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طريف،  موفق  الشيخ  ق��ام 
للطائفة  ال��روح��ي  الرئيس 
الدرزية، في نهاية االسبوع 
املاضي، بزيارة املنازل التي 
هدم  أوام����ر  بحقها  َص����در 
عسفيا.  ق��ري��ة  ف��ي  اداري�����ة 
وق���د راف���ق ال��ش��ي��خ طريف 
الثالث  اخل���ل���وات  س��ي��اس 
ال��ش��ي��خ اب���و ي��وس��ف امني 
ابو  ربيع  والشيخ  منصور 
كيوف  نزيه  والشيخ  رك��ن 
احمللي  امل��ج��ل��س  ورئ���ي���س 
وج��ي��ه ك���ي���وف. وك����ان في 
اس��ت��ق��ب��ال��ه  ال��ع��ش��رات من 
وشباب  ووج��ه��اء  مشايخ 
بيوت  ف���ي  ع��س��ف��ي��ا  ق���ري���ة 
والسيد  أس��د  رون��ي  السيد 
والشيخ  ش��خ��ي��دم  ب���اس���م 

سعادة زاهر. 
خالل الزياره أعرب الشيخ 
ضرورة  عن  طريف  موفق 
املوقف املوحد البناء عسفيا 

أجمع  ال���درزي���ة  وال��ط��ائ��ف��ة 
ملنع محاولة هدم أي منزل 
الطرق  ج��م��ي��ع  واس��ت��ن��ف��اذ 
سلطات  إلل���زام  القانونية 
جميع  ب���إدخ���ال  التخطيط 
للخرائط  امل��ب��ن��ي��ة  ال��ب��ي��وت 
امل��ق��ت��رح��ة دون  ال��ه��ي��ك��ل��ي��ه 

استثناء. 
أصحاب البيوت عبروا عن 
للشيخ  وامتنانهم  شكرهم 
موفق طريف على ما يقوم 
أجمع  الطائفة  ملصلحة  ب��ه 
في  لزيارته  تقديرهم  وعن 
كل  بعمل  وطالبوه  بيوتهم 
أوامر  لوقف  وسعه  في  ما 
الشيخ  أن  ي���ذك���ر  ال���ه���دم. 
مع  اجتمع  ق��د  ك��ان  طريف 
اصحاب البيوت قبل أسبوع 
في مقام النبي اخلضر عليه 
ك��ف��ر ياسيف  ف��ي  ال��س��الم 
العمل  آل��ي��ات  تنسيق  ومت 
عمل  جانب  الى  املستقبلية 
عسفيا  في  احمللي  املجلس 
التخطيط  ه���ي���ئ���ات  ام������ام 

القطرية.
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ق��ب��ل��ت احمل��ك��م��ة امل��رك��زي��ة 
عاجل  ب����ق����رار  ح��ي��ف��ا  ف����ي 
قدمه  ال�����ذي  االس���ت���ئ���ن���اف 
احمل�����ام�����ي ق���ي���س ي���وس���ف 
بيانه، "باسم  ناصر، وفق 
أصحاب ثالثة بيوت مهددة 
في  فقرا  عائلة  من  بالهدم 
الغربية وأرجأت هدم  باقة 
البيوت الثالثة بأربعة أشهر 
الى حني يتم البت في قضية 
التي  ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة  اخل���ارط���ة 
الغربية  باقة  بلدية  قدمتها 
لترخيص البيوت. وقد جاء 
قررت  ان  بعد  ال��ق��رار  ه��ذا 
شهر  قبل  الصلح  محكمة 
تقريبا رفض طلب أصحاب 
ال���ب���ي���وت ب��ت��ج��م��ي��د ال���ه���دم 
اللوائية عن  اللجنة  وإعالن 

نيتها تنفيذ الهدم في أقرب 
البيان:  وت��اب��ع  ف���رص���ة".  
"هذا وقد استمعت احملكمة 
االستئناف  ال���ى  امل��رك��زي��ة 
األربعاء  ي��وم  جلستها  ف��ي 
وق���د   11.1.17 ال���ف���ائ���ت 
السيد  اجل���ل���س���ة  ح���ض���ر 
مرسي أبو مخ رئيس بلدية 
عن  وممثلني  الغربية  باقة 
البيوت.  وأصحاب  البلدية 
وخالل مرافعاته القضائية 
ب���نينّ احمل��ام��ي ق��ي��س ناصر 
ل��ل��م��ح��ك��م��ة ح����ق أص���ح���اب 
البيوت ان يجمد الهدم الى 
ان تبت أوال قضية اخلارطة 
قدمتها  ال��ت��ي  ال��ت��ف��ص��ي��ل��ي��ة 
بلدية باقة الغربية لترخيص 
اللجنة  ق����ررت  اذ  ال��ب��ي��وت 
ف��ي ح��ي��ف��ا تعليق  ال��ل��وائ��ي��ة 
الى  البت في هذه اخلارطة 

التقدم في اخلارطة  ان يتم 
ال��ع��ام��ة ل��ب��ل��دي��ة ب��اق��ة. وقد 
ناصر  قيس  احملامي  ادعى 
انه من غير املعقول ان تطلب 
احملكمة من أصحاب البيوت 
جيدة  ف���رص���ا  ي��ث��ب��ت��وا  ان 
بناء  للحصول على رخص 
اللوائية  اللجنة  تقوم  ي��وم 
إج����راءات  بتعويق  نفسها 
اخلارطة  ع��ل��ى  امل���ص���ادق���ة 
باقة  لبلدية  العامة  الهيكلية 
التفصيلية  وتعلق اخلارطة 
ب��ل ع��ل��ى احملكمة  ل��ل��ب��ي��وت، 
النهائي  ال��ق��رار  تنتظر  ان 
الذي  اإلداري  ب��االل��ت��م��اس 
ق��دم��ه ال��س��ي��د م��رس��ي أبو 
الغربية  ب��اق��ة  وب��ل��دي��ة  م��خ 
اخلارطة  تعليق  ق��رار  ضد 
ستبحثه  والذي  التفصيلية 
اإلداري���ة  ال��ش��ؤون  محكمة 
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قررت محكمة الصلح في صفد هذا االسبوع إبطال الئحة اتهام جنائية 
البالد حول مخالفات بناء خطيرة،  قدمت ضد مواطن عربي من شمال 
بيانه،  وفق  ناصر،  يوسف  قيس  احملامي  مرافعات  قبلت  ان  بعد  وذل��ك 
"ضد شرعية الئحة االتهام والذي مثل املتهم بتفويض من هيئة الدفاع 

العامة في الشمال".
واضاف البيان: "وحسب قرار احملكمة فان جلنة التنظيم احمللية نسبت 
بخالف  سكنية  شقة  ه��دم  ع��دم  ومنها  خطيرة  ب��ن��اء  مخالفات  للمتهم 

سكن  في  واالستمرار  سنوات  عدة  قبل  املبنى  بهدم  الزمه  قضائي  امر 
واستعمال مبنى سكني دون رخصة، اال ان احملامي قيس ناصر طالب 
احملكمة إبطال الئحة االتهام وذلك لعيوب قانونية في إجراءات التحقيق 
املتهم باحملاكمة  التنظيم على نحو مسنّ حق  وجمع االدلة من قبل جلنة 

العادلة.
احملكمة  ق��رار  حسب  ناصر  قيس  احملامي  بينّنها  التي  االم��ور  بني  وم��ن 
ان مراقب جلنة التنظيم دعى املتهم لالدالء بافادته بعد ان طلب املراقب 
نفسه من محامي جلنة التنظيم تقدمي املتهم للمحاكمة وهو ما يدل على 

ان اجراءات التحقيق كانت شكلية وتهدف مسبقا الى 
في  احملكمة  اك��دت  وقد  اقواله.  سماع  قبل  حتى  للمحاكمة  املتهم  تقدمي 
قرارها انه ال ميكن اصالح املساس املذكور في حقوق املتهم ومنحه احلق 
في احملاكمة العادلة اال من خالل ابطال الئحة االتهام كليا وإغالق امللف. 
الى هذا شكر صاحب املبنى احملامي قيس ناصر على متثيلة في القضية 
وجناحه في ابطال الئحة االتهام وذلك بالنظر الى ان املتهم كان معرضا 
مادية  بغرامة  والزامه  الفعلي  السجن  خطر  الى  القضايا  هذه  مثل  في 

عالية".

الشيخ موفق طريف يزور البيوت املهددة بالهدم في قرية عسفيا 

طريف  م����وف����ق  ال���ش���ي���خ 
هدم  أم��ر  بتجميد  يساهم 
م��ن��زل رام���ز ص��ال��ح زيان 

من يركا
في سياق ذي صلة، وصل 
الى موقع العرب وصحيفة 
ك���ل ال���ع���رب، ب��ي��ان ص���ادر 
ع��ن رائ��د ش��ن��ان، ج��اء فيه: 
قام  التي  املساعي  "أثمرت 
موفق  الشيخ  فضيلة  بها 
الروحي  ال��رئ��ي��س  ط��ري��ف 
ورئيس  ال��درزي��ة  للطائفة 
وهيب  احمللي  يركا  مجلس 
مكتب  موافقة  ال��ى  حبيش 

املستشار القضائي للحكومة 
على جتميد أمر الهدم الذي 
املركزية  احملكمة  أصدرته 
في حيفا بحق منزل الشاب 

رامز صالح زيان".
وأضاف البيان: "وكان أبناء 
عائلة زيان قد توجهوا الى 
فضيلة الشيخ موفق طريف 
قبل أكثر من أسبوعني بعد 
قبل  م���ن  ت��ب��ل��ي��غ��ه��م  مت  أن 
الشرطة بنية الهدم وطلبوا 
تدخله في القضية للحيلولة 
م���ن ت��ن��ف��ي��ذ ال����ق����رار. وق���ام 
ال��ش��ي��خ ط��ري��ف ع��ل��ى مدار 

باتصاالت  األخ��ي��رة  األي���ام 
املستشار  مكتب  مع  مكثفة 
القضائي للحكومة ومكتب 
امل��دع��ي ال��ع��ام ل��ل��دول��ة الى 
مارسها  ضغوطات  جانب 
وحسني  ح��ب��ي��ش  وه���ي���ب 
فارس رئيس جلنة التخطيط 
املركزي  اجلليل  منطقة  في 
التخطيط  ه���ي���ئ���ات  ع���ل���ى 
املالية  وزارة  ف��ي  املختلفة 
لضم املنطقة التي بني فيها 
املنزل للخارطة الهيكلية في 

قرية يركا".
وتابع البيان: "هذا، وأثمرت 

املشتركة  اجل���ه���ود  ال���ي���وم 
بني  والتنسيق  وال��ت��ع��اون 
الرئاسة الروحية والسلطة 
احمللية الى جتميد أمر الهدم 
ليتسنى للمجلس احمللي في 
املقترح  ت��ق��دمي  ي��رك��ا  ق��ري��ة 
طريق  ع��ن  هيكلية  خ��ارط��ة 
جل��ن��ة خ��اص��ة خ���الل ستة 
أش��ه��ر م���ن ال���ي���وم ع��ل��ى أن 
رامز  بيت  اخلارطة  تشمل 
زي�����ان وج��م��ي��ع األراض�����ي 
ف��ي احل��ي امل��ع��روف باسم 

"حارة رابني" ".
واخ��ت��ت��م ال���ب���ي���ان: "وك����ان 

القضائي  املستشار  نائب 
الشيخ  أب��ل��غ  ق��د  للحكومة 
م����وف����ق ط����ري����ف ووه���ي���ب 
على  ب���امل���واف���ق���ة  ح���ب���ي���ش 
وقاموا  ال��ه��دم  أم��ر  جتميد 
زيان  آل  مبقابلة  ب��دوره��م 
واب��الغ��ه��م ب��ال��ق��رار. وفي 
املذكورة  االتفاقات  أعقاب 
أصدرت محكمة الصلح في 
عكا يوم أمس االثنني قرارها 
الصادر  الهدم  أمر  بتجميد 
ع��ن احمل��ك��م��ة امل��رك��زي��ة في 
الهدم"  خطر  ليزول  حيفا 

وفقا للبيان.

قة با في  م  لهد با ة  د مهد ت  بيو ثة  ثال ب  صحا أ ف  ستئنا ا تقبل  ية  كز ملر ا

  .29.3.17 ي��وم  حيفا  ف��ي 
من جهته طالب ممثل اللجنة 
االلتماس  رف���ض  ال��ل��وائ��ي��ة 
اللوائية  اللجنة  نية  معلنا 
الوقت  ف���ي  ال���ه���دم  ت��ن��ف��ي��ذ 
ال��ق��ري��ب، وادع���ى أي��ض��ا ان 
اعمال البناء متواصلة وهذا 
ما يحتم شطب االستئناف 
من أصله. وفي النهاية وبعد 
فترة من الترقب والتخوف 

البيوت  أص���ح���اب  ع��اش��ه��ا 
املركزية  احمل��ك��م��ة  ق����ررت 
وجتميد  االستئناف  قبول 
امر الهدم حتى يوم 1.5.17، 
البيوت  أص��ح��اب  واع��ط��ت 
 12.2.17 ي��وم  حتى  مهلة 
ب��ق��ي��م��ة مائة  الي�����داع م��ب��ل��غ 
لدخول  ككفالة  شاقل  الف 
التنفيذ.  حيز  التجميد  قرار 
ال��س��ي��د مرسي  وق���د ع��ق��ب 

باقة  بلدية  رئ��ي��س  م��خ  اب��و 
احملكمة  ق��رار  على  الغربية 
قائال "نعتبر القرار إجنازا 
مساعينا  ت��ك��ل��ل��ت  اذ  ه��ام��ا 
وقد  بالنجاح  ال��ه��دم  مبنع 
املركزية  احمل��ك��م��ة  ق����ررت 
أشهر  ل��ع��دة  ال��ه��دم  جتميد 
إقرار  اج��ل  من  سنستغلها 
التي  التفصيلية  اخل��ارط��ة 
ق��دم��ت��ه��ا ال��ب��ل��دي��ة م���ن اجل 

باسمي  البيوت.  ترخيص 
البيوت  أص��ح��اب  وب��اس��م 
العميق  ب��ال��ش��ك��ر  أت����ق����دم 
للمحامي قيس ناصر الذي 
عالج القضية مبهنية عالية 
واس��ت��ط��اع احل��ص��ول على 
هذا القرار الهام من احملكمة 
رفضت  ان  ب��ع��د  امل��رك��زي��ة 
محكمة الصلح جتميد هدم 

البيوت."
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