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

تقوم جهات عنصرية في األشهر االخيرة 
بتوجيه انتقادات لرؤساء سلطات محلية 

عربية، بسبب مبادرتهم ألحياء وتخليد 
املؤسسات  وه���ذه  وط��ن��ي��ة،  م��ن��اس��ب��ات 
املتطرفة تطالب اجلهات احلكومية بفصل 
ووقف  مناصبهم  من  ال��رؤس��اء  ه��ؤالء 

  "ل������������ن ن�����خ�����ض�����ع حمل�����������������اوالت امل������������س ب����ت����خ����ل����ي����د ذك���������������رى ال��������ش��������ه��������داء وم������ن������اس������ب������ات������ن������ا ال�����وط�����ن�����ي�����ة"
ش�������خ�������ص�������ي�������ات ج�������م�������اه�������ي�������ري�������ة م������������ن امل�������ث�������ل�������ث:

افشال  بهدف  امليزانيات 
بها.  وامل��س  املسيرة  هذه 
ه�����ذا وق�����د اث��������ارت ه���ذه 
استنكاًرا  ل��ت��ص��رف��ات  ا
ع�����دٍد كبير  ل����دى  ك��ب��ي��ًرا 
العربية،  اجل��م��اه��ي��ر  م��ن 
ال��ى مواجهة  ال��ت��ي دع��ت 
التي  اخلطوات  ه��ذه  مثل 
وص����ف����وه����ا ع����ل����ى ان���ه���ا 

عنصرية واستبدادية.
وع��ل��ى س��ب��ي��ل امل��ث��ال في 
مت  فقد  املثلث  ج��ت  قرية 
الداخلية  ل��وزارة  التوجه 
بطلب الغاء تسمية لشارع 
الذي اطلق عليه اسم القائد 
ياسرعرفات،  ال���راح���ل 
وف�����ي م���دي���ن���ة ال���ط���ي���رة، 
متطرفة  ج��ه��ة  ت��وج��ه��ت 
باقالة  وطالبتها  للوزارة 
احملامي  ال��ب��ل��دي��ة  رئ��ي��س 
مأمون عبد احلي بسبب 
ارٍض  قطعة  تخصيص 
تذكاري  ن��ص��ب  ألق���ام���ة 
ال��ن��ك��ب��ة، وفي  ل���ش���ه���داء 
يرفضون  ق���اس���م  ك���ف���ر 
التي  باملجزرة  االعتراف 
راح ضحيتها 56 شهيًدا، 
زه���ق���ت ارواح����ه����م ب���دٍم 

بارٍد.
هذا وحتدث موقع العرب 
الى  العرب  وصحيفة كل 
الشخصيات  م���ن  ع�����دٍد 
اجلماهيرية عن املوضوع، 
ب���ارائ���ه���م حول  وادل�������وا 
التعامل وعن اهمية تخليد 

املناسبات الوطنية.
صفوت  ال���ش���ي���خ  وق������ال 
ف���ري���ج م���ن س���ك���ان كفر 
رئيس  نائب  وه��و  قاسم 
احل����رك����ة األس���ام���ي���ة- 
اجلنوبي:"احيي  اجلناح 
البلديات  رؤس�������اء  ك����ل 
الذين  احمللية  واملجالس 
يقومون بتخليد املناسبات 
الوطنية لشعبنا ورموزه، 
ال���وزارات  تهديدات  وم��ا 
اال دليل على خوفهم من 
تناقل الرواية الفلسطينية 
وت��خ��ل��ي��ده��ا ف����ي ذاك�����رة 
ال���ق���ادم���ة. على  االج���ي���ال 
اللجان الشعبية ان تأخذ 
عاتقها  على  املهمة  ه��ذه 
على  ردن������ا  ي���ك���ون  وان 
للرؤساء  التهديدات  هذه 
املناسبات  ه���ذه  ب��اح��ي��اء 
في  وتخليدها  ال��وط��ن��ي��ة 
تبقى  كي  وبلدة  حي  كل 
ال�����ذاك�����رة ح����اض����رة في 
مجتمعنا ونتوارثها جياً 
هذه  تفلح  ل��ن  ج��ي��ل.  بعد 
احل��ك��وم��ة امل��ت��ط��رف��ة في 
ثنينا عن توارث تاريخنا 
وكلما زاد ضغطهم علينا 
بثوابتنا  متسكنا  ازددن���ا 

وبروايتنا الصادقة. الكبار ماتوا شرفاء 
والصغار لن ينسوا الدماء".

اما الشيخ خيري اسكندر من باقة الغربية 
عن  يكشف  بالفعل  امل��وض��وع  ف��ق��ال:" 
لهذه احلكومة  القبيح واحلقيقي  الوجه 
العنصرية التي تعادي كل من هو عربي 

أو يذكرنا مباضينا".
أما احملامي رضا جابر من سكان الطيبة 
ال��وع��ي وهوية  ف���ق���ال:" امل��ع��رك��ة ع��ل��ى 
وكمجموعة،  ك��اف��راد  وه��وي��ت��ن��ا  امل��ك��ان 
الدولة  مع  هنا  صراعنا  بصلب  زاال  ما 
وأجهزتها املختلفة، والتي متثل امتدادا 
الصهيونية  للفكرة  وفرضا  واستمرارا 
وهويتها.  االرض  على  اليهود  بأحقية 
او  ب��س��ذاج��ة  ن��ن��ظ��ر  ي��ج��ب ان ال  ل��ذل��ك 
تعتمدها  ال��ت��ي  ب��اخل��ط��وات  اس��ت��ه��وان 
امليزانيات  باشتراط  ووزارات��ه��ا  الدولة 
التنازالت مبواضيع  او احلقوق بتقدمي 
الهوية والوعي التاريخي واآلني. فكلها 
باجتاه حصر، ام لم يكن تفتيت الهوية 
بقضية،  وارتباطنا  اجلماعية  والرواية 
تاريخ وأحقية باملكان. ال شئ عفويا أو 

اعتباطيا بهذه االمور".
ث��م ق����ال:" امل��ق��ل��ق ه��و االص�����وات التي 
احل����ف����اظ على  ت��س��ت��ه��ن مب����وض����وع 
تتعلق  بتقليعات  هنا  وتاريخنا  الهوية 
واالن���خ���راط،  السياسية  بالبرغماتية 
وبالتالي تقدمي تنازالت مبضمون الهوية 
الدولة  ب��ان  بذلك  معتقدين  ورمزيتها، 
باحلقوق  ذلك  عن  تعويضا  لنا  ستقدم 
املدنيه. من يعتقد ذلك يقع بفخ السذاجه 
االقليات في حاالت  التي متيز تصرف 
مبعركة  امكانياتها  وان��س��داد  ضعفها 
ال��وع��ي واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ه��وي��ة، يجب 
الوعي  ل��ه��ذا  التطوير  ط��ري��ق  نسلك  ان 
أو  للتقليد  االستكانه  ول��ي��س  وال��ه��وي��ة 
قياداتنا  على  لذلك  املكان.  بذات  املكوث 
السيل  ه��ذا  مواجهة  والقطرية  احمللية 
من التشريعات والضغوطات مبشروع 
ووعينا  هويتنا  وتطوير  للحفاظ  وطني 
بعدم  فعليا  معارضتها  مع  جلنب  جنبا 

االستجابة".
الطيرة  بلدية  عضو  ت��ط��رق  جانبه  م��ن 
القضية  الى  الشيخ عبد السام قشوع 
تاريخ  لنا  كشعب  نحن  طبعا  وق���ال:" 

عن  دافعوا  شهداء  ولنا  واس��ع  نضالي 
ذكراهم  نخلد  ان  لنا  ويحق  الوطن  هذا 
ن��ع��لّ��م اوالدن����ا ع��ن ت��اري��خ��ن��ا وعن  وان 
ارت��وت ارضنا  ال��ذي  الوطن  ابطال ه��ذا 
بدمائهم. لذلك هذا حق طبيعي ان نحيي 
نصٍب  بتشييد  نقوم  وان  الذكرى  ه��ذه 
ومبا  الشعوب،  كل  تفعل  كما  ت��ذك��اري 
م��ا زال  ال���ذي  ال��ي��ه��ودي  ال��ش��ع��ب  فيهم 
يحيي ذكرى موتاهم باحلروب ويشيد 

لهم نصبًا تلو اآلخر ".
للضغوطات  سيخضع  ك��ان  اذا  وفيما 
في حال وان شغل منصب رئيس بلدية 
قال:" ما دام هذا حقي الطبيعي ال ولن 
اخضع الي مطلب غير شرعي، وبصفتي 
قيادي بحركة وحزب كرامة ومساواة، 
اش����دد ع��ل��ى اب��ق��اء ه���ذا ال��ن��ص��ب لشدة 
النضالي  تاريخه  له  كشعب  لنا  اهميتة 

املشرف".
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي��س ب��ل��دي��ة الطيرة 
احمل��ام��ي م��أم��ون ع��ب��د احل����ي:" قلناها 
سنعلم  ن��ردده��ا  وسنبقى  وسنقولها 
نبق  ل��م  بقائنا،  رواي��ت��ن��ا،ق��ص��ة  اب��ن��اءن��ا 
صدفه  وليس  اح��د  من  منَّة  الطيرة  في 
بها  استشهد  مشهوده  م��ع��ارك  .ك��ان��ت 
احباؤنا واهلنا وبقي منهم اخرون قصوا 
الرواية. إن جمعية "لك يروشامي" من 
ينفث  اصبح  ال��ذي  األسرائيلي  اليمن 
س��م��وم��ه وع��ن��ص��ري��ت��ه وج��ب��روت��ه ضد 
وطنها  ف��ي  الباقية  العربية  اجلماهير 
رئيس  باستقالة  مطالبتهم  ان  يظنون 
نحن  ال��ت��راج��ع.  على  ستجبرنا  البلدية 
نقول اننا نرى بكل املناصب تكليًفا وليس 
تشريًفا، كل املناصب هي من اجل خدمة 
ناسنا واهلنا، وان ذهبت هذه املناصب 
مع  انوفهم  فلتذهب وسنبقى رغما عن 
الناس ،بينهم والى جانبهم، وان استمروا 
نقول لهم نحن ابناء واحفاد هؤالء الذين 
حاربوا لنبقى وانتصروا. فهل ستثنينا 
اليوم محاوالتكم وتهديداتكم؟. سنبقى 
ل��ك��م ب��امل��رص��اد".رئ��ي��س م��ج��ل��س جت 
كان  وت��د  طاهر  محمد  احمل��ام��ي  احمللي 
قد صرح:" صحيح انه وزارة الداخلية 
طالبتنا بازالة الفتة ياسر عرفات، لكننا 
سنطالب مرة اخرى باعادة األسم واذا 

رفض طلبنا فسنتوجه للقضاء".

احملامي مأمون عبد احليالشيخ خيري اسكندرالشيخ عبد السام قشوع

الشيخ صفوت فريج احملامي رضا جابر احملامي محمد طاهر وتد
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