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مشــهد رائع ذلك الذي أتحفتنا به قافلة 
ــاة التي حطــت رحالها على  شــريان الحي

أرض القطاع الصامد األسبوع الماضي.
رجــال ونســاء تســطع عيونهــم ببريق 
اإلخالص لفلسطين وقضيتها.. همة عالية 
وعزم ال يلين ظلل سماء غزة قرابة ثالثون 
ســاعة ال غير.. شعور بالغ الدقة واإلرهاف 
اجتاح كيان كل فلســطيني يحب وطنه 
ويتوق ليوم عزته وانتصاره.. مشهد يفوق 
الوصف.. وكيف للوصف أن يشق طريقه 
وقد أعجز المشهد كل الكلمات، واستعصى 

على كل المفردات.
إنها بركة فلســطين.. األرض المقدســة 
ــا وحولها.. بركة دماء  التي بارك اهللا فيه
الشهداء التي ســالت مدرارا دفاعا عن هذه 

األرض الطيبة المباركة.
يا لها من دروس تلك التي حملتها قافلة 
شريان الحياة لكل المتخاذلين الذين أبوا 
إال تشــّرب المذلة والعار، واســتنكفوا عن 
أداء واجب النصرة لشعب مكلوم يئن تحت 
وطأة احتالل غاشــم ال يرقــب فيه إال وال 
ذمة، ويتجرع يوميا مرارات حصار ظالم 
يقوده يوما بعد يوم إلى مزيد من الكوارث 

والنكبات.
ــا من مفارقة عجيبة.. لقد تجشــمت  يا له
ــة شــريان الحياة عناء مــا بعده عناء  قافل
وكابــدت معاناة ال يعلم بها إال اهللا، ابتغاء 
إيصــال األدوية والمســاعدات اإلنســانية 
لشــعبنا في القطــاع، فيما يقف الشــقيق 
العربــي على الجانب اآلخر مــن الحدود، 
يضع السدود والعراقيل وينصب الحواجز 
ويفتعل المشكالت، وال يجد حرجا في بناء 
ــُدر الفوالذية التي تحاول دفننا أحياء  الُج
وضــرب إرادتنا الحرة وســحق مقومات 

الصمود والبقاء لدينا!!
ال نملــك ســوى توجيه الشــكر الجزيل 
لهؤالء الرجال األفذاذ والنســاء الماجدات 
الذين أثبتوا والء لقضيتنا غاب عن كثير 
من أهلها الذين ينتسبون إليها ادعاء وشعارا 

ال حقيقة وفعال.
ال زال األمل يحدونا في بزوغ فجر صحوة 
عربية وإســالمية حقيقية تضــع الجهد 
العربي واإلســالمي في مســاره الصحيح، 
وتعيد االعتبار لقضيتنا الوطنية العادلة، 
وتدق المســمار األخير في نعش الحصار 
المفروض بقرار عربي قبل أي شيء آخر.

قافلة شــريان الحياة أعطتنا –بحق- أمال 
جديدا في حياة جديدة مفعمة بألوان العزة 
والكرامة واإلباء بعد أن خذلنا العالم الذي 
يدعي الحرية والحضارة، وأشبعنا حديثا 

عن اإلنسانية وحقوق اإلنسان.
هــي دروس بالغات.. لمــن كان له قلب أو 

ألقى السمع وهو شهيد. 
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ــور عزيز دويــك رئيس المجلس التشــريعي  رحــب الدكت
الفلسطيني بالوفد البرلماني األوروبي الذي يزمع زيارة قطاع 
غزة يوم الجمعة القادم، مشــددا على أن النواب المنتخبين في 
ًأصقاع األرض يجب أن يكون لهم كلمة واحدة في رفع الظلم 
غزة يوم الجمعة القادم، مشــددا على أن النواب المنتخبين في 
ًأصقاع األرض يجب أن يكون لهم كلمة واحدة في رفع الظلم 
غزة يوم الجمعة القادم، مشــددا على أن النواب المنتخبين في 

والحصار عن شعبنا ورفض اإلمالءات على إرادة الشعوب.
وأوضــح د. دويك أن هذه الزيارة تعد خطوة رائدة وتأتي في 
االتجاه الصحيح، وكان مــن المفترض أن تكون هذه الزيارة 
ــوم األول للحصار واإلغالق، مؤكــدا أن هذه الزيارة  منذ الي
تشكل دليال على أن شعوب العالم تدعم قضية شعبنا وتقف إلى 
جانبه في حقه في تقرير مصيره واســتعادة حريته المسلوبة، 
مشــددا في الوقت نفســه على أن إعطائنا حقوقنا هو الطريق 

الكفيل بنشر السالم العالمي على خير وجه.

ــاط بها دور  وأشــار رئيس المجلس التشــريعي أن أوروبا ين
كبير جــدا وخاصة البرلمانيين فيها إزاء دعم قضية شــعبنا 
وفك الحصــار عن قطاع غزة، فهؤالء النواب لهم دور كبير 
في نقل صورة معاناة شعبنا إلى بلدانهم، وأضاف: "على الغرب 
ــم أن لغــة االمالءات مرفوضة في إطار لغات الشــعوب  أن يعل

الحرة وبين قوم ينشدون الحرية".
وأكد د. دويك أن الموقف األوروبي اآلن على محك االختبار 
ــي في نصرة قضيتنا، وخاصــة أن االحتالل يهدد بحرب  العمل
ــا بحاجة إلى أن نبذل  جديدة على قطاع غزة، مشــيرا إلى أنن
جهودنا في كل اتجاه وأن ال ننتظر النصر إال من عند اهللا، أما 
بذل الجهد فهو من باب التوكل على اهللا، كما أن اقرب الناس 

إلى الشعب نوابه. 

ــم الهيئات  أقر المجلس التشــريعي مشــروع قانون تنظي
ــة بالقراءة الثانية في جلســته التــي عقدها أمس  الرياضي
ــاء (١٢-١) في إطار الدورة غير العادية الرابعة بمقر  الثالث

المجلس بغزة.
وقد تلت النائب هدى نعيم تقرير القراءة الثانية لمشروع 
القانون، وتخلل ذلك مناقشــات ومداخــالت النواب حول 

مالحظاتهم على مواد القانون والتي جاءت في ٥٩ مادة.
وأوضحــت النائب نعيم أن أهمية المشــروع تكمن في أنه 
يضع إطارا قانونيا ينظم النشاط الرياضي في فلسطين عبر 
عدة هيئات رياضية حددها القانون ممثلة باللجنة األولمبية 
ــة واالتحــادات  الفلســطينية واتحــادات األلعــاب الرياضي
الرياضية النوعية واألندية الرياضية واألندية المتخصصة 

واللجان الرياضية بالوحدات الحكومية والشركات.
وأضافت نعيم أن مشروع القانون أفرد فصًال خاصًا بتنظيم 
اللجنة األولمبية الفلســطينية من حيث إبراز اختصاصاتها 
ــا وعالقتها مع وزارة الشــباب  والجهــة التي تشــرف عليه

والرياضة. 
وفي ختام المناقشات أنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع 

قانون تنظيم الهيئات الرياضية. 
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يستعد المجلس التشريعي الفلسطيني الستقبال أكبر 
وفــد برلماني أوروبي منذ فرض الحصار من المتوقع 
أن يزور قطاع غزة منتصف الشــهر الجاري، لالطالع 
على ما آلــت إليه األوضــاع الكارثية فــي القطاع بعد 
مرور سنة على الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة التي 
خّلفت آالف الشهداء والجرحى والمعاقين والمنكوبين، 

وجّرت الكثير من المآسي والويالت.
ومن المقــرر أن يكــون الدكتور أحمد بحــر النائب 
األول لرئيــس المجلس التشــريعي الفلســطيني على 

ــي رفيع الســتقبال الوفد على معبر  رأس وفــد برلمان
رفح، قبل أن يحتضن المجلس التشــريعي لقاء هاما مع 
الوفد األوروبي عصر الجمعة القادم (١٥-١) حيث سيتم 
طرح ومناقشــة العديد من القضايا ذات الصلة بالقضية 
الفلسطينية والموقف الدولي إزاءها والجهود المبذولة 
لكسر الحصار عن قطاع غزة المحاصر. وقالت "الحملة 
ــي تنّظم زيارة  األوروبية لرفــع الحصار عن غزة" الت
الوفــد البرلماني األوروبي في تصريــح صحفي: "إنها 
ــة المصرية فيما  قامت بالتنســيق مــع وزارة الخارجي

يتعلق بترتيب زيارة الوفد البرلماني للقطاع عبر معبر 
رفح البري الفاصل بين مصر وغزة".

وأوضحت الحملة أن الوفد الذي سيتكّون من ٥٦ برلمانيًا 
بدأ باالستعداد للمغادرة باتجاه األراضي المصرية ومنها 
إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن هؤالء النواب يمثلون اثنا 
ــة إضافة إلى أعضاء فــي البرلمان  عشــر دولة أوروبي
ــى نقل ما  األوروبي ووزراء ســابقين، وســيعملون عل
يلمســونه في القطــاع من آثار للحــرب والحصار إلى 

برلماناتهم وشعوبهم.



 .


""
تحقيق التواصل واستجالب الدعم الربِّـاني العربي 
واإلسالمي  وفضح جرائم االحتالل  والتحذير من 

اِّـؤامرات والتحديات التي تستهدف القضية
 الفلسطينية  أبرز أهداف جولتنا الربِّـانية 
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العدد التاسع والعشرون
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كرم المجلس التشريعي الفلسطيني السيدة كارين أبو زيد 
مفوض عام وكالة الغوث وتشغيل الالجئين "األونروا" إثر 

انتهاء مهامها في األراضي الفلسطينية.
وقد زارت الســيدة أبو زيد مقر المجلس التشــريعي بغزة، 
ــور أحمد بحــر النائب األول  وكان في اســتقبالها الدكت

لرئيس المجلس وعدد من النواب.
وأشاد د. بحر بجهود بالسيدة أبو زيد في خدمة المواطنين في 
قطاع غزة وعلى مستوى العالم، ووقوفها مع قضايا الشعب 
الفلسطيني، ورفضها القاطع لكافة أشكال الحصار المفروض 
على غزة، ومواقفها الشجاعة في التعامل مع الحكومة بغزة، 
ــا الرافض إلقامة الجدار الفوالذي على الحدود مع  وموقفه

مصر ودورها في توضيح اآلثار الكارثية له.
وشــرح د. بحر للســيدة أبو زيد موقف المجلس التشريعي 
إزاء العديد من القضايا السياســية، متطرقا ألبعاد الحصار 
ــي تتوالى تترى  الخانقة وأشــكال المؤامرات المختلفة الت
على الشعب الفلسطيني، وخصوصا بعد نجاح حركة حماس 
في انتخابات عام ٢٠٠٦، مشيرا إلى حجم الدمار الذي خلفته 
ــة األخيرة، وما تعرض له نواب الشــعب  الحــرب الصهيوني
ــل قوات االحتالل،  الفلســطيني من اعتقال ومالحقة من قب
والتبعات السلبية لتأخر إعادة اإلعمار وربط ذلك بااللتزام 

بشروط الرباعية.
وطالب د. بحر السيدة أبو زيد بنقل صورة األوضاع في غزة 
كما عايشــتها إلى المجتمع الدولي واألوروبي الذي خذل 

أكد الدكتور أحمد بحــر النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي أن الجدار الذي تقوم ببنائه 
الســلطات المصرية على حدودها مع قطاع غزة؛ 
هو جدار المــوت وجدار ظالم، يهدف إلى تجويع 

الشعب الفلسطيني وحصاره. 
وأوضــح د.بحر -خــالل مؤتمر صحفــي اإلثنين 
ــه رابطــة علماء فلســطين في باحة  (٤-١)، عقدت
المجلــس التشــريعي- أن بناء الجــدار الفوالذي 
يعّد مخالفٌة قانونيٌة ومخالفٌة شــرعيٌة ووطنيٌة 
د  وإنسانيٌة، مشددا على أن القطاع ال يمكن أن يهدِّ
د أمن مصر هو  أمن مصر الشــقيقة، وأن ما يهــدِّ
الكيان الصهيوني.  وتساءل د.بحر: "كيف يمكن أن 
ا؟ وكيف يجوز أن يحللوا  يكون هذا الجدار شرعيًّ
بناء هذا الجدار في مجمع البحوث اإلســالمية في 
األزهر الشريف"؟!، وأضاف: "باسم شعبنا نستنكر 
ــي ال تنمُّ عن حــرٍص على  هــذه التصريحات الت
وحدة الشــعب الفلسطيني". وناشد د.بحر الرئيَس 
المصريَّ محمد حسني مبارك أن ُيصدر تعليماته 
الفورية إليقاف البناء في الجدار الفوالذي؛ الذي 
ع الشعب الفلسطيني ويقتله، مطالًبا  يريد أن يجوِّ
بفتح معبر رفح البري الذي يعتبر المنفذ الوحيد 

بين مصر وقطاع غزة.
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غزة ولم يفعل شــيئا حتى اللحظة من أجــل رفع الحصار، 
موجها شكره إلى كافة أحرار العالم الذين وقفوا وساندوا 
ــة، وأولئك الذين  الشــعب الفلســطيني في محنته الراهن
يقدمون إسهامات مهمة على طريق كسر الحصار عن غزة 

على أكثر من مستوى وصعيد.
من جهتها شكرت الســيدة أبو زيد د. بحر وأعضاء المجلس 

التشريعي على هذه اللفتة الكريمة التي جاءت في إطار اللقاء 
الوداعي، مؤكدة على وجوب رفع الحصار عن القطاع، وأن 
"األونروا" ســتواصل عملها في غزة والضفة، مشــددة على 
ضرورة التعامل مع الحكومة في غزة، واســتمرار المساعي 
الجادة من أجل إلزام إســرائيل بتوفيــر كافة االحتياجات 

األساسية وحملها على السماح بإدخال مواد البناء إلى غزة.

.
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ــي برئاســة برئاســة د.أحمــد  زار وفــد برلمان
بحر النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
ــة بمدينة غزة  ــة الداي ــوم عائل الفلســطيني الي
والمناطق المقصوفــة والمدمرة بمحافظة رفح، 
ــات المجلس إلحياء معركة  وذلك ضمن فعالي
الفرقان "صمود وانتصار"، وضم الوفد البرلماني 
ــواب د. يونــس األســطل والنائب م.  كال مــن الن
جمال سكيك والنائب هدى نعيم والنائب د.سالم 
سالمة والنائب د. خميس النجار والنائب سيد أبو 

مسامح.
ــارة عائلة  ــه بزي ــدأ الوفــد البرلماني جولت وب
ــة في مدينة غزة التي فقدت ٢٣ شــخصا من  الداي
أبنائها خالل حرب الفرقان بعد استهداف المنزل 
بصاروخ دمره بالكامل، وكان في استقباله عددا 

من أهالي الشهداء وقيادات في حركة حماس.
ــة ومنظمة  ودعــا د.بحــر جامعة الــدول العربي
المؤتمر اإلسالمي إلى ضرورة اإليفاء بوعودهما 
بإعمار للبيوت المدمرة في غزة، متســائًال: "أين 
المؤتمر اإلسالمي إلى ضرورة اإليفاء بوعودهما 
بإعمار للبيوت المدمرة في غزة، متســائًال: "أين 
المؤتمر اإلسالمي إلى ضرورة اإليفاء بوعودهما 

وعودكما بشــأن اإلعمــار؟! وأين األمــوال التي 
جمعتماها من أجل غزة؟!". 

ــع: "إن عائالت غزة صمدت في وجه العدوان  وتاب
ضــت له من قصٍف ودماٍر  الصهيوني رغم ما تعرَّ
ــا"، مضيًفا:  ــى استشــهاد عائــالٍت بأكمله أدَّى إل
ضــت له من قصٍف ودماٍر  الصهيوني رغم ما تعرَّ
ــا"، مضيًفا:  ــى استشــهاد عائــالٍت بأكمله أدَّى إل
ضــت له من قصٍف ودماٍر  الصهيوني رغم ما تعرَّ

رته طائرات  "ومن على أنقاض هذا البيت الذي دمَّ
االحتــالل على رؤوس أصحابه نقول لكل العالم: 

إننا صامدون رغم الدمار". 
وأكد النائب األول لرئيس "المجلس التشــريعي 
ــرت بيوتها تقف إلى  "أن هــذه العائــالت التي دمِّ
جانب حكومتها وإلى جانب المجلس التشــريعي 
ــه عائلة الداية  الُمنتَخب، مشــيًرا إلى أن ما قدمت

ومثلت شريان الحياة الذي يمد باقي مدن القطاع 
بمقومات الصمود.

ــع الوفد على حجم الدمار في حي الســالم  واطل
والمنازل التي تم تدميرها خالل العدوان، وتخلل 
ــى أهالي المنازل  ذلك كلمــة وجهها د. بحر إل
المدمــرة خاطبهم فيها قائال: "لقــد أتينا لنقول 
إلخواننا الصابــرون والصامدون فــي الذكرى 
السنوية لمعركة الفرقان أننا معكم ولن نخذلكم 
كما خذل العالم غزة بوعــوده الكاذبة عن إعادة 
األعمار"، مشيرا إلى أن النظام اإلقليمي والدولي 
الظالم يريد أن يساومنا في لقمة عيشنا ويدفعنا 
ــة ويحملنا على نبذ  لالعتراف بشــروط الرباعي
ــن نتنازل عن  ــا لن نســاوم ول المقاومــة، إال أنن
ــا ومقدســاتنا من أجــل المال  ــا وثوابتن حقوقن

وسنصبر ونتمسك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية.
وطالب د. بحر الســلطات المصرية والتي ال تبعد 
ــار قليلة عن هــذه المنطقة  حدودها ســوى أمت
بفتح معبر رفح وعدم االستمرار في بناء الجدار 
الفــوالذي المخالف للدين، مؤكــدا أن أهل غزة 
ليسوا هم من يهدد األمني القومي المصري وإنما 
الصهاينة الذين قتلوا وذبحوا األسرى المصريين 
وارتكبوا مجزرة بحر البقــر، وال زالوا يهددون 

بتدمير السد العالي.
 وفي ســياق فعاليات إحياء ذكرى حرب الفرقان 
زار الوفد عددا من بيوت شهداء حرب الفرقان في 
محافظــة رفح ومن بينها عائلة العبســي وعائلة 
الشهيد الشيخ نظير اللوقة الذي استشهد في اليوم 
األول لمعركة الفرقان، كما زار الوفد مدرسة 
الفضيلة لتعليم األطفال في التي تعرضت لدمار 

كامل طال كافة مبانيها.

وجميع عائالت فلسطين شرٌف للجميع ال للعائالت 
وحدها. 

ــًال: "نحــن صامدون رغــم الحصار  واســتدرك قائ
المطبق على القطاع، فيأتي "الجدار الفوالذي" الذي 
تبنيه مصر الشقيقة من أجل زيادة المعاناة على أبناء 
شعبنا"، داعًيا الرئيس المصري محمد حسني مبارك 

إلى وقف بنائه والوقوف إلى جانب أهل فلسطين. 
واســتنكر بحر الفتوى التي أصدرها األزهر بجواز 
بناء الجدار الفــوالذي، مؤكًدا أنها أقوال بعيدة عن 
ــة، مضيًفا أن "أهل  شــرع اهللا وعنه القانون والوطني

غزة ال يهددون األمن المصري، بل االحتالل َمن يهدد 
األمــن في العالم".  وقال: "آن األوان لرؤســاء العرب 
أن يأخــذوا دورهم الحقيقي في الدفاع عن الشــعب 
الفلســطيني"، مشــيًرا إلى أن الحكومة و"المجلس 
التشريعي" في ذكرى الحرب يعتزون بوقوفهم إلى 
رت بيوتها واستشــهد أبناؤها  جانب العائالت التي دمِّ
أثناء المجزرة التي ارتكبها العدو اإلسرائيلي.  وشكر 
بحر كل من وقف إلى جانب الشــعب الفلســطيني، 
كما شــكر الســفن التي تأتي من أجل فك الحصار 
عــن أهل القطاع، منوًها بإصــرار النائب البريطاني 

ــى دخوله قطاع غزة ووقوفه إلى  جورج غاالوي عل
جانب إخوانه الُمحاَصرين، متسائًال: "أين دور العرب 

والمسلمين تجاه إخوانهم في غزة؟!". 
ــي زيارته إلــى محافظة رفح  ــدأ الوفد البرلمان وب
ــي تعرضــت للقصف  ــة الت ــة المدين ــارة لبلدي بزي
الصهيوني خالل الحرب، وكان في اســتقبال الوفد 
ــة وأعضاء المجلس  م. عيســى النشــار رئيس البلدي
البلدي وقيادات من حركة حماس، حيث عبر د. بحر 
في كلمته عن اعتزازه بمدينة رفح الصامدة األبية 
ــي تعرضت للعــدوان البربري وقدمت الشــهداء  الت



العدد التاسع والعشرون

ــور أحمد بحر النائب األول  أكد الدكت
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن 
شعبنا الفلسطيني لن يركع للمؤامرات 
ــة الكثيرة التي تحاك ضده بهدف  الدولي
التنازل عــن الثوابت والحقوق الوطنية، 
ــى أن الجدار الفــوالذي الذي  مشــيرا إل
ــه مصر على حدودها مع قطاع غزة  تبني
يشكل السهم األخير في جعبة المتآمرين 
على قضيتنا وشــعبنا، مشــددا في الوقت 
ــن ينال منا  نفســه على أن هذا الجدار ل
ومن عزيمة شعبنا بأي شكل من األشكال.

وذكــر د. بحر خالل حفل افتتاح مدينة 
بيسان الزراعية شــمال القطاع بحضور 
وزيــري الداخلية والزراعــة وعدد من 
ــواب المجلس التشــريعي أن الطائرات  ن
ــة تقصف األنفــاق الحدودية  الصهيوني
ــي تمثل شــريان الحياة لشــعبنا في  الت
ظل الحصــار الظالم من فــوق األراضي 
المصرية وســماء مصر دون أن نجد أي 
احتجــاج أو اعتــراض مصري رســمي، 
مؤكدا أن االحتالل الصهيوني هو الذي 
يهدد األمن القومي المصري وليس أهل 
القطاع. وفي ســياق متصــل جدد د. بحر 
ــد على دعم المجلس التشــريعي  التأكي
ــي بهــدف  للحــوار الفلســطيني الداخل
الوصــول إلى مصالحــة حقيقية مبنية 
ــى الثوابت الفلســطينية وعلى وحدة  عل

ــور عزيــز دويــك  شــكر الدكت
رئيس المجلس التشــريعي النائب 
على  غــاالوي  البريطانــي جورج 
ــة التي بذلها وقافلة  الجهود الطيب
شــريان الحياة في ســبيل كســر 
المفروض على شــعبنا  الحصــار 

المرابط في غزة.
وأثنى د. دويك خالل خالل اتصال 
هاتفي جــرى بينه وبيــن غاالوي 
ــة إلى نصرة  على الجهــود الرامي
الضعفاء، مؤكدا أن النائب غاالوي 
أصبح رمزا لنصرة المســتضعفين 

في العالم أجمع.
وحيا الدويك طاقم قافلة شريان 
الحياة كامال، شــاكرا إياهم على 
تضحياتهم وجهودهم، معتذرا عن 

المعاناة التي القوها وعن كافة المصاعب التي أصابتهم وواجهتهم حتى 
استطاعوا دخول القطاع.

وأعرب دويك عن ســعادته إزاء ما تبذله هذه الجموع في ســبيل إيصال 
ــون اآلالم نتيجة الحصار  ــى أطفال غزة الذيــن يعان ــدواء والعالج إل ال
الظالم المفروض عليهم على كافة األصعدة، مشيرا إلى أن هذه الوفود 
المتضامنة التي تصل أســبوعيا إلى القطاع من شأنها أن تعزز صمودهم 

وتعينهم على الثبات.
وحث د.دويك غاالوي على مواصلة مثل هذه الفعاليات وتوسيعها لتشمل 
ــر عدد من المدن والدول، ولتبقى دائما شــريان الحياة النابض في  أكب

جسد اإلنسانية جمعاء.
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الذي استهدفها من قبل األمن المصري.
وأكد التشــريعي أن حــال اإلصرار الكبير 
ــة الذي مّيز أعضاء القافلة  والمثابرة العالي
طيلة مسيرتها الطويلة منذ لحظة انطالقها 
ــا رغم أشــكال المعاناة التي  وحتى وصوله
ــار  ــة واإلكب ــا، يلقــى كل التحي واجهته

واإلجالل والتقدير من شــعبنا الفلسطيني 
ــى أن  ــه وشــرائحه، مشــيرا إل بكافــة فئات
االعتداء المستهجن على القافلة في األراضي 
ــرا في قلب كل  المصرية شــكل جرحا غائ
فلسطيني وعربي ومسلم، ونموذجا واضحا 
لطبيعة تعاطي الكثير من األنظمة العربية 

مع القضية الفلسطينية والمتعاطفين معها.
وشدد التشريعي على أن نجاح قافلة شريان 
ــراق كل الحواجز  ــاة الثالثة فــي اخت الحي
ــا عن دعم  والمعوقــات التي اســتهدفت ثنيه
ونصــرة شــعبنا المنكــوب في قطــاع غزة، 
ــا الالمحــدود فــي إنفاذ رســالتها  وتفانيه

أبدى المجلس التشريعي الفلسطيني ترحيبا 
ــاة "٣" التي حّطت  حارا بقافلة شــريان الحي
ــاة بالغة من  ــا بعد جهد جهيد ومعان رحاله
ــر معبر رفح  الوصــول إلى قطــاع غزة عب
ــا الدور البطولي والموقف  الحدودي، مثمن
ــادي ألعضاء القافلة فــي نصرة أهالي  الري
قطاع غزة وإسنادهم في وجه الحصار الذي 
يستهدف كسر إرادة الصمود والمقاومة في 

نفوسهم.
ــان صــادر عــن رئاســة المجلس  وقــال بي
ــة على  التشــريعي: "نقــدر ألعضــاء القافل
اختالف جنسياتهم جهدهم الكبير والمعاناة 
ــة التــي كابدوها عبر مســيرة آالف  الهائل
ــال من بالد وأصقــاع متفرقة وصوال  األمي
إلى قطاع غــزة، وإصرارهــم األصيل على 
تحمــل كل المشــاق والمغــارم في ســبيل 
إيصال المساعدات اإلنســانية واألدوية إلى 
ــداء التضامن التام معهم  أهالي القطاع، وإب
في وجه أشــكال الحصــار والعــدوان التي 

تستهدفهم".
ووجه التشــريعي تحية إلى قافلة شــريان 
الحياة "٣"، وعلى رأســها النائب البريطاني 
جــورج غاالوي، معربا عــن خالص تضامنه 
ــا في وجه كل العوائــق والموانع التي  معه
واجهتها، والتي كان آخرها االعتداء المدان 

اإلنســانية واألخالقية، يدلل على مســتوى 
التأييد والتعاطف العربي واإلسالمي والدولي 
المّطرد للقضية الفلسطينية وحالة التحشيد 
في مواجهة الحصار الظالم المفروض على 
شعبنا، ويمنحنا مؤشرات بالغة األهمية حول 
مدى عدالة قضيتنا الفلســطينية، مؤكدا أن 
دائــرة الرفــض للحصار تتعاظــم يوما بعد 
يــوم في كافة أرجاء العالم، وهو ما يبشــر 
بمزيد مــن العزل الجماهيــري واألخالقي 
لسياسة األنظمة والحكومات المتواطئة على 
استهداف شعبنا والمصرة على حصاره بعيدا 

عن أي مسّوغ إنساني أو قانوني أو أخالقي.
ودعا المجلس التشريعي األحزاب والنقابات 
والمنظمات والمؤسسات الشعبية والحقوقية 
في وطننا العربي واإلســالمي وعلى امتداد 
المعمورة إلى القيام بأوســع حملة فعاليات 
ــة وإســالمية ودولية منظمة لكســر  عربي
الحصــار عــن قطاع غــزة، مشــيرا إلى أن 
تضافر الجهــود وتوجيه الطاقات وتركيز 
ــام واألعمال في اتجاه كســر الحصار  المه
ــأن يثمر  ــة المقبلة كفيل ب ــان المرحل إب
ثمــارا يانعة ويحقق نتائــج باهرة ويربك 
حسابات كل المتواطئين على حصار شعبنا 
في قطا غزة وإرادته الحرة وقراره الوطني 

المستقل.  
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شبعنا في غزة والضفة، منددا في الوقت 
ذاته باســتمرار بناء االحتالل الصهيوني 

للمستوطنات في أراضي الضفة الغربية.
ودعا د.بحر إلى وقف المفاوضات العبثية 
ــي نهائيا كونها  مــع االحتالل الصهيون
تزيد من تراجع قضيتنا الفلسطينية، الفتا 
ــدة التي تطرح  إلى أن المشــاريع الجدي
ــل النظام اإلقليمي والدولي  حاليا من قب
ــاء مســار التســوية والمفاوضات  إلحي

ــن يكتب لها النجاح، ولــن يكون حظها  ل
أفضل من سابقاتها، وال تهدف سوى إلى 
تجميل وجــه االحتالل القبيح والتغطية 
على عورات السياسة األمريكية المنحازة 
لالحتالل والشريكة في العدوان، وإنقاذ 
أبو مازن وســلطة رام اهللا مــن أزماتهم 
ــا في الفترة  الخطيرة التي ســقطوا فيه

األخيرة.
ــر د. بحر عن فخره بافتتاح المدينة  وعب

ــة في الذكرى األولى لمعركة  الزراعي
ــة  ــا دور وزارة الداخلي الفرقــان، مثمن
وأجهزتها األمنية خالل الحرب، موجها 
التحية لروح الشهيد الوزير سعيد صيام 
والقائد العام للشرطة الشهيد توفيق جبر 
وقائــد جهاز األمن والحماية إســماعيل 
الجعبري، مؤكدا أن شــعبنا سيســتمر 
في زراعة األشجار التي تعبر عن صمود 

وشموخ شعبنا في وجه كل التحديات.
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زار وفد من المجلس التشــريعي برئاســة د. أحمــد بحر النائب األول 
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عائلة الشهيد اللواء توفيق جبر 
القائد السابق للشرطة الفلسطينية بمشاركة وفد من الشرطة يترأسه 
قائد الشــرطة أبو عبيدة الجراح، وتأتــي هذه الزيارة ضمن الفعاليات 

التي يقوم بها المجلس التشريعي في إحياء ذكرى معركة الفرقان.
وفي كلمة وجهها د. بحر لعائلة القائد الشهيد اللواء توفيق جبر نعى 
فيها  شهداء الشرطة الفلسطينية وعلى رأسهم اللواء جبر قائد الشرطة 
الفلســطينية والذي كان على رأس عمله بين جنوده وقت استشــهاده، 
مبينا أن الشرطة الفلسطينية قدمت في اللحظات األولى للحرب أكثر 
من ٢٤٠ شــهيد في جريمة إســرائيلية مخالفة لكل القوانين واألعراف 

الدولية، وهي جريمة حرب يرتكبها االحتالل.
 وشدد د. بحر في الذكرى األولى للحرب أن المجلس التشريعي ماض 
على درب الشــهداء وماض في حماية المقاومة، معددا في الوقت نفسه 

مناقب الشهيد جبر. 
ــام د. بحر بتقديم درع المجلس التشــريعي ألســرة الشــهيد وفاء  وق
وتخليدا للشهيد القائد اللواء توفيق جبر، ، فيما كرمت النائب جميلة 

الشنطي زوجة الشهيد جبر.
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ــه بزيارة لمقر  ــدأ الوفــد البرلماني جولت وب
ــة الدفاع المدني، وكان في اســتقباله  مديري
العقيد يوســف الزهار مدير عام جهاز الدفاع 
ــه أمام قــادة وضباط  ــي، وفــي كلمة ل المدن
الجهاز عبر د. بحر عن فخره واعتزازه بزيارة 
الجهــاز في الذكرى الســنوية األولى لحرب 
الفرقان، مشــيدا بعمل الدفــاع المدني خاصة 
وقت الحرب فهــو الذي يقتحم الموت ويعمل 
ــة لخدمة أبناء شــعبنا وإنقاذ  بإخالص وأمان

حياتهم.
وأكد د.بحر أن المجلس التشــريعي ســيظل 
وفيا لدماء الشهداء، داعيا قادة وعناصر الجهاز 
إلــى مزيد مــن الصبر والعطــاء، الفتا إلى أن 
ــي يقف أمام مســؤولية  ــاز الدفــاع المدن جه
كبيرة وعظيمة في خدمة أبناء شعبنا وخاصة 

وقت الحرب. 
وفــي كلمته أكــد العقيد الزهــار أن جهاز 
الدفاع المدني سيكون على الدوام خادما ألبناء 
شعبنا بإداراته المختلفة، موضحا أن االحتالل 
استهدف بالقصف مقر جهاز الدفاع المدني في 
أول أيام الحرب ودمر عددا كبيرا من مقراته 
ــاء وعناصر الجهاز  ليرتقي ١٣ شــهيدا من أبن
خالل الحرب، وشــدد على أن الجهاز اســتمر 
في العمل وتحدى االحتالل وقام بدوره خالل 
الحــرب على أكمــل وجه، وفــي نهاية اللقاء 
قــدم د. بحر والوفــد البرلماني درع المجلس 

سّن قانون حماية مشــروع المقاومة وسيظل 
يحافــظ على مشــروع المقاومــة، وفي ختام 
اللقــاء قــدم د.بحــر والوفــد البرلماني درع 
المجلــس التشــريعي لقيادة الجهــاز تكريما 

وتخليدا لشهداء األمن الوطني.
وفي ذات السياق زار الوفد جهاز األمن الداخلي، 
وثمن د. بحر خالل لقائه بقيادات الجهاز دور 
"األمن الداخلي" في حفظ األمن ألبناء شــعبنا، 
مشــيرا إلى أن االحتالل اســتهدف من الحرب 
األخيرة على قطاع غزة زرع الفوضى وانعدام 
األمــن تمهيدا لعودة األجهــزة األمنية التابعة 
ــى الحدود  ــاس والتــي كانــت تنتظر عل لعب

المصرية وعلى معبر إيرز.
وعبر د.بحر عن فخر المجلس التشريعي بأداء 
جهاز األمــن الداخلي في حفظ األمن الداخلي 
لشــعبنا، وقال: "جئنا اليوم لزيارة هذا الجهاز 
ــن فيه ونكرم شــهداءه"، كما  ــي العاملي لنحي
شرح أحد مســؤولي الجهاز للوفد البرلماني 
مهــام وطبيعة عمل "األمــن الداخلي" وخطته 

المستقبلية في العمل لحفظ األمن.
ــه بمســؤولي الجهــاز قدم  ــة لقائ وفــي نهاي
ــي لهم درع  الدكتور بحــر والوفد البرلمان
ــدا  تخلي الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس 

وتكريما لشهداء "األمن الداخلي".

الوطن وحماية أبناء شعبنا والتصدي لالحتالل 
الصهيوني، وقال: "نحن في المجلس التشريعي 
برئاسة د. عزيز دويك مستمرون على العهد 

مع شعبنا وحكومتنا وأجهزتنا األمنية".
 وتابع: "سنظل األوفياء لدماء شهدائنا وحماية 
مشــروع المقاومة"، مشــيرا إلى أن المجلس 

وضباط وقيادات جهاز األمن الوطني، وعبر د. 
بحر خالل كلمة ألقاها أمام ضباط وعناصر 
الجهاز عــن فخره بأداء جهــاز األمن الوطني 
الــذي ُخّطــط له أن يكــون خادمــا لالحتالل 
ــه المخلصين  وحارســا له ولكــن بفضل أبنائ
تركزت مهمة األمن الوطني في حماية حدود 

التشريعي للعقيد الزهار تخليدا لشهداء جهاز 
الدفاع المدني.

وفي سياق متصل زار الوفد البرلماني برئاسة 
د. بحــر مقر جهاز األمــن الوطني، وكان في 
ــة النائب فتحي حماد  اســتقباله وزير الداخلي
ورئيس الجهاز اللواء ركن حسين أبو عاذرة 

.
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اســتقبل المجلس التشــريعي اليوم وفداليبيايمثل 
منظمة السلم واإلغاثة،وكان في استقبال الوفد د. 
أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 

وعدد من النواب، وذلك في مقر المجلس بغزة.
ورحب د. بحر بالوفد الليبي على زيارته التضامنية 
مــع شــعبنا الفلســطيني خاصــة في قطــاع غزة، 
ــى موقفها الداعم  ــة الليبية عل شــاكرا الجمهوري
لشعبنا وقضيتنا الفلسطينية وخاصة وقت الحرب 
األخيرة التي شــهدها القطاع، وذلك عندما فتحت 
الجمهورية خطوط الهاتف مجانا لالتصال بسكان 

قطاع غزة والتضامن معهم.
واســتعرض د. بحر للوفد الزائــر عمل وإنجازات 
المجلس وطبيعة المؤامرات التي حيكت ضد نواب 
المجلس التشريعي ألن الشــعب الفلسطيني اختار 
ــق الديمقراطية، مســتنكرا موقــف الرباعية  طري
المقاطع للمجلس التشــريعي المنتخب من الشعب 

بطريقة ديمقراطية.
ــداءات االحتالل  ــي اعت ــن د. بحــر للوفد الليب وبي
ــة  ــة ممثل ــة البرلماني ــى الحصان ــي عل الصهيون
باختطــاف أكثر مــن أربعين نائبا مــن المجلس 
معظمهم من كتلة التغيير واإلصالح وعلى رأسهم 
الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي 

الفلسطيني.

ــة منحازة لفريق  كمــا أوضــح د. بحر أن الرباعي
رم اهللا والحكومة الغير شــرعية التي شكلها فياض 
بدون أي غطاء قانوني ولم تمنح الثقة من المجلس 
التشــريعي، مؤكــدا أن الحكومــة الشــرعية هي 

الحكومة الحادي عشرة برئاسة اسماعيل هنية.
ــة الليبية على حســن  وشــكر د. بحــر الجماهيري
اســتقبالها للوفد البرلماني الفلسطيني الذي كان 
ــزة، كما قدم  ــة منذ فترة وجي فــي جولة خارجي
ــام للمؤتمر الشــعبي إمبارك  ــن الع الشــكر لألمي

ــداهللا، مؤكــدا على ضــرورة التواصل من أجل  عب
خدمة قضايا شعبنا وأمتنا العربية واإلسالمية.

ــة اللقــاء قــدم د. بحــر درع المجلس  وفــي نهاي
التشريعي تكريما للوفد الليبي على جهوده لخدمة 
قضيتنا الفلســطينية، كما قام الوفد برفقة نواب 
المجلــس بجولة لتفقــد آثار الدمــار التي لحقت 
بمبنى المجلس التشريعي نتيجة استهدافه المباشر 
بثالث صواريخ إســرائيلية أثناء الحرب على قطاع 

غزة.

العدد التاسع والعشرون
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مــا وقر فــي قلبي هــو خدمــة أبناء 
شعبنا الفلســطيني، وذلك من خالل 
إحقاق الحــق وإزهاق الباطل مدركا 
حساسية المرحلة التي ناقشنا الكثير 

من قضاياها تحت قبة البرلمان.


      


طبيعة العمل البرلماني كان معروفا 
ــا وإن كان اإللمام بالخصوصية  لدين
الفلسطينية جاء فيما بعد، فقد حفظنا 
جميعا معظم بنود القانون األساســي، 
وتعرفنا على النظام الداخلي للمجلس 
التشــريعي، وكل هــذه جــاءت تالية 

لقرار الترشح لالنتخابات.


    



فاجأنا طبيعة الرد الدولي واإلقليمي 
والمحلي على نتائج االنتخابات أكثر 
ــا أن يقف  من أي شــيء، فقــد توقعن
ــا العالم الحــر خاصة الشــعوب  معن
والبرلمانات ومســاندتنا في حقنا في 
ــا، وفوجئنا أن الردود  تقرير مصيرن
ــكل المعايير  كانــت مخيبة لآلمال ب
ــا أحــد أو يناقشــنا  دون أن يحاورن
ليستمع حول هدفنا من دخول العملية 

االنتخابية.





في الجلسة األولى التي كانت بتاريخ 
٢٠٠٦/٢/١٨ تم اختياري رئيسا للمجلس، 
وأولى واجباتي أن أحيط علما بطبيعة 
ــام المناطــة برئيــس المجلــس  المه
ودوره في تشــكيل اللجان واإلشراف 
ــى العمل داخــل المجلــس، وقمت  عل
بمهامي رئيســا للمجلس التشــريعي 

كما يجب أن يكون.



 ..







بعد التشاور مع األخوة النواب في مدن 

الضفة الغربية اجتمع الرأي أن يظهر 
النواب اإلســالميين بالصــورة االئقة 
ــة. كثيرا من المراقبين  كرجال دول
كانوا ينتظرون دخول رجال حماس 
بالبزة  ــا  ــا دخلن بالدشــاديش، ولكنن
ــر وهذا ما  الرســمية بهذا الكم الكبي
ــع، كما لفت انتباه  لفت أنظار الجمي
اإلعالم والمراقبين أداء صالتي الظهر 
والعصر قصرا لمــن هو خارج مدينة 
ــم نموذجا من  ــا للعال رام اهللا، وقدمن
الناس اإلسالميين بصورة مشرفة تدل 

على روعة هذا الدين وبحبوحته.




في الجلســات األولــى للمجلس كان 
ــاك محــاوالت مــن بعــض الكتل  هن
األخرى لزرع إحســاس بعدم كفاءة 
الفريق الذي جاء للعمل، مثل أن أحد 
ــم عن البطاطــا والخس  ــواب يتكل الن
والفجــل، ورددت عليه أنت لســت في 
ســوق الخضرة أنت في البرلمان. في 
الجلســات التالية فوجــئ الجميع أننا 
ــا النقــاط على الحــروف في  وضعن
ــات عمل المجلس التشــريعي،  أبجدي
ــود النظام  ــا نحفظ معظــم بن وكن
الداخلي والقانون األساســي، وعكسنا 
صورة مشــرفة في العمل البرلماني، 
وقد علقت الصحافة في حينها قائلة: 
"لقــد أدار د.عزيــز دويــك جلســة 
المجلس األولى بحــزم واضح تجلى 
في إدارة الجلســات في رام اهللا وغزة". 
والكثيــر كان يعول على فشــلنا في 
إدارة الجلســات وأن تتحول جلســات 
المجلــس لســخرية، وقــد غيرنا في 
ــم ســلبية كثيــرة كانت في  مفاهي
جلســات المجلس الســابق مثل شرب 
الدخان والشاي والقهوة، حيث كانت 
قاعة المجلس آنذاك عبارة عن مقهى 
ــد اتخــاذ القــرارات في  ــر، وعن مكب
المجلس الذي ســبقنا قــال أحدهم يا 
فالن أنا صوتت عشان خاطرك ولست 
أدري على ماذا رفعت يدي، وهذا غير 
وارد لدينا وكنت قبل التصويت على 
أي قــرار أكــرره ثالث مــرات كي 

يستمع إليه الجميع.


    


بالنسبة لي يمكن تقسيم فترة المجلس 
التشريعي لثالث فترات، أولها كانت 
محدودة ال تتعدى أربع شــهور، وهي 
فترة عملي رئيسا للمجلس، والفترة 
ــا بعيدين  ــة االعتقــال كنا فيه الثاني
عن المجلس بظلم االحتالل، والفترة 

ــة إبعادنا عن عملنا في المجلس  الثالث
ــى يد الســلطة  التشــريعي قهــرا عل

الوطنية الفلسطينية.
وللحقيقــة فإن عملي وأدائي يشــهد 
به الجميع، وال أزكي نفســي إطالقا، 
وبإمكان أي كان أن يقيمني موضوعيا، 
فأدائــي أشــبه ما يكون بالشــمس في 

رابعة النهار والحمد هللا.






ــرة ومحفوفة  ــة كانت قصي التجرب
ــا حكــم  عليه والحكــم  بالمخاطــر، 
ــاك محاوالت  متســرع، لكن كان هن
للتوفيق وكنت أنظر على أن الســنة 
األولى تشكل تجربة في التوفيق بين 
المهام المختلفة على كل المستويات.



 ..




ــم تتأثر واالعتقال  الروح المعنوية ل
زادني إصرارا أنني على حق. لماذا يتم 
اعتقالنا بينما تمنح بطاقات الشخصيات 
المهمــة لزمالء لنا مــن كتل أخرى، 
ــي بمغادرة  ــى اآلن لم يســمح ل وحت
البالد حيث هناك أقارب لي في األردن 

مازلــت ممنوعا من زيارتهم، كما أن 
ــة إلى مدينة أخرى  انتقالنا من مدين
داخــل محافظــات الوطــن محفــوف 
بالمخاطــر، وإن االحتــالل ومن في 
صفه ال ينظــرون لنا إال نظرة الحقد 
والحســد ألنه ال يريد لهذه التجربة 
البرلمانية أن تستمر. فنواب غزة لهم 
دور رائع في العمــل البرلماني حيث 
لم يتخلوا عن جلســة واحدة في أشد 
ــة، بينما هنا حتى اآلن  األوقات صعوب
ــم أدخل مكتبي فــي الضفة حيث أن  ل
السلطة الفلســطينية مازالت تمنعني 

من دخوله.





كنا من خالل وسائل اإلعالم المتاحة 
نتابع جلســات المجلس باهتمام بالغ، 
ــح الثقة لحكومــة الوحدة  خاصة من
الوطنية، وأرســلنا رسائل نبارك فيها 

اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية.






ال شــك أن العمــل البرلماني يحتاج 
العمــل  لحضــور، والمســاهمة فــي 
المراســالت،  البرلمانــي كانت عبر 
ــه الحركــة والنشــاط  وكان توجي
قليال بسبب وصول المحامي بعد فوات 
المناسبة التي من الممكن الحديث فيها 

أو توجيه رسائل بشأنها.

      
.



ــّي بثقافة علمية  أشــكر اهللا أن من عل
ــة  ــة طويل ــرة أكاديمي واســعة وخب
حيث كنت أحول السجن إلى جامعة، 
"الجامعــة  الســجن  ــى  عل ــا  وأطلقن
اليوسفية"، وأعطيت العديد من طلبة 
ــع مســاقات، وتلقيت  أرب الجامعــات 
العديد من كتب الشــكر من جامعات 
ــل والنجــاح واإلســالمية بغزة  الخلي
بعــد أن تم رصــد الدرجــات للطلبة 
واعتمادها من قبل جامعاتهم، وكنت 
أعطــي محاضرات في ســجن هداريم 

في مفهوم التخطيط البيئي.

 .. .. 






كان واضحــا جــدا تدخــل االحتالل 
كعنصــر خارجي في منع اســتمرار 
العملية التشــريعية والنظام السياسي 
الفلسطيني من خالل االختطاف، ولو 
ــا من الكتل  ــاك تكاتفا وطني كان هن
والفصائل البرلمانية وقالت الســلطة 
التنفيذية بأن كل النظام الفلسطيني 
ــواب، لما  ــم يخرج الن ســيتوقف ما ل
اســتمر اختطافنا، ولكن لم يكن هناك 
لدى السلطة أي حزم في هذا المجال، 
وهــذا ما أعطى فرصــة للمحتل كي 
يتمادى في ساحتنا الفلسطينية ويعبث 

كما يشاء بمسيرتنا الديمقراطية.

      
    
 ..
 .

      



المناكفــات بين الكتل دافــع ايجابي 
للعطاء لوال تدخــل القوى الخارجية 
التي أعاقت العمل البرلماني وكرست 
ــواب، فــدول العالم  الخــالف بين الن
ــة برلمانية  الغربــي وقفــت مع كتل
معينة رغم أنها كانت تنتقدها سابقا 

بســبب الفســاد والفلتان األمني، ولما 
ــات قالوهــا بصراحة  ــا باالنتخاب فزن
ــاء وال تبحثون عن  "نعرف أنكــم أمن
ــم أصحــاب  الجــاه والســلطان وأنت
رسالة لكن عليكم االعتراف بمقررات 
نعتــرف  ولكــن كيــف  ــة"،  الرباعي
ــة وهي مخالفــة لبرنامجنا  بالرباعي
االنتخابي والذي انتخبنا الشــعب على 
أساســه، وهذا ما رفضناه ولذلك تم 

اعتقالنا.

      
.


ــدة وموصولة بمراحل  التجربة ممت
ســابقة لكن أبواب التركيز اختلفت 
ــز  أيضــا. فــي الســابق كان التركي
أكاديميا سياســيا ثــم التركيز اآلن 
سياســيا في المقــام األول ويأخذ جل 
ــي وتراجعت عــن األداء  وقتــي وعمل
األكاديمــي، فمنصب رئيس المجلس 
التشريعي هو سياســي إداري وفكري 
وله دور وأهمية كبيرة، حيث كنت 
ــم وبرلماناته  أخاطــب زعمــاء العال
والسياســيين في األيام التي قضيناها 
فــي المجلــس وكنت أقــوم بإصدار 
ــوم الواحد  عشــرات الرســائل في الي

أدافع عن قضيتنا وموقفنا.





ــواب في قطاع غــزة بواجبهم  قام الن
ــى أكمــل وجــه ومــألوا الفراغ  عل
الدســتوري بكفاءة، بينمــا في الضفة 
طغت المناكفات السياســية والتدخل 
ــي،  البرلمان األداء  ــى  عل الخارجــي 
وعندما حاولنا لملمة الشــمل وكان 
هناك اتفاقا فور خروجي من السجن 
بأن أمارس مهامي ووقعت عليه جميع 
الكتل والفصائل البرلمانية وجدنا أن 
األطراف التــي ال يعجبها وجودنا في 
المجلس نكصت عن التوقيع وخالفته.

في نهاية العام الرابع من رحلة العمل 
البرلماني.. هل يشــعر د.عزيز دويك 
ــا أم بعدا عن الجمهور  أنه أكثر قرب

الفلسطيني؟
على مســتوى العالقة المباشــرة مع 
الناس فهي متميزة وأحســها وأشــعر 
ــي، ولكن  بها فــي كل مــن يصافحن
محاوالت اإلبعاد عن الساحة السياسية 
واإلساءة ما زالت مستمرة من أطراف 

عديدة دولية ومحلية وإقليمية.

.


 .. .. 


.



محاوالت إبعادي عن الساحة السياسية ال زالت مستمرة برسم محلي وإقليمي ودولي

التدخل الخارجي أعاق العمل البرلماني وكرس الخالفات بين النواب

أثبتنا جدارتنا كرجال دولة، والكثريون عولوا على فشلنا َّـ إدارة الجلساترئيس اِّـجلس التشريعي: أثبتنا جدارتنا كرجال دولة، والكثريون عولوا على فشلنا َّـ إدارة الجلساترئيس اِّـجلس التشريعي: أثبتنا جدارتنا كرجال دولة، والكثريون عولوا على فشلنا َّـ إدارة الجلسات

لو حزمت السلطة التنفيذية أمرها لما استمر اختطاف النواب

العدد التاسع والعشرون
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أقر المجلس التشريعي في جلسته الخاصة 
التي انعقــدت اليوم بمدينة غزة مشــروع 
ــة العامــة للســنة المالية  ــون الموازن قان
٢٠١٠ مع التعديالت الــذي تقدمت به لجنة 
الموازنة والشــؤون المالية وذلك بأغلبية 

األعضاء.
ــة  ــون الموازن وقــد ارتكــز مشــروع قان
ــا العمــل  ــى عــدة محــددات مــن أهمه عل
ضمــن الموازنة اإلغاثية وليــس التنموية, 
وذلك بســبب الحصــار الخانق على قطاع 
غزة واســتمرار حالة االنقســام السياســي 
ومحدودية اإليرادات بســبب سلب حكومة 
ــر الشــرعية ألمــوال المقاصة  رام اهللا غي
والهبات والمنح واإلعانات المقدمة للشعب 
الفلســطيني، فضال عن متابعــة الجهد في 
تعزيز اإليرادات بالرغم من صعوبة القيام 
بذلك, وتوقع اســتمرار مســتوى تحصيل 
وتحقيق اإليرادات كمــا كان عليه الحال 

في العام الماضي ٢٠٠٩م.
ــم بالمحافظة على المســاعدات  كمــا اهت
ــى  ــة وعل ــة فــي إطــار الموازن االجتماعي
البرامــج والمشــاريع الممولة مــن الدول 

الشقيقة.
وأوصى مشــروع القانون بزيادة اإليرادات 

المحلية من خــالل االلتزام بتطبيق قانون 
الضريبية  والتشــريعات  الدخــل  ــة  ضريب
األخرى، واالهتمــام باإلدارات اإليرادية في 
بعض الوزارات، ودعــا إلى إعادة النظر في 
سياســة التوظيــف القائمة وذلــك بهدف 
تخفيض  فاتورة الرواتب واألجور، وشــدد 

على ضــرورة االهتمام بالجانــب التنموي 
االقتصــادي, وعــدم االكتفــاء باالهتمــام 

بالجانب اإلغاثي.
كما أوصى بتعيين رئيس لهيئة سوق رأس 
المال، والعمــل على دمج بعــض الوزارات 
تحت مسمى وإطار وزاري واحد، واإلسراع 

بتعيين رئيس ونائب رئيس لديوان الرقابة 
ــى االهتمام  ــة، وركز عل ــة واإلداري المالي
ــر تجهيز المحاكم  بالقطــاع القضائي عب
ــات واإلســراع  وتزويدهــا بأحــدث التقني
ــة خاصةًًًًً  بتطبيق قانون الســلطة القضائي
ــق بتعيين القضاة وتطبيق ســلم  فيما يتعل

الرواتب، ودعا إلى إقرار مشروع قانون 
ــة الفلســطينية لمالحقة مجرمي  الهيئ
ــي تقوم بها  ــى المهام الت الحرب لتتول
لجنة "توثيق" مع تخصيص موازنة لها, 
والعمــل على إنصــاف المعلمين وذلك 
ــادة رواتبهم بنســبة ٥٪ من الراتب  بزي
األساســي، والقيام بتخصيــص موازنة 
مقدارهــا ٣٠ مليون دوالر لدعم القدس 

وصمود أبنائها.
بدورها تمنت لجنة الموازنة والشؤون 
المالية أن يــؤدي إقرار قانون الموازنة 
العامة للســنة المالية ٢٠١٠ إلى انطالقة 
جديدة تحدث تبدال حقيقيا في معالجة 
الملفات الشــائكة وخاصــة فيما يتعلق 
ــة والمالية في  ــة اإلداري بإصــالح البني
المؤسســات الرســمية مــن أجــل دفع 
وتيرة النمو االقتصادي وتعزيز العدالة 
االجتماعية واإلنمائية في جميع أرجاء 
الوطــن, مؤكدة أن المســتقبل يتطلب 

مّنا الكثير من العمل والجهد.
وأعربت اللجنة عن أملها في أن يساهم 
إقرار قانون الموازنة في تذليل العقبات 
أمام مشــروع اإلصالح المالي, ويساعد 
على وضع االقتصاد الوطني في مســاره 

السليم لخدمة الوطن والمواطن.
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في إطــار مواصلة المجلس التشــريعي 
لمهامه وممارسة دوره الرقابي على عمل 
المؤسسات الحكومية عقدت لجنتا التربية 
والقضايا االجتماعية، والرقابة والحريات 
العامــة في المجلس التشــريعي جلســة 
استماع لوزير الصحة د. باسم نعيم حول 
عدد من القضايا التي تهم الوضع الصحي 
فــي قطاع غزة بحضــور د. عبد الرحمن 
ــة والقضايا  الجمل رئيــس لجنة التربي
ــة ود. يحيي العبادســة رئيس  االجتماعي

لجنة الرقابة ومقررو وأعضاء اللجان.
واستمع النواب من الوزير نعيم حول عدد 
من القضايا التي تهم الوضع الصحي منها: 
فيروس HI NI واإلجراءات التي اتخذتها 
ــوزارة فــي مواجهة المــرض, ولجان  ال
التحقيق في شكاوى المواطنين    والكادر 
الوظيفي والمتطوعون في وزارة الصحة, 
ومركز األشعة التشخيصية والعالجية 
وملف العالج التخصصي ودور الوزارة في 
توفير األدوية النادرة لما لها من انعكاسات 
خطيرة على حالة المرضى خاصة مرضى 
ــة عــن  ــات المترتب الســرطان, والتوصي
ورشة عمل قانون المعاقين بين التطبيق 

والمعيقات والتامين الصحي.
ــوزارة منذ  وأوضــح الوزيــر نعيم أن ال
اللحظــة األولــى لإلعــالن عــن مرض 
انفلونزا الخنازير وضعت خطة لمواجهة 
ــى الترصد  هذا المــرض، واشــتملت عل
الوبائي والمخبري للمــرض والتطعيم 
وتثقيــف المجتمع من خالل المســاجد 
ــات،  والفضائي والجامعــات  والمــدارس 
كما حددت دور المستشــفيات واألقسام 
واإلســعاف والطــوارئ فــي مواجهة هذا 

المرض ودواعي اســتخدام عقــار "تامي 
فلو" والعمــل على مكافحة العدوى داخل 
المستشفيات، موضحا أن منظمة الصحة 
العالمية خصصت مليون جرعة منها ٤٠٠ 
ألف جرعة لقطاع غزة و٦٠٠ ألف للضفة 

إال أنها لم تصل بعد.
وعن لجان التحقيق في شكاوى المواطنين 
أشــار الوزير إلى مصادر وآليات متابعة 
الشــكاوى مؤكــدا أن القــرار الخــاص 
باســتحداث وحدة الشــكاوى في الوزارة 
ساهم وشجع الكثير من المواطنين الذين 
لديهم شكاوى بالتقدم بها للوزارة بعدما 
كان هــذا اإلجــراء غير موجــود أصًال, 
وأضاف أنه بعد التحري من صحة الشكوى 
ــى توصيات دائرة الشــكاوى أو  وبناًء عل

ــي يتم تشــكيل لجنة  المستشــار القانون
تحقيق مــن أطباء متخصصين بمضمون 
الشــكوى وبمشــاركة حقوقيين أحيانًا 
أو وكالء المشــتكين، ومــن ثم تعرض 
ــات، وفي حالة ثبوت صحة  علينا التوصي
االدعاء يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق 
المقصرين سواء على صعيد الطاقم الطبي 

أو المؤسسات الصحية الخاصة. 
عــن  ــم  نعي الوزيــر  تحــدث  كمــا 
االســتراتيجيات المســتخدمة فــي رفع 
كفاءة الكادر البشري، مشيرا إلى المنح 
ــادرت بها الوزارة خارج الوطن في  التي ب
تخصصات متنوعة (باثولوجي, قســطرة 
قلب وأطفال, جراحــة والوجه والفكين، 
وبرنامــج البورد الفلســطيني). وتطرق 

ــر إلــى سياســة التوظيــف لفنيي  الوزي
األشــعة، مشــددا على أن األمور تتم من 
ــوان الموظفين حســب األصول  خالل دي

والقانون بما في ذلك المتطوعون.
ــات موثقة حول  وقدم الوزيــر إحصائي
االســتراتيجيات المســتخدمة فــي رفع 
وإنجــازات  البشــري  ــكادر  ال كفــاءة 
مركز األمير نايف لألشعة التشخيصية 

والعالجية. 
من جهتهم أكد رؤساء ومقرري وأعضاء 
ــى القضايا التــي طرحت في  اللجــان عل
الجلســة واســتعدادهم لبذل الجهود من 
أجل النهوض بالوزارة خدمًة ألبناء شعبنا 
الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي 

يعيشها. 

@ç◊aãæa@ÊÎá‘–nÌ@Û�éÏ€a@laÏ„
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تفقد وفد من نواب المجلس التشريعي وهيئة التوجيه السياسي والمعنوي 
وقيادة حركة حماس المراكز األمنية التابعة للشــرطة الفلســطينية 
وســط قطاع غزة،  وضم الوفد كال من النائب سالم سالمة والنائب عبد 
الرحمن الجمل وموســى الســماك أحد المســؤولين المحليين لحركة 
حمــاس، وعدد من أعضاء هيئة التوجيه السياســي، باإلضافة إلى محافظ 

الوسطى المقدم محمد أبو زايد.
واســتهل الوفد زيارته بمركز شــرطة المعســكرات بمخيم النصيرات 
حيث كان في اســتقباله مدير المركز الرائد فؤاد أبو بطيحان، وناقش 
الوفد أهم المشــكالت والعوائق التي تواجــه المركز، ومن أهمها صغر 
حجم المبنى وضيق السجن الموجود واكتظاظه بالسجناء، وقلة سيارات 

الشرطة الالزمة النجاز العمل.
وفــي ذات الســياق تفقد الوفد مركز شــرطة الزهــراء حيث كان في 
ــر المركــز النقيب بشــير أبو مطير وعــدد من عناصر  اســتقباله مدي
الشــرطة، واستمع الوفد إلى أهم المشــاكل والعوائق التي يواجهها هذا 

المركز، ووعد بإيجاد حلول تتناسب مع اإلمكانيات المتاحة.
وأكمل الوفد جولته متنقًال بين مواقع الشــرطة البحرية على شــاطئ 
مخيم النصيرات ومدينة دير البلح، وكان في اســتقباله مسؤول الموقع 
النقيــب رامي نوفل، حيث تم طرح أهم المشــاكل التي تواجه الشــرطة 

البحرية واإلمكانيات المتاحة للعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.
كما تفقد الوفد مقر شرطة دير البلح، وكان في استقباله مدير المقر 
النقيب إسماعيل أبو راشد، حيث استمع إلى العوائق التي يواجهها عناصر 

الشرطة والتي تتزايد مع مرور الوقت.
كمــا زار الوفد مقر الشــرطة الخاصة، ومكافحة المخدرات، وشــرطة 
ــات، وصــوًال إلى شــرطة المباحث العامــة، وختامًا مقر شــرطة  البلدي

المحافظة الجديد.
وفي نهاية الجولة شــكرت قيادة هيئة التوجيه السياسي والمعنوي نواب 
المجلس التشــريعي ووفد حركة حماس، والمحافظ، على جهودهم من 

أجل إنجاح هذه الجولة الميدانية.

العدد التاسع والعشرون
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وقال: "عثر علمــاء اآلثار الصهاينة من خالل 
حفرياتهم المتواصلة في بلدة سلوان الواقعة 
جنوب شــرق المســجد األقصى المبارك على 
ــة تعود للقرن الســابع  ٢٦٤ قطعــة نقد ذهبي
الميــالدي، وقــد كانت هذه القطــع الذهبية 
مخبأة في طاقة من جدران مبنى انهار في هذه 
البلدة، ويعد هذا االكتشاف أحد أكبر الكنوز 
ــم العثور عليها فــي مدينة القدس في  التي ت
ــة". ومن الجدير ذكره  هذه الفترة التاريخي
ــه قبل عدة أســابيع عثر في المكان نفســه  أن
ــي محلي بالجواهر والحجارة  على قرط ذهب
الكريمــة، كما أن المســلمين فتحــوا مدينة 
القدس في عــام ٦٣٦م، أي في الثلث األول من 
القرن السابع الميالدي في عهد الخليفة عمر 

بن الخطاب رضي اهللا عنه".  
وأوضح د. أبو حلبية أن اإلجراءات الصهيونية 
الزالــت مســتمرة إلقامــة أكبــر كنيــس 
يهــودي في العالم في منطقــة حائط البراق، 
ــدة في محيط  وكذلــك إقامة كنيس عدي
المســجد األقصى المبارك وقريبًا سيعلن عن 
ــدة في محيط  وكذلــك إقامة كنيس عدي
المســجد األقصى المبارك وقريبًا سيعلن عن 
ــدة في محيط  وكذلــك إقامة كنيس عدي

ــاح عدد كبير مــن هذه الكنس، مشــيرا  افتت
إلى اســتمرار نفس السياســة عبر قيام قوات 
االحتالل بمحاكمة عدد كبير من المعتقلين 
المقدسيين، وقيامها باعتقال ٣٥ شابًا مقدسيًا 
وإصابة ١٢٠ آخرين على خلفية المشاركة في 
فعاليات التنديد بالمحرقة الصهيونية في غزة. 
وأضــاف أن هذه االعتقــاالت واإلصابات تمت 
خالل مشــاركة هؤالء الشباب في المسيرات 
المحرقــة  ضــد  ــة  االحتجاجي ــات  والفعالي
ــة الدموية التي ارتكبتها  والمجازر الصهيوني
وتواصلها قوات االحتالل الصهيونية في قطاع 
غزة وأن معظم هؤالء الشباب تم اعتقالهم من 
ــدة القديمة من القدس وفي  منازلهم في البل
مخيم شعفاط وأحياء العيسوية وصور باهر 
وجبل المكبر، مشــيرا إلى أن قوات االحتالل 
استخدمت أساليب وحشــية في االعتداء على 
المشاركين في هذه الفعاليات التي قامت بها 
القوى الدينية والوطنية في القدس احتجاجًا 
المشاركين في هذه الفعاليات التي قامت بها 
القوى الدينية والوطنية في القدس احتجاجًا 
المشاركين في هذه الفعاليات التي قامت بها 

على هذا العدوان الغاشم.  كما استعرض رئيس 
لجنة  القدس التحرك العربي والفلســطيني 

والدولي لخدمة قضية القدس
كما لفت إلى أن االحتالل الصهيوني مستمر 
في اســتكمال جدار الضم والتوسع العنصري 
الصهيوني في محيط مدينة القدس حتى نهاية 
عام ٢٠٠٩م، وذكر أن هذا الجدار في محيط ما 
يسمى بغالف القدس الممتد لنحو ٤٦١,٥ كم، 
و أن طول مسار هذا الجدار في شرقي القدس 
المحتلة منذ عام ١٩٦٧م يبلغ ١٦٤,٥كم ويشمل 
١٥ حاجزًا عســكريًا صهيونيًا تعد معابر ثابتة 
إضافة إلى ٦ معبر مؤقتة وقد تّم بناء ١١٠كم 

من هذا الجدار.
وثمــن د. أبو حلبية صمود المقدســيين على 
صمودهــم البطولي فــي مواجهة المخططات 
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ــة الهادفــة لترحيلهــم وتهجيرهم  الصهيوني
ــد المدينة المقدســة وطمس معالمها،  وتهوي
ــى المزيد من هــذا الصمــود وهذه  ــا إل داعي
ــي  المواجهــة لسياســات االحتــالل الصهيون
ــه فــي القدس، واســتنكر بشــدة  ومخططات
ــة الصهيونية  ــداءات الجمعيات االغتصابي اعت
وشرطة االحتالل الصهيونية وممارساتها ضد 

أهلنا المقدسيين.
وطالب د.أبو حلبية الدول العربية واإلسالمية 
ــة للمدينة  بالعمــل على توفيــر حماية دولي

المقدســة وســكانها باعتبارها محتلة وفضح 
االنتهاكات واإلجراءات الصهيونية المخالفة 
للقوانين الدولية، والدعوة إلى تفعيل القوانين 
الخاصــة  ــة  الدولي ــق  والمواثي والقــرارات 
والعمل على إدانة ووقــف جميع االنتهاكات 
الصهيونية في مدينة القدس المحتلة والعمل 
علة وقف هذه الجرائم التي هي جرائم حرب 
ضد اإلنسان الفلسطيني واألرض الفلسطينية 

والمقدسات داخل القدس.
ــة المنظمــات الدولية  كما دعــا د. أبو حلبي

ــى التدخل العاجل والفــوري لحماية أهلنا  إل
ــار العدو  المقدســيين، والعمــل من أجل إجب
ــي على وقــف سياســاته العنصرية  الصهيون
اليومية الرســمية والشعبية الصهيونية تجاه 
ــي تتمثل في  هــؤالء األهل المقدســيين، والت
طرد السكان وسياسة التهجير وهدم المنازل 
ومخالفات البناء والعقــارات والحفريات في 
محيط المسجد األقصى المبارك والمقدسات، 
ــة  الصهيوني ــات  المغتصب ــاء  بن واســتمرار 

وتوسيعها وتسمينها.

وجــدد مطالبته لكل من كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شــهيد وألحرار العالم بضرورة 
العمل الجاد إلطالق سراح األسرى المقدسيين 
القابعين وراء القضبان في ســجون االحتالل 
ــي، والعمل الســريع لوقف إجراءات  الصهيون
ــي فــي محاكمة األســرى  العــدو الصهيون
والنواب المختطفين سحب هوياتهم من نواب 
ــر واإلصالح عن دائــرة القدس  كتلة التغيي
الذين تّم رســميًا ســحب هوياتهم بقرار من 

المحكمة العسكرية الصهيونية.
ــن العام لجامعة  كما دعــا د. أبو حلبية األمي
ــور عمــرو موســى  ــة الدكت الــدول العربي
ــام لمنظمة المؤتمر اإلســالمي  ــن الع واألمي
ــل  ــوا لتفعي ــور أكمــل الديــن أوغل الدكت
ــة  ــن المنظمتيــن بخصــوص قضي دور هاتي
القدس والمقدســات، وتحميل الدول العربية 
واإلسالمية مســؤولياتها التاريخية والدينية 
نحو هذه المدينة المقدســة بخاصة ولحماية 
ــر المرابــط مــن  شــعبنا الفلســطيني الصاب
المجازر الصهيونية اليومية خاصة في مدينة 
القدس، وضرورة تبني رفع شــكاوى ودعاوى 
فــي المحاكــم الدولية مثل محكمــة العدل 
ــات الدوليتين ضد ســلطات  ومحكمة الجناي
االحتالل الصهيونية وخاصة القادة لسياسيين 
واألمنيين والعسكريين والشرطيين الرتكابهم 
جرائــم حــرب وجرائم إنســانية ضــد أهلنا 
فــي القدس وفي غــزة الجريحة وفي الضفة 

الفلسطينية.

وصف يحيى العبادســة النائب في المجلس 
ــي تعــرض لها  ــداءات الت التشــريعي االعت
المتضامنون فــي قافلة شــريان الحياة "٣" 
ــي يرتكبها النظــام المصري  بالجريمة الت
ضد فلسطين واإلنسانية، وأنها تشكل صفحة 
من صفحات الخــزي والعار ضــد األحرار 
المشاركين في القافلة، وتصرفا مستهجنا 
جعل مصر في موقع الذيل وخادمة لإلدارة 
ــا القوى الحية في مصر أن  األمريكية، داعي

تقوم بدورها لتعرية النظام المصري.
وقال العبادســة: "هــذه صفحة من صفحات 
الخزي والعار يرتكبها النظام المصري ضد 
هؤالء األحرار وجريمــة بكل معنى الكلمة 
ضد فلسطين وضد القانون واستخفاف بكل 
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العالقات اإلنسانية والدولية".
وعبر العبادسة عن رفضه التام لهذا السلوك، 
متسائال عن مصلحة مصر في زيادة معاناة 
هؤالء األحرار الذين تحملوا العناء والتعب 
و ما زالوا مســتمرين فــي صمودهم، وعلى 
رأسهم النائب غاالوي وكل الوفد المرافق 

له؟
وأشار العبادسة إلى أن السياسة جعلت مصر 
في موقع الذيل وخادمة للسياسة األمريكية، 
متابعا: "من المؤسف لهذه الدولة التي كان 
لها مواقف من عهــد صالح الدين وقطز أن 
تتحول لدولة تابعة لإلدارة األمريكية، وأن 
تكون اليد القذرة للقمع لالحتالل، هذا أمر 

مستهجن ومرفوض".

@Ú”˝«@ãÌÏ�m@ÊÏì”b‰Ì@ÒçÀ@lÏ‰u@laÏ„
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اســتقبل نواب منطقة جنوب مدينة غزة ظهر 
الســبت ٩-١-٢٠١٠م وفدا من مركز شــرطة 
ــواب، حيث كان  الزيتون فــي مقر مكتب الن
في اســتقبالهم كال من النائبين جمال نصار 

وجمال سكيك.
وضم الوفد كال من الرائد منير عدوان مدير 
المركز والنقيــب فؤاد فتحي حمــادة نائب 
مدير المركز وسالم كشكو مدير العالقات 
العامــة ومحمد أبو ســمعان ومحمد اهللا عياد 

عضو إدارة مركز الزيتون.
ورحب النائب نصار بالوفد، وحث في كلمته 
الجميع على ضرورة اســتمرار التواصل التام 

من أجل خدمة المواطنين وحل مشاكلهم.
وتحدث النائب ســكيك عن دور الشرطة في 
ــاس، وقال: "يجب  المجتمــع وعالقتها مع الن

ــاس بأخالقنا اإلســالمية,  التعامــل مع الن
ويجب أن يكون الشرطي الواجهة الحقيقة 

والحسنة للحكومة الفلسطينية".
بدوره، شكر مدير مركز شرطة الزيتون 
ــواب على حســن االســتقبال والضيافة،  الن
وتحدث عن األوضاع التي يمر بها المركز 
ــي، وطلــب خالل  بعــد القصــف الصهيون
كلمته من النواب أن يكونوا سندا قويا في 

دعم المركز ماديا ومعنويا.
وفي نهاية اللقــاء تم االتفاق بين الجانبين 
ــارة المركــز  ــد موعــد لزي ــى تحدي عل
ــى أحواله وتقديم مســاعدة  والوقــوف عل
مالية عاجلة من أجل المســاعدة في إعادة 
ــاء هذا الصرح الكبير الذي يخدم الوطن  بن

والمواطن.
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ــق التواصــل مــع  ــأن تحقي يمكــن القــول ب
البرلمانات العربية واإلســالمية والعمل على 
اســتجالب أشــكال دعمها وإســنادها بحســب 
ــا المتاحة، وفضــح جرائم االحتالل  إمكانياته
الصهيوني وخصوصا عقــب حربه اإلجرامية 
على غزة، وشــرح البعد العربي واإلســالمي 
للقضية الفلسطينية والتحذير من المخاطر 
ــات التي تتهددها فــي ظل الظروف  والتحدي
الراهنة، واســتعراض المؤامــرة التي حيكت 
ضد شــعبنا الفلسطيني بســبب اختياره الحر 
والديمقراطي، تشكل أهم األهداف التي سعينا 

إلى تحقيقها من وراء جولتنا الخارجية.  
ــر  ــة التغيي ــا فــي كتل ــا من لذلــك وإيمان
واإلصــالح البرلمانية في ضــرورة التواصل 
بينها وبين البرلمانات العالمية سواء إسالمية 
ــة أو دولية فقد لبينا الدعوة من قبل  أو عربي
الحزب اإلسالمي الماليزي، وكذلك من قبل 
حزب العدالة اإلســالمي في إندونيســيا ومن 
ــل حركة مجتمع الســلم الجزائرية ومن  قب
قبل المؤتمر الشــعبي الليبي، وكان التواصل 
بيننا وبين هــؤالء البرلمانيين الذين يمثلون 

شعوبهم.
ــة الحزبية  ــى التجرب ــم االســتماع إل وقد ت
ــا  ــدول، ومــن طرفن ــة لهــذه ال والبرلماني
وضعناهم في آخر المســتجدات على الساحة 
ــة المجلس التشــريعي  الفلســطينية وتجرب
ــاة التي القاهــا من قبل  الفلســطيني والمعان
ــي  ــر مــن ثلث االحتــالل الــذي اعتقــل أكث
أعضــاء كتلة التغيير واإلصــالح، وكذلك 
المناكفــات التي واجهناها مــن قبل حركة 

فتح التي لم تؤمن بنتائج هذه االنتخابات.
ــن العديد من األحزاب  وتم التوافق بيننا وبي
ــي زرناهــا  ــدول الت ــة لل ــل البرلماني والكت
ــى التواصــل لدعــم القضية الفلســطينية  عل
ــن من قبل  ــواب المختطفي والدفــاع عــن الن
االحتــالل الصهيوني، وكذلك أن تقوم هذه 
ــات بفضــح الممارســات الصهيونية  البرلمان
ومطالبة المحافل الدولية بمالحقة مسؤولي 
االحتــالل الصهيوني بصفتهم مجرمي حرب، 
وكذلك الدفاع عن المســجد األقصى الذي 
يتعــرض للتهويد من قبل اإلرهاب الصهيوني 
وحملناهم المسؤولية المشتركة في الدفاع 
عن هذا المســجد لما له من مكانه عقدية في 

نفوس المسلمين.




ــه بزيارة ماليزيا، وقد جاءت  بدأ الوفد جولت
بدعــوة من الحزب اإلســالمي فــي البرلمان 
ــارة لقــاء رئيــس  الماليــزي، وشــملت الزي
الوزراء الماليــزي ورئيس البرلمان ورئيس 
المعارضــة ورئيــس الحــزب اإلســالمي مع 
كتلته البرلمانية مع حضور جزء من جلسة 
البرلمان الرسمية، باإلضافة إلى لقاء العديد 
من رؤســاء الحكومات المحلية وإلقاء العديد 

من المحاضرات.
ــى زيارة  ثــم توجــه الوفــد بعــد ذلــك إل
إندونيســيا، وجاءت الزيارة بدعوة من حزب 
العدالة االندونيسي، وحزب العدالة هو حزب 
إسالمي إخواني له سبعة وخمسين مقعدا في 
البرلمان أي ما نســبته ١٢٪، وله أربعة وزراء 
في الحكومة المركزية االئتالفية وهو ضمن 

االئتــالف الحاكــم ويدعم الرئيــس بنحو ٨ 
مليون صوت، ورئيس الحزب هو السيد لطفي 
إســحاق وهو األمين العام للمنتــدى العالمي 
اســتمرت  وقــد  اإلســالميين،  ــن  للبرلمانيي

الجولة في إندونيسيا مدة خمسة أيام.
ثــم زار الوفــد الجزائــر، وكانــت الزيارة 
بدعــوة مــن حركــة مجتمــع الســلم وهو 
حزب إسالمي يشــارك في االئتالف الرئاسي، 
ــا بالعديد من الشــخصيات واألحزاب  والتقين
ــن إضافة إلى بعض  والبرلمانيين الجزائريي
الســفراء، وقد اســتمرت الزيارة لمدة أربعة 

أيام. 
ــارة الجماهيرية  ــم الوفــد جولته بزي واختت
ــارة بدعوة من أمين  ــة، وقد جاءت الزي الليبي
المؤتمر الشــعبي العام السيد إمبارك عبد اهللا 
ــادات الجماهيرية  الشــامخ وتم االلتقاء بالقي

والشعبية هناك.






في الحقيقة تم التواصــل مع هذه الدول من 
ــة التابعة لكتلة التغيير  خالل لجنة الخارجي
واإلصــالح، حيث تولــت الترتيب والتنســيق 
للزيارات الخاصة بنا وقامت بعمل الالزم في 
إطار التنسيق مع الجهات المختصة في الدول 

التي تمت زيارتها.
وعلى صعيد الشــخصيات التي التقيناها فقد 
ــا الســفير الكوبي لمدة ســاعة كاملة  التقين
وشــرحنا له وجهة نظر حركة حماس تجاه 
ــي، وأعطيناه  الصراع مــع االحتالل الصهيون
تعريفا بحركة حماس وأنها تنتهج المقاومة 
للدفاع عن حقوقها وثوابتها وأوضحنا له أن للدفاع عن حقوقها وثوابتها وأوضحنا له أن 
هــذه الحركة تؤمــن بالتعديدية السياســية هــذه الحركة تؤمــن بالتعديدية السياســية 
ــداول الســلمي للســلطة، وأن االنقســام  ــداول الســلمي للســلطة، وأن االنقســام والت والت
ــرض بأجندة خارجية مــن قبل مجموعة ال  ــرض بأجندة خارجية مــن قبل مجموعة ال ُف ُف
ــداول الســلمي للســلطة، وأن االنقســام  والت
ــرض بأجندة خارجية مــن قبل مجموعة ال  ُف
ــداول الســلمي للســلطة، وأن االنقســام  ــداول الســلمي للســلطة، وأن االنقســام والت والت
ــرض بأجندة خارجية مــن قبل مجموعة ال  ُف
ــداول الســلمي للســلطة، وأن االنقســام  والت

تؤمن بالتعديدية السياســية، وأننا ننظر إلى تؤمن بالتعديدية السياســية، وأننا ننظر إلى 
الفلســطينية نظرة إســتراتيجية  الفلســطينية نظرة إســتراتيجية المصالحة  المصالحة 
ــق أهــداف شــعبنا الفلســطيني بنيل  ــق أهــداف شــعبنا الفلســطيني بنيل لتحقي لتحقي
ــه  ــة واالســتقالل، وقــد أبــدى إعجاب ــه الحري ــة واالســتقالل، وقــد أبــدى إعجاب الحري
بحركة حماس، وقال بأن السفير الفلسطيني بحركة حماس، وقال بأن السفير الفلسطيني 
ــر وجهة نظر أحادية ال  ــر وجهة نظر أحادية ال في كوبا يتحدث عب في كوبا يتحدث عب
تعبر عنكم، ثم طالبنا منه التواصل بيننا وبين تعبر عنكم، ثم طالبنا منه التواصل بيننا وبين 
ــا على جميع الصعد، بالنســبة للحكومة  ــا على جميع الصعد، بالنســبة للحكومة كوب كوب

والبرلمــان والحركــة، ووعــد باالتصــال 
ــرا حيال هذا  ــا، ووعدنا خي بالعاصمــة هافان

الموضوع.
ــا في العاصمــة الجزائرية  وكذلك التقين
ــن العام  باألخضــر اإلبراهيمــي ممثل األمي
لألمــم المتحدة، وقدم لنا نصيحة مهمة جدًا 
بأننا يجب أن نتحاور بيننا وبين حركة فتح 
ــدات الخارجية، كما  ــى كل األجن بعيدا عل
التقينا بالمفكر اإلسالمي الكبير محمد أحمد 
الراشــد في العاصمة الماليزية كوااللمبور 
ــر بحركة حماس  حيث أبــدى إعجابه الكبي
وبثباتهــا وصبرهــا وتحملها لهذه المشــاق 
ــى حتمية الصراع من  لوحدها، وأكد لنا عل
ــوم الخالص قــادم ال محالة،  اليهــود، وأن ي
ونصحنا بنصيحة شيخ اإلمام البخاري عندما 
أرســلها ألحمد بن حنبل قائــال له: اثبت وال 

يستفزنك الذين ال يوقنون.
والتقينا كذلك عن طريق الصدفة بالسفير 
الفلســطيني في العاصمة الليبية أثناء قيامه 
ــاد أبو عمــرو حيث قال  ــع النائــب زي بتودي
ــا بالحرف الواحــد أن هذه الســفارة لكل  لن
ــا في العاصمة  الفلســطينيين وهو يرحب بن
ــد أن يقــدم كل خدماته  ــه يري ــة وأن الليبي
ــن أن هذا  لنا، ولكن مع األســف الشــديد تبي
ــًا ويمتهن الخداع  الرجل كان يتحدث كذب

والتضليل.





السفارات الفلسطينية في الخارج مع األسف 
ــي ال  الشــديد هــي أوكار للمجموعــات الت
تمثل الشــعب الفلسطيني، بل هي تسعى وراء 
الكسب الشخصي وامتالك األموال والمناصب 
فهــم ال يريــدون القيام بالواجــب المطلوب 
منهم لشــرح القضية الفلســطينية وأحوالها 
وأوضاعها، وقد رأينا بأن السفير الجزائري 
فــي العاصمة االندونيســية كان يســتغرب 
تحريض السفير الفلســطيني في إندونيسيا 
ــا البرلماني وكيف أنه  وماليزيا على وفدن
طلب مــن الجزائر عدم تســهيل مهام زيارة 

هذا الوفد. 

 ..


السفارات الفلسطينية في الخارج تشكل مرتعا للكسب الشخصي واستغالل األموال والمناصب والنفوذ

نتحدث في البداية عن الشــعوب ألن ما رأيناه 
ولمســناه عن قرب من الشــعوب اإلســالمية 
والعربية أن هناك تعاطفًا واحترامًا وتقديرًا 
للشعب الفلسطيني ولغزة بشكل خاص، وأنهم 
يعتبرون قطاع غزة هي رمز العزة والكرامة 
ــرام والتقدير يصل أحيانا إلى   وأن هذا االحت
ــا كل الفئات من  درجــة التقديس، ألننا رأين
هذه الشــعوب تعتبر قطاع غزة مثاًال يحتذى 
ويقتدى به لبلد صغير ال يملك من مقومات 
ــوم ويرزح  ــاة شــيء ومحاصــر ومظل الحي
ألكثر من ثالثة ســنوات تحــت الحصار ثم 
ــل االحتالل  ــا ضارية من قب يشــّن عليه حرب
الصهيونــي ويســطر هذا الشــعب أســطورة 
الصمــود والتحدي وينتصر على هذا اإلرهاب 
الصهيوني المجرم، كل ذلك القى التضامن 
ــة، ونحن  واإلعجــاب من هذه الشــعوب قاطب
نعتبر من طرفنا أن هــذا االحترام والتقدير 
جاء ببركــة الجهاد وببركة دماء الشــهداء 
ــة  ــا أمثل وببركــة األرض المقدســة، ورأين
ــرة جــدًا، فمثال إمرأة فــي الجزائر هي  كثي
زوجة شهيد من شهداء تحرير الجزائر تتبرع 
بعقدها الثمين من الذهب للجهاد الفلسطيني 
ــادات الحمســاوية عن  وتحفــظ أســماء القي
ظهر قلب، وأخرى تتبرع بما تمتلكه للشــعب 
الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، وآخرين 
يودون التسليم على الوفد أو تقبيل رؤوسهم 
وأيديهم، والبعض يوقف الوفد في الشــوارع 
ــل ما حدث فــي العاصمــة الليبية  العامــة مث

استمرار بناء الجدار يشكل وصمة عار في تاريخ 
السياسة المصرية المعاصرة، والسياسة المصرية 

منسجمة مع المتطلبات األمريكية في المنطقة

مطلوب من النخب السياسية والحزبية في الدول العربية 
واإلسالمية أن تمارس دورها الطبيعي والفعال في نصرة 

الشعب الفلسطيني وإسناد قضيته العادلة

النائب / م.إسماعيل األشقر
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حظينا باحترام وتعاطف رسمي واضح، والتقدير الشعبي لنا بلغ أحيانا درجة التقديس

نقدر عاليا الدور التركي إزاء دعم غزة، 
ونثمن المواقف المشرفة ألردوغان 

في مناصرة القضية الفلسطينية

نعول على دعم الشعوب العربية 
واإلسالمية سياسيا وإعالميا ومعنويا 

وماديا، وتفعيل البعد العربي واإلسالمي

الشعوب العربية واإلسالمية مطالبة بالدفاع 
عن نفسها في وجه أنظمتها المستبدة 

والتخلص من هذه الدكتاتوريات 
ألخذ صور تذكارية معنا، وكل ذلك يشكل 
صــورا متعددة للحب واالحترام لشــعب غزة 

ولحركة حماس. 
ــب زياراتنا  ــى الصعيد الرســمي فأغل أما عل
كانت رسمية، وقد القينا االحترام والتقدير 
من هذه الدول على أعلى المستويات من حيث 
اإلقامة والمراسيم والمقابالت لرموز رسمية 
في الدول على الصعيد الحكومي والبرلماني 

والحزبي.


 ..




رغم أن جولتنا جولة برلمانية إال أننا التقينا 
ــد من الجهات الرســمية لهــذه الدول  بالعدي
ــدوا تضامنهــم ودعمهــم الكبير  ــن أب والذي
للشــعب الفلســطيني ولحقــه فــي المقاومة 
ــدوا  أب لتحريــر أرضــه ومقدســاته، وقــد 
اســتعدادهم لدعــم القضية الفلســطينية في 
ــة، ألنهــم يعتبرون أن  كل المحافــل الدولي
القضية الفلســطينية هي القضية المركزية 
التــي ال تختلــف علها األحــزاب والتنظيمات 
لهذه الدول، فالكل مجمــع على دعم القضية 

الفلسطينية بكل إمكانياته وطاقاته.




 ..


ــى العكس من ذلــك لقد  ــح، فعل غيــر صحي
ــا عيانا -ونحن لم ننهــي جولتنا إال قبل  رأين
ــام قليلة- رأينا دعمــا كامال وتعاطفا غير  أي
ــا تعتبر أن  محــدود من هــذه الشــعوب، ألنه
الشعب الفلسطيني من الشعوب التي تدافع عن 

ــا وثوابتها، وتعتقــد أن قطاع غزة يمثل  حقه
رمزا للعــزة والكرامة العربية واإلســالمية 
ــا كيف أنهــم يتفاخرون  المهــدورة، ورأين
بأنهم مسلمين وعرب وأنهم ينتمون إلى غزة 
التي رفعت رؤوس األمة العربية واإلسالمية 

عاليا.
ــا تعاطفا عربيا وإســالميا،  للحقيقــة وجدن
رســميا وجماهيريا، مع الشــعب الفلسطيني 
وغزة بشــكل خاص، وهذه حقيقة ســاطعة ال 
يمكن إنكارها أو التقليل من شــأنها بأي حال 

من األحوال.





نعم.. قابلنا في الدول التي زرناها في ماليزيا 
ــي، وكذلــك في  منظمــات المجتمــع األهل
إندونيســيا حيث أبدوا تعاطفهم الشــديد مع 
الشــعب الفلســطيني وخاصــة مــع أهل غزة 
ــدوا اســتعدادهم الكامــل  ــن، وأب المحاصري
للتواصل مع المنظمات األهلية في فلســطين 
وفي قطاع غزة على وجهة الخصوص لدعمها 

بمختلف حدود القدرة واالستطاعة.

  



ــة جولة  ــا البرلماني ــر أن جولتن نحــن نعتب
محــدودة، فضــال عــن أن إســتراتيجيتنا في 
ــر واإلصالح تنبني على مواصلة  كتلة التغيي
هــذه الجــوالت البرلمانية، وســتقوم الكتلة 
باإلعداد لجولة برلمانية أخرى تشمل العديد 
من الــدول قد تكون منها تركيا التي نحترم 
دورها ونقدر جهودها ونثمن مواقفها كثيرا 
تجاه غــزة وأهل غــزة، وال ننســى المواقف 
المشرفة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان وحكومته والشعب التركي بمجمله 
تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام، والحصار 
ــاة البالغــة المفروضة على  ــم والمعان الظال
أهالي قطاع غزة بشــكل خاص، وسنحاول في 
ــارة دول أمريكا الالتينية  الجولة القادمة زي

وبعض دول االتحاد األوروبي إن شاء اهللا.





الشــعوب العربية واإلســالمية تدعم القضية 
ــا ودعم سياســيا  الفلســطينية دعمــا معنوي

ودعما إعالميا، والبعــض منها يدعم القضية 
الفلســطينية دعمًا ماليًا، وهذا يؤكد على أن 
البعد العربي اإلســالمي هو بعد اســتراتيجي 
ــد مــن  ــة الفلســطينية والب لنصــرة القضي
المحافظة عليه والتأكيد على وجوده، وهذا 
ــا األخيرة، ولذلك نرى  ما فعلناه في جولتن
أن التعويل على الشعوب العربية واإلسالمية 

ودعمها هو أمر بالغ األهمية بالنسبة لنا.






ال يخفى على أحد ما تعانيه الشــعوب العربية 
واإلسالمية بشكل عام من دكتاتوريات حكامها 
ومــا تتعرض له من انتهــاك لحرياتها وقمع 
لحقــوق اإلنســان، لذلك فإننا نــرى أن هذه 
الشــعوب مطالبة بالدفاع عن نفسها بالدرجة 
ــى والتخلــص من هــذه الدكتاتوريات  األول
ــل األمــم ومؤخــرة  ــا فــي ذي التــي جعلته
الركب الحضاري اإلنســاني، وكذلك البد 
للنخب السياســية والحزبية مــن العمل على 
المحافظة على حقوق هذه الشــعوب وقيادتها 
ــات حكامها  نحــو التخلــص مــن دكتاتوري
وقمعهــم وذلك كــي تســتطيع أن تمارس 
دورها الطبيعي والمطلوب في نصرة الشــعب 

الفلسطيني وإسناد قضيته العادلة.







ــى عدم  اســتندت سياســة حركــة حماس عل
ــدول  لل ــة  الداخلي الشــؤون  فــي  التدخــل 
العربية واإلســالمية وذلك لكسب احترامها 
ــة في عــدم الدخول فــي تناقضات هذه  ورغب
السياســة  وهــذه  وإشــكالياتها،  الحكومــات 
ــة الكاملة  أعطــت حركة حمــاس المصداقي
ممــا جعل هذه الحكومــات تنظر إلى حركة 
حمــاس نظرة احترام وتقدير بأنها تدافع عن 
شــعبها وقضيتها وأنها ال تتدخل في شعوبهم 
وشــؤونهم الداخلية من قريب أو بعيد، وفي 
ــم تخضع ألي  ــل فإن حركة حماس ل المقاب
ــة أو تدخــالت خارجية في  ــدات خارجي أجن
سياستها الداخلية، ألنها تعتبر نفسها حركة 
فلســطينية تدافع عن حق الشعب الفلسطيني 
ــة وطــرد االحتــالل مــن أرضه  فــي الحري

بالدرجة األولى.
ــى  ــة واإلســالمية عل أمــا الشــعوب العربي
الصعيد الشــعبي والحكومــي والحزبي فهي 
مطالبة بنصرة القضية الفلسطينية والشعب 
ــه وعــن حقوقــه  الفلســطيني والدفــاع عن
المشــروعة، وهــذا حق وواجــب فرضه اهللا 
ــى األمة كافــة لنصرة  ســبحانه وتعالى عل
إخوانهم المســلمين المظلومين المقهورين 
فــي أي بقعــة كانت، فمــا بالك والشــعب 
الفلســطيني يعيش منذ ســتة عقود مشــردًا 
ومقهــورًا ومطــرودًا من أرضه ومقدســاته 
وهي أرض إســالمية مقدسة، وهي جزء من 
عقيدة اإلسالم والمسلمين مما يتطلب الدفاع 
عنها بكل مــا تملك األمة مــن غال ونفيس 

ومهما بلغت التحديات.





السياسات المصرية تجاه الشعب الفلسطيني 
المحاصر فــي قطاع غزة تلقى االســتغراب 
ــي  ــل المواطــن العرب واالســتهجان مــن قب
ــي، الذين يرون بأم  واإلســالمي وحتى الدول
أعينهــم كيــف أن ليفني -وزيــرة خارجية 
ــنت الحــرب  االحتــالل الســابقة عندمــا ُش
ــى غــزة- خرجــت مهــددة مــن القاهرة  عل
ــل الحــرب بأيام، ويرون كيــف أن مصر  قب
ــر، وأن  ــق المعاب تحاصــر قطــاع غزة وتغل
مصر تمنع قافلة شريان الحياة من الوصول 
ــى المتضامنين  ــل وتعتــدي عل ــى غــزة ب إل
الذين يريدون التضامــن غزة، وتضع جدارًا 
فوالذيًا في ســابقة غير موجــودة في تاريخ 
األمم والشــعوب، وتشــن حربا تشويهية ضد 
حركات المقاومــة وخاصة حركة حماس، 

وأن السياســة المصرية فــي اآلونة األخيرة 
تنسجم مع المتطلبات األمريكية في المنطقة، 
هــذه الــرؤى والمشــاهد والتســاؤالت وهذا 
االســتغراب يدور على لســان كل من رأيناه 
فــي الدول العربية واإلســالمية التي زرناها، 
فهم يعتبرون أن مصر قد انحرفت عن دورها 
القومي ومســؤولياتها التاريخية إزاء الشعب 
الفلســطيني ونصرة قضيته العادلة وحقوقه 

السليبة. 

 ..


أوال، نحــن نعتبر أن هذا الجــدار الذي يبنى 
هو جدار العار، ألنه جدار غير إنســاني وغير 
أخالقــي وغير قانوني، ونحــن تعتبر أن هذا 
ــل الذي  الجــدار ال يحمــي الشــقيقة مصر ب
يحمي مصر هو الشــعب الفلسطيني المجاهد 
ــدق األول في  ــر الخن والمقــاوم الــذي يعتب
الدفــاع عن مصــر، وأن حــركات المقاومة 
الفلســطينية والشــعب الفلســطيني لم ولن 
يهدد أمن مصر أو يشــكل خطرًا عليها في أي 
ــة من المراحل أو وقت من األوقات، بل  مرحل
الــذي يشــكل الخطر الحقيقي هــو االحتالل 
واإلرهــاب الصهيوني الذي ينظــر إلى مصر 
نظرة العداء االستراتيجي، لذلك نحن نرفع 
ــكل مكوناتها  ــا عاليًا للشــقيقة مصر ب صوتن
نظرة العداء االستراتيجي، لذلك نحن نرفع 
ــكل مكوناتها  ــا عاليًا للشــقيقة مصر ب صوتن
نظرة العداء االستراتيجي، لذلك نحن نرفع 

ــّيد ســيبقى وصمة  أن هــذا الجــدار إذا ما ُش
عار في تاريخ السياســة المصرية المعاصرة، 
ومــن هنا فإننا نطالبهم بالعدول عن بناء هذا 
الجدار وفتح المعابر والتخفيف على شــعبنا 
ــه مــن الذهــاب واإلياب  الفلســطيني وتمكين
بسهولة من خالل معبر رفح البري، ونطالبها 
كذلك بأن تواصل جهودها إلتمام المصالحة 

الفلسطينية الداخلية.

مطلوب من النخب السياسية والحزبية في الدول 
العربية واإلسالمية أن تمارس دورها الطبيعي 
والفعال في نصرة الشعب الفلسطيني وإسناد 

قضيته العادلة

مطلوب من النخب السياسية والحزبية في الدول العربية 
واإلسالمية أن تمارس دورها الطبيعي والفعال في نصرة 

الشعب الفلسطيني وإسناد قضيته العادلة

العدد التاسع والعشرون
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أفتى الشيخ حامد البيتاوي النائب في المجلس 
التشــريعي  ورئيــس رابطة علماء فلســطين، 
بتحريم بناء الجــدار الفوالذي المصري على 
حدود قطاع غزة، واعتبره خيانة هللا ورســوله 

وللمؤمنين. 
ــٍح صحفيٍّ  وقــال النائــب البيتاوي، في تصري
له األحد (٣-١): "شــعبنا الفلســطيني المقاوم 
ــٍح صحفيٍّ  وقــال النائــب البيتاوي، في تصري
له األحد (٣-١): "شــعبنا الفلســطيني المقاوم 
ــٍح صحفيٍّ  وقــال النائــب البيتاوي، في تصري

والمرابط في قطاع غزة ُيحَرم -ومنذ سنوات- 
من الغذاء والدواء والتعليم، ومن إعادة بناء ما 
هدمه االحتالل في عدوانه الغاشم، وعلى مرأى 
ساته الدولية، وبناء  العالم ومسمعه هو ومؤسَّ
الجدار الفوالذي مــن ِقَبل الحكومة المصرية 
فاجأ الجميع، وجاء استجابة لضغوط خارجية 

ليزيد من مأساة شعبنا في القطاع". 
ــي يفرض على كل  وأضــاف إن الواجب الدين
المســلمين في العالم، خاصة حــكام مصر، أن 
يعملوا على فك الحصار الجائر عن شعبنا في 
القطاع، وأال يبنوا الجدار الفوالذي، وكيف ال 
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة﴾  واهللا عز وجل يقــول: ﴿ِإنَّ
(الحجرات: من اآلية ١٠)، وقوله صلى اهللا عليه 
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة﴾  واهللا عز وجل يقــول: ﴿ِإنَّ
(الحجرات: من اآلية ١٠)، وقوله صلى اهللا عليه 
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة﴾  واهللا عز وجل يقــول: ﴿ِإنَّ

وســلم: "المســلم أخو المســلم؛ ال يسلمه وال 
يظلمه وال يخذله"، وفي القواعد الشرعية:"ال 
ضرر وال ضرار، ودرء المفاسد أولى من جلب 
ــاوي أن "الواجب  المنافــع".  ورأى النائب البيت
القومي والوطني يفرض على مصر بالذات أن 
تقف بجانب شعبنا في القطاع في محنته؛ ألنه 

ــادي في حركة حمــاس الدكتور  ــل القي قل
صالح البردويل من أهمية األنباء التي تتحدث 
عن وجود اتصاالت مباشرة وغير مباشرة بين 
حماس والقاهرة، مشــيًرا إلى أنه من الصعب 
الحديــث عــن أي خطــوط مباشــرة أو غير 
مباشــرة؛ حيث إن مصر الرسمية هذه األيام 
في حالة هيجان، وتشــن حملة إعالمية غير 
مسبوقة بالتوازي مع الحملة اإلعالمية التي 
تشنها سلطة رام اهللا ضد "حماس"، وبالتالي ال 
توجد أية اتصاالت حقيقية في الوقت الراهن. 
وأعــرب البردويــل في تصريحــات صحفية 
األحــد (١٠-١) عــن أمله في أن يســود العقل 
ــدى المســؤولين المصريين في  والحكمــة ل
التعامل مع حركة حماس والوضع في غزة، 
وقــال: "الحملة اإلعالمية التي تشــنها بعض 
ــة األكاذيب  ــة هي من جمل األقــالم المصري
التي تمارسها ســلطة رام اهللا وبعض الجهات 
اإلعالمية في مصر لتشــويه صــورة حماس، 
بل ووصل األمر حد اتهام كتائب الشهيد عز 
الدين القســام أنها كانت وراء مقتل الجندي 
المصري، والتي تؤكد كل المعلومات لدينا 
، وال شــك أن هناك  أنه ُقتل برصاٍص مصريٍّ
ــن المصريين يدركون  ــًرا من المثقفي كثي
، وال شــك أن هناك  أنه ُقتل برصاٍص مصريٍّ
ــن المصريين يدركون  ــًرا من المثقفي كثي
، وال شــك أن هناك  أنه ُقتل برصاٍص مصريٍّ

أن القضية بالنســبة لغزة ال تتعلق باألحداث 
ــق بأهداف سياســية  ــرة بقــدر ما تتعل األخي
لتشــويه صورة حمــاس، ويعلمــون أن هذه 

الحملة مضللة". 
وأضــاف: "نحن لألســف ندفع ثمــن موقٍف 
وطنيٍّ في سبيل الدفاع عن الشعب الفلسطيني، 
في حين أن بعض الــدول ضعيفة أمام العدو 
وطنيٍّ في سبيل الدفاع عن الشعب الفلسطيني، 
في حين أن بعض الــدول ضعيفة أمام العدو 
وطنيٍّ في سبيل الدفاع عن الشعب الفلسطيني، 
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يقاوم العدو الصهيوني ويدافع عن فلســطين 
درة العرب والمسلمين، ويدافع عن كرامتهم".  
وقال البيتاوي: "مما يدمي قلوب الماليين من 
أبناء شــعبنا وأمتنا الفتوى التــي صدرت عن 
ــدوا فيها حكام  بعــض علماء األزهــر الذين أيَّ
مصــر في بناء الجدار الفــوالذي، وزعموا أنه 
حالٌل شرًعا!!، وصدق فيهم قول اهللا تعالى: ﴿ِإنَّ 
مصــر في بناء الجدار الفــوالذي، وزعموا أنه 
حالٌل شرًعا!!، وصدق فيهم قول اهللا تعالى: ﴿ِإنَّ 
مصــر في بناء الجدار الفــوالذي، وزعموا أنه 

َناِت َواْلُهَدى ِمْن  ِذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمْن اْلَبيِّ الَّ
حالٌل شرًعا!!، وصدق فيهم قول اهللا تعالى: ﴿ِإنَّ 
َناِت َواْلُهَدى ِمْن  ِذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمْن اْلَبيِّ الَّ
حالٌل شرًعا!!، وصدق فيهم قول اهللا تعالى: ﴿ِإنَّ 

اِس ِفي اْلِكَتاِب ُأْوَلِئَك َيْلَعُنُهْم  اُه ِللنَّ نَّ ــِد َما َبيَّ َبْع
اُهللا َوَيْلَعُنُهْم الالَِّعُنوَن﴾ (البقرة: ١٥٩)". 

اِس ِفي اْلِكَتاِب ُأْوَلِئَك َيْلَعُنُهْم  اُه ِللنَّ نَّ ــِد َما َبيَّ َبْع
اُهللا َوَيْلَعُنُهْم الالَِّعُنوَن﴾ (البقرة: ١٥٩)". 

اِس ِفي اْلِكَتاِب ُأْوَلِئَك َيْلَعُنُهْم  اُه ِللنَّ نَّ ــِد َما َبيَّ َبْع

ن الشــيخ البيتاوي الفتــوى التي أصدرها  وثمَّ
علمــاء في مصر وغيرها بأن الجدار الفوالذي 
ــن هــذه الفتوى  حــراٌم شــرًعا، وقــال: "نثمِّ

الصحيحة والتي أصدرها علماء أفاضل". 
ــه النائب البيتاوي رســالة مباشــرة إلى  ووجَّ
كلٍّ من حــكام مصر ومشــايخ األزهر الذين 
أصدروا تلك الفتوى، قائًال: "لقد أغضبتم اهللا 
كلٍّ من حــكام مصر ومشــايخ األزهر الذين 
أصدروا تلك الفتوى، قائًال: "لقد أغضبتم اهللا 
كلٍّ من حــكام مصر ومشــايخ األزهر الذين 

العزيز الجبار ورســوله والمؤمنين، وأسأتم 
إلى شعبكم وبلدكم مصر أرِض الكنانة.. مصر 
عمرو بن العاص.. مصر الشافعي.. مصر العز بن 
عبد الســالم.. مصر البنا وسيد قطب والغزالي 

والقرضاوي.. هذه هي مصر". 
وخاطــب النائب في "التشــريعي" شــعب غزة 
قائًال: "أما أنتم يا شــعبنا فــي قطاع غزة، أيها 
وخاطــب النائب في "التشــريعي" شــعب غزة 
قائًال: "أما أنتم يا شــعبنا فــي قطاع غزة، أيها 
وخاطــب النائب في "التشــريعي" شــعب غزة 

ضون  المرابطــون المجاهــدون، يا مــن تتعرَّ
للحصار الجائر والعدوان الصهيوني الهمجي 
و"الجــدار الفــوالذي"، فلكــم اهللا عــز وجل، 
ُكْم  ُقوا اَهللا َلَعلَّ ﴿اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَّ
و"الجــدار الفــوالذي"، فلكــم اهللا عــز وجل، 
ُكْم  ُقوا اَهللا َلَعلَّ ﴿اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَّ
و"الجــدار الفــوالذي"، فلكــم اهللا عــز وجل، 

ــة ٢٠٠)؛ فكما  ــوَن﴾ (آل عمــران: من اآلي ُتْفِلُح
ُكْم  ُقوا اَهللا َلَعلَّ ﴿اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَّ
ــة ٢٠٠)؛ فكما  ــوَن﴾ (آل عمــران: من اآلي ُتْفِلُح
ُكْم  ُقوا اَهللا َلَعلَّ ﴿اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَّ

ج اهللا كربة رســولنا محمد صلى اهللا عليه  فرَّ
وســلم وأصحابه حينما حاصرهــم الكفار في 
ِشْعب أبي طالب فصبروا، سيفرج اهللا عز وجل 
ــرٍ  ْجَعُل اُهللا َبْعَد ُعْس ــيَ كربتكم بإذن اهللا، و﴿َس
ِشْعب أبي طالب فصبروا، سيفرج اهللا عز وجل 
ــرٍ  ْجَعُل اُهللا َبْعَد ُعْس ــيَ كربتكم بإذن اهللا، و﴿َس
ِشْعب أبي طالب فصبروا، سيفرج اهللا عز وجل 

ُيْسًرا﴾ (الطالق: من اآلية ٧)". 
ــرٍ  ْجَعُل اُهللا َبْعَد ُعْس ــيَ كربتكم بإذن اهللا، و﴿َس

ُيْسًرا﴾ (الطالق: من اآلية ٧)". 
ــرٍ  ْجَعُل اُهللا َبْعَد ُعْس ــيَ كربتكم بإذن اهللا، و﴿َس

شــدد النائب محمود مصلح على تصميم 
ــزاع الحقوق من  الفلســطينيين على انت
د  ــة، وأكَّ ــن آالت البطــش الصهيوني بي
خــوف االحتالل الشــديد من مســيرات 
ــه لنيل  الشــعب الفلســطيني وتحركات

حقوقه. 
ه مصلح في كلمــٍة له الجمعة (٨- ووجَّ

١)، خالل مشــاركته أهالي قرية نعلين 
ه مصلح في كلمــٍة له الجمعة (٨- ووجَّ

١)، خالل مشــاركته أهالي قرية نعلين 
ه مصلح في كلمــٍة له الجمعة (٨- ووجَّ

في المسيرة األســبوعية التي ينظمونها 
ضد جــدار الفصل العنصري في بلدتهم؛ 
التحية إلى الشــعب الفلســطيني، وأثنى 
على وحدته وتضحياته، مشدًدا على خوف 
االحتالل الشــديد من مســيرات الشعب 

الفلسطيني وتحركاته لنيل حقوقه. 
وحول "الجــدار الفوالذي" الــذي تبنيه 
مصر على حدود قطاع غزة، قال النائب: 
"إنَّ النقيضين اتفقا على سياســة حصار 
الشــعب وتجويعه في الضفة وغزة على 
حدٍّ سواء.. من يقوم ببناء الجدار في مصر 
ــاس هناك: عليكــم بالخضوع  يقول للن
ــون بالجوع  واإلذعان؛ وإال فســوف تحي

والحرمان". 
ــًدا مــن الوحــدة  ــح مزي وناشــد مصل
الجــدار  مقاومــة  فــي  واالســتمرار 
ــا للشــهداء بالرحمــة  ــي، داعًي الصهيون
وللجرحى بالشــفاء العاجل ولألســرى 

بالفرج القريب. 

النائب مصلح: الشعب 
ٌم على  الفلسطيني مصمِّ
النائب مصلح: الشعب 

ٌم على  الفلسطيني مصمِّ
النائب مصلح: الشعب 

انتزاع حقوقه من بني 
ٌم على  الفلسطيني مصمِّ

انتزاع حقوقه من بني 
ٌم على  الفلسطيني مصمِّ

آالت البطش الصهيونية 
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الصهيوني؛ فتحاول أن تلقي اللوم علينا، وهو 
ذات األمر الذي تمارســه سلطة رام اهللا، ولكن 
نحن ال نكترث كثيًرا لهذا التضليل، ألن هذه 
األبواق اإلعالمية المتحاملة علينا إما جاهلة 

أو عميلة".  
وكانت بعض التسريبات الصحفية قد أكدت 
أن المصالحة الفلســطينية سُتنجز في وقت 
قريب في القاهرة، وأن هذه المصالحة ستأخذ 
ــار مالحظات حركــة حماس،  ــن االعتب بعي
وتوجد اتصاالت بعضها مباشر وبعضها اآلخر 
ــن القاهــرة وحركة حماس  غير مباشــر بي
ــة أخرى من أجل تســهيل عملية  ودول عربي
ــرام التوافق الفلســطيني - الفلســطيني؛  إب
باعتباره ركيزة أساســية في أية مفاوضات 

مرتقبة مع االحتالل الصهيوني. 

دور القادة والعلماء
 تجاه غزة.. 



 . . 

أدرك تماما أن هناك قضايا مهمة للغاية ال تلقى التركيز الكافي واالهتمام المطلوب من وسائل اإلعالم، لذا 
فإنني أرفق في ثنايا هذا المقال نص حوار أجرته معي قناة الرسالة الفضائية في وقت سابق حول دور العلماء 
والدعاة في دعم ونصرة غزة إثر الحرب الصهيونية المجنونة األخيرة، وذلك حرصا مني على طرق وتفعيل 

هذا الجانب، ومنحه الدور الذي يليق والمكانة التي تستحق في إطار نشاطنا الوطني والديني العام.
*ما هو الدور الذي قامت به القيادات الدينية من العلماء والدعاة والخطباء في غزة؟

الحقيقة أن الصحوة اإلســالمية كلها في البالد اإلســالمية وعندنا هنا في فلســطين قامت بشكل أساس على 
العلماء المجاهدين، وعلى هذا الجهد المبارك المتواصل للدعاة كافة، فالعلماء هم ورثة األنبياء، ونحن هنا 
في فلســطين سرنا على درب رســول اهللاـ  صلى اهللا عليه وسلمـ  وبفضل اهللا تعالى ثم بجهود هؤالء العلماء 
والقادة والدعاة الربانيين القدوة الصادقة؛ قامت صحوتنا ونهضتنا وتأســس جهادنا كله مهتديا بهذا الهدي 
النبوي الشريف، وأصبحت سمة الجهاد تسري في دمنا، في كل فئات المجتمع رجاال ونساء شيبًا وشبانًا، فكان 
والقادة والدعاة الربانيين القدوة الصادقة؛ قامت صحوتنا ونهضتنا وتأســس جهادنا كله مهتديا بهذا الهدي 
النبوي الشريف، وأصبحت سمة الجهاد تسري في دمنا، في كل فئات المجتمع رجاال ونساء شيبًا وشبانًا، فكان 
والقادة والدعاة الربانيين القدوة الصادقة؛ قامت صحوتنا ونهضتنا وتأســس جهادنا كله مهتديا بهذا الهدي 

منا العلماء المجاهدون واألطباء المجاهدون والمهندسون المجاهدون والعمال المجاهدون، كّل شعبنا أصبح 
النبوي الشريف، وأصبحت سمة الجهاد تسري في دمنا، في كل فئات المجتمع رجاال ونساء شيبًا وشبانًا، فكان 
منا العلماء المجاهدون واألطباء المجاهدون والمهندسون المجاهدون والعمال المجاهدون، كّل شعبنا أصبح 
النبوي الشريف، وأصبحت سمة الجهاد تسري في دمنا، في كل فئات المجتمع رجاال ونساء شيبًا وشبانًا، فكان 

مجاهدا يحتضن الجهاد، ويحتضن المقاومة، لذلك وجدنا شيخنا اإلمام المجاهد والمجدد الشهيد أحمد ياسين 
يؤسس هذه الحركة المباركة ويسير على خطى اإلمام المجاهد والمجدد الشهيد حسن البنا المؤسس لهذه 
الحركة المباركة في مصر وفي العالم اإلســالمي كله، وكالهما قدم روحه فداء الدين والقضية، ونحن 
على درب هؤالء نسير، وقد كانت المساجد والمدارس والجامعات اإلسالمية وال تزال صروحًا دينيًة وعلميًة 
الحركة المباركة في مصر وفي العالم اإلســالمي كله، وكالهما قدم روحه فداء الدين والقضية، ونحن 
على درب هؤالء نسير، وقد كانت المساجد والمدارس والجامعات اإلسالمية وال تزال صروحًا دينيًة وعلميًة 
الحركة المباركة في مصر وفي العالم اإلســالمي كله، وكالهما قدم روحه فداء الدين والقضية، ونحن 

شامخة تخرج العلماء األفذاذ والقادة المجاهدين. 
* في الحرب األخيرة على غزة كان قصف وهدم لعدد كبير من المساجد، ما هي داللة ذلك؟ 

الشك أن جيش االحتالل أفرغ حقده وغيظه التاريخي والديني في هذه المساجد، والتي كانت بحق منارات 
للتعبئة الجهادية والتربية الجهادية التي قامت على اإليمان، على الدين الصحيح، لقد علمتنا المساجد أن رسولنا 
ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  كان إمامًا في الجهاد وفي مقاومة الطغاة والظالمين، وكذلك صحابة رسول اهللا 
للتعبئة الجهادية والتربية الجهادية التي قامت على اإليمان، على الدين الصحيح، لقد علمتنا المساجد أن رسولنا 
ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  كان إمامًا في الجهاد وفي مقاومة الطغاة والظالمين، وكذلك صحابة رسول اهللا 
للتعبئة الجهادية والتربية الجهادية التي قامت على اإليمان، على الدين الصحيح، لقد علمتنا المساجد أن رسولنا 

-صلى اهللا عليه وسلم- وتاريخنا زاخر بالعلماء الذين قادوا مسيرة الجهاد والقتال، نذكر على سبيل المثال: 
شــيخ اإلســالم بن تيمية والعز بن عبد السالم وحديثًا عمر المختار وعز الدين القســام، أمثال هؤالء كانوا 
-صلى اهللا عليه وسلم- وتاريخنا زاخر بالعلماء الذين قادوا مسيرة الجهاد والقتال، نذكر على سبيل المثال: 
شــيخ اإلســالم بن تيمية والعز بن عبد السالم وحديثًا عمر المختار وعز الدين القســام، أمثال هؤالء كانوا 
-صلى اهللا عليه وسلم- وتاريخنا زاخر بالعلماء الذين قادوا مسيرة الجهاد والقتال، نذكر على سبيل المثال: 

ــادة للمجتمع في الجهاد، وقدوة ماثلة في التضحية والفداء، هؤالء هم الذين بنوا حضارة اإلســالم وفتحوا  ق
البالد، لذلك وجدنا االحتالل يفرغ حقده في هذه المساجد التي ربت هذه األجيال المجاهدة المؤمنة الصابرة 

المحتسبة. 
اه العلماء والدعاة تجاه غزة؟  *ما تقييمكم لدور العلماء من خارج غزة، هل كنتم تشعرون بأن هناك دور أدَّ

نحن نغتبط ونسعد بكل صوت إسالمي يدعمنا، ألن هذا يدعم صمودنا ويعزز مقاومتنا ويصلب موقفنا، ويمدنا 
بعزم ال يعلم مداه إال اهللا -سبحانه وتعالى- وخاصة عندما يصدر من القادة العلماء المجاهدين، أمثال الشيخ 
يوسف القرضاوي، بارك اهللا فيه وفي أمثاله من العلماء والدعاة المجاهدين، لقد تابعنا جهودهم ومؤتمراتهم 
الجليلة وبياناتهم المجلجلة، وكنا نستزيد منها بعد اهللا تعالى بالصبر والصمود والثبات والشجاعة واليقين، 
ــات اآلالف من العلماء والدعــاة ال يزال دورهم دون المســتوى  لكــن أقول إن الســاحة اإلســالمية تمتلئ بمئ

المطلوب.
نحــن نريد من علماء األمة كافة، أن يوحدوا جهودهم، وأن يتقدموا الصفوف ويقودوا شــعوبهم جميعًا، أن 
يكونوا علماء عاملين مجاهدين، أن يكونوا قادة وروادًا لألمة، إنهم يعلموننا حديث المصطفى صلى اهللا عليه 
نحــن نريد من علماء األمة كافة، أن يوحدوا جهودهم، وأن يتقدموا الصفوف ويقودوا شــعوبهم جميعًا، أن 
يكونوا علماء عاملين مجاهدين، أن يكونوا قادة وروادًا لألمة، إنهم يعلموننا حديث المصطفى صلى اهللا عليه 
نحــن نريد من علماء األمة كافة، أن يوحدوا جهودهم، وأن يتقدموا الصفوف ويقودوا شــعوبهم جميعًا، أن 

وسلم بأن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وأن سيد الشهداء حمزة -رضي اهللا عنه- ورجل قام إلى 
إمام جائر فأمره فنهاه فقتله.

هكذا يجب أن يكون العلماء وبهؤالء تنهض األمة، وال بد من بذل وتضحية، إنه مداد العلماء وإنه دماء الشهداء، 
وما أجمل أن يجتمع الخيران في نفس العالم، فيكون العالم الشهيد الذي تقتدي به األمة، وصدق عبد اهللا بن 

المبارك إذ كتب إلى الفضيل بن عياض: 
لعلمت أنك في العبادة تلعُب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا   

من كان يخضب خده بدموعه          فنحورنا بدمائنا تتخضُب
* هل زاركم على أرض غزة  بعد الحرب أحد من العلماء المعروفين المشــهورين جاءكم وواســاكم داخل 

غزة؟ 
الحقيقة هذا شيء نأسف له، حيث أن القادمين إلينا جميعًا كانوا من كل الفئات سوى العلماء األئمة، زارونا عربًا 
وأجانب، مسلمين وغير مسلمين، من المؤسسات الخيرية ومن األحزاب السياسية، ومن المنظمات الحقوقية 
ومن البرلمانيين، لم يكن فيهم عالم مشهور، نحن نعلم ظروف كثير منهم ممن حيل بينه وبين الوصول، لكن 
أين األلوف غيرهم؟ نريد من العلماء أن يكونوا شــجعانًا وقادة كما عرفهم التاريخ اإلسالمي، وهم يعلموننا 
ومن البرلمانيين، لم يكن فيهم عالم مشهور، نحن نعلم ظروف كثير منهم ممن حيل بينه وبين الوصول، لكن 
أين األلوف غيرهم؟ نريد من العلماء أن يكونوا شــجعانًا وقادة كما عرفهم التاريخ اإلسالمي، وهم يعلموننا 
ومن البرلمانيين، لم يكن فيهم عالم مشهور، نحن نعلم ظروف كثير منهم ممن حيل بينه وبين الوصول، لكن 

أن اآلجال واألرزاق بيد اهللا -سبحانه وتعالى-، عليهم أن يكونوا أمام شعوبهم وأن يحضر بعضهم هنا إلى غزة، 
فليس المخبر كالمعاين، ليس من رأى كمن سمع، حين يأتون إلى غزة سيجدون الدمار والخراب وسيرون 
كيف يحرق االحتالل األخضر واليابس، وســيجدون في المقابل صورة مشــرفة من صمود شعبنا وأطفالنا، 

وحينها ستتغير آراؤهم ومواقفهم، ستشحذ الهمم والعزائم، سينفعنا اهللا بهم وسينتفعون هم أيضًا.
كيف يحرق االحتالل األخضر واليابس، وســيجدون في المقابل صورة مشــرفة من صمود شعبنا وأطفالنا، 

وحينها ستتغير آراؤهم ومواقفهم، ستشحذ الهمم والعزائم، سينفعنا اهللا بهم وسينتفعون هم أيضًا.
كيف يحرق االحتالل األخضر واليابس، وســيجدون في المقابل صورة مشــرفة من صمود شعبنا وأطفالنا، 

* هل لديك من كلمة أخيرة أو توجيه أخير لقيادات األمة الدينية إذا تفضلت؟ 
أقول لهم: إن الواجب عليكم عظيم، وأن المسؤولية أمانة عظيمة، وأن اهللا -سبحانه وتعالى- سائلكم وستأتون 
بين يديه فردًا، ولن ينفعكم شيء في هذه الدنيا إال أن تتقوا اهللا -عز وجل- وأن تقولوا قولة الحق، وأن تخطوا 
أقول لهم: إن الواجب عليكم عظيم، وأن المسؤولية أمانة عظيمة، وأن اهللا -سبحانه وتعالى- سائلكم وستأتون 
بين يديه فردًا، ولن ينفعكم شيء في هذه الدنيا إال أن تتقوا اهللا -عز وجل- وأن تقولوا قولة الحق، وأن تخطوا 
أقول لهم: إن الواجب عليكم عظيم، وأن المسؤولية أمانة عظيمة، وأن اهللا -سبحانه وتعالى- سائلكم وستأتون 

خطوات الحق نحو نصرة شعبكم وأهلكم في فلسطين المستضعفين المحتلين المظلومين.
نريد أن نراكم يا قادة األمة يا ورثة األنبياء أن تقوموا بواجب الشــهادة هللا في األرض، تتقدمون المســيرات 
والمظاهرات واالعتصامات، حتى وإن تصدت لكم قوات األمن، فأنتم تدافعون عن إخوانكم وتدعمون وتتضامنون 
مع شعب فلسطين شعب الجهاد والرباط والمقاومة، هذا الشعب المكلوم المدمر، حتى وإن أخذت السجون منكم 
ــا باألفعال وليس باألقوال  ــى وإن نال الطغاة منكم، نريد خطــوات إيجابية تنهض باألمة، وتدعم صمودن حت

فحسب.
نعــم إن تعليم األمة أحكامها الشــرعية أمر جيد وعظيم تثابون عليه، لكن أن تعلموا األمة العزيمة والشــرف 
والكرامــة والقوة، هو أعظم من هذا كله، ونحن أمة ســورة الحديد والمؤمن القــوي خير وأحب إلى اهللا من 
المؤمن الضعيف. فاستعينوا باهللا وال تعجزوا كما قال -صلى اهللا عليه وسلم- نعم نريد أن يقدم إلينا بعضكم 
ليشهدوا أحوالنا، ويواسونا، أو حتى يطمئنوا على جهود اإلغاثة واإلعانة، فالناس يثقون بصوت علمائهم، وبصوت 

قادتهم في هذا الجانب، أو حتى يحملوا السالح ويطوفوا بالمجاهدين ويعززوا صمودنا ويصّوبوا أمرنا.

العدد التاسع والعشرون
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ــرازق النائب في  ــد ال أكــد الدكتور عمر عب
ــر المالية األســبق،  المجلــس التشــريعي وزي
أن األشــهر الماضية شــهدت اســتمراًرا ألشكال 
التعذيب في ســجون األجهزة األمنية في الضفة 
الغربية رغم الحديث عن صدور أوامر رســمية 
بوقف ذلــك، ووجود انحســاٍر لبعض أشــكال 
التعذيب الحاد.  وقال عبد الرازق في تصريحات 
صحفية السبت (٩-١) إنه في مقابل تراجع حجم 
العنف الجسدي الحاد نتيجة الضغوط الدولية، 
ت األنواع األخرى مــن التعذيب، والتي  اســتمرَّ
تشمل "الشْبح" على الكرســي والوقوف الطويل 
ــة والفرش  ــوم ومن األغطي والحرمــان من الن
ا، والحرمان من  في زنازين مظلمة وباردة جــدًّ
الرعاية الصحية واألدوية.  وأضاف أن من ضمن 
أشــكال التعذيب المستمرة الحرمان من الطعام 
ومن الزيارة (األهالي والمحامي)، فضًال عن أن 
أشــكال التعذيب النفسي لم تتوقف قط، وتشمل 
ــاء، وبالفصل من  ــد باعتقال األهل واألبن التهدي
الوظيفة ومصــادرة األموال، إلــى جانب بروز 
أشــكاٍل جديدٍة من التعذيب فــي األوان األخير؛ 
ا دون  ــل في االســتدعاءات المتكــررة يوميًّ تتمث
اعتقال؛ وذلك إلجبار الُمستدَعى على الغياب عن 
العمل أو الدوام الجامعي؛ ما يؤدي إلى االستغناء 
ــه في العمل أو يؤثر ســلًبا فــي أدائه العلمي  عن
ــرازق أن من أبرز  فــي الجامعــة.  وأكد عبد ال
االنتهاكات المستمرة في األوان األخير الفصل 
الوظيفي ألسباب االنتماء الحزبي أو الشك في 
التأييد السياسي، مشيًرا إلى أن األسوأ من ذلك 
هو المنع من التوظيف أصًال بسبب عدم موافقة 
التأييد السياسي، مشيًرا إلى أن األسوأ من ذلك 
هو المنع من التوظيف أصًال بسبب عدم موافقة 
التأييد السياسي، مشيًرا إلى أن األسوأ من ذلك 

األجهــزة األمنية (مــا يعرف بالمســح األمني)، 
واألكثر خطــورة هو أن األجهزة األمنية بدأت 
في الضغط على القطاع الخاص العتماد المسح 

ــد التوظيف، ولألســف فــإن بعض  ــي عن األمن
مؤسسات القطاع الخاص بدأت في التجاوب مع 
تلك الضغوط.  وحول حجم التضييق على نواب 
حركة حماس في الضفة المحتلة، أكد أن هذا 
التضييــق كان منذ اليوم األول من إعالن نتائج 
االنتخابات عام ٢٠٠٦، ضمن سياســة عامة هدفت 
إلى إفشال المجلس التشريعي، وااللتفاف حول 

إرادة الشعب الفلسطيني وخياره الحر. 
وقــال: "تفاقم الوضع منذ منتصــف العام ٢٠٠٧، 
ــداءات من المالحقــة والمراقبة  وتنوعت االعت
إلى اعتقال األبناء والمساعدين ومراقبة البيوت 
والمكاتب، ومســاءلة الزوار والمراجعين، وإلى 
االعتداء الجسدي على بعض النواب وإطالق النار 
على آخرين، دون محاسبة وال مساءلة، أي برضا 
المسؤولين، وال تزال هذه المضايقات مستمرة".   
وبشــأن تعثر الوصول إلى مصالحٍة فلسطينيٍة، 

أكد القيادي البرلماني أن الذي يعوق المصالحة 
الصهيوني. – الصهيوني. – الصهيوني.  – هو الفيتو األمريكي – هو الفيتو األمريكي 

وحول دالالت عملية االغتيال التي نفذتها قوات 
االحتــالل بحق ثالثــة مقاومين مــن كتائب 
األقصى في نابلس مؤخًرا؛ أكد أن هذه الحادثة 
تثبت أن التنسيق األمني هو ضد المقاومة بشكٍل 
عام، الفًتا إلى أن االحتالل أراد أن يقول للشعب 
تثبت أن التنسيق األمني هو ضد المقاومة بشكٍل 
عام، الفًتا إلى أن االحتالل أراد أن يقول للشعب 
تثبت أن التنسيق األمني هو ضد المقاومة بشكٍل 

الفلســطيني وللقيادة: إنه ال زال هو المسيطر 
ــار عنده لنجاعة  في الضفــة الغربية، وال اعتب
ــى أن االحتالل  أداء األجهزة األمنية، مشــيًرا إل
ــة من جهٍة أخــرى امتصاص نقمة  أراد بالعملي
اء عملية قتل المغتصب في  المغتصبيــن من جرَّ

تلك الفترة. 
ــرازق على أن "الممارســات التي  وشــدد عبد ال
تقوم بها سلطات االحتالل الصهيوني في الضفة 
الغربية والقدس المحتلة على وجه الخصوص؛ 
جزء من إســتراتيجيٍة بعيدة المدى تنفذ باسم 
"االســتيطان" و"المستوطنين"، (وبعض األحيان 
جزء من إســتراتيجيٍة بعيدة المدى تنفذ باسم 
"االســتيطان" و"المستوطنين"، (وبعض األحيان 
جزء من إســتراتيجيٍة بعيدة المدى تنفذ باسم 

يوصف هــؤالء "المســتوطنون" بالمتمردين)، 
وتهــدف إلى الوصــول إلى واقٍع فــي األراضي 
ــى الحلول التي  ــع الوصول إال إل ــة يمن المحتل
وتهــدف إلى الوصــول إلى واقٍع فــي األراضي 
ــى الحلول التي  ــع الوصول إال إل ــة يمن المحتل
وتهــدف إلى الوصــول إلى واقٍع فــي األراضي 

تراها "إسرائيل" مناسبة". 
وفند صدق استطالعات الرأي التي تظهر تراجع 
ــد الشــعبي لحركة حماس فــي الضفة  التأيي
ــا ثقته بأن الشــعب ازداد تأييده  ــة، مبدًي الغربي
ــوا إخالصهم  ــا؛ "ألنهم أثبت للحركــة ونوابه
للقضية والمبادئ، والشتراكهم مع الشعب في 
التضحيات واآلالم كما كان دائما، إلى جانب أن 
الجهة األخرى استمرت في نهجها االستئصالي 
والفئوي في الوظائف والمساعدات والمشاريع، 
وأثبتت للجميع دون أدنى ريب والءها للمعسكر 

المؤيد والداعم لالحتالل الصهيوني. 

كاد اِّـعلم أن يكون 
ذليال!! ذليال!! 





قــرأت على أحد المواقع على اإلنترنت تقريرا صحفيا يتحدث عن معلم مفصول يقاضي حكومة 
فياض، ويرفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم بعد تلقيه قرارا بالفصل تبدوا األسباب 

فيه غير مقنعه بتاتا. 
لم استغرب ما جاء في التقرير فقد عرفت أن األستاذ أحمد قزاز هو فعال موظف مفصول من قبل 
وزارة التربية والتعليم في حكومة فياض حيث تلقيت شكوى بهذا الخصوص وسجلت لدّي حالتين 

أخريين ألشقاء األستاذ قزاز( هيفاء وعمر ).
وبحسب ما جمع لدي من معلومات لم يكن األستاذ قزاز سوى معلم عالي األداء، ممتاز التقدير، ذو 
ثقافة توازي مستواه التدريسي، كما لم أتلق أية معلومات تحّط من قيمة هذا المعلم أو تشكك 

في مستواه العلمي واالجتماعي والثقافي.   
ولذلك استخدمت حقي في النص القانوني في المادة (٥٣) من القانون األساسي الفلسطيني كي 
ــو قليال عن ما يقارب األلف شــكوى قدمت إلى مكاتب النواب فــي الضفة الغربية، وهي  ــر ول أعّب
حاالت قريبة من حالة األســتاذ أحمد قزاز الذي يرقد ملفه في انتظار الحل السياســي حتى يعود 
إلى مدرســته كواحد من أقدر المعلمين في سلك التربية، والذي انتدب من قبل وزارة التربية 

ليلتحق بالقطاع الحكومي. 
والمجد عادة يكون لمن أبدع في حياته العلمية والعملية، والذي ارتفع مقامه عن سفاسف األمور 

وسلبيات  التعامل. 
وكأي مدرس كان األستاذ أحمد قزاز إال أنه وحتى بعد حصوله على قرار بتجويع أطفاله وزجه 
ــم العاطلين عن العمل، ظل حليفا للقانون وســلك طريقا يلتمــس فيه الحق حتى ولو  فــي قوائ

بمقاضاة من حرموه قوت أطفاله وتعب عمرة وألقوه في غياهب البطالة. 
إذًا المســالة تتركز في عملية إذالل ممنهج لمن كان لهم الفضل في إيجاد الجيل الفلســطيني 
الذي لم تقهره حمالت القتل والتجويع، والذي كان له الفضل في حمل هم القضية الفلسطينية 

عبر تاريخها الطويل. 
وحينما تبدأ الحرب ضد المعلمين أمثال قزاز وغيره من خيرة المدرســين ندرك أن الحرب هي 

فعال حرب إذالل واستخدام لقمة العيش للحصول على استحقاق من لون الخيانة.  
ــن ولكوني عضوا في  ــّي بها معلمين مفصولي ــي أســجل كافة حــاالت الفصل التي تقدم إل وألنن
اللجنة الميدانية في الحوار الفلســطيني الفلســطيني  فقد مر على طاولتي  معلمين مفصولين 
ــن في مجاالت أخرى، منهم من يحمل مرتبة الشــرف، ومنهم من يحمل درجة االمتياز،  وموظفي
ومنهم من يحمل االثنتين معا، ومنهم من تلقى شــهادة تقدير أول الشهر وفي نهاية الشهر تلقى 

قرار الفصل. 
من بين الموظفين المفصولين أذنة بعضهم يربي أيتام، وبعضهم فصل مع زوجته أو أبيه، ومنهم 
من جلس في بيته يتلقى المساعدات اإلنسانية، ومنهم من ابتاع بشقاء عمرة عربة لبيع النثريات.  
 حاالت كثير تســتحق االهتمام فقد سجلت لدينا شكاوى من أربعه أشقاء، تبعها أربعة أقارب من 
أسرة واحدة أذكر منها ستة مفصولين من عائلة العصافرة في بيت كاحل غرب مدينة الخليل، 

أيضا هناك من تقدم لنا بشــكاوى ممن يلتحقون في سلك التدريس من مؤسسات أهلية حيث تم 
فصلهم وتعيين مدرسين ومدراء غيرهم. 

وبالرغم من أننا نؤمن بحق كل مواطن استوفى مصوغات التعيين بالوظيفة إال أن هناك مفارقات 
ــة في عمليات التوظــي، فبعض من فصلوا تم تعينهم في العام ٢٠٠٦، وبعضهم في العام ٢٠٠٩،  عجيب

وبعضهم عين أول شهر أيلول ٢٠٠٩ ليفصل بعد أسبوع على تعيينه. 
ــغ خالل وجوده في حصة الدرس ولم  كمــا أن من عجائب قرارات الفصل أن بعض المعلمين أبل

يكمل يومه التدريسي. 
كما أن من عجائب التعيينات الجديدة أن يوضع المعلم الخريج مكان المعلم ذوي الخبرة، والمعلم 
الذي لم يحصل على التقدير المطلوب مكان المعلم الذي تلقى شــهادات التقدير على أدائه، ومن 

عجائب عمليات الفصل أن يفصل أعضاء بلديات أيضا من سلك التدريس. 
ــا دائما ندعو إلى احترام القانون فقد توجهت أنا وزوجــي األربعاء الماضي ٢٠٠٩/١٢/٣٠ إلى  وألنن
محكمــة العدل العليان من أجل حضور محكمة إلبني أنــس الذي اعتقل على يد جهاز المخابرات 
العامة في الخليل، وأثناء وجودي في المحكمة علمت أن مئات القضايا سجلت لدى محكمة العدل 
ــة حتى تاريخه، بحيث يتم المرافعة يوميا عن عشــرات  ــرام اهللا ووصلت إلى (٩٥٥) قضي ــا ب العلي
القضايا ومعظم الحاالت المســجلة هي لمعلمين مفصولين على خلفية االنتماء السياســي، وبناء 
على توصيات الجهات المختصة، ولمعتقلين لدى جهازي المخابرات والوقائي، كذلك شــاهدنا 
العشــرات مــن ذوي المعتقلين لــدى األجهزة األمنية يقفــون أمام العدالة يبحثــون عن قرارات 

لتخليص أبنائهم من دهاليز المعتقالت. 
وعندما صعد زوجي إلى منصة الشــهود ليقســم اليمين كان قســمه أنه سيقول الحق تدحرجت 
الدموع من عيني عندما أقســم أن ولدي أنس ال ينتمي إال إلى طريق العلم وأنه اختطف من أمام 

جامعته وهو يمارس حقه في التعليم. 
لم تسقط دمعتي إال ألني أدركت المدى الذي وصل إليه حال التعليم في ديارنا، وفي نهاية مقالي 

أسجل اعتذاري لمن قال: (كاد المعلم أن يكون رسوال).
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قال النائب الدكتور ســالم سالمة: "إن قادة 
ــة المحتلة  ــح في الضفــة الغربي حركة فت
ْور في  ــدَّ ــَي عليهــم ال خائفــون مــن أن يأت
المحاســبة؛ لذا يشــنِّعون على الشيخ يوسف 
القرضــاوي رئيــس االتحاد العالمــي لعلماء 
المســلمين"، الفًتا إلى أن بعــض الجهالء قد 
شــنَّعوا على شــيخ اإلســالم ابن يتيمة، إال أن 

"الذهب ذهب والزيف زيف". 
وكان د.القرضاوي طالــب منظمة المؤتمر 
ــة، بفتح  اإلســالمي، وجامعة الــدول العربي
تحقيٍق عاجــٍل لمعرفة من وقف وراء تأجيل 
ــى أن تعلن نتائجه  "تقرير غولدســتون"، عل
في مكــة المكرمة، وقال: "إن من يثبت صحة 
ط في هذا  اتهامه من أركان الســلطة بالتورُّ
األمر يســتحق الرجم فــي مكــة عقاًبا على 
خيانته إلخوته في غزة، ورضوخه للتهديدات 
ــه "إذا ثبت أن أركان  الصهيونية"، مضيًفا أن
ضوا الكافرين على قتال  سلطة رام اهللا قد حرَّ
آبائهم وأمهاتهم وشــعبهم فإن هذا إجراٌم ال 
ق فيه، وإذا ثبت عليهم  بد أن يكشف وأن ُيحقَّ
ــام ُيرجمــون كمــا ُيرجــم إبليس في  االته
ــَعر ِمَنى"، وكمــا كان العرب يرجمون  "َمْش
قبر أبي رغال الخائن الذي أرشد أبرهة على 

الطرق المؤدية إلى مكة لمهاجمة الكعبة". 
وتســاءل د.سالمة اإلثنين (٩-١): "لماذا تخاف 
"فتح" على رئيسها عباس ما دام بريًئا؟! فعجًبا 
من أمرهم"!  وأضــاف النائب أن "قادة "فتح" 
ــى أمثال  ــَي التحقيق عل يخافــون من أن يأت
الطيب عبد الرحيم، وياســر عبد ربه، ونمر 

حماد؛ لذا يصرون على إخفاء الحقيقة". 
وشبَّه د.سالمة الشيخ القرضاوي بالبحر الذي 
ه ما ُيلَقى فيه من نســماٍت؛ "فالبحر  ال يضــرُّ
بحر ال يضره كل هــذه المهاترات"، مؤكًدا 
ه ما ُيلَقى فيه من نســماٍت؛ "فالبحر  ال يضــرُّ
بحر ال يضره كل هــذه المهاترات"، مؤكًدا 
ه ما ُيلَقى فيه من نســماٍت؛ "فالبحر  ال يضــرُّ

ــيٌّ ال يختلف عليه  أن القرضــاوي عالٌم ربان
ــان؛ "فهو من أهل التقــوى والعمل، ولقد  اثن
وصل إلى هذه الدرجة بجهاده واجتهاده حتى 

أصبح عالًما ُيقتَدى به". 
ــع: "عــدم رضا الســالطين عــن العلماء  وتاب
يرفعهــم درجًة عند المولــى عز وجل وعند 
ــاس؛ ألنهم يقولون كلمــة الحق؛ فهم ال  الن

يخافون في اهللا لومه الئم". 
ــه الشــيخ  ــل ب ــن د.ســالمة أن مــا تفضَّ وبيَّ
القرضــاوي بخصــوص أن رئيــس الســلطة 
ــاس كان وراء  ــة واليته محمود عب المنتهي
؛ فهو مشــارٌك  التحريــض ضد شــعبه؛ "حقٌّ
اليهــود فــي جريمتهــم وفــي إحــراق غزة 

بـ"الرصــاص المصبوب" والحصــار وتأييده 
جدار مصر الفوالذي". 

وأوضــح أن د.القرضاوي طلب لجنًة محايدًة 
للبحث والتحقيق فيما إذا كان عباس متورًطا 
في التحريض ضد أهل القطاع، الفًتا إلى قول 
ط  ــه: "فإن ثبت عــن طريقها أنه متورُّ فضيلت
ــم عليه الحد الــذي ُيَقام على أمثاله من  فلُيَق
ــن"، وإلى ما استشــهد به من رجم  طي المتورِّ
العرب قبر أبي رغال الذي دلَّ أبرهة الحبشيَّ 
ــن"، وإلى ما استشــهد به من رجم  طي المتورِّ
العرب قبر أبي رغال الذي دلَّ أبرهة الحبشيَّ 
ــن"، وإلى ما استشــهد به من رجم  طي المتورِّ

ــى الطريق المؤدية إلى مكة، فأصبح رمًزا  عل
للخيانة، مؤكًدا أن القرضاوي لم يأت بشيء 

فيه بدٌع، بل جاء بما سارت عليه العرب". 
ــة لحركة "فتح"  وكانــت اللجنة المركزي
هاجمت الشــيخ العالمة يوســف القرضاوي 
ومن وصفتهم بالقوى "الظالمية التكفيرية" 
التي تقف خلفه، على خلفية مهاجمته عباَس، 
ته "اســتغالل  معربة عن اســتهجانها ما ســمَّ
القرضاوي موقَعه الدينيَّ بهدف إصدار فتاوى 
ــاء حركة "فتح"  ــة ضد عباس وأبن تحريضي
قبل "االنقــالب" الذي أقدمــت عليه "حماس" 
وخالَله وبعَده، وتحريضه حماس على القتل 
ر ألبناء الشــعب الفلســطيني"، حسب  المتكرِّ

زعمهم. 

العدد التاسع والعشرون
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زار وفد من النواب اإلسالميين في محافظة نابلس اإلثنين (٤-١-٢٠١٠م) مكتب 
"الصليب األحمر الدولي" في المدينة.

وضمَّ الوفد كالًّ من: النائب حسني البوريني، والنائب ياسر منصور، والنائب 
"الصليب األحمر الدولي" في المدينة.

وضمَّ الوفد كالًّ من: النائب حسني البوريني، والنائب ياسر منصور، والنائب 
"الصليب األحمر الدولي" في المدينة.

منــى منصور، والنائب حامد البيتاوي، والنائب داود أبو ســير، والنائب أحمد 
الحاج علي. 

والتقى الوفد الزائر برئيسة بعثة "الصليب األحمر" في شمال الضفة "ليتيسيا 
م النواب التهنئة بأعياد الميالد  كورتوا" ومســاعدها حســام الشخشــير، وقدَّ

لرئيسة البعثة، راجين من اهللا أن يكون العام القادم عاَم خيٍر على الجميع.
وناقش النواب خالل اللقاء آخر مستجدات األوضاع على الساحة الفلسطينية 

لرئيسة البعثة، راجين من اهللا أن يكون العام القادم عاَم خيٍر على الجميع.
وناقش النواب خالل اللقاء آخر مستجدات األوضاع على الساحة الفلسطينية 

لرئيسة البعثة، راجين من اهللا أن يكون العام القادم عاَم خيٍر على الجميع.

وانعكاســاتها، وخاصًة عملية االحتالل األخيرة فــي نابلس، والتي اغتيل فيها 
ثالثة من نشــطاء "كتائب شــهداء األقصى"، مؤكدين أن االحتالل ال يرَعى 
العهود والمواثيق، مستغالًّ التنسيق األمني والذي لم يجلْب للشعب الفلسطيني 

إال مزيًدا من االنتهاكات الصهيونية.
ق النواب في نقاشــهم لوضع المعتقلين الفلســطينيين في الســجون  وتطــرَّ
الصهيونية والفلسطينية ودور "الصليب" في التخفيف من معاناتهم، معربين 
ــي" في خدمة أبناء  ــي يبذلها "الصليب األحمر الدول عن شــكرهم للجهود الت
دين على قلقهم بشــأن الواقع اإلنساني الصعب الذي  الشعب الفلسطيني، مشدِّ

تشهده الضفة الغربية. 
ــواب لـ"الصليــب األحمر" اســتمراًرا لتواصــل النواب مع  ــارة الن وتأتــي زي

المؤسسات المختلفة الدولية والمحلية.  

ا النواب والوزراء األســرى في ســجون االحتالل كافة المتضامنين  حيَّ
نين دور القائمين على قافلة شريان الحياة  مع الشــعب الفلسطيني، مثمِّ

وإصرارهم على الوصول إلى غزة رغم كل المعوقات التي واجهوها. 
وأبرق النواب والوزراء األســرى، في بياٍن لهم الجمعة (٨-١)، بالشــكر 
ــات الحارة إلى النائب البريطانــي جورج غاالوي على  الجزيل والتحي
تضامنه ووقفاته اإلنســانية المستمرة مع غزة، والتي ُيراد لها أن تموت 
ألف ميتة وميتة من ِقَبل محور التآمر على حركة المقاومة اإلسالمية 

"حماس". 
ــواب بدور غاالوي اإلنســاني الــذي يعبِّر عن قيم  وأشــاد الوزراء والن
ــم وريادته في الوقوف إلى جانب  ــة تعكس رمزيته ألحرار العال أخالقي

أصحاب القضايا اإلنسانية والمظلومين ونصرتهم. 
وقالوا: "إنَّ الشــعوب الحرة في كافة أرجاء المعمورة، وعلى رأســهم 
الشــعب الفلســطيني وقيادته الشــرعية وأسراه في ســجون االحتالل 
وســجون الســلطة وكافة أطفال فلســطين؛ لن ينســوا هذه الوقفات 
واللفتات اإلنســانية التي تجسدها إرادة صلبة وعزيمة قوية قادرة على 
ــي تواجه هذه الوقفــات واللفتات،  تجــاوز كل المحــن والمعوقات الت
وإن التاريخ ســوف يســطر لغاالوي ورفاقه بأحرف من نور هذه القيم 
واألخــالق العالية والمواقــف الرائدة التي تســتحق أن يمنح أصحابها 
جائزة نوبل للســالم، ال أن تذهب هذه الجائزة إلى أوباما الذي ينشــر 

الرعب ويزرع الذعر في كافة أرجاء المعمورة". 

   أكد النواب االســالميون في الضفة الغربية أن الظروف المعيشية لألسرى 
في سجون االحتالل قاسية جدًا، مشددين على أن المؤسسات المختصة بشؤون 
األســرى بينت أن هناك انتهاكات صارخة بحقهم وبالذات األطفال والنســاء، 
ومن بينها سياسة التفتيش العاري والتفتيشات الليلية واألحكام غير المنطقية 

والمحاكم العسكرية.
وطالب النواب المؤسسات الحقوقية ووسائل اإلعالم أن يبرزوا قضية األسرى 
ومعاناتهم وعذابات أهليهم، مؤكدين أن قضية األســرى في سجون االحتالل 
تحتاج إلى دعم عربي وإسالمي لالرتقاء بها كقضية إنسانية ووطنية وأسرى 

الحرب.
وأكد النواب على ضرورة تحسين الوضع المعيشي لألسرى في كافة السجون 
الصهيونية وسجن النقب الصحراوي بالذات؛ وخاصة بعد التقرير الذي نشرته 
ــة في حكومــة االحتالل، والذي تبين من خالله أن األســرى ومن  وزارة البيئ
يزورهم معرضين لإلصابة بمرض السرطان بسبب دفن المواد السامة بالقرب 

من السجن.
من جهة أخرى اســتنكر النواب قيام إدارة السجون بسحب العديد من القنوات 
العربية المسموح بمشاهدتها في السجن، وعلى رأسها قناة الجزيرة الفضائية 
ــوات تحريضية، معتبرين أن هذا األمر دليل على أن  تحت ذريعة أن بعضها قن
دولة االحتالل ال تتقيد بالحد األدنى من القيم القانونية، وأن من حق األسرى 
أن يتمتعوا بكامل الحقوق التي يتضمنها القانون الدولي اإلنســاني والمتعلقة 

بأسرى الحرب وحقوق األسير والطريقة التي يجب أن يعامل بها.
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شــن عدد من أعضاء "الكنيســت" الصهيوني حملة على قادة فلسطينيي الـ ٤٨، واتهم 
مسؤول إسرائيلي رئيس الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع بمساندة "العنف"، 
ــة من التحدث للمتظاهرين على حاجز بيت  لتمكينه رئيس الحكومة إســماعيل هني
ــون بهاتفه المحمول. ودعا وزير الشــرطة يتســحاق أهرونوفتش المستشــار  حان
القضائي للحكومة بفتح ملف تحقيق مع الصانع الذي اتهمه عضو "الكنيست" زفولون 
أورليــف من حزب "البيــت اليهودي" بتجاوز الخطوط الحمــر، وطالب بفتح ملف 
تحقيق جنائي ومحاكمته.  واستخف الصانع بهذه التهديدات، وقال إن "اإلرهابي هو 
مــن اقترف جريمة القتل والدمار التي مــا زالت آثارها ماثلة أمام أعيننا من خالل 

الدمار والقتل الذي لم يرحم ال طفًال وال امرأة. 
مــن اقترف جريمة القتل والدمار التي مــا زالت آثارها ماثلة أمام أعيننا من خالل 

الدمار والقتل الذي لم يرحم ال طفًال وال امرأة. 
مــن اقترف جريمة القتل والدمار التي مــا زالت آثارها ماثلة أمام أعيننا من خالل 
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أكــد النائــب الدكتور يونس األســطل 
أن القوى العالمية أدركت أن اســتئصال 
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أمٌر 
مستحيٌل، مستشــهًدا بالعدوان الصهيوني 
ق العدو من ورائه  على غزة الذي لم يحقِّ
أهدافه التي أعلنها أحياًنا وأخفاها أحياًنا 
ق العدو من ورائه  على غزة الذي لم يحقِّ
أهدافه التي أعلنها أحياًنا وأخفاها أحياًنا 
ق العدو من ورائه  على غزة الذي لم يحقِّ

أخرى.  وقال د.االســطل -خــالل احتفال 
لتكريم شهداء األجهزة األمنية في محافظة 
خانيونس األحد (١٠-١): "إن االحتالل أراد 
القضاء على المقاومــة وتغيير األوضاع 

ن  السياسية في غزة، ولكنه فشل ولم يتمكَّ
من تحرير جنديه األســير جلعاد شاليط، 
فبدأ بالضغط على المدنيين الفلسطينيين 

العزل وارتكب المجازر بحقهم". 
وبخصــوص المصالحــة الوطنية أوضح 
د.األســطل أن الخطــوط العريضــة لدى 
حركــة حمــاس والبرلمــان والحكومة 
ــام ٢٠١٠م الجــاري إلــى  تتجــه فــي الع
المصالحة الوطنية؛ "ألنها مفتاح اإلعمار 

ورفع الحصار".  

العدد التاسع والعشرون
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حينما تعتقل الشــرعية، ويعتقل رجاالتها 
من أجل ابتزاز المواقف ومن أجل إخراس 
صــوت الحق الــذي مــا تعود يومــا على 
ــم الدنية يوما من  الســكوت وال على تقدي
ــراد أن تخترق الحصون  األيام، وحينما ي
ــاه وتفرض  ــذل الجب وتهــدم القــالع وت
الشروط، فإنه حتما لن يكون من قبل من 
اختارهم الشــعب على أساس أنهم أصحاب 
األيدي النظيفة التي رفعت شعار يد تبني 

وأخرى تقاوم. 
فبينهم من أنبت تــراب قبره عزا وفخرا، 
ــه، وبينهم من  وبينهــم من قدم بيته وأهل
دفع والزال يدفع ســنوات عمــره مرابطًا 
ــم، وبينهــم من رابط  خلــف قضبان الظل
وجاهــد وأبعد، وبينهم مــن ضحى وقدم 
فأحسن البذل وأجاد العطاء، وال زالوا على 
ساحل الخلد يرابطون.. فخرج منهم جزءا 
وما زالوا آخريــن صامدون خلف قضبان 

السجانين الظالمين.
ــواب  هــذه االختطافــات طالــت كافــة ن
ــة التغيير واالصــالح وفي مقدمتهم  كتل
رأس الشــرعية الفلســطينية حتى وصل 
عدد النواب الذيــن اختطفوا طيلة الفترة 
ــة أكثر مــن أربعين نائبا خرج  االنتخابي
ــة وما زال  ــى فترات متفاوت معظمهم عل
ــة هــذا التقريــر أكثر من  حتــى كتاب
عشرين نائبا ووزيرا يقبعون خلف قضبان 
ــا الحملة  الســجان، ففــي إحصائية أعدته
الدولية لإلفراج عــن النواب المختطفين 

ــة  ــواب كتل ــا مــن ن تكشــف أن (٢٢) نائب
التغيير واالصــالح ما زالوا يقبعون خلف 
قضبان االحتالل وثالثة آخرين من كتلة 

برلمانية أخرى.
ويتضمن التقرير أسماء النواب الذين أفرج 
عنهــم وتاريخ اعتقالهــم وتاريخ اإلفراج 
عنهم باإلضافة إلى الكتلة البرلمانية التي 
ــواب الذين ما  ــا، أما بخصــوص الن يمثله
زالوا في السجون فيتضمن التقرير تاريخ 
اعتقالهــم ومدة محكوميتهــم، وكذلك 
ــة التي يمثلها، ويشــير  ــة البرلماني الكتل
التقريــر كذلك إلى خمســة من النواب 
ــى اآلن،  ــم محاكمتهم حت ــم تت الذيــن ل
ــن انتهت  وكذلــك عدد مــن النواب الذي
ــم تمديد اعتقالهم إداريا  محكومياتهم وت

فيما بعد.
ومن الجديــر بالذكر أن نصــف النواب 
ــم اختطافهم ما زالوا قيد األســر  الذين ت
ــا من  ــا، منهــم (٢٢) نائب وعددهــم ٢٥ نائب
ــر واإلصــالح، ونائبان عن  ــة التغيي كتل
ــح البرلمانية، ونائبا عن الجبهة  كتلة فت
الشــعبية، مشــيرة في تقريرهــا إلى عدد 
ــن انتهت محكوماتهم وتم  من النواب الذي
ــا فيما بعد بدال من  تمديد اعتقالهم إداري
اإلفراج عنهــم، باإلضافة إلى خمســة من 
ــم تتم محاكمتهم حتى اآلن، في  النواب ل
حين أن هناك (٢٣) نائبا من كتلة التغيير 
واإلصالح تم اإلفراج عنهم، باإلضافة إلى 

نائبين عن كتلة فتح.

ويذكر في السياق ذاته أن قوات االحتالل 
قــد اختطفت في ســجونها خمســين نائبا 
ــواب المجلس التشــريعي؛ وزجتهم  من ن
خلف القضبان لما يزيد عن ثالث ســنوات 
دون وجــه حق مــن بين أهليهــم؛ وذلك 
بهــدف تعطيل عمل المجلس التشــريعي، 
ــي، بعد أن  وتغييبهم عــن العمل البرلمان
انتخبوا من قبل شعبهم في انتخابات حرة 

نزيهة شهدها العالم أجمع.
وكانت الحملة الدولية للدفاع عن النواب 
المختطفين قد دعت في رســائل أرسلتها 
للمنظمات والبرلمانات العربية والدولية 
ــذل الجهــود لتفعيل  فــي وقت الحــق لب
ــة النواب المختطفين وتشــكيل رأي  قضي
عالمي ضاغط باتجــاه اإلفراج عن النواب 
كافة، معربة عن شــكرها العميق لكل من 
تضامــن مــع القضية داعية إلــى مواصلة 
الجهود، وواعدة بأنها ستكثف من جهودها 
بشــأن القضية حتى اإلفراج عن آخر نائب 

مختطف في سجون االحتالل.
ــي أعلن  ــة الت ــة الدولي يذكــر أن الحمل
د.عزيز دويك عن انطالقتها فور خروجه 
من األســر أتت فــي إطار حشــد الجهود 
ــى  وتوحيدهــا لتشــكيل رأي ضاغــط عل
االحتــالل من أجل فضحه وبيان الجريمة 
السياسية الخطيرة التي يواصل االحتالل 
ارتكابها من خالل اختطاف رموز الشرعية 
،مؤكــدة بذلك أنها تحمــل على عاتقها 

مهمة اإلفراج عن النواب كافة.







ثقافة قانونية
إعداد/ أنيسة عثمان شعبان- الدائرة القانونية في المجلس التشريعي

ممــا ال جدال فيه، أن حق اإلنســان فــي الحياة هو 
أســاس الحقــوق كلها، لمــا يتمتع به مــن تكريم 
ــا القوانين الوطنية  إلهي وحصانة إنســانية ضمنته
والدولية، والتي أقرت حق الدفاع الشرعي كنتيجة 
ــة لحق البقاء،فالشــريعة اإلســالمية الغراء،  حتمي
ــل عد واجبًا  أقــرت صفة الحق للدفاع الشــرعي، ب
ــى : " فمن اعتدى  ــه تعال ال مفر منه وأساســه قول
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ".  وقول 
الرســول" من شهر على المسلمين ســيفًا فقد أطل 

دمه"( أي أهدره). 
وهذا هو األساس البعيد الذي استندت إليه التشريعات 
ــة، فاتفاقية  ــة فيما بعــد، الدولية والوطني الوضعي
الهاي لعام ١٩٠٧ قضت بأنه " على أن الشــعب القائم 
فــي وجه العدو هو مجموعة المواطنين من ســكان 
األراضي المحتلة المهاجمة مــن قبل العدو، الذين 
حملوا الســالح وتقدمــوا لقتال العــدو"، واعتبرت 
هؤالء المواطنين بحكم القوات النظامية ويتمتعون 
ــكل حقوقهم عند األســر أو  بصفــة المحاربين وب
الجرح، وفيمــا بعد جاء ميثاق األمم المتحدة ليقر 
ــة منه إذ أنه عند إقراره  هــذا الحق في المادة الثاني
المبدأ العام " بمنع اســتخدام القوة أو التهديد بها"، 
قــرر اســتثناءين له أحدهما مباشــرة حــق الدفاع 
الشــرعي، بالتالي أضحت المقاومة  تعبيرًا حقيقيًا 

وممارسة فعالة لحق الدفاع الشرعي.
ــا هنا،  ــة خاصة لدين ولمــا لهــذا الموضــوع أهمي
ــة المقاومة من أي تعــدي أو تنازل، صدر  ولصيان
قانون رقــم (٦) لســنة ٢٠٠٨ والذي ينــص على أن 
المقاومــة الفلســطينية الموجــه لطــرد االحتالل 
الصهيوني  بأشكالها وصورها هي حق ثابت كفلته 

الشــرائع الســماوية والمواثيق واألعراف الدولية،  
وأكــدت بأنه من قبيل الواجب الذي يقع على عاتق 
األمتين العربية واإلســالمية والشعب الفلسطيني، 
وأكــدت على أن هذا الحق باقــي ما بقى االحتالل 
على أرض فلســطين ال يســقط بمرور الزمن، وال 
يجــوز التنازل عليه بأي وجــه كان، وأكدت على 
أن ذلك األمر ال يجوز االجتهاد فيه أو تفسيره أو 

إجراء استفتاء عليه. 
ــى أن ســالح المقاومــة  ــون عل كمــا نــص القان
الفلسطينية هو سالح شرعي مصان وأي فعل يشكل 
اعتداء عليه أو مساس به إنما  يعد من قبيل األفعال 

التي تشكل جريمة.
باإلضافة إلى أن القانون اعتبر كل من يتخابر مع 
االحتالل على المقاومة الفلسطينية أو يالحقها أو 
يتآمر عليها وعلى ســالحها الموجــه إلى االحتالل 
ــي بأي وجه كان بأنه قــد ارتكب جريمة  الصهيون
ــات الجنائية  ــي يعاقب عليها بالعقوب الخيانة، والت
والمدنية وفق القانون المختص باإلضافة إلى عزله 
من وظيفته بقــوة القانون إن كان موظفًا عامًا أو 

مكلفًا بخدمة عامة.
كما أن القانون قد ألغى كل ما يتعارض وأحكامه 
ورتــب البطــالن على أي تشــريع أو اتفــاق يمس 
المقاومــة الفلســطينية أو يخالــف أي حكــم ورد 

بالقانون.
نخلص مما ســبق أن حق المقاومة هو أحد أشــكال 
ــه الطبيعة  الدفــاع الشــرعي وهــو واجــب فرضت
اإلنســانية لحماية نفسه ونفس غيره وحماية ماله 
أو مال غيره من كل اعتداء غير مشــروع وله في 

سبيل ذلك استعمال القوة الالزمة لدفعه.
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فــي خطوة هــي األولي مــن نوعها نظم مكتب نواب شــرق 
ــة غزة عصــر الخميــس (٧-١) حفال بحضــور النائب  مدين
هدى نعيم وبالتعاون مع جمعية الشــابات المســلمات للبدء 
بمشــروع توزيع الحجاب اإلسالمي والمتمثل في "الجلباب 
والحجاب الشــرعي" على الفتيات غير القادرات على شرائه 
أو ذوات الحاجــة له في مناطق شــرق غزة, وســط حضور 

كبير لنساء وفتيات وطالبات المنطقة.
وقال مدير مكتب النواب في شــرق غزة "إن هذا المشــروع 
ســينفذ علي مرحلتين، وأن مرحلته األولي قد بدأت اليوم 
لتشمل منطقة التفاح والشجاعية، ومن المرجح أن تستفيد 
من هذا المشروع ما يقارب ٦٠٠ طالبة, مؤكدا أن المرحلة 
الثانية للمشــروع ستنطلق في األســبوع القادم في منطقة 

الدرج.
ــو راس " إن هذا  فــي ذات الســياق قال النائــب د . مروان أب
المشــروع يندرج ضمن سلســلة الفعاليات والمشاريع التي 
يقوم بها مكتب نواب شــرق غزة, مؤكدا أن هذا المشــروع 

ــات والفتيات غير القادرات  يهــدف  لتلبية احتياجات الطالب
ــو راس إن نواب  علي شــراء الحجــاب والجلباب. وأضاف أب
شرق غزة لن يدخروا الجهد وسيعملون ليال ونهارا لخدمة 

المواطنين المحتاجين في جميع المناطق الفلسطينية.
وفي كلمة ضيفة الحفل قالت النائب هدى نعيم "إن الحجاب 
يعتبر أول خطــوة للنجاح في طريق اإلســالم, مؤكدة أن 
العالم الخارجي يحاول شن هجوم علي المسلمات المحجبات 
المتعففات حتى يفرغوا الحجاب من غايته ومن مضمونه".

وأشــارت نعيم "أن الشــعب الفلســطيني هو شــعب متعفف 
ــل أن يعيش كغيره من الشــعوب بدون  ومتديــن ولن يقب

حجاب".
وفي نهاية كلمتها تقدمت نعيم بالشــكر لنواب شــرق غزة 
ــو راس ود. خليل الحية ومريــم فرحات على  د. مــروان أب
االهتمــام الواضح فــي تنفيذ هذا المشــروع الــذي يعتبر 
األول من نوعه على مســتوى قطاع غزة لمســاعدة الفتيات 

والطالبات علي ارتداء الجلباب والحجاب الشرعي.

إنها فتوى طنطاوي 
وليست فتوى مجمع 

البحوث! 





الذي ال يقل سوءا عن إقامة الجدار الذي يحكم الحصار حول غزة، أن يتبناه بيان صادر 
باســم مجمع البحوث اإلســالمية، فيبرره ويعتبر معارضته مخالفة ألحكام الشــريعة 

اإلسالمية. 
وهو ما وضعنا إزاء فضيحتين وليس فضيحة واحدة. 

األولى تتعلق بقرار سياســي له حســاباته المســتجيبة للضغوط الخارجية األمريكية 
واإلسرائيلية. 

والثانية تتعلق بتســويغ شــرعي مورســت ألجله ضغــوط داخلية أخــرى،  وصدر في 
مالبســات غريبة ذلك أن معلوماتي تشير إلى أن موضوع الجدار لم يكن مدرجا على 
جدول أعمال جلســة المجمع التي عقدت يوم الخميس ١٢/٣١، ناهيك أنه ما خطر ببال 
أحد من أعضائه أن ُيعرض عليهم أمر من هذا القبيل يتعلق ببناء ســور أو حاجز على 

الحدود. 
 وعلى الرغم من أن األعضاء الحظوا وجودا لكاميرات التليفزيون في القاعة. وهو أمر 
غير مألوف، فإنهم لم يلقوا لذلك باال. ومنهم من ظن أنها جاءت لتالحق وزير األوقاف 

الذي كان حاضرا للجلسة. 
وبعد مناقشــة األمور المدرجة في جدول األعمال فوجئ أعضاء المجمع بشيخ األزهر 
يستخرج من أمامه ورقة قرأ منها البيان الخاص بتأييد إقامة الجدار وتأثيم معارضيه، 
أمام عدســات التليفزيون التي أدرك الجميع أنها جاءت خصيصا لتسجيل هذه اللقطة. 
األمــر الــذي يعني أن األمــر كان مرتبا بكامله خــارج المجمع مع وزيــري األوقاف 

واإلعالم. 
وما أن انتهى الشيخ من قراءة البيان، حتى قام من مقعده وانصرف منهيا الجلسة، وسط 
الدهشــة التي عقدت ألسنة جميع الجالســين، الذين لم يتح ألي منهم أن يناقش البيان 

أو يعلق عليه. 
الباقي بعد ذلك معروف، إذ تم بث البيان الذي نسب إلى المجمع وكان واضحا فيه أنه 
اســتهدف أمرين هما تغطية موقف الحكومة بعدما تعرض لحملة استياء وغضب عمت 
الشارع العربي واإلسالمي. ثم الرد على إعالن الدكتور يوسف القرضاوي حرمة إقامة 
الجدار الذي يحكم الحصار حول الفلســطينيين في غزة. ولم يكن الشــيخ القرضاوي 
ــدا في ذلك، وإنما تبنى الموقف ذاته أحد علماء الســعودية، لعله الشــيخ ســلمان  وحي

العودة.
المشهد جاء كاشفا ألمور عدة:

 أولها ضعف موقف الحكومة في مصر، التي وجدت نفسها في موقف الدفاع لتبرير ما 
أقدمت عليه، األمر الذي اضطرها لالســتعانة بغطاء شــرعي يستر عورتها بعدما أتمت 
إقامة نصف الجدار. في حين أنها لو كانت واثقة حقا من أن المســألة لها صلة باألمن 

القومي الكتفت بذلك ولم تبال بالضجة التي حدثت في الخارج جراء فعلتها. 
األمر الثاني الذي انكشــف هو أنه ليس صحيحا أننا نعاني من مشــكلة تدخل الدين في 

السياسية. ألننا بصدد نموذج صريح للمدى الذي بلغه تدخل السياسة في الدين.
أما األمر الثالث فهو أن الذين يرتبون مثل هذه الممارسات يبدو أنهم ال يعرفون شيئا 
ــرأي العام ويفترضون البالهة فــي الناس، ذلك أن البيان الذي أصدروه باســم  عن ال
ــه أهان المجمع وحوله إلى مادة  مجمع البحوث اإلســالمية لم يقنع أحدا، فضال عن أن
للسخرية واالزدراء. يشهد بذلك سيل التعليقات الذي تدفق عبر شبكة اإلنترنت خالل 

اليومين الماضيين. 
على الهاتف قال لي المستشــار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض إن البيان نموذج 
لتلبيس الحق بالباطل، ذلك أن دفاعه عن إقامة الجدار يعني في ذات الوقت الدفاع عن 

تجويع الفلسطيني. وتلك جريمة ال يقرها شرع أو قانون أو عقل.
 وأضاف أن شــيخ األزهر وأعضاء مجمع البحــوث يعرفون أكثر من غيرهم الحديث 
النبوي الذي ذكر أن امرأة دخلت النار في هرة (قطة) حبســتها وجوعتها. األمر الذي 
يطرح ســؤاال كبيرا عن جزاء الذين يقومون بحصار وتجويع مليون ونصف المليون 

فلسطيني في غزة.
 ونبه المستشــار مكي إلى المفارقة الصارخة في تزامــن البيان الذي صدر عن مجمع 
البحــوث اإلســالمية مدافعا عن الجدار والحصار مع وقفة الناشــطين الغربيين الذين 

جاءوا من أنحاء الدنيا إلى مصر إلدانة الجدار ورفع الحصار.
وهو يختم قال إن بعض الممارســات التي تتم في البلد أصبحت تجعل اإلنســان يخجل 

من انتمائه إلى مصر. 
ــل هذا التالعب بالمؤسســات والقيم الدينية يخشــى أن يدفع البعض منا إلى    إزاء مث

الخجل من انتمائهم الديني.

العدد التاسع والعشرون
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�ما أفاَء اُهللا على رســوله من أهل الُقرى فللِه وللرســوِل ولذي والقربى واليتامى والمساكيِن 
وابِن السبيل, كْي ال يكوَن ُدولًة بين األغنياء منكم, وما آتاكم الرسوُل فخذوُه, وما نهاكم عنه 
�ما أفاَء اُهللا على رســوله من أهل الُقرى فللِه وللرســوِل ولذي والقربى واليتامى والمساكيِن 
وابِن السبيل, كْي ال يكوَن ُدولًة بين األغنياء منكم, وما آتاكم الرسوُل فخذوُه, وما نهاكم عنه 
�ما أفاَء اُهللا على رســوله من أهل الُقرى فللِه وللرســوِل ولذي والقربى واليتامى والمساكيِن 

فانتهوا, واتقوا اَهللا, إن اَهللا شديد العقاب�.الحشر (٧)
وابِن السبيل, كْي ال يكوَن ُدولًة بين األغنياء منكم, وما آتاكم الرسوُل فخذوُه, وما نهاكم عنه 

فانتهوا, واتقوا اَهللا, إن اَهللا شديد العقاب�.الحشر (٧)
وابِن السبيل, كْي ال يكوَن ُدولًة بين األغنياء منكم, وما آتاكم الرسوُل فخذوُه, وما نهاكم عنه 

ــز على الموازنة  ــام ٢٠١٠م, وقد تمَّ التركي أقــرَّ المجلس التشــريعي موازنة الحكومة لهذا الع
ــة, والتأكيد على المســاعدات االجتماعية, والبرامج الممولة من الدول الشــقيقة, كما  اإلغاثي
أوصى بتخفيض الرواتب واألجور من خالل ترشيد سياسة التوظيف, تعزيزًا للعدالة االجتماعية, 

وُمِضّيا في مشروع اإلصالح المالي بعون اهللا وتوفيقه.
إن هذه اآلية تتحدث عن توزيع الفيء, وهو الغنائم الباردة التي يتمُّ الحصول عليها دون إيجاف 
خيٍل أو ركاب, كما حصل لبني النضير, إذ قذف اهللا في قلوبهم الرعب, فاستســلموا دون قتال, 
ورضخوا لقرار الجالء والرحيل, فقد أخلفهم المنافقون ما وعدوهم به من النصرة, فإنكم أشد 
رهبة في صدور الفريقين من اهللا, لذلك فقد رفعوا الراية البيضاء دون أسبوعين من الحصار, 
ــُدر التي كانوا يتحصنون بها قد اعتقــدوا أنها مانعتهم من اهللا,  مــع أن القرى المحصنة, والُج
ــون بيوتهم بأيديهم, وأيدي  فأتاهــم اهللا من حيث لم يحتســبوا وقذف في قلوبهم الرعب, يخرب
المؤمنين, ذلك أن اهللا ُيســلُط رســله على من يشاء, وينصر عباده المؤمنين ولو كانوا ضعفاء, 
ــون بيوتهم بأيديهم, وأيدي  فأتاهــم اهللا من حيث لم يحتســبوا وقذف في قلوبهم الرعب, يخرب
المؤمنين, ذلك أن اهللا ُيســلُط رســله على من يشاء, وينصر عباده المؤمنين ولو كانوا ضعفاء, 
ــون بيوتهم بأيديهم, وأيدي  فأتاهــم اهللا من حيث لم يحتســبوا وقذف في قلوبهم الرعب, يخرب

فكم من فئٍة قليلة َغلبت فئة كثيرة بإذن اهللا, كما نصركم ببدٍر األولى وأنتم أذلة, وقد أمكنكم 
على َصدِّ العدوان في معركة الفرقان قبل عام من هذه األيام وأنتم َأضعف ناصرًا, وأقل عددًا. 

فكم من فئٍة قليلة َغلبت فئة كثيرة بإذن اهللا, كما نصركم ببدٍر األولى وأنتم أذلة, وقد أمكنكم 
على َصدِّ العدوان في معركة الفرقان قبل عام من هذه األيام وأنتم َأضعف ناصرًا, وأقل عددًا. 

فكم من فئٍة قليلة َغلبت فئة كثيرة بإذن اهللا, كما نصركم ببدٍر األولى وأنتم أذلة, وقد أمكنكم 

لقد حصرت اآلية المســتحقين لذلك الفيء في خمســة أصناف, َفُخُمٌس للرسول, وَ ُخُمٌس آلل 
على َصدِّ العدوان في معركة الفرقان قبل عام من هذه األيام وأنتم َأضعف ناصرًا, وأقل عددًا. 

لقد حصرت اآلية المســتحقين لذلك الفيء في خمســة أصناف, َفُخُمٌس للرسول, وَ ُخُمٌس آلل 
على َصدِّ العدوان في معركة الفرقان قبل عام من هذه األيام وأنتم َأضعف ناصرًا, وأقل عددًا. 

َص الخامس واألخير ألبناء السبيل الذين  البيت, والثالث لليتامى, والرابع للمســاكين, وقد ُخصِّ
ينقطعــون عن ذويهم وهم على ســفر، فمــا داموا بين ظهرانينا فقد وجــب علينا أن ُنعينهم بما 
َص الخامس واألخير ألبناء السبيل الذين  البيت, والثالث لليتامى, والرابع للمســاكين, وقد ُخصِّ
ينقطعــون عن ذويهم وهم على ســفر، فمــا داموا بين ظهرانينا فقد وجــب علينا أن ُنعينهم بما 
َص الخامس واألخير ألبناء السبيل الذين  البيت, والثالث لليتامى, والرابع للمســاكين, وقد ُخصِّ

ُيَبلُغهم ديارهم وأوطانهم من الفيء والزكاة وغيرها. 
وقــد ُذِكــَر لفظ الجاللة مع هذه األصناف, بل في صدارتها, للتبرك باســمه جل وعال, وإالَّ فما 
كان هللا فهو للفقراء والمســاكين, ولهم نصيبهم في اآلية, فيكون ذكر اهللا هنا للبركة, وأما 
الُخُمسان للرســول وذوي قرابته فألنهم ال يحلُّ لهم أن َيْطَعُموا الصدقات, فإنها أوساخ األموال, 
كان هللا فهو للفقراء والمســاكين, ولهم نصيبهم في اآلية, فيكون ذكر اهللا هنا للبركة, وأما 
الُخُمسان للرســول وذوي قرابته فألنهم ال يحلُّ لهم أن َيْطَعُموا الصدقات, فإنها أوساخ األموال, 
كان هللا فهو للفقراء والمســاكين, ولهم نصيبهم في اآلية, فيكون ذكر اهللا هنا للبركة, وأما 

وُغســالة الشبهات, أو المحرمات فيها, وال يليق بمحمد عليه الصالة والسالم, وال بأهل البيت, أن 
يقتاتوا عليها.

ــَن األغنياِء منكم�, إذ أن  ــه يســتوقفنا في اآلية تعليل هذا الحكــم بقوله �كْي ال يكوَن ُدولة بي إن
مجتمــع المدينة يومها مــن المؤمنين كان أنصارًا ومهاجرين, فأمــا األنصار فهم مقيمون في 
ــَن األغنياِء منكم�, إذ أن  ــه يســتوقفنا في اآلية تعليل هذا الحكــم بقوله �كْي ال يكوَن ُدولة بي إن
مجتمــع المدينة يومها مــن المؤمنين كان أنصارًا ومهاجرين, فأمــا األنصار فهم مقيمون في 
ــَن األغنياِء منكم�, إذ أن  ــه يســتوقفنا في اآلية تعليل هذا الحكــم بقوله �كْي ال يكوَن ُدولة بي إن

حوائطهــم وِضياِعهــم, وأما المهاجرون فقــد ُأخرجوا من ديارهــم وأموالهم يبتغون فضال من 
مجتمــع المدينة يومها مــن المؤمنين كان أنصارًا ومهاجرين, فأمــا األنصار فهم مقيمون في 
حوائطهــم وِضياِعهــم, وأما المهاجرون فقــد ُأخرجوا من ديارهــم وأموالهم يبتغون فضال من 
مجتمــع المدينة يومها مــن المؤمنين كان أنصارًا ومهاجرين, فأمــا األنصار فهم مقيمون في 

ــمَ الفيء على الجميع الزداد األنصار ثراًء, ولما  اهللا ورضوانًا, وينصرون اهللا ورســوله, ولو ُقسِّ
حوائطهــم وِضياِعهــم, وأما المهاجرون فقــد ُأخرجوا من ديارهــم وأموالهم يبتغون فضال من 
ــمَ الفيء على الجميع الزداد األنصار ثراًء, ولما  اهللا ورضوانًا, وينصرون اهللا ورســوله, ولو ُقسِّ
حوائطهــم وِضياِعهــم, وأما المهاجرون فقــد ُأخرجوا من ديارهــم وأموالهم يبتغون فضال من 

زاد المهاجــرون عن إغاثة متواضعة, ال ترفعهم من َوْهَدة الحاجة والِعَوز, فيبقى المجتمع على 
طبقتين, وهذا يتنافى مع مقاصد العدل والمساواة بين الناس, تحقيقًا للسلم االجتماعي, وتعميقًا 
زاد المهاجــرون عن إغاثة متواضعة, ال ترفعهم من َوْهَدة الحاجة والِعَوز, فيبقى المجتمع على 
طبقتين, وهذا يتنافى مع مقاصد العدل والمساواة بين الناس, تحقيقًا للسلم االجتماعي, وتعميقًا 
زاد المهاجــرون عن إغاثة متواضعة, ال ترفعهم من َوْهَدة الحاجة والِعَوز, فيبقى المجتمع على 

لألخوة والمودة بين العباد.
إن هذا التعليل يكشف عن سياسة اإلسالم في االقتصاد والتوزيع, وهي قائمة على َرْدِم الفجوة بين 
أفراد المجتمع ما أمكن, بأن يراعى عند توزيع الميزانيات تخصيص نصيب األسد للمستضعفين, 
إن هذا التعليل يكشف عن سياسة اإلسالم في االقتصاد والتوزيع, وهي قائمة على َرْدِم الفجوة بين 
أفراد المجتمع ما أمكن, بأن يراعى عند توزيع الميزانيات تخصيص نصيب األسد للمستضعفين, 
إن هذا التعليل يكشف عن سياسة اإلسالم في االقتصاد والتوزيع, وهي قائمة على َرْدِم الفجوة بين 

يجين ارتفعت حصــة وزارة التربية والتعليم, وإذا  حيث البطالة والعســرة, فإذا كانت في الِخرِّ
ــا وزارة العمل بالنصيب األوفى, وإذا انتشــرت األمراض والجراحات  كانــت في الُعّمال َخصصن
يجين ارتفعت حصــة وزارة التربية والتعليم, وإذا  حيث البطالة والعســرة, فإذا كانت في الِخرِّ
ــا وزارة العمل بالنصيب األوفى, وإذا انتشــرت األمراض والجراحات  كانــت في الُعّمال َخصصن
يجين ارتفعت حصــة وزارة التربية والتعليم, وإذا  حيث البطالة والعســرة, فإذا كانت في الِخرِّ

واإلعاقات ظفرت وزارة الصحة بشطٍر وافٍر منها, وهكذا.
إن اهللا عــز وجل قد كفل للمخلوقات أرزاقها, فقد َمدَّ األرض, وجعل فيها رواســي, وأنبت فيها 

واإلعاقات ظفرت وزارة الصحة بشطٍر وافٍر منها, وهكذا.
إن اهللا عــز وجل قد كفل للمخلوقات أرزاقها, فقد َمدَّ األرض, وجعل فيها رواســي, وأنبت فيها 

واإلعاقات ظفرت وزارة الصحة بشطٍر وافٍر منها, وهكذا.

ٍة ال تحمل  من كل شــيٍء موزون, وجعل لكم فيها معايش, وَمْن لســتم له برازقين، فكأيِّن من َدابَّ
له إال بقدٍر معلوم, كما  رزقها, اهللا يرزقها وإياكم, وما من شــيٍء إال عند ربنا َخزاِئُنُه, وما ُيَنزِّ
ٍة ال تحمل  من كل شــيٍء موزون, وجعل لكم فيها معايش, وَمْن لســتم له برازقين، فكأيِّن من َدابَّ
له إال بقدٍر معلوم, كما  رزقها, اهللا يرزقها وإياكم, وما من شــيٍء إال عند ربنا َخزاِئُنُه, وما ُيَنزِّ
ٍة ال تحمل  من كل شــيٍء موزون, وجعل لكم فيها معايش, وَمْن لســتم له برازقين، فكأيِّن من َدابَّ

أنزل من السماء ماًء بقدٍر, فأسقاكموه و ما أنتم له بخازنين, فلو شاء أن يجعل ماءكم َغْورًا أو 
له إال بقدٍر معلوم, كما  رزقها, اهللا يرزقها وإياكم, وما من شــيٍء إال عند ربنا َخزاِئُنُه, وما ُيَنزِّ
أنزل من السماء ماًء بقدٍر, فأسقاكموه و ما أنتم له بخازنين, فلو شاء أن يجعل ماءكم َغْورًا أو 
له إال بقدٍر معلوم, كما  رزقها, اهللا يرزقها وإياكم, وما من شــيٍء إال عند ربنا َخزاِئُنُه, وما ُيَنزِّ

ُأجاجًا, فمن يْأِتيكم بماٍء معين؟!!
أنزل من السماء ماًء بقدٍر, فأسقاكموه و ما أنتم له بخازنين, فلو شاء أن يجعل ماءكم َغْورًا أو 

ُأجاجًا, فمن يْأِتيكم بماٍء معين؟!!
أنزل من السماء ماًء بقدٍر, فأسقاكموه و ما أنتم له بخازنين, فلو شاء أن يجعل ماءكم َغْورًا أو 

ــه المهاجرون دون  ــع َفْيء بني النضير, فأصاب وإنه لمن المناســب أن أشــير أنه لما جرى توزي
ُأجاجًا, فمن يْأِتيكم بماٍء معين؟!!

ــه المهاجرون دون  ــع َفْيء بني النضير, فأصاب وإنه لمن المناســب أن أشــير أنه لما جرى توزي
ُأجاجًا, فمن يْأِتيكم بماٍء معين؟!!

األنصار, إال من رجلين كانا َذَوْي عيلٍة, فنالهما نصيبهما منه, فكأن بعضهم وجد في نفسه شيئًا, 
ــه المهاجرون دون  ــع َفْيء بني النضير, فأصاب وإنه لمن المناســب أن أشــير أنه لما جرى توزي
األنصار, إال من رجلين كانا َذَوْي عيلٍة, فنالهما نصيبهما منه, فكأن بعضهم وجد في نفسه شيئًا, 
ــه المهاجرون دون  ــع َفْيء بني النضير, فأصاب وإنه لمن المناســب أن أشــير أنه لما جرى توزي

فما كان منه عليه الصالة والسالم إال أن عرض عليهم أن تضم أموال بني النضير إلى أموالهم, 
وتقســم على الجميع بالسوية, ال فرق بين مهاجٍر وأنصاري، غير أن األنصار قد َرُضوا أن يكون 
ذلك الفيء إلخوانهم المهاجرين, وأن يقوم الرسول صلى اهللا عليه وسلم بتقسيم أموالهم بينهم 
وتقســم على الجميع بالسوية, ال فرق بين مهاجٍر وأنصاري، غير أن األنصار قد َرُضوا أن يكون 
ذلك الفيء إلخوانهم المهاجرين, وأن يقوم الرسول صلى اهللا عليه وسلم بتقسيم أموالهم بينهم 
وتقســم على الجميع بالسوية, ال فرق بين مهاجٍر وأنصاري، غير أن األنصار قد َرُضوا أن يكون 

ــن المهاجرين, فأثنى عليهم ربهم بأنهم يحبون مــن هاجر إليهم, وال يجدون في صدورهم  وبي
حاجًة مما أوتوا, ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة, فإن َمْن يُوَق ُشحَّ نفسه فأولئك 

هم المفلحون.
وأما قوله (وما آتاكم الرســول فخذوه...) فهي تتحدث عن قاعدة دســتورية عظيمة, وال تجعل 
نة التزامًا بما أمر به القرآن, حتى ال يجُد أحٌد في صدره حرجًا مما قضى اهللا ورسوله  األخذ بالسُّ
وأما قوله (وما آتاكم الرســول فخذوه...) فهي تتحدث عن قاعدة دســتورية عظيمة, وال تجعل 
نة التزامًا بما أمر به القرآن, حتى ال يجُد أحٌد في صدره حرجًا مما قضى اهللا ورسوله  األخذ بالسُّ
وأما قوله (وما آتاكم الرســول فخذوه...) فهي تتحدث عن قاعدة دســتورية عظيمة, وال تجعل 

في الفيء وغيره, ويسلموا تسليمًا, فإنه عين التقوى, وإالًّ فإن اهللا جل جالله شديد العقاب. واهللا 
نة التزامًا بما أمر به القرآن, حتى ال يجُد أحٌد في صدره حرجًا مما قضى اهللا ورسوله  األخذ بالسُّ
في الفيء وغيره, ويسلموا تسليمًا, فإنه عين التقوى, وإالًّ فإن اهللا جل جالله شديد العقاب. واهللا 
نة التزامًا بما أمر به القرآن, حتى ال يجُد أحٌد في صدره حرجًا مما قضى اهللا ورسوله  األخذ بالسُّ

تعالى أعلم.

من وحي آية 



 .

 ً ــة املغربية مؤخرا ــب د.مروان أبو راس اململك زار النائ
ــة والتنمية  ــوة من كتلة العدال ــار تلبية دع في إط
ــتمرت الزيارة  ــواب املغربي .  وقد اس في مجلس الن
ــو راس رئيس كتلة  ــا د. أب ــرة أيام التقي خالله عش
العدالة والتمنية مصطفي الرميد ورئيس مجلس 
النواب املغربي مصطفي املنصوري فضالً عن لقاءات 
العدالة والتمنية مصطفي الرميد ورئيس مجلس 
النواب املغربي مصطفي املنصوري فضالً عن لقاءات 
العدالة والتمنية مصطفي الرميد ورئيس مجلس 

ــتراكي وحزب  ــزب االش ــني عن احل ــة مع ممثل متفرق
ــتقالل، حيث مت احلديث عن العديد من القضايا  االس
ذات العالقة بالقضية الفلسطينية، واألوضاع التي 
يشهدها قطاع غزة إثر احلرب اإلجرامية التي شنها 
ــبل توفير  ٢٠٠٨االحتالل الصهيوني أواخر العام ٢٠٠٨االحتالل الصهيوني أواخر العام ٢٠٠٨وس
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أعربــت النائب في المجلــس التشــريعي منى منصور 
ــا القــرار الصهيوني القاضــي بإغالق معبر  عن إدانته
الشــجاعية (ناحل عوز) الواقع شرق مدينة غزة بشكٍل 
كامــٍل، ووصفت منصور هذا القــرار بالجائر، والذي 
ــد من وطأة الحصار المفــروض على قطاع  يأتي ليزي
ــٍح صحفــيٍّ مكتوٍب  غــزة.  وقالت منصــور، في تصري
اإلثنين (٤-١): "في كل يوم يخرج االحتالل الصهيوني 
ــٍح صحفــيٍّ مكتوٍب  غــزة.  وقالت منصــور، في تصري
اإلثنين (٤-١): "في كل يوم يخرج االحتالل الصهيوني 
ــٍح صحفــيٍّ مكتوٍب  غــزة.  وقالت منصــور، في تصري

ــد مــن اإلجــراءات القمعية لخنق قطــاع غزة،  بالجدي
وإغالق معبر "ناحل عوز" جزٌء من هذه السياســة التي 

ينتهجها االحتــالل".  وأضافت: "إغالق هذا المعبر يأتي 
في وقٍت تبني فيه مصر جدارها الفوالذي على الحدود 
مع غزة؛ ما يضاعف المأســاة ويشــدد الحصار، ويجعل 
ــر المغلقة".   من غــزة ســجًنا محاًطا بالجــدر والمعاب
واعتبرت منصور هذه اإلجراءات حكًما صريًحا باإلعدام 
ٍك فعليٍّ وجادٍّ من العالم  على شــعب غزة، وطالبت بتحرُّ
ومنظمات حقوق اإلنســان إلنهاء هذا الحصار، مؤكدة 
ٍك فعليٍّ وجادٍّ من العالم  على شــعب غزة، وطالبت بتحرُّ
ومنظمات حقوق اإلنســان إلنهاء هذا الحصار، مؤكدة 
ٍك فعليٍّ وجادٍّ من العالم  على شــعب غزة، وطالبت بتحرُّ

أن سنوات الحصار على غزة لم تفلح في انتزاع المواقف 
وال كسر إرادة الشعب الفلسطيني. 
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ــي ظل احلصار  ــي ألهالي قطاع غزة ف ــم العرب الدع
ــم ودفعهم  ــر إرادته ــتهدف كس الظالم الذي يس

للتخلي عن حقوقهم وثوابتهم الوطنية.
ــكره اجلزيل للمغرب، ملكا  ــرب د. أبو راس عن ش وأع
وحكومة وبرملانا وشعبا، بشكل عام، وحلزب العدالة 
ــى وجه اخلصوص،  ــة في البرملان املغربي عل والتنمي
ــقائهم  ــذول خلدمة أش ــناد املب ــى الدعم واإلس عل
ــن العمل واجلهد  ــطينيني، داعياً إلى مزيد م الفلس
ــزة ورفع املعاناة  ــر احلصار عن قطاع غ في إطار كس
ــع حملة  ــعبنا املكلوم الذي يتعرض إلى أبش عن ش

استهداف وإبادة في العصر احلديث.

ــواب اإلســالميون عــن محافظــة رام اهللا أن التعذيب في  أكــد الن
الســجون التابعة لسلطة رام اهللا في الضفة الغربية لم يتوقف بشكٍل 
كامٍل، وأن قادة األجهزة األمنية هناك تعاملوا مع دعوة المؤسسات 
ــي ترعى حقوق المواطن بشــكٍل جزئيٍّ  الحقوقية والمؤسســات الت
فقــط؛ حيــث إن التعذيب لم يتوقف، بل اســتمر من خالل وســائل 
ــي ترعى حقوق المواطن بشــكٍل جزئيٍّ  الحقوقية والمؤسســات الت
فقــط؛ حيــث إن التعذيب لم يتوقف، بل اســتمر من خالل وســائل 
ــي ترعى حقوق المواطن بشــكٍل جزئيٍّ  الحقوقية والمؤسســات الت

ــا إجبار المعتقــل على الوقوف عدة ســاعات ليًال  ــدة؛ من بينه جدي
ــواب، في بياٍن  ــاًرا، باإلضافة إلى الشــتائم واإلهانات.  وأكد الن ونه
صحفيٍّ  الثالثاء (٥-١)؛ أن التعذيب -وإن توقف بشــكٍل جزئّيٍ-اتخذ 
ــوم بدون فراش  ــا إجبار المعتقل على الن أســاليب جديدة؛ من بينه
صحفيٍّ  الثالثاء (٥-١)؛ أن التعذيب -وإن توقف بشــكٍل جزئّيٍ-اتخذ 
ــوم بدون فراش  ــا إجبار المعتقل على الن أســاليب جديدة؛ من بينه
صحفيٍّ  الثالثاء (٥-١)؛ أن التعذيب -وإن توقف بشــكٍل جزئّيٍ-اتخذ 

شت  وال أغطية عدة أيام قد تصل إلى أكثر من شــهر في زنزانٍة عشَّ
ــد من األمراض لدى  ــٍة منها؛ ما يولد العدي ــة في كل زاوي الرطوب
المعتقــل، وتركه في زنزانٍة انفراديٍة شــهوًرا طويلة، وأخذ جميع 

أغراضه الشخصية منه. 
ســات الحقوقية  ســات المجتمع المدني والمؤسَّ وطالب النواب مؤسَّ

في الضفة الغربية بضــرورة القيام بدوٍر أكبر من دورها الحالي، 
ــى المجهود الكريم والمهم،  ا وجزيًال عل هين إليها شــكًرا خاصًّ موجِّ
في الضفة الغربية بضــرورة القيام بدوٍر أكبر من دورها الحالي، 
ــى المجهود الكريم والمهم،  ا وجزيًال عل هين إليها شــكًرا خاصًّ موجِّ
في الضفة الغربية بضــرورة القيام بدوٍر أكبر من دورها الحالي، 

وخاصًة هيئة الصليب األحمر والهيئة المســتقلة للدفاع عن حقوق 
ــى المجهود الكريم والمهم،  ا وجزيًال عل هين إليها شــكًرا خاصًّ موجِّ
وخاصًة هيئة الصليب األحمر والهيئة المســتقلة للدفاع عن حقوق 
ــى المجهود الكريم والمهم،  ا وجزيًال عل هين إليها شــكًرا خاصًّ موجِّ

سات التي ُتعَنى بشؤون المواطن وترعى  اإلنسان وغيرهما من المؤسَّ
حقوقه. 

وفي ذات الســياق اســتنكر النواب تقديم المعتقلين السياســيين إلى 
المحاكــم المدنية ومحاكمتهم على األعمــال الوطنية التي قاموا 
بها في ســبيل تحرير الوطن وتوفير حياٍة كريمٍة وهنيئٍة لعائالت 
األسرى والشــهداء والجرحى؛ وذلك بتلفيق التهم الباطلة بحقهم 

بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة القضاء. 
وتابع النواب أن من العيب على الســلطة أن تقدم هؤالء المجاهدين 
ــن، وأنه من الواجب  ــى المحاكم المدنية وتحاكمهم كمجرمي إل
ــرام والتقدير لهم؛ ألنهم كانوا  عليهــا صون حقوقهم وإبداء االحت

سبًبا في مجيئها إلى أرض الوطن في أوائل التسعينيات. 

�ما أفاَء اُهللا على رســوله من أهل الُقرى فللِه وللرســوِل ولذي والقربى واليتامى والمساكيِن 
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نفيد ســيادتكم بأن المريض المذكور كان يعاني من إصابة قديمة 
بالعصــب خلف الركبة اليســرى وقطع قديم بوتر منقول بالســاق 
ــه لمعهد ناصر بتاريــخ ٢٠٠٩/٥/٣ ولم يــوص األطباء له  وتم تحويل
ــأن لدينا ما يزيد عن  ــر الطبي، مع العلم ب بالمراجعة حســب التقري
١٠٠٠ حالة مسجلة للتحويل من حاالت (القلب، السرطان، أمراض الدم 
واألعصاب، أمراض الكلى، انفصال الشــبكية) وهي حاالت ال تستطيع 
االنتظار. وعليه فإنه من الصعب تسفير مريض يريد المراجعة لقسم 
العظــام وترك مئات المرضــى من الحاالت ســابقة الذكر، لذا فإنه 
ســوف يأخذ حقه مثله مثل أي مريض ولكن حسب األصول ومراعاة 

المرضى أصحاب الحاجة األكثر منه.








.

تم التواصل مــع وزير التربية والتعليم ومتابعة هذه الطلبات خالل 
جلســة اســتماع بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٢٧، وأكد أن الباب في هذا المجال لم 
ــوزراء ألن اإلداريين في  ــق وأن التغطية مطروحة في مجلس ال يغل
ــم يحصلوا على أية  ــم مثل جميع الوزارات ل ــة والتعلي وزارة التربي

مكافأة.








.

تم عقد جلســات اســتماع بمشــاركة لجــان المجلس مــع كًال من 
المشــتكين ووزارة االقتصاد الوطني، وتم التوصل إلى حل مشــترك 
ــكل صنف على أن  يرضــي كافة األطراف حيث تم وضع تســعيرة ل

تخضع لرقابة الجهات المختصة.





.

ــل المراقب العام أفاد بالتوصيات اآلتية: تعويض  بعد التحقيق من قب
المواطن بكل تكاليف العالج وتغطية نفقات استكمال العالج، وزيارة 
المواطــن من قبل وزارة الداخلية لتوضيح موقفها وتقديم االعتذار، 
ــوزارة قامت بعــدة إجــراءات بخصوص  ــأن ال وإشــعار المواطــن ب

التجاوزات التي تمت.

شكــاوى وردود
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النواب اإلسالميون يستنكرون تلفيق التهم لمختَطفي النواب اإلسالميون يستنكرون تلفيق التهم لمختَطفي 
"حماس" بالضفة واألحكام الجائرة ضدهم

  أعرب النواب اإلســالميون في رام اهللا عن اســتنكارهم ما تقوم به ميليشيا 
عباس فــي الضفة الغربية المحتلة من تلفيٍق للتهم الباطلة بحق مختَطفي 
ــى المحاكم والنيابة العســكرية وإصدار  حركة "حمــاس"، وعرضهم عل

األحكام الجائرة ضدهم. 
وقال النواب في بياٍن لهم اليوم الثالثاء (١٢-١)، "إنه من العيب على مؤسســة 
قة بشكٍل واضٍح بحق معتَقلي "حماس"، وفي  القضاء تصديق هذه التهم الُملفَّ
وقال النواب في بياٍن لهم اليوم الثالثاء (١٢-١)، "إنه من العيب على مؤسســة 
قة بشكٍل واضٍح بحق معتَقلي "حماس"، وفي  القضاء تصديق هذه التهم الُملفَّ
وقال النواب في بياٍن لهم اليوم الثالثاء (١٢-١)، "إنه من العيب على مؤسســة 

ذلك تســاوٌق واضٌح من مؤسســة القضاء مع "األجهزة األمنية" دون النظر 
قة بشكٍل واضٍح بحق معتَقلي "حماس"، وفي  القضاء تصديق هذه التهم الُملفَّ
ذلك تســاوٌق واضٌح من مؤسســة القضاء مع "األجهزة األمنية" دون النظر 
قة بشكٍل واضٍح بحق معتَقلي "حماس"، وفي  القضاء تصديق هذه التهم الُملفَّ

ق إلى دالئَل واضحٍة وبينٍة".  وشــدد النواب على ضرورة اســتقالل  أو التطرُّ
القضاء وعدم عرض المعتقلين السياسيين على النيابة العسكرية؛ مع العلم 

أنها خاصة بمحاكمة أبناء األجهزة األمنية فقط. 
ــى أن هناك عدًدا من األحكام التي صــدرت مؤخًرا؛ آخرها  وشــدد النواب عل
الحكم الصادر بحق المواطن واألســير المحرر ســاري عرابي (٣٠ عاًما) من 

رافات بالسجن ثالث سنوات بعد عرضه على النيابة العسكرية؛ مع العلم أنه 
كان قد حصل على قراٍر من "محكمة العدل العليا" بعدم عرضه على القضاء 

العسكري. 
وشجب النواب الطريقة الَمشينة التي تعاملت بها عناصر الميليشيا مع ذوي 
ــمَّ التعامل معهم بصورٍة ســيئٍة للغاية، عوًضا عن  المواطــن عرابي؛ حيث ت
شتمهم وسبِّهم واالعتداء عليهم بألفاٍظ بذيئٍة ونابيٍة قبل أن يتم طردهم من 

مبنى النيابة العسكرية وعدم السماح لهم برؤية ابنهم المختطف. 
ى جهاز  ــى أيدي ما ُيســمَّ ض لالختطاف عل ُيذَكــر أن ســاري عرابي تعــرَّ
"المخابرات العامة"، ومكث خمســة أشــهر وتم اإلفراج عنه بتاريخ (١٤-١٢-

٢٠٠٩)، ليعاد اختطافه من ِقَبل نفس الجهاز وعرضه على النيابة العسكرية ثم 
ى جهاز "االستخبارات العسكرية" في (١٠-١-٢٠١٠)، وإصدار  تســليمه لما يسمَّ

الحكم بحقه في نفس اليوم. 

اعتبر النائب مشــير المصري أن تصعيد االحتالل 
ــى قطاع غزة خطيًرا ويعكر  الصهيوني عدوانه عل
األجواء, مشــدًدا على أن المقاومة هي التي ستحدد 

الوقت والمكان المناسب للرد على العدو. 
ــة األحد  وشــدد المصري، فــي تصريحات صحفي
(١٠-١)، على أن التصعيد األخير على غزة ســيزيد 
ــي، وهو  ــى العــدو الصهيون ــورة الرد عل مــن فات
ــات خطيرة تنتج عن هذا  الذي ســيتحمل أية تداعي

التصعيد. 
ــن الحركــة وجمهورية مصر  وحــول العالقة بي
العربية، أكد المصري أن "حماس" تجمعها عالقة 
وطيدة بدولة مصر الشــقيقة، وأنها لن تســمح أن 
ــدة, مطالًبا مصر  ــة لخالفات جدي تحــرف البوصل
ــي أدت إلى وجــود الغليان  بمعالجــة األســباب الت
الفلسطيني الجماهيري, والذي حصل على مستوى 
العالم الخارجي، وليس فقط على مســتوى الشعب 
الفلســطيني فقط، قائًال: "الحصار يجب أن ينتهي 
العالم الخارجي، وليس فقط على مســتوى الشعب 
الفلســطيني فقط، قائًال: "الحصار يجب أن ينتهي 
العالم الخارجي، وليس فقط على مســتوى الشعب 

و"الجدار الفوالذي" يشكل خدمة للعدو الصهيوني 
وال يشكل خدمة للشعب الفلسطيني". 

ــة للمصالحــة، قال  وبخصــوص الورقــة المصري
المصري: "الورقة المصرية ليست محل خالف بين 
"حماس" ومصــر، فالورقة هي خالف بين "حماس" 

ــه من المفتــرض أن يكون  ــا إلى أن ــح)", الفًت و(فت
الوسيط المصري على خطوة واحدة بين الطرفين 

بهدف التوصل إلى مصالحة حقيقية.  
وأضــاف المصري: "األخــوة المصريون يدركون 
أن "حمــاس" هي أحرص ما تكــون على المصالحة 
ــى أن "حمــاس" تريدها  الفلســطينية", مشــيًرا إل
مصالحة بمواصفات فلســطينية وليس بمواصفات 
ــة؛ وبالتالــي كل محــاوالت  ــة وأمريكي صهيوني
ــزاز والضغــط وبناء الجدر لــن تفرض على  االبت

الحركة التنازل. 
ــع: "من الواضح أن حركــة "فتح" وقعت علي  وتاب
الورقة بــدون ترجمتها على أرض الواقع، والدليل 
ــى ذلك أنها وقعت على الورقة، ولكنها لم تغير  عل
سياســتها، وبقيت مستمرة في مالحقة المجاهدين 

والمقاومين في الضفة". 
وقال المصــري: "نحن مــع الورقــة المصرية إذا 
ــا", الفًتا إلى أن  ــا الصادقة لتطبيقه توفــرت النواي
"حماس" لن تخذل الشــعب الفلســطيني، وستبقى 

وفية لدماء الشهداء والجرحى واألسرى. 

نفى النائب في المجلس التشريعي  محمد مطلق 
أبو جحيشة ما تناقلته وسائل اإلعالم حول توقف 
التعذيب بحق المعتقلين السياســيين في سجون 
ــة المحتلة، مؤكــًدا أن ما تناقله  الضفــة الغربي
اإلعالم عن وقف التعذيب كالٌم عاٍر من الصحة، 
وأن العديد من الشــهادات والتقارير الحية تصل 

من السجون تثبت عكس ذلك. 
ح أبو جحيشة، في تصريٍح صحفّي، الثالثاء(  وصرَّ
ــأن األجهزة األمنية التابعــة لعباس تقوم  ٥-١) ب
ح أبو جحيشة، في تصريٍح صحفّي، الثالثاء(  وصرَّ
ــأن األجهزة األمنية التابعــة لعباس تقوم  ٥-١) ب
ح أبو جحيشة، في تصريٍح صحفّي، الثالثاء(  وصرَّ

ــن السياســيين دون مالبس في  بوضــع المعتقلي
ثالجاٍت، وأنها تتركهم فــي غرٍف باردٍة في هذا 
ــى األرض دون فراٍش  البرد القارس فينامون عل

ــٍة، باإلضافــة إلى تأكيد عــدٍد كبيٍر  وال أغطي
من المعتقلين أنهم ال يزالون "ُيشــَبحون" ساعات 
ــٍة، باإلضافــة إلى تأكيد عــدٍد كبيٍر  وال أغطي
من المعتقلين أنهم ال يزالون "ُيشــَبحون" ساعات 
ــٍة، باإلضافــة إلى تأكيد عــدٍد كبيٍر  وال أغطي

طويلة، وفق ما يصل من األسرى وذويهم. 
وشدد أبو جحيشــة أن ما تناقلته وسائل اإلعالم 
حول أن أجهزة الســلطة توقفت عن التعذيب، هو 
ادِّعاٌء كاذٌب وال أســاس له، وأن التعذيب ال يزال 

يمارس في أقبيتها ودون رادٍع. 
وأفاد النائب بأن األسير شاهر يحيى أبو جحيشة 

يمارس في أقبيتها ودون رادٍع. 
وأفاد النائب بأن األسير شاهر يحيى أبو جحيشة 

يمارس في أقبيتها ودون رادٍع. 

تم نقله أمس إلى مستشــفى عالية الحكومي في 
ض له، وهو  الخليل بعد التعذيب الشديد الذي تعرَّ
اآلن فــي العناية المركزة وينتظر أن تجرى له 

عملية جراحية الحقا. 

وأضــاف: "األجهزة األمنية فــي الضفة ال تكتفي 
بالتعذيب، بل تتبادل األدوار فيما بينها؛ فاألســير 
ــرات يعتقله جهاز  الــذي يفرج عنه جهاز المخاب
األمــن الوقائي، ومثال ذلك األســير أنور حرب 
ــل، والذي أفرج  من قرية بيــت أوال قضاء الخلي
عنه جهاز المخابرات، وبعد يوٍم واحٍد أعاد جهاز 

الوقائي اعتقاله". 
عنه جهاز المخابرات، وبعد يوٍم واحٍد أعاد جهاز 

الوقائي اعتقاله". 
عنه جهاز المخابرات، وبعد يوٍم واحٍد أعاد جهاز 

وطالب أبو جحيشــة وســائل اإلعــالم بضرورة 
ي الدقة فيما تنشــره من أخباٍر تتعلق بحياة  توخِّ
المواطنين، وأال تســاهم في إخفاء جرائم ترتكب 
بحق أبناء الشــعب الفلســطيني وحق اإلنســانية 

هة. أجمع عن طريق تقاريرها الكاذبة والُموجَّ
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 إن الحكم الشــرعي على الشيء فرٌع 
عــن تصــوره, والمعــروف أن النظام 
ــا  المصــري حــاول أن يفــرض علين
شــروط الهزيمة في الحوار الذي دار 
تحت النار إبان الحرب, فلما لم يفلحوا 
في تركيعنا كان التعهد بمنع تهريب 
ــى المقاومة فــي غزة من  الســالح إل
ــكا (رايس) إلى  وزيرة خارجية أمري

وزيرة خارجية االحتالل (ليفني).
وقد شرع القوم في إقامة هذا الجدار 
ٍسّرًا قبل أكثر من أربعة أشهر, ولوال 
ــة هــي التي  أن الصحافــة الصهيوني
ــه, وفي البداية  أفشــت نبأه لم نعلْم ب
كان اإلنكار, ثم جاء اإلقرار, والهدف 
منه هو إغــالق فوهات األنفــاق التي 
نا برمق الحياة في بعض جوانبها  ُتِمدُّ
والمحروقات,  ــة,  والغذائي ــة  الدوائي

والسيما السوالر والبنزين.
ــاء عليه, فــإن هذا الجــدار يجيء  وبن
في إطار التعاون األمني والعســكري 
مع العــدو الصهيوني, وهو اســتجابة 
ــو مــن  ــة, وال يخل إلمــالءات أمريكي
رغبة مصرية كذلك, والمعروف أن 
ــن الوالء لألعداء,  هذا التعاون هو عي
والوالء يبدأ بالمــودة والميل القلبي 
وينتهي بالنصرة العسكرية, وقد نهى 
اهللا عــز وجل عن الوالء للكافرين من 
ــن, وَعدَّ ذلــك ٍرّدًة عن  دون المؤمني
الدين, وأن من تولًّى اليهود والنصارى 
ــن, وَعدَّ ذلــك ٍرّدًة عن  دون المؤمني
الدين, وأن من تولًّى اليهود والنصارى 
ــن, وَعدَّ ذلــك ٍرّدًة عن  دون المؤمني

فإنه منهم.
ــي عن النصرة  وهــذا فضًال عن التخل
الواجبة بين المؤمنين, ألن المؤمنين 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, كما 
في التوبة (٧١), وقــد جاء في األنفال 
قبلها: "وإٍن اســتنصروكم في الدين 

فعليكم النصر" اآلية (٧٢).
وإذا توقــف اإلمــداد ببعــض الســلع 

الضرورية كان الجدار سببًا في وفاة 
الكثيريــن, وحالتئٍذ يلحــق بأصحابه 
ــًا متعمــدًا, إذ  ــد مــن يقتل مؤمن وعي
الكثيريــن, وحالتئٍذ يلحــق بأصحابه 
ــًا متعمــدًا, إذ  ــد مــن يقتل مؤمن وعي
الكثيريــن, وحالتئٍذ يلحــق بأصحابه 

ــدًا فيها, وغضب اهللا  جزاؤه جهنم خال
ــًا عظيمًا,  ــه, وأعدَّ له عذاب عليه ولعن
ويكفي أن إغالق معبر رفح في وجوه 
ــاة أربعمائة  المرضى قــد َأودى بحي

منهم.
ــة  ــة واجتماعي ــاك أضــرار بيئي وهن
ــة للجــدار, تنضــاف إلــى  واقتصادي
مخاطره األمنية, لتجعــل إقامته من 

أشنع الكبائر, والعياذ باهللا.
لكل ذلك كانــت فتوى رابطة علماء 
فلســطين بتحريم تشــييد الجدار, أو 
المضيِّ فيه, أو المســاهمة في تدشينه 
ــرة أو المال, ووجوب  بالجهد أو الخب
ــر رفح على  ــه فــورًا, وفتح معب إزالت

مصراعيه.





  






في الحقيقة ليس هناك فتوى لمجمع 
البحــوث اإلســالمية, إنمــا هــو بيان 
صحفي قرأه شيخ األزهر أمام وسائل 
اإلعالم, وأعانه عليه قوم آخرون, فقد 

جاؤوا ظلمًا وُزورًا, وقد فضح األستاذ 
فهمي هويدي تلــك المؤامرة حينما 
ــَر أن مجمــع البحوث اإلســالمية  َنَش
كان في اجتماع عادي, ففوجئ بمجيء 
الصحافة والتلفزة, ولم يكن مطروحًا 
كان في اجتماع عادي, ففوجئ بمجيء 
الصحافة والتلفزة, ولم يكن مطروحًا 
كان في اجتماع عادي, ففوجئ بمجيء 

على جــدول األعمال موضوع الجدار, 
فجاء شيخ األزهر المعيَّن من الرئيس, 
وليس منتخبًا من مشــيخة الجامعة, 
وفي نهاية اللقاء أخرج ورقة تتضمن 
ــه الحكومة شــرعًا,  صحــة ما تقوم ب
وفي نهاية اللقاء أخرج ورقة تتضمن 
ــه الحكومة شــرعًا,  صحــة ما تقوم ب
وفي نهاية اللقاء أخرج ورقة تتضمن 

وتالها على وسائل اإلعالم, وخرج من 
فوره, وانصرفْت وراءه وسائل اإلعالم, 
َم الوجوه  و من هول الصدمة فقد َخيَّ
على الحاضرين, وهم قرابة العشرين, 

ولم ينطقوا ببنت شفة.
والجديــر بالذكــر أن عــدد أعضاء 
عــن خمســٍة  يزيــدون  ال  المجمــع 
ــع علماء  ــون جمي وعشــرين ال يمثل
األزهر, فضًال عــن علماء مصر, بينما 
المنتســبون التحاد علماء المســلمين 
ــة وخمســين، وقد  ينيفــون عــن مائ
أعلن جماعة من علماء األزهر بطالن 
بيان المخابرات المصرية على لســان 
طنطــاوي, وبعضهم أعضاء في مجمع 

البحوث اإلسالمية.
لذلك فنحن لســنا أمام فتوى نبحث 
في أدلتها, ونقــارن بينها وبين فتوى 
االتحــاد, وعلماء اليميــن كالزنداني 
وغيره, و طائفة مــن علماء الحجاز, 
ــة  ــر, ال ســيما فضيل وغيرهــم كثي
الدكتور صالح ســلطان عضو مجمع 
ــا, حيث كتب بحثًا  ــاء في أوروب اإلفت
ــًال, نعى فيه على شــيخ األزهر  مؤصَّ
ــا, حيث كتب بحثًا  ــاء في أوروب اإلفت
ــًال, نعى فيه على شــيخ األزهر  مؤصَّ
ــا, حيث كتب بحثًا  ــاء في أوروب اإلفت

ــه الكثيرة, مــن إباحــة الربا,  مخازي
إلى َلْمٍز النقاب, ومباركة السياســة 
ــة الحجــاب,  الفرنســية فــي محارب

والقائمة تطول.









إن الفصل بين السياسة والدين فصاٌم 
َنِكٌد, فالسياسة سياج الدين, ألن وظيفة 
الحكومة اإلســالمية هي إقامة الدين, 
ــا بالديــن، والتفرقة  وسياســة الدني
ــوث الفكري الذي  بينهما من أثر التل
ــا, أو مــن التلبيس  ــه أعداؤن ــا ب غزان
ــاس دينهم, فذرهم  الرخيص على الن

وما يفترون.
وأنا ال أستهجن صدور هذا من الهباش 
وأمثاله, فإن مشــروع الســلطة قائم 
ــى تثبيت أقدام االحتــالل, وحماية  عل
أمنه, خدمة ألجندات شــخصية, ومن 
مصلحــة تلــك الســلطة فــي إقامة 
الجــدار, وخنق قطاع غــزة, وإضعاف 
ــوا يومًا  المقاومــة, لعلهــم أن يتمكن
الجــدار, وخنق قطاع غــزة, وإضعاف 
ــوا يومًا  المقاومــة, لعلهــم أن يتمكن
الجــدار, وخنق قطاع غــزة, وإضعاف 

ــى القطــاع, وتصفية  مــن الرجوع إل
الحســاب مع حركة حماس, والشعب 
الــذي اختارهــا وناصرها, وال ســيما 
فــي معركة الفرقان التي شــاركت 
فيها الســلطة بالتجسس علينا لصالح 
االحتــالل, وكانــت تنتظــر لحظــة 
انكسار المقاومة حتى يجوسوا خالل 
ديارنا, فريقًا يقتلون, ويأسرون فريقًا, 
ــق الهباش, وعباس, بل  وهذا هو منطل

الوسواس الخناس من الِجنِة والناس.






ــة عن  إن حديــث الحكومــة المصري
السيادة كالم فارغ, فأية سيادة لمصر 
ــى صحراء ســيناء, وهي مقســمة  عل
بحســب أغالل (كامب ديفيد) إلى (أ) 
, (ب) , (ج), وأن الحكومة ال تســتطيع 
أن تنشر أكثر من (٧٥٠) جندي فيها, 
ومؤخرًا وبشقِّ األنفس, حتى استأذنت 
االحتالل في جعلهم ِضْعَف هذا العدد, 
ومؤخرًا وبشقِّ األنفس, حتى استأذنت 
االحتالل في جعلهم ِضْعَف هذا العدد, 
ومؤخرًا وبشقِّ األنفس, حتى استأذنت 

ــا وبينهم,  بعد أن ســقط الجــدار بين
فانســاح أهل غزة في المنطقة ما بين 

رفح والعريش.
وأما مســألة األمن القومي المصري, 
فما كانت غزة وال فلســطين في يوم 
ــةَ لذلك األمن, ال  من األيام إال حامي
مهددًة له, ولو كانوا صادقين ألقاموه 
قبالة الحدود مع الكيان العبري, كيف 
والصهاينة يتحركون في سيناء دون 
تأشيرات, والمعابر مفتوحة لهم على 
مــدار الســنة, ومؤخرًا ســمح لهم أن 

يقيموا طقوسًا دينية في اإلسكندرية.
إن غــزة هي خــط الدفــاع األول عن 
مصــر, ذلــك أن مقاومتنا هــي التي 
تشــاغل االحتــالل عن الوصــول إلى 
القاهرة والعواصم العربية, والمشروع 
الصهيونــي جغرافيًا مــن الفرات إلى 
ــة المنية  ــل, وهــو يتطلع للهيمن الني

ــة واالقتصادية  ــة واإلعالمي والثقافي
على الشرق األوسط الكبير.

إن فلسطين هي التي احتضنت المعارك 
التي قضت على الهجمات الصليبية في 
القرنين الســادس والســابع للهجرة, 
وأنباء معركة حطين, وكذلك عين 
ــي أوقفت الهجوم المغولي  جالوت الت

على مصر, ليست عنكم بخافية.
ــح أن المقاومة اإلســالمية  إن الصحي
تشكل خطرًا على األمن القومي للنظام 
المصري, ال للشعب المصري, فإن ذلك 
النظام يستمد شرعيته من الخدمة في 
بيت الطاعــة اليهودي والصليبي, ولو 
ــر فــي االنحياز إلى خيار الشــعب  فكًّ
واألمة فإن مصيرهــم –في نظرهم- 
سيكون مصير صدام حسين التكريتي, 
والصحيح أنه ســيكون كمصير شاه 
إيران وغيره ممن سقطوا تحت أقدام 

الثورة الشعبية.





هــذه نكتة ســخيفة إذ من أيــن تأتي 
ــإذا قيل من  المخــدرات إلى القطاع ف
إســرائيل, كما جرت على لسان عقيد 
ــرات يدعى نبيل,  ــد في المخاب أو عمي
قلنا لهم, إن اليهود يدخلون سيناء من 
ــر تأشــيرات, وإن حدودكم معهم  غي
مفتوحة بعشرات الكيلو مترات, ونحن 
ــات قليلة مهربة  ال ننكر وجود كمي
ــا تصل عن طريق  إلى القطاع, ولكنه
ــًا, ومتى كان هــذا النظام  مصر غالب
متخوفًا مــن المخدرات, والمشــهور 
ــاك من قادة  أن الــرؤوس الكبيرة هن
الفساد في المال والسموم والفواحش 

وغيرها؟!



ال أمل يرتجى من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي 
في رفع الحصار عن غزة والدفاع عن حرماتها كونها انشئت بقرار من 

القوى المتآمرة لتصفية قضايا األمة
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اتجاهات

الهجوم 
على العالمة 
القرضاوي.. 
ديدن الجبناء

ال أجد وصفا للحملة التي تشنها أوساط في حركة فتح وسلطة رام 
اهللا ضد الشــيخ العالمة د. يوسف القرضاوي، إال كونها حملة جبانة 
اجترحها أناس قد انتزع الحياء من نفوسهم، وتشربوا معاني الهزيمة 

حتى النخاع.
مــن الصعب أن يستســيغ العقل مــا يتفوه به هؤالء ضد شــيخ األمة 
ــر "القرضاوي" الــذي يتميز بدور مشــهود وعطاء  ــا األكب وفقيهه
فياض، ويحظى باحترام هائل وتقدير عربي وإســالمي ودولي ليس 

له مثيل.
ومما يبدو فإن األمور لم تأخذ طابع التعليق العام فحسب، بل تعدتها 
ــة منظمة ضد الشــيخ القرضاوي،  إلــى كونها أشــبه ما تكون بحمل
وإال فما الذي يدفع العديد من مؤسســات فتح، وعلى رأســها اللجنة 
ــة، إلعمال آلتها الدعائية الفجة ضد د.القرضاوي، والطعن  المركزي
فيه ومحاولة تشويه صورته الناصعة في مشهد هزلي ال يعبر إال عن 
ــة في الطرح والمعالجة وانحطاط في صميم األدب والسياســة  دوني

واألخالق.
قرأت ما قاله شيخنا القرضاوي حفظه اهللا عن الرئيس منتهي الوالية 
ــه ما يريب أو يســتحق النقد والهجوم،  محمــود عباس، ولم أجد في
فالرجل لم يزد عن القول بأن تحقيقا دقيقا وشفافا يجب أن يتم من 
أجل معرفة الحقيقة وتحديد المسؤول عن تأجيل تقرير غولدستون، 
فــإن ثبت ضلوع عباس بذلك فإنه يســتحق الرجم، وهو بال شــك 

موقف مسؤول ال يمكن خدشه أو التشكيك فيه بحال.
مــن المفارقــات أن ترمي مؤسســات فتــح وســلطتها د.القرضاوي 
ــق زبدهــا اإلعالمــي في الحديث عــن القوى  بالتحريــض، وأن تطل
ــي تقف خلفه، وهي تدرك  تماما قيمــة الداعية الكبير  الظالمية الت
ومكانته الفكرية والثقافية، وكأّن هذه االســطوانة المشروخة باتت 

تنطلي على أحد.
بال شــك هي محاوالت يائســة الســتنقاذ عباس الذي غرق في وحل 
ــى اقتراف الخطايا  الفضائح حتــى أخمص قدميه، وال زال مصرا عل
السياســية، وال يجد أدنى حرج في نفي مسؤوليته عن تأجيل تقرير 
غولدســتون رغــم أن د.عزمي الشــعيبي أحد أعضــاء لجنة التحقيق 
التي شكلها عباس بنفســه تطوع قبل أيام لفضح دور عباس الصريح 

والمباشر في إصدار قرار التأجيل؟!   
لم يعد لهؤالء من عمل سوى التشهير بحماس والقرضاوي، ومحاولة 
اإلساءة لكل الشرفاء والمخلصين والعلماء األجالء، ويبدو أن جعبتهم 
باتت فارغة من أي رصيد وطني يمكن تقديمه لشــعبنا الفلســطيني، 
ولم يعد لديهم إال التنســيق األمني والتعــاون مع االحتالل وانتظار 
ــات موائد األمريكان، كإنجازات تقدم لشــعبنا الصامد على مذبح  فت
الدم واألشــالء والمعاناة الذي تدفع حماس وقــوى المقاومة وكل 

الشرفاء فاتورته اليومية على امتداد الوطن السليب.
كم يقطر الكذب والتضليل من أنيابهم حين يّدعون تعاطفهم مع أهل 
غزة، وهم من حرضوا -وال زالوا- ســرا على ضربها واستهدافها دون 
أي اعتبار للدماء النازفة والمعاناة المتفاقمة؟! وكم يلعنهم شــعبنا 
إذ يمتشــقون راية الحرص على وحدته، وهم أكثر ما يكونون رغبة 
في إفساد أمنه وضرب استقراره وتفتيت نسيجه الوطني واالجتماعي، 

ورهن قراره لألعداء؟!
ــى اإلمام القرضاوي  لتخرس كل األلســنة التي تحاول التطاول عل
عالمة العصر وفقيه الجيل.. فواهللا ما تطاول عليه إال حاقد لئيم، وما 
رماه بســوء إال كل معتد أثيم.. ولتمض يا شيخنا القرضاوي  حاديا 
لمسيرة كل األحرار واألبرار، ال يضرك كيد كائد أو جهالة جاهل 

حتى يقضي اهللا أمرا كان مفعوال. 
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فتوى شيخ األزهر عبارة عن بيان للمخابرات المصرية بلباس  طنطاوي

ة . .  وصحراء سيناء تشهد بالحقيقة . .  وصحراء سيناء تشهد بالحقيقة إدعاء السيادة المصرية كالم فارغ 




إن المطلوب من الشــعوب أن تتحرك 
في مسيرات احتجاجية أمام السفارات 
ــة بإيقــاف الجدار,  ــة مطالب المصري
كما ينبغي عليها أن تطالب حكوماتها 
بالضغط على حكومــة مصر إليقاف 
المهزلة, حيث تساهم مصر في حصار 
الشــعب الفلســطيني في غزة, فتغلق 
ــوم يزيد الطين  ــر الوحيد, والي المعب
بلة بإقامــة الجدار الفــوالذي, لو أن 
ُح بترحيل  ــوِّ ــة ُتَل الحكومــات العربي
ــن المصريين من بالدها ما لم  العاملي
يفتحوا معبر رفــح, لفتحوه بصورة 
دائمًا, ولكنه العجــز أو التملق لحكام 
ــاك خــوف مــن أن يدفع  مصــر, وهن
الصلف المصري, وال ســيما ما جرى 
من عرقلة لقافلة شــريان الحياة (٣), 
ــدوا عليهــم, وتركــوا قرابة  ثم اعت
أربعين مسربلين في دمائهم أن يدفع 
القوافل إلى الزهد في محاوالت كسر 

الحصار.
فهــو  والعلمــاء  األئمــة  دور  وأمــا 
تحريــك تلــك الشــعوب وقيادتها 
ــى مجمل  فــي االحتجاج الســلمي عل
السياســة المصرية, وال سيما التماهي 
مــع االحتــالل, حيــث كشــفت آخر 
ــار عن أن الجــدار المصري قد  األخب
تزامن مع قيام االحتالل بوضع جدار 
شــائك الكتروني على طول الحدود 
ــى أم الرشــراش, كما أن  من رفح إل
عليهم أن يرفعوا أصواتهم في المنابر 
ــان  ــة, ال فــي بي السياســية واإلعالمي
الفتوى المتعلقة بالجدار فقط, ولكن 
في وجوب نصرة الشــعب الفلسطيني 
الــذي رفع بصموده رؤوس األمة بكل 
حاجاته األساســية من األقوات ومواد 
ــاء, وحتى بالســالح, حتى نتمكن  البن
من الدفاع عن أنفسنا أوًال, وعن األمن 
ــاء, وحتى بالســالح, حتى نتمكن  البن
من الدفاع عن أنفسنا أوًال, وعن األمن 
ــاء, وحتى بالســالح, حتى نتمكن  البن

القومي العربي واإلسالمي ثانيًا.








ــا نتوقع أن يســتجيب لذلك  نعم إنن
اآلالف من علماء األمة, حيث إن قضية 
ــة األم في قلوب  فلســطين هي القضي
مئات الماليين, وال شك أن التعاطف 
مع غزة قــد فاق الوصــف, وقد رأينا 
ــن إلى غزة فــي قوافل  نمــوذج الحني
اإلغاثة التي تســافر شهرًا حتى تصل 
ــى بعض  ــي الصــدود عل ــا, وتعان إلين
الحــدود, وتتحمــل األذى والعــدوان, 
وتظل مصــرة على الوصول إلى غزة, 
حتى باتت أشــبه بموســم الحج, ولو 
ــوا, وال  ــكل الراغبين أن يصل ــح ل أتي
شك أن العلماء هم قلب األمة النابض, 
وعقلها المدبِّر, فال يعقل أن يخذلوها 
برفض التوقيع, إال من شــرذمة قليلة 
ارتبط باألنظمة المعادية للمشــروع 

اإلسالمي, فذرهم وما يفترون.

      
    



ــر من تلك  ج٨- ال يرجــى أمل كبي
المنظمــات, فإنها لم تنشــأ بقرار من 
الشعوب, أو لتوفير الحاجات, والدفاع 
عن الحرمات, إنما أنشــئْت بقرار من 
القوى المتآمرة علينا لتصفية قضايا 
األمة, فجامعة الدول العربية لســلخ 
العــرب عــن الوحدة اإلســالمية التي 
تضم جميع شعوب األمة عربًا وعجمًا, 
العــرب عــن الوحدة اإلســالمية التي 
تضم جميع شعوب األمة عربًا وعجمًا, 
العــرب عــن الوحدة اإلســالمية التي 

قامت  اإلســالمي  المؤتمر  ومنظمــة 
ــبَّ في المســجد  إثر الحريق الذي َش
األقصــى بفعل صهيونــي منظم, وقد 
أســيرًا للمخططــات  ظــل األقصــى 
ــن عامًا,  ــة على مدار أربعي الصهيوني
ويوشك أن يهدم بالحفريات وغيرها, 
ٌد بمصير كمصير المسجد  وهو ُمَهدَّ
ــل, حيث باتت  اإلبراهيمي فــي الخلي
الســيطرة اليهودية تامة عليه, وعلى 
شــاكلة هاتين المنظمتين كثير من 
التجمعات المفلســة, كلجنة القدس 
التي يرأســها محمد الســادس, وكذا 

منظمــة التحرير الفلســطينية التي 
أنشــئت بقرار عربي, لسلخ فلسطين 
ــي, ولتصبح قضية  ــا العرب عن عمقه
الفلســطينيين وحدهــم, حتى يتمكن 
االحتــالل والصليــب من التفــرد, بنا 
واستدراجنا إلى سراب بقيعة يحسبه 
الظمــآن ماًء, حتى إذا جــاءه لم يجده 

شيئًا, فهلك عطشًا ومخمصة.







إن الجدار ال يمثل الهمَّ األكبر عندنا, 
ــى الحصار, إننا نؤمــن إيمانًا  وال حت
راسخًا أن هذا االبتالء له نهاية وشيكة 
مهما تراخْت, فاهللا عــز وجل يصنعنا 
به على عينه, ويصطفينا لنفسه, وهو 
نا لمــا َيعُدنا به من  ــه ُيِعدُّ بذلك كل

االستخالف, واألمن, والتمكين للدين.
وإن  المحــال,  مــن  الحــال  دوام  إن 
مــن  قوتهــم  يســتمدون  ــة  الصهاين
ــكان, كما أن معظــم األنظمة  األمري
في المنطقة تستمد شرعيتها ودعمها 
ــكان, وهــؤالء مهزومون  مــن األمري
ــى اإلرهاب, ال ســيما  فــي حربهم عل
في العــراق وأفغانســتان, ويوشــك 
أن يرفعــوا راية الهزيمــة, ويتقلص 
نفوذهــم, ويخرجوا مــن أرضنا أذلة 

وهم صاغرون.
ــَل األنظمــة اليوم مــع أمريكا  إن َمَث
ــل الجــن مع ســيدنا ســليمان  َكَمَث
عليه الســالم, فقد مكــث عامًا كامًال 
ــوا خائفين  وهــو متوفــى, لكنهم ظل
منه, مســتمرين فيما ُكلِّفوا بإقامته 
ــل والجفان  من المحاريــب والتماثي
والقدور الراسيات, فضًال عن الغوص 
في أعماق البحار, الســتخراج اللؤلؤ 
ــر ذلك من الخيرات  والمرجان, وغي
لع الجــن على موته,  ــوز, لم َيطَّ والكن
ألنه كان واقفًا متكئًا على عصاه, حتى 
أكلت دابة األرض منســأته, فلما َخرَّ 
تبينت الجــنُّ أْن لو يعلمــوا الغيب ما 

لبثوا في العذاب المهين.
إن فلســطين والشام ســتكون حاضنة 
الخالفة اإلســالمية على منهاج النبوة 
ــَتِرُث حقبة الحكــم الجبري  ــي َس الت
االســتبدادي الفــردي الــذي نكتــوي 
ــوم, وســتكون منطلقًا لجيوش  به الي
الدعاة والفاتحين, ويوشك أن تكون 
العواصــم الغربية حواضر إســالمية, 
ــغ الليل  فــإن هذا الدين ســيبلغ ما بل
ــن يبقــى بيت مــدٍر وال  ــار, ول والنه
وبٍر إال ودخله اإلســالم ِبِعزِّ عزيز, أو 
ــن يبقــى بيت مــدٍر وال  ــار, ول والنه
وبٍر إال ودخله اإلســالم ِبِعزِّ عزيز, أو 
ــن يبقــى بيت مــدٍر وال  ــار, ول والنه

ــُذلِّ ذليل, بل إن الشــيخ القرضاوي  ِب
وبٍر إال ودخله اإلســالم ِبِعزِّ عزيز, أو 
ــُذلِّ ذليل, بل إن الشــيخ القرضاوي  ِب
وبٍر إال ودخله اإلســالم ِبِعزِّ عزيز, أو 

ــلمًا بالدعاة,  يتوقع أن ُتْفَتح أوروبًا ِس
ــُذلِّ ذليل, بل إن الشــيخ القرضاوي  ِب
ــلمًا بالدعاة,  يتوقع أن ُتْفَتح أوروبًا ِس
ــُذلِّ ذليل, بل إن الشــيخ القرضاوي  ِب

فإنها القارة الشــائخة, وفي كل يوم 
يدخل المئات في اإلســالم, والنفوس 
ــأة لقبول اإليمان, بعد أن شــقيت  مهي
في حضارة المادة والمتعة الجســدية, 

وأهملت الروح والعبادة.






ــرة األمة فــي نظر  ــوم ِخي إنكــم الي
الشــعوب العربية واإلسالمية وبعض 
الحكام, وعند أحرار العالم, وقد ِصْرُتم 
فــي موقع القيادة لألمة تســتلهم من 
صمودكم وجهادكم, و تتيه فخرًا بما 
راكمتموه من انتصــارات وإنجازات 
متفائلين بقرب زوال االحتالل, لعلنا 
نتمكن من كسر الحصار عنهم الذي 
يصادر حريتهم وكرامتهم وعزتهم, 
وربمــا لقمة عيشــهم كذلــك, فهم 
المحاصــرون بالفعل, أشــبه بأحوال 
أهلنا في الضفــة الغربية, حيث وطأة 
ــون, وأجهزة  االحتــالل, وقــوات دايت
أمنية معربدة, وحكومة وغير شرعية 
ــة مــع االحتــالل بأكثر مما  متعاون
يرجو الصهاينة, فاصبروا و صابروا, 
ورابطوا, واتقــوا اهللا لعلكم تفلحون, 
فــإن األرض هللا يورثها من يشــاء من 
ــة للمتقين, ولقد كتب  عباده والعاقب
في الزبور من بعــد الذكر أن أرض 
فلسطين يرثها عبادي الصالحون.             
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العدد التاسع والعشرون

اســتذكر يوما عندما كنت طالبا في الجامعة األردنية 
وفــي عطلة الربيع، أقام طالب كلية الشــريعة  مخيما 
كشفيا للطالب شارك فيه عدد من أساتذة الكلية اذكر 
منهم المرحوم بإذن اهللا والشــهيد إن شــاء اهللا الدكتور 
عبد اهللا عزام والدكتور احمــد نوفل وغيرهما.. وكان 
من ضمن فعاليات هذا المخيم الكشفي ما يسمى بالمسيرة 
الكشــفية حيث يخرج الكشــافة من طالب هــذا المخيم 
بمسيرة تنطلق من المخيم بعد صالة الفجر مباشرة على 
أن تعود إليه مع صالة الظهر.. وأثناء المسيرة كان أحد 
اإلخوة المشــاركين فيها يحمل عصــا، وكلما مر على 
نبتة خرفيش – وهو نبات شــوكي يشــبه العكوب – قام 
بضربها بالعصا حتى يتم اقتالعها وفعل ذلك عدة مرات.. 
هذا األمر لفت انتباه الشــيخ عبد اهللا عزام الذي استوقف 
المسيرة وكان تعدادها يوم ذاك قرابة الثالثمائة، ثم قال 
إن فالنا كان يزيل عشبة الخرفيش بعصاه هذه وكانت 
تتطاير بســرعة.. أبشــروا فواهللا إن األنظمة الطاغوتية 
لهي أهون على اهللا من عرق الخرفيش هذا، وإن األمة إذا 
صدقت مع ربها فسيكون زوال الظلمة أسهل مما تتوقع، 

وأسهل مما يتوقعه العالم أجمع.
ــام ١٩٨٠م،   اســتذكرت ذلك المشــهد الذي كان في الع
ــى الجبال التي تحيط بدعوة اإلســالم وأهل  ونظرت إل
ــال التي هــي األنظمة  اإلســالم ومــا تملكــه هــذه الجب
المتسلحة بكل أسباب القمع والبطش والظلم، وأستذكر 
قــول اهللا عز وجل "فأمــا الزبد فيذهب جفــاء".. إذًا كل 
ــه زبد يمكن إزالته  ذلــك خرفيش بل  أقل من ذلك.. إن
بالنفــخ.. نعم بمجرد النفخ عليه.. إن هــذه األنظمة التي 
ترتعد فرائصها وتراها مذعورة وهي ترى غزة لم تلفظ 
أنفاســها بعد كل ذلــك، بعد حرب شرســة ومؤامرات 
ــات ومالحقات وحصار قاتل ومنع الماء والطعام  وتصفي
وحتى الهــواء وتجفيف المنابع وتســخير قوى الظالم 

والنفاق، وإذا بذلك كله يتهاوى أمام ما ينفع الناس.
نعم.. الســالح األمريكي والقذائف المدمــرة والطائرات 
الحارقــة والجدران فــوق األرض وتحــت األرض.. كل 
ــات أهل الحق  ذلــك زبد أمام عزيمــة أهل اإليمان وثب
وشــموخ المؤمنين الذين هم من ينفــع الناس. إن الذين 
ــون ويضيقــون ويمنعــون إنمــا هم  يحاصــرون ويقتل
ــن، نعم مجانين.. ألم يقل عنهــم رب العزة (ذلك  مجاني
بأنهــم قوم ال يعقلون )..أولم يقل عنهم "ذلك بأنهم قوم 
ال يفقهون"؟! بلى كذلك يا رب، ولعل الجنون الحقيقي 
لهؤالء ســيظهر جليا واضحــا عندما ينجــز اهللا لعباده 
ــادل، وعندما يجعل  المجاهديــن الصابريــن صفقة التب
اهللا تعب هؤالء ومكرهم فــي الليل والنهار واضطهادهم 
ــن وتعاونهــم وتنســيقهم مــع المحتلين هباء  للصادقي
منثورا.. ثم يغلبون.. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. 
إن شــعبنا اليوم قــد بدت أمامه الحقائــق واضحة جلية 
أكثــر من ذي قبل.. وهو يرى رعاية اهللا له.. وخذالن اهللا 
ســبحانه وتعالى لكل من وقف أمام مشروعه الحضاري 
العظيم.. ولذلك فإنها البشرى قادمة للصابرين بانتظار 
لحظة الخالص وإنجــاز الوعد بعز عزيز أو بذل ذليل.. 
عز يعز اهللا فيه اإلســالم وأهله أو ذال يذل فيه الشــرك 
ــن.. طوبى  ــى للصامديــن طوبى للصابري ــه.. فطوب وأهل

للمجاهدين.. طوبى لكل من انحاز إلى صف الصادقين.

 .."ÊÏmã◊@Âfl@fibju"
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ورحب د. بحر بأعضاء قافلة شريان الحياة 
ــا دورهم وجهودهم  على أرض غزة، مثمن
في كسر الحصار على القطاع ووصولهم 
مدينة غزة رغم ما لحق بهم من تعب وقطع 
مسافات طويلة وإعاقات في بعض األحيان، 
كما أبرق بتحية خاصــة لجورج غاالوي 

واصفا إياه بأسد القافلة.
من جانبه عبر النائب البريطاني جاالوي عن 
فخره واعتزازه بوجــوده على أرض غزة، 
مســتعرضا الصعاب التي مــرت بها القافلة 
لتصل إلى قطاع غزة، وأكد أن المساعدات 
اإلنسانية والمادية ستســتمر في الوصول 
إلى غزة، وقال: "لقد أصبحت فلسطين رمزا 
لكل أحرار العالم ورمزا للحرية، وأن العلم 
الفلسطيني يرفع في معظم عواصم العالم"، 

وكشف 


أن القافلة القادمة ســتنطق مــن فنزويال 
بقيادة القائد تشــافيز، كما وعد الحشــد 
الجماهيــري الذي قدم الســتقبال وتحية 
ــأن الجولة القادمة ســتكون عبر  القافلة ب
البحر، ودعا الرئيس المصري حسني مبارك 

لوقف بناء جدار العار كما أسماه.
وفــي ذات الســياق اســتقبل المجلس وفدا 
إعالميا كويتيا حيث رحب د. بحر بأعضاء 
ــا دورهــم  ــى أرض غــزة، مثمن الوفــد عل
وجهودهم في كسر الحصار على القطاع، 
مؤكــدا على عمــق العالقة بين الشــعبين 
الفلســطيني والكويتي، مقدرا جهود دولة 
الكويت الشــقيقة ودورها في دعم القضية 

الفلسطينية.


واستعرض د. بحر للوفد الكويتي المؤامرات 
التي حيكت ضد المجلس التشريعي ونوابه، 
وكذلــك طبيعة االنجــازات التي قام بها 

المجلس رغم المعيقات والحصار.
كما استقبل المجلس وفدا برلمانيا تركيا 
برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في 
البرلمان التركــي، وشــكر د. بحر الوفد 
التركي باسم شعبنا وفي مقدمتهم رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على 
مواقفه التاريخية تجاه قضيتنا الفلسطينية، 
وخاصة في مؤتمر "دافوس" األخير، موجها 
شكره لتركيا حكومة وشعبا وبرلمانا على 
استضافتهم جرحى الحرب الصهيونية على 
القطــاع في المستشــفيات التركية، كما 
ــي الذي دعم  ــى المؤتمر الدول شــكرها عل

قطاع غزة بماليين الدوالرات.
وشــدد د. بحر على أن شــعبنا الفلسطيني 
يستشعر وقوف تركيا إلى جانبه وفي دعم 
حقوقه بكل إمكانياتها قائال: "هذه الفعاليات 
البطولية تذكرنا بالســلطان عبد الحميد 
الثاني الذي وقف بجانب القضية الفلسطينية 
في منع اليهود من االستيطان والهجرة إلى 

فلسطين"، مقدرا للوفد جهده الكبير أثناء 
ــاة والصعاب  مســيره إلى غزة رغم المعان

وتحمل الساعات الطويلة للوصول إليها.
وأوضح د. بحر للوفد التركي أنه منذ نجاح 
حماس فــي االنتخابات وتشــكيل المجلس 
التشريعي تعرضت الحكومة لمؤامرة دولية 
مازالت مســتمرة حتى اآلن، وقال: "أمريكا 
عاقبت شعبنا الفلسطيني ألنه اختار طريق 
الديمقراطية"، ولفــت إلى اختطاف أكثر 
من أربعين نائبا على رأسهم د.عزيز دويك 
من قبل االحتالل اإلســرائيلي، مبينا أن هذا 
االختطاف مخالف لكل األعراف والقوانين 
اإلنسانية والدولية واتفاقية جنيف الرابعة، 
مؤكــدا أن هــدف االحتالل مــن اختطاف 
النواب هو شــل عمل المجلس التشــريعي 

والنظام السياسي الفلسطيني.


وتابع: "لكن الشــرعية الفلســطينية رغم 
الحصار استطاعت القيام بواجبها تجاه أبناء 
ــة أداء الحكومة  شــعبنا وعملت على مراقب
برئاســة إسماعيل هنية وســنت العديد من 
ــح القضية  ــن التي تصــب في صال القواني
الفلسطينية"، مضيفا بأن المجلس التشريعي 
قام برعاية الحوار الفلسطيني الفلسطيني 
ــام ٢٠٠٦ وتمخض عن ذلــك اتفاق مكة  لع
وتشــكيل حكومــة الوحــدة الفلســطينية 

برئاسة إسماعيل هنية.
ولفــت د. بحر أن حكومة ســالم فياض في 
ــر قانونية ألنها  رام اهللا غير شــرعية وغي
لم تعــرض على المجلس التشــريعي ولم 
تنل الثقة منه، مبديا استغرابه من الرباعية 
الدولية التي تعطــي األموال لحكومة غير 
شرعية في رام اهللا والتي تأتي باسم الشعب 
الفلســطيني ولم يصل منها شــيئا لســكان 

قطاع غزة.


وأوضــح د.بحر أن إعــادة اعمار قطاع غزة 
ــم يبدأ بعد رغــم رصد األمــوال الالزمة  ل
لذلك، داعيا جامعة الدول العربية ومنظمة 
المؤتمر اإلسالمي لزيارة قطاع غزة وإعادة 
ــا وجود ٥٠٠٠ بيت تم هدمه  البناء فيه، مبين

بالكامل و١٣ ألف بيت مهدوم بشكل جزئي 
ــى القطاع  نتيجة الحرب اإلســرائيلية عل
العام الماضــي، وتابع قائــال: "هم يريدون 
أن نتنازل عن حقوقنا وثوابتنا ومساومتنا 
بتلك الحقوق إلعادة االعمار"، مؤكدا أن 
شــعبنا الفلســطيني لن يتنازل عن حقوقه 

وثوابته.
وأكــد د. بحر للوفــد البرلماني التركي 
ــرة خلفــت ١٦٠٠ شــهيد  أن الحــرب األخي
وأكثر مــن ٥٠٠٠ جريح منهم من تعرض 
العاقات دائمة نتيجة اإلصابة، كما استهدف 
االحتالل المؤسســات الحكومية والمدنية 
والمســاجد والكنائس والمــدارس، مضيفا 
أن المجلس التشريعي لم يسلم من القصف 
حيث تم اســتهدافه بثــالث صواريخ مطلع 
ــام الماضي، كما اغتال  شــهر يناير من الع
االحتــالل النائب في المجلس التشــريعي 

الشهيد سعيد صيام.
ــى أن االحتــالل في هذه  وشــدد د. بحر عل
الحرب الشرسة لم يستطع تحقيق شيء من 
أهدافه ونتيجــة لذلك يقومون اآلن ببناء 
الجدار الفوالذي الذي هو جزء من المؤامرة 
إلخضاع شعبنا للتنازل عن ثوابته، داعيا إلى 
تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بناء 
على الثوابت والحقوق الفلسطينية بحيث 
تكون المصالحة بقرار فلســطيني وليست 

مصحوبة بفيتو أمريكي.


ــة العالقات  ــه أكد رئيس هيئ وفي كلمت
ــة العالقة  ــة على متان ــة التركي الخارجي
ــى أن  ــة، مشــددا عل الفلســطينية التركي
القضية الفلســطينية هــي القضية األولى 
لتركيا حكومة وبرلمانا وشــعبا، موضحا 
أن تركيا تســعى باســتمرار من أجل حل 
ــة الفلســطينية  وقال: "لن تشــهد  القضي
المنطقة العربية استقرارا دون حل القضية 
الفلسطينية"، وذكر أن الظلم الذي شهده 
ــل له في العالم،  قطــاع غزة لم يحصل مثي
مشــيرا إلى أن أهل غزة ليسوا لوحدهم بل 
ــم وأن كل من  يعضدهــم كل أحرار العال

يؤمنون بالديمقراطية يقفون معهم.

وفي كلمته أكد نائب رئيس حزب السعادة 
ــه والشــعب التركي  التركــي على حزب
ــة الفلســطينية والوقــوف موقف  للقضي
السلطان عبد الحميد الثاني في دعم الشعب 

والقضية في فلسطين.
وفــي ســياق متصــل اســتقبل المجلــس 
التشــريعي وفدا ماليزيا رفيع المســتوى 
في مقدمته ممثل رئيس الوزراء الماليزي 
األسبق مهاتير محمد والكولونيل المتقاعد 
عبد الرفيف رئيس جمعية بخاري العالمية، 
وأكــد رئيس الوفد أن شــهر يناير القادم 
سيشــهد إرســال قافلة من السفن البحرية 
لقطاع غزة، قائال: "لن نستريح حتى نالحق 
قادة االحتالل ونكتب على وجوههم مجرمي 

حرب".
ــر الوفــد الماليــزي عن اســتيائه من  وعب
معاملة السفارة الفلســطينية في ماليزيا، 
موضحــا أن ماليزيا تقدم العديد من المنح 
الدراســية للطلبة الفلسطينية لكن دون أن 
تصل تلك المنح للطلبة من قبل السفارة، 
مؤكدا أن المنح الماليزية سيتم تحويلها 

مباشرة لقيادة حركة حماس في غزة.
ــه رحب د. بحر بالوفــد الماليزي  من جهت
وعبر عن شــكره لماليزيا حكومة وشــعبا 
ــى جهودها في خدمة شــعبنا  وبرلمانا عل
وقضيته العادلة، مؤكدا على متانة العالقات 

الماليزية الفلسطينية.
كما استقبل المجلس التشريعي وفدا أردنيا 
ضم عــددا كبيرا مــن المتضامنين بينهم 
نوابا، حيث رحب د. بحر بالوفد المتضامن 
البرلماني والشعبي، وفي مداخالت كثيرة 
ــر الوفــد األردني عن فخــره واعتزازه  عب
بمقاومة شعبنا الفلسطيني ودوره البطولي 
في الدفاع عن األمة وفلســطين، كما عبر 
عن دعمه للحكومة الفلســطينية برئاســة 
التشــريعي  ــة والمجلــس  إســماعيل هني

الفلسطيني المنتخب.
كما اســتقبل المجلس التشريعي وفدا من 
الممثلين السوريين من أصول فلسطينية، 
حيــث خاطــب د. بحــر الوفد قائــال: "أنتم 
تعبرون عن انتمائكم الوطني الفلســطيني 
ــوم ألرض غزة إال تعبير  وما وصولكم الي
عن إســهامكم في كسر الحصار عن قطاع 

غز".
ومن جهته قال الممثل الســوري من أصل 
فلسطيني أحمد رافع رئيس الوفد أن دخوله 
ورفاقــه أرض غزة كان حلما كبيرا لهم، 
ــرة بدخول قطاع  معبرا عن ســعادته الكبي
ــرة التي اعترضته  غزة رغم الصعاب الكبي
في طريق وصوله، مؤكدا أنهم يتشرفون 
بأن قبلوا تراب غزة المبارك لحظة وطأته 
ــاس في غزة  أقدامهــم"، مشــددا على أن الن
كان لهم دور كبير في إعطاء األمل للوفد 
الســوري بأن شــعبنا مازال صامدا وصابرا 

رغم كل المحن والعوائق والتحديات".


