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مكاتب "كل العرب" 
- الناصرة

وص�������ل إل�������ى م���وق���ع 
كل  وصحيفة  العرب 
ال���ع���رب ب��ي��ان ص���ادر 
ع����ن م���ؤس���س���ة ج���دل 
ف����ي ال����ن����اص����رة ج���اء 
ف���ي���ه م����ا ي���ل���ي: "ه����ذا 
الثاني  "ج��دل"  بيان 
البلدة  موضوع  حول 
القدمية في الناصرة، 
ي����ت����ض����ّم����ن م���ق���ت���رح 
لتفصيل عملي يستند 
إلى اخللفيّة السياسيّة 
ال��ت��ي وص��ف��ن��اه��ا في 
ويعتبر  األّول،  البيان 
عضوّية  وح����دة  م��ع��ه 

واحدة".
"يا  البيان:  وأض���اف 
أه���ال���ي ف��ل��س��ط��ن، يا 
أهالي الناصرة، ندعو 
بلدية  خ���ال���ك���م  م����ن 
ال��ن��اص��رة إل���ى وضع 
القدمية  ال��ب��ل��دة  م��ل��ف 
س����لّ����م  رأس  ع�����ل�����ى 

خال  من  اولوياتها، 
ال���دع���وة ال���ى ت���دارس 

أربع نقاط نقترحها: 
-1 إقامة جلنة مكّونة 
م�����ن أه�����ال�����ي ال���ب���ل���دة 
ال���ق���دمي���ة وأص���ح���اب 
احمل���������ال ال���ت���ج���اري���ة 
وجّت����ار ال��س��وق، إلى 
مهنيّة  ك����وادر  ج��ان��ب 
متسلّحة برؤى وطنية 
لتتدارس  ع��ص��ري��ة، 
إق�����ام�����ة "امل���ؤس���س���ة 
ظ  للحفا ل���ش���ع���ب���يّ���ة  ا
امل����������وروث في  ع���ل���ى 
تديرها  ال���ن���اص���رة"، 
ب�����ل�����دّي�����ة ال����ن����اص����رة 
هدفها  ف���يّ���ة،  ب���ش���ف���ا
حتسن  األس�����اس�����ي 
ظ����روف امل��ع��ي��ش��ة في 
القدمية  البلدة  أح��ي��اء 
للحفاظ على املوروث، 
ب��ق��وان��ا ال��ذات��يّ��ة، ومن 
خال الربط العضوي 
والبلدة  املدينة  بن  ما 

القدمية.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
شفرتس  م���ي���رون  ال���ق���اض���ي  أم����ر 
في  اللوائية  العمل  محكمة  قاضي 
مدينة الناصرة بتعليق تنفيذ نتائج 
مناقصة وظيفة مهندس املدينة في 
املهندس  وتسليم  ال��ن��اص��رة  بلدية 
الفائز  الفحم  ام  من  جبارين  احمد 
باملناقصة ملنصبه، وذلك في اعقاب 
رفع دعوى قضائية قدمها احملامي 
املهندسن  ب��أس��م  خ��ط��ي��ب  ع��م��ران 
اب��و احمد،  امي��ن طبعوني ووج��دي 
جوهرية  عيوب  بوجود  يتعلق  مبا 
خال تنفيذ املناقصة واإلعان عنها 

وادارتها.
حول  خطيب  عمران  احملامي  وقال 
ذلك:"ان هذه العيوب التي عثر عليها 
املناقصة  من خال تفحصنا لسير 
تتسبب  ان  ش��ان��ه��ا  م��ن  وادارت���ه���ا 
ب��إل��غ��ائ��ه��ا وش��ط��ب ن��ت��ائ��ج��ه��ا، مما 
يضطر بلدية الناصرة لإلعان عن 
مناقصة جديدة بهذا اخلصوص".

يشار الى ان الدعوى القضائية قدمت 
علي  الناصرة ورئيسها  بلدية  ضد 
واملهندس  الداخلية  ووزارة  سام 
البلدية  ع��ام  ومدير  جبارين  احمد 
ش���ري���ف ص���ف���دي ب���االض���اف���ة الى 
شريف  امل��ن��اق��ص��ات،  جلنة  اع��ض��اء 

زعبي ونوعام مساد.
العمل  محكمة  قاضي  اقر  وقد  هذا 
ان  الناصرة  بلدية  ان  على  اللوائية 
في   13.10.2016 ي��وم  لغاية  ت��رد 
ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة على اإلدع����اءات 
املطروحة، وفيما بعد يتم مداولتها 
في جلسة عاجلة، كما ان مينع من 

بلدية الناصرة تنفيذ نتائج املناقصة 
حل����ن اإلن���ت���ه���اء م����ن اإلج��������راءات 

القضائية.
وع���ّق���ب ع��ل��ي س���ام رئ��ي��س بلدية 
الناصرة بالقول: "لألسف الشديد 
أق��ول��ه��ا أن ك��ل م��ن ك���ان ل��ه ي��د في 
مريض،  ان��س��ان  فهو  القضية  ه��ذه 
ال يعجبه اإلجن��ازات التي نقوم بها 
وعملنا ليًا نهاًرا من اجل هذه املدينة 

واهلها ومصلحتها".
حيثيات  ع����ن  س�����ام  ع���ل���ي  وق������ال 
القضية:"لقد اعلنا عن مناقصة في 
انتهائها فاز بها  وقت سابق، وبعد 
به  رأينا  إذ  جبارين  احمد  املهندس 
مسؤواًل  ليكون  األنسب  الشخص 
عن ملف الهندسة في البلدية، إال ان 
الواقع،  باألمر  هناك من ال يرضى 
الشخصية  مصاحله  ع��ن  ويبحث 
مكاًنا  ل��ه  يجد  ان  وي��ري��د  وم��آرب��ه، 
بالبلدية غصبًا، هذا أمر غير مقبول 
ل�����ّدي، ل���م أق��ب��ل��ه ف���ي ال��س��اب��ق ولن 
أولئك  فتوجه  املستقبل،  ف��ي  أقبله 
انتهج  وان  س��ب��ق  م���ري���ض  حمل����ام 
نهجهم، عندما سعى وراء مصلحته 
الشخصية، وجاء وجلس وقال دون 
القضائية  امللفات  أريد جميع  خجل 
ان مت���ر ع���ن ط��ري��ق��ي، وع��ن��دم��ا لم 
نوافق بدأ يبحث عن اإلنتقام، ولكن 
رّدي عليهم أختصره بثاث كلمات 
/أهًا وسهًا باحملاكم/، وأنا أعدكم 
احمد  امل��ه��ن��دس  ان  اجل��م��ي��ع  وأع����د 
وسيكون  منصبه  في  باٍق  جبارين 
نرى  ألننا  إال  ليس  البلدية  مهندس 
للمكان  امل���ن���اس���ب  ال��ش��خ��ص  ف��ي��ه 

املناسب".
واض��اف علي س��ام:"ك��ل شخص 
تسّول له نفسه ان يفكر بأن يستفيد 
ع���ن مكاسبه  ب��اح��ثً��ا  ال��ب��ل��دي��ة،  م���ن 
الشخصية سأقف له في املرصاد، 
ولن يكون له مكاًنا لّدي، أنا اضحي 
من اجل هذه املدينة وسأرحب بكل 
من يريد ان يضحي ويخدم ويعطي 
مثلي، ولن اسمح ألي كائن كان ان 
خال  من  واهلها  الناصرة  يستغل 
البلدية، وهؤالء املرضى سيحاسبهم 
أهل الناصرة بعد ان تنتهي احملاكم، 
ألن مثل هذه اإلبتزازات ال مّتر مّر 

الكرام على علي سام!".
"بلدية  خطيب:  عمران  احملامي 
النظر  ت��أج��ي��ل  ال��ن��اص��رة ط��ل��ب��ت 

بقضية مناقصة املهندس"
ع��ل��م م��وق��ع ال��ع��رب وص��ح��ي��ف��ة كل 
ال��ن��اص��رة طلبت  ب��ل��دي��ة  ان  ال��ع��رب 
كانت  التي  احملكمة  جلسة  تأجيل 
من املتوقع ان تعقد )أمس اخلميس( 
التي  القضائية  ال��دع��وى  في  للنظر 
رفعها احملامي عمران خطيب ممثًا 
عن املهندسن أمين طبعوني ووجدي 
وإلغاء  بشطب  للمطالبة  احمد  أب��و 
مهندس  ملنصب  امل��ن��اق��ص��ة  ن��ت��ائ��ج 
املهندس احمد  التي فاز بها  البلدية 
الى ما  الفحم وذلك  أم  جبارين من 

بعد فترة االعياد اليهودية.
وق���ال احمل��ام��ي ع��م��ران خطيب في 
كل  وصحيفة  العرب  ملوقع  حديث 
من  للمحاماة  مكتبًا  ال���ع���رب:"ان 
م��دي��ن��ة ت���ل اب��ي��ب ب��أس��م /ه����راري 
ت��وي��س��ت��ر/ م��وك��ًا م��ن ق��ب��ل بلدية 

محكمة العمل تعلق تعيني احمد جبارين مهندًسا لبلدية الناصرة حلني البت بالقضية
*رئيس بلدية الناصرة علي سالم: "يلهثون وراء مصاحلهم الشخصية"

الناصرة تهويد  إلى  تهدف  التي  االستيطانية  البؤرة  تدارس  يجب  جدل: 

ملباني  ش��ام��ل  م��س��ح  ت��ن��ف��ي��ذ   2-
البلدة القدمية واستخداماتها ُيتّوج 

بخرائط تفصيليّة.
وال���ب���دء  ع���م���ل  خ���ّط���ة  رس�����م   3-
منوذجيّة  م���واق���ع  ف���ي  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
في  الحًقا،  والتوّسع  أمكن،  حيث 

بقيّة املواقع.
متكينيّة  ت  ا ر و د ة  ر ب����ل����و  4-
الهندسيّة  ل��ل��ك��وادر  متخّصصة 
والتنفيذّية، او حتّى مأسسة معهد 

املباني  ت��رم��ي��م  ل��ت��دري��س  خ���اص 
القدمية في الناصرة.

فلدينا خيرة املهندسن املعمارين 
واملّساحن ومتخصصي االقتصاد 
ل��ه��ذا املشروع  ن��ح��ت��اج��ه  وك���ل م��ا 
البلدة  أه����ل  ح���ق  وم����ن  ال���ب���دي���ل، 
كرمي،  بعيش  ينعموا  أن  القدمية 
ُيهّجرهم  وأن يرفضوا تطويًرا)!( 

ويرغد به غيرهم".
وت���اب���ع ال���ب���ي���ان: "م���ف���ه���وم جدل 

على  للحفاظ  الشعبيّة  للمؤسسة 
املؤسسة  الناصرة:  في  امل��وروث 
ال��ش��ع��ب��ي��ة، ف����ي م��ف��ه��وم��ن��ا، هي 
الناصرة،  لبلدية  تابعة  مؤسسة 
شعبية،  وحماية  برقابة  ُمحاطة 
يرد في دستورها املقّومات التالية، 
ب���ه���دف احل���ف���اظ ع��ل��ى امل�����وروث 
من  واملعيشي  واالث��ري  التاريخي 

أثر السياسي:
املسح  ملفات  فتح  الشفافية:   1-

والتخطيط  ال��ه��ن��دس��ي 
املدى،  والبعيد  القريب 
وم�����ص�����ادر ال���ت���م���وي���ل 
وال�����ص�����رف، وك�����ل ما 
يختص مبوضوع احياء 
القدمية،التي  ل���ب���ل���دة  ا
ت���ق���وم ب���ه���ا امل��ؤس��س��ة 
الشعبية، امام اجلمهور 

الواسع.
ع����ن  ا  ب�������ع�������ي�������د  2-
إن  اخل������ص������خ������ص������ة: 
مشروع  هو  مشروعنا 
ان�����س�����ان�����ي ح����ض����اري 
ملنع  وط���ن���ي  ق����وم����ي- 
ت��ه��وي��د ال���ن���اص���رة عن 
تطوير  ش��رك��ة  ط��ري��ق 
االج�����ن�����دة  ذات  ع����ك����ا 
التهجيرية االستيطانية 
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة. ل��ك��ن��ا لن 
نهرب من انياب شركة 
ع���ك���ا اع������اه ل��ن��ق��ع بن 
الشركات  حيتان  فّكي 
النهمة،  االق���ت���ص���ادي���ة 
التي ال يهمها في النهاية 

سوى ارباحها.

التخطيط  "ُشعبة   3-
ال���ع���ام ب��ع��ي��د امل�����دى"، 
ي���ن���ب���ض ب��ح��ض��ارت��ن��ا، 
تنبثق عنها ُشعبة مسح 
وت���خ���ط���ي���ط ه���ن���دس���ي، 

وحتت اشرافها.
شعبية  رقابة  جلنة   4-
منتخبة من أحياء البلدة 
ال���ق���دمي���ة. ي���ش���ارك في 
ع���ض���وي���ت���ه���ا م����ن����دوب 
ال���ب���ل���دي���ة وم���س���ؤول���و 

الشعبتن اعاه. 
واختتم البيان: "قرارات 
امل����ؤس����س����ة خ���اض���ع���ة 
البلدي.  املجلس  ملوافقة 
الشعبيّة  ول��ل��م��ؤس��س��ة 
امل���وروث  على  للحفاظ 
ف���ي ال����ن����اص����رة"، حق 
ت���ق���دمي االق����ت����راح����ات، 
وحق االعتراض وطلب 
بحث  واع����ادة  التعديل 
القرارات املتعلقة بأحياء 
فيه  مب��ا  القدمية  البلدة 
إلى  االه��ال��ي"  لصالح 

هنا نّص البيان.

علي سام احملامي عمران خطيباملهندس احمد جبارين

الناصرة، وهو املكتب الذي سيمثل البلدية 
في هذه القضية قام بتقدمي طلب تأجيل 
الى فترة ما بعد االعياد حلن النظر في 
القضية، بحيث وافق مكتب احملاماة على 
املهندس  تعين  وتعليق  املنع  ام��ر  ابقاء 

ساٍر".
واض����������اف احمل�����ام�����ي خ���ط���ي���ب مل���وق���ع 
العرب:"نحن على قناعة تامة بأن احملكمة 
تلغي  احلال  املناقصة، وبطبيعة  ستلغي 
غير  تعيينه  ألن  ج��ب��اري��ن،  اح��م��د  تعين 

قانوني".
وتابع:"اما بالنسبة ملا تفوه به علي سام 
يعرف  فهو  مريض،  إنسان  أنني  ح��ول 
من هو املريض، ثم بداًل من ان يستعن 
بالطاقات النصراوية من احملامن االكفاء 
فقد اختار لنفسه ان ينتدب مكاتب محامن 

من حيفا وتل ابيب وبني براك".
واضاف:"بالنسبة ألقواله واإلدعاء بأني 
طلبت منه مترير جميع امللفات القضائية 
من حتت يدي، فهو ادعاء باطل وال اساس 
احتواه  ما  ك��ان  بالضبط  طلبته  وم��ا  ل��ه، 
الطاقات  يعطي  ب��أن  ناصرتي،  برنامج 
النصراوية حقها، أليس هو من كان يقول 
في كل خطاب انتخابي له /يا عيب الشوم 

شوفوا رامز جرايسي بعّن محامن من 
بوالد  يستعن  م��ا  ب��دل  وحيفا  ابيب  ت��ل 
الناصرة/ ؟ وانا اؤكد ان اخلاف بيننا 
أبًدا  ل��ي  شخصية  طلبات  ح��ول  يكن  ل��م 
بل على تنفيذ برامج اتفقنا على تنفيذها 
ولكنه اختار ان يستفرد بالقرار وتهميش 
ستنكشف،  واألم���ور  بالتغيير،  ق��ام  من 
حصل  كيف  مت��اًم��ا  يعرف  س��ام  فعلي 
ع��ل��ى ال��رئ��اس��ة، وه���و ق���ال ل��ي باحلرف 
بليتني بهذه  مل��اذا  اب��و عمر  ال��واح��د /ي��ا 
ان يكون  ي��أم��ل  ل��م يكن  ال��ب��ل��وة؟/ ألن��ه 
الى  الوصول  هدفه  كان  للبلدية،  رئيًسا 
تفاوض مع اجلبهة فقط لكي يحصل على 
منصب نائب رئيس او قائم بأعمال وانا 
الوحيد الذي قلت له ستكون رئيًسا، وانا 
وزميلي املهندس علي العفيفي من أوقفنا 
املفاوضات مع اجلبهة، كان دائًما يقول 
لي سنخسر احملكمة عندما قدمنا للعليا 
اطالب  ل��م  ان��ا  سنربحها...  ل��ه  قلت  وان��ا 
من اجل مصاحلي الشخصية بل اردت 
ال��ن��ص��راوي��ة على  ال��ط��اق��ات  ان حت��ص��ل 
حقها وان نستعن بالكفاءات احمللية ألن 
لدينا قدرات وال حاجة لنحضر من هنا 

وهناك".


