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من: منى عرموش- مراسلة 
كل  وصحيفة  العرب  موقع 

العرب
ع��م��م��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة في 
عارة – عرعرة ، بيانا بعنوان: 
البيت  ه��دم  م��ًع��ا  ت��ع��ال��وا مننع 
القادم، ورد فيه: "يا جماهير 
عربي  بيت  أل��ف   55 شعبنا.. 
اسرائيل  ح��ك��وم��ة  وض��ع��ت��ه��ا 
الهدم،  أج��ن��دة  ع��ل��ى  ال��ف��اش��ي��ة 
ضمن سياسة اليمني لإلمعان 
الذي  العنصري  التمييز  ف��ي 
ميارس ضد جماهيرنا العربية 
. لقد باشروا هذه السياسة في 
مدينة قلنسوة التي هدموا فيها 
اال  الفائت.  االسبوع  بيتًا   11

تصريحات  نذكر  زلنا  ما  اننا 
ن��ت��ن��ي��اه��و ق���ب���ل ش���ه���ر ح���ول 
ضرورة هدم بيوت في وادي 
اليمني  "معارك"  اثناء  ع��ارة، 
مستعمرة  ح����ول  االع���ام���ي���ة 
"عمونا" وربطها مع محاولة 
 "! األذان  ص����وت  ت��خ��ف��ي��ض 

بحسب البيان.
تعلمنا  "ل��ق��د  ال��ب��ي��ان:  وت��اب��ع 
ال��درس تلو اآلخ��ر، حيث كان 
درس قلنسوة هو االخير! لقد 
قالت عشرات ألوف املتظاهرين 
لسياسة  ك��ف��ى  ق��ل��ن��س��وة:  ف��ي 
ردة الفعل التي ننتهجها حتى 
اآلن! علينا أن نستمر بالتظاهر 
وال��ع��ص��ي��ان اجل��م��اه��ي��ري في 

م������ن: م���ن���ى ع����رم����وش- 
العرب  م���وق���ع  م��راس��ل��ة 

وصحيفة كل العرب
ان��ط��ل��ق��ت م��ن ام���ام مسجد 
الرباط في مدينة قلنسوة، 
في نهاية االسبوع املاضي، 
احتجاجا  الغضب  مسيرة 
على مجزرة هدم 11 منزال 
البناء  بحجة  قلنسوة  ف��ي 
غير املرخص، حيث شارك 
اآلالف من اجلماهير العربية 
اطفال ونساء ورجال،  من 
معبرين عن غضبهم وأملهم 
واستنكارهم لسياسة الهدم 

الظاملة.
رئيس  املشاركني  ب��ني  م��ن 
بركة  محمد  املتابعة  جلنة 
باسل  ال���ع���رب،د.  ال���ن���واب 
غ���ط���اس احمل���ام���ي اس��ام��ة 
زعبي،  ح��ن��ني  ال���س���ع���دي، 
زحالقة،  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور 
احمل�����ام�����ي امي�������ن ع�������ودة، 
جبارين،  يوسف  الدكتور 
د.عبدالله  ت���وم���ا،  ع���اي���دة 
اب�����و م�����ع�����روف، احمل���ام���ي 
طلب اب��و ع���رار، ورؤس���اء 
رئيس  م��ح��ل��ي��ة  س���ل���ط���ات 
بلدية قلنسوة احملامي عبد 
رئيس  س���ام���ة،  ال��ب��اس��ط 
بلدية الطيبة احملامي شعاع 
الذين  م��ص��اروة،  منصور 
اكدوا على ضرورة النضال 
لسياسة  التصدي  ب��ه��دف 
مطالبني  والتشريد،  الهدم 
احل���ك���وم���ة االس���رائ���ي���ل���ي���ة 
نتنياهو  رأس����ه����ا  وع���ل���ى 
عدم االستهتار في قضايا 
وتوفير  والبناء  التخطيط 

اآلالف من اجلماهير العربية في قلنسوة تصرخ: "املجزرة لن تتكرر ولن ندفع ثمن اختالسات نتنياهو"

كل احلقوق الازمة حتى يتسنى للعائات 
واالزواج الشابة البناء والعيش في بيوت 
الهدم.وقال  تهديد من شبح  أن  آمنة دون 
محمد بركة رئيس جلنة املتابعة في كلمته: 
شعبنا  قضية  ه��ذه  إمن��ا  وح��ده��م  "ليسوا 
ك��ل��ه، ول��ذل��ك االض���راب ال��ع��ام ج��اء ليقول 
هذه اجلملة الكبيرة والعظيمة، واعتقد أننا 
ال��ع��ام لكنا ال  ل��م نعلن ع��ن االض���راب  وإن 
نستحق أن نكون بني اجلمهور وعلى هذه 
املنصة. االضراب هو الرد الشعبي الوطني 
الضميري على هذه اجلرمية النكراء ونسأل 
ال.  نقول  ومظاهرتنا؟  اضرابنا  يكفي  هل 
نحن سنتواجد في مجلس عرعرة احمللي 
ما  منها  اخل��ط��وات  م��ن  مجموعة  الق����رار 
العمل  مبواصلة  يتعلق  وما  بالبناء  يتعلق 
االحتجاجي واالدانة على هذه اجلرمية".
وأضاف: "أريد أن أوجه كلمة لرئيس بلدية 
قلنسوة بأن اهل قلنسوة هم من انتخبوك 
وعليك أن تبقى في مركزك والتراجع عن 
االستقالة وخاصة في هذه املرحلة لتخدم 
باستقالة  "طالبوا  وق��ال:  انتخبوك".  من 
اعضاء الكنيست، ملاذا هذه املطالب؟. اعضاء 
الكنيست يجب أن يبقوا في الكنيست الننا 
نحن من انتخبناهم ليدافعوا عن حقوقنا".

وقال شعاع منصور رئيس بلدية الطيبة: 
عاٍل:  بصوت  نقولها  ه��دم  من  ج��رى  "م��ا 
ح��ل��ب ف��ي ق��ل��ن��س��وة. ه���ذا م��ا ج���رى، نحن 
موحدون في هذه اللحظة جميعا ونعي أن 
جلميع  نقول  لكن  االنتقادات  بعض  هناك 
اه��ل��ن��ا ه���ذا ل��ي��س وق���ت ال��ع��ت��اب، ه���ذا وقت 
لهذه  العربية  اجلماهير  وتصدي  الوحدة 

السياسة".
لتهدئة  شعبنا  ألب��ن��اء  "نتوجه  وأض���اف: 
على  كتب  ال��ذي  لنتنياهو  ونقول  النفوس 
حسابه في الفيسبوك لقد "قمنا بهدم بيوت 
العرب في قلنسوة"، نقول له هناك قانون 
اسمه قانون اخلجل، أيتها اجلماهير نحن 
موحدون بالقطرية واملتابعة اليجاد احللول 

ملجزرة الهدم".
ملثل  التصدي  أج��ل  من  نتعاون  ع��ودة: 

هذه اجلرائم
وق���ال ال��ن��ائ��ب أمي��ن ع���ودة رئ��ي��س القائمة 
غير  الكبيرة،  املشاركة  "ه��ذه  املشتركة: 
امل��س��ب��وق��ة م��ن��ذ س��ن��وات ت���دل ع��ل��ى حجم 
تتعامل مع مواطنيها  دولة  ففي  اجلرمية. 
كأعداء، علينا أن نتكافل ونتعاون من أجل 
التصدي ملثل هذه اجلرائم. نحن هنا اليوم 
جرائم  ثمن  بتدفيعنا  نقبل  لن  أننا  لنؤكد 

ف���ي ع��م��ون��ا، وال ثمن  س��رق��ة االراض������ي 
جتاوزات واختاسات نتنياهو".

وت���اب���ع ع�����ودة: "احل�����ق ف���ي امل��س��ك��ن هو 
واحلكومات  إن���س���ان،  ل��ك��ل  أس��اس��ي  ح��ق 
االس��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى م���دار س��ن��وات تتعدى 
على حقنا هذا، ولكن جرمية قلنسوة غير 
وهذا  أي��ًض��ا،  وتوقيتها  لكبرها  مسبوقة 
اليوم".  هنا  الكبيرة  املشاركة  في  ُترجم 
وأضاف: "من أهم القرارات التي اُتخذت 
للغاية، ولكن  البناء مجدًدا، وهذا هام  هي 
ما ال يقل أهمية هو تشييد الوحدة الوطنية 
ستقّوينا،  سياسته  أن  نتنياهو  يفهم  كي 
حتى  معركة  كل  في  وزننا  كل  وسنضع 

إسقاط نتنياهو وسياسته".
رئيس بلدية قلنسوة: لن نقف مكتوفي 

األيدي
وق���ال رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ق��ل��ن��س��وة: "ل���ن نقف 
مكتوفي األيدي أمام هذه الهجمة الشرسة 
التي انتهت بهدم 11 بيتا وتشريد عائات 
نقف  أن  علينا  ورج��ال.  ونساء  اطفال  من 
وقفة واحدة في وجه الظلم الظاملني، وعلى 
احلكومة االسرائيلية أن تعي بأنه من حقنا 
كجماهير عربية أن نسكن على ارضنا وفي 
بيوتنا، وكفى لسياسة الهدم العنصرية".

خالد عرار: كل من ال يستطيع مساعدتنا 
ويترك  جانًبا  فليتنحى  املسؤولني  من 

منصبه لغيره
م��ن جانبه ق��ال خ��ال��د ع���رار ص��اح��ب احد 
هؤالء  دعوة  هدمت:""أدعو  التي  البيوت 
اآلالف الذين ترونهم امامكم، كل مسؤول، 
او  ب��ل��دي��ة  رئ��ي��س  او  ع��ض��و كنيست  وك���ل 
الى  ال���وق���وف  ع��ل��ى  ي��ق��در  اي ش��خ��ص ال 
جانبنا ومساعتدنا، ان يتنحى عن منصبه 
اهالي  ب��أس��م  ف����وًرا".واض����اف:"ات����ق����دم 
البيوت  اص��ح��اب  واس���م  جميًعا  قلنسوة 
للشخص  واك��رام  اج��ال  بتحية  املهدومة 
بأمثاله  ونفتخر  ونعتز  معنا  وق��ف  ال��ذي 
شعاع  احمل��ام��ي  الطيبة  بلدية  رئ��ي��س  ه��و 
منصور مصاروة، انت رجل في زمن قلة 
فيه الرجال، وبأسمنا جميًعا ايًضا نتوجه 
عبدالباسط  الشيخ  قلنسوة  بلدية  لرئيس 
سامة ونطالبه بالتراجع الفوري عن قراره 
ألن  مناسب  غير  ال��وق��ت  ألن  باالستقالة 
تتركنا في هذه الظروف الصعبة، وأخيًرا 
املتابعة  جلنة  لرئيس  اع��ت��ذر  أمامكم  م��ن 
العليا للجماهير العربية األخ محمد بركة، 
مبنى  ف��ي  عليه  تهجمت  وان  سبق  ألنني 

بلدية قلنسوة من غير حق ".

اللجنة الشعبية عارة- عرعرة:
القادم" البيت  هدم  لنمنع  واحًدا..  يوًما  الغاشمة  السلطة  بال  يهدأ  أال  "يجب   

املهددة  العربية  البلدات  كافة 
يهدأ  أال  يجب  بالهدم!  بيوتها 
ال��غ��اش��م��ة يوًما  ال��س��ل��ط��ة  ب���ال 
انهم  أن نفهمهم  واح��ًدا! علينا 
ل��ن ي��ت��ك��م��ن��وا م��ن ه���دم البيت 
هذه  الثمن!  كلّف  مهما  القادم 
هي رسالة جماهير املتظاهرين 
في قلنسوة، وهذه هي رسالتنا 
ستقام  ال���ت���ي  امل���ظ���اه���رة  ف���ي 
ف��ي ع��رع��رة ي���وم غ��د السبت 
21.01.2017، الساعة الثالثة 

عصًرا، في مدخل عرعرة".
قرار  البيان: "هذا هو  وش��ّدد 
ايدته  ال���ذي  الشعبية  اللجنة 
العليا.  املتابعة  جلنة  وتبنته 
اللجان  ب��ج��م��ي��ع  ن��ه��ي��ب  ان���ن���ا 

م��ن��ط��ق��ة وادي  ف���ي  ال��ش��ع��ب��ي��ة 
بلداتنا  وب��اق��ي  خ��اص��ة  ع���ارة 
لهذه  للتجند  ع��ام��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
امل���ظ���اه���رة ال���ت���ي ن��س��ع��ى ألن 
تكون جبارة ومكملة ملظاهرة 
بجميع  نهيب  ان��ن��ا  ق��ل��ن��س��وة. 
االحزاب واحلركات السياسية 
للعمل  الشبابية  واحل��راك��ات 
اكبر مشاركة جماهيرية  على 
الفاشست  سياسة  نفشل  كي 
البيت  ه��دم  ومننع  الصهاينة 
ال��ق��ادم !ن��ري��د خ��رائ��ط هيكلية 
مل��ن��ع ال���ه���دم! ل���ن ن��ت��وق��ف عن 
البناء على ارضنا !واذا هدموا 
مننع  بيد  وي���ًدا  م��ًع��ا  سنبني! 

الهدم" إلى هنا نص البيان.
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