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مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن احلملة
اإلعالنية للمرشحة فكتوريا زحالقة مدلج جاء فيه ما يلي" :أعلنت
املربية فكتوريا زحالقة مدلج ابنة قرية كفرقرع ه��ذا األسبوع عن
ترشحها لرئاسة وعضوية املجلس احمللي املجلس في كفرقرع في
االنتخابات للسلطات احمللية التي ستجرى بتاريخ  30اكتوبر تشرين
االول من العام اجلاري .وبهذا االعالن ستكون من بني النساء الرياديات
في املجتمع العربي اللواتي كسرن احلواجز املجتمعية العديدة ،حاملة
رسالة للتغيير نحو األفضل وذلك من خالل رؤيتها وإميانها بقدرتها
على أدارة شؤون البلد وقيادته نحو مستقبل مشرق وآمن ألوالدنا.
إن الظروف التي آلت اليها
وقالت زحالقة مدلج مع اعالن ترشيحها ّ
كفرقرع هي التي كانت من وراء اع�لان ترشيحها خاصة وانها لم
تستطع االستمرار في مواكبة هذا الوضع وان تقف مكتوفة االيدي
غير مبالية مبستقبل القرية وأبنائها".
"ال يعقل أن يتعلم اكثر من  400طالب خارج القرية مما يشير
لتدني املستوى التعليمي ملدارس كفرقرع"
وأضاف البيان" :وتطرقت في حديثها إلى وضع التعليم في القرية
ق��ائ�ل��ة ":ال يعقل ان يتوجه أك�ث��ر م��ن  400ط��ال��ب وطالبة م��ن قرية
كفرقرع يوميا للتعليم في م��دارس خارج القرية ،فعلى سبيل املثال
هناك حوالي  270طالبا وطالبة يتنافسون على ستة مقاعد دراسية
في مدرسة السنديانة في جفعات حبيبا املجاورة .ان دل هذا االمر

على ش��يء فانه ي��دل على الوضع
املتدني الذي آلت اليه مدارس القرية
ال�ت��ي فشلت على م��ا ي�ب��دو ف��ي ان
توفر األفضل ألهل القرية وابنائها
من خالل تقدمي الرسالة التربوية
والتعليمية املناسبة ،مع العلم أن
نسبة استحقاق البجروت في البلدة
لم تصل إلى  % 54مع نهاية العام
الدراسي املاضي.
وش ��ددت أي�ض��ا ف��ي حديثها على
ال��دواف��ع االض��اف �ي��ة ال�ت��ي دفعتها
إلعالن ترشيحها لرئاسة املجلس احمللي ولعضويته مشيرة باألساس
الى تعاظم آفة العنف في القرية لدرجة انعدام االمان الشخصي لدى
السكان ،وازدياد ظاهرة استعمال السالح غير املرخص وتوسع دائرة
تعاطي املخدرات بني الفئات الشبابية في البلدة االمر الذي ال ميكن
جتاهله بتاتا ،وسط انعدام اطر اجتماعية شبابية ثقافية أو رياضية،
تكون بديال ومالذا الحتواء الشبان على مختلف توجهاتهم في القرية".
"املصادقة على اي��داع اخل��ارط��ة الهيكلية ما هو إال استعراض
خلارطة عامة غير تفصيلية"
وتابع البيان" :وتطرقت أيضا إلى قضية اخلارطة الهيكلية التي صادق
اعضاء املجلس البلدي قبل اي��ام معدودة على ايداعها ،معتبرة هذه

اخلطوة ذر الرماد في عيون اهالي القرية خاصة وان اخلارطة التي مت
طرحها خارطة عامة غير تفصيلية .كما وأشارت إلى ان هذه اجللسة
التي بادر إليها املجلس البلدي وتتويج األمر على انه اجناز ،فشل في
استقطاب التأييد من قبل أهالي كفر قرع.
"عدم جناح تنفيذ مشروع شق الشارع االلتفافي بأكمله ألسباب
معروفة"
ونوهت الى قضية أزم��ة السير التي تعاني منها القرية خاصة عند
املدخل الرئيسي في السنتني االخيرتني ،وتساءلت عن قضية عدم تنفيذ
مشروع الشارع االلتفافي بأكمله للقرية ،مما كان سيحد من أزمة السير
في مدخل البلد وداخلها .هذا ويشار الى ان السيدة فكتوريا زحالقة
مدلج أشغلت في املاضي مناسب عدة منها مديرة مركزة "نعمات" في
كفرقرع إضافة إلى إشغالها منصب رئيسة "مجلي التعايش والسالم"
التابع للهستدروت في البالد".
واختتم البيان" :زحالقة مدلج املتزوجة من املربي مروان مدلج وهو
أيضا ذا باع طويل في تربية األجيال والسلك التعليمي مبوضوع اللغة
االجنليزية أيضا ،حتمل من اخلبرات أكثر من  30سنة في جهاز التعليم
اضافة الى اخلبرات واملناصب التي اشغلتها كما ذكر سابقا ،وهي ما
زالت حتمل رسالة التعليم كمعلمة للغة االجنليزية ،واضافة الى كونها
مربية أجيال فهي أم لستة أبناء في مقتبل العمر بعضهم انهى الدراسة
األكادميية في موضوع اإلدارة والصيدلة واللغة االنكليزية  .وتبلغ
املرشحة فكتوريا زحالقة مدلج من العمر  53عاما" إلى هنا نص البيان.
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كتب الشيخ صفوت فريج نائب رئيس احل��رك��ة اإلس�لام�ي��ة بيانًا على
صفحته على موقع التواصل اإلجتماعي الفيسبوك في ظل الهجمة على
قيادات احلركة اإلسالمية في اعقاب زيارتها الى رام الله واجتماعها مع
الرئاسة الفلسطينية ورئيس السلطة محمود عبّاس ابو مازن .وجاء في
منشور الشيخ فريج الذي عنونه بـ "كفى مهاترات ومزايدات على قيادة
احلركة اإلسالمية" و"اجلاهل عدو نفسه خطير على اهله" ،جاء":منذ
أيام تتعرض قيادة احلركة االسالمية حلملة من املزايدات واالفتراءات
بسبب زيارتها لرام الله واجتماعها بالقيادة الفلسطينية هناك ولهؤالء
املزاودين واحمل ّرضني نقول :رغم التثبيط والتشكيك  ،ستبقى حركتنا
اإلسالميَّة ماضية في دربها  ،ال��ذي يقدم املصالح العليا لشعبنا على
احلسابات احلزبية الضيقة  ،واألهواء الضالة  ،ولن تأبه لتلك القلّة التي ال
تتقن سوى الشعارات الفارغة والرنانة  ،التي ليس لها رصيد على ارض
الواقع ،ستبقى حركتنا االسالمية الغراء وقادتها األنقياء شامة الوسطية
واالعتدال ،واالنحياز للوحدة والشراكة في داخلنا الفلسطيني كما انها لن

تتخلى عن دورها في تقريب وجهات النظر ،بني االخوة الفرقاء في شعبنا
الفلسطيني إلنهاء االنقسام وحرمة الدم الفلسطيني وتعزيز صمود اخواننا
في السلطة الوطنية لرفض صفقة القرن التي تهدف الى تصفية القضية
الفلسطينية وخاص ًة ملفي القدس والالجئني".
ً
واضاف":يا هؤالء؛ هل سلمت من سهامكم اسرائيل وخاصة بعد جرائمها
االخيرة واعتداءاتها على قطاع غزة وأمريكا بعد قرارها بنقل سفارتها
ملدينة القدس لتصوبوها اجتاه قيادة احلركة االسالمية ورئيسها الشيخ
حماد ابو دعابس بسبب زيارة الى رام الله كان الهدف منها النصح والدعم
للمواقف التي حتافظ على مصالح شعبنا وحرصنا على مستقبل القضية
الفلسطينية  ،ومستقبل قطاع غزة وحتديات مدينة القدس !!!!!!! أليس منكم
رجل رشيد ؟ أتظنون أن قياداتكم لم يجلسوا مع أبي مازن ؟ وقبله أبي عمار
؟ وحافظ األسد والقذافي وامللك عبد الله آل سعود  ،ووزراء إسرائيليني
كثر ؟ أم تريدون أن ندعم ذلك بالصور لعلكم تنتبهون إلى تناقضاتكم".
واختتم حديثه بالقول":ليست العبرة مع من جتلس  ،ولكن ما الرسالة
التي حتملها جلليسك أ َّي�ً�ا كان  .فموسى عليه السالم جلس إلى فرعون

 .ونبينا املصطفى صلى الله عليه وسلم جلس إلى قادة
قريش  .ونحن وأنتم لسنا بأفضل من موسى وكل القيادات
الفلسطينية ليست شرا ً من فرعون  .فتريثوا قليالً قبل أن
تخ ِّونوا النَّاس  ،وتبخِّ سوهم  ،وحت ِّرضوا عليهم  .أعيدوا
حساباتكم وال أظنكم ستفعلون!!"

ه�ي��ام زب��ارق��ة :ال�ش��رط��ة وح ��راس أم��ن محطة ق�ط��ار ب�ئ��ر ال�س�ب��ع ع��ام�ل��ون��ي بعنصرية ّ
ألن��ي ّ
محجبة
من :منى عرموش
أعربت الشابة هيام الزبارقة من س ّكان مدينة اللد عن تذمرها واستنكارها من
تعامل الشرطة وح� ّراس األمن خالل تواجدها في محطة قطار بئر السبع في
طريق عودتها للبيت ،مشيرة الى أنّه "يت ّم التعامل معها بشكل مهني وعنصري
محجبة وتضع غطا ًء على رأسها".
ألنّها ّ
وقالت الزبارقة "مثل كل مرة كنت في محطة القطار ،وكان امامي ما يقارب 20
شخصا يقفون في طابور اإلنتظار ،وفجأة حارسة األمن طلبت مني بطاقة هوية،
ً
عندها قلت لها بأنني نسيتها في البيت ،وقالت لي احلارسة "اذهبي واحضريها
من البيت" ،واجبتها بانني اسكن في اللد وال استطيع القيام بهذه اخلطوة ،واذ
باحلارسة تقول لي "اذا انت موقوفة مدة ثالث ساعات ،حتى حتضر الشرطة"،
وفي نفس اللحظات قامت احلارسة وحارسة اخرى بدفعي بقوة والصراخ علي،
وبعد عشر دقائق حضرت الشرطة الى املكان ،وتذكرت في وقتها بأنني احمل
جواز سفر" ،كما قالت.
وأضافت زبارقة":لدى وصول الشرطة قالت لي شرطية "ال ميكن لك السفر
بالقطار ألن احلراس لن يسمحوا لك" .سألتهم مرة اخرى عن هذا التعامل رغم
انني سلمتهم حواز السفر الذي تظهر فيه كافة تفاصيلي الشخصية ،لكن رجال

الشرطة عادوا وقالوا لي "هذا قرار حراس األمن".
سألت الشرطية عن هذه القوانني وبأي حق يتعاملون معي بهذا األسلوب ،وملاذا
ال تتوفر لديهم صالحيات للتدخل كونهم اطلعوا على تفاصيلي؟! واذا بالشرطية
تقول لي "ال تتوفر لدينا اي صالحيات" ،وعدت وسألتها ،عن املهام التي يقومون
بها ،واجابت الشرطية "الدفاع عن مواطني دولة اسرائيل" ،وقلت لها نسيت
بأنني جزء من مواطني الدولة الذين يتعاملون معهم بتمييز عنصري" ،كما قالت.
وأضافت هيام في حديثها ملوقع العرب وصحيفة كل العرب":هذه ليس هي املرة
محجبة.
األولى التي يتعاملون معي بهذه الطريقة العنصرية ،وكل ذلك بسبب أني ّ
ما تعرضت له أمر غير منطقي ،فمن جهة تعامل حراس األمن املهني ومن جانب
اخر رفض الشرطة التدخل رغم انها شاهدت تفاصيلي بعد أن سلمتهم جواز
سفري ،ومع كل ذلك عدت الى البيت بواسطة حافلة" ،كما قالت.
تعقيب الشرطة وسلطة القطارات
إن":جميع محطات القطارات يسافر
وقال مصدر في شركة "قطار إسرائيل" ّ
فيها عربا ويهودا وال ميكن أن منيّز بني املسافرين .كان من الفروض أن تعود
خصوصا
الشابة مرة اخرى لتخبرنا بأنها عثرت على جواز سفر ،كي ندخلها،
ً
أن الشرطة هي املسؤولة عن هذا املوقف".
ّ

"بأن هذا املوضوع تابع
اما الشرطة فقد ادعت
ّ
ً
لسلطة القطارات" ،وفقا للشرطة.

