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من: منى عرموش مراسلة 
وصحيفة  ال��ع��رب  م��وق��ع 

"كل العرب"
من املرتقب أن يصدر قريبا 
ف��ي احمل��ك��م��ة امل��رك��زي��ة في 
مدينة اللد قرار باحلكم على 
الشابة شاتيال ابو عيادة )23 
عاما( من سكان كفرقاسم ، 
بالسجن مدة 16 عاما وذلك 
قتل  ادان��ت��ه��ا مب��ح��اول��ة  بعد 
والتخطيط  يهودية  س��ي��دة 
خلفية  على  عمليات  لتنفيذ 
االدع����اءات  بحسب  قومية 
التي ذكرت. ويشار إلى أن 
ه��ذا ال��ق��رار ال��ذي سيصدر 
الحقا بعد صفقة إدعاء بني 
الدفاع  وم��ح��ام��ي  ال��ن��ي��اب��ة 
وبحسب  جلجولي.  إيهاب 
م��ا ج��اء ف��ي الئ��ح��ة االتهام 
السابقة فإن "شاتيال كانت 
تخطط لقتل مواطنني يهود، 
قومية،  خلفية  على  وذل���ك 
عائلة  مقتل  اعقاب  في  ذلك 
ال��دواب��ش��ة م��ن ق��ري��ة دوما 
ال��ذي��ن ح��رق��وا داخ��ل بيتهم 

على يد مستوطنني".
االدانة  الئحة  في  ج��اء  كما 
التحقيق  الشابة خالل  "أن 
أن��ه��ا حلمت  م��ع��ه��ا، ق���ال���ت: 
ب���ال���ن���ب���ي ع���ل���ي���ه ال����ص����الة 
والسالم، وهو يبحث عنها، 
وف��س��رت احل��ل��م، أّن���ه يجب 
الله،  سبيل  في  القتل  عليها 
وقررت التسبب مبوت يهود 
لكونهم يهوًدا، وإنها قررت 
بواسطة  ع��م��ل��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ 
إطالق  أو  ن��اس��ف��ة،  ع��ب��وات 
اليهود".  ع��ل��ى  ال��رص��اص 
وف���ي س��ي��اق م��ل��ف االدان����ة 
املدانة  ال��ش��اب��ة  "أّن  ك��ت��ب 
تركيب  كيفية  بتعلم  قامت 
ع��ب��وات ن��اس��ف��ة ع��ن طريق 
االنترنت، وقد قامت بشراء 
لصناعتها،  خاصة  ادوات 
عبوة  ل����وض����ع  وخ���ط���ط���ت 
مطاعم  أح�����د  ف����ي  ن���اس���ف���ة 
املنطقة الصناعية في أفيك، 
حيث ق��ام��ت ب��ع��دة زي���ارات 
ومراقبته،  وتفقده  للمطعم، 
احلراسة  وض���ع  وم��راق��ب��ة 
في  فشلت  لكنها  األم��ن��ي��ة، 

اعداد العبوة الناسفة".
"الشابة  االدان��ة:  وبحسب 
ل���ش���خ���ص، من  ت���وج���ه���ت 

ل��ه��ا سالًحا  ي��وف��ر  أن  أج���ل 
بأنها  م��دع��ي��ة  أت��وم��ات��ي��ك��يً��ا 
ستطلق الرصاص في الهواء 
خ����الل ح��ف��ل ص��دي��ق��ة لها، 
بانها  بعد  فيما  تبني  أّن��ه  اال 
عملية  لتنفيذ  تخطط  كانت 
إطالق رصاص في القدس، 
وق����د ت���راج���ع���ت ع���ن ذل���ك، 
الكبيرة  األمن  قوات  بسبب 
املنتشرة هناك". وفي قرار 
العام  ك��ت��ب: "ف���ي  االدان�����ة 
املاضي توجهت الشابة الى 
الصناعية في راس  املنطقة 
العني، عبور وهناك تهجمت 
بالسكني على امرأة يهودية 
بيدها  واصابتها  وطعنتها 
اليسرى، وفي نفس اللحظة 
وبني  بينها  ش��ج��ار  ح��ص��ل 
ال��ي��ه��ودي��ة، وخالل  ال��ش��اب��ة 
ذل����ك ق���ام���ت ب��ط��ع��ن��ه��ا عدة 
صراخ  سماع  وعند  مرات، 
الشابة املجني عليها، جتمهر 
شبان كانوا يتواجدون في 
املنطقة ملساعدتها، ومطاردة 
الشابة املتهمة، التي حاولت 

طعنهم أيًضا".
وقالت عائلة الشابة املدانة، 
عن  ع������ار  ورد  م�����ا  "ك������ل 
بريئة  ابنتها  وأّن  الصحة 
من هذه األعمال ومت تلفيق 
ميكن  وال  واقعية  غير  تهم 
شكل  ب���أي  وال  ت��ص��دي��ق��ه��ا 
من األشكال".وقالت والدة 
األس��ي��رة "ه���ذا ق���رار ظالم 
إبنتي  تقبله.  جدا وال ميكن 
ب��ري��ئ��ة م��ن ك��ل ال��ت��ه��م التي 
النها  وف��ق��ط  ال��ي��ه��ا،  نسبت 
يلفقوا  ان  ق����رروا  محجبة 
إلتقيت  ب��اط��ل��ة.  ادان����ات  لها 
وقد  السجن،  في  ابنتي  مع 
ل��ي "أم���ي مارسوا  ذك���رت 
نفسية،  ضغوطات  ض��دي 
وم��ن ش��دة اخل���وف ذكرت 
امورا لم ارتكبها، وال اعرف 

من أين كل هذه التهم". 
وتابعت األم: "إبنتي تدرس 
ف����ي اجل����ام����ع����ة امل��ف��ت��وح��ة 
موضوع علم االجتماع، وقد 
كانت تطمح بانهاء دراستها 
والعمل في هذا املجال، ولم 
ت��ف��ك��ر ف���ي ي���وم م���ن األي���ام 
مهما  ش��خ��ص  أي  ب���إي���ذاء 
كان". وختمت بالقول: آمل 
اال يتم نسيان قضية ابنتي 

عاما   16 كفرقاسم  من  عيادة  أبو  شاتيال  بسجن  تقضي  ادعاء  صفقة  إلى  التوصل 
*شقيق شاتيال أبو عيادة: "هذا ظلم وأنا تعرضت العتداء ولم يعتقل أحد" * احملامي إيهاب جلجولي: "نسبت ملوكلتي في 

البداية تهمة محاولة قتل 8 اشخاص وقد جنحنا في تقليصها حملاولة قتل واحدة ليكون احلكم 16 عاما بشكل فعلي"

" بتهمة محاولة قتل شابة يهودية"!

أبو عيادة في احملكمة - صورة من األرشيف- تصوير: موتي كمحي  ynet احملامي إيهاب جلجولي في احملكمة

قضايا  ن��س��ي��ان  مت  م��ث��ل��م��ا 
لن  نحن  أخريات.  اسيرات 
نيأس بل سنعمل املستحيل 
حتى يخفف احلكم عنها". 

وق��������ال احمل�����ام�����ي إي����ه����اب 
بالفاع عن  املوكل  جلجولي 
ف���ي ح��دي��ث ملوقع  امل��ت��ه��م��ة 
العرب وصحيفة كل العرب: 
"موكلتي نسبت اليها تهمة 
اشخاص،   8 قتل  م��ح��اول��ة 
تقليصها  ف��ي  جنحنا  وق���د 
ليكون  واح��دة  قتل  حملاولة 
بشكل  ع���ام���ا   16 احل���ك���م 
ف��ع��ل��ي. ه��ن��اك خ���الف حول 
ال��ت��ع��وي��ض، وس��أح��اول أن 
يكون التعويض مبلغا قليال ال 
يتعدى 5000 شيقل، وليس 
مبالغ طائلة". وتعليقا على 
قال:  باحلكم،  املتهمة  رأي 
جدا  قوية  انسانة  "شتيال 
وهي لم تنكسر في أي حلظة 
من اللحظات، وهي متفهمة 
يجري".وعممت  م��ا  ل��ك��ل 
الناطقة بلسان احملكمة بيانا 
احملكمة  "ق��ررت  فيه:  ورد 
املركزية في مدينة اللد، إدانة 
مبحاولة  عيادة  أبو  املتهمة 
القتل، عن حدث واحد، بعد 
ضدها  قدمت  ق��د  كانت  أن 
الئحة اتهام بعدة محاوالت 
ق��ت��ل، وذل����ك وف��ق��ا لصفقة 
ومحامي  النيابة  بني  ادع��اء 
احملكمة  قررت  كما  الدفاع. 
حتى  باحلكم  النطق  إرج��اء 
يوم 27.02.2017 الساعة 

البيان.  08:45" بحسب 
هذا وتسود حالة من احلزن 
أبو  عائلة  لدى  واالستنكار 
بعد  كفرقاسم،  م��ن  ع��ي��ادة 

العامة  النيابة  ع��رض��ت  أن 
ف��ي احمل��ك��م��ة امل��رك��زي��ة في 
االدع���اء  صفقة  ال��ل��د  مدينة 
التي تطالب بالسجن الفعلي 
ملدة 16 عاما للشابة شتيلة 
أبو عيادة. وقال موسى أبو 
عيادة شقيق املتهمة: "قرار 
احلكم مجحف وظالم جدا، 
فشقيقتي لم ترتكب أي ذنب 

بالسجن  عليها  يحكم  حتى 
ملدة 16 عاما، بل كل ما نسب 
ملفقة  تهم  عن  عبارة  اليها 

ومشبوهة".
ثم قال: "قبل حوالي عامني 
إلعتداء  تعرضت  ون��ص��ف 
يهود،  م��ج��م��وع��ة  ق��ب��ل  م���ن 
قاموا  ال���ي���وم  ن��ف��س  وف����ي 
واسماعي  وشتمي  بطعني 
"املوت  مثل  قاسية  كلمات 

وال  ك��الب  "انتم  للعرب"، 
مكان لكم في هذه الدولة"، 
وغيرها، وقد قدمت شكوى 
في الشرطة، لكنها لم تصل 
من  ب��ال��رغ��م  املعتقلني  ال���ى 
محاطة  االع��ت��داء  منطقة  أن 
ب����ك����ام����ي����رات امل����راق����ب����ة".
وواص��������ل ح���دي���ث���ه ق���ائ���ال: 
حاول  التحقيقات  "خ���الل 

طاقم التحقيق اخفاء حقيقة 
بأن  يظهر  ال  ك��ي  اإلع��ت��داء 
اخللفية قومية. كانت هناك 
لتحويل  أخ���رى  م��ح��اوالت 
عادية  اعتداء  حلادثة  امللف 
ول��ي��س��ت ق��وم��ي��ة، وادع����وا 
ايضا بأن كاميرات املراقبة 
اثناء  ص��ورة  أي  تلتقط  ل��م 
االعتداء، وحتى هذا اليوم لم 
للفاعلني،  الشرطة  تتوصل 

التي  شتيلة  شقيقتي  بينما 
شابة  طعنت  بأنها  اتهمت 
بجراح  واصابتها  يهودية 
طفيفة، ح��دووا خالل وقت 
قومية،  اخللفية  بأن  قصير 
تسريب  مت  قائقة  وبسرعة 

توثيق ملا حصل".
وت��اب��ع ق��ائ��ال: "ه��ذا تعامل 
فعندما  واض����ح،  ع��ن��ص��ري 

يصاب شخص من الوسط 
اعتقاالت  ن���رى  ال��ي��ه��ودي 
بأن  س��ري��ع��ة، وادع��������اءات 
اخللفية قومية، بينما العربي 
من  لإلعتداء  يتعرض  الذي 
ملفه  في  نرى  ال  يهود  قبل 
واملعتدي في  اعتقاالت،  اي 
يبقى  احل��وادث  هذه  اغلبية 
قائال:  واردف  م��ج��ه��وال". 
تخفيف  ه���و  أط���ال���ب���ه  "م����ا 

فهذا  شقيقتي،  على  احلكم 
ويشتم  مقبول،  غير  احلكم 
م��ن��ه رائ��ح��ة ال��ع��ن��ص��ري��ة".
موسى  الشاب  الى  ويشار 
سليمان أبو عيادة "تعرض 
قبل عامني ونصف إلعتداء 
مجموعة  قبل  من  عنصري 
أش����خ����اص م��ت��ط��رف��ني من 
الذين  ال���ي���ه���ودي  ال���وس���ط 

واإلعتداء  بتوقيفه  ق��ام��وا 
عليه وطعنه بخمس طعنات 
ف����ي ال���ق���س���م ال��س��ف��ل��ي من 
جسمه مما أسفر عن إصابته 
الى  أثرها  على  نقل  بجراح 
م��س��ت��ش��ف��ى ب��ي��ل��ن��س��ون في 
سيارة  بواسطة  تكفا  بيتح 
ملركز  ال��ت��اب��ع��ة  اإلس���ع���اف 
ال��ب��ق��اء ال��ط��ب��ي"، ع��ل��ى حد 

قوله.
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