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مسؤول التحرير : سعيد عدوي
*املقاالت املنشورة تعبر عن آراء اصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي 
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التحرير  * االعالنات على مسؤولية اصحابها

صحيفة اجلماهير العربية
اســبوعية، ســياســية ، ثقـــافية
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صـاحب االمتيــاز
شركة كل العرب م.ض

احملرر املسؤول  واملدير العام 
 فايـز اشتيوي 

عندما يفتح املوت أبوابه

تنتخي أختنا ، يرتخي املستحيل

ويصيح العذاب الفتي العجوز :

لعناوينها شفرة )أيها املوت خذ 

بيدي(

لدمي شفرة . .

فانهضوا !

حكمة الدم يا فتيتي أن يسيل !

)تنقذني من موتي البسمة
يا وطني تنقذني البسمة

حني أرى أطفالك في الساحات

شررا يحرق أعصاب الدبابات

حني أرى أطفالك

يلقون قشور املوز على الطرقات

فعسى ولعل

يتزحلق علج من جيش احملتل!(

يا له من َعماس

أن تداس الشفاه التي أقسمْت

أنها لن تُداس.

ع����م����ي����دة االس��������ي��������رات ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ات ل����ي����ن����ا ج����رب����ون����ي 
15 ع������اًم������ا ف������ي غ����ي����اه����ب ال���س���ج���ن ت�����ن�����ال احل������ري������ة ب����ع����د 

"ل��������������ن أس������ت������س������ل������م وس��������������أح��������������ارب ال�������ع�������ن�������ف واجل�����������رمي�����������ة"
من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب 

وصحيفة كل العرب 
استفاق الدكتور زياد محاميد )55 عاًما( من 
سكان أم الفحم من غيبوبته في مستشفى 
أصيب  أن  بعد  وذل��ك  العفولة،  في  هعيمق 
بجراح خطيرة جراء تعرضه لعيارات نارية 
نحو  قبل  مجهولون  اق��دم  عندما  باخلطأ، 
شهر على اطالق رصاص داخل محل لبيع 

الدواجن في حي الشاغور في أم الفحم.
هذا وال يزال الدكتوى محاميد يرقد في قسم 
استنكر  “دائما  ق��ال:  حيث  املكثفة،  العناية 
وأناشد  اشكاله،  بكافة  واإلج���رام  العنف 
مبحاربة هذه األعمال بكل الوسائل املتاحة 
أمامنا، الن ما نشهده على الساحة يبني مدى 
اخلطر الذي يهدد حياتنا. حتى اآلن ال اذكر 
تفاصيل كاملة ملا تعرضت له، عندما كنت 
داخل محل لبيع الدواجن، اذ أنني فوجئت 
باطالق  وقاموا  احملل  ملثمون  دخل  عندما 
الرصاص على كل من تواجد هناك، فحاولت 

االبتعاد لكن الرصاص اصابني”.
هذا  أن  اال  إصابتي  م��ن  “بالرغم  ق��ال:  ث��م 
مشواري  مواصلة  عن  يثنيني  لن  احل��ادث 
في محاربة العنف واجلرمية. جميعنا نريد 
العيش بأمان وسالم بعيدين كل البعد عن 
أي خطر. باألمس أصبت انا وال ندري على 

من سيكون الدور”.
كالًبا  أرب��ي  “أنا  ق��ائ��اًل:  محاميد  وأض���اف 
للمحل  ذهبت  اليوم  نفس  وف��ي  بيتي،  في 

نــاصــر - مراسل  مــحــاســن  مـــن: 
مـــوقـــع الــــعــــرب وصــحــيــفــة كل 

العرب 
عميدة  س����راح  إط����الق  األح����د  مت 
إبنة  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ات  االس����ي����رات 
جربوني  احمد  لينا  ع��راب��ة  مدينة 
غياهب  ف��ي  قضتها  ع��ام��اً   15 بعد 
السجون االسرائيلية، وكانت بلدية 
استعدوا  قد  املدينة  وأهالي  عرابة 
الس��ت��ق��ب��ال��ه��ا ب��ح��ف��اوة م���ن خالل 

احتفال جماهيري.
وجتمهر املئات من احملتفلني بتحرير 
األسيرة على مدخل مدينة سخنني 
باستقبالها  ق��ام��وا  حيث  ال��غ��رب��ي 
ب��ال��زغ��اري��د وال�����ورود، وب��ع��د ذلك 
توجهت قافلة احملتفلني إلى مدينة 
عرابة وبالتحديد إلى منزل األسيرة 
بانتظارها  كان  حيث  لينا  احمل��ررة 
وذويها  أقاربها  م��ن  امل��ئ��ات  هناك 

وأهالي مدينة عرابة.
وكانت عميدة االسيرات قد إعتقلت 
في 18.04.2002، بتهمة مساعدة 
ج���ه���ات م���ع���ادي���ة إلس���رائ���ي���ل في 
تزوير بطاقات هوية "إسرائيلية" 
إلى  أش���خ���اص  وص����ول  لتسهيل 
عمليات  وتنفيذ  إس��رائ��ي��ل  داخ���ل 
وال����ب����ح����ث ع�����ن ش���ق���ق ل���إي���ج���ار 
ليتحصنوا بها، وتعتبر لينا من قادة 
األسيرة.وقالت  النسائية  احلركة 
باإلفراج  "فرحتها  إّن:  اجلربوني 
اإلفراج  متمنيًة  باحلزن،  مختلطة 
األس��رى األسيرات في  عن جميع 
القريب العاجل". وطالبت احملررة 
إلذاعة  حديثها  خ��الل  اجل��رب��ون��ي 
األس���رى  جميع  األس����رى  ص���وت 
االل��ت��ف��اف ح���ول ق��ي��ادة اإلض���راب 
ال��ك��ام��ل ال����ذي ب����دأ ي����وم االث��ن��ني، 
وااللتفاف  ال���وح���دة  إل����ى  داع���ي���ًة 

ح����ول ال��ق��ض��ي��ة وال���وط���ن.
االسيرة  أن  بالذكر  جدير 
احملررة لينا اجلربوني هي 
االسيرة الوحيدة التي تبقت 

ال��س��ج��ون ب��ع��د صفقة  ف��ي 
صفقة   " االح�������رار  وف�����اء 
تبادل االسرى مع اجلندي 

شاليط".

ال����غ����ي����ب����وب����ة: م������ن  اس����ت����ف����اق����ت����ه  ب����ع����د  ال����ف����ح����م  أم  م������ن  م����ح����ام����ي����د  زي����������اد  د. 

ال���ذي اط��ل��ق ف��ي��ه ال���رص���اص جلمع 
بقايا حلوم للكالب، وعندما خرجت 
اط��الق رص��اص وصرخت  سمعت 
أصابوني”.  لكنّهم  توقفوا،  توقفوا 
ملن  قلت  عاجلوني  قال:” عندما  ثم 
قّدم لي العالج اهتموا بالكالب فهي 
لم تأكل وزوجتي ستكون بجانبي 
طوال الوقت”. وتابع قائاًل: “أوّد أن 
املستشفى  الطبي في  الطاقم  أشكر 
لي، كذلك  قدموه  الذي  العالج  على 
زوج��ت��ي ال��رائ��ع��ة، وأش��ك��ر ك��ل من 
ان  بعد  ال��ى جانبنا، واع��دك��م  وق��ف 
أواص���ل  أن  املستشفى  م��ن  اخ���رج 

طريقي”.

محاميد  س���ارة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
زوجة الدكتور زياد: “احلمد لله بأن 
زوجي عاد الى احلياة، حيث سعدت 
زوجي  صوته.  سمعت  عندما  ج��دا 
ان��س��ان م��س��ال��م وي��ح��ت��رم��ه اجلميع 
وعالقته طيبة مع كل من عرفه، ولم 
يفكر في ي��وم من األي��ام ب��اي��ذاء أي 
اعمال  وق��ع ضحية  ش��خ��ص، وه��و 
ذلك  ك��ل  وم��ع  املستشرية،  العنف 
النضالية بدون  سيواصل مسيرته 
كل  على  يحافظ  ك��ي  استسالم  أي 
ونحن  القادمة،  واألج��ي��ال  األجيال 
بدورنا ال بد أن نعزز من قوتنا حتى 

نحقق اهدافنا املرجوة”.


