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من: سعيد حسنني
التنفيذية  اللجنة  عضو  قال 
الفلسطينية  التحرير  ملنظمة 
ان عقد  م��ج��دالن��ي  د.اح��م��د 
م��ؤمت��ر ال��س��ام ف��ي فرنسا 
مبشاركة 70 دولة يعبر عن 
وجوب  ت��ؤك��د  دول��ي��ة  ارادة 
االسرائيلي  االحتال  انهاء 
معاناة  ان���ه���اء  وض�������رورة 
على  الفلسطيني  ل��ش��ع��ب  ا
الدولية  ال���ق���رارات  اس���اس 
عقد  ،واض������اف:"م������ج������رد 
املؤمتر يعتبر اعادة االعتراف 
في  لفلسطينية  ا لقضية  با
ال�����ذي جت����رى فيه  ال���وق���ت 
القضية  لطمس  م��ح��اوالت 

الفلسطينية ".
القيادة  تغيب  سبب  وح��ول 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ع����ن اع���م���ال 
املؤمتر قال :" اجلانب الداعي 

عدم  طلب  م��ن  ه��و  للمؤمتر 
مشاركة اجلانب الفلسطيني 
الن اجل��ان��ب االخ���ر ل��م يكن 
اعتبرت  وفرنسا  ح��اض��را، 
حضور طرف وغياب طرف 
اخر من اطراف االزمة ليس 
يعقل  ال  ان��ه  وقلنا  متوازنا، 
للطرف  "ف��ي��ت��و"  ي��ك��ون  ان 
املؤمتر  عقد  على  املعترض 
االخر  الطرف  حضور  على 
واع��ت��ب��رن��ا ه����ذا االم����ر غير 
احترمنا  ذلك  ومع  منطقي، 
م����وق����ف ف���رن���س���ا ووج���ه���ة 
وال��رئ��ي��س محمود  ن��ظ��ره��ا، 
عباس سيزور فرنسا قريبا 
وما  امل��ؤمت��ر  نتائج  ملتابعة 
مي��ك��ن ال��ق��ي��ام ب���ه ب��ع��د هذا 

املؤمتر".
نتنياهو  رفض  اعقاب  وفي 
للمؤمتر وألي مؤمتر دولي 

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
الكنيست ع��ل��ى زي���ادة  امل��ال��ي��ة ف��ي  ص��ادق��ت جل��ن��ة 
اخلطيرة،  السير  مبخالفات  يتعلق  فيما  العقوبة 
ومنها على سبيل املثال، تغرمي السائق الذي يجتاز 
شارة ضوئية حمراء، مببلغ 1500 شيكل، بدالاً من 
1000 شيكل، وكذلك األمر تغرمي السائق الذي يقود 
بسرعة تفوق املسموح به ب�31 كلم/س، حتى 40 
البلدة، وبسرعة تزيد عن املسموح  كلم/س داخل 
كلم/س،   50 حتى  كلم/س،  ب�31  البلدات  بني  به 

ب�1500 شيكل بدال من استعائه جللسة استماع. 
قيادة  فإن  الكنيست،  املصادقة في جلنة  وبحسب 
ا،  عاماً ال�16  دون  هم  ملن  كهربائية  هوائية  دراج��ة 
 1000 بقيمة  مالية  ستكون مخالفتها، دفع غرامة 
100 شيكل،  شيكل، و250 شيكل غرامة بدال من 
الرصيف.  على  الهوائية  النارية  دراجته  يقود  ملن 
وبحسب القانون اجلديد فإنه سيتم تغرمي السائق 
الذي ال يعطي حق األولية للمشاة على ممر للمشاة 
فيما قامت سيارات أخرى بإعطائهم حق األولوية، 

للسائق  الغرامة  رفع  ومت  كما  شيكل.   250 مببلغ 
الذي يركن سيارته في مكان مخصص للدراجات 

الهوائية إلى 250 شيكل بدال من 100.
على  شيكل   1000 بقيمة  غرامة  ف��رض  ومت  ه��ذا، 
ال��س��ي��ارة ال��ت��ي ت��س��اف��ر ع��ل��ى ال��ش��ارع وق���د انتهى 
استدعاء  م��ن  ب��دال  لسنة،  أشهر   4 م��ن  ترخيصها 
السائق جللسة استماع وتغرميه ب�750 شيكل. كما 
ومت فرض غرامة بقيمة 750 شيكل في حال انتهى 

ترخيص السيارة من 6 أشهر لسنتني.
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العربية  لللجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  رئيس  انتقد 
النائب السابق محمد بركة جبهة الناصرة بقوله "إنه 
كما  البلدية".  الستعادة  مساعيها  عن  راضيا  ليس 
للنائب أمين عودة عن  ووجه محمد بركة نقدا مبطنا 
التعليق  منه  طلب  عندما  املشتركة  والقائمة  اجلبهة 
وإبداء الرأي بخطاب عودة حيث قال " ال اريد التطرق 
الى بعض  الى خطابه لكي ال اسيء له". واملح بركة 
النجومية  وراء  لهثهم  وال��ى  املشتركة  القائمة  ن��واب 
املصلحة  م��ع  "يتناقض  ذل��ك  ب��ان  ق��ائ��ا  الشخصية 
الوطنية. وجاءت تصريحات محمد بركة خال حوار 
أجرته صحيقة القدس العربي ومراسلها وديع عواودة 
معه متحورت حول العديد من القضايا منها هدم املنازل 
وجبهة  املشتركة  القائمة  اعمال  وجدول  قلنسوة  في 
الناصرة وغيرها من القضايا الشائكة واخلافية، حيث 
ا على س��ؤال وجه له عن مدى رضاه  أج��اب بركة رداً

من "مساعي اجلبهة الستعادة القلعة في الناصرة"، 
أجاب: "ال لست راضيا. ال ُيفعل ما هو جدي وكاف. 

ليس فقط من أجل اجلبهة بل من 
أكثر  تستحق  فهي  املدينة  أج��ل 

من ذلك".
أفكارا  بركة  يؤيد  اذا  ما  وح��ول 
انتخابية جديدة الستعادة البلدية 
ال��ن��اص��رة، أج����اب: "لست  ف��ي 
متداخا كثيرا في املوضوع لكن 
آمل أن ننجح بقائمة إطار تعاون 
في الناصرة على غرار املشتركة 
استعادة  أجل  من  الكنيست  في 
بالداخل  العربية  قلعة اجلماهير 

� الناصرة".
ك��م��ا رف���ض ب��رك��ة االج��اب��ة على 

املشتركة  رئيس  خطاب  اذا  ما  ح��ول  له  ُوج��ه  س��ؤال 
امين عودة املّركز على التأثير على اجلانب اإلسرائيلي 

بنظر  خاطئة  الطريق  لكن  صحيحا  هدفه  يكون  رمبا 
ال  كي  للموضوع  التطرق  أري��د  "ال  وق��ال:  املراقبني، 
أسيء له" مبعنى كي ال يسيء 

ألمين عودة.
عندما  "أص�����ا  ب���رك���ة:  وق�����ال 
ذاه��ب  ف��أن��ت  للكنيست  ت��ذه��ب 
اإلسرائيلية  املؤسسة  ملخاطبة 
مجد  تقيم  أن  أج���ل  م��ن  ول��ي��س 
العروبة وعزة اإلسام بل لتكون 
ج���زءا م��ن ب��رمل��ان إس��رائ��ي��ل من 
عميق.  م��واط��ن��ة  تفكير  منطلق 
املؤسسة  نخاطب  ان��ن��ا  قلنا  إذا 
فهل  الكنيست  داره���ا  عقر  ف��ي 
يجوز ألحد ان يقول انه ال يجوز 
اإلسرائيليني  املواطنني  مخاطبة 
الستمالتهم لقضيتنا؟ هذا كام مراهقة وتقدير سيء 
الذاهبة للبرملان. هذا واضح في  خاصة من األحزاب 

صلب قناعاتي لكن في املقابل ال يجوز أن تلهث باجتاه 
تل ابيب وأنت تفقد من ورائك الناصرة. في نهاية األمر 

نحن نريد ان نحفظ العهد لشعبنا وقضاياه".
وأضاف بركة: "في الكنيست هناك حثاالت صهيونية 
كانت تشتمنا وال تستحق الرد وكنا نرد عليها من أجل 
االنتماء  لتوازن:  يحتاج  شيء  كل  شعبنا.  معنويات 
القومي مع املواطنة والعمل البرملاني مع العمل الشعبي 
العزة  مع  اليهودي  الشارع  مع  الدميقراطي  والعمل 
القومية لشعبك. هذه ليست قصة شخصية بل خيارات 

حتتاج براعة وقدرات كبيرة كي تقوم بها".
أو  بأنه يؤخذ عليها  املشتركة  وردا على سؤال حول 
على قسم منها العمل باإلعام وفشة اخللق دون ان 
يدفع مخاطر الهدم أو زيادة فرص عمل أو احلصول 
على ميزانية؟ فأجاب بركة:"خطر الهدم موجود بسبب 
ذاك.  أو  النائب  هذا  أداء  بسبب  ال  إسرائيل  عنصرية 
النزوع لإلعام نعم ولكن النزوع املفرط والبذيء نحو 

النجومية الشخصية مناقض للمصلحة الوطنية".

عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية د.احمد مجدالني لـ"كل العرب":

"لن نعود الى املفاوضات مع اسرائيل إال حتت رعاية دولية"
القدس  بان  اعترفنا بإسرائيل عندما كانت تعترف  ايران  * نحن  1+5 مع  للمفاوضات كما كان احلال في صيغة  الى رعاية دولية  * ندعو 
ليست عاصمتها ، نقل السفارة االمريكية الى القدس سيدفعنا الى سحب اعترافنا بإسرائيل. * بعد لقاءات فصائل منظمة التحرير في بيروت 
هناك توافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية والرئيس اعطى تعليماته للبدء مبشاورات لتشكيل احلكومة التي تشكل مدخال إلنهاء االنقسام

قال  الفلسطينية  للقضية  ح��ل  ال���ى  ي��ق��ود 
يرفض  نتنياهو  ان  د.م��ج��دالن��ي:"واض��ح 
احلل السياسي وهو يريد فرض االستسام 
املقبول  واحل���ل  الفلسطيني،  الشعب  على 
لديه دولة في قطاع غزة والتقاسم الوظيفي 

حل  تدمير  الى  يسعى  نتنياهو  الضفة،  في 
الدولتني وهو يعتقد بان تطبيع العاقات مع 
بعض الدول العربية سيقود الى فرض حل 

على الفلسطينيني كما يحلو له".
امل��ف��اوض��ات مع  ال��ى  ال��ع��ودة  امكانية  وع��ن 

ح��ك��وم��ة اس��رائ��ي��ل ف��ي ظل 
ال��ظ��روف احل��ال��ي��ة ق���ال:"ال 
اوه����ام ل��دي��ن��ا ب��ال��ع��ودة الى 
اسرائيل  م���ع  امل���ف���اوض���ات 
بالصيغة السابقة وبالرعاية 
االمريكية املنفردة واملنحازة 
إلسرائيل ،ولذلك ندعو الى 
رعاية دولية للمفاوضات كما 
 1+5 كان احلال في صيغة 
مع ايران او بصيغة مؤمتر 

دولي كامل الصاحيات".
الرئيس  ت��ص��ري��ح��ات  وع���ن 
ترامب  اجل��دي��د  االم��ري��ك��ي 
بنيته نقل السفارة االمريكية 
قال:"  احملتلة  ال��ق��دس  ال��ى 
بإسرائيل  اع��ت��رف��ن��ا  ن��ح��ن 
ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ت��ع��ت��رف بان 
عاصمتها،  ليست  ال��ق��دس 
الى  السفارة االمريكية  نقل 
في  ت��غ��ي��ي��را  يعتبر  ال��ق��دس 

غير  امر  وهو  اللعبة  قواعد 
مقبول وسيدفعنا الى سحب 

اعترافنا بإسرائيل ".
وت�����ط�����رق م����ج����دالن����ي ال���ى 
اللقاءات التي عقدت مؤخرا 
في بيروت مبشاركة ممثلني 
عن كل الفصائل الفلسطينية 
ب��ن��اء منظمة  اع����ادة  ب��ه��دف 
الفلسطينية وإنهاء  التحرير 
االن���ق���س���ام ق���ائ���ا:"ه���ن���اك 
جهود كبيرة من اجل اعادة 
مبشاركة  امل��ن��ظ��م��ة  ت��رم��ي��م 
اجلميع واالنقسام لن ينتهي 
ات��ف��ق��ن��ا على   ، ب��ي��وم ول��ي��ل��ة 
تشكيل حكومة وحدة وطنية 
الرئيسي  امل��دخ��ل  وه��ذا ه��و 
الرئيس   ، االنقسام  إلن��ه��اء 
اعطى تعليماته للبدء بإجراء 
هذه  لتشكيل  امل����ش����اورات 

احلكومة ".

رئيس جلنة املتابعة العليا لللجماهير العربية النائب السابق محمد بركة 
"لست راضًيا عن عمل جبهة الناصرة الستعادة البلدية وال اريد التطرق الى خطاب امين عودة  لكي ال اسيء له"
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