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من: منى عرموش
الداخلية  ج���راف���ات  أق��دم��ت 
الشرطة  ب���ق���وات  امل����ع����ززة 
وال����وح����دات اخل���اص���ة على 
لعائلة  تعود  م��ن��ازل   7 ه��دم 
أب���و م��ري��ح��ي��ل غ��رب��ي قرية 
هذا،   . النقب  ف��ي  ه��داج  بير 
وق�����د أع������رب ال���س���ك���ان عن 
لهذه  ال��ش��دي��د  إس��ت��ن��ك��اره��م 
اخلطوة التي وصفوها على 
وجاءت  إنسانية  "غير  أنها 
العائالت  ت��ش��ري��د  ب���ه���دف 
طالب  وق����د  وت��رح��ي��ل��ه��ا". 
االهالي تدخل جميع اجلهات 
ال��ن��اش��ط��ة ف��ي س��ب��ي��ل وقف 
الذي  البيوت  ه��دم  مسلسل 
عديدة  م��ن��اط��ق  ف��ي  ينتشر 

في النقب.
 قائمة النور: يجب أن نقف 
ص��ف��اً واح����ًدا ض��د عمليات 

الهدم
وأص���������درت ق���ائ���م���ة ال���ن���ور 

موقع  مراسلة  عرموش  منى  م��ن: 
العرب وصحيفة "كل العرب"

أمس  كفرقاسم  مدينة  إل��ى  وص��ل��ت 
اخلميس، مجنزرات وجرافات الهدم 
الشرطة  م��ن  كبيرة  ق���ّوات  ترافقها 
علي  م��ن��زل  ه���دم  أم���ر  لتنفيذ  وذل���ك 
املرخص،  غير  البناء  بحجة  عيسى 
بتطويق  ال��ش��رط��ة  ق��ام��ت  وق���د  ه���ذا 
املنطقة من كل اجلهات ومنعت وصول 
املنطقة حتى  إلى  املواطنني والسكان 
االنتهاء من عملية الهدم بالكامل، كما 
ال��ذي ه��دم هو  أّن املنزل  إل��ى  ويشار 
قيد االنشاء، وقد سبق وأن مّت هدمه 
القانوني  البناء غير  فترة بحجة  قبل 
إال أّن صاحبه عاد مرة أخرى لبنائه 

من جديد.
من جانب آخر تسود حالة من الغضب 
املواطنني  لدى  الشديدين  واالستياء 
حيث  ال��ب��ي��وت  ه��دم  مسلسل  بسبب 

ذكر العديد من السكان: "ال يعقل أن 
بيوتنا  بهدم  واحلكومة  الدولة  تقوم 
من  ميكن  التي  ال��ب��دائ��ل  توفير  دون 
سكنية  بيوت  ببناء  نقوم  أن  خاللها 
في أماكن مسموحة، لكن مع األسف 
هدم  أوام��ر  تصدر  احلكومة  الشديد 
ومنع  العائالت  تشريد  في  وتساهم 
البناء، مّما يجعل الكثيرين ببناء بيوت 
ثم  ترخيص".  دون  أراضيهم  على 
قالوا: "كيف ميكن لألجيال الّشابة أن 
تبنى مستقبلها دون تأشيرات سكنية 
مبوضوع  االستهتار  هذا  متى  والى 
هدم البيوت؟، آن االوان بأن تقف كل 
الهجمة  هذه  أم��ام  املسؤولة  اجلهات 
الشرسة التي باتت تقض مضاجعنا 
وال نريد أن نسمع الشعارات والوعود 
فقط التي ال أّول لها وال آخر، بل نحن 
ن��ب��ح��ث ع��ن ح��ل��ول ج��ذري��ة وقاطعة 
ملعاجلة موضوع األرض واملسكن".

ووزارة  "الشرطة  املواطنون:  وقال 
عشية  ال��ه��دم  تنفيذ  اخ��ت��اروا  امل��ال��ي��ة 
كفرقاسم،  م���ج���زرة  ذك����رى  ح��ل��ول 
وهم بذلك يضعونا بأجواء مشحونة 
غضب  إل��ى  ت��ؤدي  قد  التي  ومتوترة 
كبير في كفرقاسم واملجتمع العربي، 
نحن في هذه األيام نقوم بالتحضيرات 
لذكرى املجزرة وما ارتكبوه اليوم هو 

ضمن مسلسل مجازر الهدم".
أعرب  امل��ن��زل  صاحب  أّن  إل��ى  يشار 
أيضا عن استنكاره الشديد ملا يواجهه، 
قائال: "لم يبق لدّي أي حلول سوى 
فيه،  لنسكن  م��ن��زل  ب��ب��ن��اء  أق���وم  أن 
أمامنا  تضع  املسؤولة  اجلهات  لكن 
بكرامة  العيش  العراقيل ومتنعنا من 
بحجج  بيوتنا  من  تشريدنا  وتفضل 
واهية وغير مقنعة، األرض هي أرضنا 
وبدال من الهدم األفضل أن يساعدونا 

حلل هذه القضية".

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
عادل  من  رسالة  العرب  موقع  الى  وصلت 
وابراهيم  ك��ف��رق��اس��م  ب��ل��دي��ة  رئ��ي��س  ب��دي��ر 
الحياء  الشعبية  اللجنة  رئ��ي��س  ص��رص��ور 
؟موجهة  كفرقاسم  ملجزرة   60 ال� ال��ذك��رى 
الى محمد بركة رئيس جلنة املتابعة ومازن 
غنامي رئيس اللجنة القطرية وكل اجلماهير 

العربية.
وط���ال���ب االث���ن���ان م���ن خ���الل ال��رس��ال��ة بأن 
»يصبح يوم احياء ذكرى مجزرة كفرقاسم 
والبلدات  املدن  في  القطرية  للفعاليات  يوًما 
العربية املختلفة، وأبرز ما جاء في الرسالة:

عربية  ومدن  بلدات  من  وفود  مشاركة   .1
فعاليات مختلفة  الذكرى وتنظيم  احياء  في 

في اسبوع الذكرى.
2. التفكير اجلدي في تنظيم مسيرات الول 
الذكرى  مبناسبة  العربي  املجتمع  في  مرة 
تنطلق  التي  الساعة  نفس  في  تنطلق  بحيث 

فيها املسيرة الصباحية في كفرقاسم، 8:30 
صباحا.

امل����دراس  ف���ي  خ���اص  ي���وم  ت��خ��ص��ي��ص   .3
وتنظيم  امل���ج���زرة  ع���ن  ل��ل��ح��دي��ث  ال��ع��رب��ي��ة 
معارض صور واطالق مسابقات في الشعر 
التي  الفعاليات  واملسرح  والقصة  والرسم 

تتوج مبهرجان املدرسة اخلاص.
4. فحص امكانية اطالق صفارة خاصة في 
متام الساعة 17:00 من 29.10.2016 في 
املجرمون  فيها  ب��دأ  التي  )الساعة  بلدة  كل 
الرأي  لها  يعّد  كفرقاسم(  ف��ي  أهلنا  بذبح 
العربي  املجتمع  العام مسبقا بهدف وقوف 

لدقيقة حداد على أرواح الشهداء.
واختتمت الرسالة: »باالشارة الى أن اللجنة 
الشعبية في كفرقاسم والتي تنظم الذكرى 
السنوية تتعهد بأن تضع كل االمكانيات في 
خدمة القوى السياسية العربية في أي قرار 

تتخذه في هذا الصدد".

من: ابراهيم ابوعطا
املعلمني  م��ن  كثير  تذمر  خلفية  على 
بتلقيهم جزء من رواتهم لشهر أيلول 
املربي موفق  م��ؤخ��ًرا  بعث   اجل��اري 
خاليلة رئيس كتلة اجلبهة في نقابة 
الى  عاجلة  ب��رس��ال��ة  امل��ع��ل��م��ني)رف( 
نفتالي  السيد  التربية والتعليم  وزير 

بينت طالبه فيها بحصر عدد  املعلمني 
ال��ذي��ن ل��م ي��ت��ل��ق��وا روات��ب��ه��م أو جزء 
عن  تعويضهم  مع  الشهر  لهذا  منها 
بحساباتهم  م��س��ت  ال��ت��ي  االض�����رار 
نتيجة  ل��ه��م  االع���ت���ذار  ك��ذل��ك  البنكية 
هذه  سببتها  التي  النفسية  الضائقة 
االخطاء في قسم احلسابات لوزارة 

املعارف .
املعلمني  م��ن  ك��ب��ي��ر  ع���دد  أن  وي��ش��ار 
والتعليم  التربية  وزارة  في  العاملني 
أو  اي��ل��ول  لشهر  روات��ب��ه��م  يتلقوا  ل��م 
تلقوا جزء منها مما أحدث ضجة في 
التزاماتهم  بسبب  املعلمني  صفوف 

املالية .

عشية إحياء ذكرى  مجزرة كفرقاسم
هدم منزل علي عيسى في املدينة وسط غضب واستنكار

كتلة  اجلبهة في نقابة املعلمني تطالب الوزارة 
بدفع اجور املعلمني

عادل بدير رئيس بلدية كفرقاسم وابراهيم صرصور رئيس 
اللجنة الشعبية الحياء الذكرى ال�60 ملجزرة كفرقاسم

ة  ر مجز ى  كر ذ ء  حيا ا ت  ليا فعا "
 4 9 بـ تليق  ن  أ يجب  سم  قا كفر
" ية قطر لى  إ ل  تتحو ن  ا و ا  شهيًد

هدم 7 منازل في قرية بير هّداج في النقب

صباح  االحد بيانا، جاء فيه: 
"نستنكر "قيام سلطة الهدم 
واخلراب )ما تسمى بسلطة 
تطوير البدو( بتجريف وهدم 
مريحيل  اب���و  ع��ائ��ل��ة  ب��ي��وت 
ال��واق��ع��ة غ��رب��ي ب��ي��ر ه���داج، 
جديدة  خائبة  م��ح��اول��ة  ف��ي 
على  اهلنا  صمود  من  للنيل 

اراضيهم". 
النور  ق��ائ��م��ة  رئ��ي��س  وق����ال 
أبو عديسان:  السيد سالمة 
السوء  س��ل��ط��ة  ت��ف��ع��ل��ه  "م����ا 
الدوريات  سلطة  وال���ه���دم، 
السوداء هو محاولة لهزمية 

لدى  والثبات  الصمود  روح 
والنقب،  بير هداج  اهلنا في 
اق��ول لهم من هنا من  ولكن 
قلب بئر ه��داج وم��ن صميم 
وحبطت  خ��س��ئ��ت��م  ال���ن���ق���ب 
اع��م��ال��ك��م وان��ن��ا وال��ل��ه لعلى 
ال��ع��ه��د وع��ل��ى ال��ث��ب��ات على 

ارضنا الى يوم الدين". 
واش����ارت ق��ائ��م��ة ال��ن��ور في 
الوقوف  "اهمية  الى  بيانها 
قرى  كافة  ف��ي  واح���دا  صفا 
الهدم  ملنع  الصحراء  واح��ة 
وعمال  للسلطة  والتصدي 

السلطة".


