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محمد  البالد،  في  العربية  للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  رئيس  اعتبر 
واألق��ص��ى،  ال��ق��دس  لهبة  املركزية  املسيرة  ف��ي  "امل��ش��ارك��ة  أّن  ب��رك��ة، 
والتي مّت تنظيمها في مدينة سخنني، لم تكن بالقدر املطلوب". وقال، 
إنه "ليس للجنة املتابعة أجهزة خاصة بها، بل إن األجهزة الفاعلة هي 
أجهزة األحزاب األعضاء في جلنة املتابعة، واللجان الشعبية، ولذا فإن 
املسؤولية جماعية تقع علينا جميعا، وهذا ما يستوجب فحصه ووضع 
املتابعة  آليات إلصالحه"، وجاء تصريحات بركة هذه خالل اجتماع 

الدوري في مدينة الناصرة.
بينها  الهاّمة،  املواضيع  من  ع��دًدا  اجتماعها  خ��الل  املتابعة  وتناولت 
نشاطات املتابعة والبرامج املخططة مستقبال. كما وقررت سكرتارية 

جلنة املتابعة دعوة املجلس املركزي لالنعقاد في األسابيع املقبلة.
وجاء في بيان صادر عن جلنة املتابعة لتلخيص اجللسة، ما يلي:"حيّت 
سكرتارية جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الدوري 
الذي عقد في الناصرة، املصاحلة الفلسطينية اجلارية، التي دخلت الى 
أن تكون املصاحلة على  تنفيذ االج��راءات؛ وتؤكد على ض��رورة  حيز 
واألخطار.  التحديات  مواجهة  على  وق��ادرة  الوطنية،  الثوابت  أساس 
وأثنى  اجتماعني،  بني  املتابعة  لنشاطات  تقييما  االجتماع  أج��رى  وقد 
على جناح العديد من النشاطات، إال أنه أكد أن املشاركة في احياء هبة 
القدس واألقصى لم تكن باملستوى املطلوب، حتى وإن كانت أفضل من 

العام املاضي". 
وأضاف البيان:"وقدم رئيس املتابعة محمد بركة، بيانا حول نشاطات 
املتابعة بني اجتماعني، والبرامج املخططة مستقبال. وقال، إنه "بشكل 
بقدر  ك��ان��ت  األخ��ي��رة  نشاطاتنا  ف��ي  جماهيرية  امل��ش��ارك��ة  ف��إن  ع���ام، 
التوقعات، إال أن املشاركة في املسيرة املركزية لهبة القدس واألقصى، 
وحتى وإن كانت أفضل من املشاركة في العام املاضي، إال أنها لم تكن 

بها،  خاصة  أجهزة  املتابعة  للجنة  "ليس  إنه  وقال،  املطلوب".  بالقدر 
بل إن األجهزة الفاعلة هي أجهزة األحزاب األعضاء في جلنة املتابعة، 
واللجان الشعبية، ولذا فإن املسؤولية جماعية تقع علينا جميعا، وهذا 

ما يستوجب فحصه ووضع آليات إلصالحه".
في  املركزي  للمجلس  جلسة  عقد  فكرة  بركة  البيان:"وطرح  وتابع 
االسابيع املقبلة، من أجل تقييم فترة العامني األخيرين، ووضع برنامج 
مستقبلي وفق رؤى واضحة، تعزز العمل اجلماعي للنهوض بالعمل 
اجلماهيري املشترك. وحيا بركة املصاحلة الفلسطينية، وقال إنها تعقد 
بتأخر طويل، ولكنها تأتي في ظروف في غاية التعقيد، وهذا ما يستدعي 
مراقبة التطورات الالحقة، على مستقبل القضية الفلسطينية ككل، على 

ضوء التوازنات العاملية واالقليمية القائمة.
املتعلقة  القريبة  النشاطات  من  عددا  بركة  استعرض  اخرى،  جهة  من 
العمل  وت��واص��ل  امل��دن��ي��ات،  تعليم  وقضية  ع��م��وم��ا،  التعليم  بقضايا 
داب��ر  لقطع  العمل  وم��واص��ل��ة  وامل��س��ك��ن،  االرض  مل��ؤمت��ر  والتحضير 
ظاهرة العنف املستشري في مجتمعنا، كما أكد على ضرورة الشروع 
بالتحضير "لليوم العاملي لدعم حقوق الفلسطينيني في الداخل"، ليشكل 

نقلة نوعية لطرح قضايا مجتمعنا على الصعيد العاملي"، وفًقا للبيان.
وتابع البيان:"من جهته استعرض الشيخ كمال خطيب النشاطات التي 
االخيرة، في ذكرى مجزرة صندلة ومهرجان  االي��ام  مت اجنازها في 
التضامن مع الشيخ رائد صالح في ام الفحم، ومهرجان استقبال االسير 
النشاطات  من  ع��ددا  واستعرض  املثلث،  جت  في  خلف  محمد  احمل��رر 
املستقبلية املتعلقة باعتقال الشيخ رائد صالح وبتصعيد حملة االعتقاالت 

التعسفية ضد شبابنا .
مع  التواصل  استمرار  قضية  توما  عايدة  الكنيست  عضو  وعرضت 
املؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في جنوب افريقيا لتعميق ومتتني 
احلوار الفلسطيني الفلسطيني. وجرى نقاش مستفيض وصريح بني 
اتخذت  وق��د  املتابعة،  جلنة  مركبّات  مختلف  من  املشاركني  األعضاء 

القرارات التالية باإلجماع:
والفصائل  الفلسطيني،  شعبنا  جماهير  العليا،  املتابعة  جلنة  حتيي   -
الفلسطينية على دخول املصاحلة الى حيز التنفيذ، متمنية صيانة ما مت 
اجنازه وتطويره، على أسس الثوابت الوطنية الفلسطينية. وأن تكون 
الوقوف  أجل  من  التحديات،  مواجهة  على  قادرة  احلقيقية،  املصاحلة 
كشعب واحد في وجه مخططات تنسج خارج الساحة الفلسطينية، دوليا 
واقليميا، في محاولة خللط األوراق، وااللتفاف على احلقوق املشروع 

للشعب الفلسطيني.
الوطن، على  الفلسطينية في  العربية  املتابعة جماهيرنا  - حتيي جلنة 
الوقت،  ذات  وفي  األخيرة.  اآلونة  في  الوطنية  النشاطات  في  تفاعلها 
غير  املشاركة  مستوى  وشفافية،  موضوعية  بكل  اللجنة  بحث  فقد 
املقبولة في املسيرة املركزية إلحياء هبة القدس واالقصى في سخنني، 
حتى وإن كانت املشاركة أفضل من العام املاضي. وتأخذ جلنة املتابعة 
بكافة أحزابها ومركباتها على عاتقها املسؤولية عن الوضع القائم؛ وعليه 

ستبحث في أطرها الداخلية، كيفية جتاوز مثل هذه األمور مستقبال.
في  لالنعقاد  املركزي  املجلس  دعوة  املتابعة  جلنة  سكرتارية  تقرر   -
األسابيع املقبلة، لتقييم العامني املاضيني، والتداول برؤى وآفاق عمل 
مستقبلية للجنة املتابعة. وتكلف السكرتارية، طاقم سكرتيري األحزاب 
للتحضير الجتماع املجلس وحتديد تاريخ له. وبضمن ذلك، بحث برامج 
لعرضها، وايضا فحص وضعية جلان املتابعة التي ال تعمل، الى جانب 

أمور ادارية أخرى، بضمنها الوضع املالي للجنة.
األوط��ان  في  الشقيقة  العربية  الشعوب  ال��ى  املتابعة  جلنة  تتوجه   -
جماهيرنا  مع  التواصل  باعتبار  البعض  محاوالت  برفضها  املختلفة، 
وتؤكد  إسرائيل،  مع  التطبيع  من  نوع  هو  وطنها،  في  الباقية  العربية 
الى احلكم على  والتاريخ. وتدعو  الوطنية  على احلقيقة  أن هذا جتنياً 
إلى  املواطنة"،  الوطنية، وليس على خلفية  املواقف  التواصل مبوجب 

هنا البيان.

املطلوب باملستوى  تكن  ل��م  االق��ص��ى  هّبة  ذك��رى  اح��ي��اء  ف��ي  املشاركة  املتابعة:  جلنة 
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وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب 
النائب أحمد الطيبي جاء فيه ما يلي: "في تصعيد خطير من وزير 
رئيس  الطيبي،  أحمد  د.  النائب  ض��د  أردان  غلعاد  الداخلي  األم��ن 
الطيبي  النائب  الوزير  وصف  املشتركة،  القائمة   - للتغيير  العربية 
بانه "يعمل متاما كاالرهابيني ويجب معاقبته"، وذلك ضمن مقابلة 

له صباح الثالثاء".
وأضاف البيان: "يأتي هذا التحريض بعد نشر املعلومات التي تفيد 
بأن الوزير تقّدم بشكوى للجنة الطاعة البرملانية بعد توصية الشرطة 
له بتقدميها، مما يشّكل تدّخال واضحا وخطيرا باحلصانة البرملانية 
والعمل البرملاني لنواب الكنيست، ضد النائب الطيبي لدخوله املسجد 
األقصى املبارك خالل ذروة األحداث املتوّترة واملواجهات في القدس، 
ومحيط املسجد األقصى املبارك حتديدا، التي اندلعت في اعقاب وضع 
البوابات اإللكترونية عند بوابات املسجد واتخاذ اجراءات أخرى من 
ِقبل الشرطة اإلسرائيلية، بادعاء ان هذا يخالف قرار رئيس احلكومة 

اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو الذي مينع أعضاء الكنيست من الدخول 
الى املسجد األقصى، ورد الطيبي على ذلك بأن ال أحد سواه ميلك احلق 
في اتخاذ القرار بدخول املسجد األقصى املبارك من عدمه، لذلك فانه 

ال شرعية والزام لقرار نتنياهو".
وتابع البيان: "وكان الوزير أردان كان قد صّرح بأن "النائب الطيبي 

يتصرف متاما مثل االرهابيني الذين يعملون ضد أمن املواطنني في 
دولة اسرائيل". وأضاف أردان "في األيام التي شهدت توترا كبيرا 
األقصى  )املسجد  الى  الشغب  مثيري  مع  الطيبي  دخل  القدس  في 
املبارك( بالتحريض سعيا منه لتوتير األجواء والفتعال العنف هناك". 
ثم  الكذب  ثم  الكذب  اسلوب  ينتهج  ال��ذي  أردان،  "الوزير  الطيبي: 
التحريض، باتت لعبته مكشوفة. لطاملا ُكشف كذبه وحتريضه ضد 
املواطنني العرب في البالد والنواب العرب، من ميس بأمن اسرائيل 
هو اردان نفسه، وزير األمن الداخلي، وليس أحمد الطيبي. فبدال من 
وضع  كل  واستغالل  بالتحريض  نفسه  هو  يقوم  العنف،  مينع  أن 
رأس  نتنياهو،  حكومة  وزراء  من  وغيره  هو  األج��واء،  لتوتير  أمني 

احملرضني".
واختتم البيان: "هذا التحريض، وما سبقه، وما سيتلوه، لن يردعنا 
اماكن  كل  وفي  الداخل  في  شعبنا،  وبحقوق  مبواقفنا  متسكنا  عن 
تواجده، سواء رضي أردان أو لم يرضى. واعتقد انه طبقا للقانون 
االرهابي"  يقلق حول من هو  ان  الذي يجب  اردان هو  فان  الدولي 

إلى هنا نّص البيان.
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اختيار الناشطة االجتماعية املجدالوية آية مناع 
UN ال� االن��س��ان  حل��ق��وق  السامية  املفوضية  ف��ي 

من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
فخر واعتزاز ملجد الكروم وللوسط العربي اذ مت اختيار الناشطة االجتماعية 
ايه مناع من مجد الكروم لتمثيل املجتمع الفلسطيني في الداخل في املفوضية 

.UN السامية حلقوق االنسان التابع لألمم املتحدة
آية الناشطة االجتماعية والتي شغلت منصب مديرة مركز منى التكنولوجي 
والتقارير  البحوث  بالعديد من  التحدي وشوهدت  قبلت  الكروم  في مجد 
الثمار بعد  الداخل وها هي تقطف  الفلسطيني في  الدولية حول مجتمعنا 

.UN�اختيارها للمفوضية السامية حلقوق االنسان التابعة لالمم املتحدة ال
اية مناع قائلة: "مّت قبولي لتمثيل مجتمعنا الفلسطيني  وعن ذلك حدثتنا 
بالداخل )االقلية الفلسطينية( في املفوضية السامية حلقوق االنسان التابع 
لألمم املتحدة UN في جينيف- سويسرا، بعد كتابة اطروحة بحث عن حال 
وحتديات مجتمعنا ومقابلتني عن طريق الهاتف ورسائل توصية ورحلة 
شهرين انتظار، كلي فخر بإختياري من بني مئات املشتركني وكلي أمل ان 

اكون على قدر عال من املسؤولية التي منحت لي". 


