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ج �م ��اه �ي ��ر غ �ف �ي ��رة ت � �ش� ��ارك ف� ��ي امل� �ه ��رج ��ان ال �ش �ع �ب ��ي ض� ��د االع � �ت � �ق� ��االت اإلداري � � � ��ة ف� ��ي ع ��رع ��رة
*امل � �ه� ��رج� ��ان ي ��أت ��ي ب� �ع ��د س �ل �س �ل��ة م� ��ن االع � �ت � �ق� ��االت اإلداري� � � � ��ة ال� �ت ��ي ف ��رض� �ه ��ا وزي� � ��ر األم� � ��ن ع� �ل ��ى س� �ت ��ة م� ��ن ال� �ن ��اش� �ط�ي�ن وامل �ل�اح � �ق� ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة

من :ابراهيم أبو عطا  -مراسل موقع
العرب وصحيفة كل العرب
بدعوة من جلنة املتابعة العليا للجماهير
العربية ،وجلنة احلريات املنبثقة عنها،
وال �ل �ج �ن��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة ف ��ي ق��ري �ت��ي ع ��ارة
وع��رع��رة ،اق�ي��م ف��ي ع��رع��رة امل�ه��رج��ان
ال �ش �ع �ب��ي ض ��د االع� �ت� �ق ��االت اإلداري� � ��ة
واملالحقات السياسية ،في قاعة الظهرات.
ووفق ما اشارت اليه جلنة املتابعة فإ ّن:

"هذا املهرجان يأتي في أعقاب سلسلة
م��ن االع �ت �ق��االت اإلداري� ��ة ال�ت��ي فرضها
وزي��ر األم ��ن ،على ستة م��ن الناشطني،
وسط مؤشرات الى أن األعداد ستتزايد،
ما يؤكد أن السلطات تستعيد أنظمة احلكم
العسكري ال�ب��ائ��د .كما ي��أت��ي املهرجان
تضامنا مع الشيخ رائ��د ص�لاح ،القابع
رهن االعتقال االستبدادي ،وهو مالحقة
سياسية ،وقمعا للحريات.

وشددت جلنة املتابعة في بيان لها  ،على
موقفها الثابت بأنه" :ال تسمح جماهير
شعبنا للسلطات باالستفراد ب��أي منا،
على مستوى األفراد ،واحلركات واألطر
السياسية؛ خاصة وأن املؤسسة احلاكمة،
ب��دءا م��ن رأس ال �ه��رم ،ت��وس��ع هجومها
املنفلت على جماهيرنا العربية ،على كافة
املستويات ،في قضايا االرض واملسكن،
ح �ي��ث م �خ �ط �ط��ات االق� �ت�ل�اع وال �ت��دم �ي��ر

ومصادرة األرض ،وتضييق
اخل �ن��اق ع�ل��ى ب �ل��دات �ن��ا ،وف��ي
ق�ض��اي��ا ق�م��ع احل ��ري ��ات؛ في
محاولة بائسة حملاصرة عملنا
ال �س �ي��اس��ي امل� �ش ��روع ،ضد
سياسة احل��رب واالح�ت�لال،
وغيرها م��ن امل �ج��االت ،التي
نواجه فيها أش��رس سياسة
التمييز العنصري.
وأك���د رئ �ي��س جل�ن��ة امل�ت��اب�ع��ة
العليا للجماهير العربية محمد
بركة" ،أنه ال يجوز للخالفات
ا ل�س�ي��ا س�ي��ة بيننا ،أن تكون
ذر ي �ع��ة للتفهم أو السكوت
ع�ل��ى امل�لاح �ق��ات السياسية
ألي منا .فنحن حسمنا املوقف
م�ن��ذ ع �ش��رات ال�س�ن�ين ،وه��و
أن التناقض األساسي الذي
ن��واج�ه��ه ،ه��و بيننا كشعب،
وب� �ي��ن ال� �س� �ل� �ط ��ة احل ��اك� �م ��ة
واحلركة الصهيونية".
وق��ال بركة" ،إن االعتقاالت
اإلداري � � � � � ��ة ب � �ه� ��ذا احل� �ج ��م،
واالع � �ت � �ق� ��االت واالق� ��ام� ��ات
اجلبرية ،تعيدنا الى سنوات
اخل �م �س�ين وال� �س� �ت�ي�ن ،إب ��ان
احل�ك��م ال�ع�س�ك��ري ،إذ كانت

تهنئة

أتقدم الى رئيس بلدية الناصرة احملترم

السيد علي سالم
وأعضاء المجلس البلدي
وإلى أهالي الناصرة والقضاء
واالمة االسالمية كافة بمناسبة

عيد االضحى املبارك

أعاده اهلل على رئيس بلديتنا بالخير والنجاح
وعلى األمة اإلسالمية باليمن والخير والبركات
زهير رمضان

تقع االعتقاالت اإلدارية واجلبرية لفترات طويلة والنفي ،وتقييد
احلركة جغرافيا ،عدا السجن لسنوات .وقال ،إن السلطة احلاكمة
تريد أن تختبرنا ،وهي تراهن على أن نتعايش مع هذه املمارسات
القمعية ،حتى تصبح أمرا عاديا ،وهذا ما لن يكون .واملعركة من
أجل اطالق سراح املعتقل اإلداري محمد ابراهيم ،ساهمت في
تقصير فترة اعتقاله ،بعد أن كان اعتقاله على مدى ستة أشهر،
ال يعلم بها الرأي العام عن قضيته .وشدد على أنه ال بديل عن
التصدي الشعبي والعام لهذه االعتقاالت اإلدارية".
وت��اب��ع ب��رك��ة ق��ائ�لا" ،إن �ه��م ع ��ادة ي�ل�ف�ق��ون ال�ت�ه��م وي�ق��دم��ون
للمحاكمات ،ولكنهم اآلن ،حتى ال يكلفون أنفسهم عناء تلفيق
تهم للمحاكمة ،فيفرضون االعتقاالت اإلدارية ،حتت غطاء امللفات
السرية ،التي ال يستطيع احملامون االط�لاع عليها .واآلن جاء
اعتقال الشيخ رائد صالح ،الذي حترر من السجن قبل بضعة
أشهر ،على خلفية القاء خطبة جمعة .وهم اآلن أعدوا الئحة اتهام
حتت مزاعم ما يسمونه" ،حتريض" ومساندة تنظيم يصفونه
هم بأنه "ارهابي" ،وأنا أقول هنا باسم جلنة املتابعة ،إن كل
الئحة االتهام هذه ،مصيرها سلسلة القمامة".
وقال بركة ،إننا ال نقبل بأن يحاكم أي منا ،ومن الشخصيات
القيادية في مجتمعنا ،على حقه في التعبير عن رأيه ،وعما يؤمن
به .وقال ،إن من حق أي شخص أن يختلف مع الشيخ رائد صالح
في ما يطرح ،ولكن ال ميكن أن يكون هذا االختالف أو اخلالف،
ذريعة لتفهم اجراءات املؤسسة احلاكمة العنصرية ضده .نحن
حسمنا املوقف منذ عشرات السنني ،وهو أن التناقض األساسي،
هو بيننا كجماهير فلسطينية في وطنها ،مقابل السلطة احلاكمة
واحلركة الصهيونية ،ومن يختلف مع هذا املبدأ ،فلديه خلل في
العمود الفقري .واملطلوب هو أن يكون موقفا وطنيا واحدا ،وهو
رفض هذه االعتقاالت وهذه املالحقات السياسية ،ألنه ال يجوز
أن نلعب في امللعب التي يريد الصهاينة زجنا به.
وقال ،إن هناك من يطالب جلنة املتابعة أن تتبنى موقفا ما أو فكرا
ما ،بينما نحن في جلنة املتابعة ،نشكل نقطة االلتقاء في مجتمعنا،
نقطة االتفاق والتوافق ،ولس نقطة االفتراق ،فهذا يكون بني
األحزاب في نقاشات فكرية وسياسية ،فنحن في جلنة املتابعة
مكلفون بصياغة الوحدة الوطنية ،وااللتقاء والعمل املشترك،
والدفاع عن القواسم املشتركة لنا.
وحذر بركة من استهداف السلطات في هذه املرحلة ،ملنطقتي
النقب واملثلث ،فالنقب هو احتياط األرض األكبر للعرب ،بعد كل
املصادرات .ومنطقة املثلث مستهدفة بشكل خاص في املالحقات
السياسية ،فغالبية االعتقاالت تقع في هذه املنطقة ،وعدد كبير
من البيوت مهدد بالهدم ،وهذا متهيد كما يبدو ،ملا سمعناه من
بنيامني نتنياهو الذي تبنى مشروع ليبرمان ،ملقايضة هذه املنطقة
مع املستوطنني الغزاة ،وهذا ما نرفضه جملة وتفصيال ،فمصير
املستوطنني كمصير االحتالل ،زائلون عن األرض املسلوبة .وقال
مؤكدا ،نحن أصحاب البالد ،نحن أهل هذه البالد ،حلمنا من
ترابها ونفسنا من هوائها ودماؤنا من ينابيعها ،أما املستوطنون
فهم غاصبون مارقون ال مكان لهم على أرض فلسطني.
وتوقف بركة في كلمته مليا ،عند ظاهرة العنف ،خاصة على
خلفية جرمية القتل التي وقعت قبل يومني في أم الفحم ،وحذر من
مخاطر املزاعم التي حتاول تصوير القضية وكأنها بني مدينتي
أم الفحم والطيبة ،مشددا على أن هذه فرية دموية ال أساس لها.
وقال ،إن ظاهرة العنف تغزو مجتمعنا ،ونحن في أوج طوفان
العنصرية واالستبداد ،ورغم ذلك ،هناك من يريد أن يستنزف
شعبنا دما ،مبسلسل جرائم قتل ال تتوقف.
وقال إن سالح اجلرمية هو سالح إسرائيلي ،فيكفي أن نسمع
وزير الشرطة غلعاد أردان الذي قال إن  90%من السالح في
املجتمع العربي ه��ون س�لاح إسرائيلي ،ونحن متأكدون من
أن النسبة  .99%وما كانت إسرائيل ستقبل بهذا احلال ،لوال
معرفتها املسبقة بأن هذا السالح مخصص للجرمية ،الستنزاف
مجتمعنا من داخله ،مبعنى أن هذا السالح يؤدي دورا صهيونيا.
وقال بركة ،هناك أصوات تعلو محملة جلنة املتابعة املسؤولية،
وجل�ن��ة املتابعة ليس لديها فيالق لتجمع ال �س�لاح ،وحت��ارب
اجلرمية ،ففيلقنا الوحيد هو ضمير هذا الشعب ،وأن كل واحد
منا يعرف ما يحدث في بيته ،وإذا انحرف االبن ،وشوهد يتالعب
بالسالح ،فليعلم أنه ذاهب في طريق واحد ،ألن القاتل واملقتول
ميتان ،ومن يريد حماية أبنائه ،عليه أن يحميهم من هذه املظاهر
قبل ان تقع الكوارث.

