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قلد السفير عارف ميدالية االستحقاق والتميز

الرئيس يفتتح في البحرين مؤتمرا لسفراء فلسطين ويمنح الدكتوراة الفخرية آلل خليفة 
المنامة- وفا- افتتح الرئيس محمود عباس امس في العاصمة 
البحرينيــة المنامة مؤتمر ســفراء دولة فلســطين لدى الدول 
العربية واإلسالمية وعقد مباحثات مع رئيس الوزراء البحريني 
خليفة بن سلمان آل خليفة ومنحه الدكتوراة الفخرية من جامعة 
القــدس المفتوحة، وعقد مباحثات مع نائبه الشــيخ محمد بن 
مبــارك آل خليفة، ومنح ميدالية االســتحقاق والتميز الذهبية 
لســفير فلســطين في البحرين خالد عارف، والتقى الســفراء 

العرب المعتمدين لدى مملكة البحرين. 
فقد افتتح الرئيس، مؤتمر ســفراء دولة فلســطين لدى الدول 
العربية واإلسالمية. وأعرب عن تقديره لمملكة البحرين على 
رعايتها لمؤتمر سفراء فلسطين، وهذا دليل على عمق العالقات 

بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال إن فلســطين تســتطيع أن تكون عضوا في 522 منظمة 
دولية، وهي اآلن عضو في عشرات المنظمات، وسنستمر في 

هذا الطريق.
وأكد الرئيس أن فلســطين ســتواصل ســعيها للحصول على 
العضويــة الكاملــة فــي األمم المتحــدة، وعلينــا أن نبذل كل 
جهــد ممكــن من أجل ذلــك، وقال: نبني دولة فلســطين على 
األرض، ولدينا مؤسسات كاملة ومتكاملة وال ينقص إال إعالن 

االستقالل.
والتقــى الرئيس، في قصــر القضيبية بالعاصمــة البحرينية 
المنامــة امــس الثالثاء، رئيــس وزراء مملكــة البحرين األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة. وجرى خالل اللقاء بحث العالقات 
بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات في المنطقة، وخاصة 

المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وحضــر اللقاء من الجانب الفلســطيني: وزير الخارجية رياض 
المالكي، وقاضي القضاة، مستشــار الرئيس للشؤون الدينية 
والعالقــات اإلســالمية محمود الهباش، ومديــر عام الصندوق 
القومي رمزي خوري، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو 
ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، 

وسفير فلسطين لدى مملكة البحرين خالد العارف.
وأقام نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشــيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة، امس الثالثاء، مأدبة غداء على شرف الرئيس 

محمود عباس. وحضر المأدبة، التي أقيمت في مقر إقامة أعضاء 
مؤتمر ســفراء دولة فلسطين لدى الدول العربية واإلسالمية، 
في العاصمة المنامة، الوفد الفلسطيني المرافق للرئيس، ووفد 

رسمي من مملكة البحرين.
والتقــى الرئيس امــس الثالثاء، فــي مقر إقامتــه بالعاصمة 
البحرينيــة المنامــة، الســفراء العرب المعتمديــن لدى مملكة 

البحرين.
وأطلــع الرئيــس الســفراء العــرب علــى مجمل المســتجدات 
السياســية، وكذلــك التطورات على األرض فــي ظل مواصلة 
إســرائيل التنكر لقرارات الشــرعية الدولية، واســتمرارها في 
تنفيذ المزيد من المشــاريع االســتيطانية على حساب األرض 
الفلســطينية، وكذلــك السياســات العنصريــة بحق شــعبنا، 
وانتهاكاتها المتواصلة للمقدسات اإلسالمية والمسيحية، خاصة 

في المسجد األقصى المبارك.

ومنح الرئيس امس، رئيس الوزراء البحريني األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفة، الدكتوراة الفخريــة تقديرا لجهوده ودعمه 

القضية الفلسطينية وألبناء شعبنا.
وحضر حفل التســليم، رئيــس مجلس أمنــاء جامعة القدس 
المفتوحة عدنان سمارة، ورئيس الجامعة يونس عمرو، وعضو 
المجلس رياض الخضري، والوفد الفلسطيني المرافق لسيادة 

الرئيس، وعدد من المسؤولين البحرينيين.
وتــال رئيس الجامعة د. يونس عمرو، نص شــهادة الدكتوراة 
الفخرية الممنوحة لألمير خليفة، ومن بعد ســلّمت الشــهادة 
لسيادة الرئيس محمود عباس الذي منحها بدوره لسمو األمير 

رئيس الوزراء البحريني.
وتوجه األمير خليفة بالشكر والتقدير إلى رئاسة جامعة القدس 
المفتوحة والهيئة األكاديمية على اختياره لنيل درجة الدكتوراة 
الفخرية، مشــيدا ســموه بما تمثله الجامعة مــن قيمة علمية 

وأكاديمية عالية في المجتمع الفلسطيني، انطالقا من رسالتها 
ورؤيتهــا لتحقيق الريادة والتميــز واإلبداع في مجاالت التعليم 

.المفتوح وخدمة المجتمع والبحث العلمي الجامعي
من جانبه، أشاد رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة 
عدنان سماره، ورئيسها أ. د يونس عمرو بجهود صاحب السمو 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة في تعزيز العمل 
العربي المشــترك ودعمه ومســاندته للقضية الفلســطينية، 
مؤكدا أن سموه شخصية لها دورها القيادي البارز في ترسيخ 

مكانة مملكة البحرين كنموذج للتنمية بمختلف أبعادها.
كما منح الرئيس امس الثالثاء، ســفير فلســطين لدى مملكة 
البحرين، طه محمد عبد القادر «خالد عارف»، ميدالية االستحقاق 
والتميز الذهبية. تقديرا لمسيرته الوطنية والنضالية وجهوده 
المخلصة من أجل رفعة وطنه وشعبه، وتثمينا لجهوده في مجال 

تطوير العالقات األخوية مع مملكة البحرين.

األسير المحرر عوني فروانة: صمود األسرى يحطم كل مؤامرات ومخططات االحتالل
يواصل مركز أبو جهاد لشــؤون الحركة األسيرة 
في جامعة القدس نشر تجارب األسرى المحررين 
 وذلك بالتعاون مع جريدة الحياة الجديدة، وننشر 
فــي حلقة هذا األســبوع تجربة األســير المحرر 

عوني  فروانة من مدينة غزة. 
األســير المحرر عوني عبد القادر حســن فروانة 
مــن مواليد مدينة يافا في العاشــر من أيار عام 
  1940 ويقيم في مدينة غزة بعد أن لجأت أسرته 
إليها في حرب عام 1948 وهو من كوادر  الجبهة 
الشعبية لتحرير فلســطين وأمضى في سجون 
االحتالل أكثر من 15 عاما، يروي  تجربته لمركز 

أبو جهاد.  
 »كان لــدي محل لتنجيد كراســي الســيارات في 
مدينة غزة، حضر عندي مجموعة من الفدائيين 
 وشربوا الشــاي ثم غادروا، ويبدوا أن هناك أحد 
العمالء شــاهد الفدائيين، وقــام بإبالغ  االحتالل 
عنهــم، وبعــد لحظــات حضــر جيــش االحتالل 
والمخابــرات واقتحمــوا المحــل وســألوني:  أنت 
عوني؟ قلت لهم نعم، فسألوني عن الفدائيين، 
فقلت لهم ال يوجد عندي أحد، فشــاهدوا  أكواب 
الشــاي المشروبة، فســألوا عمن شربها ؟ فقلت 
لهــم: إن مــن شــربها زبائــن، عنــد ذلــك  قاموا 
بتفتيش المحل، ثم أمروني بالركوب في الجيب 
العسكري، وادعوا أنهم سيأخذونني  بعض الوقت 

ومن ثم سيطلقون سراحي. 
لكننــي تفاجأت وإذا بهم يوصلونني إلى ســجن 
غزة المركزي، وهناك أدخلوني إلى غرف السجن 
 الداخليــة، وجدت مجموعة مــن رجال المخابرات 
الذين بدأوا يســألونني عن الفدائية، والســالح، 
 كانوا يســألون أســئلة اعتيادية بــدون ضرب أو 
تعذيب، ثم بدأوا يســتخدمون التعذيب واســتمر 

 هذا األمر عدة أيام. 
بعــد فترة جــاء ضبــاط المخابرات وقالــوا إنهم 
ســيأخذونني في أحد الجيبات قرب سوق فراس 
  (الحســبة) بغزة، وســيغطونني ببطانية، و وإذا 
رأيت أي أحد من الفدائيين يمر من السوق  أقوم 
باإلبالغ عنه، فرفضت أن تتم تغطيتي بالبطانية 
وقلت لهم أنني ســأذهب معهم لكن بشــرط  أن 
أكــون مكشــوفاً، وبالفعل أخذوني إلى الســوق 
وقيدوا يدي وقدمي، واصطف الجنود  بجانبي، كما 
قاموا بمنع التجول وأمروا الناس المرور من أمامي 
في الشارع، وهناك بدأ ضابط  المخابرات يسألني 
عن أي شخص اعرفه من المقاومين، فكنت ال أرد 
على ضباط المخابرات  وال أجيب عليهم كنت أقول 

لهم إنني ال اعرف أي أحد. 
حقيقــة هــذه تجربــة قاســية ووســيلة اعتقال 
وتعذيب نفســي بأن يتم أخذ األســير إلى مكان 
عام،  والطلب منه أن يبلغ عن شعبه، كانت تجربه 
قاســية بأن يقــوم جنود االحتالل بمنــع التجول 
 ويأمــرون النــاس تحت تهديد الســالح بالســير 
أمامهم، وكأنهم اعتقلوا جميع من تواجد بالسوق 
 ، بالفعــل ما شــاهدته يمكن أن يســجل اعتقاال 

جماعيا للمواطنين في بداية  السبعينيات. 
كانــوا يضعونني تحت تعذيــب وتهديد وضغط 

نفســي كي اعرفهم عن أي شخص يمر، لكنني 
 صمدت وكان لدي إصــرار وتحدي بعدم الحديث 
والــكالم، وبالفعــل نجحت ولم يتــم اعتقال أي 
 شــخص من الســوق، وتــم إنهاء منــع التجول، 
وبسبب أنني لم اعترف لهم أو ابلغ عن أي  شخص 
قامــوا بدفعي بقوة فــي الجيب، وهناك نقلوني 
على الفــور إلى الســجن وبدأوا مرحلــة تعذيب 

وتحقيقا قاسيا للغاية. 
وضعوني في زنزانة ووجدت بها شابا اسمه فريح 
أبو عريبان وكان هذا الشــاب يعاني من  إصابات 
نتيجة التعذيب، لكنــه كان صامداً حيث قال لي: 
الضرب مــا بيموت، الصمود أمر مهم ، ولقد كان 
لهذه الكلمات أثر ايجابي في نفســي حيث رفعت 

من معنوياتي. 
كنــت امكــث فــي الزنزانــة بعــض الوقــت ثم 
يحضرونني للتحقيق، حيث ينوعون في أساليب 
التعذيب فأحيانا  يكون هناك ضرب صعب للغاية 
وأحيانا تحقيق دون ضرب، ومكثت على هذا الحال 
32 يوماً  متواصلة، ثم أخرجوني من الزنزانة إلى 
غرف األســرى العلوية وهنــاك علمت أن الجيش 

قام  بنسف محلي.  
بعد فترة تم نقلي إلى المحاكمة التي اســتمرت 
عدة جلســات وفي الجلسة األخيرة أصدروا علي 
 حكماً بالسجن لمدة 22 عاما بتهمة القيام بأعمال 

فدائية وسالح. 
بعــد الحكــم قــرروا نقلي إلــى ســجن المجدل 
واحضــروا ســيارة عســكرية وهي ما نســميها 
ســيارة  البوســطة، قاموا بتكبيل يــدي وعصب 
عيني ووضعوني في هذه السيارة، وأثناء السير 
 تعرضت للضرب داخل الســيارة حتى وصلنا إلى 
ســجن المجدل، وهناك نقلوني إلى غرفة تغيير 
 المالبس كان معي عدد من األسرى، وأثناء قيامنا 
يتغيير المالبس كان هناك شــرطي إســرائيلي 

 يدعس على أصابع أقدامنا.  
اســتقبلنا األســرى، وأصبحنا نعيش في الغرف 
العادية، الحياة كانت قاســية، فخالل الليل  هناك 
نــوم، وفي النهار يجب على كل أســير أن يحزم 
مالبس وأغطية النوم ويجلس بجانبها،  وعندما 
تخــرج في الســاحة فعلــى كل أســير أن يرتدي 

البستار. 
اذكر أن هناك ضابط إسرائيلي اسمه «جورنو» 
كان قصيــراً للغاية، كان عندما يرى أي أســير 
 طويــل في الســاحة ينــادي على هذا األســير 
ويقوم بضربه على رقبته، وهنا نالحظ حجم 
 االســتهتار بالحياة اآلدمية اإلنسانية فبالرغم 
من أن األســير معتقل فإنه يعامل بإهانة من 

قبل  االحتالل. 
مــن التجارب في عســقالن أيضــا كان االحتالل 
يحضــر لنا طعامــا ســيئا للغاية  ويتم تقســيم 
البيضــة على أســيرين، أما غرفة الســجن فهي 
بــاردة جداً وكنــا ننام على جلــدة  صغيرة، ويتم 
منحنا أغطية قليلة، وإزاء هذه األوضاع الصعبة 
قررنا اإلضراب عن الطعام،  استمر اإلضراب عدة 
أيام إلى أن بدأت إدارة الســجن بتحسين شروط 

الحيــاة، كانوا يخشــون من  إطالة مــدة اإلضراب 
ألنه قبل عدة أشهر كان هناك إضرابات نتج عنها 
استشــهاد عبد  القادر أبــو الفحم نتيجة اإلهمال 

الطبي. 
ومــن القصص التي يمكــن أن أتحدث عنها وقد 
شــاهدتها في ســجن عســقالن هــي أن هناك 
 حدثت مشكلة بين حركة فتح والجبهة الشعبية، 
وتصاعدت هذه اإلشكالية، لكن في خضم  تصاعد 
المشــكلة اتفق 4 أســرى أســيران مــن الجبهة 
الشــعبية وأســيران من فتح على نقــل  الخالف 
الداخلي بين فتح والجبهة إلى معركة بين األسرى 
واالحتالل، وفي هذا الصدد قام هؤالء األســرى 
بضرب ضابط اسرائيلي يدعى تيرودانو،  فشنت 
إدارة السجن هجوما على األسرى وقاموا بتعذيب 

الشباب األربعة في ساحة السجن. 
بعد فترة قامت إدارة سجن المجدل بإصدار قرار 
بنقل 35 أسيراً إلى سجن السبع، وكنت واحدا  من 
هؤالء األسرى وهناك وجدنا الواقع صعب للغاية، 
فقررنا خوض عدة خطوات احتجاجية  اســتمرت 
9 أشــهر ومــن هذه الخطــوات رفضنــا الزيارات 
والحالقــة وعــدم الخروج إلى الفــورة، كنا  نأكل 
الشيء اليسير من الطعام، ونكتفي بالماء والملح. 
لكننــا وجدنــا أن االحتالل أصبــح يواجه إضرابنا 
وخطواتنا االعتقالية، كما قام بمنع إدخال الملح 
 إلى السجن عدة أيام وذلك كي يؤثر على إضرابنا، 
كما قــام االحتالل بإحضار حالقين إلى  الســجن 
كي يكســروا إضرابنا عن الحالقة، وبالفعل كان 
الجنود يدخلون إلى السجن ومعهم  شفرات حالقة 
ويحلقون لألسرى بشكل إجباري، كانوا يحلقون 
رؤوس األســرى وذقونهم بشــكل  بشــع وليس 
بشــكل منظم، فيعمدون إلــى أن يجعلوا منظر 

األسرى بشعاً. 
ومن وســائل كســر اإلضراب التي اتبعوها أنهم 
اخــذوا األغطية من الســجن وتركوا غطاء واحدا 
 لــكل أســيرين، وهــذا أدى إلى إصابة األســرى 

بالبــرد الشــديد، خاصة ونحن كنــا في منتصف 
 الشــتاء وسجن السبع من أشــد السجون برودة، 
كما هاجمونا عدة مرات لكننا تحملنا وصبرنا  في 
ســبيل تحقيق أهدافنــا النضالية وخدمة قضية 

األسرى بشكل عام. 
وخالل فترة اإلضراب في العام 73 تفاجأنا بإدارة 
الســجن تقوم بدهان النوافذ باللون  األسود من 
الخارج، ومنعوا الفورة وأغلقوا الســجن بشــكل 
كامــل، لــم نعرف ما الســبب، كنا  نســمع صوت 
طائرات،  وبعد فترة جاء وفد من قطاع غزة بقيادة 
الشيخ هاشم الخزندار لزيارة  السجن سألناه عما 
يحــدث فــي الخارج، فقال إن هنــاك كانت حرب، 
ومصر هزمت إســرائيل  ووصلت قناة السويس، 
ففرحنــا كثيراً، وهنا يمكن أن نقول أن االحتالل 
في الكثيــر من الحاالت  يحاول منع األســرى من 
التواصــل مع العالــم الخارجي ومعرفة ما يحدث 

خارج السجون. 
اســتمررنا فــي اإلضــراب وجــرت مفاوضات مع 
مصلحة الســجون انتهــت بحصولنا على بعض 
 االمتيــازات ومنهــا زيــادة مدة الفورة وتحســين 
الطعام والشــراب وجلب األســرة وإدخال الراديو 

 وبموجب ذلك قمنا بفك اإلضراب. 
من تجاربي في ســجن الســبع أن إدارة الســجن 
طلبتنــا للعمل في مجال خياطة مالبس لمحالت 
 إسرائيلية مقابل أن يعطونا امتيازات مثل نقود 
ومواد غذائية مــن الكنتين، بالفعل بدأنا العمل 
 مــن خالل ماكنة احضروها داخل الســجن، وفي 
يوم من األيام تفاجأنا أثناء تصفحنا إحدى  الجرائد 
العبريــة أنه مكتــوب عليها « المخربــون الذين 
يقتلــون أطفالنا يصنعون المالبــس ألطفالنا» 
 عرفنا أن المقصود بهذا الكالم هو نحن األسرى، 
لذلك توقفنا عن العمل في الخياطة بالرغم  من 
التهديد الذي تعرضنا له، لقد كان موقفنا حازماً 
بأن ال نعمل مع من يتهمنا بأننا مخربون ، فنحن 

مناضلون نريد تحرير فلسطين. 
ومــن التجارب التي يمكن أن اذكرها أن االحتالل 
كان يعتــدي على األســرى أثناء نقلهم بســيارة 
 البوســطة إلى المستشــفيات للعالج أو السجون 
األخرى لكن كان لنا موقف رافض لذلك، وحذرنا 
 إدارة السجن من هذه التصرفات وقلنا أن أي أسير 
يتعرض للضرب في سيارة البوسطة فعليه  الرد 
فوراً وضرب من يضربه من جنود االحتالل، وفي 
أحد األيام كان هناك أسيراً اسمه محمد  أبو النصر 
وكان معه أســير ضرير وهو عالء البزيان وأثناء 
نقلهما إلى مستشفى سجن  الرملة، قام أحد جنود 
البوســطة بضرب األســير الضرير البزيان، فما 
كان من األســير محمد أبو  النصر إال الرد الفوري 
وضرب الجندي بشدة، وحقيقة كانت هذه الحادثة 
مفصلية حيث لم يتم  االعتداء على أي أسير بعد 

ذلك في سيارات البوسطة. 
بقيت في الســبع فترة طويلة ثــم تم نقلنا إلى 
سجن المجدل وعلمنا في العام 85 بوجود صفقة 
 تبادل لألسرى، وكان اسمي ضمن األسرى المفرج 
عنهم وتم تخييري بين الذهاب إلى غزة أو الخارج 

 فاخترت غزة. 
اعتقلــت وأنا متزوج وكان لــدي 4 أبناء، وأنا في 
 الســجن ولــد ابني جمــال الذي لــم أره، وعندما 
خرجت من السجن كان جمال يبلغ من العمر 15 
 عاماً، ثم بعد أشــهر قليلة تــم اعتقاله، ثم بعد 
فتــرة قصيرة أيضا تم اعتقال ابني عبد الناصر، 
 فترات طويلة حرمت من أبنائي حيث حرمت من 
رؤيتهم بسبب اعتقالي، وبعد اإلفراج حرمت  من 
رؤيتهم بســبب اعتقالهــم، كما حرمت من رؤية 
بناتــي مها وفاطمة في صغرهما، أما زوجتي  أم 
العبــد فقد تحملت وصبرت وكانــت نعم الزوجة 
فكانت تزورني في الســجن وتحملت  المسؤولية 

بغيابي. 
لقد عشت معاناة حقيقية في اعتقالي أو اعتقال 
أبنائي وهي تجربة تســجل بأن االحتالل  يحاول 
دائماً التأثير على اإلنســان الفلســطيني بسبب 
وجوده في هذه األرض فلسطين، لكن  صمودنا 
وإرادتنا وصبرنا أمور تتحطم عليها كل المؤامرات 

والمخططات االحتاللية. 
كانت لدي هواية القراءة والتثقيف، فقرأت عدة 
كتب، كما تعلمت اللغة العبرية ومن هوايتي  كنت 
أمارس النحت على الصخور والحجارة إضافة إلى 
الرسم والتطريز وتصميم قبة الصخرة  وخارطة 
فلســطين، ومن األشياء الطريفة انه في إحدى 
الزيــارات أبلغتني زوجتــي أن األوالد  نجحوا في 
المدارس، فأعطيتها أحجاراً منحوتا عليها شكل 
وردة ورأس قلب كهدية بمناســبة  نجاح األوالد، 
فأخذتها لكنني عرفت في نفسي أن هذه الهدية 
غيــر مجدية فالناس يعطــون  زوجاتهم الذهب 
والنقود والهدايا في المناسبات ويعطون أوالدهم 
الحــب واأللعاب، لكنني  أعطيهــم الحصى، لقد 

آلمني هذا الموقف. 
وبخصوص وضعي الصحي في السجن، فبشكل 
عام الســجن يجلب المرض لألســير خالل  فترة 
االعتقال وبعدها، لقد عانيت خالل االعتقال من 
ألم في المعدة بسبب الطعام السيئ،  فصار عندي 
انفتاق قرب السرة وصار األلم شديدا، فنقلوني 
إلــى مستشــفى برزالي وقــرروا  إجــراء عملية، 
لقد أخذوني إلجــراء العملية ويداي وقدماي في 
األصفــاد، ولم يفكوها إال  عندمــا أعطوني إبرة 
التخدير، وبعد انتهاء العملية أفقت فوجدت قدمي 
مكبلتين في السرير  لقد أجروا العملية وأنا مكبل 

القدمين وهو انتهاك صارخ للحياة اإلنسانية. 
وحقيقــة مازلت أعاني مــن ألم في المعدة حتى 
اللحظة كما  أصبت بانغالق في بعض الشرايين 
وأجريــت عمليــة قلب مفتــوح بعد الخــروج من 

السجن. 
الســجن بشــكل عام معاناة حقيقية وعذاب هو 
وسيلة إسرائيلية للضغط على شعبنا  ومنعه من 
مواصلة مشوار التحرير، لكنه في الحقيقة نجد 
أن السجن تحولت إلى مدارس  وأكاديميات تعلم 
فيها الشعب الفلسطيني النضال واإلرادة والتحدي 
والصبر نحو تحقيق أهدافه  وفي مقدمتها القدس 

والعودة وفلسطين.  

زكي: جاهزون على مستوى األحداث الوطنية الكبرى والحق الفلسطيني سينتصر
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- رأى عضــو 
اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، 
حتميــة انتصار الحق الفلســطيني على 
الباطل اإلسرائيلي، مشددا على ضرورة 
البقــاء بجاهزية على مســتوى األحداث 

الوطنية الكبرى.

وقــال زكي فــي حديث إلذاعــة موطني 
أمــس لمناســبة الذكرى 44 الستشــهاد 
القادة محمد يوسف النجار، وكمال ناصر، 
وكمال عدوان: «لقد كان استشهاد القادة 
أبو يوســف النجار وكمال عدوان وكمال 
ناصر خسارة كبرى لفلسطين ومنظمة 

التحرير الفلسطينية». وأضاف مستذكرا: 
«كان أبو يوســف النجــار من قادة حركة 
فتح المؤسسين، وكان عنوان فلسطين 
في الخارج، حيث كان يتولى مهمة رئيس 
الدائرة السياســية في منظمة التحرير، 
أما كمــال عدوان فــكان مولعــا بالعمل 

النضالي ضد االحتالل االسرائيلي، وهو 
رجل مؤسسة عمل على تحقيق الثوابت 
الوطنية، وتميز بحضوره الالفت بين جيل 
الشباب، كما استذكر زكي الشهيد كمال 
ناصــر عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير مســؤول االعالم وقال: «لناصر 

حيز كبير في الوجدان الفلسطيني، كان 
شــاعرا وأديبا، ومقربا من حركتنا رغم 
انتمائه لحزب البعث». واعتبر زكي جنازة 
تشــييع القادة الشهداء الثالثة بمشاركة 
مئات اآلالف تعبيــرا عن محبة الجماهير 

واحترامها لعطائهم وتضحياتهم.

ولمناســبة حملــة وفعاليــات التضامــن 
مــع األســرى، وجــه زكــي تحيــة تقدير 
للقائد األسير مروان البرغوثي ولألسرى 
األبطــال كافة، وأثنــى على دورهم في 
النضال الوطنــي وقدرتهم على العطاء 

رغم ظالم وآالم المعتقالت.

الرئيس خالل افتتاحه المؤتمر                ..وخالل لقائه رئيس وزراء مملكة البحرين.


