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القدس،  مبدينة  الكنيست  مبنى  ف��ي  عقدت 
جلسة خاصة ضمت وفداً من مجلس طلعة 
عارة احمللي وعدداً من النواب العرب لبحث 
قرية  ف��ي  ل��ل��ه��دم  امل��ع��ّرض��ة  ال��ب��ي��وت  قضية 
م��ص��م��ص خ��اص��ة وف���ي ق���رى ط��ل��ع��ة ع���ارة 

عامة.
شارك في اجللسة النواب احمد الطيبي، وباسل 
غطاس، ويوسف جباربن ومساعديهم، فيما 
ضّم وفد املجلس احمللي كالً من رئيس املجلس 
مروان  بأعماله  والقائم  اغبارية  مصطفى 
اغبارية، ومساعده ماهر اغبارية، ومهندس 
املجلس محمد صبحي محاجنة، باإلضافة الى 

احملامي قيس ناصر.   
وق���د اس��ت��ع��رض وف���د م��ج��ل��س ط��ل��ع��ة ع���ارة 
اخلطوات القانونية واملراحل الهندسية التي 
قام بها املجلس من اجل انقاذ هذه البيوت من 
اعداد وتقدمي  الهدم، وفي مقدمة ذلك  شبح 
من  عليها  املوافقة  تتم  لم  هيكلية  مخططات 
قبل اللجنة اللوائية في مدينة حيفا حتت حجج 

وذرائع متنوعة.
خالل اجللسة، قّدم وفد املجلس كراساً خاصاً 
اعّده املهندس محمد صبحي محاجنة، يحوي 
البيوت  تفاصيل  تخص  التي  الوثائق  جميع 

يوم  من  ب��دءاً  مصمص،  في  بالهدم  املهددة 
الكراس  وت��ض��م��ن  األن،  وح��ت��ى  تشييدها 
املخططات الهيكلية التي قدمت بهذه القضية 
املكاتب  مع  وامل��راس��الت  احملاكم،  وق���رارات 

احلكومية .
النواب العرب باخلطوات  من جانبهم، اشاد 
واالجراءات التي قام بها املجلس، سواء على 
الصعيد الهندسي او القانوني، لتجنب املس 
على  حرصهم  ال��ن��واب  واك��د  ال��ب��ي��وت،  بهذه 
متابعة هذه القضية احلارقة  في الكنيست، 
والعمل على املساعدة بشتى الوسائل املتاحة 

امامهم .
ع��ارة،  طلعة  احمل��ل��ي  املجلس  ان  ال��ى  ي��ش��ار 
ك���ان ق��د ت��ق��دم ق��ب��ل ع���دة اش��ه��ر، بالتماس 
إداري  للمحكمة املركزية في حيفا، للمطالبة 
باملصادقة على مخطط هيكلي ملئات الوحدات 
السكنية واملناطق العامة في املنطقة الغربية 
ب��ن ب��ل��دة مصمص وم��ش��ي��رف��ة، وذل���ك على 
اثر قرار- اللجنة القطرية  للمناطق املفضلة 
حتت  امل��ذك��ور،  املخطط  ف��ي  البت  جتميد    -
مسّوغات" أن املنطقة املخططة في اخلارطة 
الشروط  ت��س��ت��وف��ي  ال  امل��ق��ت��رح��ة  الهيكلية 
املطلوبة لتكون منطقة مفضلة للسكن، وعليه 
ال ميكن حتريك املخطط في مسار املصادقة 
املناطق  تخطيط  ق��ان��ون  ب��ح��س��ب  ال��س��ري��ع 
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عشية  أدف��ي��ه،  مركز  نشر 
الدراسية،  السنة  افتتاح 
أن  ف��ي��ه  ل���ه، ورد  ت��ق��ري��را 
"خمس الطالب، انسحبوا 
م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م، ق��ب��ل امت���ام 
وأن  عشر،  الثاني  الصف 
احل��دي��ث ي���دور ع��ن 48% 
م����ن ال����وس����ط ال���ي���ه���ودي 
املتزمت )حريدمي( و36% 
لدى  و20%  ال��ن��ق��ب،  ف��ي 
و15.5%  العربي  الوسط 
لدى الوسط الدرزي" وفقا 

لإلحصائيات.
وبحسب التقرير، فإنه وفي 
ال��دراس��ي -2014  ال��ع��ام 

2015 أوقف 7574 طالبًا 
في   2% ب��ي��ن��ه��م  ت��ع��ل��ي��م��ه، 
وعددهم  ال��س��اب��ع  ال��ص��ف 
من  و5%  ط��ال��ب��ا،   1981
احل�����ادي ع��ش��ر وع���دده���م 
من  و1%  ط��ال��ب��ا،   4651
الثاني عشر وعددهم 942 
ط��ال��ب��ا، ف���ي ال���وق���ت ال���ذي 
املعارف  وزارة  فيه  بيّنت 
بنسبة  ارت��ف��اًع��ا  ه��ن��اك  أن 
ان���س���ح���اب  م�����ن   0.2%
املؤسسات  م���ن  ال���ط���الب 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ف�����ي ال����ع����ام 
 ،2014-2013 الدراسي 
الدراسي  ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة 

.2015-2014
OECD �وبحسب تقرير ال
فقط   53%" أن  ي��س��ت��دل 

حاصلون  ال����ط����الب  م����ن 
البجروت،  ش���ه���ادة  ع��ل��ى 
التكنولوجي،  امل��س��ار  ف��ي 
الطالب  م��ن  فقط  و40% 

في املسار املهني".
شلومو  د.  ق���ال  ب������دوره، 
أح���د معدي  س��ف��ي��رس��ك��ي، 
حق  "م�����ن  إن  ال���ت���ق���ري���ر، 
إسرائيل،  ف��ي  ط��ال��ب  ك��ل 
تربية  ع���ل���ى  احل�����ص�����ول 
بجروت،  وشهادة  وتعليم 
التعليم  ملتابعة  واإلمكانية 
األكادميي، خصوًصا وأن 
أح���د أب���رز امل��ج��االت التي 
ت��ن��ج��ح ف��ي��ه��ا ال���ب���الد، هي 
مجال الهايتك، التي تطلب 
على  احلصول  األق��ل  على 

اللقب األول ".

مجلس طلعة عارة في الكنيست لبحث قضية 
البيوت املهددة بالهدم في قرية مصمص

خمس الطالب، انسحبوا من التعليم، 
قبل امتام الصف الثاني عشر!

مؤهلني  غير  تقريًبا  الطالب  نصف  مقلقة:  *إحصاءات 
للحصول على شهادة بجروت
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