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على  تعمل  شفاعمرو  في  املعروفية  السياسية  القوائم 
صنع االعداء لها حتت عناوين ومسميات مختلفة، تفتيت 
إدخالنا  املجتمع بهدف  ذات��ي وش��رخ في  ذات��ي، تدمير 
في تشتيت وفراغ وضياع، كل منها يضرب الكرة الى 
ملعب االخر معتبرين املواطنني هياكل كرتونية لم يعد 
بها منفعة بعد يوم االنتخابات، وعود بال رصيد وكالم 
فارغ من املضمون وشعارات رنانة ال تأتي باي نتائج 
مباشرة او غير مباشرة ألن ما يحدث في أروقة بلدية 
أكثر من  يترك  املعروفية  الطائفة  شفاعمرو مع ممثلي 
ف��� "األنا  س��ؤال ح��ول جدية وأهمية وج��وده��م ه��ن��اك، 
األعلى" لديهم يخترق السحاب، أما على أرض الواقع 
فاألمور مغايرة متاما، فالتعاون بينهم على سبيل املثال 
بإذن  اال  يلتقيان  ال  متوازيني  بخطني  أشبه  احلصر  ال 
الله، كما انهما يضربان بعرض احلائط مبصالح الطائفة 

املعروفية. 
عن  خافية  كانت  جديدة،  حقائق  على  نطلّع  صباح  كل 
التمثيل  غياب  ظل  في  مخمولة  شبه  الناس  ناظرينا، 
البلدي لدى الطائفة املعروفية ، انعدام املشاريع ، مراكز 
جماهيرية مغلقة منذ عشرات السنني، نائب رئيس من 
دون صالحيات وبدون راتب ولقب وهمي وكيل رئيس 

بلدية، نعم، هذا وضعنا اليوم لألسف الشديد.         
 اذكر انه كان لدى الطائفة املعروفيه نائبان وهذه حقيقة 
، فمن املسؤول عن هذا الوضع اليوم؟ في نفس الوقت 
التعاون  ب��دل  املرحلة  ه��ذه  ال��ى  وصلنا  مل��اذا  أت��س��اءل، 
نكررها  وال  االخطاء  من  نستفيد  كي  بيننا  والتنسيق 
الفرصة  ننطلق لصنع  بل  الفرصة  تأتي  ان  ننتظر  وال 

من اجل الوحدة.
40 طلبا رسميا الي  ال�  انا شخصيا تقدمت مبا يقارب 
رئيس البلدية بخصوص االحياء الدرزية ولم اتلق الدعم 
من القوائم املعروفية وألسباب معروفة وسيتم نشرها 
قسائم  فهي  املركزية  القضية  اما  العاجل،  القريب  في 
للجنود املسرحني بعد تصريحات حمد عمار بتخفيض 
اسعار القسائم بنسبة %90 سافرت الى مدينة الناصرة 
اسرائيل  اراض���ي  دائ���رة  ال��ى   2015 شباط  شهر  ف��ي 
ارض،  قسيمة  على  للحصول  املناقصة  في  لالشتراك 
وهنا كانت املفاجأة الكبرى، قسيمة مزدوجة يبدأ السعر 
190 ألف شيكل وما فوق.  أتساءل بعد ما يقارب  من 
املائة عام من العطاء في خدمة الدولة انا وافراد عائلتي 

هذا ال يكفي للحصول على قسيمة ارض؟!.
نكتفي  ألننا  حقيقتها  غير  على  االشياء  ن��رى  ما  كثيرا 
السياسة  لرجال  االحترام  كل  ومع  العناوين،  بقراءة 
انا شخصيا تابعت هذه القضية منذ البداية في قاعات 
ان  على  نعمل  االي��ام  ه��ذه  وف��ي  واالجتماعات  احملاكم 
الن  السياسة  رج��ال  اي��ادي  في  القضية  ه��ذه  تكون  ال 
مصيرها معروف مسبقا، عندما تكتشفون انتهاء مدة 
االستفسارات،  في  الوقت  تضيعوا  فال  صالحياتكم 

احملوا ما تبقى من كبريائكم وارحلوا.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
 وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب 
بيان صادر عن جلنة املتابعة العليا للجماهير 
العربية جاء فيه ما يلي: "تدعو جلنة املتابعة 
العليا للجماهير العربية، الى أوسع مشاركة 
في  ستنطلق  التي  ال��س��ي��ارات،  مظاهرة  في 
يوم  صباح  من  والنصف  السابعة  الساعة 
األحد القريب، 18 الشهر اجلاري، من مداخل 
مدينة كفرقاسم، ولتسير ببطء نحو مكاتب 

أمام  بتظاهرة  لتنتهي  القدس،  في  احلكومة 
انعقاد جلسة  مكتب رئيس احلكومة، خالل 

احلكومة".
هذه  إّن  املتابعة،  "وق��ال��ت  البيان:  وأض��اف 
املسيرة التظاهرية، هي ضد جرائم الشرطة، 
وقتل أبنائنا، وآخرهم الشهيد محمد محمود 
العام  مطلع  ف��ي  وقبله  ك��ف��رق��اس��م،  م��ن  ط��ه 
في  القيعان،  أب��و  يعقوب  الشهيد  اجل���اري، 
قرية أم احليران املنكوبة في النقب، وقبلهم 

ال��ع��ش��رات ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة. كما أن 
املظاهرة هي ضد تواطؤ الشرطة مع اجلرمية 
املستفحلة في مجتمعنا العربي، وهو تواطؤ 

يتم بأوامر عليا من رأس الهرم احلاكم".
واختتم البيان: "وقالت املتابعة إّن مشاركتنا 
الكبيرة في هذه مسيرة السيارات التظاهرية، 
من شأنها أن جتعل صوتنا أعلى وأوقى في 
معركتنا الدائرة ضد اجلرمية، وضد سياسة 

التمييز العنصري".
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