
15 13.10.2017

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

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء 
فيه :" عقدت اللجنة الشعبية في كفر قاسم اجتماعها 
ال������دوري، ن��اق��ش��ت خ��ال��ه م��ل��ف ال���ذك���رى ال – 61 
االحد  بتاريخ  كفرقاسم  ستحييها  والتي  للمجزرة، 
29.10.2017 ، يشاركها في ذلك املجتمع العربي في 
تواجده،  امكان  كل  في  الفلسطيني  والشعب  الداخل 
املشاركة  الذين درجوا على  اإلسرائيليني  واعداٌد من 

في كل عام" .
واض����اف ال��ب��ي��ان :" ف��ي ب��داي��ة ال��ل��ق��اء َق����دََّم األس��ت��اذ 
تصورا  الشعبية  اللجنة  رئيس  ص��رص��ور  إب��راه��ي��م 
ع��ام��ا ح���ول ال���ظ���روف احمل��ل��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة 
كفر  ملجزرة  ال61-  الذكرى  احياء  مع  تتزامن  التي 
اإلب���ادة والقتل  ب��ان خطر  ��ُر كلها  ُت��َذكِّ ق��اس��م، وال��ت��ي 
اجلماعي ما زالت هي سيدة املوقف في اكثر من مكان 
وفي  األوس���ط  ال��ش��رق  ف��ي  وخصوصا  العالم  ح��ول 
إسرائيل وفلسطني احملتلة، وذلك بسبب ظلم األنظمة 
احلاكمة من جهة، واالحتاالت املختلفة وعلى رأسها 
اإلسرائيلي من اجلهة األخرى، ولغياب منظومة العدالة 
الدولية الرادعة من اجلهة الثالثة. كما واكد على الثابت 
واملتغير بالنسبة لكفر قاسم في كل ما يتعلق بذكرى 
املجزرة، وكذا الثابت واملتغير في السياسة اإلسرائيلية 
العدائي-الدموي  وتعاملها  خصوصا،  املجزرة  جتاه 
مع اجلماهير العربية الفلسطينية في الداخل عموما". 
وتابع البيان :" بدورهم ناقش أعضاء اللجنة الشعبية 
من االخوة واالخوات مجموعة من األفكار ذات الصلة، 

وإل��ى  ستبقى  ق��اس��م  كفر  م��ج��زرة  أن  على  م��ؤك��دي��ن 
بشاعة  جتسد  وستبقى  حدث،  ككل  ليس  حدثا  االبد 
اليوم،  وإلى  الدولة  قيام  منذ  اإلسرائيلية  السياسات 
ُر باخلطر املاثل الذي سيظل ماثا ما لم تعترف  وُتَذكِّ
إسرائيل مبسؤوليتها القانونية واألخاقية والسياسية 
الكاملة عن املجزرة، وتدفع الثمن املطلوب والذي مهما 
بلغ فلن يكون بقدر قطرة دم واح��دة سالت في ذلك 
شهر  من  والعشرين  التاسع  يوم  من  احلزين  املساء 
1956.كما وناقش األعضاء مسألة  تشرين اول عام 
التوعية  من  يتجزأ  ال  كجزء  تعزيزها  وسبل  الذاكرة 
الوطنية والسياسية ملختلف األجيال، وسبل استثمار 
املدارس واملساجد واملؤسسات العامة واملقاهي بهدف 
حتويلها الى محاضن تنوير وقاع اصاح مجتمعي 
يصب في النهاية في حتصني األجيال من أية اختراقات 
سلبية، وتزودها بكل احلمايات الضرورية من التربية 
الدينية والوطنية امللتزمة الكفيلة ببناء جيل يساهم في 

بناء مجتمعه وتطويره وتنميته في كل املجاالت". 
ه��ذا واك���د احل��ض��ور على دور األح����زاب واحل��رك��ات 
ومنظمات املجتمع املدني والتي عليها هي أيضا دور 
كبير في تعزيز الوعي اجلمعي. اما االسرة فستبقى 
احل��اض��ن��ة األول���ى وااله���م إلع���داد اجل��ي��ل اذا م��ا فهم 
والكساء  الغذاء  تامني  يتجاوز  دورهما  ان  ال��وال��دان 
والدواء والتعليم والبناء والزواج، الى املهمة األساس 
وهي اعداد املواطن الصالح في عقله وروحه واخاقه 
والتزامه الديني والوطني. خلص األعضاء في النهاية 
جلنة  تشكيل  أوال،  أهمها،  من  ق��رارات  مجموعة  ال��ى 
فنية إلعادة تأهيل متحف الشهداء وبانوراما املجزرة 

واعدادها الستقبال الزوار، وثانيا، إقامة جلنة إلحياء 
الذكرى ال61- ملجزرة كفر قاسم متفرعة عن اللجنة 
في  يرغب  من  لكل  مفتوحة  أبوابها  تكون  الشعبية، 
امل��س��اه��م��ة ف��ي إح��ي��اء ال���ذك���رى مب��ا ي��ل��ي��ق ب��ال��ش��ه��ادة 
جلستها  تعقد  ان  على  االت��ف��اق  مت  حيث  وال��ش��ه��داء، 
األولى يوم االحد املوافق 8.10.2017، لوضع اخلطط 
والبرامج إلحياء الذكرى تطبيقا خلريطة الطريق التي 
وضعتها اللجنة الشعبية في اجتماعها، والتي حددت 
في  فعاليات  إطاق  األول،  النشاطات.  من  مستويني 
بيوم  تنتهي  أسبوع  واملؤسسات على مدى  امل��دارس 
املجزرة،  لبانوراما  للطاب  زي��ارات  تشمل  الذكرى، 
ون��دوات  امل��دارس،  مختلف  في  للطاب  ومحاضرات 
م��درس��ي��ة تشرف  فعاليات  اجل��م��اه��ي��ري،  امل��رك��ز  ف��ي 
إضافة  التدريسية،  وهيئاتها  امل��دارس  إدارات  عليها 

لشهادات  تعرض  قصيرة  وثائقية  أف��ام  اع��داد  ال��ى 
لت شهاداتهم في الذكرى  اجلرحى والناجني الذين ُسجِّ
ال40- للمجزرة عام 1996، ونشر االعام واليافطات 
السوداء في الشوارع واملفترقات الرئيسية، وتوزيع 
إق��رار  ال��ث��ان��ي،   . النشاطات  م��ن  وغيرها  امل��ن��ش��ورات 
برنامج يوم الذكرى نفسه مبراحله املختلفة: املسيرة 
الصباحية من مركز املدينة الى صرح الشهداء )النصب 
التذكاري(، فقرات صرح الشهداء، ثم العودة الى مقبرة 
دعا  االجتماع،  نهاية  في  فعالياتها.  وإق��رار  الشهداء 
إلى أوسع اصطفاف وأقصى  الشعبية  اللجنة  رئيس 
اجل  من  للجهود  أعمٍق  تضافٍر  وإل��ى  ممكنة،  وح��دة 
املسؤولية  ان  قاعدة  وذل��ك على  الذكرى،  يوم  إجن��اح 
األولى عن اإلبقاء على ذكرى املجزرة متقدا ومتوهجا، 

ستظل مسؤولية كفر قاسم قيادة وشعبا أوال... 

عشية الذكرى الـ 61 ملجزرة كفرقاسم

ال���ل���ج���ن���ة ال���ش���ع���ب���ي���ة : ل�����ن ن���ن���س���ى، ل�����ن ن���غ���ف���ر ول������ن ن��س��ام��ح

الشرطة: نعتذر عما تعرض 
ل��ه امل��ع��ل��م ح��س��ام م��خ��ل��وف من 
ق���ل���ن���س���وة ون����ع����د ب�����أال ي��ت��ك��رر

من: منى عرموش
مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

بلدية  داخ��ل  مغلق  اجتماع  املاضي،  االسبوع  نهاية  في  عقد 
قلنسوة بحضور ممثلني من قبل الشرطة ورئيس البلدية عبد 
األهالي  البلدية ورئيس جلنة  اعضاء  الباسط سامة وبعض 
احمللية وئام خديجة وشخصيات اخرى، ذلك بهدف احلديث 
محطة  داخ��ل  مخلوف  حسام  املعلم  على  اإلع��ت��داء  حادثة  عن 
شرطة كدما وتكبيله من يديه ورجليه  دون أي مبررات عندما 
توجه إلى هناك كي يدلي بشهادة حول قضية استخدام غاز 

فلفل داخل املدرسة واصابة ثاث طاب.
هذا وقد قال ممثل الشرطة:  "نعتذر عما حصل مع املعلم حسام 

مخلوف"، ونؤكد بأّن: "مثل هذه التصرفات لن تتكرر".
يعتذر  أن  مخلوف  ح��س��ام  املعلم  ط��ال��ب  فقد  اخ��ر  ج��ان��ب  م��ن 

الشرطي الذي اعتدى عليه أمام اجلميع في محطة الشرطة.
يشار إلى أّن جميع احلضور قبلوا االعتذار واتفقوا على إلغاء 
تظاهرة يوم غد السبت التي كانت من املقرر أن تقام بعد صاة 

العصر احتجاجا على "عنف الشرطة".
هذا ويذكر بأّن املئات من الطاب والطالبات تظاهروا صباح 
يوم أمس اخلميس على مدخل املدرسة احتجاجا على حادثة 
اإلعتداء وقد مت اإلعان عن اضراب التعليم في املدرسة الثانوية 

ليوم واحد فقط.

من: منى عرموش مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب 
تسود حالة من القلق لدى األهالي واطفالهم في اعقاب انتشار احلديث عن ظاهرة 
املقنعني في ساعات الليل بشكل خاص، حيث ان عدًدا كبيًرا من األمهات ذكرن 
"بأّن أطفالهن ال ينامون الليل من شدة اخلوف، واصبحوا يخشون اخلروج 

من البيت في ساعات املساء".
الى  الذهاب  اليوم  رفضت  الرابع  الصف  في  "طفلتي  قالت:  املثلث  من  سيدة 
املدرسة بسبب هذه الظاهرة، وقد حاولت ان اشرح لها بأّن األمر ليس خطيرا، 
لكنها بقيت على حالها، ولذلك اضطررت بان اعطل اليوم عن عملي وان ابقى 

الى جانبها حتى تخرج من هذه الدوامة".
اهال آخرون طالبوا بأن تكون هنالك برامج توعية وارشاد حول القضية التي 
ترعب األطفال بشكل خاص. هذا وقد حتدثنا مع عدد من الناشطني األجتماعيني، 

حول الظاهرة، وقد حتدثوا عن الظاهرة من جوانب متعددة.
الناشط احملامي عبد الكرمي زبارقة من اللد قال: "ظاهرة املقنعني ال أساس لها، 
وعلى األغلب هي نوع من املزاح واملسخرة او اناس يغلب عليهم عدم املسؤولية. 
لكن مع ذلك النتيجة صعبة إذ أّن األطفال وايضا الكبار اصبحوا في ذعر وخوف، 
شي يشبه "الغول" ونرى ان الناس امتنعت عن اخلروج وخصوصا األطفال 

الذين ال يشعرون باحلرية بتاتاً. اعتقد على الشرطة معاجلة الظاهرة فورا".
نعمة غزاوي من قلنسوة قالت: "هذه الظاهرة لها تأثير سلبي جدا على املجتمع. 
اليوم حديث الشارع هو املقنعني. هناك اطفال مدارس يخافون العودة لوحدهم 
بسبب ما يسمعون عن املقنعني. حتى ان النساء يتخوفن التوجه لقاعات األفراح 

او الى اي مكان اخر في ساعات املساء".
ثم قالت:" عملية اإلعان عن وجود مقنع في حي معني، يسبب الى بلبلة كبيرة 
وخوف شديد لدى األطفال بشكل خاص، لذلك ال بد من عدم نشر اي معلومات 

ال صحة لها".
الظاهرة سيئة جدا وتضع  قال: "هذه  الطيرة  السام قشوع من  الشيخ عبد 
مجتمعنا امام ظاهرة عنف جديدة ناهيك عن العنف املستشري مبجتمعنا العربي. 
ظاهرة املقنعني التي تروع املواطنني اآلمنني ال تنطبق على عاداتنا وتقاليدنا. على 
املسؤولني بكل املواقع واخص منم املربيني ومدراء املدارس واألئمة في املساجد 
ورجال الدين النهي عن هذه الظاهرة واطاع املواطنني على مساوئها. ان املقنع 
الذي يجوب الشوارع إلخافة املواطنني ظنا منه انه يلهوا ويلعب ال يعي شدة 
اخلوف الذي سيعانيه اآلخرين، ناهيك عن املقنع الذي يستخدم القناع لتنفيذ 
اجلرائم وغيرها". وأضاف قائا: "على مجتمعنا نبذ هذه الظاهرة والتصدي 
لها بجميع اشكال الدفاع عن اآلهالي لئا يتعرضوا ملثل هذا العنف، واتوجه 
ان  التي  الظاهرة  هذة  عن  االبتعاد  والوطني  واملتدين  العاقل  املثقف  لشبابنا 
وصفتها اقل ما يكون بالسيئة وآملي فيكم ايها الشباب العاقل االبتعاد كل البعد 

عن هذا النوع من العنف اجلديد".
احملامي عادل بدير )ابو الرازي( من كفرقاسم قال: "نحن مجتمع استهاكي 
انتشرت في  التي  الظاهرة  بامتياز ومقلد بارع وال عجب بذلك ان تنتقل هذه 
أقنعة  يلبسون  ال��ش��وارع  في  مهرجون  فيه  يظهر  عنيف  لفيلم  تقليدا  امريكا 
واصحبت  انتشرت  الظاهرة  بدائية.  أسلحة  ويستعملون  الناس  وي��ه��ددون 
كالعدوى حتى وصلت إلى بادنا في الوسط اليهودي، تناقلتها االخبار ووسائل 
التواصل. سجلت عدة احداث وحاالت وإصابات وتعرض العديد من املواطنني 
للخطر واخلوف وحتى االعتداء وانتقلت كالبرق في وسطنا العربي لهذا يجب 
ديننا  لتعاليم  تبنيا  االم��ر  ه��ذا  ضد  توعيه  حمله  وعمل  السريع  وال��رد  ال��ردع 
وقرأننا واخاقنا واخاق نبينا الم يعلمنا انه.. وعدم ارهاب الناس وتخويفهم 
وان العواقب ممكن ان تكون وخيمة جدا على املتخفي واملعتدى عليه" كما قال.

ن�������������ش�������������ط�������������اء وام��������������������������ه��������������������������ات: ظ�������������������اه�������������������رة امل������������ق������������ن������������ع������������ن م�������ق�������ل�������ق�������ة 
واألط������������������ف������������������ال ي���������ب���������ك���������ون وي�����������خ�����������ش�����������ون اخل��������������������������روج م�������������ن ب������ي������وت������ه������م

عبد الكرمي زبارقةالشيخ عبد السالم قشوع احملامي عادل بدير نعمة غزاوي

املعلم حسام مخلوف


