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م�����ن: م���ن���ى ع����رم����وش- 
العرب  م��وق��ع  م��راس��ل��ة 

وصحيفة كل العرب
نهاية  في  الشرطة  قامت 
االسبوع املاضي باعتقال 
الصحافي أنس أبو دعابس 
من رهط بعد ان مت تفتيش 
التحريض  بشبهة  منزله 
على اض���رام احل��ري��ق من 
خ���ال م��ن��ش��ور ق��د رفعه 
على حسابه في الفيسبوك، 
ح���ي���ث  مت حت���وي���ل أن���س 
في  ال��ص��ل��ح  محكمة  ال���ى 
فترة  لتمديد  السبع  بئر 
اعتقاله، حيث طلب قاضي 
احملكمة بأن يتم ترجمة ما 
كتبه على صفحة التواصل 
االج��ت��م��اع��ي اخل��اص��ة به، 
احملكمة  ف�����ي  وت�����واج�����د 
رئيس احلركة االسامية 
حماد  ال��ش��ي��خ  اجل��ن��وب��ي��ة 
أب����و دع���اب���س وع�����دد من 

االقرباء.
دعابس  أب��و  رقية  وق��ال��ت 
زوج������ة أن������س: "زوج�����ي 
وناشط  ن��ظ��ي��ف  ان���س���ان 
الشبهات  وك��ل  اجتماعي 
الصحة.  عن  عارية  ضده 

هو لم يشجع احلرائق على 
كتبه  وم��ا  مت��ام��ا،  العكس 
السخرية.  بطريقة  ك���ان 
واثقة  وانا  زوجي مظلوم 

بأنه سيطلق سراحه".
الصلح  م��ح��ك��م��ة  وك���ان���ت 
في مدينة حيفا قد مددت 
أبو  أن��س  الناشط  اعتقال 
السبت  م��س��اء  دع���اب���س، 
ح���ت���ى ي�����وم االث����ن����ن من 
"بشبهة  األس���ب���وع،  ه���ذا 
ال��ت��ح��ري��ض ع��ل��ى اض���رام 
النيران من خال صفحته 
ع���ل���ى م����وق����ع ال���ت���واص���ل 
الفيسبوك".  اإلجتماعي 
ورفضت احملكمة املركزية 
األح����د، االس��ت��ئ��ن��اف على 
الناشط  اع��ت��ق��ال  مت���دي���د 
وال���ص���ح���ف���ي أن������س أب���و 
الشرطة  لتعود  دع��اب��س، 

وتفرج عنه مساء األحد.
الكنيست،  ع��ض��و  وق����ال 
السعدي  أس��ام��ة  ال��ن��ائ��ب 
ف��ي ح��دي��ث مل��وق��ع العرب 
أن  ال��ع��رب  ك��ل  وصحيفة 
الشرطة أبلغته بأنها قررت 
الناشط  س�����راح  إط�����اق 
الصحفي أنس أبو دعابس 

من: انور امارة - مراسل موقع 
العرب وصحيفة كل العرب

أطلقت محكمة الصلح في الكريوت 
من  شبان  ثاثة  ،س��راح  الثاثاء 
مشتبهن  ط��ب��ع��ون  ب��س��م��ة  ق��ري��ة 
ب��ض��ل��وع��ه��م ب���إض���رام ال���ن���ار في 
أحد األح��راش بن بسمة طبعون 
ط��ب��ع��ون،ح��ي��ث جرى  وك����ري����ات 
امل��اض��ي. ال��س��ب��ت  ي���وم  إعتقالهم 
الثاثة  الشبان  عن  اإلف���راج  ومت 
ملدة  اإلبعاد  منها  مقيدة  بشروط 
ال��ب��ل��دة وكفالة  ع��ن  أي����ام  ع��ش��رة 

طرف ثالث.
إعتقال  ق��ض��ي��ة  أن  ال���ى  وي���ش���ار 
اإلشتباه  خلفية  على  عرب  شبان 
التي  احلرائق  مبوجة  بضلوعهم 
األسبوع  خ��ال  ال��ب��اد  إجتاحت 

املاضي حتتل العناوين في مختلف 
وس���ائ���ل اإلع������ام ح��ي��ث حت���اول 
جهات سياسية توظيفها لصاحلها 
تهمة  إل��ص��اق  م��ن خ��ال محاولة 
الكبيرة  ب����احل����رائ����ق  ال���ت���س���ب���ب 
والتحريض  ال��ع��رب  ب��امل��واط��ن��ن 

عليهم.
وق���ال احمل��ام��ي ع��ل��ي س��ع��دي من 
م��ك��ت��ب احمل���ام���ي ع����ادل ب��وي��رات 
وال�������ذي ت����راف����ع ع����ن إث���ن���ن من 
أنه  البداية  منذ  املشتبهن:"أكدنا 
ليس ملوكاي أي عاقة باحلرائق 
بشكل  النار  وإض��رام  باإلحراش 
متعمد،فكما هو معروف أن قرية 
بسمة طبعون تقع بقلب أحضان 
األح���راش  ب��ه��ا  وحت��ي��ط  الطبيعة 
تلك  الى  اجلهات،ويتوجه  كل  من 

املناطق عدد كبير من األهالي للتنزة 
والتجول في الطبيعة،فهل يعقل أن 
يتعمد  ش��خ��ص  اي  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
احمليطة  البيئة  ف��ي  ال��ن��ار  إض���رام 
مب��ن��زل��ه وامل����ج����اورة ل���ب���ل���دة؟!".
وتابع احملامي سعدي:"مت إعتقال 
بالقرب  موكاّي خال تواجدهم 
م��ن س��ي��ارة ب��ع��ي��داً ع��ن األح���راش 
أي  معهم  ال��ش��رط��ة  تضبط  ول���م 
مواد مشتعلة أو ما شابه تشير الى 
ضلوعهم بالقيام بأي حريق،ولكن 
حتاول  الشرطة  أن  يبدو  ما  على 
تنفيذ  خال  من  العناوين  تصدر 
عرب  لشبان  عشوائية  إعتقاالت 
بضلوعهم  لهم  شبهات  وتوجيه 
اجتاحت  ال��ت��ي  احل��رائ��ق  مب��وج��ة 

الباد خال األسبوع األخير".

م��ك��ات��ب "ك���ل ال���ع���رب" - 
الناصرة

ف�����ي رس�����ال�����ة ه����ام����ة ال����ى 
مستخدمي شبكات التواصل 
املجتمع  ف���ي  اإلج��ت��م��اع��ي 
العربية  ح����ّذرت  ال��ع��رب��ي، 
الى  ال��ت��ع��ّرض  م��ن  للتغيير 
اإلعتقال بحجة "التحريض 

على إشعال احلرائق".
للتغيير  العربية  وأش���ارت 
أن "حكومة  الى  بيانها  في 
ُت���ف���ّوت  ن��ت��ن��ي��اه��و، ال���ت���ي ال 
ف���رص���ة ل��ل��ت��ح��ري��ض ضد 
املواطنن العرب منذ يومها 
إتهام  عن  تتوانى  ال  األول، 
أصابع  وت���وج���ي���ه  ال���ع���رب 
وحتميل  والتعميم  اإلت��ه��ام 
امل���س���ؤول���ي���ة ع����ن إن������دالع 

أرض  أرضنا  في  احل��رائ��ق 
اآلباء واألجداد، لتغّطي على 
فشلها وعدم جاهزّيتها في 

التعامل مع احلرائق"
ال�����ب�����ي�����ان: "ال  وأض����������اف 
ن��ث��ق ب��أج��ه��زة األم����ن، التي 
تتجاهل عشرات املنشورات 
املجتمع  ض��د  التحريضية 
ال��ع��رب��ي وال��ت��ي ت��دع��و الى 
في  العربية،  البلدات  ح��رق 
إعتقاالت  بحملة  تقوم  حن 
ضد شبابنا واتخاذ اجراءات 
ضّدهم، آخرها متديد اعتقال 
أب��و دعابس  أن��س  ال��ن��اش��ط 
وُنحّمل  ح����ق.  وج����ه  دون 
نتنياهو شخصيًا مسؤولية 
في  يحصل  ق��د  إع��ت��داء  أي 
نتيجة  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ب���ل���دات 

يضية  لتحر ا ته  يحا لتصر
هو ووزرائه".

نوجه   " ال���ب���ي���ان:  وأن���ه���ى 
رس��ال��ت��ن��ا ال���ى ش��ب��اب��ن��ا في 
ص�����ف�����ح�����ات ال�����ت�����واص�����ل 
تعطوا  ال  اإلج����ت����م����اع����ي، 
وأذرعها  للشرطة  الفرصة 
إلعتقالكم  ذرائ���ع  خلق  ف��ي 
وحت��م��ي��ل��ك��م امل���س���ؤول���ي���ة. 
ك��م��ا ون��ت��وج��ه ال���ى ك��ل من 
ع���ن منشور  ل��دي��ه ص����ورة 
حت��ري��ض��ي ض���د ال��ب��ل��دات 
تهديد  ي��ح��م��ل  ال���ع���رب���ي���ة، 
وت���ش���ج���ي���ع ع���ل���ى إش���ع���ال 
احلرائق في البلدات العربية 
إرساله لنا من خال صفحة 
العربية للتغيير أو من خال 

البريد اإللكتروني : 

العرب  موقع  مراسلة  ع��رم��وش  منى  م��ن: 
وصحيفة "كل العرب"

جن��ح احمل��ام��ي ع���اء ت���اوي ب��إق��ن��اع محكمة 
شاب  س��راح  ب��إط��اق  تكفا  بيتح  ف��ي  الصلح 
من أم الفحم في العشرينات من عمره بشبهة 
منطقة  في  إندلع  قد  ك��ان  حريق  في  ضلوعه 

وادي عارة.
هذا، وقد ذكر قاضي احملكمة خال اجللسة: 

"لقد اطلعت على ملف اإلعتقال وتبن لي أن 
دون  ومن  قانوني  غير  بشكل  اعتقل  املعتقل 
الشرطة،  ف��ي  أي ض��اب��ط  ِق��ب��ل  م��ن  ق���رار  أي 
ق��وات اجليش ومت  يد  اعتقل على  وذل��ك ألن��ه 
تسليمه للشرطة، ومع كل ذلك لم أَر أي خلفية 
قومية لهذا اإلعتقال بل أن حجز املشتبه غير 
بدون  س��راح��ه  إط��اق  ق��ررت  وعليه  قانوني 

أي شرط".

املوكل  ت��اوي  عاء  احملامي  قال  جانبه  ومن 
ل��ل��دف��اع ع��ن امل��ع��ت��ق��ل: "ال��ي��وم أط��ل��ق��ت سراح 
إعتقاله  بأّن  للمحكمة  اظهرت  أن  بعد  موكلي 
غير قانوني بتاتا ولم تكن هنالك أي إثبات بأّن 
احملتجز له عاقة بال حرائق ". وأضاف قائا: 
احلرائق  منطقة  في  تواجد  عربي  كل  "ليس 
تنفذ  الشرطة  أّن  يبدو  وكما  إعتقاله،  يجب 

إعتقاالت فقط ألن املعتقلن عربا".

الشرطة أطلقت سراحه قبل انتهاء فترة متديد اعتقاله
*زوجة الناشط أنس أبو دعابس من رهط: زوجي لم يشجع على احلرائق وهو مظلوم

بكفالة مالية. واصًفا ذلك 
باملقولة الشائعة:"متخض 
اجل���ب���ل ف���ول���د ف��������أًرا...". 
واض���������اف:"أث���������م���������رت 
الضغوطات التي قمنا بها 
القرائن  وع���رض  جميعا 
التي  السليمة  والترجمة 
بها  احمل�����ام�����ن  زّودن�����������ا 
بإطاق س��راح أن��س  بعد 
ال��ش��رط��ة  ت���راج���ع���ت  أن 
باستمرار  م��وق��ف��ه��ا  ع���ن 
على  وواف����ق����ت  ت��وق��ي��ف��ه 
بكفالة  س���راح���ه  إط�����اق 
بعد أن أيقنت أن الترجمة 
الناشط  كتبه  لستاتوس 
على الفيسبوك هي ترجمة 

ه��زي��ل��ة. وب��ه��ذا ي��ك��ون قد 
الباطل  وزه��ق  احلق  ظهر 
احل���ري���ة ألنس  وم���ب���ارك 
وال��ش��ك��ر ل��ك��ل م���ن وقف 

معه وسانده".
وأض���اف احمل��ام��ي اسامة 
على  ال��س��ع��دي:"اط��ل��ع��ت 
وهي  اليه،  املوجهة  التهم 
تفتيش  حمل���ك���م���ة  اق�������رب 
م��ن أي ش��يء آخ���ر، وهي 
فاشلة  ت��ف��ت��ي��ش  م��ح��ك��م��ة 
بالتحريض  متهم  ان��ه  اذ 
ان  علًما  للحرق،  والدعوة 
العكس متاًما،  ما قاله هو 
ق���رار غير  ف���إن اي  ل��ذل��ك 
اإلف��������راج ع���ن���ه ه����و ق����رار 

س��ي��اس��ي وم��ت��أث��ر ب���اجل���و ال���ع���ام ال���ذي 
والتحريض  وأبواقها  احلكومة  حتركه 
البيوت  بهدم  والتهديد  جماهيرنا  ض��د 
فشلها".   على  للتغطية  الهويات  وسحب 
ه��ذا وي��ش��ار ال��ى ان��ه ق��د ت��راف��ع ع��ن انس 
ابيطال  ايال  ابو دعابس كل من احملامي 

واحملامي احمد مهنا .
أصدرت  ق��د  اإلسامية  احل��رك��ة  وك��ان��ت 
أبو  انس  الشاب  اعتقال  فيه  ادان��ت  بيانا 
دعابس، وذلك "بافتراء انه كتب مشاركة 
على الفيسبوك يحرض فيها على اشعال 

احلرائق كما يدعون".
وق��ال��ت احل��رك��ة اإلس��ام��ي��ة ف��ي بيانها 
دعابس  أب��و  ان��س  الشاب  نشره  "م��ا  إن 
ونقد  وس��خ��ري��ة  تهكم  ك��ون��ه  ي��ت��ع��دى  ال 
الذين تعاطوا مع  القائل  الشواذ  لبعض 

اإلنسانية والطبيعية بشكل  الكارثة  هذه 
يخالف العرف الشرعي واإلنساني".

وأضافت احلركة اإلسامية في بيانها إن 
"حكومة نتنياهو تسعى جاهدة للتغطية 
موجة  ازم��ة  مع  التعامل  في  فشلها  على 
فتحاول  الباد،  اجتاحت  التي  احلرائق 
واهمالها  فضيحتها  عن  األنظار  صرف 
في منع وحماية املدن البيوت واالحراش 
الطقس وان��دالع احلرائق.  آثار حالة  من 
وتتجاهل هذه احلكومة الفاشية العنصرية 
للمجتمع  الكبير  واجل��ه��د  ال��ع��ام  امل��وق��ف 
االسامية  احل��رك��ة  خصوصا  احل��رك��ي 
لتنسيق  التي استعدت  واملجالس احمللية 
واستضافة  واالنساني  االغ��اث��ي  اجلهد 
ال��ع��ائ��ات امل��ت��ض��ررة ف��ي ال��ق��رى واملدن 

العربية".

أنس أبو دعابس

احملامي تالوي يطلق سراح فحماوي بشبهة ضلوعه باحلرائق

للشرطة  ُتقّدموا  ال  للتغيير:  العربية  احلركة 
اليهود احمُلّرضني  وسنالحق  إلعتقالكم،  الذرائع 

اإلفراج عن ثالثة شباب من بسمة طبعون بعد 
إعتقالهم لضلوعهم في إضرام النار   بحرش


