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الرئيس :ليس بإمكان
أيها اإلخوة المواطنون
يا أبناء الشعب الفلسطيني الشجاع والمرابط،
تمر قضيتن����ا الوطنية بلحظة فارقة اليوم بعد اإلجراءات التي أعلن����ت اإلدارة األميركية عن اتخاذها اليوم
بشأن القدس.
إن اإلدارة األميركية بهذا اإلعالن قد اختارت أن تخالف جميع القرارات واالتفاقات الدولية والثنائية وفضلت
أن تتجاه����ل وأن تناقض اإلجماع الدولي الذي عبرت عنه مواقف مختلف دول وزعماء العالم وقياداته الروحية
والمنظمات اإلقليمية خالل األيام القليلة الماضية حول موضوع القدس.
إن هذه اإلجراءات المستنكرة والمرفوضة تشكل تقويضًا متعمدًا لجميع الجهود المبذولة من اجل تحقيق
الس��ل�ام ،وتمثل إعالنًا بانس����حاب الواليات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خالل العقود الماضية
في رعاية عملية السالم.
كما أن هذه اإلجراءات تمثل مكافأة إلسرائيل على تنكرها لالتفاقات وتحديها للشرعية الدولية ،وتشجيعا
لها على مواصلة سياسة االحتالل واالستيطان و»األبرتهايد» والتطهير العرقي.
كم����ا أن هذه اإلجراءات تصب في خدمة الجماعات المتطرفة التي تح����اول تحويل الصراع في منطقتنا إلى
حرب دينية تجر المنطقة التي تعيش أوضاعًا حرجة في أتون صراعات دموية وحروب ال تنتهي ،وهو ما حذرنا
منه على الدوام وأكدنا حرصنا على رفضه ومحاربته.
أيتها األخوات واإلخوة
لقد كنا خالل األيام الماضية على اتصال وثيق مع العديد من زعماء الدول الشقيقة والصديقة ما أكد مجددًا
وحدة الموقف العربي واإلس��ل�امي والدولي تجاه قضية القدس وحقوق الشعب الفلسطيني ومتطلبات تحقيق
س��ل�ام عادل وشامل على أساس قيام دولة فلسطين المستقلة على كل األراضي المحتلة العام  67وعاصمتها
القدس الشرقية إلى جانب إسرائيل ،وحل قضية الالجئين وفق القرار  194ومبادرة السالم العربية.
يا أبناء شعبنا الشجاع
إن القي����ادة تتابع على مدار الس����اعة تطورات ومس����تجدات الموق����ف وهي تعكف عل����ى صياغة القرارات
واإلجراءات المناسبة بالتشاور مع األشقاء واألصدقاء.
إن ه����ذه اللحظة التاريخية ينبغي أن تش����كل حافزًا إضافيًا لنا جميعًا لتس����ريع وتكثي����ف الجهود إلنهاء
االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمانة انتصار شعبنا في نضاله من أجل الحرية واالستقالل.
وستش����هد األي����ام القادمة دعوة الهيئات واألطر القيادية الفلس����طينية المختلفة إل����ى اجتماعات طارئة
لمتابع����ة التطورات ،ونحن بصدد دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلس����طينية إلى عقد دورة طارئة
سندعو إليها جميع الفصائل لتأكيد الموقف الوطني الفلسطيني الموحد ،ووضع كل الخيارات أمامه.
أيتها األخوات واإلخوة
من هذه األرض المقدسة حيث مسرى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ومهد السيد المسيح عليه السالم
ومثوى س����يدنا إبراهيم عليه الس��ل�ام ،نقول إن القدس مدينة السالم ،مدينة المسجد األقصى أولى القبلتين
وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ،مدينة كنيسة القيامة ،هي القدس عاصمة دولة فلسطين وهي
أكبر وأعرق من أن ّ
يغير إجراء أو قرار هويتها العربية ،والقدس بتاريخها الذي تنطق به الشواهد في كل بقعة
من أرجائها ،وبمقدساتها ومساجدها وكنائسها وبأبنائها الصامدين في ربوعها وفي أكنافها ،عصية على أية
محاولة الغتيال هويتها أو تزوير تاريخها ،وستدحر أية مؤامرة تستهدفها كما فعلت هذه المدينة المقدسة
على مدى حقب التاريخ الطويلة.
إن قرار الرئيس ترامب هذه الليلة لن يغير من واقع مدينة القدس ،ولن يعطي أي شرعية إلسرائيل في هذا
الشأن ،كونها مدينة فلسطينية عربية مسيحية إسالمية ،عاصمة دولة فلسطين األبدية.
يا أبناء شعبنا
بصمودنا وإيماننا بحقوقنا وبوحدتنا الوطنية ،وبوحدة الموقف مع أش����قائنا من الدول العربية واإلس��ل�امية
الشقيقة وبالتنسيق الوثيق مع أصدقائنا من دول العالم سنبني جبهة موحدة تدافع عن القدس وعن السالم
وعن الحرية وتنتصر لحقوق شعبنا إلنهاء االحتالل وإنجاز استقالله الوطني.
تحية لش����هدائنا األبرار وعائالتهم ،وأس����رانا األبطال وجرحانا البواس����ل الذين قدم����وا التضحيات من أجل
فلسطين والقدس.
عاشت فلسطين
عاشت القدس عاصمة دولة فلسطين حرة عربية والى األبد.

ترامب يعلن االعتراف
وأض����اف ،إن����ه أصدر األمر الى وزارة الخارجي����ة ببدء التحضيرات لنقل الس����فارة األميركية من تل أبيب الى
القدس ،مشيرا الى ان القرار يعكس «نهجا جديدا» إزاء النزاع العربي اإلسرائيلي.
ويكون ترامب بذلك تجاهل كل التحذيرات الدولية والعربية من مغبة اتخاذ هذا القرار وتداعياته المحتملة
على المنطقة.
ووع����د الرئي����س األميركي في كلمته ببذل قصارى جهده من اجل اإليف����اء بالتزام بالده بالتوصل الى اتفاق
سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،مؤكدا ان الواليات المتحدة تؤيد «حل الدولتين».
كما دعا الى «الهدوء» و»التسامح» ،مشيرا الى ان نائبه مايك بنس سيتوجه الى الشرق األوسط «خالل األيام
القليلة المقبلة».
وقال« ،اليوم ندعو الى الهدوء والى االعتدال ولكي تعلو أصوات التسامح على أصوات الكراهية».

النقاط الرئيسية في إعالن ترامب:

قال الرئيس األميركي ،ان «التحديات القديمة تحتاج الى مقاربة جديدة» قبل اإلدالء بإعالنه التاريخي قائال،
«آن األوان لالعتراف رسميا بالقدس عاصمة إلسرائيل».
وأضاف مبررا قراره« ،هذا ليس اكثر او اقل من اإلقرار بحقيقة».
وتابع« ،بعد اكثر من عقدين من اإلرجاء ما زلنا لم نقترب من اتفاق س��ل�ام بين إسرائيل والفلسطينيين» في
إشارة الى قانون أميركي صدر في العام  1995ينص على نقل السفارة.
ويشمل القانون بندا يجيز للرؤس����اء إرجاء تطبيقه ستة اشهر ،واستخدمه الرؤساء السابقون بيل كلينتون
وجورج بوش وباراك اوباما دوريا.
وقال ترامب« ،من الحماقة الظن ان تكرار الصيغة نفس����ها سيأتي بنتائج افضل او نتائج مغايرة» ،علما انه
تحتم عليه توقيع االستثناء أيضا نظرا الى ان السفارة الجديدة لم تبن بعد.
وقال الرئيس الجمهوري« ،اطلب من الخارجية التحضير لنقل السفارة األميركية من تل أبيب الى القدس».
وأضاف« ،س����يطلق ذلك عملي����ة توظيف معماريين ومهندس����ين ومخططين مدنيين كي تكون الس����فارة
الجديدة عند جهوزها تكريما رائعا للسالم».
«قبل  70عاما اعترفت الواليات المتحدة أثناء حكم الرئيس (هاري) ترومان بدولة إسرائيل .ومنذ ذلك الوقت
أقامت إس����رائيل عاصمتها في مدينة القدس  -العاصمة المختارة للش����عب اليه����ودي في العصور القديمة.
اليوم تش����كل القدس مقرا للحكومة اإلسرائيلية .إنها مقر البرلمان اإلس����رائيلي ،الكنيست ،والمحكمة العليا
اإلسرائيلية» بحسب ترامب.
وأض����اف ،ان «القدس اليوم ،م����كان يذهب فيه اليهود للصالة أمام حائط المبك����ى (الحائط الغربي ،البراق)
ويس����ير المس����يحيون على درب الصليب (الجلجلة) ويصلي المسلمون في المس����جد األقصى ،ويجب ان تبقى
كذلك».
واك����د ترام����ب ان «الواليات المتحدة مصممة على المس����اهمة في تس����هيل إبرام اتفاق س��ل�ام مقبول من
الطرفين» موضحا «انوي بذل كل ما استطيع للمساعدة على إبرام اتفاق من هذا النوع».
كما اكد ان بالده تؤيد «حل الدولتين» في حال «اتفاق» الطرفين بهذا الشأن.
وتابع« ،أدعو اآلن جميع األطراف الى إبقاء الوضع الراهن على ما هو في األماكن المقدسة في القدس وبينها
جبل الهيكل ،الذي يسمى كذلك الحرم الشريف».
وأض����اف ترامب« ،مع إع��ل�ان اليوم ،اك����رر التأكيد على التزام إدارت����ي منذ زمن طويل بالس��ل�ام واألمن في
المنطقة».
وتاب����ع« ،اليوم ندعو الى الهدوء واالعتدال والى إعالء أصوات التس����امح على أص����وات من يبثون الكراهية»،
مضيفا ،ان نائبه مايك بنس سيزور «المنطقة في األيام المقبلة».
وخت����م كلمته بالقول« ،ش����كرا ،ليبارككم الله ،ليبارك إس����رائيل وليبارك الفلس����طينيين وليبارك الواليات
المتحدة».

نتنياهو :هذا يوم
العادل والش����جاع الذي يقضي باالعتراف بأورشليم عاصمة إلسرائيل وبالبدء بالتحضيرات الفتتاح السفارة
األميركية هنا».
وأضاف« ،أدعو دوال أخرى إلى الس����ير على خطى الواليات المتحدة .وأقول لكم إن تصريحات الرئيس ترامب
تساعد في دفع السالم قدما ألنها تربط جميع األطراف بالواقع على األرض».
واعتبر نتنياهو أن «الحقيقة البسيطة والواقع هما كالتالي – لن يكون هناك سالم بدون االعتراف بالقدس
كعاصمة إسرائيل».
وزعم انه «أود أن أوضح لجميع جيراننا :س����نواصل الحفاظ على إجراءات الوضع القائم في القدس وفي جبل
إعالن فقد هوية
مخيم الفارع���ة  -أعلن أنا براء محمد صالح
منص���ور نصار ع���ن فقد بطاق���ة هويتي
الش���خصية رق���م ( ، )403171549الرجاء
مم���ن يجدها تس���ليمها إلى أق���رب مركز
شرطة ،وله جزيل الشكر.

فقد جواز سفر فلسطيني
اعلن انا س���مر حس���ن محمد حماد
عن فقد جواز س���فري الفلسطيني
واحمل هوية رق���م 988485256
 ،فالرج���اء ممن يجده ان يس���لمه
ألق���رب مركز ش���رطة ول���ه جزيل
الشكر.

الهيكل (المسجد األقصى) وسنواصل صون حرية العبادة المتاحة لجميع األديان».
كما أشاد الرئيس اإلسرائيلي ،رؤوفين ريفلين ،بقرار ترامب.
وقال ريفلين في بيان« ،أهنئ الرئيس دونالد ترامب على إعالنه اعتراف الواليات المتحدة بالقدس عاصمة
إلس����رائيل ،وعملية النقل المتوقعة للسفارة األميركية إلى القدس .ال توجد هدية أكثر مالءمة أو جماال بينما
نحن نقترب من  70عاما على استقالل إسرائيل».
وأضاف الرئيس اإلس����رائيلي« ،إن االعتراف بالقدس عاصمة إلس����رائيل ،ونقل جميع السفارات إليها ،يعد
قرارا تاريخيا في االعتراف بحق الش����عب اليهودي في أرضنا ،ومعلما على طريقنا من أجل الس��ل�ام  -الس��ل�ام
لجميع سكان القدس ،والمنطقة بأسرها».
وعلى ذلك س����ارت وزيرة الثقافة في حكومته ،ميري ريغيف ،وقالت ،إن «اسم الرئيس ترامب ُحفر لألجيال
ّ
اإلسرائيلية المقبلة في حجارة القدس».
بينما كتبت عضو الكنيس����ت عن حزب «ميرتس» ،ميخال روزين ،في حس����ابها على «تويتر» أن هدف إعالن
ترامب هو «إنقاذ نتنياهو».
في حين قالت رئيس����ة حزب «ميرتس» ،زهافا غالئون ،إن إعالن ترامب «لن يس����اعد في دفع مس����ار إقليمي
للسالم ،لكنه ،بالتأكيد ،يشكل دعما لليمين المهووس في إسرائيل».
ّ
ّ
اإلسرائيلية ،إن أعلن ترامب أنه يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،فإسرائيل
فيما قالت منظمة «بتسيلم»
ّ
ّ
ّ
لم تعترف أبدا بس����كان القدس الش����رقية الفلس����طينيين ،علما أنها هي التي بادرت وضمتهم إلى حدودها،
ً
خالفا للقانون الدولي».
ّ
ّ
وأضافت« ،ال اإلعالنات ّ
أحادية الجانب ،وال حتى نقل ّ
السفارات ،يمكنها أن تمحو حقيقة أن مساحات واسعة
ّ
ّ
أراض محتلة ،يعيش فيها مئات آالف الفلس����طينيين مجردين من الحقوق السياس����ية .هذا
من المدينة هي ٍ
هو الواقع الذي يجب تغييره».

الحكومة :القرار األميركي
وقال المتحدث الرس����مي باسم الحكومة يوسف المحمود ،إن مدينة القدس تمثل الوجدان والضمير واإلرث
الروحي والتاريخي والحضاري ألبناء شعبنا وأبناء امتنا المجيدة ،وشكل شعبنا العربي الفلسطيني البطل خط
الدفاع األول عن المدينة على مر التاريخ ،وهو اليوم أشد تمسكا ودفاعا عن مدينته.
وأضاف المتحدث الرس����مي ،إن القرار األميركي مخالف ومناقض لكافة قرارات الش����رعية الدولية التي تقر
بأن القدس جزء من األراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران.67
وش����دد على أن الشرعية الدولية تتحدث عن مدينة تحت االحتالل وهي عاصمة دولة فلسطين ،وال تتحدث
ع����ن جواز منحها لآلخرين بواس����طة خطاب يلقيه ترامب ،ه����ذا أمر لم يحدث في تاريخ ال����دول وال في تاريخ
البشرية إال في الفترات األشد ظالما.
وأش����ار المتحدث الرسمي إلى الرفض العالمي الذي واجهه القرار األميركي الظالم ،وطالب المجتمع الدولي
الحفاظ والتمس����ك برؤية حل الدولتين إمعانا في إرساء أسس الس��ل�ام في المنطقة الذي ال يمكن أن يتحقق
إال بإقامة الدولة الفلس����طينية المس����تقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الش����رقية على حدود الرابع من
حزيران.67

مسؤولون فلسطينيون
الذي اعلنه الرئيس األميركي يثبت انه لم يعد يصلح للعب دور الراعي لعملية الس��ل�ام وال هو يصلح للعب
دور وسيط ونزيه ألنه ليس وسيطا وال نزيها.
وأضاف« ،لقد ترك الرئيس األميركي مش����روع حل الدولتين لموافقة دولة إس����رائيل ،وهذا ليس بالموقف
الجديد ألنه سبق أن قال ذلك ولكنه في خطابه الليلة كرسه بأن حل الدولتين مرهون بموافقة إسرائيل».
ولفت د.شعث إلى أن الرئيس ترامب لم يقدم شيئا إلى الفلسطينيين وقال« ،هو لم يقدم لنا أي شيء وهو
لم يذكر القدس الشرقية ولم يذكر الفلسطينيين في القدس الشرقية وتعامل معها وكأنها جزء من إسرائيل
وهذا األمر مرفوض وال يمكن القبول به».
وقال د.ش����عث« ،القدس هي العاصمة األبدية لدولة فلس����طين المس����تقلة رغم مواقف ترامب ويقف معنا
في موقفنا هذا العالم اجمع س����واء في العالم العربي او اإلس��ل�امي او الدولي وقد تم التعبير عن ذلك من قبل
العديد من الدول».
م����ن جهته ،فقد أكد أمين س����ر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس����طينية د.صائب عريقات على أن
مصير القدس ال يحدده خطاب رئيس الواليات المتحدة األميركية بل يقرره أبناء ش����عبنا العربي الفلسطيني
في القدس وفي كل مكان من أرض فلس����طين ،مش����ددًا أنه لن تقوم دولة فلس����طينية دون القدس بأقصاها
وكنيسة قيامتها عاصمة لها.
وأعرب عريقات عن رفض القيادة والش����عب الفلس����طيني لهذا الخطاب المنافي لقواعد القانون والشرعية
ً
الدولية جملة وتفصيال ،ووصفه باالنتهاك الصارخ لالتفاقات الموقعة بين الجانبين ولإلرادة الدولية.
وقال في تصريح أرسله لـ»األيام»« ،بإعالن القدس عاصمة لدولة إسرائيل فإن ترامب ينهي أي دور للواليات
المتحدة في العملية السياسية ،فال يمكن لوسيط أن يملي ويقرر إمالءات حول مصير القدس ويتخذ قرارات
في الكونغرس لقطع المساعدات للش����عب الفلسطيني ويغلق مكتب منظمة التحرير ثم يتحدث عن اعتدال
وعن عملية سالم ،ذلك كله لن يخلق حقًا ولن ينشئ التزامًا».
وأضاف« ،لقد تصرفت أميركا بإس����رائيلية أكثر من إسرائيل ،وبتخطي الخطوط الحمراء بهذه الطريقة فقد
ّزود ترامب قوى التطرف في المنطقة بدوافع جديدة سيزيد من قوتها وانتشارها ،ودمر في الوقت ذاته القوى
المعتدلة بطريقة لم يقم بها أي حد من قبل ،كما دمر أية فرصة لتحقيق حل الدولتين».
وأوضح عريقات أن الرئيس س����يدعو النعقاد المجلس المركزي الفلس����طيني لمنظمة التحرير بشكل عاجل
لدراسة الخطاب وكل الخيارات والرد الفلسطيني المناسب.
من جهته ،قال أحمد مجدالني ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،لـ»األيام» ،إن الرئيس
األميركي ترامب بقراره وضع الواليات المتحدة األميركية في موقع عدم األهلية لرعاية العملية السياسية.
ولفت مجدالني إلى أن القيادة الفلس����طينية ستعقد في األيام القليلة المقبلة سلسلة من االجتماعات من
أجل دراسة الرد الفلسطيني على القرار األميركي بالتشاور مع األشقاء العرب والدول الصديقة.
وأش����ار إلى أن القيادة س����تدرس اإلعالن عن فلس����طين دولة تحت االحتالل والتعامل معها على هذا النحو
بالتزامن مع الس����عي لحصد أكبر عدد ممكن م����ن االعترافات الدولية ،خاصة من أوروبا بالدولة الفلس����طينية
والس����عي لرفع التمثيل الدبلوماسي في الدول التي اعترفت بفلس����طين ،فضال عن مواصلة مسيرة االنضمام
إلى المؤسس����ات والمعاهدات والمنظمات الدولية ومساعي الحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة
رغم المعارضة األميركية.
كم����ا ذكر مجدالن����ي إلى وجوب التحرك في تقديم إحاالت إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد المس����ؤولين
اإلس����رائيليين الرتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين بما في ذلك االستيطان واالستمرار باعتقال األسرى
والعدوان على غزة.
وشدد مجدالني على أهمية الحراك الشعبي في األراضي الفلسطينية ومن قبل األحزاب والحركات الصديقة
في أنحاء العالم مع التشديد على أهمية إنهاء االنقسام الفلسطيني لمواجهة تحديات المرحلة متحدين.

القدوة يدعو إلى تقديم
والتعبئ����ة الفكرية في رام الله ،الى أن القانون الذي أقره الكونغرس األميركي العام  1995بش����أن نقل
الس����فارة األميركية قد دخ����ل حيز التنفيذ قبل يومين ،موضحا في الس����ياق ذات����ه أن اإلدارة األميركية
أعلمت الرئيس محمود عباس وعددا من الزعماء العرب بقرارها نقل الس����فارة واالعتراف بالقدس عاصمة
إلسرائيل.
واعتب����ر القدوة أن موق����ف ترامب موقف مغاير لإلدارات األميركية المتعاقبة ،ويش����كل انتهاكا جس����يما
للقان����ون الدولي ،كما يعد انته����اكا لالتفاقيات الدولية التي كانت الواليات المتح����دة األميركية طرفا فيها،
وتدميرا لألس����س التي قامات عليها عملية الس��ل�ام وألي آفاق مس����تقبلية ،كما يعتب����ر هجوما على الحقوق
الوطنية الفلس����طينية ،خاصة حقه في إقامة دولته ،وهجوما على حقوق المس����يحيين والمسلمين في مدينة
القدس المحتلة.
واس����تعرض موقف حركة فت����ح الذي ينص على رفض الموق����ف األميركي وضرورة ش����رح الموقف بصورة
تفصيلي����ة في ه����ذا المجال ،للمجتمع الدول����ي ولالمتين العربية واإلس��ل�امية ،وعدم التعاط����ي مع التمثيل
الدبلوماس����ي األميركي في مدين����ة القدس المحتلة ومقاطعته ،وإغالق مكتب منظمة التحرير الفلس����طينية
في واش����نطن ،والعمل على أس����اس ان الواليات المتحدة األميركية أنهت دورها كراع لعملية السالم ولم تعد
وسيطا ،وضرورة تقديم شكوى ضد الواليات المتحدة األميركية في مجلس األمن الدولي ،وضرورة التحرك في
مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة لرفض القرار األميركي بش����أن نقل الس����فارة ،وااللتزام بأحكام
وقرارات مجلس األمن ،وكذلك ضرورة العمل لتبني الموقف الفلسطيني من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة
التعاون اإلسالمي وكافة الهيئات السياسية الصديقة.
ودعا الى المش����اركة الفعلية في المسيرات المعبرة عن الغضب الش����عبي الفلسطيني بأشكاله المختلفة
بطريقة غير عنفية وغير مسلحة في سبيل خدمة المصالح الوطنية الفلسطينية ،مؤكدا أن ذلك يعتبر من حق
الشعب الفلس����طيني الطبيعي ورفضه لهذا القرار ،مؤكدا أهمية تجسيد الوحدة الوطنية لما يخدم المصالح
الوطنية للشعب الفلسطيني.

مسيرات ليلية غاضبة
ومرددين هتافات منددة بالقرار األميركي.
إعالن فقد هوية
مخيم الفارعة  -أعلن أنا أحمد نايف طه صبح عن فقد بطاقة هويتي الشخصية رقم
( ، )411142979الرجاء ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة ،وله جزيل الشكر.

وأحرق المش����اركون في مس����يرة رام الله العلم األميركي ،ورفعوا علم فلسطين .كما أطلق مسلحون ملثمون
النار في الهواء ،بنفس المسيرة ،تعبيرا عن رفضهم لقرار ترامب.
وعلى ذات الصعيد ،أعلنت القوى والفصائل الفلس����طينية بالضفة الغربية ،في بيان مش����ترك لها ،اإلضراب
العام ،اليوم الخميس ،في كافة مدن الضفة.
وطالبت الفصائل باس����تمرار الفعاليات المنددة بالقرار األميركي ،والخروج بمس����يرات ظهر اليوم الخميس،
في أنحاء الضفة.
كما شهد قطاع غزة مسيرات غاضبة ،مساء أمس ،احتجاجا على إعالن ترامب.
وشارك اآلالف من المواطنين في مسيرات جابت الشوارع الرئيسية لمدينتي غزة ورفح وبلدة جباليا ومخيم
النصيرات ،حاملين األعالم الفلسطينية ومرددين هتافات منددة بالقرار األميركي.
وفي القاهرة ،نظم عش����رات المصريين ،مس����اء امس ،وقفة احتجاجية ،على درج نقابة الصحافيين ،بوس����ط
القاهرة؛ تنديدا بالقرار األميركي.
كما أعلنت وزارة األوقاف المصرية ،مس����اء امس ،تخصيص خطبة صالة الجمعة القادمة بجميع المساجد عن
القدس المحتلة ،وخطورة المساس بها.
وفي عمان ،ش����ارك المئات من األردنيين ،مس����اء امس ،ف����ي وقفة احتجاجية أمام الس����فارة األميركية في
العاصمة عمان.
وردد المش����اركون ف����ي الوقفة هتاف����ات منددة بالقرار األميرك����ي ،منها «من القدس لعمان يس����قط حكم
األمريكان» ،و»بالروح بالدم نفديك يا فلسطين».

اجتماع طارئ لوزراء
الموقف األميركي ،الذي يمس بمكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي.
كما أعلنت الجامعة العربية ،امس ،أن لجنة مبادرة السالم العربية ستعقد السبت المقبل ،اجتماعا بالقاهرة
على المستوى الوزاري للنظر في التطورات الخاصة بالقدس.
ويأتي اجتماع لجنة «مبادرة السالم العربية» ،قبيل االجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء
الخارجية العرب ،السبت ،للنظر في تداعيات الخطوة األميركية بشأن القدس.

أردوغان يدعو إلى
إسطنبول.
وتتولى تركيا حاليا رئاسة منظمة التعاون اإلسالمي.
وحذر كالين من ان االعتراف بالقدس عاصمة إلس����رائيل ونقل الس����فارة األميركية من تل أبيب الى القدس،
سيشكالن «خطأ فادحا».
وأضاف« ،القدس هي ش����رفنا ،والقدس هي قضيتنا المش����تركة وهي خطنا األحمر» داعيا اإلدارة األميركية
الى «العودة عن هذا الخطأ الفادح فورا».

الرئيس يشدد على
القادمة التي تواجه مشروعنا الوطني ،وذلك من خالل استغالل الفرصة المواتية لتحقيق الوحدة الوطنية،
ووحدة ش����عبنا وأرضنا التي تعتبر الرد الحقيقي على كل محاوالت المس����اس بحقوقنا التي كفلتها القوانين
واألعراف الدولية».
وثمن الرئيس« ،الدور الكبير والمهم الذي تقوم به الش����قيقة جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد
الفتاح السيس����ي ،لتحقيق المصالحة الوطنية ،وحرصها الش����ديد على بذل جهودها المش����كورة ،لتذليل أي
عقبات ،والتغلب على أي صعوبات ،تواجه تحقيق وحدة الشعب واألرض الفلسطينية».

دول العالم ترفض
وتابع ماكرون« ،أوجه نداء الى الهدوء والى التهدئة ،وادعو الجميع الى التصرف بمسؤولية».
وفي لندن ،أعلنت رئيس����ة الحكومة البريطانية تيريزا ماي مس����اء أمس ،في بي����ان ان المملكة المتحدة «ال
توافق» على قرار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.
وقالت ماي في بيان« ،نحن ال نوافق على القرار األميركي نقل السفارة من القدس واالعتراف بالقدس عاصمة
إلس����رائيل قبل التوصل الى اتفاق نهائي حول وضعها» ،معتبرة ان هذا القرار «ال يس����اعد بشيء» في التوصل
الى السالم في المنطقة.
وأكدت ان السفارة البريطانية في إسرائيل ستبقى في تل أبيب.
وأضافت« ،نحن نعتبر القدس الشرقية جزءا من األراضي الفلسطينية المحتلة».
وفي بروكسل ،أعربت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني مساء أمس ،باسم االتحاد األوروبي
عن «بالغ القلق» ازاء قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وقال����ت موغيريني في بيان« ،يعرب االتح����اد األوروبي عن بالغ قلقه إزاء إعالن الرئيس األميركي ترامب حول
القدس ،وما يمكن ان ينتج عن ذلك من تداعيات على فرص السالم».
وقال����ت حركة (حم����اس) إن اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلس����رائيل وقراره نقل الس����فارة األميركية إلى
المدينة هو «عدوان صارخ على الشعب الفلسطيني».
ودعت حماس العرب والمسلمين «إلى اتخاذ قرارات لتقويض المصالح األميركية في المنطقة».
وفي عمان ,اعتبر األردن أن القرار األميركي  ،يمثل خرقًا لقرارات الشرعية الدولية وميثاق األمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحكومة األردنية محمد المومني ،مساء امس .
وشدد على أن الش����رعية الدولية تؤكد أن وضع القدس يتقرر بالتفاوض ،وتعتبر جميع اإلجراءات األحادية
التي تستهدف فرض حقائق جديدة على األرض الغية وباطلة.
وقال المومني« :إن المملكة ترفض القرار الذي يزيد التوتر ،ويكرس االحتالل».
وفي القاهرة  ,استنكرت مصر قرار الواليات المتحدة امس  ,مؤكدة انها ترفض أية آثار مترتبة عليه ،حسب
بيان لوزارة الخارجية المصرية .
كم����ا اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيس����ي في اتصال جرى مع الرئيس محم����ود عباس ،رفضه للقرار
االميركي وما يترتب عليه من اثار ،حسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.
واس����تنكرت مشيخة االزهر ايضا القرار في بيان «لما يش����كله من إجحاف وتنكر للحق الفلسطيني والعربي
الثابت في مدينتهم المقدسة».
وفي بكين ،أعربت الصين عن «القلق» إزاء قرار ترامب محذرة من «تصعيد» في المنطقة.
ووصف الرئيس اللبناني العماد ميش����ال عون اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل بأنه «خطير ويهدد
صدقية الواليات المتحدة كراعية لعملية السالم في المنطقة ،وينسف الوضع الخاص الذي اكتسبته القدس
على مدى التاريخ.
م����ن جانب����ه ،اعتبر رئيس الوزراء اللبناني س����عد الحري����ري أن القرار األميركي باالعت����راف بالقدس عاصمة
إلسرائيل وبنقل السفارة إليها خطوة يرفضها العالم العربي وتنذر بمخاطر تهب على المنطقة.
وفي دمش����ق ،أعلنت الرئاسة السورية مساء أمس ،ان «مستقبل القدس ال تحدده دولة أو رئيس» بعد إعالن
ترامب االعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة إلسرائيل وبدء التحضيرات لنقل السفارة األميركية إليها.
وفي الخرطوم ،أعلنت وزارة الخارجية السودانية ،مساء امس ،أن اعتراف ترامب ،بالقدس عاصمة إلسرائيل،
«يخالف القرارات الدولية التي تؤكد حق الش����عب الفلس����طيني في إقامة دولته المس����تقلة ،وينسف عملية
السالم» .جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة مساء أمس.
ودعا البابا فرنس����يس ،امس ،إلى احت����رام «الوضع الراهن» في المدينة قائال إن أي توتر جديد في الش����رق
األوسط سيلهب الصراعات في العالم.
وناش����د البابا في ختام كلمة أسبوعية الجميع احترام قرارات األمم المتحدة ذات الصلة بالمدينة المقدسة
لدى اليهود والمسيحيين والمسلمين.
وتحدث البابا ،الثالثاء ،عبر الهاتف مع الرئيس محمود عباس بشأن األزمة.
وأعلنت باكستان ،ثاني كبرى الدول المسلمة ،وحليفة الواليات المتحدة منذ أكثر من نصف قرن ،معارضتها
التامة قرار االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وف����ي طهران ،ندد الرئيس اإليراني حس����ن روحاني بقرار نظيره ترامب بش����أن االعت����راف بالقدس عاصمة
إلسرائيل ،مؤكدا أن بالده لن تقبل بذلك.
كم����ا تحدث روحاني مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في اتصال هاتفي واصفا إعالن ترامب بـ»الخاطئ
وغير الشرعي واالستفزازي والخطير جدا» بحسب ما نشر على الموقع اإللكتروني للحكومة اإليرانية.
وجدد األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،امس ،اس����تنكاره لقرار اإلدارة األميركية معتبرا
ذلك «استفزازا غير مبرر لمشاعر» العرب.
وف����ي الرباط ،دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن إلى تحمل
مس����ؤولياتها كاملة في الحفاظ على الوضع القانوني والتنفيذي للقدس ،وتجنب أي شيء قد يثير الصراعات
ويزعزع االستقرار في المنطقة.
من جهته ،أكد المنس����ق األممي الخاص لعملية الس��ل�ام في الشرق األوس����ط ،امس ،ان وضع مدينة القدس
يجب ان يكون موضع تفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.،
وقال نيكوالي مالدينوف في مؤتمر في القدس« ،مس����تقبل القدس أمر يجب التفاوض عليه مع إس����رائيل
والفلسطينيين ،جنبا الى جنب في مفاوضات مباشرة».
وفي بغداد ،أعلنت وزارة الخارجية العراقية ،مساء امس ،رفض العراق حكومة وشعبا لقرار ترامب.
وذك����رت ال����وزارة في بيان مس����اء ام����س« ،تؤك����د وزارة الخارجية موقف الع����راق الدائ����م والداعم للقضية
الفلس����طينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ،وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
الشريف» ،بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب.

فقد هوية

فقد هوية

فقد هوية

فقد هوية

فقد هوية

جنين-أعل���ن أن���ا زهير حاب���س محمد
غربية م���ن صانور قضاء جنين عن فقد
بطاقتي الش���خصية التي تحمل الرقم
 ،850829730الرج���اء مم���ن وجده���ا
تس���ليمها إلى أقرب مركز للشرطة وله
جزيل الشكر.

جنين-أعل���ن أن���ا يحي���ى محم���د علي
ع���ودة من راب���ا قضاء جني���ن عن فقد
بطاقتي الش���خصية التي تحمل الرقم
 ،901218503الرج���اء مم���ن وجده���ا
تس���ليمها إلى أقرب مركز للشرطة وله
جزيل الشكر .

جنين-أعل���ن أنا س���نابل علي س���عيد
حمدان م���ن جنين عن فق���د بطاقتي
الش���خصية الت���ي تحم���ل الرق���م
 ،404207243الرج���اء مم���ن وجده���ا
تس���ليمها إلى أقرب مركز للشرطة وله
جزيل الشكر.

جنين-أعل���ن أن���ا محمد يوس���ف عطا
حمدان م���ن جنين عن فق���د بطاقتي
الش���خصية الت���ي تحم���ل الرق���م
 ،858587074الرج���اء مم���ن وجده���ا
تس���ليمها إلى أقرب مركز للشرطة وله
جزيل الشكر.

جنين-أعل���ن أنا س���امي خليل محمود
عروق من برقي���ن قضاء جنين عن فقد
بطاقتي الش���خصية التي تحمل الرقم
 ،852542729الرج���اء مم���ن وجده���ا
تس���ليمها إلى أقرب مركز للشرطة وله
جزيل الشكر .

فقد بطاقة هوية
أريحا ـ أعلن أنا نصار حسن ابراهيم زبيدات
ع����ن فقد بطاق����ة هويتي الش����خصية التي
تحمل الرقم  ،958649063الرجاء ممن يجدها
أن يس����لمها ألقرب مركز ش����رطة ،أو مكتب
نبيل العس����لي للخدمات مقابل البريد بأريحا
تلفون  2324045أو  ،2321945وله الشكر.
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القدس :بطاركة ورؤساء
وجاء في نص الرس����الة التي وصلت «األيام» نسخة عنها :السيد الرئيس ،إننا ندرك ونقدر تماما تكريسكم
واهتمامك����م الخاص في هذه األيام بمس����ألة القدس .ونحن نتابع بعناية ،فإنن����ا ندرك أنه من واجبنا أن نوجه
هذه الرس����الة إلى س����يادتكم .في  17تموز من العام  ،2000بعثنا برسالة مشابهة إلى الزعماء الذين التقوا في
كامب ديفيد لتقرير وضع القدس .وقد أخذوا هذه الرسالة بعين االعتبار .واليوم ،يا حضرة الرئيس ،فإننا على
ثقة من أنكم ستأخذون وجهة نظرنا بعين االعتبار حول وضع القدس المهم جدا.
وأضافوا ،تدعى أرضنا بلد الس��ل�ام .والقدس ،مدينة الله ،هي مدينة س��ل�ام لنا وللعالم أجمع .لكن ولألسف،
فإن أرضنا المقدسة بمدينتها القدس ،المدينة المقدسة ،هي اليوم أرض نزاع .إن أولئك الذين يحبون القدس
يملكون كل إرادة للعمل في جعلها أرضا ومدينة للس��ل�ام ،والحياة ،والكرامة لجميع سكانها .إن صلوات جميع
المؤمنين فيها من الديانات الثالث وش����عبيها اللذين ينتميان إلى ه����ذه المدينة يرفعون طلباتهم إلى الله
سائلين تحقيق السالم.
وتابعوا ،إن نصيحتنا المتزنة والتماس����نا تجاه الواليات المتحدة هو أن تستمر في اعترافها بوضع القدس
الدولي الحالي .إن أي تغيير مفاجئ س����يؤدي إلى ضرر ال يمك����ن إصالحه .إننا لواثقون من أنه ،وبدعم قوي من
األصدقاء ،فإن اإلسرائيليين والفلسطينيين يستطيعون العمل سويا من خالل المفاوضات لتحقيق سالم عادل
ودائم ،ما يفيد جميع الذين يش����تاقون إلى أن تحقق مدين����ة القدس مصيرها بالكامل .هنالك إمكانية من أن
يتم التش����ارك في المدينة المقدسة وأن تتمتع تماما بمسيرة سياسية تساعد في تحرير قلوب جميع الناس
الذين يعيشون فيها من ظروف الصراع والدمار الذين يعيشونه.

تيلرسون :ترامب «ملتزم
مضيفا« ،ما زلنا على قناعة بأن هناك فرصة جيدة إلحالل الس��ل�ام والرئيس لديه فريق يعمل بصورة حثيثة
من أجل ذلك».
ومن المتوقع ان يعمد هذا الفريق الذي يترأس����ه جاريد كوش����نير صهر دونالد ترامب الى إحياء محادثات
السالم بين إسرائيل والفلسطينيين ،المتوقفة منذ .2014
وأضاف تيلرس����ون ،ان الفريق «يعم����ل جاهدا على وضع مقاربات جديدة لعملية الس��ل�ام ،واجروا بعيدا عن
األنظار كثيرا من االتصاالت في المنطقة حول هذه العملية» و»عمل بنش����اط» ،مؤكدا انهم اتصلوا به إلس����داء
«نصائح» تتعلق بالمسائل «الصعبة».

األردن وتركياَ :من
وأوض����ح أن اللقاء مع الملك عبد الله الثاني هو بداية للتعاون بي����ن البلدين ،من أجل نصرة قضايا العالمين
العربي واإلسالمي.
وق����ال أردوغان ،إن األردن وتركيا متفقتان على أن القدس تعتبر مدينة خاصة لكل الديانات وال يمكن تقبل
أي أخطاء بخصوصها.
م����ن جانبه ،قال المل����ك عبد الله الثاني ،إن هذه الزيارة تهدف لمناقش����ة العالق����ات الثنائية واالتفاقيات
الثنائي����ة والتحدي����ات التي نواجهها في المنطق����ة ،واجتماعنا هنا يبني على عالق����ات تاريخية بين البلدين
الشقيقين ،ونود أن نوسع آفاق التعاون السياسي واالقتصادي وزيادة التعاون في مختلف المجاالت.

مجلس النواب األميركي
للفلس����طينيين ،الى حين تأكيد وزير الخارجية ان الس����لطة الفلس����طينية «أوقفت دفعات مالية» تعطيها
لفلسطينيين ُسجنوا بعد محاكمة او لعائالتهم.
ُ
واطلق على مش����روع القانون اسم «تايلور فورس» تكريما لهذا األميركي الذي قتل خالل رحلة في آذار 2016
الى تل أبيب على يد فلسطيني كان يبلغ الـ 21من عمره قامت الشرطة الحقا بقتله.
وقال النائب الجمهوري اد رويس« ،السلطة الفلسطينية تدفع رواتب للفلسطينيين الذين يهاجمون أبرياء
أمثال تايلور».

إسرائيل تقول إن
واعترفت إس����رائيل بشن ضربات جوية في س����ورية التي تشهد حربا أهلية منذ ست سنوات لوقف شحنات
األسلحة إلى «حزب الله».
وقال الميجور جنرال اميكام نوركين ،إن إس����رائيل «تعمل على مس����توى واس����ع على عدد من الجبهات في
شرق أوسط ديناميكي».
وقال في تصريحات نقلها الجيش ،ان طائرات «اف »35-رفعت قدرات سالح الجو إلى «مستوى آخر».
تصنع ش����ركة لوكهيد مارتن األميركية هذه الطائرات التي تعد األغلى س����عرا على اإلطالق .وباعت أول 33
طائرة منها الى إسرائيل بسعر  110مليون دوالر للطائرة في المتوسط.

انتشار كبير لقوات
نابلس ،وبمحاذاة بلدتي ترمسعيا وسنجل شمال رام الله.
وتزامن ذلك مع نصب حاجزين متنقلين على مش����ارف بلدة بيتا جنوب نابلس ،وبالقرب من مفرق مستوطنة
بركان المقامة عنوة على أراضي المواطنين ،حيث جرى توقيف العديد من الس����يارات الفلس����طينية والتدقيق
في هويات ركابها وتفتيشها.

«العليا» اإلسرائيلية تلزم
عمي����ت عاموس مانتين ،يعمل فنيا في ش����ركة «بيزك» لالتص����االت ،وتقول الرواية اإلس����رائيلية ،إن منفذ
العملية ،الش����اب الفلس����طيني ،ش����ادي جواودة 15( ،عاما) ،قد أطلق الرصاص على مانتين في عملية مدبرة من
مسافة قريبة وأرداه قتيال.
ويأتي القرار القضائي للعليا اإلس����رائيلية ،امس ،إثر قرار قضائي س����ابق في القضية ذاتها كانت أصدرته
المحكمة المركزية في تل أبيب ،قبل أربع س����نوات ،وقضت فيه بدفع تعويضات بقيمة  2مليون شيكل لعائلة
مانتينّ ،
وحملت المس����ؤولية للسلطة الفلسطينية ،وأيضا لش����ركة «بيزك» ،كونها «لم توفر الحراسة المالئمة
للتقني العامل لديها في ظروف االنتفاضة الثانية».

إحباط وغضب في
والفصائل الفلسطينية نفسها محبطة وهذا يؤثر على الشارع».
ويضي����ف« ،هناك تخاذل عربي كبير» ،مش����يرا ال����ى ان «االعتراف موجود من زمان عن����د األميركيين ،أميركا
وإسرائيل لهما التوجهات نفسها».
ويتوقع ان تزيد «إس����رائيل الضغوط على المقدس����يين بهدف ترحيلهم ،ما سيؤدي الى أعمال فردية غير
محسوبة».
ويذهب الى حد الـتأكيد ان إس����رائيل «س����تقوم بتطهير عرقي للفلس����طينيين مع صمت عالمي ،ما سيزيد
التطرف بالعالم».
على درب اآلالم في وس����ط الس����وق في المدينة القديمة ،توقف أربعة من أفراد الشرطة اإلسرائيلية بزيهم
الشتوي.
بالقرب منهم ،يقول ابو عبد ( 32عاما) الذي فضل عدم ذكر اسمه كامال ،بلهجة يائسة« ،اذا اعترفوا بالقدس
عاصمة او لم يعترفوا ،ماذا سيغير في الموضوع؟ نحن حقيقة تحت االحتالل في القدس او رام الله».
ويضيف مشيرا الى الشرطيين بيده« ،الشرطيون هنا يقفون أمامي كل يوم .منذ يومين ،بدؤوا يزيدون عدد
الكاميرات في القدس على مئات الكاميرات الموجودة أصال ،ووضعوا مجسات سمعية .شرطتهم وجنود حرس
حدودهم موجودون في األقصى وفي كل مكان .عالم نضحك على أنفسنا؟».
ويستدرك قائال« ،بالطبع أنا مقهور على الوضع ،ومقهور على ما يجري للشعب الفلسطيني ،والقادم أسوأ».
وجلس����ت ثالث فالحات يرتدين الزي التقليدي أمام بس����طة على األرض يبعن الزعتر والميرمية والس����بانخ،
يحاولن إبعاد مياه السيول عن البضاعة .وقد رفضن التعليق واكتفت إحداهن بالقول «يعين الله».
وتقول فاطمة ( 58عاما) ،ربة المنزل التي قدمت للش����راء ،من جهتها« ،كل العالم مرعوب من قرارات ترامب،
هو يسير في طريق الظالم بدال من ان يسير نحو السالم ،كان يجب ان يصلح بدال من ان يوتر».
وتضيف« ،أنا خائفة على الشباب .نحن نساء نجلس في البيت بينما يخرج الشبان الى المواجهات .الوضع ال
ينبئ بالخير ،ال نريد ان يذهب أوالدنا الى الموت سدى».
ويرتبط اإلعالن المنتظر لترامب في أذهان الناس بالتوتر والحرب.

وسطوة الباشا والبيه ،ولذلك ظلت في نظرنا تمثلنا ،فهي تمثل شريحة
كبيرة م���ن المجتمع ما بي���ن الفتاة العاش���قة والزوج���ة المخدوعة واألم
ُ
الملتاعة والمضحية ،وقد س���رحت كثيرًا وأنا أتخيلها في دور ما وقد بلغت
من العمر الثمانين ،ولكني لم أجد لها دورًا يناس���بها فقد ظلت في نظري
األم التي تقبل أن تقوم بدور الخادمة في فيلم» ال تس���ألني من أنا؟»،واألم
الت���ي تضحي بحبها من أجل ابنتها في فيلم «امرأة في دوامة» واألم التي
تقتل وتدخل السجن دفاعًا عن ابنها ومكانته.
شادية حافظت على كل شيء ،اسمها وصورتها ،ولم تلهث خلف المال
وال الش���هرة ،ولم تستثمر شهرتها وال اسمها في أدوار قصيرة كضيفة
ش���رف ،فقد بدأت من القمة وظلت في القمة حتى رحلت جس���دًا ،وبقيت
روحًا تحلق مع أرواحنا.

