
  خبر صحفي

  " إدارة أراضي إسرائيل"ة إلى مكاتب يظاهرت في زيارة

  "  حيفا-اللجنة الشعبية لحماية حق السكن في الحليصة "وفد من السكان المهددين باإلخالء و

  يطالب بوقف دعم اإلخالء وباالعتراف بحقوق السكان

  

ة ، وضد إقام الحيفاويفي خطوة إضافية للنضال الشعبي ضد إخالء سكان محمّيين في حي الحليصة
مستوطنة استفزازية في المساآن التي سيتم إخالؤها، وبهدف تنبيه الرأي العام، قام السكان وأعضاء وفد 

، والمعروفة باسمها في حيفا" إدارة أراضي إسرائيل"اللجنة الشعبية بزيارة تظاهرية إعالمية إلى مكاتب 
 آمالكة للمساآن المختلف "الطابو"  دائرةوحيث أن هذه المؤسسة مسجلة في. )الِمنهال(المختصر العبري 

عليها، فقد وّجه إليها السكان واللجنة الشعبية عّدة رسائل في األشهر الماضية مطالبين بكشف الوثائق 
 مستثمرونوالخرائط المتعلقة التي استندت إليها تلك المؤسسة عندما أّيدت دعوى اإلخالء التي تقدم بها 

 السكانباالعتراف بحقوق " إدارة أراضي إسرائيل"لب الوفد آذلك طا. المحميينخاّصون ضد السكان 
  . البيوتالمحميين، طبقًا للوائح والتعليمات القانونية التي تلزمها بوصفها الملك المسّجل لهذه 

" المنهال "تجاهل قام بها السكان واللجنة الشعبية، بعد أنآخطوة تصعيدية  الزيارة التظاهرية وتأتي هذه
اظمت الضائقة واإلحساس بالغبن لدى العائالت المهددة باإلخالء، وأصبح حي الحليصة مطالباتهم، وتع

احتمال إخالء قسرّي " دائرة اإلجراء"على ضوء إعالن تقلق السكان، " حالة طوارئ"تسيطر في أجوائه 
  ). 9/8/2009(للسكان في التاسع من الشهر المقبل 

 ولكنها رفضت إعطاء أية – مديرة قسم التسجيل اللوائي –ل وقد تمّكن الوفد من مقابلة السيدة إستر سيجا
 حتى لو لم يدفع ل أمالك الدولة إلى أي طرف تريدهمعلومات للسكان، وفوق ذلك اّدعت أن من حقها نق

عندما أتت الصحافة وأراد صحفي أن يصور ما يجري، اتصلت السيدة سيجال بمدير اللواء  و!.مقابلها
  ".  آب بكثير9قبل "أنهى السجال والزيارة واعًدا بأن يتلقى السكان جواًبا السيد عيران رئوبيني، ف

 سؤاًال صعًبا إلى إدارة أراضي 15" بعنوان ،تساؤالت عريضة" الِمنهال"قدم أعضاء الوفد لمديري 
، وفيها يتهمون المؤسسة باالنحياز إلى جانب طرف واتخاذ موقف قاطع ضد السكان، باإلدالء "إسرائيل
الت، يقة التساؤوأرفق الوفد بوث. ات اعتمدت تشويه الحقائق أمام المحكمة بهدف دعم دعوى اإلخالءبشهاد

عدًدا من المستندات التي جمعوها إلثبات ادعاءاتهم، وقد جرى نشر جزء منها إلطالع الجمهور في موقع 
  : الحليصة
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