
817.3.2017

"اص������������ح������������اب ال��������ب��������ي��������وت امل������������ه������������ددة ل����������م ي���������ش���������ارك���������وا ب���������االح���������ت���������ج���������اج  ول�������ي�������س�������ت ك����������ل ام��������������������رأة ل�������دي�������ه�������ا اجل��������������������رأة ل�����ل�����ن�����ض�����ال"
االحتجاجية ال���وق���ف���ة  خ�����ال  ق���ل���ن���س���وة  م����ن  غ��������زاوي  ن��ع��م��ة 

م���ن: م��ن��ى ع��رم��وش - م��راس��ل��ة موقع 
العرب وصحيفة كل العرب 

شرطة  ام��ام  االحتجاجية  الوقفة  شهدت 
الهدم  سياسة  ض��د  الطيبة،  "ك��دم��ا"- 
ضعيفة  مشاركة  االذان"  "منع  وقانون 
جدا، االمر الذي اعتبره البعض باالستهتار 
في الدفاع عن القضايا الشائكة التي تواجه 

املجتمع العربي.
الناشطة نعمة غزاوي من احلراك الشبابي 
قالت:" حتى االن ال يوجد وعي كاف في 
بخصوص  امل��ج��اورة  وال��ب��ل��دات  قلنسوة 
ق��ض��اي��ا ه���دم ال��ب��ي��وت وال��ت��ش��ري��د، فمن 
املفروض ان يكون عدد املشاركني ال يقل 

لنتظاهر  اليوم جئنا  1000 مشارك.  عن 
امام شرطة "كدما"  كي نسمع صرختنا 
هو  كما  قائما  سيبقى  االذان  صوت  بان 
كذلك  واملعارضني،  احلاقدين  ان��ف  رغ��م 
لن نسمح بسياسة هدم البيوت الظاملة".
اصحاب  الشديد  االس��ف  مع  قالت:"  ثم 
البيوت املهددة بالهدم تغيبوا عن املشاركة 
في الوقفة االحتجاجية، بالرغم حصولهم 
على اوامر هدم خالل الفترة القصيرة، فلم 
نرى اي ممثل منهم ال من رجال وال نساء 
جند  بينما  يناضل  من  هنالك  اطفال.  وال 

اخرين في سبات عميق".
ال��ن��س��ائ��ي��ة قالت  وع����ن ع����دم امل���ش���ارك���ة 

غزاوي:" ليست كل امرأة 
اجلرأة  لديها  قلنسوة  في 
اخلروج للمشاركة في مثل 
فهنالك  ال��ن��ض��االت،  ه���ذه 
اللواتي  النساء  من  الكثير 
يتحدثن عن انفسهن بانهن 
عصاميات لكن لم نرى اي 
مشاركة لهن. في احلراك 
الشبابي يوجد بيننا نساء 
ظروف  وبسبب  ناشطات 
التواجد  من  عليهن  تعذر 
نهاية  ال���ي���وم".ف���ي  م��ع��ن��ا 
ان  علينا  ق��ال��ت:"  حديثها 
نتحرك باي ثمن وااللتفاف 
نعزز  حتى  احل���راك  نحو 
فبدال  وموقفنا،  قوتنا  من 
م��ن اجل��ل��وس ف��ي املقاهي 

االفضل الدفاع عن االرض 
واملسكن واالذان".

وكان العشرات من النساء 
وال���رج���ال واألط���ف���ال من 
سكان قلنسوة والطيبة، قد 
تظاهروا أمام شرطة كدما،  
سياسة  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا 
رفعوا  حيث  البيوت،  هدم 
عليها  كتب  التي  شعارات 
الهدم  ل��س��ي��اس��ة  "ك���ف���ى 
"نضالنا  وال���ت���ش���ري���د"، 
س���ي���س���ت���م���ر ل���ل���ت���ص���دي 
ل��ك��ل اوام����ر ال���ه���دم"، "ال 
والقمع"،  الظلم  لسياسة 
الشعارات  م���ن  وغ��ي��ره��ا 
ال����ت����ي ت����ن����دد مب���واص���ل���ة 
واحلكومة  امل��ال��ي��ة  وزارة 
األسرائيلية األستمرار في 
مجازر الهدم.برز من بني 
املشاركني بعض أصحاب 
البيوت املهددة بالهدم الذين 
بظروف  "ن��ع��ي��ش  ق��ال��وا: 
نفسية قاهرة في ظل اوامر 
الهدم التي تلقيناها، وال بد 
لوقف  تكاتًفا  ي��ك��ون  وأن 
حتى  الظالم  املسلسل  هذا 

من  له  نتعرض  ما  نواجه 
هجمة شرسة". ثم قالوا: 
اجلماهير  جميع  "نطالب 
العربية بدعمنا في نضالنا 
وموقفنا قبل فوات األوان، 
ه��ذه  ع���ن  ال���س���ك���وت  ألّن 
ميهد  س������وف  ال���ق���ض���اي���ا 
الطريق للجهات احلكومية 
أي  دون  ال���ه���دم  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 

هذا  حواجز".  أو  عراقيل 
املتظاهرين:  بعض  وق��ال 
"هنالك ال مباالة واضحة 
واستهتار في قضية الهدم 
ومنع األذان، فبالرغم من 
أّن  إاّل  للمشاركة  ال��دع��وة 
العدد كان هزيال، ال سيما 
أّن هذا االمر مؤشر خطير 

جدا".
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استشارة ومالئمة مهنية وبشكل سري

خدمات بيع وفتح خزنات مقفلة

”ادخال السالح الى الخزنة 

خزناتطباعة مفاتيحيمنع المصيبة القادمة“
أقفال عاديةاقفال للبيت والسيارة
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شارع يروشاليم 11 – العفولة

حمالت هائلة على الخزنات
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نتقدم بأسمى آيات التبريكات والتهاني
الى االبنة الغالية

رنا سليم محاميد
بمناسبة  حصولها على شهادة 

الماجستير في موضوع تعزيز شبيبة
 في خطر وضائقة

.( ) 

 مقدمة من األب واالم واالخوان: سهيل 
وهاشم واألخت ام محمد وجميع أفراد العائلة


