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وأضاف البيان: "وكانت جلنة املتابعة قد عقدت ظهر يوم الثالثاء 
عبد  البلدية  رئيس  بحضور  قلنسوة،  بلدية  في  طارئا  اجتماعا 
الباسط سالمة، وعدد من أعضاء الكنيست من القائمة املشتركة، 
رئيس  وتوجه  العليا.  املتابعة  جلنة  مركبّات  كافة  عن  وممثلني 
الى  إي��اه  داعيا  سالمة،  البلدية  رئيس  ال��ى  بركة،  محمد  املتابعة 
التباحث في خطوات جماعيا،  يتم  باالستقالة، كي  قراره  جتميد 
املدينة  جتاه  مسؤولية  عن  ينّم  استقالته،  اع��الن  أن  على  مشددا 

وجماهيرنا العربية".
وجاء ايضا في البيان: "وقررت جلنة املتابعة باالضافة العالن 
االضراب العام والشامل، وعقد مهرجان قطري جماهيري واسع 
في مدينة قلنسوة اليوم اجلمعة، ستعلن تفاصيله الحقا. اضافة الى 
عقد اجتماع موسع لسكرتارية جلنة املتابعة، يوم السبت القريب 
في مجلس عارة وعرعرة احمللي، لبحث قضية االرض واملسكن، 

وبدء االستعداد للمؤمتر العام، الذي تسعى املتابعة الى أن يكون 
فيها شامال لكل أطياف مجتمعنا العربي ومن كافة املناطق، لوضع 
أجندة وطنية ملجابهة السياسة اإلسرائيلية العدوانية، التي تهدف 
من بني ما تهدف اليه، الى حرمان جماهيرنا من احلق األساس في 

املسكن واملأوى، وتطور البلدات بشكل عصري".
واختتم البيان: "وقال رئيس املتابعة محمد بركة، إن هذا الهجوم 
على قلنسوة، مبوازاة استمرار الهجوم والتدمير في بلدات النقب، 
الشهر  أطلقها جهارة في  التي  نتنياهو  بنيامني  تنفيذ ألوامر  هو 
غير  البناء  حجة  حتت  العربية،  البيوت  تدمير  لتكثيف  املاضي، 
املرخص، بزعم أن هذا سيكون مبوازاة اخالء عصابة استيطانية 
استولت على أراضي فلسطينية مبلكية خاصة. وتابع بركة قائال، 
إن نتنياهو لرمبا استخدم ذريعة اخالء تلك العصابة، إال أنه في 
حقيقة األمر، فإن هذه األوامر تعبّر أوال وقبل كل شيء عن عقليته 
تنفيذ  في  االستعجال  طلب  فإنه  وتاليا،  العنصرية؛  العدوانية 
أوامره، في هذه االيام بالذات، التي تتكشف فيها فضائح الفساد 

التي يتورط بها. 
وصل الى موقع العرب بيان من القائمة املشتركة، جاء فيه: "قالت 
في  خاصة  أراض  على  بيتا   11 هدم  حملة  إن  املشتركة  القائمة 
مدينة قلنسوة، جرمية نكراء وإعالن حرب على مواطني قلنسوة 
واجلمهور العربي. املنطقة والبيوت تتواجد في مراحل التخطيط، 
إال ان احلكومة وأذرعها سارعت بشكل تظاهري لتنفيذ الهدم، الذي 

تفاخر به وزير األمن الداخلي جلعاد أردان".
وأضافت القائمة املشتركة، أنه "مما ال شك فيه أن شن عمليات 
هدم على املجتمع العربي، يأتي بسبب إخالء مستوطنة "عمونا" 
وبسبب األزمة التي يعاني منها رئيس احلكومة واليمني املتطرف. 
البيوت  وعدد  التحقيق،  عمق  مع  طرديا  يتناسب  الهدم  حجم  إن 
التي تدفع الثمن يرتفع وفق نزوات حكومة اليمني، إضافة للفشل 
بعدم  املتمثل  احلكومية،  للمكاتب  املمنهج  والتقصير  التخطيطي 
التصديق على مخططات هيكلية وعدم توسيع مناطق نفوذ البلدات 

العربية".
اجتماع طارئ: حلب في قلنسوة!

كما عقد إجتماع طارئ، مساء الثالثاء، في املركز اجلماهيري، في 
مدينة قلنسوة، حضره  كل من رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط 

مصاروة،  منصور  شعاع  احملامي  الطيبة  بلدية  رئيس  سالمة، 
رئيس  باعمال  القائم  وت��د،  محمد  احمل��ام��ي  ج��ت  مجلس  رئيس 
بلدية باقة شريف شايب، النائبان الدكتور احمد طيبي واحملامي 

اسامة السعدي ولفيف من الشخصيات املعروفة 
الذين اعربوا عن غضبهم  البلدة  ومواطنون من 

ملا حصل.
راس،  أب��و  ثابت  الدكتور  اجللسة  وافتتح  ه��ذا، 
وقال: "موضوع الهدم هز كل املجتمع العربي، 
لذلك ال بد أن نسعى الجناح اإلضراب والتخطيط 
بعد  اجلمعة  يوم  تنطلق  ضخمة  مسيرة  لتنظيم 
صرختنا  عن  نعبّر  حتى  مباشرة  الظهر  صالة 
يشارك  ان  يجب  املسيرة  ه��ذه  يجب.  كما  وأملنا 
فيها اآلالف وليس املئات، نريد أن تكون رسالتنا 

ص��اخ��ب��ة وواض���ح���ة ح��ت��ى ن��ق��ف أم���ام مسلسل 
الهدم".

بلدية  رئيس  سالمة  الباسط  عبد  قال  وب��دوره، 
في  مجزرة  حصلت  "اليوم  املستقيل:  قلنسوة 
حيث  اخل��ط��ورة،  غاية  ف��ي  عمل  وه��ذا  قلنسوة، 
واليوم  قليلة  أي��ام  قبل  الهدم ص��درت  أوام��ر  إن 
مت تنفيذها. هذه عبارة عن هجمات وظلم يحاك 
ضد البلدات العربية، فال يعقل أن نبقى بال تنظيم 
ِقبل  من  األم��ر  عرقلة  بسبب  الهيكلية  للخرائط 

اجلهات احلكومية".
 7 "اجتمعنا  قال:  طيبي،  احمد  الكنيست  عضو 
مرات مع اجلهات احلكومية املسؤولة بخصوص 
ال��ه��دم واع��ط��ي��ن��ا اق��ت��راح��ات وح��ل��وال ل��ك��ن دون 
لذلك  األم���ر،  رف��ض  نتنياهو  أن  حتى  ج���دوى، 
القرارات في هذا الشأن هي سياسية. عندما نعلن 
عن اإلضراب ال يعني بأن نكتفي بهذه اخلطوة بل 
هنالك خطوات أخرى باملقابل وعلى رأسها التوجه 

للمستشار القضائي وعرض القضية امامه".
منصور  ش��ع��اع  احمل��ام��ي  الطيبة  ب��ل��دي��ة  رئ��ي��س 
مصاروة، قال: "حلب في قلنسوة، مع األسف 
ردود الفعل كانت ضعيفة جًدا، فكنت أتوقع أن 
السكان  من  كبيرا  ع��ددا  االجتماع  ه��ذا  في  أرى 
وليس العشرات فقط. اذا لم نر جتاوبا كما هي 
التوقعات فسوف تطال كل البيوت املهددة بالهدم. 

أن تكون جدية وصارمة وليس  أن نقف وقفة واحدة على  علينا 
مجرد وقفة عابرة".

رئيس بلدية كفر قاسم احملامي عادل بدير، قال: "الهدم في قلنسوة 
هو هدم في كفر قاسم وفي كل البلدات العربية، وانه ملؤسف جدا 
بان تصل االمور الى هذا احلد، ومن هنا نحمل املسؤولية للجهات 
من  اكثر  منذ  الهيكلية  اخلرائط  لتنظيم  تسعى  ال  التي  احلكومية 

25 عاما".
القائم باعمال رئيس بلدية بلدية باقة احلاج شريف شايب، قال: 
"جئنا الى هنا كي نتضامن مع اهلنا في قلنسوة بعد هذه املجزرة 

التي وقعت فوق رؤوسهم، ونحن على إستعداد الن نقدم أي خدمة 
التي من املمكن ان تساهم في معاجلة قضية الهدم، كما اننا نرفض 

سياسة التشريد التي ال نرها سوى في هذه الدولة".
ال��ل��ج��ن��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة ف���ي ب��اق��ة ت��س��ت��ن��ك��ر هدم 

البيوت
ووصل بيان من اللجنة الشعبية في باقة الغربية، 
جاء فيه: "لن نستسلم لسياسة الهدم العنصرية 
املجرمة، ال جتد هذه احلكومة ورئيسها - األشد 
ع��داًء  للعرب في هذه البالد - أن تفرغ غضبها 
إال بصب احلقد على املجتمع العربي في الداخل 
هدم  سياسة  ف��ي  علينا  عضالتها  باستعراض 
الفعل  ردة  مواجهة  عن  عجزت  فكلما   ، بيوتنا 
القدس  أهلنا في  الواقع على رؤوس  الظلم  على 
والضفة وغزة تلجأ إلى تفريغ غضبها وإجرامها 
بهدم بيوتنا ، وهذا الذي يحصل في هذه األثناء 
في مدينة قلنسوة حيث يتعرض أحد عشر بيتاً 
للهدم دون سابق إنذار فيأتون كخفافيش الليل 

يتربصون بنا وببيوتنا".
وأضاف البيان: "إننا لن نستسلم لسياسة الهدم 
تصديق  ع��دم  ع��ن  الناجتة  املجرمة  العنصرية 
اخلرائط الهيكلية لقرانا ومدننا بصورة مقصودة 
جرافات  ق��دوم  موعد  مترقبني  لنظل  ومتعمدة 
احلقد والكراهية وندعو أهلنا في قلنسوة وسائر 
بالدنا إلى اإلعتصام في البيوت املهددة بالهدم 
قياداتنا في  ، وندعو كل  والتواجد في محيطها 
جلنة املتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات 
احمللية العربية إلى أخذ أماكنهم ودورهم والعمل 
املجرمة  السياسة  هذه  وإيقاف  الهدم  منع  على 
الغربية  باقه  أهالي  باسم   . علينا  مت��ارس  التي 

جميعاً كلنا معكم".
بلدية الناصرة: نستنكر عمليات هدم املنازل 

في قلنسوة 
وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان 
صادر عن بلدية الناصرة ، جاء فيه: "انطالقا من 
كوننا شعب واحد نحمل نفس الهموم والقضايا 
نندد بعملية هدم البيوت التي قامت بها اجلرافات 
حتميها   10.1.2017 ال��ث��الث��اء  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
قوات كبيرة من الشرطة في مدينة قلنسوة في 

املثلث".
املتمثلة  اخل��ط��وات  ه��ذه  "إن  ال��ب��ي��ان:  وأض���اف 
املسار  استكمال  وع��دم  مفاجئ  بشكل  بالهدم 
القضائي يشكل ضربة موجعة للوسط العربي 
وسط  ويعيش  التمييز  سياسة  من  يعاني  الذي 
غ��ي��اب اح��ت��ي��اط��ي ل���أرض ال��ت��ي ب��اإلم��ك��ان بناء 
البيوت عليها. بلدية الناصرة تتضامن مع أهلنا 
في مدينة قلنسوة ومع رئيس بلديتها وقرارات 
وقرارات  العربية  للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة 
جلنة رؤساء السلطات احمللية وتعلن اإلضراب 
األربعاء  ال��ن��اص��رة   مدينة  ف��ي  وال��ع��ام  الشامل 

املوافق 11.1.2017" وفقا للبيان.
تشكيل جلنة اغاثة لإلعالن عن حملة تبرعات 

للعائالت التي هدمت بيوتها في قلنسوة
ه���ذا وع��ق��د ف��ي امل��رك��ز اجل��م��اه��ي��ري ف��ي مدينة 
من  من  وجهاء  حضره  ط��ارئ  اجتماع  قلنسوة 
اصحاب  م��ع  تضامنا  وذل���ك  والطيبة  قلنسوة 
البيوت التي مت هدمها يوم. وإفتتح اجللسة مدير املركز اجلماهيري 
في  صعبة  بظروف  مرت  "قلنسوة  ق��ال:  ال��ذي  ناطور  مصطفى 
بصورة  معه  التعامل  يجب  املوضوع  وه��ذا  البيوت،  هدم  اعقاب 
مهنية ال أن منرر القضية مر الكرام. آن األوان بأن نحدد مطالبنا 

حتى نحققها بكل الوسائل املتاحة".
وتقرر في االجتماع تشكيل جلنة اغاثة من اجل االعالن عن حملة 
تبرعات للعائالت التي هدمت بيوتها، وتقرر ايضا ان تنطلق املسيرة 
يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة مباشرة من مسجد الرباط حتى 

موقع البيوت املهددة بالهدم.
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