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إعادة اختطاف النائب النتشة 
وتقري��ر  فاش��لة..  سياس��ة 

2»تريكل« زائف ومصطنع

األنظم��ة العربية على مفرتق 
الرحي��ل   أو  اإلص��الح  ط��رق: 

)تقرير(

         ن��واب التغيري واإلصالح.. 
تفاع��ل ممي��ز م��ع القضاي��ا 
الوطني��ة و تالحم م��ع معاناة 

وهموم الجماهري ) تقرير (

3

كش��ف د. أحمد بح��ر النائ��ب األول لرئيس 
المجل��س التش��ريعي ع��ن قانون جدي��د أقر 
بالق��راءة األول��ى لدع��م قطاع��ات الش��باب 
الفلسطيني، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار مشروع 
القانون بالقراءة الثانية ليصبح نافذ المفعول 
ف��ي القري��ب العاج��ل تزامنا مع عام الش��باب 

الفلسطيني.
جاء ذلك خالل اس��تقبال بح��ر لوفد اللجنة 
الوطنية العليا إلحياء عام الش��باب الذي أقرته 
الحكومة الفلس��طينية مؤخرا ليكون عام 2011 
هو عام الشباب، وذلك في مقر المجلس بغزة، 
وكان في اس��تقبال الوفد النائب م. اس��ماعيل 
األشقر والنائب د. عبد الرحمن الجمل والنائب 

د. محمد شهاب.
وأكد بحر أن المجلس التشريعي سيكون سندا 
وداعما لنصرة الش��باب وتبني قضاياهم، الفتا 
إلى أن الشباب هو القطاع الفاعل والحيوي في 

جميع نشاطات مجتمعنا الفلسطيني.
وس��لم وفد اللجنة الوطني��ة خطة عملهم في 
عام الشباب لرئاسة التشريعي، والتي تستعرض 
النشاطات المتوقع أن تقوم بها الحكومة تجاه 
الش��باب خالل العام 2011، مؤكدين أن العمل 
سيكون له أثره في األعوام القادمة وسيصطبغ 
بالطابع العملي الذي يحقق إنجازات على أرض 

الواقع وليس مجرد فعاليات إعالمية فقط.

خالل لقائه اللجنة العليا 
لإحياء عام ال�شباب

د. بحر يؤكد دعم التشريعي 
للشباب الفلسطيني 

»التشريعي« يدين التنازالت اخلطرية لسلطة فتح عن احلقوق 
والثوابت الوطنية ويدعو لرفع الغطاء الوطين والعربي عنها

تقرير اللجنة السياسية يدعو شعبنا لهبة غضب 
عارمة إلسقاط مشروع املفاوضات والتنازالت

د. بحر يدعو لبلورة خطة جامعة وموقف وطني 
مسئول لحماية الحقوق والثوابت الوطنية

يف �إطار جل�صة خا�صة 
ملناق�صة �لأبعاد 
�خلطرية للوثائق 
�لتي ك�صفت عنها قناة 
�جلزيرة 

جانب من جلسة المجلس التشريعي التي انعقدت في مركز رشاد الشوا لمناقشة األبعاد الخطيرة للوثائق التي كشفت عنها الجزيرة

دان املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني التنازالت اخلطرية التي قدمتها �سلطة فتح بحق 
احلق���وق والثوابت الوطنية، داعيا لرفع الغط���اء الوطني والعربي عن ال�سلطة، 
والتوحد يف مواجهة النه���ج وامل�سار الكارثي لها واال�سطفاف خلف ا�سرتاتيجية 

وطنية موحدة حلماية االأر�س واحلقوق والثوابت واملقد�سات.
ودعا "الت�رشيعي" يف جل�سة خا�سة عقدها اخلمي�س )27-1( يف مركز ر�ساد ال�سوا 
ملناق�سة االأبعاد اخلطرية للوثائق التي ك�سفت عنها قناة اجلزيرة، اجلامعة العربية 

ومنظمة املوؤمت���ر االإ�سالمي وقادة الدول العربي���ة واالإ�سالمية لتحمل 
م�سئولياتهم كاملة جتاه فل�سطني و�سعبها وق�سيتها.

رئي�س �ملجل�س �لت�صريعي لـ"�لربملان":

األنظمة تدفع اليوم ثمن سياساتها بحق شعبنا وقضيتنا

بدأ عهد التغيري.. 
واألمة تستعيد  
أستاذيتها املفقودة

أك��د د. عزي��ز دويك رئيس المجلس التش��ريعي أن 
األم��ة بخير وأن تغريبه��ا وإبعادها عن دينها ومصدر 
عزتها وكرامتها لم يفل��ح ولم ينجح بعد أن خرجت 
الش��عوب من قمقمه��ا وبدأ عهد التغيير، مش��ددا على 
أن السياس��ات األجنبية التي حاولت أن تحرف مس��ار 
الش��عوب عن طريقه الصحيح في محاولة منها إلبعاد 
جماهير الشعوب المس��لمة عامة والعربية خاصة عن 

طريق اهلل المستقيم ها هي تبوء بالفشل.
وأض��اف دويك في ح��وار م��ع "البرلم��ان": "ها هي 
الجماهي��ر تعل��ن الع��ودة الصادقة إلى مص��در عزها 
وكرامتها، إلى كت��اب ربها ودين ربها وطريق الحق 
المس��تقيم، ونحن نقّدر هذه الوقف��ة لجماهير األمة 
الت��ي جاءت ف��ي لحظة الحقيقة لتق��ول كلمة الحق 
لترى ميدان التحرير ينتش��ر في��ه أكثر من مليوني 
مص��لٍّ يؤدون الص��الة جماعة واحدة تقول للبش��رية 
جمع��اء إن القرن الحادي والعش��رين هو قرن انتصار 
اإلس��الم وع��ودة عزت��ه وكرامته إلى األم��ة والدنيا 

بأسرها لنرفع رايات الحرية خفاقة في ربوع العالمين، 
وكيف تستعيد أمتنا أستاذيتها كما كانت عبر قرون 

طويلة".
ورفض دويك تقديم أي نصيحة لطغاة األنظمة قائال: 
"ال أنص��ح كل م��ن طغى وتجب��ر اآلن، ألن النصيحة 
يج��ب يأخذوها م��ن أنفس��هم ومما أص��اب قرنائهم، 
فعليهم أن يرحلوا قبل أن يحاس��بوا على جرائهم ضد 
ش��عوبهم وما اقترفوه في حق البشرية، وعقابهم على 

اهلل سبحانه وتعالى".
وح��ول تأثير ما يج��رى من تغيير ف��ي بعض الدول 
العربية على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية 
أش��ار دويك أن التغيير س��يكون ايجابي��ا، وإن صبر 
غزة خصوصا وفلس��طين عموما على الحصار الظالم 
وحرم��ان أهلها وأطفاله��ا الذين ماتوا بس��بب نقص 
الدواء والحليب يكافؤه اهلل تعالى هذه األيام، مؤكدا أن 
األنظمة العربية تدفع اليوم الثمن غاليا جراء سياساتها 

ومواقفها بحق شعبنا وقضيتنا.
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وفي هذا الس��ياق أكد بحر على تمس��ك شعبنا الفلسطيني 
في الداخل والشتات بحق العودة، مجددا رفض الفلسطينيين 
لفك��رة الوط��ن البدي��ل التي يس��عى الكي��ان الصهيوني إلى 
تحقيقه��ا لطم��س وإنهاء حق ع��ودة الالجئي��ن إلى أرضهم 

وديارهم.
جاءت أقوال بحر خالل كلمة ألقاها عبر الهاتف في مهرجان 
جماهيري نظمه تجم��ع النقابات المهنية األردنية في مدينة 
الزرقاء تحت عنوان »مع غزة االنتصار سنكسر الحصار« في 

الذكرى الثانية للحرب على غزة.
وأكد بحر في كلمته أن ما كشفت عنه الوثائق التي بثتها 
قناة الجزيرة تخرج سلطة فتح عن الشرعية الوطنية والصف 
الفلس��طيني، مضيف��ا أن الحرب على غزة ج��اءت بتحريض 
مفضوح من سلطة فتح وإن معظم األهداف التي قصفت أثناء 
الحرب ش��اركت قي��ادات أمن فتح ف��ي تحديدها، فضال عن 
حجم مهول من المعلومات التي جمعتها عناصر فتح في غزة 
وأرس��لت بها إلى رام اهلل لتجد طريقها إلى المؤسسة األمنية 
والعسكرية الصهيونية التي ترجمتها قتال وتخريبا وتدميرا 
إب��ان الحرب التي أتت على األخض��ر واليابس، ولم تراِع في 

شيخ كبير أو امرأة ضعيفة أو طفل رضيع إال وال ذمة.
وأشار بحر إلى أن ما كشفته الجزيرة من تعاون أمني رفيع 
وتواطؤ في الحرب على غزة بين الس��لطة واالحتالل لضرب 
المقاوم��ة وتركيع غزة وإس��قاط حم��اس، يؤكد على أن 
الس��لطة أصبحت إدارة أمنية ملحقة باالحتالل، وأنها فقدت 
تماما صفتها الوطنية، محمال رئيس سلطة فتح محمود عباس 
مس��ئولية كبرى عن الدماء الزكية التي س��الت، واألرواح 
الطاه��رة التي أزهقت، والدمار الذي نزل على غزة ورؤوس 

أهلها ومقدراتها وأعادها عشرات السنين إلى الوراء.

يدين جريمة التنازالت التي كشفت عنها 
الجزيرة

فقد أكد بحر أن ما كش��فت عنه الوثائق التي عرضتها قناة 
الجزي��رة الفضائية يعتب��ر فضيحة مدوية لس��لطة رام اهلل 

وحركة فتح، وكارثة وطنية بكل المقاييس.
وش��دد بحر في بيان صحفي االثني��ن )24-1( على أن ادعاءات 
وش��عارات الس��لطة و«فتح« التي ال تفتأ ترددها زورا ونفاقا 
دفاعا عن مواقفها وسياساتها حول تمسكها بالحقوق والثوابت 
الوطنية قد س��قطت إلى أسفل سافلين، وباتت عورة السلطة 
و«فت��ح« مكش��وفة أمام ال��رأي العام الفلس��طيني والعربي 
واإلسالمي وكل أحرار العالم بدون أي غطاء أو ورقة توت.

وجدد بحر تأكيده على فش��ل الس��لطة و«فت��ح« في إدارة 
المش��روع الوطن��ي وعدم ائتمانه��ا بالمطلق عل��ى القضية 
الفلسطينية والش��عب الفلسطيني، مش��يرا إلى أن التنازالت 
الخطي��رة الت��ي تتعلق بقضيت��ي القدس والالجئي��ن اللتان 
تش��كالن ل��ب وجوه��ر القضي��ة الفلس��طينية، والجرائ��م 
المتمخضة عن التنس��يق األمني والتواط��ؤ في الحرب على 
غزة، تضع الس��لطة و«فتح« في مواجهة أكيدة مع الش��عب 

الفلسطيني.
ودعا بحر شعبنا الفلسطيني إلى نبذ كل من سولت له نفسه 
االصطفاف مع االحت��الل وبيع الحق��وق والثوابت الوطنية 
والعمل على محاكمة الزمرة المتورطة والطواقم السياسية 
واألمنية المتواطئة مع االحتالل ومرجعياتها القيادية بتهمة 

الخيانة العظمى.
... ويؤكد: حرب غزة جاءت بتحريض سلطوي 

مفضوح

... ويدين تقرير لجنة »تريكل« الصهيونية
إلى ذل��ك أدان بحر التقرير الذي أصدرته لجنة »تيركل« 
الصهيوني��ة المكلفة فحص تداعيات ما جرى بحق أس��طول 
الحري��ة، وخلصت من خالل��ه إلى تبرئة جيش��ها وجنودها 
وتكريس الحص��ار البحري المفروض على قطاع غزة تحت 

مزاعم موافقته للقانون الدولي.
ودعا بحر ف��ي بيان صحفي األح��د )23-1( المجتمع الدولي 
إلى التكاتف في س��بيل تشكيل لجنة تحقيق دولية قادرة على 
وضع النقاط على الحروف وإدانة الجريمة الصهيونية بحق 

أسطول الحرية في الثالثين من شهر مايو العام الماضي.
واس��تخف بحر بمزاع��م لجنة »تيركل« الت��ي تتحدث عن 
انس��جام الحص��ار الصهيوني البحري المف��روض على غزة 
مع القانون الدولي، مش��يرا إلى أن مبادئ ونصوص القانون 
الدولي تجّرم بشكل واضح ال لبس فيه االعتداء الخطير الذي 
مورس ضد أس��طول الحرية في المي��اه الدولية، وال تعطي 
الكي��ان الصهيون��ي أي حق في فرض أي حص��ار بحري ضد 

قطاع غزة تحت أي ذريعة كانت.
ودع��ا بح��ر البرلمان��ات والمنظم��ات الدولية إل��ى تحمل 
مسئولياتها تجاه االمتهان الصهيوني الصارخ لمبادئ ونصوص 
القانون الدولي، والعمل على التحرك الجاد والمس��ئول على 
مختلف المس��تويات بهدف عزل السياسة الصهيونية التي ال 
تهدد فقط أهالي قطاع غزة والفلس��طينيين فحسب، بل تهدد 

األمن والسلم الدوليين.
... ويشدد على فشل سياسة إعادة اختطاف 

النواب
فقد دان بحر قيام سلطات االحتالل بإعادة اختطاف النائب عن 

محافظة الخليل محمد جمال النتشة فجر االثنين، مؤكدا أن 
االحتالل يمارس سياسة فاشلة لن يجني من ورائها إال مزيدا 

من اإلصرار والتجذر والصمود.
وأكد بحر في بيان صحفي االثنين )31-1( أن سياس��ة إعادة 
اختط��اف النواب تأتي في ظل مرحلة خطيرة ودقيقة للغاية 
من عمر شعبنا الفلسطيني في ضوء كشف الوثائق الفاضحة 
لتنازالت سلطة فتح وتفريطها بالحقوق والثوابت الوطنية، 
وعلى أرضية المشهد العربي الذي تتفاعل فيه آليات التغيير 

بشكل متسارع وغير مسبوق.
ولف��ت بح��ر إل��ى تقاط��ع مصلحت��ي كل من س��لطة فتح 
واالحت��الل لض��رب الرموز الش��عبية وف��ي مقدمتهم نواب 
الش��عب الفلس��طيني المنتخبين من أجل تأمي��ن الوضع في 
الضفة لتقبل كافة مواقف وسياسات السلطة وغض الطرف 
ع��ن كل ممارس��اتها وخطاياها بحق الش��عب الفلس��طيني 

وقضيته الوطنية.
وأش��ار بحر إلى محاوالت الس��لطة واالحتالل للهروب إلى 
األم��ام بهدف االلتف��اف على اإلرادة الش��عبية الفلس��طينية 
وإطالة أمد الواقع الفاسد الذي تعيشه الضفة، مؤكدا أن هذه 
المحاوالت ال تنطلي على شعبنا وستتحطم على صخرة وعيه 
التام والتفافه الكامل حول رموزه الشريفة وقياداته الوطنية 
واإلسالمية النظيفة ودفاعه الالمتناهي غير القابل للتشكيك 

عن حقوقه وثوابته الوطنية.

�إعادة �ختطاف �لنائب �لنت�صة �صيا�صة فا�صلة.. وتقرير "تريكل" ز�ئف وم�صطنع 

د. حبر يدين تنازالت السلطة ويؤكد أنها أصبحت إدارة ملحقة باالحتالل

النائب / د. أحمد محمد بحر

دان د. اأحم���د بحر النائب االأول لرئي����س املجل�س الت�رشيعي 
تفريط قيادة �سلطة فتح باحلق���وق والثوابت الوطنية وفق ما 
ك�سف���ت عنه قناة اجلزيرة، موؤكدا اأن احلرب على غزة جاءت 

بتحري�س �سلطوي مف�سوح.

كم���ا دان بحر -يف �سياق بيانات �سحفية خمتلفة- تقرير جلنة 
"تريكل" ال�سهيونية التي ب���راأت االحتالل من جرمية االعتداء 
عل���ى اأ�سطول احلرية، م�سددا على اأن �سيا�سة اإعادة اختطاف 

النواب هي �سيا�سة فا�سلة بكل املقايي�س.

عقدت لجنة الداخلية والحكم المحلي في المجلس 
التشريعي الثالثاء ورشة عمل حول أساليب تحصيل 
فاتورة الخدمات البلدية، وذلك بمشاركة رؤساء 
البلديات الرئيس��ية في محافظات غزة، وممثل عن 
وزارة الحك��م المحل��ي ومصلح��ة مياه الس��احل ، 

وبحضور عدد من نواب المجلس التشريعي.
وافتت��ح م. جمال س��كيك مق��رر لجن��ة الداخلية 
والحكم المحلي الورش��ة، مش��يدًا ب��دور البلديات 
في تقديم خدمات أفض��ل للمواطنين، مؤكدًا على 
ح��رص المجل��س التش��ريعي على االس��تماع إلى 
مشاكل البلديات للمساهمة في استمرار عملها في 
ظ��ل الظروف الصعبة التي نعيش��ها، مبينًا أن هناك 
تباين��ًا بين البلديات في نس��بة التحصي��ل وماهية 
السبل المفضية إلى رفع نسبة التحصيل على فاتورة 

الخدمات.
وأوض��ح النائب د. خليل الحي��ة أن البلدية مطالبة 
بتقدي��م خدمات أفض��ل للمواطن وأن ت��وازن بين 
احتياجات المواطنين ومدى قدرة المواطن على دفع 
الفاتورة الش��هرية، ومدى قدرة البلدية على توفير 
الخدمات وخصوصا في ظل عزوف المواطن وعدم 
رغبته ف��ي دفع الفات��ورة نتيجة الثقافة الس��ابقة 
المرتبطة باالحتالل، متس��ائاًل عن الس��بيل األمثل 
لتحصيل المعقول الذي يوازن بين الغني والفقير، 
وبين المواطن الذي لديه المقدرة على الدفع ولكنه 

ال يرغب بالدفع، خصوصا أن للبلديات طابعًا مستقاًل 
عن الحكومة.

م��ن جهة أخرى تحدث رئي��س بلدية جباليا النزلة 
عصام جودة ومحمد الف��را رئيس بلدية خانيونس 
وفاي��ز المح��الوي ممث��ل بلدية غزة ع��ن تجارب 
بلدياته��م إزاء قضي��ة تحصي��ل الفواتي��ر في ظل 
األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين، 
داعي��ن إلى إيجاد آلية ميس��رة للدف��ع، إضافة إلى 
القي��ام بحمالت توعية وإرش��اد للتغلب على ثقافة 

العصيان وعدم تسديد الفاتورة.
ب��دوره بي��ن أحمد الهم��ص مدير ع��ام الموازنات 

في وزارة الحكم المحلي أن مش��كلة البلديات التي 
تعيش��ها اليوم تكم��ن في ارتف��اع فات��ورة رواتب 
موظف��ي البلدية، فيما تحدث زي��دان دهمان مدير 
خدمات المش��تركين ف��ي مصلحة مياه الس��احل 
عن تجربتها التي عملت على تقس��يم المشتركين 
حس��ب المتأخرات المتراكمة، وإرس��ال إخطارات 
للمتأخري��ن، وإلغ��اء الخص��م عل��ى المتأخ��رات 
والتعامل بنظام التقسيط المريح، إضافة إلى القيام 

بحملة من بيت لبيت في الصباح والمساء.
وفي نهاية ورش��ة العمل أجمع المش��اركين على 
ضرورة تشكيل لجنة مكونة من البلديات والمجلس 

�أو�صت بت�صكيل 
جلنة لتطوير 
عمل �لبلديات

لجنة الداخلية والحكم املحلي بالتشريعي تعقد ورشة عمل 
حول أساليب تحصيل فاتورة الخدمات البلدية 

دع��ا د. عزي��ز دويك رئي��س المجلس التش��ريعي لل��رد على تن��ازالت فريق 
المفاوضي��ن الفلس��طينيين بتفعيل دور المجلس التش��ريعي، وإع��ادة صياغة 
منظمة التحرير الفلس��طينية وفق تفاهمات القاهرة ع��ام 2005، وإعادة األمور 
إلى الش��رعية المنتخبة التي من حقها محاسبة العابثين والحفاظ على الثوابت 

الفلسطينية. 
وق��ال دويك في تصريحات صحفي��ة "إنه فوجئ كما فوجئ كل فلس��طيني 
وعربي ومس��لم مما كش��فته قناة الجزي��رة الفضائية من وثائ��ق مذهلة، تم 

تداولها والنقاش حولها ما بين المفاوض الفلسطيني والمفاوض الصهيوني. 
وعبر عن أسفه عن الروح التنازلية التي تحلى بها المفاوض الفلسطيني، إضافة 
إلى اس��تخفافه بقضية الشعب الفلسطيني ومقدس��اته وثوابته، حيث لم يخطر 
على بال أي فلسطيني أن يسمع أن المفاوض الفلسطيني يعطي للمحتل الغاصب 

)أكبر مساحة ألورشاليم عبر التاريخ كله(. 
وأضاف أنه لم يخطر على بال أحد أن تكون أحياء القدس كالشيخ جراح وحارة 
الش��رفا وحارة المغاربة موضع مساومة وتفاوض، إضافة إلى تلك المقايضات 

المتعلقة بتبادل األراضي. 
وأك��د دويك "أن مصائر الش��عوب يجب أن تك��ون بأيديها ال بأيدي من يفرط 
فيه��ا، لذلك ينبغ��ي أن تتوقف هذه الملهاة المس��ماة )مفاوض��ات(، ألن العبث 
والتفريط ال يبني دولة وال يقيم للش��عب حقا ال في أرضه ومقدس��اته، وال في 
عودته إلى أرضه ومقدس��اته"، مش��ددا على "أنه آن األوان أن يتكلم باسم الشعب 

نوابه وممثليه، الذين تم اختيارهم بحرية وديمقراطية". 
ودعا إلى نزع "األهلية عن المفاوض الفلس��طيني الذي ثبت بالدليل القاطع أنه 
غير مؤتمن على ثوابت الشعب الفلسطيني"، مطالبا الدول العربية بيان موقفها 
م��ن التنازالت المذهلة التي كش��فت عنه��ا الوثائق المذك��ورة، "والتي يدعي 

المفاوض الفلسطيني أنها تمت بمشورة وغطاء عربي".

طالب �لدول �لعربية ببيان موقفها من 
�لتنازلت �ملذهلة

د. دويك يدعو لتفعيل املجلس 
التشريعي لوضع حد للمفاوضات

بح�صور روؤ�صاء �لبلديات
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هل بدأ سقوط 
الجربيات؟؟!!

العدد السابع والخمسون

د. أحمد محمد بحر 

النائب العبادس��ة: ثورات الشعوب 
العربي��ة أثبت��ت إبداع��ا ب��ال حدود 
وق��درة منقطعة النظ��ري يف تغيري 

الواقع.

النائب م. األش��قر: العق��د الحالي 
عقد تس��اقط األنظمة الفاسدة.. 
وري��اح التغيري الش��املة تهب على 

املنطقة العربية.

النائب د. شهاب: التغيري يف األمم 
يعتم��د عل��ى ش��ريحة الش��باب.. 
وعاكفون على إق��رار قانون لرعاية 

الشباب خالل املرحلة املقبلة

النائ��ب د. عب��د الج��واد: الش��عوب 
العربية انفجرت يف مواجهة الظلم 
والطغيان.. والكرة لن تعود مطلقا 

إىل الخلف حتى تحقيق األهداف

لي��س  يح��دث  م��ا  رداد:  النائ��ب 
مس��تغربا.. والشعوب تنتفض يف 
وج��ه التغريب ال��ذي يح��ول بينها 

وبني تاريخها وعقيدتها وثقافتها

النائ��ب حم��دان: وس��ائل اإلع��الم 
أوق��دت ث��ورة الش��عوب س��لميا.. 
وعلى الح��كام االختيار: إما اإلصالح 

أو الرحيل

يبدو أن عام 2011م سيكون عام التغيير العربي وبداية سقوط الجبريات.
م��ا يجري عربيا يحمل بوادر انتفاضات عربية كب��رى في وجه أنظمة القمع 
واالس��تبداد، واندفاع��ات ثوري��ة ليس لها مثي��ل نحو الحري��ة والديمقراطية 

والتغيير.
لعل القيمة األكبر لهذه الثورات واالنتفاضات العربية أنها ثورات »ياسمينية« 
وانتفاض��ات بيضاء ال تس��تخدم فيها أدوات القوة عل��ى اإلطالق، وتحرص على 
ممارس��ة العمل الس��لمي الكامل رغما عن حال البطش األعمى والقمع الوحشي 
الذي تواجه به من قبل أجهزة األمن التي ال تبدع إال في إذالل وإهانة مواطنيها 

والمساس بحقوقهم وكرامتهم الشخصية.
ف��ي كل األحوال فإن عجلة التغيير قد انطلقت عربيا يقودها الش��باب العربي 
المتحم��س إلنج��از الحرية والتغيي��ر، ويب��دو أن محطاتها ستش��مل العديد 
م��ن الدول والبلدان، وأنها تس��ابق الزمن إلنجاز مهمته��ا النبيلة في بناء واقع 
ديمقراط��ي جديد تظلله الحرية والكرامة لصناعة مس��تقبل مش��رق تنعم به 

شعوب أمتنا.
لم يع��د من الممكن الصمت والس��كوت على اس��تمرار الواق��ع العربي الراهن 
الذي يمس��خ الحقوق ويكبل الحريات ويرهن مقدرات وقرارها لصالح أعدائها 
والمتربصين بها، فقد بلغ السيل الزبى كما يقولون، ولم تعد الشعوب في وارد 
مزيد من الصب��ر واالحتمال لواقعها المزري الطافح بالمش��اكل والتعقيدات 
واألزمات التي تسببت بها األنظمة العربية التي حكمت شعوبها بالحديد والنار، 
وابتعدت عن االلتصاق بهمومها ومعاناتها التي بلغت حدودا قاسية تستعصي على 

الوصف والتصديق.
إن م��ن أبجديات الحكمة أن يبادر قادة األنظم��ة إلى امتالك زمام المبادرة قبل 
فوات األوان، وذلك عبر المباشرة بجملة من اإلصالحات الحقيقية والتغييرات 
الشاملة التي تعالج جوهر األزمات التي تنخر في واقع األمة بعيدا عن الرتوش 
والش��كليات التي حاولت بها تجميل سياساتها ومواقفها طيلة المراحل والعقود 

الماضية.
إن الواقع السياس��ي واالقتصادي واالجتماع��ي العربي بحاجة إلى إعادة صياغة 
وتأهي��ل كامل من األلف إلى الياء، وما لم يالمس قادة األنظمة الجرح العربي 
النازف المكشوف بضمادات حقيقية تداوي آالمه ببلسم شاٍف فإن الجرح سيصبح 
أكثر عمقا واتساعا، ويمهد ال محالة النفجار الحق يصعب قياس مداه وحدود 

تداعياته وتأثيراته المتوقعة.
لقد عانت ش��عوبنا العربية طويال، وآن لها أن تتنسم اليوم عبير الحرية، وتهنأ 
بأفي��اء الديمقراطي��ة الحقة التي تعيد له��ا توازنها وعزته��ا وكرامتها كما 
حقوقها الشخصية والعامة التي ُسلبت منها في غفلة من ضمير العالم المتشدق 

زورا بآيات االنفتاح ومبادئ حقوق اإلنسان.
من أغرب ما نسمع تصريحات أمريكية داعمة لحقوق شعوبنا العربية، وتحذير 
لألنظمة من مغبة مواصلة طريق الدكتاتورية وامتهان الكرامة والحريات في 

البلدان العربية.
هل صحت اإلدارة األمريكية فجأة من غفوتها الطويلة لتكتشف أن هناك شعوبا 
عربية تعيش الظلم والقهر واالس��تعباد، وتحيا أوضاعا كارثية في بلدانها بما 
يحّط من الكرامة اآلدمية والشعور اإلنساني، وأن الديمقراطية هل الحل الوحيد 

لعالج األزمات وتوفير األمن واالستقرار في البلدان العربية؟!
ما عبرت عنه اإلدارة األمريكية من مواقف يكش��ف عن عقم السياسة الخارجية 
األمريكية ومدى النفاق الذي يسيطر على توجهاتها حيال قضايا المنطقة، فقد 
دعم��ت األنظمة الحاكم��ة طيلة العقود الماضية، وتغاضت عن س��حقها إلرادة 
وآمال وحقوق شعوبها، إال أنها سرعان ما استدعت شعار الديمقراطية المحّنط 
عندما بدأت األمور تخرج عن نطاق الس��يطرة وته��دد هيمنتها ومصالحها في 
المنطق��ة، وحاول��ت التقرب من إرادة ومطالب الش��عوب، في تخ��لٍّ كامل عن 
أزالمها وحلفائها الذين خدموا سياساتها واستعملوا كأدوات لتحقيق مصالحها 
على حس��اب ش��عوبهم وقضايا أمتهم. ال حاجة بنا نحن العرب والمس��لمين إلى 
دع��م وتوجيه��ات وأف��كار اإلدارة األمريكية خاصة، والغرب عموم��ا، فلدينا ما 
يكفينا من القيم والمبادئ التي تكفل تقويم مساراتنا وحفظ مجتمعاتنا ونهضة 
ش��عوبنا، وال ينقصنا سوى عودة حكامنا وقادة أنظمتنا إلى أفياء الحق الساطع، 
واألوبة إلى مصلحة ش��عوبهم واحترام كلمتها وقراراتها، كي نصنع حاضرنا 
الزاهر وغدنا المش��رق بإذن اهلل. المس��تقبل دوما للشعوب مهما طال ليل القمع 
وتجبر الطغاة والظالمين.. وعسى أن يجد ذلك آذانا صاغية وعبرة مستفادة في 

العواصم العربية التي يفزعها رعب التغيير أكثر من أي شيء آخر.   
ولعل التغييرات الحاصلة عربيا تصّدق ما أخبر به الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
من سقوط الجبريات تمهيدا لقيام الخالفة الراشدة التي تنشر العدل في ربوع 

العالمين.    

.الشباب.. عماد التغيري
النائب يحيى العبادس��ة أش��ار إلى أن القوانين الكونية تؤكد أن الظواهر االجتماعية في 
تغير مستمر، وأن الحياة كلها تتجدد باستمرار، وأن أكثر قطاعات الشعوب والمجتمعات 
إحساس��ا بالتغير والحداثة وقدرة على استيعاب منتجات العصر والتفاعل معها هو قطاع 

الشباب الذي يعد إطاللة المجتمعات على المستقبل.
وأضاف العبادسة قائال: "قطاع الشباب العربي يتمتع بحيوية وإبداعات، وكل هذه القدرات 
عندما ال تجد بيئة تستوعبها إما أن يصل الشباب إلى اليأس أو يتجه للتغيير وتبني مستقبلها 
بيدها، وهذا ما فعلته الشعوب العربية عندما أثبتت قدرة منقطعة النظير وإبداعا ال حدود 
له في تغيير الواقع، وظهر ذلك في ثورات الش��عوب الحالية التي تعبر عن ضمير األمة 

ورغبتها في التحول الديمقراطي وإصرار األمة على نيل حقوقها وحرياتها وعلى 
أن تحق��ق ذاتها من خالل برامج تنموية، وأن تتمتع باألمن الوظيفي واالس��تقرار 

وأن تكون مطمئنة على مستقبل أبنائها".
عِْقد تساقط األنظمة

أما النائب م. إسماعيل األشقر فيؤكد أن هذا العقد هو عقد تساقط األنظمة الفاسدة 
في الوطن العربي، مش��يرا إلى وجود رياح تغيير تهب على المنطقة العربية وأنها 

ستكون شاملة وتعمل على تغيير كل األنظمة الراهنة.
ومض��ى األش��قر قائال: "خالل ه��ذا العقد لن نج��د أي من هذه األنظمة الفاس��دة 
وسيكون هناك حراك ديمقراطي نخبوي يقود الشارع"، الفتا إلى أن األحزاب اآلن 
غير مؤهلة لتشكيل حكومات وقيادة الشعوب، وهي تحاول تأهيل نفسها للتناغم مع 
المتغي��رات الحاصلة في الوطن العربي، واس��تالم الحكم، وتابع: "العقد القادم فيه 

الخير الكثير للعالم العربي واإلسالمي".
العناية بالشباب.. طريق النهضة

بدوره أوضح النائب د. محمد شهاب أن من بديهيات التاريخ أن الشباب في كل أمة 
هم عماد نهضتها وس��ر قوتها وهم عنوان تحضرها وعزتها وكرامتها، مؤكدا أن 
"النظام الجيد أو الحكومة الرشيدة هي التي تعتني بهذا الجيل، جيل الشباب، اعتناًء 
خاص��ا وتوليه جّل اهتمامها وتضع له عبر مجلس الش��عب م��ن القوانين ما يكفل 
حقوقهم في صحة العقل والجس��م وحرية التفكير وتهيئة كل السبل لتنمية هذه 
الثروة البش��رية العظيمة في األمة، ما يعني أن األمة التي تعتني بش��بابها هي أمة 

لها مستقبلها الواعد".
وأع��رب النائب ش��هاب عن فخره بإع��الن الحكومة في غزة أن ه��ذا العام هو عام 
الش��باب، ومض��ى قائال: "بالطبع نح��ن نعمل بجد في المجلس التش��ريعي، ونحن 

عاكفون على إقرار قانون الشباب، وهو معروض على المجلس اآلن إلقراره".
وبين أن التغيير في األمم يعتمد على ش��ريحة الشباب ألنهم يتمتعون بكل عوامل 
القوة س��واء الجسدية أو العقلية إضافة إلى قوة اإلرادة، موضحا أن الرسول صلى 

اهلل عليه وسلم ُنصر بالشباب وهم من نصروا دعوته في بداياتها.
ورأى شهاب أن أي أمة تريد نهضة وإبداعا وأن تكون لها مكانة بين األمم وتكون لها 

رسالتها ومبادؤها وفكرها فيجب أن تعتني بالشباب وتطلعاتهم وحفظ حقوقهم.
انفجار الشعوب

بدوره لم يستغرب النائب د. ناصر عبد الجواد أن تأخذ الشعوب دورها في مواجهة 
طغيان الحكام والظلم المتواصل والمس��تمر منذ م��دة طويلة، متابعا: "أن تنفجر 
هذه الش��عوب وتأخذ دورها في إعادة األمور إلى نصابها واستعادة الكرامة والعزة 

التي افتقدتها الشعوب طويال، فهذا ليس غريبًا على الشعوب العربية واإلسالمية".
وعلل النائب عبد الجواد ما يحدث قائال: "الظلم والغزو الفكرة والعسكري الطويل 
الذي مورس على هذه الش��عوب منذ االس��تعمار األوروبي والبريطاني وغيره في 
بالدنا دام طويال فحرك الش��عوب خاصة فئة الش��باب منها، اآلن أصبحت لدى هذه 
الش��عوب صحوة ضمير كي تأخذ مكانها، وكي تس��تعيد عزتها وكرامتها، وهذا 
س��يكون له بإذن اهلل ثم��ار طيبة قريبًا، وأعتقد أن الكرة ل��ن تعود مرة أخرى إلى 

الخلف وإنما سوف تستمر هذه الشعوب حتى تحقيق معظم أهدافها وغاياتها". 
تغيري يف وجه التغريب

من جهته رأى النائب رياض رداد أن ما يحدث اآلن في العالم العربي ليس مستغربًا، 
مش��يرا إلى أن الشعوب على مدار التاريخ ال بد أن تثور في يوم من األيام في وجه 

الظلمة وفي وجه كل نظام يقصر بحقها ويتجاهل إرادتها.
ولفت إلى أن الش��عب العربي اآلن يتحرك رغم كل التضييق الفكري، وممارس��ة 
القم��ع ض��د الحريات، س��واء كانت حريات ش��خصية أو مؤسس��اتية، ويعمد إلى 
استخدام وس��ائل االتصال الحديثة لتحقيق أهدافه والسعي للتغيير في وقت حيل 

بينه وبين تاريخه وعقيدته وثقافته.
وأضاف قائال: "حاولت جهات عديدة أن تغّرب هذا الشعب وخاصة عنصر الشباب عن 
تاريخه وثقافته وعقيدته إال أنه بفضل اهلل أوال استطاع أن يتوحد على فكرة واحدة 
تق��وده إلى عمل منظم ضد ه��ذه الحكومات الظالمة"، وتاب��ع: "الذي وحد النظام 
العربي على الظلم والطغي��ان وهضم الحقوق وقمع الحريات هو الذي جعل لهذه 
الش��عوب القدرة على أن تنتفض ضده حتى تعيد للش��ارع العربي ولألمة العربية 

أصالتها وحقها المغيب من التاريخ". 
اإلصالح أو الرحيل

في ذات الس��ياق عزا النائب فضل حمدان ثورة الشعوب إلى وجود اإلعالم المتطور 
قائال: "عبر وسائل اإلعالم واالتصال بدأ الناس يعرفون ماذا يدور في العالم اآلخر 
وما هي حقوق الشعوب وما هي حقوق الحكام، ثم بدأوا بعمل مقارنات بين حالهم 
وبين حال الش��عوب واألمم األخرى، وهذه المقارن��ات أوجدت صحوة لدى الناس، 
وجعلتهم يبحثون عن الحلول والطريق لتغيير هذه الواقع". ولفت إلى أن الشعوب 
وجدت أن أفضل حل هو قيامها بالتظاهر واالعتراض السلمي على حكامها إلحداث 
التغيير، مؤكدا أن الصحوة الش��عبية العربية مستمرة ولن تقف عند حد، وأنه ال 

مجال أمام الحكام واألنظمة حاليا إال إصالح شأنهم أو انتظار دورهم القادم".

م�صهد �لع�صر.. �ل�صعوب حني تنتف�س وحتمل �إر�دة �لثورة و�لتغيري

األنظمة العربية على مفرتق طرق: اإلصالح أو الرحيل
هل بداأت عجلة التغيري يف ال����دوران عربيا؟ وهل امتلك ال�سباب العربي الذي ي�سكل 
وقود التغيري زمام املبادرة بعد عقود من القمع واال�ستبداد وتغييب اإرادة ال�سعوب؟
م����ا جرى ويج����ري يف اأكرث من دول����ة عربية يعطي موؤ�����رشات وا�سحة على حجم 
احلراك املت�ساع����د يف ال�سارع العربي املتعط�س للحري����ة والتغيري، ومدى حتّرق 

ال�سع����وب العربية لنف�س يدها من قيود الذل والتبعية واإهدار الكرامة واحلقوق التي 
عا�ستها خالل العقود املا�سية. "الربملان" ا�ستمزجت راأي كوكبة من نواب املجل�س 
الت�رشيعي يف مفاعيل التغيري العربي الراهن ومدى تفاوؤلها باإجناز واقع عربي اأف�سل 

خالل املرحلة املقبلة عرب �سطور هذا التقرير
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نواب: التآمر على الثوابت خطيئة كربى وجريمة ال تغتفر.. 
والوثائق هي أكثر لعنة على قضيتنا من وعد بلفور.. ومن 

يفاوض باسم شعبنا شرذمة منبوذة مجرمة سالبة للسلطة.. 
و«فتح« تتحمل مسئولية الخطايا والتنازالت

»التشريعي« يدين التنازالت اخلطرية لسلطة »فتح« عن احلقوق والثوابت الوطنية ويدعو لرفع الغطاء الوطين والعربي عنها

د. بحر: خطة لكبح االنحدار
وافتت��ح د. أحم��د بحر النائ��ب األول لرئي��س المجلس 
التشريعي الجلسة بالتأكيد القطعي على تمسك شعبنا 
الفلسطيني بحقوقه وثوابته الوطنية، مستنكرا المواقف 
االنهزامية والسياس��ات االستس��المية التي تراجعت فيها 
س��لطة »فتح« عن الحقوق والثواب��ت الوطنية من خالل 
الوثائ��ق الت��ي تواترت ش��بكة الجزي��رة اإلعالمية على 
نشرها، والتي كش��فت تفريطا خطيرا بقضيتي القدس 
والالجئي��ن، وتواطؤا وتحريضا على اس��تهداف ش��عبنا 
وضرب مقاومته الباس��لة عبر التنسيق والتعاون األمني 

والحرب على غزة وتأجيل تقرير غولدستون.
ودعا بحر قوى وفصائل شعبنا ولجانه الشعبية وشرائحه 
االجتماعية إلى التوحد في مواجهة النهج والمسار الكارثي 
لس��لطة فت��ح، واالصطفاف خل��ف اس��تراتيجية وطنية 
موحدة لحماية األرض والحقوق والثوابت والمقدس��ات، 
كم��ا دعا الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلس��المي 
وقادة الدول العربية واإلس��المية لتحمل مس��ئولياتهم 
كاملة تجاه فلس��طين وش��عبها وقضيتها، ورفع الغطاء 
العربي عن سلطة »فتح« التي تصر على اقتراف الخطايا 
والموبق��ات الوطنية، ورهن حاضر ومس��تقبل الش��عب 

الفلسطيني إلرادة وإمالءات االحتالل.     
وأضاف بحر »إننا مطالبون اليوم بامتالك زمام المبادرة 
الوطني��ة، والعم��ل عل��ى بل��ورة خطة جامع��ة وموقف 
وطني مس��ئول يكبح االنحدار الحاصل، وينزع الشرعية 
المّدعاة عن أرباب التنازل والس��قوط السياس��ي واألمني 
الذين يزعمون تمثيل ش��عبنا ويغتصبون إرادته الوطنية، 
ويحاس��ب كل من ت��ورط وتغ��ول على حق��وق ودماء 

وأعراض شعبنا«.
وقال بح��ر إن المجلس التش��ريعي يلتئ��م اليوم لبحث 
ومناقش��ة األبعاد الخطيرة لما نش��ر من وثائق فاضحة 
لكل أشكال التراجع الكبير والتفريط المريع التي عبرت 
عنها مواقف سلطة فتح خالل مسيرة المفاوضات السوداء 
المس��مومة م��ع االحت��الل الصهيوني، ما يس��تدعي من 
المجلس التشريعي بصفته ممثال عن الشعب الفلسطيني 
أن يق��ف وقف��ة وطنية جادة ف��ي وجه ه��ذا االنحطاط 
الس��لطوي الخطير الذي هتك كل المحرمات الوطنية 
وتج��اوز جميع الخطوط الحم��راء، وتعاطى مع الوطن 
وقضاياه الكبرى كونه صفقة تجارية قابلة للمس��اومة 

والبيع والشراء في أسواق النخاسة والعار.
وتابع بحر قائال: »لقد كشفت الوثائق الدامغة جانبا من 
لقاءات التنسيق والتعاون األمني التي تواطأت فيها سلطة 
فت��ح وأجهزتها األمنية على اعتقال واغتيال واس��تهداف 
المجاهدين والمقاومين والمناضلين الش��رفاء من أبناء 
شعبنا تنفيذا للخطط والوثائق األمنية، وهو ما بدا واضحا 
وجلي��ا في اتفاقي��ة واي ريفر وتقرير ميتش��ل ووثيقة 
تينت وخارطة الطريق، فق��د تحدثت اتفاقية واي ريفر 
في فقرتها الثانية عن ترتيبات أمنية بين األجهزة األمنية 
الفلسطينية ونظيرتها الصهيونية لمنع ما يسمونه أعمال 
إرهاب وعنف موجهة ضد االحتالل، وعن قيام أجهزة أمن 
السلطة بمكافحة فصائل المقاومة وإخراجها عن القانون، 
وعن تعاون أمني فلس��طيني – صهيوني متبادل لمكافحة 
المقاوم��ة، كما دعا تقرير لجنة ميتش��ل إلى اس��تئناف 
التعاون األمني بين الطرفين فورا لمنع العنف واإلرهاب 

الفلسطيني كما يسمونه«. 
ومض��ى قائال: »وفي ذات الس��ياق أك��دت وثيقة تينت على 
اس��تئناف واس��تمرار التعاون األمني بي��ن الجانبين، وعلى 
ضرورة محاربة الس��لطة لما يس��مونهم اإلرهابيين واتخاذ 
كل الخط��وات والتدابي��ر الكفيل��ة بمحاربة ما يس��مونه 
العنف واإلرهاب الفلس��طيني، فيما تحدثت خارطة الطريق 
في مرحلتها األولى عن جهد فلس��طيني أمني عملي وواسع 
الستهداف قوى وفصائل المقاومة وتفكيك قدراتها وبنيتها 

التحتية«.   
وأك��د بح��ر أن المجلس التش��ريعي، وفي إط��ار واجباته 
ومسئولياته الوطنية، قام بسّن ثالثة قوانين بهذا الخصوص، 
وه��ي قانون حماي��ة المقاوم��ة، وقانون تحري��م وتجريم 
التنازل ع��ن القدس، وقان��ون حماية حق ع��ودة الالجئين، 
وذلك بهدف حماية مش��روعنا الوطني م��ن عبث العابثين 

وسقوط الساقطين وتفريط المفرطين.
 وأوضح بح��ر أن قضية التآمر على القضية الفلس��طينية، 
وعلى وجه الخصوص على المقاومة والثوابت، قد بدأت منذ 
دخول السلطة إلى غزة والضفة عام 1994، إذ لم يوافق الكيان 
الصهيوني على مح��اورة منظمة التحري��ر وإبرام اتفاقية 
أوس��لو معها إال بسبب تصاعد ضربات المقاومة، ورغبة في 
ضرب واس��تهداف المقاومة التي أقضت مضاجعهم حتى أن 
رابين قال قولته المشهورة: وددت أن أصحو ألجد غزة وقد 

ابتلعها البحر.
تقرير اللجنة السياسية

وتال النائب د. صالح البردويل تقرير اللجنة السياسية حول 
هذا الموضوع، وفيما يلي النص الحرفي للتقرير:

عم��اًل بأح��كام الم��واد )60 , 61, 62,63( من النظ��ام الداخلي 
للمجلس التشريعي الفلس��طيني, اجتمعت اللجنة السياسية 
وناقش��ت آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية 
وبالنظ��ر إلى ما تم بث��ه عبر قناة الجزي��رة من معلومات 
ووثائ��ق وعل��ى مدى أربعة أي��ام حول خباي��ا المفاوضات، 
والتنازالت التي قدمها المفاوض الفلسطيني في موضوعات 

الق��دس والالجئين والقضايا األمني��ة، والتآمر مع مجرمي 
الحرب الصهاينة في التخطيط للعدوان اإلجرامي المس��مى 
الرص��اص المصب��وب ال��ذي راح ضحيت��ه آالف الش��هداء 
والجرحى من األطفال والنس��اء والشيوخ، واستخدمت فيه 
أبشع ألوان األسلحة المحرمة دوليا بهدف إسقاط الحكومة 
الش��رعية وإع��ادة فري��ق التف��اوض ليحكم غ��زة بالقوة 
الصهيوني��ة، وما تبع ذلك من عمل مش��ترك بين الطرفين 
في أروقة مجلس حقوق اإلنس��ان باألم��م المتحدة لطمس 

تقرير جولدستون وغسل يد االحتالل من دم غزة ومعاناتها 
وحصار أطفالها. 

وبالنظر أيضا لما بات يتردد ليل نهار من نغمة مش��تركة 
بين المف��اوض وش��ريكه الصهيوني حول يهودي��ة الدولة 
العبري��ة بهدف قطع الطريق على أي أم��ل لعودة الالجئين 
والعمل على تفريغ األراضي المحتلة عام 48 من أهلها بحجة 
التب��ادل الديمغرافي ف��ي األرض ضمن الحلول السياس��ية 

المقترحة. 
وانطالقا من قدسية اإلنسان واألرض الفلسطينية وتجريم 

كل من يمس ومن يتعاون في المس بها.
وآخذي��ن بعين االعتب��ار عددًا م��ن القوانين الص��ادرة عن 
المجل��س التش��ريعي الفلس��طيني والمتعلق��ة بالقضاي��ا 
المطروح��ة في المفاوضات ومنها »قان��ون تحريم التنازل 
عن القدس« وقانون »حق العودة«, وقانون »تجريم التخابر 

مع االحتالل«.
واستجابة للضغط الجماهيري والغضب العارم الذي أحدثته 
هذه التقارير والوثائق, وبعد اجتماع اللجنة السياس��ية في 
المجلس التشريعي التي تدارست األبعاد المختلفة لمثل هذه 
المعلومات واألس��رار المكش��وفة خالل الحلقات التي بثتها 

قناة الجزيرة؛ فقد رأت اللجنة السياسية ما يلي:
 لقد كشفت التقارير عن تنازالت خطيرة من قبل المفاوض 
الفلس��طيني في ملف الق��دس حيث أقّر المف��اوض بأجزاء 
كبيرة م��ن القدس  القديم��ة للكيان الصهيوني، واس��تعد 
لتعويض س��كان الش��يخ جراح لصالح المغتصبين الصهاينة, 
ول��م يمانع في التنازل عن حائط البراق وما يس��مي بالحي 
اليهودي واألرمني, وحتى الحرم القدسي خاضع لهذا التنازل 
إضافة إلى تب��ادل أراضي القدس المحتلة في مقابل أراضي 

أقل أهمية وأقل مساحة.
كما كش��فت هذه التقارير عن تن��ازالت أخطر في قضية 
الالجئين حيث نزل المفاوض الفلس��طيني بس��قف طموح 
الالجئ الفلسطيني إلى أوطأ مدى حيث اكتفى بعودة آالف 
من الالجئين فقط على مدى عش��ر س��نوات وتنازل عن حق 

ستة ماليين في العودة وتجاهل حتى القرار الدولي 194 في 
مفاوضاته, مما شكل ضربة قاتلة للقضية األكثر أهمية في 

حياة الشعب الفلسطيني.
وقد كش��فت الوثائق كذلك عن حجم التعاون األمني, مع 
االحتالل الصهيوني والذي تطور إلى شكل من أشكال توزيع 
األدوار وتبادلها بين أمن الس��لطة, وأمن االحتالل لمالحقة 
المقاوم��ة وضربها وحماية المس��توطنين والمس��توطنات 
الصهيونية, ولم يقتصر األمر على ضرب المقاومة المسلحة 

بل الحقت كل فلس��طيني ينتمي إلى المقاومة سياس��يًا أو 
فكريًا الحقته بالس��جن والحرمان م��ن الوظيفة ومصادرة 

األموال وإغالق المؤسسات والجمعيات.
     ولع��ل أخط��ر ما آل أليه هذا التنس��يق هو المش��اركة 
في اغتيال بعض الش��خصيات القيادية والكوادر من مختلف 

فصائل المقاومة من حماس والجهاد وفتح وغيرها.
     ولعل تقرير جولدستون وغيره من التقارير والتسريبات 
كش��فت عن تورط السلطة في الحرب على غزة و الحصار 
ومن��ع اإلعمار في غزة, وقطع الكهرباء وس��رقة حصة غزة 
من الدواء, وتش��جيع الموظفين على االس��تنكاف عن العمل 
وتهديده��م بقط��ع رواتبه��م إن قام��وا بواجبه��م الوطني 

والوظيفي في الوظيفة العامة في قطاع غزة.
       وف��ي ضوء ما س��بق فإنن��ا في اللجنة السياس��ية نعبر 
ع��ن صدمتنا وذهولنا لحجم التورط الذي وقع فيه الفريق 
المفاوض وأجهزته األمنية, ونؤكد على حقنا وحق الشعب 
الفلسطيني في التعامل بكل جدية مع كل التفاصيل الواردة, 
وبحث كل السبل لمواجهتها وطنيًا, وعربيًا, وإسالميًا ألنها 
ال تمس فريقًا فلس��طينيًا بعينه وإنها تمس الش��عب واألمة 

جمعاء.
التوصيات

وعليه توصي اللجنة بما يلي:
إن هذا االستهداف للشعب والقضية والمقدسات يستدعي عدة 

خطوات من قبل عدة أطراف: 
أواًل: إن المجل��س التش��ريعي الفلس��طيني واس��تنادًا إلى 
القوانين الخاصة بالقدس والالجئين والتخابر مع االحتالل 
ال ب��د أن يعل��ن رف��ع الغط��اء الوطني ع��ن كل من تورط 

بالجرائم المتعلقة بالملفات السابقة.
ثانيًا: ندع��و البرلمانات العربية واإلس��المية إلى الوقوف 
أمام مس��ؤولياتهم الكاملة تجاه هذه القضايًا والسيما قضية 

القدس والتنازل عنها وعن مقدساتها.
ثالث��ًا: مطلوب من الفصائ��ل الفلس��طينية االلتفاف حول 
الثوابت الوطنية وتشكيل جبهة موحدة تعزل قيادة التفاوض 
وترف��ع الغط��اء عنها حيث قام��ت هذه القي��ادة التفاوضية 
بتقويض األس��س الت��ي بنيت عليها وثيق��ة الوفاق الوطني 

الفلسطيني, وميثاق منظمة التحرير.

يف �إطار جل�صة خا�صة ملناق�صة �لأبعاد �خلطرية للوثائق �لتي ك�صفت عنها قناة �جلزيرة 

دان املجل�س الت�رشيعي الفل�سطين���ي التنازالت اخلطرية التي قدمتها 
�سلط���ة فتح بحق احلق���وق والثوابت الوطنية، داعي���ا لرفع الغطاء 
الوطني والعربي عن ال�سلطة، والتوحد يف مواجهة النهج وامل�سار 
الكارث���ي لها واال�سطفاف خل���ف ا�سرتاتيجية وطنية موحدة حلماية 

االأر�س واحلقوق والثوابت واملقد�سات.

ودعا "الت�رشيعي" يف جل�سة خا�سة عقدها اخلمي�س )27-1( يف مركز 
ر�ساد ال�سوا ملناق�سة االأبعاد اخلطرية للوثائق التي ك�سفت عنها قناة 
اجلزيرة، اجلامعة العربية ومنظمة املوؤمتر االإ�سالمي وقادة الدول 
العربية واالإ�سالمية لتحمل م�سئولياتهم كاملة جتاه فل�سطني و�سعبها 

وق�سيتها.

د. بح��ر يدعو المتالك زم��ام املبادرة وبلورة 
خطة جامعة وموقف وطني مسئول لحماية 

الحقوق والثوابت الوطنية

د. البردويل يتلو تقرير اللجنة السياسية في سياق جلسة التشريعي حول الوثائق التي كشفت عنها الجزيرة 



5 العدد السابع والخمسون

»التشريعي« يدين التنازالت اخلطرية لسلطة »فتح« عن احلقوق والثوابت الوطنية ويدعو لرفع الغطاء الوطين والعربي عنها

رابعًا: إن حركة فتح مطالبة بالكف عن الدفاع عن جرائم 
المفاوض وإن ناطقيها وممثليها مطالبون بالكف عن التالعب 
باأللف��اظ والكلمات أو إنكار التنس��يق والتعاون األمني الن 
الش��واهد والوقائع والنصوص المكتوبة أصبحت ماثلة أمام 
كل الجماهير، فاتفاقية )أوسلو( لها مالحق أمنية معروفة 
ومنصوص عليه��ا، واتفاقية )واي ريفر( واتفاقية ميتش��ل 
واتفاقية )تينت( تنص على التنسيق األمني لضرب المقاومة 
ووق��ف االنتفاضة، وخارطة الطريق الت��ي ما يزال الطرف 
الفلسطيني في الضفة يستمد وجوده من تطبيق الشق األمني 
منه��ا، وكذلك قيادة الجنرال )دايتون( ومن بعده الجنرال 
)مولر( لألجهزة األمنية الفلسطينية، واالعتقاالت السياسية 
وتس��ليم المجاهدين للعدو الصهيوني والتباهي بذلك من 
قب��ل قادة األجهزة، كل ذلك ربما ال تضيف الوثائق الكثير 
من األدلة الدامغة عليه، وليس أمام حركة فتح إال أن تنظف 
نفس��ها منه وتغس��ل عارها بع��زل هذا المف��اوض المفرط 
وق��ادة التعاون األمني الذين يذبح��ون أطفالنا ومجاهدينا، 
ألن ه��ذا هو المدخل الحقيق��ي لمصالحة وطنية تقوم على 
التحلي بالثوابت بعد التخلي عن المفرطين والمتعاونين مع 

االحتالل.
خامسًا: ندعو القضاء الفلسطيني إلى مالحقة المتورطين 
في قضايا تمس حياة ومقدس��ات الشعب الفلسطيني وذلك 

من خالل التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون.
سادسًا: ندعو منظمة المؤتمر اإلسالمي ولجنة القدس إلى 
تحمل مسؤولياتهم تجاه ما ورد من معلومات حول تنازالت 
رهيبة عن المقدس��ات اإلس��المية والمس��يحية ف��ي مدينة 

القدس.
سابعًا: إن جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل ومخيمات 
الش��تات مطالب��ة بهب��ة غض��ب عارمة إلس��قاط مش��روع 
المفاوض��ات والتنازالت، والدفاع ع��ن حقهم في العودة إلى 
بيوتهم وديارهم وعن حقهم في التمتع بأرضهم ومقدساتهم.

ثامن��ًا: دع��وة العلم��اء في فلس��طين وفي الب��الد العربية 
واإلس��المية لكس��ر حاجز الصمت والت��ردد, ألن األمر جد 
خطي��ر, فهو يمس المعتق��دات والمقدس��ات و ال عذر لمن 
يتراخى في الدفاع عن هذه المقدسات في وجه هذه المؤامرة 

الخطيرة التي شكلت السلطة وفريقها المفاوض وأجهزتها 
األمنية جزءًا ال يتجزأ منها والبد من بيان الحكم الش��رعي 

إزاءها. 
تاس��عًا: وإذا كانت الشعوب العربية واإلس��المية مطالبة 
الي��وم بالتعبي��ر عن رفضها له��ذه المؤامرة بح��ق القدس 
والمقدس��ات فإن الحكومات العربية ورؤس��اءها و ملوكها 
وأمراءها مطالبون بتبرئة ذمتهم والقيام بواجبهم للحفاظ 
على األرض والمقدسات, ألن الشعوب لن تنسى والتاريخ لن 

يغفر اإلثم الكبير.
 عاشرًا: ليعل��م الجميع أن الشعب الفلسطيني وبكل أطيافه 
أف��رادا وجماعات ل��م يفوضوا أحدا بالتن��ازل عن حقوقهم 
أو المس��اومة على أرضهم ومقدس��اتهم، ومن هنا البد من 
التأكيد على أننا في المجلس التشريعي الفلسطيني لم ولن 
نفوض المفاوضين بالتفاوض نيابة عن شعبنا، ولن نعترف 
بنتائج مفاوضاتهم المفّرطة بحقوقنا وثوابتنا، كما نؤكد 
أن التسلح بعلم الدول العربية وجامعة الدول العربية بهذه 

األسرار ال يشفع للمفاوضين في تنازلهم.
حادي عش��ر: مطلوب من كل وس��ائل اإلع��الم الوطنية 
الشريفة التعاون من أجل تعرية وفضح المؤامرة على الشعب 
الفلس��طيني والمقدس��ات اإلس��المية واألرض الفلسطينية 
واإلنس��ان، وليكن ش��عار الجميع في وجه هذه التنازالت ال 
تن��ازل عن حقوقنا في العودة وف��ي القدس كاملة عاصمة 
لدولتن��ا ومج��رم كل من يتع��اون مع االحت��الل ويفرط 

بالحقوق والثوابت.
ثاني عشر: نعبر عن تقديرنا لكل وسائل اإلعالم المنحازة 
للحقيقة وحقوق الش��عب الفلسطيني ونخص بالذكر قناة 
الجزي��رة، ونس��تنكر كل المحاوالت المش��بوهة لالعتداء 

عليها أو تشويهها بغية طمس الحقيقة وتمرير المؤامرة.

مداخالت النواب
النائب محمد أبو طري

النائ��ب محم��د أبو طي��ر أك��د أن القدس أكب��ر من كل 
االعتب��ارات الت��ي تح��اك م��ن أي ط��رف وأكب��ر من كل 
المؤامرات الدولية واإلقليمية، مشيرا إلى أن القدس ستبقى 
كبي��رة على كل التنازالت واالحت��واء والتخطيط والمكر 

السلطوي والصهيوني.
ومض��ى قائال: »س��لطة فتح آثرت المس��اومة عل��ى القدس 
والقضية، ومنظمة التحرير أفلست منذ القدم منذ أن تنازلت 

عن حمل السالح فهي أصبحت ال تمثل الشعب الفلسطيني«. 
وح��ذر من وج��ود أجه��زة أمنية تح��ارب ش��عبها وتعتقل 
المقاومين والمناضلين، مبينا أن هذه حالة طارئة على شعبنا 

الذي لن تقهر إرادته.

النائب د. سالم سالمة
بدوره لفت النائب د. سالم سالمة إلى أن المجلس التشريعي 
يقف اليوم وقفة لصالح ش��عبنا، مس��تنكرا ما تقوم به سلطة 
عب��اس من تنازل عن الثوابت، مؤكدا أنها ليس��ت جديدة بل 
منذ أن قبلت منظمة التحرير التفاوض مع العدو واالعتراف 
بدولة إسرائيل دون اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين، بل زاد 

تهويد القدس وتم اتخاذ النظام العربي كغطاء لتنازلهم.
وأكد النائب سالمة أن حركة فتح برجالها مشاركون في 
صناعة التدهور الخطير على الس��احة الفلس��طينية، مشددا 
عل��ى ضرورة وقف التنس��يق مع الع��دو الصهيوني، مطالبا 

للكثيرين.
وتابعت: »إن هذه الوثائق هي أكثر لعنة على قضيتنا من 
وعد بلفور«، مشيرة إلى أن سلطة فتح ارتكبت جريمة يوم 
أن حرضت على حرب غزة، مطالبة شعبنا بتعريتهم ورفع 

الغطاء عنهم بل ومالحقتهم في المحاكم الفلسطينية.
ودعت النائب الش��نطي العلماء إلى هبة جماهيرية كون 

األمر يتعلق بالثوابت والمقدسات.

النائب يحيى العبادسة
أما النائب يحيى العبادس��ة فرأى أن اتفاقيات أوس��لو هي 
الخطيئة الكب��رى والجريمة العظيمة التي تم من خاللها 
شطب حق العودة، ومن خاللها تم التعامل مع ما تبقى من 
أرض فلسطين باعتبارها أرضا متنازع عليها، وتابع: »نحن 
نتح��دث عن أم المصائب وهي اتفاقيات أوس��لو ويجب أن 
ال نبق��ى محتكمين لها ويجب التخل��ص منها ومن جميع 

آثارها على شعبنا الفلسطيني.
ووج��ه النائب العبادس��ة التحي��ة إلى كل أح��رار األمة 
العربية الذين بدأوا اآلن يس��تلمون رسالة غزة، مثمنا ما 
يق��وم به المنتفضي��ن من أجل التح��ول الديمقراطي في 
تون��س أو أي بقعة عربية أخرى، فه��ذه هي نهاية الكيان 
الصهيون��ي، فما قام الكيان إال بحال��ة الضعف من الحكام 

العرب.

النائب فرج الغول
إلى ذلك أكد النائب محمد ف��رج الغول أن من يفاوض 
باس��م شعبنا هم شرذمة منبوذة مجرمة تتصرف بطريقة 
غير ش��رعية وهي س��البة للس��لطة، مبينا أن شرعية أبو 
مازن وفريق��ه المفاوض نابعة م��ن االحتالل الصهيوني 
فق��ط وأنهم يعمل��ون خالف��ا للقانون األساس��ي وبدون 

تفويض من الشعب الفلسطيني.
ومضى قائال: »أما بالنسبة لهذه الوثائق فالواقع أكبر من 
ه��ذه الوقائع وهذه محاضر رس��مية يبنى عليها اتفاقيات 
وليست دردشات كما يقولون، وما يجري في القدس على 
األرض أعمق من هذه األمور«، وال ريب أن صمت السلطة 
على جرائم االحتالل ف��ي القدس دليل على توافقهم على 
ما يح��دث، وما يحدث عل��ى األرض أكبر مم��ا ورد في 

الوثائق«.

النائب يونس األسطل
من جهته أوضح النائب يونس األسطل أن الذي نشرته قناة 
الجزيرة من فضائح لم يكن مفاجئًا بالنس��بة له، حيث إن 
االتفاقيات مع االحتالل أمنية وتهدف إلى محاربة الشعب 
الفلس��طينية كله وليس المقاومة فقط، مش��ددا على أن 
حركة فتح تتحمل مس��ئولية هذه التن��ازالت لالحتالل 
ألنها تسيطر على منظمة التحرير، بينما فصائل المنظمة 
لم تحصل إال على 5 مقاعد في المجلس التش��ريعي خالل 

االنتخابات األخيرة. 

النائب يوسف الشرايف
أما النائب يوسف الشرافي فقال »إن الذي تقوم به السلطة 
الفلسطينية ليس تنسيقًا أمنيًا بل عمالة وشراكة أمنية 
لالحت��الل«، داعي��ًا كاف��ة الفصائ��ل إلى الوق��وف عند 
مسؤولياتها لفضح المفرطين بحقوق الشعب الفلسطيني، 
مطالبا الفصائل الفلس��طينية بالوقوف عند مس��ئوليتها 
بفض��ح ه��ؤالء المفرطين وإجبارهم عل��ى الوقوف عند 

حدودهم.

حركة فت��ح برفع يدها من المش��اركة ف��ي حصار قطاع 
غ��زة، قائال: »على حركة فتح رف��ع الغطاء عن المفاوضين 

المتنازلين عن الثوابت«.

النائب د. عاطف عدوان
من جانبه ش��كر النائ��ب د. عاطف عدوان اللجنة السياس��ية 
إلعداده��ا التقري��ر الوافي ع��ن الوثائق التي س��ربت حول 
المفاوضات، وقال: »رغم إنكار فريق سلطة فتح لهذه الوثائق 
فإن قضية الالجئين هي قضية الش��عب الفلسطيني، والتآمر 

حولها هو تآمر على القضية الفلسطينية«.
وأكد أن الموافقة على العودة الرمزية لالجئين هو جريمة 
سياسية، متسائال: »من دفع صائب عريقات للتصرف بحقوق 

شعبنا والتنازل عن ثوابتنا؟«.
وشدد النائب عدوان على أن حق العودة هو حق مقدس فردي 
وجماعي وال يسقط بالتقادم وال يجوز ألحد أن يفاوض عليه.

النائب جمال نصار
ب��دوره قال النائب جمال نصار أن كلمة تنس��يق أمني يجب 
أن تس��تبدل بالتع��اون األمني وال بد أن نس��مي المتورطين 
بأسمائهم الحقيقية، مؤكدا أن جميع رؤساء األجهزة األمنية 

متورطين في التنازل عن الثوابت والحقوق الوطنية.
وشدد النائب نصار على أن أرض فلسطين للجميع وال يملك 
أحد التفاوض عن شبر منها، وتابع: »ال يجوز لجامعة الدول 
العربي��ة وال ألي رئيس عربي أن يش��ارك ف��ي التنازل عن 
أي ثابت من ثوابت ش��عبنا الوطنية، فلسطين ستلفظ هؤالء 
ويجب خروجهم من فلس��طين غير مأسوف عليه كما خرج 

زين العابدين بن علي«.

النائب م. إسماعيل األشقر
من جهته اس��تعرض النائب م. إس��ماعيل األشقر عشر خطايا 
ارتكبتها حركة فتح في العقدين األخيرين، أولها الس��يطرة 
على منظمة التحرير ومؤسساتها ودفعها لالعتراف بالكيان 
الصهيون��ي، والثاني��ة التن��ازل عن 78% من أرض فلس��طين، 
والتآمر على حق العودة ممن ش��ردوا م��ن أرضهم، والتآمر 
عل��ى القدس، وش��طب حق الع��ودة، والتآمر م��ع الكيان من 
خالل التنسيق والتعاون األمني، ومحاربة المقاومة وتعذيب 
المقاومين وس��جنهم في تنك��ر لمئات اآلالف من الش��هداء 
والجرحى واألسرى، والمشاركة في العدوان والحصار على 
قطاع غزة، والتواطؤ مع االحتالل لسحب تقرير جولدستون، 
وتخلي حرك��ة فتح عن منطلقاته��ا وبرنامجها كحركة 

تحرر وطني وتحولها إلى مجموعة من السماسرة.
وطال��ب النائب األش��قر الفصائل أن يكون له��ا موقف جازم 
وتاريخي تجاه ما يجري لثوابت ش��عبنا من هؤالء الشرذمة 
في فتح، متابعا: »أي حوار وطني يجب أن يكون على أس��اس 
الحق��وق والثوابت ويجب اعتب��ار المفاوضين خارجين عن 
القانون ويجب محاكمتهم، وفتح تتحمل المسئولية الوطنية 

والتاريخية عن هذه الجرائم«.

النائب جميلة الشنطي
إلى ذلك أوضحت النائب جميلة الشنطي أن هذه المعلومات 
الت��ي توضع بين أيدينا كنا بالحدس نعرفها، لكن كش��فها 
لعام��ة الناس هو األم��ر األهم، حيث توضح الوثائق تعاس��ة 
المفاوض الفلس��طيني في تجاوز لحدود الفضيحة ودخوله 
ب��اب الع��ار والتنازالت في الق��دس بقبول إش��راف أمريكي 
يهودي على القدس، ومشاركة المفاوض في ملف االغتياالت، 
واختص��ار حق الع��ودة، مؤكدة أن كل ذلك ش��كل صدمة 

يف �إطار جل�صة خا�صة ملناق�صة �لأبعاد �خلطرية للوثائق �لتي ك�صفت عنها قناة �جلزيرة 

د. بح��ر يدعو المتالك زم��ام املبادرة وبلورة 
خطة جامعة وموقف وطني مسئول لحماية 

الحقوق والثوابت الوطنية

تقرير اللجنة السياس��ية يدعو شعبنا 
لهبة غضب عارمة إلس��قاط مشروع 

املفاوضات والتنازالت

النواب: الحقوق ال تسقط بالتنازالت.. 
ومحاسبة وتجريم أرباب التفاوض أمر 

محتوم  

د. البردويل يتلو تقرير اللجنة السياسية في سياق جلسة التشريعي حول الوثائق التي كشفت عنها الجزيرة 
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نواب التغيري واإلصالح يشاركون يف اعتصام 
تضامني مع األسرى

ش��ارك نواب كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية بالمجلس 
التشريعي في االعتصام األسبوعي التضامني مع األسرى في 

سجون االحتالل الصهيوني. 
وش��ارك في االعتصام النواب د. م��روان أبو راس, ود. محمد 
ش��هاب, باإلضافة إلى مش��اركة واس��عة من أهالي األسرى 
وجمعية واعد لألسرى والمحررين في مقر الصليب األحمر 

الدولي في مدنية غزة.  
وأش��اد النائب د.مروان أب��و راس بدور األس��رى البارز في 
خدمة القضية الفلسطينية الذين يقفون بكل شموخ في وجه 
الس��جان متحدين صوت الجالد, مؤكدا أن تحريرهم يشكل 
أولى أولويات المجلس التش��ريعي والحكومة الفلس��طينية 

بغزة. 
وأثن��ى أبو راس على أمهات وزوجات وأبناء وآباء األس��رى 
ودعاه��م لمزيد من الصب��ر حتى يمن اهلل بالف��رج العاجل 

لألبناء هم.
نواب غزة يستقبلون وفدا من تجمع النقابات 

املهنية 
اس��تقبل ن��واب كتل��ة التغيي��ر واإلص��الح البرلمانية عن 
محافظ��ة غزة وفدا من تجمع النقاب��ات المهنية, وكان في 
استقباله كال من النواب د. مروان أبو راس وم. جمال سكيك 
وجمال نص��ار. وضم وفد تجمع النقاب��ات المهنية د. جمال 

غصوان ومحيي الدين الحلو.
ورحب النائب أبو راس بالوفد الزائر، معبرا عن بالغ سعادته 
بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك 

بين نواب المجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المحلي.
وأك��د أب��و راس أن كتل��ة التغيير واإلص��الح ومن خالل 

المجلس التشريعي مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم لمثل 
ه��ذه التجمعات للعم��ل علي تعزيز دورها ف��ي خدمة أبناء 

الشعب الفلسطيني.  
... ويتفقدون سري العمل بدائرة األحوال 

املدنية
وف��ي هذا الس��ياق تفقد نواب الكتلة في غ��زة اإلدارة العامة 
لألحوال المدنية بالمقر الرئيس للوزارة في تل الهوا جنوب 

غ��زة, وضم الوفد النواب د. م��روان أبو راس وم. 
جمال سكيك.

وكان ف��ي اس��تقبال الوف��د كامل أب��و ماضي 
الوكي��ل المس��اعد ل��وزارة الداخلي��ة, ورياض 
الزيتوني��ة مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة لألحوال 
المدنية باإلضافة إلى ع��دد من المدراء العاملين 

في الوزارة.  
وأك��د النائب أبو راس  خالل اجتماعه مع مدراء 
الوزارة "أن ب��دء اإلدارة العامة لألحوال المدنية 
ب��وزارة الداخلية في تنفيذ مش��روع األرش��فة 
االلكترونية للسجالت الورقية للمواليد والوفيات 
الت��ي يرجع عمره��ا إلى ع��ام 1920 واالنتهاء من 
أرش��فة ملي��ون و400 ألف مس��تند يمثل مفخرة 
فلس��طينية لهذا الش��عب، مش��يدا بجهود وزارة 

الداخلية-الشق المدني".
م��ن جهت��ه, وص��ف النائ��ب س��كيك التط��ور 
االلكتروني الحاصل في وزارة الداخلية – الش��ق 
المدن��ي بالثورة المعلوماتي��ة، موضحا أننا بهذا 

االنجاز سبقنا دوال مستقلة منذ مائة عام.
... ويشاركون يف وقفة تضامنية مع األسرى 

إلى ذلك شارك نواب الكتلة في الوقفة التضامنية مع أهالي 
أسرى منطقة الزيتون جنوب محافظة غزة. 

وض��م وفد النواب كال م��ن النواب محمد ف��رج الغول وم. 
جمال سكيك وجمال نصار, فضال عن بعض قادة حماس في 
المنطقة ومسئولين في الحكومة وممثلين عن جمعية واعد 
لألس��رى, إلى جانب العديد من أهالي األسرى المعتقلين في 

سجون االحتالل. 
وأكد النائب الغول أن المجلس التشريعي مع قضية األسرى 
العادلة ولن يتخلى عنها, موضحًا أن فجر الحرية بات قريبًا, 
منوها عن معاناة األس��رى في س��جون االحت��الل وصنوف 

العذاب والمضايقات التي يواجهونها.  
وانتقد الغول الموقف المخزي لسلطة رام اهلل وفريق أوسلو 
التفاوض��ي في التنازل الممنهج ع��ن المطالبة باإلفراج عن 
األسرى وسياس��ة تبادل األدوار والباب الدوار بين االحتالل 

وسلطة رام اهلل.
وف��ي ختام الوقف��ة تم تقديم هداي��ا تذكارية تحمل صور 
األس��رى لعائالته��م تعبيرا ع��ن الوفاء والتقدير لألس��رى 

وعائالتهم. 
... وينظمون لقاء جماهرييا مع عائلة حجازي

كما نظم نواب الكتلة بالتعاون مع دائرة العالقات العامة في 
حركة حماس بمنطق��ة غرب غزة لقاءا جماهيريا مفتوحا 
بديوان عائلة حجازي, وسط حضور عدد كبير من مخاتير 

ووجهاء وأهالي وأبناء المنطقة.
وشارك في اللقاء كال من النواب  د. مروان أبو راس ومحمد 
فرج الغول  وجمال نصار وم. جمال سكيك, باإلضافة إلى م. 
رفيق مكي رئيس بلدية غزة وعدد من المس��ئولين وقيادات 

حركة حماس بالمنطقة.
وفي كلمته أكد النائب جمال نصار عن مدى سعادة النواب 
وهم بين أهلهم وإخوانهم، مؤكدا بأنهم من الشعب وجاءوا 

باالنتخابات عبر الثقة التي منحها إياهم أبناء شعبهم, مشيرًا 
إلى أن كتلته مستمرة في خطواتها من أجل نصرة وخدمة 
أبناء الش��عب الفلس��طيني وحم��ل األمانة الت��ي كلفوا بها 

ويقينا بأن شعبنا معنا ومن حولنا.
وتحدث نصار عن االهتمام الذي تقدمه الحكومة بش��ريحة 
العمال والمش��اريع التي تنفذها في كافة األصعدة من أجل 

الوصول إلي االكتفاء الذاتي وعدم االعتماد علي اآلخرين.
من جانبه, تحدث د. أبو راس عن العديد من المش��اريع التي 
تبناها نواب المجلس التش��ريعي وأنهم علي استعداد لتقديم 
كافة أنواع الدعم ألبناء شعبهم في كافة المجاالت، موضحًا 
ب��أن نواب المجلس التش��ريعي أبوابهم مفتوحة الس��تقبال 

المواطنين في أي وقت وأي زمان.
وف��ي ختام اللقاء قدم النواب درعا لعائلة حجازي لقاء صبر 

وثبات هذه العائلة المعطاءة.
... ويزورون عائلة سمارة 

كم��ا زار ن��واب الكتلة بمحافظة  غزة عائلة س��مارة ضمن 
برنامج التواصل مع العائالت التي تقيمه الكتلة, وضم الوفد 
النواب م.جمال س��كيك وجمال نصار باإلضافة إلى وفد من 

قيادة حركة حماس. 
وكان ف��ي اس��تقبل الوفد عددا م��ن وجهاء عائلة س��مارة 
والشخصيات االعتبارية فيها الذين عبروا عن سعادتهم بهذه 

الزيارة.
من جانبه أكد النائب م. سكيك أن أبواب المجلس التشريع 
مفتوحة للجميع, وأنهم على استعداد لتبني كافة المشاكل 
التي تواجه المواطنين ونقلها ألعلى المستويات من أجل رد 

المظالم والحقوق ألصحابها.
بدوره أك��د النائب نصار على حرص ن��واب المجلس على 
التواص��ل الدائم والمس��تمر مع أبناء ش��عبهم, مش��ددا على 
ح��رص المجل��س التش��ريعي علي س��ن وتطبي��ق القانون 
وتحقيق المس��اواة بين أبناء الش��عب، والعمل علي تخفيف 

معاناته في ظل هذا الحصار الظالم.
وفي ختام اللقاء شكر عميد عائلة سمارة نواب المجلس علي 

هذه اللفتة الطيبة والزيارة المباركة.
النائب سكيك ولجنة حي الصربة تلتقي 

برئيس بلدية غزة
فق��د التق��ى النائب عن كتل��ة التغيير واإلص��الح م. جمال 
سكيك يرافقه وفدا من لجنة حي الصبرة رئيس بلدية غزة 

م. رفيق مكي وعددا من أعضاء المجلس البلدي.
وأش��اد النائ��ب س��كيك  بجه��ود بلدي��ة غزة المس��تمرة 
والمتواصلة لخدمة أبناء ش��عبهم, مبينًا العديد من المطالب 
الخاصة بمنطقة حي الصب��رة والمتمثلة في تجهيز وإعادة 
ترمي��م عدد من الش��وارع وحفر بئ��ر مياه ف��ي المنطقة, 

وعرض بعض شكاوى المواطنين في منطقة حي الصبرة.
ب��دوره عبر رئي��س البلدية عن بالغ الس��عادة بهذه الزيارة 
الطيبة والتي تأتي في إطار التنس��يق المش��ترك والتعاون 
وتعزي��ز دور البلدية، موضحًا أن بلدي��ة غزة بصدد تنفيذ 
العديد من المش��اريع والتي سيكون لمنطقة الصبرة نصيبا 

منها. 
وفي ختام الزيارة ش��كر النائب سكيك ولجنة الحي رئيس 

البلدية علي حسن االستقبال وعلي التجاوب السريع من قبله 
في تلبية المطالب التي تقدم بها الوفد الزائر. 

... ويلتقي رئيس بلدية خان يونس
كم��ا زار النائ��ب س��كيك بلدية خ��ان يون��س، وكان في 
اس��تقباله محمد عبد الخالق الفرا رئي��س البلدية ومحمد 

األسطل عضو المجلس البلدي.
وأش��اد النائب س��كيك  بجهود بلدية خان يونس المستمرة 
والمتواصلة في خدمة أبناء شعبهم, مناقشا مع رئيس البلدية 
المش��اكل التي تواج��ه البلدية وأبرزه��ا تحصيل الفواتير 
من المواطني��ن, داعيًا إلى العمل على زيادة الدعم والتعزيز 

للبلدية من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.  
من جانبه اس��تعرض الفرا أهم انج��ازات البلدية في الفترة 
الس��ابقة والمش��اكل والمعوقات التي تواجه البلدية, داعيًا 
المجل��س التش��ريعي لتقدي��م الدعم للبلدي��ة لتعزيز دور 

البلدية في المجتمع. 
وفي ختام الزيارة ش��كر رئيس البلدية النائب س��كيك علي 
هذه الزيارة الطيبة واالهتم��ام المتواصل من قبل المجلس 

التشريعي.
نواب الوسطى يتفقدون السجن املركزي يف 

املحافظة
تفقد نواب الكتلة في المحافظة الوسطى السجن المركزي 

بمخيم النصيرات لالطالع على أوضاع السجن والمساجين.
وض��م وفد النواب كال من النواب د. س��الم س��المة ود. عبد 
الرحم��ن الجمل وهدى نعيم, وكان في اس��تقبالهم المقدم 

فؤاد أبو بطيحان والعديد من ضباط الشرطة. 
وأكد النائب س��المة على أهمية تطوير السجن المركزي, 
ليتناس��ب مع االحتياجات األساسية للنزالء حتى تخفف من 
محنة الس��جن لديهم, موضحًا أن النواب سوف يساهمون في 

تقديم المساعدة لتطوير السجن.   
وشملت الجولة تفقد أقس��ام السجن والنزالء بداخله, حيث 

استمع النواب لقضايا النزالء ومشاكلهم. 
وفي ختام الزيارة قدم الوفد مس��اعدة مالية إلدارة الس��جن 
من أجل المساهمة في تطوير السجن المركزي بالمحافظة. 
... ويستقبلون وفدا من جمعية الصالح اإلسالمية

كما استقبل نواب الكتلة وفدًا من جمعية الصالح اإلسالمية 
ممثلة برئيس��ها أحمد البحيصي ووزير العمل أحمد الكرد 
وموس��ى السماك ممثل وزارة الصحة, وكان في استقبالهم 

النواب د. سالم سالمة, ود.عبد الرحمن الجمل. 
ورحب النائب د. سالم سالمة بوفد جمعية الصالح اإلسالمية, 
معب��را عن ش��كره وتقديره له��ذه الزيارة الت��ي تهدف إلى 

تحسين العالقة بين النواب والمؤسسات األهلية والخيرية. 
واس��تعرض الوفد خالل اللقاء أهم إنجازات جمعية الصالح 
ف��ي المحافظة, كما تط��رق إلى  العديد م��ن القضايا التي 
تتعلق بالمحافظة الوس��طى والتي كان أبرزها مستش��فى 

األقصى. 
وفي نهاية اللقاء توصل النواب والوفد الزائر إلى حل العديد 

من القضايا والمشكالت التي تعيق العمل في المحافظة.
النائب الجمل يستقبل وفدا من كلية العلوم 

والتكنولوجيا  

مل تثنها �لعو�ئق �أو تثبطها معوقات �ملالحقة و�حل�صار

بهم��ة عالي��ة وع��زم منقط��ع النظ��ري يجوب 
ن��واب كتلة التغيري واإلصالح الربملانية الضفة 
الغربي��ة وقط��اع غ��زة ط��وال وعرض��ا يف إطار 
تفاعلهم الكامل مع قضايا ومعاناة شعبهم، 
دون أن تف��تّ يف عضده��م العوائ��ق الثقيلة 
الت��ي ترمي بها يف وجوههم س��لطة رام اهلل، 
بطشا ومالحقة، أو مثبطات الواقع املرير التي 

غزت غزة بفعل قسوة الحصار.
"الربمل��ان" واكبت نش��اط "التغي��ري واإلصالح" 
خالل األي��ام املاضية، وتوج��ت عملها بمدونة 

تقرير موجز عرب دفتي هذا العدد.   

نواب التغيير واإلصالح بخانيونس يتفقدون شرطة المرور بالمحافظة 

نواب التغيير واإلصالح بغزة يقدمون درعا تكريما لعائلة حجازي 



         نواب اجمللس التشريعي.. تفاعل مميز مع القضايا الوطنية و             تالحم مع معاناة وهموم اجلماهري

7 العدد السابع والخمسون

جوهر �ملفاو�صات �َصَخاٌء 
يف �لتنازلت، و�َصَخاِئٌم يف 

�ملنكر�ت 

النائب / د. يونس األسطل

اس��تهجن كثير من الناس ما كشفته فضائية الجزيرة، حيث بلغ سخاء المفاوضين من السلطة لالحتالل 
أن ُيْهدوا لهم أكبر أورش��ليم في التاريخ، بما فيها المس��جد األقصى الذي ب��ارك اهلل حوله، وأن يباركوا 
سياس��ة إلغاء حق العودة لما يقارب سبعة ماليين من الالجئين، بعد أن قالت لهم )ليفني( وزيرة الخارجية 
ف��ي الكي��ان الصهيوني: إن العدد الذي نوافق على عودته منهم ه��و ِصْفٌر ليس أكثر، ثم كان التعاون على 
ْت علينا في قطاع غزة مدة  اغتي��ال القادة والمجاهدين، ومن بعده الش��راكة في الحرب الدولية التي ُش��نَّ

ثالثة أسابيع أو يزيد.
ولئ��ن كان هذا مدهش��ًا لجماهي��ر األمة عربًا وعجمًا؛ فإنه بالنس��بة لنا ال يمثل معش��ار الحقيقة، فالذي 
تنازل في اتفاقية أوس��لو عن أربعة أخماس فلس��طين، ورضي أن يفاوض على الباقي إلقامة كيان يسميه 
دولة منزوعة الس��الح قابلة للحياة، ويس��ميه اليهود حكمًا ذاتيًا؛ أي سلطة على الذوات واألشخاص، ال على 
األرض وكنوزها، وال على األجواء وهوائها، وال على البحار وخيراتها، أليس هذا تنازاًل عن فلسطين كلِّها 
حقيق��ة؟!، ثم إن الذي آمن بحقِّ اليهود ف��ي يهودية الدولة، وتعاطف مع معاناة اليهود في أوروبا وألمانيا، 

وتعهد بأمنهم في مدنهم ومستوطناتهم، ماذا أبقى من فلسطين؟!!.
وَمْن عمل على تهيئة الش��عب الفلس��طيني للتطبيع مع االحتالل اليهودي، فكان من برنامجه تعهير الناس، 
َص الخمارات، ومأل الشوارع بالسافرات  فأقام الكازينوهات، والشاليهات، والمالهي الليلية، والمراقص، ورخَّ
َع دور السينما، واستقدم ما يس��مى بالِفَرق الفنية؛ حيث الُمَتَغنِّجات  الس��افالت، وَتَبنَّى إعالمًا داعرًا، وَش��جَّ
الخليع��ات، وحرص على االختالط ف��ي المكاتب، والمدارس، والجامعات، وف��ي المقابل فقد حارب مظاهر 
الدين، وأقصى المتدينين، ولم يتورعوا عن انتهاك الحرمات بسبب أو بغير سبب، َفَسبُّ الدين مثاًل، أو حتى 
الذات اإللهية، أيسر من شربة ماء عند الكثيرين منهم، وَقلَّ أن تجد من يتورع عن كبائر اإلثم والفواحش، 
فضاًل عن أن يؤدي الفرائض الخمس، هذا إذا كان يصلي أصاًل؛ فإذا تحدثنا عن األموال؛ فإن الحالل هو ما 
تطاله أيديهم، والحرام ما يعجزهم الوصول إليه، والقائمة تطول .. َمْن حرص على كل ذلك أُيستغرب منه 

أن يتنازل عن المسجد األقصى، وما هي قدسية ذلك المسجد في نظره؟!!.
ف��إذا جئنا إلى الكفر بالمقاومة، والتعهد باجتثاثها، واعتقال  اآلالف من المنخرطين فيها، أو الُمِحبِّين لها، 
وانتزاع اإلقرار واألس��رار منهم بأقسى ألوان التعذيب التي أش��رف معها على الموت المئات، ونال الشهادة 
تحت القمع العش��رات، ولم يسلم من ش��رهم ُحرٌّ وال شريف، فهل يستغرب منهم بعد ذلك أن يتعاونوا مع 
االحتالل؛ لتصفية القادة والمجاهدين، حتى َيْصُدُقوا العدوَّ فيما َكِفلوا من أمنه وراحته، وحتى يظفروا بما 

ُأْغُروا به من دوالر الدول المانحة الداعمة لالحتالل؟!!.
ي��ِن في زنازين  وف��ي ه��ذا اإلطار يجيء التخلي عن األس��رى، وتركه��م عقودًا من الس��نين يعانون اأَلَمرَّ
االحتالل؛ ذلك أن خروجهم ُمْفٍض إلى إحراج سلطة التعاون األمني، أو إفشالها، فأكثر األسرى مجاهدون، 
ِئ كثيٍر منهم مقاعدهم للقت��ال، ولو انتقامًا من  وخروجه��م من األغ��الل واألصفاد يؤدي حتمًا إلى َتَب��وُّ
االحتالل قصاصًا من التعذيب واإلذالل..، َفِفيَم ُيْقِدُم زبائن التفاوض على إطالق س��راحهم، ويجلبوا بذلك 

الخطر على أنفسهم، ويعكروا ما هم فيه من َسَكر السلطة؟!!.
وهل يس��تهجن بعد ذلك أن يكونوا ش��ركاء في العدوان علينا في معركة الفرقان، فقد بدِت البغضاء من 
أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر، خاصة بعد تعجيزهم عن إفش��ال تجربتنا السياسية بالحصار الخانق 
حينًا، وباإلعالم الحانق، والفلتان، والفوضى حينًا آخر، ثم بالَحْس��م االضطراري أمام سياسة التصفية على 
اللحية والهوية، وانكشاف مخططهم في االنقالب على الشرعية، ومن بعد ذلك لم يتمكنوا ال بالحوار، وال 
بالعصيان المدني، وال بغيره، أن يستدرجونا إلى برنامجهم القائم على اإلقرار بشرعية االحتالل، واستعداء 

المقاومة، وااللتزام بإمالءات الصهاينة؟!!.
إن كل أولئك تفس��ير للتعبير في اآلية بالمس��ارعة في والء اليهود والنصارى؛ إْذ إن اهلل الملك الجبار 
المتكبر قد نهانا أن نتخذ أهل الكتاب أولياء ُنِحبُّهم، وننصرهم، وحكم على من يفعل ذلك بأنه منهم، وأنه 
بذل��ك يصير مرتدًا قد كفر من بعد إيمانه، فلن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم، وقد 
َودَّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا حس��دًا من عند أنفس��هم من بعد ما تبين لهم 
 ً الحق، كما أنهم ال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ِإِن استطاعوا، وهم ال يرقبون في مؤمٍن إالَّ

وال ذمة، كما أنهم في الكفر والعدوان أئمة.
وعلى الرغم من ذلك فإن إخوانهم المنافقين من بني جلدتنا يس��ارعون فيهم، فيركضون إليهم ركضًا، 
ويقوم��ون بأكثر مما ُيَكلَّفون، غي��ر آبهين بما يقعون فيه من المعرة والمذلة، وحجتهم في ذلك قولهم: 
)نخشى أن تصيبنا دائرة(، فهم متخوفون من أن يكون لليهود أو النصارى الغلبة ذات يوم، فأرادوا من اليوم 
أن يصنعوا معهم معروفًا  ينفعهم في مقبل األيام، فكيف الحال عندما تكون الجولة والدولة لليهود، وحين 
يعل��ون علوًا كبي��رًا، فيغتر المنافقون بتقلبهم في البالد، ويطمع��ون أن يظفروا ببعض ما في أيديهم من 

الدنيا؟!!.
إن اهلل عز وجل ُيْطِمُعنا في الشطر الثاني من اآلية بأنه سيأتي بالفتح والنصر لنا على اليهود، وَلينصرنَّ اهلل 
من ينصره، وقد يأتي ببعض األقدار التي تكش��ف هوان اليهود، أو تفضح عورات المنافقين، فيصبحوا على 

ما أسروا في أنفسهم نادمين.
لقد أتى اهلل بالفتح، وأعاننا على َقمِّ االحتالل وكنس��هم من قط��اع غزة، وأكرمنا يوم نصرنا عليهم تارًة 
عضَّ المنافقون في الس��لطة وحركة فتح أصابع الندم، ثم نزل بهم األس��ى  أخرى في معركة الفرقان، فََ
واأللم وهم يفتضحون بأمر اهلل، فتنكشف حقيقة التفاوض، وحجم التنازالت التي كان يبادر بها أبو مازن 
وعريق��ات، وَم��ْن وراءهم من الرويبضات، فكي��ف إذا تزامن ذلك مع تهاوي عروش عربية، ال س��يما التي 
يتوكؤون عليها في تبرير الهدايا المجانية للصهاينة، ال ش��ك أنهم اليوم يضربون أخماس��ًا في أس��داس، 

ويتحسبون من الحساب العسير بعد زمن يسير؟!!.
واهلل على كل شيء قدير

ِذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ُيَساِرُعوَن ِفيِهْم َيُقوُلوَن َنْخَشى  ) َفَتَرى الَّ
ُ َأْن َيْأِتَي ِباْلَفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعْنِدِه  َأْن ُتِصيَبَنا َداِئَرٌة َفَعَسى اهللَّ

وا ِفي َأْنُفِسِهْم َناِدِميَن ( َفُيْصِبُحوا َعَلى َما َأَسرُّ

من وحي �آية

إلى ذلك استقبل النائب عن الكتلة د. عبد الرحمن الجمل وفدا من كلية 
العلوم والتكنولوجيا بخان يونس في مكتب الكتلة بمخيم البريج.

ورحب النائب الجمل بالوفد الزائر لمكتب النواب بالمحافظة الوس��طى, 
مقدرا لهم هذه الزيارة التي تهدف لزيادة التواصل مع المؤسسات التعليم 
العالي, مؤكدا أنه يس��عى لحل المش��كالت والمعيقات التي توجه الكلية 
عن طريق طرحها في اجتماعات لجنة التربية والقضايا العامة بالمجلس 

التشريعي التي يرأسها. 
وفي ختام االجتماع شكر الوفد الزائر النائب الجمل، معربا عن أمله في 

حل مشاكل الكلية. 
... ويستقبل وفدا من حماة األقصى وجمعية سبل الخري 
كما اس��تقبل النائب الجمل وفدا من حماة األقصى وجمعية سبل الخير 

في مكتب الكتلة بمخيم البريج. 
ورح��ب النائب الجمل بالوفد، مثمنا له��م هذا الزيارة التي تهدف لزيادة 
العالقة بين حماة األقصى وجمعية سبل الخير من جهة ونواب المحافظة 
من جهة أخرى, حاثا القائمين على الجمعية على خدمة المواطنين بشتى 
السبل وبدون تفريق بينهم, والسعي الدؤوب لتطوير الخدمات واألنشطة 

التي تقدمها للمواطنين.  
وفي ختام  الزيارة ش��كر الوف��د النائب الجمل, مقدم��ا درع األقصى له 

تقديرا لجهوده في خدمة الشعب.   
... ويستقبل رئيس بلدية الزوايدة 

كما اس��تقبل النائب الجمل رئيس بلدية الزوايدة حسن مزيد في مكتب 
الكتلة بمخيم البريج. 

ورحب النائب الجمل برئيس البلدية وش��كره على هذه الزيارة, موضحًا 
أن المجل��س التش��ريعي يقف بجانب المؤسس��ات المحلية ومؤسس��ات 

المجتمع المدني لخدمة أبناء الشعب وخصوصا البلديات.  
من جانبه, أك��د مزيد أن البلدية تبذل كل جهودها لخدمة المواطنين, 

متطرقا ألبرز المعوقات التي تواجه البلدية. 
وفي ختام الزيارة ش��كر النائب الجمل مزيد على زيارته لمكتب النواب, 

واعدا بزيادة التواصل مع البلدية. 
النائب العبادسة يزور الجمعية الوطنية لتأهيل املعاقني 

بخانيونس
زار النائب يحيى العبادسة رئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان بالمجلس 
التشريعي مقر الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين بخان يونس لالطالع 

على سير العمل بالجمعية. 
وكان في استقباله ناهض أبو سلمية مدير الجمعية وموظفيها باإلضافة 

إلى مجموعة من المعاقين. 
وأوضح العبادسة خالل اجتماعه مع مدير الجمعية على أهمية هذا العمل 
لخدم��ة ذوي االحتياجات الخاصة من خالل تأهيلهم وتدربيهم, موضحًا 
أننا نؤمن أن قيمة اإلنس��ان األخالقي��ة واإلبداعية تجعله يتخطى عجزه 

وإعاقته". 
وأكد العبادس��ة أننا في المجلس التشريعي نحمل همومكم وندافع عن 
حقوقكم وأن أبواب المجلس مفتوحة كل األوقات, مضيفًا أننا جاهزون 

لالس��تماع لهمومكم أمام لجن��ة الرقابة وحقوق اإلنس��ان, واعدا بإعادة 
دراس��ة قانون المعاقين بالمجلس التش��ريعي وإعطاء توصيات لمجلس 

الوزراء بهذا الخصوص. 
وفي ختام الزيارة اجتمع النائب العبادسة بمجموعة مع المعاقين واستمع 
إلى مشكالتهم والمعيقات التي تواجههم, واعدا بحل العديد من المشكالت 

وعرضها أمام الجهات المسئولة. 
نواب خان يونس يتفقدون شرطة املرور باملحافظة

تفقد نواب الكتلة بمحافظة خان يونس أماكن تمركز ش��رطة المرور 

بالمحافظ��ة، وذلك خالل جول��ة ميدانية بالتعاون م��ع هيئة التوجيه 
السياسي والمعنوي. 

وش��ارك في الجولة كاًل من النواب د. يونس األسطل, ويحيى العبادسة, 
إضافة إلى بعض المسئولين.

وق��ال د. األس��طل خ��الل الجولة: "إن ه��ذه الجولة ته��دف إلى االطالع 
المباش��ر على س��ير العمل في هذا الجناح من أجنحة الشرطة, واالطالع 

على مدى انضباط أفراد شرطة المرور.
من جانبه, أشاد النائب موسى بإنجازات شرطة المرور بالمحافظة, وقال 
خالل كلمة ألقاها ألفراد الش��رطة: "أنتم على ثغر من ثغور البالد التي 
ال تقل أجرا عن تغور المجاهدين", مضيفًا أن على أفراد الشرطة التحلي 

باألخالق الحسنة والتعامل الحسن مع المواطنين". 
وفي خت��ام الدول��ة تفقد الوف��د غرفة عملي��ات الش��رطة المركزية 

بالمحافظة. 
النائب د. أبو حلبية يلتقي نائب رئيس مجلس النواب 

املغربي
في س��ياق آخر التق��ى النائب عن الكتلة د. أحمد أب��و حلبية نائب رئيس 
مجل��س النواب المغربي د. س��عد الدين العثماني خ��الل زيارته للمغرب 
للمش��اركة في المؤتمر الدولي لنصرة األسير الفلسطيني الذي تنظمه 

الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني. 
وناق��ش النائب أب��و حليبة م��ع العثماني العدي��د من القضاي��ا أبرزها 
االعتداءات الصهيونية المستمرة ضد األراضي المقدسة في القدس, مبينًا 
خطورة ما تتعرض له المدنية من االعتداءات من هدم للمنازل واالعتداء 
عليه��ا, وزي��ادة وتي��رة التهويد واالس��تيطان, وكذلك سياس��ية إبعاد 
المقدسيين عن أراضيهم بدءًا برموز الشعب الفلسطيني, ونوه أبو حلبية 
إلى ضرورة التعاون المش��ترك من أجل فض��ح االنتهاكات الصهيونية 

بحق الشعب الفلسطيني بحصاره وحربه وأسره وإبعاده 
من جانبه, أكد العثماني استمرار دعمه الكامل للقضية الفلسطينية من 
خالل موقعه في البرلمان وفي حزبه العدالة والتنمية, وقوفه إلى جانب 

الحق الفلسطيني. 
وفي سياق أخر, التقى أبو حليبة بالعديد من الوفود على هامش المؤتمر 
أبرزها د. خالد السفياني رئيس الحملة الدولية لنصرة الشعب الفلسطيني 
والشعب العراقي, كما التقى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر, ورئيس 
الجمعية المغربية لمس��اندة كفاح الش��عب الفلس��طيني, ورئيس الوفد 

الطبي المغربي الذي زار القطاع مؤخرًا.
النواب اإلسالميون.. أنشطة وفعاليات

في ذات الس��ياق تلخصت نش��اطات النواب اإلسالميين في الضفة الغربية 
خ��الل األي��ام الماضية ف��ي العديد من الجوان��ب االجتماعي��ة ولقاءات 

وزيارات الوفود المختلفة.
فق��د زار الن��واب العديد من األس��رى المحررين من س��جون االحتالل 
وآخرين من س��جون األجهزة األمنية في الضفة المحتلة، كما زار وفد 

من النواب بيت المسنات في رام اهلل.
كم��ا زار الن��واب العديد من الق��رى والريف الفلس��طيني في رام اهلل 
ونابل��س وبي��ت لح��م 
على  اإلط��الع  به��دف 
المواطني��ن  أوض��اع 
االعت��داءات  ج��راء 
عل��ى  الصهيوني��ة 
المواطنين وممتلكاتهم.

والتق��ى الن��واب بوفد 
م��ن الهيئة المس��تقلة 
لحق��وق اإلنس��ان برام 
القضاي��ا  لمتابع��ة  اهلل 
اإلنسانية والمختطفين 
األمنية  األجه��زة  لدى 
في الضفة والمفصولين 
العمومية  الوظيفة  من 

فصاًل تعسفيًا.
الن��واب  التق��ى  كم��ا 
م��ن  المتابع��ة  لجن��ة 
الداخل الفلسطيني المحتل، وشارك في اللقاء رئيس المجلس التشريعي 
د. عزيز دويك وعدد من النواب، فضال عن زيارة النواب لمؤسس��ة أمان 

برام اهلل.
وفي ذات السياق التقى النواب بوفد يمثل سفارة جنوب إفريقيا، وشارك 
ف��ي اللقاء النائب المبعد ع��ن القدس محمد أبو طي��ر والنواب د. أيمن 

دراغمة والنائب م. عبد الرحمن زيدان.
كما شارك النواب في ورشة عمل حول القانون الدولي نظمها الصليب 

األحمر في مدينة نابلس.

النواب اإلسالميون في الضفة يلتقون وفدا من سفارة جنوب إفريقيا برام اهلل   
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العدد السابع والخمسون

موؤمن ب�سي�سو 

ذعر بال حدود

اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد ورشة عمل لمناقشة مشروع 
قانون استثمار أمالك الدولة 

لجنة التربية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوزير التربية 
والتعليم حول عدد من القضايا 

المجلس التشريعي يستقبل وفد اللجنة الوطنية العليا إلحياء 
عام الشباب 

يقولون أن اللحظات الصعبة تكشف المستور وُتنبت مواقف صريحة 
أو »عارية« من أي تدليس أو مساحيق تجميل.

في »إس��رائيل« يعيش��ون اليوم قلقا اس��تراتيجيا وذعرا بال حدود، 
فالنظ��ام المص��ري الحالي الذي يش��كل أحد أه��م أركان التحالف 
اإلقليمي الخادم للسياسة اإلسرائيلية في المنطقة يتعرض لهزة غير 

مسبوقة، وقد يؤول، جزئيا أو كليا، في قادم األيام إلى السقوط.
حاولت »إس��رائيل« في البدايات تجنب إب��داء أي موقف داعم لنظام 
مبارك إال أن مؤش��رات انهيار النظام حملت مواقف إس��رائيلية غير 

مسبوقة.
ل��م تجد »إس��رائيل« ُبّدا من إع��الن دعمها الكامل للنظ��ام، وإطالق 
تحذيرات مش��ددة من مغبة إفس��اح الطريق نحو وص��ول »اإلخوان 
المس��لمين« إل��ى س��ّدة الحك��م، بل بل��غ األمر ح��ّد تجاه��ل إرادة 
الش��عب المص��ري بالتم��ام والكم��ال حين أعلن��ت تفضيله��ا بقاء 
النظ��ام الدكتاتوري عل��ى أي نظام ديمقراطي آخ��ر، فيما تظاهر 
»إسرائيليون« أمام السفارة المصرية بتل أبيب دعما لنظام مبارك!!

األكثر خطورة أن »إسرائيل« أرسلت رسالة رسمية إلى نظام مبارك 
تض��ع فيه إمكانياتها العس��كرية الكاملة دفاعا عن��ه في وجه زحوف 
الديمقراطية الهادرة في موق��ف يميط اللثام عن كثير من جوانب 

العالقة الخفية بين نظام مبارك واإلسرائيليين!!
الموقف اإلس��رائيلي الراهن غير مس��تغرب على اإلطالق، فإسرائيل 
دولة بال قيم أو مبادئ أو أخالق، وال تعي أو تفقه سوى لغة مصالحها 
واحتياجات ش��عبها حتى لو كان ثمن ذل��ك دوس حرية وكرامة 

وإرادة وحقوق اآلخرين.
إس��رائيل تخش��ى اليوم خس��ارة العب أساس��ي ليس ل��ه نظير في 
المنطق��ة، العب متمي��ز ذو وزن سياس��ي رفيع وثقل اس��تراتيجي 
كبير كان يشكل حلقة الدفاع األولى عنها، ويلعب دورا كبيرا في 
تكري��س وجودها كأمر واقع ف��ي المنطقة، ولم يكن ُيخفي حرصه 
عل��ى تأمين حدوده وجبهته الميدانية معها في وجه كل المحاوالت 
الفدائية أو أعمال تهريب السالح في مواقف وسياسات رخيصة أذلت 
ناصية األمة، وكسرت شوكة أبنائها، وأحالتها إلى مشاريع ملحقة 

للسياسة الغربية في المنطقة العربية. 
ال تتخي��ل »إس��رائيل« -مج��رد تخي��ل- إمكانية خس��ارتها للنظام 
المصري الحالي واس��تبداله بنظام آخر، إذ أن الضرر المتوقع آنذاك 
سيكون عصيا على الوصف والتشخيص، وقد يقود إلى تغيير واجهة 
المش��هد اإلقليمي الذي تسيطر عليه »إسرائيل« حاليا، وتهيمن على 

تفاصيله المختلفة.
لقد آذى نظام مبارك شعوب أمتنا كثيرا، لصالح أعدائها والمتربصين 
بها، ممتهنا الزيغ والعوج س��بيال، وآن لقل��وب الصهاينة أن تحترق 
بس��قوطه تحت أي ش��كل كان وتهاوي سياساته اآلثمة التي أحرقت 

قلوب الفلسطينيين والعرب والمسلمين عقودا من الزمن.

عق��دت اللجنة القانونية ورش��ة عمل لتدارس مش��روع 
قانون اس��تثمار أمالك الدولة المقدم م��ن النائب محمد 

فرج الغول.
وحضر الورشة ممثلين عن وزارة العدل ووزارة األشغال 
العام��ة ومدير عام ديوان الفتوى والتش��ريع، إضافة إلى 
رئيس س��لطة األراضي وأعضاء اللجنة القانونية وبعض 

نواب المجلس التشريعي.
وأكد مقرر اللجنة القانونية د. محمد شهاب أن المشروع 
يهدف إلى اس��تغالل أراضي المحررات من خالل تأجيرها 
لألشخاص المعنوية وإيجاد فرص عمل للمواطنين والحد 

من تفشي البطالة بحيث يتولى إبرام عقود اإليجار لجنة 
دائمة يشرف عليها مجلس الوزراء.

من جه��ة أخرى أثن��ي م. إبراهيم رضوان رئيس س��لطة 
األراضي على مش��روع القانون، وقدم مالحظات السلطة 
عل��ى المش��روع.  في حين أوضح يعق��وب الغندور مدير 
عام ديوان الفتوى والتشريع الدوافع التي استدعت اقتراح 
مش��روع القانون الس��يما رغب��ة الحكومة ف��ي تفويض 
تأجي��ر األراض��ي الحكومية إل��ى لجن��ة، وبالتالي وقف 
احتكار القرار الذي كان ينفرد به مأمور التس��وية وفقًا 
لقان��ون األراضي الحكومية البريطان��ي. من جانبها دعت 

النائب جميلة الش��نطي إلى التركيز على إقرار مشروع 
قان��ون األراضي المق��دم إلى اللجنة القانونية منذ س��نة 
2003 ووضع حد للتش��ريعات الفرعية المجتزئة الخاصة 
باألراض��ي. في حين بي��ن د. مروان أبو راس أن مش��روع 
القانون بمثابة عقد إيجار في ثوب قانون، مقترحا أن يقع 

الجمع بين األمرين وعدم الولوج إلى التفاصيل.
وفي ختام الورشة لخص د. شهاب اقتراحات المشاركين، 
منوها إلى أن اللجنة س��وف تقوم بدراس��تها والبحث في 
مدى إمكانية إقرار مش��روع قانون لألراضي بحيث يكون 

موحدًا وشاماًل.

اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد ورشة عمل ملناقشة مشروع "قانون استثمار أمالك الدولة"

نفاق كامل و�صفاقة بال حدود

حني تصمت اإلدارة األمريكية عن جرائم الحكام دهرا وتنبذهم بني عشية وضحاها؟!

دان نائب��ان في المجلس التش��ريعي السياس��ة األمريكي��ة إزاء قضايا 
المنطقة العربية، مؤكدين عل��ى أن اإلدارة األمريكية تمارس النفاق 
الكام��ل واالزدواجي��ة التام��ة في التعاط��ي مع قضايا األم��ة العربية 

وشعوبها.

وأش��ار النائبان في حوارين منفصلين مع "البرلم��ان" إلى حرص اإلدارة 
األمريكي��ة عل��ى التغطية على جرائ��م الحكام وخطاي��ا األنظمة ما بقوا 
جاثمين على صدر شعوبهم، إال أنها سرعان ما تنبذهم مع أول بادرة صحوة 

وحراك شعبي ينتفض الستعادة الحرية والكرامة والحقوق المفقودة.

ازدواجية ونفاق
فقد أكد النائب د. سالم سالمة أن السياسة األمريكية 
ف��ي الش��رق األوس��ط والعال��م مبني��ة على أس��اس 
مصالحها الخاصة التي تحفظ لها الهيمنة والسيطرة 
عل��ى المنطقة ومقدراتها واألنظم��ة المتحكمة بها ، 
مشيرا إلى أن اإلدارة األمريكية تبسط دعمها لألنظمة 
ما بقيت متس��لطة على إرادة ش��عوبها إال أنها سرعان 
ما تتخلى عنها إذا انتفضت شعوبها واستعادت حريتها 

وقرارها وكرامتها.
وأض��اف النائب س��المة أن اإلدارة األمريكية تمارس 
االزدواجي��ة والنف��اق ف��ي إطار ممارس��ة سياس��تها 
الخارجي��ة، وهي أحرص ما تكون عل��ى تغييب إرادة 

الش��عوب والحط م��ن كرامته��ا، وتتغاضى عن كل 
الجرائ��م والخطاي��ا الت��ي تقترفه��ا األنظم��ة بحق 
شعوبها، مشددا على أن اإلدارة األمريكية ال تجد حرجا 
في بيع أزالمها الذين خدموا سياستها ومصالحها حين 
تميد األرض من تح��ت أقدامهم، وتعصف بهم غضبة 

شعوبهم.
سياسة بال أخالق

بدوره أكد النائب د. إبراهيم أبو س��الم أن السياس��ة 
األمريكية مثل األوروبية تقوم على غير دين وأخالق 
ويحكمه��ا المصلحة فق��ط، فالنظ��ام المصري خدم 
المصالح األمريكية عشرات السنين وقمع شعبه وحمى 
"إسرائيل" حماية تامة، مشيرا إلى أن أمريكا حمت هذا 

النظام وس��كتت عنه وعن االنتخاب��ات المزورة التي 
أجراها وس��كتت على قم��ع الن��اس وإيذائهم وقتلهم 

وتدمير إمكانياتهم ومقدراتهم االقتصادية.
وأض��اف النائب أبو س��الم أنه أصب��ح واضحا اآلن أن 
النظام المصري كما النظام التونس��ي -الذي صمتت 
عن ظلمه اإلدارة األمريكية سنوات طويلة- إلى زوال، 
وأنه في اللحظة التي هرب فيها ابن على قالت أمريكا 
ب��كل صفاقة: نعم للخيار الش��عبي، مؤكدا أن أمريكا 
تخل��ت اآلن ع��ن حليفها مبارك، وتعم��ل على ترتيب 
أوراقها في مصر إليجاد البديل المناس��ب لها للدفاع 
عن مصالحه��ا، وخصوصا ف��ي ظل المؤش��رات التي 

تؤكد حتمية رحيل الرئيس المصري عن الحكم.

النائب د. سالمة: اإلدارة األمريكية 
تمارس اإلزدواجية والنفاق وال تجد 
حرجا يف بيع ازالمها الذين خدموا 
مصالحها حني تعصف بهم غضبة 

شعوبهم

النائب د.أبوسالم:السياسة األمريكة 
بال دين او أخالق وتحكمها املصلحة 

فقط .. وأمريكا تسكت على قمع 
وظلم األنظمة ماداموا جاثمني 

علي صدور شعوبهم 


