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من :محاسن ناصر
أحيت اجلماهير العربية ذكرى يوم
األرض اخل��ال��د اللثانية واألرب��ع�ين
مب��ش��ارك��ة واس���ع���ة م���ن اجل��م��اه��ي��ر
وال���ق���ي���ادات ح��ي��ث أق��ي��م��ت امل��س��ي��رة
القطرية ،في مدينة عرابة بدعوة من
جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية،
وانطلقت بعد وصول اجلماهير من
سخنني وديرحنا حيث كانت هناك
لزيارة أضرحة شهداء يوم األرض.
ور ّدد املشاركون في املسيرة ع ّدة
هتافات من أجل يوم األرض وشهداء
غ��زة منها" :غ���زة ه��اش��م م��ا بتركع
للدبابة واملدفع ،غزة هاشم بتنادي
ح ّرة يا أرض بالدي".
ه���ذا وأف�����اد م���راس���ل م��وق��ع ال��ع��رب
وصحيفة كل العرب ان مشاحنات
حدثت بني عدة شبان خالل فعاليات
إح��ي��اء ي���وم األرض ف��ي ع��راب��ة بعد
رفع أحدهم علم "الثورة السورية"
م��ا أث���ار غ��ض��ب امل��ع��ارض�ين للثورة
وح��دث��ت اشتباكات ب��األي��دي بينهم
بعد ان طالبوا بانزال العلم.
ووصل إلى موقع العرب وصحيفة
ك��ل ال��ع��رب ب��ي��ان ص���ادر ع��ن مكتب
رئيس جلنة املتابعة العليا للجماهير
العربية جاء فيه ما يلي" :دعا رئيس
جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية
في الداخل ،محمد بركة ،في كلمته في
املهرجان املركزي إلحياء ذكرى يوم
األرض في عرابة ،إلى أوسع التفاف
جماهيري ،ح��ول األط��ر الوحدوية
الشعبية التمثيلية ،ورص الصفوف
في مواجهة سلسلة املؤامرات التي
تواجه شعبنا ككل ،وجماهيرنا في
ال��داخ��ل ب���ال���ذات .ودع���ا ال���ى توجيه
األنظار اليوم الى القدس وإلى غزة،
التي تسطر بطولة مبسيرات العودة،
وتتصدى لبطش االحتالل وجرائمه،
ويفتح النيران عليها".
وأضاف البيان" :وافتتح بركة كلمته
قائال ،إننا في  30آذار صنعنا التاريخ
في اجلليل واملثلث والنقب .في 30
آذار صنعنا يوم األرض .مستذكرا
أس��م��اء ش��ه��داء ي��وم األرض الستة،
وأس��م��اء رؤس���اء السلطات احمللية
ال��ع��رب��ي��ة ،ال��ذي��ن ت��ص��دوا حمل���اوالت
املؤسسة احلاكمة ،من خ�لال قرار
ص��ور ف��ي جلنة ال��رؤس��اء .وأسماء
أعضاء سكرتارية جلنة الدفاع عن
األراض��ي ،وهي الهيئة التي اتخذت
قرار إعالن االضراب العام في يوم
األرض األول .وقال ،على شعبنا ان
يتذكر هذه األسماء وينقشها بنور
ون����ار ف��ي ص��ف��ح��ات ت��اري��خ شعبنا
املجيد .وقال بركة ،إننا اليوم تتجه
أنظارنا نحو غزة العزّة ،التي تس ّطر
ط��ري��ق ال���ع���ودة مب��س��ي��رات شعبية
جبّارة وشجاعة .إن غزة تقول اليوم،
ونحن معها :نعم حلق العودة ،إلنهاء
ن��ك��ب��ة ال��ع��ام  ،1948ون��ع��م ل��ل��دول��ة
الفلسطينية ا مل��س��ت��ق��ل��ة ،و ع��ا ص��م��ة

القدس ،وإعادة فلسطني الى خارطة الدنيا ،وخارطة الشرعية الدولية ،ونعم إلنهاء االنقسام املشني واملعيب ،إلنهاء نكبة فلسطني الثانية.
ولنهتف من هنا" ،يا غزة ال تهتزي ،كلك كرامة وعزّة" .وتابع بركة قائال ،إن أنظارنا تتجه الى القدس اجلريحة ،التي يهدد فيها قطعان
الفاشيني احملتلني ،بتقدمي قرابني الفصح العبري ،عند عتبات املسجد األقصى املبارك ،والتي يرصف فيها احملتلون من جديد طريق آالم
الرسول الفلسطيني ،املسيح عيسى بن مرمي ،حتى ساحات كنيسة القيامة .ومن هنا ،نقول للقدس ،لن تكون وحيدة يا قدس .ودعا بركة
جماهير شعبنا في الداخل أن تتدفق على القدس حلمايتها ،على ضوء احلصار االحتاللي على مدينة القدس ،ومنع أهلنا من الضفة وقطاع
غزة ،وماليني فلسطينيي املهجر من الوصول اليها .وقال إن القدس ستظل مدينة عربية فلسطينية إسالمية مسيحية ،القدس ستبقى عاصمة
فلسطني ،شاء من شاء وأبى من أبى ،حتى لو كان ترامب نفسه ،وسفيره فريدمان ،امللقب بإبن كلب".
وتابع البيان" :وقال بركة ،إن يوم األرض ليس فقط يوما للذكرى ،بل هو للتأكيد على مواصلة املعركة املفتوحة للنضال ،وعلى حقنا في
الوجود وفي األرض ،وفي التطور .اليوم هو يوم الدفاع عن قرية العراقيب التي هدمت  126مرة ،وبنيت  127مرة .اليوم هو يوم الدفاع
عن أم احليران ،التي يداهمها خطر التدمير واالقتالع .اليوم هو يوم الدفاع عن الفرعة والزعرورة .ففي العام املاضي وحده هدم السلطات
 2200بيت عربي في النقب ،ما يعني هدم بيت كل  4ساعات ،وهم مستمرون ،وهذا يجب أن يثير ضمائرنا ووجه بركة حتيات املشاركني
الى النقب االبي .وقال ،واليوم هو يوم الدفاع عن الروحة ،التي سنكون فيها غدا السبت .وهو يوم الدفاع عن مدن فلسطني الساحلية يافا
وعكا وحيفا واللد والرملة ،التي باتت مختلطة ،ويواجه أهلنا خطر تهجير زاحف .وتابع بركة قائال ،إن هذا اليوم يوم التصدي للعنصري
املستفحلة ،ويوم التصدي لقانون "القومية" العنصري ،الذين يريدون به ان يصبغوا مناخ هذه البالد بيهودية الدولة .هذه البالد بتحكي
عرضي ،األرض بتتكلم عربي .هذه األرض مالمحهما مثل مالمحنا ،وشكلها مثل شكلنا .وال ميكن أن نسمح أن يصبغوها بطابع يهودي.
وقال ،إن هذه القوانني العنصري التي مبوجبها ،أخرجوا يوم  17تشرين الثاني  ،2017احلركة اإلسالمية (اجلناح الشمالي) عن القانون.
واليوم يعتقلون بشكل تعسفي الشيخ رائد صالح ،بتهم زور .ومن هنا نرسل له حتياتنا .وحيا مبادرة االب سيمون خوري من كفركنا،
الستقبال الشيخ صالح ،في كنيسته وبيته".

واختتم البيان" :وتوقف بركة عند
مخططات الصهيونية االقتالعية،
وه������ذا م����ا ي��ظ��ه��ر م����ن ان��ش��غ��ال��ه��م
ب���ال���دمي���غ���راف���ي���ة .ون���ح���ن ب���ال���ذات
تواجهنا م��ؤام��رات خطيرة ،واي��ام
ص��ع��ب��ة ،ون��ح��ن ل���ت ن��ب��ث اوه���ام���ا،
ولكننا نحن لها ،فبوحدتنا والتفافنا
ح����ول ق���ي���ادة جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة ال��ت��ي
تضم ك��ل ه��ا الطيف احل��اض��ر هنا،
وبتدعيمنا للجنة القطرية للرؤساء،
ول��ل��ق��ائ��م��ة امل��ش��ت��رك��ة ،وب��ال��ت��زام��ن��ا
ب��ث��واب��ت ن��ض��ال��ن��ا ،وث��واب��ت شعبنا
الفلسطيني .وبالتزامنا بحقوقنا
اإلن��س��ان��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة وامل��دن��ي��ة في
وط��ن��ن��ا ،ال����ذي ال وط���ن ل��ن��ا س���واه،
ق����ادرون على أن نتخطى ك��ل هذه
امل���ؤام���رات وال��ص��ع��اب ،وان نثبت
وج����ودن����ا ،ون���ح���ن م��ن��ت��ص��رون ال
نص البيان.
محالة" إلى هنا ّ
هذا ووص��ل بيان ص��ادر عن مكتب
النائب د .أحمد الطيبي جاء فيه ما
يلي" :د .أحمد الطيبي من املسيرة
امل��رك��زي��ة ف��ي ع��راب��ة" :حت��ي��ة اكبار
واج�ل�ال ل�ل�آالف م��ن أب��ن��اء شعبنا،
هنا ف��ي مثلث األرض ف��ي سخنني
ودير حنا وعرابه في اجلليل ،وفي
املثلث وفي النقب ،الذين هبوا الحياء
ذك����رى ي���وم األرض ال���ي���وم ،وال��ى
عشرات اآلالف من أبناء شعبنا في
غزة هاشم الذين خرجوا اليوم الى
ال��ش��ري��ط احل����دودي ل�لاح��ت�لال في
مسيرة العودة بشكل سلمي دون
اخلضوع لتهديدات االحتالل الذي
يواجههم بالقناصة واملدافع ليرتقي
الشهداء في هذا اليوم ،يوم األرض،
وتروي دماؤهم الطاهرة ارض غزة
ه��اش��م ال��ت��ي ض��رب��ت ال��ي��وم صفعة
في وجه ما يسمى "صفقة القرن"
واالدارة االمريكية التي انهت دورها
كوسيط لعملية السالم وقتلت حل
الدولتني".
وأضاف الطيبي" :نحيي اليوم هذه
الذكرى في ظل حكومة اسرائيلية
م��ت��ط��رف��ة ت��ت��ف��اخ��ر ب��س��ن ال��ق��وان�ين
ال��ع��ن��ص��ري��ة وت��ع��م��ل ع��ل��ى مت��ري��ر
ق��ان��ون ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��ن��ص��ري ،وف��ي
ظل تغلغل العنصرية والتمييز في
الشارع االسرائيلي ال��ذي يشرعن
ه��ذه العنصرية ومي��ن��ع ال��ع��رب من
ال��س��ك��ن ف��ي ال��ب��ل��دات ال��ي��ه��ودي��ة في
حني تهدم البيوت في البلدات العربية
ومينع توسيع النفوذ وتخصيص
اراض للبناء ويتم مالحقة األهل في
النقب الصامد وتخطيط اخلططات
لطردهم من ارده��م وتخييم شبح
الهدم فوق بلدات كاملة على رأسها
ام احليران".وأنهى الطيبي" :الوقفة
اجلماهيرية الكبيرة اليوم هي رسالة
واضحة باننا شعب ال يستسلم وال
ي��خ��ض��ع ل��ل��ض��غ��وط ،ش��ع��ب يسعى
للحرية واملساواة وانتزاع احلقوق
حتى انقشاع االحتالل".

