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محليات

القنصل البريطاني العام في القدس السير فينسيت فين:

عودة السلطة للمفاوضات خطوة حكيمة وعدم النجاح يعني كارثة لحل الدولتين 
القــدس المحتلة - الحيــاة الجديدة 
- عيسى الشــرباتي - اعرب القنصل 
البريطانــي العام في القدس الســير 
فينسنت فين عن تفاؤله من امكانية 
نجاح المفاوضات الجارية بين الجانبين 
الفلســطيني واالسرائيلي, لكنه حذر 
في الوقت نفسه من فشل المفاوضات 

وما يعنيه من كارثة لحل الدولتين.
وكان القنصل البريطاني يتحدث خالل 
لقائه صحفيين فلسطينيين في منزله 
بالشيخ جراح, حيث تطرق خالل اللقاء 
الى اهمية المفاوضات الجارية, والى 
المســاعدات المقدمــة مــن الحكومة 
البريطانية الى الفلسطينيين, وشارك 
فــي اللقاء الى جانــب القنصل مدير 
البرنامــج الفلســطيني فــي وكالــة 
التنميــة البريطانية والذي تحدث عن 

اوجه الدعم والمساعدات.
وقــال القنصل البريطانــي "ان عودة 
السلطة الفلسطينية الى المفاوضات 
خطوة حكيمــة, وكما نعرف ان هناك 
فتــرة زمنية لتلــك المفاوضات تصل 
الــى تســعة اشــهر, يتوجــب خاللها 
التوصــل الــى صفقة شــاملة لكافة 
القضايا الخالفية, وحسب رؤيتنا للحل 
فانه يتوجب ان تكون مناطق 67 هي 
اســاس الحــل, مع تبــادل اراض بين 
الطرفيــن, واعتبار القــدس عاصمة 
للدولتيــن, وايجاد حل عــادل لقضية 

الالجئين".
واضــاف فين وهو دبلوماســي يتقن 
اللغــة العربية بطالقــة "ان الجانبين 
اتفقــا علــى ان تجــري المفاوضــات 
بســرية تامــة تحت اشــراف أميركي 
ورعايــة ودعــم اوروبــي, ونعتقد ان 
هناك جهــودا مركزة تجــري, واجواء 
مــن الثقة المتبادلة التي يمكن البناء 
عليها لضمان نجاح العملية السياسية, 
وكمــا هو واضــح فان هنــاك بعض 
االمور التي حدثت او ســيتم تنفيذها 
مثل اطالق ســراح الدفعة الثانية من 
المعتقليــن الفلســطينيين القدامى, 

الى جانب تزامن ذلك مع المساعدات 
االقتصاديــة وحزمة المشــاريع التي 
سيتم الشروع بها ضمن خطة كيري ".

ولفت فين "الى ان بريطانيا واالتحاد 
االوروبــي يراقــب ويتابــع عــن كثب 
تلــك المفاوضات, وقــال "االتصاالت 
االوروبيــة االمريكية متواصلة ونحن 
حلفاء, كما اننا في اتصال مع زمالئنا 
العرب في االردن ومصر, وال ننســى 
ان الطرف االقوى وهو أميركا يشرف 
على هذه المفاوضات ولديه ثقة في 

الطرفين للمضي قدما ".
مــن جهتــه تطــرق مديــر البرنامــج 
التنميــة  وكالــة  فــي  الفلســطيني 
البريطانية جوناثــان هارغريغز الى 
اوجــه المســاعدات والمشــاريع التي 
تضطلــع بهــا الوكالة فــي االراضي 
الفلســطينية, مشــيرا الى زيادة في 
عــدد المشــاريع والمســاعدات التــي 
سيتم الشروع بها تزامنا مع استمرار 

المفاوضات السياسية بين الجانبين.
وقال هارغريغز "مشاريع المساعدات 
متنوعة للغاية والحكومة البريطانية 
ملتزمــة بمســاعدات قيمتهــا 360 
مليون جنيه لالعــوام 2011 وحتى 
2015, وهــدف هــذه المســاعدات 
هو مســاعدة الســلطة على تقديم 
خدماتها وتوفير احتياجات السكان, 
الفلســطينية  الفئــات  ومســاعدة 
المهمشــة والفقيــرة فــي االراضي 
الفلسطينية, ودعم القطاع الخاص 

حتى يكون اكثر حيوية.
واضــاف هارغريغز "هناك مســاعدة 
بقيمــة 12 مليــون جنيــه نقدمهــا 
بشــكل دوري لخزينة المالية وتهدف 
الى دفــع رواتب 85 الــف موظف في 
مؤسسات الســلطة المدنية واالمنية 

على السواء".
واكد مدير البرنامج الفلســطيني "ان 
الوكالة والحكومــة البريطانية تدرك 
االزمة المالية التي تمر بها الســلطة 
ومن هنا تسارع الى تلبية االحتياجات 

وتقديم ما امكن من مساعدات, حيث 
ســيتم ضمان توفيــر االمــوال لدفع 

الرواتب حتى نهاية العام الحالي".
وقــال المصــدر خالل اللقــاء " الهدف 
من هــذا الدعم هو تقوية الســلطة 
وتمكينهــا من دفــع الرواتــب وايضا 
تذكيرهــا بان عليها مســؤوليات وان 
يكــون هنــاك مواقف التخــاذ قرارات 

حاسمة تتعلق بالميزانيات ".
كما اشــار الى مشــروع جديــد لدعم 
القطــاع الخــاص بمبلــغ 15 مليــون 
جنيه ونصف للسنوات االربع القادمة, 
ويتعلق بتطوير اسواق جديدة, وقال 
فــي هذا الســياق " بنــاء على تجربة 
ناجحة ســابقة للمشروع ستتم اعادة 
تفعيله, وســيكون هناك مســاعدات 
مباشــرة لمشاريع صغيرة ومتوسطة 
الحجم لتجديد منتجاتها ودخول اسواق 

جديدة.
ولفــت المســؤول في وكالــة التنمية 
" الــى ان هناك مشــاريع قيــد البحث 
والدراســة تتعلق بمناطق "ج", ويتم 
البحث بشانها مع الجانب االسرائيلي 
لتنفيذها, وقال "هذه مشاريع تتعلق 
بالمياه والري, لكن يجب االشــارة هنا 
الى ان هذه المشــاريع تتم دراســتها 
وبحثها وهي بالتأكيد لن يكون هناك 
ســبب لرفضهــا مــن قبل الســلطات 
االســرائيلية, ومــع ذلك يتــم العمل 
بشأنها من خالل التنسيق مع الجانبين 

االسرائيلي والفلسطيني ".
كمــا اوضح مســؤول وكالــة التنمية 
"الى انه وبسبب االزمة السورية فقد 
قدمت الوكالة مساعدة عاجلة لالونروا 
لمســاعدة الالجئيــن الفلســطينيين 
وتوفير الغذاء لهم ومســاعدات اخرى 
بقيمة 15 مليون جنيه, مع التذكير بأن 
مــا تقدمه بريطانيا لالنروا يبلغ 106 

ماليين جنيه لثالث سنوات.
وفيما يتعلق بسؤال حول احتمالية ان 
تكون هذه المشــاريع في مناطق "ج" 
لخطة الفلســطينيين والمستوطنين 

علــى الســواء كمــا هــو الحــال فــي 
مشــاريع طرقات, رد مديــر البرنامج 
الفلســطيني في وكالــة التنمية "ان 
الهدف الرئيســي من مشاريع الوكالة 
هو خدمة الفلسطينيين في االراضي 
الفلســطينية, ســواء كان ذلــك فــي 

القدس والضفة او قطاع غزة ".
واكد القنصل البريطاني خالل اللقاء 
على خطورة االستيطان في االراضي 
الفلسطينية, مذكرا بالموقف الواضح 
والمبدئــي للحكومة البريطانية تجاه 
رفــض االســتيطان, وقــال " موقفنا 
واضح ونكرره باستمرار, االستيطان 
خطر على حل الدولتين, واذا لم تنجح 
المفاوضــات فالطرفــان ســيواجهان 
المشــكلة وكذلــك المجتمــع الدولي 

ايضا " .
القنصــل  اعــرب  ثانيــة  مــن جهــة 
البريطاني عن ســعادته من مشاريع 
التبادل الثقافي بين البلدين, مشــيرا 
الى بعض تلك المشــاريع والتي من 
بينها يتم ارسال مجموعات من الطلبة 
الــى بريطانيا, بينما يقوم العشــرات 
من الطالب البريطانيين بالتعلم في 

جامعة النجاح  .
وقال فنســنت "نامل ان تســتمر تلك 
العالقات وتلك الشراكة وهناك احتمال 
لتوجــه رجــال اعمــال فلســطينيين 
خالل الشــهر القــادم برئاســة مازن 
ســنقرط الى لندن للقاء رجال اعمال 
بريطانييــن, وبحــث ســبل التعــاون 
التجاري  وفرص لمشاريع استثمارية 

."
القنصــل  يغــادر  ان  المقــرر  ومــن 
البريطاني موقعه الشهر القادم, ليحل 
محله قنصل عام جديد, بعد ســنوات 
امضاها فين في القدس, وعرف عنه 
تواضعــه ومشــاركته االجتماعية مع 
مختلف القطاعات والفئات, تجســدت 
خــالل عشــرات الزيــارات واللقــاءات 
والجوالت التي قــام بها في االراضي 

الفلسطينية.

عرض عسكري في مقر شرطة الحراسات برام اهللا
رام اهللا - وفا - نفذت الشرطة 
الخاصة امس، عرضا عسكريا 
في مقر شــرطة الحراســات 

بمدينة رام اهللا.
لعمليــات  ا رئيــس  وقــال 
المدنيــة لالتحــاد األوروبــي 
هانسيورج هابر، في مؤتمر 
صحفي مشــترك مــع مدير 
عام الشــرطة الفلســطينية 
اللواء حازم عطا اهللا، إن بعثة 
الشــرطة األوروبية تشــكل 
دعمــا لجودة بناء مؤسســات 

الدولة الفلسطينية.
وأضــاف أن بعثــة الشــرطة 
في فلســطين أفضل بعثات 
الشــرطة األوروبيــة في 11 
بلــدا، بداية من أفغانســتان 
وحتــى الكونغــو، وأن قــوى 
الشــرطة في فلســطين تم 
تدريبها على نفس المعايير 
كغيرها من القوى في أوروبا، 
وهي واحدة من أفضل القوى 

التي تم تدريبها.
ن  أ «رغــم  بــر  ها وقــال 
بعــض بعثاتنــا تعمــل فــي 
ظــروف صعبــة فــي العراق 
وأفغانســتان، إال أنه ال يوجد 
مــكان أصعــب مــن الوضــع 
فلســطين  فــي  السياســي 
بسبب تقسيم المناطق إلى 
«أ» و»ب» و»ج»، معربــا عن 
سعادة االتحاد األوروبي بإدارة 
البعثات بخبراتها المتنوعة من 
مختلف المؤسسات الشرطية 
فــي دول االتحــاد األوروبي. 
وقال رئيس بعثة الشــرطة 
األوروبيــة كينث دين، «يجب 
االهتمــام فــي التعامــل مع 
الشرطة ألنها الواجهة األولى 
فــي تعامــل المواطنيــن مع 
المنظومة األمنية»، مضيفا 
الشــرطة  نــرى  أن  «نريــد 
والقضاء والنيابة تتقدم معا 

في نفس االتجاه».

وأشار دين إلى أنه رغم حداثة 
عهد الشــرطة الفلســطينية 
المدنية، إال أنها أحرزت تقدما 

في أدائها.
إن  اللــواء عطــا اهللا  وقــال 
طة  لشــر ا بيــن  قــة  لعال ا
طة  شــر و لفلســطينية  ا
االتحاد األوروبي، تقوم على 
االحترام، وإن دعم أوروبا لنا 
ال يتوقــف عند العدالة ودعم 
الشرطة، بل يتعدى ذلك إلى 

الدعم السياسي.
المعيقــات  أهــم  أن  وأكــد 
أمــام تقديــم خدمــة أفضل 
للمواطنيــن تكمن باالحتالل 
وبتقســيم المناطــق، التــي 
يســتعملها المجرمون كمالذ 
لصعوبــة وصــول الشــرطة 
إليها، وعدم حصول الشرطة 
والمعــدات  األجهــزة  علــى 
الالزمــة، وتعطيــل دخــول 

معدات المختبر الجنائي.

جانب من العرض العسكري.               (وفا)

توصية بضرورة سن قانون ينظم عمل
الشرطة ويبين مهام واختصاص ديوان المظالم

رام اهللا - وفا- أوصى مشــاركون في ورشــة عمل 
«نحو تفعيل نظام المســاءلة وآليات الشــكاوى في 
الشرطة المدنية الفلسطينية»، بضرورة سن قانون 
ينظم عمل الشرطة ويبين مهام واختصاص وآليات 

عمل دائرة المظالم وحقوق اإلنسان.
وحضــر ورشــة العمــل التــي نظمها مركــز إعالم 
حقوق اإلنســان والديمقراطية «شــمس» وعقدت 
امــس الثالثــاء فــي رام اهللا، بعــض المنظمــات 
الحقوقية وممثلو المؤسســات األهليــة التي تهتم 
باالنتهــاكات ضــد المجتمــع، وديــوان المظالم في 

الشرطة الفلسطينية.
وأكــد المشــاركون ضرورة توحيد جهات الشــكاوى 
في جهاز الشــرطة، وإقرار قانون للهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنســان من أجــل أن تأخذ دورها الرقابي، 
وتأسيس ديوان مســتقل للشكاوى، وزيادة الوعي 
لــدى المواطنيــن بأهميــة تقديــم الشــكاوى في 
ديوان المظالم وذلك عن طريق توزيع المنشورات 
والبوسترات للمواطنين، وتوضيح طبيعة الشكاوى 

وحيثياتهــا وإجراءات المتابعــة ونتائجها والمعيقات 
وسبل مواجهتها، وأهمية وجود قانون للوصول إلى 

المعلومات لدعم نظام النزاهة والشفافية.
وبيــن مدير ديــوان المظالم وحقوق اإلنســان في 
الشــرطة، المقــدم ردينــة بنــي عــودة، أن ديوان 
المظالم أسس للنظر في شكاوى الجمهور والمتابعة 
في تطبيقها على أفراد األجهزة األمنية، وهو لصالح 

الجمهور.
واوضح عودة أن اللجنة تبحث في الشكاوى المقدمة 
لهــا من الجمهــور، وتعمل على مالحقــة مرتكبها، 
وتقدمهــا لمديــر عام الشــرطة لتخــرج بتوصيات 
لتنفيذها، وقامت اللجنة بالكثير من فرض العقوبات 

على مرتكبي اختراق للعمل المهني لألجهزة.
وقــال: قمنا بزيارة الكثير مــن اإلصالحيات ومراكز 
التأهيــل فــي المدن، لنطلــع على كيفيــة معاملة 
النزالء، ونســمع أراء وشكاوى النزالء إذا كان هناك 

أي انتهاكات ضدهم.
مــن جهتــه قــال مديــر مركــز القدس للمســاعدة 

القانونيــة عصــام العــاروري، إن هنــاك خلطا في 
عمل جميع األجهزة األمنية داخل المجتمع، من جهة 
الجمهــور وال يوجد فصل بيــن عمل كل جهاز على 
حــدة. وأضاف العــاروري أن المجتمع الفلســطيني، 
ينقسم إلى فئتين في تقديم الشكاوى، فئة تخشى 
تقديم الشــكاوى خوفا من المالحقــة، وفئة تقدم 

شكاوى كيدية ومبالغا فيها ضد األجهزة األمنية.
وأوضــح أن هناك ضعفا إعالميــا في توضيح عمل 

هذه اللجنة.
وأفــاد أســتاذ اإلعــالم فــي جامعة بيرزيت نشــأت 
األقطش، بأن نظام الشكاوى زال الغبار عن أفعال 
األجهزة، ألنه يتابع الشكاوى المقدمة له، ومع ذلك 
يوجد ضعف إعالمي في عمل الشرطة ألنه ال توجد 
حملة إعالنية توضح عملها، وكيفية متابعة األمور.

وقــال: إن هنــاك مشــكلة تفاهــم بيــن الشــرطة 
والشعب، وإن هناك إعالما منقسما ومجلسا تشريعيا 
معطــال، وال توجد مراقبة على أيــة جهاز، كل ذلك 

يؤدي إلى عدم العمل بالقوانين الموضوعة.

ديوان الرقابة يناقش تقرير الخدمات الطبية العسكرية
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - اســتقبل رئيس 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية الدكتور سمير 
أبــو زنيد في مكتبه امس مدير عام الخدمات 
الطبيــة العســكرية العميــد الطبيــب خليــل 
النقيب والعقيد رأفت أبو ناموس مدير الرقابة 
الداخليــة للخدمــات الطبية العســكرية حيث 
تأتي هذه الزيارة في إطار مناقشــة ومتابعة 
تقرير ديوان الرقابة الخاص بأعمال مؤسسة 
الخدمات الطبية العسكرية والذي أعده موظفو 
الديوان. وأطلع العميد النقيب رئيس الديوان 
على واقع العمل اإلداري والمالي في المؤسسة 
وآليــة العمل واإلنجازات التي تحققت شــاكرا 
الديــوان علــى متابعته ألداء المؤسســات من 
خالل عمليات الرقابة التي يقوم فيها. مشيدا 

بنوعية التقارير التي تصدر والتي تساعد من 
خالل التوصيات علــى تصويب الوضع القائم 
في المؤسســة والدفع بها نحو األفضل ومنها 
التقرير الخاص بالخدمات الطبية العسكرية. 
ومن جانبه شكر رئيس الديوان الضيف والوفد 
المرافق على اهتمامه بتقرير الديوان وأخذه 
بالتوصيــات الــواردة فيه مبينــاً أن الهدف هو 
تصويب األداء مبدياً استعداد الديوان لتقديم 
كل مــا يطلب من مســاعدة بمــا يفضي إلى 
تطويــر األداء المالي واإلداري في المؤسســة 

بأعلى درجات النزاهة والشفافية والمهنية. 
وحضر عــن الديوان مدير دائــرة الرقابة في 
اإلدارة العامــة للرقابــة على الحكــم «مدني 

وأمن»  صدقي بسيسة. 

جانب من اللقاء.

جلسة علنية لمجلس بلدية رام اهللا
افتتحــت  رام اهللا - وفــا- 
بلدية رام اهللا، مساء امس 
جلسة علنية أمام الجمهور 
ووســائل اإلعالم ألول مرة 

في فلسطين.
وتــرأس الجلســة رئيــس 
حديــد،  موســى  البلديــة 
بحضــور األعضاء ســامح 
عبــد المجيد، وحســن أبو 
شــلبك، وجانيت ميخائيل، 
وحربــي الفــروخ، ورمزي 
أبو العظام، وأمين عنابي، 
وســامي الحصري، ونجمة 
غانم، وعمر عساف، وماهر 
درس،  وفيصــل  حنانيــا، 
وناديا حبــش، ومدير عام 
بلديــة رام اهللا أحمــد أبــو 
أبنــاء  لبــن، ونخبــة مــن 

المدينة.
وقــال حديــد: إن الجلســة 
العلنيــة جــاءت بنــاء على 
البرنامــج االنتخابــي الذي 
انتخــب أعضــاء المجلــس 
الكتــل  أن  حيــث  عليــه، 

الثالثــة التي شــاركت في 
االنتخابــات اجمعــت علــى 
إعالن جلســات علنية أمام 
الجمهور. وأضاف: أن الهدف 
من الجلسة العلنية إطالع 
المواطنيــن في مدينة رام 
اهللا علــى القضايــا التــي 
تخصهم واالقتراحات التي 
تقدم على طاولة المجلس، 
وطريقة نقاشها، مبينا أن 
الجلسات العلنية ستستقبل 
اقتراحات وشــكاوى ضمن 
آلية معينة ستتخذ لضمان 
ذلــك أمام الجمهــور، على 
أال تكــون االقتراحات أثناء 
إلــى أن  الجلســة. وأشــار 
الجلســة العلنيــة ســتعقد 
مرة شهريا، على أن تصبح 
مرتيــن كل شــهر، وصوال 
إلى أن تكون كافة الجلسات 
علنية أمام الجمهور، وذلك 
بعــد مالمســة آراء وردود 
أفعــال المواطنيــن حولها، 

وتفاعلهم معها.

وأوضــح حديــد أن جــدول 
العلنيــة  الجلســة  أعمــال 
ت  لجلســا كا ن  ســيكو
االعتيادية، ولم يتم تغيير 

هيكل الجلسات.
أبــو  اســتعرض  بــدوره، 
لبــن اإلجــراءات الناظمــة 
للجلسة، حيث يتم اإلعالن 
الجلســات  للمواطنين عن 
المجــال  وفتــح  العلنيــة، 
للتسجيل المسبق للحضور 
واعتمــاد الحضور اســتنادا 
لمــن يســبق بالتســجيل، 
على أن يكون الحد األقصى 
 ، شــخصا  1 2 ر  للحضــو
ويكــون الحضــور بصفــة 
مراقب (مستمع) وال يشترك 
بالنقاش، وباإلمكان حضور 
جــزء  أو  كاملــة  الجلســة 
منها، ويتم البث المباشــر 
العلنية، وتنزيل  للجلسات 
تسجيل الجلسات إلكترونيا 
علــى الموقــع االلكتروني 
ومواقع التواصل االجتماع.

"وفا" ترصد التحريض والعنصرية في وسائل االعالم االسرائيلية
رام اهللا - وفــا- رصــدت وكالة األنباء 
والمعلومــات الفلســطينية "وفــا" ما 
تنشره وسائل االعالم االسرائيلية من 
تحريض وعنصرية ضد الفلسطينيين 
والعــرب. وفيما يلي أبــرز ما ورد في 
تقريرهــا رقــم (162)، الــذي يغطي 
الــى   2013 /10 /18 مــن  الفتــرة 

.2013/10/24
االسالم دين خطير وبربري

نشــرت صحيفــة "هموديــع" الدينية 
بتاريخ 2013/10/18 تقريرا عنصريا 
حول ما يسمى "الرهاب من االسالم"، 
وادعــى معــد التقريــر ي. شــنير أن 
المصطلح غير صحيح ألن الرهاب هو 
أمر "غير منطقي وغير مفسر"، بينما 
ا  الســبب من الخوف من االسالم، وفقً
للكاتــب، هو أن "معظــم االرهابيين 
مســلمين" وأن "االســالم دين خطير 
وبربري ويشجع قتل كل من هو غير 

مسلم".
مصطلــح  اســتخدام  حــول  وقــال 
"ارهاب االسالم" ومقارنته بـ"معاداة 
الســامية": "هل من الممكن مقارنة 
رهاب االسالم بمعاداة السامية؟ هل 
النقد واالحتقار الذي يشــعر به أبناء 
الغــرب تجــاه االســالم دون خلفيــة، 
دون تجــارب مؤلمة، دون ســبب؟ في 
السنوات األخيرة قادة أوروبا وأصحاب 
المناصــب الحكوميــة تعلمــوا أنهــم 
اذا تحدثــوا أكثر من الــالزم، فالثمن 

ســيكون "ازعاج االسالم" وما سينتج 
عنه- مواجهــات، تطرف وقتل. أناس 
االسالم واليسار األوروبي يدينون كل 
قــول ضد بربرية االســالم ويتهمون 
من يقولها فورا بـ"رهاب االســالم". 
رهــاب االســالم هو مصطلــح معناه 
الخوف أو كراهية االسالم، المسلمين 
أو الثقافة االسالمية. االسالم خطير، 
لقــوى  الســيطرة  يمنــح  االســالم 
مجنونــة، للكراهيــة والشــر في كل 
العالــم. لذا فــان الخوف مــن صعود 
قوته أمر شرعي وعقالني. ليس كل 
المســلمون ارهابيون، ولكن تقريبا 
االرهابيــون مســلمون- وهــم  كل 
يتمتعون بالدعم الشعبي الواسع من 

قبل مسلمي العالم.
يجب قطع التموين عن قطاع غزة

نشــر موقع "ان آر جــي" مقالة كتبها 
يوسي احيمئير بتاريخ 2013/10/23 
حول النفق الذي اكتشــفته اسرائيل 
مؤخــرا في غــزة، /وطالــب بـ"قطع 
كل أنابيــب التمويــن" عن قطاع غزة 
ومواصلة حصاره. وقال: منذ أن سحب 
ارييل شــارون اســرائيل من القطاع، 
واقتلــع نحو عشــرة آالف يهودي من 
بيوتهــم، منــذ انبعاث حــدود 1967، 
يخيل أن مشروع البناء األكبر الذي قام 
به حكم حماس هو ذاك النفق المبني، 
رمــز الكراهيــة الالذعــة الســرائيل 
واليهــود. لقــد حان الوقــت ألن نكف 

عــن أن نكــون لطفــاء، وأن نتجــادل 
في مســألة نعم للحصار، ال للحصار. 
يجب الكف عن التوفير لحكم حماس 
الوسائل التي يحفرون بها ويبطنون 
بهــا انفــاق القتــل خاصتهــم، وأوال 
وقبل كل شــيء االســمنت. االسمنت 
االسرائيلي في خدمة االرهاب المضاد 

السرائيل.
أبو مازن يستعمل االرهاب 

الدبلوماسي
نشــرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
مقالــة كتبهــا غــاي بخــور بتاريــخ 
2013/10/24 وصــف مــن خاللها ما 
يقوم به الرئيس الفلسطيني محمود 
عبــاس تجاه اســرائيل بأنــه "ارهاب 
دبلوماســي". وطالب بخــور أن تدفع 
السلطة والفلسطينيون تكاليف اخالء 

المستوطنين من المستوطنات.
وقال: يســتعمل أبو مازن في الفترة 
األخيــرة، الروحانيــة، فهو يســتخدم 
ليحتــال  أوصافــا مثاليــة ومجملــة 
علــى الرأي العام العالمــي. "ماذا عن 
حمــاس" ســئل فــي أوروبــا فأجاب: 
"لكل دولة معارضة". لكنني ال أعرف 
معارضة تطلق صواريخ على مدنيين 
وتحفرأانفاق ارهاب لالختطاف وترمي 
من الطابق الخامس الخصوم، فماذا 
ســيحدث اذا تولــت الحكــم كما حدث 
فــي غزة في ســنة 2007؟ لقد نقلت 
اســرائيل غزة على طبق من الفضة 

الى أبو مازن، الذي حكم هناك سنتين 
قبــل أن يفر مع رجالــه ناجيا بحياته. 
وأضــاف: في حيــن وجهوا أبــو مازن 
الــى أن ينثر للغــرب كلمات ســاحرة 
كـ"السالم والحرية والمشاركة" وهي 
كلمات من المؤكد أنها تسمع بشكل 
حسن عند غير المطلع، فان أبو مازن 
نفســه يســتعمل تجاه اســرائيل ما 
يمكن أن نسميه "ارهابا دبلوماسيا"، 
وهو مصطلح جديد ينبغي أن نتبناه. 
ففي كل منتدى دولي ينقض الممثل 
الفلســطيني على االســرائيلي فورا 
فــي وقاحة، فقد أصبح ذلك منذ اآلن 
نوعــا آخر من االرهاب بعد أن فشــل 
االرهــاب العســكري لتلك الســلطة 
الفلســطينية فشــال ذريعــا. وينتقل 
أبــو مازن مــن زعيم دولــي الى آخر 
ويحرض على اسرائيل. وهو ال يشغل 
نفســه بالكيــان الذي يريد انشــاءه، 
فهــو ال يعنــي هناك أحدا بل يشــغل 
نفسه فقط بالتحريض على اسرائيل 
ومحاربتها. أبو مازن يضخم ما يسميه 
"نكبة" لكنه هو نفسه معني باحداث 
تطهير عرقي أفظع. منذ اآلن فليعلم 
المســؤول الفلســطيني الكبيــر أنه 
سيضطر هو وسلطته الى أن يدفعوا 
عن كل يهودي يترك بيته تعويضات 
الــى من تم اجالؤهــم أو الى حكومة 
اســرائيل، والحديــث عــن عشــرات 

مليارات الدوالرات.


