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قمة ثالثية فلسطينية مصرية أردنية عاجلة بالقاهرة
رام الله/ االستقالل 

أك���دت مصادر صحفية بأن رئيس الس���لطة الفلس���طينية 
محمود عباس، غادر رام الله بش���كل عاجل إلى القاهرة امس 
األح���د، برفقة وفد رفيع المس���توى، وذلك للمش���اركة بقمة 
عاجل���ة حول تطورات مدينة القدس المحتلة وإعالن الرئيس 

األمريكي انها عاصمه لدولة االحتالل.  
أف���ادت المصادر أن القمة س���تجمع كال م���ن الرئيس عباس 
ونظيره المصري عبد الفتاح السيس���ي، والعاهل األردني عبد 

الله الثان���ي، منوهًة أن القمة س���تبحث ردا موحدا على قرار 
ترامب اعتبار القدس عاصمة ل�«إس���رائيل«، ونقل الس���فارة 

األميركية من »تل أبيب« إليها.
وكان ج����رى اتص����ال هاتفي بين عباس والسيس����ي تم خالله 
»استكمال المشاورات حول آخر المستجدات، عقب قرار اإلدارة 

األميركية االعتراف بالقدس عاصمة »إلسرائيل«.
وذك����رت وكالة األنب����اء الرس����مية )وفا( أنه »ت����م االتفاق بين 
الرئيسين على استمرار التشاور لتنسيق المواقف المشتركة«.

 العالـم
ينتفض
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)apa images(     م�سريون غا�سبون يتظاهرون على باب امل�سجد الأزهر من اأجل القد�س.. القاهرة



رأي

تظاه���رات عارم���ة تندلع ف���ي العديد م���ن العواص���م العربية 
واإلسالمية, دفاعا عن القدس, واستنكارا لقرار الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني, 
واالستعداد لنقل الس���فارة األمريكية من »تل أبيب« إلى القدس 
خالل ستة أشهر, خرجت التظاهرات الشعبية في العالم العربي 
واإلسالمي بعيدا عن القرار السياسي الرسمي الذي جاء كالمعتاد 
مخيبا لآلمال, وال يعبر عن موقف الشارع العربي واإلسالمي, خرجت 
التظاهرات تحت شعار القدس عاصمة أبدية لفلسطين, والعالم 
يترقب مدى تقبل العرب والمس���لمين لهذا القرار, ألنه قد يبنى 
عليه مواقف دولي���ة تحدد طبيعة التعامل م���ع القرار األمريكي 
الجائ���ر, لذلك تدرك الش���عوب أهمية دورها في إس���قاط القرار 
األمريكي, والرهان يبقى دائما على تلك الش���عوب في اس���تمرار 
الفعاليات والتظاهرات الش���عبية المناصرة لفلسطين وقضيتها 
وقدسها ومقدساتها, وتستطيع الشعوب الحية ان تفرض قرارها 
على أنظمتها مهما كانت دكتاتورية أو قمعية, فالشعب هو الذي 
يحدد سياس���ة الدولة في القضايا المصيرية تحديدا, بشرط ان 
يكون الحراك واسعا وممتدا وقادرا على الصمود والثبات في وجه 

القمع والعقاب.
الغريب والعجي���ب ان األمة تتحرك لمواجهة القرار األمريكي, ووفد 
بحريني يزور »إس���رائيل« ويتجول في ش���وارع القدس تحت حماية 
الجيش الصهيوني, في تحٍد لمشاعر الفلسطينيين والمقدسيين 
تحديدا, وكأنهم يمنحون الشرعية للقرار األمريكي باعتبار القدس 
عاصمة موحدة للكي���ان الصهيوني, لق���د أرادوا ان يدخلوا لباحات 
المسجد األقصى, فطردهم أهلنا المقدسيون شر طردة, ومنعوهم 
من دخول المس���جد, نحن ال نتحدث عن ش���عب البحرين الشقيق, 
ولكنن���ا نتحدث عن نفر منهم  فتنوا أنفس���هم وتربص���وا وارتابوا 
وغرته���م األماني واعتقدوا ان »إس���رائيل« يمك���ن ان تكون حليفا 
وصديقا يحمي حمى البحرين ويدافع عنها من بطش األعداء, حتى 
إنهم بزيارتهم هذه خالفوا موق���ف الجامعة العربية التي هم جزء 
منها, والتي خرجت بقرارات هزيل���ة برفض القرار األمريكي باعتبار 
الق���دس عاصم���ة موحدة إلس���رائيل, حيث لم يتعد الق���رار حدود 
استجداء اإلدارة األمريكية بمراجعة قرارها لمنح الفرصة لما تسمى 
بعملية السالم, رغم ان »إس���رائيل« شطبت من أجندتها ما تسمى 
بعملية الس���الم, ولم يبق للسلطة الفلسطينية والعرب ما يمكن ان 

يفاوضوا عليه بعد القرار األمريكي.  
»إسرائيل« واإلدارة األمريكية أعربتا عن ارتياحهما من ردة الفعل 
الفلسطينية والعربية واإلسالمية والدولية, على القرار األمريكي, 
وقالت���ا أنها كانتا تتوقع���ان أكثر من ذلك, وهم���ا ال تدركان ان 
األيام القادمة ربما تحمل تصعيدا اكبر, وتوس���عا اكبر لمواجهة 
القرار األمريكي الجائر, وربما يح���دث تحول في موقف المقاومة 
الفلس���طينية التي لن تبقى صامتة لألبد على مثل هذه القرارات 
الجائرة, وربما تشهد انتفاضة القدس حالة تأجج كبيرة وامتدادًا 
أوس���ع خاصة عندما تتجرد السلطة الفلسطينية من قيود أوسلو, 
ووقف التنس���يق األمني م���ع االحتالل الصهيون���ي, وإطالق يد 
المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة, حتى تستطيع 
مقاومتن���ا في الضفة ال���رد عل���ى اإلج���راءات الصهيوامريكية,  
فالضفة الغربية كانت تتميز بعملياتها االستشهادية النوعية, 
وعملياته���ا الفدائية, وال يمكن ان ننس���ى يحى عياش ومحمود 
طوالبة وأبو جندل وهنادي جرادات وغيرهم من الشهداء األطهار 
الذين سطروا مالحم بطولية في العمليات االستشهادية النوعية. 
المعرك���ة ال زالت ف���ي بدايته���ا وتتطلب جماعية ف���ي الحراك, 
وتنس���يقًا بين الفصائل الفلس���طينية حتى ال نب���دد جهودنا, 
لقد ش���اهدنا تظاهرات حاش���دة لكل الفصائل الفلسطينية في 
مناطق عدة الجمعة الماضية, تخيل���وا لو ان كل هذه التظاهرات 
الفصائلية توحدت وتجمعت في مكان واس���ع في كل محافظة, 
كيف يمكن ان تكون الرس���الة قوي���ة ومرعبة للكيان الصهيوني 
واإلدارة األمريكي���ة, الص���ورة وحدها كانت تكف���ي كأبلغ رد على 
الخطوة األمريكية, يجب توحيد الجهود الفلسطينية واستغالل 
حالة التالحم العربي واإلسالمي مع القضية الفلسطينية, وإنهاء 
االنقسام فورا, خاصة انه لم يكن هناك ما يمكن ان نختلف عليه 
كفلسطينيين, فقد سقط القناع عن تلك الوجوه الزائفة, ولم يعد 
لمسيرة السالم أي وجود على ارض الواقع, بعد ان اسقطوا القدس 
التي هي عن���وان قضيتنا من أجندة التس���وية, يجب ان تلتحق 
السلطة والفصائل الفلسطينية بالشعب الفلسطيني والشعوب 
العربية واإلس���المية وأح���رار العالم وتتالحم مع أحداث الش���ارع, 
وتنبذ كل الخالفات, فالشعوب عندما تقود تحقق انجازات كبيرة, 
ورقعة الزيت ستتس���ع بإذن الله, والحالة الشعبية على المستوى 
العربي واإلسالمي والدولي ستتمدد, حتى تدرك اإلدارة األمريكية 
والكيان الصهيوني, ان الق���دس اكبر من قراراتهما وأنها تفدى 
بالدماء واألرواح فاألمة مكلفة ان تحمي قدسها وهى جديرة بذلك.    

األمة تحمي قدسها 
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 4 �صهد�ء و1250 �إ�صابة

انتفاضة القدس تشتعل في يومها الخامس

غزة- ال�سفة املحتلة/ اال�ستقالل:
ما تزال فعاليات "انتفا�سة العا�سمة" لليوم اخلام�س على التوايل م�ستمرة يف كافة 
مناطق التما�س يف ال�س��فة الغربية املحتلة والقد�س املحتلتني وقطاع غزة، تزامًنا 
ا للقرار االأمريكي الظامل ب�ساأن القد�س. مع فعاليات بعوا�سم عربية وغربية، رف�سً

وقالت وزارة ال�سحة الفل�سطينية، اإن ح�سيلة االإ�سابات فى �سفوف املواطنني 
خ��الل املواجهات مع قوات االحت��الل منذ اإعالن الرئي���س االأمريكى دونالد 
ترامب القد�س عا�س��مة الإ�س��رائيل االأربعاء املا�س��ي، بلغت اأك��ر من 1250 

ا بالر�سا�س احلى . اإ�سابة بينها 150 �سخ�سً

فيما أفاد نادي األس���ير بأن ق���ّوات االحتالل اعتقلت 
قرابة 150 مواطًنا منذ مس���اء ي���وم األربعاء الماضي، 
كانت أعلى نس���بة في مدينة القدس باعتقال قرابة 

40 مواطًنا.
واشتدت حدة المواجهات بين المتظاهرين وشرطة 
االحتالل اإلس���رائيلي في الس���اعات المتأخرة مساء 
امس، حيث أطلقت ش���رطة إسرائيل الرصاص الحى 

على المتظاهرين وقنابل الغاز.
وأصي���ب 61 مواطًنا في مواجهات مع قوات االحتالل 
الصهيوني ، ضمن انتفاضة القدس المتواصلة لليوم 

الخامس على التوالي.
وأفادت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، في بيان 
له���ا، أن طواقمها تعاملت مع 58 إصابة في 10 نقاط 

مواجهة بالضفة وغزة.
وأصي���ب عدد م���ن المواطنين بالرص���اص المعدني 
المغلف بالمطاط، في مواجه���ات مع قوات االحتالل 

اإلسرائيلي على حاجز حوارة، جنوب نابلس.
وذكر مصدر محلي أن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص 
المعدني المغل���ف بالمطاط وقنابل الغاز المس���يل 
للدموع صوب المواطنين الذين تظاهروا على الحاجز 
احتجاجا على قرار ترامب، ما أدى إلصابة س���تة منهم 
بأعيرة "مطاطية"، مضيفا أن الجنود أغلقوا الحاجز في 

االتجاهين.
إلى ذلك، أصيب 4 بالغاز على مدخل البيرة "بيت إيل"، 
عولجوا ميدانيا، بينما أصيب 4 باألعيرة المعدنية في 
العروب بالخليل، و4 آخ���رون باالختناق بباب الزاوية، 

وفق بيان الهالل األحمر.
وأصي���ب مواطنان بالرصاص الح���ي والمطاطي قرب 

مسجد بالل بن رباح في بيت لحم، و5 في مخيم عايدة.
كم���ا أصيب مواطن���ان بالرصاص الح���ي و21 بالغاز 

المسيل للدموع في طولكرم.
واندلعت مس���اء امس األحد مواجهات واسعة غرب 
مدينة طولكرم في محيط جامعة فلس���طين التقنية 
خضوري في ظل وقوع إصابات، كما سجلت مواجهات 

في بلدة زيتا في القضاء.
وأشارت مصادر محلية إلى إصابة أحد الشبان برصاص 
مطاطي في الرجل ، في حين نصب الشبان المتاريس 

وأطلقت قوات االحتالل الرصاص والغاز بكثافة.
وفي البلدة القديمة بالخليل، تعرضت فلس���طينية 
عمرها خمس سنوات للدهس من قبل جيب عسكري 

لالحتالل مما أدى لتعرض الطفلة لعدة إصابات.
وفي الس���ياق اندلعت مواجهات واسعة على مدخل 
بلدة زيتا قضاء مدينة طولكرم حيث رش���ق الش���بان 
الجنود بالحجارة والتي أطلقت الغاز المسيل للدموع 

في مواجهات مستمرة.
وأسفرت المواجهات المستمرة في المنطقة الغربية 
لبلدة زيتا ش���مال طولكرم عن عدة اصابات باالختناق 

جراء إطالق جيش االحتالل للقنابل المسيلة للدموع.

مواجهات غزة 
أم���ا في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية، أن 13 مواطنًا 
أصيبوا بج���راح مختلفة، من بينهم س���تة مواطنين 
تعرض���وا إلطالق نار بالرصاص الح���ي من قبل قوات 
االحتالل. في حين أصيب آخرين بقنابل غاز بش���كل 

مباشر وغير مباشر.
كما تواصلت في جنوبي القطاع التظاهرات الطالبية 

المن���ددة بإعالن الرئي���س األمريك���ي دونالد ترمب 
القدس "عاصمة إلسرائيل".

واس���تهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء امس 
األحد, نقطتين حدوديتي���ن تتبعان لقوات الضبط 
الميداني أوالها بالقرب من مكب النفايات شرق جحر 
الديك بالمحافظة الوسطى، واألخرى شرق بلدة جباليا 

شمال قطاع غزة، دون إصابات.
وتش���هد فلس���طين المحتلة، مواجهات وتظاهرات 
ش���ديدة نصرة للقدس؛ احتجاًجا على إعالن أمريكا، 
المدينة المحتلة عاصمة ل�"إس���رائيل"، وقرارها نقل 

السفارة األميركية إليها.

ت�سامن دويل 
وتشهد عواصم ومدن عربية وعالمية في هذه االثناء 
مظاهرات حاشدة احتجاًجا على قرار ترمب الذي القى 

موجة من اإلدانات على مختلف األصعدة.
ومن بين تلك المدن، إس���طنبول في تركيا، وجاكرتا 
اإلندونيسية، ومدينة تورونتو الكندية، وبيروت ، وفي 
العاصمة المغربية الرباط، وبني س���ويف والمنوفية 

وعين شمس واألزهر في مصر.
كما ش���هدت أيضا عواصم قط���ر، وليبيا، وروس���يا، 

والجزائر، وافغانستان، وفرنسا، وسويسرا، والسويد
واصيب جندي إس���رائيلي، أمس األح���د، في عملية 

طعن غربي القدس المحتلة.
وذكر موقع 0404 العبري أن ش���ابًا فلس���طينيًا )24 
عامًا( طعن جنديًا إسرائيليًا في محطة الحافالت غربي 
القدس المحتلة، موضح���ًا ان إصابة الجندي خطيرة 

جدًا.

القدس المحتلة/ االستقالل 
اصيب حارس أمن إس���رائيلي بج���راح بالغة الخطورة، ظهر 

امس األحد، في عملية طعن غرب مدينة القدس المحتلة.
وأفادت القناة العبرية الثانية بأن ش���اًبا فلس���طينًيا طعن 
حارًس���ا إس���رائيلًيا في المحطة المركزية بالقدس وأصابه 

بجراح بالغة الخطورة، قبل أن يتم اعتقاله.
وذكرت أنه جرى نقل المصاب اإلسرائيلي وهو في ال�25 من 
عمره إلى المستش���فى لتلقي العالج، مشيرة إلى أنه بحالة 

بالغة الخطورة وفاقد للوعي.
ونقل���ت ع���ن مس���عف قول���ه إن���ه "وص���ل إل���ى منطقة 

المحطة المركزي���ة فوجد مصاًبا بج���راح خطيرة جراء طعنه 
بأطراف���ه العلوية وجرى نقله إلى المستش���فى على عجل 
نتيجة حالته بالغة الخطورة". وأشار إلى أنه جرى عالج عدة 
حاالت هلع في المكان. فيما ذكرت مصادر إس���رائيلية أن 

منفذ العملية من الضفة الغربية المحتلة وعمره 24 عامًا.

إصابة بالغة لـحارس" إسرائيلي" في عملية طعن بالقدس 

�عتقال �ملنفذ

تنا
صم

 عا
س

لقد
ا
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د. الهندي: »حل الدولتين« انتهى والشعب ليس أمامه سوى المقاومة
غزة/ االستقالل:

أكد الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياس���ي 
لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أمس األحد،  أن 
الش���عب الفلسطيني، ليس أمامه س���وى أن ينهض 
ويقاوم بكل الوس���ائل الممكنة حت���ى دحر االحتالل، 
مشيرًا إلى أن إعادة تسويق راع آخر للتسوية وشرعيات 

أخرى أوهام جديدة يجب أن تتوقف.
وش���دد د. الهندي في تصريح���ات صحفية ، على أن 
فلس���طين اليوم والش���عب الفلس���طيني والمقاومة 
الفلس���طينية عليهم مس���ؤوليات كبي���رة إلثبات أن 
القدس وفلسطين فوق المحاور والصراعات، والبوصلة 

التي تصوب الدروب وتهدي في ظلمات الليل.
وقال : »إن شعبنا نابض بالحياة والمقاومة والتصدي، 
وإن الحي���اة هي المقاومة، ومن يتخل���ى عن المقاومة 

يتخلى عن االنتفاضة هو ميت بكل معنى الكلمة«.
وأوضح، أن الشعب الفلسطيني يجدد العهد اليوم مع 
كل شرفاء األمة، والتصدي لهذه األوهام، ليبقى صامدًا 
ف���ي الخن���دق األول، دفاعًا عن قدس األم���ة وأقصاها 

ومقدساتها.
واض���اف: "أم���ا الذين نس���مع منهم كلم���ات باهتة، 
أقول لهم إن بعضها أق���رب للتواطؤ منها إلى اإلدانة 
فالمش���كلة ليست في شخص الرئيس دونالد ترامب، 
بأنه ش���خص معتوه ومتعجرف، بل هناك توجه عام 
لدى اإلدارة األمريكية، يعكس استخفاف اإلدارة بعرب 

وأعلن الرئي���س األمريك���ي »دونالد ترم���ب« األربعاء 
الماضي، اعتراف بالده رسمًيا بالقدس المحتلة عاصمة 
ل� »إس���رائيل«، ونقل س���فارة بالده من »تل أبيب« إلى 
العاصمة المحتلة؛ في الوقت الذي تتواصل فيه ردود 
الفع���ل واإلدان���ات الغاضبة على مختل���ف األصعدة، 
خصوًص���ا من ال���دول العربي���ة واإلس���المية وبعض 

األوروبية.
واحتلت »إس���رائيل« الجزء الشرقي من مدينة القدس 
عام 1967، وأعلنت الحًقا ضمها إلى الجزء الغربي منها، 
معتب���رة المدين���ة بجزأيها »عاصمة موح���دة وأبدية« 
لها، وهو ما يرفض الفلس���طينيون والمجتمع الدولي 

االعتراف به.

ر�صا�صة املوت
الكاتب والمحلل السياسي من غزة د. عمر شّلح، رأى أن 
إعالن اإلدارة األمريكية األخير بش���أن القدس المحتلة 
بمثاب���ة إطالق رصاص���ة الموت األخيرة على مش���روع 

»التسوية« برعاية أمريكية.
وأضاف ش���ّلح ل� »االس���تقالل« أن قرار »دونالد ترامب« 
أضفى ش���رعية لالحتالل بغطاء أمريكي أكثر من ذي 
قبل، مضيًفا »أن هذا القرار يؤكد أن »التس���وية ُقبرت 

بال عودة«.
وأشار إلى أن ذلك يستدعي من قيادة منظمة التحرير 
والس���لطة الت���ي قبلت وما زالت تتمس���ك ب�مش���روع 
»التس���وية« االقتن���اع بأنه لم يعد هن���اك جدوى من 
هذا المشروع، وأن تأخذ خطوات تعيد البوصلة لجهة 
مواجهة االحتالل المدعوم من قوى الش���ّر في العالم 
وعلى رأس���ها  أمريكا، وأن ال تبحث عن راٍع جديد لهذا 

المشروع«.
وأضاف:« على قيادة المنظمة والسلطة اّتخاذ خطوات 
جريئة تتناسب وحجم هذا الحدث الكبير في المنطقة«، 
مس���تدرًكا: »لكن عند النظر إلى ما تمخض عن اجتماع 
وزراء الخارجية العرب أنه ال يرتِقي إلى مستوى الحدث، 
وعليه فإنني لس���ت متفائاًل بأن تتخذ قيادة السلطة 

والمنظمة خطوات عملية لألمام«.
ولفت إلى أن الس���لطة وبالحد األدنى كان عليها وقف 
التنسيق األمني مع االحتالل، معرًبا عن أسفه في أن ما 

يجري اآلن معاكس تماًما لذلك. 

أمري���كا، وحلفائه���م العرب الذين ضاع���وا في حروب 
عبثية استنزفت قدراتهم وامكاناتهم وضلوا وتاهوا 

في قاع ما بعده قاع".
وأك���د د. الهندي، أن أمريكا دائمًا تتخلى عن حلفائها، 
فمن يتوه���م أن التق���رب ل�"إس���رائيل" والتخلي عن 
فلس���طين، هو مدخلهم لرضا أمريكا، ستتركهم في 

العراء.

د على أن الرهان األكبر وبعد القرار األمريكي على  وشدَّ
الش���عب الفلس���طيني المنتفض على امتداد الوطن 

المحتل، إلى جانب القوى الحّية في المنطقة. 

انتهاء الت�صوية
أما الكاتب والمحّلل السياس���ي من غ���زة د. ذو الفقار 
س���ويرجو، اّتفق مع س���ابقه في أن اعت���راف الرئيس 
األمريك���ي »دونالد ترامب« بمدين���ة القدس المحتلة 
عاصم���ة ل�«إس���رائيل«، ونقل س���فارة واش���نطن إلى 
العاصمة المحتلة يعني انتهاء مشروع التسوية، الذي 
كان بمثابة مضيع���ة للوقت، وأعطى االحتالل الفرصة 

لخلق وقائع جديدة على األرض.
وقال سويرجو ل�«االستقالل«: »مشروع التسوية يلفظ 
أنفاس���ه، ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة من مش���روع 
كبير قائم على مواجهة االحتالل س���تبدأ به الجماهير 

وأضاف: »أمريكا تركت جمي���ع حلفائها، وتتفنن في 
ت���رك حلفائها، بدون ورق توت يس���تر هذه العورات، 
الذين هان���وا وارتضوا هذا الذل والهوان، س���وف لن 

يسأل عنهم أحد«.
أكد د. الهندي، أن المبادرة العربية "للس���الم " معلقة 
منذ 2002، متس���ائال: »من الذي مد يده ليصافح هذه 
المبادرة الت���ي تخلت عن الحدود الدني���ا، التي أرادها 
المفاوض الفلسطيني، وتخلت أيضًا عن حق الالجئين«.

وأض���اف: »هؤالء يكررون نفس األخطاء، فتتوهم هذه 
الجموع المطبعة، والمطبوعون المتساقطون أن الحماية 
لدى أمريكا، ولكن أمريكا دائمًا تصفعهم، بأن الحماية 
الحقيقية ليست لديها ولكن هي في الشعوب العربية 
واإلس���المية التي تحد فلس���طين وتتصدى للمؤامرة، 
أما هذه الخط���وة والتطرف في التطبي���ع فترتد على 
أصحابها وفلسطين ستكشفهم وتفضحهم في كل 

المراحل«.
وأوض���ح د. الهن���دي، أن خطوة ترام���ب كانت مهمة 
للبعض إلزالة الغش���اوة والوهم، وليكونوا على بصيرة 
الذي���ن أرادوا أن يؤخذوا مرة أخرى، إلى متاهة التطبيع 
وما س���مى بعملية السالم، لتكش���ف هذا الوهم على 

حقيقته .
وتابع الهندي: ربما يعود البعض مرة أخرى يتحدث عن 
مسيرة الس���الم، اآلن نريد أن نسمع خطوات حقيقية 
على األرض مباش���رة، لو كان هناك إدراك حقيقي لما 

العربية والفلسطينية«.
ورأى في تصريحات قيادة الس���لطة الفلسطينية بأنه 
»ال انس���حاب من عملية السالم«، مؤش���ًرا على ما اعتبره 
»الساعة األخيرة« في حياة مشروع التسوية، ودلياًل على 
إفالس هذه القيادة، التي تحاول المراوغة وكسب الوقت 
إلح���داث أي تغيير ل�«حفظ ماء الوجه« أمام فش���ل هذا 

المشروع.
وتابع أن المرحلة القادمة لن تسمح لهؤالء باالستمرار في 
هذه المهزلة الُمس���ماة ب�«التسوية«، »والمطلوب اتخاذ 
قرارات وخطوات حاس���مة لوقف كل أش���كال االتصال 
بالع���دو الصهيون���ي والواليات المتح���دة، والتحضير 

لمرحلة جديدة يدفع فيها االحتالل الثمن«.
ونّوه إل���ى أهمية ما وصف���ه »مأسس���ة« المواجهة مع 
االحتالل، عبر استراتيجية قائمة على الوحدة الميدانية 
النتزاع الحقوق الفلسطينية، وليس استجداء »الحلول« 

يدور لكان هناك ليس فقط تجميد إنما الغاء االعتراف 
ب�"إسرائيل"، وخاصة هذا التنسيق األمني الذي يجب 
أن يتوقف، أما الحديث أن تهدأ األمور تدريجيًا ويعود 
من يع���ود، والحديث عن مس���يرة الس���الم والتطبيع 
وأهمية االعتراف بالوقائع الجديدة، فهذا يعني أنهم 
ال يريدون للش���عب الفلسطيني أن ينهض والمقاومة 

أن تستمر«.
وأكد د. الهندي أن السلطة لم تتخذ مواقف عملية حتى 
اآلن، مش���ددًا على أن القدس ستبقى عربية إسالمية، 
بفعل أهلها وشعبها الفلسطيني والمقاومة، والصمود 
الذي يتجذر كل يوم، وينفض الشعب الفلسطيني يده 
من هذا المساق الذي استمر منذ ربع قرن وهذه األوهام 
التي يتم تسويقها على أبناء الشعب الفلسطيني، أن 

هناك شريكًا اسمه "إسرائيل".
وأوض���ح د. الهندي، خيار الدولتين انتهى وليس أمام 
شعبنا سوى أن ينهض ويقاوم بكل الوسائل الممكنة 
حتى يدحر االحتالل والعدو عن أرضنا فلس���طين كل 
فلسطين من البحر إلى النهر، أما إعادة تسويق عن راع 

آخر، والبحث عن شرعيات أخرى فال فائدة منه .
وتس���اءل د. الهندي: ما هي الش���رعيات األخرى، ومن 
هم الرعاة في المنطقة ف�"إسرائيل" ال تقيم وزنًا ألحد، 
فقط تقيم وزنًا لإلدارة األمريكية، تعتمد عليها في كل 
مقوم���ات الحياة، هذه أوهام جديدة ويجب أن نتوقف 

عن نشر األوهام .

والرهان على الواليات المتحدة وغيرها.   

ال اإرادة 
من جانبه، البروفيسور عبد الستار قاسم، الكاتب وأستاذ 
العلوم السياس���ية في جامعة النجاح الوطنّية بالضفة 
المحتل���ة، ق���ال إن البدائل لمواجهة الق���رار األمريكي 
كثيرة ومتعددة، بيد أن السلطة الفلسطينية ال تملك 

اإلرادة والرغبة للبحث عنها.
وأوض���ح أن الس���لطة تريد االس���تمرار ف���ي العملية 
التفاوضية العبثي���ة ، وهذا ما أكدته المواقف األخيرة 
للمس���ؤولين ف���ي الس���لطة، من خ���الل الق���ول إنهم 
متمسكون ب�«عملية السالم«، بعد البحث عن راٍع جديد 

لها.
وأض���اف« أنه وأمام هذا الفش���ل الذريع الذي منيت به 
الس���لطة بعد االعتراف األمريكي ال ب���د منها أن تغير 
من سياس���اتها القائمة؛  لكن هؤالء ) قادة الس���لطة( 
يفش���لون ويبررون الفش���ل ويصنعون منه انتصارات 

وهمية«. 
وع���ن موقف الس���لطة الخاص بالبحث ع���ن راٍع جديد 
لعملية التسوية، رأى أنه من الصعب إيجاد هذا الراعي 

وقبول أي طرف بطرح نفسه بدياًل عن »واشنطن«.     
وقبيل االعتراف الرس���مي ل� »ترامب«؛ هّددت السلطة 
الفلسطينية على لسان أكثر من مسؤول لديها أن المساس 
بمدينة القدس المحتلة سيحّررها من أّية تفاهمات سابقة مع 
اإلدارة األمريكية، فيما توقع مراقبون آنذاك أن تلجأ الس���لطة 
لالنس���حاب من عملية التس���وية وتعلن فشلها بعد تحقق 

الخطوة األمريكية.
لك���ن ه���ذا التهديد جاء على ش���كل مخالف بم���ا وعدت به 
الس���لطة، إذ جاء على لس���ان وزير خارجيتها رياض المالكي، 
أم���س األول، التأكيد على أنه »ال نية لالنس���حاب من )عملية 
السالم(، وسنبحث عن راع جديد ومرجعية دولية جديدة بدياًل 

عن واشنطن«.
وتوقفت المفاوضات بين االحتالل والس���لطة الفلس���طينية 
عام 2014؛ بعد رفض االحتالل وقف االس���تيطان في األرض 
الفلسطينية، واإلفراج عن الفلسطينيين األسرى ما قبل توقيع 
اتفاق »أوسلو« عام 1993، والقبول ب�ما يسمى »حل الدولتين«، 
على أساس دولة فلس���طينية على حدود 1967، وعاصمتها 

شرقي القدس، كما تريد السلطة الفلسطينية.

قرار »ترامب« بشأن القدس.. »قبر« للتسوية
غزة/ قا�صم االأغا: 

اّتف��ق حملل��ون ومراقب��ون لل�ص��اأن الفل�ص��طيني اأن خط��وة االإدارة 
االأمريكي��ة االأخ��رة ب�ص��اأن مدين��ة القد���س املحتل��ة تعن��ي اإطالق 

ر�صا�صة املوت االأخرة، وانتهاء م�صروع "الت�صوية" برعاية اأمريكية.
واأجم��ع ه��وؤالء عل��ى اأن اخلط��وة االأمريكي��ة ت�ص��تدعي من 
قيادة منظمة التحرير وال�ص��لطة الفل�ص��طينية التخلي عن 

ه��ذا امل�ص��روع ال��ذي اأثبت ف�ص��له وت��رك حماول��ة املراوغة 
وك�ص��ب الوقت، والتوجه فوًرا الأخذ خطوات عملية جريئة 

قائمة على مواجهة االحتالل.
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المواجهات والعدوان االس���رائيلي عق���ب القرار األمريكي 
أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين ، أكثر من 1114 آخرين، 
بمختلف مناطق قطاع غزة والضفة، فيما تزال المواجهات 

متواصلة في مختلف نقاط التماس مع االحتالل.

ت�شعيد اال�شتباك 
وردا على قرار الرئيس األمريكي ترامب دعت حركة الجهاد 
اإلسالمي أطياف الشعب الفلسطيني للتوجه لكافة نقاط 
التماس واالش���تباك م���ع االحتالل اإلس���رائيلي على طول 
الش���ريط الحدودي مع قطاع غزة ونق���اط التماس بالضفة 

الغربية وأراضي 48.
وقال���ت الحرك���ة في بيان له���ا:" إننا نهيب بأبناء ش���عبنا 
التوجه لكافة نقاط التماس واالش���تباك مع قوات االحتالل 
والمس���توطنين"، مؤكدة على أن االنتفاض���ة انطلقت من 

جديد.
من جانبها، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة 
حماس أن العدو االس���رائيلي سيدفع فاتورة حساب عسير 
على ما اقترفه من عدوان و إجرام، داعية قادة العدو وصناع 

القرار أن يدركوا حجم الحماقة التي يديرون بها المواجهة 
مع المقاومة. 

وطالبت القسام في بيان لها الشعب الفلسطيني باالستمرار 
باالنتفاضة، وتفعيل كل سبل مقاومة االحتالل ومواجهته، 
مضيفة" أن دماء ش���هداء الشعب لن تذهب هدرا ولن يتم 

التفريط بها، وسنكون مع الشعب في كل مكان«.

ا�شتعال االنتفا�شة
 منسق القوى الوطنية بمحافظة الخليل محمد البكرى أكد 
أن الحراك الشعبي واالشتباك مع االحتالل اإلسرائيلي يجب 
أن يتصاع���د في كافة المدن والمناطق الفلس���طينية على 
نقاط التماس مع االحتالل ،إلجبار الرئيس األمريكي ترامب 
على التراجع عن قراره بش���أن اع���الن القدس عاصمة لدولة 

االحتالل اإلسرائيلي .
وشدد البكرى ل�"االس���تقالل" على أن الحراك الشعبي على 
نقاط التماس مع االحتالل اإلسرائيلي في الضفة المحتلة 
ومدينة القدس لم يكن بالش���كل المطلوب واليتناسب مع 
حجم الجريمة التي اقترفتها أمريكا بحق المدينة المقدسة، 

مطالبا بضرورة أن تتس���ع رقعة تلك االحتجاجات ألن ذلك 
يشكل عامل ضغط كبير على االحتالل.

ولفت إلى أن التحركات الش���عبية ستتصاعد خالل الفترة 
المقبل���ة لكون الش���باب ال ينتظر أن يأخذ الق���رار من أحد 
للخ���روج والتعبير عن رفضه لهذا الق���رار األمريكي الجائر، 
مبين���ا أنه على الرغم من القوة المفرطة التي يس���تخدمها 
االحتالل اإلسرائيلي؛ لردع المتظاهرين والمشتبكين، إال أن 
الشباب ما زالوا يحافظون على وجودهم بالشارع، متمسكين 
برفضه���م لقرار الرئي���س األمريكي، ومصري���ن على عدم 

التفريط بدولتهم وعاصمتها األبدية القدس الشريف.
وتوق���ع البكري أن تش���تعل انتفاضة الق���دس و تتصاعد 
المواجهات من جديد، بمدن الضفة الغربية ومختلف مدن 
فلسطين، ويتخذ الشباب وسائل أكثر قوة وأكثر تعبيرا عن 

حالة الغضب، كخيار الكفاح المسلح.

اأفعال غري  متوقعة
من جانبه، أك���د زياد الحموري أح���د القائمين على الحراك 
الش���عبي بمدينة الق���دس، على أن المدينة تش���هد حالة 

غليان من قبل الش����باب الفلس����طيني، تترجم بأحياء 
المدين����ة و ش����وارعها، وكذلك عل����ى الحواجز وأماكن 

تواجد االحتالل اإلسرائيلي. 
وش����دد الحم����وري ل� "االس����تقالل" عل����ى أن االحتالل 
اإلس����رائيلي والعالم أجمع س����تفاجئهم خالل األيام 
القادم����ة ردة الفع����ل الت����ي س����يقوم بها الش����باب 
المقدسي، كما فعل سابقا تعبيرا عن رفضه لما يحدث 

من انتهاكات داخل مدينته، ورفضا للقرار األمريكي.
ونوه إلى أن الشباب المقدسي عود االحتالل اإلسرائيلي 
وغيره في الس����نوات الماضية، حين ممارسة انتهاك 
ض����د أي مواطن، على القي����ام بأفعال غي����ر متوقعة، 
كما انتقموا للش����اب محمد أبو خضير وعائلة دوابشة 

وغيرهم. 
ولفت إلى أن الشباب المقدسي برهن على أنه ال يقبل 
بأي ق����رار أو موقف ضد حقوقه وض����د قضيته، فكما 
وقف خالل األشهر الماضية  بجسده العاري، ضد قرار 
البوابات االلكترونية واس����تطاع أن يزيلها، س����يفعل 

الكثير من أجل القدس عاصمة دولته. 

»الحراك الشعبي« بركان نار تخشاه »إسرائيل«
غزة/ �شماح املبحوح:

تتوا�ش��ل حال��ة الغ�ش��ب ال�شعب��ي يف قط��اع غزة 
وال�شفة الغربي��ة واأرا�ش��ي 48 بالداخل املحتل، 
�ش��د اإع��ان الرئي���س االأمريك��ي دونال��د ترامب، 
اع��راف ب��اده ر�شمي��ا بالقد�س عا�شم��ة لدولة 
االحت��ال االإ�شرائيل��ي، ونق��ل �شف��ارة ب��اده من 

خ��ال  م��ن  املحتل��ة،  املدين��ة  اإىل  اأبي��ب(  )ت��ل 
العديد من املظاهرات واال�شتباكات مع االحتال 
االإ�شرائيل��ي عل��ى كاف��ة خطوط التما���س، حيث 
تخ�ش��ى  »اإ�شرائيل« متدد ب��ركان الغ�شب ال�شعبي 
الت��ي ق��د تفق��د ال�شيط��رة علي��ه. ومن��ذ اع��ان 
ترام��ب وع��دة امل�شوؤوم اجلديد خ��رج  العديد من 

امل�شريات االحتجاجية الغا�شبة يف خمتلف املدن 
واملحافظ��ات الفل�شطيني��ة تخلله��ا ح��رق علم��ي 
دول��ة االحت��ال االإ�شرائيلي والوالي��ات املتحدة 
االأمريكي��ة، ف�شا عن اندالع مواجهات على طول 
ال�شري��ط احل��دودي م��ع قط��اع غ��زة واحلواجز 

االإ�شرائيلية بال�شفة واأرا�شي 48.

على مختلف نقاط التماس 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /  زايدة سليمان سالمة ابو مصطفى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
) 975270356 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / فاطمة عمري أحمد أبو لولي
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف الت���ي تحم���ل رق���م 
)700146442( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / مرفت حمدان عبد العزيز بربخ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)924440654( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل 
صادق����ت اللجنة الوزارية اإلس����رائيلية 
لش����ئون التش����ريع أمس األح����د، على 
تفوي����ض المجل����س األمن����ي ال����وزاري 
المصغ����ر »الكابينت« صالحية البدء في 
أي حرب، وذلك دون الرجوع إلى الحكومة.

وينص مش����روع القانون عل����ى إمكانية 
تفوي����ض الحكومة للكابين����ت بالتفرد 
بق����رار الحرب والس����لم بموافقة رئيس 
الحكومة، إضافة إل����ى القيام بعمليات 

عس����كرية قد تؤدي ف����ي النهاية إلى 
اندالع حرب.

ووفقا للقانون السابق، فإن على رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي الحصول على موافقة 
األغلبية الحكومية من أجل شن حرب أو 
عملية عس����كرية، وهو ما يعتبر قانوًنا 

أساًسا بالكيان.
الحكوم����ة  رئي����س  مب����ادرة  وكان����ت 
اإلس����رائيلية بنيامين نتنياهو الخاصة 
بصالحيات قرار »إع����الن الحرب« أثارت 

ضجة كبيرة ونقاًش����ا واسًعا في أوساط 
النخ����ب اإلس����رائيلية، واعتبر بعضهم 
ذلك »إجراء خاطئ����ا«، فيما ذهب آخرون 
لوصف����ه ب�«محاولة لص����رف النظر« عن 
التحقيق����ات الجارية مع����ه في قضايا 

الفساد.
في حين نص مش����روع قان����ون آخر تم 
المصادقة عليه أيًضا على منح الكابينت 
مزي����دًا من الصالحيات التي لم تمنح له 

حتى اآلن بشكل أوتوماتيكي.

قانون »إسرائيلي« يسمح للكابينت 

بشن حرب دون موافقة الحكومة

تنا
صم

 عا
س

لقد
ا
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اس���تقبلت  ش���ديد،  وباحتف���اٍء    
"إس���رائيل" وف���دًا رس���ميًا بحرينيًا 
ب���دأ زيارته له���ا الس���بت الماضي 
وتستمر  4أيام، في موقٍف يعكس 
تناقض���ًا في موق���ف البحرين التي 
األميركي  الرئيس  اعالن  استنكرت 
دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة 
إلس���رائيل، بينما أرس���لت وفدًا زار 
الق���دس وتجول بش���وارعها تحت 

حراسة إسرائيلية. 
ووفقًا لالحتالل، أج���رى الوفد البحريني 
برفقة طاقم من الخارجية اإلس���رائيلية 
جول���ة ميداني���ة ف���ي مدين���ة القدس 
المحتل���ة، دون اإلفص���اح ع���ن األماكن 
والمواقع الت���ي زارها الوف���د، واالكتفاء 
بالق���ول إن الوفد زار وتج���ول في البلدة 

القديمة.
وحس���ب القناة الثانية، فإن زيارة الوفد 
البحريني أتت بإيعاز وتعليمات من ملك 
البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الذي 
حمل الوفد رسالة تس���امح للمسؤولين 
"اإلس���رائيليين"، الفت���ًة إل���ى أن الملك 
البحريني أكد للبحريين أن سفرهم إلى 
"إسرائيل" من اآلن فصاعدًا أمر مسموح 

به.

وقال���ت مصادر في الق���دس إن موظفي 
االوق���اف ومواطنين مقدس���يين طردوا 
اعضاء الوفد البحريني م���ن باحة الحرم 

القدسي الشريف.

خروج عن العروبة
اإلس���المي  الجه���اد  ووصفت حرك���ة 
في فلس���طين، أمس األحد، زي���ارة وفد 
بحريني ل�"إس���رائيل" بشكل علني أنها 
آثمة وانحراف وخ���روج عن قيم العروبة 
واإلس���الم، والتي تأتي في ظل انتفاضة 
الق���دس التي اش���تعلت رفض���ًا للقرار 

األمريكي.
وقالت الحركة ف���ي بيان صحفي أمس:" 
في الوقت الذي تشتعل فيه االنتفاضة 
الفلس���طينية رفضًا لق���رار ترامب وفي 
مواجهة العدوان واإلرهاب الصهيوني، 
وف���ي الوقت ال���ذي تعلو في���ه أصوات 
الرافضة  الشعوب العربية واإلس���المية 
للقرار األمريكي العدائي والباطل، تأتينا 
طعنة جديدة سببها التطبيع الخليجي 
المخزي م���ع االحت���الل الصهيوني، من 

خالل زيارة وفد بحريني".
ودان���ت الحركة، بش���دة ه���ذه الزيارة، 
واصفًة إياها باآلثمة، واعتبرتها انحرافًا 

وخروجًا عن قيم العروبة واإلسالم، مشيرًة 
إلى أنها تابع���ت مؤخرًا تصريحات عدد 
من المس���ؤولين العرب التي حاولوا من 
خاللها "التودد" لالحتالل وإظهار "حسن 

نواياهم" تجاهه. 

دعم االحتالل 
ويوكد حاتم قفيشة النائب في المجلس 
التشريعي عن حركة حماس في الخليل، 
أن التطبيع مع االحتالل االس���رائيلي أمر 
ليس بالجدي���د، الفتا ال���ى أن االحتالل 
نجح في فت���ح عالقات م���ع العديد من 
الدول العربية لكنها كانت تتم بس���رية 
بعيدًا عن أعي���ن االعالم، و الجديد اليوم 
أن التطبيع العربي أصبح بش���كل رسمي 

ومعلنًا. 
وقال قفيش���ة ل�"االس���تقالل":" إن زيارة 
الوفد البحريني لدولة االحتالل والتجول 
داخ���ل باحات المس���جد األقصى، ٌتدلل 
على مدى الس���لبية والعدائية للشعب 
الفلسطيني من قبل الوفد ومن دعاهم، 
خاص���ة في ظ���ل اش���تعال االنتفاضة 
في األراض���ي الفلس���طينية والمطالبة 
بمقاطعة "إسرائيل" وامريكا رفضًا لقرار 
الق���دس عاصم���ة ل�"االس���رائيل" ونقل 

السفارة االمريكية اليها". 
وأضاف قفيشة: " أن تبادل الزيارات 
العربي���ة م���ع االحتالل اإلس���رائيلي 
وٌيش���كك  ال���دول  تل���ك  ُيعي���ب 
بعروبتهم، ويعبر عن عدم احترامهم 
للش���عب الفلس���طيني وتضحياته 
المس���تمرة، لكونه���م ٌيكافئون من 
الفلسطيني  الش���عب  على  يعتدي 
ويتحالفون معه"، منوهًا إلى أن الدول 
التي تقوم بالتطبي���ع مع االحتالل ال 
تمتلك سياده قرارها وال تمتلك من 
إرادتها ش���يئًا ألنها تق���وم بتنفيذ 

أجندات ُرسمت لها. 
وحذر م���ن خطورة هذه الزيارة التي 
تأتي في اطار التطبيع مع االحتالل 
اس���تمرار  ف���ي ظل  الصهيون���ي 
االحتالل في جرائمه ضد الش���عب 
المقدسات  وانتهاك  الفلسطيني 
الق���دس  وتهوي���د  اإلس���المية 
واستمرار االستيطان وتوسعه في 
جميع مدن الضفة والقدس، معتبرا 
أن مثل هذه الزيارات تساند وتدعم 
االحتالل في االستمرار بجرائمه ضد 
شعبنا الفلسطيني، وتدفعه للمزيد 

من التهويد واالستيطان.

زيارة م�شبوهة 
وم���ن جهته���ا، أدان���ت الق���وى الوطنية 
واإلسالمية، الزيارة المشبوهة والتطبيعية 
التي يقوم بها وفد من مملكة البحرين لدولة 
االحتالل في ه���ذه الظروف التي ينتفض 
والش���عوب  الفلس���طيني  ش���عبنا  فيها 
العربية واإلسالمية وكل أنصار الحرية في 
العال���م في وجه االحتالل وق���رارات اإلدارة 

االمريكية باستهداف القدس العربية.
وأعربت لجنة المتابع���ة للقوى الوطنية 
واإلس���المية عن رفضها لكافة محاوالت 
التطبيع م���ع العدو أيا كان���ت الذريعة 
واعتب���رت ان مثل ه���ذه الزيارات تصب 
لصال���ح االحت���الل واس���تمراره وتدعم 
سياس���اته العدوانية ضد ابناء ش���عبنا 

الفلسطيني.
وحيت القوى جماهير شعبنا الفلسطيني 
في القدس التي منعت الوفد التطبيعي 
م���ن الوص���ول إل���ى المس���جد االقصى 
الشريف وطالبت مملكة البحرين وكافة 
الدول العربية واإلسالمية بمنع مثل هذه 
الزيارات المشبوهة تحت عنوان التسامح 
الديني  ومحاسبة القائمين بها شعبيا 

ورسميا.

 غزة/ دعاء احلطاب: 
يف غمرة ا�شتعال االنتفا�شة الفل�شطينية 
والدعوات ملقاطعة االحتالل االإ�شرائيلي 

واأمريكا، احتجاجًا على اعالن الرئي�س 
االأمريكي ترامب اأن القد�س عا�شمة 
الإ�شرائيل، تهرول العديد من الدول 
العربية وب�شكل ر�شمي لفتح قنوات 

ات�شال مبا�شرة وتطبيعية مع االحتالل 
االإ�شرائيلي وتبذل جهودًا كبرية من اأجل 

اإر�شائه  ب�شتى الو�شائل.
 اإال اأن اجلديد اليوم اأن تلك العالقات 

ال�شرية لبع�س الدول اخلليجية 
اأ�شبحت ٌمعلنه وب�شكٍل ر�شمي، لتمثل 

بذلك طعنة جديدة ٌتغر�س يف 
الق�شية الفل�شطينية.  

بعد قرار ترامب 
التطبيع العربي.. خيانة كبرى تعمق جراح الفلسطينيين  

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمود محمد عبد الله الصعيدي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801860602( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة تحرير أحمد محمود أبو غرارة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906541966( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / آية احمد سليمان ابو ختلة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410106397( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

إعالن
اعلن انا المواطن / عونى س���ليمان حس���ين أبو ش���عر  واحمل 
بطاقة هوية  رقم )905337846( من سكان رفح – البلد  " البلدة 
االصلية " بئر الس���بع عن رغبتي بترشيح نفسي لمنصب مختار 
عائلة أبو ش���عر , وم���ن له أي اعتراض على ذل���ك عليه التوجه 

للجهات المختصة . 
                         والله ولى التوفيق . 

غزة/ االستقالل 
أدى آالف الفلس����طينيين ف����ي 
جمي����ع محافظ����ات قط����اع غزة، 
ص����الة العش����اء في الس����احات 
العام����ة، تلبي����ة لدع����وة حرك����ة 
في  للجماهير،  اإلسالمي  الجهاد 
القدس  نص����رة  فعالي����ات  إطار 
ورفض القرار األمريكي االعتراف 
بمدينة الق����دس عاصمة للكيان 
الصهيوني، وإقراره بنقل السفارة 

األمريكية للقدس المحتلة.
وأق����ام المصلون ص����الة الغائب 

على الش����هداء الذين ارتقوا خالل 
المواجهات مع االحتالل الصهيوني 
في جمع����ة الغضب نصرة للقدس 

العاصمة.
وتركزت صالة العش����اء في مدرسة 
العودة  مس����جد  خل����ف  الق����دس 
الس����الم  ومس����جد  رفح،  بمحافظة 
في خانيونس، والس����احة المجاورة 
لمسجد اإلسراء بدير البلح، وساحة 
الجن����دي المجه����ول بمدينة غزة، 
وساحة الش����هيد أنور عزيز وسط 

مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

اآلالف يؤدون صالة العشاء في الساحات العامة نصرة للقدس

القدس المحتلة/ االستقالل 
زعم جي���ش االحت���الل اإلس���رائيلي أمس األحد 
اكتشاف نفق هجومي للمقاومة شرق خانيونس 

جنوبي قطاع غزة.
وذكر الجيش في بيان له أن النفق "خرق السيادة 
االس���رائيلية انطالًقا من خانيونس، وتابع لحركة 

حماس". وقال إنه "تم اكتش���اف النفق قبل عدة 
أس���ابيع من خالل قدرات خاصة تربط تكنولوجيا 

واستخبارات وقدرات عملياتية".
وحّم���ل الجيش حرك���ة حماس المس���ؤولية عما 
يجري في القطاع، مشيًرا إلى "استعداده لمختلف 

السيناريوهات".

وهذا ه���و النف���ق الثاني ال���ذي ُيعلن جيش 
االحت���الل اكتش���افه خالل ش���هر ونصف، إذ 
قصف في 30 أكتوبر الماض���ي نفًقا هجومًيا 
لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
اإلس���المي ش���رقي المحافظة الوسطى ما أدى 

الستشهاد 12 مقاوًما.

جيش االحتالل يزعم اكتشاف نفق للمقاومة شرق خانيونس

    بدعوة من اجلهاد
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /  توفيق محمد توفيق القصاص
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802605386( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /  شريف حسن عبد الرحمن ابو شاويش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
) 903167278 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / كمال محمد عبدالرحمن قطايف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)924693161( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / وجدان اعيادة بدر شعت  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901260000( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / هيثم حسن محمد معروف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400714275( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

»انتفاضة القدس«.. هل تعزز فرص المصالحة؟ 

وق���ال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مف���وض العالقات الوطنية عزام 
األحمد إن "عراقيل برزت" أمس االحد بشأن استالم حكومة الوفاق الوطني 

مهامها في قطاع غزة، من دون أن يحدد طبيعة تلك العراقيل.
واض���اف األحمد في بيان »كنا نأمل أال تصدر حركة حماس بيانها األخير 
الذي أعلنت فيه أن الحكومة استلمت كل شيء بما في ذلك جباية الموارد 
المالية، ألن ذلك من مهام الحكومة نفسها وليس حركة فتح أو حماس«.

وكانت حركة حماس طالبت السبت الحكومة بالقيام بمهامها وواجباتها 
كاف���ة في قطاع غ���زة وإنه���اء معاناة ش���عبنا وحل أزم���ات القطاع على 
المس���تويين العاجل واآلجل حت���ى يتفرغ الجمي���ع لمواجهة االحتالل 

والوقوف بقوة أمام قرارات ترمب.
وعاد يوم أمس االحد 35 موظفا سابقا إلى عملهم بوزارة النقل والمواصالت، 
وكذلك512 موظفا في وزارة الصحة من الفئات الفنية التي انقطعت عن 
العمل بعد الرابع عشر من حزيران 2006 إلى اعمالهم في الوزارة بغزة، في 
تنفيذ تفاهمات المصالحة الفلسطينية وتمكين الحكومة في قطاع غزة 

بشكل كامل في العاشر من ديسمبر. 

ت�صريع عجلة امل�صاحلة 
وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين طالل 

أبو ظريف���ة أن قرار الرئيس األمريكي بإعالن القدس عاصمة إلس���رائيل، 
والذي يهدف إلى االنقضاض على الحقوق الفلسطينية، يجب أن تقابله 
حماس وفتح بالوقوف عند مس���ؤولياتهما ، وإنقاذ الوضع الفلس���طيني 
من المخططات اإلس���رائيلية واألمريكية من خالل المضي قدما في ملف 

المصالحة ألن ذلك يعد ضربة للقرار األمريكي. 
ورأى أب���و ظريف���ة أن الحركتي���ن تزيدان األم���ور تعقيدا عل���ى المواطن 
الفلس���طيني في ظل تلكئهما في تنفيذ ما تم االتفاق عليه باجتماعات 
المصالحة االخيرة، الفتا إلى أن المواطن الفلس���طيني يناضل وحده لردع 

القرارات الدولية التي تنهش قضيته.
ولفت إل���ى أنه من االجدر عل���ى الطرفين تجاوز العق���اب و المضي قدما 
تجاه المصالح���ة، لمواجهة التحديات الدولية التي تحاك ضد الش���عب 

الفلسطيني. 

دافع جديد 
المحل���ل والكاتب السياس���ي مصطفى الصواف رأى أن رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية محمود عباس لم يكافئ بعد المواطن الفلس���طيني على 
صموده بوجه االحتالل اإلس���رائيلي، وتصديه لق���رار الرئيس األمريكي 
دونال���د ترامب، من خالل إيج���اد نية حقيقية لرف���ع العقوبات عن قطاع 

غزة وتسريع عجلة المصالحة، ليستطيع التصدي لكافة قرارات االحتالل 
اإلسرائيلي وأمريكا.

وقال الصواف :"إن عجلة المصالحة تش���هد تسريعًا فقط من قبل حركة 
حماس بش���هادة الجميع ، وف���ي المقابل الرئيس عباس ل���م يبادر بعد 
بخطوات أكثر جدية على أرض الواقع"، الفتا إلى أن عودة بعض الموظفين 
القدام���ى لمؤسس���اتهم ووزراتهم الس���ابقة، ال تحس���ب م���ن إجراءات 

المصالحة، إذ إنه لن يستفيد منها سوى الموظف ذاته.
وأشار إلى أنه في حال رفع الرئيس عباس العقوبات المفروضة على قطاع 
غزة، سيشعر المواطن بالكرامة والصمود، ويصبح لديه عزيمة وإرادة لدحر 

المحتل، وبطالن قراراته التي يتخذها ضد أرضه ومقدساته.
وش���دد على أنه يجب على الرئيس عباس أن يدرك بان مشروع التسوية 
الذي راهن عليه منذ 25عاما، فشل ولم يحقق أي نجاح، لذا عليه أن يعمل 
على تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة لمواجهة أي مشروع يحاك لخدمة 

" إسرائيل". 
ونوه الصواف إلى أنه من الواجب على حركة فتح والس���لطة الفلسطينية 
أن تتحمال مسئولياتهما، تجاه ما يحدث بالقضية الفلسطينية في الوقت 
الحالي، والتفكير بترتيب أوراقهما بما يخدم مصالح الشعب، ال أن يخدم 

حزب أو فئة معينة.

 غزة/ �صماح املبحوح:
ياأمييل ال�صييارع الفل�صييطيني بيياأن ت�صيياهم حاليية التالحم بيين كافة قوي 
وفعاليات ال�صعب الفل�صطيني �صد قرار الرئي�س الأمريكي اعرتاف بالده 
ر�صميا بالقد�س عا�صمة لدولة الحتالل الإ�صرائيلي، ونقل �صفارة بالده 
من )تل اأبيب( اإىل املدينة املحتلة؛ يف خلق حالة من التوحد وحل كافة 

اخلالفات التي ما تزال تعطل اإمتام امل�صيياحلة الفل�صييطينية ب�صكل كامل 
. وت�صييهد خمتلف املدن الفل�صييطينية انتفا�صة �صييعبية عارمة �صد قرار 
ترامب العرتاف ر�صميا بالقد�س عا�صمة لدولة الحتالل الإ�صرائيلي، 
يتزاميين ذلييك مع ت�صييلم حكومة الوفاق قطاع غزة ب�صييكل كامل بح�صييب 

التفاق مع الف�صائل واملخابرات امل�صرية .

غزة/ االستقالل 
أعلن���ت نقابة الموظفي���ن في قطاع 
غزة، ام���س األحد، الثالث���اء المقبل 
12/12 إضرابًا شاماًل ُتغلق فيه كافة 
الوزارات  الحكومية بما في المدارس 
احتجاجًا عل���ى مماطلة الحكومة في 

صرف رواتب موظفي غزة.
وق���ال نقيب موظفي غ���زة يعقوب 
الغن���دور خ���الل مؤتم���ر صحف���ي 
عقده بغزة أم���س إن النقابة بصدد 
الفعاليات  اإلعالن عن سلس���لة من 
حق���وق  النت���زاع  المتصاع���دة؛ 
الموظفين، مؤكًدا أن النقابة لن تقف 
مكتوفة األيدي أمام ما أسماه "ضياع 

حقوق الموظفين".
الثالث���اء 12 من  وأض���اف "نعل���ن 
ديس���مبر إضراًبا ش���اماًل تغلق فيه 
أبواب ال���وزارات الحكومية بما فيها 
المدارس كخطوة أولية مع اس���تثناء 
واألورام وغس���يل  الطوارئ  أقس���ام 
الكلى في المستش���فيات؛ احتجاًجا 
عل���ى مماطلة الحكوم���ة في صرف 

الرواتب". وأوضح الغندور أن حكومة 
الحمد الله "تفتح النار على موظفيها 
في غزة وتمعن في إفشال إجراءات 

المصالحة".
وتاب���ع حديث���ه: " في الوق���ت الذي 
يعيش ش���عبنا معرك���ة القدس؛ ال 
تزال حكومة الحمد الله تلقي بظالل 
الظلم على أهلنا في غزة عامة، وعلى 

الموظفين بشكل خاص".
وقال إن حقوق الموظفين خُط أحمر 
غير قاب���ل للمس���اومة أو التفاوض، 
مبيًن���ا أن التمكين الفعلي للحكومة 
يتم عب���ر بواب���ة الموظفين وصرف 

رواتبهم وحقوقهم كاملًة.
وأض���اف: "في حال اس���تمرار تنكر 
الحكوم���ة لاللتزام���ات الملقاة على 

عاتقه���ا؛ فإنن���ا ندعو إل���ى رحيلها 
وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل 

طموحات شعبنا بجميع مكوناته".
ودعا الفصائل الفلسطينية والراعي 
الوطني���ة  للمصالح���ة  المص���ري 
وكاف���ة األط���ر ذات العالقة لتحمل 
شعبنا  قضايا  تجاه  مس���ؤولياتهم 

وعلى رأسها ملف الموظفين.

نقابة موظفي غزة تعلن غدًا 
إضرابًا بالمؤسسات الحكومية

تنا
صم

 عا
س

لقد
ا



2االثنين     ربيع األول         هـ   ديسمبر         م 2 22    2 222 2 222

�أعباء وديون
المواطنة س���مية عم���ران، أم ألربعة أيتام، 
أوضح���ت أنه عندما توف���ى زوجها لم يكن 
يملك شيئًا ليتركه ألبنائها وهو ما جعلها 
تلجأ لجمعيات رعاية األيتام، مش���يرة إلى 
أنها منذ ش���هور طويلة ل���م  تتلق كفاالت 
مادية ألطفالها مما أثر بش���كل سلبي على 
ظروفه���ا االقتصادية، وخاص���ة أن أبناءها 
في مراح���ل تعليمية مختلفة ومتطلباتهم 

كثيرة ال تقوى على تلبيتها.
عمران والتي زادت أعباء الحياة عليها وخاصة 
أن لديه���ا طفال مريضًا يعاني من زيادة في 
الش���حنات الكهربائي���ة بالدم���اغ ويحتاج 
لنوعين م���ن العالج يوميًا، ال تس���تطيع أن 
توفر المال الكافي لشراء العالج في ظل منع 

وصول الكفاالت إليها.
وأشارت عمران في حديثها ل� "االستقالل"، 
إلى تراكم الديون عليها ألصحاب البقاالت 
والمح���الت التجارية الالت���ي تقتني منها 
حاجيات معيش���ة أطفالها اليومية، قائلة: 
"ص���ارت كل حياتن���ا ديونًا ورابط���ون أمر 

سدادها بوصول الكفاالت"
واعتبرت عم����ران، أن وق����ف كفالة يتيم 
تلبي متطلبات معيشته وال تجعله يحتاج 
لشفقة الناس أو يمد يده لطلب المساعدة 
ممن حوله، هو اجرام وال يمت لإلنس����انية 
بصلة، معربة عن أملها في أن يقدر الجميع 
حاج����ة هؤالء األيت����ام الذي����ن يحتاجون 
إلى من يس����اعدهم عل����ى مواصلة الحياة 

وتحديها.

تاأجيل ومعاناة
وف���ي حكاية أخرى، كان الدمع يس���بق كل 
كلمة تتح���دث بها المواطنة أم خالد، لتبوح 
بتفاصيل معاناتها في تحمل مس���ؤولية 
رعاي���ة ثالثة م���ن أحفادها االيت���ام والتي 

فقدت والدهما قب���ل 5 أعوام ولم تدرك أن 
معيقات كثيرة ستمنعها من ضمان حياة 

كريمة لهم.
ولفتت أم خالد في حديثها ل� "االستقالل"، 
إلى أنها لم تتلقى الكفاالت الخاصة باأليتام 
منذ س���نوات وبناًء على ذلك لم تتمكن من 
توفير الرس���وم الدراسية اللتحاق حفيدها 
األكب���ر بالجامعة، قائل���ة: "بعد تأخر وصول 
المس���اعدة المادية قمنا بتأجيل تسجيله 
في الجامعة لعل االمور تتحسن ونتمكن من 
دفع الرسوم لكن األمور ساءت أكثر ولم تأت 
المس���اعدة وأجلنا التسجيل للسنة الثانية 

على التوالي".
وعب���رت أم خالد، عن غضبها من اس���تمرار 
الحصار على حقوق االيتام رغم التقدم في 

قضايا المصالحة، مس���تطردة :" احنا أولى 
الن���اس بالحل ألن اليتيم ما إله ذنب يوقف 
تعليمه الجامعي ومستقبله الدراسي لمدة 

أطول من ذلك".
وأوضح���ت أم خال���د، بأنه���ا ش���اركت في 
اعتصام���ات متعددة نظمت أمام فروع بنك 
فلسطين ومقر س���لطة النقد، وفي كل مرة 
تعود بجرح أعمق وخيبة أمل في ايجاد حل 
لمأس���اتهم، متسائلة أي مصلحة يمكن أن 
تعود على الذين تجرؤوا على حقوق األيتام 

وأوقفوا مستحقاتهم ؟

�ضربة لليتيم
من جانبه اعتبر باس���م الهب���اش مدير عام 
جمعية الصالح لرعاية االيتام، أن قرار سلطة 

النقد ايقاف حسابات الجمعيات المستقبلة 
لكف���االت األيتام هو بمثاب���ة ضربة لليتيم 
بالدرجة األولى واعالن حرب ضده، مؤكدًا أن 
القرار قد أضر بشكل كبير على أكثر من 20  
أل���ف يتيم في قطاع غ���زة وبالتالي تقلص 
عدد االيتام المستفيدين من الحواالت إلى 
5000 يتيم وتقلص ما نس���بته 80% من 

مجمل الكفاالت.
وذكر أن القرار انعكس بنتائج س���لبية على 
األس���ر اليتيمة، التي ال معي���ل لها والتي 
بأش���د الحاجة لمخصصات الكفاالت، حيث 
أن الكثي���ر من الكفالء في الخ���ارج والذين 
ال يس���تطيعون التحوي���ل اال ع���ن طري���ق 
مؤسسات وبنوك رسمية توقفوا عن ارسال 
االموال للجمعيات بعد رفض استقبالها من 

قبل البنوك بغزة.
ون���ّوه الهب���اش، إل���ى أن القرار ت���رك آثارًا 
س���يئة على األيت���ام في جمي���ع النواحي 
النفس���ية واالنس���انية وعلى معنوياتهم 
التي بحاجة لتعزيز واهتم���ام، وايضا على 
الناحية االقتصادية وهو ما جعل ظروفهم 
المعيشية  تتجه لألس���وأ وارتفعت نسبة 

الفقر بينهم إلى %70 .
وبين أنه كذلك أثر على النواحي التعليمية 
واالجتماعية ألن عدم توفر المساعدات حرم 
بعض االيتام من مواصلة دراس���تهم بعد 
مرحلة الثانوية العام���ة وأثقلت كاهل األم 
التي باتت ال تستطيع أن توفر مصدر دخل 

ألبنائها.
ولفت الهب���اش، إلى أن المش���روعات التي 
تخدم األيت���ام والتي تنفذها مؤسس���ات 
الرعاية تراجعت وقل عددها نتيجة لش���ح 
الدع���م وهذا امر ال يتواف���ق مع خصوصية 
ظروف االيت���ام الذين بحاج���ة إلى تأهيل 

معنوي ودعم مادي مستمر.
وعن البدائل التي مهما تعددت لم تستطع 
أن تحل ولو جزءا بسيطًا من المشكلة أوضح 
الهب���اش، أن الجمعيات لج���أت إلى توفير 
مس���اعدات لأليتام عن طري���ق المقتدرين 
من اصح���اب الدخل الكبي���ر وفاعلي الخير 
داخل غ���زة، باإلضافة إلى محاولة الدمج بين 
مؤسس���ات رعاية االيتام لتوفير ميزانيات 
تغط���ى حق���وق االيت���ام والعاملي���ن في 

المؤسسة.
وأعرب الهباش، عن اسفه من عدم استجابة 
السلطة لنداءات واستغاثات اليتامى وعدم 
مراع���اة الحالة االنس���انية لهم واس���تمرار 
تعنتها في تطبيق القرار حتى بعد توقيع 
اتفاق المصالح���ة، والتحجج بذرائع واهية، 
مش���يرًا إل���ى أن الكل في غزة مس���تهدف 

بعقوبات جماعية. 

مــع استمــرار وقــف الحـــواالت 

كفــاالت األيتــام.. حــق تحــت المقصلــة
غزة / جيهان كو�رع:

يح��اول �أحده��م �لبحث عن يتي��م ولو كان يف 
�أق�ض��ى بقاع �لأر���ض ليكفله ويدخ��ل �ل�ضرور 
على قلبه �ملك�ضور، وعلى �جلانب �لآخر �أطر�ف 
حت��اول �أن تق��ف يف وج��ه حق��وق �ليتام��ى، 

حتاربه��م يف لقمة عي�ضهم وتزي��د قيود �لأمل 
د�خله��م، وذنب ه��وؤلء �لأيتام �أنه��م من غزة، 
�لت��ي ل ت�ضتحق �أن تكافاأ عل��ى ت�ضحياتها �إل 
مبزيد م��ن �لأ�ض��ى و�حلرم��ان.  وكانت �ضلطة 
�لنقد �لفل�ضطينية �تخذت قر�رً� عام 2014 

بوق��ف ��ضتقب��ال ح��و�لت �لكف��الت �ملادية 
لأيت��ام غ��زة وجتمي��د ح�ضاب��ات 40 جمعية 
ترع��ى �لأيت��ام، وبالرغ��م م��ن توقي��ع �تفاق 
�مل�ضاحل��ة قبل �ضهور بني �طر�ف �لنق�ضام �إل 

�أن �لقر�ر ما ز�ل �ضاري �ملفعول.

غزة/ االستقالل
الكهربائية  الهندس���ة  قس���م  عق���د 
ف���ي كلي���ة الهندس���ة ف���ي الجامعة 
اإلس���المية بغزة ، وتحت رعاية شركة 
االتص���االت الخليوي���ة الفلس���طينية 
"جوال" يومًا دراسيًا تحت عنوان:" رؤية 
مس���تقبلية لواقع االتصاالت الخليوية 
في فلس���طين"، في قاع���ة المؤتمرات 
العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية، 
بحضور الدكت���ور جودت أبو طه رئيس 
قس���م الهندسة الكهربائية، وعدد من 
الشخصيات الرسمية في شركة جوال، 
والمختصين،  المهتمي���ن  ولفيف من 
وجمع م���ن أعض���اء هيئ���ة التدريس 

والطلبة في القسم.
وفي كلمت���ه أمام الجلس���ة االفتتاحية 
لليوم الدراس���ي، تحدث الدكتور أبو طه 
عن أهداف القس���م في عقد األنش���طة 

الالمنهجية والرامية إلى نش���ر المعرفة 
وتقديم الخبرات وتعزيز البحث العلمي 
بي���ن الطلبة، وتعزيز بع���ض المفاهيم 
العلمية وكسر الفجوة بين الشق النظري 
والعملي، وتمنى الدكتور أبو طه أن يعود 

اللقاء بالفائدة على الطلبة والمهتمين.
وفيما يتعلق بجلس���ات الي���وم العلمي، 

فقد انعقد على مدار جلستين علميتين، 
حيث تطرق المهندس محمود س���لمان 
مهندس تخطيط الش���بكة في ش���ركة 
جوال، خالل جلسات اليوم الدراسي إلى 

موجات تردد الراديو الهوائية.
 واس���تعرض الدكت���ور ج���الل الرومي  
كلي���ة  ف���ي  تدري���س  هيئ���ة  عض���و 

فلس���طين التقنية، تقنية الجيل الرابع، 
وبين  المهندس وس���يم ش���بير-باحث، 
االس���تخدام األمثل للتقنيات في شبكة 
الرادي���و، وتن���اول المهن���دس محم���د 
الش���يخ عيد مهندس تركيبات وصيانة 
في ش���ركة جوال، ش���بكات اإلرسال في 

الشركة.

برعاية شركة »جوال«

اإلسالميــة تعقــد يومــًا دراسيــًا عـن
 واقــع االتصــاالت الخليويــة فــي فلسطيــن

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / نهاد محمد عبد الحميد بدر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905337846( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /محمد  غازى فايق   أبو  شاويش  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803749944( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / انور عثمان عبد الهادى ابو طه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404556029( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن /ياسين سعيد محمد البيوك   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404652000( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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وذهب بع���ض العرب إلى أكثر م���ن ذلك الضعف في 
الموقف، ففي الوقت الذي تنزف فيه الدماء الفلسطينية 
دفاع���ًا عن األقص���ى والقدس، زار وف���د بحريني مكون 
من 24 ش���خصية الكيان اإلس���رائيلي السبت الماضي، 
وتجولوا في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، 

رافعين شعار التسامح بين األديان.
وبين هذه البيان���ات الركيكة واألفعال المخزية، خرجت 
بعض المواقف اإلسالمية من خارج إطار وطننا العربي، 
لتحم���ل كلمات حادة وجادة أكثر م���ن أي خطاب عربي 
وجه إلى ترامب، مثل موقف الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الذي اعتبر فيه القدس خطًا أحمر وهدد بقطع 
العالقات مع الكيان الصهيون���ي، وموقف وزير الدفاع 
الماليزي الذي أكد فيه استعداد جيشه لخوض المعركة 

من أجل القدس.
وشهدت األراضي الفلس���طينية مؤخرًا عدة تظاهرات 
تدين الموق���ف العربي غير الحازم في التعامل مع قرار 
ترامب، وتطالب باتخاذ إجراءات عملية وحازمة ومحددة 

األهداف إلرغام ترامب على العدول عن قراره المخيب.
وعقدت جامع���ة الدول العربية اجتماعًا طارئًا الس���بت 
الماضي على مستوى وزراء الخارجية العرب، أكدت فيه 
على المؤكد س���ابقًا، وهو استنكار إعالن ترامب ورفضه 
وقالت إنه ال يمكن تبريره تحت أي ذريعة، كما أوضحت 
أن ه���ذا الق���رار يدفع إلع���ادة النظر في مس���ار عملية 

التسوية.

الق�ضية الأوىل
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة سيف 
الدين عبد الفتاح، أن قضية القدس كانت على مر عقود 
هي القضية األولى عربيًا وإقليميًا والمسبب الرئيس في 
تفجر طاقات الش���عوب العربية، إال أنها أصبحت اليوم 
قضية موسمية األمر الذي شكل سببًا قويًا أمام ترامب 

التخاذ قراره الجريء بحق القدس.
وقال عبد الفتاح ل�"االستقالل": "القدس هي بوابة العرب 
نحو اس���تعادة النهض���ة والحضارة والق���وة والمكانة، 
ودون الق���دس ال مكانة أو ق���وة أو حضارة للعرب الذين 
وقفوا متفرجي���ن أمام تحدي ترامب واس���تفزازه لهم، 

لذلك اعتقد أن المرحلة القادمة ستكون لصالح الكيان 
الصهيوني إذا ما استمر العرب بخذالنهم". 

وش���دد على أن قرار ترامب نقل السفارة األميركية إلى 
القدس يعن���ي عمليًا بروز عدة حقائ���ق، وهي موت ما 
تسمى "عملية السالم" الفلسطيني اإلسرائيلي، وموت 
اتفاقيات أوسلو، ونهاية أوهام انسحاب "إسرائيل" من 
أي أرض محتلة أو قبولها بدولة فلس���طينية على حدود 
1967، وفشل الس���لطة الفلس���طينية وانتهاء دورها 

وسقوط رهاناتها.
وأوض���ح عبد الفتاح أن وقوع بع���ض الدول العربية في 
وحل التطبيع السري وأحيانا العلني مع "إسرائيل"، منح 
هذا الكيان القوة والجرأة على االستعالء والمضي قدمًا 
في مخططاته االقتالعية واالس���تيطانية والتهويدية 
بحق كل ما هو فلسطيني، وهذا أيضًا منح ترامب فرصة 

لالعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل.
وأض���اف:"إن النظ���م العربية الي���وم متهاونة ومطبعة 
ومتراجعة ومتس���اهلة ومه���درة للحق���وق، وهي في 
أضعف حاالتها، قد نصبت ترامب س���يدًا عليها منذ أن 
زار المنطقة العربية وأجرى العقود التجارية والعسكرية 
م���ع العرب بقيمة مئات مليارات الدوالرات، وبعد أن أخذ 
المال العربي يهدي اليوم أقدس المقدسات اإلسالمية 

لليهود لتكون عاصمة لهم".
ولفت عب���د الفت���اح النظر إلى ع���دم اهتم���ام ترامب 
بالتحذيرات العربية التي ص���درت قبيل اتخاذه القرار، 
بل ووصلت ب���ه الجرأة والوقاحة االتصال ببعض الزعماء 
والملوك العرب إلخبارهم بق���راره وإصراره على اتخاذه، 
كل ذلك يرسم مشهد ميزان القوى العربية في العالم 

والتي من الواضح أنها ال تساوي أي شيء.
ولم يستبعد المحلل السياسي المصري أن تكون هناك 
دول عربية موافقة فعاًل على إعالن القدس عاصمة لدولة 
االحتالل وفقًا لصفقة القرن التي يحاول ترامب تمريرها 

في المنطقة وإيجاد شركاء عرب في رعايتها. 
وشدد على أن قرار ترامب يحتاج إلى إجراءات فلسطينية 
وعربية عملية تنفذ في الحال ودون تأخير، أهمها سحب 
االعت���راف الفلس���طيني بدولة االحت���الل، وقطع كامل 
العالقات بين الس���لطة وأمريكا، واتخ���اذ العرب قرارات 

تمس كام���ل مصالح أمري���كا في المنطق���ة، من خالل 
مقاطع���ة البضائع األمريكية وتقلي���ص حجم التعاون 

والتجارة بينهما مع إيجاد بدائل أخرى في العالم.

ركاكة الأنظمة العربية
فيما يرى المحلل السياسي عبد الستار قاسم، أن ركاكة 
األنظمة العربية شكلت جسرًا لإلدارة األمريكية التخاذ 
مثل هذا اإلعالن الخطير، وقال ل�"االستقالل": "بال القدس 
ال يوجد قيمة للعرب، وإذا لم يتغير قرار ترامب وتراجع 
عن إعالنه، فال عزاء للفلس���طينيين س���وى تمسكهم 
بعقيدتهم التي تجعلهم مؤمنين بأنهم أصحاب حق 

وأرض".
وأضاف: "لو لم يكن الرئيس األمريكي مرتاحًا ومطمئنًا 
من أن العرب ل���ن يتخذوا أي إجراء عملي كرد فعل على 
قراره باالعتراف بالقدس عاصمة للصهاينة، لفكر وتريث 
وأجل كما كان يفعل أس���الفه من الرؤساء األمريكيين، 
ولكن ترامب تأكد تمامًا أنه لن يواجه بقرارات عربية على 

قدر الحدث".
وأكد قاسم أن أمريكا التي دعمت الحركة الصهيونية 
منذ القرن التاس���ع عشر وشجعت اليهود للهجرة إلى 
أرض فلس���طين، وال ت���زال تضخ ملي���ارات الدوالرات 
لصالح الكي���ان الصهيوني، هي ذاته���ا أمريكا التي 
تقيم عالقات طيبة جدا مع األنظمة العربية، وتستبيح 
األراضي العربي���ة بقواتها وأجهزتها األمنية بموافقة 

الرموز العربية.
وبّين أن بعض قادة العرب تمس���كوا بخطب ود أمريكا 
سعيًا لحل مش���اكلهم وتثبيتا ألركان حكمهم، مشيرًا 
إلى أن السلطة الفلسطينية عاشت وال تزال تحت وهم 
الدرع العربي الذي يس���اندها خالل مفاوضات التسوية 

مع االحتالل.
وتابع المحل���ل السياس���ي: " آن األوان ألن تس���تيقظ 
السلطة وأن تبدأ بجمع ما تبقى من شتاتنا الفلسطيني 
وإعادة بناء مؤسس���اتها بالش���راكة مع كافة الفصائل، 
واالتفاق على اس���تراتيجية وطنية فلسطينية واحدة 
لمواجهة هذا االحتالل تقوم على أس���اس االستخدام 

الكامل لكافة أدوات الصراع وأشكال النضال".

في أعقاب قرار ترامب 

العــرب والقــدس.. ال جــديد !
غزة/ حممود عمر:

كان اأكرث املواقف خذلنًا بالن�ضبة اإىل الفل�ضطينيني الذين تلقوا نباأ 
اعرتاف الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بالقد�س عا�ضمة للكيان 

ال�ضهيوين ونقل �ضفارة بالده اإليها، الأربعاء املا�ضي، هو �ضطحية 
الردود العربية التي مل تخرج عن �ضياق ال�ضجب وال�ضتنكار، دون 
الإعالن عن اتخاذ اأي خطوة قد ت�ضر من قريب اأو بعيد بامل�ضالح 

الأمريكية. وبع�س بيانات ال�ضجب التي �ضدرت عن دول عربية وازنة، 
يعتقد قارئها اأنها �ضدرت عن خجل وا�ضتحياء من املوقف، مثل بيان 

ال�ضعودية الذي �ضدر عن »م�ضدر« مل ت�ضمه يف وزارة خارجيتها، وبيان 
املغرب حيث كانت اأكرث جملة حتمل �ضخطًا فيه هي »املغرب يعرب عن 

ان�ضغاله العميق من قرار ترامب«، على غرار بيانات الأمم املتحدة التي 
تعرب عادًة فيها عن »قلقها العميق«.

غزة/ االستقالل
نظمت الرابطة االس���المية سلسلة انش���طة وفعاليات 
تخللها تنظيم وقفات احتجاجية ومس���يرات حاش���دة 
لطلبة المدارس والجامع���ات وذلك تضامنا مع القدس 
وض���د الق���رار االمريك���ي الصهيوني تج���اه القضية 
الفلس���طينية ومقدساتها بمش���اركة الهيئة االدارية 
للرابطة ومنسقي المناطق وامراء المدارس والجامعات .

وأك���دت الرابط���ة أن الش���عب الفلس���طيني والعربي 
واالس���المي سيقف وقفة جادة تجاه القرار الصهيوني 
االمريكي بجعل القدس عاصمة لدولة الكيان بكل قوة.

وأوضح���ت الرابط���ة ان كافة االطر الطالبية ستس���تمر 
بتنظيم الفعاليات المش���تركة داخل الجامعات تأكيدا 
منها عل���ى الوحدة الوطنية  وتصحيح مس���ار البوصلة 

تجاه فلسطين والقدس الشريف.
ودع���ت الرابطة كاف���ة ابناء الش���عب إل���ى المزيد من 
الفعاليات التضامنية مع القدس وعدم الس���كوت على 

الذل والهوان.
وتنوعت المش���اركات والمس���يرات في مدارس القطاع 
والجامعات حيث شملت جامعة القدس المفتوحة في 

الشمال والجامعة االسالمية واالزهر بغزة.

الرابطة اإلسالمية تنظم وقفات ومسيرات 
احتجاجية ضد القرار األمريكي بحق القدس 
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العــرب والقــدس.. ال جــديد !

فبقلٍب ثائر كالبركان، تقدم الشاب محمود المصري) 29 
عامًا( وعش���رات المواطنين الغاضبين إلى حدود التماس 
مع االحت���ال ؛ الصفوف األمامية وعلم فلس���طين يلوح 
بيده ولسانه يردد " القدس عاصمتنا األبدية، سنحميها 
بأرواحنا وأجس���ادنا"، وألقى حج���رًا تلو حجر حتى تمكن 
أخيرًا من رفع علم فلسطين فوق تلك االساك الشائكة، 
لكن���ه كان يعلم أن ثمة  قناصًا يراقبه، وفي دقائٍق اتخذ 
قرارًا بإعدامه، قبل أن يص���وب رصاصاته الحاقدة لتمزق 
شرايين قدمه وٌتسقطه أرضًا، ولم يكتف بذلك فقد عطل 
الوصول إليه حتى نزف دماؤه ليرتقي ش���هيدًا من أجل 

القدس. 
واستشهد المصري يوم الجمعة الماضية برصاص قوات 
االحتال خال مواجهات اندلعت بين عشرات من الشبان 
وجنود االحتال اإلسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع، 
ويعد أول ش���هيد في مس���يرات الغضب الرافضة لقرار 

اإلدارة االمريكية بأن القدس عاصمة إلسرائيل. 

اللحظات الأخرية 
بصوٍت مرتجف ودموع حبيس���ة، سرد والد الشهيد محمود 
تفاصي���ل آخر لحظات حيات���ه قائًا: "رج���ع ليلة الخميس 
مابسه ُمتسخة بالدخان ووجهه مفارق البتسامته المعتادة 
وحين سألته ما به، أجاب كنت بالمظاهرات وبعد لحظات من 
الصم���ت قال "الوقح ترامب" بعطيهم القدس عاصمة و الله 
ما بهدأ إال لما يتراجع عن القرار أو استشهد، حينها أدركت 
م���دى غضبه وانتابني خوف كبير عليه لكنى لم اس���تطيع 
فعل ش���يء س���وى أني أوصيه باالنتباه على نفسه"، مشيرًا 
إلى أن نجله عندما س���مع إعان ترام���ب أن القدس عاصمة 

إلسرائيل، انتفض وثار دمه ولم ينم ليله.
ويتابع بغصة تعترض صوته: »ظهيرة يوم الجمعة تناول 
معنا الغداء بسرعة، وارتدى أجمل ثيابه وتوشح بكوفيته 
واختار حذاءه الرياضي كي يساعده في الركض«، الفتًا إلى 
أنه لم يكن يعلم أن نجله سيشارك في المواجهات لكنه 
توقع ذلك ألنه دائمًا كان يشارك باألحداث والمواجهات 

مع االحتال اإلسرائيلي على الحدود الشرقية.  

موعد مع ال�شهادة 
وبينما كان األب جالسًا أمام منزله برفقة الجيران يتبادلون 
أط���راف الحديث حول قرارات الرئي���س األمريكي دونالد 
ترامب األخيرة بش���أن القدس، شعر فجأة بوخزة في قلبه 
وأخبرهم أنه يخش���ى على نجله محمود، حاول من حوله 
طمأنته لكن احساسه كان أقوى، فما هي اال دقائق حتى 
جاءه اتصال من أحد الش���باب يعلمه بأن نجله قد أصيب 

بقدمه وتم نقله للمستشفى. 
وأض���اف واأللم يعتصر قلبه: " ذهبت إلى المستش���فى 
بس���رعة وطول الطريق أدعى يا رب سلمه، حينما وصلت 
كان الطبيب بجانب محمود يضع يده على رأس���ه، سألته 
عن حجم اصابته أخبرني بأن وضعه س���يء وقد دخل في 
غيبوبة، ألن الرصاصة قطعت ش���ريانه وُترك ينزف مدة 

ساعتين حتي تمكن الشباب من نقله للمستشفى". 
قلب األب الذي ُفطر على ُحب ابنه، بقي يتأرجح بين لوعة 
االنتظار ودموع الرجاء لس���اعة حتي جاء الخبر القاس���ي، 
ليس���رع إلى غرفة العناية ويلقى نفسه فوق فلذة كبده 
والدموع تنهمر من عينيه ولسان حاله يصف حجم ألمه، 
وقد تركه من حوله للحظات، لكن األب الحنون لم يستطع 
ترك ذلك الجسد الهامد، فنزعوه من نجله الشهيد بقوة 

فخرج يردد " طلبت الشهادة ونلتها". 
بصوته الحزين يقول:" كنت أنتظر خبر خروجه من الغيبوبة 
واستقرار حالته، لكن صدموني بخبر استشهاده وقمت زي 
المجنون على غرفة العناية أحضنه وأترجاه يتنفس، إال أن 

األطباء أبعدوني عنه وأخذوه على ثاجات الموتى". 

�شهادة ٌمنتظرة 
" لو متنا عشاق شهادة مثل الشجرة بأرض بادي بنموت 
ونحن واقفين"،  "احنا عشاق البارود وباسمك نعلي الراس، 
دونها يا رصاص دونها، واحكي لألسود عنا بالدم نجود"، 
تلك العبارات كانت آخر الكلمات التي نش���رها الشهيد 

محمود المصري على صفحته الشخصية )فيسبوك(. 
وق���ال والد الش���هيد:" ف���ي الفترة األخي���رة كنت أتوقع 
ب���كل لحظة أن يأتي خبر استش���هاد محم���ود  ألنه كان 
يتمنى الش���هادة بش���دة ودائما يتحدث عنها ويشارك 
بالمظاهرات السلمية والمواجهات ضد االحتال، لكن ما 
لم أتوقعه أن يأتي خبر استش���هاده بهذه الس���رعة وأن 

يصبح التمني حقيقة".
وبنظرة فخر وتح���ٍد كبير، أضاف: " ابني قطعة من روحي 
وغالي عليا لكن القدس يرخص لها كل غالي، وأنا أفتخر 
بان ابني نال الش���هادة وبإذن الله سأقدم نفسي وكافة 
أوالدي فداًء للقدس عاصمة فلس���طين، ومس���رى النبي 

صلى الله عليه وسلم".     
ووصف نجله، بصاحب الوجه البشوش والحنون، يسعى 
إلرضاء والدي���ه دائمًا، فهو المحبوب ل���دى الجميع، كان 
يتوق دائمًا لمس���اعدة وخدمة الناس من عرفهم ومن لم 

يعرفهم.  

نظرة الوداع 
أما والدة الش���هيد، فباتت تس���تجمع قواها تارة وتنهار 
تارة أخرى لكنها ورغم صعوب���ة حالتها الصحية أصرت 
على انتظار فلذة كبدها مع جموع المنتظرين إللقاء نظرة 
ال���وداع ، كيف ال وهي من ربته ورافقته س���نوات العمر 

الطويل بحلوها ومرها.  
وشارك اآلالف يوم الس���بت الماضي في تشييع جثمان 
الش���هيد محمود ونقله م���ن مستش���فى األوروبي، إلى 
مس���قط رأسه في مدينة خانيونس جنوب القطاع، حيث 
ألقت أم���ه وعائلته نظرة الوداع عليه قبل دفنه في أجواء 
مؤثرة حضرت فيها الدموع، وامتزجت الزغاريد مع الدعاء 

للشهيد.
وردد المشاركون في الجنازة هتافات غاضبة مطالبة بالرد 
على جرائم االحتال، حاملين شعارات تؤكد على استمرار 
المقاومة وضرورة مواصلة االستعدادات لمواجهة العدو 

في المعركة المقبلة.

ملبيًا نداء الغضب لقرار ترامب 
الشهيد المصري.. رسم بدمه 
حــدود الدفــاع عــن القــدس

غزة/ دعاء احلطاب:
مل يب��ال ب��رد دي�شم��ر القار���ص، ول بالأ�ش��الك ال�شائك��ة التي حت��ول بينه وب��ن مواجهة مبا�شرة م��ع الحتالل 
الإ�شرائيلي، ارتدى مالب�شه وودع عائلته بنظراٍت �شامته وابت�شامة �شريعة ثم خرج م�شرعًا، حيث نقاط التما�ص مع 
الع��دو عل��ى ال�شريط احلدودي ملحافظة خانيون�ص و�شط قطاع غزة، ملبيًا نداء النفري للقد�ص والدفاع عنها، بعدما 

اأعلن الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب العرتاف بالقد�ص عا�شمة ل�" اإ�شرائيل" ونقل ال�شفارة الأمريكية اإليها. 
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العــرب والقــدس.. ال جــديد !

فبقلٍب ثائر كالبركان، تقدم الشاب محمود المصري) 29 
عامًا( وعش���رات المواطنين الغاضبين إلى حدود التماس 
مع االحت���ال ؛ الصفوف األمامية وعلم فلس���طين يلوح 
بيده ولسانه يردد " القدس عاصمتنا األبدية، سنحميها 
بأرواحنا وأجس���ادنا"، وألقى حج���رًا تلو حجر حتى تمكن 
أخيرًا من رفع علم فلسطين فوق تلك االساك الشائكة، 
لكن���ه كان يعلم أن ثمة  قناصًا يراقبه، وفي دقائٍق اتخذ 
قرارًا بإعدامه، قبل أن يص���وب رصاصاته الحاقدة لتمزق 
شرايين قدمه وٌتسقطه أرضًا، ولم يكتف بذلك فقد عطل 
الوصول إليه حتى نزف دماؤه ليرتقي ش���هيدًا من أجل 

القدس. 
واستشهد المصري يوم الجمعة الماضية برصاص قوات 
االحتال خال مواجهات اندلعت بين عشرات من الشبان 
وجنود االحتال اإلسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع، 
ويعد أول ش���هيد في مس���يرات الغضب الرافضة لقرار 

اإلدارة االمريكية بأن القدس عاصمة إلسرائيل. 

اللحظات الأخرية 
بصوٍت مرتجف ودموع حبيس���ة، سرد والد الشهيد محمود 
تفاصي���ل آخر لحظات حيات���ه قائًا: "رج���ع ليلة الخميس 
مابسه ُمتسخة بالدخان ووجهه مفارق البتسامته المعتادة 
وحين سألته ما به، أجاب كنت بالمظاهرات وبعد لحظات من 
الصم���ت قال "الوقح ترامب" بعطيهم القدس عاصمة و الله 
ما بهدأ إال لما يتراجع عن القرار أو استشهد، حينها أدركت 
م���دى غضبه وانتابني خوف كبير عليه لكنى لم اس���تطيع 
فعل ش���يء س���وى أني أوصيه باالنتباه على نفسه"، مشيرًا 
إلى أن نجله عندما س���مع إعان ترام���ب أن القدس عاصمة 

إلسرائيل، انتفض وثار دمه ولم ينم ليله.
ويتابع بغصة تعترض صوته: »ظهيرة يوم الجمعة تناول 
معنا الغداء بسرعة، وارتدى أجمل ثيابه وتوشح بكوفيته 
واختار حذاءه الرياضي كي يساعده في الركض«، الفتًا إلى 
أنه لم يكن يعلم أن نجله سيشارك في المواجهات لكنه 
توقع ذلك ألنه دائمًا كان يشارك باألحداث والمواجهات 

مع االحتال اإلسرائيلي على الحدود الشرقية.  

موعد مع ال�شهادة 
وبينما كان األب جالسًا أمام منزله برفقة الجيران يتبادلون 
أط���راف الحديث حول قرارات الرئي���س األمريكي دونالد 
ترامب األخيرة بش���أن القدس، شعر فجأة بوخزة في قلبه 
وأخبرهم أنه يخش���ى على نجله محمود، حاول من حوله 
طمأنته لكن احساسه كان أقوى، فما هي اال دقائق حتى 
جاءه اتصال من أحد الش���باب يعلمه بأن نجله قد أصيب 

بقدمه وتم نقله للمستشفى. 
وأض���اف واأللم يعتصر قلبه: " ذهبت إلى المستش���فى 
بس���رعة وطول الطريق أدعى يا رب سلمه، حينما وصلت 
كان الطبيب بجانب محمود يضع يده على رأس���ه، سألته 
عن حجم اصابته أخبرني بأن وضعه س���يء وقد دخل في 
غيبوبة، ألن الرصاصة قطعت ش���ريانه وُترك ينزف مدة 

ساعتين حتي تمكن الشباب من نقله للمستشفى". 
قلب األب الذي ُفطر على ُحب ابنه، بقي يتأرجح بين لوعة 
االنتظار ودموع الرجاء لس���اعة حتي جاء الخبر القاس���ي، 
ليس���رع إلى غرفة العناية ويلقى نفسه فوق فلذة كبده 
والدموع تنهمر من عينيه ولسان حاله يصف حجم ألمه، 
وقد تركه من حوله للحظات، لكن األب الحنون لم يستطع 
ترك ذلك الجسد الهامد، فنزعوه من نجله الشهيد بقوة 

فخرج يردد " طلبت الشهادة ونلتها". 
بصوته الحزين يقول:" كنت أنتظر خبر خروجه من الغيبوبة 
واستقرار حالته، لكن صدموني بخبر استشهاده وقمت زي 
المجنون على غرفة العناية أحضنه وأترجاه يتنفس، إال أن 

األطباء أبعدوني عنه وأخذوه على ثاجات الموتى". 

�شهادة ٌمنتظرة 
" لو متنا عشاق شهادة مثل الشجرة بأرض بادي بنموت 
ونحن واقفين"،  "احنا عشاق البارود وباسمك نعلي الراس، 
دونها يا رصاص دونها، واحكي لألسود عنا بالدم نجود"، 
تلك العبارات كانت آخر الكلمات التي نش���رها الشهيد 

محمود المصري على صفحته الشخصية )فيسبوك(. 
وق���ال والد الش���هيد:" ف���ي الفترة األخي���رة كنت أتوقع 
ب���كل لحظة أن يأتي خبر استش���هاد محم���ود  ألنه كان 
يتمنى الش���هادة بش���دة ودائما يتحدث عنها ويشارك 
بالمظاهرات السلمية والمواجهات ضد االحتال، لكن ما 
لم أتوقعه أن يأتي خبر استش���هاده بهذه الس���رعة وأن 

يصبح التمني حقيقة".
وبنظرة فخر وتح���ٍد كبير، أضاف: " ابني قطعة من روحي 
وغالي عليا لكن القدس يرخص لها كل غالي، وأنا أفتخر 
بان ابني نال الش���هادة وبإذن الله سأقدم نفسي وكافة 
أوالدي فداًء للقدس عاصمة فلس���طين، ومس���رى النبي 

صلى الله عليه وسلم".     
ووصف نجله، بصاحب الوجه البشوش والحنون، يسعى 
إلرضاء والدي���ه دائمًا، فهو المحبوب ل���دى الجميع، كان 
يتوق دائمًا لمس���اعدة وخدمة الناس من عرفهم ومن لم 

يعرفهم.  

نظرة الوداع 
أما والدة الش���هيد، فباتت تس���تجمع قواها تارة وتنهار 
تارة أخرى لكنها ورغم صعوب���ة حالتها الصحية أصرت 
على انتظار فلذة كبدها مع جموع المنتظرين إللقاء نظرة 
ال���وداع ، كيف ال وهي من ربته ورافقته س���نوات العمر 

الطويل بحلوها ومرها.  
وشارك اآلالف يوم الس���بت الماضي في تشييع جثمان 
الش���هيد محمود ونقله م���ن مستش���فى األوروبي، إلى 
مس���قط رأسه في مدينة خانيونس جنوب القطاع، حيث 
ألقت أم���ه وعائلته نظرة الوداع عليه قبل دفنه في أجواء 
مؤثرة حضرت فيها الدموع، وامتزجت الزغاريد مع الدعاء 

للشهيد.
وردد المشاركون في الجنازة هتافات غاضبة مطالبة بالرد 
على جرائم االحتال، حاملين شعارات تؤكد على استمرار 
المقاومة وضرورة مواصلة االستعدادات لمواجهة العدو 

في المعركة المقبلة.

ملبيًا نداء الغضب لقرار ترامب 
الشهيد المصري.. رسم بدمه 
حــدود الدفــاع عــن القــدس

غزة/ دعاء احلطاب:
مل يب��ال ب��رد دي�شم��ر القار���ص، ول بالأ�ش��الك ال�شائك��ة التي حت��ول بينه وب��ن مواجهة مبا�شرة م��ع الحتالل 
الإ�شرائيلي، ارتدى مالب�شه وودع عائلته بنظراٍت �شامته وابت�شامة �شريعة ثم خرج م�شرعًا، حيث نقاط التما�ص مع 
الع��دو عل��ى ال�شريط احلدودي ملحافظة خانيون�ص و�شط قطاع غزة، ملبيًا نداء النفري للقد�ص والدفاع عنها، بعدما 

اأعلن الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب العرتاف بالقد�ص عا�شمة ل�" اإ�شرائيل" ونقل ال�شفارة الأمريكية اإليها. 
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د.باسم الطوباسي

بعد كل هذه التحوالت.. من يحسم الصراع؟

إلياس سّحاب

األسبــاب التاريخيــة لقــرار ترامــب

يقود الق����رار األميركي األخير باالعتراف بالقدس 
عاصمة للكيان االس����رائيلي إلى أن  من سيحسم 
الص����راع التاريخ����ي على القدس لي����س الهوية 
السياس����ة المصطنعة وال حتى الصراع الديني، 
بل الهوية الثقافية والديمغرافية للمدينة، وإذا 
كان ق����رار ترام����ب أطلق الرصاص����ة االخيرة على 
العملية السلمية ولن يكون بأي شكل بداية مسار 
جديد للتسوية كما يقال؛ بعدما تحولت الصفقة 
الكبرى الى صفعة كب����رى ليس للحقوق العربية 
والفلسطينية بل لكل أنصار قيم الحياة والسالم 

في العالم.
 وبم����ا ان ادارة الص����راع تنتقل حالي����ا الى مرحلة 
جديدة، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في حماية 
الهوي����ة الديمغرافية والثقافي����ة للمدينة التي 

تبدو أنها مهددة أكثر من أي وقت آخر.
إن الوقائع على األرض هي التي س����وف تحس����م 
مصير هذه المدين����ة المعذبة، وت����درك النخب 
االس����رائيلية هذه الحقيقة، ومن هنا يبدو سعي 
اس����رائيل إلى تغيير الوقائع عل����ى االرض، هذا 
يعني أن البعدين السياسي والديني ال يشكالن 
أساسا حاسما للصراع.  هذا األمر يدفع الى إعادة 
مراجعة التقدير السياسي واالستراتيجي في ربط 
مدخالت الصراع السياس����ي والديني بالمدخالت 
الثقافي����ة والديمغرافية، وهذا م����ا تؤكده الرؤية 

اإلسرائيلية القائمة على مبدأ )القدس مفتوحة دينيا 
ومغلقة سياس����يا( وهو ما دف����ع األردن إلى االعتراف 
مبكرا بمكانة القدس عند أتب����اع الديانات الثالث وأن 
االعت����راف به����ذه المكانة ال يعني بأي ش����كل المس 
بهويته����ا العربية، بل يعن����ي إدراكا معمقا لحقائق 
الص����راع على األرض واحتم����االت الحلول الممكنة في 
مواجهة سياسة ش����راء الوقت التي تتبعها اسرائيل 

التي تخدم محو الهوية العربية للمدينة.
تش����ير اإلحصاءات اإلس����رائيلية الرس����مية الصادرة 
نهاية العام 2000 إلى أن تعداد السكان في المدينة 
ارتفع بنس����بة 2 % من إجمالي السكان البالغ 646,3 
ألف نس����مة، بينهم 436,7 ألف يهودي بنسبة 67,6 
%، في حين يبلغ عدد الس����كان الع����رب 209,5 ألف 
عربي بنسبة 32,4 %. الى ذلك الوقت كان نمو السكان 

العرب ضعف اليهود، وفي عام 2016 أشارت مصادر 
الكتاب اإلحصائي االس����رائيلي إل����ى انه  يعيش في 
القدس اليوم 542 الف يهودي )مقارنة ب�187700 قبل 
خمسين سنة( و 324 الف عربي )مقارنة ب�86600 قبل 
خمسين سنة(. في السنوات االخيرة يبدو أن المعادلة 
لم تعد تعمل ديمغرافيا لصالح الفلسطينيين حيث 
إن معدل اإلنجاب  للم����رأة اليهودية وصل الى 4.28، 
في المقابل تراجع معدل إنجاب المرأة الفسطينية الى  
3.23 نتيجة التحديث والتغير االجتماعي وغياب رؤية 

مركزية لحقائق الصراع.
في الجانب اآلخر تنفذ السلطات االسرائيلية عملية 
تاريخية ممنهجة لتغيير المالمح الثقافية للمدينة 
الش���رقية والبلدة القديمة التي تستهدف الوصول 
الى التهويد الناعم الكام���ل حيث تصاعدت عملية 

تهوي���د القدس الش���رقية والمس���جد األقصى 
خالل الس���نوات الخمس األخي���رة بوتيرة عالية 
غير مس���بوقة؛ أهم مالمحه���ا تصاعد عمليات 
االس���تيطان اليهودي وآخرها إعالن إس���رائيل 
عن بناء نحو )5496( وحدة س���كنية في  القدس 
)المنطقة الداخلية الواصلة بين القدس ومعاليه 
ادوميم( ردًا على إعالن قبول عضوية فلس���طين 
كدول���ة مراقب غي���ر عضو في األم���م المتحدة. 
واس���تمرار الصع���ود السياس���ي والقضائ���ي 
واإلعالمي لفكرة المعبد في المنظومة السياسية 
اإلس���رائيلية، وبعد أن كان مؤيدو الفكرة مجرد 
أقلي���ة في مطلع تس���عينيات الق���رن الماضي 
أصبحوا اليوم قوة سياسية كبيرة ال تسهم في 

تشكيل الحكومات فقط بل تشكل األغلبية.
يواجه س����كان القدس العرب ظروفا قاسية غاية 
في التعقيد، وضغوطات اسرائيلية على مختلف 
المس����تويات؛ فالس����كان العرب يواجهون بطالة 
تتجاوز 70 %، وعمليات الهدم للمس����اكن تتم 
بتعس����ف ال يحدث في مكان آخر ف����ي العالم، ال 
م للقدس اليوم اكثر  يوجد ش����يء يمكن أن يقدَّ
أهمية من تثبيت صمود السكان العرب وحماية 
الهوي����ة الثقافي����ة، ه����ذا أهم من كل اإلنش����اء 
السياس����ي وكل أعمال االحتج����اج، الوقائع على 

األرض ستحسم الصراع وليس اي شيء آخر.
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أعلن أنا المواطن/ يحيى ناصر جميل ابو طاقية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
803891217  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها  

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/عزمى حسين سالمه نصر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)913022372( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن محمد سعيد محمود حمدان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)923098595( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن احمد عادل راغب شبير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800270472( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن  وسام فكري ابرهيم زيدان.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400141727( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة /تمام موسى ديب الرزاينة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800348732( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

ال يجوز أبدًا أن ننسب القرار الرئاسي األمريكي باعتبار القدس 
عاصمة لدولة »إسرائيل«، إلى اعتالء رئيس متشدد سدة البيت 
األبيض في واش���نطن. فقرار الكونج���رس األمريكي المطابق 
إلعالن ترامب األخير بش���أن القدس قائم من���ذ العام 1995. 
وكان كل مرش���ح أمريكي للرئاسة يتبنى قرار الكونجرس هذا 
في حملت���ه االنتخابية، ويعد اللوبي اليهودي في االنتخابات 
الرئاس���ية األمريكية بتطبيقه إذا وصل إلى سدة الرئاسة في 
البيت األبيض لكن كل المرش���حين الذين تحولوا إلى رؤساء 
بعد الفوز في االنتخابات أجمعوا )قبل ترامب(، على التراجع عن 
إنجاز هذا الوعد االنتخابي، بما في ذلك الرئيس السابق باراك 
أوباما، الذي ظل لمدة ثماني سنوات، هي فترة واليَتي رئاسته 
األولى والثانية، يوقع كل ستة أشهر على تأجيل تنفيذ قرار 
إعالن القدس عاصمة ل»إس���رائيل«، ونقل السفارة األمريكية 

إليها.
اآلن، ما الذي جعل الكونجرس األمريكي يصدر قراره بال تردد 
ف���ي العام 1995؟، وم���ا الذي جعل كل الرؤس���اء األمريكيين 
بعد ذلك يترددون في تنفيذ القرار ويؤجلونه لفترة الرئيس 
المقبل؟، وما الذي دفع ترامب أخيرًا إلى تبني القرار رئاس���يًا، 

قبل مرور العام األول على واليته الرئاسية؟
الجواب على الس���ؤال األول يقول بوضوح إن العام 1995، عام 
إص���دار الكونجرس للقرار، جاء تتويج���ًا للخطأ التاريخي الذي 
ارتكبته قيادة منظمة التحرير الفلس���طينية، برعاية ياس���ر 
عرفات يومها، بإع���الن وقف مرحلة المقاومة الفلس���طينية، 
وتحوي���ل اإلصرار على التمس���ك بكامل الحق���وق التاريخية 
لش���عب فلس���طين، إلى إبقاء القضية بأس���رها في أحضان 
المش���روع الصهيون���ي- األمريكي، الذي ه���و خصم الحقوق 

الفلس���طينية، وليس »الحكم«، كما هو التوقيع الفلسطيني 
على اتفاقية أوسلو.

لقد جاءت اتفاقية أوسلو في العقد األخير من القرن الماضي، 
تعلن الدخول التاريخي للحركة الوطنية الفلسطينية، في عصر 
كامب ديفيد، الذي أعلن على يدي الرئيس المصري األس���بق 
أنور الس���ادات، خروج مصر من الصراع العربي- »اإلسرائيلي«، 
مفتتحًا عص���ر التراجع العربي التاريخي، ف���ي هذه القضية 

المصيرية.

أما ف���ي الجواب على الس���ؤال الثان���ي، لماذا تردد الرؤس���اء 
األمريكيون حتى اليوم في تنفيذ قرار الكونجرس، فهو بكل 
بساطة، أن هؤالء الرؤساء، الحريصين جدًا على المصالح العليا 
للنف���وذ األمريكي في ه���ذه المنطقة الحساس���ة من العالم، 
كانوا يرون أن عصر كامب ديفيد الس���اداتي، لم يشهد بعد 
دخول سائر األنظمة العربية في إطاره التاريخي، إطار التنصل 
من أساس���يات القضية الفلس���طينية وأن اتفاقيات أوسلو، 
رغم خطورتها على القضية، ليس���ت أكث���ر من إعالن الدخول 
الفلس���طيني في عصر كامب ديفي���د وإيديولوجيته. كانوا 
بانتظار الدخول العربي الش���امل هذا العصر التراجعي. ولوال 
ذلك لما تردد أول رئيس أمريكي بعد العام 1995، في اإلسراع 
بالتبن���ي الفوري لق���رار الكونجرس األمريكي بش���أن مدينة 

القدس.
اليوم، يبدو أن اإلدارة األمريكية الجديدة، سواء كانت جمهورية 
)كم����ا هي فعاًل( أو ديمقراطية، أصبحت مقتنعة بأن الس����اعة 
التاريخي����ة للتراجع العربي الش����امل عن مس����تلزمات الصراع 
العربي - »اإلس����رائيلي«، قد دقت. وما وصول ترامب إلى س����دة 
البيت األبيض سوى لزيادة الحركة الدرامية في هذا القرار الذي 
كان أي رئيس أمريكي، في أي اتجاه، يطأ عتبات البيت األبيض 
في واشنطن، سيتخذه، وهو قرار تصفية القضية الفلسطينية، 

كحل لها، تحت عنوان براق خادع هو »صفقة القرن«.
لم يعد أمام العرب سوى محاولة الخروج ولو المتدرج من عصر 
كامب ديفيد الساداتي وعصر أوسلو الفلسطيني، الستعادة 
اإلطار التاريخي للصراع العربي -»اإلسرائيلي«، الذي من عالماته 
األساس���ية، عدم انتصار حل القضية من التحالف اليهودي- 

األمريكي، بل من إرادة الشعوب العربية.

مل يعد اأمام العرب �سوى 
حماولة اخلروج ولو املتدرج 

من ع�سر كامب ديفيد 
ال�ساداتي وع�سر اأو�سلو 

الفل�سطيني، ل�ستعادة الإطار 
التاريخي لل�سراع العربي 
-»الإ�سرائيلي«، الذي من 
عالماته الأ�سا�سية، عدم 
انت�سار حل الق�سية من 

التحالف اليهودي- الأمريكي، 
بل من اإرادة ال�سعوب العربية.

 ومبا ان ادارة ال�سراع تنتقل حاليا اىل 
مرحلة جديدة، فاإن التحدي احلقيقي 
يتمثل يف حماية الهوية الدميغرافية 

والثقافية للمدينة التي تبدو اأنها مهددة 
اأكثـر من اأي وقت اآخر.
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لم يكن الق���رار ال���ذي اتخذه الرئي���س األمريكي 
بخصوص القدس مفاجئًا ، فهو جاء ضمن السياق 
الطبيع���ي لسياس���ته التي ال تس���تند إل���ى أية 
معاير قيمي���ة أو أخالقية   ، بل وتخرج حش���د من 
مواقف الرؤس���اء و الذين  كانوا يدركون حساسية 
وتعقيدات هذا الصراع ، وحساس���ية القدس على 
وجه الخصوص ، وكانوا في كثير من األحيان ونظرًا 
لهذا التعقيد وتلك الحساس���ية يطرون الموافقة 
على القرارات الدولية التي تؤكد صراحة أن القدس 
أرض محتلة وأنه ال يجوز لقوة االحتالل أن تغير في 
وضع وطبيعة وخارطة المدينة المقدسة وأن كل ما 

قام به االحتالل باطل وغير قانوني .
كل ذلك ال قيمة لهو من الرئيس األمريكي الذي جاء 
إلى السياسة من سمسرة العقارات وحياة المقاوالت 
ولذلك ال أحد يس���تطيع التنبؤ بس���لوكه حول أي 
قضية أو مش���كلة ، وحس���ابات السماسرة تختلف 
دائما عن حسابات الناس ، فكيف إذا أضيف لحياة 
السمسرة والمقاوالت تعصب وتطرف وعنصرية ال 

يس���تطيع إخفاءها وهذه العنصرية تصل به إلى 
الدرجة التي ال يس���تطيع أقرب حلفائه األوروبيين 

تقبلها أو الدفاع عنها .
وحتى مع غي���اب الضوابط القيمي���ه واألخالقية ، 
وحتى مع افتقاره  للخبرة السياس���ية وطريقة إدارة 

الدولة ، وحتى مع عنصريته و تطرفه .
حت���ى مع كل  ذلك  ما كان ل���ه أن يجرؤ على اتخاذ 
موقفه األخير بخصوص القدس ، لوال حالة الضعف 
والتفكك التي يعيش���ها العالم العربي واإلسالمي 
ولوال االحتفاء   األسطوري الذي قابله به قادة الدول 
العربية واإلس���المية ، ولوال إدراكه لغياب التضامن 
العربي واإلسالمي مع فلسطين حتى لو تعلق األمر 
برمزها المقدس���ي و مدينتها التي باركتها السماء 
، وزاره���ا األنبي���اء ، وزينتها دماء العلم���اء واألئمة 

والصالحين واألحرار على مدار القرون .
من فاضل القول التأكيد على حقيقة ال ش���ك فيها 
، وه���ي أن التاريخ ال يمك���ن أن يتغير بقرار ملك أو 
رئي���س أو غفي���ر ، وأن الحق ال يضي���ع بالتقادم أو 

بمرور الوقت ، وأن القوة الغاش���مة ال تستطيع محو 
آثار الحضارة التي اس���تندت إلى قيم الحق والخير 
والس���الم ، وأن مكان���ا أحاطت���ه البرك���ة اإللهية ال 
يمكن تحويله بجرة قلم ، إل���ى مركز للقمع والظلم 
والعنصرية ، كل هذه حقائق يجب أن يطمئن إليها 
ش���عبنا وأمتنا وكل األحرار الذي���ن يؤمنون بعدالة 
قضيتنا ويتش���اركون معنا األلم والحسرة ولكن مع 
هذا االطمئنان فإن التاريخ ال يتغير من تلقاء نفسه 
، وإرادة الل���ه الفاعلة تحتاج إلى من يعي قوانينها 
ومعاييرها ، ولي���س المطلوب من األمة الدفاع عنه 

وحمايته بمجرد الدعاء  واألمنيات الطيبة فقط .
المطل���وب في مواجهة الق���رارات الصعبة أال تفقد 
األمة رباطة جأش���ها ، وال يجوز أن تضع الملح فوق 
جرحها ، وال يجوز لها االستسالم لالنفعال وغليان 
المشاعر ، فاألمر يحتاج إلى تغير في استراتيجيات 
الدول والحكومات العربية واإلسالمية ، ويحتاج إلى 
تغير في طريقة التعامل مع ش���عوب األمة وكافة 
تياراتها ومكوناتها التي يج���ب أن يكون لها دور 

رئيس في تش���كيل السياس���ات والبرامج والرؤى 
لتعود الفعالية لتلك الش���رائح من العلماء والنخب 
والمثقفين ، وعلى الصعيد الفلس���طيني يجب أن 
نخرج من دائ���رة المناكفة والخالفات الهامش���ية 
والثانوية ، لنتمكن من االتفاق على اس���تراتيجية  
يش���ارك الجميع في بنائها ورسم مالمحها ، تعلي 
من قدر الش���عب الفلس���طيني الصابر والمظلوم ، 
وتعطى األولوي���ة لرفع المعاناة عنه ، والتمس���ك 
بحقوق���ه ، وتقدم المثل النموذج الذي يلهب األمة 
حافزًا وقوة دفع ... وبه���ذا يمكن محاصرة آثار قرار 
الرئيس األمريكي الذي يب���دو أنه مقدمة لما يزعم 
إنه���ا صفقة الق���رن إلنهاء الصراع في فلس���طين 

وتأمين إسرائيل إلى األبد .
إذن .. مواجه���ة هذه المرحلة الصعبة يجب أن تتم 
من خالل موقف فلس���طيني قوي وموحد ، مدعوم 
بموقف عربي وإس���المي قوي وموح���د ، وللوصول 
لذل���ك على األمة االعتصام بالصب���ر والثبات وعدم 

اليأس!

الشيخ: نافذ عزام
قرار ترامب بخصوص القدس 

مقدمة لما يعرف بصفقة القرن 

القدس كاشفة العورات .. فماذا كشفت؟!

يت����ردد دائما أن القدس وفلس����طين كاش����فة 
للعورات ولكن ما الذي كشفته القدس وما الذي 
عرته، ما الذي اكتش����فناه كش����عب فلسطيني 
م����ر على نكبته أكثر من س����تين عام����ا؟، ما هو 
الزيف الذي م����ورس علينا وما مفردات الخطاب 
الذي أوهمنا أنفس����نا به على مدار قرن منذ وعد 
بلف����ور إلى اآلن؟ ب����كل موضوعي����ة ووضوح اقر 
واعترف أن ما كشفته القضية الفلسطينية وما 
كشفته القدس يفوق الحصر والذكر وال تتسع 
كل المس����احات المتاحة لذك����ره واإلتيان عليه، 
ولكن وباختصار شديد س����أعرج على ما كشفه 
قرار ترامب بنق����ل الس����فارة األمريكية من تل 
أبيب إلى الق����دس، أي العورات التي بدت خالل 
أس����بوع واحد فقط، وس����أكتفي بذكر العورات 
الفلسطينية والعربية فقط. وسأحرص أن أكون 
مؤدبا ومرنا قدر المستطاع عندما أعرج على ذلك 

واستحضره.
القدس كش����فت أن السالم والتسوية هما مبرر 
وجود السلطة وليس األمر مجرد خيار أو تكتيك 
تتبناه السلطة، وكشفت أن السلطة بحد ذاتها 
هي مشروع ومكسب لبعض النخب المستفيدة 
من األمر ش����خصيا وانه ال يمكن حل السلطة أو 
حتى التلويح بذلك، القدس كش����فت أن هناك 
عالقة وظيفية بقائية مصلحيه ما بين السلطة 
واالحتالل رغم كل ما يفعل����ه االحتالل حتى لو 
تعلق األمر بالقدس وبالقضية نفس����ها.رجاالت 
الس����لطة ال يمكنهم إال حماية رؤوس����هم التي 

يرتبط بقاؤها ببقاء االحتالل.
القدس كش����فت أن القضية تالش����ت والحركة 
الوطنية الفلسطينية تالشت والوعي والحضور 
لدى النخب والقادة والرسميين الفلسطينيين 
تالشى ، نعم حتى الشعر تالشى حتى الخطاب 
الواعي القادر على استنهاض الناس وإلهابهم 
وإلهامهم تالشى كلمات جوفاء وسجع مصطنع 
هو ما غلب على الخطاب الفلس����طيني الخاص 
منه والعام والعلماني منه واإلسالمي. والسؤال 
م����ا الذي كان ه����ؤالء ينتظرون����ه حتى تتحرك 
ألسنتهم ويس����تدعوا عمق اللغة القادرة على 
التعبير عما وصلنا إلي����ه، ال أقول خطاب عنتري 
رغم الف����ارق بين هؤالء وبين عنت����رة ولكن أين 
الخطاب الجريء الذي يقول وبصراحة ومكاشفة 
نحن غير قادرين نحن غير مؤهلين نحن عاجزين 
وال نخدع الش����عب فليبحث الن����اس عن بدائل 

وهياكل وقادة جدد نحن انتهت صالحيتنا؟
القدس كش����فت أننا لم نب����دأ في حصاد نتائج 
انقسام العش����ر العجاف وان أولى الحصاد هو 
ضياع القدس، وهي تكش����ف من بين مجموعة 

حقائق أخرى ان التمكين والحسبة والموظفين 
والمحاصص����ة كانت ل����دى البعض أه����م، ولن 
تنطلي أكذوب����ة أن مواجهة ق����رار ترامب تجاه 
الق����دس يجب مواجهت����ه بالمصالحة والوحدة 
الوطني����ة، كذاب����ون ألنكم تعلم����ون أن ترامب 
س����يفعل ذلك ول����م تتصالح����وا ، كذابون منذ 
ثالثين عاما ألنكم انقس����متم وعندما قرر فريق 
الذه����اب للثورة ذه����ب فريق للبن����اء واإلعداد، 
وعندما ق����رر فري����ق الذهاب للتس����وية ذهب 
فريق للثورة، ولم تكونوا يوما واحدا أش����قاء ولم 
تحتكمو يوما واحدا للوحدة الوطنية إطالقا، وما 
يحكم العالقة هو المصلحة والفائدة والمردود 
والحفاظ على الوضع واالمتيازات، نحن تم ذبحنا 
في ثالث حروب حتى تركن����ا بيوتنا ولم تقرروا 
حينها أن المصالحة أولوية وان الرد هو الوحدة 
الوطني����ة، نحن ُبح����ت أصواتنا م����ن اجل ذلك 
ولكنكم بع����د عقد من التيه قررتم االقتس����ام، 
وجاءت القدس اآلن لتكشف كل العورات.اخفوا 
عوراتكم إن استطعتم ال تدعوا استطاعة تحرير 

القدس واألرض واإلنسان تحرروا انتم أوال .
الق����دس كش����فت أن الفق����راء والبس����طاء هم 
الذي����ن ذهبوا للحدود وهم الذين واجهوا العدو 
رغ����م علمهم بصفرية المعادل����ة لكن الُجبن لم 
يتمكن منهم ولم يحس����بوها كحس����بة التجار، 
البعض يهمس ماذا تفعل اإلطارات واإلضرابات 
والذه����اب إلى الحدود الش����رقية لقط����اع غزة؟ 
ومتى كان الفدائي يتلب����س منطق التاجر؟ إذا 
ل����م نغضب ونخرج ماذا يمك����ن أن نفعل هؤالء 
ال يملكون ترف المؤتمرات والندوات والبيانات 
والتندي����د. هؤالء رأس ماله����م دمهم وبالتالي 
يجودون به دون وصاية من قائد أو مس����ئول أو 
وزير جعل معان����اة الناس وقضيتهم وأرضهم 
ومقدس����اتهم زاده وزواده وسلعته التي يروج 

لها.
القدس كش����فت أن الدبلوماسية الفلسطينية 
صفرية، وان الرهان عليها صفر، القدس كشفت 
زي����ف الذين قالوا دولة فلس����طينية واالعتراف 
بالدول����ة الفلس����طينية، وهللوا وطبل����وا للدولة 
المراق����ب في األم����م المتحدة والس����ؤال الدولة 
الفلس����طينية المعلن عنها والمعترف بها في 
األم����م المتحدة م����ا هي عاصمته����ا وان كانت 
القدس عاصمتها فكيف أعلن ترامب أن القدس 

عاصمة للكيان الصهيوني؟!
كثيرة هي العورات الفلسطينية التي كشفتها 
القدس وكبيرة كبر هذا الجرح وكبر هذا الوهم، 
ولكن القدس كشفت غبار الزيف وحررت الناس 
الذي����ن تج����اوزوا كل الهياكل والق����ادة ومضوا 

صوب القدس وحدهم.
عربيا كش����فت القدس زيف العروبة والقومجية 
وحتى خدمة الحرمين الش����ريفين وهي خدمة 
ادع����اء مزورة ومزيفة وكش����فت القدس كيفية 
توظيف األمر، الن ضياع القدس صدر من هناك 
وبمبارك����ة وتأييد ودعم خليجي رس����مي وغير 
رسمي. القدس كشفت أن جامعة الدول العربية 
ليس����ت عربية ومكوناتها ليست دوال وال أشباه 
دول، وعندم����ا اجتمع وزراء خارجيتها قالوا أن ما 
حدث في القدس خطير ويضر بالدور األمريكي 
الراعي للسالم، هكذا كشفت القدس أن العرب 
حريصون على المصلحة األمريكية ويخش����ون 
عليها من الخطر اكبر من خشيتهم على القدس.

الق����دس كش����فت أن ترام����ب اتص����ل بملوك 
الس����عودية واخبره����م وباركوا األم����ر، واتصل 
بالعربان كلهم وباركوا وأيدوا، القدس كشفت أن 
الدول العربية اقل واصغر من أن تغلق أراضيها 
في وجه السفارات األمريكية واقل واجبن من أن 
تطلب من س����فرائها العودة لبلدانهم، القدس 
كش����فت واقعًا عربي����ًا نخجل من اس����تحضاره 
والحديث عنه لكنه واقع خادش للحياء وال يليق 
باللغة العربية ذكره ووصف����ه. وقد أضاع هؤالء 
بغداد وتآمروا على دمشق وباعوا القدس مقابل 

جلوسهم على العروش.
القدس كشفت أن دويلة كالبحرين رفعت خمار 
الحياء وأب����ت إال أن ُتعلن عن قبحها فأرس����لت 
وفدا من جمعية »هذه البحري����ن« ليزور الكيان 
الصهيوني أربعة أيام وليحمل رس����ائل ملكها 
للكيان الصهيوني وعصابته. القدس كشفت أن 
العرب اقل من مواجهة الحقيقة واقل من شرف 
االقتراب من القدس والحدي����ث عنها، القدس 
كشفت أن رئيس استخبارات دولة عربية التقى 
برئيس الموس����اد الصهيوني وعندما انكشف 
أمره قال كنت أقول له بان القضية الفلسطينية 
مهمة وانه ال بد من إيجاد تس����وية سياس����ية 

للقضية الفلسطينية.
القدس كش����فت زي����ف دعاة الوهابي����ة ودعاة 
التضليل الذين ابتلعوا ألس����نتهم عن القدس 
لكنهم أباح����وا القتل واس����تباحوا الدم العربي 
واإلس����المي في كل العواصم وأرس����لوا الفتاوى 
لكل بقاع الكون، القدس كشفت الفجوة الحاصلة 
بين ش����عوب الع����رب وحكامه����م وموازناتهم 
وجيوشهم القدس كشفت الجعجعة العربية، 
وكشفت أن الشرعية السياسية تأتي من هناك 
من واشنطن ال من صناديق االقتراع واالنتخابات.

القدس كش����فت هذا الوهم وهذا التردي وهذا 
الزيف الذي نعيشه.

ثابت العمور

في األزمات الكبرى تنكشف حقيقة الوالءات ، وكثيرا ما واجهت القضية الفلسطينية في مسيرتها الطويلة 
هذه المعادلة الس���لوكية . وآخر مواجهة هي اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلس���رائيل ، والتهيئة لنقل 
الس���فارة األميركية من تل أبيب إليه���ا . إجماع اآلراء منعقد على أن ترامب م���ا كان ليجرؤ على اتخاذ هذه 
الخطوة الخطيرة لوال ما لقيه من تش���جيع ومباركة من عدة دول عربية تتقدمها السعودية واإلمارات . وقبل 
هذه الخطوة التي لقيت تنديدا عالميا واسعا حتى من جهات يهودية بينها منظمة جي ستريت اليهودية 
األميركية ، ومن 77 % من متابعي حساب ترامب ، وأكثرهم أميركيون ؛ بدأ النظام السعودي ، وفي ما يشبه 
الموسيقا التصويرية بتعبير الكاتب البريطاني ديفيد هيرست ، يمهد لها ، للخطوة الترامبية ، فاستدعى 
محمد بن سلمان أبا مازن على عجل ، وخيره بين االستقالة وبين التخلي عن القدس وحق العودة ، وعرض عليه 
بتكليف واضح من اإلس���رائيليين بلدة أبي ديس بدل القدس لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية في حالة 
قيامها . وظهر وس���م » الرياض أهم من القدس » في اإلعالم اإللكتروني السعودي مساهمة كبيرة واضحة 
في التمهيد  لخطوة ترامب ، وقويت حمالت الكراهية في اإلعالم السعودي ضد الفلسطينيين ، وفي قلبها 
أنهم باعوا وطنهم ، وتخلوا عن قضيتهم ، وأنهم كثيرا ما يس���يئون للسعودية ، فكيف تقف السعودية 
معه���م ؟! وكان كل ذلك تمهيدا س���اذجا داال على س���طحية مذهلة بحق . معرك���ة القدس عرت الموقف 
الس���عودي الحقيقي من فلسطين ، ومن كل القضايا العربية واإلس���المية ، وبداهة أن هذا الموقف تعرى 
من قبل في مواقف كثيرة ما فتئت أحداثها تجري في سوريا وفي اليمن ، ولكن للقدس ولفلسطين ، على 
خطورة القضايا العربية واإلسالمية األخرى ، خصوصية متفردة لكونها موضع الصدام المركزي بين العرب 
والمسلمين وبين المش���روع الصهيوني التوسعي الذي هو في حقيقته الخالصة رأس حربة غربي خطير . 
الموقف الس���عودي الذي سبق وصاحب وتبع معركة القدس أكد انحياز النظام السعودي المطلق للمشروع 
الصهيوني الغربي ، وصرح ترامب في هذه الناحية أن ذلك النظام معني بإيران فحسب . ومن جهة مضادة 
، س���تنهال اإلدانات الغاضبة على قرار ترامب ، وسيتوقف كل شيء عند تلك اإلدانات التي ال تزعج أميركا 
وإسرائيل ،  ، وسيلقى العبء مباشرة ، مثلما حدث دائما ، على الفلسطينيين وحدهم . نعم ، سيكون لهم 
أنصار كثر على مستوى العالم ، ولكن هذه المناصرة لن تتجاوز الناحية المعنوية المقرة بحقهم والمؤكدة 
لقسوة مظلمتهم ، وهذا ال يبدل شيئا في حقائق الواقع على األرض الفلسطينية ومنها القدس التي تفعل 
بها إس���رائيل ما تريد ، وجاء رد فعلها الفوري على قرار ترامب باإلعالن عن بناء 14 ألف وحدة س���كنية في 
منطقة القدس ، وال خالف على أن مشروع البناء هذا معد من قبل ، وأن اإلعالن عنه بعد قرار ترامب استهدف 
إعطاءه داللة رمزية : ها نحن نبني في عاصمتنا ! فماذا يجب على الفلسطينيين أن يفعلوا من خالل منظمة 

التحرير الفلسطينية للتأثير في الواقع الحقيقي في الضفة والقدس وغزة وفي مجمل قضيتهم ؟!
أوال : التخلي عن اتفاق أوسلو الذي جلب المكاسب إلسرائيل ، وجلب للفلسطينيين كل الخسائر ، وأخطرها 
توسع االستيطان توسعا هائال في الضفة والقدس ، وانقسام الفلسطينيين أحد عشر عاما تحولت الضفة 
وغزة خاللهما إلى س���لطتين وهميتين متعاديتين . ثانيا : وقف التنسيق األمني مع إسرائيل الذي ليس 
إال مكسبا إسرائيليا ، وشلال لمقاومتها فلسطينيا . ثالثا : هجر النزاع العقيم بين فتح وحماس حول أكذوبة 
الش���رعية الوهمية ؛ فال ش���رعية ، أي س���يادة فعلية ، إال إلس���رائيل اآلمرة والناهية في كل شئون الضفة 
والقدس وغزة . رابعا : وضع الحالة الفلس���طينية كاملة في مسئولية األمم المتحدة . القضية الفلسطينية 
من مبتدئها قضية دولية انصبت أعباؤها الثقيلة ومآس���يها العنيفة الدامية على الفلسطينيين ، ويجب 
أن يتأك���د العالم أن الفلس���طينيين لن يدفعوا وحده���م أكالف جريمة قواه الكب���رى التي مكنت الحركة 
الصهيونية من اغتصاب وطنه ، وأن على هذا العالم أن يجبر إس���رائيل على اإلقرار العملي والقانوني بأن 
في فلسطين شعبا آخر يفوق اآلن سكانها عددا ، فكيف يعيش في وطنه محتال مقموعا دون هوية وطنية 

وسياسية وحياة إنسانية ؟! 
ومن جانب ، على اإلسرائيليين أن يسألوا أنفسهم : لم احتاجوا إلى وعد بلفور ليكون لهم وطن في فلسطين 
إذا كانت هي وطنهم حقا ؟! هل في الدنيا شعب يحتاج إلى وعد من دولة أخرى ليعيش في وطنه ؟! ولقرار 
من دولة أخرى يثبت أن مدينة معينة هي عاصمة دولته ؟! فعال الحقائق ال تموت . وإنها لرؤية عميقة النفاذ 
والداللة أن يتس���اءل كيم أون جونج رئيس كوريا الش���مالية : » وهل وجدت إس���رائيل حتى تكون القدس 
عاصمتها ؟! » ، فأكد بتس���اؤله البلي���غ المبين أن اغتصاب وطن اآلخرين ال يمن���ح المغتصب براءة الوجود 
وأخالقيته حتى لو وجد بفعل القوة . منظمة التحرير الفلسطينية مجبرة على اتخاذ قرارات حقيقية مصيرية 
. القيادات الحقيقية تتخذ قرارات حاسمة في اللحظات المصيرية ، وال تكتفي بالتعليقات اإلعالمية عليها 
وإبداء الرأي فيها . هل تتخذ منظمة التحرير الفلس���طينية القرارات الواجبة بعد قرار ترامب بشأن القدس 

؟! أشك في هذا .

ما يجب على الفلسطينيين فعله 
بعد قرار ترامب بشأن القدس 

 حماد صبح 

تنا
صم

 عا
س

لقد
ا
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غزة / عبدالله نصيف :
اس����تغلت مجالس بع����ض األندي����ة الغزية فترة 
توقف بطولت����ي الدوري الممت����از ودوري الدرجة 
األول����ى، لتصحيح المس����ار ، خاصة الف����رق التي 
تعاني من تحقيق النتائج السلبية والتي أدت إلى 
احتاللها مراكز متأخرة على سلم الترتيب، فهالل 
غزة بعد س����قوطه في الج����والت األولى عين العب 
الفريق ح����ازم الوزير ليقود الدف����ة خالل المرحلة 
المقبلة ، فيما أعلن الشاطئ تعيين إحميدان بربخ 
مديرًا فنيًا للفريق األول ، بينما أعلن نادي الزيتون 
قبول استقالة ش����ادي أبو عرمانة وتعيين محمد 
بدوان مدي����رًا فنيًا للفري����ق األول والذي ينافس 

بدوري الدرجة األولى .
وأعلن مجلس إدارة نادي الهالل الغزي عن إسناد 

مهمة القيادة الفنية  لالعب الفريق الحالي حازم 
الوزير .

و ج����اء تجديد الثقة بالوزير بع����د النتائج الالفتة 
التي حققه����ا الفريق تحت قيادت����ه بالجولتين 

الماضيتين من الدوري الممتاز .
و نج����ح الوزير بقيادة اله����الل لتحقيق الفوز على 
ش����باب رفح على أرضه بهدف وحيد ثم اكتساح 
البحرية برباعية ، لينتشل الفريق من القاع للمركز 

السابع برصيد 14 نقطة . 
وبش����كل رس����مي أعلن نادي خدمات الشاطئ عن 
تعيين احميدان بربخ مديرًا فنيًا لفريق الكرة األول 

لقيادته خالل المرحلة المقبلة .
و جاء تعيين بربخ بهذا المنصب بعد إقالة الجهاز 
الفني و اإلداري السابق للفريق في أعقاب النتائج 

السلبية للبحرية .
و سيباشر بربخ عمله لتجهيز البحرية لمرحلة إياب 

الدوري الممتاز و بطولة كأس غزة .
يشار إلى أن خدمات الشاطئ يحتل المركز التاسع 

على الئحة الترتيب برصيد 11 نقطة .
هذا و ق����رر مجلس إدارة ن����ادي الزيتون الرياضي 
االستعانة بالمدرب محمد بدوان مديرًا فنيًا للفريق 
األول لخوض غمار الدور الثاني من منافسات دوري 

الدرجة األولى الغزي 2018/2017.
وج����اء تعيي����ن "بدوان"بع����د قب����ول إدارة النادي 
اس����تقالة المدير الفني للفريق شادي أبو عرمانة 

الذي خاض مع الفريق منافسات الدور األول.
يذكر أن الفريق األول لنادي الزيتون يحتل المركز 

الرابع برصيد 18 .

»الوزير« مديرًا فنيًا  للهالل  و  »بربخ«  للبحرية

االستقالل / وكاالت:
رفعت جماهير فريق نادي التس���يو اإليطالي في مباراة الفريق ، بالجولة السادسة 
واألخي���رة لدور المجموعات لبطولة ال���دوري األوروبي أمام فري���ق زولت البلجيكي 
الفتة مكتوب عليها " فلس���طين حرة " وذالك اعتراضا على قرار الرئيس األمريكي 
ترامب اعالن القدس عاصمة للكيان الصهيوني.  وانتهت المباراة بهزيمة الفريق 

اإليطالي أمام الفريق البلجيكي بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدفين .

جماهير التسيو ترفع 
شعار »فلسطين حرة« 

االستقالل / وكاالت:
تضام���ن العب فري���ق مولودي���ة الجزائر عبد 
الرحمن حش���ود مع الشعب الفلسطيني ضد 
ق���رار الرئيس األميركي دونال���د ترمب إعالن 

مدينة القدس عاصمة لدولة االحتالل .
وقام الالعب بالكشف عن قميصه الذي كتب 
عليه القدس عاصمة فلسطين األبدية ، خالل 
احتفال حش���ود بعد فوز فريق���ه على اتحاد 
الحراش بهدفي���ن نظيفين في المباراة التي 
جمعت الفريقين بالجولة الرابعة عش���رة من 

دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.
وال يعتبر هذا الموق���ف األول الذي تتضامن 
فيه األسرة الرياضية الجزائرية مع فلسطين، 
حيث س���بق للجزائريين رفع علم فلس���طين، 
والهتاف باسم القضية الفلسطينية في عدة 

مناسبات .

العب جزائري 
يتضامن مع 
مدينة القدس

االستقالل / وكاالت:
احتفظ نجم ريال مدريد اإلسباني والمنتخب البرتغالي كريستيانو 
رونالدو بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" 

الفرنسية سنويا ألفضل العب كرة قدم في العالم.
وع���ادل رونالدو الذي قاد ريال مدريد الموس���م الماضي إلى لقب 
الدوري المحلي للمرة األولى منذ 2012 واالحتفاظ بلقب مس���ابقة 
دوري أبطال أوروبا ، رقم غريمه في برشلونة والمنتخب األرجنتيني 

ليونيل ميسي، وتوج بالجائزة للمرة الخامسة في مسيرته.
وس���بق للنجم البرتغال���ي أن نال اللق���ب أع���وام 2008 )كان مع 

مانشس���تر يونايتد اإلنجليزي( و2013 و2014 و2016، في حين 
أحرزها ميسي أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

ويصوت في جائزة "فرانس فوتبول" للكرة الذهبية صحفيون من 
حول العالم.

وحص���ل مهاجم ريال مدري���د على الجائزة الت���ي تقدمها مجلة 
"فرانس فوتبول" للمرة الثانية على التوالي بعد قيادة فريقه للفوز 
بلقب الدوري اإلس���باني بتس���جيله 25 هدفا ودوري أبطال أوروبا 
عندما سجل 12 هدفا في البطولة، بينها ثنائية في االنتصار 1-4 

في النهائي على يوفنتوس.

يفوز بالكرة الذهبية 
للمــرة الخامســة  رونالدو

االستقالل / وكاالت:
دخ����ل الالع����ب الدول����ي المغربي، 
أشرف حكيمي، تاريخ ريال مدريد 
اإلس����باني، م����ن أوس����ع األب����واب ، 
خالل مب����اراة الفريق العاصمي أمام 
إش����بيلية، في الليج����ا، على ملعب 

سانتياجو برنابيو.
وس����جل حكيمي اله����دف الخامس 
لريال مدري����د، في مرمى إش����بيلية، 
بالدقيقة 42 من المباراة، ليصبح أول 
العب عربي في التاريخ، يسجل هدًفا 

مع الفريق الملكي.
وكان الدولي المغربي قد ُصعد للفريق 
األول، هذا الموسم، وشارك في العديد 
من المباريات، كبديل للظهير األيمن، 

اإلسباني الدولي، داني كارفاخال.

حكيمي 
يسطر 

اسمه في 
تاريخ ريال 

مدريد

تنا
صم

 عا
س

لقد
ا
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مســك وطيــب 

 قصيدة اعتذار شديد 
لهارون الرشيد

لعينيها .... .....
مدينتي التي سجنت ......

لمسجدها ...... ألقصاها ......
لحرمتها التي انتهكت .....

لخطو محمد فيها
لما حملت ...

وما حفظت .....
لمريم والمسيح ....

وكل ما عرفت ومن عرفت ....
لعينيها .....

مدينتي التي أغتصبت ..
وفوق جبينها المشجوج

آى الله قد طمست
أنادي كل موتانا
أنادي كل أحيانا
أنادي باسم الله
أشياخآ وشبانآ ...

أناديهم من االعماق
فرسانآ وشجعانآ
أناديها كتائبـنا
وأدعوها سرايانا

أقول لهم ألجل القدس
تصميمآ ... وإيمانا

ألجل القدس أدعوكم
فطهر القدس قد هانا
ألجل القدس أدعوكم
لها ... لـلقـائها االنـا

فهل تحتمل التأخير وهي تموت أحزانآ ؟!
أناديهم من االطلنط
حتى شاطىء العرب
أناديهم باسم الله

بالقرآن بالكتب
بكل مقدساتهم

بكل طهارة الغضب
أناديهم ألجل عيونها

المكسورة الهدب
أناديهم ..... أناديها
أنادي أمة العرب 

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

القدس مركز الصراع بين الحق والباطل و عاصمة الخالفة اإلسالمية ؟! 
د. عداب حممود

ولد بريف مصر مركز قلين- كفر الشـــيخ-في مصر، 
حفظ القرآن وجوده وهو فـــي كتاب القرية. بدأت 
تتفتح وتنمو اهتماماته الوطنيـــة والعربية وهو 
صغير. وكان أول مقال نشـــرته له صحيفة )مصر 
الفتـــاة( بعنـــوان )جهـــاد عن فلســـطين(. درس 
الدكتوراه في العلوم اإلســـامية تخصص فلسفة 
إســـامية-كلية دار العلوم-جامعة القاهرة 1975. 
والماجستير في العلوم اإلسامية تخصص فلسفة 
إســـامية-كلية دار العلوم-جامعة القاهرة 1970م 
والليسانس في اللغة العربية والعلوم اإلسامية-

كلية دار العلوم-جامعة القاهرة 1965م.
حقـــق ألبرز أعـــام اليقظة الفكرية اإلســـامية 

الحديثة، جمـــال الدين األفغانـــي، ومحمد عبده، 
وعبد الرحمن الكواكبي، وألف الكتب والدراســـات عن أعام التجديد اإلسامي مثل: 
الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا، والشيخ محمد الغزالي، ورشيد رضا، وخير الدين 
التونسي، وأبو األعلى المودودي، وسيد قطب، وحسن البنا، ومن أعام الصحابة علي 
بن أبي طالب، كما كتب عن تيارات الفكر اإلســـامي القديمة والحديثة وعن أعام 
التراث من مثل غيان الدمشـــقي، والحســـن البصري. وإذا كان الشـــيخ الغزالي قد 
ف لنا تراثًا زادت ُكتبه عن الّستين، وبلغت دراساُته ومحاضراته وخطبه ومقاالته  خلَّ
ومحاوراتـــه عّدة آالف، فإّن إجاباته عن هذه األســـئلة المائة، عن اإلســـام )ماضيه 
وحاضره ومســـتقبله(، وعن أّمة اإلســـام- في واقعها المعاصر-، إنما تمّثل: »معالم 
ل واحدًا من أبرز مجّددي اإلسام  المشـــروع الحضاري« لهذا الَعاِلم الجليل، الذي مثَّ

في القرن العشرين.
ولقد نثرنا الفكر الذي أبدعه الشـــيخ في هذه اإلجابـــات، وأّلفَنا بين معالمه، وقمنا 

بتصنيف مفرداته، فجاء في هذه »المعالم«.
من كتاب معالم المشروع الحضاري في فكر الشيخ محمد الغزالي.

فتـــاوىمؤلف وكتاب

اإلجابــة : الحمد لله والصاة والســـام على رسول الله وعلى 
آله وصحبه، وبعد:

فالذي يضبط تصرفك في ذلك المال هو ما اتفقت عليه مع 
أخويك أو ماجرى به العـــرف، وجمع الرواتب  عندك إن كان 
القصد منه وضعها لاستهاك ومصروفات البيت وما أشبه 
ذلك، فإن من أخذ منها شـــيئا لهذا الغـــرض ال حرج عليه، 
والمرجع في ذلـــك إلى العرف ورضى الجميـــع ـ كما ذكرنا 
ســـابقاـ  وأما إذا كان وضعها لغير ذلك، فإن التصرف فيها 
ال يجوز أن يخالف ما وضعت له أصا، ومن أخذ منها شـــيئا 

بغير علم شركائه يكون متعديا، ويضمن ما أخذ حتى يرده، 
ألن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى 

تؤديه. 
وعن أبي هريرة رفعه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم 
يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود 

والبيهقي والدارقطني وأخرجه الترمذي.
 ومهما يكن من أمر فمرد ما ذكرته إلى ما اتفقت عليه 
مـــع أخويك وتراضيتـــم عليه فيما بينكـــم أو جرى به 

العرف.

ليس لليهود في فلسطين أدنى 
 دينّي أو تاريخّي أو حضارّي!

ّ
حق

اليهود شــــعب ضال فاسق فاجر، 
أراد الله به الخير، فعتا عن أمر ربه 

تعالى.
فســــلب اللــــه تعالى منــــه النبّوة 
والعلــــم، وكتــــب عليه الشــــتات 

والذّلة والصغار!
ُة َأْيَن َما ُثِقُفوا. لَّ )ُضِرَبْت َعَلْيِهُم الذِّ
اِس’. ِه َوَحْبٍل ِمَن النَّ ِإالَّ ِبَحْبٍل ِمَن اللَّ

ِه.َوُضِرَبْت  َوَبــــاُءوا ِبَغَضٍب ِمــــَن اللَّ
ُهْم َكاُنوا  َعَلْيِهُم اْلَمْسَكَنُة.َذِلَك ِبَأنَّ

ِه. َيْكُفُروَن ِبآَياِت اللَّ
.َذِلَك 

ٍّ
ْنِبَيــــاَء ِبَغْيِر َحق َوَيْقُتُلوَن اأْلَ

ِبَما َعَصــــْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن )112( 
]آل عمران(.

ا َعَتْوا َعْن َما ُنُهــــوا َعْنُه.. ُقْلَنا  )َفَلمَّ
َلُهْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن )166(.

 َعَلْيِهْم ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن 
َّ

َك َلَيْبَعَثن َن َربُّ َوِإْذ َتــــَأذَّ
ُه  َك َلَسِريُع اْلِعَقاِب َوِإنَّ  َربَّ

َّ
َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب.ِإن

َلَغُفوٌر َرِحيٌم )167( ]األعراف.
فليس لهم في فلســــطين )األرض المقدسة( أدنى 

 دينّي، فقد سلب هذا االستحقاق.
ّ

حق
 تاريخّي؛ ألنهم 

ٍّ
وليس لهم في فلســــطين أّي حق

قدموا مع نبي الله موســــى عليه السام بأمر دينّي 
إلهّي، وليس سياســــّيًا، لكنهم لم يفقهوا المعنى 
الروحاني الديني لخروجهم من مصر، ألنهم أعراب 
أجاف جبناء، فتخّلوا عــــن نبيهم وقائدهم، حتى 
ا َلْن  اِريَن َوِإنَّ  ِفيَها َقْوًما َجبَّ

َّ
قالوا له:)َقاُلوا َياُموَسى ِإن

ا  ى َيْخُرُجــــوا ِمْنَها َفِإْن َيْخُرُجوا ِمْنَها َفِإنَّ َنْدُخَلَها َحتَّ
َداِخُلوَن )22( ]المائدة.

وقالوا له أيضًا:
ا َلْن َنْدُخَلَها َأَبــــًدا َما َداُموا ِفيَها  )َقاُلوا َياُموَســــى ِإنَّ
ــــا َهاُهَنا َقاِعُدوَن( )24  َك َفَقاِتَا ِإنَّ َفاْذَهْب َأْنَت َوَربُّ

]المائدة.
فخذلوا نبيَّ الله تعالى، حتى شكا إلى الله خذالنهم، 
وطلب من الله أن يسامحه، إذ لم يستطع جّرهم إلى 

التضحية.
 َبْيَنَنا 

ْ
ي اَل َأْمِلُك ِإالَّ َنْفِســــي َوَأِخي َفاْفُرق  ِإنِّ

(َقاَل َربِّ
َوَبْيَن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقيَن( )25)..

فعاقبهــــم الله تعالى أربعين ســــنًة من التيه في 

صحراء سيناء!
َمٌة َعَلْيِهْم َأْرَبِعيَن َســــَنًة َيِتيُهوَن  َها ُمَحرَّ )َقــــاَل َفِإنَّ
ْرِض َفــــَا َتْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِســــِقيَن )26(  ِفي اأْلَ

]المائدة(.
ومهما يكن من أمٍر، فقد ُشّردوا من فلسطين، وطردوا 

منها، ولم يكن للعرب والمسلمين يٌد في ذلك.
وقــــد أوكل اللــــه تعالى إلى المســــلمين أمَر األرض 

المقدسة، وقرنها بالمسجد الحرام المبارك، فقال:
ِذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيًا ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  )ُسْبَحاَن الَّ
ِذي َباَرْكَنــــا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن  ْقَصى الَّ ِإَلى اْلَمْســــِجِد اأْلَ

ِميُع اْلَبِصيُر )1( ]اإلسراء(. ُه ُهَو السَّ آَياِتَنا ِإنَّ
 التاريخي في فلسطين للدين 

ّ
 الدينّي والحق

ّ
الحق

اإلسامّي، الذي جاء به موسى وداود وعيسى ومحمد 
صلــــوات الله عليهم، وليس للقوميات والشــــعوب 

المعادية لإلسام!
فلسطين للعرب المســــلمين الملتزمين، وهي لكّل 

مسلٍم ملتزم!
فلسطين مركزية األمة اإلسامية ،بما لها من أبعاد 

تاريخية ودينية وواقعية.
ومتى وّصفنا المسألَة الفلسطينية بغير هذا؛ باعد 

الله بيننا وبين فلسطين!
فلسطين عاصمة الخافة اإلسامية القادمة!

القدس الشــــريف قبلة جميِع المســــلمين األولى، 
وهــــم أولياؤها، وليس أولياؤها فســــاق فلســــطين 
وعلمانيوهم وال المتآمرون مع الصهاينة المجرمين.

كان مشركو العرب يظنون أنهم 
 بالمســــجد الحــــرام، بحكم 

ّ
أحق

الســــكنى والمجاورة، تمامًا كما 
يظّن فّجار فلســــطين، وعلمانيو 

السلطة فيها!
فأفهمهم الله تعالى أن الوالية 
للساكنين  وليســــت  للمتقين، 

القريبين! 
ُه َوُهْم  َبُهُم اللَّ )َوَما َلُهــــْم َأالَّ ُيَعذِّ
وَن َعِن اْلَمْســــِجِد اْلَحَراِم  َيُصــــدُّ
ُه! ِإْن َأْوِلَياُؤُه  َوَمــــا َكاُنــــوا َأْوِلَيــــاَء
 َأْكَثَرُهــــْم اَل 

َّ
ُقوَن.َوَلِكــــن ِإالَّ اْلُمتَّ

َيْعَلُموَن )34( ]األنفال(.
الهنــــدي  المســــلم،  التركــــّي 
المسلم، الصينّي المسلم؛ أولى 
وفلسطين  الشــــريف  بالقدس 
من سكان القدس غير الملتزمين 

بدين اإلسام.
والقوانين الدولية العلمانية؛ ال تســــري على أحكام 
 من أهله مهما تقادم 

ّ
الله تعالى، وال تســــلب الحق

 بالقوة!
ّ

زمان سلب الحق
ونقول للرئيس األمريكي الفاسق الماجن:

ونقول للرئيس اإلسرائيلّي الفاجر القاتل( »َفِإَذا َجاَء 
َوْعُد اْلِخَرِة ِلَيُســــوُءوا ُوُجوَهُكْم.َوِلَيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد 

ٍة«. َل َمرَّ َكَما َدَخُلوُه َأوَّ
ُروا َما َعَلْوا َتْتِبيًرا )7( )اإلسراء(. َوِلُيَتبِّ

فقّرروا أنتم ما تشاؤون، وعند لله القرار الحكيم!
ْنَيا َوَيْوَم  ِذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّ ا َلَنْنُصُر ُرُســــَلَنا َوالَّ )ِإنَّ
اِلِميَن َمْعِذَرُتُهْم. ْشَهاُد )51(.َيْوَم اَل َيْنَفُع الظَّ َيُقوُم اأْلَ

اِر )52( ]غافر[. ْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّ َوَلُهُم اللَّ
ِذيَن  ا َيْأِتُكْم َمَثُل الَّ َة َوَلمَّ )َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنَّ

اُء َوُزْلِزُلوا. رَّ ْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّ َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم َمسَّ
ِذيَن آَمُنــــوا َمَعُه َمَتى َنْصُر  ُســــوُل َوالَّ ى َيُقوَل الرَّ َحتَّ

ِه َقِريٌب )214( ]البقرة(.  َنْصَر اللَّ
َّ

ِه؟!!َأاَل ِإن اللَّ
الجهــــاد اإلســــامي هو الطريــــق الوحيــــد لعودة 
فلســــطين والقدس، وكل اإلتفاقات السابقة التي 
فيهــــا إعتراف لليهود بحق في فلســــطين ، باطلة 

وزائفة ، وستنهار ألنها مخالفة للحق...
والله أكبر.. الله أكبر ولله الحمد

وليخسأ الظالمون والعماء الخاسئون!
والحمد لله على كل حال.

نحن ثالثة �إخوة ن�سرتك بدخل �ملنزل، وكل و�حد له ر�تب م�ستقل عن 
�لآخر، جنمع �لرو�تب عندي لي�سبح دخل �لأ�سرة دخال و�حد�، لذلك 

ي�سبح �ملال خمتلطا، فهل يجوز يل �أنا �لقائم على �لرو�تب �أن �أ�سرتي �سيئًا 
ب�سيطًا خا�سًا، و�أعتربه من ر�تبي �ملختلط مع رو�تبهم؟ علمًا باأنني �أقوم 
على رعاية كليهما، وتوفري كل �حتياجاتهما �لأ�سا�سية، ويكون �مل�سروف 
بيننا غري متو�زن، وميكن �أن يكون م�سروفهم �لأ�سا�سي ـ �لطعام و�ل�سر�ب 

ـ �أكثـر مني، ورمبا �أ�سرتي حاجة �أخرى مثل ماأكل �أو مبل�ص خا�ص؟ فما 
حكم ذلك؟ وجز�كم �هلل خري�ً. 
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تنا )APA images(الفلسطينيون يشعلون انتفاضة القدس
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قال األمين 

ألول مرة ف���ي تاريخ هذا الصراع، االحتالل ذاهب 
الس���تعادة الهيب���ة للكي���ان ككّل، ألول مرة في 
تاري���خ هذا الصراع، مع هذا الكي���ان الذي عّودنا، 
كّل العواصم مس���تباحة من بي���روت في 82 إلى 
الخرطوم قبل أس���ابيع، كّل العواصم وس���موات 
العرب والمس���لمين مس���تباحة، ألول مّرة العالم 
يشاهد أّن صواريخ المقاومة الفلسطينية تنزل 
ف���ي ما يس���ّمى عاصمة الكيان، قل���ب تل أبيب، 
عندما هبطت صواريخ فجر 5 على هذه العاصمة، 
وأنا قلت باألمس في المؤتمر الصحافي، قلت هذه 
غّزة، أي هذه ليست بيروت وال حزب الله وال إيران 
التي يهّددها بالحرب في المشروع النووي، هذه 
غّزة الت���ي كان يتمّنى رابين أن يصبح فيراها قد 
غرقت في البحر، قلت ليت���ه لو كان يملك هناك 
معجزة ليحييه الله سبحانه وتعالى لنا ليرى كيف 
أغرقت غ���ّزة وأمطرت غّزة تل أبيب وكل مدن هذا 
الكيان من تل أبيب إلى س���احل غّزة بالصواريخ. 
أيضًا في األهداف السياس���ية، هو كان يظّن أّنه 
ذاهب إلى صناديق االقت���راع يحمل رأس أحمد 
الجعبري معه، س���يذهب إل���ى صناديق االقتراع 
وهو يحم���ل عار جلب ه���ذه الصواريخ من قطاع 
غّزة إلى قلب قلب هذا الكيان. كّل هذه أمور، وكما 
قلت، تبقى مسألة نسبية في ما يتعّلق بالكيان، 
يبقى جانبنا، الخس���ائر، المقاومة اس���تطاعت أن 
تخرج بعد ثمانية أيام مواجهة بأقل الخس���ارة، 
س���واء من االحتفاظ بقدراتها العس���كرية، كان 
هن���اك ضرر ولكن ليس كما حاول أن يضّخم في 

سياق الحرب النفسية.

الدكتور: رمضان شلح 
وكاالت/ االستقالل 

س���جلت ش���عبية الرئيس األمريكي دونال���د ترمب أدنى 
مستوى لها منذ تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني وبلغت 
 Pew Research« 32%. وأظهر اس���تطالع لل���رأي أج���راه
Center« أن 32% فقط من األمريكيين راضون عن ترمب، 

في حين بلغت نسبة غير الراضين عن سلوكه %63.
ه���ذا المرك���ز المتخصص في قي���اس توجه���ات الرأي 
العام، أجرى اس���تطالعه بين 29 نوفمبر/تش���رين الثاني 
و4 ديس���مبر/كانون األول، وش���ارك فيه 1500 شخص من 
البالغي���ن األمريكيين. وكان اس���تطالع أجرته مؤسس���ة 
»Gallup«، المتخصصة في قياس الرأي العام في أكتوبر/

تش���رين األول الماضي قد أظهر أن 33% من األمريكيين، 
راض���ون عن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، ما عد حينها 

رقما قياسيا سلبيا.

أعل���ن المدير الع���ام للجنة المنظمة لكأس العالم أليكس���ي 
سوروكين أن عدد الطلبات الواردة من المتطوعين للمشاركة 
في بطولة كأس العالم روس���يا 2018 قد حقق رقما قياس���يا 
وبلغ نحو 30 ألف متطوع . وقال س���وروكين، خالل منح جائزة 
- »متطوعو روس���يا 2017« :« العم���ل التطوعي في األحداث 
الكب���رى، في األح���داث الرياضية الكبرى، موج���ود لدينا على 
مستوى رائع.. وُأذكركم أنه في بطولة العالم، والتي ستجري 
في الصيف المقبل في روسيا، تلقينا عددا قياسيا من الطلبات 
م���ن المتطوعين في تاريخ كأس العالم. حيث سيش���ارك ما 

مجموعه 30 ألف متطوع في تنظيم هذا الحدث«.
وتابع س���وروكين القول: »بالطبع فإن نج���اح كأس العالم 
الذي سيجري في بالدنا سيعتمد على شغف المتطوعين 
وحماسهم وابتس���اماتهم الُمرحبة«. تجدر اإلشارة إلى أن 
نهائي���ات بطولة كأس العالم للعام 2018، س���تجري في 
روس���يا، وللمرة األولى في تاريخ كرة القدم، في الفترة بين 

14 يونيو/حزيران و 15 يوليو/تموز 2018.

تراجع شعبية ترامب 
لمستويات قياسية

رقم قياسي ألعداد المتطوعين 
بمونديال روسيا 2018
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