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ال �ك �ن �ي �س��ت ت �ص ��ادق ع �ل��ى ت �ش��دي��د ال �ع �ق��وب��ة ف ��ي ح� ��االت االع� �ت� ��داء ع �ل��ى امل�ع� ّ�ل�م�ين

وزارة ال �ت ��رب �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي ��م :ع �ق ��وب ��ة س �ج ��ن  5س� �ن� ��وات مل� ��ن ي �ع �ت ��دي ع �ل ��ى م� � ّ
�وظ� ��ف ف� ��ي ج� �ه ��از ال� ّ�ت �ع �ل �ي��م

مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
صادقت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة ،على اقتراح قانون النّائب مسعود
غنامي والقاضي بتشديد العقوبة في حاالت االعتداء على املعلّمني والهيئات
التّدريسيّة ملدة أقصاها خمس سنوات  ،وقد ص ّوت الى جانب القانون 28
عضو كنيست .ويأتي هذا القانون حلماية املعلّمني وتوفير مناخ آمن ألداء
عملهم ورسالتهم على ضوء تزايد حوادث العنف واالعتداء عليهم .
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الناطق بلسان
وزارة التربية والتعليم لإلعالم العربي كمال عطيلة جاء فيه ما يلي" :صادقت
الكنيست،االثنني ،على اقتراح قانون الوزير بينت -عقوبة السجن مّ��دة 5
سنوات ملن يعتدي على عامل في سلك التّربية والتّعليم -في القراءة الثّانية
والثّالثة في الكنيست .اآلن ،ومع إمتام العمليّة ،ستجرى التّعديالت على قانون
السجالت".
العقوبات في
ّ
حسب صياغة القانون:
وأضاف البيان" :مبوجب قانون العقوبات حسب بند 382أَ " :من يعتدي على
عامل في سلك التّربية والتّعليم خالل ساعات عمله ،ويكون االعتداء متعل ّ ًقا
السجن خمس
بإمتام واجب أو وظيفة الشّ خص املعتدى عليهَ ،ت ُك ْن عقوبته ّ
سنوات" من مجمل األمور التي يتض ّمنها تفسير صياغة االقتراح ما يلي:
" ُيقتَ َرح بتعظيم العقوبة للمعتدين على عامل في سلك التّربية والتّعليم ،بحيث
تصل إلى خمس سنوات دون حاجة إلى وجود ظروف مش ّددة إضافيّة مطلوبة

فيما يتعلّق باالعتداء على ّ
املوظفني العموميّني اآلخرين".
العنف ض ّد العاملني في سلك التربية والتعليم هو حدث خطير يجب إدانته
والتّعامل معه بتع ّمق .العاملون في سلك التّربية والتّعليم وكافّة الطواقم
التّربو ّية يستحقّون احلماية ،التّقدير واالحترام في جهاز التّربية والتّعليم.
ونفسي
حس ّي
ميس بشك ّل ّ
العنف ض ّد العاملني في سلك التّربية والتّعليم ّ
ّ
بالعاملني أنفسهم ،وله تأثير حاسم على جميع أفراد املدرسة .التّعديل على
قانون العقوبات هو مر ّكب واحد من خ ّطة شاملة ُوضعت للتص ّدي لظاهرة
العنف ض ّد العاملني في سلك التّربية والتعليم".
واختتم البيان" :
• عقوبة السجن :السجن م ّدة خمس سنوات للمعتدي على عامل في سلك
التربية والتعليم.
• توسيع صالحيّات حارس األمنَ :منحنا ُح ّراس األمن أدوات للتدخّ ل في
حاالت حوادث العنف داخل املدرسة.
س ،بشكل
لولي أمر َم ّ
• إصدار أوامر إبعادُ :يصدر أمر اإلبعاد من املدرسة ّ
عنيف ،عاملاً في الدولة ،ولم تُق ّدم ض ّده شكوى في الشرطة.
• تدريج في ر ّد الفعل جتاه التالميذ :نحن نفحص توسيع وتعظيم ر ّد الفعل
جتاه التالميذ الّذين استخدموا العنف ض ّد العاملني في سلك التربية والتعليم.
الهرمي اجلديد ثالثة مستويات من احل ّدة
ويتض ّمن التسلسل
ّ
املس باملمتلكات.
الكالمي ،العنف
العنف
ّ
اجلسديّ ،
ّ
• مرافقة املعلّمني املُصابني :سنوفّر للمعلّمني املعتدى عليهم مرافق ًة نفسيّة

ال� � � � �ن � � � ��ائ � � � ��ب أمي � � � � � � ��ن ع � � � � � � � � ��ودة ل� � �ص� � �ح� � �ي� � �ف� � ��ة غ � � � �ل� � � ��وب� � � ��س االق � � � �ت � � � �ص� � � ��ادي� � � ��ة

وقضائيّة ،بتمويل الوزارة .وتكون املرافقة مستم ّرة ،حسب
عالجا للفترة القريبة والبعيدة.
احلاجة ،وتشمل ً
• إق��ام��ة جل��ان ل��وائ�يّ��ة :تساعد العاملني ف��ي سلك التربية
نص
والتعليم ،وتوفّر لهم غطا ًء عالجيًّا شاملاً " إل��ى هنا ّ
البيان.

ع� �ض ��و ال �ل �ج �ن ��ة امل� ��رك� ��زي� ��ة ف� ��ي ال �ت �ج �م ��ع  ،م � � ��راد ح � ��داد:

"ن �ح ��ن ب ��اق ��ون ف ��ي ال �ق��ائ �م��ة امل �ش �ت��رك��ة ،ول �ك ��ن م ��ن امل �م �ك��ن ان "ج � �م� ��اه � �ي� ��ر ال� � �ن � ��اص � ��رة ل� �ف� �ظ ��ت اجل �ب �ه ��ة
نفكر بجدية بشراكة يهودية-عربية م��ن اجلبهة وميرتس" ون �ه �ج �ه ��ا واس� �ت� �ه� �ت ��اره ��ا ب� �ع� �ق ��ول ال� �ن� ��اس"

مكاتب "ك��ل ال �ع��رب" -
الناصرة
kul@alarab.net
ف ��ي ل��ق��اء م� �ط� � ّول وح ��ول
م��واض �ي��ع ع��دي��دة للنائب
أمي ��ن ع� ��ودة م��ع صحيفة
غ� �ل ��وب ��س االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ال� �ع� �ب ��ري ��ة ،أش� � ��ار رئ �ي��س
القائمة املشتركة ف��ي ر ٍد
على س��ؤال ح��ول إمكانية
تشكيل ج�ه��ات محسوبة
على اجلبهة م��ع منشقني
عن حزب ميرتس لتحالف
جديد ،ورأي��ه كقيادي في
اجل �ب �ه��ة وف �ي �م��ا اذا ك��ان��ت
ه ��ذه اإلم �ك��ان �ي��ات واردة،
قال":هذا أمر ليس واقعيًا
خ ��اص� � ًة ف ��ي اإلن �ت �خ��اب��ات
ال � �ق� ��ري � �ب� ��ة ،ف� �ك� �م ��ا ق��ل��ت،
ن�ح��ن ب��اق��ون ف��ي القائمة
املشتركة ،ولكن من املمكن
ان ن �ف �ك��ر ب� �ج ��دي ��ة ح ��ول
شراكة يهودية-عربية من
شانها ان تشكل معسك ًرا
دمي� �ق ��راط� �يً ��ا م �ش �ك��ل م��ن
اجلبهة وميرتس وجهات
اخ � ��رى ،واذا ك���ان األم ��ر
يتعلق ب��ي ك�ن��ت سأشكل
ق��ا ئ�م��ة فيها ممثلني يهود
أك� �ث ��ر ،ألن ت��وج �ه �ن��ا ف��ي
اجلبهة مبني على األسس
وال� � �ق� � �ي � ��م ول� � �ي � ��س ع �ل��ى
القومية".
واض� � � ��اف ال� �ن ��ائ ��ب امي ��ن
عودة":لم يكن هناك حديث
عن انشقاقات في ميرتس،
فاحلزب باقٍ كما هو حاليًا،

وانا امتنى لهم كل ما هو جيّد وآمل ان يصلون الى  7مقاعد في اإلنتخابات املقبلة".
وفي رده حول ما اذا كان قد اخطأ عندما رفض اتفاقية فائض اصوات مع ميرتس ،خاصة
وان متت تلك اإلتفاقية لكان بحوزة املشتركة اليوم  14مقع ًدا ،قال النائب عودة":بالفعل،
أخطأت ،ألن هذا ليس مقع ًدا اضافيًا فحسب ،امنا حساب ذات ،فإذا كنا ال نستطيع ان
اساسا؟ انا أؤمن انا هنالك
جنري صفقة تقنية كهذه مع ميرتس ،ملاذا نتواجد في الكنيست
ً
علي
الصعب
من
وكان
ا
د
جدي
اهداف من وراء تواجدنا في الكنيست ،ولكن في حينها كنت
ً
ّ
اتخاذ مثل هذا القرار".
من جانبه ،عقّب النائب أمين عودة ملوقع العرب وصحيفة كل العرب":كل الناس تعرف
موقفي الواضح وهو أننا سنخوض االنتخابات القادمة بالقائمة املشتركة مبركباتها
األربعة :اجلبهة ،اإلسالمية ،التج ّمع والعربية للتغيير .وهذا واضح متا ًما باملقابلة .وهذا
موقف ثابت لم أغيّره يو ًما منذ بناء القائمة املشتركة .أما االجتهاد إلقامة معسكر دميقراطي
في مواجهة اليمني ومواجهة محاولة عزل املواطنني العرب ونزع الشرعية عنهم ،فهذا
اجتهاد جلبهة عريضة شعبية غير برملانية .وهذا ً
أيضا موقف ثابت حتدثت عنه وكتب
موا ًدا واضحة بهذه الصدد .باختصار نحن سنخوض االنتخابات القادمة بقائمة مشتركة
مجد ًدا ،وهذه أمانة حصلنا عليها من شعبنا وعلينا احملافظة عليها بكل وفاء وإخالص".
نصار عضو املكتب السياسي حلزب التجمع عبر صفحتها على
من جانبها ،كتبت نداء ّ
الفيسبوك":عندما يذ ّوت املقموع القمع ،وبي ّطبع مع مكانته السياسية على انه مقموع،
و ُيعجب بقامعه ،وبتبنى مفرداته السياسية ويعيد انتاجها واستهالكها ،ومعها قمعه
وعالقته مع القامع :تصبح ميرتس ( اليسار الصهيوني ) والصهيونية ليست " مبنيه
على القومية " ،وتصبح الصهيونية تتماشى مع " الدميقراطية واألس��س والقيم "،
ويصبح التنظم على اساس وضمن مرجعية الهوية الوطنية والدميقراطية ،امر يسبب
التنصل والفزع !".

مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
كتب عضو اللجنة املركزية في
التجمع مراد حداد على صفحته
الشخصية على موقع الفيسبوك
ما يلي" :عندما قالت جماهير
ال �ن��اص��رة اجل �ب �ه��ة ال ��ى مزبلة
التاريخ" لم يكن هذا من الفراغ
! نعم لم يكن كل ش��يء حصل
في انتخابات الناصرة االخيرة
كامال ويجب تقييم كل ما حصل
واتخاذ العبر وال��دروس ولكن
ثمة نقطة باتت واض�ح��ة ام��ام
اجلميع اسبابها :الناصرة لفظت
اجلبهة ونهجها واستهتارها
ب �ع �ق��ول ال� �ن ��اس وت��رس �ي �خ �ه��ا
للطائفني والعائلية بل والطبقية
االجتماعية".
ًل�اً
وأض� ��اف ق��ائ� " :اط���ل علينا
اح��د ال�ق�ي��ادي�ين ام��س مبنشور
ساقط يعتمد الراوية الصهيونية
ح ��ول ق�ض�ي��ة م �ح��اول��ة اس��رى
احل��ري��ة ال�ت��واص��ل م��ع اهاليهم
م��ن وراء ال �ق �ض �ب��ان ووص��ف
امل��وض��وع بانه جت��ارة هواتف
داخ� ��ل ال �س �ج��ون ف��ي م�ح��اول��ة
وتلميح واض��ح لقضية القائد
االس� �ي ��ر ب��اس��ل غ �ط��اس ال ��ذي
ح � ��اول م��س��اع��دة اس � ��رى من
اج ��ل ال �ت��واص��ل م��ع ع��وائ�ل�ه��م
ويدفع ثمن ذل��ك حريته داخل
السجن م��ن ثمانية اش�ه��ر .اي
سقوط واي انحطاط هذا؟! اوال
يخون االس��رى وثانيا يعتمده
رواي� ��ة امل��ؤس �س��ة الصهيونية

ومصطلحاتها وثالثا ميس بشخص قائد تنازل
عن كل شيء وعن املنصب والعضوية بالكنيست
ليدفع ثمن ضميره  ..ويلمح ان فعلته م��ن اجل
الكسب املادي".
وتابع قائلاً " :األنكى من ذلك انه بعد ان قام بازلة
املنشور رغم انفه ،برر ذلك بانه بطلب من قيادة
اجلبهة واحلزب الشيوعي لكي ال يضر ذلك مبرشح
اجلبهة مصعب دخان ! ال لسقوطه السياسي! اي
استخفاف بالعقول واي وقاحة ! هل يعتقد الرفاق
في اجلبهة انهم مبجرد ترشيحهم لشاب مسلم من
احل��ارة الشرقية لرئاسة بلدية الناصرة (سوف
يتصاحلوا من االهل في الناصرة وميحوا تاريخهم
املشني في تفتيت نسيج البلد االجتماعي وترسيخهم
للطائفية والعائلية احلاراتية ؟ او انهم مبجرد ازالة
ستاتوس سوف يستميلوا التجمع مجددا بحجة
"املرشح التوافقي" ؟!".
وأن �ه��ى م�ن�ش��وره ق��ائ�ًل�اً " :ع�ل��ى اجلبهة واحل��زب
الشيوعي االعتذار رسميًا من التجمع ومن الدكتور
باسل غطاس ومن اهل الناصرة ومن االسرى ومن
شعبنا وكل ما عدا ذلك هو مناورات سياسية بعيدة
كل البعد عن االخالق .ستثبت االيام ان هذا النهج
الى مزبلة التاريخ .نقطة !" كما كتب على صفحته.

