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مكاتب "كل العرب" - الناصرة
أقدم مجهولون فجر األحد على اضرام 
ن���ادي احل���زب الشيوعي  ف��ي  ال��ن��ي��ران 
وبحسب  ع��راب��ة.  مدينة  ف��ي  واجل��ب��ه��ة 
على  اللهب  ألسنة  أت��ت  فقد  املعلومات 
وتسببت  ال���ن���ادي  م��ح��ت��وي��ات  ج��م��ي��ع 
بأضرار مادية جسيمة وبالغة. وجاء في 
بيان استنكار للحزب ما يلي:"نحن في 
احلزب الشيوعي واجلبهة الدميقراطية، 
الدخيل  األرع��ن  العمل  ه��ذا  نستنكر  إذ 
ع��ل��ى ب��ل��دن��ا، ن��ع��ل��ن ع��ل��ى امل���أ أن��ن��ا لن 
نحيد عن طريقنا هذا قيد شعرة، وأننا 
الوطني،  التثقيف  مسيرة  في  ماضون 
إلى  النادي  بإعادة  قريبا  وأننا سنقوم 

ما كان عليه وأجمل".
على  يبعث  ما  لعل   ": البيان  واض��اف 
تلقيناها  التي  االتصاالت  هو  االرتياح 
خ����ال ال���س���اع���ات األول�����ى م���ن وق���وع 
اجل��رمي��ة م��ن ع��ش��رات األش��خ��اص من 
رفاقنا  من  خارجه،  وم��ن  الطيب  بلدنا 
ومن مختلف شرائح مجتمعنا وشعبنا، 
ب���االع���ت���داء اآلث����م ويعرب  ت��ن��دد ك��ل��ه��ا 
للمساهمة  استعدادهم  عن  املتصلون 

ترميم  ف��ي  ومعنويا،  م��ادي��ا  ال��ف��وري��ة، 
النادي ليعاود نشاطاته وأولها احتضان 

أطفال عرابة خال العطلة الصيفية.
الشرطة  باسم  املتحدثة  وعممت  ه��ذا 
يلي:  م��ا  فيه  ج��اء  بياًنا  السمري  ل��وب��ا 
نيران  توسعت  بالشمال  ع��راب��ة  "ف��ي 
حريق في مكاتب التابعة حلزب اجلبهة 
بناية  ف��ي  الثاني  الطابق  ف��ي  والكائنة 
اض��رار  عنه  جن��م  ومم��ا  ه��ن��اك  مكاتب 
بشرية،  اصابات  تسجيل  دون  مادية 
هذا وتواصل الشرطة التحقيق في كافة 
ترجيح  وس��ط  واملابسات  التفاصيل 
ش��ب��ه��ات اض����رام احل��ري��ق وال���ن���ار في 

املكاتب هناك عمدا" وفًقا للبيان.
وفي بيان للمركز واملتحّدث باسم سلطة 
االط��ف��اء واالن��ق��اذ كايد ظاهر ج��اء فيه 
ما يلي: "حريق شب في بناية مبدينة 
عرابه وطواقم اطفاء وانقاذ من محطة 
إل���ى املكان  اجل��ل��ي��ل امل���رك���زي وص��ل��ت 
كمكاتب  تستخدم  البنايه  ان  واتضح 
في  غرفتني  في  اشتعلت  النيران  وأن 
الطابق الثاني. طواقم االطفاء واالنقاذ 
يبلغ  ول��م  احل��ري��ق  اخ��م��اد  على  عملت 

ع���ن اص���اب���ات ط��اق��م حت��ق��ي��ق م���ن قبل 
حتقيق  يجري  واالنقاذ  االطفاء  سلطة 
في  مبا  احلريق  ان��دالع  اسباب  ملعرفة 
ذلك امكانية اضرام نار بشكل متعمد. 
جدير بالذكر أّن هذه املكاتب تعود لنادي 
احلزب الشيوعي في بلدة عرابة" وفًقا 

للبيان.
امل��ش��ت��رك��ة ت��س��ت��ن��ك��ر اح�����راق ن���ادي 

احلزب الشيوعي
كل  وصحيفة  العرب  موقع  الى  وصل 
جاء  املشتركة  القائمة  من  بيان  العرب 
للقائمة  البرملانية  الكتلة  تدين   ": فيه 
املشتركة اجلرمية النكراء، التي ارتكبتها 
ب��إح��راق نادي  غ��ادرة قامت  أي��د خفية 
ال��ش��ي��وع��ي ف��ي م��دي��ن��ة عرابة.   احل���زب 
وتؤكد القائمة استنكارها الشديد لهذه 
احملاولة الدنيئة للمس بالعمل السياسي 
للترويع  البائس  املسعى  وهذا  الوطني 
العنف  استعمال  خال  من  والتخويف 

وتخريب املمتلكات".
جرمية  اث��ارت  لقد   ": البيان  واض��اف 
اح����راق ن����ادي احل����زب ال��ش��ي��وع��ي في 
هذه  في  اهلنا  عند  عارًما  غضبًا  عرابة 

م�����ج�����ه�����ول�����ون ي������ض������رم������ون ال�������ن�������ار ف�������ي ن�����������ادي احل�����������زب ال�����ش�����ي�����وع�����ي ف�������ي ع�������راب�������ة وإحل��������������اق أض��������������رار ج����س����ي����م����ة ف���ي���ه 
وس��������������������������������������ط اس�������������������ت�������������������ن�������������������ك�������������������ار ع�����������������������������ارم

وترى  عموًما،  شعبنا  جماهير  وعند  املدينة 
على  ليس  هو  االعتداء  أن  املشتركة  القائمة 
اجلبهة واحلزب الشيوعي فحسب، بل على 
القوى  وك��ل  املشتركة  القائمة  مركبات  كل 
الوطنية الشريفة.إن أي فعل اجرامي من هذا 
وباألخص  املجتمع،  بحق  جرمية  هو  النوع 
جلمهور  ع��اًم��ا  ملًكا  املستهدف  ي��ك��ون  ح��ني 
كرافد  ودوره  مكانته  له  شعبنا،  من  واس��ع 
سياسي وطني مركزي.  إن اي اعتداء على 
فرد هو اعتداء على مجتمعنا بأسره، فما بالك 
حني يكون االعتداء على مؤسسة جماهيرية، 
فهو بالتأكيد على اجلميع، ومجتمعنا مطالب 
التي  البغيضة،  ال��ظ��واه��ر  ل��ه��ذه  ب��ال��ت��ص��دي 
تهدف الى تقويض نسيجنا االجتماعي وزرع 
العابثة  لن نسمح لأيدي  إننا  الفتنة.   بذور 
مبجتمعنا أن حتقق ما تبتغيه من فرض لغة 
اعمال  ه��و  ب��ه  ت��ق��وم  فما  العنف واجل��رمي��ة، 
ع��دائ��ي��ة وع��دوان��ي��ة ال ت��خ��دم س��وى سياسة 
الشرذمة  عبر  إضعافنا  تريد  التي  السلطة، 

وتفتيت كياننا االجتماعي والوطني".
ال  املقر:  اح��راق  تدين  اإلسالمية  احلركة 

للجرمية السياسية
ادانت  بيانا  كما أصدرت احلركة االسامية 
الشيوعي،  واحلزب  اجلبهة  مقر  احراق  فيه 
واعتبرت هذا "الفعل االجرامي عدوانا على 
كل أطرنا السياسية والشعبية، وانتهاكا لكل 
ومعلنة  الفلسطيني،  العربي  مجتمعنا  قيم 
اجلبهة  ف��ي  االخ����وة  م��ع  ال��ك��ام��ل  تضامنها 

واحلزب الشيوعي".

االسامية:"كما  احل��رك��ة  ب��ي��ان  ف��ي  وج���اء 
العنف  مظاهر  كل  اليوم  وندين  سابقا  أدن��ا 
وِفي  الفلسطيني  مجتمعنا  ف��ي  واجل��رمي��ة 
وتبريراتها  تصنيفاتها  باختاف   ، العالم 
واجلرمية  العنف  ه��ذا  ن��دي��ن  ال��ي��وم  فإننا   ،
والتي   ، عرابة  في  ارتكبت  التي  السياسية 
جميعها  السياسية  االطر  ارهاب  الى  تهدف 
وإسكات صوتها والتضييق على حرية الراي 

والتنظيم والعمل السياسي والشعبي".
ال��ع��ن��ف واجلرمية  ال���ب���ي���ان:"إّن ه���ذا  وت��اب��ع 
ال��ف��ع��ل��ي��ة، ه��ي ث��م��رة اك��ي��دة مل��ظ��اه��ر العنف 
من  الكثير  ف��ي  واملسموع  امل��ق��روء  الكامي 
 ، واالع��ام��ي  االجتماعي  ال��ت��واص��ل  م��واق��ع 
التعدي  ال��ى  ت��ؤدي  قد  خطيرة  مقدمة  وه��ي 
واالموال  واألع���راض  االنفس  حرمات  على 
في مجتمعنا بشكل عام وِفي ميادين العمل 
السياسي والشعبي بشكل خاص. ومن هنا 
فان واجبنا جميعا ان نقف صفا واحدا امام 
هذه الظواهر الشاذة واملستنكرة واملستقبحة 
الفوضى  ملستنقع  جرنا  ال��ى  تهدف  وال��ت��ي 

واالحتراب األهلي".
واختتم بيان احلركة االسامية:"إننا نناشد 
على  ونحن  عرابة  مدينة  في  جميعا  االخ��وة 
هذه  نبذ  ال��ى  وحكمتهم  وبحلمهم  بهم  ثقة 
اجلرائم ومتابعة من يسعى لنثر بذور الفتنة، 
والى التصدي صفا واحدا لكل مظاهر العنف 
االنزالق  من  مجتمعنا  الله  حمى  واجلرمية. 
ملدارك الفنت والفوضى والشقاق والكراهية 

العمياء"، إلى هنا البيان.
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