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مراسلة  ع���رم���وش  م��ن��ى  م���ن: 
م��وق��ع ال��ع��رب وص��ح��ي��ف��ة كل 

العرب

عقدت الثالثاء، في مكاتب دائرة 
اراضي اسرائيل "املنهال" في 
تل ابيب جلسة مفاوضات اخرى 
اجللسات  م���ن  س��ل��س��ل��ة  ض��م��ن 
التي كان قد عقدها رئيس بلدية 
بدير  ع���ادل  احمل��ام��ي  كفرقاسم 
االم���ور في  أن تسلم زم��ام  منذ 

البلدية.
تأتي هذه اجللسة بعد أن اكتمل 
مشروع اخلارطة الهيكلية ملنطقة 
الشعب والتي من خاللها سيتم 
االعالن عن قسائم دائرة اراضي 
اس��رائ��ي��ل امل��ت��واج��دة ه��ن��اك. مع 
ال��ق��س��ائ��م في  ال��ع��ل��م أن اغ��ل��ب��ي��ة 
عليها  م��وج��ود  ال��ش��ع��ب  منطقة 
وح�����دات س��ك��ن��ي��ة. ه����ذا وراف����ق 
رئيس البلدية في هذه اجللسة كل 
بدير  البلدية سمير  من مهندس 
الون  كوبي  البلدية  ع��ام  ومدير 
احملامي  الرئيس  دي��وان  ومدير 
ومحاسب  ع��ام��ر  ان��ي��س  ن��اج��ح 
وخالد  صرصور  محمد  البلدية 
القانوني  وامل��س��ت��ش��ار  ع��ي��س��ى 

وائل رابي.
احل���دي���ث ي����دور ح����ول اراض����ي 
البلدة  م���ن  اجل��ن��وب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 

بعد اكتمال مشروع اخلارطة الهيكلية ملنطقة الشعب

رئ������ي������س ب�����ل�����دي�����ة ك�����ف�����رق�����اس�����م: "ل���������ن اق������ب������ل ب���ت���ح���وي���ل 
لألغنياء" ع��ل��ن��ي  م�����زاد  ال����ى  اس���رائ���ي���ل  دائ������رة  اراض������ي 

عائلة فقرا من باقة:

"ب�����ي�����ت�����ن�����ا م�������ه�������دد ب�������ال�������ه�������دم م������ن������ذ س��������ن��������وات وال�������ي�������وم 
ع����ام����ل����ت����ن����ا ال������ش������رط������ة ب�������ص�������ورة م����ه����ي����ن����ة وع����ن����ي����ف����ة"

ال���ف���ح���م  ف������ي م����دي����ن����ة أم  س�����ك�����ان ح������ي االن�������دل�������س 
ي����ت����ظ����اه����رون وي����ط����ال����ب����ون ال����ب����ل����دي����ة ب���ح���ق���وق���ه���م

وه�����ي م����ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا اس���م 
والتي  األرض  ه��ذه  "الشعب" 
االخيرة  السنوات  ف��ي  واج��ه��ت 
ال���ع���دي���د م����ن ق���������رارات ال���ه���دم 
وخ��اص��ة ف��ي ال��س��ن��وات 2010 
البلدية  ادارة  أن  اال   -2009
نادر  احمل��ام��ي  ورئيسها  آن���ذاك 
خالل  من  استطاعوا  صرصور 
اتفاق مع وزارة الداخلية ودائرة 
اراض����ي اس��رائ��ي��ل ب��وق��ف هذه 
وبالفعل  وجتميدها.  ال��ق��رارات 
مت جتميدها الى أن تتم املصادقة 

على اخلارطة الهيكلية.
هذا واستمر احملامي عادل بدير 
اخلارطة  م��ش��روع  عجلة  ب��دف��ع 
الهيكلية خالل السنوات املاضية 
البوابة  الى  الوصول  مت  أن  الى 
االول�����ى ل��ه��ذه اخل����ارط����ة. ومع 
اخلارطة  لهذه  األول���ى  اخل��ط��وة 
كان ال بد أن يكون هناك تنسيق 

اسرائيل  اراض��ي  دائ��رة  ما بني 
والبلدية بكل ما يتعلق باالراضي 
املنطقة. مع  تلك  التابعة لهم في 
مت  قد  القسائم  اغلبية  أن  العلم 
اال  تبقى  وما  هناك  عليها  البناء 

القليل.
كما هو معروف ان رئيس البلدية 
وجديدة  خ���اص  اج��ن��دة  ي��ح��م��ل 
قد ال تتوافق مع دائ��رة اراضي 
اسرائيل والتي تعودت عليها من 
خالل مشروع تسويق القسائم. 
اذ يرى رئيس البلدية انه "يحق 
ل����ذوي  االراض��������ي  م����ن   20%
االعاقات اخلاصة من املكفوفني 
"بتحديد  وط��ال��ب  وغ��ي��ره��م". 
لألرامل  االراض����ي  م��ن   10%
واملطلقات وأال تكون املناقصات 
االعلى  السعر  حسب  او  بالعلن 
خوفا من السيطرة على القسائم 
من قبل رؤوس االموال في البلدة 

وحرمان العديد من العائالت". 
ت��رق الدارة دائ���رة اراض��ي  ل��م 
اجللسة  وصفت  لذلك  اسرائيل 
تقدم  أي  ت��ل��م��س  ل���م  ان��ه��ا  ع��ل��ى 
أنأ تكون في املستقبل  على امل 

القريب جلسات اخرى.
ال��ب��ل��دي��ة احمل��ام��ي عادل  رئ��ي��س 
ب���دي���ر ص������رح  مل���وق���ع ال���ع���رب 
بالقول:  ال��ع��رب  ك��ل  وصحيفة 
"ص��ح��ي��ح ان��ن��ا ب��ح��اج��ة ل��ك��ن لن 
اسمح بخصخصة القسائم وان 
االموال  اصحاب  عليها  يسيطر 
هناك عائالت محرومة منذ اكثر 
م��ن 30 ع��ام��ا وم��ا زال���ت تبحث 
هنا  ودوري   . ارض  قطعة  ع��ن 
مناصرة هذه العائالت والوقوف 
معها. ولن نيأس من احملاوالت 
وسيتحقق حلم كل هذه العائالت 
ولن اقبل بتحويل اراضي املنهال 

الى مزاد علني لألغنياء".

مراسلة  ع��رم��وش  م��ن��ى  م���ن: 
م��وق��ع ال��ع��رب وص��ح��ي��ف��ة كل 

العرب

محمود  حسني  ع��ائ��ل��ة  أع��رب��ت 
فقرا )دمسية( من باقة الغربية، 
عن  ب��ال��ه��دم،  منزلها  وامل���ه���ددة 
استنكارها الشديد من تصرفات 
حضروا  عندما  الشرطة  رج��ال 
ص��ب��اح االح���د إل��ى احل���ي، حيث 
"افراد  أّن  ال��ى  العائلة  اش��ارت 
بشكل  معهم  تعاملوا  الشرطة 
م���ه���ني وع����ن����ي����ف"، ع���ل���ى ح���ّد 

تعبيرهم.
فقرا:"اليوم  عائلة  اف��راد  وق��ال 
خ��الل س��اع��ات ال��ص��ب��اح حضر 
برفقة  ش��رط��ة  رج���ال  بيتنا  ال��ى 
ممثلني من جلنة التنظيم، وقاموا 
بتصوير املنطقة ومن ثم االقتراب 
عن  سألناهم  عندما  بيتنا.  م��ن 
سبب تواجدهم في محيط البيت، 
فيما  لكم  دخ��ل  "ال  احدهم  ق��ال 
نقوم به"، عندها اجبناهم بانهم 
ومن  بيتنا  نفوذ  ف��ي  ت��ت��واج��ون 

أن نعرف سبب ذلك، لكن  حقنا 
رج���ال ال��ش��رط��ة ام��س��ك��وا باحد 
افراد العائلة وألقوه على االرض 
وعاملوه بعنف، ولم يكتفوا بهذا 
ال��ت��ص��رف ب���ل ش��ت��م��وا ال���وال���دة 
الئقة،  غير  مسبات  واسمعونا 
سالحه  اشهر  احدهم  ان  حتى 
هذه  نرفض  نحن  وجهنا...  في 
االنسانية،  غ��ي��ر  ال��ت��ص��رف��ات 
الشرطة  رج���ال  ب��ام��ك��ان  ف��ك��ان 
انساني  باسلوب  معنا  التعامل 
املهينة"،  الطريقة  بهذه  وليس 

كما قالوا.

قبل  اع��رب��ت  ق��د  العائلة  وك��ان��ت 
عام عن قلقها الشديد جراء شبح 
الهدم الذي يخيم فوق رؤوسهم. 
وفي وقتها قال حسني محمود 
البيوت:"بيوتنا  صاحب  فقرا 
سنوات  م��ن��ذ  ب��ال��ه��دم  م���ه���ّددة 
أروقة  ف��ي  م��وج��ودة  والقضيّة 
احمل��اك��م، وف��ي ك��ل م��رة نحصل 
نحن  ل��ل��ه��دم.  جتميد  ق���رار  على 
الظاملة،  السياسة  ه��ذه  ن��رف��ض 
فإذا هدمت بيوتنا فسوف نشرد 
ولن يبقى لنا مأوى نسكن فيه، 
فزوجتي تعاني من أمراض وأنا 

نعمل  زلنا  وم��ا  عملنا  وأبنائي 
وجن��ت��ه��د م��ن��ذ اك��ث��ر م��ن عشر 
ليال ونهارا كي جنهز  سنوات 
البيوت ليسكنوا فيها". ثم قال: 
"إين سنذهب لو هدمت بيوتنا 
هل  حياتنا؟،  ستتحّول  وكيف 
اجلهات املسؤولة تريد أن يدمر 
أننا  ي��ك��ف��ي  اب��ن��ائ��ي.  مستقبل 
نعيش في أجواء مقلقة بسبب 
فوق  يخيّم  ال��ذي  ال��ه��دم  شبح 
هو  اآلن  نطالبه  م��ا  رؤوس��ن��ا. 
نعيش  كي  بحالنا  يتركونا  أن 
مرتاحني داخل بيوتنا. ال أريد أن 
أخسر أبنائي بسبب هدم بيوتنا، 
يخلق  س��وف  ال��ق��رار  تنفيذ  ألّن 
لدينا أجواء نفسيّة صعبة للغاية، 
ال��ّس��ه��ل علينا  ي��ك��ون م���ن  ول���ن 
العيش في مثل هذه الظروف"، 

بحسب أقواله.
يذكر أخيًرا أّن مراسلتنا تّوجهت 
للشرطة من أجل احلصول على 
الرّد  تعقيب ح��ول األم��ر، وك��ان 
ونعقب  امل��وض��وع  "سنفحص 

الحقا".

م���ك���ات���ب "ك�����ل ال�����ع�����رب" - 
الناصرة

إستطاع احملامي قيس يوسف 
ناصر مساء الثالثاء احلصول 
عاجلة  ق��ض��ائ��ي��ة  أوام�����ر  ع��ل��ى 
مل��ن��ع ه���دم ث��الث��ة ب��ي��وت األول 
ال��ري��ن��ة ف��ي الشمال  ب��ل��دة  ف��ي 
وال��ب��ي��ت��ني اآلخ���ري���ن ف��ي قرية 
ف��ي اجلنوب،  ال��ب��دوي��ة  ال��س��ي��د 
هذا  تهدم  ان  املخطط  من  ك��ان 
األسبوع، وفق ما جاء في بيان 

احملامي قيس ناصر.
يتعلق  "فيما  البيان:  وأض��اف 
فقد  السيد  قرية  م��ن  بالبيتني 
ق��ي��س ناصر  ت��وج��ه احمل���ام���ي 
اجل  م��ن  العليا  ال��ع��دل  حملكمة 
جت��م��ي��د ب��ي��ت��ني ق�����ررت دائ����رة 
بعد  هدمهما  اسرائيل  أراض��ي 
الصلح  م��ح��ك��م��ة  رف���ض���ت  ان 
واحملكمة املركزية في بئر السبع 
طلبات اصحاب البيوت جتميد 
أوام�����ر ال���ه���دم، وق���د أص���درت 
العليا امرا مينع  العدل  محكمة 
دائ����رة أراض����ي إس��رائ��ي��ل من 
تنفيذ الهدم حتى القرار النهائي 

في طلب االستئناف".
وِفي اليوم ذاته حصل احملامي 
قضائي  أمر  على  ناصر  قيس 
من محكمة الصلح في الناصرة 

للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مينع 
والبناء في الشمال هدم بيت في 
قرية الرينة كان رئيس اللجنة 
اللوائية أصدر بحقه اأمر هدم 
ادارّي مع ان البيت قريب جدا 
من منطقة البناء في القرية ويتم 
العمل على ادخاله الى مسطح 

بناء القرية.
وقد صدرت ق��رارت منع هدم 
البيوت في قرية الرينة وقرية 
السيد في ساعات متأخرة من 
مساء يوم الثالثاء وسط حالة 
م��ن اخل���وف وال��ت��رق��ب عاشها 
اصحاب البيوت خوفا من تنفيذ 

أوامر الهدم هذا األسبوع.
ه���ذا وق���د ع��بّ��ر احمل��ام��ي قيس 
لقرارات  ارت��ي��اح��ه  ع��ن  ن��اص��ر 
احمل�����اك�����م ب����ع����د ي�������وم ح���اف���ل 
ب��امل��راف��ع��ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة ام���ام 
احملاكم من اجل احلصول على 
أوام����ر م��ن��ع ال��ه��دم، راج��ي��ا ان 
التنظيم  وجل��ان  احمل��اك��م  يقنع 
في  إسرائيل  أراض���ي  ودائ���رة 
ن��ه��اي��ة امل���ط���اف ب��ال��ع��دول عن 
وإعطاء  املذكورة  البيوت  هدم 
أصحاب البيوت فرصة حقيقية 
حسب  ال����ب����ي����وت  ل���ت���رخ���ي���ص 

القانون.

من: إبراهيم أبو عطا - مراسل 
م��وق��ع ال��ع��رب وص��ح��ي��ف��ة كل 
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تظاهر العشرات من سكان حي 
 ، الفحم  أم  مدينة  ف��ي  االن��دل��س 
عند الدوار االول وذلك “كخطوة 
لتقدمي  البلدية  لتقاعس  نضالية 
لسكان  امل���ط���ل���وب���ة  اخل�����دم�����ات 
احلي”، على حد تعبيرهم. ورفع 
كتب  التي  الالفتات  املتظاهرون 
للحي”،  مب��ل��ع��ب  ن��ط��ال��ب  عليها 

بطريق  ال��ش��رع��ي  حقنا  “نريد 
مهمشون  “نحن  بنا”،  خ���اص 
منذ 19 عاًما من بلدية أم الفحم 
التي لم تقوم باجناز اي مشروع 

للحي”.
هذا، وأكد املتظاهرون انهم “قد 
تواصلوا مع البلدية اكثر من مرة 
تنفذ  ل��م  لكنه  طلباتهم  ل��ع��رض 
حتى االن”. وأشاروا إلى أّنهم:” 
اجل  من  بنضالهم  سيستمرون 

احلصول على حقوقهم”. 
من جانبها أكدت بلدية أم الفحم 

في تعقيب أولي لها انها “تعمل 
جاهدة في تقدمي جميع اخلدمات 
العامة  املؤسسات  ذل��ك  في  مبا 
والبنية  اجلماهيرية  وامل��راف��ق 
التحتية في جميع احياء أم الفحم 
مبا في ذلك حي لألندلس، وتعد 
ال���ب���ل���دي���ة ب�����أن ت���ق���وم ب���دراس���ة 
احتياجات وطلبات سكان احلي 
امليزانيات  إي��ج��اد  على  والعمل 
ال���الزم���ة وامل��ت��وف��رة ف��ي سبيل 
تطوير ما ميكن تطويره لسكان 

حي األندلس”، بحسب البلدية.

صورة من التظاهرة
حسني محمود فقرا صاحب البيوت

خالل تواجد الشرطة في باقة 
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