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  3 إصابات باستهداف إسرائيلي لمجموعة 
من المواطنين شرق غزة

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة في غزة، مس���اء أمس األحد، 
إصابة 3 فلس���طينيين في قصف إس���رائيلي 
ش���رقي غ���زة. وأطلقت طائ���رات االس���تطالع 
االسرائيلية، صاروخين على األقل تجاه مجموعة 
من الش���بان الموجودين في مخيم العودة شرق 
مخيم البريج وس���ط قطاع غ���زة. وقالت مصادر 
محلية: إن طائرة االستطالع أطلقت الصاروخين 
بالقرب من مجموعة من الشبان المتواجدين في 
خيام العودة شرق المخيم. وأضافت أن صاروًخا 

استهدف أرًضا فارغة بالقرب من المتظاهرين، 
وآخر استهدف دراجة نارية بالمكان، دون وقوع 
إصابات بشرية في صفوف الشبان المتظاهرين.

فيم���ا قصفت طائرة االس���تطالع مس���اء امس 
موقًعا للمقاومة يقع ف���ي المنطقة الغربية من 
مخيم البريج وس���ط القطاع، فيما قصفت طائرة 

االستطالع أرًضا زراعية فارغة شرق مدينة غزة.
وقال���ت وزارة الصحة إن 3 مواطنين أصيبوا جراء 
االس���تهداف األخير لمجموعة م���ن المواطنين 

شرق مدينة غزة.

ارفعـوا 
العقوبات!
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االحتالل �سيدفع ثمنًا باهظًا

عربات البيع 
الصغيرة..

 خيـار 
الخريجين 

لقهر البطالة 

المركزي بديل عن التشريعي.. 
انقـالب علـى القانـون

تقليص خدمات »أونروا«.. 
ضربة موجعة القتصاد غزة

غزة/ حممود عمر:
ت�شري اجلولة اجلديدة التي اأجراها م�شت�شارا 
الرئي�س الأمريكي لعملية الت�شوية يف ال�شرق 
الأو�شط جاريد كو�شرن وجي�شون غرينبالت 

وقط��ر  وم�ش��ر  والأردن  "اإ�شرائي��ل"  اإىل 
وال�شعودي��ة، اإىل انته��اء الإدارة الأمريكية 

اللم�ش��ات  لو�ش��ع  العم��ل  م��ن 
الق��رن  �شفق��ة  عل��ى  الأخ��رية 

قيـادي بسـرايا القـدس: الـدم   صفقة القرن.. هل بدأ التنفيذ؟! 
الفلسطيني خط أحمر والمقاومة لديها 

قرار بالرد على أي جريمة 

بذكراه الـ 23

 و�سل عدداً من 
العوا�سم االأوروبية 

القائد محمود 
الخواجا: مدرسة 
نضالية لن تتكرر

»حراك ارفعوا 
العقوبات« يتسع .. 
والسلطة تصم اآلذان

2 2

2 2

 الهدف الق�سية الفل�سطينية  
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غزة / محمد أبو هويدي:
أكد القيادي البارز في سرايا القدس أبو عبد 
الله أن المقاومة وعلى راسها سرايا القدس 
اتخذت قرارا بالرد ي���وم أن اقدم العدو على 
المجزرة بحق المتظاهرين العزل في مخيمات 
العودة ش���رق قطاع غزة، وكانت التعليمات 
واضحة بهذا االطار، مش���ددًا على أنه ومنذ 
اللحظة االول���ى كان هناك اتفاق على وجود 
رد موح���د من جميع االذرع العس���كرية على 
مجازر االحتالل، وبيان المقاومة المش���ترك 
مؤخرا واضح: القصف بالقصف و الدم بالدم.

وأشار القيادي البارز في السرايا أبو عبدالله 
إلى أن المقاومة ب���ات لديها قرار واضح بأن 

حال���ة الهدوء التي ينعم به���ا االحتالل لن 
تك���ون ما لم ينعم ش���عبنا باألم���ن واالمان 
والعي���ش الكري���م، وأن لديها ق���رارًا بالرد 
عل���ى أي جريمة أو ع���دوان يرتكبه االحتالل 

الصهيوني.
وش���دد على أن الدم الفلسطيني خط أحمر 
والمقاومة لن تتوانى في أن تفعل كل شيء 
من أجل حماي���ة االرواح الطاهرة من جرائم 
االحت���الل، مضيف���ا " س���كان المغتصبات 
ل���ن ينعموا باألمن على ارضنا ما لم يعش���ه 
المواطن���ون واقعا في غزة وف���ي كل أماكن 

تواجدهم".
وح���ول اس���تعدادات المقاوم���ة لمواجهة 

اعت���داءات االحت���الل ق���ال:" إن المقاوم���ة 
س���تواصل حالة االعداد والتجهي���ز، واذا ما 
أقدم العدو على أي فعل عسكري ضد شعبنا 
فنحن جاهزون للذه���اب الى أبعد الخيارات 
وأصعبها والدخول في مواجهة عس���كرية 
س���تؤلم هذا العدو وسيدفع خاللها ثمنا لم 

يسبق له ان دفعه«.
وأوض���ح أن المقاوم���ة كل ي���وم تطور من 
امكانياتها على كافة االصعدة والمستويات، 
واستفادت بشكل كبير من جوالت المواجهة 
الس���ابقة مع العدو الصهيون���ي، مضيفا"  
نحن نواصل الليل والنهار فيما بات يعرف 
باإلع���داد والتجهيز حت���ى عندما نصل الى 

مواجهة جديدة مع العدو يتمكن مجاهدونا 
من ايالمه وايقاع اكبر الخسائر في صفوف 

جنوده".
وحول تأثير الحصار عل���ى قدرات المقاومة 
ق���ال" إن عق���ول مجاهدين���ا وامكانياتهم 
وهممه���م العالية قد حال���ت دون ان يؤثر 
هذا الحص���ار عل���ى ادائه���ا وقدراتها وما 
تمتلكه اليوم هو اضعاف ما كانت تمتلكه 
في السنوات الماضية وهي االن راكمت من 

قدراتها في شتى المجاالت".
وأكد أن ما حققته مسيرة العودة شيء مهم 
ومكمل لعمل المقاومة المسلحة بل أساس 
وركيزة له ، حيث اعادت االعتبار للمش���روع 

الوطني ووضعت خطوطًا حمراء امام العالم 
بأن فلسطين غير قابلة للتجزئة أو النقصان. 
ش���دد القيادي الب���ارز في س���رايا القدس 
على وجود تفاهم وتنس���يق عال بين أذرع 
المقاومة ف���ي كل القضاي���ا الوطنية التي 
تخ���ص مواجه���ة االحت���الل الصهيون���ي 
ومش���اريع تصفية القضية الفلس���طينية، 
حيث تجلى ذلك في العمليات المش���تركة 
بين س���رايا القدس و كتائب القسام وأذرع 
المقاوم���ة في عملية الوفاء للش���هداء التي 
تمكنت فيها من اطالق عش���رات القذائف 
والصواري���خ على مغتصب���ات االحتالل في 

غالف غزة . 

االحتالل سيدفع ثمنًا باهظًا

قيادي بسرايا القدس: الدم الفلسطيني خط
 أحمر والمقاومة لديها قرار بالرد على أي جريمة 

غزة/ االستقالل:
َد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد  أكَّ
اإلس���المي في فلسطين الش���يخ نافذ عزام 
 

َّ
 الش���عب الفلس���طيني ال يمكن أْن يقبل

َّ
"أن

المس���اومة على الحقوق والثوابت في مقابل 
رؤى إنس���انية أو أفكار اقتصادية للتخفيف 
م���ن المعاناة المتفاقمة ف���ي قطاع غزة، لكن 
في الوقت ذاته نرحُب بأي جهٍد صادٍق وأميٍن 
يبذل من أجل مس���اعدة شعبنا الفلسطيني 
في قطاع غزة في هذه المرحلة القاسية على 

قاعدة عدم المساس بأي ثابت من الثوابت".
تصريح���ات  عزام ف���ي  الش���يخ  وأوض���ح 
الفلس���طيني وفصائله  الشعب  صحفية أن 
المقاومة حذرة ومتنبهة جي���دًا إلمكانية أْن 
تكون ال���رؤى والخطط واألف���كار التي ُتطرح 
واالقتصادية  اإلنس���انية  األوضاع  لتحسين 
في قطاع غزة تأتي في س���ياق وإطار الضغط 
على الش���عب الفلس���طيني للقبول بالخطط 
االمريكي���ة واإلس���رائيلية لتصفية القضية 
الفلس���طينية، مح���ذرًا في الوق���ت ذاته من 
اختصار واختزال مقاومة الشعب الفلسطيني 
خاصة مس���يرات العودة الكبرى السلمية في 
الُبعد اإلنس���اني بعيدًا عن الحقوق والثوابت 

الوطنية والسياسية والدينية والتاريخية.
وقال عزام: "صحيح أن قطاع غزة يعاني بؤسًا 
ش���ديدًا، لكن ال يمكن محاولة ح���ل الصراع 
على قاعدة أنسنته، إذ أن الصراع في أساسه 
وجوهره يتعلق ب0مظلومية كبيرة يعيشها 
شعبنا الفلسطيني منذ النكبة عام 1948 وما 

قبلها، الصراع ليس على حٍل هنا وتسهيالٍت 
هناك على الرغم أنن���ا نرحب فيها على مبدأ 
عدم التفريط بالثوابت الفلسطينية والوطنية 
والدينية والحقوق السياس���ية التي سلبها 
االحتالل اإلس���رائيلي )..( الجانب اإلنس���اني 
جانب مهم ويجب أن تكون له أولوية كبيرة، 
لك���ن ال يجوز أن تقف المس���ائل عند حدود 

الجانب اإلنساني فقط.
وع���ن الج���والت األمريكي���ة المكوكي���ة في 
المنطق���ة للتهيئة لصفقة الق���رن،  قال إن  
اإلدارة االمريكي���ة تح���اول التهيئة لصفقة 
القرن من خ���الل الزي���ارات المتتالية للدول 
العربية والكيان اإلس���رائيلي، وفي الس���ياق 

علينا مواجهة الصفقة بجدية عالية وبجبهة 
متماسكة على الصعيد الفلسطيني والعربي 
واإلسالمي )..( القالقل التي تمر بها المنطقة 
تشجع اإلدارة االمريكية للمضي في الصفقة 
وتشجع إس���رائيل لالستمرار في سياساتها 
العدواني���ة تجاه الفلس���طينيين، لكن على 
الجمي���ع أْن يدرك أن القضية الفلس���طينية 
بأبعاده���ا التاريخية والسياس���ية والوطنية 
والدينية ال يمكن أن تكون مادة للمس���اومة 
وفي هذا السياق مطلوب منا الكثير لمواجهة 
المحاولة االمريكية الهادفة لتصفية القضية 

الفلسطينية".
وعن اس���تمرار الس���لطة بف���رض العقوبات 
على قطاع غزة،  لفت الى إن موقف الس���لطة 
الرافض لصفقة القرن ال يمكن ان يكون كاماًل 
وال مؤثرًا إال إذا الغت اإلجراءات العقابية على 
قطاع غزة، مضيفًا "الس���لطة تعارض صفقة 
القرن وهو موقف مطلوب، لكن في السياق ال 
يجوز االستمرار في العقوبات المفروضة على 
غ���زة، ومطلوب من الس���لطة ان تقرَن االقوال 
باألفع���ال فكيف يمك���ن أن نفهم رفضهم 
لصفق���ة القرن م���ع اس���تمرارهم في فرض 

العقوبات على غزة".
 التص���دي لصفق���ة القرن 

َّ
وش���دد عل���ى أن

يحتاج موقفًا موحدًا ومتماسكًا، وهذا العامل 
المه���م لن يتحقق إال إذا تع���ززت الثقة بين 
الفلسطينيين، وال يمكن أْن تتعزز الثقة في 
ظل استمرار العقوبات على غزة والمناكفات 

السياسية.

الشيخ عزام: ال يمكن المساومة على الثوابت 
والحقوق مقابل حل أزمات غزة اإلنسانية 

غزة/ االستقالل:
أكد القيادى فى حركة الجهاد اإلسالمى 
اللجن���ة  اجتم���اع  أن  المدل���ل  أحم���د 
االستش���ارية لألون���روا وال���ذى تضمن 
إيقاف بعض برامجها لخدمة الالجئين 
الفلس���طينيين إنما هو تعبيد للطريق 
لتمري���ر "صفقة القرن" وبداية ش���طب 
الشاهد الوحيد على النكبة الفلسطينية 

وهي "اونروا".
وأش���ار إلى أن "اونروا" تأسست لحماية 
حتى  الفلس���طينيين  الالجئين  وإغاثة 
إلى أراضيهم وقراهم ومدنهم  يعودوا 
التي هجروا منها قصرا قبل سبعين عاما، 

وأن وق���ف برنامج الط���وارئ والتقليصات 
المس���تمرة فى الخدمات التي تؤديها "اونروا" لالجئين الفلس���طينيين يعتبر تهربا 
م���ن التزاماته���ا المالية التى نصت عليها ق���رارات األمم المتح���دة. وأكد المدلل أن 
هذه الضغوطات التى تمارس ضد الش���عب الفلس���طيني؛ وهذا الحصار والعقوبات 
المفروض���ة على أهلنا في قطاع غزة، والزيارات المكوكية التى يقوم بها مستش���ارو 
الرئي���س األميركي لدول المنطقة م���ن أجل تمرير صفقة الق���رن، التي تهدف إلى 
تصفية القضية الفلسطينية لن يؤدى إلى األمن واالستقرار في المنطقة، ولن يحمي 
وجود العدو الصهيونى بل سيجعل الفلسطينيين أكثر إصرارا للمضي فى نضالهم.

ولفت إلى أن خيار مس���يرة العودة واس���تمرارها س���يظل ش���اهدا على ق���وة اإلرادة 
الفلسطينية حتى انتزاع حقوقنا كاملة وتحرير أرضنا ومقدساتنا. 

وطال���ب المدلل ال���دول العربية واإلس���المية بتحمل مس���ؤولياتها تجاه الش���عب 
الفلسطيني ودعمه وإسناده، وهو الذي يدافع عن كرامة األمة ومقدساتها.

المدلل: األمم المتحدة 
تشارك فى تمرير 

»صفقة القرن« لتصفية 
القضية الفلسطينية

رأي
مسيرات العودة الكبرى تتواصل بزخم جماهيري كبير, واالحتالل 
يجابهه���ا بقوة مفرطة ويش���دد م���ن إجراءاته العس���كرية بحق 
الفلس���طينيين العزل, عجز صهيوني كبير عل���ى وقف الحرائق 
المندلعة في منطقة الغالف الح���دودي بفعل الطائرات الورقية 
التي تدل على إبداع الفلسطينيين في مجابهة االحتالل وقدرتهم 
على اس���تخدام حتى أدواتهم السلمية في مواجهة عنفه وقتله 
ودمويته, حراك ش���عبي في الضفة تضامنا مع غزة يدعو السلطة 
لرف���ع العقوبات عن القطاع, وعملي���ات دهس وطعن في القدس 
والضفة ضد الصهاينة المغتصبين ألرضنا ومقدساتنا, تظاهرات 
داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة عام 48 تطالب بوقف الجرائم 
الصهيونية ضد المدنيين الفلس���طينيين الع���زل, كل هذا أدي 
إل���ى تباين المواق���ف الصهيونية في كيفي���ة التعامل مع غزة, 
وهل تلجأ »إس���رائيل« إلى شن عدوان جديد على القطاع, أم تقوم 
بتخفيف الحصار عن غزة, وفت���ح المعابر وتوفير الماء والكهرباء 
والس���ماح بإنشاء ميناء ومطار, وإقامة مشاريع اقتصادية تساهم 

في تحسين أوضاع الغزيين.   
»إس���رائيل« كعادته���ا دائما عندم���ا تقع في م���أزق تلجأ لإلدارة 
األمريكية للبحث عن مخرج, وأمري���كا جاهزة دائما إليجاد الحلول 
للمشكالت اإلسرائيلية الش���ائكة, لقد جاءت زيارة المسؤول عن 
العملية السياسية في “الشرق األوسط” جارد كوشنير وجيسون 
غرينب���الت مبعوثي ترام���ب لعملية “التس���وية”، إلى العاصمة 
األردني���ة مرورا بالري���اض والقاهرة واختتمت بزي���ارة »تل أبيب«، 
لتضع حال للمأزق اإلسرائيلي, حال يرضي حكومة بنيامين نتنياهو 
اليميني���ة المتطرفة التي ال تريد أية حل���ول خارجه عن دائرتها 
وتصورها للحل النهائي للقضية الفلس���طينية, وأصبحت محاور 
الحلول األمريكية تدور في دائرة الحلول االقتصادية واإلنس���انية 
للقضي���ة الفلس���طينية, متجاهل���ة أيه حلول سياس���ة تعطي 
الشعب الفلسطيني ولو جزءا يس���يرا من حقوقه المسلوبة التي 
أقرتها قوانين وقرارات األمم المتحدة والتي ال يقبل بها ش���عبنا 
الذي يس���عى لتحرير كل أرضه ومقدساته, وهى حلول التفافية 
ومنقوص���ة تتناف���ى تماما مع حج���م التضحيات الكبي���رة التي 
قدمها ش���عبنا الفلسطيني في سبيل استعادة أرضه المغتصبة 

ومقدساته المسلوبة ونيل حريته واستقالله.  
كوش���نير تحدث عن عناوين عريضة لما يس���مى بصفقة القرن, 
تق���وم جلها على الحل���ول االقتصادية وتحس���ين أوضاع الناس 
المعيش���ية, داعيا الس���لطة الفلس���طينية إل���ى االلتحاق بركب 
التس���وية والقبول بصفقة القرن ألن الوقت ال زال سانحا لها حتى 
اآلن, أي ان���ه يلم���ح إليجاد بديل عن الس���لطة أو على األقل بديل 
عن رئيس���ها محمود عباس, وكأن األمر يتعلق فقط بالس���لطة أو 
بمن يقف على رأسها, ان الشعب الفلسطيني الذي لم يقبل بكل 
مشاريع التسوية التي يروج لها من أربعة وعشرين عاما, لن يقبل 
بصفقة مشبوهة تتبناها اإلدارة األمريكية المنحازة كليا لالحتالل 
الصهيوني, ولن يستطيع أي طرف فلسطيني أو عربي أو إسالمي 
فرضها أو تمريرها على ش���عبنا الفلسطيني الذي يعلم جيدا من 
ال���ذي يقف إلى جوارة ويدعم حقوق���ه ونضاله, ومن الذي يحاول 
التأم���ر وااللتفاف عل���ى الحقوق الفلس���طينية, ان هذه الصفقة 
المش���بوهة لن يكتب لها النجاح ولو وقف العالم كله خلفها, ألن 
شعبنا هو صاحب الحق ويعرف مصلحته جيدا ولن يستطيع احد 

ان يسوق عليه مؤامرات وصفقات مشبوهة.  
المأزق الداخلي الذي تعيش���ه »إسرائيل« وحاله التيه واالنقسام 
في المواقف السياس���ية والتضارب في المواقف داخل الحكومة 
الصهيونية وبينها وبين المعارضة, ت���دل داللة واضحة على ان 
نضال الش���عب الفلس���طيني والحراك الجماهيري على األرض له 
جدواه, ويمكن االس���تفادة منه في أمور عدة منها تأزيم المشهد 
الداخلي في الكيان الصهيوني وتعميق االنقس���ام في المواقف 
السياسية, وإفش���ال ما تسمى بصفقة القرن من خالل التحشيد 
الفلس���طيني حول مضمونها وأهدافها وكشف دواخلها, إظهار 
بش���اعة هذا الكيان المجرم واس���تخدامه لش���تى أنواع األسلحة 
لقتل الفلس���طينيين المدنيين العزل, تعمي���ق حالة العزلة بين 
الشعوب العربية واإلسالمية والكيان الصهيوني وتعزيز مفهوم 
ان »إس���رائيل« هي العدو األساس���ي والرئيس���ي لألمة العربية 
واإلسالمية, وان وهم السالم لن يحقق أية مكاسب للفلسطينيين 
وانه يصب في مصلحة االحتالل فقط, وان المقاومة هي السبيل 
الوحيد والمش���روع النتزاع حقوقنا من ه���ذا الكيان المجرم, وكل 
السبل األخرى أثبتت فشلها وهى مضيعة للوقت ولن تلبي أدنى 

طموحات شعبنا.
 يجب ان يتوحد الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي لمواجهة 
األخطار المحدقة بقضيتنا, وعلى السلطة الفلسطينية ان تستجيب 
لمطالب الش���ارع الفلس���طيني المنتفض في الضفة بضرورة رفع 
العقوب���ات عن قطاع غزة, فمن العار ان يكون الش���عب مجمعا على 

قرار, وتقف السلطة ضد إرادة الشعب... التاريخ ال يرحم!.    
    

البحث عن مخرج
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غزة/ االستقالل:
أدان مركز الميزان لحقوق اإلنسان فرض سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي إجراًء جديًدا ُيضاف إلى سلسلة من اإلجراءات 
التي تحول دون تمكين المرضى والمريضات من الوصول 

للمستشفيات خارج قطاع غزة، لتلقي العالج المناسب.
وق���ال المركز في بيان صحفي أمس األحد إنه تلقى خالل 
يونيو الج���اري في إط���ار تدخالته القانونية لمس���اعدة 
المرضى، )4( مذكرات جوابية من قبل مديرية التنس���يق 
واالرتباط اإلسرائيلي، ُتفيد برفض السماح ألربع مريضات 
بالم���رور عبر معبر بيت حانون "إي���رز"، بذريعة صلة قرابة 
تربطهن بأعض���اء في حركة حماس، ولي���س الرتكابهن 

مخالفة يعاقب عليها القانون.
وكانت المحكمة العليا اإلس���رائيلية أصدرت يوم االثنين 
المواف���ق 2018/1/15م، قراًرا بمن���ع أعضاء حركة حماس، 
أو أقرباءه���م من الدرجة األولى، م���ن المرور عبر معبر بيت 

حانون، للعالج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة 
الغربية أو المستشفيات اإلسرائيلية.

ورأى مركز الميزان في هذا اإلجراء تمييًزا عنصرًيا يقّوض 
منظومة حقوق اإلنسان، حيث يحظر حرمان أي إنسان من 

حقوقه على أساس تمييزي.
وقال إنه ينظ���ر بخطورة بالغة إلى هذا اإلج���راء، باعتباره 
ينطوي عل���ى تهديد جدي لحياة المريض���ات والمرضى 

الفلسطينيين.
وأوضح أن هذا اإلجراء يأتي امتداًدا لجملة اإلجراءات التي 
تتخذها س���لطات االحتالل بحق مرض���ى قطاع غزة ممن 
ُتَحولهم وزارة الصحة الفلسطينية إلى مستشفيات خارج 
القطاع، لتلقي العالج، كسياسة المماطلة والمنع واالعتقال 

واالستدعاء إلجراء مقابالت أمنية في معبر بيت حانون.
وأكد أن اإلج���راء الجديد ُيش���كل أحد أنم���اط العقوبات 
الجماعي���ة المحظورة بموج���ب الم���ادة )33( من اتفاقية 

جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت 
الحرب لعام 1949م، التي تنص على عدم جواز معاقبة أي 

شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصًيا.
وش���دد على أن هذا اإلجراء ينتهك أح���د أهم مبادئ 
حقوق اإلنس���ان التي وردت نًصا في المادة الثانية من 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان والعهدين الدوليين 
الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية 
واالجتماعي���ة والثقافية التي تحظ���ر التمييز على أي 

أساس كان.
وأوضح أنه ُيخالف أيًض���ا الضمانات القانونية الُمتعلقة 
بالح���ق ف���ي الصحة، خاصة م���ا ورد في الم���ادة )12( من 
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، وُيش���كل انته���اًكا للحق في حري���ة الحركة 
والتنقل المكف���ول بموجب المادة )12( من العهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الميزان: االحتالل يفرض إجراءات 
جديــدة تهــدد حيــاة مرضــى غــزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
كتب المحلل العسكري في صحيفة يديعوت احرنوت "رون 
بن يش���اي " ان قيادة جيش االحتالل "اإلسرائيلي" تعتقد 
بأن الوضع بين "إسرائيل" وقطاع غزة وبعد مرور اربع سنوات 
م���ن الهدوء بعد الحرب على قطاع غزة في عام 2014 جعل 
كاًل من "إسرائيل" وحماس والجهاد االسالمي على مفترق 

طرق.
ووفقا لمصادر عس���كرية فإن اربع سنوات من الهدوء بعد 
الح���رب 2014 على غزة قد انتهت  ف�"إس���رائيل" اآلن على 
مفترق سياس���ي وعليه���ا ان تتخذ قرارات اما التس���وية 

السياسة مع غزة واما الحرب على غزة .
وقال���ت يديعوت ان م���ا يتم تداوله فى مق���ر وزارة الحرب 
"اإلس���رائيلية" وفي داخل جلس���ات الكابينت حول قطاع 
غزة ع���روض لوقف نار ثابت بعيد المدى للحد من تس���لح 
المنظم���ات المس���لحة في قط���اع غزة ولك���ن على صعيد 
المواجهة فيتم تداول حرب "إس���رائيلية" على قطاع غزة  
لتوجي���ه ضربة قاضية لحماس والجهاد االس���المي  وتلك 
الضرب���ة تجعل الحركتين  بحاجة لس���نوات طويلة إلعادة 

قوتهما العسكرية ، على حد زعمها .
وأشارت يديعوت انه بين خيار التسوية والحسم العسكري 
ضد قطاع غزة فالهدف منها هو اجبار حماس ان تختار اما 
حكمًا مدنيًا في قطاع غزة والعمل لرفاهية سكان القطاع او 
تبقى حركة مقاومة ضمن "ميلشيات" تدير حرب استنزاف  

بطرق متنوعه ضد "إسرائيل".

وتابع���ت يديعوت: المرحل���ة الحالية ال ي���دور عن عملية 
عس���كرية إلبعاد حماس عن حكم قط���اع غزة  فإن لم تجد 
"إس���رائيل" بديال لحماس في غزة  " ستعم الفوضى قطاع 
غزة  فتلك الفوضى في نهاية االمر س���تنعكس سلبا على 
"إس���رائيل"  ، مما سيجبر "إس���رائيل" على  اجتياح القطاع 
والس���يطرة عل���ى مليوني فلس���طيني في غ���زة ، وحينها 
ستتحمل "إس���رائيل" العبء االقتصادي داخل قطاع غزة 
وهذا طبعا ان اتضح إلس���رائيل بأن حماس غير مس���تعده 

لتسوية سياسية مع "إسرائيل".
وأش���ارت الصحيفة ان ضباط القيادة الجنوبية في جيش 
االحتالل "اإلسرائيلي" يسود لديهم االحساس بأن الجيش 
يمكنه ان يقوم بتغير جوهري ان تطلب االمر شن حرب على 
غزة وقد تمت مداوالت كثيرة حول المش���كلة مع غزة خالل 

السنوات الماضية  بقيادة "سامي ترجومان وايال زامير".
"فترجومان" ال���ذي قاد قوات االحت���الل التي قاتلت خالل 
الح���رب األخيرة عل���ى غزة ع���ام 2014  عالج ام���ر االخطاء 
العس���كرية في قيادة الجيش، وحينها نفذ الجيش العبر 
الت���ي تم اتخاذها من اخطاء العمليات الس���ابقة ضد غزة  
وتحييد تهديد االنفاق ومنح سكان مغلف غزة حماية قوية  

واالحساس باألمن.
ويقول بن يشاي ان قيادة جيش االحتالل تتبنى " التفكير 
والتخطيط ومن ثم اعداد الجيش للمعركة الكبرى في قطاع 
غزة لتحقيق حسم واضح وس���ريع  إلجبار حماس والجهاد 

االسالمي لالستسالم وتطالبهما بوقف النار .

القدس المحتلة / االستقالل:
أصيب ثالثة جنود إس���رائيليين مس���اء 
الس���بت دهًسا قرب مس���توطنة جنوبي 

مدينة القدس المحتلة.
وأفادت وس���ائل إعالم عبرية بأن س���يارة 
مسرعة يقودها فلسطيني دهست عدًدا 
من الجنود قرب مستوطنة "بيتار عيليت" 
جنوبي القدس، فأصابت ثالثة جراحهم 

بين متوسطة وطفيفة.
وأوضحت أن س���ائق السيارة انسحب إلى 

قرية "حوسان" القريبة من المكان.
ونقلت وسائل إعالم االحتالل عن الجيش 

قوله إنه ُيجري تحقيقات في الحدث.
وأكدت مصادر إعالمي���ة في وقت الحق، 
أن قوات االحتالل اعتقلت المواطن محمد 
ش���حادة من مخيم الدهيشة ببيت لحم، 

المتهم بتنفيذ عملية الدهس.

يديعوت: »إسرائيل« على مفترق

 طرق إما تسوية وإما حــرب على غزة
إصابة 3 جنود 
إسرائيليين 

دهسا جنوبي 
القدس
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غزة / محمد أبو هويدي:
أكد القيادي البارز في سرايا القدس أبو عبد 
الله أن المقاومة وعلى راسها سرايا القدس 
اتخذت قرارا بالرد ي���وم أن اقدم العدو على 
المجزرة بحق المتظاهرين العزل في مخيمات 
العودة ش���رق قطاع غزة، وكانت التعليمات 
واضحة بهذا االطار، مش���ددًا على أنه ومنذ 
اللحظة االول���ى كان هناك اتفاق على وجود 
رد موح���د من جميع االذرع العس���كرية على 
مجازر االحتالل، وبيان المقاومة المش���ترك 
مؤخرا واضح: القصف بالقصف و الدم بالدم.

وأشار القيادي البارز في السرايا أبو عبدالله 
إلى أن المقاومة ب���ات لديها قرار واضح بأن 

حال���ة الهدوء التي ينعم به���ا االحتالل لن 
تك���ون ما لم ينعم ش���عبنا باألم���ن واالمان 
والعي���ش الكري���م، وأن لديها ق���رارًا بالرد 
عل���ى أي جريمة أو ع���دوان يرتكبه االحتالل 

الصهيوني.
وش���دد على أن الدم الفلسطيني خط أحمر 
والمقاومة لن تتوانى في أن تفعل كل شيء 
من أجل حماي���ة االرواح الطاهرة من جرائم 
االحت���الل، مضيف���ا " س���كان المغتصبات 
ل���ن ينعموا باألمن على ارضنا ما لم يعش���ه 
المواطن���ون واقعا في غزة وف���ي كل أماكن 

تواجدهم".
وح���ول اس���تعدادات المقاوم���ة لمواجهة 

اعت���داءات االحت���الل ق���ال:" إن المقاوم���ة 
س���تواصل حالة االعداد والتجهي���ز، واذا ما 
أقدم العدو على أي فعل عسكري ضد شعبنا 
فنحن جاهزون للذه���اب الى أبعد الخيارات 
وأصعبها والدخول في مواجهة عس���كرية 
س���تؤلم هذا العدو وسيدفع خاللها ثمنا لم 

يسبق له ان دفعه«.
وأوض���ح أن المقاوم���ة كل ي���وم تطور من 
امكانياتها على كافة االصعدة والمستويات، 
واستفادت بشكل كبير من جوالت المواجهة 
الس���ابقة مع العدو الصهيون���ي، مضيفا"  
نحن نواصل الليل والنهار فيما بات يعرف 
باإلع���داد والتجهيز حت���ى عندما نصل الى 

مواجهة جديدة مع العدو يتمكن مجاهدونا 
من ايالمه وايقاع اكبر الخسائر في صفوف 

جنوده".
وحول تأثير الحصار عل���ى قدرات المقاومة 
ق���ال" إن عق���ول مجاهدين���ا وامكانياتهم 
وهممه���م العالية قد حال���ت دون ان يؤثر 
هذا الحص���ار عل���ى ادائه���ا وقدراتها وما 
تمتلكه اليوم هو اضعاف ما كانت تمتلكه 
في السنوات الماضية وهي االن راكمت من 

قدراتها في شتى المجاالت".
وأكد أن ما حققته مسيرة العودة شيء مهم 
ومكمل لعمل المقاومة المسلحة بل أساس 
وركيزة له ، حيث اعادت االعتبار للمش���روع 

الوطني ووضعت خطوطًا حمراء امام العالم 
بأن فلسطين غير قابلة للتجزئة أو النقصان. 
ش���دد القيادي الب���ارز في س���رايا القدس 
على وجود تفاهم وتنس���يق عال بين أذرع 
المقاومة ف���ي كل القضاي���ا الوطنية التي 
تخ���ص مواجه���ة االحت���الل الصهيون���ي 
ومش���اريع تصفية القضية الفلس���طينية، 
حيث تجلى ذلك في العمليات المش���تركة 
بين س���رايا القدس و كتائب القسام وأذرع 
المقاوم���ة في عملية الوفاء للش���هداء التي 
تمكنت فيها من اطالق عش���رات القذائف 
والصواري���خ على مغتصب���ات االحتالل في 

غالف غزة . 

االحتالل سيدفع ثمنًا باهظًا

قيادي بسرايا القدس: الدم الفلسطيني خط
 أحمر والمقاومة لديها قرار بالرد على أي جريمة 

غزة/ االستقالل:
َد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد  أكَّ
اإلس���المي في فلسطين الش���يخ نافذ عزام 
 

َّ
 الش���عب الفلس���طيني ال يمكن أْن يقبل

َّ
"أن

المس���اومة على الحقوق والثوابت في مقابل 
رؤى إنس���انية أو أفكار اقتصادية للتخفيف 
م���ن المعاناة المتفاقمة ف���ي قطاع غزة، لكن 
في الوقت ذاته نرحُب بأي جهٍد صادٍق وأميٍن 
يبذل من أجل مس���اعدة شعبنا الفلسطيني 
في قطاع غزة في هذه المرحلة القاسية على 

قاعدة عدم المساس بأي ثابت من الثوابت".
تصريح���ات  عزام ف���ي  الش���يخ  وأوض���ح 
الفلس���طيني وفصائله  الشعب  صحفية أن 
المقاومة حذرة ومتنبهة جي���دًا إلمكانية أْن 
تكون ال���رؤى والخطط واألف���كار التي ُتطرح 
واالقتصادية  اإلنس���انية  األوضاع  لتحسين 
في قطاع غزة تأتي في س���ياق وإطار الضغط 
على الش���عب الفلس���طيني للقبول بالخطط 
االمريكي���ة واإلس���رائيلية لتصفية القضية 
الفلس���طينية، مح���ذرًا في الوق���ت ذاته من 
اختصار واختزال مقاومة الشعب الفلسطيني 
خاصة مس���يرات العودة الكبرى السلمية في 
الُبعد اإلنس���اني بعيدًا عن الحقوق والثوابت 

الوطنية والسياسية والدينية والتاريخية.
وقال عزام: "صحيح أن قطاع غزة يعاني بؤسًا 
ش���ديدًا، لكن ال يمكن محاولة ح���ل الصراع 
على قاعدة أنسنته، إذ أن الصراع في أساسه 
وجوهره يتعلق ب0مظلومية كبيرة يعيشها 
شعبنا الفلسطيني منذ النكبة عام 1948 وما 

قبلها، الصراع ليس على حٍل هنا وتسهيالٍت 
هناك على الرغم أنن���ا نرحب فيها على مبدأ 
عدم التفريط بالثوابت الفلسطينية والوطنية 
والدينية والحقوق السياس���ية التي سلبها 
االحتالل اإلس���رائيلي )..( الجانب اإلنس���اني 
جانب مهم ويجب أن تكون له أولوية كبيرة، 
لك���ن ال يجوز أن تقف المس���ائل عند حدود 

الجانب اإلنساني فقط.
وع���ن الج���والت األمريكي���ة المكوكي���ة في 
المنطق���ة للتهيئة لصفقة الق���رن،  قال إن  
اإلدارة االمريكي���ة تح���اول التهيئة لصفقة 
القرن من خ���الل الزي���ارات المتتالية للدول 
العربية والكيان اإلس���رائيلي، وفي الس���ياق 

علينا مواجهة الصفقة بجدية عالية وبجبهة 
متماسكة على الصعيد الفلسطيني والعربي 
واإلسالمي )..( القالقل التي تمر بها المنطقة 
تشجع اإلدارة االمريكية للمضي في الصفقة 
وتشجع إس���رائيل لالستمرار في سياساتها 
العدواني���ة تجاه الفلس���طينيين، لكن على 
الجمي���ع أْن يدرك أن القضية الفلس���طينية 
بأبعاده���ا التاريخية والسياس���ية والوطنية 
والدينية ال يمكن أن تكون مادة للمس���اومة 
وفي هذا السياق مطلوب منا الكثير لمواجهة 
المحاولة االمريكية الهادفة لتصفية القضية 

الفلسطينية".
وعن اس���تمرار الس���لطة بف���رض العقوبات 
على قطاع غزة،  لفت الى إن موقف الس���لطة 
الرافض لصفقة القرن ال يمكن ان يكون كاماًل 
وال مؤثرًا إال إذا الغت اإلجراءات العقابية على 
قطاع غزة، مضيفًا "الس���لطة تعارض صفقة 
القرن وهو موقف مطلوب، لكن في السياق ال 
يجوز االستمرار في العقوبات المفروضة على 
غ���زة، ومطلوب من الس���لطة ان تقرَن االقوال 
باألفع���ال فكيف يمك���ن أن نفهم رفضهم 
لصفق���ة القرن م���ع اس���تمرارهم في فرض 

العقوبات على غزة".
 التص���دي لصفق���ة القرن 

َّ
وش���دد عل���ى أن

يحتاج موقفًا موحدًا ومتماسكًا، وهذا العامل 
المه���م لن يتحقق إال إذا تع���ززت الثقة بين 
الفلسطينيين، وال يمكن أْن تتعزز الثقة في 
ظل استمرار العقوبات على غزة والمناكفات 

السياسية.

الشيخ عزام: ال يمكن المساومة على الثوابت 
والحقوق مقابل حل أزمات غزة اإلنسانية 

غزة/ االستقالل:
أكد القيادى فى حركة الجهاد اإلسالمى 
اللجن���ة  اجتم���اع  أن  المدل���ل  أحم���د 
االستش���ارية لألون���روا وال���ذى تضمن 
إيقاف بعض برامجها لخدمة الالجئين 
الفلس���طينيين إنما هو تعبيد للطريق 
لتمري���ر "صفقة القرن" وبداية ش���طب 
الشاهد الوحيد على النكبة الفلسطينية 

وهي "اونروا".
وأش���ار إلى أن "اونروا" تأسست لحماية 
حتى  الفلس���طينيين  الالجئين  وإغاثة 
إلى أراضيهم وقراهم ومدنهم  يعودوا 
التي هجروا منها قصرا قبل سبعين عاما، 

وأن وق���ف برنامج الط���وارئ والتقليصات 
المس���تمرة فى الخدمات التي تؤديها "اونروا" لالجئين الفلس���طينيين يعتبر تهربا 
م���ن التزاماته���ا المالية التى نصت عليها ق���رارات األمم المتح���دة. وأكد المدلل أن 
هذه الضغوطات التى تمارس ضد الش���عب الفلس���طيني؛ وهذا الحصار والعقوبات 
المفروض���ة على أهلنا في قطاع غزة، والزيارات المكوكية التى يقوم بها مستش���ارو 
الرئي���س األميركي لدول المنطقة م���ن أجل تمرير صفقة الق���رن، التي تهدف إلى 
تصفية القضية الفلسطينية لن يؤدى إلى األمن واالستقرار في المنطقة، ولن يحمي 
وجود العدو الصهيونى بل سيجعل الفلسطينيين أكثر إصرارا للمضي فى نضالهم.

ولفت إلى أن خيار مس���يرة العودة واس���تمرارها س���يظل ش���اهدا على ق���وة اإلرادة 
الفلسطينية حتى انتزاع حقوقنا كاملة وتحرير أرضنا ومقدساتنا. 

وطال���ب المدلل ال���دول العربية واإلس���المية بتحمل مس���ؤولياتها تجاه الش���عب 
الفلسطيني ودعمه وإسناده، وهو الذي يدافع عن كرامة األمة ومقدساتها.

المدلل: األمم المتحدة 
تشارك فى تمرير 

»صفقة القرن« لتصفية 
القضية الفلسطينية
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وكش����فت صحيف����ة هآرت����س العبرية عم����ا وصفتها 
بمعلومات موثوقة بشأن ما قالت إنها صفقة القرن تفيد 
بأنها تعرض على الفلس����طينيين ضاحي����ة "أبو ديس" 
لتك����ون عاصمة للدولة الفلس����طينية ب����دال من القدس 

المحتلة.
وفي مقابل جعل أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية، 
تنس����حب "إس����رائيل" من ثالث ضواٍح ش����مال وجنوب 
القدس، في حين تبقى البلدة القديمة تحت سيطرتها 

الكاملة.
وقال����ت هآرتس إن واش����نطن لن تجبر "إس����رائيل" على 
االنس����حاب من أي مس����توطنات حتى النائية منها، ولن 
تفرض حال للكتل االستيطانية الكبرى. وبموجب الخطة 
نفسها، سيبقى غور األردن أيضا تحت سيطرة إسرائيل 
الكامل����ة، في حين تبق����ى الدولة الفلس����طينية منزوعة 

السالح ومن دون جيش أو أسلحة ثقيلة.
ويتضمن المخطط الصهيوأمريكي أيضًا، توسيع مساحة 
قطاع غزة بمقدار 730 كيلومترا في عمق اراضي س����يناء 
المصري����ة، وفي المقابل يتم فس����ح المج����ال أمام مصر 
للحصول على أراض في منطقة النقب جنوب فلس����طين 

التاريخية من جهة أخرى.  
وبن����اء على المخطط، فإنه من المق����رر إيجاد ميناء بحري 
ومطار دولي في قط����اع غزة فضال عن منطقة اقتصادية 
على الحدود الس����عودية االردني����ة المصرية بكلفة 500 
ملي����ار دوالر وف����ق وعود س����عودية، لتوظي����ف العمالة 

الفلسطينية فيها.

وقال مستشار الرئيس األميركي وصهره جاريد كوشنر 
إن الواليات المتحدة ستنش����ر خطتها للس����الم )صفقة 
القرن( عالنيًة إذا لم يعد رئيس الس����لطة محمود عباس 
إلى طاولة المفاوضات، مؤكًدا أنه "ال يوجد طريق للسالم 

دون إيجاد حل لغزة"
وأضاف "كوشنر"- معقًبا على رفض الرئاسة الفلسطينية 
الخطة األمريكية للسالم- "أعتقد أن القيادة الفلسطينية 
تقول هذه األمور بس����بب تخوفها من أننا سنقوم بنشر 
خطتنا الس����لمية، وسيعجب بها الش����عب الفلسطيني 
ألنها س����تؤدي إلى فرص جديدة له ليحقق حياة أفضل 

بكثير".
والتق����ى رئيس الوزراء اإلس����رائيلي بنيامي����ن نتنياهو 
الليلة قبل الماضية، مرة أخرى موفدي عملية التس����وية 
األمريكيين جيراد كوش����نر، وجيسون غرينبالت بمدينة 
القدس المحتلة، وزار نتنياهو االردن االس����بوع الماضي 
والتق����ى خالل الزيارة بملك االردن ،كما س����يلتقي اليوم 
االثنين الرئيس دونالد ترام����ب العاهل األردنى، الملك 

عبد الله فى البيت األبيض.

ال�سهل املمتنع
يقول المحلل السياس����ي عبد الستار قاسم، إنه ورغم أن 
رس����م هذا المخطط قد يكون س����هاًل على الورق، إال أنه 
س����يكون صعبًا تنفيذه على أرض الواقع في ظل العقبة 
الفلس����طينية المتمثلة بالش����عب الثائر الذي قابل هذا 

المخطط بمسيرات العودة وبجمعات الغضب .

وأض����اف قاس����م ل�"االس����تقالل": "هناك احتم����ال كبير 
أن يؤدي اس����تمرار ه����ذه التظاهرات الت����ي تأتي رفضًا 
لصفقة القرن إلى نش����وب حرب جديدة بين غزة والكيان 
الصهيوني، في ظل مواصلة اإلدارة األمريكية مساعيها 

لهدم القضية الفلسطينية".
وأوضح أن من ش����أن أي ح����رب جدي����دة أن تجبر العالم 
عل����ى إعادة التفكي����ر في مخططه الس����تئصال الحقوق 
الفلس����طينية ومس����اعيه لتذوي����ب حق الع����ودة وحق 

الفلسطينيين بتقرير المصير.  
ورأى قاس����م أن دوال عربي����ة ع����دة باتت تنظ����ر للقضية 
الفلس����طينية بأنها عبء وأنها معيق رئيسي لطريقها 
نحو التحضر بسبب عدم تمكنها من إقامة عالقة علنية 
مع الكيان الصهيوني بسبب الحرج الذي ستوضع به في 
حال فعلت ذلك دون حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

وأكد المحلل السياس����ي أن العديد من ال����دول العربية 
لم تطق صب����رًا وبدأت بالفعل برس����م عالق����ات تجارية 
وسياس����ية وودية مع الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن 
األخبار يوميًا باتت تفضح ه����ذه األحداث والوقائع التي 

تشير إلى تطبيع عربي عريض مع االحتالل.

م�سهد �سوداوي
ويرى المحلل السياس����ي طالل عوكل أنه من الواضح أن 
الرئي����س األمريكي قد انهى وض����ع خطته وهو اآلن في 
مرحلة عرضها على الدول العربية ذات الثقل وخاصة تلك 

المرتبطة بجهات اتخاذ القرار الفلسطيني.

وقال عوكل ل�"االستقالل": "نحن أمام مشهد مهم هنا، إذ 
أن نتنياهو لم يص����در أي بيان أو تصريح عقب لقاءه مع 
المس����ؤولين األمريكيين، ولكن هذا لم يحدث في اللقاء 
الذي جمع أولئك المسؤولين بالعاهل األردني الذي أصدر 
بيانًا عقب االجتماع يؤكد فيه موقفه المتمس����ك بخيار 
التس����وية على أس����اس حل الدولتين، وهذا دليل واضح 
أن الخطة مفصلة على مقاس "إس����رائيل" تمامًا وتحظى 

بقبول إسرائيلي واسع".
وأضاف: "إن هذا المش����هد كفيل بمنحنا ش����عورًا بمدى 
خط����ورة الوضع الذي ينتظرنا كفلس����طينيين، وما يجب 
علين����ا هنا أن نواصل كفاحن����ا وصمودنا وعدم االعتراف 
بش����رعية أي مما يحدث في المنطقة، ألن حقوقنا ال يقرر 
مصيرها غيرنا لطالما تمس����كنا بحق المطالبة بها بكافة 

الوسائل المتاحة".
وأش����ار عوكل إلى أن خارطة فلسطين المستقبلية وفقًا 
لصفقة القرن، ستكون عبارة عن فتات مقطعة األوصال 
بخطوط حدودية كثي����رة التعرج، مؤكدًا أن هذا الوضع ال 

يمكن القبول به فلسطينيًا. 
وحول الموقف العربي، قال المحلل السياس����ي إن الدول 
العربي����ة تصرح في العلن أنها تدعم خيار حل الدولتين 
مع ضمان بقاء )القدس الشرقية( التي اعترفت بها أمريكا 
جزءًا من عاصمة الكيان، ضمن سيادة الفلسطينيين، إال 
أن����ه يرى أن ثمة ش����كوكًا حول نوايا ال����دول العربية إزاء 
هذا الموقف خاص����ة وأن هناك دوال عربية تضغط على 

السلطة للموافقة على صفقة القرن.

 الهدف القضية الفلسطينية  

  صفقة القرن.. هل بدأ التنفيذ؟! 
غزة/ حممود عمر:

ت�سري اجلولة اجلديدة التي اأجراها م�ست�سارا 
الرئي�س الأمريكي لعملية الت�سوية يف ال�سرق 
الأو�سط جاريد كو�سرن وجي�سون غرينبالت 

اإىل "اإ�سرائيل" والأردن وم�سر وقطر 
وال�سعودية، اإىل انتهاء الإدارة الأمريكية 

من العمل لو�سع اللم�سات الأخرية على �سفقة 
القرن امل�سوؤومة والتي ر�سمت باأياٍد اإ�سرائيلية. 

والتقى كو�سرن وغرينبالت برئي�س وزراء 
الحتالل بنيامني نتنياهو اجلمعة املا�سية، يف 

اإطار مهمة ت�ستهدف الرتويج ل�سفقة القرن. 
وانتهى الجتماع دون �سدور بيان ر�سمي يو�سح 

الق�سايا التي مت نقا�سها و�سط تكتم اإعالمي 
وا�سح ومق�سود.  وكانت )تل اأبيب( املحطة 

الأخرية يف جولة امل�سوؤولني الأمريكيني، 
بعد املرور بدول عربية ذات ثقل وذات �سلة 

بجهات اتخاذ القرار الفل�سطيني، وهي الأردن 
وال�سعودية وم�سر وقطر.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ نائل محمد عبد الحميد عبدالله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802692970( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ احمد كمال سلمان بركة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804470839( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ سامى إسماعيل إبراهيم أحمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410990071( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل: 
ش���اركت العش���رات من النس���اء الفلس���طينيات الالجئات 
وأطفاله���ن في قطاع غزة، أمس األحد، ف���ي وقفة، للمطالبة 
بدعم وكالة غوث وتش���غيل الالجئين )أونروا(؛ قبل يوم من 
عقد مؤتمر ب�«نيويورك«، لحشد مساهمات إضافية من الدول 

األعضاء في األمم المتحدة.
ورفع المش���اركون في الوقفة، التي نّظمتها الهيئة األهلية 
لالجئين الفلس���طينيين أمام مقر أونروا بمدينة غزة، الفتات 

تطالب بدعم الوكالة لمواصلة تقديم خدماتها.
وقالت فدوى الش���رفا، رئي���س الهيئة، في كلم���ة لها على 
هامش الوقفة: »في ظل األزمة المالية الخانقة التي تتعرض 
لها أونروا بعد تجميد المساعدة األمريكية أصبح الكثير من 

خدماتها عرضة للتوقف واالنهيار«.

الجئون بغزة يطالبون بدعم »أونروا«

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عبد الكريم محمد ابراهيم سعدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)929368132( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ أحمد امين محمد القريناوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804535714( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ اسيل عبدالله احمد ابو جربوع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403601271( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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ورّدد المش���اركون ف���ي التظاهرة )سياس���يون 
ومواطنون( شعارات تطالب برفع عقوبات السلطة 
والحصار »اإلس���رائيلي« عن غزة، والعمل من أجل 

إتمام الوحدة الوطنية ودعم المقاومة.
كما دعا هؤالء السلطة لرفع »القبضة األمنية« 
وقمع حرية التعبير وحق التظاهر في الضفة 
المحتلة وقطاع غزة على حٍد سواء، مشّددين 
على اس���تمرار الحراك حتى رفعها بش���كل 

كامل.
وبم���وازاة ذلك، انطلق���ت مظاه���رات مماثلة 
في م���دن أوروبي���ة ك�«باري���س« و«مونبلييه« 
الفرنس���يتَين ، و«ميالنو« اإليطالية من مس���اء 

السبت الماضي.
كما نظمت الجالية الفلسطينية في هولندا، أمس 
األحد، وقفة تضامنية بأمستردام للمطالبة بإنهاء 
الحصار المفروض على قطاع غزة ورفع العقوبات 

عنه.
ووفي وقت س���ابق، قال القائمون على »الحراك« 
إن الفعالي���ات االحتجاجي���ة س���تتواصل حتى 
استجابة رئيس السلطة محمود عباس وحكومته 

لمطالبهم برفع كافة العقوبات.

وأضاف ه���ؤالء في بي���ان وصل »االس���تقالل«: 
»مس���تمرون رغم م���ا تعرضنا له ف���ي التظاهرة 
األخي���رة برام الله من حمل���ة ممنهجة من القمع 
واالعتقال والضرب والس���حل عل���ى يد األجهزة 

األمنية الفلسطينية.
وأش���ار البي���ان إلى أن م���ا قامت ب���ه أجهزة أمن 
السلطة دليل على تأثير الحملة وصداها والتفاف 
الجماهير حولها وحول مطلبه���ا الوطنّي، وعلى 
إفالس السلطة وغياب أي مبّرر سياسي أو وطني 
في اس���تهداف ومعاقبة أهلن���ا الصامدين في 

قطاع غزة.

�سياق طبيعي 
عض���و المكت���ب السياس���ي للجبهة العربي���ة 
الفلس���طينية عضو المجل���س الوطني صالح أبو 
ركبة، أشاد بالحراك الشعبي المنادي برفع عقوبات 
السلطة عن قطاع غزة، مشيًرا إلى أنه تحرك يأتي 

في السياق الطبيعي أمام استمرارها.
وأضاف أبو ركبة ل�«االس���تقالل« أن هذا »الحراك 
السلمّي جاء رفًضا لحالة التمييز العنصري ما بين 
حقوق موظفّي القط���اع والضفة الغربية، وهو رد 

على المتسّببين في تجويع غزة«، رافًضا النظر إلى 
الشعب في القطاع على »أنه عبء«.

وشّدد على أن »قطاع غزة سيبقى العمود الفقري 
للثورة الوطنية الفلس���طينية، وهو ال زال يناضل 
ويقدم الش���هداء والجرحى ألج���ل الحفاظ على 

المشروع الوطني«. 
 وقال: »من اّتخذ ه���ذه اإلجراءات العقابية يجب 
أن ُيقّدم للمحاكم���ة العادلة، ولن يرحمه التاريخ 
والشعب الفلس���طيني«، داعًيا الحكومة )الوفاق 
الوطني( لاللتزام بإعادة الحقوق لموظفي السلطة 

بغزة«.
وتابع: »إع���ادة حقوق الموظفي���ن قضية عادلة، 
وعلينا أن نلتف جميًعا حولها، ونكون في خندق 
المواجه���ة األول، حينما يتعل���ق األمر بحق من 

حقوق أبناء شعبنا«.
وأّك���د على أنه »ما لم تلتزم الحكومة وتتراجع عن 
إجراءاتها العقابية فعليها الرحيل؛ ألنه ال يمكن 
لحكومة تعاق���ب وتجّوع ش���عبها أن تبقى في 

مكانها الطبيعّي«.
وأضاف: »من الناحية القانونية، المس���ؤول األول 
عن هذه اإلجراءات رئيس الحكومة )رامي الحمد 

الله(، ف���إذا كان يتعّرض إلمالءات فعليه تقديم 
اس���تقالته ويرحل، وصمته ال يعني إاّل موافقته 

عن هذه العقوبات«.

موا�سلة التظاهر
أم���ا ريتا أب���و غوش إح���دى المش���اركات بحملة 
»ارفع���وا العقوبات« في الضف���ة المحتلة، قالت: 
»إن قمع أجهزة أمن الس���لطة ب���رام الله لن يثني 
المتظاهرين الس���لمّيين من النزول إلى الشارع، 
ومطالبة الس���لطة برفع العقوبات كاملًة وبشكل 
فوري وش���امل، عن ش���عبنا الصامد، وفك حصار 

االحتالل عن قطاع غزة«. 
ولفتت أبو غوش خالل حديثها ل�«االستقالل« إلى 
أن »الحملة لديها الكثير من الخطوات الس���لمّية 
ووسائل الضغط التي سيعلن عنها في وقته، ما 
لم تس���تجب السلطة وتتراجع عن عقوباتها ضد 

غزة«.
الت���ي امتّدت  بالوقفات االحتجاجية  وأش���ادت 
لتصل إلى مدن أوروبي���ة عّدة، على اعتبار أن رفع 
العقوب���ات مطلب وطني للكل الفلس���طيني، وال 

يخص شريحة الموظّفين فقط.

ونوّهت ف���ي الوقت ذاته إل���ى أن حملة »ارفعوا 
العقوبات« »ال ترى في امتداد الوقفات إلى المدن 
األوروبية – رغ���م أهميتها – خياًرا لالس���تجداًء 

بالغرب )الدول األوروبية(«.
وتابع���ت: »الحملة ت���رى الرباعي���ة الدولية أنها 
مش���اركة في الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، 
وال نسعى للتظّلم أمام اإلدارة األمريكية واالّتحاد 

األوروبي«. 
ومنذ أكث���ر من ع���ام تفرض الس���لطة إجراءات 
عقابية على القطاع، ش���ملت ف���رض خصومات 
على رواتب موظفيها العموميين هناك بنس���بة 
تراوح���ت ما بي���ن 30 – 60%، وتقليص حاد في 
تغطية التحويالت الطبية الخارجية لمرضى غزة، 
وتقليص توريد قيمة فاتورة الوقود لمحطة توليد 
الكهرباء وفاتورة اس���تهالك التي���ار الكهربائي 

للجهات األخرى.
ويبّرر بعض قادة الس���لطة تلك العقوبات بأنها 
»خلٌل فن���ّي«، فيما يعتبرها آخ���رون بأنها تأتي 
في س���ياق »الضغط على سلطة األمر الواقع في 
غزة )حركة حماس( إلعادتها إلى حضن الشرعية 

الفلسطينية«، على حد تعبيرهم.

»حراك ارفعوا العقوبات« يتسع .. والسلطة تصم اآلذان
غزة/ قا�سم الأغا:

تتو�ّسع رقعة احلراك ال�سعبي الراف�ض ل�ستمرار الإجراءات 
العقابية التي تفر�سها ال�سلطة الفل�سطينية على قطاع غزة، 
يف ح��ن م��ا زالت ال�سلطة ت�سّم اآذانها ع��ن تلك املطالب، التي 
تلق��ى التفاًف��ا �سعبًيا وف�سائلًيا كب��ًرا. ومل يعد هذا احلراك 

يقت�س��ر على ال�سفة والداخل املحتل وغزة، بل اّت�سع لي�سمل 
مدن��ًا اأوروبية خمتلف��ة. و�س��ارك اآلف الفل�سطينين، م�ساء 
اأم�ض الأول، يف تظاهرة حا�سدة قرب دوار "املنارة برام اهلل، 
و�سط ال�سّفة الفل�سطينية املحتلة؛ للمطالبة برفع العقوبات 
املفرو�س��ة م��ن قب��ل ال�سلط��ة الفل�سطينية على قط��اع غزة 

منذ اأك��ر من عام. وتعد هذه الفعالي��ة التي ينّظمها حراك 
"ارفع��وا العقوب��ات" هي الثانية برام اهلل يف غ�سون ع�سرة 
اأي��ام، اإذ قمع��ت اأجه��زة اأمن ال�سلط��ة الفعالي��ة الأوىل يف ال� 
13 من ال�سهر اجلاري، واعتقلت ع�سرات امل�ساركن فيها، بعد 

العتداء عليهم ب�سكل وح�سّي.

وصل عددًا من العواصم األوروبية 

رام الله/ االستقالل:
 وقعت س���لطة المياه في مقرها اتفاقية تعاون مع شركة االتصاالت الخلوية 
الفلسطينية )جوال( بش���أن دعم منتدى المياه العالمي، حيث وقع االتفاقية 
رئيس س���لطة المي���اه المهندس مازن غنيم والرئي���س التنفيذي لمجموعة 
االتصاالت عمار العكر، وبحضور مدير عام جوال عبد المجيد ملحم ، و مدراء من 

مجموعة االتصاالت و سلطة المياه .
وأعرب رئيس سلطة المياه المهندس غنيم عن سعادته النضمام مجموعة 
االتص���االت الى قطاع حيوي وهام وه���و قطاع المياه من خالل التعاون في 
دعم منتدى فلس���طين الدولي للمي���اه، مؤكدا ان التع���اون ضمن العمل 
التخصص���ي دائما حاضر يت���وج اليوم بالتعاون في اطار خارجي س���يتم 
من خالله نقل صورة جديدة ال س���يما في ظل السعي للخروج عن المالوف 
والبحث عن فئات جديدة وقطاعات اخرى من اجل ان ننقل لها معاناة قطاع 

المياه الفلسطيني.
وأضاف الوزير غنيم" نقلنا للعالم اجمع ماساة المياه في فلسطين واليوم من 

خالل هذا المنتدى نريد ان نظهر جانبا اخر وذلك من خالل ان نضع لفلسطين 
مكان���ا عل���ى الخارطة الدولية فنح���ن لدينا ما نضيفه مع ش���ركائنا من خالل 
مشاركتهم في ايجاد حلول للمشاكل المائية التي باتت مقلقة على مستوى 

العالم كالزيادة السكانية، والتغير المناخي وشح المياه«.
من جانبه ثمن العكر جهود سلطة المياه الفلسطينية وعلى راسها المهندس 
م���ازن غنيم على جهوده المتواصلة للعمل من أج���ل تطوير قطاع المياه في 
فلسطين وتوفير مياه نقية للمواطنين، مضيفا" يشرفنا كمجموعة االتصاالت 
أن نكون ش���ركاء في رعاية منتدى فلسطين الدولي األول للمياه، والذي ُينفذ 

تحت رعاية فخامة السيد الرئيس محمود عباس«. 
وتابع" ان اطالق فعاليات المؤتمر والول مرة في فلس���طين ، س���يكون بمثابة 
منص���ة تجمع كافة اصحاب القرار و الخبراء المؤثرين على قضايا المياه دوليًا، 
وسيشهد تواجد شخصيات سياسية واقتصادية وممثلين عن الدول المانحة 
والمنظم���ات االهلية والمؤسس���ات الدولي���ة والعديد من الخب���راء الدوليين 

المتخصصين في قضايا المياه«.

توقيع اتفاقية تعاون بين سلطة المياه وشركة »جوال«



إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عبد الكريم محمد ابراهيم سعدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)929368132( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ أحمد امين محمد القريناوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804535714( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ اسيل عبدالله احمد ابو جربوع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403601271( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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ورّدد المش���اركون ف���ي التظاهرة )سياس���يون 
ومواطنون( شعارات تطالب برفع عقوبات السلطة 
والحصار »اإلس���رائيلي« عن غزة، والعمل من أجل 

إتمام الوحدة الوطنية ودعم المقاومة.
كما دعا هؤالء السلطة لرفع »القبضة األمنية« 
وقمع حرية التعبير وحق التظاهر في الضفة 
المحتلة وقطاع غزة على حٍد سواء، مشّددين 
على اس���تمرار الحراك حتى رفعها بش���كل 

كامل.
وبم���وازاة ذلك، انطلق���ت مظاه���رات مماثلة 
في م���دن أوروبي���ة ك�«باري���س« و«مونبلييه« 
الفرنس���يتَين ، و«ميالنو« اإليطالية من مس���اء 

السبت الماضي.
كما نظمت الجالية الفلسطينية في هولندا، أمس 
األحد، وقفة تضامنية بأمستردام للمطالبة بإنهاء 
الحصار المفروض على قطاع غزة ورفع العقوبات 

عنه.
ووفي وقت س���ابق، قال القائمون على »الحراك« 
إن الفعالي���ات االحتجاجي���ة س���تتواصل حتى 
استجابة رئيس السلطة محمود عباس وحكومته 

لمطالبهم برفع كافة العقوبات.

وأضاف ه���ؤالء في بي���ان وصل »االس���تقالل«: 
»مس���تمرون رغم م���ا تعرضنا له ف���ي التظاهرة 
األخي���رة برام الله من حمل���ة ممنهجة من القمع 
واالعتقال والضرب والس���حل عل���ى يد األجهزة 

األمنية الفلسطينية.
وأش���ار البي���ان إلى أن م���ا قامت ب���ه أجهزة أمن 
السلطة دليل على تأثير الحملة وصداها والتفاف 
الجماهير حولها وحول مطلبه���ا الوطنّي، وعلى 
إفالس السلطة وغياب أي مبّرر سياسي أو وطني 
في اس���تهداف ومعاقبة أهلن���ا الصامدين في 

قطاع غزة.

�سياق طبيعي 
عض���و المكت���ب السياس���ي للجبهة العربي���ة 
الفلس���طينية عضو المجل���س الوطني صالح أبو 
ركبة، أشاد بالحراك الشعبي المنادي برفع عقوبات 
السلطة عن قطاع غزة، مشيًرا إلى أنه تحرك يأتي 

في السياق الطبيعي أمام استمرارها.
وأضاف أبو ركبة ل�«االس���تقالل« أن هذا »الحراك 
السلمّي جاء رفًضا لحالة التمييز العنصري ما بين 
حقوق موظفّي القط���اع والضفة الغربية، وهو رد 

على المتسّببين في تجويع غزة«، رافًضا النظر إلى 
الشعب في القطاع على »أنه عبء«.

وشّدد على أن »قطاع غزة سيبقى العمود الفقري 
للثورة الوطنية الفلس���طينية، وهو ال زال يناضل 
ويقدم الش���هداء والجرحى ألج���ل الحفاظ على 

المشروع الوطني«. 
 وقال: »من اّتخذ ه���ذه اإلجراءات العقابية يجب 
أن ُيقّدم للمحاكم���ة العادلة، ولن يرحمه التاريخ 
والشعب الفلس���طيني«، داعًيا الحكومة )الوفاق 
الوطني( لاللتزام بإعادة الحقوق لموظفي السلطة 

بغزة«.
وتابع: »إع���ادة حقوق الموظفي���ن قضية عادلة، 
وعلينا أن نلتف جميًعا حولها، ونكون في خندق 
المواجه���ة األول، حينما يتعل���ق األمر بحق من 

حقوق أبناء شعبنا«.
وأّك���د على أنه »ما لم تلتزم الحكومة وتتراجع عن 
إجراءاتها العقابية فعليها الرحيل؛ ألنه ال يمكن 
لحكومة تعاق���ب وتجّوع ش���عبها أن تبقى في 

مكانها الطبيعّي«.
وأضاف: »من الناحية القانونية، المس���ؤول األول 
عن هذه اإلجراءات رئيس الحكومة )رامي الحمد 

الله(، ف���إذا كان يتعّرض إلمالءات فعليه تقديم 
اس���تقالته ويرحل، وصمته ال يعني إاّل موافقته 

عن هذه العقوبات«.

موا�سلة التظاهر
أم���ا ريتا أب���و غوش إح���دى المش���اركات بحملة 
»ارفع���وا العقوبات« في الضف���ة المحتلة، قالت: 
»إن قمع أجهزة أمن الس���لطة ب���رام الله لن يثني 
المتظاهرين الس���لمّيين من النزول إلى الشارع، 
ومطالبة الس���لطة برفع العقوبات كاملًة وبشكل 
فوري وش���امل، عن ش���عبنا الصامد، وفك حصار 

االحتالل عن قطاع غزة«. 
ولفتت أبو غوش خالل حديثها ل�«االستقالل« إلى 
أن »الحملة لديها الكثير من الخطوات الس���لمّية 
ووسائل الضغط التي سيعلن عنها في وقته، ما 
لم تس���تجب السلطة وتتراجع عن عقوباتها ضد 

غزة«.
الت���ي امتّدت  بالوقفات االحتجاجية  وأش���ادت 
لتصل إلى مدن أوروبي���ة عّدة، على اعتبار أن رفع 
العقوب���ات مطلب وطني للكل الفلس���طيني، وال 

يخص شريحة الموظّفين فقط.

ونوّهت ف���ي الوقت ذاته إل���ى أن حملة »ارفعوا 
العقوبات« »ال ترى في امتداد الوقفات إلى المدن 
األوروبية – رغ���م أهميتها – خياًرا لالس���تجداًء 

بالغرب )الدول األوروبية(«.
وتابع���ت: »الحملة ت���رى الرباعي���ة الدولية أنها 
مش���اركة في الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، 
وال نسعى للتظّلم أمام اإلدارة األمريكية واالّتحاد 

األوروبي«. 
ومنذ أكث���ر من ع���ام تفرض الس���لطة إجراءات 
عقابية على القطاع، ش���ملت ف���رض خصومات 
على رواتب موظفيها العموميين هناك بنس���بة 
تراوح���ت ما بي���ن 30 – 60%، وتقليص حاد في 
تغطية التحويالت الطبية الخارجية لمرضى غزة، 
وتقليص توريد قيمة فاتورة الوقود لمحطة توليد 
الكهرباء وفاتورة اس���تهالك التي���ار الكهربائي 

للجهات األخرى.
ويبّرر بعض قادة الس���لطة تلك العقوبات بأنها 
»خلٌل فن���ّي«، فيما يعتبرها آخ���رون بأنها تأتي 
في س���ياق »الضغط على سلطة األمر الواقع في 
غزة )حركة حماس( إلعادتها إلى حضن الشرعية 

الفلسطينية«، على حد تعبيرهم.

»حراك ارفعوا العقوبات« يتسع .. والسلطة تصم اآلذان
غزة/ قا�سم الأغا:

تتو�ّسع رقعة احلراك ال�سعبي الراف�ض ل�ستمرار الإجراءات 
العقابية التي تفر�سها ال�سلطة الفل�سطينية على قطاع غزة، 
يف ح��ن م��ا زالت ال�سلطة ت�سّم اآذانها ع��ن تلك املطالب، التي 
تلق��ى التفاًف��ا �سعبًيا وف�سائلًيا كب��ًرا. ومل يعد هذا احلراك 

يقت�س��ر على ال�سفة والداخل املحتل وغزة، بل اّت�سع لي�سمل 
مدن��ًا اأوروبية خمتلف��ة. و�س��ارك اآلف الفل�سطينين، م�ساء 
اأم�ض الأول، يف تظاهرة حا�سدة قرب دوار "املنارة برام اهلل، 
و�سط ال�سّفة الفل�سطينية املحتلة؛ للمطالبة برفع العقوبات 
املفرو�س��ة م��ن قب��ل ال�سلط��ة الفل�سطينية على قط��اع غزة 

منذ اأك��ر من عام. وتعد هذه الفعالي��ة التي ينّظمها حراك 
"ارفع��وا العقوب��ات" هي الثانية برام اهلل يف غ�سون ع�سرة 
اأي��ام، اإذ قمع��ت اأجه��زة اأمن ال�سلط��ة الفعالي��ة الأوىل يف ال� 
13 من ال�سهر اجلاري، واعتقلت ع�سرات امل�ساركن فيها، بعد 

العتداء عليهم ب�سكل وح�سّي.

وصل عددًا من العواصم األوروبية 

رام الله/ االستقالل:
 وقعت س���لطة المياه في مقرها اتفاقية تعاون مع شركة االتصاالت الخلوية 
الفلسطينية )جوال( بش���أن دعم منتدى المياه العالمي، حيث وقع االتفاقية 
رئيس س���لطة المي���اه المهندس مازن غنيم والرئي���س التنفيذي لمجموعة 
االتصاالت عمار العكر، وبحضور مدير عام جوال عبد المجيد ملحم ، و مدراء من 

مجموعة االتصاالت و سلطة المياه .
وأعرب رئيس سلطة المياه المهندس غنيم عن سعادته النضمام مجموعة 
االتص���االت الى قطاع حيوي وهام وه���و قطاع المياه من خالل التعاون في 
دعم منتدى فلس���طين الدولي للمي���اه، مؤكدا ان التع���اون ضمن العمل 
التخصص���ي دائما حاضر يت���وج اليوم بالتعاون في اطار خارجي س���يتم 
من خالله نقل صورة جديدة ال س���يما في ظل السعي للخروج عن المالوف 
والبحث عن فئات جديدة وقطاعات اخرى من اجل ان ننقل لها معاناة قطاع 

المياه الفلسطيني.
وأضاف الوزير غنيم" نقلنا للعالم اجمع ماساة المياه في فلسطين واليوم من 

خالل هذا المنتدى نريد ان نظهر جانبا اخر وذلك من خالل ان نضع لفلسطين 
مكان���ا عل���ى الخارطة الدولية فنح���ن لدينا ما نضيفه مع ش���ركائنا من خالل 
مشاركتهم في ايجاد حلول للمشاكل المائية التي باتت مقلقة على مستوى 

العالم كالزيادة السكانية، والتغير المناخي وشح المياه«.
من جانبه ثمن العكر جهود سلطة المياه الفلسطينية وعلى راسها المهندس 
م���ازن غنيم على جهوده المتواصلة للعمل من أج���ل تطوير قطاع المياه في 
فلسطين وتوفير مياه نقية للمواطنين، مضيفا" يشرفنا كمجموعة االتصاالت 
أن نكون ش���ركاء في رعاية منتدى فلسطين الدولي األول للمياه، والذي ُينفذ 

تحت رعاية فخامة السيد الرئيس محمود عباس«. 
وتابع" ان اطالق فعاليات المؤتمر والول مرة في فلس���طين ، س���يكون بمثابة 
منص���ة تجمع كافة اصحاب القرار و الخبراء المؤثرين على قضايا المياه دوليًا، 
وسيشهد تواجد شخصيات سياسية واقتصادية وممثلين عن الدول المانحة 
والمنظم���ات االهلية والمؤسس���ات الدولي���ة والعديد من الخب���راء الدوليين 

المتخصصين في قضايا المياه«.

توقيع اتفاقية تعاون بين سلطة المياه وشركة »جوال«
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الن�ش�أة وامليالد
ولد الش���هيد محمود عرف���ات الخواجا في 
1960/12/27م وترعرع وسط أسرة مجاهدة، 
هاجرت من قرية حمامة عام 1948م ليستقر 
به���ا المقام في مخيم الش���اطئ ولتعيش 
حياة مليئة باأللم والمعاناة كما كل األس���ر 

المهاجرة التي سلب الصهاينة أراضيها.
وتلق���ى تعلميه االبتدائ���ي واإلعدادي في 
م���دارس وكالة الغ���وث لالجئي���ن، وأكمل 
تعليم���ه الثانوي في مدرس���ة فلس���طين 
الثانوي���ة "القس���م العلم���ي" ث���م تلق���ى 
تعلميه الجامعي في الجامعة اإلس���المية 
بغزة وحص���ل على درجة اإلج���ازة العلمية 
"الليسانس" بعدها التحق بالدراسات العليا 

بالجامعة وحصل على "دبلوم عام التربية".
 ونش���أ الشهيد محمود على اإلباء والتحدي 
بعد استش���هاد عم���ه على ي���د االحتالل 
الصهيوني لتكون هذه الحادثة من بواكير 
الدوافع النفس���ية له ليخوض معركته مع 

الصهاينة واالحتالل.

م�شواره اجله�دي
مع بداية ظهور األفكار الجهادية والثورية 
في قطاع غزة على يد المفكر اإلس���المي د. 
فتحي الش���قاقي، كان الشهيد محمود من 
أوائ���ل الذين آمنوا بتلك األفكار وتش���بعوا 
بذلك الط���رح الجهادي، فأصبح الش���هيد 
عض���ًوا بارًزا ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي 

الجامعة فترأس  والجماعة اإلس���المية في 
كتلة المس���تقلين الطالبية ف���ي الجامعة 
اإلس���المية بغ���زة، وصار مس���ئوال للجهاد 

اإلسالمي في مخيم الشاطئ.
 ولنش���اطه المتمي���ز في مس���اجد المخيم 
وخاصة المس���جد األبيض كان الشهيد من 
أوائل المعتقلين ف���ي العام 1983م حيث 
حكم عليه بالس���جن لمدة خمس���ة شهور، 
وكان قبلها قد اعتقل لمدة شهر مع آخرين 
بتهمة حرق العلمين اإلسرائيلي واألمريكي 

في الجامعة اإلسالمية.
واعتقل الشهيد محمود للمرة الثالثة على 
يد االحت���الل الصهيوني في العام 1985م 
وقد حكم عليه بالس���جن لمدة أربع سنوات 
بتهمة حيازة أسلحة وكان من نصيب والده 

أن اعتقل ستة أشهر على نفس القضية.
وللم���رة الرابعة اعتقل الش���هيد لعدة أيام 
وبعدها وفي يوني���و 1993م اعتقل مرتين 
عل���ى ي���د س���لطة الحك���م اإلداري الذاتي 
التي تش���هدها  المحدود تلك االعتقاالت 
العملي���ات  إث���ر  الفلس���طينية  الس���احة 

االستشهادية التي ينفذها المجاهدون.

العمل الع�شكري
كان الش���هيد الخواجا عمل���ه األهم واألكبر 
تأس���يس وقيادة الجهاز العسكري لحركة 
الجه���اد اإلس���المي في فلس���طين "القوى 
ونفذت  )قس���م("  المجاه���دة  اإلس���المية 

في عهده وبمش���اركته وتخطيطه أضخم 
العملي���ات العس���كرية ف���ي فلس���طين، 
وخالل فترة وجيزة نس���بًيا س���جل الجهاز 
العس���كري للجه���اد اإلس���المي بقي���ادة 
الشهيد الخواجا إنجازات هامة عبر عملياته 
العس���كرية النوعية، خاصة تلك العمليات 
االستش���هادية األولى من نوعها في تاريخ 

النضال والجهاد الفلسطيني.
ومن أبرز العمليات العس���كرية التي خطط 
وش���ارك في توجيهها الش���هيد الخواجا، 
عملي���ة أس���دود البطولية، والت���ي نفذها 
الشهيد على العيماوي من مخيم الشاطئ 
عل���ى محطة تجمع للجن���ود الصهاينة في 
أس���دود 1990، بسالح رشاش فقتل اثنين 
من الضباط وجرح ما ال يقل عن عشرة آخرين، 
وقد أشرف الش���هيد الخواجا مباشرة على 
تدريب الشهيد العيماوي على إطالق النار 

وفن المواجهة فأحسن التدريب.
 ،1994 االستش���هادية  نتس���اريم  عملية 
والتي نفذها الش���هيد هشام حمد من حي 
الش���يخ رضوان على تجمع عس���كري لبني 
يهود بالقرب م���ن مفترق البوليس الحربي 
في وسط قطاع غزة قرب مغتصبة نتساريم 
بواسطة دراجة هوائية مملوءة بالمتفجرات 
والعبوات الناس���فة والت���ي أدت إلى مقتل 
5 جنود صهاينة وإصاب���ة 12 آخرين، وقد 
ج���اءت العملي���ة االستش���هادية ردًا على 
اغتيال الش���هيد المجاهد هاني عابد الذي 

اغتيل على أيدي الموساد الصهيوني.
اما عملية بيت ليد المعجزة، فكانت ومازالت 
الكاب���وس الذي يقض مضاجع قادة الكيان 
الصهيوني وجنودهم الجبناء، بعدما توجه 
الشهيد أنور س���كر مع رفيق دربه الشهيد 
صالح ش���اكر )الص���اروخ الم���زدوج( 1995، 
ليفجرا جسديهما وسط أكبر تجمع للجنود 
الصهاينة ليرتقيا إلى العلى، ويعلن العدو 
عن مقتل 22 صهيونًيا وإصابة أكثر من 70 

إصابات بالغة.
وتأتي عملي���ة كف���ار داروم الجهادية من 
أبرز العمليات التي اش���رف عليها الشهيد 
الخواج���ا، والت���ي نفذه���ا الش���هيد خالد 
باقتح���ام  بتاري���خ 1995/4/9م  الخطي���ب 
سيارته المفخخة لسيارة باص تقل جنوًدا 
صهاينة وقد أسفرت العملية عن مقتل 13 

جنديًا وإصابة 40 آخرين.
مما ال ش���ك فيه أن قيادة الش���هيد القائد 
بالحزم  الخواجا لقس���م تمي���زت  محم���ود 
والشدة، والتدقيق في كل صغيرة وكبيرة، 
وكان ذا هيب���ة في ص���دور القالئل الذين 
عرفوه من التنظيم العس���كري رغم حبهم 

الشديد له.

ف�جعة اغتي�له
كان���ت المخاب���رات الصهيوني���ة تحم���ل 
الشكوك لمحمود لدوره الريادي السابق في 
حركة الجهاد اإلس���المي، وكذلك لعالقاته 

بالعديد من مطاردي "قسم" الذين شوهدوا 
عنده في البي���ت أو ترددوا علي���ه، وهذا ما 
دعا المخابرات إلى تكثي���ف المراقبة عليه 

الكتشاف الدور الحقيقي الذي يقوم به.
وحسب ش���هود العيان فقد تم اغتياله ما 
بين الس���اعة السادسة والنصف والسابعة 
صباًحا من ي���وم 1995/6/22م، حيث كانت 
الش���وارع خالية إال من عدد قلي���ل جًدا من 
المارة أغلبهم من طلب���ة التوجيهي الذين 
كانوا متوجهين لتأدية امتحان في مدرسة 

قريبة من هناك.
ومن بين ش���هود العيان سيدة طلبت عدم 
ذكر اس���مها قالت: "كنت على سطح البيت 
في لحظة اغتيال أبو عرفات وشاهدت سيارة 
بيج���و 404 لونها ما بي���ن األزرق الخفيف 
والبني، نزلوا من منحدر الشارع بسرعة كبيرة 
باتج���اه محمود ولم يكون���وا ملثمين أطلق 
أحدهم رصاصة من خلف محمود، ثم ترجلوا 
من الس���يارة وحاول محم���ود أن يضربهم 
بالعربة التي كان يقودها، ولكنهم عاجلوه 
برصاص���ات أخ���رى من مسدس���ات كواتم 
للصوت، ليس���قط مضرًجا بال���دم وتنطلق 

السيارة بأقصى سرعة".
وارتقى الش���هيد إل���ى العال بع���د أن لبى 
نداء ربه بأداء الواجب، فكان نبراًس���ا يضيء 
وش���علة ال تنطفئ، تقتبس من���ه األجيال 
لتواصل السير على دربه والجهاد في سبيل 

الله .

بذكراه الـ 23

القائد محمود الخواجا: مدرسة نضالية لن تتكرر

غزة/اال�شتقالل:
حمل اأم�نة املق�ومة واأدى ر�ش�لته ك�ملة بعدم� كر�س جل حي�ته للعمل 

الفدائي االأول املنظم، لين�ل ال�شه�دة التي ك�ن ي�شبو اإليه� بعدم� اأذاق العدو 
طعم املوت، اإنه ف�ر�س من رموز احلركة االإ�شالمية واأحد موؤ�ش�شي حركة 

اجله�د االإ�شالمي يف فل�شطني، ال�شهيد الق�ئد " حممود اخلواج�". ففي 22/ 
6/ 1995 تو�شحت واكت�شت فل�شطني �شواد احلزن الذي �شكنه� بعد ا�شت�شه�د 
الق�ئد اخلواج�، الذي امت�شق �شيف احلق يف وجه العدو لري�شم ب�شمة وفرحة 

"بيت ليد ونت�ش�رمي وكف�ر داروم"، والكثري الكثري من لوح�ت ال�شرف التي 
ر�شمه� ورف�قه بجه�دهم وتعبهم وع�شقهم فوق كّل تراب الوطن املنكوب، 

�دقني املتّوجة قلوبهم ب�حلّب  وليزرعوا روح الثورة مْن جديد يف نفو�س ال�شّ
والع�شق واالنتم�ء.وت�ش�دف هذه االأي�م الذكرى الـ 23 ال�شت�شه�د الق�ئد 

اخلواج�، هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن فل�شطيني حـر، وعلى كل 
اأبن�ء �شعبن� الـمن��شل يف كل مك�ن.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ فاطمه سالم فارس القريناوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412411126( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ معتصم أشرف محمد ابو دقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400949525( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد جمال محمد كوارع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803325232( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ معاذ نظمي جمعة الجرابعة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804311280   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل: 
طالب مدير مركز األسرى للدراسات رأفت 
حمدونة المنظمات الحقوقية واإلنسانية 
والمؤسس���ات العاملة في مجال األسرى 
ووس���ائل االعالم بدعم وإس���ناد اضراب 
المعتقل ح�س�ن ح�س�نين ش�وك�ة )30 
عامًا( من بيت لحم، والمضرب عن الطعام 
لليوم )23( عل���ى التوال���ي، رفضا لقرار 
تحويله لالعتقال اإلداري التعس���في بال 

الئحة اتهام، وبملف سرى.
وأكد حمدونة في بي���ان صحفي تراجع 
صحة األسير ش���وكة، والذي يعاني من 
نقص في مس���توى الضغط والس���كر، 
ونق���ص في الوزن، وضبابي���ة في الرؤيا، 
وعدم القدرة عل���ى الحركة والوقوف، مع 
وجود آالم شديدة في الرأس والمفاصل 

وباقي الجسم.
وأش���ار إل���ى أن األس���ير ش���وكة خاض 

إضراًبا س���ابقا عن الطعام لمدة )35( يوما 
وتم حينها إلغ���اء االعتقال اإلداري بحقه 
وفقا التفاق مع س���لطات االحتالل بتاريخ 

2017/11/14م.
وأوضح أن المحكمة االس���رائيلية حولت 
المعتقل ش���وكة لالعتق���ال اإلداري رغم 
أنه أنهى حكما بالسجن لمدة ستة أشهر 
انتهت ف���ي 2018/06/03م، ومن ثم تم 

تحويله بال مبرر لالعتقال اإلداري.
وكانت مؤسسة مهجة القدس للشهداء 
واألسرى أكدت أن ما يسمى إدارة مصلحة 
االحتالل نقلت األس���ير المضرب حس���ن 
حسنين حسن ش���وكة من سجن "عوفر" 

إلى عزل سجن "الرملة".
وأكد األس���ير شوكة أنه سيواصل إضرابه 
المفتوح حتى االس���تجابة لمطلبه العادل 
بإنهاء اعتقاله اإلداري التعسفي واإلفراج 

عنه

حمدونة يطالب بإسناد إضراب األسير حسن شوكة
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أعلن أنا المواطنة/ هالة صالح ابراهيم ابو تيلخ 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)910489468( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة / خلود عبد القادر ابراهيم ش���قفة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800871618( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ اكرم محمود حمدان عوكل 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)413324328( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ أمل عبدالفتاح مصطفى السلول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)963891049( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

وج���اء أيضا على لس���انه أن المجلس المرك���زي )البرلمان 
المصغر في منظمة التحرير الفلسطينية( سيجتمع بين 
الخامس عشر والعش���رين من الشهر المقبل، للبحث في 
اس���تقرار النظام السياسي للس���لطة في ظل االنقسام، 

وتعطل المصالحة وتوقف االنتخابات.
وق���ال المس���ئول: " إن المجل���س المركزي ال���ذي فّوضه 
المجلس الوطني )برلمان منظمة التحرير( تولي صالحياته، 
في حال غيابه، س���يتخذ قرارات مهمة في شأن استقرار 
النظام السياس���ي، على ضوء تعطيل الجهاز التشريعي 

للسلطة منذ االنقسام عام 2007" .
يشار إلى أن النظام األساسي للسلطة الفلسطينية ينص 
، على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة 
في حال فراغ منصب الرئيس  لمدة ش���هرين، يصار في 
نهايته���ا إلى إج���راء انتخابات رئاس���ية؛ كما ينص على 
أن يتولى المجلس المصادقة عل���ى الحكومة، ومراقبتها 
و إقالته���ا، لكن المجلس التش���ريعي الذي تحظى حركة 
)حماس( بغالبية أعضائه، توقف عن العمل منذ االنقسام.

استخفاف بالشعب الفلسطيني 
 النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. 
حس���ن خريش���ة اعتبر أن استبدال جس���م منتخب بغير 
منتخب بحس���ب ما تم تداوله والحديث عنه عبر وس���ائل 
االعالم بانعقاد المجلس المركزي الفلس���طيني الش���هر 
المقبل إلعالن نفسه مرجعية للسلطة الفلسطينية وبديال 
عن المجلس التش���ريعي، هو إهانة واستخفاف بالشعب 
الفلس���طيني والديمقراطي���ة ، وانق���الب عل���ى القانون 

األساسي الفلسطيني.
وأكد خريش���ة ل�"االس���تقالل " على أن طبيع���ة وترتيب 
وعضوية المجلس المركزي يعتم���د على عدة أمور، منها 
التمثي���ل الفصائلي والمحس���وبية وق���رب األعضاء من 

المسؤول وغيرها، مشددا على عدم جواز إعطاء صالحيات 
المجلس التش���ريعي أو إلغائه ، في ظل فس���اد المجلس 

المركزي والقفز عن القانون األساسي. 
وقال:"  إن المكسب الوحيد الذي تحقق من اتفاق " أوسلو " 
هو إجراء االنتخابات الفلسطينية و انتزاع الشرعية الدولية 
بعد إجرائها ، ل���ذا عند حديث الوفود الدولية مع الرئيس 
محمود عباس يتم بناء على انتخابه رئيسًا من شعبه"، الفتا 
إلى أنه في حال تم حل المجلس التش���ريعي وعدم اجراء 
انتخابات تشريعية أو رئاسية، فلن يكون هناك اعتداد أو 
اعتراف بأي فلسطيني مهما كان حجمه أو وزنه كالرئيس 
عباس وغيره، و كذلك لن يكون لفلسطين  بالمستقبل أي 

حراك على المستوى الدولي. 
وأوضح د. خريش���ة أن المجلس التش���ريعي سيد نفسه 
وسيد على اآلخرين، ففي حال انعقاده يستطيع أن ينتزع 
االعت���راف بأي ش���خص منهم الرئي���س، مطالبا الرئيس 
بالعمل على اصدار مرس���وم رئاسي إلجراء انتخابات قبل 
فوات األوان، وكذلك التريث ودراسة الخطوة بشكل معمق 

قبل تنفيذها.
وبين أن���ه من الطبيعي أن اس���تقرار النظام السياس���ي 
المبني على ثالث س���لطات متكاملة فيما بينها  منفصلة 
في عملها بمثابة اس���تقرار مؤسساته و عدم استبعاد أي 
مؤسسة من العمل،  منوها أن الذي يجري الحديث عنه هو 

تهميش وتغييب للسلطة القضائية والتشريعية، وإبقاء 
العمل مقتصرًا على الس���لطة التنفيذية التي ستتغول 

على كل شيء ويعم الفساد بسببها.
تعزيز لالنقسام 

بدوره، أكد النائب بالمجلس التشريعي عن حركة حماس 
يحيي موس���ى أن اس���تبدال المجلس المركزي بالمجلس 
التشريعي، خطوة تزيد حالة االنقسام وتعمق الصراعات 
والمناكفات بين الش���عب الفلس���طيني، وكذلك وصفة 
س���حرية في اتجاه تنفيذ صفق���ة القرن التي يخطط لها 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
و قال موس���ى ل�"االستقالل":" إن خطوة استبدال المجلس 
المركزي بالتش���ريعي خطوة في اتجاه زيادة االنقس���ام 
والصراع���ات بين الش���عب الفلس���طيني، وكذلك خطوة 
لتعجي���ل تنفي���ذ صفقة العصر بحس���ب م���ا خطط لها 

الرئيس األمريكي" .
وأض���اف :" ال دور للمجلس المركزي أو الوطني كبديل عن 
المجلس التش���ريعي، دون ذلك س���يكون التعامل وفق  
منهج البلطجة واالس���تفراد و القوة، وستصبح األمور غير 

محكمة للمنطق والقانون األساسي الفلسطيني ". 
وتابع: " المواطن الفلسطيني هو المرجعية األساسية لبناء 
المؤسس���ات وفق نظام االنتخابات الذي يحدده القانون 
األساس���ي الفلس���طيني،  غير ذلك ال اعتراف بمرجعية 
المجل���س المركزي أو منظم���ة التحرير الفلس���طينية أو 

مؤسسة أخرى ". 
وأشار إلى أن القانون األساسي الفلسطيني هو الناظم لكل 
ما يتعلق بقضايا الس���لطة، إذ عمل على فصل السلطات 
الث���الث ووضع صالحيات لكل س���لطة ، وأبقى على صفة 
التعاون كعالقة بينها، و لم يس���م أي س���لطة أو مؤسسة 

أخرى كبديل عنها .

غزة/ االستقالل:
كرمت الرابطة اإلسالمية، اإلطار الطالبي لحركة الجهاد 
اإلس���المي،  ثلة م���ن الطلبة المتفوقي���ن بالمرحلتين 
اإلعدادي���ة والثانوية، وذلك ضم���ن المهرجانات التي 
اطلقتها بعنوان فوج "القدس والعودة" للعام الدراسي 

2018/2017  في كافة محافظات قطاع غزة. 
وحضر حفل التكريم القيادي عضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد الش���يخ نافذ عزام، ومس���ؤول المكتب 
االعالم���ي للحرك���ة  داود ش���هاب، ومس���ؤول الرابطة 
االسالمية  منذر عزام والهيئة االدارية للرابطة، ولفيف 

من الطلبة المتفوقين وذويهم.
وتقدم  الشيخ عزام بالتهنئة القلبية الحارة إلى الطلبة 
وذويهم بمناس���بة تفوقهم  خ���الل  المهرجان الذي 
نظمته  الرابطة بخانيونس، شاكًرا جهود كل الهيئات 
التدريس���ية في كاف���ة مدارس الوط���ن على وقوفهم  
بجان���ب الطلبة من أجل الحصول عل���ى أعلى الدراجات 

الممكنة.
واعتب���ر عزام ، أن العلم والعزيمة هي حضارة األمم وأن 
المثقفين هم من يبنون أوطانهم ويدافعون عن ثقافة 
ش���عوبهم وإعادة التوازن الى تاريخ المسيرة الوطنية، 

مبينًا أنه من واجبنا أن نش���ارك الطلب���ة فرحتهم ألن 
االسالم يحث على االجتهاد والمثابرة والنجاح .

وقدم عزام ش���كره للرابطة االسالمية على الدور الكبير 
والجه���د المبذول  في تقديم افض���ل الخدمات لكافة 
الطلب���ة في ظل الحصار والوض���ع االقتصادي الصعب 

الذي يعيشه أبناء شعبنا.
وبدوره أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي داود 
ش����هاب على ضرورة تكريم طلب����ة العلم وتحفيزهم 
ألنهم قادة هذا الش����عب نحو التحري����ر والعودة إلى 
أراضينا، مش����يرًا إلى أنه رغم الش����دة الت����ي يمر بها 
ش����عبنا بصدد العدوان والحصار، ولك����ن هناك دوًما 

متسع للفرح.
وقال ش���هاب خالل حف���ل تكريم الطلبة في ش���مال 
القطاع: " إننا أمام مسؤوليات كبيرة سنقوم بها جميًعا 
ونحن نعتمد على المتفوقين وأصحاب العقول والهمم 
الذين سهروا الليالي في سبيل تحقيق أعلى الدرجات".

وأض���اف "إننا أحوج ما يكون للتس���لح بس���الح العلم 
والمعرفة ألنه بالعلم تحي���ا األمم، وتزدهر الحضارات، 
وتتقدم الش���عوب، وهو ما حث عليه ديننا عندما أعلى 
من شأن العلم والعلماء"، معتبرًا أن أمة بال علم ستبقى 

عل���ى هامش األمم، ولذل���ك نحن نحتاج إل���ى العلماء 
والمتعلمين ونحن نخوض معركة التحرير.

ومن جانبه قال الطالب المتفوق، عالء توفيق سليم في 
كلمة المتفوقين،  بأننا حصدنا ما زرعنا ونحمد الله على 
ما وصلنا إليه، نشكر آباءنا على العناية وحسن التربية، 
وال ننسى فضل معلمينا  ونتوجه أيضا بالشكر الجزيل 
والشكر والعرفان إلى الرابطة اإلسالمية التي كانت عونا 

لنا طوال العام.
وبدوره رحب مس���ؤول الرابطة منذر عزام بكافة الطلبة 
المتفوقي���ن وذويهم، معرب���ًا  عن س���عادته البالغة 

بتفوقهم الكبير ونيلهم اعلى الدرجات.
وأوضح عزام، أن الرابطة االس���المية ستعمل ليل نهار 
من اجل تقديم افضل الخدمات كي تس���تمر المسيرة 
التعليمية بالشكل المطلوب وفق االمكانيات المتوفرة، 
وس���تواصل تكري���م الطلب���ة المتفوقين ف���ي كافة 

محافظات الوطن.
وفي ختام المهرجان كرمت الرابطة المتفوقين بتوزيع 
ش���هادات تكريم وهدايا عليهم، باإلضافة الى تكريم 
عوائل الش���هداء ومنهم اسرة الش���هيدة رزان النجار 

واسرة الشهيد فادي ابو صالح بخانيونس.

الرابطة اإلسالمية تكرم الطلبة المتفوقين في محافظات القطاع

المركزي بديل عن التشريعي.. انقالب على القانون
غزة / �سماح املبحوح:

يف خطوة توؤ�س�س لالنقالب على القانون الفل�سطيني 
االأ�سا�س��ي وت�سع��ل فتي��ل االنق�س��ام وتعم��ق ح��ده 
الفل�سطين��ي  ال�سع��ب  ب��ن  ال�سيا�سي��ة  املناكف��ات 
وموؤ�س�سات��ه الر�سمي��ة ، ين��وي  املجل���س املرك��زي 

الفل�سطين��ي  خ��الل اجتماعه ال�سه��ر املقبل اإعالن 
نف�س��ه بديال ع��ن املجل���س الت�سريع��ي الفل�سطيني 
ومرجعي��ة لل�سلط��ة الفل�سطيني��ة.  ووفق �سحيفة 
فل�سطين��ي  م�س��وؤول  ك�س��ف  اللندني��ة،  احلي��اة 
ب��ارز النق��اب ع��ن ق��رار اجتم��اع املجل���س املركزي 

الفل�سطين��ي ال�سه��ر املقبل الإع��الن نف�سه مرجعية 
لل�سلط��ة الفل�سطيني��ة ، و اأن��ه ه��و اجل�س��م ال��ذي 
�سيتوىل �سالحيات املجل���س الت�سريعي يف ما يتعلق 
مب��لء الفراغ يف املوؤ�س�سات التنفيذية مثل الرئا�سة 

واحلكومة يف حال �سغورها.

غزة/ االستقالل:
اندلع 27 حريقا أمس األحد، في البلدات اإلس���رائيلية ب�"غالف غزة" بفعل طائرات ورقية 
وبالونات حارقة أطلقت من القطاع، وذلك على الرغم من نشر الجيش اإلسرائيلي منظومة 
ال�"كهروضوئية"، على طول الس���ياج األمني مع القط���اع، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة 

الطائرات والبالونات الحارقة.
وردا على الحرائق، قصفت مدفعية االحتالل بعد عصر امس، نقطة مقاومة شرقي مخيم 

البريج وسط القطاع، حسبما أفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
ان���دالع حريق يعتبر األول من نوعه في مس���توطنة "دوروت" على بعد عدة كيلو مترات 

شرق مستوطنة "سديروت" بفعل بالون حارق أطلق من شمال القطاع.
واندالع حريق في مس���توطنة "نيتفوت" التي تبعد ع���ن قطاع غزة أكثر من 12 
كيلومترا بفع���ل بالون حارق. فيما اندلع حريق اخر قرب مس���توطنة " نير عام"، 
وحريق اخر في مس���توطنة "بئيري" ش���رق مخيم البريج وس���ط قطاع غزة بفعل 

بالونات حارقة.
واندلعت بعد ظهر االحد 3 حرائق في حقول االحتالل ش���رق المحافظة الوسطى بفعل 

بالونات حارقة أطلقت من غزة.
واندلع حريق في مس���وطنة "حوليت" جنوب منطق���ة صوفا بفعل بالون حارق أطلق من 

قطاع غزة، وحريق جديد في مستوطنة "نيريم" بفعل بالون حارق أطلق من غزة.
وقالت القن���اة 7 العبرية إن طواقم اإلطفاء تتعامل حالًيا مع 5 حرائق جديدة في غالف 
غزة " ناحل عوز وزيكيم ومفالس���يم وكفار عزة وبئي���ري" والتي اندلعت بفعل بالونات 
حارقة أطلقت من غزة. فيما قالت وس���ائل إعالم إس���رائيلية إن 27 حريقا اندلعت أمس 
بمستوطنات غالف قطاع غزة بفعل الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من القطاع.

وذكرت أن فرق اإلطفاء تعاملت مع 27 حريقًا بالغالف من بينها قرب كيبوتسات " زيكيم 
، دوروت، ناحال عوز ، كفار عزة ، مفالسيم ، نيريم ، حوليت ، صوفا ، وبئيري" باإلضافة الى 

حريق قرب سكة الحديد في "نتيفوت".
ونش���ر جيش االحتالل منظومة ليزرية إلسقاط الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق 

من قطاع غزة عن بعد.
وقال���ت القناة الثانية العبرية إن المنظومة تعمل على العثور على الطائرات والبالونات 

واستهدافها بأشعة ليزر ذات كثافة عالية ما يؤدي الحتراقهما.

تواصل الحرائق في 
غالف غزة بفعل 
الطائرات الورقية
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أعلن أنا المواطنة/ هالة صالح ابراهيم ابو تيلخ 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)910489468( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة / خلود عبد القادر ابراهيم ش���قفة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800871618( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ اكرم محمود حمدان عوكل 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)413324328( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ أمل عبدالفتاح مصطفى السلول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)963891049( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

وج���اء أيضا على لس���انه أن المجلس المرك���زي )البرلمان 
المصغر في منظمة التحرير الفلسطينية( سيجتمع بين 
الخامس عشر والعش���رين من الشهر المقبل، للبحث في 
اس���تقرار النظام السياسي للس���لطة في ظل االنقسام، 

وتعطل المصالحة وتوقف االنتخابات.
وق���ال المس���ئول: " إن المجل���س المركزي ال���ذي فّوضه 
المجلس الوطني )برلمان منظمة التحرير( تولي صالحياته، 
في حال غيابه، س���يتخذ قرارات مهمة في شأن استقرار 
النظام السياس���ي، على ضوء تعطيل الجهاز التشريعي 

للسلطة منذ االنقسام عام 2007" .
يشار إلى أن النظام األساسي للسلطة الفلسطينية ينص 
، على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة 
في حال فراغ منصب الرئيس  لمدة ش���هرين، يصار في 
نهايته���ا إلى إج���راء انتخابات رئاس���ية؛ كما ينص على 
أن يتولى المجلس المصادقة عل���ى الحكومة، ومراقبتها 
و إقالته���ا، لكن المجلس التش���ريعي الذي تحظى حركة 
)حماس( بغالبية أعضائه، توقف عن العمل منذ االنقسام.

استخفاف بالشعب الفلسطيني 
 النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. 
حس���ن خريش���ة اعتبر أن استبدال جس���م منتخب بغير 
منتخب بحس���ب ما تم تداوله والحديث عنه عبر وس���ائل 
االعالم بانعقاد المجلس المركزي الفلس���طيني الش���هر 
المقبل إلعالن نفسه مرجعية للسلطة الفلسطينية وبديال 
عن المجلس التش���ريعي، هو إهانة واستخفاف بالشعب 
الفلس���طيني والديمقراطي���ة ، وانق���الب عل���ى القانون 

األساسي الفلسطيني.
وأكد خريش���ة ل�"االس���تقالل " على أن طبيع���ة وترتيب 
وعضوية المجلس المركزي يعتم���د على عدة أمور، منها 
التمثي���ل الفصائلي والمحس���وبية وق���رب األعضاء من 

المسؤول وغيرها، مشددا على عدم جواز إعطاء صالحيات 
المجلس التش���ريعي أو إلغائه ، في ظل فس���اد المجلس 

المركزي والقفز عن القانون األساسي. 
وقال:"  إن المكسب الوحيد الذي تحقق من اتفاق " أوسلو " 
هو إجراء االنتخابات الفلسطينية و انتزاع الشرعية الدولية 
بعد إجرائها ، ل���ذا عند حديث الوفود الدولية مع الرئيس 
محمود عباس يتم بناء على انتخابه رئيسًا من شعبه"، الفتا 
إلى أنه في حال تم حل المجلس التش���ريعي وعدم اجراء 
انتخابات تشريعية أو رئاسية، فلن يكون هناك اعتداد أو 
اعتراف بأي فلسطيني مهما كان حجمه أو وزنه كالرئيس 
عباس وغيره، و كذلك لن يكون لفلسطين  بالمستقبل أي 

حراك على المستوى الدولي. 
وأوضح د. خريش���ة أن المجلس التش���ريعي سيد نفسه 
وسيد على اآلخرين، ففي حال انعقاده يستطيع أن ينتزع 
االعت���راف بأي ش���خص منهم الرئي���س، مطالبا الرئيس 
بالعمل على اصدار مرس���وم رئاسي إلجراء انتخابات قبل 
فوات األوان، وكذلك التريث ودراسة الخطوة بشكل معمق 

قبل تنفيذها.
وبين أن���ه من الطبيعي أن اس���تقرار النظام السياس���ي 
المبني على ثالث س���لطات متكاملة فيما بينها  منفصلة 
في عملها بمثابة اس���تقرار مؤسساته و عدم استبعاد أي 
مؤسسة من العمل،  منوها أن الذي يجري الحديث عنه هو 

تهميش وتغييب للسلطة القضائية والتشريعية، وإبقاء 
العمل مقتصرًا على الس���لطة التنفيذية التي ستتغول 

على كل شيء ويعم الفساد بسببها.
تعزيز لالنقسام 

بدوره، أكد النائب بالمجلس التشريعي عن حركة حماس 
يحيي موس���ى أن اس���تبدال المجلس المركزي بالمجلس 
التشريعي، خطوة تزيد حالة االنقسام وتعمق الصراعات 
والمناكفات بين الش���عب الفلس���طيني، وكذلك وصفة 
س���حرية في اتجاه تنفيذ صفق���ة القرن التي يخطط لها 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
و قال موس���ى ل�"االستقالل":" إن خطوة استبدال المجلس 
المركزي بالتش���ريعي خطوة في اتجاه زيادة االنقس���ام 
والصراع���ات بين الش���عب الفلس���طيني، وكذلك خطوة 
لتعجي���ل تنفي���ذ صفقة العصر بحس���ب م���ا خطط لها 

الرئيس األمريكي" .
وأض���اف :" ال دور للمجلس المركزي أو الوطني كبديل عن 
المجلس التش���ريعي، دون ذلك س���يكون التعامل وفق  
منهج البلطجة واالس���تفراد و القوة، وستصبح األمور غير 

محكمة للمنطق والقانون األساسي الفلسطيني ". 
وتابع: " المواطن الفلسطيني هو المرجعية األساسية لبناء 
المؤسس���ات وفق نظام االنتخابات الذي يحدده القانون 
األساس���ي الفلس���طيني،  غير ذلك ال اعتراف بمرجعية 
المجل���س المركزي أو منظم���ة التحرير الفلس���طينية أو 

مؤسسة أخرى ". 
وأشار إلى أن القانون األساسي الفلسطيني هو الناظم لكل 
ما يتعلق بقضايا الس���لطة، إذ عمل على فصل السلطات 
الث���الث ووضع صالحيات لكل س���لطة ، وأبقى على صفة 
التعاون كعالقة بينها، و لم يس���م أي س���لطة أو مؤسسة 

أخرى كبديل عنها .

غزة/ االستقالل:
كرمت الرابطة اإلسالمية، اإلطار الطالبي لحركة الجهاد 
اإلس���المي،  ثلة م���ن الطلبة المتفوقي���ن بالمرحلتين 
اإلعدادي���ة والثانوية، وذلك ضم���ن المهرجانات التي 
اطلقتها بعنوان فوج "القدس والعودة" للعام الدراسي 

2018/2017  في كافة محافظات قطاع غزة. 
وحضر حفل التكريم القيادي عضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد الش���يخ نافذ عزام، ومس���ؤول المكتب 
االعالم���ي للحرك���ة  داود ش���هاب، ومس���ؤول الرابطة 
االسالمية  منذر عزام والهيئة االدارية للرابطة، ولفيف 

من الطلبة المتفوقين وذويهم.
وتقدم  الشيخ عزام بالتهنئة القلبية الحارة إلى الطلبة 
وذويهم بمناس���بة تفوقهم  خ���الل  المهرجان الذي 
نظمته  الرابطة بخانيونس، شاكًرا جهود كل الهيئات 
التدريس���ية في كاف���ة مدارس الوط���ن على وقوفهم  
بجان���ب الطلبة من أجل الحصول عل���ى أعلى الدراجات 

الممكنة.
واعتب���ر عزام ، أن العلم والعزيمة هي حضارة األمم وأن 
المثقفين هم من يبنون أوطانهم ويدافعون عن ثقافة 
ش���عوبهم وإعادة التوازن الى تاريخ المسيرة الوطنية، 

مبينًا أنه من واجبنا أن نش���ارك الطلب���ة فرحتهم ألن 
االسالم يحث على االجتهاد والمثابرة والنجاح .

وقدم عزام ش���كره للرابطة االسالمية على الدور الكبير 
والجه���د المبذول  في تقديم افض���ل الخدمات لكافة 
الطلب���ة في ظل الحصار والوض���ع االقتصادي الصعب 

الذي يعيشه أبناء شعبنا.
وبدوره أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي داود 
ش����هاب على ضرورة تكريم طلب����ة العلم وتحفيزهم 
ألنهم قادة هذا الش����عب نحو التحري����ر والعودة إلى 
أراضينا، مش����يرًا إلى أنه رغم الش����دة الت����ي يمر بها 
ش����عبنا بصدد العدوان والحصار، ولك����ن هناك دوًما 

متسع للفرح.
وقال ش���هاب خالل حف���ل تكريم الطلبة في ش���مال 
القطاع: " إننا أمام مسؤوليات كبيرة سنقوم بها جميًعا 
ونحن نعتمد على المتفوقين وأصحاب العقول والهمم 
الذين سهروا الليالي في سبيل تحقيق أعلى الدرجات".

وأض���اف "إننا أحوج ما يكون للتس���لح بس���الح العلم 
والمعرفة ألنه بالعلم تحي���ا األمم، وتزدهر الحضارات، 
وتتقدم الش���عوب، وهو ما حث عليه ديننا عندما أعلى 
من شأن العلم والعلماء"، معتبرًا أن أمة بال علم ستبقى 

عل���ى هامش األمم، ولذل���ك نحن نحتاج إل���ى العلماء 
والمتعلمين ونحن نخوض معركة التحرير.

ومن جانبه قال الطالب المتفوق، عالء توفيق سليم في 
كلمة المتفوقين،  بأننا حصدنا ما زرعنا ونحمد الله على 
ما وصلنا إليه، نشكر آباءنا على العناية وحسن التربية، 
وال ننسى فضل معلمينا  ونتوجه أيضا بالشكر الجزيل 
والشكر والعرفان إلى الرابطة اإلسالمية التي كانت عونا 

لنا طوال العام.
وبدوره رحب مس���ؤول الرابطة منذر عزام بكافة الطلبة 
المتفوقي���ن وذويهم، معرب���ًا  عن س���عادته البالغة 

بتفوقهم الكبير ونيلهم اعلى الدرجات.
وأوضح عزام، أن الرابطة االس���المية ستعمل ليل نهار 
من اجل تقديم افضل الخدمات كي تس���تمر المسيرة 
التعليمية بالشكل المطلوب وفق االمكانيات المتوفرة، 
وس���تواصل تكري���م الطلب���ة المتفوقين ف���ي كافة 

محافظات الوطن.
وفي ختام المهرجان كرمت الرابطة المتفوقين بتوزيع 
ش���هادات تكريم وهدايا عليهم، باإلضافة الى تكريم 
عوائل الش���هداء ومنهم اسرة الش���هيدة رزان النجار 

واسرة الشهيد فادي ابو صالح بخانيونس.

الرابطة اإلسالمية تكرم الطلبة المتفوقين في محافظات القطاع

المركزي بديل عن التشريعي.. انقالب على القانون
غزة / �سماح املبحوح:

يف خطوة توؤ�س�س لالنقالب على القانون الفل�سطيني 
االأ�سا�س��ي وت�سع��ل فتي��ل االنق�س��ام وتعم��ق ح��ده 
الفل�سطين��ي  ال�سع��ب  ب��ن  ال�سيا�سي��ة  املناكف��ات 
وموؤ�س�سات��ه الر�سمي��ة ، ين��وي  املجل���س املرك��زي 

الفل�سطين��ي  خ��الل اجتماعه ال�سه��ر املقبل اإعالن 
نف�س��ه بديال ع��ن املجل���س الت�سريع��ي الفل�سطيني 
ومرجعي��ة لل�سلط��ة الفل�سطيني��ة.  ووفق �سحيفة 
فل�سطين��ي  م�س��وؤول  ك�س��ف  اللندني��ة،  احلي��اة 
ب��ارز النق��اب ع��ن ق��رار اجتم��اع املجل���س املركزي 

الفل�سطين��ي ال�سه��ر املقبل الإع��الن نف�سه مرجعية 
لل�سلط��ة الفل�سطيني��ة ، و اأن��ه ه��و اجل�س��م ال��ذي 
�سيتوىل �سالحيات املجل���س الت�سريعي يف ما يتعلق 
مب��لء الفراغ يف املوؤ�س�سات التنفيذية مثل الرئا�سة 

واحلكومة يف حال �سغورها.

غزة/ االستقالل:
اندلع 27 حريقا أمس األحد، في البلدات اإلس���رائيلية ب�"غالف غزة" بفعل طائرات ورقية 
وبالونات حارقة أطلقت من القطاع، وذلك على الرغم من نشر الجيش اإلسرائيلي منظومة 
ال�"كهروضوئية"، على طول الس���ياج األمني مع القط���اع، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة 

الطائرات والبالونات الحارقة.
وردا على الحرائق، قصفت مدفعية االحتالل بعد عصر امس، نقطة مقاومة شرقي مخيم 

البريج وسط القطاع، حسبما أفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
ان���دالع حريق يعتبر األول من نوعه في مس���توطنة "دوروت" على بعد عدة كيلو مترات 

شرق مستوطنة "سديروت" بفعل بالون حارق أطلق من شمال القطاع.
واندالع حريق في مس���توطنة "نيتفوت" التي تبعد ع���ن قطاع غزة أكثر من 12 
كيلومترا بفع���ل بالون حارق. فيما اندلع حريق اخر قرب مس���توطنة " نير عام"، 
وحريق اخر في مس���توطنة "بئيري" ش���رق مخيم البريج وس���ط قطاع غزة بفعل 

بالونات حارقة.
واندلعت بعد ظهر االحد 3 حرائق في حقول االحتالل ش���رق المحافظة الوسطى بفعل 

بالونات حارقة أطلقت من غزة.
واندلع حريق في مس���وطنة "حوليت" جنوب منطق���ة صوفا بفعل بالون حارق أطلق من 

قطاع غزة، وحريق جديد في مستوطنة "نيريم" بفعل بالون حارق أطلق من غزة.
وقالت القن���اة 7 العبرية إن طواقم اإلطفاء تتعامل حالًيا مع 5 حرائق جديدة في غالف 
غزة " ناحل عوز وزيكيم ومفالس���يم وكفار عزة وبئي���ري" والتي اندلعت بفعل بالونات 
حارقة أطلقت من غزة. فيما قالت وس���ائل إعالم إس���رائيلية إن 27 حريقا اندلعت أمس 
بمستوطنات غالف قطاع غزة بفعل الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من القطاع.

وذكرت أن فرق اإلطفاء تعاملت مع 27 حريقًا بالغالف من بينها قرب كيبوتسات " زيكيم 
، دوروت، ناحال عوز ، كفار عزة ، مفالسيم ، نيريم ، حوليت ، صوفا ، وبئيري" باإلضافة الى 

حريق قرب سكة الحديد في "نتيفوت".
ونش���ر جيش االحتالل منظومة ليزرية إلسقاط الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق 

من قطاع غزة عن بعد.
وقال���ت القناة الثانية العبرية إن المنظومة تعمل على العثور على الطائرات والبالونات 

واستهدافها بأشعة ليزر ذات كثافة عالية ما يؤدي الحتراقهما.

تواصل الحرائق في 
غالف غزة بفعل 
الطائرات الورقية
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ولم تمنع االصابة وصعوبة المشي بعضهم من 
فعل أكثر من ذلك، اذ وثقت عدسات المصورين 
أحدهم يحمل إطارًا مطاطيًا على راس���ه وينقله 
ال���ى موق���ع المواجه���ة، وآخر يق���ذف الحجارة 
بالمقالع، وثالث يشارك المتظاهرين في سحب 
الس���ياج الفاصل، وقد تسبب وجود الجرحى في 
إلهاب مش���اعر وحماسة المتظاهرين، ما أشعل 

المواجهات وأربك جنود االحتالل.

�ساق وعكاز 
بس���اٍق واحدة، سار الجريح إبراهيم ماضي وسط 
المشاركين في مسيرة العودة الكبرى بجمعة " 
الوفاء للجرحى"، ليتقدم الصفوف األولى بإرادة 
وتحٍدٍ حاماًل جس���ده على عكازين وعيناه صوب 
جنود االحتالل اإلس���رائيلي المنتش���رين خلف 
الكثبان الرملية وراء الس���ياج الفاصل، حتى بدأ 
بإطالق بالونات تحمل صور ش���هداء المس���يرة، 
تقديرًا لتضحياتهم، وتأكيدًا على استمرار هذه 

المسيرة حتى وإن ُبترت أجسادهم. 
الش���اب "ماضي" ال���ذي بترت قدم���ة إثر إصابة 
برصاص متفجر في14مايو/أيار الماضي، يقول 
ل�"االس���تقالل":" االحتالل تعمد إصابة أجسادنا 
وقتلنا كي نتراجع عن حقنا بالعودة إلى أراضينا 
المس���لوبة، لكننا مستمرون في مسيراتنا حتي 

النهاية مهما اشتدت اآلالم واألوجاع علينا". 
وأضاف ماضي:" قبل 70 عاما طرد االحتالل آباءنا 
واجدادن���ا من أراضينا ومازال حتي اليوم يتنعم 
بخيراتها، واألن يسعي الرئيس األمريكي دونالد 
ترام���ب لتنفيذ "صفقة القرن " وطردنا من باقي 
أراضين���ا، لكننا لن نس���مح بتنفيذها حتى آخر 

قطرة دم فلسطينية". 
وأكد أنه مصم���ٌم على العودة إل���ى مدينة يافا 
التي ُهجر أجداده منها غصبًا، مبينًا أن استخدام 
االحتالل اإلسرائيلي ألحدث األسلحة و الرصاص 
الحي ضد متظاهرين عزل ُيبرهن على مدى جبنه 

وخوفه، وضعفه ويسهل هزيمته حتى بحجر. 

�إميانًا بر�سالتهم
ومع اش���تداد حرارة شمس ظهيرة يوم الجمعة 
الماضي، خرج الشاب الجريح أيمن سالم) 25عامًا( 
من منزله في مدين���ة خانيونس جنوب القطاع، 
بجسده المنهك، مستقاًل حافلة خصصت لنقل 
الجرحى الذين أرادوا المشاركة في جمعة الوفاء 
لهم إلى مخيم���ات العودة، تأكيدًا على مواصلة 

تحقيق أهدافهم بكسر الحصار والعودة. 
وف���ي مخيم���ات الع���ودة ببل���دة خزاعة ش���رق 
خانيونس، جلس "سالم" على كرسيه المتحرك 
بعد أن بترت قدماه، بجوار عشرات الجرحى الذين 
اصطفوا على شكل نصف دائر وأمام كل منهم 

عكازه. 
ل�"االس���تقالل":" إصابت���ي لم  ويق���ول س���الم 
تمنعني من العودة مرة اخرى لمخيمات العودة، 
ب���ل بالعكس ول���دت  لدي إص���رارًا ودافعًا أكبر 
للمش���اركة بالمسيرة بشكل دائم حتى تحقيق 
األه���داف التي ُأطلقت م���ن أجلها وهي العودة 

وكس���ر الحصار"، مشيرًا إلى أن استمرار الحصار 
اإلسرائيلي على القطاع دافع قوي للشباب الغزي 
للمش���اركة في مس���يرات العودة، كونه س���لب 

حياتهم ودمر مستقبلهم. 
ولفت س���الم، الى أنه أصي���ب برصاص متفجر 
بقدميه في الجمعة الثانية من مسيرات العودة، 
وبع���د ثالثة أس���ابيع ع���اد إلى المش���اركة في 
المسيرة على كرسيه المتحرك برفقة أصدقائه. 
وأوض���ح، أن المصابي���ن والجرح���ى يع���ودون 
للمشاركة في فعاليات وأنشطة مسيرة العودة، 
إيمانًا منهم برسالتهم التي خرجوا وُأصيبوا من 
أجلها، وتأكيدًا على أن الشباب الغزي جميعهم 
لن يخرجوا من هذه المسيرات إال بكسر الحصار 

والعيش بكرامة كباقي دول العالم.  
ودعا سالم، مؤسسات حقوق االنسان والجهات 
المعنية بضرورة مس���اندة الجرح���ى في قطاع 
غزة وتوفي���ر كل احتياجاتهم من عالج وأجهزة 

تساعدهم على تخطي اعاقتهم. 

بجمعة الوفاء لهم

الجرحــى.. تحــٍد وإصــرار علــى  العــودة

غزة/ دعاء �حلطاب:
عندما يغلب ند�ء �لوطن، ق�سوة 

�جلرح و�أمل �مل�سي، ت�ساهد 
ع�سر�ت �جلرحى يتجاوزن 

�آالمهم، وي�سريون بعكاز�تهم 
متجهني �إىل خميمات �لعودة، 

لي�ساركو� رفاق دربهم م�سرية 
كفاح ون�سال طويلة، ويعيدو� 

�لزخم لتظاهر�ت كثريً� ما ر�هن 
�الحتالل على تر�جعها.

فلم يخل موقع من مو�قع 
�ملو�جهة و�لتظاهر �خلم�س يف 
»جمعة �لوفاء للجرحى«، من 
ذوي �لعكاز�ت، بع�سهم جاوؤو� 

بو��سطة �حلافالت و�آخرون 
��ستقلو� مركبات ودر�جات نارية، 

وقفو� و�سط ح�سود �ملتظاهرين 
بهاماتهم �ملرفوعة، يلفون 

�لكوفية على رقابهم، ومي�سكون 
باالأعالم يف �أيديهم ويهتفون 

بالروح بالدم نفديك يا فل�سطني.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمود فايز محمد الصوص
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803838531( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ موسى إبراهيم موسى الشاعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803582279( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ جهاد نافذ حماد ابو العراج
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802481945( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ ندى احمد محمد المقيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800901951 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
أعلن����ت وزارة الصحة الفلس����طينية، استش����هاد 
الشاب أس����امة خليل أبو عامر )29 عاما(، فجر أمس 
األحد، متأثرا بجراح أصي����ب بها برصاص االحتالل 
اإلسرائيلي خالل جمعة "الوفاء للجرحى" أول أمس 

شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأوضحت الصحة في تصريح صحفي أن الش����هيد 
أبو عامر أصيب برصاص حي في منطقة البطن، قبل 

أن يفارق الحياة فجر أمس .
وش����ارك آالف المواطنين في قطاع غ����زة الجمعة 

الماضية ف����ي فعالي����ات "جمعة الوف����اء للجرحى" 
بمخيمات العودة ش����رق قطاع غزة ضمن فعاليات 
مس����يرات العودة وكس����ر الحص����ار. وأصيب خالل 
المواجهات التي اندلعت 89 مواطنا بجراح متفاوتة، 

نقل 41 منهم إلى المشافي في قطاع غزة.

شهيد متأثرًا بجراح أصيب بها شرق خانيونس
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وذكر منس���ق األمم المتح���دة لعملية 
"السالم" في الش���رق األوسط نيكوالي 
مالدينوف خالل اجتماع لمجلس األمن، 
مؤخرًا، إن أونروا "ستخفض بعد أسابيع 
مس���اعداتها العاجلة لغزة وغيرها في 
المنطقة"، مبيًنا أنها "تش���مل تأجيل 

صرف رواتب في غزة ".
وأضاف: "في غزة، سيعني ذلك تأجيل 
دف���ع رواتب بعض موظفيها في تموز/ 
والبدء بتعليق عمليات أساسية  يوليو 

تجريها الوكالة في آب/ أغسطس".
 وأش���ار إلى أن "األونروا تواجه عجزًا غير 
مس���بوق يزيد عن 250 ملي���ون دوالر"، 
موضًحا أن "األونروا وأصحاب المصلحة 
لضمان  قص���ارى جهده���م  يبذل���ون 

استمرار العمليات األساسية".

خطورة بالغة 
معي���ن رج���ب المخت���ص في الش���أن 
االقتصادي، أك���د أن الحديث عن عجز 
ف���ي الموازنة الس���نوية لوكالة الغوث 
وتشغيل الالجئين )أونروا( ليس جديدًا 

ب���ل يتكرر عامًا بعد آخر، لكن هذا العام 
ب���ات الوض���ع مختلف نظ���رًا لتقليص 
الوالي���ات المتح���دة األمريكية دعمها 
المال���ي الكبير ال���ذي كانت تخصصه 
لألونروا، األمر ال���ذي أدى إلى مضاعفة 

العجز لديها. 
وأوضح رجب خالل حديثه ل�"االستقالل"، 
أن األون���روا تأثرت فعلي���ًا من تقليص 
حج���م المس���اعدات األمريكية، وليس 
لديه���ا خيارات لس���د ه���ذا العجز إال 
بالطلب من ال���دول المانحة بتغطيته، 
وهو ما س���تقوله ف���ي مؤتمرها المزمع 

عقده اليوم في األمم المتحدة. 
وبين أن المش���كلة الحقيقية في عجز 
األونروا تكمن برغبة وتوجه إس���رائيل 
على لس���ان نتنياهو إللغاء دورها ليتم 
التخلص من مش���كلة الالجئين، وهذا 
األمر بالغ الخطورة من الناحية السياسية 

واالقتصادية. 
وش���دد على أن الالجئين في قطاع غزة 
المتضررين من ج���راء تقليص  أكث���ر 
خدمات أونروا، نظ���رًا ألن القطاع يواجه 

أزمات اقتصادية معقدة، اشتدت بعد 
مرور أكثر من عام ونصف على عقوبات 
الس���لطة، وتواصل الحصار اإلسرائيلي 
منذ أكثر من 11 عامًا، وانتش���ار البطالة 

والفقر.  

�أزمة �سيا�سية
وم���ن جانب���ه، أكد س���مير أب���و مدللة 
المخت���ص في الش���أن االقتصادي، أن 
أزمة  األون���روا أزمة سياس���ية بالمقام 
األول وليس���ت مالية، وأن ما يحدث من 
تقلي���ص في دعمها من الدول المانحة 
المتحدة  الوالي���ات  مقدمته���ا  وف���ي 
االمريكية و بريطانيا هو محاولة للضغط 
عل���ى األونروا والش���عب الفلس���طيني 
لتقدي���م تن���ازالت سياس���ية وضرب 
قضية الالجئين التي تعد من الثوابت 

الفلسطينية األساسية.  
واعتب���ر أب���و مدلل���ة خ���الل حديث���ة 
ل�"االس���تقالل"، أن الضغط على األونروا 
يأت���ي ضمن مؤام���رة دولية إلس���قاط 
قضية الالجئين، وبما أن األونروا تمثل 

الركن األساسي لالجئ الفلسطيني  فإن 
اسقاطها يعني اسقاط القضية، مبينًا 
أن الوالي���ات المتحدة تعد  المس���اهم 
األكبر لميزانية أونروا التي توفر مدارس 
وعي���ادات ل����5,3 ماليي���ن الج���ئ في 
ولبنان  الفلس���طينية واألردن  األراضي 

وسوريا. 
وأوضح أن األونروا تقدم خدماتها ألكثر 
من 5 ماليين الجي فلسطيني في دول 
مختلفة، بالتالي فإن تداعيات تقليص 
خدماتها س���تكون كبيرة جدًا ال سيما 
وأن أوضاع الالجئين الفلسطينيين في 
كل أماك���ن تواجدهم صعب���ة وبحاجة 
لزيادة الخدمات والبرامج المقدمة وليس 

تقليصها أو إلغاؤها.
ون���وه إل���ى أن تقلي���ص الخدم���ات 
الُمقدم���ة لالجئين في غزة س���يؤدي 
إل���ى تعميق االزمة االقتصادية  التي 
يعيش���ونها منذ وق���ٍت طويل، حيث 
س���تؤدي الى تفاق���م نس���بة الفقر 
 )%67-65 ( والبطالة التي وصلت ل����
في صفوف المواطني���ن في حال تم 

البطالة والتشغيل،  إيقاف مش���اريع 
إضافة لزي���ادة انعدام األمن الغذائي 
الذي يصل ل�50% بصفوف الالجئين 
نظرًا ألنها تقدم مساعداتها الغذائية 
لمليون الجئ، كما ستهدد المستقبل 
التعليم���ي ل�270أل���ف طال���ب ف���ي 

المرحلتين االبتدائية والثانوية. 
وفي ذات الس���ياق، ذكر أن المس���اس 
بروات���ب الموظفين يؤث���ر في طبيعة 
ومه���ام عم���ل الوكالة األممية س���لبًيا 
نتيج���ة غي���اب الحافز والداف���ع األهم 
للموظفين وهو حصولهم على الرواتب 
التي تساعدهم في تأمين مستلزماتهم 

واحتياجاتهم المعيشية.
ودعا األم���م المتحدة إلى أن يتم اعتبار 
االونروا منظمة تابعة لها بشكل دائم، 
وأن ُيخص���ص له���ا موازنة مس���تقرة 
كباقي المنظم���ات دون أن تعتمد على 
المانحي���ن الخارجيين، كما حث األونروا 
إلى ممارسة الضغط على المانحين من 
أجل س���ّد العجز القائم بسبب تجميد 

األمم المتحدة مساعدتها.

غزة/ دعاء �حلطاب:
تعاين وكالة غوث وت�سغيل �لالجئني 
)�لأونرو�( من عجٍز مايل كبري، يهدد 

وجودها و��ستمر�ر تقدمي خدماتها 
لالجئني �لفل�سطينيني بكافة �أماكن 

تو�جدهم، بعد تقلي�ص �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية وموؤ�س�سات �ملجتمع 

�لدويل و�لعديد من �لدول �ملانحة 
م�ساعد�تها �ملالية، يف م�ساٍع لإنهاء 
عملها و��سقاط ق�سية �لالجئني.  

وحذر خمت�سون يف �ل�ساأن �لقت�سادي 
من تد�عيات تقلي�ص �لأونرو� 

خدماتها �ملُقدمة لالجئني يف قطاع 
غزة �أو تاأجيل دفع رو�تب موظفيها، 

موؤكدين على �أن ذلك �سيعمق 
�لزمة �لقت�سادية �لتي يعي�سها 
قطاع غزة منذ �سنو�ت وتفاقمت 

بالآونة �لأخرية بعد فر�ص �ل�سلطة 
�لفل�سطينية �لإجر�ء�ت �لعقابية 

على �لقطاع. 

تقليص خدمات »أونروا«.. ضربة موجعة القتصاد غزة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/بهاء اياد حافظ ابو حجير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400924122( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ احمد أيمن يوسف النجار 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404693643( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ غسان اسماعيل محمد الهسي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411939135( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ خالد محمود خميس النجار.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)958580474( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

الدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت المحللة السياسية للقناة اإلسرائيلية 12 
دانة فايس عن "مشروع مواصالت جديد عبارة عن 
خط س���كة حديدية صادق علي���ه رئيس الحكومة 
بنيامي���ن نتنياه���و ووزير المواصالت يس���رائيل 
كاتس، بموجبه يصل بين أوروبا والس���عودية من 

خالل إسرائيل".
وأضافت في تقرير ينش���ر ألول مرة أن "المش���روع 
يس���مى قضبان السالم، يهدف إليجاد خط تجاري 
من البحر المتوسط وصوال إلى الخليج العربي، الذي 

تسميه إسرائيل الخليج الفارسي".
وبموجب المشروع، س���يمر خط السكة الحديد من 
"إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية، على أن 
يمر بالحدود األردنية ومدينة جنين شمال الضفة 

الغربية المحتلة". وفق ترجمة "عربي 21".
وأش���ارت إلى أن "هذا المش���روع ينض���م لجهود 
أمريكي���ة للوصل بين إس���رائيل والدول المعتدلة 
في المنطق���ة لمواجهة التهدي���د اإليراني، كونه 
يهدف لربط الشرق األوسط بالعالم كله، من خالل 
خط السكة الحديد الذي يمر بإسرائيل، حيث اتفق 

االثنان، نتنياهو وكاتس، أن يتقدما بمش���روعهما 
هذا لتحشيد دعم إقليمي ودولي؛ ألنه سيغير وجه 

الشرق األوسط".
وأوضح���ت القن���اة أن���ه "تم نش���ر ع���رض فيديو 
للمش���روع في كل مراحله، حيث حصل على الضوء 
األخضر للمباشرة فيه، كونه يعتمد على ربط البحر 
المتوسط بالخليج العربي عبر إسرائيل والسعودية، 

من خالل إشراك األردن والسلطة الفلسطينية".
وقالت: "بحيث تتحول إسرائيل لتصبح الجسر البري 
اليابس الذي يربط بين أوروبا ودول الخليج العربي، 
وتم تكليف كاتس بتقديمه للجهات ذات العالقة: 
الواليا المتحدة، واألردن، ودول الخليج، ودول عربية 
أخ���رى، واالتحاد األوروبي، ودول آس���يوية، نظرا لما 

يحققه المشروع من فوائد اقتصادية وتجارية".
وأك���دت أن "نتنياهو طلب من جميع مستش���اريه 
الدفع بالمشروع قدًما إلى األمام، بمن فيهم مجلس 
األمن القومي، فيما قال كاتس إن هذا الخط لسكة 
الحديد مصمم من أجل الس���الم اإلقليمي، وتقوية 
االقتصاد اإلسرائيلي، وزيادة نفوذها في المنطقة، 

وتقريبها من الدول العربية المعتدلة".

وكتبت فايس قائلة إن "الس���نوات الماضية باتت 
تش���هد وصول آالف الحاوي���ات التجارية التركية 
لمين���اء مدين���ة حيفا ش���مال إس���رائيل، وتعرف 
طريقها باتجاه األردن مرورا نحو الش���رق، بديال عن 
الطرق الس���ورية التي أغلقت عق���ب اندالع الحرب 
فيها، في حي���ن يأتي المش���روع الجديد لتحويل 
إسرائيل جس���را بريًا يربط الشرق بالغرب، على أن 
تك���ون األردن مرتبطة بالس���عودية ودول الخليج 
والعراق، وصواًل للبحر األحمر من خالل خليج العقبة 

ومدينة إيالت اإلسرائيلية جنوبا".
ويقول التقرير إن "إسرائيل ترى في المشروع خطا 
تجاريًا بديال لكل دول المنطقة للربط بين الش���رق 
والغرب، بحي���ث يوفر خطوط مواص���الت قصيرة، 
وس���ريعة، ورخيصة التكلفة، وأكث���ر أمانا، خاصة 
في ظل التهدي���د اإليراني المتنامي في المنطقة، 
واقترابها من المناف���ذ البحرية في الخليج العربي 
والبحر األحم���ر، وإمكاني���ة اس���تخدامها قذائف 
صاروخية باتجاه ش���واطئ البح���ر، وتفخيخ زوارق 
بحرية، س���واء من خ���الل حلفائه���ا الحوثيين في 

اليمن، أو القراصنة البحريين".

»إسرائيل« تكشف عن مشروع خط سكة حديد يربطها بالسعودية



2018االثنين    شوال         هـ   يونيو         م    111439 25

بقلم: عبد السالم أحمد - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

الطريــق إلــى مواجهــة لــن تحقــق شيئــًا

يتف���ق كثي���ٌر م���ن الكتاب 
والمحللي���ن اإلس���رائيليين 
حكوم���ة  إص���رار  أن  عل���ى 
تجاه���ل  عل���ى  االحت���ال 
والتي  السياس���ية،  األزم���ة 
مرده���ا بحس���ب اعتقادهم 
االقتصادية،  الضائق���ة  إلى 
وسياسة  الحصار،  واستمرار 
الت���ي  الجماع���ي  العق���اب 
تتس���بب في تفاقم الوضع 
المأساوي ألكثر من مليوني 
ش���خص؛ من شأنه أن يؤدي 
إلى ع���دوان جديد ومواجهة 
أخرى م���ع المقاومة في غزة. 
الحكومة اإلسرائيلية ترفض 
كل المطال���ب بش���أن إيجاد 
تس���وية مع حرك���ة حماس 

بصفتها الحاكمة لغزة.
اإلس���رائيلي  الصحف���ي 
والمحل���ل العس���كري ف���ي 
القن���اة العبري���ة العاش���رة 
ألون بن دافي���د كتب يقول 
ب���أن اإلنجازات العس���كرية 
»للج���رف الصام���د«، الت���ي 
جلبت ثاث س���نوات ونصفًا 
م���ن الهدوء في غ���اف غزة، 

أضاعتها الحكومة بانعدام الفعل السياسي. 
وزير الجيش أفيغ���دور ليبرمان على رأس من 
يرفضون التوصيات بش���أن تسوية في غزة، 
وفي مواجهته للنواب والوزراء الذين يطالبون 
الحكومة بالعمل على إعم���ار القطاع من أجل 
تخفيض مس���توى التوتر؛ يصّر على رأيه بأن 
تحس���ين الوضع اإلنس���اني في قطاع غزة لن 
ي���ؤدي إلى تحس���ين الوضع األمن���ي، وأن أّي 
اتفاق مع حماس ستستغله لجمع القوة، وفي 
أحاديثه المتكررة يقول بأن المواجهة في غزة 

اآلن باتت ضرورية
وكما ينقل بن دافيد، ففي أحاديث مغلقة يردد 
ليبرمان دوًما »مرة كل بضع س���نوات، يجب أن 
نضرب حماس والمقاومة كي ال ترفع الرأس«، 
وينضم إليه كل صباح بعض وزراء الكابينت، 
يحاولون الظهور بمظهر الرجال حين يعلنون 
أن »حك���م الطائرة الورقية كحك���م الصاروخ«، 

ويضيف »عش���رات المداوالت في الكابينت جرت 
حول غزة، والحكومة لم تحاول حتى صياغة ما هي 
السياس���ة اإلس���رائيلية تجاه غزة، بحيث تتجاوز 
اإلدارة المتواصلة للنزاع. االقتراحات للتسوية التي 
عرضها الجيش، أجهزة المخابرات، وحتى وزراء في 
الكابينت؛ رفض���ت كلها رفًضا باًتا؛ فرئيس الوزراء 
ووزير الجيش منعا كل بحث في رؤيا مس���تقبلية 
لعاقات إس���رائيل مع »الكيان الذي يضم مليوني 

نسمة يسكنون بجوارنا«.
الجيش اإلس���رائيلي وما يعرف ب� »منس���ق شؤون 
المناط���ق« ف���ي كل اجتماع للحكوم���ة يعرضون 
معطيات الضائق���ة المتعاظمة في غزة، ويحذرون 
بضرورة إيجاد معالجات، لكن القيادة السياس���ية 
ال تتأث���ر، ولعلها - كما يقول ب���ن دافيد - تعتقد 
بأننا »إذا منعنا عن مليونين من الناس الرزق، الماء، 
الكهرب���اء وحق الحركة؛ فلن يك���ون لهم مفر غير 
التبني ف���ي نهاية المطاف للرؤي���ا الصهيونية«. 
ومن ناحية حماس، يقول بن دافيد »حماس، التي 

يئست من التجاهل اإلسرائيلي لتوجهاتها لوقف 
النار، توجهت إلى المواجهات على طول الجدار، ولما 
لم تنجح هذه؛ اكتش���فت األث���ر الهدام للطائرات 
الورقية، والتي اعتبرتها ساًحا شرعًيا، وغير فتاك. 
قيادة حماس - التي أثبتت براغماتية في السنوات 
األخيرة - ال ترغب في مواجهة واسعة مع إسرائيل، 

ولكنها في أزمتها مستعدة ألن تأخذ بالمخاطرة«.

�سيا�سية اجلي�ش
ويواصل »التوجيه السياسي للجيش اإلسرائيلي 
هو تصعي���د الردود العس���كرية عل���ى الطائرات 
الورقية: بداية بنار التحذير قرب الخايا، بعد ذلك 
بالهجوم على س���يارات مطلقي الطائرات الورقية، 
ومن هذا األسبوع بمهاجمة البنى التحتية لحماس. 
من الجهة األخرى، حم���اس أيًضا غّيرت المعادلة، 
وم���ن اآلن تعت���زم الرد بن���ار الصواري���خ على كل 
هجوم إسرائيلي؛ وهكذا نكون صعدنا إلى المسار 
المضمون للمواجهة. بضع ليال أخرى من النار مثل 

ليلة الثاث���اء، وإذا بنا في 
معركة جديدة مع غزة«.

ال  دافي����د؛  ب����ن  وب����رأي 
س����بب يدع����و للمبالغ����ة 
ف����ي تضخي����م المخاوف 
من غزة، »ال يوجد س����بب 
يجعلنا نخاف من بائسي 
غ����زة؛ فهم ل����ن يهزمونا، 
لن يحتلونا وكل مواجهة 
ستؤلمهم أيًضا. ولكن ما 
الذي سنكس����به من مثل 
هذه المواجهة؟ المواجهة 
التالية هي األخرى - مهما 
ستعيدنا   - ناجحة  كانت 
ف����ي أقصى األح����وال إلى 
النقطة التي كنا فيها في 
ش����هر آذار الماضي«. وإن 
كان البّد من مواجهة؛ فهو 
إلى حين  يقترح تأجيلها 
االنتهاء م����ن بناء العائق 
لو  األرض����ي، »حتى  تحت 
أفيغدور  طريق����ة  تبنينا 
المواجهة  أن  ليبرمان في 
كل  حم����اس ضرورية  مع 
بضع س����نوات، أليس من 
األفض����ل أن نبدأه����ا في 
مرحلة نكون قد أنهين����ا فيها من بناء العائق 
تحت األرضي؟ معروف إلس����رائيل أنه ال يزال 
هن����اك عدد ال بأس ب����ه من األنف����اق التي لم 
تكتشف بعد، وس����يكون من الحكمة أكثر ان 
ننتظر إلى أن ُيحّيد هذا التهديد تماًما قبل أن 

نقفز إلى حرب اخرى في غزة.
ومع هذا يعود ليؤكد على أن المواجهة لن تحل 
المشكلة، وأن »كل إنجاز عسكري يكون عديم 
المعنى بغياب فعل سياسي يأتي بعده. لقد 
صاغ دافيد بن غوريون المفهوم األمني الذي 
يقول بأن مهمة الجي���ش هي إبعاد الجوالت 
الحربية التالي���ة، وبالتالي فقد حافظ الجيش 
اإلسرائيلي على سياسة ملجومة حول القطاع، 
وحاول ان يع���رض على القيادة السياس���ية 
الحاجة إلى تس���وية ما تعطي أفًقا لس���كان 
القط���اع، ولكن هذه المحاولة وقعت على آذان 

صماء«.

ال نكشف جديًدا حين نقول إن غزة ما فتئت تشكل كابوًسا إلسرائيل، وكانت 
في مرمى عدة مخططات جهنمية، استهدفت تفريغها من سكانها، سبق أن 

أشرنا وغيرنا إليها. 
وفي أغسطس/ آب 2005، نشرت صحيفتا »معاريف« و«هآرتس« اإلسرائيليتان، 
يومي 13 و19 منه، تقريرين مطّولين وموّثقين، سلطتا في أضواء كاشفة على 
مخططات وحمالت إسرائيلية سرية، استهدفت فيهما األعوام التالية لحرب 
1967 تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين، على األقل الالجئين منهم، 
ومحاولة توطينهم في سيناء ودول الجوار العربي، خصوصا األردن، لكن انتهت 
كلها، حسبما أكد في سياق التقريرين غير مسؤول إسرائيلي كبير سابق، ممن 
كان لهم ضلع مباشر فيها، إلى الفشل الذريع، وإلى »انكسار أحالم« زعماء دولة 
االحتالل في تلك الفترة، ومنهم ليفي أش���كول وموشيه دايان ويغئال ألون، 
بتحويل قطاع غزة »بعد تطهيره من العرب وتعبئته بالمس���توطنين اليهود« 

إلى »ريفييرا إسرائيلية« على شاطئ المتوسط. 
وكتب معدا التقرير في »هآرتس«، الصحافيان يوس����ي ميلمان وأفيفا لوري، 
في مقدمة تقريرهما الذي ظهر بعنوان »غ����زة.. عملية اإلخالء األولى«: حدث 
ذلك فور انتهاء حرب 1967 مباشرًة، حيث ُأرسلت وحدة سرية جديدة، مؤلفة 
من يهود ›يلّمون بالعقلية واللغة العربية‹ إلى غزة، بأمر من رئيس الحكومة، 
أشكول، ل�‹تش����جيع الفلسطينيين على الهجرة طوًعا‹. ما معنى تشجيعهم 
بالضبط؟ هذا األمر لم يتحدثوا عنه، بل إن أحد العارفين بس����ّر نش����اط تلك 

الوحدة، الجنرال المتقاعد ش����لومو غازيت، قال: ›يجب ش����نق كل من يتحدث 
عن ذلك‹. 

محاوالت تحّدي األرشفة الكولونيالية
وضعت أول بحٍث مكتوٍب ش����امل عن موضوع التاريخ الفلس����طيني البصرّي 
والمكتوب في األرش����يفات العس����كرية اإلس����رائيلية. وتمحورت فيه حول 

مرحلتْين زمنّيتْين مركزّيتْين...
 ويورد التقرير ش����هادات بعض الضالعين، ومنهم العميد المتقاعد إسحاق 
بونداك، الذي كان في 1967 ممثاًل لوزارة العمل اإلس����رائيلية في قطاع غزة، 
وأصبح الحًقا الحاكم العسكري للقطاع وشمال سيناء. قال للصحيفة »هناك 
من قّرر أنه يجب تفريغ قطاع غزة من سكانه...«. وأضاف، من دون أن يشير إلى 
هوية المس����ؤول أو الجهة الرسمية التي اتخذت هذا القرار: »اعتَقد من اتخذ 
القرار بأنه إذا ما كانت حياة الس����كان صعبة وقاس����ية، ولم تتوفر لهم لقمة 

العيش، فلن يتأخروا في الهرب والمغادرة، لكنهم لم يهربوا«. 
ولفت التقرير إلى أن أشكول، وفي جلسة عقدت في ديوانه بعد وقت قصير 
من الحرب، كما اقتبس ذلك المؤرخ توم سيغف في كتابه »1967«، صّرح: »أنا 

أؤيد مغادرة الجميع، حتى ولو ذهبوا إلى المريخ«. 
وعملًيا توقفت عملية »تشجيع« هجرة الفلسطينيين من القطاع، في إثر دخول 
شابين فلسطينيين، في أشيار/ مايو 1970، إلى سفارة إسرائيل في عاصمة 
باراغواي، وطلبا التحدث مع الس����فير اإلس����رائيلي، لكن موظفة السفارة، ِعدنا 

بئير، ش����كت في نواياهما، ورفضت طلبهما، ورفعت سماعة الهاتف، فسارعا 
إلى إطالق النار عليها، ما أدى إلى مصرعها، فيما أصيبت موظفة أخرى بجروح.

وخ����الل التحقيق معهما ومحاكمتهم����ا، أفادا بأنهما أرادا اغتيال الس����فير، 
انتقاًما من إسرائيل التي قدمت لهما إغراءات ووعود تبّين أنها كاذبة، عندما 
وافقا على الهجرة من قطاع غزة إلى باراغواي. ونفت الحكومة اإلسرائيلية، في 
حينه، وجود عملية تهجير رسمية لسكان القطاع، مدعية أن المهاجمين كانا 

»إرهابيين«، عمال بتكليف من حركة فتح. 
أم����ا تقرير »معاريف« فأكدت كاتبته، الصحافية س����ارة ليبوفيتش - دار، أنه 
وفًقا لما توصلت إليه، يدور الحديث حول »إحدى محاوالت الترانسفير األكثر 
مأسس����ة ونموذجية في تاريخ الصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي )بعد إقامة 
دولة االحتالل(، وقد اس����تثمر فيها الكثير من التفكي����ر والتنظيم واألموال، 

تحت إشراف مباشر لديوان رئيس الحكومة )أشكول(«.
وحاول عس����كريون ورجال شرطة، في مقر الحاكم العس����كري في قطاع غزة، 
العثور على مرش����حين مناسبين، وإقناعهم بالتوجه إلى الطائرات. واستقبل 
عمالء جهاز الموساد الفلسطينيين في باراغواي. وساهمت الجالية اليهودية 
في هذه الدولة باألموال، وبإجراء االتصاالت مع المؤسسات والسلطات المحلية. 
ونقلت عن مئير عميت، الذي كان رئيًس����ا لجهاز الموساد في 1967، قوله إن 
هدف العملية تقليل العرب أكثر ما يمكن، فقد شكلوا على الدوام خطًرا على 

إسرائيل! وللعملية تفاصيل كثيرة أخرى.

أنطوان شلحت غــزة كابــوس »إسرائيــل«
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جنود مسيرة 
العودة

أظهرت مسيرة العودة معادن عشاق الوطن وميزت المحب الحقيقي ممن يدعي حب الوطن؛ ألن 
حب الوطن الذي يقف عند حدود الكالم فقط، هو حٌب كاذٌب سرعان ما تكشفه األيام واألحداث.

في مس���يرة العودة كان للكثيرين دوٌر فاعل في اثباِت حبهم للوطن، فقد ش���ارك حامل شهادة 
الدكتوراه، وش���ارك من لم يحالفه الحظ في دخول المدرس���ة، وش���ارك الكبير والصغير والمرأة 

والرجل، شارك من يختلف مع هذا الفصيل ومن يتفق معه؛ ألن الوطن أكبر من الجميع.
في مس���يرة العودة رأينا عنفوان الشباب الثائر الذين عبروا عن حبهم لوطنهم بأفضل ما يكون، 
حيث سارعوا للمبادرة وتشكيل وحدات مختلفة لكل منها دور مناط به، من وحدة الكوشوك وقص 
الس���لك والطائرات الورقية الحارقة والسواتر الترابية وغيرها من الوحدات الميدانية، وكان لهم 

بصمات واضحة في إيالم العدو خاصة وحدة الطائرات الورقية الحارقة.
وكثيرة هي الفئات التي شاركت في مسيرة العودة وكان لها دور بارز وال زالت تقدم الجهود 
بكل رحابة صدر، وإن من أكثر الفئات التي أظهرت حبًا جمًا للوطن، وأظهرت قوتها ومناعتها 
ورفضت البقاء في كنف الراحة وآثرت االلتحام مع الجماهير لتقدم لهم خدمات تليق بحجم 
تضحياتهم، هم » أعضاء االس���رة الطبية« ، حيث أن عطاءهم واضح وضوح الش���مس، فهم 
ق���د تركوا بيوتهم وذهبوا لميدان العودة كي يداووا جراحات أبناء وطنهم وهم يعلمون بأن 
الم���وَت يتربص بهم، وأنهم قد ال يعودون لبيوتهم،فمنهم من قض���ى نحبه ) رزان النجار( 

ومنهم من ينتظر.
ثم إن االعالميين قد أدركوا أن اإلعالم نصف المعركة وعلى هذا األساس أدركوا أن حبهم لوطنهم 
يقتض���ي إتقان دورهم بكل اخالص في ايصال الرس���الة للعالم وبرغ���م قوة اإلعالم الصهيوني 
المضاد لكنهم نجحوا في كشف اللثام عن وجه جيش االجرام الذي ادعى أنه جيش اخالقي، ولقد 
دفع االعالميون  حياتهم وصحتهم ثمن حبهم لوطنهم بكل رضى ودون أن يرهبهم أو يرعبهم 

رصاص االحتالل، فمنهم من قضى نحبه ) ياسر مرتجى( و)أحمد أبو حسين( ومنهم من ينتظر.
الكتاب وأصحاب الرأي : ال أخال أحدًا من العقالء يتأخر عن  دعم أي فكرة يمكنها أن تخدم وطنه 
وتنهض به سواء كان هذا الوطن يخضع لالحتالل أم ال، فالواجب الديني حتى عند غير المسلمين 
يحتم عليهم دعم الوطن ولو بالكلمة أو الفكرة ،ونحن كمسلمين لدينا أمر رباني ) وحرض المؤمنين 
على القتال( ،فقد كان للكتاب دور كبير في دعم مس���يرة العودة من خالل كتاباتهم التي تؤكد 

حقنا في ممارسة أي سلوك من شأنه اعادة حقوقنا وانتزاعها من براثن االحتالل.
رواد الفن التشكيلي والرسم : أبدع أهل الفن والرسم في ترجمة أحداث مسيرة العودة وتحويلها 
إل���ى صور ،خاصة الصورة ذات البعد اإلنس���اني، والتي تترك  أثرَا في نفوس المش���اهد الغربي 

وتدفعه للتفاعل مع مآسي غزة.
الخطباء والوعاظ في المساجد حيث إن لهم دورًا فعااًل في تحشيد الناس للمشاركة في مسيرات 
العودة وبيان أن حب الوطن هو جزء من العقيدة والدفاع عنه واجب شرعي ) وحرض المؤمنين على 
ِذيَن  َن الَّ اَئٌة َيْغِلُبوا َأْلًفا مِّ نُكم مِّ نُكْم ِعْش���ُروَن َصاِبُروَن َيْغِلُبوا ِماَئَتْيِن َوِإن َيُكن مِّ القتال ِإن َيُكن مِّ

ُهْم َقْوٌم الَّ َيْفَقُهوَن(. َكَفُرواا ِبَأنَّ
هذه عينة بس���يطة من جنود مس���يرة العودة مما عرفهم الناس، وثمة جنود ال نعلمهم الله 
يعلمهم، نسأل لله أن يوفق كل مخلص لخدمة دينه ووطنه،وختاما : يجب القول بأنه مخطئ 
م���ن يظن أن البندقية وحدها هي التي تؤلم االحت���الل، ومخطئ أيضا من يظن أنه غير قادر 

على خدمة وطنه.

 

عبد اللطيف مهنا

مصطفى أبو السعود
حالتان طبعتا المش���هد الفلسطيني عشية 
جولة كوشنر وجرينبالت الترويجية ل�”صفقة 
القرن” التصفوية. ما شهدته ساحة المنارة 
ف���ي رام الله، حيث قمعت أجهزة س���لطتها 
المحتجي���ن  تظاه���رة  مقص���ود  بعس���ف 
المطالبي���ن برفع عقوباته���ا التجويعية عن 
فيها. في هذا الجزء  غزة وصرف روات���ب موظَّ
من هذا المش���هد كانت اله���وة بين القامع 
���ر عنهما تصريح���ان، واحد  والمقم���وع يعبِّ
لمسؤول واآلخر لرجل دين مسيحي. األول، هو 
محافظ نابلس المحتلة الل���واء أكرم الرجوب، 
دا المتظاهري���ن بعامّيته  والذي ق���ال متوعِّ
الخاص���ة: “اللي بدو يتطاول بدنا نلعن أبوه”، 
ه  دا: “اللي بدو يخرج عن النص بنُلقَّ وزاد مؤكِّ
عل���ى ثم���ه”، أي نلطمه على فم���ه! والثاني، 
م، عضو الهيئة اإلسالمية  لآلب مانويل مس���لَّ
المس���يحية فيما يتضح أنه كان ردا منه على 
الرج���وب: “نحن ش���عب أدبتنا الرشاش���ات 
ارا، ولم تؤدبنا مفاوضات أوس���لو  فأصبحنا ثوَّ
وتنسيقها األمني، وإن كانت عنتريات فلتكن 

على المستوطنين في نابلس والضفة”.
والوج���ه الثاني، انتباه العالم المفاجئ إلى أن 
غزة في س���بيلها لالنفجار ف���ي وجه الجميع، 
احتالال، وس���لطًة، وعربا، ويتعداهم لس���ائر 
من س���تطوله تداعيات هذا االنفجار إقليميا 
ر هؤالء  ودوليا. األمين العام لألمم المتحدة حذَّ
من أن غزة على ش���فير حرب، مطالبا السلطة 
بإلغاء معاقبتها غ���زة ودفع رواتب موظفيها. 
عة منذ 12  المفارق���ة أن غزة محاص���رة ومجوَّ
عاما، وصحيح أن مأس���اوية الوضع اإلنساني 
ل احتماله،  فيها اآلن بلغت ما ال يمك���ن تخيُّ
ها المستجد النضالي  إال أن هذه االنتباهة مردَّ
الغزي وليس المأساوية التي امتد بها الزمن.

هذا المستجد بات الشغل الشاغل في الكيان 
االحتاللي، ساسة، وعسكريين، وإعالما، وآهلي 
المح���اذي لغزة من مس���تعمرات. مس���يرات 
العودة وابتكاراتها النضالية، والتي وصفتها 
أربكتهم  بالعبقري���ة،  صحيفة “هآرت���س” 
وأزمتهم، وبلوغ الق���وة حدودها في مواجهة 

جبروت اإلرادة العزالء إال من إيمانها بقضيتها 
أرعبه���م، وولول���ة مس���تعمري م���ا يدعونه 
“حزام غ���زة” من أن الغزيين يخصونهم ليال 
بالصواريخ ونهارا بالطائرات الورقية الحارقة 
أربعمائة  يحص���ون  صوابه���م.  أفقدته���م 
حريق حت���ى اآلن، واحت���راق 3500 دونم من 
مزروعات مستعمراتهم. تقنياتهم المتطورة 
رة  و”قبتهم الحديدية” وطائراتهم المس���يَّ
عاجزة عن صد طائرات غزة الورقية، والشركات 
األلمانية والفرنسية المش���اركة في تسوير 
غزة وعزلها عن فلسطين المحتلة لم تتمكن 
بعد من إكمال ما هو غير الضامن لعزلها. ثم 
إن قرار المقاومة “القصف بالقصف” كس���ر 
قواعد االش���تباك فباتت المب���ادرة في يدها، 
هم لحرب ال  وبات معلقوهم يح���ذرون من جرِّ

يحتملها مستعمروهم.
المشهدان الفلس���طينيان، ما أشار إليه األب 
إمانويل ف���ي الضفة وما اعترف���ت بعبقريته 
“هآرتس” في غزة، هما وراء تحريك المحتلين 
إلنس���انية الغرب من غفوتها، وش���حذ همم 
جانح���ي عرب مس���المتهم والتخادم معهم، 
بغية مسخ الصراع مع غزة بمقاربته تحت الفتة 
التخفيف من كارثية الحالة اإلنسانية هناك، 
والتي هؤالء ومعهم األوس���لويون مشاركون 
في جريمتها بحصار القط���اع المزمن…لكنما 
دون التخلي عن جوه���ر مقولة نفتالي بينت 
وزي���ر التعليم ف���ي حكومة االحت���الل وزعيم 
حزب “البيت اليه���ودي”: “ال مكان للوجبات 
المجانية للعدو المقيم في غ���زة”، أي الولوج 
من بوابة إنس���انيتهم الزائف���ة إلى تصفية 
القضية الفلسطينية وفق الرؤية النتنياهوية 

بمسماها الترامبي “صفقة القرن”.
وعليه، أرس���لت واش���نطن مؤخ���را متعهدي 
ترام���ب  صه���ر  الصهيونيي���ن،  بازاره���ا 
ومستش���اره كوش���نر ومبعوث���ه للمنطق���ة 
جرينبالت، في جولتهما الترويجية على أربع 
عواص���م عربي���ة والكيان الغاص���ب، رافعين 
الفتة بحث التخفيف م���ن معاناة غزة مدخال 
لط���رح الصفقة، هذه التي يش���يعون بأنهم 

قد اقتربوا من وضع لمساتهم األخيرة عليها 
وإنها أخيرا قد شارفت على االكتمال.

حفل إع���الم المحتلين بتس���ريبات يراد لها 
أن تس���هم في ج���الء بعض طالس���م هذه 
الصفق���ة. قال���ت “هآرتس”: قبي���ل قدوم 
جيها المجتهدي���ن، أن من بين مهامها،  مروِّ
“جم���ع نصف ملي���ار دوالر إلطالق مش���اريع 
���د لصفقة  تمن���ع االنهي���ار في غ���زة، وتمهِّ
القرن”، هي عبارة ع���ن بنى تحتية تقام في 
شمال سيناء المصرية، وعددت: ميناء بحري، 
منطقة صناعية، منش���أة تحلية مياه، مصانع 
م���واد بن���اء، ومحطة طاقة شمس���ية…ومن ال 
تس���عفه الذاك���رة نعيده لمش���روع الجنرال 
ي���وآف مردخاي، الذي طرح���ه العام الماضي 
ورفضته السلطة المستثناة من جدول الجولة 
ل عليها الجائالن  الترويجية، ومصر التي ُيعوَّ
د لها والذي  لتمرير الصفقة والمشروع الممهِّ

لن يكون بال موافقتها. 
قط���ع المس���اعدات ع���ن الس���لطة واألونروا، 
���ان حول بقاء  وتصريح���ات نتنياه���و من عمَّ
س���ة في  الرعاية الهاش���مية لألماكن المقدَّ
القدس، ه���و للضغط على الس���لطة للعودة 
عن قرار رفضها التعامل مع الصفقة إثر نقل 
الس���فارة األميركية للقدس، وجزرة تسريبات 
لطمأنته���ا الس���تدراجها ب���أن ما س���يطرح 
هو “خط���ة س���الم” على أس���اس تفاوضي 
وليس حال مفروض���ا، وإن أبو مازن هو المحاور 
الفلسطيني الوحيد وال نية لتجاوزه، أي ترك 
الباب مواربا لتمكينه من التخلي عن مقاطعة 
لم تمنعه من إبقاء صلة وصل س���رية طرفاها 

ماجد فرج وبومبيو!
…هناك ما يش���ي بمخطط يمهد إللحاق غزة 
بمصر وبقاي���ا الضفة ب���األردن، وإذا القدس 
م���ت لنتنياه���و، فاالعت���راف ب�”يهودية  قدٍّ
ل بشطب حق العودة…مخطط،  الدولة” يتكفَّ
قمع متظاه���ري المنارة، وعنتري���ة الرجوب، 
ومواصل���ة معاقب���ة غ���زة، موضوعي���ا تعني 
مالقاته…لكنما هي صفقة لن تمر، واس���ألوا 

شعب األب إمانويل مسلم.

سمير أحمد 

هل تشكل “غزة أوال” الممر 
اإلجباري لـ”صفقة القرن”؟!

اختت���م الوفد الرئاس���ي األميركي، المس���ؤول ع���ن العملية 
السياسية في “الش���رق األوس���ط” التي تضم صهر دونالد 
ترام���ب ومستش���اره وجيس���ون غرينبالت مبعوث���ه لعملية 
“التس���وية”، جولته التي بدأت ف���ي العاصمة األردنية ومرت 
بالرياض والقاهرة واختتمت أمس في تل أبيب، بلقاء مع رئيس 
حكومة العدو بنيامين نتنياهو امتد على مدى أربع س���اعات. 
وب���رزت خالل هذه الجول���ة التي بدأت ف���ي 19 حزيران/يونيو 
واختتمت ف���ي 22 منه، أن قطاع غ���زة كان الحاضر األبرز على 
طاوالت المفاوضات، نتيجة لموقع���ه وموقفه وحراكه المؤثر 
على مس���ار “صفقة القرن”، بما تمثله من مخطط مكش���وف 
لتصفية القضية الفلس���طينية. وتحت العنوان “اإلنساني”: 
االحتوائ���ي – اإلغرائي، دعا الموف���دان األميركيان أمراء النفط 
لفتح خزائنهم إلنجاز مش���اريع القطاع “اإلنس���انية” المرجح 
إقامتها في سيناء المصرية، بدال من القطاع، على أمل تخفيف 
ح���دة “التوتر” وإيجاد “أجواء إيجابي���ة” قبل عرض الصفقة 

األميركية!..
وكعادته بعد كل لقاء، قال مكتب نتنياهو في تصريح مكتوب 
إن “الطرفين بحثا دفع عملية السالم قدما والتطورات اإلقليمية 

واألوضاع األمنية واإلنسانية في قطاع غزة”.
وحسب الموقع اإللكتروني لصحيفة »يديعوت أحرونوت« فإن 
االجتماع، الذي ُعقد في مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، 
ناقش قضايا سياسية مهمة لمدة أربع ساعات. وكتب السفير 
األمريك����ي في كيان الع����دو، ديفيد فريدمان، الذي ش����ارك 

في االجتماع في »تويتر«: »لق����اء عظيم بعد ظهر هذا اليوم 
)أمس( في مكت����ب رئيس الوزراء نتنياهو«. وقالت وس����ائل 
إع����الم عربية متابعة لجولة كوش����نير-غرينبالت، أن مبعوثي 
اإلدارة األمريكي����ة طلبا من زعماء ال����دول العربية التي زاراها، 
بحث المقترحات التي قدمت لهم من أجل »إنهاء الصراع في 
الشرق األوس����ط«. ويالحظ أنه لم يصدر أي بيانات مشتركة 
حول هذه االجتماعات. واكتفت الدول العربية بإصدار بيانات 
منفردة، جرى خاللها التأكي����د على دعم للجهود والمبادرات 
الدولية الرامية للتوصل إلى “تسوية عادلة وشاملة”، وذلك 
طبق����ًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وعلى أس����اس حل 
الدولتين وفق����ًا لحدود 1967، تكون فيه القدس الش����رقية 
عاصمة لدولة فلسطين… في حين انحصر اإلعالن األميركي 
عن هذه اللقاءات ببيانات مقتضبة صدرت تباعا عن المكتب 

اإلعالمي للبيت األبيض.
صحافة العدو تكشف “المستور”

وف���ي ظل ه���ذا “التعتي���م” اإلعالمي، تبق���ى صحافة العدو 
ومواقعه���ا اإللكتروني���ة هي مص���در تس���ريب المعلومات، 
واألس���رار. وبهذا الخصوص، كش���فت صحيفة »هآرتس« أن 
خط���ة الرئيس األميرك���ي، دونالد ترامب، المرتقبة لتس���وية 
القضية الفلس���طينية، تتضمن عرض قرية أبو ديس عاصمة 
للدولة الفلس���طينية المفترضة بدال من مدينة القدس )وهو 
ب في أكثر من صحيفة(، في مقابل انسحاب  ما س���بق أن ُس���رِّ
إس���رائيلي من 3 إلى 5 قرى من بلدات عربية واقعة ش���مالّي 

المدينة المقدسة وشرقّيها، على أن تبقى البلدة القديمة تحت 
السيطرة “اإلسرائيلية”.

ولفتت »هآرت���س« إلى أن إعالن »صفقة القرن« بات وش���يكَا، 
وأنها ال تتضمن إخالء البؤر االس���تيطانية في الضفة الغربية 
المحتلة، بما في ذلك المستوطنات »المعزولة«، وعلى أن تبقى 
منطقة األغوار تحت الس���يطرة الكاملة لالحتالل اإلسرائيلي. 
اس���تنادًا إلى ذل���ك، رأت الصحيفة أن الدولة الفلس���طينية، 
وفق »صفقة القرن«، س���تكون »دولة ناقصة«، ومن دون جيش 
أو أس���لحة ثقيلة، مقابل »حزمة من الحوافز المادية الضخمة« 

المقدمة من السعودية ودول خليجية أخرى.
عودة لشعار: غزة أوال

ونتيجة موقع غزة ودورها الفاعل والمؤثر في مواجهة مخطط 
»صفقة الق���رن« التصفوي���ة، بفعل تعاظم ق���درات فصائل 
المقاوم���ة، أدرك صناع القرار في البي���ت األبيض بأن إخضاع 
الشعب الفلس���طيني والتمهيد لتصفية قضيته يمر بشكل 
حتم���ي في قطاع غ���زة، إما احتواًء أو ضغط���ًا أو إغراًء… ولهذه 
الغاي���ة، كان من الطبيعي أن يكون قطاع غزة على طاولة اللقاء 
الذي جمع الوفد األميركي مع مسؤولي الدول التي زارها. وسبق 
للبيت األبيض أن عقد مؤتم���را دوليا خص به قطاع غزة تحت 

العناوين “اإلنسانية”.
وه���و ما أكدته البيان���ات الصادرة عن البي���ت األبيض، والتي 
أجمعت على القول، إن المجتمعين ناقش���وا س���بل »تخفيف 
حدة األوضاع اإلنس���انّية في قطاع غزة، م���ع الحفاظ على أمن 

إس���رائيل«، باإلضافة إل���ى ترتيبات »صفقة الق���رن«. وأكدت 
التسريبات أن كوش���نير، صهر الرئيس األميركي، طالب ولي 
العهد السعودي محمد بن س���لمان بدفع مليار دوالر، لتمويل 
المش���اريع “اإلنس���انية” لقطاع غ���زة، وكان قد س���بق لوزير 

الخارجية األميركية مايك بومبيو، أن زار قطر للغاية نفسها.
ضمن هذا اإلطار، أكدت تقارير إعالمية “إس���رائيلية” أن إدارة 
ترامب تس���عى إلى جمع أكثر من ملي���ار دوالر من دول الخليج 
للمضي في مش���اريع إعادة إعمار قطاع غّزة، على أن تكون في 

سيناء بداًل من داخل القطاع.
وأكدت »هآرتس« أن اإلدارة األميركية تأمل أن تس���اهم هذه 
المشاريع في تهدئة »التوّترات األمنية اإلسرائيلّية مع قطاع 

غّزة«، ما سيخلق »أجواًء إيجابّية« أثناء عرض “صفقة القرن”.
إن قطاع غزة، بناس���ه ومقاومته، المستهدف اليوم بالتصعيد 
العس���كري الصهيوني، من جهة، وبإغراءات اإلدارة األميركية 
“اإلنسانية”، من جهة أخرى، ستبقى له الكلمة الفصل في ما 

ستؤول إليه صفقة ترامب…
وقوى المقاومة التي أجبرت رئيس وزراء العدو األس���بق أرئيل 
ش���ارون على الفرار من غزة، في الع���ام 2005، والتي واجهت 
الحصار على مدى 12 عاما، وتصدت للحروب “اإلس���رائيلية” 
العدوانية، مدعوة اليوم لالستعداد التام لمواجهة التحديات 
واالحتماالت اآلتية التي تتراوح بين “الجزرة األميركية والعصا 
“اإلس���رائيلية”… بين اإلغراءات “اإلنسانية” وبين التهديد 

بالعدوان والمزيد من الحصار!

كوشنر والرجوب…وشعب األب مسلم!
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غزة / عبدالله نصيف:
توج فري���ق ه���ال القدس بط���ا لبطول���ة كأس دولة 
فلسطين ألول مرة في تاريخه، وذلك على حساب فريق 
شباب خانيونس بنتيجة 1/5، في لقاء اإلياب على ملعب 
شهيد فلسطين الحسيني، ليتفوق ذهابًا وإيابًا بنتيجة 

.4/6
بهذا يصبح اله���ال الفريق الثالث الذي يتوج بالبطولة 
في نس���ختها الجديدة، بعد أن توج أهلي الخليل بأول 

نسختين، وتوج بآخر نسخة شباب رفح .
ودخل الفريقان المباراة بتشكيل مشابه للقاء الذهاب مع 
تغييرات بسيطة في خطة لعب كل فريق، فظهر الهال 
بثوب مختلف عن لقاء الذهاب، فيما لم يقدم الش���باب 

المستوى المنتظر منه.
ول����م تدخل المباراة في حالة ج����س نبض بعد أن انطلق 
عدي الدباغ بكرة نحو مناطق النشامى وسدد كرة  سكنت  
يمين الحارس هيثم فتيحة قبل مرور نصف دقيقة من 

عمر اللقاء.
وعزز هذا الهدف من حظ����وظ الهال على أرض الملعب 
فواص����ل الضغط باحثا عن أهداف أخ����رى، فأهدر الدباغ 

انفرادًا بالحارس ليسددها بعيدة.
وظل����ت محاوالت الهال الهجومية، ومع مواصلة الضغط 
يس����تلم محمد عبيد كرة على الميمنة للش����باب يلعبها 
عرضي����ة على رأس الدب����اغ الذي يطلقها نحو الش����باك 

مضيفًا ثان األهداف بالدقيقة 12 .

و في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع  سجل محمد 
يامين الهدف الثالث ، و ينهي الشوط األول بتقدم هال 

القدس بثاثة أهداف نظيفة على شباب خانيونس .
و في الش����وط الثاني يعود الش����باب ويح����اول تقليص 
الفارق، ومن ركنية تنفذ داخل الصندوق يقتنصها أمجد 
أبو شقير ويسددها قوية داخل الشباك ليقلص الفارق 

في الدقيقة 55.
هدف تقليص الفارق لم تدم فرحته طويًا، بعد أن انطلق 
عبيد بكرة من الوسط وتوغل نحو الصندوق ليحصل على 
ضربة جزاء، ينفذها بإتقان تامر صيام داخل الشباك في 

الدقيقة 59 .
هدف رابع أحبط من عزيمة النش����امى ، فانحصر اللعب 

في وسط الملعب دون محاوالت وفرص تذكر مع امتاك 
الهال للكرة .

ومن جملة فنية س����ريعة من الوسط، ينطلق الدباغ بكرة 
يمررها لزميله صيام دون مضايقة يلعبها بسهولة داخل 
الشباك مس����جًا خامس األهداف الدقيقة 91، لينتهي 
اللقاء بفوز هال القدس بخماسية مقابل هدف لشباب 

خان يونس.
أدار اللقاء: براء أبو عيشة، وساعده فاروق عاصي واشرف 

أبو زبيدة، وعماد بوجة رابعا .
يذكر أن فريق شباب خانيونس قد حقق فوزًا مثيرًا على 
حساب ضيفه هال القدس بثاثة أهداف لهدفين في 

لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب فلسطين بغزة .

هالل القدس 
يكتســح  
»النشامــى« 
ويتوج بكأس 
سوبر فلسطين

غزة / االستقال:
انتخبت الجمعي���ة العمومية بنادي خدمات رف���ح مجلس إدارة 

جديدًا لدورة قادمة حتى 2022، في أجواء ديمقراطية ونزيهة.
وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 432 عضوًا من أصل 527 
من الجمعية العمومية، وقراءة التقريرين المالي واإلداري بحضور 
اللجنة المش���رفة، توج���ه األعضاء لصناديق االقت���راع النتخاب 

المجلس الجديد.
وانتخب 9 أعضاء، بتواجد أس���ماء جديدة وكوادر ش���ابة وواعدة، 

وتكون المجلس من قائمة الش���هيد محمود أبو مذكور باألسماء 
التالي���ة: كمال أبو عمير 330 صوت، أس���امة العصار 327، جمال 
حرب 323، خضر الرنتيس���ي 293، حذيفة الفي 286، جهاد أبو 
س���مهدانة 267، رائد جودة 228، عادل ش���عت 207، عمر معمر 

.202
وش���هدت االنتخابات صراعا شرسا على المقاعد بين قائمة فتح 
ومرشحين مستقلين خاصة سامي البهداري، ممدوح زنون، منير 

جودة، إال أن الجمعية العمومية حسمت التصويت للقائمة .

الجمعية العمومية بنادي خدمات 
رفح تنتخب مجلس إدارة جديدًا

غزة / االستقال
أعلن مجلس ادارة نادي شباب رفح عن تعاقده مع متوسط ميدان فريق القادسية الرياضي 

لمدة موسمين .
و وقع الاعب أدهم القاضي على كش���وفات الزعيم لتعزيز صفوفه بالمرحلة القادمة بعد 

االتفاق على كافة التفاصيل .
و يعتبر القاضي الاعب الثاني الذي ينضم لشباب رفح بعد الاعب عودة ضهير .

و برز القاضي بش���كل الفت مع القادسية الموسم الماضي من خال أداءه األكثر من مميز 
الذي قدمه مع الفريق .

القاضي يوقع على 
كشوفات الزعيم الرفحي

االستقال / وكاالت:
س���جل توني كروس، العب منتخب ألمانيا، هدفًا قاتًا في الدقيقة 

الخامس���ة من الوقت ب���دل الضائع من مواجهة الس���ويد بالجولة 
الثانية من منافس���ات المجموعة السادسة بكأس العالم 2018 

في روسيا ، أهدى به باده فوزًا صعبًا على بنتيجة 1-2.
وب���ات هدف كروس، بعد مرور 94 دقيق���ة و42 ثانية، هو أكثر 
األهدف تأخرًا لمنتخب ألمانيا طوال تاريخه في المونديال، سواء 
ف���ي الوقت األصلي أو اإلضافي، ليؤكد نج���م ريال مدريد مقولة 

“المستحيل ليس ألمانيًا”.
وكان التعادل س���يضع المنتخب األلماني حامل اللقب في وضع 

صعب، بعد الخسارة 0-1 أمام المكسيك في الجولة األولى.
وبهذه النتيجة يقتسم منتخبا السويد وألمانيا وصافة المجموعة 

السادس���ة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بفارق 3 نقاط عن منتخب 
المكسيك متصدر الترتيب، قبل الجولة الثالثة واألخيرة من دور 

المجموعات

االستقال / وكاالت:
مهاج���م المنتخب المكس���يكي خافيير حق���ق 

هيرنانديز الشهير ب�«تشيشاريتو«، رقما مميزا خال مباراة منتخب 
باده مع نظيره الكوري الجنوبي ضمن منافس���ات الجولة الثانية 
من دور المجموعات من بطول���ة كأس العالم لكرة القدم المقامة 

حاليا في روسيا .
وذكرت ش���بكة »أوبتا« لإلحصائي���ات، أن هيرنانديز أول العب 
في تاريخ المكسيك يس���جل 50 هدفا بقميص المنتخب بعد 
تس���جيل هدف منتخب ب���اده الثاني ضد كوري���ا الجنوبية في 

الدقيقة 66 من عمر اللقاء.
وأضافت الشبكة أن هيرنانديز أصبح الهداف التاريخي للمكسيك في نهائيات 
كأس العالم بنفس الرصيد مع لويس هيرنانديز ب� 4 أهداف لكل منهما. وحقق 
منتخب المكس���يك فوزا مهما على نظيره الكوري الجنوب���ي بنتيجة )2/1(؛ 

واقترب بشدة من التأهل إلى دور ال� 16 بمونديال روسيا.

كروس يبصم على 
رقم جديد ويؤكد 
مقولة »المستحيل 

ليس ألمانيًا«

شيشاريتو 
أول العب يسجل 50 

هدفًا بقميص 
منتخب المكسيك

موسكو/ االستقال:
ش���هدت بطول���ة كأس العالم 
2018 المقامة حاليًا في روسيا 
رقمًا قياس���يًا، بع���د إقامة 27 
مب���اراة، في ظل ف���وز المنتخب 
البلجيكي على نظيره التونسي.

أن  »س���كواكا«  موق���ع  وذك���ر 
مونديال روس���يا لم يشهد أي 
تعادل س���لبي ف���ي 27 مباراة 
حتى اآلن، كأطول سلسلة دون 

نتائج )0-0(.
يشار إلى أن المنتخب البلجيكي 
التونس���ي  نظي���ره  عل���ى  فاز 

بخماسية مقابل هدفين.

مونديال 
روسيا 

يحقق رقمًا 
قياسيًا
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مســك وطيــب 

ضاع زمن الحكماء 
ما أس���رع الناس الي���وم في اتخاذ الق���رارات وما أعجلهم في 
تدبير أمورهم، والعجيب أنهم بعد ذلك يندمون ويتراجعون 
ويذهبون إلى أصحاب الحكمة لمشاورتهم والعمل على حل 
إش���كالياتهم التي تعترض لهم الطريق، ومن ثم يتعلمون 
درسا في عدم التسرع والروية في الحكم على الشيء أو اإلقدام 
على الخط���وات الموصلة إليه لذا كان لزام���ا علينا أن نتحلى 
بالحكمة والمس���ؤولية لنوافق الصواب في كل أمورنا وإال البد 
أن نترك هذا المجال للحكماء وأصحاب الرأي الصائب والنظرة 
الثاقبة فالحكمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 
���َك ِباْلِحْكَمِة  حيث قال في س���ورة النحل » اْدُع ِإِلى َس���ِبيِل َربِّ
ِتي ِهَي َأْحَس���ُن » وقال في  َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَس���َنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَّ
سورة البقرة : ُيؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاء َوَمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد 
ُأوِتَي َخْيًرا َكِثيًرا« وقال في س���ورة لقمان: » َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن 
َما َيْشُكُر ِلَنْفِسِه َوَمن َكَفَر  ِه َوَمن َيْشُكْر َفِإنَّ اْلِحْكَمَة َأِن اْشُكْر ِللَّ
َه َغِنيٌّ َحِميد« وكذلك ما جاء في سنة المصطفى صلى   اللَّ

َّ
َفِإن

الله عليه وسلم بما يتعلق بالحكمة وأصحابها وفضلها » عن 
بي صلى الله عليه  ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النَّ
وسلم يقول: )ال حسد إال في اثنتين: رجل آتاه الله مااًل، فسلطه 
على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضي بها 
ني رسول  مها( وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمَّ ويعلِّ
مه الِحْكَمة( وكذلك  الله صلى الله عليه وسلم، وقال:)اللهمَّ علِّ
ما جاء في حياة السلف الصالح عن الحكمة فقال سليمان بن 
اس؟ فقال أبو حازم: من  عبد الملك: )يا أبا حازم! م���ن أعقل النَّ
 الِحْكَمة 

َّ
اس( وقال وهب بن منبه: )إن مها النَّ م الِحْكَمة وعلَّ تعلَّ

اكن( وقال حماد بن أبي حنيفة: )كان  تسكن القلب الَواِدع السَّ
يقال: من يس���تقبل وجوه اآلراء، عرف مواقع الخطأ، ومن ُعِرف 
بالِحْكَمة لمحت���ه األعين بالوقار( وعن اب���ن عيينة قال: )كان 
نيا الِحْكَمة، وفي اآلخرة   أفضل ما ُأعطي العبد في الدُّ

َّ
يقال: إن

 الِحْكَمة عش���رة أجزاء: 
َّ

حمة( وقال وهيب بن الورد: )بلغنا أن الرَّ
اس( والحكمة  مت، والعاشرة في عزلة النَّ تسعة منها في الصَّ
له���ا ثالثة أركان: العلم، والحلم، واأَلَن���اة. وآفاتها وأضدادها: 
يش، والعجلة. فال ِحْكَمة لجاهل، وال طائش، وال  الجه���ل، والطَّ
 ،

َّ
 وجل

َّ
عجول. فمن فوائد الِحْكَمة، أنها طريق إلى معرفة الله عز

بة منه، وحينها ينقطع العبد عمن سواه، وال  موصلة إليه، مقرِّ
الحين،  ها ِس���َمة من سمات األنبياء والصَّ يطمع في غيره. وأنَّ
عاة المصلحين. تعطي  ���ة للدُّ وعالم���ة للعلماء العاملين، ومزيَّ
وح، ونقاًء  فس، وتزكية للرُّ العبد نفاًذا في البصيرة، وتهذيًبا للنَّ

للقلب. والله المستعان 

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 
نظرة إسالمية على ذوى 

االحتياجــات الخاصــة

روينا بالسماع من فم مشايخنا الكرام أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال:

حمِة  وِح والرَّ ُه ِلَمن كاَن المس���ِجُد بيَتُه: بالرَّ َل اللَّ ، وَتَكفَّ  تقيٍّ
ِّ

)المس���ِجُد بيُت كل
راط( حديث قوي بطرقه وشواهده. والجواِز على الصِّ

يبين لنا النبي الكريم في هذا الحديث الش���ريف أن المسلم إذا وجد الراحة في 
المسجد كما يجدها اإلنسان )الطبيعي( في بيته فهذا من عالمات التقوى، ومن 
كانت راحته ووجد أنسه بالمسجد فهذا رحمات الله تعالى عليه هابطة، وجوازه 

الصراط يوم القيامة مضمون.
واليوم وقد انتهى رمضان نجد كثيرًا من المس���اجد ف���ي صالة الجماعة قليلة 
العدد والصفوف، ونالحظ أن شغل شبابنا والحديث المسيطر على مجالس كثير 
منهم: الفريق الرياضي الفالني خسر، والفريق الفالني ربح، أما في وقت المباراة 

فتعطل األعمال، وتترك الواجبات.
لنقل لشبابنا: إن تابع أحدكم المباريات فليحذر من ترك صالة، وإن تابع المباريات 
فليجتنب الكلمات البذيئة، واهتم أخي الكريم بما ش���ئت من فوز الفرق ولكن 

حذار أن تهتم بذلك أكثر من اهتمامك بدينك.
وكما تمسك بيد صاحبك لتأخذه لحضور مباراة مباشرة أو خلف الشاشة فأمسك 

بيده لتدخله المسجد لصالة الجماعة أو لدرس علم.
وقبل الوداع تذكر:

أوال. إن فوز الفريق الفالني ال يبني مستقبلك، وخسارة فريق ما ال يهدمه .
ثانيًا. النف���ع الحقيقي من الرياضة بممارس���تها ال بالتف���رج عليها واالنفعال 
بمجرياتها. ثالثًا . إن الصالة وال س���يما في المس���اجد هي طريق إلى الفردوس 
األعلى، وصدق رب العزة إذ يقول: )بل تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير وأبقى(.

أخي الكريم: احرص على ما ينفعك.

ومضـــات

نادى اإلسالم منذ أربعة عشر قرنًا بالمحافظة على 
المعوقين وأعطاهم حقوقهم كاملة في إنسانية 
أخاذة ، ورفق جميل ، مما أبعد عن المعوقين شبح 
الخجل ، وظالل المس���كنة ، وجعلهم يعيش���ون 
ف���ى المجتمع كأف���راد ناجحين ب���ل أن البعض 
منهم وصل لكون���ه صار قصة نجاح يحتذى بها 
.. بل إن اإلس���الم لم يقصر نداءه اإلنس���اني على 
المعوقين فقط ، بل امتد النطاق فشمل المرضى 
عامة ، واس���تطاع المريض - أي���ًا كان مرضه - أن 
يستظل براية اإلس���الم التي تحمل في طياتها 
الرأفة والرحمة والخير ، وأن يتنس���م عبير الحياة 
، في عزة وكرامة ، كما أن اإلس���الم لم يقصر هذا 
النداء على مناسبة خاصة بالمعوقين ألن القواعد 
التي أرساها اإلسالم سارية المفعول منذ أن جاء 
بها المصطفى صلوات الله وسالمه عليه ، وإلى أن 

يرث الله األرض ومن عليها.
يق���ول الدكتور عبد الله ناص���ح علوان فى كتابه 
التكافل االجتماعي في اإلس���الم :- ) إن اإلس���الم 
ينظر لذوي االحتياج���ات الخاصة نظرة مختلفة 
تماًما عن نظرة الغرب ؛ فهؤالء النمط من العاجزين 
وأصحاب العاهات يجب أن يلقوا من الدولة وأبناء 
المجتمع وذوي اليسار والِغنى كل رعاية وعطف 
ورحمة ؛ تحقيًقا لقوله عليه الصالة والس���الم :- ) 
الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا َمن في األرض 
يرحمكم َمن في السماء ( ، وقوله صلى الله عليه 
هم  وسلم :- ) ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادِّ
وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضٌو منه 

ى ( َهر والُحمَّ تداعى له سائر جسده بالسَّ
ولن���ا أن نق���ول إنه ف���ي ظل اإلس���الم وصل ذوو 
االحتياج���ات الخاص���ة إلى أعل���ى المراتب فكان 
منهم العلم���اء والمحدثون ، مث���ل :- ابن عباس 
وعاصم األحول ، وعمرو ب���ن أخطب األعرج ، وعبد 

الرحمن األصم ، واألعمش ، وغيرهم.
تكريمه ومواساته صلى الله عليه وسلم لهم

عن أنس رضي الله عن���ه أن امرأة كان في عقلها 
ش���يء ، فقالت :- يا رسول الله إن لي إليك حاجة! 

َفَقاَل :- َيا ُأّم ُفاَلٍن! انظري َأّي الّسَكِك ِشْئِت، َحّتَى 
َأْقِضَي َلِك َحاَجَتِك«، فخال معها في بعض الطرق، 

حتى فرغت من حاجتها .. رواه مسلم
عن عائش���ة رضي الله عنه أنها قالت : س���معت 
رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم يق���ول :- )إن 
الله عز وجل أوحى إلّي أنه من س���لك مس���لًكا في 
طلب العلم س���هلت له طريق الجنة ومن س���لبت 
كريمتيه ]يعني عينيه[ أَثْبته عليهما الجنة... ( 

رواه البيهقى ..
ر اإلس���الم عليهم ورفع الحرج عنهم ، فعن  ويسَّ
زي���د بن ثابت رضي الله عنه أن رس���ول الله صلى 
الله عليه وسلم أملى عليه :- ) اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن 
ه ( ،  ِم���َن اْلُمْؤِمِني���َن َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي َس���ِبيِل اللَّ
قال: فجاءه ابن أم مكتوم، فقال: يا رس���ول الله، لو 
أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجاًل أعمى، فأنزل 
َرِر{ سورة النساء : 95 .. الله عز وجل: } َغْيُر ُأْوِلي الضَّ

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله 
اِئِم  عليه وسلم قال :- ) ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثاَلَثٍة :- َعْن النَّ
���ى َيْكَبَر، َوَعْن  ِغيِر َحتَّ ى َيْس���َتْيِقَظ، َوَعْن الصَّ َحتَّ

ى َيْعِقَل ( رواه ابن ماجة وابن خزيمة اْلَمْجُنوِن َحتَّ
ولق���د ح���ذر النبي صلى الله عليه وس���لم أش���د 
التحذي���ر، من تضلي���ل الكفيف ع���ن طريقه، أو 
إيذائه، عبثا وس���خرية، فقال :- ) َمْلُعوٌن َمْن َكَمَه 

َأْعَمى َعْن َطِريٍق ( رواه أحمد
وتتجلى رحمة نبي اإلسالم صلى الله عليه وسلم 
بالفئ���ات الخاصة -م���ن ذوي االحتياجات- عندما 
شرع الدعاء لهم، تثبيًتا لهم، وتحميًسا لهم على 
تحمل البالء.. ليصنع اإلرادة في نفوسهم، ويبني 
العزم في وجدانه���م.. فذات مرة، جاء رجل ضرير 
البصِر إل���ى حضرة النبي صلى الله عليه وس���لم 
���َه أْن ُيعافيني .. فَقاَل  .. فَق���اَل الضرير :- ادُع اللَّ
الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم :- ) إْن ِشئَت 
َدعوُت، وإْن ِش���ئَت صبرَت فهَو خي���ٌر لك ( .. َقاَل 
ُه ويدعو  أ فُيحسَن ُوُضوَء :- فادُعْه. فأمَرُه أْن يتوضَّ
ُه إليَك  ي أس���ألَك وأتوجَّ  إنِّ

لُهمَّ بهذا الدع���اء :- الَّ
ي  هُت بَك ِإلى َربِّ ي توجَّ حمِة إنِّ د نبيِّ الرَّ َك ُمَحمَّ بنبيِّ

ْعُه فيَّ (  لُهمَّ َفَشفِّ في حاجتي هِذِه لُتْقَضى لي، الَّ
رواه الترمذى وابن ماجة ..

ِبيَّ صلى الله عليه وس���لم امرأة ُتصرع ..  وَأَتْت النَّ
َه ِلي! ُف، َفاْدُع اللَّ فقالت :- إني ُأْصَرُع، وإني َأَتَكشَّ

فَق���ال النبَي صلى الله عليه وس���لم :- ِإْن ِش���ْئِت 
َه َأْن  ُة، َوِإْن ِش���ْئِت َدَع���ْوُت اللَّ َصَب���ْرِت َوَل���ِك اْلَجنَّ

ُيَعاِفَيِك ..
َه  ُف َفاْدُع اللَّ ي َأَتَكشَّ فقالت :- َأْصِبُر .. ثم قالت: ِإنِّ

َف .. َفَدَعا َلَها .. متفق عليه ِلي َأْن اَل َأَتَكشَّ
وق���د كان النبي صلى الله عليه وس���لم يقول عن 
عمرو بن الجموح رضي الله عنه؛ تكريًما وتشريًفا 
ُدكم األبيض الجع���د عمرو بن الجموح ،  له :- س���يِّ
وكان أعرَج. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم :- كأني أنظر إليك تمش���ي برجلك هذه 

صحيحة في الجنة ..
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه :- : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على 

المدينة مرتين، يصلي بهم وهو أعمى.
الخلفاء يتحركون .

وقد تحرك الخالفاء على نهج الرس���ول صلى الله 
عليه وس���لمَّ فى وج���وب تكفل الحاك���م برعاية 
ا،  ���ا، واجتماعّيً ذوي االحتياج���ات الخاص���ة صحّيً
ا، والعم���ل عل���ى قض���اء  ���ا، ونفس���ّيً واقتصادّيً

حوائجهم، وسدِّ احتياجاتهم.
ولقد استجاب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
رض���ي الله عنه له���ذا المنهج النبوي الس���مح ، 
 

َّ
فأصدر قراًرا إل���ى الواليات :- أن ارفع���وا إليَّ ُكل

أعمى في الديوان، أو ُمقَعد، أو َمن به فالج، أو َمن به 
َزَمانة تحول بينه وبين القيام إلى الصالة«. فُرفعوا 
إليه، وأمر لكل كفيف بموظف يقوده ويرعاه، وأمر 
ْمَنى - م���ن ذوي االحتياجات - 

َّ
ل���كل اثنين من الز

بخادٍم يخدمه ويرعاه.
وكذلك قام عمر بن عبد العزيز أيضًا بعمل إحصاء 
���ص ُمراِفًقا لكل كفيف، وخادًما  للمعاقين، وخصَّ
لكل ُمقَع���د ال َيْقَوى على القي���ام، أو أداء الصالة 

واقًفا.

حممود القلعاوى 

فت���اوى

الجواب /   الحم����د لل����ه رب العالمي����ن، والص����الة 
والسالم على أش����رف الخلق سيدنا محمد األمين، 

وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

   باإلشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعاله؛ فال حرج 
شرًعا في تعاطي األسباب التي تفضي إلى الوقاية 
ُه  من األمراض، فعن سعد ابن أبي وقاص، َرِضَي اللَّ
َم،  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه، َصلَّ َعْنُه، قال: َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ
ُه  َح َس����ْبَع َتَمَراٍت َعْج����َوًة، َلْم َيُضرَّ َيُقوُل: » َمْن َتَصبَّ
َذِلَك الَيْوَم ُس����مٌّ َواَل ِسْحٌر« ] صحيح البخاري، كتاب 
الطب، باب الدواء بالعجوة للس����حر[، وعن أس����امة 
بن زيد، رضي الله عنهما، أن رس����ول الله صلى الله 
اُعوِن ِبَأْرٍض َفاَل  عليه وس����لم قال: »ِإَذا َسِمْعُتْم ِبالطَّ
َتْدُخُلوَه����ا، َوِإَذا َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنُت����ْم ِبَها َفاَل َتْخُرُجوا 
ِمْنَها« ] صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر 

في الطاعون[.
وبالنس����بة إل����ى التطعي����م؛ فه����و من الوس����ائل 
المعاصرة للوقاية من األمراض، وقد ثبتت فعاليته 
وج����دواه بم����ا ال يخفى عل����ى عاق����ل، لذلك صدر 
عن مجمع الفقه اإلس����المي الدولي بي����ان بتاريخ 

2013/4/17م، يس����تنكر فيه بعض الفتاوى التي 
صدرت بتحريمه، جاء في البيان: » تس����تنكر أمانة 
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي الفتاوى التي صدرت 
- من قب����ل بعض من جانبهم الص����واب- بتحريم 
التطعيم، معتمدين على معلومات واهية وأفكار 
خاطئة، دون خشية من العواقب التي تترتب على 
فتاويهم، من تعرض األطفال لهذا المرض الشنيع 

دون ذنب، إال أن والديهم استجابوا لفتاواهم«.
وقد حرص اإلس����الم عل����ى جلب المصلح����ة ودرء 
المفسدة، والتطعيم وسيلة للوقاية من األمراض، 
وحتى كلفته االقتصادي����ة ال تقاس بما يمكن أن 
يترتب على تركه، لو انتشرت األمراض والعاهات 

بين أبناء المجتمع.
وعليه؛ فالتطعيم الذي تق����رره الجهات الصحية 
المعتمدة ضد األمراض من التداوي الجائز ش����رًعا، 
ومن تمام التوكل على الله باألخذ باألس����باب التي 
تق����ي من الم����رض، وذلك يتفق مع مب����دأ اعقلها 
وت����وكل، فتنبغي المبادرة إليه، م����ع الحرص على 
أن يكون ذلك تحت إشراف الجهات المتخصصة 

الموثوقة.

ما حكم التطعيم
 لألطفال في اإلسالم؟  

)بين المساجد والمالعب(
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النص����وص القرآنية المتعلق����ة بلباس المرأة الش����رعي تنحصر في 
س����ورتي )النور واألحزاب(. وقد وضحت الحكم����ة اإللهية من فرضه، 
وهي: )الحشمة، ومنع التبرج والسفور، وغض البصر، وصيانة الِعرض(. 
وقيدت إبداء زينة المرأة من غير فتنة في أحد عشر صنًفا من الناس، 
ه����م: )ال����زوج، واألب، وأبو الزوج، واألبناء، وأبناء ال����زوج من امرأة أخرى، 
واإلخ����وة، وأبناء اإلخوة واألخوات، والمرأة المس����لمة، وعبدها، والرجل 
ْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن  الذين ال حاجة له في النساء(. قال تعالى: }َوُقل لِّ
 ِإالاَّ َما َظَهَر ِمْنَها 

اَّ
 َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهن

اَّ
 َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهن

اَّ
ِمْن َأْبَصاِرِهن

 
اَّ

 ِإالاَّ ِلُبُعوَلِتِهن
اَّ

 َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهن
اَّ

 َعَلى ُجُيوِبِه����ن
اَّ

َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهن
 

اَّ
 َأْو ِإْخَواِنِهن

اَّ
 َأْو َأْبَناء ُبُعوَلِتِهن

اَّ
 َأْو َأْبَناِئِهن

اَّ
 َأْو آَباء ُبُعوَلِتِهن

اَّ
َأْو آَباِئِه����ن

 
اَّ

 َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهن
اَّ

 َأْو ِنَس����اِئِهن
اَّ

 َأْو َبِني َأَخَواِتِهن
اَّ

َأْو َبِني ِإْخَواِنِهن
ِذيَن َلْم َيْظَهُروا  ْفِل الاَّ َج����اِل َأِو الطِّ ْرَبِة ِمَن الرِّ اِبِعي����َن َغْيِر ُأْوِلي اإْلِ َأِو التاَّ
 

اَّ
 ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمن ِزيَنِتِهن

اَّ
َساء َواَل َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهن َعَلى َعْوَراِت النِّ

ُك����ْم ُتْفِلُحوَن{]النور:31[.  َها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلاَّ ِه َجِميع����ًا َأيُّ َوُتوُبوا ِإَلى اللاَّ
ِت����ي اَل َيْرُجوَن ِنَكاحًا َفَلْيَس  َس����اء اللاَّ وقوله تعالى: }َواْلَقَواِعُد ِمَن النِّ
َجاٍت ِبِزيَنٍة َوَأن َيْسَتْعِفْفَن   َغْيَر ُمَتَبرِّ

اَّ
 ُجَناٌح َأن َيَضْعَن ِثَياَبُهن

اَّ
َعَلْيِهن

{]النور:60[. المقصود بالقواعد من النساء: المسنات اللواتي 
اَّ

ُهن َخْيٌر لاَّ
ع لهن  انقط����ع عنه����ن دم الحيض. فعلى الرغم من س����ماح المش����رِّ
بوضع ثيابه����ن بل تبرج وزينة إال أنه فضل لهن االس����تعفاف فهو 
{. وآية األحزاب دعت إلى 

اَّ
ُهن أكثر خيرية لهن }َوَأن َيْسَتْعِفْفَن َخْيٌر لاَّ

ستر المرأة لئل تتعرض لألذى من الذئاب البشرية الذين يتلصصون 
ْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَس����اء  َ ِبيُّ ُقل ألِّ َها الناَّ

على النس����اء. قال تعالى: }َيا َأيُّ
 َذِل����َك َأْدَنى َأن ُيْعَرْفَن َفَل 

اَّ
 ِمن َجَلِبيِبِهن

اَّ
اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِني����َن َعَلْيِهن

ُيْؤَذْيَن{]األحزاب:59[.

وقد شملت السنة النبوية العديد من النصوص الخاصة بلباس المرأة، 
منها: قول عائشة -رضي الله عنها-: »لما نزلت هذه اآلية: }َوْلَيْضِرْبَن 
{، أخذن أزرهن فش����ققنها من قبل الحواشي، 

اَّ
 َعَلى ُجُيوِبِهن

اَّ
ِبُخُمِرِهن

فاختمرن بها«. وقالت: »كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله: احجب 
نساءك، قالت: فلم يفعل، وكان أزواج النبي يخرجن ليًل إلى ليل قبل 
المناصع ]أماكن في ناحية البقيع[، فخرجت سودة بنت زمعة، وكانت 
امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس، فقال: عرفناك 
يا س����ودة، حرًصا على أن ينزل الحجاب، قالت: فأنزل الله عز وجل آية 
الحجاب«. وقالت عائشة -رضي الله عنها-: »لقد كان رسول الله يصلي 
الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ]اإلزار[ 

ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد«. 
صفات اللباس الشرعي: ساتر للجسد عدا الوجه والكفين، غير مزين، 
فضفاض ال يفّصل الجس����د، كثيف ال يش����ف، غير مطيب، ال يشبه 

لباس الرجال، ليس لباس شهرة، ال يشبه لباس الكافرات.
السؤال: أين لباس نساء المسلمين اليوم من تلك الصفات؟

إن الناظر للباس المس����لمة اليوم يجزم أنه يفتقد لكثير من الصفات 
الشرعية، فأصبحنا نس����مع عن موديلت كثيرة للعباءات والجلبابات 
التي تغزو مجتمعات المسلمين على أنها ساترة للبدن. إال أن الواقع 
غير ذلك تماًما. من هذه الموديلت مثل: )الجلباب الفرنسي( يفصل 
أجزاء الجسد العلوية حتى الخاصرة، ويتسع من األسفل! تأمل معي 
جلبابًا يحمل اس����م دولة في طليعة الدول المحاربة للباس المسلمة 
الش����رعي )فرنس����ا(، هل تتوقع من موديل آت من هناك أن يحافظ 
على عفة المسلمة وسترها؟!. هناك أنواع أخرى مثل: عباءة الفراشة، 
والخليجي، والمفتوحة، والمنفوخة، والمزخرفة...إلخ. هذه الموديلت 

جميعها مفصلة للجس����د، ومليئة بالزخارف والنقوش والخرز والبرق 
السيما في المواضع المثيرة للش����هوة والفتنة، وشفافة تكشف ما 
تحتها. وهناك عباءات واس����عة األكمام ما أن تتحرك المرأة أي حركة 
إال وتجد األكمام وصلت إلى المرفقين وقد كشفت أجزاًء من جسدها.

نقطة أخرى يجدر اإلش����ارة إليها. انتش����ر بين النس����اء بشكل واسع 
ارتداء )الخمار(. المتأمل فيه يجده هو اآلخر انتفت عنه كافة الصفات 
الش����رعية، فهو شفاف يكش����ف مفاتن وزينة الوجه، وألوانه زاهية 
ملفتة للنظر، وبعضها مليئة بالنقوش في مناطق الجبهة والعينين 
والصدر. أكثرهن لبس����نه ليس تديًنا، لكنهن لبسنه ألغراض أخرى 
في أنفس����هن. قد يكون بضغط من األس����رة )األب، أو األخ، أو الزوج(، 
أو تماش����ًيا مع الموضة وتقليد لألخريات، أو حفاًظا على بشرتها من 
الش����مس، أو طالبات يلبس����نه في فترة االمتحانات، أو يلبس����نه عند 
توجهن لألس����واق والمحلت، أو لديهن مش����وار عل����ى عجل وليس 
لديهن وقت للتزين. وهناك َمن يستترن به الرتكاب جرائم كالسرقة، 
وممارسة سلوكيات مخلة باآلداب كل ما سبق يعطي صورة سلبية عن 

اللئي لبسنه تدينا، ويجعلهن محط شك.
إن األمر بحاجة لش����يء من الوعي. فالغرب لم يدع شيًئا إال وأتاه لغزو 
مجتمعنا في دينه وأخلقه وثقافته. أوسع األبواب التي يدخلون منها 
لممارسة غزوهم ذاك ش����ريحتي )النساء والشباب(. فهم يتحايلون 
على لباس المسلمة الشرعي فتجد عباءة ساترة للبدن من حيث االسم، 

لكنها في الحقيقة فاضحة للستر ومفصلة للجسد!.
أخي����ًرا، من حق الم����رأة التزين والتجمل، ولبس أجم����ل الثياب، لكن 
في حدود الضوابط الش����رعية، كي تحافظ على حش����متها وأخلقها 

وحيائها.

بسام محمد

لباس المرأة بين ضوابط الشرع وتقليعات الموضة

"العق���اد" الذي تخرج قبل نحو 8 س���نوات أراد أن 
يغادر كرسي البطالة الذي يجلس عليه اآلالف من 
الخريجين، ليخلق لذاته فرصة عمل تشكل مصدر 
رزق ل���ه ولعائلته ، من خلل تنفيذ فكرة المطعم 
الثاب���ت بعد م���ا يقارب عام كام���ل من التخطيط 
واالع���داد، وتفكيره بما س���يجنيه م���ن ربح مادي 
يعينه على مصاع���ب الحياة، بع���د أن تعثر في 
الحصول على وظيفة، بحسب ما قال ل�"االستقلل" 

 .
 وأضاف:" اختياري الفتتاح مشروعى في منطقة 
البلد بخانيونس، ج���اء الكتظاظ المنطقة بالمارة، 
وكثرة المح���لت التجارية والمؤسس���ات فيها"، 
مش���يرًا إلى أن مش���روعه وجد رواجا واستحسانا 
م���ن العديد من المارة في بداي���ة افتتاحه، إال أن 
األمر اختلف كثيرا في ظل الظروف الصعبة التي 

تعصف بالمواطنين.
وعن المعيقات والصعوب���ات التي يواجهها في 
مشروعه، شدد على أن ما كان يجنيه من أرباح قبل 
نحو عام ، انخفض ألكثر من النصف، بعد تفضيل 
العديد من المواطنين ش���راء وجبات شعبية أقل 
ثمنا كالفلفل والفول والحم���ص، على الرغم من 

أن أسعار وجباته السريعة ال يتعدى سعر الوجبة 
الواحدة خمسة شواكل.

وطالب المس���ؤولين وصناع الق���رار بتوفير فرص 
عمل آلالف الشباب المتعطلين عن العمل، كإيجاد 
مشاريع صغيرة توفر لهم مصدر رزق، و تعينهم 
على تكوين مس���تقبل لهم، بعد أن ضاقت بهم 
الس���بل وأصبحت فكرة الهجرة لدول أخرى الحل 

الوحيد أمامهم. 
ويعاني قطاع غزة من ارتفاع نس���بة البطالة خلل 
الرب���ع األول من العام الجاري، إذ بلغت النس���بة ما 
يق���ارب 49.1%، و بلغت نس���بة المتعطلين عن 
العم���ل حوال���ي 255 ألف ش���خص، فيما بلغت 
نس���بة الخريجين في الفئ���ة العمرية من 29-20 
س���نة حوالي 64%، وارتفعت نسبة الفقر لتصل 
ل�33%، و انعدام القدرة الشرائية بنسبة تتجاوز 
15% ، و انخف���اض في حجم المبيعات بنس���بة 

تتجاوز %50. . 

اخليار الأخري 
وعلى ناصية أحد ش���وارع  س���وق معسكر جباليا 
شمال القطاع، كان الش���اب محمد عودة )25عاما( 

يبيع  الترمس على عربة ، وعلمات التعب واإلرهاق 
تبدو واضحة على ملمحه، فهو اآلخر يغادر منزله 
كل صباح ، حتى يستطيع توفير مبلغ مالي يمكنه 

من سد جزء من احتياجات أسرته.
" ما باليد حيلة " بهذه الكلمات عبر الش���اب عودة 
خلل حديثه ل�"االس���تقلل" عن س���بب افتتاحه 
مشروع بيع الترمس على عربة متنقلة، موضحا أن 
اختياره له، بهدف إعالة أسرته، وال يكون عالة على 
أبيه أو أحد من أفراد عائلته، في ظل عدم امتلكه 
خيارًا آخر ، ليخرج من ش���بح البطالة الذي يطارده 

منذ سنوات.
ويبين أن ما يجنيه في اليوم الواحد ال يكاد يكفي 
إلع���داد وجبة الغداء ، في ظ���ل االرتفاع الملحوظ 
على أس���عار الخضراوات في األس���واق و كذلك ال 
يكاد يكفي لشراء الحليب الصناعي اللزم البنته 
الرضيعة ، مش���يرا إلى  أن نسبة البيع باتت شبه 

معدومة. 

حل م�ؤقت
عميد كلية التجارة بالجامعة االس���لمية د. محمد 
مقداد أك���د أن توجهات الش���باب نح���و افتتاح 

مشاريع صغيرة كالعربات الثابتة والمتنقلة، لبيع 
الوجبات السريعة ومشاريع صغيرة مشابهة لها 
أخرى، حل مؤقت ولكن لي���س ذات جدوى كبيرة 

، في ظل الوضع االقتصادي المنهار بقطاع غزة. 
وشدد  المحلل االقتصادي ل�"االستقلل " على أن 
األوضاع االقتصادية في القط���اع، تزداد صعوبة 
يوما بعد اآلخر، وفرص العمل ضئيلة وتكاد تكون 
معدومة، لذا يتجه الشباب نحو المخاطرة بافتتاح 
مشاريع صغيرة، بتكلفة قليلة، على الرغم من عدم 

جنيهم ألرباح كثيرة. 
واضاف" أنه في حال اس���تمر الوضع االقتصادي 
باالنهي���ار ، فإن إيجاد فرص عمل أمام الش���باب 
وتحقي���ق أرباح وعائد من مش���اريعهم الصغيرة  
بات شبة معدوم، لذا سيتجهون نحو الحل الوحيد 
أمامهم الهجرة من الوطن، لصناعة مستقبل لهم 

يعوضهم عن سنواتهم التي ضاعت فيه. 
ولفت إلى أن الحل السياس���ي ه���و الحل الوحيد 
إلنقاذ كافة المواطنين ومنهم الشباب من الهاوية 
و انهيار مستقبلهم، مطالبا المسئولين ،بالوقوف 
عند مسؤولياتهم والعمل على انقاذ األوضاع في 

القطاع. 

عربات البيع الصغيرة..
 خيار الخريجين لقهر البطالة 

غزة / �سماح املبح�ح: 
بخطى اأثقلها هم�م احل�سار والبطالة التي يعاين منها 
الغزيني، يخرج ال�ساب اأب� عبد اهلل العقاد )26 عامًا( 

من خاني�ن�س جن�ب القطاع، �سباح كل ي�م، مت�جها 
نح� منطقة البلد باحثا عن ق�ت ي�مه و اأبنائه، وما 
اإن ي�سل املنطقة حتى يتخذ نا�سية ال�سارع مكانا له، 

ويبداأ بتجهيز ما لذ وطاب من وجبات �سريعة يعتمد يف 
اعدادها على اللح�م، على عربة ب�سيطة تعد م�سدر 

رزقه ال�حيد. عربة ثابتة بتكلفة اإجمالية بلغت 
نح� 500 �سيكل، مزودة مبطبخ �سغري يحت�ي على غاز 

واأدوات طبخ وم�اد مت�ينية خفيفة، ه� كل ما احتاجه 
» العقاد« للبدء مب�سروعه ال�سغري لبيع ال�جبات 

ال�سريعة ، قبل نح� عامني . 
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قال األمين 

في فهم النظام العربي نشير إلى عدة نقاط هامة: 
األولى : ل���م يعد هنالك في نظامنا العربي ش���يء 
اسمه دولة مركزية، ولذلك ال أحد يأتي ويسوق علينا 
أن هذه الدولة مركزية وقوية وتاريخية، نظام الدولة 
المركزية هذا لم يفلح، ولم يعد هناك منظومة دولة 
مركزية في نظامنا العربي. ثانيًا: منذ الس���بعينات 
س���اد نظام المحاور في النظام العربي، وكان هناك 
محور بارز: )سوريا, مصر, السعودية (. لألسف حتى 
هذا المحور لم يعد في هذه المرحلة ممكنًا، وواجه 
كثيرًا من العقبات والتحديات والصعوبات، بحيث 
أصبح مطلوبًا منا جميعًا أن نعمل في إدارة شئوننا 
ومعالجة قضايانا في غياب سياس���ة هذه المحاور 
الت���ي يتحقق فيها قدر من التنس���يق والتكاتف 
والتضامن في إدارة السياس���ات العربية في إدارة 
الص���راع في المنطقة. النقط���ة الثالثة والهامة: إن 
واقع النظام العرب���ي أصبح محكومًا بهيمنة الدولة 
القطرية والمنطق القطري. دولنا جميعًا اليوم كلها 
تتح���رك بمنطق »نفس���ي، نفس���ي«. ولكن هناك 
معادلة أساس���ية يج���ب أن ننتبه إليه���ا في هذه 
المس���ألة. عندما نتحدث عن القطري���ة، فالمنطق 
القطري بكل بساطة يغّلب مصلحة القطر أو مصلحة 
الدولة على مصلحة األمة. وهن���ا يأتي دور القيادة 
المتمي���زة والمنح���ازة لقضايا األم���ة لتحقق نوعًا 
من التوازن الدقيق بي���ن مصلحة القطر أو مصلحة 
الدولة ومصلحة األمة. وعندما تتناقض المصلحتان 
-وال تناقض باألصل- ولك���ن عندما يباع علينا وهم 
التناقض، أن تبرز قي���ادة تاريخية تنحاز لمصلحة 

األمة على حساب مصلحة الدولة. 

الدكتور: رمضان شلح 

االستقالل/ وكاالت:
وّبخت سلطات مدينة كوبي اليابانية مسؤوال وعاقبته 
لتكرر غيابه عن مكتبه أثناء ساعات الدوام لمدة ثالث 
دقائق لشراء وجبة الغذاء، وقال متحدث باسم سلطات 
المدينة إن المس���ؤول الذي يعمل في قسم محطات 
المياه بدأ فترة االس���تراحة المخصص���ة لتناول وجبة 

الغذاء مبكرا في 26 مرة خالل سبعة أشهر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم 
الواقعة وسط اليابان أن فترة االستراحة  بلدية كوبي 
لتناول وجبة الغذاء تبدأ في منتصف النهار وتنتهي 
في الواحدة بع���د الزوال، غير أن المس���ؤول المعاَقب 
-البالغ من العمر 64 عام���ا- اعتاد مغادرة مكان العمل 

مبكرا.
وعوقب المسؤول الياباني بخصم نصف يوم عمل من 
راتبه، وعقدت س���لطات بلدية كوب���ي مؤتمرا صحافيا 
لالعت���ذار عما ب���در منه، وقال مس���ؤول ف���ي البلدية 
»من المؤس���ف ج���دا أن يح���دث مثل هذا الس���لوك 
السيء«، وذكرت س���لطات المدينة أن المسؤول خرق 
قانون الخدمة العامة ال���ذي ينص على ضرورة تركيز 

الموظفين على أعمالهم.
وأثارت معاقبة المس���ؤول الياباني نقاش���ا في مواقع 
التواص���ل االجتماعي، إذ انتقد البعض قرار س���لطات 
كوبي، وقال أح���د المغردين »إنه محض جنون، ماذا لو 
غادر أحدهم مكتبه للتدخي���ن؟«، وغرد آخر »هل هذه 
نكتة رديئة؟ هل معنى ذلك أنه ال يس���تطيع أي أحد 

الذهاب إلى الحمام؟«.

معاقبة موظف 
يغادر مكتبه 
ثالث دقائق 

قبل وقت الغذاء

االستقالل/ وكاالت:
أوقفت الس���لطات الجزائري���ة خدمة اإلنترنت المتنقلة والثابت���ة في جميع أنحاء 
البالد لمدة ساعتين، األربعاء الماضي، في محاولة لمنع الغش خالل تقديم الطالب 

امتحانات الثانوية العامة.
وقال���ت وزيرة التعلي���م الجزائرية، نورية بن غبريط، إن األجه���زة التي لها اتصال 
باإلنترن���ت، مثل الهوات���ف المحمولة واألجهزة اللوحية ت���م حظرها في أكثر من 
2000 مركز امتحان في الجزائر، وأن أجهزة الكشف عن المعادن نصبت عند مداخل 

المراكز.
وفي خطوة أخرى لمنع تس���ريب أس���ئلة االمتحانات، قالت الوزيرة إنه تم تركيب 
أجهزة تشويش على الهواتف المحمولة، وكاميرات مراقبة في أماكن طباعة أوراق 
االمتحان���ات. قد تم قطع خدمات اإلنترن���ت »وفقا لتعليمات من الحكومة، بهدف 
ضمان إجراء اختبارات المدارس الثانوية بسالسة«، حسبما أفادت شركة االتصاالت 
الجزائرية العامة. ومن المقرر أن تستمر حاالت انقطاع اإلنترنت حتى اليوم االثنين، 
لمكافحة الغش في صفوف أكثر من 700 ألف طالب يتقدمون المتحانات الثانوية 

العامة هذا العام.
وانتشرت في الجزائر حاالت الغش أثناء االمتحانات على نطاق واسع في السنوات 
األخيرة، كان أبرزها في عام 2016، حيث انتش���رت أس���ئلة وأوراق االمتحانات على 

وسائل التواصل االجتماعي.
وف���ي العام الماضي، طلبت الس���لطات الجزائرية من ش���ركات االتصاالت إيقاف 
إمكانية الدخول إلى وسائل التواصل االجتماعي، لمنع تسرب أوراق االمتحانات من 

داخل مراكز االختبارات، لكن هذه الخطوة لم تحل المشكلة بالكامل.

قطع خدمة اإلنترنت 
بالجزائر.. لمنع الغش

االستقالل/ وكاالت: 
كش���فت دراس���ة جدي���دة أن معظم 
الديناص���ورات ربم���ا لم تك���ن قادرة 
على استخدام لسانها، وأنه كان على 
األرج���ح ملتصقا بأرضي���ة فمها مثل 

التماسيح.
واش���ترك في إعداد الدراس���ة جوليا 
كالرك من جامعة تكس���اس بمدينة 
أوس���تن مع زيهينغ ل���ي وزونغهي 
زو من األكاديمي���ة الصينية للعلوم، 
ونش���رت في دورية »بل���س ون« أول 

أمس األربعاء.
وتخال���ف ه���ذه الدراس���ة الع���رف 
المتوارث في األفالم السينمائية عن 

ديناصور  وخاصة  المخلوق���ات،  هذه 
تي-ريكس، إذ أكد الباحثون أن الصورة 
الديناصورات  التي تظه���ر  النمطية 

تمد ألسنتها خاطئة.
وفحص علماء األحافير الثالثة عشرات 
الزواحف والطيور  م���ن  الحية  األنواع 
فحصًا دقيقا، وأجروا مسحا لرؤوسها، 
وأحيانا تشريح العينات لدراسة بنية 
لغتها، وهك���ذا أسس���وا عالقة بين 
حركة اللسان وشكل عظم معين، وهو 
العظم الالمي أو العظم اللساني، الذي 
يقع لدى اإلنسان فوق الحنجرة، تحت 

قاعدة اللسان.
ومن خالل مقارنة العظ���ام الالمية، 

التي يرتكز عليها اللس���ان، للطيور 
بعين���ات  والتماس���يح  الحديث���ة 
توصل  لديناص���ورات،  أحفوري���ات 
الباحثون إلى أن ألسنة الديناصورات 
لم تك���ن ق���ادرة عل���ى األرجح على 

التمدد خارج الفم.
وقال���ت الباحثة كالرك في بيان: »كان 
يع���اد بن���اء الديناص���ورات بطريقة 
خاطئة لمدة طويل���ة«، وأضافت »في 
معظ���م الديناص���ورات المنقرض���ة 
كانت عظام اللسان قصيرة جدا، وفي 
العظام  الديناصورية ذات  التماسيح 
الالمية، فإن اللسان يكون مثبتا تماما 

في أرضية الفم«.

هوليود خاطئة.. الديناصورات
 ال تستطيع مد لسانها


