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مستوطنون يحرقون خيمة
سكنية ويخطون شعارات
معادية للعرب قرب رام هللا

August 13, 2015

رام هللا- األناضول: أحرق مستوطنون يهود٬ صباح الخميس٬ خيمة
فلسطينية تستخدم للسكن في منطقة عين سامية إلى الشرق من

رام هللا وسط الضفة الغربية المحتلة٬ بحسب سكان محليون.

وقال يوسف كعابنة٬ صاحب الخيمة لمراسل األناضول٬ إن مجموعة
من المستوطنين اقتحموا المنطقة الواقعة إلى الشرق من رام هللا٬

وأضرموا النيران في خيمة تستخدم للسكن من قبل عائلته.

وأشار كذلك إلى أن المستوطنين٬ خطوا شعارات عنصرية باللغة
العبرية في الموقع.

وأضاف كعابنة إن عائلته تركت الخيمة الثالثاء٬ وانتقلت للسكن في
مسكن آخر٬ ال يبعد عنها عشرات األمتار٬ بعد تصاعد اعتداءات

المستوطنين٬ كون السكن يقع على الشارع العام الذي يمر عبره
مستوطنون يهود.

ومضى قائال: “كانوا ينوون حرق عائلتي أسوة بحادثة حرق عائلة
دوابشة ببلدة دوما إلى الجنوب الشرقي من نابلس٬  يريدون ترحيلنا

من منازلنا٬ ال تتوفر أي حماية لنا من هجماتهم”.

وبحسب مراسلنا٬ فان النيران أتت على الخيمة وعلى األثاث المنزلي
التي تستخدمه العائلة الفلسطينية بشكل كامل.

ويسكن في الموقع نحو 70 عائلة فلسطينية في خيام وبيوت من
الصفيح٬ ويعتمدون في حياتهم على الزراعة وتربية األغنام.

من جانبها قالت الشرطة اإلسرائيلية٬ في تصريح مكتوب أرسلت
نسخة منه لوكالة األناضول لألنباء إنها كشفت صباح اليوم الخميس٬
عن خط شعارات معادية للعرب باللغة العبرية شمال مدينة رام هللا

في الضفة الغربية.

لكن الشرطة لم تتطرق إلى حادث “حرق الخيمة السكنية”.
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وينفذ مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية هجمات متواصلة
على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويشن المستوطنون اعتداءات متكررة بحق الفلسطينيين في الضفة
الغربية٬ كان أبرزها نهاية يوليو/ تموز الماضي٬ حيث هاجم

مستوطنون منزل عائلة دوابشة في دوما٬ مما أدى إلى استشهاد
الرضيع علي دوابشة على الفور واستشهد والده متأثرا بإصابته بجراح

بعد نحو أسبوع من الحادثة وإصابة الزوجة واالبن األكبر أحمد (4
سنوات) بجراح بالغة.

Email Twitter 5 LinkedIn Google

Share on Facebook 
 Print This Post

ال توجد تعليقات

.التعليق على هذا المقال

ترك الرد

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا
الرجاء كتابة االسم األول واسم العائلة واسم البلد ---- لن
ينشرعنوان بريدك االلكتروني

* (االسم + البلد (الزم

* (البريد اإللكتروني (الزم

تعليق

Post Comment

 سهيل كيوان  ال
تنسوا أن الركعة

بخمسمئة

 لينا أبو بكر  صادروا
الرسوم المتحركة قبل
األفالم اإلباحية لكي ال
يمارس أطفالكم الجنس

!

 عبد الرحيم

جيران  إشكالية التخييل
واألفق اآلخر

 حسنين كروم

  المعارضة ليست
للديكور في يد النظام...
وحرارة الجو ووفاة نور

الشريف تخطفان
االهتمام من قناة السويس

 بسام البدارين  ثالث
مفردات تتكرر في عمان

في وصف األسد:
«جريح.. إنعزالي..

منتقم» وإقامة الالجئين
«ستطول مجددا» واألردن يستثمر في

«لوجستيات» الواجب اإلنساني

 عالء جمعة   النازيون
الجدد ُيسيرون

مجموعات «القميص
األصفر» ووزيرة ألمانية
تشعر بالخزي لمعاداة

الالجئين

 إسماعيل جمال
  أردوغان: سنواصل
الكفاح ضد «العمال

الكردستاني» وعملية
السالم مع األكراد «في

الثالجة»

 محمد إقبال

بلو  طفل سوري يتمنى
أن يكون طيارا ليقصف

قوات النظام

  فادي أبو
سعدى  الضفة الغربية
لم تفكر في سيناريو ما

بعد اإلنفصال

   الجزائر: مبادرة لم
شمل اإلسالميين

تصطدم بعقدة الزعامات
ومشكلة الخالفات

 محمود

معروف  صفقة أسلحة
روسية للمغرب تشمل
غواصة وطائرات مروحية

وصواريخ بحرية

 صالح الدين

مصطفى   حزب
المؤتمر السوداني
«المعارض» يحتج

إلعتقال ثالثة من قياداته
بواسطة جهاز األمن والمخابرات

 محمد المذحجي

  نائب رئيس تحرير أكبر
صحيفة يهودية أمريكية
من طهران: هناك من

يدعم حل الدولتين في
إيران

 صحف عبرية   دائما
وأبدا

  فادي أبو
سعدى  خطة لبناء
«قلعة» في ساحة

البراق لفرض أمر واقع
جديد

 أغنية مغربية.. األشهر عربيًا على
"يوتيوب"

 وفاة الفنان علي حسنين بعد يوم من
رحيل نور الشريف

المزيد
أبيض وأسود

 القهوة الباردة في طريقها ألن تصبح
مشروبا شائعا حول العالم

 روسيا تشعل "حرب الزهور" مع
هولندا

 طبيب أردني يرفض عالج طفلة سورية

 قيود على نهرين أمريكيين بسبب
تسرب مياه الصرف

المزيد
تحقيقات

 سوق "جارا" األردني يستعيد
الماضي بمشغوالته اليدوية

 النساء في اليمن... معاناة مروعة في
زمن الحرب

   

Share

http://www.alquds.co.uk/?p=386793&share=email&nb=1
http://www.alquds.co.uk/?p=386793&share=linkedin&nb=1
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2F%3Fp%3D386793&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86%20%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D9%88%D9%86%20%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%20%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2F%3Fp%3D386793&via=alqudstweet
http://www.alquds.co.uk/?p=386602
http://www.alquds.co.uk/?p=386793&share=twitter&nb=1
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.alquds.co.uk/?p=386793
http://www.alquds.co.uk/?p=386422
http://www.alquds.co.uk/?p=386793&print=1
http://www.alquds.co.uk/?p=386626
http://www.alquds.co.uk/?p=386626
http://www.alquds.co.uk/?p=386410
http://www.alquds.co.uk/?p=386425
http://www.alquds.co.uk/?p=386610
http://www.alquds.co.uk/?p=386624
http://www.alquds.co.uk/?p=386614
http://www.alquds.co.uk/?p=386624
http://www.alquds.co.uk/?p=386604
http://www.alquds.co.uk/?p=386618
http://www.alquds.co.uk/?p=386608
http://www.alquds.co.uk/?p=386606
http://www.alquds.co.uk/?cat=22
http://www.alquds.co.uk/?p=386610
http://www.alquds.co.uk/?p=384249
http://www.alquds.co.uk/?p=386614
http://www.alquds.co.uk/?p=386606
http://www.alquds.co.uk/?p=386342
http://www.alquds.co.uk/?p=386602
http://www.alquds.co.uk/?p=386618
https://twitter.com/search?ref_src=twsrc%5Etfw&q=http%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2F%3Fp%3D386793
http://www.alquds.co.uk/?p=386598
http://www.alquds.co.uk/?p=384252
http://www.alquds.co.uk/?p=386616
http://www.alquds.co.uk/?p=386604
http://www.alquds.co.uk/?p=386598
http://www.alquds.co.uk/?p=386608
http://www.alquds.co.uk/?p=386793&share=google-plus-1&nb=1
http://www.alquds.co.uk/?p=386612
http://www.alquds.co.uk/?p=386600
http://www.alquds.co.uk/?cat=21
http://www.alquds.co.uk/?p=386612
http://www.alquds.co.uk/?p=386616
javascript:void(0);
http://www.alquds.co.uk/?p=386620
http://www.alquds.co.uk/?p=386793&print=1
http://www.alquds.co.uk/?p=386622
http://www.alquds.co.uk/?p=386431
http://www.alquds.co.uk/?cat=23
http://www.alquds.co.uk/?p=386622
http://www.alquds.co.uk/?p=386620
http://www.alquds.co.uk/?p=386600
http://www.alquds.co.uk/?cat=22
http://www.alquds.co.uk/?p=386419


2015/8/13 Alquds Newspaper مستوطنون يحرقون خيمة سكنية ويخطون شعارات معادية للعرب قرب رام هللا | القدس العربي

http://www.alquds.co.uk/?p=386793 3/5

 منار عبد الفتاح

  مصر: اتساع مشكلة
الكهرباء في ظل موجة

حارة غير مسبوقة

   األزهر الشريف:
الحيوان المقتول بالصعق
الكهربائي ال يحلُّ أكله

 أشرف الهور   الجيش
اإلسرائيلي يعلن حفر
حماس أنفاقا جديدة

ويقّر بعدم القدرة على
تدميرها خشية اندالع

المواجهة

   العبادي يزور القوات
العراقية قرب الرمادي
ووزير الدفاع يعلن بدء

عملية تحريرها

 سعد الياس  ظريف
يتنصل من أي تدخل في
شأن الرئاسة اللبنانية
ويدعو السعودية إلى

عدم العرقلة

 أليمار الذقاني  500
برميل شهريا إنتاج
معمل الدفاع في

«مصياف»

 حسن سلمان  بوادر
«تململ» داخل االئتالف

الحاكم في تونس

 عبدهللا مولود  من
يخلف محمد ولد

عبدالعزيز في رئاسة
موريتانيا؟

   تقلص عدد المهاجرين
السريين األفارقة نحو
اسبانيا وارتفاع عدد

السوريين

  فادي أبو
سعدى  أعضاء

الكنيست العرب يزرون
«عالن» في المشفى
وشرطة االحتالل تمنع

عشرات المتضامنين من زيارته

 مصطفى العبيدي

  رئيس البرلمان العراقي
يدعو لإلسراع في

عملية تحرير الموصل
ومجلسها يهدد بالتدويل

 أشرف الهور
  «القدس العربي»
تكشف: «األونروا»

تدرس خيارات بدء العام
الدراسي والتقليصات
في المناطق الخمس مع وصول تغطية لثلث

العجز المالي من السعودية وسويسرا

   التجهيزات الجارية
لعقد االنتخابات
البرلمانية تتصدر

مباحثات مجلس الوزراء
المصري

   130سفينة عبرت
«قناة السويس

الجديدة» خالل 5 أيام

 كمال القاضي  كنز
اإلذاعة في مغارة
ماسبيرو: ما جنته

الفضائيات على الراديو...
حكاية ال يعرفها

المستمعون

 محمد العباس  كالسيكيات الرواية العربية

 صيف "الرباط" الحار يلّطفه سوق
التذكارات السياحية

 الجئو كاليه ومأساة عبورهم عبر نفق
يوروتونيل

المزيد
رياضة

 تعيين السويدي باك مدربا لمنتخب
فنلندا للقدم

 االحتالل يسمح بانتقال فريق رياضي
من غزة للضفة

المزيد
كورة

  مورينيو يطرد
طبيبة الفريق
إيفا كارنيرو

  66 مليون
يورو من سيتي
مقابل ضم دي

بروين

  جائزة أفضل
العب في أوروبا

بين ميسي
وسواريز
ورونالدو

  زيدان يختار
نجله قائدا

للفريق الثاني
في لایر مدريد

المزيد
ويكيليكس السعودية

المزيد

الحصول على أخبار القدس @
العربي عبر البريد اإللكتروني

http://www.alquds.co.uk/?p=386572
http://www.alquds.co.uk/?p=386596
http://www.alquds.co.uk/?p=386572
http://www.alquds.co.uk/?p=386578
http://www.alquds.co.uk/?p=386570
http://www.alquds.co.uk/?cat=105
http://www.alquds.co.uk/?p=386584
http://www.alquds.co.uk/?p=386578
http://www.alquds.co.uk/?p=386568
http://www.alquds.co.uk/?p=386568
http://www.alquds.co.uk/?p=386594
http://www.alquds.co.uk/?p=386584
http://www.alquds.co.uk/?p=386574
http://www.alquds.co.uk/?p=386715
http://www.alquds.co.uk/?p=386708
http://www.alquds.co.uk/?p=386576
http://www.alquds.co.uk/?p=386718
http://www.alquds.co.uk/?p=386566
http://www.alquds.co.uk/?p=386570
http://www.alquds.co.uk/?cat=2856
http://www.alquds.co.uk/?p=386413
http://www.alquds.co.uk/?p=383978
http://www.alquds.co.uk/?cat=24
http://www.alquds.co.uk/?p=386592
http://www.alquds.co.uk/?p=386712
http://www.alquds.co.uk/?p=386586
http://www.alquds.co.uk/?p=386588
http://www.alquds.co.uk/?cat=24
http://www.alquds.co.uk/?p=386718
http://www.alquds.co.uk/?p=386715
http://www.alquds.co.uk/?p=386416
http://www.alquds.co.uk/?p=386590
http://www.alquds.co.uk/?p=386576
http://www.alquds.co.uk/?p=386580
http://www.alquds.co.uk/?cat=2856
http://www.alquds.co.uk/?p=380737
http://www.alquds.co.uk/?p=386582
http://www.alquds.co.uk/?p=386592
http://www.alquds.co.uk/?cat=105
http://www.alquds.co.uk/?p=386594
http://www.alquds.co.uk/?cat=2856
http://www.alquds.co.uk/?p=386596
http://www.alquds.co.uk/?p=386708
http://www.alquds.co.uk/?p=386586
http://www.alquds.co.uk/?p=386588
http://www.alquds.co.uk/?p=386580
http://www.alquds.co.uk/?p=386712
http://www.alquds.co.uk/?cat=23
http://www.alquds.co.uk/?p=386590
http://www.alquds.co.uk/?p=386574
http://www.alquds.co.uk/?p=386582


2015/8/13 Alquds Newspaper مستوطنون يحرقون خيمة سكنية ويخطون شعارات معادية للعرب قرب رام هللا | القدس العربي

http://www.alquds.co.uk/?p=386793 4/5

 محمد عبد

الرحيم  العرض
المسرحي «َعَرقي»...
وباء الُسلطة وضحاياها

 محمد عبد

الرحيم  «من األرشيف
السري للثقافة

المصرية» لغالي شكري
... فضائح اليمين وتجميل

فصام اليسار

 حسن شوتام  طبق
فيليه

 فاطمة
بوغنبور  الفنان

المغربي حفيظ الدوزي
يمتنع عن المشاركة

في «المهرجان الدولي
لفلسطين» لرفضه ختم اسرائيل

 د. بشير موسى
نافع  مقاصد هذا الحراك
السياسي حول األزمة

السورية

 د. مصعب قاسم
عزاوي*  حسين حبري

وأمة المظلومين

 بكر صدقي  عودة
النشاط إلى الحراك
الدبلوماسي بشأن

سوريا

 د. فايز رشيد  إدانات
الكيان كاذبة... يقتلون
القتيل ويمشون في

جنازته!

 د. محمد
جميح  حكاية «نصر

إلهي»

 بشار عمر
الجوباسي  هل تراجع

الدور األمريكي في
المنطقة العربية؟

 باسل أبو حمدة
  االختراق المزدوج على
جبهة اإلرهاب اليهودي

   هل لـ «العدالة
والتنمية» جيش

إلكتروني ؟

المزيد

أدخل عنوان البريد االلكتروني

Subscribe

تغريدات مميزة

لما كان في أمل بالرئاسة كان الشيخ سعد رمز االعتدال 
عند الجنرال ... هلق صار هو و تيار المستقبل داعش 

لبنان !
حقوق_المسيحيين

Retweeted by Alquds Top Retweets

Nasser Fakih         
@fakihn

Expand

طبيعي: أن يجتمع الناس حول «الضجيج». غير 
الطبيعي: أن ُيصنع «الضجيج الوهمي» باحترافية عالية 

‐ وعلى أيدي خبراء ‐ ويصدقه الناس.. ويجتمعون 
حوله!

Retweeted by Alquds Top Retweets

         محمد الرطيان
@alrotayyan

Expand

ال تبنوا على نتيجة السوبر رغم أهّميتها لطرفيها ...
فكروا بالمدى البعيد فصاحب النفس الطويل هو فقط من 

سيضحك أخيرا .
Retweeted by Alquds Top Retweets

Mustafa agha         
@mustafa_agha

Expand

مهما صعدنا للفضاء وترقينا في المعارف ودارت 
رؤوس بعضنا بالكبر المعرفي أو المالي أو السلطوي 

يظل التراب يطوقنا!
Retweeted by Alquds Top Retweets

         سلمان العودة
@salman_alodah

Expand

قال: ليس من الثلوج تشعل نارا 
‐: وال من أحطاب األشجار الحية أشعلها

Retweeted by Alquds Top Retweets

 يوسف الحسيني
@Youssefalhosiny

Expand

9 Aug

RECENT ON FACEBOOK

https://twitter.com/alquds_toptweet
http://www.alquds.co.uk/?p=386552
https://twitter.com/alrotayyan/status/631504701645651968
http://www.alquds.co.uk/?p=386550
http://www.alquds.co.uk/?p=386548
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=631523525300494336
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=631522711035101184
https://twitter.com/Youssefalhosiny/status/630156393606193152
http://www.alquds.co.uk/?p=386560
https://twitter.com/alrotayyan
http://www.alquds.co.uk/?p=386544
https://twitter.com/Youssefalhosiny/status/630156393606193152
https://twitter.com/salman_alodah
http://www.alquds.co.uk/?p=386558
http://www.alquds.co.uk/?p=386562
http://www.alquds.co.uk/?p=386546
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=631523042187964416
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=630176904260255746
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=631523525300494336
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=631522711035101184
https://twitter.com/salman_alodah/status/631522523524538368
https://twitter.com/fakihn/status/631495889412960258
http://www.alquds.co.uk/?p=386544
http://www.alquds.co.uk/?p=386564
https://twitter.com/mustafa_agha
http://www.alquds.co.uk/?p=386560
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=631523042187964416
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=630176904260255746
http://www.alquds.co.uk/?p=386554
http://www.alquds.co.uk/?p=386546
http://www.alquds.co.uk/?cat=19
http://www.alquds.co.uk/?p=386550
https://twitter.com/fakihn
https://twitter.com/Youssefalhosiny
http://www.alquds.co.uk/?p=386558
http://www.alquds.co.uk/?p=386540
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=631523525300494336
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86?src=hash
http://www.alquds.co.uk/?p=386562
http://www.alquds.co.uk/?p=386564
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=631523265090035712
https://twitter.com/alquds_toptweet
https://twitter.com/mustafa_agha/status/631514257004179457
http://www.alquds.co.uk/?p=386540
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=631522711035101184
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=630176904260255746
https://twitter.com/alquds_toptweet
http://www.alquds.co.uk/?p=386548
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=631523042187964416
https://twitter.com/alrotayyan/status/631504701645651968
https://twitter.com/mustafa_agha/status/631514257004179457
http://www.alquds.co.uk/?p=386566
https://twitter.com/alquds_toptweet
https://twitter.com/fakihn/status/631495889412960258
https://twitter.com/salman_alodah/status/631522523524538368
http://www.alquds.co.uk/?p=386542
http://dlvr.it/?utm_source=widget&utm_medium=destination
http://www.alquds.co.uk/?p=386542
https://twitter.com/alquds_toptweet
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=631523265090035712
http://www.alquds.co.uk/?p=386552
http://www.alquds.co.uk/?p=386554
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=631523265090035712


2015/8/13 Alquds Newspaper مستوطنون يحرقون خيمة سكنية ويخطون شعارات معادية للعرب قرب رام هللا | القدس العربي

http://www.alquds.co.uk/?p=386793 5/5

Copyright Alquds Newspaper

جميع الحقوق محفوظة - القدس العربي

6 friends like this

alquds.co.uk
1,312,125 likes

Like Page Share

https://www.facebook.com/bouchaib.essellami
http://www.alquds.co.uk/
https://www.facebook.com/shintaro.mori.79
https://www.facebook.com/iyad.safi.58
https://www.facebook.com/ahamd.baqe
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009418234402
https://www.facebook.com/majeed.almalki
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falquds.co.uk&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/souma.angela.7
https://www.facebook.com/jehadahmad2022

