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عباس يدعو المجلس المركزي لدورة طارئة  بعد قرار ترمب 
رام الله / االستقالل 

أكد رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود عباس على استنكاره 
ورفض���ه إلعالن الرئيس األمريكي دونال���د ترامب امس األربعاء 
االعتراف بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي، معتبرا أنه إعالن 

انسحاب أمريكي من رعاية عملية السالم.
وق���ال عباس في كلم���ة تلفزيونية له إن خط���وة ترمب »تمثل 
تقويض���ًا متعمدًا لجمي���ع الجهود المبذولة م���ن أجل تحقيق 

السالم« لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
وأكد عباس أن »هذه اإلجراءات مس���تنكرة ومرفوضة وتش���كل 

تقويض���ا متعمدا لجمي���ع الجهود المبذولة م���ن أجل تحقيق 
السالم وتمثل إعالنا بانسحاب الواليات المتحدة األمريكية من 
ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خالل العقود الماضية في رعاية 

عملية السالم«.
وأضاف، ستش���هد األي���ام دعوة الهيئ���ات واالط���ر القيادية 
الفلسطينية المختلفة الى اجتماعات طارئة لمتابعة التطورات.

وأكد أنه س���يتم دع���وة المجل���س المركزي لمنظم���ة التحرير 
الفلسطينية إلى عقد دورة طارئة ستدعى إليها جميع الفصائل 
لتأكيد الموقف الفلسطيني الموحد، ووضع كل الخيارات امامنا.
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فصائل: قرار نقل 
السفارة جريمة سياسيـة 
ستفجـر المنطقـة

مواطنون: االعتراف بالقدس 
عاصة لـ »إسرائيل«.. مكافاة 

أمريكية لالبن المدلل 

////

ما الخيارات الفلسطينيـة 
لمواجهة قـرار ترامب؟

غزة/ قا�سم الأغا:
تتواىل ردود الفعل املحلية والعربية والدولية 

الغا�سبة والراف�سة لقراري الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترمب واخلا�سني بالعرتاف بالقد�س املحتلة عا�سمة 

موحدة لـكيان الحتالل، ونقل �سفارة "وا�سنطن" اإليها.
ووعد "ترامب" بتحقيق  القرارين  منذ حملته 

النتخابية للرئا�سة الأمريكية؛ يف خطوة 
2و�سعت الفل�سطينيني اأمام مفرتق طرق اإزاء  2

2 22 2



رأي

أعل����ن الرئيس األمريكي دونالد ترام����ب مدينة القدس المحتلة 
عاصمة للكي����ان الصهيوني, ونوه انه سيش����رع بخطوات لنقل 
الس����فارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة, هذا القرار 
فيه تحٍد كبير للس����لطة الفلسطينية والعالم العربي واإلسالمي 
والمجتم����ع الدولي, ألن في هذا الق����رار خروجًا عن قرارات مجلس 
األم����ن واألمم المتحدة, وبما ان ترام����ب رجل المغامرات والمقامر 
األبرز بالسياسة األمريكية, فانه لم يلق باال لكل محاوالت التدخل 
إلثنائ����ه عن المضي بهذا القرار الجائ����ر, ويبدو ان ترامب يحاول 
الهروب من حبل الفس����اد ال����ذي يلتف حول رقبت����ه, والهجوم 
اإلعالمي الشرس الذي يتعرض له داخليا, بلفت األنظار وحرفها 
نحو ق����راره باعتبار القدس عاصمة موح����دة للكيان الصهيوني, 
وهو بذلك يتجاوز محاذير كل من س����بقوه من الزعماء األمريكان, 
فمنذ 1995م كان هناك قرار بنقل الس����فارة األمريكية للقدس, 
وحمالت الرؤساء األمريكان كانت قائمة على وعود انتخابية بنقل 
الس����فارة من تل أبيب للقدس, لكنه����ا بقيت مجرد وعود دون ان 
ترقى لخطوات عملية نظرا لخطورة القرار, لكن ترامب قدم هدية 
إلس����رائيل لم تتلق مثيال لها منذ س����بعين عاما حس����ب رئيس 

الكيان ريفلين. 
الرئيس األمريك���ي تحدث لعدد من الرؤس���اء العرب بمن فيهم 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن فحوى القرار, وهناك 
تفاوت في ردات الفعل الرسمية, ويقينا ان معارضة هذا القرار لن 
تتخطى عبارات الشجب واالستنكار واالستجداء من البعض, رغم 
ان هذا القرار يفوق في خطورته »وعد بلفور« المشؤوم, فوعد بلفور 
من���ح بموجبه من ال يملك وطنا لمن ال يس���تحق, ووعد ترامب منح 
بموجب���ه من ال يملك عاصمة لمن يغتصب األرض وينتهك حرمة 
المقدسات, ولم يكن رد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
على مس���توى الحدث حيث اكتفى بالقول أن إعالن ترامب يمثل 
انسحابا لواشنطن من رعاية »عملية السالم«, وسيقوم بدعوة األطر 
الفلس���طينية لمتابعة التطورات, وليس هناك أية آمال لمواقف 

عربية وإسالمية على قدر الحدث. 
إن هذا الفش����ل الذريع لمسيرة التسوية, يعيدنا مجددا لمبادرة 
النقاط العشر التي طرحها األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي 
الدكتور رمضان ش����لح, والتي دعت للتحلل من اتفاقية أوس����لو, 
وإعالن منظمة التحرير الفلسطينية سحب االعتراف بدولة الكيان 
الصهيوني, واعتبار المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني 
مرحل����ة تحرر وطني, واالتفاق على برنام����ج وطني لتعزيز صمود 
وثبات الش����عب الفلس����طيني على أرض����ه, إذا كانت الس����لطة 
الفلس����طينية جادة في مواجهتها للمخط����ط الصهيوامريكي, 
فعليه����ا ان تتبنى مبادرة النقاط العش����ر, فه����ي الكفيلة بفك 
القيود عن السلطة الفلسطينية, والتحلل من التزامها في مسيرة 
التسوية, عليها ان تدعم انتفاضة القدس المباركة, وترفع يدها 
عن المقاومة الفلس����طينية في الضفة الغربية, وتفعل جناحها 
العس����كري كتائب ش����هداء األقصى, وتعدد م����ن خياراتها في 
مواجهة االحتالل الصهيوني, وان تستند إلى شعبها ومقاومتها 
التي تمثل الحصن الحصين لكل حقوقنا الفلسطينية, فالشعب 
الفلس����طيني ومقاومته الباس����لة ال يمكن ان تصمت أمام جرائم 
االحت����الل واإلدارة األمريكية في الق����دس, ألن هذا يمثل تجاوزًا  

لكل الخطوط الحمراء ال يمكن قبوله.     
لقد توح����د الموقف الفلس����طيني لمواجهة األخط����ار المحدقة 
بالقدس, فهذا هو الوقت األنسب النجاز المصالحة الفلسطينية, 
والتواف����ق على برنامج وطن����ي يلتف حوله الجمي����ع, بعد التقاء 
الموقف السياس����ي الرسمي بين السلطة الفلسطينية وفصائل 
المقاوم����ة, يج����ب اس����تغالل ه����ذا الح����دث لتوحي����د الموقف 
الفلس����طيني, فما عجزت عنه أروقة الفنادق وطاولة المفاوضات, 
يمكن ان تحققه القدس بما لها من حضور وقدسية في الوجدان 
الفلس����طيني والعربي واإلس����المي, ويقينا لو توحدت المواقف 
وش����اركت الس����لطة في مواجهة المخطط الصهيوامريكي, فان 
انتفاضة القدس ستش����تعل, وس����تفجر براكي����ن تحت أقدام 
االحتالل, وهذا ما يخشاه نتنياهو وحكومته, لذلك رفعت حكومة 
االحت����الل حالة التأهب القصوى, ونش����رت عناصرها األمنية في 
الق����دس ومحيطها, واإلدارة األمريكية طالب����ت رعاياها في دول 
العال����م باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر, ما يوحى ان أميركا 
و«إس����رائيل« تتوقع����ان ردات فعل متصاعدة تج����اه هذا القرار 
الجائر, ليس داخل فلس����طين المحتلة فقط, بل على المستوى 
العربي واإلس����المي, فالقدس مفجرة الثورات وكاشفة العورات, 
وهذا اختبار حقيقي لألمة حول أقدس مقدس����اتها, فكونوا على 
قدر المسؤولية, ودافعوا عن مقدساتكم وزلزلوا أركان هذا الكيان 
المس����خ, الذي ترعبه تحركات الش����عوب واهتف����وا بصوت واحد 

القدس لنا.  

القدس لنا 

2الخميس    ربيع األول         هـ   ديسمبر         م 2 22    2222 2 22

كما يجب الترحيب بموقف السلطة الفلسطينية االيجابي 
وتلويحه����ا برد قوي وابالغها القنصل االمريكي في القدس 
المحتل����ة دونالد بل����وم أن أي قرار أميركي بش����أن النقل او 
االعتراف سيواجه باحتجاجات واسعة داخل فلسطين وفي 
العالمين العربي واإلسالمي، وسينطوي على مخاطر ال تحمد 
عقباها، وس����يدفع بالمنطقة إلى مزيد من التوتر، وتأكيدها 
عل����ى الرفض القاطع ألي ق����رارات أميركية تتعلق بالقدس 
المحتلة، سواء لجهة نقل السفارة األميركية إلى المدينة، أو 
االعتراف بها عاصمة لدولة االحتالل، وهو موقف محل اجماع 
الفلس����طينيين فالقدس قلب فلس����طين وتجمعهم على 
اختالف مواقفهم السياس����ية وه����ي يجب ان تكون نقطة 
انطالق لتقوية الموقف الفلس����طيني ام����ام العالم وتركيز 
الصراع مع االحتالل واالسراع في انهاء ملف المصالحة كون 
حالة االنقسام كان الفرصة الذهبية لكل التراجع الذي مرت 
به القضية الفلسطينية ومبادرة حكومة نتنياهو الى حمالت 

غير مسبوقة من التهويد واالستيطان في كل مكان.
موقف منظمة التعاون اإلس���المي من االعت���راف بمدينة 
القدس عاصمة إلس���رائيل، الس���لطة القائمة باالحتالل، أو 
إنشاء أي بعثة دبلوماس���ية في القدس أو نقلها للمدينة، 
وقب���ل ذلك موق���ف الجامعة العربية باعتب���ار ذلك اعتداء 
صريحا على األمتين العربية واإلس���المية، يؤكد بان الوقت 
لم يفت ويمكن بلورة اجماع عربي واسالمي لصالح الشعب 

الفلس���طيني رغم السياس���ات العربية واالسالمية لبعض 
اطرافه التي تمهد للتعامل مع االحتالل والتطبيع  فالقدس 
عامل توحيد واجماع واي محاولة لتجاوزها وفتح عالقات مع 
االحتالل او خلق توافق معه لتهميش القضية الفلسطينية 
لن تنجح وستكون القدس حائط صد امامه واالتصاالت غير 
المعلنة مع االحتالل لن تخرج للعلن ولن يجرؤ اصحابها على 
التصريح في ظل رمزية القدس ومكانتها لدى مليار ونصف 

عربي ومسلم في العالم. 
الم���س بالقدس هو مس بالعقيدة والدي���ن واالنتقال الى 
مرحلة اس���باغ ش���رعية دولية على فرض االمر الواقع الذي 
تق���وم به دولة االحت���الل من خالل التهويد واالس���تيطان 
ويشكل مرحلة خطيرة في محاولة حكومة نتنياهو الحسم 
الكامل لمستقبل المدينة واذا كان االحتالل يستمد اريحية 
في هذا الحس���م من خالل مخططاته وممارساته االجرامية 
بتهجير اهل القدس ومص���ادرة اراضيهم وهدم بيوتهم 
واالستيالء عليها ومحاولة التدخل في مناهج التعليم فإن 
اضفاء قبول دولي على هذه السياس���ية الممنهجة يعني 
نهاية قضية الق���دس وفق المنطق االس���رائيلي موحدة 

وعاصمة لدولة االحتالل.
الموق���ف االمريكي الذي تح���دث عن النق���ل او االعتراف 
ايق���ظ الجميع الى خطورة ما يحدث ف���ي القدس المحتلة 
وضرورة االنتباه والتحرك من اجل انقاذها ودعم اهلها وهم 

يواجهون الهجمة الشرسة التي تقوم بها حكومة االحتالل 
والتي تهدد كل شيء فيها وتقضي على معالمها العربية 
االسالمية والمس���يحية، واستمرار تس���ريب وبيع وتأجير 
اراضي الكنيسة فيها والتي تشكل 33% من مساحة البلدة 
القديمة مؤشر واضح لضرورة التحرك الفلسطيني والعربي 
واالس���المي ليس في مواجهة الموق���ف االمريكي بل ضد 

سياسات االحتالل وممارساته االجرامية.
المنتظ���ر من الس���لطة الفلس���طينية بع���د التأكيد على 
االعت���راف األمريك���ي بالقدس عاصمة لدول���ة االحتالل ان 
تبادر الى مواقف عملية ليس اقلها اعادة التفكير وصياغة 
رؤية جديدة في التعامل مع ما يس���مى التس���وية والراعي 
األمريكي  والتخلي عن المس���ار االوس���لوي الكارثي الذي 
اوصلنا ال���ى هذه المرحلة والولوج ال���ى عملية بناء داخلية 
تجمع الكل الفلس���طيني في مواجه���ة المرحلة الخطيرة 
التي تمر بها القضية الفلس���طينية فاالم���ر ال يحتاج الى 
مزيد من االنتظار فبعد االعت���راف تأتي التصفية الكاملة 
للحقوق الفلسطينية، فيما يجب توظيف الحالة االجماعية 
حول القدس في العالمين العربي واالسالمي للدفع لحراك 
شعبي من اجل القدس واالندفاع نحو الممثليات األمريكية 
واالعتص���ام الدائم امامها كي تتحرك الهيئات الرس���مية 
لمواجهة االستخفاف االمريكي بقضية المسلمين االولى 

واهم مقدساتهم 

استخفاف بقضية المسلمين األولى

حراك شعبي ضد الممثليات األمريكية 
في العالم واالعتصام الدائم أمامها 

التحليل ال�سيا�سي :عامر خليل
تراج��ع الرئي�س االمريكي دونال��د ترامب عن نقل ال�س��فارة االمريكية من 
تل ابيب اىل القد�س املحتلة اىل �س��تة ا�س��هر اخرى كما هو معتاد منذ �س��ن 
الكونغر���س قان��ون نقل ال�س��فارة عام 1995 ي�س��ر بو�س��وح اىل التخوفات 
االمريكي��ة املحتمل��ة ملثل ه��ذه اخلط��وة وان املوقف الفل�س��طيني والعربي 
واال�س��امي رغ��م حال��ة الرتاخ��ي يف التعاط��ي م��ع ال�سيا�س��ات االمريكي��ة 

والت�س��ليم به��ا قد ادى دوره فام�س �س��هد حراكا وا�س��حا �س��د ه��ذه اخلطوة 
بتحذي��ر القوى الفل�س��طينية عواق��ب النقل واالع��رتاف ودعوتها للخروج 
والتظاه��ر يف ال�س��وارع فيم��ا االقبال الكبر على ه�س��تاغ " القد�س عا�س��مة 
فل�سطني" الذي اطلقه نا�سطون فل�سطينيون وحظي باإقبال وتعليق من قبل 
ع�سرات املايني من النا�س على امتداد العامل كان موؤ�سرا على حالة االجماع 

حول القد�س واالنعكا�سات الفورية الأي قرار امريكي بهذا االجتاه.

القدس المحتلة / االستقالل 
قال المنس���ق الخاص لعملية "السالم " في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف إن 
"وضع مدينة القدس يجب أن يكون موضع تفاوض بين "إسرائيل" والفلسطينيين"، 
وذلك بعد إعالن مس���ؤول اميرك���ي أن دونالد ترامب يعت���زم االعتراف بالمدينة 

عاصمة إلسرائيل.
وأضاف مالدينوف في مؤتمر في مدينة القدس المحتلة امس األربعاء: "مستقبل 
القدس أمر يجب التفاوض عليه مع "إسرائيل" والفلسطينيين، جنًبا الى جنب في 

مفاوضات مباشرة".
وتعد القدس من قضايا الحل النهائ���ي أو الدائم وهي القضايا المعلقة للمرحلة 
النهائية من مراحل التفاوض الفلسطيني اإلسرائيلي التي بدأت منذ مؤتمر مدريد 

للسالم عام 1991 مروًرا بأوسلو 1993.
وكانت المفاوضات قد انهارت في إبريل 2014، بعد أن انطلقت برعاية أميركية، إذ 
رفضت حكومة االحتالل اإلسرائيلي التخلي عن وقف النشاط االستيطاني، ورفضت 

إطالق سراح الدفعة األخيرة من قدامى األسرى الفلسطينيين ما قبل أوسلو.
ولم تش���هد المفاوضات الفلسطينية اإلس���رائيلية أية تطورات، وبقيت مجمدة 
حتى اليوم، انتظارًا لجهود محلية وإقليمية ودولية الس���تئناف مباحثات السالم 

المتعثرة.
واحتلت "إس���رائيل" ش���رقي القدس عام 1967، وأعلنت الحًق���ا ضمها إلى غربي 
الق���دس، معلنًة إياها "عاصمة موحدة وأبدية" لها، وهو ما يرفض المجتمع الدولي 

االعتراف به.

مالدينوف: وضع القدس يجب أن يكون موضع تفاوض
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ما الخيارات الفلسطينيـة لمواجهة قـرار ترامب؟

غزة/ قا�سم الأغا:
تت��واىل ردود الفع��ل املحلي��ة والعربي��ة والدولية الغا�س��بة 
ترم��ب  دونال��د  الأمريك��ي  الرئي���س  لق��راري  والراف�س��ة 
واخلا�س��ن بالع��راف بالقد���س املحتل��ة عا�س��مة موح��دة 

ل�كيان الحتالل، ونقل �سفارة "وا�سنطن" اإليها.
ووع��د "ترام��ب" بتحقيق  القراري��ن  منذ حملت��ه النتخابية 
للرئا�سة الأمريكية؛ يف خطوة و�سعت الفل�سطينين اأمام مفرق 

طرق اإزاء هذا الوعد الذي و�سفوه ب� "وعد بلفور جديد".

العدي��د  ُتط��رح  املتوالي��ة،  الفع��ل  ردود  واأم��ام عا�س��فة 
م��ن الت�س��اوؤلت ح��ول م��ا هّي��ة اخلي��ارات الت��ي يف جعبة 
الفل�س��طينين، واخلطوات التي من املتوق��ع اتخاذها اإزاء 

تنفيذ "وعد ترامب".

كّت���اب ومحّلل���ون سياس���يون، اعتب���روا القراَري���ن 
األمريكيين بش���أن القدس المحتلة تتويًجا للقرارات 
والمواقف األمريكية التاريخية والعدائية للش���عب 
الفلسطيني، مش���يرين إلى الخطوات التي يمتلكها 

الفلسطينيون للرد على موقف "ترامب" األخير. 

متغطر�س وعدائي
الكاتب والمحلل السياس���ي األردني عريب الرنتاوي، 
وص���ف الموق���ف األمريك���ي إزاء الق���دس المحتلة 
ب���� "المتغطرس والعدائ���ي"؛ إذ نقل ه���ذا الموقف 
السياس���ية األمريكية م���ن االنحي���از التقليدي إلى 
االنحياز األعم���ى لليمين واليمي���ن المتطرف لدولة 

االحتالل واالستيطان.
وقال الرنت���اوي لصحيفة "االس���تقالل" م���ن عّمان: 
"ترمب بهذه الخطوة يصطف إلى اليمين الحاكم في 
)إسرائيل(، وينتقل من الموقف األمريكي غير النزيه 
تاريخًيا إلى دور الطرف المناهض لحقوق الش���عب 

الفلسطيني وتطلعاته الوطنية العادلة والمشروعة. 
وأضاف أن القرارات والمواقف األمريكية العدائية من 
إغالق مكتب منظمة التحرير، وتقليص المس���اعدات 
للسلطة بحجة دعم أسر الشهداء واألسرى، واالشتراط 
بعدم الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية؛ ُتتوج اليوم 
باالعت���راف بالقدس المحتلة عاصمة ل� "إس���رائيل"، 

ونقل سفارة واشنطن من "تل أبيب" للقدس.     
وتابع أن ه���ذا الموقف الجديد ُيعّبر عن ذروة جديدة 
للسياسات العدائية التي انتهجتها اإلدارة األمريكية 

ضد الشعب الفلسطيني.
وأش���ار إل���ى أن ه���ذه المواق���ف تس���تدعي م���ن 
ع ع���ن نزاعاتهم الداخلية غير  الفلس���طينيين "الترفُّ
المبررة"، والذهاب فوًرا إلى رؤية فلس���طينية موحدة 
للدفاع عن القدس المحتلة، وتحريك الموقف العربي 

واإلقليمي والدولي لجهة مواجهة القرار األمريكي.
وتابع أن المطلوب اليوم العمل الفلسطيني المشترك 
لتصعيد المواجه���ة مع االحتالل ورفع كلفة احتالله، 
والخروج بش���كل عارم إلى الميادين والشوارع تنديًدا 
ورفًضا للمس���اس بالق���دس، متس���ائاًل: "إذا لم تكن 
القدس سبًبا كافًيا لتوحيد الفلسطينيين ودفعهم 
للخ���روج والمواجه���ة مع االحت���الل، فم���ن ذا الذي 

سيوحدهم ويدفعهم لذلك ؟".
وعما يتوجب فعله من السلطة الفلسطينية، رأى 
أن عليها اإلعالن عن رفضها الُمس����بق ألي مبادرة 
يقدمها "ترامب" لحل القضية باستثناء القدس، 
فضاًل ع����ن أن الوالي����ات المتحدة ل����م تعد طرفًا 
نزيًها للوس����اطة والتدخل في الص����راع العربي – 
اإلسرائيلي، ورفض أي لقاءات مع اإلدارة األمريكية.

ولف���ت إلى أن���ه من األهمي���ة التحرك عل���ى المحور 
الفلسطيني – المصري، إلى جانب األطراف التي تنظر 
إلى فلس���طين على أنها القضية األساسية، وترفض 
األطروحات الخليجية التي تريد حرف التركيز العربي 
إلى القضايا الهامش���ية في المنطقة، معرًبا عن أمله 
في أن تتصاعد خط���وات ومواقف العواصم العربية 
واإلسالمية وإخراج "إسرائيل" من كل االختراقات التي 
حققتها على مس���ار التطبيع العربي اإلسرائيلي في 

السنوات األخيرة.    
وذكر أن الفلس���طينيين وعقب الق���رارات األمريكية 
األخيرة باتوا أمام مرحلة اس���تراتيجية جديدة، يجب 
أن يكون عنوانها التحّرر من قيود "أوس���لو"، ومقاومة 
االحتالل بكل الوس���ائل المتاح���ة والممكنة؛ يظهر 
فيها الشعب الفلسطيني خاللها أن القدس ليست 

عنواًنا يمكن التفريط به والتساهل حياله.

خيارات عدة 
أم���ا الكات���ب والمحّلل السياس���ي من غ���زة د. ناجي 
الظاظا، رأى أنه ليس بمقدور أحد التنبؤ بما سيحدث 

من جانب الفلس���طينيين، ال س���يما على المستوى 
الش���عبي، عندما يتعلق األمر بأي قرار يمّس القضايا 
الفلسطينية االستراتيجية، وفي القلب منها المدينة 

المقدسة والمسجد األقصى.
الظاظا وفي حديثه لصحيفة "االستقالل"، أضاف أن 
»كل الثورات واالنتفاضات والهّبات الش���عبية التي 
اندلعت خالل المائة عام السابقة مرتبطة بالمساس 
بمدينة القدس، بما تحويه من أماكن مقدسة موقوفة 

للعرب والمسلمين والمسيحيين«.    
واعتبر أن موق���ف "ترمب" األخي���ر المتعلق بمدينة 
الق���دس المحتلة، انعكاس لما وصفه بحالة "الرخاوة" 
ف���ي المواقف العربية واإلس���المية تج���اه االحتالل 
اإلسرائيلي، "بل محاوالت التطبيع وتصفية القضية 
الفلسطينية"، مس���تدرًكا: "وإاّل فما الذي يدعو اإلدارة 
األمريكية التخاذ هذا القرار، والمجاهرة بصدد اإلعالن 

عنه". 
الرد العربي واإلس���المي ال يتكافأ بالمطلق مع أهمية 
قضية القدس، ولكن ش���عبنا الفلسطيني إلى جانب 
الش���عوب ال يمكن���ه أن يتن���ازل عن حق الس���يادة 

الفلس���طينية، باعتب���ار أن االحتالل س���يبقى عدًوا 
مغتصًبا في نظر ش���عوب وأحرار العالم، والكالم هنا 

للظاظا.
وأكد على أنه ال يمكن ألي قرار سياس���ي وإن كان 
من الرئيس األمريك���ي أن يغير من واقع القدس 
المحتلة، لكون المواقف الفلس���طينية المضادة 
خصوصًا الش���عبية س���تدفعه ، للتراجع عن هذا 

القرار.
وحول موقف الفصائل والس����لطة الفلس����طينية 
ف����ي ظل القرار األمريكي؛ ق����ال إن  عليها المضي 
بالمصالحة والوحدة الوطني����ة، في حين يتوجب 
عل����ى األخيرة ع����دم االكتف����اء ببيانات الش����جب 
واإلدانة، داعًيا إّياها للتحلل من التنس����يق األمني 
م����ع االحت����الل، واتخاذ ق����رارات إيجابي����ة باتجاه 
المصالحة، واإلعالن بش����كل واض����ح أن قرار نقل 
السفارة يتناقض بشكل كامل مع برنامج التسوية 

الذي تتمسك به السلطة.      
وهّددت الس���لطة الفلس���طينية على لسان أكثر من 
مسؤول لديها أن المس���اس بمدينة القدس سيحّرر 
قيادة الس���لطة من أّية تفاهمات س���ابقة مع اإلدارة 
األمريكية، محذرة إلى جانب الفصائل الفلس���طينية 
كاّفة من التداعيات الخطيرة الناجمة عن هذه الخطوة 

في حال تم تنفيذها.
وتعهد "دونالد ترامب" في حملة االنتخابات الرئاسية 
العام الماضي بنقل السفارة األمريكية من )تل أبيب( 
إل���ى القدس المحتلة، بيد أنه أرج���أ هذه الخطوة في 
يونيو/ حزيران الماضي؛ إلعط���اء فرصة إلعادة إحياء 
مسيرة التسوية التي يقودها صهره ومستشاره إلى 

الشرق األوسط.
ودأب رؤس���اء اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ قرار 
الكونغ���رس األمريكي الصادر ع���ام 1995 حول نقل 
السفارة إلى القدس بتأجيل قرار النقل لمدة 6 أشهر، 

بشكل دوري.
واحتلت "إسرائيل" الجزء الشرقي من مدينة القدس 
ع���ام 1967، وأعلنت الحًقا ضمها إل���ى الجزء الغربي 
منه���ا، معتبرة المدين���ة بجزأيها "عاصم���ة موحدة 
وأبدية" لها، وهو ما يرفضه الفلسطينيون، والمجتمع 

الدولي االعتراف به.
وتوقفت المفاوضات االحتالل والسلطة الفلسطينية 
عام 2014؛ بع���د رفض االحتالل وقف االس���تيطان 
في األرض الفلس���طينية، واإلفراج عن الفلسطينيين 
األس���رى ما قبل توقيع اتفاق "أوس���لو"، والقبول ب�ما 
يسمى "حل الدولتين"، على أساس دولة فلسطينية 
على ح���دود 1967، وعاصمتها ش���رقي القدس، كما 

تريد السلطة الفلسطينية.

النخالة: القرار األمريكي 
إعالن حرب .. ويجب مواجهة 

االستكبار األمريكي
بيروت /االستقالل 

اعتب���ر نائب األمي���ن العام لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي زي���اد النخالة أن إع���الن الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب بأن القدس عاصمة 

إلسرائيل، هو إعالن حرب.
وقال  النخالة لفضائي����ة الميادين، إن اليوم 
الذي يعلن فيه ترامب ه����ذا القرار، يجب أن 
يكون يوم����ًا للوحدة في مواجه����ة العدوان 
الواض����ح والذي ال لبس فيه على فلس����طين 

ومقدسات األمة.
وأض���اف، أن هذا اليوم ه���و يوم حداد لألمة 
ويج���ب النه���وض لمواجه���ة االس���تكبار 

األميركي.
يشار، إلى أن ترامب اعترف رسميًا مساء أمس 

األربعاء، بأن القدس عاصمة إلسرائيل،  كما 
قام بتوقيع مذكرة لنقل السفارة األمريكية  

إلى القدس.
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فصائل: قرار نقل السفارة جريمة 
سياسيـة ستفجـر المنطقـة  

مواطنون: االعتراف بالقدس عاصة لـ »إسرائيل«.. مكافاة أمريكية لالبن المدلل 

           غزة / �سماح املبحوح : 

اأكدت ف�سائل وقوى وطنية واإ�سالمية 
اإقدام الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اأن 
نقل ال�سفارة الأمريكية للقد�س اأو اإعالنها 

عا�سمة لـ "اإ�سرائيل" �سيفجر املنطقة 
برمتها، م�سددة اأن هذا القرار يعد جرمية 

�سيا�سية وتاريخية بحق اأبناء �سعبنا 
واأمتنا العربية والإ�سالمية.

واأثار القرار الأمريكي الذي �سيعمل على 
تاأجيج ال�سراع العربي الإ�سرائيلي يف 

املنطقة ردود اأفعال �سعبية ور�سمية غا�سبة. 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 

جتاهل التحذيرات ال�سادرة من ال�سرق 
الأو�سط والعامل، عن ن�سف الت�سوية بني 

الإ�سرائيليني والفل�سطينيني، بعد اإبالغه 
بنيته نقل ال�سفارة الأمريكية من تل اأبيب 

اإىل القد�س.

وأعلنت الرئاس���ة الفلس���طينية أم���س الثالثاء، أن 
الرئي���س األمريكي أبلغ عباس "نيته نقل الس���فارة 

األمريكية من تل أبيب إلى القدس".
وإعالن الرئيس األمريكي نقل س���فارة بالده للقدس 
أو إعالنه���ا عاصمة ل� "إس���رائيل ، دف���ع رئيس وزراء 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للقول 
في مقط���ع مص���ور:" إن هذا اليوم سيش���هد حدثا 
مهما للش���عب اليهودي"، عشية نية إعالن الرئيس 
األمريك���ي نقل س���فارة ب���الده من " ت���ل أبيب" إلى 

القدس" . 

اإعالن حرب 
أحمد المدلل القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي اعتبر 
أن ق���رار نق���ل الرئيس األمريكي س���فارته للقدس، 
بمثابة إعالن حرب على الدول العربية و اإلس���المية، 
مؤكدا على ضرورة تحمل المس���لمين مسؤولياتهم؛ 

لمواجهة هذا القرار.
وشدد المدلل ل� "االستقالل" على أن معركة الشعب 
الفلس���طيني، س���تظل مفتوحة مع االحتالل  طالما  
بق���ي االحتالل، مطالب���ا بض���رورة أن يقتنع أصحاب 
مشروع التس���وية على أنه ال رهان على أمريكا، ألنها 
طرف مواٍل للعدو الصهيوني، في إمعانه بإجرامه ضد 

مقدساتنا.
ونوه القي���ادي المدلل إل���ى أن الق���رار مرفوض من 

الشعب الفلسطيني وكافة العرب والمسلمين، ولن 
يمضى بس���هولة، لكونه بدون شك سيزيد من حدة 
العداء ألمريكا، موضحا أن الكل الفلسطيني اتحد على 
موقف واحد وهو رفضه المطلق للقرار وأي قرار يضر 

بالقضية الفلسطينية.
وش���دد القيادي في الجهاد على أن هذا القرار يعد 
جريمة سياس���ية وتاريخية بحق أبناء شعبنا وأمتنا 

العربية واإلسالمية.

بلفور جديد 
مريم أب���و دقة عض���و المكتب السياس���ي للجبهة 
الش���عبية أكدت أن إعالن الرئي���س األمريكي بنقل 
س���فارة بالده للقدس، يذكر الش���عب الفلسطيني 
بوعد بلفور المش���ؤوم الذي أعطى فلس���طين لمن ال 

يستحقها.
وقال���ت أبو دقة ل�" االس���تقالل " إن���ه من العيب 
أن تتوق���ف المصالحة و يبقى االنقس���ام حاصال  
بين  طرفين فلس���طينيين في ظ���ل المخططات 
اإلس���رائيلية واألمريكية الت���ي تهدف لتهويد 

مدينة القدس، ونسف القضية الفلسطينية.
وأش���ارت إلى أن أمريكا عدو للش���عب الفلسطيني، 
دخل���ت بمعركة هدفه���ا تدمير المش���روع الوطني 
لخدم���ة مصالح الكي���ان الصهيون���ي، الذي نهض 
وتطور على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، في 

ظل صمت الدول العربية والمؤسسات الدولية. 
وطالبت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعب 
الفلس���طيني والفصائ���ل الفلس���طينية بضرورة 
تفعي���ل دوره���م، بالوق���وف ضد خط���وة ترامب 
الخطي���رة عل���ى القضي���ة الفلس���طينية، والتي 
تنسف أي حل من الممكن أن يؤسس لقيام دولة 
فلسطينية، مؤكدة على ان هذا القرار االمريكي قد 

يفجر المنطقة برمتها .
ودع���ت جامعة ال���دول العربية التخ���اذ موقف أكثر 
صرام���ة بعيدا عن االس���تنكار والش���جب، من خالل  
قطع الدول العربية عالقاتها مع امريكا، وإغالق كافة 
سفاراتها في الدول العربية، وكذلك منع منتجاتها 

وبضائعها بالتداول باألسواق.

ردود اأفعال
وتوالت ردود الفعل الفلسطينية والدولية المستنكرة 
والغاضبة، تجاه قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
بنقل سفارة بالده إلى القدس، إذ قال المتحدث باسم 
الرئاسة نبيل أبو ردينة: " يؤكد الرئيس مجددًا على 
موقفنا الثابت والراس���خ بأن ال دولة فلسطينية دون 
القدس الش���رقية عاصمة لها وفقا لقرارات الشرعية 

الدولية ومبادرة السالم العربية ". 
وأضاف:" سيواصل الرئيس عباس اتصاالته مع قادة 
وزعماء العالم من أجل الحيلولة دون اتخاذ مثل هذه 

الخطوة المرفوضة وغير المقبولة ". 
فيما رأى رئيس المكتب السياس���ي لحركة حماس 
إسماعيل هنية، أن نقل السفارة تجاوز لكل الخطوط 
الحمراء، ولن يس���مح الش���عب الفلس���طيني لهذه 
المؤامرة أن تمر، وس���تبقى خياراته مفتوحة للدفاع 
عن أرضه ومقدس���اته، داعيا إلى رفضها فلسطينيا 

وعربيا .
كما اعتب���رت جامعة الدول العربية في ختام اجتماع 
ط���ارئ يوم أم���س، أن أي اعت���راف بالقدس عاصمة 

إلسرائيل هو “اعتداء صريح على األمة العربية" .  
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الثالثاء، إن 
مسألة القدس قد تؤدي لقطع العالقات الدبلوماسية 
مع إس���رائيل ووجه حديثه إل���ى الرئيس األمريكي، 
دونال���د ترامب، قائال: "أقول للس���يد ترامب: القدس 
خط أحمر بالنسبة للمسلمين وتؤدي لقطع العالقات 
مع إسرائيل". وحذرت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي 
فيديريكا موغيريني خالل إجرائها محادثات مع وزير 
الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون في بروكسل من 
أي خطوة من ش���أنها نسف جهود استئناف عملية 

السالم "يجب تجنبها".
وم���ن جهته قال بوريس جونس���ون وزي���ر خارجية 
بريطانيا، إنه يتابع بقلق التقارير عن اعتزام الرئيس 
األمريكي دونالد ترام���ب االعتراف بالقدس عاصمة 

إلسرائيل.

وخصصت وزارة التربي���ة والتعليم العالي امس 
األربعاء فعالية مركزية إضافية في إحدى مدارس 
كل مديرية؛ يش���ارك فيها مدير التربية واألسرة 

التربوية.

القد�س خط اأحمر 
المواطن���ة س���مر أب���و رزق، عب���رت ع���ن غضبها 
واس���تنكارها من قرار الرئي���س األمريكي إعالن 
القدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية 
م���ن تل أبيب إلى القدس، مؤكدة أن القدس حق 
تاريخي وديني وحضاري للفلسطينيين ال يحق 

ألحد التصرف بها نيابة عنهم. 
وقال���ت أب���و رزق ل�"االس���تقالل":" اعتدن���ا على 
تصريح���ات االدارة االمريكي���ة وقراراته���ا ضد 
الهوية الفلسطينية والعقيدة اإلسالمية، فهي 
تتفن دائمًا بالطرق واألساليب الجديدة لتهويد 
الق���دس، لكن ج���راءة ترامب هذه الم���رة كانت 
صادمة لنا فكيف له أن يصرح بأرض ليست أرضه 

على أنها عاصمة لمن ال يستحق؟". 
وأضاف���ت أب���و رزق، أن قرار ترام���ب االعتراف أن 
القدس عاصمة إلسرائيل، سيفتح أبواب الجحيم 
عل���ى أمريكا وإس���رائيل معًا، وس���يصب الزيت 
على النار في األراضي الفلس���طينية المشتغلة 
أصال؛ ألن الفلس���طينيين لن يصمتوا أمام تلك 
التصريح���ات لكون القدس خ���ط أحمر ال يمكن 

تجاوزه. 
وطالبت أبو رزق، المجتم���ع الدولي بالوقوف أمام 
مسؤولياته وحماية مدينة القدس ومقدساتها 
اإلسالمية والمسيحية، من دنس االحتالل، داعيًة 
أبناء الش���عب الفلس���طيني بأن ال يم���رروا تلك 
التصريح���ات وأن ُيعلنوها انتفاضة جديدة في 
كافة الش���وارع الفلسطينية حتى يتراجع ترامب 

عن تلك التصريحات.  

ل ت�ساوي حربها 
في حي���ن رأت فلس���طين عبد الكري���م، أن قرار 

ترامب بش���أن نقل السفارة األمريكية للقدس أو 
إعالنه���ا عاصمة ل� "إس���رائيل، دليل واضح على 
أن "إسرائيل" االبن المدلل ألمريكا لكونها دائمًا 
تنحاز لجانبها وتدعمها بشتي الطرق والوسائل، 
على حساب الشعب الفلس���طيني الذي يطالب 

دائمًا بحقوقه المشروعة والمسلوبة.    
وأردفت عبد الكريم ل�"االستقالل":" قرارات ترامب 
مرفوضه تمامًا فهي ال تساوي الحبر الذي ٌكتبت 
ب���ه، واعتراف أميركا بالق���دس عاصمة لالحتالل 
ال ٌيلغي فلس���طينية القدس وعروبتها"، مؤكدة 
على أن الش���عب الفلس���طيني بكاف���ة فصائله 
وقواه الحية وشباب االنتفاضة سيحمون القدس 
بأرواحهم وأجسادهم، ولن يقفوا مكتوفي االيدي 

أمام القرارات االمريكية واإلسرائيلية. 

خطورة بالغة
م���ن جهته، أكد الصحفي محمد الجمل، أن القرار 
األميركي األخير يحمل خطورة بالغة على أكثر من 

صعي���د،  إلى جانب ما يظهره من انحياز اميركي 
كامل لرؤية "إس���رائيل"، فإن���ه يمثل تحديًا غير 
مس���بوق لمش���اعر أكثر من مليار مسلم، كما أنه 
تدخل س���افر وتغيير واضح في معالم تاريخية 
وإسالمية المدينة، وهذا أمر مرفوض فلسطينيًا 

وعربيًا واسالميًا، ويجب الوقوف في وجهه.
وأوض���ح الجم���ل أن المطلوب أكثر م���ن وقفات 
احتجاج هنا وهناك، فاألمر خطير وبحاجة لتحرك 
عاجل على المستويين الشعبي والرسمي، فيجب 
أن يش���عر ترام���ب وادارته بمدى الض���رر الذي 
سيلحق بههم جراء هذا القرار، داعيًا الحكومات 
العربي���ة واالس���المية التخاذ خطوات س���ريعة، 
تتمثل في قطع عالقات دبلوماسية، وطرد قواعد 
أميركية من بالد العرب والمس���لمين، واستخدام 

سالح النفط .
كما دعا الش���عوب العربية واالس���المية لخوض 
حمالت مقاطعة للبضائ���ع االميركية حتى يثور 
االقتص���اد األميركي ف���ي وجه ترام���ب، مطالبا 

الفلس���طينيين بثورة ضد االحتالل، وأيام غضب 
ال تتوق���ف تعيد االحتالل مج���ددًا لدائرة الثورة 

واالنتفاضة وتستنزف جيشه.

انحياز لإ�سرائيل 
وم���ن ناحيته، قال اإلعالمي س���امي مش���تهي: 
إن ترام���ب الي���وم بسياس���اته العنصري���ة ضد 
الفلسطينيين يدلل بش���كل واضح على انحياز 
الواليات االمريكية إلس���رائيل وأن خيار الس���الم 

بات مستبعدا  تماما ".  
واضاف مشتهي، أن ردود الفعل للدول العربية 
في كل االح���داث الماضية كان���ت تقتصر على 
التنديد واالس���تنكار ال أكثر، لذل���ك نحن اليوم 
نراه���ن على الش���عب الفلس���طيني ف���ي كافة 
األراضي الفلس���طينية، فاذا تحرك بقوة سيدفع 
الش���عوب العربية للتحرك وافساد خطة ترامب، 
متوقعًا أن يكون هناك حراك فلسطيني قوي ردًا 

على القرار ومن الممكن اشتعال انتفاضة .  

غزة/ دعاء احلطاب: 
�سهــدت الأرا�ســي الفل�سطينيــة حالــة مــن الغ�ســب والغليــان 
ال�سديديــن اإزاء قــرار الرئي�ــس الأمريكــي دونالد ترمــب ب�ساأن 
نقل ال�سفارة الأمريكية للقد�س اأو اإعالنها عا�سمة لـ "اإ�سرائيل، 

و�سط حتذيرات من ا�ستعال الأو�ساع خالل املرحلة املقبلة.
مــن  بدعــوة  غــزة  مدينــة  يف  غ�ســب  م�ســريات  وخرجــت 
القوى الوطنيــة والإ�سالمية الفل�سطينيــة تنديدًا بالقرار 
الأمريكــي، �سارك فيها املئات الذيــن قاموا باإحراق العالم 

الإعــالم  املتظاهــرون  ورفــع  والإ�سرائيليــة،  الأمريكيــة 
عا�سمتنــا  "القد�ــس  عليهــا  كتــب  ولفتــات  الفل�سطينيــة 
الأبديــة" و"اإىل ترامــب القد�ــس خط اأحمــر"، و"�سنحمي  

القد�س باأرواحنا واأج�سادنا".
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أعلن أنا المواطن / تيسير مفيد نمر الفقعاوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)949821797( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / اسماعيل عمر محمد السيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)  402537773( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / رحاب جبر ابراهيم الدسوقي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)  900956475( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / منال عبد الحميد أحمد ثابت
 عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)   945770634 ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية 

إعالن وراثة صادر عن 
محكمة الشجاعية الشرعية

قدمت لهذه  المحكمة مضبطة موقعة من مختار الش���جاعية المؤرخة 
في 2017/12م  تتضمن أن حس���ن بكير حس���ن بكير الش���يخ عبدو  
المتوف���ي بتاري���خ  1957م  وانحص���ر ارثه الش���رعي واالنتقالي في 
زوجته فايقة س���ليم عبدو الش���يخ عبدو وفي اوالده منها الذكور وهم 
بكي���ر ونعمان ورمضان واالناث وهي حكمت ونبيه وس���عاده فقط وال 
وارث للمتوفين المذكورين س���وى من ذكر   وليس له وصية واجبة أو 
اختيارية وليس له أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة سوى ومن 
له من له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الشجاعية  
الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في 15/ربيع اول 

/1439ه الموافق 2017/12/5م .

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد مو�سى كريزم

وأجمعت فصائل وقوى وطنية وإس���المية 
في ندوة سياس���ية جرت وقت سابق، على 
ضرورة ع���دم ارتهان رف���ع العقوبات عن 
قطاع غزة بتمكين حكومة التوافق الوطني، 
مبديًة جهوزيتها لتش���كيل لجنة وطنية 

لتذليل العقبات أمام المصالحة.
وأكدت الفصائ���ل أن المصالحة أمام خطر 
حقيقي يهددها، مبين���ة وجود محاوالت 
دولية وإقليمية لتمرير مشاريع سياسية 
عب���ر المصالح���ة؛ لتكون مم���رًا لتصفية 

القضية الفلسطينية.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس أمس األربع���اء، إنه أصدر تعليماته 
للحكومة بالتوجه إل���ى قطاع غزة، وطالبها 
بالعمل على إيجاد الحلول للمعاناة اليومية 
ألهلنا ف���ي القط���اع، ووض���ع التوصيات 
المناس���بة لذل���ك، حرص���ًا عل���ى إنج���اح 

المصالحة.
وأكد عباس على ض���رورة بذل كل الجهود 
وتنحي���ة الخالفات، والعم���ل الفوري على 
لمواجهة  الوطني���ة،  المصالح���ة  تحقيق 
المخاط���ر الجم���ة التي تح���دق بقضيتنا 

الفلسطينية على الصعد كافة.
ووصل عدد من وزراء حكومة التوافق أمس 
إل���ى قطاع غ���زة، لبحث تمكينه���ا وتولي 

مس���ؤولياتها في الوقت ال���ذي غادر فيه 
الوف���د األمني المص���ري القطاع في صورة 
مفاجئة أمس االربعاء بعد أن وصل االثنين 
الماض���ي ملتحقًا بوفد آخر س���بقه بأيام، 
من أجل مراقبة س���ير اتف���اق المصالحة، 
والحث على استكمال عمل اللجنة اإلدارية 

والقانونية الخاصة بحل ملف الموظفين.
وبش���كل مفاجئ غادر وفدان من حركتي 
فتح وحماس الس���بت الماضي، إلى مصر، 
من أجل لق���اء القيادة المصري���ة الراعية 
التفاق المصالحة، بعد رصد عدة معيقات 
أمام المصالحة من بينها عدم تولي حكومة 
التوافق مسؤولياتها تجاه غزة رغم تسليم 
حماس كام���ل ال���وزارات، قب���ل أن يعود 
الوف���دان إلى غزة ورام الله مس���اء االثنين 
الماضي، متفقين على ضرورة عدم تجاوز 
تاريخ العاش���ر من الشهر الجاري لتمكين 

حكومة التوافق بشكل كامل في غزة.
ووقعت حركتا فتح وحماس في 21 أكتوبر 
الماضي في القاهرة عل���ى اتفاق تحقيق 
المصالح���ة، واتفقتا على ض���رورة تمكين 
الحكوم���ة لتولي مس���ؤولية غ���زة، ورافق 
ه���ذا اإلجراء قيام حركة حماس بتس���ليم 
الوزارات، وإش���راف القوى األمنية التابعة 

للسلطة على معابر القطاع.

التزام باملوعد
من جهته، أكد عضو المكتب السياس���ي 
لحركة "حماس" حس���ام ب���دران، أن جولة 
المباحثات األخيرة التي جرت في القاهرة 
كان���ت م���ن أج���ل التأكيد عل���ى تطبيق 
االتفاقات التي وقع���ت بين حركتي فتح 
وحماس، مع ضرورة االلتزام بالعاش���ر من 
الش���هر الجاري لتس���ليم الحكومة كامل 

مهامها وبدء مسؤولياتها في غزة.
وق���ال ب���دران ل�"االس���تقالل": "إن حماس 
ملتزم���ة التزامًا كامال بتنفي���ذ بنود اتفاق 
المصالح���ة، ولكنها تنتظ���ر من الحكومة 
أيضًا ومن حركة فتح التزامًا مشابهًا، وحل 
كافة الملفات العالقة، وهذا ما أكدنا عليه 

في القاهرة".
وش���دد على ض���رورة أن تباش���ر الحكومة 
تولي مسئولياتها بغزة، مضيفًا: "كافة ما 
هو مطلوب منا فعلناه وس���نفعله من أجل 
الوصول إل���ى تاريخ 10 ديس���مبر ونكون 
قد أدين���ا كل ما علينا م���ن التزامات تجاه 
الحكومة، ولكن حتى هذا التاريخ يجب حل 

ملفي األمن والموظفين".
وبّي���ن ب���دران أن الوفد األمن���ي المصري 
الموجود في قطاع غزة حاليًا، يعمل بشكل 

دؤوب عل���ى حل هذي���ن الملفين ومراقبة 
اللجنة اإلدارية والقانونية المشرفتين على 

هذين الملفين. 
ولفت النظر إلى أن كافة الش���واهد تشير 
إل���ى أن حرك���ة حم���اس ملتزم���ة باتفاق 
المصالحة كما يج���ب، وأن كافة الفصائل 
تطالب الحكومة ببدء تولي مس���ئولياتها 
ورفع العقوبات بشكل فوري عن غزة بسبب 

عدم وجود أي مبرر الستمرارها.

تطورات 
من ناحيته، أكد عضو المكتب السياس���ي 
للجبه���ة الديمقراطية طالل أب���و ظريفة، 
أنه وبناء على ما تحدثت به قيادات حركة 
حم���اس خالل اجتم���اع للفصائل مس���اء 
الثالث���اء الماض���ي، فإن هن���اك تطورات 
حاصلة ف���ي الملفات العالق���ة أمام إتمام 
المصالحة تش���ير إلى وجود بوادر إيجابية 
إلنه���اء الخالف���ات الت���ي تعي���ق إنهاء 

االنقسام.
وقال أبو ظريفة ل�"االستقالل": "تم االتفاق 
عل���ى ق���دوم وزراء حكوم���ة التوافق لبدء 
تنفي���ذ مس���ؤولياتهم ومهامه���م تجاه 
غ���زة، وأن يتم دمج عدد محدد من موظفي 
السلطة المستنكفين، في وزارات غزة، مع 

اإلبقاء على الموظفين الحاليين على رأس 
عملهم".

وبّين أنه جرى االتفاق على أن تلتزم حماس 
بتس���ليم الحكوم���ة أم���وال الجباية التي 
جمعتها من خ���الل الضرائب، فيما تلتزم 
الحكومة بدفع "اس���تحقاقات استكمالية" 
لرات���ب ش���هر نوفمبر للموظفي���ن الذين 

تسّلموا في وقت مضى 1000 شيكل".
ولفت أبو ظريفة النظ���ر إلى أن هذا الوضع 
سيستمر حتى اس���تكمال اللجنة اإلدارية 
والقانونية مهامها في حل ومعالجة ملف 
الموظفين خالل المّدة المحددة في ش���هر 
فبراير القادم، مش���يرًا إلى أنه تم تشكيل 
لجنة ثالثية تتكون من مصر وفتح وحماس 
لمتابعة تنفيذ كافة البنود التي تم االتفاق 
عليها ف���ي مواعيدها المح���ددة، من أجل 

ضمان إحراز تقدم في ملف المصالحة.
وأك���د أبو ظريف���ة على أن ال���دور المصري 
مهم ج���دًا ف���ي مراقبة الوض���ع، وتقييم 
كافة الخطوات المتخذة من قبل الطرفين، 
لضمان التنفيذ اآلمن والحقيقي لكافة ما 
تم التواف���ق عليه، منوهًا إلى أن الفصائل 
شكلت لجنة وطنية ستكون داعمة لجهود 
مصر وضاغطة في اتج���اه تنفيذ كافة ما 

يتم التوصل له.

بعد تلكؤ الحكومة باستالم مهامها 

العاشر من ديسمبر.. هل تدخل المصالحة حيز التنفيذ؟
غزة/ حممود عمر:

ت�سري امل�ساحلة الفل�سطينية يف منحى 
خطري للغاية قد يوؤدي اإىل قتلها يف 

مهدها قبل اأن يلم�س املواطنون نتائجها 
على اأر�س الواقع، ب�سبب ا�ستمرار اإ�سرار 

حركة فتح على التاأكيد على مطلب 
»التمكني الكامل للحكومة«، يف الوقت 

الذي توا�سل فيه حركة حما�س املطالبة 
باإيجاد حلول مللف موظفي غزة.

وعقب انتهاء الجتماع الذي خ�س�س 
لبحث ملفي القد�س وامل�ساحلة وجمع 

قيادات الف�سائل مع قيادات حركة 
حما�س بغزة م�ساء اأول من اأم�س، ك�سفت 
الف�سائل الفل�سطينية، عن وجود توافق 

اأويل على رفع الإجراءات العقابية 
املفرو�سة على قطاع غزة، قبل 10 

دي�سمرب اجلاري.

غزة/ االستقالل 
قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم إن العمل جاٍر حالًيا 
مع ش���ركة توزيع الكهرباء لتحس���ين كميات الكهرباء الحالية من االحتالل 
اإلسرائيلي بشكل تدريجي وزيادة نسبة الجباية والتحصيل من المشتركين.

وأوض���ح ملحم الذي قال إنه يمارس عمله من غزة بتكليف الحكومة األربعاء، 
أن الجباية تهدف لتمكين الشركة من تسديد قيمة المشتريات الكهربائية 
المس���تقدمة، لتقليص عجز الطاقة الموجود حاليًا وفق خطة سلطة الطاقة 
التي ستعلن قريبًا. كما أكد أن جميع الملفات مطروحة على الطاولة وسيتم 
مناقشتها، مشيًرا إلى أن سلطة الطاقة بالتعاون مع الشركة ستعمل بكامل 

طاقتها من أجل تحقيق ذلك.
ودع���ت الجميع للتعاون لتس���هيل عمل طواقم ش���ركة توزي���ع الكهرباء- 
محافظات غزة وسلطة الطاقة في وقف التعديات على الشبكات ودفع قيمة 

المشتريات بانتظام باإلضافة إلى جدولة الديون القديمة.

سلطة الطاقة: العمل 
جاٍر لتحسين الكهرباء 

بغزة تدريجيًا
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أعلن أنا المواطن / تيسير مفيد نمر الفقعاوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)949821797( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / اسماعيل عمر محمد السيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)  402537773( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / رحاب جبر ابراهيم الدسوقي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)  900956475( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / منال عبد الحميد أحمد ثابت
 عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)   945770634 ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية 

إعالن وراثة صادر عن 
محكمة الشجاعية الشرعية

قدمت لهذه  المحكمة مضبطة موقعة من مختار الش���جاعية المؤرخة 
في 2017/12م  تتضمن أن حس���ن بكير حس���ن بكير الش���يخ عبدو  
المتوف���ي بتاري���خ  1957م  وانحص���ر ارثه الش���رعي واالنتقالي في 
زوجته فايقة س���ليم عبدو الش���يخ عبدو وفي اوالده منها الذكور وهم 
بكي���ر ونعمان ورمضان واالناث وهي حكمت ونبيه وس���عاده فقط وال 
وارث للمتوفين المذكورين س���وى من ذكر   وليس له وصية واجبة أو 
اختيارية وليس له أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة سوى ومن 
له من له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الشجاعية  
الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في 15/ربيع اول 

/1439ه الموافق 2017/12/5م .

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد مو�سى كريزم

وأجمعت فصائل وقوى وطنية وإس���المية 
في ندوة سياس���ية جرت وقت سابق، على 
ضرورة ع���دم ارتهان رف���ع العقوبات عن 
قطاع غزة بتمكين حكومة التوافق الوطني، 
مبديًة جهوزيتها لتش���كيل لجنة وطنية 

لتذليل العقبات أمام المصالحة.
وأكدت الفصائ���ل أن المصالحة أمام خطر 
حقيقي يهددها، مبين���ة وجود محاوالت 
دولية وإقليمية لتمرير مشاريع سياسية 
عب���ر المصالح���ة؛ لتكون مم���رًا لتصفية 

القضية الفلسطينية.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس أمس األربع���اء، إنه أصدر تعليماته 
للحكومة بالتوجه إل���ى قطاع غزة، وطالبها 
بالعمل على إيجاد الحلول للمعاناة اليومية 
ألهلنا ف���ي القط���اع، ووض���ع التوصيات 
المناس���بة لذل���ك، حرص���ًا عل���ى إنج���اح 

المصالحة.
وأكد عباس على ض���رورة بذل كل الجهود 
وتنحي���ة الخالفات، والعم���ل الفوري على 
لمواجهة  الوطني���ة،  المصالح���ة  تحقيق 
المخاط���ر الجم���ة التي تح���دق بقضيتنا 

الفلسطينية على الصعد كافة.
ووصل عدد من وزراء حكومة التوافق أمس 
إل���ى قطاع غ���زة، لبحث تمكينه���ا وتولي 

مس���ؤولياتها في الوقت ال���ذي غادر فيه 
الوف���د األمني المص���ري القطاع في صورة 
مفاجئة أمس االربعاء بعد أن وصل االثنين 
الماض���ي ملتحقًا بوفد آخر س���بقه بأيام، 
من أجل مراقبة س���ير اتف���اق المصالحة، 
والحث على استكمال عمل اللجنة اإلدارية 

والقانونية الخاصة بحل ملف الموظفين.
وبش���كل مفاجئ غادر وفدان من حركتي 
فتح وحماس الس���بت الماضي، إلى مصر، 
من أجل لق���اء القيادة المصري���ة الراعية 
التفاق المصالحة، بعد رصد عدة معيقات 
أمام المصالحة من بينها عدم تولي حكومة 
التوافق مسؤولياتها تجاه غزة رغم تسليم 
حماس كام���ل ال���وزارات، قب���ل أن يعود 
الوف���دان إلى غزة ورام الله مس���اء االثنين 
الماضي، متفقين على ضرورة عدم تجاوز 
تاريخ العاش���ر من الشهر الجاري لتمكين 

حكومة التوافق بشكل كامل في غزة.
ووقعت حركتا فتح وحماس في 21 أكتوبر 
الماضي في القاهرة عل���ى اتفاق تحقيق 
المصالح���ة، واتفقتا على ض���رورة تمكين 
الحكوم���ة لتولي مس���ؤولية غ���زة، ورافق 
ه���ذا اإلجراء قيام حركة حماس بتس���ليم 
الوزارات، وإش���راف القوى األمنية التابعة 

للسلطة على معابر القطاع.

التزام باملوعد
من جهته، أكد عضو المكتب السياس���ي 
لحركة "حماس" حس���ام ب���دران، أن جولة 
المباحثات األخيرة التي جرت في القاهرة 
كان���ت م���ن أج���ل التأكيد عل���ى تطبيق 
االتفاقات التي وقع���ت بين حركتي فتح 
وحماس، مع ضرورة االلتزام بالعاش���ر من 
الش���هر الجاري لتس���ليم الحكومة كامل 

مهامها وبدء مسؤولياتها في غزة.
وق���ال ب���دران ل�"االس���تقالل": "إن حماس 
ملتزم���ة التزامًا كامال بتنفي���ذ بنود اتفاق 
المصالح���ة، ولكنها تنتظ���ر من الحكومة 
أيضًا ومن حركة فتح التزامًا مشابهًا، وحل 
كافة الملفات العالقة، وهذا ما أكدنا عليه 

في القاهرة".
وش���دد على ض���رورة أن تباش���ر الحكومة 
تولي مسئولياتها بغزة، مضيفًا: "كافة ما 
هو مطلوب منا فعلناه وس���نفعله من أجل 
الوصول إل���ى تاريخ 10 ديس���مبر ونكون 
قد أدين���ا كل ما علينا م���ن التزامات تجاه 
الحكومة، ولكن حتى هذا التاريخ يجب حل 

ملفي األمن والموظفين".
وبّي���ن ب���دران أن الوفد األمن���ي المصري 
الموجود في قطاع غزة حاليًا، يعمل بشكل 

دؤوب عل���ى حل هذي���ن الملفين ومراقبة 
اللجنة اإلدارية والقانونية المشرفتين على 

هذين الملفين. 
ولفت النظر إلى أن كافة الش���واهد تشير 
إل���ى أن حرك���ة حم���اس ملتزم���ة باتفاق 
المصالحة كما يج���ب، وأن كافة الفصائل 
تطالب الحكومة ببدء تولي مس���ئولياتها 
ورفع العقوبات بشكل فوري عن غزة بسبب 

عدم وجود أي مبرر الستمرارها.

تطورات 
من ناحيته، أكد عضو المكتب السياس���ي 
للجبه���ة الديمقراطية طالل أب���و ظريفة، 
أنه وبناء على ما تحدثت به قيادات حركة 
حم���اس خالل اجتم���اع للفصائل مس���اء 
الثالث���اء الماض���ي، فإن هن���اك تطورات 
حاصلة ف���ي الملفات العالق���ة أمام إتمام 
المصالحة تش���ير إلى وجود بوادر إيجابية 
إلنه���اء الخالف���ات الت���ي تعي���ق إنهاء 

االنقسام.
وقال أبو ظريفة ل�"االستقالل": "تم االتفاق 
عل���ى ق���دوم وزراء حكوم���ة التوافق لبدء 
تنفي���ذ مس���ؤولياتهم ومهامه���م تجاه 
غ���زة، وأن يتم دمج عدد محدد من موظفي 
السلطة المستنكفين، في وزارات غزة، مع 

اإلبقاء على الموظفين الحاليين على رأس 
عملهم".

وبّين أنه جرى االتفاق على أن تلتزم حماس 
بتس���ليم الحكوم���ة أم���وال الجباية التي 
جمعتها من خ���الل الضرائب، فيما تلتزم 
الحكومة بدفع "اس���تحقاقات استكمالية" 
لرات���ب ش���هر نوفمبر للموظفي���ن الذين 

تسّلموا في وقت مضى 1000 شيكل".
ولفت أبو ظريفة النظ���ر إلى أن هذا الوضع 
سيستمر حتى اس���تكمال اللجنة اإلدارية 
والقانونية مهامها في حل ومعالجة ملف 
الموظفين خالل المّدة المحددة في ش���هر 
فبراير القادم، مش���يرًا إلى أنه تم تشكيل 
لجنة ثالثية تتكون من مصر وفتح وحماس 
لمتابعة تنفيذ كافة البنود التي تم االتفاق 
عليها ف���ي مواعيدها المح���ددة، من أجل 

ضمان إحراز تقدم في ملف المصالحة.
وأك���د أبو ظريف���ة على أن ال���دور المصري 
مهم ج���دًا ف���ي مراقبة الوض���ع، وتقييم 
كافة الخطوات المتخذة من قبل الطرفين، 
لضمان التنفيذ اآلمن والحقيقي لكافة ما 
تم التواف���ق عليه، منوهًا إلى أن الفصائل 
شكلت لجنة وطنية ستكون داعمة لجهود 
مصر وضاغطة في اتج���اه تنفيذ كافة ما 

يتم التوصل له.

بعد تلكؤ الحكومة باستالم مهامها 

العاشر من ديسمبر.. هل تدخل المصالحة حيز التنفيذ؟
غزة/ حممود عمر:

ت�سري امل�ساحلة الفل�سطينية يف منحى 
خطري للغاية قد يوؤدي اإىل قتلها يف 

مهدها قبل اأن يلم�س املواطنون نتائجها 
على اأر�س الواقع، ب�سبب ا�ستمرار اإ�سرار 

حركة فتح على التاأكيد على مطلب 
»التمكني الكامل للحكومة«، يف الوقت 

الذي توا�سل فيه حركة حما�س املطالبة 
باإيجاد حلول مللف موظفي غزة.

وعقب انتهاء الجتماع الذي خ�س�س 
لبحث ملفي القد�س وامل�ساحلة وجمع 

قيادات الف�سائل مع قيادات حركة 
حما�س بغزة م�ساء اأول من اأم�س، ك�سفت 
الف�سائل الفل�سطينية، عن وجود توافق 

اأويل على رفع الإجراءات العقابية 
املفرو�سة على قطاع غزة، قبل 10 

دي�سمرب اجلاري.

غزة/ االستقالل 
قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم إن العمل جاٍر حالًيا 
مع ش���ركة توزيع الكهرباء لتحس���ين كميات الكهرباء الحالية من االحتالل 
اإلسرائيلي بشكل تدريجي وزيادة نسبة الجباية والتحصيل من المشتركين.

وأوض���ح ملحم الذي قال إنه يمارس عمله من غزة بتكليف الحكومة األربعاء، 
أن الجباية تهدف لتمكين الشركة من تسديد قيمة المشتريات الكهربائية 
المس���تقدمة، لتقليص عجز الطاقة الموجود حاليًا وفق خطة سلطة الطاقة 
التي ستعلن قريبًا. كما أكد أن جميع الملفات مطروحة على الطاولة وسيتم 
مناقشتها، مشيًرا إلى أن سلطة الطاقة بالتعاون مع الشركة ستعمل بكامل 

طاقتها من أجل تحقيق ذلك.
ودع���ت الجميع للتعاون لتس���هيل عمل طواقم ش���ركة توزي���ع الكهرباء- 
محافظات غزة وسلطة الطاقة في وقف التعديات على الشبكات ودفع قيمة 

المشتريات بانتظام باإلضافة إلى جدولة الديون القديمة.

سلطة الطاقة: العمل 
جاٍر لتحسين الكهرباء 

بغزة تدريجيًا
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أعلن أنا المواطن /  محمد نضال احمد يونس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412297954( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن ياسر صالح رزق شيخ العيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900602863( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمود يوسف محمد عويضة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)957461346( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / أمل سالم سليمان حجازي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800407751( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة /  اش���جان طلعت عب���د الفتاح ابو 
العني���ن عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )801895533( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / عبير محمد موسي القصاص
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803778455( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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ع الوجع 
معروف الطيب

مع����ذرة أبا رغال حان الوقت لتس����أم ال����دور المناط بك منذ 
فجر البش����رية.. يتوهون في صحارينا وأنت ترشد فلولهم 
نح����و بيتنا المق����دس.. كأنها كراهي����ة متغلغلة في قلبك 
ل����كل ما هو إلهي ومق����دس.. ألهذا الحد تك����ره الله؟!.. هم 
جاؤوا بأفيالهم لهدمه ويحثون الخطا..يس����تعجلون رسم 
مالمح المش����هد األخير.. لوالك لتاهوا ف����ي الصحراء.. الدور 
الحقير الذي ارتضيته لنفس����ك لم ولن يحقق لك ش����يئًا؛ 
ألن الثمن الذي س����يلقيه لك األجان����ب هو بقاؤك على قيد 
الحياة غاًل في أعناق ش����عبك.. هذه الحياة يسلبها شعبك 
منك يومًا.. لم يعد هناك متس����ع من الزمن؛ لبيع الشعوب 
وإرشاد الفيلة.. رصاصة في رأس الحاكم تزيح عن صدر األمة 
أحقابًا من الركام.. ليست هذه الميتة التي يتمناها الرجال 
يا أبا رغال.. ال تدلهم على طريق المقدس بعدما أفرغوا بيت 
مال المس����لمين حين صررتها لهم.. أضعف ٌايمان ليذهب 
الم����ال إلى الجحيم، ولكن ليبَق المقدس.. اليوم بكل وقاحة 
يس����تطلع أبرهة رأي الضحية )المفترض( حكام العرب في 
مصادرة مقدس����اتهم قبل هدمها.. اليوم ستصبح القدس 
يهودية .. زحفت األفعى وقرضت األرض شبرًا شبرًا ، واندلق 
ر، والخونة منشغلون  السم بين حجارة جدران المدينة وتحجَّ
بتلوين وجوههم بدماء بعضهم البعض.. ووالة األمر حمالو 
الحطب يذكون النار ويضخون الموت في كل الش����وارع في 
الش����ام واليمن اللتين باركهما النبي صلى الله عليه وسلم 
ولع����ن مطلع قرن الش����يطان، نعم أطل الش����يطان بقرنه يا 
رس����ول الله وعقد صفقة القرن التي س����تتوج )أورش����ليم( 
على انقاض بي����ت المقدس. ما أوقحه وما أهونهم!.. ترامب 
يجمع آراء حكام الع����رب في أكبر صفقة لالحتيال والتزوير 
بعدما نجح تغييب الدم عن البوصلة.. هذا مسراك يا محمد، 
هذه قدس����ك يا أمير المؤمنين، هذا س����ورك يا س����ليمان.. 
س����يتم اغتصاب المدينة على مرأى م����ن أهلها المزيفين، 
ومباركة حرس الحدود المفرطين والملوك واألمراء والشيوخ 
والرؤساء.. س����وف يحيطون بالجريمة؛ للملمة عارهم وستر 
عوارهم؛ كي يتم االغتصاب بصمت وسالسة.. لن يسمحوا 
له����ا أن تص����رخ؛ ألن أبرهة الروماني ه����ذه المرة هو أفضل 

الراكبين على ظهور استحمارهم.
قد تكون الحسابات السياسية المحكمة تساعد الصهاينة 
على اقتن����اص الفرص����ة التاريخية التي لن يج����ود الزمان 
بمثله����ا فالعرب ش����راذم متناح����رون، والخالفات تعصف 
بالجميع، والمقاومة انفتح عليها ألف باب وباب إلش����غالها، 
والفلس����طينيون منش����غلون في مح����اوالت رأب صدعهم، 
كالطفل الذي يحبو وتخذله تضاريس االنقس����ام، سيأتي 
القرار وس����يحرق عيون الجمي����ع فال الح����كام الذين باركوا 
االغتصاب ، وال المفتين الذين اكتش����فوا األقصى فجأة في 
ش����به جزيرة العرب يملكون القرار الحقيقي لرس����م معالم 
المس����تقبل، وكما جاءت رحلة اإلسراء والمعراج خارج سياق 
الفهم البش����ري، ولحكمة ال يعلمه����ا إال صاحب األمر، وكما 
حسمت الطيور األبابيل عربدة أبرهة الحبشي وحطمت غروره 
فإن للقرار المجرم م����ا بعده؛ ألنه يجري خارج نطاق صيرورة 
التاريخ، ويس����عى لنصرة الباطل على الحق، وربما يكون في 
زمن أبرهة عجز وضعف رسمي عربي  للدفاع عن المقدسات، 
 اليوم للبيت بعد الله رجال تقدم الغالي والنفيس في 

َّ
إال أن

س����بيل تقديم الشهادة أمام الله والتاريخ، انهم لم يكونوا 
ش����هود زور، بل شهود حق، وحينما ينطق الدم تخرس كل 
مشاريع ترويج االستعمار وتبليعه للشعوب، إن إفقار األمة 
بسحب المال من يديها حينما أفرغوا بيت المال و)شحطوه( 
للبي����ت األبيض، وإن تدمير مقدراتها البش����رية في مفرمة 
الموت المفتوحة في الش����رق ،لن يكون الجس����ر الذي يمرر 

مخطط أبرهة، وليته يتعلم من تجارب غيره!.

شهود

تاأجيل وانتظار
المواطنة زين���ب عصفور)45 عام���ًا( التي تم رفض 
إعطائه���ا تحويلة للعالج في الخ���ارج، قررت تأجيل 
العملي���ة الجراحية المق���رر إجراؤها له���ا إلى حين 

وصول الوفد الطبي المختص إلى قطاع غزة.
وقالت عصفور ل� "االس���تقالل"، "لدي مش���كلة في 
س���اقي وأي خطأ خ���الل العملية ي���ؤدي إلى نتائج 
س���لبية وبالتالي ال يمكن المجازفة بصحتي وخاصة 
ما يلزمني ليس���ت عملية عاب���رة "، موضحة أنه تم 
رفض تحويلته���ا للعالج بمدين���ة القدس، وقامت 
بعم���ل تحويلة أخرى إلج���راء العملية في مصر ولم 
تتمكن من الس���فر بسبب اغالق المعبر، ولم تجد إال 
االستس���الم وانتظار قدوم الوفود الطبية من الخارج 

إلجراء العملية في القطاع.
ولفت���ت عصف���ور، إلى قي���ام أح���د أطب���اء الوفود 
بتشخيصها وأقر لها عملية جراحية لكن وقته كان 
ضيقًا فغ���ادر قبل أن يجرى لها العملية، خاصة وأن 
أمامها الكثير من المرض���ى اصحاب الحاالت االكثر 

تعقيدا وينتظرون دورهم في اجراء عمليات لهم.
وتابع���ت عصفور : " أول ما أس���مع بوف���د قادم إلى 
المستشفى بأخذ الصور والتقارير الطبية الخاصة بي 
وأذهب لعلني أجد فرصة إلجراء العملية والتخلص 

من ألم ساقي " 

جندة ربانية
أما المواطن صالح الشمالي، فرأى أن تمكنه من إجراء 
عملي���ة جراحة قلب لطفله المري���ض على يد فريق 
طبي أوروبي كان نجدة ربانية له بعدما فقد األمل في 

السماح له بالسفر .
وقال الش���مالي ل� "االس���تقالل": " كانت حالة طفلي 
البالغ من العمر 7 س���نوات تتده���ور يومًا بعد يوم 
ونحن ننتظر رد موافقة من المستشفى اإلسرائيلي 
إلجراء العملية، وتأخر الرد دون س���بب واضح ومضى 

على موعد العملية أكثر من 3 شهور".
وأكد أن���ه كان مترددًا في بداية األمر وغير واثق من 
خب���رة أطباء الوفد ، ولكن بحم���د لله نجحت العملية 
وأعطت نتائج ايجابية جدًا" قائاًل "ليتني أس���تطيع 

أن اتابع معهم عالج ابني بشكل دائم"

اأعداد قليلة
من جانبه أكد الدكتور أشرف أبو مهادي، مدير دائرة 
التعاون الدولي بوزارة الصحة، أن أعداد الوفود الطبية 
التي تدخل قطاع غزة لم تشهد هذا العام أي تحسن 
بس���بب اس���تمرار اغالق معبر رفح البري، مما يضطر 
األطب���اء للدخول عن طريق معبر إي���رز أو العودة من 
حيث أتوا، لذلك تكون النس���بة األكبر من جنسيات 

أجنبية وأوروبية وتراجع للجنسيات العربية.
وبين أبو مهادي في حديثه ل� "االستقالل"، أن الوزارة 
تستقبل وفود بجميع التخصصات والمجاالت الطبية 
وتتنوع مهامها ما بين جراحة وتشخيص وتمريض 
وأخرى تدريبية، وتقوم بتوزيعها على مستشفيات 
القطاع، وفق���ا لمعايير متعلق���ة باختصاص كادر 
الوف���د، وتوفر الخدم���ات المناس���بة لوظيفة الوفد 

بالمستشفى.
ون���ّوه إلى أن غالبي���ة الوفود تقوم بإج���راء عمليات 
جراحية للمرضى، مش���يرًا إلى أن مس���اهمة الوفود 

بالتخفيف من معاناة المرضى الممنوعين من السفر 
تبق���ى محدودة ولم تص���ل إلى الش���كل المطلوب 
نظرًا لكون ع���دد الوفود قليال جدًا اذا ما قورن بحجم 

االحتياج
وأش���ار إلى أن فرصة العالج داخ���ل القطاع ال تتوفر 
ل���كل المرضى أصح���اب التحويالت نظ���رًا لتضخم 
حجم االحتياج للس���فر للعالج للخ���ارج والذي يكون 
بآالف التحويالت شهريًا وهذا ال يمكن أن يستوعب 

تلبيته من قبل الوفود القليلة.
وبّي���ن أن مراحل العالج الت���ي يتلقاها المريض في 
ظ���ل تواجد الوف���د تكون بمتابعة ومش���اركة أطباء 
فلسطينيين وهم من يقومون بمتابعة الحاالت بعد 

مغادرة الوفد.
وأش���ار أبو مه���ادي، إلى أن الطواق���م الطبية داخل 
المستش���فيات تعاني من نقص للطاقات ببعض 
التخصصات الطبية، معتبرًا األطباء الفلس���طينيين 
مؤهلين وذوي خبرة للعمل بتكامل مع أطباء الوفود .

وذكر أن غرف العمليات بجميع مستش���فيات غزة، 
مجهزة بكاف���ة االجهزة الرئيس���ة واألدوات الالزمة 
لتس���هيل عمل األطباء واج���راء العمليات الجراحية 
وفي حال احتاجت العملية ألداة بسيطة وكانت غير 

متوفرة فإن الوفد يقوم بجلب هذه االدوات معه .
وفيم���ا يتعلق بالصعوبات التي تواج���ه الوزارة في 
اس���تقدام الوفود أوض���ح أبو مه���ادي أن أهمها ما 
يتعل���ق بالحصول على تنس���يقات دخ���ول الوفود 
وانجازها بصعوبة مما يقلل من عدد الوفود باإلضافة 
إلى صعوبة خروج اطباء غزة برفقة الوفود الى الخارج 

الستكمال بعض البرامج الطبية.

الوفود الطبية األجنبية بغزة.. تخفيف لوجع مزمن 

غزة/ جيهان كوارع:
خ�شو�شي��ة الظ��روف الت��ي يعي�شه��ا مواطن��و قط��اع غزة، 
وتعقيدات اإجراءات مغادرة القطاع للعالج، زادت من اأعباء 
مر�شى غزة، الذين باتوا يرون يف الأيدي الطبية الأجنبية 
التي يقابلونها من وقت لآخر مب�شت�شفيات القطاع، ب�شي�ص 
اأم��ل يقدم لهم عالجًا كان حلمًا بعيدًا وحمرمًا عليهم.  ويف 

اإط��ار امل�شوؤولي��ة الجتماعية جتاه املر�ش��ى يف قطاع غزة 
والتخفي��ف من معاناته��م يف ظل اغالق املعاب��ر، ت�شتقطب 
وزارة ال�شح��ة الفل�شطيني��ة وف��ودًا طبي��ة م��ن جن�شي��ات 
خمتلفة وبخربات متنوعة اإىل القطاع ب�شكل دائم، لتقدمي 
خدم��ات عالجية وجراحية لهم، وم��ن ثم تبادل اخلربات 

الطبية و�شقل خربات الطواقم املحلية .
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غزة/ االستقالل 
حذر مدير عملي���ات وكالة األمم 
وتش���غيل  لغ���وث  المتح���دة 
)أونروا(  الفلسطينيين  الالجئين 
في قطاع غزة ماتياس ش���مالي، 
م���ن أن الوكالة ل���ن تتمكن من 
ص���رف روات���ب موظفيه���ا عن 
الشهر الحالي حال استمر العجز 

الحاصل في موازنتها.
وقال شمالي، خالل لقائه في غزة 
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو 
رئيس  الفلس���طينية  التحري���ر 
دائرة شؤون الالجئين زكريا األغا: 
المالي ألونروا انخفض  العجز  إن 

إلى 60 مليون دوالر أمريكي.
وذك���ر أن إدارة الوكال���ة تمكنت 
من صرف رواتب ش���هر نوفمبر 
الماضي بالرغ���م من وجود العجز 
وعدم توفر الس���يولة التي أمنت 
في آخر لحظة إلى البنوك لصرف 
روات���ب الموظفين، وفق ما نقلته 

صفا.
وأوض���ح أنه منذ اجتم���اع اللجنة 
االستشارية الشهر الماضي فإن 
الوكالة حصلت على مبلغ نصف 
ملي���ون دوالر فقط من جمهورية 
ايرلندا، وهذا ال يكفي في تغطية 
العج���ز المال���ي، وأون���روا تحتاج 
إل���ى 40 ملي���ون دوالر للش���هر 
الموظفين  روات���ب  لدفع  المقبل 
الخدمات  تقديم  في  واالستمرار 

لالجئين.
وأوضح ش���مالي أن أون���روا أمام 
تقديم  في  االس���تمرار  خيارين؛ 
الخدمات التي س���تواجه الوكالة 
في مقابل ذلك مخاطر عدم توفر 

األموال لصرف رواتب الموظفين 
في شهر ديس���مبر، فيما الخيار 
الثاني يتمث���ل بوقف الخدمات 
إدارة  وأن  لالجئي���ن،  المقدم���ة 
الوكال���ة تح���اول أن تؤخر بعض 
دفعات الموردين لمعالجة العجز.

وأك���د أن الوكالة أم���ام تحديات 
كبرى، وكذلك قطاع غزة أمام تحدٍّ 
كبير في ظل استمرار األزمة وفي 
المتزايدة، الفًتا  ظل االحتياجات 
إلى أن مدارس أون���روا في قطاع 
غزة تعاني م���ن الكثافة الصفية 
ونق���ص في أع���داد الم���دراس، 
وأنها تحتاج كل عام إلى مدارس 
جدي���دة باإلضافة إلى 200 معلم 
جدي���د لمواءم���ة الزي���ادة ف���ي 
االحتياجات، وهذا يشكل تحدًيا 
لن���ا ألننا بحاجة أيض���ا إلى زيادة 
الميزاني���ة و ليس إبقاءها على ما 

هو عليه.
من جهت���ه، أك���د األغ���ا ضرورة 

اس���تمرار عمل أونروا في تقديم 
الفلسطينيين  لالجئين  خدمات 
داخل المخيمات وعدم تقليصها، 
وأن حل أزمته���ا المالية يجب أن 
ال يك���ون على حس���اب الخدمات 

المقدمة لالجئين.
وعّبر األغا عن قلق منظمة التحرير 
م���ن العجز المالي ال���ذي تعاني 
لوكالة  االعتيادية  الميزانية  منه 
الغوث الذي وص���ل إلى نحو 60 
ملي���ون دوالر، م���ا يه���دد بعدم 
مقدرتها من اس���تمرار خدماتها 
المقدمة لالجئين الفلسطينيين 
الشهر  موظفيها  رواتب  وصرف 

المقبل.
وبحث المس���ؤوالن خ���الل اللقاء 
أوضاع الالجئين الفلس���طينيين 
في مخيمات قطاع غ���زة واألزمة 
المالي���ة الت���ي تعان���ي منه���ا 
وكال���ة الغ���وث، مش���يرا إلى أنه 
س���يتم األس���بوع المقب���ل عقد 

مؤتمر المش���رفين على ش���ؤون 
الفلسطينيين في الدول العربية 
العام  األمان���ة  بمق���ر  المضيفة 
في جامع���ة ال���دول العربية في 
القاهرة حسبما افاد موقع المركز 

الفلسطيني لإلعالم.
وبي���ن أن األزمة المالي���ة لوكالة 
القضايا  الغوث س���تكون ضمن 
المدرج���ة على ج���دول أعمالها، 
موضًحا أن الت���زام الدول العربية 
الميزاني���ة  م���ن   %7.8 بدف���ع 
االعتيادي���ة للوكال���ة التي تقدر 
ب���� 55 مليون دوالر من ش���أنه أن 

يساعد في إنهاء األزمة.
ولفت األغا إلى أنه سيكون هناك 
تح���رك من خ���الل األمانة العامة 
للتواصل  العربية  الدول  لجامعة 
مع ال���دول العربي���ة لدفع قيمة 
مس���اهمتها ما نس���بته %7.8 
من الميزاني���ة االعتيادية لوكالة 

الغوث. 

»أونروا« لن نتمكن من دفع رواتب الموظفين هذا الشهر

غزة/ االستقالل 
أعلنت وزارة التربية والتعلي���م العالي امس األربعاء، عن انطالق 
الخط���وات األول���ى لبرنامج »المئة« والذي يه���دف إلى بناء 100 
مدرس���ة جديدة في قطاع غزة، تأكيدًا على الخطوات التطويرية 

الشاملة للقطاع التعليمي في رئتي الوطن.
وأكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن فكرة هذا 
البرنام���ج جاءت مؤكدة على وحدوية العمل التربوي واس���تجابة 
عاجل���ة لالحتياجات التعليمية في قط���اع غزة وتلبيتها؛ خاصًة 
في مج���ال األبنية المدرس���ية، الفتًا إل���ى أن البرنامج يأتي في 
إطار المناقشات والمتابعات واالجتماعات الدورية مع المانحين 

والشركاء الدوليين والداعمين للتعليم في فلسطين.
 ودعا صيدم الشركاء الدوليين إلى المباشرة بتوفير الدعم الالزم 
لهذا البرنامج والذي سيس���هم في خدمة االقتصاد الوطني في 
غزة؛ عبر توفير مليون وس���بعمائة ألف ي���وم عمل، وخلق فرص 
عم���ل لحوالي 15 أل���ف من العم���ال والمهندس���ين والفنيين 
والمقاولي���ن وغيرهم، منوهًا إلى أن اإلعالن عن البرنامج في هذه 
األوقات بالذات يبره���ن على الرغبة الجادة واإلصرار على تمكين 
القط���اع التعليمي في المحافظات الجنوبية بالتوازي مع الخطط 

التطويرية في المحافظات الشمالية.
 وأشار الوزير إلى أن »برنامج المئة« سيضمن التخلص من النظام 
المس���ائي في عدد من المدارس الحكومية، وسيسهم في الحد 

من االكتظاظ عبر استيعاب األعداد المتزايدة من الطلبة.
 وكشف أن البرنامج سيركز على تشييد مدارس مهنية؛ وذلك 
ترجمة لمس���اعي الوزارة وسياس���اتها الرامي���ة إلى النهوض 
بواق���ع التعليم المهني والتقن���ي والحد من ظاه���رة البطالة 
المتفش���ية بين الشباب الفلس���طيني، وكذلك سيتم إدخال 
الطاقة الشمسية لهذه المدارس الجديدة والتي ستعمل على 
توليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجها قطاع غزة، وغيرها من 
المعايير الدولية التي تتبعها الوزارة في مدارسها النموذجية 

والجديدة.

 انطالق الخطوات 
األولى لبرنامج »100 

مدرسة« في غزة

رام الله/ االستقالل 
أقر مجلس النواب األمريكي، امس األربعاء، مشروع 
قانون ينص على خفض شديد لمساعدات قدرها 
300 ملي���ون دوالر تقدمه���ا الوالي���ات المتحدة 

سنويا للسلطة الفلسطينية.
وتش���ترط الواليات المتح���دة األمريكية للتراجع 
عن مشروع القانون، اتخاذ الحكومة الفلسطينية 
خط���وات لوقف مدفوع���ات وصفها مش���رعون 
بالمكاف���أة عل���ى جرائ���م العن���ف )في إش���ارة 
لمخصصات عائالت الشهداء والجرحى واألسرى.

لكن، هل ستتأثر الخزينة الفلسطينية من وقف 
أو تقلي���ص الدعم األمريكي ال���ذي تقدمه إدارة 

الرئيس دونالد ترامب؟
وبالرج���وع للبيان���ات المالي���ة )الميزاني���ة( 
الصادرة عن وزارة المالية الفلس���طينية، فإن 

الفلس���طينية في  للموازنة  الدعم األمريكي 
تراجع مس���تمر منذ توجه رئيس  الس���لطة 
الفلسطينية محمود عباس إلى األمم المتحدة 

والحصول على عضوية بصفة مراقب.
وحت���ى ع���ام 2012 - 2013 كان الدعم األمريكي 
للموازن���ة الفلس���طينية يبل���غ 320 مليون دوالر 

أمريكي، قبل أن يبدأ رحلة هبوط حادة.
وكشف تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن 
وزارة المالية حديثا، أن الواليات المتحدة لم تقدم 
دوالرا واحدا للموازنة الفلس���طينية منذ ش���باط 
الماضي. وبحسب البيانات التي حصل االقتصادي 
على نس���خة منها، فإن الواليات المتحدة قدمت 
دعما خالل أول ش���هرين من العام الجاري، بقيمة 

إجمالية بلغت 265.6 مليون شيكل.
وبلغ الدعم األمريكي للميزانية الفلسطينية في 

2016 نحو 292.3 مليون شيكل، وصفر دوالر في 
2015، و380 مليون ش���يكل في 2014، و1.258 

مليار شيكل في 2013.
وفي يناير الماضي، أوردت وكالة األنباء األمريكية 
)AP( عن مس���ؤول في وزارة الخارجية األمريكية 
ومس���ؤولين ف���ي الكونغ���رس، أن إدارة الرئيس 
األمريكي السابق، باراك أوباما، قدمت في ساعاتها 
األخيرة قبل التخلي عن مهامها، 221 مليون دوالر 

لمساعدة الفلسطينيين.
إال أن المبل���غ ل���م يظه���ر في بيان���ات الميزانية 
الفلسطينية، أو قد يكون قدم لصالح مشاريع تدار 

.USAID مباشرة من منظمات أممية أو
يذكر أن الرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب، 
تولى منصبه خلفا ألوباما رسميا، في يناير كانون 

ثاني الماضي.

رام الله / االستقالل  
أطلقت ش���ركة جوال وللسنة الرابعة على التوالي الحملة  العالمية » ساعة من البرمجة« 
بمش���اركة اكثر من 180دولة حول العالم، والتي تنفذها مؤسسة مجموعة االتصاالت 
للتنمية، الذراع التنموي لمجموعة االتصاالت الفلس���طينية بشركاتها ) جوال ، شركة 
االتصاالت، حضارة، ريتش، بالميديا(، وس���تنفذ الفعالية خالل الشهر الحالي » كانون 
االول7« ، وتهدف الحملة الى تحفيز الطلبة والمهتمين من مختلف االعمار والفئات على 

مستوى العالم، على التعلم اساسيات ولغات البرمجة بطريقة سهلة وممتعة.
وتح���دث عبد المجيد ملحم مدير عام ش���ركة جوال حول الفعالية قائال » يس���عدنا ان 
نستمر في اطالق هذه الفعالية التكنولوجية وللسنة الرابعة على التوالي،والتي يشارك 
فيها كل عام عشرات الماليين من الطالب حول العالم، حيث تتوفر دروس مدتها ساعة 
واح���دة بأكثر م���ن 40 لغة، لمن تتراوح أعمارهم بي���ن 4 و 104 عام،موضحًا أن الهدف 
الرئيس���ي من الفعالية هو دعم االبداع و تش���جيع الفئة المس���تهدفة على المشاركة 

وتعزيز قدراتهم و ثقتهم بنفسهم في مجال الحاسوب .
www.hourofcode. وأك���د ملحم على ضرورة التفاعل مع الموقع الخاص بالحملة وهو

com/ps، وتش���جيع الطالب على الولوج الى الموقع ومحاولة تطوير مهاراتهم لتعزيز 
مبدأ التفكي���ر االبداعي و البرمجة، بهدف الوصول الى اكبر عدد من المش���اركين على 

مستوى فلسطين.
وأش���ارت سماح حمد مدير عام مؤسس���ة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية إلى 
أهمية نش���ر ثقافة البرمجة بش���كل واس���ع بين الطالب، مبينة انه و من خالل الشراكة 
مع Code.org المؤسس���ة العالمية، قمنا بتنفيذ برنامج » ساعة من البرمجة« من خالل 
حمالت مختلفة تعمل على تدري���ب و توجيه طالب المدارس على مفهوم البرمجة من 
خالل scratch، حيث بدأنا بتنفيذ البرنامج منذ ثالث س���نوات مس���تهدفين 25,000 
طالب سنويًا، وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي ووكالة الغوث في الضفة 
وغ���زة، حيث حققنا نموًا بعدد الطالب والمدارس المش���اركة 10 % عن العام الماضي، 

ونسعى أن نصل الى 400 مدرسة ابتدائية.
وثمنت حم���د العالقة التعاونية المس���تمرة والبن���اءة بين المجموع���ة ووزارة التربية 
والتعلي���م، والتي تتكامل كي تحقق الفائدة القصوى من البرنامج و الذي يس���تهدف 
طالب المدارس ويشجع االطفال على التعرف على مفهوم البرمجة بشكل مبدئي، ليفتح 
لهم آفاقًا مس���تقبلية ف���ي حال توفر الموهبة لديهم، مؤكدة عل���ى أهمية دعم أفكار 
الش���باب الريادية في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلوم���ات، من اجل دعم االبداع 
والريادة وتحفيزهم من أجل تطوير برامجهم وعرضها على المنصات ذات العالقة من 
أجل إعتمادها على المتاجر االلكترونية، مشيرة إلى العديد من التطبيقات الناجحة في 

العالم والتي بدأت كفكرة بسيطة وتم اعتمادها كتطبيق فعال في المجتمع.

 جوال تطلق فعالية 
»ساعة من البرمجة« للسنة 

الرابعة على التوالي

الخليل/ االستقالل 
ق����ال الس����فير الصين����ي ل����دى الس����لطة 
إن  شينغتش����ونغ"،  "تشن  الفلس����طينية 
الس����فارة الصيني����ة س����تعمل قريبًا على 
للتجار  إصدار في����زا متع����ددة الس����فرات 
الفلس����طينيين، على أن يت����م دعم الطلب 
بكتاب خاص من الغرف التجارية الصناعية 

في فلسطين.
وأكد الس���فير خالل لقائه م���ع رئيس غرفة 
تج���ارة وصناع���ة الخليل محم���د الحرباوي 
االثنين، أن السفارة ستقوم قريًبا بتخصيص 

يوم عمل لموظف الفيزا في مقر غرفة الخليل 
بواق���ع م���رة أو مرتين ش���هريًا لخدمة تجار 

محافظات جنوب الضفة.
وبح���ث الجانبان خ���الل اللق���اء العديد من 
القضاي���ا ذات االهتم���ام المش���ترك، وفي 
مقدمتها الدعم الصيني لفلسطين وامكانية 
تخصيص برنامج دعم صيني للقطاع الخاص 
الفلسطيني أس���وة بالعديد من الدول، على 
أن يشمل دعم لآلليات والمعدات الصينية 
التي تضيف شيئًا جديدًا للطاقة الصناعية 

في فلسطين.

وحس���ب االتفاق فقد يت���م تخصيص جزء 
م���ن الدعم لموضوع انش���اء محطات الطاقة 

الشمسية الخاصة.
كما بحثا مس���اهمة الحكومة الصينية في 
إنش���اء المنطق���ة الصناعية ف���ي ترقوميا، 
وإنشاء محطة للطاقة الشمسية في منطقة 
بني نعي���م بطاق���ة 30 ميغ���ا واط، إضافة 
للحديث عن عدد من المشاريع المستقبلية 
التي تعمل الحكومة الصينية على التخطيط 
لها مع الوزارات الفلس���طينية المعنية مثل 

وزارة االقتصاد الوطني.

خفض الدعم األمريكي لفلسطين ..
 هــل يؤثــر علــى الموازنــة؟

الصين تصدر فيزا متعددة 
السفرات للتجار الفلسطينيين قريًبا
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أعلن أنا المواطنة / رحاب جبر ابراهيم الدسوقي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900956475   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / مريم احمد برهم السطري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903767051( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / عطا احمد عطا حمودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801255100( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / رمضان محمد خليل الدغمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)972090534( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

فف����ي ظهي����رة الخمي����س الماض����ي، كان 
عودة منغمس����ًا في حراثة أرضه وضحكات 
أبنائه تعل����و بجواره، فش����وهتها أصوات 
المستوطنين، الذين اقتحموا أرضه وأرادوا 
بأس����لحتهم أن يكس����روا أغص����ان زيتونة 
زرعه����ا واغتصاب الت����راب المزروعة فيها، 
ل����م يرق له ذل����ك فكيف ُتكس����ر زيتونته 
الحبيب����ة التي قضي من عمره ما يقارب 30 
عامًا يدللها ويعتني بها، فما كان منه اال أن  
دافع عنها حتى باغتته رصاصة مستوطن 
حاقد لتس����تقر في صدره ويرتقي شهيدًا 

أثرها. 
بدمائه روى ع����ودة ثرى أرض����ه التي أحب 
فاستشهد مدافعًا عنها، لكنه برحيله أعاد 
اشعال معركة بقاء يخوضها الفلسطينيون 
ضد االستيطان والمستوطنين، لن يطفئ 
نيرانها اال رحيل المحتل اإلس����رائيلي عن 

هذه األرض.  
وشهدت بلدة قصرة مواجهات بين الشبان 
وجنود االحتالل منذ لحظة إعالن استشهاد 
عودة حتى مس����اء االثني����ن الماضي، بعد 
تص����دي أهالي البل����دة القتحام عش����رات 
المس����توطنين للمنطق����ة الش����رقية التي 
استش����هد فيه����ا المواطن ع����ودة, حيث 
أطلقت قوات االحتالل قنابل الغاز المسيل 
للدموع والرصاص الح����ي، وأصيب أثرها 5 
شبان برصاص حي، فيما أصيب 70 أخرون 

باالختناق. 

غ�سب وا�ستنكار
وقال الشاب خالد أبو ريدة، من بلدة قصرة: 
" إن 20 مس����توطنًا هاجموا الشهيد عودة 
أثناء عمله ف����ي أرضه بمنطقة رأس الخيل، 
وقام����وا بضربه بالحجارة إلجب����اره على ترك 
أرض����ه، لكن ع����ودة حاول صده����م برفقة 
عائلت����ه الت����ي اضطرت لله����رب عند رؤية 
المس����توطنين، إال أن حاخامًا كبيرًا معروفًا 
بجرائمه واعتداءاته المستمرة على البلدة، 
أطلق الرصاص الحي عليه، فاخترقت صدره 

وخرجت من ظهره". 
وتابع ابو ريدة خالل حديثة ل�" االستقالل": 
" عندما س����مع أهال����ي البلدة اط����الق النار، 
هبوا لنجدة ع����ودة وحاولوا إنق����اذه ونقله 
للمستشفى، اال أن قوات االحتالل منعتهم 
واحتجزت����ه لمدة نصف س����اعة على حاجز 
زعتره حت����ى تأكدت من استش����هاده ثم 
س����محت لهم بالمرور، وعل����ى حاجز حوارة 
العس����كري  االرتباط  اعت����رض طريقه����م 
اإلسرائيلي وأخذ جثمان الشهيد واحتجزوه 

لمساء يوم الجمعة الماضي". 
وأض����اف، أن المس����توطنين القتلة بعدما 
لج����أوا لمغ����ارة قريبة،  نف����ذوا جريمتهم 
حي����ث حاصره����م األهال����ي هن����اك، إال أن 
جنود االحتالل اإلس����رائيلي أطبقوا حصارا 
على البلدة، ونقلوا المس����توطنين بحافالت 

لمستوطنتهم.
وأوض����ح أن أهال����ي البلدة اس����تقبلوا خبر 
استشهاد عودة باستنكار وغضب شعبي، 
وكان بمثابة شعلة المواجهات بين الشبان 
الفلس����طينيين وجنود االحت����الل، أطلقت 
قوات االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع 
والرصاص الحي والمط����اط، حيث فأصيب 
ش����اب بالرصاص الحي في قدمه، وتم نقله 
للمستش����فى لتلقي الع����الج، فيما أصيب 

عشرات باالختناق. 

مثال  للمقاومة
في حين أكد الش����اب أبو النمر القصراوي، 
أن بل����دة قصرة تعد مض����رب مثل لمقاومة 
االس����تيطاني  للزحف  والتصدي  االحتالل 
في المنطقة الجنوبية من محافظة نابلس، 
في ظل اس����تمرار االعتداءات اإلسرائيلية 
على البلدة بهدف الس����يطرة على األراضي 

وتوسيع المستوطنات اليهودية. 
وقال القصراوي خالل حديثة ل�" االستقالل": 
" لم تكن جريمة قتل المزارع محمود عودة 
األول����ى للمس����توطنين، فمن قب����ل أعدموا 
الكثي����ر من الش����بان العزل تح����ت حماية 
وحراس����ة قوات االحتالل، وكذلك تش����هد 
البلدة وأش����جارها اعتداءات كبيرة  أراضي 
على أيديهم الملطخة بالدماء واإلجرام من 
خالل حرق األشجار وتقطيعها، وأيضا طرد 

المزارعين من أراضيهم ومصادرتها".  
وبي����ن أن أهال����ي البل����دة ال يخيفهم غول 
االستيطان الذي يتوسع شيئًا فشيئًا، فهم 
ماض����ون بزراعة أراضيه����م وحمايتها رغم 
المتكررة،  المستوطنين  قطعان  اعتداءات 
وأنهم مستمرون في نضالهم ضد االحتالل 

اإلسرائيلي حتى آخر قطرة من دمائهم.
"عمر مثل ما ب����دك، الله وعدن����ا بطلعتك، 
وصغيرن����ا قبل كبيرنا س����يقتلك"، كلماٌت 
إل����ى  القص����راوي  وجهه����ا  مختص����رُه 
مغتصب أرض����ه، تؤكد على أن األرض ملك 
للفلسطينيين وانه مجرد شيء زائد عليها 

سُيطرد مهما طال الزمان. 

خطوة خطرية
وم����ن جهته، أوض����ح عبد العظي����م وادي، 
رئيس مجلس قروي قصرة، أن المواجهات 
األخي����رة بين أهال����ي بلدة قص����رة وجنود 
االحت����الل، ج����اءت على خلفي����ة اعتداءات 
المس����توطنين الُمتكررة على البلدة، والتي 
أس����فرت الخميس الماضي عن استشهاد 
الشاب محمد عودة برصاص أحد الصهاينة، 

والذي شّيعته آالف غاضبة يوم السبت. 
وأضاف وادي خالل حديثة ل�"االس����تقالل": 
»أن المستوطنين اقتحموا قصرة الخميس 
الماض����ي، وخالل محاولة تص����دي األهالي 
لهم قدمت للمنطقة قوات معززة من جيش 

االحت����الل، مما أدى الش����تداد المواجهات، 
والتي نتج عنها 5 إصابات مباشرة برصاص 
حي من بينهم ش����اب بوضع ح����رج، بينما 
بلغ ع����دد المصابين باالختن����اق 70 حالة، 
وت����م اخالء المنازل في المنطقة الش����رقية 
بسبب كثافة الغازات التي اطلقتها قوات 

االحتالل«. 
ونوه إلى أن االعتداءات المتكررة والهجمة 
الشرس����ة التي تش����نها ق����وات االحتالل 
عل����ى قصرة، ته����دف إلى تعزي����ز الوجود 
واالس����تمرار  االرض  عل����ى  االس����تيطاني 
ف����ي مش����روع التطهير العرق����ي ومالحقة 
الفلسطينيين، وبالتالي هي خطوة خطيرة 

يجب التصدي لها بكافة الوسائل.  
وش����دد على أن أهل قصرة مس����تمرون في 
نضالهم ض����د االحت����الل وُمصممون على 
اخراج قطعان المستوطنين من أراضيهم، 
من أج����ل العيش بحي����اة كريم����ة واعادة 
حقوقهم المسلوبة في ظل تواجدهم في 

مناطق مهمشه ُمفتقدة لألمن. 
وأش����ار إلى أن االوضاع في البلدة حاليًا شبه 
مس����تقرة، اال أن التوتر والغضب في قلوب 
أبنائها ل����م ينطفئ بعد وم����ن الممكن أن 
تش����هد البلدة االيام القادم����ة مواجهات 
جديدة، خاصة بعدما دعوا إلى أن تكون يوم 
الجمعة القادمة جمعة غضب احتجاجًا على 
ممارسات االحتالل الغير قانونية بحقهم. 

غزة/ دعاء احلطاب: 
كعادته مع اإ�سراقة �سم�س ال�سباح، يذهب املزارع 

حممود عودة برفقة زوجته واأبنائه حلراثة 
اأر�سه التي ُتيم بحبها، يف منطقة راأ�س اخليل يف 
بلدة ق�سرة جنوب نابل�س، واأم�سي حياته يقارع 

امل�ستوطنني ليحافظ عليها من امل�سادرة، لكن ر�سا�س 
امل�ستوطنني كان يرتب�س لقتله بدم بارد منذ �سنوات. 

بلدة قصرة.. مقاومة تكسر جبروت المستوطنين

غزة/ االستقالل 
المعلومات  تكنولوجي����ا  كلي����ة  افتتح����ت 
بالجامع����ة اإلس����المية ون����ادي المصممين 
فعالي����ات مع����رض المصممي����ن الثان����ي 
ال����ذي نظمت����ه كلية   ،"Macaw Gallery"
تكنولوجيا المعلومات في الجامعة اإلسالمية 
بالش����راكة مع ن����ادي المصممي����ن والنادي 
التكنولوجي، وتحت رعاية حاضنة يوكاس 
التكنولوجي����ة، وحض����ر فعالي����ة االفتتاح 
عدد م����ن ممثلي المؤسس����ات المش����اركة 
في المعرض، وأعض����اء من هيئة التدريس 
والطلبة بكلي����ة تكنولوجيا المعلومات، ومن 
المقرر أن يس����تمر المعرض يومي الثالثاء 
واألربعاء الخامس والس����ادس من ديسمبر 

الجاري.

وحضر حفل االفتتاح الدكتور س����الم حلس 
نائب رئيس الجامعة للش����ئون األكاديمية، 
والدكتور ربحي بركة عميد كلية تكنولوجيا 
المعلومات، والدكتور أشرف المغاري رئيس 

قسم الوسائط المتعددة.
 من جانبه، عبر األس����تاذ الدكتور حلس عن 
إعجابه بالمس����توى العالي للمحتويات التي 
يضمها مع����رض ميكاو الثان����ي المختص 
في مجال التصميم بأنواعه المختلفة، وقدر 
الجهود الت����ي بذلت في إعداد المعرض من 

الترتيب والنظام والشراكة المجتمعية.   
ب����دوره، نوه الدكتور بركة إل����ى أن المعرض 
يهدف إلى تعزيز دور الطلبة في المشاركة 
المجتمعية الفاعلة وإيصال رسائل ووجهات 
نظر معينة، عبر وسائل تصميمية مختلفة، 

إل����ى جانب إطالع المهتمي����ن والمختصين 
في مجال التصمي����م على المواهب المميزة 

والمبدعة للطلبة.
وأك����د األس����تاذ أيم����ن العمريط����ي مخرج 
ومش����ارك في المعرض أن مشاركته جاءت 
لتقديم خبراته التصميمية والفنية للطلبة، 
واستعراض المواهب الفنية التي يمتلكها، 
وإيص����ال رس����ائل للمعنيي����ن الحتض����ان 
اإلبداعات وتقديم الدعم وفرص العمل لهم.

يذك����ر أن مع����رض "مكاو2" ه����و الثاني من 
نوعه، والذي يضم )20( مش����اركًا، ويشتمل 
المعرض عل����ى الزوايا التي تب����رز الجوانب 
الوطنية، والتراثية، والتجارية، لمجموعة من 
المصممين والهواة في فلس����طين والوطن 

العربي.

  الجامعة اإلسالمية ونادي المصممين

 يفتتحان معرض المصممين »ميكاو« الثاني
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أعلن أنا المواطن / نضال رياض محمد المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804497832( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / هشام أحمد عبد خشان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901327122( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / رأفت حرب جمعة ابو سعدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800900961( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمود عبد الفتاح احمد قشطة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903577435( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / منال عبد الحميد أحمد ثابت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)945770634( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / اسماعيل عمر محمد السيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402537773( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / منصور حسين منصور البيوك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)962091419( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / دالل خميس زكي بربخ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900511809( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة . 

وفي إطار الخطة السعودية المقترحة يتم استبدال 
القدس بأب���و ديس عاصمة للدولة الفلس���طينية 
واإلبقاء على معظم المستوطنات والتنازل عن حق 
العودة، كما تقضي الخطة بإقامة دولة فلسطينية 

ستكون متقطعة األوصال وسيادتها منقوصة.
المتحدث باس���م الرئاسة الفلس���طينية، نبيل أبو 
ردين���ة نفى، ما ورد ف���ي التقرير، وق���ال: »إن هذه 
أخب���ار زائفة وال أس���اس لها "، مؤكًدا أن الس���لطة 
الفلس���طينية ال ت���زال تنتظر االقت���راح والعرض 

الرسمي الذي ستقدمه الواليات المتحدة«.
عادت الصحيفة مرة أخرى بعد نفى أبو ردينة، تؤكد 
أن ما سبق هي النقاط الرئيسية لالقتراح السعودي 
الذي عرض على الرئيس الفلس���طيني والتهديد 
بإقالت���ه في حال رفضها، وهو م���ا أكده الكثير من 

المسؤولين الغربين والعرب.

رف�ض مطلق
عضو اللجنة المركزي���ة في حركة فتح عباس زكي، 

أكد رفض الشعب الفلسطيني وقياداته، بقبول أبو 
ديس أو أي حي من أحي���اء مدينة القدس عاصمة 
لهم، مش���ددًا على عدم التن���ازل أو التفريط بأحد 
الثوابت الفلس���طينية التي يتمسك بها الشعب 
وقياداته، والذي ينص على أن القدس الش���ريف 

هي العاصمة األبدية.
وقال زكي ل�"االستقالل": "إن عاصمتنا هي القدس، 
دونها ال نرى فلس���طين، لذلك ال نقبل بأبو ديس أو 
أي حي من أحيائها كعاصم���ة بديلة عن القدس، 
فذلك قرار ثابت من ثوابتنا الفلس���طينية، وواجب 
إس���المي وعرب���ي، وال يمكن ألي ق���وة أن تأخذ منا 

مسرى رسول الله، وقيامه السيد المسيح".
وأض���اف: "أن الرئي���س عب���اس أبلغنا بع���د زيارة 
الس���عودية قب���ل نح���و ش���هر أن المس���ؤولين 
السعوديين، أبلغوه أنه ال يمكن قبول ما يرفضه كل 
فلسطيني، لذا من المحتمل أن ما روجت له صحيفة 
نيويورك تايمز األمريكية ونس���بته للس���عودية، 
كذبة تمهد لما تريده إسرائيل واإلدارة األمريكية ".  

وتابع: " ليس منا وال فينا من يفرط بالقدس، ونحن 
غير خاضعي���ن ألي ضغط، مهما كانت قوته أو من 
أي دولة كانت، فسابقا قبلنا بالقدس الشرقية نزوال 
للقرارات الش���رعية، فاذا نسفت إسرائيل القرارات 

عليها أن تدفع الثمن". 
وشدد على أنه لن يكون هناك سالم، كخيار مفتوح 
أمام السلطة الفلسطينية، تستخدمه لردع القرارات 
األمريكية والتغول اإلسرائيلي، الذي يريد السيطرة 
الكاملة على القدس وحقوق الش���عب الفلسطيني 
وأراضي���ه المس���لوبة، وكذل���ك اس���تخدام كافة 
الخيارات، منها التوجه للمؤسسات الدولية وغيرها 

لمجابهة األفعال األمريكية اإلسرائيلية.

تعميق امل�صروع ال�صهيوين
عض���و اللجنة المركزي���ة للجبهة الش���عبية كايد 
الغ���ول، رأى أن م���ا روج���ت له صحيف���ة نيويورك 
تايمز األمريكية ونسبته للسعودية بأن أبو ديس 
عاصمة للدولة الفلسطينية بداًل من القدس، بالون 

اختبار تطلقه وس���ائل إعالم موجهة قبيل اإلعالن 
عن مبادرة الرئيس األمريكي ترامب عن ما يس���مى 
"صف���ة القرن"، م���ن أجل جس نب���ض ردود الفعل 

عليها وخلق مناخ إلمكانية النقاش فيها.
وقال الغ���ول ل� "االس���تقالل"، " إن إعالن أبو ديس 
عاصمة للدولة الفلسطينية، يهدف لتحويل األمر 
إلى موضع نقاش وسجاالت، تلهي الجميع عن خطر 
تهويد القدس، أو التخفيف من المخاطر األمريكية، 

الرامية إلعالن القدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي".
وأك���د أن هذا الط���رح مرفض رفضا تام���ًا من الكل 
الفلس���طيني الذي أك���د على تمس���كه بالثوابت 
الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جميع األنظمة العربية 
حت���ى اللحظة تتغنى بالق���دس ومكانتها، وتدعو 
دائما للدفاع عنها، لذا أي تراجع من مس���ئول عربي 

تجاه مواقف بالده، لن يكون خاسر إال من يتبناه.
ودع���ا الغ���ول، أي طرف عرب���ي يمك���ن أن يتأثر 
ب���اآلراء األمريكية وغيرها إل���ى العدول عن مواقفه 
تج���اه القدس، مؤك���دًا أن اإلدارة األمريكية بزعامة 

رئيسها ترامب، يعمالن بتسارع لتعميق المشروع 
الصهيوني في األراضي الفلس���طينية، من خالل 
إعالن القدس عاصمة " إس���رائيل" األبدية، وبذلك 

ينفى أي حق للشعب الفلسطيني في أرضه.
واعتب���ر أن الرد األبلغ عل���ى كل ما يجري الترويج له 
أو ما يحاك من مخططات هدفها تصفية القضية 
الفلسطينية، توحيد الموقف الفلسطيني وإنهاء 
االنقس���ام وتطبيق المصالحة بتنفي���ذ ملفاتها،  
لمواجهة مشاريع صهيو أمريكية هدفها تصفية 

القضية الفلسطينية. 
كم����ا دعا ال����كل الفلس����طيني للعم����ل بكافة 
االمكانيات واألشكال من أجل قطع الطريق على 
إمكانية أن تس����ود فكرة التس����ليم بمدينة أبو 
ديس عاصمة للش����عب الفلسطيني، من خالل 
فعاليات ميدانية وتواص����ل مع حركات القوى 
والش����عوب العربية والمؤسس����ات الدولية؛ من 
أج����ل تأكيد االعتراف أن القدس مدينة محتلة 

ضمن االراضي الفلسطينية.  

بجعل أبو ديس العاصمة

فصائل: المقترح السعودي خذالن واضح للحقوق الفلسطينية

غزة/ �صماح املبحوح: 
يف خطوة متهد لن�صف الق�صية الفل�صطينية، 

تتجمع اأيٍد عربية ملطخة بالتطبيع مع االحتالل 
االإ�صرائيلي، لو�صع خمطط يق�صى على حلم 

كل فل�صطيني باإعالن القد�ض عا�صمة لوطنه 
امل�صلوب، من خالل جعل بلدة اأبو دي�ض عا�صمة 

بديلة لهم عن القد�ض. وكانت �صحيفة نيويورك 
تاميز االمريكية ك�صفت يف عددها ال�صادر االأحد 

املا�صي، عن تفا�صيل جديدة للقاء الذي جمع ويل 
العهد ال�صعودي حممد بن �صلمان برئي�ض ال�صلطة 

الفل�صطينية حممود عبا�ض ال�صهر املا�صي يف 
الريا�ض، والذي خ�ص�ض بح�صب تقارير اأجنبية 

وعربية لبحث ما بات يعرف اإعالميا ب�صفقة 
القرن، الإجناز عملية "�صالم" بني الفل�صطينيني 

واالإ�صرائيليني.

غزة/ االستقالل 
اإلس���المية  الرابط���ة  كرم���ت 
اإلطار الطالب���ي لحركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين في 
جامع���ة األقص���ى بخانيونس 
الطلبة المتفوقين ، في مهرجان 
تكريم���ي ، ضم���ن اس���تكمال 
الرابطة ألنش���طتها الخدماتية 

والطالبية .
وحضر حفل التكريم  االس���ير 
المح���رر مصع���ب البريم وعدد 
للرابطة  الهيئ���ة اإلداري���ة  من 
وعدد من  األكاديميين والهيئة 
التدريسية في الجامعة، والطلبة 
المتفوقين وذويهم وحشد من 

طالب الجامعة.
وأك���د البريم خ���الل كلمته أن 
التمي���ز والتف���وق من س���مات 
ف���ي  الفلس���طيني  الش���عب 
ش���تى المجاالت ، وأن الدكتور 
الشقاقي كان دوما يحث الطالب 
على التعلم للدفاع عن فلسطين 

والبندقية من  العل���م  بس���الح 
خالل مقولته الخالدة: » المثقف 
أول من يقاوم وآخر من ينكسر«.

وأض���اف البريم :«أن الش���هيد 
الشقاقي هو الذي رسم خارطة 
الوطن بدم���ه عندما اغتالته يد 
الغ���در الصهيوني���ة في مالطا 
وقتها كان يحمل هموم شعبه 
ويس���عى للتخفيف من معاناة 
الى  ليبي���ا« الفتا  الالجئين في 
أن فكرت���ه كانت تس���تند إلى 
أن فلس���طين ال يمكن أن تكون 
لشعبين وأن الواجب على األمة 
تحرير أرض فلسطين من بحرها 

لنهرها.
وف���ي كلمة للمتفوقين ش���كر 
الطلبة الرابطة االس���المية على 
ما تق���وم به م���ن دور كبير في 
رسم البسمة على وجوه الطلبة 
تكريما منها لجهودهم الكبيرة 
اثناء الدراس���ة , داعين الرابطة 
ال���ى االس���تمرار ف���ي تنفي���ذ  

المزي���د من االنش���طة وتقديم 
الخدمات للطلبة في ظل الوضع 

االقتصادي الصعب.
وفي ختام المهرجان الذي تخلله 

العدي���د من الفقرات الش���يقة 
والهادفة والمسابقة الثقافية ، 
كرمت الرابطة اإلسالمية الطلبة 

المتفوقين  في الجامعة.

 الرابطة اإلسالمية ُتكرم الطلبة المتفوقين 
في جامعة األقصى بخانيونس
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أعلن أنا المواطن/ حمزة مجدي زيدان عزيز
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
414749911 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها  

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/مها عيد حمدان ابو سنيمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801376203( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن رائد ابراهيم صالح ابو شمالة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901284323( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن عبد الرحمن عالء احمد قشطة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803786375( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة  سماح فتحي محمد جبر.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804532836( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة /هدى عبدالله حافظ اخضير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)929663060( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

يديعوت: اليكس فيشمان

المعركة على األقصى وأربع ساحات مواجهة محتملة

هذا الفيلم يكرر نفسه منذ سنين: أربع ساحات مواجهة محتملة 
– الق���دس، الضفة، غزة وعرب اس���رائيل، وثالث���ة أوضاع تدهور 
محتمل���ة – اعمال اخالل جماهيرية بالنظام، اعمال اخالل بالنظام 
مع عمليات في القدس وخارجها والتدهور الى مواجهة ش���املة 
في الضفة وفي قطاع غزة. لكل وضع تأهب مع مخارجه. الجيش، 
المخابرات والش���رطة تدرب���وا على هذه االوضاع م���رات عديدة ال 
تنتهي. ومثلما هو الحال دوما، يبدأ هذا بايام غضب، اعلنت عنه 
شخصيات التنظيم من فتح أول امس، ومن هنا كل شيء مفتوح، 
فيما أن النار الكبرى س���تندلع بعد الصلوات في المس���اجد يوم 
الجمع���ة. واالمر الوحيد الذي يتغير في هذا الس���يناريو هو عدد 

القتلى والجرحى في الطرفين.
في المواجهة الحالية، حول امكانية ان ينقل االمريكيون السفارة 
الى القدس أو يعترفوا بها كعاصمة اس���رائيل، يوجد السرائيل 
تفوق صغير. اضطرابات البواب���ات االلكترونية في تموز من هذا 
العام كشفت امام محافل االمن القوى المحركة لالضطرابات في 
القدس، والتي تقف هذه الم���رة ايضا في مركز المواجهة. يدور 
الحديث عن القيادة الدينية في المدينة، تلك التي تقود الشارع، 
والتي اخضعت اس���رائيل في قضية البوابات االلكترونية وحلت 
عمليا محل القيادة السياسية التي ال تتواجد في القدس بسبب 
القيود التي تفرضها عليها اسرائيل. هذه المرة ايضا ال شك أن 
القيادة الدينية ستقف على الرأس، اذ ان االزمة السياسية تلقت 
منذ االن وجها دينيا ويوم الجمعة الماضي في المس���اجد حيث 
اطلق الدعاة الش���عار القتالي: القدس اسالمية هي البداية وهي 

النهاية في كل تسوية.
كم���ا أن حم���اس التي تثي���ر الخواطر ه���ذه االيام عل���ى خلفية 
احتفاالت الثالثين لتأسيس���ها وكذا ابو مازن الذي يعيش أزمة 

عميق���ة حيال االدارة االمريكية، يحاوالن قي���ادة المواجهة الوطنية الى 
المستوى الديني والى المس بالحرم. فاالقصى هو كلمة السر التي توحد 
الصفوف في المجتمع الفلسطيني. من ناحيتهم فان السفارة االمريكية 
في القدس ليست قرارا سياسيا، بل هذه سيطرة صليبية على االقصى. 

ومن هنا فان المنطق ال يعود يتحدث.
مرتي���ن جلدت ادارة ترامب ابو مازن ف���ي االيام االخيرة: مرة حين مددت 
إذن االقامة للممثلية الفلسطينية في واشنطن لثالثة اشهر فقط وليس 
لستة اشهر، وفي المرة الثانية حين طرحت الخطة االمريكية لالعتراف 

بالقدس كعاصمة اس���رائيل. اما مهمة الجنرال ماجد فرج رئيس 
المخابرات الفلسطينية الى واش���نطن هذا االسبوع، فقد فشلت 
بحيث أنه لم يتبق البو مازن غير السماح للشارع بالحديث. فضال 
عن ذلك، منذ االن يتحدثون في السلطة الفلسطينية عن تلطيف 
حدة المواقف مع حماس في مواضيع االمن والتي هي من ناحية 
اس���رائيل خط أحمر. ومن ناحية حم���اس فان المواجهة العنيفة 
يمكنها أن تنس���ي من قلب الجمهور الغزي المحبط من فش���ل 

محادثات المصالحة مع فتح. 
ولكن في هذه القصة يوجد ايضا عامل مثير، يصب كميات كبيرة 
من الزيت إلى اللهيب، اال وهي الممثليات التركية في اسرائيل. 
فالرئي���س اردوغان ال يواصل فقط االس���تضافة في اس���طنبول 
بقي���ادة حماس العس���كرية في الضفة بل ويه���دد ايضا بقطع 
العالقات مع اس���رائيل اذا ما اعترفت الواليات المتحدة بالقدس 
كعاصمة له���ا. وبالتوازي، ودون أن يتش���وش، فانه يحتفظ في 
القدس بمؤسسات كل غايتها هو تعزيز اإلخوان المسلمين في 

المدينة. 
تحت غطاء منظمات خيرية خاصة تعمل في شرقي القدس عدة 
منظمات تركية ابرزها »القنديل« المتماثلة مع منظة »IHH« التي 
ذكرت في س���فينة مرمرة ومنظمة »ميرسيسيس« التي تعرض 
نفس���ها كمنظمة خاصة ولكنها ممولة حكومي���ا. ف� »القنديل« 
مثال تدع���م ماليا منظمة المرابطين التي اخرجت عن القانون في 
اس���رائيل. وفي اضطرابات البوابات االلكترونية نقلت »القنديل« 
االم���وال واالغذي���ة وحرصت على التس���فيرات للمش���اغبين. أما 
»ميرسيسيس« فترتبط ضمن امور اخرى بنشاط الحركة االسالمية 
الشمالية في اسرائيل. واسرائيل ال تريد جدا التورط مع السلطان 

التركي بحيث أنها ال تتجرأ على لمس هاتين الحركتين.

ولكن يف هذه الق�ضة يوجد اي�ضا عامل 
مثري، ي�ضب كميات كبرية من الزيت اإىل 

اللهيب، اال وهي املمثليات الرتكية يف 
ا�ضرائيل. فالرئي�س اردوغان ال يوا�ضل 
فقط اال�ضت�ضافة يف ا�ضطنبول بقيادة 

حما�س الع�ضكرية يف ال�ضفة بل ويهدد اي�ضا 
بقطع العالقات مع ا�ضرائيل اذا ما اعرتفت 

الواليات املتحدة بالقد�س كعا�ضمة لها. 
وبالتوازي، ودون اأن يت�ضو�س، فاإنه يحتفظ 
يف القد�س مبوؤ�ض�ضات كل غايتها هو تعزيز 

االإخوان امل�ضلمني يف املدينة. 

القدس المحتلة/ االستقالل 
أوصت قيادة جيش االحتالل اإلسرائيلي مختلف 
الوحدات العس���كرية المتواجدة ضمن التدريبات 
تكون على أهبة االس���تعداد لنقلها بأي لحظة إلى 
األراضي الفلس���طينية المحتلة، وذلك تحسبا من 
اندالع مواجهات خالل فعاليات يوم الغضب رفضا 
لقرار الرئيس األميركي االعتراف بالقدس عاصمة 

ل�"إسرائيل" ونقل السفارة األميركية للقدس.
ووفق موقع ال�48 االعالمي، اتخذت التوصيات وهذا 
القرار في ختام مناقش���ات أجرته���ا هيئة األركان 
العامة للجي���ش والتي اس���تمرت حتى منتصف 
اللي���ل، تم خاللها بح���ث فرص تده���ور األوضاع 
األمنية خالل األي���ام المقبلة على ضوء نية ترامب 

نقل سفارة بالده إلى مدينة القدس المحتلة.
وأك���دت قي���ادة األركان عل���ى جاهزي���ة الجيش 
للتصدي ألي مواجهات قد تندلع عقب التصريحات 
والدع���وات الص���ادرة عن الفصائل الفلس���طينية 

لتصعي���د النضال والح���راك من خ���الل فعاليات 
الغضب والمظاهرات.

وحس���ب القناة اإلس���رائيلية الثانية، فإن الجيش 
تباحث في الخيارات الممكنة التي قد تش���هدها 
الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في أعقاب هكذا 

قرار.
وذك���رت القن���اة أن قيادة هيئ���ة األركان أصدرت 
تعليماتها لوحدات الجيش التي تخوض تدريبات 
بأنه قد يتم اس���تدعاؤها على عج���ل حال تدهور 

األمور.
كما توقعت أن يلقي رئيس الحكومة اإلس���رائيلي 
بنيامي���ن نتنياه���و، كلمة ظه���ر الي���وم األربعاء 
س���يتطرق فيها لمسألة نقل السفارة، وذلك قبيل 
س���اعات من موع���د اتخاذ ترامب ق���راره حول نقل 

السفارة.
وعمم مكت���ب رئيس الحكومة نتنياهو "تعليمات 
إل���ى ال���وزراء" في حكومت���ه يطلب فيه���ا "التزام 

الصمت" وتجنب التعقيب في مسألة نقل السفارة 
األميركية إلى القدس.

ودع���ت ق���وى سياس���ية ف���ي بيان���ات منفصلة 
وتيارات ش���بابية على مواقع التواصل االجتماعي 
إلى االنتفاضة الش���عبية والتظاه���ر أيام األربعاء 
والخميس والجمعة، باعتبارها أيام غضب على قرار 
ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل 

السفارة األميركية من تل أبيب للقدس.
وقالت تقارير إعالمية إس���رائيلية، إن : "مسؤولين 
أمنيي���ن إس���رائيليين ح���ذروا نتنياه���و واإلدارة 
األميركي���ة" من أن أي تغيير ف���ي الوضع بالقدس 

سوف يؤدي إلى اشتعال الحالة.
كما جاء  في تحذيرات األجهزة األمنية التي رفعتها 
"للقيادة السياس���ية بالبالد، والجهات ذات الصلة 
في اإلدارة األميركية"، أن " الش���عب الفلس���طيني 
بأكمل���ه موحد خل���ف الق���دس"، وأن حركتي فتح 

وحماس في هذه المسألة "جسم واحد".

القدس المحتلة/ االستقالل 
رفضت رئيس���ة الوزراء »اإلس���رائيلية« السابقة، 
تسيبي ليفني، تصريحات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، الذي اعتبر أن القدس المحتلة هي 

»خط أحمر«.
وقالت ليفني، في تغري���دة لها كوجهة كالمها: 
»نح���ن لم نتدخل في عاصمت���ك، فال تتدخل في 

)عاصمتنا(«، بحسب ترجمة شهاب نيوز.
وح���ذر الرئيس التركي نظي���ره األمريكي، دونالد 
ترامب، م���ن مغبة االعت���راف بالق���دس عاصمة 
إلس���رائيل، مش���ددا على أن الق���دس »خط أحمر 

بالنسبة للمسلمين«.
وأض���اف الرئيس التركي في كلم���ة له أمام كتلة 
حزب العدال���ة والتنمية ف���ي البرلم���ان التركي، 
الثالث���اء، أن خط���وة اعت���راف اإلدارة األمريكي���ة 
بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل قد تؤدي إلى 

قطع عالقات تركيا الدبلوماسية مع إسرائيل.
وتابع مشددا: »أقول للس���يد ترامب، القدس خط 
أحمر بالنسبة للمسلمين. في حال جرى اتخاذ مثل 
هذه الخطوة س���نعقد اجتماع���ا لمنظمة التعاون 
اإلسالمي في إسطنبول، وسنحرك العالم اإلسالمي 

من خالل فعاليات هامة«.

القدس المحتلة/ االستقالل 
ق����ال رئي����س وزراء حكومة االحتالل اإلس����رائيلي 
بنيامين نتنياهو إن "هذا اليوم سيش����هد حدثًا 
مهمًا للشعب اليهودي"، عشية نية إعالن الرئيس 
األمريك����ي نقل س����فارة بالده من "ت����ل أبيب" إلى 

القدس.
وجاء على لسان نتنياهو في مقطٍع مصور نشر على 

صفحت����ه على "فيس����بوك" إن "الهوية التاريخية 
الوطنية للش����عب اليهودي تتعزز يومًيا، إال أنها 

ستحصل اليوم على دفعة جوهرية".
وكان نتنياه����و ألق����ى كلمة ف����ي مؤتمر صحيفة 
"جروزاليم بوس����ت" بالقدس لم يتطرق فيه لقرار 
ترام����ب المتوقع، ولكنه ش����دد عل����ى أن هنالك " 
انقالبًا" في العالقات اإلسرائيلية مع غالبية الدول 

العربية وأن ذلك أحد انجازات حكومته.
بدوره، رحب وزير التعلي����م نفتالي بينيت بالقرار 
األمريكي المرتقب، قائ����اًل إنها خطوة مهمة في 
الطريق نحو الس����الم، و"م����ن البديهي أن القدس 
عاصم����ة إس����رائيل، هل تعرفون ك����م مرة ذكرت 
القدس في القرآن؟ مطلًقا! فالقدس تزدهر بشكل 

غير مسبوق".

ليفني ألردوغان: االحتالل يدفع بتعزيزات للضفة تحسبا لمواجهات نصرة للقدس
نحن لم نتدخل 
في عاصمتك فال 

تتدخل بنا

نتنياهو: سنشهد اليوم حدثًا مهمًا للشعب اليهودي
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لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحرص على 
أمته بل على الناس جميعا، س���عى إلى هداية الخلق, 
ودل الناس على ط���رق الخير ، وكما وصفه الحق تبارك 
وتعالى » لقد جاءكم رس���ول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عليكم بالمؤمني���ن رؤوف رحيم« ولذلك 
كان يوج���ه الن���اس لتعزيز الخير ف���ي حياتهم حرصا 
عليه���م ورأفة بهم، فأراد من اإلنس���ان أن يدرك أن كل 
ش���يء يفعله س���يعود عليه إيجابًا في الدنيا واآلخرة, 
يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه 
أبو ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله إي األعمال أفضل 
؟ قال: اإليمان بالله والجهاد في سبيله, قلت أي الرقاب 
أفضل؟ قال:  أنفس���ها عند أهلها ، وأكثرها ثمنًا ، قلت 
فإن لم أفعل ؟ قال : »تعين ضانعًا أو تصنع ألخرق« قلت 
يا رس���ول الله أرأيت ان ضعفت عن بعض العمل, قال 
»تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك« 
هنا يفتح النبي أفاقا واس���عة أمام اإلنسان مهما كانت 
ظروفه وإمكانياته, حتى لو لم يمتلك المال والس���طوة, 
فعليه أال يقف موقفا سلبيا, يتفرج على ما يجري- عليه 
ان يعين غيره, أو يساعده, وحتى ان لم يستطع القيام 
بهكذا عمل فال اقل من أن يكف أذاه عن اآلخرين, وهو 
أدن���ى مراتب الفاعلي���ة, وكف األذى هن���ا يصبح نوعا 
من العبادة والصدق���ة والخير, وكأن النبي عليه الصالة 
والس���الم يريد ان يق���ول ان فرصة الخي���ر قائمة أمام 
اإلنسان مهما قلت إمكانياته, ومهما ضعفت حظوظه 

– في حديث على كل س���المي من أحدكم صدقة, فكل 
تس���بيحة صدقة, وكل تحميدة صدق���ة, وكل تهليلة 
صدق���ة, وكل تكبيرة صدقة, وأم���ر بالمعروف صدقة, 
ونهي عن المنكر صدقة, وان يجزيء بعد ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحى« والسالم هنا هو المفصل حيث 
يحث النبي صلى الله عليه وس���لم على تأكيد التقرب 
إلى الله صدقة عن كل عضو من أعضاء اإلنسان, بحيث 
يصبح كل ما ينطق به اإلنس���ان صدقة وزكاة عن هذه 
األعضاء ليحفظها الله, وليكون الفرد موصوال بربه طوال 
الوقت مسكونا بإحساس المدين الذي يجب ان يسدد 
دينه- هي هكذا بالضبط- هناك دين لله على كل عضو 
من أعضاء اإلنس���ان, وسداد الدين بسيط وغير مكلف- 
التس���بيح والحم���د والتكبير والتهلي���ل وكل معروف 
وكل رف���ض لمنكر يدخل في إطار تس���ديد الدين, أي 
في تكريس روح العبادة وتعزيز صورة اإلنس���ان العابد 
االيجابي - يقول عليه الصالة والسالم في الحديث الذي 
يرويه أبو ذر أيضًا : » عرضت على أعمال أمتي حس���نها 
وسيئها, فوجدت في محاسن أعمالها األذى يماط من 
الطريق, ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في 
المسجد ال تدفن« إلحاح من النبي صلى الله عليه وسلم 
عل���ى االيجابية في الحياة, وعلى ضرورة تضامن الناس 
لتكريس هذه االيجابية, التي تفيد المجتمع كله, وهنا 
يحث المسلمين بإزاحة أي شيء يؤذي الناس,  ويشوش 
على حياته���م, بل يعتبر ه���ذا األمر م���ن أهم أعمال 

األم���ة التي عرضت عليه .. والمؤس���ف ان واقعنا اليوم 
يخال���ف تماما هذا النهج النب���وي, بل ويناقض جوهر 
اإلس���الم, وجوهر رسالة النبي عليه الصالة والسالم من 
»إماطة األذى« ركن أساس���ي في مس���يرة النبي وسنته 
وس���لوكه,وال يمك���ن ان يتحقق معنى الدي���ن بدونه, 
والغريب ان المس���لمين اليوم يجتهدون في زرع األذى 
في طريق بعضهم .. ويتبنون برامج وسياسات تفاقم 
من معاناة إخوانهم وتزيد الضغط عليهم, فكيف يأتي 
الخي���ر, وكيف تخرج األمة م���ن أزماتها, وكيف يظهر 
الدي���ن على كل ما عداه, ونح���ن نجهل عمدا توجهات 
رس���ولنا الكريم, بل ونفع���ل عكس ما تري���ده- يقول 
عليه الصالة والس���الم في إطار الحاجة على التخفيف 
عن الناس ورفع الظل���م والعنت عنهم« : »اإليمان بضع 
وس���بعون أو بضع وستون ش���عبة, فأفضلها قول ال اله 
إال الله, وأدناها إماطة األذى عن الطريق, والحياء شعبة 
م���ن اإليمان« م���رة أخرى يذكرنا النبي صل���ى الله عليه 
وسلم, بش���روط ومالمح اإليمان التي يعد إسناد الناس 
وتخفيف معاناته���م وإزاحة المنغصات عن حياتهم, 
اقل ما يمكن ان يفعله اإلنسان تحقيقا لصفة اإليمان, 
, إماطة األذى تش���مل كل ش���يء يضر الن���اس ويزيد 
الصعوبة عليهم, إماطة األذى تعني تخفيف الضرائب 
عنهم, وتوفير الكهرباء والمياه والعالج والتعليم لهم, 
تعن���ي اجتهاد الحكومات وال���دول والجماعات لتوفير 
لقم���ة العيش الكريمة للناس, وعدم التضييق عليهم 

أو مص���ادرة حرياتهم, أو منعهم م���ن التعبير, ويزيد 
النبي عليه الصالة والس���الم األمر وضوحا عندما يقول 
ف���ي الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه » لقد 
رأيت رجال يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر 
الطريق كانت تؤذي المس���لمين« يا الله يدخل اإلنسان 
الجن���ة إذا قطع غصنا من ش���جرة ألن هذا الغصن كان 
يؤذي المارة – فماذا عنا نحن اليوم الذين نضع العقبات 
ف���ي طريق الناس، نحن الذي���ن نقصف الناس، ونجيع 
الناس، ونتس���بب في الكوارث للن���اس، ماذا نقول أمام 
الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وس���لم: »بينما رجل يمشي بطريق 
اش���تد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم 
خرج، فإذا كلب يلهث ي���أكل الثرى من العطش، فقال 
الرجل: لقد بلغ ه���ذا الكلب من العطش مثل الذي كان 
قد بلغ مني، فنزل البئر، فمأل خفه ماء، ثم أمس���كه بفيه 
حتى رقى، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له«، قالوا 
يا رس���ول الله: أن لنا في البهائ���م أجرا؟ فقال: »في كل 

كبد رطبة أجر«.
سقاية كلب عطش���ان ُتدخل إنسانا الجنة، فماذا نقول 
عن األمة اليوم وهي ترى من يموت عطشا وجوعا ومرضا 
وقصفا وحصارا وس���جنًا.. ماذا نقول لرسول الله عندما 
يذكرنا بكالمه هذا وبالمبدأ اإلنساني العظيم: »في كل 
كب���د رطبة أجر«، كيف ُنجيب يوم تتعطل أدوات القهر 

والتضليل والنفاق.. كيف وبم نجيب؟!     

الشيخ: نافذ عزام فـي ذكــرى مولــد النــور 
احللقة اخلام�سة

ماذا يعني نقل السفارة األمريكية للقدس؟!

).. إن مش����روع إسرائيل الكاملة أو »إس����رائيل الكبرى« ليس 
س����وى مش����روع أمريكي طالما أن أمريكا هي التي تمده بكل 
عناصر قوت����ه وكل احتياجاته..(، كان ه����ذا النص جزءًا من 
دراس����ة كتبها الشهيد الدكتور األمين العام لحركة الجهاد 
اإلسالمي فتحي الشقاقي رحمه الله، وفيها يجيب الشقاقي 
عن س����ؤال كنت أريد إجابته في هذا المقال وهو لماذا ُتلوح 
واشنطن بنقل السفارة األمريكية للقدس واالعتراف بالقدس 
عاصمة للكيان الصهيوني، لماذا ال يعلن الكيان الصهيوني 
القدس عاصمة له؟، لماذا تتصدر الواليات المتحدة للمشهد 
وتعفي الكيان من األمر؟، واألهم لماذا نقل السفارة  للقدس 
واالعتراف بها عاصمة للكي����ان الصهيوني؟. ما الذي حدث 
فلس����طينيا وعربيا وإقليميا حتى يقرر ترامب هذا األمر وفي 
هذا التوقيت ترى هل ف����ي األمر صفقة أم ضمانات بمعنى 
م����اذا أعطى ترامب للعرب وبماذا وعده����م ووعدوه؟، وما هي 
الرهان����ات والخيارات الممكن����ة والمتاحة لمن����ع األمر وهل 

نستطيع منعه ؟.
لم تكن الواليات المتح����دة األمريكية هي أول دولة تعترف 
بالكيان الصهيوني عندما أعلن عن قيامه، ولم تكن هي أول 
من س����مح لليهود بالهجرة لفلسطين ولم تكن هي صاحبة 
الوعد بإعطاء وطن لليهود في فلس����طين، لماذا تكمل الدور 
اآلن؟، لماذا ُتلوح كل عام وعند كل انتخابات بأنها س����تنقل 
سفارتها للقدس وتعلن القدس عاصمة للكيان، قطعا ليست 
السبب ضمان أصوات اليهود إطالقا، وال نتيجة ضغط اللوبي 
اليهودي بتاتا، األس����باب اكبر وأعمق من ذلك، بالمناس����بة 
توج����د قنصلية أمريكية ف����ي القدس وهي اكب����ر من اكبر 
س����فارة موجودة بالقدس ما يعني أن األمر ال يتعلق بالمبنى 
أو الوج����ود بقدر م����ا يقصد به الداللة والرمزي����ة، ثانيا هناك 
س����فارات إس����المية موجودة في القدس كالسفارة التركية 
مثال وهي في ش����ارع نابلس بالش����يخ ج����راح، ثالثا قرار نقل 
السفارة األمريكية للقدس صدر العام 1995 بمقتضى قرار 
اتخ����ذه الكونجرس، وترامب أعلن أثناء حملته االنتخابية انه 
س����ينفذ القرار وينقل السفارة وبالتالي األمر ليس جديد وال 
وليد اللحظة نحن فقط الذين نترك النار مشتعلة حتى تصل 
ألقدامنا، ليس في األمر مفاجأة ترامب كشف المستور فقط 
لوح بانتهاء إحداثيات الصفقة نحن أيضا كفلسطينيين بتنا 
وحدنا علينا أن نتق����دم صوب القدس خطوة فال معنى لكل 

هذه الهياكل مالم تتحرك اآلن باتجاه القدس.
ال أري����د التعرض هن����ا للجانب القانوني للق����دس أو الجانب 
السياس����ي لألمر وتبعاته، هذا تناول تجاوزه الواقع والوقائع 
فنق����ل الس����فارة األمريكية للق����دس واالعت����راف بالقدس 
عاصم����ة للكيان الصهيون����ي ال تحكمه اللوائ����ح القانونية 

إطالق����ا وال القانون الدولي اإلنس����اني وال كل المواثيق التي 
ُفصلت للضعفاء ولحكمهم وتنظي����م العالقة فيما بينهم، 
األقوي����اء يعربدون كما يفعل ترام����ب اآلن، ولكن ماذا يعني 
نقل السفارة األمريكية للقدس؟، إن نقل السفارة األمريكية 
للقدس يعني الش����روع في إكمال ما تبقى من حلقات الحلم 
الصهيون����ي، نقل الس����فارة األمريكية للق����دس يعني أننا 
تالشينا كعرب وكمسلمين وكإنسانيين، يعني أن واشنطن 
ترامب لم تعد ترانا ندا بل لم تعد ترى أن هناك داعي لمراعاة 
مشاعرنا وقناعاتنا وإرادتنا، نقل السفارة يعني من بين عدة 
معاٍن أنن����ا ننبطح أمام العربدة األمريكي����ة للحد الذي جعل 
العربيد ترامب يتصل بالرئيس الفلسطيني ويخبره عن نيته 
وذات األم����ر فعله مع ملك األردن وغيره من الرؤس����اء العرب، 
هذا اللص يستأذن بسرقة القدس من والتها وُحماتها هذه 
سقطة غير مسبوقة في تاريخ التردي اإلسالمي وال استبعد 
أن يتصل ترامب مرة أخرى لُتجمع له بواقي اإلتاوات والجزية 
المس����تحقة نظير الحماية األمريكي����ة وحمايتها للعروش 

العربية وكراسيها.
ال يمكن االس����تدارة للعرب وتحميلهم وزر ما آلت إليه أحوال 
العربدة األمريكية قبل استدعاء الكينونة الفلسطينية التي 
تالش����ت هي األخرى من المشهد لم يكن ممكنا وال متاحا وال 
مس����موحا لواش����نطن أن ُتقدم على ذلك لو كانت الكينونة 
الفلسطينية حقيقية موجودة وفاعلة وحاضرة، لكننا عندما 
اس����تغرقنا في االنقسام عشر سنوات وفش����لنا في اجتراح 
مصالح����ة واس����تغرقنا ف����ي تفاصيل الش����ياطين حتى لم 
نعد نع����رف من نحن وماذا نريد ه����ل نحن مجرد جيش من 
الموظفين يس����عى العتماد راتبه، أم نحن هيكل وهمي من 
المؤسس����ات والوزارات التي أنتجها وهم أوسلو وكل واحدة 
تبحث عن التمكين، عندما تش����اورنا وتناقش����نا في شرعية 
س����الح المقاومة وعندما قبلنا بالتنسيق األمني وعندما قبلنا 
بالتهدئة والهدنة ووقف إطالق النار وانخدعنا باس����تراحة 
مح����ارب عندم����ا خضعت حس����اباتنا كمقاوم����ة كفدائيين 
كمرابطين في ارض الرباط لحسبة الربح والخسارة لربح جدوى 
الحرب والالحرب تجرأت واشنطن على نقل السفارة للقدس.

ه����ذا الزمان وه����ذا المكان وهذا الواقع ل����م يعد ُمجديا معه 
التزويق والتهذي����ب والنفاق والرياء والكلم����ة أمانة والقلم 
سيف، واش����نطن لم تنقل س����فارتها للقدس ولم تعترف 
بالقدس عاصم����ة للكيان الصهيوني ، ولكنن����ا نحن الذين 
أضعنا القدس واضعنا األقص����ى واضعنا معالمنا ومالمحنا 
واستبدلنا المدنس بالمقدس والذي هو أدنى بالذي هو خير 
وضعنا وس����ط هذا كله، وأضعنا اإلنس����ان واضعنا العقيدة 
واضعنا الحق ،عندما أصبح القاتل ٌيكبر والمقتول ُيكبر عندما 

بات الس����واد هو اللون الوحيد والشكل الوحيد لكل العواصم 
العربية، عندما اس����تقوى العربي على العربي بواشنطن، ثم 
استدار لالستقواء بالكيان الصهيوني عندما بات ذراع الكيان 
الصهيون����ي يصل لكل العواص����م العربية ويغتال ويصول 
ويج����ول، عندما ُحرم����ت مكة على المس����لمين والمجاهدين 
والفلسطينيين وبان »بن تسيون« الصهيوني يزورها وتفتح 
له أبوابها ويلتقط فيها الصور ويلبس الزي التقليدي العربي 

ضاعت القدس.
عندما ُأغلقت كل العواصم العربية في وجهة الفلس����طيني 
فكل دول الخليج ال تعترف بالجواز الفلس����طيني وُيمنع من 
دخولها ومنذ عدة أعوام لم يحظ أهل غزة بالعمرة أبدا والحج 
متعثر والس����بب عربي بحت، ووسط ذلك كله تلهث عواصم 
العربان وراء سراب التطبيع وكلها تستقوي بتل أبيب وكلها 
تسمح لنخبها وكتابها وإعالمييها بزيارة الكيان بكل أريحية 
واذكر أش����قاء عرب ُاعتقلوا ألنهم فقط زاروا غ����زة أو ربما زار 
احدهم عاصمة عربية معادي����ة لعاصمة عربية أخرى هكذا 
هو األمر ببساطة وللتبس����يط أكثر فان اإلسرائيلي تفتح له 
الحدود والبوابات ويدخل ويخرج كيفما شاء وقتما شاء بينما 
يموت الفلس����طيني في انتظار المرور ونريدها هبة من اجل 

القدس ال يمكن لألمر أن يكون وهذا حال العرب .
 واش���نطن لم تتج���رأ على ما تنوي فعل���ه إال بعدما ردد وغرد 
الخلي���ج العربي بان الرياض أهم م���ن القدس،  ولكن القدس 
ليس���ت مدين���ة أو قطع���ة ارض أو حت���ى عاصم���ة للدولة 
الفلسطينية، القدس ليست عروس عروبتكم كما يقول مظفر، 
القدس ال شرقية وال غربية، القدس آية من كتاب الله، القدس 
عالقة األرض بالس���ماء، الق���دس أول المطاف ال نهايته وأول 
الحكاي���ات وأول الصعود وأول اإلس���راء وأول العروج القدس 
أم البدايات وأم النهايات، بدايات بناء مش���روع إسالمي ثوري 
وطني فلس���طيني أممي متكامل وقادر قد يتأخر لكنه قادم 
وال بديل عنه ، وأم النهايات نهاية العلو الصهيوني ونهاية 
الحلم األمريكي وهذا ليس أمنية وال حلم ولكنه ركن أصيل من 

عقيدتنا.فزوال الكيان الصهيوني حتمية.    
لم يقرر ترامب نقل السفارة األمريكية للقدس إال بعدما عقد 
قمة عربية إسالمية في الرياض واتهم المقاومة الفلسطينية 
باإلرهاب، وبدل من مراجعته عربيا تمت مكافأته بالمليارات 
وتقدم عليه العرب خطوة بجامعتهم ووصفوا هم أيضا حزب 
الله باإلرهاب، ماذا فعلنا أكثر من التنديد والشجب والوعيد 
والتهديد، إذا لم نستطع منع ترامب من نقل السفارة لنرفع 
التكلف����ة إذن. إن واجب الفلس����طيني مختلف عن واجب أي 
عربي أو واجب أي مس����لم الواجب هنا واجبان وتقصير األمة 

ال يعفينا من واجبنا.

ثابت العمور

يبدو أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب يمارس في حلبة السياس���ة ما كان يمارسه 
في حلبة المصارعة من استعراض للعضالت أمام الخصم والصراخ في وجهه قبل بدء 

المباراة من باب ترهيبه وتخويفه.
ترامب ما قبل الفوز بكرسي البيت األبيض تعهد باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 
ونقل سفارة بالده  إليها ، بل كان شعار )االعتراف ونقل السفارة( أبرز شعارات الحملة 

االنتخابية للرئيس األمريكي ترامب ، وأظن أنه كان من أقوى أسباب فوزه بالرئاسة. 
لكن وبعودة سريعة لش���عارات الحمالت االنتخابية لرؤساء أمريكا، نجد أن ترامب لم 
يكن صاحب السبق في ابتكار الشعار أو الفكرة ، بل سبقه مرشحون كثر لرئاسة أمريكا 
وعدوا بنقل السفارة األمريكية للقدس، اعتراًفا بها كعاصمة إلسرائيل، لكن بعد الفوز 
اتضح لهم أن النظر للمس���ألة الواحدة يختلف باختالف زاوية النظر، فنظرة الرئيس 
تختلف عن نظرة المرشح للرئاسة،  ففضلوا التراجع عن الوفاء بوعودهم، خشية المّس 
بعالقات ومصالح الواليات المتحدة مع  ش���عوب دول المنطقة العربية واإلس���المية، 

وبذريعة أنه ال يجب اإلسراع بتنفيذ فكرة النقل ما لم يتم االتفاق بشأنها.
لك���ن ترامب بعد فوزه هدد بتنفيذ وعده ثم أجله ثم عاد ليهدد، وهنا يطرح س���ؤال،  
لماذا يهدد ثم يتراجع فيؤجل؟  هل يخشى من الحكام العرب أم من الجمهور العربي 

المسلم؟ .
الواقع يقول إن حالة الفرقة التي تعيش���ها المنطق���ة العربية تنفي إمكانية خوف 
ترامب من األنظمة العربية التي تسعي للتقارب مع »إسرائيل« مقابل رضا أمريكا، بل 
تشجع ترامب على المضي قدمًا تجاه تنفيذ وعده سرا وتعريضًا، وما تصريح محمد بن 
سلمان الرجل القوي في السعودية بأنه ال مانع من اعتبار أبو ديس عاصمة لفلسطين 
إال أحد أوجه انس���جام النظام العربي الرس���مي مع الفكرة ، وه���و تصريح يرمي بذور 
االنسجام على التربة العربية الشعبية ، لكن األمر ال يتعلق باألنظمة فقط ، فالمسلم 
والعربي الذي أعيته رحلة البحث عن ابسط مقومات الحياة لن يقبل بذلك لما للقدس 

من مكانة عظيمة في قلبه. 
إن تهديدات ترامب يمكن النظر لها من فرضيتين:

1_ لو سلمنا جدال بأن التهديد بنقل السفارة يحمل في طياته رغبة أكبر في استفزاز 
وإجبار األنظمة العربية من اجل تقديم خدمات أكبر ألمريكا وإسرائيل خاصة السلطة 
الفلسطينية ، وحشدها تجاه صراع مع إيران، فإن األنظمة العربية لن تتوان عن ذلك 

رغبة منها في حفظ ما تبقى من ماء وجهها، فيكون هنا قد نجح في استفزازهم .
2_ ول���و افترضنا ج���داًل أن التهديد هذه المرة جديًا، ماذا بوس���ع العرب من أصحاب 
الجاللة والفخامة والس���مو ان يفعلوا بعدما تنازلوا وبكامل إرادتهم عن أوراق القوة ؟ 

وهذا نجاح ناتج عن جهد أمريكي تراكمي في إفراغ يد العرب من أي ورقة قوة 
وهنا أطرح سؤااًل هل حكام العرب بالفعل منزعجون من تلك المسألة أم ان انفعاالتهم 
وغضبهم هو غضٌب مصطنٌع ؟ اإلجاب���ة ،ألن من يتابع تصريحاتهم  يجدها هالمية 

وناعمة و مألوفة ، وكأن لسان حالهم يقول ) للبيت رب يحميه(.
إن االعتراض العربي الحقيقي على فكرة ترامب يتمثل  في س���حب السفراء واألموال 
واالس���تثمارات العربية من أمريكا، وطرد السفراء والخبراء األمريكيين، وإغالق القواعد 
العسكرية والش���ركات األمريكية ووقف صفقات الس���الح ،واعتماد عملة بديلة عن 
ال���دوالر في المعامالت التجارية، أما أن يقتصر الموقف على  الش���جب واالس���تنكار 
والتنديد، وأن هذا الفعل مخالف للقانون الدولي ومن ش���أنه أن يدمر عملية السالم، 

فهذا لن يغير من حقيقة األمر شيئًا.

دونالد ترامب 
واالستفزازات المثمرة

مصطفى محمد أبو السعود
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الضفة الغربية / االستقالل: 
ت���وج فريق ش���باب الخليل بلقب مرحل���ة ذهاب دوري 
المحترفين  الفلسطيني بالضفة الغربية "  بطل للشتاء 
" بعدم���ا قلب تأخره بهدف إلى  الف���وز بهدفين على 
ضيفه فري���ق وادي النيص في المب���اراة التي أقيمت 
على ملعب الحسين في ختام منافسات الجولة الحادية 

عشر واألخيرة من مرحلة الذهاب .
و رفع ش���باب الخليل رصيده للنقطة 22 بالمركز األول 
بفارق األه���داف أمام جبل المكبر و توقف رصيد وادي 

النيص عند 12 نقطة بالمركز التاسع.
و بادر وادي النيص بالتس���جيل عبر العبه محمد نضال 
بالدقيق���ة 30 و رد الش���باب بهدفين س���جلهما فهد 

العتال بالدقيقة 54 و محمود يوسف بالدقيقة 72 .
وتعادل بالطة و ضيفه دورا بثالثة أهداف لكل منهما 

في المباراة التي أقيمت على ملعب نابلس .
و رفع بالطة رصيده للنقطة 14 بالمركز السابع و رفع دورا 

رصيده للنقطة 9 بالمركز الحادي عشر و قبل األخير .
و سجل لبالطة إبراهيم الكسواني بالدقيقة 16 من ركلة 

جزاء و أدهم أبو رويس هدفين بالدقيقتين 23 و 60 .
و أحرز أهداف دورا تامر طاطور هدفين بالدقيقتين 36 

و 83 و يحيى الرخاوي بالدقيقة 93 .
 فيما حقق فريق جبل المكبر فوز هام على فريق ثقافي 
طولك���رم به���دف دون رد ، في المب���اراة التي جمعت 

الطرفين على ملعب طولكرم .
و رف���ع جبل المكبر رصيده للنقط���ة 22 بالمركز الثاني  
وتوقف رصيد ثقافي طولك���رم عند 16 نقطة بالمركز 

الخامس .
و يدي���ن جبل المكبر بهذا الف���وز الغالي لالعبه المميز 
أيم���ن خربط الذي دون هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 
17 . و فاز هالل الق���دس على الظاهرية بهدفين دون 

رد في المباراة التي أقيمت على ملعب نابلس البلدي .
و رفع الهالل المقدس���ي رصيده للنقط���ة 21 بالمركز 
الثال���ث و توقف رصيد الغ���زالن عند 11 نقطة بالمركز 

العاشر .
سجل هدفي الهالل عدي الدباغ بالدقيقة 62 و محمد 

يامين بالدقيقة 92 .

غزة / عبدالله نصيف :
واص���ل خدم���ات خانيون���س صدارته ل���دوري الدرجة 
األولى الغ���زي ، بعد أن حقق فوزًا غاليًا خارج الديار على 
خدم���ات النصيرات بهدف دون رد ، توج من خالله بطاًل 
لمرحلة الذهاب، ونجح خدمات البريج في خطف وصافة 
الترتيب بفوزه  بأربعة أهداف مقابل هدف على الجالء ، 
فيما فشل بيت الهيا في الفوز على أرضه وبين جمهوره 
بعد تعادله اإليجاب���ي أمام خدمات المغازي ، في ختام 
لقاءات مرحلة الذهاب من بطول���ة دوري الدرجة األولى 
الغ���زي والتي يتأهل من خالله���ا األول والثاني للدوري 

الممتاز الغزي . 
ونج���ح خدمات خانيونس في اقتن���اص فوز صعب خارج 

الديار من أنياب خدمات النصيرات بهدف دون رد  .
ليتوج خدمات خانيون���س بطال لمرحلة الذهاب ، وصدارة 
الترتي���ب برصيد 23 نقطة ، فيما تجمد رصيد النصيرات 
عن���د 16 نقطة بالمركز الس���ادس ، وس���جل هدف اللقاء 
الوحي���د نجم خدمات خانيونس محمود فحجان بالدقيقة 

. 80
وفي مباراة أخرى، اكتسح نادي خدمات البريج مرمى ضيفه 

الجالء برباعية مقابل هدف وحيد .
وارتقى خدمات البري���ج للمركز الثاني  بعدما رفع رصيده 
إلى 19 نقطة, فيما أنهى الج���الء مرحلة الذهاب بالمركز 
الس���ابع بعدما تجمد رصيد نقاطه عن���د 16 نقطة خلف 

خدمات النصيرات السادس بفارق األهداف.
وتناوب في تسجيل رباعية أصحاب األرض هيثم أبو ظاهر 

في الدقيق���ة 23 وأحمد الكرنز من ركلة جزاء في الدقيقة 
34 وبهاء الدعالس���ة في الدقيق���ة 42 و محمد الزمر في 
الدقيقة 93, فيما سجل هدف الجالء الوحيد أحمد عجور 

في الدقيقة 75.
وفرض خدم���ات المغازي التعادل به���دف لهدف، أمام 
مضيفه بيت الهيا، ليرحمه من وصافة الترتيب، حيث رفع 

المغازي رصيده إلى 9 نقاط  ليبقى في المركز العاش���ر ، 
فيم���ا رفع بيت الهيا رصيده إل���ى 19 نقطة وظل بالمركز 

الثالث وبفارق األهداف عن الثاني .
وس���جل للمغازي محمد الحداد د19، وس���جل لبيت الهيا 

مؤمن أبو عودة د88.
وعلى ملعب بي���ت الهيا فجر المجمع اإلس���المي متذيل 

الترتي���ب مفاجأة من العيار الثقي���ل بعدما هزم مضيفه 
الزيتون الذي ينافس على الصعود بهدفين لهدف.

وس���جل هدف���ي الفائز إبراهي���م ش���حادة بالدقيقة 31 
ومحم���ود عليان بالدقيق���ة 59 فيما جاء ه���دف الزيتون 
الوحي���د بالدقيقة 90 عبر العب الضي���وف محمود زعيتر 

بالخطأ في مرماه.
وارتفع رصيد المجمع اإلسالمي إلى 7 نقاط بالمركز األخير, 

فيما توقف رصيد الزيتون عند 18 نقطة بالمركز الرابع .
فيم���ا خطف ن���ادي خدمات دير البلح تع���اداًل مثيرًا أمام 

مضيفه التفاح بنتيجة 3-3.
وس���جل ثالثي���ة أصح���اب األرض كل من يوس���ف لولو 
ويوسف أبو ظاهر ومحمود البحيصي في الدقائق 37 و55 
و60 على التوالي, بينم���ا دون ثالثية الضيوف محمد أبو 
عبادي ومحمد أبو شعيب ومحمود الغول في الدقائق 48 

و57 و89 على الترتيب.
ارتفع رصي���د التفاح إلى 18 نقطة بالمركز الخامس خلف 
الزيتون الرابع بفارق األهداف, بينما ارتفع رصيد خدمات 

دير البلح إلى 15 نقطة بالمركز الثامن.
و حق���ق فريق أهل���ي بيت حانون فوزًا هامًا على حس���اب 
مضيف���ه جمعية الصالح بعدما قل���ب تأخره بهدف لفوز 
بهدفي���ن، ليرفع رصيده إل���ى 14 نقطة وابتعد عن صراع 
الق���اع، فيما ظل الصالح عند 8 نقاط بمركز الحادي عش���ر 

وقبل األخير.
س���جل لبيت حانون مهند أبو زيد بالدقائق 65 و92، فيما 

سجل للصالح محمد النجار في الدقيقة 33.

خدمات خانيونس يعطل »الغواصات« و البريج يجلد الجالء

شبــاب الخليــل بطــال للشتــاء بــدوري المحترفيــن 

االستقالل/ وكاالت:
وضع األرجنتيني خافيير باستوري، العب باريس سان 
جيرمان، قدمه األولى خارج النادي الفرنس���ي، بعد أن 

أبدت إدارة »بي إس جي«، رغبتها في االس���تغناء 
عن خدماته، خالل الميركاتو الشتوي المقبل. 

وأكدت صحيفة »توت���و ميركاتو ويب«، أن نادي 
فالنس���يا اإلسباني، يسعى لضم الالعب صاحب 
ال�28 عاًما، من أجل تدعيم خطه األمامي، وس���ط 

قلة الحلول المتاحة لمارس���يلينو جارس���يا تورال 
مدرب الخفافيش. 

ومن المتوقع أن يتقدم فالنسيا، بعرض يصل ل�25 مليون يورو، 
باإلضافة إلى بعض الحوافز، من أجل إقناع إدارة س���ان جيرمان، 
بالتخلي عن باس���توري، الذي سُيعرض عليه عقد ممتد لثالث 

سنوات.
ولن يعارض ناص���ر الخليفي، رحيل باس���توري في الميركاتو 
الشتوي المقبل، في حالة وصول عرض مماثل، خاصة أن الالعب 
ال يحظ���ى بفرص كبيرة من طرف أون���اي إيمري المدير الفني 

للفريق الباريسي، ويعاني من مشكالت بدنية متكررة.

باستوري مطلوب 
في الليجا

االستقالل / وكاالت:
حقق المدافع اإلسباني س����يرخيو راموس رقمًا قياسيًا جديدًا في 
بطولة الدوري اإلسباني بعدما طرد للمرة ال19 وذلك أمام أتلتيك 
بلباو في مباراة تعادل فيها فريقه ريال مدريد سلبيًا في الجولة 

ال14 من المسابقة المحلية.
ونال راموس الذي ارتدى قناعًا لحماية أنفه، البطاقة الحمراء 
رقم 24 مع ريال مدريد. ولم يس����بق ألي العب في الليجا أن 
طرد ل19 مرة، وهو رقم قياسي جديد مسجل بإسم راموس.

عن مباراة إشبيلية القادمة في وسيغيب راموس 
على  ملع����ب س����انتياجو برنابيو الليجا 

وداني  كاسيميرو  برفقة 
كارفخال بسبب اإليقاف 
أيضًا. ويحتل ريال المركز 
الرابع في الترتيب العام ب 
أتلتيكو مدريد  28 نقطة خلف 

وفالنسيا وبرشلونة المتصدر.

راموس يحقق رقمًا 
قياسيًا في »الطرد« 

بالليجا
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والي���وم ال يتغير الح���ال ، وال يتبدل  فالرئيس المجن���ون ترامب يراوغ 
ويتفحص الوضع العالمي إلعالن نيته المكنونة في قلبه من كره، بإعتبار 
القدس عاصمة لليهود..وما س���بقه من أفعال فاضحة في المشاركة في 

مشاعر دينية يهودية..!!!
وال يهتم هو  وأصحابه ألي مشاعر ، للعرب والمسلمين ، الذين يعتبرون 
أمريكا صمام أمان لهم ، حتى لو تسابق العرب على التطبيع مع اليهود 

بشكل مستمر وملحوظ!
وهم ال يعرفون مكانة القدس في اإلسالم و عند المسلم السوي الملتزم 
بدين���ه بحق، فمكانة القدس في قلب المس���لم عظيمة وكبيرة وضاربة 

جذورها في الدين والتاريخ..فالكتاب والسنة والتاريخ تتحدث..
إن الل���ه تعال���ى وصفها في القرآن بأنها مباركة قال تعالى : ) س���بحان 
الذي أس���رى بعبده لياًل من المس���جد الحرام إلى المسجد األقصى الذي 
باركنا حوله ( ) سورة اإلسراء / 1 ( والقدس هي مما حول المسجد وبهذا 

تكون مباركة .
- أن الله تعالى وصفها بأنها مقدسة في قوله تعالى على لسان موسى 
عليه الس���الم : ) يا قوِم ادخلوا األرض المقدس���ة التي كتب الله لكم ( ) 

سورة المائدة /21 ( .
- فيها المسجد األقصى والصالة فيه تعدل مائتين وخمسين صالة .

عن أبي ذر رضي الله عنه قال : تذاكرنا ونحن عند رس���ول الله صلى الله 
عليه وسلم أيهما أفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت 
المقدس ؟ فقال رس���ول الله صلى الله عليه وسلم : صالة في مسجدي 
أفض���ل من أربع صل���وات فيه ولنعم المصلى هو ، وليوش���كن أن يكون 
للرجل ِمْثل ش���طن فرسه من األرض حيث َيرى منه بيت المقدس ; خير 
له من الدنيا  جميعًا » . رواه الحاكم ) 4 / 509 ( وصححه ووافقه الذهبي 
واأللباني كما في » السلسلة الصحيحة » في آخر الكالم على حديث رقم 

.) 2902 (
والصالة في المس���جد النبوي بألف صالة ، فتكون الصالة في المس���جد 

األقصى بمائتين وخمسين صالة .وغيرها..
.- أن الرس���ول صلى الله عليه وس���لم أس���ري به من المسجد الحرام إلى 
المس���جد األقصى قال تعالى : ) س���بحان الذي أس���رى بعب���ده لياًل من 

المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ( ) اإلسراء /1 ( .
- إنه قبلة المسلمين األولى ، كما جاء عن البراء رضي الله عنه : أن رسول 
الله صلى الله عليه وس���لم صلى إلى بيت المقدس س���تة عشر شهرًا أو 

سبعة عشر شهرًا ..  رواه البخاري ) 41 ( - واللفظ له - ومسلم ) 525 ( .
- إنه مهبط الوحي وموطن األنبياء وهذا معلوم مقرر .- أنه من المس���اجد 

التي ُتشد الرحال إليها .
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وس���لم قال : » ال 
تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى 

الله عليه وسلم ومسجد األقصى » . رواه البخاري ) 1132 ( . ومسلم  )827  
( من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ » ال تشدوا الرحال إال …« .

إن الرسول صلى الله عليه وسلم أّم األنبياء في صالة واحدة في األقصى 
في حديث طويل ».. فحانت الصالة فأممتهم » رواه مس���لم ) 172 (  من 

حديث أبي هريرة .
فبعد ه���ذا يريدون منا التخلي عن القدس واألقص���ى ، والرضى ببديل 

عنه..!!
ثانيًا : وبناء يعقوب عليه الس���الم للمسجد األقصى ال يعني أن اليهود 
أحق بالمس���جد من المس���لمين حيث إن يعق���وب كان موحدًا واليهود 
مش���ركون فال يعني أن أباهم يعقوب إن بنى المسجد فهو لهم بل هو 
بناه ليصلي فيه الموحدون ولو كانوا غير أبنائه ، ويمنع منه المش���ركون 
ول���و كانوا أبناًء ل���ه ؛ ألن األنبياء دعوتهم ليس���ت عرقية بل قائمة على 

التقوى .
ثالثًا : وإن النبي صلى الله عليه وس���لم أّم األنبياء السابقين في الصالة 
مما يؤكد وحدة الرس���الة والوحي اإللهي فه���ذا صحيح من جهة أصل 
دي���ن األنبياء وعقيدتهم ألن األنبياء كلهم يس���تقون من مصدر واحد 
وهو الوحي وعقيدتهم جميعا هي عقيدة التوحيد وإفراد الله بالعبادة 
وإن اختلفت أحكام ش���رائعهم من جه���ة التفاصيل ، ويؤكد هذا نبينا 
صلى الله عليه وسلم بقوله: » أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا 
ت أمهاتهم شتى ودينهم واحد » رواه البخاري  واآلخرة واألنبياء إخوة ِلَعالَّ

) 3259 ( ومسلم ) 2365 (
ت » : اإلخوة ألب غير األشقاء وهم اإلخوة من الضرائر . ومعنى » إخوة ِلعالَّ

ر من اعتقاد أن اليهود والنصارى والمسلمين على مصدر واحد  وهنا نحذِّ
اآلن ؛ ألن اليه���ود بدل���وا دين نبيهم بل إن من دي���ن نبيهم أن يتبعوا 
نبينا وال يكفروا به  ، وهاهم يكفرون بنبوة محمد صلى الله عليه وس���لم 

وُيشركون بالله .
رابعًا : ليس لليهود حصة في القدس ؛ ألن األرض وإن سكنوها من قبل 

فإنها قد صارت للمسلمين من وجهين :
1-     أّن اليهود كفروا ولم يعودوا على دين المؤمنين من بني إسرائيل 

ممن تابعوا وناصروا موسى وعيسى عليهما السالم .
 بها منهم ، ألن األرض ليست لمن يعمرها 

ّ
2-    أننا نحن المسلمين أحق

أواًل ، ولك���ن لمن يقيم فيها حكم الله ألن الله خلق األرض وخلق الناس 
ليعبدوا الله عليها وُيقيموا فيها دين الله وش���رعه وحكمه ، قال تعالى 
: )  إن األرض لله يورثها من يش���اء من عباده والعاقبة للمتقين ( ) سورة 

األعراف /128 ( .
ولذلك لو جاء قوم من العرب ليس���وا على دين اإلسالم فحكموها بالكفر 

ُيقاتلون حتى يرضخوا فيها لحكم اإلسالم أو ُيقتلوا .
فليست القضية قضية شعوب وأعراق وإنما قضية توحيد وإسالم .

وللفائدة ننقل ما يلي من كالم بعض الباحثين :
» يقرر التاريخ أن أول من سكن فلسطين الكنعانيون قبل الميالد بستة 
آالف س���نة ، وهم قبيلة عربية قدمت إلى فلسطين من الجزيرة العربية 
وسميت فلسطين بعد قدومهم إليها باسمهم . »الصهيونية ، نشأتها 

، تنظيماتها ، أنشطتها : أحمد العوضي« ) ص 7 ( .
: وأما اليهود فكان أول دخولهم فلسطين بعد دخول إبراهيم بما يقارب 
ستمائة عام ، أي أنهم دخلوها قبل الميالد بحوالي ألف وأربعمائة عام ، 
فيكون الكنعانيون قد دخلوا فلسطين وقطنوها قبل أن يدخلها اليهود 

بما يقارب أربعة آالف وخمسمائة عام . » المرجع السابق » ) ص 8 ( .  
إن الع���دوان األثيم المتكرر علي ه���ذه المدينة المبارك���ة والمحاوالت 
الحثيثة لتغيي���ر هويتها ووجهها العربي واإلس���المي,وخصوصًا في 
األي���ام األخيرة الذي وصل إلى صعود المس���توطنين على قبة الصخرة، 
هذا العدوان يجب أال يش���غلنا عن القضية األساس���ية ويغبش عليها, 
هذه القضية التي هي احت���الل األرض، أي الدخول في نزاع كالمي بين 

المسلمين بعضهم البعض.
إنه من الواجب علينا أال ننش���غل فقط باإلعان���ات وال البيانات وال التألم 
والش���جب واالس���تنكار وننس���ي أن أصل القضية هو احتالل إسرائيل 
لألراضي الفلس���طينية وبناء المستوطنات واحتالل القدس والتغبيش 
عليها بكل الوسائل والس���هر علي الحفر حول وتحت المسجد األقصي 

المراد هدمه ألسطورة غير محققة تعتمد علي نوع من استغالل الدين.
على اإلنسان العربي والمسلم أن يدرك ما تعانيه تلك المدينة المباركة 
م���ن أوجاع وآالم يحاول المغتصب أن يش���غلنا بها عن رونقها وجمالها 
وبركتها وقدسيتها, وهذا ما يفرض علينا العلم بأن أقل ما ينبغي علي 
كل عربي تحصيله وفهم���ه والوقوف عليه أن يتعرف على أهم النقاط 
التي شكلت تاريخ تلك المدينة العربية التي نعتز بعروبتها وأصالتها 
حيال هذا المد االستعماري متعدد الجنسيات واألديان; لعل هذا يمحو 

الحزن ويحيي آمال النصر والعدالة والرحمة والشجاعة والفتح العظيم.
فيتقرر بهذا أنه ال حق لليهود بأرض فلس���طين ال حقًا شرعيًا دينيًأ وال 
حقًا بأقدمية السكنى وُمْلك األرض ، وأنهم  مغتصبون معتدون ونسأل 
الله أن يك���ون خالص بيت المقدس منهم عاجال غير آجل إنه على ذلك 

قدير وباإلجابة جدير ، والحمد لله رب العالمين .
فعلى الجميع من عرب ومسلمين وقف حاالت التطبيع والسالم مع دولة 
اليهود المغتصبة، وإعالن المقاطعة من ألميركا التي تدعي صنع السالم 

، ورعايته،  وها هي تصفع العرب في وجوههم، بعد نهب خيراتهم ..
وال يسعنا إال أن نش���كر المؤسسات والدول التي إستنكرت وحذرت من 
األقدام على خطوة ، كالتي يريد أن يقدم عليها األميركان واليهود,,,وعلى 
رأسهم األزهر الش���ريف واتحاد علماء المسلمين ، وتركيا التي هددت 

بقطع العالقات كليًا مع االحتالل وغيرهم.

يبدوا اأن الزعماء يف اأمريكا ال ي�سقطون الوالء لليهود 
بالتقادم، ويتناف�سون على اإر�سائهم بكل الو�سائل، 

وبكل اأ�سكال الدعم ، كما يتفقون جميعًا على احتقار 

العرب وامل�سلمني، وهذا باتفاق ، والتاريخ ي�سهد على 
هذا  ب�سكل مر�سود وحمفوظ، وهم لن ير�سوا عنا 

حتى نتبع ملتهم.

�أ.حممد �شحادة

القدس عاصمتنا األبدية )في الدين والتاريخ(

���ًرا ِلْلُمْؤِمِنيَن ِبُنْصَرِة  قال ابن كثير: ُثمَّ َق���اَل َتَباَرَك َوَتَعاَلى ُمَبشِّ
ْرض«  ُه َوَعَلى َساِئر َأْهل اأْلَ َم َعَلى َعُدوِّ ه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ُسول َصلَّ الرَّ
اِفع   » َأْي ِباْلِعْلِم النَّ

ّ
ِذي َأْرَس���َل َرُس���وله ِباْلُهَدى َوِدين اْلَحق ُهَو الَّ

يَعة َتْش���َتِمل َعَلى َشْيَئْيِن ِعْلم َوَعَمل  ���رِ  الشَّ
َّ

اِلح َفِإن َواْلَعَمل الصَّ
 

ّ
ْرِعيُّ َمْقُبوٌل َفِإْخَباَراُتَها َحق ْرِعيُّ َصِحيٌح , َواْلَعَمُل الشَّ َفاْلِعْلُم الشَّ
ين ُكّله » َأْي َعَلى َأْهل َجِميع  اتَها َعْدل« ِلُيْظِهرُه َعَلى الدِّ َوِإْنَش���اَء

ْرض . ْدَيان ِمْن َساِئر َأْهل اأْلَ اأْلَ
 نزلت هذه اآلية قبل فتح مكة ، وفيها البش���رى من الله عز وجل 

بنصرة دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم ، بينما كان
هذا االمر غير مضمون بالحسابات الدنيوية . فرغم ان المسلمين 
في هذا الوقت كانت لهم دولتهم الوليدة ، إال أنه لم يكن هناك 
على ظهور دينهم على جميع االديان أي ضمان لوال ان بش���رهم 
الل���ه بذلك. بل كان البديهي ان ينهزم المس���لمون في قتالهم 
للفرس والروم ويتم القضاء على دينهم تماما لو كان االسالم من 

عند غير الله .
ولكن الذي حدث ان المس���لمين انتصروا عل���ى الفرس والروم ، 

وسبحان الله ، في نفس الوقت .

فت���اوى قبســات 
ولطائف قرآنية

قال تعاىل يف �سورة الفتح:ُهَو الَِّذي اأَْر�َسَل َر�ُسوَلُه 
يِن ُكلِِّه َوَكَفى  قِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَ

ِ �َسِهيًدا (الفتح 28( ِباللَّ

السؤال /   ما الحكم الشرعي في التعامل 
مع البنوك اإلسالمية، وخاصة في حسابات 

التوفير التي تقوم بالسحب على جوائز 
عينية، مثل عمرة أو حج أو منزل؟  

الجواب /   نصه أعاله؛ فإن التعامل مع بنك إسالمي يطبق تعاليم 
الشريعة اإلسالمية وأحكامها في جميع معامالته جائز شرعًا.

أما بالنس���بة إلى الحس���ابات البنكية فهي نوع���ان؛ النوع األول: 
الحس���ابات الجارية وهي قروض مضمون���ة يحق للبنك التصرف 
فيها، ويقوم بردها عند الطلب، تندرج تحت باب القرض الحس���ن 
من غير زيادة ربوية، وأخذ جوائز عينية، كالعمرة والحج على هذه 
الحس���ابات محرم ش���رعًا، ألنه زيادة على مبلغ الق���رض، بناًء على 
القاعدة المجمع عليها " كل قرض جر نفعًا فهو ربًا" ]قواعد الفقه: 

.]100/1
النوع الثاني: الحسابات االستثمارية وهي عبارة عن ودائع يقبلها 
البنك اإلس���المي من المودعين على أساس أنها مضاربة، تخضع 
للربح والخس���ارة، فالمصرف يعد فيها مضاربًا، والمودع رب المال، 
وبناًء على ذل���ك؛ فإن الجوائز التي يقدمها المصرف اإلس���المي 
للمودعين في مثل هذه الحسابات جائزة شرعًا؛ ألنه بمثابة إعطاء 

المضارب هبة لرب المال، والله تعالى أعلم.

السؤال  أنا فتاة متزوجة، وأريد أن أصبغ 
بعض خصالت شعري بلون غير األسود، 

فهل يجوز لي فعل ذلك؟  
الجواب /  فإذا كان صبغ ش���عرك كله أو بعض خصالته 
بغير اللون األس���ود، كما تذكرين في سؤالك، فإنه ال مانع 
ًها  شرًعا من ذلك، بشرط أن ال يكون فعلك تقليًدا أو َتَشبُّ
بأهل الكفر أو الفجور والعياذ بالله، لقوله، صلى الله عليه 
َه ِبَقْوٍم َفُهَو ِمْنُهْم« ]س���نن أبي داود،  وس���لم: »َمْن َتَش���بَّ
كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، وقال األلباني: حسن 

صحيح[.
واحرصي على إبداء الزينة لزوجك فقط، إذا كان ذلك يدخل 
الس���رور عليه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه: قيل لرسول 
َس���اِء َخْيٌر؟ قال: »التي   النِّ

الله، صلى الله عليه وس���لم: َأيُّ
ُه إذا َنَظَر، َوُتِطيُعُه إذا َأَمَر، وال ُتَخاِلُفُه في َنْفِس���َها  َتُس���رُّ
َوَماِلَها ِبَما َيْكَرُه« ]س���نن النسائي، كتاب النكاح، باب أي 
النساء خير، وقال األلباني: حسن صحيح[، ولك بذلك األجر 
والثواب من الله تعالى، وهو من باب حفظ حق الزوج، والله 

الموفق.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.



 )APA images(الشارع الفلسطيني ينفجر في وجه القرار األمريكي
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أكد والد الطف���ل محمود المدهون، أنه 
يس���عى من خالل القناة لتقديم برامج 
هادفة ومفي���دة وترفيهية في نفس 
الوق���ت لألطفال، وع���رض العديد من 
القضايا التربوية والتعليمية من خالل 
طفل بعمرهم يس���تطيع إرسال كل ما 
يريد لهم م���ن خالله بلغتهم الخاصة 

وبأسلوبهم البسيط .
ل�"االس���تقالل"، أن  وأوضح المده���ون 
قناة ابنه "مع كرموش" تعتمد أسلوب 
الحوار والمناقش���ة بش���كل ترفيهي 
مبسط ويستضيف في بعض األحيان 
شخصيات مجتمعية مؤثرة، حتى يتم 
إيصال الرس���الة والعن���وان المراد من 
الحلقة والتي غالبا ما تتراوح مدتها )4-

5( دقائق فقط .
 وأش���ار إلى أن���ه يق���وم بتدريب ابنه 
على الحلقة أكث���ر من مرة ألن التعامل 
م���ع األطفال أم���ر مره���ق، وذلك بعد 
كتابت���ه واختيار عن���وان الحلقة، ومن 
ث���م تصويره���ا في  اس���تديو داخلي 
في منزله، إال أن نتائج الحلقة وتفاعل 

الجمهور يذيب كل الصعوبات . 
وبي���ن أن طموحات���ه ال تقتص���ر فقط 
على نش���ر الكثير من الموضوعات عبر 
اليوتي���وب وتحقيق الش���هرة لطفله، 
إنما صقل ش���خصيته من أب���رز األمور 
التي يس���عى لتحقيقها، حتى يصبح 
شخصية فاعلة ومؤثرة لألطفال الذين 

في عمره .

قالب ترفيهي
أم���ا الطفلتان الش���قيقتان هيا ومرام 
برغوت م���ن قطاع غزة، فأنش���أتا قناة 
رسمية على اليوتيوب منذ عام تقريبا 
 ،"Two Sisters Tube" تحم���ل اس���م
وصل عدد متابعيه���ا وأصدقائها من 
مختلف أنحاء العالم حتى اللحظة 543 
ألف مشترك، تناولتا فيها العديد من 
القضايا التربوي���ة واالجتماعية بقالب 
ترفيهيي بعيدا عن الظروف الصعبة 

التي يعاني منها الغزيون.
وتقول الطفلة م���رام )15عامًا(: "جاءت 
فكرة إنش���اء القناة من خالل متابعتنا 

للعديد من اليوتيوبرز وقنوات األطفال، 
وقمنا بتجربة ش���خصية لف���ن اإللقاء 
الخ���اص بنا، وعرضنا الفكرة على والدنا 
المش���جع األساس���ي لنا، ومن بعدها 
أطلقنا القناة، ومن أول فيديو تعريفي 
ت���م نش���ره حصد ع���ددًا  كبي���رًا من 
المتابعين واألصدقاء من مختلف أنحاء 

العالم" .
وأضافت: "إنش���اء القناة لم يكن باألمر 
جدا  بس���يطة  فبإمكانيات  الصع���ب، 
حققنا نجاحًا مبهرًا في بداية االنطالق 
وحتى اللحظة، واتخذنا من منزلنا غرفة 
صغي���رة  للتصوير واش���ترينا كاميرا، 
ونق���وم نحن بمس���اعدة والدنا بكتابة 
الس���يناريو الخاص ب���كل فيديو نريد 

نشره وطرح فكرة معينة من خالله".
وبين���ت أن اس���تمرار نج���اح أي قناة 
يعتم���د على المحت���وى والقالب الذي 
يجب أن يق���دم لجمه���ور اليوتيوب، 
خاصة إن كانت الشريحة المستهدفة 
ه���ي األطف���ال، والعمل عل���ى تطوير 
واستخدام  دائم،  بش���كل  اإلمكانيات 

أس���لوب جذب معي���ن، لزي���ادة عدد 
المتابعين واألصدقاء من مختلف أنحاء 

العالم.
وأشارت إلى أن قناتهم تسعى لتغير 
النظرة التقليدية لغزة في عيون العالم، 
بعيدًا عن صور الحصار والدمار والحروب 
المختلفة، مبينة أن الفيديوهات التي 
تنشر غالبا ما تالقي إعجاب الكثيرين، 
وتعود عليه���م بالنفع الم���ادي الذي 
تحاوالن تجني���ده في تطوير قناتهما 
من خالل نوعية اإلضاءة والمونتاج وكل 

ما يتعلق بها  .
أما الطفل زياد فاخ���وري) 3 أعوام( من 
الخليل فيعتبر أصغر يوتيوبر  مدينة 
بالعال���م وصاحب قناة زي���اد تي في، 
التي أنش���أها له والده بعد اكتش���افه 
حبه لمتابعة اليوتيوب بش���كل دائم 
ومس���تمر، وكذلك تأقلم���ه مع الناس 
والتحدث إليهم بطاب���ع طفولي مميز 

ومضحك في بعض األحيان .
وقدم فاخوري من خ���الل فيديوهاته 
عبر اليوتيوب الكثير من المناش���دات 

لمؤسس���ات حقوق اإلنسان لالهتمام 
الفلس���طينيين  س���يما  ال  باألطف���ال 

وتقديم الرعاية لهم .
وأكد والد الطفل زياد ل� "االس���تقالل" 
أنه قرر إنش���اء القن���اة لطفلة لعرض 
نصائ���ح مقدم���ة لألطف���ال بطريق���ة 
السياسية  القضايا  مبسطة، ولتقديم 
واالجتماعية لجميع ش���رائح المجتمع 
ولك���ن بطاب���ع طفول���ي مختل���ف عن 

الكثيرين.
 وبي���ن أن الفيديوه���ات الت���ي يتم 
نشرها القت عددًا كبيرًا من المتابعين 
والمش���تركين بالقناة في وقت وجيز، 
حي���ث وصل ع���دد المتابعي���ن حتى 
اللحظة للقناة أكثر م���ن 8 أالف متابع 

من مختلف أنحاء العالم .
وأشار إلى أن طموحاته إلي جانب نشر 
القضاي���ا المتعلق���ة باألطفال بفضل 
الفيديوهات التي ينتجها له وينشرها 
على الموقع والقن���اة الخاصة بالطفل، 
العمل على بناء مس���تقبل جيد لطفله 

زياد في اإلعالم الرقمي.

مواهب متنوعة بقوالب ترفيهية

قنوات اليوتيوب.. تفتح باب الثراء لألطفال
غزة/اإينا�س الزرد:

مل يعد موقع التوا�صل الجتماعي يوتيوب و�صيلة الأطفال فقط لت�صفح 
وم�صاهدة الفيديوهات املتنوعة وحتميلها، اإمنا �صاحة جديدة لعر�س مواهبهم 

وتناول خمتلف الق�صايا ال�صيا�صة والجتماعية والرتفيهية التي يرغبون بها عن 
طريق ت�صويرها بطابع طفويل مميز وخمتلف عن الكثريين، ون�صرها على القنوات 

اخلا�صة بهم، التي حقق الكثري منها جناحات من خالل ح�صد عدد كبري من 
املتابعني والأ�صدقاء، ما عاد بالنفع املادي واملعنوي عليهم.   الطفل كرمي املدهون 

)4 اأعوام( من غزة �صاحب قناة يوتيوب "مع كرمو�س" اكت�صف والده موهبته يف 
تقليد الأطفال عرب قناة اليوتيوب، حيث قام باإن�صاء القناة  قبل3 اأ�صهر تقريبا 

وت�صوير اأول فيديو ت�صويقي مدة دقيقة واحدة بعنوان "انتظرونا مع كرمو�س"، حقق 
من خالل خفة ظله وجمال اأ�صلوبه اآلف امل�صاهدات على الفيديو الواحد.

االستقالل / وكاالت
كشفت دراسة جديدة أن اإلدمان على استخدام الهواتف الذكية قد يسبب 

اضطرابا خطيرا في الدماغ.
ودرس الباحثون حالة المدمنين على هواتفهم ومواقع التواصل االجتماعي. 
ووج���دت الدراس���ة أن هذا األمر يض���ر بعمل الدماغ، ما يس���بب اضطرابات 
كيميائية يمكن أن تسبب حالة من القلق الشديد والتعب، بحسب ما نشرته 

صحيفة "اإلندبندنت".
وخضع المشاركون المدمنون على استخدام الهواتف الذكية، الختبار يعرف 
باسم MRS يحلل التنظيم الكيميائي في األدمغة. وقاس الباحثون مستويات 

حمض غاما أمينوبوتيريك، وهي مادة كيميائية تبطئ اإلشارات في الدماغ.
وقارنوا نس���بة الم���ادة الكيميائية بناقل عصبي آخر مهم لدى األش���خاص الذين 

ُشخصت حالتهم بأنهم مدمنون على الهواتف واإلنترنت.
وقال الباحثون إن ذلك قد تكون له آثار عميقة على طريقة عمل الدماغ.

وربطت الدراس���ات الس���ابقة هذه المادة الكيميائية بطريقة عم���ل المحركات وتنظيم 
وظائف الدماغ المختلفة، بما في ذلك القلق.

وبهذا الصدد، قال هيونغ س���وك سيو، أستاذ جامعة كوريا الذي أجرى البحث، إن 
"التغيرات في الدماغ يمكن أن ترتبط بمشاكل معالجة المعلومات والعواطف".

وشارك في الدراسة 19 ش���ابا تم تشخيصهم جميعًا بحالة اإلدمان على اإلنترنت 
والهاتف الذكي، كما قورنت حاالتهم مع مجموعة أخرى من األشخاص الذين لم يكونوا 
في العمر والجنس نفس���ه. وأوضح الباحثون أن اإلدمان على استخدام الهاتف الذكي 

دمر إنتاجية الدماغ ووظيفة النوم.

االستقالل/ وكاالت
أظهرت مؤخًرا استعماالت كثيرة لورق األلمونيوم، فشاهدنا بعض الفتيات تقوم بلفه 
حول أصابعهن، والبعض منهن يلفه حول كعبي القدمين. فما الفائدة التي ستحدث لنا 

عندما نقوم بلف الكعبين بورق األلمونيوم ألكثر من ساعتين؟
جّربت فتاة تعاني من االنفلون���زا هذا األمر ولفت كعبي قدميها بورق األلمونيوم، وبعد 

مرور أكثر من ساعتين الحظت أّنها شفيت من مرضها.
ُيش���ار إلى أّن فوائد هذه الحركة كثيرة فهي تخلص الجسم والقدمين من االلتهابات، 
وتقضي تماما على الش���حنات الكهربائية الزائدة في جس���م اإلنس���ان، وتطرد لطاقة 

السلبية ومشاعر القلق واالكتئاب.
وإذا كنت���م تعانون من أل���م المفاصل فلن تجدوا أفضل من نتائ���ج لف القدمين بورق 

األلمونيوم.

لحماية أدمغتكم.. 
احذروا اإلدمان على 
الهواتف الذكية!

ماذا يحصل لو غلفت 
قدميك بورق األلمونيوم؟
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أكد والد الطف���ل محمود المدهون، أنه 
يس���عى من خالل القناة لتقديم برامج 
هادفة ومفي���دة وترفيهية في نفس 
الوق���ت لألطفال، وع���رض العديد من 
القضايا التربوية والتعليمية من خالل 
طفل بعمرهم يس���تطيع إرسال كل ما 
يريد لهم م���ن خالله بلغتهم الخاصة 

وبأسلوبهم البسيط .
ل�"االس���تقالل"، أن  وأوضح المده���ون 
قناة ابنه "مع كرموش" تعتمد أسلوب 
الحوار والمناقش���ة بش���كل ترفيهي 
مبسط ويستضيف في بعض األحيان 
شخصيات مجتمعية مؤثرة، حتى يتم 
إيصال الرس���الة والعن���وان المراد من 
الحلقة والتي غالبا ما تتراوح مدتها )4-

5( دقائق فقط .
 وأش���ار إلى أن���ه يق���وم بتدريب ابنه 
على الحلقة أكث���ر من مرة ألن التعامل 
م���ع األطفال أم���ر مره���ق، وذلك بعد 
كتابت���ه واختيار عن���وان الحلقة، ومن 
ث���م تصويره���ا في  اس���تديو داخلي 
في منزله، إال أن نتائج الحلقة وتفاعل 

الجمهور يذيب كل الصعوبات . 
وبي���ن أن طموحات���ه ال تقتص���ر فقط 
على نش���ر الكثير من الموضوعات عبر 
اليوتي���وب وتحقيق الش���هرة لطفله، 
إنما صقل ش���خصيته من أب���رز األمور 
التي يس���عى لتحقيقها، حتى يصبح 
شخصية فاعلة ومؤثرة لألطفال الذين 

في عمره .

قالب ترفيهي
أم���ا الطفلتان الش���قيقتان هيا ومرام 
برغوت م���ن قطاع غزة، فأنش���أتا قناة 
رسمية على اليوتيوب منذ عام تقريبا 
 ،"Two Sisters Tube" تحم���ل اس���م
وصل عدد متابعيه���ا وأصدقائها من 
مختلف أنحاء العالم حتى اللحظة 543 
ألف مشترك، تناولتا فيها العديد من 
القضايا التربوي���ة واالجتماعية بقالب 
ترفيهيي بعيدا عن الظروف الصعبة 

التي يعاني منها الغزيون.
وتقول الطفلة م���رام )15عامًا(: "جاءت 
فكرة إنش���اء القناة من خالل متابعتنا 

للعديد من اليوتيوبرز وقنوات األطفال، 
وقمنا بتجربة ش���خصية لف���ن اإللقاء 
الخ���اص بنا، وعرضنا الفكرة على والدنا 
المش���جع األساس���ي لنا، ومن بعدها 
أطلقنا القناة، ومن أول فيديو تعريفي 
ت���م نش���ره حصد ع���ددًا  كبي���رًا من 
المتابعين واألصدقاء من مختلف أنحاء 

العالم" .
وأضافت: "إنش���اء القناة لم يكن باألمر 
جدا  بس���يطة  فبإمكانيات  الصع���ب، 
حققنا نجاحًا مبهرًا في بداية االنطالق 
وحتى اللحظة، واتخذنا من منزلنا غرفة 
صغي���رة  للتصوير واش���ترينا كاميرا، 
ونق���وم نحن بمس���اعدة والدنا بكتابة 
الس���يناريو الخاص ب���كل فيديو نريد 

نشره وطرح فكرة معينة من خالله".
وبين���ت أن اس���تمرار نج���اح أي قناة 
يعتم���د على المحت���وى والقالب الذي 
يجب أن يق���دم لجمه���ور اليوتيوب، 
خاصة إن كانت الشريحة المستهدفة 
ه���ي األطف���ال، والعمل عل���ى تطوير 
واستخدام  دائم،  بش���كل  اإلمكانيات 

أس���لوب جذب معي���ن، لزي���ادة عدد 
المتابعين واألصدقاء من مختلف أنحاء 

العالم.
وأشارت إلى أن قناتهم تسعى لتغير 
النظرة التقليدية لغزة في عيون العالم، 
بعيدًا عن صور الحصار والدمار والحروب 
المختلفة، مبينة أن الفيديوهات التي 
تنشر غالبا ما تالقي إعجاب الكثيرين، 
وتعود عليه���م بالنفع الم���ادي الذي 
تحاوالن تجني���ده في تطوير قناتهما 
من خالل نوعية اإلضاءة والمونتاج وكل 

ما يتعلق بها  .
أما الطفل زياد فاخ���وري) 3 أعوام( من 
الخليل فيعتبر أصغر يوتيوبر  مدينة 
بالعال���م وصاحب قناة زي���اد تي في، 
التي أنش���أها له والده بعد اكتش���افه 
حبه لمتابعة اليوتيوب بش���كل دائم 
ومس���تمر، وكذلك تأقلم���ه مع الناس 
والتحدث إليهم بطاب���ع طفولي مميز 

ومضحك في بعض األحيان .
وقدم فاخوري من خ���الل فيديوهاته 
عبر اليوتيوب الكثير من المناش���دات 

لمؤسس���ات حقوق اإلنسان لالهتمام 
الفلس���طينيين  س���يما  ال  باألطف���ال 

وتقديم الرعاية لهم .
وأكد والد الطفل زياد ل� "االس���تقالل" 
أنه قرر إنش���اء القن���اة لطفلة لعرض 
نصائ���ح مقدم���ة لألطف���ال بطريق���ة 
السياسية  القضايا  مبسطة، ولتقديم 
واالجتماعية لجميع ش���رائح المجتمع 
ولك���ن بطاب���ع طفول���ي مختل���ف عن 

الكثيرين.
 وبي���ن أن الفيديوه���ات الت���ي يتم 
نشرها القت عددًا كبيرًا من المتابعين 
والمش���تركين بالقناة في وقت وجيز، 
حي���ث وصل ع���دد المتابعي���ن حتى 
اللحظة للقناة أكثر م���ن 8 أالف متابع 

من مختلف أنحاء العالم .
وأشار إلى أن طموحاته إلي جانب نشر 
القضاي���ا المتعلق���ة باألطفال بفضل 
الفيديوهات التي ينتجها له وينشرها 
على الموقع والقن���اة الخاصة بالطفل، 
العمل على بناء مس���تقبل جيد لطفله 

زياد في اإلعالم الرقمي.

مواهب متنوعة بقوالب ترفيهية

قنوات اليوتيوب.. تفتح باب الثراء لألطفال
غزة/اإينا�س الزرد:

مل يعد موقع التوا�صل الجتماعي يوتيوب و�صيلة الأطفال فقط لت�صفح 
وم�صاهدة الفيديوهات املتنوعة وحتميلها، اإمنا �صاحة جديدة لعر�س مواهبهم 

وتناول خمتلف الق�صايا ال�صيا�صة والجتماعية والرتفيهية التي يرغبون بها عن 
طريق ت�صويرها بطابع طفويل مميز وخمتلف عن الكثريين، ون�صرها على القنوات 

اخلا�صة بهم، التي حقق الكثري منها جناحات من خالل ح�صد عدد كبري من 
املتابعني والأ�صدقاء، ما عاد بالنفع املادي واملعنوي عليهم.   الطفل كرمي املدهون 

)4 اأعوام( من غزة �صاحب قناة يوتيوب "مع كرمو�س" اكت�صف والده موهبته يف 
تقليد الأطفال عرب قناة اليوتيوب، حيث قام باإن�صاء القناة  قبل3 اأ�صهر تقريبا 

وت�صوير اأول فيديو ت�صويقي مدة دقيقة واحدة بعنوان "انتظرونا مع كرمو�س"، حقق 
من خالل خفة ظله وجمال اأ�صلوبه اآلف امل�صاهدات على الفيديو الواحد.

االستقالل / وكاالت
كشفت دراسة جديدة أن اإلدمان على استخدام الهواتف الذكية قد يسبب 

اضطرابا خطيرا في الدماغ.
ودرس الباحثون حالة المدمنين على هواتفهم ومواقع التواصل االجتماعي. 
ووج���دت الدراس���ة أن هذا األمر يض���ر بعمل الدماغ، ما يس���بب اضطرابات 
كيميائية يمكن أن تسبب حالة من القلق الشديد والتعب، بحسب ما نشرته 

صحيفة "اإلندبندنت".
وخضع المشاركون المدمنون على استخدام الهواتف الذكية، الختبار يعرف 
باسم MRS يحلل التنظيم الكيميائي في األدمغة. وقاس الباحثون مستويات 

حمض غاما أمينوبوتيريك، وهي مادة كيميائية تبطئ اإلشارات في الدماغ.
وقارنوا نس���بة الم���ادة الكيميائية بناقل عصبي آخر مهم لدى األش���خاص الذين 

ُشخصت حالتهم بأنهم مدمنون على الهواتف واإلنترنت.
وقال الباحثون إن ذلك قد تكون له آثار عميقة على طريقة عمل الدماغ.

وربطت الدراس���ات الس���ابقة هذه المادة الكيميائية بطريقة عم���ل المحركات وتنظيم 
وظائف الدماغ المختلفة، بما في ذلك القلق.

وبهذا الصدد، قال هيونغ س���وك سيو، أستاذ جامعة كوريا الذي أجرى البحث، إن 
"التغيرات في الدماغ يمكن أن ترتبط بمشاكل معالجة المعلومات والعواطف".

وشارك في الدراسة 19 ش���ابا تم تشخيصهم جميعًا بحالة اإلدمان على اإلنترنت 
والهاتف الذكي، كما قورنت حاالتهم مع مجموعة أخرى من األشخاص الذين لم يكونوا 
في العمر والجنس نفس���ه. وأوضح الباحثون أن اإلدمان على استخدام الهاتف الذكي 

دمر إنتاجية الدماغ ووظيفة النوم.

االستقالل/ وكاالت
أظهرت مؤخًرا استعماالت كثيرة لورق األلمونيوم، فشاهدنا بعض الفتيات تقوم بلفه 
حول أصابعهن، والبعض منهن يلفه حول كعبي القدمين. فما الفائدة التي ستحدث لنا 

عندما نقوم بلف الكعبين بورق األلمونيوم ألكثر من ساعتين؟
جّربت فتاة تعاني من االنفلون���زا هذا األمر ولفت كعبي قدميها بورق األلمونيوم، وبعد 

مرور أكثر من ساعتين الحظت أّنها شفيت من مرضها.
ُيش���ار إلى أّن فوائد هذه الحركة كثيرة فهي تخلص الجسم والقدمين من االلتهابات، 
وتقضي تماما على الش���حنات الكهربائية الزائدة في جس���م اإلنس���ان، وتطرد لطاقة 

السلبية ومشاعر القلق واالكتئاب.
وإذا كنت���م تعانون من أل���م المفاصل فلن تجدوا أفضل من نتائ���ج لف القدمين بورق 

األلمونيوم.

لحماية أدمغتكم.. 
احذروا اإلدمان على 
الهواتف الذكية!

ماذا يحصل لو غلفت 
قدميك بورق األلمونيوم؟



قال األمين 

كان األم���ل يس���تيقظ في نفوس المس���لمين من 
جديد ويحي���ي ذكري���ات االنتص���ارات التاريخية 
اإلس���امية العظيمة. وفي فلسطين المحتلة كانت 
صحافة العدو وكانت مراك���ز أبحاثه تحذر كل يوم 
من انتقال عدوى هذه الحالة اإلس���امية المجاهدة 
إلى داخل الوطن المحتل ولكن االشتعال اإلسامي 
كان با حدود وكان صداه في الوطن المحتل أكبر من 
كل ترديد.. نعم كنا ندرك إمكانيات العدو الهائلة 
وكنا ندرك أن إمكانيات النصر صعبة وشاقة ولكننا 
كنا أو أصبحن���ا ندرك أكثر وج���وب الثورة فانتصر 
الواج���ب على اإلم���كان كما علمنا دم القس���ام في 
يعبد, وسرعان ما أصبح كل هذا ملهما لسلسلة من 
العمليات الجهادية البطولية والتي جاءت ذروتها 
العملية االستش���هادية التي نفذتها مجموعة من 
س���رايا الجهاد اإلس���امي في حي الشجاعية بغزة 
والتي يمكن أن تؤرخ بها بداية وتباشير االنتفاضة 
اإلس���امية المبارك���ة وان حركة ش���عبنا وخروجه 
الجماهي���ري وتظاهراته لم تكن تهدأ إال لتعود من 
جديد طيلة الشهرين اللذين سبقا التفجير الشامل 
ف���ي 12/9 والذي نعتبره اليوم تاريخا رس���ميا لبدء 
االنتفاض���ة لقد كان دم أبطال وش���هداء المقاومة 
اإلس���امية أحد أهم المشاعل التي أضاءت الطريق 
لشعبنا وأشعلت جذوة االنتفاضة، وإن دل ذلك على 
شيء فإنما يدل على وحدة الدم اإلسامي وتواصله 
باتجاه مرك���ز الصراع الكوني الي���وم .. باتجاه بيت 

المقدس وأكناف بيت المقدس.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي
االستقال/  وكاالت 

تنوي الحكومة األلمانية فرض حظر على بيع الش���اورما في 
باده���ا، وذلك بعد اتخاذ البرلمان األوروبي قرار حظر كمية 
كبيرة من الفوسفات التي تدخل في تركيب وحفظ اللحوم 

المستخدمة في إنتاجها.
وقالت صحيفة »The Local« األلمانية إن المشكلة تتعلق 
بقرار المس���ؤولين األوروبيين حول الس���ماح باس���تخدام 

الفوسفات في اللحوم المجمدة التي تنتج منها الشاورما.
وكانت لجنة الصحة في البرلم���ان األوروبي قد رفضت في 
وقت س���ابق اقتراحا تقدمت به المفوضية األوروبية يجيز 
اس���تخدام الفوس���فات في اللحوم المجم���دة التي تنتج 
منها الشاورما، مع العلم أن الفوسفات مسموح به اآلن في 
اللحم الطازج فقط. لكن معدل الفوسفات المسموح به لم 
يحدد بعد وأش���ارت اللجنة إلى أن استخدام الفوسفات قد 
يهدد صحة المس���تهلكين ويمكن أن يؤدي إلى اإلصابة  
بأمراض القلب. بينم���ا لم يصل العلماء إلى اآلن إلى إجماع 
بهذا الش���أن، مع العلم أن الفوسفات يستخدم في اللحوم 

المجمدة للحفاظ على الرطوبة ونكهة. 

االستقال/  وكاالت 
باع���ت س���يراليون واحدة م���ن أضخم قط���ع األلماس غير 
المصق���ول في العال���م مقابل 6.5 ملي���ون دوالر في مزاد 
بمدينة نيويورك األميركية لجمع أموال لتمويل مش���اريع 

للتنمية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقال مارتن ربابورت رئيس مجلس إدارة مجموعة »ربابورت« 
لأللماس التي أدارت الم���زاد إن صانع المجوهرات الفاخرة 
البريطاني لورنس جراف اش���ترى األلماسة التي في حجم 

بيضة والمعروفة باسم »ألماسة السام«.
وقال ربابورت للصحفيين: »سيوجه عائد بيع هذه األلماسة 
بالكامل من خال المزاد لحكومة وش���عب سيراليون. وهذا 
لم يحدث قط من قبل«. وعثر قس مس���يحي على األلماسة 
في مارس بإقليم كونو في شرق الباد وسلمها إلى الحكومة 

لبيعها، حسبما ذكرت رويترز.

ألمانيا تهدد الشاورما!

ألماسة تنقذ اقتصاد دولة
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