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حملــت جريمة االحتــالل الصهيونــي ضد أســطول الحرية 
ــي ينبغي التنبه لها  ــرا بالعديد مــن الحقائق الهامة الت تذكي
في إطار مواجهة المواقف والسياســات الصهيونية مســتقبال. 
ــدة الصهيونية والهيمنة  ــى أن التصدي للعرب الحقيقــة األول
األمريكية أمر ممكــن وقابل للتحقيق، فها هو رئيس الوزراء 
التركي "أردوغان" يمتشــق لواء العزة اإلســالمية، ويتحدى 
الموقفين: الصهيوني واألمريكي، ويعلن بكل شموخ أن تركيا 
ــن تتخلى عنها حتى لو تخلى  ــن تدير ظهرها ألهل غزة، ول ل

عنها العالم أجمع.
الحقيقة الثانية أن الغطاء الغربي، وبالذات األمريكي، هو الذي 
يمّد الصهاينة بأسباب الحياة، وييسر لهم سبل اقتراف جرائمهم 

على مختلف الجبهات.
الحقيقة الثالثة أن الموقف العربي واإلسالمي ال زال قاصرا في 
بعضه عن بلوغ الحد األدنى المطلوب لردع السياسة الصهيونية 
العدوانية، وال زال شــريكا في التواطؤ أو مؤامرة الصمت في 

بعضه اآلخر.
الحقيقة الرابعة أن الكيان الصهيوني قد بلغ حدا من العنصرية 
والفجور واالســتكبار ما جعله فــوق كل القوانين والمبادئ 
اإلنسانية، وجعل من استخفافه واستهتاره بالعالم أمرا ميسورا 

غير ذي بال.
ــا لذلك يفترض أن تدور الجهود الفلســطينية والعربية  تبع
واإلســالمية والدولية المخلصة في إطار ينسجم مع مواجهة 
هذه الحقائق بما يقود إلى عزل الصهاينة وإحباط سياســاتهم 
ــة ومخططاتهــم العدوانية فــي نهاية المطــاف. لم  اإلرهابي
ــا أن تعطل اإلدارة األمريكية مشــروع قرار يدين  يكن مفاجئ
الصهاينة في مجلس األمن الدولي، ما يستوجب سعيا حثيثا من 
أجل تشكيل لوبي عربي دولي مضاد يتحدى الموقف األمريكي 

المنحاز، وينهي االحتكار األمريكي للقرار الدولي.
ــدء حراك في هذا  ــأة –إلى حد ما- دوليا لب ــدو األجواء مهي ــأة –تب ــدو األجواء مهي –تب
ــم األظافر األمريكية  االتجــاه، وال أقل مــن إنجاز صفقة تقل
وتكبح الفيتو األمريكي دائم االســتدعاء في مواجهة الحقوق 
والمصالح الفلسطينية. عربيا وإسالميا، ال زال الموقف يراوح 
ذاته مع بعض التطورات الهامة الالفتة، وخصوصا في الموقف 
التركي الذي يستحق الدعم وااللتفاف العربي واإلسالمي، ما 
يفترض انطالق هبة جماهيرية على مستوى األقطار العربية 
واإلسالمية قاطبة تشكل نقطة تحول لحّث األنظمة على تغيير 
مواقفها وسياســاتها البالية، والوقوف بعزة وشرف إلى جوار 
إخوانهم الفلسطينيين وقضيتهم في ظل الظروف الدقيقة التي 

يعيشونها.
 ال مجــال أمام إحداث حراك عربي وإســالمي إيجابي ســوى 
ــى األنظمة  بممارســة كافــة أشــكال الضغوط الشــعبية عل
والحكومــات، وال مجال أمام نتائــج مؤثرة لتحركات عربية 
وإســالمية فاعلة بعيدا عن العمل الجمعي واالنتظام في إطار 
تكتالت كبرى قادرة على فرض هيبتها وبسط رأيها وموقفها 
دوليا. ويبقى المحور القانوني كنقطة ارتكاز لحصار السياسة 
ــادة االحتالل كمجرمي حــرب أمام  ــة ومعاقبة ق الصهيوني
ــة. وال ريب أن الفرصة باتــت متاحة اليوم  المحاكــم الدولي
أكثر من أي وقت مضى لتحشــيد أكبر حملة قانونية دولية 
في مواجهــة الكيان الصهيوني، وخصوصا في ظل االنتهاكات 
الصهيونية الخطيرة والخروقات السافرة لكل القوانين الدولية 
واإلنسانية، بما يجعل الصهاينة في موقع دفاعي ضعيف، ويجعل 

صورتهم أكثر تشوها واسودادا أمام العالم أجمع.
ــي ثمن جرائمه  لقــد آن األوان كــي يدفع االحتالل الصهيون
وسياساته النازية بحق شعبنا وقضيتنا، ولن نجد ظروفا أكثر 
تناســبا ومثالية مع الظروف الراهنة لتدشــين حملة سياسية 
وقانونية وإعالمية كبرى ضــد الكيان الصهيوني قادرة على 

حشد طاقات عربية وإسالمية ودولية لم يسبق لها مثيل.
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اِّـجلس التشريعي يستشرف آفاق الدور الرتكي.. وإمكانية إنهاء الهيمنة األمريكية على القرارات الدولية

د. دويك : خطاب "أردوغان" 
تاريخــي بــكل المقاييس 
فاصلة  لمرحلة  ويؤســس 
في مسار العالقات اإلقليمية 

والدولية

د. خريشــة: ندعو إلــى تعزيز 
التركيــة  العربيــة  العالقــات 
وســائل  كافــة  واســتخدام 
الضغط ضد اإلدارة األمريكية 

لكسر احتكارها للقرار الدولي
أشــاد د. عزيز دويك رئيس المجلس التشــريعي 
ــة  الفلســطيني بالموقــف التركــي إزاء القضي
الفلســطينية، مؤكــدا أن خطاب رئيــس الوزراء 
التركــي "أردوغان" األخير هــو خطاب تاريخي 
يؤسس لمرحلة فاصلة في مسار العالقات اإلقليمية 

والدولية.
نقطة تحول تاريخية

ــى أن ما جرى بحق أســطول  وأشــار دويــك إل
الحرية وما خّلفه ذلك من تداعيات يشكل نقطة 
تحول تاريخية فــي مدى نفور العالم من الكيان 
الصهيوني الغاصب الذي ال يراعى حرمة لصغير 
ــر، داعيا إلى تحــدي الموقف األمريكي  أو كبي
المنحاز لكيان االحتالل والســعي بشــكل حثيث 
لكسر االحتكار والهيمنة األمريكية على القرارات 

الدولية.
وبين دويك أن اإلدارة األمريكية تســعى لبســط 
نفوذها بشكل تام في مجلس األمن من أجل فرض 
مزيد من الهيمنة والضغط والعنت األمريكي على 
ربوع البشــرية ومن أجل الدفاع عن حلفائها في 

شــتى أنحاء العالم بما يخــدم مصالحها، مؤكدا أن 
ــد من الدول  اســتمرار الجهود المخلصة من العدي
والمنظمات كفيل بإضعاف الموقف األمريكي ودفعه 

شيئا فشيئا على طريق العزلة السياسية.
إرادة عربية مستلبة

وأوضــح دويــك أن األمل كان معقــودا على أمتنا 
ــة واإلســالمية للعمــل على فــرض إرادتها  العربي
ــة والتعبير عن إرادة شــعوبها في مواجهة  الحقيقي
ــة، مؤكدا أن  ــي واإلدارة األمريكي المجتمــع الدول
الموقف العربي جاء متأخرا كثيرًا، وأن العديد من 
الــدول العربية كانت تنتظر طبيعة الرد األمريكي 

لنسمع بعد ذلك رد الفعل العربية.
ــة تتبع اإلرادة  وشــدد دويك على أن اإلرادة العربي
األمريكية، مؤكدا على أنه إذا أرادت األمة أن  تتخلص 
من هذه التبعية والهيمنة األمريكية فيجب عليها أن 
تبادر إلى تشكيل قيادة قوية تتمسك بإرادتها وتلبي 

حاجات شعوبها لتعبر عن اإلرادة الحقيقة لها.
وأشــار دويك إلى أن المنحى الدولي يسير اآلن في 
االتجاه الصحيح، وخصوصا في ظل المواقف المهمة 

ــي اتخذتها بعض األطراف وعلى رأســها تركيا،  الت
مشددا على أن الكيان الغاصب الذي كان يسوق نفسه 
على أنه الحمل الوديع بات اآلن الوحش الضاري الذي 
يقتل الناس العــزل الذين جاءوا ليعبروا عن ضمير 
البشــرية في عرض البحر، مؤكــدا أن دولة الكيان 
تعزل وتحاصر نفســها وأن هذه أيام مشهودة لها ما 

بعدها مستقبال.
اِّـوقف الدولي.. تطور الفت

بدوره أوضح النائب الثاني لرئيس المجلس د. حسن 
خريشــة أن الموقف الدولي يتطور بشكل ملحوظ 
باتجــاه القضية الفلســطينية، فقد كانــت الرواية 
اإلســرائيلية مسموعة في الســابق لكنها اليوم تبدو 
أشد سوادا وتشوها من ذي قبل،  معربا عن قناعته أن 
الموقــف األوروبي تطور كثيرًا في هذا االتجاه إال 
أن هذا التطور يبدو الفتا على المستوى الشعبي وال 

زال بعيدا على المستوى الرسمي.
وشدد خريشة على ضرورة تحدي الموقف األمريكي 
مــن خــالل فضــح االنتهــاكات اإلســرائيلية بحق 
الشعب الفلســطيني في كل المحافل الدولية، داعيا 

المجتمع الدولي إلدراك أن كثير من البرلمانيين 
والمتضامنين الذين كانوا على ظهر الســفن هم 
ــون، مما يتطلب مــن حكوماتهم الوقوف  أوروبي

معهم كونهم يمثلون إرادة شعوبهم.
وسائل ضغط ضد أمريكا

ودعا خريشة إلى سحب المبادرة العربية، وتطبيق 
قــرارات القمــة العربية برفع الحصــار عن غزة، 
ــة أمام اإلســرائيليين،  وإغــالق العواصــم العربي
والعمل على استخدام اإلمكانيات العربية للضغط 
على اإلرادة األمريكية، من أجل الضغط على اإلدارة 
األمريكية إلبداء مواقف أكثر توازنا ومســئولية 

تجاه القضية الفلسطينية.
ودعا خريشــة إلى تعزيز العالقات الفلســطينية 
ــى اعتبار أن  ــة التركية عل ــة مع الدول والعربي
تركيا ليس لها أطماع فــي المنطقة، مؤكدا أن 
االعتداء على الســفينة التركية كان رسالة تحّد 
بالدرجة األولى إلى الدولة التركية التي تحاول 
أن تتقرب من الدول العربية وتبتعد تدريجيًا عن 
بالدرجة األولى إلى الدولة التركية التي تحاول 
أن تتقرب من الدول العربية وتبتعد تدريجيًا عن 
بالدرجة األولى إلى الدولة التركية التي تحاول 

الكيان الصهيوني. 
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د.الحية يدعو إلى قطع العالقات العربية الصهيونية وطرد السفراء والممثلين الصهاينة 
في البالد العربية وبلورة أضخم حملة لمالحقة "إسرائيل" قانونيا ودوليا 
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يشيد بقرار الربِّـان الكويتي 
سحب اِّـبادرة العربية 

ثمــن د. أحمد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي انســحاب الكويت من 
المبادرة العربية للسالم، مؤكدا أن القرار 
الصادر عن مجلس األمة الكويتي باإلجماع 
بخصوص االنســحاب من المبادرة العربية 
للسالم قد وضع األمور في نصابها الصحيح.

ودعا بحر الــدول العربية إلى الحذو حذو 
دولة الكويت الشــقيقة، واالنسحاب الفوري 
من مبادرة الســالم العربية وقطع العالقات 
المباشرة وغير المباشرة مع الكيان الصهيوني 
إثر الجريمة النكــراء التي اقترفتها الكيان 
ــي بحق أســطول الحرية، مؤكدا  الصهيون
ــوم أمام اختبار  أن الــدول العربية تقف الي
حقيقي حول مدى وحدود استعدادها لنصرة 
الشــعب الفلسطيني وإسناد قضيته الوطنية 
والدفاع عنه في وجه االستباحة الصهيونية 

الهائلة لحقوقه وأرضه ومقدساته.
وفي هذا السياق أجرى د.بحر اتصاًال هاتفيًا 
مع رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي 
أشــاد فيه بالخطــوة الكويتية إزاء ســحب 
ــادرة العربية، معبرًا عن تقديره للدور  المب
الفلســطينيين  الكويتي بخصــوص نصرة 

وقضيتهم.
.. ويستهجن حملة "الكنيست" 

لقمع النواب العرب 

كمــا أدان بحر االنجــراف الصهيوني نحو 
تشــريع السياســات العنصرية، محذرا من 
استئصال الوجود الفلسطيني داخل فلسطين 

المحتلة عام ٤٨ خالل المرحلة المقبلة.
وأكــد بحــر أن القانون الخاص بســحب 
الجنسية يشكل محاولة الستئصال الوجود 
الفلســطيني، وتفريــغ فلســطين المحتلة 
ــا وأصحابها الشــرعيين  عــام ٤٨ مــن أهله
تحــت حجج وذرائع واهية، مشــددا على أن 
الصهاينة يحاولون قتل روح الوالء واالنتماء 
لفلســطين في نفوس وقلوب وعقول أبناء 

شعبنا في الداخل المحتل.
... ويهنئ رئيس الربِّـان 

السوداني بمناسبة إعادة انتخابه
ــة إلى أحمد  فقــد أبرق بحر برســالة تهنئ
ــم الطاهر بمناســبة إعــادة انتخابه  ابراهي
رئيســا للمجلس الوطني الســوداني لدورة 
جديدة، مؤكــدا أن "التجربة الديمقراطية 
الســودانية باتــت نموذجا مهمــا ورائدا في 
إطار الوطن العربي واإلسالمي وفي مضمار 
السعي نحو تكريس حياة سياسية وبرلمانية 
راشدة لما فيه خدمة األمة ومصلحة شعوبها 

وقضاياها".
وأشــار بحر إلى أن "للســودان الشــقيق أن 
يفخــر بأن مبادئ الشــورى والديمقراطية 
باتت نهجــا أصيال فــي الحياة الســودانية، 
وأن الســودان يســتحّث الخطى على طريق 

التقدم والتطور بدعم وإسناد شعبي كامل"، 
مؤكدا أن وحدة السودان وتماسكه الداخلي 
تشكل الركيزة األساسية لمواجهة التحديات 
التي تستهدف السودان ومجابهة المخططات 
التي يتم حياكتها للنيل من تجربته وقراره 

المستقل وسيادته الوطنية.
... ويستقبل مدير اإلعالم 
باللجنة الدولية للصليب 

األحمر بغزة
من جهة أخرى اســتقبل بحر مدير اإلعالم 
ــة للصليب األحمــر بغزة  ــة الدولي باللجن
عمري فيري بحضور النائب د. خليل الحية 

وذلك في مقر المجلس بغزة.
وأكــد بحــر أن المجلس التشــريعي على 
اســتعداد تام للتعاون مع جميع المؤسسات 
ــة لخدمــة قضايا شــعبنا وأســرانا،  الدولي
معربا عن دعمه لجميع حلقات التواصل بين 

المجلس ومؤسسة الصليب األحمر.
ــي  وناشــد بحــر الصليــب األحمــر الدول
ــدور فاعل في مجــال فضح  باالضطــالع ب
ممارسات االحتالل واالنتهاكات المستمرة 
بحق األســرى الفلســطينيين في ســجون 
ــا إلى تطوير أداء  االحتالل الصهيوني، داعي
الصيــب األحمر فــي خدمة قضايا شــعبنا 
وإيصال صوت شــعبنا للمؤسســات الدولية 

والحقوقية.
... ويستقبل وفدا من مدينة رفح

في ســياق آخر استقبل بحر والنائب الحية 
في مقر "التشــريعي" بغزة وفدا ممثال عن 
ــم إخالؤهم من أراض  األهالي التي الذين ت

حكومية في مدينة رفح.
ووعد بحر بمتابعة ملف هؤالء األهالي من 
خالل المجلس التشريعي وبحث قضيتهم مع 
الجهات المختصة فــي الحكومة والبلديات، 
مؤكــدا على ضرورة حل قضيتهم بشــكل 
عــادل وإنهاء أي ظلم فــي حال ثبت وجوده 

على أي من السكان المتضررين.
من جانبهم شــكر األهالي د. بحر والمجلس 
التشــريعي الســتقبالهم في مقر المجلس 
والعمل على حل مشــكلتهم بعد االســتماع 

لشكواهم.
... ويستعرض مناقب الراحل 

الكبري ناهض الريس َّـ 
يوم دراسي

حيث استعرض بحر مناقب المستشار الراحل 

ناهض منير الريس، مشــيدا بمسيرة حياته 
ــع مجاالت الحياة الثقافية  وجهاده في جمي
والقانونية والفكرية واألدبية والعســكرية، 
مشددا على ضرورة استفادة األجيال القادمة 
مما ترك من مخزونه الفكري الوطني الذي 
يهدف لحب الوطن والعمل من أجل نهضته 

وتخليصه من االحتالل.
ولفت بحــر خالل كلمته في يوم دراســي 
ــة اآلداب بالجامعة اإلســالمية  نظمته كلي
حول األديــب الراحل الريس إلى أن الراحل 
الكبير عاش لوطنه وشــعبه وقضيته أكثر 
مما عاش لنفسه وأســرته، وكله قناعة أن 
الوطــن والقضية لن يعلو شــأنها أو يرتفع 
مجدها إال عبر مزيد من الفداء والتضحيات 

الممزوجة باأللم والمعاناة.
ــى أن الريس ترك لنا ثروة   وأشــار بحر إل
كبرى في السياسة واألدب والقانون والعمل 
ــي شــكلت نموذجــا راقيا للسياســي  الوطن

ــوث بأدران السياســة،  الناجــح الذي لم يتل
واألديــب العمــالق الذي رهف حســه وعال 
ذوقه في تجسيد هموم وآالم شعبه وقضيته، 
ــواء الحق  ــي الفــذ الــذي أعلى ل والقانون
والعدالة واإلنصــاف، ورجل العمل الوطني 
الذي كان ســباقا مبادرا فــي كل ما يصب 
في صالح الوطن وشعبه الصامد، والمجاهد 
الشجاع الذي وهب أرضه للمجاهدين لتكون 

مسرحا للقتال في حرب الفرقان.
وقال: "إننا اليوم أمام نموذج أصيل حاز على 
إشــادة وإعجاب الجميع، نمــوذج مقدام لم 
يكن يخشــى في الحق لومة الئم، ولم يأبه 
لما اعترض طريقه من عثرات وعقبات في 
سبيل نشر رسالته الوطنية التي نذر حياته 
لها حتــى رحيله، بل واجــه كل التحديات 
التي حاولت التأثير عليه وحرفه عن مساره 
بإيمان راســخ ويقين بالغ وثقة ال تتزعزع 

وإرادة ال تلين".

أكد أمين ســر المجلس التشريعي د. محمود 
الرمحــي أن ما يجــري في الضفــة الغربية 
المحتلة ليس مجرد انتهــاكات، بل محاولة 
الســتئصال وتغييب الصوت اإلسالمي، مشيًرا 
ــى الوصــول إلى  إلــى حــرص الحركــة عل
المصالحة على الثوابت والحقوق الفلسطينية. 
ل في  وقال الرمحي: "هذه فترة ســوداء تســجَّ
تاريخ قضيتنا لن تنتهي باســتئصال الحركة 

بإذن اهللا، بل بعزتها ورفعتها وتمكينها".
وأشار إلى أن المنظمة العربية لحقوق اإلنسان 
بلندن تحدثت عن أساليب التعذيب ووحشيته، 
كمــا أشــار إلى ذلــك التحقيق الذي نشــر 
ــان" البريطانية، والذي  في صحيفة "الجاردي
أســهم به النواب، هو ما دعــا األجهزة األمنية 
إلى التراجع عن سياســة المســالخ الجماعية 
والتعذيب الوحشــي الذي مارسته، خاصًة بعد 
– أحداث قلقيلية ( ٦ – أحداث قلقيلية ( ٦ – ٢٠٠٩)، مؤكًدا أن عمليات 

التعذيب ال تزال تمارس حتى اآلن.
ــة تحقيق  ــر عــن تشــاؤمه مــن إمكاني وعبَّ

ــة، مشــدًدا على  ــرة قريب المصالحــة فــي فت
ضرورة أن تتم في أســرع وقت وفق أولويات 

ومصالح الشعب الفلسطيني.
ورأى الرمحي ضــرورة مقاطعة االنتخابات 
المحلية حال أصرت ســلطة "فتح" في الضفة 
ــا في ظل االنقســام؛ "ألنها فقط  على إجرائه
تهــدف إلى إعطاء شــرعيات لمــن فقدها في 
ــه ال توجد أيــة ضمانات  الماضــي". وأكد أن
بنزاهــة هــذه االنتخابات، وقــال: "لكل ذلك 
ــم مقاطعة هذه  ــه من الصواب أن تت أعتقد أن
االنتخابات، خاصًة أنه ال ضمان على أن تحترم 
السلطة نتائج االنتخابات فيما لو جاءت مخالفًة 
ألهوائها كما حدث فــي االنتخابات المحلية 
عام ٢٠٠٥م ومحاربة الســلطة للمجالس التي 

فازت بها الكتلة اإلسالمية".
واتهم الرمحي بعض منظمات حقوق اإلنسان 
باالنحياز للســلطة فيما بعضها يخشــى على 
ــل األجهزة  نفســه مــن التعــرض له مــن قب
األمنية، مطالًبا إياها بالعمل بحيادية ومهنية، 

ــادرة باالتصال على هذه  وأكــد ضرورة المب
المؤسسات، وتقديم الشكاوى لها.

ضه لالختطاف على  وعبر عن مراراته من تعرُّ
أيدي أفراد األمن الوقائي، قائًال: "عندما حضر 
أفــراد األمن الوقائــي إلى منزلــي العتقالي 
كانوا يتصرفون بطريقة مشــابهة لما يقوم 
ــود االحتالل مــن محاصــرة المنزل  ــه جن ب
وغيره ولألســف، الكل يالحظ عقدة النقص 
ــد هذه العناصر؛ حيث تقوم بتقليد الجنود  عن
الصهاينة بشــتى الطرق".  وحول العالقة مع 
مصــر أكد الرمحي أن "مصر وشــعب مصر 
هــم ســندنا وذخرنا للمســتقبل؛ فمصر قلب 
العالم اإلســالمي ونبضه الحي، وهي بالنسبة 
لنا كحركة إسالمية المحرك والروح التي 

سرت في جسد أبناء هذه األمة".
رها ألبطالها وعلمائها  وقال: "نحب مصر ونقدِّ
وشيوخها.. وهل ننسى شهيدنا المؤسس حسن 
البنا والهضيبي وقطب وعودة ومحمد هواش 

وغيرهم".   

ــة والقضايا االجتماعية  عقدت لجنة التربي
فــي المجلس التشــريعي اجتماعًا لها األحد 
٣٠ /٢٠١٠/٠٥من أجل متابعة عدد من القضايا 
ومشــاريع القوانين المدرجــة على جدول 
أعمالها بحضور كال مــن رئيس اللجنة د. 
عبد الرحمن الجمل ومقرر اللجنة د.خميس 
النجار , ود. ســالم ســالمة د. محمد شــهاب, 
والنائــب مريــم فرحــات والنائــب جميلة 
الشــنطي والنائب هدى نعيم أعضاء اللجنة.  
وتناول االجتماع أوضاع المسيرة التعليمية 
ــة المعلمين ونقابة  ومطالــب كل من نقاب
الممرضين في الوظيفة العمومية, ومسودة 

مشروع قانون لألخطاء الطبية.
وأشــار د. عبد الرحمن الجمــل إلى مطالب 
ــة المعلمين المتمثلة ببدل المواصالت,  نقاب

وعالوة المهنة, ونصاب الحصص.
من جهته أشــار د. سالم ســالمة إلى مطالب 
ــة فــي نقــص  ــن المتمثل ــة الممرضي نقاب

ــن في مجــال التمريض, وشــروط  العاملي
اإلدارة العامة , وبدالت المهنة, والمخاطرة, 

والساعات اإلضافية. 
 وأكــد أعضاء اللجنة على ضرورة إنصاف 
هاتان الشريحتان في قانون الخدمة المدنية 

لما لهما من أهمية في المجتمع.
من جانب آخر ناقشت اللجنة مسودة مشروع 
قانون لألخطاء الطبية مكون من (٤٠) مادة، 
حيث أشــار د. النجار إلى ورشة العمل التي 
نظمتها وزارة الصحة حول مسودة مشروع 
ــون, ومــا يترتــب عليه مــن التزامات  القان
ومســؤوليات على األطراف المعنية مشيدا 
بالجهــد المبذول فــي هذا اإلتجــاه. وأكد 
أعضــاء اللجنة على ضــرورة وجود قانون 
ــة بحيث  ــوازن كأداة مــن أدوات الرقاب مت
ــات الموجودة ويضع الجميع  يراعي اإلمكان
أمام مسؤولياته في إطار المهنة الطبية بما 

يحفظ حقوق الناس.

د. بحر والنائب د.خليل الحية يستقبالن وفدًا من جمعية الصليب األحمر في مقر التشريعي بغزة



العدد األربعـون
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د. بحر: اِّـجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي 
فقد أكــد د. أحمد بحر النائــب األول لرئيس 
د. بحر: اِّـجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي 

فقد أكــد د. أحمد بحر النائــب األول لرئيس 
د. بحر: اِّـجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي 

المجلس التشــريعي، أن المجتمع الدولي يقف 
اليوم أمام اختبار حقيقي إزاء جريمة أســطول 
ــة الدولية  ــى أن يد العدال الحرية، مشــددًا عل
اليوم أمام اختبار حقيقي إزاء جريمة أســطول 
ــة الدولية  ــى أن يد العدال الحرية، مشــددًا عل
اليوم أمام اختبار حقيقي إزاء جريمة أســطول 

يجــب أن تطــال مجرمــي الحــرب الصهاينة 
الذين استســهلوا الولوغ في دماء أبناء شــعبنا 

والمتضامنين معه. 
ــة الصهيونية  وقــال بحــر: "إن اقتحام البحري
ألسطول الحرية واستخدام القوة الباطشة ضد 
ــن، الذين يحملون  ــات المتضامنين المدنيي مئ
أهدافا ومساعدات إنسانية بحتة يشكل جريمة 

حرب من الطراز األول". 
وأضاف: "إن الجريمة الصهيونية الوحشية ضد 
أســطول الحرية تشكل قرصنة خطيرة يعاقب 
عليها القانون الدولي حســب ما أكدته المادة 
(٥٨) مــن اتفاقيات جنيف الرابعة، كما تشــكل 
خرقًا فاضحًا لحكام المادة (٢) من اتفاقية جنيف 
(٥٨) مــن اتفاقيات جنيف الرابعة، كما تشــكل 
خرقًا فاضحًا لحكام المادة (٢) من اتفاقية جنيف 
(٥٨) مــن اتفاقيات جنيف الرابعة، كما تشــكل 

لعام ١٩٠٨م الخاصة بالبحر اإلقليمي". 
وشدد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، 
ــى أن هــذه الجريمــة تؤكــد أن الحصار  عل
المفروض على قطاع غزة بات ُأّس البالء وسبب 
ــى أن هــذه الجريمــة تؤكــد أن الحصار  عل
المفروض على قطاع غزة بات ُأّس البالء وسبب 
ــى أن هــذه الجريمــة تؤكــد أن الحصار  عل

المصائب والكوارث اإلنسانية، وأنه قد آن األوان 
لرفعه فورا عن القطاع، الفتًا إلى أن اســتمرار 
المصائب والكوارث اإلنسانية، وأنه قد آن األوان 
لرفعه فورا عن القطاع، الفتًا إلى أن اســتمرار 
المصائب والكوارث اإلنسانية، وأنه قد آن األوان 

الحصار من شــأنه أن يهدد األمن واالســتقرار 
العالمــي، وأن يســتجلب كــوارث إنســانية ال 
تحصى، ما يستدعي العمل الجاد، إقليميا ودوليا، 

على كسره دون أي تأخير. 
ومضى يقــول: "إن الجريمــة الصهيونية، وما 
كشــفته من عربدة وفجور صهيوني منقطع 
ــر، تؤكد مــدى االســتهتار الصهيوني  النظي
بالقيم والمبادئ اإلنســانية، ومدى االستخفاف 
بعشرات الدول التي شارك ناشطون وسياسيون 
وبرلمانيون منها ضمن أسطول الحرية"، مؤكدًا 
بعشرات الدول التي شارك ناشطون وسياسيون 
وبرلمانيون منها ضمن أسطول الحرية"، مؤكدًا 
بعشرات الدول التي شارك ناشطون وسياسيون 

ــوم أمام مواجهة  ــان الصهيوني بات الي أن الكي
دولية مفتوحة لم يسبق لها مثيل، وبات يتحرك 
من موقع العزلة السياسية والدبلوماسية أكثر 

من أي وقت مضى". 
ــداًء عاجــًال لكافــة المنظمات  ووجــه بحــر ن

من أي وقت مضى". 
ــداًء عاجــًال لكافــة المنظمات  ووجــه بحــر ن

من أي وقت مضى". 

اإلقليمية والدولية، وعلى رأسها مجلس األمن 
الدولــي ومنظمة األمــم المتحــدة والجامعة 
العربية ومنظمة المؤتمر اإلســالمي، لالنعقاد 
ــات الكفيلة بحماية  الفــوري بهدف وضع اآللي
ــة  شــعبنا الفلســطيني مــن العــدوان والنازي
ــة والعمل على رفع الحصار عن غزة  الصهيوني

بشكل فوري. 
ــن العام لألمم  ــان كي مون األمي ودعا بحر ب
المتحدة لزيارة غزة فورا لالطالع على حجم 
الكارثة التي ســببها اإلرهــاب الصهيوني على 
أرض الواقع، والضغط الفاعل باتجاه رفع اليد 
الصهيونية الغاشمة عن شعبنا وأرضنا وحقوقنا 

ومقدراتنا الوطنية. 
كما دعا الشــعب الفلســطيني وأمتنا العربية 
واإلسالمية وكل أحرار العالم إلى الخروج في 
فعاليات جماهيرية واســعة تعبيرا عن رفضهم 
ــة ضد أســطول الحرية،  للجريمــة الصهيوني
مؤكدًا أن االحتضان الشعبي، فلسطينيا وعربيا 
وإسالميا، كفيل بإحباط األهداف والمخططات 
ــان الصهيوني إقليميا  ــة، وعزل الكي الصهيوني

ودوليا. 
... ويهاتف رئيس الربِّـان الرتكي 
ويعزيه بشهداء أسطول الحرية 
... ويهاتف رئيس الربِّـان الرتكي 
ويعزيه بشهداء أسطول الحرية 
... ويهاتف رئيس الربِّـان الرتكي 

حيث قدم بحر التعازي للشعب التركي بشهداء 
أسطول الحرية خالل اتصال هاتفي مع د.محمد 
علي شاهين رئيس البرلمان التركي، في أعقاب 
الجريمة الصهيونية التي راح ضحيتها عدد من 

الشهداء معظمهم من المتضامنين األتراك.
وعبر .بحر على عن تقديره للموقف التركي 
الرســمي والشعبي، مشددا على أن ما حدث يعد 
دليال واضحا على العالقات التاريخية واإلنسانية 
التي تربط الشــعبين التركي والفلســطيني، 
وأضاف: "اليوم أصبحت العالقات بين الشعبين 
ــدم والشــجاعة إضافة إلى  ــا روابط ال تربطه

التاريخ المشترك".
ونقــل د.بحــر تعــازي المجلــس التشــريعي 
الفلســطيني والشــعب الفلســطيني للبرلمان 
التركي والشعب التركي، موضحا أن األسطول 
جــاء ليعبر عــن تضامن الشــعب التركي مع 
الشعب الفلسطيني، وأن الرسالة اإلنسانية التي 
يحملها األسطول وصلت إلى الشعب الفلسطيني 

بدماء األبطال رسل اإلنسانية.
النواب األسرى يطالبون بمعاقبة قادة االحتالل 

ــواب المختطفــون في  بدورهــم اســتنكر الن
سجون االحتالل الصهيوني القرصنة واإلرهاب 
والجريمة البشــعة بحق مــن كانوا على متن 
سفن "الحرية" التي حملت المعونات اإلنسانية 

ألهل قطاع العزة المحاصر.
وأكد النواب األســرى أن هذا السلوك يبرهن 
على أن بذرة اإلرهــاب متأصلة في هذا الكيان، 
وأن وجهه القبيح قد انكشف للمعمورة؛ "حيث 
أضاف جريمة إلى آالف الجرائم التي مارســها 
بحق شــعبنا وأمتنا اإلنســانية، قتًال وتشــريًدا 
أضاف جريمة إلى آالف الجرائم التي مارســها 
بحق شــعبنا وأمتنا اإلنســانية، قتًال وتشــريًدا 
أضاف جريمة إلى آالف الجرائم التي مارســها 

واعتقاًال وحصــاًرا وتجويًعا، وأن هذا االحتالل 
بحق شــعبنا وأمتنا اإلنســانية، قتًال وتشــريًدا 
واعتقاًال وحصــاًرا وتجويًعا، وأن هذا االحتالل 
بحق شــعبنا وأمتنا اإلنســانية، قتًال وتشــريًدا 

البغيض قد وضع نفســه اليوم أمام المشــاعر 
اإلنســانية النبيلة مســتخدًما رصاصه وقنابله 
وبقية وســائل القمــع األخــرى، ومتحدًيا، بل 
ومتعجرًفا، وواضًعا نفســه فوق كل القوانين 
وبقية وســائل القمــع األخــرى، ومتحدًيا، بل 
ومتعجرًفا، وواضًعا نفســه فوق كل القوانين 
وبقية وســائل القمــع األخــرى، ومتحدًيا، بل 

والقيم اإلنسانية". 
ــم بالوقوف  ــواب في بيانهــم العال وطالــب الن
وقفة مســؤولة أمــام الغطرســة الصهيونية، 
رادًعا االحتالل ومعاقًبا إياه على جرائمه، كما 
ــق دولية لمعاقبة  طالبوا بتشــكيل لجنة تحقي
قادة االحتالل على اعتدائهم الســافر في المياه 
اإلقليمية على األبرياء العزل من السالح الذين 
ــاء المحرومين  ــات إغاثية لألبري ــوا إعان حمل

نتيجة القهر والحصار الصهيوني لهم. 
كما طالب النواب الهيئات القيادية في العالمين 
العربــي واإلســالمي وجامعة الــدول العربية 
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي واألحزاب والقوى 
ــر؛ بالتحرك الفعلي والجاد  الفاعلة والجماهي
لفك الحصار عن غزة وأهلها، داعين المؤسسات 
الدولية إلى إلجام سياســات االحتالل القمعية 
والوقوف إلى جانب الشــعب الفلسطيني وعدم 
تركه وحيًدا أمام االحتالل وبلطجته، وأهابوا 
والوقوف إلى جانب الشــعب الفلسطيني وعدم 
تركه وحيًدا أمام االحتالل وبلطجته، وأهابوا 
والوقوف إلى جانب الشــعب الفلسطيني وعدم 

بأبناء الشــعب الفلسطيني في الداخل والخارج 
ــى األرض والوقوف بحزم  التحرك الفاعل عل

أمام قوى اإلجرام الصهيونية. 
وفــي ختام بيانهــم أعرب النواب األســرى عن 
وقوفهم وتضامنهم مع كل المتضامنين الذين 
ــة"ـ ومع كل  جــاؤوا على متن ســفن "الحري
المؤسســات والدول التي تقف خلفهم، سائلين 
المولى عــز وجل القبول للشــهداء والشــفاء 
للجرحى، كما عبَّروا عن مواساتهم وتعازيهم 

ألهلهم وذويهم. 
ق  النواب اإلسالميون: االحتالل فرَّ

دمه على العالم أجمع 
مــن جانبهم اســتنكر النواب اإلســالميون في 
الضفة الغربية الجريمة الصهيونية، مؤكدين 

أنها كشفت الوجه الحقيقي لالحتالل.
منى منصور

وأكدت النائب منى منصور أن الفعل اإلجرامي 
ــي بمهاجمة  الــذي ارتكبه االحتــالل الصهيون
أســطول الحرية لكســر الحصار عن غزة؛ يعد 
ــاده االحتالل  ــا اعت ــا وهمجيٌّ ســلوٌكا إجراميٌّ
ــي, وهــذا الفعل هو الوجــه الحقيقي  الصهيون
لالحتــالل، ولو لم يكن هذا وجهه لما اســتمرَّ 

حصار قطاع غزة أربع سنوات. 
وقالــت منصور: "االحتــالل الصهيوني بفعلته 
ق دمه على العالم أجمع، وأشهر همجيته  هذه فرَّ
ــن الذين رفضوا  في وجه إنســانية المتضامني

استمرار الظلم والحصار على قطاع غزة". 
ورأت منصور في الصمت جريمة توازي جريمة 
ــى المتضامنين, مثمنة  االحتــالل وعدوانه عل
موقف الشعوب التي خرجت في مظاهرات رفًضا 
لهذه الجريمة، ومبدية أسفها لموقف سلطة رام 

اهللا ورد فعلها على الجرائم الصهيونية. 
وأضافــت: "ال يكفــي الغضب بتنكيــس األعالم 
والحداد.. نحن بحاجة إلى موقف حازم وحاسم 
يوازي حجم الجريمة, وعلى الســلطة أن تعلن 
من فورها وقــف التفاوض والتنســيق األمني 
وإطالق سراح كافة المعتقلين السياسيين في 
سجونها ليستطيع الشعب الفلسطيني مواجهة 

االحتالل بحرية". 
عماد نوفل

ن النائب عماد نوفل دعوة االتحاد األوروبي  وثمَّ
ــى إجراء تحقيق شــامل حــول االعتداء على  إل
ــا األمــم المتحدة  ــة"، مطالب "أســطول الحري
ــدء تحقيق شــامل  ــي هــذا الموضوع وب بتبنِّ
ــة تحقيق إلى  فــي هذا االعتداء، وإرســال لجن
القطاع لالطالع عن كثب على أوضاع الشعب 
اء الحصار الظالم.  الفلسطيني ومعاناته من جرَّ

ــداء االحتالل على ســفن  وأكــد نوفل أن اعت
أسطول الحرية وعلى المتضامنين على متنها 
بهذه الصورة الهمجية؛ يدل بشــكٍل قاطٍع على 
طبيعة هــذا االحتالل الــذي ال يحترم القانون 
بهذه الصورة الهمجية؛ يدل بشــكٍل قاطٍع على 
طبيعة هــذا االحتالل الــذي ال يحترم القانون 
بهذه الصورة الهمجية؛ يدل بشــكٍل قاطٍع على 

الدولــي وال القانون اإلنســاني، كما يدل على 
ــع الشــعب الفلســطيني  ــى تجوي إصــراره عل

وحرمانه من أبسط حقوقه. 
وأضــاف: "هذا االعتداء يضــع العالم الحر أمام 
مســؤولياته في ضرورة إنهاء الحصار الظالم 

المضــروب على قطاع غزة منذ أربع ســنوات، 
ويكفــي أن يتذكر هذا العالم وفاة ٣٧٣ مريًضا 
المضــروب على قطاع غزة منذ أربع ســنوات، 
ويكفــي أن يتذكر هذا العالم وفاة ٣٧٣ مريًضا 
المضــروب على قطاع غزة منذ أربع ســنوات، 

اء هذا الحصار الجائــر، ومنع وصول  من جــرَّ
ــة والغــذاء إلى القطاع، فضــًال عن منع  األدوي
اء هذا الحصار الجائــر، ومنع وصول  من جــرَّ
ــة والغــذاء إلى القطاع، فضــًال عن منع  األدوي
اء هذا الحصار الجائــر، ومنع وصول  من جــرَّ

المرضى من السفر للعالج". 
ــة ومنظمة  ودعــا نوفل جامعــة الدول العربي
المؤتمر اإلسالمي إلى أن تأخذا دورهما ويكون 
لهما موقف مشــرف من هذا االعتداء الســافر، 
وأن تعمال على كسر الحصار وإنصاف الشعب 

الفلسطيني. 
عبد الرحمن زيدان 

مــن جهته طالــب النائب عبد الرحمــن زيدان 
السلطة الفلســطينية بوقف كافة المفاوضات 
ســواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، سرية أو 
علنية ردا على القرصنة والجريمة الصهيونية. 

 وقــال زيدان: "نحن نخشــى أن تكرر ســلطة 
ــة وتخلــص الكيان  ــا المتواطئ رام اهللا مواقفه
ــات واإلدانة في المحافل  الصهيوني من العقوب

الدولية". 
 وأكد زيدان "أن إعالن السلطة اإلضراب العام 
غدا قرار غير بريء، بل يهدف لمنع االحتجاجات 
الشــعبية في مدن الضفة وعلى أجهزة السلطة 

رفع يدها عن الجماهير للتعبير عن غضبها". 
ــى العالم محاصــرة الكيان   وشــدد على أن عل
الصهيوني المجرم إعالميا وسياسيا واقتصاديا 
وعسكريا، وطرد الكيان من المنظمات الدولية 

ككيان خارجة عن القانون الدولي. 
وقال: "ســقط الزيــف عن ادعاءات "إســرائيل" 
بأنها ضحية وتكشفت دموية نظامها العنصري 

وخسرت جولة أخرى في معركة اإلرادة". 
وطالــب دول االتحــاد األوروبي باالســتجابة 
لتوجهــات شــعوبها واالنفصــال عــن التبعية 
للموقــف األمريكي المنحاز ضد حق الشــعب 

الفلسطيني في الحرية والكرامة. 
ــة إلى تركيا  ووجــه النائب الفلســطيني تحي
حكومة وشعبا، وإلى كافة الشعوب الحية التي 
شــاركت أسطول كســر الحصار والمطلوب 
ــان  الكي ــة  ــة لمعاقب مواقــف رســمية موازي

العنصري. 
إبراهيم دحبور

بدوره أكد النائب إبراهيم دحبور أن ما جرى 
من اعتداء على األسطول البحري القادم لفك 
الحصار عن غزة  ما هو إال سقوط أخالقي وقيمي 
مدوي، وتعبير حقيقي عن النظرة الفوقية التي 
تتعامل بها "إســرائيل" مع العالم. وأوضح أن ما 
جرى يمثل صورة العدوان الصهيوني المتصاعد 
والممتد على حقيقته والذي تجاوز الفلسطيني 
ليطال رعايا أكثر من ٤٠ دولة. وشــدد دحبور 
على أن "إسرائيل" أرادت أن تثأر لنفسها  بسبب 
ــة التي وجهها القادة األتراك  الصفعات المتتالي
لقادة االحتــالل، ولكنها ردت في المكان الخطأ 
وعلى متضامنين مسالمين يحملون في سفنهم 
ــون بين أضلعهم قلوبا  الغــذاء والدواء، ويحمل
نابضة بالقيم والمعاني اإلنســانية واألخالقية، 

ــم يد العون  التي تســعى لرفع الحصار وتقدي
والمساعدة للمظلومين.

ياسر منصور
كما حيا النائب ياسر منصور روح المسؤولية 
لدى منظمي أسطول الحرية لفك الحصار عن 
قطاع غزة الذين يتحدون التهديدات اإلسرائيلية  
بالتصدي لها واعتقال من فيها وتبحر متحدية 
كل ذلك باتجاه قطاع غزة المحاصر منذ أربع 

سنوات.
وأكد منصور على أن خروج أسطول الحرية 
وما ســبقها من ســفن كســر الحصار باتجاه 
قطاع غزة يبشر بضمائر حية في العالم تنبض 
كل لحظة رافضة الظلم الذي يقع على شعبنا 

الفلسطيني.
وناشــد منصور أحرار العالم ومنظمات حقوق 
اإلنسان أن يســيروا بذات الطريق وأن يسّيروا 
القوافل إثر القوافل لفرض واقع جديد متمثل 
برفع الحصار وإنهاء هذه الجريمة بحق شعبنا 

وقطاعنا الحبيب.
كتلة التغيري واالصالح الربِّـانية 

تشجب الجريمة 
ــر واإلصالح  ــة التغيي ــا أدانت كتل مــن جهته
الجريمــة الصهيونية بحق أســطول الحرية، 
مؤكــدة أنها تعكس عقلية اإلجــرام واإلرهاب 

الصهيوني.
ودعت الكتلة الشعوب العربية واإلسالمية وكل 
أحرار العالم وخاصة الشــعوب التي اســتهدف 
أبناؤها عبر أسطول الحرية للتعبير عبر غضب 
جماهيري حول الســفارات الصهيونية للتنديد 
بهذه الجريمة، مؤكدة أن هذه الجريمة تؤكد 
بأن الحصار أصبح قضية دولية وأنه قد آن األوان 
أن يرفع الحصار فورا عن شــعبنا الفلسطيني، 
وأن العدو الصهيوني أصبح في مواجهة العالم 
بأســره من خالل اســتخدامه جزء من العقلية 
اإلجرامية واإلرهابية التي يستخدمها مع شعبنا 

في كل يوم عبر أسطول الحرية. 
ودعــت األمــم المتحــدة وكل قــوى الضغط 
واالتحاد األوروبي والدول العربية واإلسالمية 
لتحمل مسؤولياتها اإلنسانية واألخالقية لتمكين 
أســطول الحرية الســلمي للوصول بأمان إلى 
قطاع غزة وإنهاء الحصار عن شعبنا الفلسطيني 

ووضع حد للعقلية اإلجرامية الصهيونية.
... وتدعو الربِّـانات الدولية لفضح 

جرائم االحتالل 
ــة البرلمانات الدولية لضرورة  فقد دعت الكتل
التحرك المسئول على كافة الصعد السياسية 
ــة لفضــح المجزرة  والدبلوماســية واإلعالمي
الصهيونية بحق أسطول الحرية ومالحقة قادة 

االحتالل كمجرمي حرب.
وأكــدت الكتلة في رســائل مختلفــة عاجلة 
ــة االثنين ٥/٣١  أرســلتها إلى لبرلمانات الدولي
أن الجريمــة الصهيونية التي ارتكبها االحتالل 
ضد أسطول سفن الحرية تشكل جريمة دولية 
وقرصنة مركبة. وطالب الكتلة في رســائلها 
ــي إلنهاء  بضــرورة التحرك الفــوري والعمل
األزمــة في المنطقــة التي أوجدهــا االحتالل 

بحصاره الظالم.
... وتجري اتصاال هاتفيا الربِّـان الرتكي 
فقد عبرت الكتلة عن أسفها الشديد جراء وقوع 
الضحايا األتــراك في الجريمة الصهيونية التي 
ارتكبها االحتالل بحق أســطول ســفن الحرية 
في المياه الدولية. وتقدم النائب د.عاطف عدوان 
خالل اتصال هاتفي أجراه بالنائب مراد مرجان 
رئيس العالقات الخارجية في الكتلة البرلمانية 
في حزب العدالة والتنمية التركي بأحر التعازي 
جراء وقوع عدد من الضحايا األتراك في جريمة 
االحتــالل التي ارتكبها بحق أســطول الســفن، 
مؤكدا أن الشــعب الفلســطيني يعتبر الضحايا 

شهداء وجرحي أبطال من شهداء الحرية.
د.بحر يعزي محمد كايا ممثل هيئة اإلغاثة التركية IHH في غزة
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الفلســطيني بإعــالن التراجع عن 
ثوابتهم.  مواقفهــم والتنازل عــن 
وحين تعرضت لمســاومة المحقق 
الصهيوني وتعنيفــه لي أني واحد 
ممن منحــوا الثقــة لحكومة األخ 
بعــزة  ــة  شــعرت  إســماعيل هني
ــي  المســلم وأن الباطــل الصهيون
مــا هــو إال زيــف وانتفــاخ فارغ, 
وأيقنــت أن كل االعتراف الدولي 
والدعــم  والمباركــة  ــد  والتأيي
لكيانهم ال يساوي شيئا أمام رفض 
الممثلة  الفلســطيني  الشعب  إرادة 
فــي  يرســفون  رجــال  بخمســين 

األغالل خلف القضبان.
ــة عند  ــا المعنوي هــذه هــي روحن
اختطافنا في القيد وبعد أن من اهللا 
ــن تكون إال عالية  علينا بالفرج ول

واثقة بنصر اهللا وتأييده وفرجه.
أما عن أدائنا كنواب داخل السجن 
فال شــك أننا لم نتمكــن من فعل 
الكثير مما يجب فعله ولكن شعبنا 
زادت ثقته بنا وهو يدرك من الذي 

اختطفنا ولماذا نختطف.

كيف انعكست شخصية 
وثقافة أ. حسني البوريني 

الرتبوية والدعوية 
والسياسية ما قبل إجراء 

االنتخابات التشريعية على 
واقع العمل الربِّـاني عقب 

الفوز َّـ االنتخابات؟
 ال شك أن من يحمل رسالة دعوة 
وهموم أمة ســينطلق مــن موقعة 
ــات جديدة لمواصلة  الجديد وبآلي
ــة  والدعوي ــة  التربوي رســالته 
ومعالجة قضايا أمته عن قرب ومن 

موقع التأثير.
ــر من  ــاج الكثي  إن شــعبنا ال يحت
التوجيه والتربية واإلعداد إذا وجد 
قيادة راشــدة تقــوده، وال أدل على 
ذلــك مــن مواقف شــعبنا الصابر 
الصامــد حين قطعــت الرواتب عن 
ــة للشــعب على  ــن عقوب الموظفي
ــا معظــم هــؤالء  ــاره وجدن اختي
نجــوع وال  ــون  يقول ــن  الموظفي
نركع لوال التحريض والتحريش 
ممــن ال يعرفــون إال مصالحهــم 

الشخصية.

تجربتــك  إُّـ  اســتنادا 
الربِّـانيــة.. هــل تعتقد أن 
اِّـجلــس التشــريعي قــادر 
علــى لعــب دوره اِّـنــوط به 
حســب القانون األساســي 
الفلســطيني، ووفقا ِّـا هو 
مأمول وطنيا َّـ ظل عوائق 

وتدخالت االحتالل؟
ــن تتوقف إال   تدخــالت االحتالل ل
ــى يأذن اهللا  بــزوال االحتالل، وحت

ــد أن يواصــل نواب  ــه. فالب بزوال
ــا كانوا  الشــعب الفلســطيني - أي
ــى أكمــل وجه  - أداء عملهــم عل
متمسكين بسيادة القانون األساسي 
ــه من التالعــب واالنتهاك,  وحمايت
بما يحفظ سالمة  الوطن وكرامة 

المواطن.

حفلت الحياة الربِّـانية طيلة 
اِّـاضيــة  األربــع  الســنوات 
السياســية..  باِّـناكفــات 
ما هي شــهادتك حول هذا 
اِّـوضــوع.. وهــل باإلمــكان 
الحفــاظ علــى الحــد األدنى 
من العالقة الشخصية بني 
النواب بعيدا عــن الخالفات 

الفصائلية؟
ــف اآلراء  مــن الطبيعــي أن تختل
السياســية ولكن  الــرؤى  وتتباين 
الذي ال يجــوز االختالف علية هو 

الثوابت الفلسطينية.
ــرا مــن   وفــي تقديــري إن كثي
كانــت  السياســية  المناكفــات 
تحصل من منطلق إحراج الحكومة 
وشل عملها لتحقيق أهداف حزبية 
فئوية، ومع ذلك لم نقطع شــعرة 
ــة رضي اهللا عنه ســواء على  معاوي
المستوى الشخصي أو الفصائلي وال 
ــا ممدودة لفتح صفحة  زالت أيدين
جديدة مــن العالقــة القائمة على 

األخوة والشراكة والمسؤولية.

التجربــة  أضافــت  هــل 
إُّـ  شــيئا  الربِّـانيــة 
شخص أ. حســني البوريني 
ومكانته الدعوية والرتبوية 

والسياسية؟
بال شك أن اإلنسان كلما عركته 
والمحــن  والشــدائد  الظــروف 
ــات متنوعة كلما  وتواصــل مع فئ
ــة ومعرفة في  ازداد خبرة وتجرب
ــا فــإن التجربة  ــاة، ومــن هن الحي
البرلمانية أضافت لي الكثير، ولم 
يكن ذلك إال نتاجا وتأسيســا على 
مســيرة طويلة من العمل الدعوي 
والتربوي والحقا العمل السياســي 
الــذي يدور فــي إطار مشــروعنا 
ــي اإلســالمي لخدمــة ديننا  الوطن
ــا، والذي أســهم  ــا وقضيتن ووطنن
في صقــل تجربتي وإخراجها على 

أفضل صورة تكاملية.

الشــخصية  شــهادتك  مــا 
على الواقــع واألداء الربِّـاني 
الجمعــي على مدار تجربتك 

الربِّـانية؟
الجمعــي  األداء  المســتوى  ــى  عل  
لقد كان أداء النواب االســالميين 
متميزا جدا مما أذهل الكثيرين من 

المراقبين والمهتمين.
ولعل البعــض كان يظن أن أداءنا 
لن يكون إال في سياق الوعظ بعيدا 

عن المهنية والدقة والتنظيم.
 لقد كنا نخطط لكل جلســة بعدة 
ساعات قبله، ونقّيم األداء والنتائج 
ــذ اليوم  بعــد كل جلســة هــذا من
األول، فما بالك بعد هذه التجربة 

والممارسة العملية الطويلة؟ 

َّـ نهايــة العــام الرابع من 
رحلة العمل الربِّـاني.. هل 
يشــعر أ. حســني البوريني 
أنه أكثــر قربــا أم بعدا عن 

الجمهور الفلسطيني؟
ــي  الت ــة  الوهمي الحواجــز  رغــم 
حاولت وتحــاول األجهزة األمنية 
ــة إقامتها بيننا  في الضفــة الغربي
ــن الناس فإن هــذه المحاوالت  وبي
ــاس لنا  نفســها زادت مــن حب الن
والتفافهم حولنا. نحن بطبيعتنا ال 
نتأخر عن معايشة الناس واإلطالع 
ــى  عل والعمــل  مشــكالتهم  ــى  عل
مســاعدتهم في حلها. ولئن نجحوا 
في تخويف الناس من التعامل معنا 
فلن يحجــزوا بين قلوبنا وقلوبهم 

وأرواحنا وأرواحهم.
قالوا قديما: إنك تستطيع أن تجبر 
ــع الماء  الحصــان الحضور إلى نب
ولكنك لن تستطيع أن تجبره على 

الشرب من الماء.
ولئن حوصر الناس في أجســادهم 
ــن يحاصروا فــي أفكارهم  ــا فل عن
وعقولهم وقلوبهم. وصدق العالمة 
الدكتور يوســف القرضاوي وهو 

يخاطب الجالد الظالم شعرا: 
لن تستطيع حصار فكري ساعة

أو نزع إيماني ونور يقيني
فالنور في قلبي وقلبي في يدي 

ربي وربي حافظي ومعيني

مــا الذي وقــر َّـ قلبك منذ 
لرتشــحك  األوُّـ  اللحظــة 

لالنتخابات التشريعية؟
ما وقر في قلبي منذ لحظة الترشح 
ــى للتشــريعي أن عهــدا من  األول
والسياسي  واإلداري  المالي  الفساد 
قد مالت شمســه للمغيب مع اعتبار 
ــكا على  أن االحتــالل ومعــه أمري
األقل لن تمكننا إذا فزنا من إنجاز 
برنامجنا بالصورة التي نطمح لها.

هل كنــت تملــك معطيات 
دقيقــة عــن عمــل اِّـجلس 
التشــريعي الســابق لــدى 

ترشحك لالنتخابات؟
كانت لدي صــورة قريبة جدا لما 
هو عليه عمل المجلس التشــريعي، 
ــات ســن القوانين  وإن كانــت آلي

ليست حاضرة تماما.

هل فوجئــت بواقع وطبيعة 
اِّـجلــس  ومهــام  عمــل 
الفلســطيني  التشــريعي 
التي تبدو عمليا أصعب مما 

هي عليه نظريا بكثري؟
ــة  ــت أقــدر الصــورة الخاطئ  كن
فــي أذهــان الناس عــن دور عضو 
المجلس التشــريعي، والتي كانت 
ــارة عــن صورة  فــي نظرهــم عب
رجــل (واصل) فــي الدولة, يملك 
ــن ويفصل,  ــح ويمنع ويعي أن يمن
ــي  الت ــة  الخاطئ النظــرة  وهــذه 
تكرســت في نفوس الناس من قبل 
ــا بأننا ما  كانت عائقــا أمام عملن
جئنا إلى المجلس التشريعي أصال 
إال لمحاســبة المتجاوزيــن ولجم 

المتنفذين.

مــا هــي األعمــال واِّـهــام 
الربِّـانيــة التــي باشــرتها 
طيلة رحلتك داخل اِّـجلس 

التشريعي؟
 باإلضافــة إلى كوني عضوا فاعال 
في جلســات النقاش التي لم أتغيب 
عن لحظة واحــدة منها فقد كنت 
فــي لجنتين مــن لجــان المجلس 
ــة والتعليم  ــة التربي إحداهــا لجن
ــة وحقوق  واألخــرى لجنة الرقاب

اإلنسان.

ما هي أبــرز اِّـواقف التي ال 
تنسى َّـ رحلتك الربِّـانية؟

ــة محطات  ــي البرلماني فــي رحلت
ــه وأخرى  ــرة بعضها أعتز ب كثي
أخجــل أن تكون في تاريخ الشــعب 
الفلسطيني وقضيته. أما ما أعتز به 
فهي الجهــود المباركة التي بذلها 
المجلس التشريعي وأطلقها رئيس 
ــور عزيز دويك  الدكت المجلس 
لجمع كلمة الشــعب الفلســطيني 
ــت بالنجــاح وأثمرت  ــي تكلل والت
عــن إنتاج وثيقة الوفــاق الوطني, 
أمــا الصــورة المظلمــة فــي هذه 
ــل المظلمة فــي تاريخ  المرحلة ب
الشعب الفلســطيني والمخجلة في 
ــة فهي تعطيل  ــخ الديمقراطي تاري
بالقــوة على  التشــريعي  المجلس 
أيد فلسطينية وصهيونية وتواطؤ 

عربي وعالمي.

علــى  أداءك  تقيــم  كيــف 
منــذ  الشــخصي  الصعيــد 

اللحظة األوُّـ وحتى اليوم؟
من الصعب أن يحكم اإلنســان على 
ــه، وما كنا نطمــح إليه كان  أدائ
أعلى بكثير مما حققناه، ذلك أننا 
ــل بيننا وبين تطبيق الكثير من  حي
الكثيرة  العوائــق  بســبب  برامجنا 
وأهمها اختطاف العدو اإلسرائيلي 
لنا أربعين شــهرا من فترة رحلتنا 

البرلمانية.

هــل اســتطعت كنائــب أن 
توفق بني مهامك وواجباتك 
اِّـهــام  وبــني  الربِّـانيــة 

واألعباء األخرى؟  
  أشــعر بالرضــي والحمــد هللا في 
ــن أدائي  ــق بي النجــاح فــي التوفي
كنائــب وواجباتي األخــرى، وإن 
كان المســلم دائمــا يأخذ نفســه 
ــب منها المزيد من  بالعزائم ويطل

العمل واإلتقان.

هل أســهم اختطاف النواب 
روحــك  علــى  التأثــري  َّـ 
اِّـعنوية وخططك الربِّـانية 

والوطنية آنذاك؟
ــواب كانــت الغاية   اختطــاف الن
ــواب الشــعب  ــه كســر إرادة ن من
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تجربتي البرلمانية أضافت لي الكثير.. وتأسست على 
مسيرة طويلة من العمل الدعوي والتربوي والسياسي 

في إطار خدمة مشروعنا الوطني اإلسالمي

النائب حسني البوريني:

ال نتأخر عن معايشة هموم الناس.. ولئن نجحت السلطة َّـ تخويف البعض من التعامل معنا فلن يحجزوا بني قلوبنا وقلوبهم وأرواحنا وأرواحهم

لم نقطع شعرة معاوية مع اآلخرين.. وال زالت أيدينا ممدودة شخصيا وفصائليا لتدشين صفحة جديدة من العالقة القائمة على األخوة والشراكة والمسؤولية الوطنية

النائب / حسني البوريني
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د.الحية يدعو إلى قطع العالقات العربية الصهيونية وطرد 
السفراء والممثلين الصهاينة في البالد العربية وبلورة أضخم 

حملة لمالحقة "إسرائيل" قانونيا ودوليا 

النواب يشيدون بالدور التركي تجاه حصار غزة  و يدعون 
إلى فعاليات واسعة، سياسيا وإعالميا وشعبيا، لفضح 

الصهاينة ومحاكمتهم دوليًا

عقد المجلس التشــريعي الفلسطيني الثالثاء 
ــة أدان فيها الجريمة  (١-٦-٢٠١٠) جلســة طارئ
ــة الذي حمل  الصهيونية ضد أســطول الحري
ــة  ــن مــن عشــرات الــدول العربي متضامني
ــة، مؤكــدا أن قرار مجلــس األمن  واألجنبي
ــم يأت صراحة  الدولــي جاء باهتا وضعيفا ول
على إدانة المجزرة بحق المتضامنين المدنيين 
الذيــن يحملون أهدافا ومســاعدات إنســانية، 
محمال اإلدارة األمريكية مســؤولية استمرار 
الجرائم الصهيونية وتعطيل القرارات الدولية 

التي تدين االحتالل.
ودعــت اللجنة السياســية في تقريرهــا أمام 
المجلس إلى مالحقة "إسرائيل" قانونيا ودوليا، 
مشــددة على ضرورة قطــع العالقات العربية 
ــة بكافة أشــكالها، وطرد الســفراء  الصهيوني
والممثلين الصهاينة وتعطيل المصالح التجارية 
الصهيونية في البالد العربية، فيما دعا النواب 
إلى فعاليات واســعة، سياسيا وإعالميا وشعبيا، 

لفضخ الصهاينة ومحاكمتهم دوليا.
د. بحر: بيان باهت وضعيف

ــح د. أحمد بحــر النائــب األول لرئيس  وافتت
المجلس التشــريعي الجلسة، محمال االحتالل 
ــن تواطــأ وتآمــر معــه  الصهيونــي وكل َم
على فــرض الحصار المســؤولية الكاملة عن 
القرصنة الدولية والمجزرة الدموية الرهيبة 
التي اقترفها العدو الصهيوني على متن ســفن 
أســطول الحرية بشــكل يخالف أبسط قواعد 

وأحكام القانون الدولي اإلنساني.
وثمن بحر المواقف النبيلة لكافة األبطال من 
كافة الــدول الذين خاضــوا البحر على متن 
ســفن أسطول الحرية لكســر الحصار الجائر 
ــى قطاع غــزة وإمداد ســكانه  المفــروض عل

بالمساعدات الغذائية واإلنسانية واإلغاثة.
وحيا بحر المواقف المشرفة للشعوب العربية 
واإلسالمية واألحرار في العالم على تضامنهم 
مع أسطول الحرية وإدانتهم لجريمة الحرب 
والجريمة ضد اإلنســانية والقرصنة الدولية 

ــي اقترفها العــدو الصهيوني المجرم بحق  الت
ــاه الدولية،  ــاء في عمق المي ــن األبري المدنيي
وخــص بالذكــر المواقــف البارزة للشــعب 
التركي الشــقيق الــذي انتفــض عقب تلك 
المجــزرة الدموية الرهيبة وحاصر ســفارة 
وقنصلية العدو الصهيوني، والمواقف الشجاعة 
المعهودة للقيادة التركية التي تخوض حملة 
ــة مكثفــة في كافــة المحافــل الدولية  دولي
ــة وفضح  لنصــرة الشــعب الفلســطيني وإدان
اإلجرام الصهيونــي ورفع الحصار المفروض 

على قطاع غزة.
ودعا بحر كافة الشعوب العربية واإلسالمية 
واألحرار في العالم إلى مسيرات غضب حاشدة 
وفعاليات مستمرة ومتواصلة للتنديد بالقرصنة 
الدولية وبجريمة الحرب الدموية التي اقترفها 
العدو الصهيوني المجرم، والتنديد باستمرار 
ــى قطاع غزة،  الحصــار الخانق المفروض عل
مطالبا بمواصلة تحــدي الجبروت الصهيوني 
وتسيير المزيد من السفن واألساطيل البحرية 
لكســر الحصار عــن القطــاع، والضغط على 
ــد، وقطع كافة  ــى األب حكوماتهــم إلنهائه إل
أشكال العالقات مع مجرمي الحرب الصهاينة، 
وطردهم من كافة الدول العربية واإلسالمية.

ــة  ــات العربي وطالــب بحــر كافــة البرلمان
واإلســالمية والدولية وجامعة الدول العربية 
ومنظمة المؤتمر اإلســالمي ومجلس حقوق 
اإلنسان بجنيف بعقد اجتماعات طارئة التخاذ 
قرارات قوية وحاسمة بإدانة القرصنة الدولية 
وجريمة الحرب التي اقترفها العدو الصهيوني 
ــة، وبرفع  المجــرم على متن أســطول الحري
فوري للحصــار الجائر المفروض على قطاع 
ــذ تلك القــرارات على  غــزة، وبمتابعة تنفي
األرض بإنهاء الحصار وفتح معبر رفح بشــكل 
دائم والسماح بإدخال كافة المساعدات الدولية 
واإلنســانية واإلغاثــة إلى قطاع غــزة وإعادة 

إعمار القطاع.
ودعا بحر كافة المنظمات اإلقليمية والدولية 

ومؤسسات حقوق اإلنسان، وبخاصة َمن لديهم 
ــة، إلى  ــى متن أســطول الحري ــن عل مواطني
تحــركات مكثفة لرفع دعــاوى قضائية أمام 
ــة على جريمة  ــة األوروبي المحاكم الوطني
ــي ارتكبها  ــة الت ــة الدولي الحــرب والقرصن
العــدو الصهيوني المجرم على متن أســطول 
الحرية في المياه الدولية، وحّث المدعي العام 
ــة الدولية على فتح تحقيق  للمحكمة الجنائي
دولي بتلــك الجرائم التي ينعقد االختصاص 
فيها للمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظامها 
األساسي، مطالبا باالستمرار في إقامة الدعاوى 
القضائية أمــام المحاكم الدولية على جرائم 
الحرب والجرائم ضد اإلنســانية التي يرتكبها 
ــادة العــدو الصهيوني المجــرم وأعوانه في  ق
قطاع غــزة من خالل فــرض الحصار الجائر 

والعقوبات الجماعية على سكانه.
ودعا بحر إلى وقف كافة أشكال المفاوضات، 
المباشرة وغير المباشرة، ووقف التنسيق األمني 
مع العدو الصهيوني، وإجراء تقييم موضوعي 
جاد وشــامل لنهج ومسار المفاوضات وعملية 
التسوية، لتهيئة األجواء الحقيقية للمصالحة 
ــًا واحدًا في  الفلســطينية بهــدف الوقوف صف
مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالشعب 

الفلسطيني ومصالحه الوطنية العليا.
وطالب بحر األمين العام لألمم المتحدة السيد 
بان كي مــون بتحمل مســؤولياته القانونية 
والدولية تجاه االنتهاكات الجســمية لميثاق 
ــون الدولي، وللقانون  األمــم المتحدة، وللقان
ــة جنيف  ــي اإلنســاني وبخاصــة اتفاقي الدول
الرابعة، ولقانون البحار، واتخاذ موقف واضح 
ــة والقرصنة  ــة جريمة الحــرب الدموي بإدان
التي نفذها العدو الصهيوني المجرم في عمق 
المياه الدولية المحاذية لقطاع غزة، داعيا إلى 
بلورة خطوات عملية ملموســة لرفع الحصار 
غير القانوني وغير األخالقي المفروض على 
قطاع غزة الذي يشكل انتهاكًا سافرًا التفاقية 
غير القانوني وغير األخالقي المفروض على 
قطاع غزة الذي يشكل انتهاكًا سافرًا التفاقية 
غير القانوني وغير األخالقي المفروض على 

جنيــف الرابعة، واإلعالن صريح باالنســحاب 
ــة ودعوتها لحل نفســها  ــة الرباعي من اللجن
كونها توفــر الغطاء الكامل للعدو الصهيوني 
لإلمعان فــي ارتكاب المجازر وتقويض قواعد 
وأحــكام القانون الدولي اإلنســاني وعلى نحو 
بات يشكل تهديدًا جديًا لألمن والسلم الدوليين 
وأحــكام القانون الدولي اإلنســاني وعلى نحو 
بات يشكل تهديدًا جديًا لألمن والسلم الدوليين 
وأحــكام القانون الدولي اإلنســاني وعلى نحو 

ولالستقرار العالمي.
د. الحية: مالحقة قانونية ودولية

ــة تقرير اللجنة  مــن جانبه تــال د. خليل الحي
السياسية الذي استعرض فيه مجريات األحداث، 
معتبرًا أن حملة أسطول الحرية لكسر حصار 
غزة تشكل قمة الفعاليات التي تنفذها الجهات 
ــة والدولية إلنهاء حصــار غزة بعد أن  المحلي
أفشــلت "إســرائيل" جميع المحاوالت السابقة 
بالقــوة والتي تقدر بـ ثمانــي محاوالت برية 

وبحرية. 
وأوضح الحية أن حملة أســطول الحرية على 

غزة شكلت نقطة تحول في إستراتيجية كسر 
الحصــار وأنها تحمل دالالت كبيرة إنســانية 
وسياسية بالنسبة للفلســطينيين أبرزها أنها 
تكشــف حقيقة الحصار ومظاهــره وتأثيراته 
ونتائجــه أمام الرأي العام الدولي، وأنها توجه 
رسالة للمجتمع الدولي بضرورة التخلي عن 
ــا واالعتراف  سياســة عزل غــزة ومحاصرته
بشــرعية خيار الشعب الفلســطيني واحترام 
أسس العالقات الدولية في احترام أردة الشعوب 

في تحديد خياراتها.
وشدد الحية على أن الهجوم على قافلة الحرية 
يشكل انتكاسة غير مســبوقة في تاريخ الكيان 
تفوق حرب غزة واغتياالتها المتكررة التي كان 
آخرها اغتيال الشهيد المبحوح نظرا لتوقيتها 
السيئ بالنسبة للظروف التي تمر بها "إسرائيل" 
على المسرح الدولي ووضعها الداخلي المليء 
السياســية، والتوترات  بالفضائح والصراعات 
التي تعيشها في محيطها اإلقليمي وإخفاقاتها 
ــم ٢٠٠٦ وحتى  ــة منذ العال السياســية المتتالي
اليوم. وأوضح الحية أن "إسرائيل" ستجد نفسها 
أمام ســاحة حرب جديدة لم تعرفها من قبل ال 
يمكنها حسمها بالقوة العسكرية كما ال يمكنها 
معاداة المجتمع الدولي من اجل االستمرار في 

هذه الحرب.
وأوصى الحية بضرورة الضغط على المجتمع 
ــة الكيان الصهيونــي ووضع حد  الدولي إلدان
إلجرامه وحصاره وإلزامه بالقانون اإلنســاني 
الدولي، وذلك من حالل حشد أكبر عدد من 
ــاز والدول  ــة ودول عدم االنحي الدول العربي

اآلسيوية واألوربية في األمم المتحدة.
ــة  ــة بقطــع العالقــات العربي وطالــب الحي
ــة بكافة أشــكالها المباشــرة وغير  الصهيوني
المباشرة، وطرد السفراء والممثلين الصهاينة 
ــة الصهيونية في  ــح التجاري وتعطيل المصال
البالد العربية، مشــددا على أهمية العمل على 
إســتراتيجية كســر الحصار وتصعيدها عبر 
ــى البر ولكن بقائمة جديدة  البحر والعودة إل

من المــواد التي تحتاجها غــزة لكل قطاعاتها 
اإلنسانية والمدنية

ودعا الحية إلــى وقف المفاوضات العبثية مع 
الكيان الصهيونية ســواء كانت مباشرة وغير 
ــة أو ســرية، مؤكــدا أن قطع  مباشــرة، علني
التفــاوض هــو المدخل الحقيقــي لمصالحة 
وطنية قائمة على حشــد الصــف الوطني في 

مواجهة جرائم االحتالل.
وشــدد الحية على ضرورة مالحقة "إسرائيل" 
قانونيا ودوليا في هجومها على حملة األسطول 
ــي للتحقيق في  ودعــوة تحالــف حقوقي دول
الهجوم وكشــف حقيقته حتى فــي حالة لم 
تتعاون فيها إسرائيل، داعيا إلى تكليف اللجنة 
القانونية في المجلس التشريعي وبالتعاون مع 
المؤسســات القانونية المختلفة لرفع دعاوي 
قضائية ضد المجرمين الصهاينة الذين اعتدوا 
على المتضامنين في ســفن الحرية، حيث أدى 
اعتداؤهم إلى قتل وجرح العشــرات من العزل 
في المياه الدولية، وتشــكيل رابطة فلسطينية 
تركية من أهالي شهداء الحرية لتعمل بشكل 
موحــد من أجل فضح االحتالل والضغط عليه 

ومالحقته قانونيًا.
ودعا الحية الجماهير الفلســطينية والعربية 
واإلســالمية لمواصلة الفعاليات الجماهيرية 
وتصعيدها فــي الضفة وغــزة وأراضي الـ٤٨ 
ومخيمات الشتات، وأمام السفارات الصهيونية 
في كل مكان في العالم، وإيجاد اآلليات الكفيلة 

باستمرار هذه الفعاليات ألطول مدة ممكنة.
واختتم الحية تقريره بالدعوة لتنظيم أضخم 
حملة برية وبحرية في آن واحد من أجل إبقاء 

الضغوط على المجتمع الدولي.
ــح المجــال أمــام مداخــالت  وتــال ذلــك فت
ــى إدانة  ــواب التي تركزت عل ومناقشــات الن
المجزرة، وضــرورة محاكمة قادة االحتالل، 
ومواصلة الفعاليات الشعبية واإلعالمية لفضح 
االحتالل وصوال لرفع الحصار عن قطاع غزة 

بشكل كامل.
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د. دويك وعدد من النواب اإلسالميني 
يشاركون َّـ مسرية اِّـعصرة 

األسبوعية جنوب بيت لحم
يشاركون َّـ مسرية اِّـعصرة 

األسبوعية جنوب بيت لحم
يشاركون َّـ مسرية اِّـعصرة 

شارك رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك 
وعدد من النواب اإلسالميين الجمعة ٢٠١٠/٥/٢١ 
في مسيرة المعصرة األسبوعية المنددة بالجدار 
واالســتيطان في قرية المعصــرة جنوبي بيت 

لحم.
وكان برفقــة د.دويك كل مــن النائب حاتم 
قفيشة والنائب محمود الخطيب والنائب محمد 
أبو جحيشــة، حيث قــام دويــك بإلقاء خطبة 
الجمعــة بالمتظاهريــن، متحدثا عــن الصبر 
والثبات وعن الثقة بنصر اهللا وضرورة الوحدة 

وتضافر الجهود الوطنية.
النواب اإلسالميون: اعتقال السلطة 

ألعضاء البلديات دليل على رفض 
الشراكة السياسية 

استنكر النواب اإلســالميون في الضفة الغربية 
الحملة المســعورة التي شنتها األجهزة األمنية 
التابعة لســلطة رام اهللا التي اســتهدفت أعضاء 
ــات والمجالــس القروية ممــن خاضوا  البلدي

االنتخابات في المرحلة السابقة.
ــواب اعتقال المنتخبيــن من أعضاء  واعتبر الن
بلديات ومجالس محلية نوع من حالة التخبط 
التي تحياها األجهــزة األمنية في الضفة، وهي 
توضيح للعالم أجمع حول الصورة الديمقراطية 
التي يريدونها بعيدا عن أي حرية للمواطن وال 

للمرشحين أنفسهم.
... ويستنكرون استدعاء األمن 

الوقائي ِّـديره مكتبهم  َّـ  بيت لحم
استنكر النواب اإلسالميون في بيت لحم استدعاء 
األمن الوقائي لمديرة مكتبهم، مؤكدين أن هذه 
السياســة بعيدة كل البعد عن أخالقيات شعبنا 

وتتصادم مع أعرافنا وتقاليدنا.
وأفاد النواب بأن المساس بحرية الموظفين هو 
مساس بالنواب أنفسهم،  وشــددوا على أن هذه 
ــر مقبولة لن  ــر أخالقية والغي األســاليب الغي
تجدي نفعا بل على العكس ستزيد من إصرارهم 

على مواصلة الطريق التي انتخبوا ألجلها.
وطالــب النواب كافة المعنيين بالتدخل لوقف 
هذه المهزلة التي طالت كافة أبناء الشعب دون 

أدنى احترام لحرياتهم.
... ويستنكرون اختطاف اِّـخابرات 

للمنسق اإلعالمي ِّـكتبهم َّـ رام اهللا
 كما استنكر النواب اإلسالميون اختطاف جهاز 
المخابرات األربعاء ٢٠١٠/٥/٢٦, المنسق اإلعالمي 
لمكتبهم في محافظة رام اهللا, الصحفي خلدون 

المظلوم, فور خروجه من المكتب.
ــة  ــا األمني ــواب الســلطة وأجهزته وحمــل الن
المســؤولية عن ســالمة موظفيهــم, مطالبين 

بوقف فوري لهذه األعمال المشينة واإلفراج عن 
كافة المعتقلين السياسيين.

النواب اإلسالميون َّـ طولكرم يتقدمون 
بشكوى للنائب العام حول انتهاكات 

النواب اإلسالميون َّـ طولكرم يتقدمون 
بشكوى للنائب العام حول انتهاكات 

النواب اإلسالميون َّـ طولكرم يتقدمون 

األجهزة األمنية لحصانتهم الربِّـانية
قدم  النواب اإلســالميون في محافظة طولكرم 
شــكوى للنائب العام بســبب الممارســات التي 
قامت بها األجهزة األمنية بحقهم كنواب حيث 
تم استهداف مكتبهم ونشــاطاتهم ومراجعيهم 
وموظفيهــم لتعطيل دورهم كنواب للشــعب 

الفلسطيني.
 وتحدث النواب خالل الشــكوى عن اســتهداف 
المكاتــب بشــكل منهجــي مــن خــالل اعتقال 
ــم اعتقال مدير  ــن لعدة مرات حيث ت الموظفي
المكتب واحتجازه فــي ظروف غير قانونيه أو 

إنسانية.
وأشــار النواب خالل اســتدعائهم على  خطورة 
اســتمرار االعتداءات على حصانتهم المنصوص 
ــا بموجب المادة ٥٣ من القانون األساســي  عليه
واالعتداء على حرية موظفيهم ومراجعيهم من 
المواطنين والمكفولة بموجــب المواد ١١ و ٣٢ 

خصوصا وباقي مواد القانون األساسي.
وحمل النواب خالل االســتدعاء حكومة ســالم 
فياض وقيادة ومنتســبي جهازي األمن الوقائي 
ــرات العامــة المســؤولية الكاملة عن  والمخاب
مخالفات القانون والمساس بحصانتهم النيابية 

وحرية عملهم.
ــي في مالحقة  ــواب بحقهم القانون وطالب الن
ــى هذه االعتداءات من مســؤولين  القائمين عل
ــى يتم إحقــاق الحــق ومعاقبة  ومنفذيــن حت
المستهترين بالقانون، كما طالبوا النائب العام 
بالتحقيق في هذه الشكوى ومتابعة المخالفين 

للقانون قضائيا. 
نواب نابلس: مالحقة أجهزة 
السلطة لن تبعدنا عن شعبنا

  استنكر النواب اإلسالميون في محافظة نابلس 
ــل األجهزة األمنية  اســتمرار مالحقتهم من قب

مشــيرين إلى أن هذه التصرفات تكشــف يوما 
ــة اإلقصائية التي تتمتع بها  بعد يوم عن العقلي
السلطة في رام اهللا وسياسة القمع والكبت التي 

تنتهجها في الضفة الغربية.
  وأوضح النواب أنهم الزالوا يتعرضون للمالحقة 
الدائمة والمستمرة,  إال أن هذه المراقبة أخذت 
تنحو في اآلونة األخيرة باتجاه خطير ومعيب 
في حق الشــعب الفلسطيني حيث المجاهرة في 
ــع المواطنين مــن الوصول لمكتــب النواب  من
ــة كل مــن يتواصل أو يتحــدث معهم  ومعاقب
باالختطــاف أو االســتدعاء, والتعــرض الدائم 

للموظفين في مكاتب النواب.
ووصل الحال بأفــراد األجهزة األحد ٢٠١٠/٥/٣٠, 
ــي الهيئة المســتقلة لحقوق  ــأن أوقفوا ممثل ب
اإلنسان الذين حضروا لمكتب النواب في محافظة 
نابلس وفحصوا هوياتهم,  دون اكتراث لصفتهم 

االعتبارية وتمثيلهم لهيئة حقوقية مستقلة.
وقــال النواب: "يوميا يتمركــز أفراد األجهزة 
أمام المكتب ويتعرضون للمواطنين ويمنعونهم 
من دخول البناية ويقومــون بفحص هوياتهم 

وتسجيل أسمائهم".
ــواب أن أحــدا مــن المراجعين لم    وأكــد الن
يسلم من التوقيف واالستجواب ومنهم من سلم 
استدعاء للمقابلة وحتى أنه تم اعتراض طريق 
النائبين رياض عملة وحسني البوريني والتأكد 
من شــخصياتهم قبل أن يســمحوا لهم بدخول 

المكتب.
نواب رام اهللا يستنكرون اختطافات 
السلطة التي طالت قيادات وأسرى 

محررين من الحركة اإلسالمية
استنكر النواب اإلسالميون في رام اهللا بشدة حملة 
ــي تقودها األجهزة  االختطافات المســعورة الت
األمنية الفلسطينية ضد أنصار وقيادات الحركة 
اإلسالمية في كافة مدن الضفة الغربية، والتي 
تهدف إلى استئصال الحركة اإلسالمية، وأشار 
النواب إلى أن التحقيق واالستجواب للمختطفين 
يتركز حول موقــف الحركة من االنتخابات 
المحلية القادمة، مستغربين العمل الدؤوب من 

قبل تلك األجهزة على قمع الحركة اإلسالمية 
بالرغم مــن إعالنها وبشــكل واضــح للجميع 
مقاطعتها لالنتخابات المحلية وعدم المشاركة 

بها بأي شكل من األشكال.
ــواب إنه في الوقت الذي تقوم األجهزة  وقال الن
ــة الذين  ــة الفلســطينية بإعادة الصهاين األمني
يتسللون إلى داخل مدن الضفة، تقوم باستهداف 
واختطاف األســرى المحرريــن والذين أمضوا 
سني عمرهم في سجون االحتالل مدافعين عن 

الشعب ومصالحه وحقوقه.
ــر النواب أن هذه الحملة وما يرافقها من  واعتب
اعتقــاالت من قبل االحتــالل ألغلب المحررين 
من سجون السلطة تدخل في سياق تبادل األدوار 
بين الســلطة واالحتالل في العمل على إســكات 

الصوت اإلسالمي في الضفة الغربية.
النائبان منصور وصالح تشاركان 

َّـ األمسية الدعوية لطالبات كلية 
الدعوة َّـ أبو ديس

َّـ األمسية الدعوية لطالبات كلية 
الدعوة َّـ أبو ديس

َّـ األمسية الدعوية لطالبات كلية 

  شاركت النائبان د.مريم صالح ومنى منصور 
االثنين ٢٠١٠/٥/٢٤ في األمســية الدعوية (واحة 
أمل) التي نظمتها طالبات كلية الدعوة وأصول 
الدين في أبو ديس، حيث ألقت النائبتان محاضرة 
دعوية حول المعيقات التي تواجه الفتاة المسلمة 
في طريق الدعوة, وشــرحتا فيها أبرز العقبات 
والمنعطفات التي تواجه الداعية المسلمة وسبل 

تجاوزها وتخطيها.
واختتمت األمسية بتكريم النائب د.مريم صالح 
ــات الفائزات في  والنائــب أ.منى منصور الطالب
مســابقة القدس التي كانت قد نظمتها طالبات 

كلية الدعوة.
النائب عطون يشارك َّـ الحفل 

الثقاَّـ الفني السنوي الذي تقيمه 
النائب عطون يشارك َّـ الحفل 

الثقاَّـ الفني السنوي الذي تقيمه 
النائب عطون يشارك َّـ الحفل 

مدرسة بنات صورباهر األساسية 
الثقاَّـ الفني السنوي الذي تقيمه 
مدرسة بنات صورباهر األساسية 
الثقاَّـ الفني السنوي الذي تقيمه 

شــارك النائــب محافظة القــدس أحمد عطون 
مــع العديد مــن الوجهاء والتربوييــن ومدراء 
المدارس وحشد من أهالي القرية وأولياء أمور 
الطلبة في الحفل الثقافي الفني الســنوي الذي 
أقامته مدرســة بنات صور باهر األساســية في 

مدينة القدس.
وأعرب النائب عطون عن سعادته بهذه االنجازات 
و النشاطات للمدرســة، مطالبا الجميع بتحمل 
المســؤولية لمســاعدة وإنقاذ المدرسة، مبديا 
ــد التربوي  ــى الصعي ــا عل ــه بانجازاته إعجاب

والتعليمي والطاقم اإلداري والتدريسي فيها.
ــر واإلصــالح" تنظم زيارة لمؤسســة    "التغيي
IHH التركية وتشيد بجهود تركيا في تنظيم 

أسطول سفن الحرية
ــر واإلصــالح البرلمانية  نظمــت كتلة التغيي
 IHH زيارة لمؤسسة اإلغاثة اإلنسانية التركية
تثمينا لجهودها في تنظيم أسطول سفن الحرية، 
مشــيدة بجهود تركيا حكومة وشعبا في دعم 
صمود الشعب الفلســطيني والعمل على كسر 

الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.
وترأس الوفــد الزائر كال من النائب د. محمد 
شــهاب وم. جمال ســكيك الذين عبرا عن بالغ  
شــكرهما وتقديرهما على الجهود التي تبذلها 
تركيا من أجل كسر الحصار المفروض على 
قطاع غزة الذي يشــّكل مخالفة ألبســط القيم 
األخالقية وحقوق اإلنسان في ظل صمت دولي 

مريب.
ــواب خــالل الزيارة رســالة شــكر  وســلم الن
ــر واإلصالح  ــة التغيي وتقديــر أرســلتها كتل
لرئيــس مؤسســة اإلغاثة اإلنســانية التركية 
IHH عبر مدير مكتبها وممثلها في قطاع غزة 
محمد كايا، مشــيدة  بالجهــود التي تقوم بها 
المؤسسات التركية في سياق رفع المعاناة عن 
الشــعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرض 

فلسطين.
... وتستنكر استدعاء االحتالل 

لزوجتي النائبني اِّـختطفني عطون 
وطوطح للتحقيق

ــر واإلصالح عــن غضبها  عبــرت كتلة التغيي
الشــديد إزاء اســتدعاء االحتالل لزوجة النائب 
اإلســالمي المقدســي أحمد عطــون للتحقيق 
وأكدت أن محــاوالت االحتالل البتزاز النواب 
وكسر إرادتهم والتضييق عليهم هي محاوالت 
يائســة وفاشــلة، موضحة أن هذه الممارســات 
وغيرهــا ضد النواب اإلســالميين المقدســيين 
تأتي في سياق مخطط االحتالل القتالع النواب 
المقدســيين من القدس وتغييبهم عن المواقع 
التي اختارها لهم الشعب بعد أن فشلت محاوالته 

بتغييبهم خلف القضبان .
وحذرت الكتلة االحتالل من مغبة االستمرار في 
هــذا المخطط وهذا النهج الخطير، مؤكدة أن 
الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف األيدي تجاه 

هذه اإلجراءات اإلجرامية.

د.عزيز دويك وعدد من النواب اإلسالميين يشاركون في مسيرة المعصرة األسبوعية

نواب جنوب غزة يقدمون هدية تذكارية لعائلة كشكو



7 العدد األربعـون

" َ ِ َوِلَيْعَلَم اْلُمْؤِمِنني " َوَما َأَصاَبُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َفِبِإْذِن اهللاَّ
( آل عمران : ١٦٦ )

ــم وأنتم ال تعلمون،  ــر ما تجــري المقادير بغير ما نتمنى، ولكن اهللا يعل كثي
ــَدر، وما كان من إفٍك أو  وكل شــيٍء عنده بمقدار، وقد خلق كل شــيٍء ِبَق
عدوان ال تحســبوه شرًا لكم؛ بل هو خير لكم، وإن المؤمن َأْمُرُه كله له خير، 
ــَدر، وما كان من إفٍك أو  وكل شــيٍء عنده بمقدار، وقد خلق كل شــيٍء ِبَق
عدوان ال تحســبوه شرًا لكم؛ بل هو خير لكم، وإن المؤمن َأْمُرُه كله له خير، 
ــَدر، وما كان من إفٍك أو  وكل شــيٍء عنده بمقدار، وقد خلق كل شــيٍء ِبَق

َض أمرنا إلى اهللا،  لذلك وجب بعد األخذ باألسباب، والتوكل على اهللا، أن ُنَفوِّ
نََّك َتَقلُُّب الذين كفروا في البالد، وال تحســبن  إن اهللا بصير بالعباد، وال َيُغرَّ
َض أمرنا إلى اهللا،  لذلك وجب بعد األخذ باألسباب، والتوكل على اهللا، أن ُنَفوِّ
نََّك َتَقلُُّب الذين كفروا في البالد، وال تحســبن  إن اهللا بصير بالعباد، وال َيُغرَّ
َض أمرنا إلى اهللا،  لذلك وجب بعد األخذ باألسباب، والتوكل على اهللا، أن ُنَفوِّ

اهللا غافًال عما يعمل الظالمون، فإن َأْخَذُه أليم شديد.
لذلــك فإن الحماقة التي اقترفها الصهاينة وهم يقتحمون بعض الســفن في 
قافلة الحرية الزاحفة لكســر الحصار عن قطاع غزة، ويطلقون النار على من 
فيها، فيقتلون ُزهاَء عشرين شهيدًا، وهناك جرحى يفوقون هذا العدد؛ عن هذه 
ــة في المياه الدولية، وإنَّ اقتياد القافلة بكاملها إلى الميناء الصهيوني  القرصن
على شواطئ مدينة إسدود َسَيُجرُّ على اليهود من المتاعب ما يجعلهم يندمون 
وا جانيًا،  أشدَّ الندم على هذه الجريمة، خاصة عندما يضرون بعد ذلك أن َيَتنَّحَّ
ــا؛ نظرًا ألن القوافل القادمة  وُيْخُلوا الطريق للســفن التركية، ومن َلِحَق به
َتُؤمُّ القطاع تحت حراسة عسكرية، فقد كان خطاب أردوغان في اليوم التالي 
للجريمة مفعمًا بالتحدي، وبالتعهد بعدم إدارة الظهر لقطاع غزة وفلسطين، 
حتى لو َتَخلَّى العالم كله عن ُنْصرتنا، فضًال عن إجبار الصهاينة على تســليم 
ــى إفالت المتضامنين الذين َتمَّ  الجرحــى للحكومة التركية، واضطرارهم إل

اختطافهم على متن القافلة.
ولعل ردود األفعال، وهياج الشــعوب العربية واإلســالمية، وكثير من أحرار 
ــة قرارهم باعتــراض القافلة،  ــم، لم تكــن متوقعة عند اتخــاذ الصهاين العال
ــزال الجوي، والهجــوم البحري، األمر الذي حــدا بإخوانهم  ــا باإلن واقتحامه
ــوا عــن فتح معبر رفح حتى حين، وأن ترســل حركــة فتح وفدًا إلى  أن يعلن
ــْت في الورقة  قطاع غزة متذرعًا بالرغبة في الحوار لتذليل العقبات التي ُدسَّ

المصرية.
أما آية آل عمران فتتحدث عن بعض الحكمة في الوعكة العسكرية التي َلِحَقْت 
نا سبعين شهيدًا،  بنا في الجولة الثانية من المعركة يوم ُأُحٍد، واصطفى فيها ربُّ
أما آية آل عمران فتتحدث عن بعض الحكمة في الوعكة العسكرية التي َلِحَقْت 
نا سبعين شهيدًا،  بنا في الجولة الثانية من المعركة يوم ُأُحٍد، واصطفى فيها ربُّ
أما آية آل عمران فتتحدث عن بعض الحكمة في الوعكة العسكرية التي َلِحَقْت 

ومثلهم معهم من الجرحى، فقد أخبر أن ذلك قد وقع بإذن اهللا؛ أْي بمشــيئته 
وقدره، وكذلك ما فاتهم من الغنيمة التي كانت سببًا في هزيمتهم؛ إْذ مالت 
ــا نفوس بعــض الواقفين على جبل الرماة، وأشــفقوا أن يفوتهم نصيبهم  إليه
منها إذا لم يشاركوا في اْلتقاطها، فعصوا بذلك أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ُر ما  وسلم، فكانوا حقيقين أن ينقلب النصر إلى هزيمة جزئية، فإن اهللا ال ُيَغيِّ

بقوٍم حتى ُيَغيِّروا ما بأنفسهم.
ــز المؤمنين من  وقــد أضافت اآلية حكمة أخــرى لتلك المصيبة، وهي تميي
ــن؛ ليظهــر الذين ال يزيدهم االبتــالء إال إيمانًا وتســليمًا من الذين  المنافقي

ينقلبون على أعقابهم، ويولون األدبار.
إن الدروس والعبر، وإن الوقوف على بعض سنن اهللا من خالل تلك التجربة، 
كانت أكبر وأهم من الغنيمة التي فاتت، والمصيبة التي حلت، ولقد تركت 
ــى االنضباط واإلخالص في المعارك الالحقــة، فلم تدركنا وعكة  آثارها عل
أخرى في أية مواجهة إال في الجولة األولى يوم حنين؛ إْذ أعجبتكم كثرتكم، 
ْيتم مدبرين، ثم  فلم ُتْغِن عنكم شــيئًا، وضاقت عليكم األرض بما رحبت، ثم َولَّ
ب  أنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودًا لم تروها، وَعذَّ
ْيتم مدبرين، ثم  فلم ُتْغِن عنكم شــيئًا، وضاقت عليكم األرض بما رحبت، ثم َولَّ
ب  أنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودًا لم تروها، وَعذَّ
ْيتم مدبرين، ثم  فلم ُتْغِن عنكم شــيئًا، وضاقت عليكم األرض بما رحبت، ثم َولَّ

الذين كفروا.
لذلــك فإن زيادة الحقــد على الصهاينة، وما نزل بســاحتهم من الرعب، وما 
تتمخض عنه األيام القادمة من ردود األفعال، وإعالن الحكومة التركية عدم 
ــزان من أن تصل  ــي عن غزة وفلســطين أثقل ألف مــرة ومرة في المي التخل
القافلة بسالم؛ فإننا متطلعون إلى التحرير وكنس االحتالل بأكثر من أملنا 
في الحرية وبعض الصدقات، وإن العدوان على القافلة سيضرب في هذا بسهٍم 

وافر، وَلَتْعَلُمنَّ نبأه بعد حين.
في الحرية وبعض الصدقات، وإن العدوان على القافلة سيضرب في هذا بسهٍم 

وافر، وَلَتْعَلُمنَّ نبأه بعد حين.
في الحرية وبعض الصدقات، وإن العدوان على القافلة سيضرب في هذا بسهٍم 
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حماقة األشرار
 سبيل زوال الحصار
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ــر واإلصالح" أن  في ذات الســياق أكدت "التغيي
اســتدعاء االحتالل لزوجة النائــب المختطف 
المقدســي محمد عمران طوطــح يعكس مدى 
عنصرية االحتالل عقليته اإلجرامية  ومخططاته 
اإلرهابية لتصفية القدس وتفريغها من سكانها 

األصليين ابتداء برموز الشرعية.
نواب جنوب غزة يلتقون بأبناء 

ووجهاء عائلة كشكو َّـ حي الزيتون
ــة التغيير واإلصــالح في منطقة  نظمــت كتل
جنوب غــزة بالتعاون مع دائرة العالقات العامة 
لحركة حماس األحد ١٦-٥-٢٠١٠م لقاًء مفتوحا 
مع المواطنين في ديوان عائلة كشــكو في حي 

الزيتون. 
وشارك في اللقاء عن نواب الكتلة النائبين جمال 
نصار وجمال ســكيك، كما شــارك المهندس 
ــق مكي رئيــس بلدية غــزة، باإلضافة إلى  رفي
مشاركة مسئول حركة حماس في جنوب غزة 
وعدد مــن قادتها في المنطقــة، حيث كان في 

استقبالهم عدد من وجهاء ومخاتير العائلة.
وتحــدث النائب نصــار عن آخر المســتجدات 
على الساحة الفلسطينية على الصعيد السياسي 
ــي واالقتصادي، وتطرق بشــكل موســع  واألمن

لموضوع المصالحة الفلسطينية.
نواب خانيونس يزورون فرع البنك 

الوطني اإلسالمي بخان يونس
زار وفــد من نواب كتلة التغيير واإلصالح عن 
منطقــة خانيونس وقيادة حركــة حماس في 
المحافظة البنك الوطني اإلســالمي فرع خان 
يونــس تضامًا مــع البنك ومباركــًة لمديره 
المحافظة البنك الوطني اإلســالمي فرع خان 
يونــس تضامًا مــع البنك ومباركــًة لمديره 
المحافظة البنك الوطني اإلســالمي فرع خان 

الجديد. 
وضم الوفد النائبان د. يونس األسطل ود. خميس 
النجار, ووفد من قيادة حركة حماس برئاســة 
الحاج محمــد النجار، وكان في اســتقبالهم أ. 
كمــال األغا مدير البنك إلــى جانب موظفي 

البنك. 
وأكد الوفد أن هذه الزيارة تأتي في ظل التضامن 
مع البنك الوطني اإلسالمي بعد العقوبات التي 
فرضتها وزارة الخزانة األمريكية على البنك, 
ــارة لتهنئة كمــال األغا  كما تأتــي هذه الزي
بمناسبة تعينيه مديرًا للبنك الوطني اإلسالمي 

فرع خان يونس.
نواب اِّـحافظة الوسطى يزورون 

مستشفى شهداء األقصى
ــواب كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية  نظم ن
عن المحافظة الوســطى زيارة ميدانية تفقدية 
ــة دير البلح   لمستشــفى شــهداء األقصى بمدين
٢٠١٠/٥/٢٨ لإلطالع على ســير العمل فيها، حيث 
ضم الوفد كال من النائب د.سالم سالمة والنائب 
د.عبد الرحمن الجمل والنائب هدى نعيم في حين 
كان في اســتقبال الوفــد البرلماني د. إبراهيم 

الهور والمدير اإلداري سامي أبو ناموس.
وأكد النائب الجمل أن مستشفى شهداء األقصى 
يمثل المستشفى الرئيس في المحافظة الوسطى 
ويخــدم ما يقــارب ٣٠٠ ألــف مواطن كأكبر 
شــريحة في المجتمع الفلسطيني ، مشيرا إلى 
أنه يجب العمل على تحسين الخدمات الصحية 
التي تقدم داخل المستشــفى أســوة بغيرها من 

المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة.
ــى أن البنك  من جهته أشــار النائب ســالمة إل
ــة ٢مليون  اإلســالمي للتنمية قــدم منحة مالي
دوالر لبناء طابقين للمستشــفى خصصت لبناء 

قسم األطفال والنساء والوالدة.
النائب نصار يشارك َّـ لقاء 

سياسي بغزة

اســتضافت رابطة مســاجد منطقة تل اإلسالم  
بالتعاون مع أسرة مسجد األمين االثنين الموافق 
٢٠١٠/٥/٢٤ النائب جمال نصار في لقاء سياســي 

بعنوان "الوضع السياسي وآخر المستجدات".
وتحــدث النائب نصار عــن المراحل التي مرت 
فيها القضية الفلســطينية منذ سقوط الخالفة 
العثمانية حتى اليوم ،مرورا بأهم األحداث التي 
غيرت جوهر القضية الفلسطينية من النكبة عام 
١٩٤٨ ثم حــرب ٦٧ ثم انتفاضة عام ١٩٨٧ واتفاق 
أوســلو عام ١٩٩٤ ،ومن ثم انتفاضة األقصى عام 
٢٠٠٠، حتى االنتخابات التشريعية عام ٢٠٠٦ وفوز 
حماس فيها بثلثي المقاعــد، وما تبعه من عدم 
االعتراف بالنتائج والحكومة، ووضع شــروط 

الرباعية.
ــرة التي  ــى اإلنجازات الكبي و تطــرق نصار إل
تحققت فــي المرحلة الحالية بعد فوز حركة 
حماس في االنتخابات التشــريعية على الصعيد 
ــي والسياســي واالقتصــادي واالجتماعي  األمن
رغم الحصار والحرب، مشيرا إلى أسباب تأخر 
ــد منا أن نعترف  المصالحــة قائال: "العالم يري

بإسرائيل، ولكن لن نعترف بإسرائيل".
وأجاب نصار في ختام اللقاء على أسئلة الحضور 

حول القضايا السياسية والحياتية المختلفة.
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ــة  ــة واالقتصادي عقــدت اللجــان القانوني
ــة بالمجلس  ــة والشــؤون المالي والموازن
ــة خاصة  التشــريعي لقــاًء خاصــًا مع لجن
مــن كلية التجــارة بالجامعة اإلســالمية 
ــات تطبيق قانون  ــا بمتابعة آلي ــم تكليفه ت

الزكاة.
ــة القانونية  وحضر اللقــاء رئيــس اللجن
ــة ورئيس اللجنة  النائــب د. أحمد أبو حلبي
االقتصادية النائب د. عاطف عدوان ورئيس 
ــة النائب  لجنة الموازنة والشــؤون المالي
جمال نصار ومجموعة من النواب, وأعضاء 
اللجنة المكلفة من كلية التجارة بالجامعة 
اإلســالمية برئاســة د. عالء الدين الرفاتي 

عميد الكلية. 

ــات التي خرجت  وناقــش االجتماع التوصي
ــي عقــدت بالجامعة  بها ورشــة العمل الت
اإلســالمية في وقت ســابق وحملت عنوان 
ــم الزكاة"،  "قــراءة تحليلية لقانون تنظي
حيث اســتمع النواب إلى بعض المالحظات 
التي خرجت بها القــراءة التحليلية، وتمت 
ــة على معظــم المالحظــات التي تم  اإلجاب

طرحها.
ــة  ــة أهمي ــو حلبي ــدوره اســتعرض د. أب ب
ــون الزكاة التي تشــكل ركنا  ــق قان تطبي
من أركان اإلسالم الخمس وما تحويه من 
ــرة على المجتمع حال تطبيقها  فوائد كثي
من شــأنها أن تقلص الفجــوة بين الفقراء 

واألغنياء.

ــى اهتمام  ــه أشــار د. الرفاتي إل مــن جهت
كلية التجــارة بالجامعة اإلســالمية بهذا 
الموضوع، مبينا الخطــوات التي قامت بها 
الكلية من دراســات وأبحــاث وورش عمل 

بهذا الخصوص.
وأكد الحضور في ختام اللقاء على ضرورة 
ــون الزكاة من خــالل تضافر  ــق قان تطبي
ــل الجهات المختصة،  كافة الجهود من قب
ال ســيما مجلس أمناء هيئة الــزكاة التي 
صادق المجلس التشــريعي على تشــكيلها، 
رة  وضرورة وضع اللوائح التنفيذية المفسِّ
لنصوص القانون، وحّث كلية التجارة على 
رة  وضرورة وضع اللوائح التنفيذية المفسِّ
لنصوص القانون، وحّث كلية التجارة على 
رة  وضرورة وضع اللوائح التنفيذية المفسِّ

عقد المزيد من اللقاءات وورش العمل التي 
تساهم في تطبيق القانون بشكل جيد.

وفد من التغيير واإلصالح يزور هيئة اإلغاثة التركية بغزة
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من المحظور أن تفلت إســرائيل من جريمتها النكراء التي اقترفتها بحق أســطول 
الحرية. 

ــل, وخاصة من تركيا  ــم تتوقع "إســرائيل" أن تجابه بــردود فعل من الوزن الثقي ل
وبعض الدول األخرى, وأن تؤول تداعيت جريمتها إلى حشــرها في الزاوية سياسيًا 
ودبلوماســيًا, وتضطرها للوذ بآلتها الدعائية وبغية تحسين صورتها التي اكتحلت 
وبعض الدول األخرى, وأن تؤول تداعيت جريمتها إلى حشــرها في الزاوية سياسيًا 
ودبلوماســيًا, وتضطرها للوذ بآلتها الدعائية وبغية تحسين صورتها التي اكتحلت 
وبعض الدول األخرى, وأن تؤول تداعيت جريمتها إلى حشــرها في الزاوية سياسيًا 

بالسواد لدى قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي.
في حسابات العقل والمنطق الرشيد يفترض بحكومة االحتالل أن تعمد إلى امتصاص 
ــة الدولية المتفاقمة وتجاوز تبعات جريمتها عبر اجتراح وســائل سياســية  الغضب
ودبلوماســية عاجلة، إال أنها تمارس سياســة الهروب إلى األمــام, وتمضي قدمًا في 
اجترار غرورها وعنجهيتها واستخفافها بكل القيم اإلنسانية والقوانين واالتفاقيات 

الدولية وتحديها لكل اإلدانات واإلجراءات التي اتخذت ضدها إقليميا ودوليًا. 
من الغريب أن تنزلق "إسرائيل" إلى هذا المستوى من الغباء السياسي والدبلوماسي، 
وأن تفتح عليها مصاريع جبهة دولية ناقمة، فما جرى يجســد الحدث األكبر غباء 
في تاريخ ممارسات دولة االحتالل بعد الحرب األخيرة على غزة، ويعبر عن اختالل 
خطير في الرؤية الصهيونية إزاء التعاطي مع الشأن الفلسطيني بشأن خاص، وقضايا 

المنطقة والعالم بشكل عام. 
ال تفســير لذلك ســوى أن الكيان الصهيوني قد بلغ حّدا خطيرًا من االنجراف وراء 
ــة، وأن غرور القوة  ــة والمفاهيم الفاشــية والتوجهات اليميني السياســات العنصري
واإلســناد الغربي قد منحه "حظوة" االرتفاع فوق األمم والشعوب قاطبة، واالستعالء 

فوق كل األعراف والشرائع والقوانين الدولية واإلنسانية. 
تحتاج الغطرســة الصهيونية البالغة إلى ما يكافؤها من إجراءات وردود, ولن يتأتى 
ذلك إال عبر توظيف ســليم آلثار الجريمة الصهيونية وتداعياتها, والتوســل بعمل 
نوعي ومنظم، قانونيًا وسياســيًا وإعالميًا وجماهيريًا, بعيدًا عن العفوية واالرتجال 

والردود االنفعالية المؤقتة.
ال زال مبكرا إعطاء تقييم إيجابي نهائي إزاء الردود المتوالية على جريمة االحتالل, 
فالخشــية الزالت قائمة من انحســار تدريجي للموجه الراهنة، واستمرار صهيوني 
في النسج على ذات منوال االعتداءات, ما يستوجب التداعي إلى بلورة مخطط منظم 
يرتكز على العمل والتفكير الجمعي, وتشكيل لوبيات ضاغطة عربيًا وإسالميًا ودوليًا 
في النسج على ذات منوال االعتداءات, ما يستوجب التداعي إلى بلورة مخطط منظم 
يرتكز على العمل والتفكير الجمعي, وتشكيل لوبيات ضاغطة عربيًا وإسالميًا ودوليًا 
في النسج على ذات منوال االعتداءات, ما يستوجب التداعي إلى بلورة مخطط منظم 

بهدف ضبط مسار األنظمة والحكومات في اتجاه معاقبة "إسرائيل"، والسعي لتشكيل 
خارطة المواقف والعالقات السياسية على أسس جديدة. 

الزالت األمور في بداياتها، فطريق العزة والمواجهة معبدة بالكثير من الجهد واآلالم 
والتضحيات، والسعي لتدشين معادلة جديدة دونه ألوان من المعاناة والصمود والعمل 

على مختلف الجبهات.
ما يجب الحذر بشأنه أن يبادر العدو للخروج من أزمته عبر تصديرها إلى الخارج، 
ــا العدوان على قطاع غــزة, وضرب  ــق أزمــة جديدة, قد تكــون إحدى تجلياته وخل
حركة حماس, وهو ما بدت بوادره في محاوالت االستدراج السافرة لقوى المقاومة 
الفلسطينية التي تعرض عناصرها لالغتيال الجبان على مدار األيام القليلة الماضية. 
لنكن أكثر صرامة وإصرارا على العمل لعزل ومحاصرة االحتالل, وأكثر يقظة في 

التنبه لمخططاته الحاقدة خالل المرحلة المقبلة.

معادلة جديدة
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تحرك عاجل
وأكد د. أحمد بحــر النائب األول 
لرئيــس المجلــس التشــريعي في 
ــام للجامعــة  ــن الع رســالة لألمي
ــة عمــرو موســى واألمين  العربي
اإلســالمي  المؤتمر  لمنظمة  العام 
داوود أوغلو ورؤســاء البرلمانات 
ــة واإلســالمية األربعاء (٢- العربي

لتحــرك  األوان  "آن  ــه  أن  (٦-٢٠١٠
برلمانــي عربي وإســالمي موحد 
فــي وجــه العنجهية واالســتكبار 
ــي، ولحــراك إيجابي في  الصهيون
اتجاه الحفاظ على القيم والمبادئ 
اإلنســانية والقوانين الدولية التي 
انتهكها االحتالل بكل وقاحة وصلف 
ــى ضــرورة  وســفور"، مشــددا عل
القيام بحملة برلمانية شــاملة ذات 
أشكال سياسية وقانونية وإعالمية، 
بهــدف فضح اإلرهــاب الصهيوني، 
ــي ليد  ــان الصهيون وإخضــاع الكي

العدالة والجــزاء الدولية، والعمل 
أمــام  االحتــالل  قــادة  زّج  ــى  عل
كمجرمــي  ــة  الدولي المحاكــم 
ــات  البرلمان بحــر  حرب.ودعــا 
العربية واإلســالمية لعقد جلســة 
برلمانية طارئة لمناقشــة االعتداء 
الصهيوني على أسطول الحرية من 
أجل الضغط على الكيان الصهيوني 
وفضحه قانونيا وإنسانيا وأخالقيا، 
وبحث كل السبل واآلليات الكفيلة 
ــة الذيــن تجاوزوا  بلجــم الصهاين
كل الحدود والمحرمات القانونية 
وتقديمهم  واألخالقية،  واإلنسانية 
كمجرمــي حــرب أمــام محكمة 

الجنايات الدولية. 
وقفة عربية وإسالمية 

ودولية
"اقتحــام  أن  ــى  إل بحــر  وأشــار 
أســطول الحرية في عمــق المياه 
ــة البحرية  ــة من خالل اآلل الدولي

الصهيونية، واستخدام المروحيات، 
وســفك  ــل  القت أدوات  وكل 
ارتقــاء  ــى  إل أدت  ــي  الت الدمــاء، 
عشــرات الشــهداء والجرحــى من 
السياسية  الناشطين والشــخصيات 
والبرلمانية، يشكل قرصنة خطيرة 
تحمــل مخالفة فاضحــة للقوانين 
الدولية واإلنســانية، وتؤكد مدى 
ــم والمبادئ  ــكل القي االســتهتار ب
االســتخفاف  ومــدى  اإلنســانية، 
بالدول والشعوب التي شارك المئات 
من أبنائها ضمن أسطول الحرية"، 
مؤكدا أن ذلك "يســتوجب وقفة 
ــة بالغة  ــة وإســالمية ودولي عربي
ــة لمواجهة العربدة  القوة والجدي
ــي الذي تجاوز  والفجور الصهيون
الحــدود والمحرمات  ــوم كل  الي

القانونية واإلنسانية".
ــى أن "الوحشــية  وشــدد بحــر عل
ــة قــد تجلت  ــة الصهيوني والنازي
فــي أردأ صورهــا وأســوأ معانيها 

ــم والمعاني  ــر انتهاك كل القي عب
اإلنسانية، وممارسة القوة الغاشمة 
العزل  المدنيين  المتضامنين  بحق 
الذين يحملون أهدافا ومســاعدات 
إنســانية ألهالي قطــاع غزة الذين 
ــاة هائلة ويواجهون  يكابدون معان
حصــارا جائــرا غير مســبوق في 

التاريخ الحديث".
ال مجال للصمت أو 

االنتظار
ونوه بحــر في ختام رســالته بأن 
"الوضع الفلسطيني لم يعد يحتمل 
ــدا مــن الصمــت واالكتفــاء  مزي
المجــزرة  مشــهد  ــة  بمراقب
الصهيونية بحق شعبنا الفلسطيني 
والمتضامنين معه، مؤكدا أن قرار 
التصدي للبغي واإلرهاب الصهيوني 
يجــب أن ينطلق عربيا وإســالميا، 
ــات العربية  وخاصة مــن البرلمان

واإلسالمية، دون أي تأخير".

يتقدم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشــريعي و د.أحمد بحر 
النائب األول لرئيس المجلس التشريعي ونواب المجلس واإلخوة 

الموظفين يتقدمون بأحر التهاني والتبريكات من األخ:
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بمناسبة اإلفراج عنه بعد ٣٩ شهرًا من االعتقال في سجون االحتالل

داعين اهللا أن يمن بالفرج القريب على جميع النواب المختطفين 
وكافة األسرى في سجون االحتالل
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لجنة الرقابة ولجنة الموازنة واللجنة القانونية يناقشون مشروع 
قانون الزكاة مع كلية التجارة في الجامعة اإلسالمية

لجنة التربية والقضايا االجتماعية خالل اجتماع لها في المجلس 
التشريعي بغزة

د. بحر وعدد من نواب المجلس التشريعي خالل زيارتهم لألسير 
المحرر محمود نمر شاهين

النائب أحمد عطون يشارك في حفل تخريج فوج الصمود لبنات 
مدرسة أبو بكر الصديق في سور باهر بالضفة الغربية
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