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تارٌخ انعقاد الجلسه
مكان أنعقاد الجلسه
ساعة أنعقاد الجلسه

25/4/55 :
 :بناٌة المجلس المحلً
 :السابعه مسا ًء

الحضور

 .5 :السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس.
 .2السٌد ٌوسف هاشول  ,عضو المجلس.
 .3السٌد جونً نجم  ,عضو المجلس.
 .4السٌد شكري جبران  ,عضو المجلس.
 .5السٌد عـلـم عـلـم  ,عضو المجلس.
 .6السٌد مارون سلٌمان  ,عضو المجلس.
 .7السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس .
 .8السٌد شارلً حداد  ,عضوالمجلس .

الغٌاب

 .5 :السٌد شاكر غزال ,عضو المجلس.
 .2السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس.

على جدول األعمال :

 .5استنكار األعمال التخرٌبٌه فً مقبرة كفربرعم .

الرئٌس :
لقد قمنا بدعوتكم الٌوم لعقد هذه الجلسه الطارئه والغٌر عادٌه ألستنكار األعمال التخرٌبٌه لمقبرة كفر برعم
وبنا ًء علٌه سنقوم بأرسال بٌان لجمٌع الجهات والصحافه كما ٌلً :
" فوجئنا مجددا وللمره الخامسه بأستمرار األعمال التخرٌبٌه الجبانه والتً شملت تكسٌر الصلبان والقبور فً
مدافن كفر برعم والتً إن دلت على شًء فتدل على مدى الحقد والكراهٌه لدى البعض .
هذا العمل البربري البشع الذي استهدف قبور األموات فً المقبره لم ٌمسهم فقط بل مس بمشاعر ذوٌهم األحٌاء
وجمٌع أبناء القرٌه .
إن ظن البعض أن مثل هذه األعمال ستضعف عزٌمة أبناء كفربرعم بالمطالبه بحقهم الشرعً بالعوده إلى
دٌارهم نقول لهم وكما نعً أبناء كفربرعم أن مثل هذه األعمال ستقوي من عزٌمتهم باألستمرار بالمطالبه بحقهم
الشرعً " .
لقد قررنا الٌوم عقد هذه الجلسه الطارئه لنعلن نحن أعضاء المجلس المحلً وممثلً جمٌع فئات وطوائف القرٌه
إستنكارنا الكلً لهذه األعمال الهمجٌه ونوجه من هنا رساله لجمٌع المسؤولٌن أللقاء القبض على هؤالء الجناه
بأقرب سرعه ممكنه .
نحن كأقلٌه أبناء هذه الدٌار لنا حق العٌش والموت بكرامه فً هذه الدٌار ومن مسؤولٌة الدوله ومؤسساتها توفٌر
الحماٌه لنا وألمواتنا .
سنتوجه للمؤسسات الرسمٌه ذات الشأن مطالبٌن إٌاهم دفع التعوٌض وإجراء أعمال الترمٌم أثر هذا األعتداء
الجبان  .كما ونستنكر الخبر الذي ورد فً القناه العاشره والذي ذكر أنه توجد خالفات بٌن المسلمٌن
والمسٌحٌٌن فً القرٌه كونه عار ٍ من الصحه .
هذا وسنقوم بزٌاره تضامنٌه لكفربرعم ٌوم السبت المقبل الساعه الحادٌه عشر .
شادي  :أطلب أن ٌفحص المجلس إمكانٌه المساهمه فً دفع قسم من تكالٌف هذه األضرار بمبلغ ما ٌقارب ال
 33ألف شاقل .
الرئٌس  :ال أمانع ذلك سنقوم بفحص ذلك سوا ًء من المٌزانٌه العادٌه أومن المٌزانٌه الغٌر عادٌه من وزارة
الداخلٌه  /قسم األدٌان أو غٌرهم .
وافق جمٌع األعضاء على األقتراح أعاله .
التصوٌت  :أغلقت الجلسه الساعه 59:33
الٌاس الٌاس
رئٌس المجلس

الٌاس سابا
سكرتٌر المجلس

