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علم موقع العرب أّن مجهولاً أو أكثر أقدموا على حرق سيارة 
موقف  في  األح��د،  طبعون،  بسمة  بلدة  في  مدرسة  مديرة 
سيارات املدرسة خالل ساعات الدوام الدراسي. ما أسفر عن 
إحلاق أضرار مادية بالسيارة، دون إصابات. هذا، ويشار إلى 
أّن الشرطة وصلت إلى املكان وباشرت التحقيق في مالبسات 
احلادث، دون اعتقال مشتبهني حتى اللحظة. هذا، واستنكر 
حرق  محاولة  طبعون  بسمة  محلي  ومجلس  البلدة  سّكان 

سيارة مديرة املدرسة، وأّكدوا على نبذ مثل هذه األعمال.
من  احلادثة  على  والتّعليم  التّربية  وزارة  عّقبت  جهتها،  من 
احلادثة  هذه  ال��وزارة  فيه:"ترى  جاء  مقتضب،  بيان  خالل 
بعني اخلطورة، وتعتبر احلادثة هي جتاوز لكل احلدود ولن 
متر بهدوء". وأوضحت الوزارة أّن"الشرطة باشرت التحقيق 
استشارية  طواقم  املدرسة  ترافق  كما  احلادثة،  مبالبسات 
مساعدة  كل  ال���وزارة  وستخصص  احلاصل.  بعد  ونفسية 
ممكنة ملديرة املدرسة - ونؤكد أّن املربني ليسوا وحيدين"، 

وفقاًا للبيان الصادر عن وزارة املعارف.

من: محاسن ناصر
جرت في نهاية األٍبوع املاضي، تظاهرة، حاشدة لهالي بلدة شعب، احتجاجا 
على استمرار تلوث املياة منذ اكثر من اسبوعني دون وجود حل.  ومت رفع 
العديد من الشعارات خالل املظاهرة، املطالبة مبعاجلة المر ووقف تلوث 

املياه التي حتول لونها الى الحمر بحسب املتظاهرين. 
الشبابي: "أنطلقت مسيرة وحدوية في قرية  هذا وجاء في بيان احلراك 
شعب اجلليلية من أمام املسجد القدمي ، حيث شارك فيها املئات من أهالي 
أُِتخذ ضد  الذي  العنصري  للقانون  املتابعة تصدياًا  القرية ووفد من جلنة 
األهالي في حتويل املياه اجلوفية املوجودة في باطن األرض التابعة ألهل 
شعب إلى املستوطنات احمليطة بالقرية ، وضخ مياه مكرره مجهولة املصدر 
من مياه البحر أو من مياه املجاري املكررة ، أْعلن أهالي القرية بأنه ل تنازل 
عن حقنا في األرض و املياه خاصتنا ، اإلحتالل مستمر منذ عام النكبة و 

السياسة التي تنتهجها حكومة اإلحتالل في حصار الفلسطينني في األرض 
ا سنتصدى لها بجميع أساليب النضال املتاحة  ولقمة العيش وفي املاء ، حتماً
أمامنا. قرية َشَعب التي ُعرِفت مبقاومتها عام 1948 متمثلة بحامية شعب 
وقائدها القسامي إبراهيم الشيخ خليل ) أبو إسعاف ( ، وأبو صالح األسدي 
الذي كان من جيل التأسيس حلركة القوميني العرب ومن الرعيل التأسيسي 
التنازل  نرفض  كأجدادنا  نحن   ، فلسطني  لتحرير  الشعبية  للجبهة  األول 

واخلضوع لقوانني اإلحتالل وقراراته".
كما وصل أمس األول األربعاء، العشرات من اهالي بلدة شعب الى مدخل 
الكنيست في القدس، للتظاهر احتجاجا على استمرار تلوث املياه منذ اكثر 
من اسبوعني دون وجود حل. ومت رفع العديد من الشعارات خالل املظاهرة، 
املطالبة مبعاجلة المر ووقف تلوث املياه. وقد شارك في التظاهرة العديد 

من اعضاء الكنيست.
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العرب  موقع  إل��ى  وص��ل 
وص��ح��ي��ف��ة ك����ل ال���ع���رب 
ب��ي��ان ص����ادر ع��ن مكتب 
ج����الل ب��ن��ا ج����اء ف��ي��ه ما 
نقابة  "اس��ت��ن��ك��رت  ي��ل��ي: 
امل��ع��ل��م��ني-ال��ه��س��ت��دروت 
قسم  مدير  على  العتداء 
امل�����ع�����ارف ف����ي امل��ج��ل��س 
احمللي يركا ندمي جمال". 
"وق��ال  البيان:  وأض��اف 
لنقابة  العامة  السكرتيرة 
الهستدروت  في  املعلمني 
ي��اف��ا ب���ن داف���ي���د: "ن��ح��ن 
وعاملني  معلمني  كنقابة 
ف������ي س����ل����ك ال����ت����دري����س 
س���ن���ق���وم مب����راف����ق����ة ك��ل 
امل��ع��ل��م��ني وال��ع��ام��ل��ني في 
الذين مت  التدريس  مجال 
العتداء عليهم كجزء من 
وحمايتهم.  عنهم  الدفاع 

وال��ن��ق��اب��ة ق��ام��ت وت��ق��وم 
ب��ال��ت��أث��ي��ر ع��ل��ى م��ت��خ��ذي 
العقاب  لزيادة  ال��ق��رارات 
ع����ل����ى ك������ل م������ن ي���ق���وم 
بالعتداء على املعلمني". 
واخ�������ت�������ت�������م ال������ب������ي������ان: 
"واض����اف����ت ب���ن داف���ي���د: 
ف��إن ظاهرة  "بكل اس��ف 
العاملني في  العنف جتاه 
آخ��ذة في  التدريس  سلك 
الزدي��اد ويتطلب من كل 
امل���ؤس���س���ات واألج���ه���زة 
وخ����اص����ة ال����ت����ي ت��ط��ب��ق 
اخلطوات  اتخاذ  القوانني 
ال��الزم��ة مل��ن��ع أي اع��ت��داء 
مستقبلي. ومن هنا فإنني 
اط��ال��ب وزي���ري امل��ع��ارف 
بعقد  ال���داخ���ل���ي  واألم�����ن 
اج��ت��م��اع ط����ارئ وب��ح��ث 
ي���ك���ون  ان  ق���ب���ل  األم�������ر 
تكون  أن  وق��ب��ل  م��ت��أخ��را 
حادثة اعتداء أخطر" إلى 

هنا نّص البيان.
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زعبي  حنني  النائبة  ابعاد  األرب��ع��اء،  الكنيست،  في  األخالقيات  جلنة  ق��ررت 
)القائمة املشتركة - التجمع الوطني الدميقراطي( عن الكنيست ملّدة أسبوع 
خالل  ا،  مؤخراً بالقتلة"،   " األسرائيليني  اجلنود  وصفها  أعقاب  في  واح��د، 
جلسة جلنة التربية والتعليم في الكنيست. ومن املقرر تنفيذ عقوبة زعبي في 

األسبوع األول من الدورية الصيفية للكنيست.
ما  ال��ق��رار،  على  تعقيباًا  لزعبي  البرملاني  املكتب  عن  ص��ادر  بيان  في  وج��اء 
في  أسبوع،  ملدة  الكنيست  من  طردها  ق��رار  على  زعبي  النائبة  يلي:"عقبت 
تعرف  تكن  ل��م   " بأنها  بالقتلة"،   " األسرائيليني  اجل��ن��ود  وصفها  أع��ق��اب 
التي  املصطلحات  بخصوص  الكنيست  أعضاء  من  تصريح  أخ��ذ  عليها  أّن 

تستخدمها، وبخصوص القضايا التي تدافع عنها، وبخصوص املواقف التي 
تتبناها، وأنها لم تكن تعرف أّن حق احلياة للفلسطيني هو ليس حقااً مقّدسااً 
إذا ما قام السرائيلي بسلبه". وقالت زعبي:"لم أعرف أّن علي أن أكذب وأن 
أشّوه احلقيقة، وأن أقول أن اجلندي اإلسرائيلي يقتل الفلسطيني بالصدفة 
أو باخلطأ، وانه حني يقصف أحياء بكاملها في غزة، وحني بصّوب على ظهر 
املتظاهر، وحني يصوب على جسد الطفل الفلسطيني في القدس وبيت حلم 

واملخيمات، فأنه ل يقصد أن يقتله". 
اجليش  يرتكبها  التي  اجل��رائ��م  أل��ّط��ف  أن  وظيفتي  "ه��ل  زع��ب��ي:  وتساءلت 
اإلسرائيلي، أم أّن واجبنا هو أن نصره وأن نناضل ضد هذه اجلرائم، وأن 
األطفال  وقاتل  يحاكم،  أن  عليه  والقاتل  القتل،  هو  القتل  هو  القتل  نقول: 

والشعوب مكانه عليه أروقة احملاكم الدولية ".

"ت�������ق�������ت�������ل�������ون ال�������ض�������ح�������ّي�������ة وأي�����������ًض�����������ا ت�����������ري�����������دون ق�������ت�������ل ص������رخ������ت������ه������ا"؟
زع������ب������ي ب�����ع�����د إب������ع������اده������ا ألس�������ب�������وع ع�������ن ال���ك���ن���ي���س���ت:

ل��ل��ك��ن��ي��س��ت ال���ص���ي���ف���ي���ة  ال�������دوري�������ة  م������ن  ف������ي األس������ب������وع األول  ت���ن���ف���ي���ذ ع����ق����وب����ة زع�����ب�����ي  امل������ق������رر  *م�������ن 

هل تريدنا جلنة السلوكيّات أن نكذب، أم أن نلّطف أجواء أم 
أن نشرعن جرائم؟ ل هذا ول ذاك سيحصل، حٌقنا وواجبنا 
النضال، ومواقفنا هي فرصة الصدق واحلق والعدالة الوحيدة 

أمام املجتمع السرائيلي"، إلى هنا البيان. 

ح�����������������رق س�������������ي�������������ارة م�������������دي�������������رة م�������������درس�������������ة ف�������������ي ب�����س�����م�����ة 
ط��������ب��������ع��������ون خ���������������ال س�����������اع�����������ات ال��������������������������دوام ال�����������دراس�����������ي
ب���������ه���������دوء مي�������������ر  ول�����������������ن  احل��������������������������دود  ل���������ك���������ل  جت���������������������اوز  امل�����������������ع�����������������ارف:   *

سيارة مديرة املدرسة

ت��������ظ��������اه��������رة ح�����������اش�����������دة اله�����������ال�����������ي ب���������ل���������دة ش�������ع�������ب وأخ���������������������رى أم�����������ام 
ال�������ك�������ن�������ي�������س�������ت اح��������ت��������ج��������اج��������ا ع��������ل��������ى اس�����������ت�����������م�����������رار ت����������ل����������وث امل��������ي��������اه

ن�������������ق�������������اب�������������ة امل��������ع��������ل��������م��������ن "ب�������������دن�������������ا م�������������ي م�������������ن اآلب���������������������ار"
ال������ه������س������ت������دروت ت���س���ت���ن���ك���ر 
قسم  مدير  على  االع��ت��داء 
امل����ع����ارف ف����ي م��ج��ل��س ي��رك��ا


