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وال � � � � � � � � � � ��دة ال� � � �ش� � � �ه� � � �ي � � ��د م � � �ح � � �م � � ��د ط� � � � � ��ه وزوج� � � � � � �ت � � � � � ��ه م� � � � � ��ن ك� � � �ف � � ��رق � � ��اس � � ��م:

"ن� �ف� �ت� �خ� ��ر ب ��ال� �ش� �ه� �ي ��د م� �ح� �م� ��د ال� � � � ��ذي ق � �ت� ��ل ب� � � � ��دون ذن� � � ��ب وح� � �ب � ��ه ل � �ب � �ل� ��ده ك� � � ��ان ك� �ب� �ي� ��را"

*س � ��ري � ��ة ط � ��ه وال � � � � ��دة ال � �ش � �ه � �ي� ��د " :ب � � ��اي ح � ��ق ي�� �ق� ��وم ه � � ��ذا احل � � � � ��ارس ب� �ق� �ت ��ل اب�� �ن� ��ي وم � � ��ن س � �م� ��ح ل � ��ه ب� ��ذل� ��ك؟.
ك� � ��ان ب ��ام� �ك ��ان ��ه ان ي��ص��ي��ب��ه ف � ��ي رج� � �ل � ��ه ،ال ان ي� �ق� �ت� �ل ��ه ،واالده � � � � ��ى م � ��ن ه� � ��ذا االم� � � ��ر ان ال � �ش� ��رط� ��ة ال �ع �ن �ص��ري��ة
اع �ت �ب��رت ت �ص��رف احل � ��ارس وك ��ان ��ه دف ��اع ��ا ع ��ن ال �ن �ف��س ،ب��ال��رغ��م م ��ن ان ال �ش �ه �ي��د ل ��م ي�ش�ك��ل خ �ط��را ع �ل��ى اي شخص"
*"اب � �ن� ��ي ك � ��ان ي��ح��ب ب� �ل ��ده ك��ف��ر ق ��اس ��م وي��ت��ض��اي��ق ع��ن��دم��ا ي��ت��م امل � ��س ب� �ه ��ا ،ودائ � �م� ��ا ك � ��ان ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى اس �م �ه��ا"
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
امل�ئ��ات م��ن امل��واط�ن�ين ال�ع��رب م��ن كافة
انحاء البالد  ،زاروا مدينة كفر قاسم
بهدف تقدمي واجب العزاء لعائلة طه بعد
استشهاد ابنهم محمد طه ( 27عاما)
ال��ذي قتل ف��ي مدخل محطة الشرطة
على يد احلارس هناك.
سرية طه والدة الشهيد قالت وهي تبكي
املا على ابنها ":ابني كان يحب بلده كفر
قاسم ويتضايق عندما يتم املس بها،
ودائ�م��ا ك��ان يحافظ على اسمها .في
نفس ي��وم احل ��ادث خ��رج م��ن املسجد
بعد ص�لاة التراويح ،وذه��ب ليشاهد
ما حصل بجانب البلدية ،وهناك دخل
محطة الشرطة كي يساعد على تهدئة
االجواء ،ولم يكن بحوزته ال سالح وال
سكني وال اي اداة اخرى ،لكن احلارس
هناك اطلق عليه الرصاص حتى املوت،
م��ع ان اب�ن��ي ل��م يرتكب اي خ�ط��أ .انا
فخورة جدا بابني الشهيد الذي وقف
وقفة مشرفة".
واضافت سرية ط��ه ":باي حق يقوم
ه��ذا احل ��ارس بقتل اب�ن��ي وم��ن سمح

له بذلك؟ .كان بامكانه ان يصيبه في
رج�ل��ه ،ال ان يقتله ،واالده ��ى م��ن هذا
االم��ر ان الشرطة العنصرية اعتبرت
ت �ص��رف احل� ��ارس وك��ان��ه دف��اع��ا عن
النفس ،بالرغم من ان الشهيد لم يشكل
خطرا على اي شخص".
وتابعت قائلة ":في نفس يوم احلادث،
ابني افطر مع جميع افراد العائلة في
االفطار الرمضاني ،وكان سعيدا جدا،
لدرجة انني الول مرة االحظ بانه سعيد
للغاية .بعد ان انهى تناول الطعام قال
ل��ي " مل��اذا ال ي��وج��د قطايف ،اذ انني
ارغب في تناول القطايف" .في نفس
ال��وق��ت اك��ل ب �ق�لاوة ب�ك�ث��ره ،ح�ت��ى ان
زوج��ة ابني قالت له "ال تأكل كثيرا،
كي ال ترتفع لديك الدهنيات" ،وقال
لها "ال يهم ،فكم من الوقت سنعيش.
دعوني اتناول البقالوة على راحتي".
وواصلت االم حديثها ":يؤملني جدا بان
ابني فارقنا وهو يرغب تناول القطايف،
وكم امتنى ان يعود الينا ولو للحظات
حتى البي رغباته .كما وال بد ان اشكر
جميع الشباب على وقفتهم معنا ،فانا
اعتبرهم مثل ابنائي ،ونشكر كل من

ساندنا من جميع املجتمع العربي".
س� ��ارة ط ��ه زوج� ��ة ال �ش �ه �ي��د ق��ال��ت":
زوجي محمد كان انسانا مثاليا وفي
غ��اي��ة ال��روع��ة ومت��ام��ا مثل اجلوهرة،
وه� ��و خ� �س ��ارة ل �ن��ا ج �م �ي �ع��ا .الشهيد
ك��ان انسانا متواضعا وصاحب قلب
نظيف ومتواضع ،ويحب عمل اخلير
ومساعدة االخ��ري��ن ،واذا ضايق احد
يقوم مبصاحلته فورا النه تعود بانه
ال يحب اي ��ذاء االخ��ري��ن ،ودائ �م��ا كان
يدعوا للمساملة".ثم قالت ":انا اؤمن
بقضاء الله وقدره ،لكن الشهيد محمد
ذه��ب وت��رك روح��ه معنا ،وال ب��د من
ان نقف الى جانبه من خالل مواصلة
ال�ن�ض��ال ،واذا رفعنا اي��دي�ن��ا فسوف
تستمر سياسة ا ل�ق�ت��ل .كما ونطالب
بان تخرج الشرطة من البلدة ،فمنذ ان
دخلت كفر قاسم العنف والقتل اصبح
يستشري".
وعن اخر حديث مع زوجها قالت ":انا
اخر من ودعني زوجي .في يوم احلادث
ات�ص��ل ب��ي زوج ��ي وق ��ال ل��ي "هنالك
مشاكل كبيرة في كفر قاسم" ،سالته
م��اذا سيفعل؟ ،وق��ال لي "ساقف الى

ال� � �ش� � ��رط� � ��ة :اع� � �ت� � �ق � ��ال  3م� �ش� �ت� �ب� �ه �ي�ن ب �ق �ت ��ل
ف � ��ادي ص ��رص ��ور وم �ح �م��د ع ��ام ��ر ف ��ي كفرقاسم

وص ��ل ب �ي��ان م��ن املتحدثة
باسم الشرطة لوبا السمري
جاء فيه ما يلي" :استمرا ًرا
ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال��ش��رط��ة في
م � �ل� ��ف ش � �ب � �ه� ��ات ج ��رمي ��ة
ق �ت��ل امل ��رح ��وم�ي�ن "ف� ��ادي
ص� � ��رص� � ��ور" و"م� �ح� �م ��د
عامر" في كفرقاسم بداية
ال �ش �ه��ر اجل� � ��اري امل ��واف ��ق
 01.06توصلت الشرطة
ص �ب��اح ال �ث�ل�اث��اء العتقال
 3م �ش �ت �ب �ه�ين بالضلوع
ف��ي اجل��رمي��ة ،بينهم اثنان
م��ن كفرقاسم وواح ��د من

املرحوم فادي صرصور

املرحوم محمد عامر

جلجولية حيث تقرر طلب
متديد فترة اعتقال املشتبهني
ع �ب��ر م�ح�ك�م��ة ال �ص �ل��ح في
ري � �ش� ��ون ل �ت �س �ي��ون على
ذ م��ة التحقيقات اجلارية.

أن التحقيقات مازالت
عل ًما ّ
جارية مع سريان مفعول
أمر حظر النشر على اي من
باقي تفاصيل ومستجدات
القضية" وف ًقا للبيان.

ق � � � � � � ��رى ال � � � � �ش� � � � ��اغ � � � � ��ور ت� � � �ت� � � �ظ � � ��اه � � ��ر ض� � � � � ��د س� � �ي� � ��اس� � ��ة
ال � �س � �ل � �ط� ��ات وال� � �ش � ��رط � ��ة جت� � � ��اه اجل � �م� ��اه � �ي� ��ر ال� �ع ��رب� �ي ��ة
م � ��ن :م� �ح ��اس ��ن ن ��اص ��ر-
م� ��راس� ��ل م ��وق ��ع ال��ع��رب
وصحيفة كل العرب
ش��ارك العشرات من أبناء
ق ��رى ال �ش��اغ��ور م��ن كافة
القوى السياسية ،مبظاهرة
ال�غ�ض��ب ال �ت��ي دع ��ت إليها
إحتجاجا
جلنةاملتابعةالعليا،
ً
ع�ل��ى س �ي��اس��ات السلطات

وا حل��ك��و م��ة اإلسرائيلية
والشرطة جت��اه اجلماهير
العربية عامة ،وفي أعقاب ما
حصل في مدينة كفرقاسم
بشكل خاص .وقد انطلقت
التظاهرة في متام الساعة
اخل��ام�س��ة ع�ن��د م �ف��رق دير
األسد.
هذا ،وقد ُرفعت الشعارات

املنددة بتصرفات وتعامل
الشرطة في كفرقاسم وضد
س �ي��ا س��ة ا ل �ق �م��ع والتمييز
جت��اه اجل�م��اه�ي��ر العربية.
وق��د مت اغ�ل�اق م��دخ��ل دير
األ س � ��د ل��ف��ت��رات متقطعة
وق ��د ت ��واج ��دت ف��ي املكان
ق ��وات ك�ب�ي��رة م��ن عناصر
الشرطة.

والدة الشهيد

شقيق الشهيد محمد

جانب ابناء بلدي" ،ومن ثم اغلق الهاتف.
بعد دقيقة اتصلت به مرة اخرى لكن هاتفه
كان مغلقا .وكانه شعر بانه لم يعد".
أح � �م� ��د ط� ��ه م� ��ن ك� �ف ��رق ��اس ��م يستذكر
ل�ي�ل��ة اس�ت�ش�ه��اد ش�ق�ي�ق��ه :تلقينا اخلبر
كالصاعقة
وفي حديث خاص مع أحمد طه قال ملوقع
ال�ع��رب":ي��وم االح��داث ت��واج��دت في مركز
أن ال�س�ك��ان يلتفتون
امل��دي�ن��ة ،واس�ت�غ��رب��ت ّ
الي بنظرات غريبة ،وفي تلك األثناء بدأت
اسمع عن حديث انتشر في الشارع بأنني
وأن
أصبت بعيار ن��اري من قبل الشرطةّ ،
صورتي منشورة في صفحات التواصل
االج �ت �م��اع��ي ،ع�ن��ده��ا ان�ت��اب�ن��ي ش �ع��ور غير
مريح" .وأضاف":في نفس اللحظة اتصلت

الشهيد محمد طه

ب�ش�ق�ي�ق��ي ال�ش�ه�ي��د م �ح �م��د ،ل�ك�ن��ه ل��م يجب
على هاتفه ،بعد ذل��ك توجهت ملركز البقاء
الطبي ،وابلغوني أ ّن��ه وص��ل اليهم مصابا
حالته خطيرة جدا ،ورفضوا أن يخبروني
بإسمه".
وتابع قائال":عندما وصلنا الى املستشفى
بأن احلديث يدور عن شقيقي ،حيث
علمنا ّ
تلقينا خبر استشهاده كالصاعقة" ،وقال
أحمد ً
أيضا":االجواء في بيتنا حزينة جدا،
ونكاد ال نصدق أننا فقدنا انسانا غاليا على
قلوبنا جميعا ،وعلى قلبي انا ،حيث ربطتني
مع شقيقي عالقة وطيدة جدا ،فهو بالنسبة
ل��ي اخ وص��دي��ق ،ول��م ي �ت��ردد ف��ي ي��وم من
االيام بتقدمي اي مساعدة لي ولألخرين"،
كما قال.

إط� �ل ��اق س � � ��راح  11ش� ��اب� ��ا م� ��ن ك� �ف ��رق ��اس ��م بعد
اع �ت �ق ��ال �ه ��م ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي ��ة األح � � � ��داث األخ� �ي� ��رة

مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
انتهت في ساعة متأخرة من ليلة
األحد جلسة محاكمة  11شا ًّبا من
مت اعتقالهم على
كفرقاسم الذين ّ
خلفية أحداث يوم االثنني املاضي
ال��دام��ي ال��ذي ارتقى فيها الشهيد
محمد محمود طه ،حيث مت اطالق
سراحهم للحبس املنزلي ملدة ثالثة
ايام باإلضافة إلى دفع كفالة مالية
بقيمة  1000شيكل.
وكانت هيئة الدفاع الذي ترأسها
احملامي انور فريج واحملامية اثار

مت
عيسى طه قد ص��رح��وا أ ّن��هّ " :
إب��رام اتفاقية م��ع النيابة العامة،
التي مبوجبها سيتم عرض ثالثة
معتقلني من بني الـ 11معتقلاً وذلك
ليتم االنتهاء من إج��راءات إطالق
س��راح�ه��م ف��ي اق��ل وق��ت ممكن".
ال �ع �ش��رات م��ن أه��ال��ي كفرقاسم
وأحبة املعتقلني جتمعوا أمام مبنى
محكمة الصلح في مدينة ريشون
لتسيون في انتظار اإلفراج عنهم.
رئيس البلدية احملامي عادل بدير
الذي تواجد منذ الساعات االولى

النعقاد احملكمة ق��ال" :احلمد لله
انه مت االفراج عن اغلبية املعتقلني،
ويجب العمل وبكل جدية مع طاقم
هيئة الدفاع من أجل اإلفراج على
باقي املعتقلني الشباب وهم محمد
ط��ه وح��م��زة س��ال��م اب ��و ج��اب��ر".
النائب عيساوي فريج الذي رافق
األهل قال" :نحن نقف إلى جانب
املعتقلني حتى يت ّم االف��راج عنهم،
وخاصة ان الشرطة تقوم بحملة
اع �ت �ق��االت ع �ش��وائ �ي��ة وب� ��دون اي
مبررات".

