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وصحيفة  العرب  موقع  مراسل  رحال-  حجاج  من: 
كل العرب 

عقدت جلنة املتابعة العليا لقضايا اجلماهير العربية، في 
نهاية االسبوع املاضي، اجتماعا للمجلس املركزي للجنة، 
لبحث احياء يوم االرض اخلالد في ذكراه الـ42 وقضايا 
اخرى، وذلك في مكتب اللجنة في مدينة الناصرة. وقد 
أقّرت اللجنة حتى اآلن مسيرة قطرية في مدينة عرابة 
املوافق  اجلمعة  يوم  وذلــك  اخلالد،  االرض  ليوم  إحياء 
30 آذار اجلاري، إضافة إلى مسيرة إضافية في أراضي 

الروحة يوم السبت، 31 آذار.
املتابعة محمد بركة  وشارك في االجتماع رئيس جلنة 
ومازن غنامي - رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات 
العربية والنواب حنني زعبي ومسعود غنامي ود.يوسف 
جبارين وجمال زحالقة والشيخ كمال خطيب - رئيس 
جلــنــة احلـــريـــات وعــــدد مـــن الــشــخــصــيــات والــقــيــادات 
الحياء  اقــتــراحــات  عــدة  وبــحــث  طــرح  ومت  السياسية. 

املناسبة مبا يليق فيها.
هذا ووصلنا بيان صادر عن جلنة املتابعة العليا للجماهير 
للجنة  املركزي  املجلس  "أقــر  يلي:  ما  فيه  جاء  العربية 
الــذي  اجتماعه  فــي  العربية،  للجماهير  العليا  املتابعة 
ليوم   42 الـــ  الــذكــرى  احياء  الناصرة،  في  السبت  عقد 
في  أخــرى  ونشاطات  عرابة،  مدينة  في  اخلالد  األرض 

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
kul@alarab.net

السلطات  لــرؤســاء  القطرية  للجنة  الــعــام  املجلس  عقد 
احمللية العربية في البالد اجتماعاً هاماً له، يوم االربعاء 
14/03/2018، في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، 
افتتح  الــهــامــة، حيث  املــواضــيــع  مــن  بحث خــاللــه عـــدداً 
بلدية  ورئيس  القطرية  اللجنة  رئيس  وأداره  اإلجتماع 

سخنني مازن غنامي.
لرؤساء  القطرية  الـلـجـنـة  عــن  صــادر  بيان  فــي  وجــاء 
االجتماع  حول  إسرائيل،  في  العربية  احمللية  السلطات 
ما يلي:"ومن أهم املواضيع التي بحثها اإلجتماع قضية 
التطوير  "خطة  بتنفيذ  املتعلقة  والتطّورات  املستجدات 
اخُلماسية للمجتمع العربي"، وما يسمى القرار احلكومي 
رقم 922، في جميع املجاالت، حيث ُعِرَضت تقارير مهنية 
زة حول اللقاءات األخيرة التي عقدت مع املسؤولني  ومركَّ
اإلجتماع  تقييم  سيّما  ال  اخلصوص،  بهذا  احلكوميني 
األخير للجنة التوجيه العليا للخطة اخُلماسية، ومّت إقرار 
سبل ُمتابعة تنفيذ اخلطة، ضمن الطواقم املهنية للجنة، 

في مختلف املواضيع والقضايا، خالل املرحلة القادمة.
التي  الهامة،  اللقاءات  نتائج  الى  اإلجتماع  تعرَّض  كما 
وبني  القطرية  للجنة  املهنية  الطواقم  بني  ُمؤخراً،  جرت 
ممثلي وزارتي الصحة واملواصالت، إضافة الى جناح 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ط��ري��ة ت���دع���و مل���ش���ارك���ة ف��اع��ل��ة إح����ي����اًء ل���ذك���رى ي����وم االرض والن���ت���خ���اب���ات ح���ض���اري���ة ف���ي ال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة
البرملانية،  الداخلية  جلنة  فــي  القطرية  اللجنة  ممثلي 
للتخطيط  العليا  واللجنة  الهيكلية  باخلرائط  يتعلق  فيما 
الكنيست  أعضاء  مع  والتنسيق  بالتعاون  واإلســكــان، 

العرب..
مع  الــذي متَّ  االتفاق  الى  الّسياق  هذا  غنامي في  وأشــار 
وزارة الداخلية بعدم إجراء أي تقليصات في ميزانيات 

"ِهبات املوازنة" للسلطات احمللية العربية".
وتابع البيان:"واتخذ املجلس العام للجنة القطرية سلسلة 

قرارات، من أبرزها:
• الدعوة للمشاركة الفاعلة واملكثَّفة واجلّدية في فعاليات 
ليوم  السنوية  الــذكــرى  إحــيــاء  ونــشــاطــات  ومــســيــرات 
األرض اخلالد، في مختلف املناطق، ال سيّما في املسيرة 
املركزية التي ستنظم في مدينة عرابة، في يوم االرض، 
العربية  للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  لــقــرارات  ِوفــقــا 
الوطنية  املناسبة  هذه  الستثنائية  خصوصاً  البالد،  في 
الوحدوية الكفاحية هذا العام، نظراً للظروف والتطورات 
املَصيرية التي متّر بها اجلماهير العربية الفلسطينية في 
البالد، واملخاطر احمُلْدقة بالقضية الفلسطينية والشعب 
الفلسطيني عموماً.. وتدعو اللجنة الى تخصيص ساعتني 
دراسيتني تثقيفيتني، في املدارس العربية في البالد، حول 
تاريخية ومعاني وَدالالت "يوم األرض اخلالد"، اعتماداً 
على رسالة ومواد وبرنامج جلنة ُمتابعة قضايا التعليم 
العربي.. كما ُتناشد اللجنة وسائل اإلعالم العربية الى 
في  والتعبوي  اإلعالمي  وجتنُّدها  مسؤولياتها  ل  َتمُّ

القضايا واملناسبات الوطنية والوحدوية الُكبرى.
• ُمناشدة جميع املُتنافسني النتخابات رئاسة وُعضوية 
السلطات احمللية العربية، في هذا العام، إلجراء انتخابات 
سياسية،  أُســس  على  دميقراطية،  حضارية  وُمنافسة 
الشخصية  واإلســـاءة  والتحريض  التجريح  عن  بعيداً 
املُتنافسني  العنف، ودعوة جميع  وأي شكل من أشكال 
د شرف"، لإللتزام بتسيس هذه  الى التوقيع على "تعهُّ
ووحدة  مصلحة  يخدم  مبا  احمللية،  اإلنتخابية  املعارك 
الوطنية  املصلحة  ورؤيــة  العربية،  وقرانا  ُمدننا  وتقدم 
القطرية العليا جلماهيرنا العربية في البالد، ُخصوصاً في 
بة التي تعيش خاللها هذه اجلماهير،  ظل الظروف املركَّ

ع�����راب�����ة م�����دي�����ن�����ة  ف�������ي  اخل��������ال��������د   األرض  ل������ي������وم   42 ال����������  ل�����ل�����ذك�����رى  اح�������ي�������اء  ال�����ق�����ط�����ري�����ة  امل�����س�����ي�����رة 
امل�������ت�������اب�������ع�������ة جت������ت������م������ع وت�������ق�������رر

القضية  على  املؤامرة  املجلس  وبحث  والروحة.  النقب 
من  مــحــذرا  الــقــرن"،  "صفقة  بـــ  املسماة  الفلسطينية 
قضايا  من  سلسلة  بحث  كما  معها.  الرجعي  التواطؤ 

الساعة وفي مقدمتها قضية استفحال اجلرمية".
وأضاف البيان: "وافتتح اجللسة رئيس املتابعة محمد 
بركة، داعيا للوقوف دقيقة صمت اجالال لذكرى شهداء 
يوم األرض وشهداء شعبنا عموما، وقدم بيانا عن آخر 
املستجدات في مختلف القضايا، والتحديات املاثلة أمام 
شعبنا وجماهيرنا في الداخل. وقال بركة، إننا على مر 
ظروف  في  الوطنية  مناسباتنا  تل  الزمن  من  عقود 
اشد سوءا وخطورة، فيحل يوم األرض وسط مزيد من 
مؤامرات االقتالع من األرض خاصة من النقب. وفي ظل 
املؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية، من خالل ما يسمى 
"صفقة القرن" األميركية اإلسرائيلية، املدعومة من قوى 
السفارة  نقل  قــرار  مجرد  أن  وأضــاف،  عربية.  رجعية 
والعربدة  الوقاحة  ولكن  القدس هو مؤشر خطير،  الى 
األميركية سجلت ذروة أشد خطورة، حينما مت اختيار 

ذكرى نكبة شعبنا الفلسطينية كموعد لنقل السفارة".
يكون  أن  ضــرورة  على  بركة  "وشــدد  البيان:  واختتم 
الفظ  االعــتــداء  مع  بالتزامن  واضــح  صــوت  جلماهيرنا 
الذي ترتكبه إدارة املنفلت دونالد ترامب، وسيتم التشاور 
بهذا الشأن الحقا. واستمع اجتماع املجلس املركزي الى 

بيانات قصيرة حول قضايا الساعة، من النائبة حنني زعبي رئيسة طاقم مكافحة العنف 
في القائمة املشتركة، عن قضايا العنف واجلرمية. ومن رئيس جلنة احلريات املنبثقة 
عن جلنة املتابعة، الشيخ كمال خطيب، عن التطورات في قضية الشيخ رائد صالح، 
وقضايا املعتقلني اإلداريني، ومختلف احملاكمات اجلائرة. ومن النائب طلب أبو عرار، 
حول قضية اقتالع قرية الفرعة في النقب. ومن الناشط سليمان فحماوي، عن آخر 
التطورات في أراضي الروحة، ومن الناشط توفيق محمد، حول آخر املستجدات في 

قضية مقبرة طاسو اإلسالمية في مدينة يافا" إلى هنا نص البيان.

تناشد  كما  استثناء..  دون  جميعاً  تواجهنا  التي  واملَصيرية  الكبرى  التحدِّيات  وإزاء 
اللجنة القطرية اجلماهير العربية الى احلذر وعدم اإلجنرار الى الصراعات واإلختالفات 
واخلالفات اجلانبية والهامشية، وتغليب املصلحة الوطنية والقضايا اجلماعية الوحدوية 
فوق أي اعتبار آخر، ملا فيه مصلحة وتطّور وتقدم وارتقاء مدننا وقرانا العربية، في 
مختلف املستويات. وتدعو اللجنة مختلف وسائل االعالم، خصوصاً العربية منها، الى 

دد. ِل مسؤولياتها في هذا الصَّ احلذر وتمُّ
العربية  والقرى  املــدن  في  واإلنقاذ  اإلطفاء  محطات  من  املزيد  إقامة  على  العمل   •
لضرورتها وحاجتها، من خالل تعزيز التعاون والتنسيق بني السلطات احمللية العربية 

وبني سلطة اإلطفاء واإلنقاذ القطرية في البالد..
ص ومهني حول املناطق الصناعية في املجتمع العربي، يضّم  • تشكيل طاقم ُمتخصِّ

عدداً من رؤساء السلطات احمللية العربية وممثلي بعض اجلمعيات واملراكز املهنية.
وإنشاء  حديثة،  انترنت  مواقع  وتديث  إقامة  الى  العربية  احمللية  السلطات  • دعوة 
َمشروع اخَلدمات الديجيتالية، بحيث يكون ُمتََوفِّراً وُمتاحاً خلدمة اجلمهور في مختلف 
املواضيع والقضايا، لتطوير عمل السلطات احمللية من ناحية، ولتسهيل تقدمي املعلومات 
واالستعالمات واخلدمات للجمهور من ناحية أُخرى، في شتى املجاالت، ُخصوصاً 
بوجود قانون وقرار خاص وُملِزم في هذا الشأن، وبعدما مَتَّ تويل امليزانيات اخلاصة 

لهذا املشروع الى جميع السلطات احمللية..
تسديد  الــى  الــبــالد  فــي  العربية  احمللية  السلطات  جميع  القطرية  اللجنة  تدعو   •
أقرب  في  القطرية  اللجنة  صندوق  الــى   ،2018 لعام  السنوية،  املالية  اشتراكاتها 
وقت ممكن، ومبا ال يتجاوز نهاية شهر حزيران القادم، حتى تتمّكن اللجنة من القيام 
بواجباتها ومسؤولياتها والتزاماتها وتطوير عملها وُمتابعة َمهامها، في جميع القضايا 

واملَسارات"، غلى هنا بيان القطرية.


