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 ذعار الرشيدي

الشيخ ناصر .. 
وحّل املجلس 

وحديث األماني
احلديث عن حل مجلس 
األمة بعد ثالثة أو أربعة 
أشهر من اآلن هو وال 

شك حديث أماني لبعض 
التيارات واألطراف 

اخلاسرة مؤخرا من 
التغييرات التي طرأت 
على كثير من مفاصل 

املشهد السياسي، وآخر 
التغييرات كانت التي 
طرأت على التشكيل 
احلكومي الذي جاء 

على خالف التشكيالت 
السابقة وضم وزراء 

جددا، اسما وفكرا 
وتوجها، ولكن هذا ال 
يعني أبدا أن حديث 
األماني ال ميكن أن 

يتحقق بعد أن تغير 
جزء رئيسي من قواعد 

اللعبة، ولكن على 
الوجه احلالي ال يوجد 

أدنى مبررات للحل 
من أي نوع، حتى ولو 
كان هناك حديث عن 

استقاالت متوقعة لبعض 
النواب.

> > >
فحل املجلس عادة يأتي 
إلحداث تغيير سياسي 

ما، ولكن التشكيل 
احلكومي األخير كان 

بحد ذاته تغييرا سياسيا 
شامال ملا قبله، لذلك 

ينتفي أي مبرر سياسي 
للحل على األقل في 

الوقت القريب املنظور.
> > >

وعندما أقول إن قواعد 
اللعبة تغيرت أعني 

أن املعادلة السياسية 
بأكملها ستتغير وهذا 
املجلس بشكله احلالي 

سيكون شريكا رئيسيا 
في عملية التغيير أو 
باألصح شريكا في 

إرساء دعائم التغيير 
نحو األفضل، فهناك 

أقطاب مت تقليص 
متثيلها وتيارات خسرت 

ممثليها في احلكومة، 
ولكنها مجتمعة أو كل 

منها على حدة ال ميكن 
أن تدفع إلى احلل أو 

حتى تتسبب فيه ولو 
بنسبة 1%، واحلديث 

عن استجواب محتمل 
لوزيرة الشؤون مثال 
ال ميكن أن يؤدي في 

افضل حاالته سوى إلى 
جلسة توصيات ال أكثر، 
إذ ان احلكومة احلالية ال 
تشبه احلكومة السابقة 
في تعاطيها مع امللفات 
السياسية الصدامية أو 
التي تكون سببا للحل 

أو استقالة احلكومة، 
ومن احملتمل بل من 

الوارد جدا ان تقود هذه 
احلكومة لواء املصاحلة 
السياسية الشاملة، وان 
تكون صاحبة املبادرة 

في ذلك.
> > >

هذه احلكومة حتمل 
شعار »جاءت لتبقى« 

وبجانبه تضع شعار »ال 
للمساومات«، وفي رأيي 
أن الوزراء ستحصنهم 

أعمالهم التي سيتم 
احلكم عليها ال حقا، 

ولن يتم حتصينهم وفق 
صفقة سياسية ما أو 

تنازالت ترضية محددة.
> > >

هذه رؤية للشكل احلالي 
للحكومة احلالية أما 
األداء فنتركه لأليام 

وسيتبني خيطها األبيض 
من األسود غدا.

> > >
توضيح الواضح: دخول 

الشيخ ناصر صباح 
األحمد نائبا أول ووزيرا 
للدفاع في هذه احلكومة 
وصاحب ملف مشروع 
مدينة احلرير حتى قبل 

دخوله احلكومة هو 
أساس التغيير اجلذري 

في احلكومة، واألمل 
معقود على أن يكون 

وجوده دافعا كبيرا 
لوالدة حكومة إجنازات 

على كل األصعدة.

احلرف 29

د. هند الشومر

سلطان الخلف 

خالل األيام القليلة املاضية نشطت وزارة الصحة في التوعية 
بأضرار األدوية املغشوشة واملزيفة وعقدت الندوات وبثت 

مواد توعية بالتزامن مع اهتمام منظمة الصحة العاملية 
بالتصدي ملافيا االجتار في حياة وصحة البشر عن طريق 
شبكات دولية لتسويق األدوية املزيفة واملغشوشة وغير 

الفعالة، وفي مقابل ذلك فإن التوعية وحدها ال تكفي ولكن 
يجب اتخاذ أشد اإلجراءات لوقف الفساد بتغليظ العقوبات 

وتشديد التشريعات واإلجراءات الالزمة حلماية املرضى من 
هذه األدوية وال تأخذكم أي شفقة أو رحمة مع من تالعب 

باألمن الدوائي مهما كان موقفه. وال ميكن تصور بأي حال من 
األحوال أن هناك أدوية وجدت طريقها للمرضى باملستشفيات 
وباملراكز الصحية دون أن يتم فحصها وحتليلها والتأكد من 

فعاليتها وصالحيتها وإمتام إجراءات تسجيلها في وزارة 
الصحة ألن تسجيل الدواء ليس مجرد شهادة فقط ولكنه 

إقرار من وزارة الصحة بأنها حتملت مسؤوليتها الذهبية عن 
األمن الصحي والدوائي وأوفت بالتزامها األخالقي واملهني 

حيال صحة املواطنني واملقيمني. وعندما تبث مواقع التواصل 
االجتماعي أي أخبار عن تداول أدوية غير مسجلة بوزارة 

الصحة والسماح بوصولها للمرضى في املستشفيات واملراكز 
الصحة فهذا يتطلب استنفار جميع أجهزة الوزارة بدءا 

باألجهزة اإلعالمية على أعلى املستويات لتوضيح احلقائق 
للمرضى وأن يتحمل اجلهاز القانوني بالوزارة مسؤولياته 
بشجاعة ويقوم بتحقيق فوري وعاجل ملالحقة املتسببني 

في وصول بؤرة الفساد إلى قطاع األدوية وفضح املفسدين 
ونشر قائمة سوداء بكل من تسبب في زعزعة األمن الدوائي 
والصحي، وهو ما يعني أن قطاع األدوية يحتاج إلى جراحة 

كبرى وعاجلة الجتثاث الفساد إن كان ما يتم تداوله من أمور 
تتعلق باألدوية صحيحا إذ ان ذلك يعتبر كارثة تعصف بثقة 
املريض باخلدمات الصحية. وأمتنى أن تكون األدوية املتاحة 

للمرضى مستوفية إلجراءات التسجيل واختبارات الصالحية 
الالزمة واملعتمدة ألن الصحة خط أحمر ال يتوقف عند العبدلي 
أو صفوان وال ميكن قبول الفساد في قطاع األدوية وال ميكن 
حتمل تبعات مثل هذا النوع من الفساد الذي يجب استئصاله 

من اجلسم الصحي وخصوصا أن ما مت تداوله يشكك في 
إجراءات تسجيل وصالحية أدوية عالج السرطان وأدوية 
عالج اجللطات وهو ما يعني القتل غير الرحيم للمرضى 

بطريقة صحية. ولنتذكر أن من أسباب هزمية العرب في حرب 
فلسطني عام 1948 استخدام أسلحة فاسدة من جانب اجليوش 

العربية وكانت تلك املأساة أحد أسباب ثورة 23 يوليو عام 
1952 في مصر حسب ما كتب الصحافي الراحل إحسان عبد 
القدوس والتي غنى لها عبد الوهاب، وقد تسبب في محاكمة 

رؤوس كبيرة باحلكومة املصرية قبل قيام ثورة الضباط 
األحرار عام 1952. 

بعد الوعد املشؤوم لبلفور اإلجنليزي في العام 1917 مبنح 
اليهود وطنا قوميا لهم في فلسطني، يأتي الوعد املشؤوم 

لترامب األميركي باالعتراف بالقدس عاصمة للصهاينة احملتلني 
أي بعد 100 عام بالتمام. الرئيس األميركي ترامب لم يأت بجديد، 

فمنذ اتفاقية أوسلو في العام 2003، تعهد الرؤساء األميركيون 
باالعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني لكنهم لم يفوا 

بتعهداتهم ليس ألنهم غير مؤمنني بذلك لكن ألن الظروف 
السياسية لم تكن مواتية لتنفيذ االعتراف ولكونهم ليسوا 

في عجلة من األمر وبانتظار ما تسفر عنه مفاوضات السالم. 
وخطوة ترامب هي تنفيذ مباشر للوعد األميركي الذي تؤمن به 
اإلدارة األميركية وكذلك الشعب األميركي الذي ال يخفي تعاطفه 

مع الكيان الصهيوني وبشكل أعمى وبخاصة اليمينيون أو 
املسيحيون الصهاينة الذين يعتبرون قيام دولة الصهاينة نبوءة 

إلهية واجب اإلميان بها وتوفير كل سبل بقائها والذود عنها 
ضد أعدائها من الكفار املسلمني أو غيرهم من أجل قدوم يسوع 
املسيح على رأس جيش من املالئكة لينتصر على أعداء الرب في 
معركة )هرمجدون( التي ستطوي تاريخ احلكم البشري. لقد كان 

االعتراف فرصة سانحة لترامب ال ميكن تفويتها وهو يعيش 
حتت ضغوط سياسية هائلة بعد فضيحة اعتراف مستشاره 
لألمن القومي مايكل فلني الذي أقر بأنه قد تعمد الكذب على 

مكتب التحقيقات الفيدرالي في نفيه االتصال باحلكومة 
الروسية. وكان ال بد من قيامه بعمل ميكن أن يشغل اإلعالم 

عن هذه الفضيحة الكبرى التي تالحقه، ويكسب بها دعما 
مباشرا من اللوبي الصهيوني وتيار اليمني املسيحي املتطرف، 
وهي حسابات دينية أكثر منها سياسية، وجاءت بالنسبة إليه 

في الوقت املناسب. ومع ذلك لن يكون اعتراف ترامب محرجا 
للحكومة األميركية - راعية السالم - كما يتصور الكثيرون ألنها 
لم تقدم شيئا في صالح السالم وإقامة الدولة الفلسطينية وهي 
منذ اتفاقية أوسلو تدعم سياسات الفصل العنصري الصهيوني 
في األراضي احملتلة وبناء املستعمرات وتؤيد حصار سكان غزة 
وتعتبر مقاومة االحتالل الصهيوني إرهابا. حتى مئات مليارات 

الدوالرات العربية التي دخلت اخلزينة األميركية لم تشفع للعرب 
لدى البيت األبيض بل كان اجلزاء جزاء )سنمار(. ومع ذلك لن 

يغير وعد ترامب حقيقة أن القدس هي أرض مقدسة عزيزة على 
املسلمني ولن يتنازلوا عنها وستظل في ذاكرتهم وضميرهم وأن 

الصهاينة أعداء محتلون ال ميكن التعايش معهم.
اآلن وبعد انكشاف الدور األميركي املخادع، هل مازال العرب 
يعولون على الراعي األميركي ملباحثات السالم مع الصهاينة؟

> > >
الرئيس اليمني املعزول علي عبداهلل صالح قاد حتفه بنفسه، 

وهو معروف بحساباته اخلاطئة. أيد صدام في احتالله للكويت 
في حني وقف املجتمع الدولي ضد االحتالل وبادر في حتريرها 
عسكريا. وخاض علي عبداهلل صالح ستة حروب ضد احلوثيني 

ثم حتالف معهم نكاية بالشعب اليمني الذي عزله عندما 
ثار عليه ليضع مصير اليمن بأيدي النظام اإليراني الداعم 

للحوثيني. وعندما همشوا دوره كحليف لهم بعد أن سيطروا 
على مؤسسات الدولة اليمنية وحيدوا اجليش، أراد فك التحالف 
معهم لكن بعد فوات األوان، فبادروه وقتلوه ثم عرضوا صوره 

مقتوال أمام مرأى ومسمع من العالم. كانت نهايته على أيدي 
احلوثيني سهلة وتتناسب مع ثقته الزائدة بهم.

> > >
أقام اجليش العراقي عروضا عسكرية مبناسبة انتهاء احلرب 

على داعش، إال أن الفضل في هزمية داعش يعود إلى الضربات 
اجلوية املكثفة التي نفذتها املقاتالت األميركية على مواقع مقاتلي 

داعش وإلى إدارة العمليات العسكرية من قبل العسكريني 
األميركان.

األمن الدوائي
واألمن الصحي

وعد ترامب
 املشؤوم 2017

ألم وأمل

فكرة

انشغل العالم وخصوصا العربي واإلسالمي 
بإعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب املتمثل في 
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة 
األميركية من تل أبيب العاصمة اإلسرائيلية احلالية 

إلى القدس خالل الفترة القادمة، حيث خرجت 
املظاهرات في العواصم العربية واإلسالمية 

واألوروبية وحتى العاصمة األميركية املنددة 
باإلعالن األميركي الذي يخالف القرارات األممية.

ودعت اجلامعة العربية الجتماع طارئ بشجب 
القرار األميركي وأصدرت بيانا يستنكر ويدين 

هذا القرار، وكذلك دعت تركيا لعقد قمة على 
مستوى قادة العالم اإلسالمي وأيضا الدعوات 

املختلفة للمقاطعة! كل هذه التحركات لم تخرج 
عن الكلمات املتعارف عليها التي مللنا من سماعها 
في املؤمترات واالجتماعات واملظاهرات واملسيرات 

والوقفات االحتجاجية حتى نستطيع القول بأننا 
لألسف »أمة النون« ككناية للكلمات »نستنكر، 
ندين، ونشجب«، نعم هذا هو واقع احلال الذي 

نعيشه مادام ليس العالم العربي فحسب بل العالم 

اإلسالمي املعني بالدرجة األولى بهذه القضية، في 
تفككه ومتزقه وانشغاله بهمومه، كما أن الواقع 

السياسي والعسكري القوي هو الذي يفرض نفسه 
على الساحة وهو ما متلكه إسرائيل ومن ورائها 

الواليات املتحدة األميركية وهو الواقع الذي يجب 
أن تعيه الشعوب العربية املمزقة واملفترقة فيما 

بينها واملشغولة بالطائفية والقبلية بأن ما حصل 
شيء طبيعي ملا تعيشه األمة العربية واإلسالمية من 

ضعف ومهانة، وان ما حصل في القدس الشريف 
ليس وليد الساعة بل على امتداد التاريخ الذي 

يشهد كل موقع باملدينة املقدسة جوالت السيطرة 
املختلفة عليها عبر العصور املختلفة وتعاقب 

عليها الفراعنة واليونانيون والفرس والرومانيون 
وغيرهم واملسلمون والصليبوون واليهود وآخرها 

اخلالفة العثمانية، إال أن سيطرت عليها بريطانيا 
بعد هزمية الدولة العثمانية في احلرب العامليه 

االولى ومن ثم سيطرة العصابات اليهودية عليها 
عام 1948 وبسطت سيطرتها على اجلزء الغربي 

وأكملت احتالل اجلزء الشرقي بحرب 19٦7. هذه 

النبذة التاريخية وفقا للمصادر التاريخية، تؤكد 
ان ما مرت به هده املدينة املقدسة للديانات الثالث 
اليهودية واملسيحية واإلسالمية، لم تستقر على 
حال وان السيطرة عليها كان سجاال بني القوى 
املختلفة، وان القوي هو الذي يفرض سيطرته 

عليها. ومن واقع احلال العربي لألسف ومنذ اكثر 
من سبعة عقود مازلنا في مرحلة الشجب والتنديد 
واالستنكار ألي حدث ولعل اشهرها حريق املسجد 

االقصى عام 19٦9. ولم تبق لنا سوى بارقة أمل 
في جموع املرابطني من أبناء فلسطني احلبيبة 

الذين يضحون بدمائهم الزكية تراب القدس رفضا 
لالحتالل وما عليهم إال االعتماد على النفس، مقابل 

آلة عسكرية ضخمة للعدو الصهيوني. نعم ان 
فقدان القدس اآلن مرحلة إلى أن يقضي اهلل عز 

وجل أمره بالدخول إليها، وإلى ذلك الوقت ستتكرر 
على مسامعنا كلمات االستنكار والتنديد والشجب 

من العالم دون استثناء التي لن تغير من الواقع 
شيئا، اللهم مزيدا من التطرف واإلرهاب في أنحاء 

املعمورة ردا على هذا القرار. 

عندما نقوم بجمع تلك احلروف يكون الناجت 
كلمة »تسول« التي كانت باألمس البعيد ما هي إال 
ظاهرة بل طفرة إلى أن أصبحت واقعا في واقعنا 

املعيش، نعم تلك هي احلقيقة وهذا هو التسول 
الذي فجأة أصبح مهنة نراها على مدار يومنا في 

الكثير والعديد من األمكنة مع العلم بأنها كانت 
باألمس ما هي إال حاالت فردية وفي أماكن قليلة 

ومحدودة فكيف؟ ومتى؟ وملاذا؟ وهل أصبح 
بالفعل التسول مهنة؟ 

التسول كلمة تطلق على من يطلب املال للحاجة أو 
الطعام لسد اجلوع أو املبيت ملن ال ميتلك مأوى، 
ومن هنا تأتي املفارقة، فمجتمعنا ميتلك العديد 

من النعم والكثير من الرخاء ونحمد اهلل ونشكره 
على هذا، ولكن عندما نرى العنصر املضاد لتلك 

النعم حتدث الدهشة وتقوم املفارقة فالعنصر 

املضاد هو التسول عنصران ال يوجد بينهما أي 
تواصل أو رابط، والسؤال الذي يطرح نفسه من 

تلك املفارقة من هؤالء الذين أصبحوا ميألون 
شوارعنا باسم التسول؟

سطورنا اليوم ال تخص جهة محددة بل قضيتنا 
اليوم هي قضية عامة وجب علينا وجود حل 

جذري لها ورجاء ال نريد جلانا وال دراسات ألن 
التسول عندما يتفشى في مجتمعنا بتلك الصورة 

فما هو إال دقات ألجراس اخلطر على مجتمعنا.
هؤالء األطفال ومنهم شباب منهم من يقوم ببيع 

محارم ورقية وآخرون يحملون بيدهم أنوارا 
كهربائية وأطفال منهم يقومون ببيع »العلكة« 

والعديد والكثير مما يباع باسم التسول وال نعلم 
ما يخفى في باطنها!

العديد من التساؤالت وال بد على اإلعالم واألمن 

وغيرها من املؤسسات واجلهات احلكومية تسليط 
الضوء والبحث عن األجوبة واحللول للكثير من 
التساؤالت أولها: من هؤالء؟ وإذا هم ال ينتمون 

ملجتمعنا فأين آباؤهم؟ ومن كفيلهم في الدولة؟ بل 
أين جمعيات الطفولة من هؤالء األطفال؟ والسؤال 

األول واملهم من الذي يديرهم ويقودهم؟ فليس 
من العقل واملعقول أن هؤالء األطفال والشباب 

يقومون بالتسول والبيع دون شخص يدير لهم 
عجلة التسول؟

٭ مسك اخلتام: كلماتنا ليست بفالشات إعالمية 
بل هي قضية أمن وطن وأمان املواطن، قضيتنا 

اليوم من السهل بأن جنمع حروفها وتكون كلمة 
تسول، ولكن غدا قد يكون من الصعب تفكيك 

حروفها ألنها لن تكون كلمة تسول.

حالة من الغليان في األراضي الفلسطينية غداة 
قرار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة السرائيل 
ونقل السفارة االميركية اليها، تفجرت املواجهات 

في كل مكان ومع اتساع الرفض الدولي للقرار 
األميركي ورغم معرفتنا ببعض الضرر الذي 
سوف يلحقنا اذا مت تنفيذ قرار ترامب هناك 

حروب وتهديدات حقيقية ليست متوهمة متس 
صميم الدول العربية واالسالمية من قبل اسرائيل 

وأميركا ومن قبلها جماعات التأسلم السياسي 
»اإلخوان« ومن تفرع عنهم مثل »القاعدة« 

و»داعش« هذه املخاطر يجب مواجهتها اآلن بكل 
القوة واجلدية واحلزم.

أنا متأكدة اننا سننتصر مبشيئة اهلل، ترامب فاشل 
ألنه من استطاع تقدمي حل سياسي كما وعد بذلك 

مسبقا لقد تخطى ترامب كل اخلطوط احلمراء واذا 
كان يريد الضغط علينا ويعتقد ان ذلك جزء من 

حتفيز ملسار سياسي فانه مسار فاشل، بأي حق 

وضع ترامب نفسه في وجه املدفع واعطى لنفسه 
بأن يعطي ما ال ميلك ملن ليس له حق فيه.

البد ان تعمل الدول العربية واالسالمية على 
إبطال مشروع قرار ترامب في احملاكم واحملافل 

الدولية والبد من مطالبة األمم املتحدة باالستعجال 
بإرسال فريق لرسم حدود فلسطني على ان يكون 

من ضمن هذا التخطيط مدينة القدس التي هي 
عاصمة لفلسطني.

ألن من يرى ان قرار ترامب االعتراف مبدينة 
القدس عاصمة السرائيل خطر على عملية السالم 
في الشرق االوسط وان هذا القرار ميكن ان يؤدي 

الى توترات جديدة في املنطقة باالضافة الى ان 
هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي وقرارات 

مجلس األمن الدولي، واحلل هو اتخاذ قرار دولي 
بشأن الوضع النهائى للقدس خالل مفاوضات 
مباشرة في اطار اتفاق سالم نهائي والبد على 

حكومات الدول العربية واالسالمية العمل والقيام 

بكل ما هو ممكن لتجنب مزيد من التصعيد في 
املنطقة ألن االعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل 

له عواقب وخيمة على املنطقة ككل وليس على 
فلسطني وحدها ألن اميركا واسرائيل يستغالن 
االوضاع في املنطقة لتحقيق اهدافهما البعيدة 

املدى في فلسطني.
املقاطعة: الوعي بخطورة املرحلة التي متر 

بها والوعي بخطورة املعركة ومكانة القضية 
وقدسيتها ووجوب العمل وضرورة بذل اجلهد 

والوقت والفكر واثر النشاط التراكمي هو من اهم 
اسلحتنا اليوم في معركة القدس الناشئة اآلن، اهلل 
تعالى سيسألنا ماذا فعلنا، وكل واحد منا ماذا قدم 

لنصرة االسالم؟
انني ادعو كل امتنا العربية االسالمية إلطالق 

حملة مقاطعة شاملة لكل ما هو أميركي اعتبارا 
من اآلن ولنبدأ باملقاطعة األميركية واملنتجات 

األميركية.

ما انفك اليهود ومنذ سنوات اإلسالم األولى 
وحتى يومنا هذا يبذلون قصارى اجلهد لتحقيق 
هدفهم بدولة من النيل إلى الفرات وبناء الهيكل 
الثالث لسيدنا داود گ، ولتؤسس على الباطل 

كيانا صهيونيا.
سنتطرق في هذا املقال لسرد تاريخي لهذا املبتغى 

اليهودي.
٭ عقد في بازل في سويسرا حوالي 1800م 
مؤمتر للصهاينة إلصدار »بروتوكول حكماء 

صهيون« إلعداد منهجية لتأسيس كيان لهم في 
فلسطني وذلك مبباركة وتأييد الدول الغربية.

٭ عقب ذلك اتفاق وزير اخلارجية البريطاني 
سايكس والفرنسي بيكو في 1917 املتضمن 

تقسيم الدول العربية واإلسالمية في افريقيا 
وآسيا.

٭ عقبه وعد بلفور 1917 ليعطي من ال ميلك ارضا 
عربية ملن ال يستحق مع ضمان وحماية الكيان 

الصهيوني.
٭ وبعد ذلك مت إرسال اجلواسيس الى اخلالفة 

العثمانية في عهد امللك جورج لنشر فتنة الشيعة 
والسنة، حيث تزعم هذا اجلهد العميل لورانس.

٭ ثم نشطت املخابرات الغربية في استمالة رجال 
الدين من السنة والشعية لتأسيس أحزاب )مثل 

اإلخوان املسلمني في مصر والدعوة في العراق( 
لتفكيك املجتمعات العربية بزرع الفنت والتشجيع 

على االغتياالت عند احلاجة.
٭ توجه وفد اميركي مخابراتي يضم جورج 

بوش والذي كان حينها مدير املخابرات املركزية 
األميركية ملقابلة السيد اخلميني ملساعدته في 

احلضور الى ايران وتسلم احلكم بنهج تدميري 
للمنطقة يتبنى مفهوم تصدير الثورة، وما هي إال 
سنوات وثروة ايران تصب حلشد وفيلق القدس 

وحزب اهلل للتدمير والتنكيل والفتنة بني املسلمني.
٭وفيما يسمى بالربيع العربي، فإن وفدا 

إسرائيليا أثناء رئاسة اوباما توجه الى الواليات 
املتحدة األميركية لالجتماع مع مسؤولي اخلطط 

األميركية لتبني هذا املشروع والذي ينتهي بتقاتل 
املسلمني بعضهم مع بعض من دون توجيه اي 
رصاصة الى إسرائيل، وان ينتهي املطاف بنقل 
السفارة األميركية الى القدس النشغال العرب 

واملسلمني بأنفسهم، ولن تتعدى معارضتهم إال 
مظاهرات واحتجاجات وتراشق بالسالح هنا 

وهناك.
ومت لهم ما خططوا ومكروا له.

بيد ان واقع احلال يحتم علينا ان نبرز ان لدولنا 
العربية دورا في تقوية الكيان الصهيوني وعلى 

النحو التالي:
٭ توجه رئيس املنظمة الفلسطينية اليهودي 

األصل ياسر عرفات الى أوسلو للترويج للتطبيع 
مع اسحاق رابني، تال ذلك االعتراف بإسرائيل 

بكامب ديڤيد مبباركة الرئيس األميركي كلينتون 
والذي أصر على ان يصافح رابني عرفات رغم 

إحجام رابني عن ذلك، وقد اغتيل رابني بعد ذلك 
على يد صهيوني متطرف.

٭ لقد بذلت مصر موارد بشرية ومالية كثيرة 
حلروبها ضد إسرائيل، إال ان ذلك ال مينع القول 

بأن قاهرة املعز هي اول دولة عربية يرفع بها 
العلم اإلسرائيلي وتكبل بعد ذلك باتفاقية كامب 

ديڤيد.
٭ وعلى ذات النهج تبادلت األردن االعتراف 

بإسرائيل برفع العلم اإلسرائيلي خفاقا بعمان.
٭ ودول أخرى عديدة عربية وإسالمية مثل تركيا 

لها تعاون وتبادل جتاري ومالي مع اسرائيل.
وبعد ذلك وقبل ان تلوم الدول التي تساند الكيان 
الصهيوني علينا إعادة النظر في عالقتنا مع هذا 

الكيان..
يقول الشاعر:

نعيب زماننــا والعيب فينا
لزماننا عيب ســوانا ومــا 

libraheem@hotmail.com

Nermin-alhoti@hotmail.com

noktat_dooa@hotmail.com

Yousufyacoubq@hotmail.com

د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

د.نرمين يوسف الحوطي

أمينة العلي 

د.يوسف يعقوب البصاره

أمة
 النون!

»ت.. س.. و.. ل«

القدس.. 
عاصمة فلسطني

اليهود واإلسالم
املنظور 
السياسي )1(

قضية ورأي

محلك سر

نقطة ضوء
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