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 االحتالل يقرر توسيع اعتقال
 المتظاهرين على حدود غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت مصادر عس���كرية إس���رائيلية النقاب 
ع���ن فح���وى ق���رار اتخ���ذه جي���ش االحت���الل، 
ويقضي بتوس���يع عمليات اعتقال المتظاهرين 
الفلس���طينيين على الحدود مع قطاع غزة، وذلك 
لغايات الحصول على وس���ائل ضغط على حركة 

حماس لدفعها إلبرام صفقة تبادل.
وذك���ر موقع »واال« العبري ام���س األربعاء أن جيش 
االحتالل سيس���عى خالل الفترة المقبلة للحصول 
على أكب���ر عدد م���ن أوراق الضغط عل���ى حماس، 

لدفعها للتوقيع على صفقة الستعادة المفقودين 
اإلسرائيليين عبر اعتقال المتظاهرين القريبين من 
الحدود وكذلك الجرحى. كما يهدف أيضًا للحصول 
على »أكبر قدر من المعلومات عن مخططات حماس 
ودورها ف���ي توجيه التظاه���رات وعمليات إطالق 
الوسائل الحارقة للغالف«. بحسب الموقع. ولم تفلح 
كل تلك المحاوالت بردع المشاركين أو ثنيهم عن 
مواصلة حراك مسيرة العودة الذي اقترب من دخول 
شهره الرابع، وهو يقدم أكثر من 134 شهيًدا وأكثر 

من 14 آلف جريح.

»إحنا « 
أصحـاب 

األرض

0 0

0 0

0 0

 حماس وفتح 
 في القاهرة.. 
هل من جديد؟

 عبيد لـ»االستقالل«:
 ال مصالحة قريبة 

وعدم جدية »فتح« 
يمنع تحقيقها 

»الخــان األحمـر«.. 
جريمــة »إسرائيل« 

الجديــدة 

السماح ألعضاء 
الكنيست باقتحام 

األقصى.. قنبلة 
موقوتة!
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غزة/ �سماح املبحوح:
ت�سعيد حكومة الحتالل الإ�سرائيلي 

امل�ستمر �سد الأ�سرى وذوي ال�سهداء، 
من خالل �سن وت�سريع جملة من 

القرارات التع�سفية التي حترمهم من 
اأب�سط حقوقهم ومقومات �سمودهم، 

والتي كان اآخرها القرار القا�سي 
بقطع خم�س�ساتهم من مقا�سة ال�سلطة 

الفل�سطينيةتطور خطري 
وهو القانون الذي و�سفته 

0 00 0

0 0

بعد م�سادقة الكني�ست 
الإ�سرائيلي عليه

اإ�سابة 134 منهن 
جراء قمع الحتالل 

اآلالف مـن 
النسـاء 

يشاركن في 
مسيرة العودة 

شرق غـزة 

 موظفو السلطة 
بغزة.. وعود تكذبها 

بداية الشهر!

موظفو »أونروا« 
يهددون باالعتصام 

المفتوح 

 كيف تعوض األم العاملة فترة 
غيابها عن أطفالها؟!

 قانون خصم مخصصات األسرى.. 
سطـو سياسـي منظـم

غزة/ حممود عمر:
وجهت جمهورية م�سر العربية 
دعوتني حلركتي حما�س وفتح 

لعقد لقاء هام يف القاهرة لبحث 
الو�سع ال�سيا�سي ومناق�سة 

الق�سايا الفل�سطينية املختلفة 
واأبرزها امل�ساحلة الفل�سطينية، 

يف خطوة يعتربها مراقبون 
يف اإطار مواجهة 

�سفقة القرن التي 

الأحمد لـ 
»ال�ستقالل« : اإذا مل 
تلتزم حما�س باإنهاء 

حكمها لغزة �سنبحث 
 اإنهاء النق�سام 

بعيداً عنها

اجلهاد ال�سالمي : 
هدم الحتالل اخلان 

الأحمر عدوان 
جديد على �سعبنا 

بعد عامني من منعهم 

0 0

0 000

وفد احلركة يتجهز لزيارة 
القاهرة خالل اأيام 

�سحل وقمع وهدم وتهجري 



رأي
يخوض االحت���ال الصهيون���ي حروبا متع���ددة ومتنوعة ال 
هوادة فيها ضد الش���عب الفلسطيني من بينها حرب المال, 
حيث يش���هد قطاع غزة أزمات مالية حادة ومتاحقة وخانقة, 
بع���د ان اخذ االحتال الصهيون���ي على عاتقه تجفيف منابع 
التمويل للفلسطينيين, فشرع بحمات واسعة أدت لتقليص 
الدعم المالي للس���لطة الفلس���طينية ووكالة الغوث الدولية 
والمؤسس���ات االغاثية, ومن���ع إدخال المس���اعدات العينية 
اإلنسانية إلى قطاع غزة والتصدى لقوافل المساعدات البحرية 
بالس���طو عليها ومصادرة محتوياتها, وف���ي الحاالت النادرة 
تسمح سلطات االحتال بإدخال المساعدات البرية لقطاع غزة 
ولكن يشترط دخولها عن طريق المعابر التي يديرها ويسيطر 
عليها االحتال, ويقوم باحتجازها لعدة أش���هر إلى ان تفقد 
صاحيتها أو يقوم بمصادرتها أو إدخالها بشروط تعجيزية. 

ح���رب االحتال امتدت إلى أم���وال الضرائب التي يجبيها من 
الفلس���طينيين ويتحكم في تحويلها للسلطة الفلسطينية 
وس���رعان ما يلوح بمنعها عن الفلسطينيين واحتجازها لديه 
بحج���ة أنها توجه لدعم »اإلرهابيي���ن«, ومؤخرا اتخذ االحتال 
قرارا بخصم أموال المس���اعدات لألس���رى والجرحى والشهداء 
من أموال الضرائب المحتجزة لديه, كما يمنع االحتال البنوك 
من اس���تقبال أية حواالت مالية للمواطنين الغزيين خاصة إذا 
بلغت قيمة الحوال���ة المالية أكثر من أل���ف دوالر, وانه يجب 
معرفة وجهتها وم���ن أين جاءت وما الغ���رض من تحويلها, 
ويمن���ع االحتال مكاتب الصراف���ة المرخصة من صرف قيمة 
التحويات المالية الكبيرة من الدوالر إلى الشيكل, ومن يقوم 
بذل���ك يفقد ترخيص���ه ويمنع من العمل ف���ي مجال تحويل 
األموال وصرافتها, كما قام االحتال بقصف مكاتب للصرافة 
في غزة بحجة أنها قامت باس���تقبال حواالت مالية لمنظمات 
»إرهابية« أو أنها قامت بتحويلها من دوالر للش���يكل, ويمنع 
االحتال ضخ الم���ال وإدخال العملة إلى قط���اع غزة, وقد قام 
بمقاضاة عدة بنوك في غ���زة وإلزامها بدفع تعويضات مالية 
ضخمة إلس���رائيليين  بحجة أنها اس���تقبلت أمواال لمنظمات 

»إرهابية« أضرت »بإسرائيل«. 
حرب المال التي يخوضها االحتال امتدت لألس���ف الشديد 
لتض���ع قيودا عل���ى دول عربية التزمت بحصة دعم للس���لطة 
الفلسطينية في مقررات قمم عربية سابقة, وجبنت هذه الدول 
عن تقديم الدعم المالي المطلوب للسلطة خوفا من »إسرائيل« 
واإلدارة األمريكية, مما س���اهم في زي���ادة األعباء المالية على 
الفلسطينيين, وسوء أوضاعهم المعيشية, فامتنعت السلطة 
ع���ن تقديم رواتب كاملة للموظفين ف���ي قطاع غزة, ولم تقم 
بمنح ال���وزارات الميزاني���ات المطلوبة مم���ا أدى إلى تعطيل 
دورها وتراج���ع أدائها تجاه المواطني���ن, فنتجت أزمات عدة 
منها  قلة ال���دواء وعدم توفر األجهزة الطبي���ة الازمة, وعدم 
قدرة المدارس على اس���تيعاب آالف الطاب وتطوير المناهج 
التعليمية وتحسين األداء التعليمي, حتى أموال المساعدات 
للحكومية والوكالة التي تق���دم للفقراء والمحتاجين ال تقدم 
في مواعيدها وتخضع للتقليصات, وتم مؤخرا فصل عدد كبير 
من المواطنين الذين يتلقون مس���اعدات مالية من الش���ؤون 
االجتماعية والوكالة بحجة األزمات التي تعاني منها الحكومة 

والوكالة على حد سواء. 
ان أزمتنا مع االحتال ليست أزمة إنسانية أو اقتصادية, نحن 
شعب نعيش تحت وطأة االحتال وقد سلبت أرضنا ومقدساتنا, 
ومعركتنا مع االحتال قائمة على استرداد حقوقنا المسلوبة, 
ودحره عن أرضنا المغتصبة ومقدساتنا, ومهما حاول االحتال 
حرفنا عن مسارنا فلن يستطيع, ألننا ندرك ان كل أزماتنا التي 
نعاني منها س���واء على المستوى السياسي أو االقتصادي أو 
المعيشي ناجمة عن وجود هذا االحتال البغيض فوق أرضنا, 
ولن تنتهي مشكاتنا إال بزوال هذا االحتال المجرم وخروجه 
من أرضن���ا, وإذا كانوا يعتقدون ان مفاقمة مثل هذه األزمات 
اإلنسانية والمعيشية ستجبر الفلسطينيين على القبول بما 
تس���مى بصفقة القرن فهم واهم���ون, فصفقة القرن لن تمر 
من فلس���طين أو من غزة, فغزة س���تمثل المسمار األخير في 
نعش هذه الصفقة ولن تسمح بها مهما تعاظمت المشكات 
وتفاقمت األزمات وتعددت المؤامرات, نحن ندرك دورنا جيدا, 
وندرك واجبنا ليس نحو ش���عبنا الفلس���طيني فقط, إنما نحو 
هذه األمة التي أخذنا على عاتقنا مهمة الدفاع عنها, حتى وان 
تخلوا هم عن واجبهم تجاه فلسطين وشعبها, سنبقى ندافع 
عن ش���رف هذه األمة وكرامتها إلى ان تستفيق من سباتها 
وتأخذ زمام األمور بيدها, وتقود معركة التحرير والخاص من 
هذا العدو المجرم  الذي يتربص بنا ليل نهار ألجل الس���يطرة 
على هذه األمة وس���لبها إلرادتها وكرامتها حتى ال تستعيد 

أمجادها وتسود في األرض.    

حرب المال 
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غزة تعاني منذ أكثر من عش���رة اعوام الحصار وشلل اقتصادها 
ومنعها من التواصل مع االعام في محاولة لترويضها كي تندمج 
في الوقائع التي خلقها اتفاق "اوسلو" ونقل تجربة "اوسلو" في 
الضفة المحتلة الى غزة لكن كل ذلك القى فشا ذريعا ولم تنجح 
ث���اث حروب مدمرة على غزة في فرض االستس���ام لتعود هذه 
المحاولة مجددا بصورة اخرى تحت العنوان اإلنس���اني بإغرائها 
بمش���اريع توق���ف التدهور الحاص���ل في الوض���ع االقتصادي 
االجتماعي ورغم عدم جدية هذا التوجه ومحاولة إعطائه وجهتا 
إنس���انيًا فمن الواض���ح ان هناك ثمنا سياس���يا مقابله يتعلق 
بتهدئة ما يس���ميه االحتال جبهة غزة اال ان هذا التوجه يبين 
بوضوح ان الجهد االسرائيلي لتغييب غزة بالحصار وقتل الحياة 

فيها لم يؤت اكله.
ال يمك���ن فص���ل الحراك تجاه غزة عن مس���يرات الع���ودة التي 
تستمر للش���هر الرابع على التوالي والتي فرضت واقعا سياسيا 
جدي���دا وادوات متجددة في مواجهة االحتال خلق حالة االرباك 
والقلق الس���ائدة في دولة االحتال م���ن النتائج التي آلت اليها 
مسيرات العودة االمر الذي استدعى ليس حراكا دوليا وعربيا بل 
اسرائيليا فرض ان يبحث المجلس الوزاري المصغر موضوع غزة 
وطرح مشاريع لتافي ما يسمى االنفجار جراء مزيد من التدهور 
الحاصل فاالهتمام الحالي بغزة مرتبط بشكل اساسي بمسيرات 
العودة وما انتجته من حقائق باتت جزءا من المش���هد االقليمي 

وضمن ذلك تأتي زيارة عدنان مجلي لغزة ولقاء عباس مع س���ام 
فياض واس���تعداد االخير لزيارة غزة وطرح مش���اريع سياس���ية 
تتعلق باالنقس���ام وبدء حراك جديد في المصالحة تقوده مصر 

مع دعوة وفد  من حماس لزيارة  القاهرة.
ال يخف���ى ان التح���رك االمريكي المتعلق بصفق���ة القرن الذي 
يقوده كوشنير وغرينبات لم يلق نجاحا وتجاوبا نتيجة الموقف 
الفلس���طيني للمقاومة والس���لطة الرافض لهذا  البنود الواردة 
ف���ي الصفقة التي تريد تصفية القضي���ة فيما يتعلق باألرض 
والاجئين والقدس األمر الذي جعله يعود بخفي حنين ويتراجع 
الحم���اس األمريكي بهذا الصدد وتلعب مس���يرات العودة دورا 
مهما في هذا الصدد وهي ترفع في جمعة الغد ش���عار اسقاط 
صفقة القرن اذ ال يمكن ان تفعل الصفقة في ظل المس���يرات 
الرافضة لها والتصدي الفلسطيني الشعبي والرسمي لها ومن 
هنا فإن لمس���يرات العودة ارتدادات ذات تأثير على المستوى 
السياسي واستمرارها يعتبر حائط صد ضد مخططات تصفية 

القضية.
في ضوء الدور السياسي لمسيرات العودة في افشال ما يسمى 
صفقة القرن يمكن فهم التحرك الحالي في الموضوع االنساني 
مع االدراك االمريكي ان مستقبل الصفقة هو الفشل فجاء تركيز 
كوش���نير وغرنبيات على موضوع غزة والتوجه نحو دول الخليج 
لتوفير اموال لمش���اريع تتعلق بغزة وتمن���ع االنفجار ثم قدوم 

ش���خصيات رسمية وغير رسمية لتعرض مش���اريع تتقاطع مع 
التوج���ه االمريكي في الموضوع االنس���اني مع طلب امريكي من 
دول الخلي���ج لتوفير مليار دوالر من اجل هذه المش���اريع والتي 
يجب التعامل معها بمسئولية وليس مجرد ابر تخدير لتهدئة 
ما يس���مى اس���رائيليا جبهة غزة تمهيدا لتمرير صفقة القرن 
والتأكيد على رفع كامل وليس جزئيًا للحصار عن غزة والس���ماح 
بحركة دون قيود لافراد والبضائع والغاء ما يس���مى منع دخول 

المواد ثنائية االستخدام.
من الواضح ان مس���يرات العودة والقضية الفلس���طينية تدخل 
منعطفا اس���تراتيجيا االس���ابيع القادمة في توج���ه واضح من 
اجل تدجي���ن وترويض أطرافها إلتاحة مس���احة مريحة للخطة 
األمريكية اإلس���رائيلية لتصفية القضي���ة والتي ترى تل ابيب 
فيها فرصة تاريخية مع ادارة أمريكية تتبنى بالكامل المواقف 
اإلس���رائيلية التي تريد ضم الق���دس وتوطين الاجئين وانهاء 
دور الوكالة وضم المستوطنات في منطقة "ج" التي تبلغ %62 
من مس���احة الضفة المحتلة ومامح هذه الرؤية تقوم س���لطات 
االحتال بتطبيقها مع المخططات الواسعة لاستيطان ومصادرة 
االراضي واقتاع تجمعات سكنية كما في الخان االحمر وفي ضوء 
ذلك فان مسيرات العودة بجانب انهاء اجراءات السلطة ضد غزة 
والولوج الى مسار حقيقي المصالحة ستساهم بشكل كبير في 

التصدي لهذه المخططات.

الحراك نحو غزة
جهد يحمل العنوان اإلنساني تمهيدًا لتمرير صفقة القرن

التحليل ال�سيا�سي/ عامر خليل:
كل هييذا االهتمييام بغييزة وحركيية الوفييود اإليهييا �سييواء ر�سمييية او غيير 
ر�سمية يوؤكييد ان غزة ال�سغرة التي ت�سييكل1.5% من م�ساحة فل�سطني 
التاريخية  ا�ستطاعت ان تفر�ض نف�سها على امل�سهد اال�سرائيلي والعربي 
والدويل وتربز غزة الق�سية الفل�سطينية التي يراد تغييبها او ت�سفيتها 

وفييق اميياءات اإ�سرائيلية واأمريكية تت�سمنها �سفقيية القرن، وي�سر كل 
هييذا احلييراك اىل اأنييه ال ميكيين جتاوز غييزة كونها جييزءا ال ينف�سل من 
ال�سراع مع االحتال ومهما كانت ماهية ما تطرحه هذه الوفود فاإن غزة 
باتييت ت�سكل �سمام امان للق�سية وحائط �سد اأمام املحاوالت التي تبذل 

لت�سفيتها واإنهائها.

غزة/ االستقال:
أكد التجمع اإلعامي الفلس���طيني، أن ش���هر حزيران/ يونيو الماضي، شهد تصاعدًا خطيرًا 
في حجم االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون الفلس���طينيون على أيدي قوات االحتال 

»اإلسرائيلي« واألجهزة االمنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وقال التجمع اإلعامي في تقريره الشهري للحريات اإلعامية الذي تلقت »االستقال« نسخة 
عنه أمس، إن االنتهاكات اإلس���رائيلية بحق الصحفيين خال الش���هر المنصرم بلغت أكثر 
من )66( انتهاكًا.  وأوضح أن تلك االنتهاكات تنوعت ما بين االعتقال واالحتجاز واالستدعاء 
واالعتداء المباشر بالضرب وإطاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باإلضافة 
إل���ى المنع من الس���فر والتغطية الميدانية. ولف���ت إلى أن قوات االحتال اعتقلت خمس���ة 
صحفيي���ن وهم الصحاف���ي أحمد الصفدي، المص���ور الصحفي الحر ب���ال الطويل، الكاتب 
الصحفي والناشط المقدسي راسم عبيدات، مشهور وحواح، الصحافية سوزان العويوي، حيث 

تم إطاق سراحهم جميعا باستثناء الصحفية »العويوي«.
كما ش���هد الشهر المنصرم تس���جيل )4( حاالت احتجاز لصحفيين، و)5( إصابات بالرصاص 
الحي، و)8( إصابات بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، و)10( حاالت اختناق، )8( حاالت اعتداء 
وض���رب، و)3( حاالت اس���تدعاء، و)11( حالة من���ع من التغطية، و)5( ح���االت تمديد اعتقال 
ومحاكم���ة، و)6( حاالت  اقتحام منازل، و حالة واحدة منع إقامة إفطار للصحفيين برمضان في 
القدس المحتلة. أما على صعيد االنتهاكات الداخلية، فأشار التجمع اإلعامي في تقريره إلى 

أن الشهر المنصرم شهد تصاعدا خطيرا في حجم االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون 
عل���ى أيدي العناصر واألجه���زة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غ���زة، حيث تم رصد )42( 

انتهاكًا بحق الصحفيين ووسائل االعام.
وأوض���ح أن تلك االنته���اكات تمثلت  في اعتداء األجهزة األمنية الفلس���طينية في رام الله 
على الصحفيين بالضرب المبّرح والدفع، ومصادرة كاميرات وهواتف وتكسيرها، والرش بغاز 
الفلفل، والتهديد والش���تم، لمنعهم من تغطية مس���يرة في مدين���ة رام الله دعت إلى رفع 
العقوبات عن قطاع غزة. كما تضمنت االنتهاكات الداخلية، اس���تدعاء )جهاز األمن الوقائي( 
في الخليل، ثاث مرات وبش���كل متتاٍل كا من مراسل موقع »الحدث« اإلخباري مصعب شاور، 
ومراسل موقع »شهاب« عامر أبو عرفة، والصحافي في راديو »الخليل« أمجد شاور، للمقابلة في 

مقر الجهاز برام الله.
فيما تعرضت لاعتداء والضرب من قبل عناصر أمنية في نابلس مراسلة الترا فلسطين الزميلة 
الرا كنعان، س���بق ذلك اعتداء مش���ابه بحق الصحفية في قناة »تي.أر.تي« التركية مجدولين 

حسونة في طولكرم.
أما في قطاع غزة، فتعرض ما ال يقل عن 8 صحفيين لاعتداء من قبل عناصر يش���تبه بأنهم 
تابعون لعناصر امنية كانوا يرتدون لباسا مدنيا، خال تغطيتهم تظاهرة سلمية في ساحة 
الس���رايا وس���ط مدينة غزة كانت تطالب برفع العقوبات عن غزة، حيث أجبرت تلك العناصر 

بعض الصحفيين على حذف الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها في المكان.

التجمع اإلعالمي: تصاعد خطير في حجم 

االنتهاكات بحق الصحفيين خالل حزيران الماضي
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القدس المحتلة/ االستقالل:
قمع وضرب وسحل للفلسطينيين امام أعين عدسة الكاميرات 
من قبل قوات االحتالل االس���رائيلي ، هكذا بدا المش���هد في 
مجمع الخان االحمر شرق مدينة القدس، حيث تصدى نشطاء 
المقاومة الشعبية، وأهالي التجمع البدوي الواقع جنوب شرق 
القدس، منذ صباح أمس األربعاء، بصدورهم العارية، لجرافات 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأصيب ،عدد من المواطنين، بينهم صحفي، جراء قمع قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي، أهالي الخان األحمر ، ونشطاء المقاومة 
الش���عبية، ومتضامنين أجانب، تص���دوا بصدورهم العارية، 

لجرافات االحتالل.
واف���اد الهالل االحمر ان طواقمه تعامل���ت مع 35 اصابة نقل 
منها 4 اصابات لعدة مستشفيات وباقي االصابات تم عالجها 

ميدانيًا.
وشّكل النشطاء سلسلة بش���رية امام جرافات االحتالل التي 
تق���وم بتجريف االراضي في الخ���ان االحمر منذ الصباح، فيما 
يهدد جنود االحتالل المواطني���ن هناك باطالق النار عليهم 
في حال لم يتراجعوا عن وقفتهم وعن منعهم الجرافات من 

الهدم.
اوضحت مص���ادر محلية أن جرافات االحت���الل أزالت الحواجز 
واألس���الك الحديدي���ة المالصقة للش���ارع الرئي���س، وبدأت 
بتمهي���د الطري���ق إلدخال اآللي���ات الثقيلة والمع���دات إلى 

المنطقة استعداًدا لتنفيذ عملية الهدم.

عدوان جديد
ودعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين إلى تصعيد 
المواجه���ة مع االحت���الل اإلس���رائيلي ووضع ح���د لجرائمه 

االستعمارية في تجمع الخان األحمر بالقدس المحتلة.
وقال مسؤول المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالمي  داود 
ش���هاب، في تصريح صحفي امس األربعاء، إن االس���تيطان 
االس���تعماري الصهيوني يرتكب جريم���ة جديدة في تجمع 
الخان األحمر، تضاف إلى جرائمه في القدس وسائر فلسطين«.

وأضاف ش���هاب:  »ما من سبيل أمامنا لمواجهة هذا العدوان 
س���وى تصعي���د المقاوم���ة والمواجهة مع االحت���الل« داعيا 
للمشاركة الواسعة في مس���يرات الجمعة المقبل، والرد على 

سياسات االحتالل.
 وأكد أن »التصدي للعدوان على ش���عبنا وأرضنا يس���توجب 
وقف التنس���يق األمني ف���ورا وانخراط الجمي���ع في مواجهة 

شاملة ومفتوحة ضد المستوطنين وقوات االحتالل«.

تطهري عرقي 
ومن جهته، قال المتحدث باس���م حركة حماس حازم قاسم: 
»إن الهجم���ة التي تقوم بها س���لطات االحت���الل ضد أهالي 
الخان األحمر ش���رقي القدس؛ هي امتداد لسياسة التطهير 
العنصري الذي مارسته الحركة الصهيونية منذ ما قبل إقامة 
كيان االحتالل، وهي سياس���ة مس���تمرة تكش���ف عنصرية 

المحتل وإرهابه«.

واوضح قاس���م في تصريح تلقت االس���تقالل نسخه عنه »ان 
هذه السياسة اإلسرائيلية المستندة للدعم األمريكي، تتطلب 
تكاتف الجهد الوطني العام والموحد لمواجهتها ومنعها من 

تحقيق أهدافها بطرد الفلسطيني من أرضه«.
وتابع »ان سياس���ة التطهير االحتاللية ستتحطم على صخرة 

مقاومة الشعب، وتمسكه بكل ذرة من تراب فلسطين«.

�صنوا�صل الفعاليات 
وأكد مدير عام دائرة العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة 
مقاومة الجدار واالس���تيطان عبد الله أبو رحمة، أن الفعاليات 
المساندة للخان األحمر ستتواصل حتى يتم افشال مخططات 
االحتالل الرامية إلى س���رقة األرض وتوس���يع المستوطنات 

وحرمان أبناء شعبنا من أرضهم.
وكانت جرافات االحتالل باش���رت منذ فجر أمس االربعاء بشق 
طريق يوصل ما بين الش���ارع الرئيسي ومنطقة الخان األحمر، 
وأزالت الحواجز الحديدية المالصقة للش���ارع، لتمهد الطريق 
لوص���ول اآللي���ات الثقيلة ومع���دات االحتالل إل���ى المنطقة 

وهدمها.
ويش���ار ان المواطني���ن يتواج���دون في المنطق���ة منذ اكثر 
من اس���بوعين تضامنا مع اهالي الخان االحم���ر وفي محاولة 
منهم لمنع االحت���الل من تنفيذ مخططهم ضد الخان االحمر 
والتجمع���ات البدوي���ة في المنطق���ة حيث يس���عون لطرد 

المواطنين من اراضيهم والسيطرة على االرض.

ويخوض س���كان الخان األحم���ر منذ ع���ام 2009م نضااًل في 
المحاكم اإلس���رائيلية ضد أوامر اله���دم، واألوامر التي تمنع 

إقامة مبان عامة، كالعيادات والمدارس.
ومنذ أن صادقت المحكمة اإلسرائيلية العليا أواخر أيار/ مايو 
الماضي عل���ى هدم منازل التجمع، اقتحم ممثلو مؤسس���ات 
االحتالل األمنية التجمع، في أكثر من مناسبة، وأجروا قياسات 
مختلفة للمنطقة والبي���وت، وفحصوا إمكانية إدخال مركبات 

وجرافات الهدم والتجريف.
ويخش���ى س���كان التجمع البالغ عددهم نحو 250 ش���خًصا، 
يعيش���ون في بيوت مبنية من »الصفيح والخشب«، من إقدام 
سلطات االحتالل على تش���ريدهم وطردهم من منازلهم بأي 
لحظة، باإلضافة إلى هدم المدرس���ة الوحيدة بالتجمع، والتي 

يدرس فيها نحو 180 طالًبا.
ويفتقر التجمع إل���ى الخدمات األساس���ية كالكهرباء والماء 
وش���بكات االتص���ال والطرقات، بفعل سياس���ات المنع التي 
تفرضها س���لطات االحتالل على س���كانه بهدف تهجيرهم 

اقتالعهم.
يذكر ان س���كان الخ���ان األحمر ينحدرون م���ن صحراء النقب، 
وس���كنوا بادية الق���دس في الع���ام 1953 إث���ر تهجيرهم 
القسري من قبل االحتالل اإلسرائيلي، ويفتقر الخان للخدمات 
األساس���ية، كالكهرباء والماء وش���بكات االتصال والطرقات، 
بفعل سياسات المنع التي يفرضها االحتالل على المواطنين 

هناك بهدف تهجيرهم.

ووص���ف اإلج���راءات التي تمارس���ها الس���لطة 
الفلس���طينية ضد قطاع غزة، من���ذ أكثر من عام، 
كف���رض الخصوم���ات عل���ى روات���ب موّظفيها 
العموميين هناك وغيرها ب�"االنتقامية القمعّية".

اجراءات غري وطنية
وق���ال: "إن اإلص���رار على ه���ذه اإلج���راءات غير 
الوطنية، يش���ير إل���ى عدم جدّية م���ن يفرضها 
في دعم صمود الش���عب الفلسطيني وتصديه 
لصفقة القرن، وغيرها من المؤامرات التي ُتحاك".

وأضاف: "المصالحة بالنسبة لهؤالء السيطرة على 
قطاع غزة بكل تفاصيله وحيثياته، ويفعلون فيه 
ما يفعلونه بالضفة الغربية من استباحة واعتقاالت 
ومحاك����م صوري����ة، وتحقيق كل م����ا فيه مصلحة 
لالحتالل"، مشّدًدا على أن "حماس" لن تقبل بتلك 

ا من الحديث عن المصالحة«. الصورة أن تكون جزًء
وتابع: "المصالحة التي نفهمها )في حماس( هي 
الشراكة الوطنية بالقرار السياسي والوطني بكل 

تفاصيله".
وكانت صحيفة "الشرق األوسط" اللندنية، نقلت 

مؤخًرا أن ثّمة مس���اعي يبذلها رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية محمود عباس لتش���كيل حكومة 
وح���دة وطنية فلس���طينية بمش���اركة حماس، 
يرأس���ها رئيس الوزراء الس���ابق س���الم فياض؛ 
"لقطع الطريق على أّية محاوالت لفصل قطاع غزة 
عن الضفة الغربّية، تحت مسّمى "صفقة القرن" 

أو صفقات إنسانية".
وع���ن ذل���ك، اعتبر عض���و المكتب السياس���ي 
ل�"حماس" أن أزمة االنقس���ام ال تكمن بتش���كيل 
حكوم���ة وحدة وطنية من عدم���ه، مطالًبا بضرورة 
وحدة الصف الفلسطيني، ال سّيما أمام تهديدات 

"صفقة القرن".
وأضاف: "الع���الج يكون بالش���راكة الوطنية من 
رأس الهرم )منظمة التحرير الفلس���طينية(، عبر 
تش���كيل مجلس وطني يضّم الفصائل الوطنية 
كاّفة، يترتب على ذلك تش���كيل لجنة تنفيذية 
جدي���دة، أو إط���ار قيادي مّوحد، بعي���ًدا عن حالة 

السطوة واإلقصاء من عباس وقيادات فتح".
وأكمل: "جّرب الش���عب حكوم���ة الوفاق الوطني، 
فهي لم تمتلك من أمرها ش���يًئا، ولم تستطع أن 

تنّفذ برنامجها المّتفق عليه، وتشّكلت ألجله".

ال �صيء ر�صميًا
وح���ول المقترحات التي ُعرض���ت على "حماس" 
بشأن الوضع اإلنساني بالقطاع، رّد عبيد بالقول: 
"ال يوج���د ش���يء رس���مي ومحّدد وواض���ح بهذا 
الخص���وص"، مبيًنا أن حركت���ه تلّقت من أطراف 
عّدة "أف���كاًرا" )لم يفصح ع���ن تفاصيلها(، كان 
أحدها عبر رئيس اللجن���ة القطرية إلعادة إعمار 

غزة، السفير محمد العمادي.
واألحد الماضي، صّرح "العمادي" بوجود "مباحثات 
غي���ر مباش���رة بي���ن حرك���ة حم���اس واالحتالل 
اإلس���رائيلي للتوصل إلى صفقة بشأن األوضاع 

في غزة بعلم اإلدارة األميركية".
وقال لوكالة "شينخوا" الصينية: "هناك مباحثات 
بين الطرفين للوصول لصفقة بوجود األمريكان"، 
مش���ددًا على أن جاريد كوش���نر )صهر الرئيس 
األميركي(، عرض تنفيذ مش���اريع خدماتية في 
قطاع غزة خالل جولته األخيرة للمنطقة، تش���مل 
هذه المش���اريع الكهرباء، وتحلية مياه الش���رب، 

وتوفير عمل وتأهيل المنطقة الصناعية بغزة".

االحتالل يراوغ
وعن وجود مفاوضات تتعّلق بصفقة تبادل أسرى 
بين المقاومة و"إس���رائيل"، أّكد أن قادة االحتالل 
وخصوًص���ا "بنيامين نتنياهو ي���راوغ ويتعامل 
مع ملف األس���رى إعالمًيا فقط؛ لمحاولة تخفيف 
الضغط السياس���ي الداخلي، ال���ذي يقوده ذوو 
األسرى الصهاينة لدى المقاومة في قطاع غزة". 

وأشار إلى شرط "حماس" بهذا الشأن، وهو اإلفراج 
عن األس���رى المحّررين بصفقة الجندي "شاليط" 
)عام 2011(، الذي���ن أعاد االحتالل اعتقالهم من 

جديد، منذ أعوام عّدة.
واعتب���ر أن التح���ركات األمريكية ف���ي ظل إدارة 
"دونال���د ترم���ب" تق���وم على أس���اس التمهيد 
لعالق���ات تطبيعّي���ة عربية ش���املة م���ع كيان 
االحتالل، وليس في حس���بانها إيجاد حّل عادل 
للقضي���ة الفلس���طينية، أو التخفي���ف من حّدة 
الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة، منذ أكثر 

من 11 عاًما.

وش���ّدد على أن تحركات إدارة "ترمب" بذريعة 
"إنقاذ غزة" "غير صحيحة"؛ "ألن غزة ُتعاني منذ 
س���نوات طويلة"، مشيًرا إلى أن "مسيرة العودة 
الكبرى"، المستمرة منذ 30 مارس/ آذار الماضي، 

هي التي دفعت هؤالء للتحّرك لصالح العدو. 
ورّحب بأي جهد ومن أي جهة كانت يصب لجهة 
التخفيف من أوضاع ابناء ش���عبنا بالقطاع، دون 
أثمان سياس���ية، ودون ربط هذا الملف بملّفات 

أخرى، كملف األسرى".
وأوضح أن األثمان التي يدفعها الفلس���طينيون 
بفعل االحتالل، وخصوًصا الطرف الفلس���طيني 
المفاوض يأتي نتيجة اّتفاق "أوس���لو"، وعواقبه 

الظالمة المجحفة، وفق تعبيره. 
في س���ياق آخر، بّي���ن عبيد أن حرك���ة "حماس" 
تجري الترتيب���ات الالزمة لتنظيم زيارة   وفد من 
الحركة إل���ى العاصمة التركي���ة )أنقرة( لتهنئة 
الرئيس التركي رجب طّيب أردوغان وحزبه، بفوزه 
باالنتخابات الرئاس���ية والبرلمانية التركية، التي 

جرت في 24 يونيو/ حزيران المنصرم.

وفد الحركة يتجهز لزيارة القاهرة خالل أيام 

»االستقالل«: ال مصالحة قريبة  عبيد لـ
وعدم جدية »فتح« يمنع تحقيقها 

نتنياهو يراوغ ويتعامل مع ملف جنوده األسرى إعالميًا فقط 

غزة/ قا�صم االأغا:
اأّكد ع�صو املكتب ال�صيا�صي حلركة »حما�س« ماهر عبيد، اأن حركته تتجّهز خالل االأيام املقبلة لتلبية الدعوة 

امل�صرية بزيارة القاهرة؛ للتباحث يف ملفات عّدة، اأهمها ملف امل�صاحلة الوطنية مع حركة »فتح«.  واأو�صح 
عبيد يف حوار مع »اال�صتقالل«، اأن وفد »حما�س« �صيكون ممثاًل عن احلركة من الداخل واخلارج اإاّل اأن تروؤ�س 

رئي�س املكتب ال�صيا�صي ا�صماعيل هنية للوفد »مل ُيح�صم بعد«. واأ�صار اإىل اأن »الدعوة امل�صرية تاأتي تاأكيًدا من 
م�صر على اأنها الراعي الوحيد للم�صاحلة والق�صية الفل�صطينية«، مبدًيا عدم تفاوؤله بقرب اإمتام امل�صاحلة؛ 

الأن الطرف االآخر )حركة فتح( غري جاّد بتحقيقها.

سحل وقمع وهدم وتهجير 

»الخــان األحمــر«.. جريمــة »إسرائيــل« الجديــدة 
الجهاد اإلسالمي : هدم االحتالل الخان األحمر عدوان جديد على شعبنا 
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وكان وفد مصري غادر غزة بعد أشهر 
م���ن لق���اءات أجراءها م���ع الفصائل 
منذ قدومه ف���ي 25 فبراير الماضي، 
لمتابعة تنفيذ المصالحة الذي وقعت 
عليه حركتا حماس وفتح في القاهرة.

ال اتفاق جديدًا
وأكد مس���ؤول مل���ف المصالحة في 
حركة فت���ح وعضو اللجنة التنفيذية 
لمنظم���ة التحري���ر ع���زام األحم���د، 
خ���الل حديثه ل�"االس���تقالل"، تلقي 
حركته دعوة مصري���ة لزيارة القاهرة 
واالجتماع بمسؤولين مصريين لبحث 

ملف المصالحة. 
وق���ال األحم���د: "إن فت���ح ذاهبة إلى 
القاه���رة ليس إلبرام اتف���اق جديد، 
إنما لمراجعة تنفيذ اتفاق المصالحة 
والوقوف عن���د اإلخفاقات التي أدت 
إلى تعثر هذا االتفاق"، مش���ددًا على 
أن حركته متمسكة باتفاق المصالحة 
كما جاء في اتفاق القاهرة عام 2010، 

واتفاق الشاطئ عام 2014.
وأضاف األحمد "إذا لم تلتزم حماس 
بتطبيق االتفاق���ات الموقعة وإنهاء 
حكمها لغزة وإنه���اء رفضها لوحدة 
التمثيل الفلس���طيني، ف���إن اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير ستبحث 
ملف إنهاء االنقس���ام بعي���دا عنها، 
وس���يرفع ذل���ك الجتم���اع المجلس 
الخطوات  ليح���دد  الق���ادم  المركزي 
العملية لذلك"، معتبًرا أنه من المبكر 

الحديث عن هذه الخطوات.
ولفت األحمد إلى أن أهمية هذا اللقاء 
تنبع من ضرورة توحد الفلسطينيين 
خلف قي���ادة واحدة ألج���ل مواجهة 
"صفق���ة الق���رن" األمريكي���ة الت���ي 
غ���زة"  "صفق���ة  تس���مى  أصبح���ت 
والتي تعن���ي فصل قط���اع غزة عن 
الضف���ة الغربية من خ���الل منح غزة 
اس���تقالليتها السياسية وسيادتها 
الخاصة بعيدًا عن التراب الفلسطيني 

الكامل.
وتابع: "نحن ذاهبون إلى هناك لنقول 
كلمتن���ا التي قاله���ا الرئيس عباس 
فيما مض���ى )ال دولة في غزة وال دولة 
دون غ���زة("، معبرًا عن آمال���ه في أن 
تستجيب حماس للمصالحة من أجل 

المصلحة الوطنية الفلسطينية.
وح���ول المطلوب من حم���اس فعله 
للمصالحة، قال األحمد:  لالس���تجابة 
"نريد تخلي حماس عن الحكم ألجل 
الفلسطيني  التمثيل  وحدة  تحقيق 

في غزة والضفة الغربية، وحينها لن 
يس���تطيع ترامب وال ألف ترامب أن 
يمرر صفقة القرن من خالل غزة أو من 

خالل أي وسيلة أخرى".

دعوة م�صرية 
فيما قال القيادي في حركة المقاومة 
اإلس���المية )حماس( طاهر النونو في 
تصريح صحفي نش���ر أول من أمس 
إن الحركة تلقت دعوة مصرية لزيارة 
وفد من قيادتها إلى القاهرة للتباحث 

حول العديد من القضايا.
وأش���ار النونو إلى أن قي���ادة الحركة 
رحب���ت بالدع���وة، وم���ن المتوقع أن 
يتوجه قريبا وفد قيادي إلى القاهرة 

تلبية للدعوة المصرية.
ولفت إل���ى أنه من المتوقع بحث عدة 
ملفات خ���الل الزيارة؛ منه���ا الوضع 
الفلس���طيني الداخلي وأوضاع قطاع 

غزة وآخر التطورات السياسية.

دوافع م�صرية عديدة
ويرى المحلل السياسي أحمد عوض، 
أن دوافع مصر لعقد هذا اللقاء عديدة 
أبرزها تحقيق وحدة الفلس���طينيين 
لمواجه���ة صفقة الق���رن األمريكية، 

ولمناقش���ة تعزيز الوضع األمني في 
غزة الذي س���ينعكس عل���ى الوضع 

األمني في سيناء.
"إن  ل�"االس���تقالل":  ع���وض  وق���ال 
الفلس���طينيين اليوم هم أحوج من 
أي وق���ت مض���ى له���ذه المصالحة 
الفلسطينية. يجب علينا فورًا التعالي 
الش���خصية وتحقيق  على مصالحنا 
األجن���دة الخاص���ة من أج���ل وطننا 
والتجزئة  للتصفي���ة  يتعرض  الذي 

واإلنهاء".
وبّي���ن أن مصر قادرة عل���ى تحقيق 
المصالحة طالم���ا توفرت اإلرادة لدى 
حركتي فتح وحماس، مؤكدًا أن مصر 
ال ولن تقبل بصفقة القرن األمريكية 
طالما فيها مقترح���ات خيالية مثل 
ع���زل الق���دس عن مل���ف المصالحة 
وإقامة دولة فلسطينية على جزء من 

أراضي سيناء.
ولفت عوض النظر إلى أن مصر تحاول 
من خالل دعوته���ا قطع الطريق أمام 
اإلدارة االمريكي���ة لفص���ل غ���زة عن 
الضفة الغربية، مضيفًا: "سمعنا مؤخرًا 
عن عروض تقدم لغزة ألجل تحسين 
اس���تقاللية  وتحقيق  الحياة  ظروف 
غزاوية عن التراب الفلسطيني، ويجب 

على الفلسطينيين رفضها".
وتابع: "وفي المقابل يجب على السلطة 
الفلسطينية القيام بدورها كاماًل في 
غزة وتوفير كاف���ة احتياجاتها ودفع 
روات���ب موظفيه���ا المعيني���ن قبل 
االنقس���ام أو بعده، من أجل تحقيق 

وحدة التمثيل الفلسطيني".

حكومة جديدة
وكانت صحيفة الشرق األوسط، قالت 
االثنين الماضي، إن رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية محمود عباس، يسعى 
إل���ى تش���كيل حكومة فلس���طينية 
جديدة، باالتفاق مع جميع الفصائل 
الفلسطينية بما فيها حركة حماس، 
وتكون حكومة وحدة وطنية مهمتها 
والتحضي���ر  المؤسس���ات  توحي���د 

النتخابات عامة قريبة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، : 
"إن ه���ذا التوجه، يأتي لقطع الطريق 
على أي محاوالت لفصل قطاع غزة عن 
الضفة الغربية، تحت مسمى »صفقة 
الق���رن« أو صفق���ات إنس���انية أو أي 
مسميات، ويميل الرئيس عباس إلى 
الوزراء السابق، سالم  تكليف رئيس 

فياض، لترؤس هذه الحكومة".

حماس وفتح في القاهرة.. هل من جديد؟
غزة/ حممود عمر:

وجهت جمهورية م�صر العربية 
دعوتني حلركتي حما�س وفتح 

لعقد لقاء هام يف القاهرة لبحث 
الو�صع ال�صيا�صي ومناق�صة 

الق�صايا الفل�صطينية املختلفة 
واأبرزها امل�صاحلة الفل�صطينية، 

يف خطوة يعتربها مراقبون 
يف اإطار مواجهة �صفقة القرن 
التي تهدف لف�صل قطاع غزة 

عن ال�صفة الغربية على ح�صاب 
�صيناء، وت�صفية الق�صية 

الفل�صطينية، وهي ال�صفقة التي 
مل تنل قبواًل م�صريًا. وتعرثت 
جهود امل�صاحلة بعد ا�صتهداف 

موكب رئي�س الوزراء بعبوة 
نا�صفة بعد دخوله قطاع غزة يوم 

13 مار�س 2018 اأثناء توجهه 
الفتتاح حمطة �صرف �صحي 

يف �صمال القطاع، وكان برفقته 
رئي�س جهاز املخابرات العامة 

ماجد فرج، واأ�صيب �صتة مرافقني 
بجراح طفيفة.

األحمد لـ »االستقالل« : إذا لم تلتزم حماس بإنهاء 
حكمها لغزة سنبحث إنهاء االنقسام بعيدًا عنها

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ نسرين يحي جودة الفرا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400971057( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد أحمد حسين كالب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903683274( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ دولت محمد حسان ابو عطايا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)941220246( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل:
وثقت هيئة شؤون األس���رى والمحررين، إفادات 
خمسة أس���رى يروون من خاللها تفاصيل قاسية 
ح���ول تعرضهم للضرب والتنكي���ل خالل عملية 
اعتقاله���م والتحقيق معهم ونقله���م إلى عدة 
سجون إس���رائيلية. وأوضح األسير القاصر فراس 
جابر )17 عامًا( تفاصيل اعتقاله، مشيرًا أنه جرى 
ايقاف���ه أثناء المواجهات التي اندلعت قرب بيت 
جده في مدينة نابلس، بع���د أن هاجمه عدد من 
الجنود وأوقعوه أرضًا وانهالوا عليه بالضرب المبرح 

مسببين له العديد من الرضوض والكدمات.
وقال األسير أكرم موس���ى ) 23 عامًا( إنه تعرض 
للضرب بشكل تعس���في على يد جنود االحتالل 
خالل مداهمة منزله ف���ي بلدة الخضر ببيت لحم، 
كما اعتدى أيضًا جيش االحتالل على أفراد أسرته 
أثناء اعتقاله، ولم يسلم الشاب موسى من الشتم 
واإلهانة أثناء التحقيق معه في معتقل "الجلمة".

فيما اعتدى جيش االحت���الل على الطفل قيصر 
عوي���ص )15 عام���ًا( م���ن مدين���ة قلقيلية خالل 
المواجهات التي اندلعت قرب معبر "إيال"، وأشار 

إل���ى أن عددا من الجنود هاجم���وه وطرحوه أرضًا، 
وقام���وا بجره وصواًل إلى إحدى الغرف على الحاجز 
المذكور ليتم التحقيق معه قبل أن يتم نقله إلى 

قسم األسرى األشبال في معتقل "مجدو".
وأوضح األس���ير سامر الس���دة )23 عامًا( أن جنود 
االحتالل نكلوا به بعد اقتحام منزله لياًل في مدينة 
نابلس، كما س���جل تقرير الهيئ���ة اعتداء قوات 
االحتالل بالضرب الش���ديد على األس���ير الطفل 
عاصف عودة )15 عامًا(، خ���الل المواجهات التي 

وقعت قرب حاجز عسكري في قلقيلية.

هيئة األسرى توثق االعتداء 
والتنكيل بـ 5 أسرى لدى اعتقالهم
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البرنامج التعليميالكلية

أصول الدين
أصول الدين )عام(

الدعوة واإلعالم

الشريعة والقانون
الشريعة والقانون

الشريعة اإلسالمية

اآلداب

اللغة العربية

اللغة العربية فرعي الصحافة

اللغة اإلنجليزية

الجغرافيا

الجغرافيا فرعي نظم المعلومات الجغرافية

الصحافة واإلعالم

التاريخ واآلثار

الخدمة االجتماعية

كلية التربية

تعليم اللغة العربية

تعليم اللغة االنجليزية

المرحلة األساسية

اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي

تعليم التربية اإلسالمية

تعليم اجتماعيات

تعليم الرياضيات

تعليم العلوم

الكيمياء وأساليب تدريسها

الفيزياء وأساليب تدريسها

األحياء وأساليب تدريسها

الحاسوب وأساليب تدريسه

الجغرافيا وأساليب تدريسها

التاريخ وأساليب تدريسه

كلية االقتصاد والعلوم 
اإلدارية

المحاسبة

المحاسبة باللغة اإلنجليزية

إدارة األعمال

إدارة األعمال باللغة االنجليزية

العلوم المالية والمصرفية

العلوم السياسية واإلعالم

االقتصاد

االقتصاد والعلوم السياسية

االقتصاد فرعي اإلحصاء التطبيقي

كلية التمريض
التمريض )عام(

القبالة )طالبات(

 كلية تكنولوجيا 
المعلومات

علم الحاسوب

تكنولوجيا المعلومات

تطوير البرمجيات

تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب

الحوسبة المتنقلة وتطبيقات األجهزة الذكية

 كلية العلوم

الرياضيات

الرياضيات فرعي إحصاء

الرياضيات فرعي كمبيوتر

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

التكنولوجيا الحيوية

األحياء، الفيزياء

علوم األرض والبيئة

اإلنتاج النباتي

علوم البحار

 كلية الهندسة

الهندسة البيئية

هندسة الحاسوب

الهندسة المدنية

الهندسة الصناعية

الهندسة المعمارية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الميكانيكية

كلية العلوم الصحية

العالج الطبيعي

البصريات

العلوم الطبية المخبرية

الطب البشريكلية الطب

الجامعة اإلسالمية بغزة

عمادة القبول والتسجيل

إعالن فتح باب القبول للطلبة الجدد للعام الدراسي 2019-2018 م
تعلن عمادة القبول والتسجيل في الجامعة اإلسالمية بغزة عن فتح باب القبول للطلبة الجدد في برامج البكالوريوس للعام الدراسي 2018- 

2019 م، وذلك ابتداًء من يوم الثالثاء الموافق 2018/07/04م، في التخصصات التالية:

مالحظات:
يتم استالم رزمة القبول من مبنى المؤتمرات بعد دفع رسوم طلب االلتحاق في المكان نفسه وقدرها )20( دينارًا أردنيًا.	 

يبدأ التسجيل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر خالل أيام األسبوع باستثناء يوم الجمعة.	 

يجب إحضار استمارة رقم جلوس الثانوية العامة أو صورة عن شهادة الثانوية العامة إلتمام إجراءات تقديم طلب االلتحاق.	 

يمكن لطلبة محافظتي رفح وخانيونس إتمام اإلجراءات في فرع الجامعة في خانيونس.	 

لمزيد من المعلومات: تليفون:2644400 ، داخلي:  1200 طالب، 1207 طالبات
Email: regist@iugaza.edu.ps ،Web: www.iugaza.edu.ps

Facebook: admissionIUG
مع أمنياتنا للجميع بالتوفيق

عمادة القبول والتسجيل
الجامعة اإلسالمية بغزة

غزة / �سماح املبحوح : 
بالرغم من حالة اال�ستفزاز والت�سعيد  جراء عمليات االقتحام اليومية 

للمتطرفني اليهود لباحات امل�سجد االق�سى؛ قرر رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي 
بنيامني نتنياهو  �سب الزيت على النار  من خالل ال�سماح الأع�ساء الكني�ست 

اال�سرائيلي باقتحام امل�سجد االق�سى والدخول لباحاته ، بعد عامني من 
منعهم من التواجد فيه وممار�سة �سعارهم الدينية، يف حماولة لفر�س 

ال�سيطرة الكاملة على امل�سجد االأق�سى املبارك، عرب اإجراءات تع�سفية بحق 
املقد�سيني. 

فقد اإذ �سمح رئي�س احلكومة االإ�سرائيلية " بنيامني نتنياهو " الثالثاء املا�سي، 
الأع�ساء الكني�ست، بالدخول اإىل احلرم القد�سي وباحات امل�سجد االأق�سى، بعد 
اأكرث من عامني على املنع الذي اأ�سدره يف ت�سرين الثاين / نوفمرب عام   2015،  

والذي كان �ساريا على النواب العرب اأي�سا.
وادعى " نتنياهو "  أن هذا القرار يأتي في إطار النية بتهدئة األجواء حول المسجد األقصى،  
في أعقاب مداوالت أمنية عقدها على خلفية التصعيد األمني في القدس الشرقية والضفة 

الغربية المحتلتين وامتداده إلى داخل الخط األخضر . 
وكانت القناة اإلســــرائيلية الثانية كشفت أن " نتنياهو " أرسل خطابا لرئيس الـ "كنيست 
" يولي إدلشــــتاين "، أبلغه فيه بالسماح ألعضائه باقتحام المسجد األقصى مرة واحدة كل 
ثالثة أشــــهر. وأشارت القناة إلى أن  "نتنياهو " أخذ بتوصيات وزير األمن الداخلي " جلعاد 
أردان " ، ومفوض الشــــرطة العام روني الشيخ، وقائد الشــــرطة في القدس يورام هاليفي، 

الذين أوصوا بإمكانية السماح باقتحام "األقصى " بشكل محدود .
و كانت شــــرطة االحتالل اإلسرائيلي أمنت أمس الحماية لـ 135 اسرائيليا خالل اقتحامهم 

لباحات المسجد األقصى المبارك بالقدس المحتلة، من جهة باب المغاربة .
وأفاد مصدر في دائرة أوقاف القدس، بأن 70 مســــتوطًنا يهودًيا، اقتحموا باحات المسجد 
األقصى، إضافة إلى عشــــرات العناصر اإلسرائيلية باللباس المدني، خالل أربع ساعات، على 
شــــكل مجموعات متتالية ، برفقة عناصــــر االحتالل التي رافقتهم حتــــى خرجوا من باب 
السلســــلة . وذكرت المصادر ذاتها، أن الشرطة اإلسرائيلية فتحت باب المغاربة الذي تتم 
من خالله االقتحامات، والخاضع لســــيطرتها منذ عام 1967، عند السابعة صباًحا )بتوقيت 

القدس(، ونشرت عناصر من القوات الخاصة المسلحة بين المصلين.
وأوضحت األوقاف، أن "باب السلســــلة" من الخارج شــــهد صلوات للمســــتوطنين وطقوسًا 
تلمودية، الفتة إلى أن الشــــرطة اإلسرائيلية العاملة عند أبواب األقصى تستمر في فحص 

هويات بعض المصلين أثناء دخولهم للمسجد خاصة خالل فترة جوالت االقتحامات.

بدوره ، اكد وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس ، أن قرار حكومة االحتالل 
فيما يتعلق بالســــماح للوزراء  والنواب باقتحام المســــجد األقصى المبارك، سيوفر فرصة 
وغطاء لتكرار االنتهاكات اليومية التي تمارس من قبل المســــتوطنين، الذين يعملون ليل 
نهار للســــيطرة عليه من خالل تنوع انتهاكاتهم وتجددها يوميــــا، واصفا القرار بالخطير 
والعنصري . وطالب ادعيس في حديث  لـ"االستقالل" بضرورة حفظ الحق الديني والتاريخي 
والحضــــاري للمســــلمين، من خــــالل موقف عربي وإســــالمي واضح من هذه  الممارســــات، 
واالســــتفادة من قرار منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  )اليونســــكو( األخير 
الذي يتعلق بحماية البلدة القديمة في القدس بما فيها المســــجد األقصى المبارك، وبقية 
األماكن التاريخية والوقفية اإلســــالمية والمســــيحية .  وحذر من التصاعد الواضح بقرارات 
حكومة االحتالل تجاه  المسجد األقصى ومدينة القدس، بعد االعتراف األميركي بالقدس 

المحتلة عاصمة  لـ" إسرائيل " ونقل " السفارة األميركية إليها .

متهيد لل�سيطرة الكاملة 
ومن جهته، رئيس الهيئة اإلســــالمية العليا الشــــيخ عكرمة صبري اعتبر أن قرار ســــامح " 
نتنياهو " ألعضاء الكنيست باقتحام المسجد األقصى باطل وغير قانوني ويأتي في سياق 
استفزاز مشاعر المسلمين ، مشددا على أن قادة االحتالل اإلسرائيلي ليسوا أصحاب حق أو 

سلطة التخاذ أي قرار يتعلق بالمسجد األقصى . 
وقال صبري لـ"االســــتقالل " : " إن قرار نتنياهو المتعلق باقتحام األقصى، قرار باطل وغير 
قانوني ويأتي الســــتفزاز مشاعر المسلمين ، محمال االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية عن أي 

توتر يحدث بعد إقرار وتنفيذ القرار. 
و أضاف : " يعتبر القرار فرصة مناسبا لليهود كي ينفذوا مخططاتهم الرامية لالنقضاض 
على المسجد األقصى وبسط سيطرتهم عليه، بدعم وتأييد من الواليات المتحدة األمريكية 
"، مشددا على انه لن يمر ما يصبو اليه االحتالل من تشريع لقراراته وسماحهم القتحامات 
المسجد، والتي تعتبر كنوع من الضغط على الفلسطينيين، بغرض جعلهم يرفعون الراية 

البيضاء حتى يعيثوا بالمسجد األقصى فسادا ". 

حتري�س �سافر
المتحدث الرســــمي باســــم الحكومة في رام الله يوســــف المحمود اعتبر ، أن تصريحات  " 
نتنياهو " بمثابة تحريض "سافر" و خطير ، إذ تشجع على المساس بأقدس مقدسات العرب 
و المسلمين . وقال المحمود في تصريحات صحفية : " إن هذه الخطوة االحتاللية الجديدة 
ما كان نتنياهــــو يجرؤ على ارتكابها بهذه العنجهية والصيغة المســــتفزة ، لوال االنحياز 

األميركي ، بقيادة دونالد ترامب، لسياسات االحتالل وإجراءاته التعسفية ". 
واقتحم عضو الكنيست عن حزب الليكود، يهودا غليك، وعضو الكنيست عن حزب "البيت 
اليهودي" شــــولي معلم، ساحات المسجد األقصى من عند باب المغاربة برفقة قوات معززة 
من الوحدات الخاصة أواخر آب/ أغســــطس من العام الماضي، في خطوة هدفت الختبار ردة 

الفعل الشعبية الفلسطينية.
وكان نتنياهو قد منع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، أعضاء الكنيست والوزراء من دخول 

المسجد األقصى ألي سبب حتى إشعار آخر.

بعد عامين من منعهم 

السماح ألعضاء الكنيست باقتحام األقصى.. قنبلة موقوتة!

غزة/ االستقالل: 
أكد موظفو وكالة الغوث وتشغيل الالجئين "اونروا" امس األربعاء، رفضهم الشديد 
الستمرار سياسة التقليصات التي تنتهجها الوكالة بحقهم، في سياسة دولية 
إلنهاء قضية الالجئين، مهددين باالعتصام المفتوح على بوابة معبر بيت حانون 

شمال قطاع غزة في حال لم يتم حل أزمتهم، أو في مكتب مدير الوكالة في غزة.
وتحت شـــعار "تفاعل، احشـــد، انزل، شـــارك" تظاهر اآلالف من الموظفين الذين 
شـــملهم قرار الفصل أمام مقـــر "األونروا" في مدينة غـــزة ،مؤكدين عزمهم على 
إســـقاط قرار فصلهم، محذرين "اونروا" من االستمرار في سياسة تجاهل مطالب 
الموظفين . وحذر الموظفون من الخطوات المستقبلية لالتحاد لالحتجاج على هذه 
القرارات، حيث قرروا االحتجاج األيام المقبلة على الحدود الشـــرقية في مخيمات 
العودة، حيث ستنظم "جمعة ال تقليصات الوكالة" بمشاركة موظفي الوكالة على 

الحدود.
رئيس اتحاد الموظفين العرب في "اونروا" أمير المسحال، أكد أن اتحاد الموظفين 
منذ يناير الماضـــي وحتى اللحظة يقف مع إدارة الوكالة واألمين العام والمفوض 

العام ليكون سندًا معه.
وأوضح، أن االتحاد تابع الجهود وعمل الدول المانحة التي وقفت إلى جانب قضية 
اونروا والعاملين فيها خالل ســـبعة عقود، مشـــيرًا إلـــى أن المؤتمر األخير أصاب 

موظفي اونروا بخيبة أمل وصدمة األمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
 وأكـــد المســـحال، أن 250 ألف طالب على وشـــك البدء في عام دراســـي جديد، 
ومستقبلهم مهدد، مشيرًا إلى أن الرسائل التي أرسلت للموظفين سابقة خطيرة، 
فهـــي أول مرة في تاريخ األونروا يتم تمديد شـــهر واحد فقط للعاملين على بند 
العقود الدائمة، والتي اعتبرها غير قانونية بموجب اتفاق موظفي LDC مع اتحاد 

الموظفين، ومخالفة قانونية آللية التمديد لموظفي العقد الدائم.
ووصف المســـحال ما آل إليه حـــال قضية األونروا ببداية المـــوت البطيء، مجددًا 
رفض الموظفين ألي مســـاس بحقوق العامليـــن، وأنهم لن يرضوا أو يقبلوا بهذه 

التقليصات.
وأشار المسحال إلى أزمة 335 موظفًا على بند العقود الدائمة، وتهديدات لـ1000 
موظف آخرين، فضاًل عن  1000 أســـرة متعرضة لالنهيار، مبينًا أن قرارات األونروا 

تهدد المنطقة بأكملها.  

في اعتصام جماهيري حاشد

موظفو »أونروا« يهددون 
باالعتصام المفتوح 
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أعلن أنا المواطنة/ليلى حسام حسن الحصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403128176( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطن/ نمر عبد المعطي جمعة الحناجرة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800109126( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / صابرين زامل مصلح ابو حسون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402991343 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ياسر حامد راتب صيام
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804617710  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ فوزي سليم العبد صالح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)923255145 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ سعيد حسن سعيد ابو لولي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)932658180 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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ع الوجع 
معروف الطيب

جردة حساب
لم يعد بيننا وبينكم ش���يء للتجري���ب فلقد اختفى الجلد 
تحت النصال، وعصرت أمهاتنا الدموع حتى توقف السيل 
وصارت العب���رات دخانًا، جلبتم لنا كل ك���وارث الدنيا ولم 
د ولم ننقرض..  تتمكنوا من نسخها من ذاكرتنا، ولم نتهوَّ
ما ه���ذا الغباء الذي يس���يطر عليكم وأنت���م تصرون على 
مواصل���ة درب التآم���ر من ذات الموقع وبنفس األس���اليب 
الممجوج���ة، لن يحقق لكم عنادك���م انقالبًا فنصحو فجأة 
يومًا لنقول : حس���نًا سنكف عن اعتبارها وطنًا لنا، فخذوها 
هنيئًا مريئًا، وسنش���رع في البحث عن وطن بديل. هذا لن 
 ذلك كما وجودكم ينافي صيرورة التاريخ، 

َّ
يحدث مطلقًا ألن

فعلتم م���ا عليكم أن تفعلوه واقتربت���م كثيرا من امتالك 
الدنيا في جوقتكم ولكن لم تتمكنوا من امتالك فلسطين. 
ولو حس���بناها كجردة إنجازات، نعم، سيطرتم على المزاج 
السياس���ي لترامب فأصبح صهيونيًا أكثر منكم، ويتحرك 
في م���دى أهدافك���م وجند قض���ه وقضيض���ه لمحاصرة 
أعدائكم، وتكفل بإضعافهم حد التالشي، وجند كل كالب 
الدنيا اقتصاديًا؛ لنهش كل من يعلن العداء لكم، أو يرفض 
وجودك���م في المنطقة، بل كل م���ن ال يعلن قبوله بالحلف 
معكم وهذا انجاز يعتد به من جانبكم. كذلك تمكنتم من 
تحويل كل العرب – إال من رحم الله - إلى كورال صهيوني 
بامتياز حيث تج���اوزوا مرحلة التطبيع معك���م إلى حلفاء، 
فاندمج الخلي���ج العربي معكم في وحدة ال���دم والمصير، 
ورض���وا أن يكونوا ش���هود زور، وحولوا عجزهم لس���يل من 
الهجوم باالتجاه المعاكس فتحول���وا إلى أعداء ألعدائكم. 
وهذا انجاز مميز أس���عدكم وأراح ضمائر س���رقتكم ألرض 
ليست لكم. ولكن يا سادة لم تنجحوا رغم ذاك في التسلل 
داخل نس���يج المنطقة لتصبحوا جزءًا أصيال  من تكوينها 
لتقبلكم ش���عوبها، كما حدث لألوروبيين عندما اكتشفت 
أمريكا، ولم تتمكنوا من إبعادنا عن حدودها بل حاصرناكم 
داخلها م���ن جميع الجه���ات وكأننا المس���افر الذي يرزم 
حقائب الس���فر انتظارًا لفتح الباب للعبور، لم نذب كالملح 
في صهريج الويالت والنكبات والمجازر والعنف المصبوب 
كالشالل، والمتجدد في المواسم، فبقينا وبقي معنا شعورنا 
بالضيم، وتجذرت مطالبتن���ا بالحقوق ونقلناها في الخاليا 
ألطفالن���ا فكان ما ترون اآلن على الح���دود مع غزة . واألنكى 
بالنس���بة لكم ما حدث في حيفا فخروج الجماهير تضامنا 
مع غزة ش���طب عقودًا من جهدكم في تهويد األرض التي 
ابتلعتموها وهو دليل فشل على فشل، وهو دليل على عدم 
مقدرتكم في تحقيق أي انج���از، وكأنكم في عام الثمانية 
واألربعين، وهناك فرق وحيد أيضًا ال يس���عدكم، في ذلك 
الع���ام حين وزعتم الم���وت على الفالحين الفق���راء غادروا 
أمام مفرم���ة أجنبية، أما اليوم فلم يع���د الموت يخيفهم 
يتراقصون في حضرته ويعلنون أسماءهم ما بين الرصاص 
كأنهم يؤدون عبادة. لجأتم لذات األس���اليب الخسيس���ة 
في اللعب من تح���ت الطاولة، وراوغتم تضييعًا للمزيد من 
عمر الشعب المنتظر للعودة فشرعتم في تفاوض مفتوح 
بال هدف س���وى الوقت، ولكنكم ف���ي ذات الوقت أفقدتم 
المفاوض وزنه بين ش���عبه، وقويتم المقاوم الذي يش���رع 
الرص���اص، وكأنكم تؤكدون رواي���ة المقاومة : نحن قوم ال 
يفيد معنا ش���يء س���وى القتال«. ثم تجاوزتم كل خرافات 
الشعوذة السياس���ية، وتجاوزتم حدود المعقول واخترتم 
إلقاء آخر حبالكم وعصيك���م فجلبتم كل المخبولين لحرق 
المنطقة برمتها وقطع ظهر فلسطين التي تقاوم وراهنتم 
على أن الفوضى الش���املة س���تعيد ترتي���ب المنطقة من 
جديد، وف���ي الترتيبة الجديدة تصبحون عنصرًا أصياًل من 
مكوناتها، ولكن السحر انقلب على الساحر وبدل أن تسيطر 
الفوضى صمدت المقاومة وأصبحتم أكثر اندحارًا وانكفأتم 
للوراء وداهمكم الش���عور المزعج ال���ذي يؤرق حياتكم في 

انتظار المواجهة األخيرة؟

غزة/ االستقالل: 
شارك اآلالف من النساء الفلسطينيات 
في مسيرة )فلسطينيات نحو العودة 
وكسر الحصار( على الحدود الشرقية 
لقطاع غزة ، تأكي���دًا على حق العودة 
لألراضي المحتلة وكس���ر الحصار عن 
قطاع غزة بالتزامن مع مسيرات حاشدة 

للنساء في لبنان واألردن والمغرب .
وتوافد آالف النساء إلى مخيم العودة 
للمشاركة في المهرجان الذي تشرف 
عليه لجنة المرأة في الهيئة الوطنية 
العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ورفعت المشاركات في المسيرة صورة 
الشهيدة المسعفة رزان النجار، وصور 
عدد من النساء اللواتي استشهدن أو 
ُأصبن خالل االعتداءات اإلس���رائيلية 
المتكررة على مس���يرة الع���ودة منذ 

انطالقها.
وأفادت وزارة الصحة بغزة عن اصابة 134 بجروح مختلفة واختناق 
بالغاز غالبيتهن من السيدات وعدد من الطواقم الصحفية خالل 
تغطيتهم للتظاهرة النسائية في مخيم ملكة شرق مدينة غزة .

وقالت مس���ؤولة لجنة المرأة بالهيئة الوطنية العليا للمس���يرة 
اكتمال حمد: "نساؤنا اليوم يوّجهن رسالة قوية أن المرأة شريكة 
الرجل بالنضال، وأنها س���تظل ذات إرادة صلبة وقوية وشامخة، 

متمسكة بالثوابت وعلى رأسها حق العودة".
وأك���دت حمد في كلمة لها أن المرأة اليوم باس���تمرار حضورها 
وحشدها في مسيرات العودة أظهرت شجاعة منقطعة النظير؛ 
استشعاًرا للمسؤولية الوطنية ولنداء الواجب، "وللتأكيد أن المرأة 
بمختلف توجهاتها السياسية والفكرية هي جزء أصيل من هذا 

الحراك الوطني الكبير".
وش���ددت حمد على أن مس���يرات العودة مستمرة حتى العودة 
وكسر الحصار، "وأن جميع محاوالت إفشالها لن تنجح، وستواصل 

نضالها مع مكونات شعبنا كافة، وستظل وفّية لمبادئنا وثوابتنا، 
والعالمة الفارقة في إنجاح مسيرات العودة".

وطالبت جميع المؤسس���ات واألطر النس���وية العربية والدولية 
بتحمل مس���ؤولياتهم للوقوف بجانب المرأة الفلس���طينية في 

نضالها العادل حتى تحقيق العودة وكسر الحصار.
وأكدت والدة الشهيدة المسعفة رزان النجار أن أهالي الشهداء 
"صفقة القرن".   سيواصلون عطاءهم وتضحياتهم من أجل إفشال ِ
وقالت والدة الشهيدة النجار: "اعتقد االحتالل باستهدافه أبناء 
شعبنا والطواقم الطبية والصحفيين والمسعفين أنه سيضغط 

عليهم للتراجع عن حقهم بالعودة وكسر الحصار لكنه واهم".
وأضافت: "ال للقتل واإلرهاب الذي ُيقدم عليه االحتالل في هذه 
المس���يرات من أجل ثني عزيمة ش���عبنا الصامد والساعي لحق 

العودة".
من جهٍة أخرى، أكدت مئات المشاركات في الوقفة التي أقامها 
القطاع النسائي في حزب جبهة العمل اإلسالمي في عّمان تحت 
عنوان "حرائر" ضمن حملة "فلسطينيات من أجل العودة وكسر 

الحص���ار" على دعم صم���ود المرأة الفلس���طينية في مقاومتها 
لالحت���الل والحص���ار المفروض عل���ى قطاع غ���زة، حيث طالبت 
المشاركات في الفعالية المجتمع الدولي بالتحرك لرفع الحصار.

ورددت المش���اركات ف���ي الفعالية التي أقيمت مس���اء الثالثاء 
أمام مق���ر االمانة العامة للحزب هتافات ن���ددت بجرائم الكيان 
اإلس���رائيلي، مؤك���داٍت على دعم المقاومة ورفض أي مس���اس 
بحقوق الش���عب الفلسطيني مع المطالبة بوقف التطبيع وقطع 

كافة العالقات مع الكيان.
وش���ارك في المسيرة رئيس حركة حماس، في قطاع غزة، يحيى 
الس���نوار، والذي كرم ذوي الش���هيدات الفلسطينيات، وبعض 
المصابات، فيما أطلق المشاركون بالونات تحمل صور الشهيدة 
رزان النجار والش���هيدة وصال الشيخ يوسف.  وتشهد المناطق 
الشرقية لمحافظات قطاع غزة الخمس مظاهرات سلمية شعبية 
باسم مسيرات العودة وكسر الحصار منذ 30 مارس/آذار الماضي، 
واستشهد إثر قمعها من قوات االحتالل أكثر من 130 متظاهًرا، 

وأصيب نحو 14 ألًفا.

إصابة 134 منهن جراء قمع االحتالل 
اآلالف من النساء يشاركن في مسيرة العودة شرق غزة 

غزة/ االستقالل:
اختتمت الرابطة اإلس����المية، اإلطار الطالبي لحركة الجهاد 
اإلسالمي، احتفاالت تكريم الطالب المتفوقين بالمرحلتين 
الثانوي����ة واإلعدادية للعام الدراس����ي 2018/2017، »فوج« 
القدس العودة"، بتكريم م����ا يزيد عن 2000 طالبًا من كافة 

محافظات قطاع غزة.
وحضر االحتف����االت، عدد من القيادات السياس����ية لحركة 
الجهاد، والهيئة اإلدارية للرابطة والطلبة المكرمون وذووهم. 
وأك����د القيادي في حرك����ة الجهاد،  د. جمي����ل عليان،  في 
كلمته بمهرجان التكريم بمحافظة غزة على أن نجاح طالبنا 
وتفوقهم دليل واضح على إصرار شعبنا وعزيمته وصموده، 
وذلك رغم قلة االمكانيات والحصار والتحديات التي تواجه 
أهل غزة، معتبرًا أن الطلبة المتفوقين هم س����الح مقاومتنا 

في هذا الزمان.
وقال عليان: "إن تفوق طلبة فلس����طين، هو نصر لفلسطين 
وأن المثقفين والمفكرين هم نبراس ينير الطريق الصحيح 
لتحرير فلسطين", مطالبُا بضرورة الجد واالجتهاد في الحياة 
العلمية والعملية و االستمرار في مسيرة العلم والعلماء من 

أجل النصر وتحرير فلسطين.
وفي كلم����ة وزارة التربية والتعليم أك����د أبو أحمد الهباش، 
على ضرورة التميز والجد واالجتهاد، مباركًا للطلبة تميزهم 

وتفوقهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق.

وبي����ن أن الوزارة، دومًا س����تكون بجانب الطلبة ودعمهم من 
أجل الوصول إلى التفوق في كل المراحل.

وأكد مسؤول الرابطة منذر عزام، أن احتفاالت »فوج« القدس 
العودة" تأتي ضمن سلسلة من المهرجانات التي نظمتها 
الرابط����ة في مختل����ف مناطق قط����اع غزة لتكري����م الطلبة 

المتفوقين من المرحلتين الثانوية واإلعدادية.
وهنأ عزام الطلبة المتفوقين وذويهم، مؤكدا أن هذا التكريم 
يأتي تتويجًا لع����ام كامل من الجد واالجتهاد وما كان ليتم 

لوال الجهود المباركة المبذولة من الهيئة التدريسية وأولياء 
األم����ور الذين لم يدخروا جهدًا في س����بيل تذليل العقبات 
والصعاب أمام أبنائهم الطلبة، مناشدا الطالب بأن يستمروا 

على درب التفوق والنجاح. 
وفي نهاية االحتفاالت، الت����ي تخللها العديد من الفقرات 
الفنية الش����يقة والممتع����ة والدبكة والش����عر، تم تكريم 
المتفوقي����ن في جو مليء بالفرحة والس����عادة بهذا التفوق 

الباهر .

الرابطة اإلسالمية تختتم احتفاالت
 تكريــم أوائــل الطلبــة فــي غــزة
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رام الله/ االستقالل:
أصدرت وزارة العمل برام الل���ه أمس األربعاء جملة من 
التعليمات تمهيًدا للبدء بتطبيق قرار بقانون الضمان 
االجتماعي، مش���يرًة إلى أن القرار ال يعني بأي ش���كل 
من االش���كال إلغاء قانون العمل رقم )7( لسنة 2000، 
واالنظمة والق���رارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو 

انتهاء العمل به.
وذكر بيان الوزارة أن االنتقال في تطبيق بعض أحكام 
قانون العمل إلى قانون الضمان االجتماعي بالنس���بة 
للمنش���آت التي انضمت إلى مؤسسة الضمان أو تلك 
التي س���تنضم اليه���ا، والمتعلقة بوج���ه الخصوص 
بمكافأة نهاي���ة الخدمة، والتأمين ضد اصابات العمل، 
هي حالة خاصة تحكمها قواعد واحكام القوانين ذات 

الصلة )قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي(.
ق���ال البيان إن مكاف���أة نهاية الخدم���ة التي مقدارها 

أجر ش���هر عن كل سنة قضاها العامل في العمل على 
اس���اس آخر أجر تقاضاه بغض النظ���ر عن مدة العمل 
أو أي���ة حقوق فضل���ى، حق قانوني أصي���ل، وال يمكن 

اخضاعها ألحكام االقالة من العمل أو االستقالة.
وبي���ن أن المراكز القانوني���ة والمالي���ة للعاملين حق 
مكتسب لهم، وال يجوز المساس بها بأية ذريعة كانت 
تحت طائلة المسؤولية القانونية، وكذلك تعتبر عالقة 
العمل بين طرفيها مس���تمرة وتخض���ع ألحكام قانون 
العم���ل ورقابته القانونية، حتى بعد االنضمام الفعلي 
ألصحاب العمل والعمال لمؤسس���ة الضمان والبدء في 
توريد بدل اش���تراكاتهم لصندوق مؤسس���ة الضمان 

االجتماعي.
وتابع���ت »إن أي اتفاق يفضي الى ارغام العاملين على 
تقدي���م اس���تقاالتهم أو توقيعهم عل���ى عقود عمل 
جدي���دة أو اجراء أية تعديالت أو تغييرات على العقود 

السارية، خاصة فيما يتعلق باألجور عبر تخفيضها، أو 
تقديم بيانات مضللة لمؤسس���ة الضمان عن الحقوق 
المالي���ة للعاملي���ن يعتبر اج���راء باطال م���ن الناحية 
القانونية« وش���ددت الوزارة على أنها س���وف تتعامل 
بكل حزم ف���ي مواجهة أية مخالفات يتم تس���جيلها 
بالخصوص، وذلك بتطبيق العقوبات المالية واالدارية 

المنصوص عليها في قانون العمل.
وأهابت وزارة العمل بشركائها االجتماعيين من نقابات 
واتحادات عمالية ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف 
عند مسؤولياتهم القانونية بالقيام بدورهم في اجراء 
حمالت التوعية واالرشاد والتثقيف العمالي بمتطلبات 
القانون الجديد، ومتابعة التزام اصحاب العمل بأحكام 
قان���ون العمل، لتج���اوز هذه المرحل���ة االنتقالية بكل 
سالس���ة، وصواًل ال���ى ايجاد وتعزي���ز منظومة حماية 

اجتماعية متكاملة ولجميع العاملين من ابناء شعبنا.

»وزارة العمل« تصدر تعليمات تمهيدًا 
لتطبيق قانون الضمان االجتماعي

رام الله/ االستقالل:
  أفاد الجه���از المركزي لإلحصاء الفلس���طيني، 
يوم أم���س، أن الرقم القياس���ي لكميات اإلنتاج 
الصناعي س���جل انخفاضًا مقداره 3.16% خالل 

شهر أيار 2018، مقارنة بشهر نيسان السابق.
وأوضح جهاز اإلحصاء أن الرقم القياسي لكميات 
اإلنتاج الصناعي انخفض إلى 98.44 خالل شهر 
أيار 2018 مقارنة  ب��� 101.65 خالل شهر نيسان 
2018 )شهر األساس كانون أول 2015 = 100(.

وسجلت أنش���طة الصناعات التحويلية انخفاضًا 
مقداره 4.85% خالل ش���هر أي���ار 2018 مقارنة 
بالشهر السابق، والتي تشكل أهميتها النسبية 
83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة. في حين 

سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي 
وإدارة النفاي���ات ومعالجته���ا، ارتفاعًا نس���بته 
15.93% والت���ي تش���كل أهميتها النس���بية 

0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.
التعدين واس���تغالل  كما س���جلت أنش���طة 
المحاجر ارتفاعًا نسبته 11.67% والتي تشكل 
أهميتها النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة 

الصناعة.
وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 
وتكييف الهواء، ارتفاعًا نس���بته 3.77% والتي 
تش���كل أهميتها النسبية 11.98% من إجمالي 

أنشطة الصناعة.
وعلى صعيد األنش���طة الفرعية والتي لها تأثير 

نس���بي كبير على مجمل الرقم القياس���ي، فقد 
س���جلت بعض أنش���طة الصناع���ات التحويلية 
انخفاضًا خالل ش���هر أيار 2018 مقارنة بش���هر 
نيسان 2018، أهمها صناعة المنتجات الغذائية، 
وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات 
والمعدات، وصناعة األثاث، وصناعة الكيماويات 
والمنتج���ات الكيميائي���ة، وصناع���ة منتج���ات 
المطاط واللدائن، وصناعة المنتجات الصيدالنية 

األساسية ومستحضراتها.
من ناحية أخرى، س���جل الرقم القياسي لكميات 
اإلنت���اج الصناع���ي ارتفاعًا في بعض أنش���طة 
الصناع���ات التحويلية، منه���ا صناعة المالبس، 

وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المشروبات.

رام الله /االستقالل:
 كشفت معطيات تقرير رس���مي، ان الفلسطينيين، دفعوا رسوم معامالت حكومية 
وطوابع بقيمة 509 ماليين شيكل خالل الشهور الخمسة األولى للعام الحالي 2018.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، فإن اإليرادات المالية 
المحلية للخزينة توزع بين إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية وإيرادات المقاصة 
الفلسطينية. ومن أنواع رس���وم المعامالت الحكومية )رسوم طوابع، رسوم التسجيل 
المدني، رس���وم خدمات صحية، رسوم تأمين صحي، رسوم المواصالت، رسوم الزراعة، 
رسوم الحكم المحلي، رس���وم وزارة االقتصاد، رسوم المحاكم الشرعية(، إضافة إلى 8 

أنواع أخرى من الرسوم.
ف���ي تفاصيل هذه االيرادات غير الضريبية التي تجبيها الحكومة، اظهرت البيانات، 
ان رس���وم الحصول عل���ى رخص مزاولة المهنة كانت من اعلى الرس���وم التي دفعها 
الفلسطينيون خالل الفترة المذكورة بمبلغ وصل الى 142 مليون شيكل، تلتها مباشرة 

رسوم التأمين الصحي ب��88 مليون شيكل.
واظهر التقرير ان المواطن الفلس���طيني دفع من ش���هر كانون ثاٍن حتى ايار  للعام 
الجاري قرابة 57 مليون ش���يكل كرس���وم مواصالت وهي ثالث اعلى رس���وم يدفعها 
المس���تهلك في فلس���طين، بينما دفع المواطنون مبلغ 50 مليون ش���يقل كرس���وم 

للمحاكم الشرعية.
وفيما يتعلق برس���وم الخدمات الصحية، دفع الفلسطينيون قرابة 42 مليون شيقل 

ومثلها لرسوم صنفت تحت اخرى و29 مليون شيكل كرسوم للمواصالت والبريد.
ذكر أن إجمالي صافي اإليرادات المالية للحكومة الفلس���طينية في 2017، بلغت في 
حدود 13 مليار شيكل، تشمل اإليرادات الضريبية وغير الضريبية )رسوم المعامالت 

الحكومية(.
وتشكل اإليرادات الضريبية ورسوم المعامالت الحكومية، ما نسبته 80% من إجمالي 

الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، وما نسبته 20% تكون منحا خارجية.

500مليون شيكل 
إيرادات المعامالت 

الحكومية الفلسطينية 
في 5 أشهر

رام الله/ االستقالل:
 تنعقد فعاليات ملتقى رام الله السنوي الستين في 
مدينة رام الله هذا العام بشراكة استراتيجية مع بنك 
فلسطين منذ سبع سنوات مضت، والذي ينظمه اتحاد 
أبناء رام الله في الواليات المتحدة األميركية وبلدية رام 
الله وعدد من المؤسسات المحلية بالتعاون مع الجالية 
الفلس���طينية في أميريكا خالل الفترة من بداية تموز 

الجاري وحتى الثالث عشر من نفس الشهر.
ويجمع الملتقى ما يزيد ع���ن ألف مغترب حضروا من 
الواليات المتحدة مع عائالتهم للمشاركة في العديد 
من الفعاليات التي تم اإلعداد لها مسبقا، كما سيحضر 
الملتقى حش���د من الشخصيات الرسمية والفعاليات 

االقتصادية واالجتماعية في المدينة.
ويه���دف "ملتقى أبناء رام الل���ه" للعمل على مواصلة 
الجه���ود نحو تعزي���ز التبادل الثقاف���ي واالجتماعي 
واالقتصادي، ومد جس���ور التواصل ما بين فلس���طين 

"أرض الوطن" مع المغتربين في الواليات المتحدة.
ويقدم بنك فلسطين رعايته لملتقى رام الله كشريك 
استراتيجي بشكل سنوي وبمساهمة عدد مؤسسات 

م���ن  القطاع الخ���اص والمؤسس���ات الرس���مية في 
فلسطين. 

ويتضمن برنام���ج الملتقى لهذا الع���ام مجموعة من 
الفعاليات والنشاطات واللقاءات الخاصة والعامة، من 
بينها مؤتمر صحفي خاص، سيعقد في مبنى البلدية 
بمشاركة عدد من الشخصيات المنظمة، باإلضافة الى 
حفل االفتتاح الذي س���ينظم بمشاركة جميع أبناء رام 
الله ويبدأ من أمام منتزه بلدية رام الله بكلمات ترحيبية 
ومن ثم مسيرة تصحبها الكشافة والفرق الموسيقية 
وصواًل الى س���رية رام الله األولى حيث سيقام هناك 

حفل رسمي كبير يستمر حتى منتصف الليل. 
كم���ا س���يتم تنظي���م حف���ل اس���تقبال للمغتربين 
المش���اركين في فعاليات الملتقى بمش���اركة السيد 
الرئيس في قصر رام الله الثقافي، ومن ثم عش���اء في 
حديقة البروة عند متحف الشاعر الفلسطيني الراحل 

محمود درويش.
وستشمل فعاليات الملتقى أيضا، عددًا من النشاطات 
المختلف���ة منه���ا فق���رات فني���ة وثقافي���ة وتراثية 
فلس���طينية، باإلضافة إلى اجتماع���ات ولقاءات عمل 

رس���مية وغير رسمية، تس���عى إلى بناء أرضية صلبة 
للترويج لفلس���طين كمكان لالس���تثمار والعمل على 

أساس العودة إلى الوطن في نهاية المطاف.
وفي هذا اإلطار سيقوم البنك بتنظيم ورشة عمل كبيرة 
بمش���اركة عدد من المس���تثمرين من الفلسطينيين 
المغتربين لعرض الفرص االس���تثمارية المتوفرة في 
الس���وق الفلس���طينية، ونبذة عن البيئة االستثمارية 

والحوافز التي يتمتع بها المستثمرين.
ويرى البنك بأن رعاية الملتقى ستساهم في تعميق 
صل���ة المغتربين بج���ذور وطنهم، وتحس���ين صورة 
االقتصاد الفلسطيني ليكون بلدًا  واعدًا، كما سيعمل 
على تعزيز فرص االطالع على التجارب الفلس���طينية 
االقتصادية، وقدرة الفلسطينيين على احداث تغيير 
على الحالة االقتصادية واالجتماعية. ويأتي ذلك كجزء 
من مس���ؤوليته االجتماعية التي يخصص لها البنك 

5% من أرباحه السنوية.
ومن الجدير ذكره بأ�ن الملتقى يعقد للمرة الثانية على 
أرض الوطن منذ العام 2016، حيث كان يعقد كل عام 

في والية من الواليات المتحدة األميركية.

غزة/ االستقالل:
 أعلنت شركة االتصاالت الفلسطينية الخلوية )جوال( أنها ستقوم بنشر 
نتائ���ج امتحان الثانوية العامة )االنجاز( مجان���ا وذلك فور االعالن عنها 
رس���ميا، وذلك في إطار التشاور والتنسيق ما بين الشركة ووزارة التربية 
والتعليم العالي ووزارة االتص���االت وتكنولوجيا المعلومات، كما قامت 
الشركة بإعداد تطبيق خاص لطلبة )االنجاز( لمعرفة نتائجهم من خالله 
وهذا التطبيق االول من نوعه في فلسطين. وبهذا الصدد أعلنت الشركة 
عن تقديم هذه الخدمة بش���كل مجاني لهذا العام، ال سيما وأن إيرادات 
الرسائل القصيرة الخاصة بالنتائج كانت في العام الماضي تمنح لوزارة 

التربية والتعليم العالي، الستخدامها في مشاريع تنموية.
وتتمنى جوال التوفي���ق والنجاح ألبنائنا الطلبة ف���ي امتحان )االنجاز( 
معربة عن اعتزازها الكبير بالش���راكة الدائمة مع وزارة التربية والتعليم 
العالي ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بما يخدم أبناءنا الطلبة 
وينعكس بش���كل إيجابي عل���ى تحصيلهم العلم���ي وتعزيز المعرفة 

لديهم.

انخفاض كميات اإلنتاج الصناعي خالل أيار الماضي

بنك فلسطين.. الشريك االستراتيجي
 لفعاليات ملتقى أبناء رام الله الستين 

أطلقت تطبيقًا خاصًا للطلبة
جوال ستنشر نتائج 
امتحان )اإلنجاز( مجانًا

إعالن عدم مسئولية 
قضائية و عشائرية                                              

نحن الموقعين أدناه )عائلة أبو كتيفة - قبيلة الرميالت(
من أثر األعمال التي يقوم بها كل من التالية أسماؤهم :

حسام محمد راشد ابو كتيفة            المشهور ب� )أبو محمد(
ياسر محمد راشد ابو كتيفة              المشهور ب� )أبو احمد(

عبد الوهاب محمد راشد ابو كتيفة     المشهور ب� )أبو محمد(  )بسام(
  وم���ا يقومون به م���ن أعمال تجارية و مادية و أي أعم���ال أخرى و التي يتنافى 
س���لوكهم  بها مع العادات و التقاليد و القيم األخالقية مما يسيء إلى سمعة 
العائلة  تعلن عائلة ابو كتيفة في الوطن و الشتات عن عدم مسئوليتها الكاملة 
ع���ن اي تصرفات تح���دث بينهم و بين االخرين  نهائي���ا و هم وحدهم الذين 
يتحملون المسئولية  الكاملة امام القانون و القضاء و اهل العرف و العادة و عن 
جميع تصرفاتهم و اعمالهم  التي ال ترضى عنها العائلة كليا وذلك امام جميع 

الجهات الرسمية و الغير رسمية و  العرفية.

و اهلل على ما نقول �شهيد
مت حتريره بتاريخ 2016/10/1

مت ن�شره بتاريخ  2018/7/5

رام الله/ االستقالل:
 إن كنت فلسطينيا، تعيش فيها أو حامال جنسيتها، 
فإن هذه المادة س���تبلغك بحج���م نصيبك من الدين 
العام المس���تحق عل���ى بالدك. وفق تقري���ر الميزانية 
الفلس���طينية، الص���ادر عن وزارة المالية لش���هر مايو 
الماضي، يبلغ إجمالي الدين العام المستحق على البالد 

نحو 8.720 مليار شيكل.
ويبل����غ ع����دد س����كان دول����ة فلس����طين بحس����ب اإلحصاء 
الفلسطيني، نحو 4.95 ماليين نسمة، يعيشون في الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وبحسب مسح لموقع االقتصادي استنادا 
على المعطيات الس����ابقة، يبلغ نصيب الفرد الفلس����طيني 

الواحد، الذي يعيش في البالد، نحو 1761 شيكال فقط.

بينما يبلغ إجمالي عدد الفلسطينيين حول العالم، نحو 
12 مليون نسمة يعيشون في أكثر من 120 دولة حول 
العال���م، إذ يبلغ نصيب الفرد الواح���د من الدين العام، 
نحو 726 ش���يكل. ويعد نصيب الفرد من الدين العام 
منخفض، مقارن���ة مع دول أخرى مث���ل األردن )4000 

دوالر(، ومصر )2900 دوالر(.

إن كنت فلسطينيًا.. هذا نصيبك
 من الدين العام المستحق على بالدك
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وينص القان���ون على خصم مبالغ مماثلة لما تدفعه الس���لطة 
الفلس���طينية من مخصصات لعائالت االس���رى والشهداء من 
عائ���دات الضرائب التي تجبيها "إس���رائيل" لصالح الس���لطة 
الفلس���طينية، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح ما 
يس���مى المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية 

"الكابينت"، الحق بإقرار كيفية االستفادة منها.
وسيتم تحويل األموال الفلس���طينية التي سيتم اقتطاعها - 
وفًقا للقانون - إلى المس���توطنات ودعم مشاريع مختلفة فيها، 
ولتعويض المستوطنين والجنود الذين ُيصابون نتيجة عمليات 
فلسطينية، إضافة لتمويل مشاريع وصفها القانون بأنها "ترمي 

لتعزيز النضال ضد اإلرهاب".
وبحسب وزارة المالية والتخطيط فإنه في حال نفذت الحكومة 
اإلس���رائيلية قانون اقتطاع مخصصات األسرى والشهداء من 
أموال الضرائب الفلسطينية، فإن معدل االقتطاعات اإلسرائيلية 
من عائدات المقاصة، س���يرتفع إلى حوالي 220 مليون شيكل 
ش���هريا، بمعدل  2.6 مليار شيكل س���نويا، مما سيتسبب في 

احداث عجز كبير في الموازنة العامة. 
الناطق اإلعالمي باسم حركة الجهاد اإلسالمي  داود شهاب، أكد  
أن القانون اإلسرائيلي الخاص بنهب مخصصات ذوي الشهداء 
واألسرى، يندرج في سياق السياسات اإلرهابية التي تنتهجها 

حكومة االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح ش���هاب في تصريحات إعالمية،  أن القانون تم نتيجة 
تحريض مس���تمر من قبل غ���الة االس���تيطان الذين يحكمون 
ويتحكمون في السياس���ات اإلس���رائيلية، ويضعون القرارات 
والقوانين التي تهدف إلى قمع الشعب الفلسطيني وممارسة 
المزيد من التضييق عليه، مشددا على أن التجربة تؤكد أن كل 
ما يقوم به االحتالل لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة 

مقاومته ولن يحد من عزيمته.
الرئاسة الفلسطينية، وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها نبيل 
أبو ردينة، أكدت رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولوحت أنه 
في حال تم تنفيذه س���تكون كل الخي���ارات مفتوحة على كل 
الصعد، ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، مرورا بمجلس األمن 

الدولي . 
وقال أبو ردينة، خالل تصريحات اعالمية: "إن القيادة س���تدرس 

في اجتماعاتها القادمة بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي، 
اتخ���اذ قرارات مصيرية وتاريخية س���تغير طبيع���ة العالقات 
القائمة"،  معتبرًا القرار اإلس���رائيلي هجوما يس���تهدف تاريخ 

الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية و االستقالل. 

نهب و�سرقة
رئي���س الكتلة البرلمانية للقائمة المش���تركة، النائب د. جمال 
زحالقة، استنكر سن االحتالل اإلسرائيلي بشكل نهائي مشروع 
القانون القاضي بخصم مخصصات ذوي األسرى والشهداء من 
أموال المقاصة، الفتا إلى أن االحتالل اإلسرائيلي بسنه للقانون 

يعمل على نهب وسرقة أموال من ضحوا من أجل الوطن . 
وش���دد زحالق���ة في حديثه ل�"االس���تقالل " عل���ى أن االحتالل 
اإلسرائيلي يعمد من خالل سنه القانون على خرق ما نص عليه 
اتفاق " أوس���لو "، باقتطاعه الضرائب على البضائع التي تدخل 
للسلطة، مما يدفع األخيرة إليجاد بدائل وحلول لتغطية العجز 

الذي سيسببه لها القانون.  
واعتبر النائب العربي، أن من دعم القانون وأيده جماعة إرهابية، 
تناقض ذاتها حين تدعم من يقتل المدنيين الفلس���طينيين 
بما فيهم األطفال والنساء والشيوخ األبرياء وفي الوقت تحارب 

وتدين من مات ضحية ارهابهم.
وتمثل ضريبة المقاصة، المبلغ المتحصل من الجمارك وضرائب 
القيمية المضافة على البضائع المستوردة التي تكون جهتها 
النهائية أراضي السلطة الفلسطينية، فتحصل "إسرائيل" على 
نس���بة 3% من كل عمولة، فيما توفر الضريبة ش���هريا لخزينة 
الس���لطة قرابة 150 مليون دوالر، بمعدل ملياري دوالر س���نويا، 

لتشكل 70% من ميزانية السلطة السنوية. 

التزام وطني
عض���و المجلس الثوري لحركة فتح د. عبد الله عبد الله، أكد على 
التزام الس���لطة الفلس���طينية بدفع مخصصات ذوي األس���رى 
والشهداء بعد إقرار القانون اإلسرائيلي بخصمها من المقاصة 
بشكل نهائي، الفتا إلى لجوء السلطة إلى بدائل وخيارات لإليفاء 

بما عليها لذوي األسرى والشهداء.
وقال عبدالله ل�"االس���تقالل"، " إن الس���لطة الفلسطينية تعتبر 

مخصصات ذوي األسرى والشهداء التزامًا وطنيًا، لذا ستلجأ إلى 
عدة جهات من أجل محاربة القانون بكل ما اس���تطاعت من قوة 
من أجل دفع االحتالل اإلس���رائيلي للتراجع عنه وإلغائه، واتخاذ 
بدائل وخيارات لإليفاء بأموالهم"، معتبرًا القانون اإلس���رائيلي 
مخالف���ًا للقوانين الدولية واإلنس���انية، ويعتب���ر قرصنة مالية 

وإرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة اإلسرائيلية.
وأش���ار إلى أنه بحس���ب اتفاق جني���ف المادة 81 ف���إن الدولة 
المحتلة عليها مس���ؤولية اعالة من تقوم باعتقالهم وتس���بب 
الضرر ضده���م ، وكذلك تأمين الحماية والرعاية ألس���رهم إذا 
كانوا بحاجة للرعاية، لذا فإن الس���لطة ترى أنه يقع عليها أيضا 
مس���ؤولية أكبر من االحتالل اإلسرائيلي غير الملتزم بأي قانون 

تجاه هذه الشريحة وغيرها.

ردود اأفعال
من جانبه���ا وصفت حني���ن زعبي العضو العربي بالكنيس���ت 
اإلس���رائيلي عن القائمة العربية المشتركة، القانون بأنه يأتي 
في إطار سياس���ة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، مؤكدة 
على أن القرار لن يكسر الفلسطينيين بعد أن فشلت " إسرائيل 
" في تركيع الفلس���طينيين من خالل الجرائم التي ترتكب ضد 

اإلنسانية .
كما قال النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي أحمد الطيبي:  
"إن قانون خصم مخصصات األس���رى والش���هداء سطو مسلح 
وعملية س���رقة تقوم به���ا الحكومة اإلس���رائيلية على حقوق 

الشعب الفلسطيني ". 
وأضاف في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست : " إن االحتالل 
ه���و االحتالل، أنتم تقدس���ون أش���خاصا قاموا بذب���ح عائالت 
فلس���طينية وأردنية مثل مئي���ر هار تس���يون، ونحن نعتبره 
قاتال و إرهابيا، وتدفعون له���ذه العائالت مخصصات بطريقة 
غير مباش���رة، وبالمقابل تصفون مناضلي وش���هداء الش���عب 
الفلسطيني بأنهم إرهابيون، وتقومون بسن هذا القانون وهو 

سطو مسلح على مخصصات الشعب الفلسطيني"
من جهته، قال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى 
البرغوثي في بيان إن "قرار الكنيست سرقة ماليين الدوالرات 
من أموال الضرائب الفلس���طينية والتي يدفعها المواطنون 

الفلس���طينيون من عرق جبينهم بحجم ي���وازي مخصصات 
عائالت األس���رى، هو قرصنة لصوصي���ة حقيرة وعملية نهب 

عنصرية".
واعتب���ر أن "إس���رائيل تريد اغتي���ال ضحاياها من الش���هداء 
الفلس���طينيين مرتين، م���رة بقتلهم وأخ���رى بقتل عائالتهم 
وأبنائه���م"، داعيًا إلى الرد عبر "إلغاء كافة االتفاقيات معها بما 
في ذلك الوقف الفوري للتنس���يق األمني، والتوجه لشن أوسع 

حملة لفرض المقاطعة والعقوبات عليها".

الهدف احلقيقي
وكش���فت صحيف���ة "يديعوت أحرون���وت" العبرية، األس���باب 
الحقيقية وراء اتخاذ حكومة االحتالل اإلس���رائيلي، قرارا بخصم 
رواتب األس���رى والش���هداء من عائ���دات الضرائب للس���لطة 

الفلسطينية
وقال���ت الصحيفة على لس���ان الصحفي االس���رائيلي "ياريف 
أوبنهايمر" إن "الهدف الحقيقي لقانون خصم رواتب األس���رى 
لي���س وق���ف اإلرهاب، لكن اس���تمرار غس���ل دم���اغ الجمهور 

اإلسرائيلي".
وأض���اف "أوبنهايم���ر": "الحكومة اإلس���رائيلية تح���اول إخفاء 
األس���باب الحقيقي���ة للعداء الفلس���طيني تجاهن���ا، فبداًل من 
التعامل مع الواقع يحاولون أن يبيعونا حقيقة أن الفلسطينيين 
يحاربون إس���رائيل من أجل المال، وأن الش���اب الفلس���طيني 
مس���تعد للتضحية بحريته أو بحياته مقابل 1400 شيكل في 

الشهر بعد وفاته".
وتابع: "ليس لدى الفلس���طينيين دولة وال جيش وعندما تفعل 
إس���رائيل ما تراه في مناطقهم فإنهم ال يمتلكون أي وس���ائل 
سياس���ية للتأثير على مس���تقبلهم، إنهم ليسوا إسرائيليين 
وأيضا ليس���وا مواطنين في دولة فلس���طينية مستقلة وذات 
س���يادة، يعتمد مصيرهم على إسرائيل والكنيست والحكومة 

التي لم يختاروها أبًدا".
وختم "أوبنهايمر": "عندما ال يكون هناك بديل سياسي وعندما 
ال تريد الحكومة اإلس���رائيلية حل الدولتين وتضع الحقائق في 
الميدان فإن المقاومة في نظر الكثير من الفلس���طينيين هي 

الطريقة الفعالة للتأثير على هذا الواقع".

بعد مصادقة الكنيست اإلسرائيلي عليه

قانون خصم مخصصات األسرى.. سطو سياسي منظم

غزة/ �سماح املبحوح:
ت�سعيد حكومة الحتالل الإ�سرائيلي امل�ستمر �سد 

الأ�سرى وذوي ال�سهداء، من خالل �سن وت�سريع 
جملة من القرارات التع�سفية التي حترمهم 

من اأب�سط حقوقهم ومقومات �سمودهم، والتي 
كان اآخرها القرار القا�سي بقطع خم�س�ساتهم 

من مقا�سة ال�سلطة الفل�سطينيةتطور خطري 
وهو القانون الذي و�سفته ال�سلطة والف�سائل 

ار�س على امل�ستوى  الفل�سطينية باأنه »قر�سنة« تمُ
الر�سمي من قبل "اإ�سرائيل". و�سيدخل القانون 

حيز التنفيذ بعد مدة اأق�ساها �ستة اأ�سهر،  الأمر 
الذي يفتح باب الت�ساوؤلت عن اخليارات التي 

�ستتخذها ال�سلطة لالإيفاء بالتزاماتها اجتاههم.  
و�سادقت الهيئة العامة للكني�ست الإ�سرائيلي 

الثنني املا�سي بالقراءتني الثانية والثالثة، اأي 
ب�سكل نهائي ل�سالح م�سروع قانون خ�سم رواتب 

ال�سهداء والأ�سرى، بتاأييد 87 ع�سوا يف الكني�ست، 
بينما عار�سه 15 ع�سوا فقط.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/  كمال إبراهيم علي الهمص
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803075753( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ازهار شاكر سلمان الرواغ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)925722225( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن/عبد الله عوض عب���د الله النجيلي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)413322439( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ حامد عبد حامد ابو لبدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802323816( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ رحاب حسن علي عبدالواحد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800888737   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبد الحي خالد عبد الحي ابو شملة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400261178( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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ونسبت مواقع إعالمية فلسطينية العديد من التصريحات 
لبعض القيادات الفلس���طينية أبرزها مس���ؤول كتلة فتح 
البرلماني���ة عزام األحمد والقيادي محم���ود العالول ، أكدوا 
خاللها االتفاق على صرف رواتب موظفي قطاع غزة بنسبة 
ال تقل عن 70% ابتداء من راتب ش���هر يونيو الماضي وهو 

ما لم يتحقق فعليا .
وع���زت الحكوم���ة الفلس���طينية في آخ���ر تصريحات لها 
الخصوم���ات بحق موظفي المحافظ���ات الجنوبية إلى خلل 
فني  ، وهو التبرير الذي لم يحظ بأي قبول أو تصديق لدى 
أوساط الموظفين والمواطنين والفصائل الفلسطينية على 

حد سواء .

اختفاء احلكومة!
واس���تنكر نقيب الموظفين العمومين بالس���لطة الوطنية 
ف���ي غزة ع���ارف أبو ج���راد اختفاء الحكومة الفلس���طينية 
والناطقين باسمها عن الس���احة اإلعالمية وعدم اصدار أي 
بيان أو توضيح بخصوص حقيقة الوضع الجاري واس���تمرار 
الخصومات على الرغم من قرار الرئيس المتخذ في المجلس 

الوطني.
وأض���اف أبو جراد ل�"االس���تقالل":" يتوج���ب على الحكومة 
الفلس���طينية أن تصارح الموظفين بحقيق���ة الوضع وأن 
تخرج أمام الجميع وتضع النقاط على الحروف ، وأن ال تترك 
الس���احة اإلعالمية لمن ليس لهم عالقة بالملف ليتالعبوا 

بمشاعر الموظفين وعائالتهم ".
وأوضح أن كافة التصريحات التي عجت بها وسائل االعالم 
خالل الفترة التي سبقت صرف الرواتب ساهمت بخلق حالة 
من الفوض���ى واالرتباك عززها الغياب الحكومي الرس���مي 
، مطالبا الرئيس الفلس���طيني بالتدخ���ل وانقاذ أبناء قطاع 
غ���زة وتطبيق الوع���ود التي اطلقها ف���ي المجلس الوطني 

الفلسطيني ".
وأك���د أن النقابة تواص���ل جهودها وتتواص���ل مع جميع 
المؤسس���ات المعنية لخلق حالة من الضغط على السلطة 
الفلس���طينية لرف���ع العقوب���ات المفروض���ة ، موضحا أن 
النقابة س���تنظم العديد من الوقف���ات واللقاءات االعالمية 
والجماهيرية للمطالبة بحقوق الموظفين والغاء العقوبات .

مرفو�ض وطنيًا 
وبدورها، اعتبرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
لتحرير فلس���طين مريم أبو دقة اس���تمرار فرض العقوبات 
على قطاع غزة تعديا سافرا على حقوق الموظفين والمبادئ 
الوطني���ة ، مضيفة :" العقوبات مرفوضة وطنيا وجماهيريا 

من قبل كل شرفاء الوطن والغيورين عليه ".
وحذرت أبو دقة ل�"االس���تقالل"  من اس���تغالل المتربصين 
بالقضية لحالة الضغط التي تخلقه���ا العقوبات على غزة 
لتمرير صفقاتهم المشبوهة وفي طليعتها صفقة القرن 
الت���ي تنضج كأفضل ما يكون في ظ���ل المناخ الذي توفره 
السلطة حاليا من خالل العقوبات والتضييق على قطاع غزة.

وقال���ت :" المتض���رر الوحيد م���ن العقوبات ه���و المواطن 
الفلس���طيني في قطاع غزة، واذا كانت الحكومة والسلطة 
تظن أنها بهذا الشكل تعاقب حماس فهي توهم نفسها 
بنفسها " ، متسائلة :" كيف يمكن للسلطة أن تعلن رفض 

إج���راءات االحتالل العقابية والحص���ار المفروض على غزة 
فيما تفرض هي نفسها إجراءات عقابية بحق غزة ، وتقدم 
ذرائع لتدخالت سياسية تمس جوهر القضية من المدخل 

االنساني ".
وشددت على اس���تمرار الجبهة الشعبية في حراكها على 
كافة األصعدة لرفض االج���راءات العقابية المفروضة على 
قطاع غزة والتحذير من خطورتها التي تحملها على القضية 

الفلسطينية .

انتظار نتائج اللجنة 
ونفى القيادي في حركة فتح يحيى رباح صحة التصريحات 
المنس���وبة لقيادات في السلطة الوطنية وحركة فتح حول 

وجود تطورات في ملف رواتب غزة .
وأكد رباح ل�"االس���تقالل" أن القيادة الفلس���طينية تنتظر 
نتائج وتوصيات اللجنة القيادية المش���كلة لبحث مشاكل 
قطاع غزة ومن ضمنها ملف الرواتب برئاس���ة عزام األحمد 

، مضيف���ا :" أتوقع أن تنجز اللجنة بحثها وترفع توصياتها 
خالل األيام القليلة القادمة وإلى حينه فال يمكن ألي شخص 

أن يدلي بتصريحات مبنية على معلومات حقيقية ".
وجدد التزام القيادة الفلس���طينية بالعمل لمصلحة الوطن 
والنظر لكافة محافظات الوطن عل���ى أنها جزء واحد ال فرق 
بين الضفة وغزة والقدس ، الفتا الى انه س���بق وأن وتعهد 
الرئيس بحل مشاكل غزة وشكل لجنة لهذا الغرض وبانتظار 

نتائجها وليس واردا أن تعاقب السلطة أبناء شعبها.

ت�صريحات عاطفية 
واعتب���ر الكات���ب والمحل���ل السياس���ي طالل ع���وكل أن 
التصريحات والوعود التي صدرت عن العديد من القيادات 
الفلس���طينية في المجلس الوطني والمركزي باس���تثناء 
الحكومة الفلسطينية تدل على أن مطلقي الوعود ينطلقون 
م���ن مبدأ عاطفي وال تبنى وعودهم على معلومات حقيقية 

ومؤكدة .
وأض���اف ع���وكل :" عدم تحق���ق الوعود ينعكس بش���كل 
مباش���ر على مصداقية مطلقي هذه الوعود وثقة الش���ارع 
الفلسطيني بهم ، وما يجري يبرهن أن اإلجراءات المتخذة 
بحق قطاع غزة مرتبطة بشخص الرئيس الفلسطيني فقط 

وهو من يملك قرار إلغائها " .
وعن وعد الرئيس الفلس���طيني بحل ملف رواتب غزة خالل 
اجتم���اع المجلس الوطني رجح ع���وكل ان يكون التصريح 
مجرد تساوق مع الحالة التي كانت تسود المجلس الوطني 
ورغبة العديد من المشاركين برفع العقوبات ، وهو ما يفسره 
خل���و البيان الختامي للمجلس الوطني من أي فقرة تش���ير 
إل���ى رفع العقوبات . وأك���د أن عامل الوقت ال يخدم القيادة 
الفلس���طينية في ظل س���عي اإلدارة األمريكية الستغالل 
األوضاع االقتصادية واالنس���انية الصعبة التي يعيش���ها 
قطاع غزة لتمرير صفقة القرن ووجود العديد من العروض 
على طاولة غزة ، معقبا :" األوضاع الصعبة بغزة تنبئ بعدم 
القدرة على االستمرار برفض العروض خاصة في ظل تعنت 
السلطة الوطنية وهو ما س���يجبر الجميع للبحث عن حلول 
لتوفير العوامل االساس���ية للحياة ورفع الحصار وتخفيف 

األزمات المتراكمة في غزة ".

بعد صرفها بنسبة %50

 موظفو السلطة بغزة.. وعود تكذبها بداية الشهر!
غزة/ حممد مهدي:

�ص��رف حكومة الوف��اق الفل�صطيني��ة روات��ب موظفيها يف 
قط��اع غ��زة ب��ذات ن�صب��ة اخل�صوم��ات %50 فن��د كاف��ة 
الوعود الت��ي اأطلقتها قيادات وازن��ة يف ال�صلطة الوطنية 
وحرك��ة فت��ح ب��اأن الرواتب �صت�ص��رف بن�صب��ة ال تقل عن 
اأزمة الثقة  70%، عن �صهر يونيو املا�صي،  وهو ما فاقم 

ب��ني ال�ص��ارع الفل�صطين��ي خ�صو�صا املوظف��ني يف غزة وبني 
قي��ادة ال�صلط��ة التي اعت��ادت اأن تعد مب��ا ال يطبق .  �صيل 
الوع��ود التي تهاطلت على م�صامع موظفي ال�صلطة يف غزة 
اعطته��م ب�صي���ض اأمل ب�صرف رواتبه��م بن�صبة ال تقل عن 
70% ، على الرغم مما حتمله يف طياتها من اآمل ال�صتمرار 
العقوب��ات وعدم �ص��رف حقوقهم بالرات��ب الكامل بيد اأن 

الواق��ع ك�ص��ف زيف تلك الوع��ود بعد اأن ا�صتل��م املوظفون 
رواتبه��م بذات ن�صبة اخل�صومات، ليتجدد ال�صوؤال امل�صروع 
حول اأهداف العقوبات التي تفر�صها ال�صلطة على موظفيها 
وحج��م الثقة التي بقي��ت لدى القي��ادة الفل�صطينية بعد 
كل اخليب��ات التي منيت بها جراء الوع��ود الباطلة والتي 

تتالعب مب�صاعر وم�صري اآالف املوظفني.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ هنادي عطا الله سالمة العزازمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802983668( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ اسماعيل محمد حسن يونس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)910094135( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ أماني جواد محمد صافي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801490692( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ صالح الدين نايف خالد صافي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400770319( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية

املجل�ض االعلى للق�صاء ال�صرعي
حمكمة خانيون�ض ال�صرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن 
محكمة خانيونس الشرعية

لق���د تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراث���ة موقعة من مختار عائلة صادق 
بخانيونس  مؤرخة بتاريخ 2018/5/31م  تتضمن أن المرحوم شعبان حسن 
محمود صادق من خانيونس وس���كانها قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في 
خانيونس بتاريخ 1987/2/16م    وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته 
تيسير نعمان عبد اللطيف الخزندار المشهورة صادق وفي اوالده المتولدين 
له منها وهم عدلي وعدنان وعادل ومحمد معين وحس���ني وإبراهيم ونعيم 
وباس���م ومنى ثم بتاري���خ 2003/2/1 م توفيت تيس���ير المذكورة وانحصر 
ارثها الش���رعي واالنتقالي ف���ي اوالدها المتولدين لها من زوجها ش���عبان 
حس���ن محمود صادق المتوف���ى قبلها وهم عدلي وعدن���ان وعادل ومحمد 
معين وحس���ني وإبراهيم ونعيم وباس���م ومنى  فقط    وال وارث للمتوفين 
المذكورين س���وى من ذك���ر   وليس لهم وصية واجب���ة أو اختيارية وليس 
لهما أوالد كبار  توفوا حال حياتهما وتركوا ورثة سوى من ذكر وألجل أعطاء  
الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له 
حق االعتراض على هذه المضبطه مراجعة محكمة خانيونس الشرعية خالل 

سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر في 2018/7/3م .

قا�صي خانيون�ض ال�صرعي

بيت لحم/االستقالل:
 يدور جدل كبير داخل اروقة المؤسس���ة العس���كرية االسرائيلية حول وضع انظمة ليزر 

العتراض الصواريخ بداًل من "القبة الحديدية" على مختلف الجبهات.
وقالت مصادر اس���رائيلية انه في حال اندلعت ح���روب على مختلف الجبهات لن يكون 
بمقدور القبة الحديدية حماية ش���مال وجنوب اسرائيل في نفس الوقت ضد الهجمات 

الصاروخية في حال انطلقت من لبنان وسورية وغزة.
وتوقعت المصادر العبرية بان احتمالية اندالع حرب على الجبهة الشمالية أصبحت كبيرة، 
إال إذا قررت إس���رائيل غض الطرف عما يحدث من تواجد عناصر ايرانية وحزب الله على 
الحدود. وس���يبحث "الكابينت" االحد س���بل حماية الجبهة الداخلية شمال إسرائيل في 
حالة نشوب حرب، فضال عن امكانية وضع أنظمة اعتراض الليزر بدال من القبة الحديدية.

غير ان كل محاوالت تطوير مثل هذه األنظمة في إسرائيل، والتي شارك بعض األمريكيين 
في التخطيط والتمويل، تم حظرها ف���ي عام 2007 عندما تم اتخاذ القرار لتطوير نظام 
القب���ة الحديدية.  وهناك العديد من االراء الت���ي تعتقد أن نظام القبة الحديدية باهظ 

الثمن وصواريخها غالية جدا.
ووفق تقديرات عس���كرية فانه في حال اندالع حرب في الش���مال متوقع ان ينطلق على 
أهداف إس���رائيلية 12000 صاروخ على االقل من أنواع مختلفة، ومن أجل اعتراض مثل 
هذا العدد الكبير من الصواريخ، س���يتعين على الجيش إطالق أكثر من 30،000 صاروخ 
من نظام القبة الحديدية، والسعر الفلكي لهذه الصواريخ قد يصل إلى 5 مليارات دوالر.

»إسرائيل« بصدد 
استبــدال القبــة 

الحديدية بهذا السالح
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بقلم: عبد السالم أحمد - مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

المهـــزلة والواجــب
فري����ق ترامب للمنطق����ة، الثالثي 
غرينب����الت  األمريك����ي كوش����نير، 
والس����فير األمريك����ي ف����ي دول����ة 
فريدم����ان،  دافي����د  االحت����الل 
سماس����رة العقارات من نيويورك؛ 
القضية  لتصفية  ب����دأب  يعملون 
الفلس����طينية، مس����تغلين الحالة 
الفلسطينية الس����يئة، عبر ما بات 
يعرف ب� »صفق����ة القرن«، صوالت 
وجوالت، لق����اءات س����رية وعلنية، 
في عدد من عواصم الدول العربية 
بالتشاور والتنسيق مع دولة الكيان 
الصهيوني، وآخرها جولة األسبوع 
الماض����ي للمنطق����ة، ويظن����ون أن 

بوسع المال أن يفعل كل شيء.
التس����ريبات المتواترة تش����ير إلى 
أن الخط����ة تدور ح����ول إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة في قطاع غزة 
وفي أجزاء من الضفة الغربية دون 
ترسيم واضح للحدود، دون اعتراف 
بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة 
الفلس����طينية، دون حل لمس����ألة 
الالجئين ودون إخالء للمستوطنين. 
قط����اع غزة ه����و البوابة الرئيس����ية 

لتنفي����ذ وتمرير الصفق����ة، من بواب����ة معاناته 
اإلنسانية عبر مشاريع تنموية عاجلة ممولة من 
جي����وب الخليج العربي، على أم����ل أن يؤدي ذلك 
اس����تراتيجًيا لحل الصراع؛ وهو ما بدا واضحًا من 
أنفسهم،  األمريكيين  المس����ؤولين  تصريحات 
ومن البي����ان الذي صدر عن البي����ت األبيض في 
ختام اللقاء ال����ذي جرى بين الفري����ق األمريكي 
ورئيس حكوم����ة االحتالل نتنياهو، فقد أش����ار 
البيان إلى أن األزمة اإلنسانية في قطاع غزة كانت 

في صلب المحادثات.
على المس����توى النظري، الس����لطة الفلسطينية 
ترفض الصفقة وتصفها ب� »مؤامرة تستهدف 
تصفية القضية«، ويرفض رئيس����ها أي لقاء مع 
الطرف األمريكي. الوفد األمريكي يتجاهل رفض 
السلطة الشكلي، ويعمل على وضعها تحت األمر 
الواقع عبر تهيئة األجواء وتذليل العقبات وإقناع 
الدول العربي����ة الحليفة بأهميته����ا، األمريكان 

يتحدثون علًنا عن تجاوز رفض السلطة، وعن مسعاهم 
للبحث عن بديل عبر مخاطبة الفلسطينيين مباشرة.

وهنا تظهر أهم عقبة ف����ي طريق الصفقة والكفيلة 
بجعلها مشلولة وحتى موتها ودفنها في المهد، ألنه 
بالفعل يعكس جهل وصلف إدارة ترامب وعدم دراية 
بحقيقة وبديهيات الصراع العربي - اإلس����رائيلي؛ إذ 
من غير الممكن إيجاد طرف فلس����طيني يكون قادًرا 
على القفز عن االس����تراتيجيات المعروفة فلسطينًيا 
وعربًيا منذ 1994 والقبول الفلس����طيني على مضض 
بتسوية سياسية بحدها األدنى: دولة فلسطينية في 
حدود ال� 67 )الضف����ة وغزة وعاصمتها القدس( وحل 
ع����ادل لقضية الالجئين، وأنه ال حل وال نهاية للصراع 
بغير ذلك، وهو ما تمثل الخطة نقيًضا له تماما، فهي 
ال ترى في القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية، 
وال تعتبر المستوطنات مقامة على أرض محتلة، وكل 
ما في جعبتها معالجات وحوافز اقتصادية وإنسانية 

ال تمت لقضية الدولة الفلسطينية بصلة.
كما ال ت����رى بقرارات الش����رعية الدولية مس����تندًا أو 

مرجعية لحل الدولتين، وهي بذلك تتطابق تماًما مع 
سياس����ة وبرنامج اليمين اإلسرائيلي الحاكم، وتحقق 
حلم التيار الصهيوني لس����نوات طويلة في س����حق 
الشعب الفلس����طيني ذرة إثر ذرة، كما يقول الكاتب 
الفلسطيني عودة بشارات »الفرد يتم فصله عن أخيه، 
الضفة إلى جه����ة وغزة إلى جهة، في الضفة: رام الله 
وحدها وجنين وحدها، وفي الش����تات: الفلسطينيون 
ف����ي األردن إلى جان����ب، وفي لبنان إل����ى جانب آخر«، 
ويقترح أن نغير اس����مها بحيث يناسب الموقف، وأن 
نطلق عليها »الجريمة النهائية« أو »السحق النهائي« 

أو االثنين.
إن الخزي لي����س فقط من نصيب م����ن يعملون على 
تنفيذها، ب����ل من نصيب كل العال����م الذي يصمت، 
فهي بالفعل تمزق وحدة الشعب الفلسطيني. وحتى 
على صعيد الدول العربية التي تس����عى واش����نطن 
لمس����اعدتها في تمرير الصفقة، فإن����ه طالما رفض 
الفلس����طينيون قبولها فلن يجرؤ طرف عربي - مهما 
امتل����ك قدًرا م����ن الوقاحة - أن يطالب الفلس����طيني 

بالتنازل ع����ن حقوقه التاريخية 
وقضيته الوطنية والقبول بهذه 

المهزلة.
ثمة من يعتبر أن صفقة القرن 
هي م����ا يج����ري تنفي����ذه على 
وأمريكًي����ا،  صهيونًي����ا  األرض 
بغ����ض النظ����ر ع����ن الموق����ف 
الفلسطيني من عدمه: االعتراف 
األمريك����ي بالق����دس عاصم����ة 
للدولة العبرية، ونقل الس����فارة 
المس����عى لتصفية  األمريكية، 
قضي����ة الالجئي����ن عب����ر إنهاء 
االس����تيطان،  تعزيز  »األونروا«، 
والس����يطرة عل����ى مناط����ق )ج( 
واألغ����وار، وأن م����ا تبقى اآلن هو 
»مرحل����ة غزة«، والجه����ود كلها 
القضية.  لمعالجة هذه  منصبة 
ورغ����م صحة ودقة ه����ذا القول؛ 
إال ان الموافق����ة والقبول بهذه 
الصفقة الت����ي يجري تنفيذها 
ل����م يوافق  آخر، فطالما  ش����يء 
فسيظل  عليها  الفلسطينيون 
ه����ذا عماًل ف����ي حك����م الباطل، 

وسيظل الصراع موجوًدا.
الس����بيل إلى رف����ض الصفقة وبق����اء اإلجراءات 
الصهيوأمريكي����ة ف����ي حك����م الباط����ل يتمثل 
بالع����ودة إلى المصالحة وطي صفحة االنقس����ام 
وإفش����ال المس����اعي لالنفراد بالطرفين )حماس 
في غزة وفتح في رام الله( إلى مصيدة مفاوضات 
ومس����اومات لحلول ظاهرها اقتصادي انس����اني 
وباطنه����ا تصفي����ة القضية. ال يكفي الس����لطة 
ورئيس����ها محمود عباس ان يتحدث عن رفضه 
للصفقة، ويت����رك غزة تعاني الموت تارًكا ألعداء 
فلسطين التس����رب من خالل هذه الثغرة؛ عليه 
بالدرجة األولى، في ضوء إفشال سلطته لجهود 
المصالح����ة األخي����رة - إن كان جاًدا في إفش����ال 
المخطط األمريكي - أن يتحرك إلنقاذ غزة وإعادة 
وحدة الوطن، وعلى حماس ان تتجاوب بإيجابية 
مع كل خطوة جادة، وعلى باقي الفصائل والشعب 
أن يتحرك ويفرض المصالح الوطنية العليا فوق 

أي مصالح فئوية وحزبية.

ورد في آخر األنباء أن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين 
نتنياه���و، أوعز، ف���ي االجتماع ال���ذي عقده رؤس���اء ائتالفه 
الحكومي، بتمرير »مش���روع قانون القومية« في نّصه الحالي 
بص���ورة نهائية، قبل انفضاض الدورة الصيفية للكنيس���ت 
)البرلمان( في آب/أغس���طس المقبل، وأكد أنه يعّبر عن توافق 

ائتالفي واسع. 
وتّم تمرير مش���روع القانون هذا قبل نحو شهرين، بتأييد 64 
عضو كنيس���ت ومعارضة 50 آخرين. ويعتب���ر أحد القوانين 
األس���اس، ويعّرف إس���رائيل بأنها الدولة القومية للش���عب 
اليهودي، وينّص على ترسيخ القدس عاصمة لدولة االحتالل 
قانونًي���ا، وعلى أن العبرية هي اللغة الرئيس���ية لهذه الدولة، 

ويحّدد التقويم العبري بأنه التقويم الرسمّي لها.
ال تنطل���ق معارضة كل أعضاء الكنيس���ت الذين صّوتوا ضد 
مش���روع القانون هذا من االس���تئناف المبدئ���ّي على الطابع 
اليهودي لدولة االحتالل، وإنما من المطالبة بأن يكون تعريف 

إسرائيل »دولة يهودية وديمقراطية«. 
وس���بق أن أش���ار صاحب هذه الكلمات، في أكثر من مناسبة، 
إلى أن المبادرين إلى مش���روع القانون هذا يهدفون إلى سّد 
ما يصفونها »ثغرًة دستوريًة«، وهي ثغرة نشأت مع تعريف 
إس���رائيل، في بعض قوانينها األساس، بأنها دولة يهودية 
وديمقراطي���ة، بموازاة االفتق���ار إلى أي مضمون دس���توري، 
بش���أن طابعها دولة يهودية. وبرأيهم، يؤدي هذا الواقع إلى 

نش���وء فجوة كبيرة بين فكرة الدولة اليهودية، كما هي فعاًل، 
ومكانة إسرائيل الدستورية الفعلية. وهم يدّعون أن تراُجًعا 
دراماتيكًيا طرأ، خالل العق���ود األخيرة، في الوزن الذي تقيمه 
المحكمة العليا لهوية دولة االحتالل اليهودية، بالمقارنة مع 
الوزن الذي تمتعت به هذه القيمة خالل السنوات ال� 44 األولى 

من عمرها. 
ووفًقا إلحدى الدراس���ات في هذا الشأن، فإن العامل المركزي 
الذي أوصل إلى هذا الواقع هو غياب مرس���اة دستورية لطابع 

إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. 
وتترافق كل هذه الطعون مع كش���وف جديدة بش���أن وقائع 
صوغ ن���ص »وثيقة االس���تقالل«، الوثيقة المؤسس���ة لدولة 
االحتالل، واس���تمرت نحو ثالثة أسابيع، من 24 نيسان/ أبريل 
1948 وحتى اإلعالن الرس���مي عن إقامة الدولة، يوم 14 أيار/ 
ماي���و 1948، تؤّكد أن تلك الوثيقة لم تتضمن أي ذكٍر لكلمة 
ديمقراطية، على ش���تى تصريفاتها، ولو م���رة واحدة. وليس 
هذا فحس���ب، بل إن تلك الكلمة استؤصلت من تلك الوثيقة 
عمًدا. وبناء على ذلك، فإن التعريف العام الوحيد إلسرائيل في 

الوثيقة أنها »دولة يهودية«!
الم���رة األول���ى التي ظه���ر فيها مصطل���ح »دول���ة يهودية 
وديمقراطي���ة« في س���جل القوانين اإلس���رائيلي كانت عام 
1992، مع س���ّن قانونْي أساس، أرسيا قاعدة ما تسّمى »الثورة 
الدس���تورية« التي قادها القاضي السابق أهارون باراك، وهما 

»قانون أس���اس: كرامة اإلنس���ان وحريته« و«قانون أس���اس: 
حرية العمل«. وح���ّدد النص هدف القانوني���ن بأنه »تثبيت 
قيم إس���رائيل كدول���ة يهودية وديمقراطي���ة ضمن قانون 
أساس«. ويسري هذا الهدف، عملًيا، على الدستور المستقبلي 
المتكامل إلس���رائيل، لكنها ال تزال تفتقر إلى دس���تور حتى 

اآلن. 
ونّصت وثيقة إعالن إقامة إس���رائيل على أن دس���تور الدولة 
الجديدة س���يوضع »في موعد أقصاه الفاتح من تشرين األول/ 
أكتوبر 1948«. ولم ينجح الكنيس���ت في التوصل إلى اتفاق 
على وضع الدستور، فتقّرر التقّدم نحو ذلك تدريجيا، من خالل 
قوانين أس���اس يتم تجميعها، »في الوقت الُمناس���ب«، في 

صورة دستوٍر متكامل. 
وسّن الكنيست أول قانون أساس، »قانون أساس: الكنيست«، 
بعد مضي عقد كامل فقط. وتبعته مجموعة أخرى من قوانين 
األساس بلغ عددها الكلّي، حتى اآلن، 12 قانوًنا. وبموجب قراءة 
تفصيلية، ينظر أنصار اس���تئصال الديمقراطية إلى طريقة 
كتابة الدس���تور اإلس���رائيلي، باعتبارها عملية تركيب قطع 
ب���ازل Puzzle، تم خاللها حتى اآلن تركيب 12 قطعة. وكما ال 
يجوز النظر إلى قطعة واحدة في هذا البازل، لكشف مضمون 
صورته، من غير الممكن النظر إلى قانون أساس واحد، وكشف 
ماهية الدستور... أّما الدوافع، التي وقفت وراء استئصال كلمة 

ديمقراطية، فتحتاج إلى تمحيٍص ال يتسع المقام له هنا.

أنطوان شلحت عندما استأصلت »إسرائيل« كلمة ديمقراطية
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عندم���ا تمكن ح���زب العدالة والتنمي���ة الحاكم في 
تركي���ا بقيادة الرئيس الترك���ي رجب طيب أردوغان 
من الف���وز باالنتخابات التركية التي جرت بتاريخ 24 
حزيران / يونيو 2018 فإنه أكد بما ال يقبل التأويل أو 
التشكيك معادلة عدل القادة الواجبة التي تحلم بها 
شعوبنا العربية واإلسالمية والتي يجب أن يتعلمها 

زعماء العالم العربي واإلسالمي .
الرئيس التركي أردوغ���ان لم يفز لوحده بل فاز معه 
كل الش���عب , لقد فاز بفرض احترام���ه وعدله أمام 
شعبه والعالم كله ، ففازت معه المؤسسة االنتخابية 
والمؤسس���ة التنفيذي���ة والقضائي���ة وال���وكاالت 
اإلعالمية , وكل المس���اهمين في إنجاح هذا العرس 
والمهرجان الوطني الترك���ي الكبير , فكانوا يدًا بيد 

نحو بناء الدولة واإلصالح .
ُتَعد تلك االنتخابات نجاحًا وعرسًا وطنيًا بشهادة كل 
األطراف واألحزاب ووسائل اإلعالم المختلفة المحلية 
والعالمي���ة والمراقبي���ن األمميي���ن , فل���م ترافقها 
الشحونات أو التشنجات الفارغة , وال السعي للقيام 
بالتزوي���ر وما يتبعه���ا من فضائ���ح إنتخابية مثلما 

يحص���ل في دولن���ا العربية , ول���م ترافقها خالفات 
ونزاعات وتوجسات أو إخالل بالحقوق والمستحقات  
, فال���كل كان مطمئن���ًا حول النتيج���ة وراضيًا عنها 

ويسعى إلى إبراز الوجه الحضاري لألمة ولتركيا .  
وحي���ن نتكلم عن االنتخابات الت���ي تجري في دولنا 
العربية فإننا نس���تحضر مباش���رة التالعب والتزوير 
الذي يتضح لنا وللجميع , وكافة السلبيات التي ُزرعت 
عنوة في قلوب ونفوس المواطنين , والتي ُسَيس���ت 
بجدارة لقبول هذه االنتخابات غير الشرعية والمفاسد 
االجتماعية , فالتمييز الطبقي والطائفي س���اد على 
كل غ���رس جميل وصالح في أوطانن���ا ، ومن هنا قد 

بدأت سلسلة المآسي التي غمرت حياة الشعوب .
فقد عاش���ت ش���عوبنا قرنا م���ن التي���ه والضياع 
واالنحطاط والتخلف وما زالت تحاول ش���ق طريقها 
للخروج من هذه الحالة التي بس���بب عوامل كثيرة 
أهمه���ا وجود قادة مزيفين لها مرتهنين لعواصم 
الغ���رب والش���رق , منهزمين منبطحي���ن للكيان 
الصهيون���ي ال يهمهم إال توارث كرس���ي الحكم 

ونهب البالد والعباد .

بهذه السياس���ات الهدامة من قب���ل زعمائنا العرب 
أصبحت ش���عوبنا ومجتمعاتنا تعاني من التشتت 
الفكري ، مضافًا إليه انتهاك وانهيار كلمة المواطنة 
التي لم نكن نشعر بها يوما ، وبضياع هذه الكلمة من 
نفوس���نا فقدنا قيمة الوطن والدولة لتنتهي بعدها 
ثقتنا برجال الدولة والحكومة والمرش���حين والنواب 
والقضاة والحاش���ية من دعاة الس���الطين القاهرين 
لش���عوبهم والمتملقين والمتلونين وخدام الحريم 

واألمريكان واحتالل الكيان .
ولو تكلمنا عن أنفس���نا نحن الشعوب العربية نجد 
حالنا في قلب التش���تت السياسي والفكري ونهاية 
االرتب���اط اإلنس���اني ف���ي المجتمع , لق���د نالت منا 
األكاذيب السياس���ية وخرافات الق���ادة وتنصلهم 
واصطيادهم في المياه العكرة المعكرة في الطائفية 
والمذهبية وفرقتنا إلى فئات تتناحر وتقتل بعضها 

البعض .
فقادتنا العرب غسلوا عقول شعوبهم , وجعلونا نظن 
أنه إذا قمنا باختيار زعماء غيرهم أو غير الموجودين 
والدائمي���ن من قب���ل المطبلين كأننا نخ���ون ديننا 

وأوطاننا وش���عوبنا , ونخرج عن الصراط المستقيم , 
فلذلك يجب علينا نحن الشعوب العربية أن نعترف 
بأننا نعيش على الهوامش أو لم نعش كباقي البشر 
، فاإلنس���ان يعني الكرامة وال���رأي واإلرادة , ويعني 

االختيار ورجحان العقل واالنتماء إلى الوطن .
لقد تفاج���أ الكثير بفرحة واحتفال ش���عوب العالم 
العربي واإلس���المي  بانتصار الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في االنتخابات الرئاسية والبرلمانية , 
ألن أمتنا تفتقر منذ زمن بعيد لرجال لديهم القيادة 
الحكيمة والقدرة على قول الحق ونصرة المظلومين 
أمث���ال أردوغ���ان , فش���عوبنا العربية واإلس���المية 
متعطشة لقيادة حكيمة عادلة شجاعة تحكم بما أمر 

الله وتنقذ شعوبها من الظلمات إلى النور والحرية .
أردوغان رجل قائد جعل المس���لمين يش���عرون أن 
لديه���م س���ندًا , وأصبحت تركيا ف���ي نظرهم هي 
المَخِلص , وأنها الوحيدة التي ال تزال من بين الدول 
الش���ريفة والعظيمة التي تقف وقفه عز لإلس���الم 
والمسلمين , فلنبارك له ونسأل الله أن يسدد خطاه 

لكل خير نتمناه .

زعماء العالم العربي واإلسالمي
االنتخابات التركية درس يجب أن تتعلموه

هل أتاك حديث
 لجــان الــرواتب؟!

أنه���ت )لجنة غزة( المكّون���ة من أعضاء في اللجن���ة التنفيذية 
للمنظمة أعمالها وقدمت تقريرها وتوصياتها للسيد الرئيس، 
وف���ي مقدمتها وضع حلول عملية لمش���اكل غ���زة الناجمة عن 
االنقس���ام أولها إعادة رواتب موظفي الس���لطة في غزة حس���ب 
تس���ريبات حصلت عليها بع���ض وكاالت األخب���ار، كما أوصت 
بإنهاء االنقس���ام المزمن، وتمكين الحكومة شبه الُمحال، وإجراء 
االنتخابات التي أصبحت رابع المستحيالت بعد الغول والعنقاء 
والخل الوف���ي. ودعت اللجنة إلى تعزيز الش���راكة السياس���ية 
المفق���ودة، وتقوية الجبهة الداخلية المفككة، وتحقيق الوحدة 
الوطنية الضائعة... بعد هذه األخبار الُمبّشرة واألنباء السارة جاء 
الخبر اليقين والنبأ الحزين عبر رسائل البنوك الصادمة لتتبعها 
أجهزة الصراف اآللي ُمخرجة لس���انها هازئة ساخرة بالموظفين 
لتردهم إلى الحقيقة الُمرة والواقع األليم ولتخرجهم من الش���ك 

إلى اليقين ومن الظن إلى النبأ الُمبين. 
حديث لجان الرواتب وآخرها لجنة غزة الحقيقي والواقعي واليقيني 
هو م���ا حدثت به البنوك ال م���ا حّدثت به جوقة القطط الس���مان 
المترفين في نعيم السلطة، فالبنوك أصدق إنباًء من الكتب خاصة 
إذا كانت صادرة من ُمدمني الخداع والدجل وأرباب الس���وابق في 
التضليل والختل. والحقيقة أن تشكيل اللجنة األخيرة – إن كانت 
موجودة فعاًل- لم تخرج عما س���بقها من لجان تم تش���كيلها بعد 
آخر اتفاق للمصالحة في أكتوبر الماضي والتي شكلتها المنظمة 
أو الس���لطة أو فتح وغيرها بغض النظر ع���ن فوضى الصالحيات 
وتداخل االختصاص���ات وخربطة المهمات ولخبطة الوظائف بين 
المؤسسات الثالث كان هدفها جميعًا تمويت قضية الخصومات 
المس���تقطعة من رواتب موظفي السلطة في غزة فضاًل عن عدم 
بحث قضايا موظفي س���لطة غزة والموظفين المفصولين وتّوقف 
توظيف الخريجين الجدد منذ أحد عشر عامًا واإلجراءات العقابية 
األخ���رى المفروضة على غزة عم���اًل بالمقولة الذهبي���ة »إذا أردت 

لموضوع أن يموت شّكل له لجنة«. 
تمويت القضايا أو ترحيلها إلى الزمن القادم المجهول عن طريق 
تشكيل اللجان ديدن األنظمة السياسية االستبدادية والفاسدة 
كآلي���ة عفنة للروتين الحكومي والفس���اد اإلداري للتغطية على 
انعدام اإلرادة السياس���ية للنخبة الحاكمة المحتكرة للس���لطة 
والثروة في اإلصالح الحقيقي الذي ُيهدد مصالحها وامتيازاتها. 
ف���إذا ما وقعت كارثة ما، أو تم اكتش���اف خط���أ ال يمكن إخفاؤه، 
أو ُعرفت جريمة من الصعب س���ترها أسرعت الوزارة أو المؤسسة 
المختصة إلى تشكيل لجنة لبحث األمر، وسرعان ما ُتشّكل اللجنة 
الرئيس���ية لجنة فرعية متخصصة منبثقة عنها، وهذه بدورها 

ُتشّكل لجنة فرعية فنية أو أكثر للتمحيص في الموضوع... لتبدأ 
سلسلة تقديم التقارير من اللجان األدنى إلى األعلى وصواًل إلى 
اللجنة الرئيس���ية فالوزارة التي ُتش���ّكل لجنة أخرى تبحث في 
كيفية تطبيق قرارات وتوصيات اللجان المختلفة لتأخذ طريقها 
في نهاية المطاف إلى غياهب النس���يان في األرشيف بعد أن 
يكون قد مات أحد الثالثة: الملك أو جحا أو الحمار حس���ب قصة 

جحا وحماره. 
هذه الصورة البائس���ة للفس���اد اإلداري والبيروقراطية الجامدة 
قدمه���ا األدب الروائي وجس���ّدها الفن الس���ينمائي في أعمال 
عديدة تنتقد الواقع السياسي واالجتماعي في المجتمعات التي 
تحكمها أنظمة سياسية االس���تبداد والفساد جوهرا طبيعتها 
البنيوية، ومن هذه األعمال رواية )أرض النفاق( لألديب المصري 
الكبير يوسف السباعي التي تحّولت إلى فيلم سينمائي يحمل 
نفس االس���م. وفي أحد فصول الرواية ومشاهد الفيلم حوار بين 
المدير العام ورئيس أحد األقسام في مؤسسة حكومية اكتشف 
رئيس القسم أن شنكل الشباك مفقود في غرفته فشّكل لجنة 
لبحث الموضوع ومعرفة سبب عدم وجود الشنكل مكانه، واللجنة 
الرئيس���ية ش���كّلت لجنة فرعية، واللجنة الفرعية شكّلت لجنة 
داخلية أوصت برفع قضية ضد المقاول الذي لم ُيرّكب الشنكل... 
لتص���ل تكاليف اللجان والقضية إلى أربعمائة جنيه مصري في 

حين أن ثمن شنكل الشباك المفقود )44( مليمًا. 
بقى أن نعرف بالنس���بة لتش���كيل اللجان في العالم الُمس���ّمى 
تأدب���ًا بالنامي ولم يص���ل بعد إلى مصاِف الحض���ارة المعاصرة 
أن تش���كيلها ال يبعد كثيرًا عن اآللية النفس���ية الدفاعية التي 
يبتعد فيها الش���خص عن مصادر الضغط والمواجهة الفعلية 
فُيظهر س���لوكًا وُيبطن نقيضه كاإلس���راف في أدل���ة التأكيد 
والجزم غط���اًء للخداع والتضليل، وتكرار صيغ القس���م والحلف 
إلبعاد تهمة الكذب واإلفك، والمبالغة في سلوك الثقة بالنفس 
والغ���رور إخفاًء للش���عور بالنقص والدوني���ة، والغلو في كلمات 
الح���ب وال���ود إضمارًا لمش���اعر الكراهية والحق���د، واإلفراط في 
مظاهر التدين والورع حجابًا لغياب التقوى وخش���ية الله... وعلى 
المستوى الجماعي أليس هذا ما يحدث في الدول األكثر فسادًا 
التي ُتش���ّكل لجان مكافحة الفساد، واألكثر قمعًا للحريات التي 
ُتش���ّكل لجان الحريات العامة، واألكثر انتهاكًا لحقوق اإلنسان 
التي ُتشّكل لجان حقوق اإلنسان... أليس هذا ما يحدث عندنا مع 
لجان الرواتب التي تمضي إلى طريقها واحدة تلو األخرى وتبقى 
خصومات الرواتب كما هي تش���تكي إلى الله ضعف قوتنا وقلة 

حيلتنا وهواننا على إخواننا. 

ال يمكن معرفة حجم التأثير والدور لمس���يرات العودة الكبرى السلمية التي أطلقها 
الش���عب الفلس���طيني المحاصر في قطاع غزة لتعريف العالم، ال���ذي يدعي الدفاع 
عن حقوق اإلنس���ان، بحجم الكارثة اإلنسانية الناتجة عن االنتهاكات وجرائم الحرب 
اإلس���رائيلية، إال من خالل الجانب اإلس���رائيلي ذاته ومن خالل ردات فعله العسكرية 

والسياسية.
فحين يصف اإلعالم اإلس���رائيلي ب�”اللون األحمر القات���م” وضع المنطقة الحدودية 
الجنوبية م���ع قطاع غزة، في الوقت ال���ذي يعلن فيه أفيجدور ليبرم���ان، وزير الحرب 
اإلسرائيلي، أن كيانه المحتل لن ينجر الحتالل قطاع غزة، فإن هذا يعني أن المسيرات 
الفلس���طينية رغم طابعها الس���لمي والمواجهة بأعتى قوة عسكرية استمرأت قتل 
المدنيين العزل من األطفال والنس���اء وكبار الس���ن، استطاعت )المسيرات( أن تلحق 
الوج���ع المطلوب بكيان االحتالل اإلس���رائيلي الذي ال يزال يضرب بعرض الحائط كل 
المواثيق واألعراف والمعاهدات الدولية، ويواصل ارتكاب جرائم الحرب واالنتهاكات 
اإلنس���انية ضد الشعب الفلس���طيني األعزل، وكذلك إلحاق الوجع بكل حليف ومواٍل 
وتابع لهذا الكيان االحتاللي الغاصب، وفي الوقت ذاته اس���تطاعت هذه المس���يرات 
أن تس���لط األضواء على جريمة الحصار الظالم، وعلى استمرار المحتل اإلسرائيلي في 

انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
كم���ا يتبدى الوجع الذي تلحقه مس���يرات العودة الفلس���طينية الس���لمية من خالل 
اس���تخدام جيش االحتالل اإلس���رائيلي القوة المفرطة بإط���الق الرصاص الحي على 
المتظاهرين السلميين، وشن غارات عدوانية على قطاع غزة، متسبًبا في سقوط مئات 
الضحايا وعشرات الش���هداء، ففي الجمعة الماضية وهي الجمعة الرابعة عشرة كان 
الفًتا استخدام القوة الغاشمة والمفرطة ضد المدنيين والذي سقط بسببه شهيدان 

أحدهما طفل.
إن م���ن الواضح أن حديث وزير الحرب اإلس���رائيلي عن احتالل قطاع غزة هو من قبيل 
التمني، وال يخفي ما يخالج كيان االحتالل اإلس���رائيلي من حقد وكراهية تجاه قطاع 
غزة، والرغبة العارمة في تصفية القطاع وكل من فيه، إال أنها تظل رغبة يدرك المحتل 
اإلس���رائيلي فات���ورة تحقيقها التي علي���ه أن يتحملها إن ارتك���ب حماقة االجتياح 

العسكري لقطاع غزة.
وعلى الرغم من خطة فك االرتباط أحادية الجانب التي أعلنها كيان االحتالل اإلسرائيلي 
وانسحب بموجبها جيشه في الثاني عشر من أغسطس عام 2005، إال أن قطاع غزة ال 
يزال تحت الحصار اإلسرائيلي، وحسب القانون الدولي فإن القطاع يعد محتاّلً لكونه 
ا من األرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وبالتالي ال يمكن فصل جزء عن جزء،  جزًء
إال إذا كان كيان االحتالل اإلس���رائيلي يرمي إلى ما ه���و أبعد من ذلك؛ والذي بدأ يبرز 
بصورة جلية مع الحديث والتس���ريبات بش���أن ما يسمى ب�”صفقة القرن”، حيث يراد 
لقطاع غزة مع أجزاء من مصر واألردن وطًنا بدياًل للشعب الفلسطيني، لذلك فقطاع غزة 
ا وواقع تحت سيطرة المحتل  هو حسب التوصيف القانوني هو قطاع محتل إسرائيلّيً
اإلس���رائيلي، والحديث اإلسرائيلي عن احتالله مجددا ال يخرج عن الرغبة في تصفية 

القطاع وإبادته، لما يشكله القطاع من تحدٍّ ومقاومة لالحتالل اإلسرائيلي.

قطــاع غــزة
 مــا زال محتــال

رأي الوطن العمانية
د. وليد القططي

 عاطف المشهراوي 
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غزة / عبدالله نصيف:
أعلن مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات برئاس���ة 
فريد أبو يوس���ف عن ضم 7 العبين لصفوف الفريق 
األول ، اس���تعدادا للموس���م القادم من دوري الدرجة 

األولى الغزي 2019 / 2018 .
و هم أحمد الش���اعر )حارس مرمى( على سبيل اإلعارة 
لمدة موس���م واحد ، المدافع ماجد ب���ن حمد و العبي 
الوسط محمد عطية و محمد الغول و ثالثتهم قادمون 
من نادي االس���تقالل على سبيل اإلعارة لمدة موسم ، 
المدافع علي أبو حس���نين من البريج و سبق له اللعب 
لمدة 4 مواس���م مع النصيرات ، المهاجم عامر عاشور 
إعارة لمدة موس���م من نادي الهالل ، المهاجم محمد 

المنايعة إعارة لمدة موسم من نادي خدمات الدير .
و قال أبو يوسف ل�"االس���تقالل":"  لقد أنهينا جميع 
ه���ذه الصفقات بن���اء على رغبة المدي���ر الفني نادر 
النم���س ، و الزال العم���ل على جل���ب بعض الالعبين 
القادري���ن على العودة بالفريق األول لمصاف الدوري 

الممتاز" .
هذا وأعلن نادي الهالل الرياضي عن إتمامه لصفقة 

تبادلية مع نادي بيت الهيا الرياضي.
وقال المش���رف الرياضي ومدير جهاز كرة القدم في 
نادي الهالل عنان الرواغ إن مجلسي اإلدارة اتفق على 
ضم المهاجم يوس���ف س���الم، رفقة الحارس محمد 
س���الم إلى صفوف نادي الهالل، على أن ينتقل كل 
من الحارس خالد عبيد، ومتوسط الميدان أحمد عجور 

إلى صفوف نادي بيت الهيا الرياضي.
وكان اله���الل الرياض���ي قد ضم إل���ى صفوفه العب 

الوسط أحمد عثمان، والمهاجم محمد المكاوي .
و ضم خدمات الشاطئ المهاجم عالء إسماعيل لمدة 

موسم واحد من خدمات رفح .
ويأتي انضمام إسماعيل بعد التجديد للحارس عاصم 
أبو عاصي و ضم المداف���ع أنس غريب وكال من فادي 
أبو حصيرة ومهند أبو زيد ومحمد ماضي و عودة بالل 

النجار وسائد أبو فارس ومحمد عطا الله.

األندية الغزية تواصل إبرام الصفقات استعدادًا للموسم الجديد 

غزة/ محمد العقاد:
أكد المدير الفني لنادي غزة الرياضي محمود المزين أن الهدف 
األساسي للفريق هو المنافسة بشكل قوي على الدوري والمراكز 
المتقدم���ة والحف���اظ عليها وتحس���ين الصورة عن المواس���م 
الماضية، مبينًا أن الفريق يمتل���ك مجموعة مميزة من الالعبين 

وأبناء النادي الناشئين الشباب وعناصر الخبرة.
وقال المزين ل� "االس���تقالل" : »المطلوب من الفريق للمنافس���ة 
في الدوري، وعدم تكرار سيناريوهات المواسم السابقة بتراجع 
ترتيب الفريق العمل بشكل كبير على تغيير شخصية وثقافة 
الالعبين وتعزيز ثقافة الف���وز لديهم آلخر نفس في كل مباراة 

حتى نهاية الموسم".
 ولفت المزين إلى أنه س���يعتمد على أبناء النادي والناش���ئين 
الش���باب مع تدعيم  الفريق بعناصر الخبرة في الموسم المقبل، 
الفتا الى أن مجلس اإلدارة استعد لتقديم الدعم الكامل للفريق 

والجهاز الفني لتقديم مستوى مغاير الموسم المقبل.
وعن مس���تقبل العميد، ش���دد المزين على أنه سيعمل قصارى 
جهدة لبناء جيل قادر على المنافس���ة للمواسم القادمة وظهور 
الفريق بش���كل رائع، مس���تدركا" ولكن هذا األم���ر يحتاج لدعم 
من الالعبين كبار الس���ن بتركهم الفرص���ة ألبناء النادي الصغار 

المميزين للعب والعمل على بناء فريق يمتاز بمقومات البطل".
وعن تعاق���دات الفريق، أكد أن النادي تعاقد بش���كل رس���مي 
م���ع مهاجم خدم���ات البريج بهاء الدعالس���ة ال���ذي اعتبره من 
المهاجمين الذين ظهروا بش���كل رائع وملفت في دوري الدرجة 
األولى، حيث سيش���كل الالعب ل إضافة قوية للفريق الموس���م 
المقبل، الفتا  الى أن النادي ال يحتاج لصفقات مثل كل موس���م 

وأن اإلدارة ستتعاقد مع العب أو اثنين فقط. 
وبين المزين أن الفريق سيبدأ استعداداته للموسم المقبل في 

الفترة الواقعة ما بين 2018/7/15 إلى 2018/7/20.

غزة / االستقالل:
قرر اتحاد ك���رة القدم الغزي، اختيار نادي ش���باب 
رفح ليكون طرفًا في لقاء كأس السوبر للمحافظات 

الجنوبية.
وجاء اختيار الزعيم للمش���اركة في المباراة، بصفته 

وصيف بطولة كأس غزة بعد خس���ارته أمام شباب 
خان يونس بطل الثنائية.

وسيقام لقاء كأس الس���وبر الغزي بين شباب خان 
يونس بطل الدوري، وشباب رفح وصيف الكأس، في 

تاريخ 31 آب/أغسطس القادم .

الضفة الغربية / االستقالل:
أعلن نادي حسنية أغادير المغربي، ضم مهاجم هالل 
القدس والمنتخب الوطني تام���ر صيام, بعد االتفاق 
ال���ذي أبرمه النادي مع الالعب بحض���ور وكيل أعماله, 
ليكون صيام الالعب الفلسطيني الثاني الذي ينضم 
لصفوف حس���نية أغادير بعد أحم���د ماهر الذي وقع 

للفريق خالل األسبوع الماضي .
وجاء تعاقد حس���نية أغادير مع الثنائي صيام وماهر 

بعدما أبدى مدرب الفريق اإلسباني ميجيل جاموندي 
إعجابه بمس���توى الالعبين، ال س���يما بعد مشاهدته 

للعديد من الفيديوهات لكليهما.
وأبرم النادي المغربي تعاقده مع الثنائي صيام وماهر 
لمدة موس���مين دون أن يكش���ف عن القيمة المالية 
للتعاق���د. وكان صيام وصل إل���ى العاصمة المغربية 
الرباط قبل يومين وش���ارك في تدريبات الفريق عقب 

االنتهاء من إبرام العقود .

المزين: نحتاج 
لتغيير شخصية 
وثقافة الالعبين 
للفوز المستمر

»الزعيم« يواجه
 »النشامى« بكأس السوبر 

الثنائي الفلسطيني ماهر و صيام 
يوقعان لنادي  حسنية أغادير المغربي 

االستقالل / وكاالت:
أعلن نادي ليفربول اإلنجلي���زي ، تجديد عقد نجمه المصري 

محمد صالح لمدة 5 مواسم قادمة.
وبموجب العقد الجديد، سيرتفع الراتب األسبوعي لصالح  من 
100 ألف جنيه اس���ترليني إلى 200 ألف، وهو ما س���يجعل 
صاحب ال�26 عاما، الالعب األعلى أجرا في تاريخ نادي ليفربول.

ودخل صالح كذلك قائمة أعل���ى 10 العبين أجرا في الدوري 
اإلنجلي���زي الممتاز لك���رة القدم، ويحتل المرك���ز الثامن في 
القائمة، التي يتصدره���ا البلجيكي إدين هازارد، نجم فريق 

تشيلسي.
جدير بالذكر أن صالح انتقل مطلع الموسم الماضي من روما 
اإليطال���ي إلى ن���ادي ليفربول مقابل 40 ملي���ون يورو، وقدم 
مستويات رائعة، حيث أحرز 44 هدفا في كافة المسابقات ، 
و حصل على لقب هداف الدوري اإلنجليزي و الالعب األفضل 

بإنجلترا .

االستقالل / وكاالت:
نجح الفرنس���ي الشاب كيليان مبابي في تسجيل ثنائية 
ف���ي مرمى األرجنتين قاد بها فرنس���ا نحو 
ال���دور ربع النهائ���ي، لينجح في تحطيم 
رقم قياس���ي جديد كثاني أصغر العب 
في تاريخ ك���رة القدم يس���جل ثنائية 
في مباراة واحدة ف���ي كأس العالم  بعد 

الجوهرة السوداء بيليه. 
وكان مبابي قد سجل ثنائية بعمر 19 عامًا و 192 يومًا 
بينما سجل األسطورة بيليه الثنائيية عام 1958 بعمر 17 
عامًا فقط وبالتالي يمثل مبابي أصغر العب ينجح بتسجيل 

ثنائية بكأس العالم منذ 60 عام.
يذكر أن كيليان مبابي بات أصغر العب في تاريخ فرنس���ا 
يس���جل هدفًا في كأس العالم بهدفه في مرمى بيرو في 

دور المجموعات. 

»صالح« 
يدخل تاريخ 
نادي ليفربول

مبابي يحطم 
رقمًا تاريخيًا ويعيد 

ذكريات بيليه
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لطائف 
قرانية

بي���ن » خفي���ة » ...و« خيف���ة« في 
القرآن

من  قريبتان  قرآنيت���ان  كلمت���ان 
لكن  الح���روف..  ف���ي  بعضهم���ا 
بينهما فرق بعيد في المعنى وفي 
االش���تقاق ..ال يعرفه كثيرون من 

اهل القران !!!
» خفي���ة » و« خيف���ة » ..كلتاهما 
في  ورد  مصدر سماعي..وكلتاهما 

القرآن ..
لك���ن بينهم���ا ف���رق كبي���ر في 

االشتقاق :

خفية :
........

فعل���ه الماضي هو : خفي ..تقول : 
خفي ..يخفى ..خفية ..

وهو بمعنى الخفاء ..وهو االستتار ، 
وعدم الظهور ..

وقد ورد المصدر السماعي » خفية 
» مرتين في القرآن ..

منهما م���ا ورد في قول���ه تعالى ) 
ادع���وا ربكم ..تضرع���ا وخفية (..) 

االعراف : ٥٥ (
اي : ادعوا ربكم علنا وخفاء ، وس���را 

وجهر
اما : خيفة :

...............
لمادة قرآنية  فهو مصدر سماعي 

اخرى ..وهي الخوف !!
تقول : خاف ..يخاف ..خيفة ..

وق���د ورد المصدر » خيفة » س���ت 
مرات في القرآن ، كان فيها بمعنى 

: الخوف..
منها ما ورد في قوله تعالى ) واذكر 
ربك تضرعا وخيفة.. (..) االعراف : 

..) ٢٠٥
وهذا م���ن روائع االعج���از البياني 

المتألق في القران .
الخفية هي الخفاء ..والخيفة هي 

الخوف .

)وقليــل مــن عبــادي الشكــور(

سُتحب
كل من يهتم باالنصات اليك.

كل من يمنحك مساحة لُتعبر فيها عن رأيك
كل من يعطيك الفرصة لتقول من أنت.

سُتحب كل من ُيحسن االهتمام بك يجتهد 
في رعايتك .

المحظوظون ثالثة :
األول : من ترك الدنيا قبل أن تتركه

الثاني : من بر والديه قبل أن يفارقوه
الثالث : من أرضى خالقه قبل أن يلقاه.

 تمتيَن الصلة بين اآلباء واألبناء، وبين الكبار 
َّ

إن
والصغار، هو الوقايُة للمجتمع اإلنساني من 
المصائب المتعاضم���ة في العصر الحاضر 

ومن الكوارث المقبلة المتوقعة.
لق���د وضع الق���رآن الكريم للمعرفة أسس���ًا 
جديدة لتحقيق الغايات المفيدة، فنقلتها 
من أوهام البشر ، وأساطير الزمن إلى معرفة 
قوانين الكون، وكش���ف نوامي���س الحياة، 
وضبط ُسنن المجتمع، وَسبر طرائق المجتمع 

اإلنساني..
في هذه األمة، بل األمم ُبعث محمد صلى الله 
عليه وسلم، ليَلمَّ شتاتها ، ويرّص صفوفها، 
���د غايتها، لتكون نواة أساس���ية في  ويوحِّ
بوتقة اإلنس���انية الملتفة حولها، المؤمنة 
وس���يادتها  بفضلها  المق���ّرة  برس���التها، 

وشرفها.

ومضـــات

إن أبواب الحمد والش����كر كثيرة في ديننا الحنيف، ولع����ل أكثرنا ال ينتبه إلى 
ذلك، فمما ورد:

فضل الحمد:
افتتح القرآن الكريم بعد البس����ملة بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. يكرر 

المسلم الحمد في كل ركعة من ركعات صالته.
َم قال: »َأْفَضُل  ُه تعالى َعَلْيِه َوَس����لَّ ى اللَّ ِه َصلَّ  َرُس����وَل اللَّ

َّ
وثبت عند الترمذي: أن

ِه«. َعاِء الَحْمُد ِللَّ ُه، َوَأْفَضُل الدُّ ْكِر اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ الذِّ
أجر الحمد عظيم:

ِه تمَلُ اْلِميَزاَن« أخرجه مسلم. أي:  َم: »اْلَحْمُد ِللَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّ َقاَل َرُسوُل اللَّ
ِعَظم أجرها يمل ميزان العبد يوم القيامة.
كر على درجتين: أعلى درجات الشكر: الشُّ

إحداهما: واج����ب، وهو أْن يأتي بالواجبات، ويجتنب المح����ارم، فهذا البدَّ منه، 
عم. ويكفي في شكر هذه النِّ

، وهو أْن يعمَل العبُد بعد أداِء  الدرجة الثانية من الش����كر: الش����كر المس����تحبُّ
بين،  ابقين المقرَّ اعات، وهذه درجُة السَّ الفرائض، واجتناِب المحارم بنوافل الطَّ
بيُّ صلى الله عليه وسلم فقد كان كما في الصحيحين  وهي التي أرشد إليها النَّ
����ر قدماه، فإذا قيل له: أتفعُل هذا وقد  ى تتفطَّ الة، ويقوم حتَّ يجته����د في الصَّ
م من ذنبك وما تأخر؟! فيقول: )أفال أكوُن عبدًا ش����كورًا؟( كما  َغَفَر الله لك ما تقدَّ

قال ابن رجب رحمه الله تعالى.
مشروعية سجدة الشكر عند حدوث نعمة:

ُث ِحيَن  فف����ي صحيح البخاري َعِن َكْع����َب ْبَن َماِلٍك رضي الله تعال����ى عنه ُيَحدِّ
َف َعْن َتُبوَك، وكيف قاطعه المس����لمون، ثم نزل العفو، َفَقاَل: َضاَقْت َعَليَّ  َتَخلَّ
َنْفِس����ي، َوَضاَقْت َعَليَّ اأَلْرُض ِبَما َرُحَبْت، َس����ِمْعُت َصْوَت َصاِرٍخ ِبَأْعَلى َصْوِتِه: َيا 
َكْعُب ْبَن َماِلٍك َأْبِش����ْر، َقاَل: َفَخَرْرُت َساِجًدا، َوَعَرْفُت َأْن َقْد َجاَء َفَرٌج، َوآَذَن َرُسوُل 

ِه َعَلْيَنا. َم ِبَتْوَبِة اللَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّ اللَّ
من شكر النعمة أن ُترى على صاحبها:

صح عند ابي داود والنسائي وغيرهما عن َماِلِك ْبِن َنْضَلَة رضي الله تعالى عنه 
ى الله عليه وس����لم في ثوب ُدوٍن، فقال: ألَك ماٌل؟ قال:  أنه قال: أتيُت النبي صلَّ
قيِق،  نع����م، قال: ِمْن أيِّ الماِل؟ قال: قد آتاني الل����ُه ِمن اإلبل والَغَنِم والخيِل والرَّ
قال: فإذا آتاَك اللُه مااًل فلُيَر أثُر ِنْعَمِة اللِه عليَك وكرامِتِه. أي فلير بال فخر وال كبر.

أهل الشكر أهل النجاة والرعاية من قبل الله تعالى:
ا َأْرَس����ْلَنا َعَلْيِهْم َحاِصًبا ِإالَّ آَل ُلوٍط  ُذِر )33( ِإنَّ َبْت َقْوُم ُلوٍط ِبالنُّ قال تعال����ى: )َكذَّ

ْيَناُهْم ِبَسَحٍر )34( ِنْعَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َكَذِلَك َنْجِزي َمْن َشَكَر )3٥(( ]القمر[ َنجَّ
من مواطن الشكر: الشكر عقب كل صالة.

فقد صح عند أبي داود والنس����ائي عن مع����اذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أن 
ى الله تعالى عليه وس����لم أخذ بيِده، وق����ال: »يا معاُذ والله إني  رس����وَل الله صلَّ
ك«، فق����ال: »ُأوصيَك يا معاذ ال َتَدعن في ُدُبر ُكل صالٍة تقول: اللُهمَّ أعني  ألِحبُّ

على ِذْكِرَك وُشْكِرَك وُحْسِن ِعباَدتك«.
من مواطن الحمد: الحمد عقب النعم الدينية.

ِبيَّ  ُه تعالى َعْنُه، َقاَل: َكاَن ُغاَلٌم َيُهوِديٌّ َيْخُدُم النَّ ففي البخاري َعْن َأَنٍس َرِضَي اللَّ
َم َيُعوُدُه، َفَقَعَد  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيُّ َصلَّ َم، َفَمِرَض، َفَأَتاُه النَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّ
ِعْنَد َرْأِس����ِه، َفَقاَل َلُه: »َأْسِلْم«، َفَنَظَر ِإَلى َأِبيِه َوُهَو ِعْنَدُه َفَقاَل َلُه: َأِطْع َأَبا الَقاِسِم 
َم َوُهَو َيُقوُل:  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيُّ َصلَّ َم، َفَأْس����َلَم، َفَخَرَج النَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَس����لَّ َصلَّ

اِر«. ِذي َأْنَقَذُه ِمَن النَّ ِه الَّ »الَحْمُد ِللَّ
من مواطن الحمد: الحمد عند استشعار هداية الله تعالى وتوفيقه.

َم َلْيَلَة ُأْس����ِرَي ِبِه ِبِإيِلَياَء  ى اللُه َعَلْيِه َوَس����لَّ ِه َصلَّ ففي البخاري: »ُأِتَي َرُس����وُل اللَّ
ِذي  ِه الَّ َبَن، َقاَل ِجْبِريُل: الَحْمُد ِللَّ ِبَقَدَحْيِن ِمْن َخْمٍر، َوَلَبٍن َفَنَظ����َر ِإَلْيِهَما َفَأَخَذ اللَّ

ُتَك« َهَداَك ِلْلِفْطَرِة، َلْو َأَخْذَت الَخْمَر َغَوْت ُأمَّ
من مواطن الحمد: الحمد عند البدء بكالم أو خطبة في أمر مهم.

 كالِم ال ُيبَدُأ 
ُّ

َم أنه َقاَل: »كل ى اللُه تعالى َعَلْيِه َوَسلَّ ِبي َصلَّ فعند أبي داود عن النَّ
فيِه بالحمُد لله فهو أجَذُم««، وحسنه جماعة.

من مواطن الحمد: الحمد عقب الركوع في الصالة.
َما ُجِعَل اإِلَماُم ِلُيْؤَتمَّ  َم َقاَل: » ِإنَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّ  َرُسوَل اللَّ

َّ
ففي الصحيح َأن

ُه ِلَمْن َحِمَدُه، َفُقوُلوا:  ِبِه، َفِإَذا َرَكَع، َفاْرَكُعوا َوِإَذا َرَفَع، َفاْرَفُعوا، َوِإَذا َقاَل: َس����ِمَع اللَّ
ا  َنا َوَلَك الَحْمُد«. وفي صحيح البخاري: عن رفاعة رضي الله تعالى عنه قال: ُكنَّ َربَّ
ْكَعِة َقاَل: َسِمَع  ا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرَّ َم، َفَلمَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيِّ َصلَّ ي َوَراَء النَّ َيْوًما ُنَصلِّ
ا  ًبا ُمَباَرًكا ِفيِه، َفَلمَّ َنا َوَلَك الَحْمُد َحْمًدا َكِثيًرا َطيِّ ُه: َربَّ ُه ِلَمْن َحِمَدُه، َقاَل َرُجٌل َوَراَء اللَّ
ُم« َقاَل: َأَنا، َقاَل: »َرَأْيُت ِبْضَعًة َوَثاَلِثيَن َمَلًكا َيْبَتِدُروَنَها  اْنَصَرَف، َقاَل: »َمِن الُمَتَكلِّ

ُل«. ُهْم َيْكُتُبَها َأوَّ َأيُّ
من مواطن الحمد: الحمد في صالة التهجد.

ُد َقاَل: »  ْيِل َيَتَهجَّ َم ِإَذا َقاَم ِمَن اللَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَس����لَّ ِبيُّ َصلَّ ففي البخاري: َكاَن النَّ
، َوَلَك الَحْمُد َلَك ُمْلُك 

َّ
َواِت َواأَلْرِض َوَمْن ِفيِهن ����مَ ُم السَّ ُهمَّ َلَك الَحْمُد َأْنَت َقيِّ اللَّ

����َمَواِت َواأَلْرِض َوَمْن  ، َوَل����َك الَحْمُد َأْنَت ُنوُر السَّ
َّ

����َمَواِت َواأَلْرِض َوَمْن ِفيِهن السَّ
 َوَوْعُدَك 

ُّ
����َمَواِت َواأَلْرِض، َوَلَك الَحْمُد َأْنَت الَحق ، َوَلَك الَحْمُد َأْنَت َمِلُك السَّ

َّ
ِفيِهن

ٌد  ، َوُمَحمَّ
ٌّ

وَن َحق ِبيُّ ، َوالنَّ
ٌّ

اُر َحق ، َوالنَّ
ٌّ

����ةُ َحق ، َوالَجنَّ
ٌّ

، َوَقْوُلَك َحق
ٌّ

، َوِلَقاُؤَك َحق
ُّ

الَحق
ُهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوِبَك آَمْنُت، َوَعَلْيَك  ، اللَّ

ٌّ
اَعُة َحق ، َوالسَّ

ٌّ
َم َحق ى اللُه َعَلْيِه َوَس����لَّ َصلَّ

ْمُت َوَما  ْل����ُت، َوِإَلْيَك َأَنْب����ُت، َوِبَك َخاَصْمُت، َوِإَلْيَك َحاَكْمُت، َفاْغِف����ْر ِلي َما َقدَّ َتَوكَّ
ُر، اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت َواَل َحْوَل  ُم، َوَأْنَت الُمَؤخِّ ْرُت، َوَما َأْس����َرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، َأْنَت الُمَقدِّ َأخَّ

ِه«. َة ِإالَّ ِباللَّ َواَل ُقوَّ
من مواطن الحمد: الحمد عند المصيبة.

َم َقاَل: »ِإَذا َماَت َوَلُد  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِه َصلَّ  َرُس����وَل اللَّ
َّ

ففي الترمذي وحس����نه: َأن
ُه تعالى ِلَماَلِئَكِتِه: َقَبْضُتْم َوَلَد َعْب����ِدي، َفَيُقوُلوَن: َنَعْم، َفَيُقوُل:  الَعْبِد َق����اَل اللَّ
َقَبْضُت����ْم َثَمَرَة ُفَؤاِدِه، َفَيُقوُلوَن: َنَعْم، َفَيُقوُل: َماَذا َقاَل َعْبِدي؟ َفَيُقوُلوَن: َحِمَدَك 

وُه َبْيَت الَحْمِد«. ِة، َوَسمُّ ُه: اْبُنوا ِلَعْبِدي َبْيًتا ِفي الَجنَّ َواْسَتْرَجَع، َفَيُقوُل اللَّ
من مواطن الحمد: حمد المؤمن لربه عند قبض الروح.

ِه،  ثبت في مسند اإلمام أحمد عن النبي عليه الصالة والسالم أنه قال: » اْلَحْمُد ِللَّ
.« 

َّ
 َوَجل

َّ
اْلُمْؤِمُن ِبَخْيٍر، ُتْنَزُع َنْفُسُه ِمْن َبْيِن َجْنَبْيِه َوُهَو َيْحَمُد اللَه َعز

من مواطن الحمد: الحمد عند لبس الجديد.

َم ِإَذا اْسَتَجدَّ َثْوًبا  ُه َعَلْيِه َوَس����لَّ ى اللَّ ِه َصلَّ فقد صح عند الترمذي: َكاَن َرُس����وُل اللَّ
ُهمَّ َل����َك الَحْمُد َأْنَت  اُه ِباْس����ِمِه، ِعَماَمًة، َأْو َقِميًص����ا، َأْو ِرَداًء، ُثمَّ َيُقوُل: »اللَّ َس����مَّ

ِه َوَشرِّ َما ُصِنَع َلُه«. َكَسْوَتِنيِه، َأْسَأُلَك َخْيَرُه َوَخْيَر َما ُصِنَع َلُه، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ
من مواطن الحمد: الحمد عقب الطعام.

ِه  َم َكاَن ِإَذا َرَفَع َماِئَدَتُه َقاَل: »الَحْمُد ِللَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيَّ َصلَّ  النَّ
َّ

ففي البخاري: َأن
َنا«. ٍع َواَل ُمْسَتْغًنى َعْنُه، َربَّ ًبا ُمَباَرًكا ِفيِه، َغْيَر َمْكِفيٍّ َواَل ُمَودَّ َكِثيًرا َطيِّ

غي����ر مكفي: أي ما أكلناه ليس كافًيا عما بعده بل نعمك يا ربنا مس����تمرة غير 
منقطعة، وال مودع: من الوداع أي ليس آخر طعامنا.

من مواطن الحمد إذا جاء شهر جديد:
ففي س����نن أبي داود وغيره بأسانيد تقوى بمجموعها أن النبيَّ صلى الله عليه 
وس����لم كان إذا رأى الهالَل قال: »هالُل َخيٍر وُرشٍد، هالُل َخيٍر وُرشٍد، هالُل َخيٍر 
وُرش����ٍد، آمنُت بالذي خلَقَك«، ثم يقوُل: »الحمُد للِه الذي ذهَب بشهِر كذا، وجاَء 

بشهِر كذا«.
من مواطن الحمد عقب العطاس:

َم َقاَل: » ِإَذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفْلَيُقْل:  ى اللُه َعَلْيِه َوَس����لَّ ِبيِّ َصلَّ ففي البخاري َعِن النَّ
ُه،  ُه، َف����ِإَذا َقاَل َلُه: َيْرَحُمَك اللَّ ����ِه، َوْلَيُقْل َلُه َأُخوُه َأْو َصاِحُبُه: َيْرَحُمَك اللَّ الَحْمُد ِللَّ

ُه َوُيْصِلُح َباَلُكْم ». َفْلَيُقْل: َيْهِديُكُم اللَّ
من مواطن الحمد عندما يأوي اإلنسان إلى فراشه:

َم، َكاَن ِإَذا َأَوى ِإَلى ِفَراِشِه،  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ  َرُسوَل اللِه َصلَّ
َّ

ففي صحيح مسلم َأن
ْن اَل َكاِفَي َلُه َواَل  ِذي َأْطَعَمَنا َوَس����َقاَنا، َوَكَفاَنا َوآَواَن����ا، َفَكْم ِممَّ ِه الَّ َقاَل: »اْلَحْمُد ِللَّ

ُمْؤَي«.
من مواطن الحمد: الحمد عند االستيقاظ.

َم ِإَذا َأَوى ِإَلى ِفَراِش����ِه، َقاَل:  ى اللُه َعَلْيِه َوَس����لَّ ِبيُّ َصلَّ فف����ي الصحيحين َكاَن النَّ
ِذي َأْحَياَنا َبْعَد َما َأَماَتَنا َوِإَلْيِه  ِه الَّ »ِباْس����ِمَك َأُموُت َوَأْحَيا«، َوِإَذا َقاَم َقاَل: »الَحْمُد ِللَّ

ُشوُر«. النُّ
َم َقاَل: ِإَذا اْسَتْيَقَظ  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِه َصلَّ  َرُس����وَل اللَّ

َّ
وفي الترمذي وحس����نه: َأن

ِذي َعاَفاِني ِفي َجَس����ِدي، َوَردَّ َعَليَّ ُروِحي َوَأِذَن  ِه الَّ ]أي: أحدكم[ َفْلَيُقْل: الَحْمُد ِللَّ
ِلي ِبِذْكِرِه«.

من مواطن الحمد: الحمد إذا رأى اإلنسان أهل البالء.
َم َقاَل: »َمْن َرَأى ُمْبَتًلى،  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِه َصلَّ  َرُسوَل اللَّ

َّ
فقد ثبت عند الترمذي: َأن

ْن َخَلَق  َلِن����ي َعَلى َكِثيٍر ِممَّ ا اْبَتاَلَك ِبِه، َوَفضَّ ِذي َعاَفاِني ِممَّ ����ِه الَّ َفَقاَل: الَحْمُد ِللَّ
ُه َقاَل: ِإَذا َرَأى َصاِحَب  َتْفِضياًل، َلْم ُيِصْبُه َذِلَك الَباَلُء«، َوَقْد ُرِوَي َعْن اإلمام الباقر َأنَّ

ُذ، َيُقوُل َذِلَك ِفي َنْفِسِه، َواَل ُيْسِمُع َصاِحَب اْلَباَلِء. َباَلٍء َيَتَعوَّ
من أذكار الصباح والمساء ما هو لتأدية شكر اليوم.

فعند أبي داود: )من قال حين يصبح: اللهم ما أصبَح بي مْن نعمٍة فمنك وحَدك 
ال ش����ريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك 

حين يمسي، فقد أدى شكر ليلته(.
وبع����د: فهل نفهم اآلن قوله تعالى: )اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُش����ْكًرا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي 

ُكوُر )13(( ]سبأ[ . الشَّ

حممد �شحادة

فت���اوى

الج���واب /  إن باب التوبة مفتوح لكل مذن���ب، والله تعالٰى 
يفرح لتوبة عبده، وهو الذي أعطٰى المذنبين أماًل واسعًا في 
ِذيَن َأْسَرُفوا  التوبة الصادقة، فقال سبحانه: } ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ
ُنوَب  َه َيْغِفُر الذُّ  اللَّ

َّ
ه ِإن َعَلى َأْنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَّ

ِحيُم { )الزمر:٥3( . ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َجِميًعا ِإنَّ
وللتوبة النصوح ش���روط يجب أن تتحقق، وهي اإلقالع عن 
الذنب، والندم على ما حصل، والعزم األكيد على عدم العودة 

إليه، وَردُّ الحقوق إلى أصحابها.
وعليه فإن توبة الس���ارق مقبولة إذا كانت صادقة، والواجب 
عليه أن َيُردَّ الماَل الذي أخذه إلى أصحابه أو قيمته ما أمكن، 
مباشرة أو بواسطة أحد، مع طلب المسامحة منهم ؛ فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم:  ) 
ُه َلْيَس َثمَّ  ْلُه    ِمْنَها َفِإنَّ ِخيِه    َفْلَيَتَحلَّ  َمْن َكاَنْت ِعْنَدُه َمْظِلَمٌة أِلَ
ِخيِه ِمْن َحَس���َناِتِه َفِإْن  ِديَن���اٌر َواَل ِدْرَهٌم ِمْن َقْبِل َأْن ُيْؤَخَذ أِلَ
َئاِت َأِخيِه َفُطِرَحْت َعَلْيِه ( َلْم َيُكْن َلُه َحَس���َناٌت ُأِخَذ ِمْن َس���يِّ

)صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب القصاص يوم القيامة 

وه���ي الحاقة ألن فيها( وقال صلى الله عليه وس���لم  :  )  َأَتْدُروَن 
َم���ا اْلُمْفِلُس َقاُلوا اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن اَل ِدْرَه���َم َلُه َواَل َمَتاَع َفَقاَل 
ِتي َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَم���ِة ِبَصاَلٍة َوِصَياٍم َوَزَكاٍة   اْلُمْفِل���َس ِمْن ُأمَّ

َّ
ِإن

َوَيْأِتي َقْد َش���َتَم َهَذا    َوَقَذَف    َهَذا َوَأَكَل َماَل َهَذا َوَس���َفَك َدَم 
َهَذا َوَضَرَب َهَذا َفُيْعَطى َهَذا ِمْن َحَس���َناِتِه َوَهَذا ِمْن َحَسَناِتِه 
َفِإْن َفِنَيْت َحَس���َناُتُه َقْبَل َأْن  ُيْقَضى َما َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم 
اِر() صحيح مس���لم، كتاب البر  َفُطِرَح���ْت َعَلْيِه ُث���مَّ ُطِرَح ِفي النَّ
والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم(. ويستحب للتائب أن ُيكثر 
من االس���تغفار واألعمال الصالحة؛ من صالة، وصوم، وصدقة، 
وإصالح، وبر والدين، وغيره؛ فإذا فعل ذلك قبلت توبته إن شاء 
الله تعالى، وإذا أكثر من فعل الطاعات أبدل الله تعالى سيئاته 
حسنات؛ فالله تعالى يقول:} ِإال َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاِلحًا 
ُه َغُفورًا َرِحيمًا{ َئاِتِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن اللَّ ُه َس���يِّ ُل اللَّ َفُأوَلِئَك ُيَبدِّ

)الفرقان:7٠(.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

 المفتي /   الشيخ إحسان إبراهيم عاشور.

 إذا أراد السارق أن يتوب،
 فماذا عليه أن يفعل ؟  
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لطائف 
قرانية

بي���ن » خفي���ة » ...و« خيف���ة« في 
القرآن

من  قريبتان  قرآنيت���ان  كلمت���ان 
لكن  الح���روف..  ف���ي  بعضهم���ا 
بينهما فرق بعيد في المعنى وفي 
االش���تقاق ..ال يعرفه كثيرون من 

اهل القران !!!
» خفي���ة » و« خيف���ة » ..كلتاهما 
في  ورد  مصدر سماعي..وكلتاهما 

القرآن ..
لك���ن بينهم���ا ف���رق كبي���ر في 

االشتقاق :

خفية :
........

فعل���ه الماضي هو : خفي ..تقول : 
خفي ..يخفى ..خفية ..

وهو بمعنى الخفاء ..وهو االستتار ، 
وعدم الظهور ..

وقد ورد المصدر السماعي » خفية 
» مرتين في القرآن ..

منهما م���ا ورد في قول���ه تعالى ) 
ادع���وا ربكم ..تضرع���ا وخفية (..) 

االعراف : ٥٥ (
اي : ادعوا ربكم علنا وخفاء ، وس���را 

وجهر
اما : خيفة :

...............
لمادة قرآنية  فهو مصدر سماعي 

اخرى ..وهي الخوف !!
تقول : خاف ..يخاف ..خيفة ..

وق���د ورد المصدر » خيفة » س���ت 
مرات في القرآن ، كان فيها بمعنى 

: الخوف..
منها ما ورد في قوله تعالى ) واذكر 
ربك تضرعا وخيفة.. (..) االعراف : 

..) ٢٠٥
وهذا م���ن روائع االعج���از البياني 

المتألق في القران .
الخفية هي الخفاء ..والخيفة هي 

الخوف .

)وقليــل مــن عبــادي الشكــور(

سُتحب
كل من يهتم باالنصات اليك.

كل من يمنحك مساحة لُتعبر فيها عن رأيك
كل من يعطيك الفرصة لتقول من أنت.

سُتحب كل من ُيحسن االهتمام بك يجتهد 
في رعايتك .

المحظوظون ثالثة :
األول : من ترك الدنيا قبل أن تتركه

الثاني : من بر والديه قبل أن يفارقوه
الثالث : من أرضى خالقه قبل أن يلقاه.

 تمتيَن الصلة بين اآلباء واألبناء، وبين الكبار 
َّ

إن
والصغار، هو الوقايُة للمجتمع اإلنساني من 
المصائب المتعاضم���ة في العصر الحاضر 

ومن الكوارث المقبلة المتوقعة.
لق���د وضع الق���رآن الكريم للمعرفة أسس���ًا 
جديدة لتحقيق الغايات المفيدة، فنقلتها 
من أوهام البشر ، وأساطير الزمن إلى معرفة 
قوانين الكون، وكش���ف نوامي���س الحياة، 
وضبط ُسنن المجتمع، وَسبر طرائق المجتمع 

اإلنساني..
في هذه األمة، بل األمم ُبعث محمد صلى الله 
عليه وسلم، ليَلمَّ شتاتها ، ويرّص صفوفها، 
���د غايتها، لتكون نواة أساس���ية في  ويوحِّ
بوتقة اإلنس���انية الملتفة حولها، المؤمنة 
وس���يادتها  بفضلها  المق���ّرة  برس���التها، 

وشرفها.

ومضـــات

إن أبواب الحمد والش����كر كثيرة في ديننا الحنيف، ولع����ل أكثرنا ال ينتبه إلى 
ذلك، فمما ورد:

فضل الحمد:
افتتح القرآن الكريم بعد البس����ملة بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. يكرر 

المسلم الحمد في كل ركعة من ركعات صالته.
َم قال: »َأْفَضُل  ُه تعالى َعَلْيِه َوَس����لَّ ى اللَّ ِه َصلَّ  َرُس����وَل اللَّ

َّ
وثبت عند الترمذي: أن

ِه«. َعاِء الَحْمُد ِللَّ ُه، َوَأْفَضُل الدُّ ْكِر اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ الذِّ
أجر الحمد عظيم:

ِه تمَلُ اْلِميَزاَن« أخرجه مسلم. أي:  َم: »اْلَحْمُد ِللَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّ َقاَل َرُسوُل اللَّ
ِعَظم أجرها يمل ميزان العبد يوم القيامة.
كر على درجتين: أعلى درجات الشكر: الشُّ

إحداهما: واج����ب، وهو أْن يأتي بالواجبات، ويجتنب المح����ارم، فهذا البدَّ منه، 
عم. ويكفي في شكر هذه النِّ

، وهو أْن يعمَل العبُد بعد أداِء  الدرجة الثانية من الش����كر: الش����كر المس����تحبُّ
بين،  ابقين المقرَّ اعات، وهذه درجُة السَّ الفرائض، واجتناِب المحارم بنوافل الطَّ
بيُّ صلى الله عليه وسلم فقد كان كما في الصحيحين  وهي التي أرشد إليها النَّ
����ر قدماه، فإذا قيل له: أتفعُل هذا وقد  ى تتفطَّ الة، ويقوم حتَّ يجته����د في الصَّ
م من ذنبك وما تأخر؟! فيقول: )أفال أكوُن عبدًا ش����كورًا؟( كما  َغَفَر الله لك ما تقدَّ

قال ابن رجب رحمه الله تعالى.
مشروعية سجدة الشكر عند حدوث نعمة:

ُث ِحيَن  فف����ي صحيح البخاري َعِن َكْع����َب ْبَن َماِلٍك رضي الله تعال����ى عنه ُيَحدِّ
َف َعْن َتُبوَك، وكيف قاطعه المس����لمون، ثم نزل العفو، َفَقاَل: َضاَقْت َعَليَّ  َتَخلَّ
َنْفِس����ي، َوَضاَقْت َعَليَّ اأَلْرُض ِبَما َرُحَبْت، َس����ِمْعُت َصْوَت َصاِرٍخ ِبَأْعَلى َصْوِتِه: َيا 
َكْعُب ْبَن َماِلٍك َأْبِش����ْر، َقاَل: َفَخَرْرُت َساِجًدا، َوَعَرْفُت َأْن َقْد َجاَء َفَرٌج، َوآَذَن َرُسوُل 

ِه َعَلْيَنا. َم ِبَتْوَبِة اللَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّ اللَّ
من شكر النعمة أن ُترى على صاحبها:

صح عند ابي داود والنسائي وغيرهما عن َماِلِك ْبِن َنْضَلَة رضي الله تعالى عنه 
ى الله عليه وس����لم في ثوب ُدوٍن، فقال: ألَك ماٌل؟ قال:  أنه قال: أتيُت النبي صلَّ
قيِق،  نع����م، قال: ِمْن أيِّ الماِل؟ قال: قد آتاني الل����ُه ِمن اإلبل والَغَنِم والخيِل والرَّ
قال: فإذا آتاَك اللُه مااًل فلُيَر أثُر ِنْعَمِة اللِه عليَك وكرامِتِه. أي فلير بال فخر وال كبر.

أهل الشكر أهل النجاة والرعاية من قبل الله تعالى:
ا َأْرَس����ْلَنا َعَلْيِهْم َحاِصًبا ِإالَّ آَل ُلوٍط  ُذِر )33( ِإنَّ َبْت َقْوُم ُلوٍط ِبالنُّ قال تعال����ى: )َكذَّ

ْيَناُهْم ِبَسَحٍر )34( ِنْعَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َكَذِلَك َنْجِزي َمْن َشَكَر )3٥(( ]القمر[ َنجَّ
من مواطن الشكر: الشكر عقب كل صالة.

فقد صح عند أبي داود والنس����ائي عن مع����اذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أن 
ى الله تعالى عليه وس����لم أخذ بيِده، وق����ال: »يا معاُذ والله إني  رس����وَل الله صلَّ
ك«، فق����ال: »ُأوصيَك يا معاذ ال َتَدعن في ُدُبر ُكل صالٍة تقول: اللُهمَّ أعني  ألِحبُّ

على ِذْكِرَك وُشْكِرَك وُحْسِن ِعباَدتك«.
من مواطن الحمد: الحمد عقب النعم الدينية.

ِبيَّ  ُه تعالى َعْنُه، َقاَل: َكاَن ُغاَلٌم َيُهوِديٌّ َيْخُدُم النَّ ففي البخاري َعْن َأَنٍس َرِضَي اللَّ
َم َيُعوُدُه، َفَقَعَد  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيُّ َصلَّ َم، َفَمِرَض، َفَأَتاُه النَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّ
ِعْنَد َرْأِس����ِه، َفَقاَل َلُه: »َأْسِلْم«، َفَنَظَر ِإَلى َأِبيِه َوُهَو ِعْنَدُه َفَقاَل َلُه: َأِطْع َأَبا الَقاِسِم 
َم َوُهَو َيُقوُل:  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيُّ َصلَّ َم، َفَأْس����َلَم، َفَخَرَج النَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَس����لَّ َصلَّ

اِر«. ِذي َأْنَقَذُه ِمَن النَّ ِه الَّ »الَحْمُد ِللَّ
من مواطن الحمد: الحمد عند استشعار هداية الله تعالى وتوفيقه.

َم َلْيَلَة ُأْس����ِرَي ِبِه ِبِإيِلَياَء  ى اللُه َعَلْيِه َوَس����لَّ ِه َصلَّ ففي البخاري: »ُأِتَي َرُس����وُل اللَّ
ِذي  ِه الَّ َبَن، َقاَل ِجْبِريُل: الَحْمُد ِللَّ ِبَقَدَحْيِن ِمْن َخْمٍر، َوَلَبٍن َفَنَظ����َر ِإَلْيِهَما َفَأَخَذ اللَّ

ُتَك« َهَداَك ِلْلِفْطَرِة، َلْو َأَخْذَت الَخْمَر َغَوْت ُأمَّ
من مواطن الحمد: الحمد عند البدء بكالم أو خطبة في أمر مهم.

 كالِم ال ُيبَدُأ 
ُّ

َم أنه َقاَل: »كل ى اللُه تعالى َعَلْيِه َوَسلَّ ِبي َصلَّ فعند أبي داود عن النَّ
فيِه بالحمُد لله فهو أجَذُم««، وحسنه جماعة.

من مواطن الحمد: الحمد عقب الركوع في الصالة.
َما ُجِعَل اإِلَماُم ِلُيْؤَتمَّ  َم َقاَل: » ِإنَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّ  َرُسوَل اللَّ

َّ
ففي الصحيح َأن

ُه ِلَمْن َحِمَدُه، َفُقوُلوا:  ِبِه، َفِإَذا َرَكَع، َفاْرَكُعوا َوِإَذا َرَفَع، َفاْرَفُعوا، َوِإَذا َقاَل: َس����ِمَع اللَّ
ا  َنا َوَلَك الَحْمُد«. وفي صحيح البخاري: عن رفاعة رضي الله تعالى عنه قال: ُكنَّ َربَّ
ْكَعِة َقاَل: َسِمَع  ا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرَّ َم، َفَلمَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيِّ َصلَّ ي َوَراَء النَّ َيْوًما ُنَصلِّ
ا  ًبا ُمَباَرًكا ِفيِه، َفَلمَّ َنا َوَلَك الَحْمُد َحْمًدا َكِثيًرا َطيِّ ُه: َربَّ ُه ِلَمْن َحِمَدُه، َقاَل َرُجٌل َوَراَء اللَّ
ُم« َقاَل: َأَنا، َقاَل: »َرَأْيُت ِبْضَعًة َوَثاَلِثيَن َمَلًكا َيْبَتِدُروَنَها  اْنَصَرَف، َقاَل: »َمِن الُمَتَكلِّ

ُل«. ُهْم َيْكُتُبَها َأوَّ َأيُّ
من مواطن الحمد: الحمد في صالة التهجد.

ُد َقاَل: »  ْيِل َيَتَهجَّ َم ِإَذا َقاَم ِمَن اللَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَس����لَّ ِبيُّ َصلَّ ففي البخاري: َكاَن النَّ
، َوَلَك الَحْمُد َلَك ُمْلُك 

َّ
َواِت َواأَلْرِض َوَمْن ِفيِهن ����مَ ُم السَّ ُهمَّ َلَك الَحْمُد َأْنَت َقيِّ اللَّ

����َمَواِت َواأَلْرِض َوَمْن  ، َوَل����َك الَحْمُد َأْنَت ُنوُر السَّ
َّ

����َمَواِت َواأَلْرِض َوَمْن ِفيِهن السَّ
 َوَوْعُدَك 

ُّ
����َمَواِت َواأَلْرِض، َوَلَك الَحْمُد َأْنَت الَحق ، َوَلَك الَحْمُد َأْنَت َمِلُك السَّ

َّ
ِفيِهن

ٌد  ، َوُمَحمَّ
ٌّ

وَن َحق ِبيُّ ، َوالنَّ
ٌّ

اُر َحق ، َوالنَّ
ٌّ

����ةُ َحق ، َوالَجنَّ
ٌّ

، َوَقْوُلَك َحق
ٌّ

، َوِلَقاُؤَك َحق
ُّ

الَحق
ُهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوِبَك آَمْنُت، َوَعَلْيَك  ، اللَّ

ٌّ
اَعُة َحق ، َوالسَّ

ٌّ
َم َحق ى اللُه َعَلْيِه َوَس����لَّ َصلَّ

ْمُت َوَما  ْل����ُت، َوِإَلْيَك َأَنْب����ُت، َوِبَك َخاَصْمُت، َوِإَلْيَك َحاَكْمُت، َفاْغِف����ْر ِلي َما َقدَّ َتَوكَّ
ُر، اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت َواَل َحْوَل  ُم، َوَأْنَت الُمَؤخِّ ْرُت، َوَما َأْس����َرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، َأْنَت الُمَقدِّ َأخَّ

ِه«. َة ِإالَّ ِباللَّ َواَل ُقوَّ
من مواطن الحمد: الحمد عند المصيبة.

َم َقاَل: »ِإَذا َماَت َوَلُد  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِه َصلَّ  َرُس����وَل اللَّ
َّ

ففي الترمذي وحس����نه: َأن
ُه تعالى ِلَماَلِئَكِتِه: َقَبْضُتْم َوَلَد َعْب����ِدي، َفَيُقوُلوَن: َنَعْم، َفَيُقوُل:  الَعْبِد َق����اَل اللَّ
َقَبْضُت����ْم َثَمَرَة ُفَؤاِدِه، َفَيُقوُلوَن: َنَعْم، َفَيُقوُل: َماَذا َقاَل َعْبِدي؟ َفَيُقوُلوَن: َحِمَدَك 

وُه َبْيَت الَحْمِد«. ِة، َوَسمُّ ُه: اْبُنوا ِلَعْبِدي َبْيًتا ِفي الَجنَّ َواْسَتْرَجَع، َفَيُقوُل اللَّ
من مواطن الحمد: حمد المؤمن لربه عند قبض الروح.

ِه،  ثبت في مسند اإلمام أحمد عن النبي عليه الصالة والسالم أنه قال: » اْلَحْمُد ِللَّ
.« 

َّ
 َوَجل

َّ
اْلُمْؤِمُن ِبَخْيٍر، ُتْنَزُع َنْفُسُه ِمْن َبْيِن َجْنَبْيِه َوُهَو َيْحَمُد اللَه َعز

من مواطن الحمد: الحمد عند لبس الجديد.

َم ِإَذا اْسَتَجدَّ َثْوًبا  ُه َعَلْيِه َوَس����لَّ ى اللَّ ِه َصلَّ فقد صح عند الترمذي: َكاَن َرُس����وُل اللَّ
ُهمَّ َل����َك الَحْمُد َأْنَت  اُه ِباْس����ِمِه، ِعَماَمًة، َأْو َقِميًص����ا، َأْو ِرَداًء، ُثمَّ َيُقوُل: »اللَّ َس����مَّ

ِه َوَشرِّ َما ُصِنَع َلُه«. َكَسْوَتِنيِه، َأْسَأُلَك َخْيَرُه َوَخْيَر َما ُصِنَع َلُه، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ
من مواطن الحمد: الحمد عقب الطعام.

ِه  َم َكاَن ِإَذا َرَفَع َماِئَدَتُه َقاَل: »الَحْمُد ِللَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيَّ َصلَّ  النَّ
َّ

ففي البخاري: َأن
َنا«. ٍع َواَل ُمْسَتْغًنى َعْنُه، َربَّ ًبا ُمَباَرًكا ِفيِه، َغْيَر َمْكِفيٍّ َواَل ُمَودَّ َكِثيًرا َطيِّ

غي����ر مكفي: أي ما أكلناه ليس كافًيا عما بعده بل نعمك يا ربنا مس����تمرة غير 
منقطعة، وال مودع: من الوداع أي ليس آخر طعامنا.

من مواطن الحمد إذا جاء شهر جديد:
ففي س����نن أبي داود وغيره بأسانيد تقوى بمجموعها أن النبيَّ صلى الله عليه 
وس����لم كان إذا رأى الهالَل قال: »هالُل َخيٍر وُرشٍد، هالُل َخيٍر وُرشٍد، هالُل َخيٍر 
وُرش����ٍد، آمنُت بالذي خلَقَك«، ثم يقوُل: »الحمُد للِه الذي ذهَب بشهِر كذا، وجاَء 

بشهِر كذا«.
من مواطن الحمد عقب العطاس:

َم َقاَل: » ِإَذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفْلَيُقْل:  ى اللُه َعَلْيِه َوَس����لَّ ِبيِّ َصلَّ ففي البخاري َعِن النَّ
ُه،  ُه، َف����ِإَذا َقاَل َلُه: َيْرَحُمَك اللَّ ����ِه، َوْلَيُقْل َلُه َأُخوُه َأْو َصاِحُبُه: َيْرَحُمَك اللَّ الَحْمُد ِللَّ

ُه َوُيْصِلُح َباَلُكْم ». َفْلَيُقْل: َيْهِديُكُم اللَّ
من مواطن الحمد عندما يأوي اإلنسان إلى فراشه:

َم، َكاَن ِإَذا َأَوى ِإَلى ِفَراِشِه،  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ  َرُسوَل اللِه َصلَّ
َّ

ففي صحيح مسلم َأن
ْن اَل َكاِفَي َلُه َواَل  ِذي َأْطَعَمَنا َوَس����َقاَنا، َوَكَفاَنا َوآَواَن����ا، َفَكْم ِممَّ ِه الَّ َقاَل: »اْلَحْمُد ِللَّ

ُمْؤَي«.
من مواطن الحمد: الحمد عند االستيقاظ.

َم ِإَذا َأَوى ِإَلى ِفَراِش����ِه، َقاَل:  ى اللُه َعَلْيِه َوَس����لَّ ِبيُّ َصلَّ فف����ي الصحيحين َكاَن النَّ
ِذي َأْحَياَنا َبْعَد َما َأَماَتَنا َوِإَلْيِه  ِه الَّ »ِباْس����ِمَك َأُموُت َوَأْحَيا«، َوِإَذا َقاَم َقاَل: »الَحْمُد ِللَّ

ُشوُر«. النُّ
َم َقاَل: ِإَذا اْسَتْيَقَظ  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِه َصلَّ  َرُس����وَل اللَّ

َّ
وفي الترمذي وحس����نه: َأن

ِذي َعاَفاِني ِفي َجَس����ِدي، َوَردَّ َعَليَّ ُروِحي َوَأِذَن  ِه الَّ ]أي: أحدكم[ َفْلَيُقْل: الَحْمُد ِللَّ
ِلي ِبِذْكِرِه«.

من مواطن الحمد: الحمد إذا رأى اإلنسان أهل البالء.
َم َقاَل: »َمْن َرَأى ُمْبَتًلى،  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِه َصلَّ  َرُسوَل اللَّ

َّ
فقد ثبت عند الترمذي: َأن

ْن َخَلَق  َلِن����ي َعَلى َكِثيٍر ِممَّ ا اْبَتاَلَك ِبِه، َوَفضَّ ِذي َعاَفاِني ِممَّ ����ِه الَّ َفَقاَل: الَحْمُد ِللَّ
ُه َقاَل: ِإَذا َرَأى َصاِحَب  َتْفِضياًل، َلْم ُيِصْبُه َذِلَك الَباَلُء«، َوَقْد ُرِوَي َعْن اإلمام الباقر َأنَّ

ُذ، َيُقوُل َذِلَك ِفي َنْفِسِه، َواَل ُيْسِمُع َصاِحَب اْلَباَلِء. َباَلٍء َيَتَعوَّ
من أذكار الصباح والمساء ما هو لتأدية شكر اليوم.

فعند أبي داود: )من قال حين يصبح: اللهم ما أصبَح بي مْن نعمٍة فمنك وحَدك 
ال ش����ريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك 

حين يمسي، فقد أدى شكر ليلته(.
وبع����د: فهل نفهم اآلن قوله تعالى: )اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُش����ْكًرا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي 

ُكوُر )13(( ]سبأ[ . الشَّ

حممد �شحادة

فت���اوى

الج���واب /  إن باب التوبة مفتوح لكل مذن���ب، والله تعالٰى 
يفرح لتوبة عبده، وهو الذي أعطٰى المذنبين أماًل واسعًا في 
ِذيَن َأْسَرُفوا  التوبة الصادقة، فقال سبحانه: } ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ
ُنوَب  َه َيْغِفُر الذُّ  اللَّ

َّ
ه ِإن َعَلى َأْنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَّ

ِحيُم { )الزمر:٥3( . ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َجِميًعا ِإنَّ
وللتوبة النصوح ش���روط يجب أن تتحقق، وهي اإلقالع عن 
الذنب، والندم على ما حصل، والعزم األكيد على عدم العودة 

إليه، وَردُّ الحقوق إلى أصحابها.
وعليه فإن توبة الس���ارق مقبولة إذا كانت صادقة، والواجب 
عليه أن َيُردَّ الماَل الذي أخذه إلى أصحابه أو قيمته ما أمكن، 
مباشرة أو بواسطة أحد، مع طلب المسامحة منهم ؛ فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم:  ) 
ُه َلْيَس َثمَّ  ْلُه    ِمْنَها َفِإنَّ ِخيِه    َفْلَيَتَحلَّ  َمْن َكاَنْت ِعْنَدُه َمْظِلَمٌة أِلَ
ِخيِه ِمْن َحَس���َناِتِه َفِإْن  ِديَن���اٌر َواَل ِدْرَهٌم ِمْن َقْبِل َأْن ُيْؤَخَذ أِلَ
َئاِت َأِخيِه َفُطِرَحْت َعَلْيِه ( َلْم َيُكْن َلُه َحَس���َناٌت ُأِخَذ ِمْن َس���يِّ

)صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب القصاص يوم القيامة 

وه���ي الحاقة ألن فيها( وقال صلى الله عليه وس���لم  :  )  َأَتْدُروَن 
َم���ا اْلُمْفِلُس َقاُلوا اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن اَل ِدْرَه���َم َلُه َواَل َمَتاَع َفَقاَل 
ِتي َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَم���ِة ِبَصاَلٍة َوِصَياٍم َوَزَكاٍة   اْلُمْفِل���َس ِمْن ُأمَّ

َّ
ِإن

َوَيْأِتي َقْد َش���َتَم َهَذا    َوَقَذَف    َهَذا َوَأَكَل َماَل َهَذا َوَس���َفَك َدَم 
َهَذا َوَضَرَب َهَذا َفُيْعَطى َهَذا ِمْن َحَس���َناِتِه َوَهَذا ِمْن َحَسَناِتِه 
َفِإْن َفِنَيْت َحَس���َناُتُه َقْبَل َأْن  ُيْقَضى َما َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم 
اِر() صحيح مس���لم، كتاب البر  َفُطِرَح���ْت َعَلْيِه ُث���مَّ ُطِرَح ِفي النَّ
والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم(. ويستحب للتائب أن ُيكثر 
من االس���تغفار واألعمال الصالحة؛ من صالة، وصوم، وصدقة، 
وإصالح، وبر والدين، وغيره؛ فإذا فعل ذلك قبلت توبته إن شاء 
الله تعالى، وإذا أكثر من فعل الطاعات أبدل الله تعالى سيئاته 
حسنات؛ فالله تعالى يقول:} ِإال َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاِلحًا 
ُه َغُفورًا َرِحيمًا{ َئاِتِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن اللَّ ُه َس���يِّ ُل اللَّ َفُأوَلِئَك ُيَبدِّ

)الفرقان:7٠(.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

 المفتي /   الشيخ إحسان إبراهيم عاشور.

 إذا أراد السارق أن يتوب،
 فماذا عليه أن يفعل ؟  
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انتظار المسافرين في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس

وقفة احتجاجية بغزة رفضًا إلنهاء عقود المئات في أونروا

الرابطة اإلسالمية تختتم مهرجانات تكريم المتفوقين
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أعلن أنا المواطنة/ نفيسة عبد الرحمن سليمان الفرا 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)929650620( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ سعاد عرفات احمد صوالحي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)960335636( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمود ماجد موسى ابو معمر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801413857( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ حمزة احمد ابراهيم الفقعاوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405122581( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عيد حسن علي فرج الله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802520031( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ شيرين جمعة سليم المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802235473( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ حمادة كامل محمد ابو شعيرة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800463325( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ سعد أحمد سليمان أبو حسنين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900835919( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

تتمة مرايا

وبين���وا أنه عندما يكون الزوج مش���ارًكا 
في االهتمام بالشؤون المنزلية وتربية 
األبناء، فيس���اهم بإزالة عبء الش���عور 
بالذنب عند األم وبالتال���ي التقّدم في 
وظيفتها، وفي الوقت نفس���ه الحفاظ 

على التوازن العاطفي والعائلي. 

حتديات كثرية
وتواج���ه االم العامل���ة تحديات كثيرة 
أهمه���ا التوفي���ق بي���ن واجباتها نحو 
أس���رتها وعمله���ا، هذا م���ن دون ذكر 
مش���اكل العمل، ومتطلبات الش���ريك، 
واألبناء واألهل والمجتمع، وهذه مهمة 
ا لها،  ليست سهلة مطلًقا، وتمثل تحدّيً
لذا نجد أن األم العاملة غالًبا ما تش���عر 
بأنها مقّصرة، إما تجاه أبنائها أو زوجها، 
من حيث الوق���ت والحضور في المنزل، 

وهنا يبدأ الشعور بالذنب.
ومن أبرز المظاه���ر التي يمكن رصدها 
ف���ي المجتمعات العربي���ة، عدم تنازل 
بعض األزواج عن أي حق منحتهم إياه 
العادات والتقاليد، لذلك فهم يرفضون 
القيام بأي عمل منزلي، مثاًل المساعدة 
في تحضير الطع���ام أو تحضير األبناء 
للذه���اب إلى الف���راش، فتج���د المرأة 
نفس���ها تعيش عبء اختيارها العمل 
الم���زدوج وحده���ا، أي خ���ارج المن���زل 
وداخله، وال تحصل عل���ى دعم الزوج أو 

دعم المجتمع.

تاأثريه على االبناء
الحظت الدراس���ات الحديثة التأثيرات 
اإليجابية لعم���ل األم خارج المنزل على 
األبناء، فق���د خلصت دراس���ة قام بها 
قس���م إدارة األعمال في جامعة هارفرد 
عام 2015 وش���ملت 24 بل���ًدا ، أن بنات 
األمه���ات العامالت هن أكثر نجاًحا في 
أعمالهن من قريناتهن اللواتي ال تعمل 

أمهاتهن، وينلن مراكز قيادية.
وخلص���ت الدراس���ة، إل���ى أن البالغين 
من الرجال الذين أت���وا من بيوت فيها 
أمهات عامالت يمضون ساعات طويلة 
في رعاية أبنائهم، ويساعدون أكثر في 

األعمال المنزلية، وأغلبهم يفضلون أن 
تعمل زوجاتهم.

فيما أثبتت الدراس���ات، أن اآلباء الذين 
اقتصر عم���ل أمهاتهم عل���ى التدبير 
ويرفضون  ذكوري���ة  أكث���ر  المنزل���ي، 
مساعدة زوجاتهم في األعمال المنزلية.

وف���ي المقابل، التأثير الس���لبي يكون 
عندما يتخل���ى الوالدان عن وظيفتهما 
األبوية، س���واء كان���ت األم تعمل أم ال. 
فعمل األم خارج المنزل ال يعني إهمال 
األبن���اء، خصوًص���ا إذا كانوا في س���ن 
المراهق���ة، إذ ال يكفي أن يوفر الوالدان 
المادية  والحي���اة  والملب���س  الم���أكل 
المترف���ة، فه���ذا يح���ّدد عالق���ة اآلباء 
باألبناء على أساس مادي بحت، وبالتالي 
تعّم الفوضى في المن���زل أثناء غياب 

الوالدين.

قد تش���عر األم بالذنب حين تواجه أحد 
أبنائها مشكلة سلوكية، عندها عليها 
أن ت���درك أن المس���ؤولية ال تق���ع على 

عاتقها وحدها بل على زوجها أيًضا.
وأحياًن���ا األبناء يبت���ّزون أمهم العاملة 
عاطفًيا، ليحوزوا امتي���ازات أكثر، واألم 
بدورها قد تغ���دق عليهم الهدايا كي 
تخفف ش���عورها بالذنب ألنها ليست 
حاضرة عند عودتهم من المدرس���ة، أو 
ألنه���ا اضطرت مثاًل ألن تس���افر خالل 

عطلتهم المدرسية.
في حين أن عل���ى األم أن تدرك أن حب 
األبن���اء ال يعني أن تكون في خدمتهم 
على مدار اليوم، إذ ليس مدة الوقت هي 
التي تجعل العالقة بين األهل واألبناء 
جيدة، بل نوعي���ة الوقت الذي يمضيه 
األهل مع أبنائهم وكيفية اس���تثماره 

في متابعة األبناء.
وال بد من اإلشارة إلى أن عمل األم يسمح 
لألبن���اء بتحّم���ل بعض المس���ؤوليات 
التي لم تكن م���ن صالحياتهم، فهذا 
يش���عرهم بأنه���م أكثر نضًج���ا، وبأن 
أهلهم يثقون به���م، مما يعزز لديهم 

الشعور باالستقاللية.

حلول ون�صائح
وأوضح مختص���ون، أنه م���ن الضروري 
تعلي���م األبن���اء أداء واجباتهم وتناول 
طعامهم، والتعاون في األعمال المنزلية 
واالعتماد على أنفس���هم ف���ي تغيير 
مالبسهم وترتيب غرفهم، وأن يتولى 
الكبار منهم مس���ؤولية رعاية إخوتهم 

األصغر سًنا.
وأكدوا أن���ه يجب على األم العاملة عدم 

الشعور بالذنب، فال يمكن ألحد أن ينجز 
كل المهام الملقاة على عاتقه من دون 
تعّث���ر، وبالتالي ال توجد أم تس���تطيع 
أن تتم كل مهماته���ا على أكمل وجه، 
ل���ذا ليس عليها أن تش���عر بالذنب إذا 
ما أخفقت في مس���ألة ما، بل يجدر بها 

التعلم منها ال تأنيب نفسها.
وأش���اروا إلى أن النصيح���ة األهم هي 
عدم الضعف أمام األبناء، ففي كثير من 
األحيان يؤدي شعور األم بالتقصير تجاه 
أبنائها لكونها تغيب عنهم س���اعات 
عدة إلى تلبي���ة كل طلباتهم، وهذا من 
ش���أنه أن يفس���دهم ويجعل العالقة 
بينهم قائمة على العطاء المتواصل من 
طرفها واألخذ من طرفهم، ومن الضروري 
تحديد عطل���ة نهاية األس���بوع للراحة 
والتنزه والترفيه، وبذلك تكون في بداية 

األسبوع مفعمة بالنشاط.
وأوضح���وا أن تنظي���م الوق���ت أفضل 
صديق لألم العامل���ة، إذ يمكن األم أن 
تضع برنامًجا يومًيا يتضمن أّواًل تحديد 
أبنائها  التي على  األولويات والمسائل 
إنجازه���ا أثناء غيابها ع���ن البيت، وهو 
ما يجعل األبناء يتحّملون المس���ؤولية، 
والدتهم  بحض���ور  يش���عرون  وكذلك 
الفوضى  المعنوي، فغيابه���ا ال يعني 

وإنما النظام.
لتكون األم حاضرة في حياة أبنائها، بين 
المختص���ون أنه من المهم جًدا الفصل 
بين العم���ل والعائلة في المنزل، وعلى 
األم العاملة أن تنسى العمل ومشكالته، 
والعكس بالعكس، فهذا هو الس���بيل 
الوحيد لتك���ون فعالة وتس���تفيد من 

لحظات الهدوء.
وعلى األم العاملة اال تس���مح لمديريها 
أو ألحد زمالئها باالتصال بها لمس���ألة 
خاص���ة بالعمل يمك���ن معالجتها في 
الي���وم التال���ي فالوقت ال���ذي تمضيه 
األم م���ع أبنائها وزوجها يجب أن يكون 
مخصًصا بالكامل لهم جميًعا، وال يجوز 
أن يعكر صفوه اتصال عمل يش���غلها 

عنهم.

كيف تعوض األم العاملة فترة غيابها عن أطفالها؟!
غزة/ اال�صتقالل: 

ن  اآ يف  ئلي��ة  لعا ا و ملهنية  ا ة  حليا ا يف  ح  لنجا ا ّن  اأ و  يبد
واحد، مهمة �صعبة بالن�صبة اإىل بع���ض االأمهات، فكث��ريات  
بالذن��ب  يتخّلني عن طموحهن املهني ب�صبب �صعوره��ن 
والتق�ص��ري جت��اه ابنائهن وخا�ص��ة اذا تطل��ب العمل  ق�صاء 
ف��رات طويل��ة خ��ارج البي��ت، فكي��ف تعو���ض االأم العاملة 

فرة الغياب عن اأطفالها واالبتعاد عن تاأنيب ال�صمري؟! اأكد 
اأخ�صائيو علم النف���ض واالجتماع، اأن للمحيط االجتماعي 
دورًا هامًا اأما يف تعزيز �صعور االأم العاملة بالذنب اأو العك�ض 
اإذ يدعمها وي�صاندها يف م�صريتها املهنية وحتقيق طموحها.  
واأو�صح��وا اأن اإح�صا���ض االأم العامل��ة بالذنب جت��اه اأبنائها 
يتك��ون داخلها، حني يلق��ي الزوج اأو وال��دة االأم اأو املقربون 

اللوم عليه��ا يف حال مر�ض اأحد االأبن��اء ومل تكن موجودة، 
اأو يف ح��ال تاأخر اأداء االأبناء املدر�صي. كل هذا يدفعها اإىل 
حتمي��ل نف�صه��ا ما ال طاق��ة لها به م��ن طريق انتق��اد ذاتها 
بكرثة وهذا ما يعرف يف علم النف�ض »بجلد الذات« اأو عقدة 
»ال�صعور بالذنب«، مما يفقدها الثقة بنف�صها ويجعلها تدخل 

يف دّوامة من االكتئاب.

 - 3-
صامٌت ال حرف يتراقص على 

شفتيَّ وال كالْم
 في المدى

ُ
ق ال روحي تحلُّ

وال بين أسراب الحماْم
صامٌت رغم اكتظاظ الحكايا
رغم البوح في وجع الشظايا

ورغم ثرثرة المشاهد في المرايا
صامٌت والوقت يعصرني بين 

روحي والزحاْم
 - 4-

عند مفترق الصباح
ها أنا ذا أحتسي الشروق 

وحدي
وغيري يحتسي النوم والشخير
غارقة في الصمت كل البيوت

والكل نائم
األطفال والسيارات والمخابز 

والُمشّردون
عند مفترق الصباح وجدُتني 

ألهو مع الصمت
وأصطنع الضجيج

سأمدُّ يدي إلى جيب قلبي 
وأعيد قراءة الذكريات

تتعّثر عيناي بدمعة، فتفرط 
مسبحة القلب

أهروُل كالمجنون خلف حّباتها
 الشوارع فارغة

َّ
وأحمد الله أن

أخيرا أجاءني التعُب إلى ظّل 
قصيدة

هززُت جذَع اللغات
فتساقطت عليَّ الحروف 

ضّمادة لروحي
واستنطقُت الصمت
 صاخبًا

ُ
وصار الَمْفرق

ولم َأُعْد وحدي
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قال األمين 

جسدت االنتفاضةـ  الثورة وحدة الشعب وقواه الفاعلة 
علـــى األرض فرغم الخالفـــات الفكرية والسياســـية 
بين أطراف عـــدة إال أن الجميع وجـــه جهده وضرباته 
باتجاه العدو مما نـــزع فتائل تلك الخالفات ليعطيها 
حجمهـــا الحقيقي أمام عدو شـــرس يســـعى للقضاء 
على الجميع.*وكســـرت االنتفاضة / الثورة ما ســـمي 
بالخط الخضر أي الحد بين شـــعبنا في األرض المحتلة 
منـــذ 1948 وبين الضفة والقطـــاع المحتلين منذ عام 
1967، وأكدت على وحدة هذا الشـــعب ووحدة مصيره 
من خالل الدعم واإلســـناد والمشـــاركة القوية ألهلنا 
فـــي الجزء المحتل منذ 1948. كمـــا أعادت االنتفاضة 
ـ الثورة القضية الفلســـطينية إلى مركز األحداث في 
العالم وجعلتهـــا من جديد القضيـــة المركزية لألمة 
العربية واإلسالمية. وأما في مجاالت االقتصاد والزراعة 
والصناعـــة فقد برزت قوى النهوض كمـــا لم تبرز في 
مكان آخـــر ، ولعـــل التجربة الفلســـطينية في عامي 
االنتفاضـــة في هذا النطـــاق تعتبر إســـهامًا واقعيًا 
وفعليـــًا في الجـــدل العربي اإلســـالمي الطويل حول 

إشكالية النهضة واالستقالل.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي
بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر

مــرايا
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 فيَّ كمشـــبوٍه، والمفردات 

ُ
 عند ُتخوم النّص، واللغات ُتحّدق

ٌ
عالق

الظمأى تستجوُب قلبي.
وحدي والمعبُر ويراٌع محشوٌّ باألمنيات، والصبُح على ُبعد حاجَزْين 

وقصيدة!
 عند حدود النّص، والدروُب مفروشٌة بالمطّبات اللغوّية، والمفرداِت 

ٌ
عالق

الُمسّيلِة لألسى والذكريات، وما زال قلبي عند بّوابة النّص عالقًا.
ســـأحاوُل مغافلَة القّنـــاص المتأّهب للرمي، والجنـــود – اآلَن – 
منشـــغلون بقصيدٍة لم تحمل ترخيَص ُعبـــور، ويراعي يرصُف 
خطواتي بحـــذر؛ فالمدى مليٌء بالكناية والمجاز، وقلبي ال يحتمل 

التشّظّي!
 عند حدود النـــّص، ُأجرجُر هذا الجســـَد الُمتعَب من طول 

ٌ
عالـــق

السفر، وال شـــيء خلف الحواجز غير قلبي، وهذا الحلم الُمخّضب 
بالرجا واألمنيات.

 على الحياة. 
ُّ

، وما زال يراعي يحفُر في جدار اللغة ُكّوًة ُتطل
ٌ

عالق
 – 2- 

في شـــوارع المدن الُمكتّظة بالضجيج ينتابني إحساٌس بالوحدة 
والفراغ...هل ثّمة شعوٌر يستبد بقلبك أسوُا من شعورك بالضياع 

في بلٍد تكتظُّ باليافطات اإلرشادية؟!
الضياع ال عالقة له بالجسد، فثّمة مضغٌة قلقة، وروٌح حائرة، ويراٌع 

يستمدُّ الحبر من دمك، ويخطُّ على أطاللك أفدح المراثي!
 ال ُيدَرك بالعين 

ٌ
في هذه الشوارع المكتّظة بالعابرين فراغ... فراغ

المجّردة، وال بالقلب المترف!    
 ويراٌع ووجع، والمشافي تتطاول في البنيان، والمدائن باهتة.

ٌ
فراغ...فراغ

علـــى حين غفلٍة مـــن ليلها مررنـــا، وفي أطرافها مســـتوطنتان 
تتعاليان، وأرٌض تضيق على أصحابها...ومعبر!

يـــا إلهي، كيف لهذه المدينة أن تعبر مـــن ُخرم المعبر لتعانق 
الحياة؟!

تحملني رجالي إلى حيث ال أدري، وترخي المدينة جدائلها علّي، 
فأزداد بردا.

من يمنحني قّوة القلب ألكسر هذا اليراَع وأستريح؟

ومضات

 التتمة �صفحة 15

أبو ظبي / االستقالل:
اجتمعت أم عمرها 100 عام بابنتها البالغة من العمر 79 
عامـــا وذلك ألول مرة منذ إنجابها لها بعد أن أخبرت آنذاك 
أن ابنتها توفيت عند الوالدة، حســـب ما جاء في صحيفة 

بريطانية.
وعاشت العجوز األميركية ليليان سيمنيري حياتها وهي 
على يقين بأن البنت التي أنجبتها في بداية العشرينيات 
من عمرها قد ماتت بالفعل عند الوالدة، في حين عاشـــت 
ابنتها جوان لونســـترن بمثابة ابنـــة بالتبني لدى إحدى 
العائـــالت، وقد قيل لها هي األخـــرى إن أمها ماتت أثناء 

والدتها لها.
وبفضل عجائب تتبع الحمض النووي والجهود التي بذلها 
أفراد العائلة تم لم شـــمل األم بابنتهـــا بعد أن كانتا قد 
فصلتا عـــن بعضهما في نيويورك ســـيتي قبل 79 عاما 
لتكتشـــفا أنهما كانتا تعيشـــان على بعد مئة ميل فقط 

على ساحل فلوريدا.
وال تزال أسباب وخلفيات التفريق بينهما غير واضحة، غير 
أن البنت -التي كشـــفت لها عائلتها عندما أصبح عمرها 
16 عاما أنها ابنتها بالتبني- قالت إنها كثيرا ما تســـاءلت 
عن أمها الحقيقية، مضيفة أنها كانت تجلس الليالي تلو 

الليالي تبكي، وفقا لصحيفة صنداي تلغراف.

مشجع روسي ينهي عالقته 
بزوجتــه بسبــب ميســي

عمــرها 100 عــام
 وتلتقــي ابنتهــا ألول مــرة


