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القمة اإلسالمية: قرار ترامب بشأن القدس باطل والٍغ
إسطنبول/ االستقالل 

أعلن البيان الختامي للقمة اإلسالمية الطارئة في إسطنبول 
التركي���ة التي انعق���دت أمس األربع���اء، االعت���راف بدولة 

فلسطين المستقلة وعاصمتها »القدس الشرقية«.
ودعا بيان القمة التي عقدت بدعوة تركية لبحث قرار الرئيس 
األمريكي دونال���د ترامب االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة 
إلسرائيل، جميع دول العالم إلى االعتراف بالقدس الشرقية 

المحتلة عاصمة لدولة فلسطين.
وأك���د البي���ان الختامي للقمة عل���ى الرفض واإلدانة بأش���د 
العبارات لقرار الوالي���ات المتحدة األمريكية »غير القانوني« 

بشأن القدس المحتلة، معتبرا القرار »باطال والغيا«
وذكر البيان أنه »في حال ع���دم تحرك مجلس األمن الدولي 
بخص���وص القدس، فإننا مس���تعدون لطرح المس���ألة على 

الجمعية العامة لألمم المتحدة«.

الحجر أصدق
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»اعتقاالت الضفة« .. فشل 
إسرائيلي لن يخمد نار االنتفاضة 

»الحجر والمقالع« سالح 
غضب يواجـه ترسانـة 

االحتــالل   

»إعـالن ترامـب« يفتح
 شهيــة »إسرائيـل« 

لالستيطــان

 موظفو غزة .. برميل بارود 
في وجه المصالحة

 مفاوضات دون القدس .. هدية 
» ترامب - لنتنياهو« 

على حدود قطاع غزة بينهم القياديان عدنان ويو�سف  تسخيـن جبهـة غـزة .. 
هروب إسرائيلي من انتفاضة القدس
2 2



رأي

في الوقت الذي كانت تجلس فيه الزعامات العربية واإلس���امية في 
قمة التعاون اإلسامي الطارئة والمنعقدة باسطنبول, بمشاركة ثمان 
وأربعين دولة من أصل سبع وخمسين, كانت جماهير شعبنا تنتفض 
في ربوع الوطن في وجه االحتال, وتس���وء بحجارتها المباركة وجوه 
بني صهيون, فالحجر الفلسطيني أصبح تميمة للثورة واالنتفاضة, 
لم تجلس الجماهير الفلسطينية أمام شاشات التلفاز لتترقب نتائج 
القمة, وتنتظر خطابات الزعماء ألنها ملت ويئس���ت منها, ونفضت 
يده���ا تماما من ق���رارات هزيلة ال ترقى لمس���توى الحدث, خرجت 
الجماهي���ر في نابلس والخليل والبي���رة والقدس وغزة وجنين وبيت 
لح���م, كما خرجت تظاهرات في اس���طنبول وعم���ان وتونس ومصر 
والجزائر والمغرب والفلبين واندونيس���يا وماليزيا وغيرها الكثير من 
الدول, لم تعد الش���عوب العربية واإلسامية تركن إلى قرارات هذه 
القم���م, ألنها في كل األحوال تبقى حبرا على ورق حس���ب ما علمتنا 
التجارب السابقة, وربما يبقى أمل في مساٍع حقيقية تبذلها بعض 
الدول اإلس���امية للخروج بقرار مشرف, يرتقى إلى مستوى الحدث, 
وينقذ القدس من بين أنياب اإلدارة األمريكية واالحتال الصهيوني, 
لكن الش���عوب دائما هي األقدر على التضامن واالرتقاء بمس���توى 
القرار من خال أدائها الش���عبي واحتجاجاته���ا العارمة في المدن 
والعواصم العربية واإلس���امية والغربية, واعتقد ان يوم غد الجمعة 
س���يكون مميزا في الحشود واالمتداد, ليس على المستوى المحلي 

فقط, إنما على المستوى العربي واإلسامي والعالمي,       
خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في قمة التعاون 
االس���امي حمل نقاطًا ايجابية, لكنه في نف���س الوقت كان يحتاج 
لقرارات نوعية, تتناس���ب مع طموحات وآمال الشعب الفلسطيني, 
فا زال موقف الس���لطة دون المستوى في الرد على خطيئة الرئيس 
األمريك���ي دونالد ترامب باعتب���ار القدس عاصم���ة موحدة للكيان 
الصهيوني, فحين ندع���و دول العالم إلى مراجعة اعترافها بالكيان 
الصهيون���ي, فيجب على الس���لطة الفلس���طينية ان تب���ادر بذلك 
أوال حتى يقت���دي بها اآلخرون, فهذا يوجب عل���ى منظمة التحرير 
الفلس���طينية اإلع���ان عن س���حب اعترافها ب »إس���رائيل« وإلغاء 
اتفاقية أوس���لو المشئومة وملحقاتها, واإلعان عن فشل التسوية, 
واالنحياز إلى خيارات الشعب الفلسطيني, وتعدد خيارات السلطة 
لمواجهة سياس���ة االحت���ال, واإلعان فورا عن رف���ع العقوبات عن 
قطاع غزة والشروع باتخاذ خطوات عملية إلنجاح وتفعيل المصالحة 
الفلس���طينية, والتوافق على برنامج وطني, والدعوة النعقاد اإلطار 
القيادي الموحد لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني, لو اتخذت مثل 
هذه القرارات, لكان يمكن للشارع الفلسطيني والعربي واإلسامي, 
ان ينفجر بش���كل اكب���ر في وجه االحتال, ويق���دم التضحيات في 
سبيل إس���قاط القرار األمريكي الجائر واألحمق الذي اتخذه الرئيس 

ترامب.   
نعم كنا نتمنى على قمة التعاون اإلسامي ان تخرج بقرار باستنفار 
الجماهير العربية واإلس���امية ف���ي بلدانها للخروج إلى الش���وارع 
والميادي���ن العام���ة دفاعا عن قدس األقداس, حتى إس���قاط القرار 
األمريكي الجائ���ر, كنا نتمنى ان توصي القم���ة بقطع العاقات مع 
الكيان الصهيوني, وطرد س���فراء »إسرائيل« في البلدان التي تقيم 
عاقات مع االحتال, وس���حب س���فرائها من دول���ة الكيان المجرم 
وتجري���م التطبيع معه, كنا نتمنى ان يكون هناك قرار موحد للقمة 
باس���تدعاء الس���فراء األمريكيين في بلدانه���م, وتقديم مذكرات 
احتجاج مش���تركة, والتهديد بقطع العاقات مع األمريكان في حال 
اإلصرار على تمرير أمريكا لقرارها الجائر, كنا نتمنى ان تخرج القمة 
بقرار واضح وصريح بأن القدس الموحدة بشرقيها وغربيها عاصمة 
موح���دة لدولة فلس���طين, كنا نتمنى ان يكون هن���اك قرار جماعي 
بالتوجه للمجتمع الدولي واألمم المتحدة التخاذ قرار بماحقة ترامب 
قانونيا, ومحاس���بته على هذا القرار ال���ذي يمثل خروجا عن اإلجماع 
الدولي, خاصة ان القانون الدولي يسمح بذلك, فالقدس اكبر بكثير 
م���ن قمم بروتوكولية تخرج بقرارات هزيلة, القدس تحتاج إلى قادة 
حقيقيين قادري���ن على الدفاع عنها وليس إل���ى  إهدائها الحصر 
والسجاجيد والموكيت, القدس عنوان كرامة وعزة هذه األمة ويلزمها 
رج���ال يحف���رون الخنادق للدف���اع عنها, وال يس���تجمون في أروقة 
وغرف الفنادق, القدس تحتاج إلى س���واعد الرجال الذين يفتدونها 
بدمائه���م وأرواحهم, فهل ي���درك المجتمعون ف���ي قمة التعاون 

اإلسامي باسطنبول هذا, أم أنهم يغردون خارج السرب؟!
»إس���رائيل« واإلدارة األمريكية وبعض ال���دول العربية كانت تراهن 
على ان األحداث عقب قرار ترامب س���تخفت وتنتهي خال أسبوع, 
ما رأيكم اليوم واألحداث تتزايد وتمتد وانتفاضة ش���عبنا المباركة 
تشتعل نارا تحت أقدام االحتال الصهيوني المجرم؟ ما رأيكم في 
الدعوات لمس���يرات مليونية في قطاع غزة والضفة والعالم العربي 
واإلسامي؟ أما آن لكم ان تدركوا ان القدس خط احمر ال تسمح األمة 
ألي ط���رف مهم���ا كان طاغيا أو متجبرا بتج���اوزه, ألن القدس عليها 
إجم���اع ام���ة, وال يمكن ألحد ان يتخاذل أو يتوان���ى عن نصرتها إذا 

تطلب األمر ذلك.         

القدس موحدة
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ف���ي ضوء ذلك فان اعان وزير الخارجية د. رياض المالكي 
بان السلطة لن تغادر مربع عملية السام يعني استمرارا 
في ذات النهج العقيم والمراهنة الخاسرة بدال من التوجه 
الى الش���عب الفلس���طيني والعالم كله وط���رح مظلومية 
الش���عب الفلس���طيني وقضيت���ه العادل���ة والتي تؤكد 
المس���يرات والتظاهرات التي خرجت في ربوع العالم على 
مدى الدعم والتأييد الذي تلقاه فالمفترض ان تدفع حالة 
التضامن هذه الضفاء الطابع السياسي الشعبي العالمي 
على القضية الفلسطينية وال يمكن ان يتم ذلك في ظل 
نفس منظومة العمل الفلس���طيني الرسمي التي تحافظ 

على اشكال مختلفة من العاقات مع الكيان االسرائيلي.
وضع االعتراف االمريكي وتج���دد انتفاضة القدس التي 
تلته النظام العربي الرسمي امام مسئوليته تجاه القدس 
قبلة المس���لمين االولى وفرضت عليه التعامل معها بعد 
س���نوات من التهميش واالهمال امام مخططات االحتال 
للمس بها ومس���جدها االقصى اذ ال يمكن لهذا النظام ان 
يتملص من مسئوليته فقد فرض عليه ان يخرج بمواقف 
اقل القليل برفض الق���رار ورغم الضعف فيه فان الحراك 

الشعبي العربي سيفرض عليه التقدم اكثر في موقفه.
في ظل هذه المعطيات فان مش���روع التطبيع القادم مع 
االحت���ال لبعض اطراف النظ���ام العربي الذي يحتويه ما 
يس���مى صفقة الق���رن والتماثل مع الكيان االس���رائيلي 
في تصدير ايران عدوا واش���غال الجماهير العربية بهذه 
القضية والص���راع المذهبي والطائف���ي ووضع الدواليب 

ف���ي طريقه يعد اهم انجازات الحراك الش���عبي ضد قرار 
االعت���راف االمريكي ونم���وذج البحرين يعتب���ر نموذجا 
لذل���ك وهي التي تقيم اتصاالت مباش���رة مع الكيان منذ 
عدة س���نوات والتقى ولي عهدها مسؤولين اسرائيليين 
وتحدث عن السام مع الكيان االسرائيلي فبعد زيارة الوفد 
البحريني للقدس وطرده من المسجد االقصى تنصلت منه 
حكومة البحرين بانه ال يمثلها وكذلك فعل مجلس النواب 
البحريني الذي استنكر واصدر بيان دعم وتأييد للقدس 
وفلسطين فيما س���يل التغريدات على وسائل التواصل 
االجتماعي من ش���خصيات وعلماء ومواطنين ضد الزيارة 
ورف���ض التطبيع واالهم اصدار مائة ش���خصية بحرينية 

لبيان شجب واستنكار يجعل التطبيع شبهة الصحابها.
في ضوء ذلك ف���ان التطبيع الذي تطمح اليه دولة الكيان 
وبعض الدول العربية لن يتم بسهولة وستكون حسابات 
كثيرة حاضرة في خطوة علنية للبدء فيه واستمرار الحراك 
الش���عبي واالعامي على وس���ائل التوص���ل االجتماعي 
سيش���كل رادعا ضد التطبيع وسيضع مخطط ترامب في 
تقدي���م صفقة القرن كتمهيد له ف���ي مهب الريح وتلك 
احد اهم افرازات انتفاضة القدس ومن هنا فان استمرارها 
سيفرز معطيات اخرى في المشهد الفلسطيني والعربي 
ويضع القدس وفلس���طين في سلم االولويات ويدحر كل 

المحاوالت لفرض اجندة اخرى غير الصراع مع االحتال.
القمة االس���امية لم تكن لتعقد امس لوال انتفاضة القدس 
ومهما كانت نتائجها او عدد الزعماء والرؤس���اء المشاركين 

فيها فان مجرد انعقادها يدل على البعد االسامي لقضية 
القدس التي ال يمكن ان تغادر المش���هد االس���امي وبيان 
االزهر الش���ريف الق���وي ودعوته للتح���رك الفاعل من قبل 
الجمي���ع. لنصرته يبين الى أي مدى يمكن ان تحرك القدس 
الجميع والمطلوب من القمة ان ترتقى الى مس���توى القدس 
وفلسطين واال تكتفي ببيانات االدانة واالنتقال الى خطوات 
عملي���ة في عاق���ات بعض دولها م���ع الوالي���ات المتحدة 
والكيان االس���رائيلي  وفي هذا الس���ياق فان المتاح متعدد 
على الصعيد الدبلوماسي والسياسي واالقتصادي ، وخطوة 
واحدة من هذا القبيل كفيلة ب���ان تترك تداعياتها الهامة 
على الواليات المتحدة والكيان وما تدخل االولى في الضغط 
كي تكتفي القمة فقط بالبيانات وعدم المبادرة الى خطوات 

عملية ضد تل ابيب او واشنطن سوى مؤشر على ذلك.
كل ما سبق يشير بوضوح الى ان تجدد انتفاضة القدس 
بعد االعت���راف االمريكي وبداية مرحلة تش���كل وترتيب 
االوراق في المنطقة مقياسها وبيضة القبان فيها القدس 
فمن يقف مع القدس هو ض���د الكيان ومن يقف ضدها 
او يتخاذل فهو مع االحتال وهو ابراز واضح لمش���روعين 
في المنطقة االول هو اسرائيلي امريكي يبحث عن رعاية 
اقليمي���ة له للتطبي���ع مع بعض اطراف���ه وانهاء القضية 
الفلس���طينية بحل هزيل، وفي مقابله المش���روع المقاوم 
الذي يتصدى ويعد ويجمع قواه من اجل مواجهة االحتال 
والتحري���ر وهذه المعطيات ال لب���س فيها ومن يتغاضى 

عنها او ينكرها كمن يغطي الشمس بغربال.

بيضة القبان 
القدس تبرز المواجهة بين مشروع المقاومة 

والتحرير مقابل المشروع األمريكي اإلسرائيلي 

التحليل ال�سيا�سي/عامر خليل:
بعللد ا�سبوع من اعللان ترامب عن اعللراف بللاده بالقد�س املحتلة 
عا�سمللة لدولللة الكيللان اال�سرائيلي حللدث ما مل تتوقعلله تل ابيب 
ووا�سنطن بحالة وا�سعة من الرف�س الر�سمي وال�سعبي له لي�س على 
ال�سعيللد الفل�سطيني والعربي واال�سامي بللل الدويل حيث خرجت 
1200 م�سرية وتظاهرة راف�سة له فبدت كلتاهما معزولتني يف هذا 

املوقللف عن باقللي العامل ما يوؤكد انه باالمللكان الرهان على حراك 
�سيا�سي فاعللل �سد ال�سيا�سللات اال�سرائيلية والغطللاء االمريكي لها 
ولي�س عرب التعامل معهما تفاو�سا للو�سول اىل ت�سوية �سيا�سية فقد 
بات ذلك جزءا من الوهم واخلداع الذي تروجه وا�سنطن وتل ابيب 
عمللا ي�سمى عملية ال�سام التللي وفق الفهللم اال�سرائيلي هي عملية 
متوا�سلة ال �سقف لها متار�س خالها كل ا�سكال التهويد واال�ستيطان.

الضفة المحتلة/ االستقال 
نش���ر جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الش���اباك(، امس االربعاء، تفاصيل 
اعتقال خلية زعم أنها تابعة لحركة "حماس"، وخططت لخطف مستوطن 
أو جندي إس���رائيلي خال فترة عيد األنوار اليهودي في ش���مال الضفة 

الغربية.
وبحسب ما نش���رت المواقع العبرية، فإن جهودا مشتركة بين "الشاباك" 
وجيش االحتال اإلسرائيلي، أفضت إلى اعتقال أفراد الخلية، وهم ثاثة 

مواطنين من سكان قرية تل جنوب غرب نابلس.
وأضافت المصادر اإلس���رائيلية أن قائد الخلية هو معاذ اشتيه )26 عاما( 

والذي كان مسؤوال عن التخطيط للعملية وشراء أسلحة لتنفيذها، كما قام 
بتجنيد محمد رمضان وأحمد رمضان وهما من أعضاء "حماس" في التاسعة 

عشرة من عمرهما ومن سكان قرية تل أيضا للمشاركة بتنفيذ العملية.
ووف���ق ادعاءات االحتال فإنه وحس���ب االعترافات التي نش���رت ألعضاء 
الخلية، فقد كان من المقرر أن يتخفوا على شكل مستوطنين ثم يتوجهوا 
إلى موقف للحافات بجوار إحدى المستوطنات وهناك يوقفون لمستوطن 

أو جندي بهدف توصيله ومن ثم خطفه.
كما بحثت الخلية عن مكان آمن إلخف���اء المخطوف فيه وإدارة مفاوضات 

حوله.

»الشاباك« يزعم اعتقال خلية خططت لخطف جندي بالضفة
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ومنذ نحو أسبوع على اش����تعال االنتفاضة ُيّصعد االحتالل 
وبش����كل يومي من عدوانه ضد قطاع غزة، عبر قصف مواقع 
المقاومة ونقاط الرصد التابعة لها جًوا وبًرا، بذريعة س����قوط 
صواريخ على جنوب فلسطين المحتلة، فضاًل عن تعمد قتل 

المنتفضين على الحدود الشمالية والشرقية.
ووفق إحصاءات رسمية فقد بلغت حصيلة أحداث »انتفاضة 
القدس« في محافظات فلسطين المحتلة كاّفة، )4( شهداء، 
ونح����و )1800( إصاب����ة، وأكث����ر م����ن )230( حال����ة اعتقال، 
تركزت في القدس المحتلة، وطالت بش����كل أكبر الناشطين 
المشاركين في المواجهات مع االحتالل على مداخل المدن 

والحواجز.

وبالعودة إلى الشهداء األربعة، فإن اثنين منهم وهما محمود 
العط����ل )28 عاًما(، ومحمد الصف����دي )30 عاًما( ، من كتائب 
القس����ام الجناح العسكري لحركة »حماس«، اسُتشهدا جراء 
قصف طائرات االحتالل فجر الس����بت الماضي، لموقع »بدر« 

التابع للكتائب وسط قطاع غزة. 
فيما استش����هد االثنان اآلخران، محمود المصري )30 عاًما(، 
وماه����ر عطا الل����ه )54عاًما(، خالل المواجه����ات على الحدود 

الشرقية جنوب وشمال القطاع.
 واندلع����ت انتفاضة القدس في األول من أكتوبر/ تش����رين 
األول ع����ام 2015، ردًا على انته����اكات االحتالل بحق مدينة 
القدس، ومحاولة تقس����يم المسجد األقصى زمانيًا ومكانيًا، 
واستمرار االس����تيطان في الضفة الفلس����طينية والقدس 

المحتلتين .

حالة �إرباك
وأّكد القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أحمد المدّلل، 
أن االحت���الل ومن خالل تصعيده المس���تمر ضد قطاع غزة يحاول 
الهروب م���ن حال���ة اإلرباك التي يعيش���ها بفع���ل االنتفاضات 

الجماهيرية بمختلف المدن الفلسطينية المحتلة وخارجها.
وق���ال المدلل ل�«االس���تقالل«: »إن االحتالل بتصعيده المس���تمر 
وجرائم���ه المتالحقة ضد ش���عبنا بالقطاع يح���اول حرف البوصلة 
ع���ن قضية القدس، التي تش���هد تفاعاًل على المس���توى العربي 
واإلسالمي واألوروبي، ال سيما بعد قرار ترمب األخير؛ لكن المقاومة 

لن تعطي االحتالل الفرصة لحرف األنظار عن انتفاضة القدس«.
وفيما أش���ار إلى يقظ���ة فصائل المقاومة، الت���ي يحاول االحتالل 
»استفزازها«، باستمرار عدوانه ضد غزة؛ مشددًا على أن االنتفاضة 

الجماهيرية هي خيار الفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة.
وتابع: »س���نعمل على إشعال االنتفاضة ودعمها في كل مكان من 
فلسطين المحتلة بالضفة والقدس والداخل؛ تأكيًدا على أنه ال أمن 
وال استقرار لهذا االحتالل، وأن القدس عاصمة دولة فلسطين من 

البحر إلى النهر«.

�النتفا�سة �ست�ستمر
أما القيادي في حركة »حماس« إسماعيل رضوان، قال: »إن تصعيد 
االحتالل الخطير ض���د قطاع غزة لن يمر دون حس���اب«، مؤكًدا أن 
»المقاومة سترد على هذا التصعيد في الزمان والمكان المناسَبين«.

وأضاف رضوان ل�«االستقالل«: »هذا عهدنا بالمقاومة وثقتنا بها«، 
مشددًا على أن األنظار لن ُتحرف عن انتفاضة القدس المتصاعدة، 

رغم محاوالت ومساعي االحتالل »اليائسة« لذلك.
وتاب���ع: »على االحتالل أن يعل���م بأن القدس في قل���ب األمة، وأن 

االنتفاضة ستستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني«. 

خمطط خبيث
من جهته، اّتفق عضو اللجنة المركزية للجبهة الش���عبية لتحرير 
فلسطين حسين منصور مع س���ابقيه بأن هناك »مخططًا خبيثًا« 
من االحت���الل؛ لحرف األنظار عن انتفاضة القدس والحراك العربي 

واإلسالمي والدولي باتجاه فتح جبهة عدائية مع قطاع غزة.
وقال منصور ل� »االستقالل« سنرد على االحتالل بحجم جرائمه ضد 
غزة لكن في الوقت المناسب« مؤكدا أن بوصلة الفصائل تتجه نحو 

إشعال االنتفاضة والمواجهة الشاملة مع االحتالل.
ولفت إلى أن تصعيد االنتفاضة يتطلب عوامل عّدة، أهمها تعزيز 
صمود الفلس���طينيين خصوًصا في مدينة القدس المحتلة، وهذا 
يس���تدعي من قيادة السلطة الفلس���طينية اّتخاذ خطوات داعمة 

لشعبنا هناك على مختلف األصعدة.

جر �ملقاومة 
م���ن ناحيت���ه، محم���ود خلف عض���و اللجن���ة المركزي���ة للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلس���طين، حّذر من محاوالت االحتالل إبقاء 
جبهة غزة س���اخنة لجر المقاومة نحو المواجهة، في ظل انشغال 

الكثير من دول العالم بالتضامن مع قضية القدس.
وأح���داث انتفاضة القدس الحالية بالنس���بة ل�«خلف« هي امتداد 
النتفاضة الحجارة، وقال ل�«االس���تقالل«: »ال نتحدث عن انتفاضة 
جديدة، لكنها تخبو في بعض األحيان، وتتصاعد في أحيان أخرى«.

وأضاف أن »تش���كيل قي���ادة وطنية موحدة وأط���ر قيادية ناظمة 
لالنتفاضة القدس، واالتفاق على برنامج نضالي مش���ترك، وخروج 
مئات اآلالف بل الماليين بش���كل يوم���ي ومتواصل، هو ما يضمن 
تصاعد واس���تمرارية االنتفاضة بما يشكل ضغًطا على االحتالل، 
ويجل���ب تضامن أحرار العالم مع قضيتا العادلة باعتبار أن القدس 

العاصمة األبدية لدولة فلسطين«.
ودعا عضو مركزية الجبهة الديمقراطية قيادة السلطة الفلسطينية 
لرفع وتيرة موقفها »الباه���ت« إزاء العدوان األمريكي الخطير بحق 

القدس المحتلة، حسب تعبيره. 
وبّين أن على الس���لطة الدعوة بش���كل عاجل الجتماع أطر منظمة 
التحرير الفلسطينية كاّفة )اللجنة التنفيذية، المجلس المركزي، 
اإلطار القيادي المؤقت(؛ لبلورة موقف وطني وبرنامج نضالي واحد، 
وصياغة سياس���ات جديد لمواجهة األخط���ار المحدقة بالقضية، 

والتي كان آخرها قرار »ترامب«.  

وأعلن الرئيس األمريكي »دونالد ترمب« األربعاء من األسبوع 
الماضي، اعتراف بالده رس����مًيا بالقدس المحتلة عاصمة ل� 
»إس����رائيل«، ونقل سفارة بالده من »تل أبيب« إلى العاصمة 
المحتلة؛ في الوقت الذي تتواصل فيه ردود الفعل واإلدانات 
الغاضبة على مختلف األصعدة، خصوًصا من الدول العربية 

واإلسالمية وبعض األوروبية.
واحتلت »إس����رائيل« الجزء الش����رقي من مدينة القدس عام 
1967، وأعلن����ت الحًقا ضمها إلى الجزء الغربي منها، معتبرة 
المدينة بجزأيها »عاصمة موحدة وأبدية« لها، وهو ما يرفض 

الفلسطينيون والمجتمع الدولي االعتراف به.

تسخين جبهة غزة .. هروب 
إسرائيلي من انتفاضة القدس

غزة/ قا�سم �الأغا: 
ي�سعى �الحتالل �الإ�سر�ئيلي حلرف �الأنظار 
عن �نتفا�سة �لقد�س �لتي جتددت يف �ملدن 

�لفل�سطينية �ملحتلة بال�سفة و�لقد�س 
و�لد�خل �ملحتل؛ عقب �لقر�ر �الأمريكي 

�الأخري ب�ساأن �لقد�س �ملحتلة، و�لهروب من 
تد�عيات وعجر �حتو�ئها من خالل »ت�سخني« 
�الأحد�ث على جبهة قطاع غزة. وعلى �لرغم 

من بع�س �لت�سريحات �لتي ُيطلقها قادة 
�سيا�سيون و�أمنيون لدى كيان �الحتالل و�إبد�ء 

�لرغبة يف �حلفاظ على حالة �لهدوء وعدم 
ت�سعيد �الأو�ساع يف �لقطاع، فاإن ما يجري على 

�أر�س �لو�قع عك�س ذلك متاًما.

غزة/ االستقالل 
دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية 
واإلس���المية ف���ي قطاع غ���زة أمس 
الفلس���طيني  الش���عب  األربع���اء 
للمش���اركة في "مس���يرة مليونية" 
تعتزم تنظيمها غدا الجمعة بمدينة 

غزة نصرة لمدينة القدس المحتلة.
وقال القيادي في الجهاد اإلسالمي 
خالد البطش، ف���ي كلمة ممثلة عن 
الفصائ���ل خ���الل مؤتم���ر صحفي 
عقده بمدينة غزة: "نهيب بش���عبنا 
للمشاركة بالمسيرة المليونية التي 
س���تكون الجمعة القادم���ة 15 من 

الشهر الجاري".
وأوضح أن المس���يرة ستنطلق بعد 
صالة الجمع���ة على امتداد ش���ارع 
القطاع  الدي���ن بمحافظ���ات  صالح 
الخمس، وحتى الس���اعة 1:30 بعد 

الظهر.
ودعا البطش ألداء صالة الجمعة في 
الس���احات العامة القريبة من شارع 
صالح الدين، مطالًبا أئمة المس���اجد 

بتركي���ز الُخطب ي���وم الجمعة على 
القدس والوحدة والدعوة للمشاركة 
نصرة  المليوني���ة  المس���يرة  ف���ي 

للقدس ومقدساتها.
وح���ّث الهيئ���ات التدريس���ية في 
والمدارس  والمعاه���د  الجامع���ات 
لتخصيص جزء من اليوم الدراس���ي 
غ���دا للحديث عن الق���دس، ودعوة 
الطلب���ة للمش���اركة في المس���يرة 

المليونية.
وأضاف "إن ش���عبنا ب���كل مكوناته 
العمالي���ة  ونقابات���ه  وش���رائحه 
الرياضي���ة  واألندي���ة  والمهني���ة 
والوجه���اء والمخاتي���ر واتح���ادات 
الطلبة، والحراك الش���بابي مدعوون 
ألكبر حش���د ممكن لنصرة القدس 

وإلعالء علم فلسطين".
العالم أجمع صوت  وتابع "لنس���مع 
ش���عبنا الرافض لتهوي���د القدس 
بها  األمريكي  واالعت���راف  وضمها، 
عاصم���ة لالحتالل؛ تمهي���ًدا لضم 
مساحات جديدة من أراضي الضفة 

الغربية وتهديد الوجود الفلسطيني 
على أرضنا الفلسطينية".

وأكد أن "القرار األمريكي الجائر غير 
قانوني؛ حيث عزل أمريكا ووضعها 
العال���م؛  ف���ي مواجه���ة ش���عوب 
فالماليي���ن تخرج م���ن كل عواصم 
العالم للتضامن مع شعبنا وقدسنا 

وعدالة قضيتنا".
ودعا البطش األم���ة العربية وزعماء 
األمة اإلس���المية الذي���ن اجتمعوا 
بالقم���ة  إس���طنبول  ف���ي  أم���س 
اإلس���المية الطارئ���ة ألجل القدس 
المتح���دة  الوالي���ات  "لمحاس���بة 
االمريكي���ة وإرغامها على س���حب 
قرارها الظالم قبل أن يهدم األقصى 

وُيبنى الهيكل".
وطالب جماهير ش���عبنا في الضفة 
الغربية والقدس والداخل ومخيمات 
بالخ���روج  الش���تات  ودول  اللج���وء 
للتعبير عن الغضب والرفض للقرار 
األمريكي واإلصرار على التراجع عنه 

وحماية عروبة القدس.

الفصائل تدعو للمشاركة بالمسيرة 
المليونية غدًا الجمعة بغزة 

غزة/ االستقالل 
قال���ت حركة الجه���اد اإلس���المي إن خط���اب رئيس  الس���لطة 
الفلس���طينية محمود عباس خالل القمة اإلس���المية الطارئة في 
تركيا أمس االربعاء كان إيجابًيا ونرحب بالكثير مما جاء فيه إال أنه 

دون المستوى المطلوب مقابل قرار ترامب.
ودعت الحركة في بيان لها منظمة التحرير الفلس���طينية إلعالن 
سحب اعترافها ب�«إسرائيل« وإلغاء اتفاق أوسلو وملحقاته، وعدم 

االستمرار واالرتهان لما يسمى عملية السالم وخيار التسوية.
وأضافت »حين ندعو دول العالم الى مراجعة اعترافها ب�«إسرائيل«، 
فنحن كفلس���طينيين يج���ب أن نبادر بذلك حت���ي يحذو العالم 

حذونا«.
وأشارت إلى أن االرتهان للتسوية يمنح االحتالل اإلسرائيلي مزيًدا 
من الوقت والفرص لتهويد القدس وتنفيذ قرار ترمب وصواًل إلى 

تصفية القضية الفلسطينية.
وج���ددت الحركة ف���ي بيانه���ا دعوتها الس���تمرار وتصعيد 
االنتفاض���ة والمواجه���ات إلس���قاط القرار الباط���ل الذي أقره 
الرئيس األمريكي المتمثل باالعتراف بمدينة القدس المحتلة 

عاصمة ل� »إسرائيل«.

الجهاد اإلسالمي: 
خطاب عباس 
 إيجابي لكنه 
دون المطلوب
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�شيا�شة فا�شلة
 وأك���د أحمد الع���وري القي���ادي في حرك���ة الجهاد 
االسالمي بالضفة المحتلة، أن اعتقال قوات االحتالل 
االس���رائيلي للق���ادة والرموز الوطنية والش���عبية لن 
يفت في عضد ش���عبنا ولن يكسر إرادة المنتفضين 
والمقاومين، مش���ددًا على أن األيام القادمة ستدلل 
على فشل سياس���ات االحتالل وإرهابه  في مواجهة 

االنتفاضة الباسلة.
وأشار العوري ل�"االستقالل"، أن حملة االعتقاالت التي 
تش���نها قوات االحتالل ضد ق���ادة وأعضاء الفصائل 
الفلسطينية في الضفة تؤكد على بداية االستهداف 
الواضح للمقاومة، من أجل اس���كات صوت االنتفاضة 
وكس���ر ارادة الُمنتفضي���ن ف���ي الدفاع ع���ن األرض 
المقدس���ة، عقب قرار ترامب المشؤوم بجعل القدس 

عاصمة إلسرائيل. 
وبين العوري، أن القيادات الفلسطينية تؤدي دورًا هامًا 
في تعبئة وش���حن نفوس المواطنين الفلسطينيين 
ضد االحتالل، لذل���ك االحتالل يعتقد أنه باعتقالهم 
يحد من اش���تعال نيران االنتفاضة، مش���ددًا على أن 
حملة االعتقاالت سياسة فاشلة ال تجدي نفعًا ولكنها 
ترض���ي فقط مخاوف االحتالل ال���ذي يرى باالعتقال 

وسيلة للقمع وكسر للمقاومة. 
ونوه الى أنهم مس���تمرون في شحن األجواء الثورية 
والمقاوم���ة في الضفة ض���د االحتالل، وأن الش���ارع 
الفلس���طيني ف���ي تدحرج كبي���ر باتج���اه انتفاضة 
واس���عه لن تنتهي اال بتراجع ترامب عن قراره، مؤكدا 
على ضرورة اتمام المصالحة الفلس���طينية وتمكين 
المقاومة في الضفة المحتلة من أجل افشال سياسات 
االحتالل التعس���فية بحق أبناء الشعب الفلسطيني 

وإعادة الحقوق المسلوبة. 

منوذج للمقاومة 
وحول مالبس���ات اعتقال الش���يخ خضر عدنان، قال 
األسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد في الضفة 
المحتلة جعفر عز الدين: " إن قوات االحتالل قامت في 
قرابة الساعة الثانية فجرًا باقتحام منزل الشيخ خضر 
عدنان في بلدة عرابة قضاء جنين ، وذلك بعد س���اعة 
من وصوله للبيت عائدًا م���ن مدينة الخليل، بطريقة 
همجي���ة اذ قاموا بتفكيك باب المن���زل وعبروا داخله 

دون سابق انذار". 
وأضاف عز الدين ل�"االس���تقالل": " أن جنود االحتالل 
قام���وا بتفتيش المن���زل بالكامل،  كم���ا اعتدوا على 
الشيخ خضر بشكل همجي حيث طرحوه أرضًا وكبلوا 

يديه ووضع���وا عصبة على عينيه ولم يس���محوا له 
بارتداء مالبسه أو نظارته، وأيضًا أساءوا لزوجته وذويه 

بالشتم واأللفاظ المهينة".
وتابع، أن الشيخ خضر قبل أن تقتاده قوات االحتالل 
الى مكان مجه���ول، أخبر عائلته أن���ه أعلن االضراب 
المفتوح عن الطعام والشراب والكالم حتى يتم االفراج 
عنه، رفض���ًا للمعاملة الوحش���ية والهمجية من قبل 
الجنود الصهاين���ة خالل اقتحامهم المنزل وتقييده 
واعتقاله، مؤكدًا أن االحتالل لن ينال من عزيمة خضر 

وأنه سيعود منتصرًا كما كل مره ُيعتقل بها. 
ويعد الش���يخ خضر نموذج���ًا للمقاومة والنضال ضد 
االحتالل اإلس���رائيلي، اذ قاد العديد من المظاهرات 
في الضفة الغربية خالل الفترة األخيرة، ويوصف بأنه 
مفجر ثورة اإلضرابات الفردية عن الطعام في سجون 
االحتالل التي خاضها بنفس���ة ع���ام 2011، وكذلك 
حظى برمزية كبيرة لدى الفلس���طينيين منذ إضرابه 
عن الطعام لم���دة 67 يومًا عام 2012، قبل أن ينهيه 

باتفاق قضي باإلفراج عنه. 

خوف االحتالل 
وبدوره، اعتبر النائب في المجلس التشريعي عن كتلة 
التغيير واإلصالح في الضفة المحتلة فتحي القرعاوي، 

أن تزايد االعتقاالت اإلس���رائيلية في صفوف قيادة 
الفصائل الفلسطينية والشباب الثائرين في الضفة 
الغربية، ُتدلل على م���دى خوف االحتالل من الحراك 
في الش���ارع الفلس���طيني والذي ب���دأ يتصاعد منذ 

األسبوع الماضي. 
وقال القرعاوي ل�"االستقالل":" إن الشعب الفلسطيني 
عصي على الكس���ر صامد بوجه االحتالل، وأن حمالت 
االعتقال والقمع وكل أس���اليب الترهيب ال تزيده إال 
قوة وتماس���ًكا وإصرارا على المضي نحو الحرية، ألنه 

شعب يؤمن بقضيته".
وتابع: " إن االحتالل حين يصر على قمع واعتقال قيادة 
الفصائ���ل ُيدرك أنه لن يحقق أهدافه في اس���كات 
صوت االنتفاضة واضعاف عزيمة الُمنتفضين، وهذا 

يُدل على فشل وتخبط  قادته".
وش���دد على ضرورة مواصل���ة االنتفاضة وتكثيفها 
وتطوي���ر أس���اليب المقاوم���ة فيها، داعيا ش���بان 
االنتفاض���ة إلى تصعي���د حراكه���م إلرباك جيش 
االحت���الل ومواجهته عند مدخ���ل كل بلدة ومدينة 
ف���ي األراضي الفلس���طينية، وع���دم إعطائه فرصة 
اللتقاط أنفاس���ه، حتى يعلم أن ش���عب فلسطين 
وشبابه المنتفض لن يسكتوا ولن يتراجعوا عن نيل 

حقوقهم كاملة. 

»اعتقاالت الضفة« .. فشل إسرائيلي لن يخمد نار االنتفاضة 
غزة/ دعاء احلطاب: 

�شعدت قوات االحتالل االإ�شرائيلي 
حملة اعتقاالتها بحق قيادة الف�شائل 
الفل�شطينية و رموز املقاومة وال�شمود 

ال�شعبي يف خمتلف اأنحاء ال�شفة الغربية، 
يف حماولة لك�شر �شوكة املقاومة والنيل 
من اإرادة املنتف�شني رف�شًا لقرار الرئي�س 

االأمريكي دونالد ترامب باعتبار القد�س 
عا�شمة الإ�شرائيل.  و�شن االحتالل 

االإ�شرائيلي منذ اندالع االحتجاجات 
على اعالن ترامب القد�س عا�شمة 

الإ�شرائيل يف 6 كانون االأول اجلاري، 
حملة اعتقاالت وا�شعة ومداهمات ملنازل 
املواطنني مبختلف مدن ال�شفة الغربية، 

حيث اعتقل ما يقارب 230 فل�شطينيًا، من 
بينهم القيادي بحركة اجلهاد االإ�شالمي 

خ�شر عدنان، والقيادي يف حركة حما�س 
ح�شن يو�شف.  
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أعلن أنا المواطن / يوسف نصر الدين بدوي الخيري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803449560( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / خالد حلمي حسن أبو عيسى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900581497( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمود حمادة يوسف المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803560432( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / زياد محمد غيث ابو سحاق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)915537005( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل
أوصى إعالميون وأكاديمون فلسطينيون بإعادة تقييم 
المرحلة الراهن���ة وإعادة بناء منظم���ة التحرير وتوحيد 
الخطاب اإلعالمي الفلس���طيني لمواجه���ة قرار ترامب 

بشأن اعتبار القدس عاصمة لدولة االحتالل.
جاء ذلك خ���الل حلقة نقاش نظمه���ا التجمع اإلعالمي 
الفلس���طيني ومنت���دى األكاديمي الفلس���طيني في 
االتحاد اإلسالمي للنقابات، أمس بعنوان "قراءة في قرار 
ترامب الجائر بشأن القدس"، بمشاركة الكاتب والمحلل 
السياس���ي د. وليد القططي، ومسؤول ملف القدس في 
حركة الجهاد اإلسالمي األس���ير المقدسي المحرر فؤاد 

الرازم.
وق���ال د.القطط���ي إن ق���رار الرئي���س األمريكي 
دونالد ترامب يأتي في إطار تحول في السياس���ة 
األمريكية تجاه القضية الفلسطينية من االنحياز 
إلى الش���راكة في العالقة مع "إس���رائيل" و ليس 
فق���ط فيما يتعلق بالقدس بل ف���ي كل القضايا 

الخالفية  كالحدود واالستيطان والمفاوضات.
وأوضح القططي أن الق���رار يناقض الموقف الدولي من 
مدينة القدس منها قرار 181 و242 وغيرها من القرارات. 
وأكد د. القططي أن المغزى السياسي لقرار ترامب يؤكد 
فش���ل فرضية "الراعي األمريكي للس���الم " وفشل خيار 
التسوية السلمية القائمة على اتفاقية اوسلو حيث أن 
القرار يناقض الضمان���ات األمريكية في االتفاقية بعد 
تغيير وضع مدينة القدس وفش���ل فرضية أن حقوقنا 
أو جزءًا منه���ا يمكن أخدها وف���ق منظومة المفاوضات 

المباشرة والضغط الدولي والرعاية األمريكية.
من جانبه قال الرازم إن هناك تصميمًا من أهل القدس 
لع���دم التنازل عن حقهم في فلس���طين، داعيا لضرورة 
التجاوب مع أهلنا ودعمهم بكافة الوسائل والطرق سواء 

المادية والمعنوية والشعبية واإلعالمية.
وأوص���ى المجتمعون بض���رورة إعادة النظ���ر في الفكر 
السياسي الذي قادنا إلى مأزق اوسلو واالنقسام ومراجعة 
حقيقة مشروع أوس���لو الذي بني على فرضيات خاطئة 

وأوه���ام خادعة، وضرورة إع���ادة تقييم المرحلة الراهنة 
باعتبارها مرحلة تحرر وطني وليس سلطة لتكون رافعة 
للمش���روع الوطني وتعزيز الوحدة الفلسطينية وإنهاء 
االنقس���ام والعمل على إيجاد رؤية استراتيجية واضحة 

لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
كما أكد المجتمعون على ضرورة االستمرارية في العمل 
االعالم���ي والعمل الجماهيري على جميع المس���تويات  
لمواجهة القرار إضافة إلى توحيد الخطاب السياس���ي 
الفلسطيني تجاه االنتفاضة في اإلعالم المحلي والعربي 

والدولي  وحشد وتعبئة الجماهير.
وأشاد المجتمعون بأداء وتغطية وسائل اإلعالم العربية 
واإلس���المية ألح���داث الق���دس، لما لذلك م���ن دور في 
تحش���يد الرأي العام العربي والدولي المس���اند لقضية 

القدس والرفض لقرار ترامب.
كم���ا تضمن���ت التوصيات ض���رورة توعي���ة طالبنا في 
المدارس والجامعات  بمدينة القدس وتأصيلها الديني 

والوطني  وتعزيز ثقافة تاريخ القدس.

ردًا على قرار ترامب بشان القدس
إعالميون وأكاديميون يوصون بتوحيد

 الخطاب اإلعالمي ومراجعة حقيقية لـ »أوسلو«

بينهم القياديان عدنان ويوسف  تنا
صم

 عا
س

لقد
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أعلن أنا المواطن / سامى عبد الكريم احمد االسطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)975250952( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / فداء سعيد محمود الحاج
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)911583482( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عبد الباسط صالح محمود االنقح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900137746( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / عبير هاشم احمد ناجي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903077824( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / سلسبيل مروان ابراهيم النواجحة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400856993( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ميسر محمد عبدالكريم التعبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900308081( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / آمال شحدة محمود خليل النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410117345( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / دنيا عبد السالم محمد ابو شعيرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802628313( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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ونص اتفاق المصالحة على وجود حلول 
للموظفين من ضمنها تش���كيل لجنة 
قانونية للبحث في جميع ملفاتهم، مع 
صرف رواتب بنفس قيمة ما تم صرفه 
لهم م���ن اللجنة اإلداري���ة التي كانت 
تقودها حركة حماس في غزة بداية من 
راتب شهر نوفمبر ولكن لم يتم تنفيذ 
االتفاق بس���بب خالف���ات بين حركتي 

فتح وحماس.
وعقب االجتماع األس���بوعي للحكومة، 
قالت األخيرة إنها: "لم تتس���لم كامل 
صالحياتها ومسؤولياتها في القطاع"، 
يأت���ي ذلك ف���ي ظل معلوم���ات حول 
توقف وزارة المالية في غزة عن تحويل 
عائ���دات الضرائ���ب لحكوم���ة الوفاق 
احتجاجا على عدم البدء بصرف رواتب 

الموظفين.
ف���ي 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا 
فتح وحم���اس، في القاهرة، على اتفاق 
للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة من 

إدارة شؤون غزة.
ويبلغ عدد موظفي غزة الذين عينتهم 

حركة حم���اس في أعقاب االنقس���ام 
الفلس���طيني عام 2007، والذين سّدوا 
الش���واغر عق���ب اس���تنكاف موظفي 
السلطة، حوالي 38 ألفا، وكانوا يتلقون 

نسًبا متفاوتة من رواتبهم.

ت�صعيد اخلطوات 
نقي���ب الموظفي���ن العمومين في غزة 
يعقوب الغندور ه���دد باتخاذ نقابته، 
خطوات أكثر تصعيدا في حال لم يتم 
صرف استحقاقاتهم الوظيفية، حسب 
اتفاقات المصالحة بين حركتي حماس 

وفتح برعاية مصرية. 
وش���دد الغندور ل���� "االس���تقالل " أن 
االض���راب ال���ذي تم تنفي���ذه من قبل 
الموظفين بكافة المؤسسات والوزارات 
الحكومية يوم الثالثاء الماضي، خطوة 
أولى تؤسس لخطوات أخرى يتدرج بها 
الموظفون، في حال استمرت الحكومة 
بالتنكر والمماطلة بإعطائهم حقوقهم.  
وأش���ار إلى أن االعتصامات الميدانية 
والوزارات  بالمؤسسات  الدوام  وتعليق 

الحكومية، تعد أحد أش���كال الخطوات 
التصعيدي���ة المزمع تنفيذها من قبل 
الموظفين، ف���ي حال لم يتم إعطاءهم 
استحقاقاتهم المتفق عليها من قبل 

الحكومة.  
وأك���د أن تمكين الحكوم���ة في قطاع 
غ���زة، ل���ن يت���م إال بعد حل مش���كلة 
استحقاقاتهم  وإعطائهم  الموظفين 
واألمان الوظيفي لالستمرار في خدمة 
الحكومة  المواطني���ن، واصفا ص���رف 
روات���ب موظفي الس���لطة، دون صرف 
رواتب الموظفين حسب االتفاق المبرم 
قبل شهرين برعاية مصرية، بالصدمة.  
وق���ال نقي���ب الموظفي���ن :" اذا م���ا 
والتهرب  بالتنكر  الحكومة  اس���تمرت 
من اس���تحقاقات الموظفين، أولى بها 
انقاذ  الرحيل ليتم تش���كل حكوم���ة 
وطن���ي أو وح���دة وطني���ة، تحل ملف 

الموظفين، بما يخدم مصلحتهم". 
ولف���ت إلى أن حوال���ى 40 ألف موظف 
للتجاذبات  رهين���ة  مازال���وا يقع���ون 
كبيرة  معاناة  ويعيش���ون  السياسية، 

جراء أوضاعه���م االقتصادية الصعبة 
في قطاع غزة، داعيا جميع األطراف بمن 
فيهم المضربون التدخل الس���تدراك 
خطورة فشل المصالحة في حل لم يتم 

إيجاد حل مرضي لملف الموظفين. 
وأكد الغن���دور أن الوقائع على األرض 
مغاي���رة لما ت���م االتفاق علي���ه وقيام 
الحكومة بص���رف رواتب الموظفين مع 
بداية ش���هر نوفمبر، بح���د اقصى 2/1  
2018 ، الفت���ا الى أن اجتم���اع أعضاء 
اللجنة اإلدارية القانونية بالضفة دون 
غزة، ينذر بعدم التوصل ألي اتفاق بين 

الطرفين واستمرار االنقسام.  

تن�صل احلكومة
 طالل أبو ظريفة عضو اللجنة المركزية 
للجبه���ة الديمقراطي���ة أك���د أن ملف 
الموظفين م���ا زال ي���راوح مكانه، رغم 
اتفاق المصالح���ة بين حركتي حماس 
وفتح الذي جرى ترسيمه وطنيا بالتاسع 

والعشرين من الشهر الماضي.
وش���دد أبو ظريفة ل�"االس���تقالل" على 

أن حكوم���ة الوفاق الوطن���ي تتنصل 
من اس���تحقاق الموظفين بقطاع غزة، 
متذرع���ة بتوق���ف حرك���ة حماس عن 
جباي���ة الضرائ���ب حس���ب االتفاقات 
بالشهر الماضي، مشيرا إلى أن ما جرى 
من اتفاقات بين الحركتين كان بعيدا 

عن الحكومة. 
وأش���ار إلى أن كاف���ة المعطيات على 
األرض تشير الى مخاوف ومحاذير من 
إمكانية التراج���ع بخطوات للخلف في 
اتفاق المصالحة، الفتا إلى أنه ال يمكن 
المض���ي قدما في تحقي���ق المصالحة 
دون حل جميع الملف���ات العالقة بين 

حركتي حماس وفتح.
وأش���ار إلى أن الفصائل ش���كلت لجنة 
وطنية؛ للضغط على الحركتين لتنفيذ 
المصالح���ة وط���ي صفحة االنقس���ام، 
وااللتفات لألخطار المحدقة بالش���عب 
الفلسطيني وقضيته وتعزيز مكونات 
صم���ود الش���عب، بعد ق���رار الرئيس 
األمريك���ي دونالد ترامب إعالن القدس 

عاصمة لالحتالل االسرئيلي . 

القدس المحتلة/ االستقالل 
قال موقع 0404 العبري إن "إسرائيل" فقدت قوة الردع 
والحرب األخيرة على قطاع غ���زة عام 2014 التي أطلق 

عليها جيش االحتالل "الجرف الصامد" فشلت تمامًا.
وأوضح الموقع، أنه "منذ ع���دة أيام أطلق من غزة قرابة 
ال�15 صاروخ وال يزال المس���توطنون يعيش���ون تحت 
كابوس مس���تمر.. خالصة القول هو أن عملية "الجرف 

الصامد" فشلت تماما ولقد فقدت "إسرائيل" ردعها".
وأصيب فج���ر امس األربع���اء، عدد م���ن المواطنين 
الفلس���طينيين جراء قصف إس���رائيلي استهدف 
المناطق الغربية لمحافظ���ة خانيونس جنوب قطاع 

غزة.

4040  العبري: 
»إسرائيل« فقدت قوة 

الردع مع قطاع غزة

موظفو غزة .. برميل بارود في وجه المصالحة!
غزة/ �صماح املبحوح : 

ي�صكل ملف موظفي غ��زة ، خطرا كبريا يتهدد 
م�ص��ري اتفاق امل�صاحلة املوقع بني حركتي فتح 
وحما���س يف الث��اين ع�ص��ر م��ن اأكتوب��ر املا�صي 

الوف��اق  حكوم��ة  ايف��اء  لع��دم  القاه��رة  يف 
بالتزاماتها جتاه املوظفني و�صرف رواتبهم عن 
�صه��ر نوفمرب بعد متكني عمله��ا يف قطاع غزة.  
وت�صلم��ت حكوم��ة الوف��اق الفل�صطينية قطاع 

غزة ب�صكل كام��ل يف العا�صر من ال�صهر احلايل 
لكن��ه مل يط��راأ اأي تغي��ري �ص��وى ع��ودة بع���س 
موظفي ال�صلطة الفل�صطينية اإىل عملهم بناء 

على تعليمات من وزرائهم.
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أعلن أنا المواطنة/ حليمة محارب محمد أبو حسون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
926351909فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها  

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/حماد حسن علي ابو جزر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)909386617( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  سالمة عطوة عويض ابو سنيمة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)928886845( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ شحدة أحمد محمود المدهون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)927806018( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن /خضر محمد عطا الله شعبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)904299849( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ ريم ناصر احمد عبدالعال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400830725( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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ع الوجع 
معروف الطيب

ال يق���درون إال أن يكونوا هكذا، ونحن أيضًا ال نس���تطيع أن 
نك���ون إال ما نحن عليه، نحن القابض���ون على جرح الزيتون، 
العاصرون مع كل قط���رة زيت أرتااًل من الش���هداء.. نحتاج 
أصواتهم تصرخ ضجيجًا في أفق الكرامة، ولكن ليس أكثر 
ٍة للصراِخ والتمرد..ويبقى صوتنا وحده القادر على  من أرضيَّ
تغيير ش���كل المرحلة.. ظهرنا والش���وك واألظافر.. معادلة 
تعلمناها من خذالنهم..عندما كان الش���ابَّ الفلس���طيني 
ُل غضَبُه سكينًا ألجل القدس، ويطعن صدَر  باألمِس يش���كِّ
ٍة  ر عن ش���رِف أمَّ ة المتراك���ِم في القدس، ويعبِّ عار البش���ريِّ
بأكمله���ا غاضب���ة، كان الوفُد البحرين���يُّ يطعنه في ظهره 
في زيارة ال تأتي ضمن س���ياق يحتمله تاريخ البش���ر حتى 
في أبواِب الخيانِة. حتى الخيانة لها منطق وعقل وال يمكن 
ر ما الذي جاَء هذا الوفد ليفعله هنا.. القدس التي من  تص���وِّ
المفترض أنها تعني كل فلسطينيٍّ وعربيٍّ وحتى إنساٍن حرٍّ 
شريف تتعرض في هذه اللحظة تحديدًا لالغتصاب على يد 
صهيون بمباركة األمريكي المفضوح.. الذي يريد أن يحرَف 
وعي العالم عن فضائحِه الداخلية، وانتكاس���ات فريقه في 
االنتخابات التي تهدد مستقبله كرئيس للواليات المتحدة، 
ف���كان عليه أن يفجَر لغمًا من العيار الثقيل؛ ليرضي اللوبي 
المتحكم في القرار.. فما بال عربان الخليج؟!.. ما هي الفضائح 
التي يريدون بمواقفهم أن يس���تروها.. ما مصلحة المفتي 
في الس���عودية في تجريم محاربة الصهيوني المغتصب 
للمقدسات، وتجويز التحالف معه لمواجهة إيران وحماس.. 
إي جنوٍن هذا الذي ينتش���ر كالوب���اء في خالياهم؟!. علمتنا 
الحياة أن العميِل يداري عمالته وألنه يشعر بالخزي ال يقف 
وسط الطريق عالنية ليعلن عنها، إال إذا كان إعالنه رغبة منه 
���ر والتوبة.. أما أن يكون فضحًا للذات ومكابرة فال  في التطهِّ
ة أوصافًا تليق بهذا الصنف من  أعتقد أن في قاموِس البشريَّ
البشر.. يتملكني فضول شديد كيف يشعر الوفد البحريني 
الذي يتوجه في هذا التوقيت بالذات لمناصرة صهيون بوفد 
ًا اعالن  ه حقَّ كبير بهذا الحجم، بماذا يقنعون خطواِتهم؟!.. إنَّ
رسمي للبراءة ولكن في االتجاه المعاكس فكما طلب القرآن 
من رس���ول الله إعالن البراءة يوم الح���ج األكبر من كل ما هو 
شرك ودنس.. هاهم عربان الخليج يحجون باتجاه صهيون 
ليعلنوا البراءة من كل ما هو شرف ومروءة وكرامة.. كان حريًا 
بهم كعمالء أن يؤخروا هذه الخطوة التي تأتي ضمن سياق 
عجيب، ومعاٍن ال تصفها المعاجم.. مرة أخرى نجد أنفس���نا 
كفلسطينيين ضمن محور المقاومة وحدنا.. يراهنون علينا 
أن نذعن وأن نرضى وننكس���ر، ولكنها القدس التي تهون 
من أجلها النف���وس، وتنحني أمامها األعناق.. ولو رضي الله 
للنبي أن يصعد في معراجه دون التعريج عليها واالنطالق 
من فوق أكتافها لرضي لنا أن ننخذل وأن نتوقف عند حدود 
أسوارها ولكن ألف كال أيها الوعد المتجمع للفناء والموصوم 
بإس���اءة الوجه في غ���ٍد باَت قريبًا أكث���ر.. تضيق بك األرض 
ويحيط المحور بعنقك أكثر ويتراكم رجال الله بهدوء دون 
أْن تش���عر على كل الجبهات.. فالعراق عراقنا والشام شامنا 
واليمن يمُننا.. وزيارة أحفاد أبي رغال وفتاويهم لن تنقذك 
ألنهم ال يملكون ش���رفها.. والقدس كلها ش���رف وال يطرق 
بابها س���وى الشهداء الذين هم أشرف الشرفاء.. وإن للبيت 
 عليه بالنواجذ وتستطيع 

ُّ
رجااًل تحمل تكليف الرب وتعض

أن تحمي���ه.. لل���ه درك يا مظف���ر النواب أله���ذا الحدُّ كنت 
تعرف معدنه���م، وتتحرى خزيهم،وتتق���ن توصيفهم..« 
 زناِة الليِل إلى 

َّ
القدس عروُس عروبتك���م، فلماذا أدخلتم كل

حجرتها، ومضيتم تس���ترقون السمَع وراَء األبواِب لصرخاِت 
 خناجَركم، وصرختم 

َّ
بكارِتها، وتنافختم شرفًا وسحْبتم كل

فيها؛ كي تسكت صونا للعرِض. أبناء )القحبة( هل تسكت 
مغتصبة؟!«.

عروس
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على حدود قطاع غزة 

"الحجر والمقالع" سالح غضب يواجه ترسانة االحتالل   

وبصرخة غضب ال مس����تنجد، يتوش����ح 
أيديهم  وتنطلق  بالكوفية  المنتفضون 
برش����ق الحجارة والزجاجات الحارقة نحو 
مغتص����ب بالده����م، وحناجرهم تصدح 
:" الق����دس عاصمتنا األبدي����ة"، ليؤكدوا 
رفضهم وس����خطهم على ق����رار دونالد 
ترامب، باعتبار مدين����ة القدس المحتلة 

عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي.
وما إن يقترب الشبان الفلسطينيون إلى 
"مس����افة الصفر" من الس����لك الحدودي 
الفاص����ل ويتمكنوا اجتي����ازه، حتى تبدأ 
حينه����ا القناصة الُمتمرك����زة على أبراج 
المراقبة بإطالق رصاصاتها القاتلة على 
الش����باب العزل حتى توق����ع من بينهم 

ُمصابين وشهداء. 
ويتكرر هذا المشهد يوميًا بدءًا انتفاض 
المواطنين الفلس����طينيين على مناطق 
التماس مع االحتالل على الحدود الشرقية 
والش����مالية لقطاع غزة، نص����رًة للقدس 
الرئي����س األمريكي دونالد  لقرار  ورفضًا 
ترام����ب الجائر بحق المدينة المقدس����ة 

والذي أطلقه في 6 كانون األول الجاري. 

قلب رجل واحد 
بعزيمة وتح����ٍد لالحتالل، وبثبات كثبات 
ش����جرة النخيل أم����ام الري����اح العاصفة، 
يواظب الش����اب عمر زينو على مش����اركة 
الثائرين بالمواجه����ات مع االحتالل عند 
الش����ريط الحدودي بمحافظة خانيونس، 
رفًض����ا لق����رار ترام����ب المش����ؤوم، فهو 
وم����ن معه ال يكترثون باألع����داد الكبيرة 
لجن����ود االحتالل وال أس����لحتهم القاتلة، 
ويتصدون بصدورهم العارية لغطرس����ة 

االحتالل وظلمه. 
ويقول زينوا ل�"االستقالل": " عندما نكون 
عل����ى الحدود ال نهتم لع����داد الجنود وال 
ألس����لحتهم, فقط تُهمن����ا وحدتنا على 
قلب رج����ٌل واحد في وج����ه االحتالل كي 
نرهبهم ونربك صفوفهم، فهذا س����بب 

النصر في كافة معاركنا مع االحتالل". 

وأوضح أن أبناء الش����عب الفلس����طيني 
ال ُيطالب����ون بتغيير الق����رار األمريكي أو 
التراجع عنه، ولكنهم يس����عون إلفشاله 
واثب����ات أحقيتهم بمدينته����م وأنهم 
أصح����اب الهوي����ة وأن الق����دس عربية 

وأضاف بص����وٍت غاضب:"  إن لم نغضب 
ألجل الق����دس ألجل ماذا نغضب، أنا هنا 
لكي أثبت للعالم أجمع بأننا نرفض سلب 
عاصمتنا المقدس����ة، وأن يحدد مصيرها 

من ال يمتلكها". 

إسالمية، وذلك يتطلب الثبات واالستمرار 
في االنتفاضة. 

ويفتخ����ر زين����و بم����ا يقوم به م����ن حرق 
اإلطارات ورش����ق الحجارة و الزجاج الحارق 
" المولوتوف" على قوات االحتالل، إللحاق 
األذى بهم والتنفيس عن الغضب الذي 

يمأل قلبه. 
وينه����ي حديثة س����اخرًا:" باألمس قمنا 
باجتياز االسالك الشائكة وركضنا خلف 
الجنود ليهربوا خلف التالل ، متس����ائال 
:"جندي يحمل س����الحًا يهرب من شاب 
أعزل يحمل حجرًا هل يس����تحق القدس 

عاصمه له"؟

قوة مفرطة 
وال يكتفي الش����اب محمد سالم بالمقالع 
والزجاجات الحارقة التي صنعها إللحاق 
األذى بجن����ود االحتالل لتفري����غ النيران 
التي تش����تعل بصدره ألجل القدس، إذ 
يبقى بأقرب مس����افة من السلك الفاصل 
ليجمع قنابل الغاز الت����ي تلقيها قوات 
االحت����الل ويعي����د إلقاءه����ا عليهم فور 

سقوطها. 
وعلى الرغ����م من أن الدم����وع تمأل عيني 
س����الم بفعل الغاز، اال أنها ال تمنعه من 
مواصلة جمعها وإعادتها بإصرار باتجاه 
قوات االحتالل، لُيذيقهم ألمًا من نفس 

الكأس الذي سقوه منه. 
ويقول سالم ل�"االستقالل": " حينما ُتسلب 
القدس من أيدينا ويأخذها االحتالل غدرًا، 
ال يبقي قيمه لحياتنا فمن خس���ر أغلى ما 

يملك ال يخشى خسارة أي شيء آخر". 
وبي����ن س����الم أن انزع����اج االحت����الل من 
عمليات مش����اهد االنتفاض على الحدود 
الت����ي يقوده����ا الش����بان الع����زل الذين 
يظهرون أحقيتهم بالمدينة المقدس����ة 
لدول العالم، يدف����ع جيش االحتالل إلى 
المفرطة في تفريقهم،  القوة  استخدام 
بإطالق الرصاص الح����ي واألعيرة النارية 

والقنابل الغازية.

غزة/ دعاء احلطاب:
مطاطي��ة  اإط��ارات  يحمل��ون  ثائ��رون  �شب��اٌن 
ال�شري��ط  امت��داد  عل��ى  بتوزيعه��ا  ويب��دوؤون 
احل��دودي الفا�ش��ل بني قط��اع غ��زة والأرا�شي 

الن��ار  ي�شعل��وا  اأن  قب��ل  املحتل��ة  الفل�شطيني��ة 
فيه��ا، فيغطي دخان اأ�شود �شم��اء املكان ويتزايد 
احم��رار النار كلما التهمت مزيدًا من الإطارات، 
يف ح��ني يق��وم اأخ��رون بو�ش��ع عل��م فل�شط��ني 

عل��ى ال�ش��اك ال�شائك��ة لتك��ون اأوىل خطوات 
م�شريتهم مبواجهة جن��ود الحتال املُدججني 
بالأ�شلحة الر�شا�شة والذين يتخذون من التال 
الرملية حماية لهم �شرقي الأ�شاك الفا�شلة. 

أبو مرزوق لعباس: ال تعد للمقاطعة قبل عودة ترامب عن قراره!
غزة/ االستقالل

دعا عضو المكتب السياس���ي لحركة حماس، 
رئيس السلطة محمود عباس لعدم العودة الى 
المقاطعة اال بعد عودة ترامب عن قراره بإعالن 

القدس عاصمة ل�� »اسرائيل«.
و ق���ال أبو م���رزوق في تعليق���ه على خطاب 

الرئي���س عباس ف���ي قمة اس���طنبول امس 
األربعاء: »س���يادة الرئيس بالرغم من سقف 
خطابك العالي، لكن���ه الزال مقيًدا ب)مطلب 
واحتجاج وتهديد( بدون إجراءات ونحن بيدنا 

الكثير«.
و تاب���ع أبومرزوق قول���ه للرئيس عباس: 

»عندك ش���عب عظيم ل���ه مائة عام في 
المواجهة فال تحبطوه باالس���تمرار في 
هذا الطريق وال تعد للمقاطعة إال بعودة 
ترامب عن وعده واس���تنهض ش���عبك 
العظيم أينما كان وس���تجد العالم كله 

معك«.
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رام الله / االستقالل 
افتتح وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د. 
عالم موسى، ورئيس مجلس ادارة اتحاد شركات 
أنظم���ة المعلومات "بيت���ا" د. يحيى الس���لقان، 
االتص���االت  لمجموع���ة  التنفي���ذي  والرئي���س 
عمار العكر، فعاليات معرض اس���بوع فلس���طين 
التكنولوجي  في مدين���ة رام الله، و الذي تنظمه 
"بيتا" برعاية من مجموعة االتصاالت الفلسطينية.

وأكد موس���ى، أن تنظيم المعرض أسوة بالمؤتمر 
التكنولوجي للعام الرابع عش���ر على التوالي، أمر 
في غاية األهمية، يجس���د اإلصرار الفلس���طيني 

على النجاح، وتجاوز كافة المعيقات.
ونوه إلى حيوية مس���اهمة هذا القطاع في شتى 
ميادين الحياة، معتبرا أن المعرض بمثابة منصة 
حيوي���ة للتواصل مع الجمه���ور، وعرض انجازات 

الشركات العاملة في هذا القطاع.
واعتبر أن المعرض بمثابة عرس تكنولوجي يفتح 

الباب أمام الش���ركات لعرض قص���ص نجاحها، 
وربطها مع الشركات الدولية.

ب���كل  ناج���ح  "اكس���بوتك"  أن  الس���لقان،  ورأى 
المقاييس، مشيرا إلى مشاركة نحو 50 شركة في 

فعالياته في الضفة وقطاع غزة.
وذكر أن عدد زوار المعرض في الضفة وغزة خالل 
العام الماض���ي بلغ نحو 65 ألفا، متوقعا أن يصل 

عدد الزوار إلى الرقم ذاته، إن لم يتجاوزه أصال.
وأش���ار إلى أن تنظيم "اكس���بوتك" رغم صعوبة 
الظروف التي تمر بها فلسطين، يجسد التشبث 
ب���إرادة الحياة، واظهار الوجه الحضاري للش���عب 

الفلسطيني وشركاته ومؤسساته.
من جانب���ه، أكد العكر، على أهمية "اكس���بوتك" 
كحدث بارز يركز على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات.
وذك���ر أن المجموع���ة تنظر باهتم���ام بالغ لهذا 
الحدث، من هنا فقد حرصت على رعايته س���نويا 

منذ تنظيم دورته األولى، ال سيما أنها رائدة قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

وركز على خصوصية تنظي���م المعرض، واطالق 
خدمة الجيل الثالث بشكل تجريبي، مبينا أن ذلك 

بمثابة حلم تحقق.
وأش���ار إلى أن اطالق خدمات الجي���ل الثالث في 
فلس���طين، يكتس���ب أهمية كبيرة، باعتبار أنه 
سيكون عوائد إيجابية لذلك على مختلف الصعد.

ونوه إلى آثار هذه المسألة في مواجهة المنافسة 
غير الش���رعية التي تفرضها شركات االتصاالت 
اإلس���رائيلية، متوقعا أن يس���هم اط���الق هذه 
الخدم���ة تجاريا في اخ���راج هذه الش���ركات من 

السوق الفلسطينية.
وبي���ن أن اس���تثمار المجموع���ة ممثلة بش���ركة 
االتصاالت الخلوية "ج���وال" في هذا الملف، نابع 
من إيمانها بأهمي���ة التكنولوجيا، وما توفره من 

خيارات لمستقبل فلسطين.

غزة/ االستقالل 
وقعت غرفة تج���ارة وصناعة محافظة غزة مذك���رة تفاهم مع الغرفة 
الدائمة للتحكيم الدولي في فلس���طين بهدف تحقيق تعاون مثمر 
في مجال التحكيم المؤسسي ليشمل جميع أنواع المنازعات التجارية 

واالستثمارية كافة.
وذكرت غرفة غزة في بيان صحف���ي، أنه بموجب مذكرة التفاهم فإن 
الغرف���ة الدائمة للتحكيم س���تنظم بالتعاون معه���ا برامج تدريبية 
وتعليمي���ة من ورش عم���ل وندوات ومنتدي���ات ومؤتمرات من خالل 

معهد الدراسات القانونية التابع للغرفة الدائمة للتحكيم.
وقالت إنها س���تعمل على نشر سياس���ة اعتماد شرط التحكيم في 
العقود كافة التي يبرمها أعضاء الهيئة العامة فيما بينهم أو بينهم 
وبي���ن الغير. وأضافت غرفة غزة أن الغرفة الدائمة للتحكيم س���تزود 
أعض���اء الهيئة العامة نصًا يوضح المعايي���ر التي يجب اتباعها في 

عملية إبرام العقود.
من جانبه، أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة بدر صبرة أنه تم 
حل العديد من الخالفات التي لجأت إلى لجنة التحكيم التابعة لغرفة 
تجارة وصناعة محافظة غزة، مش���يًدا بأهمية الخطوة نظًرا إلى ازدياد 

الخالفات نتيجة الوضع االقتصادي السيء والمنهار.
من جهته، أبدى رئيس العالقات الدولية جهاد بسيس���و االستعداد 

التام للتعاون فيما يخدم أعضاء الهيئة العامة.
وطالب بأن يكون هناك وس���ائل ضغط للتخفيف من المشاكل التي 
يعان���ي منها القطاع والمتمثل���ة في الكهرب���اء، والخصومات وقطع 
الروات���ب والحصار. وتعد الغرف���ة الدائمة للتحكيم أول غرفة تحكيم 
دولي���ة متواجدة في قط���اع غزة، لفض منازع���ات العمل االقتصادي 

والتجاري على مستوى فلسطين.
ووفق المذكرة س���تقدم الغرفة الدائم���ة للتحكيم خدمات التحكيم 
المؤسس���ي وطرق فض المنازعات البديلة واالستش���ارات القانونية 
والخب���رات والتدريب ألعضاء الهيئ���ة العامة التابع���ة لغرفة تجارة 

وصناعة محافظة غزة.

االستقالل/وكاالت 
وقع���ت دولة اإلم���ارات العربية 
المتحدة  األمم  ووكالة  المتحدة 
الالجئي���ن  إلغاث���ة وتش���غيل 
الفلسطينين في الشرق األدنى 
)األونروا( اتفاقية تعاون بقيمة 
40.4 مليون درهم إماراتي )11 
مليون دوالر أمريكي(، واتفاقية 
تعاون ثالثي بين وزارة الخارجية 
والتعاون الدول���ي ووكالة االمم 
في  الالجئين  إلغاث���ة  المتحدة 
دبي  ومؤسسة  األدنى  الش���رق 
العط���اء بقيم���ة 14.6 ملي���ون 
دره���م إماراتي )4 ماليين دوالر 
التعليم  برامج  لدع���م  أمريكي( 

لألونروا في قطاع غزة.
جاء ذلك بهدف ضمان استمرار 
حصول الط���الب والطالبات على 
بيئة  ف���ي  األساس���ي  التعليم 
مدرس���ية مالئم���ة تتوفر فيها 
أساس���يات التعلي���م من خالل 
مدارس األونروا. ووقع اتفاقيتي 
التعاون سلطان محمد الشامسي 
مساعد وزير الخارجية والتعاون 
الدولي لشؤون التنمية الدولية، 
وعن وكالة األمم المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينين 
في الش���رق األدنى فرانس���واز 
فان���ي مدي���ر دائ���رة العالقات 
الخارجية واالتصاالت، فيما وقع 
عن مؤسس���ة دبي العطاء طارق 

القرق المدير التنفيذي. 
التعاون  اتفاقيت���ا  وته���دف   
االستراتيجي  الهدف  دعم  إلى 

للتأكد من حصول تغطية شاملة 
لبرامج العملية التعليمية للعام 
لألطفال   2018-2017 الدراسي 
بقطاع  الفلسطينيين  الالجئين 
غزة، والذي تعتبره دولة اإلمارات 
جزءًا من تعهد الدولة من خالل 
الدولي حول  القاه���رة  مؤتم���ر 
فلسطين لخطة إعادة إعمار غزة، 

في أكتوبر 2014.
المنحة  أن  الشامس���ي  وأش���ار 
اإلماراتي���ة س���تعزز من س���ير 
قطاع  في  التعليمي���ة  العملية 
غزة بما في ذلك تطوير أساليب 
وتطوي���ر  التعلي���م  ومناه���ج 
المه���ارات، م���ن خ���الل توفير 
مختلف أنواع المواد التعليمية 
لما يقرب من 15,173 طفال من 

الفلسطينيين  أطفال الالجئين 
ف���ي 14 مدرس���ة موزع���ة في 
مناطق جغرافي���ة مختلفة في 
قطاع غزة للعام الدراسي 2017-

.2018
إل���ى  المنح���ة  كم���ا ته���دف 
تمكين األونروا من توفير بيئة 
تعليمية آمنة ألطفال الالجئين 
الفلسطينيين، من خالل الحفاظ 
المرافق المدرسية نظيفة  على 
وصحي���ة. كما س���توفر المواد 
التعليمية وتوزيع القرطاس���ية 
وغيرها  المدرس���ية  والحقائب 
لجمي���ع  المس���تلزمات  م���ن 
الطالب والطالبات من الالجئين 

الفلسطينيين في القطاع،
وقالت فإني: " أشكر حكومة دولة 

اإلمارات العربية المتحدة ودبي 
العط���اء على تبرعهم الس���خي 
لموازن���ة األونروا البرامجية التي 
في  األساس���ية  الخدمات  توفر 
التعلي���م والصح���ة والحماي���ة 
االجتماعية  والخدمات  واإلغاثة 
لما يزيد على 5,3 ماليين الجئ 
من فلسطين في األردن وسوريا 
ولبنان وغزة والضفة الغربية، بما 

فيها القدس الشرقية".  
وش���ددت على أن دولة اإلمارات 
الثالث  المتحدة وللعام  العربية 
عل���ى التوالي كان���ت من ضمن 
أوائل البلدان التي خطت خطوة 
لألمام في أيلول وذلك بالتعهد 
بالتبرع بدعم إضافي األمر الذي 
مكن الوكال���ة من القيام بمهام 

واليته���ا اإلنس���انية م���ن أجل 
الجئي فلسطين، مشيرة أنه" ال 
يزال يتعين جمع مبلغ 61 مليون 
دوالر ف���ي األس���ابيع القادم���ة 
لضمان استمرارية الخدمات بال 
انقطاع ولضمان المحافظة على 

االستقرار في المنطقة."
 ومن جانب���ه، أوضح طارق القرق 
أن اتفاقي���ة التعاون س���تكون 
معلمًا آخر في الشراكة والتعاون 
النموذج���ي بين وزارة الش���ؤون 
الخارجي���ة والتع���اون الدول���ي 
ودبي العطاء م���ن جهة ووكالة 
المتحدة إلغاثة وتشغيل  األمم 
في  الفلس���طينين  الالجئي���ن 
الشرق األدنى )األونروا( من جهة 

أخرى. 

برعاية مجموعة االتصاالت الفلسطينية

افتتاح فعاليات معرض فلسطين 
التكنولوجي »اكسبوتك 2017« 

»تجارة وصناعة غزة« 
توقع مذكرة تفاهم 
مع الغرفة الدائمة 

للتحكيم الدولي

غزة/ االستقالل 
الوفاق  حكوم���ة  أحال���ت 
الله  الحمد  رامي  برئاس���ة 
الرئاس���ة  موظفي  كاف���ة 
)مكت���ب رئيس الس���لطة 
محمود عب���اس( في قطاع 

غزة للتقاعد المبكر.
موظفي  م���ن  ع���دد  واكد 
الرئاس���ة الذي���ن ُابلغ���وا 
بالتقاع���د  ان نح���و 400 
موظ���ف مدني ف���ي كافة 
دوائر واقسام مقر الرئاسة 
بما في ذل���ك البروتوكول 
واالدارة  العامة  والعالقات 
والمالي���ة ت���م ابالغه���م 
بانه���اء خدماته���م ف���ي 
واحالتهم  الع���ام  القطاع 

للتقاعد المبكر.
المتقاعدون  وس���يحصل 
عل���ى روات���ب تقاعدي���ة 
بقيمة 50% بدءا من شهر 

تشرين الثاني الماضي.
وناشد الموظفون الرئيس 
مشيرين  القرار،  هذا  لمنع 
اداء  ف���ي  تفانيهم  ال���ى 
واجبهم اضافة الى الخبرة 

الكبيرة التي يمتلكونها.

الحكومة تحيل 
400 موظف 

للتقاعد  بمكتب 
الرئيس في غزة

منحة إماراتية بقيمة 55 مليون درهم لدعم التعليم بغزة
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رام الله / االستقالل 
افتتح وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د. 
عالم موسى، ورئيس مجلس ادارة اتحاد شركات 
أنظم���ة المعلومات "بيت���ا" د. يحيى الس���لقان، 
االتص���االت  لمجموع���ة  التنفي���ذي  والرئي���س 
عمار العكر، فعاليات معرض اس���بوع فلس���طين 
التكنولوجي  في مدين���ة رام الله، و الذي تنظمه 
"بيتا" برعاية من مجموعة االتصاالت الفلسطينية.

وأكد موس���ى، أن تنظيم المعرض أسوة بالمؤتمر 
التكنولوجي للعام الرابع عش���ر على التوالي، أمر 
في غاية األهمية، يجس���د اإلصرار الفلس���طيني 

على النجاح، وتجاوز كافة المعيقات.
ونوه إلى حيوية مس���اهمة هذا القطاع في شتى 
ميادين الحياة، معتبرا أن المعرض بمثابة منصة 
حيوي���ة للتواصل مع الجمه���ور، وعرض انجازات 

الشركات العاملة في هذا القطاع.
واعتبر أن المعرض بمثابة عرس تكنولوجي يفتح 

الباب أمام الش���ركات لعرض قص���ص نجاحها، 
وربطها مع الشركات الدولية.

ب���كل  ناج���ح  "اكس���بوتك"  أن  الس���لقان،  ورأى 
المقاييس، مشيرا إلى مشاركة نحو 50 شركة في 

فعالياته في الضفة وقطاع غزة.
وذكر أن عدد زوار المعرض في الضفة وغزة خالل 
العام الماض���ي بلغ نحو 65 ألفا، متوقعا أن يصل 

عدد الزوار إلى الرقم ذاته، إن لم يتجاوزه أصال.
وأش���ار إلى أن تنظيم "اكس���بوتك" رغم صعوبة 
الظروف التي تمر بها فلسطين، يجسد التشبث 
ب���إرادة الحياة، واظهار الوجه الحضاري للش���عب 

الفلسطيني وشركاته ومؤسساته.
من جانب���ه، أكد العكر، على أهمية "اكس���بوتك" 
كحدث بارز يركز على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات.
وذك���ر أن المجموع���ة تنظر باهتم���ام بالغ لهذا 
الحدث، من هنا فقد حرصت على رعايته س���نويا 

منذ تنظيم دورته األولى، ال سيما أنها رائدة قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

وركز على خصوصية تنظي���م المعرض، واطالق 
خدمة الجيل الثالث بشكل تجريبي، مبينا أن ذلك 

بمثابة حلم تحقق.
وأش���ار إلى أن اطالق خدمات الجي���ل الثالث في 
فلس���طين، يكتس���ب أهمية كبيرة، باعتبار أنه 
سيكون عوائد إيجابية لذلك على مختلف الصعد.

ونوه إلى آثار هذه المسألة في مواجهة المنافسة 
غير الش���رعية التي تفرضها شركات االتصاالت 
اإلس���رائيلية، متوقعا أن يس���هم اط���الق هذه 
الخدم���ة تجاريا في اخ���راج هذه الش���ركات من 

السوق الفلسطينية.
وبي���ن أن اس���تثمار المجموع���ة ممثلة بش���ركة 
االتصاالت الخلوية "ج���وال" في هذا الملف، نابع 
من إيمانها بأهمي���ة التكنولوجيا، وما توفره من 

خيارات لمستقبل فلسطين.

غزة/ االستقالل 
وقعت غرفة تج���ارة وصناعة محافظة غزة مذك���رة تفاهم مع الغرفة 
الدائمة للتحكيم الدولي في فلس���طين بهدف تحقيق تعاون مثمر 
في مجال التحكيم المؤسسي ليشمل جميع أنواع المنازعات التجارية 

واالستثمارية كافة.
وذكرت غرفة غزة في بيان صحف���ي، أنه بموجب مذكرة التفاهم فإن 
الغرف���ة الدائمة للتحكيم س���تنظم بالتعاون معه���ا برامج تدريبية 
وتعليمي���ة من ورش عم���ل وندوات ومنتدي���ات ومؤتمرات من خالل 

معهد الدراسات القانونية التابع للغرفة الدائمة للتحكيم.
وقالت إنها س���تعمل على نشر سياس���ة اعتماد شرط التحكيم في 
العقود كافة التي يبرمها أعضاء الهيئة العامة فيما بينهم أو بينهم 
وبي���ن الغير. وأضافت غرفة غزة أن الغرفة الدائمة للتحكيم س���تزود 
أعض���اء الهيئة العامة نصًا يوضح المعايي���ر التي يجب اتباعها في 

عملية إبرام العقود.
من جانبه، أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة بدر صبرة أنه تم 
حل العديد من الخالفات التي لجأت إلى لجنة التحكيم التابعة لغرفة 
تجارة وصناعة محافظة غزة، مش���يًدا بأهمية الخطوة نظًرا إلى ازدياد 

الخالفات نتيجة الوضع االقتصادي السيء والمنهار.
من جهته، أبدى رئيس العالقات الدولية جهاد بسيس���و االستعداد 

التام للتعاون فيما يخدم أعضاء الهيئة العامة.
وطالب بأن يكون هناك وس���ائل ضغط للتخفيف من المشاكل التي 
يعان���ي منها القطاع والمتمثل���ة في الكهرب���اء، والخصومات وقطع 
الروات���ب والحصار. وتعد الغرف���ة الدائمة للتحكيم أول غرفة تحكيم 
دولي���ة متواجدة في قط���اع غزة، لفض منازع���ات العمل االقتصادي 

والتجاري على مستوى فلسطين.
ووفق المذكرة س���تقدم الغرفة الدائم���ة للتحكيم خدمات التحكيم 
المؤسس���ي وطرق فض المنازعات البديلة واالستش���ارات القانونية 
والخب���رات والتدريب ألعضاء الهيئ���ة العامة التابع���ة لغرفة تجارة 

وصناعة محافظة غزة.

االستقالل/وكاالت 
وقع���ت دولة اإلم���ارات العربية 
المتحدة  األمم  ووكالة  المتحدة 
الالجئي���ن  إلغاث���ة وتش���غيل 
الفلسطينين في الشرق األدنى 
)األونروا( اتفاقية تعاون بقيمة 
40.4 مليون درهم إماراتي )11 
مليون دوالر أمريكي(، واتفاقية 
تعاون ثالثي بين وزارة الخارجية 
والتعاون الدول���ي ووكالة االمم 
في  الالجئين  إلغاث���ة  المتحدة 
دبي  ومؤسسة  األدنى  الش���رق 
العط���اء بقيم���ة 14.6 ملي���ون 
دره���م إماراتي )4 ماليين دوالر 
التعليم  برامج  لدع���م  أمريكي( 

لألونروا في قطاع غزة.
جاء ذلك بهدف ضمان استمرار 
حصول الط���الب والطالبات على 
بيئة  ف���ي  األساس���ي  التعليم 
مدرس���ية مالئم���ة تتوفر فيها 
أساس���يات التعلي���م من خالل 
مدارس األونروا. ووقع اتفاقيتي 
التعاون سلطان محمد الشامسي 
مساعد وزير الخارجية والتعاون 
الدولي لشؤون التنمية الدولية، 
وعن وكالة األمم المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينين 
في الش���رق األدنى فرانس���واز 
فان���ي مدي���ر دائ���رة العالقات 
الخارجية واالتصاالت، فيما وقع 
عن مؤسس���ة دبي العطاء طارق 

القرق المدير التنفيذي. 
التعاون  اتفاقيت���ا  وته���دف   
االستراتيجي  الهدف  دعم  إلى 

للتأكد من حصول تغطية شاملة 
لبرامج العملية التعليمية للعام 
لألطفال   2018-2017 الدراسي 
بقطاع  الفلسطينيين  الالجئين 
غزة، والذي تعتبره دولة اإلمارات 
جزءًا من تعهد الدولة من خالل 
الدولي حول  القاه���رة  مؤتم���ر 
فلسطين لخطة إعادة إعمار غزة، 

في أكتوبر 2014.
المنحة  أن  الشامس���ي  وأش���ار 
اإلماراتي���ة س���تعزز من س���ير 
قطاع  في  التعليمي���ة  العملية 
غزة بما في ذلك تطوير أساليب 
وتطوي���ر  التعلي���م  ومناه���ج 
المه���ارات، م���ن خ���الل توفير 
مختلف أنواع المواد التعليمية 
لما يقرب من 15,173 طفال من 

الفلسطينيين  أطفال الالجئين 
ف���ي 14 مدرس���ة موزع���ة في 
مناطق جغرافي���ة مختلفة في 
قطاع غزة للعام الدراسي 2017-

.2018
إل���ى  المنح���ة  كم���ا ته���دف 
تمكين األونروا من توفير بيئة 
تعليمية آمنة ألطفال الالجئين 
الفلسطينيين، من خالل الحفاظ 
المرافق المدرسية نظيفة  على 
وصحي���ة. كما س���توفر المواد 
التعليمية وتوزيع القرطاس���ية 
وغيرها  المدرس���ية  والحقائب 
لجمي���ع  المس���تلزمات  م���ن 
الطالب والطالبات من الالجئين 

الفلسطينيين في القطاع،
وقالت فإني: " أشكر حكومة دولة 

اإلمارات العربية المتحدة ودبي 
العط���اء على تبرعهم الس���خي 
لموازن���ة األونروا البرامجية التي 
في  األساس���ية  الخدمات  توفر 
التعلي���م والصح���ة والحماي���ة 
االجتماعية  والخدمات  واإلغاثة 
لما يزيد على 5,3 ماليين الجئ 
من فلسطين في األردن وسوريا 
ولبنان وغزة والضفة الغربية، بما 

فيها القدس الشرقية".  
وش���ددت على أن دولة اإلمارات 
الثالث  المتحدة وللعام  العربية 
عل���ى التوالي كان���ت من ضمن 
أوائل البلدان التي خطت خطوة 
لألمام في أيلول وذلك بالتعهد 
بالتبرع بدعم إضافي األمر الذي 
مكن الوكال���ة من القيام بمهام 

واليته���ا اإلنس���انية م���ن أجل 
الجئي فلسطين، مشيرة أنه" ال 
يزال يتعين جمع مبلغ 61 مليون 
دوالر ف���ي األس���ابيع القادم���ة 
لضمان استمرارية الخدمات بال 
انقطاع ولضمان المحافظة على 

االستقرار في المنطقة."
 ومن جانب���ه، أوضح طارق القرق 
أن اتفاقي���ة التعاون س���تكون 
معلمًا آخر في الشراكة والتعاون 
النموذج���ي بين وزارة الش���ؤون 
الخارجي���ة والتع���اون الدول���ي 
ودبي العطاء م���ن جهة ووكالة 
المتحدة إلغاثة وتشغيل  األمم 
في  الفلس���طينين  الالجئي���ن 
الشرق األدنى )األونروا( من جهة 

أخرى. 

برعاية مجموعة االتصاالت الفلسطينية

افتتاح فعاليات معرض فلسطين 
التكنولوجي »اكسبوتك 2017« 

»تجارة وصناعة غزة« 
توقع مذكرة تفاهم 
مع الغرفة الدائمة 

للتحكيم الدولي

غزة/ االستقالل 
الوفاق  حكوم���ة  أحال���ت 
الله  الحمد  رامي  برئاس���ة 
الرئاس���ة  موظفي  كاف���ة 
)مكت���ب رئيس الس���لطة 
محمود عب���اس( في قطاع 

غزة للتقاعد المبكر.
موظفي  م���ن  ع���دد  واكد 
الرئاس���ة الذي���ن ُابلغ���وا 
بالتقاع���د  ان نح���و 400 
موظ���ف مدني ف���ي كافة 
دوائر واقسام مقر الرئاسة 
بما في ذل���ك البروتوكول 
واالدارة  العامة  والعالقات 
والمالي���ة ت���م ابالغه���م 
بانه���اء خدماته���م ف���ي 
واحالتهم  الع���ام  القطاع 

للتقاعد المبكر.
المتقاعدون  وس���يحصل 
عل���ى روات���ب تقاعدي���ة 
بقيمة 50% بدءا من شهر 

تشرين الثاني الماضي.
وناشد الموظفون الرئيس 
مشيرين  القرار،  هذا  لمنع 
اداء  ف���ي  تفانيهم  ال���ى 
واجبهم اضافة الى الخبرة 

الكبيرة التي يمتلكونها.

الحكومة تحيل 
400 موظف 

للتقاعد  بمكتب 
الرئيس في غزة

منحة إماراتية بقيمة 55 مليون درهم لدعم التعليم بغزة

تنا
صم

 عا
س

لقد
ا



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

والتق����ى نتنياهو االثنين الماض����ي وزراء الخارجية 
في االتحاد األوروبي في بروكسل، بهدف إقناعهم 
بتبني ق����رار ترام����ب، إال أن وزيرة خارجي����ة االتحاد 
فيديريكا موغيريني قالت: "نحن مقتنعون بأن الحل 
الواقعي الوحيد يستند الى دولتين هما "إسرائيل" 
وفلس����طين، والقدس عاصمة للدولتين وفق حدود 

."1967
وف����ي المقابل، زار رئيس الس����لطة الفلس����طينية 
محمود عباس االثنين الماضي القاهرة بشكل عاجل.

وخالل الزي����ارة التي لم تكن محددة مس����بقًا، بحث 
عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيس����ي آخر 
التطورات الخاصة بإعالن ترامب، وش����دد الرئيسان 
على أهمية المصالحة الفلسطينية؛ لمواجهة القرار 

األمريكي األخير.

خارطة طريق
عضو اللجنة المركزي����ة في حركة فتح، عباس زكي، 
أكد أن لقاء عباس بالرئيس السيس����ي جاء بهدف 
التش����اور ووض����ع خارطة طريق للتعام����ل مع القرار 
األمريكي، مش����يرًا إلى أنه تم االتف����اق على القيام 
بتحرك عربي رسمي واسع سيتخلله اتخاذ خطوات 

عملية إلجبار ترامب على العدول عن قراره.
وقال زكي ل�"االس����تقالل": "دعونا ال نس����تبق األمور، 
لكن الرئيس يقوم بخطوات سياس����ية سريعة من 
أجل الحف����اظ على حقوقنا التاريخية ومقدس����اتنا 
اإلس����المية، وال يمكن القبول ب����أي حال من األحوال 

بالقدس عاصمة لدولة االحتالل".

وبّي����ن أن الس����لطة الفلس����طينية تقوم بدراس����ة 
الخطوات بالتش����اور مع القادة العرب وخاصة مصر 
واألردن، والسعودية، مؤكدًا أن الدول العربية كافة 
تجتم����ع على كلم����ة واحدة في هذه المس����ألة وهو 
رفض القرار األمريكي ووج����وب العمل إلجباره على 

العدول عنه.
واعتبر زكي تصريحات نتنياهو خالل لقائه ماكرون 
الذي دعا خالله الفلسطينيين للقبول باألمر الواقع، 
أنها "س����خيفة"، مضيفًا: "األمر الواقع هو أن القدس 
عاصمة دولة فلس����طين، وهذا ما يعترف به العالم، 
فيما قرار ترامب هو قرار وحيد منعزل ال يشاركه أحد 

في العالم في هذا المسار".
ورأى أن نتنياه����و يحاول جر دول العالم للحذو حذو 
الواليات المتحدة من خالل زيارته لالتحاد األوروبي، 
ولكنه ُصدم بس����بب اإلصرار الدولي على رفض قرار 

ترامب، وااللتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تدعو 
"إس����رائيل" لالنس����حاب من األراضي الفلسطينية 

المحتلة عام 1967 بما يشمل شرقي القدس.
وش����دد عضو اللجنة المركزية ف����ي حركة فتح على 
أن الس����لطة ل����ن تقبل عل����ى اإلطالق باس����تئناف 
المفاوض����ات دون قضية القدس باعتبارها القضية 
األبرز وصاحبة األولوية في هذا الصراع الفلسطيني 
اإلس����رائيلي المس����تمر منذ عقود، وقال: "لن تكون 

هناك مفاوضات بدون القدس".

مفاو�ضات بدون القد�س
المحلل السياس����ي أحمد ع����وض، رأى أن تحركات 
عب����اس ونتنياهو الدبلوماس����ية تأتي في س����ياق 
الدعاي����ة والدعاي����ة المضادة، ف����ي محاولة من كال 
الطرفين ترس����يخ نظريته حول القدس، مشيرًا إلى 

أن المهمة األصعب هي مهمة نتنياهو الذي قوبل 
برفض أوروبي ودول����ي إلعالن دول أخرى مثل إعالن 

ترامب.
وقال عوض ل�"االستقالل": "العالم كله يدرك تمامًا أن 
إعالن ترامب كان بمثابة إجراء متهور طائش، وهذا 
ما يزعج نتنياهو أنه لم يجد مساندة دولية حقيقية 
لقرار ترامب، وفي المقابل يجب على الرئيس عباس 
ع����دم الحديث عن اس����تئناف المفاوضات في ظل 

الرعاية األمريكية أو دون القدس".
وبّي����ن أن نتنياهو يحاول ترس����يخ فكرة مفاوضات 
دون القدس، كأسلوب اس����تعراضي جديد يحاول 
فرضه على أرض الواقع، متوقعًا أن تلتزم الس����لطة 
الفلس����طينية بع����دم الع����ودة للمفاوض����ات دون 

التفاوض على القدس.
وأضاف عوض: "في حال عادت السلطة للمفاوضات 
ب����دون الق����دس فإن هذا س����يكون نهاية مش����وار 
السلطة الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني، إذ 
ال يمكن ألي جهة فلس����طينية التنازل عن القدس 
أو اس����تبعادها م����ن معادلة الصراع الفلس����طيني 

اإلسرائيلي".
ورغ����م الصعوب����ات التي تعترض طري����ق نتنياهو 
لترسيخ إعالن ترامب، إال أن المحلل السياسي عوض 
يرى أن ضعف الموقف العربي وعدم وجود إجراءات 
عربية وإسالمية رادعة وحازمة، من شأنه أن يسهل 
من مهمة نتنياهو مستقباًل، وأن يفتح المجال أمام 
دول أخرى للحذو حذو ترامب وإعالن القدس عاصمة 

للكيان الصهيوني الغاصب.

غزة / حممود عمر:
بداأ رئي�س وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو 

ممار�ضة جهوده ال�ضيا�ضية حل�ضد مواقف دولية 
داعمة لقرار رئي�س الواليات املتحدة االأمريكية 
دونالد ترامب االعرتاف بالقد�س عا�ضمة للكيان 

ال�ضهيوين، وللرتويج اإىل اإمكانية ا�ضتئناف عملية 
الت�ضوية بني ال�ضلطة الفل�ضطينية ودولة االحتالل 

با�ضتثناء ق�ضية القد�س منها، يف الوقت الذي 
�ضرع فيه رئي�س ال�ضلطة حممود عبا�س بتنظيم 

زيارات دبلوما�ضية غري وا�ضحة املعامل لبحث اآلية 
التعامل مع املوقف االأمريكي املفاجئ. وعلى هام�س 

لقاء نتنياهو بالرئي�س الفرن�ضي اإميانويل ماكرون 
االأحد املا�ضي، طالب نتنياهو اأوروبا بال�ضغط على 

الفل�ضطينيني لقبول االأمر الواقع من اأجل امل�ضي 
قدمًا يف اجتاه عملية الت�ضوية، قال: »بقدر ما 

ي�ضرع الفل�ضطينيون باإقرار هذا الواقع، ن�ضرع يف 
حتركنا باجتاه ال�ضالم«.

مفاوضات دون القدس .. هدية » ترامب - لنتنياهو« 
زكـــي:

 سنتخذ خطوات 
عملية إلجبار 

ترامب للعدول 
عن قراره

غزة/ االستقالل 
 نظمت الرابطة اإلس���المية مسيرة طالبية حاشدة وذلك نصرة للقدس 
عاصمة فلس���طين االبدية واحتجاجا على قرار ترامب العنصري, وتقدم 
المسيرة مسؤول الرابطة منذر عزام والقيادي في الجهاد اإلسالمي عبد 

الجواد العطار, وسط مشاركة آالف من طلبة الجامعات.
 وندد المشاركون في المس���يرة بالقرار األمريكي الجائر، رافعين اعالم 
فلسطين ورايات حركة الجهاد اإلسالمي، وبوسترات ُتعبُر عن نصرتهم 
للقدس، وتخلل المسيرة احراق  أعالم دولة االحتالل والواليات المتحدة 

االمريكية.
وأكد القيادي العطار أن ق���رار اإلدارة االمريكية باعتبار القدس عاصمة 
للكيان اإلس���رائيلي يس���تدعي توحيد الجهود الفلسطينية والعربية 
واإلس���المية لمواجهة القرار الجائر، الذي يس���تهدف األمتين العربية 

واإلسالمية، وينتهك مشاعر مليار ونصف مليار مسلم حول العالم.
وأوضح العطار أن قرار ترامب يستدعي وقفة فلسطينية جادة، تبدأ من 
إتمام المصالحة وتوحيد الجهود لمواجه���ة القرار الجائر، قائاًل "إذا لم 

نتوحد اليوم من أجل القدس التي تتعرض لمؤامرة كبرى فمتى سنتوحد".
أوضح العطار أن المطلوب على المس���توى الفلسطيني ترتيب البيت الداخلي 
ومواجهة العدو اإلسرائيلي بكل السبل إلجبار اإلدارة االمريكية على التراجع عن 
القرار الجائر الذي يستهدف فلسطين بأعز ما تملك، الفتا الى أن القدس قلب 

االمة، وهي آية من القران، ولن نتنازل عنها حتى ولو ذبحنا على حجر" . 
وقال" يا أبناء الش���هداء يا أبناء أبو عمار، والش���قاقي، والياسين، وجورج حبش، 

دافعوا بكل قوة عن مسرى رسول الله".

وتابع: »إن شعبنا الفلس���طيني يثبت على الدوام انه األنقى واألطهر واألشجع 
رغم حجم المؤام���رة وقلة اإلمكانيات، وواجب علينا الي���وم ان نقف إلى جانب 
مس���رى رس���ول الله، وان نتوحد جميعًا خلف البوصلة التي تشير نحو القدس 

المحتلة«.
واستنكر العطار الموقف الرسمي العربي الضعيف والمتخاذل أمام ما تتعرض 
ل���ه القدس المحتلة، وامعان الزعامات العربي���ة في طعن القدس المحتلة في 
الخاصرة من خالل الهرولة للتطبيع مع العدو اإلس���رائيلي، داعيًا إياهم التخاذ 

موقٍف حازم من اإلدارة االمريكية واالحتالل اإلس���رائيلي وتعزيز 
صمود شعبنا الفلسطيني.

وأشاد العطار بوقفة الشعوب العربية واإلسالمية التي انتفضت 
في شوارع ومدن العالم نصرة للقدس واحتجاجًا على قرار ترامب 
الجائر. ومن جهته، أكد س���عيد اللقطة في كلمة األطر الطالبية  
أن القدس كانت وال زالت إسالمية عربية، وستبقى عاصمة أبدية 
لفلسطين، وال يحق ألي جهة كانت أن تغير هذا الواقع التاريخي، 
وأي قرارات تخالف هذا الس���ياق لن تغير شيئًا من الواقع والحق 

التاريخي".
وشدد اللقطة على ضرورة "أن تكون هذه اللحظة التاريخية بداية 
تصعيد ش���رارة الغضب واالنتفاضة الشعبية، مع االحتالل في 

كافة الميادين وعلى كافة المستويات".
ودع���ا اللقط���ة "جمي���ع الطلبة لالنخ���راط في كاف���ة الفعاليات 
المناهض���ة لهذه اإلجراءات، وأن يت���م تصعيد هذه  الفعاليات 
في وجه االحتالل الصهيوني"، مش���يرًا إلى أن "أقوى رد للشعب 
الفلسطيني االلتفاف حول خيار المقاومة الشاملة ودعمها، وصواًل 

إلنجاز االهداف الوطنية".
ودعا لتسريع جهود المصالحة، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لضمان 
مجابهة ش���عبنا لكل سياس���ات االحتالل وحلفائه"، مطالب���ًا "اتحادات الطلبة 
في الجامعات العربية واالس���المية إلطالق ش���رارة الغضب للقدس، وتصعيد 
الفعاليات المس���اندة للقدس والضاغطة على صناع القرار، وتصعيد اش���كال 

رفض االحتالل والتطبيع".

الرابطة اإلسالمية تنظم مسيرة حاشدة نصرة للقدس بغزة 
تنا
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هل ي�ضيع احلقُّ بكلمة؟
 زناة الليِل 

َّ
       القدس عروس عروبتكم، فلماذا أدخلتم كل

إلى حجرتها؟
      وج���ع الس���ؤال المّر في صراخ مظفر الن���ّواب يتجّدُد 
 مرحلٍة عربّيٍة جديدٍة من الخذالن، والقدس 

ِّ
على ناصية كل

تنظر نحو األّمتْين كأّنما َخبرت دموَع العاجزين، فُتَهْدِهُد 
الوجع الكبير في ص���دور الغاضبين، القابضين على ِجمار 

الذّل من جحيم المرحلة.
    زه���ُر الجحيم ف���ي ربيعنا العربّي أس���مر... دُم أحالمنا 
المح���روق قد نبت ضريعًا في ربيع ال���ذّل، والقدُس تلقي 
كلمة األّم األبّية في ضياع األّمتين، وترّتُل اإلس���راء آياٍت 
ووعدًا، وال تخاف على المصير... القدُس ال تغمض عينيها 
إذا تلّقت طعنًة في عروبتها، القدُس تبقى شاخصة، ترعى 
انع���كاس العّز في صورتها على صفحة الس���ماء، وتظّل 

تلقي سحرها األزليَّ في دروب العاشقين سالمًا وثباتا ..
     ه���ل ضاعت القدس بكلمة؟ أم إننا نحن الذين تضيع 

مّنا البوصلة في كّل مّرة؟ 
 في 

ّ
هل تضطرب جه���ة الحقيقة، والقدُس أص���ل الحق

هذه الفتن، والقدُس تعرف أن س���قوط بغداَد األبّية كان 
المحّطة األولى لينزع عنها الغاصبون ثوب القداس���ة، وأّن 
قتل الواقفين في العواصم، وذبح المستضعفين في بالِد 
الُعرِب الجريحة، وِجزي���ة المليارات، واألزمة المفتعلة بين 
األعراب في الخليج كّلها كانت محّطاٍت تفّك أزرار معطف 
اإلسراء عن أكتاف القدس األبّية، فهل ضاعت القدس مّنا 

أم نحن الذين يضيع في كّل مرحلة شيٌء من كرامتنا؟ 
   القدُس بوابُة الس���ماء فكيف يضيرها قول أهل األرض 
فيه���ا؟ القدُس ترمق م���ن مكانتها الش���ريفة اضطراب 
العاش���قين لعّزه���ا، ترى الدم���اء حين يس���كبها األحّبة 
كي تلين قيوده���ا، وترى وجوه الغاضبين، والبائس���ين، 
والمقهورين، والمحزوني���ن، وترى في جملة ما ترى، تراك 
أنت أّيها العربّي حيثما كنت، ومهما تواريت خلف ألقاٍب 
ورتب، ومهما استترت منها خلف حّراٍس واستراتيجياٍت، 
وكلماٍت، ونظٍم، ومهما حاولت خداعها بدمٍع ليس كالدمع 
النقّي، تراك أيها المتخاذل وُتسّجلك في سجّل العابرين 
إلى المهانة، ال لتعاتبك، بل لُتقصيك يوم يصير وعّد الله 

ُعرسًا، كي ال ُتدنس ثوبها السماوّي األخير .
 ***

اخرتاق الوعي
هل أحسّنا إدارة الصراع في معركة القدس األخيرة؟

يؤّرقني هذا السؤال منذ أن أعلنت وسائل اإلعالم عن نّية 
الرئيس األمريكّي نقل س���فارة بالده إل���ى القدس، ولقد 
أّرقني الس���ؤال أكثر بعد خطابه األخي���ر، وما تبع ذلك من 
غضب ش���عبّي هو أقرب إلى ردة الفعل - التي س���رعان ما 
تفتر وتتالشى - منها إلى ردٍّ مدروٍس وواٍع ومؤّثر ، وكفيٍل 
بتحقيق ما تتطّلع إليه هذه الجماهير والشعوب الغاضبة

ُيتقن األعداُء اس���تدراجنا إلى س���احات نزاٍل لم ُنعدَّ لها 
جيدًا وبذلك يضمنون خسارتنا لها، فيما هم ماضون في 
مخططاتهم واثقي���ن، وهذا ما يحصل معنا في كثيٍر من 
الصراعات الت���ي افتعلوها، فيما كانت أعينهم على أبعد 
من المشهد الملحوظ، وأعمق من التفاصيل الظاهرة. ففي 
معركة القدس الحالّية استدرجوا وعينا إلى منزلق خطير 
بحي���ث أصبح كثيٌر منا ُيرّدُد : القدس عاصمة فلس���طين 
وليست عاصمة إسرائيل، بل ورفعه بعضنا شعارًا لغضبه 
على ترامب وجرائمه، ومع الوقت س���يتعايش الغاضبون 
م���ع هذا الش���عار حتى يس���تقّر كفكرٍة ثورّي���ة وعميقة 
ف���ي الوعي الجمعّي، ومع الوقت يتح���ّول صراعنا مع هذا 
الكيان من صراع وج���ود إلى صراٍع على أّي المدن المحتّلة 
يمكن للغاصب اعتبارها عاصمة له. وبما أننا ندخل أغلب 
معاركنا جّراء استدراجنا إليها، فإن الغلبة لمن خّطط ودّبر، 

والهزيمة لمن اسُتدرج ولم ُيحسن إدارة الصراع.

بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر 

مــرايا

وعل���ى الرغم من نصوص القان���ون الدولي الذي يمنع ضم 
أراض تم احتاللها إلى دولة االحتالل، كما يمنع نقل سكان 
الدولة إلى األراضي التي تحتلها، إال أن االحتالل اإلسرائيلي 
يتجاوز كافة القرارات وقرر بعد اعالن ترامب القدس عاصمة 
ل�« إسرائيل« الدفع بمخطط لبناء 14 ألف وحدة سكنية في 

القدس، منها 7000 وحدة في مستوطنات شرق القدس.
وبحسب غاالنت س���يتم بناء 5000 وحدة استيطانية في 
مس���توطنة »عطاروت« فوق مطار قلنديا وفي محيطه في 
امتداد المنطقة الصناعية لمستوطنة عطاروت وألفي وحدة 
في مستوطنة »بسغات زيئيف«، وكذلك 5000 وحدة في 
ح���ي »كتمون« وألفين في حي »ريخيس لفان« في القدس 

الغربية . 

الت�جه للم�ؤ�س�سات الدولية
واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية أكد أن القيادة الفلسطينية بمنظمة التحرير 
الوطني س���تعقد خالل األي���ام القادم���ة، اجتماعات عدة؛ 
لمناقش���ة توجه المنظمة لمجلس األمن والجمعية العامة 
لألمم المتحدة ومحكم���ة الجنايات الدولية؛ لتفعيل ملف 
االس���تيطان بعد تزاي���د عملية القضم بش���كل أكثر من 
السابق، بذريعة أن القدس أصبحت عاصمة لالحتالل بعد 

اعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب بذلك. 
وأوضح أبو يوس���ف ل�«االس���تقالل« أن المنظمة ستتوجه 
للمؤسس���ات الدولية، منها مجلس األم���ن لتفعيل ملف 
االس���تيطان بناء على قرار1334 الصادر في شهر ديسمبر 
العام الماضي، والذي نص على مطالبة »إس���رائيل« بوقف 

االستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية،

وش���دد على أن اعالن الواليات المتحدة األمريكية القدس 
عاصمة لالحتالل االس���رائيلي، يش���كل اع���الن حرب ضد 
الشعب الفلسطيني والش���ريعة والقوانين الدولية، التي 

تحمي وتضمن حقوق الشعوب المحتلة. 
وأشار إلى أن امريكا تعتبر شريكة مع االحتالل االسرائيلي، 
بإعطائه���ا له الض���وء األخضر، بالتوس���ع االس���تيطاني، 
وبن���اء مزيد من الوح���دات االس���تيطانية وقضم األراضي 
الفلسطينية، مشددا على أن أمريكا و« اسرائيل« تشكالن 
خطرا كبيرا على المشروع الوطني الفلسطيني، وقيام دولة 

فلسطينية مستقلة. 
  ونوه  أبو يوس���ف إلى أن ق���رار الرئيس األمريكي ترامب 
يتطل���ب مواجهت���ه وع���دم الرض���وخ له والمض���ي قدما 
بالفعاليات الجماهيرية والش���عبية، بالتزامن مع المس���ار 
السياسي ومساعي  منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة 

إللغاء القرار. 

�س�ء اأخ�سر
صالح الخواجا عضو لجنة مقاومة الجدار واالس���تيطان في 
الضفة المحتلة، اعتبر أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
يقود حركة النازيين الجدد في العالم بتحالف استراتيجي 
م���ع دولة االحتالل االس���رائيلي، عن طري���ق اعالن القدس 
عاصمة » اسرائيل« الذي يؤسس إللغاء الوجود الفلسطيني 

ويؤسس لقيام دولة »إرهاب« على أراٍض محتلة. 
وأوضح الخواجا ل�«االس���تقالل« أن ق���رار الرئيس األمريكي 
ترام���ب، بمثاب���ة الضوء األخض���ر ل�الحتالل اإلس���رائيلي، 
لبناء المزيد من المش���اريع االستيطانية بالقدس والضفة 

الغربية، وهدم وتشريد العائالت الفلسطينية. 
وشدد على أن االحتالل االسرائيلي مستمر باالستيالء على 

مزيد من األراضي بحماية أمريكية ، وممارس���ة أسوأ نظام 
»ابرتهايد« عرفه العالم، من خالل عمليات الهدم و التطهير 
والتشريد للوجود الفلسطيني، مش���يرا إلى أن مخططاته 
وصلت لهدم 138 وحدة فلس���طينية مساحتها كيلو متر 

واحد، بمنطقة كفر عقب الواقعة بمدينة القدس.
ولف���ت إلى أنه ال رهان على أمريكا، التي تفرض وقائع على 
األرض ضد الفلس���طينيين، و تثبت في كل مرة انحيازها 
الكام���ل لدولة االحت���الل االس���رائيلي، لذا عل���ى القيادة 
الفلس���طينية أن  يكون لها إرادة في الميدان، بممارس���ة 
اس���تراتيجيات مختلفة من خالل المطالبة بكافة الحقوق 

الفلسطينية والتمسك بالثوابت الوطنية .
وأشار  إلى أن » اس���رائيل » حين قامت ببناء جدار الفصل 
العنصري عملت على ضم أكثر من  19% من أراضي الضفة 
الغربية في المنطق���ة الغربية، كما قضمت نحو 12% من 
أراضي الضفة لبناء القدس الكبرى، واس���تغلتها في شق 
طرق تربط به���ا المس���توطنات فيما بينها وبن���اء مواقع 
تدريب عسكرية، و تخطط لقضم 28من مناطق االغوار تبلغ 

مساحتها مليون دونم.
وأوضح عضو لجنة مقاومة الجدار واالس���تيطان أن مجموع  
األراضي التي اس���تولت عليها » اسرائيل« حتى اآلن لبناء 
دولتها المزعومة يصل ألكثر من 60% من أراضي الضفة 

الغربية، جلها يقع في مناطق »  » c حسب اتفاق أوسلو.
 وطال���ب الخواجا القي���ادة الفلس���طينية بتقديم ملفات 
باالنته���اكات الت���ي تمارس���ها » اس���رائيل« إلى محكمة 
الجناي���ات الدولية ، وكذلك مطالبة كاف���ة الدول الموقعة 
على ميثاق روما بمحكمة الجنايات برفع الغطاء السياسي 
والقانون���ي عنه���ا؛ للب���دء بمالحقتها قانوني���ا على كافة  

المستويات.

»إعـــالن ترامــب« يفتــح
 شهيــة »إسرائيــل« لالستيطــان

غزة/ �سماح املبح�ح:
اإعــان الرئي�ــس الأمريكــي دونالــد ترامــب القد�ــس عا�سمة لـ« 
ا�سرائيل« ، فتح �سهية الحتال الإ�سرائيلي لبناء اآلف ال�حدات 
ال�ستيطانيــة مبدينة القد�س وال�سفــة الغربية املحتلتني، بعد 
ال�ستيــاء على م�ساحات وا�سعة من اأرا�سي فل�سطني التاريخية، 
وممار�ســة اأ�ســ�اأ نظام ف�ســل عن�سري، بحــق �سكانهــا الأ�سليني.  

وبعد قرار ترامب العرتاف بالقد�س عا�سمته لدولة الحتال 
الإ�سرائيلي قرر وزير البنــاء الإ�سرائيلي ي�اآف غالنت »، زيادة 
البنــاء يف عدد مــن اأحياء القد�س«، يف حني قال عدد من ال�زراء 
الآخريــن يف »اإ�سرائيــل« اإنــه "ل اعــذار بعــد اليــ�م، واأن العــذر 
ال�حيد الذي منع البناء يف القد�س �سابًقا مل يعد م�ج�ًدا مبا اأن 

الرئي�س الأمريكي اعرتف بالقد�س عا�سمة لنا". 
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أعلن أنا المواطنة /حنان هاشم صالح التيتي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400188801( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / إيمان سعيد علي معروف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903292415( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / ميس���ون اس���ماعيل محمود عبد 
العال  ع���ن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )903621324( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ياسر عرفات علي ابو فخري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900798679( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /وائل محمود ابراهيم قشطة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405211517( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن عطالله عمر احمد شعبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803089580( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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هل ي�ضيع احلقُّ بكلمة؟
 زناة الليِل 

َّ
       القدس عروس عروبتكم، فلماذا أدخلتم كل

إلى حجرتها؟
      وج���ع الس���ؤال المّر في صراخ مظفر الن���ّواب يتجّدُد 
 مرحلٍة عربّيٍة جديدٍة من الخذالن، والقدس 

ِّ
على ناصية كل

تنظر نحو األّمتْين كأّنما َخبرت دموَع العاجزين، فُتَهْدِهُد 
الوجع الكبير في ص���دور الغاضبين، القابضين على ِجمار 

الذّل من جحيم المرحلة.
    زه���ُر الجحيم ف���ي ربيعنا العربّي أس���مر... دُم أحالمنا 
المح���روق قد نبت ضريعًا في ربيع ال���ذّل، والقدُس تلقي 
كلمة األّم األبّية في ضياع األّمتين، وترّتُل اإلس���راء آياٍت 
ووعدًا، وال تخاف على المصير... القدُس ال تغمض عينيها 
إذا تلّقت طعنًة في عروبتها، القدُس تبقى شاخصة، ترعى 
انع���كاس العّز في صورتها على صفحة الس���ماء، وتظّل 

تلقي سحرها األزليَّ في دروب العاشقين سالمًا وثباتا ..
     ه���ل ضاعت القدس بكلمة؟ أم إننا نحن الذين تضيع 

مّنا البوصلة في كّل مّرة؟ 
 في 

ّ
هل تضطرب جه���ة الحقيقة، والقدُس أص���ل الحق

هذه الفتن، والقدُس تعرف أن س���قوط بغداَد األبّية كان 
المحّطة األولى لينزع عنها الغاصبون ثوب القداس���ة، وأّن 
قتل الواقفين في العواصم، وذبح المستضعفين في بالِد 
الُعرِب الجريحة، وِجزي���ة المليارات، واألزمة المفتعلة بين 
األعراب في الخليج كّلها كانت محّطاٍت تفّك أزرار معطف 
اإلسراء عن أكتاف القدس األبّية، فهل ضاعت القدس مّنا 

أم نحن الذين يضيع في كّل مرحلة شيٌء من كرامتنا؟ 
   القدُس بوابُة الس���ماء فكيف يضيرها قول أهل األرض 
فيه���ا؟ القدُس ترمق م���ن مكانتها الش���ريفة اضطراب 
العاش���قين لعّزه���ا، ترى الدم���اء حين يس���كبها األحّبة 
كي تلين قيوده���ا، وترى وجوه الغاضبين، والبائس���ين، 
والمقهورين، والمحزوني���ن، وترى في جملة ما ترى، تراك 
أنت أّيها العربّي حيثما كنت، ومهما تواريت خلف ألقاٍب 
ورتب، ومهما استترت منها خلف حّراٍس واستراتيجياٍت، 
وكلماٍت، ونظٍم، ومهما حاولت خداعها بدمٍع ليس كالدمع 
النقّي، تراك أيها المتخاذل وُتسّجلك في سجّل العابرين 
إلى المهانة، ال لتعاتبك، بل لُتقصيك يوم يصير وعّد الله 

ُعرسًا، كي ال ُتدنس ثوبها السماوّي األخير .
 ***

اخرتاق الوعي
هل أحسّنا إدارة الصراع في معركة القدس األخيرة؟

يؤّرقني هذا السؤال منذ أن أعلنت وسائل اإلعالم عن نّية 
الرئيس األمريكّي نقل س���فارة بالده إل���ى القدس، ولقد 
أّرقني الس���ؤال أكثر بعد خطابه األخي���ر، وما تبع ذلك من 
غضب ش���عبّي هو أقرب إلى ردة الفعل - التي س���رعان ما 
تفتر وتتالشى - منها إلى ردٍّ مدروٍس وواٍع ومؤّثر ، وكفيٍل 
بتحقيق ما تتطّلع إليه هذه الجماهير والشعوب الغاضبة

ُيتقن األعداُء اس���تدراجنا إلى س���احات نزاٍل لم ُنعدَّ لها 
جيدًا وبذلك يضمنون خسارتنا لها، فيما هم ماضون في 
مخططاتهم واثقي���ن، وهذا ما يحصل معنا في كثيٍر من 
الصراعات الت���ي افتعلوها، فيما كانت أعينهم على أبعد 
من المشهد الملحوظ، وأعمق من التفاصيل الظاهرة. ففي 
معركة القدس الحالّية استدرجوا وعينا إلى منزلق خطير 
بحي���ث أصبح كثيٌر منا ُيرّدُد : القدس عاصمة فلس���طين 
وليست عاصمة إسرائيل، بل ورفعه بعضنا شعارًا لغضبه 
على ترامب وجرائمه، ومع الوقت س���يتعايش الغاضبون 
م���ع هذا الش���عار حتى يس���تقّر كفكرٍة ثورّي���ة وعميقة 
ف���ي الوعي الجمعّي، ومع الوقت يتح���ّول صراعنا مع هذا 
الكيان من صراع وج���ود إلى صراٍع على أّي المدن المحتّلة 
يمكن للغاصب اعتبارها عاصمة له. وبما أننا ندخل أغلب 
معاركنا جّراء استدراجنا إليها، فإن الغلبة لمن خّطط ودّبر، 

والهزيمة لمن اسُتدرج ولم ُيحسن إدارة الصراع.

بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر 

مــرايا

وعل���ى الرغم من نصوص القان���ون الدولي الذي يمنع ضم 
أراض تم احتاللها إلى دولة االحتالل، كما يمنع نقل سكان 
الدولة إلى األراضي التي تحتلها، إال أن االحتالل اإلسرائيلي 
يتجاوز كافة القرارات وقرر بعد اعالن ترامب القدس عاصمة 
ل�« إسرائيل« الدفع بمخطط لبناء 14 ألف وحدة سكنية في 

القدس، منها 7000 وحدة في مستوطنات شرق القدس.
وبحسب غاالنت س���يتم بناء 5000 وحدة استيطانية في 
مس���توطنة »عطاروت« فوق مطار قلنديا وفي محيطه في 
امتداد المنطقة الصناعية لمستوطنة عطاروت وألفي وحدة 
في مستوطنة »بسغات زيئيف«، وكذلك 5000 وحدة في 
ح���ي »كتمون« وألفين في حي »ريخيس لفان« في القدس 

الغربية . 

الت�جه للم�ؤ�س�سات الدولية
واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية أكد أن القيادة الفلسطينية بمنظمة التحرير 
الوطني س���تعقد خالل األي���ام القادم���ة، اجتماعات عدة؛ 
لمناقش���ة توجه المنظمة لمجلس األمن والجمعية العامة 
لألمم المتحدة ومحكم���ة الجنايات الدولية؛ لتفعيل ملف 
االس���تيطان بعد تزاي���د عملية القضم بش���كل أكثر من 
السابق، بذريعة أن القدس أصبحت عاصمة لالحتالل بعد 

اعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب بذلك. 
وأوضح أبو يوس���ف ل�«االس���تقالل« أن المنظمة ستتوجه 
للمؤسس���ات الدولية، منها مجلس األم���ن لتفعيل ملف 
االس���تيطان بناء على قرار1334 الصادر في شهر ديسمبر 
العام الماضي، والذي نص على مطالبة »إس���رائيل« بوقف 

االستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية،

وش���دد على أن اعالن الواليات المتحدة األمريكية القدس 
عاصمة لالحتالل االس���رائيلي، يش���كل اع���الن حرب ضد 
الشعب الفلسطيني والش���ريعة والقوانين الدولية، التي 

تحمي وتضمن حقوق الشعوب المحتلة. 
وأشار إلى أن امريكا تعتبر شريكة مع االحتالل االسرائيلي، 
بإعطائه���ا له الض���وء األخضر، بالتوس���ع االس���تيطاني، 
وبن���اء مزيد من الوح���دات االس���تيطانية وقضم األراضي 
الفلسطينية، مشددا على أن أمريكا و« اسرائيل« تشكالن 
خطرا كبيرا على المشروع الوطني الفلسطيني، وقيام دولة 

فلسطينية مستقلة. 
  ونوه  أبو يوس���ف إلى أن ق���رار الرئيس األمريكي ترامب 
يتطل���ب مواجهت���ه وع���دم الرض���وخ له والمض���ي قدما 
بالفعاليات الجماهيرية والش���عبية، بالتزامن مع المس���ار 
السياسي ومساعي  منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة 

إللغاء القرار. 

�س�ء اأخ�سر
صالح الخواجا عضو لجنة مقاومة الجدار واالس���تيطان في 
الضفة المحتلة، اعتبر أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
يقود حركة النازيين الجدد في العالم بتحالف استراتيجي 
م���ع دولة االحتالل االس���رائيلي، عن طري���ق اعالن القدس 
عاصمة » اسرائيل« الذي يؤسس إللغاء الوجود الفلسطيني 

ويؤسس لقيام دولة »إرهاب« على أراٍض محتلة. 
وأوضح الخواجا ل�«االس���تقالل« أن ق���رار الرئيس األمريكي 
ترام���ب، بمثاب���ة الضوء األخض���ر ل�الحتالل اإلس���رائيلي، 
لبناء المزيد من المش���اريع االستيطانية بالقدس والضفة 

الغربية، وهدم وتشريد العائالت الفلسطينية. 
وشدد على أن االحتالل االسرائيلي مستمر باالستيالء على 

مزيد من األراضي بحماية أمريكية ، وممارس���ة أسوأ نظام 
»ابرتهايد« عرفه العالم، من خالل عمليات الهدم و التطهير 
والتشريد للوجود الفلسطيني، مش���يرا إلى أن مخططاته 
وصلت لهدم 138 وحدة فلس���طينية مساحتها كيلو متر 

واحد، بمنطقة كفر عقب الواقعة بمدينة القدس.
ولف���ت إلى أنه ال رهان على أمريكا، التي تفرض وقائع على 
األرض ضد الفلس���طينيين، و تثبت في كل مرة انحيازها 
الكام���ل لدولة االحت���الل االس���رائيلي، لذا عل���ى القيادة 
الفلس���طينية أن  يكون لها إرادة في الميدان، بممارس���ة 
اس���تراتيجيات مختلفة من خالل المطالبة بكافة الحقوق 

الفلسطينية والتمسك بالثوابت الوطنية .
وأشار  إلى أن » اس���رائيل » حين قامت ببناء جدار الفصل 
العنصري عملت على ضم أكثر من  19% من أراضي الضفة 
الغربية في المنطق���ة الغربية، كما قضمت نحو 12% من 
أراضي الضفة لبناء القدس الكبرى، واس���تغلتها في شق 
طرق تربط به���ا المس���توطنات فيما بينها وبن���اء مواقع 
تدريب عسكرية، و تخطط لقضم 28من مناطق االغوار تبلغ 

مساحتها مليون دونم.
وأوضح عضو لجنة مقاومة الجدار واالس���تيطان أن مجموع  
األراضي التي اس���تولت عليها » اسرائيل« حتى اآلن لبناء 
دولتها المزعومة يصل ألكثر من 60% من أراضي الضفة 

الغربية، جلها يقع في مناطق »  » c حسب اتفاق أوسلو.
 وطال���ب الخواجا القي���ادة الفلس���طينية بتقديم ملفات 
باالنته���اكات الت���ي تمارس���ها » اس���رائيل« إلى محكمة 
الجناي���ات الدولية ، وكذلك مطالبة كاف���ة الدول الموقعة 
على ميثاق روما بمحكمة الجنايات برفع الغطاء السياسي 
والقانون���ي عنه���ا؛ للب���دء بمالحقتها قانوني���ا على كافة  

المستويات.

»إعـــالن ترامــب« يفتــح
 شهيــة »إسرائيــل« لالستيطــان

غزة/ �سماح املبح�ح:
اإعــان الرئي�ــس الأمريكــي دونالــد ترامــب القد�ــس عا�سمة لـ« 
ا�سرائيل« ، فتح �سهية الحتال الإ�سرائيلي لبناء اآلف ال�حدات 
ال�ستيطانيــة مبدينة القد�س وال�سفــة الغربية املحتلتني، بعد 
ال�ستيــاء على م�ساحات وا�سعة من اأرا�سي فل�سطني التاريخية، 
وممار�ســة اأ�ســ�اأ نظام ف�ســل عن�سري، بحــق �سكانهــا الأ�سليني.  

وبعد قرار ترامب العرتاف بالقد�س عا�سمته لدولة الحتال 
الإ�سرائيلي قرر وزير البنــاء الإ�سرائيلي ي�اآف غالنت »، زيادة 
البنــاء يف عدد مــن اأحياء القد�س«، يف حني قال عدد من ال�زراء 
الآخريــن يف »اإ�سرائيــل« اإنــه "ل اعــذار بعــد اليــ�م، واأن العــذر 
ال�حيد الذي منع البناء يف القد�س �سابًقا مل يعد م�ج�ًدا مبا اأن 

الرئي�س الأمريكي اعرتف بالقد�س عا�سمة لنا". 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /حنان هاشم صالح التيتي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400188801( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / إيمان سعيد علي معروف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903292415( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / ميس���ون اس���ماعيل محمود عبد 
العال  ع���ن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )903621324( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ياسر عرفات علي ابو فخري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900798679( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /وائل محمود ابراهيم قشطة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405211517( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن عطالله عمر احمد شعبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803089580( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

تنا
صم

 عا
س

لقد
ا



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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / هاشم محمد موسى دردونة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801956855( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن حسن محمد الفي عرادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)916953854( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / مي جميل سليم السويركي ابو دان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400195152( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / نوال موسى العبد الخوالدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)908653462( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / سليمان ناهض سليمان أبو غولة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400029559( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / سلسبيل خضر أحمد رصرص
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406071142( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

غربــاء فــي البــالد

د.احمد جميل عزم

مايــك بينــس .. الراعــي األول لألصوليــة

ال ينتمي أفيغ���دور ليبرمان إلى هذه المنطقة، وال 
إلى هذه البالد. ليبرم���ان ليس غبيا وال أحمق. وإذا 
ألصقن���ا مثل هذه الصفات به نك���ون قد أعفيناه 
من جرائمه. وعندما يش���ن تحريضه الدموي ضد 
الفلسطينيين  الفلس���طينيين، وضد  المواطنين 
ف���ي األراضي المحتلة ع���ام 1967، يوجه ليبرمان 
بذاءته إل���ى جمهوره اليميني المتعصب، بهدف 
الحصول على تأييد في االنتخابات. وهو ال يتورع 
عن استغالل أي ظرف من أجل ممارسة التحريض 

الدموي ضد العرب.
وال يختل���ف ليبرمان عن معلمه بنيامين نتنياهو، 
الذي ال يتورع هو اآلخر عن التحريض ضد العرب. 
نتنياه���و أيض���ا ال ينتمي إلى ه���ذه المنطقة وال 
إلى ه���ذه الب���الد. والحقيقة ه���ي أن العنصرية 
العمي���اء والكراهية الش���ديدة بات���ت ميزة زعماء 
األحزاب الصهيونية، اليمينية والوس���طية. وزير 
التربية والتعلي���م اإلس���رائيلي، نفتالي بينيت، 
الذي يفترض أنه يمثل جهاز تربية، يحرض على 
المواطنين الع���رب، وال يتورع عن تهديدهم، بعد 
مظاهرة في وادي عارة في نهاية األسبوع الماضي.

م���ن نتائج جوق���ة التحريض الدم���وي هذه، على 
س���بيل المثال ال الحصر، جريم���ة الجندي القاتل 
إليئور أزاريا. ويوجد مث���ل هذا الجندي جنود كثر 
في الجي���ش اإلس���رائيلي، ارتكب���وا جرائم حرب 
كثيرة. وتعترف إس���رائيل أن التساهل مع هؤالء 
المجرمين يغذي عنصريتهم وارتكاب المزيد من 
الجرائم. كم���ا أن قياداتهم تغذي عماهم وتبذل 

جهدا من أجل حجب العربي عن أعينهم، ويظهر ذلك 
جليا في تجاهل صحفهم ووسائل إعالمهم للعربي، إال 

في حال التحريض عليه، في أجواء التوتر.
هؤالء العنصريون الذين يمارسون التحريض الدموي، 
م���ن أمثال ليبرم���ان وبينيت، ال يري���دون رؤية العربي، 
لكنهم عندما يتذكرون أنه يجب مهاجمتهم من أجل 
الظهور بمظهر »الشخصية الوطنية«، يضعون مطالب 
أمام العربي ويطرحون األفكار الترانسفيرية ويطالبونه 
بأن يدّجن نفس���ه. وال يرجح أنهم أغبياء كي يصدقوا 

ما يقولون.
يلومون العربي ألنه يرفض بيع األراضي لليهود. وهل 
أبقت إس���رائيل أراضي للعرب؟ إنها تحاصرهم داخل 
مدنهم وقراهم بعد أن ص���ادرت 97% من أراضيهم، 
وترفض إس���كانهم في بل���دات أقيمت على أراضيهم 

المصادرة. زد إلى ذلك أن تجربة العرب مع بيع األراضي 
لليهود هي تجربة مؤلم���ة ومحزنة إلى أبعد حد. فقبل 
النكبة كان الصهاينة يشترون األراضي في فلسطين 
م���ن أجل إقامة كيانهم عليه���ا وعلى أنقاض وطنهم. 
وكانوا يطلقون تس���مية عنصرية على عملية الش���راء 

هذه: »تخليص األرض«.
يل���وم ليبرمان الع���رب أيضا ألنه���م ال يحتفلون بيوم 
استقالل إسرائيل. لكن ال تحضر العربي في هذا اليوم 
إال مش���اهد التش���ريد والترحيل والمجازر، إبان النكبة 
وبعدها. تحضره مش���اهد الحكم العس���كري، مشاهد 
يوم األرض، مشاهد تشرين األول/أكتوبر العام 2000، 
ومقتل عشرات الشبان العرب منذئذ. يتذكر الممارسات 
العنصرية في كافة المؤسس���ات الرس���مية، وتغييب 
تاريخه، تغيير أسماء الشوارع في المدن الفلسطينية 

العريقة وإطالق أسماء قادة الصهيونية عليها.
وال شك في أن اإلس���رائيليين، باألساس قادتهم 
وخصوصا مؤسس���اتهم األمنية، يدركون أسباب 
تعاط���ف وتماثل المواطنين الفلس���طينيين في 
الداخل مع أشقائهم الفلسطينيين أينما تواجدوا 
ومع إخوتهم العرب. إذ لم يتغير على المواطنين 
الفلسطينيين في الداخل شيء سوى هبوط دولة 
إس���رائيل عليهم، ع���ام 1948. فالفلس���طينيون 
هم الش���قيق وابن العم وابن الخال وابن القرية أو 
المدينة أو الناحية، إذا أردنا طرح الواقع ببس���اطة، 
والعربي الس���وري واللبنان���ي واألردني والمصري 
هم الجار القريب والصهر والنس���يب وابن الجلدة 

نفسها.
والواقع اآلن مس���تمر في رواية هذه الحقيقة، وال 
يبدو أن محاوالت التدجين اإلس���رائيلية س���تغير 
هذا الواقع، وذلك لسبب في غاية البساطة، هو أن 
الفلسطينيين في الداخل لم يهاجروا عن وطنهم، 
لم يبتعدوا عنه، وإنما بقوا فيه، واألهم من ذلك أن 

وطنهم بقي مسكونا فيهم.
مصيبة الفلسطينيين هي أن هذا الواقع ال يدركه 
كل اإلس���رائيليين بس���بب تجاه���ل المؤسس���ة 
الحاكمة له، إلى جانب عملية غسيل دماغ عمالقة 
للمواطنين اليهود، ما فسح المجال أمام نتنياهو 
وليبرم���ان وبينيت وغيرهم بممارس���ة التحريض 
الدموي ضد الفلس���طيني وتش���ويه تاريخ البالد، 
ألنهم ال ينتمون إليها ال من قريب وال من بعيد، بل 

إن هؤالء المحرضين هم غرباء فيها.

من المؤمل استمرار األطراف الفلسطينية والعربية في عملّية مقاطعة 
نائ���ب الرئيس األميركي مايك بينس، في زيارت���ه المقررة للمنطقة، 
والمه���م أيضًا أن توضع المقاطعة في إطارها األوس���ع، الذي يتعدى 
قرار االعتراف األميركي األخير بالقدس عاصمة إلسرائيل، إال أّن بينس 
يلع���ب دورًا خطيرًا في »تديين« الصراعات، وخلط الدين بالسياس���ة. 
وقّدم قبل أيام خطابا توراتيا واضحا في تبرير دعم اإلسرائيليين، وهو 
يهّيئ لتولي الرئاسة األميركية، بنشر أنصاره من العقائديين داخل 
مؤسسات القضاء والحكم األميركية لتكون مهمته أسهل من مهمة 

ترامب في تمرير ما يريد.
في خطابه في احتفاٍل بالذكرى الس���بعين لقرار التقسيم الصادر عن 
األمم المتحدة، رقم 181، قبل أّيام، احتفى بدور القرار بنشوء إسرائيل، 
ولكنه اعتبر الفضل األساس���ي لقيام هذه الدولة هو وجود »المسدس 
بيد والمحراث بيد«، وأّن نش���وء إسرائيل تجسيد لنبوءة توراتية »هل 
لبلد أن تولد في يوم، وألمة أن تولد في لحظة«. وأّن »المس���تحيل عدم 
مالحظة أّن يد السماء تقود ناسها، تكتب تاريخهم في اعادة بناء هذا 
الش���عب القديم على األرض التي ولدوا عليها«. وأخبرهم »قضيتكم 
قضيتنا، وقيمكم قيمن���ا، وقتالكم )fight( قتالنا«، وق���ال إّن زيارته 
القادم���ة للقدس هي لكي »يمش���ي على األرض المقدس���ة للمدينة 

المقدسة التي بناها الملك داود قبل أكثر من 3000 عام«.
ف���ي عددها الذي س���يصدر مطل���ع الع���ام المقبل، تنش���ر مجلة »ذا 
أتالنتي���ك« تحقيقًا طوياًل يبدأ بص���ورة بينس في زٍي ديني تعبيري، 
وُتقّدم تفاصيل حياته، وما يفعله اآلن، تمهيدًا لتولي الرئاسة. أثناء 
دراس���ته في الجامعة تحال���ف مع مجموعات فيه���ا المتدين وحتى 
مدمن المخدرات، والهدف هو االنتخابات. انتقل من الكاثوليكية إلى 
اإلنجيلية، في إطار عملّية تس���ييس جزء من ه���ذا التيار وزيادة دوره 
السياسي. وفي حملته الثانية الفاشلة لدخول الكونغرس، عام 1990، 

كانت أحدى دعاياته كاريكاتير صورة ش���يخ عربي يش���كر منافس���ه 
الديمقراطي على دعمه مصالح النفط األجنبية. وبعد فشله االنتخابي 
تح���ول إلى مذيع يهاجم م���ا يراه انحالال أخالقي���ا، واألغاني الحديثة، 
وغير ذلك، حتى عاد لالنتخابات مجددًا الحقًا. وتذّكر المجلة بتصريح 
صحافي لبينس عام 2002 يقول فيه »تأييدي إلسرائيل ينبع إلى حد 
كبير من إيماني الشخصي«. واعتبر أّن اإلسرائيليين هم أتباع إبراهيم، 

وأنه سيحصل على البركة إذا باركهم، وعلى اللعنة إذا أساء لهم.
تتساءل المجلة كيف يوفق بين »خدمته« لدونالد ترامب الذي يفتخر 

 ،»Playboy« بص���ورة قديمة له يعلقها في مكتبه، وهو غ���الف مجلة
للتعري، ومع وجود فيديوهاته عن تحرش���ه بالنس���اء، وتوضح المجلة 
كيف يقّدم بينس إجابة دينية عن إطاعة القائد )ولي األمر( وخدمته.

مقاب���ل لعب دور مطفئ الحرائق، لزالت ترامب، ومقابل موازنة صورة 
الرئاس���ة، بظهوره بمظهر رجل السياس���ة المتزن العاقل، يحصل 
بينس على مكاس���ب. وأحد عناصر أجندته ه���ي تعديل القوانين 
الضريبية وقوانين أخرى تقوي الش���ركات التي يمتلكها متدينون، 
ومن مكاس���به أّن غالبية الوزراء الحاليين من جماعته الدينية، وجرى 
إدخ���ال قاٍض للمحكمة العليا، من ذات الجماعة. واحتفل يوم 3 آيار 
)مايو( مع مجلس استشاري انجيلي خاص للرئيس األميركي ترامب، 
في حفل عش���اء، في البيت األبيض، بعد أن وّقع ترامب قرارًا زاد من 
الهامش المسموح به لرجال الدين لنشر وجهات نظرهم السياسية 
الخاصة في كنائس���هم، وحرية الحديث بشأنها )أي توظيف الدين 

للسياسة(.
بينس جزء أساسي من تحالف رجال األعمال الصهاينة األميركيين مع 
الصهيونية المسيحية، وهو يستند لتبريرات دينية في دعم إسرائيل 
ويتعهد علنًا بمحاربة أي منظمة دولية تعترف بالفلسطينيين، وهو 
كذلك يعل���ن موقفا واضحا، في ع���دم احترامه الع���رب، بما في ذلك 
دول الخلي���ج النفطية، ويعتب���ر النفط العربي خط���را. وهذا الخطاب 
سيس���تفز أصوليات وقومّيات مضادة، ستضرب في كل مكان وليس 
ض���د األميركيين حص���رًا أو بالض���رورة. واألخطر لديه أجن���دة لتولي 
الحكم بنفس���ه، مع زيادة نفوذ مؤيديه أصحاب ذات المعتقدات في 
المؤسسات المختلفة، ليقضي على فكرة »حكم المؤسسات«، وبحسب 
المجلة ف���إّن جمهوريين وبينس، يعتقدون أّنه قد يتولى الرئاس���ة، 

قريبًا، إذا جرى إبعاد ترامب ألسباب قانونية، أو في انتخابات 2020.
التصدي لبينس وزيارته رفٌض لمشروع كبير جدًا.  

تت�ساءل املجلة كيف يوفق 
بني »خدمته« لدونالد ترامب 

الذي يفتخر ب�سورة قدمية له 
يعلقها يف مكتبه، وهو غالف 

جملة »Playboy«، للتعري، ومع 
وجود فيديوهاته عن حتر�سه 
بالن�ساء، وتو�سح املجلة كيف 
يقّدم بين�س اإجابة دينية عن 

اإطاعة القائد )ويل الأمر( 
وخدمته.
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بالل ضاهر

والواقع الآن م�ستمر يف رواية هذه احلقيقة، ول 
يبدو اأن حماولت التدجني الإ�سرائيلية �ستغري 

هذا الواقع، وذلك ل�سبب يف غاية الب�ساطة، هو اأن 
الفل�سطينيني يف الداخل مل يهاجروا عن وطنهم، 
مل يبتعدوا عنه، واإمنا بقوا فيه، والأهم من ذلك 

اأن وطنهم بقي م�سكونا فيهم.
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بقلم د. وليد القططي

ترامب والقدس.. قراءة في الخلفيات والجذور

في السادس من ديس����مبر الحالي 2017 وفي خطاب 
ُمنتظر أعلن الرئي����س األمريكي دونالد ترامب اعتراف 
ب����اده بالقدس عاصم����ة لدولة )إس����رائيل(، وقال إنه 
وّج����ه أوامره إلى وزارة الخارجي����ة األمريكية للبدء بنقل 
س����فارتها من تل أبيب إلى الق����دس، وذكر في خطابه 
االس����تفزازي أن القدس عاصمة الشعب اليهودي منذ 
العصور القديمة مما يعني أنه تبنى الرواية اليهودية 
الصهيونية الت����ي تزعم أحقيتها الدينية والتاريخية 
في الق����دس وكل فلس����طين، كما أن ذل����ك يعني أن 
ترام����ب ينطلق من منطلق����ات عقائدية أكثر عمقًا من 
المنطلقات السياس����ية أو المصلحية ولكن ال تنفيهما 
كُبعدي����ن مؤثرين في اتخاذ قرار ترامب االس����تفزازي 

بشأن القدس. 
ينتم����ي معظ����م الرؤس����اء األمري����كان إل����ى المذهب 
البروتس����تانتي س����واء جاءوا من الح����زب الجمهوري 
أو الح����زب الديمقراط����ي، وبعضهم ينتم����ي إلى أكثر 
كنائس����ها تطرفًا فيما يتعلق بالعاقة ب� )إس����رائيل( 
وهي الكنيسة اإلنجيلية التي تركز على اإليمان بالعهد 
القديم )التوراة(، وبالتالي يؤمن أتباعها بأن اليهود هم 
شعب الله المختار واإليمان بالوعد اإللهي لليهود في 

امتاك األرض المقدسة )فلسطين(، واإليمان بعقيدة 
)هار مجدون( ومحورها عودة اليهود إلى أرض الميعاد 
وبن����اء الهيكل الثالث على أنقاض المس����جد األقصى 
كشرط لعودة المسيح المنتظر الذي سُيقتل )الكفار( 
المس����لمين وُينّصر اليه����ود لتبدأ بعد ذل����ك األلفية 
السعيدة التي س����يحكم بها المسيحيون العالم ألف 
س����نة س����عيدة. ووفق هذه العقيدة الت����ي يؤمن بها 
ترامب وطاقمه الرئاسي وجماعات الضغط المسيحية 
الصهيونية من البروتستانت وخاصة اإلنجيليين فإن 
إعان ترامب أن القدس عاصمة )إسرائيل( أمر طبيعي 
في ظل غياب الضغط العربي واإلسامي وتأكد ترامب 
من ع����دم تهديد المصال����ح اإلس����تراتيجية للواليات 

المتحدة األمريكية. 
والقرار األمريكي يأتي في سياق انحياز أمريكي كامل 
للكيان الصهيوني بدأ منذ نش����أة الكيان المش����ابهة 
لنش����أة أمريكا، فقد نش����أت الدولتان على أساس فكر 
اس����تعماري غرب����ي واحد يرى أحقي����ة وواجب الجنس 
األبيض )المتحّض����ر( في احتال واس����تيطان أراضي 
الش����عوب غير األوروبية )المتخّلفة( م����ن أجل تعمير 
أرضها )البور( وترقية س����كانها )الهم����ج(، وال ضير إن 

ُقتل وُهجر واس����ُتعبد في سبيل ذلك الهدف )النبيل( 
المايين من البشر. ولذلك فعندما غزا األوروبيون الباد 
الجدي����دة )أمري����كا( أطلقوا عليها اس����م )أرض كنعان 
الجديدة( وسموا مس����توطناتهم األولى أسماء عبرية، 
واعتبروا األرض المس����تعمرة )أرضًا با ش����عب( تمامًا 
كم����ا رّوجت الرواي����ة الصهيونية عن فلس����طين فيما 
بعد في تش����ابه غريب ُيش����ير إلى أن االس����تعمارين 
األمريكي والصهيون����ي خرجا  من بوتقة واحدة وحما 
طبيعة واح����دة عنصرية اس����تعائية واس����تيطانية 
إحالية، ولذلك يتباهى ترامب وطاقمه بأنهما- أمريكا 
وإس����رائيل- يحمان نفس القيم والمبادئ فليس من 
الغريب أن ُيعلن ترامب أن القدس عاصمة )إسرائيل( 
الش����يء الذي لم يقم به ألس����باب سياسية تكتيكية 
الرؤس����اء الثاثة الذين س����بقوه منذ اتخاذ الكونغرس 

للقرار عام 1995. 
وه����ذا الق����رار األمريكي غي����ر بعيد ع����ن تكريس دور 
)إس����رائيل( الوظيفي في المنطقة العربية اإلسامية 
كرأس حربة للمش����روع االس����تعماري الغرب����ي واإلبقاء 
على حالة الهيمنة الغربية وترس����يخ التبعية واإللحاق 
السياس����ي واالقتصادي والثقافي بالغرب. وبعد وراثة 

أمري����كا لبريطانيا في زعامة المش����روع االس����تعماري 
الغرب����ي ضد األم����ة تبنت )إس����رائيل( كدولة وظيفية 
تتب����ادل المصال����ح والوظائف مع الغ����رب الذي يدعم 
استمرار وجودها واس����تقرارها وازدهارها مقابل قيام 
)إس����رائيل( بدور الش����رطي الذي يمنع وحدة ونهضة 
واستقال شعوب المنطقة؛ ولذلك أيد أمريكا بالتحديد 
كل المش����اريع التي س����اهمت في وجود دولة الكيان 
الصهيوني وأهمها: وع����د بلفور وصك االنتداب وقرار 
التقس����يم وإعان قيام دولة إسرائيل... وساندتها في 
كل حروبه����ا العدوانية ضد العرب والفلس����طينيين... 
وتبنت مش����روع أوس����لو لترويض الثورة الفلسطينية، 
واآلن في عهد ترامب فقد نضجت الثمرة بعد االنقسام 
الفلس����طيني وثورات الخريف العرب����ي وإيجاد العدو 
البدي����ل... للبدء في تطبيق ما ُيس����مى )صفقة القرن( 
لتفكيك وتصفية القضية الفلسطينية مفتتحًا ذلك 
بضرب قضية القدس وس����يتبعها با ش����ك تفكيك 
قضايا أخرى كالاجئين والحدود... للوصول إلى صفقة 
تاريخية ُتنهي القضية الفلس����طينية لصالح تثبيت 
وج����ود دولة الكي����ان الصهيوني كدول����ة طبيعية في 

المنطقة، بل ودولة حليفة ضد عدو وهمي لألمة. 

كيف نقرأ القرار
 األمريكي حول القدس؟

منذ وق���ع ترامب الق���رار األمريكي باالعتراف 
بالقدس كعاصمة إلس���رائيل، ومن ثم إعطاء 
التعليمات لوزارة الخارجية بالبدء في خطوات 
نق���ل الس���فارة األمريكية من ت���ل ابيب إلى 
القدس، ربم���ا وبدون مبالغة ق���رأت أكثر من 
مائتي مقال وتحليل ورأي حول هذه الخطوة، 
تجولت خالها مع كتاب ومحللين من مشارب 
متعددة، ولكل منهم زاويته التي يرصد من 

خالها المشهد السياسي.
أكثر ما لف���ت انتباهي ويمكنني أن أتهم به 
معظم التحلي���ات واآلراء السياس���ية التي 
تناول���ت الحدث، أنه���ا تخلو م���ن الحيادية 
الحقيقية في القراءة، حتى لكأنك تستطيع 
أن تتوقع ما الذي ستقرأه قبل أن تقرأه، بمجرد 
أن تعرف اسم الكاتب وخلفياته السياسية، 

وأحيانا الحزبية!.
ماذا يعني هذا؟

ه���ذا يعني باختص���ار أن الكثير م���ن آرائنا 
تس���بق في تكوينها الحدث الذي سنعطي 
رأين���ا في���ه . يمكن أن نتفهم ذل���ك فيما لو 
كانت المس���ألة التي يطلب منا إصدار موقف 
م���ا حولها تتناقض مع ثواب���ت حقيقية في 
الدين أو السياس���ة أو األخ���اق، مع أن األصل 
أن نس���تمع لما لدى المخالفين، أيا كان حجم 
التناق���ض الذي يفصل بينن���ا وبين صاحب 
الرأي المخالف، ويمكن االستدالل هنا بالحوار 
الذي أجراه الله مع إبليس بعد رفضه السجود 
آلدم عليه السام، فرغم كل ما بدا من إبليس 
من مخالفة صريحة لألم���ر اإللهي، إال أن الله 
استمع إلى حججه قبل أن يصدر حكمه عليه 

بالطرد من الجنة.
ما أود قوله هنا أيضا: أن خلفياتنا المس���بقة 
تحكم���ت لي���س فقط ف���ي الموق���ف الذي 
س���نتخذه حول الخطوة األمريكية- فهذا مما 
يمكن تفهمه- وإنما ذهبت في اتجاه التأثير 
في طبيع���ة قراءتنا لدوافع الخط���وة ذاتها، 
وكل منا يرى المسألة من الزاوية التي يراقب 

الحدث من خالها.
مثا: ي���رى البع���ض أن الدين ه���و المحرك 
الحقيقي لخطوة ترامب! حيث أن حكام أمريكا 
ينتم���ون إلى المذهب البروتس���تانتي الذي 

يعتبر أقرب المذاهب  إلى اليهودية، وأن أتباع 
هذا المذهب يتبنون كل المقوالت اليهودية 
حول ما يس���مونه حقوقه���م التاريخية في 
فلسطين، وموقع جبل الهيكل الذي بني فوقه 
المسجد األقصى، حتى المعارك المستقبلية« 
هار مجدون مثاال« يؤمن بها هؤالء ويتعجلون 

حدوثها، ويمهدون لها الطريق.
يتجاهل هذا التفس���يير لألح���داث العوامل 
االقتصادية والسياسية والمصالح االمبريالية 
للدول الكبرى، وال ي���رى األحداث إال من زاوية 

فهمه الخاص للدين.
رأي آخر يحصر المس����ألة في التأثير اليهودي 
في أميركا وفي العالم، سواء من خال اللوبيات 
القوية خاصة ف����ي أمريكا، أو من خال التحكم 

اليهودي في المال على مستوى العالم.
ينطلق هذا التفس���ير من مس���لمة- حس���ب 
ادعائه- بأن اليهود هم الذين يوجهون حركة 
العالم، وإليهم ينس���ب كل ما هو شاذ، حتى 
أنه يتبنى مقولة:« حيثم���ا كانت هناك أزمة 

ففتش عن اليهود«.
بالتأكيد ال يمكن إنكار دور اليهود التخريبي 
ف���ي أكثر من منطقة ف���ي العالم، لكن وصم 
ديانة ما بكل أتباعها بوصف س���لبي معين، 
يمكن تصنيف���ه بالعنصرية، حيث ال يصلح 
التعميم في في كل الحاالت، كما أن مثل هذا 
االدع���اء يجعل من اليهود آلهة وقدرا للعالم! 
أتب���اع هذه الق���راءة للعال���م يتجاهلون كل 
المؤثرات األخرى التي تساهم في دفع حركة 
األحداث ف���ي كل االتجاه���ات، وعليه يمكن 
ببساطة قراءة المشهد السياسي عندما تبحث 
عن اليهود خلف الس���تار، فاليهود إذن هم 
الذي دفعوا ترامب لتبني قرار نقل الس���فارة، 
ويمكنهم التدليل على ذلك بالتذكير بعدد 
اليهود العاملين في المراكز الحساسة، كوزراء 

ومستشارين وسفراء.
آخرون: ينسبون كل أحداث العالم إلى مؤامرة 
كونية، وغيرهم يراها محاولة أمريكية إلدامة 
توتير المنطقة تمهيدا الس���تكمال مشروع 
الشرق االوس���ط الجديد، الذي- على ما يبدو- 
لم تكتمل معالمه بعد، ويحتاج إلى شيء من 
التسخين ستساهم القدس با شك في جلبه 

للمنطقة.
الخاصة: ال يخلو أي مما سبق من درحة معينة 
من الصحة، فالدي���ن كان وال يزال عاما مؤثرا 
من عوامل دفع الحركة اإلنسانية، لكنه لم يعد 
وحده الفاعل في ه���ذا المجال، وربما لم تعد 
له مركزية حقيقية خاصة في منظومة الدول 
الديمقراطي���ة، حتى وإن اس���تخدمت بعض 
شعاراته استخداما نفعيا في بعض األحيان، 
فأنت ال تستطيع تجاهل أثر االقتصاد الذي 
ربما تتفوق آثاره على الدين بكثير هذه االيام، 
م���ا يعني أن دولة كبي���رة كامريكا ال يمكنها 
أن تضحي بعالمها االقتص���ادي جريا خلف 
مقوالت دينية ه���م أول من تجاهلها وضرب 

بها عرض الحائط.
ولن تستطيع تجاهل أثر اللوبيات اليهودية 
الفاعلة ف���ي العالم وخاصة أمري���كا، كما لن 
تس���تطيع إلغاء فكرة المؤام���رة تماما، حيث 
دائم���ا هناك أطراف تتآمر على اطراف أخرى، 
دون أن يعني هذا أن تآمرهم بات قدرا وحتما 

مقضيا.
أي قراءة سياس���ية حقيقية ال بد وأن تلتفت 
إلى كل المؤثرات ذات الشأن، حتى تصل إلى 
رؤي���ة واضحة، أو قريبة م���ن الوضوح..! فنحن 
وبكل أسف لس���نا صناع سياسة، نحن مجرد 
متلقي���ن لسياس���ات اآلخرين، وفي أحس���ن 
احوالنا نحاول أن نفهم بالضبط ما الذي يريده 
اآلخرون حتى نقلل من حجم الخس���ائر التي 

ستترتب على مخططات اآلخرين.
قد تكون أميركا بالفعل بحاجة إلى ش���يء من 
التوتير، ومثلها إس���رائيل لدفع المنطقة في 
اتجاه تح���والت ما، فإس���رائيل مثا تتغذى 
على العنف، وتس���تخدمه للته���رب من أي 
اس���تحقاقات تتعلق بالفلس���طينيين، هذا 
كله وارد، ربما علينا أال نعطي الفرصة ألميركا 
وإس���رائيل، لكن دون أن نس���مح بتمرير قرار 
يتعل���ق بالقدس، رغم أن هناك خطرًا يتعلق 
بكل التراب الفلسطيني، لكن القدس ليست 

كغيرها في الوجدان الفلسطيني.
أع���رف تماما أنني ل���م أقدم إجاب���ات بحجم 
الحدث، وانا أصا لم اسع هنا لتقديم إجابات، 

إنما مجرد تقديم نصيحة لقارئي السياسة.

جميل عبد النبي

في الوق���ت الذي يتصارع العرب فيما بينهم ويغرقون في وحل مش���اكل 
مصطنعة _ و التي كان إلس���رائيل دور بارز في صناعتها أو اس���تمرارها_ 
تتس���لل اس���رائيل بهدوء الى قارات الدنيا تقتحم جغرافيا الدول، لتقيم 
عاق���ات معها وتوظفها من اجل خدمة اجندة سياس���ية، وتطرق كل باب 
وتدخل إن ُسمح لها بالدخول،  وال تهتم باي اعتبارات شكلية في عاقاتها 
مع االخرين مثل اللون والجنس���ية والجنس والدين، طالما انهم سيخدمون 

)دولة اسرائيل(.
فلو الحظنا ان اس���رائيل التي تفتح عينها على المنطقة العربية وتسعى 
إلقناع االنظمة بضرورة التطبي���ع معها، ال تغمض عينها االخرى عن الدول 
االخرى خاصة في افريقيا، ولها في هذا  مآرب شتى، سياسية واقتصادية 
وأمنية تسعى لتحقيقها جميعها في آن واحد ، فوفق خبراء فهناك أسباب  

تدفع االحتال لهذا التوسع :
1_ تش���ويه المقاومة وربطها ب�«اإلرهاب«مستفيدا من ضعف وعي وفهم 

النخب السياسية اإلفريقية ألبعاد القضية الفلسطينية.
2_ البح���ث عن كس���ب تأييد األفارقة ف���ي المحافل والمنظم���ات الدولية 
فالصفعة األخيرة التي تلقتها »إس���رائيل« من مجلس األمن الدولي جاءت 
بعد تقديم السنغال مشروع قانون يجرم االستيطان صادق عليه المجلس.

3_مواجهة التأثير العربي عل���ى االتحاد اإلفريقي ومحاصرة الّدول العربية 
وحماية أمنها القومي .

4_ االستفادة من السوق اإلفريقية والرفع من حجم التبادل التجاري معها 
الذي ال يزال ضعيًفا، وهو ما كش���فه معهد الصادرات »اإلس���رائيلي« سنة 
2016: ُتمّثل صادرات »إس���رائيل« نحو دول الق���ارة 6% فقط من إجمالي 

الصادرات »اإلسرائيلية..
5_التخ���وف من  نفوذ إي���ران التي تقدم مس���اعدات تنموية في مجاالت 
التكنولوجي���ا، ومج���االت الطاق���ة والتنقيب عن البترول واالستكش���افات 
البترولي���ة، وصيانة معامل تكرير النفط، والصناعات البتروكيماوية والغاز، 
وتنمية القطاعات الزراعية والصحية وإنشاء السدود، باإلضافة إلى تصدير 

النفط لبلدان القارة األفريقية بأسعار رخيصة مقارنًة بالسوق العالمية.
6_ التخ���وف من دور تركي���ا  التي تولي اهتماًما كبي���ًرا بالقارة اإلفريقية، 
وسياس���تها تنطلق بأّن النص���ف الثاني من القرن الحالي س���يكون عصر 
إفريقيا الحقيقي، حيث تضاعف حجم التجارة التركية مع إفريقيا  إلى 67 
مليار دوالر وفق آخر اإلحصائيات، ووصل حجم االس���تثمارات التركية في 

إفريقيا إلى 6 مليارات دوالر.
لكن رغم ما للتعاون مع إس���رائيل م���ن مزايا،  فهذا ال ينفي وجود هواجس 
قد تكون حاضرة في حس���ابات صناع القرار بالدول اإلفريقية، هو الهاجس 
األمني باعتبار أن الّتطبيع مع »إس���رائيل« باعتبارها  دولة معادية في نظر 
قطاعات واس���عة من المس���لمين قد يجعلها مس���تهدفة م���ن الجماعات 
الُمس���ّلحة ذات المرجعية اإلس���امية، وقد يكون ذريعة لفتح جبهات ضد 

هذه األنظمة الُمطّبعة، خاصة في المناطق ذات األغلبية
المسلمة.

التوسع  الصهيوني 
في إفريقيا.. 

توظيف  الجغرافيا 
مصطفى أبو السعودلخدمة السياسة
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الضفة المحتلة / االستقالل:
خسر المنتخب االولمبي الفلسطيني اول تجاربه الودية ضمن استعداداته 
لنهائيات كأس األمم اآلس���يوية للمنتخبات األولمبية تحت 23 عام و التي 

تقام بالصين الشهر المقبل .
و جاءت خس���ارة الفدائي من المنتخب العماني بهدف وحيد سجله الالعب 

محس الغساني بالشوط األول من المباراة .
و يخوض الوطني لقاء وديًا ثانيًا مع المنتخب العماني غدا الجمعة .

الوطني األولمبي يخسر 
أولى لقاءاته الودية 

غزة / االستقالل:
حقق خدمات رفح  لكرة السلة مفاجأة من العيار الثقيل، 
بعد تغلبه على خدمات البريج على ارضه وبين جماهيره 
بنتيجة 76/85، في اللق���اء الذي أقيم على صالة الراحل 
خلف العجلة، ضمن الجولة السادس���ة عش���رة من دوري 

جوال لكرة السلة.
ورغم تقاس���م الفريقين السيطرة على أرباع اللقاء، إال أن 
رفح استطاع أن يخرج بانتصار مهم في هذه المباراة، بعد 

أن جاءت نتائج األرباع على النحو التالي:
الرب���ع األول بدأ قوي���ًا، فخدمات رفح يس���عى لمواصلة 
انتصارات���ه والبريج لتعويض هزيم���ة المغازي، فكانت 
المباراة مثيرة تبادل الفريقان فيها الس���يطرة، وس���ط 
أفضلية طفيفة لرفح، الذي فشل في إنهاء الربع لصالحه 
بعد انتفاض البريج في الدقائ���ق األخيرة وخطف الربع 

لصالحه بنتيجة 13/15.
في الربع الثاني دخل البري���ج كما أنهى الربع األول، وبدأ 
قويًا وس���يطر على مجريات اللقاء، وسط تراجع غير مبرر 
من العبي رفح، الذين فش���لوا في العودة للقاء، لينتهي 

الربع لصالح البريج بنتيجة 13/17.
الربع الثالث كان مغايرًا لالعبي خدمات رفح، بعدما قدموا 
شوطًا مميزًا، من خالل اعتمادهم على الهجمات المرتدة 
والضغط الدفاعي األمامي، وس���ط تراج���ع كبير في أداء 

العبي البريج، لينتهي الربع بنتيجة 12/26.
في الربع الرابع اشتعل اللقاء، وحاول البريج بقوة العودة 
ألج���واء اللق���اء، رغم فق���دان العديد م���ن الالعبين بعد 
حصولهم على الخطأ الخامس، وس���ط محاولة قوية من 
العبي رفح للدفاع بقوة عن تفوقهم بالنتيجة التي نجحوا 

باالحتفاظ بها بعد فوزهم بالربع بنتيجة 32/33.

خدمات رفح يحقق المفاجأة 
ويسقــط خدمــات البريــج

االستقالل/وكاالت:
المصري،  المنتخ���ب  نج���م  ف���از 
اإلنجلي���زي محمد صالح  وليفرب���ول 
االثنين بجائزة أفض���ل العب إفريقي 
لعام 2017، المقدمة م���ن هيئة اإلذاعة 

البريطانية )بي بي سي(.
وتفوق ص���الح عل���ى زميله في صف���وف "الري���دز" الدولي 
السنغالي ساديو ماني، وذلك بعد نجاحه في قيادة مصر إلى 

مونديال 2018، ألول مرة منذ 28 عاًما.
وتسلم صالح الجائزة من مدربه في ليفربول، األلماني يورجن 

كلوب.
وكانت القائم���ة األولية للجائزة تش���مل كال من محمد 
صالح، وساديو ماني، والغيني الدولي نابي كيتا العب 
اليبزيج األلماني، وبيي���ر أوباميانج مهاجم الجابون، 
وبوروسيا دورتموند األلماني، والنيجيري فيكتور 

موزيس العب تشيلسي اإلنجليزي.
وقال صالح إنه س���عيد للغاية بالفوز بالجائزة، 
مضيًف���ا في تصريح���ات لقناة "بي بي س���ي" أنه 
يش���كر المنتخب المصري الذي ساعده كثيرًا، 
بجانب ليفربول، الذي يشعر باالرتياح داخله، 
عالوًة على فريق روم���ا اإليطالي الذي قضى 

معه فترة جيدة.
وأش���ار إلى أنه متفائ���ل بالكرة المصرية، 
وبم���ا يقدمه الالعب���ون المصرين، موجًها 
الش���كر أيًضا للجماهير التي ساندته عبر 
مواقع التواصل االجتماعي في اس���تفتاء 
"بي بي س���ي"، معبًرا عن امتنانه لمدربه 
يورجن كلوب الذي يس���اعده كثيرا 

في ليفربول.

االستقالل / وكاالت:
البرتغال���ي  أك���د النج���م 
أنه  رونال���دو  كرس���تيانو 
في  كمااًل  األكث���ر  الالعب 

الوق���ت الحالي متفوقًا على 
ليونيل  األرجنتين���ي  النجمين 

ميس���ي والبرازيل���ي نيمار دا س���يلفا، 
مضيفًا أنه األفضل في تاريخ كرة القدم.

وقال نج���م ريال مدري���د في مقابل���ة مع مجلة 
“فرانس فوتبول” التي منحته جائزة الكرة الذهبية 

للمرة الخامس���ة ليعادل الرقم القياس���ي لميس���ي: 
“عندما فزت بالجائزة ألول م���رة عام 2008 كنت مؤمنًا 

أن���ي قادر على الفوز بواحدة أخ���رى أو إثنتين إضافيتين، 
لكني لم أتخيل الوصول إلى الخامسة، ال يوجد العب حاز على 
جوائز فردية مثلي والحديث ليس عن الكرة الذهبية فقط”.

وأض���اف “ه���ذا يعني أني ال أعم���ل في الصال���ة الرياضية فقط 
وأس���اطير مثل فلويد مايويذر وليبرون جيم���س لم يصلوا إلى هذا 
المس���توى بالصدفة، احترم آراء الجمي���ع لكني ال أرى من هو أفضل 

مني ومؤمن بذلك”.
وخت���م “ال يوج���د الع���ب مكتمل أكث���ر من���ي، أنا ألعب بش���كٍل 

وق���وي  وس���ريع  قدم���ي  بكلت���ا  جيد جي���د  و
بالرأس وأس���جل وأصنع األه���داف، الناس 

لديها الح���ق بتفضيل ميس���ي ونيمار 
لكني مصر عل���ى أني األكثر اكتمااًل، أنا 
األفضل في التاريخ في أفضل وأس���وأ 

فتراتي”.

صالح يتوج بجائزة 
»بي بي سي« ألفضل 

العب إفريقي

رونالدو يعتبر 
نفسه األفضل 

في تاريخ 
كرة القدم
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رسالتنا إلى القمة 
اإلسالمية في إسطنبول

�أ.حممد �شحادة

فتـــاوى

حكــم التطبيع
أحسنتم يا علماء األمة !

عقد في اســــتانبول قبل يومين مؤتمر » علماء االمة في 
مقاومــــة التطبيع السياســــي مع العــــدو الصهيوني ».. 
وحضره مجموعــــة مباركة من العلماء مــــن مختلف بالد 
المســــلمين..وقد دعيت لحضور المؤتمر ، لكن اعتذرت 

لوضعي الصحي .
وأذيع مســـاء امس الســـبت البيـــان الختامي 
للمؤتمر ..وتضمن البيان عشـــر نقاط اساسية 
فـــي التأكيد على حرمـــة التطبيع مـــع العدو 
الصهيونـــي ..وحرمـــة التنازل عن شـــبر من 
ارض فلســـطين ..وحرمة كل صور التعامل مع 

المحتلين بجميع اشكالها .
نقول لهؤالء العلماء الربانيين الصادقين : 

أحســــنتم ..وصدقتم ..وجهرتم بالحق ..وصدعتم باالمر 
..وبينتم الواجب ..ووضحتم الحكم الشرعي ..ونفذتم ما 

ائتمنكم الله عليه.
فجزاكم اللــــه خير الجزاء ..وتبتكم علــــى هذه المواقف 

العلمية العظيمة.
لقــــد كنتــــم الرجــــال الصادقيــــن ..االوفيــــاء للقضية 

..المنحازين للحق.
مؤتمركم المبارك جهاد مبرور ..وبيانكم الصادق جهاد 

مبرور.

امــــا » شــــيوخ الســــالطين » فدعوهــــم مــــع اهوائهم.. 
وسالطينهم..ودنياهم .

انتم يا علماءنا المجاهديــــن »ملح البلد« وأنتم الكواكب 
المضيئة في ليل االمة المظلم .

أحسنتم ..وصدقتم.. وبررتم ..ونحن معكم في كل قلتم 
..والله يحفظكم ويرعاكم.

ماهو دعاء تهنئة 
المولود وجوابه؟

اإلجابــة : الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى 
آله وصحبه أما بعد:

فقد جاء في كتاب األذكار لإلمام النووي رحمه الله: 
قال: »يســـتحب تهنئة المولود لـــه، قال أصحابنا: 
ويســـتحب أن يهنأ بما جاء عن الحســـن البصري 
رحمه الله، أنه علم إنسانًا التهنئة فقال: قل: »بارك 
الله لك في الموهوب لك، وشـــكرت الواهب، وبلغ 

أشده، ورزقت بره«. 
ويستحب أن يرد على المهنئ فيقول: بارك الله لك، وبارك 
عليك، أو جزاك الله خيرًا ورزقك مثله، أو أجزل ثوابك، ونحو 

هذا. ا.هـ
والله أعلم.

حرص النبي صلى الله عليه وســـلم أشد 
الحـــرص علـــى اتحـــاد الصـــف المؤمن 
وتماســـكه وتضامنه تأكيدَا منه على أن 
األمة ال يمكن أن تقوم بدورها في حماية 
هذه القيم ، وصيانة الكون واإلنســـانية 
، بـــدون اتحادهـــا وتجمعهـــا ، وقد كان 
الخطاب اإللهي يرســـم هذه المالمح في 
كثير من آيـــات القرآن الكريـــم التي لم 
تتوجه للفرد فقط ، بل توجهت للجماعة 
واألمة تأكيدًا على حتمية االتحاد والتجمع 
كقوله تعالى: ) يا أيها اللذين أمنو اركعوا 
واســـجدوا واعبدوا ربكـــم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون ( فالحـــق تبارك وتعالى 
يخاطب األمة وكأنها جســـد واحد وكيان 
واحـــد عبادة وطاعـــة وتعميما للخير في 
الحيـــاة ، وحتى الفرد عندما يقف خمس 
مرات مناجيا ربه في صالته وعبادته تكون 
مناجاته بصيغة المجموع ، على اعتبار أن 
الفرد جزء من هـــذا المجموع ، وعضو في 
الجماعة الكبيرة التي هـــي األمة ) إياك 
نعبد وإيـــاك نســـتعين ( وعندما يدعو 
ويســـأل الله الخير فـــي كل صالة يدعو 
لنفسه وإلخوانه المنتشرين في كل أنحاء 
األرض ) أهدنا الصراط المستقيط صراط 
الذيـــن أنعمت عليهم غيـــر المغضوب 
عليهم ( فالله سبحانه وتعالى لم يخلق 
النـــاس ليتصارعـــوا ويتناحـــروا ويقتل 
بعضهم بعضا ، بـــل خلقهم ليتعاونوا 
معا في اصالح األرض وتأمين الحياة ) يا 
أيها النـــاس إن خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ( حتى 
لو تعددت العقائد والقوميات واألجناس 
فاألصـــل أن يســـود التفاهـــم والوئام 
والتعاون بين البشر فيصبح من باب أولى 
أن يتماسك المسلمون الذين تجمعهم 
العقيدة والثقافة والتاريخ حتى يكونوا 
قادريـــن على اصالح حياتهـــم ، ومعها 
يصبحون أقدر علـــى مواجهة أعدائهم 
واألخطار الخارجيـــة ، هكذا كان الخطاب 

القرآني ) شـــرع لكم مـــن الدين ما وصى 
به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
وال تتفرقوا فيه كبر على المشـــركين ما 
تدعوهم إليه ، الله يجتبي إليه من يشاء 

ويهدي إليه من ينيب ( .
وفـــي موضع أخر يتحول األمر إلى تحذير 
من الفرقـــة واالختالف والتشـــتت ) وال 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهـــم البينات ، أولئـــك لهم عذاب 
عظيم ( . ) إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا لســـت منهم في شيء إنما أمرهم 
إلى الله ، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ( . 
لقد كان ائتالف القلوب والمشاعر واتحاد 
الغايات واألهداف من أرفع قواعد اإلسالم 
وأهم القيم التي جاء بها النبي صلى الله 
عليه وسلم  فيقول عليه الصالة والسالم 
) ثـــالث ال يغل عليهن قلـــب امرؤ مؤمن 
اخالص العمل في الله ، والمناصحة ألئمة 
المسلمين لزوم جماعتهم ، فإن دعاءهم 

يحيط من ورائهم ( .
إن المســـلم يؤدي الصالة المكتوبة كما 
هـــي منفردًا ، أو فـــي جماعة ، لكن النبي 
صلى الله عليه وسلم يتحدث في الفرق 
الكبيـــر في األجـــر والثـــواب والنتيجة ) 
صالة الجماعة تفضل صالة الفرد بســـبع  
وعشرين أو بتسع عشرين درجة ( مع أنه 
نفس عدد الركعات ، ونفس الصالة ، لكن 
إحســـاس الفرد ال يختلف عندما يشعر 
أنه يتالحم مع غيره في صف واحد ونحو 
وجهـــة واحدة ، شـــعوره يختلف عندما 
يشـــعر أنه جزء من كيـــان كبير تترابط 
أجيالـــه قديما وحديثا ، كان رســـول الله 
صلى الله عليه وســـلم واضحـــا وقاطعا 
وحازمـــا في التحذير مـــن العزلة والفرقة 
واالنكفـــاء على الذات ، فعن ســـعيد بن 
المســـيب رضـــي الله عنه ، قال رســـول 
الله صلى الله عليه وســـلم: ) الشـــيطان 
يهـــم بالواحد واالثنين ، فاذا كانوا ثالثة 

لم يهـــم به ( ولمـــا رأى أصحابه وإخوانه 
في أســـفارهم يتفرقون وينتشرون في 
مساحات واســـعة اذا توقفوا لالستراحة 
نهاهم عن ذلك قائال: ) إن تفرقكم هذا 
من الشـــيطان ، فلم ينـــزل بعد إال انضم 
بعضهم إلـــى بعض ، حتى يقـــال : »لو 
بســـط عليهم ثوب لعمهم ( كما يقول 
أبو ثعلبـــه راوي الحديث ... وحذرهم في 
أكثر مـــن موضع وأكثر من مناســـبة ) ال 
ترجعوا بعـــدي كفارا يضـــرب بعضكم 
رقاب بعض ( بل كان صارما وحازما تماما 
في مواجهة التفرق ، والعمل على تفتيت 
األمة ، واشـــعال الصراع بيـــن مكوناتها 
حين قال: ) ستكون هنات وهنات ، فمن 
أراد أن يفرق أمـــر هذه األمة وهي جميع 
، فاضربوهم بالســـيف كائنـــا من كان ( 
ويتواصل التحذير الصـــارم والنهي عن 
اشعال الحروب داخل األمة ) من خرج على 
أمتي يضرب بارها وفاجرها ، وال يتحاشى 
من مؤمنهـــا ، وال يفي بعهد ذي عهدها 

فليس مني ولست منه ( .
الكالم واضح ...مواجهة نبوية صارمة لمن 
يشــــتغل في أحوال األمة ، ومن يمارس 
القتل العشــــوائي ، والعنف العشوائي 
، وال يراعــــي حرمــــة المؤمــــن وعرضــــه 
وأمنــــه وكرامته ، وال يحتــــرم من أعطته 
األمة العهود وتكفلت بأمنه وســــالمته 
...مواجهــــة نبويــــة صارمــــة حرصا من 
الصادق المصدوق عليه الصالة والسالم 
على ســــالمة الجبهة الداخليــــة لتكون 
في أفضل حال ، ولتكون مؤهلة لنشــــر 
قيم الحــــق ، والتصدي للغــــزاة والطغاة 
والمســــتعمرين ...وهــــذا بالضبــــط مــــا 
تحتاجه األمة في هذه الساعات الصعبة 
وأعداؤهــــا يتالعبــــون بهــــا ، ويقدمون 
الهدايــــا مــــن مقدســــاتها ومقدراتها 
لبعضهم ...هذابالضبط ما تحتاجه األمة 
وهي تطــــل على هدي نبيهــــا ، تتوجع 

لالعتداء على أقدس مقدستها!.

وم�ضــات

الجميع من المســــلمين في العالم ، ينتظروا قررات ونتائج ما يتمخض عنه إجتماع الدول اإلسالمية، 
في القمة المنعقدة في تركيا، والتي تناقش موضوعنا األول واألهم، بالنسسبة للمسلمين اليوم، وهي 
فلسطين القضية المركزية وعاصمتها القدس ...داعين الله أن تكون هذه المرة مختلفة عن سابقتها.

ففي هذا القمة وأشباهها ، يتمنى كل مسلم ، أن يرى النور ، من وراء النفق الطويل الذي نعيش فيه 
من زمن طويل..

ممــــا أصاب هذه األمة من آفات وأمــــراض، في أدوار من التاريخ، وما ينجم عنها من  الوهن وعلته: حب 
الدنيا وكراهية الموت. فاذا غيرت األمة ما بنفســــها، ولم تعد الدنيا أكبر همها ومبلغ علمها، ولم تعد 
تبالــــي: أوقعت على الموت أم وقع الموت عليها، هنالك يغير الله ما بها، ويبدل حالها من ضعف الى 

قوة، ومن ذلة الى عزة، ومن هزيمة الى نصر وتمكين.
والشعب الفلسطيني المسلم له منكم أن تسمعوا رسائله، التي يجمع الجميع على ضرورة إيصالها ، 

واإلهتمام بها فضاًل عن االنصات الكامل لها في هذا اليوم التاريخي:
1-البد للجميع أن يعلم ما هي فلسطين والقدس بالنسبة لنا ولجميع المسلمين في العالم ، إنها القلب 
النابض والعقل المفكر، والحياة بمعناها الواســــع، القدس فى االعتقاد االســــالمي، لها مكانة دينية 
مرموقة، اتفق على ذلك المسلمون بجميع طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاتهم، فهو اجماع االمة كلها 

من أقصاها الى أقصاها. أول ما تمثله القدس فى حس المسلمين وفى وعيهم وفكرهم الديني.
2-نناشــــدكم أن تكون رسالتكم قوية وواضحة ال لبس فيها ، أن الحق ال يسقط ، وأن القدس عاصمة 
أبدية لكل عربي ومســــلم ، وأن الشعوب ال ترضى الهوان والذل، وال التخلي عن المقدسات اإلسالمية 
،مطلقًا..بل هي جوهرة األمة  العربية واالسالمية.، وأن تكونوا على قدر حالة الغضب،والغليان الشعبي، 

في العالم العربي واإلسالمي، وأن تأخذوا مطالبهم وأمانيهم بعين الجد واإلهتمام الكامل.
3-البد من رسالة قوية وواضحة ألولئك المتغطرسين في العالم ، وعلى راسهم القوى الصهيوأمريكية 
الظالمة، رســــالة مفادها أن جنون العظمة المرضى  به ، ال بد له من عالج ، وأن وضع الحد لهذا الجنون 
أمــــر   محتــــوم، وأن الظلم ال بد أن ينتهي أما التفرد األمريكي بالنفوذ والهيمنة على العالم  فيجب أن 

ينتهي اآلن قبل  الغد..
4- عليكم أيها األخوة: أن تكونوا جبهة قوية، وصلبة ، ومتماســــكة، الحق شــــعارها، والقوة ســــندها 
وظهرها، لمجابهة المخاطر دقة في العالم اإلسالمي، تكون على قدر المسؤلية الكاملة لما يحدث في 

العالم االسالمي..
5- على جميع الحضور، ومنهم لألســــف يهرولون نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، فالبد 
من وقفة جادة .إلنهاء هذا اإلجرام ، وهذا الخطر الفاضح ، وأن نعلم أنه حرام شــــرعًا في ظل الغطرسة 

اليهودية المستمرة، وخصوصًا في ظل تحدي القانون الدولي وإنتهاك كل التشريعات في العالم.
6-عليكم دعم إنتفاضة الشعب الفلسطيني بكافة صور الدعم المادي والمعنوي،ومساندتنا إلستمرار 
الشعب الفلسطيني في الصمود والمقاومة، ورفض القرارات الظالمة والمجحفة..فنحن في فلسطين 
علــــى العهد صامدون  ال يضرنا من خذلنا أو خالفنا ، وسنســــتمر في المقاومة والصمود حتى تحرير 

كامل أرضنا.
7-البــــد مــــن صدور قرار جريئ  ضد  اإلعتــــراف بالكيان الصهيوني المجرم، واعتبــــاره دولة غاصبة  ال 

يتعامل معها ، دون عودة الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني األعزل ، الذي يعاني األمرين.
8- يجب إتخاذ قرار فوري من اآلن ، وهو رفع الحصار الكامل والشامل عن قطاع غزة ، الذي إستمر سنوات 
طواال عجافًا عانى القطاع منه أشد المعانة..والبد من رفعه فورًا ، وإعطاء القطاع حقه في العيش الكريم،
إننا في فلسطين ، نتطلع في النتائج القادمة، يأن يخرج عنها تطبيق فوري، لكل القرارات التي تؤخذ .

وفق الله من وقف معنا في فلسطين القضية األولى ، والمركزية .

إذا لم تستِح فاصنع ما شئت!
هذا عنوان اليهود و لذلك فضحهم الله و بين للمسلمين:

"قبائح أفعالهم و شـــنائع أعمالهم،و ما تنطوي عليه نفوسهم من خبث،و قلوبهم من 
فساد و حقد و غّل"،

فمن أقبح خصائل اليهود أنهم:"كذابون و ال يعرفون طريقًا للصدق"،
قـــال الله عنهم:}و يقولون على الله الكذب و هم يعلمون{،فاليهود بواقعهم "كذابون 

في حياتهم الدنيوية و الدينية"،
و العجيب أنهم جعلوا هذا الكذب:"دينًا و عقيدة و عبادة و قربة يتقّربون بها إلى ربهم 

بظّنهم الفاسد"!
قال الله عنهم:}سّماعون للكذب أّكالون للسحت{،و اليهود "خائنون"،قال الله عنهم« وال 

تزال تطلع على خائنة منهم{،
و اليهود "ال عهد لهم و ال ميثاق"،

قال الله عنهم : }و إذ أخذنا ميثاقكم ال تســـفكون دماءكم و ال تخرجون أنفســـكم من 
دياركم ثم أقررتم و أنتم تشـــهدون،ثم أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم و تخرجون فريقًا 

منكم من ديارهم{،بل حتى األنبياء "سفكوا دماءهم"،
قال الله عنهم:}كلما جاءهم رسول بما ال تهوى أنفسهم فريقًا كذبوا و فريقًا يقتلون{، 

واليهود تحايلوا حتى على "األحكام الشرعية"،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
)لعن الله اليهود حّرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها(،»رواه البخاري«،

و اليهود "ال يستحون و ال يخجلون"،فلما أسلم عبدالله بن سالم و أتاهم النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال لهم:

)ما تقولون في ابن ســـالم؟،قالوا:" أعلمنا و ابن أعلمنـــا،و خيرنا و ابن خيرنا"،فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم:

أرأيتم إن أسلم عبدالله،قالوا:"أعاذه الله"،فخرج عبدالله إليهم فقال:"أشهد أال إله إال الله 
و أن محمدًا عبده و رسوله"،

فقالوا:"شـــّرنا و ابن شـــّرنا و وقعوا فيـــه(،»رواه البخاري«،أعاذنا الله مـــن "اليهود" و من 
"خصالهم الدنيئة".

د. نعيم عرق�شو�شي
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الشيخ: نافذ عزام �حللقة �ل�شاد�شة

في ذكرى مولد النور 
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رسالتنا إلى القمة 
اإلسالمية في إسطنبول

�أ.حممد �شحادة

فتـــاوى

حكــم التطبيع
أحسنتم يا علماء األمة !

عقد في اســــتانبول قبل يومين مؤتمر » علماء االمة في 
مقاومــــة التطبيع السياســــي مع العــــدو الصهيوني ».. 
وحضره مجموعــــة مباركة من العلماء مــــن مختلف بالد 
المســــلمين..وقد دعيت لحضور المؤتمر ، لكن اعتذرت 

لوضعي الصحي .
وأذيع مســـاء امس الســـبت البيـــان الختامي 
للمؤتمر ..وتضمن البيان عشـــر نقاط اساسية 
فـــي التأكيد على حرمـــة التطبيع مـــع العدو 
الصهيونـــي ..وحرمـــة التنازل عن شـــبر من 
ارض فلســـطين ..وحرمة كل صور التعامل مع 

المحتلين بجميع اشكالها .
نقول لهؤالء العلماء الربانيين الصادقين : 

أحســــنتم ..وصدقتم ..وجهرتم بالحق ..وصدعتم باالمر 
..وبينتم الواجب ..ووضحتم الحكم الشرعي ..ونفذتم ما 

ائتمنكم الله عليه.
فجزاكم اللــــه خير الجزاء ..وتبتكم علــــى هذه المواقف 

العلمية العظيمة.
لقــــد كنتــــم الرجــــال الصادقيــــن ..االوفيــــاء للقضية 

..المنحازين للحق.
مؤتمركم المبارك جهاد مبرور ..وبيانكم الصادق جهاد 

مبرور.

امــــا » شــــيوخ الســــالطين » فدعوهــــم مــــع اهوائهم.. 
وسالطينهم..ودنياهم .

انتم يا علماءنا المجاهديــــن »ملح البلد« وأنتم الكواكب 
المضيئة في ليل االمة المظلم .

أحسنتم ..وصدقتم.. وبررتم ..ونحن معكم في كل قلتم 
..والله يحفظكم ويرعاكم.

ماهو دعاء تهنئة 
المولود وجوابه؟

اإلجابــة : الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى 
آله وصحبه أما بعد:

فقد جاء في كتاب األذكار لإلمام النووي رحمه الله: 
قال: »يســـتحب تهنئة المولود لـــه، قال أصحابنا: 
ويســـتحب أن يهنأ بما جاء عن الحســـن البصري 
رحمه الله، أنه علم إنسانًا التهنئة فقال: قل: »بارك 
الله لك في الموهوب لك، وشـــكرت الواهب، وبلغ 

أشده، ورزقت بره«. 
ويستحب أن يرد على المهنئ فيقول: بارك الله لك، وبارك 
عليك، أو جزاك الله خيرًا ورزقك مثله، أو أجزل ثوابك، ونحو 

هذا. ا.هـ
والله أعلم.

حرص النبي صلى الله عليه وســـلم أشد 
الحـــرص علـــى اتحـــاد الصـــف المؤمن 
وتماســـكه وتضامنه تأكيدَا منه على أن 
األمة ال يمكن أن تقوم بدورها في حماية 
هذه القيم ، وصيانة الكون واإلنســـانية 
، بـــدون اتحادهـــا وتجمعهـــا ، وقد كان 
الخطاب اإللهي يرســـم هذه المالمح في 
كثير من آيـــات القرآن الكريـــم التي لم 
تتوجه للفرد فقط ، بل توجهت للجماعة 
واألمة تأكيدًا على حتمية االتحاد والتجمع 
كقوله تعالى: ) يا أيها اللذين أمنو اركعوا 
واســـجدوا واعبدوا ربكـــم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون ( فالحـــق تبارك وتعالى 
يخاطب األمة وكأنها جســـد واحد وكيان 
واحـــد عبادة وطاعـــة وتعميما للخير في 
الحيـــاة ، وحتى الفرد عندما يقف خمس 
مرات مناجيا ربه في صالته وعبادته تكون 
مناجاته بصيغة المجموع ، على اعتبار أن 
الفرد جزء من هـــذا المجموع ، وعضو في 
الجماعة الكبيرة التي هـــي األمة ) إياك 
نعبد وإيـــاك نســـتعين ( وعندما يدعو 
ويســـأل الله الخير فـــي كل صالة يدعو 
لنفسه وإلخوانه المنتشرين في كل أنحاء 
األرض ) أهدنا الصراط المستقيط صراط 
الذيـــن أنعمت عليهم غيـــر المغضوب 
عليهم ( فالله سبحانه وتعالى لم يخلق 
النـــاس ليتصارعـــوا ويتناحـــروا ويقتل 
بعضهم بعضا ، بـــل خلقهم ليتعاونوا 
معا في اصالح األرض وتأمين الحياة ) يا 
أيها النـــاس إن خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ( حتى 
لو تعددت العقائد والقوميات واألجناس 
فاألصـــل أن يســـود التفاهـــم والوئام 
والتعاون بين البشر فيصبح من باب أولى 
أن يتماسك المسلمون الذين تجمعهم 
العقيدة والثقافة والتاريخ حتى يكونوا 
قادريـــن على اصالح حياتهـــم ، ومعها 
يصبحون أقدر علـــى مواجهة أعدائهم 
واألخطار الخارجيـــة ، هكذا كان الخطاب 

القرآني ) شـــرع لكم مـــن الدين ما وصى 
به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
وال تتفرقوا فيه كبر على المشـــركين ما 
تدعوهم إليه ، الله يجتبي إليه من يشاء 

ويهدي إليه من ينيب ( .
وفـــي موضع أخر يتحول األمر إلى تحذير 
من الفرقـــة واالختالف والتشـــتت ) وال 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهـــم البينات ، أولئـــك لهم عذاب 
عظيم ( . ) إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا لســـت منهم في شيء إنما أمرهم 
إلى الله ، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ( . 
لقد كان ائتالف القلوب والمشاعر واتحاد 
الغايات واألهداف من أرفع قواعد اإلسالم 
وأهم القيم التي جاء بها النبي صلى الله 
عليه وسلم  فيقول عليه الصالة والسالم 
) ثـــالث ال يغل عليهن قلـــب امرؤ مؤمن 
اخالص العمل في الله ، والمناصحة ألئمة 
المسلمين لزوم جماعتهم ، فإن دعاءهم 

يحيط من ورائهم ( .
إن المســـلم يؤدي الصالة المكتوبة كما 
هـــي منفردًا ، أو فـــي جماعة ، لكن النبي 
صلى الله عليه وسلم يتحدث في الفرق 
الكبيـــر في األجـــر والثـــواب والنتيجة ) 
صالة الجماعة تفضل صالة الفرد بســـبع  
وعشرين أو بتسع عشرين درجة ( مع أنه 
نفس عدد الركعات ، ونفس الصالة ، لكن 
إحســـاس الفرد ال يختلف عندما يشعر 
أنه يتالحم مع غيره في صف واحد ونحو 
وجهـــة واحدة ، شـــعوره يختلف عندما 
يشـــعر أنه جزء من كيـــان كبير تترابط 
أجيالـــه قديما وحديثا ، كان رســـول الله 
صلى الله عليه وســـلم واضحـــا وقاطعا 
وحازمـــا في التحذير مـــن العزلة والفرقة 
واالنكفـــاء على الذات ، فعن ســـعيد بن 
المســـيب رضـــي الله عنه ، قال رســـول 
الله صلى الله عليه وســـلم: ) الشـــيطان 
يهـــم بالواحد واالثنين ، فاذا كانوا ثالثة 

لم يهـــم به ( ولمـــا رأى أصحابه وإخوانه 
في أســـفارهم يتفرقون وينتشرون في 
مساحات واســـعة اذا توقفوا لالستراحة 
نهاهم عن ذلك قائال: ) إن تفرقكم هذا 
من الشـــيطان ، فلم ينـــزل بعد إال انضم 
بعضهم إلـــى بعض ، حتى يقـــال : »لو 
بســـط عليهم ثوب لعمهم ( كما يقول 
أبو ثعلبـــه راوي الحديث ... وحذرهم في 
أكثر مـــن موضع وأكثر من مناســـبة ) ال 
ترجعوا بعـــدي كفارا يضـــرب بعضكم 
رقاب بعض ( بل كان صارما وحازما تماما 
في مواجهة التفرق ، والعمل على تفتيت 
األمة ، واشـــعال الصراع بيـــن مكوناتها 
حين قال: ) ستكون هنات وهنات ، فمن 
أراد أن يفرق أمـــر هذه األمة وهي جميع 
، فاضربوهم بالســـيف كائنـــا من كان ( 
ويتواصل التحذير الصـــارم والنهي عن 
اشعال الحروب داخل األمة ) من خرج على 
أمتي يضرب بارها وفاجرها ، وال يتحاشى 
من مؤمنهـــا ، وال يفي بعهد ذي عهدها 

فليس مني ولست منه ( .
الكالم واضح ...مواجهة نبوية صارمة لمن 
يشــــتغل في أحوال األمة ، ومن يمارس 
القتل العشــــوائي ، والعنف العشوائي 
، وال يراعــــي حرمــــة المؤمــــن وعرضــــه 
وأمنــــه وكرامته ، وال يحتــــرم من أعطته 
األمة العهود وتكفلت بأمنه وســــالمته 
...مواجهــــة نبويــــة صارمــــة حرصا من 
الصادق المصدوق عليه الصالة والسالم 
على ســــالمة الجبهة الداخليــــة لتكون 
في أفضل حال ، ولتكون مؤهلة لنشــــر 
قيم الحــــق ، والتصدي للغــــزاة والطغاة 
والمســــتعمرين ...وهــــذا بالضبــــط مــــا 
تحتاجه األمة في هذه الساعات الصعبة 
وأعداؤهــــا يتالعبــــون بهــــا ، ويقدمون 
الهدايــــا مــــن مقدســــاتها ومقدراتها 
لبعضهم ...هذابالضبط ما تحتاجه األمة 
وهي تطــــل على هدي نبيهــــا ، تتوجع 

لالعتداء على أقدس مقدستها!.

وم�ضــات

الجميع من المســــلمين في العالم ، ينتظروا قررات ونتائج ما يتمخض عنه إجتماع الدول اإلسالمية، 
في القمة المنعقدة في تركيا، والتي تناقش موضوعنا األول واألهم، بالنسسبة للمسلمين اليوم، وهي 
فلسطين القضية المركزية وعاصمتها القدس ...داعين الله أن تكون هذه المرة مختلفة عن سابقتها.

ففي هذا القمة وأشباهها ، يتمنى كل مسلم ، أن يرى النور ، من وراء النفق الطويل الذي نعيش فيه 
من زمن طويل..

ممــــا أصاب هذه األمة من آفات وأمــــراض، في أدوار من التاريخ، وما ينجم عنها من  الوهن وعلته: حب 
الدنيا وكراهية الموت. فاذا غيرت األمة ما بنفســــها، ولم تعد الدنيا أكبر همها ومبلغ علمها، ولم تعد 
تبالــــي: أوقعت على الموت أم وقع الموت عليها، هنالك يغير الله ما بها، ويبدل حالها من ضعف الى 

قوة، ومن ذلة الى عزة، ومن هزيمة الى نصر وتمكين.
والشعب الفلسطيني المسلم له منكم أن تسمعوا رسائله، التي يجمع الجميع على ضرورة إيصالها ، 

واإلهتمام بها فضاًل عن االنصات الكامل لها في هذا اليوم التاريخي:
1-البد للجميع أن يعلم ما هي فلسطين والقدس بالنسبة لنا ولجميع المسلمين في العالم ، إنها القلب 
النابض والعقل المفكر، والحياة بمعناها الواســــع، القدس فى االعتقاد االســــالمي، لها مكانة دينية 
مرموقة، اتفق على ذلك المسلمون بجميع طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاتهم، فهو اجماع االمة كلها 

من أقصاها الى أقصاها. أول ما تمثله القدس فى حس المسلمين وفى وعيهم وفكرهم الديني.
2-نناشــــدكم أن تكون رسالتكم قوية وواضحة ال لبس فيها ، أن الحق ال يسقط ، وأن القدس عاصمة 
أبدية لكل عربي ومســــلم ، وأن الشعوب ال ترضى الهوان والذل، وال التخلي عن المقدسات اإلسالمية 
،مطلقًا..بل هي جوهرة األمة  العربية واالسالمية.، وأن تكونوا على قدر حالة الغضب،والغليان الشعبي، 

في العالم العربي واإلسالمي، وأن تأخذوا مطالبهم وأمانيهم بعين الجد واإلهتمام الكامل.
3-البد من رسالة قوية وواضحة ألولئك المتغطرسين في العالم ، وعلى راسهم القوى الصهيوأمريكية 
الظالمة، رســــالة مفادها أن جنون العظمة المرضى  به ، ال بد له من عالج ، وأن وضع الحد لهذا الجنون 
أمــــر   محتــــوم، وأن الظلم ال بد أن ينتهي أما التفرد األمريكي بالنفوذ والهيمنة على العالم  فيجب أن 

ينتهي اآلن قبل  الغد..
4- عليكم أيها األخوة: أن تكونوا جبهة قوية، وصلبة ، ومتماســــكة، الحق شــــعارها، والقوة ســــندها 
وظهرها، لمجابهة المخاطر دقة في العالم اإلسالمي، تكون على قدر المسؤلية الكاملة لما يحدث في 

العالم االسالمي..
5- على جميع الحضور، ومنهم لألســــف يهرولون نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، فالبد 
من وقفة جادة .إلنهاء هذا اإلجرام ، وهذا الخطر الفاضح ، وأن نعلم أنه حرام شــــرعًا في ظل الغطرسة 

اليهودية المستمرة، وخصوصًا في ظل تحدي القانون الدولي وإنتهاك كل التشريعات في العالم.
6-عليكم دعم إنتفاضة الشعب الفلسطيني بكافة صور الدعم المادي والمعنوي،ومساندتنا إلستمرار 
الشعب الفلسطيني في الصمود والمقاومة، ورفض القرارات الظالمة والمجحفة..فنحن في فلسطين 
علــــى العهد صامدون  ال يضرنا من خذلنا أو خالفنا ، وسنســــتمر في المقاومة والصمود حتى تحرير 

كامل أرضنا.
7-البــــد مــــن صدور قرار جريئ  ضد  اإلعتــــراف بالكيان الصهيوني المجرم، واعتبــــاره دولة غاصبة  ال 

يتعامل معها ، دون عودة الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني األعزل ، الذي يعاني األمرين.
8- يجب إتخاذ قرار فوري من اآلن ، وهو رفع الحصار الكامل والشامل عن قطاع غزة ، الذي إستمر سنوات 
طواال عجافًا عانى القطاع منه أشد المعانة..والبد من رفعه فورًا ، وإعطاء القطاع حقه في العيش الكريم،
إننا في فلسطين ، نتطلع في النتائج القادمة، يأن يخرج عنها تطبيق فوري، لكل القرارات التي تؤخذ .

وفق الله من وقف معنا في فلسطين القضية األولى ، والمركزية .

إذا لم تستِح فاصنع ما شئت!
هذا عنوان اليهود و لذلك فضحهم الله و بين للمسلمين:

"قبائح أفعالهم و شـــنائع أعمالهم،و ما تنطوي عليه نفوسهم من خبث،و قلوبهم من 
فساد و حقد و غّل"،

فمن أقبح خصائل اليهود أنهم:"كذابون و ال يعرفون طريقًا للصدق"،
قـــال الله عنهم:}و يقولون على الله الكذب و هم يعلمون{،فاليهود بواقعهم "كذابون 

في حياتهم الدنيوية و الدينية"،
و العجيب أنهم جعلوا هذا الكذب:"دينًا و عقيدة و عبادة و قربة يتقّربون بها إلى ربهم 

بظّنهم الفاسد"!
قال الله عنهم:}سّماعون للكذب أّكالون للسحت{،و اليهود "خائنون"،قال الله عنهم« وال 

تزال تطلع على خائنة منهم{،
و اليهود "ال عهد لهم و ال ميثاق"،

قال الله عنهم : }و إذ أخذنا ميثاقكم ال تســـفكون دماءكم و ال تخرجون أنفســـكم من 
دياركم ثم أقررتم و أنتم تشـــهدون،ثم أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم و تخرجون فريقًا 

منكم من ديارهم{،بل حتى األنبياء "سفكوا دماءهم"،
قال الله عنهم:}كلما جاءهم رسول بما ال تهوى أنفسهم فريقًا كذبوا و فريقًا يقتلون{، 

واليهود تحايلوا حتى على "األحكام الشرعية"،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
)لعن الله اليهود حّرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها(،»رواه البخاري«،

و اليهود "ال يستحون و ال يخجلون"،فلما أسلم عبدالله بن سالم و أتاهم النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال لهم:

)ما تقولون في ابن ســـالم؟،قالوا:" أعلمنا و ابن أعلمنـــا،و خيرنا و ابن خيرنا"،فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم:

أرأيتم إن أسلم عبدالله،قالوا:"أعاذه الله"،فخرج عبدالله إليهم فقال:"أشهد أال إله إال الله 
و أن محمدًا عبده و رسوله"،

فقالوا:"شـــّرنا و ابن شـــّرنا و وقعوا فيـــه(،»رواه البخاري«،أعاذنا الله مـــن "اليهود" و من 
"خصالهم الدنيئة".

د. نعيم عرق�شو�شي
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الشيخ: نافذ عزام �حللقة �ل�شاد�شة

في ذكرى مولد النور 
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ولفتت الى أن هذا المش���هد أعادها 
إلى الس���نوات األولى لدراساتها بعد 
اضطراها لحفظ دروس أبنائها ظهرًا 
عن قل���ب حتى تس���طيع أن توصل 
المعلومة بشكل سليم لهم في ظل 
الصعوبة الكبي���رة التي باتت عليها 
المناهج خصوصا بعد إجراء تعديالت 

عليها في الفترة األخيرة . 
وقالت: " أشعر أثناء تدريسي أبنائي 
بأني أخوض معرك���ة قوية, وخاصة 
وق���ت االمتحان���ات, فيضيع معظم 
وقتي وأنا أدرسهم , وال اشعر كيف 

يمضى الوقت".
ويحرص العدي���د من اآلباء واالمهات 
على المداومة على تدريس ومتابعة 
أبنائهم بش���كل يومي منذ انطالقة 

العام الدراسي، حتى أصبح بعضهم 
يعتبر ذلك جزءًا اساس���يا من حياته 
اليومي���ة في س���بيل تحقيق التميز 

والتفوق ألبنائهم. 

العودة ملقاعد الدرا�سة 
أم���ا أم أحمد أبو حط���ب فأكدت أنها 
تعم���ل على تدريس أبنائها كل يوم 
ما ال يقل عن 3 ساعات حتى يتمكنوا 
من عملية الفه���م والحفظ ألن ترك 
ذلك إلى فترة االمتحانات يجعل فهم 

واستيعاب أبنائها صعبًا . 
أم محمد الت���ي لديها طفل بالصف 
الخام���س وآخ���ر بالص���ف التاس���ع 
االبتدائ���ي تقول: " قبل تدريس���ي 
أبنائي أقوم بقراءة الدرس وتبسيطه 

بطريقة سهلة وبسيطة , ففي بعض 
األوقات أش���عر بأن ال���درس يحتوي 
على معلومات مكثفة جًدا, ومحش���و 
بطريق���ة غير مفهومة, مما يش���كل 
صعوب���ة عل���ى الطالب اس���تيعاب 

الدرس".
وأضافت ل� االس���تقالل : »اس���تغرق 
وقتًا طويال الستيعاب وتحليل المادة 
لمساعدة أبنائي في عملية المذاكرة, 
وخاصة تدريس المواد العلمية التي 
تحتاج مجهوًدا ذهنًيا كبيًرا كمادتي 

العلوم والرياضيات«.
ولفتت إلى أن الساعات الطويلة التي 
تقضيها في تدريس أبنائها جعلها 
تشعر بأنها عادت طالبة إلى المدرسة 
, وخاصًة أنها ف���ي وقت االمتحانات 

تق���وم بإعطاء ذل���ك وقت���ا أكبر من 
االعمال المنزلية .

�سلوك يومي
بدوره، أوض���ح اإلخصائي االجتماعي 
والنفسي زهير مالخة أن متابعة األهل 
لألبن���اء بات س���لوكًا يوميًا يحرصون 
عليه في محاولة منه���م إلى الحفاظ 
على تفوقهم وتميزهم، مش���يرًا الى 
أن ذلك يتطلب منهم مجهودا كبيرا .

وأشار  مالخة ل�" االس���تقالل" إلى أن 
تخصيص اآلباء وقتا طويال لتدريس 
أبنائهم ينعكس بشكل إيجابي على 
عملية االس���تيعاب والفهم لديهم، 
ألن ترك ذلك سيكون له نتائج سلبية 
على عملية التحصيل الدراسي، الفتا 

الى أن ذلك يتطل���ب منهم التعمق 
بشكل كبير من أجل فهم واستيعاب 
يس���تطيعوا  ال���دروس حتى  تل���ك 

ايصالها لهم بشكل سليم.
وقال: "إن متابعة األبناء دراسًيا بشكل 
ناجح تتطلب من الوالدين التخطيط 
والتنظي���م بش���كل جيد لذل���ك, واال 
سيؤثر سلًبا على االبناء خاصًة في ظل 
وجود العديد من الفروقات المعرفية 

والنفسية لدى أولياء األمور".
وأض���اف مالخة: »إن كثرة األنش���طة 
وطرق  المنهجية,  غي���ر  والمتطلبات 
التقييم الجديدة التي ال تعتمد فقط 
على االمتحانات والواجبات, تستدعي 
من األهل مزيًدا م���ن الجهد والوقت 

اإلضافي".

غزة / اأ�سماء ال�سفدي:
ت�ستيقظ اأم  حممد ال�سقا باكرًا 

كل يوم، مت�سك الكرا�سة باليد 
وقلم الر�سا�ص باليد الأخرى، 

لتبداأ دوامها اليومي مع املذاكرة 
واملراجعة لأطفالها اخلم�سة 

اأكربهم يف املرحلة الإعدادية ، 
ليعيدها هذا امل�سهد املتكرر كل يوم 

اإىل مقاعد الدرا�سة من جديد.
وتو�سح ال�سقا اأن عملية املذاكرة 

لأبنائها باتت م�سهدًا يتكرر ب�سكل 
يومي خ�سو�سا مع اقرتاب امتحانات 
نهاية الف�سل الأول، م�سرية اإىل اأنها 

تبذل جهدًا كبريًا ووقتا طويال من 
اأجل اأن تو�سل املعلومة جيًدا اإىل 

اأبنائها من خالل املراجعة اجليدة 
للدرو�ص والتح�سري والطالع على 

املالزم امل�ساعدة. 

من خالل عملية التدريس والمذاكرة 

»األبناء« يعيدون أولياء األمور إلى مقاعد الدراسة 

االستقالل/وكاالت 
في نتيجة مفاجئة، كش���فت دراس���ة 
هولندية أن فت���ح النوافذ واألبواب في 

بيتك يحسن نومك!.
وعل���ى الرغم من عدد الدراس���ات الذي 
ال يحص���ى ف���ي ما خص النوم وس���بل 
تحس���ين نوعيت���ه، أتت نتائ���ج تلك 
الدراس���ة غريبة إلى حد ما، فقد أظهرت 
بحس���ب ما أوردت وكالة رويترز أن فتح 
النوافذ واألبواب في غرف النوم س���اعد 
على الحد من مس���تويات ثاني أكسيد 
التهوي���ة وتدفق  الكربون وتحس���ين 
الهواء، ما أدى إلى تحسين نوعية النوم 
بالنس���بة لش���بان أصحاء جرت عليهم 

الدراسة.
وقال الطبيب أسيت ميشرا من جامعة 
أيندهوف���ن للتكنولوجيا: "نقضي نحو 
ثلث حياتنا في محيط غرفة النوم، ولكن 
غالبًا ما يتم تجاه���ل نوعية الهواء في 
البيئة المحيطة بنا خالل النوم." وأردف 
قائاًل لرويترز هيلث بالتليفون: "تخيل 

هذا..أن���ك في مكان مغلق ولديك قدرة 
محدودة عل���ى تعديل هذا الوضع )منذ 
أن بدأت ف���ي النوم(على الرغم من أنك 

محاط بملوثات".
عدد مرات االس���تيقاظ قلت وتحس���ن 

النوم
وخ���الل ليلة في هذه الدراس���ة نام 17 
متطوع���ا في غرفة نوم كانت بها نافذة 
أو ب���اب مفتوح وخالل ليلة أخرى ُأغلقت 

نوافذ وباب الغرفة.
في الوقت نفس���ه تابع ميشرا وزمالؤه 
مس���تويات ثان���ي أكس���يد الكرب���ون 
ودرجة حرارة الجو والضوضاء المحيطة 
والرطوب���ة. وُطلب من المش���اركين في 
الدراسة عدم تناول مشروبات كحولية 
أو مشروبات بها كافيين وهو ما قد يؤثر 
على النوم. ونام كل واحد منهم بمفرده.

ارت���دى  اله���واء  نوعي���ة  ولقي���اس 
المشاركون أشرطة على أذرعهم تقيس 
درجة حرارة الجلد ودرجة حرارة الس���رير 
ومس���تويات رطوبة الجلد. وارتدوا أيضا 

أجهزة استشعار تتتبع حركاتهم خالل 
اللي���ل بما في ذلك مؤش���رات التململ 

خالل النوم.
وأدى إغ���الق غ���رف النوم إل���ى تقليل 
الضجة المحيطة ولكن مستويات ثاني 
أكس���يد الكرب���ون زادت فيها بش���كل 
ملح���وظ وه���و ما يش���ير إل���ى ضعف 

مستويات التهوية.
وكانت مستويات ثاني أكسيد الكربون 
أقل بشكل ملحوظ عندما تركت نوافذ أو 

أبواب مفتوحة.
وبش���كل عام س���جلت حرارة البش���رة 
واألس���رة في الغ���رف المغلقة درجات 
أعلى من الغ���رف المفتوحة. وقل عدد 
م���رات االس���تيقاظ وتحس���نت كفاءة 
النوم مع تراجع مستويات ثاني أكسيد 

الكربون.
وقال ميشرا إن:: "فتح باب داخلي يمكن 
أن يكون بديال جيدا بشكل معقول إذا 
كنت ال تريد فتح النوافذ سواء العتبارات 

تتعلق بالضجة أو العتبارات أمنية".

دراسة: فتح النوافذ واألبواب يحسن النوم

تنا
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ا

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / مصطفى أحمد محمد األسطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)972076038( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / اكرامي زهير محمد النيرب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926728882( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ناصر احمد عبدابو  قطيفان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400047981( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / هناء محمد يوسف جبر/
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406992511( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد عبد الله إبراهيم خضرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801361478( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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قال األمين 

من هنا فلم تتصور تلك القيادة عندما قامت االنتفاضة 
طريقًا آخر غير الذي كانت تســـير فيه منذ ســـنوات ـ 
طريق التسوية..التســـوية الجزئية، فقد قطعت شوطًا 
كبيرًا منذ برنامج النقاط العشر نحو القبول بمبدأ العمل 
على أساس ما توفره شـــروط الواقع الدولي واإلقليمي. 
كانـــت االنتفاضة حدثـــًا مبدعًا ومعجـــزًا، ولكن العقل 
الفلســـطيني الرسمي لم يكن قادرًا على اإلبداع أو على 
فهم المعجـــزة ، لقد أصبح منذ فترة أســـيرًا للمعادلة 
الدوليـــة واإلقليمية، فيطرح االنتفاضة إذا في ســـوق 
النخاســـة الدوليـ ســـوق التســـوية ـ وعلى أساس من 
تحســـين أي موقف فلســـطيني تفاوضي مـــع العدو. 
وهكذاـ ويا للهولـ  فقد تم إغالق األبواب رسميًا أمام أي 
مسار آخر، وبداًل من التعامل وفهم االنتفاضة كمشروع 
استراتيجي للنهضة والتحرير، وكمحاولة قوية وجادة 
الســـتنهاض األمة وتجديد الروح لحـــركات النهوض 
العربي واإلســـالمي كمدخـــل حقيقي وجـــاد لتغيير 
موازين القوى الظالمة، بـــداًل من ذلك جربوا بيعها في 
سوق النخاسة األمريكي وتعاملوا كمشروع لالستثمار 
العاجل والســـريع بـــل كغطاء للدخول إلى التســـوية، 
ليجدوا أنفسهم في النهاية أمام مشروع شامير للحكم 
الذاتـــي. تلك النظـــرة الضيقة القاصرة المســـتعجلة 
لالنتفاضـــة دفعتهم في قيادة المنظمة أن يرســـلوا 
أموالهـــم عبر رجالهم وكوادرهم وأزالمهم ليتســـلموا 
االنتفاضة من الجماهير معينها ومنبعها الفذ، لتتحول 
شـــيئًا فشـــيئًا وكأنها انتفاضة الفصائل وانتفاضة 

مجموعات معينة أساء بعضها إلى الجماهير نفسها.

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

عمان/ االستقالل 
يظهــــر مقطع صوتــــي متداول علــــى مواقــــع التواصل 
االجتماعي، كابتن طائرة أردني، وهو يحيي ركاب طائرته 
المتوجهة من عّمان إلى نيويورك، ومذكًرا إياهم بمســــار 

الرحلة التي تمر من فوق األراضي الفلسطينية المحتلة.
وقــــال الكابتن خــــالل ترحيبه بالركاب: »ســــنمر من فوق 
القدس وهي عاصمة فلســــطين، ثم سنمر على سواحل 
فلســــطين على البحــــر األبيــــض«. ونشــــرت إذاعة »هال 
أخبار«، التابعة للقوات المســــلحة األردنية، فيديو يظهر 
نافذة الطائرة التي تطـــل على قبة الصخرة، مع صوت كابتن 
الطائرة، يوسف الهمالن الدعجة. وكرر الكابتن رسالته باللغة 
االنجليزية، ونشرت صحيفة الغد األردنية المقطع المتداول، 
فيما لم يتســـن لنا بعد التأكد من المقطع الصوتي ومن وقت 
ومكان تسجيله. يأتي ذلك بعد إعالن الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب األســـبوع الماضي اعترافه بمدينـــة القدس »عاصمًة 

إلسرائيل«، األمر الذي أثار موجة غضب عربية وإسالمية. 

االستقالل/ وكاالت 
لقي مغامر صينـــي مصرعه بعدما انزلق مـــن أعلى ناطحة 
ســـحاب في مدينة تشانغشا بوسط الضين، كان قد تدلى 
من عليها في مغامرة كان الهدف من ورائها الحصول على 
15 ألف دوالر لدعم عائلته الفقيرة، بحســـب وسائل إعالم 
محلية. وذكرت التقارير، التي أوردتها أيضا صحيفة »ديلي 
تيلغراف« البريطانية، أن وو يونغنينغ سقط من قمة مركز 
هوايوان هوا المكون من 62 طابقا فى مدينة تشانغشا، في 

الثامن من نوفمبر الماضي، إال أن الفيديو نشر أخيرا.
وكان وو يســـعى من وراء المغامرة للحصول على مبلغ 100 
ألف يوان )15 ألـــف دوالر( مقابل مقطع يروج لصالح راع لم 

يكشف عن اسمه.
وسبق لوو، الذي يبلغ من العمر 26 عاما، أن نشر 300 فيديو 
وهـــو يتدلى من ناطحات ســـحاب بأطرافه مـــن أجل جلب 
مشاهدات كبيرة لصفحته على موقع ويبو، الموقع الصيني 
الشـــبيه بتويتر. لكن حســـابه توقف تماما منذ الثامن من 
نوفمبر وهو موعد مغامرته المثيرة، ليعرف الجمهور بعدها 
بشهر أنه توفي نتيجة سقوطه من الناطحة، بعدما نشرت 

صديقته خبر وفاته في الثامن من ديسمبر الجاري.
وذكـــرت صحيفة تشانغشـــا اإلخبارية أن وو كان يســـعى 
لكسب المال لعائلته التى تعاني الفقر، ودفع تكاليف عالج 

والدته التي تعاني من مرض عقلي.

االستقالل/ وكاالت 
نشـــر »غوردان بلفورت« البطل الحقيقي لفيلم »ذئب وول 
ستريت«، والذي جســـد النجم »ليوناردو دي كابريو« فيه 
ســـيرته الذاتية ويعـــرف بلقب أكبر نصـــاب في العالم، 
تحذيـــًرا علـــى صفحته الرســـمية على موقـــع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك« يعلن فيه أنه وقع في عملية نصب 
من منظمي فعاليات ندوتـــه التي كان من المقرر عقدها 
منتصف ديسمبر الجاري بملعب »ستاد« القاهرة. وأضاف 
»بلفورت« قائاًل إنه تم االتفاق معه على إقامة ندوة بملعب 
القاهـــرة، ثم اختفى المنظم دون دفع رســـوم التحدث أو 
حجز تذاكر ســـفره. ودعا الذين اشـــتروا تذاكر الندوة إلى 

تتبع النصاب وتسليمه للشرطة.

طيار أردني يتضامن 
مع القدس على 
طريقته الخاصة

صيني يدفع حياته 
ثمن مغامرة خطيرة

أكبر نصاب في العالم 
يتعرض لعملية نصب 

في مصر

تعزيه
تتقـــدم صحيفة »االســـتقالل« بأحـــر التعازي 
والمواساة من الزميل أبو أياد نطط بوفاة عمه/ أبو 
بسام نطط . سائلين المولى عز وجل أن يتغمده 

في رحمته ويسكنه فسيح جناته.
 وانا لله وانا اليه راجعون.


