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مجزرة بحق 11  بيتا في املدينة

هدم 11 منزال  ومعرشة  بحجة البناء غير املرخص وتشريد أهلها! 
سنبني  لكننا  منازلنا  وهدموا  للضرب  "تعرضنا  البيوت:  *اصحاب 
القصور ونقهرهم" *جلنة املتابعة أعلنت االضراب العام في الوسط 
العربي احتجاجا على الهدم في قلنسوة *القائمة املشتركة: "حملة هدم 
11 بيتا على أراض خاصة في مدينة قلنسوة، جرمية نكراء وإعالن حرب 
على مواطني قلنسوة واجلمهور العربي" * ضياء مخلوف: "خرجت من 

املدرسة مبكرا كي أعمل... ال أريد الزواج ولن أبني بيًتا فقد دمروني"

م���ن: م��ن��ى ع��رم��وش م��راس��ل��ة م��وق��ع ال��ع��رب وصحيفة "كل 
العرب"

غضب وقلق وخوف هذا ما يشعر به مواطنو قلنسوة بعد أن قامت 
اجلرافات االسرائيلية بهدم عدد من املنازل صباح الثالثاء من هذا 
األسبوع، وقالت خامتة أبو عابد قريبة احدى العائالت: "اتأسف 
على البيوت التي مت هدمها، فشبابنا تعبوا كثيرا من أجل بنائها، 
لدي 4 شباب وانا قلقة من بناء البيوت لهم، أنا قلقة على مستقبل 

أبنائي من شبح الهدم، أين سنبني بيوتنا؟".
وقالت مشيرة حنون: "اذا لم مينح رئيس البلدية التراخيص أين 
سنبني البيوت؟ من لديهم 5 أو 6 أبناء أين سيبنون لهم بيوتا اذا 
لم تسمح البلدية بذلك، نتنياهو يصب جام غضبه علينا لكن نقول 
له خسئت". وأضافت: "لدي شقيقان يبنيان منزلهما استعدادا 
بساطة  بكل  البيوت  هدموا  االن��ذار،  الدولة  متنحنا  ولم  للزواج، 
وبسخرية، الدولة تسخر من العرب وتريد هدم عزمية الشباب، 
اذا هدموا البيوت اآلن سنبني القصور وسنقهرهم ولن نعطيهم 

شبرا من أرضنا، وربنا سينصر شبابنا".

وقال حسونة مخلوف: "لم نكن نعرف أن بيوتنا ستُهدم اليوم 
ألوامر  للتصدي  ال��ش��ارع  ب��اغ��الق  قمنا  ال��ق��وات  وص���ول  وف���ور 
الهدم اال أن القوات منعتنا وتعرضنا للضرب كلنا نساء ورجاال 

وشبابا".
واستنكرت احلاجة بهيجة مخلوف من قلنسوة هدم منازل عائلتها 
بعد أن حضرت اجلرافات االسرائيلية املعززة مبئات افراد الشرطة 
احلاجة  وقالت  املرخص،  غير  البناء  بحجة  البيوت  لهدم  واألم��ن 
وأتت  ألبنائنا،  بيوتا  نبني  لكي  القروض  "أخذنا  العرب:  ملوقع 
اجلرافات وهدمت البيوت بسهولة". وقالت: "ال منلك املال بعد 

5 مليون شيكل. حرام عليهم، هذا حكمهم  البيوت  بناء  ان كلفنا 
أنهم يريدون تهجيرنا ولدينا الكثير من الديون، الله يعوض على 

أوالد شقيقي".
وكانت اجلرافات االسرائيلية قد قامت بهدم 11 منزال في قلنسوة 
عن  امل��واط��ن��ون  عبر  حيث  امل��رخ��ص  غير  البناء  بحجة  ومعرشة 
غضبهم واستنكارهم من سياسة الهدم محملني احلكومة مسؤولية 

تشريدهم في الطقس العاصف واملاطر.
ملنع  محاولة  في  املنطقة  في  السكان  من  العشرات  وتواجد  هذا 
يتم  حتى  تواجد  من  كل  بابعاد  قامت  الشرطة  ق��وات  لكن  الهدم 
عن  احلي  وسكان  البيوت  اصحاب  أعرب  وقد  هذا  الهدم،  تنفيذ 
استنكارهم الشديد من سياسة الهدم وطالبوا اجلهات املسؤولة 
العمل على وقفها حيث قالوا "كيف ميكن لنا أن نعيش في بيوت 
لنا دون أن توفر لنا احلكومة مسطحات للبناء عليها؟، هذه سياسة 

قمع وظلم وتشريد".
كما وتواجد في املكان املئات من افراد الشرطة وقوات أمنية مختلفة 
والتي قامت بالتصدي للمواطنني الذي أغلقوا املكان بسياراتهم، 

املواطنني  ودفع  السيارات  بتحطيم  الشرطة  من  اف��راد  قام  حيث 
آخرين  مواطنني  امل���آذن  عبر  مواطنون  ون��اش��د  ه��ذا  واب��ع��اده��م. 

بالوصول الى املنطقة بهدف التصدي ألوامر الهدم.
وقال الشاب ضياء مخلوف صاحب احد البيوت التي هدمت، في 
حديث ملوقع العرب وصحيفة كل العرب: "انا شخصيا خرجت 
من املدرسة في جيل مبكر وعملت سنوات حتى جنحت في اقامة 
بيت حتى اكّون أسرة خاصة بي، وكنت على وشك الزواج، لكن 
من هذه اللحظة ال اريد أن أتزوج وال اريد بناء بيت، الننا نعيش 
في دولة عنصرية ترغب في تدمير املجتمع العربي، وترغب بأن 

نكون في الهاوية".
وتابع: ال اعرف الى متى سيستمر مسلسل هدم البيوت، وكيف 
ميكن لنا تخطي هذه املرحلة، فهدم بيوتنا دّمر نفسيتي ونفسية 
اآلخرين، كذلك نشعر بأن كل طموحاتنا سلبت منا ال بل اغتصبت 
على الرغم من أننا أقمنا بيوتنا على ارض ملك لنا وليست مبلكية 

الدولة".
وقال عميد خديجة الذي هدم بيته هو اآلخر: "ما حصل تخطى 
كل اخلطوط احلمراء ولم يبَق لدينا ما نقوله بعد هذه الكارثة التي 
حلت بنا. انا شخصيا هدموا بيتي بالرغم من أنني حصلت على 
ترخيص، وعليه فإنني سأرفع دعوة قضائية ملا تعرضت له، فال 
يعقل أن تهدم بيوتنا بهذا الشكل دون منحنا فرصة للدفاع عن 
انفسنا، ال سيما اننا تلقينا أوامر الهدم قبل ايام قليلة، اال أن وزارة 
الداخلية سارعت في اجراءات الهدم دون أن نفهم ما هو املقصود 

من تلك اخلطوة".
"نحّمل املسؤولية للحكومة االسرائيلية والقيادات"

القيادات  "أي��ن هي  قلنسوة:  أب��و علي مواطن من  أش��رف  وق��ال 
العربي؟  الوسط  في  الهدم  منع  أج��ل  من  فعلت  وم��اذا  العربية؟ 
اهمال  هناك  م��ادام  بال  لنا  يرتاح  ولن  باخلطر  مههدين  سنبقى 
واستهتار في موضوع اخلرائط الهيكلية ومسطحات البناء، ونحن 
نحّمل املسؤولية للحكومة االسرائيلية والسلطات احمللية واملتابعة 

والقيادات العربية لكل ما نتعرض له من قمع وتشريد وهدم".
وقال حسونة مخلوف صاحب أحد املنازل املهددة بالهدم: "هذا 
قرار مجحف بحقنا وأحّمل رئيس البلدية ورئيس احلكومة نتنياهو 
املسؤولية الكاملة، سيتم هدم أربعة منازل، سنجلس في الشارع 

النه ال يوجد مكان يأوينا، ورجال الشرطة تعاملوا معنا بقوة".
رئيس البلدية يستقيل من منصبه احتجاجا

من  االستقالة  سالمة  الباسط  عبد  قلنسوة  بلدية  رئيس  وأعلن 
منصبه بعد البدء بتنفيذ أوامر الهدم، حيث حضر الى املكان برفقة 
أعضاء من املجلس الذين عبروا عن استنكارهم الشديد لسياسة 

هدم املنازل.
وأعلنت جلنة املتابعة في اجتماع طارئ عقدته في بلدية قلنسوة، 
العربي، وذلك بحضور  الوسط  )األربعاء(  في  العام  االض��راب 
الشيخ عبد الباسط سالمة وعدد من النواب العرب ووجهاء املدينة 
حيث استنكر احلضور هدم املنازل دون سابق انذار  واحتجوا على 

سياسة الهدم املجحفة.
ووصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جلنة 
املتابعة  فيه: "أعلنت جلنة  العربية، جاء  للجماهير  العليا  املتابعة 
العليا للجماهير العربية االضراب العام والشامل، جلماهير العربية، 
يوم األربعاء، على أن يشمل كافة مناحي احلياة، مبا فيها جهاز 
التعليم واملدارس، وذلك احتجاجا على جرمية تدمير 11 منزال، في 
مدينة قلنسوة، تنفيذا ألوامر بنيامني نتنياهو. وشددت املتابعة على 
ضرورة الوحدة ورص الصفوف، لصد الهجمة اجلديدة التي تعلن 
احلكومة ضد جماهيرنا، ولن تستثني منها أي منطقة. وقال رئيس 
نتنياهو  إننا ندين رئيس احلكومة بنيامني  املتابعة، محمد بركة، 
العنصرية،  عقليته  عن  أوال  تعبّر  التي  اجل��رائ��م،  بهذه  شخصيا 

وايضا من أجل حذف األنظار عن فضائحه".


