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كل العرب 

جلسة  العربية،  للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  عقدت 
املركزي في بناية مجلس كابول احمللي. حيث  املجلس 
االرض  ليوم   41 الـــ  الــذكــرى  إحــيــاء  املجتمعون  بحث 

وقانوني "األذان" و"كامينيتس". 
املتابعة  جلنة  توصيات  أبــرز  أّن  إلــى  مراسلنا  وأشــار 
على  جاءت  اإلجتماع  خالل  اخلالد  األرض  يوم  بشأن 
النحو التالي: إحياء ذكرى يوم األرض اخلالد سيكون 
في ديرحنا هذا العام، إضافة إلى مسيرة أخرى في أم 
احليران في النقب، ومهرجان تضامني في منطقة املثلث 

أيًضا وسيقام حتديًدا في مدينة قلنسوة.
بركة  محمد  املــتــابــعــة  جلــنــة  رئــيــس  قـــال  كلمته،  وفـــي 
والقوانني  الساسية  الساحة  على  التطورات  آخر  حول 
اي  ونــرفــض  االداريـــة  االعــتــقــاالت  ندين  العنصرية:" 
صيغه لقانون االعتقاالت وخصوصا االعتقاالت االدارية 
للمواطنني الفلسطنيني من الداخل مثل محمد ابراهيم ابن 
كابول". وأضاف بركة:"نرفض وندين املصادقة على 
قانون منع االذان، و  سنصعد نضالنا ضد هذا القانون 
بكل الوسائل واذا احتاج االمر سنرفع االذان من على 
مثل  اليهودية  للمدن  املتاخمة  بالقرى  املــنــازل  أسطح 
املشهد وكفركنا والرينة والناصرة ومجد الكروم ودير 

االسد ونحف وعكا"، كما قال.
من  كلمته  فــي  سعدي  اســامــة  النائب  حــّذر  جهته،  مــن 
خطير  إّنــه:"قــانــون  وقــال  كامينيتس،  قانون  خطورة 
جدا وسنتصدى له في الكنيست وسنحاول بكل قوانا 
دحره او تأجيل الصادقة عليه. الّن هذا القانون سيمس 
احملاكم  سيستثني  وانــه  سيما  ال  العربية،  باجلماهير 
وقراراتها اي ان للمحاكم ال دور وال قرار لها في هدم 
الف   245 الى  الغرامات  مضاعفة  إلى  إضافة  البيوت، 
شيكل وعقوبة السجن التي تصل إلى 3 سنوات"، كما 

أوضح. 
وحول العنف املتفشي في املجتمع العربي وعمل جلنة 
طلب  احملامي  قال  املتابعة،  عن  املنبثقة  العنف  مكافحة 
الصانع رئيس اللجنة إّن:"االهتمام أصبح اكبر وأكثر 
مبوضوع مكافحة العنف، خصوًصا في املدارس العربية 
املوضوع،  لهذا  كامل  اسبوع  تخصيص  على  ونعمل 
في  اخلميس  أيـــام  ثابتة  أخـــرى  فعاليات  وتخصيص 
املدارس وأيام اجلمعة والسبت في املراكز اجلماهيرية 

في البلدات العربية".
جلنة  :"أقــرت  لها  بيان  في  العليا  املتابعة  جلنة  وقالت 
في  املركزي  مجلسها  اجتماع  ختام  في  العليا،  املتابعة 
قرية كابول، سلسلة نشاطات إلحياء الذكرى الـ 41 ليوم 
العنصريني،  القانونني  ملواجهة  ودعت  اخلالد.  االرض 
والثاني  العربية،  البيوت  آالف  تدمير  لتسريع  الداعي 
الذي يهدف الى إسكات أذان املساجد. الى جانب سلسلة 
من القضايا، وبضمنها التضامن مع األسرى واملعتقلني، 
والتضامن مع النائب باسل غطاس في قضيته.وافتتح 
صالح  الشيخ  احمللي  كابول  مجلس  رئيس  االجتماع 
الى اتخاذ قرارات  الــذي رحب باحلضور ودعــا  ريــان، 

وحدوية وحازمة ملواجهة سلسلة من القضايا احلارقة 
التي نواجهها في هذه املرحلة".

إن  املتابعة محمد بركة،  قال رئيس   ": البيان  واضاف 
الذكرى الـ 41 ليوم األرض اخلالد حتل في مرحلة مليئة 
بالتحديات التي تفرضها هذه احلكومة، من خالل سلسلة 
من القوانني والسياسيات العنصرية، وهذا يتطلب منا 
أن نكون على جاهزية، وقدرة على تعبئة اجلماهير ضد 
إن  وقــال،  واستبداد.  قمعية  سياسات  من  ينتظرها  ما 
في  يأتي  املسمى "كامينيتس"  والبناء  التنظيم  قانون 
قضايا  في  احلكومة  عليها  تعلنها  التي  احلــرب  سياق 
نحو  العمل،  تكثيف  الى  بركة  ودعــا  واملسكن.  األرض 
هيئة  نشاء  الى  يهدف  الــذي  واملسكن،  األرض  مؤمتر 
املتابعة، تعنى بقضايا االرض  ثابتة تعمل ضمن جلنة 
على  اعتداء  هو  األذان،  حظر  قانون  وثانيا  واملسكن. 
بركة  بأكمله.واستعرض  كشعب  وعلينا  احلــريــات، 
إن  وقــال،  االجتماع.  بحثها  التي  القضايا  من  سلسلة 
النائب باسل غطاس تدخل ملرحلة حساسة في  قضية 
هذه االيام، ولدينا الثقة بطاقم احملامني الذي يترافع عنه 
في هذه القضية. واملتابعة تتبنى موقفا حازما من قانون 
االقصاء، واستخدامه ألول مرة ضد النائب غطاس.كما 
القوى  جتميع  في  جنحت  املتابعة  جلنة  إن  بركة،  قــال 
األمور،  أولياء  للجان  اطار وحــدوي واحد  بناء  العــادة 
وهي تتجه الى مبادرة جديدة، الطالق بناء جلنة متابعة 
البشرية  القدرات  مؤمتر  أن  حني  في  الصحة،  قضايا 

سيعقد في شهر ايار املقبل، ونتوخى جناحه".
وجاء في البيان :استمع االجتماع الى عدة تقارير من 
راهنة. قضايا  عدة  حول  عمل،  وطواقم  املتابعة،  جلان 
سكرتيري  طاقم  توصيات  شحادة  إمطانس  د.  فقدم 
اخلالد،  األرض  ليوم   41 ال  الذكرى  إلحياء  األحــزاب 
في  املــركــزي  واملهرجان  املسيرة  تكون  أن  وبضمنها 
قــريــة ديـــر حــنــا، عــلــى أن يــكــون مــهــرجــان فــي النقب، 
ونشاط مركزي عشية الذكرى في قلنسوة. كما تضمنت 
التوصيات، دعوة املدارس لتخصيص ساعتني لتثقيف 

الطالب عن يوم األرض ومعانيه.
واستعرض النائب اسامة سعدي التطورات على قانون 
التنظيم والبناء، الذي اخذ كنية "كامينيتس"، واشار الى 
سلسلة من املخاطر التي يتضمنها، مثل الغاء صالحيات 
احملاكم في التداول بأوامر الهدم، ومضاعفة الغرامات 
بنسبة تفوق %140 وغيرها. ومن املفترض ان تصوت 
القانون إلعداده  البرملانية على مشروع  الداخلية  جلنة 
خطيب  كــمــال  الشيخ  عــلــيــه.وقــدم  النهائي  للتصويت 
االسرى  يخص  ما  في  احلريات  جلنة  عمل  عن  تقريرا 
محمد  االداري  املعتقل  وقضية  الطعام.  عن  املضربني 
ابراهيم ابن قرية كابول، الذي مّر 6 أشهر على اعتقاله 
منذ  املعتقل  يقبع في  أحد، وهو  باعتقاله  يعلم  أن  دون 
عن  االبعاد  اوامر  استمرار  عن  تكلم  كذلك  أشهر.   10
االقصى والقدس، واعتقاالت على خلفية الزيارات الى 
املسجد االقصى املبارك، ومنع عدد من السياسيني من 

السفر إلى خارج البالد.
العنف،  جلنة  عمل  عن  استعراضا  الصانع  طلب  وقدم 
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مشيرا الى ان االحزاب ال تشارك في عمل 
بعض  في  عينية  قضايا  وطــرح  اللجنة. 

البلدات تعاجلها اللجنة.
وقدم بروفيسور اسعد غامن تقريرا عن 
البشرية  الــقــدرات  ملؤمتر  التحضيرات 
املقبل، ومن  ايار  الذي سيعقد في شهر 
مهنية  عمل  طــواقــم  يــفــرز  أن  املــفــتــرض 
استشارية  بــصــورة  تعمل  متخصصة 

حتت سقف املتابعة.
واســتــمــع االجــتــمــاع مــن الــنــائــب باسل 
غطاس، من التجمع الوطني الدميقراطي 
التطورات في  القائمة املشتركة، عن  في 
قضيته، ومحاوالت املستشار القضائي 
ووزارة القضاء لتجاوز االنظمة القانونية 
ميرروا  كي  اجلمهور  مبنتخبي  املتعلقة 

الئحة اتهام مضخمة.
فيه  شـــارك  مستفيض،  نــقــاش  وجـــرى 
ممثلو مركبّات جلنة املتابعة حول مختلف 
االجتماع  وأقــــر  املـــطـــروحـــة،  الــقــضــايــا 

القرارات التالية:
لــيــوم األرض   41 الـــ  الــذكــرى  - احــيــاء 
اخلـــالـــد، مبــهــرجــان مـــركـــزي فـــي يوم 
الـــذكـــرى، فــي قــريــة ديـــر حــنــا، مبسيرة 
خطابي.  مبهرجان  تنتهي  جماهيرية، 
ذكرى  عشية  جماهيري  نشاط  واقــامــة 
يوم االرض في النقب، على أن يتم وضع 
التوجيه  جلنة  مع  بالتنسيق  التفاصيل 
العليا لعرب النقب، التابعة للجنة املتابعة 
الــعــلــيــا. كــمــا ســيــقــام نــشــاط فــي مدينة 
سكرتيري  طــاقــم  وتــكــلــيــف  قــلــنــســوة، 
أحزاب املتابعة بوضع تفاصيله. كما مت 
بأن  األحـــزاب،  سكرتيري  طاقم  تكليف 
تقر نهائيا بشأن موعد مظاهرة املتابعة 

في مدينة تل أبيب.
- تؤكد جلنة املتابعة مجددا، على موقفها 
االستبدادي،  العنصري  القانون  بشأن 
برفض  األذان،  حظر  الــى  يــهــدف  الـــذي 
وبأي  الــشــأن،  بهذا  قــانــون  كــل  املتابعة 

صيغة كانت. وتدعو املتابعة الى تكثيف 
وبضمن  القانون،  هذا  ملواجهة  النضال 
تــظــاهــرات ومــظــاهــرات، وعريضة  ذلــك 
وأخطار  العنصري،  الطابع  ُتبرز  عامة، 

هذا القانون.
- تدعو جلنة املتابعة الى تكثيف النشاط 
املعّدل  والبناء  التنظيم  قانون  ملواجهة 
تدمير  تسريع  الى  يهدف  الذي  اجلديد، 
ومضاعفة  الـــعـــربـــيـــة،  الـــبـــيـــوت  آالف 
الغرامات على من بنوا بيوتهم اضطرارا 
وتدعم  تراخيص.  دون  أراضيهم  على 
املتابعة للمشاركة في التظاهرة املبرمجة 
ليوم الثالثاء القريب، قبالة وزارة املالية، 
بدعوة من جلنة الرؤساء، وجمعيات. كما 
نواب  لنشاط  دعمها  على  املتابعة  تؤكد 
برملانيا  املشتركة في مواجهتهم  القائمة 

لهذا القانون. 
- تدعو جلنة املتابعة للمشاركة في الوقفة 
التضامنية مع املعتقل اإلداري ابن قرية 
كابول محمد ابراهيم، يوم االربعاء، قبالة 
الى  وقوفها  وتــؤكــد  حيفا،  فــي  احملكمة 
خلفية  على  واملالحقني  املعتقلني  جانب 
نشاطهم السياسي، ونشاطهم في مدينة 
الى  املــبــارك،  االقصى  واملسجد  القدس 
جانب وقوفها الدائم الى جانب االسرى 
في سجون االحتالل، والذين يخوضون 

معارك األمعاء اخلاوية.
بالعمل  الــشــروع  املتابعة  جلنة  تقرر   -
الطالق جلنة متابعة قضايا الصحة في 
املجتمع العربي، من خالل جلنة خماسية، 
تضم د. عفو اغبارية ود. بشارة بشارات 
ود. منصور عباس، ود. نهاية داود وبكر 

عواودة.
- تؤكد جلنة املتابعة العليا مجددا، على 
بشكل  الــنــواب،  اقصاء  لقانون  رفضها 
النواب  الستهداف  أقــر  والـــذي  مبدئي، 
النائب  استخدامه ضد  العرب. وترفض 

باسل غطاس.
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القائمة  في  التجمع  عن  الكنيست  عضو  غّطاس  باسل  النائب  كّشف 
املشتركة خالل اجتماع جلنة املتابعة في قرية كابول، أن طاقم الدفاع 
عنه ممثاًل مبركز عدالة واحملامي افيغدور فلدمان ومحامني آخرين اجروا 
خالل األيام املاضية جلسات مفاوضات مع ممثلي النيابة العامة من اجل 

التوصل الى صيغة تفاهم قد تسفر عن صفقة ادعاء في ملفه.
واضاف النائب غّطاس:"تابعتم منذ البداية محاولة املؤسسة احلاكمة 
تضخيم القضية، اذ ارتكبت بحقي عدة سوابق على الصعيد السياسي، 
ترتكب ألول مرة بحق عضو كنيست ونائب فّعال، وما تاله من عملية 

ازالة احلصانة واإلعتقال ومتديد االعتقال والسجن ملدة 5 ايام لم يتم 
اتهام  الئحة  مسودة  وتقدمي  فقط!،  ساعة  لربع  اال  فيها  معي  التحقيق 
امللف  فيها كسري وحتويل  التي حاولوا  الطرق  للكنيست وغيرها من 

ليبدو وكأنه ملًفا أمنيًا وارهابيًا".
اذ  قــدم وســاق،  العامة جتــري على  النيابة  املفاوضات مع  وتــابــع:"ان 
لـ  محكوميتها  تصل  التي  البنود  كل  ألزالــة  الطرفني  من  نية  هنالك  ان 
تصل  أخرى  بنود  لتبقى  الفعلي،  السجن  من  سنوات  و7  سنوات   10

محكوميتها بني سنتني الى 3 سنوات".
وتطرق محمد بركة رئيس جلنة املتابعة خالل جلسة اللجنة الى القضية 

وقال:"ان اإلئتالف احلاكم بصدد استعمال قانون االقصاء من الكنيست 
الذي سأصرح عنه  املتابعة موقفها  للجنة  القضية،  ألول مرة في هذه 
بجزئني، اجلزء األول أننا نرفض قانون اإلقصاء جملًة وتفصياًل، كما 
نرفض اجراء محاكمة ميدانية سياسية للنائب غّطاس خاصًة وان هنالك 
مسار قضائي، أما اجلزء اآلخر فمن خالله ادعو مركبات جلنة املتابعة 
اليه حسب  اتفاق قد يصل  لإللتفاف حول غّطاس ودعمه واحترام أي 
رؤية وتوصية احملامني، ألن امللف ليس بسيًطا واملطلوب منّا هو موقف 
نحترم  ان  الشخصي  اجلانب  في  وحتى  السياسي،  باجلانب  مــوزون 

القرارات التي يتخذها غّطاس".
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