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تفجيرها  ال��ي��وم  ق��رر  صدفة  وليس  موقوتة 
امل��ك��ث��ف��ة ض���ده لصراع  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  جل���رف 

فريج  النائب  وت��اب��ع  وال��ع��رب".  اليهود  ب��ن 
الوحيد  الطريق  أن  يقن  على  يقول:"نتنياهو 
ضده  املكثفة  التحقيقات  عن  االنتباه  جل��رف 
الفساد والرشاوى هو فتح حرب  في قضايا 
جديدة ضد العرب، قبل ايام هدم البيوت في 
قلنسوة واليوم كانت احلرب احلقيقية في أم 

احليران".

وأض����اف ف��ري��ج: "ه���ذه احل��ك��وم��ة عنصرية 
ومجرمة تقدم الرشاوى ملخالفي البناء اليهود 
العنف  باستخدام  ت��ق��وم  نفسه  ال��وق��ت  وف��ي 
اصحاب  العرب  ضد  والعنصرية  والكراهية 
البيوت في أم احليران منذ عشرات السنوات". 
وأكد النائب فريج "استخدام العنف مرفوض 
االمن  عناصر  دهس  نرفض  احل��ال  وبطبيعة 
لكن الترحيل القسري وهدم البيوت دون وجه 
حق واسكان اليهود مكانهم ال نقبله ونرفضه 

بشدة" إلى هنا نص البيان.

ورد  بيانا  بهلول  زهيل  النائب  مكتب  وعمم 
مداهمة  على  بهلول  زهير  النائب  "عقب  فيه: 
مؤملة  نتائج  ال��ى  ادت  التي  احل��ي��ران  أم  قرية 
ج���داً: عملية االخ���اء واالق��ت��اع وال��ه��دم في 
نتائجها  كانت  بشعة  جرمية  هي  احليران  أم 
وخيمة. حكومة الهدم والتهجير مستمرة في 

انسانية  با  ارض��ه  من  العربي  املواطن  قمع 
الكامله كما تعاملت  االعتراف مبواطنته  وبا 
مثا هذه احلكومة مع مستوطني عمونا الذين 
خاصة  فلسطينية  اراٍض  ع��ل��ى  اس��ت��وط��ن��وا 
لهم.  سريع  حل  بايجاد  احلكومة  وأس��رع��ت 
أشعر بأسى بأن نتائج هذا التعامل الفض ادى 

الى قتلى وجرحى".
وتابع بهلول: "في األمس قلنسوة واليوم أم 
احليران، نتنياهو وحكومته اخلطيرة واملتطرفة 
وكأن  العربيه  اجلماهير  على  احل��رب  اعلنوا 
اجلنائيه  قضيتة  تهمش  أن  ي��ري��د  نتنياهو 
أم  لكي تسلط االض��واء على قضية  اخلطيرة 

احليران" إلى هنا نص البيان.

زحالقة يحمل احلكومة االسرائيلية 
املسؤولية

وعمم مكتب النائب د.جمال زحالقة بيانا ورد 
من  الكنيست  اع��ض��اء  متنع  "ال��ش��رط��ة  ف��ي��ه: 

دخول أم احليران، وطلب النائب جمال زحالقة 
البلدة حتى يروا  للنواب دخول  السماح  منها 
بأم عينهم ما يحدث فيها اآلن. وحّمل زحالقة 
احلكومة االسرائيلية مسؤولية ما حدث صباح 
اليوم واستشهاد املربي يعقوب ابو القيعان بعد 

اطاق النار عليه بدم بارد واتهامه بعد ذلك بأنه 
دهس شرطيا وبأّنه ينتمي الى داعش".

ولفت البيان: "وطالب زحالقة الشرطة باخاء 
أم احليران فوًرا وسحب القوات واآلليات منها 
واالمتناع عن فرض احللول بالقوة، والدخول 
احترام  على  يعتمد  ح��ل  الي��ج��اد  مبفاوضات 

حقوق االهل في أم احليران" وفقا للبيان. 

الدولي  امل��ج��ت��م��ع  ن��ط��ال��ب  ال��ط��ي��ب��ي: 
باحلماية

رئيس  الطيبي،  احمد  الدكتور  النائب  وق��ال 
العربية للتغيير، والنائب عن املشتركة والذي 
بأن  أم احليران "إنه ال شك  الى قرية  وصل 

والتصعيد  عملها  وت��ي��رة  م��ن  زادت  الشرطة 
بشأن التعامل مع املواطنن العرب، حيث تقوم 
الشرطة باملس بهم واطاق الرصاص عليهم. 
لألقلية  احلماية  مبنح  الدولي  املجتمع  أناشد 
العربية في إسرائيل بعد هذا التعامل العدواني 

الذي مييز بن املواطنن".

املشتبه  شقيق  القيعان  أب��و  أحمد 
ع���اق���ة  "ال  ال���ع���م���ل���ي���ة:  ب���ت���ن���ف���ي���ذ 
لشقيقي باحلركة االسامية وما 

يروج غير صحيح"
بعقب  السعدي  اسامة  النائب  وض��رب  برأسه  ع��ودة  امين  النائب  إصابة 

املستشفى الى  واحالتهما  بندقية 
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ابنة الشهيد
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