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 Tuesday  3  February  2009 28 محليات
في مؤمتر بعنوان: »العدوان على غزة استهداف للقدس ...«

قيادات دينية ووطنية في القدس حتذر من مخاطر احلفريات واالستيطان 
في القدس وتطالب الفصائل الفلسطينية بتحقيق الوحدة وانهاء االنقسام الداخلي

ومنى  خ���ض���ي���ر   اب������و  م���ح���م���د   - ال����ق����دس 
وسياسية  دينية  قيادات  ش��ددت   - القواسمي 
وحدة  ض���رورة  على  فلسطينية  واجتماعية 
الفصائل  كلمة  وج��م��ع  الفلسطينية  ال��ص��ف 
واحلركات الفلسطينية كأحد اهم عوامل جناح 
املرحلة  الفلسطينية في هذه  القضية  ونصرة 
احلرجة من تاريخ الشعب والقضية بعد العدوان 
بإعادة  وطالبت   . غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي 
تأسست  ال��ت��ي  العربية  ال��ق��دس  بلدية  إح��ي��اء 
عام 1800 وبلورة مرجعية مقدسية من اهالي 

املدينة املقدسة .
ج���اء ذل���ك خ���الل امل��ؤمت��ر ال���ذي دع���ت إليه 
الهيئة اإلسالمية العليا في القدس حتت عنوان 
» ماذا بعد غزة » أمس في فندق »ماونت سكوبس 

» في الشيخ جراح .
وقد أستهل املؤمتر بكلمة من الدكتور الشيخ 
على  فيها  ش��دد  الهيئة  رئيس  صبري  عكرمة 
خطورة الوضع في مدينة القدس من استيطان 
وتهويد وحفريات خطيرة داخل البلدة القدمية 
وخارجها وأسفل املسجد األقصى املبارك معتبرًا 
سقوط أرضية مدرسة الوكالة في سلوان دلياًل 
واضحًا على خطورة ما وصلت اليه هذه االنفاق 

خاصة في املسجد األقصى املبارك .
بني  العليا  اإلسالمية  الهيئة  رئيس  ورب��ط 
م��ا ت��ع��رض��ت ل��ه غ���زة وم���ا ي��ج��ري ف��ي القدس 
م��ن مم���ارس���ات إس��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى ك��اف��ة الصعد 
والطاقات  اجلهود  تكاتف  الى  داعيًا  واملجاالت 
والفلسطينية  الفلسطينية   - الفلسطينية 
العربية واإلسالمية للوقوف في وجه  التحديات 

اإلسرائيلية .
ميشيل صباح،  ال��ب��ط��ري��رك  ش���دد   ب����دوره 
بطريرك املدينة املقدسة )القدس( لالتني،على 
الوحدة الوطنية اإلسالمية املسيحية وقال لنا 
في القدس حقوق ثابتة وواضحة ومعروفة للعالم 
لعام  األرض احملتلة  وتتلخص في عودة  بأسره 

1967 وإقامة دولتنا وعاصمتها القدس .
وأضاف ان الكلمة هي إطار الوعي ولكن الكلمة 
ال تكفي يجب ان يتبعها العمل لتثبيت عروبة 
فالعمل  املقدسة  املدينة  وإسالمية  ومسيحية 
يجب ان يكون على مستوى قدسية ومكانة هذه 

املدينة عندنا ».
واشار صباح الى ان اهم  عمل في هذه املرحلة 
هو توحيد الصف الفلسطيني ورفع الظلم عن 
ومبساعدة  وحدتنا  دون  يتم  ال  وه��ذا  شعبنا 
أه��ل��ن��ا م��ن ع���رب وم��س��ي��ح��ي��ني وم��س��ل��م��ني وقال 
أصحاب  ألننا  العالم  مخاطبة  نحسن  ان  يجب 

حق وأصحاب اعدل قضية .
محافظ  احلسيني   ع��دن��ان  املهندس  ورك���ز  
ال��ه��م��م مشيدًا  ش��ح��ن  ع��ل��ى  ف��ي كلمته  ال��ق��دس 
بصمود وثبات أهلنا في قطاع غزة وقال ان هذا 
الصمود الهائل ان دل على شيء فإمنا يدل على 
متسك الفلسطيني بأرضه  وقضيته ومواصلته 

العمل واألمل  بإرادة قوية .
ولفت احلسيني إلى أن احلفريات كانت منذ 
67 وال زالت مصدر قلق فلسطيني على تراثنا 
ومقدساتنا وتاريخنا وحذورنا في القدس احملتلة  
ومحيطه  امل��ب��ارك  األق��ص��ى  املسجد  ف��ي  خاصة 
وق���ال ان ه��ذه احل��ف��ري��ات ت��رك��زت على محيط 
األق��ص��ى وس��ل��وان وب���اب امل��غ��ارب��ة وف��ي الواجهة 
مداها  حقيقة  يعرف  احد  وال  جنوبًا  الغربية 

عبر هذه السنني .
ودورها  اليونسكو  وهاجم احلسيني منظمة 
ف��ي ال��ق��دس وامل��ق��دس��ات اإلس��الم��ي��ة وق���ال لقد 
فشلت هذه املنظمة الدولية ولم تأخذ دورها في 
احلفاظ على تراث وعراقة القدس مبقدساتها 
وتراثها ولم حتول ملفا واحدا الى مجلس األمن 
أخ��رى حلولت  دول��ة  في  تعمل  كانت  لو  فيما   ،
عشرات امللفات ...مؤكدًا ان إسرائيل ماضية في 
العقوبات  ولغة  القوة  لغة  تفهم غير  وال  غيها 

التي فشلت اليونسكو في فرضها .
وأض�����اف ان إس���رائ���ي���ل ض���رب���ت ف���ي االم���س 
مبخطط استيطاني جديد املجتمع الدولي بكل 
املبعوث  ميتشل  ج��ورج  جولة  ونسفت  وض��وح 
ي��خ��ت��ت��م جولته  ان  ق��ب��ل  اجل���دي���د  األم��ري��ك��ي 
) E1 باإلعالن عن اخلطة االستيطانية )خطة

على تلك االراضي التي لم يبق  غيرها كمتنفس 
وذخر لتوسع طبيعي ألهل القدس احملتلة .

ألف  ع���ن 50  ي��ت��ح��دث  امل��خ��ط��ط  ان  وت���اب���ع 
مستوطن وفنادق ومراكز جتارية بحيث يجري 
في  م��س��ت��وط��ن  100أل�����ف  ليستوعب  ت��وس��ي��ع��ه 
في  احلرب  ان  .مؤكدًا  املقبلة  القليلة  السنوات 
بشكل  والدبابات  والطائرات  بالصورايخ  غ��زة 
املنازل  ب��ه��دم  ال��ق��دس  مدينة  ف��ي  ول��ك��ن  علني 
واألنفاق  وب��احل��ف��ري��ات  األراض������ي  ومب���ص���ادرة 
وقتل  املتطرفني  واملستوطنني  واملستوطنات 
وسجن الشبان وبناء اجلدار واحلصار ومنع البناء 

وفرض الضرائب  الباهظة .
الصف  وح��دة  أهمية  على  احلسيني  وش��دد 
والعواطف  ال��ش��ع��ارات  ع��ن  بعيدًا  الفلسطيني 
وقال إنها صرخة من القدس الى اإلخوة في فتح 

وحماس للعودة الى احلوار اجلاد والعمل معًا ».
وقال ان فلسطني والقدس بحاجة الى جهود 
الفلسطينيني والعرب واملسلمني فاحلرب علينا 

كبيرة ويبدو انها طويلة لكن املستقبل لنا.
ال��دك��ت��ور جميل حمامي عضو  أش��ار  ب���دوره 
جامعة  ف��ي  احمل��اض��ر  العليا  اإلسالمية  الهيئة 
وقلوب  نفوس  ف��ي  ال��ق��دس  ال��ى مكانة  ال��ق��دس 
املسلمني جميعًا مستشهدًا برفض الناصر صالح 
الدين األيوبي ان يبتسم او ميازح اجلند وقوله 
لهم » استحي من الله أن اضحك وبيت املقدس 

في يد الصليبيني ».
وقال حمامي ان القدس تهود وتهدم منازلها 
وت��ص��ادر أراض��ي��ه��ا وي��ش��رد أه��ل��ه��ا خ��ل��ف اجلدار 
وال  امل��ب��ارك  األق��ص��ى  مسجدها  حرمة  وتنتهك 
أن على دع��اة حقوق  م��ؤك��دًا  م��ن يتحرك  ن��رى 
الى  . داعيًا  االنسان والدميقراطية ان يخجلوا 
وقفه صادقة ورؤية األمور بعني فاحصة متيقنة 
بنصر الله مشيرًا الى ان القدس كانت وستبقى 
الى زوال مهما طال  عربية إسالمية واالحتالل 

ظلمة وبطشه .
القدس  الوزراء لشؤون  وقال مستشار رئيس 
العدوان اإلسرائيلي على  ان  القادر   حامت عبد 
غزة والقدس كان وال زال يهدف الى  كسر إرادة 
الشعب الفلسطيني خاصة بعد أن حطم خيار 
وقاد  مسدود  طريق  الى  أوصلها  بان  املفاوضات 
حملة دمار وخراب وتدمير غير مسبوقة لضرب 
القضية  ليصفي  غزة  قطاع  في  املقاومة  خيار 

الفلسطينية بشقيها املفاوض واملقاومة .
بجناحيها  القضية  ان  ال��ق��ادر  ع��ب��د  واك���د 
املفاوض واملقاوم في الضفة الغربية وقطاع غزة 
ان يتم الفصل بينهما فاحلق بحاجة  ال ميكن 
الى قوة لتحميه وتدافع عنه سياسيًا وعسكريًا 
وال  مقاومة  دون  للمفاوضات  قيمة  ال  وق���ال   .
قيمة للمفاوضات دون حسم سياسي وهذا العمل 

بحاجة الى جناحني من واقع جتربة املفاوضات 
منذ اوسلو الى يومنا هذا .

ولفت الى انه يوجد في مدينة القدس اليوم 
11الفا منزال مهددا بالهدم منها ألف منزل داخل 
البلدة القدمية منذ العام 1984 اتخذت البلدية 

قرارا بعدم تأجيل القضايا اخلاصة بها .
و دعا املطران عطا الله حنا رئيس أساقفة 
احلركات  جميع  األرث��وذك��س  ل��ل��روم  سبسطية 
احلفاظ  في  مسؤولياتهم  حتمل  الى  والفصائل 
على الثوابت وقال ان املؤامرة ال تستهدف غزة 
فقط وال حركة حماس وامنا تستهدف اجلميع 
، تستهدف  ال��غ��رب��ي��ة وغ����زة  وال��ض��ف��ة  ال��ق��دس 
قضيتنا بالتصفية وشعبنا بالذوبان في همومه 

ومشاكله .
وقال لقد تابعت مؤمتر شرم الشيخ األخير 
ووج��دت ان املشاركني رك��زوا على قضية واحدة 
ف��ق��ط وه����ي ال��ت��ه��ري��ب ف��ق��ط وجت���اه���ل���وا تلك 
الصواريخ الفسفورية احلارقة والقاتلة واغفلوا 
ما تتعرض له غزة من دمار والقدس من تهويد 

واستيطان وأسرلة .
مسخ  الى  يتعرض  العالم  :«ان  يقول  وتابع 
أخ��الق��ي ف��ق��د ه��ال��ن��ي اجل��م��ه��ور ع��ن��دم��ا صفق 
للرئيس اإلسرائيلي في دافوس وصمت املجتمع 
الدولي على ما ارتكبته إسرائيل في قطاع غزة 

من تدمير وجرائم وقتل لألطفال .
واضاف ان العالم الذي يصفق للقتلة بحاجة 
وإسالمي وألص��وات جريئة  الى صوت مسيحي 
فمن  خطأ  على  إنكم  املتخاذلني  ل��ه��ؤالء  تقول 
اجلرائم  ف��ي  شريك  وال��ص��ام��ت  شريك  يصفق 

اإلسرائيلية .
الله على ان البطاركة واملطارنة  وشدد عطا 
واملشايخ وعلماء الدين عليهم مسؤولية دينية 
ويفضحوا  يكشفوا  ان  أوال  الله  أم��ام  وأخالقية 
الفلسطيني من ظلم منذ  الشعب  وقع على  ما 

النكبة عام 1948 .
وق��ال :« ال يوجد ما هو اع��دل من القضية 
الفلسطينية وما شاهدناه من تضامن ومظاهرات 
العالم من مسيحيني ومسلمني  أرجاء  في كافة 
القضية  ان  ع��ل��ى  دل���ي���ل  وه����و  ي���ه���ود  وح���ت���ى 
الفلسطينية قرعت وتقرع العديد من األبواب 
التي كانت لعقود مغلقة ومسؤوليتنا ان نستثمر 
نحقق  حتى  ح��ض��اري  ب��أس��ل��وب  التعاطف  ه��ذا 

طموحاتنا بصورة تخدم مصالح شعبنا .
م���ن خ���ط���ورة احلفريات  ال��ل��ه  وح����ذر ع��ط��ا 
ف��ي ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة م��ن ال��ق��دس وف��ي محيط 
امل��س��ج��د األق��ص��ى امل���ب���ارك م��ش��ي��رًا ال���ى ض���رورة 
القدس سنبقى  العملي وقال نحن في  التحرك 
مهما  واحدة  وطنية  أسرة  ومسلمني  مسيحيني 

حاولوا تفريقنا .
وناشدت  اعتدال األشهب نائب مدير التربية 
ينبذوا  ان  ال��ق��رار  صناع  القدس  في  والتعليم 
مشيرة  صفوفهم  ويوحدوا  واخلالفات  الفرقة 
الى دور املرأة الفلسطينية األم حاملة مستقبل 
األجيال الفلسطينية ام الشهيد وزوجة املعتقل 
وأخت الرجال صانعة مجد وعزة غزة يحذوها 

األمل بان ينتهي هذا االنقسام .
عليها  وال يختلف  توحد  القدس  ان  وقالت 
مقدسة  رس��ال��ت��ه��ا  وم��س��ل��م  وع��رب��ي  فلسطيني 
موقع صنع  ف��ي  ه��م  ال��ذي��ن  على  نتمنى  لذلك 
القرار ان يستفيقوا وينظروا الى تلك األجيال 
زمن  ف��ي  وتفتحت  أينعت  التي  الفلسطينية 
واالستقالل  احلرية  ال��ى  تتوق  كيف  االحتالل 

فال يخيبوا آمالهم .
االحتالل  اقترفه  ما  ان   »: األشهب  وتابعت 
الكبيرة  في غزة من جرائم هو تلك الشريحة 
وذلك  وال��ن��س��اء  األط��ف��ال  م��ن   %56 شعبنا  م��ن 
من  القضية  وتصفية  واملستقبل  األم��ل  لضرب 

جذورها اليانعة .
وأشارت األشهب الى وضع التعليم في القدس 
وما تعرضت له مدرسة الوكالة في سلوان جراء 
احلفريات أمس مؤكده انه ال توجد جهة ترعى 
الشعب  في  املستقبل  يبني  ال��ذي  القطاع  هذا 
في  القدس  في  املعركة   ان  وقالت  الفلسطيني 
بيانها  وال احد يحمل اللواء أو يقود املعركة التي 

يؤديها الطرف األخر بكل   ودهاء .
ان  املعماري  الدقاق اخلبير  وائ��ل  ب��دوره قال 
تنظيمية  خطة  دون  احتاللها  منذ  ال��ق��دس 
واض��ح��ة ف��ي ظ��ل ح��رب م��ن قبل إسرائيل على 
املواطن املقدسي ) احلرب الدميغرافية ( مؤكدًا 
ان اخلطة التنظيمية للقدس احملتلة حتتاج الى 
نحو 900 ألف دوالر وهذا املبلغ فوق قدرة سكان 
جهات  ال��ى  يحتاجون  الذين  املقدسة  املدينة 

تدعم جهودهم وتعزز صمودهم.
رئ��ي��س اجلمعية  ال��ه��ادي  م��ه��دي عبد  وق���ال 
الدولية-  ل��ل��ش��ؤون  األك��ادمي��ي��ة  الفلسطينية 
باسيا:« ان القدس عربية إسالمية عاصمتنا ولن 
تكون لغيرنا ولكن هذا يتوجب علينا ان نقارع 
األعداء في كل احملافل الدولية في األمم املتحدة 
ومع جيش الدبلوماسيني املوجودين في الداخل 
واخلارج جيل من الدبلوماسيني نحن بحاجة الى 
فريق عمل دائم يعلم ما يفعل مشيرًا الى ضرورة 
رفع الصوت بان هناك قرارات دولية ال حتترم من 
قبل إسرائيل يجب ان تنفذ في القدس واألراضي 

الفلسطينية احملتلة .
وأضاف انهم في القاهرة وواشنطن وفي األمم 
احد  وال  ومعابر  تهدئة  عن  يتحدثون  املتحدة 
قدس  احملتلة  العربية  العاصمة  عن  يتحدث 
القدس  الرسول  مسرى  األول��ى  القبلة  العروبة 
يقبل  ل��ن  التي  الفلسطينية  ال��دول��ة  عاصمة 

بغيرها الفلسطينيون عاصمة أخرى .
ال��ه��ادي م���اذا اع��ددن��ا لإلدارة  وت��س��اءل عبد 
عن  اوباما  حسني  لبراك  اجلديدة  األمريكية 
له  الفلسطينية هل حضرنا  والقضية  القدس 
ملفنا وقدمنا رؤيتنا كما فعلت إسرائيل ؟ وقال 
:« ان إسرائيل طرحت سيناريوهات عدة للحل 
وكان آخرها في لقاء عباس اوملرت األخير فيما 

تغيب الرؤية والطرح الفلسطيني .
وكمقدسيني  كفلسطينيني  علينا  واض��اف 
يقوم  لن  وعملنا  منا  مطلوب  هو  ما  نحضر  ان 
به غيرنا نحن وحدنا في امليدان أمام إسرائيل 
وح��ل��ف��ائ��ه��ا وأع���وان���ه���ا وم���ن ي��دع��م��ه��ا وه���م كثر 
.األمريكان معروف موقفهم واألوروبيون منافقون 
ال��ت��ق��س��ي��م والدولة  س��ي��اس��ي��ون ه��م م��ن ف���رض 
واليوم يحمون وليدهم  اليهودية علينا سابقًا 
وي��دف��ع��ون ت��ك��ال��ي��ف اع��ت��ق��ال 11أل����ف معتقل 
فلسطيني في السجون واملعتقالت اإلسرائيلية 
جرائم  و  الدمار  ثمن  لدفع  استعداد  على  وهم 
إسرائيل في غزة بدال من معاقبة إسرائيل على 

هذه اجلرائم.
دينية  هيئة  تشكيل  ط��رح  بشدة  وانتقد 
وقال  القدس  في  املقدسات  على  تشرف  دولية 
وفي  مقدساتي  ف��ي  الشراكة  ه��ذه  مرفوضة   »:
ع��ق��ي��دت��ي ف��ه��ن��اك م��ع��اه��دة م��وق��ع��ه أردن���ي���ة - 
إسرائيلية تقول ان الوالية لألردن على املقدسات 

الى حترك  بحاجة  نحن  القدس  في  اإلسالمية 
وتطبيق هذه االتفاقية خاصة وان هناك مئات 
اجلهات التي ترفع شعار القدس في ظل غياب 
واملؤسسات  اجل��م��ع��ي��ات  ه���ذه  ت��ت��اب��ع  امل��رج��ع��ي��ة 

والرجال الذين يعملون من اجل القدس .
لقد مت  الهادي  قال عبد  املدني  البعد  وعن 
واألراضي  واإلسكان  والصحة  التعليم  اختطاف 
من أيدينا في القدس عندما رفضنا االنتخابات 
البلدية اإلسرائيلية مؤكدًا حاجة املقدسيني إلى 

بلدية عربية.
العربية صودرت  القدس  بلدية  ان  وأض��اف 
من  البد  لذلك  رجالها  وابعد  وأمالكها  أراضيها 
إعادة بلدية القدس العربية التي تأسست عام 
املقدسيني  املواطنني  القدس خلدمة  1800 في 
وال  اإلسرائيلية  البلدية  من  جزء  لسنا  نحن   ،

التأمني غير الوطني اإلسرائيلي .
وأوضح ان القدس عاصمة الدولة الفلسطينية 
وبيت حلم في التقسيم اإلداري جزء من القدس 
ملاذا لم يجر  ترسيخ العاصمة في اقرب نقطة 
من املدينة في بيت حلم ملاذا في رام الله طاملا 

ان بيت حلم جزء من القدس ؟
وشعار جزء  كرمز  بيت حلم   »: يقول  وتابع 
من معتقدات العالم املسيحي وطول عمرها جزء 
مرتبط بالقدس عاصمة الدولة � هذا جزء من 
صراع طويل ومرير مؤكدًا أن الصراع بني   فتح 

وحماس على تفتيت املفتت .
الوطني  املؤمتر  الى عقد  الهادي  ودعا عبد 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ب��ح��ي��ث ي��ح��ض��ره اجل��م��ي��ع مبا 
ان  وق��ال  اإلسالمي  واجلهاد  حماس  حركة  فيها 
كبيرا  ملفا  فتحت  مشعل  خ��ال��د  ت��ص��ري��ح��ات 
وأين مؤسساتها ودورها  التحرير؟   أين منظمة 
؟مؤكدًا أن منظمة التحرير الفلسطينية نبض 
الشارع كحركة حترر أدخلت الثالجة ،   مشددًا 
على ضرورة تفعيلها وإعادة صياغتها للنهوض 

بدورها واملهام املطلوبة منها.
وق�����ال: م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر  ل��ي��س��ت معبدا 
الشعب  ب��ي��ت  ه��ي  ب��ل  أص��ن��ام  فيها  ي��وج��د  وال 
نريد  وال  وأبنائه  شرائحه  بكافة  الفلسطيني 
ن��ري��د ع��م��ال لغزة  ب��ل  وك���الء تعمير وش���ع���ارات 

والقدس معًا ولوحدة الوطن والقيادة ».
وخ��ت��م ال��ش��ي��خ رائ���د ص���الح رئ��ي��س احلركة 
الصحفي محذرًا من خطورة  املؤمتر  اإلسالمية 
االنفاق واحلفريات أسفل املسجد االقصى املبارك 
والبلدة القدمية مشيرًا الى ان العشرات من سكان 
البلدة القدمية يسمعون يوميًا صوت احلفارات 

أسفل منازلهم.
وك��ش��ف ال��ن��ق��اب ع���ن م��خ��ط��ط ) زام�����وش ( 
االستيطاني الذي يتصدر مكاتب كبار املسؤولني 
اإلسرائيليني والذي يضم خططا فرعية مقسما  
جميع  أحياء املدينة املقدسة والبلدة القدمية 

ومحيطها.
وعرض الشيخ رائد صالح مجموعة من الصور 
القدمية  البلدة  في  أنفاقا جديدة  تظهر  التي 
بها  يقوم  التي  اجل��والت  ال��ى  إضافة  ومحيطها 
االستيطانية  اجل��م��ع��ي��ات  ف��ي  امل��س��ؤول��ني  ك��ب��ار 
للمسجد  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  وامل��خ��اب��رات  وال��ش��رط��ة 

االقصى املبارك.
وعرض الشيخ رائد صالح صورا  للمجموعات 
املسجد  س��اح��ات  ف��ي  ال��ص��الة  ت���ؤدي  الدينية 
عراة  شبه  سياح  ال��ى  إضافة  امل��ب��ارك  األقصى 
ي��ق��وم��ون ب��ج��والت مب��الب��س ال ت��راع��ي حرمة 
املسجد   في الوقت الذي مينع فيه آالف املصلني 
من الوصول الى مسجدهم وكذلك منع رئيس 
حراس املسجد االقصى املبارك من الوصول الى 
املسجد وم��زاول��ة عمله ، وع��رض ص��ور لضرب 
متطوعني كانوا يشاركون في تبليط الساحات 

في املسجد االقصى املبارك.
كما ع��رض ص��ورا  لكنيس بني  في حارة 
وافتتاح     ال���ص���خ���رة  ق��ب��ة  م���ن  أع���ل���ى  ال���ش���رف 
ال��ك��ن��س ف���ي م��ح��ي��ط املسجد  م��ج��م��وع��ة م���ن 
بالبلدة  محيطة  احياء  وفي  املبارك  األقصى 

القدمية.
وقال   ان اليونسكو تغطي على  املمارسات 
في  اعتبرت  حيث  القدس  في  االسرائيلية  
مؤمترها األخير في كندا ان إسرائيل هي شريك 

في االشراف على االماكن التاريخية.
البلدة  أم��ت��ار ع��ن  ال��ى نفق ال يبعد  واش���ار 
وكثيرة  إنفاق متشعبة  القدمية ضمن شبكة 

أسفل سلوان والبلدة القدمية .
واقترح تشكيل مرجعية فلسطينية من اهل 
القدس تصبح عنوانا وإقامة صندوق إسالمي 

وعربي لدعم املدينة ومؤسساتها .
على الصعيد ذات��ه ح��ذر   الدكتور الشيخ 
تيسير رجب التميمي؛ قاضي القضاة فلسطني، 
من  الشرعي،  للقضاء  األع��ل��ى  املجلس  رئيس 
جراء  املبارك  األقصى  للمسجد  كامل  »انهيار 
احلفريات اإلسرائيلية املستمرة أسفله، وفتح 

شبكة من األنفاق الضخمة حتت أساساته«.
صدر  ب��ي��ان  ف��ي  التميمي،  الشيخ  وأوض���ح 
أمس، أن احلفريات التي جتريها إسرائيل في 
محيط املسجد األقصى هي سبب انهيار أرضية 
اللواتي  طالبة   17 إلصابة  أدى  ال��ذي  الصف، 
ال��ق��دس األساسية  ك��ن ي��درس��ن فيه مب��درس��ة 
التابعة لوكالة الغوث >األون��روا< بالقرب من 
املسجد األقصى في مدينة القدس أمس األول، 
الفتًا إلى أن املدرسة ال تبعد عن األقصى سوى 

100 متر تقريبًا.
السلطات    أن  إل��ى  التميمي  الشيخ  وأش���ار 
أذابت كل الصخور أسفل املسجد األقصى مبواد 
كيماوية، وأزالت كل األتربة، مبينًا أن املسجد 
إلى  باإلضافة  ال��ه��واء«،  في  »معلقا  أصبح  قد 
الغربية،  األس��وار  في  كبيرة  تصدعات  وج��ود 
ما يعني -بحسبه- إن أية هزة أرضية ستؤدي 
إلى انهيار املسجد األقصى »كما خطط االحتالل 

لذلك«.
ول��ف��ت إل���ى »ت��س��ارع ت��ه��وي��د ال��ق��دس الذي 
واجلماعات  االس��رائ��ي��ل��ي��ة   احل��ك��وم��ة  ت��ن��ف��ذه 
الدينية اليهودية املتطرفة بشكل غير مسبوق 
غزة«،  قطاع  على  اإلسرائيلي   ال��ع��دوان  منذ 
وحدة   3500 ببناء  اسرائيل   بدء  إلى  مشيرًا 
ادوميم  معاليه  مستوطنة  ب��ني  استيطانية 
املقامة على أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس 
محيطها  عن  القدس  وع��زل  فصل  الستكمال 
الفلسطيني، إضافة إلى تكرار محاوالت اقتحام 
امل��س��ج��د األق��ص��ى امل���ب���ارك، وم��ن��ع امل��ص��ل��ني من 

الصالة فيه، ومواصلة بناء اجلدار.
اإلسالمي  املؤمتر  التميمي منظمة  وطالب 
وجلنة القدس وجامعة الدول العربية ومنظمة 
التاريخية  مسؤولياتهم  ب�«حتمل  اليونسكو 
املسجد  جتاه  بالتزاماتهم  والوفاء  واإلنسانية 

األقصى املبارك ومدينة القدس«.
العام  املفتي  حسني؛  محمد  الشيخ  وأدان 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، خطيب  وال����دي����ار  ل��ل��ق��دس 
تلك  بناء  امل��ب��ارك،   مخطط  األقصى  املسجد 
املستوطنات، مؤكدًا،   أن ذلك يؤدي إلى »فصل 
الضفة  وش��ط��ر  الغربية  الضفة  ع��ن  ال��ق��دس 
ال��غ��رب��ي��ة إل���ى ن��ص��ف��ني ب��ه��دف ف���رض سياسة 
األمر الواقع على الفلسطينيني وحسم قضية 
احمليطة  األراض��ي  من  املزيد  وابتالع  القدس، 
باملدينة املقدسة، ما يؤشر إلى النوايا املبطنة 
ونفوذها على مدينة  ببسط يدها  لالحتالل 

القدس ومقدساتها«.
ال��ش��ي��خ ح��س��ني ب��احل��ف��ري��ات التي  ن���دد  و 
تنفذها السلطات   أسفل املسجد األقصى والتي 
تؤدي إلى أضرار ومخاطر كبيرة متس باألبنية 
وأماكن العبادة في املدينة املقدسة، معتبرًا أن 
انهيار أرضية مدرسة القدس األساسية القريبة 
واضح  »دليل  األول  أم��س  األقصى  املسجد  من 
احلفريات  ه��ذه  حتدثها  ال��ت��ي  األض����رار  على 
احمليطة  املناطق  قرب  إسرائيل  تنفذها  التي 

باملسجد األقصى.
هذه  عواقب  إسرائيل  العام  املفتي  وحمل 
وباملباني  ب��األق��ص��ى  مت���س  ال��ت��ي  احل��ف��ري��ات 
العربية واإلسالمية في املدينة املقدسة، مؤكدًا 
أن »الشعب الفلسطيني سوف يبقى مدافعا عن 
وسيظل  حريته،  نيل  حتى  العادلة  قضيته 
مهما  املبارك  األقصى  املسجد  بحراسة  ملتزما 

بلغت التضحيات«.
ال��ش��ي��خ ح��س��ني م��ن��ظ��م��ة املؤمتر  وط���ال���ب 
ومؤسسة  اإلسالمي،  العالم  ورابطة  اإلسالمي، 
القدس، واملؤسسات الدولية ذات العالقة، بأن 
إسرائيل  على  ال��الزم  الضغط  ملمارسة  تسارع 

لثنيها عن مواصلة هذه احلفريات.
األمني  خطر،  د.حسن  اعتبر  جانبه،  من   
انهيار  امل��س��ي��ح��ي��ة،  اإلس��الم��ي��ة  للهيئة  ال��ع��ام 
أرضية مدرسة القدس مبثابة »إن��ذار مبا هو 
على  القدمية  والبلدة  األقصى  للمسجد  أسوأ 

حد سواء«.
وأوضح د.خاطر، في بيان صدر عن الهيئة 
أمس،   »إذا وضعنا هذا االنهيار الذي وقع جنوب 
البلدة القدمية إلى جانب االنهيارات السابقة 
التي حصلت داخل األقصى وبالقرب من باب 
السلسلة وتلك التي حصلت في مدخل حوش 
الزربا وحوش عوض الله، وكذلك التصدعات 
والشقوق الكبيرة التي بدأت تظهر في جدران 
الواقعة  املقدسية  وامل��ب��ان��ي  البيوت  ع��ش��رات 
على طول املسافة املمتدة من باب املغاربة إلى 
باب الغوامنة، فان الصورة تتضح ويبرز حجم 
اخلطر الذي يهدد مساحات واسعة من األقصى 
والبلدة القدمية. مشددًا على أن انهيار أرضية 
مدرسة القدس األساسية يشكل إنذارا ساخنا 
العالم لتدارك األقصى  لنا ولكل املسلمني في 
الهيئة  أن  األوان،   مبينًا  والقدس قبل فوات 
ال تبالغ »إذا قلنا أن أجزاء كبيرة من األقصى 
والبلدة القدمية ميكن أن تسقط وتنهار في أية 
حلظة بفعل احلفريات الكبيرة والواسعة التي 
ما زالت متواصلة ومستمرة حتتها منذ عشرات 
السنني«،   محذرًا من أن ما تتعرض له مدينة 
استيطانية  هجمة  م��ن  األي����ام  ه���ذه  ال��ق��دس 
وحفريات وهدم بيوت وعزل متواصل للمدينة 
والبلدة القدمية ليس مجرد إجراءات عادية 
وإمنا »يندرج ضمن مرحلة خطيرة من مراحل 
تهويد املدينة، يتوقع أن تبرز فيها ومن خاللها 
العديد من ثمار عمليات التهويد املتواصلة«.

وبني د.خاطر أن إسرائيل تشن حربا واسعة 
على القدس من حتت األرض ممثلة في أعمال 
احلفر والتدمير ومن فوق األرض ممثلة في هدم 
العربية وبناء األحياء االستيطانية،  البيوت 
مشيرًا إلى أن سلطات  االسرائيلية تقوم بكل 
هذه  االجراءات  بعد أن أحكمت جدار الطوق 
حول املدينة املقدسة وعزلتها متاما عن أهلها 

وأبنائها«.

اإلسالمية  للهيئة  ال��ع��ام  األم���ني  وط��ال��ب 
هيئاته  في  ممثال  الدولي  املجتمع  املسيحية 
ومنظمة  واحل��ق��وق��ي��ة  القانونية  وم��ؤس��س��ات��ه 
العربية  ال����دول  وج��ام��ع��ة  اإلس���الم���ي  امل��ؤمت��ر 
ل��وض��ع ح��د نهائي لهذه   ال��س��ري��ع  ب���«ال��ت��دخ��ل 
االجراءات  املتواصلة في حق املدينة املقدسة 
الالمباالة  أن  إل��ى  الف��ت��ًا  ومقدساتها«،  وأهلها 
»ت��ع��د تواطؤًا  ال��ي��وم  ي��ج��ري  م��ا  إزاء  ال��دول��ي��ة 
وم��ش��ارك��ة ف��ي  االج�����راءات  ال��ت��ي تتعرض لها 
القدس واملقدسات، ألن استمرار السكوت يهيئ 
اجراءاته   املناسبة لالحتالل إلكمال   األج��واء 

دون وجل أو خجل«.
من ناحيته، استنكر الشيخ الدكتور يوسف 
جمعة سالمة خطيب املسجد األقصى املبارك 
النائب األول لرئيس الهيئة اإلسالمية العليا 
ت��ق��وم بها  ال��ت��ي  ، أع��م��ال احل��ف��ري��ات  بالقدس 
السلطات اإلسرائيلية في مدينة القدس   والتي 
أركان  وزع��زع��ة   ، األبنية  تصدع  في  تسببت 
آخرها  وك��ان   ، املقدسة  املدينة  في  املؤسسات 
إصابة 17 طالبة من مدرسة القدس األساسية 
التابعة لوكالة الغوث الدولية في منطقة باب 

املغاربة بالقرب من املسجد األقصى املبارك .
املترتبة  النتائج  من  سالمة  الشيخ  وح��ذر 
على قرار  احلكومة اإلسرائيلية بالسماح بناء  
استيطانية  وح���دة  وخمسمائة  آالف  ث��الث��ة 
جديدة في املدينة املقدسة، بهدف عزل هذه 
املدينة عن محيطها كجزء من مخطط التهويد 
الكامل للمدينة املقدسة بعد أن باشرت سلطات 
دميوغرافي  تغيير  ب��إح��داث  فعاًل  االح��ت��الل 

في القدس .
ما  اإلسرائيليني يستغلون  أن  وبني سالمة 
يحدث في العالم العربي واإلسالمي من أحداث 
وحروب، وانشغال العالم بها، وكذلك ما يحدث 
في الساحة الفلسطينية حاليًا من أجل تنفيذ 
مخططاتهم التي رسموها منذ سنوات بإقامة 
القدس عن محيطها  اجل���دار   لفصل مدينة 
الفلسطيني ، وكذلك العمل على تهويد مدينة 
احمليطة  العقارات  على  واالستيالء  ال��ق��دس، 
االستمرار  وكذلك   ، املبارك  االقصي  باملسجد 
املبارك،  األقصى  املسجد  أسفل  احلفريات  في 

لتقويض بنيانه، وزعزعة أركانه .
بها  التي تقوم  األع��م��ال   إن   : وق��ال سالمة 
وإقامة  حفريات  م��ن  اإلسرائيلية  السلطات 
وحدات سكنية جديدة هي حلقة جديدة في 
مخطط تهويد املدينة املقدسة ، والذي بدأته 
منذ سيطرتها على مدينة القدس بعد حرب 
حزيران عام 1967م ، وبطرد أهلها املقدسيني 
ومن   ، البناء  من  ومنعهم   ، ، وسحب هوياتهم 
املدينة  في  دميوغرافي  تغيير  إح��داث  أج��ل 
قليلة من  أي���ام  ت��أت��ي بعد  أن��ه��ا  امل��ق��دس��ة، كما 
ع��ق��د   ال��ك��وجن��رس ال��ي��ه��ودي ال��ع��امل��ي مؤمتره 
ال��ق��دس   قبل  الثالث عشر في مدينة  العام 
أيام بحضور املئات من أعضاء اجلمعية العامة 
احلكومة  سالمة  الدكتور  وحمل   . للكوجنرس 
األعمال اخلطيرة  اإلسرائيلية مسؤولية تلك 
،محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة 
أن  مؤكدًا  بنتائجها،  التنبؤ  أحد  يستطيع  ال 
امل��ب��ارك ه��و مساس  امل��س��اس باملسجد األق��ص��ى 
ويتنافى  العالم،  في  املسلمني  جميع  بعقيدة 
مع الشرائع السماوية، وكل القوانني واملواثيق 

واألعراف الدولية.
الضفة  في  اإلسالمية  احلركة  نواب  وحذر 
احلفريات  أعمال  في  اس��ت��م��رار    من  الغربية 
أسفل املسجد األقصى وجواره ملا لهذه األعمال 
امل��دن��ي��ة واألماكن  امل��ب��ان��ي  م��خ��اط��ر ع��ل��ى  م���ن 
امل��ق��دس��ة ف���ي ال���ق���دس، وك����ان آخ���ره���ا حادثة 
االن��ه��ي��ار ف��ي م��درس��ة تابعة ل��ألون��روا ف��ي حي 

سلوان أول أمس.
وش���دد ال��ن��واب على ض���رورة وق���وف جميع 
لوقف  واح��دًا  صفًا  الفلسطيني  الشعب  أبناء 
في  السلطات    بها  تقوم  التي  املمارسات  هذه 
القدس، واعتبروا أن ادعاءات  البحث عن آثار 
فهم  زيفها،  ب��ان  ق��د  األم��اك��ن  تلك  ف��ي  لليهود 
منذ سنوات طويلة يقومون بأعمال احلفريات 

دون جدوى.
وأكد النواب على أن االجراءات االسرائيلية  
بحق القدس واملقدسات اإلسالمية واملسيحية 
هناك تؤكد مقولة أن األقصى في خطر، وعلى 
اجلميع الوقوف في وجه هذا اخلطر لدفعه عن 
األقصى واملقدسات هناك، وأن السبيل الوحيد 

لنا فلسطينيًا هو الوحدة.
وقال بيان لالحتاد  الدميقراطي الفلسطيني 
» فدا » انه بخطورة بالغة إلى حادث االنهيار 
ال��ذي وق��ع في إح��دى امل��دارس التابعة لألنروا 
وي���رى  فيه   ام��س االول،  ال��ق��دس احملتلة  ف��ي 
مؤشرا خطير على حجم احلفريات التي تقوم 
احلرم  منطقة  في  اإلسرائيلية  السلطات  بها 
القدسي الشريف. وطالب فدا برهن استئناف 
أشكال  ك��ل  إس��رائ��ي��ل ع��ن  امل��ف��اوض��ات بتوقف 
التوسع االستيطاني وأعمال البناء في اجلدار  
خاصة في القدس، وإزالة البؤر االستيطانية، 
وتوقفها كذلك عن مختلف أشكال العدوان على 
شعبنا، وبفك احلصار وإزالة احلواجز، والتزامها 
بإجراء مفاوضات حول قضايا الوضع النهائي 
ومبادرة  الدولية  الشرعية  ق���رارات  لتنفيذ 

السالم العربية.

أمام كوادر وعناصر حركة فتح في اخلليل

عباس زكي : نتائج احلرب على غزة كارثة إنسانية 
وسياسية ومن يرد هدم منظمة التحرير سيدفع الثمن

 اخلليل- جهاد القواسمي -قال عباس زكي عضو اللجنة املركزية حلركة فتح، 
ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، أن غزة كانت ضحية وكان عليها 
حرب من جانب واحد ، وإنها )فشة خلق( جليش منهزم يريد رد اعتباره بعد حرب 
متوز مع حزب الله، مشيرا الى أن أي كالم غير هذا هو إعطاء املبرر  للعدو، موضحا 
أن إسرائيل استخدمت كل ما لديها من أسلحة حتى السالح احملرم ومن ضمنها 

الفسفور األبيض و ما أحلقته هذه اآللة العسكرية من دمار فاق حد الوصف.
وضع منوذجي لالحتالل

وأشار زكي أمام قيادة وكوادر وعناصر حركة فتح اقليم وسط اخلليل، في لقاء 
مفتوح بقاعة مركز إسعاد الطفولة باملدينة ، إن أهداف هذه احلرب حسب ما 
والقضاء عليها، مشيرا  الصواريخ  و منع  واقع غزة  قادة االحتالل تغيير  قاله 
القائم في  املعلنة للحرب غير مقنعة ألحد الن الوضع  الى أن هذه االه��داف  
غزة هو خدمة إلسرائيل التي تريد االنقسام وما هو موجود في القطاع وضع 

منوذجي لالحتالل.
وأضاف أن الضفة الغربية وقطاع غزة هما املكون االساسي للدولة الفلسطينية 
احللم، وإذا فصال عن بعضها فذلك يعني ال دولة، واصفا ما أقدمت عليه حماس 

في صيف 2007 باعدام حلم شعبنا بالدولة.
وأوضح زكي أن ال أحد يستطيع منع الصواريخ وال أحد يغامر بقرار دولة ملنع 
صاروخ، وهذه الصواريخ هي )أكبر وأجمل الهدايا( إلسرائيل التي ال تريد السالم 
وتظهر أيضا إنها في خطر وحتصل على تعاطف دولي لقتل الفلسطينيني، ولذلك 

فهي ال تريد منع الصواريخ التي تفيدها .
األهداف احلقيقة

ترحيل   ( الترانسفير  أوال  احل��رب هي  من  احلقيقة  األه��داف  أن  زكي  وبني 
الفلسطينيني (، ولذلك استهدفت أول ضرباتها اجلوية مراكز التوثيق، مشيرا لو 
أن معبر رفح مفتوح خلرج على األقل نصف مليون فلسطيني من القطاع في ظل 
اجلحيم، وأما الهدف الثاني هو إعطاء شرعية حلركة حماس ورفعها الن إسرائيل 
ال ميكن في ظل دولة دميقراطية أو علمانية إقامة دولة يهودية ولذلك فهي 
بحاجة لدولة إسالمية في غزة، أما الهدف الثالث فهو تكريس االنقسام والى األبد 
وليس فلسطينيا فقط وإمنا على الصعيد العربي، مشيرا الى انه عندما عقد لقاء 

الدوحة وضع يده على قلبه، حيث انتقل الصراع إلى عربي عربي.
على ماذا ترقص

واجلرحى  الشهداء  آالف  بعد  حماس  حققته  انتصار  أي  عن  زك��ي  وتساءل 
)بالعجب  نعيش  التي  احلالية  احلقبة  واصفا  احل��رب،  خلفتها  التي  واملعاناة 
العجاب( ، مضيفا أن حماس كانت عندما ال تريد تهدئة تقول إنها تريد رفع 
احلصار وفتح املعابر، وما حصل لم ينهي احلصار ولم تفتح املعابر، متسائال على 
ماذا ترقص حماس، وإسرائيل تنفذ كل أهدافها الن النتائج هي تكريس االنقسام 

بني الضفة والقطاع وأبعدت الوحدة الوطنية.

فتح خاضت املعركة
وشدد زكي على أن حركة فتح خاضت املعركة مع حماس سياسيا ألنه من العار 
على أي فلسطيني أثناء هجوم إسرائيل على أي فصيل ان يكون لفتح وجهة نظر، 
فنحن مع أي فصيل تهاجمه إسرائيل أيا كان ألنها عدو أول ، موضحا أن الرئيس 
أبو مازن ذهب لألمم املتحدة وحصل بدال من بيان رئاسي على قرار مجلس أمن 
وقاتل في كل االجتاهات واستغل كل العالقات بالعالم لوقف العدوان، أما ميدانيا 
رغم حالة القهر والظروف الصعبة إال أن حركة فتح قدمت 73 شهيدا، مؤكدا أن 

كل شهيد هو للشعب الفلسطيني.
سبعة  على  ال��رص��اص  بإطالق  حماس  حركة  قامت  املعركة  بعد   : واض��اف 
عشر كادرا فتحاويا أثناء املعركة من أجل التخلص من سالحهم، واتهمت حركة 

فتح بالعمالة.
مفارقة عجيبة

وأشار الى أن من املفارقات العجيبة هو اقتناع حماس بان قطر ميكن أن توصلها 
إلسرائيل، منوها أن وزير خارجية قطر وصل إلسرائيل بعد ثالثة أيام من احلرب 
احلرب،  واصلت  إسرائيل  حماقة  ولكن  أي��ام  ثالثة  فقط  احل��رب  بأن  لالعتقاد 
تنزيل طائرات  وهما  اثنان  منها  نفذ  إسرائيل خمسة طلبات  حيث طلب من 
محملة عالجات ومواد غذائية لتل أبيب حتى توصلها ملعبر ايرز، وحماية رأس 
حماس وقياداتها بدخول هذه القيادات إلى السفارة القطرية في غزة، مشيرا 
الى أنه لو التزم كل من نزار ريان وسعيد صيام بهذا االتفاق ما أقدمت إسرائيل 
على اغتيالهما، مشددا على أننا أمام وضع صعب وخطير وهذا يتطلب مناذج 

من الناس غير عادية .
معركة وجود

قررت  الوضع  وق��راءة  املركزية  للجنة  اجتماع  بعد  فتح  حركة  إن  وأوض��ح 
مواجهة املشروع، وأنه ال يجوز مترير هذا املخطط، مؤكدا انه مهما بلغت الوطنية 
واحلرص على الدم الفلسطيني فال ميكن القبول بأن يكون كوادر وعناصر فتح 
أغناما للذبح، مشيرا انه ال يجوز ان يكون أحدا حريصا على الوحدة والوطن 
والقضاء  معينني  أناس  قتل  تريد  وجاسوس، فحماس  يقال عنه عميل  وآخر 
معركة  أق��ول  وعندما  وج��ود  ومعركة  كبير  تطور  أم��ام  نحن  مؤكدا   ، فتح  على 

وجود فأعني ما أقول.
شعب أكبر من قيادته

وبني زكي انه ال يوجد قيادة فلسطينية وإمنا يوجد شعب أكبر من قيادته، 
إذا فقدت منظمة  ان��ه  ال��ى  ث��ورة، مشيرا  منا  واح��د  كل  أن يكون في  واملطلوب 
التحرير الفلسطينية، التي اعترفت بها أكثر من مائة وعشرين دولة ال يستطيع 
فلسطيني رفع رأسه وسنصبح مثل الكرة يتم تقاذفها هنا وهناك، محذرا من 
املخاطر لدعوة مشعل إيجاد قيادة بديلة عن منظمة التحرير، مشيرا أن هناك 
بعض األصوات من حماس وبعض القيادات من حركة اجلهاد التي تشيعت خرجت 

على خجل تتحدث عن احلوار وترفض هذه الدعوة .
املنظمة هي القضية والهوية

منظمة  وتعتبر  القضية  بلورت  التي  وهي  قوية  فتح  حركة  أن  زكي  وأك��د 
التحرير هي القضية والهوية والوصية في رقابنا، وأي شخص يريد هدم هذا 
املعبد يجب أن يدفع الثمن، مشيرا ان املستهدف كل فصائل منظمة التحرير، 
ويجب أن يكون هناك جهد تعبوي سياسي مستمر و وحدة لغة، مؤكدا أن حركة 

فتح ستعقد مؤمترها العام السادس في شهر آذار القادم.

فتح ...بخير
ورحب كفاح العويوي، أمني سر إقليم فتح وسط اخلليل، بعضو اللجنة املركزية 
حلركة فتح واحلضور، مؤكدا انه في ظل هذه الظروف التي تتعرض لها احلركة 

وتستهدفها فانها بحاجة ملواقف وقرارات وسلسلة لقاءات تنظيمية.
أوزاره��ا وبدأت تتكشف وبشكل  وأشار ان احلرب املزعومة على غزة وضعت 
لهذا  انه عندما كانت احلركة متنبهة  اه��داف هذه احل��رب، مشيرا  أهم  واضح 

اخلطر، وطاملا هي متنبهة فهي بخير.

نواب القدس االسرى يحذرون من استمرار احلفريات في القدس
القدس- من أحمد جالجل- حذر نواب كتلة التغيير واالصالح عن 
ابو سالم  ابراهيم  الدكتور  ل��دى  االحتالل وهم  االس��رى  القدس  دائ��رة 
والشيخ محمد ابوطير واملهندس وائل احلسيني واحمد عطون ومحمد 
طوطح  من استمرار السلطات االسرائيلية في أعمال احلفريات أسفل 
املسجد األقصى وبجواره ملا لهذه األعمال من مخاطر على املباني  واألماكن 
املقدسة في القدس، وادى آخرها الى االنهيار في مدرسة تابعة لألونروا 

في حي سلوان أول أمس.
وش���دد ال���ن���واب االس����رى ع��ل��ى ض����رورة وق���وف جميع أب��ن��اء الشعب 
بها سلطات  تقوم  التي  املمارسات  لوقف هذه  واح��دًا  الفلسطيني صفًا 
االحتالل، واعتبروا أن ادع��اءات اإلحتالل بالبحث عن آثار لليهود في 
بأعمال  منذ سنوات طويلة يقومون  فهم  زيفها،  بان  قد  األماكن  تلك 

احلفريات دون جدوى، بل ويثبت يومًا بعد يوم أن هذه األرض هي أرضنا 
وقد جبلت بآثارنا وتاريخنا وال مكان لهم عليها.

واعتبر نواب التغيير واالصالح أن قضية القدس هي أساس الثوابت 
الفلسطينية ولن يتم التخلي يومًا عنها، وال ميكن للشعب الفلسطيني 
أن ميرر أي حلول اليوم وال مستقباًل دون القدس بكامل ترابها ومقدساتها 

ناهيك عن حقنا في أرضنا التي احتلت منذ عقود طويلة.
واملقدسات  القدس  اإلح��ت��الل بحق  إج���راءات  أن  ال��ن��واب على  وأك��د 
وعلى  خطر،  في  األقصى  أن  مقولة  تؤكد  هناك  واملسيحية  اإلسالمية 
اجلميع الوقوف في وجه هذا اخلطر لدفعه عن األقصى واملقدسات هناك، 
وأن السبيل الوحيد لنا فلسطينيًا هو الوحدة واالنطالق فورًا نحو إعادة 

مقدساتنا وحقوق الشعب املسلوبة إليه.

خبير في نظرية اللعبة يزور جامعة القدس
القدس - بدعوة من مركز نظرية اللعبة التجريبي في جامعة القدس 
وارجلني(  البروفيسور )ماسيمو  النظرية  زار اجلامعة اخلبير في هذه 
رئيس كلية االقتصاد السلوكي في جامعة فوساري في مدينة فينيسيا 

االيطالية بهدف تطوير نظرية اللعبة في اجلامعة.
ونظرية اللعبة هي عبارة عن حتليل رياضي حلاالت تضارب املصالح 
ق���رارات ف��ي ظل  ال��ى افضل اخل��ي��ارات املمكنة الت��خ��اذ  بغرض االش���ارة 
الظروف املعطاة تؤدي الى احلصول على النتيجة املرغوبة، بالرغم من 
اال  الداما والشطرجن،  املعروفة كلعبة  ارتباط تظرية االلعاب بالتسالي 
انها تخوض في معضالت اكثر جدية تتعلق باخليارات املتاحة امام الفرد 
التخاذ قرارات حكيمة ومنطقية وعقالنية، وهذا احلقل في تطور سريع 

ويتجه لالمور العملية والتطبيقية.
مع  واجتمع  اجلامعة  في  باملسؤولني  ماسيمو  البروفيسور  والتقى 

مساعد الرئيس للشؤون االدارية واملالية عماد ابو كشك وبحثا امكانيات 
تطوير برامج اكادميية في جامعة القدس تتعلق بنظرية اللعبة، واكدا 
على اهمية ذلك على الصعيد االكادميي والفلسطيني وبخاصة باجراء 
املؤسسات احلكومية بهدف توفير  العمل في  اختبارات لدراسة حوافز 
التكلفة في التطوير االداري وحتسني اداء املوظف العام في االدارة وصنع 

القرار وحل املشكالت والتنبؤ ملواجهة االزمات.
اآلداب  كلية  عميد  الدجاني  منذر  الدكتور  مع  اخلبير  اجتمع  كما 
والدكتور حنا عبد النور عميد كلية الدراسات العليا والدكتور ابراهيم 
اخلواجا مدير مركز الدراسات االقليمية وتباحثا في امكانيات تطوير 
املعرفة في هذا احلقل بتبادل االساتذة ووضع مساقات متخصصة في 
متحف  االيطالي  البروفيسور  زار  كما  حقول.  عدة  في  اللعبة  نظرية 

الرياضيات ومتحف العلوم ومركز ابو جهاد لشؤون احلركة االسيرة.

»التربية« ترصد مجموعة
مشاريع لصالح طلبة قطاع غزة

برصد  قيامها  عن  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  -اعلنت  الله  رام 
نشرة  وتوزيع  غزة  قطاع  طلبة  لصالح  العاجلة  املشاريع  من  مجموعة 
على  املشبوهة  األج��س��ام  مع  والتعامل  العامة  السالمة  ح��ول  إرش��ادي��ة 
جميع مدارس الضفة والقطاع وذويهم لتمكني الطلبة من جتاوز الظروف 
وآثاره على سير  العدوان االسرائيلي  الوطن بعد  التي مير بها  الصعبة 

العملية التربوية.
وفي هذا االجتاه بنينّ مدير عام الصحة املدرسية د.محمد الرمياوي 
أن من اولويات الوزارة االهتمام بتوفير احلماية لألطفال وتقدمي نشرات 
خاصة حلمايتهم من الكوارث ومن أي عدوان وحرائق وغيرها من العوامل 

السلبية التي ميكن أن تهدد حياة الطلبة وصحتهم.
وبني الرمياوي أن الهجوم اإلسرائيلي على القطاع تسبب بخلق واقع 
متفجرة  مواد  وجود  في ظل  باملخاطر، خاصة  مأساوي ممتد محفوف 
ومبان متهالكة ومياه ملوثة، األمر الذي حدا بالوزارة إلى تقدمي نشرات 

إرشادية حول آليات حماية الطلبة من اإلصابات ووسائل وطرق تقدمي 
الدعم النفسي للطلبة

املشاريع  من  مجموعة  أع��دت  التربية  وزارة  أن  الرمياوي  أعلن  كما 
إلى إيصال مواد مساندة لطلبة القطاع، تشمل  التي تهدف  املستعجلة 
كراسي متحركة وأدوات طبية مثل صناديق اإلسعاف األولية، وتوزيع 
وصابون  أس��ن��ان  وف��راش��ي  معاجني  على  حتتوي  عامة  نظافة  حقائب 

ومالبس داخلية، وشامبو.
دوالر،  ألف   700 بقيمة  ميزانية  رص��دت  ال��وزارة  أن  الرمياوي  وبني 
بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية وصندوق األقصى بالتعاون مع وزارة 
الصناعة والتجارة لشراء حليب ألطفال القطاع مدعم بالفيتامينات 
وبسكويت ذي طاقة عالية، كما رصدت ميزانية أولية لشراء صناديق 
مؤسسة  من  بدعم  مساندة  طبية  وادوات  النظافة  وحقائب  اإلسعاف 

التعاون.

ضمن مسابقة موهوب األردن 

استمرار التصويت للعازف باسل ثيودوري
رام الله- يشارك املوسيقي الفلسطيني، وعازف 
الكمان املتميز باسل ثيودوري والذي يحمل اجلنسية 
 Jordanian -األردنية في مسابقة »موهوب األردن
والتي  واملغنيني  املوسيقيني  قسم   »Best Talent
اإلذاعة   99.6  Play وإذاع��ة  أوراجن  تنظمها شركة 
املوسيقية األولى الناطقة باالجنليزية في الشرق 

األوسط وتبلغ قيمة اجلائزة عشرة آالف دوالر.
باسل ثيودوري هو عازف كمان، وعضو أوركسترا 
فلسطني للشباب، درس املوسيقى في املعهد الوطني 
للموسيقى في األردن، وأهلته موهبته إلى القفز عن 
عدد من املستويات املوسيقية، ومت اختياره وأربعني 
متقدما  وخمسني  مائتني  م��ن  أك��ث��ر  ب��ني  آخ��ري��ن 
ملعهد  التابعة  ج��ول��د  م��درس��ة جلني  ف��ي  ل��ل��دراس��ة 
تورنتو امللكي في كندا حيث درس اآلداء املوسيقي 
والكمان، ومن هناك بدأ عروضه الدولية في الهند 
أوروب��ا وال��دول العربية. ومت  وكندا وع��دد من دول 
بينهم  وامللوك  الرؤساء  من  لعدد  للعزف  اختياره 
الروسي  وال��رئ��ي��س  ع��م��ان،  وس��ل��ط��ان  األردن  م��ل��ك 
حاليًا  ث��ي��ودوري  ويعمل  يلتسن.  بوريس  السابق 
الوطني  إدوارد سعيد  معهد  في  للموسيقى  أستاذًا 

للموسيقى في رام الله.
وبني عشرات املوسيقيني وصل باسل ثيودوري 
األردن،  م��وه��وب  ف��ي مسابقة  األول���ى  امل��رت��ب��ة  إل��ى 
حتى  وذل��ك  املسابقة  ف��ي  مستمر  التصويت  لكن 
ل��ي��ل ال���س���ادس م���ن ال��ش��ه��ر احل���ال���ي، ه����ذا وميكن 

)مثال:  املفضل  املوسيقي  اس��م  ب��إرس��ال  التصويت 
Basel Theodori( إلى عنوان البريد اإللكتروني 
رسالة قصيرة تتضمن  بإرسال  أو   ،vote@play.jo
 20-20-10-777  962 الرقم00  إلى  املوسيقي  اسم 
واحدة.  مل��رة  وإمي��ي��ل  رق��م  لكل  التصويت  ويحق   ،
http:// ملزيد من املعلومات عن ثيودوري واملسابقة

.play.jo/talents
يذكر أن املسابقة تضم عدة فئات هي املغنيني 
ف���رق، منتجني،  ف��ن��ان��ني،  وامل��وس��ي��ق��ي��ني، دي ج���ي، 

وأصحاب التسلية من سحر وألعاب.
أصدقاء  م��ن  مجموعة  أن  ذك���ره  اجل��دي��ر  وم��ن 
ق��ام��وا بحملة دعم  ث���ي���ودوري  امل��وس��ي��ق��ي  داع��م��ي 
وآالف  امللصقات  توزيع  عبر  التصويت  وتكثيف 
اجلمهور  حلث  واالت��ص��االت  اإللكترونية،  الرسائل 
خالل  لينتقل  ل��ه  التصويت،  على  الفلسطيني 
أن وصل  إل��ى  أخ��رى،  إل��ى  فترة قصيرة من مرتبة 
التصويت كي  األول��ى، وطالبوا بأن يستمر  املرتبة 

يحافظ على مرتبته.

وفد من اجلامعة العربية االمريكية 
يزور بلدية جنني 

جنني-علي سمودي-قام امس وفد من اجلامعة العربية االمريكية ضم الدكتور عدلي صالح 
العبوشي والدكتور زكي صالح بزيارة بلدية جنني واجتمع مع  رئيس اجلامعة والدكتور فهمي 
نائب الرئيس علي محمد شاتي نبهان في مكتب رئيس البلدية . وجرى بحث سبل وافاق التعاون 
والشراكة بني املؤسسات التعليمية والهيئات احمللية مؤكدين ضرورة توثيق العالقات بني الهيئات 

احمللية واملؤسسات التعليمية.
وفي نهاية اللقاء قام الوفد بجولة ميدانية لالطالع على مبنى مركز التعليم املستمر الذي 
سيقام بالتعاون بني بلدية جنني واجلامعة العربية االمريكية .وكانت اجلامعة العربية األمريكية 
قد عقدت اتفاقية مع البلدية نقلت مبوجبها مركز التعليم املستمر في اجلامعة ملبنى متلكه 

بلدية جنني، بحيث ميكن من خالله تنفيذ العديد من النشاطات املجتمعية.


