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خطة »إسرائيلية« عربية مقترحة من 4 مراحل لحل »أزمة غزة«
القدس المحتلة/ االستقالل: 

كش���ف كاتب »إس���رائيلي« األحد تفاصيل خطة »إسرائيلية« 
عربي���ة بدعم أوروبي وأمريكي لحل ما أس���ماه »مش���كلة غزة«، 
والتعامل مع حركة حماس التي نجحت في فرض القضية على 

جدول األعمال الدولي.
وبين الكاتب »اإلسرائيلي« في صحيفة »معاريف« أفرايم غانور 
أن المرحلة األولى للخطة بحسب رؤيته، يجب أن تكون بتنسيق 
»إس���رائيلي« مصري، لزيادة حرية الحركة م���ن غزة إلى الخارج، 

وبالتوازي يسمح لصيادي غزة بمساحة صيد أوسع في البحر«.
وأردف الكاتب اإلس���رائيلي: »أما في المرحل���ة الثانية فتقوم 
»إسرائيل« وبمساعدة عالمية وباألساس من دول الخليج، بإعادة 

تأهي���ل البنية التحتية في قطاع غ���زة«. ولفت  إلى أن المرحلة 
الثالثة هي الحرجة وفق اقتراحه ويتقرر فيها جدول زمني تنزع 
فيها حماس الكثير من الصواريخ التي بحوزتها، ويتم العمل 
عل���ى تحويل الجيش الذي أقامته إلى ش���رطة مع قيود، ليركز 
عل���ى حفظ النظام والقانون، مثلما تعمل قوة حفظ النظام في 
الس���لطة الفلسطينية في الضفة«، وبالتوازي مع هذا يقام فرع 

ميناء لغزة في ميناء أسدود تحت رقابة »إسرائيلية«.
وبين »في المرحلة الرابعة، تسمح الخطة بخروج مضبوط برقابة 
جهاز األمن العام »اإلس���رائيلي« )الش���اباك( ألهالي قطاع غزة 
للعمل في »إس���رائيل«، كما تس���مح بحركة باصات يومية من 

وإلى الضفة«.
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22االثنين      شوال           هـ     يوليو           م 22 2222 222 2

2 2 2 2

2 2

2 2

2 2

رف�ض فل�سطيني كبري لها 

 الطائرات 
والبالونات 
الحارقة.. 
كرة لهب 
تتدحرج! 

موظفو 
السلطة.. 

عيونهم ترتقب 
! %22 الـ 

»صفقة القرن«.. هل تقف 
على أبواب الفشل؟!

غزة/ دعاء احلطاب: 
زي��ن البي��ت بقدوم��ه واأدخ��ل الفرحة 
والأم��ل اإىل قل��ب والدي��ه بع��د ت�س��ع 
اأخوات، لتعلق عليه اآمال كثرية، وتزداد 

�سعادتهم��ا ب��ه وهو يكرب يوم��ًا بعد يوم 
اأمام اأعينهما، دون اأن يعلما باأن ر�سا�سة 

حاقدة �ست�سع حدًا حلياته 
قبل اأن يكم��ل عامه الثاين 

 الطفل أبو النجا.. رصاصة 
22 عامًا د. الهندي: محاوالت حاقدة تنهي فرحة 

»إسرائيل« عسكرة 
مسيرة العودة فاشلة

ماذا وراء 
 »مقترحات«
 إنقاذ غزة؟!

 بحر غزة.. 
تلوث يحبس 

أنفـاس 
المصطافين
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عرو�ض تخفيف احل�سار 
مناورات مك�سوفة 

غزة/ ال�ستقالل: 
دعا ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة 

اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني  
الدكتور حممد الهندي اإىل عقد 

لقاء وطني فل�سطينٍي وا�سع و�سامٍل 
لبحث اأزمة امل�سروع الوطني مبا فيها 

الق�سايا اخلالفية الفل�سطينية؛ 
ولإيجاد قوا�سم 

م�سرتكة والبحث يف 

وحيد والديه 
بعد 9 اأخوات

 بعد خ�سم%50 
من الراتب

و�سلت ن�سبته لـ %75



رأي

يواصل االحت���ال الصهيوني جرائمه البش���عة بحق المدنيين 
الفلس���طينيين العزل, ويمعن في عمليات القتل وسفك الدماء 
مستهدفا الش���يوخ واألطفال والنس���اء, غير عابئ بردات الفعل 
الدولية والماحقة الجنائية بعد ان شعر ان هناك عجزًا وتواطؤًا 
دوليًا في ماحقته ومحاس���بته على الجرائم التي يرتكبها بحق 
المدنيي���ن العزل, الذين يخرجون في مس���يرات العودة وكس���ر 
الحصار لاحتجاج بطريقة سلمية على محاولة االلتفاف على حق 
الع���ودة, بل ان االحتال الصهيون���ي دخل في تحد مع المجتمع 
الدولي وانس���حب من بعض المؤسس���ات الدولية احتجاجا على 
مج���رد توجيه ل���وم لسياس���ته وجرائمه بحق الفلس���طينيين, 
وتبعته اإلدارة األمريكية باإلجراء نفس���ه, وكأن من حق االحتال 
الصهيوني ان يقتل األطفال والنساء والشيوخ والشباب دون ان 
يلومه احد على ذلك, فاإلدارة األمريكية تعتبر ذلك حقا إلسرائيل 
للحفاظ على أمنها واستقرار أوضاعها, وال يجد االحتال رادعا لكي 
يتردد ولو للحظة واحدة في استهداف المسعفين والصحفيين 
والمتطوعين فكل من هو فلس���طيني سيبقى تحت مرمى نيران 
جن���ود االحتال, حتى وان كان يؤدي واجبه المهني كمس���عف 
أو صحفي فهذا ليس كافي���ا لحمايته من نيران االحتال ونازية 
ودموية جنوده المتحصنين داخل القبب وخلف السواتر واألسوار.   
في الجمعة الماضية 2018/6/29م ارتقى شهيدان وأصيب 415 
مواطنا بجراح من بينهم ثاث إصابات من الطواقم الطبية, واحد 
عشر طفا, وفتاتان, ومن بين الشهداء الطفل ياسر أبو النجا ابن 
األحد عشر ربيعا والذي استشهد اثر قنصه من جندي نازي مجرم 
أصاب الطفل ياس���ر برصاصة في رأس���ه أدت النشطار جزء منه 
نتيجة اس���تخدام الرصاص المتفجر المحرم دوليا, الصورة رآها 
الجميع والمش���هد يعبر عن نفسه, واكبر بكثير من الكام, ياسر 
كما قالت أمه طفل ولد على تس���ع بنات, بعد انتظار وش���وق دام 
تس���عة عشر عاما, لم نسمعها تولول وتنتحب, بل كانت تودعه 
بصبر وثبات وايمان كبي���ر, كانت تتحدث إليه كرجل وتقول انه 
أحب فلس���طين فأحبته واختاره الله شهيدا وهذه كرامة من الله 
عز وجل واس���أل الله ان يجمعني به في مستقر رحمته, أما والده 
فودعه بكلمات ثابتة وعميقة: »والله انك راجل يا ياسر انت راجل 
يا ولدي« هكذا يودع الفلسطيني ابنه ووحيده, هكذا يبحث عن 
رضي ربه ويس���تجيب لنداء الواجب, هك���ذا يضحي ألجل وطنه 
وحريته واستقاله, من اجل ذلك تحارب غزة وأهلها من اجل ذلك 
تحاص���ر غزة وتعاقب ويتكالب عليها الجميع كما تتكالب األكلة 

على  قصعتها.      
ياس���ر أبو النجا ، أيها الراحل حيث شئت ! أيها القادم من حيث 
جئت .. يا أخا  البنات التس���ع .. يا من استقبلتك الدنيا بعد طول 
انتظ���ار .. وكب���رت على عين���ي والديك بي���ن حصنين محميين 
بالخوف والرجاء.. في قلبك الصغير يس���كن الوطن.. وفي راسك 
ينش���طر الرصاص الغادر كي يسلبوا ثورتك .. نم قرير العين يا 
بن���ي والتحق بالركب .. فالليل يمحوه النه���ار المنبعث من دماء 
الشهداء األطهار.. في وداعك األخير تعلو الرايات وتتحد الغايات 
وتتعدد الوس���ائل ونقترب م���ن األهداف.. ف���ي وداعك األخير 
يكتمل المش���هد وتتضح الصورة وتس���قط األقنعة الزائفة عن 
تلك الوجوه الغب���راء, نم قرير العين يا بني فالليل يتبعه النهار 

والشمس ال تغطى بغربال. 
غزة س���تبقى ش���وكة في خاصرة بني صهيون, باألمس فشل ما 
يس���مى بالمجلس الوزاري المصغ���ر »الكابينت« ف���ي االنعقاد 
بس���بب عدم التوافق عل���ى كيفية التعامل العس���كري مع غزة, 
وباألمس عبر ضباط في جي���ش االحتال عن تذمرهم وغضبهم 
من تعامل الحكومة الصهيونية مع غزة واالنقس���ام في الموقف 
تجاهها,  وقال احد الضباط الصهاينة إننا نتعرض الس���تنزاف 
بغزة والمطلوب قرارات حاس���مة, بعد ان أرست فصائل المقاومة 
الفلس���طينية معادلة القصف بالقصف, والتصعيد س���يجابه 
بتصعيد مماثل, وسياس���ة القبض���ة الحديدية التي ينتهجها 
الجيش الصهيوني ستزيد الفلس���طينيين إصرارا على المضي 
بمس���يرة العودة الكب���رى إل���ى ان تتحقق األه���داف, كل هذا 
التصعيد الصهيون���ي والقتل المتزايد والعن���ف الممنهج لم 
يؤثر في توافد الفلس���طينيين إلى المناطق الحدودية تجاوبا مع 
الدعوات الش���عبية والفصائلية, ب���ل ان األعداد تتزايد يوما بعد 
يوما, وحالة التحدي تكبر مع كل تصعيد صهيوني, ان دماء ياسر 
أبو النجا ومحمد الحمايدة س���تزيد من إصرار شعبنا على المضي 
بمسيراته السلمية الحاشدة, وعلى »إسرائيل« ان تدرك أنها لن 
تستطيع وقف هذه المسيرات ال بزيادة القتل, وال بالدبلوماسية 
التآمرية والوساطات المشبوهة, إنها اإلرادة الصلبة التي ال تلين 

وال تستكين.        

أيها الراحل
 حيث شئت!
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القدس المحتلة/ االستقال:
ج���ددت الق���وى والفعالي���ات والمؤسس���ات الوطني���ة 
واإلسامية في القدس المحتلة دعواتها لكافة المواطنين 
إلى المقاطعة التامة النتخابات بلدية االحتال اإلسرائيلي 

في القدس.
وش���ددت القوى في بي���ان لها على الموق���ف التاريخي 
القطعي القاضي بعدم المشاركة "ترشيحا وانتخابا" في 
االنتخابات اإلسرائيلية لبلدية االحتال في القدس، والتي 

ستجرى خال األشهر القادمة.
وأكدت أن هذا الموقف يأتي "اس���تناًدا والتزاًما بالموقف 
الوطني المحدد بالمبادئ التالية أوال، القدس مدينة محتلة 
من "إس���رائيل" المخالف���ة للقرارات والمب���ادئ المفاهيم 
الدولية واالنس���انية.  وكذلك التأكيد على عدم االعتراف 

بشرعية ضم القدس التي احتلتها إسرائيل عام 1967".
وترى القوى أن المش���اركة ف���ي االنتخابات تعني اعترافا 
سياس���يا بضم ش���رق المدين���ة المرفوض فلس���طينيا 

وعربيا ودوليا. وقالت القوى في البيان إن" المش���اركة في 
االنتخابات تعني تساوقا وتأييدا للقرار األميركي القاضي 
باعتراف ضم ش���رق القدس ونقل السفارة األميركية إلى 
المدين���ة، وهذا القرار الاقانوني والاش���رعي والمرفوض 

على المستويات الدولية كافة".
ودعت المقدس���يين كاف���ة إلى المقاطع���ة التامة وعدم 
االنج���رار أو التعاط���ي مع المح���اوالت الخت���راق الصف 

والموقف الوطني.

القدس المحتلة/ االستقال: 
أمنت ش���رطة االحتال، اقتحام عش���رات المس���توطنين 
اليهود، صباح أمس األحد ، لباحات المس���جد األقصى من 
جهة "باب المغاربة" الخاضع لس���يطرة ش���رطة االحتال 

بشكل كامل منذ أكثر من خمسين عاًما.
وفتحت الش���رطة، "باب المغاربة" ونشرت عناصر القوات 
الخاصة المدججة بالس���اح في باحات األقصى، تمهيًدا 

لتأمين جولة االقتحامات الصباحية األولى.

وقد اقتحم 133 مس���توطًنا المس���جد من "باب المغاربة"؛ 
حيث تلق���وا ش���روحات حول الهي���كل المزع���وم، وأدوا 
طقوسهم التلمودية عند "باب الرحمة" قبل أن يخرجوا من 

"باب السلسلة".
ودققت عناصر الشرطة اإلس���رائيلية العاملة عند بوابات 
المس���جد األقصى في هويات الفلس���طينيين الوافدين 
للمس���جد األقصى من المصلين خ���ال جولة االقتحامات 
الصباحية، وصادرت بعضها لتضم���ن عدم رباطهم فيه 

وقتا طويا.
يش���ار إلى أن شرطة االحتال تسمح للمستوطنين بجولة 
اقتحام ثانية تبدأ عق���ب االنتهاء من صاة الظهر ولمدة 

ساعة.
ويذكر أن جماعات "الهيكل المزعوم" )المسمى االحتالي 
للمسجد األقصى المبارك(، قد دعت أول أمس إلى اقتحام 
جماعي كبير للمس���توطنين في أيام الصيام التي تسبق 

ذكرى ما يسمى "بخراب الهيكل".

القدس المحتلة/ االستقال:
أعلنت بلدية االحتال اإلسرائيلي في القدس إيداع مخططات 
لبناء 1080 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسجات 
زئي���ف"، ش���مال القدس المحتل���ة، في وقت تتس���ارع فيه 
عمليات بناء 1500 وحدة في مستوطنة "رامات شلومو" على 

أراضي شعفاط في المدينة.
وق���ال خليلي التفكج���ي، مدير دائرة الخرائ���ط في جمعية 
الدراسات العربية، في تصريحات صحفية"ضمن المخططات 
لتوسيع المستعمرات القائمة وضمن مخطط القدس 2020، 
أعلنت بلدية االحت���ال في القدس عن إيداع مخططات لبناء 
1050 وحدة اس���تيطانية جديدة في مس���تعمرة "بسجات 
زئيف" المقامة على أراضي قريتي حزما وبيت حنينا ش���مال 

القدس".
وأش���ار التفكجي إلى أنه وفقًا لما أعلنته بلدية االحتال فإنه 
تم إيداع 6 مخططات هيكلية على أراضي بيت حنينا وحزما، 
األول على مس���احة 27 دونمًا لبناء 180 وحدة اس���تيطانية 
والثاني على مساحة 50 دونمًا لبناء 254 وحدة، والثالث على 
مس���احة 15 دونمًا لبناء 86 وحدة، والرابع على مس���احة 16 
دونم���ًا لبناء 250 وحدة، والخامس على مس���احة 14.5 دونمًا 

لبناء 210 وحدات، والس���ادس على أراضي قرية عناتا إلقامة 
مناطق سكنية ومؤسس���ات عامة وتجارية على مساحة 361 

دونمًا ويشمل إقامة 325 وحدة استيطانية.
ولف���ت التفكجي إل���ى أنه باإلجم���ال يصل ع���دد الوحدات 
االس���تيطانية المش���مولة بهذه المخطط���ات 1050 وحدة 

استيطانية.
وأشار التفكجي إلى أن س���لطات االحتال اإلسرائيلي كانت 
صادرت ف���ي العام 1980 نحو 4400 دون���م من أراضي بيت 
حنينا وحزما مس���تخدمة ما يسمى بقانون المصلحة العامة، 
حيث تمت إقامة مس���تعمرة "بس���جات زئيف" على مساحة 

2650 دونمًا أقيمت عام 1985.
وأش���ار إلى أن المستعمرة مقس���مة اآلن على قسمين: األول 
يش���مل 6000 وحدة اس���تيطانية والثاني يطلق عليه اسم 
"بس���جات زئيف جنوب" وقد اقيم عام 1986 على مس���احة 

2868 دونمًا لبناء 5308 وحدة استيطانية.
وقال التفكجي "يبلغ عدد سكان المستعمرتين اآلن 40 ألف 

مستوطن".
وذكر التفكجي أنه بعد قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب 
االعت���راف بالقدس عاصمة إلس���رائيل س���رع االحتال من 

عمليات بناء 1500 وحدة استيطانية في المستوطنة، بعد أن 
كان نائب الرئيس األميركي السابق جو بايدن احتج على قرار 
بنائها، ما دفع حكومة االحتال إلى تجميد البناء لحين وصول 

ترامب إلى الحكم.
وأش���ار في ذات الوقت إلى مخط���ط القدس عام 2050 ،الذي 
يقضي بإقامة مطارات وسكك حديدية ومستوطنات جديدة 
وفنادق ومناطق  صناعي���ة، وكله بضوء أخضر أمريكي فتح  

شهية االحتال بفرض األمر الواقع على األرض.
يذكر أن  مش���روع 5800 لعام 2050، وهذا المش���روع من 
أهم مشاريع اليمين اإلس���رائيلي تجاه مدينة القدس، قد 
وضع مخططا جديدا للمدينة لرسم هذه الحدود في عقول 
الجمه���ور الصهيون���ي ووعيه الوطني، وه���ي رؤية ثانية 
لليمين للمشاريع طويلة األمد لمدينة القدس ومستقبلها 

بعد 25 عاما.
وتسرع سلطات االحتال اإلسرائيلي من عمليات االستيطان 
في القدس الشرقية بخاصة والضفة الغربية بشكل عام منذ 
وصول الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب إلى البيت األبيض، 
حيث امتنعت اإلدارة األميركية الحالية عن إدانة االستيطان 

اإلسرائيلي او حتى اعتباره عقبة في طريق السام. 

مخططات لبناء 1080 وحدة جديدة 
في مستوطنة »بسجات زئيف« بالقدس 

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى

القوى المقدسية تدعو لمقاطعة انتخابات بلدية االحتالل
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ودعًا رئيس السلطة  محمود عباس 
إل���ى التراجع الفوري ع���ن العقوبات 
واإلجراءات الت���ي اتخذت ضد قطاع 
غزة، مش���يرًا إلى أن رفض الس���لطة 
لصفقة القرن ال يس���توي مطلقًا مع 

استمرار فرض العقوبات.
وأوضح د. الهندي أن جدية السلطة 
ومصداقيته���ا في رف���ض "صفقة 
ارتباط���ًا وثيقًا برفع  القرن" مرتبطة 
العقوب���ات عن قط���اع غ���زة، داعيًا 
الرئيس عب���اس إذا ما كان جادًا في 
إفشال "صفقة القرن" لرفع العقوبات 
عل���ى وج���ه الس���رعة، وأن ال يترك 
قطاع غزة نهب���ًا لمؤامرات التصفية 

والتضييع.
وأشار د. الهندي إلى وجود ترتيبات 
إقليمي���ة م���ن خلف ظه���ر رئيس 
الس���لطة محمود عب���اس، داعيًا إياه 
الفلس���طيني  بش���عبه  لالحتم���اء 
ف���ي الضفة وغ���زة ومناط���ق اللجوء 

والشتات.
ودعا الهندي إل���ى إتمام المصالحة 
الفلس���طينية وإنهاء االنقسام على 
قاع���دة حماي���ة الثواب���ت وااللتزام 
بما ت���م التوافق عليه ف���ي القاهرة 
 ميادين 

َّ
واتفاق بيروت، مشيرًا إلى أن

دت  المقاومة والجه���اد والنضال وحَّ
مسار  وأن  الفلس���طيني،  الش���عب 
التس���وية السياسية مع العدو الذي 
وصل إلى طريق مس���دود اس���تطاع 
أن يخلق الفرقة واالنقس���امات بين 

أطياف الشعب الفلسطيني.
 محاولة 

َّ
 وأش���ار د. الهندي إل���ى أن

العودة  "إسرائيل" عسكرة مسيرات 
من خالل القصف والنفخ في أدوات 
المس���يرات ك�"الطائ���رات الورقي���ة 
الحارقة" وإظهارها على أنها وسائل 
عس���كرية ضخم���ة محاولة فاش���لة 
ومكش���وفة ونابعة من المأزق الذي 
تعانيه إسرائيل من مسيرات العودة 

الت���ي أربك���ت جميع المس���تويات 
أنها مسيرات  مؤكدا  اإلس���رائيلية، 

سلمية بالكامل 
ولفت في الس���ياق، إل���ى أن من حق 
االعت���داءات  على  ال���رد  المقاوم���ة 
والجرائ���م التي يرتكبها العدو بحق 
شعبنا الفلسطيني ومحاولته التغول 
في دماء األطفال والنساء والشيوخ، 
 المقاومة تمارس حقها 

َّ
مشيرًا إلى أن

ف���ي الرد بش���كل م���وزون ومدروس 
ومتيقظ من المحاولة اإلس���رائيلية 

لعسكرة المسيرة.
والحلول  باألف���كار  يتعل���ق  وفيم���ا 
والرؤى اإلنس���انية تج���اه قطاع غزة 
التي يثيره���ا االحتالل، قال الهندي: 
إن العروض والتلويح بالتخفيف من 
حصار غزة وإمكانية إنش���اء ميناء وما 
إلى ذلك هي مجرد مناورات مكشوفة 
ومحاول���ة لاللتفاف عل���ى االنتفاضة 
وعلى مسيرة  العارمة  الفلس���طينية 

العودة التي توجعهم، مضيفًا "إنها 
مناورات وليس���ت عروضًا الهدف من 
ورائها زرع البلبلة في صفوف الشعب 
الفلسطيني، وليس هناك أُي اقتراٍح 

محدٍد وواضٍح حتى هذه اللحظة".
 ص���راع القضي���ة 

َّ
 وش���دد عل���ى أن

الفلسطينية ليس مشكلة إنسانية 
ناتجة عن كوارث طبيعية وإنما صراع 
ناتج عن اغتصاب للحقوق السياسية 
قائاًل  ال���خ،  والدينية..  والتاريخي���ة 
اختزال مسيرات  إس���رائيل  محاولة 
العودة وانتفاضة شعبنا في الحلول 
اإلنسانية وتخفيف الحصار تهدف 
لتخدير شعبنا والتأثير على صورته 
أمام العالم إلظهار أن مشكلة شعبنا 
مشكلة إنسانية، لكن كل المؤامرات 
اإلس���رائيلية س���تبوء بالفشل، ولن 
يستطيع االحتالل االلتفاف أو خنق 
���دت بدماء  هذه المس���يرة التي عبِّ

الشهداء.

وعن استمرار زخم مسيرات العودة، 
قال: »لقد اختار شعبنا الفلسطيني 
بوع���ي وإرادة كامل���ة طريق الجهاد 
والمقاوم���ة وهو يعل���م أنها طريق 
طويل وش���اق، وأن الفاتورة ستكون 
كبيرة من الدماء والجرحى واألسرى، 
ش���عبنا لم يختر هذا الطريق حديثًا 
انما اختاره من���ذ بداية هذا الصراع، 
منذ ثورة عام 1919 وعام 1929 وعام 
1936 وعلى امتداد األعوام الماضية، 
واختار هذا ألنه ي���درك أنه الطريق 
األص���وب ف���ي اس���تعادة الحقوق 

والحفاظ على الثوابت.
وج���دد د. الهندي تأكيده على قدرة 
الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته 
على إفش���ال "صفقة الق���رن"، قائال 
:"نحن ش���عٌب حٌي ومقاوٌم ومستعد 
للتضحي���ِة، وبهذه ال���روح الوثابة ال 
يمك���ن أن تمر أي صفقة أيًا كان من 

يقف خلفها".

عروض تخفيف الحصار مناورات مكشوفة 

   د. الهندي : محاوالت »إسرائيل« 
عسكرة مسيرة العودة فاشلة

غزة/ اال�ستقالل: 
دعا ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة اجلهاد االإ�سالمي يف فل�سطني  الدكتور 
حممد الهندي اإىل عقد لقاء وطني فل�سطينٍي وا�سع و�سامٍل لبحث اأزمة 

امل�سروع الوطني مبا فيها الق�سايا اخلالفية الفل�سطينية؛ والإيجاد قوا�سم 
م�سرتكة والبحث يف ا�سرتاتيجية ت�ساعد يف الت�سدي للموؤامرة الكربى 

د الدكتور الهندي يف حوار  التي تهدف لت�سفية الق�سية الفل�سطينية. و�سدَّ
خا�ص مع »وكالة فل�سطني اليوم االإخبارية » على اأهمية بحث االتفاق على 

ا�سرتاتيجية وطنية للت�سدي للت�سورات االمريكية واالإ�سرائيلية التي تهدف 
لت�سفية الق�سية، م�سريًا اإىل اأن اإنقاذ امل�سروع الوطني يتطلب اإعادة بناء 

منظمة التحرير على االأ�س�ص والتفاهمات التي جرت يف القاهرة وبريوت.

رام الله/ االستقالل: 
قال أمين س���ر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح صائب عريقات امس االحد إن لجنة ُشّكلت مؤخًرا ستصدر قريًبا توصياتها 
بحل كافة قضايا قطاع غزة بشكل جذري. وأضاف عريقات، خالل مقابلة هاتفية 
مع إذاعة "القدس" في غزة، "لدينا مجموعة عمل من كل الفصائل برئاس���ة عزام 
األحمد على وشك أن تصدر توصياتها لحل كل قضايا قطاع غزة بشكل جذري".

وأوضح أن المش���روع الذي س���تقدمه مجموعة العمل لحل قضايا غزة "يشمل 
القضايا اليومية والحياتية والمعيشية والسياسية"، لكنه استدرك بقوله: "إن 

األساس في كل ذلك؛ تأسيس شراكة سياسية قابلة للحياة".
وش���دد عريقات على أن "المطلوب للمصالحة تمكي���ن حكومة الوفاق، والعودة 

إلرادة الشعب )االنتخابات( بصناديق االقتراع، وليس صناديق الرصاص".
وبشأن جولة المسؤولين األمريكيين في المنطقة، قال مسؤول ملف المفاوضات 

في منظمة التحرير إنه: "ال يوجد أي مدخل لدى األمريكيين سوى ثغرة غزة".
وأضاف "يعرفون أنه ال يمكن أن تكون لنا دولة بغير غزة، ويبحثون إمكانية أن 
تكون هناك دولة في غزة. ال يمكن ذلك؛ فغزة ش���عبها عظيم ومنبت الوطنية 

وهي األساس بالحركة الوطنية".
وفرض رئيس السلطة  محمود عباس جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 
بدعوى إجبار حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( على حل اللجنة اإلدارية التي 
شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء 

والتحويالت الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

عريقات: لجنة على 
وشك إصدار توصيات 
بحل كافة قضايا غزة

غزة/ االستقالل:
ق����ال مس����ئول المكت����ب اإلعالمي 
لحرك����ة الجه����اد اإلس����المي، داود 
شهاب:"إن بناء وتأسيس المساجد 
ه����و اللبنة األولى إلنش����اء المجتمع 
المس����لم، إلى جانب كونه من أعظم 

القربات إلى الله".
جاء تصريح ش����هاب خ����الل حفل 
افتتاح مس����جد أصالن ببيت الهيا 
ش����مال قطاع غ����زة نظمت����ه حركة 
الجه����اد اإلس����المي أم����س األحد، 
بحضور لفيف م����ن قيادات وكوادر 
الحركة، ومشاركة العشرات من أبناء 

المنطقة.
وأكد ش����هاب على أن خدمة بيوت 
الله من أجّل األعمال وأفضلها، وأحد 
أوجه التقرب إلى الله، مبينا أن بناء 
المساجد وكثرة الخطا إليها يحمل 

المعنى الحقيقي للرباط.
وأضاف: »المس����جد في حياتنا هو 

نقطة التق����اء المجتمع الذي يؤمن 
بالل����ه ويجتمع على ذك����ره، فليس 
هناك أعظم من التق����رب إلى الله، 
وللمسجد مكانة كبيرة، وال خير فينا 
إن لم يكن المس����جد مهوى أفئدة 
المؤمنين، فهو النقطة التي انطلق 
منها الرس����ول الكريم لبناء مجتمع 
إسالمي وتأس����يس حضارة امتدت 

حتى يومنا هذا". وش����دد ش����هاب 
على أهمية المس����جد ف����ي حياتنا 
كما القرآن، داعيا المسلم ألن يكون 
دائم الصلة بالمسجد "فهو بيت الله 
ومحل الطمأنينة التي يستشعرها 

اإلنسان في ضيافة الرحمن".
وف����ي س����ياق متصل أك����د على أن 
بناء المس����جد يليه مهم����ة كبيرة، 

وهي بناء اإلنسان من خالل الدعوة 
إل����ى الله وتأس����يس مجتمع يطبق 
القرآن الكريم. و أوصى شهاب رواد 
المس����جد وزواره بالمحافظ����ة عليه 
ونظافته، ألن خدمة المسجد مهمة 
األنبي����اء لقوله تعال����ى: " أن طهرا 
والركع  والعاكفين  للطائفين  بيتي 

السجود".
وأش����ار إلى أن الله مّك����ن للصحابة 
الك����رام ف����ي األرض وم����ّن عليهم 
بالنص����ر والفتوحات، لتمس����كهم 
بالقرآن الذي أخذوا أحكامه من خالل 
التزامهم في المس����اجد وحفاظهم 
عل����ى الصالة وتلق����ي دروس العلم 
بالش����كر  ش����هاب  وتوجه  فيه����ا. 
للقائمين على بناء المس����جد وكل 
من ساهم في تأسيسه وشكر أيضًا 
لجنة اإلعمار التابعة لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلس����طين ومحافظة 

الشمال.

  خالل حفل افتتاح مسجد أصالن ببيت الهيا
شهاب:  للمساجد دور كبير في تأسيس

 المجتمع المسلم  وهي منطلق الفتوحات واالنتصارات
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وي���رى مراقبون أن هذه الصفق���ة وما حملته من تفاصيل 
تدل على أن ترامب الذي يهيمن على العالم ومستشاريه، 
غي���ر ملمين بطبيعة الصراع الفلس���طيني اإلس���رائيلي، 
وخاضعي���ن للدعاية اإلس���رائيلية الس���وداء التي روحت 
لروايتها الكاذبة، ولكن ذلك ال يعفيهم من المسؤولية وال 
يحولهم إلى ضحايا هذه الرواية، فهم عناصر أساسية في 

دعمها ونشرها وترويجها.
وكانت صحيفة "اإلندبندنت" البريطانية سخرت في مقال 
لها نشرته السبت الماضي، من "صفقة القرن"، وتهكمت 
على وعود جاريد كوشنر مستشار ترامب، للفلسطينيين 
بمليارات ال���دوالرات مقابل تمرير صفق���ة القرن، وقالت 
إن الفلس���طينيين خاضوا ث���اث حروب مع "إس���رائيل" 
ويتحملون حص���ارًا إس���رائيليًا من���ذ 2007، ليس ألجل 

الحصول على المال.
وأضافت الصحيفة: "كوشنر تسيطر عليه األوهام إن كان 
يعتقد أن هذه الصفقة ستنجح"، وتابعت: "الفلسطينيون 
الذين خس���روا وطنهم قبل نحو 70 عامًا لم يتظاهروا مرة 
واحدة في شوارعهم المدّمرة طلبًا لشوارع أفضل أو مناطق 
حرة خالية من الضرائب، فكيف يمكن لكوشنر أن ُيهين 
كل الش���عوب العربية بمطالبته���م بمقايضة حّريتهم 

واستقالهم وسيادتهم وكرامتهم وهويتهم بالمال".
وبينما يؤكد ترامب تحقيق الكثير من التقدم في صفقة 

الق���رن عقب اجتماع���ه بالعاهل األردن���ي الملك عبدالله 
الثاني األسبوع الماضي، نشرت صحيفة واشنطن بوست 
الجمعة الماضية مقااًل قالت فيه: إن الرئيس األمريكي "لن 

يستطيع عقد صفقة القرن".
فيما كان���ت صحيفة "إس���رائيل اليوم" ذك���رت الجمعة 
الماضية، أن كوشنر وغرينبات خّفضا مستوى توقعاتهما 
في ش���أن نجاح صفقتهما، بعد المشاورات التي أجرياها 

في المنطقة األسبوع الماضي.

ت�صكيك بنجاح ال�صفقة
شكك المحلل السياس���ي عبد الستار قاسم، من إمكانية 
تنفي���ذ صفقة الق���رن األمريكية في ظل اس���تمرار حالة 
المقاومة الشعبية في قطاع غزة، وحالة الرفض الفلسطيني 
لقبول التعاطي معها، داعيًا إلى مواصلة مسيرات العودة 
التي بدأت تؤت���ي ثمارها بالتأثير عل���ى احتمالية نجاح 

صفقة القرن.
وق���ال قاس���م ل�"االس���تقال": "إن اإلدارة االمريكية 
منش���غلة بالترويج لصفقتها التي تهدف لتصفية 
القضية الفلس���طينية، ف���ي ظل ظروف سياس���ية 
وميدانية واقتصادية سيئة للغاية في قطاع غزة، إذ 
ال يمر يوم على غزة دون مواجهة مع االحتال س���واء 
بالردود العسكرية أو بمسيرات العودة المستمرة منذ 

30 مارس الماضي وحتى يومنا هذا".
وأوض���ح أنه وبينما ل���ن تمنع الدول العربي���ة "المعتدلة" 
اإلدارة األمريكي���ة من تقديم صفقته���ا وطرحها وتوفير 
الغطاء السياس���ي لها، إال أنه يرى أن األنظمة العربية لن 
تس���تطيع إخراس الصوت الش���عبي العربي عندما يقول 

كلمته في الشارع.
وأم���ام حالة الرفض هذه، توقع قاس���م أن تق���وم اإلدارة 
االمريكية بإجراء تعديات في بنود صفقتها، مشيرًا إلى 
أن هذه التعديات سيراد منها إظهار الصفقة أنها أكثر 

اعتدااًل وحياديًة وهي على عكس ذلك تمامًا.
ولفت النظر إل���ى أن وعود أمريكا بإغراق الفلس���طينيين 
بمليارات الدوالرات تثير الش���فقة والسخرية، وقال: "ربما 
يلمع بريق المال في أعين القيادة السياس���ية الرس���مية 
فق���ط، ولك���ن ال اعتقد أن ذلك س���يحدث بين الش���عب 

الفلسطيني الذي ال يزال ينزف دمه منذ 70 عامًا".

خيبة اإ�صرائيلية
على المس���توى اإلس���رائيلي، ي���رى المحلل السياس���ي 
المتخصص في الش���ؤون اإلسرائيلية، أنطوان شلحت، ان 
المس���توى السياسي اإلس���رائيلي بات أكثر تأهبًا لفشل 
هذه الصفقة في ظل استمرار االحتجاجات الفلسطينية 
على ح���دود غزة، وعدم وج���ود أنصار كثيري���ن الصفقة 

التي فش���لت اإلدارة األمريكية  في الترويج لها بالش���كل 
المطلوب.

وقال شلحت ل�"االستقال": "هناك خاف بين رئيس وزراء 
االحتال بنيامين نتنياهو ومجلسه الوزاري المصغر حول 
إمكانية تخلي "إسرائيل" عن بعض ما سلبته من األراضي 
الفلس���طينية من أجل إقناع الفلس���طينيين ببدء نقاش 

حول صفقة القرن".
وكانت صحيف���ة "معاري���ف" العبرية كش���فت الجمعة 
الماضية أن نتنياهو يحاول التخلي عن مس���توطنات غير 
قانونية ش���مال القدس المحتلة وشرقها، وهو ما يرفضه 
الكابينت، علمًا أن مناقشات كثيرة أجريت في هذا اإلطار 

خال العام الماضي، من دون جدوى. 
وأضاف ش���لحت: "ربما لن ترى صفقة القرن النور، وهناك 
العديد من المؤش���رات على ذل���ك، فباإلضافة إلى ما ذكر 
س���ابقًا، نرى أن تأجيل ترامب اإلعان عن صفقته أكثر من 
مرة يدلل على عدم امتاكه الجرأة والشجاعة الكافية لفعل 
ذلك بسبب ما قد تخلفه من موجة غضب شعبية شديدة 

ليست فلسطينية فحسب إنما عربية وإقليمية".
ولفت النظر إلى ان "إسرائيل" التي بدت أكثر حماسًة منذ 
وقت قريب لتطبيق صفقة القرن، تشعر اليوم بخيبة أمل 
بس���بب عدم قدرة اإلدارة األمريكية على تمريرها بالشكل 

األمثل على المنطقة العربية.

رفض فلسطيني كبير لها 

»صفقة القرن«.. هل تقف على أبواب الفشل؟!

غزة/ حممود عمر:
بداأت مظاهر الرف�ض ال�صعبي 

الفل�صطيني واأهمها م�صرية العودة 
على حدود قطاع غزة، توؤتي 

اأكلها بتحويل �صفقة القرن، من 
فكرة �صاعدة نحو التطبيق، اإىل 
فكرة تاأخذ طريقها نحو الف�صل، 
نظرًا لطبيعة اأفكارها اجلنونية 

امل�صتمدة من �صخ�صية الرئي�ض 
الأمريكي دونالد ترامب املعروف 

بجنونه بني جزء كبري من املجتمع 
الأمريكي نف�صه.

وي�صكك حملالن �صيا�صيان حتدثا 
لـ«ال�صتقالل« من اإمكانية تطبيق 

هذه ال�صفقة التي ل تزال غري 
قادرة على طرح نف�صها على املالأ 
نظرًا حلجم الرف�ض الفل�صطيني 

لها، م�صريين اإىل اأن ترامب مل ميلك 
ال�صجاعة الكافية بعد لالإعالن عن 

هذه ال�صفقة. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ خيرية عبد القادر أحمد ابو ابراهيم 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930068739( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ وائل عبد العزيز عبد الله الناقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801940594( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ هدايه مصطفي فهمي الدريني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403003379( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ جمال أحمد ظاهر البلوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)935934786( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقال:
أظه���رت إحصائية رس���مية لوزارة 
الصح���ة استش���هاد 134 مواطن���ًا 
وإصاب���ة 15200 آخرين، في اعتداء 
ق���وات االحتال "اإلس���رائيلي" على 
المشاركين الس���لميين في مسيرة 
العودة الكبرى من���ذ 30 مارس/آذار 

الماضي.
وقالت وزارة الصحة، ف���ي بياٍن لها، 
السبت: إن إجمالي الشهداء بلغ 134 
منهم 16 طفًا وسيدة، وصحفيان، 

ومسعفان، و3 من ذوي اإلعاقة.
ول���م تش���مل إحصائية ال���وزارة 8 
ش���هداء آخري���ن، احتج���زت قوات 
االحتال جثامينهم بعدما قتلتهم 
عل���ى مقربة م���ن الس���ياج الفاصل 
شرق قطاع غزة، ما يعني أن حصيلة 
الش���هداء خال هذه المدة هو 142 

شهيًدا.

وأشارت اإلحصائية إلى وقوع 15200 
إصابة بجراح مختلفة، واختناق بالغاز 
منهم 370 إصاب���ة خطيرة، منبهة 
إلى أن بي���ن المصابين 2536 طفًا، 

و1160 سيدة.

وأك����دت وجود اس����تهداف مباش����ر 
للطواقم الطبية أدى إلى ش����هيدين 
و231  ومس����عفة(  )مس����عف  منهم 
إصابة بي����ن المس����عفين بالرصاص 
الحي واختناق بالغاز، إلى جانب تضرر 

40 س����يارة إسعاف بش����كل جزئي. 
كما أش����ارت إلى استهداف االحتال 
المباش����ر للطواقم الصحفية؛ ما أدى 
إلى استشهاد 2 منهم وإصابة 175 

بالرصاص الحي واالختناق.

 134 شهيدًا و15 ألف جريح بقمع االحتالل لمسيرة العودة
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القل���ب  ذات  واألم  الس���اعات  م���رت 
الش���هيد  وابنها  المقب���وض متوترة، 
يبح���ث ع���ن أح���د يتع���رف عليه في 
المستش���فى، حت���ى جاءه���ا الخب���ر 
كالصاعقة، لم تصدق ما سمعته، لكنها 
تمالكت نفس���ها، وصبرت واحتسبت 
ابنها شهيدًا، لعله يكون شفيعًا لهم 

يوم القيامة. 

جمهول الهوية 
هناك ف���ي مخيم الع���ودة وعلى بعد 
أمتار من السياج األمني الفاصل شرق 
خانيونس،  كان الطفل " ياس���ر" غارقًا 
بدمائه بعد أن شج رأسه وسقطت أجزاء 
منه بج���واره، بفعل قناص���ة االحتالل 
التي اصابته بش���كل مباشر في الرأس 
ولم يتمكن المحيطون به من التعرف 
إلي���ه، واجتاح خبر استش���هاده مواقع 
التواص���ل االجتماع���ي بأنه " ش���هيد 

مجهول الهوية".  
مض���ت اللحظ���ات س���ريعة وامتألت 
المواقع بصوره، حتى شاهدتها والدته 
على تطبيق " انستغرام "، لتصرخ بأن 
ذلك الطفل ابنها الوحيد "ياسر" وتقع 
مغشيًا عليها، وبعد لحظات استفاقت 
لتغرق بالبكاء فلم تتخيل هذا المشهد 

بحق طفلها.  

ُحرقة القلب 
وظهرت األم الحزينة بمقطع فيديو على 
مواقع التواص����ل االجتماعي، تروي ُحرقة 
قلبها بصوت يضعف ت����ارٍة ويقوى تارٍة 
أخرى، ليبقى الحزن بالقلب أشد وجعًا على 
رحيل وحيدها الذي طالما حلمت بقدومه. 
وتقول والدة الشهيد:" ابني كان مداوم 
على خط الع���ودة، كان كل جمعة بروح 
يتفرج على المس���يرات ويش���ارك زي 
أي طفل أو ش���ب يتمنوا الع���ودة إلى 
أرضهم، ولكن بلحظ���ة فقدته، فقدت 

أغلى ما أملك فلذة كبدي".
وتتاب���ع بحرقة:" ياس���ر بك���ري وابني 
الوحي���د أجا عل���ى  9 بنات م���ن أبوه، 
بعد 18 س���نة الله رزقنا فيه باألخر أجا 
صهيوني حقير ينتهك جميع الحقوق 
اإلنسانية ويقتله بهذه الوحشية، راس 
ابني متفجر، ش���و ذنبه ينقتل هيك؟ 
شو عمل طفل أعزل على الحدود ما كان 
حامل مدفع وال رشاش، حرقوا قلبي لما 

شوفت ابني بهذا الشكل". 
وأردف���ت والدموع تم���أل وجنتيها:" لو 
اللي صار في ابن���ي صار بأي طفل في 
العالم بتق���وم الدنيا، أما أطفال غزة وال 

كأنهم قتلوا، وين العالم يشوف كيف 
أطفالنا مضطهدة حقوقهم، ياسر شو 
عمل لصهيوني حاقد يفجر رأسه في 

رصاص محرم دوليًا". 
" قالوا لي الشباب كان ينطق بالشهادة 
"، بهذه الكلمات انتهى حديث الوالدة 
لك���ن ألمها وحرقة قلبه���ا لن تنتهي، 
فف���ي كل لحظة تذكره بها س���تكون 

مولدًا لجرح جديد ال ُيشفي. 

الكلمات الأخرية 
قلب األب ال���ذي ُفطر على حب ابنه لم 
يس���تطع الوقوف بعيدًا ع���ن جثمانه 
الطاهر، فجلس بجواره يتحسس جسده 
البارد، ويهمس بأذنه بكلماٍت يقولها 
له للمرة األخيرة، قبل أن يوارى الثرى:" 
والله إنك بطل يابا، صغير في الس���ن 
صحيح لكن أفعالك أفعال كبار"، "والله 
يابا رفعت راس���ي، رفعت اسم عيلتك 
بشجاعتك وإخالصك، الله يرحمك يابا، 
اوعى تنساني، ما تنسى أمك وأخواتك 
واللي اعتكفوا معك بالمس���جد، اوعى 

تنساهم يابا".
ورغ���م هول الموقف، وحرص األب على 
التماس���ك، فهو الذي طبع قبلة الوداع 
على جبين طفله الشهيد، مرددًا " انت 

غالي كتي���ر وبحبك كتير يابا، لكن ربنا 
خلقك وهو أرحم فيك مني، الله يسهل 

عليك يابا، الله يرضى عليك".

دما�ؤه لن تذهب هدرًا
وأك���دت حركت���ا حم���اس والجه���اد 
االسالمي أن دماء الشهيد الطفل ياسر 
أبو النجا الذي استش���هد يوم الجمعة 
الماضي برصاص قناص "اس���رائيلي" 

شرق خانيونس لن تذهب هدرًا.
وقال داود ش���هاب، مس���ؤول المكتب 
االعالمي لحركة الجهاد االس���المي إن 
صورة الطفل الش���هيد  ش���اهد على 
إرهاب المحت���ل الغاص���ب، مؤكدًا أن 
دم���اءه  الزكي���ة لعنة س���تالحق كل 
المتخاذلين وكل أدعياء حقوق االنسان 
الذي���ن يصمت���ون أمام ه���ذا االرهاب 
وأم���ام آلة القتل التي يديرها االرهابي 

نتنياهو وحكومته المجرمة.
وبدوره قال الناطق باسم حركة حماس 
حازم  قاس���م، إن قتل طف���ل يبلغ من 
العمر 13 عام���ًا على يد جنود االحتالل 
يوجب التقدم بشكوى لمحكمة الهاي 

ضد جرائم "اسرائيل".
وأض���اف: "إن تعم���د االحت���الل قتل 
األطف���ال المتظاهرين في مس���يرات 

العودة وكسر الحصار السلمية ، يؤكد 
ضرورة محاكمة قادة االحتالل كمجرمي 

حرب أمام المحاكم الدولية".

الوداع الأخري 
لحظات صعبة ومش���اهد تقشعر لها 
األبدان، فبمجرد دخول جثمان الشهيد 
ياسر أبو النجا منزل العائلة بخانيونس، 
إللقاء نظرة ال���وداع األخيرة عليه، هرع 
كل األه���ل واألحبة لرؤي���ة ذاك الوجه 
البريء، وطبع قبلة أخي���رة على جبينه، 
اللواتي  وش���قيقاته  والدته  باستثناء 
وقف���ن يتأملنه، قبل أن يفس���ح لهن 

الطريق للوصول للجثمان.
وما هي اال دقائقٌ س���ريعة حتي خرج 
الشهيد من منزله محمواًل على األكتاف 
وتبع���ه صرخات األحبة، وجلس���ت األم 
والشقيقات جانبًا حزينات  دون إخفاء 
مش���اعر الفخر التي انتابتهن بعد أن 

منحهن ياسر لقب أم وأخت الشهيد.
وانطل���ق موكب التش���ييع بمش���اركة 
عش���رات اآلالف م���ن المواطني���ن من 
مستش���فى األوربي إلى منزل العائلة 
بخانيونس، إللق���اء نظره الوداع األخير 
عليه، قبل مواراة جثمانه الثرى بمقبرة 

الشهداء. 

وحيد والديه بعد 9 أخوات
الطفل أبو النجا.. رصاصة حاقدة تنهي فرحة 12 عامًا

غزة/ دعاء احلطاب: 
زين البيت بقد�مه �اأدخل الفرحة 

�الأمل اإىل قلب �الديه بعد ت�سع 
اأخوات، لتعلق عليه اآمال كثرية، �تزداد 

�سعادتهما به �هو يكرب يومًا بعد يوم 
اأمام اأعينهما، د�ن اأن يعلما باأن ر�سا�سة 

حاقدة �ست�سع حدًا حلياته قبل اأن 
يكمل عامه الثاين ع�سر. 

خرج الطفل يا�سر اأبو النجا من منزله 
�اجته اإىل خميم العودة �سرق مدينة 

خانيون�س لي�ساهد م�سرية العودة، 
�قف بعيدًا لكن ذلك القنا�س اختاره 

د�ن غريه، ف�سدد نحوه ر�سا�سة 
حاقدة فجرت راأ�سه الذي مل يكن فيه 

�سوى حلم �ردي بالعودة اإىل دياره 
املحتلة، �يف ذات اللحظة �سعرت الأم 
بانقبا�س قلبها، فر�ح ابنها الطاهرة 

�سعدت اإىل ال�سماء.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / رزان طه شحدة صالحة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801248295( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد يوسف حسن حويلة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900204645( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ وائل عبد السالم عبد الخالق شاهين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802887026( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبد سليم سليمان المصري 
ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)971101514(  إضافة لفقد بطاقة هوية زوجتي سهام صبحي 
مصطفى المص���ري  التي تحمل رقم )910807346( فعلى من 

يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل: 
الرياضي���ة لحركة  اللجنة  اختتم���ت 
الجهاد اإلس���المي في محافظة غزة، 
الس���بت، بطول���ة كروية على ش���رف 
الذك���رى ال23 الستش���هاد القائ���د 
محمود الخواجا. وحضر البطولة التى 
أقيمت على أرض نادي خدمات مخيم 
الشاطئ ممثلون عن الفصائل ولفيف 
من الوجهاء ولجان االصالح والتواصل 
الجماهيري. وشهدت المباراة منافسة 
قوية بين الفرق المش���اركة للحصول 

على لقب البطولة. 

وش���ارك في البطولة الف���رق التالية : 
فريق حركة الجهاد اإلس���المي، فريق 
حركة حماس، فريق الجبهة الشعبية، 
فريق حركة فتح، فريق حركة األحرار، 
فري���ق حركة فتح التي���ار االصالحي، 
فري���ق الجبه���ة الديمقراطية، فريق 

حركة المجاهدين. 
الكروي���ة بتصدر  البطولة  وانته���ت 
فري���ق حركة حم���اس وحصوله على 
المرك���ز األول، بينم���ا حص���ل فريق 
الجبه���ة الديمقراطية عل���ى المركز 

الثاني.  

واختتم الدوري بكلمة لحركة الجهاد 
اإلسالمي ألقاها شريف الحلبي  الذي 
أكد  عل���ى دور القائد محمود الخواجا 
في تغيير مجرى الصراع مع االحتالل 

اإلسرائيلي.
وشكر الحلبي كل الحاضرين وممثلي 
الفصائل على حضورهم الرائع، والذي 

جسد وحدة الشعب الفلسطيني. 
وفي نهاية البطولة تم تكريم الفرق 
الفائزة، وتكري���م مدير نادي خدمات 
الش���اطئ، وم���ن ث���م تكري���م عائلة 

الشهيد القائد محمود الخواجا.

رياضية الجهاد تختتم  بطولة كروية

 في ذكرى استشهاد القائد الخواجا  
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أعلن أنا المواطنة/ جمانة يوسف جمعة العيلة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800870453( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عدنان سليمان حسن العرجا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900759606( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ أيمن محمد حالوة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)951398833( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي 

 بلدية الن�سر

إعالن صادر عن اللجنة المحلية 
للتنظيم والبناء ببلدية النصر

تعلن اللجن����ة المحلية لبلدية النصر للمالكي����ن والمتصرفين في أرض 
القس����يمة رقم )28 أرض سبع (من القطعة رقم )9 أرض سبع( أنه تقدم 
لها المواطن / رش����دي صبح حسان القاضي بطلب الحصول على اذن بناء 
وطلب بدل خدمات على جزء من األرض والبالغة مساحتها 500 متر مربع 
والواقعة على شارع فرعي من شارع رقم 5 وذلك حسب الطلب والمخططات 
الهندس����ية المودعة لدى البلدية وعليه فمن له حق االعتراض على منح 
المذكور بدل خدمات واذن بناء على تلك االرض المحددة اعاله ان يتقدم 
باعتراض للبلدية اثناء س����اعات الدوام الرسمي وذلك خالل  15 يومًا من 

تاريخ االعالن ولن يلتفت ألي اعتراض يقدم بعد ذلك.

رئي�س البلدية ورئي�س اللجنة املحلية 
 اأ.حممد عا�سور

"بع���ض  ف���إن  الصحيف���ة  وبحس���ب 
المقترح���ات التي قدمه���ا ميالدينوف 
يتعل���ق بإدخ���ال وق���ود بش���كل دائم 
لمحط���ة الكهرب���اء بغزة بدع���م دولي، 
وفتح معابر القطاع بشكل دائم وإدخال 
كاف���ة البضائع الالزمة م���ع الحفاظ على 
حق "إس���رائيل" في أمنها من خالل منع 
بعض المواد التي يمكن اس���تخدامها 
ف���ي تصنيع األس���لحة والصواريخ، وأن 
يتم توسيع مساحة الصيد للصيادين، 

والعمل على دعم مشاريع اقتصادية".
أما عن المقترحين اآلخرين اللذين قدما 
من دولة عربية وأخرى أجنبية؛ فقد بّينت 
"الشرق االوسط" أنهما يشمالن تقديم 
مساعدات إنسانية كاملة للقطاع، وفتح 
المعاب���ر بش���كل كامل وإدخ���ال كاّفة 
البضائ���ع، على أن يكون هن���اك اّتفاق 
أمن���ي واضح بش���أن الوض���ع الميداني 
بالتوصل التفاق تهدئة يشمل صفقة 
تب���ادل لجن���ود االحتالل األس���رى لدى 
"حماس" وتتحفظ الحركة عن كش���ف 

مصيرهم.

غري حقيقية
ممّثل حركة »حماس« في إيران د. خالد 
القدومي، نفى أن تكون هناك مبادرات 
حقيقية مكتوبة، ُقدمت لحركته بشأن 
التخفي���ف م���ن األوض���اع اإلنس���انية 

واالقتصادية الصعبة في قطاع غزة.
وق���ال القدوم���ي ل�«االس���تقالل«: »في 
حقيقة األمر ال ُتوج���د اي مبادرات أو ما 
يمك���ن أن ي���دل على تقدي���ر حقيقي 
لمعاناة ش���عبنا الفلس���طيني، وكل ما 
يتم تداوله يبقى في إطار التس���ريبات 
الهادفة  فق���ط،  الصهيونية  اإلعالمية 

إلحباط صمود شعبنا وتضحياته«.
وأضاف: »سمعنا )في حماس( عن أفكار 
عاّمة هن���ا وهناك؛ لكن لم يتقّدم حتى 
اللحظة أي طرف بش���يء حقيقي يمكن 
أن يرقى إلى ما يمكن تس���ميته مبادرة 
أو صفقة كم���ا يروج البعض«، مبدًيا في 
الوقت ذاته استعداد حركته »لمناقشة 
أّية مقترحات جاّدة تخّفف من األوضاع، 
لكن ليس على حساب الحّل السياسي«. 

وتاب���ع: »قاعدتن���ا األساس���ية في هذا 
المنطل���ق هي حماية حق���وق ومصالح 
شعبنا الفلسطيني، والحفاظ على الكل 

الوطني«.
وأش���ار إل���ى أن »قطاع غ���زة يقع تحت 
االحت���الل وفق قواعد القان���ون الدولي، 
بواجبات���ه  القي���ام  االحت���الل  وعل���ى 
ومس���ؤولياته تجاه ش���عبنا هناك، من 
توفير الغ���ذاء والم���اء والكهرباء وفتح 
للمعاب���ر وغيره���ا م���ن ش���روط الحياة 

الكريمة«.
 وعّب���ر عن رف���ض حركت���ه ألن تخضع 

تلك االلتزام���ات والحقوق التي كفلتها 
ل�«المقايضات«،  الدولي���ة«  »الش���رعية 
»فهي حق لش���عبنا، ويجب أن ُتقدم له، 

دون الطلب ما هو المقابل لذلك«. 
 وقال: »رفض االحت���الل التخفيف من 
معان���اة الش���عب، وع���دم التوقف عن 
ف���رض العقوب���ات عليه )من الس���لطة 
الفلسطينية( غير منطقي وغير مقبول، 
ولدى شعبنا طرق كثيرة للتعبير عن هذا 
الرف���ض ، مؤكدًا أن »الُس���لطة إذا ظّنت 
أنها ستبقى قدًرا وس���يفا مسلطا على 

رقبة شعبنا الفلسطيني فهي واهمة«.
لن  »الفلس���طينيين  أن  عل���ى  وش���ّدد 
يتوقفوا عن ممارسة حقهم في المقاومة 
سواء من خالل مسيرات العودة، وكذلك 
من خ���الل المفهوم الش���امل للمقاومة 
بالعقالني���ة، وتبقي كل  التي تتس���م 
خياراته���ا األخرى مفتوح���ة، فهذا حق 

ضمنته المواثيق الدولية«.

ال ميكن اجلزم
أم���ا الكاتب والمحلل السياس���ي ناجي 
البطة، فق���ال: "حتى اآلن ال يمكن الجزم 
بوجود مبادرات حقيقي���ة مطروحة من 
عدم���ه؛ ألنه ال يوجد م���ن يؤكد أو ينفي 

حقيقة ذلك من قبل حركة حماس".
إاّل أن البّطة وفي حديثه ل�"االس���تقالل" 
التح���ركات الجارية  اس���تدرك: "لك���ن 

والوفود القادمة والمغادرة من وإلى قطاع 
غ���زة توحي بوجود تح���ّرك حول بعض 
الملفات، وتحديًدا ملف جنود االحتالل 

األسرى لدى المقاومة في القطاع".
ولف���ت إل���ى أن "األوض���اع اإلنس���انية 
واالقتصادي���ة المزرية التي يعيش���ها 
القطاع تتطل���ب مبادرة واضح���ة، أمام 
تستهدف  كاّفة،  الفلسطيني  الشعب 
بحدها األدنى رفع الحصار اإلس���رائيلي 
المف���روض، ليس بأّي ثم���ن كان، ولكن 
ب���أوراق الق���ّوة الت���ي تمتلكه���ا حركة 

حماس".    
ونّوه إل���ى أن الخطورة ف���ي كل ما يتم 
تداوله من مبادرات، تكمن بالخلط ما بين 

الحّل اإلنساني والحّل السياسي.
الفلس���طيني  الش���عب  "قضية  وتابع: 
سياس���ية، من���ذ دافي���د ب���ن غوريون 
)الرئيس األول ل���وزراء االحتالل(، والُبعد 
اإلنساني في هذه القضية نتيجة هذا 
الوضع السياس���ي، وبالتال���ي إذا ُحّلت 
القضية سياسًيا ينتهي الُبعد اإلنساني 

فيها".
واستبعد موافقة حركة "حماس" على أّية 
مبادرات إنسانية إذا ما تعّلق األمر بدفع 
اس���تحقاقات سياس���ية. لكنه أّكد على 
ض���رورة أن توازن الحرك���ة بين البعدين 
السياسي واإلنس���اني في أّية "مبادرات 

ناضجة قادمة"، وفق تعبير البطة.

�سمت مرّبر
من جهته، الكاتب والمحّلل السياس���ي 
اد، بّرر صمت حركة "حماس"  عبد الله العقَّ
عّما يتم تناقله ح���ول مبادرات متعلقة 
بالوضع اإلنس���اني في غزة، الفتًا الى أن 
الحركة تدرك أن ذلك يأتي في س���ياق 
بيع الوهم للش���عب الفلسطيني، وهي 
سياسة مرفوضة لدى حماس، ولذلك ال 

تتعاطى معها.  
وبّين العقاد ل�" االستقالل" أن "حماس" 
لن تمتنع عن مناقش���ة أّية مبادرات من 
أّي���ة جهة إذا ما كان���ت "حقيقية وذات 

جدوى".
وق���ال: "إذا ما تحّقق ذل���ك فإن الحركة 
لن تناقش���ه بمعزل عن اإلطار الوطني، 
ومش���اركة كل الق���وى والفصائل، بكل 
م���ا ُيط���رح"، مش���يرًا الى أن الش���عب 
الفلسطيني س���يبقى يناضل من أجل 
تحقيق مصي���ره، وليس من أجل انتزاع 

حق إنساني.
وأض���اف: "ال خ���وف عل���ى القضية من 
أّي���ة مبادرات، طالم���ا كان هناك موقف 

فلسطينًيا موحد".
ولفت الكاتب والمحلل السياس���ي إلى 
فصائل  بي���ن  المش���تركة  والبيان���ات 
المقاومة بالقطاع تعطي مؤشًرا بالتئام 
الساحة الفلس���طينية إذا ما تعّلق األمر 

بقرارات مصيرية. 

مــاذا وراء »مقترحــات« إنقـــاذ غــزة؟!

قيادي بحماس: مستعدون لمناقشة أية مقترحات جادة دون التنازل سياسيًا 

غزة/ قا�سم االأغا:
ت�سهد احللبة ال�سيا�سية لقطاع غزة خالل االأ�سابيع 

االأخرية حراكًا وا�سعًا ال يعرف التوقف، من قبل العبني 
ينتمون جلهات عّدة، يّدعون ال�سعي ملعاجلة االأزمة االإن�سانية 

القا�سية التي تع�سف بالقطاع؛ جراء ا�ستمرار احل�سار 
االإ�سرائيلي، وتوا�سل االإجراءات العقابية املفرو�سة من قبل 

ال�سلطة الفل�سطينية. هذا احلراك ال�سيا�سي، ك�سفت عنه 
�سحيفة »ال�سرق االأو�سط« اللندنية، التي قالت اإن حركة 
»حما�س« التي ُتدير القطاع تدر�س 3 مقرتحات رئي�سية، 

من و�سطاء دوليني واإقليميني، ب�ساأن حل الو�سع »االإن�ساين 
واالأمني« هناك. ذكرت ال�سحيفة اأن اأحد املقرتحات قدمها 

اأحد الالعبني االأ�سا�سيني، وهو »نيكوالي ميالدينوف«، مبعوث 
االأمم املتحدة لعملية ال�سالم يف ال�سرق االأو�سط، الذي ين�ّسق 
خطواته مع م�سوؤولني اأمريكيني واإ�سرائيليني ومع دول اأخرى 
عربية ودولية.« واأ�سارت اإىل اأن »مقرتحًا اآخر ُقّدم من جهة 

عربية على عالقة قوية بـحما�س، وثالثًا من خالل دولة 
اأجنبية على عالقة اأي�سًا بحما�س.«

الخليل/ االستقالل:
منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلية، رفع األذان 45 وقتًا في المسجد اإلبراهيمي بمدينة 

الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، خالل شهر حزيران/يونيو الماضي.
وقال���ت مديرية األوقاف بالخلي���ل في بياٍن لها: إن هذا المنع يأتي في إطار السياس���ة 
االحتاللية الممنهجة والهادفة لتهويد المس���جد اإلبراهيمي، وطمس هويته الدينية 
والتاريخية العربية اإلس���المية. وأش���ارت إلى أن هذه الممارس���ات التعس���فية تشمل 
المسجد اإلبراهيمي وس���احاته وحدائقه، حيث تمارس شتى إجراءات تضييق الخناق 

بحق الزوار والمصلين الذين يؤّمونه.
وتعمد س���لطات االحتالل إل���ى منع رفع األذان في المس���جد اإلبراهيم���ي بحجة إزعاج 
المستوطنين، كما ُتخضع المصلين المسلمين لعمليات االبتزاز والتفتيش على البوابات 

اإللكترونية والحواجز العسكرية المؤدية للمسجد والبلدة القديمة من مدينة الخليل.

االحتالل يمنع رفع 
األذان في »اإلبراهيمي« 
45 مرة الشهر المنصرم
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أعلن أنا المواطن/ محمد ناصر ابراهيم العابد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410956593( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد مشعل أحمد حنيف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400061610( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ خلود محمود علي عبدالعال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405269804( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يوسف عادل أحمد اصبيح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900642513( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/عمار سليم زيدان فطائر 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800487043( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن/ عاهد فايز عب���د الغني ابو حبل 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903072213( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / فؤاد أحمد محمد أبو ضباع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)913761789( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ معتصم رياض سليم ابو بحيري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804626968( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل: 
أعلنت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد اإلس���المي 
وجمعية اقرأ الخيرية، انط���الق مخيمات العودة 
الصيفية لحفظ القرآن الكريم كاماًل صباح أمس  

األحد في كافة محافظات قطاع غزة.
وأوضح المشرف العام لمخيمات العودة الصيفية 
ومس���ؤول اللجنة الدعوية الشيخ وليد حلس، أن 
مخيمات العودة انطلقت باألمس بش���كل يومي  
من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة 
الثانية عشر والنصف ظهرًا في كافة محافظات 
قطاع غزة )الش���مال وغزة والوسطى وخانيونس 

ورفح(  حيث ستستمر لمدة شهرين كاملين".
وأكد حل���س، أن إطالق اس���م مخيم���ات العودة 
الصيفية لحفظ القرآن الكريم كاماًل يأتي تيمنًا 
بمس���يرات العودة الكبرى في قط���اع غزة والتي 
انطلق���ت منذ تاري���خ )3/30( حيث أحيا ش���عبنا 

الفلس���طيني ذكرى النكبة ومن ثم النكس���ة وال 
تزال المس���يرة متواصلة حتى تحقيق أهدافها 

المتمثلة بالعودة وكسر الحصار.
وقال: "ايمانًا منا ب���أن حفظ وتعُلم القرآن الكريم 
هو الطري���ق الصحي���ح واألصوب واألق���رب إلى 
تحقي���ق طموحات ش���عبنا في الع���ودة والنصر 
والرد الطبيعي على المؤامرات التي تس���تهدف 
قضية ش���عبنا بما فيها صفقة القرن أطلقنا هذا 
العام مخيم العودة الصيفي لحفظ القرآن الكريم 
كام���اًل"، داعيًا الطلبة وأولياء األمور الغتنام فرصة 
االجازة الصيفية بالتسجيل لحفظ القرآن الكريم 

وتعلمه.
وأش���ار حلس إلى أن شروط التس���جيل هي "أن 
يت���راوح عمر المش���ارك/ة من 10 أع���وام إلى 18 
عامًا- يشترط في الحفظ والتسميع أحكام التالوة 
والتجوي���د- يفضل للمش���ارك/ة س���رعة الحفظ 

والبديهة- يشترط للمشاركين أال يقل حفظهم 
عن عش���رة أجزاء أو أكث���ر"، داعي���ًا الراغبين في 
التس���جيل للتوجه إلى مراكز التسجيل لاللتحاق 
بمخيمات العودة الصيفية لحفظ القرآن الكريم 

كاماًل.
 وس���يقدم لكافة المش���اركين والمشاركات في 
المخيم وجبات إفطار يوميًا، كما س���يقام احتفال 
مركزي يكرم في���ه الحافظين والحافظات لكتاب 
الله عز وجل بالعديد من الهدايا والجوائز العينية 

والنقدية القيمة.
وق���دم حلس جزي���ل الش���كر والعرف���ان لكافة 
المساهمين وخاصة جمعية أرض السالم الخيرية 
على مساهمتهم المالية لدعم وانجاح المخيمات، 
مناش���دا أهل الخير من أبناء ش���عبنا لتقديم يد 
العون والمس���اهمة ف���ي انجاح هذا المش���روع 

القرأني الكبير

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة التربية والتعليم العالي  
أمس األح���د أن نتائج الثانوية العامة 
)اإلنجاز( لهذا العام س���ُتعلن مس���اء 

األحد المقبل الثامن من يوليو 2018.
وأوضح���ت ال���وزارة، في بي���ان أعقب 
اجتماًع���ا ألعض���اء لجن���ة االمتحانات 
بمشاركة أعضائها في الضفة وغزة، أن 
النتائج ستنشر على مواقع مديريات 
العال���ي، إضافة  والتعلي���م  التربي���ة 
إلى إمكاني���ة حصول م���ن يرغب من 
الطلبة على نتائجه من خالل ش���ركات 

االتصاالت الخلوية )جوال، والوطنية(.
وقررت اللجنة إلغاء المؤتمر الصحفي 
العال���ي  والتعلي���م  التربي���ة  لوزي���ر 
والمخصص تقليدًيا لإلعالن عن نتائج 
عن  واالس���تعاضة  العامة،  الثانوي���ة 
ذلك ببيان تنشره الوزارة لحظة صدور 
النتائج لإلعالن عن أس���ماء العش���رة 

األوائل، وتفاصيل االمتحان.
وقالت إن ذلك يأتي "انسجاًما مع رغبة 
الوزارة في استمرارها بتطبيق رؤيتها 
الهادف���ة إلى خفض الرهب���ة والتوتر 
وإعالن  االمتحان  النعق���اد  المصاحب 

نتائجه".
وأكدت إلزام شركات االتصاالت بإتاحة 
النتائج مجاًنا لكل من يرغب بالحصول 
عليها وفق تس���جيل مسبق يقوم به 

الطلبة الراغبون لدى تلك الش���ركات، 
على أن تلتزم بإعالن النتائج في الوقت 

المحدد من لجنة االمتحانات العامة.
وأشارت إلى أن النتائج ستتاح لجميع 
المؤسسات الراغبة في الحصول عليها، 
إذ ترس���ل إليها النتائج إلكترونًيا في 
موع���د نش���رها وليس قبل���ه، وضمن 
للجميع  المتاح���ة  التفاصي���ل  نفس 
بش���رط التقدم بطلب رسمي من تلك 
المؤسس���ات للوزارة عبر اإلدارة العامة 
للعالقات الدولية والعامة؛ شريطة أن 
تكون تلك المؤسسات مرخصة حسب 

األصول.
وأوضحت أن كشوف العالمات الرسمية 
س���تكون متوفرة في كاف���ة المدارس 
للطلبة النظاميين ف���ي صبيحة اليوم 
التالي إلعالن النتائج، وكش���وف طلبة 
الدراسة الخاصة ستتوفر في مديريات 
التربية والتعليم العالي، وأنه سيكون 
بإمكان الطلبة الناجحين غير الراغبين 
في تحس���ين عالماتهم وفق النظام، 

الحصول على كشوفهم.
وأشارت إلى أن الوزارة ستبدأ بتصديق 
الكش���وف بعد ثالثة أي���ام من موعد 

إعالن النتائج وفق
وجرت العادة منذ العام الماضي حينما 
تم تغيير اس���م الثانوي���ة العامة من 
"التوجيهي" إلى "اإلنجاز" إعالن النتائج 
عبر أرقام الجلوس، دون الكش���ف عن 

اسم الطالب.
جدير بالذك���ر أن حوالي 76811 طالب 
وطالب���ة تقّدم���وا المتح���ان الثانوية 
الفلس���طينية،  األراضي  ف���ي  العامة 
منهم 45056 طالب/ة في المحافظات 
ف���ي  طال���ب/ة  و31755  الش���مالية 

المحافظات الجنوبية.

رام الله/ االستقالل: 
أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون األس���رى والمحررين، بتراجع الحالة الصحية 
لثالثة أس���رى مرضى يقبعون في معتقلي "عوفر" و"نفح���ة"، نتيجة لتصاعد 

سياسة االهمال الطبي بحقهم.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أمس األحد أن األس���ير حس���ام بشناق من قرية 
رمانة قضاء جنين، الذي يقبع في معتقل "عوفر" يعاني من مرض السكري، ومن 
مش���اكل في الصدر والمعدة ُتسبب له آالما حادة، وهو بانتظار أن يتم تحويله 
إلجراء الفحوص���ات الطبية والصور بأق���رب فرصة ممكنة. وذكرت أن األس���ير 
نضال أبو عي���اش )28 عاما( من بلدة بيت أمر قض���اء الخليل، يعاني من تردي 
وضعه الصحي، فهو يعاني من عدم انتظام دقات القلب، ومشاكل بالشحنات 
الكهربائية في الدماغ، إضافة الى انه يعاني اضطرابات نفسية، تهدد حياته.

ولفت محامي الهيئة لؤي عكة عقب زيارته له في معتقل "عوفر" الى أن األسير 
يعاني من قلة النوم، وقد أصيب األس���ير مؤخ���را بمرض جلدي نتج عنه ظهور 
حبوب حمراء تسبب له األلم، وهو بحاجة إلى عناية طبية فائقة بأسرع ما يمكن. 

كما يعاني األس���ير براء عيس���ى )21 عاما( من بلدة عناتا شمال شرقي مدينة 
القدس، والقابع في معتقل "نفحة"، من إصابة سابقة برصاصة في بطنه تعرض 
لها قبل اعتقاله، تس���بب له مش���اكل صحية مزمنة، حيث يشتكي األسير من 
ضيق بالتنفس وتش���نج في أطراف جسده وفي كثير من األحيان يفقد الوعي، 
كما أنه يعاني من خروج دم مع البول، وقد راجع عيادة السجن مرات عديدة، لكن 

لم تقدم أي عالج حقيقي لحالته واكتفت بإعطائه المسكنات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت الحكومة اإلس���رائيلية عن موافقتها على قان���ون التجنيد، وذلك أثناء 

جلستها األسبوعية، امس األحد.
ووافقت الحكومة اإلس���رائيلية، باس���تثناء وزير واحد، وه���و آرييه درعي، وزير 
الداخلية، على »قانون التجنيد«، الذي أثار ضجة كبيرة خالل األس���ابيع القليلة 

الماضية، وكاد أن يعصف بالحكومة اإلسرائيلية.
أكدت القناة الثانية العبرية، أمس  االحد، أن وزراء حكومة االحتالل كلهم وافقوا 
على قانون التجنيد، باستثناء وزير الداخلية، الذي امتنع عن التصويت، ليدخل 

القانون للكنيست للتصويت عليه في قراءته األولى هذا األسبوع.
وعارض���ت الكتلة الحريدية الدينية اإلس���رائيلية موافقة الحكومة على قانون 
التجنيد، في وقت قال وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان: »إن الموافقة على القانون 
تأتي في إطار الحفاظ على األمن القومي إلس���رائيل، ومن اجل إسرائيل، وأبارك 
وأهنئ الجيش اإلسرائيلي ووزارة الدفاع بذلك«. يذكر أن موضوع قانون تجنيد 
»الحريديم« في الجيش اإلسرائيلي كاد أن يطيح بالحكومة اإلسرائيلية قبل نحو 
شهرين، وهو يعود من جديد، اآلن، وبقوة، ألن الجيش يصر على تمريره، خاصة 
أن���ه يحظى بتأييد وزي���ر الحرب، أفيغدور ليبرمان. لكنه يس���بب قلقا لألحزاب 

الدينية، كونه يفرض عليهم تجنيد غالبية شبانهم.
بينما يريد الحريديم أن يتفرغ الش���بان لدراس���ة التوراة في المدارس الدينية، 
بحجة أن دراس���ة التوراة ال تقل أهمية عن الخدمة في الجيش، بل تزيد عليها 

ألنها »الضمان للحفاظ على الروح والديانة اليهودية«، حسب تعبيرهم.

الحكومة اإلسرائيلية توافق 
على »قانون التجنيد«

هيئة األسرى: تراجع 
الحالة الصحية لـ 3 
أسرى جراء اإلهمال

 نتائج الثانوية العامة »اإلنجاز«  األحد المقبل

نابلس/ االستقالل:
أدانت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين، االعتداءات والتجاوزات من قبل 
عناصر أمن الس���لطة وحركة فتح خالل مس���يرة »ارفع���وا العقوبات عن قطاع 

غزة« في نابلس  السبت.
ودعت الجبهة الش���عبية في بيانها الصادر صباح أمس االحد، لمحاس���بة كل 
م���ن اعتدى على المتظاهرين والوقوف بمس���ؤولية أمام هذه التجاوزات وهذا 
الس���لوك العدواني الذي نفذه عناصر من حركة فتح واألجهزة األمنية والذين 

كانوا يرتدون اللباس المدني.
وأكدت الشعبية حرصها على النسيج الوطني بمحافظة نابلس وعموم الوطن، 

وأهمية ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية والجادة على أسس وطنية واضحة.
ودعت الجبهة ال���كل الوطني وفي مقدمتهم لجنة الفعاليات والمؤسس���ات 
الوطني���ة للوقوف بجدي���ة أمام كل ما حص���ل من تج���اوزات أدت لخلق هذه 
اإلش���كاليات. وتوجهت الش���عبية بالتحية لكل األحرار لمن هتفوا لفلسطين 
وللوحدة ولغزة ولمواجهة صفقة القرن وإنهاء االنقسام، ومن وقفوا إلى جانب 

أهلنا في قطاع غزة الصامد مطالبين برفع العقوبات.

الشعبية تدعو لمحاسبة 
المعتدين على مسيرة رفع 

العقوبات بنابلس

انطالق مخيمات العودة الصيفية 

لحفظ القرآن الكريم كامال في قطاع غزة
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تلك بعض من فصول معاناة موظفي السلطة في 
قطاع غزة المستمرة منذ نحو 15 شهرًا، بعد فرض 
الرئي���س محمود عباس إج���راءات عقابية ضدهم 
ش���ملت خصم ما نس���بته 30-50% من رواتبهم، 
وإحاالت بالجمل���ة للتقاعد، وما نجم عنها من قهر 

وحرمان وضيق لعائالتهم.
ومن المقرر صرف رواتب موظفي الس���لطة نهاية 
االس���بوع الحالي، وال تأكيدات حتى اللحظة بشأن 
تصريحات بعض قيادات فتح عن صرف 70% من 

الراتب مع جدولة المستحقات.
وقال نائ���ب رئيس حركة فتح محمود العالول في 
تصريح له  أول أم���س، " إن قضية رواتب موظفي 
السلطة في غزة سيتم متابعتها بشكل أساسي"، 
معربًا عن أمله بان يكون خالل األيام المقبلة حلول 
أو ان يك���ون هناك قرارات جديدة متعلقة برواتب 

الموظفين في غزة.
وكان عض���و اللجن���ة المركزية لحرك���ة فتح عزام 
األحم���د،  قال في الرابع والعش���رين من الش���هر 
الماضي إن حكومة الوفاق وعّدت حركته بش���كل 
قاطع خالل لقاء عقد بينهما قبل عطلة عيد الفطر، 
بحل مش���كلة رواتب موظفي غزة قبل صرفها هذا 

الشهر للجميع.
وفي رده على س���ؤال حول إمكانية صرف الرواتب 
للموظفين في غزة كاملة هذا الش���هر، رّد األحمد 

: "لم ندخل في التفاصيل، لكننا رفضنا مبدأ  قائالاً
ص���رف 50% م���ن الراتب، ونأم���ل أن يكون راتب 
، وأن تدفع االستقطاعات القديمة  الموظفين كامالاً
ا 30%"، مشيرًا إلى أن حركته ستتابع موضوع  أيضاً
ا باالتصال بوزير  الرواتب حتى ينتهي تماما، واعداً

المالية ومتابعة الموضوع.

اأكرب اأمنياتنا الـ %70
كغيره من موظفي السلطة بغزة، يترقب أبو طارق 
الموظف في جهاز الشرطة ، سماع خبٍر ٌيثلج صدره 
وُيدخل الف���رح في قلبه بموعد ص���رف 70% من 
الرواتب، بعدما تفاقمت أوضاعه المادية سوءًا إثر 
خصم 50% منها.  ويقول أبو طارق ل�"االستقالل":" 
كل يوم بنحكى بكرة الوضع بتحسن وبترجع المياه 
لمجاريه���ا، لكن نتفاجأ انه الوض���ع بزيد صعوبة، 
حتى أصبحت أكب���ر أمنياتن���ا اآلن الحصول على 
70% من الراتب بعد ما كنا رافضين وبدنا الراتب 

كامل". 
ويتاب���ع: "حياتنا انهارت ما ح���د فينا عارف كيف 
يدبر حاله بس���بب عدم استقرار الراتب، بالكاد كنا 
نوفر احتياج���ات أبنائنا الضروري���ة ب�70%، لكن 
مع ال�50% اقتصرت كل مش���ترياتنا على الطعام 
والش���راب، وم���ا دفعنا ايجار بي���وت وال فواتير وال 
عالج وقعدن���ا أوالدنا من الجامعات"، مس���تدركًا:" 

ش���و ضايل أكثر من هيك معاناة ليحس���وا فينا 
ويرحمونا؟، لوين بدهم يوصلونا؟". 

وأضاف:" 24ساعة بتابع االخبار على أمل يكون في 
بشريات خير عن الرواتب، ومع تصريح المسؤولين 
انه الراتب سيصرف الشهر الحالي 70% شعرت 
بنوع من الفرح���ة واالرتياح، وأتمنى أن تكون تلك 

التصريحات صادقة". 

معاناة متفاقمة 
وال يختلف حال الموظف أبو حسام عن سابقه فمنذ 
أيام يتابع المواقع اإلخبارية لساعات طويلة، باحثًا 
عن أخب���ار الرواتب، متنظرًا  لحظ���ة إعالن صرفها، 
لُيس���دد أجرة المنزل الذي يؤويه وزوجته وخمسة 
من أبنائه، ويسدد أيضًا ما عليه من التزامات مالية 

متراكمة في دفاتر الباعة. 
ويقول أبو حس���ام ل�"االس���تقالل":" حياتنا صارت 
أشبه بحياة الموتى، ما بنقدر نعمل شيء للتخلص 
من المعاناة اللي نعيش���ها بسبب خصم الرواتب، 
الش���هرين الماضيين تقاضين���ا 50% من الراتب 
صرفوا على ايجار البيت ومصروف لألبناء، خاصة أنه 

مصروفات برمضان والعيد كثيرة". 
وأردف:" ط���ول الوقت ننتظر ونترقب نزول الرواتب 
وأيدينا على قلوبنا م���ن خوف يكون 50% أو تزيد 
نسبة الخصم، بطلنا بدنا راتب كامل بس على األقل 

يعطونا ال�70% لنسد ايجار المنزل وجزءًا من الديون 
المتراكم���ة علينا"، مش���يرًا إل���ى أن صاحب البيت 
وأصحاب المحالت أصبحوا يطاردونه باستمرار لدفع 
المس���تلزمات المالية المتراكمة عليه، وأنه مهدد 

بالطرد من المنزل بأي لحظة. 
 ": وأعرب عن اس���تيائه من األوض���اع القائمة قائالاً
تعبنا ونحن نش���تكي ونناش���د المسؤولين بأنهم 
يطلعوا النا بعين الرحمة والش���فقة، بطل عنا كالم 
ممكن نقوله سوى حسبنا الله ونعم وكيل، يئسنا 
من تحسن الوضع لدرجة أنه صرنا نتوقع بأي لحظة 

يخصموا كل الراتب". 
وبدوره أكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اللجنة 
الُمكلفة بالُمتابعة لقضايا غزة، على وش���ك إصدار 
توصياتها من أجل إنهاء أوضاع غزة، بحلول جذرية، 

ا تأكيده على كلمة "حل جذري". مجدداً
وقال عريقات في تصريح���ات صحفية يوم أمس: 
»إن المشروع المقدم من اللجنة التي يترأسها عزام 
األحمد، يشمل كل شيء في قطاع غزة، مثل القضايا 

الحياتية المعيشية، واإلنسانية، والسياسية«. 
وأوضح أن المطل���وب من حركة حماس، هو تمكين 
ا في  ا، داعياً حكومة الوفاق الوطني، والتنح���ي جانباً
الوق���ت ذاته، حماس، إلنهاء الوض���ع المتردي في 
قطاع غزة، والذهاب إلى انتخابات فلسطينية عامة.   

بعد خصم50% من الراتب

موظفو السلطة.. عيونهم ترتقب الـ%70 !
غزة/ دعاء احلطاب: 

قبيل موعد �سرف رواتب موظفي ال�سلطة 
ب�ساعات، تخفق القلوب وتت�سارع الأنفا�س 
بانتظار حتقيق الوعود، فما كان مرفو�سًا 
�سابقًا اأ�سبح حلمًا يتمناه املوظفون اليوم، 

حيث اأ�سبح اأق�سى ما يتمنونه احل�سول 
على70% من الراتب.

فبعد اأ�سهر ع�سيبة، ذهب اأحدها بال راتب، 
وحلقه �سهران بن�سف راتب، لزال املوظفون 

العموميون ياأملون بتح�سن ولو جزئي على 
رواتبهم، فبع�سهم يثق فيما ن�سر موؤخرًا عرب 

و�سائل الإعالم بتقا�سي70% من الراتب، 
واأخرون ي�سككون بالن�سبة ويرون اأنها �ست�سل 

لـ50%، واآخرون ل ي�سدقون حتى يروا 
باأعينهم ح�سب قولهم. 
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أعلن أنا المواطن/ عبدالقادر محمد الكرد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)٨01٩5٨570( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن/ أحمد يوس���ف محمود ابو عرفات 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)٨02323451( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ يوس���ف عبد الكريم سالم ابو عنزة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)٩0٩361370( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/خالد نظير ابراهيم ابو عمشة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)٨0432152٩( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

الوسطى- االستقالل:
تواص���ل الرابطة اإلس���المية تكري���م الطلبة 
المتفوقين في المرحلتين االعدادية والثانوية 
للموسم الدراس���ي 201٨/2017 وذلك ضمن 
مهرجانات التكري���م " فوج القدس والعودة " 
بالمحافظة الوسطى وبحضور القيادي بحركة 
الجهاد االسالمي يوسف الحساينة ومسؤول 
الرابطة منذر عزام والهيئ���ة االدارية للرابطة 

ولفيف من الطلبة المتفوقين وذويهم.
وقال الحس���اينة :"إننا نحتف���ل اليوم بأبنائنا 
المتفوقي���ن  والطالب���ات  الط���الب  وبناتن���ا 
والمتفوق���ات، وهم الذين زينوا س���ماء وطننا 
وجهادنا بهذا التفوق وبهذا النجاح ومنحونا 
األمل بالمستقبل الواعد المشرق، المستقبل 

الزاهي بنجاحاتهم ، أعطونا األمل بأن األجيال 
الفلس���طينية جيال بعد جي���ل لديها اصرار 

وإيمان عميق بالحياة".
واضاف الحس���اينة  انه رغ���م قلة االمكانيات 
ورغم الحصار  االس���رائيلي والظروف الصعبة 
التي يمر بها أهلنا في غزة إال أن هذه األجيال 
المتفوق���ة  لديها وعي وإيمان فتح لها نافذة 
أمل بالمستقبل الواعد  الذي بال شك سيكون 
مزهرًا واعدًا جميال تنتصر فيه إرادتنا ووعينا 

على جبروتهم وعلى حصارهم ومؤامراتهم.
وتاب���ع: »هذا الجيل سيش���هد انتصار قيمنا 
على همجيتهم وعدال���ة حقنا الذي لم تهزه 
العواصف ولم تثن���ه الصعوبات ولم تدفعه 
المؤامرات للتراجع وصبرنا األسطوري المذهل 

عل���ى جبروته���م ، وارادتن���ا عل���ى فوالذهم 
وقوتهم العمياء ألن���ه جيل رباني إيماني لن 

يتنازل عن حقوقه ومبادئه ومقدساته«.
ومن جهته اعرب منذر عزام مس���ؤول الرابطة 
عن سعادته الكبيرة في رسم االبتسامة على 
وجوه الطلب���ة المتفوقين من خالل احتفاالت 
التكريم، مبينًا أن المهرجان الختامي سيكون 
بمحافظة غزة كما سيتم التحضير لمهرجانات 
التف���وق لطلب���ة الثانوية العامة ف���ي االيام 

المقبلة.
وفي ختام المهرجان كرمت الرابطة االسالمية 
الطلبة المتفوقين بتوزيع شهادات تقديرية 
وهداي���ا تكريمية لهم وس���ط فرح���ة الطلبة 

وذويهم.

الرابطة اإلسالمية تواصل تكريم 
الطلبة المتفوقين بالمحافظة الوسطى
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أعلن أنا المواطنة/ ليقة محمد خليل الشاعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)908621022( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمود أحمد محمود ابو الخير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400080693( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ فريد سعيد عبد ربه ابو هداف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)957491244( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد خميس عطية علوش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801243379( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

وتكبدت الخزينة اإلس���رائيلية خس���ائر 
فادحة خ���ال األش���هر األخي���رة بفعل 
والطائرات  البالون���ات  ظاه���رة  انتش���ار 
الورقية الحارقة التي تسببت بما يزيد عن 
250 حريقا بمساحة تفوق 17.500 دونم 

حسب تقديرات أولية سابقة .
ومنيت عدة مح���اوالت لحكومة االحتال 
للس���يطرة عل���ى الطائ���رات والبالون���ات 
الحارقة بالفشل ، فبعد أن فشلت منظومة 
اللي���زر ودوريات الطائرات التمش���يطية 
كما فش���لت محاولة اس���تهداف مطلقي 
بش���كل  االس���تطاع  بطائرات  البالونات 
تحذيري لم تجد الحكومة سوى أن تحمل 
خس���ائرها للس���لطة الوطني���ة من خال 

خصم الخسائر من عائدات الضرائب .

و�شيلة �شعبية
المحلل السياس���ي مصطف���ى الصواف 
أوضح أن البالونات الحارقة مثلت ش���كا 
ابداعيا من اش���كال المقاومة الش���عبية 

للتعبي���ر عن رفض االحت���ال ، معتبرا أن 
تلك الوس���يلة حققت األهداف المطلوبة 
منها م���ن خال إرباك الجبه���ة الداخلية 

وإلحاق الخسائر بالعدو.
وأضاف الصواف ل�" االستقال":" أحدثت 
البالون���ات الحارق���ة حالة م���ن الفوضى 
واإلرب���اك ف���ي غاف غ���زة دفعت جيش 
االحت���ال لماحق���ة االطف���ال مطلق���ي 
البالونات بطائراته الحربية دون أن ينجح 
ف���ي ترهيبه���م وايقافه���م " ، مبينا أن 
الحكومة اإلسرائيلية تنظر بقلق التساع 
الرقعة المهددة بفعل البالونات الحارقة 
بعد أن تجاوز مداه���ا حدود 40 كيلومترًا 

في عمق الكيان .
وأوضح أن القرارات التي تتخذها الحكومة 
اإلس����رائيلية فيما يتعلق بخصم الخسائر 
من عائ����دات ضرائب الس����لطة ال تتعدى 
كونها ضجة اعامية لمحاولة ضبط الجبهة 
الداخلية الناقمة من فش����ل الحكومة في 

مواجهة البالونات والطائرات الحارقة  .

تطور م�شتمر 
ب���دوره ، أكد الخبير العس���كري يوس���ف 
الث���وار  اس���تخدام  أن  الش���رقاوي 
الورقي���ة  للطائ���رات  الفلس���طينيين 
الحارقة في مواجهة االحتال  والبالونات 
يندرج ضمن المقاومة الش���عبية الفاعلة 
، مضيفا :" فلس���فة المقاومة الش���عبية 
تعتم���د عل���ى تقليص األض���رار والحاق 
الضرر بالعدو وهو ما حققته تلك البالونات 

الحارقة إلى حد كبير ".
ل����" االس���تقال" أن  وبي���ن الش���رقاوي 
البالونات الحارق���ة أجبرت قوات االحتال 
على استنفار قواتها العاملة بشكل مفرط 
لمحاولة التدخل السريع وهو ما فاقم من 
نفقات وتكاليف مواجهة تلك البالونات 
ويدخ���ل جي���ش االحتال ف���ي حالة من 

الضغط المتواصل .
وأض���اف :" م���ا يفاقم قل���ق االحتال هو 
التخوف من تطوير البالونات الحارقة وما 

يمكن أن تحمله في المس���تقبل ، ولذلك 
تس���خر امكانيات كبي���رة لمعالجة هذا 
التكنولوجيا  توظي���ف  وتح���اول  الملف 
التي تمتلكها في مكافحة تلك البالونات 

الحارقة ".
وأوض���ح أن االحتال ح���اول نقل الضغط 
عل���ى المقاوم���ة الفلس���طينية من خال 
عدة استهدافات بالمقاتات الحربية في 
س���ياق الرد على اطاق البالونات الحارقة 
بي���د أن المقاومة الفلس���طينية تمكنت 
م���ن تحويل  المعادل���ة لصالحها وإحراج 
الجيش االسرائيلي من خال اتباع قاعدة 

الرد على كل خرق .

مقاومة واعية
واعتبر عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلس���طين طال أبو 
ظريف���ة أن البالونات والطائ���رات الحارقة 
تمثل احدى الوسائل االبداعية للمقاومة 
الش���عبية في فلس���طين ، الفت���ا الى أن 

البالونات تمثل وس���يلة مقاومة شعبية 
وكافة الوسائل مطلوبة وضرورية للتعبير 
عن رفض االحتال وممارساته اإلجرامية 
بح���ق أبن���اء ش���عبنا بداية م���ن الحصار 
المس���تمر على قطاع غ���زة وليس انتهاء 
للمتظاهرين  والمتعمد  الممنهج  بالقتل 

السلميين.
وش���دد أبو ظريفة  ل�" االس���تقال" على 
ضرورة رص الصف الفلسطيني والوقوف 
كتفا لكتف في مواجهة االحتال الغاشم 

وإجباره على تحمل ثمن االحتال .
وأكد أن المقاومة الفلس���طينية تدرك ما 
يرمي له االحتال من محاوالت استهداف 
مطلقي البالونات الحارقة وشن عدة غارات 
بالمقاتات الحربية على قطاع غزة ، معقبا 
:" مطلق���ي البالونات هم ثوار فلس���طين 
والمقاومة لن تغض الطرف عن محاوالت 
استهدافهم وهو ما ترجمته ميدانيا في 
ف���رض معادلة القص���ف بالقصف خال 

الجوالت الماضية " .

 الطائرات والبالونات الحارقة.. كرة لهب تتدحرج! 

غزة / حممد مهدي: 
تلتهم احلرائق بفعل البالونات 

احلارقة التي ي�شتخدمها ال�شبان 
الغزيون، يف مواجهتهم ال�شعبية �شمن 

م�شرية العودة الكربى؛ مزيدًا من 
احلقول والأرا�شي الزراعية املحتلة 

التي تقع اإىل ال�شرق من ال�شلك 
احلدودي الفا�شل ما بني قطاع غزة 

والأرا�شي املحتلة عام 48،  يف الوقت 
الذي ما زال يقف جي�ش الحتالل 

�شبة عاجز ل�شيما يف ظل عدم جناعة 
الو�شائل التكنولوجية التي ا�شتحدثها 
للت�شدي لها.  ويطلق يوميا الثوار مئات 
البالونات املعباأة بغاز الهيليوم اخلفيف 

بعد اأن يزودوها بحبال تنتهي مبواد 
م�شتعلة ويطلقوها لتتجه مع اجتاه 

الرياح �شوب الوطن املحتل .
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أعلن أنا المواطن/ محمد محمود مصطفي شحادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401202742( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبدالكري���م مطير ابوهولي هوية 
رقم )912393618( عن فقد بطاقة جواز سفر   فعلى 
من يجده رجاء أن يس���لمه مش���كورا إلى أقرب مركز 

شرطة.

غزة/ االستقال: 
رص���دت لجن���ة دع���م الصحفيين خال ش���هر 
حزيران/ يونيو 54 من االنتهاكات "اإلس���رائيلية 
و74 انتهاكًا من جهات داخلية فلسطينية بحق 

الصحفيين.
وأظهرت اللجنة في تقريرها الشهري الذي تلقت 
" االستقال" امس األحد، أنه خال حزيران اعتدت 
قوات االحتال عل���ى )17( صحفيًا في قطاع غزة 

والضفة الغربية المحتلة.

وأش���ارت إل���ى تع���رض الطواق���م الصحفي���ة 
الفلسطينية إلى االعتداء المباشر كما حدث على 
الحدود الشرقية لقطاع غزة، واستهداف الطواقم 
الصحفية في جميع أجزاء الجسم خال تأديتهم 
مهامهم وتغطيتهم فعاليات مسيرة العودة، مما 
خلق إصاب���ات متنوعة منها )4( حاالت بالرصاص 
الحي بينها صحافية من الضفة المحتلة، وإصابة 
)1( بش���ظايا الرص���اص، واصاب���ة )1( بالرصاص 
المعدني المطاطي ف���ي الضفة المحتلة، عدا عن 

إصابة )4( بقنابل الغاز الس���ام، واختناق ش���ديد 
أدى الى اصابة )7( صحفيين، وإعامي.

وعبرت لجنة دعم الصحفيي���ن عن قلقها لزيادة 
حمل���ة االعتق���االت والماحقات، بع���د أن صادق 
الكنيست اإلس���رائيلي على إقرار مشروع قانون 
عنص���ري يمنع اإلعاميي���ن من تصوي���ر جنود 
االحت���ال، في محاولة لحج���ب الجرائم ضد أبناء 
الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمعتدين 

عليهم.

 54 انتهاكًا إسرائيلًيا بحق الصحفيين خالل يونيو

رام الله/ االستقال: 
قال نادي األس���ير اليوم أمس  األحد، إن األس���ير حس���ن شوكة من 
محافظة بيت لحم يواصل إضراب���ه عن الطعام ضد اعتقاله اإلداري 

وذلك لليوم )29( على التوالي.
ونقل محامي النادي عن األس���ير ش���وكة خال زيارة أجراها له في 
عزل معتقل "الرملة"، أنه يعاني من آالم ش���ديدة في الكلى والرأس 

والعيون، إضافة إلى التقيؤ المستمر، وهزال في جسده.
وأكد األس���ير شوكة أنه مس���تمر في رفضه ألخذ المدعمات وإجراء 

الفحوص الطبية، ويعتمد فقط في إضرابه على شرب الماء.
بالمقابل نفذت إدارة معتقات االحتال بحق األسير شوكة إجراءات 
عقابي���ة وقمعية منذ تاريخ إضرابه، تمثلت بعزله انفراديا، واقتحام 
زنزانته من قبل وحدات "اليماز"، إضافة إلى عمليات النقل التعسفية 
بحقه، حيث جرى نقله ثاث مرات منذ أن شرع باإلضراب في محاولة 

إلنهاكه وكسر إرادته.
وأض���اف ان ممثلين عن إدارة معتقات االحت���ال حضروا إلى عزله 
إلقناعه بالعدول عن خطوته مقابل وعود، إال أنه أبلغهم أنه لن يعلق 

إضرابه مقابل وعود وأنه مستمر حتى نيل حريته.

األسير المضرب 
حسن شوكة يعاني 
من تقيؤ مستمر 

وآالم شديدة بجسده
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بقلم: إسماعيل مهرة -  مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

»صفقة القرن« تفقد بريقها ومؤشرات على تراجعها

»صفقة القرن« الت���ي تم الترويج 
له���ا قب���ل أكثر من ع���ام ونصف 
العام، وظهرت كأنها أشبه بإعصار 
لن يس���تطيع أحد الوقوف أمامه، 
وأنه���ا ق���د تغير وج���ه المنطقة 
وتعيد تشكيلها، وبعد أن أخذت 
ما أخ���ذت م���ن الزخ���م اإلعالمي 
وتس���ليط األضواء؛ يبدو أنها إلى 
نهايتها الفاشلة أو على األقل فإن 
راعيْيها كوشنير وغرينبالت قد بدأ 
يتس���رب إليهما إحساس الفشل 

وخيبة األمل.
إحساس الفش���ل قرأت مؤشراته 
بعض الصحف اإلسرائيلية، حيث 
كتبت كل من صحيفتْي »إسرائيل 
الي���وم« و«هآرت���س« عن مؤش���ر 
السبب  وأرجعتا  المتزايد،  الفشل 
أو تحميل المسؤولية إلى الرفض 
الفلس���طيني ومقاطع���ة القيادة 
األمريكي،  للوف���د  الفلس���طينية 
وبرأيهما فإن الشعور بالفشل هو 
المحرك للحراك األمريكي للتركيز 
عل���ى األزمة اإلنس���انية في قطاع 

غزة.
صحيفة »إس���رائيل اليوم« أعلنت 

ان توقعات كوش���نير حول فرص 
نجاح »صفقة القرن« باتت ضعيفة، ال سيما بعد 
ما س���معه خالل جولته بين العواصم العربية، 
حيث أنه لم يس���مع منهم كالًما مش���جًعا، وأن 
العرب يرفض���ون أو ال يس���تطيعون الموافقة 
على تجاوز الفلس���طينيين، ونقلت الصحيفة 
أن الملك عبد الله )الذي زار واش���نطن الش���هر 
الماضي( أبلغ األمريكان بأن نشر خطتهم دون 

تعاون فلسطيني سيشكل كارثة.
م���ن جهته���ا، قال���ت صحيفة »هآرت���س« ان 
ممثل���ي بلدان عربي���ة حذروا الوف���د األمريكي 
من تداعيات الكش���ف عن الخط���ة إذا لم ترتِق 
لتوقعات الفلسطينيين، وإذا لم تشمل القدس 
والالجئين، وأنها بذلك س���تكون بمثابة زلزال، 
الس���يما وأن ه���ذه األنظمة تخ���وض تحديات 

داخلية كبيرة وصراًعا مع إيران.

إن���ه الغرور والصلف األمريكي ال���ذي يميز الطغمة 
المالية التي تدمج بين االمبريالية الخنزيرية والهوس 
الديني المس���ياني، الذي جعلهم ينقلبون على كل 
القوانين واألنظمة واألعراف، ال يرون الفلس���طيني 
وال ينظ���رون للصراعات إال كصفق���ات عقارية، وأن 
الوظائف واألموال لها األولوية لدى الش���عوب حتى 
على حس���اب قضاياها الوطنية، فكوش���نير ش���ّبه 
صراعنا بصراع األجداد، وطالبنا بأن نهتم بما ستوفره 
الصفقة من وظائف وازدهار اقتصادي، بحس���ب ما 
جاء في لقائه مع صحيف���ة »القدس«، حتى وصلت 
به الوقاحة ألن يهدد القيادة الفلس���طينية بعرض 
الصفقة على الجمه���ور لتحريض الجمهور عليها، 
في واحدة من أهم س���قطات الغرب الرأسمالي في 
قراءته ألولويات واهتمامات الش���عب الفلسطيني، 

والشعوب العربية عامة.
وربما أحد أهم الدروس التي سيتعلمها اليهوديان 

الصهيوني���ان كوش���نير وغرينب���الت أن األنظم���ة 
العربية الفاس���دة والفاشلة والعاجزة قد تمنحه كل 
ش���يء داخل الغرف المغلقة، لكنه���ا في العلن لن 
تج���رؤ على تجاوز الخطوط الحم���راء لقضية العرب؛ 
إال إن تجاوزه���ا صاحب القضية األول، وهي القيادة 
الفلس���طينية، لذلك قالوا دوًما »نقب���ل ما تقبل به 
القيادة الفلسطينية«، ومارسوا ضغطا عليها لتقبل 
بما يمكنهم قبوله، وتحميل المسؤولية للفلسطيني 
بذريع���ة أنهم ل���ن يكونوا فلس���طينيين أكثر من 
الفلسطينية كانت كالصخرة  القيادة  الفلسطيني. 
الكأداء الت���ي رفضت حتى اللق���اء والتفاوض، بعد 
أن اكتش���فت أنه تم التالعب به���ا، وبعد أن عرفت 
أن جوه���ر الصفق���ة ي���ؤدي إلى تخلي���د االحتالل 

واالستيطان وتهويد القدس.
وقد شارك الملك عبد الله القيادة الفلسطينية ذات 
الموقف تقريًبا، السيما بعد نقل السفارة األمريكية 

 - الله  للق���دس، والملك عب���د 
بخالف بقية الزعم���اء العرب - 
يشعر بأن يده هي التي ستغل 
في النار في حال تمرير الصفقة 
الفلس���طينيين،  أن���ف  رغ���م 
وهو الذي س���يدفع الثمن على 
بالخيانة  اتهامه  مس���تويْين: 
إلى  والتفريط، وتحويل األردن 
للفلسطينيين.  البديل  الوطن 
لذلك، وبع���د الضغوط الكبيرة 
المالية  المس���اعدات  )وق���ف 
وإغراق���ه بالديون، م���ا أدى إلى 
التظاهرات الش���عبية الكبيرة( 
أعقاب  التي مورست عليه في 
تحفظاته؛ ن���راه اليوم يحتمي 
بالموق���ف الفلس���طيني، وهو 
ليس وحده في ذلك، فربما كل 
الذين يلتقيهم  العرب  القادة 
كوشنير وغرينبالت يسمعونه 
»س���نؤيد  الجملة  نفس  اليوم 
ونم���ّول عندما تقب���ل القيادة 

الفلسطينية«.
ويب���دو أن خيبة أمل كوش���نير 
ه���و أن القيادة الفلس���طينية 
الحالي���ة - الممثل���ة بالرئيس 
عباس تحديدًا - باتت غير قابلة 
للضغط، فلم يعد يهمه ش���يء، حتى لو قطعوا 
كل التمويل عن السلطة وأدى ذلك إلى التهديد 
بانهياره���ا، وم���ا يزيد إحباط كوش���نير أن هذا 
الموقف طوقت به القيادة التي س���ترث عباس. 
إس���رائيل من جهتها تعتبر الرابح األكبر، فقد 
أخذت ما أرادته من الصفقة دون ان تضطر حتى 
إلى نقاش تفكيك بؤره اس���تيطانية في عمق 
المدن الفلس���طينية، وربما إسرائيل واألنظمة 
العربية تشتركان اآلن وتتقاطعان في تحويل 
مج���رى االهتم���ام األمريكي بالمل���ف اإليراني 
عل���ى كل مس���توياته وتفرعات���ه، فهو ملف ال 
يحمل لهم أي���ة مضاعفات، بل يوس���ع قاعدة 
الشراكة ويبررها، ويعّمق التعاون األمني ويعزز 
منظوماته، وهو يتماشى مع مبدأ أولوية العالقة 

األمنية اإلقليمية على ما سواها من عالقات.

البالونات للعيد، للفرح، ألعياد الميالد. قطعة مطاطية خفيفة ُتمأل 
بالهواء فتطير في سماء قاعة أو غرفة أو في الهواء الطلق، يفرح 
األطف���ال بألوان هذا الطائر ال���ذي كان قبل قليل بين أصابعهم 
الطرية. أما الكبار فإنهم يفرح���ون فرحين، األول لفرح أطفالهم 
الذين يس���تعيدون في���ه طفولتهم، والثان���ي ألنهم يرفعون 

رؤوسهم وينظرون إلى األعلى، وهل من إنسان ال يحب األعلى؟!
في زمن االحتالل، تحول كل شيء إلى مقاومة حتى البالونات وكل 
ما هو قابل للنفخ، صارت سالحًا كما الطائرات الورقية، صار الطفل 
رجاًل، الُمقعد عّداء نحو الس���ياج الحدودي، الش���هيد طائرًا إلى 
الجنة. وأم الشهيدة مشروع شهيدة. هل تذكرون مالك الرحمة 
رزان النجار التي قتلتها قوات االحتالل، وهي الممرضة مسعفة 
المصابين والجرحى في مسيرات العودة وأمها التي ارتدت ثوب 

اإلسعاف وراحت تكمل عمل ابنتها الشهيدة؟
هناك، كل ما هناك مختلف. ها هي االبنة تلد أمها، ال ترثها بل 
تورثها روح المقاومة. األب يزف ابنه إلى القبر لتبقى البلد مقبرة 

للمحتل. آه يا بلد!!
لقد أظهرت األيام الماضية سالحًا استثنائيًا جديدًا للمقاومة في 
غزة، فبعد نجاح الفلسطينيين في تسيير طائرات ورقية حارقة 
إلى األراضي المحتلة، استدعوا منتجات غير تقليدية قابلة للنفخ 
لحرق المزيد من الدونمات من مزارع المس���توطنات الكائنة على 

مشارف القطاع الُمحاصر.
ويأتي لجوء الفلس���طينيين إلى »المنتجات القابلة للنفخ« ضمن 

ِحيل بسيطة اكتشفوا فعاليتها خالل مظاهرات مسيرات العودة 
األخيرة، التي نظموها من 30 مارس )يوم العودة الفلس���طيني( 
حتى منتصف مايو الماضي، في الذكرى السبعين لنكبة 1948، 

ورفضًا لنقل السفارة األميركية إلى القدس.
وش���كلت الطائرات الورقية، و»البالون���ات« المنضمة حديثًا إلى 
أس���لحة المقاومة البدائية، تحديًا أمنيًا في إسرائيل، ال سيما مع 
تصاعد غضب المستوطنين من الخس���ائر الفادحة التي طالت 

زراعاتهم.
وتتكبد إس���رائيل منذ أسابيع خس���ائر كبيرة بسبب ما تحدثه 
الطائرات الورقية والبالونات المش���تعلة م���ن حرائق في حقول 
المس���توطنات. وذكرت لجنة بالكنيست أخيرًا أن الحرائق دمرت 
أكثر من س���تة آالف فدان في األس���ابيع الماضية، ما تسبب في 

خسائر تقدر بنحو مليوني دوالر.
ومع تواصل اس���تخدام س���الح »البالونات« والطائ���رات الورقية 
ونجاحها في إشعال الحرائق، تشن قوات االحتالل غارات جوية 

وتقصف ما تسميه أهدافًا عسكرية للفصائل الفلسطينية.
صحيفة »تايمز أوف إسرائيل« وصفت استخدام الفلسطينيين 
للبالونات بأنه »سالح سخيف« يمكنه أن يؤدي إلى حرب جديدة 
عل���ى غزة. ومن جهتها قالت صحيف���ة »يديعوت أحرونوت«، إن 
وزارة الخارجية اإلس���رائيلية لجأت إلى حملة »كوماندوز عالقات 

عامة« لمواجهة سالح »البالون« الفلسطيني.
يذكر أن ش���باب قطاع غ���زة نجحوا في تحوي���ل البالونات وكل 

المنتجات غير التقليدية القابلة للنفخ إلى وسيلة يمكنها إزعاج 
االحت���الل، وذلك بملئه بغاز الهيليوم األخ���ف من الهواء وربطه 
بكتلة من النيران وتركها تطير لتسقط على مزارع المستعمرات 

المحيطة بالقطاع.
ويستوحى الش���بان أفكارهم من تجارب س���ابقة في انتفاضة 
الحج���ارة العام 1987، عندما كانوا يحرقون مس���احات كبيرة من 
األراضي الزراعية للمستوطنين في محيط قطاع غزة من خالل ربط 
خيط طويل بذي���ل قطة وتركها تنطلق عبر الخط الحدودي بعد 

إحراق طرف الخيط.
حسب إحصاءات رسمية فلسطينية في سبتمبر 2016، فإن عدد 
سكان قطاع غزة وصل إلى مليونين و56 ألفًا و132 نسمة، أعمار 
82% منهم أقل من 40 عامًا. ويشهد القطاع يوميًا 152 مولودًا 
جدي���دًا )بواقع 5 مواليد في الس���اعة(، وأكثر م���ن 4700 مولود 

شهريًا.
مشكلة اليمين اإلسرائيلي المتطرف بزعامة نتانياهو وليبرمان 
أن���ه لم يتعلم م���ن دروس الماضي البعي���د والقريب، ويصمون 
آذانهم عن كل صوت إس���رائيلي عقالن���ي يدعوهم للكف عن 
سياسة القمع والقتل والضم. فهذه األرض التي يضمونها هي 
صخور مدببة تنغرس في أحشاء »دولتهم«. وهذا الشعب الذي 
يحاولون إلغاء وجوده عمره في فلسطين الكنعانية أكثر من ألفي 
سنة، فكيف لدولة كذبة عمرها سبعون سنة أن تطمس حقيقة 

متجذرة في األرض والتاريخ؟!

رشاد أبو داودسالح البالونات الحارقة
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انش����غل العالم باالنتخابات الرئاس����ية والبرلمانية 
التركية الت����ي جرت يوم األح����د 24 يونيو الماضي 
انش����غاال ال يقل عن انش����غاله المعتاد باالنتخابات 
الرئاس����ية األميركية ، ومس����وغ هذا االنشغال ثقل 
تركي����ا الكبير في العالم ، وهو ثقل تنامى بس����رعة 
منذ مج����يء حزب العدالة والتنمي����ة إلى الحكم في 
003 2 ممثال بأردوغان رئيس����ا لل����وزراء حتى 2014 
، ورئيس����ا للدولة من ذلك الع����ام . فاز حزب العدالة 
والتنمية في االنتخاب����ات األخيرة مؤتلفا مع حليفه 
الصغير ح����زب الحركة القومية بأكثر من 50 % من 
األص����وات في مواجهة معارضة صلبة أقواها الحزب 
االجتماعي الديمقراطي بقيادة محرم إنجه الذي حاز 
حوالي 31 % من أصوات الناخبين . أعداء كثر تمنوا 
هزيمة أردوغان وحزبه وتوجهه اإلسالمي المعتدل 
، ومنهم دول خليجية أنفقت ع����دة مليارات إلنجاز 
هذه الهزيمة ، وإس����رائيل المتخوفة من توجهاته 
االس����تراتيجية ف����ي المنطقة ، وأمي����ركا التي تجد 
فيه حليفا صعبا يس����اوم عنيدا عل����ى  كل صغيرة 
في مواقفه تمس����كا بمصلحة بالده ، ودول أوروبية 
غربية وش����رقية ، وكان عداء الصحف الغربية خاصة 
النمس����اوية واضحا له ولحزبه ، ومال����ت قبل التأكد 
من فوزه إلى االهتم����ام باألخبار التي ترجح هزيمته 
. وأس����باب كل أعدائ����ه معروفة ، وه����ي تلتقي في 

مواضع ، وتفترق في أخرى . وعلى المستوى الشعبي 
العرب����ي واإلس����المي كان الف����رح بف����وزه عارما . في 
الرمثا ش����مالي األردن خفضت بعض المحال أسعار 
بضائعها فرح����ا به ، وفي أمي����ركا احتفلت الجالية 
اإلسالمية ووزعت الحلوى ، وفي غزة كان الفرح كبيرا 
. مظاه����ر الفرح هذه تصويت غير مباش����ر ألردوغان 
وحزبه أقوى وأفصح بيانا من التصويت المباشر في 
تركي����ا ، وأردوغان وحزبه أكثر فرحا به من التصويت 
المباش����ر لتوافقه م����ع تطلعاتهما لقي����ادة العالم 
اإلسالمي سعيا إلحياء العظمة التركية العثمانية ، 
وليس مهما أن يكون اسمهما إمبراطورية أو خالفة 
، األه����م أن يك����ون العنصر التركي ه����و المهيمن  
فيها . ومنطقي أن يكون أردوغان وحزبه تلقيا بفرح 
واهتمام نتيجة استطالع الرأي الذي أجراه اإلعالمي 
فيصل القاس����م مؤخرا حول س����ؤال واحد : من أقدر 
على قيادة العالم اإلس����المي ؛ تركيا أم السعودية ؟ 
وكان الج����واب : تركيا ، بنس����بة 80 % . مجيء حزب 
العدال����ة والتنمية ف����ي ذاته كان ع����ودة قوية من 
تركيا لجغرافيتها وتاريخها وذاتها األصيلة إسالما 
وثقاف����ة ومواقف ، ومهد له����ذه العودة حزب الرفاه 
بقيادة نجم الدين أربكان الذي تولى رئاس����ة الوزراء 
من 1996 حتى 1997 بعد اغتراب طويل في التوجه 
كليا نحو الغرب الذي قبل تركيا في الناتو لمواجهة 

االتحاد الس����وفيتي ، لكنه ما زال يتردد في قبولها 
ف����ي االتحاد األوروبي . وفي تل����ك العودة للجغرافيا 
والتاريخ والذات كس����بت تركيا مكاسب اقتصادية 
وسياس����ية كبيرة ، وأحيت آمال بعض المس����لمين 
الذين يتطلعون بحماس����ة لعودة الخالفة اإلسالمية 
، ووس����ع تعاطف تركيا مع الفلس����طينيين خاصة 
غزة من ش����عبيتها في العالم العربي واإلس����المي ، 
وصارت جامعاتها ومؤسساتها العلمية والتدريبية 
تستقطب الطالب العرب والمسلمين ، وكثرت فيها 
االجتماعات السياسية والدراسية واإلعالمية العربية 
واإلس����المية ، وتفوقت مدنها مثل العاصمة أنقرة 
وأس����طنبول في هذه المناش����ط على كل العواصم 
العربية التي خرجت تماما من هذا الميدان باستثناء 
مظاهر عابرة لها في بيروت ، وبدا أننا نعود إلى الزمن 
الذي كان فيه المفكرون والشعراء والفنانون العرب 
يتخذون من مدن الخالف����ة العثمانية مقاصد لهم 
بين حين وآخر ، ومق����ار إلقامتهم بصفتها حواضر 

اإلسالم الكبرى .
والمرج����ح أن يفتح ف����وز أردوغان بالرئاس����ة خمس 
س����نوات قادم����ة ، وبصالحياته الواس����عة الجديدة 
التي أقرت دس����توريا العام الماضي في اس����تفتاء 
ش����عبي ؛ األبواب لقدوم تركيا بقوة إلى اإلقليم وإلى 
العالم ، وتأثيرها في إقليمها س����يكون فعاال جدا ، 

فه����ذا ما تريده ، وهذا ما يري����ده لها الكثيرون على 
المستوى الشعبي ، وعلى مستوى بعض الدول مثل 
قطر والس����ودان ، وهي قادرة عليه . ويعبر أردوغان 
ع����ن الطموح التركي إلى الق����دوم القوي إلى اإلقليم 
بقوله : » اقرؤوا التاري����خ ! » ، ويعني الدور الذي قام 
به األتراك في الدفاع عن العالم اإلسالمي ، وهو دور 
ال حجة  إلنكاره مهما ش����ابته بعض الشوائب ، ومن 
الشوائب التي أس����اءت إلى التوجه التركي الجديد 
في العودة إلى الجغرافي����ا والتاريخ موقف أردوغان 
وحزبه من األحداث السورية . إنه موقف نرفضه بكل 
قوة لما فيه من اعتداء  غادر على سيادة دولة عربية 
مهم����ا كانت حجج هذا االعت����داء ، وال حجة لمعتٍد ، 
وهو ببساطة س����لوك انتهازي ، وإذا اس����تمر ، وإذا 
تكرر في مناطق عربية أخرى فسيكون  نذيرا بالحذر 
من القدوم التركي الجديد لإلقليم ، وينفي ياسين 
أقطاي مستشار أردوغان أي رغبة تركية في الهيمنة 
على الدول اإلسالمية ، وأقوى وأصح توكيد للنفي هو 
الفعل ال القول ، وس����وريا أفضل ساحة اآلن لبرهنة 
حس����ن النوايا التركية بالتعامل المباشر مع الدولة 
السورية ، ووقف التنس����يق السياسي والعسكري 
مع أمي����ركا في األراضي الس����ورية ، ووضع ترتيبات 
مناسبة مع الدولة السورية النسحاب القوات التركية 

من هذه األراضي .

تركيـــا قادمــة بقــوة    حماد صبح 

أردوغان جيد لتركيا

بعد انتهاء الح���رب العالمية الثانية قال الجن���رال األميركي كورتيز ليماي قائد 
عملية قصف اليابان  ألحد مس���اعديه » لو لم تكس���ب الواليات المتحدة الحرب 
لحوكمن���ا كمجرمي حرب« هذه العبارة تؤكد أن مقولة »أن المنتصر هو من يكتب 
التاريخ« صادقة إلى حٍد كبير فمن يحس���م الصراع لصالح���ه في حرب أو ثورة أو 
انق���الب فيصبح هو الغالب على أمره ويس���يطر على مقالي���د الحكم يضع رؤيته 
الخاصة ألحداث التاريخ فيضّخم بعضها أو ُيصغّرها، وُيجّمل بعضها أو يشّوهها، 
وُيبرز بعضها أو يتجاهلها، وقد يختلق أحداثًا وهمية ويطمس أحداثًا حقيقية... 
ولن���ا أن نتخّيل في هذا اإلطار لماذا لم ُيحاك���م قادة الواليات المتحدة األمريكية 
على جريمتهم ضد اإلنسانية التي أبادوا فيها مئات آالف اليابانيين عندما ألقوا 
القنابل النووية على جزيرتي هيروش���يما وناجازاكي اليابانيتين، ولنا أن نتخيل 
ماذا كنا س���نقرأ في كتب التاريخ عن ثورة 23 يوليو المصرية والثورة الفرنس���ية 

والثورة الروسية والثورة الصينية وغيرها فيما لو فشلت هذه الثورات؟!. 
وفي إط���ار هذه الرؤية لكتاب���ة التاريخ كنا ندرس في مناه���ج التاريخ المصرية 
عن الحكم التركي العثماني للوطن العرب���ي باعتباره غزوًا واحتالاًل فكانت تتكرر 
مصطلح���ات: الغزو العثماني واالحتالل التركي في عناوين الفصول ومحتوياتها 
انس���جامًا مع الخطاب األيديولوجي والمرجعية الفكرية والفلس���فة السياس���ية 
للضب���اط األحرار بقيادة الزعي���م جمال عبدالناصر الذين يحمل���ون تّوجهًا قوميًا 
اش���تراكيًا ترى ف���ي أي حكام من غير العرب غزاة. ولن���ا أن نتخيل أن غيرهم هم 
من كتب هذه المناهج كجماعة اإلخوان المسلمين على سبيل المثال، فهل كانوا 
سيحملون نفس الرؤية ويستخدمون نفس المصطلحات، أم أنهم سيستبدلونها 
بأخرى تخدم خطابهم األيديولوجي ومرجعيتهم الفكرية وفلسفتهم السياسية 
الت���ي تعتبر الحكم التركي العثماني للوطن العربي امتدادًا للخالفة اإلس���المية 
التي بدأت بعد وفاة الرس���ول – عليه الصالة والسالم- بالخالفة الراشدة واألموية 
والعباس���ية وصواًل إلى الخالفة العثمانية بدون االهتم���ام إن كانت الخالفة في 
العرب أو الت���رك. وبالتالي يصبح الغزو العثماني فتحًا عثمانيًا واالحتالل التركي 

خالفة إسالمية. 
إذا كّن���ا قد اختلفنا في النظر للتاريخ المتعّل���ق بالحكم العثماني للوطن العربي 
بناًء على تناقض الرؤية وفق اختالف التموضع األيديولوجي والفكر السياس���ي؛ 
فإن هذا الخالف والتناقض ال زال موجودًا في الحاضر وبالتحديد في النظر لتركيا 
المعاصرة التي يحكمها حزب العدالة والتنمية يقف على رأس���ها الس���يد رجب 
طيب اردوغان، فهناك من العرب من يعتبره شيطانًا مريدًا فيتهمه بإثارة الفتنة 
في بالد العرب كمصر والعراق، والمساهمة في تدمير وتفكيك سوريا، وتشجيع 
االنقس���ام الفلسطيني، ومواصلة التحالف العسكري واالقتصادي مع )إسرائيل(، 
والقي���ام بدور وظيفي  في إطار حلف الناتو يخدم المش���روع الصهيو أمريكي ... 
وهن���اك له من العرب م���ن يعتبره مالكًا نقيًا فيرى فيه الزعي���م والقدوة والقائد 
والنموذج والرئيس اإلنس���ان والس���لطان القوي وأكبر داعم لفلسطين وشعبها 
وقضيته���ا وأكثر من س���اند الُمحاصرين الصامدين في غ���زة... وللخروج من هذا 
التناق���ض ال بد من العودة إلى النظ���رة الموضوعية الواقعية التي ال تصل بالنقد 
إل���ى حد الطعن والتحقير، وال تصل بالمدح إلى ح���د التعظيم والتبجيل، ولترجع 
إلى الوسط الذي تكون فيه القوامة لله والشهادة بالقسط وإاّل يجرمنا شنآن قوم 

عل���ى أاّل نعدل. منذ تس���لم حزب العدالة والتنمية مقالي���د الحكم في تركيا عام 
2002 واعتالء اردوغان سدة رئاس���ة الوزارة 2003 ورئاسة الجمهورية عام 2014 
تغّير وج���ه تركيا إيجابيًا نحو التنمية والنهضة في مختلف المجاالت ال س���يما 
االقتصادي منها وأصبحت تركيا في مصاف العشرين دولة األقوى اقتصاديًا في 
العال���م وأحدث تحّوال هائال في االقتص���اد التركي على صعيد الديون والتضخم 
والبطالة والصادرات واالس���تثمارات األجنبية والصناعة والس���ياحة ومتوس���ط 
الدخل القومي والفردي، وبناء الجامعات والمدارس والمستش���فيات. وعمل على 
التخفي���ف من حدة العلمانية المتطرفة باتجاه فتح مس���احة للقيم اإلس���المية 
والهوية اإلس���المية والتعليم الديني ورفع حظر الحجاب في مؤسسات الدولة ... 
وبخالف الحكام العرب اثبت أنه قائد نزيه ومتفاٍن ومخلص لبلده ويحترم ش���عبه 
وال يس���تغل منصبه السياس���ي وزعامته في نهب ثروات بالده وانتهاك حقوق 
ش���عبه... فنال تقدير واحترام ش���عبه فجدد ثقته به في االنتخابات األخيرة من 

خالل إعادة انتخابه. 
ه���ذه االنجازات تؤك���د أن اردوغان جيد لتركيا ولش���عبه؛ ولكنها ال تؤكد أنه جيد 
لآلخري���ن خارج تركيا وهنا من المفيد ذكر مثالين يؤكدان ذلك وهما عالقة تركيا 
بالكيان الصهيوني ودور تركيا في س���وريا. فالبنس���بة للمثال األول ورغم الخالف 
السياس���ي والصراع اإلعالم���ي الذي تأجج بعد حادثة س���فينة مرم���ة 2010 وما 
س���بقها وما تالها من حصار وحروب على غزة لم يتوقف التحالف االس���تراتيجي 
بي���ن الدولتين – تركيا وإس���رائيل – الذي تم تجديده ع���ام 2016 ضمن اتفاقية 
عودة العالقات والتعويض وقام فيها أردوغان بسحب شرط إنهاء حصار غزة، وقال 
على هامش هذه االتفاقية »إس���رائيل بحاجة لبلٍد مثل تركيا في المنطقة، وعلينا 
أيضًا القبول بحقيقة أننا نحن أيضًا في حاجة إلى إسرائيل« وربما هذا ما ُيفسر أن 
تركيا ال زالت وجهة السياح اإلسرائيليين األولى، وجهة تصدير السالح اإلسرائيلي 
األول���ى، والمكان الذي ال زال الطيارون والبحارة اإلس���رائيليون يتدربون فيه. وهذا 
ال يناقض حقيقة تعاطف وحب وتأييد الش���عب التركي المسلم للفلسطينيين 

ومساندة الحكومة التركية اإلنسانية والسياسية لهم. 
والمثال اآلخر هو دور تركيا أردوغان في س���وريا المنسجم مع دور تركيا الوظيفي 
الُمحدد لها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كأحد أضلع مثلث معاٍد للعرب يضم 
في حينه إس���رائيل الصهيونية وإيران الشاهنش���اهية وتركيا العلمانية، وبعد 
انس���حاب إيران من هذا الدور عقب الثورة اإلس���المية الخمينية تعاظم دور تركيا 
الوظيفي المنس���جم مع كونها عضوًا في حلف شمال األطلسي )الناتو(. وفي إطار 
هذا الدور الوظيفي يأتي دور تركيا في سوريا منذ بداية ما ُيسمى بالثورة السورية 
عام 2011 الذي تجّس���د في  دعم المعارضة المس���لحة بالس���الح والتدريب وفتح 
الحدود أمامهم لينس���لوا من كل حدب وصوب داخل س���وريا فيعيثوا فيها قتاًل 
وتدميرًا وفسادًا من أجل تدمير الدولة السورية خدمة لألهداف الصهيو أمريكية 
الرامية إلضعاف المحور الُمعادي للكيان الصهيوني والممانع للسياسة األمريكية. 
ختام���ًا أردوغان جي���د لتركيا كنم���وذج للزعيم الُمحب لش���عبه والُمخلص لوطنه 
وكنم���وذج للرئيس النزيه المتفاني ف���ي خدمة بلده، أما الذه���اب أبعد من ذلك 
ف���ي تصويره زعيمًا فوق الع���ادة وخارقًا للطبيعة ومنقذًا لألم���ة ومتحديًا ألمريكا 

و)إسرائيل(... فليس لها رصيد كبير في الواقع الفعلي. 

منذ تولى الس���يد دونال���د ترامب رئاس���ة الواليات المتحدة 
األمريكي���ة � قبل حوالي س���نتين � وهو يتعام���ل مع الدول 
والكيان���ات بطريقة الصفقات التجارية؛ ش���أن طبيعة عمله 
قبل أن يفوز أو ُيَفّوز بالرئاس���ة الخامسة واألربعين.  فكانت 
أول صفقة ناجحة له تلك التي عقدها مع المملكة السعودية 
بزعامة ولّي العهد محمد بن س���لمان، حيث وهبه هذا مبلغًا 
طائال من الدوالرات من مال وقوت شعبه مقابل تعهد التاجر 
الموه���وب ودولته الكبرى بحماية المملكة من الغزو اإليراني 
الموهوم! هذا س���وى الصفقة المعت���ادة حتى ممن قبله من 
الرؤس���اء مع الكي���ان الصهيون���ي اليهودي؛ ألجل كس���ب 
أصواته���م االنتخابي���ة..إال أنه زاد عليه���م � بحكم مفهومه 
لمعايي���ر الصفق���ات التجارية وما يراه أكث���ر ربحًا وتحقيقًا 
للغرض � بأن أعظم السداد والمكافأة للكيان المزعوم، فاعترف 
بالقدس عاصمًة لهذا الكيان ونقل سفارته إليها، ما لم يكن 

يحلم اليهود أنفسهم بتحقيقه!
ثم ج���اءت صفقته الثالثة لتكون مع كوريا الش���مالية التي 
تصادق الصين العدوة التاريخية والمنافس���ة االقتصادية 

للواليات األمريكية، وتكّونان معًا قوة نووية مهددة لها؛
 حيث رضخ لالجتماع بالرئيس الكوري في سنغافورة؛ ليخرج 
بصفقة اعتبرها الرابحة له وما هي كذلك تماما؛ إذ من يضمن 
ش���خصا مثل ترامب أال ينسحب أو يلغي اتفاقيته � الصفقة 
� مع كوريا كما ألغاها مع إيران، وتعود األوضاع إلى سابقتها؛ 

فال تعود الصفقة رابحة!.
وه���ا هو يعّد لصفقته الرابعة غير الرابحة بإذن الله، وهي ما 
يدعوها بصفقة القرن مدعيًا أنها صفقة الس���الم! وال داعي 
لإلسهاب في تفصيالتها التي ذاع الكثير منها قبل اإلعالن 
الرس���مي عنها! وغاي���ة ما ترمي إليه خلق وطن فلس���طيني 
جديد للفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء وإنهاء قضيتهم 
وحقهم في العودة لديارهم! وخاب زعمه وكس���دت تجارته؛ 
إذ ظّن أّن تجارة البضاعة وبيع السالح هي كالتجارة باألوطان 
وشراء األرواح! فهل كافح شعبنا سبعين عامًا بال كلٍل وال ملل، 
وقّدم آالف الش���هداء والجرحى من أجل وطٍن أصيل ليجازى 
ويرضى بالوطٍن البديل؟ كال وألف كال ولن يستس���لم شعبنا 
لمؤامرة تصفية قضيته واستالب أرضه وقدسه؛ مهما كانت 
المغريات أو بلغت الضغوطات.. ويصبر ويجاهد ولو لسبعين 
أخ���رى وال أظنها تزيد عن الس���بعة من األعوام؛ حتى ينتصر 
بعون الل���ه ويحقق الم���رام.. وإنا لمنتصرون ب���إذن الله وإنا 

لعائدون!

التاجر ترامب 
والصفقة الخاسرة!

رفيق احمد علي
د. وليد القططي



2018االثنين    شوال         هـ   يوليو         م    181439 2

غزة/ محمد العقاد:
أكد المدي���ر الفني لفريق اتح���اد خانيونس محمد صيدم 
أن اتحاد خانيونس يس���عى للمنافسة على المربع الذهبي 
، وأن يكون لها بصمة كبيرة خالل الموس���م المقبل، مؤكدًا 
أن الفري���ق تعاقد مع أربعة العبين  خ���الل فترة االنتقاالت 
الصيفية الحالية: مدافع وصانع ألعاب، ومهاجمان س���وبر، 

ولكن دون اإلفصاح عن أسمائهم.
وقال صيدم ل� "االس���تقالل":" إن اله���دف الرئيس هو بناء 
فري���ق قادر على المنافس���ة في الس���نوات القادمة وارجاع 
الفريق لمكانته بين الكبار، والظهور بشكل مغاير الموسم 
المقبل بعدما تراجع مس���تواه في المواسم السابقة"، الفتًا 
إلى أن مجلس اإلدارة سيقدم الدعم الكامل للفريق، والعمل 

على حل جميع مش���اكل الالعبين.  ولفت المدرب صيام الى 
أن الفريق س���يعتمد بش���كل كبير خالل الموس���م المقبل، 
م���ع االحتفاظ بالقوائم الرئيس���ية والعب���ي التعزيز الذين 

سيقدمون إضافة قوية للفريق .
وحول اس���باب تراجع فريق اتحاد خانيونس في المواس���م 
السابقة شدد صيدم على أن منظومة الفريق كلها تتحمل 
المسؤولية الكبيرة وغياب العبين مؤثرين من بداية الموسم، 
وتغيير األجهزة الفنية، وتدني مس���توى الالعبين كل ذلك 

أثر بشكل كبير على تراجع أداء الفريق".
ونجح محمد صيدم ف���ي الحفاظ على بقاء اتحاد خانيونس 
ف���ي دوري الدرجة الممت���ازة بعدما كان الفري���ق قريبًا من 

الهبوط للدرجة األولى.

تعاقدنا مع 4 العبين بينهم مهاجمان سوبر

صيدم: نسعى للمنافسة وترك
 بصمة كبيرة الموسم المقبل 

الخليل/ االستقالل: 
أعلن الالعب محمد صالح مدافع المنتخب الوطني 
الفلس���طيني لكرة الق���دم، وفريق أهل���ي الخليل 

احترافه في صفوف نادي فلوريانا المالطي.
ويعتبر نادي فلوريانا من أعرق فرق مالطا، وتأسس 
عام 1893م، وصاحب أكبر قاعدة جماهيرية هناك.
وأوضح حس���ين أبو سرحان وكيل الالعب أن محمد 
صالح س���يرتدي رقم���ه المفضل »5« م���ع فريقه 

الجديد.

محمد صالح 
يحترف في 

الدوري المالطي
غزة / عبدالله نصيف:

بدأت األندية الغزية بمختلف الدرجات التجهيز للموسم الكروي 
لموس���م 2018 / 2019 ، وذلك بالتعاقد م���ع عدة العبين لترميم 
صفوف الفريق األول ، فمنه���م من يبحث عن البطوالت وآخر عن 
البقاء في الدوري الممتاز ، وفي الدرجات األخرى كاألولى والثانية 
تعتبر الصفقات لترميم الفريق و البحث عن خطف إحدى ورقات 

الصعود للممتازة أو األولى .
ففي الدوري الممتاز أعلن مجلس إدارة خدمات الشاطئ عن توقيع 

أحد أبرز العبي دوري الدرجة األولى .
و وق���ع المدافع أنس غريب عل���ى عقود انتقال���ه لصفوف نادي 
خدمات الشاطئ لموسم واحد ، و الذي يعتبر من أفضل المدافعين 
المميزين ، وظهر بمس���توى جيد مع ناديه السابق نادي خدمات 

البريج في دوري الدرجة األولى.
وتعاقد النادي مع هداف دوري الدرجة األولى مهند أبو زيد لتعزيز 
قدراته الهجومية بالموس���م المقبل ، و وقع الالعب على كشوفات 
البحرية لمدة موسم واحد ، و سيشكل أبو زيد إضافة قوية للبحرية 
بالمرحل���ة المقبلة لما يمتلكه من مه���ارات و قدرات فنية كبيرة ، 
ساهم من خالله بصعود بيت حانون األهلي للدرجة الممتازة بعدما 

سجل له 14 هدفًا والتتويج بلقب الهداف .
و أعلن مجل���س إدارة نادي ش���باب رفح عن ع���ودة الالعب محمد 
القاضي لصف���وف فريق الكرة األول ليدافع عن ألوانه بالموس���م 

القادم .
و وقع القاضي على كش���وفات الزعيم لموس���م ك���روي واحد بعد 

االتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد .
و لع���ب القاضي الموس���م الماض���ي في صفوف ن���ادي خدمات 

الشاطئ اال انه فضل العودة للزعيم من جديد .
فيما جدد مجلس إدارة نادي غ���زة الرياضي عقد مدافعه ثائر أبو 
عبيدة لموسم إضافي ، في إطار محافظة النادي على قوام الفريق 
األساس���ي . و يعتبر أبو عبيدة من المدافعي���ن المميزين و لفت 

األنظار إليه بشدة الموسم الماضي .
نادي وفي دوري الدرجة الثانية  إدارة  مجلس  وقع 

األقصى الرياض���ي عقدا مع الالعب إبراهيم النج���ار ، العب نادي 
اتحاد خانيونس الس���ابق ، وذلك لالنضم���ام إلى صفوف الفريق 

األول لكرة القدم .
وتمت مراس���م التوقيع في مقر النادي بمخيم النصيرات وس���ط 
قطاع غزة ، بحضور األس���تاذ بهاء مطر رئيس النادي، واألس���تاذ 

سعدي طه المشرف الرياضي بالنادي.
حيث أش���اد مطر و طه بقدرات الالعب الفنية والبدنية ، واعتبروه 

إضافة حقيقية ومميزة لخط الدفاع خالل الموسم القادم. 

الشاطئ يبرم صفقتين من العيار 
الثقيــل و القاضــي يعــود للزعيــم 

االستقالل/ وكاالت:
وضع النجم كيليان مبابي منتخب فرنس���ا في المقدمة، بإحرازه 
هدفين في مرمى األرجنتين خالل المباراة التي جمعتهما في 

الدور ثمن النهائي من مونديال روسيا.
وس���جل مهاجم باريس س���ان جيرمان هدف "الديوك" الثالث 
في الدقيقة 64، ثم أضاف الرابع في ش���باك "األلبيسيلستي" 

بالدقيقة 68.
وذكرت شبكة "أوبتا" أن مبابي أصبح رابع أصغر العب في تاريخ 
المونديال يح���رز أهدافًا ف���ي األدوار اإلقصائية بالبطولة، بعد 
البرازيل���ي بيليه، واإلنجليزي مايكل أوي���ن، واألميركي جوليان 

جرين.
وأحرز النجم الشاب الهدف الثالث له في المونديال بعمر ال� 19 
س���نة و192 يومًا. وأشارت الشبكة إلى أن مبابي بات أول مراهق 
يسجل ثنائية في مباراة واحدة بكأس العالم منذ هدفي بيليه 

في مرمى السويد نسخة 1958.

االستقالل / وكاالت :
كش���فت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد يس���تعد 
لتقدي���م عرض مغٍر لمانشس���تر يونايتد خالل س���وق االنتقاالت 

الصيفية، س���يجعل الش���ياطين الحمر يتعاقد مرة أخرى مع النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو بدون أي مقابل مادي.

وكان كريس���تيانو رونال���دو صاح���ب ال���� 33 عاًم���ا ق���د رح���ل عن 
صفوف مانشس���تر يونايتد صي���ف 2009، لينضم لري���ال مدريد 
اإلس���باني ويصنع لنفس���ه وللمرينجي تاريًخا من المستحيل محوه 
س���واء على المس���توى الش���خصي -الفوز بالكرة الذهبية- أو على 

مستوى األلقاب.
 وأش���ارت التقارير الصحفية إلى رغبة كريس���تيانو رونالدو في 
الرحي���ل هذا الصيف عن صفوف ريال مدريد، خاصًة بعد رحيل 

الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب المرينجي.
وتحدثت الصحف بأن ريال مدريد قام بتقليص ش���رط رونالدو 

الجزائي في عقده، تمهيًدا لرحيله في الفترة المقبلة.

مبابي يسجل 
رقمًا خاصًا في 
مونديال روسيا

ريال مدريد يستعد 
لطلب لوكاكو 
مقابل رونالدو
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بهدوء تام 
أن���ا »معصب » أو » متنرفز » أو » واصله معي لهانا » ويش���ير إلى 
أنفه كل هذا من فلتان القلب واللس���ان فيتحكم الشيطان عند 
الغضب على مداخل االنسان ومخارجه فيحكم اإلغالق بشكل تام 
وما هي إال لحظات حتى ترى العجب العجاب قاموس من األلفاظ 
الس���يئة والكلمات النابية وحتى أحيانا الح���ركات التي ال تمت 
لإلس���الم بصلة فيخرج ذلك الرجل عن طوره وعهده وكأنه إنسان 
آخر غير الذي كان من قبل فتأمل في هذه اللحظة لو أنه استعمل 
الحلم ورجاحة التصرف لكان خيرا له ولو أنه اس���تحضر قول الله 
َئُة اْدَفْع  يِّ تعالى في سورة فصلت » َوال َتْس���َتِوي اْلَحَسَنُة َوال السَّ
ُه َوِليٌّ َحِميٌم  ِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَّ ِتي ِهَي َأْحَس���ُن َفِإَذا الَّ ِبالَّ
» هكذا البد أن يكون المس���لم ولنا في رسول الله صلى الله عليه 
بي صلى الله عليه وسلم،  وسلم أسوة حسنة  فعن عائشة، زوج النَّ
بي صلى الله عليه وس���لم: )هل أتى عليك يوم كان  ها قالت للنَّ أنَّ
أش���دَّ من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشدُّ 
ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل 
بن عبد كالل، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على 
عالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا  وجهي، فلم أستفق إال وأنا بَقْرن الثَّ
تني، فنظرت، فإذا فيها جبريل، فناداني، فقال:  بس���حابة قد أظلَّ
وا عليك، وقد بعث إليك   الله قد س���مع قول قومك لك، وم���ا ردُّ

َّ
إن

م  ملك الجبال لتأمره بما ش���ئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلَّ
، ثم قال: يا محمد، فقال ذلك فيما ش���ئت أن ُأْطِبق عليهم  عل���يَّ
بي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن ُيخرج  األخش���بين ؛ فقال النَّ
الله من أصالبهم من يعبد الله وحده، ال يشرك به شيًئا( وفي صلح 
بي  بي صلى الله عليه وس���لم الكاتب، فقال النَّ الُحَدْيِبية: دعا النَّ
حيم. فقال  حمن الرَّ صلى الله عليه وس���لم: )اكتب: بس���م الله الرَّ
حمن، فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب: باس���مك  س���هيل: أما الرَّ
حمن  . فقال المس���لمون: والله ال نكتبها إال بس���م الله الرَّ الله���مَّ
 . بي صلى الله عليه وسلم: اكتب: باسمك اللهمَّ حيم. فقال النَّ الرَّ
د رسول الله. فقال سهيل: والله  ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمَّ
ك رس���ول الله ما صددناك عن البيت، وال قاتلناك،  ا نعلم أنَّ لو كنَّ
بي صلى الله عليه وسلم:  د بن عبد الله. فقال النَّ ولكن اكتب: محمَّ
د بن عبد الله.  بتموني، اكتب: محمَّ ي لرس���ول الله، وإن كذَّ والله إنِّ
 أبا بكر رضي الله عنه 

َّ
وع���ن ابن عباس رضي الله عنهما ق���ال:)إن

اس، فقال: اجلس. فأبى، فقال:  م النَّ خرج، وعمر رضي الله عنه يكلِّ
اس،  د أبو بكر رضي الله عنه، فمال إليه النَّ اجلس. فأبى، فتش���هَّ
ًدا صلى الله  وتركوا عمر، فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمَّ
ًدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان  عليه وس���لم، فإن محمَّ
ٌد ِإالَّ   الله حيٌّ ال يموت، ق���ال الله تعالى: »َوَما ُمَحمَّ

َّ
يعب���د الله، فإن

اس لم   النَّ
َّ

اِكِريَن » والله لكأن ُسُل ...الشَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ
 الله أنزلها حتى تالها أبو بكر رضي الله عنه، 

َّ
يكون���وا يعلمون أن

اس، فما ُيْسَمع َبَشٌر إالَّ يتلوها( . والله المستعان.  فتلقاها منه النَّ

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

رحيل العالمة الموسوعي فؤاد سزكين

مكتشف الكنز المفقود / عرفان يلماز
المؤلف/عرفان يلماز أس����تاذ محاضر في البيولوجيا بجامعة 19 

أيلول بمدينة إزمير. تركيا
الكتاب /محاولة كتابة سيرة ذاتية للرجل الذي حبب إلينا تاريخ 

العلوم اإلسالمية
سنوات األستاذ فؤاد في تركيا
سنوات شبابه وحياته الدراسية

حكاية هجرته الحزينة
حياته فى ألمانيا

تحمسه الستنساخ اآلالت
عالمه الفكري

النهضة األوروبية؛ هل هي نهضة حقيقة؟
انتقال العلوم اإلسالمية إلى الغرب

أفكاره وتوصياته تصرف مثالي حرصه على الوقت
أهمية المعلم في التربية بعض أفكاره حول المستقبل نظرته 

للتطورات المتعِلقة بقضية انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي
تأثير الحضارات في بعضها

أسباب تدهور الحضارة اإلسالمية
احترامه الماضي

ضرورة التفريق بين المستشرقين
النق����ل عن اآلخري����ن : بعض المب����ادئ األخالقي����ة واألجندات 

المصطنعة
نماذج عن تاريخ علومنا

األعم����ال المزيفة ، الت����ي ظهرت في المج����ال الثقافي بالعالم 
اإلسالمي

مؤلف وكتاب

مسك وطيب

فت���اوى
ما حكم إخفاء دخل الزوج عن الزوجة؟ مع العلم 

أنه َيكفي كل طلباتها وطلبات بيته. 
الجواب : فضيلة األستاذ الدكتور علي جمعة محمد

 اللُه به عليه ِمن دخل، 
ُّ

لإلنسان حرية التصرف في أمواله ما دام كامل األهلية، وله الحرية كذلك في إظهار أو إخفاء ما َيُمن
ما دام أن دخله حالل؛ ألنه هو بالدرجة األولى المسؤول عن دخله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.

وبناًء على ذلك وفي واقعة السؤال: ما دام أن الزوج يقوم باإلنفاق على زوجته وأسرته كما هو واضٌح من السؤال، فال وزر 
عليه إن أخفى دخله عن زوجته أو غيرها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم هروب األب من البيت؛ حتى ال يتحمل 
مسؤولية اإلنفاق على الزوجة واألوالد، وتربيتهم 

كذلك، ملقًيا بالمسؤولية كاملًة على الزوجة؟ 
الجواب : األستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم عالم

هروب األب من البيت متخلًيا عن مسؤولياته المادية والمعنوية يترتب عليه في حقه إثٌم شرعي؛ فمن واجباته الشرعية 
ر في ذلك صارت هذه النفقة -التي  ر بأنواعها الثالثة: المأكل، والملبس، والمسكن. فإذا قصَّ نفقُة الزوجة وأوالده الُقصَّ
هي بقدر الكفاية- َديًنا عليه في ذمته من وقت التقصير واالمتناع، وللزوجة حينئٍذ أن تطلب من القاضي فرض نفقتها 
ونفقة أوالده القصر على زوجها، وإن ثبت إعساره أذن لها القاضي باالستدانة من الغير على حساب زوجها ويصير ذلك 

ديًنا في ذمة الزوج.

ولد األس����تاذ الدكتور فؤاد سيزكين في بيتليس 
في 24تش����رين األول 1924 م. أنهى دراسته في 
المدارس اإلعدادي����ة والثانوية ف����ي أرضروم ثم 
جاء إلى اس����طنبول لدراس����ة الرياضيات وليصبح 
مهندسًا وفقا لخطته األولى. بناًء على نصيحة أحد 
األقارب حضر حلقة دراس����ية لمعهد »الدراسات 
الشرقية« في جامعة اسطنبول قدمها المستشرق 
األلماني هلم����وت ريتر Hellmut Ritter وهو من 
أهم المجددين المتخصصي����ن في مجاله. تحت 
تأثير ما تحدث عنه هلموت ريتر َغير فؤاد سزكين 
خططه تغي����رًا جذريًا. في اليوم التالي ذهب فؤاد 
س����يزكين إلى المعه����د لالنخراط ف����ي الدورات 
التدريبية. لم يعدل سزكين عن قراره برغم انتهاء 
الموعد النهائي للتسجيل في الدورات وتحذيرات 

هلموت ريترعن صعوبات المجال.
في عام 1947، بعد انتهاء س����زكين من أطروحته 
حول تطورالعلم للبديع، تحت إشراف هلموت ريتر، 
بدأ بإعداد أطروحته الثانية حول التفسير اللغوي 
ألبي عبيدة بن المثنى عن المجاز في القرآن. بينما 
كان س����زكين يعمل على مجاز القرآن الحظ وجود 
أحاديث موج����ودة في البخاري في بعض األماكن. 
اس����تخدام البخ����اري مص����ادر مكتوب����ة تبين أن 
االدعاءات في هذا الصدد ألكاديميين سابقين عن 
دراسة العلماء للحديث فقط باستخدام النقوالت 
الشفوية كانت خاطئة. نشر فؤاد سزكين في عام 
1956 م أطروحة دكتوراه بعنوان ´´ دراس����ات في 

المصادر المكتوبة للبخاري´´.
عندما رأى فؤاد سزكين اسمه على قائمة بأسماء 
147 أكاديميًا أبعدوا عن الجامعات التي أعدتها 
الحكومة الجديدة في أعقاب االنقالب العس����كري 
في عام 1960 م، اضطر إلى مواصلة دراساته خارج 
تركي����ا. ترك وطنه مع اليأس، ث����م تابع التدريس 
واألبحاث في جامعة فرانكفورت. في عام 1965 م 
كتب رسالته للدكتوراه الثانية عن جابر بن حيان 
في معه����د تاريخ العلوم الطبيعي����ة في جامعة 
فرانكف����ورت، وبعد ذلك بس����نة حصل على لقب 

أستاذ.
في عام 1978، حصل فؤاد س����زكين على »جائزة 
الملك فيصل الدولية« للدراسات اإلسالمية، عندما 
تم تقديم هذه الجائزة له، وظفها لتأسيس معهد 

تاريخ العلوم العربية اإلسالمية التابع إلى جامعة 
غوته في فرانكفورت، وهو اليزال يرأس المعهد.

 Eilhard رغب الفيزيائي األلماني ايلهارد فيدمان
Wiedemannف���ي ع���رض األدوات العلمي���ة في 
اإلسالم للناس كنماذج مستخرجة من الكتب، وبدأ 
بتصنيع نماذج هذه األدوات العلمية في عام 1900. 
في حوالي 30 عامًا من حياته كان قادرًاعلى تقديم 
نماذج خمس أدوات حتى عام 1928. بدأ األس���تاذ 
´هل يمكنني  الدكتور فؤاد س���يزكين يتس���اءل:́ 
صنع النماذج 30 نموذجًا؟ هل يمكنني ملء غرفة 
منها ومن َث���ّم عمل متحف؟´´. في الواقع قدر على 
تقدي���م أكثر من 800 نموذج ف���ي متحف »تاريخ 
العلوم اإلسالمية« الذي أسسه في فرانكفورت. في 
المتحف ُيعرُض اآلن أكثر من 800 من العينات من 
االختراعات و النماذج لعلماء المس���لمين استنادًا 
إلى المصادر المكتوبة التي قدمها فؤاد س���زكين. 
في نفس المبنى يوجد من الكتب 45000 كتابًا في 
مكتبة »تاريخ العلوم« التي أسسها هو بعناية على 
الرغ���م من جميع الصعوبات. تحتوي هذه المكتبة 
على بعض الكتب بنس���خ فري���دة من نوعها وهي 

مكتبة مرجعية.
في عام 2008، في اس����طنبول، تأس����س متحف 
ثاٍن، يحتوي على ما يق����رب من 700 من النماذج، 
بالجه����ود التي بذلها فؤاد س����زكين. جميع هذه 
المعروض����ات ُقدم����ت كهدية من فؤاد س����زكين 
و يت����م عرضها في المبنى الواق����ع داخل حديقة 
ال����ورود Gülhane Park. يع����رض المتحف هذه 
االختراعات و االكتش����افات بصفة ش����املة وهي 
هدي����ة العلماء المس����لمين لإلنس����انية، ويظهر 
تط����ور تاريخ العل����وم في تخصص����ات مختلفة، 
واالبتكارات في هذا المجال. يتم عرض الكائنات 
بش����كل جذاب و ترتيب منهج����ي، وهي تغطي 
ميادين علم الفل����ك، الجغرافي����ا، المالحة، ضبط 
الوقت، الهندسة، البصريات، الطب، الكيمياء، علم 
المعادن، الفيزياء، الهندسة المعمارية و األدوات 
والتقنية العسكرية. ُتطلع هذه المعروضات زواَر 
المتحف على االختراعات واالكتش����افات الكبيرة 
في العلوم اإلسالمية، ويقدم للزوار حقيقة أن تلك 
االختراعات و االكتشافات وصلت إلى أوروبا بطرق 
مختلف����ة، حيث تم تلقيها واس����تيعابها هناك. 

وهذا عبر طرائق واقعي����ة و موضوعية، بعيدًاعن 
المش����اعر والتحيزات و األحكام المسبقة. يعرض 
المتحف تاريخ العلوم كس����ياق متكامل ومتحد 

ومستمر.
وكتب األس����تاذ الدكتور فؤاد س����زكين عماًل في 
خمس����ة مجلدات و 1121 صفح����ة بعنوان »العلم 
والتقنية في اإلس����الم« الذي يع����رف القراء على 
المعروضات في هذه المتاح����ف. ُكتب مثل هذا 
العمل الشامل للمرة األولى وترجم إلى أربع لغات؛ 
التركي����ة و اإلنجليزي����ة و األلمانية و الفرنس����ية. 

)والعربية قيد الترجمة(
في عام 2010، ُأسست مؤسسة »األستاذ الدكتور 
فؤاد س����زكين ألبحاث تاريخ العلوم في اإلسالم«، 
بهدف دعم أنش����طة متحف أس����طنبول لتاريخ 
العل����وم و التقنية في اإلس����الم، التابعة لجامعة 
الس����لطان محمد الفاتح الوقفية. تقدم مؤسسة 
األس����تاذ الدكتور فؤاد س����يزكين ألبحاث تاريخ 
العلوم في اإلس����الم منحة ش����هرية قدرها 1000 
ليرة تركي����ة لطالب المرحل����ة الجامعية، و كذلك 
1400 ليرة تركية شهريًا لطالب ماجستيرالفنون 
في المعهد. يتم استعمال اإليرادات التي تتحقق 
من خالل مبيعات كتب فؤاد سزكين التي تنشرها 

المؤسسة لدعم المنح الطالبية.
يعد األس����تاذ الدكتور فؤاد س����زكين عضوًا في 
مجموعة من األكاديميات الدولية، واستحق عددًا 
م����ن الميدالي����ات والجوائز الهام����ة. من بعضها 
أكاديمي����ة اللغة العربية ف����ي القاهرة، أكاديمية 
اللغ����ة العربية في دمش����ق، أكاديمي����ة المملكة 
المغربي����ة، و أكاديمية اللغ����ة العربية في بغداد 
وعضوي����ة فخرية في أكاديمي����ة العلوم التركية. 
لدي����ه وس����ام »جوته« م����ن مدين����ة فرانكفورت، 
و »الميدالي����ة الكب����رى »للخدم����ة المتمي����زة من 
»جمهوري����ة ألماني����ا االتحادية«، جائ����زة الكتاب 
اإليراني����ة للعلوم اإلس����المية و جائزة الحس����ين 
الثقافية، و »الجائزة الكبرى للثقافة والفنون« من 
هيئة الرئاسة لجمهورية لتركيا. جامعة أتاتورك، 
جامع����ة س����ليمان ديميريل، جامع����ة أرجييس 
وجامعة اسطنبول كلها أعطت درجات الدكتوراه 

الفخرية لألستاذ الدكتور فؤاد سزكين.

رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه.

حممد �شحادة

اعلْم يا بن����ي، أن الصالَح من زمالئَك 
ْب عليه غدًرا، ولم تعرْف  َمن لم تج����رِّ
من����ه كذًبا،وال معاملًة مش����بوهة، وال 
كالًما سيًئا، وال ِضْغًنا، وال نظرَة سوء، 
وال تضييًع����ا لف����رض، وال غيب����ًة وال 
نب����ًزا. أكرُم أهِلَك علي����َك من كان لله 
مقتدًيا،وللشرِع  وبالرس����وِل  مطيًعا، 
ِبًعا،وللق����رآِن تالًي����ا، وف����ي خلوتِه  متَّ
ذاكًرا، وللمس����لمين موالًي����ا، وللرِحِم 
مواص����اًل، وعن األعراِض مدافًعا، ومن 
ًقا. خم����س: ال تقرْب من  مالِه متصدِّ
باطل، ال تبعْد عن ص����دق، ال تلُه بما 
يفسُد مالَك أو ينسيَك واجًبا، ال تغترَّ 
ف، ال  ٍف أو زينٍة فيها تكلُّ بجماٍل مزيَّ

ْث بحياٍة فيها ذّل. تتشبَّ
كلما أحس����نت األمة فهم الشريعة 
وأحسنت تطبيقها قويت من ضعف، 
واتح����دت من فرقة، وع����زت من ذل، 
وطعم����ت من جوع، وأمنت من خوف، 
وكلما ساء فهمها لهذه الشريعة أو 
ساء تطبيقها لها؛ أصابها الضعف 
والذل والهوان، وُسلط عليها أعداؤها، 
ووقائع التاريخ البعيد والقريب شاهد 

صدق على ذلك.

ومضات
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جنازة الشهيد ياسر أبو النجا.. خانيونس

جنازة الشهيد محمد الحمايدة.. رفح

الرابطة اإلسالمية تنظم احتفاالت تكريم أوائل الطلبة

)APA images( 

)APA images( 

 )APA images(مسيرة العودة -  جمعة »من غزة للضفة.. دم واحد ومصير مشترك«
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وتضخ بلديات القطاع، مياه الصرف الصحي في مياه 
البحر، نظرًا لقصور محطات المعالجة األربع الموجودة 
في القط����اع، في معالج����ة المياه العادمة بالش����كل 
المطلوب، بس����بب انقطاع التيار الكهربائي ألكثر من 
16 ساعة يوميًا، ونقص الوقود ومنع دخول المضخات 
وقطع الغيار نتيجة للحصار اإلس����رائيلي، المفروض 

منذ ما يزيد عن 11 عامًا. 

بدائل مكلفة
" الش����اليه" الم����كان البدي����ل الذي اخت����اره المواطن 
محمد عابد للذهاب مع عائلته وأصدقائه لالستجمام  
واالستمتاع بالسباحة وقضاء أوقات جميلة بعيدا عن 
التلوث وخطر التعرض لإلصاب����ة بأحد األمراض، بعد 

ارتفاع نسبة التلوث بمياه البحر لحوالي %75 ".
وقال عابد ل�"االس����تقالل" : " مع زيادة تلوث مياه البحر 
كان خي����ار الذهاب ل�" الش����اليه " الوحيد أمام عائلته 

وأصدقائه في ظ����ل ارتفاع درجات الح����رارة وانقطاع 
التي����ار الكهربائي في المنازل، رغ����م تكلفته الكبيرة 
الت����ي تزيد م����ن األعب����اء المالية على كاهل اس����رته،  
وذلك نظرًا لمحدودية االماكن الترفيهية بالقطاع.  و 
أضاف: "السباحة في مياه البحر غير آمنة، فاحتمالية 
اصابتي أو أح����د أفراد عائلت����ي و أصدقائي بنوع من 
األمراض الجلدية كبيرة" ، مش����يرا إلى أنه على الرغم 
من التكالي����ف الباهظة التي س����يتكبدونها لحجز " 
الش����اليه" والتي تصل ما بين500- 600 ش����يكل في 

فصل الصيف، إال أن الذهاب إليه أكثر أمنا . 

خماطر �صحية
الذهاب " للش����اليه " خوفا لتف����ادي التعرض لمخاطر 
صحية واإلصابة بأحد األمراض الجلدية، لم يكن خيار 
الشاب عابد وأصدقائه، بل كان خيار أيضا أحالم الفالح 
وعائلتها، هربا من تلوث مياه البحر بالصرف الصحي. 

وأوضحت الفالح ل�"االس����تقالل" أن البحر بات يش����كل 
حصارا جدي����دا للمواطنين بالقط����اع، خاصة في ظل 
تردي الوضع االقتص����ادي، فالرحلة إلى البحر لم يكن 
لها تبعات مادي����ة كبيرة، لكن اليوم وبعد اإلعالن عن 
تلوث 75% من مياه الش����اطئ، ف����إن أي رحلة عائلية 

ستكبدهم أمواال مضاعفة. 
وبينت أن البحث عن مناطق آمنة للسباحة، بعيدة عن 
مضخات الصرف الصحي التي تصب بش����كل مباشر 
في مياه البحر، أصبح عائقا يحول دون التفكير بالقيام 
بمثل هذه الرحلة، مشيرة إلى انبعاث روائح كريهة من 

مياه البحر بشكل كبير . 
وأش����ارت إلى أنه حين ذهبت مع عائلتها في صيف 
الع����ام الماضي للبح����ر، تحولت لحظ����ات الفرح التي 
قضوها م����ع بعضهم البعض، إلى خ����وف وقلق بعد 
ظه����ور عالمات االعياء على ابن عمها الصغير، ليتبين 
لهم الحقا اصابته بأحد األمراض الجلدية، والتي مكث 

على إثرها ثالثة أيام بالمستشفى. 

ارتفاع ن�صبة التلوث
ب����دروه، أكد مدير عام حماية البيئة في س����لطة جودة 
البيئة بهاء األغا، أن النتائج األخيرة لشهر أبريل2018 
أظه����رت تلوث مي����اه البحر بنس����بة 75% على طول 
الشاطئ البالغ حوالي 40 كيلومترًا، الفتا إلى أن نسبة 
التلوث كش����فتها فحوصات أجرتها وزارة الصحة في 
مختبراتها على عينات عش����وائية لمي����اه البحر على 

شاطئ القطاع. 
وأوضح األغ����ا في حديثه ل�"االس����تقالل " أن نس����بة 
التلوث في مياه البحر، ترج����ع إلى ضخ البلديات أكثر 
من 115مترًا مكعبًا من مياه الصرف الصحي، جزء منها 
دون معالجة و النس����بة األكبر يتم معالجتها بشكل 

بسيط . 
وبي����ن أن انقطاع التيار الكهربائي لس����اعات طويلة ، 

وشح توفر الس����والر الالزم لتشغيل المضخات ، أكثر 
العوامل التي أدت إلى ارتفاع نسبة التلوث بمياه البحر، 
بس����بب عدم معالجة المياه بشكل كلي أو معالجتها 

بشكل جزئي . 
وحذر مدير ع���ام حماية البيئة المواطنين بالقطاع من 
السباحة بالمناطق الملوثة، خوفا من االصابة باألمراض 
الجلدية وااللتهابات الخطيرة التي قد تصل حد الوفاة، 
مؤكدا تواصله���م مع الجهات المانح���ة وبذل جهود 
كبيرة، لتشغيل المحطات من أجل توفير منطقة آمنة 
ب���كل محافظة من المحافظات الخم���س، لعدم حرمان 

المواطنين من السباحة . 
وأش���ار إلى أن منطقة  نهاية ح���دود القطاع مع الخط 
األخضر ش���مال  بيت الهيا و أيض���ا منطقة منتصف 
حدود نفوذ دير البلح مرورًا بالقرارة وكذلك منطقة نفوذ 
بلدية خانيونس جنوبًا حتى نفوذ بلدية رفح ، هي أكثر 
المناطق اآلمنة للسباحة بعد تأكد خلوها من التلوث . 

وصلت نسبته لـ %75

بحر غزة.. تلوث يحبس أنفاس المصطافين

غزة / �صماح املبحوح:
توا�صل بلديات قطاع غزة �صخ  

120 األف لرت مكعب يوميا 
من مياه ال�صرف ال�صحي على 

طول �صاطئ البحر البالغة40 
كيلو مرتًا؛ ب�صبب انقطاع التيار 
الكهربائي لأكرث من 16�صاعة، 

ما اأدى اإىل ارتفاع ن�صبة 
التلوث حوايل 75%، الأمر 

الذي حرم املئات من املواطنني 
بالقطاع  من ال�صتجمام 

وال�صتمتاع بال�صباحة خالل 
ف�صل ال�صيف احلار. وبعد اأن 

كان �صاطئ البحر يف قطاع 
غزة من اأكرث الأماكن املف�صلة 

عند الغزيني لق�صاء اأوقات 
اإجازتهم ال�صيفية ولال�صتجمام 

مع اأطفالهم، بات ي�صكل خطرا 
يرتب�ص بهم، خا�صة بعد 

الإعالن عن تلوث �صواطئه.

بصراحة ش���ديدة لم يعد ليوم الجمعة بهجته ومذاقه الخاص. طقوس���ه هي.. هي، 
لم تتغير. لكنها ليس���ت بنفس المتعة والروحانية التي كانت في العقود الماضية. 
أعتقد جازًما أن أحد مسببات فقدان هذه المتعة نوعية »خطباء الجمعة« الذين يعتلون 
المنابر. غالبيتهم يفتقرون إلى مهارات الخطابة والتواصل مع جمهور المصلين. في 

هذه المقالة أقدم طائفة من المهارات التي يجب أن يمتلكها الخطيب. 
عزيزي خطيب الجمعة:

إذا رغبت أن تكون خطيًبا مؤثًرا وفاعاًل، ومحط إعجاب ورضا مس���تمعيك البد أن تطور 
قدراتك ومهاراتك. يتأتى ذلك من عدة جوانب، أبرزها: اإلعداد الجيد للخطبة بتحديد 
هدف الموضوع )لماذا اخترت هذا الموضوع؟ وما هي الرس���الة التي أريد إيصالها؟(. 
واهت���م بمادته )اجته���د في البحث لتأصي���ل الموضوع. اجمع اآلي���ات، واألحاديث، 
واألقوال، والقصص الواقعي���ة لتدعم قولك. فال تعتمد على القص واللصق(. واهتم 
بمكان���ه )غالًبا الموضوعات التي ُيَتحَدث بها في المس���اجد الرئيس���ية تختلف عن 
مس���اجد المناطق النائية(، واهت���م بجمهورك فالحديث م���ع األصدقاء يختلف عن 
الحديث مع أفراد األس���رة، أو في مؤتمر علمي. وأس���لوب الحديث في األماكن الخاصة 
يختل���ف عن األماكن العام���ة. كن صادًقا في حديثك: ابتعد ع���ن الكذب، والمبالغة، 
وتهويل األحداث. فالصدق يرفع من قدرك ويجعلك محط ثقة جمهورك، أما الكذب 

فيقلل من قدرك، ويجعلك في موضع شك وريبة.
ك���ن واضًحا: كلما كانت أف���كارك وكلماتك واضحة فإنها تؤثر ف���ي جمهورك أكثر، 
ويكونون على قدر كبير من التركيز واالنتباه. أما إذا كانت أفكارك غامضة، أو مشتتة، 
أو اس���تخدمت مصطلحات علمية بحتة عصية على الفهم فإن جمهورك سيش���عر 

بالملل، والضجر، والنعاس من اللحظات األولى لحديثك. تذكر أنك تتحدث إلى شرائح 
مختلفة، فال تتحدث ألهل اختصاص في محاضرة أو ندوة. واعلم أن األسلوب المعقد 

والغامض ال يعكس علمك، بل يعكس جهلك بجمهورك والواقع.
كن متحمًسا: لن تكون كذلك إال بمعرفتك الجيدة للموضوع، واإلحاطة بكل جوانبه. أما 
إذا كنت غير راغب في الحديث لكنك تؤدي مهمة وظيفية، أو ال تمتلك قدًرا مناسًبا من 
المعلومات، فإنه س���يغلب عليك التلعثم، وتشتت األفكار، وكثرة األخطاء. وال يزيدك 

ذلك إال إرباًكا وحرًجا أمام جمهورك.
ك���ن قادًرا على )التذكر، والعرض، والتعبير، والتحليل(: هذه المهارات ال تش���ترى، وال 
ن األفكار الرئيسية  توجد في قوالب جاهزة، إنما تكتسب بالتدريب والممارسة. أواًل دوِّ
للموض���وع عل���ى ورقة صغيرة حتى ال تنس���ى نقطة مهمة. الع���رض يكون بترتيب 
أفكارك، حيث تبدأ بالعموميات ثم تتدرج إلى الجزئيات. اس���تخدم الكلمات المعبرة 
عن الفكرة، ال تغرق في السجع والشعارات التي ال عالقة لها بصلب الموضوع وال تعبر 

عن الفكرة. وحلل األفكار واربطها ببعضها.
حافظ على اتزانك االنفعالي وتقبل النقد: يمكن أن تتعرض للنقد أو األسئلة المحرجة. 
فال تغضب س���ريًعا، وال تأخذك العزة باإلثم، وال تهاجم. بل استمع جيًدا وتقبل النقد 

بصدر رحب إذا كان موضوعًيا وبناًء، وليس فيه إساءة.
كن حس���ن المظهر والهيئة: من حيث تناس���ق األلوان، وتس���ريحة الشعر، والرائحة 
الطيبة. قد يكون حديثك مهًما، لكن لباس���ك غير متناس���ق أو غير مهندم، فهذه ال 
تشجع الجمهور على التواصل البصري معك. أو تجعلهم يهزؤون بك ويسخرون منك. 

بعضهم تشعر أن الجالبية أو العباءة تلبسه وليس هو من يلبسها!. 

انط���ق الكلمات بطريقة صحيحة: يجب أن يك���ون صوتك معتداًل ال هو عال وصاخب 
يحدث ضجيًجا وتلوًثا سمعًيا للجمهور، وال خافت يلقي عليهم النعاس. كن معتداًل، 
ترفعه في مواضع وتخفضه في أخرى. وحاول لفظ األس���ماء، واألماكن، والمصطلحات 
بش���كل صحيح. وظف لغة الجسد بش���كل صحيح ومناس���ب: لغة الجسد )االتصال 
الصام���ت( ال تقل أهمية عن الكلم���ات المنطوقة، بل تحتل مكانة ب���ارزة في عملية 
االتص���ال والتواصل. ال تكن جامًدا ومتمس���مًرا في مكانك، ف���ي المقابل ال تبالغ في 
الحركات إلى حد اإلسراف. بل وظفها في مكانها بالقدر المطلوب. اعلم أن لغة الجسد 
ال تنفصل عن الكلمات، بل هما مكمالن لبعضهما. فلغة الجس���د ربما توصل المعنى 

بشكل أبلغ من الكلمات المنطوقة.
استخدم الوقفات المناسبة أثناء الحديث: ال تقف في موضع غير موضعه لئال تكون 
الجملة مبتورة، والفكرة غير مكتملة. في هكذا موقف يشعر المستمع كأنك أنزلته في 
هوة م���ن علو، كونك وقفت في موضع ال يوقف فيه. احرص أن تعرف أماكن الوقوف 
الصحيحة. من مستلزمات الحديث المؤثر: االس���تهالل الجيد والختام الجيد، تجنب 
تقليد اآلخرين. أكثر المقلدين فشلوا. ال هم أحسنوا تقليد من يقلدونهم، وال حافظوا 
على اس���تقالليتهم. كلما كنت أنت كنت أصدق وأبلغ في إيصال فكرتك. ال تتشعب 
في الموضوعات فتشتت انتباه الجمهور قينسوا الموضوع الرئيسي، وتجنب األخطاء 

المنطقية.
آمل أن تجد هذه التوجيهات طريقها، فتسهم في تجويد نوعية خطباء الجمعة الذين 
يفدون إلى مساجدنا. لقد اشتقنا كثيًرا لخطباء الثمانينات الذين كانوا يهزون المنابر 

هزا ،ويحركون مشاعر الجمهور ويحسنون اختيار موضوعاتهم.

بسام محمد

مهــارات يجــب أن يمتلكهــا خطيــب الجمعــة



قال األمين 

إننا نؤكد عل���ى حقيقة واحدة أننا في مش���روع 
المقاومة نقول: »نحن مشروع األمة الذي ينطلق 
من عمق التاريخ وي���زرع أقدامه في هذا الحاضر 
عن وعي عميق ب���كل مكونات الواقع اليوم، نحن 
ال نغمض أعيننا عن هذا العالم، نحن نفهم هذا 
العال���م ونفهم اللغة التي يمكن أن يفهمنا بها 
هذا العالم، لكن عيوننا تتطلع إلى المس���تقبل، 
أنتم صناع المس���تقبل األفضل ألمتنا، مستقبل 
النهضة والع���زة والكرامة واالنتص���ارات. ونريد 
أن تك���ون نهضتنا ش���املة، ومش���روع المقاومة 
والممانعة ليس مقاومة عس���كرية فقط، اتركوا 
مقاومة هذا العدو واالشتباكات الدائمة معه على 

أرض فلسطين لنا هناك، وإلخوانكم وألشقائكم 
الذين يخرجون كما قلت بداية من قاعات الدراسة 
في المدارس والجامعات لمقارعة قوات االحتالل. 
نريدها معركة شاملة في االقتصاد،  في الثقافة، 
في األدب، في السياسة، في كل مجاالت الحياة، 
إنها معركة حضارية، نحن واثقون بكم، ولكم أن 
تراهنوا علينا كقوى مقاومة، أننا لن نحملكم بعد 
اليوم، بإذن الله تعالى، إال من نصر إلى نصر، ومن 

عزة إلى عزة« .

الدكتور: رمضان شلح 
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