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تقرير: سعيد حسنني
لفترة  إسرائيل  هزت  التي  القضية 
طويلة، مقتل الفتى داني كاتس عام 
1983 في مدينة حيفا في الكرمل، 
وعلى أثرها قامت الشرطة بإعتقال 
5 أشخاص وهم: علي طراد غنامي، 
محمد  فتحي  غنامة،  حسني  سمير 
سخنني  مدينة  م��ن  وه���ؤالء  غنامة 
ابراهيم صبيح  إعتقال عاطف  ومت 
من عسفيا واحمد قزلي من منطقة 
وادي العني. واليوم خرج الى احلرية 
علي طراد غنامي وسمير غنامة. وفي 
امل��ق��ب��ل س��ي��ف��رج عن  ال��ش��ه��ر  مطلع 
بينما سيبقى عاطف  فتحي غنامة، 
صبيح واحمد قزلي رهن اإلعتقال 

الكمال محكوميتهما.

بزيارة  ال��ع��رب  تلفزيون  ف��ي  قمنا 
معه  وأجرينا  غنامة  حسني  سمير 
القضية  حيثيات  ك��ل  ح��ول  ح���وارا 
التي أثارت الرأي العام في حينها، 
والتي ادينوا على أثرها رغم أنهم لم 

يقتلوا على حد تعبيرهم.
ق��ال��ه سمير حسني  اب���رز م��ا  وم���ن 
والوضع  "البيئة  اللقاء:  في  غنامة 
يوم  لبنان،  )ح��رب  حينه  في  العام 
خصبة  ارض���ي���ة  ش��ك��ا  االرض( 
القضية..  ف��ي ه���ذه  الت��ه��ام  ع���رب 
وقال بعض احملققني قالوا لي معنا 
أومر من فوق إلقفال القضية .. ان 
كنت تريد او ال تريد. التحقيق كان 
لباس  ب��دون  كنا  صعبة،  ب��ظ��روف 
وك��ان��ت أي���ام ب���اردة وش��ت��اء وفقط 

ان  قالوا  الداخلية.  املابس  نرتدي 
5:30 وانا  اجلرمية حدثت الساعة 
التخنيون  في  كنت  الوقت  هذا  في 
استاذ  منهم  ش��ه��ود  هنالك  وك���ان 
الطلبية  بايصال  الذي قمت  جامعة 
يعلمون  كانوا  داني كاتس  اهل  له. 
اننا لم نقتل وانا حتدثت في احملكمة 
م���ع اخ��ي��ه وق����ال ل���ي ن��ح��ن نعرف 
دمروا  ذل���ك.  ت��ري��د  الشرطة  ول��ك��ن 
فتحي  عمي  ابن  انظر  كاملة،  عائلة 
كل عائلته ماتت .. وانا االن ال ارى 
عامة  وعندي  ديسك  ول��دي  جيًدا 
وقت  بضربي  ق��ام��وا  ظ��ه��ري،  ف��ي 

التحقيق، قاموا بضربنا جميًعا"
كما قمنا في تلفزيون العرب بزيارة 
السيد علي طراد غنامي وإجرينا معه 

اجتماع حتضيري حملامني عرب في مدينة الّناصرة حتسبا لتنفيذ اعتقاالت على ضوء الوضع الراهن
*عضو بلدية الناصرة هاني سروجي: الشرطة االسرائيلية تتعامل مع مواطنينها برصاص حي وعلى جميع الدول أن تعرف كيف تتعامل دولة اسرائيل 
مع مواطنيها العرب وعلينا جميعنا التصدي لهذه اآلفة اخلطيرة  *احملامي حسام موعد نائب رئيس نقابة احملامني: نتوقع أن حتدث العديد من املواجهات 
واالعتقاالت خالل التظاهرات التي ستنظم في جميع القرى واملدن العربية وقررنا البدء بتحضير أنفسنا لبناء خطة عمل مبرمجة ما بني احملامني واجلمعيات 

موقع  م��راس��ل   - عليمي  ن���زار  م���ن: 
العرب وصحيفة كل العرب

في  االربعاء  يوم  طارئة  جلسة  عقدت 
من  العديد  مبشاركة  وذلك  النّاصرة، 
مراكز  مع  وبالتعاون  العرب  احملامني 
حقوقية: مركز مساواة، ومركز عدالة، 
بلدية  عضو  بحضور  ميزان،  ومركز 
أشرف  التغيير  ش��ب��اب  ع��ن  ال��ن��اص��رة 
محروم، وعضو البلدية السابق هاني 

سروجي. 
وج����اء ه���ذا االج��ت��م��اع ب��ع��د االح����داث 
االخيرة التي وقعت في قرية أُم احليران 
في النقب، وعلى ضوء جتدد املواجهات 
بني سكان البلدة وعناصر الشرطة، ما 
األشخاص  من  عدد  اصابة  عن  أسفر 
ب��ج��روح، ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تشهد فيه 
اعلن  فيما  م��ش��ح��ون��ة،  أج����واء  ال��ق��ري��ة 
مجلس حورة اإلضراب العام والشامل 
اليوم بعد استشهاد األستاذ يعقوب أبو 
القيعان رميًا برصاص الشرطة بادعاء 
ألفراد  ده��س  عملية  تنفيذ  ح��اول  ان��ه 
القرية  بإخاء  قيامهم  خال  الشرطة 

متهيًدا لهدم منازل.
العمل  ال��ى  االجتماع  ه��ذا  وه��دف  كما 
في  احلقوقيّة  املراكز  بني  ما  اجلماعي 
الباد وع��ّدة محامني عرب، وذلك من 
اعتقاالت  تنفيذ  حالة  في  الدفاع  أجل 
الباد  تشهدها  التي  املظاهرات  خال 
إس��ت��ن��ك��اًرا ل��ه��دم امل��ن��ازل ف��ي ق��ري��ة أُم 
األستاذ  ل��ق��ت��ل  واس��ت��ن��ك��ارا  احل���ي���ران 
القيعان برصاص اجليش  أبو  يعقوب 

االسرائيلي.
وفي نهاية اجللسة مت االتفاق باالجماع 
وسائل  جلميع  صحفي  بيان  بإصدار 
االع���ام ح��ول املُ��ظ��اه��رات ف��ي الباد، 
في  املعتقلني  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  وك��ي��ف��يّ��ة 
البلدات  من  وغيرها  احليران  أُم  قرية 

واملدن العربية.

احمل��ام��ي حسام موعد،  ه��ذا، وص���ّرح 
العاّمة  احمل��ام��ي��ني  نقابة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب 
ف����ي ح���دي���ث مل���وق���ع ال����ع����رب، ق���ائ���ا: 
"إج��ت��م��ع��ن��ا ال���ي���وم ك��م��ح��ام��ني ع��رب 
وكأبناء  ال��ع��رب  للمحامني  ومم��ث��ل��ني 
الفلسطيني في داخل  العربي  املجتمع 
أنفسنا  تنظيم  أج��ل  ال��ب��اد، وذل��ك من 
أم���ام س��ي��اس��ة ال��ي��م��ني امل��ت��ط��ّرف التي 
من  االساسية  االنسان  حقوق  تنتهك 
الشديد  ول��اس��ف  وامل��س��ك��ن،  االرض 
وبعد أحداث هدم 11 منزال في مدينة 
قلنسوة وأحداث أُم احليران في النقب 
مع  مناضلني  سنقف  شهيد،  وسقوط 
ابناء شعبنا، وبالتالي فإنه بسبب هذه 
االوضاع اردنا ان نكون جاهزين لكل 
تنفيذ  ومنها  املمكنة  السيناريوهات 
املظاهرات  خ��ال  اع��ت��ق��االت  ال��ش��رط��ة 
واملدن  القرى  جميع  في  ستنظم  التي 
إجتماع  خال  اليوم  وقررنا  العربية، 
ط���ارئ ب��ح��ض��ور ع���ّدة م��ح��ام��ني عرب 
بتحضير  ال��ب��دء  حقوقية  وج��م��ع��ي��ات 
أنفسنا لبناء خطة عمل مبرمجة ما بني 
احملامني واجلمعيات من أجل مواجهة 
هذه االحداث بصورة تنظيمية لكي ال 
في  االم��ور  زم��ام  على  السيطرة  نفقد 

حالة وقوعها".
وأضاف موعد قائا: "إن هذا االجتماع 
الذي ُعقد اليوم وتلبيته يدل على احلس 
قبل احملامني  الوطنيّة من  واملسؤولية 
البناء مجتمعهم الفلسطيني في الباد، 
كما وسيتم إصدار بيان من ِقبل احملامني 
البيان  السياسة، وسيتطّرق  ضد هذه 
االماكن  ف��ي  احمل��ام��ني  وج���ود  لتنظيم 
وإعتقاالت،  ت��ظ��اه��رات  ستشهد  التي 
حاجة  ه��ن��ال��ك  ي��ك��ون  ال  أن  ون��ت��م��ن��ى 
التنظيمات ولكن هدفنا أن يصل  لهذه 
الى  احل��االت  ه��ذه  مثل  في  املواطنون 
العنوان الصحيح للدفاع عنهم، ونحن 

لن نترك هذا الشعب ليكون لقمة سهلة 
لبيبي نتنياهو ولليمني املتطّرف".

التصدي للعنف
سروجي،  هاني  البلدية  عضو  وأك��د 
قائا:"الشرطة االسرائيلية تتعامل مع 
مواطنيها برصاص حي، وعلى جميع 
دولة  تتعامل  كيف  ت��ع��رف  أن  ال���دول 
وعلينا  العرب،  مواطنيها  مع  اسرائيل 
اخلطيرة  اآلفة  لهذه  التصدي  جميعنا 
وان نتكاتف مًعا حلماية أرضنا وبيتنا 

ومستقبلنا في هذ الدولة".
وف���ي ت��ع��ق��ي��ٍب ل��ل��م��ح��ام��ي خ��ال��د دغش 
والشرطة  احلكومة  أّن  ق��ال:"واض��ح 
تصّعد من استهدافها للجماهير العربية 
ع��ام��ًة، وه���ذا م��ا مل��س��ن��اه ف��ي قلنسوة 
الفعل  وردة  احل��ي��ران،  ام  في  وال��ي��وم 
مع  احليران،  ام  في  اليوم  كانت  التي 
حاصل  حتصيل  ه��ي  األس���ف،  ك��ام��ل 
ت��وق��ع��ه��ا سابًقا،  ي��ج��ب  ك���ان  ون��ت��ي��ج��ة 
فتخيلوا هدم قرية عشرات املرات دون 
ف��ع��ل! ه��ذا اس��ت��ف��زاز ال ميكن  أي ردة 
حتمله، وهذا ما جرى اليوم".وأضاف 
أكثر، وهنا برأيي يجب  دغش:"املقلق 
أن يتدخل احملامون كافًة، بغض النظر 
والقصد كل من  القومية،  عن هويتهم 
القول  ه��ي  ال��ق��ان��ون  سلطة  أّن  يعتبر 
التي  بالتحريض  ي��ت��أث��ر  وال  ال��ف��ص��ل 
التضليل  محاولة  هو  املؤسسة،  تبثه 
الشرطة  حت��اول  التي  احلقائق  وقلب 
صباًحا  سارعت  فقد  للحدث،  خلقها 
القيعان مخرًبا  ابو  اعتبار يعقوب  إلى 
ينتمي إلى داعش، األمر الذي استدعى 
"حتييده"! – حد تعبيرها- وفي بيان 
آخر فّصلت أّن األدلة لهذا "اإلنتماء" 
هو وجود صحيفة "يسرائيل هيوم" 
ف���ي ب��ي��ت��ه م���ن ت���اري���خ ت��ش��ري��ن أول 
ي��ع��رف، وال��ق��ص��د في  امل���اض���ّي!، كلنا 
ليس  دليل  ه��ذا  أّن  القضائي،  اجلهاز 

آن  ف��ي  ومبكي  مضحك  إمن��ا  ضعيًفا  فقط 
صحيفة  يكون  أن  املعقول  من  فهل  واح��د، 
واعدامه؟!".  ادان��ت��ه  دليل  مواطن  بيت  في 
اآلن  منا  املطلوب  دغش:"برأيي،  وأوض��ح 
صد الهجمة، كل من موقعه، والتوضيح أّن 
ما يحدث في النقب وما حدث اليوم لن مير 
األدوات  إطار استعمال  الكرام، هذا في  مر 
وعمم  قال.هذا،  كما  لنا"،  املتاحة  النضاليّة 
محامون عرب في الباد، بيانا على وسائل 
اإلعام، وصات عنه نسخة الى موقع العرب 
على  "رًدا  فيه:  ج��اء  العرب،  كل  وصحيفة 
اسرائيل  حكومة  ارتكبتها  التي  اجل��رمي��ة 
بهدم قرية ام احليران في النقب والتصعيد 
الهدم  عملية  راف��ق  ال��ذي  الشرطة  قبل  م��ن 
والذي اسفر عن سقوط الشهيد يعقوب ابو 
ال��ق��ي��ع��ان وع���ش���رات اجل���رح���ى م���ن اهالي 
الشرطة  يد  على  معهم  واملتضامنني  البلدة 
القيادات  على  اع��ت��داء  شملها  اإلسرائيلية 
السياسية وأعضاء كنيست: "ما حدث في 
الصباح تتحمل مسؤوليته  أم احليران هذا 
والتي  املتطرفة  اليمينية  نتنياهو  حكومة 
تستهدف وجودنا كأقلية قومية ومستقبلنا 
نوايا  يؤكد  وه��ذا  عامه،  والباد  النقب  في 
املؤسسة االسرائيلية جتاه اجلماهير العربية 
ما  ال��ه��دم واالق��ت��اع والتهجير  م��ن  مب��زي��د 

واستمرار   48 ال� نكبة  االذه����ان  ال��ى  يعيد 
التعامل معنا كأعداء. أحداث أم احليران هي 
قلنسوة،  في  البيوت  هدم  ملعركة  استمرار 
السياسي  ال��ع��م��ل  وحت��دي��د س��اف��ر حل��ري��ة 
وسياسات إضافية عنصرية موجهه ضدنا 
الباد".وأضاف  ف��ي  فلسطينيني  ك��ع��رب 
البيان: "نحن كمحامني/ات وكحقوقيون/
النقب والباد عامة  أن مهمتنا في  ات نرى 
العنصرية  م���ن  ال��ط��وف��ان  ه���ذا  ن���واج���ه  أن 
والتطرف من قبل حكومة فاشية وعنصرية 
في  ومحاصرتنا  ق��ران��ا  م��ن  اقتاعنا  تريد 
هذه  نستنكر  وع��ل��ي��ه  احل���ي���اة.  ن��واح��ي  ك��ل 
جاءت  والتي  العنصرية  الوحشية  الهجمة 
إلرضاء سياسة التمييز القومي واالقتاع. 
الدولة  ف���ي  ب���ان "ال���ق���ان���ون"  ك��م��ا ون����رى 
وميس  العربية  األقلية  ضد  استغاله  يتم 
نحن  وال��دس��ت��وري��ة.  األس��اس��ي��ة  بحقوقنا 
سنواصل  واحلقوقيون/ات  احمل��ام��ني/ات 
ب��وح��دة تامة في  أب��ن��اء وب��ن��ات شعبنا  دع��م 
هذه املرحلة املعقدة، احلاسمة واالستثنائية. 
ون��ت��وج��ه ال���ى ك���ل ال���زم���اء احمل���ام���ني/ات 
واحلقوقيون/ات وجميع مؤسسات شعبنا 
ابناء  لنقف صفاً واحداً موحدين دفاعاً عن 
وبنات شعبنا. رحم الله الشهداء ونسأل الله 

السامة للمصابني" وفقا للبيان.

على arabTV:  سمير غنامة : "عائلة كاتس تدرك أننا لم نقتل ابنها ولن ارتاح حتى تظهر احلقيقة"
*علي غنامي: "لم نقتل داني كاتس وسجنا ظلما واعترفنا بذلك من شدة التعذيب"

حوارا حول كل حيثيات القضية وقال: 
" نا لم أقتل وسجنا ظلًما.. إعترفنا من 
أن  املمكن  م��ن  وك���ان   .. التعذيب  ش��دة 
اقول أني قتلت والدي من كثرة التعذيب 
. طلبوا منا ان نتأسف ليخففوا عنا مدة 
احلكم .. ولكن على ماذا نتأسف ونحن 
لم نفعل شيء ؟. قلت لوالد داني كاتس، 

اقسم "بالكيبا" التي تعتمرها اني أنا من 
قتلت إبنك ومستعد أن يحكموني إعدام 
.. قال لي ال لن أحلف ، وقال في احملكمة 
ال استطيع ان أقول انهم قتلوا .. الضابط 
قال لي هكذا. .. كنت اهدأ وأرتاح عندما 
أسمع صوت أوالدي وانا في السجن عن 

طريق الهاتف".

سمير غنامة علي طراد غنامي


