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اجلماهير العربية حتيي
الذكرى الـ  19لهبة القدس
واألقصى مبسيرة قطرية في
كفركنا وزيارة أضرحة الشهداء
كنا
سخن
ني
ام

م��ن ج��ان��ب��ه  ،ق���ال رئ��ي��س جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة محمد ب��رك��ة في
كلمته خ�لال املهرجان  ":اوج��ه التحية ال��ى كفركنا ،قانا
اجلليل باهلها واملجلس احمللي وادارته واعضائه واللجنة
الشعبية ،وال ص��وت يعلو على ص��وت ال��ش��ه��داء ،حتية
لتضحياتهم وال��ى اهاليهم الذين هم بيننا  ،الشهداء تاج
االم��ة وت��اج الشعب  .نحن ال نقبل ان نقفز عن املوضوع
االساسي عن صلب هبة االقصى ففلسطني جريحة تعاني
وال نستطيع ان نبدأ دون ان نقف على اس��وار فلسطني
ومساجدها وكنائسها  ،نقول انهم رمبا اقوى منا بعداتهم
لكننا اقوى منهم بامياننا وارادتنا ،ولن يستطيع ان يفرض

الف

محمد بركة  ":ال صوت
يعلو على صوت الشهداء "

حم

أحيت اجلماهير العربية ،منتصف األسبوع ،الذكرى الـ
 19لهبة القدس واألقصى ،بسلسلة من النشاطات ،كان
من أبرزها زيارة أضرحة الشهداء ووضع اكاليل الزهور
على النصب ال��ت��ذك��اري��ة ف��ي ع��دد م��ن ال��ب��ل��دات ،ومسيرة
مركزية قطرية في كفركنا .وقد انطلقت املسيرة القطرية
من قرب النصب التذكاري للشهداء في كفركنا ،واختتمت
مبهرجان شعبي في ساحة العني  .يذكر أن فعاليات احياء
الذكرى بدات بزيارة ضريح الشهيد رامي غرة في جت
املثلث ،وشملت زي��ارة االضرحة والنصب التذكارية في
ام الفحم ومعاوية والناصرة وسخنني وعرابة وكفرمندا
وكفركنا.
وأف��اد مراسل صحيفة بانوراما ان املشاركني باملسيرة
رفعوا االعالم الفلسطينية .
شارك في املسيرة أهالي الشهداء  ،وأعضاء كنيست من
القائمة املشتركة ورئيس جلنة املتابعة للجماهير العربية
محمد بركة وناشطون سياسيون وشخصيات دينية  ،الى
جانب رؤساء سلطات محلية وغيرهم.
وانطلقت املسيرة بكلمة للشيخ كمال خطيب  ،قال فيها:
"ف��ي ه��ذه ال��ذك��رى أق��ول ان الشهيد حي وه��ذا اثبات ان
الشعب الذي يقدم الشهداء هو شعب وأمة حية ال متوت،
تعثرت وستعود لتمضي ".
فيما قال االب الدكتور سيمون خوري  ":شهداؤنا احياء،
نتقدم بالتعازي لعائالت الشهداء ونقول يا شهيد ارتاح
ارتاح واحنا منكمل الكفاح ".
املهندس نبيل اب��و داه���ود افتتح املهرجان اخلطابي بعد
اختتام امليسرة القطرية  ،قائال  ":اجلرح ينزف دما  ،لن
ننسى شهداءنا الذين سقطوا وسالت دماؤهم من اجل
الوطن وكرامتنا واالرض  ..اجالال لشهدائنا االبرار اطلب
من اجلميع دقيقة صمت  ،وقراءة الفاحتة على أرواحهم".
وتلى القارئ فتحي رزق آيات عطرة من القرآن الكرمي .
أما يوسف عواودة رئيس مجلس محلي كفر كنا فقال  ":في
عام  2000اثبت مجتمعنا الفلسطيني في الداخل انه ثابت
على مبادئه العربية الفلسطينية  ،ولم يكن امام احلكومة اال
معاقبتنا  ،فاطلقت العنان للمجرمني وجتار السوق السوداء
واملخدرات والسالح  .ادعو القيادة لترفع رسالة للمؤسسة
احلاكمة اننا لن نقبل اال بخطة واضحة لقلع اجلرمية واال
سنقتلع االشواك بايدينا  ،علينا ان نحصن وحدتنا بتمسكنا
بثوابتنا التي ال تتبدل ".

رة

فر
ك

من مراسلي صحيفة بانوراما
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احد لونا اخر على ألوان فلسطني األربعة ،نحن ال نتسول
حقوقنا بل نفرضها لنأخذ حقنا ،نقول الصحاب القرون
ال صفقة قرن وال غيرها فسيبقى اسم فلسطني عاليا " .
واضاف بركة  ":هذا البلد له وجه ومالمح  ،اقول لكم ال
توجد ق��وة على االرض ميكنها ان تغير مالمحك ولغتك
وتاريخك وال حتى مستقبلك ،ندرك ما قاله نتنياهو حول
الضم  ،واحالم هيكلهم املزعوم وخطتهم لتهويد القدس ،
فنحن لها وشعبنا قادر ان يتحدى ويصمد  .القدس ليس
لها اال الله وانتم واه��ل القدس  ،فنحن حماة القدس فقد
قطعوا عنها غزة والضفة ".
وختم بركة بالقول  ":غول الهدم يزحف في اجلليل واملثلث،
اخ���ذوا االرض دون ح��د ادن��ى م��ن ك��ل االم���ور العصرية،
ي��ري��دون��ن��ا ف��وق بعضنا ال��ب��ع��ض ،س��ن��وا ق��ان��ون كامينتس
لتدمير املجتمع العربي  ،هذه قضية شعب  ،ما يحدث اليوم
ان الكثافة السكانية ستولد انحرافات ،يريدون ان يضعونا
في قفص ضيق  ،يريديون منا ان نقاتل على حيزه ".

ابو احمد صيام  ":ستظل انفاس
الشهداء الطاهرة هي الوقود "

ابو احمد صيام ألقى كلمة نيابة عن ذوي الشهداء  ،قال
فيها  ":ستظل انفاس الشهداء الطاهرة هي الوقود  ،التي
نهتف بها بالروح بالدم نفديك يا شهيد ،ابناؤنا الشهداء
اس��أل الله ان يتقبلهم  ،املجرم ايهود ب��راك لم يجد حلظة
صحوة ضمير لالعتراف بجرميته ومسؤوليته عنها اال
قبل اسابيع من عودته السياسية طالبا اص��وات شعبنا .
نقول له دماء اوالدنا ستالحقك في الدنيا واالخرة  .نرى
ان مقتحمي االقصى يقتحمون املسجد بدعم من نتنياهو ،
يحزننا ويدمي قلوبنا ان نرى الضحايا جراء اجلرمية  .لقد
قتلوا بسالح الكراهية الذي حمله ابناء شعبنا ،واسرائيل
تغض النظر ع��ن ك��ل م��ا ي��ج��ري بشكل م��ب��اش��ر ،نناديكم
اليوم بصحوة الضمير ان كفوا عن ه��ذا الطريق  ،يؤملنا
سماع خبر قتل ابن من شعبنا  ،ليت كان هذا باسم املسجد
االقصى " .وختم بالقول  ":لن يغيب الشيخ رائد صالح
عنا  ،حتية له ولرجا اغبارية".

وضع أكاليل الزهور
على أضرحة الشهداء

كما شارك وفد جلنة املتابعة وبلدية الناصرة  ،في احياء
ذكرى هبة القدس واالقصى حيث وصل املشاركون الى
النصب التذكاري في احلي الشرقي في مدينة الناصرة،
برفقة أه��ال��ي ال��ش��ه��داء ،ح��ي��ث دع��ا س��ال��م ش���رارة مساعد
رئيس بلدية ال��ن��اص��رة رئيس جلنة املتابعة محمد بركة
اللقاء كلمة بهذه املناسبة .كما تخلل احياء الذكرى كلمة
الهالي الشهداء وكلمة لرئيس بلدية الناصرة علي سالم
وكلمة للقائمة املشتركة القاها د .منصور عباس وحتدث
اي��ض��ا ً النائب مطانس ش��ح��ادة وم��ن ث��م مت وض��ع اكاليل
الزهور وقراءة الفاحتة على ارواح الشهداء .
وكان العشرات من ابناء مدينة الناصرة يتقدمهم رئيس
بلدية ال��ن��اص��رة علي س�لام وممثلني ع��ن البلدية وعضو
الكنيست د .مطانس ش��ح��ادة وال��ن��ائ��ب د .هبة ي��زب��ك قد
ش���ارك���وا ب��ف��ع��ال��ي��ات إح��ي��اء ال���ذك���رى ال���ـ  19لهبة ال��ق��دس
واالقصى.
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