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معا على طريق الوحدة 

والتكاتف الوطني

في غّرة شهر رمضان المبارك نتقدم بالتهنئة الحارة 
إلى كافة أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة وأراضي الـ ٤٨ و الشــتات، وعلى رأسهم 
أسر الشــهداء والجرحى والمعتقلين، داعين المولى 
عز وجل أن يرفع المعاناة والحصار الظالم عن شعبنا، 
وأن يهيئ له أســباب الفرج والخالص واالســتقالل 

والتحرير.. إنه على ما يشاء قدير.
إن شهر رمضان الخير والبركة والرحمة والمغفرة، 
رمضان الجهاد والعزة واألمجاد واالنتصارات، يشكل 
أرضية مثالية ال مثيل لها لجسر كل فجوات الخالف 
والقطيعة بين أبناء شعبنا، واستعادة الصورة الحقيقية 
الناصعة للشعب الفلسطيني المتكاتف، بما يسهم في 
دفع مســيرة شعبنا الكفاحية إلى األمام، والعمل على 
بلورة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التحديات 
والمخططات الصهيونية وإدارة الصراع مع االحتالل.

في رمضان تنطلق إشعاعات المودة والرحمة والتكافل 
في خطوط متوازية، بدءا من الفرد مرورا باألســرة 
ــاء بالقــوى والفصائل والشــرائح المجتمعية  وانته
المختلفــة، فال غرو –إذن- أن يكــون رمضان أفضل 
ــه من الفضائــل واألعمال  الشــهور، وأن تتحقــق في
المجيدة كل عام ما تنشرح له القلوب والصدور، وما 

يرتفع به شأن الوطن والقضية.
من أفضل األعمال التي نتقرب بها إلى اهللا أن نشــمر 
عن ساعد الجد واالجتهاد، ونبادر إلى إصالح ذات البين 
بين أبناء شــعبنا، وأن نطرق كل الســبل واألساليب 
التي تكفل إعادة حبال اإلخــاء والوداد والتراحم بين 
المتخاصمين على مختلف المســتويات، الشــخصية 

والعائلية والسياسية.
ــى إرســاء الوحــدة والتكاتــف والتراحم  ــا إل دعوتن
ــي في رمضان ليســت دعوة عابرة  والتعاضــد الوطن
ــا ودعوتنا  ــاورة شــكلية، بل هي أســاس عملن أو من
ومشروعنا الديني اإلسالمي والوطني التحرري الذي 
نســعى إلى إنجاحه لنشر الخير وتعميم المحبة بين 
الناس، وتوظيــف طاقاتهم وقدراتهم من أجل خدمة 
قضايا الوطــن واألمة وتقديم نموذج رائع نفاخر به 

بين مختلف أمم وشعوب األرض قاطبة.
ــر مــن العقبات  ــا ســنواجه الكثي مــن المؤكــد أنن
والمعيقات في إطار ســعينا لتحقيق الوئام والتالحم 
ــاإلرادة والعــزم واإلصرار  الوطني، لكن تســلحنا ب
كفيل بصهــر وتذليل كل هــذه المعيقات، وتعبيد 
ــة حقيقية تتحطم عليها  الطريــق نحو وحدة وطني
كل مؤامرات األعداء، وتشــكل الركيزة األساســية 

للنصر والتحرير.
ــى الوحدة  كل شــيء في ثنايا شــهر رمضان يحث عل
واإلخاء والتالحم والوئام، وينتظر منا استنهاض الهمم 
ــورة الخطط والبرامــج العملية لجمع  ــم، وبل والعزائ
الشمل وإرساء المصالحة الداخلية، فقد طال أمد الخالف 
واالنقسام، وال مفر من تنقية النفوس وتطهير القلوب 
من الضغائن واألحقاد والشــوائب، وإرساء قواعد اإلخاء 

الوطني والوئام االجتماعي من جديد.
ال شك أن التحدي صعب بل قد يكون بالغ الصعوبة.. 
ــة الطريق، وأن  لكن حســبنا أن نضع قدمنا على بداي
نمخر العباب بكل صدق وإخالص، وأن تكون مصلحة 
الوطن والمجتمع رائدنا األول واألخير، وكلنا ثقة 
أن شعبنا الفلسطيني قادر على تجاوز محنته الراهنة 
واستعادة وحدته الوطنية على أسس متينة في القريب 

بإذن اهللا. 
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النهج األمني الخطري للسلطة لم يحدث إال َّـ بعض الفرتات اِّـظلمة من تاريخ البشرية

أكد د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
أن الحملة األمنية التي تمارسها سلطة رام اهللا ضد الحركة 
اإلسالمية والنواب اإلسالميون وعوائلهم وضد المصلحين 
ــة وأســاتذة الجامعــات هي حملة  والشــخصيات االعتباري
مسعورة محمومة مستنكرة وغير مبررة أخالقيا أو وطنيا 
وتشــكل محاولة اســتئصال للحركة اإلسالمية في الضفة 

الغربية.
ــى أن هذا النهج  وأشــار دويك في حــوار مع "البرلمان" إل
األمني الخطير يمثل اعتداء واضحا على القانون األساســي 
الفلســطيني الذي كفل الحريات العامــة للموطنين، ولم 
يحدث في تاريخ البشــرية إال في بعــض الفترات المظلمة 
ــخ الشــعوب، متســائال: كيــف إذا كانــت هــذه  مــن تاري

الحريات هي لخيرة أبناء األمة من العلماء والوزراء وأستاذة 
الجامعات وغيرهم؟  وشدد دويك على أن هذا النهج األمني 
له انعكاسات سلبية لخطيرة على الوضع الفلسطيني الداخلي 
والمجتمع الفلســطيني والقضية الفلسطينية، موضحا أن 
الشــارع الفلســطيني يرقب الوضع، ويالحظ أن االحتالل 
وأدواته يرتعون ويجوبون ويعربدون في حين أن الشرفاء 

يستدعون ويزج بهم في غياهب السجون.
وحذر دويك سلطة رام اهللا من أن الشعوب تختزن في قلوبها 
وتعبر عن ذلك في أي فرصة تلوح لها ، سواء كانت ذلك 
في صندوق اقتراع أو غيره ، وأنها لن تتأخر في التعبير عن 
رفضها وشجبها لمثل هذه األعمال المستقبحة التي سيندم 

عليها أصحابها أشد الندم.  د. عزيز دويك 
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وفد "أميال من االبتسامات"
ورحــب بحر بالوفــد القادم ضمــن قافلة 
ــرا عن تقديره  أميال من االبتســامات، معب
عاليًا لجميع المشاركين في هذه القافلة، 
وخصوصــا اإلخوة األتــراك الذين أصيبوا 
في االعتداء على أسطول الحرية، وأكد أن 
مثل هذه الزيارات تساهم في رفع الحصار 
الظالم على قطاع غزة، وتؤكد على متانة 

األخوة التي تجمعنا.
ــا هي قضية  وقال بحــر للوفد "إن قضيتن
سياســية بامتياز وليســت قضية مساعدات 
أو مــواد غذائية وإن كان شــعبنا بحاجة 
لها، ولكن رســالتنا ورســالة قضية الشعب 
الفلســطيني أنه يحتاج إلى دعم سياســي، 
وأنه شعب يقع تحت االحتالل الظالم الذي 
تنتهــك حرماته وتدمر مقدســاته وتهود 
القدس على يد االحتالل الصهيوني، وحتى 

وصل األمر على االعتداء على المقدســات 
ــة القــدس، والتهديد  اإلســالمية في مدين
ــة والنواب عن  بإبعاد الشــخصيات الوطني
مدينة القدس، بهدف تفريغ مدينة القدس 

وتغيير معالمها اإلسالمية".
وفي نهاية اللقاء قدم بحر ألعضاء القافلة 
ــا على جهودهم للوصول إلى  درعا تكريمي
ــار الدمار في  ــع الوفد على آث غــزة، وأطل
المجلس التشــريعي بغزة بعد قصفه أثناء 

الحرب على غزة.
الوفد اِّـاليزي

إلــى ذلك ثمن بحر لدى اســتقباله الوفد 
الماليزي زيارة الوفد للمجلس التشريعي، 
ــب العالم  مؤكــدا أن فلســطين تشــكل قل
ــى، وأن الحاجة  ــه األول اإلســالمي وقضيت
ــة صارمــة في  باتــت ماســة لوقفــة دولي
مواجهة العدوان والمخططات الصهيونية.

ــادات ماليزية بينهم  وضم الوفد ســبعة قي
ثالثة أعضاء من البرلمان الماليزي.

 وشدد الوفد -الذي يزور قطاع غزة لتقديم 
مســاعدات إغاثية وإنسانية واالطالع على 
معاناة أهالي القطاع- على عمق العالقة بين 
الشعبين الفلسطيني والماليزي، مؤكدين 

على ضــرورة محاكمــة مجرمي الحرب 
اإلسرائيليين أمام المحاكم الدولية.

وفي نهاية اللقاء قــدم بحر درعا تكريميا 
للوفــد الزائر تعبيرا عــن تقدير المجلس 
ــدور الماليــزي فــي خدمة  التشــريعي لل

الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
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ــن د.أحمد بحــر النائــب األول لرئيس المجلــس التشــريعي أن المجلس  أعل
التشــريعي الفلســطيني ، أقر بالقراءة األولي قانون الهيئة المستقلة لحقوق 
اإلنســان ، وذلك خالل جلســته األولى في االجتماع السابع عشر لدورته غير 
ــة الرابعة ، التي عقدت يومي الثالثاء واألربعاء(١٠-٨/١١). وأكد بحر أن  العادي
مناقشة القانون جاءت ضمن مهام المجلس التشريعي الفلسطيني، لتشكيل هيئة 
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فلسطينية مســتقلة لمتابعة قضايا حقوق اإلنسان ، وفقًا لما جاء في القانون 

األساسي الفلسطيني المعدل.
وشــدد بحر على أن المجلس ناقش باســتفاضة جميع مــواد القانون لضمان 
تشــكيل هيئة مســتقلة تعمل على حماية حقوق اإلنســان، وأنه ســيتم خالل 

المرحلة القادمة تقديمه إلقراره بالقراءة الثانيةحسب األصول.

المجلس التشريعي يستقبل الوفد الماليزي



تعرضــت أجهزة أمن الســلطة في بلدة الظاهرية قضــاء الخليل الخميس 
ــد للنائب في المجلس التشــريعي محمــد الطل وقامت  ٢٠١٠/٨/٤ بالتهدي

باعتقال ثالثة من ضيوفه أثناء خروجهم من منزله.
وكان النائب الطل والنائــب نايف الرجوب يتواجدان في المنزل بصحبة 
عدد مــن وجهاء البلدة الذين تناولوا طعام الغداء بدعوة من النواب لكنهم 

فوجئوا باعتقال أجهزة أمن السلطة لهم أثناء خروجهم من المنزل.
ــادت األجهزة األمنية الضيوف الثالثة إلى ســجن الظاهرية وهم من  واقت
كبار الســن ومن الوجوه المعروفة في بلدة الظاهرية من بينهم الشــيخ 
عادل شينور، والشــيخ محمد التخمان وشخص ثالث، ما دفع النائب الطل 
للتوجه إلى الســجن لمتابعة األمر وهناك قامت األجهزة األمنية بتهديده 

ورفضت اإلفراج عن ضيوفه.

استنكر رئيس المجلس التشريعي د. 
عزيز دويك والنواب اإلســالميون 
ــة الفعلة الرعناء  في الضفة الغربي
لما يسمى بـ"أجهزة أمن" سلطة رام 
اهللا في بيت لحم من خالل استدعائها 
لوزيرة شــؤون المرأة السابقة أمل 

صيام. 
وشــدد النواب في بيان لهم اإلثنين 
ــى أن "هــذه األفعــال غير  (٩-٨) عل
المســؤولة وغير محمودة العواقب 
ــا  قضيتن ــى  عل الويــالت  ســتجر 
الفلســطينية، خاصــة وأنها تعكس 
حالة الهمجية والبربرية وال تأخذ 

ــة البرلمان أو امرأة  بعين االعتبار كون المســتدعى وزيًرا يملك حصان
تملــك حصانة المجتمع وثقافته، وتضــرب بعرض الحائط كل األعراف 

ا كان نوعها".  والتقاليد في ضرورة تجنيب النساء كافة الخالفات أيًّ
من جانبهم أكد نواب بيت لحم أن هذا االســتدعاء للوزيرة صيام هو "تعد 
لكافة الخطوط الحمراء التي سمحت لـ"أمن" رام اهللا باستباحة كل ما هو 
محرم، فلم يســلم منها امرأة أو عالم أو أسير"، معتبرين أن استمرار هذه 
الحالة من التغول األمني سيؤدي إلى تردي األوضاع التي تسوء مع األيام. 

وطالب النواب سلطة رام اهللا بالعودة إلى رشدها والخروج من حالة التخبط 
التي تحياها وتغليب مصلحة الوطن على أي خالفات حزبية ضيقة، ودعوها 

الحترام أعراف شعبنا المتوارثة عبر مئات السنين. 

ــر واإلصالح  ــة التغيي أكــد النائب مشــير المصــري الناطق باســم كتل
ــة أن جرائم أجهزة ســلطة فتح ضد النواب وذويهم وشــعبنا في  البرلماني
الضفة الغربية تشــكل تجردا من األخالق وخلعا لثوب الوطنية وجزءا من 
ســيناريو صهيوفتحاوي لمحاولة استئصال المقاومة وكسر إرادة الشعب 

الفلسطيني.
وقــال المصري في تصريــح صحفي الثالثاء (٨/١٠): "مــا زالت جرائم فتح 
تتراكم كل يوم في الضفة الغربية وما استدعاء الوزيرة صيام إال جزء من 
هذا الســيناريو الصهيوفتحاوي في إسكات كل صوت حر وشريف وتجاوز 

لكل القيم واألخالق الوطنية.
وأوضــح المصري أنه ال فرق بين جرائم ســلطة فتح في الضفة واالحتالل 
فهمــا وجهان لعملة واحدة في القضاء على الشــرعية ومحاولة اســتئصال 

المقاومة.

د. دويك ونواب الضفة: استدعاء 
"الوقائي" للوزيرة أمل صيام 

همجية وبربرية رعناء  

 .
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المصري: جرائم فتح ضد النواب وذويهم 
تجرد من األخالق وخلع لثوب الوطنية

أمن السلطة يهدد النائب الطل 
ويعتقل ثالثة من ضيوفه 

""

د. بحر يحذر من تصعيد صهيوني كبير خالل المرحلة المقبلة في ظل المفاوضات المباشرة
دان د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي منح لجنة المتابعة العربية 
الضوء األخضر لسلطة رام اهللا لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة مع االحتالل، محذرا 
من أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدا صهيونيا كبيرا وإنفاذا للكثير من المخططات 
الصهيونية بحق األرض والمقدسات الفلسطينية في ظل سريان المفاوضات المباشرة.

وقال بحر في بيان صحفي الجمعة (٣٠-٧) إن الجامعة العربية لم تكن لتجرؤ على اتخاذ 
مثل هذا القرار الهابط لوال الموافقة التامة لسلطة رام اهللا ومحمود عباس، مشيرا إلى 
أن الجامعــة العربية تعكس المواقف االنهزامية لمعظم األنظمة العربية التي ارتضت 
لنفســها الســير ضمن ركاب المحور الصهيوني – األمريكي، وتشرعن كافة أشكال 
االنحطاط السياســي الذي بات الســمت العام الذي يحكــم األنظمة ويرتبط بوجودها 

وكيانها السياسي.

وأكد بحر أن ســلطة رام اهللا وعلى رأســها محمود عباس قد ســقطت سقوطا وطنيا 
ذريعا وتجاوزت كل الخطوط الحمراء والمحرمات الوطنية، ولم تعد تراعي مشاعر 
أو كرامة وحقوق شــعبنا الفلسطيني في شيء، مشــددا على ضرورة التصدي للنهج 
المدمر الذي تنهجه السلطة وتستبيح من خالله القيم واألخالقيات والحقوق والثوابت 

الوطنية.
ودعا بحر شعبنا الفلســطيني إلى التحسب واالنتباه للمخاطر المحدقة التي تحملها 
ــى الغطاء المطلوب لمضاعفة  ــة المقبلة في ظل حصول حكومة االحتالل عل المرحل
جرائمها وتنفيذ مخططاتها بكل أريحية، مشيرا إلى ضرورة بلورة موقف وطني موحد 
تجاه االرتكاسة السلطوية الجديدة، واتخاذ قرارات وإجراءات حازمة في مواجهة سلطة 

رام اهللا ونهجها الخطير الذي يهدد حاضر ومستقبل شعبنا وقضيته الوطنية.
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اعتبر يحيى موسى، رئيس لجنة الرقابة وحقوق 
اإلنسان في المجلس التشريعي، مواصلة األجهزة 
األمنية المصرية تعذيب المعتقلين الفلسطينيين 
ــه "يســيء للنظام السياســي  فــي ســجونها بأن
فــي مصــر، وللعالقة بين الشــعب الفلســطيني 
والمصري"، مطالبا القيادة المصرية إعادة النظر 

في هذا األمر. 
وقال موسى تعقيبًا على أنباء تجدد التعذيب بحق 

في هذا األمر. 
وقال موسى تعقيبًا على أنباء تجدد التعذيب بحق 

في هذا األمر. 

المعتقلين الفلســطينيين في السجون المصرية 
في تصريح صحفي: "هذا ليس جديد، وإن تاريخ 
األجهزة األمنية في البالد العربية حافل في مثل 
هذه األمور، ومصر جزء من هذه المنظومة التي 
ــر اهتمام لحياة  تعمل وفــق رؤية أمنية ال تعيي
المواطن أو حقوق اإلنســان فــي مثل هذا األمر، 
وهــذا ليس ادعاء منا وإنما منشــور ومثبت لدى 

منظمات حقوق اإلنسان". 
وأضاف: "لقد استمعنا إلى عدد من الذين اعتقلوا 
ــة وخرجــوا، يتحدثون  فــي الســجون المصري
عــن أوضاع مأســوية وفيها انتهــاكات صارخة 

وكبيرة آلدمية اإلنســان وهــي غير مبررة بأي 
حال من األحوال وفيها إساءة للعالقة بين شعبنا 
الفلســطيني والشــعب المصري الشــقيق، وفيها 

إساءة حتى للنظام السياسي المصري". 
ــق العالقات  ــع بالقــول: "لذلــك من منطل وتاب
ــا وبيــن مصــر، نحن دائمــا كنا  ــة بينن األخوي

ــى أن يضــع النظام السياســي في مصر حد  نتمن
ــل هذه االنتهاكات وان يصوب هذه األوضاع  لمث
وان يحافــظ على العالقة الحميمة بين الشــعب 

المصري والشعب الفلسطيني". 
وحذر موسى من أن تؤثر االنتهاكات التي تقوم 
ــة بحق المعتقلين  ــا األجهزة األمنية المصري به
الفلسطينيين على العالقة بين الشعبين المصري 
ــا، وتوجد تجارب  والفلســطيني، وأن تســيء له

مؤلمة في نفسية الشعب الفلسطيني المكلوم". 
وأشــار إلى أنهــم طالبوا أكثر مــن مرة بوقف 
ــن الفلســطينيين في  التعذيــب بحــق المعتقلي
الســجون المصرية ووقف االعتقــاالت وإطالق 
ســراح كافة المعتقلين لكــن دون جدوى. وقال 
موســى: "نتمنى على القيادة السياسية في مصر 
ــي تقوم  ــد النظــر فــي كل األســس الت أن تعي
ــا التحقيقات مع المعتقلين الفلســطينيين  عليه
في ســجونها، وموضوع هــذه التحقيقات، ومنع 
ــا قضايا غير مبررة وتســيء  ــات، وكله الحري

للعالقة بينا وبين مصر". 

النائب / يحيى موسى

األول  النائــب  بحــر  أحمــد  د.  دان 
لرئيس المجلس التشريعي ما أقدمته 
ــه لجنة المتابعة العربية ووزراء  علي
ــة العرب من إعطــاء غطاء  الخارجي
سياســي لالســتمرار في المفاوضات 
المباشــرة مــع االحتــالل الصهيوني 
في ظل تهويد القــدس واالنتهاكات 

المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. 
ــه خالل  ــر بحــر، فــي كلمت واعتب
حفل اختتام مخيمات وزارة الشــباب 
"االســتمرار  أن  بغــزة  والرياضــة 
فــي المفاوضــات هو غطاء سياســي 
ــي، وضوء أخضر  لالحتالل الصهيون
ــد القدس وبناء  لالســتمرار في تهوي
ــد مــن المســتوطنات فــي مدن  مزي
ــة ومحيــط القــدس  الضفــة الغربي

الشريف". 
ــد  ــى مــاذا يري ــًال: "عل وتســاءل قائ
أن  الفلســطينيون  المفاوضــون 
ــوا أن  يفاوضــوا، خاصــة أنهــم أعلن
قضية القدس ال يمكن التفاوض عليها 
وكذلك االستيطان"، مشددًا على أن 

تلك المفاوضات "انتحار سياسي". 
وأشــاد بحر بمخيمات وزارة الشباب 
والرياضة "لتميزها على مستوى األداء 
الموجودة من  والتخصصات والفئات 
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الفئات واألعمار والتوجهات  مختلف 
السياســية الفلســطينية"، وأكــد أن 
"هذه المخيمات تدلل على أن شــعبنا 

د.بحر خالل حفل اختتام مخيمات "الحرية لألسرى" التي تظمتها وزارة الشباب والرياضة

يســير نحــو الوحــدة الفلســطينية 
ــا على قاعدة  ويحرص على تحقيقه
الثوابت الفلسطينية وحماية مشروع 

المقاومــة"، ولفت النظر إلى أن هذه 
النصر  ــل  جي "ســتخرج  المخيمــات 

والتحرير نحو القدس الشريف". 

العدد الخامس و األربعون



العدد الخامس و األربعون



النواب اإلسالميون يدينون استهداف سلطة رام اهللا للعمل الخيري ولألسرى المحررين 
ويستنكرون ارتفاع وتائر التعذيب في سجون الضفة

النــواب اإلســالميون يطلقــون 
باِّـعتقلــني  للتعريــف  حملــة 

السياسيني
ــواب اإلســالميون فــي  ــق الن أطل
الضفة الغربية حملة إعالمية تحت 
عنوان "عندما يصرخ القيد" وهي 
حملة للتعريف بالمختطفين لدى 
أجهزة أمن سلطة رام اهللا حيث بدأ 
النواب اإلسالميون بتزويد وسائل 
يومية  ــة  إعالمي بمــادة  اإلعــالم 
تتعلق بســيرة أحــد المختطفين 
في سجون الســلطة بما يسهم في 
تعرية كل الممارسات التي تجري 

بحق المعتقلين السياسيين .
... ويؤكــدون أن ممارســات أمن 
ــى حكومة  الضفة نذير شــؤم عل

رام اهللا 
فقد اســتنكر النواب اإلســالميون 
الشرســة  ــة  الحمل الضفــة  فــي 
ــي يشــنها أمــن  والمســعورة الت
السلطة ضد الشرفاء من مواطنين 
وأساتذة جامعات وسيدات مجتمع 

في مدينة نابلس.
 وأكــد النواب أن مــا يحدث في 
ــداء على  ــة نابلس مــن اعت مدين
ــن مــن خالل  كرامــة المواطني
االعتقــال والتعذيب واالســتدعاء 
اليومي وخاصة للنســاء هو دليل 
واضح على خــروج هذه األجهزة 
عــن أخالق شــعبنا وأعرافه وهي 
تمــاد وقــح وأرعــن فــي آن معا 
خاصــة وأن مــا جــرى ويجــري 
سابقة خطيرة ومشينة في تاريخ 
شعبنا الصابر المرابط على أيدي 
األجهزة األمنية التي باتت تتخبط 
وال تدري كيــف تحارب الصوت 

اإلسالمي الحر في الضفة الغربية 
المحتلة.

ــر النواب اعتقــال موظفي   واعتب
جمعية التضامن الخيرية وأساتذة 
جامعة النجــاح والتعذيب المهين 
ــه المعتقلون في  الــذي يتعرض ل
زنازين الموت لدى أجهزة القمع 
فــي الضفــة الغربية نذير شــؤم 
ــى حكومــة رام اهللا التي تخنق  عل
ــي الضفــة وال تتــرك لهــم  أهال
مجاال اللتقاط أنفاسهم من خالل 
واالعتقال  ــداء  واالعت المالحقــة 

وقمع الحريات.
وأمام هذه الحملة غير المسؤولة ، 
طالب النواب بتدخل حقوقي واسع 
لوقف هــذه الحالة المخزية التي 
تعتــدي على حرمــات المواطنين 
بشــكل خاص وعلى تاريخ شــعبنا 
الفلســطيني بشــكل عــام، ودعــا 
النواب ســلطة رام اهللا للعودة إلى 
رشــدها والوقوف إلى جانب أبناء 
شعبها والكف عن تقديم الخدمات 
ــة لالحتــالل الــذي بات  المجاني
ــه ويواصل  يتمــادى فــي عنجهيت
خططه في تهويد القدس وتفتيت 

الضفة الغربية.
... ويدينــون التخــاذل العربــي 

الرسمي
كما أدان النواب اإلســالميون في 
الضفــة الموقف المشــين لوزراء 
ــر إعطائهم  ــة العرب عب الخارجي
ــدء التفاوض  الضــوء األخضر لب

المباشر مع المحتل.
ــواب هــذه الخطــوة  ــر الن  واعتب
ــر وزراء  مــن الــدول العربية عب
واضحــا  ــازا  انحي ــا  خارجيته

ــرر بتضحيات  وتفريطــا غير مب
وتقزيمــا  الفلســطيني  الشــعب 
لمســيرة جهــاده وتخــاذال عربيا 
رسميا معلنا تجاه القدس والقضية 

الفلسطينية.
وأكــد النواب أن هــذا التفويض 
غير المسؤول والمنحاز لالحتالل 
يأتي في أحلك الظروف التي تمر 
الفلســطينية  القضية  تاريخ  على 
ويهدد استقرار الشعب الفلسطيني 
ويضــرب بعــرض الحائــط كل 
ــه التي حققها  تضحياته وانجازات
عبر مسيرة دماء أبنائه وتضحيات 

األسرى والمعتقلين والالجئين.
الشــرفاء  ــواب كافــة  الن ودعــا 
والغيوريــن على قضايا شــعوبهم 
موقــف  تكويــن  ــى  إل وأمتهــم 
عام شــعبي ورســمي مــن عقالء 
في  للوقوف  ومثقفيهــم  العــرب 
وجه هذه االســتباحة مــن وزراء 
ــة العرب لتاريخ القضية  الخارجي
الفلســطينية مــن خــالل تقديم 
عشــرات  ــات  وتضحي إنجــازات 
ــل عبر فتح  الســنين هدية للمحت
ــه للتفاوض  ــاب على مصراعي الب
ــب مزيد من  مــع االحتــالل لجل
التفريــط والتنازل عــن األرض 
ــة  والقــدس والمقدســات العربي

واإلسالمية في فلسطين.
الســلطة  أمــن  ويتهمــون   ...
بتعطيــل حيــاة النــاس وقطــع 

أرزاقهم
ــواب  الن اســتنكر  بدورهــم    
اإلســالميون فــي محافظة نابلس 
مــا تقوم به األجهــزة األمنية من 
حملة استدعاءات يومية ومتكرره 

للمواطنين, حيث يتم وعلى مدى 
أشــهر اســتدعاء متواصل ويومي 
لعدد مــن المختطفين الســابقين 
ــم احتجازهــم  ــن ويت والمواطني

طوال اليوم دون أي سؤال.
ــى أن مثل هذه  وشــدد النواب عل
ــى تعطيل  االســتدعاءات تهدف إل
ــن وقطع أرزاقهم،  حياة المواطني
معتبريــن ذلك اعتقــاال من نوع 
جديد وتعذيب نفسي للمحتجزين 
وأهاليهم, حيث يحرم المحتجزون 
مــن ممارســة حياتهــم الطبيعية 

والعمل بحرية.
المؤسســات  ــواب  الن وطالــب 
بالتدخل  واالنســانية  ــة  الحقوقي
هذه  االســتدعاءات  ــة  حمل لوقف 
ــي تعــد إجراما ســافرا بحق  والت

المواطنين.
... ويدينــون حــرب اســتئصال 

للعمل الخريي َّـ الضفة
من جهة أخرى اســتنكر النواب ما 
وصفــوه بحرب اســتئصال العمل 
الممنهج  واالســتهداف  الخيــري 
للمؤسســات في الضفــة من قبل 

السلطة وأجهزتها.
ــواب: "أجهزة الســلطة  وقــال الن
في الضفة تشــن حربا على العمل 
ــى  الخيــري بكافــة أوجهــه وعل
رأس ذلــك مؤسســاته, وجمعية 
التضامن من ابرز الشــواهد على 
والعمــل  المؤسســات  اســتهداف 
الخيري فــي مدن الضفــة, حيث 
اختطفــت األجهزة وال زالت عددا 
ــا والقائمين  ــرا من موظفيه كبي
عليها واســتدعت بعضهــم اآلخر 
ومــن ضمنهم ٦ موظفات وفصلت 
آخرين, وكان آخــر ما قامت به 
قبل يومين من اقتحام للمدرســة 
ــة والتابعة  اإلســالمية في المدين
وتفتيشــها  التضامــن  ــة  لجمعي

والعبث في محتوياتها ".
العمــل  هــذا  ــواب  الن ووصــف 
استمرار  أن  بالجريمة, مؤكدين 
الســلطة بهذا النهج يغلق الطرق 
ــة  فــي وجــه المصالحــة الوطني

الحقيقية.
مطالبتهــم  ــواب  الن وجــدد 
للمؤسســات الحقوقية واإلنسانية 
بالتدخــل لوقف مالحقة األجهزة 
للمؤسسات والعاملين فيها, داعين 
الســلطة وأجهزتها الكّف عن هذه 

الممارسات المشينة.
... ويفضحون ادعاءات السلطة 

لتربير حملتها على نابلس
إذ وصف النواب اإلســالميون في 

محافظــة نابلــس ادعــاءات أمــن 
السلطة ضبط أموال غير شرعية 
فــي المدينة بالمحاولة الفاشــلة 
ــة  الحمل ــر  لتبري والمفضوحــة 

الشرسة على نابلس.
جاء كالم النواب ردا على الحملة 
التي تشــنها األجهزة األمنية التي 
تسارعت وتيرتها بفعل االعتقاالت 
واالســتدعاءات للرجال والنســاء 

ومصادرة الممتلكات في المدينة.
ــواب فــي هــذه الحملة   ورأى الن
ــام  ــى األيت ــا عل المســعورة حرب
والذين  والمســاكين  واألرامــل 

تتكفلهم الجمعيات الخيرية.
ــم  ــواب: "هــل تقدي  وتســاءل الن
كفــاالت  الخيريــة  ــات  الجمعي
لأليتام وأبناء الشــهداء واألسرى 
يعد تبيضا لألموال؟؟!", مؤكدين 
أن مصــادر هذه الجمعيات المالية 
معروفة ومصاريفها معروفة وال 
تتعدى حدود الكفاالت ومالحقتها 

يعد جريمة بحق من تكفلهم.
... ويحملون السلطة اِّـسؤولية 
عن حياة اِّـعتقلني السياسيني

فقد حمل النواب السلطة وأجهزتها 
ــة المســؤولية الكاملة عن  األمني
حياة المختطفين السياســيين في 
ســجونها وعلى رأسهم المختطف 
ــة نابلس  ــاد مريش مــن مدين زي
ــاء تعرضه  والــذي أكــدت األنب
للتعذيب الوحشــي والقاســي في 
ســجون األجهزة األمنية لســلطة 

رام اهللا.
ــواب: المختطــف زياد  وقــال الن
مريش أســير محرر من ســجون 
االحتالل ومن العار على الســلطة 
أن تستقبله بالسجون الفلسطينية، 
ــى أن "هــذه األفعال  مشــددين عل
ــذ الســلطة ألجندة  تؤكــد تنفي
االحتــالل الهادفــة للقضــاء على 
الشــعب  ــي  ومناضل المقاومــة 

الفلسطيني".
وتــرية  ارتفــاع  ويؤكــدون   ...

التعذيب َّـ سجون الضفة
إلى ذلك حذر النواب من ارتفاع 
ســجون  فــي  التعذيــب  ــرة  وتي
األجهزة في اآلونة األخيرة, ومما 
ــل على ذلك تدهــور الوضع  يدل
الصحــي لعــدد مــن المختطفين 
ــواردة عن  ــاء ال حيــث تفيد األنب
تردي الوضــع الصحي للمختطف 

المهندس سامر المصري.
وحمل النواب الســلطة وأجهزتها 
ــاة  ــة عــن حي المســؤولية الكامل
ــا, محذرين من  المختطفين لديه

خطر يلف مصير الكثيرين منهم 
 .

... ويدينــون اعتقــال االحتــالل 
سيدة فلسطينية

ــواب اإلســالميون  إذ اســتنكر الن
فــي رام اهللا قيام قــوات االحتالل 
الصهيوني باعتقال السيدة كفاح 
ــاذ"، بعد أن حاصرت  عوني" أم مع
منــزل زوجها وعاثــوا فيه خرابًا 
ــاذ"، بعد أن حاصرت  عوني" أم مع
منــزل زوجها وعاثــوا فيه خرابًا 
ــاذ"، بعد أن حاصرت  عوني" أم مع

االحتــالل  ــن  محملي ودمــارًا، 
ــة  ــي المســؤولية الكامل الصهيون
ــا وعــن أي تعذيب قد  عــن حياته

تتعرض له.
وقال النواب إن تمادي االحتالل في 
تجاوزاته وتعدياته على المواطنين 
واعتقــال النســاء خصوصــًا يأتي 
ــة للقــرار العربي  كثمــرة أولي
المباشرة  المفاوضات  باســتئناف 
مــع الجانب الصهيوني، عوضًا عن 
كونه تعديًا صارخــًا على حرمة 
مــع الجانب الصهيوني، عوضًا عن 
كونه تعديًا صارخــًا على حرمة 
مــع الجانب الصهيوني، عوضًا عن 

الشعب الفلسطيني.
... ويســتنكرون اختطــاف أمن 

السلطة لألسرى اِّـحررين  
أن  اهللا  رام  ــواب  ن أكــد  كمــا 
األســرى  اســتهداف  اســتمرار 
المحرريــن واختطافهــم من ِقَبل 
األجهــزة األمنية التابعة لمحمود 
ــاس فــي كافــة مــدن الضفة  عب
الغربية؛ من شأنه توسيع الفجوة 
واستمرار االنقســام على الساحة 
الداخلية بين الفلسطينيين عامة. 

واســتنكر النواب بشــدة اختطاف 
األســرى المحررين من ســجون 
االحتــالل وتغييبهــم عــن أهلهم 
وذويهم بعد طــول انتظار، فضًال 
عــن إعادتهم إلى نفــس الظروف 
التي مروا بها، وربما أســوأ أثناء 
ــة  ــق ومكوثهــم فــي أقبي التحقي
وزنازين األجهزة األمنية للسلطة 

الفلسطينية. 
اختطــاف  ــواب  الن واســتغرب 
المواطنين واألســرى  العديد من 
مــن  ــر  أكث لــدى  المحرريــن 
جهاز أمني، وخاصــة بعد خروج 
المختطــف وتحــرره من ســجن 
أحــد األجهزة، ليقــوم جهاز آخر 
وإخضاعــه  مجــدًدا  باختطافــه 
ــق والتعذيــب ضمن نفس  للتحقي

الموضوع. 
المســؤولين  ــواب  الن وطالــب 
بضرورة وقف االعتقال السياسي 
وعدم استهداف األسرى المحررين 
بالذات وكافــة المواطنين؛ حيث 
إن ذلــك يضــر بصورة الشــعب 

ا. ا وخارجيًّ وتضحياته داخليًّ
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أكد النائب فضل حمدان أن استهداف النساء واألطفال من 
ِقَبل االحتالل الصهيوني ومؤسساته األمنية، واختطافهم؛ 
دليٌل جديٌد على إفالس الكيان وحكومته، ومدى التخبُّط 
ِقَبل االحتالل الصهيوني ومؤسساته األمنية، واختطافهم؛ 
دليٌل جديٌد على إفالس الكيان وحكومته، ومدى التخبُّط 
ِقَبل االحتالل الصهيوني ومؤسساته األمنية، واختطافهم؛ 

الــذي بات يعيشــه الكيان، مســتنكرين اختطاف النســاء 
واألطفال وأي فرد من شعب فلسطين الصابر. 

وقال النائب حمدان، في تصريح له األحد (٨-٨-٢٠١٠)، إن 
ا على  إصدار محكمة االحتالل حكًما بالسجن ٦ أشهر إداريًّ
ــام؛ أمٌر مرفوٌض  الســيدة كفاح عوني (أم معاذ) قبل أي

جملًة وتفصيًال، فضًال عن كونه مخالًفا كافة القوانين 
والمواثيق الدولية التي تنص على حماية النساء واألطفال 
ــزاع، خاصة أن  في المناطق غير المســتقرة ومناطق الن
السيدة كفاح ربة منزل وأم لعدد من األوالد، متسائًال عن 
ــزاع، خاصة أن  في المناطق غير المســتقرة ومناطق الن
السيدة كفاح ربة منزل وأم لعدد من األوالد، متسائًال عن 
ــزاع، خاصة أن  في المناطق غير المســتقرة ومناطق الن

الضرر الذي تســببه ربة المنــزل بأمن وكيان االحتالل 
الصهيوني.  وناشد النائب المؤسسات اإلنسانية والحقوقية 
المحلية والدولية الدفاع عن نســاء وأطفال فلسطين في 

وجه غطرسة الكيان وحكومته واعتداءاته. 
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االحتالل يحاول خلط األوراق في المنطقة للخروج من أزمته الدولية

القاهرة تحاول تركيع حماس وتضغط عليها بكل الوسائل وال نكّن ِّـصر أي عداء 
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النائب د. صالح البردويل

بدايــة مــا تقييمكم لألوضــاع األمنية َّـ 
قطــاع غزة َّـ ظل التهديدات الصهيونية 

األخرية؟
طالمــا وجد االحتالل ســيظل تهديدا 
مباشــرا لألمــن ليس في قطــاع غزة 
فحســب وإنمــا فــي فلســطين عامة 
والمنطقــة برمتها ألن االحتالل قائم 
على اغتصاب األرض وسيظل مشرعا 
ــى الشــعب الفلســطيني  جرائمــه عل
والشعوب العربية من أجل دفعهم إلى 
االستســالم والرضى بهــذا االغتصاب 
لألرض. لذلــك في الوضــع الراهن 
ــاك قلق من جرائم إســرائيلية قد  هن
تحدث واالحتــالل يحــاول تبريرها 
ــخ، وواضــح  بوجــود إطــالق صواري
ــة في خلط  ــة صهيوني ــاك رغب أن هن
األوراق في المنطقة من أجل الخروج 
ــا العدو  ــي تعرض له مــن األزمة الت
ــي إثــر االنتقــادات الدولية  الصهيون
المتكررة التي تعرض لها فيما يتعلق 
بجريمــة غــزة وحصارهــا وجريمة 

أسطول الحرية.
الظــروف  لطبيعــة  تقييمكــم  مــا 
واألوضــاع التي يعيشــها قطــاع غزة 
َّـ ظل اإلعــالن الصهيوني بتخفيف 
الحصار وإدخــال كميات من البضائع 

واِّـستلزمات؟
أوال اإلعــالن الصهيونــي عن تخفيف 
ــة. الكيان  الحصار هــو دعايــة كاذب
ــم يغير في حقيقة األمر  الصهيوني ل
ــل جمــل الصــورة ويحاول  شــيئا، ب
شــرعنة هذا الحصار وأن يبقي قطاع 
غزة تحت رحمة مــا يدخله االحتالل 
من بعض البضائع لكن الحصار بوجهه 
القبيح ماثل في منع كل أدوات البناء 
ــه حتى اآلن  والمــواد الخــام حيث إن
يوجد ٤٠٠٠ مصنع مغلق ومازال يمنع 
ــة والوضع مازال  مــواد البنى التحتي

على حاله.
هل تتوقع أن تستمر الحمالت والفعاليات 
التضامنيــة مــع قطــاع غــزة وأن تثمــر 
عن كســر الحصار بشــكل كامــل نهاية 

اِّـطاف؟
بالتأكيد ضمير العالم يصحو رويدا 
رويدا، وهذه القوافل ستســتمر وهذا 
التعاطف سيســتمر والخاسر الوحيد 
هو االحتــالل الذي بدأ يكشــف أمره 

دوليا.
ما الذي دفع ليربمان وزير خارجية االحتالل 
إُّـ طرح خطته القاضية بفك االرتباط من 
جانــب واحد عــن قطاع غزة، وإالم يؤشــر 

ذلك؟
هي مناورة صهيونية مكشوفة من أجل 
الظهور بمظهر المبادر، وهم يعلمون 
أن قطاع غزة خارج أيديهم من ناحية 

جغرافية ولكنهم يرغبون في أن يقننوا 
الســيطرة عليه من الناحية السياسية 
ــة، ولذلــك يعلنون أنهم  واالقتصادي
مستعدون لالنسحاب من طرف ولكن 
ستظل أيديهم تعبث في مقدرات شعبنا 
األمنية والسياسية واالقتصادية كما 
هو حــادث اآلن، ثم العــدو يهدف من 
وراء هذه الخطة إلى عزل الضفة عن 

القطاع.
يالحــظ أن وترية التعاطــي األوروبي 
مــع مســألة الحصار اِّـفــروض على 
قطاع غزة قد هدأت قليال وأن هناك 
اتجاها لتكريس الحصار السياسي 
اإلنســانية  األوضــاع  وتحســني 
واِّـعيشــية لســكان غــزة والعــودة 
إُّـ اتفــاق اِّـعابــر لعــام ٢٠٠٥.. ما 
موقفكــم حيــال هــذا الطــرح الذي 
يتــواله االتحــاد األوروبــي بدعم من 

الواليات اِّـتحدة ومصر وإسرائيل؟
عبرنا عن ترحيبا للدعوات األوروبية 
ــل بأقل من  لكســر الحصــار ولن نقب
ــل بتجميله  كســر الحصار، ولن نقب
وإخراجه بصــورة ترضي ضمير هذا 
المسئول أو ذاك، لذلك ما زلنا نحث 
ــى التعامل مع  االتحــاد األوروبي عل
ــرام. وإن  ــة الفلســطينية باحت القضي
ــم الصهيونية التــي تحدث ما  الجرائ
هــي إال نتيجة الصمــت والتواطؤ مع 
ــي وإغماض العين  االحتالل الصهيون
عما يقوم به. لذلــك نطالب بالمزيد 
من المواقف التي تدعو لرفع الحصار 
سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، وهذا حق 

من حقوق شعبنا الفلسطيني.
قيل َّـ اإلعالم أن هناك حصارا سياســيا 
مصريا تم فرضه على حركة حماس وكل 
مــن ينتمي إليهــا.. هل تعتقــد أن هناك 
فرصــة للخروج من نفــق العالقة اِّـتوترة 
بني حماس ومصر؟ ومن اِّـتســبب برأيك 
َّـ وصــول العالقة بــني الطرفني إُّـ هذا 

الحد؟
ــدة أولوياتنا  الحقيقة أننا ضمن أجن
ال نضــع مصــر كعــدو أو نقيــض 
ــان  ــد هــو الكي ــا الوحي ــا، وعدون لن
الصهيونــي ومصر هي دولة شــقيقة 
مجاورة نحترم ســيادتها وشعبها ولم 
ــام أن نحول  نفكر فــي يوم مــن األي
المعركة ضدهــا أو من أراضيها ضد 
العدو الصهيوني. مــا حدث أن القيادة 
ــة تتخــذ مواقــف سياســية  المصري
ــي  ال تنســجم مــع المشــروع الوطن
الفلسطيني الهادف إلى تحرير األرض 
وتريد أن تكــون مواقفنا متوافقة مع 
مشروع التسوية الفاشل في المنطقة 
ــار فتح وهناك انحياز  الذي يقوده تي
واضــح لتيار التســوية، وهناك رغبة 

ــة لتركيع حركة حماس من  مصري
خالل الورقة المصرية ومعاقبة بعض 
ــادات من خالل منعها من الســفر  القي
وبعــض التضييقــات وشــن حمــالت 
إعالمية، وكل هــذه حرب من طرف 
واحــد ونحن ال نكن لمصــر أي عداء 
وال نمارس أي عمل على األرض يسيء 
لمصر وشــعبها لكن القيادة المصرية 
القائمة تحــاول أن تضغط علينا بكل 

الوسائل.
ما تقييمكم للدور الرتكي ما بعد جريمة 
االعتداء أسطول الحرية.. يقال بأن هناك 
محــاوالت إلنهــاء األزمة بــني تركيا ودولة 
الكيــان.. هــل تعتقد أن الغلبة ســتكون 
للسياســة الرتكيــة واِّـوقــف الرتكــي أم 
أن دولــة االحتــالل قد تتمكن مــن إبطال 
مفعول السياســة الرتكية تجاه القضية 
الفلسطينية بشــكل عام وقضية حصار 

قطاع غزة بشكل خاص؟
نحن ال نتحدث بلسان تركيا فتركيا 
ــا، والكيان  ــا احترامه ــة قوية له دول
ــا  ــي مــارس العــدوان عليه الصهيون
متمثال بقتله شهداء أسطول الحرية، 
وهو لم يعتذر حتى اللحظة، وتركيا 
تتعاطف مع شعبنا الفلسطيني، ونوجه 
ــة للشــعب التركــي ونتمنى أن  تحي
ــا العالقات مــع الكيان  تقطــع تركي

المجرم.
تقاطــرت وفود عديدة علــى قطاع غزة َّـ 
اآلونــة األخرية.. هــل ترى أن هنــاك دورا 
وفاعليــة لهــذه الوفــود وما الــذي يمكن 
دبلوماســية  إطــار  َّـ  عليــه  التعويــل 

الوفود؟
ــة كبيرة جدا وتنبع  الوفود لها أهمي
من كونها شــعرت بمــدى الجريمة 
الصهيونية على القطاع وتشــعر بأن 
ــال معينا ال بد من تصحيحه  هناك خل
ــي، وزيارتهم تأتي  في الموقف الدول
الستكشــاف الوضــع بدقــة وتســاعد 
ــر وجه نظرهم حول  كثيرا في تغيي
ــى القطــاع  الحصــار المفــروض عل
ــة الفلســطينية بشــكل عام،  والقضي
ــأت وفد لزيارة غزة إال  وبالفعل لم ي
ويخرج برأي مغايــر عما كان دخل 
عليه قبل ذلك، ولذلك نحن نشــجع 
هذه الوفــود ونطالــب بالمزيد منها 
ليكتشفوا حقيقة ما يحصل في قطاع 

غزة.

مــا تقييمك لدور اِّـجلس التشــريعي َّـ 
إطار الدفاع عن قضية النواب اِّـقدســني 

اِّـهددين باإلبعاد؟
ــز فيما  ــه دور ممي المجلــس كان ل
ــواب وكان  ــق بالدفــاع عــن الن يتعل
هناك جلســات وفعاليات ومراســالت 
ــة وتفعيل البعد  مــع برلمانات عالمي
الدبلوماســي في هــذا اإلطار وتفعيل 
ــا أعتقد هذا له  ــة النواب حقوقي قضي
دور كبير جدا في تحشيد الرأي العام 
مع قضية النواب، والنضال الذي يقوم 
به النواب نضال مشرف وهم يضربون 

مثال على قدرة اإلنسان الفلسطيني.
ما تقييمك لدور نواب اِّـجلس التشريعي 
مع الناس والجماهــري خصوصا َّـ قطاع 
غزة والعمل على حل مشكالتهم ومتابعة 

قضاياهم؟
ــواب المجلس التشــريعي في قطاع  ن
ــخ المجلس  غزة ألول مــرة في تاري
يحققون تواصال كبيرا مع الجماهير. 
والعائــالت  األفــراد  مســتوى  ــى  عل
والهيئات والمؤسســات هناك زيارات 
ــة للتضامــن مع  منتظمــة ومتواصل
الجماهير الفلســطينية والعائالت في 
ــاك تعاون  أفراحهم ومناســباتهم. هن
ــواب وما بين المؤسســات  مــا بين الن
من أجل استرداد الحقوق للناس وحل 

مشاكلهم وقضاياهم. 
االحتــالل  كيــان  وضــع  تقيــم  كيــف 

اسرتاتيجيا؟
ــان  إن االحتــالل فــي تراجــع والكي
ــي بنى فلســفته األساســية  الصهيون
على أســاس التوســع وإهانة الشعوب 
وتذليلها واآلن هو يتراجع والشعوب 
تنتصــر، وشــعبنا الفلســطيني حقق 
نجاحا كبيرا من خالل ضرب نموذج 
عاٍل في مواجهــة االحتالل وهزيمته 
وإذالله، والكيان الصهيوني لن يتمدد 
ــه وكل  ــن يتوســع كما خطط ل ول
خطط التوسع تحولت لخطط انطواء 
صهيوني مما يعني أن العدو في تالٍش 
وانكماش وليس في توســع، وشــعبنا 
الفلسطيني الذي كان يظن العدو أنه 
شــعب بال أرض أعتقد أنه ضرب مثال 
في الصمود والتصدي والحفاظ على 
الهوية العربية اإلســالمية والتشــبث 
ــاألرض والمقدســات لدرجة جعلت  ب
ــه الخاصة  العــدو ييأس مــن نظريت

باستعباد الشعوب. 

فوبيا اللون 
األخضر 



.

(فوبيا هــو مصطلح في علم النفس يعني الخوف والرعب من أشــياء محددة 
كاالرتفاعات او السرعة مثال).

ــة (داخل الخط األخضر) عندما  من الغرائب أن إدارة ســجن مجدو الصهيوني
دخلته عام ١٩٩٣ كانت تمنع اللون األخضر داخل السجن بأي شكل من األشكال، 
وتصادر أي شــيء أخضر اللون يحضره األهل أو يضبط أثناء تفتيش أقســام 
األسرى, فالمالبس ذات اللون األخضر ممنوعة, وخيوط األشغال اليدوية التي 
برع فيها المعتقلون ممنوعة, وأقالم الكتابة مســموحة بكافة األلوان اال اللون 
األخضر, وخرز األشغال اليدوية األخضر المستخدم في صناعة مجسمات قبة 

الصخرة ممنوع أيضًا.
األخضر, وخرز األشغال اليدوية األخضر المستخدم في صناعة مجسمات قبة 

الصخرة ممنوع أيضًا.
األخضر, وخرز األشغال اليدوية األخضر المستخدم في صناعة مجسمات قبة 

ويصاب السجان بالجنون إذا اكتشف أن األسير استطاع التحايل على قوانينه 
القراقوشــيه وقام بتهريب أي شيء أخضر, وذلك حتى ال تكتمل ألوان العلم 
الفلســطيني, وكنا نطلب من األهل أن يســتبدلوا رأس الكتابة في قلم الحبر 
الجاف األخضر برأس قلم أسود أو أحمر مثًال، واستمرت هذه المعركة زمنًا, 
الفلســطيني, وكنا نطلب من األهل أن يســتبدلوا رأس الكتابة في قلم الحبر 
الجاف األخضر برأس قلم أسود أو أحمر مثًال، واستمرت هذه المعركة زمنًا, 
الفلســطيني, وكنا نطلب من األهل أن يســتبدلوا رأس الكتابة في قلم الحبر 

فإدارة السجن مصممة على سخافتها وحمقها, تريد أن تعاكس قوانين الحياة 
وتنــزع من وجدان األســرى حبهم لوطنهم وعلمهــم ورموزهم التي تعكس 
خضــرة الحياة وبركة األرض وخيراتها, وفي المقابل ازداد اصرار األســرى 
على كسر ارادة المحتل وأبدعوا في ابتكار أساليب التهريب حتى انحنت أمام 
ارادتهم غطرسة ادارة السجن, فسمحت بكل ما هو ممنوع مما ذكرته وانتصرت 

إرادة األسرى واصرارهم.
وفي الضفة اليوم حالة مضحكة مبكية تسيطرعلى سلوك أجهزة السلطة, فمنذ 
اإلنقســام المشــؤوم عام ٢٠٠٧ أصبح اللون األخضر في الضفة من الممنوعات 
(رغم أن اللون األصفر ليس ممنوعًا في غزة), فاألعالم الخضراء ممنوعة في 
اإلنقســام المشــؤوم عام ٢٠٠٧ أصبح اللون األخضر في الضفة من الممنوعات 
(رغم أن اللون األصفر ليس ممنوعًا في غزة), فاألعالم الخضراء ممنوعة في 
اإلنقســام المشــؤوم عام ٢٠٠٧ أصبح اللون األخضر في الضفة من الممنوعات 

أي مكان أو زمان, ال ترفع في عرس أو جنازة أو استقبال أسير محرر, وتستنفر 
األجهزة األمنية وتســير القوات المحمولة والمدججة بالسالح إذا تلقت بالغا 
بوجود راية صغيرة منســية ال يراها أحد منذ ما قبل التاريخ على سطح مبنًى 
شــاهق, وتجري حمالت التفتيش في المساجد والبيوت ويعتقل المئات بسبب 
رايات أو عصبات خضراء, وتستخدم العصبات المصادرة لربط أيدي المعتقلين 
ــق معهم, واألدهى مــن ذلك أن تفرش  ــات لعيونهــم في أثناء التحقي وعصاب
الرايات الخضراء المزينة بكلمة التوحيد على أرضية غرف التحقيق ويطلب 
من المعتقل، معصوب األعين، ان يدوســها دون أن يدري!!, ومنذ شهرين يقبع 
أسير محرر من بلدةبلعا شمال شرق طولكرم بسبب طالء بيته الخارجي باللون 
األخضــر!! ويعتقل أعضاء منتخبون في مجلس بلدية بلعا وبعض المواطنين 
ألنهم نظموا احتفاال تحت رعاية البلدية لتكريم المتفوقين في امتحان الثانوية 
العامة, ولسوء حظهم كانت أرضية بطاقات الدعوة لالحتفال مائلة إلى اللون 
األخضــر!!, والطامة الكبــرى أن أرضية يافطة الترحيب بالحضور مائلة إلى 
ــون األخضر أيضا, فتكاملت أركان المؤامرة في نظر األجهزة!! أي جنون  الل

هذا الذي يجري في بالدي.
يحكــى أن ملكا مغرورا طلب من عمال النســيج أن يغزلوا له ثوبا من خيوط 
الهواء فانشــغلوا بذلك أياما, ولعلمهم بحماقته أحضــروا اليه بعد مدة ثوبا 
ال يرى بالعين ارضاء لغروره وغطرســته (طبعا ال في ثوب وال ما يحزنون), 
فجمع الملك شعبه لكي يستعرض ثوبه الجديدويتبختر ماشيا أمامهم وكلهم 
يهتف للملك ويثني على جمال الثــوب وروعته (خوفا أو نفاقا), اال أن طفال 
صغيرا صرخ ببراءة: إن الملك يمشــي عاريا!! فانتبه الملك والحاشــية الى 
حقيقة الموقف, إن غرور الملك أعماه أن ينظر الى نفســه في المرآة ليرى 
حقيقتها, ولم يســتر عورته وعيوبه كل مظاهر القوة والســطوة التي أخاف 

الناس وأرعبهم بها ولم يستطع, وإن ظن أنه نجح, أن يقلب حقائق األشياء.
ــا على أفكار  ــة على اللون األخضــر تخفي من ورائها حرب إن الحــرب المعلن
ومبادئ, واألفكار والمبادئ ال تحارب بالحديد والنار والســجون والتعذيب بل 

يزيد كل ذلك اصحاب المباديء تمسكا والتحاما بها. 
تاهللا ما الدعوات تهزم باألذى             أبدا وفي التاريخ بر يميني

ضع في يدي القيد ألهب أضلعي     بالسوط ضع عنقي على السكين
لن تستطيع حصار فكري ساعة          أو نزع ايماني ونور يقيني

فالنور في قلبي وقلبي في يدي     ربي وربي حافظي ومعيني
سأظل معتصما بحبل عقيدتي     وأموت مبتسما ليحيا ديني

وستأتي على المغرور بقوته لحظة ينكشف فيها الغطاء عن عينه ليرى أن كل 
خداع النفس الذي مارسه لم يجد نفعا في استئصال الفكرة, وكل الناس ترى 

سوآته وعوراته وأخطائه إال هو ولكن حينها ال ينفع الندم.
وسيظل الحق حقا والباطل باطال مهما طال الزمن ولكن العمى عمى البصيرة.



5 العدد الخامس و األربعون



خيمة اعتصام النواب اِّـقدسيني.. بوصلة األحرار وفاضحة االحتالل وقبلة كل اِّـتضامنني






.



 .

اِّـرشد العام لإلخوان اِّـسلمني يهاتف النواب ويثمن صمودهم 
فقد أشــاد د. محمد بديع المرشد العام لـ"جماعة اإلخوان المسلمين" في مصر، 

بصمود نواب مدينة القدس ووزير شؤونها.
وقــال بديع، الذي بادر إلى االتصال بالنواب المهددين باإلبعاد: "أنتم أمل األمة، 
والكل ينظر إليكــم بعين التقدير واالحترام لموقفكــم البطولي وصمودكم 
األسطوري؛ فأنتم تدافعون عن مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك، وأنتم 

الطليعة المتقدمة الذين تتصدون لالحتالل ومخططاته". 
من جهتهم أكد النواب أنهم "سيبقون على العهد ثابتين في مواقعهم في الدفاع 
عن قضايا القدس والمقدسيين صًفا واحًدا مع كافة شرائح المجتمع الفلسطيني 

وفصائله". 
وأشاروا إلى ما تتعرض له القدس من مخططات لتهويدها، داعين إلى مزيد من 

االهتمام بقضية القدس ودعم صمود أهلها. 
... وعضو كتلة اإلخوان الربِّـانية حازم فاروق يهاتف النواب

إذ قام د. حازم فاروق عضو الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين بالتضامن مع 
النواب المقدسيين المهددين باإلبعاد عبر االتصال بهم هاتفيًا.

وهنأ فاروق النواب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائًال اهللا عز وجل أن 
ج عنهم كربتهم. يفرِّ

وأضاف فاروق: "واهللا إننا لنغبطكم على موقفكم المشرف وصمودكم في وجه 
ج عنهم كربتهم. يفرِّ

وأضاف فاروق: "واهللا إننا لنغبطكم على موقفكم المشرف وصمودكم في وجه 
ج عنهم كربتهم. يفرِّ

االحتالل اإلســرائيلي ومخططاته، ونتمنى أن تكون لنا خيمة بجانب خيمتكم 
لندافع عن كرامة األمة وعن بيت المقدس واألقصى".

وقال: "أنتم تدافعون عن القدس وعروبتها وتحملون هم األقصى وتدافعون عن 
شرف األمة، فاثبتوا على موقفكم واهللا معكم ولن يتركم أعمالكم، واعلموا أننا 
معكم في كل لحظة ندعو لكم بالثبات ونسأل اهللا أن يجمعنا في رحاب المسجد 

األقصى المبارك فاتحين محررين".
وشكر النواب المهددين باإلبعاد ووزير شؤون القدس د. فاروق على ها االتصال 
ــه أنهم ثابتين على موقفهم الرافــض لإلبعاد وأنهم لن  والتضامــن، وأكدوا ل

يغادروا مدينة القدس مهما كان الثمن.
وفد سياحي أجنبي تضامني يزور خيمة االعتصام 

ــي تضامني برفقة الناشــط التضامني  مــن جهة أخرى قام وفد ســياحي أجنب
ــاد غنيم بزيارة خيمة االعتصــام للتضامن مع النواب  زي

المقدسيين.
ــي، مؤكدين على  ــواب الوفــد التضامن وشــكر الن
ضــرورة تكاتف كل الجهود من أجل إحباط القرار 

والمخطط الصهيوني بتهجير المقدسيين.
... وجموع اِّـصلني تؤدي صالة الجمعة َّـ خيمة 

االعتصام 
فقد أكد الشــيخ رائد فتحي خــالل خطبة الجمعة 
السادسة التي أمتها جموع غفيرة من المقدسيين في 
خيمة اعتصام النواب المقدسيين بمقر بعثة الصليب 
األحمر بالشــيخ جراح من أن سنة اإلبعاد والتهجير 
والطرد قد ولت وجاء زمان الرباط والثبات، "إما أن 

نكون أو نكون فال مجال ألن ال نكون".
ن الشــيخ فتحــي خطوات النواب مشــيرًا لآلية  وثمَّ
ُهْم ال ُيِصيُبُهْم َظَمٌأ َوال َنَصٌب َوال  الكريمــة "َذِلَك ِبَأنَّ
ن الشــيخ فتحــي خطوات النواب مشــيرًا لآلية  وثمَّ
ُهْم ال ُيِصيُبُهْم َظَمٌأ َوال َنَصٌب َوال  الكريمــة "َذِلَك ِبَأنَّ
ن الشــيخ فتحــي خطوات النواب مشــيرًا لآلية  وثمَّ

اَر  ِ َوال َيَطُئوَن َمْوِطًئا َيِغيُظ اْلُكفَّ َمْخَمَصٌة ِفي َسِبيِل اهللاَّ
ُهْم ال ُيِصيُبُهْم َظَمٌأ َوال َنَصٌب َوال  الكريمــة "َذِلَك ِبَأنَّ
اَر  ِ َوال َيَطُئوَن َمْوِطًئا َيِغيُظ اْلُكفَّ َمْخَمَصٌة ِفي َسِبيِل اهللاَّ
ُهْم ال ُيِصيُبُهْم َظَمٌأ َوال َنَصٌب َوال  الكريمــة "َذِلَك ِبَأنَّ

يَن "،  ــنِ َ ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِس َوال َيَناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ َنْيال ِإال ُكِتَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ اهللاَّ
ــارك لإلخوة الذين جعلوا من هذه البقعة مكانًا يعبد فيه اهللا وينادى فيه هللا  وأضــاف: "أب
يَن "،  ــنِ َ ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِس َوال َيَناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ َنْيال ِإال ُكِتَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ اهللاَّ
ــارك لإلخوة الذين جعلوا من هذه البقعة مكانًا يعبد فيه اهللا وينادى فيه هللا  وأضــاف: "أب
يَن "،  ــنِ َ ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِس َوال َيَناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ َنْيال ِإال ُكِتَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ اهللاَّ

بالرحمة والنصر والتمكين".
وعلى أعتاب شهر رمضان المبارك، حث الشيخ فتحي المصلين على زيارة خيمة االعتصام 

بشكل مستمر بشهر رمضان في أوقات الصيام واإلفطار واإلعتكاف.
... وفرقة كشافة بيت صفافا تتضامن مع النواب 

ــى أنغام اإليقاعات الكشــفية والعــروض المتميزة قامت فرقة كشــافة بيت صفافا  عل
بالتضامن مع النواب وزيارتهم في خيمة اعتصامهم.

وقد بدأت فرقة الكشــافة زيارتها بعرض كشفي حتى وصلت إلى خيمة االعتصام حيث 
كان في استقبالهم النواب والوزير الذين أعجبوا بها العرض الكشفي المتميز.

وقد تحدث أحد مســؤولي الكشافة عن هذه الفرقة التي تم تشكيلها حديثًا وعن أهدافها 
كان في استقبالهم النواب والوزير الذين أعجبوا بها العرض الكشفي المتميز.

وقد تحدث أحد مســؤولي الكشافة عن هذه الفرقة التي تم تشكيلها حديثًا وعن أهدافها 
كان في استقبالهم النواب والوزير الذين أعجبوا بها العرض الكشفي المتميز.

الرامية إلى ترسيخ ارتباط المقدسيين بأرضهم والدفاع عته.
من جانبهم شكر النواب فرقة الكشافة على لفتتهم الرائعة وطالبوهم بالمزيد من العمل 

لخدمة أهلهم وشعبهم.
النواب يستقبلون عريسين في خيمة االعتصام 

بدورهم استقبل النواب العريس محمد مصطفى عطون الذي أبى أن يكمل مراسم زفافه 
إال بعد أن يتضامن مع نواب القدس ووزيرها.

وقــد قام العريس وأهله وأصدقاءه بالتوجــه إلى خيمة االعتصام للتضامن مع ابن عمه 
النائب أحمد عطون وإخوانه المهددين باإلبعاد عن مدينة القدس.

 كما اســتقبلت خيمة االعتصام العريس صابر عطون الذي أبى إال أن يذهب بنفسه إلى 
النائب عطون وإخوانه متضامنا معهم في محنتهم. 

وأبــدى النائب عطــون تأثره بهذا الموقف، مؤكدا أن هذه لمســة إنســانية واألهل في 
القدس يؤكدون أننا متحدون ومتشــاركون فــي أفراحنا وأتراحنا وخيمتنا هي جزء 

من المعاناة".
... ويستقبلون وفدا من مسلمي كندا 

كما زار وفد من مسلمي كندا خيمة اعتصام النواب للتضامن معهم.
وأبدى الوفد تضامنه الكامل مع النواب ورفضه لكل ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي من 

إجراءات عنصرية ظالمة ضد أهلنا في فلسطين وبيت المقدس.
من جهتهم رّحب النواب بهذه الزيارة التي تعبر عن مدى التضامن الدولي والشعبي مع 

قضيتهم، وطالبوا بالعمل على نشــر قضية النواب فــي كل مكان حتى يرتدع 
االحتالل ويتراجع عن هذا القرار الذي يهدف إلى إبعاد الفلسطينيين عن وطنهم 

ومساكنهم.
... ووفدا من اتحاد الكنائس العاِّـي 

كما استقبل النواب وفدًا من اتحاد الكنائس العالمي يضم متضامنين أوروبيين 
... ووفدا من اتحاد الكنائس العاِّـي 

كما استقبل النواب وفدًا من اتحاد الكنائس العالمي يضم متضامنين أوروبيين 
... ووفدا من اتحاد الكنائس العاِّـي 

من عدة دول.
ــه، مطالبين المجتمع  وشــرح النواب للوفد أبعاد القرار اإلســرائيلي وحيثيات
ــي بتطبيق قراراته التي تقــول أن القدس مدينة تحت االحتالل وال يجب  الدول

إخراج أهلها منها.
... ويستقبلون األب بولس ترزي واِّـطران عطا اهللا حنا 

بدورهم استقبل النواب األب الدكتور بولس ترزي والمطران عطا اهللا حنا.
وأعرب الدكتور ترزي عن تضامنه مع النواب المقدسيين ووقوفه إلى جانبهم 

ضد القرارات الباطلة التي أصدرها االحتالل اإلسرائيلي بحقهم.
من جانبهم شكر النواب الدكتور ترزي على زيارته وتضامنه معهم، وأثنوا على 
الجهد الكبير الذي يقوم به المطران عطا اهللا حنا إزاء النواب المهددين باإلبعاد 

وإزاء الترابط اإلسالمي المسيحي في هذه البالد.
عشائر وأحياء القدس تؤم خيمة اعتصام النواب 

فقد زار وفد من وجهاء وعشائر القدس للتضامن مع النواب المقدسيين.
ــا "نقف صفًا موحدًا منيعًا ضــد قرار اإلبعاد   وأكد المتحدث باســم الوفد أنن
بحق اإلخوة النواب الذين ال ذنب لهم إال أنهم نواب يمثلون الشــعب المقدســي 

الفلسطيني".
كمــا زار خيمة االعتصــام وفدا من قريــة صور باهر جنــوب مدينة القدس 

المحتلة.
وفي ذات السياق زار خيمة اعتصام النواب وفدا من أهالي حي الشيخ جراح.

وقد استمع النواب والوزير إلى أهالي حي الشيخ جراح وتابعوا آخر التطورات 
المتعلقة بالحي، حيث قامت قوات االحتالل اإلسرائيلية قبل سنة من اآلن بطرد 
عائلتي الغــاوي وحنون وقبل ذلك قامت بطرد عائلة الكرد واالســتيالء على 

منازلهم.
مــن جانبه رّحب النائب أحمد عطون بأهالي حي الشــيخ جــراح مخاطبًا إياهم 
"نتشــرف باستضافتكم وبالتشاور معكم في أوضاع الحي 

المهدد بالمصادرة".
وفي ختام اللقاء قام النواب والوزير بتوزيع الهدايا 

والشهادات التقديرية على الناجحين من أبناء الحي.
 نائب أمني سر اِّـجلس الثوري يزور خيمة 

االعتصام 
فقد اســتقبل النواب في خيمة االعتصــام د. صبري 

صيدم نائب أمين سر المجلس الثوري.
ــدم باإليعاز للمجلس الثــوري لحركة  ووعد صي
فتح لمراســلة ســفير فلســطين في مجلس األمن 
ــى الدفع باتجاه  ريــاض منصور مــن أجل العمل عل
انعقاد مجلس األمــن الدولي باتجاه تنفيذ قرار ٧٩٩ 
القاضي بإعادة المبعدين الفلسطينيين والصادر في 

العام ١٩٩٢.
ــر الخارجية في  كما أكــد على ضرورة قيام وزي
الســلطة رياض المالكي بجمع القناصل المعتمدين 

وفود طالبية مقدسية تؤم خيمة االعتصام
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لدى السلطة الفلسطينية لوضعهم في صورة تبعات القرار اإلسرائيلي 
الجائر ليتمكنوا من تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني عامة 

والمقدسيين خاصة.
 سفيرا فلسطين لدى إسبانيا وفرنسا يزوران خيمة االعتصام 

كما اســتقبل النواب والوزير في خيمة االعتصام كفاح عودة ســفير 
فلســطين في اســبانيا، الذي أكد على أن قرار االحتالل بإبعاد النواب 

مخالفًا لكافة القوانين واألعراف الدولية.
فلســطين في اســبانيا، الذي أكد على أن قرار االحتالل بإبعاد النواب 

مخالفًا لكافة القوانين واألعراف الدولية.
فلســطين في اســبانيا، الذي أكد على أن قرار االحتالل بإبعاد النواب 

وقال أن التضامن الواسع مع اإلخوة النواب يعكس عقم سياسة االحتالل 
تجاه شعبنا الفلسطيني المصمم على استعادة وحدته وحريته.

كما اســتقبل النواب والوزير ســفيرة فلسطين في فرنسا هند خوري 
وزيرة شؤون القدس السابقة في الحكومة التاسعة، وكان برفقتها نورا 

كارمي الناشطة في مجال العمل االجتماعي المقدسي.
وأعربــت خوري عن تضامنها وتعاطفها الشــديد مع النواب وعوائلهم 
وأطفالهــم، مشــيرة إلى ضرورة العمــل الجاد في الوســط األوروبي 
ــرأي العام المهيأ  ــة للتأثير على ال ــي لمــا في ذلك من إمكاني والدول

لالستماع عن مظالم الشعب الفلسطيني عامة والمقدسيين خاصة.
المصلحان أبو زهرة وعميرة يتضامنان مع النواب 

كما اســتقبل النواب والوزير في خيمة اعتصامهم المصلح المهندس 
مصطفى أبو زهرة والمصلح الداعية الشيخ عصام عميرة.

وأّم الشيخ عميرة الحضور لصالة العشاء ودعا اهللا تعالى إلى رفع الغمة 
عن المسلمين عامة وعن األقصى والمقدسيين والمهددين باإلبعاد.

ــى المصلحين عميرة وأبي زهرة  مــن جهتهم أثنى النواب والوزير عل
ــة التي يعتز بها المقدســيين  ــى أنهما مــن وجوه المدين وأكــدوا عل
ويشــكرون لهم جهودهــم الحثيثة في الدعوة إلــى اهللا واإلصالح بين 

الناس.
السفري اِّـصري يزور خيمة االعتصام للمرة الثانية خالل أقل من 

شهر 
فقد زار السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان خيمة 
االعتصام مؤكدا على موقف بالده الثابت والمؤازر للقضية الفلسطينية 

ولموقف النواب في وجه القرار اإلسرائيلي القاضي بإبعادهم.
وأضاف أن قضية النواب والوزير السابق تمثل صورة مصغرة عن قضية 

القدس بكل تفاصيلها إبعادًا وتهجيرًا وحصارًا وتشتيتًا للعائالت.
د. صائب عريقات يزور خيمة االعتصام 

فقــد قام رئيس دائــرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلســطينية 
د. صائــب عريقات بزيارة خيمة اعتصــام النواب في مقر بعثة الصليب 

األحمر الدولية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
ــن عليكم، جئت لكم  وقــال عريقات: "جئت ألشــد على أياديكم وألطمئ

كإخوة وزمالء لي في تمثيل أبناء الشعب الفلسطيني".
وأضاف عريقات: "ســتبقى القدس عنواننا وعاصمتنا وال معنى لدولة 

فلسطين المستقلة بدون أن تكون القدس عاصمة لها".
وتمنى عريقات من اهللا تعالى أن تتحقق الوحدة الوطنية كي نستطيع 

مواجهة التحديات الماثلة أمامنا.
ــات الرئيس (منتهي الوالية) محمود عباس  ونقل عريقات للنواب تحي
وأوضح أنه يتابع ملفهم شخصيًا، ووعد بإجراء اتصاالت على مستويات 
ــات الرئيس (منتهي الوالية) محمود عباس  ونقل عريقات للنواب تحي
وأوضح أنه يتابع ملفهم شخصيًا، ووعد بإجراء اتصاالت على مستويات 
ــات الرئيس (منتهي الوالية) محمود عباس  ونقل عريقات للنواب تحي

عليا لحل هذه القضية وإرجاع الحقوق المسلوبة من النواب.
من جهتهم رّحب النواب بهــذه الزيارة وطلبوا من عريقات بذل كافة 
الجهود وعلى جميع المستويات إللغاء قرار اإلبعاد الذي يستهدف جميع 

أبناء مدينة القدس.
ــى أنهم لن  ــه عل وأكــدوا فــي الوقت ذات
يغــادروا خيمــة االعتصــام وســيواصلون 
ــى إلغاء هذا القرار  اعتصامهم المفتوح حت
الجائر. مؤكدين على أحقيتهم بالعيش في 

مدينتهم وبين أهلهم وذويهم.
ــارة قام عريقات باالجتماع  وفي نهاية الزي
ــارا مديرة مقر الصليــب األحمر في  ببارب
القدس وشكرها على دورها البارز باستضافة 

النواب وتوفير المأوى لهم.
مقدسية من الشيخ جراح تكرم النواب 

بلوحة فنية 
ــة كريمــة قامت نهــى عطية من  في لفت
أهالي حي الشيخ جراح بتطريز لوحة فنية 
تتوسطها صورة النواب المقدسيين ووزير 
شــؤون القدس السابق، حيث قامت بإهدائها 

لهم وسلمتهم إياها في خيمة اعتصامهم.
وقد القت هذه اللوحة التي ُكتب عليها (وال 
ــوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم  تهن

ــن) إعجاب النواب والوزير وشــكروا  مؤمني
السدة عطية على هذه اللفتة التضامنية الطيبة.

وقالت عطية: "ما يزال البالء يحل بالمؤمن وقدرنا أن نصبر ونرابط ونتسلح باألمل، أمل 
التحرير واالنتصار والتمكين في األرض".

واستنكرت عطية ما تقوم به قوات االحتالل من هدم للبيوت وتشريد للعائالت، وأضافت: 
"نحن معكم يا نوابنا ووزيرنا ونســأل اهللا تعالى أن يمن عليكم بالفرج وأن تعودوا إلى 

أهلكم وأبنائكم وتظلوا األوفياء لقضيتكم".
 النواب يتلقون اتصاال هاتفيا من غزة من رئيس لجنة اِّـبعدين من كنيسة اِّـهد 

إذ تلقى النواب اتصاًال هاتفيًا من رئيس لجنة المبعدين من كنيسة المهد فهمي كنعان.
وأعرب كنعان نيابة عن إخوانه ال ٢٧ المبعدين إلى قطاع غزة عن تضامنه الشــديد مع 

النواب والوزير واستنكارهم إلجراءات اإلبعاد الذي اقترفته سلطات االحتالل بحقهم.
 وأبدى كنعان تفهمه لخطوة النواب باللجوء إلى مقر بعثة الصليب األحمر الدولية في 
القدس تفاديًا العتقالهم، وللتمكن من مخاطبة الرأي العام المحلي والدولي وشرح قضية 
 وأبدى كنعان تفهمه لخطوة النواب باللجوء إلى مقر بعثة الصليب األحمر الدولية في 
القدس تفاديًا العتقالهم، وللتمكن من مخاطبة الرأي العام المحلي والدولي وشرح قضية 
 وأبدى كنعان تفهمه لخطوة النواب باللجوء إلى مقر بعثة الصليب األحمر الدولية في 

اإلبعاد المســلطة على رقاب المقدســيين والتي من المتوقع أن تنال المئات من القيادات 
ــارًا، واعتبر كنعان خطوة  المقدســية عــدا عن عموم المجتمع المقدســي صغارًا وكب

االعتصام خطوة متقدمة وجريئة.
وطالب كنعان النواب والوزير بالثبات والصمود في وجه اإلغراءات واإلبتزازات وتمنى 

لهم العودة إلى منازلهم وأهاليهم في القريب العاجل.
عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا صافية يتضامن مع النواب 

كمــا زار عضو المجــس المركزي لمنظمة التحرير الفلســطينية حنا صافية خيمة 
االعتصام للتضامن مع نواب القدس ووزيرها.

وأعرب صافية عن تضامنه مع النواب بقوله: "نحن نعتز بالموقف الحالي ونتضامن معكم 
بدون أي تحفظ".

من جهتهم رحب النواب بهذه الزيارة التي تعبر عن لحمة وترابط الشــعب الفلسطيني 
بكافة فصائله وتوجهاته السياســية والفكرية في مواجهة االحتالل اإلســرائيلي الهادف 

القتالعه من أرضه.
ورافــق حنا صافية شــقيقه عفيف -الســفير المتجول للمهمات الصعبة لدى الســلطة 

الفلسطينية- والذي زار خيمة االعتصام للمرة الثالثة.
لجنة التضامن مع اِّـطران كبوتشي تزور 

خيمة االعتصام
قامت لجنة التضامن مع المطران كبوتشي 

والمبعدين بزيارة خيمة اعتصام النواب.
ــًا داخل  ــة مؤتمرًا صحفي وعقــدت اللجن
مقر الصليب األحمر بعــد أن قامت قوات 
االحتــالل بســحب بطاقاتهم الشــخصية 

وتهديدهم باإلبعاد خارج مدينة القدس.
وتحدث في المؤتمر كًال من الشيخ عكرمة 
صبــري رئيــس الهيئة اإلســالمية العليا، 
والمطــران عطــا اهللا حنا رئيس أســاقفة 
ــروم األرثوذكــس، وأحمد  سبســطية لل
عطــون النائب فــي المجلس التشــريعي 
الفلسطيني عن دائرة القدس باإلضافة إلى 

د. نظمي الجعبة.
وفــي كلمته قال الشــيخ عكرمة صبري: 
"أتينا باســم لجنة التضامــن مع المطران 
كبوتشي والمبعدين عن القدس للتضامن 
مــع الوزيــر والنواب ونؤكد أن سياســة 

ــاد غير قانونية ونؤكد على تضامننا مع إخواننا المهددين باإلبعاد حتى يلغى هذا  اإلبع
القانون الجائر إن اعتبرناه قانون ليعيشوا في مدينتهم".

من جهته قال المطران عطا اهللا حنا في كلمته: "يسعدني ويشرفني أن أنقل إلى اإلخوة 
المهددين باإلبعاد تحية النضال والمودة والتقدير من المطران كابوتشي".

وأضــاف: "االحتــالل يعاملنا كغرباء مع العلم أن االحتالل هــو الغريب ونحن أصحاب 
األرض والمقدسات، وهذا الشعب يثبت أكثر من أي وقت أنه متمسك بالقدس".

بــدوره أكد النائب المهدد باإلبعاد أحمد عطــون أن الطريق طويل وصعب وأن القدس 
تعاني من حرب استنزاف.

وأضاف: "الشعب الفلسطيني ينتظر منذ أكثر من ثالثة وستون عامًا تطبيق قوانين األمم 
تعاني من حرب استنزاف.

وأضاف: "الشعب الفلسطيني ينتظر منذ أكثر من ثالثة وستون عامًا تطبيق قوانين األمم 
تعاني من حرب استنزاف.

المتحدة، وال زال ينتظر حتى هذه األيام"، 
وختم حديثه: "نلتقي جميعًا مفكرين وممثلي شعب ومطران وشيخ وكلنا نلتف للدفاع 
عن القدس ونتمنى الموت ونحن ندافع عن قضيتنا ونناشــد السلطة الفلسطينية بإعادة 

النظر بالعودة للمفاوضات مع االحتالل ونطالب القيادات بضرورة الوحدة الوطنية".
وفي كلمته أوضح د. نظمي الجعبة أن فلسطين ومدينة القدس هي عربية خالصة وليس 
لالحتالل أي حق فيها، فالتاريخ يقف معنا ولن يستطيع االحتالل أن يزور التاريخ مهما 

فعل.
وأضاف: "مدينة القدس تعاني من حرب حقيقية يشنها االحتالل على المقدسيين من هدم 

للبيوت وتشريد للعائالت".
وفد طالبي إيطالي يزور خيمة االعتصام

ــاد قام وفد من  فــي إطار التضامن المتواصــل مع النواب المقدســيين المهددين باإلبع
المتضامنين األجانب بزيارة خيمة االعتصام.

ــًا باإلضافة إلى خمســة متضامنين  ــًا إيطالي وضــم الوفد أكثر من عشــرين متضامن
إسبانيين.

وأوضح المتحدث باســم الوفــد الذي يضم طالبًا جامعيين وممثلين عن مؤسســات أنه 
جاء إلى األراضي الفلســطينية ليطلع على أوضاع الشعب الفلسطيني وما يعانيه بسبب 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأضاف: "جئنا هنا لنتضامن مع النواب البرلمانيين الذين انتخبوا من قبل شعبهم، ولنطلع 
عن كثب على معاناتكم بسبب القرار اإلسرائيلي الجائر والقاضي بإبعادكم عن منازلكم 

في مدينة القدس، متمنين لكم مستقبًال أفضل".
عن كثب على معاناتكم بسبب القرار اإلسرائيلي الجائر والقاضي بإبعادكم عن منازلكم 

في مدينة القدس، متمنين لكم مستقبًال أفضل".
عن كثب على معاناتكم بسبب القرار اإلسرائيلي الجائر والقاضي بإبعادكم عن منازلكم 

من جهتهم رّحب النواب بالوفد الزائر وأوضحوا لهم معاناة الشعب الفلسطيني وخصوصًا 
في مدينة القدس، متمنين لكم مستقبًال أفضل".

من جهتهم رّحب النواب بالوفد الزائر وأوضحوا لهم معاناة الشعب الفلسطيني وخصوصًا 
في مدينة القدس، متمنين لكم مستقبًال أفضل".

في مدينة القدس المحتلة، حيث يعمل االحتالل على تغيير الواقع الديمغرافي للمدينة 
كما أنه يسعى إلى تهويدها بشتى الطرق.

ــن داخل مقر الصليب األحمر منذ  وأكــد النائب محمد طوطح أنه وإخوانه المعتصمي
ثالثين يومًا منتخبون من قبل الشــعب الفلســطيني، مضيفًا: "لم نقم بأي جريمة يمكن 
للقانون اإلســرائيلي أن يحاكمنا عليها، نحن نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني 

وممثلين ألهلنا في مدينة القدس ولسنا إرهابيين كما يزعم االحتالل".
وفي رده على تســاؤل الوفد على أن المقاومة الفلســطينية تعمل على توتير العالقات 
وتدعــو إلى العنف، قال طوطح: "القدس مدينة محتلة وهذا األمر متفق عليه في جميع 
القوانين الدولية وفي مجلس األمن، ومن حق الشــعب المحتل أن يدافع عن نفســه وأن 
يقاوم االحتالل حتى يســترد حقه المســلوب منذ أكثر من ٦٣ عامًا" مطالبًا في الوقت 
القوانين الدولية وفي مجلس األمن، ومن حق الشــعب المحتل أن يدافع عن نفســه وأن 
يقاوم االحتالل حتى يســترد حقه المســلوب منذ أكثر من ٦٣ عامًا" مطالبًا في الوقت 
القوانين الدولية وفي مجلس األمن، ومن حق الشــعب المحتل أن يدافع عن نفســه وأن 

ذاته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته معدم التستر على جرائم االحتالل بحق الشعب 
الفلسطيني وحصار غزة وتهويد القدس.

وحول سؤاله عن االنقسام الفلسطيني وتأثيره على القضية الفلسطينية، أجاب: "حماس 
وفتح وجميع الفصائل واألحزاب الفلســطينية جــزء من مدينة القدس، وجميعنا نعمل 
للقدس ومن أجل تحريرها، وتمنى أن تزول الخالفات بين اإلخوة وأن يكون الحل داخليًا 
دون تدخل من األطراف الدولية وتحديدًا الجانب اإلسرائيلي والواليات المتحدة التي ال 

النواب اِّـقدسيون.. التفاف شعبي رائع وتعاطف فلسطيني وعربي ودولي بال حدود

النواب المقدسيون وجماهير غفيرة من المقدسيين يؤدون صالة الجمعة في خيمة االعتصام

المقدسية نهى عطية تكرم النواب المقدسيين بلوحة فنية
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سكانها األصليين والعمل على تهويدها ليل نهار.
من جانبه ثّمن النائب أحمد عطون هذه الزيارة التي تدل على ترابط 
الشعب الفلسطيني بجميع فصائله ضد اإلجراءات التعسفية من قبل 

االحتالل اإلسرائيلي.
 النواب يستقبلون وفدان من مسلمي بريطانيا

ــا يتكونان من  ــواب وفدان من مســلمي بريطاني كما اســتقبل الن
ــا تنحدر من أصــول هندية  شــباب وعائالت مســلمة في بريطاني

وباكستانية.
وأبدى الوفدان تضامنهما الكامل مع النواب المقدســيين، ورفضهم 

لإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة إلبعادهم عن مدينة القدس.
من جهتهم رّحب النواب والوزير السابق بالوفد الزائر وشكروه على 
وقفته التضامنية التي تعبر عن وحدة المســلمين في كافة أرجاء 

العالم.
... ويستقبلون مستشار مكتب اِّـمثلية الهولندية 

ــواب ألفريد افيرس مستشــار مكتــب الممثلية  كما اســتقبل الن
الهولندية.

 وقال افيرس: "أتمنى لكم ولمناصريكم كل القوة للخروج من هذا 
الوضع المؤلم الذي تعيشونه، وأتمنى لكم حظًا طيبًا".

وشــرح النواب للمستشار افيرس خطورة اإلجراءات التي يقوم بها 
االحتالل اإلســرائيلي في مدينة القدس من هدم للبيوت ومصادرة 

لألراضي وتشريد العائالت ومصادرة حقوقهم.
كما بّين النواب أن اعتصامهم هنا جاء إليصال رسالتهم إلى المجتمع 
الدولي وأنهم متفائلون لما يرونه من تضامن شعبي وأجنبي، وأنهم 

لن يغادروا هذه الخيمة إال إلى بيوتهم وسط أهلهم وأبنائهم.
... ويستقبلون األسري اِّـحرر محمد السلحوت فور اإلفراج عنه 

من سجون االحتالل 
في ذات الســياق اســتقبل النواب األســير المحرر محمد ســليمان 
الســلحوت الــذي أفرج عنه من ســجن جلبوع بعــد أن أمضى مدة 

محكوميته البالغة ثمانية سنوات.
وفور اإلفراج عنه توجه األســير المحرر إلى خيمة اعتصام النواب 
حامًال لهم رســالة تضامن ومســاندة ومؤازرة من كافة األســرى 

والمعتقلين في سجون االحتالل.
وأوضــح الســلحوت فــي كلمته: "جئتكــم فور اإلفــراج عني من 
سجون االحتالل ألقف معكم في نضالكم األسطوري ضد العنجهية 
اإلسرائيلية الهادفة إلى اقتالعنا من جذورنا، فنحن معكم يا نوابنا 
ووزيرنا وجميع األســرى في السجون يحيون مشروعكم النضالي 
ــى إلغاء القرارات اإلســرائيلية الجائرة  ــي والذي يهدف إل والوطن

بإبعادكم عن أرضكم".
من جانبه هنأ النائب أحمد عطون األسير المحرر "نهنئ أهلنا ونهنئ 
األسير محمد وعائلته وذويه وشعبنا الفلسطيني، ونتمنى أن نرى 
هذا الفرح والســرور في كافة بقــاع األرض وفي وطننا الحبيب 

فلسطيني بقراه ومخيماته ومدنه".
ووجــه النائب عطون رســالة إلى الجميع الفلســطيني "أن القدس 
تعيش حالة انسجام وتوافق وطني وسياسي وعلى الجميع أن يقتدي 

بهذه الوحدة المتجسدة قوًال وعمًال".
تعيش حالة انسجام وتوافق وطني وسياسي وعلى الجميع أن يقتدي 

بهذه الوحدة المتجسدة قوًال وعمًال".
تعيش حالة انسجام وتوافق وطني وسياسي وعلى الجميع أن يقتدي 

تريد للفلسطينيين أن يتوحدوا".
 النواب يتناولون طعام الغداء مع عائالتهم للمرة األوُّـ منذ قرار اإلبعاد

للمرة األولى منذ تســعة وعشرين يومًا يتناول النواب المقدســيون المهددون باإلبعاد 
ووزير شؤون القدس طعام الغداء مع عائالتهم.

فمنذ اعتصام النواب داخل مقر الصليب األحمر ردًا على التهديد اإلســرائيلي باعتقالهم 
أسوة بزميلهم النائب المختطف محمد أبو طير ومن ثم إبعادهم إلى خارج مدينة القدس، 

لم يجتمع النواب مع عائالتهم وأطفالهم على مائدة واحدة لتناول الطعام سويًا.
ورغم اللقاءات الشــبه يومية بين النواب المقدســيين وعائالتهم، إال أنه لم يتســن لهم 
تناول ولو وجبة طعام واحدة مع بعضهم البعض، وذلك بسبب التوافد الشعبي والرسمي 
المكثف لخيمة االعتصام، وانشــغال النواب بلقاء الوفود الرســمية والشعبية واألجنبية 

المتضامنة معهم.
ورغم أن هذا اليوم كان حافًال بالوفود األجنبية والفلســطينية باإلضافة إلى المؤتمر 
ــوا أن يتناولوا طعامهم إال بوجود  الصحفــي الذي ُعقــد صباح هذا اليوم إال أن النواب أب
ــاول الطعام حتى يصل أبناؤهــم وزوجاتهم إلى خيمة  عائالتهــم، فقد رفض النواب تن

االعتصام.
وقد كانت هذه الخطوة مفاجئة ومفرحة في نفس الوقت لدى أبناء النواب وزوجاتهم، 
وقد بدا ذلك واضحًا على وجوههم، مما أنساهم ولو للحظات المعاناة التي يعانونها من 
وقد كانت هذه الخطوة مفاجئة ومفرحة في نفس الوقت لدى أبناء النواب وزوجاتهم، 
وقد بدا ذلك واضحًا على وجوههم، مما أنساهم ولو للحظات المعاناة التي يعانونها من 
وقد كانت هذه الخطوة مفاجئة ومفرحة في نفس الوقت لدى أبناء النواب وزوجاتهم، 

غياب األب والزوج عن البيت قرابة الشهر وربما يطول األمر إلى أشهر أخرى.
وفي ظل المعاناة واالعتصام المفتوح بدت البسمة مرتسمة على وجوه النواب كما تجلى 

السرور والفرح في نفوس أبنائهم.
رئيس مركز إيريك للسالم يزور خيمة االعتصام 

استقبل النواب المهددون باإلبعاد والوزير السابق في خيمة االعتصام  "اسحق فرنكنتال" 
رئيس مركز "إيريك للسالم" .

وأبدى فرنكنتال الذي ُقتل ولده الجندي "إيريك" على أيدي خلية من حماس عام ١٩٩٤.. 
تضامنه مع النواب المعتصمين واســتنكر قرار االحتالل القاضي بإبعادهم وفصلهم عن 

شعبهم الذي انتخبهم وعن أسرهم وعوائلهم.
ووجه فرنكنتال رســالة إلى الحكومة اإلسرائيلية كتبها على دفتر المذكرات الخاص 
برسائل المتضامنين، طالبها فيها باالعتراف بالنواب الذين انتخبهم الشعب الفلسطيني 
من خالل انتخابات نزيه وشفافة، وأشار إلى أن المعتقلين الفلسطينيين هم أسرى وليسوا 
جنائيين، وأن على حكومة إسرائيل التفاوض مباشرة إلطالق سراح شاليط وعدم إتباع 

الطرق الملتوية.
كما أكد فرنكنتال في رسالته إلى الحكومة اإلسرائيلية على أن االحتالل هو اإلرهاب 

الحقيقي وهو السبب فيما يقوم به الفلسطينيون من ردات فعل ضد االحتالل.
ومــن جهتهم فقد أكد النواب المعتصمون والوزير الســابق على ضــرورة قيام كافة 
المعارضين لالحتــالل بخطوات جادة من أجل إنهاء االحتالل ووقف اإلجراءات الظالمة 

بحق المقدسيين والمقدسات. 
 وفود طالبية وآخر يمثل اتحاد الكنائس العاِّـي يتضامنون مع النواب 

أمت العديد من الوفود األجنبية خيمة االعتصام للتضامن مع النواب المقدسيين المهددين 
باإلبعاد. حيث حضر أكثر من ٣٠ طالبًا جامعيًا من عدة دول أجنبية، وذلك لإلطالع على 

قضية النواب ومناصرتهم في حقهم المشروع للبقاء على أرضهم وبين أهلهم.
والتقى الوفد بالنواب واســتمعوا منهم إلى شــرح مفصل عن اإلجراءات العنصرية التي 
تقوم بها ســلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس 

المحتلة.
ــاد قضيتهم وقرار االحتــالل الجائر والقاضي  ــواب للوفد خطورة وأبع كما شــرح الن

بإبعادهم عن مدينة القدس.
وفــي نفس الســياق قام وفــد أجنبي يمثل 
اتحاد الكنائس العالي بزيارة خيمة االعتصام 
ــواب والوقوف  وذلــك للتضامــن مــع الن
إلى جانبهم في وجه االحتالل اإلســرائيلي 

وسياسته الظالمة.
ــة الزائرة  وشــكر النواب الوفــود الطالبي

والوفد الكنسي العالمي.
األسرى َّـ سجون االحتالل يربقون 

برسالة تضامن وتأييد للنواب  
تلقى النواب المقدســيون المعتصمون في 
مقر بعثة الصليــب األحمر الدولي في حي 
الشــيخ جراح رســالة تضامن ومؤازرة من 

األسرى في سجون االحتالل الصهيوني.
وجاء في بيان صادر عن أســرى الحرية في 
ــاد نواب  ســجون االحتالل ضد سياســة إبع
القــدس واعتقال رموزهــا: "من قلب قالع 
األسر الصهيوني نعلن نحن أسرى الحرية 
الفلسطينيون والعرب وقفة تضامن وإجالل 
مع إخواننا النواب المقدسيين، الذين شرعوا 
باعتصام مفتوح منذ حوالي الشــهر في ساحة 
الصليــب األحمــر فــي مدينة القدس الشــريف 
معلنين بدورهم رفضًا قاطعًا ال رجعة فيه لسياسة تفريغ المدينة المقدسة من أبنائها.. 
الصليــب األحمــر فــي مدينة القدس الشــريف 
معلنين بدورهم رفضًا قاطعًا ال رجعة فيه لسياسة تفريغ المدينة المقدسة من أبنائها.. 
الصليــب األحمــر فــي مدينة القدس الشــريف 

معلنين للعالم بأســره بأن تلك المدينة بقعة من ُتشــدُّ إليها الرحال.. ال بقعة ُتشدُّ منها 
الرحال.. رافضين بهذا الصمود األسطوري سياسة الحكومة الصهيونية والمخطط لتهويد 

بيت المقدس وإخراج أهله منه وهدم لبيوته ظلمًا وعدوانًا".
وفد صحفي إسباني يزور خيمة االعتصام

قام وفد صحفي من مقاطعة كتالونيا اإلسبانية بزيارة تضامنية مع النواب المقدسيين.
ورافق الوفد فدوى خضر عضو اللجنة المركزية لحزب الشــعب الفلســطيني وعضو 

اللجنة العليا لشؤون القدس.
ــه ضد الظلم  وتحــدث الوفــد عن تضامنه مع الشــعب الفلســطيني والوقوف إلى جانب
اإلســرائيلي. وأوضح الوفد أنه بصدد القيام بإنتاج فيلم وثائقي يجســد معاناة الشــعب 

الفلسطيني واإلجراءات اإلسرائيلية التي تهدف إلى اقتالعه من أرضه والتضييق عليه.
وأجــرى الوفد لقاءات صحفية مع النائب محمد طوطــح والنائب أحمد عطون، وذلك 
لنشر قضية النواب المهددين باإلبعاد في المحافل الدولية، والعمل على انتاج فيلم وثائقي 

يشرح قضيتهم ومحاولة االحتالل إبعادهم عن أرضهم وأهلهم وأبنائهم.
وفد من الحزب الشيوعي الفرنسي يزور خيمة االعتصام

زار وفد من الحزب الشيوعي الفرنسي خيمة اعتصام النواب.
وضم الوفد خمســة شباب أعضاء في الشبيبة الشيوعية في مناطقهم، حيث أكدوا أنهم 

جاءوا هنا للوقوف إلى جانب النواب في وجه الظلم اإلسرائيلي المفروض.
مــن جانبهم رّحب النواب بالوفد الزائر وشــرحوا له معاناة أهلنا في مدينة القدس وما 

يعانونه من تمييز عنصري يستهدف وجودهم.
وقال النائب محمد طوطح: "إن ما يقوم به االحتالل اإلســرائيلي من جرائم ضد شــعبنا 
الفلســطيني يدل على عنصريته وظلمه، فاالحتالل ماٍض في مخططاته االســتعمارية 

الهادفة لتزوير الحقائق التاريخية وتغيير الصبغة العربية واإلسالمية لمدينة القدس".
وفد من الصليب األحمر َّـ قطاع غزة يزور خيمة االعتصام 

كما زار وفد من الصليب األحمر في قطاع غزة خيمة االعتصام.
ــواب والوزير  ــدى الوفــد تضامنه مع الن وأب

قــرار  أن  مؤكــدا  ــاد،  باإلبع المهدديــن 
اإلبعاد اإلســرائيلي مخالف لكل القرارات 

واالتفاقيات والمواثيق الدولية.
ــواب والوزير هذه  مــن جهتهــم ثمــن الن
الزيارة، داعين الصليب األحمر إلى تكثيف 
جهوده الرامية إلى الضغط على االحتالل 

لوقف قرار اإلبعاد الجائر بحقهم.
النائب السابق أحمد البطش يزور 

خيمة االعتصام 
كما زار أحمد البطش النائب الســابق في 

المجلس التشريعي خيمة االعتصام.
وأوضــح البطــش أن تصرفــات االحتالل 
ــى تخبطه  ــة تدل عل اإلســرائيلي الهمجي

وعدم االستقرار في داخله.
ودعا البطش إلى ضــرورة التوحد ورص 
ــي في مواجهة  الصف الفلســطيني الداخل
التهديدات اإلسرائيلية واإلجراءات الظالمة 
ــي تهدف إلى إفــراغ مدينة القدس من  الت

النواب اِّـقدسيون.. التفاف شعبي رائع وتعاطف فلسطيني وعربي ودولي بال حدود

نواب القدس والوزير السابق يستقبلون األب بولس ترزي والمطران عطا اهللا حنا

السفير المصري يزور خيمة اعتصام النواب للمرة الثانية خالل أقل من شهر
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... يتضامنون مع أهالي قرية العراقيب 
فقد قام النواب المقدسيين المهددين 
باإلبعاد ووزير شؤون القدس السابق 
بإرســال رســالة تضامــن ومــؤازرة 
ــة العراقيب بعــد أن قام  ــي قري ألهال
االحتالل اإلســرائيلي بتدمير القرية 

عن بكرة أبيها.
وجاء في الرسالة: "نبرق لكم تحياتنا 
من قلب القــدس، من خيمة اعتصامنا 
في مقــر الصليــب األحمــر الدولي، 
حيث نناضل هناك كما تناضلون في 
ســبيل الحفاظ على األرض والهوية 

والوجود".
وأضاف النواب في رسالتهم: "نحييكم 
ــا وفرحكم  ــا، ألمكم ألمن ألنكــم أهلن
ــا، وها  ــا ومــا يصيبكــم يصيبن فرحن
هي األحــداث تثبت يومــًا بعد يوم أن 
االســتهداف من قبل سلطات االحتالل 
ــة  القمعي والسياســات  ــع،  للجمي
ــة ال تســتثني أحــدًا، فهدم  والعنصري
ــة العراقيب  بيــوت اآلمنين فــي قري
يهــدف إلــى تهجير أصحــاب األرض 
واقتالعهــم مــن جذورهم، وســحب 
إقامــات المقدســيين والتهديد بإبعاد 
النواب ووزير شــؤون القدس السابق 
عن مدينتهم يهدف إلى تفريغ القدس 
من أهلها والمدافعين عنها، فالسياسة 
في الحالتين واحدة، والمخطط واحد 

والمستهدف هو وجودنا وهويتنا".
وخاطب النواب أهلي قرية العراقيب: 
"كنا نود أن نقف إلى جانبكم في مثل 
هذه الظروف القاسية، ولكن حال بيننا 
وبينكم ما تعلمون من تهديد االحتالل 
ــا عن مدينتنا، ولــوال وجودنا  بإبعادن
ــوح في مقر الصليب  في اعتصام مفت
األحمر الدولي بالقدس لكّنا بعون اهللا 
أول الملبين لنداء الواجب بمساندتكم 

والتضامن معكم ونصرتكم".
وفي نهاية الرســالة قال النواب "أملنا 
ــا أن تــزول هــذه الغمــة عن  ودعاؤن
شعبنا وأرضنا بزوال االحتالل قريبًا، 
ــى  ــة عل وأن ننعــم وإياكــم بالحري

النواب المقدسيون المهددون باإلبعاد يتضامنون مع أهالي قرية 
العراقيب ويكرمون الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة


.

ــا، وأن يكون لقاؤنا  أرضنا وفي ديارن
القادم في المســجد األقصى المبارك 
ــى أرض العراقيب العامرة بأهلها  وعل

والصامدين فيها".
الكنيســت طلــب  بعضــو  ويتصلــون   ...

الصانع لالطمئنان عليه 
من جهة أخرى أجــرى النواب اتصاال 
ــي في الكنيســت طلب  بالنائــب العرب
ــان عليه بعد  الصانع وذلك لالطمئن
ــل قوات  ــداء آثم من قب تعرضــه العت
االحتالل اإلسرائيلي أثناء تضامنه مع 

أهالي قرية العراقيب.
ــى  ــواب فــي اتصالهــم عل وأكــد الن
ــب الصانع  تضامنهــم مــع النائب طل
ومع أهلنا في قرية العراقيب التي قام 
االحتالل اإلسرائيلي بارتكاب جريمة 
بشعة بحقهم تمثلت في تدمير القرية 

وتشريد أهلها.
االحتــالل  أن  ــواب  الن ــن  بّي كمــا 
اإلســرائيلي يســتهدف كل مــا هــو 
عربي في بالدنا ويســعى إلى مصادرة 

األراضي وما عليها.

ــع النواب على  من جانبه شــكر الصان
اتصالهم وأبدى سروره بهذا االتصال 
وأكد على أننا شعب واحد في القدس 

والضفة وعزة والداخل الفلسطيني.
َّـ  الناجحــني  الطلبــة  ويكرمــون   ...

امتحانات الثانوية العامة 
تحت شــعار "ســنفرح رغم الحصار" 
ووزيــر  المقدســيين  ــواب  الن ــام  ق
شــؤون القدس السابق بتكريم الطلبة 
ــة  ــات الثانوي ــن فــي امتحان الناجحي
العامة حيث قاموا بتســليمهم الهدايا 
ــة، متمنين لهم  والشــهادات التقديري

مزيدًا من التفوق والنجاح.
وتحــدث النائب طوطــح إلى الطالب 
ــًال: "نبارك لكم نجاحكم وتفوقكم  قائ
ــد مــن الجد  ــى المزي وندعوكــم إل
والعمل حتى تكونوا الجيل المشــرق 
للشعب الفلسطيني ولألمة اإلسالمية، 
فبالعلم نبني الوطن ونبني مســتقبًال 
للشعب الفلسطيني ولألمة اإلسالمية، 
فبالعلم نبني الوطن ونبني مســتقبًال 
للشعب الفلسطيني ولألمة اإلسالمية، 

زاهرًا".
ــة الناجحين  وقــد ألقــى أحــد الطلب
كلمة باســم الطالب قــال فيها: "إننا 

نشارككم وقفتكم البطولية في وجه 
هذا التهديد التعسفي باإلبعاد، ونتمنى 
أن تتكلل نضاالتكم باالنتصار على هذا 
اإلجــراء الظالم، وأن تبقوا بين أهلكم 
وأحبتكم تســاندونهم وتناضلون من 
ــي اختاروكم من  أجــل قضاياهم الت

أجلها".
ــًا النواب: "نحن  وختم حديثه مخاطب
ــى الــدرب، للحفــاظ على  معكــم عل

القدس ومقدساتها".
الرتبيــة  لوزيــر  بالتهنئــة  ويربقــون   ...

األردني 
إلى ذلك أرســل النواب برقية تهنئة 
لنائــب رئيس الوزراء ووزير التربية 
ــور خالد  ــي الدكت ــم األردن والتعلي
الكركــي، جــاء فيها: "يشــرفنا نحن 
ــواب المقدســيون ووزير شــؤون  الن
القــدس الســابق المهــددون باإلبعاد 
عن مدينة القــدس المحتلة، أن نقدم 
لمعاليكــم مــن خيمــة اعتصامنا في 
ــة الدولية للصليب األحمر  مقر البعث
ــا ومباركتنا  بالقدس أصــدق تهانين
ودعواتنا بالتوفيق والسداد في خدمة 
األمة وقضاياها العادلة، وعلى رأســها 
قضية عروبة القدس ومنع تهويدها". 

ــواب: "كــم تقبلنا خبر  وأضــاف الن
ــم  والتعلي ــة  التربي وزارة  توليكــم 
ــاح، فهــذا الموقع  بالســرور واالرتي
ــى أمثالكم  ــام بحاجة إل ــوي اله الحي
ــن الغيورين، فتاريخكم  من المخلصي
لمعاليكم  يشهدون  النبيلة  ومواقفكم 
بذلــك، وال يســعنا إال أن نقول، لقد 
ــم  والتعلي ــة  التربي وزارة  تشــرفت 

بتوليكم دفتها". 
ــد الكركي قد  ــور خال وكان الدكت
دعا الشهر الماضي خالل توليه رئاسة 
ــة طــالب الجامعة  الجامعــة األردني
وذويهم في كلمة له وصفت بالجريئة 
في حفل تخريج طــالب الجامعة إلى 
ــي، ورفض  العــدو الصهيون مقاطعة 

التطبيع الثقافي معه.



نواب الوسطى يشاركون في مهرجان التميز واإلبداع
شارك نواب كتلة التغيير واإلصالح عن المحافظة 
الوسطى في مهرجان التميز واإلبداع الذي نظمته 
ــة نور المعرفة على أرض جامعة فلســطين  جمعي

األحد ٢٠١٠/٨/٨م.   
وألقى النائب د.ســالم سالمة كلمة قال فيها:"هذا 
يوم عظيم أن نكون بين المتميزين علما وإخالصا 
وأدبا وإبداع وأمــرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، 
وإن هــذا العام  عام ٢٠١٠ تفخر فيه فلســطين بأن 

يكون عاما للتميز الفلسطيني".
ــر واإلصــالح  ــة التغيي وأوضــح ســالمة أن كتل

ــن  ــم المبدعي ــة قامــت مؤخــرا بتكري البرلماني
والمميزين من أبناء القطاع الحبيب وقال: "الشعب 
ــزة ومجلس  ــز بحكومــة ممي الفلســطيني يتمي
تشــريعي متميز، كيف ال وهــي تحمي المقاومة 

وتدافع عن شرف هذه األمة".
ــه جمعية نور  وأشــار ســالمة إلى أن ما تقــوم ب
ــزة ومبدعة يدلل على  المعرفة من أنشــطة متمي
ــا في تقديم الخدمات المتنوعة  عطائها وتخصصه
في ظل الحصار وصمود الشــعب الفلســطيني في 

مواجهته.

إُّـ معالي الوزير سالم فياض..

 اتق دعوة اِّـفصول  

كتبت لمن حمل شهادة الدكتوراه وتبوأ مرتبة وزير بعد أن مأل قلبي 
ــوا والذين أوتوا العلم درجات" في  قــول اهللا تعالى "يرفع اهللا الذين امن

يقيني أن الدرجات لمن ارتفع (والدركات) لمن انخفض.
ــى وجنات من ارتفعوا  كتبــت بعد أن تحــدرت دموع األلم والحزن عل
بالعلم وهم يشــكون إلى اهللا ظلم من تســبب فــي حرمانهم من مصادر 

رزقهم وقوت أطفالهم.
ــى مقاعد المجلس  ــذر ألني لم ارفع يدي من عل ــي الوزير، واعت  معال
ــا معالي  التشــريعي كــي أعطيكم الثقــة، ال يجوز بحقــي االعتذار ي
ــر، إنما هو اعتذاري هللا ألني لو فعلت لكنت خصما لألبرياء أمامه  الوزي

سبحانه.
أكتــب، وقد رأيت جدائــل طفلة مرغت بوحل (العــوز والحاجة) بعد 
أن فصل والدها في ســلك وزارتكم التي حملت على عاتقها وزر آالف 

المفصولين.
ــى آالف القرارات   أكتــب يا معالي الوزير لمن ســخر قلمه ليوقع عل
ليقطع أرزاق من جدوا وســهروا حتــى وصلوا إلى أعتاب وزارتكم، ثم 
استكملوا مسوغاتهم، هؤالء لم يحملوا في أعناقهم خطيئة (اللصوصية 

والحرمنة) جل همهم أن يتغلبوا على ضنك العيش والعوز.
 (ياسر) يا معالي الوزير هو من حرمت عيونه من النوم حتى حصل على 
المرتبة األولى في الكيمياء وبعد أن كرمتموه على تفوقه أول الشهر، 

سلمتموه قرار الفصل في آخره مذيل (بتوصيات جهاتكم المختصة).
 حقا ال ينقص الشــعب الذي حطم أسطورة المحتل على مدى (٦٠)عاما 

إال أن تكلل إنجازاته بتوصيات (جهاتكم المختصة).
أما بالل –الذي ألقي على رمال قراراتكم– لم يقترف من آثام المرحلة 
إال أنه أب لخمسة أطفال بينهم اثنان أيتام ألخيه المتوفى، فكيف يحرم 

من حق العيش بكرامة العلم ولقمة العيش الحالل؟
ــن والعجين) في آذانكم حتى ال  ــم يا معالي الوزير تضعون (الطي الزلت
تسمعوا صرخات أطفال عائلة أبو جارور التي فصل (٣) من أبنائها على 

خلفية توصيات الطبقة الثامنة من السماء.
ال تسألني يا معالي الوزير ما هي الطبقة الثامنة ألني أدرك أن (اهللا هو 
ــم فإنكم (تغربلون) أرزاق الناس، فما  الــرزاق ذو القوة المتين)، أما انت
فــوق غربالكم فهو (ألولي األمر منكم) وما هو تحته فهو لـ(الالهثين) 

وراءكم.
 ال عزاء للمفصولين ســوى الدعاء على أبواب شهر رمضان الذي وكما 
تعلمــون (أوله مغفرة وأوســطه رحمــة وآخره عتق مــن النار) فهل 

تعتقون من دعاء الجائعين على أبواب هذا الشهر.
ــن أمامي، ومن حقهم  دمــوع كالجمر ســقطت على وجنات المفصولي
أن يبكوا، فالمعلم الحاصل على شــهادة البكالوريوس في الرياضيات أو 

الفيزياء أو الكيمياء، كيف يتقن فن (تزفيت) الشوارع.
ــون التحصيل العلمي والتفوق واالرتقاء كيف تغرقونه   ومن أتقن فن

في أتون الحاجة والذلة، أي جيل تصنعون يا معالي الوزير؟
وأنا على يقين بأنك لن تفعل، (فتعال) واجلس على مقعدي يوما واحدا 
وافتح بابك لتســمع شــكوى هيفاء ويســرى وعزيزة، هؤالء مربيات 

األجيال من حرائر فلسطين اللواتي بكين بعد تلقيهن قرارات الفصل.
 لكم مقولة مشهورة يا معالي الوزير سمعتها مرارا "أن الدولة ال تقام 
ــن ما اقتنع به،  إال ببناء مؤسســاتها" وبالرغم مــن الجدلية الكبيرة بي
ــة؟؟؟ إال أنني على يقين أن فصل  ومــا تؤمنون أنتم به حول هذه الدول
ــن ليس داعمــا لهذه القناعات وال يمكن أن يكون أساســا لبناء  الموظفي

أي دولة.
ــا معالي الوزيــر لم يحرقــوا (رومــا) ولم تســجل بحقهم   هــؤالء ي
المخالفات القانونية، ولم يتعلمــوا (ألف، باء) (الحرمنة)، إنهم صانعو 

الجيل، محاربو الجهل، كيف إذًا تقعون في هذه المساحة من الظلم.
ــر..  وعلى بابكم آالف المظالم مشــنوقة  ــا معالي الوزي جــاء رمضان ي

بقرارتكم.
اتق دعوة المفصول.. فإنها على خطى دعوة المظلوم. 

فإذا كان العبد صائما فإن له دعوة حين فطره ال ترد.. فكيف به إذا كان 
مفصوال، مظلوما، صائما؟؟!! 





العدد الخامس و األربعون

النواب المقدسيون يكرمون الطلبة المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة
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تجربتنا البرلمانية مقبولة في ظل شراسة الحصار والمعيقات.. وقدمنا نموذجا متكامال للنائب اإلسالمي المقاوم

نتحرك ضمن المنظومة القانونية السائدة ونمارس الرقابة على الحكومة رغم عملها في ظروف غير طبيعية

برنامجنا السياسي المقاوم لن يتغير.. واستراحة المحارب الراهنة جولة ضمن جوالت الصراع المفتوح مع االحتالل 

 النائب د. خليل الحية 

.
 . ""

.

بدايــة مــا تقييمــك لتجربة كتلــة التغيري 
واإلصــالح عقب ما يزيد عــن أربع أعوام من 

العمل الربِّـاني؟
ــا الذين قاموا  في هذا اللقاء نســتذكر إخوانن
برئاســة الكتلة ونقــدم لهم الشــكر والعرفان 
لمجهودهم، وال ننسى في هذا المقام شهيد قيادة 
الكتلة الشــيخ النائب سعيد صيام الذي استشهد 
ــة، وأقدم التحية  ــى رأس قيادة الكتل وكان عل
ــة الكتلة وجميع نواب  لجميع من عمل في هيئ
التغيير واإلصالح في غزة والضفة الذين يبذلون 
كل ما يستطيعون من أجل القيام بمهام النائب 

والحفاظ على قضيتهم العادلة التي يحملونها.
ــات التي واجهتهــا كتلة التغيير  رغم الصعوب
واإلصالح من التعطيل والتهميش والعزل ورفع 
ــا والتآمر في بعــض المحطات إال  الغطــاء عنه
أننا يسعدنا أن نقول أننا قدمنا نموذجا متقدما 
يؤكد على قدرة النائب الفلســطيني اإلسالمي 
المقاوم على أن يحمــل مهامه التي أوكلها له 
ــون من التشــريع والرقابة والمحاســبة،  القان
ــا ككتلة نعمــل بشــكل كامل لكن  ورغــم أنن
ــا أن نحاكم عملنا يجــب أن نحاكمه  إذا أردن
على األهداف التي مــن أجلها دخلنا االنتخابات 
التشــريعية، نحن دخلنا االنتخابات التشريعية 
كنواب مهمتنا األساســية أن نعزز الشــراكة 
السياسية في مؤسسات الشعب وحماية القضية 
ــاع وتثبيت  الفلســطينية مــن التهميش والضي
أركان وثوابت القضية وحشد الدعم لقضيتنا 
من الداخل والخارج وحماية مشروع المقاومة 
ثم المشاركة في صياغة القوانين كأهم مهمة 
يقوم بها النواب سواء بشكل فردي أو جماعي ثم 

مراقبة السلطة التنفيذية ومن ثم المحاسبة.
ــه باألبعاد السياســة العامة  نســتطيع القول أن
رغــم الحصــار والتهميــش واعتقــال النواب 
قدمنا نموذجا مقبوال. أوال اســتطعنا أن نحرك 
الجماهير العربية واإلســالمية ونعيد األصالة 
للقضية بإســالميتها وعروبتها، واســتطعنا أن 
نعيد االعتبار للثوابت الفلسطينية سواء القدس 
ــن بهذا الخصوص،  أو الالجئين وشــرعنا قواني
واستطعنا أن نقف متحدين سياسة االحتالل من 
هدم التجربة البرلمانية باعتقال النواب وثبتنا 

قانون الفقه البرلماني المقاوم.
هل أثرت الضغوط واإلعاقات التي اصطبغت 
بالصبغة السياســية على العمل الربِّـاني، 
إذ أن  هنــاك اتهامــا لحمــاس بأنها نفذت 
برنامجها السياسي على حساب برنامجها 

الربِّـاني؟
المعركة باألســاس معركة سياسية والزالت، 
والخصومــة والعــداء هــو سياســي بالدرجة 
األساسية. عندما سمح لحماس أن تدخل البرلمان 
كانــت الخطــة أن ُتجلــب حماس للتشــريعي 
وتكــون أقلية وتمــرر الخطــط وأال يكون لها 
قوة تأثير، لكن ألن المعركة مع العدو سياسية 

بالدرجة األولى ثم معركة تنافس سياسي مع 
البرامج القائمة في الشارع الفلسطيني لمواجهة 
االحتالل وبرامجه فالمعركة سياسية بامتياز، 
ونحن نقول أن ثباتنا على برنامجنا السياســي 
مهم جدا، ونقول لآلخرين ماذا قدمتم حيث إن 
برنامجهم السياسي معطل، والمجلس التشريعي 
خالل العشر سنوات ماذا قدم للشعب الفلسطيني؟ 
لكن رغم هذا الضيق فإن كتلة حماس البرلمانية 
قدمت للعمل التشــريعي والبرلماني التشريع 
والرقابة والمحاســبة. قدمنا نموذجا نحترمه. 
ــل منذ اليوم  أوال حاولــت بعض القوائم والكت
ــل المجلس ثم اتخــذت من اعتقال  األول تعطي
ــواب ذريعة، وعندمــا اتفقنا مع حركة فتح  الن
في شــهر ٥ -٢٠٠٧ بعد تشــكيل حكومة الوحدة 
الوطنية على عقد جلســة مفتوحة إلنجاز كل 
المهمــات لكن فتح في الضفــة الغربية عطلتها 
وانقســمت كتلة فتح البرلمانية قسمين، جزء 
مؤيد لالتفــاق وجزء معارض له وفشــل، لكن 
نحن عندما استعدنا غالبيتنا بالتوكيالت قمنا 
بعمل عشرات القوانين في كل المجاالت سواء 
الثوابت الفلســطينية كحق العــودة والقدس 
والمقاومة، وعلى صعيد العمل المجتمعي فيما 
يخــص المرأة والعمل االجتماعــي واإلجراءات 
الجزائية هناك عشرات القوانين سنها التشريعي، 
وهــذه القوانين اليوم معمول بها، كما حافظنا 
على عمل المجلــس وكينونته وقمنا بمراقبة 
ــة بشــكل حثيث مــن خالل  الســلطة التنفيذي
ــارات الميدانية وكتابة التقارير والرقابة  الزي
على كل المجاالت القضائية والداخلية وواقع 
حقوق اإلنســان، ونحن نقوم باستدعاء الوزراء 
لمســاءلتهم ونعقد لهم جلسات استماع ونوجه 
رســائل مناســبة للحكومــة بهــذا الخصوص، 
ــة ونعتبر هــذا إنجازا  ــا قانون الموازن وقدمن
مهنيا للمجلس التشريعي، ونؤكد أن الحكومة 
تعمل في ظروف غير طبيعية، ومع ذلك نحن 
ــة نؤكد أننا  ــى إطالقا بل نحن ككتل ال نتخل
نحترم القوانين ونحترم تخصصنا المهني في 

التشريعي والمراقبة والمحاسبة.
ككتلة تغيــري وإصالح ِّـاذا لــم توجدوا قواعد 
مشرتكة مع القوائم والكتل الربِّـانية األخرى 
بما فيها فتح للعمل الربِّـاني اِّـحايد َّـ أدنى 
مســتوياته لتحقيق نجــاح َّـ عمل اِّـجلس 
التشريعي لكي ال يبدو هناك مجلس َّـ غزة 

يعمل وآخر َّـ الضفة ال يعمل؟
أوال بال شــك أن الســاحة الفلســطينية تشهد 
حالة انقســام جغرافي وسياسي ليس من اليوم، 
ــى والمجلس  ــة هي األول ــة البرلماني والتجرب
ــد عندما يغيب عنه البعد السياســي ونحن  محي
في الشــارع الفلســطيني برنامجين، برنامجي 
المقاومة والتسوية، وبالتالي جئنا للمجلس ال 
لنسقط برنامجنا ويبقى البرنامج اآلخر ولكن 
لنتعايش ونتشــارك سياســيا، وعندما تم وضع 
العراقيل أمامنا انقســمت الساحة الفلسطينية 

وحدث االنقسام في المجلس التشريعي، وحاولنا 
ــى قبل اعتقــال النواب  مــرارا في الســنة األول
ووجدنا حالة صــدود، وأقول هنا تجربة حيث 
أن المجلس مكث لمدة شــهرين ولجانه لم يتم 
تشــكيلها بســبب تعنت حركة فتــح ومحاولة 
ــزاز القوائم الصغيرة، ولوال أننا في حركة  ابت
حماس وكنت رئيــس الكتلة قدمنا الكثير من 
التســهيالت وأعطينا حركة فتح رئاســة أربع 
لجان وحماس رئاسة ستة لجان بالرغم من أننا 
ــل ما يقرب من ثلثي المجلــس. أنا أقول أن  نمث
المجلس التشريعي منذ اليوم األول كانت الكتلة 
األخرى "فتح" تريد أن تثبت أنه ال يوجد مجلس 
تشريعي وهم من رفع شعار المطالبة بانتخابات 
جديدة بعد الشهر األول، إذا البعد السياسي طغى 
ــع، وحاولنا مرارا ودعونا لجلســة  على الجمي
مجلس بعد اجتياح بيت حانون، ولم نستطع أن 
نعقد جلسة بنصاب لتغيب النواب من اليوم األول 
وكان هناك محاولة مشــاغبة على أداء رئاسة 
ــواب قال رئيس  ــوم أن اعتقل الن المجلــس، وي
كتلة فتح: "كتلة فتح اآلن هي الكتلة األكبر 
في المجلس التشــريعي"، وبعد حالة االنقســام 
عندما اعتدى عباس على القانون األساسي وجاء 
سالم فياض بطريقة غير مشروعة وقدم طلبا 
ــه الثقة نحن دعونا لجلســة  للمجلــس بإعطائ
لكن المفارقة أن سالم فياض الذي قدم لرئاسة 
المجلس دعوة انعقــاد المجلس لم يحضر وتم 
منع النواب من حضور الجلسة في رام اهللا وكنا 
نود أن يعمل المجلس بمهنية. نحن حافظنا على 
مهنية العمل التشريعي ولكن ككتلة عبرنا عن 

مواقفنا السياسية وهذا حقنا البرلماني.
الدكتور عزيز دويك عندما خرج من السجن 
حركة فتح تعاملت معه ليس كرئيس مجلس 
ــواب وعندما تم االتفاق مع الكتل  بل كأحد الن
والقوائــم على إعادة عمــل المجلس في الضفة 
ــة ووقع د.عزيز دويــك على هذا األمر  الغربي
رغم عدم قناعتنا بهذا االتفاق واعتبرناه مجحفا 

إال أن حركة فتح نكثته. 
انطالقــا من تقييم تجربــة الكتلة وتجربة 
العمل الربِّـانــي.. ما هو تقييمكم لتجربة 
حمــاس َّـ الحكــم ككتلة فــازت باألغلبية 

الربِّـانية؟
ــع أن حركــة حماس  يجــب أن يــدرك الجمي
وهي داخــل الحكومة والبرلمــان تعمل ضمن 
منظومة القوانين وحدود عمل الســلطة داخل 
الضفة وغزة، ونحن ال ندعي أن برنامج حماس 
ــاه بالكامل لعدد من االعتبارات  االنتخابي طبقن
منها الحصار والعزل السياسي، ونحن في حالة 
ــا تتحدث عن  ــي. كل هذه القضاي تحــرر وطن
تعايــش وتعامل مع الواقع، ونحن ال نســتطيع 
القول أننا طبقنا برنامج حماس االنتخابي ولكن 
ــا كثيرا من التطبيق الكامل من الناحية  اقتربن

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
يشيع البعض اتهامات من قبيل أن حماس 

ليســت من دفع الثمن وأن الشــعب هو من 
دفع.. ما قولكم َّـ ذلك؟

ــة، ونحن في  ــا بأكثري شــعبنا هو من انتخبن
حماس األغلبية في الشــعب الفلسطيني، ونحن 
في حماس األغلبية البرلمانية ومن حقنا تشكيل 
حكومة، وعندما نشكل حكومة من المفترض أن 
نعطى أدوات الحكم، وعندمــا ال نعطى األدوات 
هنا اعتداء على إرادة الشــعب الفلسطيني الذي 
انتخــب حماس وأعطاهــا التفويض ألن تحكم، 
وبالتالي أنا أقدم كل التحية لشعبنا الفلسطيني 
الــذي حمى صوته وإرادته، ومن انتخبوا كانوا 
ــاء على هذا الصــوت وهــذه اإلرادة، ونحن  أمن
وشعبنا من يدفع الثمن، ونحن في الحرب قدمنا 
فــي الضربة األولى ما يزيد عن ٣٠٠ شــهيد من 

حركة حماس.
هذا هو واقع التجربة رغم الصعوبات فنحن لم 
نعط اإلمكانيات ووضعت العراقيل في وجوهنا، 
ــاك ممارســات واضحة وتجد  ــى اليوم هن وحت
ــون، وهناك جهات  معيقــات من بعض من يعمل
ــا وهي تعمــل معنا. وأؤكــد أننا  تخــرب علين
قدمنا كل ما نستطيع، ونتمنى أن نكون أفضل. 
باختصار لقد ثبتنا وحافظنا على ثوابتنا وحققنا 

إنجازات على الصعيد الحكومي والبرلماني.
إذا أعيدت االنتخابات مرة أخرى هل تصرون 
على برنامجكــم أم أن هناك عملية تقييم 

آخر لتجربة حماس َّـ الحكم؟
ــم والمراجعــة لكــن  ــل للتقيي كل شــيء قاب
في البرنامج لن نغير شــيئا وســنقدم أنفســنا 
ــا برنامج مقاوم، لكــن أن نراجع  كحركة له
الخطوات التنفيذية للبرنامج بأبعاده االقتصادية 
واالجتماعية فهذا ممكن، وسنعزز مواقع اإلنجاز 

ونقلص ونتالشى مواطن الخلل الموجودة.
إذا كان البعــض يعتقــد أن حمــاس ســتراجع 
ــر وارد، والواقع  برنامجها السياســي فهــذا غي
الفلسطيني يحتاج إلى حالة تعايش مع البرامج 
وليس تصادم، والواقع أن البرامج الفلســطينية 
ــي تســتهدف االحتالل تصادمــت مع بعضها  الت

البعض.
يبــدو أن مشــروعا يتــم تنفيــذه َّـ الضفة 
الغربيــة ويقوم على إغراق الناس َّـ قضايا 
اقتصادية تحت مسميات مشاريع اقتصادية 
َّـ ظــل نهــج أمنــي خطري.. مــا رؤيــة كتلة 

التغيري واإلصالح لحل هذا الواقع اِّـرير؟
يجب تعايش البرامج الفلســطينية السياسية ما 
أمكــن، ومطلوب مني كحماس أن أقدم الرؤية 
المعقولة، نحن نريد التعايش ألن االحتالل لن 
يعطي برنامج التسوية الحد األدنى الذي يقبله 
الفلســطينيون، والتعايش يعني المشاركة في 
المؤسســة األمنية والمشــاركة في مؤسسات 
الشــعب الفلســطيني ومنها المنظمة وتعزيز 
البرنامج الحد األدنى المشترك الذي ثبتناه في 
وثيقة الوفاق الوطني. وأنا أعتقد أن المصالحة 

الداخلية ما يعيقها بالدرجة األساسية هو الوضع 
الفلســطيني الفتحــاوي تحديدا وهــو يتمنى 
أن تتماهــى حركة حماس فــي برنامجه رغم 
علمــه أن برنامجــه وصل إلى طريق مســدود، 
ولكن هناك أصــوات فتحاوية تريد المصالحة، 
والمصالحة تصطدم بالفيتو األمريكي والفيتو 
اإلقليمــي والرضــوخ الفتحــاوي، ومصــر لن 
تستطيع أن تقول ألمريكا ال رغم كونها راغبة 

بالمصالحة.
المصالحة أردنا منها من اليوم األول الشراكة 
في القرار السياســي واألمني وأن يقول الشعب 
الفلســطيني كلمته عبر صناديق االقتراع لكن 
إرادة اإلطــراف التي تضغــط على حركة فتح 
تعيق التوافق الوطني وحتى حركة فتح يسحب 
البساط من تحت أقدامها رغم أنها شكلت مظلة 
لحكومة فياض غير الشرعية، وهنا أقول حتى 
ما يحــدث في الضفــة ليس مالحقــة لحماس 
فقط بل لكل حر فلسطيني، وما يجري بالضفة 
هو النموذج الذي شــكلت على أساســه السلطة 
الفلســطينية، ســلطة لها بعد ذاتــي واقتصادي 
ــى االحتــالل وتحت مظلة  ــي يحافظ عل وأمن
االقتصاد الصهيوني إلى يوم يبعثون، وفقط من 
يقبل بهذه الرؤية يســمح له أن يدخل السلطة 
وحتى لو جاءت قوة أخرى غير حماس ال تحتكم 
لضوابط ســلطة أوسلو ســيحدث لها ما يحدث 

لنا.
مــا موقــع برنامــج اِّـقاومــة ضمــن أجندة 
كتلــة التغيــري واإلصــالح َّـ ظــل الظــروف 

والتعقيدات الفلسطينية الراهنة؟ 
وتيرة برنامــج المقاومة ال تعتمــد على ردات 
ــا تكتيكات ومواقــف، والمقاومة  الفعل لكن له
عندمــا تحكم تراعــي مصلحة الشــعب، ونحن 
نقوي مقاومتنا في مواجهة االحتالل يوما بعد 
يوم، ونجهز أنفســنا لمالقاة العدو كل لحظة 
في إطار الحق المشــروع في المقاومة الذي ال 
يمكن أن يســقط مهما كانــت الظروف، ولعل 
ــاء وجودنا  فــي اختطاف الجندي "شــاليط" أثن
في الحكم خير شــاهد ودليل على اســتمرارية 
مقاومتنا، واستمرارية سيرنا على نهج المزاوجة 
بين السياســة والمقاومة تحت شــعار "يد تبني 

ويد تقاوم".
ومــن هنا أقــول إن المصلحــة الوطنية ومدى 
استشــعارنا لحاجات وظــروف الناس وتفويت 
ــى االحتــالل لفــرض  ــع عل الفرصــة والذرائ
برنامجــه العدوانــي وممارســاته التصعيدية 
يفرض علينا تبني رؤية حكيمة ومنهجية بعيدا 
عــن الردات االنفعالية، فقــد نضطر إلى إعطاء 
تهدئة فــي بعض األوقــات إال أن ذلك ال يعني 
ســوى اســتراحة محارب، وما هو إال جولة من 
جوالت الصراع الممتد والمفتوح مع االحتالل.   

العدد الخامس و األربعون
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نحو نظام قانوني للتأمني 
ضد األخطاء الطبية


مدير دائرة اللجان التشريعية 
والسياسية بالمجلس التشريعي

     لقد باتت األخطاء الطبية من أشــد اآلفات التي تعاني منها أغلب الدول، 
وبالنظر إلى الواقع الفلســطيني نجد أنه لم يسلم هذه اآلفة بل إن ظروف 
االحتــالل ووطأة الحصار الذي تعاني منه األراضي الفلســطينية فاقم من 

نسبة الخطأ الطبي في المجتمع الفلسطيني.
 وتتعدد األســباب التي ســاهمت في اطراد ظاهرة الخطــأ الطبي من بينها: 
ضعف كفاءة الكادر الطبي، وعدم وجود عقوبات رادعة وصارمة لمرتكبي 
الخطأ، ووجود عنصر التعب الجســدي والفكــري وضعف الرقابة اإلدارية 
للمنشــأة الصحية، إال أن غياب التعامــل القانوني مع األخطاء الطبية تبقى 
من أهم العوامل الُمســببة لتفشي ظاهرة الخطأ الطبي، لذا ال بد من وجود 
قانون المســاءلة الطبية وقانون يكفل التأمين عن األخطاء الطبية وهذا ما 

نفقده في المجتمع الفلسطيني.
ــى األخطاء  الطبية في  ما هو شــكل النظام القانوني المنشــود للتأمين عل

المجتمع الفلسطيني؟
مفهــوم التأمين عن األخطــاء الطبية: التأمين ضد الخطــأ الطب هو عقد 
(بوليصة) كســائر عقود تأمين المســؤولية المدنية ضــد أخطاء المهنة، 
يؤمن بواســطته المؤمن للمؤمن له من اإلضرار الناجمة عن رجوع الغير 
عليه بالمسؤولية، حيث يتعهد المؤمنـ  شركة التأمينـ  بتغطية مسؤولية 
الطبيــب كاملة عن األضــرار الواقعة على المتضرر (الشــخص الثالث ـ 
ــغ التعويض، أي إن مبلغ  المريــض) من خطــر غير معين ومهما كان مبل

التأمين هنا غير محدد.    
 تعريف الخطأ الطبي الموجب للتعويض: ُيعّرف الخطأ الطبي بأنه '' الخطأ 
ــى الجهل بأمور فنية يفترض فــي كل من يمارس المهنة  الــذي يرجع إل
ــًا إلى اإلهمال أو عــدم بذل العناية  ــا، أو كان هذا الخطأ راجع اإللمــام به
ــى الجهل بأمور فنية يفترض فــي كل من يمارس المهنة  الــذي يرجع إل
ــًا إلى اإلهمال أو عــدم بذل العناية  ــا، أو كان هذا الخطأ راجع اإللمــام به
ــى الجهل بأمور فنية يفترض فــي كل من يمارس المهنة  الــذي يرجع إل

الالزمة''.
من هم المؤمن عليهم؟  

عرف قانون التأمين الفلســطيني رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٥ المؤمن له في المادة 
(١) المتعلقة بالتعاريف بأنه: "الشخص الذي أبرم عقد التأمين مع المؤمن، 
أو المستفيد الذي اكتسب حقوق عقد التامين ابتداء أو حولت إليه بصورة 
ــة إلزاميا وإجباريا  ــة"، وبالتالي يجــب أن يكون التأمين على المهن قانوني
وصادرا بقانون. وبغير ذلك سيفتقر إلى عدالة التطبيق. ويجب أال يوظف 
أي شخص في الحقل الطبي وال ُيعطى ترخيصا بالعمل الخاص دون إبراز 

شهادة التسجيل الطبي وشهادة التأمين. 
ــي من أطباء، صيادلة،  ويجــب أن يؤمن على كل العاملين في الحقل الطب

ممرضات، تقني مختبرات طبية وأشعة وممرضين وغيرهم.  
الحاالت التي تقع فيها المسؤولية على الطبيب الموجبة للتأمين 

يكون الطبيب مسئوال عن أخطائه في ممارسته للطب في الحاالت التالية:
١- رفض تقديم الخدمة لمن يطلبها: 

ليس من حق الطبيب ـ بعد أن ُرخص له بممارســة المهنة وبعد أن أقسم ـ 
أن يرفــض تقديم الخدمة لمرضاه.. فالترخيص بالممارســة يلزمه تقديم 
ــه، وذلك الرفض يشــكل خرقا يوقع مســؤولية  الخدمــة متــى طلبت من
ــى الطبيب متى ما ترتــب على عدم االســتجابة للنداء ضرر  ــة عل تقصيري

للمريض. 
٢ - قصد الضرر أو اإليذاء:

 يحــدث ذلك باإلتيان بفعل يعلم الطبيب أنه ســيلحق ضــررا بالمريض، 
ــه دواء ضــارا دون ضــرورة أو إعطائه دواء يتعــارض مع حالته  كإعطائ

المرضية أو مع أدوية أخرى يتناولها دون اتخاذ الحيطة والحذر .  
٣ - عدم بذل المهارة والرعاية الكافيتين في مجاالت المعالجة، التشخيص: 
ــر المعلومات أو إســداء النصح الالزم  كأن يقــوم الطبيــب بتجاهل توفي
ــي والتكنولوجي وال  للمريض وذلك بحســب ما وصــل إليه التقدم الطب
يســقط حق المريض بعدم وجود مثل هذا التقدم، بالرغم من أن هذا يرفع 
المســؤولية عن الطبيب ويوقعها على المستشــفى خاصــا أو عاما كما أن 
المهارة والرعاية تتفاوت بحسب درجة الطبيب المعرفية، فال ُيسأل طبيب 
االمتياز عن فشله في تشخيص حالة معينة ولكنه ُيسأل عن عدم استدعائه 

للطبيب األعلى رتبة في المعرفة.
كل هذه الحاالت التي تنشــأ المســؤولية على الطبيــب وتلزمه بتعويض 
الضرر الواقع على المريض نتيجة لذلك الخطأ الطبي، وذلك بحسب ما 
تقرره المحكمة ودائما ما يكون التعويض ماديا، فمن أين للطبيب أن يدفع 

تلك التعويضات التي قد تكون بأرقام فلكية لتغطي ما يلي:
١-  تكاليف العالج الحالي والمستقبلي.

٢ - فاقد الدخل الحالي والمســتقبلي في حالة أن الضرر أقعد المريض عن 
كسب عيشه.

٣ - التعويض عن األلم والمعاناة.
٤ - التعويض عن أرباح العمل الناتجة عن الضرر السابق.

٥ - أية تعويضات أخرى يطالب بها محامي المريض وتجيزها المحكمة.
لهذه األســباب فإنني أناشــد المشرع الفلســطيني إلى إقرار نظام للتأمين 
على مهنة الطب، يقف دفاعا عن الطبيب إذا وقع في المسؤولية التقصيرية 
ويتولى دفع التعويضات عنه، وفي المقابل يصون حق المريض الذي تضرر 

من الخطأ الطبي.

إضاءات قانونية

ــل؛ االدعاءات  وصف النائــب د. صالح البردوي
ــة حــول وقــوف فصائــل  ــة المصري األمني
فلسطينية من قطاع غزة وراء إطالق صواريخ 
ــي إيــالت والعقبة  مــن ســيناء باتجاه مدينت

بـ"المتناقضة". 
وطالب البردويل، في تصريح صحفي مكتوب 
األربعاء (٤-٨)؛ القيادة المصرية بالتحقيق في 
هذه االدعاءات؛ لكونها تعطي مبرًرا لالحتالل 
ــة مصر وضرب قطاع غــزة، موضًحا أن  إلدان
هــذه التصريحــات تتناقض مــع تصريحات 
ــة نفت أمــس إطــالق أي صواريخ من  مصري

سيناء. 
ــة حول إطالق  ــة الصهيوني وأكــد أن الرواي
الصواريخ من ســيناء إلى "إيــالت" في األصل 
ــة مفبركة ال أســاس لها مــن الصحة،  رواي

اســتقبل المجلس التشــريعي في مقره 
بغزة وفــدا بريطانيا رفيع المســتوى 
ــون  ــي هيلت ــورد البريطان برئاســة الل
، ويضــم الوفــد عضو مجلــس العموم 
البريطاني ياســمين قريشــي، بحضور 
كًال من النائب األول لرئيس المجلس 
البريطاني ياســمين قريشــي، بحضور 
كًال من النائب األول لرئيس المجلس 
البريطاني ياســمين قريشــي، بحضور 

د. أحمد بحر والنائب م..إسماعيل األشقر 
ود. سالم سالمة، ود. محمد شهاب ..

ورحب بحــر بالوفد معبرا عن تقديره 
وشــكره لهذه الزيارة التي تؤكد على 
ــى قطاع  ــم عل رفــض الحصــار الظال
غــزة، مؤكدًا على رفض قــرار اإلبعاد 
ــي بحــق النواب المقدســيين  الصهيون
ــة  الدولي ــن  القواني ــكل  ل المخالــف 

واإلنسانية واتفاقية جنيف الرابعة. 
للوفــد رفــض سياســة  بحــر  ــن  وبي
ــا في غزة  ــم على أهلن االحتــالل الظال
والضفة والقدس المحتلة التي تتعرض 
لعملية تهويد وتدمير طالت المقدسات 
المقابر  اإلسالمية والمســيحية وحتى 
ــر. من جهته  التي لم تســلم من التدمي
ــون أن هذا الزيارة  أوضــح اللورد هيلت
ــى ضــرورة رفــع  تأتــي لتؤكــد عل
الحصار، مؤكدا رفضه لسياسة اإلبعاد 

نفى النائــب د.عمر عبد الرازق ما نقلته صحيفة الشــرق 
األوســط عن ألسنة فلسطينية مشبوهة من أخبار تتحدث 
ــه وبين االحتالل حــول أي أمر كان،  عن لقاء ســري بين
مؤكــدا أن حديــث الصحيفــة عــن لقاء حمــاس الضفة 
باالحتالل مستغرب وعار عن الصحة فالشمس واضحة وال 

تحتاج إلى دليل عليها.
ــى أن المفرقعــات اإلعالمية التي  ــرازق عل وشــدد عبد ال
ــا أبواق الضالل بين الفينة واألخرى ال تســمن وال  تنفخه
تغني من جوع خاصة وأن الجميع يعلم من تقله السيارات 
إلى "نتانيا" وغيرها للقاء المحتل وغيره، منوها إلى أنهم 
لم يتلقــوا أي رســالة وال تحذير من االحتــالل حول ما 
ــه الصحيفة من أن االحتــالل أوصل تهديدات لعبد  ذكرت
الرازق فيما يتعلق بخطف مستوطنين في الضفة الغربية 

لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين.
وطالــب عبد الرازق وســائل اإلعــالم بالعقالنية وتحري 
ــار وتفويت الفــرص على كل  الدقة في اســتقبال األخب
العابثين بأمن واســقرار هــذا الوطن وعدم الســماح لهم 

باستغالل اإلعالم لتسويق المحتل ومخططاته.

@ÙÏnèæa@…Óœä@bÓ„b�Ìãi@aáœÎ@›j‘nèÌ@"Ô»Ìãìn€a"

بحق النواب المقدسيين.
ــع على مشــاهد الدمار  وأكــد أنه اطل
التي شــاهدها في المجلس التشــريعي 
ومباني وزارة الصحة ومقرات األجهزة 
ــة، مؤكدًا على ضــرورة إدخال  األمني
المــواد الخام إلعادة اإلعمار والســماح 

بالتنقل والســفر لجميع الناس.  بدوره 
بين النائب األشــقر للوفد أن المشــكلة 
الحقيقية هي نتيجــة االحتالل الظالم 
الــذي يفلت كل مرة مــن العقاب ومن 
ــا بحق الشــعب  ــي يرتكبه جرائمــه الت
اإلدارة  مــع  بالتواطــؤ  الفلســطيني 

ــة واالتحاد األوروبي، مؤكدا  األمريكي
ــه يجــب أال يبقى االتحــاد األوروبي  أن
داعما إلسرائيل، وأن الشعب الفلسطيني 
ال يحتاج إلى مســاعدات إنســانية فقط  
ــة ويتطلع  بل هو شــعب له قضية عادل

إلى إنهاء االحتالل. 



@ÚÓ„ÏÓËó€a@3bó‡‹€@bÁåbÓÆaÎ@bËnÌÜbÓy@‚á«@—ìÿm@Ú�‹è‹€@bÿÌãflc@paáÌáËm@ZÔ´ã€a .@ÚÓ„ÏÓËó€a@3bó‡‹€@bÁåbÓÆaÎ@bËnÌÜbÓy@‚á«@—ìÿm@Ú�‹è‹€@bÿÌãflc@paáÌáËm@ZÔ´ã€a .@ÚÓ„ÏÓËó€a@3bó‡‹€@bÁåbÓÆaÎ@bËnÌÜbÓy@‚á«@—ìÿm@Ú�‹è‹€@bÿÌãflc@paáÌáËm@ZÔ´ã€a Ü
استهجن النائب د. محمود الرمحي، أمين سر 
ــدات والضغوط  المجلس التشــريعي، التهدي
ــا الســلطة الفلســطينية  ــي تتعــرض له الت
ورئيسها محمود عباس من الواليات المتحدة 
األمريكية للعودة للمفاوضات المباشــرة مع 

الجانب الصهيوني.
وقال الرمحي إن القرار الذي اتخذته اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحريــر - بدعم القرار 
بمثابة – بمثابة – بمثابة  – العربي للعودة للمفاوضات المباشرة – العربي للعودة للمفاوضات المباشرة 
الصهيونية  ــدات  والتهدي لإلمــالءات  رضوخ 
واألمريكية وال يمثل ســوى من اتخذه عوضًا 
ــة التنفيذية بقرارها األخير  عن كون اللجن

تكون قد تناست تضحيات الشعب وآهاته.
وأكــد الرمحــي تصريحات حكومــة االحتالل 
ومسئوليها حول العودة للبناء في المستوطنات 

تكشــف زيف الوعود األمريكية وتشــكل برهانا 
ــة أمريكا في هذا  آخــر على انحياز وعدم حيادي

الجانب.
وطالــب الرمحــي الســلطة الفلســطينية بعدم 
الرضــوخ للتهديدات وعــدم العودة إلى مســار 
ــى مدار  ــة التســوية، كونهــا جربتها عل عملي
ــد عوضــًا عمــا ســبقها من  عقديــن أو مــا يزي
مفاوضات ســرية مع االحتــالل دون تحقيق أي 
انجــازات على األرض ســوى الوعــود والضرر 
الذي يلحق بالشعب وممتلكاته من قصف ودمار 
بعد االنتهاء من المفاوضــات أو خاللها وأحيانًا 

قبل البدء بها. 

النائب د. محمود الرمحي

@c@á‘«@Ô–‰Ì@÷åaã€a@áj«@c@á‘«@Ô–‰Ì@÷åaã€a@áj«.Ü
@fi˝ny¸a@…fl@ãé@ıb‘€



@fiÏy@ÚÌãóæa@ÚÓ‰fl˛a@paıb«Ü¸a@—óÌ@›ÌÎÜ5€a
"Úõ”b‰næa"Äi@ÒçÀ@Âfl@ÑÌäaÏó€a@÷˝†g

ــة الصهيونية تشــير إلى  والمصــادر الداخلي
تدريبات عسكرية يجريها الجيش الصهيوني 

في المنطقة. 
ــع: "إذا كان المقصــود حركــة حماس  وتاب
فالجميع يعلم أنه ليس من إســتراتيجيتنا أن 
نستخدم أي أراٍض عربية، ونركز كل جهدنا 
ومقاومتنا داخل األراضي الفلسطينية؛ لذلك 
نستخدم أي أراٍض عربية، ونركز كل جهدنا 
ومقاومتنا داخل األراضي الفلسطينية؛ لذلك 
نستخدم أي أراٍض عربية، ونركز كل جهدنا 

ال يجب على اإلطالق، ال تلميًحا وال تصريًحا، 
اتهام حماس أو تشجيع االحتالل على مثل هذه 
التصريحــات التي يتخذهــا كمبرر للهجوم 

على قطاع غزة مرة أخرى". 
وطالب البردويل المجتمع الدولي بوضع حد 
ــم، والذي يخلق له  للتصعيد الصهيوني القائ
االحتالل المبررات المصطنعة بهدف التغطية 

على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. 

د.بحر ونواب التشريعي يكرمون وفد اللوردات البريطاني الذي زار قطاع غزة مؤخرًا

العدد الخامس و األربعون
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في ناصية هذا الشــهر المبارك رأيُت أن أكتب طائفًة من مقاصد إنزال القرآن، تلك التي ُطويت في 
إطالق الُهدى والبينات في هذه اآلية.

إن إنزال القرآن في شــهر رمضان يعني ابتداَء إنزاِلِه، وهي إشــارة إلى ما جاء في صدر ســورة العلق 
آمرًا بالقراءة باســم اهللا، وكررت األمر بالقراءة، ولكــن مع اهللا األكرم، وقد ذكرت التعليم بالقلم، 
إن إنزال القرآن في شــهر رمضان يعني ابتداَء إنزاِلِه، وهي إشــارة إلى ما جاء في صدر ســورة العلق 
آمرًا بالقراءة باســم اهللا، وكررت األمر بالقراءة، ولكــن مع اهللا األكرم، وقد ذكرت التعليم بالقلم، 
إن إنزال القرآن في شــهر رمضان يعني ابتداَء إنزاِلِه، وهي إشــارة إلى ما جاء في صدر ســورة العلق 

ــم؛ فإن الرحمن قد َعلََّم  وبمجمــوع القراءة والكتابة فإن اهللا تبارك وتعالى قد علم اإلنســان ما لم يعل
القرآن، خلق اإلنسان، َعلَّمه البيان.

وقد يراد بإنزاله في شهر رمضان، وفي ليلة القدر منه، نزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة في السماء الدنيا، ثم َفَرَقه في ثالٍث وعشرين سنة؛ ليقرأه الرسول على الناس على ُمْكٍث، وِلُيَثبَِّت 

له ترتيال. به فؤاد النبي عليه الصالة والسالم، وقد َرتَّ
العزة في السماء الدنيا، ثم َفَرَقه في ثالٍث وعشرين سنة؛ ليقرأه الرسول على الناس على ُمْكٍث، وِلُيَثبَِّت 

له ترتيال. به فؤاد النبي عليه الصالة والسالم، وقد َرتَّ
العزة في السماء الدنيا، ثم َفَرَقه في ثالٍث وعشرين سنة؛ ليقرأه الرسول على الناس على ُمْكٍث، وِلُيَثبَِّت 

هذا وفي مقدمة مقاصد إنزال القرآن إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما في صدر سورة إبراهيم، 
ثم إخراج الذين آمنوا أنفِسهم من الظلمات إلى النور، فقد جعل اهللا عز وجل القرآن نورًا يهدي به من 

يشاء من عباده، وهو النور الذي نمشي به في الناس.
وإذا كنا نعاني اليوم من انقطاع الكهرباء فتراٍت طويلًة في كل يوم؛ فإن هذا الكتاب المنير فيه الَعَزاُء 
من كل مفقود، ذلك أننا حين نقرؤه ُيْفِرُغ اهللا علينا به صبرًا، ويثبت أقدامنا، ونطمئن إلى أنه ابتالٌء 
وإذا كنا نعاني اليوم من انقطاع الكهرباء فتراٍت طويلًة في كل يوم؛ فإن هذا الكتاب المنير فيه الَعَزاُء 
من كل مفقود، ذلك أننا حين نقرؤه ُيْفِرُغ اهللا علينا به صبرًا، ويثبت أقدامنا، ونطمئن إلى أنه ابتالٌء 
وإذا كنا نعاني اليوم من انقطاع الكهرباء فتراٍت طويلًة في كل يوم؛ فإن هذا الكتاب المنير فيه الَعَزاُء 

ى الصابرون أجرهم بغير حساب. مؤقٌت، وسحابة صيٍف عن قليٍل تنقشع، وإنما ُيَوفَّ
من كل مفقود، ذلك أننا حين نقرؤه ُيْفِرُغ اهللا علينا به صبرًا، ويثبت أقدامنا، ونطمئن إلى أنه ابتالٌء 

ى الصابرون أجرهم بغير حساب. مؤقٌت، وسحابة صيٍف عن قليٍل تنقشع، وإنما ُيَوفَّ
من كل مفقود، ذلك أننا حين نقرؤه ُيْفِرُغ اهللا علينا به صبرًا، ويثبت أقدامنا، ونطمئن إلى أنه ابتالٌء 

بينما أولئك المساهمون في حصارنا، وقطع الكهرباء عنا، بمصادرة مساهمة االتحاد األوروبي، وبجباية 
الضرائب على السوالر الصناعي الوارد إلينا، حيث يبيعه الصهاينة باثنين من الشواقل لكل لتٍر منه، بينما 
تضيف عليه سلطة األحزان ضعفي هذا الثمن تقريبًا؛ حتى يصل إلينا، إنهم هناك يتمتعون بدوام اإلمداد 
الضرائب على السوالر الصناعي الوارد إلينا، حيث يبيعه الصهاينة باثنين من الشواقل لكل لتٍر منه، بينما 
تضيف عليه سلطة األحزان ضعفي هذا الثمن تقريبًا؛ حتى يصل إلينا، إنهم هناك يتمتعون بدوام اإلمداد 
الضرائب على السوالر الصناعي الوارد إلينا، حيث يبيعه الصهاينة باثنين من الشواقل لكل لتٍر منه، بينما 

بالكهرباء، ولكنهم قد ُحِرموا نور اإليمان، ونور القرآن، فمثلهم كمن هم في ظلماٍت ال يبصرون، وهم 
فــي ِتيِهِهم كمن َمَثُلُه في الظلمات ليس بخارج منها، ومع ذلك فهم يتهمون غزة بإمارة الظالم، وما 
بالكهرباء، ولكنهم قد ُحِرموا نور اإليمان، ونور القرآن، فمثلهم كمن هم في ظلماٍت ال يبصرون، وهم 
فــي ِتيِهِهم كمن َمَثُلُه في الظلمات ليس بخارج منها، ومع ذلك فهم يتهمون غزة بإمارة الظالم، وما 
بالكهرباء، ولكنهم قد ُحِرموا نور اإليمان، ونور القرآن، فمثلهم كمن هم في ظلماٍت ال يبصرون، وهم 

َل ِديَنُكْم  أشبههم في هذا بفرعون وملئه المفسدين، بينما يقولون عن سيدنا موسى:".. ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَبدِّ
فــي ِتيِهِهم كمن َمَثُلُه في الظلمات ليس بخارج منها، ومع ذلك فهم يتهمون غزة بإمارة الظالم، وما 
َل ِديَنُكْم  أشبههم في هذا بفرعون وملئه المفسدين، بينما يقولون عن سيدنا موسى:".. ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَبدِّ
فــي ِتيِهِهم كمن َمَثُلُه في الظلمات ليس بخارج منها، ومع ذلك فهم يتهمون غزة بإمارة الظالم، وما 

َأْو َأْن ُيْظِهَر ِفي اْألَْرِض اْلَفَساَد " غافر (٢٦).
َل ِديَنُكْم  أشبههم في هذا بفرعون وملئه المفسدين، بينما يقولون عن سيدنا موسى:".. ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَبدِّ

َأْو َأْن ُيْظِهَر ِفي اْألَْرِض اْلَفَساَد " غافر (٢٦).
َل ِديَنُكْم  أشبههم في هذا بفرعون وملئه المفسدين، بينما يقولون عن سيدنا موسى:".. ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَبدِّ

".. َأَتَذُر ُموَسى َوَقْوَمُه ِلُيْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض َوَيَذَرَك َوَآِلَهَتَك .." األعراف (١٢٧).
َأْو َأْن ُيْظِهَر ِفي اْألَْرِض اْلَفَساَد " غافر (٢٦).

".. َأَتَذُر ُموَسى َوَقْوَمُه ِلُيْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض َوَيَذَرَك َوَآِلَهَتَك .." األعراف (١٢٧).
َأْو َأْن ُيْظِهَر ِفي اْألَْرِض اْلَفَساَد " غافر (٢٦).

َل الكتاب على رسوله ِتبيانًا لكل شيٍء نحتاجه  وأما ثاني تلك المقاصد فهو التفصيل لكل شيٍء، فقد َنزَّ
".. َأَتَذُر ُموَسى َوَقْوَمُه ِلُيْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض َوَيَذَرَك َوَآِلَهَتَك .." األعراف (١٢٧).

َل الكتاب على رسوله ِتبيانًا لكل شيٍء نحتاجه  وأما ثاني تلك المقاصد فهو التفصيل لكل شيٍء، فقد َنزَّ
".. َأَتَذُر ُموَسى َوَقْوَمُه ِلُيْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض َوَيَذَرَك َوَآِلَهَتَك .." األعراف (١٢٧).

في وظيفة الخالفة في األرض، ســواًء كان عقيدة وإيمانًا، أو تصورًا وفكرًا، أو ســلوكًا وأخالقًا، أو 
َل الكتاب على رسوله ِتبيانًا لكل شيٍء نحتاجه  وأما ثاني تلك المقاصد فهو التفصيل لكل شيٍء، فقد َنزَّ
في وظيفة الخالفة في األرض، ســواًء كان عقيدة وإيمانًا، أو تصورًا وفكرًا، أو ســلوكًا وأخالقًا، أو 
َل الكتاب على رسوله ِتبيانًا لكل شيٍء نحتاجه  وأما ثاني تلك المقاصد فهو التفصيل لكل شيٍء، فقد َنزَّ

ط في الكتاب من شيٍء، وأنزل الذكر على  ًال، وما َفرَّ دستورًا ومنهجًا، فهو الذي أنزل إليكم الكتاب ُمَفصَّ
في وظيفة الخالفة في األرض، ســواًء كان عقيدة وإيمانًا، أو تصورًا وفكرًا، أو ســلوكًا وأخالقًا، أو 
ط في الكتاب من شيٍء، وأنزل الذكر على  ًال، وما َفرَّ دستورًا ومنهجًا، فهو الذي أنزل إليكم الكتاب ُمَفصَّ
في وظيفة الخالفة في األرض، ســواًء كان عقيدة وإيمانًا، أو تصورًا وفكرًا، أو ســلوكًا وأخالقًا، أو 

ل إليهم من ربهم، ولعلهم يتفكرون. َن لهم ما ُنزِّ نبيِّه عليه الصالة والسالم ِلُيَبيِّ
ط في الكتاب من شيٍء، وأنزل الذكر على  ًال، وما َفرَّ دستورًا ومنهجًا، فهو الذي أنزل إليكم الكتاب ُمَفصَّ

ل إليهم من ربهم، ولعلهم يتفكرون. َن لهم ما ُنزِّ نبيِّه عليه الصالة والسالم ِلُيَبيِّ
ط في الكتاب من شيٍء، وأنزل الذكر على  ًال، وما َفرَّ دستورًا ومنهجًا، فهو الذي أنزل إليكم الكتاب ُمَفصَّ

ولعــل الســرَّ في هذا أالَّ تبقى حجة للناس على اهللا؛ حين يتخذ بعضهم بعضــًا أربابَا من دون اهللا؛ حين 
ل إليهم من ربهم، ولعلهم يتفكرون. َن لهم ما ُنزِّ نبيِّه عليه الصالة والسالم ِلُيَبيِّ

ولعــل الســرَّ في هذا أالَّ تبقى حجة للناس على اهللا؛ حين يتخذ بعضهم بعضــًا أربابَا من دون اهللا؛ حين 
ل إليهم من ربهم، ولعلهم يتفكرون. َن لهم ما ُنزِّ نبيِّه عليه الصالة والسالم ِلُيَبيِّ

موا عليهم الحالل، فأطاعوهم، فكانت تلك الطاعــة عبادَتهم إياهم، كما أن  ــوا لهم الحــرام، وَحرَّ أَحلُّ
ولعــل الســرَّ في هذا أالَّ تبقى حجة للناس على اهللا؛ حين يتخذ بعضهم بعضــًا أربابَا من دون اهللا؛ حين 
موا عليهم الحالل، فأطاعوهم، فكانت تلك الطاعــة عبادَتهم إياهم، كما أن  ــوا لهم الحــرام، وَحرَّ أَحلُّ
ولعــل الســرَّ في هذا أالَّ تبقى حجة للناس على اهللا؛ حين يتخذ بعضهم بعضــًا أربابَا من دون اهللا؛ حين 

موا ما وراءها؛ ليتمكنوا  النســيَء كان زيادة في الكفر، يوم أحلَّ قادة الكفر بعض األشهر الحرم، وَحرَّ
من الغارة والقتال.

وإن معظم الشــرك المعاصر هو شــرك الحاكمية، فإن أكثر األنظمة، وباســم الديمقراطية، تجعل 
التشريع للشعب من خالل ممثليه في المجالس النيابية، واألصل أن الحاكمية هللا وحده، وِإِن الحكُم إال 

هللا، وما اختلفتم فيه من شيٍء فحكمه إلى اهللا.
التشريع للشعب من خالل ممثليه في المجالس النيابية، واألصل أن الحاكمية هللا وحده، وِإِن الحكُم إال 

هللا، وما اختلفتم فيه من شيٍء فحكمه إلى اهللا.
التشريع للشعب من خالل ممثليه في المجالس النيابية، واألصل أن الحاكمية هللا وحده، وِإِن الحكُم إال 

ــن الناس فيما اختلفوا فيه، وَفضُّ الخصومات، وإنهاء  وأمــا ثالث تلك المقاصد الكبرى فهي الُحْكُم بي
هللا، وما اختلفتم فيه من شيٍء فحكمه إلى اهللا.

ــن الناس فيما اختلفوا فيه، وَفضُّ الخصومات، وإنهاء  وأمــا ثالث تلك المقاصد الكبرى فهي الُحْكُم بي
هللا، وما اختلفتم فيه من شيٍء فحكمه إلى اهللا.

ة، أو كانت مالية تجارية أو غيرها من وجوه الُمالحاة واالختالف. النزاعات، سواء كانت فكرية َعَقِديَّ
ذلك أن اهللا تبارك وتعالى قد أرسل بالبينات، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه، وقد أنزل الكتاب على نبيِّه محمد صلى اهللا عليه وسلم كذلك ليحكم بين الناس بما أراه اهللا، وأمره 
ا جاءه من الحق، كما نهاه أن يفتنوه عن  أن يحكم بينهم بما أنزل اهللا، ونهاه أن يتبع أهواءهم معرضًا عمَّ
فيه، وقد أنزل الكتاب على نبيِّه محمد صلى اهللا عليه وسلم كذلك ليحكم بين الناس بما أراه اهللا، وأمره 
ا جاءه من الحق، كما نهاه أن يفتنوه عن  أن يحكم بينهم بما أنزل اهللا، ونهاه أن يتبع أهواءهم معرضًا عمَّ
فيه، وقد أنزل الكتاب على نبيِّه محمد صلى اهللا عليه وسلم كذلك ليحكم بين الناس بما أراه اهللا، وأمره 

بعض ما أنزل اهللا إليه، ولو فعل ألذاقه اهللا عز وجل ضعف العذاب في الحياة وفي الممات، ولن تجد له 
نصيرًا؛ فإنه ال يجوز أن نكون كاليهود يؤمنون ببعض الكتاب، ويكفرون ببعض، فما كان جزاؤهم إال 

خزيًا في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب.
وأمــا رابع المقاصد الكبرى للقرآن فهو أن يكون للعالمين نذيرًا، وقد َنَزَل به الروح األمين على قلب 
مًا؛  النبي صلى اهللا عليه وسلم ليكون من المنذرين، وقد أنزله في ليلة مباركة، ولم يجعْل له عوجًا َقيَّ
َف فيه من الوعيد؛  لينذر بأسًا شديدًا من لدنه للذين قالوا: اتخذ اهللا ولدًا، وقد أنزله قرآنًا عربيًا، وَصرَّ
مًا؛  النبي صلى اهللا عليه وسلم ليكون من المنذرين، وقد أنزله في ليلة مباركة، ولم يجعْل له عوجًا َقيَّ
َف فيه من الوعيد؛  لينذر بأسًا شديدًا من لدنه للذين قالوا: اتخذ اهللا ولدًا، وقد أنزله قرآنًا عربيًا، وَصرَّ
مًا؛  النبي صلى اهللا عليه وسلم ليكون من المنذرين، وقد أنزله في ليلة مباركة، ولم يجعْل له عوجًا َقيَّ

لعلهم يتقون، أو ُيْحِدُث لهم ذكراً.
وفي المقابل فقد أنزله ليبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا حسنًا ماكثين فيه أبدًا، 

لعلهم يتقون، أو ُيْحِدُث لهم ذكراً.
وفي المقابل فقد أنزله ليبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا حسنًا ماكثين فيه أبدًا، 

لعلهم يتقون، أو ُيْحِدُث لهم ذكراً.

اً. رُه بلسان رسوله؛ ليبشر به المتقين، وينذر به قومًا ُلدَّ وقد َيسَّ
وفي المقابل فقد أنزله ليبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا حسنًا ماكثين فيه أبدًا، 

اً. رُه بلسان رسوله؛ ليبشر به المتقين، وينذر به قومًا ُلدَّ وقد َيسَّ
وفي المقابل فقد أنزله ليبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا حسنًا ماكثين فيه أبدًا، 

وآخر ما أذكر من المقاصد، وليس آخرها، هو أن يكون شفاًء ورحمة للمؤمنين، فقد جاءتكم موعظٌة 
من ربكم، وشفاٌء لما في الصدور، وهو للذين آمنوا هدًى وشفاٌء، وأما الذين ال يؤمنون فهو عليهم َعَمًى، 
ُفهم  وال يزيد الظالمين إال خسارًا، وليزيدن كثيرًا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانًا وكفرًا، وُنَخوِّ
من ربكم، وشفاٌء لما في الصدور، وهو للذين آمنوا هدًى وشفاٌء، وأما الذين ال يؤمنون فهو عليهم َعَمًى، 
ُفهم  وال يزيد الظالمين إال خسارًا، وليزيدن كثيرًا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانًا وكفرًا، وُنَخوِّ
من ربكم، وشفاٌء لما في الصدور، وهو للذين آمنوا هدًى وشفاٌء، وأما الذين ال يؤمنون فهو عليهم َعَمًى، 

فما يزيدهم إال طغيانًا كبيراً.
ُفهم  وال يزيد الظالمين إال خسارًا، وليزيدن كثيرًا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانًا وكفرًا، وُنَخوِّ

فما يزيدهم إال طغيانًا كبيراً.
ُفهم  وال يزيد الظالمين إال خسارًا، وليزيدن كثيرًا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانًا وكفرًا، وُنَخوِّ

ــر أمة أخرجت للناس، فقد  هــذه قبضــٌة من المقاصد الكبرى لنزول القــرآن أراد اهللا بها أن نكون خي
انحصر ِذْكُرنا وشــرفنا، ومكانتنا شــاهدين على الناس، فيه ال في غيره؛ بشــرط أن نأخذه بقوة، وأن 

نذكر ما فيه.
وكل عام وأنتم بخير



 .

ليسوا سواء: قلوب مظلمة 
تتمتع بالكهرباء، وقلوب 
منرية ُتْحَرُم من الضياء

من وحي آية 

َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن  اِس َوَبيِّ "َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرَآُن ُهًدى ِللنَّ
ْهَر َفْلَيُصْمُه  "             ( البقرة : ١٨٥  ) َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ

َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن  اِس َوَبيِّ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرَآُن ُهًدى ِللنَّ
ْهَر َفْلَيُصْمُه  " َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ

َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن  اِس َوَبيِّ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرَآُن ُهًدى ِللنَّ

 كــرم النائب عن محافظــة قلقيلية 
عماد نوفل أوائل الطلبة في المحافظة، 
حيث قام نوفل بزيارة الطلبة وذويهم 
في بيوتهــم وهنأهم بتفــوق أبنائهم 
ــى درجــات عالية في  وحصولهــم عل

امتحان الثانوية العامة.
وشــمل التكريم العشــرة األوائل من 
طلبة الفرعين العلمي واألدبي إضافة 
ــل الثــالث فــي كل مــن  ــى األوائ إل

الفرعين التجاري والصناعي. 
وقــام نوفــل بتقديم شــهادات تقدير 
وهدايا قيمة للطلبة المتفوقين، والقت 
هذه اللفتة الكريمة استحسانا وترحيبا 

من الطلبة وذويهم.

ــاوي أن إقدام  اعتبر النائب الشــيخ حامد البيت
أجهــزة أمن الســلطة على اعتقــال ثالثة من 
أبنائه يشــكل محاولة يائســة إلســكات صوت 
ــواب من خــالل الضغــط عليهــم باعتقال  الن

أبنائهم وأقاربهم.
وكانــت ســلطة رام اهللا صعــدت هجمتها في 
ــاء البيتاوي  نابلــس واختطفت ثالثــة من أبن
وهم المهندس إسالم واألســير المحرر نصر 

والصحفي أحمد البيتاوي.
وقــال البيتاوي: "إن هــذا االعتقال ليس األول 
ألبناء وأقارب النواب اإلســالميين في الضفة، 
ــدو أنه لن يكون األخير، وهو جزء يســير  ويب
ــه اآلالف من أبناء وأنصار الحركة  مما يالقي
اإلســالمية فــي الضفــة، والذيــن يتعرضون 
ليل نهــار العتداءات األجهــزة", مضيفا: "نحن 
وأبناؤنا لســنا خيرًا من هــؤالء الكرام، ونحن 
جزء منهم، وآالمنا ومعاناتنا جزء يســير من 
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استقبل المجلس التشريعي في مقره بغزة فرقة 
ــور الجنة الفنية، وكان في اســتقبال الوفد  طي
الفني عددا من أعضاء المجلس برئاســة د. أحمد 

بحر النائب األول لرئيس المجلس.
ــور الجنة الفنية  ورحــب بحر بزيارة فرقة طي
للقطاع، مؤكدا على دور الفن اإلسالمي في دعم 
القضية الفلسطينية، مشيدا بأداء الفرقة من خالل 
تقديم عدد كبير من األناشيد الهادفة لألطفال. 
وعبر خالد مقــداد مدير عام فرقة وقناة طيور 
ــرة لوصوله قطاع غزة  الجنة عن ســعادته الكبي
والنشيد ألطفالها المحاصرين منذ ما يزيد عن 
أربعة أعوام، موجها شــكره للمجلس التشريعي 
على حفاوة االســتقبال. وفــي نهاية اللقاء كرم 
بحر ونواب التشريعي أعضاء الفرقة الفنية على 
ــزة وأدائهم الراقــي في تقديم  جهودهم المتمي
فن إســالمي مبدع وهادف، باإلضافة إلى تكريم 
رئيس مؤسسة إبداع لإلنتاج الفني واإلعالمي د. 
محمد المدهون على جهــوده الكبيرة في رعاية 

وصول فرقة طيور الجنة إلى القطاع.
من جهة أخرى زار وفد من المجلس التشريعي 
يرأســه د. أحمــد بحــر د. حمــدان الصوفي بعد 

""

b‰mÏñ@pbÿég@¿@|v‰m@Â€@Ú�‹è€a@Âflc@ÒçËuc@paıaán«a@Z@ÎbnÓj€a@ÑÓì€a
آالمهم و معاناتهم".

إلى ذلك اعتبر البيتاوي تصريحات سالم فياض 
حول "ضــرورة الحد مــن مظاهــر التزمت في 
الجامعات والمدارس", دعوات صريحة لالنحالل 
وللتفلت من تعاليم ديننا الحنيف وأخالق شعبنا 

األصيلة.
ــاوي: "إن هذه التصريحات ومن قبلها  وقال البيت
تصريحــات عدد من مســؤولي الســلطة في رام 
اهللا والتي دعــت إلى محاربة " التزمت واالنغالق 
والتخلف" وإلى "االنفتاح في العالقة بين الجنسين 
خاصــة فــي المــدارس والجامعات", تكشــف عن 
طبيعة الدور الذي تلعبه هذه السلطة في محاربة 

ومعاداة كل ما يمت لألخالق والقيم بصلة.
وقــال:" لقــد حذرنا مــرارًا وتكــرارًا من وجود 
مخطــط ممنهج وخبيــث تنفذه ســلطة رام اهللا 
يســتهدف محاربة تيار التدين ومظاهر االلتزام 
بين أبناء شــعبنا خاصة من الشباب، بموازاة فتح 

األبواب مشــرعة أمام مظاهر التحلل والفساد، 
وهذه التصريحات هي إعالن رسمي ومفضوح 

لمثل هذا المخطط" .
ــاوي إن هذه الدعوات التي تنادي  وأضاف البيت
بنشر اإلباحية والفساد الخلقي في أعلى الهيئات 
التعليمية في الوطن وتضرب بعرض الحائط 
ــة واالجتماعية والمنظومة  ــم الديني كل القي
ــة لمجتمعنا الفلســطيني هــي دعوات  الخلقي
دخيلة وغريبة عن شــعبنا كغرابة أصحابها، 

وهي تنفيذ ألوامر "دافعي المال السياسي".
وختم البيتاوي بدعوة أبناء شــعبنا خاصة من 
الشــباب والفتيات إلى عــدم االلتفات إلى هذه 
الدعوات الخبيثة، وإلى التصدي لها والوقوف 
فــي وجهها، داعيا أبناء شــعبنا إلى التمســك 
بدينهم وقيمهم وأخالقهم العربية واإلسالمية 
ــدة، وأن ال يقعــوا فــي فــخ مخططات  الحمي

االحتالل وأعوانه.

ــا االجتماعية في  ــة التربية والقضاي عقدت لجن
المجلــس التشــريعي اجتماعًا مع االتحــاد العام 
ــا االجتماعية في  ــة التربية والقضاي عقدت لجن
المجلــس التشــريعي اجتماعًا مع االتحــاد العام 
ــا االجتماعية في  ــة التربية والقضاي عقدت لجن

ــات مــن أجــل متابعة عــدد مــن القضايا  للنقاب
ومشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمالها، 
وحضــر االجتماع كال من رئيــس اللجنة د.عبد 
الرحمن الجمــل ومقرر اللجنة د.خميس النجار, 

وأعضاء اللجنة د. سالم سالمة وهدى نعيم.
ــون النقابات  وتباحث الحضور في مشــروع قان
العامة والنقابات المهنية التي تنظم عمل النقابات 
المهنية.  وأشــارت النائب نعيم إلى المراحل التي 
توقفت عندها مشاريع القوانين، واتفق الحضور 
ــات العامــة  ــون للنقاب ــى إدراج مشــروع قان عل

والنقابات المهنية على جدول أعمالهم.
 وأكد د. الجمل رئيس اللجنة على حرص لجنته 
والمجلس التشــريعي على إنجاز القوانين وهي 
مدرجة على جدول األعمال لما لها من أهمية على 

خروجه من سجون االحتالل الصهيوني.
ــأ بحر األســير المحرر الصوفي بســالمة   وهن
ــى أرض الوطن، مشــددا على ضرورة  عودته إل

عودة جميع األسرى إلى أهلهم وذويهم. 

وأكــد على دعــم المجلس التشــريعي لقضية 
األســرى ووقوفــه إلــى جانبهم حتــى تحرير 
آخر ســجين فلســطيني مــن ســجون االحتالل 

الصهيوني.

@Âfl@aáœÎ@Ô‘n‹m@Ô»Ìãìn€bi@ÚÓi6€a@Ú‰ß
@›fl˛a@ÚÓ»ªÎ@pbib‘‰‹€@‚b»€a@Üb•¸a

الحياة المهنية.    إلى ذلك استقبلت لجنة التربية 
وفــدًا من جمعية األمل لذوي زارعي القوقعة في 
األذن، وكان في اســتقبال الوفد كال من النائب 
د.سالم سالمة والنائب هدى نعيم . واستمع النواب 
إلى مشاكل وهموم هذه الشريحة خاصة ما بعد 
ــل وتعليم وتوفير بعض  إجراء العملية من تأهي
القطع الخاصة بجهاز القوقعة وبعض السماعات 
ــر طاقم التأهيل  ــة واالحتياطية وتوفي الخارجي
لكي يتم تدريب هذه الشــريحة على أسس علمية 
ومهنية فضال عن مشكلة ضيق وبعد المكان التابع 
للجمعية.    من جانبها أوضحت النائب نعيم طبيعة 
ــة وأثر  عالقــة الحكومة مع المؤسســات األهلي
الحصار المفروض على القطــاع خاصة التأثير 
السلبي على هذه الشريحة الضعيفة، ووعدت بنقل 
مطالب الجمعية للمعنيين في الوزارات الحكومية 

والمؤسسات لتلبية مطالبها قدر المستطاع.

العدد الخامس و األربعون

د.أحمد بحر يكرم فرقة طيور الجنة التي زارت القطاع مؤخرًا
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للمقاومة مفعول السحر حين يتخلل ثنايا الواقع الفلسطيني ويرخي بظالله على القضية 
الفلسطينية.

قد يختلف البعض أو يجادل في جدوى بعض وسائل المقاومة إال أن مبدأ الحق في المقاومة 
يكاد يكون عنصر إجماع في المجتمع الفلسطيني اللهم إال من بعض أصحاب المناهج الشاذة 

وأرباب المصالح الرخيصة الذين يقبعون في واد، والوطن وقضيته في واد آخر.
منذ عدة أعوام لعبت سياســة المصلحــة واالضطرار لعبتها بحكم المســتجدات الطارئة 
والتركيبة الحاكمة الجديدة، مــا أدخل المقاومة في حالة من التأرجح ما بين التهدئة 
واالستمرار، وفتح المجال فسيحا أمام تأويالت شاذة واتهامات مغلوطة ال زالت تجد صداها 

حتى اليوم.
من أوجب الواجبات أن نعيد تقييم تجربتنا السياسية والوطنية في ضوء النتائج والمآالت 
التي بلغتها قضيتنا الوطنية، ونعيد رســم مواضع النقاط التكتيكية على حروف المواقف 
االســتراتيجية والسياســات الكلية، اســتخالصا للعبر وتصويبا لألداء وتحديدا لمســار 

االتجاهات والسياسات خالل المرحلة المقبلة.
ال شــك أن حق المقاومة محفــوظ ومصان وغير قابل للبحــث أو النقاش بأي حال من 
األحوال، إال أن آليات تطبيق المقاومة بأشكالها المختلفة تبدو اليوم في حاجة ماسة إلى 
إعادة إسناد وتفعيل في إطار رؤية استراتيجية شاملة، بما يمنحها دورها المطلوب ومكانتها 

الالئقة ضمن قائمة األولويات الوطنية.
تحتل المقاومة اليوم قلب الشعار السياسي الفلسطيني لدى العديد من قوى شعبنا وفصائله 
الحية، إال أنها ال تحتل صدارة العمل واألجندة الفعلية على أرض الواقع بحكم مقتضيات 
التجربة السياسية والديمقراطية األخيرة، وتعايش شلال واضحا في قطاع غزة العتبارات 
ــة، وتعاني ضغطا هائال ومالحقة منقطعة النظير العتبارات التنســيق  المصلحة الوطني

األمني على أرض الضفة الغربية.
يقينا أن تجربة حماس في غزة تنحت في الصخر وتحاول مقاربة المستحيل عبر سعيها 
للمزاوجة بين السياســة والمقاومة، إال أن الواقع الراهن الملبد بأشكال التآمر والحصار 
يجعالن لضرورات الواقع ومصالح الناس أولوية قصوى ُتقّدم على ما ســواها من مصالح 
للمزاوجة بين السياســة والمقاومة، إال أن الواقع الراهن الملبد بأشكال التآمر والحصار 
يجعالن لضرورات الواقع ومصالح الناس أولوية قصوى ُتقّدم على ما ســواها من مصالح 
للمزاوجة بين السياســة والمقاومة، إال أن الواقع الراهن الملبد بأشكال التآمر والحصار 

واعتبارات.
من األهمية البالغة بمكان بحث كافة تفاصيل وسياقات تجربتنا الحاكمة في غزة، والعمل 
على بلورة رؤية جديدة ذات آليات دقيقة ومالئمة ُتحسن التعاطي مع الواقع الفلسطيني 
من األهمية البالغة بمكان بحث كافة تفاصيل وسياقات تجربتنا الحاكمة في غزة، والعمل 
على بلورة رؤية جديدة ذات آليات دقيقة ومالئمة ُتحسن التعاطي مع الواقع الفلسطيني 
من األهمية البالغة بمكان بحث كافة تفاصيل وسياقات تجربتنا الحاكمة في غزة، والعمل 

في ضوء تعقيداته وتشابكاته اإلقليمية والدولية، وتستوعب كل أخطاء ومثالب الماضي، 
بما يعيد االعتبار للمقاومة، ويمنح مساحة أوسع للعمل المقاوم إلى جانب العمل السياسي 

وتجلياته الديمقراطية.
–نحتاج إلى قرارات جريئة توائم –نحتاج إلى قرارات جريئة توائم –بحق- بين السياسة والمقاومة، وال تبخس المقاومة حقها، 
فالمقاومة هي األداة األهم الســترداد الحقوق وإجبار العالم على اإلصغاء للفلســطينيين 

واالنصياع لمطالبهم العادلة.
في غياب الجهاد والمقاومة تكثر المشاكل واألمراض وتغزو السلبيات الواقع الفلسطيني، 

ومع المقاومة تذهب العلل واألدواء التي ينخر سوسها كياننا الوطني وبنياننا الفصائلي.
من المؤكد أن القضية ليســت قضية قرار يتخذ في الفراغ وحســب، بل قرار يســتدعي 
مجموعــة من الخطوات واإلجــراءات التي يقف تحقيق المصالحة الوطنية على رأســها، 
فبالمصالحة وحدها يمكن تهيئة الحد األدنى من اشتراطات العمل المقاوم الحقيقي على 

أرض الضفة في ظل االستباحة األمنية السائدة هناك.
ــن، وذات نظرة ثاقبة وأفق بعيد، تعرف متى تصمت  نتحدث عن مقاومة راشــدة ذات عيني

ومتى تعمل ومتى ترد، وحتى ذلك الحين كل عام وأنتم بخير.

سحر اِّـقاومة..

د. بحر ونواب التغيير واإلصالح في المحافظة الوسطى يكرمون 
طلبة الثانوية العامة المتفوقين

د.بحر يتحدث متحدثًا خالل حفل توزيع جوائز مسابقة 
"عائدون منتصرون" التي نظمتها رابطة الكتاب واألدباء

د.أحمد بحر يستقبل وفدًا من مركز سواسية لحقوق اإلنسان وفدمن مسلمي بريطانيا يزور خيمة االعتصام




وأشــار عطون إلى أن خيمــة االعتصام 
اســتطاعت أن تخلق حالة من االنســجام 
الشعبي لكافة األطر الفصائلية والشعبية، 
ــي غاب دورها الفاعــل بفعل النزاع  والت

السياسي الحاصل على أرض الواقع. 
وصرح عطون بأنه وزمالءه "يشــعرون 
ــة األمل من جــراء الصمــت الذي  بخيب
يخيم على الصعيد الرسمي الفلسطيني، 
ــة الجمود التي تســيطر  مســتنكًرا حال

على الشارع الفلسطيني؛ لعدم وجود أي 
تحــرك فاعل أو اعتصامات أو مظاهرات 

أو حتى ادانات لقرار اإلبعاد. 
وفي الســياق ذاته أكد عطــون أنهم لم 
يتلقوا أي اتصاالت أو مواقف من الجهات 
الرسمية الفلســطينية؛ ما يشعرهم بأن 
قضية القدس ال تحظى باألولوية، معرًبا 
عن استيائه من عدم وجود حراك عربي 
أو إســالمي يتناســب وخطورة القضية، 

مشــيًرا إلى أن الحراك العربي لم يتعدَّ 
الرســائل الرســمية التي لم تترجم إلى 

خطوات عملية على أرض الواقع. 
من جهة ثانية أشــاد عطــون بالفعاليات 
لت التفاًفا  الشــعبية المقدسية التي شــكَّ
واســًعا حــول قضيتهــم؛ ما أســهم في 
إعطائهم دفعة لألمــام، وإصراًرا أكبر 
ــى قضيتهم  ــات عل ــى المضــي والثب عل
المصيرية، مشيًدا في الوقت ذاته بوجود 

ــر أوروبي ضاغط وفاعل اســتطاع  تأثي
ــواب أن يلمســوه من خــالل مواقف  الن
عملية لألوروبيين الذيــن زاروا خيمة 
ــوه عطون باالهتمام  االعتصام.   كما ن
اإلعالمــي الــذي يســلط الضــوء على 
ــم يكن موجوًدا  ــة القدس، والذي ل قضي
في الســابق، مؤكًدا أن خيمة االعتصام 
استطاعت أن تســَلط األضواء بقوة على 

قضية القدس واإلبعاد. 
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