
  عملية إخالء جماعية قريبة لعائالت من الحليصةد بالمستثمر جالنطي يهّد
  !ين زمرة من المستوطنين في بيوتهموتوط

  

 كن ألهالي الحليصةاللجنة الشعبية للدفاع عن حق الس
 2009\7\8تدعو الجتماع طارئ يوم األربعاء 

  الخلفية
 خطر هنالكنية في حي الحليصة الحيفاوي، النسبة لملكية بعض العمارات السكعلى خلفية الغموض ب

 –حق اآتسبته بدفع خير مالها وهو  –" ستأجرين محميينم"ـملموس أن تفقد الكثير من العائالت حقها آ
 من الحياة  آل ما لديها لضمان الحد األدنىوالذي هو هذه العائالت السقف الذي يؤويهافقد وبالتالي ت
جوش شارع في و ب، 6 و6 و4 ، العماراترازيئلشارع في عرف من هذه العمارات وُي. الكريمة
  . أ23  العمارةعتصيون

رجال  من المئات تّل اح2009\2\24 إخالء بحق بعض العائالت، وفي تاريخ أوامرصدرت المحاآم أوقد 
 أبو شملة راد عائلةفالملثمين أ"  القانونرجال" بعض اجموهالشرطة والوحدات الخاصة حي الحليصة 

الخراب داخل تعّمدوا زرع  و، وطردوا سكانه،وسرقوا آل أغراض البيتواعتدوا عليهم بالضرب المبرح، 
  .البيت لكي ال يصلح للسكن

  محاوالت للحل
على مختلف ، وتعمل  الحليصةألهالياللجنة الشعبية للدفاع عن حق السكن تشكلت عقب عملية اإلخالء، 

 في آلية الحقوق في "مشروع المرافعة القانونية" من اقد لقينا دعًم.  لحل هذه القضية الخطيرةالمستويات
اسمها، سجل هذه األراضي على ي ت، الت"إدارة أراضي إسرائيل"ى  باسم السكان إلمونوسيقّد ،جامعة حيفا

ل مسؤولياتها أمام  موقفها وآشف آل األوراق المتعلقة أمام السكان المتضررين وتحّممطالبة بتوضيح
مفاوضات مع السيد جالنطي وأجرى وفد عن اللجنة . "اإلدارة" جواب  بعُدصلولم ي. القانون والعدالة

ل افي ح( بيع البيوت لسكانها منها ،حلللتوافق على  وطرح عليه إمكانيات مختلفة ،ة البيوتملكّيمّدعي 
انوني بين أو تثبيت السكن المحمي ودفع آل المستحقات أو الموافقة على تعيين وسيط ق) تهيت ملكّيتثب

لقيام بعملية إخالء ا بالحل التوافقي وآشف عن خطته خبرنا جالنطي إنه غير معنّيأ ولكن أخيًرا... الطرفين
  .هاًا عقب إخالئتوطنين في البيوت فورجماعية وتوطين مس

   الجميعيهّددالخطر 
ائب يعيش سكان الحي  ولكن في آل هذه المص–عانى سكان الحليصة الكثير من الفقر واإلهمال والتمييز 

 محاولة إلخالء عائالت ةأّي.  أساس طائفي أو عرقيى الحياة بدون صدام علّم هيتقاسمون عرًبا ويهود
 آسب المكاسب لغرضبة خطيرة لخلق وتفجير خالف طائفي لعهي عربية وتوطين مستوطنين في بيوتها 

 المحاولة للتصّدي لهذهتنا حيفا ألطراف الفاعلة في مدينوبالتالي ندعو جميع ا… ية الرخيصةاالقتصاد
    .الخطيرة ولمنع الضرر قبل حدوثه

  
  "هجيبوريم" الساعة الثامنة مساًء في نادي 2009\7\8يوم األربعاء االجتماع عقد سُي
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