
  يت العربي في حيفا باللجنة الشعبية لمنع هدم ال
  

  ارئة الجتماع شعبي ووقفة جماهيریة موحدةدعوة ط
  دفاعا عن الحق بالمسكن ومنع هدم بيت عربي

  
  بلدیة حيفا تضرب عرض الحائط الجهود الیجاد مخرج

  موظفو البلدیة یفرضون موقفهم على رئاستها
  

 ایار 31یوم الثالثاء وذلك حتجاجي الشعبي االالجتماع ا اسعة في لواالجمهور الحيفاوي بالمشارآة نناشد 
 51 في شارع بار یهودا ,هدمه حيفا ة بلدیالساعة السابعة مساء وذلك في باحة بيت عائلة بوشكار الذي قررت

وم  في الفترة ما بين ی امر الهدم االداري المقرر تنفيذمن اذ . )بجانب مخازن هزیرع في مدخل حيفا الشرقي(
  . حزیران ولغایة السادس من حزیران1االربعاء 

  
لقد جاء قرار البلدیة تنفيذ الهدم من صباح اليوم ضاربا بعرض الحائط آل الجهود التي بذلها اصحاب البيت 

الذین , ممثلو الجمهور العربي في البلدیة بالتعاون مع لجان االحياء العربية والنواب العرب في الكنيستو
قتراح مخرج بدیل للبلدیة آي تتراجع عن الهدم مع ابقاء الصالحية لتنفيذ لجة الموضوع وامعاعملوا على 

  .االمر الحقا اذا لم یسّو  االمر
  

شارك وقد , انبثق عنها تشكيل اللجنة الشعبية للدفاع عن البيت العربي في حيفاوفي االمس جرت جهود مكثفة 
مي بشارة وعصام مخول وجمال زحالقة وممثلو الجمهور وعز, ومحمد برآة, فيها اعضاء الكنيست واصل طه

والذین تجمعوا في , ولجان االحياء العربية وممثلو الحرآات السياسية ومؤسسات اهلية, العربي في البلدیة
, ومن ثم اجتمعوا مع القائم باعمال رئيس البلدیة تسفي دهاري, خيمة االعتصام بجانب البيت المهدد بالهدم

متسرعة تلحق خطوات ذ وقد اهاب الوفد ببلدیة حيفا عدم اتخا, اري الرئيس وموظفي البلدیةولفيف من مستش
  .الضرر الفادح بالبيت واصحابه وآذلك بكل النسيج االجتماعي في حيفا خاصة العالقات العربية اليهودیة

  
انما یعني ان بلدیة حيفا برئيسها والقائم باعماله تضرب , ان رفض رئاسة البلدیة الیة تسویة معقولة وانسانية

آما یعني اننا نحمل رئيس البلدیة والقائم باعماله آامل المسؤولية عما , بعرض الحائط  ارادة الجماهير العربية
  .سيؤول اليه قرارهم ورفضهم غير المبرر

  
م سيتم في هذه االیام حيث یتواجد رئيس بلدیة حيفا في آندا لتجنيد االموال من الجاليات العربية ان قرار الهد

  .بينما ایدیه تهدم البيت العربي في المدینة, والفلسطينية للمدینة تحت شعار التعایش والعقالنية
  

ي بل سندافع عن بيت عائلة ونؤآد اننا لن نقف مكتوفي االید, اننا نحذر رئيس البلدیة من تنفيذ امر الهدم
  . بوشكار آجزء من الدفاع عن الوجود العربي في المدینة

  
الى استنفار القوى والتجند بكل فئات , اننا ندعو الجمهور الحيفاوي العربي والقوى اليهودیة الدمقراطية

  .مجتمعنا من اجل تشكيل سور بشري یحمي البيت العربي واهله من جرافات الهدم
  

 الى اوسع تواجد جماهيري ومشارآة من قبل آل الناس وآل االحياء في االجتماع اننا ندعو
 – وذلك في باحة البيت المهدد بالهدم 31/5/2005الشعبي الساعة السابعة  مساء یوم الثالثاء 

  .51شارع بار یهودا 
 ان آما ندعو المعنيين للتطوع لتشكيل مجموعات تتواجد بشكل دوري في باحة البيت ليل نهار

  .او اعضاء البلدیة او لجان االحياء العربية, یتصلوا مع اللجنة الشعبية
  

  مواجهة سياسة هدم البيوت العربية ليست مهمة اهل البيت وحدهم
  ليست مهمة اهل حي واحد

  بل مهمتنا جميعا
  هدم بيت في الحليصة وبتكاتفنا سنمنع هدم بيت عائلة بوشكارقبل اشهر هكذا منعنا 
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