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الناصرة

kul@alarab.net
وص��ل ال��ى م��وق��ع ال��ع��رب بيان 
من رابطة االهالي الكنسية، جاء 
القطرية  ال��راب��ط��ة  "دع���ت  ف��ي��ه: 
األهلية  امل����دارس  ف��ي  ل��أه��ال��ي 
املدارس  ط��اب  أهالي  الكنسية 
الناصرة  ف��ي  الكنسية  األهلية 
إلى االجتماع العام الذي ستعقده 
في  سينمانا  قاعة  ف��ي  الرابطة 
 16.10 األح����د  ي���وم  ال��ن��اص��رة 

الساعة الرابعة بعد الظهر".
دعوة  "وتأتي  البيان:  وأضاف 
الرابطة لعقد االجتماع على ضوء 

الصعوبات التي تهدد استمرارية 
ومسيرتها  امل����������دارس  ع���م���ل 
واضًخا  االن  ب��ات  إذ  التربوية. 
أن املفاوضات بني األمانة العامة 
وبني اجلهات احلكومية املختلفة 
األهلية  املدارس  فشلت بإخراج 
مما  الصعبة،  املالية  أزمتها  من 
أدى الى قيام العديد من املدارس 
التعليم  أقساط  برفع  امل��ذك��ورة 
ُيثقل  الذي  األمر  حادة  بصورة 

ماديا على كاهل األهالي".
وتابع البيان: "خال اللقاء سيتم 
القانونية  اجلوانب  استعراض 
في  امل�����دارس  ب��ت��م��وي��ل  املتعلقة 
موضوع  فيه  مبا  التعليم  جهاز 

األهالي  وم��دف��وع��ات  األق��س��اط 
القانونية  وال��وس��ائ��ل  املختلفة، 

جلباية هذه املدفوعات.
ال��ه��دف  أن  ال���راب���ط���ة  وأك������دت 
األس���اس���ي م���ن االج���ت���م���اع هو 
أهالي  ج��م��ه��ور  م���ع  ال��ت��واص��ل 
الناصرة  م��دي��ن��ة  ف���ي  ال���ط���اب 
وض���واح���ي���ه���ا. ل���ه���ذا ال���ه���دف، 
ستعرض الرابطة على احلضور 
عملها  وآل��ي��ة  تأسيسها  أه���داف 
منذ  بها  قامت  التي  واخلطوات 
املساهمة في  أجل  انطاقها من 
حتسني أوضاع املدارس األهلية 
مستقبل  ن��ح��و  ب��ه��ا  وال��ن��ه��وض 

أفضل".

من : زيدان خاليلة 
في ظل احلديث املتكرر عن خطة 
وعن  ال��ع��رب��ي  للوسط  خمسية 
باالتساع  اآلخذة  الهوة  تقليص 
والتطوير  االستثمار  حيث  من 
بني الوسطني اليهودي والعربي 
، ت��ط��ف��و م��ن ج��دي��د ال��ع��دي��د من 
االسئلة والتساؤالت ؟ والسيما 
مع وجود تناقض في املعلومات 
وال���ت���ص���ري���ح���ات واالرق����������ام ، 
السنة  في  احلديث  ك��ان  فبينما 
املاضية عن وجود خطة خمسية 
العربي  الوسط  لتطوير  شاملة 
واالس����ت����ث����م����ار ف����ي امل����ج����االت 
احليوية كاالسكان واملواصات 
وتطوير  وت��وس��ي��ع  والتصنيع 
النفوذ  وم��ن��اط��ق  امل��س��ط��ح��ات 
مب��ي��زان��ي��ة ك��ب��ي��رة ت��ع��ط��ى الول 
ال��ع��رب��ي وصلت  ل��ل��وس��ط  م���رة 
ان  على  شيكل  مليارد   16 ال��ى 
توزع حسب اولويات ومقاييس 
واض��ح��ة وم��ن��ه��ا م��ي��زان��ي��ة 1.5 
والتعليم  للتربية  شيكل  مليارد 

اعان  بعد  عليها  التاكيد  ومت   ،
السنة  ب����داي����ة  م����ع  االض��������راب 
الدراسي  ال��ع��ام  ف��ي  ال��دراس��ي��ة 
امليزانيات  هذه  ان  اال   ، املاضي 
ال���واع���دة ال��ت��ي ك���ان م��ن شانها 
تغيير حقيقي في جهاز  احداث 
الوسط  ف��ي  والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة 
ال��ع��رب��ي ل���م ي��ص��ل ق��س��م كبير 
أي  يسمع  ل��م  وباملقابل  ؟  منها 
صوت يطالب بالوفاء بالتعهدات 
احلكومة  قطعتها  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة 
ولم  ؟  ال��ع��رب��ي  ال��وس��ط  ملمثلي 
من  نوع  باي  التهديد  حتى  يتم 
او  االض��راب��ات  او  التشويشات 
أي اع��م��ال أخ���رى ،ك��م��ا ل��م يتم 
ميزانيات حسب اخلطة  حتويل 
اخلمسية لرفع مستوى التعليم 
اكفاء  معلمني  اختيار  خال  من 
كخطوة   ، عالية  ق��درات  وذوي 
التعليم  مستوى  لرفع  اساسية 
، وال يوجد أي خطة تهدف الى 
ردم الهوة مع الوسط اليهودي 
بل يجري احلديث عن زيادة في 

امليزانيات وحسب .
ميزانيات  ي��ت��م حت��وي��ل  ل��م  ك��م��ا 
التعليم  ل���ت���ط���وي���ر  م���ن���اس���ب���ة 
يحتاجه  ال�����ذي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
بديل  ك��م��س��ار  ال��ع��رب��ي  التعليم 
تعمد  مت  وق��د   ، ال��ع��ادي  للتعليم 
ع�����دم وض�����ع آل����ي����ات واض���ح���ة 
واستعمال  وم��ت��اب��ع��ة  ل��ت��ح��وي��ل 
هذه امليزانيات ويبدو ان وزارة 
ال���داخ���ل���ي���ة ت��س��ت��ع��م��ل اس���ل���وب 
رؤس��اء  ض��د  واجل����زرة  العصا 
يطالب  فمن  العربية  السلطات 
الوسط  لرفع  عامة  مبيزانيات 
العربي بالكامل يتم عقابه بعدم 
حتويل ميزانيات مختلفة له اما 
مبيزانيات  ويكتفي  يسكت  من 

لسلطته فقط فيتم ارضاؤه .
ان����ه ال يوجد  ذل����ك  ال����ى  أض����ف 
جذرية  وح��ل��ول  حقيقية  خطط 
الوسط  ف��ي  االس���ك���ان  لقضية 
العربي وقضايا جوهرية كثيرة 

أخرى .

لعصا  ا ب  سلو ا تستعمل  خلية  ا لد ا ة  ر ا ز و
. العربية  احمللية  السلطات  رؤساء  مع  واجلزرة 
*من يطالب مبيزانيات كبيرة وعامة جلميع السكان العرب يتم عقابه 
وعدم حتويل ميزانيات لسلطته ومن يسكت وال يطالب مينح ميزانيات 

.*هل حصل الوسط العربي على ما وعد به من ميزانيات ؟
*اين احلديث عن 15 مليارد شيكل في اخلمس سنوات ؟! وملاذا تقلص 
ميزانيات  حتويل  عدم  على  السكوت  مت  مليارد؟*ملاذا   2.5 الى  املبلغ 

التربية والتعليم وهل اصبح سد الفجوات حلم ؟

مفاوضات  الكنسية:  للمدراس  القطرية  الرابطة 
ئق حلقا ا لكم  سنكشف  و فشلت  مة  لعا ا نة  ما أل ا

خال اجتماع سابق للرابطة

من: سليمان حلبي مراسل موقع 
العرب وصحيفة "كل العرب" 

أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة 
العليا  العدل  محكمة  أّن  العرب  كل 
رّدت اإللتماس الذي تقّدم به أعضاء 
اقيلوا  الذين  مجلس عسفيا احمللي، 
احمللي  املجلس  في  عضويتهم  من 
أّنهم  علًما  الداخلية،  قبل وزارة  من 
طالبوا في التماسهم  بإلغاء اإلقالة، 
علًما  االم��ر.  رفضت  احملكمة  أّن  إال 
األعضاء  منح  رفضت  احملكمة  أّن 

إلعادتهم  إح��ت��رازي��ا  أم����ًرا  امل��ق��ال��ني 
ملناصبهم، وذلك حتى انتهاء مناقشة 
وبهذا  احملكمة،  قبل  من  امل��وض��وع 
مع  به  والبت  النقاش  اج��راء  سيتم 
اع��ادت��ه��م لعضوية  ع��دم  اس��ت��م��رار 

املجلس احمللي.
هذا  بقرارها  احملكمة  أّن  إلى  يشار 
تكون قد أبقت على قرار اإلقالة الذي 
أصدرته الداخلية، ورّدت االلتماس 
به كل من راوي هلون،  الذي تقدم 
غ��ال��ب م��ن��ذر، رش���دي س��اب��ا، ايوب 

اب��و س��ع��دة، عماد  منصور، رم��زي 
الزلف وندمي ش��روف. على أن  ابو 
يبقى وجيه كيوف رئيسا للمجلس 
في  للمجلس  أع��ض��اء  تعيني  دون 

هذه املرحلة.
أي����وب منصور،  م���ع  وف���ي ح��دي��ث 
ملوقع  أوضح  املقال،  املجلس  عضو 
احملكمة  تقرر  أن  "يأمل  أّنه  العرب 
اعادة االعضاء للمجلس بعد مناقشة 
امل��وض��وع وذل��ك م��ن اج��ل مصلحة 

قرية عسفيا وأبنائها"، كما قال.

عسفيا  مجلس  ء  عضا أ س  لتما إ د  تر لعليا  ا
صبهم ملنا تهما  د عا إ فض  تر و لني  ملقا ا

راوي هلون وأيوب منصور- عضوا املجلس املقاالن


