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احملرر املسؤول  واملدير العام 
 فايـز اشتيوي 

خّلو الشهيَد ُمكفناً بثيابِه

فِح اخلبيرِ مبا بِه خّلوُه بالسَّ

ال تدفنوُه و في ِشفاِه ِجراحِه

تدوي وصيُة حّبِه و عذابِه

هل تسمعوْن دَعوُه نسراً دامياً

بني الصخورِ يغيُب عن أحبابِه

خلوُه حتَت الشمِس حتضُن وجهُه

ريٌح مطيبٌة بأرِض شبابِه

ال تغمضو عينيِه إنَّ أشعًة

حمراَء ما زالت على أهدابِه

وعلى الصخورِ الصفرِ رجُع ندائِه

يا آبهاً ... باملوِت ... لسُت بآبِه

ُخذني إلى بيتي أُرِْح خّدي على 

عتباتِه وأبوُس مقبَض بابِه

خذني إلى كرٍم أموُت ُملوعاً

مالم أُكحل ناظري بُترابِه

ب����������ي����������ن����������ي����������ت ي�����������ح�����������ظ�����������ر ع�������������ل�������������ى احمل�����������������اض�����������������ري�����������������ن ف�������ي 
س���������ي���������ة ل���������س���������ي���������ا ا ء  ا ر آل ا ء  ا ب�����������������������������������د ا ت  م����������������ع����������������ا جل����������������ا ا

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
أعلن وزير املعارف، نفتالي بينيت ، عن صياغة تعليمات 
حول "آداب املهنة" للمحاضرين اجلامعيني، بحيث حتظر 
السياسية  اآلراء  اب��داء  احملاضرين  على  التعليمات  هذه 
توجهات  عن  الكشف  او  العالي،  التعليم  مؤسسات  في 
احملاضرين  على  وحتظر  كما  ال��ط��الب.  ام��ام  سياسية 
مؤسسات  ضد  اكادميية  ملقاطعة  دع��وات  في  املشاركة 
التعليم العالي، او توجيه الدعوة آلخرين لدعم مثل هذه 
املقاطعة، بحسب ما أفادنا به املكتب البرملاني للنائب د. 

يوسف جبارين .
النائبان د. يوسف  أّنه:"قد بادر  البيان أيًضا  وجاء في 
جبارين عن القائمة املشتركة وزهافا جلئون من ميريتس 
ال���ى ط��ل��ب ب��ح��ث ع��اج��ل ل��ل��م��وض��وع ف��ي جل��ن��ة التربية 

البرملانية، أزاء اخلطورة التي يحملها".
محاضر  وهو  جبارين،  النائب  البيان:"وقال  وأض��اف 
بشكل  مت��ّس  التعليمات  "ه��ذه  إّن  السابق،  في  جامعي 
محاولة  وهي  للمحاضرين  االكادميية  باحلرية  خطير 
الى  اليهودي"  "البيت  ح��زب  من  املتطرف  الوزير  من 
كم افواه االكادمييني، فمن حق احملاضرين إبداء رأيهم 
ال��س��ي��اس��ي ال��ن��ق��دي ف��ي ك��ل م��ك��ان، مب��ا ف��ي ذل���ك داخل 
التربية  جلنة  عضو  جبارين،  وأكد  األكادميي".  احلرم 
البرملانية، أّن "احلرم األكادميي يجب أن يكون طالئعيًا 
لتشجيع النقاش في القضايا السياسية واالجتماعية، وإن 
الى  انتاج جيل مييل  الى  األف��واه ستؤدي  سياسات كم 

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
ترافقها  الشرطة  من  كبيرة  ق��وات  األرب��ع��اء،  األول  أم��س  وصلت 
هدم  ومت   ، النقب  ف��ي  العراقيب  قرية  إل��ى  وم��ج��ن��زرات  ج��راف��ات 
من  حالة  وتسود  ه��ذا   .114 ال� للمرة  العائالت  وتشريد  البيوت 
الغضب واالستنكار الشديد لدى العائالت، التي اشارت "إلى أّنه 
ال يتوفر لديهم أي مأوى آخر سوى العراقيب، وأّن سياسة احلكومة 

االسرائيلية ستجعلهم يبيتون في الشوارع".

كما أشار السكان هناك، إلى عدم االستهتار في القضية، والعمل 
كما  وأهله".  النقب  تستهدف  التي  السياسية  هذه  محاربة  على 
ما  ظ��ل  ف��ي  ج��دا  ضعيفة  الفعل  ردود  تبقى  أن  يعقل  "ال  ق��ال��وا: 
تواجهه العائالت في العراقيب وقرى اخرى من سياسة قمع وظلم 
وتشريد، وأّنه يتوجب على كل القيادات ومن يهمه االمر الوقوف 
الى جانبهم وتنظيم نضال حقيقي حلماية العائالت والبيوت من 

شبح الهدم".

ــــــب جـــــــبـــــــاريـــــــن: "هـــــــــــــذا كــــــــــٌم خـــــطـــــيـــــر لـــــــأفـــــــواه  ــــــائ ــــــن ال
ومــــــــــــــّس بـــــشـــــكـــــل خـــــطـــــيـــــر بـــــــاحلـــــــريـــــــة االكــــــــادميــــــــيــــــــة"

التطرف والى عدم تقبل االخر".
وأوض���ح ال��ب��ي��ان أّن��ه:"ك��ان��ت جلنة 
رؤس����اء اجل��ام��ع��ات ف��ي ال��ب��الد قد 
اع���رب���ت ال���ي���وم ع���ن رف��ض��ه��ا لهذه 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ات اجل���دي���دة الن���ه���ا متس 
بحرية العمل االكادميي وتقيّد عمل 
االكادمييني. وقد تضمنت التعليمات 
اجلديدة إجراءات عقابية تتخذ ضد 
احمل��اض��ري��ن ال��ذي��ن ي��ط��رح��ون اراء 
تقدم  وتوجهات سياسية، في حال 
احد الطالب أو احملاضرين بشكوى 

باملوضوع.
اليمني  "حكومة  أّن  جبارين  وأك��د 

ت��واص��ل اس��ت��ه��داف ك��ل رأي نقدي 
لسياساتها، فبعد استهداف جمعيات 
حقوق االنسان، واستهداف اجلهاز 
العليا،  احملكمة  وق��ض��اة  القضائي 
املؤسسات  على  ال���دور  اآلن  ي��أت��ي 
االكادميية واحملاضرين اجلامعيني، 
وذلك استمراًرا لتحريض جمعيات 
وغيرها  ترتسو"  "ام  مثل  اليمني 
ع���ل���ى احمل����اض����ري����ن ال���ت���ق���دم���ي���ني. 
وأضاف جبارين انه يقف الى جانب 
احملاضرين من اجل صّد هذه الهجمة 
على حرياتهم االكادميية"، إلى هنا 

البيان. 

النائب د. يوسف جبارين
وزير املعارف نفتالي بينيت 

)REUTERS  :تصوير(

ال������ع������راق������ي������ب  ق���������ري���������ة  ب���������ي���������وت  ه��������������دم   114 ال� ل�������ل�������م�������رة 
ف�����������ي ال�������ن�������ق�������ب وس��������������ط غ�������ض�������ب واس��������ت��������ن��������ك��������ار ش������دي������دي������ن


