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احملرر املسؤول  واملدير العام 
 فايـز اشتيوي 

ما دامت لي من أرضي أشبار
ما دامت لي زيتونه

ليمونه
بئر .. وُشجيرة صّبار
ما دامت لي ذكرى

مكتبة صغرى
صورة جد مرحوم .. وجدار

ما دامت في بلدي كلمات عربّية
وأغاٍن شعبّية

ما دامت مخطوطة أشعار
وحكايا عنترة العبسي

وحروب الدعوه في أرض الرومان 
وفي أرض الفرس

ما دامت لي عيناي
ما دامت لي شفتاي

ويداي !
ما دامت لي نفسي

أعلنها في وجه االعداء
أعلنها حربا شعواء

باسم االحرار الشرفاء
عماال ..
طالبا ..
شعراء ..

أعلنها .. وليشبع من خبز العار
اجلوف اجلبناء .. وأعداء الشمس

ما زالت لي .. نفسي
وستبقى لي .. نفسي

وستبقى كلماتي .. خبزا وسالحا 
.. في أيدي الثوار !!

شخصيات إجتماعية وسياسية في مظاهرة ضد 
العنف وفوضى السالح في مدينة الناصرة

املتابعة تدعو الى دعم املبادرات الشعبية ملواجهة آفة العنف

مسيرة حاشدة إحياًء لذكرى شهداء بلدة الطنطورة املهّجرة الـ 68

من: أنور أمارة - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نظمت في نهاية االسبوع املاضي مظاهرة ضد العنف والقتل 
العربي  املجتمع  ف��ي  ال��س��الح  وف��وض��ى  واخل���اوة  والترهيب 
مبشاركة شخصيات سياسية وإجتماعية، وكانت قد إنطلقت 

التظاهرة من دوار شهاب الدين في مدينة الناصرة .
هذا، وجاءت املظاهرة بتنظيم مجموعة من أهل الناصرة، التي 
غير  ومجموعات  وجمعيات  سياسية  وحركات  أحزابا  تضم 
محزبة، باالضافة ألهل ضحية العنف االخيرة التي شهدتها 
مع  اخلطوة  ه��ذه  وتأتي  اخلالق.  عبد  يوسف  الشاب  املدينة 
املجتمع  في  والترهيب واخلاوه  والقتل  العنف  ازدياد حاالت 

العربي عامة وفي الناصرة خاصة. 
نبذ  الى  تدعو  التي  الشعارات  من  العديد  املتظاهرون  ورف��ع 
جميع ظواهر العنف والدعوة الى احملبة والتسامح، كما وحمل 
وعدم  اجل��رائ��م  مسؤولية  اإلسرائيلية  الشرطة  املشاركون 

سعيها الى جمع السالح غير املرخص. 
وقال محمد عوايسي، نائب رئيس بلدية الناصرة:"املأساة التي 
حصلت هّزتنا جميًعا، فلم يعد هنالك خطوط لقتل االنسان ما 
أّدى إلى قتل شاب له عائلة واخوة، فكيف لنا أن نصمت على 
تكون  أن  ويجب  جميعا؟!  بنا  املت  التي  النكراء  اجلرمية  هذه 
خطوات عملية لوقف هذه الظواهر، واذا تكاتفنا ووقفنا ضد 
هذه االعمال وكنّا يًدا واحدة ضد هوالء االشخاص ونبذناهم 

فمن املمكن أن مننع اجلرمية القادمة".
محمد بركة، رئيس جلنة املتابعة، قال:"الشرطة تتعامل معنا 

كأعداء وهي من يتحمل مسؤولية جرائم القتل وظواهر العنف 
ويجب أن تعمل على الكشف عن القتلة". وأضاف بركة:"نحن 
علينا مسؤولية شخصية بتنظيف بيوتنا من السالح وعلى الكل 
أن يأخذ دوره في سبيل منع العنف املدمر. وأدعو كل الهيئات 
والشباب أن يأخذوا مبادرات في كل بلدة ومدينة عربية من 

أجل رفع االدراك والوعي ضد العنف لدى اجلميع".
الدكتور محمد عبد اخلالق قريب عائلة الشاب املرحوم يوسف 
إل��ى أّن:"ي��وس��ف ك��ان في ريعان الشباب وك��ان يحب  أش��ار 
اجلميع والكل يحب التقرب منه وكان صديقا للجميع. وهذه 
الناصرة".  مدينة  أهل  وجميع  االطر  جميع  ت  وح��دّ اجلرمية 
ونحّمل  مكان  كل  في  جرمية  اي  ضد  طبعا  وأضاف:"نحن 
وسنتابع  اجل��رمي��ة  ه��ذه  ع��ن  االس��اس��ي��ة  املسؤولية  الشرطة 
القضية حتى النهاية حتى يأخذ القانون مجراه ونحن نتعامل 
معها بشكل حضاري، وذكرى يوسف ستكون خالدة ونحن 
عائلة عبد اخلالق نشكر اجلميع على التضامن معنا وعلى كل 

اخلطوات التي جرت ".
املشاركة  انتقد  فقد  املظاهرة  منظمي  من  بسيوني  معتز  أّم��ا 
الضئيلة قائاًل:"علينا جميعا أن نخجل من انفسنا على فشل 
لو  أّن��ه  علًما  منازلهم،  في  والشباب  االهالي  وبقاء  املظاهرة 
كانت املظاهرة حول موضوع اخر مثل االقصى او تركيا لتجند 
االالف لها، ولكنها هذه جاءت بدعوة من الشباب للتغيير في 
املدينة ومنع ظواهر العنف، إال أّن القيادات حضرت لوحدها 

دون احضار مشاركني"، كما قال.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
kul@alarab.net

كل  وصحيفة  العرب  موقع  ال��ى  وص��ل 
املتابعة  ع��ن جلنة  ب��ي��ان ص���ادر  ال��ع��رب 
جاء  ال��ع��رب،  امل��واط��ن��ني  ل��ش��ؤون  العليا 
فيه: "دعت جلنة املتابعة العليا لشؤون 
املواطنني العرب في إسرائيل الى حراك 
شعبي وشبابي للعمل امليداني املتواصل 
بشكل  تتفاقم  التي  العنف  آفة  ملواجهة 
خطير في املجتمع العربي وعمليات القتل 
املتكررة والتي كان آخر ضحاياها الشاب 
يوسف عبد اخلالق من مدينة الناصرة".
وأضاف البيان: "وثمنت املتابعة املبادرة 
الشبابية في مدينة الناصرة والتي ضمت 
شبابا وشابات من تيارات سياسية ومن 
لتنظيم  تنادت  والتي  مختلفة  اهتمامات 

القريب في  مسيرة شبابية يوم السبت 
الى  املتابعة  جلنة  دع��ت  حيث  الناصرة 
الواسعة  والتمثيلية  الشعبية  املشاركة 
فيها. ج��اء ذل��ك ف��ي االج��ت��م��اع ال��دوري 
للجنة املتابعة الذي انعقد اليوم اخلميس 
ف��ي م��ق��ّر ال��ل��ج��ن��ة ف��ي ال��ن��اص��رة، الذي 
بحث جملة من القضايا وكان موضوع 

استفحال العنف موضوعا مركزيا".
مكافحة  جلنة  رئ��ي��س  ق��دم  ناحيته  م��ن 
طلب  املتابعة  جلنة  ع��ن  املنبثقة  العنف 
اللجنة  عمل  حول  شامال  بيانا  الصانع 
كلية  في  انعقد  الي  العلمي  املؤمتر  منذ 
قبل  الغربية  باقة  مدينة  ف��ي  القاسمي 
الصانع  توقف  وق��د  شهرين.  من  أكثر 
العنف  مكافحة  جلنة  عمل  جوانب  عند 
الصعيد  وع��ل��ى  الشعبي  الصعيد  على 

التربوي والعلمي وعلى الصعيد األهلي 
الصعيد  وع��ل��ى  املجتمعي  واإلص����الح 
الرسمي والعمل مقابل الدوائر الرسمية 

والبلدية".
واختتم البيان: "في نهاية البحث الذي 
ثمنت  السكرتارية،  أعضاء  فيه  ش��ارك 
العنف  املتابعة عمل جلنة مكافحة  جلنة 
املنبثقة عنها واشادت باملبادرة الشبابية 
ودعت األجيال الشابة ان تنتظم في قرية 
ومدينة للدفاع عن الوجه املشرق لشعبنا 
اف���راده، كما  آم��ن جلميع  وع��ن مستقبل 
التفاقم  ه��ذا  مسؤولية  املتابعة  حملت 
اج��راء بحث سياسي  وق��ررت  للشرطة 
لوضع تقييم وآليات متفق عليها للعمل 
ف��ي م��ق��اب��ل ال��ه��ي��ئ��ات ال��رس��م��ي��ة" وفقا 

للبيان.


