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تتمات

سفارتنا في الرياض تشارك باالسبوع الوطني للشباب
الرياض - وفا- عرضت سفارة دولة 
فلســطين لدى المملكــة العربية 
السعودية، وبمشاركة أبناء الجالية، 
امس، عــددا من المواد اإلعالمية 
واألفــالم الوثائقيــة التــي تركــز 
على بعض المناســبات الوطنية، 
وباألخص ذكرى استشهاد الرئيس 
الراحل ياسر عرفات، وذلك في إطار 
المشاركة بفعاليات إحياء األسبوع 

الوطني للشباب في فلسطين.
وقال سفيرنا جمال الشوبكي "إن 
هــذا األســبوع يعبر عن ترســيخ 
االنتمــاء الوطنــي، والتأكيد على 
الثوابــت الفلســطينية، فــي ظل 
ما يتعرض له المشــروع الوطني 

والحلم الفلسطيني من خطر".
وأكــد أن هذه االحتفاالت تشــكل 
دعما وتأييدا للجهود السياســية 
للقيــادة الفلســطينية، من خالل 
توجــه الرئيس محمود عباس إلى 
األمــم المتحدة؛ النتــزاع عضوية 
فلســطين فــي األمــم المتحدة. 
وتضمنت الفعالية دعوة عدد من 
الصحافييــن واإلعالمييــن، حيث 
بدأ االحتفال بدقيقة صمت وقراءة 
الفاتحة على أرواح الشهداء. وبعدها 
تم االستماع إلى الكلمة المباشرة 
للرئيس محمود عباس، لمناســبة 
االحتفال بفعاليات األسبوع الوطني 
للشباب الفلسطيني في الفترة من 
11-15 الشهر الجاري، الذي تمت 
تغطيته إعالميا على مستوى العالم 
العربي، ومن خالل ذلك تم التأكيد 
على مركزية القضية الفلسطينية، 
وضرورة إنهــاء االحتــالل وإقامة 

دولتنا.

نافذة / تتمة
معنا،  تعاطيه  العربي في  الرسمي  الخطاب  ميزت  التي   
وخاصة حين ال تفلح الضغوط السياسية والمالية في توجيه 

قرارنا السياسي بما يرضي النظام العربي.
واجهنا هذه التعبئة بالصبر وقابلنا هذه الكراهية بالحب، 
الفلسطينية مكونا أساسيا وفاعال  التحرير  وظلت منظمة 
في كل أطر العمل العربي المشترك، بل إن المنظمة لعبت 
العربية  األنظمة  بين  المصالحات  دورا مؤثرا في تحقيق 
السياسية بين  المواجهات  تبريد  المختلفة، وساهمت في 
العواصم العربية المتضادة انطالقا من اإلدراك الفلسطيني 
للحاجة إلى موقف عربي موحد في تبني الحد األدنى لمطالبنا 

ودعم نضالنا الوطني المشروع.
ظل هذا حالنا حتى جاء الربيع الذي فاجأ األنظمة المتهالكة، 
واستبشرنا به خيرا حتى استطاعت الواليات المتحدة السطو 
على نتائجه وتجيير التغيير لصالح قوى مرتبطة بالمشروع 
الفلسطيني  استعداء  على  قائم  وهو مشروع  االميركي 
الكراهية من قصور  فانتقلت مفردات  وتجاهل حقوقه، 
الحكم الى ساحات المعارضة وميادينها، وصار الفلسطيني 
الذي كان متهما بالعمل ضد سياسات الدول متهما بالتواطؤ 

مع األنظمة والعمل ضد مشاريع التغيير الديمقراطي!
البائدة  المعارضة خطاب األنظمة  العربية  الشوارع  ورثت 
واألنظمة التي تجهد للحفاظ على بقائها، وانتقلت مفردات 
التهديد والوعيد من وزراء الداخلية السابقين إلى من خلفهم 
في حكومات الثورات والى الرموز المصنعة في زعامات في 
هذه الثورات، ولم يجد هؤالء المعارضون وسيلة لتنفيس 
كبتهم اال باتهام الفلسطيني وتهديده.. وشتمه أيضا بعد 

تحميله مسؤولية خراب البالد وعذاب العباد.
رأينا ذلك في تصريحات كثيرة لبعض الموتورين في عمان 
والقاهرة وبيروت والكويت وبغداد، وكانت الثيمة الموحدة 
في هذا الخطاب الموتور هي التحذير من خطر الفلسطيني 

الساعي الى إقامة وطن بديل في أراضي دول الجوار.
إجماع  ــم  ورغ الجائر رسميا،  االتــهــام  هــذا  نفي  ــم  ورغ
القريبة  العربية  المهاجر  وفي  الوطن  في  الفلسطينيين 
وفي المهاجر البعيدة على رفض أي بديل لفلسطين وطنا 
ومالذا وهوية، اال أن هذا الخطاب ما زال قائما واالتهامات 
متواصلة والتعبئة مستمرة، حيث يواصل الموتورون العرب 
األردن  بديل في  الى وطن  بالسعي  الفلسطينيين  اتهام 
أو في سيناء المصرية أو في مخيمات لبنان أو في مخيم 

اليرموك في سوريا!
بصراحة، مللنا هذه االتهامات البائسة ونعتقد بوجوب الرد 
بحسم وحزم على هذا التطاول على قدسية الموقف الجمعي 
الفلسطيني الذي يعتبر الوطن بديال وحيدا ألي مشروع آخر. 

آخر الكالم / تتمة
وبدأ النسج على نول الهوية والخصوصية الوطنية، واذا كانت 
القطبة االولى في الثوب هي حركة الطلبة، فما العمل حتى 
تتحول القطبة الى زي وطني يلبس روحاً وطنية تدل على 
الى  الذي تحول  ايجاد السؤال  مسار وطني؟ وهكذا امكن 
وطن، بل لنقل انه استعاد الوطن من الملفات المتراكمة، 
فكانت فتح فاتحة النهر الذي تدفق حتى حمل في امواجه 
عرفات  ياسر  كان  هل  شعبية..  ومسيرة  واحالما  بشرا 
الى مواعيد  الليالي  انصاف  يتسللون في  واصحابه وهم 
اجتماعاتهم االولى يدرون انهم يسهمون من حيث يدرون 

وال يدرون في كتابة صفحة نوعية من التاريخ المعاصر؟
تجرأت عليه بتشجيع منه مرة، فسألته ما اذا كان قد شغله 
أي هم من هموم الدنيا غير السياسة.. فضحك وربت على 
كتفي قائال: اذا كانت السياسة مقترنة بفلسطين فال اعرف 
لي سميرا او عزيزا او شاغال قبلها، واذا كان علماء االجتماع 
يصفون االنسان في مرحلة من نشوئه بأنه حيوان ناطق، 
فلعل الفلسطيني هو ذلك الحيوان السياسي على ان نفهم 
كينونة الحيوان المقصود من حيث هو ابن الحياة وصانعها..

وكان ياسر عرفات ابن هذه الحياة.. ربما حرم نفسه من 
عليه  مألت  التي  الوحيدة  المسرة  لفائدة  مسراتها  اكثر 
حضوره واعطته معنى وجوده.. انه فلسطيني ينتمي الى 
شعب ينتمي الى قضية تنتمي الى الحرية التي هي اسمى 

معاني االنسانية..
كان ذا قلب من المطاط من حيث استيعابه للمفاجآت حتى كاد 
ينحي مشاعره الفردية جانبا، لصالح مشروعه العام.. فقد 
تحمل من جور بعض الحكام العرب ما تنوء به الجبال، ولم 
تفارق االبتسامة االستفزازية شفتيه، فهو الذي يبوس ما ال 
يسمى من فمه حتى يأخذ حاجته منه، لكنه وهو يطيل باله 
ويوسع أفقه كان يردد جملته الخالدة: ليس فينا، وليس منا، 
وليس بيننا من يفرط بحبة من تراب القدس.. وحين قالت 
له مادلين اولبرايت في حضرة كلينتون انك تتحدى رئيس 
اكبر دولة في العالم و هذا خطير، ادرك المعنى الخفي لهذا 
الكالم فقال: يريدونني اسيرا او قتيال او طريداً وانا اقول: 

شهيدا شهيدا شهيدا..
ذلكم هو ابو الوطنية الفلسطينية، مجسد الهوية وهو قابض 
على الجمر.. كان يتوقع ويرى ان يكون شهيدا شهيدا شهيدا 
فيكرر على مسامع االجيال وملء وعي شعبه ان شبال او 
زهرة من فلسطين سيحمل او تحمل شعلة تضيء القدس 

باسوارها وكنائسها ومآذنها..
الزيتون في يد، وابتسامة  البندقية في يد، وغصن  حمل 
المتفائل التاريخي في قسمات الوجه، وآمال الفلسطينيين 
جميعا ال في القلب وحده بل في كل خلجة من كينونته التي 

صارت عالمة فارقة لفلسطين.
- أنت من أين؟

اسماء  من  عرفات  ياسر  أليس  عرفات..  ياسر  من  أنا   -
فلسطين؟

مدارات / تتمة
 العربي، بتلك الحفاوة المرتبكة، مدفوعين بأحاسيس شتى، 

هي خليط من مشاعر المريبين ومقاصد المخادعين!
* * *

الجديدة»  «الحياة  الباسلة  المكان، من صحيفتنا  في هذا 
(أكتوبر) 2005 أي قبل  نشرت في يوم 16 تشرين األول 
سبع سنوات وشهر، السطور التالية، بعنوان «أبو عمار بعد 
الخطوط»  التحقيق على كل  التسميم: ضرورة  عام على 

وكان النص كالتالي:
(ان أفضل تكريم للرئيس الشهيد ياسر عرفات، مع اقتراب 
ذكرى رحيله األولى، وبعد أن انقضى عام، على بدء مفاعيل 
السم، اثر عشاء أو دواء يوم 12 تشرين األول (أكتوبر) 2004 
هو أن تبدأ عملية تحقيق فلسطينية، وأخرى دولية نطلبها 
الذين  المجهولون حتى اآلن،  رسمياً، لكي نعرف من هم 
المعلومين. فمن خالل استعادتنا ألرشيف  القتلة  ساعدوا 
اقتراب  أعلنوا صراحة عن  األخبار، نكون بصدد مجرمين 
موعد الجريمة، وقالوا ان أيام الرجل معدودة، وبالتالي ان 
كل ما نريده، على األقل لكي نحترم أنفسنا، هو التأطير 
القانوني الدولي والسياسي، لفرضية التسميم، لكي ال نكون 
مستسلمين بجبن، لمؤامرة التصفية، أو مضروبين على 
قفانا، نتلهى عن اليقين وعن الحقائق الدامغة، بالنميمة، 
ولكي يصبح لالدانة مفاعيلها السياسية والدولية. ونقول 
ان سكوتهم لن  الموضوع،  للساكتين على هذا  بصراحة 
وانما  القتل،  القتلة وعند مؤيدي  يحسب لهم، حتى عند 
الزعيم  قتل  يتهاون في مسألة  عليهم، ألن من  يحسب 
المضادة  فتغلبه مشاعره  الفلسطيني،  للشعب  التاريخي 
التي صارحناه فيها  الذي كانت له أخطاؤه  الكبير،  للراحل 
نفسه  على  حكم  قد  يكون  وشفاهة؛  كتابة  حياته  في 
بالتفاهة، ويكون اآلخرون، قد اعتبروه مستهتراً بالمنعطفات 
التاريخية لشعبه، ويكون شخصاً بال وفاء، طالما أنه استهان 
بجريمة، طالت الرجل الذي كان يمنح كل األدوار، فيخطئ 
ويصيب. ولن يكون رأسمال الساكتين على الجريمة، من 
الفلسطينيين، وهم المتحايلون على الوقت والمراهنون على 
النسيان، اال مجرد قصاصة ورق، يقول األميركيون لهم فيها: 

غوروا من الساحة، فيغورون!
أبي  والدولي في جريمة تسميم  الفلسطيني  التحقيقان 
الطبي  الخط  عدة:  خطوط  على  يكونا  أن  ينبغي  عمار، 
والسريري البحت، الخط األمني والتهديدات، الخط السياسي 
وحيثيات إقليمية ودولية، الخط المالي واالداري، لكي يعرف 
الشعب الفلسطيني، وتعرف القيادة الفلسطينية، من هو 
االسخريوطي المعاصر، أو من هم االسخريوطيون الجدد، 
الذين استلهموا تجربة االسخريوطي األول، الذي باع المسيح 
عند أول كوع، وكان الغدر من حيث ال يحتسب المسيح. فمن 
ألف مرة. ومن يخن ياسر عرفات صاحب  يخن مرة، يخن 

الفضل عليه، يخن الالحقين ممن ال فضل لهم عليه).
المالي  الخط  المقالة، كتبت فقرة حول  تلك  وفي خاتمة 
بيل الذكرى السنوية  واالداري، قدرت أنها ستفيد، وكان ذلك قُ
األولى الستشهاد الزعيم الرمز ياسر عرفات. كنا نتطلع الى 
تحقيق على كل الخطوط، ودعونا من هذا المنبر، الى تأطير 
سياسي ودولي للجريمة، وهذا ما نحاول أن نفعله اليوم بعد 

ثماني سنوات من الرحيل!
www.adlisadek.net

 adlishaban@hotmail.com

تتمـــــات
الرئيس عباس

بحجــر واحد في خطابه امس: فقد بعث رســائل واضحة بامكانية فرملة 
التوجــه الفلســطيني لالمــم المتحدة، عبــر ربط تحديد موعــد التوجه 
الفلســطيني لالمم المتحــدة بقرار من الجامعة العربية ســتتخذه خالل 
اليومين المقبلين، ساعيا من وراء ذلك للحصول على دعم سياسي عربي 
لهذه الخطوة وترجمته ماليا اذا تعرضت السلطة الوطنية لمعاقبة مالية 

من قبل الواليات المتحدة االميركية.
القيادة الفلسطينية ال تستطيع التوجه الى االمم المتحدة بظهر مكشوف، 
وتسعى جاهدة لتحصين مواقفها واتمام حساباتها لكل خطوة سياسية 
تقدم عليها، لذلك فان الرئيس عباس بعث رسالة طمأنة السرائيل بعدم 
الرغبة في نزع الشرعية عنها أو عزلها دوليا، لكنه قال بلغة حاسمة «نريد 
أن ننزع الشرعية عن االستيطان في أرضنا (..) من حقنا أن ننزع الشرعية 

عن هذه الممارسات في أرضنا وأن نعزل سياسة االحتالل دوليا».
الرسالة الثانية التي حرص الرئيس عباس على ارسالها لالدارة االميركية 
تمثلت في اعالنه المباشــر عدم الصدام مع واشــنطن، بل زاد على ذلك 
بتقدير ما قدمته من مســاعدات مهمة للسلطة الفلسطينية، وأشار الى 
أهميــة الدور األميركي في أية عملية ســالم، لكنه طالب بتفهم التوجه 
الفلســطيني لألمم المتحدة واعتباره انجازا ضمن عملية سالم تفاوضية 
على أســس ومرجعيات واضحة في اعقاب ما فعلته اســرائيل بتدمير كل 

مرجعيات العملية السياسية. 
ولم يخف الرئيس عباس صعوبة المهمة وسلسلة التحديات التي تواجه 
المسعى الفلســطيني للحصول على الدولة، وظهر ذلك بوصفه المسار 
السياسي الفلسطيني بانه بات في «الكيلو متر األخير» في مسيرة األلف 
ميل التي بدأت مع ياســر عرفات قبل خمســين عاماً لتحقيق االســتقالل 

واقامة الدولة الفلسطينية.
ورغم اشارة الرئيس عباس الى حجم الضغوط التي تعرضت لها القيادة 
الفلسطينية من كل فج والتحذيرات من الذهاب لألمم المتحدة، والوعود 
بان الواليات المتحدة مستعدة لتقديم مشاريع للحل والطلب من الجانب 
الفلســطيني الصبــر واعطاء فرصة، اال انه اظهر تمســكا بالتوجه لالمم 
المتحدة لتجنب تأجيل هذه الخطوة الى ما بعد االنتخابات االســرائيلية، 

وحسم االمر بقوله « بدنا نروح» اذا اراد اهللا ذلك.
 لم يعد امام القيادة الفلســطينية ســوى الخيار األممي، الن بديل هذه 
الخطــوة يتمثــل في امرين: االول ابقاء الوضــع على ما هو عليه في ظل 
زيادة االستيطان وتهويد القدس ومصادرة المزيد من االراضي. والثاني 
القبول بتحلل الســلطة الوطنية التي باتت تفقد مصداقيتها في اوساط 
اغلبية الفلســطينية، واستطالعات الرأي العام االخيرة الصادرة عن مركز 
القدس لالعالم واالتصال، تدلل على ذلك؛ إذ اشارت الى ان هناك ارتفاعا 
في نسبة الذين يؤيدون حل السلطة الفلسطينية من (%22.2) في تشرين 
الثاني 2011 الى (%27.8) في تشرين الثاني2012، وذلك بالرغم من أن 
أكثرية (%65) ما زالت تعتقد أن هناك ضرورة لبقاء السلطة والحفاظ عليها.

القيادة الفلســطينية تريد من وراء التوجه لالمم المتحدة الحصول على 
صفة دولة غير عضو، تحويل االراضي الفلسطينية الى ارض دولة محتلة 
تسري عليها اتفاقية جنيف الرابعة، ما يسلحها بأوراق تفاوضية مع الجانب 
االسرائيلي الذي يسعى القتصار الدولة الفلسطينية على اراض ناتجة عن 

مفاوضات سياسية حول أراضٍ متنازع عليها وليست اراضي دولة.
وامام هذا الواقع، فان القيادة الفسطينية تجد نفسها امام ضغوط سياسية 
مركبة؛ فاالدارة االميركية تضغط واسرائيل تهدد، الجبارها على التراجع 
لكن الرئيس عباس حسم االمر بقوله: «لن نتراجع، نحن ذاهبون»، لكنه 
في انتظار تحديد «ســاعة الصفر» لالنطالق الى االمم المتحدة وتقديم 

الطلب باقل الخسائر السياسية والمالية.

«سرايا القدس»
وقالت ســرايا القدس في بيان لها: «في ســاعات مساء السبت 11-10، 
واليوم األحد 11-11، تمكنت سرايا القدس من قصف المواقع الصهيونية 
(ناحــل عوز وكفار عزا واســناد صوفا وبئيري ونير ســحاق والعين الثالثة 
وزكيم وســعد وشوبا وســديروت ونيريم بـ49 صاروخ 107)، و(كرم ابو 
سالم وأبو مطيبق وكيسوفيم واسناد صوفا وموقع المخابرات بايرز بـ23 
قذيفة هاون) و(مغتصبة سديروت ومدينة عسقالن والنقب الغربي بـ16 

.( SK8 كيبوتسي نير اسحاق ويتيد بـ3 صواريخ)صواريخ قدس)، و
وأعلنت سرايا القدس استشهاد اثنين من مقاتليها وهما الشهيد المجاهد 
«محمد فؤاد عبيد (20 عاما)» من مجاهدي وحدة المدفعية بلواء الشمال 

والذي ارتقى في قصف احتاللي شمال القطاع فجر االحد، والشهيد المجاهد 
«محمد ســعيد شــكوكاني» 20 عاما من كوادر االعــالم الحربي بكتيبة 
الشاطئ في لواء غزة، والذي ارتقى في قصف غادر استهدفه في منطقة 

الكرامة الواقعة شمال قطاع غزة.
شهيد سادس

تمثيله لجميع الفلســطينيين لكنه يرفض تحمل مسؤولية ما يجري في 
قطاع غزة".

بدوره، استغل وزير خارجية إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، التصعيد الحاصل، 
واســتمرار إطالق الصواريخ باتجاه مواقع وأهداف إســرائيلية، فاســتأنف 

هجومه المتواصل على الرئيس عباس.
وقــال ليبرمان وفقا لما نقله مســاء امس، موقع "واال" اإلســرائيلي، "إن 
اســتمرار إطــالق الصواريخ من غزة دون أن يســتنكرها أو حتى يذكرها 
رئيس السلطة أبو مازن، يعيد طرح السؤال من هو محمود عباس، ومن 
يمثل من الفلسطينيين؟ وما هي مسؤوليته عما يجري في الميدان، وأي 

قيمة ستكون ألي تسوية معه".
وأضــاف ليبرمان الــذي كان يتحدث خــالل اجتماع عقده فــي العاصمة 
النمســاوية، فينا، مع سفراء إســرائيل لدى دول االتحاد األوروبي لدراسة 
الرد اإلســرائيلي على توجه الفلسطينيين لألمم المتحدة، وطرق إحباط 
هذا التوجه: "خالل فترة والية الحكومة اإلسرائيلية الحالية، توجهت أكثر 
من مرة للسلطة الفلسطينية بطلب استئناف المفاوضات المباشرة، لكن 
الفلسطينيين اختاروا التهرب وفضلوا اتهام إسرائيل وتحميلها مسؤولية 
كل مشــاكلهم، إن الفلســطينيين غير معنيين بالعودة للمفاوضات، وال 

يرغبون بغير تحطيم الموقف اإلسرائيلي أكثر فأكثر".
بدوره، هدد وزير الجيش االســرائيلي ايهود باراك حكومة حماس، التي 
تســيطر على قطاع غزة، بأنها ستدفع "ثمنا باهظا وموجعا" بعد الموجة 
االخيرة من الصواريخ التي اطلقت من القطاع على االراضي االسرائيلية.

وقــال باراك في بيان "حماس مســؤولة عن اطــالق الصواريخ وعن كل 
المحاوالت االخرى اليذاء جنودنا ومدنيينا، حتى عند مشــاركة مجموعات 
اخرى في ذلك. حماس هي التي ستدفع ثمنا باهظا. ثمنا سيكون موجعا".

وقــال باراك "خالل اليومين الماضيين، وبناء على تعليماتي، قام الجيش 
االســرائيلي بدراســة عدد من الخيارات للرد بشــكل اقسى على حماس 
وغيرها من المنظمات االرهابية في غزة". واضاف "سنضرب بقوة اكبر".

وقلل باراك من شأن تكهنات بأن االنتخابات المقبلة ستؤثر على السياسة 
المتعلقة بغزة. وصرح باراك لراديو الجيش قائال "ال أعتقد أن االنتخابات 
يجــب أن تكون عامال يوضع في االعتبار في كيفية تصرفنا. ليس الهدف 
منهــا جعلنا نتجنب اتخاذ اجراء... كما أنه ليــس الهدف منها دفعنا إلى 

استغالل فرصة ما للقيام بعملية".
ووصف باراك الكمين الذي نصب لســيارة عسكرية أمس االول بأنه جزء 
من اســتراتيجية فلسطينية لرفع تكلفة اإلجراءات المضادة التي تتخذها 
إســرائيل ضد التســلل عبر الحــدود. وتابع باراك "نحــن ال نقبل بالطبع 
بمحاولتهم لتغيير القواعد. أساس الصراع يتعلق بالسياج. نعتزم تمكين 
(قــوات الدفاع اإلســرائيلية) من العمل ليس علــى جانبنا فقط بل على 

الجانب اآلخر أيضا".
وقــال وزير الجبهة الداخليــة آفي ديختر لالذاعة االســرائيلية العامة ان 
"اسرائيل ال يمكنها ان تقبل وجود كيان ارهابي بين اراضيها ومصر حيث 
تتراكم االسلحة بهدف وحيد هو االرهاب". واضاف "على المدى الطويل، 
ونظرا لتكرار دوامات العنف، علينا اطالق عملية استراتيجية العادة قوتنا 

الرادعة في مواجهة المجموعات المسلحة" في قطاع غزة.
مــن جهته قال وزير المالية يوفال ســتاينتس القريب من رئيس الوزراء 
انه "اذا اســتمر ذلك ســنفكر بأعمال انتقامية اقوى واكثر كثافة من اجل 

حماية مدنيينا".
وأكــد زميله عــوزي النداو وزير البنى التحتيــة ان "الوضع في غزة اصبح 
ال يطــاق. ال يمكننا ابقاء اكثر من مليون شــخص تحــت قذائف الهاون 
والصواريخ". واضاف "اعتقد انه على اســرائيل االســتعداد لعملية سواء 

كانت هناك انتخابات او لم تكن".
من جانب آخر، ذكر الجيش والشرطة االسرائيليان ان اكثر من 80 صاروخا 
اطلق من غزة منذ السبت ما ادى الى اصابة اربعة اشخاص بجروح طفيفة 
فــي مدينة ســديروت. واعترض نظام الدفاع المضــاد للصواريخ "القبة 

الحديدية" صاروخين.
وقال ناطق باسم الشرطة االسرائيلية ان "اربعة صواريخ اطلقت من قطاع 
غزة وسقطت في مدينة سديروت وسببت جروحا طفيفة ألربعة اشخاص".

طبيب اسرائيلي لألسير أبو سيسي: األسرى 
إرهابيون يجب أن يموتوا ال أن يعالجوا

رام اهللا - الحياة الجديدة - كشف نادي األسير أمس 
األحــد، عن عنصرية األطباء الذين يعالجون األســرى 
المرضى في ســجون االحتــالل ومعاملتهم بطريقة 

عنجهية واستفزازية.
وأفاد األســير ضرار أبو سيســي لمحامي نادي األسير 
الــذي قام بزيارته في عزل "عســقالن" انه قبل ثالثة 
أســابيع ذهب "لعيادة ســجن الرملة " للعالج، وهناك 
ادخلوه لقسم أمراض الدم (ضرار يتقن اللغة الروسية)، 
وقال الطبيب باللغة الروسية "أين هذا اإلرهابي الذي 
يجب أن يموت ال أن يعالج "، وعلى الفور ســأله ضرار 
وبالروســية عمن تتحدث انه إرهابي؟ وأضاف «انك ال 
يجب أن تكون هنا طبيبا» وســأله ضرار: «هل تتخيل 

أن أسمح أن يعالجني طبيب حاقد». 
وعلى الرغم من أن الطبيب اعتذر لسوء اللفظ، مبرراً 
ذلــك بأن هــذا ما يقال في اإلعالم، ويشــرح لنا أنكم 
إرهابيون" إال أن األســير ضرار اســتمر بالحديث قائال 
"أنــت طبيب حتــى لو أننــي قاتل ال بد مــن عالجي 

والتعامل معي كانســان". وبعد احتــدام النقاش قال 
األســير ضرار: "أنا مــن أهل هذه البلــد وأنت الوافد 

من الخارج".
ورفض األسير أن يتحدث مما يشكو خشية على حياته 
من أمثال هذا الطبيب، علماً بان الوضع الصحي لألسير 
كما هــو واآلالم ذاتها، ودائما يتــم تغيير األدوية له 

بحجة انتهاء الدواء من صيدلياتهم.
وأفاد محامي نادي األسير،أن سلطات االحتالل ومنذ 
اختطاف األسير ضرار من أوكرانيا في 2011-2-19 
تعزلــه وتمارس العقوبــات بحقه وترفــض عالجه. 
وأضاف األســير للمحامي " أعانــي من آالم حادة في 
الظهــر والعينيــن واألذن وكان لــدي مشــكلة في 
غضــروف الظهــر ولكن كانت خفيفــة وجراء ظروف 
التحقيق نجم عنها مضاعفات تفاقمت نتيجة االعتقال 
والظروف التي مررت بها فأصبت بارتفاع ضغط الدم 
وبسبب اإلهمال ورفض عالجي تطور الوضع إلى فقر 

شديد في الدم ". 

الصين تدعم توجه السلطة 
الوطنية لالمم المتحدة

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - 
صــرح ممثل جمهورية الصين 
الشــعبية الجديد لدى السلطة 
ليــو ايزونــج، ان بــالده تدعم 
توجــه الســلطة الوطنية لدى 
االمــم المتحدة نهاية الشــهر 
الجاري. جاء ذلك خالل تســليم 
نســخة من اوراق اعتماده لدى 
وزير الشؤون الخارجية الدكتور 

رياض المالكي في مقر الوزارة 
في رام اللة صباح امس.

بالعالقــات  المالكــي  وأشــاد 
الفلسطينية-الصينية الممتازة، 
والدور الصيني الفاعل في دعم 
القضية الفلسطينية، من خالل 
الثابتــة والتصويت  المواقــف 
لصالح فلسطين في المؤسسات 

الدولية.

وأكد المالكي أن وزارة الشؤون 
الخارجيــة ســتقدم يــد العون 
بجميع قطاعاتها إلنجاح مهمة 
ايزونــج، شــاكرا الصيــن على 
السياســي للســلطة  دعمهــا 
الوطنيــة، وتمويلهــا الدائــم 
لمشاريع االقتصاد الفلسطيني 
بما فيها الدعم لبناء مقر وزارة 

الشؤون الخارجية الجديد.

أئمة وشخصيات اسالمية فرنسية تزور تل ابيب واالراضي الفلسطينية 
باريــس - ا.ف.ب - غــادر باريس 
امس وفد من عشــرة أئمة وستة 
مســؤولين عن جمعيات مســلمة 
اســرائيل  الــى  بزيــارة  للقيــام 
واالراضي الفلسطينية "في سابقة" 
هــي األولــى من نوعها، بحســب 

منظمين.
وقال إمام مســجد درانسي، قرب 
باريس، حسن شلغومي المعروف 
بقربه من الجالية اليهودية "هدفنا 
هو ان نقول ان الصراع الفلسطيني 
االســرائيلي سياسي وليس دينيا. 
بهــذا التحــرك، االول مــن نوعه، 
نريد ان نزيل التوتر الذي يشــوب 
العيش المشــترك هنا في فرنسا 
من خالل رفض انتقال النزاع باي 

شكل الى بلدنا".
واضاف "ان صورة فرنسا هي صورة 
التنوع وليست صورة محمد مراح 
او ثالثة او اربعة متعصبين بلهاء" 
في اشارة الى مراح االسالمي الذي 
قتل ثالثة عســكريين من أصول 
مغاربية وثالثة اطفــال ورجالً في 
مدرســة يهودية بمدينــة تولوز 

جنوب فرنسا في آذار.

وتابــع شــلغومي "الوفد ســيزور 
بالخصــوص قبــور ضحايــا تولوز 
(الذين دفنوا في اسرائيل) وسيزور 
االراضي الفلســطينية للتعبير عن 

دعمنا للشعب الفلسطيني".
ومــن بيــن اعضــاء الوفــد مراك 
هالتر الكاتب الفرنســي اليهودي 
الــذي يناضل منــذ عقود من أجل 
حل ســلمي للصراع الفلســطيني 
االســرائيلي. وقــال هالتــر "انهم 

تعرضــوا للتهديد والنقد بســبب 
مبادرتهــم ولكني أجد من واجبي 

ان ارافقهم".
وتابــع "هذه مبادرة شــجاعة جدا 
ألنهم علــى اســتعداد للمخاطرة 
بحياتهم من أجل قضية تتجاوزهم. 
انهم ال يريــدون ان تقترن صورة 
االســالم بالعنــف وهــذه البادرة 
ســتثير اعجاب الجميع في الشرق 

االوسط". 

مركز «شمس»: االنتخابات المحلية 
نزيهة والتجاوزات ال تؤثر على النتيجة

رام اهللا – الحيــاة الجديــدة -  أصــدر مركــز إعــالم حقــوق اإلنســان 
والديمقراطية «شــمس» تقريراً أولياً حول سير االنتخابات المحلية التي 
جــرت فــي 2012/10/20 ،وقال المركز في تقريــره، ان االنتخابات جرت 
بشكل نزيه وان التجاوزات لم تؤثر على النتائج. وأكد المركز في تقريره 
أن طاقمــه الرقابي الحظ في مختلف مراكــز االقتراع، التنظيم والترتيب 
والمهنية واالحترافية التي تمتعت بها طواقم لجنة االنتخابات المركزية.

وقــال مركز «شــمس» فــي تقريــره أن المالحظات التــي جمعها طاقم 
الرقابــة التابــع له، تؤكد على أن التجــاوزات والمالحظات التي وثقها، ال 
يمكن أن تكون ســبباً في التأثير على نزاهة االنتخابات ،أو على النتيجة، 
وان التجــاوزات والمالحظات التي تم حصرها وتســجيلها من قبل طاقم 
رقابة مركز «شــمس»، ال تعدو كونهــا تصرفات فردية غير ممنهجة وال 
تعكس بالضرورة توجهاً أو سياســة. وســجل تواجــد لبعض عناصر من 
األجهزة األمنية داخل مراكز االقتراع ،حتى بعد اقتراعهم، على الرغم من 
االحتجاجات لبعض الوكالء والمراقبين لدى رئيس مركز االقتراع، وإخباره 
بضرورة مغادرة هذه العناصر مقر المركز.إال أن بعضهم اصر على التواجد 
داخل مراكز االقتراع،وأيضاً على أبواب المراكز. والحظ طاقم الرقابة في 
مركز «شــمس» ،أن هناك بعض المراكز التي كان بها محطات االقتراع 
في الطابق الثاني، مما أعاق وصول ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن 

ووصولهم بسهولة.مثال ذلك سيلة الظهر في محافظة جنين.

هيئة ادارية جديدة لجمعية 
التوفير والتسليف بالخليل

الجديــدة-  الحيــاة  الخليــل- 
عقدت الجمعية التعاونية للتوفير 
والتســليف في محافظــة الخليل، 
امــس، مؤتمر هيئتهــا العمومية 
السنوي الثاني وانتخبت في ختامه 
هيئــة إداريــة جديــدة، بحضــور 
ممثلين عــن الــوزارات والجهات 

المختصة.
وتخللــت أعمــال المؤتمــر تالوة 
التقريريــن اإلداري والمالي، فيما 
جرى البحث في جملة من القضايا 
الهامــة والخاصــة بــإدارة وعمل 
الجمعية وتنمية وتطوير أهدافها 
فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة 

الصعبة.

المحاكم ترد جميع الطعون المقدمة ضد نتائج االنتخابات المحلية
بيت لحم - الحياة الجديدة - قررت محكمة بداية بيت لحم أمس 
األحــد رد الطعــن المقدم ضد نتائج االنتخابــات المحلية، وبذلك 
تكون المحاكم قد بتت في آخر الطعون المقدمة وعددها اإلجمالي 

ثمانية طعون. 
وبناء عليه، تعلن اللجنة بأن جميع النتائج األولية والتي ســبق أن 

أعلنتها من قبل هي نتائج نهائية ورسمية.  
و أصدرت اللجنة 93 شــهادة فوز في الهيئات المحلية التي جرت 
فيها االنتخابات و179 شــهادة فوز للقوائــم التي فازت بالتزكية، 
وتم تســليمها إلى وزارة الحكم المحلــي، وبذلك تكون اللجنة قد 
انتهــت من كافــة اإلجــراءات المتعلقة باالنتخابــات المحلية في 
المرحلة األولى، وهي اآلن بصدد إنهاء الترتيبات الالزمة لالنتخابات 

التكميلية المقررة يوم 24 من الشهر الحالي.

نبض الحياة / تتمة
ان ما يتعرض له القطاع هو جزء من «دفع الثمن»! وبالتالي 
العقاب  المتحدة سيكون  التوجه لالمم  ان واصلت مشوار 

والثمن أكبر. 
خامسا: هناك رسالة للعرب خاصة مصر، بعدم رفع الصوت. 
العدوان  على  عربية  فعل  ردود  اي  الستشراف  وايضا 
االجرامي، ودراسة مدى جدية التزام االنظمة العربية الجديدة 
بقيادة االخوان المسلمين باالتفاقيات المبرمة بينها وبين 

دولة االحتالل والعدوان االسرائيلية. 
سادسا: هي جزء من معركة االنتخابات االسرائيلية، بمعنى 
ان االئتالف الحكومي يهدف الى استثمار العدوان على غزة 

لحشد أصوات الناخبين لصالحه.
الرد على اسرائيل الفاشية يتمثل في: اوال، اعادة االعتبار 
للوحدة الوطنية، وتطبيق ما جاء بورقة المصالحة المصرية. 
والسماح بعودة لجنة االنتخابات المركزية للعودة لتسجيل 
الناخبين الفلسطينيين في محافظات الجنوب. وذلك لتعزيز 
عوامل الصمود الوطنية لمواجهة التحديات االسرائيلية. ثانيا، 
عدم االنصات لصوت السوط والجالد االسرائيلي، واالستمرار 
في التوجه لالمم المتحدة لنيل العضوية غير الكاملة لدولة 
الرابع من حزيران عام 1967. ثالثا،  فلسطين على حدود 
مواصلة احياء الذكرى الثامنة لشهيد فلسطين االول ياسر 
عرفات. والمطالبة بمحاكمة المجرمين االسرائيليين. ورابعا 
مطالبة قيادة االنقالب الحمساوي بمراجعة الذات فيما يتعلق 
بالهدن المجانية، التي تقدمها على طبق من ذهب لدولة 
التطهير العرقي االسرائيلية؛ وعدم االنخراط في لعبة الدم 
االسرائيلية، وحماية الذات الوطنية من الحرب االهلية، ولكن 
مع ضرورة تطهير محافظات الجنوب من الجماعات السلفية 
المتطرفة (القاعدة ومن هم على شاكلتها) لحماية السلم 
االهلي الفلسطيني. وهذا لن يتم اال بعودة الشرعية الوطنية 

سياجا لكل ابناء الشعب في الضفة والقطاع والقدس. 
الهمجية  على  ــرد  ال تشكل  العوامل  من  وغيرها  هــذه 
االنجرار  يكفوا عن  ان  االنقالب  قادة  االسرائيلية. وعلى 
للمتاهة االسرائيلية، واسكات االصوات النشاز والغبية من 
الذين يحاولون «تحميل»  الناطقين باسم حركة حماس، 
الرئيس ابو مازن والقيادة الشرعية ما ال يتحملونه، واعفاء 
اسرائيل من جريمتها وعدوانها البشع، وللهروب من خيار 

المصالحة، ال بل وتعميقه!؟
 a.a.alrhman@gmail.com


