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  وثائق فلسطينية

   
  بيان للجنة املتابعة العليا للجماهير العربية

  ليوم األرض 22 ـليف إسرائيل يف الذكرى ا 
  ]مقتطفات[ *.21/3/1998شفاعمرو، 

  

  
  :تقرر ما يلي[....] 

  يف (إعالن اإلضراب العام للجماهير العربية يف البالد يف الذكرى الثانية والعشرين ليوم األرض اخلالد
وذلك بناء على الكثير من الدوافع واملسببات واملبررات واخملاطر التي تواجه ]). مارس[الثين من آذار الث

اجلماهير العربية من خمططات مصادرة ما تبقى من األراضي العربية خصوصاً يف اجلليل والنقب، إىل احملاوالت 
على أرض اآلباء واألجداد، على خمتلف  ة العديدة واملتكررة باملس ببقاء وتطور اجلماهير العربيةياحلكوم

األصعدة، كاالعتداءات على مقدساتنا ومواصلة سياسة اخلنق املايل لسلطاتنا احمللية العربية وتضييق اخلناق 
على مناطق النفوذ ملدننا وقرانا وانتهاج سياسة التمييز القومي ضد جماهيرنا العربية وغيرها الكثير من 

 .خرىاألسباب األُ
 جلنة املتابعة العليا تبني توصيات جلنة النكبة والصمود، وتعلن عن انطالق فعاليات ونشاطات  تقرر

جماهيرنا العربية بمناسبة الذكرى اخلمسين للنكبة الفلسطينية يف يوم األرض بحيث تتمحور الفعاليات حول 
 .املسيرات والزيارات التضامنية إىل القرى املهجرة والقرى غير املعترف بها

  تتبنى اللجنة وتدعم مسيرة املهجرين، التي ستنظم يوم السبت القادم، عشية يوم األرض، بالتنسيق مع
من  28/3/1998جلنة املهجرين، والتي ستنطلق يف الساعة احلادية عشرة صباحاً من يوم السبت بتاريخ 

 .الساحة العامة يف قرية الشيخ دنون إىل قرية الغابسية
 ة يف املسيرات والتظاهرات التقليدية يف يوم ا العربية إىل املشاركة الفعالنتدعو اللجنة جماهير

وكفركنا والنقب، وعليه ندعو جماهيرنا العربية ) قرى البطوف(يف املثلث يوم األرض ) 30/3/1998يوم (األرض 
رات يوم األرض، كما يف البالد إىل املشاركة املكثفة والفعالة يف إجناح اإلضراب العام ويف خمتلف فعاليات ومسي

واملوحد، حملياً وقطرياً، من أجل تنفيذ وإجناح ندعو جميع القوى واحلركات السياسية إىل العمل الفعال واملنتظم 
القرارات يف الذكرى الثانية والعشرين ليوم األرض اخلالد، وضرورة تعزيز وحدتنا يف إطار جلنة املتابعة العليا 

وألن وحدتنا هي األساس وهي الضمان وهي الدرع الواقي جلماهيرنا يف مواجهة ألنها السقف الوحدوي األعلى، 
 .التحديات احلالية واملستقبلية
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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