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ج �م ��اه �ي ��ر غ� �ف� �ي ��رة ت � �ش� ��ارك ف� ��ي م� �س� �ي ��رة إح � �ي� ��اء ذك � � ��رى ي � ��وم األرض اخل� ��ال� ��د ع� �ل ��ى أراض� � � ��ي ال� ��روح� ��ة
*م � �ح � �م� ��د ب�� ��رك�� ��ة :امل � �ع� ��رك� ��ة ع � �ل� ��ى ال� � ��روح� � ��ة ه�� ��ي م � �ع� ��رك� ��ة ع � �ل� ��ى رئ � � ��ة وادي ع � � � ��ارة وع� � �ل � ��ى االم � �ك� ��ان � �ي� ��ة الس � �ت � �ي � �ع� ��اب األج � � �ي� � ��ال ال � �ص� ��اع� ��دة
*ال� � �ن � ��ائ � ��ب ي� ��وس� ��ف ج� � �ب � ��اري � ��ن :احل� � � � ��راك ال� �ش� �ع� �ب ��ي اجل � �م� ��اه � �ي� ��ري ي� �س� �ت� �ط� �ي ��ع ان ي� �ح� �م ��ي اراض� � � � ��ي ال� � ��روح� � ��ة وي � �ف � �ش� ��ل امل � �خ � �ط� ��ط احل� �ك ��وم ��ي
من :إبراهيم أبو عطا -مراسل موقع
العرب وصحيفة كل العرب
ش ��ارك ��ت اجل �م��اه �ي��ر ال �ع��رب �ي��ة ع��ام��ة،
واجلماهير من وادي ع��ارة خاصة ،في
مسيرة الروحة إحياء لذكرى يوم األرض
اخل��ال��د الـ .42حيث أت��ت ه��ذه املسيرة
مب �ب��ادرة ودع� ��وة جل�ن��ة امل�ت��اب�ع��ة العليا
واللجان الشعبية بوادي عارة.
هذا ،وتوافدت ،السبت املاضي ،اجلماهير
ال��ى وس��ط بلدة معاوية ،حيث انطلقت
امل�س�ي��رة م��ن ه �ن��اك ،متوجهة الراض��ي
ال��روح��ة امل��ه��ددة ب��امل �ص��ادرة م��ن أج��ل
تنفيذ مخطط الكهرباء الذي اعلنت عنه
السلطات اإلسرائيلية على أراضيها.
وق ��د ان �ط �ل��ق امل �ه��رج��ان اخل �ط��اب��ي على
أراضي الروحة ،املهندس زكي اغبارية
افتتح املهرجان بكلمة خاصة حيّا من
خاللها جميع احلضور واللجان الشعبية
ب��وادي ع��ارة وجلنة الدفاع عن أراضي
ال��روح��ة على ه��ذه امل �ب��ادرة م��ؤك��دا على
أهمية احلفاظ على أراضي الروحة.
وف� ��ي ك �ل �م��ة ل��رئ �ي��س ب �ل��دي��ة أم ال�ف�ح��م
الشيخ خ��ال��د ح �م��دان" :ب��دأ بالترحيب
ب�ك��ل احل �ض��ور ع�ل��ى أراض� ��ي ال��روح��ة،
وحيا بشكل خاص جلنة املتابعة رئيسا
وأعضاء الختيار الروحة أن تكون موقع
اللقاء كتعبير للدفاع عن األرض" وتابع
اً
قائل" :ووجه حتية خاصة إلى فضيلة
الشيخ رائ��د ص�لاح ال��ذي غيّب عن مثل
ه��ذه الفعالية ق�س� ًرا وظلما ف��ي غياهب
السجون ،وإلى جميع املسجونني القابعني
في السجون االسرائيلية".
وفي كلمة لرئيس جلنة املتابعة للجماهير
العربية محمد بركة ق��ال" :إن املجزرة
التي ارتكبتها إسرائيل أمس في قطاع
غزة ،يؤكد رعبها من مسيرات العودة،
ألنها تخاف ال�ع��ودة .فمشاهد التهجير
في العام  1948لن تعودن اما مشاهد
م�س�ي��رات ال �ع��ودة فإنها ل��ن تتوقف إال
بعودة شعبنا .وعن الروحة ،شدد بركة
أن املعركة لن تتوقف حتى ضمان بقاء
أراضي الروحة بأيدي أصحابها.
وكانت حشود كبيرة قد شاركت اليوم
في مسيرة دعت لها جلنة املتابعة العليا
ال��ى أراض ��ي ال��روح��ة ،ضمن نشاطات
اح �ي��اء ال��ذك��رى ال ��ت  42ل �ي��وم األرض
اخلالد.
وافتتح بركة كلمته قائال ،إنه في األمس،
ك��ان��ت جلسة ت�ش��اوري��ة ملجلس األم��ن،
بشأن املجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في
قطاع غزة ،وقد امتنع املندوب اإلسرائيلي
داني دنون عن املشاركة .وبعض األخوة
النواب يعرفونه جيدا حينما كان عضو
كنيست ،ي�ع��ر ف��و ن��ه عنصريا متطرفا.
أمس دان��ي دن��ون قرر أن ال يشارك في
جلسة مجلس االم��ن ،بحجة "قدسية"
عيد الفصح العبري ،إال أن "قدسية"
هذا العيد لم متنع إسرائيل من أن ترسل
جنودا لتقتل  17شهيدا ،وإصابة اكثر من

 1400مشارك في مسيرة العودة.
وقال بركة ،إن جيش االحتالل اختطف
ج�ث�م��ان��ي ش�ه�ي��دي��ن .وم ��ن ي�ت�ح��دث عن
قدسية العيد ،يجب أن يدرك أنه في كل
األديان ،القدسية األولى هي حلياة البشر،
ولكن من يرتكب هذه اجلرمية في غزة،
ال ينتمي الى صفة البشر .وال ميكن ان
يكون ضمن البشر.
أول �ئ��ك ال��ذي��ن ان �ب �ط �ح��وا ع �ن��د ال �س��وات��ر
الترابية ،كي يصطادوا أبناء شعبنا واحدا
واح ��دا ،أطلقوا ال��رص��اص بهدف القتل
العمد ،وكلكم رأيتم بشكل واضح كيف
كانت مجموعة من املتظاهرين يصلون،
وكيف أطلقوا النار على أحد املصلني ،من
ظهره من خلفه .مبعنى أن كل حديث حول
استهدفاهم احملرضني كما يزعمون ،هو
كالم ك��اذب ،هم أرادوا القتل بدم بارد،
هم يعرفوا م��اذا تعني مسيرة العودة،
م��اذا تعني ال�ع��ودة ،هم اعتقدوا أن حق
العودة قد شطب ،كما اعتقد ترامب أنه
شطب القدس.
وتابع بركة ،إنا شعبنا الفلسطيني أعلن
بشكل واضح متسكه بالقدس وباألقصى
وال�ق�ي��ام��ة .ام��س وال �ي��وم ،أث�ب��ت شعبنا
مجددا بتمسكه بحق العودة .ومن اعتقد
أن��ه بسياسات دول �ي��ة وبقتل ميكن أن
يصفي القضية الفلسطينية ،هو مخطئ
خطأ جسيما .لذلك من هنا نرسل باسم
مليون ونصف املليون فلسطيني ،رسالة
محبة ومت��اث��ل وت�ك��ام��ل ،ليس فقط مع
ال�ن��اس ،وإمن��ا م��ع ال�ه��دف ال��ذي خرجت
ال �ن��اس ألج �ل��ه ،مب�ع�ن��ى ان �ن��ا م��ع شعبنا
الفلسطيني ،وأن حق العودة لن يسقط،
ال باالتفاقيات وال بالتقادم وال بالقتل.
وشدد بركة على أن مشاهد التهجير في
ال�ع��ام  1948ل��ن تتكرر .بينما مشاهد
م�س�ي��رات ال �ع��ودة ل��ن تنتهي إال بعودة
شعبنا الى وطنه.
وع��ن قضية ال��روح��ة ،ق��ال ب��رك��ة ،نحن
نقف على واحدة من أجمل بقع فلسطني.
الروحة التي وقفنا فيها سوية قبل 20
عاما في العام  ،1998وواجهنا الشرطة
وامل��ؤس�س��ة العسكرية ،على أب ��واب ام
ال �ف �ح��م ف��ي ع�ي�ن إب��راه �ي��م ،ون��ال �ن��ا وم��ا
نالنا من غاز وجرحى وضرب ،وبيوت
ت�ض��ررت؛ لكن أثبتنا في ذل��ك العام أن
الوقفة الشعبية مجدية .إال أنه في هذه
امل��رح�ل��ة ه�ن��اك م��ن يعتقد ف��ي املؤسسة
احلاكمة ،انه يستطيع أعادة العجلة الى
ال��وراء ،وأن��ه بإمكانه أن يسلب أراضي
الروحة مجددا.
ونحن ف��ي املتابعة م��ع اللجنة الشعبية
للدفاع عن أراضي الروحة ،اتخذنا قرارا
واضحا :أن خط الكهرباء لن مير من هذه
األراضي ،ألنه يلغي إمكانية استعمال 5
آالف دومن م��ن أص��ل  15ال��ف أراض��ي
ال��روح��ة .إن امل�ع��رك��ة على ال��روح��ة هي
املعركة على رئة وادي عارة ،على إمكانية
استيعاب األجيال القادمة .بعد خنق وادي

عارة بسلسلة من املشاريع والشوارع ،وباملستوطنات،
لذلك من هنا نقول ،ان هذه املعركة على أراضي الروحة،
هي معركة على أجيال ،ولن نسمح ألنفسنا بأن نُهزم
في هذه املعركة.
وحيا بركة اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة،
وللسلطات احمللية في املنطقة ،التي تقف في قلب املعركة.
كما وحت��دث السيد توفيق سعيد جبارين باسم جلنة
الدفاع عن أراضي الروحة" :والذي حيّا جميع احلضور
على مشاركتهم كما حيّا جميع اللجان الشعبية بوادي
عارة على هذه املبادرة والتي جاءت لتؤكد على أهمية
احلفاظ على أراضي الروحة وان اصحاب االراضي ليس
وحدهم إمنا القضية هي قضية اجلماهير العربية" .وأ ّكد
جبارين" :ان مخطط الكهرباء لن ولَم مير من أراضي
بفضل اجلهود التي متت من اجل التصدي لهذا املخطط
اخلطير".وفي بيان ص��ادر عن مكتب النائب يوسف
جبارين جاء فيه ما يلي" :انطلق على أراضي الروحة
املهرجان التضامني م��ع أه��ال��ي ال��روح��ة تلبية لدعوة
جلنة املتابعة العليا في ختام املسيرة القطرية اليوم
الى أراضي الروحة ،التي يتهدد آالف الدومنات منها

خطر املصادرة بسبب مخطط لتمرير خط كهرباء من
وسط األراضي .وقال النائب د .يوسف جبارين ،الذي
يتابع التصدي للمخطط مع اللجنة الشعبية الصحاب
األراض ��ي ،ان أراض��ي ال��روح��ة هي احتياط األراض��ي
الوحيد الذي تبقى الهالي وادي عارة ،وان محاوالت
السلطات االسرائيلية السيطرة عليها تهدف الى منع
تطور البلدات العربية باملنطقة والى محاصرتها ضمن
خط البناء املوجود حاليًا لتضييق اخلناق عليها".وتابع
البيان" :وأضاف جبارين انه في الوقت الذي تبني به
الدولة بسرعة البرق "مدينة حريش" في املثلث الشمالي
فانها تخطط حلرمان البلدات العربية من فرص التطور
العمراني واالقتصادي ،من خالل عدم توفير مشاريع
السكن واملناطق الصناعية والتجارية".واختتم البيان:
"وأكد جبارين ان احلراك الشعبي اجلماهيري يستطيع
ان يحمي اراض��ي الروحة ويفشل املخطط احلكومي،
كما جنحنا قبل عشرين سنة ف��ي  1998م��ن افشال
مخطط م �ص��ادرة اراض� ��ي ال��روح��ة م��ن خ�ل�ال وقفة
نضالية جماهيرية تصدت بشجاعة جماعية للمخططات
نص البيان.
التهويدية" إلى هنا ّ

