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احملرر املسؤول  واملدير العام 
 فايـز اشتيوي 

أشدُّ من املاء حزنًا
فكيف جتيد حساب املواجد؟

وكيف حتب كما ينبغي أن حتب؟ ومن 
ال يري يتعثر

في تعتعات الرؤى وشعاب املقاصد
فجاهد. كما ينبغي أن جتاهد!

تأٌمل بعينني مفتوحتني وقلبي بصير.
تأٌمٍل. وكابًٍد!

كما ينبغي. ال تكرر حماقة! 
‘سيزيف’. قف

في أعالي العذاب. تأمل. وراجع
وطالع. وتابع.

وشاهد!
وصارع.

حزينا. قويا كصمت املعابد
حزينا. أشد من املاء حزنا.

على الدرج اللولبٌي غبار يغطي 
الرخام

املؤدي إلي باحة البرج. صمت الغبار
الكثيف دليل: هنا غربة الروح عن 

جسمها.
لم تطأ قدم من زماني بعيد مداخل 

هذا املكان
البعيد

ويا أيهذا املليك السعيد
لبؤسك آثار طيري علي قمة البرج. 

كيف

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
الوطني  التجمع  من  بيان  العرب  موقع  ال��ى  وص��ل 
الوطني  التجمع  “يحّذر  ف��ي��ه:  ج��اء  ال��دمي��ق��راط��ي، 
غ��ّزة،  قطاع  في  االوض��اع  تدهور  من  الدميقراطي 
على  محدقة  انسانية  كارثة  حالة  الى  وصلت  التي 
العيش  لقمة  ت��أم��ن  م��ن ظ���روف  امل��س��ت��وّي��ات،  ك��ل 
الّستن  التي جتاوزت  البطالة  املاء، ونسبة  وشربة 
ورفع  املوّظفن  اج��ور  من  احل��اّد  واالقتطاع  باملئة، 
وازمة  الفلسطينيّة،  احلكومة  من  بقرار  الضرائب 
الكهرباء والوقود التي تطال البيوت واملستشفيات، 
حتويل  ان  فيها.  الالزمة  واملعّدات  االدوي��ة  وتأمن 
االسرائيلي  االحتالل  يد  على  كبير  سجن  الى  غّزة 
جهة،  من  منها  الشمالية  املناطق  قصف  واستمرار 
واغالق معبر رفح على يد السلطات املصرّية من جهة 
اخرى، فضال عن تقليص متويل وكالة غوث وتشغيل 
وكل  االمريكيّة،  االدارة  يد  الالجئن”أونروا” على 
املصاحلة  وتعثّر  االنقسام  استمرار  ظ��ّل  في  ذل��ك 
السلطة  تفرضها  ال��ت��ي  “العقوبات”  واس��ت��م��رار 

الفلسطينية، يحّول االوضاع في غّزة الى كارثيّة”.
الديقمراطي،  الوطني  التجّمع  “إّن  البيان:  واضاف 
اسرائيلي  عسكري  هجوم  اي  شن  من  يحّذر  واذ 
على غّزة، فاّنه يطالب بإنقاذ غزة من حالة الكارثة 
االه��ل في  ام��ام  ف��وري  عبر فتح معبر رف��ح بشكل 
السلطة  ويطالب  كما  ش���روط،  او  قيود  دون  غ��ّزة 
للحّد  الالزمة  االج��راءات  كاّفة  باتخاذ  الفلسطينيّة 
ابناء شعبنا في غّزة ال زيادتها، ويدعو  من مأساة 
شعبنا  تاريخ  من  الدقيقة  الفترة  هذه  في  الفصائل 
وقضيّته، الى امتام املصاحلة الفلسطينيّة، واملضي 
قدًما في ترتيب االوراق الفلسطينيّة العادة القضيّة 
ذلك،  مب��وازاة  الصحيح.  مسارها  الى  الفلسطينيّة 
يستنكر التجمع الوطني بشدة استمرار االعتداءات 
والغارات اإلسرائيلية على سوريا، ويحّمل احلكومة 
اإلسرائيلية مسؤولية نتائج أي مغامرة بفتح حرب 
ذرائ���ع وحجج  ولبنان، حت��ت  ج��دي��دة على س��وري��ا 
ج���اه���زة، ه���ي ل��ي��س��ت س���وى اس��ت��م��رار ال��غ��ط��رس��ة 
العسكرّية،  ال��ق��ّوة  م��ص��ادر  واح��ت��ك��ار  اإلسرائيليّة 

ال���������ت���������ج���������م���������ع ي�������������دع�������������و ال��������������������ى ان���������������ق���������������اذ غ��������������������زة م���������������ن ال����������ك����������ارث����������ة 
وي��������ط��������ال��������ب ال�������ع�������رب�������ي�������ة ل�����ل�����ت�����غ�����ي�����ي�����ر ب�������������االس�������������راع ب��������إق��������ال��������ة ي�����ون�����س

مــكــاتــب "كـــل الـــعـــرب" - 
الناصرة

kul@alarab.net
وص�����ل ال�����ى وق�����ع ال���ع���رب 
ب��ي��ان م���ن ش��رط��ة ال��ق��دس، 
الشرطة  "فتحت  فيه:  ج��اء 
تلقي  اع���ق���اب  ف���ي  حت��ق��ي��ق��ا 
ب������الغ )ص�����ب�����اح االث����ن����ن( 
وكتابة  اط���ارات  ثقب  ح��ول 
ع��دة سيارات  على  ع��ب��ارات 
ف��ي ال��ق��دس ال��ش��رق��ي��ة، ه��ذا 
ووصل محققون الى املكان 
وفتحوا حتقيقا للتوصل الى 

الفاعلن"، وفقا للبيان.

خ��اص��ة اجل��وّي��ة ف��ي ال��ش��رق األوس���ط. 
كاّفة  ت��اري��خ��يًّ��ا،  اس��رائ��ي��ل  لقد س��وق��ت 
اع��ت��داءات��ه��ا وج��رائ��م��ه��ا ض��د االق��ط��ار 
وال��ش��ع��وب ال��ع��رب��يّ��ة ب��ان��ه��ا ح����روب ال 
مفّر منها، فيما ال يخفى دور اسرائيل 
وعلى  واهدافها،  املنطقة  في  احلقيقي 
االرض  على  السيطرة  مطامع  رأسها 
وكسر روح النضال واملقاومة العربية، 
فيه إلسرائيل  يكون  واقع  أمر  وفرض 
هيمنة عسكرية واستحواذ على سالح 

نووي بشكل حصري في املنطقة”.
الداخليّة،  الساحة  “على  البيان:  وتابع 
احل���ك���وم���ة  ق�������رار  أن  ال���ت���ج���م���ع  ي�����رى 
العمل  م��ه��اج��ري  ب��ط��رد  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
أخالقي  غير  ق��رار  االفارقة  والالجئن 
وغير انساني، ويهدف الي احلفاظ على 
يهودّية الدولة بكل ثمن، ويوضح تنامي 
العنصرية وكراهية اآلخر لدى املجتمع 
وص��نّ��اع ال��ق��رار ف��ي اس��رائ��ي��ل، خاصة 
السمراء  البشرة  أصحاب  من  كان  اذا 
وم���ن ال��ش��ع��وب امل��س��ت��ض��ع��ف��ة. ان ه��ذا 
القرار يتجاهل املواثيق الدولية حلماية 
العمل.  م��ه��اج��ري  ال��الج��ئ��ن واح���ت���رام 
الى  الوقوف  إلى  التجمع  يدعو  وعليه، 
جانب مهاجري العمل في نضالهم ضد 

التهجير، ويطالب الهيئات العاملية املعنية 
القرار  الخذ دوره��ا من اجل وقف هذا 
يكون مبثابة حكم  ق��د  وال���ذي  اجل��ائ��ر، 
اعدام ضد العديد من الالجئن الهاربن 

من املالحقة السياسية في بالدهم”.
واضاف البيان: “اّما بخصوص القائمة 
على  وي��ش��دد  التجمع  ي��ع��ود  املشتركة 
ضرورة اإلسراع في استكمال اخلطوة 
املتبقية إلمتام التناوب واستقالة النائب 
وائل يونس عن احلركة العربية للتغيير، 
بغية تعزيز مكانة القائمة املشتركة في 
والعنصرية  العداء  سياسات  مواجهة 
وامل��ؤس��س��ة  احل��ك��وم��ة  تنتهجها  ال��ت��ي 
الفلسطيني  املجتمع  جتاه  اإلسرائيلية 
اجل��ه��ود  التجمع  وي��ق��در  ال���داخ���ل.  ف��ي 
للمساهمة  األط��راف  كافة  بذلتها  التي 
واستقالة  التناوب  عملية  استكمال  في 
في  االخ��وة  خاصة  العطاونة،  يوسف 
احلركة االسالمية وجلنة الوفاق الذين 
والداعم  ال��ص��ادق  موقفهم  في  ث��اب��روا 
حلق التجمع في املقعد الرابع، وقد عملوا 
بال كلل على دفع عملية التناوب، حتى 
فيها  اعتقد  التي  الصعبة  اللحظات  في 
امام طريق مسدود قد يهّدد  اننا  الكثر 

مستقبل املشتركة”.

ثقب اطارات سيارات وكتابة عبارات تدفيع الثمن في القدس الشرقية

النائب وائل يونس  النائب جمال زحالقة

احدى السيارات - تصوير الشرطة


