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من: منى عرموش مراسلة 
وصحيفة  ال��ع��رب  م��وق��ع 

كل العرب
وصلت جرافات ومجنزرات 
من  كبيرة  ق���وات  ترافقها 
ال��ش��رط��ة ال��ى ح��ي ال��رب��اط 
األول  أم��س  الرملة،  مدينة 
األرب����ع����اء، وق���ام���ت ب��ه��دم 
محمد  لعائلة  صغير  بيت 
ال���ق���رم وت���ش���ري���د ال��ع��ائ��ل��ة 
بججة البناء غير املرخص. 
ه���ذا وق���د اع���رب���ت ال��ع��ائ��ل��ة 
واستنكارها  غضبها  ع��ن 
ل���س���ي���اس���ة ال�����ه�����دم ال���ت���ي 

وصفوها "بأنها ظاملة".
اب��و صويص:  نايف  وق��ال 
"هدم منزل في حي الرباط 
قضية  ال��رم��ل��ة.  مدينة  ف��ي 
أهم  م��ن  واملسكن  األرض 
املدن  في  الشائكة  القضايا 
ويافا  اللد  الرملة  املختلطة 
البيت  ه��ذا  دهمش.  وقرية 
ه���دم رغ���م ك��ل االت��ف��اق��ي��ات 
م���ع ال��ب��ل��دي��ة. ه����دم ال��ب��ي��ت 
ال��ي��وم ي��ه��دد وج��ودن��ا على 

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

وصحيفة كل العرب
اقدمت جرافات ومجنزرات 
من  كبيرة  ق���وات  ترافقها 
تابع  منزل  بهدم  الشرطة 
جبل  ف��ي  ش��ل��ودي  لعائلة 
املكبر شرقي القدس، ذلك 
بححة البناء غير املرخص. 

هذا وقد مت تشريد العائلة 
في  ال��ت��واج��د  م��ن  ومنعها 
ق��وات  ق��ام��ت  امل��ك��ان، فيما 

الشرطة بتطويق املنطقة.
م������ن ج����ه����ة اخ���������رى ف��ق��د 
والسكان  العائلة  اع��رب��ت 
ع���ن اس��ت��ن��ك��اره��ا ال��ش��دي��د 
م��ن ه��ذه اخل��ط��وة، وق��ال��وا 
السلطات  به  تقوم  ما  "إن 

االس���رائ���ي���ل���ي���ة م���ا ه���و اال 
ع��ب��ارة ع��ن ان��ت��ق��ام��ات في 
اع����ق����اب اح�������داث ال���ق���دس 
وه��ذا  االق��ص��ى،  واملسجد 
االم�����ر ي���اح���ظ اي���ض���ا من 
خال تطويق احياء عربية 
وحملة  القدس  في  عديدة 
بها  تقوم  التي  االعتقاالت 

قوات الشرطة".

م��������ن: م����ن����ى ع����رم����وش 
م��راس��ل��ة م��وق��ع ال��ع��رب 
وصحيفة "كل العرب"

الصلح  محكمة  أص���درت 
في بيتح تكفا، يوم الثاثاء 
م��ن ه��ذا األس��ب��وع، ق��رارا 
ي��ن��ص ع��ل��ى جت��م��ي��د ه��دم 
ب���ي���وت ك���ل م����ن  أش���رف 
أب�����و ع����ل����ي، أب�����و م��ط��ي��ر، 
من  ح��ج��اح  واب���و  خطيب 

يوم  قلنسوة حتى  سكان 
.30.8.17

قرار  ما ج��اء في  وحسب 
ميكن  ال  "أن����ه  احمل��ك��م��ة: 
اصدار أي جتميد اضافي، 
كون املنطقة التي تقع فيها 
البيوت غير معدة للبناء".

يشار إلى أّن املسطح املقام 
لنفوذ  تابع  البيوت  عليه 
ال��ع��ائ��ات  بينما  ال��ط��ي��ب��ة، 

مسجلة على انها من سكان 
ق��ل��ن��س��وة. وق���ال احمل��ام��ي 
"سنتوجه  ن��اص��ر:  قيس 
ل��ل��م��ح��ك��م��ة امل���رك���زي���ة من 
واألم��ر  االستئناف،  اج��ل 
تخطيط  ل��ت��ق��دمي  ي��ح��ت��اج 
م���ن ق��ب��ل ب��ل��دي��ة ال��ط��ي��ب��ة، 
وآمل أن ننجح خال هذه 
الفترة بتجميد اوامر هدم 

البيوت".

من: منى عرموش- مراسلة موقع 
العرب وصحيفة كل العرب 

أع���رب ال��ش��اب أش���رف أب��و علي من 
بعد  الشديد  استنكاره  عن  قلنسوة 
حتّى  بيته  ه���دم  أم���ر  خ��ب��ر  تلقى  أن 
نهاية الشهر احلالي، أي مع بداية عيد 
صدر  بقرار  ذلك  املبارك،  األضحى 

من محكمة الصلح في بيتح تكفا.

وق��ال اب��و علي: "ه��ذا ق��رار تعسفي 
وظالم وعنصري، وتشتم منه رائحة 
احلكومة  أّن  يبدو  كما  ج��دا.  كريهة 
قلنسوة  بيوت  وضعت  االسرائيلية 
هدفا امامها، وهي مصرة على تشريد 
با  ال��ش��وارع  في  وبقائها  العائات 

مأوى".
ان  أع���رف كيف ميكن  ق���ال: "ال  ث��م 

إص�����������������دار أوام�����������������ر ه������������دم م���������ن���������ازل ل�������ع�������ائ�������ات م���������ن ق�����ل�����ن�����س�����وة ح������ت������ى ن������ه������اي������ة ال������ش������ه������ر احل������ال������ي

أش�����������رف أب���������و ع�����ل�����ي م�������ن ق�����ل�����ن�����س�����وة: األف�������ض�������ل أن ي����ط����ل����ق����وا ال��������رص��������اص ع�����ل�����ي ق�����ب�����ل ه���������دم ب���ي���ت���ي
ن��ت��ص��رف. ن��ح��ن ن��ع��ي��ش ف���ي ث��اث 
نفرا،   14 فيها  يسكن  ال��ت��ي  ب��ي��وت 
م��ن��ه��م وال����دت����ي ال���ت���ي ت���ع���ان���ي م��ن 
م����رض، وخ���ال���ي امل���ص���اب ب��اع��اق��ة. 
احلل الوحيد هو ان نتصدى لشبح 
ال��ه��دم ب��اج��س��ادن��ا وارواح���ن���ا، وان 
ام  افّضل  انني  مع  للتظاهر،  نخرج 
امل��وت  حتى  ال��رص��اص  علي  يطلق 

كي ال اشاهد بيوتنا تهدم وعائاتنا 
تشرد".

وواصل حديثه وقال: "حتى اآلن لم 
نرى أي تقدم من حيث التخطيط، إذ 
أّن اجلهات املسؤولة في بلدية الطيبة 
نسمع  كنا  ب��ل  يجب،  كما  تعمل  ل��م 
منها فقط بأّن املوضوع قيد البحث، 
والنتيجة كما يبدو ستكون كارثية". 

ه���������دم م������ن������زل ف�������ي ج�����ب�����ل امل�����ك�����ب�����ر ب���ح���ج���ة 
ال���ب���ن���اء غ���ي���ر امل����رخ����ص وت���ش���ري���د ال��ع��ائ��ل��ة

ه����������������������������دم م������������������ن������������������زل م������������ح������������م������������د ال���������������������ق���������������������رم ف�������ي 
ال����������رم����������ل����������ة ب�������ح�������ج�������ة ال����������ب����������ن����������اء غ���������ي���������ر امل���������رخ���������ص

البيوت في قلنسوة

أشرف أبو علي 

صورة من املكان 

اياد خطيب وهو صاحب احد البيوت 
كتب: "القضية اصبحت كرامة بلد. 
ومع  يطمئن،  ال  الوضع  باختصار 
كل احملاوالت القضائية والسياسية 
قلنسوة  ابقت  ب��ل  بحلول،  ت��أِت  ل��م 
حتت مخالب شرسة وبيوتنا مهددة 
يندمل  ل��م  قلنسوة  وج���رح  ب��ال��ه��دم 

بيوتنا  تقولوا  ال  بيتا.   11 هدم  بعد 
مرخصة وبيتي غير معرض للهدم. 
لنقف وقفة رجل واحد. حقنا العيش 

وبكرامة وحتت سقف يحمينا".
والبلدية  بلدي  اه��ل  "اذا  واض���اف: 
الهجمة  ل��ه��ذه  يقفوا  ل��م  واالع��ض��اء 
لقمة  ب��ي��وت��ن��ا  ال���ش���رس���ة س��ت��ك��ون 

ال����������ت����������ش����������ري����������د م�������������������ن  ون�������������خ�������������ش�������������ى  ال�������������ق�������������ل�������������ق  ش�������������������������دة  م�������������������ن  ال�������������ل�������������ي�������������ل  ن����������������ن����������������ام  ال  خ�������������ط�������������ي�������������ب:  اي�������������������������������اد 
جميع  ان��اش��د  امل��خ��ال��ب.  ل��ه��ذه  سهلة 
واحد  رجل  وقفة  الوقوف  البلد  اهل 
وهبة رجل واحد كي نتصدى للهدم 

والعنصرية".
آخ��رون اش��اروا ال��ى أن: "االم��ر في 
محكمة  ق���رار  وأن  اخل���ط���ورة،  غ��اي��ة 
الصلح يشير بأن هنالك اج��راءات ال 

البيوت  اص��ح��اب  ص��ال��ح  ف��ي  تصب 
من  ينام  ال  اجلميع  بالهدم.  امل��ه��ددة 
شدة القلق، وينتظرون القرار النهائي، 
ب��أن ال يتلقون ق��رارا بهدم  أم��ل  على 
ال��ب��ي��وت ق��ب��ل ح��ل��ول ع��ي��د األض��ح��ى 
املبارك، وكأنهم يريدون أن يسرقوا 

فرحتهم من كافة اجلوانب".

أرض��ن��ا، ون��ح��ذر م��ن مغبة 
االم�����ور وس��خ��ط ال��س��ك��ان 
ف��ي امل��ن��ط��ق��ة. ون��ش��ي��ر ال��ى 
من  ال���ع���ش���رات  ه���ن���اك  أن 
ال��ب��ي��وت امل���ه���ددة ب��ال��ه��دم. 
نحن نتوجه لكل املسؤولني 
ملؤازرتنا والوقوف جلانبنا 
قضايانا  ع��ن  ال���دف���اع  ف��ي 

املصيرية". 
السيد على القرم ابو بسام: 
"اري��د ان اقول ان االرض 
املقام عليها البيت هي ارض 
طابو مبلكية خاصة لعائلة 
القرم، والبيت املهدوم قائم 

هناك منذ زمن طويل، وما 
هي  البيت  صاحب  ب��ه  ق��ام 
للبيت  ف��ق��ط  ت��رم��ي��م  عملية 

وليس بناء جديدا".
قدمنا  "وق��د   : ق��ائ��ااً وتابع 
اً ومنذ سنة  م��رارا وت��ك��رارا
خ���رائ���ط  ه����ن����اك   2015
اجل  م��ن  للبناء(  )خ��رائ��ط 
ض����م ه�����ذه ال��ق��س��ي��م��ة م��ن 
الهيكلية  للخريطة  االرض 
حلي الرباط غان حكال، إال 
مصغية.  اذان���ااً  نلق  لم  أّننا 
كان هنا طلب قمنا  بتقدميه 
لتحويل  الرملة   بلدية  إل��ى 

االرض من صناعة وجتارة 
أّن��ه��ا  إال  ب���ن���اء  أرض  ال����ى 
رف��ض��ت ج��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ات، 
التفاهمات  لكافة  وتنكرت 
واالت��ف��اق��ات ب���أن ي��ت��ّم حل 
واألرض  ال��ب��ن��اء  م��ش��اك��ل 
ق��ن��وات  ع��ب��ر  مهني  بشكل 
واث��رت  وال��ب��ن��اء  التخطيط 
اتباع طريق الهدم والدمار. 
نستنكر  "نحن  وأض���اف: 
ونشجب هذا التصرف من 
اال  ابت  التي  الرملة،  بلدية 
استعمال القوة والهدم ضد 

بيوت املواطنني العرب".


