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صـاحب االمتيــاز
شركة كل العرب م.ض

احملرر املسؤول  واملدير العام 
 فايـز اشتيوي 

من سربية “ أنا ُمتأّسف “
ألّني شريُكَك في احملرَقه

حملُت عذابَك فوَق عذابي..وكلُّ 

الضحايا أقارِب

وُجبُت بالدَ الشعوِب.جميَع بالدِ جميِع 

الشعوِب

حزيناً وغاِضب

على ُظلماِت املدى املطِبَقة

ُر حزَن الطحالِب وأنَت تُدمِّ
ً وتقصُف نعناعَة احلبِّ جّواً وبّراً وبحرا

ُرفاِت اخملالِب وتُنشُب في بهجِة الشُّ

ملاذا تقصُّ اجلديلَة

لتجدَل مشنقًة تتدّلى عليها رقاُب 

الطفولَة

وتسمُل عيننِي حاملتنِي بنورٍ قليٍل

يجوُب السماَء القليلَة

أنغلُب عيناً سملَت.وتغلُب ساقاً 

بترَت

وتغلُب قلباً سحقَت ورأساً قطعَت

أتغلُب؟ال.أنَت تُهزَم

وتذوي وتهرَم

وأنَت تهوُن وتسُقط..واهلُل غالِب

هو اهلُل غالِب

ف فُقل متأسِّ

ف! أنا..متأسِّ

يوسف شريف من قلنسوة: 
عربًيا” كوني  وبالسالح  بالذبح  وهددني  طاردني  “يهودي 

وقفة احتجاجية امام سجن اجللبوع تضامنا مع االسير املضرب 
عن الطعام بالل كايد

مسيرة حاشدة إحياًء لذكرى شهداء بلدة الطنطورة املهّجرة الـ 68

مــــــن: مـــنـــى عــــرمــــوش- 
العرب  مـــوقـــع  مــراســلــة 

وصحيفة كل العرب 
ق���دم ي��وس��ف ش��ري��ف من 
قلنسوة  م���دي���ن���ة  س���ك���ان 
ش��ك��وى ف��ي ش��رط��ة كفار 
ب���أن سائًقا  م��دع��ي��ا  س��اب��ا، 
قام  اليهودي  ال��وس��ط  م��ن 
وهو  بسيارته  مب��ط��ادرت��ه 
سيقتله  ب��أن��ه  ب��ي��ده  ي��ل��ّوح 
ذبحا، كما وأشهر سالحه 
وقال  بالقتل.  اي���اه  م��ه��ددا 
يوسف شريف ملوقع العرب 
وصحيفة كل العرب: “يوم 
الصباح  ساعات  في  أمس 
بسيارتي  م��ت��وج��ه��ا  ك��ن��ت 
ملكان عملي في كفار سابا، 
ولدى وصولي مفرق ايال 
ان��دم��ج��ت ف��ي ط��ري��ق ذات 
بسائق  واذ  واح��د،  مسلك 
من الوسط اليهودي يقوم 
باستخدام صافرة سيارته 
ليوجه لي مالحظة، وعندما 
وهو  شاهدته  اليه  نظرت 
رقبته  ع���ل���ى  ي�����ده  ي���ض���ع 
تشير  التي  بحركة  ويقوم 
ب����أن����ه س��ي��ق��ت��ل��ن��ي ذب���ح���ا، 
طريقي،  واص��ل��ت  لكنني 
مطاردتي  واص���ل  أن���ه  اال 

وم��ض��اي��ق��ت��ي، ووص����ل به 
سالحه  أخ��رج  بأنه  االم��ر 

وأشهره باجتاهي”.
واضاف: “عندما تعرضت 
لهذا املوقف اخلطير ولدى 
حاولت  باخلطر  ش��ع��وري 
الهرب منه كي ال يؤذيني، 
اتصلت  ال���ط���ري���ق  وف������ي 
بأن  واخبرتهم  بالشرطة 
يطاردني  شخًصا  هنالك 
وي��ن��وي ق��ت��ل��ي، وق���د طلب 
مواصلة  ال��ش��رط��ي  م��ن��ي 
سيري وأبلغني بأن قوات 
الي،  طريقها  في  الشرطة 
وم��ع وص��ول��ي ال��ى املفرق 
جلجولية  م����ن  ل���ق���ري���ب  ا
الشرطة  ب���رج���ال  ال��ت��ق��ي��ت 
هناك لكن السائق اليهودي 
غ��يّ��ر م��س��ل��ك��ه وه����رب من 

املكان”.
 ثم قال: “ألول مرة أواجه 
حالة من هذا النوع، وإن ما 
العنصرية  سببه  يحصل 
املتفشية، فال يعقل أن نبقى 
مكتوفي االي��دي أم��ام مثل 
اخلطيرة  التصرفات  ه��ذه 
مع  حتصل  أن  ميكن  التي 
من  مواطنة  أو  مواطن  أي 
العربي،  مجتمعنا  داخ���ل 

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
جرت الثالثاء ، وقفة احتجاجية امام سجن اجللبوع ، تضامنا 
بالل  يوما،   63 من  اكثر  منذ  الطعام  عن  املضرب  االسير  مع 
املتابعة  جلنة  عن  املنبثقة  احلريات  جلنة  نظمتها  والتي  الكايد، 

العليا للجماهير العربية .
هذا، وحمل املتظاهرون الالفتات التي حتمل صور األسير بالل 
الكايد، كذلك الشعارات املنددة بسياسة املؤسسة االسرائيلية 

ضد األسرى مطالبني االفراج الفوري عن األسير بالل الكايد.

تسعى  أن  ال��ق��ي��ادات  وعلى 
حمل��ارب��ة ه��ذه ال��ظ��اه��رة من 
جذورها، النها باتت تشكل 

خطرا كبيرا على حياتنا”.
قدمت  “لقد  قائال:  واردف 
لكنني  الشرطة  في  شكوى 
م��ن قبلهم،  أي رد  أت��ل��َق  ل��م 
مع أنه ولو قمت أنا بارتكاب 
علّي  العثور  لتم  العمل  هذا 
وح����ب����س����ي وح�����ب�����س ك��ل 
يتعلق  عندما  لكن  عائلتي، 
االم�������ر مب����واط����ن ي���ه���ودي 
فنرى بأن الشرطة تستهتر 
بالقضية حتى تلقى في سلة 

املهمالت”. 
وواصل حديثه قائال: “بعد 
ه����ذه احل����ادث����ة أخ���ش���ى أن 
أس��ل��ك ن��ف��س ال��ط��ري��ق كي 
الشخص  بنفس  ال��ت��ق��ي  ال 
فإن  بالقتل،  ه��ددن��ي  ال��ذي 
االن��س��ان يشكل خطرا  ه��ذا 
ومكانه  املجتمع  على  كبيرا 
يجب أن يكون داخل السجن 

فقط”.
تعقيب الشرطة

الشرطة:  من  تعقيب  وج��اء 
شكوى  ت��ق��دمي  ف��ع��ال  “مت 
والشرطة تقوم بفحصها”.


