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من: جمانة مطر أشقر
جبانة  أي��������ادي  أق����دم����ت 
انتهاك حرمة  على  غ��ادرة 
بلدة  في  املسيحية  املقبرة 
يومني  ق��ب��ل  ك��ف��ري��اس��ي��ف 
ح���ي���ث ق������ام م���ج���ه���ول���ون 
وبطريقة خفافيش الظالم 
بكتابة شتائم وألفاظ نابية 
على جدران املقبرة والعبث 
الى  ال��ذي أدى  فيها األم��ر 
جميع  م��ن  كبير  استنكار 
مواطني البلدة الذين عبّروا 
ورفضهم  س��خ��ط��ه��م  ع���ن 
ال��ش��دي��دي��ن م���ن األي����ادي 
املّس  حت��اول  التي  اخلفية 
امل����واط����ن����ني في  ب���ل���ح���م���ة 

البلدة.
هذا وفي حديث خاص مع 
عوني توما رئيس مجلس 
"كان  ق���ال:  كفرياسيف، 
املقبرة  على  اع��ت��داء  هناك 
البلدة وكان  املسيحية في 

من  كامل  استنكار  هناك 
ج��م��ي��ع رج����ال ال���دي���ن من 
جميع الطوائف في البلدة، 
ألفاظ  ك��ت��اب��ة  مت���ت  ح��ي��ث 

نابية على املقبرة".
التي  اخل����ط����وات  وح�����ول 
هذا  بعد  املجلس  بها  ق��ام 
االع�����ت�����داء اجل����ب����ان، ق���ال 
جلسة  بعقد  "قمنا  توما: 
خاصة حول هذا املوضوع 
وحتدثنا مع قائد الشرطة 
حول االعتداء وقد حضرت 
الشرطة الى املكان وفتحت 
حت��ق��ي��ق��ا وه����ي ت��ع��م��ل كل 
القاء  أجل  من  بوسعها  ما 

القبض على اجلناة".
وأض�������اف ع���ون���ي ت���وم���ا: 
املجلس  ف����ي  "س���ن���ق���وم 
احمل����ل����ي ب�����اص�����دار ب��ي��ان 
جميع  مب��واف��ق��ة  استنكار 
كما  امل����ج����ل����س،  أع�����ض�����اء 
وطلبنا من جميع الشيوخ 
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بإغالق   ، الناصرة  بلدية  عمال  قام 
أح��د م��واق��ف ال��س��ي��ارات ف��ي مجمع 
اعتبار  على  التجاري،  فاشن  البيغ 
أنه مقام على أرض البلدية والبالغة 
الوقت  في  دومن��ني،  نحو  مساحتها 

ال�����ذي ق����ال ف��ي��ه ع��ل��ي س����الم ، في 
تصريح ملوقع العرب وصحيفة كل 
باالتفاق  كان  به،  قمنا  "ما  العرب: 
األرض  ه��ذه  ألن  ال��ب��ي��غ،  إدارة  م��ع 
وليس  لنا  وتابعة  للبلدية  ملك  هي 

ألحد آخر".
وأك�����د ع��ل��ي س����الم مل���وق���ع ال��ع��رب 

وصحيفة كل العرب بالقول: "سنقيم 
على هذه األرض جزًءا من بناية دار 
على  ستقام  التي  اجل��دي��دة،  البلدية 
مساحة 6 آالف متر". وذكر سالم 
أن "إغالق احملل كان باتفاق تام مع 
موقف  على  عملت  التي  البيغ  إدارة 

سيارات من طابقني".

بعد االعتداء على املقبرة املسيحية

رئيس املجلس عوني توما: "كفرياسيف رمز التعايش رغم أنف احلاقدين"

البلدة  في  الدين  ورج��ال 
ومن  األوض����اع،  بتهدئة 
ق������ام ب�����امل�����ّس ب���امل���ق���ب���رة 
هدفه  ك������ان  امل���س���ي���ح���ي���ة 
املواطنني  ب��وح��دة  امل����ّس 
 ، مسيحيني و م��س��ل��م��ني 
ل���ه خسئت  ن��ق��ول  ل��ك��ن��ن��ا 
انت وكل شخص يخطط 

للمس بالعالقات االخوية 
كفرياسيف  مواطني  بني 
نفسه  له  وكل من تسول 
االعتداء وانتهاك حرمات 
املقابر. على هؤالء اجلبناء 
زادت  وحدتنا  أن  معرفة 
وخ��س��ئ��ت ك��ل ي��د حتاول 
أن تعكر صفو مجتمعنا إذ 

أن االعتداء على أي ديانة او أي مقدسات 
دينية هو خط أحمر".

كثيرا  واعون  كفرياسيف  "أهالي  وقال: 
ف��رد أن  ل��ه��ذه األع��م��ال ول��ن نسمح ألي 
يعّكر صفو احملبة والتسامح ألبناء شعبنا 
الواحد وهذا األمر سيزيدنا قوة واصرارا 
التآخي وهذا ما  العمل معا من أجل  على 
طلبنا  وقد  كفرياسيف،  في  اآلن  يحصل 

من الشرطة العمل على القاء القبض على 
اجلناة وكان هناك جتاوًبا كبيًرا من قبل 

الشرطة".
واختتم عوني توما: "أنتم لستم من البشر 
واحملبة  للتعايش  رمز  هي  وكفرياسيف 
كما  احلاقدين،  أنف  رغم  هكذا  وستبقى 
وأننا ننتظر حتقيق الشرطة لنعرف كيف 

سنتعامل مع األمر".

بلدية الناصرة تستعيد قطعة أرض وتغلق أحد مواقف 
السيارات في مجمع البيغ
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قال رجل األعمال النصراوي 
أصحاب  أح��د  ع��واد  سمير 
البيج  ال���ت���ج���اري  امل��ج��م��ع 
ف���ي حديث  ال���ن���اص���رة  ف���ي 
العرب وصحيفة كل  ملوقع 
مع  خ���الف  ال  "إّن  ال��ع��رب 
بلدية الناصرة على األرض 
التجاري  للمجمع  احملاذية 
والتي قامت بلدية الناصرة 
ب��إغ��الق��ه��ا أم���س األرب���ع���اء 
كموقف  تستعمل  وك��ان��ت 

للسيارات للمجمع".
وأض��������اف س���م���ي���ر ع�����واد: 
ُيكتب  وم�����ا  ُي���ن���ش���ر  "م�����ا 

ف����ي ص���ف���ح���ات ال���ت���واص���ل 
االج��ت��م��اع��ي ح���ول خالف 
م���ع ال��ب��ل��دي��ة ه���و ع����ار عن 
أصال  األرض  ألن  الصحة 
بشكل  ب��اس��ت��ع��م��ال��ه��ا  ق��م��ن��ا 
سمح  أّن���ه  مبعنى  ق��ان��ون��ي 
كموقف  ب��اس��ت��ع��م��ال��ه��ا  ل��ن��ا 
مفتوحا  ك����ان  ل��ل��س��ي��ارات 
املواطنني  للجمهور وعموم 
ش���رط،  أو  ق��ي��د  أي  دون 
منا  البلدية  طلبت  وعندما 
استعمالها  وعدم  تسليمها 
الطلب  ع��ل��ى  ف����وًرا  واف��ق��ن��ا 

وقمنا بتسليمها".
واخ���ت���ت���م ح���دي���ث���ه ق���ائ���ال: 
"هذه هي احلقيقة وليست 

سواها".

رجل األعمال سمير عواد:
حول  الناصرة  بلدية  مع  خالف  ال 
أرض البيج واستعمالنا لها كان قانونًيا 
*ما ُينشر وما ُيكتب في صفحات التواصل االجتماعي 

حول خالف مع البلدية هو عار عن الصحة


