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36 تظاهرة في أوروبا نصرة للقدس
االستقالل/ وكاالت 

نظمت 36 تظاهرة ووقفة أمس األحد في أوروبا احتجاجًا على قرار 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة لدولة 

االحتالل اإلسرائيلي .
وكان أبرز تلك التظاهرات التي قدر عدد المش���اركين فيها 200 
ألف في باريس وفرانكفورت وجنيف وفيينا وسالزبورغ وميالنو 
وهيلس���نكي وروتردام.  وم���ن المتوقع ان تش���هد أوروبا اليوم 
االثني���ن نحو 16 تظاه���رة وفعالية. وعلى وق���ع هتاف »كفاحنا 

كفاحكم«، ش���ارك اآلالف ف���ي وقفة بالعاصم���ة التركية أنقرة، 
األحد، تضامنا مع الشعب الفلس���طيني، وأهالي مدينة القدس 
المحتلة في مواجهة قرار واشنطن االعتراف بالمدينة عاصمة ل� 
»إس���رائيل«.  وفي أندونيسيا تظاهر نحو 80 ألف لليوم العاشر 

على التوالي في العاصمة جاكرتا احتجاًجا على قرار ترامب.
ودع���ا المتظاه���رون خالل االحتجاج���ات لمقاطع���ة المنتجات 
األمريكية رًدا على قرار ترامب بشأن القدس، كما رفعوا الفتات من 

قبيل«أندونيسيا تتحد من أجل القدس«، و«أنقذوا فلسطيننا«.
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رأي

بح����ق  التعس����فية  سياس����تها  األمريكي����ة  اإلدارة  تواص����ل 
الفلسطينيين, متحدية مشاعر األمة اإلسالمية بل العالم اجمع, 
فالتظاهرات ضد القرار األمريكي باعتبار القدس عاصمة موحدة 
للكيان الصهيوني, تعم دول العالم اجمع حتى اليابان شهدت 
تظاهرات كبيرة منددة بالقرار األمريكي الجائر, لكن أمريكا دائما 
تفكر بعقلية »رامبو« قاهر األعداء, وتعيش تفاصيل األس����طورة 
والخرافة المزعومة, فقد أقدمت على اتخاذ قرار آخر في تحٍد جديد 
للعالم اجمع بزيارة نائب الرئي����س األمريكي مايك بنس لحائط 
البراق, رغم ان هذه الزي����ارة, في هذا التوقيت تحديدًا قد تؤجج 
األوضاع, وتش����عل المنطقة, وتؤدي إل����ى مواجهات عنيفة في 
القدس يذهب ضحيتها المواطنون المقدس����يون, لكن أمريكا ال 
يعنيها م����ا يمكن ان تنتج عنه هذه الزي����ارة, وال يعنيها إزهاق 
أرواح الفلس����طينيين, وال تلقى باال للمجتمع الدولي الذي ينتقد 
السياس����ة األمريكية في التعامل مع الملف الفلسطيني, وهى 
ترس����ل برس����ائلها لمجلس األمن الذي يبحث مشروع قرار يدعو 
لسحب قرار أمريكا بشأن القدس, وتقول أنها ماضية بسياستها 
رغم موقف العالم كله من هذه السياسة الحمقاء, وعلينا أال ننسى 

ان من يدير السياسة األمريكية هو دونالد ترامب.   
تتراكم خطاي����ا اإلدارة األمريكية بحق الش����عب الفلس����طيني, 
فالدعم العسكري والسياسي واالقتصادي واألمني لهذا الكيان 
المج����رم ليس له حدود, وال يتوقف أبدا مهما كان حجم الطغيان 
الصهيوني, ومهما كانت الجرائم والمجازر التي يرتكبها الجيش 
النازي الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية, 
والفيتو األمريكي دائما حاضر لمواجهة أي قرار يدين »إسرائيل« 
ويدعم قراراتها حتى تلك التي تخرج عن اإلجماع الدولي, إلى ان 
وصلت اإلدارة األمريكية لحد االستهانة بقرارات المجتمع الدولي 
وتحديها لتلك القرارات, وهذا لم يتأت إال بعد ان ضمنت اإلدارة 
األمريكية عجزا رس����ميا عالميا  عن مواجهة سياساتها الخرقاء, 
واستسالما رسميا عربيا وإسالميا خوفا من سخط وغضب اإلدارة 
األمريكية, الت����ي تلوح دائما بعصا االنق����الب في وجه األنظمة, 
وتثوير شعوبها ضدها والتصدي لسياساتها, فاألنظمة العربية 
هش����ة وضعيفة وتقف على أرضية رخوة وغير مس����تقرة, وهى 
تعلم جيدا ان ش����عوبها ال تنتمي إليها, وهى بالتالي ال تنتمي 
للش����عوب ألنها غير قادرة على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها 
ف����ي العيش الكري����م, وتحقيق ادنى درجات األمن واالس����تقرار 

وضمان الحريات العامة.  
أمام كل هذا االنحياز األمريكي السافر لصالح الكيان الصهيوني, 
يقف وزير الخارجية الس����عودي عادل الجبي����ر فيقول إن اإلدارة 
األمريكية جادة بش����أن التوصل التفاق سالم بين الفلسطينيين 
واإلس����رائيليين, هذه هي قناعة المملكة والتي ال تجد في القرار 
األمريك����ي أي غضاض����ة, وان اإلدارة األمريكية جادة في تحقيق 
الس����الم, وهو يوجه اللوم لرئيس الس����لطة الفلسطينية محمود 
عباس ال����ذي قال ان اإلدارة األمريكية, ليس����ت وس����يطا نزيها, 
وسنبحث عن طرف آخر داعم لحقوقنا الفلسطينية التي كفلتها 
القوانين الدولي����ة, وغير منحاز »إلس����رائيل«, فالمملكة العربية 
السعودية ال ترى بديال عن ترامب لرعاية مسيرة التسوية, وهى 
التي ضغطت على رئيس الس����لطة ألجل التوقيع على ما يسمى 
»بصفقة القرن« والتي تبدأ بتس����وية القضية الفلسطينية وفق 
مخطط نتنياهو واليمين الصهيوني المتطرف بترس����يم حدود 

»دولة إسرائيل« وفق الرؤية الصهيونية للحل النهائي.     
الخطاي����ا األمريكي����ة تتراكم ضد فلس����طين وقضيتها, بفضل 
المواقف الرسمية العربية المساندة لإلدارة األمريكية واالحتالل 
الصهيوني, والمناخ الرسمي مناس����ب تماما لتمرير السياسات 
الصهيونية في المنطقة, والمضي بصفقة القرن الكارثية, لكن 
التعويل يبق����ى دائما على المقاومة الفلس����طينية التي تحمل 
على عاتقها إفش����ال كل المخططات الصهيوامريكية والتصدي 
لألطماع األمريكية واإلسرائيلية, اليوم أصبح التحالف األمريكي 
الصهيون����ي فاضحا ويكش����ف ع����ن تالقي المصال����ح بينهما, 
والتغيير الحاصل في منطقة الش����رق األوسط فيه تمكين أكبر 
إلس����رائيل وتوسيع نفوذ ألميركا من اجل السيطرة على مقدرات 
األمة وتحويل كل المس����ارات لصالحه����ا, معركتنا مع االحتالل 
الصهيون����ي مس����تمرة مهما كان حج����م المس����اندة األمريكية 
»إلسرائيل«, والمقاومة وحدها قادرة على إفشال كل المخططات 
الصهيوامريكية بمس����اندة الش����عوب, التي ت����رى الخالص من 
الحالة المزرية التي تعيشها األنظمة العربية في دعم المقاومة 
وحماتيه����ا واحتضانه����ا وتحصينه����ا من الضرب����ات الداخلية 
والخارجي����ة, فمواجهة التحالف األمريك����ي الصهيوني تتطلب 
تحالفا وتالحما بين الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية التي 
تدافع عن خيارات شعبها, وتسعى لتحقيق كل أماله وتطلعاته.       

تراكم الخطايا 
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غزة / االستقالل: 
شارك عشرات آالف المواطنون في كافة محافظات قطاع 
غزة، بعد ص���الة الجمعة، ب�"مليونية القدس" رفًضا إلعالن 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب القدس "عاصمة للكيان 

الصهيوني"
واحتشد المواطنون في مناطق عدة من شارع صالح الدين، 
بحضور قادة الفصائل الفلسطينية بمحافظات قطاع غزة 
الذين ألق���وا كلمات جمعت على الرفض الش���ديد القرار 

األمريكي الجائر.
وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلس���المية دعت 
خالل بيان  لها إلي تنظيم أول مليونيه في غزة رفضًا لقرار 

ترامب بعد صالة الجمعة.
وقالت خالل بيان لها ان تجمعات بش���رية س���تكون على 
امتداد ش���ارع صالح الدين م���ن كل محافظات قطاع غزة 
في ش���ارع صالح الدين الذي يمر بها - من الساعة الثانية 

عشرة والنصف حتى الساعة الواحدة والنصف.

وأجمع المتحدثون في مسيرات المحافظات على رفضهم 
الش���ديد إلعالن ترامب، واعتب���روه عدواًن���ا صريًحا على 
الشعب الفلسطيني وانحياًزا كاماًل لالحتالل الصهيوني.

وش���ددوا على أن إع���الن ترامب لن يمر م���رور الكرام ولن 
يسمح له بالنجاح، مؤكدين أن القدس لن تنتزع من جسد 

الدولة الفلسطينية واألمة العربية واإلسالمية.
وأك���د القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي نافذ عزام أن 
"القدس ليس���ت مجرد مدينة محتلة بل ج���زءًا من ديننا 
وعقيدتن���ا، لذا مهم���ا قدمت األمة فهو أق���ل بكثير من 

الواجب المفروض علينا".
من جهته قال القيادي في حركة حماس خليل الحية: "إن 
المأفون )ترامب( ظن بانشغال األمة يمكن ان يمرر القرار، 
ونقول علم أمريكا اليوم تدوسه أقدام الثوار واألحرار في 

العالم".
وشدد الحية على أن "أفضل قرار لشعبنا لمواجهة القرار 
األمريكي والصهيوني هو بوحدتنا وانطالق ش���بابنا في 

كل الميادين لمواجهة االحتالل".
بينما أكد القيادي في حركة فتح فايز أبو عيطة أن الشعب 
الفلسطيني اليوم في خندق واحد، مشيرا إلى ان القدس 

ستبقى عربية وإسالمية.
ولفت إلى أن "ش���عبنا اليوم ينتفض الس���ترداد حقوقه 
المش���روعة، ونؤكد تمس���كنا بانعقاد المجلس المركزي 
من اجل ان نبلور اس���تراتيجية جدي���دة لمواجهة القرار 

األمريكي".
وأش���ار إلى أن المصالحة الوطنية هي الطريق األمثل للرد 
على قرار ترامب، مضيًفا: "س���نكون إلى جانب شعبنا في 
مواجهة القرار األمريكي ولتس���تمر هذه االنتفاضة في 

وجه الكيان الغاصب".
يأت���ي ذلك بعد أن أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
في 6 ديسمبر/كانون أول الجاري، االعتراف رسمًيا بالقدس 
)بشقيها الشرقي والغربي( "عاصمة للكيان الصهيوني"، 

والبدء بنقل سفارة بالده إلى المدينة المحتلة.

»مليونيه«  للقدس في غزة رفضًا لقرار ترامب 

االستقالل/ وكاالت: 
يناقش مجلس األمن الدولي اليوم االثنين مش���روع قرار تقدمت به مصر يقضي بأن القرارات 

المتعلقة بتغيير وضع مدينة القدس ليس لها أي أثر قانوني، ويجب سحبها.
ويؤكد مش���روع القرار "أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس 
أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، والغية وباطلة وال بد من إلغائها 

التزاما بقرارات مجلس األمن ذات الصلة".
ويدع���و المش���روع "كل الدول إلى االمتناع ع���ن إقامة بعثات دبلوماس���ية في مدينة القدس 
المقدس���ة تطبيقا لقرار مجلس األمن 478 لس���نة 1980"، ويطالب مش���روع القرار "كل الدول 
بااللتزام بقرارات مجلس األمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم االعتراف بأي تدابير 

أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".
ولم يش���ر المشروع إلى الواليات المتحدة أو رئيس���ها دونالد ترامب، رغم أنه يأتي بعد إعالن 

ترامب في السادس من ديسمبر /كانون األول الجاري القدس عاصمة إلسرائيل.

ويتكون المشروع من صفحة واحدة، وقد قدمته مصر ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر 
أمس الس���بت. وقال دبلوماس���يون إن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع يوم االثنين أو 
الثالثاء. ويحتاج إقرار المش���روع إلى موافقة تس���عة أعضاء مع عدم اس���تخدام أي من الدول 

األعضاء الدائمين وهي الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض.
من جهتها لم ترد بعثة الواليات المتحدة في األمم المتحدة على طلب للتعليق على مسودة 
القرار المصري. وبالمقابل أش���ادت نيكي هايلي سفيرة واش���نطن في األمم المتحدة بإعالن 

ترامب بوصفه "الشيء العادل والسليم الذي ينبغي فعله".
يذكر أن مجلس األمن الدولي كان قد وافق في ديسمبر/كانون األول من العام الماضي على قرار 
يؤكد أن���ه "لن يعترف بأي تعديالت في خطوط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق 

بالقدس باستثناء ما تتفق عليه األطراف من خالل المفاوضات".
وقد تم���ت الموافقة على ه���ذا الق���رار بأغلبية 14 صوت���ا وامتناع إدارة الرئي���س األميركي 

السابق باراك أوباما عن التصويت

مجلس األمن يناقش اليوم مشروع قرار بشأن القدس

غزة/ االستقالل: 
منعت السلطات المصرية، عشرات الطلبة من قطاع غزة 
م����ن المرور عبر معبر رفح ف����ي طريقهم إلى جامعاتهم 

في دول العالم.
وأفادت المصادر، بأن الس����لطات المصرية أرجعت أكثر 
م����ن مائة طالب وطالب����ة، وذلك بع����د وصولهم الصالة 
المصرية بالمعبر، وإجراء مقابالت معهم من قبل أجهزة 

المخابرات.
وأرجع����ت الس����لطات المصري����ة، الطلبة إل����ى الجانب 

الفلس����طيني وسط س����خط كبير، خاصة بعد مكوثهم 
أمس ساعات طويلة في انتظار السماح لهم بالعبور.

وكانت س����فارة فلس����طين ف����ي القاهرة، دع����ت الطلبة 
المس����جلين للس����فر عبر معبر رفح للتوجه للمعبر خالل 

الفتحة األخيرة.
ونشرت وزارة الداخلية واألمن الوطني، كشف المسافرين 
المقرر مغادرتهم عبر معبر رف����ح أمس األحد في اليوم 

الثاني من فتح المعبر استثنائيًا.
وقالت ال����وزارة إن الكش����ف يضم المس����افرين الذين 

باتوا ليلتهم في المعبر خالل الفتح الس����ابق، باإلضافة 
إلى الُمتبقين من كش����ف اليوم الثاني من نفس الفتح 
الس����ابق. ودعت الوزارة المواطنين الواردة أسماؤهم في 
الكش����ف للتواجد اليوم الساعة 06:00 صباحًا في صالة 

أبو يوسف النجار بخانيونس.
ونّوه����ت إلى أن هن����اك ثالث حاف����الت متواجدة حاليًا 
أمام الصالة المصرية من معبر رفح بانتظار السماح لها 
بالعبور، الفتة إلى أنه في حال عدم تمكنهم من المغادرة 

أمس ستكون لهم األولوية في السفر صباح اليوم.

السلطات المصرية ترجع عشرات
 الطــالب علــى معبــر رفــح البــري
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غزة/ االستقالل 
أك���دت حركة الجهاد اإلس���المي في 
فلسطين امس األحد، أن إعالن البيت 
األبي���ض عن زي���ارة رس���مية لنائب 
الرئيس األمريكي لحائط البراق إمعان 
ف���ي العداء األمريك���ي ومحاولة أخرى 
للس���طو على تاريخ وقداسة المدينة 

وتزييف هويتها.
وش���دد مس���ؤول المكت���ب اإلعالمي 
لحركة الجهاد اإلسالمي داود شهاب، 
على أن حائط البراق جزء من المسجد 
األقصى المبارك، وه���و واحد من أهم 

المعالم اإلسالمية في القدس.
وأوض���ح، أن ه���ذه الزيارة تس���تدعي 
والعربي  الفلس���طيني  الش���عب  من 
والمس���لمين الرد عليها بق���وة، داعيا 
الزيارة  الجميع، إلع���الن رفض ه���ذه 

العربي���ة  الهوي���ة  عل���ى  والتأكي���د 
اإلسالمية للقدس.

وتأت���ي ه���ذه الزيارة في ظ���ل اندالع 

أعقبت  وجماهيرية  انتفاضة شعبية 
المحتلة  بالقدس  األمريكي  االعتراف 

عاصمًة ل�"إسرائيل". 

ـر السلطـة عن خطيئة »أوسلـو« ؟باتخاذ قرارات مهمة  هل ُتكفِّ

          غزة/ قا�سم الأغا:
 

يفتح اجتماع قيادة ال�سلطة الفل�سطينية الأول 
بعد الإعالن الأمريكي الأخري ب�ساأن اعتبار 

مدينة القد�س املحتلة عا�سمة لـ"اإ�سرائيل"، 
الباب وا�سًعا حول العناوين التي �سرت�سمها 
ال�سلطة ملالمح املرحلة املقبلة، عقب عزل 

"وا�سنطن" القد�س عن اأي حل �سيا�سّي مقبل.
وتلتئم قيادة ال�سلطة ب�سكل مو�ّسع اليوم 

الثنني، و�سط حالة من الرتقب والـتاأكيد 
على اأن يف�سي هذا الجتماع لتخاذ قرارات 
وخطوات عملية، ترقى اإىل م�ستوى اجلرمية 
الأمريكية. واأعلن الرئي�س الأمريكي دونالد 

ترامب الأربعاء قبل املا�سي قراره بالعرتاف 
بالقد�س املحتلة عا�سمة لـ"اإ�سرائيل"؛ مما اأثار 

ردود فعل غا�سبة و�سخطًا �سعبيًا ور�سميًا على 
امل�ستويني الفل�سطيني والدويل.

مهم جًدا 
عضو المجل���س الثوري في حركة "فت���ح" والمتحدث 
باس���مها أس���امة القواس���مي، وصف اجتماع قيادة 
الس���لطة المقرر اليوم ب����� "المهم ج���ًدا"، موضًحا أن 
االجتماع سيكون موسًعا، وسيضم ممثلين عن اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، و"فتح"، وبعض الفصائل 

الوطنية، وقادة من األجهزة األمنية.
 وع���ن ج���دول أعم���ال االجتم���اع، ق���ال القواس���مي 
ل�"االستقالل" إنه س���يناقش القرار األمريكي "الجائر 
والمرفوض" الخ���اص بمدينة القدس المحتلة، ووضع 
الخطط الالزمة للدفاع عن المدينة ش���عبًيا ورس���مًيا 
وقانونًيا ودبلوماس���ًيا، وكذل���ك االنضمام للمنظمات 
الدولية، وتحديد موعد عقد االجتماع المركزي لمنظمة 

التحرير الفلسطينية بمشاركة الفصائل كاّفة.
وأشار إلى أن المشاورات جارية لضمان مشاركة حركتي 
"حماس" و"الجهاد اإلس���المي" في جلس���ة المجلس 
المركزي المقبلة؛ لما له من أهمية في تكريس الوحدة 
الوطنية داخل األطر التابعة لمنظمة التحرير، والعمل 
على مجابهة األخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، 
ال سيما ما هو خاص بمدينة القدس المحتلة والمسجد 

األقصى.

اجتماع متاأخر
أما عض���و اللجنة المركزية للجبهة الش���عبية لتحرير 
فلس���طين هاني الثوابتة، ق���ال إن المطلوب من هذا 
االجتماع الذي ج���اء متأخًرا اّتخاذ خط���وات "صادمة" 
للوالي���ات المتحدة األمريكية، والكي���ان الصهيوني، 
عق���ب قرار "ترامب" بش���أن القدس المحتل���ة، وأن "ال 

يتوقف األمر عند التصريحات التي ال تسمن وال تغني 
من جوع"، على حد تعبيره.

فنح���ن بحاجة إل���ى خط���وات ومواق���ف ترتقي إلى 
إجراءات عملية، والحدي���ث هنا ل� "الثوابتة"، الذي رأى 
أن تبدأ بالتحلل من اتفاق "أوسلو" وإفرازاته وتحديًدا 
التنس���يق األمني مع كيان االحتالل، وقطع االتصاالت 
مع اإلدارة األمريكية والكيان بأشكالها كاّفة، كرد أولي 

وسريع على قرار "ترامب".
وتابع ل�"االس���تقالل": حي���ث يتم بعد ذل���ك التوجه 
لصياغة اس���تراتيجية وطنية كفاحية تس���تند على 
برنام���ج الثوابت وأهداف ش���عبنا، التي يتفق عليها 
الجميع، وتشكل القاسم المشترك لكل قوى وفصائل 
المقاومة في الساحة الفلسطينية، إضافة إلى العمل 
على تدعيم مقومات صمود الفلسطينيين، ال سيما في 

انتفاضة القدس الجارية".
وأّكد عل���ى أن انتفاض���ة القدس بحاج���ة إلى ركيزة 
تنظيمي���ة من خالل تش���كيل قي���ادة وطنية تخطط 

وتنظم وتدفع باتجاه ديمومة االنتفاضة.
وحول تصريح���ات قيادة منظمة التحرير والس���لطة 
وحركة "فتح" األخيرة عقب القرار األمريكي والمتعلقة 
ب�"انتهاء أوس���لو وأنه ال عودة لنهج المفاوضات"، قّلل 
عضو مركزية الجبهة من أهميتها؛ "إذ تكررت بشكل 
رسمي من جانب السلطة وعلى لسان أكثر من مسؤول 

لديها سابًقا". 
لكنه اس���تدرك: "نحن ندعم هذه التصريحات، ولكن 
على قاعدة أن ُتترجم إلى خطوات عملية، وعلى قاعدة 
أن تصب���ح تلك الصريحات موقًفا رس���مًيا، ينس���جم 

والقناعة الراسخة لدى كل شعبنا وفصائله".

وأضاف: "بعد ربع قرن من الزمان )25 سنة(، والمراهنة 
الخاسرة على خيار التس���وية والمفاوضات، آن األوان 
لرسم اس���تراتيجية وطنية جديدة قائمة على قاعدة 

المواجهة الشاملة على مع العدو الصهيوني".
وباإلش���ارة إلى جلس���ة المركزي المق���رر تحديد زمان 
وم���كان انعقادها باجتماع اليوم، ن���ّوه إلى أن أهمية 
تستند الجلس���ة إلى صيغة جامعة، تضمن مشاركة 
حركتي "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" لما تمثالنه من 
قوتين رئيسيتين في الساحة الفلسطينية، خصوًصا 

إذا ما تعلق األمر بالمواجهة مع االحتالل.
وقال: "يجب أن تضمن جلس���ة المركزي الذي يشكل 
الهيئة األوسع لمنظمة التحرير المشاركة السياسية 
لل���كل الوطني، بما فيهم القوى الرئيس���ية والمؤثرة؛ 
حتى تتس���نى القدرة على مناقش���ة القرارات واتخاذ 

الموقف الجامع لكل أبناء الشعب الفلسطيني".

عناوين جديدة
من جهته، د. عمر الغول، الكاتب والمحلل السياسي، لفت 
إلى أهمية اجتماع الليلة، الذي سيرأس����ه رئيس الس����لطة 
محم����ود عباس، وذل����ك ارتباًط����ا بطبيعة األح����داث التي 
تعيشها الساحة الفلس����طينية، بعد إعالن "دونالد ترمب" 

المتعلق بالقدس المحتلة.
وبّي����ن الغ����ول ل�"االس����تقالل" أن األح����داث الجارية تحّتم 
عل����ى القيادة وض����ع رؤي����ة برنامجية سياس����ية جديدة، 
تستجيب لتطلعات شعبنا، وتدافع عن المصالح والحقوق 

الفلسطينية.
وأضاف: "المأمول من هذا االجتماع أن تكون هناك قرارات 
مهمة ونوعي����ة، تختلف عّما كان علي����ه الوضع قبل إعالن 

ترمب، في السادس من ديسمبر الجاري".
وزاد: "كل الس����يناريوهات المتوقع����ة وغي����ر المتوقع����ة 
س����يأخذها هذا االجتماع بعين االعتبار، واعتقد أن خطاب 
الرئيس األخير سيشكل الناظم آللية العمل والقرارات التي 

ستصدر عن االجتماع".
وكان الرئي����س "عباس" أكد في كلم����ة، أمام القمة الطارئة 
ل�"منظم����ة التعاون اإلس����المي" ف����ي إس����طنبول، األربعاء 
الماضي، التزامه ب�"الس����الم"، واالستمرار به حتى الحصول 
على دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة 
الس����الم العربية، داعًيا إلى التوجه إلعداد مشاريع قرارات 
لمجل����س األمن الدولي والمنظم����ات الدولية األخرى، بغية 
إبطال ما اتخذت����ه الواليات المتحدة بش����أن القدس وفق 

القانون الدولي.
وأّكد الغ����ول على أهمية تكامل االنتفاضة الش����عبية مع 
الق����رارات السياس����ية والتوجهات الدبلوماس����ية المقبلة 
لقيادة المنظمة والس����لطة الفلس����طينيتين، ال سيما بعد 
انتهاء ما كان قائًما على مدار السنوات ال� 24 الماضية، من 

الرعاية األمريكية لعملية التسوية السياسية.
ورأى أن المرحلة القادمة س����تحمل مرحلة وعناوين جديدة، 
قد يكون أبرزها التوجه لألمم المتحدة، والدعوة لعقد مؤتمر 
دولي يستجيب لحاجات الشعب الفلسطيني، ومطالبة دول 
العالم التي لم تعترف بفلسطين االعتراف بها، فضاًل عن 
مالحقة "إس����رائيل" في مجلس األمن، والطعن بشرعيتها 

واالعتراف بها.
واتفق الكاتب والمحلل السياس����ي مع سابقية على أهمية 
عقد جلس����ة المجلس المركزي وما س����يتخذه من قرارات، 
بمش����اركة "حم����اس" و"الجهاد اإلس����المي" – ح����ال قررتا 

المشاركة -.

دعت لرف�ض الزيارة

الجهاد: اإلعالن عن زيارة مسؤول أمريكي 
"للبراق"إمعان في العداء بحقنا

  5 إصابات برصاص االحتالل 
شـرق قطاع غـزة

غزة/ االستقالل 
أعلنت وزارة الصحة عن إصابة خمس���ة 
مواطنين ام���س األحد برصاص جيش 
االحتالل اإلس���رائيلي خالل مواجهات 

على أطراف شرق قطاع غزة.
وذك���ر الناطق باس���م الوزارة أش���رف 
الق���درة أن مواطنا أصي���ب بعيار ناري 

في الظهر ش���رق بلدة جباليا ووصفت 
حالته بالخطي���رة. وأوض���ح القدرة أن 
أربعة مواطنين آخرين أصيبوا برصاص 
االحت���الل ف���ي أقدامه���م ووصف���ت 

حالتهم ما بين متوسطة إلى طفيفة.
وتتواصل المواجهات مع االحتالل على 
أطراف ش���رق قطاع غزة احتجاجا على 

إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
في السادس من الشهر الجاري القدس 

عاصمة للكيان اإلسرائيلي.
وبحسب وزارة الصحة أدت المواجهات 
المس���تمرة إل���ى استش���هاد س���تة 
مواطنين وإصاب���ة 535 آخرين بجروح 

منهم سبعة بحالة خطيرة.
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وقال الجبير إن األمريكيين "يعملون على أفكار ويتش���اورون مع 
كل األطراف وبينها الس���عودية ويدمجون وجهات النظر التي 
يعرضها عليهم الجميع"، مش���يرًا إلى أنه���م )األمريكان( قالوا 
إنهم يحتاجون لمزيد من الوقت لوضع خطة للتسوية في الشرق 

األوسط وعرضها.
ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي كش���ف فيه تقرير 
صحف���ي أمريكي أع���ده الباحث األمريك���ي المتخصص 
في ش���ؤون الشرق األوس���ط والصراع العربي اإلسرائيلي، 
 the american" جيف���ري أرونس���ون" ونش���ره موق���ع"
conservative"، عن أن ولي العهد الس���عودي محمد بن 
س���لمان مارس ضغوطًا على رئيس السلطة الفلسطينية 
للقب���ول بالخطة )ب( والقاضية بتنازله عن الضفة الغربية 
والقدس المحتلتين ل�"إسرائيل" مقابل 10 مليارات دوالر 

عوضا عنهما.
وأفاد التقرير األمريكي بأن بن سلمان قال لمحمود عباس إنه حان 
الوقت لطرح الخطة )ب(، والتي تتضمن إقامة دولة فلس���طينية 
في قطاع غزة، يتم تسمينها بعمليات نقل غير محددة للسكان 
لألراضي في شبه جزيرة سيناء، وإنه عندما سأله عباس، عن مكان 
الضفة الغربية و)القدس الش���رقية( في ه���ذه الخطة، أجابه بن 
س���لمان بالقول: إنه "يمكننا االس���تمرار في التفاوض حول هذا 

الموضوع".
وسأل عباس ولي العهد الس���عودي عن القدس والمستوطنات 
)ف���ي الضف���ة الغربية( والمنطق���ة )B( والمنطق���ة )C(، قال بن 

س���لمان "هذه األمور ستكون محال للتفاوض، ولكن بين دولتين، 
وسنساعدك". 

وأش���ار التقرير إلى أن بن س���لمان عرض على عباس 10 مليارات 
دوالر، مقاب���ل القب���ول بهذه الخط���ة، مؤكدًا عل���ى أن عباس ال 
يستطيع أن يقول ال للسعوديين، وفي نفس الوقت ال يستطيع 

أيضا أن يقول نعم.

انتهاء الت�سوية
وردًا عل���ى هذه التقارير، قال عض���و اللجنة المركزية لحركة فتح 
محمد اش���تية "إن مس���ار التس���وية انتهى عقب ق���رار ترامب 
االعت���راف بالقدس عاصم���ة لدولة االحتالل، ول���ن يكون هناك 
مفاوضات ثنائية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" بأي حال 

من األحوال".
وأوضح اش���تيه ل�"االس���تقالل" أن التصريح���ات التي تخرج من 
بعض الدول العربية والتي تش���ير إلى أنه ال يزال بوس���ع أمريكا 
ممارس���ة دور الرعاية للتسوية، هي تصريحات بعيدة عن الواقع 
وعن القرار الفلس���طيني الرس���مي، مضيفًا: "قرارن���ا واضح. لقد 

أنتهى دور أمريكا في عملية السالم".
وبّين أن ما يروج من عروض وصفقات تمنح الس���لطة مزايا مالية 
وأمواال ضخمة مقابل التنازل عن أس���اس "حل الدولتين" وإقامة 
دولة فلس���طينية في الضف���ة الغربية وقطاع غ���زة وعاصمتها 
القدس، "هي صفقات خيالية ينسجها كاتبوها من اإلعالميين 
األمريكان الذين يحاولون التأثير في منطقة الش���رق األوس���ط 

والمنطقة العربية بما ينس���جم مع أف���كار اإلدارة األمريكية في 
التعامل مع الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي".

ولف���ت اش���تيه النظر إلى أن بديل الس���لطة الفلس���طينية عن 
المفاوضات وع���ن الرعاية األمريكية للتس���وية موج���ود، "وهو 
التوجه إلى المجتمع الدولي والعمل مع دول أخرى مثل فرنس���ا 
وروس���يا والصين لبناء مسار سياسي جديد يستند على قرارات 
األمم المتح���دة والمجتمع الدولي التي تن���ص على إقامة دولة 

فلسطينية وعاصمتها القدس".
وأش���ار إلى أن أمريكا أعلنت انحيازها ل�"إسرائيل" بشكل واضح 
أمام العالم، "لذلك االس���تمرار بالقول أن أمريكا تس���تطيع إحراز 

تقدم وتغير في عملية التسوية يعد وهمًا".
وشدد على أن ما يجري في المنطقة يزيد من إصرار حركته على 
اعتبار المصالحة الفلسطينية أمرًا ضروريًا وحتميًا من أجل تقوية 
الجبهة الفلسطينية للتعامل مع األزمة الراهنة التي سلبت أعظم 
حقوق الش���عب الفلس���طيني وهي القدس، وقال: "يجب علينا 
جميعًا أن نعمل بش���كل موحد، من خالل تفعيل كافة أش���كال 
النضال الفلسطيني، وهذا جزء من متطلبات المرحلة المقبلة في 

مواجهة هذا المحتل".

وجه قبيح
م���ن جهت���ه، رأى الكاتب والمحلل السياس���ي جه���اد حرب، أن 
اس���تمرار تعويل بعض األنظمة العربية على الرعاية األمريكية 
للتسوية، هو تجميل للوجه القبيح ألمريكا الذي انكشف الغطاء 

عنه بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة مزعومة ل�"إسرائيل". 
وقال حرب ل�"االس���تقالل": "االدعاء بأن أمريكا تعكف على إعداد 
خطة تس���وية وأنها جادة بش���أن التوصل التفاق تسوية بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين، يتناقض مع قرارات اجتماع وزراء 
الخارجية العرب، ومع قرارات قمة اسطنبول األخيرة التي أكدت 
عل���ى انتهاء الرعاية األمريكية للمفاوض���ات، وبالتالي ال يمكن 
القبول بإعادة التسويق للدور األمريكي في العملية السياسية".

وفيما يتعلق بما تداولته التقارير اإلعالمية األمريكية حول الخطة 
)ب( الس���عودية، قال حرب: "المعروف لدين���ا أن هناك صفقة 
تس���مى صفقة القرن، لكن يجب التذكير هنا أن هذه الصفقة ال 
تزال غير واضحة المعالم، وما جرى من توضيح لمعالمها لم يرتق 
عن مستوى الحديث اإلعالمي، لذلك اعتقد أن استمرار الحديث 

عن خطط وصفقات ال يمكن اعتباره رسميًا".
ولكن حرب ش���دد في ذات الوقت على أن السلطة الفلسطينية 
تدرك جيدًا أن قرار تنازلها عن أي شبر من األراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 1967 بما يش���مل ش���رقي الق���دس، هو قرار ليس 
بيدها بل بيد الش���عب الفلسطيني، مؤكدًا أن الفلسطينيين لن 
يقبلوا بأي صفقة تنتقص من حقوقهم وأنهم مس���تمرون في 

صمودهم وتحديهم لالحتالل رغم كل الظروف والتغيرات.
وبّين ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة تحديات المرحلة، 
وتاب���ع: "م���ن دون توحيد المؤسس���ات الفلس���طينية وتوحيد 
الصف الفلس���طيني فإن جهودنا في مواجهة االحتالل ستبقى 

منقوصة".

باعتبارها وسيطا نزيهًا

إصــرار »عربــي« علــى تجميــل وجــه أمريكــا 
اشتية: دور أمريكا 

في »عملية السالم« 
انتهى والمجتمع 

الدولي خيارنا  

غزة/ حممود عمر:

يف الوقت الذي حظي  انتهاء الرعاية الأمريكية مل�سار الت�سوية باإجماع عربي واإ�سالمي 

مل ي�سبق له مثيل؛عقب قرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب العرتاف بالقد�س املحتلة 
عا�سمة مزعومة لدولة الحتالل ال�سهيوين، ل يزال هناك من يت�سدق بالرعاية الأمريكية 

لهذه الت�سوية، ويجدها فر�سة جيدة لإنهاء ال�سراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي، يف و�سع ي�سبه 
حماولت اإنعا�س جثمان متحلل منذ زمن. وكان وزير اخلارجية ال�سعودي، عادل اجلبري، عرب 
يف ت�سريح لقناة »فران�س 24« الفرن�سية، عن اعتقاده باأن اإدارة الرئي�س ترامب جادة ب�ساأن 

اإحالل الت�سوية بني »اإ�سرائيل« والعرب.

االستقالل/ وكاالت 
دعا رئيس مركز دراسات سعودي العرب إلى تفهم ما 
وصفه ب�"حقوق تاريخية" لليهود في المنطقة، وطالب 
باالعت���راف ب�"رمزية" القدس بالنس���بة له���م، وقارنها 
برمزية وأهمي���ة مكة المكرمة والمدين���ة المنورة لدى 

المسلمين.
وقال عبد الحمي���د حكيم مدير معهد أبحاث الش���رق 
األوس���ط في جدة )غرب الس���عودية( خالل تصريحات 

لقناة الحرة األميركية التي تبث باللغة العربية إن على 
العرب التفهم واالعتراف بأن القدس رمز ديني لليهود 
مثل ما أن مكة المكرمة والمدينة المنورة رمزان دينيان 

مقدسان لدى المسلمين.
وأضاف حكيم في تصريحاته التي كان يعلق فيها على 
قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب الخاص باالعتراف 
بالقدس المحتلة عاصمة ل�"إس���رائيل"، أن على العقل 
العربي أن يتحرر مما قال إنه "الموروث الناصري وموروث 

اإلسالم السياسي بشقية الشيعي والسني الذي غرس 
لمصالح سياس���ية بحتة ثقافة كراهية اليهود وإنكار 

حقهم التاريخي في المنطقة".
واعتبر حكيم أن قرار ترامب من شأنه أن يحدث صدمة 
إيجابية في تحريك المياه الراكدة في ملف المفاوضات 

المتعثرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
وأضاف أنه لتحقيق تقدم بمفاوضات السالم البد على 

العرب تفهم الطرف اآلخر كما هو، ومعرفة متطلباته.

سعــودي يطالــب باالعتــراف بيهوديــة القــدس
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ويق���ع ش���ارع ص���اح الدين ف���ي قلب 
مدينة القدس، ويعد منذ الخمسينيات 

الشريان التجاري في المدينة. 
وش���ارك عشرات المقدس���يين في وقفة 
نظمت بش���ارع ص���اح الدي���ن بالقدس، 
الس���بت الماض���ي، ض���د ق���رار الرئيس 
األمريكي ترامب، رفع خالها المش���اركون 
االع���ام الفلس���طينية وصدح���وا بأعلى 
صوته���م رفضه���م للق���رار ، إال أن قوات 
االحتال المدججة بالساح قمعت الوقفة.

 ول����م تم����ر االحتجاج����ات والمس����يرات 
الغاضبة بش����ارع صاح الدين كما خطط 
لها، إذ قامت قوات االحتال اإلس����رائيلي 
بمساندة فرق الخيالة والمستعربين بقمع 
المسيرة ومصادرة االعام وإطاق القنابل 
الغازي����ة والصوتية باتج����اه المواطنين، 

أسفرت عن اعتقال 6 من بينهم. 

ينب�ض مقاومة 
المقدس���ي عوض الس���ايمة )45عاما( 

من مدين���ة القدس، أحد الذين تعرضوا 
لاعتق���ال م���ن قب���ل ق���وات االحتال 
اإلسرائيلي بعد مش���اركته بالمسيرات 
الغاضب���ة بش���ارع صاح الدي���ن، وأحد 
المبعدين ع���ن المدينة للضفة الغربية 
مدة 15يوما، كشرط لخروجه لإلفراج عنه 

.
وأوضح السايمة ل�"االستقال" أن قوات 
االحتال اإلسرائيلي عملت على اعتقاله 
أثن���اء مش���اركته بالمس���يرة الغاضبة، 
وزجته بأقبية التحقيق في سجن البريد 
بمدينة القدس، لساعات قبل أن يوافق 
على ش���رط االبعاد الذي اختاره، رافضا 
االعتقال اإلداري، كش���رط من الش���روط 

التي وضعتها لمساومته. 
وأك���د أن ش���ارع صاح الدين يجس���د 
رمزية كبيرة للمقاومة، كما أن اس���تمرار 
المواجهات واالحتجاجات يشكل عامل 
قلق وخوف كبيرين لاحتال اإلسرائيلي 
ومس���توطنيه باعتب���اره منطقة حيوية 

تع���ج بالمواطنين، الفتا الى أن االحتال 
يخش���ى من اس���تمرار تلك الفعاليات 
واالحتجاجات بشكل يومي خال الفترة 

المقبلة.  
وبي���ن أنه رغم اعتقاله أثناء مش���اركته 
في المس���يرات الغاضبة بش���ارع صاح 
الدي���ن، إال أنه لن يتراج���ع عن تقديم 
واج���ب الوط���ن و التضحي���ة م���ن أجل 
قضيته العادلة، مشيرا إلى أنه عازم بعد 
انتهاء أيام األبعاد، على المش���اركة في 
الفعاليات والحراك الشبابي بالمدينة، و 
ولن يتوقف عن فعل ذلك أس���وة بباقي 
الش���باب، الذين انتفض���وا رفضا لقرار 

الرئيس األمريكي. 
و ق���ال:" ما دام في كل فلس���طيني روح 
تنم���و على ح���ب الوطن وقل���ب تنبض 
القدس بش���رايينه، لن يتنازل عن شبر 
من ب���اده، أو يف���رط بعاصمته األبدية 
القدس، مهما فعلوا ، من اعتقال وإبعاد 
وقمع وتنكيل وسحل لألطفال والشباب 

والنساء والشيوخ ".  

اعتداء وقمع 
أن  رأى  الصف���دي  أحم���د  الصحف���ي 
اإلس���رائيلي تتعامل  االحت���ال  قوات 
م���ع الصحفيين و كل من يش���ارك في 
االحتجاج���ات ضد القرار بش���ارع صاح 
الدين، بقوة الس���اح وبالقمع  واالعتداء 
بأعق���اب البن���ادق واالعتق���ال، عدا عن 
الس���حل والتنكيل بالش���باب من قبل 
بماب���س  المتنكري���ن  المس���تعربين 

فلسطينية. 
وأوضح الصفدي ل�"االس���تقال" أن من 
يتواجد بش���ارع ص���اح الدين، س���واء 
بالمسيرات  كانوا مواطنين مش���اركين 
أو مسعفين وكذلك صحفيين يوثقون 
ما يح���دث، يتعرضون لذات أس���اليب 

االعتقال واالعتداء.
وش���دد على أن ق���وات االحتال تحاول 
لمنعهم  الصحفيي���ن؛  عل���ى  االعتداء 

من رص���د وتوثي���ق األح���داث وفضح 
ممارس���اتهم تجاه مواطنين ال يملكون 
س���وى الكلمات واالع���ام؛ للتعبير عن 

غضبهم، ورفضهم للقرار.
وأشار إلى أن المسيرات التي يشارك بها 
المواطنون في المدينة وكافة محافظات 
الوطن رفضا للقرار االمريكي، لها تأثير 
كبي���ر على دول���ة االحت���ال والرئيس 
األمريك���ي الذي راهن عل���ى أن الحراك 
الشبابي س���يتوقف بعد ساعات أو أيام 
من إعانه القدس عاصمة ل�"اسرائيل" . 
والمس���يرات  االحتجاج���ات  أن  وأك���د 
الغاضب���ة بمدينة الق���دس، بالرغم من 
أس���اليب القمع واالعت���داء، لن تهدأ بل 
س���تتصاعد وتيرتها وتتأجج يوما بعد 
آخ���ر، في ظل ما يحدث على أرض الواقع 
من ثورة عارمة تجتاح صفوف الش���باب 
الذي���ن اخذوا  عل���ى عاتقه���م الدفاع 
العربية  ومقدس���اتها  مدينته���م  عن 

اإلسامية والمسيحية. 

غزة / �سماح املبحوح :
ي�سكل �سارع �سالح الدين بقلب مدينة القد�ض املحتلة، �سريانًا رئي�سيًا ينب�ض مقاومة، وعامل خوف ورعب كبريين 
جلن��ود االحت��الل وم�ستوطني��ه، يف ظل ت�ساع��د حدة املواجه��ات واالحتجاج��ات اليومية ال�سعبي��ة �سد قرار 
الرئي�س��ي االأمريكي دونال��د ترامب باعتبار مدينة القد�ض عا�سمة لدولة االحت��الل.  ويعج �سارع �سالح الدين 
و�س��ط مدينة القد���ض باالحتجاجات وامل�سريات الغا�سبة منذ عدة اأيام احتجاجا عل��ى قرار ترامب الذي منح 

عا�سمة فل�سطني االأبدية لالحتالل االإ�سرائيلي، حيث حتول اإىل �ساحة مواجهات م�ستعلة ال تهداأ.

كابوس لـ"إسرائيل"

شارع صالح 
الدين بالقدس.. 
شريان ينبض 

مقاومة!

غزة/ االستقال
أكد التجمع اإلعامي الفلس���طيني، أن قضية 
القدس في أعقاب إع���ان الرئيس األمريكي 
ترام���ب، فضحت ما أس���ماه ب�"إعام التطبيع" 
وأثبتت جدوى "إعام المقاومة" في تحش���يد 
الجماهير خل���ف القضي���ة المركزية للعرب 

والمسلمين.
وأوض���ح التجمع اإلعامي ف���ي بيان له تلقت 
"االس���تقال" نس���خة عنه، أن "إعان ترامب 
الم���دان والمرفوض باعتب���ار القدس عاصمة 
ل�"إسرائيل"، شّكل إعادة  تموضع واصطفاف 
جديد لصالح القضية الفلسطينية، ليس على 
والجماهيرية  السياس���ية  المواقف  مستوى 
العربية واإلس���امية والدولية فحسب، وإنما 
عل���ى المس���توى اإلعامي، حيث ب���ات الفرز 
واضحا لكل المتابعين ما بين إعام مس���كون 
بهموم األمة وقضاياه���ا الحيوية والمركزية، 
وإع���ام تطبيعي منس���لخ تمام���ًا عن نبض 
المناهض لقوى االس���تكبار والهيمنة  األمة 

العالمية".
وش���دد على أن هذا القرار الجائر لن يغير من 
حقيقة الواقع في المدينة المقدس���ة شيئا، 
وس���تبقى الق���دس التي ارتقى في س���بيل 
حريته���ا وعودته���ا قواف���ل ال تنته���ي من 
الش���هداء، عربية وإس���امية وعاصمة أبدية 
لفلسطين مهما حاول الطغاة في أمريكا وكيان 

االحتال تغيير اسمها وطمس معالمها.
وأشاد التجمع اإلعامي "بالدور البطولي الذي 
يجسده اإلعام الفلسطيني الذي أثبت خال 
ه���ذه المعركة أنه في مقدمة الصفوف لنقل 
رس���الة فلس���طين، رغم تصاعد االستهداف 
الممنهج من قبل قوات االحتال للصحفيين 
والذي أس���فر منذ إعان ترامب عن إصابة نحو 
100 صحفي بجراح مختلفة وحاالت اختناق".

كما وأشاد باألداء اإلعامي المهني والمسؤول 
الذي تقدمته عشرات وسائل اإلعام المحلية 
والعربية واإلسامية في تغطيتها لتداعيات 
القرار األمريكي الظالم بحق المدينة المقدسة، 

مثمنا اس���تجابتها الواعية لنبض الشارع من 
خال الموجات اإلذاعية والفضائية المفتوحة 
تضامنا م���ع القدس ورفضا للق���رار المذكور، 
والت���ي كان آخرها أم���س التظاهرة اإلعامية 
العربي���ة الموحدة والتي جاءت بمبادرة مقّدرة 

من الجمهورية العربية المصرية.
وجدد التجم���ع اإلعامي إدانته واس���تنكاره 
الش���ديدين لما أقدمت عليه بعض القنوات 
اإلعامية العربية التي وصفها ب�"التطبيعية" 
من إفساح المجال للمتحدثين اإلسرائيليين 
لب���ث س���مومهم وأكاذيبهم لتش���ويه وعي 
الجماهير فيما يتعلق بحقيقة الصراع العربي 
اإلسرائيلي، مطالبا تلك القنوات بالتراجع فورا 
عن تلك السياسة التي ال تصب إال في مصلحة 

االحتال.
وأكد أن اإلعام المقاوم والمنحاز للحق العربي 
واإلس���امي في فلس���طين، قد أثبت نجاعته 
في تحش���يد كل طاقات األمة باتجاه قضية 

القدس لما لها من مركزية في وعي األمة. 

أشاد بالموجات اإلعالمية العربية والمحلية الموحدة

التجمع اإلعالمي: قضية القدس
القدس المحتلة / االستقال  فضحــت »إعــالم التطبيــع« 

اكد نادي األسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين منذ اندالع االحتجاجات 
على إعان الّرئيس األمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة إلس���رائيل 
بتاري���خ 6 كان���ون األول/ ديس���مبر الج���اري؛ وصل إل���ى )430( مواطنًا، 
بينهم )131( طفًا، و)9( نس���اء، وثاث���ة جرحى معتقلين يقبعون في 

مستشفيات االحتال.
وبّين نادي األس���ير الفلس���طيني أن أعلى نس���بة اعتق���االت كانت في 
)130( مواطن���ًا، تليها محافظة  محافظ���ة القدس، باعتق���ال االحتال ل�
الخليل باعتقال قرابة )100( مواطن، مش���يرًا إل���ى أن غالبية االعتقاالت 
تعّرضت لش���كل أو لعّدة أشكال من الّتعذيب الجسدي والّنفسي خال 

االعتقال.
وأوضح أن االحتال اعتقل مس���اء السبت س���بعة مواطنين من القدس، 
وهم: عوض س���ايمة )45 عامًا(، سلطان عاش���ور )16 عامًا(، محمود طه 
)15 عامًا(، موسى شعان )18 عامًا(، محمد بال حمادة )14 عامًا(، محمود 

عدنان صيام )16 عامًا(، ومصطفى قاسم أبو ميالة )20 عامًا(.
وكذلك اعتقل االحتال خمس���ة مواطنين من محافظ���ة الخليل، وهم: 
المحامي فراس أمين عق���ل، مؤمن ياقين جبريل داود، محمد قزاز، مؤيد 
عماد إبراهيم أبو ش���نب، عاوة على مهند محمود جرادات والذي يعاني 
من إعاقة الّصم والبكم. فيما اعتقل ثاثة مواطنين من محافظة رام الله 
والبيرة، وهم: تامر مرشد حماد، يوسف الشايب ومحمد مصطفى باجس، 

إضافة إلى اعتقال المواطن حسن فارس دراغمة من طوباس.

نادي األسير: )430( 
مواطنًا اعتقلوا منذ إعالن 

ترامب بشأن القدس



إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد  غازي  سعيد محمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803250315( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / آالء خالد علي البريم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802809343( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / نضال يوسف محمد االسطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400832960( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواط���ن / المنتصر بالله وليد مصطفى ابو 
مس���لم   عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )802952820( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / مريم محمود عبد بركة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)943930925( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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طواقـم اإلسعـاف..  جنـود اإلنسانيـة 
غزة/ دعاء احلطاب:   

ع��دة ر�شا�ش��ات كانت كافي��ه لتنهي حياة ال�شهي��د حممد اأمين 
عق��ل )19عام��ًا(، اأطلقه��ا �شوب��ه ثالثة من جن��ود االحتالل 
اال�شرائيلي بحجة طعنه جنديًا اإ�شرائيليًا، بعدما انتف�ض للثاأر 

للقد�ض �ش��د قرار الرئي�ض االمريكي دونال��د ترامب اعتبارها 
عا�شمة لدولة االحتالل االإ�شرائيلي. 

حى من ذاكرة الفل�شطيني��ن و�شيبقى املدخل ال�شمايل  م�شه��ٍد لن ميمٌ
ملدين��ة البرية �شاهدًا على جرمية اأخرى ت�شاف اإىل الئحة جرائم 

القتل االإ�شرائيلي��ة، فبالرغم من اأن ال�شاب عقل مل يعد يقوى على 
احلرك��ة، اال اأن قوات االحتالل ا�شتم��رت باإطالق االعرية النارية 
وقذائف الغاز املُ�شيل للدموع وذخرية احلية يف الهواء، ملنع اأحد من 

االقرتاب منه وانقاذ حياته. 

لكن رجال الهالل االحمر الفلسطيني 
لم يلقوا بااًل لتهديد بنادق االحتالل 
وال الغاز المس����يل للدموع، ، فهمهم 
الوحي����د كان انس����انيًا بنق����ل رجل 

مصاٍب عاجٍز الى أقرب مشفى طبي.
وما هي اال ثواٍن معدودة حتى تقدم 
أحد الُمس����عفين نح����و محمد ومعه 
النقال����ة وبمس����اعدة آخر، ت����م نقله 
بداي����ًة إلى س����يارة اس����عاف قريبة، 
غير أن أحد الجنود اقترب من سيارة 
االس����عاف وصادر مفتاحها لمنعها 
من التحرك، حينها تم نقل الش����اب 
الى سيارة اخرى اال أن نفس الجندي 
الحق الس����يارة وقام أيضا بمصادرة 
مفتاحه����ا، وكان جن����ود االحت����الل 
حينذاك ينتظرون مس����اندة جديدة 
بهدف اعتقال الش����اب رغم اصابته 

التي كان واضحًا بانها خطيرة جدا.
المحاوالت، قام  وبعدما فش����لت كل 
رجال االس����عاف بخط����ف محمد من 
وسط زخات الرصاص والغاز الُمسيل 
للدموع، وحملوه على النقالة، وركضوا 
به على االقدام الى أن دخلوا المدينة، 
حيث تم نقله الى مستشفى مسلم 

القريب.

اإدام ممنهج
بش����ار م����راد مدي����ر قس����م الطوارئ 
واالسعاف في جمعية الهالل األحمر 
في قطاع غ����زة، تعليقًا على الموقف 
الذي تعرض له رجال اإلس����عاف في 
الضفة الغربية أثناء انقاذهم لحياة 
الشهيد عقل، أكد  أن رجال اإلسعاف 
االحتالل  لتهدي����دات  يكترث����وا  لم 
وقاموا بس����حب الش����هيد ونقله إلى 
المستشفى سيرًا على األقدام، وآثروا 
إنق����اذ مص����اب يغ����رق بدمائه على 

الحفاظ على سالمتهم ". 

وقال مراد ل�"االس����تقالل :" تعرضت 
مجموع����ة المس����عفين لالعتداء من 
ق����وات االحت����الل اإلس����رائيلي التي 
حاول����ت منعه����م م����ن انق����اذ حياة 
الشهيد ونقله الحدى المستشفيات، 
اذ قامت بمصادرة مفتاح س����يارتهم 

وهددتهم بإطالق النار عليهم".
وأك����د أن االحت����الل دائم����ًا ٌيعرقل 
عم����ل طواقم اإلس����عاف في الضفة 

ومنظم  تمارسه ضد كل فلسطيني  
ُيدافع ع����ن أرضة، ُمحم����اًل االحتالل 
اإلسرائيلي مسؤولية أي مصاب يفقد 

حياته نتيجة منعه الوصول اليه.

رحلة موت 
وفيم����ا يتعل����ق بآلية عم����ل الهالل 
المناطق  ف����ي  الفلس����طيني  األحمر 
الحدودية بقطاع غزة، أشار إلى أنهم 

الغربية وقطاع غزة خالل المواجهات 
والحروب، حيث ال يسمح لهم بتقديم 
ونقلهم  للمصابين  الطبية  الخدمات 
المصابين  خاصة  المستش����فى  إلى 
بإصابات خطي����رة ومنفذي العمليات 
االستشهادية، اال بعد الحصول على 

الضوء األخضر.  
واعتبر أن تعمد قوات االحتالل إعاقة 
اسعاف المصابين هو اعدام ممنهج 

يتلق���ون اتص���االت المواطنين على 
الرقم المجاني ومن ثم تتوجه سيارة 
اإلسعاف الى المصابين حسب مكان 
تواجدهم، مشيرًا إلى تواجد ما يقارب 
من40 س���يارة اسعاف على المناطق 
الحدودية وقت الطوارئ واالشتباكات 

مع االحتالل في قطاع غزة .   
اإلس���رائيلي  الجي���ش  أن  وأوض���ح 
يتعام���ل م���ع المنطق���ة الحدودية 
الفاصل���ة بي���ن القط���اع و األراضي 
الفلس���طينية المحتلة ع���ام 1948، 
عل���ى أنها منطقة عس���كرية مغلقه 
عل���ى مس���افة 300 مت���ر و يمن���ع 
سيارات اإلس���عاف الدخول اليها اال 
بع���د الحصول على الض���وء األخضر، 
لذا يق���وم رج���ال اإلس���عاف بنقل 
المصابين من " منطقة الصفر" حماًل 
على األيدي حتى الوصول لس���يارات 
اإلسعاف التي تبعد تقريبًا 300متر 

عن الحدود. 
ووصف، عمل المسعفين في مناطق 
التماس م���ع االحت���الل برحلة موت، 
لكون االحت���الل ال ُيميز بين مقدمي 
خدم���ة اإلس���عاف وال المدنيين، اذ 
النارية  يقوم باستهدافهم باألعيرة 
وقنابل الغاز بشكل مباشر بالرغم من 
أنهم يحملون اش���ارة الهالل األحمر 

الدولية . 
وذك���ر مراد أن أكثر من 30 ش���خصًا 
م���ن رجال اإلس���عاف استش���هدوا 
خالل الع���دوان األخير عل���ى القطاع 
عام 2014، وأن 75 ش���خصًا ُأصيبوا 
بإصابات مختلفة، وه���ذا ُيدلل على 
ع���دم احت���رام االحت���الل للقوانين 
الدولية واإلنس���انية التي تؤكد على 
حماية العاملين في المجال اإلنساني 
أثن���اء الحروب والمواجهات و ال يجوز 

التعرض لهم. 

برعاية �شركة "الوطنية موبايل"

الجامعة اإلسالمية تفتتح المعرض التجاري األول
غزة/ االستقالل 

افتتحت الجامعة اإلسالمية المعرض التجاري 
األول للجنة المعارض فيها الذي يعقد برعاية 
ش���ركة "الوطنية موبايل"، بمش���اركة أ.د ماجد 
الفرا نائب رئيس الجامعة للش���ئون اإلدارية، 
ورجب السراج مدير االتصاالت التسويقية في 
شركة "الوطنية موبايل"، والدكتور مشير عامر 
القائم بأعمال مدير دائرة العالقات العامة في 
الجامع���ة، و عبد الرؤوف بره���وم رئيس لجنة 

المعارض الدائمة في الجامعة.
 وحضر المع���رض الذي أقيم ف���ي بهو مركز 
المؤتم���رات في الجامعة أعضاء من الهيئتين 
األكاديمية واإلدارية ف���ي الجامعة، وعدد من 
ممثلي المؤسسات األهلية، وأصحاب المحال 
التجارية المشاركة في المعرض، وحشد كبير 

من الطلبة.
ويضم المعرض العديد م���ن الزوايا المتمثلة 
والعط���ور،  والمأك���والت،  المالب���س،  ف���ي: 
واإلكسس���وارات، واألحذي���ة والش���نط، مواد 

التنظيف وغيرها.
بدوره، نوه برهوم إلى أن إقامة المعرض التجاري 

األول تهدف إلى تش���جيع المنت���ج الوطني، 
وإبراز اهتمام الجامعة بالتواصل مع مؤسسات 
المجتم���ع المحلي، وتقديم الس���لع بأس���عار 
مخفضة للجمهور، وتخفيف عبء الحصار في 

ظل األوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع.

ومن الجدير ذكره أن ه���ذا المعرض هو األول 
من نوعه الذي تقيمه لجنة المعارض الدائمة 
في الجامعة اإلسالمية، ومن المقرر أن يستمر 
المع���رض حتى يوم األربعاء الموافق الس���ابع 
والعشرين من كانون الثاني/ ديسمبر 2017م.
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ونحتفي هذه األيام بالذكرى العاشرة الستش����هاد القائد 
العام لس����رايا الق����دس، ماجد الحرازين )أب����و مؤمن(، والذي 
استهدفته طائرات الغدر الصهيونية في السابع عشر من 
ديس����مبر عام 2007 برفقة الشهيد القائد جهاد أبو ضاهر 
بقصف السيارة التي كانت تقلهما بمدينة غزة، لينال شرف 
الشهادة في سبيل الله والوطن، وليدفع ثمن العزة والكرامة 
وضريب����ة الجهاد والمقاوم����ة من دمه الزكي ومن أش����ائه 

الطاهرة. 
وشغل الش����هيد القائد الحرازين، عدة مناصب متدرجًا في 
قيادة سرايا القدس منذ كان شابًا يافعًا، حتى اختير قائدًا 
عامًا لسرايا القدس في القطاع، لحكمته وتواضعه ولبصمته 
الكبيرة في تطوير العمل العس����كري، كم����ا انه كان يمتاز 
بأخاق عالية أهلته ألن يكون األجدر بقيادة س����رايا القدس 

في تلك الفترة.
وكان المس����ؤول المباش����ر عن العمليات االستش����هادية 
والجهادية التي نفذتها س����رايا الق����دس في تلك المرحلة 
العصيبة والقاس����ية على شعبنا الفلس����طيني، ومن أبرزها 
عملية ذوب����ان الجليد بمدينة اي����ات المحتلة التي نفذها 
االستشهادي محمد السكس����ك, وعملية الصيف الساخن 
والتي كانت  تعد من أقوى العمليات العس����كرية في قطاع 
غزة وكانت بمثابة محاولة الختطاف جنود صهاينة، وعملية 

موقع ميغن العسكري وموقع كيسوفيم الصهيوني، وغيرها 
من عمليات إطاق الصواريخ و تفجير العبوات الناسفة.

وعمل الشهيد الحرازين على تطوير العمل العسكري، فكان 
م����ن أوائل المجاهدين الذين أش����رفوا على تطوير منظومة 
الصواري����خ قصيرة ومتوس����طة المدى وكان يش����رف على 

تجريبها وإطاقها بنفسه.
وتعرض لخطر الموت أكث����ر من مرة، حين كان يحاول فض 
االش����تباكات الحاصلة بين اإلخوة من حركتي فتح وحماس 
في أوج االنقس����ام واالقتتال الداخلي، لكن ذلك لم يجعله 

يتردد للحظة في التدخل لفض االشتباك بينهم".

م�شاهد من حياته
وكانت حياة الش���هيد الحرازين المولود في عام 1970 
بحي الشجاعية في مدينة غزة،  مؤلمة وقاسية فما بين 
التعرض لمحنة األسر في سجون االحتال إلى المطاردة 
والماحقة الطويلة من قبل االحتال وأعوانه، حيث كان 
رأس قائمة المطلوبين للكيان الصهيوني لقرابة تس���ع 
س���نوات، ونال في نهاية األمر الشهادة في سبيل الله 
التي تمناها وس���عى لنيلها، وكانت آخر كلماته  قبيل 
استشهاده  " إن ما أريده من هذه الدنيا الفانية صاروخ 

يقرب لقائي بأحبتي ورفاقي الذين سبقوني". 

وتميز "أبو المؤمن" من����ذ نعومة أظفاره بتدينه وإقباله على 
الفك����ر الجهادي المقاوم، حيث اعتاد الذهاب إلى مس����جد 
الشهيد عز الدين القسام بمشروع بيت الهيا، ذلك المسجد 
الذي يعد قلعة المجاهدين ومخرج الشهداء األبطال والقادة 
العظام، كما تميز ش����هيدنا بالسرية التامة والكتمان فكان 

هذا سر نجاح عملياته النوعية والجريئة.
 وعرف عن "أبو المؤمن" حب����ه ورأفته بالفقراء والمحتاجين 
حيث كان ال يتوانى عن تقديم يد العون لكل سائل ومحروم 
على الرغم من ضي����ق العيش وظروفه االقتصادية الصعبة 

التي كان يعيشها.

 اأحد رموز املقاومة
 ويقول "أبو محمود" أحد قادة س����رايا القدس في قطاع غزة 
في تصريح له: إن: " الش����هيد القائد ماج����د الحرازين، كان 
يعامل كل مجاهدي سرايا القدس كأبنائه يطمئن عليهم 
دائما ويس����أل عن كل واحد فيهم"، معتب����رًا إياه أحد رموز 
المقاومة في فلسطين، واحد أهم أركانها وأعمدتها الذين 
ساهموا بنقل العمل العس����كري نقات نوعية ليس فقط 
على مستوى سرايا القدس بل على مستوى أجنحة المقاومة 

العسكرية كلها.
ولفت أب����و محمود، إلى أن الش����هيد أبو المؤم����ن كان رجًا 

وحدوي����ًا وعس����كريًا بامتياز وكان دائما يمي����ل نحو العمل 
الوحدوي المش����ترك مع الفصائل األخ����رى, منوهًا أن هذا 
يدلل  على قوة السرايا وتفهمها ألهمية العمل الجماعي، 
وانعكاس����ه االيجابي على الشعب الفلس����طيني واألمتين 
العربية واإلس����امية، وانعكاسه السلبي على االحتال الذي 

يريدنا دومًا أن نكون متفرقين.
وقام���ت س���رايا القدس بإه���داء أول عملي���ة فدائية ضد 
االحتال اإلس���رائيلي من بعد رحيله، لروحه الطاهرة وهي 
عملية "كس���ر الحص���ار" البطولية التي مرغ���ت أنف جنود 
االحتال ش���رق غزة بالتراب وجرعتهم كأس المنون وأدت 
حينه���ا إلى مقتل 3 جنود صهاينة وإصابة عدد آخر. وكان 
يومي الس���ابع والثامن عشر من شهر ديسمبر لعام 2007 
م, بمثاب���ة الفاجعة لس���رايا الق���دس ومجاهديها ولغزة 
ولكل فلس���طين , حيث فقدت في هذا اليوم باإلضافة الى 
القائدي���ن الحرازين وضاهر ثماني���ة مجاهدين من خيرة 
قادتها وجنودها, بعد أن أذاقوا العدو الويات بصواريخهم 
القدس���ية المباركة وبعملياتهم النوعية , على حدود غزة 
وفي عمق الكيان,وهم: كريم الدحدوح , وعمار أبو السعيد 
, وأيم���ن العيل���ة , ونائل طافش , حس���ام أبو حبل، محمد 
الترامس���ي، أسامة ياس���ين، س���مير بكر، فكانوا رغم االلم 

والحزن نقطة مضيئة في تاريخ جهاد شعبنا و مقاومتنا .

في ذكراه العاشرة

ماجد الحرازين ..
 أسطــورة مقاومـة

 لــن تتكــرر 
غزة/ اال�شتقالل:

اأ�شط��ورة لن تتكرر يف تاريخ املقاومة الفل�شطيني��ة, كان االأب واالأخ والقائد وال�شند واملدافع وال�شديق 
يف وق��ت واح��د لكل جماهدي �شرايا القد�س اجلناح الع�شكري حلرك��ة اجلهاد االإ�شالمي يف قطاع غزة, 

ليبقى ذكراه قب�شًا من نور ميالأ املكان عزًا وفخرًا بعد اأن روى بدمائه الطاهرة تراب الوطن.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /علي عطا الله ابراهيم ابو العطا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900785692( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / هاشم محمد أحمد جرغون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400525143( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / عبد ربه صالح حسين فروانة
وبطاقة هويتي الشخصية تحمل رقم )905399697( 
عن فقد جواز سفري فعلى من يجده رجاء أن يسلمه 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / زكية شحدة حسين ابو عاصي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)947620654( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /عبد الله عليان مسعود ابو لولي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)932659329( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة/ فاتن وليد محمود أحمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401276225( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

غزة/ االستقال 
 هن���أت الرابطة االس���امية االطار الطابي لحركة الجهاد اإلس���امي في 
فلس���طين  كافة المعلمين الفلس���طينيين في كافة جامعات ومدارس 
الوط���ن وذلك في ذكرى يوم المعلم الفلس���طيني وال���ذي يصادف 14 

ديسمبر من كل عام.
وقال���ت الرابطة في بيان لها في ذكرى المعل���م ":إن المعلمين كالنجوم 
تتألأل في الس���ماء تنير لنا طريق المجد والعزة، وش���موع مضيئة تحترق 
لتنير لنا ظلمات الجهل، ويكفيكم شرفًا أن الله قد خصكم بآيات عديدة 

من كتابه الكريم".
 وأضافت :"أن االحتفالية السنوية ليوم المعلم الفلسطيني تأتي وقدسنا 
الحبيبة وأقصانا الطاهر ُيهود وُيدنس من االحتال الصهيوني واألمريكي 

بكل عنجهية وجبروت، لسلبه منا على مرأى ومشهد من العرب والغرب.
 وش���ددت الرابطة اإلس���امية على أن مهنة التعليم هي مهنة األنبياء 
والرسل عليهم أفضل الصاة والسام وأن رسولنا الكريم محمد صلى الله 
عليه وسلم هو معلم البشرية األول، مضيفة " أن المعلم المؤدي رسالته 
بأمانة وصدق ليس له جزاء إال الجنة وإن قدسنا ومسجدنا األقصى الطاهر 
هو إرث إسامي وتاريخي نحميه بثقافتنا وبكل ما نملك من مال وأرواح".

وأعرب���ت عن اعتزازه���ا وتقديرها ل���دور المعلمين والمعلم���ات، داعية 
إلنصافهم ورفع رواتبهم حتى يتسنى لهم العيش بكرامة أسوة ببقية 

شرائح المجتمع، وحتى يتمكنوا من تأدية رسالتهم السامية.
 وأش���ارت الى أنها ترفض كل أشكال اإلس���اءة لهم وواجب أن نعذرهم 
ألنهم قادة البن���اء الفكري والثقافي وصمام أمان هذه القضية المركزية 

لألمه العربية واإلسامية.

القدس المحتلة/ االستقال 
تناولت وزي���رة العدل اإلس���رائيلية أيليت 
ش���اكيد، الحكم الصادر عن محكمة العدل 
العليا حول قيام "إسرائيل" باحتجاز جثامين 
فلس���طينيين حيث أثيرت ه���ذه القضية 
الفلسطينيين  بعد االستياء على جثامين 
الذي قضوا في حادثة تفجير النفق ش���رق 

خانيونس قبل أكثر من شهر.
وقالت ش���اكيد: »في البداية ق���رأت الحكم 

بكامله ح���ول جثث الفلس���طينيين وليس 
هناك شك في أن رأي األقلية أكثر منطقية 

وأكثر استقرارا«.
الحكوم���ة  أن  الع���دل  وزي���رة  وأضاف���ت 
اإلس���رائيلية ال يجب أن تقب���ل هذا الحكم 
وستطلب جلسة استماع أخرى وقالت يجب 
أن يكون هناك مساران بعمل مناقشة أخرى 
حول األمر وه���ي الطريق المفضل أو اللجوء 

إلى التشريع.

جاءت تصريحات شاكيد بعد صدور حكم من 
محكمة العدل العليا يوم الخميس الماضى 
بأن دولة "إس����رائيل" لي����س لها الحق في أن 

تحتجز جثث الفلسطينيين كورقة مساومة.
وجاء هذا القرار من قبل لجنة من ثاثة قضاة 
حيث اعتب���ر معظم القضاة "يورام دانزيجر" 
و"جورج ق���را" أن االلتماس ينبغي قبوله في 
حين أن القاضي "هاندل" الذي ظل في رأي 

األقلية يعتقد أنه ينبغي رفضه.

شاكيد: لن يتم إرجاع جثامين الفلسطينيين   الرابطة االسالمية تهنئ 
المعلمين في ذكرى يوم 

المعلم الفلسطيني 
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المصادر الطبي���ة بدورها أكدت أن ق���وات االحتالل 
االس���رائيلي تنته���ج سياس���ة القنص المباش���ر 
باس���تخدام أعيرة نارية متفجرة، واس���تخدام قنابل 
غ���از " مجهولة النوعية"، أدت إلى إصابة العش���رات 
باإلجهاد والتشنجات والتقيؤ والسعال وتسارع في 
نبضات القلب، فضال عن اس���تهداف المس���عفين 
وس���يارات اإلس���عاف والطواقم الصحفية بش���كل 

متكرر, مما يعيق عملهم بشكل متعمد.

نريان غ�صب تت�صاعد 
عضو المكتب السياس���ي للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين د. مريم أبو دقة، أكدت أن الحراك الشبابي 
بقط���اع غ���زة والضف���ة والغربية ومختل���ف المدن 
الفلسطينية، سيتصاعد ويزداد مع استمرار تمسك 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بقرار اعالنه القدس 

عاصمة لالحتالل االسرائيلي.
وش���ددت أبو دقة ل� "االس���تقالل" عل���ى أن الرئيس 
االمريكي واالحتالل االسرائيلي والمتخاذلين خسروا 
رهانهم، بأن الش���باب الثائر أينما تواجد بفلسطين 
ودول العالم العربي واالسالمي، لن تخمد نيران الثورة 
التي اش���تعلت بقلوبهم حرقة على احتمالية ضياع 

القدس من بين أيديهم.  
 وقال���ت: " من راه���ن على اخماد الغض���ب والنيران 
المشتعلة بقلوب الشباب الثائر بعد فترة وجيزة من 
اعالن القدس واهم؛ فقد خسر الرهان؛ للقدس شباب 
يحمونها من غطرس���ة القرارات األمريكية وسيطرة 

الصهاينة". 

وأضاف���ت: " االنتفاضة س���تعلم أمري���كا و االحتالل 
االس���رائيلي وكافة األنظمة العربية المتخاذلة، بأن 
هناك رجاال أح���رارًا ثائرين، س���ينتفضون من أجل 
القدس، ولن يس���محوا ألنفسهم بضياعها من بين 

أيديهم". 
وأش���ارت إلى أن الشعب الفلس���طيني عود الجميع 
على أخذ زمام المبادرة والتح���دي واالقدام بالتحرك 
واالنتف���اض قبل قيادته، التي تأخ���ذ وقتًا أكبر في 
اصدار القرارات بعد عقد ع���دة اجتماعات، الفتا إلى 
أن الشباب بحاجة إلى قيادة وطنية تدعمه وتسانده 

رأس حربة كما هو بالميدان.  
ودعت عضو المكتب السياسي للجبهة إلى تشكيل 
قيادة وطني���ة تجمع الكل الفلس���طيني تحت إطار 
الوحدة؛ لدعم واسناد الشباب في ثورتهم المشتعلة 
بكافة المدن، مطالبا القيادة الفلسطينية بسرعة وضع 
خطة اس���تراتيجية تحتضن من خاللها االنتفاضة، 
وتدعمه���ا وتعمل على تطويرها باس���تخدام كافة 

الوسائل الدفاعية، بوجه المحتل الغاصب وأعوانه.
وفي وقت سابق أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير واصل أبو يوس���ف أن قيادة منظمة التحرير 
الفلس���طينية س���تجتمع غدا ؛ لبحث تبعات إعالن 
الرئيس األمريك���ي دونالد ترامب االعتراف بالقدس 
عاصمة إلس���رائيل، ومجمل التطورات على األراضي 

الفلسطينية. 
ال عودة 

عاط���ف عدوان القيادي بحركة حماس، اعتبر الحراك 
الشبابي واألحداث المتسارعة التي يقودها الشباب 

في أنحاء متفرقة من مدن فلسطين، مقدمة النتفاضة 
يشتعل فتيلها مع كل يوم يصر به ترامب على قراره، 
بأن القدس عاصمة لالحتالل االسرائيلي، الفتا إلى أن 
ما يحدث يتميز بعنصر االستمرارية إلى أن يتراجع 

ترامب عن قراره.
وأوضح عدوان ل�"االس���تقالل" مكانة وقدسية قضية 
القدس لكونها عاصمة فلسطين األبدية تلعب دورا 
مهما في الحراك المستمر، إذ ال يمكن قيام فلسطين 
دونها، ل���ذا فاألحداث المش���تعلة مرتبطة بعقيدة 

الشعب الفلسطيني الذي لن يتنازل عنها. 
وأش���ار إلى أن ردود أفعال الش���عب الفلس���طيني 
المنتف���ض و الثائ���ر طبيعي���ة، إذ إن االنتفاض���ات 
الس���ابقة بدأت بأحداث ثم تصاعدت واستمرت إلى 
أن مثلت مرحلة هامة في تاريخ الشعب الفلسطيني.

ونوه إلى أن الش���عب الفلس���طيني لديه خبرة عالية 
وسابقة في التعامل مع االحتالل االسرائيلي، ولديه 
نف���س طويل في الصبر وتحمل تبعات ما س���يقدم 
عليه، كما جرى خالل انتفاضة الحجارة واألقصى وما 

بينهما من أحداث ميدانية. 
وفيما يتعلق بدعوة منظم���ة التحرير لعقد اجتماع 
تبحث به تبعات قرار ترامب، أكد أن االجتماع سيكون 
له أهمي���ة إذا أكد المجتمعون على احتضان الحراك 
ودعم الشباب الغاضب، وتحقيق المصالحة والوحدة 

الوطنية. 

معركته اخلا�صة 
المحلل والكاتب السياسي مخيمر أبو سعدة رأى بأن 

الحراك الش���بابي المتصاعد يأتي في ظل معطيات 
ع���دة عل���ى أرض الواقع، منه���ا دع���وات الفصائل 
باستمرار االحتجاجات رفضا إلعالن الرئيس األمريكي 
ترامب، وش���عور الش���عب الفلس���طيني بأن العالم 
العربي واالس���المي تخلى عنه، خاص���ة بعد النتائج 
التي خلصت بها قمة دول التعاون االس���المي، حيث 
تمخ���ض عنها بيانات ش���جب واس���تنكار فقط من 

بعض من حضروها. 
وأك���د أب���و س���عدة ل�"االس���تقالل" أن  الش���عب 
الفلس���طيني يش���عر بأن هذه معركته يخوضها 
بنفس���ه، و ما يق���وم ب���ه رد طبيعي عل���ى إعالن 
الرئي���س األمريكي ترامب، خاصة أنه جاء بالذكرى 
المئوية لوعد بلفور، الذي أعطى فلسطين للحركة 

الصهيونية. 
ولفت إلى أن الش���عب الفلس���طيني بات يدرك بأنه 
مطالب أكثر م���ن أي وقت مض���ى، بالدفاع عن حقه 
في مدين���ة القدس في ظل تراجع الدعم واالس���ناد 
العربي واالسالمي له، وضرورة توحيد الجهد من قبل 
القيادة والفصائل الفلسطينية، لتطوير االحداث إلى 

انتفاضة فلسطينية. 
وشدد على ضرورة أن تعمل كافة الفصائل والقيادة 
الفلس���طينية على انهاء االنقسام وتحقيق الوحدة 
الوطنية، وأن تتخذ منظمة التحرير الفلسطينية قرارًا 
بإلغاء اتفاقية أوسلو، فهي الوحيدة المخولة للحديث 
عن إلغائها، وتجميد التنسيق األمني ووقف التعاون 
مع االحتالل االسرائيلي، للتصدي لما يحدث من قتل 

واعدام متعمد للشباب. 

»انتفاضة القدس« .. بركان غضب يتصاعد 

غزة/ �صماح املبحوح: 
يت�صاع��د يوم��ا بعد ي��وم زخم وعنف��وان انتفا�ص��ة القد�س 
يف خمتل��ف الأرا�ص��ي الفل�صطيني��ة رداأ على ق��رار الرئي�س 
الأمريك��ي دونالد ترام��ب باعتبار القد���س عا�صمه لدولة 
الحت��ال، حي��ث ل يتوان��ى ال�صباب عن ت�صعي��د حراكهم 

وال�صتب��اك مع الحتال يف كافة نق��اط التما�س موؤكدين 
عل��ى اأن دماءه��م وقود تتخ�ص��ب به الأر�س ف��داء للقد�س 
والق�ص��ى . فمنذ اعان الرئي�س الأمريكي ترامب القد�س 
عا�صمة ل�"ا�صرائيل"  يف ال�صاد�س من ال�صهر اجلاري، انتف�س 
ال�صباب الغا�ص��ب يف خمتلف املدن الفل�صطينية وعلى طول 

ال�صري��ط احل��دودي مع قطاع غ��زة دفاعا ع��ن درة العيون 
وتاج القلوب القد�س.   وا�صفرت املواجهات امل�صتمرة يف قطاع 
غزة منذ عدة اأيام يف قطاع غزة وال�صفة القد�س املحتلتني 
ع��ن ارتقاء ثمانية �صهداء وا�صابة اأكرث من 3000 مواطن 

بجروح متفاوتة، وفق اح�صاءات طبية ر�صمية. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / رائد عاشور عبد الحى عيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)927346494( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعل���ن أنا المواطن���ة آية عبد المهيم���ن عبد الرحمن 
عبد الفتاح عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )413347634( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن /أحمد إبراهيم جمعة الغلبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406964338( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة / سارة سمير رمضان دحالن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401096284( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمد أحمد جابر العمصي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803334127( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن /وليد خالد سعيد السطري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403723448( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .
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جيش االحتالل لم يتحمل قوة وعزيمة أبو ثريا، الذي 
بترت قدماه في قصف اس���رائيلي اس���تهدفه عام 
2008، فقرر س���رقة روحه برصاصات���ه الغادرة التي 
تمركزت في جبينه بعد أن أطلق قناص إسرائيلي النار 
بشكل مباشر على رأسه، لتكون القاضية، بعد سلسلة 
اصابات لحقت به وألمته جسديًا ونفسيًا ليكون ناقمًا 

على احتالل ال يلقي بااًل لإلنسانية. 
ثالثة عقود اختص���رت عمر الش���هيد المقعد الذي 
ل���م يقعد يومًا ع���ن مقارعة االحتالل، حيث تش���هد 
على ش���جاعته كل نقاط التماس م���ع العدو، لتكون 
ش���جاعته ختامها مس���ك ولحظة فارقه في معادلة 
الش���موخ الفلس���طيني، لقب على إثرها ب�"ابي هريرة 

الفلسطيني".  
واستش���هد أبو ثريا »29 عاما« يوم الجمعة الماضي 
برصاص قناصة االحتالل خالل مواجهات اندلعت بين 
عشرات من الشبان وجنود االحتالل اإلسرائيليين على 
الحدود الش���رقية للقطاع، عقب قرار اإلدارة االمريكية 

بأن القدس عاصمة إلسرائيل.

روحه معلقة بال�شهادة
الش���هيد أبو ثريا، تع���رض إل���ى 11 إصابة مختلفة 
بجس���ده في س���نوات حياته، الجزء األكبر منها كان 
ببتر قدميه في العدوان اإلس���رائيلي على القطاع عام 
2008، إثر استهدافه في مخيم البريج برفقة آخرين، 
لتنقلب بعدها حياته رأس���ًا على عقب ويزداد بقلبه 

عشق الشهادة واالنتقام من عدٍو ال يرحم. 
ورغم أنه أصب���ح يتنقل عبر كرس���ٍي ُمتحرك، رفض 
االستسالم وواصل مسيرته في المشاركة بفاعليات 
االحتج���اج والمظاهرات المناوئ���ة لالحتالل بعزيمة 
وحم���اٍس ش���ديدين، خاص���ًة عندما يس���مع بوجود 
مواجهات مع قوات االحتالل، حيث يلقى مس���اعدات 

من الش���بان الذين يحاولون دفع كرسيه وسط التراب 
واالعشاب للوصول إلى الجدار الحدودي. 

وبغص���ة تعت���رض صوته���ا، تقول والدة الش���هيد 
ابراهي���م: "ابني منذ نعومة أظافره كانت روحه معلقة 
بالش���هادة، فلم يس���مع باجتياح أو توغل أو مواجهة 
م���ع جنود االحتالل إال وذهب وش���ارك، وزاد ش���غفه 
بالشهادة بعد بتر قدميه بعدوان 2008 واستشهاد 

رفاقه السبعة". 
وتتابع األم المكلومة خالل حديثها ل�"االس���تقالل": " 
ابراهيم بعد اصابته كان يتمنى لو أنه رحل ش���هيدا 
مع رفاق���ه وكان دائمًا يقول ما تزعل���ي ياما أنا رجلي 

سبقتني للجنة وسألتحق بها شهيدًا". 
وتفجر غض���ب إبراهيم بعد أن قرر الرئيس األميركي 
دونال���د ترمب في الس���ادس من ديس���مبر الحالي، 
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، حيث خرج رغم 
إعاقته في مس���يرات غزة المنددة بالقرار الذي وصفه 
" بالق���رار المش���ؤوم، وأن القدس عاصمة فلس���طين 

األبدية". حسب والدته. 
وأضافت بنبرة فخر:" كان يذهب إلى الحدود الشرقية 
لحي الشجاعية )ناحل عوز( بشكل يومي، ولم نستطع 
منعه لش���دة إصراره، وكان يق���ول" إن لم نكن بجانب 
الق���دس فمن يك���ون؟"، مؤكدة أن قص���ة نجلها مع 

فلسطين كبيرة، والقدس كانت أكبر هّمه.

موعد مع ال�شهادة
صبيحة يوم الجمعة الماض���ي، لملم عزيمته والعلم 
الفلسطيني وما تبقى له من ذكريات، ليهتف للقدس 
العاصمة األبدية لفلس���طين ويكون شهيد نصرتها 

عند أحد محاور المواجهة مع االحتالل. 
بصوٍت مرتجف ودموٍع تمأل وجنتيها، س���ردت والدة 
الش���هيد تفاصيل أخر لقاء بينهم���ا:" يوم الجمعة 

ايقظني الس���اعة السادس���ة صباحًا ألتناول الفطور 
واعطاني العالج بأيده، وط���وال الوقت كان يوصيني 
على نفس���ي وأخوات���ه ويقول لو رجعت ش���هيد ما 
تحزن���ي، اعترضت على كالمه قال هذه امنيتي، وأخذ 

علم فلسطين ومقالعه وودعنا وطلع".
وتصف نجلها، بأن���ه روح البيت واألكث���ر حنانًا على 
أش���قائه، وكان عزيز النفس يرف���ض أخذ أي إعانة إال 
بتعبه وجه���ده، ولديه إرادة وعزيمة ال تكس���رها أي 
إعاقة فكان ٌيعيل أس���رته وينفق على البيت رغم قلة 
الراتب الذي كان يتلقاه جراء إصابته وعمله في مسح 

السيارات.
وبهجم���ة شرس���ة ش���نتها ق���وات االحت���الل على 
المتظاهرين العزل على الش���ريط الح���دودي، أطلق 
جندي إسرائيلي حاقد النار بشكٍل مباشر على رأس أبو 
ثريا، ليرتقي شهيدًا بعد يوٍم واحد من ذكري ميالده، 
غير مدرك أن روح الش���هيد س���تحاصره وس���تحمي 

القدس، كما تقول والدته. 
"الشهيد المقعد" لم يكن يأبه بالرصاص الحي والغاز 
المدمع الذي يطلقه جيش االحتالل اإلسرائيلي على 
المتظاهرين، فكل ما كان يبتغيه هو الش���هادة في 
س���بيل أرض���ه األم )فلس���طين( وعاصمتها القدس 

الشريف.
وقبيل استش���هاده بدقائق، ظهر الش���هيد أبو ثريا 
بمقطع  فيديو وهو يزحف ويرفع العلم الفلسطيني 
أمام الس���ياج الفاصل بين غزة واالحتالل، وّجه خالله 
رس���الة مفادها "ه���ذه األرض أرضنا، ولن نستس���لم 
لقرار ترامب"، كما أّكد على ضرورة أن تتراجع الواليات 
المتح���دة األميركي���ة عن قرارها بخص���وص القدس 
المحتلة، مضيفًا أن الش���عب الفلسطيني هو شعب 

الجبارين.
وتداولت وسائل التواصل االجتماعي فيديو أخر ظهر 

فيه الشاب الفلسطيني لحظة استشهاده وهو على 
كرس���يه المتحرك والعلم الفلس���طيني في حضنه، 
بينما حمله أحدهم بين ذراعيه التف العشرات حوله 

مرددين "بالروح بالدم نفديك يا شهيد".
وعلق���ت األم المكلومة على نبأ استش���هاد نجلها: " 
سبقتك قدماك إلى الجنة واليوم حققت ما كنت تحلم 
به بعد طول انتظار، رفع راس���ي وفخورة باستشهاده 

من أجل فلسطين والقدس".

نظرة الوداع
كانت األج���واء هادئة، لكن قلب أم���ه يغلي، وعيون 
شقيقاته حمراء من البكاء، والرجال ينتظرون  بشغٍف 
الس���تقبال الش���هيد، ولما وصل للبيت انقلبت أجواء 
الهدوء إلى عاصفة م���ن التكبير والتهليل والزغاريد، 
وعلت رصاصات الرجال في السماء تعبيرًا عن الغضب.

دموع ُأم إبراهيم جفت والنساء من حولها لم يتوقفن 
عن الزغاريد بعد نظرة الوداع، وسيل جارف من الرجال 
والش���باب شيعوا الش���هيد إلى مثواه، ووري ثراه في 

مقبرة الشهداء شرق قطاع غزة. 
وردد المش���اركون هتافات من���ددة بجرائم االحتالل 
اإلسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني،  وشعارات 
دع���ت فصائل المقاوم���ة إلى تدفِي���ع االحتالل ثمن 
جريمته النكراء، بإط���الق النار صوب المدنيين العزل 

دونما اقتراف أي ذنب. 
وخالل إتمام مراس���م التش���ييع، قال رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: إن "شهيدنا 
المقعد أبو ثريا اليوم ليس ككل الشهداء ومعركتنا 
اليوم ليست ككل المعارك، فشهيدنا اليوم رفع الله 
عنه حرج الجهاد والمقاوم���ة والمواجهة لكنه تقدم 
الصف���وف ووصل لخط المواجه���ة ليكون حجة على 

الناس جميعا".

منتفضًا للقدس
الشهيد أبو ثريا.. تحدى االحتالل بنصف جسد

غزة/ دعاء احلطاب: 
م��ا اأن ان��زاح �شتار الليل وحطت خي��وط ال�شم�س الذهبية 
اأ�شعته��ا على الأر�س، حتي خرج ال�شاب املقعد ابراهيم اأبو 
ثريا من منزله يف خميم ال�شاطئ �شمال قطاع غزة، بج�شده 
املنهك و روحه ال�شلبة، م�شتقاًل كر�شيه املتحرك، كي يكون 

اأول الثائري��ن يف انتفا�ش��ة »القد���س العا�شمة« وجمابهة 
جن��ود الحتالل الإ�شرائيلي عل��ى احلدود ال�شرقية حلي 
ال�شجاعية �شرق غزة، ن�شرًة للمدينة املقد�شة.  فبمجرد 
و�شول��ه احل��دود، احت�ش��ن اأب��و ثري��ا عل��م ب��الده وحمل 
مقالع��ه وبداأ بر�شق جن��ود الحتالل باحلج��ارة ول�شانه 

ي�شدح ب�« اهلل اأكرب، القد�س لنا«، وما هي ال حلظات حتى 
ت��رك كر�شي��ه وزحف  �شوب عم��وٍد يف املنطقة احلدودية 
مع اأرا�شي فل�شطني املحتلة 1948، ورغم عدم قدرته على 
الوق��وف ال اأنه ت�شلق عليه لي�شق��ط علم ا�شرائيل ويرفع 

علم بالده. 
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إعداد: مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية

ترامب قسم القدس وأشعل حريقًا وأنقذ أبا مازن

   ضوء السيارات كشف داخل الظالم عن جنديين، بنادق وكل ما تبقى، في  مدخل 
بلدة الرام المكتظة، تقابلت أعيننا للحظة كما يقولون. على وجوههم تظهر الوقاحة، 
الجهالة والخوف. كم هم صغار فكرت في نفس���ي. وأيضا فكرت وما يفكر فيه كل 
من يقود بالقرب من الجنود:  أي انحراف بس���يط للسيارة، سيظنون أن هذه السيدة 
ستدهس���هم، وبعد ذلك سيظهر تحقيق الشرطة العسكرية انهم شعروا بالخطر 
على حياتهم وتصرفوا كما هو مطلوب. لذلك قلت لنفس���ي عليِك ان تقودي بحذر. 

وواصلت التفكير »كم هم شبان صغار«. 
من المش���كوك فيه جدا أنكم س���تجدون خوفا في أعين ه���ؤالء الجنود والذين في 
ي���وم الجمعة أطلقوا نيرانهم القناص���ة على ابراهيم ابو ثريا اب���ن ال� 29 عاما. لقد 
كانوا في الجانب الثاني من جدار الفصل، ش���رقي حي الش���جاعية في غزة. ربما في 
برج مراقبة، وربما فوق تلة أو في س���يارة جيب مصفحة، كان ذلك الذي اطلق صلية 
تج���اه المتظاهرين. ما هو الخطر الذي كان محدقا بهم من أبو ثريا؟ لقد برز من بين 
جمهور المتظاهرين: مقطوع االرجل، يسير على كرسي متحرك أو ينزل منه ويتقدم 
بمساعدة صديقيه بسرعة على الكثبان الرملية باتجاه الشرق. هل شجاعته وغياب 

الخوف الذي أظهره استفز احد الجنود في الجانب االسرائيلي من جدار الفصل؟
  أبو ثريا جرح خالل قصف الجيش االس���رائيلي على غزة في 2008 – 2009 وأرجله 
قطعت. مراس���لة في موقع االخبار الفلس���طيني »وطن« كتبت ف���ي 2015 بانه هو 
واصدقاؤه حينئذ كانوا هدفا للقصف االس���رائيلي في معسكر الالجئين »البريج«. 
منذ أن تماثل للش���فاء من اصابته الخطيرة عمل في تنظيف زجاج الس���يارات في 
ش���وارع غزة، يتنقل فيما بينها بكرس���يه المتحرك. فيلم قصير ال يتضح تاريخه، 
يظهره وهو يتس���لق معلقا بيديه على عمود كهربائي في المنطقة الحدودية في 

غزة ويرفع علما وفي فيلم آخر يبدو أنه من يوم الجمعة – يجلس على كرسي متحرك 
فوق تلة مكش���وفة امام الجدار وأيضا يرفع علم فلسطين. الجمعة بعد الظهر قال 
أمام عدسة التلفزيون ان المظاهرة هي رسالة للجيش المحتل الصهيوني بان هذه 
هي ارضنا ولن نستس���لم. فيلم من يوم الجمعة يظهره على كرس���ي بين عشرات 
الش���باب الغاضبين، ورأس���ه مدلى عندها يرفعونه ويحملونه الى سيارة االسعاف 
ويرافقونه الى المستش���فى. في المس���اء تم االعالن عن موته، من رصاصة اصابت 
رأس���ه. هل هذه االفالم المحررة حذفت اي مش���هد تجريمي؟ على سبيل المثال ابو 
ثريا يوجه قذيفة من أجل اطالقها تجاه الجنود؟ ليس هذا هو الس���بب الذي جعل 
قناصا اس���رائيليا يطلق النار على رأس ش���اب مقطوع االرجل على كرسي متحرك – 
هذا االمر يتعلق بفضيحة للمتحدث باس���م الجيش والمتحدث باسم منسق اعمال 
الحكومة في الحكومة، لماذا لم ينش���روا بيانا للصحافة عن احباط اطالق قذيفة من 

قبل متظاهرين ومنعت االضرار بجنودنا؟ 
 اشخاص يفهمون ما وراء االمور حذروا انه في نهاية شارع مخيم الالجئين »الجلزون« 
يوجد جنود، وله���ذا ايضا يوجد مطلقو حجارة. ولكن لم يكن هنالك  مجال للرجوع. 
مطلقو الغاز المس���يل للدموع تزايدوا وازداد الطريق التواًء. من خلف البيوت شارك 
عدد من الش���بان – كم هم صغار. كانوا يحملون الحجارة، ولكن في نفس الوقت لم 
يرموها. م���ن جانب آخر بالقرب من الجدار الذي يحمي مس���توطنة بيت ايل وقفت 
مصفحة مخيفة وعدد من الجنود الى جانبها. ربما كانوا ش���رطة حرس حدود. الفزع 
أنس���ى عددًا من التفاصيل. تح���ت قبعات الجنود الواقية للرص���اص وعن بعد من 

الصعب ان تحدد كم هم صغار الفظاظة والجهالة رسمت بخطوات أرجلهم. 
  محاولة الخروج من رام الله الى بيت لحم )حفلة موس���يقية وفرقة اطفال( في يوم 

الجمعة لم تنجح. في مفترق السيتي إن، في الطريق الى حاجز بيت ايل، كان هنالك 
عدد من الشبان – كم هم صغار– سحبوا من سيارة اطارات من أجل احراقها. فهمت: 
ان علي أن اتوجه الى قلنديا. السفر الى هناك ازدادت مدته. هنا المصلون يخرجون 
من المس���جد، هنا مشاة يسيرون في منتصف الشارع، اشخاص معهم سالل جاءوا 
من السوق، وهناك سيارات في وقوف مزدوج وشبان خرجوا من إحدى قاعات األفراح 
وبايديهم كاسات من القهوة وقطعة حلوى. صفارات سيارة االسعاف التي انطلقت 
بس���رعة من اتجاه الحاجز كانت تش���ير الى ما سيحدث.  عدة عش���رات من االمتار، 
وسحب الغاز المس���يل للدموع كانت تظهر بوضوح. تولدت الرغبة لفحص وضع ما 
سيخرج من سجن الخمسة نجوم، رام الله. بعد ذلك تم االعالن عن قتل في حاجز بيت 

ايل وجريح بجراح خطيرة من قلنديا. 
  ف���ي جولة الصباح مع اصدقاء، في يوم الجمعة يق���ول احدهم: »من الجانب االول 
اعتقد أن علي أن أكون الى جانب الش���باب الشجعان هؤالء في الحاجز. ومن الجانب 
االخر أنا اع���رف انه فقط اذا خرجنا بمئات االالف ال���ى الحواجز وايدينا في جيوبنا، 
فان ش���يئًا ما س���يتغير«. تقول إحداهن: »في احدى المرات س���معنا عن جرح في 
غزة وكل الضفة اش���تعلت. اليوم يس���معون عن قتيل في رام الله أو ش���اب ذهبت 
عينه من قنبلة غاز مس���يل للدموع، ونحن نقول آي.آي.آي، نهز رؤوسنا ألما ونواصل 
حياتنا«. الرجل الذي يعيش في الش���ارع المتفرع من حاجز بيت ايل فتح بيته لمن 
هربوا من امام الغاز المسيل للدموع. منديل مغموس بالكحول وزعه المسعف على 
الهاربين، كاسعاف، ولكن فقط في البيت المحمي هدأت الحرقة والدموع. المضيف 
قال: »القيادة معزولة. ال يهمها الشعب. فقط المال والكراسي. ال أستطيع ان  اقول 

للشباب اال يذهبوا الى الحاجز، ولكنني اعرف ان شجاعتهم هي عبث«. 

بقلم: عميره هاس

أبو ثريا: المظاهرة هي رسالة للجيش المحتل
 الصهيوني بأن هذه هي أرضنا ولن نستسلم 

أزقة القدس ش���رعت باالس���تعداد لعي���د الميالد، بعض 
المصابيح واألوسمة وس���انتا كلوز منفوخ على مدخل أحد 
الدكاكي���ن في البلدة القديمة، ال جلي���د وال مطر، وال يوجد 
أش���جار عيد ميالد وال أج���واء عيد المي���الد، أنغام أجراس 
الكنائس تردد صداها الشوارع الفارغة التي كان يفترض 

في هذا التوقيت أن تضج بالحجاج.
س���طح فندق »كازانوفا« في قلب المربع النصراني يعطي 
لمحة أساس���ية عن الق���دس العليا، في ص���ورة بانورامية 
يمكنك مش���اهدة أطراف الصراع القديم في العالم: القبة 
البيضاء لكنيس »الخرابة« والقبة الس���وداء لألقصى والقبة 
الذهبية على طرف المكان، ومن فوقهم تطل القبة الغامقة 
لكنيسة القيامة. المساجد والصلبان واألجراس، ومن تحتها 
ميدان السوق فارًغا. الفندق هو مشروع استثماري أساسي 
للنظام الفرنسيسكاني، فندق للحجاج الذي يمكن إنساًنا ب� 
40 دوالرًا من غرفة بسيطة وسطح رائع ووجبتين، الصفقة 
مغري���ة ولكن الفندق فارغ، الس���واح ال يأتون وال حتى إلى 
الفنادق في بيت لحم، حيث أغلق اثنان منها هذا األسبوع.

الحكومة تته���م الفلس���طينيين بأنهم ش���رعوا بأعمال 
الش���غب والمظاهرات، بينما يتهم الفلسطينيون دونالد 
ترامب وبنيامين نتنياهو الذي أقنعه باإلعالن عن القدس 
عاصمة إلسرائيل، مؤتمر رؤساء الدول اإلسالمية في تركيا 
خلق تمديًدا آخ���ر للمواجهة. دون االس���تهانة بالحماس 
الشديد من إعالن الرئيس ترامب، فقد فعل شيًئا آخر، وعلى 

ما يبدو دون أن يقصد: لقد قّسم القدس وأشعل حريًقا.

ا�شتعال قابل لالنفجار
منذ ان أعلن ترامب القدس عاصمة إلسرائيل، انطلقت أعمال العنف 
السياسي على شكل تظاهرات وإطالق عدد من الصواريخ، وعلى ما 
يب���دو ال زال مراقًبا ومضبوًطا وتحت الس���يطرة، لكنهم في األجهزة 
األمنية يستصعبون تقدير مآالته: إلى االنخفاض والتالشي أم إلى 
التدحرج واالنفجار، ويقدرون بأن الوضع اليوم يش���به عش���ية حرب 
2014، حي���ث لم يكن أّي طرف يريده���ا، لكن حدث التدحرج إليها 
بدون رغبة أي م���ن أطرافها. حماس كانت تخطط لعملية اختطاف 
جنود في الضفة، وهي في غزة ال تبذل جهًدا كافًيا كما في السابق 
لمنع إطالق الصواريخ، والتوتر يزداد بما يصّعد قابلية االنفجار، رغم 

الشعور لدى األطراف بأن الوضع مسيطر عليه.

تق�شيم القد�س
هذا ما يحدث عندما يطلقون النار، ثم بعد ذلك يستعدون للعمل 
ويبحثون عن استراتيجية؛ ترامب أطلق االعتراف بالقدس مبكًرا 
للغاية دون أن يجهز أي أحد تقريًبا، ودون غطاء سياسي. ونحن 
لم نصِغ ألي كلمة ولم نحلل أي نص ولم نوِل أي اهتمام كاٍف إلى 
حقيقة أنه قّس���م المدينة. باعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل، 
أكد ترامب عل���ى الجزء الغربي من المدين���ة، وأوضح ان الحدود 
س���تقرر بين الطرفي���ن، وأكثر من ذلك فقد قس���م المدينة من 
الناحي���ة الدينية: أكد على ان اليهود يصلون في حائط المبكى 

)البراق( والمس���لمون في األقصى، وماذا عن »جبل الهيكل«؟ في 
هذا اإلعالن ليس هناك »جبل هيكل« لليهود.

اآلن تعال���وا نفترض أنه مجرد تصريح آخر، لكن في السياس���ة 
الكلمات تخلق أهمية، تخل���ق خطوات. وربما هنا أنقذ ترامب أبا 
مازن من نفس���ه، في األش���هر األخيرة وقف أبو م���ازن أمام واقع 
سياسي كئيب: الواليات المتحدة أعدت خطة سياسية - حسب 
كل الدالئل والتس���ريبات السابقة - من ش���أنها ان تكون خطة 
خفيف���ة ومتقطعة فيها س���يادة مح���دودة والقليل من األرض 
مقابل الس���الم. أكثر من ذلك، الواليات المتحدة س���خرت روافع 
الضغط الثقيلة في العالم الس���ني من أجل إجبار أبي مازن على 
الموافقة، س���افر إلى القاهرة، إلى الرئيس السيسي ومن هناك 
إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أخبره بأن عليه 
أن يقبل الخطة دون تقسيم القدس - حسب التسريبات - ومن 

دون التجمعات، بل وربما من دون إخالء المستوطنات.
أبو مازن كان في »الكورال« كما كان يصفه شارون يصلح المعدن 
الضيق الذي يقود األبقار إلى المس���لخ، أوش���ك ان يقبل بخطة 
أمريكي���ة مفروض���ة، كان رفضها يعني أنه س���يقف مرة أخرى 
موقف الرافض النظامي ويعطي نتنياهو نصًرا حاسًما في لعبة 
االتهام���ات. أبو مازن نظر إلى طاقم ترامب: جارد كوش���نير الذي 
كان نتنياهو ربيب أسرته، والوزير ديفيد فريدمان الذي كان أحد 
المساهمين في مستوطنة »بيت ايل«، وجيسون غرينبالت الذي 
التقط الصور في األنفاق وقواعد الجيش اإلسرائيلي في الجنوب؛ 

لقد رأى طاقًما يهودًيا مسخًرا ومنحاًزا إلسرائيل.

إعالن ترامب حظي بمعارضة واس���عة وتوحد إسالمي من 
الجدار إلى الجدار: الشيعة والسنة، السعوديون واإليرانيون 
واالت���راك والمصريون؛ جميعهم وقفوا ضد اإلعالن. عادت 
النض���ارة إلى وجه أبي مازن، اس���تغل الخط���وة ليعلن ان 
الواليات المتحدة وسيط غير نزيه وأنقذ نفسه من انتظار 
الخطة، م���ن جهته ترام���ب اغتال بإعالن���ه فرصة عملية 
سياس���ية مع إس���رائيل، لذلك قاطع زيارة نائب الرئيس 
مايك بنس، وقطع عالقته مع القنصل األمريكي في القدس 
الشرقية، وأجرى صلًحا متعثًرا مع حماس؛ ألن األسهل هو 
ان يعارضوا مًعا. ربم���ا في الواليات المتحدة يعتبر ترامب 
رئيًسا مش���تًتا، لكن في الشرق األوس���ط فاألمر معكوس 
تماًما: وحدة المعارضة باسم ترامب. غير ان المعارضة لها 
ثمن، والس���ؤال: من سيدفع هذا الثمن؟، خطوات أبي مازن 
من ش���أنها أن تجعل الوالي���ات المتحدة ترغب في تليين 
موقفها من أجل إعادة الفلسطينيين إلى اللعبة السياسية، 

وربما ينفضون يدهم منه ويدفع هو الثمن.
ما أسهل أن يكفوا عن إرسال األموال إلى السلطة، لكنهم 
بذلك يق���وون حماس التي كانت قد عرضت على أبي مازن 
عدم الرجوع إلى المقاطعة قبل ان ينجح بقلب القرار؛ ليس 
مؤكًدا أن أبا مازن يفكر بهذا المقترح المغري بجدية، فرحلة 
سياس���ية الى مقرات األمم المتحدة ف���ي نيويورك أكثر 
جاذبيه م���ن مواجهة المتظاهرين ف���ي رام الله والفنادق 

الخاوية في بيت لحم.

عن غير قصد

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/اسامه رمضان محمد عبيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
412617995فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها  

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/داليا انور محمد ابو جراد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800264905( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن توفيق محمد عبد الرحمن المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)917040347( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة  سعاد احمد سعيد عيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900783903( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن  محمد ابريك حماد ابو عمرة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)962105441( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /خالد شعبان حسين ابو زريق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410073332( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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ل���م يتس���بب أحد ف���ي إلحاق الض���رر بص���ورة أميركا 
وسياستها على مستوى العالم بقدر الضرر الذي تسبب 
به دونالد ترامب جراء سياسته المثيرة للجدل في أكثر 
من مجال ، ووصلت األمور إلى الذروة بقراره األخير حول 
الق���دس حيث بدا وكأن العالم كافةً  في جانب وأميركا 
وحدها في جانب أخر ، وحتى حلف���اء أميركا األوربيون 
لم يس���تطيعوا ابتالع قراره الغري���ب وعبروا عالنية عن 
معارضتهم له واعتبروه مخالفا للقانون الدولي وميثاق 

األمم المتحدة .
والس���ؤال الذي يطرح نفس���ه بإلحاح ، إذا كان هذا هوا 
الموق���ف األورب���ي والدولي ،فما الذي س���تفعله الدول 
العربية واإلس���المية المعنية بش���كل مباش���ر بالقرار 
األمريك���ي الخطير ، وكيف س���يتم التعام���ل من اآلن 
فصاعدا مع أميركا وسياستها ، و في ذات الوقت كيف 
يمكن إقناع دول العالم بأن هناك ش���يئا أسمه القانون 
الدولي أو المواثيق األممية طالما أن أكبر دولة في العالم 
لم تحترم هذا القانون ، وتدوس المواثيق التي شاركت 

هي في صياغتها .
يفتح الهجوم األمريك���ي األخير على القدس هذا 
الملف من جديد برغم انشغال العالم بقضايا أخرى 
عديدة ، ورغم انهماك الدول العربية في صراعات 
داخلية وأزمات عديدة ، يعود الموضوع الفلسطيني 
لتصدر عناوين األخبار ، وتعود فلسطين لموقعها 
العبقري فرغم المحاوالت العديدة إلنهاء القضية 
الفلسطينية ووضع الحواجز و السدود بينها وبين 
المحيط العربي واإلسالمي ، وإنهاء القرار األمريكي 
، ليؤكد من جديد أن فلس���طين هي مركز الهجوم 
ومحور القضايا ، وأن افتعال األزمات وزرع المشاكل 

والهج���وم إنما هوا مجرد تالعب بالوقت ال ينجح إال 
في إحداث تش���ويش على العالقة بين فلسطين 
واألم���ة ، وأن ه���ذه العالقة محاطة ب���كل عناصر 
االيدولوجيا والثقاف���ة والتاريخ التي تتبعها حية 

وراسخة .
وقد ج���اء قرار ترام���ب ليعطي مصداقي���ة أكثر لهذه 
الحقيقة حول موضع فلسطين عند األمة ، ويقدم فرصة 
جديدة لنهوض األمة وإعادة ترتيب عناصر قوتها ، ومن 
يراجع تاريخ الثورات الس���ابقة سيكتشف مدى رحمة 
الله بهذه األمة ، وقد وفر لها عدة فرص لعالج أخطائها 
والخروج من كبواتها ، و قد كان الموضوع الفلس���طيني 

دائمًا وسيلة لتعديل األوضاع واستعادة األمجاد .
حدث هذا من خالل االنتفاضة األولى التي وفرت فرصة 

هائلة للعرب والمس���لمين وكش���فت مدى هشاش���ة 
االحتالل وضع���ف قدراته ، كانت صورة أطفال الحجارة 
معادال لخل���ل موازين القوى ولحظ���ة مضيئة في ليل 
الع���رب الطوي���ل ، وبدال من اإلمس���اك بتل���ك الفرصة 
وتطويره���ا والبناء عليها ، توج���ه العرب إلى مدريد ثم 
أوس���لو ، لتجهض االنتفاضة ويخب���و الحلم ، ويدخل 
العالم العربي واإلسالمي حالة من التيه وفقدان البوصلة 
وتنامي الوهم بالتطبيع ونسيان الحق واستقبال العهد 
الجديد بالخضوع واالستس���الم ، لك���ن رحمة الله تظل 
حاضرة وتمثل���ت مرة جديدة بانتفاضة جديدة نفضت 
الوهم عن العقل العربي والمس���لم ، وأكدت من جديد 
هشاشة التس���وية وافتقادها ألي من مبررات الصمود 
والنج���اح وكانت فرصة أخرى للفلس���طينيين والعرب 

والمس���لمين للنه���وض وترتيب األوض���اع لكن األمة 
أضاعت الفرصة فاختلطت األوضاع فلس���طينيا وعربيا 
وإسالميا ، انقسم الفلسطينيون على أنفسهم وساعد 
بعض العرب أميركا عل���ى عرب آخرين ، فتحطمت قوة 
العرب وتشتت جهدهم ، وفي ظل استمرار التشويش 
في الساحة الفلس���طينية وطوفان الفوضى الذي يعم 
العال���م واإلس���المي يأتي ق���رار ترامب ح���ول القدس 
ف���ي محاولة منه إلنهاء القضية الفلس���طينية وفرض 
االستسالم على الشعب الفلسطيني بل ومصادرة حقه 
ولو باالعتراض على سرقة أقدس رموزهم وأكثره إلهاما 
ولكن الطعنة لم تكن موجهة للفلسطيني وحدهم بل 
طالت األمة كلها التي اس���تخف الرئيس األمريكي بها 
وازدرى مش���اعرها واحتقر مقدساتها وتصور أنه قادر 
على تمرير قراره وقتما ما يريد طالما أن العرب يعيشون 
الفوضى ويبددون بأيديهم كل مقدراتهم فأصبح قراره 
من غي���ر أن يدري فرصة جديدة إلعادة فلس���طين إلى 

موقعها وإعادة األمة إلى فلسطين .
المطلوب كثير حتى ال تضيع ه���ذه الفرصة أيضا كما 
ضاعت فرص سابقة ، أميركا في أضعف حاالتها وهي 
ضبطت متلبسه بخرق القانون الدولي وتجاهل قرارات 
دولي���ة كانت هي ذاتها طرفًا فيها وكأن دونالد ترامب 
يعيد إلى األذهان صورة الرجل الكاوبوي الذي ال يحتكم 
إلى منط���ق وال تحكمه قيمة ، بإمكان الفلس���طينيين 
أن يجعل���وا القرار األمريكي أداة لتوحدهم واس���تعادة 
لحمتهم ، وبإمكان العرب أن يتحرروا من ضغط أميركا 
وسياس���تها الهوجاء وهذا ما س���تثبته األيام القادمة 
فهل ينجح الفلسطينيون والعرب والمسلمون في هذا 

االختبار ؟!.

الشيخ: نافذ عزام
قرار ترامب حول القدس 

وفرصــة األمــة للنهــوض 

 احذروا التطبيع مع »إسرائيل«  بوهم توكيد فلسطينية القدس ! 

بعد دعوة مؤتمر القمة اإلسالمي في إسطنبول 
دول العال���م إلى االعتراف بالقدس الش���رقية 
عاصمة محتلة لدولة فلسطين ؛ قررت الحكومة 
اللبنانية تشكيل لجنة لدراسة إمكانية إقامة 
س���فارة فيها ، وأعلنت الكوي���ت أنها تدرس 
إقام���ة س���فارة لها ف���ي رام الله . وق���د تتابع 
إعالنات دول أخرى في ه���ذا االتجاه . القدس 
الش���رقية  وس���ائر الضفة الغربية خاضعتان 
لالحتالل اإلسرائيلي ، وال يدخل أحد إليهما إال 
بإذن إس���رائيلي ، وإقامة سفارة لدولة عربية أو 
إسالمية في القدس الشرقية ستخضع إلرادة 
إس���رائيل : هل توافق عليه���ا أو ترفضها ؟! 
وليس للسلطة الفلسطينية أي نفوذ أو تأثير 
في هذا الجانب بوصفها حس���ب اتفاق أوسلو 
سلطة حكم ذاتي محدود جدا ُيخضع كل شيء 
سيادي في األراضي الفلسطينية إلى السيطرة 
اإلسرائيلية ، ومن ذلك فتح سفارات للدول فيها 
. وهكذا ستحدد إس���رائيل شروط موافقتها 
على فتح أي سفارة في القدس الشرقية أو رام 
الله ، وس���تكون أكثر تشددا في القدس التي 
حوله���ا قرار ترامب األخير م���ن مدينة متنازع 
عليها حس���ب أوس���لو إلى مدينة محس���ومة 
المصير تخص إسرائيل وحدها . وقد ال تطلب 
إسرائيل اعترافا علنيا بها من الدولة التي تريد 
فتح س���فارة في القدس مثلما يدرس لبنان ، 
لكنها ستطلب أن يكون ذلك االعتراف ضمنيا 
على أمل تحويله مع الزمن إلى واقعي وقانوني 
. وستفتح إقامة سفارات عربية وإسالمية في 
القدس ورام الله التطبيع مع إس���رائيل بأوسع 
أبوابه ، وسيحدث ذلك أضعاف مما يحدث اآلن 
من خالل وجود بعض الممثليات والس���فارات 
ل���دول عربية وإس���المية في الضف���ة الغربية 
وغزة . ستس���هل إسرائيل زيارة مواطني هذه 
الس���فارات إلى الضفة والقدس وإلى إسرائيل 
ذاتها ، وتس���اعد أجواء حماس���ة بعض الدول 

العربية لهذا التطبيع حاليا على ذلك التسهيل 
، وسيصبح  شعبيا يطول الجوانب السياحية 
واالقتصادي���ة والمالية والثقافية والتعليمية 
، وس���تكون إس���رائيل الفائز الكبير من دعوة 
مؤتم���ر إس���طنبول إل���ى االعت���راف بالقدس 
الشرقية عاصمة محتلة للدولة الفلسطينية . 
إسرائيل ال تهتم بالشكليات الفارغة ، وتركز 
عوض هذا على األساسيات المفيدة ، وبرهنت 
دائم���ا براعًة فعالة في اإلف���ادة من التحوالت 
واألحداث التي قد تبدو ضارة لها في بدايتها 
أو في ظاهرها . ومثال ، ما س���مي الربيع العربي 
الذي أتم اآلن عامه السابع في بعض دوله ؛ في 
البداية بدا ربيعا عربيا مهددا إلسرائيل ، وُقِلب 
فورا إلى قتل وخ���راب وتمزيق وحروب عربية ، 
فصار ربيعا إسرائيليا لم تخسر فيه إسرائيل 
قط���رة دم . زرع الحالمون العرب فحصدت هي 
الغلة ، وأسهمت مع أميركا وفرنسا وبريطانيا 
والسعودية واإلمارات وقطر في دفعه إلى هذا 
المآل . وال ش���ك في أنها ومعها أميركا وتلك 
الدول ستدفع بدعوة المؤتمر اإلسالمي الخاصة 
بالق���دس إل���ى ذات المآل النافع إلس���رائيل ، 
والضار للفلس���طينيين والعرب والمسلمين . 
كيف نصد احتماالت هذا المآل البالغ الس���وء 

لو دفعنا إليه؟!
أوال : عدم إقامة أي س���فارة عربية أو إسالمية 

في القدس الشرقية ما دامت محتلة .
ثانيا : التصدي ألي تطبيع عربي أو إسالمي مع 

إسرائيل ، ومقاطعة الدول التي تقدم عليه .
ثالث���ا : تعزي���ز صم���ود أهل الق���دس في 
مدينته���م التي اس���تولت إس���رائيل حتى 
اآلن على 87 % من مس���احتها ، وهودتها . 
إنهم يعيشون في جحيم مروع من اإلجراءات 
والقواني���ن اإلس���رائيلية العنصري���ة التي 
تس���تهدف تهجيرهم مما تبقى لهم فيها 
، ومع هول ما يواجهون���ه منذ 50 عاما كانوا 

دائم���ا رأس الحربة النافذة ف���ي الدفاع عن 
القدس .

رابعا : أن تعيد الس���لطة النظر في التزامها 
باتفاق أوس���لو خاصة م���ا يفرضه عليها من 
تنسيق أمني مع إسرائيل ، هو في حقيقته 

الخالصة حماية الحتاللها واستيطانها.
خامس���ا : توحيد الموقف الفلسطيني وفق 
الواقع  برنامج سياس���ي يناس���ب حقائ���ق 
الفلسطيني الصعب ، ويتخلى عن األكذوبة 
الكبيرة بأن اس���تقالال فلسطينيا تحقق في 
مؤتمر الجزائر في 1988 ، ويحتفل به كل عام 
في زفة بهتان باطل ، وتضليل للذات مبين .

سادسا : تحسين األحوال المعيشية للشعب 
خاصة في غ���زة ، وإنه���اء حصارها المهلك 
الذي تش���ارك فيه مصر بفاعلية أساس���ية 
بإغالقها ش���به الدائم لمعبر رفح . وعار كبير 
أن يق���ول أحد أعضاء فتح إن���ه يود لو يقطع 
عن غزة الهواء دون أن يحاسبه أحد ! المعركة 
مع إس���رائيل طويلة ، وال تنفع فيها األوهام 
والحلول المؤقتة ، وستحس���م لألطول نفسا 
واألمتن بنية اجتماعية ووطنية ، ومس���اعدة 
الش���عب الفلس���طيني على أن يكون نفسه 
فيها طويال جزء كبير من حس���مها لمصلحة 
العرب والمس���لمين . لم يكف اليهود حتى 
قبل إقامة دولتهم في فلس���طين عن القول 
: » الع���روس جميل���ة ، لكن مهرها غ���اٍل » ، 
ويقصدون ب »العروس » األرض الفلسطينية 
، و ب » مهرها » الوجود البشري الفلسطيني 
فيه���ا ، وركزوا دائما عل���ى التخلص من هذا 
الوج���ود في حال الحرب وف���ي حال الهدوء ، 
وس���موا بتر أي جزء من األرض الفلسطينية 
لصالحه���م تخليص���ا لهذا الج���زء من ذلك 
الوج���ود الذي لوال كثافته ف���ي الضفة وغزة 
وأراضي ال1948 لما كان هناك ش���يء اسمه 

قضية فلسطين .

 حماد صبح 

أيه����ا العابرون! لفيفًا مضروبًا عليه����م الذلة أينما 
ثقفوا إال بحبٍل من الله وحبٍل من الناس! هل أردتم 
أن تكون القدس معك����م في هذا الزمن؟ إذن فهو 
زم����ن وعد اآلخرة: وعد إفس����ادكم للمرة الثانية، بل 
يومه القريب الذي أشرف على المجيء؛ بأن تصبح 
القدس بين أيديكم؛ سواًء بالتقاعس المؤقت من 
العرب وغيرهم من مسلمين.. بما ال يخرج عن حبل 
الل����ه وإرادته؛ إذ يقول س����بحانه:« وما أصابكم يوم 
التقى الجمعان فبإذن الل����ه وليعلم المؤمنين«)آل 
عم����ران 166( ويكون بعد ذل����ك دخول القدس من 
قب����ل عباد الله )المؤمني����ن( القادمين.. وتدميرهم 
على الكافرين بعلوٍّ وتأييد من الله تعالى؛  إذ يقول 
)تبارك اسمه(:« وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون 
إن كنتم مؤمنين«)آل عمران 139( ويقول )عز وجل( 
واعدًا لبني إس����رائيل موِعدًا بعد رّد الكّرة لهم على 
الخلف من عباده:« .. إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم 
وإن أس����أتم فلها فإذا ج����اء وعد اآلخرة ليس����وءوا 
وجوهكم وليدخلوا المس����جد كما دخل����وه أّول مرة 
وليتّبروا ما علوا تتبيرا.«)اإلسراء7( وقد أساءوا والله 
يعلم ذلك؛ فأخبرهم بتحقيق الوعد بالفاء المباشرة 

على إساءتهم!
 أيه����ا العاب����رون! لفيف����ًا مضروبًا عليك����م الذلة.. 
موعودون بها وعيدًا أكيدًا من الله.. فال تفرحوا بما 
سعى لكم في القدس من سعى ومّهد، وما حدثكم 
به شيطانكم ووّطد؛ فما سعى إال لحتفكم.. وما مّهد 
إال ليحف����ر لكم قبوركم، وينهي س����يرتكم العفنة 
ووجودكم اللصيق في جسم أمة العرب والمسلمين 
الناهضة العائدة لقوتها ومجدها وحضارتها.. ويا 
عباد الله المؤمنين! ال حزن وال هوان، ولكن استعداد 
وإعداد وإمكان؛ لليوم الموعود اآلتي عن قريب.. وما 
ه����ذا ال »ترامب« إال أداة لتنفي����ذ إرادة الله تعالى 
وعدًا ووعيدًا.. وما قراره باالعتراف بالقدس عاصمة 
للدولة المزعومة الزائلة؛ إال ليقّرب هذا الوعد!  وعلى 
الطريق حتى يأتي الله بأمره.. »والله غالٌب على أمره 

ولكّن أكثر الناس ال يعلمون«.. )يوسف 21(

القدس تنتظر 
الوعـــد!

 رفيق أحمد علي

وقد جاء قر�ر تر�مب ليعطي م�صد�قية �أكثـر 
لهذه �حلقيقة حول مو�صع فل�صطني عند �لأمة ، 

ويقدم فر�صة جديدة لنهو�ض �لأمة و�إعادة ترتيب 
عنا�صر قوتها ، ومن ير�جع تاريخ �لثور�ت �ل�صابقة 

�صيكت�صف مدى رحمة �هلل بهذه �لأمة ، وقد وفر لها 
عدة فر�ض لعالج �أخطائها و�خلروج من كبو�تها ، 

و قد كان �ملو�صوع �لفل�صطيني د�ئمًا و�صيلة لتعديل 
�لأو�صاع و��صتعادة �لأجماد .
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ل���م يتس���بب أحد ف���ي إلحاق الض���رر بص���ورة أميركا 
وسياستها على مستوى العالم بقدر الضرر الذي تسبب 
به دونالد ترامب جراء سياسته المثيرة للجدل في أكثر 
من مجال ، ووصلت األمور إلى الذروة بقراره األخير حول 
الق���دس حيث بدا وكأن العالم كافةً  في جانب وأميركا 
وحدها في جانب أخر ، وحتى حلف���اء أميركا األوربيون 
لم يس���تطيعوا ابتالع قراره الغري���ب وعبروا عالنية عن 
معارضتهم له واعتبروه مخالفا للقانون الدولي وميثاق 

األمم المتحدة .
والس���ؤال الذي يطرح نفس���ه بإلحاح ، إذا كان هذا هوا 
الموق���ف األورب���ي والدولي ،فما الذي س���تفعله الدول 
العربية واإلس���المية المعنية بش���كل مباش���ر بالقرار 
األمريك���ي الخطير ، وكيف س���يتم التعام���ل من اآلن 
فصاعدا مع أميركا وسياستها ، و في ذات الوقت كيف 
يمكن إقناع دول العالم بأن هناك ش���يئا أسمه القانون 
الدولي أو المواثيق األممية طالما أن أكبر دولة في العالم 
لم تحترم هذا القانون ، وتدوس المواثيق التي شاركت 

هي في صياغتها .
يفتح الهجوم األمريك���ي األخير على القدس هذا 
الملف من جديد برغم انشغال العالم بقضايا أخرى 
عديدة ، ورغم انهماك الدول العربية في صراعات 
داخلية وأزمات عديدة ، يعود الموضوع الفلسطيني 
لتصدر عناوين األخبار ، وتعود فلسطين لموقعها 
العبقري فرغم المحاوالت العديدة إلنهاء القضية 
الفلسطينية ووضع الحواجز و السدود بينها وبين 
المحيط العربي واإلسالمي ، وإنهاء القرار األمريكي 
، ليؤكد من جديد أن فلس���طين هي مركز الهجوم 
ومحور القضايا ، وأن افتعال األزمات وزرع المشاكل 

والهج���وم إنما هوا مجرد تالعب بالوقت ال ينجح إال 
في إحداث تش���ويش على العالقة بين فلسطين 
واألم���ة ، وأن ه���ذه العالقة محاطة ب���كل عناصر 
االيدولوجيا والثقاف���ة والتاريخ التي تتبعها حية 

وراسخة .
وقد ج���اء قرار ترام���ب ليعطي مصداقي���ة أكثر لهذه 
الحقيقة حول موضع فلسطين عند األمة ، ويقدم فرصة 
جديدة لنهوض األمة وإعادة ترتيب عناصر قوتها ، ومن 
يراجع تاريخ الثورات الس���ابقة سيكتشف مدى رحمة 
الله بهذه األمة ، وقد وفر لها عدة فرص لعالج أخطائها 
والخروج من كبواتها ، و قد كان الموضوع الفلس���طيني 

دائمًا وسيلة لتعديل األوضاع واستعادة األمجاد .
حدث هذا من خالل االنتفاضة األولى التي وفرت فرصة 

هائلة للعرب والمس���لمين وكش���فت مدى هشاش���ة 
االحتالل وضع���ف قدراته ، كانت صورة أطفال الحجارة 
معادال لخل���ل موازين القوى ولحظ���ة مضيئة في ليل 
الع���رب الطوي���ل ، وبدال من اإلمس���اك بتل���ك الفرصة 
وتطويره���ا والبناء عليها ، توج���ه العرب إلى مدريد ثم 
أوس���لو ، لتجهض االنتفاضة ويخب���و الحلم ، ويدخل 
العالم العربي واإلسالمي حالة من التيه وفقدان البوصلة 
وتنامي الوهم بالتطبيع ونسيان الحق واستقبال العهد 
الجديد بالخضوع واالستس���الم ، لك���ن رحمة الله تظل 
حاضرة وتمثل���ت مرة جديدة بانتفاضة جديدة نفضت 
الوهم عن العقل العربي والمس���لم ، وأكدت من جديد 
هشاشة التس���وية وافتقادها ألي من مبررات الصمود 
والنج���اح وكانت فرصة أخرى للفلس���طينيين والعرب 

والمس���لمين للنه���وض وترتيب األوض���اع لكن األمة 
أضاعت الفرصة فاختلطت األوضاع فلس���طينيا وعربيا 
وإسالميا ، انقسم الفلسطينيون على أنفسهم وساعد 
بعض العرب أميركا عل���ى عرب آخرين ، فتحطمت قوة 
العرب وتشتت جهدهم ، وفي ظل استمرار التشويش 
في الساحة الفلس���طينية وطوفان الفوضى الذي يعم 
العال���م واإلس���المي يأتي ق���رار ترامب ح���ول القدس 
ف���ي محاولة منه إلنهاء القضية الفلس���طينية وفرض 
االستسالم على الشعب الفلسطيني بل ومصادرة حقه 
ولو باالعتراض على سرقة أقدس رموزهم وأكثره إلهاما 
ولكن الطعنة لم تكن موجهة للفلسطيني وحدهم بل 
طالت األمة كلها التي اس���تخف الرئيس األمريكي بها 
وازدرى مش���اعرها واحتقر مقدساتها وتصور أنه قادر 
على تمرير قراره وقتما ما يريد طالما أن العرب يعيشون 
الفوضى ويبددون بأيديهم كل مقدراتهم فأصبح قراره 
من غي���ر أن يدري فرصة جديدة إلعادة فلس���طين إلى 

موقعها وإعادة األمة إلى فلسطين .
المطلوب كثير حتى ال تضيع ه���ذه الفرصة أيضا كما 
ضاعت فرص سابقة ، أميركا في أضعف حاالتها وهي 
ضبطت متلبسه بخرق القانون الدولي وتجاهل قرارات 
دولي���ة كانت هي ذاتها طرفًا فيها وكأن دونالد ترامب 
يعيد إلى األذهان صورة الرجل الكاوبوي الذي ال يحتكم 
إلى منط���ق وال تحكمه قيمة ، بإمكان الفلس���طينيين 
أن يجعل���وا القرار األمريكي أداة لتوحدهم واس���تعادة 
لحمتهم ، وبإمكان العرب أن يتحرروا من ضغط أميركا 
وسياس���تها الهوجاء وهذا ما س���تثبته األيام القادمة 
فهل ينجح الفلسطينيون والعرب والمسلمون في هذا 

االختبار ؟!.

الشيخ: نافذ عزام
قرار ترامب حول القدس 

وفرصــة األمــة للنهــوض 

 احذروا التطبيع مع »إسرائيل«  بوهم توكيد فلسطينية القدس ! 

بعد دعوة مؤتمر القمة اإلسالمي في إسطنبول 
دول العال���م إلى االعتراف بالقدس الش���رقية 
عاصمة محتلة لدولة فلسطين ؛ قررت الحكومة 
اللبنانية تشكيل لجنة لدراسة إمكانية إقامة 
س���فارة فيها ، وأعلنت الكوي���ت أنها تدرس 
إقام���ة س���فارة لها ف���ي رام الله . وق���د تتابع 
إعالنات دول أخرى في ه���ذا االتجاه . القدس 
الش���رقية  وس���ائر الضفة الغربية خاضعتان 
لالحتالل اإلسرائيلي ، وال يدخل أحد إليهما إال 
بإذن إس���رائيلي ، وإقامة سفارة لدولة عربية أو 
إسالمية في القدس الشرقية ستخضع إلرادة 
إس���رائيل : هل توافق عليه���ا أو ترفضها ؟! 
وليس للسلطة الفلسطينية أي نفوذ أو تأثير 
في هذا الجانب بوصفها حس���ب اتفاق أوسلو 
سلطة حكم ذاتي محدود جدا ُيخضع كل شيء 
سيادي في األراضي الفلسطينية إلى السيطرة 
اإلسرائيلية ، ومن ذلك فتح سفارات للدول فيها 
. وهكذا ستحدد إس���رائيل شروط موافقتها 
على فتح أي سفارة في القدس الشرقية أو رام 
الله ، وس���تكون أكثر تشددا في القدس التي 
حوله���ا قرار ترامب األخير م���ن مدينة متنازع 
عليها حس���ب أوس���لو إلى مدينة محس���ومة 
المصير تخص إسرائيل وحدها . وقد ال تطلب 
إسرائيل اعترافا علنيا بها من الدولة التي تريد 
فتح س���فارة في القدس مثلما يدرس لبنان ، 
لكنها ستطلب أن يكون ذلك االعتراف ضمنيا 
على أمل تحويله مع الزمن إلى واقعي وقانوني 
. وستفتح إقامة سفارات عربية وإسالمية في 
القدس ورام الله التطبيع مع إس���رائيل بأوسع 
أبوابه ، وسيحدث ذلك أضعاف مما يحدث اآلن 
من خالل وجود بعض الممثليات والس���فارات 
ل���دول عربية وإس���المية في الضف���ة الغربية 
وغزة . ستس���هل إسرائيل زيارة مواطني هذه 
الس���فارات إلى الضفة والقدس وإلى إسرائيل 
ذاتها ، وتس���اعد أجواء حماس���ة بعض الدول 

العربية لهذا التطبيع حاليا على ذلك التسهيل 
، وسيصبح  شعبيا يطول الجوانب السياحية 
واالقتصادي���ة والمالية والثقافية والتعليمية 
، وس���تكون إس���رائيل الفائز الكبير من دعوة 
مؤتم���ر إس���طنبول إل���ى االعت���راف بالقدس 
الشرقية عاصمة محتلة للدولة الفلسطينية . 
إسرائيل ال تهتم بالشكليات الفارغة ، وتركز 
عوض هذا على األساسيات المفيدة ، وبرهنت 
دائم���ا براعًة فعالة في اإلف���ادة من التحوالت 
واألحداث التي قد تبدو ضارة لها في بدايتها 
أو في ظاهرها . ومثال ، ما س���مي الربيع العربي 
الذي أتم اآلن عامه السابع في بعض دوله ؛ في 
البداية بدا ربيعا عربيا مهددا إلسرائيل ، وُقِلب 
فورا إلى قتل وخ���راب وتمزيق وحروب عربية ، 
فصار ربيعا إسرائيليا لم تخسر فيه إسرائيل 
قط���رة دم . زرع الحالمون العرب فحصدت هي 
الغلة ، وأسهمت مع أميركا وفرنسا وبريطانيا 
والسعودية واإلمارات وقطر في دفعه إلى هذا 
المآل . وال ش���ك في أنها ومعها أميركا وتلك 
الدول ستدفع بدعوة المؤتمر اإلسالمي الخاصة 
بالق���دس إل���ى ذات المآل النافع إلس���رائيل ، 
والضار للفلس���طينيين والعرب والمسلمين . 
كيف نصد احتماالت هذا المآل البالغ الس���وء 

لو دفعنا إليه؟!
أوال : عدم إقامة أي س���فارة عربية أو إسالمية 

في القدس الشرقية ما دامت محتلة .
ثانيا : التصدي ألي تطبيع عربي أو إسالمي مع 

إسرائيل ، ومقاطعة الدول التي تقدم عليه .
ثالث���ا : تعزي���ز صم���ود أهل الق���دس في 
مدينته���م التي اس���تولت إس���رائيل حتى 
اآلن على 87 % من مس���احتها ، وهودتها . 
إنهم يعيشون في جحيم مروع من اإلجراءات 
والقواني���ن اإلس���رائيلية العنصري���ة التي 
تس���تهدف تهجيرهم مما تبقى لهم فيها 
، ومع هول ما يواجهون���ه منذ 50 عاما كانوا 

دائم���ا رأس الحربة النافذة ف���ي الدفاع عن 
القدس .

رابعا : أن تعيد الس���لطة النظر في التزامها 
باتفاق أوس���لو خاصة م���ا يفرضه عليها من 
تنسيق أمني مع إسرائيل ، هو في حقيقته 

الخالصة حماية الحتاللها واستيطانها.
خامس���ا : توحيد الموقف الفلسطيني وفق 
الواقع  برنامج سياس���ي يناس���ب حقائ���ق 
الفلسطيني الصعب ، ويتخلى عن األكذوبة 
الكبيرة بأن اس���تقالال فلسطينيا تحقق في 
مؤتمر الجزائر في 1988 ، ويحتفل به كل عام 
في زفة بهتان باطل ، وتضليل للذات مبين .

سادسا : تحسين األحوال المعيشية للشعب 
خاصة في غ���زة ، وإنه���اء حصارها المهلك 
الذي تش���ارك فيه مصر بفاعلية أساس���ية 
بإغالقها ش���به الدائم لمعبر رفح . وعار كبير 
أن يق���ول أحد أعضاء فتح إن���ه يود لو يقطع 
عن غزة الهواء دون أن يحاسبه أحد ! المعركة 
مع إس���رائيل طويلة ، وال تنفع فيها األوهام 
والحلول المؤقتة ، وستحس���م لألطول نفسا 
واألمتن بنية اجتماعية ووطنية ، ومس���اعدة 
الش���عب الفلس���طيني على أن يكون نفسه 
فيها طويال جزء كبير من حس���مها لمصلحة 
العرب والمس���لمين . لم يكف اليهود حتى 
قبل إقامة دولتهم في فلس���طين عن القول 
: » الع���روس جميل���ة ، لكن مهرها غ���اٍل » ، 
ويقصدون ب »العروس » األرض الفلسطينية 
، و ب » مهرها » الوجود البشري الفلسطيني 
فيه���ا ، وركزوا دائما عل���ى التخلص من هذا 
الوج���ود في حال الحرب وف���ي حال الهدوء ، 
وس���موا بتر أي جزء من األرض الفلسطينية 
لصالحه���م تخليص���ا لهذا الج���زء من ذلك 
الوج���ود الذي لوال كثافته ف���ي الضفة وغزة 
وأراضي ال1948 لما كان هناك ش���يء اسمه 

قضية فلسطين .

 حماد صبح 

أيه����ا العابرون! لفيفًا مضروبًا عليه����م الذلة أينما 
ثقفوا إال بحبٍل من الله وحبٍل من الناس! هل أردتم 
أن تكون القدس معك����م في هذا الزمن؟ إذن فهو 
زم����ن وعد اآلخرة: وعد إفس����ادكم للمرة الثانية، بل 
يومه القريب الذي أشرف على المجيء؛ بأن تصبح 
القدس بين أيديكم؛ سواًء بالتقاعس المؤقت من 
العرب وغيرهم من مسلمين.. بما ال يخرج عن حبل 
الل����ه وإرادته؛ إذ يقول س����بحانه:« وما أصابكم يوم 
التقى الجمعان فبإذن الل����ه وليعلم المؤمنين«)آل 
عم����ران 166( ويكون بعد ذل����ك دخول القدس من 
قب����ل عباد الله )المؤمني����ن( القادمين.. وتدميرهم 
على الكافرين بعلوٍّ وتأييد من الله تعالى؛  إذ يقول 
)تبارك اسمه(:« وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون 
إن كنتم مؤمنين«)آل عمران 139( ويقول )عز وجل( 
واعدًا لبني إس����رائيل موِعدًا بعد رّد الكّرة لهم على 
الخلف من عباده:« .. إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم 
وإن أس����أتم فلها فإذا ج����اء وعد اآلخرة ليس����وءوا 
وجوهكم وليدخلوا المس����جد كما دخل����وه أّول مرة 
وليتّبروا ما علوا تتبيرا.«)اإلسراء7( وقد أساءوا والله 
يعلم ذلك؛ فأخبرهم بتحقيق الوعد بالفاء المباشرة 

على إساءتهم!
 أيه����ا العاب����رون! لفيف����ًا مضروبًا عليك����م الذلة.. 
موعودون بها وعيدًا أكيدًا من الله.. فال تفرحوا بما 
سعى لكم في القدس من سعى ومّهد، وما حدثكم 
به شيطانكم ووّطد؛ فما سعى إال لحتفكم.. وما مّهد 
إال ليحف����ر لكم قبوركم، وينهي س����يرتكم العفنة 
ووجودكم اللصيق في جسم أمة العرب والمسلمين 
الناهضة العائدة لقوتها ومجدها وحضارتها.. ويا 
عباد الله المؤمنين! ال حزن وال هوان، ولكن استعداد 
وإعداد وإمكان؛ لليوم الموعود اآلتي عن قريب.. وما 
ه����ذا ال »ترامب« إال أداة لتنفي����ذ إرادة الله تعالى 
وعدًا ووعيدًا.. وما قراره باالعتراف بالقدس عاصمة 
للدولة المزعومة الزائلة؛ إال ليقّرب هذا الوعد!  وعلى 
الطريق حتى يأتي الله بأمره.. »والله غالٌب على أمره 

ولكّن أكثر الناس ال يعلمون«.. )يوسف 21(

القدس تنتظر 
الوعـــد!

 رفيق أحمد علي

وقد جاء قر�ر تر�مب ليعطي م�صد�قية �أكثـر 
لهذه �حلقيقة حول مو�صع فل�صطني عند �لأمة ، 

ويقدم فر�صة جديدة لنهو�ض �لأمة و�إعادة ترتيب 
عنا�صر قوتها ، ومن ير�جع تاريخ �لثور�ت �ل�صابقة 

�صيكت�صف مدى رحمة �هلل بهذه �لأمة ، وقد وفر لها 
عدة فر�ض لعالج �أخطائها و�خلروج من كبو�تها ، 

و قد كان �ملو�صوع �لفل�صطيني د�ئمًا و�صيلة لتعديل 
�لأو�صاع و��صتعادة �لأجماد .
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مسقط/ االستقالل:
واصل المنتخ���ب األولمبي الوطني الفلس���طيني لكرة القدم معس���كره التدريبي 
الخارجي في العاصمة الُعمانية مس���قط، في إطار استعداداته المتواصلة لخوض 
نهائيات كأس آس���يا تحت 23 عامًا، والمقرر انطالقها في التاسع من يناير القادم 

بالصين.
وخاض "الفدائي" األولمبي الجمعة مباراته الودية الثانية خالل معسكره التدريبي 
في مسقط، حيث تعادل بهدف لمثله مع نظيره الُعماني، في اللقاء الذي جمعهما 

على أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.
وافتت���ح المنتخب الُعماني التهديف عند الدقيقة 25 م���ن زمن المباراة عبر العبه 
عاهد الهديفي، قبل أن ينجح "الفدائي" في معادلة النتيجة عن طريق محمد القايد 

بالدقيقة 48 من ضربة حرة مباشرة.
وكان "الفدائي" األولمبي خسر بهدف دون رد األسبوع الماضي أمام نظيره الُعماني 

في مباراته الودية األولى خالل معسكره التدريبي الحالي في مسقط.
ومن المقرر أن يغادر المنتخب األولمبي عقب نهاية معس���كره في س���لطنة ُعمان 
مباش���رة إلى العاصمة القطرية الدوحة، إلقامة معسكره التدريبي الخارجي الثاني، 
والذي سيلعب خالله مباراة ودية أمام المنتخب القطري يوم 29 من الشهر الجاري، 

قبل أن يتوجه إلى الصين لخوض النهائيات اآلسيوية

»الفدائي« األولمبي يتعادل مع عمان 

غزة / عبدالله نصيف:
أنه���ى نادي ش���باب جباليا ثان���ي صفقاته خالل فت���رة االنتقاالت 

الشتوية بعدما تعاقد مع العب من صفوف غزة الرياضي. 
ووقع العب خط الوس���ط مؤيد إسماعيل رسميا على كشوفات شباب 
جباليا للظهور مع الفريق في مرحلة اإلياب من دوري الدرجة الممتازة.

ويعد إس���ماعيل ثاني صفقات ثوار الشمال بعدما نجح الفريق في 
الحصول على توقيع الالعب محمد اشتيوي في صفقة انتقال حر . 

يذكر أن نادي شباب جباليا انهى مرحلة الذهاب في المركز الخامس 
برصيد 15 نقطة.

ه���ذا و أعلن النادي االهل���ي الغزي عن تعاقده م���ع العبين لتدعيم 
صفوف الفريق بالمرحلة المقبلة من بطولة الدوري العام .

و قال النادي إنه ضم الالعبين عمر بلح و أحمد مس���عود القادمين من 
صفوف نادي الصداقة على سبيل اإلعارة حتى نهاية الموسم .

و يحتل النادي األهلي المركز األخير على الئحة ترتيب دوري الدرجة 
الممتازة برصيد 8 نقاط .

فيم���ا نجح مجلس إدارة خدمات النصي���رات بضم صانع ألعاب نادي 
االس���تقالل محمد الغول  ، و المهاجم الش���اب طارق الهور قادما من 

هالل غزة على سبيل االعارة لمدة 6 شهور .
و يعتبر الغول و الهور أولى صفقات الغواصات الصفراء الذي يأمل في 
الظه���ور بصورة قوية  بالدور الثاني و تحقيق حلم الصعود للممتازة 
. ويحتل النصيرات المركز السادس برصيد 16 نقطة بفارق 7 نقاط 

عن المتصدر خدمات خانيونس و 3 نقاط عن الوصيف البريج .

بلح و مسعود أولى صفقات
 األهلي و إسماعيل يوقع »للثوار«

االستقالل / وكاالت:
حقق البرتغالي كريس���تيانو رونالدو واأللماني 
توني كروس ثنائي ريال مدريد، رقًما قياس���ًيا 
بعد تتويج الفري���ق الملكي بلقب كأس العالم 

لألندية.
وتمكن ريال مدريد اإلس���باني م���ن الفوز بمونديال 
األندي���ة، بعد تفوقه ف���ي المب���اراة النهائية أمام 
جريميو البرازيلي بهدف دون رد، سجله كريستيانو 

رونالدو.
وحق���ق النادي الملك���ي اللقب للم���رة الثانية على 

التوال���ي، والثالثة في تاريخه، بع���د التتويج أعوام 
2014 و2016 و2017.

وأصب���ح كريس���تيانو رونالدو وتوني ك���روس أكثر 
الالعبين تتويًجا بهذه البطولة، برصيد 4 ألقاب لكل 

منهما.
وت���وج رونالدو باللقب 3 مرات م���ع ريال مدريد، إلى 
جانب لقب وحيد مع مانشس���تر يونايتد اإلنجليزي 
عام 2008، أما توني كروس حقق نفس الرصيد مع 
الفريق الملك���ي، باإلضافة إلى لقب 2013 مع بايرن 

ميونيخ األلماني.

كروس ورونالدو يحققان رقمًا 
قياسًيا في مونديال األندية 

لندن/ االستقالل:
محمد  المص���ري  الدول���ي  توج 
ليفربول  فري���ق  الع���ب  صالح 
بجائزة أفضل العب في الدوري 
لش���هر  الممت���از  اإلنجلي���زي 
نوفمب���ر الماض���ي، حيث تألق 
خالله وس���جل 7 أهداف في 4 

مباريات.
وفتح صالح حسابه لهذا الشهر 
بثنائية ضد وستهام، حيث فاز 
ليفرب���ول برباعي���ة مقابل هدف 

واحد.
الضحي���ة  س���اوثهامبتون  وكان 
التالية، حيث ساعدت ثنائية صالح 
"الري���دز" على الف���وز بثالثية نظيفة، 
وأمام تشيلسي افتتح التسجيل أيًضا، 

قبل أن يتعادل ويليان "للبلوز".
وأخيرًا سجل الدولي المصري ثنائية في الفوز 

بثالثية دون مقابل على ستوك سيتي.
ويحتل ليفرب���ول حاليًا المرك���ز الخامس في 
ترتي���ب "البريميرليج" برصي���د 31 نقطة، بعد 

مرور 17 جولة من المسابقة.

صالح العب 
الشهر 

في الدوري 
اإلنجليزي 
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باختصار.. ولعها نار 
هل س���معتم ما حدث ؟ ب���ل هل رأيتم م���ا جرى ؟ 
كيف ح���دث ولماذا جرى ؟ ومن الس���بب في ذلك ؟ 
اإلجابة بسيطة وباختصار قام صاحب الفضيلة سمو 
الرئي���س األمريكي دونالد ترامب باعتراف بس���يط 
ومختصر أن حج���ارة القدس وما فيه���ا وما أحاطت 
به أس���وارها مل���ك لصاحبة الجاللة إس���رائيل وقام 
بإجراء بس���يط هو نقل سفارة بالده الموقرة إلى تلك 
المدينة فاألمر بس���يط بل بسيط جدا ) هذا ما تمت 
قراءته من ملوك العرش والكرش العربي ( فلم هذه 
الضج���ة التي أزعجت منامه���م وأبعدت لذة الطعام 
من لس���انهم فلم يعودوا يمارس���ون ركوب الخيول 
كالسابق وال حجز تذاكر السفر إلى فرنسا وبريطانيا 
وألماني���ا و... القائم���ة تطول فوا أس���فاه ووا خجاله 
ووامصيبتاه ألم يسمع أولئك أن القدس عقيدة وآية 
في كتاب الله لم ول���ن تمحي حتى يرث الله األرض 
ومن عليها يا أيها العرب والمس���لمون أين أنتم من 
َن  ِذي َأْس���َرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مِّ تلك العقيدة » ُس���ْبَحاَن الَّ
ِذي َباَرْكَنا  اْلَمْس���ِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْس���ِجِد اأَلْقَصى الَّ
���ِميُع اْلَبِصيُر » أين  ُه ُهَو السَّ َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَّ
أنت من هذه اآلية الكريمة التي في قصة س���ليمان 
عليه السالم يقول سبحانه وتعالى: »ولسليمان الريح 
عاصف���ًة تجري بأمره إلى األرض الت���ي باركنا فيها« 
وقال تعالى على لسان موسى :«يا قوم ادخلوا األرض 
المقدسة التي كتب الله لكم وال ترتدوا على أدباركم 
فتنقلبوا خاس���رين« وأين أنت من سنة النبي صلى 
الله عليه وس���لم حينما قال في فضل بيت المقدس 
ما رواه أبو ذر ، أنه س���أل رس���ول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الصالة في بيت المقدس أفضل أو الصالة 
في مس���جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : 
» صالة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه 
، ولنعم المصلى في أرض المحشر والمنشر وليأتين 
على الناس زمان ولقيد س���وط أو قال : »قوس الرجل 
حيث ي���رى منه بيت المقدس خير ل���ه أو أحب إليه 
م���ن الدنيا جميعًا« وع���ن ذي األصابع رضي الله عنه 
قال: »قلت يا رسول الله: إن ابتلينا بعدك بالبقاء أين 
تأمرنا؟ قال: »عليك ببيت المقدس، فلعله ينش���أ لك 
ذرية يغدون إلى ذاك المس���جد ويروحون« وعن أبي 
حوال���ة األزدي رضي الله عنه قال: »وضع رس���ول الله 
صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هامتي 
ث���م قال: »يا اب���ن حوالة: إذا رأي���ت الخالفة قد نزلت 
األرض المقدس���ة، فقد دنت ال���زالزل والباليا واألمور 
والعظام، والس���اعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي 
هذه من رأسك« باختصار دماؤنا وأرواحنا تهون في 
سبيل الله جال وعال وفي سبيل ما أمرنا الله أن نحميه 
فس���نبقى  ندافع عنه حتى آخر قطرة من دمائنا رغم 
أنف المتأسلمين والمستسلمين . والله المستعان  

�لد�عية: �سامي �أبو عجوة 

�أ.حممد �شحادةآداب الطريق وأحكامه

المؤلف :سلمان بن نصر بن أحمد 
الداية .

ولد في غزة ف���ي األول من مح�رم 
س���نة أل���ف وثالثم�ائ���ة وواح�د 
 / الموافق   ، للهج���رة  وثم�اني���ن 
الرابع عش���ر من شهر يونيو سنة 
ألف وتس���عمائة وواحد وستين 

للميالد.
أتم دراس���ته الجامعي���ة األولى- 
البكالوريوس – في كلية الشريعة 
في الجامعة اإلسالمية بغزة سنة 
ألف وأربعمائ���ة وخمس للهجرة 
وتس���عمائة  أل���ف  المواف���ق/   ،
وخم���س وثمانين للمي���الد وأتم 

دراسته العليا – الماجس���تير- في الفقه والتشريع في 
كلية الش���ريعة في الجامعة األردنية بعمان س���نة ألف 
وأربعمائة واثنتى عش���رة ، الموافق / ألف وتس���عمائة 

وواحد وتسعين للميالد.
وحصل على درجة الدكتوراة في الفقه وأصوله في كلية 

الشريعة في جامعة أم درمان اإلسالمية 
بالسودان سنة ألف وأربعمائة وخمس 
عشرة للهجرة الموافق / ألف وتسعمائة 

وأربع وتسعين للميالد .
ق���دم الش���يخ رس���الته الماجس���تير 
بعنوان الشرط عند األصوليين ثم قدم 
رس���الته الدكتوراة بعنوان اإلباحة عند 
األصوليين وأثرها في الفقه اإلسالمي 

.للشيخ عدة مؤلفات.
الكتاب:المط���ر وأحكام���ه ف���ي الفقه 
االس���المي، ، عبارة عن دراس���ة شاملة، 
في مس���ائل المطر في الفقه من خالل 

التأصيل الشرعي..
جمع فيه أشهر المس���ائل حضورًا في 
الواقع..وق���د طبعت الكت���اب وزراة االوقاف والش���ؤون    
االس���المية ف���ي 219 صفحة عبارة ع���ن مقدمة وفضل 
المطر، وآدابه ، وأحكام االستسقاء ، وأحكام الطهارة في 
البرد والمطر..والمسح على الخف، وأحكام اآلذان والصالة 

في المطر.                

فت���اوىمؤلف وكتاب

ف���إن الصالة بالنعال جائ���زة، وقد كان صلى 
الله عليه وسلم يصلي أحيانًا حافيًا، وأحيانًا 
منتعاًل. فف���ي الصحيحين وغيرهما عن أبي 
س���لمة س���عيد بن يزيد قال: »س���ألت أنسا 
أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في 
نعليه؟ قال: نعم«. وعند أحمد وأبي داود وابن 
ماجه عن عمرو بن ش���عيب عن أبيه عن جده 
قال: »رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يصلي حافيا ومنتعاًل«.
بل إن الصالة بالنع���ال أحيانًا تكون مندوبة 

إلظهار جواز ذلك، ولمخالفة اليهود.
ففي س���نن أبي داود عن شداد بن أوس قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »خالفوا 
اليه���ود فإنهم ال يصلون ف���ي نعالهم وال 

خفافهم«.

وهذا إنما يكون بعد النظر في النعلين، فإن 
وجد بهما أذى مس���حه ب���األرض، ثم صلى 
بهما، لقوله صلى الله عليه وس���لم: »إذا جاء 
أحدكم إلى المس���جد فلينظر في نعليه فإن 
رأى بهماق���ذرًا أوأذى فليمس���حه ب���األرض 

وليصل فيهما« رواه أبو داود.
قال ابن تيمية رحم���ه الله تعليقًا على هذا 
الحدي���ث: )ففي هذا بي���ان أن صالتهم في 
نعالهم، وأن ذلك كان يفعل في المس���جد 
إذا لم يكن يوطأ بهما على مفارش«. انتهى.

من الفتوى الكبرى.وعليه فإن الصالة بالحذاء 
إذا أراد اإلنس���ان ذل���ك: تكون ف���ي األماكن 
المفروش���ة بالتراب أو الحصباء، أما ما كانت 
مفروشة بمفارش -كحال مساجدنا اليوم- فال 

ينبغي الصالة فيها بالحذاء. والله أعلم.

عباد الرحمن من س����ماتهم أنهم يمشون في الطريق 
هون����ًا، ال تصن����ع وال تكلف، وال تكب����ر وال خيالء، وإنما 
وقار وس����كينة، من غير مذلة وجد وقوة، من غير تكبر 
وال خيالء وبطر، تأس����يًا بالق����دوة العظمى محمد صلى 
الله عليه وس����لم، وتلك هي مشية أولي العزم والهمة 
والشجاعة، يمضي إلى قصده هينا مستقيما ال يصعر 

خده استكبارًا، وال يمشي في األرض مرحًا.
أن ديننا اإلس����المي الحنيف دين شامل لكل مناحي 
الحياة، فه����و دين المب����ادئ والقيم، ودي����ن األخالق 
والمعامل����ة، فلم يدع مجااًل م����ن مجاالت الحياة إال بين 
فيها الحسن ليمتثل، والقبيح ليجتنب. ومما يدل على 
ش����مولية الدين لكل مناحي الحياة، ما أوضحه الكتاب 
والس����نة وآثار األئمة من آداب الطريق، وحقوق المارة، 
ومجال����س الناس العامة والخاصة، يق����ول الله تعالى 
ِذيَن َيْمُش����وَن  ْحَمِن الَّ ف����ي الكتاب العزي����ز: }َوِعَباُد الرَّ
ْرِض َهْوًنا َوِإَذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما{  َعَلى اأْلَ
]الفرق����ان: 63[. إن مصادر الش����ريعة الموثوقة مليئة 
بأمث����ال هذه النص����وص المؤكدة  »ق����ال تعالى: }َواَل 
 
َ
َك َلن َتْخِرَق اأَلْرَض َوَلن َتْبُلغ َتْم����ِش ِفي اأَلْرِض َمَرًحا ِإنَّ

ْر  اْلِجَباَل ُطواًل{ ]اإلس����راء: 37[. وقال تعالى: }َواَل ُتَصعِّ
َه اَل ُيِحبُّ   اللَّ

َّ
ْرِض َمَرًحا ِإن اِس َواَل َتْمِش ِفي اأْلَ َك ِللنَّ َخدَّ

 ُمْخَتاٍل َفُخوٍر{ ]لقمان: 18[. ومن سماتهم إنهم إذا 
َّ

ُكل
خاطبهم الجاهلون قالوا سالما، فهم أصحاب األخالق 
العالي����ة، واآلداب الرفيع����ة، في مش����يهم وهديهم 
ودلهم، وفي حديثهم أولى وأحرى، مع صدقهم، وقوة 
حججه����م وحلمهم وصفحهم، وإعراضهم عن البذيء 
من الق����ول، والفحش م����ن الحديث، وتجنب����ًا لحماقة 
الحمقى، وس����فاهة السفهاء. ال يرفعون أصوتهم من 
 َأنَكَر اأَلْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِر{ ]لقمان: 

َّ
}ِإن غير حاجة، ف�

19[، وألن رفع الصوت خلق س����يء وأدب سمج، يسلكه 
ضعيف الحج����ة، واهي البرهان يري����د إخفاء رعونته 
وجهله برفع����ة صوته، وإغالظه في كالمه مع االخرين. 
وال يتكلم����ون فيما ال يعود عليهم بفائ����دة؛ وإنما ِإَذا 
ْغَو َأْعَرُضوا َعْن����ُه َوَقاُلوا »َلَن����ا َأْعَماُلَنا َوَلُكْم  َس����ِمُعوا اللَّ
َأْعَماُلُكْم َساَلٌم َعَلْيُكْم اَل َنْبَتِغي اْلَجاِهِليَن{ ]القصص: 

.]55
جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وس����لم قال: »إياكم 
والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رس����ول الله، مالنا من 
مجالس����نا بد نتحدث فيها، قال رسول الله: فإذا أبيتم 
إال المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: 
غض البصر، وكف األذى، ورد السالم، واألمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر« )البخاري ومسلم(. وعد النبي صلى 
الله عليه وس����لم من أبواب الخير: »تبس����مك في وجه 
أخيك صدقة، وأمرك بالمع����روف ونهيك عن المنكر 
صدقة، وإرش����ادك الرجل في أرض الضالل لك صدقة، 
وبصرك الرجل الردئ البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر 
والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من 
دلوك في دلو أخيك لك صدقة« )رواه الترمذي والبخاري 
في األدب المف����رد وابن حبان، وصحح����ه األلباني في 

الصحيحة برقم: 572(. ودعا اإلسالم إلى حفظ الحقوق 
العامة والخاصة، وم����ن الحقوق واآلداب العامة حقوق 
وآداب الطريق، والتي ذكرن����ا بعضها في حديث أبي 
سعيد الخدري السابق، وقد جمع محدث زمانه، وحافظ 
عصره، اإلمام أحمد بن علي بن حجر العسقالني، بعض 
ه����ذه الحق����وق واآلداب بقوله: جمع����ت آداب من رام 

الجلوس على *** 
الطري�ق من ق�ول :

خير الخلق إنس�انًا »أفش الس�الم وأحسن ف�ي الك�الم 
*** وشمت عاطسًا وسالمًا رد إحس�انًا في الحمل عاون 
ومظل�ومًا أع����ن وأغث *** لهفان أه�د س����بياًل وأه�د 
ح�يران بالعرف ُمر وأن�َه عن نكر وكف أذى *** وغض 

طرفًا وأكثر ذك�رًا«.
لق����د حذرن����ا نبينا محمد صل����ى الله عليه وس����لم من 
الجل����وس على الطرقات، وذل����ك ألن في الجلوس على 
الطرقات تعرضًا للفتن من النظر إلى النساء الكاسيات 
العاريات المائالت الممي����الت الالتي ال يدخلن الجنة 
وال يج�����دن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مس����يرة كذا 
وكذا. وهو كذلك تحذير للنس����اء من كثرة الخروج إلى 
األس����واق واألماكن العام����ة لغير حاج����ة؛ لما فيه من 
مفس����دة تعرضهن لألذي�ة من أعين الذئاب البشرية، 
ومزاحمتهن للرج����ال على الطرقات، وخاصة في أيامنا 
هذه التي كثر فيها خروج النس����اء إلى األسواق، وإلى 
الوظيف����ة والعمل، أض����ف إلى ذلك قل����ة الحياء عند 
بعضهن فضاًل عن قلة الدين. فتجد الطرقات واألرصفة 
مليئة بالشباب التائه الضائع يتصيدون النساء، وحتى 
طالبات المدارس بعد خروجهن من المدرس����ة، فتجد 
األرصفة مألى بهؤالء الشباب الذين لم يعطوا أي حق 
للطريق، ولم يراعوا حرمة أعراض المس����لمين، فأطلقوا 
العنان للبصر بدال من أن يغضوه، وبذلوا األذى بدال من 
أن يكف����وه، وأمروا بالمنك����ر وكان المفترض أن ينهوا 
عنه، فهؤالء يح����رم عليهم الجلوس عل����ى الطرقات، 
ويأثم����ون ببقائهم في����ه؛ ألنهم لم يعط����وا الطريق 
حقه، وبعض هؤالء يجلس����ون عند أبواب المحالت في 
األس����واق يتصيدون الداخل والخارج، ويشوشون على 

أصحاب المحالت رزقهم مصدر عيشهم.
 فه����ؤالء الذي����ن يتخوضون في أعراض المس����لمين، 
وهؤالء الذين ينتهكون حرمات المؤمنين، أما يتقون 
الله، أم����ا يخافون عقابه، هل يرض����ون أن يفعل ذلك 
أحد مع أخواتهم أو زوجاتهم أو إحدى قريباتهم؟ أو ال 
يعلمون أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، 
وال يظلم ربك أحدًا؟؛ وعن ابن عمر قال: »صعد رس����ول 
الله صلى اله عليه وسلم على المنبر فنادى بصوت رفيع 
فقال: »يا معش����ر من أسلم بلسانه ولم يفض اإليمان 
إلى قلبه ال تؤذوا المسلمين، وال تتبعوا عوراتهم فإنه 
م����ن يتبع عورة أخيه المس����لم يتبع الل����ه عورته، ومن 
يتب����ع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله« )أخرجه 
الترمذي وحس����نه األلباني في غاية المرام رقم: 420(. 
يروى أن ش����ابا أراد السفر لغرض التجارة، فأوصاه أبوه 
بالمحافظة على تقوى الله في السر والعلن، وحذره من 

اقتراف المعاصي واآلثام؛ فسار هذا الشاب في سفره، 
وفي يوم من األيام والشاب مسافر، كان عند األب شاب 
س����قا يجيء إليه بالماء، وكانت عادته أن يطرق الباب، 
فتفت����ح له بنت ذلك الرجل، وفي يوم من األيام فوجئ 
الرجل بذلك السقا يقّبل ابنته ويهرب، فما كان منه إال 
أن تحين رجوع ابنه من س����فره ليسأله عن سفره وعن 
أخباره وماذا فعل في غيابه، فأجابه االبن بكل شيء من 
أمور التجارة والربح وتحقق له منه، إال أن األب سأله مرة 
أخرى عما فعل في س����فره من المعاصي؟ فأنكر االبن، 
ولك����ن بعد إلحاح األب عليه جع����ل يعترف، وكان مما 
اعترف به أنه رأى امرأة ش����ابة فظفر منها بقبلة، فقال 

له أبوه: 
دقة بدقة، ولو زدت لزاد الس����قا، قال الشاعر: يا هاتكا 
حرم الرجال وتابعا *** طرق الفس����اد فأنت غير مكرم 
من يزن في قوم بألفي درهم *** في أهله ُيزن�ى برب�ع 

الدرهم إن الزنا دين إذا استقرضت�ه ***.
 كان الوف����ا من أهل بيتك فاعلم: فكم����ا تدين تدان، 
والج����زاء من جنس العم����ل، وال يظلم رب����ك أحدًا، قال 
الل����ه تعالى: }َوَم����ا َظَلْمَناُه����ْم َوَلِكن َكاُنوْا َأنُفَس����ُهْم 
َيْظِلُموَن{ ]النحل: 118[. أقول ما س����معتم واستغفر 
الله لي ولكم ولس����ائر المس����لمين م����ن كل ذنب إنه 
هو الغف����ور الرحيم. الخطبة الثاني����ة: الحمد لله على 
إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن 
ال إله إال الله تعظيما لش����انه، وأش����هد أن محمدا عبده 
ورس����وله الداعي إلى رضوانه. أيها المسلمون: إن هذه 
المجال����س التي يجتمع فيها الن����اس ويتحدث فيها 
بعضه����م إلى بعض في غالبها ال يذكرون الله تعالى، 
بل يغلب فيها الك����ذب والغيبة والنميمة، وقول الزور 
والفحش، والس����باب واللعان، وغيرها م����ن المنكرات، 
وم����ا اجتمع قوم في مكان ال يذك����رون الله فيه إال كان 
عليهم حس����رة يوم القيامة، والبعض يجلسون للعب 
بالبلوت، والش����طرنج، والنرد، والكي����رم، وغير ذلك من 
األلع����اب التي تصد ع����ن ذكر الله وع����ن الصالة، قال 
َما اْلَخْمُر َواْلَمْيِس����ُر  ِذيَن آَمُنوْا ِإنَّ َها الَّ

الله تعالى: }َيا َأيُّ
ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه  ْن َعَمِل الشَّ َواأَلنَصاُب َواأَلْزاَلُم ِرْجٌس مِّ
����ْيَطاُن َأن ُيوِقَع َبْيَنُكُم  َما ُيِريُد الشَّ ُكْم ُتْفِلُحوَن . ِإنَّ َلَعلَّ
ُكْم َعن  اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِس����ِر َوَيُصدَّ
نَتُهوَن{ ]المائدة:  اَلِة َفَه����ْل َأنُتم مُّ ِذْكِر الّلِه َوَعِن الصَّ
90، 91[. أيه����ا األخوة: إن ف����ي الجلوس على الطرقات 
أذية للمارة، وتضييقًا للطريق على المس����افرين، وفي 
منع�ه صلى الله عليه وسلم للجلوس على الطرقات منع  
لكثير من المفاسد؛ كالعادات القبيحة التي يتعلمها 
الجالس����ون على الطرق����ات؛ ومنه����ا التدخين، ومضغ 
القات، والمظاهر الشاذة في اللباس أو الشعر، وغيرها 
من األخالق الس����يئة، وإلف المعصية؛ وذلك لكثرة ما 
يرى من المعاصي والمنكرات فيصبح ال يعرف معروفا 
وال ينك����ر منكرا، أو يزيد البالء بالء فيس����مي المعروف 
منك����را والمنك����ر معروفا! أو يرتقي ب����ه الحال فيصير 
يفتخر بالمعصية ويتباه����ى بها، ويحدث بها من لم 

يعلم الناس أنه عملها! 

هل يجوز الصالة بالحذاء؟

مســك وطيــب 



 )APA images(استمرار فعاليات انتفاضة القدس
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الش���ابة ميريا محمد )23 عاما(، والتي اشترك 
زوجها بإحدى مؤسس���ات تيسير الزواج في 
قطاع غزة قبل عام تقريبا، لتيس���ير أمورهم 
وتغطية كاف���ة نفقات الف���رح، أوضحت أنه 
تم اختي���ار عرض بقيمة )1500( دينار، إال أن 
الخدمات التي قدمتها المؤسسة لهم ليست 
على قدر من الج���ودة، وتنافي ما تم االتفاق 

عليه مسبقا مع المؤسسة.
وأوضحت محمد ل�"االستقالل" أنهم في كثير 
م���ن األحيان كانوا يضط���رون لوضع فرق في 
األسعار على السلع التي تقدم من المؤسسة 
حت���ى يحصلوا عل���ى جودة أعل���ى ونوعيات 
أفضل كطقم النوم؛ ألن أغلب الموجود ضمن 
عروضهم نوعية خش���به  غير جي���دة، األمر 
الذي أرهق ميزانيتهم وزاد من األعباء المالية 

الملقاة على عاتقهم.
وبين���ت أن األمر لم يقتص���ر على غرف النوم 
فقط، إنما تعداه إلى  المحالت الخاصة ببدل 
العرائ���س، فمجرد أن تع���رف العامالت في 
المحل أن الش���خص موجة من قبل مؤسسة 
ال���زواج، تخ���رج للعرائس  معينة لتيس���ير 
المودي���الت التي عف���ا عليها الزم���ن، ويتم 

التعامل معهم بش���كل س���لبي، موضحة أن 
أغلب المحالت التي كانت مدرجة في عرضهم 

غير معروفة.
وأش���ارت إلى أن المؤسس���ة التي اشتركت 
وزوجه���ا بها قدمت لهم هدي���ة بعد توقيع 
العقد ودفع دفع���ة أولى بقيمة )300( دينار 
 )50( م���ن إجمالي المبلغ وتقس���يط الباقي ل�
دينارًا شهريا، شاش���ة 33 بوصة وفرش غاز، 
وفوجئوا  فيما بعد أن س���عر الهدايا مضاف 
إلى المبلغ الذي تم االتفاق عليه مع المؤسسة.

استغالل واضح
أم���ا الش���اب كم���ال عب���د )25 عام���ًا( أك���د 
أن مؤسس���ات تيس���ير ال���زواج تنظ���ر إلي 
المنتسبين والمشتركين بها نظرة استغالل، 
لعلمها بأنهم بحاجه إليها؛ بس���بب األوضاع 
االقتصادية الصعبة التي يمر بها الش���باب 
الفلسطيني، مبينًا أن مضرة هذه المؤسسات 

أكبر من نفعها على الصعيد الشخصي.
وقال عبد ل�"االس���تقالل": "قبل توقيع العقد 
مع إحدى المؤسس���ات لتغطية كافة نفقات 
الف���رح، كانت العروض الت���ي أطلعتنا عليها 
المؤسسة ممتازة، لكن تفاجأت بعد التوقيع 

على عرض بمبلغ )1800( دينار أن كل ش���يء 
مختل���ف، وكنت على وش���ك فس���خ العقد 
معهم، إال أن قرب موعد الفرح حال دون ذلك.

وأض���اف: "اضطررت إللغاء بع���ض الخدمات 
ككوافير الع���روس ومحالت الب���دل الخاصة 
بها، وغرفة النوم، لرداءة ما تم تقديمه وعدم 
إعطائنا س���لعًا جيدة وممتازة كما هو موجود 
في السوق المحلي"، مبينا أن األمر لم يقتصر 
على ذلك بل تعداه إلي مكاتيب األفراح، حيث 
اتفق مع المؤسس���ة على موديل وعدد كروت 
الف���رح، وبعد الطباعة وق���رب موعد الفرح تم 
تغيير الموديل وإنقاص العدد المتفق عليه.

وأوضح عبد، أن الوض���ع االقتصادي الصعب، 
هو الذي دفعه للدخول في جمعيات تيسير 
الزواج م���ن أجل إتم���ام مراس���م زواجه بعد 
قضائه لفترة خطوبة دام���ت عامين ونصفًا، 
لكن بعد تجربته الشخصية نصح كل معارفه 
بعدم االنتس���اب لها؛ ألنها مؤسسات ربحية 

بشكل كبير وليست خدماتية.

عام مف�صلي
ب���دروه أك���د المدير الع���ام لمش���روع فرحة 

لتيس���ير الزواج س���المة العوضي، أنه خالل 
األعوام الثالث���ة الماضية تم فتح العديد من 
مؤسسات تيس���ير الزواج في قطاع غزة، لكن 
العام 2017 كان عاما مفصليا بالنسبة لعمل 
هذه المؤسسات، حيث أغلقت العديد منها 
ولم تعد موجودة؛ بسبب ما تقدمه من خدمات 

رديئة وغير حقيقية.
وأوضح العوض���ي ل�"االس���تقالل" أنه ال 
يمكن مقارنة جميع المؤسسات بعضها 
ببع���ض فهن���اك الكثير منه���ا تقدم 
خدم���ات جيدة، حيث يتم اختيار أفضل 
الس���لع والخدم���ات للعرس���ان، تحديدا 
غرف���ة النوم وصالة الف���رح ومحالت بدل 
العرائس، وقبل توقيع العقد معهم يتم 
إطالعه���م على كاف���ة التفاصيل وزيارة 

المحالت التي يتعاقدون معها .
وبين أن الكثير من المؤسسات تشترط 
على العري���س بعد توقي���ع العقد في 
حال كانت الس���لعة المقدمة غير جيدة 
وتختلف عم���ا تم االتفاق عليه، أن يتم 
إرجاعه���ا كغرفة النوم مث���ال؛ ألنه في 
النهاي���ة العريس غير مجب���ر على أخذ 

شيء هو ال يرغب به وال يجده جيدا.
وقال: "مؤسس���ات تيس���ير الزواج الموجودة 
حالي���ا، ال تنتهج أس���لوب اإلغراء للعرس���ان؛ 
ألنهم هم م���ن لجئوا إليه���ا طواعية وليس 
باإلجبار، وإنما تعتم���د على تقديم الخدمات 
بس���عر أق���ل مما ه���و معروض في الس���وق 

المحلي".
وأضاف: " مؤسسات تيسير الزواج مؤسسات 
خدماتي���ة ربحي���ة، هدفها خدمه الش���باب 
ثم الربح، حيث يحق له���ا وباالتفاق مع وزارة 
االقتصاد والحكم المحلي، أن يكون لها نسبة 
معينة، لكن ال يش���عر العري���س بأن هناك 

مربحًا كبيرًا" .
وأش���ار إل���ى أن التعام���ل م���ع العرس���ان 
المتخلفين عن دفع األقس���اط الش���هرية، 
يتم بإنذارهم أكثر من مرة، ويتم إمهالهم 
لفترة معينة لتسديد ما عليهم، وفي حال 
تم الوصول لطريق مس���دود، يتم التوجه 
للقان���ون؛ ألن المبالغ الموجودة بالس���وق 
كبيرة، وفي ح���ال تم تجاهله���ا تتوقف 
المؤسس���ات عن تقديم  الخدمات لبقية 

العرسان .

غزة/اإينا�س الزرد:
على الرغم من االنت�صار ال�ا�صع مل�ؤ�ص�صات تي�صري الزواج 

يف قطاع غزة، ومالقاتها رواجا كبريا من قبل ال�صباب 
الفل�صطيني لالنتفاع من خدماتها، وتق�صيط تكاليف 

م�صتلزمات الزواج؛ ل�ص�ء االأو�صاع االقت�صادية التي ميرون 
بها، اإال اأن الكثري منهم وقع فري�صة لهذه امل�ؤ�ص�صات؛ ب�صبب 

رداءة اخلدمات وال�صلع التي تقدمها، وكذلك الغم��س 
املتبع يف بن�د العقد وتغريه يف كثري من االأحيان واإلغاء ما 
مت االتفاق عليه م�صبقا بني العر�صان وامل�ؤ�ص�صة . واأوجد 

احل�صار »االإ�صرائيلي« وارتفاع ن�صب البطالة يف قطاع غزة 
اإىل م�صت�يات قيا�صية، بيئة خ�صبة النت�صار م�ؤ�ص�صات تي�صري 

الزواج واأ�صبحت تلقى رواجا بني �صريحة لي�صت بالقليلة 
من امل�اطنني من اأ�صحاب الدخ�ل املتدنية ويرون فيها اأجنع 
و�صيلة لتغطية قائمة ط�يلة من م�صتلزمات الزواج، لكنها يف 
املقابل حت�صر العري�س يف خيارات �صعبة يجد نف�صه م�صطًرا 

للقب�ل بها حتت دافع احلاجة املا�صة اإليها.

مؤسسات »تيسير الزواج« بغزة.. تسهيل أم تعقيد للحياة؟

يعتبر مفهوم »االستبعاد االجتماعي« من المفاهيم الحديثة المتداولة في 
الكتاب���ات االجتماعية، لكنه لم يكثر اس���تخدامه في الكتابات العربية، فقد 
تس���رب إليها متأخًرا. مفهوم »االس���تبعاد االجتماعي« فرنسي النشأة، أول 
من اس���تخدمه وزيرة العمل االجتماعي )رينيه لينوار( في س���بعينات القرن 
الماضي، على وجه الدقة س���نة 1974م. استخدمته لإلشارة إلى األفراد الذين 
سقطوا من خدمات الرعاية االجتماعية التي تقدمها الدولة، تحديًدا شريحتي 
العجزة واآلباء الوحيدين. بعد ذلك توس���ع وتشعب المفهوم ووصل إلى حد 
اخت���الف العلماء وتعدد وجهات نظرهم ف���ي تحديد مضامينه. فهناك من 
اعتبر »االس���تبعاد االجتماعي« شكاًل من أش���كال االنغالق االجتماعي، حيث 
تحاول فئة م���ن الناس الصعود في الس���لم االجتماعي لتحصل على مكانة 
اجتماعية أفضل على حس���اب جماعة تكون خاضعة وتابعة لها. وهناك من 
اعتبر »االس���تبعاد االجتماعي« إقصاء جماعة ميسورة لجماعة فقيرة تعيش 
معه���ا في نفس المنطق���ة. وهناك من أطلق »االس���تبعاد االجتماعي« على 
األحياء المنغلقة والمنعزلة )الجيتو( المهمشة كاألقليات اإلثنية أو الدينية 
ويمثلون خطًرا على المجتمع. هذا الرأي يبرئ النظام السياس���ي واالجتماعي 
ل األقليات مس���ؤولية  في الدولة القائم على اضطهاد وقمع األقليات، ويحمِّ
العنف في المجتمع. وهناك من اس���تخدم مفهوم »االستبعاد االجتماعي« 
كرديف لمفهوم الفقر. بينما اعتبرت األمم المتحدة »االستبعاد االجتماعي« 
صورة من صور عدم االعتراف بحقوق اإلنس���ان األساسية، كحق اإلنسان في 

الرعاية الصحية، والتعليم، والرفاهية، والمشاركة السياسية...إلخ.
إذا كان مفهوم »االستبعاد االجتماعي« حديث نسبًيا، فهذا ال يعني أن تلك 
المعان���ي والمضامين التي يحملها، لم تمارس من قبل. بل هي موجودة في 
مختلف العصور والمجتمعات. لكن بمسميات أخرى، منها على سبيل المثال: 

مفهوم )الطائفة( اس���تخدم للتمييز بين الطوائف التي يتشكل منها البناء 
االجتماعي، لكنه وظف سلًبا فأدى إلى تمزق نسيج المجتمع وتفككه، وصل 
أحياًنا إلى أعلى درجات الصراع واالقتتال كما هو واقع في كثير من المجتمعات 
حولنا. ومفهوم )الطبقة( استخدم للتمييز بين طبقتين اجتماعيتين. األولى 
الرأسمالية، تعتبر أقلية لكنها تملك القوة االقتصادية. الثانية العمال تمثل 

األغلبية، لكنهم مسَتَغلون من قبل الطبقة األولى.
بالعودة إلى تعريف األمم المتحدة لالستبعاد االجتماعي، إذا أسقطناه على 
الواق���ع الحياتي في المجتمع الغزي يمكن القول ب���دون مبالغة أن المجتمع 
الغزي بأكمله مس���تبعد جتماعًيا. فالفرد الغزي ال يتمت���ع بالحد األدنى من 
مقومات الحياة الكريمة اآلمنة، فأغلب، � إن لم يكن كل �، حقوقه التي أقرتها 
المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنس���ان منتهكة. خذ مثاًل 
على الصعيد االقتصادي: الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد على عشر 
س���نوات، ترتب عليه آثار كارثية، منها: انعدام فرص العمل، وارتفاع فاحش 
لمع���دالت الفقر والحرمان والبطالة، وش���ح كثير من الس���لع الضرورية، وغالء 
األس���عار، واحتكار التجار. على الصعيد االجتماعي: ارتفاع معدالت الجريمة 
كالس���رقة، والمخدرات تجارة وترويًجا وتعاطًيا، والقتل، وانتشار المشكالت 
االجتماعية كالط���الق، والعنف األس���ري، وتفكك العالق���ات القرابية. على 
الصعيد الصحي: ال تتوفر الخدمات الصحية الالزمة والمناسبة، وعدم كفاءة 
الك���وادر الطبية في التعامل مع بعض الحاالت المرضية لعدم قدرتهم على 
تبادل الخبرات المعرفية والمهنية مع اآلخرين خارج القطاع، ورداءة المعدات 
الطبية، ومنع أو بطء في منح التحويالت الطبية للحاالت المرضية المستعصية، 
وعدم تناسب عدد األسّرة واألطباء مع عدد المرضى. على الصعيد السياسي: 
انقسام بغيض دمر المجتمع، رغم الحديث اآلن عن مصالحة سياسية، فهي 

تسير بخطا س���لحفاة بطيئة، تحيطها الريبة من كل جانب، وعالمات التعثر 
أكثر من عالمات التق���دم، أي عثرة يمكن أن ترجعنا إلى نقطة الصفر، أضف 
لذلك قطع الرواتب على أس���اس االنتماء السياسي، والتقاعد المبكر القسري 
لطاقات شابة الزالت بكامل قدرتها على العطاء، وفرض إجراءات عقابية تمس 
حياة كل شرائح المجتمع. الكهرباء خدماتها سيئة، في أحسن األحول تكون 
ست س���اعات وصل ومثلها قطع. المياه ال تصلح لالس���تخدام اآلدمي. البحر 
المتنفس الوحيد لس���كان القطاع أصبح مكًبا للمجاري ومستوطًنا لألمراض. 
الش���وارع غالبيتها حفر ومكسرة عدا بعض الش���وارع الرئيسية. أما الحدائق 
العامة والمنتزهات تكاد تكون معدومة في كثير من مناطق القطاع، فال مكان 
للترفيه يلجأ إليه البس���طاء وذوو الدخل المحدود، فاستعيض عنها بأماكن 
الترفيه الخاصة التي أرهقت كاهل األس���ر برس���وم الدخول فما بالك برسوم 
خدماتها الداخلية! كذلك المالعب مثل واقع المنتزهات. ِقس على ذلك بقية 

النظم االجتماعية.
إن المواط���ن الغزي ال يبحث عن حياة الت���رف والبذخ والرفاهية، إنما يأمل أن 
يتوف���ر له الحد األدنى م���ن مقومات الحياة اآلمن���ة والكريمة. يتمنى توفير 
كهرباء متواصلة على مدار الساعة، توفير مياه صالحة للشرب، توفير العالج 
بأسعار مناسبة، منحه حرية السفر والتنقل دون االنتظار لشهور على قوائم 
االنتظار، توفير فرص عمل لقوافل الخريجين، توفير حدائق عامة للتخفيف 
من ضي���ق البيوت وضغطها، توفي���ر مالعب يفرغ فيها األطفال والش���باب 
طاقاتهم بداًل من التس���كع في الطرقات ويكونون فريسة سهلة لالنحراف 
والجريمة، توفير تعليم مجاني الموظف بحاجة إلى الشعور باألمان الوظيفي، 
تقدي���م ال���والء للوطن على الوالء لألحزاب واألش���خاص، القض���اء أو الحد من 

المشكالت االجتماعية.  

بسام محمد االستبعاد االجتماعي
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الش���ابة ميريا محمد )23 عاما(، والتي اشترك 
زوجها بإحدى مؤسس���ات تيسير الزواج في 
قطاع غزة قبل عام تقريبا، لتيس���ير أمورهم 
وتغطية كاف���ة نفقات الف���رح، أوضحت أنه 
تم اختي���ار عرض بقيمة )1500( دينار، إال أن 
الخدمات التي قدمتها المؤسسة لهم ليست 
على قدر من الج���ودة، وتنافي ما تم االتفاق 

عليه مسبقا مع المؤسسة.
وأوضحت محمد ل�"االستقالل" أنهم في كثير 
م���ن األحيان كانوا يضط���رون لوضع فرق في 
األسعار على السلع التي تقدم من المؤسسة 
حت���ى يحصلوا عل���ى جودة أعل���ى ونوعيات 
أفضل كطقم النوم؛ ألن أغلب الموجود ضمن 
عروضهم نوعية خش���به  غير جي���دة، األمر 
الذي أرهق ميزانيتهم وزاد من األعباء المالية 

الملقاة على عاتقهم.
وبين���ت أن األمر لم يقتص���ر على غرف النوم 
فقط، إنما تعداه إلى  المحالت الخاصة ببدل 
العرائ���س، فمجرد أن تع���رف العامالت في 
المحل أن الش���خص موجة من قبل مؤسسة 
ال���زواج، تخ���رج للعرائس  معينة لتيس���ير 
المودي���الت التي عف���ا عليها الزم���ن، ويتم 

التعامل معهم بش���كل س���لبي، موضحة أن 
أغلب المحالت التي كانت مدرجة في عرضهم 

غير معروفة.
وأش���ارت إلى أن المؤسس���ة التي اشتركت 
وزوجه���ا بها قدمت لهم هدي���ة بعد توقيع 
العقد ودفع دفع���ة أولى بقيمة )300( دينار 
 )50( م���ن إجمالي المبلغ وتقس���يط الباقي ل�
دينارًا شهريا، شاش���ة 33 بوصة وفرش غاز، 
وفوجئوا  فيما بعد أن س���عر الهدايا مضاف 
إلى المبلغ الذي تم االتفاق عليه مع المؤسسة.

استغالل واضح
أم���ا الش���اب كم���ال عب���د )25 عام���ًا( أك���د 
أن مؤسس���ات تيس���ير ال���زواج تنظ���ر إلي 
المنتسبين والمشتركين بها نظرة استغالل، 
لعلمها بأنهم بحاجه إليها؛ بس���بب األوضاع 
االقتصادية الصعبة التي يمر بها الش���باب 
الفلسطيني، مبينًا أن مضرة هذه المؤسسات 

أكبر من نفعها على الصعيد الشخصي.
وقال عبد ل�"االس���تقالل": "قبل توقيع العقد 
مع إحدى المؤسس���ات لتغطية كافة نفقات 
الف���رح، كانت العروض الت���ي أطلعتنا عليها 
المؤسسة ممتازة، لكن تفاجأت بعد التوقيع 

على عرض بمبلغ )1800( دينار أن كل ش���يء 
مختل���ف، وكنت على وش���ك فس���خ العقد 
معهم، إال أن قرب موعد الفرح حال دون ذلك.

وأض���اف: "اضطررت إللغاء بع���ض الخدمات 
ككوافير الع���روس ومحالت الب���دل الخاصة 
بها، وغرفة النوم، لرداءة ما تم تقديمه وعدم 
إعطائنا س���لعًا جيدة وممتازة كما هو موجود 
في السوق المحلي"، مبينا أن األمر لم يقتصر 
على ذلك بل تعداه إلي مكاتيب األفراح، حيث 
اتفق مع المؤسس���ة على موديل وعدد كروت 
الف���رح، وبعد الطباعة وق���رب موعد الفرح تم 
تغيير الموديل وإنقاص العدد المتفق عليه.

وأوضح عبد، أن الوض���ع االقتصادي الصعب، 
هو الذي دفعه للدخول في جمعيات تيسير 
الزواج م���ن أجل إتم���ام مراس���م زواجه بعد 
قضائه لفترة خطوبة دام���ت عامين ونصفًا، 
لكن بعد تجربته الشخصية نصح كل معارفه 
بعدم االنتس���اب لها؛ ألنها مؤسسات ربحية 

بشكل كبير وليست خدماتية.

عام مف�صلي
ب���دروه أك���د المدير الع���ام لمش���روع فرحة 

لتيس���ير الزواج س���المة العوضي، أنه خالل 
األعوام الثالث���ة الماضية تم فتح العديد من 
مؤسسات تيس���ير الزواج في قطاع غزة، لكن 
العام 2017 كان عاما مفصليا بالنسبة لعمل 
هذه المؤسسات، حيث أغلقت العديد منها 
ولم تعد موجودة؛ بسبب ما تقدمه من خدمات 

رديئة وغير حقيقية.
وأوضح العوض���ي ل�"االس���تقالل" أنه ال 
يمكن مقارنة جميع المؤسسات بعضها 
ببع���ض فهن���اك الكثير منه���ا تقدم 
خدم���ات جيدة، حيث يتم اختيار أفضل 
الس���لع والخدم���ات للعرس���ان، تحديدا 
غرف���ة النوم وصالة الف���رح ومحالت بدل 
العرائس، وقبل توقيع العقد معهم يتم 
إطالعه���م على كاف���ة التفاصيل وزيارة 

المحالت التي يتعاقدون معها .
وبين أن الكثير من المؤسسات تشترط 
على العري���س بعد توقي���ع العقد في 
حال كانت الس���لعة المقدمة غير جيدة 
وتختلف عم���ا تم االتفاق عليه، أن يتم 
إرجاعه���ا كغرفة النوم مث���ال؛ ألنه في 
النهاي���ة العريس غير مجب���ر على أخذ 

شيء هو ال يرغب به وال يجده جيدا.
وقال: "مؤسس���ات تيس���ير الزواج الموجودة 
حالي���ا، ال تنتهج أس���لوب اإلغراء للعرس���ان؛ 
ألنهم هم م���ن لجئوا إليه���ا طواعية وليس 
باإلجبار، وإنما تعتم���د على تقديم الخدمات 
بس���عر أق���ل مما ه���و معروض في الس���وق 

المحلي".
وأضاف: " مؤسسات تيسير الزواج مؤسسات 
خدماتي���ة ربحي���ة، هدفها خدمه الش���باب 
ثم الربح، حيث يحق له���ا وباالتفاق مع وزارة 
االقتصاد والحكم المحلي، أن يكون لها نسبة 
معينة، لكن ال يش���عر العري���س بأن هناك 

مربحًا كبيرًا" .
وأش���ار إل���ى أن التعام���ل م���ع العرس���ان 
المتخلفين عن دفع األقس���اط الش���هرية، 
يتم بإنذارهم أكثر من مرة، ويتم إمهالهم 
لفترة معينة لتسديد ما عليهم، وفي حال 
تم الوصول لطريق مس���دود، يتم التوجه 
للقان���ون؛ ألن المبالغ الموجودة بالس���وق 
كبيرة، وفي ح���ال تم تجاهله���ا تتوقف 
المؤسس���ات عن تقديم  الخدمات لبقية 

العرسان .

غزة/اإينا�س الزرد:
على الرغم من االنت�صار ال�ا�صع مل�ؤ�ص�صات تي�صري الزواج 

يف قطاع غزة، ومالقاتها رواجا كبريا من قبل ال�صباب 
الفل�صطيني لالنتفاع من خدماتها، وتق�صيط تكاليف 

م�صتلزمات الزواج؛ ل�ص�ء االأو�صاع االقت�صادية التي ميرون 
بها، اإال اأن الكثري منهم وقع فري�صة لهذه امل�ؤ�ص�صات؛ ب�صبب 

رداءة اخلدمات وال�صلع التي تقدمها، وكذلك الغم��س 
املتبع يف بن�د العقد وتغريه يف كثري من االأحيان واإلغاء ما 
مت االتفاق عليه م�صبقا بني العر�صان وامل�ؤ�ص�صة . واأوجد 

احل�صار »االإ�صرائيلي« وارتفاع ن�صب البطالة يف قطاع غزة 
اإىل م�صت�يات قيا�صية، بيئة خ�صبة النت�صار م�ؤ�ص�صات تي�صري 

الزواج واأ�صبحت تلقى رواجا بني �صريحة لي�صت بالقليلة 
من امل�اطنني من اأ�صحاب الدخ�ل املتدنية ويرون فيها اأجنع 
و�صيلة لتغطية قائمة ط�يلة من م�صتلزمات الزواج، لكنها يف 
املقابل حت�صر العري�س يف خيارات �صعبة يجد نف�صه م�صطًرا 

للقب�ل بها حتت دافع احلاجة املا�صة اإليها.

مؤسسات »تيسير الزواج« بغزة.. تسهيل أم تعقيد للحياة؟

يعتبر مفهوم »االستبعاد االجتماعي« من المفاهيم الحديثة المتداولة في 
الكتاب���ات االجتماعية، لكنه لم يكثر اس���تخدامه في الكتابات العربية، فقد 
تس���رب إليها متأخًرا. مفهوم »االس���تبعاد االجتماعي« فرنسي النشأة، أول 
من اس���تخدمه وزيرة العمل االجتماعي )رينيه لينوار( في س���بعينات القرن 
الماضي، على وجه الدقة س���نة 1974م. استخدمته لإلشارة إلى األفراد الذين 
سقطوا من خدمات الرعاية االجتماعية التي تقدمها الدولة، تحديًدا شريحتي 
العجزة واآلباء الوحيدين. بعد ذلك توس���ع وتشعب المفهوم ووصل إلى حد 
اخت���الف العلماء وتعدد وجهات نظرهم ف���ي تحديد مضامينه. فهناك من 
اعتبر »االس���تبعاد االجتماعي« شكاًل من أش���كال االنغالق االجتماعي، حيث 
تحاول فئة م���ن الناس الصعود في الس���لم االجتماعي لتحصل على مكانة 
اجتماعية أفضل على حس���اب جماعة تكون خاضعة وتابعة لها. وهناك من 
اعتبر »االس���تبعاد االجتماعي« إقصاء جماعة ميسورة لجماعة فقيرة تعيش 
معه���ا في نفس المنطق���ة. وهناك من أطلق »االس���تبعاد االجتماعي« على 
األحياء المنغلقة والمنعزلة )الجيتو( المهمشة كاألقليات اإلثنية أو الدينية 
ويمثلون خطًرا على المجتمع. هذا الرأي يبرئ النظام السياس���ي واالجتماعي 
ل األقليات مس���ؤولية  في الدولة القائم على اضطهاد وقمع األقليات، ويحمِّ
العنف في المجتمع. وهناك من اس���تخدم مفهوم »االستبعاد االجتماعي« 
كرديف لمفهوم الفقر. بينما اعتبرت األمم المتحدة »االستبعاد االجتماعي« 
صورة من صور عدم االعتراف بحقوق اإلنس���ان األساسية، كحق اإلنسان في 

الرعاية الصحية، والتعليم، والرفاهية، والمشاركة السياسية...إلخ.
إذا كان مفهوم »االستبعاد االجتماعي« حديث نسبًيا، فهذا ال يعني أن تلك 
المعان���ي والمضامين التي يحملها، لم تمارس من قبل. بل هي موجودة في 
مختلف العصور والمجتمعات. لكن بمسميات أخرى، منها على سبيل المثال: 

مفهوم )الطائفة( اس���تخدم للتمييز بين الطوائف التي يتشكل منها البناء 
االجتماعي، لكنه وظف سلًبا فأدى إلى تمزق نسيج المجتمع وتفككه، وصل 
أحياًنا إلى أعلى درجات الصراع واالقتتال كما هو واقع في كثير من المجتمعات 
حولنا. ومفهوم )الطبقة( استخدم للتمييز بين طبقتين اجتماعيتين. األولى 
الرأسمالية، تعتبر أقلية لكنها تملك القوة االقتصادية. الثانية العمال تمثل 

األغلبية، لكنهم مسَتَغلون من قبل الطبقة األولى.
بالعودة إلى تعريف األمم المتحدة لالستبعاد االجتماعي، إذا أسقطناه على 
الواق���ع الحياتي في المجتمع الغزي يمكن القول ب���دون مبالغة أن المجتمع 
الغزي بأكمله مس���تبعد جتماعًيا. فالفرد الغزي ال يتمت���ع بالحد األدنى من 
مقومات الحياة الكريمة اآلمنة، فأغلب، � إن لم يكن كل �، حقوقه التي أقرتها 
المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنس���ان منتهكة. خذ مثاًل 
على الصعيد االقتصادي: الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد على عشر 
س���نوات، ترتب عليه آثار كارثية، منها: انعدام فرص العمل، وارتفاع فاحش 
لمع���دالت الفقر والحرمان والبطالة، وش���ح كثير من الس���لع الضرورية، وغالء 
األس���عار، واحتكار التجار. على الصعيد االجتماعي: ارتفاع معدالت الجريمة 
كالس���رقة، والمخدرات تجارة وترويًجا وتعاطًيا، والقتل، وانتشار المشكالت 
االجتماعية كالط���الق، والعنف األس���ري، وتفكك العالق���ات القرابية. على 
الصعيد الصحي: ال تتوفر الخدمات الصحية الالزمة والمناسبة، وعدم كفاءة 
الك���وادر الطبية في التعامل مع بعض الحاالت المرضية لعدم قدرتهم على 
تبادل الخبرات المعرفية والمهنية مع اآلخرين خارج القطاع، ورداءة المعدات 
الطبية، ومنع أو بطء في منح التحويالت الطبية للحاالت المرضية المستعصية، 
وعدم تناسب عدد األسّرة واألطباء مع عدد المرضى. على الصعيد السياسي: 
انقسام بغيض دمر المجتمع، رغم الحديث اآلن عن مصالحة سياسية، فهي 

تسير بخطا س���لحفاة بطيئة، تحيطها الريبة من كل جانب، وعالمات التعثر 
أكثر من عالمات التق���دم، أي عثرة يمكن أن ترجعنا إلى نقطة الصفر، أضف 
لذلك قطع الرواتب على أس���اس االنتماء السياسي، والتقاعد المبكر القسري 
لطاقات شابة الزالت بكامل قدرتها على العطاء، وفرض إجراءات عقابية تمس 
حياة كل شرائح المجتمع. الكهرباء خدماتها سيئة، في أحسن األحول تكون 
ست س���اعات وصل ومثلها قطع. المياه ال تصلح لالس���تخدام اآلدمي. البحر 
المتنفس الوحيد لس���كان القطاع أصبح مكًبا للمجاري ومستوطًنا لألمراض. 
الش���وارع غالبيتها حفر ومكسرة عدا بعض الش���وارع الرئيسية. أما الحدائق 
العامة والمنتزهات تكاد تكون معدومة في كثير من مناطق القطاع، فال مكان 
للترفيه يلجأ إليه البس���طاء وذوو الدخل المحدود، فاستعيض عنها بأماكن 
الترفيه الخاصة التي أرهقت كاهل األس���ر برس���وم الدخول فما بالك برسوم 
خدماتها الداخلية! كذلك المالعب مثل واقع المنتزهات. ِقس على ذلك بقية 

النظم االجتماعية.
إن المواط���ن الغزي ال يبحث عن حياة الت���رف والبذخ والرفاهية، إنما يأمل أن 
يتوف���ر له الحد األدنى م���ن مقومات الحياة اآلمن���ة والكريمة. يتمنى توفير 
كهرباء متواصلة على مدار الساعة، توفير مياه صالحة للشرب، توفير العالج 
بأسعار مناسبة، منحه حرية السفر والتنقل دون االنتظار لشهور على قوائم 
االنتظار، توفير فرص عمل لقوافل الخريجين، توفير حدائق عامة للتخفيف 
من ضي���ق البيوت وضغطها، توفي���ر مالعب يفرغ فيها األطفال والش���باب 
طاقاتهم بداًل من التس���كع في الطرقات ويكونون فريسة سهلة لالنحراف 
والجريمة، توفير تعليم مجاني الموظف بحاجة إلى الشعور باألمان الوظيفي، 
تقدي���م ال���والء للوطن على الوالء لألحزاب واألش���خاص، القض���اء أو الحد من 

المشكالت االجتماعية.  

بسام محمد االستبعاد االجتماعي
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قال األمين 

////////////

الدكتور: رمضان شلح 

قال األمين 

في تش���رين الماضي، نعم، في 4 تشرين الماضي، 
المش���روع الوطني الفلس���طيني الذي جعل هدفه 
إقامة دولة فلس���طينية في ح���دود ال�67 عن طريق 
التسوية وصل إلى طريق مسدود وانتهى. اآلن، نحن 
أمام مرحلة جديدة. طوال س���نوات ماضية، كّنا نصّر 
على أننا كمرحلة كفاح وطنّي، المقاومة هي الطريق 
وهي الخيار، غّزة جاءت لتؤّكد مصداقية هذا الطرح، 
يجب أن نكف من الرهان على السراب الموجود في 
ضفة المفاوضات، خيار المفاوضات خيار عقيم، خيار 
وصل إلى طريق مسدود، هو يحيل مشروع السلطة 
كّله إلى مجّرد مظّلة، يمارس فيها العدو الصهيوني 
كّل ما يريد من جرائم وموبقات بحق األرض واإلنسان 
تحت عن���وان أنه م���ا زال هناك ره���ان على عملية 
تسوية أو سالم قائمة بيننا وبين الفلسطينيين، لم 
يبق هناك أي فرصة ألي رهان على تس���وية، حتى 
أّن الهروب إلى المسارات، من نوع الذهاب إلى األمم 
المتحدة وال أريد أن أخوض في هذه التفاصيل اآلن، 
هذا ليس خيارًا، هذا محاولة لملء الفراغ الناجم عن 
العقم الذي أصاب خيار التس���وية. أنا أقول، إذا كان 
هناك فعاًل نّية لدى الجميع بأن نس���تجمع أنفسنا، 
ونح���اول لملمة ما تبّقى من حطام عملية سياس���ية 
وغيره، المش���روع الوطني الفلس���طيني بحاجة إلى 
إع���ادة ص���وغ، حتى نص���وغ إس���تراتيجية جديدة 
قاعدتها األساسية هي المقاومة. أنا ال أقول، مطلوب 
من أبو مازن ومطلوب من الش���عب الفلس���طيني أن 
يعلن أو يطلق شرارة تحرير فلسطين غدًا، المقاومة 
تس���تطيع أن تدير معركتها على ما هو موجود من 

بيئة سياسية في اإلقليم وفي العالم.

الدكتور: رمضان شلح 

االستقالل/ وكاالت 
قام رجل مشرد في اس���كتلندا بالوقوف في جو ماطر 
لساعتين ونصف الساعة، لحماية حقيبة بها مبلغ مالي 

في سيارة تركها سائقها مفتوحة.
وكان جيم���س جون ماكغيون قد الحظ وجود س���يارة 
متوقفة أمام مبنى محكمة في غالس���كو باس���كتلندا، 
وقد تركت نافذتها مفتوحة وبداخلها حقيبة تحتوي 

على نقود.
ورغم ب���رودة الطقس، وقف ماكغيون بجوار الس���يارة 
لمدة س���اعتين ونصف ف���ي انتظار ع���ودة صاحبها، 

لحمايتها من أية محاوالت للسرقة.
ومع مرور الوقت، قرر الرجل المش���رد أن يفتح الحقيبة 
بحثا ع���ن هوية صاحبها، وعندما فش���ل في التعرف 
عليه، أخذ الحقيب���ة التي احتوت على مبلغ 400 جنيه 
إسترليني، إلى مكتب أمن قريب، الذي قام بدوره بإبالغ 

الشرطة.
وكمكاف���أة على نزاهت���ه، قرر صاحب الس���يارة، جون 
ماكموناغل، إطالق حملة لجمع التبرعات للرجل المشرد 

الذي ساعده، وغيره من الفقراء الذين ال يجدون مأوى.
وق���ال ماكموناغل: »المش���رد جيمس الح���ظ النافذة 
المفتوح���ة ورأى الحقيبة. لقد وقف تحت المطر والبرد 

لساعتين ونصف ليتأكد من عدم اقتحام سيارتي«.
وتابع: »هذا الرجل مش���رد ويعتمد على الكحول، لكنه 

رجل نبيل«، وفق ما ذكر موقع تلغراف.
ونجحت الحملة في جمع 4 آالف جنيه إسترليني. ومن 
المفترض أن يتم تقديم مبلغ 5 آالف جنيه إسترليني 
لجيمس، بينما يتم توزيع باقي التبرعات على مشردين 

آخرين.

لندن/ االستقالل 
قال���ت صحيفة »الغارديان« البريطاني���ة، الجمعة، إن 
وكالة »ناس���ا« األميركية رصدت، خالل ش���هر أكتوبر 
الماضي، جسما غريبا في الفضاء على شكل »سيجارة«.

ولم يتمكن العلماء من معرفة نوع الجسم أو تفاصيله، 
ولكن يشتبهون في أنه عبارة عن كويكب بين النجوم. 
وكانوا يعتقدون في وقت س���ابق أنه عبارة عن مركبة 

فضائية.
وقال العلماء إن الجس���م يبلغ طوله 400 متر واسمه 
»أوموام���وا«، ويبع���د مرتي���ن عن األرض والش���مس، 

مضيفي���ن أنهم ل���م يتمكنوا من رصد أي إش���ارات 
اصطناعية منه حتى اآلن.

وأعلن علماء الفلك، الخميس، أن المالحظات األولية لم 
تكش���ف أي دليل على أن »أوموموا« هو جسم خطير 
على األرض، مشيرين إلى أنه قد يكون عبارة عن »كتلة 

طويلة من الصخور الفضائية«.
وقال أفي لوب، أس���تاذ علم الفل���ك بجامعة هارفارد : 
»سنواصل البحث عن إشارات اصطناعية من أوموموا 
أو أي جس���م آخر بي���ن النجوم حت���ى نعرفه ماهيته 

وتفاصيله«.

مشرد يجني ثروة 
كبيرة بعد وقفه 
تحت المطر لمدة 

ساعتين

جسم يشبه »السيجارة« في 
الفضاء يثير حيرة العلماء

االستقالل/ وكاالت 
تحولت لعبة مرح����ة بين أخين في ألمانيا، إلى لحظات 
خوف بعد أن علق أحدهما داخل خزنة لساعات، سعيا 

منه للعثور على »المخبأ المثالي«.
وكان الطف����الن يلعب����ان لعبة »الغميض����ة« )االختباء( 
ف����ي منزل جدهما في برلين، عندما ق����رر الطفل البالغ 
من العمر 9 س����نوات، االختباء داخل خزنة، إال أنه علق 

داخلها.
وال يملك الرقم الس����ري لفتح الخزنة سوى الجد، الذي 
كان خارج المن����زل، مما اضطر العائلة لالتصال بخدمة 

الطوارئ.
وخ����الل محاولة اإلنقاذ التي امتدت ل� 3 س����اعات، قام 
رجال اإلنقاذ بوضع أنبوب لضخ األكس����جين من خالل 

فتحة صغيرة في الخزنة.

لعبة »غميضة« تتحول إلى كابوس


