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أتُنشُد ؟ أين أغاني األخّوه؟
قصائدك السود بركان 

حقد
و مرجل نار، و سخط 

وقسوه
فأين السالم.. و أين الوئام
أجتني من احلقد و النار 
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و صوتُك هذا األجّش اجلريح

صئمنا صداه الكئيَب
وَشْجَوه

فهاّل طرحت رداء اجلدادو 
غنيت للحّب أعذَب غنوه
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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
من  العديد  احتجاجات  تواصلت  التوالي  على  الثالث  لالسبوع 
وبعض  مجدالكروم  م��ن  االجتماعيني  والنشطاء  النشيطات 
امام مركز شرطة كرميئيل احتجاجاً على تقاعس  املتضامنني 
املستشري  العنف  وظواهر  القتل  جرائم  الغاز  بحل  الشرطة 
غنامي  مسعود  النائبان  ش���ارك  وق��د  ع��ام��ة.  العربي  بالوسط 
الوقفة  بهذه  املاضي،  االسبوع  نهاية  في  حجازي،  وابراهيم 
العنف وجرائم  االحتجاجية ضد  الالفتات  التي رفعت خاللها 
القتل وخصوصاً قتل النساء. غير ان اجلدير ذكره ان منظمي 

هذه الوقفات هم اعضاء اللجنة الشعبية في مجد الكروم ملكافحة 
العنف.

ال��ن��ائ��ب م��س��ع��ود غ���ن���امي ال�����ذي ش�����ارك ب��ال��وق��ف��ة ق����ال مل��وق��ع 
في  يحصل  م��ا  على  املسؤولية  نتحمل  اننا  العرب:”صحيح 
التي  الشرطة  عاتق  على  تقع  االكبر  املسؤولية  لكن  مجتمعنا 
ال تفعل شيئا ضد عصابات االجرائم وتتقاعس بعملها بكل ما 
ينبع  هنا  ومن  العربي  بالوسط  وعنف  قتل  جرائم  من  يحدث 
غضبنا واحتجاجنا ، فالشرطة هي املسؤولة عن فرض النظام 

ومنح االمن واالمان للمواطنني وهذا ما ال تفعله .

م������ج������د ال�����������ك�����������روم: ل�������اس�������ب�������وع ال�������ث�������ال�������ث ع������ل������ى ال������ت������وال������ي 
وق������������ف������������ة   اح��������ت��������ج��������اج��������ي��������ة   ام������������������ام م������������رك������������ز   ال������ش������رط������ة
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التعليم  قضايا  متابعة  جلنة  من  بيان  العرب  موقع  الى  وصل 
العربي  التعليم  قضايا  متابعة  جلنة  "أدانت  فيه:  جاء  العربي، 
بحق  م��ؤخ��را  العنف  وسلوكيات  ومظاهر  االع��ت��داءات  ب��ش��ّدة 
اجلرائم  ه��ذه  معتبرًة  العربية،  مدارسنا  في  ومربني  مديرين 
والسلوكيات جتاوًزا لكل اخلطوط احلمراء وانتهاًكا حلرمة كل 

املدارس واملؤسسات التعليمية والتربوية في البالد".
العربي:  التعليم  قضايا  متابعة  جلنة  "وقالت  البيان:  واضاف 
جهاز التعليم العربي هو جزء من املجتمع العربي الذي يعاني 
األمّرين من تفشي ظاهرة العنف في السنوات األخيرة، نتيجة 
األزمة  ونتيجة  جهة،  من  السلطوية  واإلهمال  التمييز  سياسة 
القيمية من جهة ثانية. إال أّنه ال يكفي حتميل املسؤولية للشرطة 
واحلكومة فقط، بل علينا كمجتمع وكسلطات محلية ومؤسسات 
أن نتحّمل املسؤولية ملواجهة ثقافة العنف والتي بلغت مؤخرا 

ذروة جديدة".
وجاء في البيان: "إننا نعود ونؤكد ضرورة نبذ العنف والفتنة، 
ونحّذر من حتويل أي خالف أو نزاع أو اختالف لنزاع ذي بعد 
أهلنا وجميع  أن  أو فئوي. ونؤكد  أو طائفي  عائلي أو حمائلي 

وهّم  واحد  شعب  أبناء  كلها  العربية  وجماهيرنا  ومدننا  قرانا 
واحد، وأصحاب مصير مشترك ومستقبل مشترك.

إّن ال��ش��ب��اب ع��م��وًم��ا، وط���الب امل����دارس خ��ص��وًص��ا، ه��م عماد 
املستقبل، ونريد لهذا املستقبل أن يكون مشرًقا متقدًما، ومعتمًدا 

على قيم التسامح والتفاهم وتقبّل اآلخر واحترام معتقداته.
إلى  العربية  التعليمية  وامل��ؤس��س��ات  امل����دارس  جميع  ون��دع��و 
تعزيز النشاطات التربوية والتوعوية التي تعّزز روح االنتماء 
الوطني، وتنبذ العنف والتعّصب من أي نوع. كما ندعو املربني 
واألهالي إلى توعية طالبنا من إساءة استغالل شبكات التواصل 

االجتماعي، للتحريض أو املّس بكرامة اآلخرين". 
والسلطات  والشرطة  والتعليم  التربية  وزارَة  البيان  وطالب 
احمللية واجلهات املعنية كافة بالتحقيق اجلدي في هذه اجلرائم 
واالعتداءات املتكررة، واتخاذ اخلطوات املطلوبة لردع املعتدين 
التربية  ونساء  رج��ال  وعلى  التربوية  املؤسسات  حرمة  على 

والتعليم.
وأكدت اللجنة أّن املطلوب هو خطة شاملة تنتشل التعليم العربي 
من دائرة العنف وتتعاطى مع كافة االحتياجات على مستوى 
املادية والبشرية وعلى مستوى مناهج وبرامج وكتب  املوارد 

التعليم".
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