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ب �س��ام ا ب ��و ش��ر ي��ف م �س �ت �ش��ار ا ل��ر ئ �ي��س ا ل ��را ح ��ل ي��ا س��ر ع��ر ف��ات:

"ال�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ف��ي س �ب��ات وت �خ��اذل��ت ب�ك��ل م��ا يتعلق
بالقدس بعد اعتراف ترامب انها عاصمة للكيان الصهيوني"
* “بدالً من العمل ميدانيا ً والتوجهه ال��ى احملافل الدولية من أج��ل معاقبة الكيان
الصهيوني على سياسته العنصرية والعدائية جت��اه الشعب الفلسطيني ،تقوم
السلطة مبعاقبة امل��واط��ن الفلسطيني البسيط م��ن خ�لال قطع املعاشات وحرمانه
م��ن ابسط حقوقه الشرعية” * امل��ط��ران عطالله حنا“ :قرار ت��رام��ب ال ميكنه تغير
ال��واق��ع امل��ي��دان��ي ب���أنّ ال��ق��دس ع��رب��ي��ة ،ومهما ح��اول��ت اس��رائ��ي��ل وال���والي���ات املتحدة
تهويد ا ل��ق��دس اال ا ن��ه��ا ستبقى كما ه��ي عربية فلسطينية بجوامعها وكنائسها”

خالل اللقاء في مكتبة مجد الكروم العا ّمة
من :محاسن ناصر مراسل موقع العرب وصحيفة “كل العرب”
ال �ق��دس ومكانتها ب�ع��د ق ��رار ت��رام��ب ب��االع �ت��راف ب�ه��ا كعاصمة
إلسرائيل ،كان محور لقاء الشهر الذي شهدته مكتبة مجد الكروم
العا ّمة ،والذي احتضنته قاعة املركز اجلماهيري في مجد الكروم
بحضور املئات وعلى رأسهم رئيس مجلس مجد الكروم ،سليم
صليبي ،ورئ�ي��س مجلس دي��ر االس��د احمل��ام��ي نصر صنع الله،
والعديد من النشطاء السياسيني واالجتماعيني من مجد الكروم،
والعشرات من الضيوف من قرى الشاغور ،ومبشاركة كل من
بسام اب��و شريف مستشار الرئيس الفلسطيني ال��راح��ل ياسر
ع��رف��ات ،وس�ي��ادة امل�ط��ران عطالله حنا رئيس أساقفة سبسطية
للروم االرثوذكس وواحدا ً من أبرز القياديني الدينيني في الساحة
الفلسطينية.
افتتح اللقاء علي مناع ،مدير املكتبة العامة في مجد الكروم ،بكلمة
ترحيب شاكرا ً احلضور على االستجابة للدعوة واملشاركة وحتدث
عن ضيف اللقاء بسام ابو شريف وعن سيرة حياته النضالية
ورحب ايضا ً بسيادة املطران عطالله حنا شاكرا ً اياه على االستجابة
للدعوة واملشاركة.
رحب بدوره بالضيوف،
سليم صليبي رئيس مجلس مجد الكروم ّ
وأ ّك��د على اهمية التمسك بالقدس كعاصمة الدولة الفلسطينية
أن “القدس ستبقى عربية بكنائسها وجوامعها
العتيدة ،مؤكدا ً ّ
ومعاملها الفلسطينية العربية الى االبد ،وانه كانت كذلك قبل قيام
أميركا واكتشافها ،عربية وستبقى عربية الى االبد”.
مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ،بسام ابو
ش��ر ي��ف ،ف��ي مداخلته ه��ا ج��م “السلطة الفلسطينية ومواقفها
ف��ي أع�ق��اب ق��رار ت��رام��ب ب��االع�ت��راف ب��ال�ق��دس كعاصمة الكيان

الصهيوني” ،متسائال “ما اخلطوات التي قامت بها السلطة في
اعقاب ال�ق��رار ،وع��ن اخل�ط��وات امليدانية والدولية التي ك��ان من
املفروض ان تقوم بها اال انها تخاذلت حتى االن مع قرار ترامب”،
على حد اقواله .وأ ّكد شريف أنّه “على رجال القانون من محامني
التوجه الى احملافل الدولية واتخاذ خطوات عملية على ارض الواقع
وعدم الرضوخ لالمر الواقع في ظل غياب السلطة الفلسطينية
إن “السلطة
وتقاعسها مبثل هذه اخلطوات حتى االن” .وقال ايضا ّ
وب��دالً من العمل ميدانيا ً والتوجهه الى احملافل الدولية من أجل
معاقبة الكيان الصهيوني على سياسته العنصرية والعدائية جتاه
الشعب الفلسطيني ،تقوم مبعاقبة املواطن الفلسطيني البسيط
من خالل قطع املعاشات وحرمانه من ابسط حقوقه الشرعية”،
بحسب قوله.
سيادة املطران عطالله حنا أكد من خالل مداخلته في اللقاء السياسي
أن “القدس كانت وستبقى عربية عاصمة للدولة الفلسطينية”،
على ّ
ً
بأن القدس
أن “قرار ترامب ال ميكنه تغير الواقع امليداني ّ
موضحا ّ
عربية ،ومهما حاولت اسرائيل والواليات املتحدة تهويد القدس اال
انها ستبقى كما هي عربية فلسطينية بجوامعها وكنائسها”.
وأدان سيادة املطران عطالله حنا موقف الدول العربية من القضية
أن
الفلسطينية بشكل ع��ام وم��ن القدس بشكل خ��اص ،مضيفا ً ّ
“السعودية التي تبرعت مبليارات املاليني لترامب قبل عام ساهمت
هذه النقود بزرع املستوطنات في االراضي الفلسطينية وساهمت
بتهويد القدس وقمع اهلها واالعتداء على مقدساتها”.
مت تكرمي الضيوف بدروع خاصة على مشاركتهم
وفي نهاية اللقاء ّ
من قبل رئيس مجلس مجد الكروم ،سليم صليبي ،ومدير املكتبة
العامة علي مناع.
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" فـي االنترنت

ُ
ُ
أسمع ُه !
أسمع ُه..
مجاهل األدغال
�عبرَ فيافي القحط ،في
ِ
�يهدرُ ،ي َ ْدوي ،يستشيط
�فاستيقظوا يا أيها النيام..
نبنت السدود قبل دهمة الزلزال
�ولْ ِ
�تنبهوا ..بهذه اجلدران
�تنزل فينا من جديد نكبة الطوفان !
***
�ملن تُزَ ّينون َها ..حبيبتي العذراء !
�ملن تب ّرجونها ؟
أحلى صبايا قريتي ..حبيبتي العذراء !
حسناؤنا ..ملن تُزَ ّف ؟
�
�يا ويلكم ،حبيبتي ملن تُزَ ّف
�ل ِ ّ
للصدف ؟
لط ْم ِي ،للطحلب ،لألسماكّ ،
�نقتلها ،ن ُْحرَ ُمها ،و بعد عام
�تنزل فينا من جدي ٍد نكب ُة الطوفان
�و يومها لن يشفع القربان
�يا ويلكم ،أحلى صبايا قريتي قربان
نبتني السدود
�و نحن نستطيع أن
َ
�من قبل أن يداهمنا الطوفان !
***
بَدار ِ ..باسم اهلل و االنسان
�
�فانني أسم ُع ُه ..أسم ُع ُه :
و لي أنا ..حبيبتي العذراء !!

صـاحب االمتيــاز

شركة كل العرب م.ض
احملرر املسؤول واملدير العام
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مسؤول التحرير  :سعيد عدوي

*املقاالت املنشورة تعبر عن آراء اصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي
هيئة التحرير *املواد املرسلة ال ترد الى اصحابها سواء نشرت ام لم تنشر
* املواد غير املوقعة تهمل  /ويحق للكاتب طلب االحتفاظ باسمه لدى هيئة
التحرير * االعالنات على مسؤولية اصحابها
البريد االلكتروني لـ "

"
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