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خ�����ل����اف ب���ي���ن م������اح������ش وال�����ش�����رط�����ة

م������اح������ش ت����ن����ه����ي ف����ح����ص����ه����ا ف�������ي أح��������������داث أم احل���������ي���������ران وال�������ش�������اب�������اك ي����ف����ت����ح حت�����ق�����ي ً�����ق�����ا م���س���ت���ق�ًلًلً

مت اس� � �ت � ��دع � ��اء  14رج � � ��ل ش � ��رط � ��ة ل� � �ل � ��ادالء ب � �ش � �ه� ��ادات � �ه� ��م ف�� ��ي ال � �ق � �ض � �ي� ��ة ،و ّ
* ّ
مت ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق م�� ��ع  3م�� ��ن ب� �ي� �ن� �ه ��م حت�� ��ت ط� ��ائ � �ل� ��ة ال� �ت� �ح ��ذي ��ر
*أ ّك � ��د م��رك��ز ع ��دال ��ة ،ال� ��ذي ق � � ّدم ال �ش �ك��وى ل� �ـ"م ��اح ��اش" ب��أس��م زوج� ��ة ال �ش �ه �ي��د" :أنّ ت��وص �ي��ة "م ��اح ��اش" ب �ع��دم ت �ق��دمي امل �س��ؤول�ين ع��ن ج��رمي��ة القتل
�وي ال� ��ذي مت��ارس��ه ال �ش��رط��ة اإلس��رائ �ي �ل � ّي��ة ب �ح��ق امل��واط �ن�ين ال �ع��رب"
ل�ل�م�ح��اك�م��ة ه��ي م��واص �ل��ة ل�س�ي��اس�ت�ه��ا ال �ت��ي ت��و ّف��ر غ �ط��اء ال �ش��رع � ّي��ة ل�ل�ع�ن��ف ال ��دم � ّ
*"ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق اس� �ت� �غ���رق وق � � ًت� ��ا ط� ��وي�ًل��اً وأُدي� � � � ��ر ب� �ش� �ك� � ٍل م� �ع� � ّق���د .وك � � ��ان م� ��ن امل � �ت� ��و ّق� ��ع أن ي � �ج� ��رى ال �ت �ح �ق �ي��ق ب� �ش� �ك� � ٍل أس � � ��رع وأك � �ث� ��ر جن� ��اع � � ًة"

إصابة النائب عودة
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
أنهت وح��دة التحقيق م��ع اف��راد الشرطة "ماحش"
عملها بشأن فحص أحداث أم احليران في النقب ،والتي
استشهد خاللها املربي يعقوب أبو القيعان برصاص
فإن
الشرطة . ،وبحسب ما أوردته وسائل إعالم عبريةّ ،
نتائج الفحص أحيلت ملكتب النائب العام ،على أن يبت
بشأنها ويصدر قراره إذا ما سيتم فتح حتقيق جنائي
في القضية ضد رجال الشرطة الذين ضلعوا بإطالق
الرصاص خالل إخالء قرية أم احليران في شهر يناير/
كانون ثاني املاضي .ويذكر أنّه حتى اآلن احلديث يدور
عن فحص استمر قرابة العام وليس عن حتقيق.
قضية أم احل�ي��ران أث��ارت ج� اً
�دل واس� ًع��ا وخ�لا ًف��ا في
اآلراء ،حيث انقسمت بني مؤيد ومعارض لفتح حتقيق
ض��د أف ��راد ال�ش��رط��ة ،وبحسب م�ص��ادر إسرائيلية،
�إن اختالف اآلراء ه��ذا استدعى جهاز األم��ن العام
ف� ّ
(الشاباك) لفتح حتقيق بشكل مستقل في أح��داث أم
احليران ،والتي تضمن استدعاء مواطنني من القرية
للتحقيق.
�إن التحقيق في القضية
�
ف
العبري
�لام
ع
اال
وبحسب
ّ
يرتكز باالساس على إطالق الرصاص الذي أدى إلى
وفاة أبو القيعان ،بعد أن دهست السيارة التي قادها
ابو القيعان شرطيًا اسرائيليًا والذي توفي على اثرها،
بحسب رواية الشرطة.
أن شريط فيديو مص ّور يظهر أحداث الواقعة،
ويذكر ّ
ويوثق ضلوع  4رجال شرطة باطالق الرصاص باجتاه
أبو القيعان في سيارته ،وحدوث الدهس بعد إصابة أبو
القيعان بجراح بالغة اخلطورة اثر اطالق الرصاص
عليه من قبل الشرطة .وتناولت حتقيقات الشاباك
جوانب ع ّدة ،بينها ضرورة اطالق الرصاص من قبل
الشرطة في احلالة املذكورة ،ومالبسات أخرى للواقعة
التي انتهت لوفاة أبو القيعان والشرطي.
وفي العودة إلى الفحص الذي أجرته "ماحش" ،فإنّه
تضمن جوانب عديدة من بينها :حتليل شريط الفيديو
ال��ذي و ّث��ق احلادثة ،استشارات مع خبراء من البالد
أن "ماحش" اعتبرت في
واخل��ارج وغيرها .ويذكر ّ
أن "ح��ادث ال��ده��س ليس عملية" .م��ن جهة
السابق ّ
مت التحقيق مع
أخ ��رى ،وخ�ل�ال فحص "م��اح��ش" ّ
رجال شرطة حتت طائلة التحذير مبا يتعلق باالعتداء

أم القيعان يوم األحداث (رويترز)reuters/
على رئيس القائمة املشتركة ،أمين عودة ،خالل أحداث
أم احليران.
هذا ،وتستمر التحقيقات األخرى في الشرطة مبا يتعلق
بقضية أم احليران منذ عام تقريبًا ،عل ًما أنّها كانت قد
مت جتديدها مؤخ ًرا .وال يزال اخلالف
توقفت ألشهر و ّ
بني "ماحش" والشرطة موجو ًدا فيما يتعلق مبالبسات
أحداث أم احليران ،وعليه جاء تدخل الشاباك ومت فتح
حتقيق مستقل بالقضية.
وفيما يتعلق ب��االع �ت��داء على ال�ن��ائ��ب ع ��ودة م��ن قبل
مت استدعاء  14رجل
مت الكشف أ ّن��ه ّ
الشرطة ،فقد ّ
مت التحقيق
شرطة لالدالء بشهاداتهم في القضية ،و ّ
م��ع  3م��ن بينهم حت��ت طائلة التحذير .وحتى يومنا
هذا ،فقد متّت اعادة جميع رجال الشرطة إلى ممارسة
مهامهم ووظائفهم في الشرطة دون أي تقييدات تتعلق
بالتحقيق ،لكن من املتوقع أن يصدر النائب العام قراره
بشأنهم ،إذا ما سيتم تقدميهم للمحاكمة أم ال.
هذا وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان
صادر عن مركز عدالة جاء فيه ما يلي" :أفادت مصادر
أن وح��دة التحقيق مع الشرطة
صحافيّة إسرائيليّة ّ
"ماحاش" أوصت بإغالق ملف التحقيق مبقتل الشهيد
املر ّبي يعقوب أبو القيعان بنيران الشرطة اإلسرائيليّة
أثناء عمليّة هدم بيته في قرية أم احليران ،وبعدم تقدمي
أي رجل شرطة للمحاكمة .من جهته أ ّكد مركز عدالة،
الذي ق ّدم الشكوى لـ"ماحاش" بأسم زوجة الشهيد،
أن توصية "م��اح��اش" ب�ع��دم ت�ق��دمي امل�س��ؤول�ين عن
ّ
جرمية القتل للمحاكمة هي مواصلة لسياستها التي
�وي ال��ذي متارسه
توفّر غطاء الشرعيّة للعنف ال��دم� ّ
الشرطة اإلسرائيليّة بحق املواطنني العرب .ورغم أنه
من الواضح ،ومنذ اليوم األ ّول ،أن الشرطة قتلت أبو
القيعان دون أي مبر ٍر ومبا يناقض تعليمات إطالق
أن ماحاش متارس دورها مجد ًدا في التستّر
النار ،إال ّ
على اجلرائم اخلطيرة بحق املواطنني العرب .هذا دليل
جديد على منهجيّة ماحاش والشرطة اإلسرائيليّة،
كما شهدناها في أحداث أكتوبر  ،2000وعدم تقدمي
إسرائيلي للمحاكمة بهذه التهم .منذ العام
شرطي
أي
ّ
ّ
ُ ،2000قتل  50مواطنًا عربيًا برصاص الشرطة دون
شرطي .مركز عدالة يطالب النيابة العا ّمة
محاسبة أي
ّ
بالعمل ف��و ًرا على تقدمي املسؤولني عن جرمية القتل
للمحاكمة".وأضاف البيان" :كذلك ذكر مركز عدالة

أبو القيعان بعد أن لقي مصرعه رميا برصاص الشرطة

املرحوم املربي يعقوب أبو القيعان
أن" :التحقيق استغرق وقتًا طويلاً وأُدير بشك ٍل معقّد.
ّ
وكان من املتوقّع أن يجرى التحقيق بشك ٍل أسرع وأكثر
جناع ًة ،وذلك خلطورة احلدث وافتراءات وزير األمن
الداخلي والقائد العام للشرطة بحق الشهيد .كذلك،
ّ
توجهاتنا املتكررة ،ال زالت ماحاش ترفض كشف
ورغم ّ
الشرعي لعائلة الشهيد ،وتتجاهل جميع
تقرير الطب
ّ

طلباتها لتلقّي أي معلومة حول مجريات التحقيق".
كذلك جاء من مركز عدالة أن" :الشرطة اإلسرائيليّة
التمسك باألكاذيب
الداخلي يواصلون
ووزي��ر األمن
ّ
ّ
التي ص ّرحوا بها يوم احلدث ،ويواصلون االدعاء بأن
الشهيد قصد ده��س رج��ال الشرطة ،وه��ي ادع��اءات
ثبت كذبها قط ًعا بأشرطة الفيديو التي و ّثقت احلدث".

