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مكاتب "كل العرب" - الناصرة
حيفا  في  املركزية  احملكمة  ق��ررت 
االداري  احل��ب��س  ف����رض  االث���ن���ن 
ع��ل��ى ال��ش��اب اي��ه��اب ض��ع��ي��ف من 
ق��ري��ة ع���رع���رة مل���دة ش��ه��ري��ن على 
قدمت  العامة  النيابة  أن  من  الرغم 
االم��ن  وزي��ر  باسم  للمحكمة  طلبا 
افيغدور ليبرمان بحبسه اداريا ملدة 
رفضت.  احملكمة  لكن  أشهر  ستة 
كما نظرت احملكمة بطلب االعتقال 
ضد  النيابة  قدمته  ال��ذي  االداري 
ك��ل م��ن أح��م��د م��رع��ي م��ن ع��رع��رة 

ومعتصم محاميد من معاوية.
هذا وجرت جلسة احملكمة بأبواب 
مغلقة بينما تواجد في باحة احملكمة 
حشد من اهالي املعتقلن وعدد من 
القيادات العربية بينهم رئيس جلنة 

املتابعة محمد بركة ورئيس الكتلة 
البرملانية للقائمة املشتركة الدكتور 
جمال زحالقة والشيخ رائد صالح 
والشيخ كمال خطيب رئيس جلنة 

احلريات في جلنة املتابعة.
وقال احملامي عادل بويرات املوكل 
ال��ش��اب ضعيف في  ب��ال��دف��اع ع��ن 
تاريخ  "ف��ي  ال��ع��رب:  ملوقع  حديث 
االم���ن  وزي�����ر  وق����ع   23-7-17
ال��داخ��ل��ي اف��ي��غ��دور ل��ي��ب��رم��ان على 
أمر باحتجاز الشاب ادهم ضعيف 
اشهر وقد   6 مل��دة  اداري��ا  واعتقاله 
عارضنا االعتقال وقلنا إنه ال ميكن 
ألي جهة أو محكمة املصادقة على 
دون  لشخص  االداري  االع��ت��ق��ال 
التحقيق معه ودون تقدمي ادلة ضده 
وتابع  الظالمية".  االنظمة  في  اال 

بويرات:"بعد ان اطلع القاضي على 
امللف قرر بأن درجة االدلة املقدمة 
الشاب ضعيفة وبالتالي قرر  ضد 
االداري  االع��ت��ق��ال  م���دة  ت��ق��ص��ي��ر 

لشهرين حتى 22-9-17".
وف���ي ح��دي��ث م��ع ال��دك��ت��ور جمال 
املؤسسة  بأن  قال: "يبدو  زحالقة 
احلكم  اي��ام  الى  تعود  االسرائيلية 
ال���ع���س���ك���ري وف�������رض االق����ام����ات 
تعسفي  االعتقال  هذا  إن  اجلبرية. 
وعشوائي وال اساس له ولو كانت 
ضد  واح���دا  دليال  متتلك  الشرطة 
الشباب املعتقلن لكانت قد حاكمتهم 
من خالل مسارات قضائية عادية 
ال��س��ري��ة.  االج��������راءات  ه����ذه  دون 
امل��ش��ك��ل��ة ال��ك��ام��ن��ة ف��ي االع��ت��ق��االت 
يعلم  اجل��م��ه��ور ال  ب���أن  االداري������ة 

م��������ن: م����ن����ى ع�����رم�����وش- 
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وصحيفة كل العرب
املركزية  احملكمة  ص��ادق��ت 
في مدينة حيفا في جلستها 
ب��ص��ف��ة م��ح��ك��م��ة ل��ل��ش��ؤون 
اإلداري������ة ع��ل��ى ط��ل��ب وزي���ر 
الداخلية آريه درعي بسحب 
ال��ش��اب ع��الء زي��ود  جنسية 
والذي  الفحم،  ام  مدينة  من 
عملية  بتنفيذ  وأدي����ن  ات��ه��م 
دهس وطعن على شارع رقم 
65 قرب جان شموئيل في 
وحكم   ،2015 ع��ام  اكتوبر 
عليه بالسجن ملدة 25 عاًما.

ه���ذا وأم����رت احمل��ك��م��ة مبنح 
على  اإلستئناف  ح��ق  زي��ود 
اكتوبر  ح��ت��ى ش��ه��ر  ال��ق��رار 
رف��ض  ل���و  وف��ي��م��ا   ،2017
فإن  تقدميه،  حال  استئنافه 
سحب اجلنسية سيتم آنذاك. 
وق���������ال ق�����اض�����ي احمل���ك���م���ة 
امل���رك���زي���ة ف���ي ق�������راره:"ان 
سحب جنسية املتهم خطوة 
لكل  ألن  ومناسبة،  منطقية 
ال���ى ج��ان��ب حقوقه  م��واط��ن 

وواح���دة  واج��ب��ات،  فهنالك 
الواجبات هي  ه��ذه  اه��م  من 
يعيش  التي  للدولة  األم��ان��ة 
ف��ي��ه��ا، وم����ن غ��ي��ر امل��ع��ق��ول 
بالتعرض  مل��واط��ن  السماح 
حل��ي��اة واح���ت���رام م��واط��ن��ن 
آخرين في الدولة، ومن يقرر 
ارهابي  بشكل  بذلك  القيام 
يكون قد اتخذ قراًرا بفصل 
املواطنن  جميع  ع��ن  نفسه 

في الدولة".
واض������اف:"زي������ود اس��ت��غ��ل 
في  والتنقل  احل��رك��ة  حرية 
ال���دول���ة م���ن اج����ل اإلخ����الل 
وال��ت��ع��رض حلياة  ب��ال��ن��ظ��ام 

مواطنن ابرياء آخرين".
احمل��ك��م��ة  ان  ال������ى  ي����ش����ار 
حكمت  وان  سبق  املركزية 
على زيود بالسجن ملدة 25 
ع���اًم���ا، ب��ع��د ان مت��ت ادان��ت��ه 
بالعملية التي اصيب فيها 4 
متفاوتة،  بجروح  أشخاص 
بينها إصابة خطيرة جلندية 
إس��رائ��ي��ل��ي��ة، ك��م��ا أدي����ن ب�4 
م����ح����اوالت ق���ت���ل وح���ي���ازة 
السكن على خلفية عنصرية 

إدع���اء  وذل���ك ض��م��ن صفقة 
أبرمت مع النيابة العامة، كما 
ومت فرض غرامة مالية على 
للمصابن  كتعويض  املتهم 
أل��ف   150 ب��ق��ي��م��ة  األرب���ع���ة 
ش���اق���ل،  أل�����ف   80 ش����اق����ل، 
ألف  و40  ش��اق��ل  أل��ف   70

شاقل".
 هذا ويشار إلى أّن زيود حكم 
ع��ام��ا(،   25( م��دة  بالسجن 
وكان قد نفى كل التهم التي 
بأنها  وادع����ى  ال��ي��ه،  نسبت 

ملفقة وغير صحيحة. 
ك��م��ا وي���ذك���ر ك��م��ا ج����اء في 
العملية:  يوم  الشرطة  بيان 
املكان،  ال��ى  املشتبه  "ت��ق��ّدم 
ب��ل��دة ج��ان شموئيل  م��دخ��ل 
قرب اخلضيرة، ونّفذ عملية 
عن  اس��ف��رت  وال��ت��ي  الطعن، 
إصابة 4 أشخاص، وصفت 
ج������راح أح����ده����م وع���ل���ى م��ا 
بينما  اخلطورة  ببالغة  يبدو 
وص���ف���ت إص���اب���ة اآلخ���ري���ن 
إحالة  مّت��ت  وق��د  بالطفيفة، 
اجل�������رح�������ى ل�����ل�����ع�����الج ف���ي 
م��س��ت��ش��ف��ى ه��ي��ل��ل ي��اف��ه في 

ف����رض  االع��ت��ق��ال االداري ش��ه��ري��ن ع��ل��ى اي���ه���اب ض��ع��ي��ف ورف����ض ط��ل��ب ل��ي��ب��رم��ان ب��اع��ت��ق��ال��ه ل�6 أش��ه��ر

نحن  معتقل.  هو  مل��اذا  يعلم  املعتقل  وال 
مطالبون مبواجهة هذا االعتقال االداري 
ون��ع��ت��ب��ره ت��ط��ورا خ��ط��ي��را ف��ي مالحقة 
لن  البالد.  في  العربي  السياسي  العمل 

واللجوء  االداري����ة  االع��ت��ق��االت  ترهبنا 
اليها هو دليل على افالس وفشل مخطط 
محاصرة العمل الوطني الفلسطيني في 

الداخل".

س���ح���ب ج���ن���س���ي���ة ال�����ش�����اب ع������اء زي��������ود م�����ن ام ال���ف���ح���م امل���ت���ه���م ب���ت���ن���ف���ي���ذ ع���م���ل���ي���ة ف�����ي ج������ان ش��م��وئ��ي��ل

اخلضيرة" كما جاء في البيان.
عدالة: سحب مواطنة عالء زيود سابقة قانونية خطيرة

وجاء في بيان صادر عن جمعية عدالة ووصلت نسخة عنه 
ملوقع العرب وصحيفة كل العرب:" يعتبر قرار احملكمة الذي 
وهذا  خطيرة  قانونية  سابقة  زيود  عالء  مواطنة  سحب  أقر 
ليس بالصدفه حيث انه لم يسبق أن طلب وزير الداخلية من 
أي محكمة املصادقة على سحب مواطنة مواطن يهودي رغم 
احملكمة  تتخذ  لم  وجسيمة.  خطيرة  جرائم  بعضهم  ارتكاب 
رفضت  التي  العليا  احملكمة  ق��رار  نفس  حيفا  ف��ي  املركزيه 

كإجراء  اجلنائي  املسار  وأق��رت  عمير  يغئال  مواطنة  سحب 
وحيد للتعامل مع جرائم جسيمة ارتكبت بحق املجتمع. في 
حالتنا هذه متت محاكمة زيود جنائيا وهو يقضي حكما مدته 
اإلجراءات  استنفذت احملكمة معه كل  اخر  عاما، مبعنى   25
احملكمة  قرار  مواطنته.  لسحب  حاجة  وال  الالزمة  اجلنائية 
الصادر اليوم، يخرج عن قواعد ومعايير القانون الدولي الذي 
يحظر كليا سحب مواطنة أي شخص وابقائه دون أي مكانة 
قانونية. تبعا لذلك وردا على قرار احملكمة، سيقوم مركز عدالة 

وجمعية حقوق املواطن بتقدمي استئناف للمحكمة العليا ".

صورة من  احملكمة 

عالء زيود- في احملكمة 

حلو يكون 
بالسهرات!

وصفات تحاليات لكل المناسبات
سفرة


