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ده ��س ش��رط��ي وج�ن��دي�ين ف��ي م��دي�ن��ة ع�ك��ا وال �ش��رط��ة ت �ق��ول إن اخل�ل�ف�ي��ة ق��وم�ي��ة وت �ف��رض أم ��ر ح�ظ��ر ن�ش��ر!

*ع � ��ائ� � �ل � ��ة ال� � � �ش � � ��اب امل�� �ش�� �ت�� �ب� ��ه :اخل � �ل � �ف � �ي� ��ة ل � �ي � �س� ��ت ق� ��وم�� �ي� ��ة واب� � �ن� � �ن � ��ا ك � � � ��ان ب� ��رف�� �ق� ��ة زوج� � � �ت � � ��ه إلج � � � � � ��راء ف� � �ح � ��وص � ��ات ت� �ت� �ع� �ل���ق ب� ��احل � �م� ��ل،
وخ � � � � ��رج م � � ��ن ب � �ي � �ت� ��ه ب � �ش � �ك� ��ل ط� � �ب� � �ي� � �ع � ��ي....ح� � �س � ��ب اع� � �ت� � �ق � ��ادن � ��ا ال� � �ش � ��رط � ��ة ت�� �س� ��رع� ��ت ف � � ��ي اط� � �ل � ��اق ت�� �ص� ��ري�� �ح� ��ات ل � �ي � �س� ��ت ف � � ��ي م� �ك���ان� �ه���ا"
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
Kul@alarab.net
أقدم "مشتبه عربي من سكان شفاعمرو األحد على دهس شرطي على شارع يهوشفيط
في مدينة عكا ،ومن ث ّم أكمل قيادته ودهس جنديني آخرين قرب محطة القطار في املدينة،
وذلك بسبب تلقيه مخالفة مرورية بقيمة  1000شاقل بسبب ركنه في موقف خاص بذوي
االحتياجات اخلاصة" ،وفق رواية شهود عيان .،ولكن وف ًقا للتحقيقات األولية للشرطة فإنّها:
أن عملية الدهس متّت على خلفية قومية" بحسب الشرطة.
"ترجح ّ
ّ
وأفاد الناطق بلسان جنمة داوود احلمراء أنّه" :استلم مركز جنمة داوود احلمراء في منطقة
اشر بال ًغا قرابة الساعة  11:37حول دهس عابر سبيل من قبل سيارة في عكا ،وتابع قيادته
وعلى مقربة من محطة القطار في عكا صدم شخصني آخرين ،ووف ًقا للتقرير الطبي االولي ،فقد
مت تشخيص إصابة الثالثة على أنّها طفيفة ،وأحيل اثنان منهم الستكمال العالج في مستشفى
ّ
مت توقيف السائق بعد إطالق النار عليه وحتييده ،تفاصيل
نهاريا وهما بسنوات العشرينات و ّ
أوفى الح ًقا" وف ًقا للبيان.
وقال شهود عيّان ملوقع العرب وصحيفة كل العرب":ان سائق السيارة ،قام بدهس شرطي
في شارع يهوشفيط في مدينة عكا ،وواصل قيادته السيارة بصورة متهورة وقام بدهس
شابني على ما يبدو كانا يرتديان الزي العسكري قرب محطة القطارات".
وتابع شهود العيان في سرد التفاصيل":ان سائق السيارة حاول الفرار من مركبته الى
مركبة اخرى من نوع جيب إال ان حراس امن وافراد شرطة قاموا بإطالق النار عليه ما ادى
الى اصابته بجراح خطيرة".
وقال الناطق بلسان شرطة الساحل ،في بيان له":ان احلديث يدور حول مركبة جيب مدني
قام سائقه بدهس شرطي من وحدة حرس احلدود وشخصني آخرين ،بحيث قام مسلح آخر
بإطالق النار صوب اجليب" .وحول اإلصابات في العملية قال الناطق بلسان الشرطة":ان
ااحلديث يدور حول اصابات طفيفة ،ما عدا سائق السيارة الذي تعرض إلطالق نار فقد اصيب
بجراح متوسطة وأحيل للعالج في املستشفى".
هذا ووصلنا بيان من اجليش االسرائيلي جاء فيه ما يلي" :أصيب جنديان بجروح طفيفة
نتيجة حادث الدهس بالقرب من محطة القطارات في عكا اليوم حيث نقال لتلقي العالج ال ّطبي
نص البيان.
في املستشفى" إلى هنا ّ
وقال املضمد شمعون د ّهان من مؤسسة جنمة داوود احلمراء الطبية الذي كان من اوائل من
وصلوا الى مكان العملية":عندما وصلت الى املكان في شارع يهوشفيط ،رأيت شا ًبا يبلغ من
العمر  20عا ًما الذي كان يجلس وهو بوعيه الكامل ،بحيث قال لي أشخاص في املكان ان سيارة
صدمته وواصلت السفر ،فقمت بتقدمي االسعافات األولية له ،وقد كان يعاني من اصابات في
الوجه واألطراف ،والح ًقا قمنا بنقله الى املستشفى وهو في حالة طفيفة".
هذا ووصل بيان صادر عن مكتب النائب زهير بهلول جاء فيه ما يلي" :قال زهير بهلول" :عكا
هي مثال للتعايش والتآخي بني جمع الطوائف .حتى في اللحظات العصيبة استطاع اهالي عكا
االرتقاء عن اخلالفات والتكاتف من اجل العيش املشترك في هذه املدينة املميزة .امتنى السالمة
للمصابني وانادي اجلميع بعدم التسرع وتشويه احلقائق واالنتظار حتى االنتهاء من نتائج
التحقيق وااللتئام مع التروي والتسامح" كما قال .يشار ان النائب بهلول يتواجد في مكان
نص البيان.
احلدث لتهدئة االجواء ومنع اي توتر في املدينة" إلى هنا ّ
هذا وأفادت مصادر الحقا نقال عن شهود عيان أنّه" :بعد أن تلقّى املشتبه وهو عربي من سكان
الشمال ،مخالفة بقيمة  1000شاقل بعد ان ركن في موقف للسيارات خاص بذوي االحتياجات
اخلاصة ،االمر الذي أثار غصبه وأ ّدى إلى دهس الشرطي واجلنديني" وف ًقا للمصادر.
من جانبها اصدرت الح ًقا الشرطة بيانًا قالت فيه":انه وفي اعقاب اجتماع لتقييم الوضع في
محطة الشرطة في عكا ،خاللها مت البحث في قضية حادث الدهس ،فإن احلديث يدور حول
عملية دهس على خلفية قومية .وذلك نظ ًرا لألدلة األولية خاصة وان السائق وهو عربي يحمل

صورة من املكان  -تصوير :مؤسسة جنمة داوود احلمراء الطبية

الهوية الزرقاء ليس من سكان املدينة ،حاول املرة تلو األخرى
دهس افراد قوات األمن وخاصة من لبسوا الزي العسكري
من افراد الشرطة واجليش".
صرح افراد عائلة سائق السيارة من شفاعمرو الذي اطلق
عليه ال��رص��اص ف��ي عكا خ�لال شبهات ح��ول عملية دهس
جنديني وشرطي قالوا "اخللفية ليست قومية كما تدعي
الشرطة ،فابننا لم يفكر مبثل هذه األعمال بتاتا ،ولم يؤذي
اي انسان .ابننا كام برفقة زوجته
إلج� ��راء ف �ح��وص��ات ح �م��ل ،وخ��رج
م��ن بيته بشكل ط�ب�ي�ع��ي....ح�س��ب
اعتقادنا الشرطة تسرعت في اطالق
تصريحات ليست في مكانها" .ثم
ق��ال��وا "ه��ل يعقل ان يقوم شخص
بعملية في الوقت ال��ذي ك��ان برفقة
زوجته إلجراء فحوصات طبية".
ال �ش��رط��ة ت �ص��در أم ��ر ح�ظ��ر نشر
حول القضية
ق� ��ال ال �ن��اط��ق ب �ل �س��ان ال �ش��رط��ة":
اص ��درت محكمة الصلح ف��ي حيفا احملامي عادل ذباح
ام��ر حظر نشر بشان ه��ذا احل��ادث
االمني ،وفقه يحظر نشر اي معلومة بشأن هوية مشبوهني
في القضية او اي معلومة او بينة تتعلق بهذه القضية.
هذا ومددت محكمة الصلح في حيفا ،االثنني ،اعتقال الشاب
أن
الشفاعمري املشتبه بدهس الشرطي واملجندين عل ًما ّ
أن "خلفية العملية هي قومية".
الشرطة االسرائيلية ت ّدعي ّ
مت متديد اعتقاله حتى يوم  ،14.03.2018بحسب ما
وقد ّ
ورد من الشرطة.

أن الشاب املذكور تواجد في املستشفى لتلقي
اجلدير ذكره ّ
مت
العالج بعد إط�لاق ال��رص��اص عليه خ�لال احل��ادث��ة ،وق��د ّ
التداول بطلب الشرطة لتمديد اعتقاله في غيابه ،وسط حظر
نشر على كافة التفاصيل والتحقيقات بالقضية.
وجاء في بيان صادر عن وسيم بدر ،املتحدث باسم شرطة
اسرائيل لوسائل االعالم العربية":رد على توجهاتكم وبهدف
التوضيح ،نشير إلى أنّه بعد العملية التي قام بها مشتبه في
عكا ،أقيمت يوم االثنني جلسة في محكمة
الصلح في حيفا للبت في طلب الشرطة
لتمديد توقيف املشتبة بدهس افراد من
قوات االمن على خلفية قومية ،اجللسة
ع �ق��دت ب�ح�س��ب ط �ل��ب وح� ��دة التحقيق
امل��رك��زي��ة ل��واء الساحل م��ن دون مثول
املشتبه بسبب مكوثه ف��ي املستشفى.
كما عقدت اجللسة بابواب مقفلة ،وفق
امر حظر النشر الذي اصدر سابقا على
أن محكمة الصلح
يد احملكمة .يشار إلى ّ
ف��ي حيفا قبلت ط�ل��ب ال�ش��رط��ة لتمديد
ت��و ق�ي��ف املشتبة و م� ��ددت توقيفه على
ذمة التحقيق حتى يوم ،"14.3.2018
بحسب الشرطة.
فيما أ ّكد احملامي عادل ذباح ،املوكل بالدفاع عن السائق املشتبه
أن":اخللفية ليست قومية كما تدعي الشرطة واحلديث يدور
ّ
أن "السائق كان برفقة
عن حادث طرق عادي" .وأكد ذباح ّ
زوجته إلجراء فحوصات حمل ،وخرج من بيته بشكل طبيعي.
نعتقد أن الشرطة تسرعت في إطالق تصريحات ليست في
مكانها" ،كما قال.

م� �ج� �ه ��ول ��ون ال � �ق � ��وا ق �ن �ب �ل ��ة ع� �ل ��ى م� �ن ��زل ��ه ب� �ع ��د االع� � �ت� � ��داء ع �ل �ي ��ه ب �ي��وم�ي�ن

ال� � �ب� � �ع� � �ن � ��ة :ط� � ��ال� � ��ب ي� � �ع� � �ت � ��دي ع� � �ل � ��ى م� � ��دي� � ��ر امل� � � ��درس� � � ��ة ال� � �ش � ��ام� � �ل � ��ة د .م � �ح � �م� ��د ق� � ��اس� � ��م خ �ل �ي ��ل
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
في حادث مؤسف ومرفوض ،تعرض د .محمد قاسم خليل مدير املدرسة الثانوية
الشاملة في قرية البعنة لإلعتداء من قبل طالب في الصف احلادي عشر خالل الدوام
املدرسي يوم السبت املاضي ،مما اضطره لتلقي العالج في احد املراكز الطبية ،فيما
قام بتقدمي شكوى في الشرطة.
وبحسب املعلومات ال��واردة ملوقع العرب وصحيفة كل العرب فإن املدير وبعد
اإلعتداء عليه قام بتسريح الطالب وأعرب عن رفضه للحادث املؤسف وألعمال
العنف التي باتت تطال املعلمني واعضاء الهيئة التدريسية في املدارس ،كما أعرب
عن رفضه العودة للمدرسة حتى توفير احلراسة وتأمني املدرسة.
وقال د .محمد خليل في حديث له سار ًدا تفاصيل ما تعرض له":انه وفي اعقاب
مشكلة وقعت خالل رحلة مدرسية مت فصل طالبني عن املدرسة ،بحيث طلب منهما
القدوم مع اولياء أمورهما من اجل تسوية األمر( ،صبيحة السبت) وصل الطالبان
بحيث مت ح ّل اإلشكال مع احدهما بينما اآلخر بدأ والده بالتهديد والوعيد ،ومن اجل
ح ّل اإلشكال بصورة تربوية وافقت على عودة الطالب الى صفه إال انه لم يذهب،

بل غادر املدرسة وعاد اليها بعد مرور ساعة من الزمن وهو يستقل دراجة نارية،
بحيث دخل الى قسم اإلدارة وطلب احلديث معي على انفراد وما ان خرجت من
مسلحا
علي جسد ًيا ثم الذ بالفرار من املكان ،وأتساءل لو كان
ً
غرفتي حتى تهجم ّ
ماذا كانت ستكون النتيجة؟"
واض��اف د .خليل":ذهبت الى احد املراكز الطبية من اجل تلقي العالج ومن ثم
قدمت شكوى في الشرطة وسلمتهم شري ًطا يوثق ما حدث ،وقمت بإبالغ اجلهات
املسؤولة عني بأنني لن اع��ود الى املدرسة بالوضع الراهن حلني توفير األمن
واألمان والتعاقد مع شركة حراسة".
وأق��دم مجهول او مجهولون ليلة الثالثاء ،على القاء قنبلة على منزل الدكتور
محمد خليل وبلطف من الله لم تقع اصابات باألرواح ،مما اثار موجة من الغضب
في البلدة جراء هذه الفعلة املستنكرة  ،وكانت املدرسة اضربت يوم االثنني ملدة
ساعتني احتجاجا على قيام احد الطالب باالعتداء على املدير وذلك بقرار من منظمة
املعلمني ،وبعد القاء القنبلة قام الدكتور باالتصال بالشرطة التي وصلت الى املكان
وباشرت التحقيق باحلادث.

