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من: منى عرموش وسليمان حلبي- مراسال 
موقع العرب وصحيفة كل العرب 

اقوال  على  حسون  اك��رم  الكنيست  عضو  رد 
 ، س��ام��ة  ال��ب��اس��ط  عبد  قلنسوة  بلدية  رئ��ي��س 
االثباتات  ع��ن  بالكشف  ح��س��ون  ط��ال��ب  ال���ذي 
لتصريحاته بأن هنالك قرارا لتجميد أوامر هدم 

البيوت ملدة عامني.
وقال حسون: "نتفهم رد رئيس بلدية قلنسوة 
الذي فشل في التصدي ألوامر الهدم في هذه 
املدينة الطيبة ونتفهم وضعه السياسي احلرج، 
كنا نتوقع من مسؤول ومنتخب جمهور أن ميد 
يد العون لكل من يساهم في إيقاف أوامر الهدم 
اجلائرة ضدنا كعرب في الباد ولكن كما يبدو 
عبد الباسط سامة يحمل ضغينة في قلبه إثر 
زيارتنا املكثفة ألهلنا في قلنسوة إليجاد حلول 
وحل  استيعاب  في  الرئيس  فشل  قد  ملواطنني 

مشاكلهم".
وأضاف حسون: "ننوه اننا لسنا ضد أي رئيس 
بلدية  رئيس  م��ع  مشكلة  لدينا  ليست  وطبعا 
احللول  إيجاد  أجل  من  نتعامل  وفقط  قلنسوة 
املهنية ألجل سامة وحقوق كل مواطن عربي 
النزاعات  العربي ال يتحمل  الباد. وسطنا  في 
الفارغة والوقت يداهمنا، نبشر أهلنا أن أوامر 
الهدم جتمدت وعلى عبد الباسط املباشرة في 
إمتام التخطيط جلميع السكان وليس إلقربائه 

وداعميه فقط".
واختتم حسون: "رغم هذه التصريحات النابعة 
عن محاسبة شخصية مند يدنا لعبد الباسط ألن 
أمامنا مهمة تخطيط ليست سهلة ونحن خادمني 
له من أجل أهلنا في قلنسوة وفي كل بلد عربي 

نعتز ونفتخر به".
تعقيب رئيس بلدية قلنسوة

ورد رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سامة 
اق��وال حسون وق��ال: "ك��ل ما طلبناه من  على 
أكرم حسون هو أن يأتينا بالدليل القاطع الذي 
ملدة  البيوت  ه��دم  أوام���ر  جتميد  مت  بأنه  يثبت 
سأقوم  فأنا  صحيحا  كامه  كان  واذا  عامني، 
بشكره. لقد توجهنا لكل اجلهات املسؤولة ولم 
نحصل على أي اجابة تدعم اقواله، لذلك عليه أن 
ال يضلل الناس من خال تصريحات ال رصيد 

لها، والكف عن الكام الفارغ الذي يدعيه بحقي، 
من  هو  بل  الصحة،  عن  ع��ار  يقوله  ما  كل  الن 

يخلق بلبلة داخل البلدات العربية".
بزيارة  لها  ع��اق��ة  ال  "تصريحاتي  ق���ال:  ث��م 
يهمني  ال  االم���ر  ه���ذا  ف���إن  لقلنسوة،  ح��س��ون 
ابدا، وفي احلقيقة ال اعرف من أين يأتي بهذه 
االدعاءات التي ذكرها عني، ففي البلدية هناك 
ملفات عديدة تثبت باننا سعينا من اجل معاجلة 
اخلارطة التفصيلية، حتى انه متت املصادقة على 
مخطط تاما 35 الذي سيضم مساحات واسعة 
ضمن مسطح البناء. اكرم حسون كان سنوات 
طويلة رئيسا لسلطة محلية وباعتراف منه لم 
ينجح في حل ازمة البناء وضم مسطحات اخرى 
لنفوذ بلدته، ال سيما أن هذه القضية تقف عائقا 

كبيرا امام كل السلطات احمللية". 
نخدم  "ن��ح��ن  س��ام��ة:  ق��ال  حديثه  نهاية  ف��ي 
املصلحة العامة، وليس اقربائي فقط. اقربائي 
ال ميلكون اراض، ولم افكر في يوم من االيام 
أن يقتصر عملي على خدمة االقرباء واالصدقاء، 
استثناء.  دون  املواطنني  ك��ل  خلدمة  أعمل  ب��ل 
أوج��ه كلمة حلسون بعدم رشقي  اخ��رى  م��رة 

باتهامات باطلة وليست في مكانها".
وكان عضو الكنيست أكرم حسون، قد أصدر 
إلتفاق  التوصل  في  جنح  أنه  فيه  وضح  بياًنا 
مع اجلهات احلكومية املسؤولة بتجميد أوامر 
الهدم في البلدات العربية والقرى الدرزية ملدة 
عامني. ومن جانبه طالب رئيس بلدية قلنسوة 
ال��ب��اس��ط س��ام��ة، وق���ف ه���ذه اإلعانات  ع��ب��د 
مشيًرا الى أنه "ال توجد أي مستندات رسمية 

تثبت ذلك".
وجاء في بيان حسون: "بعونه تعالى توصلت 
البلدات  ف��ي  ال��ه��دم  أوام���ر  بتجميد  ات��ف��اق  إل��ى 
العربية والدرزية إلى عامني، وذلك حتى يتسنى 
التخطيط.  إكمال  والبلديات  املجالس  لرؤساء 
هذا اإلجناز لم يأت من فراغ، حاربنا، جازفنا، 
ضغطنا واحلمد لله أتت النتائج. جتميد جميع 
أوامر الهدم لعامني ال يعني أننا وصلنا إلى بر 
األمان، علينا إكمال التخطيط وفي أسرع وقت 
رئيس  ك��ل  ق��ران��ا.  ف��ي  املباني  جميع  وشرعنة 
فليتوجه  للتخطيط  ميزانيات  ينقصه  مجلس 

الي، لن ندع امليزانيات والبيروقراطية أن تكون 
عائق بعد اليوم".

وتابع البيان:" أتوجه لزمائي رؤساء املجالس 
العربية والدرزية أن يستغلوا الفرصة ويقدموا 
التخطيط ألنه احلل لكل مشاكلنا. أشكر وزير 
املالية على التجاوب معنا، وأشكر أعضاء اللجنة 
وخليل  فهمي  األرض،  ع��ن  للدفاع  املعروفية 
اللذين إجتمعا مع الوزير كاحلون حيث  حلبي 
بالتوصل  إقتراحات عديدة وفضل  لهما  كانت 
الداخلية  جلنة  رئيس  أشكر  الصيغة.  هذه  إلى 
دف��ي��د ام��س��ال��م، اش��ك��ر ك���ل م���ن ع��م��ل وساند 

ودعم". 
العشوائي  البناء  "أهلي،  البيان:  في  ذكر  كما 
احلالي  ال��ب��ن��اء  ت��س��وي��ة  علينا  ت��ق��دم��ن��ا،  ي��ع��ي��ق 
واإلمتناع عن البناء بشكل فردي بدون رخص، 
من يبني خارج اخلطوط الزرقاء سيعالج وفق 
أن  يعقل  ال  مساعدته،  على  نقدر  ولن  القانون 

يعرقل مبنى واحد مسيرة تخطيط بلد".
ومن جهة أخرى قال رئيس بلدية قلنسوة عبد 
الباسط سامة: "على أكرم حسون أن يتوقف 
عن نشر إعانات من هذا النوع، فهو لم يكشف 
بأن هنالك  يثبت  وال��ذي  أي مستند موقع،  عن 
البيوت، كما أن هذه  ق��رارا بتجميد أوام��ر هدم 
الطريقة قد جتعل من لديه أمر هدم املماطلة في 
أكرم  إدع��اءات  على  واالتكال  للقضاء،  التوجه 
حسون، لذلك وقبل إصدار أي بيانات يجب أن 
يكون في املقابل إثبات لها، وليس مجرد كام 

وتصريحات با رصيد".
التنظيم  لدعم  مجهودا  نبذل  املالية:  وزارة 

والبناء في القرى الدرزية وال نرغب بالتطرق 
للبلدات العربية

توجه موقع العرب وصحيفة كل العرب لوزارة 
امل��ال��ي��ة، وذل���ك ف��ي اع��ق��اب ت��ص��ري��ح��ات عضو 
قرار  ات��خ��اذ  مت  ب��ان��ه  ح��س��ون  اك���رم  الكنيست 
الدرزية  القرى  في  البيوت  اوامر هدم  بتجميد 
وزارة  ردت  االخ��رى.وق��د  العربية  وال��ب��ل��دات 
املالية حول القرارات التي اتخذت بشأت البيوت 
املهددة في القرى الدرزية فقط، بينما البيوت في 
البلدات العربية االخرى رفضت التعقيب عليها، 
ولم تؤكد بان هنالك اي قرار الذي ينص بتجميد 
اوامر هدم البيوت ملدة عامني. وقال وزارة املالية 
املالية  وزي���ر  تعليمات  حسب  التعقيب:"  ف��ي 
كحلون، يتم بذل جهود للتسريع في اجراءات 
الدرزية. وفي هذا  البلدات  في  والبناء  التنظيم 
السياق عقدت جلسات كثيرة بحضور رؤساء 
الدرزية،  الطائفة  من  وقياديني  محلية  سلطات 
النواحي  فحص  يتم  اخلطوات  لهذه  وباملقابل 
القانونية بشكل مفصل امام االنشطة امليدانية 
من اجل دعم مسيرة التنظيم الهامة وليس املس 
البلدات  في  املهددة  بالبيوت  يتعلق  به".وفيما 
اجلليل  ال��ش��م��ال،  ال��ن��ق��ب،  امل��ث��ل��ث،  ف��ي  العربية 
اكثر  نعقب  ان  نريد  ال  املالية:"  قالت  وغيرها 
من ذلك".وقال مواطنون من قلنسوة:" البلدة 
مرت مبجزرة رهيبة التي فيها مت هدم 11 بيتا، 
وال نريد في هذه املرحلة تصريحات غير موثقة 
مبستندات رسمية من قبل اجلهات احلكومية، 
الن هذا االمر سيحدث فقط بلبلة وتخبط لدى 

اصحاب البيوت املهددة بالهدم".
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 في اعقاب اعان النائب اكرم حسون عن وقف نهائي لعمليات 
هدم املنازل العربية ملدة عامني بعد االتفاق الذي عقده مع وزير 

املالية موشيه كحلون .

عقب النائب جمال زحالقة عضو الكنيست من القائمة املشتركة 
االن  التي بحوزتنا حتى  املعلومات   ": قائا  التجمع  عن حزب 
تشير الى انه ليس هنالك مثل هذا القرار ولم يتم جتميد اوامر 
ضد  نحن  وايضا   ، القادمني  العامني  في  العربية  املنازل  ه��دم 
واالستمرار   ، البيوت  من  جلزء  جتميد  مثل   ، احللول  انصاف 

بتجميد  اقتراحنا  نصرعلى  زلنا  وم��ا   ، اخ��رى  منازل  ه��دم  في 
كامل للهدم ".

واضاف الدكتور جمال زحالقة :" نحن مستمرون باتصاالت 
مكثفة حول هذا املوضوع مع العديد من اجلهات املختلفة ، وندعو 

اجلميع الى اليقظة واجلهوزية التامة ملواجهة اوامر الهدم ".

*عضو الكنيست اكرم حسون: كما يبدو عبد الباسط سالمة يحمل ضغينة في قلبه إثر زيارتنا املكثفة ألهلنا في قلنسوة 
إليجاد حلول للمواطنني *نبشر أهلنا أن أوامر الهدم جتمدت وعلى عبد الباسط املباشرة في إمتام التخطيط جلميع السكان 
وليس إلقربائه وداعميه فقط*رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سالمة: كل ما طلبناه من أكرم حسون هو أن يأتينا بالدليل 
القاطع الذي يثبت بأنه مت جتميد أوامر هدم البيوت ملدة عامني *نحن نخدم املصلحة العامة، وليس اقربائي فقط. اقربائي ال 

ميلكون اراض، ولم افكر في يوم من االيام أن يقتصر عملي على خدمة االقرباء واالصدقاء

تراشق اتهامات بني أكرم حسون وعبد الباسط سالمة حول موضوع جتميد أوامر الهدم

جمال زحالقة ردا على اكرم حسون: ال يوجد جتميد لهدم املنازل وندعو الى اليقظة واجلهوزية التامة
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