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موقع  مراسلة  ع��رم��وش  منى  م��ن: 
العرب وصحيفة كل العرب 

300 م��واط��ن، من  خ���رج م��ا ي��ق��ارب 
االطفال والنساء والرجال من سكان 
قلنسوة و الطيبة ، في املظاهرة التي 
مدخل  ع��ل��ى  البيئية  اللجنة  نظمتها 
قلنسوة احتجاًجا على استمرار عمل 
باغالقها فورا. هذا،  واملطالبة  املزابل 
تندد  شعارات  املشاركون  رف��ع  وق��د 
إلى  مشيرين  امل��زاب��ل،  عمل  بسياسة 
املواطنني  ت��ق��ت��ل  ب��ات��ت  "امل���زاب���ل  أّن 
اللجنة  رئ��ي��س  بصحتهم".  وجت���رم 
البيئية عبد الستار شاهني حاج يحيى 
تعمل  ت���زال  ال  البيئية  ق��ال:"امل��ك��اره 
وصحتنا  حياتنا  على  خطرا  وتشكل 
بّد من  نتنفسه، ال  الذي  الهواء  وعلى 
مواصلة النضال حتى يتم العمل على 

اغالق كل املزابل دون استثناء".
احمللية  ش��اه��ني:"ال��س��ل��ط��ات  وت��اب��ع 
احسن  ع��ل��ى  ب��واج��ب��ه��ا  ال��ق��ي��ام  عليها 
صورة وليس عقد اتفاقيات مسمومة 
لقد  الطيبة.  بلدية  في  احل��ال  هو  كما 
كل  نحارب  حتى  لصحوة  االوان  آن 
وصحتنا.  حياتنا  تهدد  التي  امل��زاب��ل 
كبير  ع��دد  ه��ن��اك  ي��ك��ون  أّن  يعقل  لفا 

يستطيعون  ال  ال���ذي���ن  ال��س��ك��ان  م���ن 
بيوتهم بسبب  ب��اح��ات  ف��ي  اجل��ل��وس 
الكريهة، وال ميكن السكوت  الروائح 
أيًضا، ففي  عن االمراض السرطانية 
600 حالة سرطان  قلنسوة اكثر من 
اصابة.   1200 من  اكثر  الطيبة  وفي 
ماذا ميكن ان ننتظر بعد؟!"، على حّد 
تعبيره.عضو اللجنة البيئية قصي أبو 
احد  وه��و  قلنسوة،  سكان  م��ن  راس 
أن  ق���ال:"اود  املظاهرة،  هذه  منظمي 
اوجه رسالة هامة لبلدية الطيبة بأّنه 
للعمل  رخ��ص��ة  املزبلة  منح  ميكن  ال 
ميكن  كيف  اض��اف��ي��ت��ني.  سنتني  م��دة 
لنا حتمل الروائح الكريهة واالمراض 
مسؤولية  يتحمل  وم��ن  السرطانية؟ 
من يفارق احلياة نتيجة االمراض؟". 
وأضاف:"نحن نتمنى التوفيق للطيبة 
اكبر  فيها  ي��ق��ام  ان  ون��أم��ل  والبلدية 
ملعب ومستشفى ومؤسسات اخرى، 
مزبلة  اكبر  ارضها  على  يكون  أن  ال 

فهذا أمر كبير وال ميكن تقبله".
من جهته، قال عضو الكنيست املهندس 
عبد احلكيم حاج يحيى، والذي شارك 
التي  الفترة  أيًضا:"في  التظاهرة  في 
قمت  الطيبة  لبلدية  رئيسا  بها  كنت 

الفترة  ه���ذه  امل���زاب���ل، وف���ي  ب���اغ���الق 
شخصيا  ان���ا  أي��ًض��ا.  تغلق  أن  ي��ج��ب 
م��ن خ��الل عملي في  القضية  اواك���ب 
الكنيست، فقد توجهت لوزارة البيئة 
على  ج��دي  وبشكل  العمل  وطالبتهم 
وامل  البيئية  املكاره  ه��ذه  عمل  انهاء 
هذه  تنتهي  ح��ت��ى  جت���اوًب���ا  ن���رى  ان 
املعاناة". ثم قال:"نحيي هذه اخلطوة 
النضالية، ونحيي موقف رئيس بلدية 
وسنواصل  املزابل،  إلغ��الق  قلنسوة 
النتائج  تصّب  حتى  االجت��اه  ه��ذا  في 

في املصلحة العامة".
بيان بلدية الطيبة حول القضية

وكان الناطق بلسان بلدية الطيبة ، فالح 
حبيب، قد اصدر بياًنا تطرق من خالله 
إلى قضية مكب النفايات ك.ح وشركة 
شارونيم لتكرير النفايات، وجاء في 
البيان الذي وصلت إلى موقع العرب 
نسخة عنه ما يلي:"حرًصا منها على 
وألن  بقراراتها،  اجلمهور  مشاركة 
مشتركة،  جماعية  مسؤولية  ال��ق��رار 
ها نحن ُنطلع اجلمهور على التسوية 
التي توصلّت إليها البلدية مع أصحاب 
فحوى  أم���ام���ك���م  ون����ع����رض  امل����ك����ب، 
االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي م���ن خ��الل��ه��ا خضع 

من : زيدان خاليلة 
احلراك  تنظيم  اعضاء  من  عدد  قام 
الشبابي في سخنني باالجتماع الى 
رئيس شركة مياه اجلليل في املنطقة 
الصناعية في سخنني مصطفى ابو 
خاليلة  فؤاد  الشركة  ومهندس  ريا 
ال��ت��ي يعاني  ال��ق��ض��اي��ا  ح��ي��ث ط���رح 
اسعار  سيما  وال  امل��واط��ن��ون  منها 
التي  الباهظة  البناء  ورس��وم  املياه 
تصل الى مستوى 163 شيكل ملتر 
عن  مبعلومات  طالبوا  كما   ، البناء 
عمل الشركة وموظفيها وامليزانيات 
والرواتب وامور متعددة أخرى تهم 

املواطنني .
ان  حيادري  عمر  احملامي  واوض��ح 
ضرورة  ك��ان  لنا  الرئيسي  املطلب 
ت��خ��ف��ي��ض اس����ع����ار اس���ه���م ال��ب��ن��اء 
وادخال مقاييس الوضع االجتماعي 
منطقة  في  للمواطنني  واالقتصادي 
 ، جبلية  منطقة  ،وك��ون��ه��ا  ال��ب��ط��وف 
ام��ا م��س��ؤول��و ال��ش��رك��ة م��ن جهتهم 

واوضحوا  االس��ع��ار  ع��ن  فشرحوا 
ان ال���رس���وم ع��ل��ى ال��ب��ن��اء االرض���ي 
ويصل  املكثف  البناء  من  بكثير  اقل 
الى 120 شيكل للمتر الواحد ، وان 
اسعار مياه الشرب رغم ارتفاعها اال 
بها وميكن  زالت غير مبالغ  ما  انها 
ترشيد  خ��الل  م��ن  عليها  السيطرة 
للمداخيل  بالنسبة  اما   ، االستعمال 
صفحة  في  نشرها  فيتم  والرواتب 
الفيسبوك التابعة للشركة كمايدعون 
اق��راره��ا من قبل  ال��روات��ب يتم  وان 
املسؤولة  وال������وزارة  امل��ي��اه  سلطة 

عنها .
ول��ك��ن ح��ي��ادري ان��ت��ق��د ب��ش��دة عدم 
والسلطات  سخنني  بلدية  م��ب��ادرة 
الهائلة  الضغوطات  ملواجهة  احمللية 
التي يعانيها املواطنون وعدم اكتراثها 
واهتمامها بقضاياهم وعلى رأسها 
حسب  وامل��س��ك��ن  االرض  ق��ض��اي��ا 
رايه ، ونحن ندرك أن شركات املياه 
ودعم  موافقة  ل��وال  لتقوم  كانت  ما 

ان  ننكر  ال  نحن  احمللية،  السلطات 
البنى  املياه حسنت وطورت  شركة 
التحتية ولكن كان بامكان السلطات 
وتوفر  املهمة  بهذه  تقوم  ان  احمللية 
الكثير على املواطن البسيط . اما في 
البناء  وقسائم  السماسرة  قضية 
بحضور  سخنني  بلدية  عقدت  فقد 
قرب  عن  واملهندس  البلدية  رئيس 
قسائم  لبيع  مناقصة  ع��ن  االع���الن 
قسيمة   290 ال���ى  س��ت��ص��ل  ل��ل��ب��ن��اء 
مقسمة الى قسائم زوجية ورباعية 
ومكثفة في منطقة احلالن ، من جهته 
قال حيادري ان املجهول اكثر بكثير 
توضح  لم  فالبلدية   ، امل��ع��روف  من 
على  احل��ص��ول  وش���روط  مقاييس 
طريقة  وال  اس��ع��اره��ا  وال  القسائم 
احلراك  في  نحن  ولكننا   ، التوزيع 
الشبابي نعرف ان هنالك ثغرات قد 
فنحن  ولذلك  السماسرة  يستغلها 
باملرصاد  وسنكون  القضية  نتابع 

ملنع تكرار ما حصل .

من: زيدان خاليلة 
 – ث��ان��وي��ة  احلكمة  ف��ي  عقد 
ج��م��ال ط��رب��ي��ة ف��ي سخنني 
ومعلمي  الس��ات��ذة  اج��ت��م��اع 
امل����دن����ي����ات في  م�����وض�����وع 
بهدف  ال��ع��رب��ي��ة  امل�������دارس 
اعادة تقييم مواضيع منهاج 
املدنيات وادخال مواد مكملة 
وجهة  تعكس  له  مختلفة  او 
النظر العربية ،وقد جاء هذا 
جلنة  من  مببادرة  االجتماع 
للجماهير  ال��ع��ل��ي��ل  امل��ت��اب��ع��ة 
متابعة  وجل���ن���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
العربي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ش������ؤون 
ومنتدى  دراس����ات  وم��رك��ز 
وحضره   ، العربي  املدنيات 
ال��ب��روف��ي��س��ور اس��ع��د غامن 
استاذ العلوم السياسية في 
محمود  ود.  ح��ي��ف��ا  ج��ام��ع��ة 
ومعلمي  واس��ات��ذة  ميعاري 
امل����دن����ي����ات في  م�����وض�����وع 
املدارس العربية ودار النقاش 
حول اصدار مضامني بديلة 
املدنيات  ملوضوع  مكملة  او 
وتقييم كتب املدنيات وخاصة 
الكتاب الثاني ملركز دراسات 

دال��ي��ا حلبي ود.  اع����داد  م��ن 
يسري خيزران.

االس���ت���اذ س��ل��ي��م اب���و يونس 
ثانوية  ف��ي  امل��دن��ي��ات  معلم 
درسنا  ل��ق��د   : ق���ال  احل��ك��م��ة 
جميع  وام�������ع�������ان  ب���ع���م���ق 
كتب  في  ال���واردة  املضامني 
امل��دن��ي��ات امل���ق���ررة م���ن قبل 
ال  وال���ت���ي  امل���ع���ارف  وزارة 
يعمل بها رسميا هذه السنة 
عليها  االع����ت����راض  ب��س��ب��ب 
ووضع القضية امام القضاء 
ب��ه��ا ، وت��وص��ل��ن��ا الى  ل��ل��ب��ت 
ض��رورة وض��ع م��واد بديلة 
بحيث  للموجود  مكملة  او 
الفلسطينية  الرواية  تعكس 
والعربية ، وتعبر عن وجهة 
من  للكثير  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ن��ظ��ر 
ال���ق���ض���اي���ا واالح���������داث الن 
فقط  يركز  الرسمي  املنهاج 
الصهيونية  ال���رواي���ة  ع��ل��ى 
وي��ت��ج��اه��ل مت���ام���ا ال���رواي���ة 
قضية  م��ث��ل   ، الفلسطينية 
الهوية  وت��ع��ري��ف   ، ال��ن��ك��ب��ة 
واالنتماء ، وحقوق االقليات 
ويهودية  ودمي��وق��راط��ي��ة   ،

الدولة فحسب املنهاج املقرر 
يهودية  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي��ز  ي��ت��م 
ال����دول����ة ام����ا ح��س��ب امل����واد 
اقترحناها فيتم  التي  املكملة 
دميوقراطية  على  التركيز 
ال��دول��ة ، وم��ن ال��واض��ح لنا 
الرسمي  امل��ن��ه��اج  ه���دف  ان 
ال��رواي��ة والقيم  ه��و ت��ذوي��ت 
على  الصهيونية  وامل��ب��ادئ 
الدميوقراطية  القيم  حساب 
، كما اننا عملنا على اصالح 
ال���ك���ث���ي���ر من  وت���ص���ح���ي���ح 
في  واملغالطات  املصطلحات 
بلفور  وعد  في  مثال  املنهاج 
ال����ذي ي��ص��ف ال��ي��ه��ود وهم 
طائفة دينية قبل قيام احلركة 
الى  بتحويلهم  الصهيونية 
الشعب  ووص�������ف  ش���ع���ب 
بانه  والفلسطيني  ال��ع��رب��ي 
 ،  " يهودية  غير  ط��وائ��ف   "
تعليم  يتم  ان  اوص��ي��ن��ا  كما 
النظر  ال��رواي��ت��ني ووج��ه��ت��ي 
لكي  الفرصة  الطالب  ومنح 
وللطالب   . يشاء  مبا  يقتنع 
ال���ع���رب وال���ي���ه���ود ع��ل��ى حد 

سواء.

مواطنون من املثلث في صرخة موحدة:  "ال لعمل املزابل وكفى اجراًما بحق صحتنا"

التي  البلدية  إل��ى ش���روط  امل��ك��ب  أص��ح��اب 
وأضاف  البلدي".  املجلس  عليها  ص��ادق 
ورغم  باالتفاقية،  مبني  ه��و  البيان:"كما 
اِرتفاع باسعار جمع  إلى  أن ذلك سيؤدي 
نقلها  على  ستعمل  ألنها  للبلدية  النفايات 
أوعدت  وكما  أنها،  إال  بعيد،  نفايات  ملكب 
أوفت، سيُغلق مكب شارونيم )املزبلة-مكب 
النفايات البيتية( ب� 3/1 وبهذا تكون البلدية 
قد وضعت حدا للمماطلة من جهة واملعاناة 
من جهة أخرى دامت لعشرات السنوات". 
مبكب  يتعلق  فيما  ام��ا  ال��ب��ي��ان:"  واض���اف 
النفايات الصلبة "ك.ح" )احلفرة(، وألنه 

ه��ن��اك اِج��م��اع ك��ام��ل وت���ام ع��ل��ى ض���رورة 
ترميمه واِغالق حفرته بشكل كامل كونها 
ال  وح��ت��ى  صحية،  بيئية  خ��ط��ورة  ُتشكل 
ُيستغل  مهجور  ملكان  ال��زم��ن  م��ع  تتحول 
لكب النفايات، سيُغلق هو اآلخر حتى موعد 
أقصاه 19/1/1 أو مبدة زمنية أقل طبقا 
التي  وامل��واد  الترميم،  أعمال  وتقدم  لسير 
على  فقط  ستقتصر  احل��ف��رة  بها  ستُغلق 
البيئة.  حماية  وزارة  ومبصادقة  ال��رم��ال 
وبهذا تكون االدارة احلالية قد أنهت مشكلة 
عشرات  دام��ت  ومعاناة  ومماطلة  مركبة 

السنوات".

اجلليل  مياه  شركة  مبسؤولي  يجتمع  الشبابي  احلراك 
لبحث القضايا املتعلقة باسعار املياه ورسوم البناء الباهظة

*بلدية سخنني تعقد مؤمترا لشرح مناقصة قسائم البناء املزمع االعالن 
عنها *احملامي عمر بدارنة :  سنتابع قضية رسوم البناء لشركة املياه 

والضغط باجتاه اعضاء الكنيست والبلدية العادتها الى مستوى معقول . 
*نحن باملرصاد ألال تتسرب قسائم البناءاجلديدة للسماسرة

www.alarab.net

مببادرة من جلنة متابعة العليا وجلنة متابعة التعليم 

عدا  املدنيات  ملنهاج  مكملة  مواد  اقرار 
سمية  لر ا هج  ملنا ا في  ة  ر ملقر ا تلك 
*االستاذ سليم ابويونس : أضفنا الرواية الفلسطينية 

لقضايا ومواضيع جوهرية مثل النكبة وحقوق املواطن 
واالقلية  *ركزنا على القيم الدميوقراطية وليس 

اليهودية كما تريدها املؤسسة واقترحنا ان تدرس 
للطالب اليهود والعرب على حد سواء 


