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العرب  موقع  م��راس��ل  عطا-  أب��و  إبراهيم  م��ن: 
وصحيفة كل العرب

قاعة  إلى  األح��زاب،  وممثلو  الشخصيات  توافدت 
عارة،   – ع��رع��رة  محلي  مجلس  ف��ي  االجتماعات 

للجنة  التحضيري  االجتماع  لعقد 
العربية،  للجماهير  العليا  املتابعة 
واملسكن.  األرض  مؤمتر  إلطالق 
على  العليا  املتابعة  جلنة  وتعكف 
املشاريع  أه���م  م��ن  إط���الق واح���د 
العربية وتهم  التي تهم جماهيرنا 
مؤمتر  وهو  وطنها  في  مستقبلها 
األرض واملسكن الذي ستنبثق عنه 
األرض  بقضايا  تعنى  دائمة  هيئة 
ال��ى ج��ان��ب جلنة  وامل��س��ك��ن تعمل 

املتابعة العليا.
لرئيس  بكلمة  اجللسة  وافتتحت 
مجلس محلي عرعرة مضر يونس، 
والتي رحب فيها باملشاركني وحيّا 
اجلماهير العربية التي تضمنت مع 
قضية هدم البيوت في قلنسوة. ثم 
تكلم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء 
املجالس احمللية مازن غنامي، حتدث 

فيها عن مخاطر مخطط احلكومة اإلسرائيلية بهم 
50 ألف منزل في الوسط العربي. ثم كانت الكلمة 
االفتتاحية لرئيس جلنة املتابعة محمد بركة تطرق 
فيها الى ملف هدم بيوت قلنسوة. ثم قدم جملة من 

االقتراحات حول متابعة ملف قلنسوة.
هذا ووصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب 
للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  ع��ن  ص���ادر  ب��ي��ان 
املتابعة  جلنة  "أق���رت  ي��ل��ي:  م��ا  فيه  ج��اء  العربية 
العليا للجماهير العربية في اجتماعها املنعقد يوم 
السبت، في مجلس عارة وعرعرة احمللي، سلسلة 
تدمير  ج��رائ��م  ملواجهة  الكفاحية،  اخل��ط��وات  م��ن 
نحو  االنطالق  االجتماع  أقر  كما  العربية.  البيوت 
املؤمتر العام، لقضايا األرض واملأوى، وليقر انشاء 
احلارقة.  القضية  هذه  ملعاجلة  ودائمة  عامة  هيئة 
اجتماع  هذا  إن  بركة،  محمد  املتابعة  رئيس  وقال 
غير مسبوق مبا يجمع، من كل أطياف جماهيرنا 
قبل  أنه  إال  سلفا،  مقرر  االجتماع  وك��ان  العربية. 
انعقاده بأيام وقعت جرمية تدمير البيوت ال� 11 في 
مدينة قلنسوة، التي كانت حاضرة في كل ابحاث 

االجتماع الواسع".
وأضاف البيان: "وحضر االجتماع غالبية أعضاء 
القائمة املشتركة، وعدد من رؤساء  الكنيست من 
السلطات احمللية العربية، ورئيس اللجنة القطرية 
املعروفية  اللجنة  للرؤساء مازن غنامي. ووفد من 
للدفاع عن األرض، يتقدمه الشيخ زيدان عطشة، 
وممثلون عن جلان شعبية محلية، وأيضا أصحاب 
بيوت مهددة بالتدمير. وطغت على االجتماع أجواء 
التفاؤل بإمكانية استنهاض اجلماهير، بعد جناح 
جرت  التي  القطرية  واملظاهرة  ال��ع��ام،  االض���راب 
اخلطابي  واملهرجان  قلنسوة،  في  اجلمعة  أم��س 

الذي أعقبها".
وتابع البيان: "وافتتح اجللسة رئيس جلنة املتابعة 
محمد بركة، شاكرا رئيس مجلس عارة وعرعرة 
مضر يونس على االستقبال. وقال يونس في كلمته 
الترحيبية، إن ما وقع في قلنسوة، ينذر بخطر كبير 
البلدات خاصة في وادى عارة،  العديد من  يتهدد 
ففي قريتي عارة وعرعرة هناك 2500 بيت من دون 

ترخيص من أصل 5 آالف بيت في القريتني. وقال، 
إنه حتى قبل أيام كانت املعنويات أضعف، ولكن بعد 
االضراب العام، ومظاهرة قلنسوة اجلبارة، عادت 
دافعا  لالستنفار  جاهزة  جماهيرنا  ب��أن  القناعة 

للرؤساء،  القطرية  اللجنة  رئيس  وقال  حقها.  عن 
رئ��ي��س ب��ل��دي��ة س��خ��ن��ني، م���ازن غ��ن��امي، إن���ه ال أحد 
يعرف الى أين وجهة هذه احلكومة، فنحن نعرف 
كيف تبدأ جرائمها، ولكن ال نعرف كيف ستواصل، 
واستعرض عددا من اللقاءات التي عقدت بني اللجنة 
للحكومة  القضائي  واملستشار  احلكومة  ورئيس 
وغيرهما من املسؤولني، في سبيل العمل على عدم 
هدم البيوت، وإمنا منح مهلة لتنظيم أوضاع آالف 
اقرار  منها،  عالية  نسبة  في  بحاجة  التي  البيوت، 
رئيس  وقدم  البلدات.  مختلف  في  هيكلية  خرائط 
املتابعة محمد بركة بيانا افتتحه بتوجيه التحية الى 
جماهير شعبنا التي شاركت في االضراب العام. 
وقال، إن االضراب كان ناجحا نسبيا، ومقارنة مع 
اضرابات السنوات األخيرة، كما حيا األلوف التي 
شاركت في مظاهرة قلنسوة اجلبارة وفي املهرجان 
اخلطابي الذي تالها. وحذر من أصوات التيئيس 
من جدوى النضال الشعبي، التي تصدر من جهات، 

وعبر شبكات التواصل وغيرها".
ب��رك��ة، اجلمهور  ال��ب��ي��ان: "ودع���ا  ف��ي  وك��م��ا ورد 
البيوت  بناء  اع��ادة  لصندوق  التبرع  ال��ى  الواسع 
التبرعات  حتويل  خالل  من  قلنسوة،  في  املدمرة 
الى حساب بنكي في بنك "هبوعليم" )12( ورقم 
الفرع 551 في قلنسوة، ورقم احلساب 247061. 
نشر  الى  اإلع��الم  وسائل  كافة  الى  بركة  وتوجه 
اإلعالم  تفاصيل احلساب، كمساهمة من وسائل 
احلاضرين،  باسم  بركة  وتوجه  احلملة.  هذه  في 
سالمة،  الباسط  عبد  قلنسوة  بلدية  رئيس  داعيا 
الى التراجع عن استقالته. وشرح سالمة ظروف 
عدم  ومتنى  املدينة،  في  الناشئة  والظروف  عمله 
فقبل  احلضور،  رفضه  الذي  األمر  عليه،  الضغط 
أخيرا بتوجه املتابعة، واعلن سحب اعالن استقالته. 
واستعرض بركة سلسلة من اقتراحات اخلطوات 
الكفاحية، التي منها ما عرضته مركبات في جلنة 
املتابعة. ثم جرى نقاش واسع، شارك في عدد كبير 
االقتراحات  اغناء  في  وساهموا  احلاضرين،  من 
بتفاصيل جرى االتفاق على حتويلها الى اجتماع 

سكرتيري األحزاب".

وتابع البيان: "وأقر املجتمعون:
اطالق قافلة سيارات من الشمال والنقب واملثلث، 
تلتقي بداية في مدينة قلنسوة، لتتجه الى حيث مقر 
رئاسة احلكومة والكنيست في القدس، والتظاهر 

هناك، على أن تتم في غضون أيام قليلة، وستنشر 
التفاصيل الحقا.

االلتقاء مع السلك الدبلوماسي األجنبي   -
الطالعه على قضية االرض واملسكن، من مجمل 
جماهيرنا  ض��د  الرسمية  العنصرية  السياسات 

العربية.
طرح قضية االرض واملسكن، في أسبوع   -
نهاية  في  سيكون  ال��ذي  العربية،  جماهيرنا  دعم 
الشهر اجلاري ومطلع الشهر املقبل، ومن املتوقع 
أن تنتشر خالله نشاطات في ما يقارب 70 دولة، 
مبساعدة السفارات الفلسطينية واجلاليات وجميع 

الفصائل الفلسطينية في العالم.
كذلك تضمنت اخلطوات مظاهرة اآلالف   -
في مدينة تل أبيب، وخلق تعاون مع قوى يهودية 
تقدمية، والدعوة الى تكثيف التظاهرات في البلدات 

واملناطق العربية، وغيرها من النشاطات".
ال��ب��ي��ان: "ومت تخصيص اجلزء  ف��ي  أي��ًض��ا  وج��اء 
الثاني من االجتماع لوضع اخلطوط العريضة لعقد 
املؤمتر العام للدفاع عن األرض واملأوى، بحضور 
كافة أطياف جماهيرنا العربية، ومن ضمنه اللجنة 
املعروفية للدفاع عن األرض، والناشطة في القرى 
الى  نسعى  إن��ن��ا  ب��رك��ة،  وق���ال  ال���درزي���ة.  العربية 
واملأوى،  األرض  عن  للدفاع  وطنية  هيئة  اط��الق 
ستكون  ولكنها  الح��ق��ا،  تسميتها  على  وسنتفق 
العربية.  للجماهير  العليا  املتابعة  منبثقة عن جلنة 
الهيئة ستعنى بشكل دائم بقضايا  إن هذه  وقال، 
عشية  ال��ع��ام  امل��ؤمت��ر  وسيعقد  وامل����أوى،  األرض 
الذكرى ال�41 ليوم األرض، ويسبق املؤمتر عقد 7 
اجتماعات في املناطق، يتم خاللها حصر املعلومات 
بركة  وتابع  مختصني.  بحضور  واالحتياجات، 
ستة  ف��ي  ستعمل  ستقام  ال��ت��ي  الهيئة  إن  ق��ائ��ال، 
مجاالت: العمل الشعبي، مبا يضم اللجنة الشعبية، 
وجل��ن��ة ال��ت��وج��ي��ه ف��ي ال��ن��ق��ب، وي��رك��ز ال��ع��م��ل األخ 
البرملاني،  العمل  مجال  وثانيا،  حجازي.  ابراهيم 
والعمل أمام املؤسسات الرسمية، ويشارك في هذا 
العمل القائمة املشتركة واللجنة القطرية للرؤساء، 
ومنتدى السلطات احمللية العربية الدرزية، ومركز 

مساواة، ومندوب عن جمعية سيكوي. وثالثا املجال 
القانوني الذي يتداخل مع العمل البرملاني، ويشارك 
طاقم املراكز احلقوقية الذي تبلور مؤخرا برعاية 
جبارين  يوسف  النائبان  ويرافقه  املتابعة،  جلنة 
احملامي  ومعهم  سعدي،  وأسامة 
العمل  مجال  ورابعا  ناصر.  قيس 
املختصني  مبشاركة  التخطيطي، 
امل��ه��ت��م��ني ف���ي ه���ذا امل���ج���ال، وق���ال 
األطر  وت��ق��در  حت��ت��رم  املتابعة  إن 
ال��ف��اع��ل��ة ف��ي ه���ذا امل���ج���ال، ومنها 
ليكونوا  البديل،  التخطيط  مركز 
ضمن هذا اجلهد. وخامسا املجال 
الدولي، للعمل أمام هيئات دولية. 
وسادسا، املجال اإلعالمي، للعمل 
مع وسائل اإلعالم احمللية والعبرية 

والعربية والعاملية".
استمع  "وق����د  ال��ب��ي��ان:  واخ��ت��ت��م 
امل���ج���ت���م���ع���ون ال�����ى م���داخ���ل���ة من 
ال��ب��روف��ي��س��ور امل��خ��ت��ص، راس���م 
ط���رح تطورات  ال���ذي  خ��م��اي��س��ي، 
ال���ى ج��ان��ب العمل  ال��ع��م��ل امل��ه��ن��ي 
ملواجهة  وال��ش��ع��ب��ي،  ال��س��ي��اس��ي 
ال��ع��دي��د من  وامل��س��ك��ن، ش���ارح���ا  ق��ض��ي��ة االرض 
جوانب العمل، ودعا الى وضع رؤية استراتيجية، 
خاصة وأنه حسب التقديرات، فإن املجتمع العربي 
 30 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ال��ى   2040 ال��ع��ام  بحاجة حتى 
ألف بيت جديد. وكانت املداخلة الثانية، للدكتورة 
ف��ي مداخلتها  ال��ت��ي ش���ددت  س��ع��اد نصر م��خ��ول، 
االكتفاء  وعدم  االحتياجات،  حصر  ضرورة  على 
وشرحت  املهددة.  البيوت  حول  معطيات  بعرض 
نصر مخول في مداخلتها عدة جتارب خاضتها، 
منها ما كان ضمن جلنة االربعني، وايضا قضايا 
املتابعة  جلنة  سكرتارية  عضو  وق��دم  النقب.  في 
ابراهيم حجازي، بيانا حول عمل اللجان الشعبية 
في العديد من البلدات العربية، والتي تسعى جلنة 
اطار  في  أكبر،  ناجع  بشكل  تفعيلها  ال��ى  املتابعة 
ملواجهة  اجلماهير  الستنهاض  اجلماعي  العمل 

القضايا التي تواجهها" إلى هنا نّص البيان.
قافلة سيارات حتى مبنى الكنيست في القدس 

احتجاجا على سياسة هدم البيوت
وقررت جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية اتخاذ 
في  اضافي  اجتماع  عقد  حيث  نضالية،  خطوات 
مبنى البلدية بحضور عدد من الناشطني، ووضعوا 
التي  النضالية  اخلطوات  حول  األخيرة  اللمسات 

سيتم إخراجها الى حيز التنفيذ.
هذا، وقد تقرر في اإلجتماع بأن تدعم جلنة املتابعة 
املشتركة في املظاهرة يوم غد السبت في عرعرة 
تاريخ  وفي  الشعبية.  اللجان  من  بدعوة  مت  التي 
أمام  من  سيارات  قافلة  ستنطلق   ،25.1.2017
الكنيست  مبنى  حتى  قلنسوة  ف��ي  النجوم  قاعة 
في القدس، حيث سيكون جتمع الوفود من جميع 
في  والنقب  واملثلث  والشمال  اجلليل  من  البلدات 
حوالي  في  واإلنطالقة  صباحا  التاسعة  الساعة 
يوم  اج��ت��م��اع،  وسيعقد  وال��ن��ص��ف.ك��م��ا  التاسعة 
الثالثاء في الساعة السادسة مساء، في مبنى جلنة 
املتابعة في مدينة الناصرة بحضور اللجان الشعبية 
ترتيب وقفات  املناطق  االمور حلث جميع  لتنظيم 
الشعبية  اللجان  بتنظيم  وت��ظ��اه��رات  احتجاجية 

واالحزاب.

قلنسوة في  البيوت  تشييد  إلعادة  محلي  صندوق  إقامة  على  اإلتفاق    : املتابعة  جلنة 
مسبوق  وغير  تاريخي  اجتماع  هذا  *بركة:  احمللي  وعرعرة  عارة  مجلس  في  العربي  املجتمع  أطياف  كافة  يضم  مسبوق  غير  *اجتماع 
من  البيوت،  أمور  ترتيب  من  االنتهاء  حني  الى  الهدم  أوامر  جتميد  طلبنا  *غنامي:  العربية.  جماهيرنا  أطياف  كافة  من  يجمع،  مبا 
قرار  عن  ويتراجع  االجتماع  في  واملشاركني  املتابعة  جلنة  بإجماع  يقبل  قلنسوة،  بلدية  *رئيس  لبلداتنا  هيكلية  خرائط  اقرار  خالل 
الى  هناك*التوجه  والتظاهر  والكنيست  احلكومة  رئاسة  مقر  نحو  مناطق  عدة  من  سيارات  قافلة  تتضمن  الكفاحية  االستقالة*اخلطوات 
160742 احلساب  ورقم   ،155 الفرع  رقم   )21( هبوعليم  بنك  خاص:  صندوق  حلساب  قلنسوة  بيوت  بناء  إلعادة  للتبرع  العام  اجلمهور 


