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م���ن: م��ن��ى ع���رم���وش م��راس��ل��ة موقع 
العرب وصحيفة "كل العرب"

السنوات  في  كفرقاسم  مدينة  شهدت 
راح  والتي  بشعة،  قتل  جرائم  األخيرة 
يتم  أن  دون  أش���خ���اص،   7 ض��ح��ي��ت��ه��ا 
ال��ت��ع��رف ح��ت��ى ه���ذا ال��ي��وم ع��ن أسباب 
ما  الذين  اجلرائم  منفذي  وع��ن  مقتلهم 

زالوا خارج السجون.
قتلوا  الذين  الضحايا  أن  بالذكر  جدير 
لم يتورطوا مع أصحاب سوابق جنائية 
الطيبة،  االجتماعية  مبسيرتهم  وعرفوا 
فالطفل أنس صرصور )9 أع��وام( قتل 
بني  بيته  بجانب  جثته  على  وعثر  ذبًحا 
صرصور  عامر  املربي  الزيتون،  كروم 
امام  بالرصاص  رميا  قتل  عاما(   58(
بيته، موظف البلدية عادل عيسى اطلق 

املوت  حتى  الرصاص  مجهولون  عليه 
صهيب  ال��اع��ب  مسكنه،  م��ن  ب��ال��ق��رب 
ق��ت��ل ج���راء تعرضه  ع��ام��ا(  ف��ري��ج )27 
لوابل من الرصاص، أّما الشابة ماجدة 
جثتها  على  عثر  ع��ام��ا(   21( ج��اب��ر  أب��و 
عامات  وعليها  ق��اس��م  م��ف��رق  ب��ج��ان��ب 
قتل  ع��ام��ا(   19( ج��واب��رة  محمد  عنف، 
مركز  في  شجار  خ��ال  بالسكني  طعنا 
قبل  وقعت  األخيرة  واجلرمية  املدينة، 
رئبال  ال��ش��اب  ضحيتها  وراح  اس��ب��وع 
بالرصاص  رميا  عاما(   28( جابر  أب��و 

داخل مركبته.
ه����ذا، س����ادت اج�����واء م���ن ال��غ��ض��ب في 
العنف والقتل،  كفرقاسم جراء حوادث 
وسبق وأن مت تنظيم تظاهرات ونضاالت 
احتجاجية حيث طالب السكان الشرطة 

العمل على التوصل للمجرمني، مشيرين 
"الى أن حوادث القتل املذكورة ال تتعلق 
باجلرائم املنظمة، بل احلديث يدور عن 
اشخاص تربطهم عاقات طيبة جدا مع 

السكان وال غبار عليهم".
من  فريج  وليد  والشيخ  الناشط  وق��ال 
سكان البلدة الي يعمل دائما على اصاح 
والنزاعات  اخلافات  النهاء  البني  ذات 
على أمل أن يتم توفير األمن واالستقرار 
في البلدة: "الشرطة تلعب دور املتفرج 
وشال الدماء مستمر. لألسف الشديد 
تكرار احلديث عن دور الشرطة بصفتها 
اجلهة املسؤولة عن حفظ أمن وسامة 
وأسى  إحباطا  يزيدنا  أصبح  اجلمهور 
ومرارة، والسؤال الذي يطرح نفسه هو 
معاجلة  ع��ن  ع��اج��زة  باتت  الشرطة  ه��ل 

اإلج���رام  مسلسل  ووق���ف  العنف  ملف 
غير  أنها  أم  ومدننا؟  قرانا  في  املنتشر 
واستخدام  اجلهود  كل  لبذل  مستعدة 
عندنا؟  اجلرمية  ملكافحة  الوسائل  كافة 
حقيقة أميل الى الرأي الثاني وهو عدم 
اجلرمية،  مكافحة  ف��ي  ال��ش��رط��ة  ج��دي��ة 
زال���ت مسجلة ضد  م��ا  ال��ق��ت��ل  ف��م��ل��ف��ات 
فاعل مجهول الهوية، والقيادات العربية 
ف��ع��ل أي شيء  ع���اج���زة ع���ن  أص��ب��ح��ت 
ب��ل ت��اح��ق األح����داث وح��ت��ى اجلمهور 
أصبح غير مبال، أو أنه فقد الثقة في أي 
خطوات نضالية جماهيرية مثل التظاهر 
واالع��ت��ص��ام، وه���ذا ه��و األم���ر اخلطير 

استسام الضحية للجاد".
وتابع قائا: "نحن كأقلية عربية ما عدنا 
أو  مستعدة  أنها  الشرطة  بأجهزة  نثق 

قادرة على جلب األمن واألمان ملجتمعاتنا، 
فلماذا اذا ال تطالب القيادة العربية بتبني 
طلب إقامة شرطة بلدية تابعة للسلطات 
العربية، ملاذا ال نعطى حكما ذاتيا، مبا أن 
السلطات،  تدعي  كما  خصوصياتنا  لنا 
ذاتي  بحكم  ومبشروعية  وبحق  نطالب 
تكون ضمنه شرطة بلدية كما في كثير 
م��ن ال��ق��رى وال��ب��ل��دات ل���دى أق��ل��ي��ات في 
كافة  بعدها  ولتلقى  االرض  بقاع  شتى 
املسؤولية على عاتق السلطات العربية، 
أما االستمرار بالنهج احلالي فهو حتما 

يقودنا الى الدمار".
تعقيب الشرطة

وق��ال��ت ال��ش��رط��ة: "ال��ش��رط��ة ت��ب��ذل كل 
املجرمني  ال���ى  ل��ل��وص��ول  ب��وس��ع��ه��ا  م���ا 

والتحقيقات ما زالت جارية".

*الشيخ وليد فريج: "مجتمعنا فقد الثقة بالنضاالت والشرطة عاجزة"
*الشرطة: "نبذل كل ما بوسعنا للوصول الى املجرمني والتحقيقات ما زالت جارية"
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