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صـاحب االمتيــاز
شركة كل العرب م.ض

احملرر املسؤول  واملدير العام 
 فايـز اشتيوي 

أشدُّ من املاء حزنًا
من اللحظًة الداميه

يؤجلك املوت. لكن ملوتي جديدي على 
موعد احلب

والقنص.. في فرصة ثانيه
وتبقي على احلاجز العسكري. 

سجينا حزينا
أشد من السجن حزنا

أشد من السجن واملاء حزنا.
*

دع الرقم حرا طليقا. يفيض وينمو 
علي خانة الصفر.

المتتحن دورة األرض من بادئ البدء. من 
خانة

الصفر. للكون أرقامه، واملدار
يفضل حسن اجلوار

إذن. فاقترب من فضاء جتوب مغاليقه 
السفن اآلهله

برواد لغز الوجود وأسراره الهائله
وبارك مالئكة اإلنس واجلن.. بارك

مدينة أشواقك الفاضله
وصادق تضاريس أرقامك القاحله
لعل شفيعا من الورد ينمو عليها

وحلما قدميا يعود إليها
ضًع الرقم واحللم بني يديها

وغادر هواجسك اآلفله؟
وأنت متوت وتذكر

ع���ل���ى  ال�����ك�����ن�����ي�����س�����ت  م�������ص�������ادق�������ة  ج��������ب��������اري��������ن:  ي�������وس�������ف  د.  ال�������ن�������ائ�������ب 
م�������ش�������روع ق�������ان�������ون ال�����ق�����وم�����ي�����ة ه�������و ت�������رّس�������خ ل�����ن�����ظ�����ام االب�����رت�����ه�����اي�����د 

من: إبراهيم أبو عطا- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
الشيخ يوسف  الفلسطيني  الدينية  االوقاف والشؤون  حّل وزير 
ادعيس، ومفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسني، 
زيد  آل  دي��ار  في  استضافهم  حيث  الفحم،  أم  مدينة  على  ضيوفاً 
الفحم،  ام  بلدية  – رئيس  حمدان  خالد  الشيخ  ومبعية  الكيالني 
القائم  وبحضور  واخوانه،  الكيالني  زيد  متيم  ابو  محمد  السيد 
بأعمال رئيس البلدية االستاذ بالل ظاهر وعضو البلدية املهندس 
علي زيد الكيالني، فيما رافق الوفد ميّسر الزيارة وقريب العائلة 

الشيخ نافع الكيالني – امام وخطيب قرية ام الريحان.
وفي حديث مع الشيخ خالد حمدان – رئيس البلدية – قال: “بحمد 
الله كانت زيارة طيبة ومباركة، أكدنا خاللها على ترحابنا ألهلنا 
الفلسطينيني جميعا، وأكدنا كذلك على التعاون الوثيق فيما بيننا، 

واالتصال والتواصل الدائمني فيما بيننا، ملا فيه مصلحة إخواننا 
وأبناء شعبنا”. مضيفاً: “وزير االوقاف الفلسطيني الشيخ يوسف 
العلم  اللقاء استعداده لقبول طالب في مجال  دعيس أبدى خالل 
كاملة،  ومبنح  قلقيلية  في  اإلسالمية  العلوم  كلية  في  الشرعي 

ومبواضيع أخرى مثل اللغة العربية وغيرها مبنح جزئية”.
فيما قال املهندس علي ابو متيم الكيالني – عضو البلدية: “بحمد الله 
لنا اتصاالت دائمة مع الشيخ نافع الكيالني، وقد طرح علينا فكرة 
تنظيم زيارة للشيخ يوسف ادعيس والشيخ محمد حسني فرحبنا 
بالفكرة وسررنا بذلك كثيرا، كان لقاًء طيبا ومباركا، تداولنا خالله 
عدداً من القضايا واملواضيع، وهم من طرفهم فرحوا كثيرا بهذه 
أيضا  أن اخلير موجود واألمل  اللقاء مؤكدين على  الزيارة وهذا 

موجود مبستقبل أفضل”. 

مكاتب “كل العرب” - الناصرة
“صادقت  وصل الى موقع العرب بيان من النائب يوسف جبارين، جاء فيه: 
اليهودية، بأغلبية اصوات  القومية  اللجنة اخلاصة بالكنيست لتشريع قانون 
االئتالف احلكومي، على صيغة قانون القومية اليهودية، وذلك متهيًدا لطرحه 
املشتركة  القائمة  نواب  وتصدى  للكنيست.  العامة  الهيئة  في  االول��ى  للقراءة 
للبنود العنصرية املقترحة بالقانون، محذرين من مواصلة املّس بحقوق ومكانة 
املواطنني العرب، ومن استمرار الهجوم على العرب كجزء من احلملة االنتخابية 

لنتنياهو”.
واضاف البيان: “وأكد النائب د. يوسف جبارين، عضو جلنة الدستور البرملانية، 
في اجللسة على التمييز العنصري الكامن في القانون ضد املواطنني العرب، 
وعلى أن القانون يقّوي من الطابع اليهودي الديني للدولة، ومن الفوقية القومية 
اليهودية فيها، وذلك تلبية لطروحات األحزاب اليمينية في احلكومة، وأن ذلك 
يتناقض مع مبادئ دميوقراطية أساسيّة الّتي من املفترض أن تضمن املساواة 
في الدولة وتكفل حقوق األقليات وعلى رأسها األقلية الفلسطينية األصالنية”.
وتابع البيان: “واوضح جبارين أن قانون اساس القومية اليهودية هو قانون 
اساسية  مجاالت  في  الدولة  وصهيونية  يهودية  مبادئ  من  يرّسخ  ابرتهايد 
بالدولة، مثل الهجرة واملواطنة ورموز الدولة والسكن واللغة العبرية، وميّس 
بهذا  ترى  املشتركة  القائمة  أن  العرب، مؤكًدا  املواطنني  بشكل خطير بحقوق 
التي تعمل احلكومة احلالية على تشريعها، بدعم  القوانني  القانون من أخطر 
شخصي من رئيس احلكومة نتنياهو. وأكد النائب جبارين انه في الوقت الذي 
حقوق  حماية  حول  وأممية  دميقراطية  تشريعات  نحو  العالم  دول  فيه  تتجه 
االنسان واملواطن وحول املواطنة املتساوية فان الكنيست في اسرائيل تتجه 

نحو تشريعات دينية وعنصرية واقصائية”.
وأضاف جبارين ان قانون أساس “اسرائيل -الدولة القومية للشعب اليهودي”، 
يعكس مخططات حكومة نتنياهو ليس فقط على صعيد العالقة مع املواطنني 

العرب بل ايًضا مع الشعب الفلسطيني عموًما من خالل 
التنّكر حلق تقرير املصير للشعب الفلسطيني. فالقانون 
للشعب  القومية  “الدولة  أن��ه��ا  على  إس��رائ��ي��ل  ي��ع��ّرف 
حصري  بشكل  املصير  تقرير  حق  ومينح  اليهودي” 
للشعب اليهودي، وذلك دون تعريف ما هي حدود دولة 
اسرائيل. بل ان حكومة نتنياهو التي تشّرع هذا القانون 
مشروع  وتطرح  فلسطينية  دول��ة  اقامة  فكرة  ترفض 
“ارض اسرائيل الكبرى”، مما يؤكد ان حدود اسرائيل 
حسب قانون القومية هي ليست حدود ما قبل 1967، 
بل ان “احلق احلصري بتقرير املصير للشعب اليهودي” 
بحسب هذا القانون هو في كل فلسطني التاريخية، التي 

تعتبرها حكومة نتنياهو “أرض اسرائيل”.

وزي��������������������������ر االوق������������������������������������اف ال��������ف��������ل��������س��������ط��������ي��������ن��������ي وم�����������ف�����������ت�����������ي ال�����������ق�����������دس 
ال�����ف�����ح�����م أم  مل�������دي�������ن�������ة  زي��������������������ارة  ف����������ي  ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة  وال��������������دي��������������ار 


