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من منى عرموش
يعاني عشرات السكان من 
الطيبة  بيين  يسكنون  الييذي 
وقلنسوة في اجلهة الغربية 
اخلدمات  تلقي  انييعييدام  ميين 
املزرية احملاطة  واألوضيياع 
ان  حيث  بيوتهم،  حول  من 
معبدة  غير  هناك  الشوارع 
وبدون بنية حتتية، وبجانب 
من  متفرقة  اكيييوام  البيوت 
ينبثق  التي  البيتية  النفايات 

عنها روائح كريهة.
بعض  ان  بييياليييذكييير  جيييديييير 
بيوتهم  تقع  هناك  السكان 
الطيبة،  نفوذ  مسطح  على 
لكنهم مسجلن على انهم من 
سكان مدينة قلنسوة، وهم 
يفتقرون ألبسط اخلدمات، 
النفايات  سيارة  ان  لدرجة 
لسكب  ليييليييحيييي  تييييدخييييل  ال 
احلاويات، مما يجعل سكان 
املنطقة بالقائها امام بيوتهم 
والقضية  حرقها،  ثم  وميين 
تعقيدا  واألكيييثييير  األخيييييرى 
اذ  الشتاء،  فصل  في  تكون 
يستطيعون  ال  السكان  ان 
بسبب  الييشييارع  فييي  السير 
املمتلئة  اليييكيييبيييييييرة  احليييفييير 

باملياه.
اياد خطيب: من هي اجلهة 

املسؤولة عنا
الشاب اياد خطيب من سكان 
احلقيقة  في  قييال:"  املنطقة 
نحن نعيش بظروف صعبة 
للغاية وخالية من اخلدمات، 
تهديد  قييضييييية  يكفينا  فيييا 
تقلق  الييتييي  بييالييهييدم  بيوتنا 

بل  ونهارا،  ليا  مضاجعنا 
نييعييانييي اييييضيييا مييين انيييعيييدام 
رأسها  وعييلييى  اخلييييدمييييات، 
وسكب  احليييياويييييات  جييمييع 
السبب  وليييهيييذا  اليينييفييايييات، 
نضطر دائما بان نلقي هذه 
امييام بيوتنا ومن  األوسيياخ 
ثم نقوم بحرقها كي نخفف 
التي  الكريهة  الييروائييح  ميين 

تنبق منها".
ومضى حديثه وهو يقول:" 
لقد اصبحنا نعيش في حيرة 
قلنسوة  فبلدية  امييرنييا،  من 
في  النفايات  جمع  ترفض 
حينا وتدعي بان الطيبة هي 
املييسييؤوليية عيين هييذه املهمة، 
وكذلك االمر بالنسبة لبلدية 
الطيبة فهي ترمي املسؤولية 
بينما   ، قلنسوة  بلدية  على 
نحن نواصل حياتنا مع هذه 
املعاناة الطويلة التي ال علم 

لنا حتى متى ستستمر".
خطيب واصييل حديثه وهو 
تتعلق  ال  قضيتنا  يييقييول:" 
النفايات، بل  فقط في جمع 
ان حينا يفتقر للبنية التحتية 
وتعبيد شوارع، ففي فصل 
السير  نستطيع  ال  الشتاء 
الكبيرة  احلييفيير  بسبب  فيه 
الشارع  على طول وعرض 
باملياه،  مليئة  تكون  والتي 
امليييييدارس  طيييياب  ان  حييتييى 
االيام  في  يتوجهون  عندما 
امليييياطييييرة ملييقيياعييد اليييدراسييية 
يلبسون جزمات طويلة كي 
وارجلهم  مابسهم   تبقى 
الطريق  نهاية  وفي  نظيفة، 

*السكان: "أصبحنا نلقي النفايات امام بيوتنا ونحرقها، وال نعرف من هي اجلهة املسؤولة عنا"

عائالت تسكن بني الطيبة وقلنسوة في ظروف مزرية وبال خدمات
احذية  ويلبسون  يخلعونها 
عييياديييية، حييتييى عيينييدمييا نريد 
قطع  نضطر  غييرض  شيييراء 
اطول بسبب احلفر  مسافة 

واخطارها".
في نهاية حديثه قال:" نريد 
اجلهة  هيييي  مييين  نييعييرف  ان 
امليييسيييؤولييية عييينيييا، ونيييرجيييوا 
احلياتية  الييظييروف  مييراعيياة 
فقد سئمنا  بييهييا،  الييتييي منيير 
الييوضييع املاساوي  ميين هييذا 
الذي يخلق لدينا اجواء غير 
مواطنون  فنحن  مييريييحيية، 
مثلنا مثل االخرين ومن حقنا 

احلصول على خدمات".
لم تعد امامنا حلول اخرى

ابو ابراهيم امطير:" ال يكفي 
اننا ال ننام الليل وال حتى في 
النهار بسبب بيوتنا املهددة 
بالهدم، بل نرى على ارض 
قلنسوة  بلدية  بييان  الييواقييع 
تيييرفيييض تيييوفييييييير خيييدميييات 
بالنسبة  االمر  للحي، كذلك 
نعرف  وال  الطيبة،  لبلدية 
مثل  فييي  سنتصرف  كيف 
انعدام  هذه احلالة، فبسبب 
اخلدمات نقوم بشكل يومي 
بيوتنا  امام  النفايات  بالقاء 
امامنا  يييعييد  فييلييم  وحييرقييهييا، 
ان  امييل  اخييرى، على  حلول 
املسؤولة  اجلييهييات  تييراعييي 
بعن  تيياخييذ  وان  ظييروفيينييا 
واملسنن  االطفال  االعتبار 

بشكل خاص".
اشيييييرف ابييييو عييلييي قييييال:" 
من  متر  النفايات  شاحنات 
ونهارا  ليييييا  احليييي  شييييارع 
مييضيياجييعيينييا، ومع  وتييقييلييق 
اصواتها  نتحمل  ذليييك  كييل 
املزعجة، بينما نحن السكان 
من  خييدمييات،  اي  نتلقى  ال 
حيييييث جييمييع اليينييفييايييات، مع 
تلقى  التي  املزبلة  ان  العلم 
بعيدة  ليست  فيها  النفايات 
الييذي نقطن فيه،  عن احلييي 
كما اننا ال نعلم الدوافع التي 
املسؤولة  اجليييهيييات  جتييعييل 
الشكل،  بهذا  معنا  التعامل 

وكاننا لسنا من البشر".
املسؤولن  على  قييال:"  كما 

ان يعلموا بان احلي يسكنه 
يييعييانييون من  الييذييين  مسنن 
امراض، وهم ال يستطيعون 
حتمل الروائح الكريهة، بل 
تزيد من امراضهم وتشكل 
خييطييرا عييلييى حييييياتييهييم، فمن 
في  نبقى  ان  املييعييقييول  غييييير 
هذه الدوامة وال احد يحرك 
ساكنا، فهذا التصرف يعتبر 
استهتار بحياتنا وصحتنا، 
واذا بقيت االحوال كما هي، 
فاالفضل ان نتوجه جليراننا 
من شاعر فرامي حتى يقدموا 

لنا اخلدمات".
تعقيب بلدية قلنسوة 

وفي حديث مع رئيس بلدية 
قلنسوة عبد الباسط سامة 
املذكورة  الييعييائييات  قيييال:" 
نفوذ  مسطح  عييلييى  تسكن 
الطيبة وهي تدفع الضرائب 
لذلك  الييطيييييبيية  بيييليييديييية  فييييي 
النفايات  جييمييع  مييسييؤولييييية 
الشوارع  ظروف  وحتسن 
بلدية  مييسييؤولييييية  مييين  هيييي 
تابعن  كييانييوا  ولييو  الطيبة، 
لييقييليينييسييوة فييليين نييقييصيير في 
باي  وال  اخليييدميييات  تييقييدمي 
شكل من االشكال. ال يعقل 
ان يييتييم دائييمييا اتييهيياميينييا في 
أننا بذلنا  التقصير ال سيما 
جيييهيييودا كييبيييييرة مليينييع هدم 

بيوتهم". 
تعقيب بلدية الطيبة

الناطق بلسان بلدية  وعقب 
قائا:  حبيب  فييالييح  الطيبة 
"بييييييا شييييييك، نيييحييين نيييقيييدر 
تلك  لسكان  املييعييانيياة  حجم 
املنطقة، ولكن مهنيا،  املنطقة 
للخارطة  وفييقييا  امليييذكيييورة، 
الهيكلية اخلاصة في مدينة 
التي   3400 ط.ب  الطيبة 
ُصييييييودق عييليييييهييا فيييي شهر 
و"اخلييييارطيييية   2015/1
 3 رقيييم  املييركييزييية  الهيكلية 
هيييذه   ،"21 رقيييييم  تيييعيييدييييل 
امليينييطييقيية بييرمييتييهييا ُتيييعيييّرف 
كمنطقة "النهر ومحيطه"، 
منطقة ال ُيسمح فيها البناء، 
إال مبان زراعية الستخدام 
زراعي فقط ال غير، وبحسب 

اخلارطة املركزية )"متام- 
اخلارطة الهيكلية املركزية( 
املصادقة، وفقا للبند 7.7.1 
فرع 3، مكتوب هناك بشكل 
للتأويل،  يقبل  ال  واضيييح، 
إلقامة  قاطع  منع  هناك  أن 
مبان سكنية أو مؤسساتية 
والصناعة  للعمل  مبان  أو 
واليييتيييجيييارة، ولييهييذا كييل من 
املناطق مبان  يبني في هذه 

غير املصادق عليها بحسب 
املسؤولية  يتحمل  القانون 
الييشييخييصييييية وتييبييعيياتييهييا من 
اِنسانية كعدم جمع  قضايا 
الييينيييفييياييييات وعييييييدم وجييييود 
أحياء  في  تليق  حتتية  بنية 
سكنية، فالبلدية غير ملزمة 
بتقدمي اخلدمات ملناطق غير 
مصادق عليها للسكن، وبناًء 
تتحمل  ال  أن  عليها  عييليييييه، 

مسؤولية أخطاء غيرها وإن 
نتفهم أزمة السكن وضائقته. 
لهذا ليس من العدل مطالبة 
على  يييقييع  ال  مبيييا  الييبييلييدييية 
مرة  ومسؤوليتها.  عاتقها 
املعاناة،  نقدر  نحن  أخييرى 
البلدية  عييلييى  مهنيا  ولييكيين 
لها  مسموح  هو  مبا  التقيد 
ضمن القانون وما هو غير 

مسموح لها".

مكاتب "كل العرب" - 
الناصرة

kul@alarab.net
املييتييحييدثيية باسم  أفييييادت 
السمري،  لوبا  الشرطة 
فيييي بيييييانييهييا أنيييييه: "في 
ميييخيييييييم شييييعييييفيييياط في 
القدس ومع انتهاء قوات 
مييين اليييشيييرطييية وحيييرس 
احلدود من تنفيذ نشاط 
خروج  ومباشرة  هناك 
)ليلة  املخيم  من  القوات 
االثنن( اقتربت نحوهم 
سيارة مسرعة يستقلها 
ما  وعلى  حيياوال  شابان 
يبدو دهس أفراد القوات 
افراد  رد  مييع  وبالتالي 
القاء  بيياجييراءات  القوات 
مشتبه  عيييليييى  اليييقيييبيييض 
وسط جتاهل املشتبهن 
االييييييعيييييازات واالواميييييير 
لتحرك  با ميييواصيييلييين 
كبيرة  بسرعة  والسير 

مقتل مصطفى منر وإصابة آخر بعد 
محاولتهما تنفيذ عملية دهس في شعفاط

وبنيتهما  الييقييوات  اجتيياه 
وعيييييليييييى مييييييا ييييييبيييييدو من 
شبهات احلاق االذى بهم 
ودهسهم وبالتالي ردت 
عيارات  باطاق  الييقييوات 
نارية نحوهما اسفرت عن 
اصابة واحد من ضمنهما 
اخلطورة  بالغة  بجروح 
تيييوفيييي عييلييى أثيييرهيييا في 
املكان بينما أصيب الثاني 
االول  برفقة  كييان  اليييذي 
بييالييسيييييارة  بييجييراح التي 

وصفت باملتوسطة أحيل 
عييلييى أثييرهييا لييلييعيياج في 
مع  بالتزامن  املستشفى 
مغادرة القوات الشرطية 
أي  تسجيل  دون  املييكييان 
اصيييييابيييييات بيييشيييريييية في 

جانبها"، وفقا للبيان.
وأفادت مصادر صحفية 
"أحييييد  أن  فييلييسييطييييينييييية 
منفذي العملية الذي لقي 
مصطفى  هيييو  مييصييرعييه 

النمر".

مصطفى منر

اياد خطيب اشرف ابو علي ابو ابراهيم

∫Ÿu{u0 ©RÆFÆI®  U�uKF� wIK²� VKÞ
d³²�LK� W½UO�Ë qOGAð  U�bš

 ¡U¹eOHK� wMÞu�« 

RFI
22.9.2016

12 00

 …—«“u� rŽb�« ‰«u�√ l¹“uð  U½U×²�« q¹bFð 
 ¡UCH�«Ë UOłu�uMJ²�« ¨ÂuKF�«

  wLOK�ù« d¹uD²�«Ë  Y×³�« e�«d*
 –

www most gov il

netanelm@most gov il

 ¡UŁö¦�« Âu¹ v²Š  UEŠö*« .bIð V−¹
 Æ2016 d³L²³Ý Ø‰uK¹√ 27 o�«u*«


