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في بيان لها :

5.1.2018

رئيس جمعية الناصرة للثقافة والسياحة  -وليد العفيفي:

ب�ل��دي��ة ال �ن��اص��رة :ال ت��وج��د خ ��اوة ف��ي امل��دي�ن��ة م ��ن ي�ن�ك��ر وج� ��ود ال �ع �ن��ف واخل� ��اوة
وكفاكم اصطيادا باملياه العكرة قبل االنتخابات وال� ��زع� ��رن� ��ة ف� ��ي ال � �ن� ��اص� ��رة ف �ه��و
ك��ال�ن�ع��ام��ة ي�ض��ع رأس ��ه ف��ي ال��رم��ال

*تتعالى اصوات بائسة مقهورة وقد تكون حاقدة تزعم أن “اخلاوة تضرب املدينة وتستفحل”
قاصدة من خالل هذه املزاعم لفت االنظار عن مدينة بدأت تأخذ فرصتها ويزورها في اليوم
آالف السياح والزائرين *تقصى رئيس البلدية االم��ور بشكل ع��ام عبر عن اص��راره على
معرفة إن كانت هناك خاوة وكان اجلواب القاطع بأنه ال .فأكد أنه جاهز ملتابعة أي شكوى
في هذا االمر *أيها املتص ِّيدون في املياه العكرة ،واحملبطون ،لن ينفعكم اال أن تعودوا عن
غ ّيكم ونهجكم و ُتخلِصوا ملدينتكم تتعرفوا على مصاحلها ،آمالها ،آالمها ،احتياجاتها ،وجعها

علي سالم خالل جولة في سوق الكريسماس ماركت
مكاتب كل العرب  -الناصرة
وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من بلدية
الناصرة ،جاء فيه“ :ونحن نعيش اجواء االعياد امليالدية املجيدة
ورأس السنة املباركة والناصرة تستقبل زوارها وروادها من
البالد وشتى انحاء العالم ،وتغص بحركة سياحية ال نعرف
لها مثيل،ولم تكن هناك سابقة من حيث الكم الذي زار املدينة
وجتول في معاملها ومراكزها الدينية واملؤسساتية وتعرف على
مصاحلها االقتصادية والتجارية والسياحية االمر الذي أتى
باخلير الوفير على اهلها جميعا دون استثناء ،في هذه األجواء
املفعمة باخلير واملنفعة واحل��راك االقتصادي وقد جنحنا ان
نسوق املدينة محليا وقطريا على مستوى البالد وعامليا بجهود
مباركة من رئيس بلدية الناصرة الذي ال يغفل في كل مناسبة
وموقع إال ويقول تعالوا الى الناصرة مدينة اجلميع فأهلها
مضيافني كرماء.
وسط هذا النشاط املبارك تتعالى اصوات بائسة مقهورة وقد
تكون حاقدة تزعم أن “اخلاوة تضرب املدينة وتستفحل”
قاصدة من خالل هذه املزاعم لفت االنظار عن مدينة بدأت تأخذ
فرصتها ويزورها في اليوم آالف السياح والزائرين احملليني
وتنتعش اقتصاديا ً وتتفاءل ملستقبل يعم فيه اخلير الى خلق
حالة من االحباط واملزاعم واإلشاعات بغرض في نفوسهم”.
واضاف البيان“ :لقد عملنا اربعة اعوام حتى وصلنا الى ما
وح َ
ضرنا وأعددنا الكثير
نحن عليه ،تعبنا وسهرنا واجتهدنا َ
من برامج وفعاليات ،كل ما رأيتموه في الفترة االخيرة كان
نتاج تخطيط مسبق وأفكار لرجل هو رئيس البلدية وحوله
مجموع ٍة شبابي ٍة حُ ِ
ت��ب مدينتها واع�ي��ة س��اه��رة نشطة تنفذ
سياساته وإدارته ،وسط هذا النجاح والتألق وتسويق مدينة
تصبو ملستقبل َنيّر لن متر مؤامرات اإلحباط والتوتير والبلبلة.
أهل الناصرة حريصون على مدينتهم يحبونها يهمهم جناحها
وعملية االستنهاض التي تقوم بها البلدية ،فبرغم إلغاء كافة

االحتفاالت الفنية على املنصة استطعنا من خالل سوق امليالد
ان جنعل الناصرة على خارطة النجاحات واحلراك االقتصادي
في البالد بحيث فوجئ اجلميع.
أهل الناصرة يعرفون من يسهر ويضحي ويعمل ملدينته ومن
يبث سمومه وأفكاره البائسة لِيُ ِ
فشل و ُيخَ رب َو ُي َد ِّمر”.
وتابع البيان “ :أيها املتصيِّدون في املياه العكرة  ،واحملبطون ،
لن ينفعكم إال أن تعودوا عن غيّكم ونهجكم وتُخلِصوا ملدينتكم
،تتعرفوا على مصاحلها  ،آمالها  ،آالمها  ،احتياجاتها  ،وجعها ،
الناس فيها وهم كثر أوضاعهم مطالبهم كل هذا هو شأن رئيس
البلدية وإدارته ومن حوله.
بعد حادث املطعم بالذات توجهنا وسألنا والحقنا املوضوع.
كافة أصحاب املصالح انكروا موضوع اخلاوة ...تقصى رئيس
البلدية االمور بشكل عام عبر عن اصراره على معرفة إن كانت
هناك خاوة وكان اجلواب القاطع بأنه ال .فأكد أنه جاهز ملتابعة
أي شكوى في هذا االمر.
نحن ال ندعي أن العنف غير موجود فهو في كل املجتمعات
احمللية والعاملية ولكن أن نُحبط انفسنا وك��أن الناصرة هي
موطنه فهذا هو البؤس بعينه.
نحن ماضون في خدمة املدينة وأهلها قبل َحجرها ولكننا في
نفس الوقت نبني ونعمر ونصنع الفرح.
نعرف أنها السنة االخيرة في الدورة احلالية وستتعالى اصوات
املنفعة وتكثر االدع��اءات ندخل هذا احليِّز وهذه االجواء بثق ٍة
عظيم ٍة بالنفس فقد ألقينا البذور وها هي تنبت ببلدية عصرية
حديثة جتمع كافة الدوائر فيها ،وها هو قصر الناصرة الثقافي
يعلو رويدا ً رويدا ً باحلب واإلميان وباجلهد واالجتهاد ومبقابلة
الناس واالحتكاك بهم وسماع رأيهم استطعنا ان نقود السفينة
ونعبر بها الى امليناء .وأن غصن الزيتون قادم يحمله طير العمل
والسهر واجلهد ملدينة نحبها تسكن في قلوبنا وعقولنا وال
نرجو لها إال اخلير”.

اط� �ل ��اق ن � ��ار ع �ل ��ى م� �ن ��زل م� ��واط� ��ن ن� �ص ��راوي
ف � ��ي احل � � ��ي ال � �ش� ��رق� ��ي واع � �ت � �ق � ��ال م �ش �ت �ب �ه�ي�ن
مكاتب كل العرب  -الناصرة
جاء في بيان شرطة الشمال أنه “قرابة منتصف الليلة قبل
املاضية مت اطالق النار على منزل مواطن من املدينة يبلغ من
العمر  65عا ًما في احلي الشرقي دون وق��وع اصابات ،إال

أنه مت احلاق اضرار مادية .هذا ويذكر أن خلفية اطالق النار
تعود لنزاع عائلي .ووصل افراد الشرطة الى املكان وجمعوا
األدلة وفتحوا حتقي ًقا حيث مت اعتقال مشتبهني اثنني ( 19و
 20عا ًما) من الناصرة .

*تصريح قائد الشرطة مسجل،حيث اعترف بأن املدينة تعاني من اعلى
مستويات العنف قطريا وليس فقط باملجتمع العربي * االع�ت��داءات
امل �ت �ك��ررة ع�ل��ى امل �ص��ال��ح ال �ت �ج��اري��ة ال مي�ك��ن ان مت��ر م��ر ال��ك��رام ،ف�ه��ي
تهدد كل اه��ل املدينة ومصاحلها االقتصادية  ،علينا جميعا كمجتمع
ن�ص��راوي التكاتف معا وع��دم السكوت على اع�م��ال البلطجة والعنف

مكاتب كل العرب  -الناصرة
وص��ل ال��ى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان
من جمعية الناصرة للثقافة والسياحة ،ج��اء فيه:
“كشف وليد العفيفي رئيس جمعية الناصرة للثقافة
والسياحة معطيات خطيرة ومقلقة ح��ول مستوى
العنف في مدينة الناصرة ،حيث تبني برسالة رد من
الشرطة بأنه في مدينة الناصرة منذ العام 2014
ه�ن��اك ت��زاي��د ف��ي منسوب العنف وعمليات اط�لاق
النار في املدينة ،حيث افتتحت الشرطة حتقيقا ب81
حالة اطالق نار عام  2015و 86حالة اطالق نار عام
 2016و  72حالة اط�لاق نار اواخ��ر العام 2017
،اي ان��ه باملعدل كل  5اي��ام هناك عملية اط�لاق نار
في الناصرة” .وبحسب لبيان عقب عفيفي على هذه املعطيات قائال ”:من ينكر وجود العنف
في مدينة الناصرة ناهيك عن اخلاوة والزعرنة فهو مثل النعامة يضع رأسه في الرمال  ،هذه
معطيات الشرطة الرسمية  ،اضافة الى تصريح قائد الشرطة املسجل والتي اعترف بها بأن
املدينة تعاني من اعلى مستويات العنف قطريا وليس فقط باملجتمع العربي”.
وأضاف عفيفي رئيس جمعية الناصرة للثقافة والسياحة  ،بحسب البيان“ :االعتداءات املتكررة
على املصالح التجارية ال ميكن أن متر مر الكرام فهي تهدد كل اهل املدينة ومصاحلها االقتصادية
 ،علينا جميعا كمجتمع نصراوي التكاتف معا وعدم السكوت على اعمال البلطجة والعنف”.
واختتم عفيفي قائال بحسب البيان“ :ايدي جمعية الناصرة للثقافة والسياحة مم��دودة
للمؤسسات املختلفة للتعاون من اجل التصدي ملثل هذه االحداث وللحد منها ،سنضغط على
جميع املسؤولني بكل الطرق املتاحة لدينا للحد من هذه االعتداءات”.

جت��ار الناصرة  :مستعدون للتعاون مع
البلدية لنخلق ح��ال��ة م��ن االستنهاض
*دخ � � ��ول م� �ئ ��ات آالف ال �س��ائ �ح�ي�ن واس� �ت� �ق� �ب ��ال ال� � � ��زوار ف��ي
امل��دي �ن��ة خ�ل��ق ح��ال��ة م��ن ال �ن �ش��اط  ،ال�ب�ه�ج��ة  ،ال� ��ود وال �ت �ق��ارب
ب�ي�ن ال� �ن ��اس  ،االم � ��ر ال � ��ذي ج �ع��ل ب �ع��ض احمل �ل��ات ال �ت �ج��اري��ة
أن ت�غ�ل��ق اب��واب �ه��ا ع�ن��د ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د م�ن�ت�ص��ف الليل

مكاتب كل العرب  -الناصرة
وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من جتار مدينة الناصرة ،جاء فيه“ :بتقدير واحترام
نتوجه نحن جتار مدينة الناصرة الى بلدية الناصرة املمثلة برئيسها السيد علي سالم وإدارته على
جهودهم املباركة في موسم األعياد موسم اخلير والبركة الذي شهدته املدينة مؤخرا ً بحيث كان
هناك حراك اقتصادي لم يكن في املاضي حيث أنعش محالت املدينة وزاد من دخل املصالح فيها
األمر الذي ينعكس إيجابيا على اهل املدينة جميعا ً”.
واضاف البيان“ :إن دخول مئات االف السائحني واستقبال الزوار في املدينة خلق حالة من النشاط،
البهجة ،الود والتقارب بني الناس ،االمر الذي جعل بعض احملالت التجارية أن تغلق ابوابها عند الساعة
الثانية بعد منتصف الليل .نحن كأصحاب مصالح وجتار يهمنا أن تغدو مدينتنا مدينة استثمار
يؤمها الناس من جميع اقطاب االرض وحقنا أن ننتج وأن نسوق بضائعنا ومنتوجاتنا ونستفيد”.
وتابع البيان“ :مكانة الناصرة العاملية تسمح بذلك اذا رافقها التخطيط والتسويق الصحيح والتشاور
فيما بينهم وهذا حقيقة ما ملسناه من البلدية والقيميني عليها من رئيس البلدية ونوابه وكافة العاملني.
نحمل أماالً و َن َو ُد حتقيقها ومن هنا نؤكد أننا مستعدون للتعاون مع البلدية في هذا اجلانب ن ُّسوق
املدينة معا ً ونخلق حالة من االستنهاض والتفاؤل بأن القادم أحلى .نعود ونثمن عاليًا تقديرنا للبلدية
ودور رئيس البلدية وإدارته والعاملني فيها وإدارتها والعاملني فيها.
ومعا ً نعمل ألجل الناصرة أهلها وناسها”.

