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موقع  مراسلة  عرموش  منى  م��ن: 
العرب وصحيفة كل العرب

قلنسوة  أه���ال���ي  م���ن  امل���ئ���ات  ش����ارك 
شعارات،  رفع  تظاهرة  في  والطيبة 
وذل������ك اح���ت���ج���اج���ا ع���ل���ى م��واص��ل��ة 
سياستها  في  االسرائيلية  احلكومة 
ب��ه��دم ال��ب��ي��وت، وخ��اص��ة ف��ي اعقاب 
اوام��ر  قلنسوة  م��ن  ع��ائ��ات  تسليم 
األيام  خال  واخائها  لبيوتهم  هدم 

القريبة.
هذا ورفع املشاركون شعارات كتبوا 
عليها "كفى لسياسة الدمار والهدم"، 
"لن نسمح بهدم بيوتنا"، "من حقنا 
أن نسكن على ارضنا"، " كفاكم ظلما 
الشعارات  من  وغيرها  وعنصرية"، 
الهدم.  بسياسة  تندد  التي  االخ��رى 

البارزة  الشخصيات  من  أّن��ه  ويذكر 
شارك كل من عضو الكنيست احمد 
عبد  قلنسوة  بلدية  رئ��ي��س  الطيبي، 
الباسط سامة ورئيس بلدية الطيبة 

احملامي شعاع منصور مصاروة.
وكانت اللجنة الشعبية في قلنسوة قد 
اصدرت بيانا جاء فيه: "عقب استام 
امل��واط��ن اي��ه��اب م��ت��ان��ي ط��ل��ب اخاء 
للشروع    28.2.2017 حتى  بيته 
بالهدم وفي ظل التصعيد والهجمات 
العدوانية الشرسة على قلنسوة التي 
لم تقتصر على تشريد 11 عائلة، بل ال 
زالت تاحق أهل قلنسوة ومساكنها 
فعلناه  ما  احلائط كل  ضاربة عرض 
من سبل النضال والتصدي للظاملني، 
لهجماتكم  نركع  ول��ن  ل��م  لهم  نقول 

ال��وح��ش��ي��ة وي��س��ت��م��ر ن��ض��ال��ن��ا حتى 
اخ���ر رم���ق ف��ي��ن��ا، ل��ذل��ك ق��ررن��ا نحن 
قلنسوة  في  الشعبية  اللجنة  اعضاء 
اخلروج لوقفة احتجاجية على املدخل 
الشرقي لقلنسوة. ونهيب بأهلنا من 
الوسط العربي الوقوف جانبنا ودعم 
قضيتنا وايضا نتوجه الى االهل في 
الطيبة  امل���ج���اورة وخ��اص��ة  ال��ب��ل��دات 
والطيرة مشاركتنا بصمودنا لنكون 
حقا كالبنيان املرصوص بوجه الظلم 
والعدوان، فكلنا في خندق واحد من 
الى  باملثلث ووص��وال  م��رورا  اجلليل 
النقب الصامد فكلنا مستهدفون عند 
ال  للهدم  ال  وال��دم��ار.  ال��ه��دم  حكومة 
على  لنحافظ  لوحدتنا  نعم  للتشريد 

كياننا ووجودنا وكرامتنا". 

العرب"  "كل  مكاتب 
- الناصرة

احملامي  مكتب  أف��ادن��ا 
قيس ناصر، االثنني، أّن 
في  املركزية  "احملكمة 
حيفا قررت قبول طلب 
يوسف  قيس  احمل��ام��ي 
وجتميد  ارج���اء  ناصر 
هدم منزل عائلة اغبارية 
في  املنصورة  حي  في 
بداية  حتى  وذلك  عارة 

الشهر القادم".
وج����������اء ف������ي ال����ب����ي����ان 
أي�������ًض�������ا:"ه�������ذا وق����د 
اغبارية  ع��ائ��ل��ة  وك��ل��ت 
ناصر  ق��ي��س  احمل���ام���ي 
ب���ع���اج ال��ق��ض��ي��ة ي��وم 
أم�����س ف����ق����ط، ب���ع���د أن 
رفضت محكمة الصلح 
واحملكمة املركزية طلب 

املئات في تظاهرة رفع شعارات في قلنسوة 
باملواطنني. احتجاجا على سياسة الهدم ميس  مناسب  تخطيط  وجود  "عدم 

العربية  البلدات  في  العرب  للمواطنني  يحق 
" لسنني ا ت  ا لعشر مستقبلي  تخطيط 

جتميد هدم منزل عائلة اغبارية 
في حي املنصورة في عارة

ن��اق��ش��ت جل��ن��ة ال��داخ��ل��ي��ة، ب��رئ��اس��ة عضو 
البناء  مشكلة  ام��س��ال��م،  دودو  الكنيست 
شبلي  جنيدات،  البعينة  في  املرخص  غير 
اللجنة  وناقشت  زرازي��ر.  وبيت  الغنم،  ام 
قضايا جلنة احلدود وتنظيم األداري. وقال 
رئيس اللجنة في ختام اجللسة انه سيتابع 
وزير  م��ع  اجتماعات  وسيحدد  امل��وض��وع 

الداخلية ورؤساء املجالس.
هو  "هدفنا  امسالم:  اللجنة  رئيس  وق��ال 
التوصل الى التفاهمات املطلوبة في مجال 
احلدود والبناء، احدى املشاكل في البلدات 
لبيع  اس��ت��ع��داد  ع��دم وج���دود  ه��ي  العربية 
تسكن  ان  القبائل  ترفض  كما  األراض���ي، 
بجانب قبيلة أخرى، من غير املعقول وجود 
وجلنة  فيها،  االستثمار  مت  تفصيلية  خطة 

تقنية مثل جلنة احلدود توقف ذلك".
محمد ك��ع��ب��ي��ة، م��رك��ز ال��وس��ط ال��ع��رب��ي - 
قال:  احلكومة  رئ��ي��س  مكتب  ف��ي  ال��ب��دوي 
حتقيقها،  يجب  ميزانية  للحكومة  "توجد 
يجب توسيع املخططات التفصيلية اللوائية 
مكتب  م��ع  بالتنسيق  ال��ب��ل��دات  ف��ي  )ت��ام��ا( 
رئيس احلكومة، مساهمة البدة للدولة هامة، 

يجب توفير اخلطط املنظمة".
تغيير  م��ج��ال  م��دي��رة  سنيتسكي،  ش��ي��ري 
الداخلية  وزارة  الدخل،  وتقسيم  احل��دود 
احل���دود  تغيير  ال���ى  ي��ن��ظ��رون  "ال  ق��ال��ت: 
بشكل تلقائي الن القانون ال يتيح ذلك، يجب 
جلنة حتقيق، وفق ما هو متبع، يجب على 
السلطة اعام السلطة املجاورة، االن تغيرت 

السياسة واقاموا جلنة حدود اضافية".
صالح سليمان رئيس مجلس محلي البعينة 

جنيدات قال: "كانت لدي خطة تفصيلية لم 
اوقع عليها النها كانت مضحكة. انا مجاور 
للمجلس االقليمي اجلليل االسفل، وصادقوا 
على 198 دومن متنح متنفسا للبناء. البلدة 
ملئات  طلبات  اق���دم  ل��ل��دول��ة،  اراض���ي  على 
الدومنات، ال توجد قسيمة واحدة صودق 
عليها نهائيا، شارع 785 الذي اغلق البلدة 

من الشمال مينع التطور".
احمللي  طوبا  مجلس  رئيس  الهيب،  حسني 
ق���ال: "ن��ح��ن ف��ي ض��ائ��ق��ة ك��ب��ي��رة، املطلب 
على  سنوات   3 ل�  الهدم  جتميد  هو  االول 
األقل، كما فعلوا في املغار، ال نريد حدوث 
الثاني هو  املطلب  الشمال،  ام احليران في 
تسريع القسائم. ال نريد شرخا، نحن نتبع 
لاهتمام  الوقت  وح��ان  اإلسرائيلي  للعلم 

بالسكان البدو".
)القائمة  ع��رار  اب��و  طلب  الكنيست  عضو 
املشتركة( قال: "نفس املشاكل في الشمال 
ل��م يتم  ب��ل��دة يهودية  ت��وج��د  واجل��ن��وب، ال 
ع��ل��ى االختاف  اق��ام��ت��ه��ا  م��ن��ذ  ت��وس��ي��ع��ه��ا 
لرئساء  ات���وج���ه  ال���ب���دوي���ة.  ال���ب���ل���دات  م���ن 
السلطات احمللية حلماية البيوت من الهدم 

بأجسادهم"
رئيس جلنة الداخلية، عضو الكنيست دودي 
عدم  "إن  اجللسة:  ختام  في  ق��ال  امسالم 
باملواطنني،  ميس  مناسب  تخطيط  وج��ود 
البلدات  ف��ي  ال��ع��رب  للمواطنني  يحق  وأن��ه 
العربية تخطيط مستقبلي لعشرات السنني، 
امل���وض���وع وسيحدد  ان���ه س��ي��ت��اب��ع  وأك����د 
اج��ت��م��اع��ات م��ع وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ورؤس���اء 

املجالس".

رئيس جلنة الداخلية، عضو الكنيست دودي امسالم:

الهدم  امر  ابطال  العائلة 
اصدرته  ال��ذي  االداري 
اللجنة اللوائية في حيفا 
ل����ه����دم امل�����ن�����زل، وف����ور 
القضية  مللف  اس��ت��ام��ه 
قدم احملامي قيس ناصر 
للمحكمة  ع��اج��ا  ط��ل��ب��ا 
امل��رك��زي��ة إلرج����اء قرار 
ال��ه��دم، أوض��ح فيه حق 
وذلك  بالتجميد  العائلة 

من اجل اتخاذ اإلجراءات 
القانون  حسب  الازمة 
حقوق  حماية  اج��ل  م��ن 
ال����ع����ائ����ل����ة". واخ���ت���ت���م 
ال����ب����ي����ان:"ه����ذا وع���بّ���ر 
اغبارية  ن��ب��ه��ان  ال��س��ي��د 
القرار  لهذا  ارتياحه  عن 
املرحلي راجيا استمرار 
العمل من اجل منع الهدم 
نهائيا"، بحسب البيان.


