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جمعية " محامون
من أجل إدارة
سليمة " تطلب
ابطال عضوية
عضو في بلدية
باقة الغربية

احملامي نضال حايك
ق��ال��ت جمعية " م �ح��ام��ون م��ن أج ��ل إدارة
س�ل�ي�م��ة "  ،ف��ي ب �ي��ان ل �ه��ا أن �ه��ا " جنحت
ممثلة مبديرها العام احملامي نضال حايك
واحملامي ُمعتز ع��دوي  ،في االلتماس ضد
بلدية باقة الغربية ووزارة الداخلية بصدد
إب�ط��ال عضوية عضو البلدية وذل��ك بسبب
اإلعالن عن إفالسه ".
وأض��اف البيان  " :االلتماس ُق � ِّدم بعد أن
اس �ت �ن �ف��ذت اجل�م�ع�ي��ة ك��اف��ة االج� � ��راءات مع
أن عدم التجاوب
البلدية ووزارة الداخلية إالّ ّ
م��ع م�ط��ال��ب اجلمعية  ،ل��م ي�ت��رك خ �ي��ا ًرا إال
ال �ت��وج��ه للقضاء .ج ��اء ف��ي االل �ت �م��اس أن
استمرار عضو البلدية في عمله أشهر عديدة
بعد أن مت اإلع�ل�ان ع��ن إف�لاس��ه ،ودون أن
تتخذ البلدية اخلطوات القانونية املطلوبة،
ي��ؤدي إل��ى امل��س م�ب��اش��ر ًة بسلطة القانون
وث �ق��ة اجل �م �ه��ور .ع �ل��او ًة ع �ل��ى ذل� ��كُ ،ذك ��ر
ف��ي االل�ت�م��اس أن ت�ص��رف البلدية ووزارة
الداخلية ال يتماشى مع أوامر القانون التي
تتطلب حتر ًكا سري ًعا ملنع استمرار العضوية
ب �خ�لاف ال �ق��ان��ون .ب�ع��د إرس� ��ال إخ �ط��ارات
اجلمعية وااللتماس استقال عضو البلدية
ومت استبداله مبندوب آخر من نفس قائمته
االنتخابية ".
وتابع البيان  " :ترى اجلمعية أهمية خاصة
في استقالة عضو البلدية ال��ذي من املتوقع
أن يكون قدوة للجمهور في احترام القانون
وخصوصا بعد
واحلفاظ على النظام العام،
ً
أن مت اإلعالن عن إفالس عضو البلدية عدة
أشهر قبل تقدمي االلتماس ".
وق ��ال احمل ��ام ��ي ن �ض��ال ح��اي��ك  ،م��دي��ر ع��ام
جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة":
" لألسف  ،هذه احلاالت وغيرها تؤدي إلى
م��س واض��ح مبكانة منتخبي اجلمهور في
السلطات احمللية العربية ،إذ ال ينجح هؤالء
منوذجا حسنًا الحترام القانون
بأن يشكلوا
ً
واإلدارة السليمة .سنواصل املسيرة نحو
جت��ذي��ر أس��س اإلدارة السليمة وم�ح��ارب��ة
ظواهر الفساد املتفشي في السلطات احمللية
العربية ،بهدف االرتقاء مبجتمعنا إلى مكان
أفضل ".

تعقيب بلدية باقة الغربية

في حال وصول أي تعقيب من طرف بلدية
باقة الغربية أو عضو البلدية ال��ذي يتعلق
به االلتماس فاننا سنقوم بنشره في عدد
الحق.

محمد حجيج ،مسحراتي القدس العتيقة يشكو
علي غاز الفلفل واملاء "
من املالحقة " :ر ُّشوا ّ
من امير عبد ربه مراسل صحيفة بانوراما
وح��د ال��دامي  ..فيقوا على سحوركم ..يا نامي
" يا ن��امي ّ
العمر مش دامي"  ..على صوت املسحراتي الذي ينوع في
كلماته  ،ويخلط الديني بالوطني احيانا  ،يستيقظ اهالي
البلدة القدمية في القدس يوميا لتناول سحورهم .
وي�ق��ول محمد حجيج ال��ذي ي�ن��ادي أه��ل ال�ب�ل��دة القدمية
بأسمائهم وس��ط ف��رح��ة وان�ت�ظ��ار األط �ف��ال ملشاهدته ،
إن "السلطات االسرائيلية حت��اول التنغيص على هذه
العادات والتقاليد ،التي اعتاد عليها أهالي البلدة القدمية
في مدينة القدس ".
وأشار حجيج ,م�س�ح��رات��ي ح ��ارة ال�س�ع��دي��ة م�ن��ذ ث�لاث
سنوات  ،الى " املضايقات " التي يتعرض لها من قبل
السلطات " بحجة ازعاج املستوطنني ".
ومت ت��وق�ي��ف ح�ج�ي��ج أك �ث��ر م��ن ث�ل�اث م ��رات ون�ق�ل��ه ال��ى
نقطة التفتيش ف��ي ب��اب الساهرة وحت��ري��ر مخالفة ل��ه ،
حيث يضيف قائال  ":بعد انتهاء مدة السحور يطلقون
سراحنا ،اما مستوطني البلدة القدمية فقاموا عدة مرات
برش غاز الفلفل واملاء علينا وتعرضنا للشتائم ".
وأك� � ��د ح �ج �ي��ج ":س��أس �ت �م��ر ف��ي ع �م �ل��ي رغ��م ال� �ق ��رار
االسرائيلي مبنعي ولن نتخلى عن هذه العادات حتى لو
بقينا نتعرض لالعتقاالت وسنظل نرسم االبتسامة على
شفاه أهالي القدس والبلدة القدمية خاصة وضيوفها ".

استجوابا حول مخالفة
عودة ُيقدم
ً
املسحراتيني في القدس الشرقية
من جانبه  ،قدم عضو الكنيست أمين ع��ودة ،رئيس
القائمة املشتركة  ،مؤخرا  ،استجوا ًبا مستعجال لوزير

املسحراتي محمد حجيج يتوسط مرافقيه في أزقة البلدة القدمية في القدس
األمن الداخلي حول "إعطاء مخالفات وتأخير عمل
الشباب املسحراتية خالل شهر رمضان في القدس
الشرقية ".
وجاء في بيان عممه مكتب عودة البرملاني  ":أتى
ذلك بعد أن قام أفراد من الشرطة بإعطاء مخالفات
مالية خ�لال االس �ب��وع ال�س��اب��ق ب��إدع��اء أن الذين
يعملون مسحراتي ُيزعجون ال�ن��اس ف��ي ساعات
الليل ".
وقد جاء في اإلستجواب  " :املسحراتي هو رمز
من رموز شهر رمضان  ،وظيفته إيقاظ الناس من
النوم قبل بزوغ الفجر من أجل أن يتسحروا قبل

بدء الصيام  .الشرطة قامت مبضايقة  ،تأخير عمل
الشباب وإعطائهم مخالفات مالية  .أليس هذا مس
بحرية الديانة وال�ع�ب��ادة ل��دى الشعب القابع حتت
اإلحتالل ؟ " .
وحول اإلستجواب علق عودة قائال  " :املسحراتي
رمز من رموز رمضان  ،محاوالت منعه القيام بعمله
هو مس بحرية الديانة  .إدع��اء الشرطة ف��ارغ وهي
فقط حتاول مضايقة الشباب في القدس الشرقية.
�ت إستجوا ًبا مستعجال ألننا ُن�ق��دس احلريات
ق��دم� ُ
ومن ضمنها حرية الديانة  ،وأعي جي ًدا معنى املس
برمز من رموز الديانة خالل شهر رمضان ً
أيضا ".

كلبان متوحشان يُهاجمان معلمة من الطيبة
هاجم كلبان  ،مطلع األسبوع  ،املعلمة خلود
بلعوم م��ن مدينة الطيبة  ،بينما كانت ته ّم
باخلروج من بيتها  ،متجهة الى مكان عملها
في مدرسة عتيد الثانوية في املدينة.
وس � ��ردت امل�ع�ل�م��ة خ �ل��ود ب �ل �ع��وم تفاصيل
احل��ادث��ة  ،ملراسلة صحيفة ب��ان��ورام��ا  ،في
وقت كانت ال زال��ت ترجتف خوفا من هول
الواقعة  ،حيث قالت  ":أنا ال زلت مرعوبة
م��ن مشهد الكلبني املتوحشني  ..وأك ��اد ال
اص ّدق انني لم أصب بأذى ".
وم�ض��ت بلعوم قائلة  ":أغلقت ب��اب بيتي
وتق ّدمت بضع خطوات نحو الساحة  ،واذ
بكلبني ُمرعبني يهاجمانني بعنف  ،عندها
أخ��ذت أص��رخ وأح��اول ان ابعدهما بكل ما
أوتيت من ق��وة باستخدام حقيبة اليد التي
كانت بحوزتي  ،على ان اعود من جديد الى
داخل البيت  ،وقد متكنت من ذلك بعد جهد
جهيد  ،فالكالب حاصرتني بشكل لم أعرف
كيف اتص ّرف  ..وك��ل ما فكرت به في تلك
اللحظات هو كيف أبعدها عني حتى امتكن
من دخول البيت ".
وأردفت املعلمة قائلة  ":بعد وقت ما  ،سمع
صراخي زوجي الذي كان ال زال في داخل
ال�ب�ي��ت  ،وخ ��رج مل��واج�ه��ة الكلبني  ،ومت اس�ت��دع��اء
الطبيب البيطري التابع للبلدية  ،ال��ذي حضر الى
الساحة .غير
البيت وعمل على إخ��راج الكلبني من ّ
ان املشكلة لم تنته هنا برأيي .الكلبان ال زاال طليقني
في احلارة  ،وانا اخشى على نفسي وعلى اوالدي

م��ن جانبه  ،ق��ال م��راد بلعوم  ،زوج املربية
خلود  ":خرجت على صوت صراخ زوجتي
التي طلبت النجدة  ،ف��رأي��ت كلبني مخيفني
في ساحة البيت  ،فتسللت الى سطح البيت
ل�ك��ي أخ��رج�ه�م��ا م��ن ال �س��اح��ة  ،ذل ��ك ان ��ه لم
�دي اي ام�ك��ان�ي��ة ل�ل��وق��وف أم��ام�ه�م��ا ،
ت�ك��ن ل � ّ
فشعرت وكأنهما مسعوران  ،وب��دأت ألقي
ب�ح�ج��ارة وأغ� ��راض م��ن ف��وق ال�س�ط��ح  ،في
م�ح��اول��ة إلب�ع��اده�م��ا  ،دون ج��دوى  .عندها
طلبنا مساعدة وحضر الطبيب البيطري من
البلدية ،وشخصان اخران  ،اذ عملوا جميعا
على ابعاد الكلبني ".
وتابع بلعوم  ":أحمد الله على ان زوجتي
جنت من هذه الكالب ".

االمساك بالكلبني

بدوره  ،عقب الناطق بلسان بلدية الطيبة فالح
حبيب قائال  ":بلدية الطيبة تتفهم توجه السيدة
وم �خ��اوف �ه��ا وت�ت�ف�ه��م ض� ��رورة ت �ق��دمي ال�ع�لاج
املناسب لهذه الظاهرة  ،وفور استالم الشكوى
الطبيب البيطري عدنان ابو راس ميسك بأحد الكلبني
توجهت طواقم البلدية ورئيس قسم اخلدمات
البيطرية ملعاجلة الشكوى بشكل فوري "  .هذا
منهما  ،فهذان الكلبان يجب االمساك بهما بأسرع
وعلم مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما
ما ميكن  ،وال ميكنني ان أتخيّل ما قد يح ّل بأطفال
الح �ق��ا  ،ان ط��واق��م ال�ب�ل��دي��ة ورئ �ي��س ق�س��م اخل��دم��ات
اذا ما هاجمهما هذا الكلبان املتوحشان ".
البيطرية الدكتور عدنان اب��و راس  ،توجهوا ملعاجلة
وخلصت املعلمة خلود بلعوم للقول  ":طلبت من
الشكوى بشكل فوري  ،وان الطبيب البيطري متكن من
زوجي ان يرافقني الى السيارة التوجه الى عملي ،
االمساك بالكلبني اللذين هاجما املعلمة " .
فأنا حقا أخشى على نفسي من هذه الكالب ".

