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العرب  موقع  مراسلة  ع��رم��وش  منى  م��ن: 
وصحيفة "كل العرب"

أقدم املواطن جمعة أبو خفاجة من سّكان باقة 
الغربية على هدم بيته الذي يقع غربي البلدة، 
ب��ي��ده وذل���ك ب��ع��د أن ص���در أم���ر ق��ض��ائ��ي من 
احملكمة بهدم البيت بحجة البناء غير املرخص. 
وكانت الشرطة قد حتّدثت مع صاحب البيت، 
الشرطة  تنفذ  أن  أو  الهدم،  تنفيذ  وطلبت منه 
األم��ر مبرافقة ال��ي��ات وم��ج��ن��زرات وج��راف��ات 

وزارة املالية لهدم البيت. 
في  نسكن  "ح��ن  خفاجة:  اب��و  جمعة  البيت  صاحب  وق��ال 
باقة منذ 22 عاًما، بعد أن مت ترحيلنا من قريتنا القريبة من 
جفعات اوجلا.  قمت ببناء بيت الذي هو قيد اإلنشاء، من اجل 
أن نسكن فيه أنا وزوجتي وابنائي حتى نستقر في حياتنا، 
بعد أن كنا نعيش في بيت متنقل، لكنني تلقيت امر هدم للبيت 
بهدم  قضائي  قرار  صدر  وقد  املرخص،  غير  البناء  بحجة 
البيت. وقبل يومني تلقيت اتصاال من الشرطة وطلبوا مني 
مبباشرة الهدم او أنهم سيصلوا بانفسهم الى املكان لتوفير 

احلماية للجهة املسؤولة عن تنفيذ القرارات مبا 
يتعلق بالتنظيم والبناء". 

وأضاف أبو خفاجة:"املنطقة التي اقمت البيت 
فيها تابعة ملسطح نفوذ املجلس اإلقليمي منشة، 
لكننا مسجلون بأننا من سكان باقة ونحصل 
ع��ل��ى خ��دم��ات م��ن ال��ب��ل��دي��ة وف���ي اإلن��ت��خ��اب��ات 
نصوت في باقة الغربية". كما قال:" بعد أن 
تلقيت امر الهدم، توجهت للبلدية اكثر من مرة 
ملعاجلة القضية، لكن في كل مرة كنت اصل بها 
الى مبنى البلدية ال اجد من يستقبلني. فقط مرة 
واحدة ذكروا لي بانهم سيهتمون في القضية، لكن لم نرى 

اي تقدم، والنتيجة هي هدمي لبيتي".
في نهاية حديثه قال:" بيتي الذي هدمته ليس البيت الوحيد 
املقام هناك، وآمل أن نرى حلوال جذرية للوضع القائم كي 
جند مكانا للسكن فيه بدال من ان نبقى في بيوت مستأجرة. 
لألسف هنالك مماطلة في معاجلة قضية الضائقة السكنية، 

ليس في باقة فقط بل في اغلب البلدات العربية". 
تعقيب بلدية باقة الغربية
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وص��ل ال��ى م��وق��ع ال��ع��رب ب��ي��ان، ج��اء فيه: 
تبني  ح��ي��ف��ا  ف��ي  ال��ص��ل��ح  محكمة  "ق����ررت 
االت��ف��اق ال���ذي ت��وص��ل ال��ي��ه احمل��ام��ي قيس 
ي��وس��ف ن��اص��ر م��ع ن��ي��اب��ة ال���دول���ة وعلّقت 
كبير  منزل  بحق  اصدرته  ال��ذي  الهدم  امر 
500 مترا مربعا في قرية برطعة  مساحته 
ال��ى حني االنتهاء من اج���راءات ضم  وذل��ك 
نفوذ  ال��ى  امل��ن��زل  عليها  بني  ال��ت��ي  االرض 
التنظيم  جلنة  ونفوذ  بسمة  احمللي  املجلس 
ان  بعد  وذل��ك  ع��ارة،  وادي  احمللية  والبناء 
بنّي احملامي قيس ناصر للمحكمة ان املنزل 
للبناء  مخصصة  منطقة  ف��ي  يقع  امل��ذك��ور 
لقرية  االخ��ي��رة  الهيكلية  اخل��ارط��ة  حسب 
برطعة ولكن اخلارطة حظرت اصدار رخص 
بناء في املناطق التابعة للجنة اللجنة اللوائية 
في حيفا كاالرض التي بني عليها املنزل حتى 
تغيير نفوذ هذه االراضي وضمها للمجلس 
احمللي برطعة ولنفوذ جلنة التنظيم والبناء 
السكان  مينع  ما  وهو  ع��ارة،  وادي  احمللية 
االمر  البناء وأن  من احلصول على رخص 
ال يتعلق بهم بل هو تقصير من املؤسسات 

الرسمية".

ق��رار احملكمة  البيان: "وق��د ج��اء  واض��اف 
ب��ع��د أن ق��دم��ت ن��ي��اب��ة ال��دول��ة الئ��ح��ة ات��ه��ام 
دون  بالبناء  واتهمتها  املنزل  صاحبة  ضد 
أن  اال  رخصة،  دون  البيت  وسكن  رخصة 
الئحة  بابطال  طالب  ناصر  قيس  احملامي 
االتهام وقام باستجواب كل مفتشي اللجنة 
اللوائية واثبت من خاللهم الثغرات القانونية 
في امللف. كما بنّي للمحكمة ايضا انه من غير 
البناء  على  املنزل  صاحبة  محاكمة  العادل 
بدون رخصة في حني ال تقوم املؤسسات 
واتاحة  االرض  نفوذ  لتغيير  سريع  بشكل 
على  احلصول  االراض��ي  الصحاب  املجال 
رخص بناء. على ضوء ذلك اضطرت نيابة 
الدولة الى القبول بالتسوية التي تقضي أن 
مادية  بغرامة  املنزل  صاحبة  احملكمة  تلزم 
م��ع��ق��ول��ة ح��س��ب ظ��روف��ه��ا وان ي��ك��ون ام��ر 
اجراءات  االنتهاء من  الى حني  الهدم معلقا 
ضم االرض التي بني عليها املنزل الى نفوذ 
التنظيم  جلنة  ونفوذ  بسمة  احمللي  املجلس 
والبناء احمللية وادي عارة، وقد قبلت احملكمة 
هذه التسوية وغرّمت صاحبة املنزل مببلغ 
35،000 ش.ج. تدفع على 35 قسطا شهرّيا 
وعلقت امر الهدم حتى االنتهاء من اجراءات 
تنظيم نفوذ املنطقة وضمها ملجلس بسمة".
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مخطط  على  نهائيًا  املصادقة  مّتت  اّنه  احمللي  اكسال  مجلس  أعلن 
لتسويق قسائم لبناء 900 وحدة سكن وتوسيع املنطقة الصناعية. 
على  تعقيبًا  دراوش���ة،  السالم  عبد  احملامي  املجلس  رئيس  وق��ال 
الهام  االجناز  اكسال جميعا على هذا  املصادقة:"ابارك ألهلنا في 

والذي هو مبثابة بداية ملستقبل الشباب الواعد ببلدنا احلبيب".
وجاء في بيان صادر عن مجلس اكسال، ما يلي:"استطاعت ادارة 
اخلاصة  اللجنة  مصادقة  على  احل��ص��ول  احمل��ل��ي  اك��س��ال  مجلس 
لالسكان على املخطط لتوسيع مسطح اكسال باضافة قسائم لبناء 
900 وحدة سكن في احلي الغربي، على اراضي مبلكية الدولة وكذلك 

توسيع املنطقة الصناعية في مدخل القرية".
وتابع البيان:"ادارة مجلس اكسال احمللي عملت على مدار السنوات 
االخيرة بشكل متواصل من اجل التخطيط والتجهيز لتسويق قسائم 
للبناء في اراض الدولة وتوسيع املنطقة الصناعية، هذه اجلهود التي 

تكللت بالنجاح من خالل مصادقة جلنة التخطيط املناطق املفضلة 
على املخطط املقترح بشكل نهائي. وهذه املصادقة هي بشرى الهالي 
اكسال واجناز هام للمجلس احمللي بإدارته واقسامه جاء ليُساهم 
بحل ازمة السكن أمام االزواج الشابة في البلدة والتي هي أهم عائق 

امام جيل الشباب".
وأضاف البيان:"من جهتها باشرت ادارة املجلس باجراء االتصاالت 
في  التسريع  اج��ل  من  اسرائيل  اراض��ي  دائ��رة  مع  جلسات  وعقد 

التسويق للقسائم واجراء اعمال التطوير املطلوبة للحي اجلديد.
رئيس املجلس احملامي عبد السالم دراوشه بارك لألهالي في اكسال 
على هذا االجناز الهام والتاريخي، وأشاد بدور املجلس احمللي من 
خالل ادارته وقسم الهندسة واملخططني الذين تكاتفوا جميعا إلخراج 

هذا املشروع الى النجاح.
دومن   300 حوالي  مبساحة  اراض��ي  يشمل  املخطط  ان  الى  يشار 
لبناء 900 وحدة سكن اضافة الى توسيع املنطقة الصناعية"، الى 

هنا البيان.

"ه��������������دم��������������ت ب��������ي��������ت��������ي ب������������ي������������دي ب��������س��������ب��������ب امل���������م���������اط���������ل���������ة ف��������������ي م���������ع���������اجل���������ة ق���������ض���������اي���������ا ال��������س��������ك��������ن"
امل�����واط�����ن ج���م���ع���ة أب������و خ���ف���اج���ة م�����ن ب���اق���ة: 

هذا، ووصلنا الرد التالي من الناطق الرسمي لدار البلدية في مدينة باقة الغربية، الطيب غنامي، 
جاء فيه: "لم يهدم أي بيت داخل مسطح نفوذ مدينة باقة الغربية، بتاتا. ونحن نضع قضية 
االرض واملسكن على رأس سلم أولوياتنا ونعمل جاهدين في هذا املجال. وال تفاصيل لدينا 
بشأن القضية التي توجهت لنا بشأنها، وأبواب دار البلدية لدينا مشرعة ملواطنيها ، طيلة 

الوقت"، بحسب بلدية باقة.

من: منى عرموش
يهدد شبح الهدم ثالثة بيوت في قلنسوة تابعة لكل 
من محمد عودة، حكيم حمودة واسماعيل واوية، 
وذلك بعد أن رفصت اجلهات املسؤولة في وزارة 
املالية أي تخطيط لتوسيع مسطح البلدة وبالتحديد 

في املنطقة التي تقع عليها البيوت.
هذا وسيتوجه اليوم الثالثاء احملامي عالء تالوي 
محكمة  الى  البيوت  اصحاب  عن  بالدفاع  املوكل 
الصلح في نتانيا لتقدمي اوراق رسمية التي تظهر 
التظيم  للجنة  البلدية توجهت مرارا وتكرارا  بأن 
بأن  أم��ل  على  اخ���رى،  وج��ه��ات  اللوائية  وال��ب��ن��اء 

خ���������ط���������ر ال�������������ه�������������دم ي�������������داه�������������م ث�����������اث�����������ة ب�����������ي�����������وت ف�����ي 
ق��������ل��������ن��������س��������وة وت�������������رق�������������ب ك�������ب�������ي�������ر ل�������������ق�������������رار احمل������ك������م������ة

الذي ينص على  تساعد هذه اخلطوة على اص��دار قرار قضائي 
جتميد اوامر هدم البيوت، ال سيما أن قاضية احملكمة طلبت في 
التي عقدت قبل ثالثة شهور وثائق تظهر بأن  اجللسة األخيرة 

هناك تقدم في هذه القضية.
وجلميع  للسكان  بالهدم  امل��ه��ددة  البيوت  اصحاب  وتوجه  ه��ذا 
املسؤولني ملساندتهم في قضية بيوتهم، وعدم السكوت على مثل 
هذه السياسة التي تهدف الى تشريد عائالت وهدم بيوت وعدم 

توفير حلول للضائقة السكنية.
من جهة اخرى فقد عقدت بلدية قلنسوة جلسة طارئة حتدثوا فيها 
عن خطورة األمر وعلى ضرورة اإلستمرار في متابعة هذا امللف 

الشائك الذي بات يقلق مضاجع اجلميع.

ت����ع����ل����ي����ق ه�����������دم م�������ن�������زل ك�����ب�����ي�����ر ف��������ي ب����رط����ع����ة 
ح��������ت��������ى ت��������وس��������ي��������ع ن����������ف����������وذ م�������ج�������ل�������س ب����س����م����ة 

امل���ص���ادق���ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ع��ل��ى م��خ��ط��ط ل��ت��س��وي��ق ق��س��ائ��م ل��ب��ن��اء ل���� 900 وح�����دة س��ك��ن ف���ي اك���س���ال وت���وس���ي���ع امل��ن��ط��ق��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة

اسماعيل واويةحكيم حمودة محمد عودة وزوجته

املواطن جمعة أبو خفاجة


