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العرب  م��وق��ع   - ع����واودة  م���رام  كتبت: 
وصحيفة كل العرب

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أّنه مّت 
االثنني التواصل بني رئيس بلدية نتسيرت 
عيليت رونني بلوت ونائبه الدكتور شكري 
عواودة ،  حيث اتفقا على أن يجري العمل 
4 أشهر من  3 إلى  خالل مّدة أقصاها من 
إقامة  نحو  اي��ج��اب��ي  وبشكل  ال��ت��ق��دم  أج��ل 
مدرسة عربية في املدينة، واستغالل أحدى 
للطالب  لتخصيصها  ال��ش��اغ��رة  امل����دارس 
العرب في املدينة. ويشار إلى أّن هذا التطور 
جاء بعد أن نظرت محكمة الشؤون االدارية 
ف���ي م��دي��ن��ة ال���ن���اص���رة، ي���وم االث���ن���ني، في 
اإللتماس الذي قّدمته جمعية حقوق املواطن 
بشخص احملامية رغد جرايسي مطر، باسم 
31 عائلة عربية تسكن في مدينة نتسيرت 
عربية  مدرسة  إقامة  فيه  مطالبني  عيليت، 
في املدينة. وقد منحت احملكمة كل من بلدية 
نتسيرت عيليت ووزارة املعارف مهلة 90 
يوًما إلعطاء رّد نهائي بشأن هذه القضية، 

اي في مطلع العام اجلديد 2017. 
ه����ذا، وق���د ت���واج���د ف���ي اجل��ل��س��ة عشرات 
ن��ت��س��ي��رت عيليت  ال���ع���رب م���ن  امل��واط��ن��ني 

وممثلون عن جمعيات مثل شتيل ومساواة، 
وبحضور كل من الدكتور شكري عواودة، 
نائب رئيس بلدية نتسيرت عيليت، وعضوا 
غطاس  رائ��د  العربية  القائمة  ع��ن  البلدية 
وعبد الرازق اشتيوي. علًما أّنه مثّل بلدية 
جوردن،  اوجل��ا  احملامية  عيليت  نتسيرت 
العامة  النيابة  من  محامية  إل��ى  باإلضافة 

والتي مثلت وزارة املعارف.
أّن:"هذا  الدكتور شكري عواودة،  واعتبر 
التاريخي  الرفض  ملسار  تغيير  هو  القرار 
أساسي  حق  هو  وال��ذي  امل��درس��ة،  إلقامة 
عيليت".   نتسيرت  في  العرب  للمواطنني 
وتابع في حديث ملوقع العرب وصحيفة كل 
بإقامة مدرسة عربية  أّن "املطالبة  العرب 
وقد  منذ سنوات،  بدأ  عيليت  نتسيرت  في 
عمل املواطنون العرب وممثلوهم في املدينة 
على جمع اكثر من 600 توقيع بيت عربي، 
بإقامة  املعارف  ووزارة  البلدية  يطالبون 
مدرسة كحق أساس في التعلم في املدينة 
التي يدفعون فيها إلتزاماتهم الضريبية".

واضاف  :" إّن قاضي احملكمة حاول إيجاد 
ح��ّل وس��ط قبل إص��دار ق��رار قضائي في 
 90 القضية، ومنح البلدية وال��وزارة مهلة 

م���ن: أن����ور أم�����ارة م���راس���ل موقع 
العرب وصحيفة "كل العرب"

مدينة  ف��ي  ال��ل��وائ��ي��ة  اللجنة  ق���ررت 
ال��ن��اص��رة، االث��ن��ني، وألول م��رة في 
إقامة  عيليت  نتسيرت  مدينة  تاريخ 
حي عربي سيحمل إسم حي األمل، 
ب���ني منطقة  ال���واق���ع���ة  امل��ن��ط��ق��ة  ف���ي 

الكانتري ودودج سنتر في املدينة.
ه���ذا، وع��ل��م م��وق��ع ال��ع��رب أّن احلي 
ُمعد إلستيعاب قرابة 1000 مواطن 
بنية  من  اخلدمات  كل  به  وستتوفر 
حت��ت��ي��ة وح���ض���ان���ات وم���واص���الت، 
إض��اف��ة ال��ى خ��دم��ات أخ���رى. وعلم 
موقع العرب أيًضا أّن هذا املشروع مّت 
التوصل اليه من خالل جلسات مكثفة 
ال��ب��ل��دي��ة رون����ني بلوت،  ب��ني رئ��ي��س 

والقائمة العربية في املدينة برئاسة 
والقائمني  ع��واودة  شكري  الدكتور 

على شركة قصر املطران .
وسيتم بناء املشروع السكني الكبير 
التابعة  املطران  قصر  اراض��ي  على 
سبق  والتي  عيليت  نتسيرت  ملدينة 
نتسيرت  بلدية  ادارة  رفضت  وأن 
شمعون  برئاسة  السابقة،  عيليت 
جابسو وتويتو منحها كقسائم أرض 
للعرب لبناء املشروع. هذا، وسوف 
سكن،  وح���دة   238 األرض  ت��ض��م 
وسيتم عرض قسائم األرض للبيع 
على أن يتم بناء وحدتي سكن أو 3 

على كل قسيمة.
هذا، وقال الدكتور شكري عواودة، 
عيليت  نتسيرت  بلدية  رئيس  نائب 

أّن:"ق���رار  العرب  ملوقع  حديثه  في 
هو  والتاريخي  الكبير  املشروع  هذا 
عبارة عن بداية لصفحة جديدة في 
ال��ع��الق��ات م��ا ب��ني امل��واط��ن��ني العرب 
وإدارة بلدية نتسيرت عيليت، والتي 
حرجة  منعطفات  شهدت  وأن  سبق 
املدينة  في  العنصرية  تفشي  ج��راء 
السابقة  االدارات  لسياسات  نتيجة 
عواودة:"لقد  د.  وتابع  املتطرفة". 
املشتركة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��ائ��م��ة  وع���دت 
في  ت��ك��ون  أن  عيليت  نتسيرت  ف��ي 
صف املواطن العربي، وساهرة على 
محاولة  ف��ي  واح��ت��ي��اج��ات��ه  مشاكله 
لتلبيتها وقد انطلقنا في طريق جديد 
يومنا"،  ف��ي  ث��م��اره  ب��اول��ى  ن��ؤت��ى 

بحسب عواودة.

إتفاق من أجل التقدم نحو إقامة مدرسة عربية في نتسيرت عيليت خالل 4 أشهر
مّت  رّد، وعليه  يوًما إلعطاء 
ف��ي امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة محو 
الدعوة حتى مطلع 2017"، 
ال��دك��ت��ور شكري  وإع��ت��ب��ر 
أّن:"مدينة نتسيرت عيليت 
ش��ه��دت ت���ط���وًرا ج��دًي��ا في 
الفترة االخيرة بعد إنتخاب 
في  للبلدية  ج��دي��د  رئ��ي��س 
امل��اض��ي، رونني  ح��زي��ران 
معه  وقعنا  وال���ذي  ب��ل��وت، 
وإعترف  إئتالفية  إتفاقية 
ه���و ب���ه���ذا احل����ق األس����اس 
قصارى  يبذل  ب��أن  ووع��د 
جهده إلقامة مدرسة عربية 
في املدينة. كل هذه التطورت 
ه��ي خ��ط��وة ب��األس��اس ألن 
جابسو واإلدارات السابقة 
املدرسة  إق��ام��ة  ض��د  كانت 
طول الوقت، ولكن الرئيس 
الواقع  مع  يتعامل  اجلديد 

بجدية أكثر".
ع������������واودة  د.  وت�������اب�������ع 
التعاون  أّن  حديثه:"نعتقد 

امل��ث��م��ر ب���ني ال��ق��ائ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة واأله���ال���ي 
اجلماهيري،  والنضال  املعنية  واجلمعيات 
ستؤدي  القضائي  امل��س��ار  إل��ى  باإلضافة 
للوصول إلى مبتغانا. علًما أّن هذه القضية 
موجودة على أروقة املطالبة والنضال منذ 
10 سنوات في نتسيرت عيليت،  اكثر من 
إلى  أبنائنا  م��ع  السفر  معاناة  عشنا  وق��د 
البلدات املجاورة إليصالهم للمدارس ولذلك 
نحن مستمرون بهذا النضال حتى تقطف 
املدينة  ع��رب  م��ن  القادمة  االج��ي��ال  اجياله 

ون��ؤك��د أّن امل��درس��ة ال��ع��رب��ي��ة س��ت��ق��ام في 
د. شكري  النهاية". وإختتم  نتسيرت في 
حديثه:"ال بّد أن نشكر كل من عمل في هذه 
القضية، وهم نشطاء القائمة العربية وعلى 
الرازق شتيوي  القائمة عبد  رأسهم مركز 
املواطن  حقوق  وجمعية  القائمة،  وق��ي��ادة 
جرايسي،  م��ط��ر  رغ���د  احمل��ام��ي��ة  ومت��ث��ل��ه��ا 
وجمعية شتيل ومتثلها دعاء ذياب ومركز 
مساواة وجمعيات اخرى شاركتنا نضالنا 

اليومي".

نتسيرت  في  عربي  حي  إقامة  على  املصادقة 
ة مر ل  و أل ن  ا ملطر ا قصر  ض  ر أ على  عيليت 

من اليمني: د. شكري عواودة ورئيس بلدية نتسيرت عيليت
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