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 رئي�س التحرير :  موؤمن ب�سي�سو

العدد الرابع  والخمسون

موؤمن ب�سي�سو 

دولة امليكي ماوس!

النائب / م. جمال سكيك يلتقي وفدا من البرلمان الطالبي 
من مدرسة ذكور الشاطئ االبتدائية 

اللجنة االقتصادية في التشريعي تلتقي بوزير األشغال العامة 
واإلسكان وتطلع على مشاريع الوزارة الحديثة 

وفد التشريعي يلتقي رؤساء الكتل البرلمانية في 
البرلمان اليمني 

ال يكادون يتحررون من قيود االحتالل حتى تتلقفهم اأغالل ال�سلطة

اعتقال األسرى املحررين..  
سلطة رام اهلل يف مواجهة الكفاح الوطني واملجتمع الفلسطيني

النائب د. الشرايف: األسرى خط أحمر 
واس��تهدافهم يعرب عن تقاسم وظيفي 
م��ع االحت��ال وتج��رؤ عل��ى القضية 

واملقدسات ودماء الشهداء

النائب د. عبد الجواد: سياسة غري وطنية 
وانق��اب عل��ى املب��ادئ الوطني��ة والقي��م 
األخاقية لشعبنا وذات آثار بالغة السلبية 

على الحركة األسرية والواقع الفلسطيني

�أكد نائبان يف �ملجل�س �لت�رشيعي �أن �عتقال �سلطة ر�م �لله و�أجهزتها 
�لأمني���ة لالأ�رشى �ملحررين يعرب عن �سيا�س���ة غري وطنية و�نقالب 
على �ملبادئ �لوطنية و�لقيم �لأخالقية وتقا�س���م وظيفي مع �لحتالل 

�ل�سهيوين.

و�س���دد �لنائب���ان يف حو�رين منف�سل���ن مع »�لربمل���ان« على �أن 
��ستمر�ر ��ستهد�ف �لأ�رشى �ملحررين و�عتقالهم من �ساأنه �أن يرتك 
�آثار� بالغة �ل�سلبية على �حلركة �لأ�سرية د�خل �سجون �لحتالل ب�سكل 

خا�س، وعلى �لو�سع �لفل�سطيني ب�سكل عام. 

خط أحمر
فق��د أكد النائ��ب د. يوس��ف الش��رافي أن هذا 
الصنيع يكش��ف عن انع��دام حياء ه��ؤالء القوم 
الذي��ن أب��وا إال أن يطبق��وا  أجن��دات االحتالل 
"دايتون – مولر"، وأن يرتموا في أحضان العدو 
الصهيون��ي واألمري��كان، معربا عن اس��تغرابه 
بل اس��تهجانه من أن ينتمي هؤالء إلى الش��عب 
الفلسطيني، وخصوصا أن األسرى يشكلون خطا 
أحمر وأن كل أبناء الشعب الفلسطيني يتغنون 

ويعطون األولوية لقضية األسرى.
وأض��اف النائب الش��رافي أننا ف��ي الوقت الذي 
نرى فيه س��لطة عباس تعم��ل على إرجاع جنود 
ومس��توطني الع��دو الصهيون��ي إل��ى أهله��م 
وثكناتهم سالمين، ونجد عباس يطالب باإلفراج 
ع��ن جلعاد ش��اليط مجانًا، فإنن��ا نفاجأ ونصدم 
بإصراره وس��لطته عل��ى اعتقال األس��رى بعد 
اإلفراج عنهم، واعتق��ال أبنائهم وزوجاتهم في 
إطار التقاسم الوظيفي مع االحتالل الصهيوني، 
مش��يرا إل��ى أن هن��اك الكثي��ر م��ن األس��رى 
المحرري��ن م��ن س��جون االحت��الل الذي��ن تم 

اعتقالهم وزجهم في سجون السلطة.

تجرؤ على القضية 
واملقدسات ودماء الشهداء

وش��دد على أن السلطة عبر هذه السياسة تتآمر 
وتتج��رأ اليوم على كل من ين��ادي بالمقاومة، 
موضحا أن��ه لو قمنا بعمل إحصائية حول أعداد 
الذين يت��م اعتقالهم من قبل الع��دو الصهيوني 
فإننا نج��د أن العدد الذي يتم اعتقاله من طرف 
الس��لطة يفوق العدد الذي يت��م اعتقاله من قبل 

االحتالل.
وأكد أن التجرؤ على األس��رى المحررين هو 
تجرؤ عل��ى القضية وعل��ى المقدس��ات ودماء 
الش��هداء مم��ا يؤث��ر س��لبا عل��ى األس��رى في 
س��جون االحتالل الذين يضحون ويدافعون عن 
كرامة هذه األمة، ويترك انعكاسات سلبية على 
موض��وع المصالحة، داعيا ه��ؤالء للوقوف عند 
حدود الوطنية واحترام رموز ورجاالت ش��عبنا 

األطهار.

سياسة غري وطنية
ب��دوره أك��د النائ��ب د. ناصر عبد الج��واد أن 
سياسة اعتقال األس��رى المحررين غير وطنية 

وتنم عن انس��الخ س��لطة الضفة ع��ن الموروث 
الوطن��ي واألخالقي للش��عب الفلس��طيني الذي 
يعتبر األس��رى ذوو قيمة عظيمة وأثر معنوي 
كبير على المجتمع الفلس��طيني، مش��ددا على 
أن لجوء األجهزة األمنية العتقال األس��رى بعد 
اإلف��راج عنهم بتهم وبدون ته��م ينم على تنكر 
الس��لطة لكل المبادئ الوطنية والقيم األخالقية 

للشعب الفلسطيني.

انقالب يف القيم واملفاهيم 
الوطنية

وأشار النائب عبد الجواد إلى أن هذه اإلجراءات 
تنعكس س��لبا عل��ى الواقع الفلس��طيني، وتلطخ 
س��معة الذين يتفاوض��ون االحت��الل ويعملون 
على تنفيذ مخططاته األمنية، مؤكدا أنه أصبح 
هن��اك اآلن انقالب ف��ي المفاهي��م والقيم، وأن 
ذلك س��يترك انعكاس��ات س��يئة على الحركة 
األسيرة داخل س��جون االحتالل، وعلى األسرى 
المحررين الذين تم اإلفراج عنهم، وعلى الواقع 
الفلس��طيني برمته، داعيا إل��ى اإلقالع عن هذه 
السياسة وكافة ممارسات السلطة التي ال تبشر 

بخير.

لم يخطئ س��الم فياض حين أعلن اس��تخفافه بتوجه سلطته إلى مجلس 
األم��ن لتحصيل اعتراف بالدولة العتيدة، واصفا إياها بأنها دولة الميكي 

ماوس المجردة من أي شكل من أشكال السيادة.
ل��م يج��رؤ أحد من ق��ادة الس��لطة وفتح عل��ى إطالق لس��انه في وجه 
تصريحات فياض التي تفضح خفة وتهافت السياسة الفلسطينية الرسمية 
وعقم خياراتها الراهنة، فالرجل يملك ناصية المال الذي يش��كل عصب 

حياة القوم الذين أدمنوا العيش في قلب الترف واالمتيازات.
تعاني الس��لطة، وعلى األخص رئيس��ها "أبو مازن"، أزمة خيارات بش��كل 
لم يس��بق لها مثيل، إذ لم يعد في وسعه مواجهة الحقائق السياسية التي 
حاصرته من كل االتجاهات، وتدفع ظهره كل يوم إلى الحائط بش��كل 

قاس دون أن يجد له داعما ونصيرا.
اإلدارة األمريكي��ة تخلت عن��ه لصالح تحالفها االس��تراتيجي مع كيان 
االحتالل، والدول العربية خذلته بواقع عجزها وارتكاسها الذي يضطرها 
إل��ى االنحياز لمصالحها الخاصة وهمومها الداخلية، واالتحاد األوروبي 
نف��ض يده من دعم االعتراف بالدولة وفضل التريث حتى انقش��اع غبار 
األح��داث والتط��ورات، وحركت��ه "فت��ح" خذلته عندم��ا أدارت ظهرها 
لخيار العمل الس��لمي الجماهيري في ظل خشيتها من نتائجه وتداعياته 
إس��رائيليا. مراهنات "أبو مازن" لم تعد ذات قيمة سياسية فعلية، كونها 
تتجاهل أبجديات السياسة وتهمل أوراق القوة على الساحة الفلسطينية، 
وتضع الحاضر والمس��تقبل الفلسطيني في الس��لة األمريكية المهترئة 
أصال، وتحاول إقناع الشعب الفلسطيني أن لديها رؤية وخيارات واقعية، 
وأن مفاعيل حراكها السياس��ي قادر على أن يحصد نتائج وإنجازات ما 

لصالح الفلسطينيين وقضيتهم المنكوبة.
"أب��و مازن" تلقى ه��ذه المرة ضربة تح��ت الحزام من رئي��س وزرائه 
الذي صنعته أمريكا على عينها وأنضجته ملّيا كي يتقلد زمام السياس��ة 

الفلسطينية، ومع ذلك قفز عنها صاغرا واعتبرها كأنها لم تكن.
ما يدور في كواليس س��لطة رام اهلل، رئاس��ة وحكوم��ة وأجهزة أمنية، 
يش��ي بأن التضارب واالختالف قد بلغ مداه، وأن الحد األدنى من التوافق 
الداخلي الذي يحافظ على اس��تقرار وديمومة السلطة قد تآكل إلى حد 
كبير، ما يؤشر إلى تداعيات ثقيلة قد تحملها صفحات المرحلة المقبلة.

دولة الميكي ماوس عل��ى رأي فياض تعّبر أصدق تعبير عن حال وواقع 
الس��لطة الراهن الذي يمزج بين استدعاء الخيال والسذاجة واالضطراب 
في التعاطي السياس��ي والممارسة السياسية والتفكير السياسي، وتعطي 
مزيدا من التأكيدات على فش��ل المشروع السياس��ي والوطني للبعض 

الذي يحاولون نفخ الروح فيه يوما بعد يوم دون جدوى.
الفشل سيبقى حليفا دائما ولصيقا بالقوم ما دامت كافة خياراتهم تعمل 
بعيدا عن خيار الوحدة الوطنية، وما دامت اتجاهات عملهم وأدائهم تسير 

بمنأى عن التوافق الداخلي.  
وكل دولة وأنتم بخير.



وفد »التشريعي« يبحث سبل تطوير 
األداء الربملان��ي العرب��ي لنص��رة غزة 
املحاص��رة ويدع��و إلنض��اج مواقف 
برملاني��ة عربي��ة تتجاوز إش��كاليات 

املواقف الرسمية العاجزة

صحيفة نصف شهرية تصدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني  
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التنس��يق األمني.. كربى الجرائ��م الوطنية بحق 
شعبنا وفصائله املقاِومة ونضاله الوطني )تقرير(

ح�ساد اجلولة الربملانية اخلارجية يتواىل تباعا

الكويت بعد اليمن وسوريا وليبيا واجلزائر والسودان..لقاءات سياسية وبرملانية وشعبية مثمرة..

و��سل وفد �ملجل�س �لت�رشيع���ي �لفل�سطيني جولته �لربملانية 
�خلارجي���ة، متوجها نحو �لكويت قادما من �ليمن �لتي �أعقبت 
زي���ار�ت مثمرة لليبيا و�جلز�ئر و�ل�سود�ن �لتقى خاللها �لوفد 

فعاليات �سيا�سية وبرملانية و�إعالمية و�سعبية عربية.
ويرت�أ����س د. �أحمد بح���ر �لنائب �لأول لرئي����س �ملجل�س وفد 

"�لت�رشيع���ي"، وي�سم يف ع�سويت���ه كال من �لنائب 
جميلة �ل�سنطي و�لنائب د. يون�س �لأ�سطل و�لنائب 
د. حممد �سهاب و�لنائب د. عبد �لرحمن �جلمل.

حملت �سلطة عبا�س امل�سوؤولية عن حياة امل�سربني 

"التغيري واإلصاح" تنظم وقفة تضامنية 
بغزة  مع املختطفني املضربني يف سجون الضفة 

نظمت كتلة »التغيير واإلصالح« في المجلس التشريعي األحد 
)19-12( وقف��ة تضامنية في غزة، مع المختطفين السياس��يين 
المضربي��ن عن الطعام في س��جون س��لطة عب��اس في الضفة 

المحتلة.
وعب��ر النواب خ��الل الوقف��ة التضامني��ة ع��ن تضامنهم مع 
المعتقلي��ن السياس��يين المضربين عن الطع��ام منذ ما يقارب 
شهر في سجون سلطة رام اهلل في الضفة الغربية.  وحمل نواب 
التغيير واإلصالح س��لطة رام اهلل المسؤولية الكاملة عن حياة 
المختطفين المضربين عن الطعام.  ودعوا حركة فتح لتحمل 
مس��ؤولياتها التاريخي��ة والوطني��ة، واتخاذ الق��رار الوطني 
الجريء ودون رجعة باإلفراج عن مئات المعتقلين السياسيين 

في سجون سلطتها بالضفة الغربية، ووقف التعاون األمني مع 
العدو الصهيوني والذي يش��كل الخط��ر األكبر على القضية 
والشعب.  وقال النواب: »إن دعوات المصالحة ال تلتقي مع منهج 
االس��تئصال الذي يم��ارس ضد حماس والمقاوم��ة في الضفة 
المحتل��ة، وإن أبجدي��ات المصالحة تقتضى توفي��ر مناخاتها 
وأجوائها بالكف عن سياس��ة إلغاء األخر واإليمان بالش��راكة 
السياس��ية«.  وطالب النواب الفصائل الفلسطينية والشخصيات 
الوطني��ة بالوقوف عند مس��ؤولياتها والتوح��د لمواجهة هذا 
النهج الخطير، بمالحقة المقاومة ومصادرة سالحها واعتقال 

مجاهديها ووضع حد نهائي لها. 
ودعا النواب مؤسس��ات حقوق اإلنس��ان إلى فضح هذه السياسة 
وتعرية مرتكبيها النتهاكهم الصارخ للقيم واألخالق والقانون. 

د. عزيز دويك رئي�س املجل�س الت�سريعي لـ"الربملان":

توجه السلطة إىل مجلس األمن أمر مضحك..
 وطرح العمل السلمي رسالة تطمينات إلسرائيل

كيف لنا مطالبة االحتال باإلفراج عن 
أسرانا فيما تعجّ سجون السلطة بمئات 

املعتقلني؟!

األونروا ليس��ت مطلقة اليدي��ن وصنيعها 
يس��تهدف تدجني أبنائنا عل��ى قبول األمر 

3الواقع
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إضراب املختطفني يف سجون سلطة رام اهلل.. 
2الحرية أو الشهادة ) تقرير (
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ومواجهة حصار غزة وتهويد القدس ودعم القضية يف قلب املباحثات والفعاليات

 وفد التشريعي برئاسة د. بحر لدى زيارته أمير الكويت ورئيس الوزراء

د. عزيز دويك 



العدد الرابع والخمسون2

تهن احلقوق والكرامة االإن�سانية حني تعربد ال�سلطة وت�سمت الف�سائل على اجلرمية وتمُ

النائ��ب منصور: ما يج��ري امتهان 
للكرامة اإلنسانية.. وعلى الفصائل 
نب��ذ س��لبيتها ورف��ع صوتها ضد 

املهزلة القائمة 

النائب رومانني: ال صوت للفصائل.. 
وأجه��زة الس��لطة تعتق��ل وتقمع 
دون أي رادع أو مس��اءلة قضائية أو 

قانونية 

النائ��ب مصل��ح: م��ا يج��ري ح��رب 
الستئصال الحركة اإلسالمية.. وال 
ب��د من مواجهة إعالمي��ة وقانونية 

داخليا وخارجيا 

النائب د. أبو حلبية: الظلم عواقبه 
وخيمة.. والس��لطة نذرت نفسها 
ش��رطيا لخدمة االحت��الل ولم تعد 

تهتم باإلجماع الوطني

النائ��ب الط��ل: م��ا يجري رس��الة 
ضد املقاومة.. وش��عبنا ستكون له 
كلمة.. وهذه الجرائم لن تمر مرور 

الكرام

النائب د. عدوان: الس��لطة لم تجد 
من يتص��دى لها وي��ردع جرائمها.. 
التف��كك  الح��ال يس��تجلب  ودوام 

والعنف الذي ال يريده أحد

أين دور الفصائل؟
النائب ياس��ر منصور أكد أن حياة المضربين عن 
الطعام اآلن تمر في مرحلة حرجة، وهناك ال مباالة 
من قبل األجهزة األمنية والس��لطة الفلس��طينية، 
وهذا يدل على عدم المسئولية واحترام حتى الحياة 
اإلنسانية ألولئك المختطفين، وهم أخبروا أهلهم 
وم��ن يقوم بزيارته��م أنهم مس��تمرون على هذا 
اإلضراب حتى اإلفراج عنهم أو أن يستشهدوا داخل 
السجون، والكثير منهم مضى على وجوده في داخل 
الس��جن ما يقارب العامين وهناك من يدخل عامه 
الرابع، وحيث يتم اعتقالهم دون محاكمات وتهم 
توجهم إليهم، بل إن الكثير منهم  حصلوا على قرار 
من محكمة العدل العليا الفلسطينية باإلفراج عنهم 
منذ أكثر من عام، ومع ذلك فالس��لطة تتجاهل 
هذه اإلجراءات وهذا يعد ضربا للقضاء الفلسطيني 
واستنكارا لكل لما يصدر عنه من قرارات، مؤكدا 
أن ذلك يشكل امتهانا لكرامة اإلنسان الفلسطيني 
واألصل أن يص��ان هؤالء المعتقلي��ن الذين عانوا 
االعتقال في س��جون االحتالل الصهيوني، فاألصل 
أن يتم تكريمهم ال أن يهانوا بهذه الطريقة البشعة 

في سجون السلطة.
وأض��اف النائ��ب منصور أن هن��اك واجب��ا دينيا 
وإنس��انيا ووطنيا يقع على كل شرائح المجتمع 
الفلس��طيني وكل فصائله ومؤسساته الحقوقية، 
وكذل��ك على كل من له كلمة وصوت يس��مع 
أن يرفع هذا الصوت في وجه السلطة الفلسطينية 
وأجهزته��ا األمني��ة، وعل��ى الس��لطة أن تكف عن 
إي��ذاء هؤالء األبط��ال وأن يطلق س��راحهم فورًا، 
مش��ددا على ضرورة حدوث توج��ه عام بالضغط 
على الس��لطة لإلفراج عنهم ألنها مهزلة حقيقية 
يمر بها المجتمع الفلس��طيني في الضفة الغربية، 
ويجب أن نس��مع صوتا للفصائل الفلسطينية التي 
تن��ادي بالوحدة والتي تطلب م��ن حماس التوقيع 
عل��ى ورقة المصالحة، فيج��ب أن يرفعوا صوتهم 
ويطالب��وا باإلفراج عن ه��ؤالء المعتقلين تمهيدًا 

لتوقيع حماس على ورقة المصالحة. 
قمع دون رادع

ب��دوره اس��تغرب النائب عل��ى روماني��ن تجاهل 
الس��لطة لمطال��ب المختطفين في س��جونها من 
بالش��باب الذي قضوا أكثر من عش��رة سنوات في 
س��جون االحتالل وبمجرد أن يت��م اإلفراج عنهم 
من سجون االحتالل يتم اعتقالهم من قبل السلطة 
الفلسطينية مرة أخرى، موضحا أن هناك أشخاصا 
قد حكم��وا غيابيا في محاكم الس��لطة وهم اآلن 
موجودون في سجون االحتالل وبمجرد خروجهم 
من سجون االحتالل س��وف يتم اعتقالهم ليقضوا 
الحكم التي صدرت بحقهم، ونحن ال نس��تغرب أي 
تصرف لهذه األجهزة التي أصبحت لألسف الشديد 
تعتقل وتقمع دون أي رادع أو أي مساءلة قضائية 

أو قانونية. 
وأكد النائب رومانين أنه بذل جهدا وزار محافظ 
أريحا أكثر من مرة وتم التواصل مع الشخصيات 
الوطنية في السلطة الفلسطينية من أجل التخفيف 
م��ن ح��دة الموض��وع، مش��يرا إل��ى أنه ل��م تتم 
االستجابة لطلبه، وأن األمور يتم تفعيلها إعالميًا 

من خ��الل بعض مظاهر االعتصام أمام الس��جون، 
وزيارة مؤسسات حقوق اإلنسان التي تمارس دورا 
محدودا وغير فاعل إال في تنظيم الزيارات لهؤالء 

المختطفين أما الفصائل فال صوت لها.
حرب استئصال

م��ن جهته أكد النائب محمود مصلح أن ما يجري 
هو عبارة عن معركة تقوم بها الس��لطة من أجل 
استئصال الحركة اإلسالمية، ولو كان األمر سهال 
ًلقتلت كل من يدخل في س��جونها، ولكن نالحظ 
أنه ال يوجد أدنى اهتمام بالمش��اعر اإلنسانية وال 
بالحقوق وال بالقوانين، وكل ما يجري يتم خارج 
إطار القانون، مع أنهم يدعون تمس��كهم بالقانون 
والحف��اظ على تطبيقه، متابع��ا: "نحن نقول لهم 
أذا كنت��م تري��دون أن تتعامل��وا وفق��ا للقانون 
فتعاملوا به ونحن س��وف نغ��ض الطرف عمن يتم 
اعتقاله، ولكن أن يعتقل اإلنس��ان وأن يتم الزج به 
في غياهب السجون وأن يعذب تعذيبًا شديدًا، وكل 
ذلك خارج إطار القانون وال حياة لمن تنادي، فهذا 
من الواضح أنها حرب استئصال، حرب يريدون أن 
يرهب��وا بها الن��اس ويدخلوا الرعب ف��ي قلوبهم، 
ولكن هيهات لهم وه��ذه األفعال ال تزيد الناس إال 
ازدراء واحتقارا وكراهية لمن يمارسون مثل هذه 

الممارسات.
وأض��اف النائ��ب مصل��ح أن الكل مقص��ر في هذا 
المج��ال، وعلى األق��ل الحد األدنى مما نس��تطيع 
أن نق��وم به ه��و الجان��ب اإلعالم��ي وفضح هذه 
الممارسات، والجانب القانوني وفضح االنتهاكات 
القانوني��ة، والجان��ب المتعلق بمنظم��ات حقوق 
اإلنسان، موضحا أن المعركة ضد هذه الممارسات 
يج��ب أن تنطلق م��ن خارج الوط��ن أكثر ما هي 
منطلق��ة من داخ��ل الوطن، ألن الن��اس يحاولون 
التكتم على مآسيهم ويقبلوا بالضيم حتى ال ينالهم 
عقاب من الس��لطة أش��د من ذلك، وه��ذه النقطة 
يجب االنتباه لها ألن هناك ناسا تخشي على نفسها 
من عقوبة أشد في حال وقوفهم للتصدي في وجه 
الممارس��ات التي تقوم بها الس��لطة، وهذه رسالة 
إل��ى اإلخوة في الخ��ارج أن يفّعلوا الموضوع لدى 
الجه��ات الدولي��ة والصحافة واإلع��الم والجهات 
الحقوقية، وأن يقوموا بهذا الواجب بشكل متوصل 

ومكثف. 
شرطي لخدمة االحتالل

أم��ا النائ��ب د. أحمد أب��و حلبية فأكد أن س��لطة 
رام اهلل قد نذرت نفس��ها لألس��ف الش��ديد لتكون 
شرطيا لخدمة أهداف العدو الصهيوني والحفاظ 
على أمنه، ورخصت نفس��ها أكثر حينما التزمت 
بالفيتو األمريكي على المصالحة الفلسطينية بين 
أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنهم يقومون 
بإج��راءات قمعية ض��د المقاومي��ن والمجاهدات 
ف��ي س��بيل اهلل من إخوانن��ا وأخواتنا ف��ي الضفة 
الغربية س��واء عل��ى مس��توى الن��واب ومكاتبهم 
وعلى كل المس��تويات بما يدل على أن الس��لطة 
لم تع��د تهتم باإلجماع الوطني واإلس��المي بقدر 
اهتمامها بالحفاظ على األمن الصهيوني في الضفة 

الفلسطينية.
وش��دد النائب أب��و حلبية على أن فصائل الش��عب 

الفلس��طيني تس��تطيع أن تقوم بدور بارز ومهم 
وقوى في إيقاف ه��ذه الهجمة الصهيونية وذلك 
من خ��الل العمل على توجيه إنذار ش��ديد اللهجة 
وإخطار ق��وى لحركة فت��ح والقائمين على هذا 
الظل��م بض��رورة االبتعاد ع��ن هذا الظل��م الذي 
يؤدي إلى عواقب وخيمة، مضيفا أن هذه الفصائل 
تس��تطيع إعالميا أن تقوم بفضح هذه الممارسات 
ض��د المقاوم��ة والمقاومي��ن، وأن أن تقوم بدور 
قانوني ضد السلطة وأركانها بصدد الجرائم التي 
ترتك��ب بح��ق المقاومين وخاص��ة الحرائر على 

أرض الضفة.
ال رادع لها

بدوره أكد النائب د. عاطف عدوان أن الس��لطة لم 
تجد من يتصدى لها ومن يردع مثل هذه التصرفات 
ولو كانت هناك سياسة واضحة من قبل منظمات 
المؤتم��ر المدني والمنظمات اإلنس��انية وحركة 
حم��اس وغيرها من الجهات المعنية لربما توقفت 
الس��لطة وأجهزتها عن مثل هذه الجرائم البش��عة 

التي تقوم بها بشكل دائم ومستمر.
وش��دد النائب عدوان على ض��رورة قيام الفصائل 
بموقف جاد ومس��ئول إلدانة موقف الس��لطة، وأن 
يتم مواجهة هذا األمر بش��تى الوس��ائل القانونية 
المتاح��ة، موضحا أنه إذا بقيت ه��ذه األمور كما 
هي فس��وف تؤدي إلى مزيد من التفكك والتشتت 

والعنف الذي ال يريده أحد. 
رسالة ضد املقاومة

في ذات الس��ياق أبدى النائب محمد الطل إدانته 
لممارس��ات الس��لطة حيال إضراب المختطفين 
في س��جونها الت��ي تأتي ف��ي س��ياق اإلجراءات 
والممارس��ات في ح��ق المقاومة الفلس��طينية 
والشعب الفلس��طيني في الضفة الغربية، والتي 
تطورت ووصلت حد اعتقال النساء والمقاومين 
في ظل التنسيق األمني مع االحتالل الذي وصل 
إلى ذروته على قاعدة اتفاق الجانبين الفلسطيني 
والصهيون��ي على ض��رورة اجتث��اث المقاومة 
وتحقيق األمن التام للمس��توطنين، مشددا على 
أن تجاهل ما يجرى للمضربين عن الطعام يمثل 
إصرارا من الس��لطة الفلسطينية وأجهزتها على 
إنهاء كافة مظاهر المقاومة في الضفة الغربية 
وهي رسالة تبعثها السلطة إلى فصائل المقاومة.

وأوض��ح النائ��ب الط��ل أن العربدة الس��لطوية 
وصلت ذروتها وأن هناك ضغوطات على الشارع 
الفلس��طيني لمنع أي إج��راءات احتجاجية على 
هذا الموضوع باستثناء ما يقوم به نواب التغيير 
واإلص��الح من بعض االعتصام��ات، مضيفا أنهم 
تلقوا رس��ائل كثيرة من المضربين عن الطعام 
باس��تمرار إضرابهم مهما كان��ت النتائج، وأن 
هن��اك فعالي��ات هنا وهن��اك وزي��ارات من قبل 

المؤسسات الحقوقية.
وحم��ل حرك��ة فت��ح المس��ئولية الكاملة عن 
حياة المضربين عن الطعام، مش��يرا إلى أن هذه 
األمور لن تمر مرور الكرام وسوف يعاقب كل 
من يقترف هذه الجرائم، وأن ش��عبنا لن ينس��ى 
مقاوميه ومجاهديه وس��تكون ل��ه كلمة مهما 

طال هذا الوضع المزري والمشين. 

إضراب املختطفني يف سجون سلطة رام اهلل.. احلرية أو الشهادة

جت���ري �لأيام بوت���رية �رشيعة للغاي���ة، ول ز�لت �جلرمية 
�ملاثل���ة عل���ى �أر����س �ل�سفة �لغربي���ة تزد�د ح���دة وعمقا 
وخط���ورة، فالإ�رش�ب �ملفت���وح عن �لطعام �ل���ذي �أعلنه 
من���ذ �سهر �ملختطفون يف �سج���ون �سلطة ر�م �لله ل يالقي 
�آذ�ن���ا �ساغية �أو �أدنى ��ستجابة لزبانية �ل�سيا�سة و�لأمن يف 

�ل�سلطة �لذين جتردو� من كل معني وطني وقيمي و�إن�ساين.
"�لربمل���ان" توجهت �إىل بع�س �لأخوة �لن���و�ب باأ�سئلة عن 
خلفي���ات موق���ف �ل�سلطة، وموق���ف �ملجتم���ع �لفل�سطيني 
وف�سائله حيال �ملمار�س���ات �ل�سلطوية �لقائمة عرب �سطور 

هذ� �لتقرير.
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كلمة البرملان

ستظل غزة مقربة 
الغزاة وعنوانا للصمود 

والكرامة الوطنية

العدد الرابع والخمسون

د. أحمد محمد بحر 

د. عزيز دويك رئي�س املجل�س الت�سريعي يف حوار مع "الربملان":

اس��تخف د. عزيز دويك رئيس المجلس التش��ريعي بقرار 
سلطة رام اهلل التوجه إلى مجلس األمن بعد الفشل األمريكي 
ف��ي إقناع الصهاينة بتجميد االس��تيطان جزئيا، مؤكدا في 
الوقت نفس��ه أن خيار العمل السلمي يعطي رسالة تطمينات 
لالحتالل وأن م��ن األجدر فتح الباب أمام اس��تخدام كافة 

وس��ائل المقاوم��ة في مواجه��ة االحت��الل. ورفض دويك 
في ح��وار مع »البرلمان« قيام »األون��روا« بتنظيم زيارات 
لمتحف الهولوكس��ت بما يعبث في عقول أبنائنا ويدجنهم 
لقبول األمر الواقع، داعيا عب��اس إلى إعطاء األولوية للقاء 
الفلسطينيين بدال من اإلسرائيليين . وفيما يلي نص الحوار .

كيف تقيم املوقف الرس��مي للسلطة القاضي 
بالتوج��ه إىل مجل��س األمن الدول��ي إثر نفض 
اإلدارة األمريكي��ة يده��ا م��ن أي ضغ��ط عل��ى 

االحتالل لتجميد االستيطان؟
أن تذهب السلطة إلى مجلس األمن فالفيتو األمريكي 
جاهز، والكونج��رس األمريكي أم��ر الحكومة بأن 
تستخدم حق النقض ضد أي قرار ال يرضي إسرائيل. 
هذا يدل على أن وجهة النظر األمريكية التي يعول 
عليها الكثيرون الكثير هو أمر أحيانا يبدو مضحكا 
ألن��ه لجوء إلى م��ا ترجو إس��رائيل أن يرجع إليه، 
وهناك تقوم إسرائيل وبمساعدة أمريكية من إنجاز 
كل ما تريد وال يستطيع الطرف الفلسطيني إنجاز 

أي شيء.
كي��ف تقي��م موق��ف لجن��ة املتابع��ة العربي��ة 
الت��ي وضعت خياراتها املس��تقبلية يف الس��لة 

األمريكية؟
لجن��ة المتابع��ة العربية لجنة وضعه��ا العرب لكي 
يتنصلوا من مس��ئوليتهم عن القضية الفلس��طينية 
وعن شعب فلسطين وهذه اللجنة مأمورة بأن تطيع 
أوامر رام اهلل ال أن تكون نصيرا حقيقيا للدفاع عن 
شعب فلسطين والدفاع عن ثوابته ومقدساته. األصل 
أن يك��ون الط��رف العربي الظهر الق��وي والنصير 
لقضية فلس��طين. اللجنة العربية هي لجنة تغطية 

لكل ما يصدر من هنا أو هناك.
م��ا تعليقك عل��ى ما يش��اع من نية الس��لطة 
وحرك��ة فت��ح اعتماد أس��لوب العمل الس��لمي 
الش��عبي يف مواجهة االحتالل.. ه��ل يمكن أن 
يش��كل ذلك خي��ارا وطني��ا حقيقيا ق��ادرا على 

مواجهة مخططات وإجراءات االحتالل؟
االنتفاض��ات كله��ا بدأت ف��ي انتفاضة ش��عبية ثم 
تط��ورت وال يراد أن يكون هناك نكوص عن النقاط 
اإليجابي��ة الت��ي أنجزه��ا ش��عبنا الفلس��طيني في 
انتفاضاته المختلفة. في تقديري هذه رسالة تطمين 
إلسرائيل، فاألصل أن يكون هناك فتح المجاالت لكل 
أش��كال العمل المقاوم ض��د االحتالل ألنه ثبت عبر 
التاريخ بأن الش��عوب تدافع عن نفسها بكل الوسائل 

حت��ى قانون األم��م المتحدة ينص أن��ه من حق من 
احتلت أرضه استخدام كافة الوسائل.

م��ا تعليقك عل��ى قيام األون��روا تنظيم زيارات 
لط��الب فلس��طيني ملتح��ف الهولوكوس��ت يف 

أمريكا وتدريسهم تاريخ املحرقة الصهيونية؟
يجب دائما التنبه لمثل هذه القضايا ووضع ممارسات 
األون��روا تحت المجهر ويج��ب أن تعرف االونروا 
أنها غير مطلقة اليدين في تدجين أبنائنا بالطريقة 
الت��ي يريدونها، ونحن نصر على أن أبناءنا يجب أن 
يتعلم��وا قضيتن��ا ال قضية غيرنا ويج��ب أن تعرف 
األونروا بأن ش��عبنا ه��و الضحية ولي��س المجرم 
وم��ن ثم أي محاولة للتص��رف بعقول أبنائنا يجب 
أن يكون مرفوضا ويجب أن يوضع له حد وأن تبقى 
ممارسات األونروا وغيرها من المؤسسات التربوية 
تحت رقابة أهل االختص��اص والمدركين ألخطار 
وأبعاد تربية جيل قادم يرى أن مصلحة عدوه تعلو 
على مصلحته، ودائما مصلحة الشعب يجب أن تكون 
جاهزة في نفوس أبنائن��ا وأن ال يدجن أبناؤنا على 
قبول األمر الواقع الذي فيه تنازل وتضييع لحقوقنا.

م��ا تعليق��ك عل��ى اللقاء ال��ذي جمع أب��و مازن 
بعشرات اإلس��رائيليني يف مقر الرئاسة برام 

اهلل أمس، وما مدى الجدوى الوطنية من ذلك؟

كن��ا دائما نق��ول يج��ب أن يكون هن��اك لقاء بين 
الفلسطينيين والفلسطينيين وأن يحل الفلسطينيون 
مشاكلهم بأيديهم ال أن يلتقي أي طرف فلسطيني 
مهم��ا كان ش��كله وانتم��اؤه م��ع اإلس��رائيليين 
المتنكرين لحقوقنا ومس��تمرين في عدوانهم على 

مقدساتنا وأرضنا.
ما الخطوات واإلج��راءات والربامج التي يفرتض 
القيام بها فلس��طينيا وعربي��ا ودوليا من أجل 
التصدي للمخطط الصهيوني حول إبعاد النواب 
بش��كل خاص واملخطط الصهيوني ضد مدينة 

القدس بشكل عام؟
ال ش��ك أن محاوالت إبعاد النواب أكبر دليل على 
أن إسرائيل ماضية في مخططاتها واستخدام سياسة 
األمر الواقع والحقيقة أن المستقبل يحف بمخاطر 
شديدة على بقية رموز هذا الشعب. اآلن بدأوا بنواب 
الشرعية وهم قادة الش��عب وأبعدوا األخ محمد أبو 
طي��ر والحبل على الجرار كما يقولون، وهذا دليل 
قاط��ع عل��ى أن االحتالل ماض بصلف��ه وتمكنه من 
حق��وق هذا الش��عب، والواجب على األم��ة كلها أن 
تضع برامجه��ا وخططها لمواجهة المحتل والبحث 

عن فرض أجندتنا على الواقع الفلسطيني.
االعتق��االت  اس��تمرار  عل��ى  تعقيب��ك  م��ا 

واالختطافات السياسية يف الضفة الغربية؟
اعتقال أي فلسطيني على خلفية فصائلية عمل غير 
مقبول وعمل مدان ومستقبح ومستهجن ويجب أن 
يتوقف فورا، وقد وجهت نداءات وطالبت بأن يطلق 
سراح كل فلس��طيني يقبع في أي سجن كان على 
خلفية فصائلية ويجب أن يتوقف االعتقال السياسي، 
وقل��ت كي��ف يمكن لن��ا أن نطالب بإطالق س��راح 
أس��رانا في الس��جون اإلس��رائيلية والفلسطينيون 
يسجنون ويعذبون في سجون فلسطينية وحولنا في 
كل مكان هذه السجون فيها مئات اإلخوة الذين لهم 

السبق في الدفاع عن قضية فلسطين.
كن��ا نطال��ب بالمصالح��ة ومازلن��ا م��ن أجل أن 
تنتهي ه��ذه الحالة من حاالت اعتقال الفلس��طيني 
للفلسطيني ومازلنا نتأمل أن تجري المصالحة وأن 

تضع بنودا واضحة إلنهاء هذا االنقسام وإلى األبد.

األونروا ليست مطلقة اليدين وصنيعها 
يستهدف تدجني أبنائنا على قبول األمر الواقع

كيف لنا مطالبة االحتال باإلفراج  عن أسرانا 
فيما تعجّ سجون السلطة بمئات املعتقلني؟!

توجه السلطة إىل جملس األمن أمر مضحك..
 وطرح العمل السلمي رسالة تطمينات إلسرائيل

 أكد النائب المقدسي المبعد إلى رام اهلل محمد أبو 
طير أنه سيبقى "خادما لقضية القدس بشكل خاص 
وللقضية الفلس��طينية بش��كل عام"، مشدًدا على أن 

اإلبعاد لن يجعله ينسى هم القدس وأهلها.
وق��ال أبو طي��ر في تصريح��ات صحفي��ة: "نحن 
أه��ل القدس وأهلن��ا في األراض��ي المحتلة عام 48 
متمردون عل��ى اإلس��رائيليين أكثر م��ن غيرنا، 
ولدينا قوة نفس��ية كبيرة، بفع��ل احتكاكنا بهم 

ومعرفتنا لخبثهم ومكرهم".
 وشدد أبو طير على أن االحتالل اإلسرائيلي يحاول 
من خ��الل اعتقال ن��واب الق��دس وإبعادهم تغيير 

الش��رعية، فاالحتالل يعرف حضورن��ا في القدس، 
وعن��د نجاحنا في االنتخابات ض��اق االحتالل ذرعا 
وتفاجأ بالنتيجة"، وأضاف: "هم ال يريدون رمزية 
للقدس، وال قيادة للق��دس، وال تضامنا مع القدس، 

يريدونها فارغة لهم".
 وتابع: "القدس بفعل سياس��ات االحتالل العنصرية 
اليوم تعاني معاناة مؤلمة وموجعة، ونحن كذلك 
فاإلبع��اد مؤلم وموجع، فهو يقت��ل الذكريات بين 
األه��ل واألحبة، وكل األرض ال تغني عن مس��قط 
الرأس أبدا، لكنني سأبقى أحمل الهم المقدسي ولن 

أضيق ذرعا دقيقة واحدة".

 ونادى أبو طير مدينته المقدس��ة بالتي أبعد منها 
بالق��ول: "أخاطبك كما خاطب النبي محمد صلى 
اهلل عليه وس��لم مكة حين أخرج منها، وواهلل إنك 
ألح��ب البالد إلى قلبي وعقلي وجوارحي، ولوال أن 

المغتصبين الصهاينة أخرجوني منك ما خرجت".
 وأش��اد بتضامن المقدسيين معه في محطة اإلبعاد، 
ووج��ه تحيته للنواب المعتصمين في مقر الصليب 
األحمر بالقدس المحتلة، وقال: "لقد ش��كل هؤالء 
األبط��ال واجهة تحدي لالحتالل وأوصلوا كلمتنا 
للعال��م"، داعيا العالم للتضامن مع قضيتهم وقضية 

الشعب الفلسطيني.

باالإبعاد"  ذرعا  اأ�سيق  "لن 

أبو طري: املقدسيون متمردون على االحتال 

ليس غريبا أن تصدر التهديدات الس��افرة عن قادة االحتالل الذين أدمنوا 
القتل وس��فك الدم��اء، وال يس��تطيعون العيش إال في ظ��الل الحروب 

والتخريب والدمار.
م��ن جديد يخ��رج علينا رئي��س أركان العدو المجرم غابي إش��كنازي 
بتصريحاته العدوانية التي تح��اول التمهيد لجولة جديدة من الصراع، 
مطلقا اتهاماته السوداء في كل االتجاهات، معلنا إصدار أوامره الفعلية 
الس��تهداف حركة حماس في قط��اع غزة ألول مرة من��ذ انتهاء حرب 

الفرقان قبل عامين.
ول��م يلبث المجرم ش��اؤول موفاز رئي��س لجنة الداخلي��ة واألمن في 
الكنيست الصهيوني أن أدلى بدلوه في التحريض ضد قطاع غزة وحركة 
حماس، داعيا إلى إس��قاط س��لطة حم��اس بالقوة الغاش��مة، متهما إياها 

بتصعيد األوضاع األمنية على حدود القطاع.
ال تحم��ل ه��ذه التصريح��ات الصهيوني��ة العدوانية أي معط��ى جديد، 
فالتصعي��د الصهيوني ضد غزة وش��عبها المجاه��د وفصائلها المقاومة 
لم ينفك ش��دة وارتفاعا رغم حال التهدئ��ة الحاصل الذي يحاول قطع 
الطريق على النزعات والمخططات الصهيونية العس��كرية المبيتة التي 

تتربص بغزة وأهلها الصامدين.
منذ أيام قليلة فقط اغتالت طائرات االحتالل خمسة مقاومين في جريمة 
صهيوني��ة جديدة، ول��م تلبث بعده��ا أن فتحت ني��ران ودوائر قصفها 
الحاق��د ضد العديد م��ن مناطق القطاع طوال وعرض��ا، وكأنها تحاول 
استدراج ردود فعل فلسطينية ابتغاء دفع الجبهة الميدانية نحو حالة من 
التسخين المبرمج وصوال إلى لحظة الذروة التي تتالقي مع المخططات 
المرسومة لشن هجوم قاس أو توجيه ضربة مركزة تحاكي األمنيات 

الصهيونية لضرب المقاومة في القطاع واإلثخان فيها قدر اإلمكان.
إن عل��ى ق��ادة االحت��الل أن يدرك��وا جي��دا أن تصريحاته��م العدائية 
وتحريضهم السافر ضد حماس والمقاومة وأهالي القطاع لن تخيف أو 

ترهب أحدا، وال يمكن أن تهز شعرة واحدة في رأس أي فلسطيني.
ألم يتعظ قادة االحتالل من تجاربهم الس��ابقة ويدركوا أن محاوالتهم 
للمس��اس باإلرادة الفلس��طينية وتوهين عزم المقاومة الباسلة، أشبه ما 
تكون بمحاوالت العاجزين الغرقى في بحار الفشل والخيبات المتواصلة، 
وأن ش��عبنا ومقاومته عصّي على كل أش��كال التركي��ع واإلخضاع أيا 

كانت الظروف؟!
ألم يس��توعب قادة االحتالل تجربة حرب الفرقان التي صمد فيها شعبنا 
ومقاومت��ه، وعلى رأس��ها كتائب القس��ام، صمودا أس��طوريا، ولم يعد 
االحت��الل منها، حكومة وجيش��ا، إال بجعجعات إعالمية فارغة خالية من 
أية مضامين استراتيجية بعد أن أشبعوا الفلسطينيين األبرياء والمنشآت 

المدنية قصفا وتدميرا عشوائيا بعيدا عن تحقيق أي هدف حقيقي؟!
ليمتش��ق الصهاينة ل��واء التهديد والتحريض كما يش��اءون، وليطلقوا 
االتهام��ات كما يري��دون، فواهلل لن يج��دوا منا إال كل ثب��ات ورباط 
وصمود، ولن يجدوا فينا إال مقاومة باس��لة عظيمة تتقن فن الدفاع عن 

شعبها وقضيتها، وتحرص على الموت كما يحرصون هم على الحياة.
إن تهديدات قادة االحتالل اليوم تشكل فاتحة لمرحلة جديدة من مراحل 
الصراع مع العدو الصهيوني، مما يستدعي من شعبنا وحكومته ومقاومته 

األخذ بالخطوات واإلجراءات التالية:
•تدش��ين خطة حكومية وحركية متكاملة لمواجهة تداعيات أي عدوان 

صهيوني محتمل.
•المبادرة إلى تش��كيل غرفة عمليات مشتركة لقوى وفصائل المقاومة 

الفلسطينية من أجل تنسيق الفعل واألداء المقاوم لحظة بلحظة.
•إطالق حملة دبلوماسية وإعالمية خارجية من أجل فضح حقيقة النوايا 
والمخطط��ات الصهيونية ضد غزة وأهلها، وإحباط مس��اعي التحريض 
الصهيونية التي تح��اول تصوير غزة وكأنها واح��ة لإلرهاب وتفريخ 

التطرف.
•إطالق فعاليات جماهيرية تش��ارك فيها كل فعاليات وشرائح المجتمع 
الفلسطيني من أجل تمتين الصف الداخلي وإرسال رسائل مهمة للمجتمع 

الدولي والرأي العام العالمي.
وختام��ا.. فإن غزة س��تكون دوما كم��ا كانت عنوانا للع��زة والصمود 
والكرام��ة الوطنية الفلس��طينية، ومقبرة لكل الغ��زاة الحاقدين، وعلى 
صخ��رة صمودها س��تتحطم كل المؤامرات والمخطط��ات الصهيونية، 
وس��يبقى متمسكا بحقوقه وثوابته الوطنية حتى النصر والتحرير بإذن 

اهلل.
"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا" 



وفد »التشريعي« يلتقي رئيس 
الربملان الليبي

ففي إطار زيارته لليبيا التقى الوفد بالدكتور 
محمد بلقاسم إزوي أمين مؤتمر الشعب العام 
)البرلمان(، وذلك في مق��ر البرلمان الليبي 

بالعاصمة الليبية طرابلس.
وتناول اللقاء الهّم الفلسطيني وآخر تطورات 
ومس��تجدات القضي��ة الفلس��طينية ف��ي ظل 

التحديات التي تواجهها إقليميا ودوليا.
وأش��اد د. أحمد بحر بالدور الليبي في خدمة 
ومناصرة القضي��ة الفلس��طينية، مؤكدا أن 
الفلس��طينيين يقف��ون وقفة رج��ل واحد في 
وجه محاوالت التصفية واالستهداف لقضيتهم 

الوطنية.
ودعا بحر خالل اللقاء القيادة الليبية للضغط 
على الس��لطة الفلسطينية في رام اهلل من أجل 
إجبارها على الرض��وخ لمقتضيات المصالحة 
الوطني��ة الداخلي��ة والتوق��ف ع��ن االرتهان 
لألجندة الخارجية، مشددا على ضرورة بلورة 
جهد عربي قوي وفاعل من أجل تقوية الموقف 
والوض��ع الفلس��طيني ف��ي وج��ه محاوالت 
العبث والتدخل الخارجي التي تحاول إفس��اد 
وتخريب الحياة الفلسطينية وتفريغ القضية 

الفلسطينية من محتواها الحقيقي.
بدورهم أش��ار نواب المجلس التش��ريعي إلى 
ض��رورة تعزي��ز العالق��ات البرلماني��ة بين 
المجل��س التش��ريعي ومجلس الش��عب العام 
الليبي لما فيه مصلحة الش��عبين: الفلسطيني 
والليبي، مؤكدين أن ليبيا تستطيع لعب دور 
قوي ومؤثر بهدف إس��ناد ش��عبنا الفلسطيني 
وقضيت��ه ف��ي ظ��ل التكال��ب الدول��ي ض��د 

الفلسطينيين.
من جهته شكر د. أزوي رئيس البرلمان الليبي 
وفد المجلس التش��ريعي الزائر، مؤكدا على 
ضرورة تطوير العالقات البينية بين البرلمان 

الليبي والبرلمان الفلسطيني.

... ويلتقي رئيس الربملان العربي 
االنتقالي 

كما التقى الوف��د بالدكتورة هدى بن عامر 
رئيس البرلم��ان العربي االنتقالي، وذلك في 

مقر البرلمان بالعاصمة الليبية طرابلس.
وأب��دى د. أحمد بحر س��عادته الغام��رة بلقاء 
بن عامر، مس��تذكرا الوفود البرلمانية التي 
سّيرها البرلمان العربي إلى قطاع غزة خالل 
العامي��ن الماضيين، والدعم السياس��ي الكبير 
الذي قدمته لش��عبنا الفلس��طيني، وإس��هامها 
الكبير في كس��ر الحصار السياسي عن قطاع 

غزة.
ودع��ا بح��ر ب��ن عام��ر للع��ب دور برلماني 
أكثر ش��موال من خالل الدف��ع باتجاه إحياء 
دور البرلمان��ات العربية في مواجهة الحصار 

المف��روض عل��ى قط��اع غ��زة، مش��ددا على 
ضرورة انتقال معظم البرلمانات العربية من 
حال الس��لبية نحو آفاق دور إيجابي ملموس 
قادر عل��ى التأثير الفعال في مج��رى الواقع 
الفلسطيني لجهة االنتصار للوطن الفلسطيني 
والقضي��ة الفلس��طينية ف��ي ظ��ل مخططات 

االستهداف التي تتربص بها.
كم��ا دعا بحر بن عام��ر لبذل جهود ضاغطة 
على س��لطة رام اهلل من أج��ل إعادة إحياء دور 
المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية 
بقرار فتحاوي على أعلى المستويات السياسية 

والتنظيمية. 
من جهتها ش��كرت بن عامر وفد »التشريعي« 
عل��ى زيارته وأعرب��ت عن تقديره��ا لجولة 
المجلس التش��ريعي الفلس��طيني الخارجية، 
مؤكدة ح��رص البرلمان العرب��ي االنتقالي 
على تطوير آليات عمله في إطار دعم الش��عب 
الفلسطيني وخدمة قضيته الوطنية التي تهم 

العرب جميعا.

... ويلتقي مسئوليْن برملانيني 
كبريين

كم��ا التق��ى الوف��د بمس��ئولْين برلمانيين 
كبيرين في مؤتمر الش��عب العام )البرلمان( 
هم��ا د.س��ليمان الش��حومي أمي��ن الش��ؤون 
الخارجية بمؤتمر الش��عب العام، وعمران أبو 
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الكويت بعد اليمن وسوريا وليبيا واجلزائر والسودان.. لقاءات سياسية وبرملانية 
وشعبية مثمرة.. ومواجهة حصار غزة وتهويد القدس ودعم القضية يف قلب املباحثات والفعاليات

ح�ساد اجلولة الربملانية اخلارجية يتواىل تباعا

ك��راع أمين عام الش��ؤون العربية واالتصال 
الدولي بمؤتمر الشعب العام.

وتن��اول حديث الوف��د مع المس��ئولين آخر 
تطورات الوضع الفلسطيني والعربي والدولي 
ف��ي ظ��ل الهيمن��ة األمريكي��ة على الس��احة 
الدولية، وانحي��از اإلدارة األمريكية المفرط 

للكيان الصهيوني.
كما تط��رق الجانبان إلى س��بل دعم القضية 
الفلس��طينية وتطوير آليات الدع��م العربي، 
الذين  للفلس��طينيين  البرلماني،  وخصوص��ا 
يواجهون مخطط��ات صهيونية عنصرية غير 

مسبوقة بدعم أمريكي منقطع النظير.
وثمن د. أحمد بحر الدور الليبي إزاء القضية 
الفلسطينية، مش��ددا على ضرورة بناء موقف 
عرب��ي موح��د للدف��اع ع��ن الفلس��طينيين 
وقضيته��م في ظ��ل حالة الصم��ت والتواطؤ 

الدولي مع االحتالل الصهيوني.
الش��حومي وأب��و ك��راع  د.  ب��دوره أك��د 
عل��ى وقوف ليبي��ا قلب��ا وقالبا م��ع إخوتهم 
القضي��ة  أن  موضحي��ن  الفلس��طينيين، 

الفلسطينية تحتل عقل وقلب مواطن ليبي.

 ... ويلتقي رئيس الربملان السوري
إل��ى ذلك التقى الوفد لدى زيارته س��وريا د. 
محمود األبرش رئيس مجلس الشعب السوري 
في مقر المجلس بالعاصمة الس��ورية دمش��ق 
حيث ج��رى بح��ث العالق��ات البرلمانية بين 
الجانبي��ن وس��بل تطويرها واألوض��اع على 
الس��احة الفلس��طينية عمومًا وفي قطاع غزة 

بشكل خاص.
وكان وفد »التش��ريعي« غ��ادر ليبيا متوجها 
إلى س��وريا في مس��تهل زي��ارة جدي��دة في 
إطار جولته البرلمانية الخارجية يلتقي فيها 

فعاليات سياسية وبرلمانية سورية.
وأش��اد د. أحمد بحر بالعالقة اإلس��تراتيجية 
المتين��ة الت��ي تربط الش��عبين الفلس��طيني 
والس��وري، مثمنا المواقف والجهود السورية 
المشهودة في مجال نصرة القضية الفلسطينية 

والشعب الفلسطيني.
وأكد بحر أن سوريا تقف في خندق متقدم في 
إطار جبه��ة المقاومة والممانعة وتدعم بقوة 
حقوق شعبنا الفلسطيني، مستعرضا في الوقت 
نفس��ه مراحل االنق��الب عل��ى الديمقراطية 
اإلدارة  الت��ي رعته��ا وغذته��ا  الفلس��طينية 
األمريكية بتنفيذ صهيوني وفلسطيني رسمي 
مقيت، وما أورثه ذلك من تعطيل للمس��يرة 
الديمقراطي��ة وعمل المجلس التش��ريعي في 

الضفة الغربية. 
بدوره أكد د. األبرش دعم سورية للمصالحة 
الفلس��طيني  الص��ف  ووح��دة  الفلس��طينية 
وقراراته المش��تركة باعتبارها مطلبًا وطنيًا 
وعربيًا، كما أكد دعم س��ورية لوجود صف 
فلس��طيني موح��د يمث��ل جميع المؤسس��ات 

لحماية حقوق الشعب الفلسطيني كافة.
وأضاف األبرش إن قضية فلس��طين هي قضية 
محوري��ة وأساس��ية لح��ل جميع المش��اكل 
في المنطقة، معربًا عن اعتزاز س��ورية بقوة 
وقدرة الش��عب الفلس��طيني على االس��تمرار 
بالصم��ود ومقاومة االحتالل وحرص مجلس 
الش��عب على تمتي��ن العالقة مع المجلس��ين 
الفلس��طينيين التش��ريعي والوطني على حد 

سواء.
م��ن جهت��ه ش��كر النائ��ب د. محم��د ش��هاب 
مواق��ف س��وريا، رئيس��ا وحكوم��ة وش��عبا، 

وجهوده��ا الواضح��ة لنصرة 
أن  مؤك��دا  الفلس��طينيين، 
القضية الفلسطينية تمر اليوم 
ف��ي منعطف خطي��ر وتحتاج 
إلى دعم ومساندة كل األشقاء 
الع��رب للوق��وف ف��ي وج��ه 
مختلف التحديات وعلى رأسها 
التحدي السياسي الذي يحاول 
تصفي��ة الحقوق المش��روعة 
والتح��دي  للفلس��طينيين 
الميداني ال��ذي يحاول ضرب 
مقاومة الفلسطينيين وقواهم 

الحية.
من جهته أكد النائب د. يونس 
المجل��س  ح��رص  األس��طل 
التشريعي على لعب دور فاعل 
ومؤث��ر فيم��ا يخ��ص إنجاح 
المصالحة الفلسطينية، مشددا 
األمريك��ي  الفيت��و  أن  عل��ى 

واإلسرائيلي  ال زال يقف حجر عثرة في وجه 
االنقسام الذي أثقل كاهل الفلسطينيين.

... ويلتقي رئيس الربملان اليمني 
وفي اليمن التقى الوفد برئيس مجلس النواب 
اليمني يحيى الراعي، وبحثا سويا سبل تطوير 
األداء البرلمان��ي العربي في مواجهة الحصار 

المفروض على قطاع غزة.
وأكد د. أحمد بحر أن اللقاء برئيس البرلمان 
اليمني تناول بح��ث اآلليات الكفيلة باالرتقاء 

العربي��ة  البرلماني��ة  والمواق��ف  بالجه��ود 
إلى مس��توى التحديات التي يعيش��ها الش��عب 
الفلس��طيني، وخاص��ة ف��ي قطاع غ��زة الذي 
يواجه حصارا بش��عا غير مس��بوق في التاريخ 

الحديث.
وش��دد بحر عل��ى ض��رورة إنض��اج مواقف 
برلمانية عربية تتجاوز س��لبيات وإشكاليات 
الموق��ف العربي الرس��مي العاجز المس��كون 
بالرض��وخ للهيمن��ة والس��طوة األمريكي��ة، 
مشيرا إلى الش��عب الفلسطيني ينتظر الكثير 
من الش��عوب العربي��ة في مواجه��ة الحصار 
والعدوان الصهيوني الذي بلغ هذه األيام آمادا 

غير مسبوقة.   
من جهته رحب رئيس البرلمان اليمني بزيارة 
»وفد التش��ريعي« إلى الديار اليمنية، مؤكدا 
أن فلس��طين تش��كل القضي��ة األول��ى لليمن 
واألمة العربية واإلسالمية، وأن واجب نصرتها 
والدفاع عنها يقع في طليعة األولويات اليمنية 

الرسمية والشعبية.

... ويلتقي النائب األول لرئيس 
الربملان 

كما التقى الوفد الشيخ ِحْمَير عبد اهلل األحمر 

النائ��ب األول لرئيس مجلس الن��واب اليمني، 
حي��ث تداول الجانب��ان الفلس��طيني واليمني 
ح��ول آخ��ر مس��تجدات الوضع الفلس��طيني 

وظروف الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأطلع وفد »التشريعي« النائب األول لرئيس 
البرلمان اليمني على معاناة الشعب الفلسطيني 
في ظل الحصار والعدوان الصهيوني، وخاصة 
في قطاع غزة الذي يتم تش��ديد الحصار عليه 

وتوجيه التهديدات إليه بشكل غير مسبوق.
كما أطلع الوفد المس��ئول البرلماني اليمني 

عل��ى معان��اة الن��واب المقدس��يين المهددين 
باإلبع��اد الذين يرابطون ف��ي خيمة االعتصام 
بمدين��ة القدس منذ ما يقارب خمس��ة أش��هر 
ونصف، ووضعه في صورة اإلجراء الصهيوني 
األخي��ر بإبع��اد النائ��ب محمد أب��و طير إلى 
الضفة الغربية بش��كل يناقض كافة األعراف 

والمواثيق واالتفاقات الدولية.
ووص��ف د. أحم��د بح��ر االجتم��اع بالنائ��ب 
األول لرئي��س البرلم��ان اليمن��ي بأنه كان 
إيجابيا للغاية، وتم خالله طلب تدخل مجلس 
النواب اليمني لمس��اعدة المجلس التش��ريعي 
الفلس��طيني في إحباط القرارات واإلجراءات 

الصهيونية بحق النواب المقدسيين.
وأك��د بحر أن ما يتع��رض له قطاع غزة من 
حصار وحش��ي ال إنساني يجب أن يستفز همة 
ويستصرخ نخوة كل األش��قاء العرب، وعلى 
رأسهم البرلمانات العربية، من أجل بذل كل 
ما من شأنه للتخفيف من معاناة أهالي القطاع 
ورفع الظلم المفروض عليهم بتواطؤ محلي 

وإقليمي ودولي رسمي مشين.  
بدوره أشاد األحمر بجهد المجلس التشريعي 
الفلس��طيني الذي يشكل رافعة حقيقية للعمل 
الديمقراطي والبرلماني الفلسطيني، مؤكدا 

وفد »التشريعي« يبحث سبل تطوير األداء الربملاني العربي 
لنصرة غزة املحاصرة ويدعو إلنضاج مواقف برملانية عربية 

تتجاوز إشكاليات املواقف الرسمية العاجزة

و��سل وفد �ملجل�س �لت�رشيعي �لفل�سطيني جولته �لربملانية �خلارجية، متوجها نحو �لكويت قادما 
من �ليمن �لتي �أعقبت زيار�ت مثمرة لليبيا و�جلز�ئر و�ل�سود�ن �لتقى خاللها �لوفد فعاليات �سيا�سية 

وبرملانية و�إعالمية و�سعبية عربية.
ويرت�أ����س د. �أحمد بحر �لنائب �لأول لرئي����س �ملجل�س وفد "�لت�رشيعي"، وي�سم يف ع�سويته كال 
م���ن �لنائب جميلة �ل�سنطي و�لنائ���ب د. يون�س �لأ�سطل و�لنائب د. حممد �سهاب و�لنائب د. عبد 

�لرحمن �جلمل.

د. هدى بن عامر رئيس البرلمان االنتقالي تكرم وفد التشريعي لدى لقائها به بالعاصمة الليبية طرابلس 

الوفد البرلماني لدى لقائه رئيس مجلس النواب الكويتي جاسم الخرافي 



5 العدد الرابع والخمسون

الكويت بعد اليمن وسوريا وليبيا واجلزائر والسودان.. لقاءات سياسية وبرملانية 
وشعبية مثمرة.. ومواجهة حصار غزة وتهويد القدس ودعم القضية يف قلب املباحثات والفعاليات

ح�ساد اجلولة الربملانية اخلارجية يتواىل تباعا

أن القضية الفلسطينية تحتل عقل وقلب كل 
يمني أينما كان على وجه المعمورة.

د. بحر يلقي خطبة الجمعة يف أكرب 
مساجد اليمن

فقد استعرض بحر خالل خطبة الجمعة التي 
ألقاها في مس��جد الصال��ح بالعاصمة اليمنية 
صنعاء الذي يعتبر أحد أكبر مس��اجد اليمن، 
طبيع��ة التحدي��ات الت��ي اس��تهدفت الش��عب 
الفلس��طيني خالل المرحلة الماضية وحاول 
خاللها الصهاينة ضرب المقاومة والمش��روع 
الجهادي الفلس��طيني وإسقاط حكومة حماس 
ف��ي قطاع غ��زة إبان حرب الفرق��ان، مؤكدا 
أن ش��عبنا الفلس��طيني انتصر بفضل اهلل على 
أعدائن��ا الصهاينة ث��م بفضل صم��ود وثبات 
شعبنا وقوة عزمه وإرادته في مواجهة العدوان 

والبغي الصهيوني.
المس��ئولين  م��ن  ع��دد  الخطب��ة  وحض��ر 
الحكوميين والبرلمانيين اليمنيين وشخصيات 
مجتمعية وقادة رأي وجمع غفير من اليمنيين 
إضافة إلى أعضاء الوفد البرلماني الفلسطيني.

وأكد بحر أن القضية الفلس��طينية هي أمانة 
في رقبة كل عربي ومس��لم إلى يوم القيامة، 
ويج��ب الدفاع عنها واالستبس��ال في نصرتها 
ف��ي التحديات ظ��ل الخطيرة الت��ي تواجهها، 

داعيا الش��عوب العربية واإلسالمية إلى القيام 
بفعالي��ات ش��عبية عارم��ة نصرة لفلس��طين 

واألقصى والمقدسات.
وأش��ار بحر إلى ضرورة تحشيد طاقات األمة 
العربية واإلس��المية ف��ي مواجهة ما تتعرض 

له فلس��طين من بغي وعدوان 
واستيطان وتهويد، موضحا أن 
العربي يجب  الرسمي  العجز 
أن يقابل بحيوية شعبية فائقة 
تنق��ذ القضي��ة الفلس��طينية 
من براث��ن الضياع والتصفية 
واالستهداف والمؤامرات التي 
تحاك للنيل منها صباح مساء.

 لقاء الجالية 
الفلسطينية وفعاليات 

إعالمية واجتماعية 
فق��د التق��ى الوف��د الجالية 
اليم��ن  ف��ي  الفلس��طينية 
وفعاليات وشخصيات إعالمية 

واجتماعية يمنية.
أن  بح��ر  أحم��د  د.  وأك��د 
القضي��ة الفلس��طينية تم��ر 
مراحله��ا  أخط��ر  ف��ي  اآلن 
عل��ى اإلط��الق في ظ��ل التغول 
الصهيون��ي الخطي��ر عل��ى األرض والش��عب 
والمقدسات الفلس��طينية والتماهي األمريكي 
الكام��ل مع المطالب والتوجه��ات الصهيونية، 
داعيا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
إلى التقاط اللحظة التاريخية الراهنة ونفض 
يده من عملية التسوية العبثية المذلة وإنجاز 
المصالحة الوطنية على أس��س وطنية سليمة 

أو التنحي عن السلطة وإعالن الفشل.
وتميزت لقاءات الوفد مع الجالية والفعاليات 
اليمنية بالصراح��ة التامة التي تخللتها وضع 
رؤى واقت��راح آلي��ات لتطوي��ر آف��اق الدعم 
العربي، وخصوصا الشعبي والبرلماني، لنصرة 

الفلسطينيين ودعم قضيتهم العادلة.
األوض��اع  »التش��ريعي«  وف��د  واس��تعرض 
والظروف التي يعيش��ها الش��عب الفلسطيني 
تحت الحصار والع��دوان الصهيوني، وخاصة 
في قطاع غزة الذي يش��هد حصارا ال إنس��انيا 
غير مس��بوق، مؤكدا أن س��لطة رام اهلل تهدم 
بنيان المجتمع الفلسطيني من خالل التنسيق 
األمني مع االحتالل وحملتها األمنية الشرسة 
ض��د القيم والحري��ات ورموز وق��ادة الرأي 

والتربية في المجتمع الفلسطيني.
ودعا الوفد البرلماني الجالية الفلسطينية في 

اليمن إلى لعب دور فاعل في تحش��يد الجهود 
الضاغطة لفك الحصار عن قطاع غزة والعمل 
على اس��تجالب كافة أش��كال الدع��م المادي 
والمعن��وي لنص��رة إخوانهم الفلس��طينيين 

القابعين تحت سطوة الحصار والعدوان.
لقاء رئيس ديوان رئاسة 

الجمهورية
وف��ي ختام زيارته لليم��ن التقى الوفد رئيس 
ديوان رئيس الجمهورية علي اآلنسي في مقر 
رئاس��ة الجمهورية اليمنية بالعاصمة اليمنية 

صنعاء.
ونقل د. أحمد بحر تحيات الشعب الفلسطيني 
الجمهوري��ة  المقاوم��ة لرئاس��ة  وفصائل��ه 
اليمنية، مثمنا الدور اليمني في خدمة الشعب 

الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.
ودعا بحر القيادة اليمنية إلعادة إنتاج جهودها 
الرامي��ة إلى تفعيل العمل العربي المش��ترك 
لنصرة الفلسطينيين ومغادرة الحالة السلبية 
الملتصقة بالموقف العربي الرس��مي الراهن 
التي جس��دتها قرارات لجنة المتابعة العربية 
مؤخرا.  ووضع بحر اآلنسي في صورة الوضع 
الفلس��طيني العام جراء انس��داد أف��ق عملية 
التس��وية وتهدي��دات وممارس��ات االحت��الل، 
مؤكدا أن االنس��حاب الفلس��طيني الرس��مي 
من عملية التسوية أضحى مطلبا وطنيا ملحا 

أكثر من أي وقت مضى. 
من جهته أكد اآلنس��ي على اس��تمرار الدعم 
اليمني للقضية الفلسطينية، داعيا إلى استئناف 
لمواجه��ة  الفلس��طينية  المصالح��ة  جه��ود 

التحديات التي تعصف بالفلسطينيين.
ب��دوره أوض��ح النائ��ب د. محم��د ش��هاب أن 
س��لطة رام اهلل وحركة فت��ح تحاول اختالق 
العثرات والعراقيل في وجه تحقيق المصالحة 
الداخلية، مس��تعرضا تراجع��ات حركة فتح 
األخي��رة في إط��ار جول��ة الح��وار األخيرة 
في دمش��ق، وممارس��ات الس��لطة ض��د القيم 
والحري��ات والرم��وز األكاديمي��ة والدينية 
والسياسية واالجتماعية في الضفة الغربية بما 
ال يلتقي مع المصالحة ومقتضياتها الحقيقية.

م��ن جانبه��ا أك��دت النائب جميلة الش��نطي 
أن الموق��ف العربي يجب أن يخرج عن إس��ار 
السلبية الراهنة، وأن يتحرر من قيود التبعية 
األمريكية، مش��ددة على ضرورة حدوث قفزة 
نوعية في العمل البرلماني العربي المش��ترك 
لنصرة القضايا العربية بش��كل عام، والقضية 

الفلسطينية بشكل خاص. 
أما النائب د. يونس األسطل فدعا القيادة اليمنية 
إلى ممارسة ضغوطها الفاعلة على سلطة رام 
اهلل للعودة إلى أحضان ش��عبها والتزام الصف 
الوطني، مش��يرا إلى أن ممارس��ات الس��لطة 
ته��دم كل القيم األخالقية والمبادئ الوطنية 

وتمزق النسيج االجتماعي الفلسطيني.
م��ن جانبه دعا النائب د. عب��د الرحمن الجمل 
إلى إفراد أهمية عربية خاصة لمدينة القدس 
وما تتعرض له من مآس وإجراءات صهيونية 
عنصري��ة ف��ي إط��ار المخط��ط الصهيون��ي 
الفلس��طينية  معالمه��ا  وطم��س  لتهويده��ا 
والعربية واإلس��المية، مش��ددا على ضرورة 
إبداء اليقظة الكاملة لمخطط الصهاينة لهدم 

المسجد األقصى قبل فوات األوان.  
لقاء القيادة الكويتية

فق��د التقى الوف��د أمير دول��ة الكويت صباح 
األحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء األمير 
ناص��ر الصب��اح ورئيس مجلس األمة جاس��م 

الخرافي.
وثمن الوفد المواقف المشرفة لدولة الكويت 
ف��ي خدمة القضي��ة الفلس��طينية، مؤكدا أن 

الجه��د الكويت��ي المب��ذول والداعم للش��عب 
الفلس��طيني في مختلف المج��االت ال يخفى 

على أحد.
ودع��ا د. أحمد بحر أمي��ر الكويت إلى التدخل 
الفاعل لممارس��ة الضغط على سلطة رام اهلل 
إلع��ادة إحي��اء وتفعي��ل المجلس التش��ريعي 
المعطل ف��ي الضفة الغربية بق��رار فتحاوي 
عل��ى أعل��ى المس��تويات، فضال ع��ن التدخل 
لوقف المجزرة الس��لطوية بحق المختطفين 
في س��جون الضفة الذين يخوضون اإلضراب 
المفت��وح ع��ن الطعام جراء ظل��م وقهر ذوي 
القربى. كما دعا بحر رئيس الوزراء الكويتي 
ورئي��س البرلم��ان إلى رعاية جه��ود جديدة 
داعم��ة لصم��ود وثب��ات الفلس��طينيين على 
أرض وطنهم، والعمل بكل وس��عهم لمواجهة 

الحص��ار الظالم المفروض عل��ى قطاع غزة، 
مؤك��دا أن فلس��طين أمان��ة في رق��اب كل 

العرب والمس��لمين، وأن الدور العربي ينبغي 
أن يأخ��ذ ش��كال أكثر تطورا ف��ي الدفاع عن 
الحقوق الفلس��طينية. من جهت��ه رحب أمير 
الكويت بوفد »التشريعي« الزائر، مشددا على 
مركزية القضية الفلسطينية في وعي األمة 
العربية، وواجبات والتزامات األمة تجاهها، بما 
يكفل نصرتها والدفاع عنها في وجه التحديات 
التي تستهدفها.  بدورهما أكد رئيسا الوزراء 
والبرلم��ان على عمق الدع��م ومتانة العالقة 
التي تربط الش��عبين الفلس��طيني والكويتي، 
مشيرين إلى أن الدعم الكويتي للفلسطينيين 

وقضيتهم لن يتوقف في يوم من األيام.

اللجنة االقتصادية بالتشريعي 
تلتقي وزير األشغال العامة واإلسكان

وفد التشريعي لدى لقائه مع الجالية الفلسطينية في صنعاء 

د. محمد بلقاسم إزوي رئيس البرلمان الليبي يقدم درع البرلمان لوفد التشريعي 

الوفد البرلماني لدى لقائه رئيس مجلس النواب الكويتي جاسم الخرافي 

عقدت اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي لقاء مع وزير األشغال العامة واإلسكان 
د.يوسف المنسي لبحث المشاريع اإلسكانية التي تطرحها الوزارة وبيع وتوزيع األراضي 
الحكومي��ة على المواطنين، بحضور كاًل من رئيس اللجنة االقتصادية النائب د.عاطف 
عدوان ، والنواب د.س��الم س��المة، د.خميس النجار ، هدى نعيم ، يحيى العبادس��ة، مشير 

المصري، د.مروان أبو راس، د.يوسف الشرافي ، وجمال نصار .
ورحب النائب د.عاطف عدوان بالوزير المنسي، مشيدًا باالنجازات التي حققتها الوزارة 
ف��ي ظ��ل الظروف الصعبة الت��ي تعمل بها، وما تن��وى القيام به من مش��اريع الحيوية 
للتخفيف من حدة الكثافة الس��كانية، متس��ائاًل ع��ن اإلجراءات التي تق��وم بها الوزارة 
والمعايير في اختيار وتوزيع المشاريع اإلسكانية ومدي تلبيتها وكفايتها لالحتياجات 

المتزايدة لقطاع غزة السكانية، ومدى التزام الوزارة بالقانون في هذا الشأن.
بدوره أوضح وزير األشغال العامة د. المنسي أن موضوع بيع األراضي الحكومية وإقامة 
المشاريع السكانية ليس جديدًا أو مستحدثًا بل هو ما تعاهدت عليه الحكومات السابقة 
لتقديم حلول للمشكلة الديموغرافية والتزايد السكاني لقطاع غزة ، موضحا أن قطاع 
غزة يعد األكثر كثافة سكانية في العالم وهو مجتمع شاب ومقبل على زيادة كبيرة 
حيث تبلغ نسبة معدل أعمار السكان الذين تقل أعمار عن 15 عامًا 51 % وهي نسبة كبيرة 

بالمقارنة مع المجتمعات األخرى.
وأشار الوزير إلى أن ما تعرض له قطاع غزة خالل األعوام الخمس الماضية من حصار 
وتدمير كثير من البيت خالل الحرب، زاد وفاقم حاجة المجتمع الغزي إلى المساكن 
والوحدات الس��كنية، حيث وصلت  نس��بة العجز في الوحدات الس��كنية ما بين 100 إلى 
120 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل مشددًا على ضرورة التحرك العاجل إليجاد الحلول 

المناسبة . 
وبين الوزير أنه تم التوافق مع س��لطة األراض��ي لتخصيص أراضي خاصة إلقامة هذه 
المش��اريع الحيوي��ة في مختل��ف محافظات قطاع غ��زة وفق برامج إس��كانية متعددة 
تطرحها الوزارة لمحدودي الدخل، مثل مش��اريع  اإلس��كان التعاوني، اإلسكان العقاري، 
اإلسكان الخاص بالعائالت، اإلسكان الذي تطبقه الحكومة وبرنامج يعالج التعديات على 

األراضي الحكومية .

لبحث امل�ساريع االإ�سكانية التي تطرحها الوزارة 
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يهدد النسيج االجتماعي
النائب رياض رداد أرجع التنسيق األمني مع االحتالل 
لوجود اتفاقات دولية ألزمت السلطة نفسها بها فهي ال 
تس��تطيع تبعا لذلك أن تغادر مربع التنسيق األمني، 
مس��تغربا من س��لوك الس��لطة من عدم إعادة النظر 
والتفكير في مردود هذا التنس��يق وأثره على الصعيد 
السياسي الفلسطيني وعلى الثوابت الفلسطينية وعلى 
النس��يج االجتماع��ي الفلس��طيني في الضف��ة وغزة 
والش��تات، مؤكدا أن هذا التنس��يق يترك آثارا بالغة 

الخطورة على شعبنا ومستقبله وقضيته.
وأشار النائب رداد إلى أن االتفاقيات تكاد فعليا وسياسيا 
تفقد الش��عب أرضه واآلن يراد منها أن تفقده نسيجه 
االجتماعي حتى ال يبقى إنس��ان فلس��طيني يبحث عن 

حقه وثوابته وأرضه ووطنه.
وح��ول واقعية الحوار والمصالحة في ظل اس��تمرار 
التنسيق األمني قال النائب رداد: "من خالل تصريحات 
س��لطة فتح نراهم يتناقضون فيما بينهم فيما يخص 
التنس��يق والتصريحات التي يدلون به��ا فكيف يكون 
اللقاء بي��ن فصائ��ل وتنظيمات مختلفة عل��ى قاعدة 

استمرار التنسيق األمني فهذا أمر مستحيل".
التنسيق األمني.. حياة!!

ب��دوره أكد النائب محمد أبو جحيش��ة أن التنس��يق 
األمن��ي يض��رب بكل ش��يء وطن��ي ع��رض الحائط 
وأصحابه مج��ردون من الوطنية والقي��م واألخالق، 
والتنس��يق األمني حياة بالنسبة لس��لطة رام اهلل، فهم 
يرج��ون أن يبقى الوضع الحالي على ما هو عليه على 
ش��كل دولة بوليسية بال دولة، مضيفا: "انتهاء التنسيق 
األمني يعن��ي انتهاك هذه الس��لطة الهزيلة وس��حب 
الغطاء من تحت أرج��ل المنتفعين من أصحاب الرتب 

والرواتب".
ولف��ت النائب أب��و جحيش��ة إل��ى أن المصالحة بين 
حركة حماس وفتح بعيدة المنال فال يمكن أن يلتقي 
الش��رق بالغرب إال إذا ب��رزت العالم��ة الكبرى وهي 
طلوع الش��مس من المغرب، مشددا على أن سلطة فتح 
ال يمكن أن ُتقبل على المصالحة ألنه فيها حتفها وألن 

أسيادهم ال يرضون برجوعهم إلى حضن شعبهم.
 وتابع: "من العجيب أنهم رفعوا سبع شعارات للخروج 
من المأزق التفاوضي العبثي ولم يش��يروا إلى قضية 

التنس��يق األمني والعودة إلى ش��عبهم واحترام خيار 
الشعب وتوفير األجواء الصحية ليقول الشعب كلمته 
ف��إن هذا هو ال��ذي يوجع المحتل وه��و الذي يحافظ 
على مياه وجوههم وعليهم مصارحة ش��عبهم والعودة 

لخياره وثوابته".
يحفظ العروش والقروش واالمتيازات

أما النائ��ب خالد أبو طوس في��رى أن إصرار حركة 
فتح على التنس��يق األمن��ي المهين م��ع االحتالل هو 
لحفظ عروش��هم واس��تمرار الدفعات المالية ليبقوا 
على وظيفتهم دون أي اعتبار لعملهم ضد أبناء شعبهم، 
مضيفا: "لو وقف التنس��يق األمني ستكون نهايتهم في 

الحكم فهم مرتبطون بشكل كبير مع هذا االحتالل".
وأش��ار النائب أبو طوس إلى أن التنسيق األمني يعني 
االرتماء في حضن األعداء، متسائال: "هل يمكن لحماس 
أن توافق على التنس��يق األمني م��ع فتح؟"، مؤكدا أن 
هذا األمر يدعو لمزيد من البعد عن الوحدة والبعد عن 
المصالحة ألن التنسيق األمني يعني القضاء على كل 

اتفاق بين الحركتين.
وصمة عار

من جهته أكد النائب م. إس��ماعيل األشقر أن التعاون 
والتنسيق األمني بين س��لطة رام اهلل وقوات االحتالل 
ه��و وصمة عار تضاف لجبي��ن الحكومة األمنية التي 
يقودها فياض، موضحا أن التنس��يق األمني هو إعطاء 
معلومات عن رجال المقاومة وأسلحتها وحبسهم ووأد 
المقاومة ومحاربتها، موضحا أن هذا األمر ليس الذي 
انطلق��ت من أجل��ه فتح والفصائل األخ��رى وأال أحد 
يجب��ر س��لطة رام اهلل ومحمود عباس على التنس��يق 
األمن��ي، وعليهم التخلص من��ه إذ ال يمكن أن يتحول 
المناضلون من فتح إل��ى أداة لالحتالل، وهذه وصمة 

عار على حركة فتح يجب أن تتخلص منها بسرعة.
وش��دد النائب األشقر على استحالة تحقيق المصالحة 
الوطنية وجمع الفصائل وتصليب الجبهة الداخلية مع 
استمرار التنسيق األمني، مش��يرا إلى أنه "ال يمكن أن 
يكون هناك قواسم مشتركة إال على الثوابت الوطنية 

وعدم التعارض مع حقوق شعبنا".
ولفت إل��ى أن التنس��يق األمني مس��تهجن وإن أردنا 
تحقيق مصالحة حقيقية يجب أن نتفق على المصالحة 
المش��تركة والمحافظ��ة عل��ى الحق��وق والثوابت 
والتداول السلمي للسلطة، متابعا: "كفصائل مجمعون 
أن إسرائيل هي العدو الوحيد لكافة أبناء شعبنا لذلك 

علينا أن نجتمع على ذلك القاسم المشترك".
عمالة لالحتالل

من جهته لم ير النائب د. س��الم سالمة مبررا لحركة 
فتح وسلطتها في استمرار التنسيق األمني مع االحتالل، 
وقال: "ليس هناك إجبار على س��لطة رام اهلل من ذلك 
الذي يسمى تنسيقا أمنيا وهو عمالة لالحتالل وارتماء 
في حضن المستعمر الذي سلب بلدنا وطرد أهلها، لذا 
لي��س هناك ما يجبرهم على أن يبقوا في حضن هؤالء 

الناس".
وأك��د النائب س��المة على أن س��لطة رام اهلل ربطت 

نفس��ها مع األعداء فهم ال يري��دون زوال االحتالل بل 
كانوا يقولون لقادة الحتالل: ال تخرجوا من غزة إال 
بتنسيق وذلك حتى يضع العدو شروطه لكن ضربات 
المجاهدي��ن جعلت العدو يخ��رج دون أن يكون هناك 
تنسيق وشروط لذا فإن سلطة رام اهلل هي التي ربطت 

نفسها مع العدو وأصبحت تأتمر بأمره.
وح��ول إمكانية تحقي��ق المصالحة في ظل التنس��يق 
األمن��ي ق��ال النائ��ب س��المة: "ال يمكن أن تتماش��ى 
المصالح��ة مع وجود التنس��يق األمني، ف��ال يمكن أن 
يكون اإلنسان في الجنة والنار في آن واحد وال يقبل أن 
تتم المصالحة مع استمرار تنسيق سلطة رام اهلل أمنيا 
مع االحتالل"، متسائال: "كيف يرضى هؤالء أن يكونوا 
أذنابا وعمالء ويحمون المستوطنات والمغتصبات من 
أيدي المقاومة في الضفة الغربية، وهؤالء المنسقين 
أمني��ا لم يأخذوا الدرس مع ما حصل في جنوب لبنان 

وأنطوان لحد".

ضريبة بقاء السلطة
من جانبه اعتبر النائب مش��ير المصري أن التنس��يق 
األمني هو األخطر على ش��عبنا وقضيتنا وهو خدمة 
مجاني��ة للعدو الصهيون��ي وتبادل وظيف��ي واتفاق 
مشترك على استئصال المقاومة، مضيفا: "نحن نرى 
اليوم نتائج التنسيق األمني الكارثية في بنية النسيج 
االجتماعي الفلس��طيني في الضف��ة الغربية ووحدة 

شعبنا".
ولف��ت النائ��ب المصري إلى أن التنس��يق األمني بات 
ضرورة وضريبة وجود وبقاء لمغتصبي السلطة في 
رام اهلل الذين يتنافس��ون في تقدي��م صكوك الطاعة 
للعدو للبقاء في مواقعهم، مؤكدا أن التنسيق األمني 
يتناقض كليا مع كل دعوات المصالحة، ويؤكد عدم 
وج��ود نوايا صادقة عند فتح لتهيئة أجواء المصالحة 
والت��ي تقتضي وقف التعاون األمني و إطالق س��راح 

المعتقلين.

النائب رداد: النسيج االجتماعي يف 
خطر كبري.. وال مصالحة على قاعدة 

استمرار التنسيق األمني 

النائب أبو طوس: التنسيق 
األمني يحفظ العروش والقروش 

واالمتيازات.. ومصري السلطة 
مرتبط بمصري االحتالل

النائب أبو جحيشة: التنسيق 
األمني حياة لسلطة رام اهلل 

وأصحابه مجردون من الوطنية وكل 
القيم واألخالق 

النائب م. األشقر: وصمة عار على 
السلطة أن تتخلص منها بسرعة.. 
وال أحد يجرب السلطة على مواصلة 

التنسيق األمني

النائب د. سالمة: التنسيق 
األمني عمالة لالحتالل وأصحابه 
لم يستوعبوا الدرس من تجربة 

أنطوان لحد وجنوب لبنان

النائب املصري: التنسيق األمني 
ضريبة بقاء ملغتصبي السلطة.. 

ونتائجه كارثية على النسيج 
االجتماعي الفلسطيني

التنسيق األمين.. كربى اجلرائم الوطنية حبق شعبنا وفصائله املقاومة ونضاله الوطين

عندما يجرتح ال�سغار العار ويرتبط م�سريهم مب�سري االحتالل

ما �لذي يج���رب �سلطة ر�م �لله وحركة فتح 
عل���ى ��ستمر�ر �لتن�سيق �لأمني مع �لحتالل رغما 
عن ت�سببه يف هدم �لن�سيج �لوطني و�رشب �لق�سية 

�لفل�سطينية يف �لعمق و�ل�سميم؟!
�س���وؤ�ل حملناه �إىل جمموعة م���ن �لنو�ب لالإجابة 
عليه يف �سوء �لإ�رش�ر �خلطري لل�سلطة وفتح على 
�إد�م���ة �لعالقة �لأمنية �لآثمة م���ع �لحتالل، وما 
حتمله من �آثار و�نعكا�س���ات بالغة �ل�سلبية كفاحيا 
و�سيا�سيا و�أمنيا و�جتماعي���ا، وذلك عرب �سطور 

هذ� �لتقرير.

اعتب��ر النائب د. أحم��د أبو حلبي��ة رئيس اللجنة 
القانوني��ة ومق��رر لجن��ة الق��دس واألقصى في 
المجلس التشريعي قرار محكمة الصلح الصهيونية 
القاضي بإبعاد النائب محمد أبو طير باطاًل ش��كاًل 
وموضوع��ًا ومضمونًا وينطوي على س��ابقة غير 
مس��بوقة وخطيرة جدا كونه يمّهد الطريق أمام 
الع��دو الصهيون��ي لتنفيذ ق��رارات إبعاد س��ابقة 
صدرت بحق النائبين محمد طوطح وأحمد عّطون.

وأوضح أبو حلبية في مؤتمر صحفي أّن هذا القرار 
الصهيون��ي الجائر يخال��ف صراح��ًة االتفاقيات 
والقوانين الدولية كما يخال��ف اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنس��ان ويش��كل خرق��ًا التفاقية جنيف 
الرابعة لعام 1949م كما يخالف اإلعالن األمريكي 
لحقوق وواجبات اإلنس��ان لسنة 1948م، مؤكدا أن 
قرار اإلبعاد يشّكل جريمة حرب دولية استنادًا إلى 

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
وطال��ب أب��و حلبية منظم��ة المؤتمر اإلس��المي 
وجامعة الدول العربية والمستوى الرسمي في هذه 
الدول - وخاصة المس��توى الرسمي الفلسطيني- 
بضرورة رف��ع وتحريك دعاوى وش��كاوى لدى 
المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية 
باعتبار أّن هذا القرار الصهيوني باإلبعاد الَقْسري 

للنائ��ب أبو طي��ر ُيعدُّ م��ن جرائم الح��رب ومن 
الجرائم ضد اإلنسانية التي تدخل ضمن اختصاص 
هذه المحكمة وفق ما جاء في النظام األساسي لها. 
وشدد على ضرورة قيام اللجان القانونية في جميع 
المؤسسات البرلمانية والمجالس النيابية والهيئات 
الحكومي��ة في العالم - خاصة ف��ي البالد العربية 
واإلس��المية - التي تنادي باحترام حقوق اإلنسان 
وحمايتها، باتخاذ المواقف العملية والعاجلة نحو 
إلغ��اء القرار الصهيوني الظال��م بإبعاد النائب أبو 
طير مع ضرورة س��ّن القواني��ن الالزمة لحماية 

القدس وأهلها ومقدساتها.
كما دع��ا منظم��ات المجتمع المدن��ي ومراكز 
وجمعيات حقوق اإلنسان الدولية للتحرك العاجل 
م��ن أجل فض��ح السياس��ة الصهيونية ف��ي اإلبعاد 

القسري، والعمل من أجل وقف تنفيذ هذا القرار.
وأض��اف أبو حلبية أنه يتوجب على مجلس حقوق 
اإلنس��ان القيام بالمه��ام والصالحيات المنوطة به 
التي نّص عليها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس��ان، 
كما يتوجب على المجلس أن يمارس مسؤولياته 
في تعزيز االحترام العالمي لجميع حقوق اإلنسان 
والحريات األساسية وحمايتها للجميع دون تمييز 

من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة.

»اإبعاد النائب اأبو طري جرمية حرب دولية«

    د. أبو حلبية يطالب الجامعة العربية و املؤتمر اإلسامي  
برفع دعاوى ضد الصهاينة على الساحة الدولية إليقاف القرار 



7 العدد الرابع  والخمسون

أسلوب اإلبع���اد 
يف  السياس��ة الصهيوني��ة

النائب / خالد سعيد 

من��ذ أن بدأت مالمح المش��روع الصهيوني تتض��ح إبان االحتالل العس��كري االنجليزي 
لفلس��طين، بدا جليا م��ا تمهد به بريطانيا الس��تجالب موجات الهج��رة الصهيونية عبر 
البحر إلى الموانئ الفلس��طينية متزامنة مع سياس��ة النفي "الطرد واإلبعاد" ألهل الوطن 

الفلسطيني إلى شتى البقاع المجاورة والبعيدة.
ومن يراجع ملف االحتالل االنجليزي لفلسطين في عجالة يجد أن النفي والسجن والقتل 
"اإلع��دام" تمثل ثالوث النهج العس��كري البريطاني، وفي المقابل كانت بريطانيا تس��هل 
وتش��جع الهجرة الصهيونية إلى أرض فلس��طين، فالمعادل��ة االحتاللية واضحة: تفريغ 
األرض الفلسطينية من أهلها األصليين بشتى الوسائل، وتوطين القادمين الجدد "الصهاينة" 

وإحاللهم مكان الفلسطينيين لكي تتحقق مقولة: "أرض بال شعب لشعب بال أرض".
وعندما سلمت بريطانيا أرض فلسطين للصهاينة عام 1948م برعاية هيئة األمم و مجلس 
األمن س��ارعت العصابات الصهيونية ف��ي صنع المجازر والمذابح وط��ردت مئات اآلالف 
من الفلس��طينيين وهدمت مئات القرى والبلدات، فنشأت مشكلة الالجئين وهم المبعدون 
األكث��ر عددا في موجات النف��ي والطرد واإلبعاد، وظهرت المنافي والش��تات ومخيمات 
الالجئي��ن وب��رزت األون��روا، فاإلبعاد رديف الط��رد والتهجير والنف��ي، فالالجئون هم 

مبعدون إبعادا مفتوحا.
ومع أن القوانين الدولية تعارض سياسة اإلبعاد والطرد والنفي من الوطن إال أن الصهاينة 
مارس��وا هذه السياس��ة بصفتها أحد أبرز مقومات األس��اليب العدواني��ة الثالثة القديمة 
الجديدة: القتل والس��جن والنفي "اإلبعاد". وهي أحد أبرز ثالثة أس��اليب ذكرها القرآن 
الكري��م إذ يق��ول: ))وإذ يمكر ب��ك الذين كف��روا ليثبتوك أو يقتل��وك أو يخرجوك 

ويمكرون ويمكر اهلل واهلل خير الماكرين((.
وإلدراك خط��ورة اإلبعاد عن الوطن والمواطنين يكفي أن نتأمل قول اهلل تعالى: ))ولو أنا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفس��كم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إال قليل منهم...(( أي أن 

اإلخراج من الوطن قرين القتل ووجهه اآلخر.
وقد مارس��ت سلطات االحتالل الفرنس��ي هذه السياسة في الجزائر حتى قال شيخ الجهاد 
الجزائ��ري العالمة عبد الحميد بن باديس: "ال بد لكل حر مجاهد وداعية صادق أن يوطن 
نفس��ه للمخاطر الثالثة: القتل والنفي والسجن"، وقديما قال ابن تيمية شيخ اإلسالم في 
س��جن القلعة حيث استش��هد قال: "ماذا يصنع أعدائي بي: إن قتلي ش��هادة ونفيي سياحة 
"انطالق ودعوة" وإن س��جني خلوة "فرصة للعبادة والتأمل"" والمتتبع لمواقف الحركة 
الفلسطينية تجاه سياسة اإلبعاد يرى إجماعا رافضا، وإن تفاوتت أساليب التعامل من قبل 
المبعدين أنفسهم. فهناك قلة اندمجت في المنافي وضعفت قضيتها، واألكثرية الساحقة 
بقيت متمس��كة بحق الع��ودة تنظر للوطن وتتج��ه إليه، وتحاول دخول��ه عبر العمليات 
الفدائي��ة وغيرها، وهناك من ثبت وأصر على ع��دم مغادرة حدود الوطن كمبعدي مرج 
الزهور عام 1992م الذين كان موقفهم نقطة تحول إيجابية في مسيرة المقاومة والعودة 

وإفشال سياسة اإلبعاد.
وم��ع أ ن الهيئات الدولية أصدرت ق��رارات عديدة ضد اإلبعاد ولصالح العودة إال أن قرارا 
واحدا فق��ط نفذ وهو القرار 799 الذي أصدره مجلس األمن لصالح مبعدي مرج الزهور 

وذلك بفضل صمود وتضحيات المبعدين ومساندة أنصار الحق.
وإذا استعرضنا أبرز محطات اإلبعاد نقف عند موجة التهجير الكبرى عام 1948م ثم إبعاد 
رؤس��اء البلدي��ات عام 1976م وموجة اإلبع��اد في االنتفاضة األولى ع��ام 1988م وما بعدها 
وموجة إبعاد مرج الزهور 1992م وموجة االنتفاضة الثانية وأبرزها مبعدو كنيسة المهد 

الذين تشكل مأساتهم كارثة يمكن أن تصل إلى حد قضايا الحل النهائي ؟!.
وأخي��را موجة اإلبع��اد الحالية المعاصرة التي أصبح قطاع غ��زة وجهتها بوصفه كيانا  
معاديا البد من إثقاله بكل األعباء، وأصبح أهل القدس أبرز المستهدفين من اإلبعاد بوصف 

القدس محور الصراع ومركز القضية.
إن موجة إبعاد المقدسيين عموما والنواب والوزراء خصوصا تمثل جزءا من سياسة التهويد 
العنصرية وهي وجه من وجوه عديدة كسحب الهويات وفرض الضرائب الباهظة وهدم 
المنازل واالس��تيالء عل��ى األحياء بالقوة ومنع ترميم البيوت، ومنع لّم الش��مل، وأحدها 
تخيي��ر النواب والوزراء المقدس��يين بين الهوية والبقاء في الق��دس أو العمل الوطني و 
الصمود، فاختار المقدس��يون كال األمرين معا ألنهما حق ال يتجزأ;فالمواطنة والصمود 
ال ينفصالن، فعندما يختار ش��يخ األس��رى المحررين النائب محم��د أبر طير الصمود و 
البقاء في القدس بلده ووطنه فإن السجن يكون هو الحل الصهيوني، وعندما يقرر النائبان 
أحمد عطون ومحمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة أن يصمدوا يكون االعتصام في مالذ 

الصليب األحمر هو األسلوب المتاح في المواجهة والمقاومة و البقاء.
وعندم��ا يتحول مق��ر الصليب األحمر في الق��دس إلى مزار إنس��اني وتعلو قضية إبعاد 
المقدس��يين عل��ى كل األح��داث يكون أس��لوب المواجهة هو األمثل إلفش��ال السياس��ة 
الصهيونية،وعنده��ا تصب��ح كل مج��االت الدبلوماس��ية واإلعالم والحق��وق والقانون 
والسياسة محليا وإقليميا ودوليا على المحّك، فالمفاوض الفلسطيني والرباعيات الدولية 
واإلنس��انية كلها موضوعة على المحّك، كما هي الحال منذ بدأت قضية الالجئين عام 
1948م. فهل تس��تطيع إيقاف جريمة العصر؟ وهل تس��تطيع نصرة أهل القدس؟! فالقدس 
مفتاح الس��الم والحرب. وهي قلب فلس��طين ورأس القضية الفلسطينية، وميزان الوعي 
الوطني واإلس��المي والتالحم اإلنساني الحر لنصرة النماذج المتجددة لتجارب أنبياء اهلل 
الذين تالحقهم سياس��ة الصهاينة، فأهل القديس اآلن يجس��دون أشخاص األنبياء الثالثة 
مثاال وليس حصرا وهم األنبياء يحيى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصالة والسالم.

أصدر النواب اإلس��الميون في الضفة الغربية 
تقري��رًا مفص��اًل يحت��وي عددًا م��ن الملفات 
التي توضح ممارس��ات الس��لطة واالنتهاكات 
الت��ي ارتكبتها أجهزته��ا األمنية ف��ي الضفة 
الغربية وذلك في الفترة التي تلت اإلنقس��ام 

الفلسطيني في حزيران 2007.
ويعرض التقري��ر الموزع في عدة ملفات عن 
انتهاكات صارخة مارستها السلطة الفلسطينية 
في الضفة الغربية ممثل��ة بأجهزتها األمنية، 
ابتداء من االعتقال السياس��ي مرورًا بالتعذيب 
الوحشي في سجونها، والمحاكمات العسكرية 
والفصل الوظيفي وإغالق الجمعيات الخيرية 
واالعتداء على الن��واب ومكاتبهم وغيرها من 
الممارس��ات الخارجة عن القانون التي شكلت 
نهجًا وسياس��ة متبعة على م��دار الفترة التي 
ش��ملها التقري��ر الممتدة من حزي��ران 2007 

ولغاية أيلول 2010.
وتط��رق التقري��ر إل��ى عملي��ات االعتق��ال 
السياسي، والتي وصلت الذروة في شهر أيلول 
2010 )الشهر الذي وقعت به عمليات المقاومة 
ف��ي مدينتي الخلي��ل ورام اهلل( حيث بلغ عدد 
المعتقلي��ن قراب��ة ألف معتق��ل، وهذا يؤكد 
م��ا كان يطرحه الن��واب دومًا ح��ول طبيعة 
االعتقاالت التي تجري بالضفة بأنها اعتقاالت 
سياس��ية بامتياز، وأنها نتاج واضح للتنس��يق 
األمن��ي مع االحت��الل وتطبيقًا إلم��الءات من 
الجن��راالت األمريكيين المش��رفين على عمل 

األجهزة األمنية في الضفة الغربية.
كما تضمن التقرير ش��رحًا مفصاًل ألساليب 
التعذي��ب المتبعة في أقبي��ة التحقيق التابعة 
ألجهزة األمن ف��ي الضفة والتي تؤكد بما ال 
يدع مجااًل للش��ك بأن من يمارسها فقد كل 
قي��م أو أخالق أو إنس��انية، فالغالبية العظمى 
من المعتقلين والذين تجاوز عددهم اآلالف قد 
تعرضوا ألس��اليب مختلفة من التعذيب ابتداء 
بالشبح والتعلق من على الطوابق العليا مرورًا 

بالضرب المبرح واإلهانات وغيرها والتي أدت 
في مجملها إلى استشهاد خمسة معتقلين تحت 
س��ياط التعذيب ناهيك عن مئات أو يزيد من 
المعتقلي��ن ممن ظل يعاني م��ن إعاقات وآالم 
في أنحاء جس��ده على مدار شهور طويلة بعد 

اإلفراج عنه من أقبية التحقيق في الضفة.
كما تم نش��ر أس��ماء المعتقلين السياس��يين 
الذي��ن تم��ت محاكمته��م عس��كريًا وقد بلغ 
عددهم أكثر م��ن 110 معتقاًل والذين صدرت 
بحقهم أحكامًا عس��كرية مجحفة في مخالفة 
واضح��ة للقانون الفلس��طيني ال��ذي يحظر 
عرض المدنيي��ن على المحاكم العس��كرية، 
ناهيك عن أش��خاص قد ص��درت لهم أحكامًا 
باإلفراج من محكمة العدل العليا إال أن القضاء 
العس��كري لم يلت��زم بهذه الق��رارات وأصدر 

أحكامًا عسكرية بحقهم.
وتطرق التقرير إلى حاالت محاربة الموطنين 
في أرزاقهم ع��ن طريق الفصل الوظيفي على 
خلفية اإلنتماء السياسي وقد تجاوزت الحاالت 
التي وصلت إلى مكاتب النواب قرابة 650 حالة، 
في حين يق��در النواب أن الع��دد تجاوز ألفي 
حال��ة فصل وظيفي. ناهيك عن آالف الحاالت 
التي حرم��ت من الوظائف العام��ة وتم إدراج 

أسمائها في قوائم سوداء في وزارات السلطة.
وغي��ر بعي��د ع��ن الفص��ل الوظيف��ي تطرق 
التقرير إلى سياسة إغالق الجمعيات الخيرية 
المنتش��رة في الضفة والتي كانت تعيل آالفًا 
من عائالت الموظفين والعاملين فيها، ناهيك 
عن الخدمات التي كانت تقدمها آلالف أخرى 
م��ن العائ��الت واألس��ر الفقي��رة المحتاج��ة 
ناهي��ك ع��ن تقديم الرعاية ألس��ر الش��هداء 
واألس��رى والجرحى. وتضمن التقرير شرحًا 
مفصاًل للتعدي على الحصانة البرلمانية التي 
يتمتع بها رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، 
وعرض التقرير االعتداءات التي مورست بحق 
النواب ومكاتبهم وعائالتهم على أيدي األجهزة 

األمني��ة من عملي��ات دهم واعتق��ال وتفتيش 
وتهدي��د وص��واًل إلى اعتقال النواب أنفس��هم 
كم��ا حدث م��ن الدكتور محم��ود الرمحي 

والنائب المهندس عبد الرحمن زيدان.
كما أرفق النواب مع تقريرهم رسائل وكتبًا 
كانوا قد أرسلوها لكل الجهات المعنية لحثهم 
على إيق��اف ما يجري في الضف��ة من جرائم 
وتعديات على حقوق اإلنس��ان، وتتضمن تلك 
المراس��الت كتب��ًا وصلت للرئي��س محمود 
عباس والنائب العام ومؤسسات حقوق اإلنسان 
وغيره��ا إال أن ذلك لم يكن له أية جدوى أو 

فاعلية ألجل إيقاف ما يجري.
وش��دد النواب عل��ى أن هذه االنته��اكات لن 
تس��قط بالتق��ادم وسيحاس��ب مرتكبوه��ا إن 
عاجاًل أو آجاًل، مش��ددين على ضرورة تحمل 
الجميع مس��ؤولياتهم للعمل الجاد وبذل كل 
جهد ممكن إليقاف م��ا يجري، مؤكدين على 
أن كل من يرى أو يس��مع ما يجري وال يعمل 
ألجل إيقافه فإنه يتحمل المسؤولية أمام شعبه 

وأمام اهلل.
وتوجه النواب إلى المعذبين في السجون وكل 
الذين طالتهم هذه االنتهاكات برسالة للصبر 
واالحتس��اب، مشددين على أن ما يجري اليوم 
في الضفة هو مخاض عس��ير لمرحلة جديدة 
في القضية الفلس��طينية نحو تحرير األرض 
واإلنسان، وأن أولئك األبطال الذين يدفعون 
الثمن اليوم إنما يخطون سطورًا من التضحية 
لن ينس��اها أحد وس��تكتب في س��جالتهم في 
الدنيا واآلخرة بإذن اهلل، وسيذكرهم التاريخ 
على أنهم هم الذي��ن دفعوا ثمن الصمود على 
المواق��ف وعدم التخلي عن الثوابت، وأن كل 
من وقف إلى جانب المحتل متفاخرًا بالتنسيق 
األمن��ي وأعماله المش��ينة، حت��ى لو رفع 
سالحه في وجه األخ واألب فإنه لن يحصد 
إال الحس��رة والندم في الدنيا أمام ش��عبه 

وفي اآلخرة أمام اهلل.

النواب اإلساميون يف الضفة يصدرون تقريرًا 
يوثق انتهاكات السلطة وأجهزتها األمنية يف الضفة الغربية منذ حزيران 2007

أكد النائب م. إسماعيل األشقر أن استمرار 
إضراب المختطفين في سجون سلطة رام 
اهلل يكش��ف حقيقة الجرائم واالنتهاكات 
والتعذيب الوحشي الذي يتعرضون له على 

أيدي هذه السلطة وأجهزتها األمنية.
 وح��ذر النائب األش��قر أجه��زة فتح من 
التمادي في اعتداءاته��ا بحق المختطفين 
في س��جون السلطة, مشددًا على أن حماس 
إذا قال��ت فعلت وأنها تحمل محمود عباس 
شخصيًا المسئولية الكاملة عن حياة جميع 

المختطفين في سجون الضفة.
وقال النائب األش��قر خالل مسيرة حاشدة 

نظمته��ا حماس ف��ي جبالي��ا تضامنا مع 
المختطفي��ن المضربين ع��ن الطعام في 
س��جون الضفة: "عار على سلطة عباس أن 
تالحق المقاومة وأبناء شعبنا الفلسطيني 
إلرضاء أمريكا والصهاينة", متسائاًل: لماذا 
يالحقون.. ألنهم يمثلون الثوابت والحقوق 
ويرفض��ون بق��اء االحتالل عل��ى أرضنا 

الفلسطينية؟
وطالب األشقر كل الفصائل الفلسطينية 
بالتح��رك وإدانة هذه الجرائم بحق أهلنا 
في الضف��ة الغربية التي تعاني من جرائم 

االحتالل والمستوطنين.

وأكد األشقر بأنه لن يكون هناك مصالحة 
أبدا في ظل المالحقة والتعذيب ألهلنا في 
الضفة المحتلة رغم أن تحقيق المصالحة 
تشكل هدفا اس��تراتيجيا لحماس من أجل 
خدمة مصالح ش��عبنا إ أنها لن تكون على 
حس��اب المختطفين ولن تتم إال باإلفراج 

عنهم جميعًا. 
وفي خت��ام كلمته وجه األش��قر التحية 
الطع��ام  ع��ن  المضربي��ن  للمجاهدي��ن 
والمختطفين في س��جون س��لطة رام اهلل  
الذي��ن يواجهون بأمعائه��م الخاوية قهر 

وظلم ذوي القربى.

حمل عبا�س �سخ�سيا امل�سئولية عن حياة املختطفني

م. األشقر:عار على سلطة عباس 
اختطاف النساء واملقاومني إلرضاء الصهاينة واألمريكان

زار وفد من المجلس التشريعي برئاسة النائب م. 
إسماعيل األشقر رئيس مؤسسة اإلغاثة التركية 
في غزة محمد كايا، مهنئا بس��المته بعد قيامه 

بعملية جراحية أجراها في غزة.
وأثنى النائب األش��قر على ال��دور التركي في 
دعم قضيتن��ا الفلس��طينية ومس��اندة الحقوق 
الفلس��طينية، كما ثم��ن دور مؤسس��ة اإلغاثة 
التركي��ة ف��ي دع��م ومس��اعدة أبن��اء ش��عبنا 
الفلس��طيني، مس��تعرضا ال��دور التركي على 
مدار س��نوات التاريخ في ريادة األمة اإلسالمية 
والحفاظ على الموروث الحضاري اإلسالمي في 

المنطقة.

من جهته شكر كايا وفد "التشريعي" على زيارته 
التي تأتي في إطار العالقات األخوية بين الشعبين 

الفلسطيني والتركي، مؤكدا دعم شعب تركيا 
ومساندته لحقوق الشعب الفلسطيني العظيم.

وفد برملاني برئاسة م. األشقر يزور رئيس مؤسسة اإلغاثة الرتكية يف غزة


