
9.3.2018 2

االنترنت  فـي   "               " عنـوان   w w w . a l a r a b . n e tkul@alarab.net البريد االلكتروني لـ "                         "

fayez@alarab.net

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

صحيفة اجلماهير العربية
اســبوعية، ســياســية ، ثقـــافية

الناصرة-عمارة لويس دانيال-النمساوي
ص.ب 430-ميكود 16000 فاكسيميليا 04/6569887

تلفون 04/6558000
فاكسيميليا قسم االعالنات 04/6461812

صـاحب االمتيــاز
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احملرر املسؤول  واملدير العام 
 فايـز اشتيوي 

أشدُّ من املاء حزنًا
يشاؤك قلبك: سهال

تشاؤك زيتونة الدهر: حلما
يشاؤك صخر التالل: رفيقا
تشاؤك سنبلة احلب: حقال
يشاؤك قلب التراب: شهيدا

يشاؤك أهلك: عيدا
وماذا تشاء سوى ضجعًة املوت حرا 

طليقا
حزينا. أشد من املوت حزنا
أشد من املاء واملوت حزنا؟

*
هناك. على سطح ليالك قناصة 

معجبون بليالك
لكنهم يرقبون قدومك في موعد 

احلب والقنص
وهم معجبون بجبهتك العاليه

مناظيرهم تترٌصد. حمي بنادقهم 
تتوعد. توق

أصابعهم يتنهد. في لهفة الصلية 
التاليه

وأنت تلوب عليها
وترفع عينيك كفي صالة إليها
من احلاجز العسكري القريب

وينقذك احلاجز العسكري وألفاظ 
حراسه النابيه

وأغالله القاسيه

م�������ح�������ك�������م�������ة ال����������ص����������ل����������ح ف��������������ي ح��������ي��������ف��������ا ت������������رف������������ض ط����������ل����������ب ه�����ي�����ئ�����ة 
ال���������������������دف���������������������اع اإلف�����������������������������������������راج ع������������������ن ال������������ش������������ي������������خ رائ������������������������������د ص������������اح

اس����������������ت����������������ط����������������اع: ال������������ل������������ي������������ك������������ود ي������������������������������������زداد ق������������وة 
م��������ق��������ع��������دا  12 امل������������ش������������ت������������رك������������ة  وال�������������ق�������������ائ�������������م�������������ة 

من: ابراهيم أبو عطا
رفضت محكمة الصلح في حيفا، الثالثاء، طلب هيئة 
الدفاع عن الشيخ رائد صالح، االفراج عنه، وأبدت 
بينها:  االعتقال ومن  بدائل  للبحث في  استعدادها 

احلبس املنزلي، وشروط مقيدة أخرى.
ونشطاء  قادة  من  العشرات  احملكمة،  في  وتواجد 
القوى واألحزاب العربية، وكان من بينهم: رئيس 
جلنة  رئ��ي��س  ب��رك��ة،  محمد  السيد  املتابعة،  جلنة 
احلريات، الشيخ كمال خطيب، القيادي في التجمع 
حزب  رئيس  الفتاح،  عبد  ع��وض  السيد  الوطني، 
الوفاء واالصالح، الشيخ حسام أبو ليل، القيادي 
في احلركة االسالمية اجلنوبية، الدكتور منصور 
عباس، شيخ العراقيب، الشيخ صياح الطوري، إلى 
جانب حضور الفت لنشطاء وشخصيات نسائية 

من القدس احملتلة واملثلث والنقب واجلليل.
وقال احملامي رمزي كتيالت، من طاقم الدفاع عن 
“هدفت اجللسة  الشيخ رائد صالح ملوقع العرب: 
إل��ى إص���دار ق��رار ح��ول طلب ال��دف��اع االف���راج عن 
الشيخ رائد، ورفضت احملكمة هذا الطلب في هذه 
طرحت  حال  في  أنه  إلى  أش��ارت  ولكنها  املرحلة، 
ب��دائ��ل ل��الع��ت��ق��ال، وم��ن��ه��ا: احل��ب��س امل��ن��زل��ي بقيود 
الشيخ  األخرى حول تواصل  مشددة، والشروط 
مع اجلماهير واإلعالم، فإنها على استعداد للنظر 
بذلك، من جانبنا في هيئة الدفاع سنقوم بدراسة 
طلب  تقدمي  على  ونعمل  بإسهاب،  احملكمة  ق��رار 
إضافي لإلفراج عن الشيخ رائد، استنادا إلى عدم 
هناك  كانت  ح��ال  ف��ي  األم��ر  بحث  احملكمة  رف��ض 

شروط مقيدة تتبع عملية اإلفراج”.
وقال السيد محمد بركة، رئيس جلنة املتابعة ملوقع 
سياسية،  احملكمة  “هذه  ان:  ونؤكد  نعيد  العرب 
كان  لو  حتى  رائد  الشيخ  سراح  بإطالق  ونطالب 
ذلك بشروط مقيدة، فنحن وكافة مكونات املتابعة 
العزل  في  ص��الح  رائ��د  الشيخ  يبقى  أن  نوافق  ال 
ممنهجة  ع��ق��اب  كعملية  إل��ي��ه  وننظر  االن���ف���رادي، 
مواقفه  على  رائ��د  الشيخ  يعاقبون  وه��م  للشيخ، 
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العبرية  القناة  نشرته  إسرائيلي  استطالع  أظهر   
ال��ذي  الليكود  أن ح��زب  األح���د،  م��س��اء  ال��ع��اش��رة، 
زال  ما  نتنياهو.  بنيامني  ال���وزراء  رئيس  يتزعمه 
ينمو ويزداد قوة رغم من التحقيقات اجلارية مع 

زعيمه نتنياهو.
وبحسب االستطالع، فإنه إذا جرت انتخابات خالل 
هذه األيام فإن حزب الليكود سيحصد 29 مقعدا، 
مقابل 24 مقعدا حلزب هناك مستقبل بزعامة يائير 
الصهيوني  املعسكر  ح��زب  سيحصد  فيما  البيد، 
و10  منهما،  لكل  مقعدا   12 املشتركة  والقائمة 
مقاعد حلزب البيت اليهودي، و 8 حلزب ميرتس، 
و7 حلزب كلنا برئاسة وزير املالية موشيه كحلون، 

وعقيدته، نثمن عمل طاقم الدفاع ونطلب منهم أن يقوموا بكل ما يلزم حتى يكون 
الشيخ رائد خارج القضبان، ولو بشروط مقيدة”.

“موقف  إلى أن:  العرب  ولفت الشيخ كمال خطيب، رئيس جلنة احلريات، ملوقع 
النيابة املتشدد بخصوص اعتقال الشيخ رائد صالح ليس مستهجنا، وان مجمل 
أبناء املشروع  ملف االعتقال يندرج في إطار اجراءات املؤسسة اإلسرائيلية مع 

االسالمي بعد قرار حظر احلركة اإلسالمية عام 20015”.
وأضاف: “نحن ندرك أننا بني يدي حكومة وضعت في سلم أولوياتها، استمرار 
من  منزعجة  اإلسرائيلية  املؤسسة  ان  ونعلم  اإلسالمي،  املشروع  أبناء  مطاردة 
املشروع اإلسالمي، فليشربوا من ماء البحر، ونأمل أن يكون الشيخ رائد صالح 
خارج السجن في املرحلة القادمة”. وحول إطاللة الشيخ رائد في قاعة احملكمة 
تألقا  ابتسامته  ازدادت  محكمة،  جلسة  في  رائد  الشيخ  رأينا  “كلما  خطيب:  قال 
وانفراجا، وكأنه يؤكد من خاللها إدانته للمؤسسة اإلسرائيلية وثباته على مواقفه 

في مواجهة الظلم اإلسرائيلي”.
األمني العام السابق حلزب “التجمع”، السيد عوض عبد الفتاح، نّدد بقرار محكمة 
الصلح اليوم، رفض اإلفراج عن الشيخ رائد صالح، ودعا إلى صياغة أشكال نضال 

أخرى ملواجهة الغطرسة اإلسرائيلية ضد أبناء الداخل الفلسطيني.
“ما رأيناه اليوم من سرعة اعطاء القرار من قبل  وقال عبد الفتاح ملوقع العرب: 
القاضي، يؤكد أننا أمام واقع اسرائيلي متغول ضدنا، يبقي على الشيخ في السجن 
رغم عدم وجود أي مبرر قانوني إلبقائه خلف القضبان، نحن بحاجة إلى نضال 
جماهيري حقيقي ميارس الضغط على احلكومة الفاشية، وفي اعتقادي لو شهدت 
كافة محاكم الشيخ رائد حضورا جماهيريا مكثفا، لكان اآلن بيننا خارج االعتقال، 
علينا تنظيم صفوفنا حتى نفرغ هذا التغول اإلسرائيلي من محتواه ونشكل قوة 

ضغط حقيقية على القرار السياسي في هذه املؤسسة الفاشية”.

ومثلها حلزب إسرائيل بيتنا بزعامة وزير االمن أفيغدور ليبرمان، و6 
حلزب يهدوت هتوراة، و 5 مقاعد حلزب شاس.

ويظهر االستطالع زيادة قوة حزب الليكود، فيما يواصل حزب "هناك 
مستقبل" املراوحة في مكانه، بينما شهدت األحزاب املتدينة تراجعا.


