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غزة- الراأي - اآالء النمر
تخف��ي  البني��ة  اإىل  املائل��ة  احلنطي��ة  ب�شرته��ا 
امل�شج��د  باح��ات  اإىل  امل�ؤدي��ة  وجهه��ا  خط���ط 
االأق�ش��ى، اإال اأنها ال تخ��ِف وجعا ي�شكن قلبها، ومل 
متن��ع كذلك ماء عي�نها من االن��زالق على وجهها، 
ح��ن اأباحت بلهجته��ا املقد�شية عم��ا ي�شكنها بعد 
حب االأق�ش��ى. يف اخلم�شينات م��ن عمرها حت�شي 

اأم فرا���س �شي�خ��ي وجع��ًا اعت��ادت عل��ى اإقامت��ه 
ب��ن جنب��ات حياته��ا الي�مي��ة، فاإجنابه��ا ل�شبعة 
م��ن االأبناء مل ي�شفع له��ا باإبقاء واح��د منهم اإىل 
جانبه��ا ي�ؤن���س وح�شة ليله��ا، فاأو�ش��ط اأبنائها من 
ال�شب��اب قد رح��ل �شهي��دًا يف غ�ش���ن �شاعتن بن 
ا�شت�شه��اد ودفن ثراه، والبقية من البنات وال�شبان 

يقبع�ن اأ�شرى خلف ق�شبان العدو ال�شهي�ين.

بالق��رب م��ن قبابه��ا، ومن قل��ب �شاحاته��ا وجدت 
احلاجة �شي�خي اأن�س روحها التي مل تعلن عجزها 
ع��ن م�ا�شل��ة احلي��اة، فه��ي �شم��ن ك���ادر الن�ش�ة 
املرابط��ن اأمام اأب�اب القد�س، ال يهزها بعد غياب 
اأبنائها ال�شبعة اإال االعتداء على اأطفال املدينة.

ودت اأم فرا�س ل� احت�شنت بكلتا ذراعيها االأطفال 
املقد�شي��ن م��ن بط���س االحت��ال وق�ت��ه الت��ي ال 

تفرق بن �شغري وكبري، بن امراأة ورجل، بن طفل 
وعج���ز، فتق���ل: "اأن��ا اإم ل�شت��ة اأ�شرى م��ن بينهم 
فتات��ن واأرب��ع �شباب، واأو�ش��ط اأبنائ��ي راح �شهيدًا 
ف��دا االأق�ش��ى، كلهم الأجل االأق�شى ف��داء، وكل ما 
ن�شتطي��ع تقدمي��ه الأج��ل حماي��ة ه��ذا البي��ت لن 

نق�ش��ر وال ميك��ن اأن نتاأخ��ر علي��ه 
09ل� قدمنا الأجل��ه اأرواحنا".وتطلق 

كُل على ثغره مرابط

رباط المقدسيين .. رأس حربة المسجد األقصى
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة-الراأي-فل�شطن عبد الكرمي
حي على ال�شاة..حي على الفاح" .." ال�شاة خري 
م��ن الن�م"، هي نداءات ي�مي��ة عرب مكربات ال�ش�ت 
قبل اأذان الفجر ب�شاعة واحدة، حيث جت�ب �شيارة 
العدي��د من املناطق يف غزة من اأجل ايقاظ النائمن 

لتاأدية اأهم �شاة من ال�شل�ات اخلم�س.
ويت�شاب��ق العديد من ال�شب��اب الفل�شطينين من اأجل 
ك�شب االأجر والث�اب واإر�شاء اهلل عز وجل، فرتاهم 
ي�شتيقظ���ن قبل الفجر من اأجل اإيقاظ امل�شلن عرب 
النداءات املتتالي��ة، غري اآبهن بربودة الليل وحلكة 
الظام، وجل هدفهم ه��� اعاء كلمة اهلل واالإ�شام 

ورفع �شاأن امل�شلمن عاليا.

النور التام
"الن���ر الت��ام" ه��ي اإح��دى احلمات الت��ي ينفذها 
م�شج��د مع��اذ ب��ن جب��ل �شم��ال غ��رب مدين��ة غزة، 
وذل��ك لت�شجي��ع وح��ث امل�شل��ن عل��ى تاأدي��ة �ش��اة 
الفج��ر يف م�عده��ا متام��ا، حيث ب��داأت احلملة منذ 
14 ي�م��ا يف كل م��ن ح��ي الكرام��ة وم�ش��روع عامر 

والت�ام �شمال القطاع.
يق���ل اأحد القائمن على احلملة، عاء اليعق�بي:" 
ج��اءت فك��رة اإيق��اظ امل�اطن��ن ل�ش��اة الفج��ر من 
خ��ال �شي��ارة خا�ش��ة لت�شجي��ع اأهايل �شم��ال غرب 
غزة الأداء �شاة الفجر يف امل�شاجد، وت�شمل احلملة 
م�شج��د معاذ بن جب��ل، وم�شجد عائ�ش��ة اأم امل�ؤمنن، 
وم�شج��د ط��ارق ب��ن زي��اد، واأي�ش��ا م�شل��ى الكرام��ة، 
باإ�ش��راف اللجنة الدع�ية واالإعامية"، م��شحا اأن 
اأ�ش��رة م�شج��د معاذ ب��ن جبل هي من تق���م على هذه 

احلملة وت�شرف عليها وهي �شاحبة الفكرة.
وي�شيف يف حديث ل�"الراأي":" اإن الهدف من الفكرة 
ه��� ار�ش��اء اهلل ع��ز وج��ل، وجميعنا يعل��م اأن �شاة 
الفج��ر هي طريقنا للن�ش��ر، ونبتغي من هذه احلملة 
اأن يت�شج��ع اأهايل احل��ي الأداء ال�شاة يف م�عدها"، 
م�ؤكدا اأنه ي�جد فريق كامل متكامل يق�م بالتجهيز 

ي�ميا لانطاق يف ال�ش�ارع والطرقات.
ويف كل ليل��ة يخ��رج خم�ش��ة م��ن ال�شب��ان قب��ل اأذان 
الفج��ر ب�شاع��ة واح��دة، وي�شتقل���ن �شي��ارة خا�شة 
م��ن اأج��ل ايق��اظ النائم��ن لل�ش��اة حي��ث يق�م�ن 
بذلك ي�ميا بدون احل�ش�ل على مقابل، �ش�ى االأجر 

والث�اب من اهلل.
ووف��ق م��ا ذك��ره اليعق�ب��ي يف حديث��ه ف��اإن احلملة 
كان��ت م�ؤقت��ة وملدة ع�ش��رة اأي��ام فقط، ولك��ن �شيتم 
العمل على متديدها، حيث يتم التخطيط الأن تك�ن 
دائم��ة، م�شريا اإىل اأن هناك ترحيب��ا كبريا من قبل 
امل�اطن��ن واأهايل احل��ي وه� ما دفعه��م الإطالة اأمد 

احلملة.

خطط مسبقة
م��ن جهت��ه يق���ل حبيب ال�حي��دي م�شئ���ل اللجنة 
الدع�ي��ة يف م�شاج��د ت��ل اله���ا بغ��زة:" اإن اللجان 
الدع�ي��ة يف امل�شاج��د ب��داأت حمل��ة قب��ل اأ�شب�عن 
اأو ثاث��ة اأ�شابيع وف��ق خطة معدة م�شبق��ا، وت�شمل 
اخلطة عدة حماور م��ن اأهمها، ن�شر ب��شرتات داخل 
امل�شاج��د به��دف ت�ش�ي��ق النا�س ل�ش��اة الفجر، اإىل 
جانب اإج��راء م�شابق��ات متن�عة اأي�ش��ا وت�شجيعهم 

على ذلك".

الدع�ي��ة  اللج��ان  عمل��ت  �شب��ق  م��ا  اإىل  واإ�شاف��ة 
للم�شاج��د على �شراء �شماعات �ش�ت وقامت بت�شكيل 
جمم�ع��ات �شبابي��ة لدف��ع امل�اطنن لتاأدي��ة �شاة 
الفجر، وه� ما كان له اأثر كبري، حيث انت�شر امل�شلن 

داخل امل�شاجد بغزة عقب تلك اجله�د املبذولة.
ويتاب��ع ال�حيدي حديث��ه ل�"لراأي":" هن��اك اأي�شا 
درو���س وعظية وت�ش�يق للحملة التي بداأناها، حيث 
يت�اج��د ي�مي��ا االآالف م��ن امل�شل��ن داخ��ل امل�شاجد 
فج��را، وقد انطلق��ت احلملة يف العديد م��ن املناطق 
بغ��زة، وت�شم��ل مدينتي رفح وغزة، �ش���اء م�شيا على 
االأق��دام اأو عل��ى دراج��ات نارية"، م��شح��ا اأن كافة 
امل�شاجد بالقطاع تت�ا�شل معه للح�ش�ل على خطط 

تنفيذية، وقد اأثبتت التجربة جناحها.
وتهدف احلمل��ة اإىل ا�شتقطاب امل�اطن��ن للم�شاجد 
فجرا ب�شبب عزوف الكثريين، وه� ما ظهر جليا عرب 
احلم��ات التي نفذته��ا اللجان الدع�ي��ة للم�شاجد، 
وكم��ا ته��دف اإىل تاأدي��ة ج�ان��ب دع�ي��ة وجهادية 
وتعبدي��ة، حي��ث �شتك���ن احلمل��ة دائم��ة يف بع���س 

امل�شاجد بغزة.

مساجد مهجورة إلى عامرة
ويرى الداعية االإ�شامي م�شطفى القي�شاوي، اأن مما 
ُي�شع��د النف����س وُيبهجها، اأن تاأخذ ثل��ة من ال�شباب 
امل�ؤم��ن املحاف��ظ عل��ى دينه عل��ى عاتقها ه��مَّ الدين 
والدع�ة اإىل اهلل، واحلر�س على زرع املعاين والقيم 
والتم�شك بالدين يف قل�ب امل�شلمن، ومن مظاهر هذا 
اجلهد املبارك ما فعله ه�ؤالء االأخيار من هذه ال�شنة 
احل�شن��ة التي يق�م�ن من خالها بحث امل�شلمن على 

االلتزام يف �شاة الفجر جماعًة يف امل�شاجد.
ه��ذه  ل�"ال��راأي":  حدي��ث  يف  القي�ش��اوي  ويق���ل 
االأعم��ال ظه��رت اآثاره��ا جلي��ًة ووا�شح��ة يف معظم 
امل�شاجد التي �شملتها هذه احلمات االإميانية، والتي 
نقلت بع�س امل�شاج��د من م�شاجد مهج�رة من امل�شلن 
اإىل م�شاج��د عامرة باحلي��اة االإميانية تت�افد اإليها 
ح�ش���د امل�شلن يف �شاة الفجر كما يف �شاة اجلمعة 

اأو قريب منها."
ووف��ق ما ذكره، ف��اإن النا�س يف بلدن��ا م�شلمة بطبعها 
وفطرته��ا، وملتزم��ة بدينها وحتب��ه وحتافظ عليه، 
لك��ن امل�شلم يعرتيه من فرتة لف��رتة الك�شل واخلم�ل 
والتقاع���س ع��ن اأداء بع���س العب��ادات، فيحت��اج ملن 
ياأخ��ذ بيده وي�شاع��ده يف جتاوز حمنت��ه وتقاع�شه، 
من�ه��ا اإىل اأن م��ا يق���م ب��ه ه���ؤالء االإخ���ة الذي��ن 
اأخ��ذوا على عاتقهم هذا االأمر اإمن��ا ه� عمٌل عظيم 
ل��ه االأجر اجلزيل عن��د اهلل �شبحان��ه وتعاىل، وكل 
ٍل جديد �شيك�ن يف �شحائف اأعمالهم باإذن اهلل. ُم�شَ

التي ُتفرح وت�ش��ر النف�س هي ت�شابق  "وم��ن االأم�ر 
امل�شاج��د له��ذا العمل الرائ��ع، بل وابت��كار االأ�شاليب 
ي�شتطيع���ن  خاله��ا  م��ن  الت��ي  الكث��رية  واالأدوات 
ال��ش���ل لهذا الهدف، فتارًة يت��م تنبيه امل�شلن عرب 
ه�اتفه��م، وت��ارة عرب مك��ربات ال�ش�ت، وت��ارًة عرب 
الدرو���س وامل�اعظ واملن�ش���رات املت�ا�شل��ة، وكذلك 
م��ن خال عقد بع�س اللق��اءات االإميانية بعد �شاة 

الفجر ودع�ة النا�س اإليها"، يق�ل القي�شاوي.
وظه��ر م�ؤخرا ت�شابق العديد من امل�شاجد يف غزة من 
اأجل بذل جمه�د كبري الإيقاظ امل�شلن لتاأدية �شاة 

الفجر يف م�عدها بكافة الطرق واالأ�شاليب.

إشارات القتراب النصر

حمالت إحياء صالة الفجر..تنفخ الروح في مساجد غزة 
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غزة-الراأي-فل�شطن عبد الكرمي
تتفاق��م معان��اة اأه��ايل غ��زة ي�م��ا بع��د ي���م، 
نتيج��ة ا�شتم��رار اأزم��ة الكهرب��اء وا�شتداده��ا 
وو�ش���ل �شاع��ات الف�ش��ل اإىل 24 �شاعة مقابل 
4 �شاعات و�شل، ال تكفي الإجناز كافة االأعمال 
ال�شروري��ة �ش���اء يف املن��ازل اأو يف امل�شانع التي 

تئن ب�شبب االنقطاع املت�ا�شل للكهرباء.
وال تت�ق��ف معان��اة امل�اطنن عند ه��ذا احلد، 
حي��ث ت�شببت اأزم��ة الكهرباء يف ا�شت��داد و�شح 
اأزم��ة املي��اه داخ��ل املن��ازل وتعطي��ل االأعم��ال 
الي�مي��ة لرب��ات البي���ت، وا�شت��دت معها حدة 
ال�شخ��ط والتذم��ر واالنتق��ادات خا�شة يف ظل 
االأج���اء الباردة ليا، ودخل��ت االأزمة مرحلة 

خطرية. 

حياة سيئة
امل�اطن��ة اأم فرا�س حم�دة، م��ن �شكان ال�شاطئ 
ال�شم��ايل غ��رب غ��زة، وه��ي اإح��دى ال�شي��دات 
الت��ي عان��ت خ��ال االأ�شب���ع املا�ش��ي م��ن اأزمة 
الكهرب��اء الت��ي انقطعت عن العم��ارة ال�شكنية 
التي تقطن فيها مل��دة اأ�شب�ع كامل، بدون اإجناز 
اأي م��ن اأعمالها املنزلية التي ظلت مرتاكمة، يف 
ح��ن غابت معها املي��اه وبات معها املن��زل اأ�شبه 

ب�شحراء قاحلة.
وتق���ل اأم فرا���س يف حدي��ث ل�"ال��راأي":" اإن 
اأكرث ما ي���ؤرق ليلنا ونهارنا ه� انقطاع الكهرباء 

ب�شكل مت�ا�ش��ل، نعجز معها يف تاأدية واجباتنا 
وواجب��ات اأطفالن��ا، وخا�ش��ة اأن اأطف��ايل على 
و�شك تقدمي امتحاناته��م نهاية الف�شل االأول، 
وال اأ�شتطي��ع جم��اراة اأرب��ع �شاع��ات قليل��ة من 

و�ش�ل الكهرباء".
ويف مدين��ة رف��ح جن���ب القط��اع، لي���س احلال 
باأف�ش��ل، حي��ث ت��زاد احلي��اة الطبيعي��ة �ش�ءا 
ل��دى امل�اطن��ن الذي��ن يعان���ن نتيج��ة ع��دم 

ا�شتكمال اأعمالهم.
 امل�اطن��ة ماري��ا اأب� حم�ش��ن من ح��ي ال�شلطان 
م��ن  وا�شتيائه��ا  ع��ن تذمره��ا  اأعرب��ت  برف��ح، 
االنقط��اع املتكرر للتي��ار الكهربائي بدون مربر، 
يف وق��ت يع��اين في��ه امل�اط��ن الع��ادي نتيج��ة 

لذلك.
وت�ؤك��د يف حديث ل�"الراأي"، اأن االأهايل يف رفح 
ال ي�شع��رون مبج��يء الكهرب��اء، حي��ث تاأتي يف 
وق��ت متاأخر م��ن الليل وهم ني��ام وتنقطع وهم 
ني��ام اأي�ش��ا، مت�شائل��ة:" م��ا الفائدة م��ن و�شل 
التي��ار الكهربائ��ي وامل�اط��ن نائ��م ويبحث عن 

راحة ليلية"؟. 

وعودات وهرطقات اعالمية
وبالرغ��م م��ن احلديث ع��ن م�شاحل��ة حقيقية 
ح���ارات  عق��ب  وحما���س  فت��ح  حركت��ي  ب��ن 
القاه��رة، ووع���دات من قب��ل حك�م��ة ال�فاق 
ال�طن��ي برف��ع العق�ب��ات ع��ن غ��زة، وحت�شن 

كهرب��اء غ��زة وفت��ح املعاب��ر واإدخ��ال االأدوية 
للمر�ش��ى وامل�شايف، اإال اأن �شيئا م��ن هذا القبيل 
مل يح��دث حت��ى اللحظ��ة، وكان��ت ال�ع���دات 
والت�شريح��ات جم��رد هرطق��ات اإعامية واإبر 
بنج الإ�شكات امل�اطن الذي يدفع الثمن وحيدا.
ويت�ش��ح االرتب��اك الكب��ري ال��ذي تتعر���س ل��ه 
خط���ط الكهرب��اء، وانخفا�س �شاع��ات و�ش�ل 
التيار الكهربائي اىل منازل امل�اطنن بغزة، يف 
وق��ت ي�شتكي امل�اطن�ن فيه م��ن عدم معرفتهم 
امل�شبق��ة بقطع الكهرباء اأو حلظة و�شله ب�شبب 
تغري اجل��دول من حن الآخر، االأمر الذي ي�ؤثر 

كثريًا على انهائهم الأعمالهم وم�شاحلهم.
وكان��ت ال�شلطة الفل�شطينية ق��د اأوقفت �شداد 
ثم��ن الكهرباء الذي متد به اإ�شرائيل غزة عرب 
ع�شرة خط���ط للكهرباء تنقل 125 ميغاواتا، 
اأو م��ا يعادل نح� %30 من احتياجات غزة من 

الكهرباء.
وال تت�ق��ف معاناة امل�اطنن مع اأزمة الكهرباء 
داخ��ل البي���ت فق��ط اأو يف منطق��ة معين��ة من 
القط��اع املحا�شر، حيث يق�ل امل�اطن عبد اهلل 
اأب��� حجري:" حال الكهرباء يف غزة بات ماأ�شاة 
حقيقي��ة ال تري��د اأن تت�قف اأبدا، وم��ا ياأتينا 
م��ن �شاع��ات قليلة للتي��ار الكهربائ��ي ال ينفعنا 
بق��در ما ي�شرن��ا ب�شبب ت�ق��ف اأعمالنا وم�شدر 

رزقنا".
ويعم��ل اأب��� حج��ري "ح��دادا" وت�ق��ف عمل��ه 

داخ��ل ور�شته التي تعترب م�ش��در رزق الأطفاله 
وعائلت��ه، نتيج��ة ا�شتم��رار انقط��اع الكهرباء، 
االأم��ر الذي يجعله حبي���س املنزل دون عمل اأو 

فائدة.
ويق�ل اأب� حجري يف حدي��ث ل�"الراأي":" اأزمة 
الكهرب��اء بات��ت ال�شغ��ل ال�شاغ��ل ل��كل النا�س، 
يف وق��ت يع��اين في��ه امل�اط��ن ب��دون اأي ينتبه 
اأحد م��ن امل�شئ�لن لتلك املعان��اة، ونحن ننتظر 
�شاع��ات قليلة م��ن الكهرباء كم��ن ينتظر �شيئا 

هاما غائب عه من �شن�ات".
وكان وزير العم��ل الفل�شطيني ماأم�ن اأب� �شها، 
قد ك�شف يف ت�شري��ح �شابق، اأن ال�شلطة �شرتفع 

قريبا االجراءات العقابية عن كهرباء غزة.
وق��ال اأب��� �شه��ا:" اإن ال�شلط��ة �شتعي��د تزويد 
قطاع غزة بقدرات الكهرباء التي كانت تقدمها 
قب��ل االجراءات العقابية التي اأعقبت ت�شكيل 
اللجن��ة االداري��ة التابع��ة حلرك��ة حما���س"، 
م��شح��ا اأن ذل��ك ياأت��ي نتيجة تق��دم خط�ات 
امل�شاحل��ة الفل�شطيني��ة يف امللف��ات الرئي�شي��ة 

خا�شة م��ش�ع امل�ظفن 
ال�شلط��ة  فر�شته��ا  الت��ي  العق�ب��ات  و�شمل��ت 
اأج��زاء  خ�ش��م  املا�ش��ي،  اأبري��ل  ني�ش��ان/  يف 
كب��رية م��ن روات��ب امل�ظف��ن وحج��ب اأخ��رى، 
اإ�شاف��ة لتخفي���س ق��درات الكهرب��اء املغذي��ة 
االأدوي��ة  خم�ش�ش��ات  ووق��ف  اإ�شرائي��ل،  م��ن 

والتح�يات الطبية.

أزمة الكهرباء تتفاقم وال حلول باألفق
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غزة- الراأي
ال�ع��ظ واالإر�ش��اد  اأك��د مدي��ر ع��ام 
ب���زارة االأوق��اف وال�شئ���ن الدينية 
الدكت���ر ي��شف فرح��ات على اأهمية  
االإداري  العم��ل  مب�شت���ى   االرتق��اء 
اخلط��ط  خ��ال  م��ن  وال�ظيف��ي 
والربام��ج الت��ي يت��م تنفيذه��ا عل��ى 
م��دار االأع���ام ال�شابق��ة والتي القت 

جناحًا ملم��شًا على ار�س ال�اقع .
عم��ل  ور�ش��ة  خ��ال  تاأكي��ده  ج��اء 
بعن�ان "اإعداد خطة ا�شاح وتاأهيل 
النزالء لع��ام 2018 " ؛ للبدء ب��شع 
املح��اور الرئي�شة للخط��ة التنفيذية 
والت�شغيلية لع��ام 2018 م ، اخلا�شة 
عليه��ا  �شادق��ت  الت��ي  بالن��زالء 
وزارة االوق��اف بالتن�شي��ق والتع��اون 
واالتفاق مع كل م��ن املديرية العامة 
وهيئ��ة  والتاأهي��ل  االإ�ش��اح  ملراك��ز 
ودار  واملعن���ي  ال�شيا�ش��ي  الت�جي��ه 

القران الكرمي وال�شنة.
ع��دة  ت�شكي��ل  مت  اأن��ه  اإىل  ولف��ت 
جمم�عات خمتلفة م�زعة على كافة 
حمافظات غزة اخلم�س ، حيث اأن كل 
جمم�ع��ة ممثلة من اأربع��ة اأ�شخا�س 
االأوق��اف  وزارة  م��ن  االأق��ل  عل��ى 
واالإدارة العام��ة لاإ�ش��اح والتاأهيل 

ال�شيا�ش��ي واملعن���ي ودار  والت�جي��ه 
القران الكرمي وال�شنة.

م��ن جانب��ه، اأو�ش��ح مدي��ر العاق��ات 
الت�جي��ه  يف  واالإع��ام  العام��ة 
ال�شيا�ش��ي واملعن���ي حمم��د ج��رب اأن 
هن��اك تن�شي��ق وتع��اون وا�ش��ح فيم��ا 
االأخ��رى  االأط��راف  وب��ن  بينه��م 
والت��ي  املطل�ب��ة  النتائ��ج  لتحقي��ق 
تخ�س الن��زالء يف ال�شج�ن لارتقاء 

مب�شت�اه��م العقل��ي وغر���س االأف��كار 
ع��رب  وذل��ك  نف��شه��م  يف  الطيب��ة 
واللق��اءات  واملحا�ش��رات  الدرو���س 
الهادف��ة الت��ي تخدمه��م يف حياته��م 

ب�شكل عام.
الربام��ج  م��ن  العدي��د  وا�شتعر���س 
واالأن�شطة التي مت تداولها خال عام 
اأهمه��ا املعاجلات الفردية   ، 2017 م 
وذل��ك ع��رب ا�شت�شاف��ة اأب��رز العلماء 

لت�عي��ة  املتخ�ش�ش��ن  واملفكري��ن 
النزالء و االهتمام ب�شئ�نهم ، اإ�شافة 
وال��دورات  الت�ع�ي��ة  احلم��ات  اإىل 
وامللتقي��ات  الرتب�ي��ة  التدريبي��ة 
الديني��ة  واللق��اءات  الدع�ي��ة 

واالأن�شطة الريا�شية وغريها.
ال�ع��ظ  م�شئ���ل  انتق��ل  جهت��ه،  م��ن 
واالإر�شاد ب�زارة الداخلية م�شع�د اأب� 
را���س اإىل اأهم واأب��رز االأدوار املن�طة 

بهم خ��ال االأع�ام ال�شابق��ة باأكملها 
حتى هذه اللحظة من دورات تثقيفية 
خا�ش��ة  جم��االت  ع��دة  يف  متقدم��ة 
بال�ع��ظ واالإر�ش��اد والق��ران الكرمي 
عل��ى ح��د �ش���اء ، اإىل جان��ب تنفي��ذ 
ع��دة زي��ارات للعدي��د م��ن امل�ؤ�ش�ش��ات 
احلك�مي��ة واالأهلي��ة والتن�شي��ق معها 

يف العديد من الفعاليات.
اأم��ا مدي��ر دائ��رة الق��راءات وال�شند 
يف دار الق��ران الك��رمي وال�شن��ة بال 
الق��ران  دار  اأن  اإىل  اأ�ش��ار   ، عم��اد 
الك��رمي وال�شنة تكر�س جل اهتمامها 
ق��راءة  الك��رمي  الق��ران  تعلي��م  يف 
وت��اوة وجت�ي��دا وحفظ��ا للن��زالء 
داخ��ل ال�شج�ن ، من�ه��ًا اىل ان كتاب 
اهلل ه��� ا�شلم واأجن��ع الطرق حلماية 

ال�شباب من الهاك واالنحراف.
ويف خت��ام اللق��اء، الدع���ي املميز مت 
ت�شكي��ل املجم�ع��ات اخلم�س وتداول 
االخ�ة العديد م��ن النقا�شات الهامة 
يف �شلب اخلط��ة التنفيذية ال�شابقة 
عل��ى  للعم��ل  بالن��زالء  اخلا�ش��ة 
تط�يره��ا والب��دء يف تنفي��ذ اخلطة 
م،   2018 لع��ام  اي��ام  بع��د  القادم��ة 
�شائل��ن اهلل ع��ز وج��ل اأن تنفعهم يف 

علمهم وتعليم غريهم.

تقرير 
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رام اهلل- الراأي
منظم��ات  ال�طن��ي  ال�ف��اق  حك�م��ة  طالب��ت 
ل��ة،  ال�شِّ ذات  ال��دويل  املجتم��ع  وم�ؤ�ش�ش��ات 
واالخت�شا���س، ويف مقدمته��ا منظم��ة ال�شلي��ب 
ع�ش���  وحما�شب��ة  باإدان��ة  ال��دويل،  االأحم��ر 
الكني�ش��ت اال�شرائيل��ي املدع��� )اأرون ح��زان(، 
عل��ى �شل�كه العن�ش��ري، وجرميته التي ارتكبها 

�شد اأمهات واأهايل اأ�شرانا االأبطال.
احلك�م��ة  با�ش��م  الر�شم��ي  املتح��دث  وق��ال 
ي��ش��ف املحم���د، اإن م��ا ارتكب��ه ح��زان ي�ش��ري 
ب��ن  العن�شري��ة  وتف�ش��ي  تغلغ��ل  م��دى  اىل 
امل�ش�ؤولن االإ�شرائيلي��ن، وذلك ب�شبب التم�شك 

باالحتال، وال��ذي ي�ؤدي اىل اجلن�ح ملزيد من 
التطّرف .

التحري���س  الر�شم��ي  املتح��دث  اأدان  كم��ا 
الطفل��ة  ل��ه  تتعر���س  ال��ذي  اال�شرائيل��ي 
الفل�شطيني��ة االأ�ش��رية عه��د التميم��ي، م��شحا 
اأن هذا التحري�س ميث��ل م�شت�ى التطّرف الذي 

متليه وتفر�شه عقلية االحتال.
ذات  الدولي��ة  وامل�ؤ�ش�ش��ات  املنظم��ات  وطال��ب 
ال�شل��ة وال��دول امل�قع��ة عل��ى حماي��ة حق���ق 
االأطف��ال بال�شغ��ط عل��ى حك�م��ة االحت��ال، 
م��ن اأج��ل اإطاق �ش��راح عه��د التميم��ي، وبقية 

االأطفال االأ�شرى يف معتقات االحتال .

"األوقاف" تعد خطة إصالح وتأهيل النزالء لعام 2018

الحكومة تطالب بمحاسبة "حزان" 
على جريمته بحق أمهات األسرى

غزة- الراأي
قال��ت وزارة الداخلية واالأم��ن ال�طني اإن االأجه��زة االأمنية 
الأم��ن  ودرع��ًا  الفل�شطين��ي،  لل�شع��ب  االأم��ان  �شم��ام  �شتبق��ى 
ال�ط��ن وا�شتق��راره، اإذ اأثبت��ت اأنه��ا عل��ى ق��در امل�ش�ؤولي��ة يف 
اأ�شعب الظ��روف، وتتمتع بالكف��اءة العالي��ة، وت�شتمد ق�تها 
و�شرعيته��ا م��ن هذا ال�شعب، ول��ن ي�شتطيع اأح��ٌد امل�شا�س بهذه 

ال�شرعية.
واأك��دت الداخلي��ة يف بيان �شحفي �شادر عنه��ا اأم�س االأربعاء 
االأول/ دي�شمرب  27 كان�ن  امل�افق،  1439ه�  الثاين  ربيع   8
عل��ى  االإ�شرائيل��ي  للع��دوان  التا�شع��ة  الذك��رى  يف  2017م 
غ��زة "حرب الفرق��ان" اأنها م�ؤ�ش�شة ق�ي��ة ُبنيت على ق�اعد 
را�شخ��ٍة، واأنها �شتبقى ما�شيًة فيما تاأ�ش�شت الأجله وه� حفظ 
اجلبه��ة الداخلي��ة وحماية ظه��ر املقاومة، ول��ن ترتاجع عن 

ذلك مهما كانت الت�شحيات.
واأ�ش��ارت الداخلي��ة يف بيانه��ا اإىل اأنه��ا �شّكل��ت لبن��ًة ق�يًة يف 
ج��دار امل�شاحل��ة الفل�شطيني��ة، و�شت�شتمر عل��ى ذات الطريق 
حت��ى حتقي��ق امل�شاحل��ة ال�طني��ة ال�شاملة، وَتعت��رب ال�زارة 
امل�شاحل��َة م�شروع��ًا وطني��ًا واج��َب التحقي��ق، وه��ي جاه��زة 

لتنفيذ قرارات احلك�مة ممثلة ب�زير الداخلية.
و�ش��دد البيان عل��ى اأن قطاع غزة يعي�س حال��ة من اال�شتقرار 
االأمن��ي، ول��ن ت�شم��ح بتغي��ري ه��ذا ال�اق��ع، و�شتحاف��ظ عل��ى 
اال�شتقرار مهما كانت التحديات واملُتغريات، م�ؤكدًة جاهزيتها 
التامة للقيام مبهامه��ا وواجباتها يف حاالت الط�ارئ واأ�شعب 
الد�شت���ر  يق��ره  ال��ذي  والقان���ن  للنظ��ام  وفق��ًا  الظ��روف، 

الفل�شطيني.
وج��اء يف البيان اإن ي���م ال�شابع والع�شرين من دي�شمرب مير يف 
كل عام، وذكرى حرب الفرقان �شاخ�شة يف االأذهان ال تنزاح، 
ف��ذاك الي�م م��ن عام 2008 مل يكن ع�شيب��ًا فح�شب؛ بل كان 
بداي��ة ملحم��ٍة �شطره��ا �شعُبن��ا البطل عل��ى م��دار 21 ي�مًا، 

ق��ّدم فيها اأغلى ما ميلك من فل��ذات اأكباده ومن مقدراته، ومل 
يرك��ع اأمام االإرهاب واالإج��رام االإ�شرائيلي، الذي �شفك دماء 

االأبرياء يف ال�ش�ارع ودّمر بي�ت االآمنن ف�ق روؤو�شهم.
وتابع��ت يف بيانه��ا اإن ال�زارة–خال تلك احل��رب وال تزال-
فار�ش��ة امليدان جنبًا اإىل جنب م��ع ف�شائل املقاومة يف الدفاع 
عن �شعبن��ا وحماية جبهته الداخلية، ودفعت ثمنًا باه�شًا يف 
ال�شرب��ة االأوىل له��ذا العدوان الغادر با�شته��داف معظم مقار 
االأجه��زة االأمنية وال�شرطية، ما اأدى لتدمريها ب�ش�رة كاملة 
وارتق��اء مئ��ات ال�شهداء من اأبناء االأجه��زة االأمنية؛ ظنًا من 
االحت��ال اأن��ه ب�ش��رب امل�ؤ�ش�ش��ة االأمني��ة ال�طني��ة �شريب��ح 
املعركة يف حلظتها االأوىل ويحقق مراده ويك�شر �شم�د �شعبنا 

ويعبث بجبهته الداخلية ويك�شف ظهر املقاومة".
وذك��ر البيان اأن االحت��ال ف�جئ من ق�ة و�شاب��ة امل�ؤ�ش�شة 
االأمنية حديثة الت�شكيل، التي ا�شتطاعت م�اجهة خمططات 
االحتال واال�شتمرار يف واجبها رغم جراحها النازفة، كيف 
ال وقد ُبنيت بق��رار �شعٍب واإرادته، وت�شتمد ق�تها من عظمة 
ه��ذا ال�شع��ب االأبي، حت��ى ُت�جت ه��ذه البط�ل��ة والت�شحية 
با�شت�شه��اد وزيرها املق��دام امل�ؤ�ش�س �شعيد �شي��ام، الذي تقّدم 
اجلند ومل يغادر اأر�س املعركة حتى نال �شرف ال�شهادة ووهب 

روحه لهذه امل�ؤ�ش�شة لتبقى وت�شتمر يف عطائها.
وترحم��ت ال�زارة عل��ى اأرواح �شه��داء �شعبن��ا املجاهد الذين 
ارتق���ا يف هذا الع��دوان الغا�ش��م، و�شهداء االأجه��زة االأمنية 
الذي��ن ر�شم�ا بدمائه��م الطريق من اأجل خدم��ة �شعبنا حتى 
ني��ل حريته، ويف مقدمتهم ال�زي��ر ال�شهيد �شعيد �شيام وقائد 

ال�شرطة الل�اء ال�شهيد ت�فيق جرب.
 ووجه��ت يف بيانها حتية ملنت�شبيه��ا واأجهزتها االأمنية، الذين 
يعمل���ن يف ظ��ل ظروٍف قا�شي��ٍة وحتدياٍت ج�شيم��ة، وحتمل�ا 
االأعب��اء الثقيلة، واأثبت�ا اأنهم رج��ال اأوفياء لل�طن وال�شعب 

ُيعتمد عليهم يف كل املحطات.

في الذكرى التاسعة للعدوان اإلسرائيلي على غزة

الداخلية: شرعيتنا من شعبنا ولن 
يستطيع أحد المساس بها
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م��ن جهته��ا اأعلن��ت وزارة ال�شح��ة يف قط��اع 
غ��زة، ع��ن ت�ق��ف عملي��ة اإم��داد املر�شى يف 
م�شايف قطاع غزة بال�جبات الغذائية، وذلك 
يف �شي��اق ا�شتم��رار اخلاف��ات ح���ل عملي��ة 
»متكن احلك�مة« من اإدارة كافة ال�زارات يف 

غزة، �شمن اتفاق امل�شاحلة.
وقال الدكت���ر اأ�شرف الق��درة، الناطق با�شم 
ال���زارة يف ت�شري��ح �شحف��ي »مر�ش��ى غ��زة 
ب��ا وجب��ات غذائي��ة، ب�شبب ت�ق��ف ت�ريد 
�ش��ركات التغذي��ة له��ا، ج��راء ع��دم تلقيه��م 

امل�شتحقات املالية«.
ويت��م ت�ري��د االأطعم��ة ع��ن طري��ق �شركات 
خا�ش��ة، وذلك منذ �شن�ات ع��دة، بعد ت�قف 
العمل بخدمة تقدمي الطعام من قبل ال�زارة 

مبا�شرة.
وتتلق��ى هذه ال�شركات الت��ي تقدم االأغذية، 
اإ�شاف��ة اإىل �شركات تقدم خدم��ات النظافة 
يف امل�ش��ايف، اأم�اال م��ن جه��ات حك�مية، قبل 
ب��دء تطبي��ق اتف��اق امل�شاحل��ة االأخرية بن 

فت��ح وحما�س، الذي ين�س على ت�يل حك�مة 
الت�افق الفل�شطينية م�ش�ؤولية اإدارة غزة. 

وم��ن �ش��اأن ه��ذه اخلط���ة اأن تنعك���س �شلب��ًا 
عل��ى و�شع كثري من املر�ش��ى، خا�شة احلاالت 
الفق��رية الت��ي ت�ج��د منه��ا اأع��داد كبرية يف 

امل�شايف لتلقي العاج الازم.
وت�شه��د م�ش��ايف القط��اع حاليا ت�اف��د اأعداد 
كب��رية من امل�شابن بن��ريان االحتال، جراء 
امل�اجه��ات الت��ي ت�شهده��ا مناط��ق احل��دود 
رف�ش��ا لق��رارات الرئي�س االأمريك��ي االأخرية 
جتاه القد���س. وال يعرف ال�شب��ب الذي حال 
دون قيام احلك�مة بدف��ع االأم�ال امل�شتحقة 
اأج���اء  ظ��ل  يف  الطع��ام،  ت�ري��د  ل�ش��ركات 

امل�شاحلة احلالية.

شركات النظافة
م��ن جانب اآخ��ر؛ اأوقفت �ش��ركات النظافة يف 
م�شت�شفي��ات القط��اع ال�شح��ي يف غ��زة، اأم�س 
االأربع��اء ه��ي االأخ��رى عملها ب�ش��كٍل جزئي، 

ج��راء ع��دم تلقيه��ا لرواتبهم لل�شه��ر الرابع 
على الت���ايل، فيما �شتعلن نيتها اإيقاف العمل 

ب�شكل كامل يف وقت قريب.
ج��اء ه��ذا االإع��ان يف اعت�شام نظم��ه عمال 
النظاف��ة يف �شاح��ة امل�شت�شفي��ات، بع��د وقت 
ق�ش��ري من اإعان �ش��ركات التغذية، عن وقف 
اإىل  باملر�ش��ى  اخلا�ش��ة  ال�جب��ات  ت�ري��د 
امل�شت�شفيات، ب�شبب تراكم الدي�ن امل�شتحقة 

لل�شركات على احلك�مة.
يف  املعت�شم��ن  النظاف��ة  عم��ال  اأك��د  وق��د 
�شاحة جُممع ال�شف��اء الطبي، اأنهم مل يتلق�ا 
الروات��ب مل��دة 4 �شه���ر، م�ش��رًيا اإىل دخ�لهم 
ال�شه��ر اخلام���س دون اأي اهتم��ام يذك��ر م��ن 
قبل املعنين يف االأمر، حُممًا حك�مة ال�فاق 
الفل�شطينية، امل�ش�ؤولية الكاملة اأمام تن�شلها 

من دفع  رواتب الُعمال .
ب��دوره، طالب املتحدث الر�شمي با�شم العمال 
نبيل اأب� عقل��ة، امل�ش�ؤولن يف حك�مة ال�فاق 
العم��ال،  امل�ش�ؤولي��ة جت��اه  ال�طن��ي، حتم��ل 

و�ش��رف رواتبه��م باأ�ش��رع وق��ت، م��شًح��ا اأنَّ 
احلالة االقت�شادية للعم��ال، باتت ال ُتطاق، 

واأو�شاعهم �شيئة للغاية .
وحم��ل اأب��� عقل��ة، حك�مة ال�ف��اق ال�طني، 
امل�ش�ؤولي��ة مل��ا يج��ري، حم��ذًرا م��ن تداعيات 
هذا القرار، على �شعيد �شامة املر�شى جراء 
تراك��م النفايات داخ��ل م�شت�شفي��ات القطاع 

ال�شحي يف القطاع .
من ناحيته اأو�شح د. اأمين ال�شحباين املتحدث 
اأّن عم��ال  الر�شم��ي ملجم��ع ال�شف��اء الطب��ي، 
النظاف��ة ي�ؤدون دورًا يف غاي��ة االأهمية، وال 
ميك��ن اأب��ًدا اال�شتغن��اء عنه��م، فب��دون ه��ذا 
ال��دور �شي���ؤدي اإىل تفاق��م ال��ش��ع ال�شح��ي 

للمر�شى، ب�شبب تراكم النفيات ال�شحية .
يف  ال�شح��ي  القط��اع  اأّن  ال�شحب��اين،  وتاب��ع 
قطاع غ��زة، يعاين النق�س الكبري يف االأدوية 
واالحتياج��ات الطبي��ة، واإن اإ�ش��راب عم��ال 
النظاف��ة والتغذي��ة، �شي���ؤدي خلل��ق م�شاكل 

كبرية،  ُتهدد حياة املر�شى .

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�ش�ع
ال ي��زال الغم����س ح���ل م�شطل��ح متكن 
احلك�م��ة ومتكينها الفعل��ي يلقي بظاله 
�شلب��ًا عل��ى قط��اع غ��زة؛ برغ��م املرون��ة 

ال�ا�شح��ة الت��ي تبديه��ا غ��زة يف ملف��ات 
امل�شاحل��ة والتي ال تزال عجلتها مت�قفة 
نتيج��ة ع��رثات ي�شنعه��ا امل�شتفيدي��ن من 

حالة االنق�شام الفل�شطيني.

الت���ايل مل يتل��َق  للي���م اخلام���س عل��ى 
املر�ش��ى يف م�ش��ايف قط��اع غ��زة وجباتهم 
�ش��د  عل��ى  ت�شاعده��م  الت��ي  الغذائي��ة 

ج�عهم نتيجة عرقلة امل�شاحلة.

"تمكين الحكومة" .. طال وجبات المرضى بمشافي غزة
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

املر�ش���س. تق��ع اإىل ال�شم��ال 
من مدين��ة بي�ش��ان، على بعد 
7 كم منها ..حتيط بها قرى 
جب�ل و�شط��ة. ت�شم القرية 
)برك��ة الفخ��ت( يف اجلن�ب 
وحتت�ي على �شهريج معق�د. 
ال�شهي�نية  املنظم��ات  قام��ت 
القري��ة  به��دم  امل�شلح��ة 
وت�شريد اأهلها البالغ عددهم 
ح���ايل)534(  48 ع��ام 
ن�شم��ة، وكان ذلك يف -16-5

.1948
ج��زء  الي���م  القري��ة  م�ق��ع 
من منطق��ة زراعي��ة ت�شتغلها 
م�شتعمرتا �شدي ناح�م وبيت 
ال�حيدة  واملع��امل  ها�شيطه. 
ه��ي  املنطق��ة  يف  الباقي��ة 
اأعمدة الهاتف، وك�خ �شغري. 
امل�ق��ع  يف  �شغ��ري  ت��ل  وثم��ة 
حتيط ب��ه احلق�ل املزروعة؛ 

وه� مغّطى بالركام.

قرية المرصص المهجرة 
قضاء بيسان

غزة – الراأي
�شم��ن م�شروع حت�ش��ن ال��ش��ع االقت�ش��ادي لل�شباب، 
اأيت��ام عدوان االحتال ع��ام 2014 على قطاع غزة، 
ي�فر برنام��ج "وجد" فر�س تدريب عل��ى راأ�س العمل 
"ت�شغيل م�ؤقت " للم�شتفيدين اخلريجن وعائاتهم 

لل�شنة الثاثة.
ال��ش��ع  حت�ش��ن  يف  الرامي��ة  للجه���د  وا�شتكم��ااًل 
االقت�ش��ادي لل�شب��اب االأيت��ام، بداأت جمعي��ة نط�ف 
و�شم��ن م�ش��روع حت�شن ال��ش��ع االقت�ش��ادي لل�شباب 
اأيتام ع��دوان 2014 على غزة وعائاتهم _ ال�شنة 

الثالث��ة بت�ف��ري فر���س تدري��ب عل��ى راأ���س العم��ل " 
ت�شغي��ل م�ؤق��ت " ملجم�عة م��ن امل�شتفيدي��ن خريجي 
اجلامع��ات والدبل�م��ات واملعاه��د املهني��ة م��ن خ��ال 
ت�زيعه��م عل��ى م�ؤ�ش�ش��ات املجتم��ع املحل��ي كا ح�شب 

تخ�ش�شه ولفرتة ت�شل اإىل خم�شة �شه�ر ون�شف.
ويه��دف التدريب على راأ�س العم��ل "الت�شغيل امل�ؤقت" 
املهني��ة  امل�شتفيدي��ن  ق��درات  ومتك��ن  تعزي��ز  اإىل 
مل�شاعدته��م وتاأهيلهم لاندماج يف �ش�ق العمل وت�فري 

م�شدر دخل لهم ولعائاتهم.
يف ه��ذا االإط��ار، ع��رّب اخلريج �ش��ادي اأب��� جالة عن 

�شعادت��ه بهذه الفر�شة من خ��ال ق�له: "احلمد هلل 
بع��د تخرجي م��ن الثان�ية العامة متكن��ت من درا�شة 
تخ�ش���س �شيان��ة اله�اتف الذكية من خ��ال برنامج 
وجد، وبعد تخرجي مبا�شرة وّفر يل الربنامج فر�شة 
تدريب على راأ�س العم��ل يف اأحد اأكرب معار�س �شيانة 

وبيع اله�اتف الذكية يف حمافظتي".
واأ�شاف "اأعت��رب اأنني حمظ�ظ بح�ش�يل على فر�شة 
للتعل��م والتدري��ب لزي��ادة خربتي يف املج��ال وحاليا 
واحلم��د هلل اأتق��ن �شيانة اله�ات��ف احلديثة و�شعيد 
جدا مبا و�شلت اليه بف�شل اهلل عز وجل اأوال وبف�شل 

م�ؤ�ش�شة التعاون وبرنامج وجد الذين وقف�ا معي منذ 
بداية امل�ش�ار".

يذك��ر اأن هذا امل�شروع ياأتي �شمن برنامج وجد والذي 
اأطلقت��ه التع��اون بتم�ي��ل ك��رمي م��ن �شن��دوق قط��ر 
للتنمي��ة املم��ّ�ل الرئي�ش��ي للربنام��ج ومب�شاهمة بنك 
فل�شط��ن و�شن��دوق احلاج ها�ش��م عطا ال�ش���ا لل�قف 
اخل��ريي، ويه��دف اىل دع��م اأيتام الع��دوان على غزة 
ع��ام 2014 ومتكينه��م م��ن العي���س بكرام��ة وامل�ش��ي 
قدما لتحقي��ق طم�حاتهم واآماله��م لي�شبح�ا اأفرادًا 

فاعلن يف جمتمعهم.

"وجد".. برنامج يوفر عمل للشبان األيتام جراء عدوان 2014
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غزة – الراأي - فل�شطن عبد الكرمي:
امل�شاحل��ة  اإمت��ام  جه���د  ترتاج��ع 
الفل�شطيني��ة وتتع��رث ي�م��ا بع��د ي���م، 
الأ�شب��اب يراه��ا املتابع���ن وامل�اطن���ن 
باأنه��ا اأ�شباب ال ميك��ن التغافل عنها وال 
ميك��ن تهمي�شها وم��ن بينها ملف م�ظفي 
غزة واالأمن ورف��ع العق�بات املفرو�شة 
عل��ى قط��اع غ��زة الت��ي ال زال يفر�شها 
رئي���س ال�شلط��ة الفل�شطيني��ة حمم���د 

عبا�س.
رمبا امللفت للنظر هذه املرة ه� ما �شّرح 
به��ا رئي�س حركة حما�س يف غزة يحيى 
ال�شن���ار الذي اأملح باأن "امل�شاحلة تنهار 
وم��ن يرى غري ذل��ك فه� اأعم��ى"، حيث 
ج��اء ذل��ك تاأكيدا على وج���د عراقيل 
اأمام اإمتام تلك امل�شاحلة، يف وقت الذي 
يعاين في��ه امل�اطن الفل�شطيني وتزداد 
تغي��ري  اأن  ي��َر  ومل  وم�شاكل��ه،  هم�م��ه 

يذكر على ظروفه االقت�شادية.

ملفات وعراقيل
ال�ش���اف،  م�شطف��ى  ال�شيا�ش��ي  املحل��ل 
ي��رى اأن اأه��م العراقي��ل الت��ي تق��ف يف 
االلت��زام  ه��� ع��دم  امل�شاحل��ة  طري��ق 
العا�شم��ة  يف  علي��ه  االتف��اق  مت  مب��ا 
امل�شري��ة القاهرة، م��شح��ا اأن امل�اطن 
هن��اك  ب��اأن  ي�شع��ر  مل  الفل�شطين��ي 

اأي�ش��ا  م�شاحل��ة حقيقي��ة، ومل ي�شع��ر 
باأي تغيري على اأر�س ال�اقع من ظروفه 

االقت�شادية واملعي�شية البائ�شة.
ويق�ل ال�ش�اف يف حديث��ه ل�"الراأي": 
"اإن حديث ال�شن�ار عن انهيار امل�شاحلة 
ال��شائ��ل  جت��دوا  فاإم��ا  حتذي��ر،  ه��� 
لل�شغ��ط من اأج��ل تغيري ال�اق��ع اأو فاإن 
االنق�ش��ام  ويع���د  �شتف�ش��ل  امل�شاحل��ة 
ل�شاب��ق عهده"، م�ؤكدا اأن ملف امل�ظفن 
بغ��زة، ورف��ع العق�ب��ات املفرو�ش��ة عن 
غ��زة و�ش��اح املقاوم��ة الفل�شطينية ه� 
من اأه��م االأ�شباب التي تقف عائقا اأمام 
اإمت��ام امل�شاحل��ة، وال�ش��ري به��ا اإىل ب��ر 

االأمان.
ووف��ق م��ا ذك��ره ف��اإن ه��ذا ال�ش��اح ه� 
�شاح ال�شع��ب ومت بناوؤه بالدماء، فغزة 
ال زال��ت تعي�س مرحل��ة التحرير وهذا 
االأم��ر يحت��اج ل�ش��اح املقاوم��ة، من�ها 
اإىل اأن��ه ينبغي على حركة فتح اأن تعي 
املرحل��ة، واأن تخرج من وه��م االإق�شاء 

والهيمنة.
وح���ل املطل���ب الإنق��اذ امل�شاحل��ة م��ن 
االنهي��ار، ي��رى ال�ش���اف اأن االأه��م ه��� 
اأن يك���ن مفه���م امل�شاحل��ة مبن��ي على 
ال�شراك��ة ال�شيا�شي��ة، واأن ن��درك اأنن��ا 
حت��ت االحت��ال واأن االحت��ال يج��ب 
م�اجهت��ه بكاف��ة الطرق��ة، الفت��ا اإىل 

اأن الف�شائ��ل ال�طني��ة ت��درك احلال��ة 
الفل�شطيني��ة، وتع��ي جي��دا م��ن يعطل 

امل�شاحلة.
والإنق��اذ امل�شاحل��ة م��ن االنهي��ار يج��ب 
حتري��ك الق���ى الفل�شطيني��ة وال�شارع 
الفل�شطين��ي لل�شغ��ط باجت��اه الط��رف 
الذي يعط��ل امل�شاحل��ة الأن امل�اطن ه� 
ال�حي��د املت�شرر ومعانات��ه تزداد، على 

حد ق�ل ال�ش�اف.

حماية المصالحة
ويتف��ق الكاتب واملحلل ال�شيا�شي ح�شام 
امل�اط��ن  ب��اأن  ال�ش���اف،  م��ع  الدجن��ي 
الفل�شطين��ي مل يلم���س اأي تغي��ري يذكر 
على اأر�س ال�اقع، فال��شع االقت�شادي 
ي���م،  بع��د  ي�م��ا  �ش���ءا  ي��زداد  بغ��زة 
م��شح��ا اأن حدي��ث ال�شن�ار ع��ن انهيار 
امل�شاحل��ة جت�شي��د لطبيع��ة جمرياتها 

ووقائعها.
ويق���ل الدجني يف حدي��ث ل�"الراأي": 
"حك�م��ة ال�ف��اق مل تلت��زم مبا وقعت 
عليه حركة فتح ومل تقم ب�شرف دفعة 
مالي��ة مل�ظفي غ��زة وه��ذا كان من اأهم 
امل�شاحل��ة"،  ا�شتكم��ال  اأم��ام  املعيق��ات 
م�ش��ريا اإىل اأن مل��ف اللجن��ة االإداري��ة 
والقان�ني��ة مل يع��رف اأي نتائج لها ومل 
ت�شرك بها حما���س، وكان من ال�شروري 

القيام بعملها.
حلماي��ة  املطل���ب  اأن  الدجن��ي  وي��رى 
امل�شاحلة ه� االإرادة ال�شيا�شية واإدراك 
حج��م التحدي��ات خا�ش��ة بع��د ق��رار 
ترام��ب ب�ش��اأن القد���س، م�ؤك��دا على اأن 
املطل���ب اأي�شا رف��ع العق�بات عن قطاع 
غ��زة، والبدء بعم��ل اللجن��ة االإدارية 
والقان�ني��ة واأن تلت��زم حك�مة ال�فاق 

مبا مت االتفاق عليه يف القاهرة.

سالح المقاومة
واملحل��ل  الكات��ب  ي��ش��ح  جانب��ه  م��ن 
ع��دة  خل��ف،  �شمي��ح  ال�شيا�ش��ي 
اإمت��ام امل�شاحل��ة، ومنه��ا  اأم��ام  اأ�شب��اب 
الربنام��ج ال�شيا�ش��ي واالأمن��ي لل�شلط��ة 
بروؤي��ة  واالرتب��اط  الفل�شطيني��ة، 
والرغب��ة  الق��رن،  �شفق��ة  تنفي��ذ 
واإخ�ش��اع  املقاوم��ة  �ش��اح  اإنه��اء  يف 
والروؤي��ة  التفاو�ش��ي،  للربنام��ج  غ��زة 
االإقليمية وتدخلها يف القرار ال�شيا�شي 
الفل�شطيني لتغيري ال�اقع بغزة، واأي�شا 
ق�شية امل�ظف��ن واالأمن، والذي تريده 

ال�شلطة اأن يخ�شع لروؤيتها.
ويعتق��د خلف خال حديثه ل�"الراأي"، 
اأن نقط��ة املح��ك يف اإجن��اح امل�شاحل��ة 
م��ن عدمه��ا تتلخ�س يف �ش��اح املقاومة، 
ومزي��د من التن��ازل من حرك��ة حما�س 

بع��د ح��ل اللجن��ة االإداري��ة والتمكن 
اأن  م�ؤك��دا  ال���زارات"،  يف  االإداري 
وعاطفي��ة  وطني��ة  اإرادة  امل�شاحل��ة 

لل�شعب الفل�شطيني.
مل  "اإذا  ال�شيا�ش��ي:  املحل��ل  ويق���ل 
واالأمن��ي  ال�شيا�ش��ي  الربنام��ج  يت�ح��د 
امل�شاحل��ة  ف��اإن  الفل�شطين��ي،  لل�شع��ب 
بعي��دة املنال اإال يف حال��ة واحدة وهي 
ت�شكي��ل حك�م��ة اإنقاذ وطن��ي لاإعداد 
النتخاب��ات رئا�شي��ة وت�شريعي��ة، بناء 
عليه��ا يت��م ت�حي��د النظ��ام ال�شيا�ش��ي 
لل�شع��ب الفل�شطيني، وه��� بعك�س ما ه� 
القاه��رة،  معم���ل علي��ه يف مباحث��ات 
فاالأول�ي��ة يف ظ��ل االخت��اف العمي��ق 
يف االآليات ه� ت�حيد النظام ال�شيا�شي 
اأوال لك��ي يتم تنفيذ االآليات ب�شا�شة"، 
م��شحا اأن واقع ال�شلطة وواقع االإقليم 

لن ي�شمح بذلك.
وتبق��ى امل�شاحل��ة الفل�شطيني��ة تراوح 
مكانها، فيما يعي�س امل�اطن الفل�شطيني 
وذل��ك  غ��زة،  قط��اع  يف  مري��را  واقع��ا 
ب�شب��ب تلك���ؤ "حك�م��ة ال�ف��اق" وعدم 
قيامه��ا مبهامها ح�شب االتفاق الذي مت 
الت�قي��ع علي��ه يف القاه��رة ويف مقدمة 
ذل��ك رف��ع االإج��راءات العقابي��ة ع��ن 
قط��اع غزة وحل��ق امللف��ات العالقة ويف 

مقدمتها ملف امل�ظفن.

ملفات مهمة بحاجة إلى حلول عملية:

محللون: مطلوب حماية المصالحة لمواجهة التحديات
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مشروبات الدايت طريقك للسمنة المفرطة

"الداي��ت" م��ن  تعت��رب م�شروب��ات 
االأ�شا�شي��ات اأثناء ف��رتة الرجيم، 
ت�شاع��د  اأنه��ا  الكث��ريون  فيعتق��د 
على انقا���س ال���زن والتخل�س من 
ال�شمنة لعدم احت�ائها على ن�شبة 
�شك��ر عالي��ة، ولك��ن م��ا ال يدرك��ه 
كل م��ن يحر���س عل��ى تن��اول هذه 
امل�شروب��ات اأنها االأك��رث �شرًرا على 
، حي��ث تق���دك  �شح��ة االإن�ش��ان 
لاإ�شاب��ة بالعديد م��ن االأمرا�س، 
ف�ش��ا ع��ن اأنه��ا �شب��ب اأ�شا�ش��ي يف 

ال�شمنة املفرطة .
ا�شت�ش��اري  ن��ادر  عم��اد  الدكت���ر 
ال�شمنة والنحافة جامعة القاهرة 
ع�ش��� اجلمعية امل�شري��ة لدرا�شة 
ال�شمنة، قال اإن م�شروبات الدايت 
له��ا م�ش��اكل �شحية عدي��دة نظرا 
الحت�ائه��ا على م��ادة "ا�شربتام"، 
وه��ى مادة م�ش��رة ت�شب��ب االأورام 

ال�شرطانية والزهامير وم�شاكل يف 
االأ�شنان .

و�ش��رح ا�شت�ش��اري ال�شمن��ة م�شكلة 
ه��ذه امل�شروب��ات التي ترتك��ز فيها 
اأن  اإىل  الفت��ا   ، االإ�شربت��ام  م��ادة 
هذه املادة ت�شاعد على اإفراز ن�شبة 
عالي��ة م��ن االأن�ش�ل��ن يف اجل�ش��م 
فت�شب��ب ال�شع�ر باجل���ع، وبالتايل 
ت�شب��ب ال�شمن��ة املفرط��ة ومر�س 
ال�شك��ر من الن�ع الث��اين، وبالتايل 
بدال م��ن انقا�س ال���زن عن طريق 
يتعر���س  �شح��ى  غذائ��ي  نظ��ام 

اجل�شم مل�شاكل �شحية اأخطر.
وتاب��ع: ان�ش��ح اجلمي��ع باالبتعاد 
الأ�شراره��ا  امل�شروب��ات  ه��ذه  ع��ن 
اخلطرية عل��ى ال�شحة، وا�شتبدال 
بالف�اك��ه  امل�شروب��ات  ه��ذه 
واالأطعم��ة  واخل�ش��راوات 

ال�شحية.

غزة - الراأي - اآالء النمر:
�شاه��ق االرتف��اع يعل���ه ق����س ن�ش��ف م�شتدي��ر، 
يتخل��ل ق��شه فتح��ات وثق�ب مدبب��ة ذات طابع 
اأمني، ومن ثم يعتليه اأبراج مزرك�شة، ميتد عر�س 
مدخله الأربعة اأمتار ون�شف، ويربط الباب ج�شر 
ميت��د اإىل خارج املدين��ة يبلغ عم��ره قرابة املئة 
اآالف  يحت�ش��د  العماق��ة  جدران��ه  اأم��ام  ع��ام، 
املرابط���ن واملقد�شي���ن من اأهل املدين��ة، لتك�ين 
حلق��ة ع�شي��ة عل��ى التفكي��ك حلماي��ة امل�شج��د 
االأق�ش��ى، لت�شمى املرحلة احلالية ب�"ملحمة باب 

العم�د".
ال ت��زال احل�ش���د املقد�شية تتجم��ع ب�شاحة باب 
العام���د وتت�افد على االعت�ش��ام بها ول� باأعداد 
قليلة مع الت�اج��د املكثف لق�ات االحتال الذي 
خط��ط ب�شكل م�شب��ق الحت�اء غ�ش��ب التجمعات 
مع��دات  م��ن  للعدي��د  وتن�شيب��ه  اجلماهريي��ة 
التج�ش���س وكام��ريات املراقب��ة الدائم��ة متخ�فا 
وب�شدة من تكرار م�شهد باب االأ�شباط واتخاذ من 

ال�شاحة رمزا النتفا�شة جديدة.
عل��ى  ت�ش��دد  عم��رو  زين��ة  املقد�شي��ة  املرابط��ة 
االإبق��اء عل��ى اإحي��اء ملحم��ة ب��اب العم���د على 
جبهت��ن، االأوىل وتعتم��د عل��ى جه���د املقد�شين 
وثباته��م و�شم�دهم اأمام جم���ع جن�د االحتال 

املدججن باالأ�شلحة.
خا���س  حدي��ث  يف  عم��رو  املقد�شي��ة  تق���ل 
ل�"ال��راأي": "يج��ب اأن ميتل��ك املقد�شي���ن اإميان��ًا 
عميقًا اأن بيدهم مفتاح حتقيق ال�شيادة امليدانية 

واأنه��م ق��ادرون على قل��ب م�ازين املعادل��ة و�شنع 
معرك��ة جدي��دة يتبعها ن�ش��ر مع��زز وكل ذلك لن 
يتحق��ق اإال ب��اإرادة املقد�شين وتكثي��ف الت�اجد 
بال�شاح��ة لك�ش��ر �ش�ك��ة االحت��ال وك�ش��ب ن�شر 

�شاحة باب العم�د".
اأما ع��ن جبه��ة الدفاع الثاني��ة فتق���ل النا�شطة 
املقد�شي��ة عم��رو: "الب��د م��ن ت�جي��ه الب��شل��ة 
مللحم��ة باب العم���د ون�شرتها مبختل��ف ال��شائل 

فه��ي النقط��ة احل�شا�ش��ة ال��ذي حتت��اج ت�حي��د 
اجله���د �ش�بها اأكرث م��ن اأي مكان اآخ��ر بالقد�س، 
واأخ�اتك��م  اإخ�انك��م  دع��م  ه���  االآن  ودورك��م 
املرابط��ن بها وال�شغط االإعامي املكثف والهدف 
ه� اأن تربز ال�شاحة كق�شية عزة وكرامة وكرمز 
النتفا�ش��ة جدي��دة مفاده��ا اأن ه�ّي��ة القد�س ال 
يف�شل فيها ت�قيع من البيت االأبي�س اإمنا ت�شنعها 

اإرادة و�شم�د ع�شاقها مّمن وهب�ا لها اأنف�شهم".

وت�شري عمرو خ��ال برنامج متلفز "هم يف رباط" 
اإىل التاري��خ ال��ذي ال ميك��ن للمقد�شي��ن ن�شيانه، 
وق��ت اأن انقلب��ت م�ازي��ن الق�ى وانت�ش��رت اإرادة 
ال�شم���د والثب��ات: "ال�شابع ع�شر م��ن �شهر ي�لي� 
�شكل مرحلة حا�شم��ة وفا�شلة، وكانت ردة الفعل 
اأكرب واأق�ى من الت�قعات وقت اأن هبت اجلماهري 
لف��ك ح�ش��ار امل�شج��د االأق�ش��ى واإزال��ة الب�ابات 
امل�شل��ن  عل��ى  قي���ده  كل  وزال��ت  االإلكرتوني��ة، 

واملرابطن".
وت�ؤكد عمرو على اأن امل�شجد االأق�شى ه� "مبثابة 
اله�اء الذي يتنف�ش��ه املرابط�ن واملقد�شي�ن، فا 
ميك��ن العي�س بعي��دًا عن تلك ال�شاح��ات املباركة، 
فق��د �شيطر عل��ى حياتنا اخلا�ش��ة واأ�شبح جزءًا 

مّنا وله احل�شة االأكرب من ي�مياتنا".
ويبق��ى املقد�شي���ن يف رب��اط، رغمًا ع��ن الظروف 
واعتق��ال  ماحق��ة  م��ن  له��ا،  يتعر�ش���ن  الت��ي 
وت�ش�ي��ر ل�شخ�شهم تهدي��دًا يف ماحقتهم، �شيما 
ال�ش��رب واملاحق��ة والت�شيي��ق واملن��ع واالإبع��اد 
و�ش��م معظم املرابط��ات اإىل القائم��ة ال�ش�اء، اأو 
ح�شبما غريت املرابطات ا�شم القائمة ل�"القائمة 

الذهبية".
ويف اإ�ش��اءة تاريخي��ة عن ب��اب العم���د، فه� يقع 
غ��رب الب��اب اجلديد و�ش��رق باب ال�شاه��رة، مير 
الداخ��ل من الب��اب اإىل مفرتق ط��رق على ثاثة 
اجتاه��ات، اأواله��ا اإىل �ش���ق ب��اب خ��ان الزي��ت، 
وثانيه��ا اإىل طري��ق ال���اد يف امل�شج��د االأق�ش��ى، 

وثالثها اإىل حارة ال�شعدية وحارة باب حطه.

في ملحمة باب العمود:

المرابطة عمرو: المقدسيون قادرون على قلب موازين المعركة
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غزة- الراأي - اآالء النمر
ب�شرته��ا احلنطي��ة املائل��ة اإىل البني��ة تخفي 
خط���ط وجهه��ا امل�ؤدي��ة اإىل باح��ات امل�شج��د 
االأق�ش��ى، اإال اأنه��ا ال تخِف وجع��ا ي�شكن قلبها، 
ومل متن��ع كذلك ماء عي�نها م��ن االنزالق على 
وجهه��ا، ح��ن اأباح��ت بلهجته��ا املقد�شية عما 

ي�شكنها بعد حب االأق�شى.
يف اخلم�شين��ات م��ن عمره��ا حت�ش��ي اأم فرا�س 
ب��ن  اإقامت��ه  عل��ى  اعت��ادت  وجع��ًا  �شي�خ��ي 
جنب��ات حياتها الي�مي��ة، فاإجنابها ل�شبعة من 
االأبن��اء مل ي�شفع له��ا باإبقاء واح��د منهم اإىل 
جانبه��ا ي�ؤن���س وح�شة ليله��ا، فاأو�ش��ط اأبنائها 
من ال�شباب قد رح��ل �شهيدًا يف غ�ش�ن �شاعتن 
بن ا�شت�شه��اد ودفن ثراه، والبقي��ة من البنات 
وال�شب��ان يقبع���ن اأ�ش��رى خلف ق�شب��ان العدو 

ال�شهي�ين.
بالق��رب من قبابها، وم��ن قلب �شاحاتها وجدت 
احلاج��ة �شي�خ��ي اأن���س روحه��ا الت��ي مل تعلن 
عجزه��ا عن م�ا�شلة احلي��اة، فهي �شمن ك�ادر 
الن�ش�ة املرابطن اأمام اأب�اب القد�س، ال يهزها 
بع��د غياب اأبنائه��ا ال�شبع��ة اإال االعتداء على 

اأطفال املدينة.
ودت اأم فرا���س ل��� احت�شن��ت بكلت��ا ذراعيه��ا 
االحت��ال  بط���س  م��ن  املقد�شي��ن  االأطف��ال 

وق�ت��ه الت��ي ال تف��رق ب��ن �شغري وكب��ري، بن 
امراأة ورجل، بن طفل وعج�ز، فتق�ل: "اأنا اإم 
ل�شت��ة اأ�ش��رى م��ن بينهم فتات��ن واأرب��ع �شباب، 
واأو�ش��ط اأبنائي راح �شهيدًا ف��دا االأق�شى، كلهم 
الأجل االأق�ش��ى فداء، وكل ما ن�شتطيع تقدميه 
الأج��ل حماي��ة ه��ذا البيت لن نق�ش��ر وال ميكن 

اأن نتاأخر عليه ل� قدمنا الأجله اأرواحنا".
عل��ى  نداءاته��ا  �شي�خ��ي  احلاج��ة  وتطل��ق 
ل�ش��ان مدين��ة القد�س الت��ي تتعر���س للته�يد 
االأمريك��ي: "كل م�شل��م يق���ل ال اإل��ه اإال اهلل 
يج��ب اأن ينتف�س الأجل االأق�ش��ى ويدافع عنه 
ول��� بالكلم��ة، اإي��د ل�حده��ا ال تكف��ي الإنق��اذ 
امل�شروع ال�شهي���ين، حترك�ا وانقذونا وانقذوا 

االأطفال".
م��ن  م�شتثن��ى  اأح��د  ال  اأن��ه  فرا���س  اأم  تق���ل 
االعتق��ال واملاحقة من جن���د االحتال، وال 
ت�ج��د مكافئ��ة يف املقاوم��ة والن�ش��ال يف وجه 
االحت��ال، وت�ج��ه مطالبته��ا للع��امل العربي 

واالإ�شامي مب�شاندة اأهل القد�س معن�يًا.
تتاب��ع اإم فرا�س: "نحن مرابط���ن لي�م الدين 
، ول��ن يك�ش��ر �ش�ك��ة �شم�دن��ا وثباتن��ا جندي 
متعج��رف ال ميتل��ك عقي��دة واإمي��ان مب��ا ن�ؤمن 
به، واإن طال بنا الزم��ان �شننت�شر على عدونا، 

فلت�شح� االأمة من غفلتها ولتمدنا بالق�ة".

مل تخت��ف الدم���ع م��ن عي���ن اإم فرا���س ومل 
تخت��ف كذلك حم��رة احرتاقهما الأجل القرار 
القد���س  مدين��ة  باإق��رار  املف�ش��ي  االأمريك��ي 
"اإ�شرائي��ل"، وتعل��ق بق�له��ا  عا�شم��ة لدول��ة 
:""قرار ترم��ب ب�شاأن القد���س ال ميكنه تغيري 
عقائدن��ا واإميانن��ا الفط��ري واالإ�شام��ي ب��اأن 
القد�س لي�ش��ت لنا، فالقد�س عا�شمتنا و�شتبقى 

االإ�شامية االأ�شيلة".

ضرب للقرارات الدولية
الي���م ي�شتطي��ع االإ�شرائيل��ي اأن يط��رد ويقتل 
تت�اج��د  عرب��ي  اإن�ش��ان  اأن��ك  عل��ى  ويعتق��ل 
يف اأر���س لي�ش��ت عربي��ة، واأن م��ا عليه��ا لي���س 
احت��ااًل اإمن��ا م��ن اأ�ش��ل االأر���س، وه��ذا ي�ش��ع 
الق�شية الفل�شطينية يف مهب اخلطر االأمريكي 

وال�شهي�ين عقب قرار ترمب.
مدير دائرة اخلرائ��ط يف بيت ال�شرق مبدينة 
القد���س املحتل��ة خلي��ل التفكج��ي، ق��ال ب��اأن 
الق��رار االأمريك��ي م��ا ه��� اإال �ش��رب بعر���س 
احلائط لكل القرارات والق�انن الدولية التي 

تعرتف بدولة فل�شطن حمتلة.
واأو�ش��ح التفكج��ي ب��اأن ال��دول العربي��ة عل��ى 
مل  اخل�ش����س  وج��ه  عل��ى  واالأردن  عم�مه��ا 
تعرتف ب��اأن القد�س عا�شم��ة للدولة العربية، 

وعل��ى اعتبار اعتماد ه��ذا الق��رار اجلائر فه� 
ينايف الق�انن التي حتمي امل�اطن الفل�شطيني 

على اأنه يف اأر�س حمتلة من قبل اإ�شرائيل.
ويك�ش��ف التفكجي ع��ن اأن القرار ما ه� اإال رفع 
لغط��اء القان�ن ال��دويل، وحت�يل��ه اإىل قان�ن 
حملي ي�شرح لعملية خطرية وهي البدء بطرد 
الفل�شطين��ي م��ن اأر�ش��ه عملي��ًا دون تربي��رات 

قان�نية.
ويق���ل التفكج��ي: "اإذا اأردمت القد���س، يج��ب 
دعمه��ا ودع��م مق�م��ات �شم�ده��ا، ويج��ب اأن 
الأن  الأجله��ا،  وا�شح��ة  ا�شرتاتيجي��ة  ت��ش��ع 
وحده��م،  الفل�شطيني��ن  مل��ك  لي���س  القد���س 
القد���س لي�ش��ت قب��ة ال�شخ��رة، ه��ي ح�ش��ارة 
اندجم��ت ب��كل عنا�شرها لت�ش��ل اإىل ما و�شلت 

اإليه".
واأك��د على اأن ق�شي��ة القد�س يج��ب اأن ي�شتمر 
دعمها على امل�شت�ى ال�شعبي، وال يك�ن انتفا�س 
ال�شع���ب جم��رد انتفا���س م�ؤق��ت ينته��ي بع��د 
اأيام قليلة. واختت��م التفكجي حديثه :"نحن 
ال نع��د االأم��ة باالنت�ش��ار، بل نعده��م بالثبات 
وال�شم���د"، م�ش��ريًا اإىل املرابط�ن واملقد�شي�ن 
ه��م راأ���س حرب��ة االأم��ة االإ�شامي��ة وامل�شجد 
االأق�ش��ى وهم خط الدفاع االأول عن املقد�شات 

وحماية الق�شية.

كُل على ثغره مرابط

رباط المقدسيين .. رأس حربة المسجد األقصى
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أمام خيمة اعتصام الموظفين أمام مجلس الوزراء بغزة.. تصوير: عطية درويش
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غزة- الراأي
ال�طن��ي  امل�ؤمت��ر  يف  امل�شارك���ن  اأو�ش��ى 
عل��ى  االأبدي��ة(  عا�شمتن��ا  )القد���س 
االنتفا�ش��ة  خي��ار  يف  التم�ش��ك  �ش��رورة 
م�اجه��ة  يف  املقاوم��ة  وا�شرتاتيجي��ة 
ق��رار اإع��ان الرئي���س االأمريك��ي دونالد 
ترم��ب القد�س عا�شم��ة لدولة االحتال 

ال�شهي�ين.
و�شدد امل�شارك���ن يف امل�ؤمتر على "�شرورة 
ا�شتع��ادة ال�ح��دة ال�طني��ة، واالتف��اق 
عل��ى ا�شرتاتيجي��ة عمل وطني��ة م�حدة 
وجمابه��ة  االأمريك��ي،  للق��رار  للت�ش��دي 
اإع��ان  �ش��رورة  م��ع  ال�شهي���ين،  الع��دو 
منظم��ة التحرير ف�شل م�ش��روع الت�ش�ية، 
واإعانه��ا �شحب االع��رتاف ب�"اإ�شرائيل"، 
ووق��ف جميع اأ�ش��كال التن�شيق االأمني مع 
الع��دو االإ�شرائيل��ي، والعمل عل��ى ت�شكيل 

جي�س وطني لتحرير فل�شطن".
كما، و�شدد امل�شارك�ن على اأهمية مقاومة 
اأ�شكال التطبيع مع االحتال، مع �شرورة 
اإ�شق��اط كل احلج��ج والذرائ��ع التي تربر 

التطبيع.
ودع��ا امل�شارك���ن حل�ش��د طاق��ات االمتن 
امل�شج��د  لن�ش��رة  واالإ�شامي��ة  العربي��ة 
الق��رار  وم�اجه��ة  املب��ارك،  االأق�ش��ى 
اأن  اإىل  م�شريي��َن  اجلائ��ر،  االأمريك��ي 
واج��ٌب  وفل�شط��ن  القد���س  ع��ن  الدف��اع 
�شرعٌي، وحماية لاأمن الق�مي االإ�شامي 
والعرب��ي، م�شيدي��َن بق���ة العاق��ة ب��ن 
امل�شلمن وامل�شحين يف م�اجهة االحتال 

الغا�شم، والقرار الظامل.
 بدوره، اأكد ع�ش� املكتب ال�شيا�شي حلركة 
اجلهاد االإ�شام��ي يف فل�شطن ال�شيخ نافذ 
عزام، اأن "ال�شلطة اأم��ام م�قٌف تاريخٌي، 
وعليها اأن ت��درك اأن اأمري��كا لن ت�شتطيع 

اأبدًا اأن تفعل لها �شيئًا".
واأو�ش��ح ال�شي��خ ع��زام "اأن الفر�ش��ة االآن 
�شانح��ة اأمام ال�شلط��ة لت�شحيح االأو�شاع، 
واتخ��اذ جمل��ة م��ن امل�اق��ف الت��ي تزيد 
التاح��م الداخل��ي"، مطالب��ًا ال�شلطة اأن 

تعلن اإعانًا �شريحًا بف�شل اتفاق اأو�شل�.
واأه��اب ال�شيخ ع��زام، بال�شع���ب العربية 
ا�شتم��رار  عل��ى  بالعم��ل  واالإ�شامي��ة 
حتركه��ا امل�شان��د لانتفا�ش��ة، والراف���س 
القد���س،  وه�ي��ة  مبكان��ة  م�شا���س  الأي 
م�ش��ددًا عل��ى اأن الطريق ال ي��زال ط�يًا 
واالنتفا�ش��ة تقرب امل�شاف��ات واالأهداف، 
م�ش�ؤولي��ة  االنتفا�ش��ة  ه��ذه  وا�شتم��رار 
ال�شع��ب الفل�شطيني كل��ه بف�شائله وق�اه 

وخمتلف �شرائحه.
وق��ال ال�شيخ عزام: ال�ش��ام على القد�س 
وحجارته��ا  وكنائ�شه��ا  م�شاجده��ا  عل��ى 
و�ش�ارعه��ا ، ال�ش��ام عل��ى اأهله��ا و�شبابها 
واأبطالها، فالقد�س تتح�ل من مدينة اإىل 
كيان كب��ري يخت�ش��ر الن�ش��ال يف م�اجهة 
الطغاة وامل�شتكربي��ن امل�شتبدين واأ�شاف: 
نح��ن الي�م منثل جبه��ة احلق اأمام عدونا 
الذي ميثل االإرهاب والظلم، واأن الرئي�س 
االأمريك��ي دونالد ترم��ب بقراره االأحمق 
يدفع االأمة كلها للنه��س الأن االأمر يتعلق 

بالقد�س.
واأكد على اأن القد�س هي جزء من اله�ية 
والثقاف��ة واحل�ش��ارة واحلي��اة بالن�شب��ة 

ل��ن يره��ب  ال�ش��اح االأمريك��ي  لن��ا، واأن 
اأ�شح��اب احلق، واأنه على االأر�س يجب اأن 

ت�شل الر�شائل الأمريكا.
وتاب��ع: منط��ق الق���ة واالبت��زاز ال��ذي 
متار�شه اأمريكا ال ميكن اأن ينجح يف فر�س 
وقائ��ع عل��ى االأر���س، للعرب نق���ل: لقد 
ج��دَّ اجل��د، اإن اأمريكا لن حت��رتم �شديقًا 
ولن حترتم اأحدًا منكم، لقد حتدى ترمب 
كل الع��رب الذين يعتربها اأ�شدقاءه بهذا 
الق��رار االأحمق. وعلى ه���ؤالء جميعًا اأن 
يعي��دوا النظ��ر يف م�شاحله��م وعاقاتهم 

مع اأمريكا.
و�ش��دد عل��ى اأن "امل�شيحي��ن ج��زء اأ�شيل 
ع��ن  امل�ش�ؤولي��ة  �ش��ركاء يف  وه��م  ونح��ن 

حماية القد�س واالأر�س".
م��ن جانب��ه، اأعت��رب القي��ادي يف حرك��ة 
)حما�س( حمم���د الزهار اإعان الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب القد�س عا�شمة 
لاحت��ال مبثاب��ة ج��رح جدي��د اأ�ش��اب 
مع��راج ر�ش�ل اهلل �شل��ى اهلل عليه و�شلم، 
ومبثاب��ة �شليب جدي��دة ُيهيئ للرفع على 

قبة ال�شخرة.
املتح��دة  ال�الي��ات  اإن  الزه��ار:  وق��ال 
الهن���د  �شع��ب  م��ن  �شرق��ْت ق��ارة كامل��ة 
اإىل  القد���س  تعط��ي  اأن  وتري��د  احُلم��ر، 
اإ�شرائيل، وتريد اأن ت�شرد �شعبنا وتزيف 
ال�شع��ب  له��م غ��ن  نق���ل  لك��ن  تاريخن��ا، 

الفل�شطيني لي�س هن�د ُحمر.
واأ�ش��اف الزهار: التاجر ترم��ب يفكر اأن 
القد�س ميك��ن اأن ت�شرتى بامل��ال، نق�ل له 
اإن فل�شطن بداية ونهاية معجزة ربانية، 
بداي��ة معج��زة وه��ي االإ�ش��راء، ونهاي��ة 
و�شعبن��ا  املع��راج،  وه��ي  رباني��ة  معج��زة 
م�شمٌم عل��ى اال�شتمرار ب�شف��ع املجرمن، 
وه��� الذي �شن��ع العملي��ات اال�شت�شهادية 

التي ع�شفت بكل طم�حاتهم.
ووجه الزهار حتذيراته اإىل "اإ�شرائيل" 
وال�اليات املتحدة، قائًا "احذروا غ�شب 
امل�شيحي��ن  دع���ات  وخاف���ا  امل�شلم��ن، 
ال�شرفاء، احذروا �شاح الدين يف �شخ�س 

�شاحب كل حق من الفل�شطينين، احذروا 
�شاح الدين يف كل حجر و�شكن".

وذك��ر الزه��ار اأن رجال وع��د االأخرة من 
املجاهدي��ن ه��م م��ن �شي�ع��دون للقد���س 
طهارته��ا، م�ش��ريًا اإىل اأن طري��ق التحرير 
وامل�شاع��ب  واملح��ن  بال�ي��ات  مل��يء 
واالأزم��ات، وان عل��ى امل�شلم��ن والعرب اأن 

ي�شربوا يف تلك الطريق لنيل احلرية.
العال���ل  حمم���د  اأك��د  ال�شي��اق،  يف 
نائ��ب رئي���س حرك��ة التحري��ر ال�طن��ي 
الفل�شطين��ي )فت��ح( اأن "القد���س حتظى 
مبكان��ة تاريخية وديني��ة وثقافية لي�س 

با�شتطاعة اأي اأحد اأن يتنازل عنها".
وذك��ر اأن جرمي��ة ترم��ب �شكل��ْت فر�ش��ة 
جيدة لل�شعب الفل�شطيني من اأجل تق�مي 
العاقة مع ال�اليات املتحدة، قائًا "نعم 
ه��ي فر�شة للتخل�س من ال��دور االأمريكي 

املخادع".
مل  املتح��دة  ال�الي��ات  اأن  عل��ى  و�ش��دد 
تع��ْد م�ؤهل��ة للعب اأي دور ب�ش��اأن ق�شيتنا، 
ومل تع��د و�شيط��ًا نزيهًا لت�ش�ي��ة ال�شراع 

الفل�شطيني – االإ�شرائيلي.
وطال��ب العال���ل الف�شائ��ل الفل�شطينية 
ب�شرورة نبذ الفرقة واالنق�شام، وحتقيق 
امل�شاحل��ة واللحم��ة ال�طني��ة، مل�اجه��ة 
التح��دي الكبري ال��ذي ت�اجه��ه الق�شية 

الفل�شطينية بعد قرار ترمب امل�ش�ؤوم.
ودعا العال�ل اإىل �شرورة دعم املقد�شين 
الذي��ن ي�اجه�ن �شت��ى اأن���اع االنتهاكات 
م��ن قب��ل الع��دو االإ�شرائيلي، م�ش��ريًا اإىل 
ان دع��م �شم�دهم مهٌم يف م�اجهة القرار 

االأمريكي والعدو "االإ�شرائيلي".  
كما، ودعا ال�شع���ب العربية واالإ�شامية 
وت�جي��ه  اجلانبي��ة  اخلاف��ات  ل��رتك 

الب��شلة نح� القد�س املحتلة وفل�شطن.
واأكد الرئي���س الت�ن�ش��ي ال�شابق املن�شف 
املرزوقي، "اأن قرار ترمب باإعان القد�س 
ق��رار  االإ�شرائيل��ي  لاحت��ال  عا�شم��ة 
الغ��ي تاريخيًا واأخاقي��ًا ب�شهادة العامل 
الذي �ش�ت �شد الق��رار يف االأمم املتحدة 

وجمل�س االمن".
العربي��ة  ال�شع���ب  املرزوق��ي  وح��ث 
وم�ا�شل��ة  االحت��اد  عل��ى  واالإ�شامي��ة 

جمابهة القرار على كل امل�شت�يات.
م��ن جانب��ه، ق��ال املفكر االإي��راين حممد 
�شادق احل�شين��ي:"اإن الدفاع عن القد�س 
له��� دف��اٌع ع��ن الع��دل واحل��ق والتاري��خ 
والعقيدة"، م�شيفًا "اأن ب�ابة القد�س هي 
الطريق للتحرر م��ن الهيمنة االأمريكية، 
وهي الطريق للق�شاء على الفنت امل�شتعرة 
يف املنطقة". واأو�شح احل�شيني اأن معركة 
الرب��ع �شاع��ة االأخ��رية يف حتري��ر بي��ت 
املقد�س انطلقت مع اإعان االأحمق ترمب 

عن قراره امل�ش�ؤوم ب�شاأن القد�س.
وذك��ر احل�شين��ي اأن الدف��اع ع��ن القد���س 
واج��ٌب �شرع��ٌي، وحماي��ة جلمي��ع الدول 
العربي��ة واالإ�شامي��ة قائ��ًا "اإن الدفاع 
ع��ن القد�س ه��� دفاع ع��ن اأ�ش���ار طهران 
واملغ��رب  واجلزائ��ر  و�شنع��اء  وبغ��داد 

و�شائر باد العرب وامل�شلمن".
ترم��ب  دونال��د  احل�شين��ي:  واأ�ش��اف 
�شهي�ين ُمرابي من الدرجة االأوىل، واأرد 
ان يلعب يف تلك ال�رقة للدفاع عن م�شالح 
ال�اليات املتحدة الت��ي متثل ال�شر املُطلق 

يف العامل.
واأ�ش��ار اإىل اأن الق��رار االأمريك��ي اجلائ��ر 
العربي��ة  االأم��ة  تفتي��ت  اإىل  يه��دف 
واالإ�شامي��ة، م�شددًا عل��ى اأهمية ت�شافر 
اجله���د االإ�شامي��ة والعربي��ة مل�اجه��ة 

القرار.
ب��دوره، اأك��د ال�شي��خ عب��د الغن��ي �شم���س 
الدي��ن رئي���س التجم��ع االآ�شي���ي لعلماء 
فل�شط��ن  ع��ن  "الدف��اع  اأن  امل�شلم��ن 
ومقد�شاتها واجٌب اإ�شامٌي، كما اأن الدفاع 
ع��ن م�ش��رى ر�ش���ل اهلل �شل��ى اهلل وعليه 
و�شل��م جزء من كرامتنا كع��رب وم�شلمن، 
الن القد���س ه��ي درة ت��اج ب��اد امل�شلمن 

والعرب".
وطال��ب �شم���س الدي��ن ال�شع���ب العربية 
واالإ�شامي��ة مقاومة التطبيع، م�شريًا اإىل 

اأن مقاوم��ة التطبيع م��ع االحتال واجٌب 
اإن�شاني��ة تق��ع عل��ى  �شرع��ٌي وم�ش�ؤولي��ة 
عات��ق املجتمع��ات العربي��ة واالإ�شامي��ة 

وم�ؤ�ش�شاتها وجتمعاتها.
كم��ا، وطال��ب علم��اء االأم��ة االإ�شامي��ة 
م��ع  التطبي��ع  وج��ه  يف  يقف���ا  اأن 
عقي��دة  عل��ى  حفاظ��ًا  "االإ�شرائيلي��ن" 

االأمة ومقد�شاتها.
م��ن جانب��ه، ق��ال رئي���س هيئ��ة االإغاثة 
م�ش�ؤولي��ة  "اإن  يل��درم  ب�لن��د  الرتكي��ة 
ه��ي  وفل�شط��ن  القد���س  ع��ن  الدف��اع 
م�ش�ؤولية اإ�شامية عربية عاملية ولي�شت 

م�ش�ؤولية الفل�شطينين فقط".
ورف�س يل��درم تق�شيم بع�س الفل�شطينين 
القد���س اإىل �شرقي��ة وغربي��ة و�شمالية 
وجن�بي��ة، م�ش��ددًا عل��ى اأهمي��ة مت�ش��ك 
يف  وامل�شلم��ن  والع��رب  الفل�شطيني��ن 
فل�شط��ن من رفح حتى را�س الناق�رة ومن 

النهر اإىل البحر.
واالإ�شامي��ة  العربي��ة  االأم��ة  وطال��ب 
جان��ب  اإىل  ال�ق���ف  ب�ش��رورة 
قراراته��م  واح��رتام  الفل�شطيني��ن، 
-الع��رب  اإياه��م  داعي��ًا  وبراجمه��م، 
وامل�شلمن- اإىل ترك اخلافات اجلانبية 

وت�جيه تلك الدماء نح� القد�س.
من جانبه، اأكد مان�يل م�شلم ع�ش� الهيئة 
االإ�شامي��ة امل�شيحي��ة لن�ش��رة املقد�شات 
"اأن القد�س هي ال�شعب الفل�شطيني وهي 
ال�ط��ن كل��ه، ول��ن نر�ش��ى غ��ري االأق�ش��ى 
والقيام��ة عا�شمة لدول��ة فل�شطن وعلى 
هذا الطريق وهذا النهج كلنا فداء الأجل 

القيامة والقد�س".
وق��ال م�شل��م: "ما دام��ت القد���س اأ�شرية، 
فاإن كل العرب اأ�شرى، ومادام اأهُل القد�س 
ُمهان��ن ف��كل الع��رب �شيبق���ن اأذل��ة، وما 
الفل�شطيني��ن  عا�شم��ة  القد���س  دام��ت 
االأبدي��ة يجلده��ا الغ��ازي، ف��كل روؤو���س 
قب��ل  م��ن  مدا�ش��ة  �شتظ��ُل  ع�ا�شمك��م 
كرام��ة  اإن  "االإ�شرائيلي��ة"،  الب�شاط��ري 
القد���س م��ن كرام��ة الع��رب، وال كرام��ة 

للعرب من غري كرامة القد�س".
م�شلم��ن  الفل�شطيني��ن  اأن  م�شل��م  وذك��ر 
وم�شيحي��ن �شي�اجه�ن ق��رار ترمب، ولن 
ي�شتطي��ع اأن يدو���س �شاح��ة ال��رباق مرة 
فل�شطين��ي  ب��ركان  �شيج��د  الأن��ه  اأخ��رى 
مينع��ه من التق��دم خط�ة واح��دة داخل 
ال�شاحات املقد�شة. واأ�شار م�شلم اأن القرار 
م النظام العامل��ي مت�شائًا  االأمريك��ي حطَّ
واأي��ن  الدولي��ة؟!  ال�شرعي��ة  ه��ي  "اأي��ن 
ق��رارات جمل�س االم��ن؟! واأي��ن اتفاقات 
اأو�شل���؟! واأين ق��رارات اإنهاء االحتال؟، 
ك��ذب،  يف  ك��ذب  الق��رارات  "كل  متابع��ًا 
وخ��داع يف خ��داع، لق��د دا�ش��ت ال�الي��ات 

املتحدة كل امل�اثيق وال�شرائع".
ودع��ا م�شلم ال�شع��ب الفل�شطيني للتم�شك 
يف  امل��دين  والع�شي��ان  املقاوم��ة  بخي��ار 
وج��ه اإ�شرائي��ل، وترك م�ش��روع الت�ش�ية 
وال�ش��ام الذي انتهى مع القرار االأمريكي 
العربي��ة  ال�شع���ب  مطالب��ًا  اجلائ��ر، 
الفل�شطيني��ن  لدع��م  واالإ�شامي��ة 
ومقاومته��م واح��رتام براجمه��م، مطالبًا 
ف�شائ��ل املقاوم��ة بت�شكي��ل جي���س وطني 

لتحرير فل�شطن.

مؤتمر "القدس عاصمة فلسطين األبدية" يدعو إلى تشكيل
 جيش وطني لتحرير فلسطين
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غزة- الراأي
قال��ت وزارة ال�شح��ة اإن الط�اق��م الطبي��ة مبجمع 
ال�شفاء الطبي عّلقت عمله��ا، اأم�س االأربعاء، ب�شبب 
عدم ت�ف��ر بيئة �شحية لتق��دمي اخلدمة للمر�شى 
ج��راء ت�قف �ش��ركات النظافة ع��ن العمل وتراكم 

القاذورات.
وت�قفت �شركات النظافة عن العمل اأم�س الثاثاء، 
يف م�شت�شفي��ات ومرافق وزارة ال�شحة يف قطاع غزة 
وذل��ك ب�شب��ب تراك��م م�شتحقاته��ا املالي��ة لل�شه��ر 

الرابع على الت�ايل.
واأكدت ال���زارة اأن ت�قف عمل �شركات النظافة يف 
م�شت�شفيات ومرافق ال���زارة ي�شكل تهديدا مبا�شرا 
خلدماتها ال�شحية يف قطاع غزة الذي يتعر�س اإىل 

ت�شعيد م�شتمر من قبل االحتال االإ�شرائيلي.
ويبلغ عدد عم��ال النظافة 832 عام��ًا، ويقدم�ن 
مرك��ز  و54  م�شت�شف��ى   13 يف  النظاف��ة  خدم��ات 
للرعاي��ة االأولي��ة و22 مرفق �شحي اآخ��ر يف وزارة 

ال�شحة.
وت�ش��ل القيم��ة ال�شهري��ة خلدم��ات النظافة 943 
األ��ف �شي��كل، فيم��ا تبل��غ قيم��ة التعاق��د ال�شن���ي 

خلدمات النظافة 11.3 ملي�ن �شيكل.

الط�اقم الطبية تعّلق 
عملها مبجمع ال�شفاء 

لرتاكم القاذورات

جراء ت�قف �شركات النظافة عن العمل

اأ�شبح��ت م�شاأل��ة ح�ش��م االحت��ال لل�شراع 
املحتل��ة  القد���س  مدين��ة  يف  الدميغ��رايف 
ل�شاحل��ه؛ م�شاأل��ة واقعي��ة وماثل��ة ميدانيا 
وخرج��ت من��ذ زمن م��ن اإط��ار االفرتا�شية، 
فاملدين��ة الت��ي ت�شهد مرحلة غ��ري م�شب�قة 
م��ن التغيري اجل��ذري ل�شالح ته�ي��د الطابع 
واالجتماع��ي  واالقت�ش��ادي  الدميغ��رايف 
والعمراين؛ باتت تعي�س ُمرهقة حتت وطاأة 

اليه�د.
اإن االإن�ش��اف يقت�شي اأن نذكر احلقيقة دون 
م�ارب��ة، فاالحت��ال مل ي��كّل ومل مي��ّل م��ن 
حت�يل االأغلبي��ة يف القد���س ل�شالح اليه�د 
املحتل��ن عل��ى ح�شاب العرب، فم��ن بعد عام 
 100.000 اأك��رث من  اأ�شب��ح مقابل   1948
يه���دي اأقلية عربية ال تزيد عن 50.000 

فل�شطيني!
وبع��د حرب ع��ام 1967؛ ا�شتم��رت �شيا�شة 
ت��شيع حدود بلدي��ة القد�س من 6.5 كلم2 
اإىل 72 كل��م2، باأو�ش��ع م�شاحة م��ن االأر�س 
الفارغ��ة وباأق��ل ع��دد م��ن ال�ش��كان حت��ى 

تكتمل اأركان التمكن يف القد�س يه�ديا.
لق��د و�ش��ع االحت��ال برام��ج ا�شرتاتيجية 
وتكتيكي��ة مدرو�ش��ة لته�ي��د القد�س ب�شكل 
عمل��ي وفر�س �شيا�ش��ة االأم��ر ال�اقع وجنح 
ب�ش��كل  املدين��ة  ته�ي��د  يف  كب��ري  ح��د  اإىل 

ملح�ظ يف هذه املرحلة على اأقل تقدير.
�شحي��ح اأن املقد�شي��ن قدم���ا من�ذجا رائعا 
يف ال�شم�د اأمام التمدد اليه�دي االحتايل 
يف القد���س، لكن ذل��ك ال يكفي وحده، بل اأن 
ذل��ك اأي�ش��ا مل مينع من فر�س تل��ك الربامج 
التكتيكي��ة املدرو�ش��ة نح��� ته�ي��د املدينة، 
حيث و�ش��ع االحتال اأ�شا�ش��ات بناء اأحياء 
يه�دي��ة �شرقي القد�س لتق��ام عليها �شل�شلة 
م�شتعمرات اأحاطت بالقد�س من كل اجلهات 
يت��م  الذي��ن  اليه���د  بامل�شت�طن��ن  وماأه��ا 

ا�شتجابهم من مقاليع االأر�س.
يف عام 1973 اتخذ االحتال قرارا بجعل 
ن�شب��ة ال�ش��كان العرب م��ن اإجم��ايل ال�شكان 
العام يف ح��دود بلدية القد�س %22 مقابل 
اأ�شبحت م�شادرة االأر�س  لليه�د، ثم   78%
وق�ان��ن  اله�ي��ات  و�شح��ب  املن��ازل  وه��دم 
اخل�ش��راء؛  واملناط��ق  والبن��اء  التنظي��م 
جزءًا مهم��ا وتكتيكيًا لل�شيطرة على االأر�س 

وال�شكان.
زراع��ة املفاهي��م التلم�دي��ة العن�شري��ة يف 
عق�ل اليه�د واأطفالهم منذ نع�مة اأظفارهم 
ه��ي مهم��ة ُمقّد�ش��ة بالن�شب��ة له��م، وه��� ما 
كان مب��داأً اأ�شا�شي��ا يف حمافظ��ة االحت��ال 
اليه�دي على االأغلبي��ة ل�شاحله يف القد�س 
املحتلة ب�شقيها ال�شرقي والغربي، بل ومتكن 

م��ن ممار�ش��ة تطه��ري عرق��ي داخ��ل البل��دة 
القدمي��ة حي��ث ه��دم فيه��ا وحده��ا قرابة 
150 بناي��ة وهّجر �شكانه��ا واحتل منازلها 

كما حدث يف قرية بيت �شفافا.
ه��ل تعلم���ا اأن االحت��ال ال�شهي�ين عندما 
اأقام ج��دار الف�شل العن�ش��ري الذي مير من 
اأرا�ش��ي مدين��ة القد���س املحتل��ة؛ ا�شتط��اع 
التخل���س م��ن 150.000 فل�شطين��ي، حيث 
جعلهم خلف اجلدار واأ�شبح و�شعهم يف مهب 

الريح وخارج احل�شبة التفاو�شية؟!
مغفٌل من يعتقد اأن اليه�د نائم�ن يف القد�س، 
اأو اأنهم ميار�ش���ن اأحامهم فقط دون اأفعال 
يطّبق���ن  اليه���د  اإن  ال�اق��ع،  اأر���س  عل��ى 
خطط��ا دقيق��ة ُو�شعت له��م بحذافريها من 
اأجل ال�شيط��رة الكاملة على مدينة القد�س 
ب�شقيه��ا ال�شرقي قبل الغرب��ي، فهم ما زال�ا 
ي�شّم���ن املزيد من الكتل اال�شتيطانية ح�ل 
القد���س واإقام��ة ما يطلق�ن علي��ه )القد�س 
 10% م�شاحته��ا  تع��ادل  الت��ي  الك��ربى( 
م��ن م�شاح��ة ال�شف��ة الغربي��ة، حي��ث اأنهم 
يهدف���ن من وراء ذلك لتحقيق هدف رئي�شي 
يتمثل يف اأن تك�ن االأغلبية املطلقة يه�دية 
وبن�شبة %88 مقابل اأقلية عربية ُتقّدر ب� 
%12، وهكذا ي�شتطيع االحتال ال�شيطرة 

عليها اأمنيا واقت�شاديا واجتماعيا.

جمن���ٌن م��ن يظ��ن اأن االحت��ال يق��ف عند 
ه��ذا احلد من االعتداء على مدينة القد�س 
عل��ى  والتط��اول  خمططات��ه  يف  والتم��ادي 
خ�ش��ش��ا،  االأق�ش��ى  وامل�شج��د  املقد�ش��ات 
لاأمت��ن  اله���ان  حال��ة  ي�شتثم��ر  اإن��ه  ب��ل 
العربي��ة واالإ�شامي��ة وي�ا�ش��ل خمططاته 
الته�يدي��ة، والت��ي مل يك��ن اآخره��ا اإقام��ة 
امل�شج��د  حت��ت  يه�دًي��ا  كني�ًش��ا  االحت��ال 

االأق�شى.
مدين��ة  ل�اق��ع  ال�ش�داوي��ة  ال�ش���رة  ه��ذه 
اأ�شبح��ت  اأنه��ا  يعن��ي  ال  املحتل��ة  القد���س 
يه�دي��ة، اإن هذا ال��كام ه� غري �شحيح وه� 
جم��رد اأحام تراود اليه���د، فالقد�س كانت 
ومازال��ت و�شتبق��ى عربي��ة حتى ي��رث اهلل 
االأر�س وم��ن عليها، واأنهم زائل�ن ال حماولة 

وقتما تت�فر �شروط اخلا�س.
"القد���س" املحتل��ة  اإن عا�شمتن��ا االأبدي��ة 
مازال��ت تنتظر التحرير م��ن هذا االحتال 
اليه�دي، واإننا ن�ؤمن باأن التحرير واخلا�س 
ال ميكن عرب املفاو�شات الهزيلة وال بال�شام 
للق�شي��ة  والت�شفي��ة  الت�ش�ي��ة  اأو  املزع���م 
الفل�شطيني��ة، ب��ل اإن التحري��ر واخلا���س 
ال يك���ن اإال ع��رب ف�ه��ة البندقي��ة واأزي��ز 
الر�شا���س وهدير املقاوم��ة، فهذا االحتال 

ال يفهم اإال لغة واحدة وهي الق�ة.

القدس .. خارج الحسابات التفاوضية!       اإ�شماعيل الث�ابتة
مدير وكالة و�شحيفة الراأي الفل�شطينية


