

عامل نظافة يعثر على سبائك ذهبية بـ 330 ألف دوالر في حاوية


