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من : منى عرموش مراسلة 
وصحيفة  العرب  موقع   -

كل العرب
من  حالة  اللد  مدينة  س��ادت 
الغضب واالستياء الشديدين 
العنف  ق��وض��ى  أع��ق��اب  ف��ي 
والذي  املتفشي،  واإلج����رام 
السكان  ح���ي���اة  ي���ه���دد  ب����ات 
ك���ب���ي���ره���م وص���غ���ي���ره���م، ال 
سيما أن البلدة شهدت إطالق 
رصاص وإصابات عديدة في 
األشهر األخيرة، وبالرغم من 
املناشدة لوقف هذا املسلسل، 

لكن ال حياة ملن تنادي.
السبت  ليلة  س��اع��ات  خ��الل 
األعمال  رج��ل  قتل  امل��اض��ي 
 37( مسعود  نسيم  الشاب 
عاًما( وعامله ياسر ُهبل )29 
عاًما( عندما أقدم مجهولون 
الرصاص  وابل من  بإطالق 
سفرهما  خ��الل  باجتاههما 

في املركبة، وخلفية اجلرمية 
املزدوجة ال تزال غامضة ولم 

يتم اعتقال مشتبهني. 
شقيقة  أن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
القتيل نسيم مسعود، ليليان 
من  الثالثينات  ف��ي  مسعود 
ع��م��ره��ا ق���د ق��ت��ل��ت ق��ب��ل عام 
بالرصاص،  رم��ي��ا  ون��ص��ف 
قتل  مقتلها  من  أشهر  وقبل 
زوج��ه��ا خالد س��م��ادة، وفي 
جثة  ع��ل��ى  ع��ث��ر   2012 ع���ام 
الشابة نرمني مسعود بعد أن 
إختفت آثارها في عام 2010، 
وهي ابنة أخت القتلني نسيم 

وليليان.
أح���د أق���رب���اء ال��ع��ائ��ل��ة، ق��ال: 
ستبقى  متى  ال��ى  نعلم  "ال 
تسيطر  وال��ع��ن��ف  اجل���رائ���م 
كل  أصبح  فقد  حياتنا،  على 
باخلطر.  م��ه��دد  م��ن��ا  واح����دا 
االعمال  رج��ل  قتل  ب��األم��س 

إنسان  وهو  مسعود،  نسيم 
وعالقته  باحترامه  معروف 
ال��ط��ي��ب��ة م���ع اآلخ���ري���ن، ولم 
ن���رى م��ن��ه س���وى ك���ل خير، 
قتله  جرمية  من  ونستغرب 
وق���ت���ل ال���ع���ام���ل ال�����ذي ك��ان 

برفقته". 
"نسيم  ق����ائ����ال:  وأض�������اف 
وابنة  ليليان  شقيقته  ف��ق��د 
اخته نرمني، وهذا عمليا أمر 
ف��ي غ��اي��ة ال��ص��ع��وب��ة، حيث 
م��ا زال���ت تعيش  ال��ع��ائ��ل��ة  إن 
ومظلمة  ح��زي��ن��ة  ب����أج����واء 
ف��ي ظ��ل م��ا تعرضت ل��ه من 
ق��ت��ل".وف��ي حديث  ج��رائ��م 
اللد  بلدية  عضو  م��ع  خ��اص 
الكرمي  النتشط احملامي عبد 
زب����ارق����ة، ق����ال: "ال����ى متى 
الدم  وش���الل  ن��ي��ام  سنبقى 
القدرة  لدينا  ليست  ينزف، 
مسلسل  إستمرار  منع  على 

*عائلة مسعود: اجلرمية قضت على ليليان ونرمني قبل سنوات
مقتل نسيم مسعود وياسر ُهبل إثر تعرضهما الطالق نار في اللد

قادرة  غير  والشرطة  واإلج��رام،  القتل 
على منعه أيضا أو أنها ال تريد منعه". 
وأض���اف ق��ائ��ال: "ب��دأ ال��ي��أس ي��دب في 
امل��دي��ن��ة، ف��ه��م يشعرون  ق��ل��وب س��ك��ان 
وك��أن��ه��م ي��ع��ي��ش��ون ف��ي غ��اب��ة ن��ائ��ي��ة".
وتابع قائال: "اتساءل، هل نحن كقيادة، 
وإجنازاتنا  جناحاتنا  ك��ل  أول��ه��م،  وأن��ا 
وم��ح��اوالت��ن��ا تفيد ب��ش��يء ف��ي ظ��ل هذا 
اإلجرام الذي يرعب قلوب أهلنا وأوالدنا 
حساباتنا  نعيد  أن  علينا  ون��س��اءن��ا؟. 
مع  تتعامل  حقيقية  ق��ي��ادة  ن��ك��ون  وأن 
أصعب األمور فيث أصعب الظروف"، 
مضيفا: "نرى أن كل القيادات تتسابق 
على اإلع��الم وتتبنى أمور ال أدري كم 

نترك  أن  علينا  فيها.  رص��ي��د  لهم  ك��ان 
تبني السكوبات اإلعالمية، ونبادر بكل 
جرأة ملعاجلة الظواهر املقلقة التي تقتل 
مجتمعنا رويًدا رويًدا. عندما ال نستطيع 
األم��ن واألم��ان فنحن نعتبر قد  حتقيق 

فشلنا فشالً ذريًعا".
اجلميع  "أرى  ق��ائ��ال:  حديثه  واخ��ت��ت��م 
م��ن مع  ال���رأي  إخ��ت��الف  على  يتصارع 
الرئيس السوري بشار األسد ومن مع 
املعارضة، ويتركون أصعب األمور تقتل 
مجتمعنا، نحن بحاجة الى جرأة حقيقية 

تقتل هذا اإلجرام".
لوبا  ال��ش��رط��ة  ب��اس��م  املتحدثة  وك��ان��ت 
السمري، قد عممت بيانا جاء فيه: "أقدم 

مساء اجلمعة )املاضية( في اللد مجهولو 
نحو  نارية  عيارات  اط��الق  على  الهوية 
م��رك��ب��ة االم���ر ال���ذي أس��ف��ر ع��ن اصابة 
متت  اخلطورة  بالغة  بجراح  شخصني 
احالتهما على أثرها للعالج في مستشفى 
اساف هروفيه جنبا الى هرع الشرطة 
والتحقيق  البحث  بأعمال  ومباشرتها 
بكافة التفاصيل واملالبسات ذات العالقة 
"، وفقا للبيان.واضافت املتحدثة باسم 
الشرطة لوبا السمري: "الحقا اعلن في 
املستشفى عن وفاة املصابني وهما نسيم 
مسعود )37 عاًما( من اللد بينما املرحوم 
وهو  عاًما(   29( هبل  ياسر  هو  الثاني 

فلسطيني سكان بلدة خربثه.

املرحوم نسيم مسعود املرحوم ياسر ُهبل
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