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ال � �ل � �ج � �ن � ��ة ال � �ش � �ع � �ب � �ي� ��ة ف� � � ��ي س� �خ� �ن�ي��ن:
"ال ل� �س� �ي ��اس ��ة ال� �ت� �ض� �ي� �ي ��ق واحمل � ��اص � ��رة
وال � �ه � ��دم م� ��ن ق �ب ��ل امل �ج �ل ��س اإلق �ل �ي �م ��ي"

ت �ي �س �ي��ر ب� �ص ��ول وخ� ��ال� ��د ج� �م ��ال ط ��اط ��ور
وج �م �ي ��ل ان� � ��ور ب� �ص ��ول ي �ن ��اف �س ��ون خ��ال��د
ابراهيم طاطور على رئاسة مجلس الرينة

من اليمني :جميل بصول ،تيسير بصور ،خالد ابراهيم طاطور وخالد جمال طاطور
جانب من أعضاء اللجنة الشعبية
من :محاسن ناصر
اصدرت اللجنة الشعبية في سخنني بيانا جاء به" :ال يكفي
أن مجلس مسجاف اإلقليمي ،منطقة نفوذه تبلغ 183000
دومن وع��دد سكانه حوالي  25000نسمة وتشمل آالف
الدمنات الزراعية مبلكية أهالي سخنني ،بينما منطقة نفوذ
بلدية سخنني حوالي  9600دومن وعدد السكان أكثر من
 30000نسمة ،رغم هذا الفارق الهائل واملجحف  ،تُصدر
جلنة التنظيم في مسجاف أمرا بتجريف شارع الشكاير
من طرف املنطقة اجلنوبية من سخنني املفروش بالكركآر
(جترفه األمطار كل سنة ) وهو مرسوم في خارطة املنطقة
م��ن سنة  ، 1961وه ��ذا ال �ش��ارع ي��وص��ل إل��ى األراض ��ي
الزراعية املغروسة بالزيتون ومت تعبيده من أجل التسهيل
على أصحاب األراضي للوصول إلى أراضيهم".
وأضاف البيان" :ما أن انتهى العمل على تعبيد الشارع حتى
فوجئ أصحاب االراض��ي بأمر صادر عن دائرة التنظيم
مسجاف بهدم /جتريف الشارع .من اجلدير ذكره أن هذا
الشارع يؤدي إلى تسهيل الوصول لسهل البطوف بدالً
من الوصول إليه عن طريق مدينة عرابة حيث االكتظاظ
املروري .إن أمر الهدم /التجريف للشارع املذكور مرفوض
ومستهجن من قبل اهل سخنني عامة واصحاب األراضي
خاصة واللجنة الشعبية .كان األج��در مبجلس مسجاف
وجلنة التنظيم التابعة له أن يشكرو األهالي على تصليح
وضعية الشارع وتعبيده على حساب نفقتهم .وبدال من
تحدين إرادة ومصلحة
ذلك اصدرو أمرا الهدم /التجريف ُم َ

أهالي سخنني .إن أهل سخنني عامة يرون في أمر الهدم /
التجريف تضييقا عليهم ووضع العراقيل أمام وصولهم
الى أراضيهم الزراعية مما سيكون لذلك آثارا سلبية على
عالقات اجلوار بني أهل سخنني وسكان مسجاف وحيث
تربطهم عالقة حسن اجلوار وهذا األمر ال يليق كما يبدو
لسياسة مجلس إقليمي مسجاف".
وتابع البيان" :من هنا فإننا نطالب:
 .1أن يتراجع مجلس إقليمي مسجاف وجلنة التنظيم
التابعه له عن قرار الهدم /التجريف للشارع املذكور .
 .2إن يقوم مجلس مسجاف بتقدمي اقتراحات بديلة (اذا
كان لديه ) من خالل احلوار والتشاور مع
أصحاب األراضي واللجنة الشعبية وبلدية سخنني ملا فيه
مصلحة اجلميع .
 .3وإال فإننا نرى في حالة اإلص��رار على أمر الهدم /
التجريف للشارع مس للمصلحة العامة للمواطنني في
سخنني واعتداء على حقوقهم في الوصول إلى أراضيهم
ِبيُسر وسهولة .
 .4من حق أهل سخنني التصدي ألمر الهدم بكل الطرق
املتاحة قانونيا وشعبيا وجتنيد ال��رأي ال�ع��ام م��ن خالل
وسائل االعالم والعمل من خالل الكنيست ملنع تنفيذ أمر
الهدم /التجريف .
 .5سيتم الدعوة لعقد اجتماع جماهيري تشاوري التخاذ
اخلطوات الضرورية املستقبلية .
نعم للبناء ال للهدم".

تشهد قرية الرينة حراكا واضحا استعدادا لالنتخابات احمللية املقبلة  ،حيث اعلن اثنان من عائلة
بصول عن ترشحهما للمنافسة على رئاسة املجلس احمللي وهما تيسير بصول وجميل انور
بصول فيما يستعد خالد جمال طاطور لإلعالن عن ترشحه ملنافسة ابن عائلته خالد ابراهيم
طاطور ،الذي يشغل منصب رئيس املجلس احمللي منذ بداية الدورة احلالية.
أن خالد جمال طاطور يشغل منصب نائب رئيس املجلس احمللي في الدورة احلالية،
يشار الى ّ
و ُعلم انه سيقوم باإلعالن عن املنافسة رسميا خالل هذا الشهر  ،اما جميل انور بصول فهو شقيق
الرئيس السابق املرحوم عدنان بصول ،وهو االخر يرى بنفسه مرشحا قويا للفوز باملنصب ،فيما
يعتبر تيسير بصول نفسه مرشحا قويا للفوز بالرئاسة  ،سيّما وانه أنتخب عضوا في املجلس
احمللي على مدار الدورتني الفائتتني.
اما الرئيس احلالي خالد ابراهيم طاطور فقد اعلن امام مقربيه انه سيحظى بثقة املوطنني مرة
اخرى وذلك ملا قام به من مشاريع تطويرية وعمرانية في القرية على حد قوله  ،وانه يرى بنفسه
اقوى املرشحني على الساحة.

م � � �ص � � ��رع احمل� � � ��ام� � � ��ي اك � � � � � ��رم ك � �ب � �ه � ��ا م ��ن
ب ��رط �ع ��ة ج� � ��راء ح� � ��ادث ط � ��رق ف� ��ي ت��رك �ي��ا
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
لقي احملامي اكرم كبها ( 49عاما) من سكام
برطعة مصرعه في حادث طرق مروع وقع
في تركيا ،يوم السبت املاضي .هذا وقد تلقت
العائلة خبر ال��وف��اة كالصاعقة ،ويشار الى
ان الضحية سافر ابى تركيا ضمن عمله في
مجال التجارة.

احملامي محمد لطفي ملعلمي املدنيات في ام الفحم:

ع� �ل� �ي� �ك ��م رف � � ��ض م� �ن� �ش� ��ور ال� � � � � ��وزارة ال� � � ��ذي ي� ��ؤك� ��د ع� �ل� ��ى ي � �ه� ��ودي� ��ة ال� ��دول� ��ة
من :إبراهيم أبو عطا  -مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
توجه احملامي محمد لطفي – بصفته محاميا وكاتب عدل ورئيس جلنة
ّ
أولياء أم��ور الطالب احمللية في مدينة أم الفحم – برسالة إلى معلمي
موضوع املدنيات في املدارس فوق االبتدائية ،طالب فيها املعلمني برفض
منشور املدير العام لوزارة املعارف  -شموئيل أبوآب – واخلاص بإحياء
ذكرى مرور سبعني سنة على قيام الدولة .وجاء في رسالة احملامي محمد
"إن موضوع املدنيات هو موضوع هام يدرس في املدارس فوق
لطفيّ :
االبتدائية ،وم��ن خالله يتعلم الطالب أنظمة احلكم ومبادئه وأسسه.
وقبل أيام قليلة ،ومبناسبة مرور  70سنة على قيام الدولة ،أرسل السيد
شموئيل أبوآب  -املدير العام لوزارة املعارف  -برسالة "مع ّدلة" الى
معلمي موضوع املدنيات ،يحثهم فيها على الرسائل والقيم التي يتوجب
عليهم غرسها لدى الطالب بهذه املناسبة" .ويضيف احملامي محمد لطفي
في رسالته" :ومما جاء في رسالة املدير العام" :شراكة بني كل املواطنني،

على اختالف اميانهم وآرائهم وأفكارهم وحتى املتناقضة ووالئهم إلطار
الدولة وامللزمة للدولة اليهودية -هي دولة اسرائيل .عهد علينا بني كل
الذين يؤمنون أن دول��ة اسرائيل قامت كي تشكل بيتا ً قوميا ً للشعب
اليهودي في إطار دميقراطي ،والتي تعمل حسب قرارات األكثرية ،حسب
حاجاتهم ،ومساواة ظروف كل مواطني اسرائيل ،مبا في ذلك االقليات
التي تعيش بداخلها" .كما جاء في منشور املدير العام .وعقب احملامي
محمد لطفي على هذه الرسالة بالقول" :إننا نرى في هذا املنشور توجها ً
خطيرا ً من قبل املدير العام ملعلمي موضوع املدنيات ،من خالل التشديد
والتأكيد على يهودية ال��دول��ة ،وكونها وطنا ً قوميا ً للشعب اليهودي،
مس صارخٌ بوجودنا وحقوقنا نحن العرب كأهل هذه البالد
وفي ذلك ٌ
األصالنيني ،وكأن حقنا في هذه البالد يقتصر على احتياجاتنا اليومية
وظروف حياتية ليس إال .مبعنى آخر ،ال حقوق سياسية او تاريخية او
قومية للعرب في هذه البالد!!" .مضيفاً" :وامللفت للنظر أن السيد أبوآب

لم يتطرق بكلمة واحدة ملبدأ "املساواة" ،وكأن ذلك ليس من القيم التي
يتوجب أن تد ّرس في مدارسنا ،خاصة املساواة لألقليات ،في موضوع
املدنيات!! وفي هذا املنشور لم يجرؤ املدير العام على تعريف الدولة كدولة
دميقراطية ،بل اكتفى أن القرارات فيها حسب االكثرية ،مبعنى اخر أنه
حتى وإن كانت هذه القرارات متس باألقليات ،فهي مشروعة ،كونها ُتتَخذ
حسب األغلبية ،وال مكان ملبدأ املساواة في احلقوق السياسية والتاريخية
والقومية" .وختم احملامي محمد لطفي رسالته ملعلمي املدنيات بالقول:
"نحن لم نتوخَ من مدير عام وزارة "بينيت" منشورا ً أفضل من هذا،
ولكن ما نتوخاه  -وكلنا ثقة وأمل  -أن معلمي املدنيات في مدارسنا
يكونوا على قدر املسؤولية ،في رفض التعامل ورف��ض مضمون هذا
املنشور وأن يكونوا مؤثرين في ش��رح وتدريس حقوقنا األساسية،
ومفهوم الدميقراطية ،والدفاع عن مبدأ املساواة ،ورفض قرار االكثرية اذا
كان فيه مس بحقوق االقليات" كما جاء في رسالة احملامي محمد لطفي.

