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تدرك السلطة الفلســطينية في رام اهللا أن قرار 
عودتها إلى المفاوضات هو قرارها أوال وأخيرا، 
وأن إلباســها األمــر لبوســا عربيا قــد جاء لذر 
ــون، والهروب من ثقل الفضيحة  الرماد في العي

وهول الحرج الذي يحاصرها من كل اتجاه.
ــار الرفض، أو  ال تملك الســلطة –حقيقة- خي
القدرة على رفع الصوت بكلمة "ال"، فقد ارتهنت 
تماما للمال السياسي الذي يضخ إكسير الحياة 
في شرايين بناها ومؤسساتها ورجاالتها، وأضحت 
أسيرة لمحددات وجود السلطة وبقائها السياسي 
التي تحظــر عليها الخروج عن طــوع اتفاقيات 

أوسلو وملحقاتها األمنية بأي شكل كان.
جادلت الســلطة طويال في مسألة توفر ضمانات 
لمــآالت التفاوض كــي ال تبقــى مفتوحة إلى 
األبد، وربطت ســابقا عودتها للمفاوضات بوقف 
جميع أشكال االستيطان، وتمردت لفظيا، لفترة 
محــدودة، على اتجاهــات السياســة التفاوضية، 

أمريكيا وصهيونيا.
لكن نهج التنازل السياســي انتصر على الشروط 
الســالفة، وتغلب على كل القيم الوطنية، ودفع 
ــى ذات المربع  الســلطة القهقرى مــن جديد إل
ــه وتربت فــي أفيائه  البائــس الذي نشــأت علي
الخانعة، في ظــل إغالق الخيارات الوطنية الذي 
وضع الســلطة فــي خانة التناقض مــع الحقوق 

والثوابت الوطنية.
ال تملك لجنة المتابعة العربية منح الشــرعية 
لمســار متهالك ثبت فشــله على مدار عقدين، 
وال تســتطيع تقديم الغطاء السياســي لمســيرة 
شكلية يتم توظيفها أمريكيا وصهيونيا ألهداف 

ومصالح خطيرة ال تخفى على أحد.
هل يمكــن مقارنة مجرد اســتئناف المفاوضات 
الشــكلية مع االحتالل بما يقترفه من مخططات 
ــر بحــق  ــد واســتباحة ومصــادرة وتهجي تهوي
األرض والمقدســات فــي ظــل غطاء اســتمرار 

المفاوضات؟! 
هل يمكــن ارتهان المصير الوطني الفلســطيني 
ــه، وربــط حاضر فلســطين ومســتقبلها،  برمت
بمسيرة تســوية عبثية ال تنتج إال المصائب وال 

تفضي إال إلى مزيد من الكوارث والنكبات؟!
من الخطورة بمكان االستسالم للقدر التفاوضي 
الراهــن، وغض الطــرف عن سياســة االرتباط 
القدري والمصيري باالحتالل، وتجاهل سياسات 
ــي تعتمل في  ســحق القيم والرؤى الوطنية الت

الضفة الغربية حاليا.
ال حل إال بتكاتف وطني عريض يضع حدا للنهج 
السياسي السائد الذي ُيضيع الحقوق والمقدسات، 
وُيرســي أســس ومحددات جديدة الستراتيجية 
ــي موحدة وخالقة، بحيث تكون قادرة  عمل وطن
على التصــدي لعــدوان ومخططــات االحتالل، 
واستنهاض العمق العربي واإلسالمي لالضطالع 
ــوب في نصــرة شــعبنا وقضيته  ــدوره المطل ب
العادلة، وإسناد الفلسطينيين في مواجهة كافة 

المحن والضغوط المفروضة، داخليا وخارجيا.
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والعدوان البتزاز حماس 
سياسيا خاسر بكل المقاييس 

د. خريشة: 
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فقد أكد د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي أن 
هناك حراكا واضحا على المستوى الوطني نأمل أن 
يبلغ مداه ويصل بنا إلى النتيجة المرجوة التي تؤدي 
ــراق حقيقي في ملف المصالحة،  إلى إحداث هذا اخت
ــا في االتجاه  مشــيرا إلى أن هذا الحراك يســير حالي
الصحيح لتحقيق المصالحة واستعادة التوافق الوطني. 
وأبدى دويك ثقته في نجاح مشروع المصالحة رغم 
كل العوائــق والعراقيل، مؤكــدا أن صراع مراكز 
القوى داخل حركة فتح ســوف يــؤدي إلى فوز من 
ــح العام والمصلحــة العامة وإنجاز  يدفــع إلى الصال
المصالحة الوطنية وتحقيق الوحدة في نهاية المطاف، 
مصداقا لقوله تعالى: "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما 

ينفع الناس فيمكث في األرض". 


مــن جهته أشــار د. أحمد بحر النائــب األول لرئيس 
ــو األمريكي هــو الذي يحول  المجلــس إلى أن الفيت
ــا دون بلوغ مصاف المصالحــة الوطنية، ويمنع  حالي
الفلسطينيين من تلمس ثمار التوافق الداخلي، محذرا 
من أن اســتمرار السلطة الفلســطينية في رام اهللا في 
عدم التعاطي مع الهم الوطني، واإلصرار على إفشــال 
المصالحــة، من شــأنه أن يقود الوضع الفلســطيني 
الداخلي إلى مزيد من المعاناة، ويعيد قضيتنا الوطنية 
ســنوات طويلة إلى الوراء.  وشــدد بحر على ضرورة 
خــروج التيار الوطني فــي حركة فتح ليعلي صوته 
فــي وجه التيار المهيمن الراهــن الذي ربط مصيره 

ومصير الوطن والقضية باالحتالل الصهيوني، مشيرا 
إلى أنه لم يتبق ســوى القليل إلنجاز المصالحة، وأن 
مالحظات حماس الثالث تشكل محل إجماع فلسطيني، 
وطنيا وفصائليا. وحذر بحر من أن اســتمرار الرهان 
ــزاز حماس  ــى الحصار والعــدوان الصهيوني البت عل
والضغط عليها سياسيا هو رهان خاسر بكل المقاييس، 
مؤكدا أن الحركة لن تساوم على مواقفها وعقيدتها 

وثوابتها الوطنية بأي حال من األحوال.   
""

بدوره أكد د. حســن خريشــة النائــب الثاني لرئيس 
المجلــس أن المصالحــة خرجــت اآلن مــن الدائــرة 
الفلسطينية الداخلية، ولم تعد محكومة بقرار حماس أو 
فتح فقد أصبحت في متناول دولي أكثر منه فلسطيني، 

بالرغم من أهمية اللقــاءات بين فتح وحماس من أجل 
التعايش مشيرا إلى أن المصالحة الحقيقية تحتاج إلى 
قرار دولي لم يتخذ بعد.  وأشــار خريشة إلى أن هناك 
محاولة أخرى للضغط على حماس واســتمرار عزلها 
على اعتبار أن األمور تســير وفق حــراك المفاوضات 
والتسوية على حساب الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن 
هذه المصالحة غير مرغــوب أو مرحب بها إقليميا أو 
دوليًا.  وشدد خريشة على أن هناك حالة تذمر من بعض 
قيادات فتح في الضفة نتيجة استبعادهم عن صنع القرار 
بفعل هيمنة ســالم فياض، مؤكدا على ضرورة تفعيل 
المجلس التشريعي كأول خطوة للمصالحة إذا كانت 
فتح وحماس تنشدان المصالحة باعتبار التشريعي خيمة 

للحوار وبيت الشعب الفلسطيني قاطبة.

أكــد النائب المحرر عن محافظة بيت لحم أنور 
زبون أن على جميع أطياف الشــعب الفلســطيني 
الوقوف مع األســرى الفلســطينيين في ســجون 
االحتــالل الصهيوني، من خــالل تعزيز مواقفهم 
ــون منها هذه  ــي يعان ومشــاركتهم محنتهم الت
ــام.  ودعا النائب المحرر إلــى تعزيز الوحدة  األي
الوطنية، وتهيئة األجــواء للوصول إلى مصالحة 
حقيقية تجمع شطَرْي الوطن لرأب الصدع الحالي 
بين الشعب الفلســطيني.  وشدد النائب زبون على 
أنه ســيواصل مســيرته التي بدأها فــي المجلس 
له األسرى من رسائل  التشريعي وأنه سينقل ما حمَّ
إلى الخارج، مشــيًدا بموقف المقاومة في التعامل 
مع ملف الجندي األســير غلعاد شاليط من خالل 
كها بالشروط إلطالق أكبر عدد من األسرى،  تمسُّ
خاصة أصحاب األحكام العالية والمرضى وكبار 
السن واألسيرات واألطفال.  وكانت قوات االحتالل 
أفرجت عن النائب زبون بعد اعتقاٍل دام ٤٩ شــهًرا أفرجت عن النائب زبون بعد اعتقاٍل دام ٤٩ شــهًرا 
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في ســجونها، وهو حاصل على درجة الماجستير 
في الفيزياء، ويســكن في مدينة بيت لحم، ويعمل 
ــا في جامعة القدس المفتوحة، وســبق أن  مدرًس

اعتقل عدة مرات من قبل االحتالل.

النائب / أنور زبون
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أكــد النائب د. محمود الرمحي أمين ســر المجلس 
التشريعي، أن قرار لجنة المتابعة العربية في استئناف 
المفاوضات الغير مباشرة مع الجانب الصهيوني يأتي 
ضمن مسيرة الهرولة التي ينتهجها العرب والمفاوض 
الفلسطيني خلف الوعود التي تطلقها اإلدارة األمريكية 
بين الحين واآلخر، بينما لم تستطع هذه اإلدارة إلزام 
حكومة الكيان الصهيوني بوقف االســتيطان. ورفض 
الرمحي العودة لكافة أشكال المفاوضات مع الجانب 
الصهيوني، معتبرًا أن العودة لها بمثابة التنازل حيث 
أن االســتيطان لم يتوقف وإنما أصبح هناك المزيد 
من مشاريع البناء لوحدات استيطانية جديدة عوضًا 
ــة اليومية بحق  ــد االنتهــاكات الصهيوني عن تزاي
الشــعب الفلســطيني وممتلكاته.  وطالــب الرمحي 
الــدول العربية ولجنة المتابعة بضــرورة مراجعة 
ــا بشــأن المفاوضات مع الجانــب الصهيوني  مواقفه
- ســواًء المباشرة أو غير المباشرة – وعدم التعويل 
ــًا إياها بدعم المقاومة  ــى الوعود األمريكية، داعي عل
وصمود الشعب ورفع الحصار عن قطاع غزة.  واعتبر 
الرمحي إعالن حكومة االحتــالل اليوم عن بناء ١٨٧ 

ألف وحدة سكنية جديدة شرقي القدس دليال واضحا 
على اســتهتار حكومة الكيان الصهيوني يما يســمى 
ــدة للمفاوض  ــي"، وصفعة جدي ـــ " اإلجماع العرب ب
الفلسطيني الذي لم يستطع رغم كل التنازالت التي 
قدمها أن يأخذ من االحتالل ولو قرارا شــكليا بوقف 

االستيطان.

د. محمود الرمحيالنائب / د. محمود الرمحيالنائب / د. محمود الرمحي





العدد الثامن والثالثون

أكد النواب اإلســالميون عن محافظة رام اهللا والبيرة  أن اســتمرار حكومة 
ــا األمنية بفصل المواطنين من الوظيفة العمومية ما هو إال  فياض وأجهزته
ضرب بالحائط لكافة األعراف والقوانين من قبل هذه الفئة وبالذات القوانين 
التي تنص على حق المواطن في الحصول على وظيفة عمومية في مؤسسات 

السلطة الفلسطينية.
وقــال النواب إن حكومة فيــاض ومنذ توليها زمام األمور في الضفة الغربية 
بطريقة غير شــرعية باشرت بفصل الموظفين وحرمانهم من حق التوظيف 
لمجرد االشــتباه بانتمائهم للحركة اإلســالمية، والمبررات جاهزة مســبقًا 

وهي أن الجهات األمنية ال توصي بالتوظيف.
ــواب بأن حكومة فياض لم تحصل على الثقة من قبل أي عضو في  وذّكر الن
المجلس التشريعي وهي بذلك تكون غير شرعية وقراراتها غير نافذة وباطلة 
حســب القانون، بحيث أنها تصدر عن جهة غير موثوقة قانونيًا ووطنيًا أيضًا 
المجلس التشريعي وهي بذلك تكون غير شرعية وقراراتها غير نافذة وباطلة 
حســب القانون، بحيث أنها تصدر عن جهة غير موثوقة قانونيًا ووطنيًا أيضًا 
المجلس التشريعي وهي بذلك تكون غير شرعية وقراراتها غير نافذة وباطلة 

عوضًا عن أنها وليدة حالة سياســية طارئة على الساحة الفلسطينية. وأشاروا 
إلــى فصل المئات من المعلمين وأئمة المســاجد في الضفة بســبب انتمائهم 
لحركة حماس حســب مصادر في الســلطة، بما يؤكدها التقرير الشــهري 
لشهر آذار ٢٠١٠ للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان والذي نشرته وسائل اإلعالم 
والذي تشير اإلحصائيات فيه والمعلومات وخاصة في الفقرة األخيرة منه إلى 
صدور قرارات فصل أو توقيف إجراءات التوظيف بحق المواطنين. وفي نهاية 
البيان طالب النواب الجهات المعنية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة 
بضرورة تحييد المواطنين والمحافظة على حقوقهم وعدم التضييق عليهم 
في أرزاقهم وحرياتهم التي كفلها لهم القانون األساسي الفلسطيني وبالذات 

حرية التعبير وحق الحصول على الوظيفة العمومية.

أكد النائب محمد مطلق أبو جحيشــة أن اعتقال الشــباب الذين شــاركوا في 
جنازة الشهيد علي ســويطي دليل على حرب االستئصال التي تمارسها األجهزة 

األمنية في الضفة الغربية.
وشــدد أبو جحيشة على أن دم الشــهداء يراق ليوحد هذا الشعب ال ليالحق كل 
من شــارك في تشــييعهم، خاصة وأننا نقــف أمام محتل غاصــب الزال يفتك 
بالبشــر والشــجر والحجر ويحتاج منا إلى وقفة وهبة واحدة للجم ممارساته 

وغطرسته.
وطالب أبو جحيشــة بالكف عن هذه اإلجراءات التي تحاول النيل من المقاومة 

واستبدالها بحلول هزيلة ال تتناسب وحجم تضحيات هذا الشعب.
ودعا إلى اإلفراج الفوري عن كافة األسرى السياسيين ووقف حرب االستئصال 

التي تستنزف قوى ومقدرات الشعب الفلسطيني المجاهد.

 استنكر النواب اإلسالميون في محافظة طولكرم (رياض رداد وعبد الرحمن 
زيدان وفتحي قرعاوي) اســتمرار جهاز المخابرات العامة  باعتقال الشــيخ 

طالل جيتاوي مشرف دور القرآن الكريم في المحافظة.
وقــال النواب: "ال يجــوز وال ينبغي في كل الشــرائع والقوانين األخالقية 
ــه أياد بيضاء في  والوطنية أن يجازى إنســان في مقام الشــيخ طالل الذي ل
تعليم كتاب اهللا وتحفيظه واإلشــراف على مراكز التجويد والتحفيظ في 
المحافظة في مجال الوعظ واإلرشاد والخطابة واإلمامة وتربية األجيال أن 

يجازى باالعتقال واإلهانة والحبس االنفرادي".
ــكل الغيورين والعقــالء من أبناء األمة ومؤسســات حقوق  وأهــاب النواب ب
اإلنســان التدخل الفوري إلطالق سراح فضيلة الشيخ طالل ليستمر بواجبه 

تجاه تربية األجيال وتوعية األمة.

@äaã‡néa@ÊÎãÿ‰nèÌ@‚ãÿ€Ï†@laÏ„
ÎbnÓßa@fi˝†@ÑÓì€a@fib‘n«a أكد د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أن كلية الشرطة

الفلســطينية ســتكون بمثابة نموذج وقدوة للعالم ، وان اإلنسان يشعر بالعز 
والكرامة طالما أن هذه الكلية من شأنها التطوير والتغيير للنهوض بمستوى 

األداء الشرطي .
 جــاءت أقوال بحر خــالل زيارة لوفد من المجلس التشــريعي لمقر الكلية 
مع عدد من نواب المجلس بينهم النواب إســماعيل األشــقر ويونس األسطل 

ويوسف الشرافي . 
وكان في استقبال الوفد الزائر عميد الكلية العميد/ محمد صيام والدكتور 
محمد المدهون عضو مجلس أمناء الكلية ، وعدد من ضباط وكوادر الكلية. 
ــة قام بها وفد المجلس التشــريعي في أروقة  ــل الزيارة جولة ميداني وتخل
الكلية واطلعوا على أهم مرافقها إضافة إلى جولة ميدانية في ساحة التدريب 
تحدث خاللها الوفــد الزائر مع طالب الكلية أكدوا فيها دعمهم الكامل لهم 
ــى تطبيق القانون وخدمة الوطن  ووجهوا لهم النصائح التي ستســاعدهم عل

والمواطن.
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ــى اختراق في موضــوع المصالحة  بحاجة إل
الفلسطينيةمشــيرا إلى أن "هناك عتب واضح 

ــر د. عزيــز دويــك رئيــس المجلــس  اعتب
التشــريعي تحيز الجانب المصري إلى فصيل 
بعينه أحد أبرز المعّوقــات إلنجاز المصالحة 
الفلســطينية، مؤكــدا أن الوســيط المصري 
انتقل من مرحلة الوســيط بين األشــقاء إلى 

مرحلة االنحياز إلى أحد الفريقين.
وقــال د. دويــك: "نحــن نعاني فــي قضيتنا 
الفلسطينية تحّيَز الوسيط األجنبي لمصلحة 
"إســرائيل"، ونحن هنا نعاني تحّيَز الوســيط 
العربي في خالفنا الداخلي، وهذا التحيز أحد 

أبرز المعّوقات إلنجاز هذه المصالحة".
ــر مــن النظام  ــاك تقصي ــى أن "هن وأشــار إل
المصري"، مؤكدا "أن المصريين انتقلوا تمامًا 
من مرحلة الوســيط بين األشقاء إلى مرحلة 
ــن، والمصمم على  المنحــاز إلى أحد الفريقي

رأيه وموقفه وال يريد أن يتزحزح".
ــة عانــت  وأضــاف" إّن الدبلوماســية المصري
ــرة وهي  ــدة في العقــود األخي ســقطات عدي

ــى النظام المصــري". واســتعرض دويك  عل
بعض من حديثه مع مسؤولين مصريين بشأن 
المصالحة وقال "التقيت مســؤولين مصريين 
وأكدت لهم القول بأن مصر بدأت برحلة األلف 
ميل وبقي القليل عليها"، مؤكدا بأنه بقي عدة 
ــا المصريين: ما  ــار فقط ال أميال، مخاطب أمت
لكم ال تقطعون هذه األمتار لتوقيع المصالحة 
والدخول في مرحلة إنجازها على األرض، ألن 
ــع ال يقيم مصالحــة حقيقية وإن كان  التوقي

مدخًال لها.
ــى أن "اإلخوة المصرييــن يجب أن  وشــدد عل

يكونوا وسطاء نزيهين بين الفرقاء". 
وأرجــع رئيــس المجلــس التشــريعي تعثر 
المصالحة أيضا إلى "أن فيها تقصيرًا فلسطينيًا، 
وأرجــع رئيــس المجلــس التشــريعي تعثر 
المصالحة أيضا إلى "أن فيها تقصيرًا فلسطينيًا، 
وأرجــع رئيــس المجلــس التشــريعي تعثر 

ــاك أطرافــا خارجية تحــاول أن  حيــث أن هن
تضغط بكل الوســائل لمنع حدوث المصالحة 
الفلســطينية، وهذه القضية مؤذية ومعرقلة 

للمصالحة". 

 د. عزيز دويك
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أكد النائب م. عبد الرحمن زيدان أن حالًة من االســتياء الشــديد تسود أوساط 
المواطنين في طولكرم؛ بسبب إعالن ميليشيا عباس في المدينة عن تنقالت بين 
أئمة المســاجد المركزية تحاول من خاللها إقصــاء األئمة والخطباء والدعاة 

المعروفين وإبعادهم عن المساجد.
د زيدان على أن "تدخل "األجهزة األمنية" في طولكرم في شؤون المساجد  وشــدَّ
ا من المواطن، خاصًة بعد أن تمَّ تبليغ أئمة عدة مساجد رئيسية  يالقي رفًضا تامًّ
ــة؛ عن نية هذه "األجهــزة" القيام  فــي المدينة عن طريــق مدير أوقاف المدين

بتنقالت ألئمة هذه المســاجد الرئيســية إلى مســاجد فرعية بعيدة عن مركز 
المدينة". وأعرب زيدان عن استيائه الشديد لمثل هذه اإلجراءات المزمع تنفيذها 
في المدينة؛ وذلك لما يلقاه أئمة هذه المساجد من احترام ومحبة وتأثير بين 

الجماهير.
وطالب النائب بالعدول فوًرا عن هذا القرار الذي يهدف إلى إفراغ المساجد من 
الكفاءات واإلتيان بأئمة ليســوا على درجة من الكفاءة والعلم والتجربة، وهو ما 

سيحدُّ من اإلقبال على ارتياد المساجد ومحاربة االلتزام الحقيقي باإلسالم.  
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أكــد النائب عــن محافظة رام اهللا والبيرة محمود مصلح أن اســتمرار الســلطة 
ــا في االنتهاكات واالعتداءات التي تشــنها بــال هوادة ضد  الفلســطينية وأجهزته
أنصار ومؤيدي الحركات اإلسالمية في الضفة الغربية ما هي إال سياسة مدروسة 
ومدعومة من جهات خارجية وتهدف للقضاء على الحركات اإلسالمية في الضفة 
بعد أن فشلت مخططاتها في قطاع غزة، حتى يتسنى لها تنفيذ مشاريعها تحت مظلة 
منظمة التحرير الفلسطينية دون معارضة صريحة وواضحة من جهة قوية ولها 
حضور شــعبي وجماهيري واسع، وحتى تكون الساحة مفتوحة لها وحدها تصول 
وتجول فيها دون رقيب أو حسيب. وقال مصلح إن االختطافات التي تنفذها األجهزة 
األمنية ضد رجال المقاومة في شتى مدن الضفة الغربية تهدف أيضًا إلى شل عمل 
وتجول فيها دون رقيب أو حسيب. وقال مصلح إن االختطافات التي تنفذها األجهزة 
األمنية ضد رجال المقاومة في شتى مدن الضفة الغربية تهدف أيضًا إلى شل عمل 
وتجول فيها دون رقيب أو حسيب. وقال مصلح إن االختطافات التي تنفذها األجهزة 

المقاومة أو أّي عمل من شــأنه أن يعكر جو ما يســمى بالعــودة إلى تفعيل جهود 

التسوية السياسية، مستنكرًا في الوقت ذاته مالحقة األجهزة األمنية لقادة المقاومة 
والمطاردين لالحتالل واختطافهم. من جهة أخرى أدان النائب بشــدة األحكام التي 
أصدرتها محاكم األجهزة األمنية ضد عدد من مختطفي الحركة اإلسالمية في 
مــدن الضفة ومدينة نابلس بالذات، معتبرا  أن مثل هذه األحكام والتصرفات غير 
المسئولة إنما تهدف إلى شطب المصالحة وتساهم بشكل صريح وواضح في زيادة 
حدة وتيرة االنقسام الذي "نسعى وكافة فصائل العمل الوطني واإلسالمي للتخلص 
منه وإعادة المركبة إلى سكة الوحدة والمصالحة". وطالب مصلح مؤسسات حقوق 
اإلنســان والجمعيات الحقوقية بضرورة العمل على رفض هذه األحكام وفضحها 
باعتبارها غير قانونية وتدلل على اســتخدام القانون في خدمة المصالح الحزبية 

والفئوية الضيقة لصالح جهة على حساب شعب كامل.

  اســتنكر النواب اإلســالميون في الضفة الغربية اختطاف جهاز األمن الوقائي ألنس البوريني 
نجل النائب عن محافظة نابلس أ.حسني البوريني ظهر اليوم الخميس.   ورأى النواب في اعتقال 
نجل البوريني استكماال للحرب ضد الديمقراطية التي تشنها األجهزة األمنية في الضفة.   وأكد 
النواب على أن هذه السياسة الهادفة للتضيق على النواب اإلسالميين وذويهم لن تجدي نفعا, بل 
ستزيدهم عزما على خدمة شعبهم الذي أوالهم ثقته الغالية .    ونوه النواب الى تزايد ملحوظ 
وتسارع خطير في وتيرة االعتقاالت السياسية في اآلونة األخيرة األمر الذي يوئد آمال وجهود 

المصالحة .
... ويستنكرون مداهمة االحتالل لمنزل النائب الطل

 كما استنكر النواب اإلسالميون مداهمة  قوات االحتالل فجر األحد (٥/٢) لمنزل النائب محمد 
الطل.

 واعتبر النواب ما قام به االحتالل محاولة فاشلة منه للتضييق على النواب واإلساءة لهم خاصة 
وأن غالبية النواب يتعرضون إلجراءات من هذا القبيل.

... ويدينون اعتراض الوقائي سيارة النائب أبو سير واختطاف زوج ابنته
كما استنكر النواب اإلسالميون قيام أجهزة سلطة فتح باعتراض سيارة الناب أبو سير واختطاف 

زوج ابنته من داخلها، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس حالة العربدة التي تسود الضفة.
ومن الجدير بالذكر بأن هذه ليست المرة األولى التي تتعرض فيها سيارات النواب للتفتيش، 

حيث سبق أن تم احتجاز سيارة النائب أحمد عطون لعدة ساعات.

@ÊÎãÿ‰nèÌ@ÊÏÓfl˝é�a@laÏ‰€a
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العدد الثامن والثالثون

 التقى د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي 
يرافقه د.محمود الرمحي أمين سر المجلس، ود. 
عمر عبد الرازق، ود.ناصر عبد الجواد األحد (٢٥-

٤) بســفير جنوب إفريقيا ورئيس كتلة الحزب 
الوطني الحاكم الـANC  وطاقم السفارة.

ــة بين الطرفين  وتناول اللقــاء العالقات الثنائي
وسبل دعم وتطوير هذه العالقات في المستقبل.

وتحدث دويك عن آخر التطورات على الســاحة  
الفلسطينية في حين عرض السفير لطبيعة الدور 
المناط بهم في السفارة والرسالة التي يحملونها 

وفكرة الحزب الوطني الحاكم .
ودعا النواب إلى استمرار الدعم الذي تقدمه جنوب 
إفريقيا للقضية الفلسطينية وكذلك استمرار 
ــان،  ــة للكي ــة واالقتصادي المقاطعــة األكاديمي
ومحاولة المشــاركة في دعم جهود المصالحة 
الفلسطينية، ومراقبة ومتابعة انتهاكات حقوق 
اإلنسان التي يرتكبها االحتالل في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على 
ــن البلدين ووعدوا  عمق العالقــة التي تربط بي

بمزيد من اللقاءات في المستقبل.
كمــا اســتقبل المجلس التشــريعي برئاســة د. 
أحمد بحر النائــب األول لرئيس المجلس الوفد 
ــوب أفريقيا، وذلك في  البرلمانــي من دولة جن

 .
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دعا بحر القيادة المصرية إلى فتح تحقيق فوري في 
حادثة تسميم نفق على الحدود الفلسطينية المصرية 
مؤخــرا مما أدى إلى استشــهاد أربعة عمال وإصابة 
ســبعة آخرين، معربا عن أســفه لهذه الحادثة التي 
طرأت على مسار العالقة المتبادلة بين الفلسطينيين 

وأشقائهم المصريين.


إلى ذلك دعا بحر القيادة المصرية إلبداء المرونة 
الالزمة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلســطينية، 
مؤكدا أن العقبة األساس التي تعترض سبيل إنجاز 
ــا األولية تكمــن في إغالق  المصالحــة في صورته
الورقــة المصرية أمام مالحظــات حركة حماس 
المنطقية الثــالث، ورفض مصر التعاطي مع جهود 
كافة الوسطاء إزاء البحث عن مخرج مناسب يلبي 

مطالب جميع األطراف دون غبن أو انتقاص.
ــاء (٢٧-٤) أن  وأكد بحــر في بيان صحفــي الثالث
اســتمرار القيادة المصرية فــي موقفها الراهن من 
شــأنه أن يضاعــف من حــدة األزمة الفلســطينية 
ــوان المعاناة التي يواجهها  ــة، ويفاقم من أل الداخلي
شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة المحاصر، 
مشددا على ضرورة النزول على مقتضيات المصلحة 
ــة التي توجب العمل المشــترك  ــة والقومي الوطني
ــورة كافة الصياغات والتفاهمات المطلوبة  على بل
التي تقــود نحو تطبيق حقيقي وتنفيذ أمين لبنود 

المصالحة بما يحقق التوافق الفلســطيني الداخلي 
الذي باتت الحاجة ماســة إليه أكثــر من أي وقت 

مضى.


أكد بحر أن التعديل الوزاري الذي تعتزم سلطة رام 
اهللا إدخاله على حكومة فياض يفتقر إلى أي أساس 
قانوني أو دستوري، مشــددا على أن حكومة فياض 
هي حكومــة غير قانونية وغير دســتورية كونها 
ــم تحظ على ثقة ومصادقة المجلس التشــريعي،  ل

وبالتالي فإن ما ُبني على باطل فهو باطل.
وأوضح بحر أن كافة اإلجــراءات والقرارات التي 
اتخذتهــا حكومة فياض منذ تشــكيلها وحتى اليوم 
تعتبر باطلة بحكم القانون األساســي الفلســطيني، 
وأنها ال تلزم أحدا من أبناء شعبنا، مؤكدا أن كافة 
التجســيدات والتطبيقات الخاصة بهــذه القرارات 
واإلجــراءات تعتبر نافذة بحكم قــوة القهر المادية 
التي تستخدمها ســلطة رام اهللا ضد أبناء شعبنا في 

عموم مناطق الضفة الغربية.


كما أدان بحر قرار حكومة فياض غير الشــرعية 
األحد بإجراء االنتخابات المحلية في الضفة الغربية 
بمعزل عن قطاع غزة، مؤكــدا أن االنفراد بإجراء 
ــا على أرض  ــات في بقعــة جغرافية بعينه االنتخاب
الوطــن دون األخرى من شــأنه أن يعمق االنقســام 
ويكرس القطيعة السياسية والجغرافية على الساحة 

الوطنية.

ــى أن هذا القرار يعطــي مزيدا من  وأشــار بحر إل
ــي الذي تتبناه  التأكيدات على المشــروع الالوطن
ــة الوطن وتقطيع  حكومة فياض وســعيها لتجزئ
ــه المســاعي إلنجاز  ــه في وقت تســتمر في أوصال
المصالحة الوطنية واستعادة التوافق الداخلي، مشددا 
على أن حكومة وفيــاض وحركة فتح تعمالن في 
اتجاهات تعاكس المصلحة الوطنية الفلســطينية، 
وال تراعيان االحتياجات الوطنية الحقيقية لشعبنا 

الفلسطيني وقضيته الوطنية.


إلى ذلك دعا بحر المجتمــع الدولي إلى التحرك 

العاجل لحماية شعبنا الفلسطيني من أتون المذبحة 
المســتمرة التي تقترفها ســلطات االحتالل التي ال 
ترقب في أهلنا في الضفة إال وال ذمة، مشيرا إلى أن 
الواقع الفلسطيني الراهن بات أقرب إلى الجحيم في 

ظل االعتداءات الصهيونية المتواصلة.
واســتغرب بحر جمود الجامعــة العربية ومنظمة 
المؤتمر اإلســالمي إزاء االنتهــاكات واالعتداءات 
ــي ترتكب بحق شــعبنا  ــة المتكــررة الت الصهيوني
ــة  ــى المؤسســات العربي ومقدســاتنا، مشــددا عل
واإلسالمية الكبرى التي تنطق باسم شعوبنا وأمتنا 
العربية واإلسالمية يجب أن تتولى بحق الدفاع عن 
قضايا األمة وأال تترك شعبنا الفلسطيني وحيدا في 
مواجهة آلة القتل واإلرهاب الصهيونية التي تفتك 
به صباح مســاء دون حســيب أو رقيب وعلى مرأى 

ومسمع من العالم.


في ذات الوقت حذر بحــر من خطورة المخططات 
ــة المتســارعة الهادفة إلى ســلب األرض  الصهيوني
وتهويد المقدسات، مؤكدا أن مشروع القانون الذي 
تسعى إلى عرضه عضو الكنيست الصهيوني "تسيبي 
ــي" وأعضاء آخرين من حزب الليكود من  حوتبوئيل
أجل ضم مستوطنات القدس إلى السيادة الصهيونية 
يشكل خطوة خطيرة تستهدف فرض وقائع جديدة 
على األرض فــي إطار مصادرة الحق الفلســطيني 
وسلب وتهويد األرض الفلسطينية وصبغها بالصبغة 
الصهيونية لحسم السيطرة الصهيونية على المدينة 
المقدسة ومنع أي محاولة الستردادها في إطار أي 

حل أو تسوية محتملة مع الفلسطينيين.


كما حذر بحر من خطــورة القانون الجديد الذي 
ــي قريبا،  ُيتوقــع عرضــه على الكنيســت الصهيون
والمعروف باســم "قانون شــاليط"، داعيا المجتمع 
الدولي للتدخل من أجل حماية األسرى في سجون 

االحتالل من وحشية الهجمة الصهيونية.
وشــدد بحر على أن قضية األسرى تشكل أمانة في 
عنق كل فلســطيني وعربي ومســلم، وأنها ستظل 
ــدوام، مؤكدا أن  حية فــي القلوب والعقول على ال
اســتمرار التعنت والصلف الصهيوني حيال صفقة 
تبادل األسرى سوف ُيفضي إلى مزيد من التمسك 
الفلســطيني بالمطالب المشروعة إلنجاز الصفقة، 
وســوف يشــكل حافزا أكبر نحو مزيد من العمل 
وبذل الجهد في ســبيل اختطاف رفاق جدد لشاليط 

خالل المرحلة المقبلة.


من جهــة أخــرى دان بحر دعوة بعــض أعضاء في 
الكنيســت الصهيوني لرفع الحصانة البرلمانية عن 
بعض النواب من فلسطينيي العام ٤٨ بسبب زيارتهم 
لليبيا مؤخرا، مؤكدا أن ما يســمى بالديمقراطية 
داخل الكيان الصهيوني هــي كذبة كبرى يحاول 
ــان تســويقها ألغــراض الدعاية واالســتهالك  الكي

الخارجي ليس أكثر.


كمــا أدان بحــر التوجه الصهيوني لحظــر ارتداء 
النساء والفتيات الفلسطينيات في فلسطين المحتلة 
عام ٤٨ للنقاب في األماكن العامة، مؤكدا أن ذلك 

يشكل اســتهدافا صهيونيا عنصريا شامال لمنظومة 
القيم الدينية والوطنية، ومساســا مباشرا بالهوية 
الوطنية الفلسطينية التي تتشكل من مزيج متجانس 
من عناصــر الدين والنضال والصمود، مشــيرا إلى 
أن تطور أشــكال االســتهداف الصهيوني ألهلنا في 
فلســطين المحتلة عــام ٤٨ يدخل في إطار تشــديد 
سياســة القمع والتضييق واإلرهاب الصهيوني التي 
تحاول تحويل الفلســطينيين هناك إلى غرباء في 
وطنهــم، وحرمانهم من أبســط حقوقهــم الدينية 

والوطنية واإلنسانية.


ــاس لرفع  فــي ســياق آخر دعــا بحر محمــود عب
ــي بالضفــة، مؤكدا  الحظــر عن العمــل البرلمان
ــة المجلــس التشــريعي الســتئناف أعماله  جاهزي
ومهامه الطبيعية وفقا للدســتور الفلسطيني على 
أرض الضفة الغربية. وجــاءت تصريحات بحر في 
ــاس حول عدم  معــرض تعقيبه على تصريحات عب
ــه تعيين نائب للرئيس بســبب ما أســماه غياب  نيت
المجلس التشــريعي هذه األيام. وأشار بحر إلى أن 
المجلس التشــريعي، وفي ظل مقتضيات المصلحة 
الوطنية العليا، وبمعزل عن نهاية الوالية القانونية 
والدستورية للرئيس عباس حسب القانون األساسي 
الفلســطيني، على اســتعداد للتعاطي مــع أي جهد 
يصب في اتجاه خدمة األهداف والمصالح والقضايا 

الوطنية دون أي حساسيات فصائلية. 


كما حــذر بحر من خطورة المشــاريع الصهيونية 
الجديدة إلنشاء شبكات قطارات أسفل المسجد األقصى 
وأحياء مدينة القدس، مؤكدين أن سلطات االحتالل 
ــد المدينة  تحاول مســابقة الزمن بغية حســم تهوي
المقدســة وتنفيذ مخططاتها الحاقدة إزاء المسجد 
األقصى المبارك، وتســلك كل ما من شأنه إضعاف 

الهوية العربية اإلسالمية في المدينة المقدسة.


في ســياق آخر أبرق بحر برســالة تهنئة للرئيس 
السوداني عمر البشــير بمناسبة فوزه في انتخابات 
حرة ونزيهة برئاســة الســودان الشقيق، معبرا عن 
ارتياحــه التام للنهــج األصيل للرئيس الســوداني 
الذي يضع مصلحة الســودان ومستقبل أبنائه فوق 
ــار أن ذلك هو  ــار طائفــي أو عرقي، باعتب أي اعتب
ــة الحاضر واالنطالق  الطريــق األمثل لتخطي عتب

نحو المستقبل بقوة وثبات.
 .. .. 

كما ثمن بحر قرار نبيه بري رئيس مجلس النواب 
ــي الذي يقضي بمقاطعــة أي اجتماع تحضره  اللبنان
ــي، مؤكــدا أن موقف بري  ــان الصهيون ــة الكي دول
ــر عن عمق المواقف العروبية  ليس جديدا، وأنه يعب
ــي تتالحم مع آمــال وآالم  ــة المشــرفة الت والقومي
وهموم شــعبنا الفلســطيني وقضيته الوطنية. ودعا 
بحر كافة البرلمانات العربية واإلسالمية إلى الحذو 
حذو البرلمان اللبناني، مشددا على أن عزل ومقاطعة 
الكيان تشكل واجبا قوميا وإسالميا بالدرجة األولى، 
وأن نقطة االنطالق يجب أن تكون ذات صبغة برلمانية 
ــدا لمقاطعة ذات آفاق أشــمل بحيث تشــمل أي  تمهي

تواجد صهيوني تحت أي مستوى تمثيلي كان.
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مقر المجلس بحضور كل مــن نواب المجلس د. 
محمود الزهار، ومحمد فرج الغول، ود. أحمد أبو 
حلبية وم. إســماعيل األشــقر، ود. عاطــف عدوان، 
وهــدى نعيم. وعبر بحر عن شــكره للوفد الزائر 
على اهتمامه بمعاناة أهلنا في قطاع غزة والقضية 
الفلســطينية بشــكل عام، وذلك من خالل زيارة 
القطــاع واالطــالع عن قــرب على معاناة شــعبنا 
ــار الدمار الذي خلفــه االحتالل من  ومشــاهدة آث

ــام الماضي،  ــع الع ــه على قطــاع غزة مطل حرب
مؤكدا أن جرائم االحتالل مستمرة ولن تتوقف 
في جميع األراضي المحتلة. أما ســفير الســفير 
الجنوب أفريقي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية 
تيد بيكاني فأشــار إلى المعاناة والصعوبات التي 
واجهت الوفد لكي يصل إلى قطاع غزة، مبينا أن 
هدف الزيارة هو مشاهدة الوفد عن قرب للواقع 

المرير الذي يعيشه قطاع غزة.



العدد الثامن والثالثون4

ــم  واإلعالمــي والفكــري بشــكل دائ
ومتواصل مسترشدا بخبرات أصحاب 
التجربة والمقارنة مع اآلخرين وهذا 
ما أتميز به بفضل اهللا عز وجل، وهنا 
أصنف نفسي بمنزلة (النفس اللوامة) 
والتي تخضع دائما للمحاسبة الذاتية 
للوصول إلى أفضــل النتائج والكمال 
ــا يجــب أن يعترف  هللا وحــده وكلن
بتقصيرنا والعمل الجاد والمخلص من 

أجل تدارك وتجاوز حالة التقصير.
هــل اســتطعت كنائــب أن توفــق بــني 
مهامــك وواجباتك الربِّـانيــة وبني اِّـهام 

واألعباء األخرى؟  
ــارك وتعالى أصبح  بفضــل من اهللا تب
لدي مقدرة على إدارة الوقت وتنظيم 
العمل وفق األولويات، والذي ساعدني 
ــة العمل البرلماني عندنا  في ذلك قل

في الضفة الغربية.
هــل أســهم اختطــاف النــواب َّـ التأثري 
على روحــك اِّـعنوية وخططــك الربِّـانية 

والوطنية آنذاك؟
أود أن أؤكــد أنني انتخبت عضوا في 
البرلمان وأنا داخل السجن اإلسرائيلي، 
وقد ســبق أن قدمت دراسة فيها رؤية 
لما يقوم به االحتالل ضد نواب حماس 
في حال مشــاركتهم فــي االنتخابات 
بفوزهم بها، ومن ضمن السيناريوهات 
التي وضعتهــا كان إقــدام االحتالل 
المؤثرين  اعتقــال  اإلســرائيلي على 
ــواب حمــاس للضغــط عليهم  مــن ن
لتليين مواقفهم، وقد كان ذلك قبل 

االنتخابات بعدة أشهر.
ــى اعتقال  وعندمــا أقدم االحتالل عل
ــم يفاجئني ذلك  ــواب ل عشــرات الن
ــة  لعقلي ــد  الجي إدراكــي  بســبب 
ــة وحقدهــا على  االحتــالل العنصري
الشــعب الفلسطيني وفصائله وخاصة 
اإلسالمية منها وفي مقدمتها حركة 
حمــاس، وهــو بذلــك لم يفــت من 
عضــدي ولم يؤثر فــي معنوياتي بل 
زادني قناعة ومضاء على الطريق التي 
أســير فيها وأعطاني جرعات معنوية 
ــرة لالندفاع لألمــام ألن طريق  كبي
ذات الشــوكة البد أن يواجه الصعاب 
بإيمان راســخ وعزيمــة ال تلين وأننا 

نسير على قدر اهللا عز وجل.
كيف انعكست شــخصية وثقافة د. حاتم 
قفيشــة الرتبوية والدعوية والسياســية 
مــا قبــل إجــراء االنتخابــات التشــريعية 
على واقع العمــل الربِّـاني عقب الفوز َّـ 

االنتخابات؟
أقــول وبكل تواضع أنني شــاركت في 
عشرات الدورات والمؤتمرات وورشات 
العمل التي تتخصص في اإلدارة واإلدارة 
المالية والعمل الجماهيري والسياسي 
ــرة في بناء  مما ســاهم مســاهمة كبي
شخصيتي والذي كان ينعكس ايجابيا 
على دوائر العمل التي كنت أعمل بها، 
وخاصة في العمل المؤسســاتي ومجال 
األندية الرياضية والنقابات المختلفة، 
وبعد الفــوز باالنتخابات وضعت خطة 
شخصية تحت عنوان "التنمية الشخصية" 

ما الذي وقر َّـ قلبــك منذ اللحظة األوُّـ 
لرتشحك لالنتخابات التشريعية؟

لقد ازدادت أعباء المســؤولية الملقاة 
ــى عاتقــي فأدركت عــدة حقائق  عل
كان في مقدمتها أنني لم أعد أملك 
نفسي أو حتى عائلتي, وأصبحت أقف 
أمــام مفترق طرق تحدد فيه المصير 
بشكل واضح وجلي ال لبس فيه، وأمام 
رهبة هذا المســتحدث الجديد كانت 
هناك خشــية واضحة في المســتقبل 
وإصرارا أكيدا على الســير في هذه 
الطريــق الصعبة والشــاقة في خدمة 

أبناء شعبنا.
هل كنت تملك معطيات دقيقة عن عمل 
اِّـجلس التشريعي السابق لدى ترشحك 

لالنتخابات؟
ــة الكافية  لم تكــن بالدقــة التفصيلي
خاصــة أنها لم تكن ضمــن اهتماماتي 
رغم مشاركتي قبل ذلك في العديد 
العمــل والمؤتمــرات  مــن ورشــات 
المتخصصــة في كيفية اتخاذ القرار 
والتشــريعات  ــن  القواني إصــدار  أو 
ــن المجلــس  وذلــك بمشــاركة بي
التشريعي والمؤسسات األهلية والتي 

كنت أنشط كثيرا فيها.
هــل فوجئت بواقــع وطبيعة عمــل ومهام 
اِّـجلس التشريعي الفلسطيني التي تبدو 

عمليا أصعب مما هي عليه نظريا بكثري؟
ــم أتفاجأ كثيرا خاصــة أنني جئت  ل
للمجلس التشــريعي من وســط بيئة 
مؤسســاتية وعمــل جماهيــري مما 
ســاعدني كثيرا في التأقلم الســريع 
مع الواقع الصعب للمجلس التشريعي، 
ــه حالة التنكر  والذي زاد من صعوبت
لنتائجــه وســرعة فــرض الحصــار 
المحلي والعالمي علينا إضافة لدخولنا 
ــة مــن االنقســام السياســي  فــي حال
ــى الجغرافــي الــذي  ــي وحت والوطن
أوصل المجلس التشــريعي خاصة في 
الضفة إلى حالة من الموت السريري 
والشلل التام، مما جعل الوضع أصعب 
مما هو متوقع وفي حالة غير مسبوقة 

في العمل البرلماني.
مــا هــي األعمال واِّـهــام الربِّـانيــة التي 
باشــرتها طيلــة رحلتــك داخــل اِّـجلس 

التشريعي؟
أصر االحتالل اإلسرائيلي على إفشال 
ــا البرلمانية وخاصة باعتقال  تجربتن
العشرات من النواب وقد كنت أحدهم 
بل أكثر من ذلــك، فقد تم انتخابي 
ــة المجلــس التشــريعي وأنا  لعضوي

تخضع لبرنامج دائم في متابعة أحدث 
اإلصدارات السياسية العالمية من كبار 
رجال السياســة والفكر على المستوى 
ــي والمشــاركة في  العالمــي والمحل
كل الــدورات واالجتماعات التي تعقد 
حاليا رغم اإلرهاق والتعب الذي يرافق 
مثل ذلك البرنامج القاســي في بعض 

األحيان.
كل ذلك يساهم مساهمة إيجابية لي 

شخصيا ولزمالئي وإخواني النواب.
استنادا إُّـ تجربتك الربِّـانية.. هل تعتقد 
أن اِّـجلــس التشــريعي قــادر علــى لعب 
دوره اِّـنوط به حســب القانون األساسي 
الفلســطيني، ووفقا ِّـا هو مأمول وطنيا 

َّـ ظل عوائق وتدخالت االحتالل؟
من الواضح أن االحتالل يريد أن يكون 
المجلس التشريعي على مقاساته وليس 
ــاس الوطني.. فهــو يريده  ــى المقي عل
مثل مؤسســات منظمــة التحرير التي 
ال تجتمــع إال لمباركة الخطوات التي 
تؤيد االحتالل وتبارك االتفاقيات معها. 
ــا أرى أن المجلــس التشــريعي  وهن
يســتطيع أن يتحرر من هــذه القيود 
ــل  األصي ــي  الوطن دوره  يلعــب  وأن 
وأن يواجــه إجــراءات االحتالل، وفي 
ظل ذلك ســوف يدفــع الثمن خاصة 
ونحن نشاهد تدمير مقر المجلس في 
غزة وقتل النواب مثل الشــهيد سعيد 
ــام واعتقــال آخريــن كما جرى  صي
مع العشــرات وسحب الجنسيات كما 

جرى مع نواب القدس.
فإن اســتطاع المجلس التشــريعي أن 
يصمــد في ظل ذلك فســاعتها يكون 
ــب على إجــراءات  ــى التغل قــادرا عل

االحتالل ويماس دوره المأمول منه.
حفلت الحيــاة الربِّـانية طيلة الســنوات 
األربع اِّـاضية باِّـناكفات السياسية.. ما 
هي شــهادتك حول هذا اِّـوضــوع.. وهل 
باإلمــكان الحفــاظ علــى الحــد األدنى من 
العالقة الشــخصية بني النواب بعيدا عن 

الخالفات الفصائلية؟
نحن جزء من حالة االنقسام كأعضاء 
فــي المجلس التشــريعي وقد كانت 
المناكفات التــي خضناها من األمور 
المنغصة في حياتنا البرلمانية خاصة 
أننا كنا نشاهد حالة االستقواء علينا 
واالعتقــال،  والحصــار  باالحتــالل 
ــا ال أبالغ عندما أقــول أن لقاءات  وهن
مشــتركة كانت تشــبه حالة القتال 
ــى ارتفــاع الصوت  ــا يصل إل وبعضه
والشتم والسباب المتبادل وبعضها على 

المســتوى الشخصي بين المتحاورين 
والمجتمعين، ولكن رغم ذلك فهناك 
عالقات قديمة ومتينة مع بعض نواب 
ــى حبل الود  فتح الزالــت تحافظ عل
على المســتوى الشــخصي رغم كل 
المناكفات ألنني حريص على شعرة 

معاوية الشهيرة في العمل السياسي.
هل أضافت التجربة الربِّـانية شــيئا إُّـ 
شخص د. حاتم قفيشة ومكانته الدعوية 

والرتبوية والسياسية؟
نعم هناك إضافــات كثيرة جدا على 
جميع المستويات الدعوية والتربوية 
ــة والنضالية  ــة والجماهيري والعلمي
ــة، وكل يوم  والسياســية والبرلماني
هناك جديد يستفاد منه وذلك بفضل 
من اهللا تبارك وتعالى، وال زالت خطة 
ــة الشــخصية" قائمــة وحالة  "التنمي

التقييم مستمرة ومتطورة أيضا.
ما شهادتك الشخصية على الواقع واألداء 
الربِّـانــي الجمعــي علــى مــدار تجربتــك 

الربِّـانية؟
األداء الجماعي ينقسم لعدة أقسام:

١- بخصوص عموم النواب فهو يخضع 
ــة االنقســام السياســي وهو لم  لحال
يصــل حتى اآلن للمســتوى المطلوب 
منه، وخاصة ونحن نشــاهد اآلخرين 
مجنديــن بالوقــوف أمام مشــروعنا 

الوطني.
٢- أما على مستوى عملنا كنواب في 
الضفة وغزة فهو يفتقد للعمل الموحد 
ــر البرلمانية  الــذي يخضــع للمعايي
والمؤسساتية وهو بحاجة إلى تطوير 
وتنمية للعمل كوحدة واحدة وليس 

ضفة وغزة.
َّـ نهايــة العــام الرابع مــن رحلة العمل 
الربِّـانــي.. هل يشــعر د. حاتم قفيشــة 
أنــه أكثــر قربــا أم بعــدا عــن الجمهــور 

الفلسطيني؟
ــا  رغــم كل المعوقــات التــي يضعه
االحتالل والســلطة والتي تحول دون 
عملنا الجماهيري فإني أرى أن مواجهة 
مثل هذه المعوقات توصلنا إلى الناس 
وإلى قلوب الناس، من خالل العديد من 
األنشطة التي نمارسها أو نشارك فيها 
أو تلك التي نفرض أنفسنا عليها في 
المسجد والســوق واألفراح واألتراح 
والتواصل مع أهالي األسرى والشهداء 
وفي ســاحات النضال ووسائل اإلعالم 
ــر  ــة وكل منب الرياضي والمالعــب 
نستطيع أن نعتليه بصبر وقدرة على 
التحمل مما أشــعل مخططات األعداء 

والخصوم السياسيين. 

داخــل المعتقــل اإلداري وكان ذلك 
قبل االنتخابات بعام كامل، واســتمر 
ــام آخر ليعاد  لما بعــد االنتخابات بع
ــا عضو منتخــب لثالث  االعتقــال وأن
ــغ مجموعها ٤٢ شــهرا في  مــرات بل
االعتقال جميعها اعتقــاال إداريا، وقد 
رافق ذلــك منعي من الســفر خارج 
البالد. هذا إسرائيليا يضاف إليه منعي 
ــة من  وزمالئــي فــي الضفــة الغربي
ــة عملنا السياســي والبرلماني  مزاول
من داخــل المجلــس التشــريعي عن 
طريق حكومة أبو مازن/ سالم فياض، 
فإغالق أبواب المجلس التشريعي في 
وجهنا إضافة وبســبب وجودي داخل 
السجن فلم أشترك في لجان المجلس 
المختلفــة ولكــن رغم ذلــك كنت 
أشــارك في داخل الســجن في الفترة 
ــا نســتطيع أن نتواصل مع  التــي كن
زمالئنا ولو بشكل يسير، وفي فترات 
اإلفــراج عملت من أجــل تفعيل دور 
المجلس التشــريعي من خالل لقاءات 
تنظمها بعض المؤسسات الفلسطينية 
ــة للتقريــب بيــن وجهات  أو األجنبي
النظر خاصة مع نواب من حركة فتح 
وغيرها، وقد شاركت ممثال لزمالئي 
النواب في مرات عديدة ومرات أخرى 

بصفة شخصية.
مــا هــي أبــرز اِّـواقــف التي ال تنســى َّـ 

رحلتك الربِّـانية؟
ــى اإلطــالق هــو اعتقالي  األبــرز عل
ــل االحتالل بســبب  ٣ مــرات مــن قب
ــي النيابــي ومنعــي من الســفر  عمل
وحتى للعالج خــارج البلد، وال أخفي 
ســرا عندما أقول إن حالة االنقســام 
والمناكفة السياسية طغت على العمل 
ــي الذي لم نمارســه بالوجه  البرلمان
ــا مهيئين له مما  المأمول والذي كن
أفرغ رحلتنا البرلمانية من محتواها 
الحقيقي، فكانت المحطات األبرز هي 
تلك التــي خضناها مناكفة وصراع 
ــا وزمالئنا بالبرلمان  مع أبناء جلدتن

من كتلة فتح.
كيف تقيم أداءك على الصعيد الشــخصي 

منذ اللحظة األوُّـ وحتى اليوم؟
ــم الشــخصي لن يســتطيع أن  التقيي
يصــل إلى مســتوى التقييم الحقيقي 
وهو بحاجــة إلى نظــرة فاحصة من 
ــى الحقيقة، لكن  الخارج للوصول إل
بصفــة عامة وكما ســبق أن تحدثت 
ــرات ليســت بالقليلة  بامتالكــي خب
ــي ُأخضــع  بالعمــل المؤسســاتي فإن
ــرات ليســت بالقليلة  بامتالكــي خب
ــي ُأخضــع  بالعمــل المؤسســاتي فإن
ــرات ليســت بالقليلة  بامتالكــي خب

نفســي إلعادة تقييم لألداء السياســي 
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أدير وقتي جيدا حسب األولويات.. ولم أعد أملك نفسي أو 
حتى عائلتي بعد انتخابي

النائب د. حاتم قفيشة:

خلفيتي اِّـؤسسية وعملي الجماهريي أسهما كثريا َّـ تأقلمي مع واقع صعوبة العمل الربِّـاني 

توقعت سيناريو اعتقال النواب.. والسجن رفع معنوياتي وزادني ثقة وعزما ومضاء

النائب /  د.حاتم قفيشة

ُأخضع نفسي إعادة تقييم شاملة.. وأسترشد بأصحاب التجربة والخبرات لتحسين أدائي



5 العدد الثامن والثالثون



7Áb‡ßa@’‡«Î@…‡n1a@bÌb‰q@¿@ıb�»€a@Ú�ì„cÎ@›ñaÏn€a@pbÓ€b»–i@“á§@"Å˝ñ�aÎ@7ÓÃn€a"



.

 ""

.

رئاسة كتلة التغيري واإلصالح 
تنظم زيارة تفقدية ِّـيناء غزة

ــر واإلصــالح  ــة التغيي نظمــت رئاســة كتل
البرلمانية بمشــاركة عدد كبير من النواب 
ــة لميناء  ــارة تفقدي ــن(٥/٣) زي ــاح االثني صب
غزة البحري لإلطالع على آخر االســتعدادات 
ــاء الصيادين الســتقبال  ــة لتأهيل مين الجاري
انتفاضــة الســفن القادمة لكســر الحصار عن 
قطاع غزة أواخر مايو / أيار الجاري. وترأس 
الوفد النائب محمــد فرج الغول رئيس الكتلة 
بمشــاركة كل من النواب م.إسماعيل األشقر 
نائب رئيس الكتلة ومشير المصري ود.عاطف 
عــدوان وم.جمــال ســكيك وجمــال نصــار 
ود.صالح البردويل ود.يوسف الشرافي، وكان 
في اســتقبال الوفــد قيادة الشــرطة البحرية 
والمهندس عدنان أبو عودة مراقب عام سلطة 

الموانئ.
وأكــد النائــب إســماعيل األشــقر أن هــذه 
الزيارة تأتي في ســياق االطالع على مجريات 
ــة الســتقبال انتفاضة  االســتعدادات المتواصل
ــا دور وزارتي األشــغال العامة  الســفن، مثمن
والمواصالت وجهود العاملين واألطقم الفنية 
فيهما إزاء العمل واإلشراف على أعمال التأهيل 
والتطوير حتى تتمكن من استقبال سفن كسر 

الحصار.
وعبر األشقر عن أمله أن يتم انجاز التطويرات 
بالسرعة الممكنة حتى تتمكن الميناء باستقبال 
كل السفن القادمة لكسر الحصار على قطاع 

غزة.
ــام النواب يرافقهم قيادة  وفي نهاية الزيارة ق
الشــرطة البحرية وممثلي وزراتي األشــغال 
والنقل والمواصالت بجولة ميدانية لإلطالع 
ــات التطوير التــي تجري في  على آخر عملي
المكان لتوسيع حوض الميناء، ومن ثم بجولة 
بحرية في عرض البحــر اطلعوا خاللها على 

آخر ما وصلت إليه عمليات التأهيل.
التغيري واإلصالح تنظم لقاًء 
جماهرييا مع أهالي اِّـواصي 

بخان يونس
ــة التغيير واإلصــالح البرلمانية  نظمت كتل

بالتعاون مع حركة حماس لقاًء جماهيريًا مع 
ــي المواصي غرب مدينة خان يونس تحت  أهال
ــوان "التواصــي والتواصل " ضمن سلســلة  عن

التواصل مع الجماهير.
وحضر اللقاء النواب د. يونس األسطل ويحيى 
موسى ومحمد الفرا رئيس بلدية خان يونس, 
ــن والوجهاء   ــات المواطني ــى مئ باإلضافــة إل

مخاتير العائالت بالمواصي.
وألقــى النائبان كلمتين أكدا فيها أن  دخول 
حماس في المعادلة السياسية لم يكن من أجل 
المكاســب المادية، ولكن من أجــل المحافظة 
على الثوابت وقطع الطريــق أمام المفرطين 
في قضية فلســطين، وأن الوضع الفلســطيني 
ــرا باعتبار كيف  وخاصة في غزة تغير كثي
كانــت األوضاع قبل أربع ســنوات واألوضاع 

حاليا.
وفي ختام اللقاء تم فتح باب األســئلة للنقاش 

مع النواب ورئيس البلدية.
 ... وتزور كلية العلوم 

والتكنولوجيا بخان يونس
ــة لكلية  ــارة تفقدي كمــا نظمــت الكتلة زيـ
ــا بخــان يونس، وضم  العلـــوم و التكنولوجي
الوفد الزائر النائب د.يونس األســطل،و النائب 
د.خميــس النجــار،و النائب يحيى العبادســة، 
ــة د. محمد  وكان في اســتقبالهم عميد الكلي
ســاير األعرج، وعدد من المسئولين وأساتذة 

الكلية.
وتطرق د. األعــرج إلى االنجـازات التي قامت 
ــذ أن تولــت مهامها في  ــة من ــا إدارة الكلي به
مــارس٢٠٠٨ رغم الحصــار المفــروض على 
قطاع غزة، مشــيرا إلى حجم الخســائر التي 
ــة جّراء الحرب األخيرة على غزة  ألّمت بالكلي

والتي فاقت النصف مليون دوالر.
ثم تال هذه االجتماع جلســة للوفد مع الهيئة 
ــارة لقاءًا  ــة، كما تخلل الزي ــة بالكلي الطالبي
مفتوحا الوفد الزائر بجمع غفير من موظفي 
و طلبة الكلية أكد من خالله د.األســطل على 
أهمية التعليم فــي حياتنا مستشــهدًا باآليات 
القرآنية التي تحتم علينا االهتمام بتعليم أبنائنا 
حتى نحرر فلسطين من دنس اليهود بالعلم و 
القرآن، موضحا أن االحتالل الصهيوني أصبح 

يستشعر خطر التعليم في فلسطين األمر الذي 
أدى الى قصف الجامعات و الكليات و المدارس 

في الهجمة الشرسة األخيرة على قطاع غزة.
وتخلل اللقاء العديد من المداخالت والتساؤالت 
من قبل المشــاركين حول الوضع السياســي 
ــاء حالة  ــول المقترحــة إلنه الراهــن و الحل
االنقســام وعن مدى دعم نواب الكتلة لتطوير 
العملية التعليمية بالكلية على اعتبار أنها أول 

كلية جامعية أنشئت في منطقة الجنوب.
... وتزور كلية فلسطني 
للتمريض بخان يونس

ــة  ــة بخانيونــس كلي ــواب الكتل كمــا زار ن
فلســطين للتمريض بخان يونس، وضم الوفد 
كال مــن النواب: د.يونس األســطل ود.خميس 
النجار، ويحيى العبادسة، وكان في استقبالهم 
عميد الكلية د.خليل شعيب باإلضافة إلى مجلس 

إدارة الكلية. 
ــواب اجتماع مــع إدارة الكلية، حيث  وعقد الن
استعرض عميد الكلية أهم انجازات الكلية منذ 
تســلمه إدارة الكلية بعد اســتنكاف أكثر من 
٦٠ موظف بالكلية بقــرار من حكومة رام اهللا، 
ــا إلى أهم المعوقات التي تواجه الكلية  متطرق

في ظل الحصار المفروض على القطاع.
من جانبه أشــاد النائب النجار بخدمات الكلية 
ــة التمريض مهمة  ــة موضحا أن مهن الجامعي
ولها أهمية قصوى بالمجتمع الســيما أن كل 
مريض يختلف عن المريض اآلخر مما يحتاج 

إلي المتابعة والمراقبة من الممرض.
وشملت الزيارة لقاء مع موظفي الكلية، حيث 
ــواب على هــذه الزيارة  ــن الن شــكر الموظفي
التي تنم على شــعورهم بمســؤوليتهم اتجاه 
مجتمعهم، مطالبين إياهم بالمساهمة في حل 

مشكالتهم المختلفة.
وتخلل الزيارة لقاء مفتوحا بين النواب وطلبة 
الكلية شمل العديد من المداخالت والتساؤالت.
... وتزور الكلية الجامعية للعلوم 

التطبيقية بخان يونس
ــة الجامعية  ــواب خانيونس الكلي كمــا زار ن
ــوم التطبيقية بخان يونــس، وضم الوفد  للعل
كال مــن النواب: د.يونس األســطل ود.خميس 
النجار، ويحيى العبادسة، وكان في استقبالهم 
عميد فرع الكلية الجامعية بالجنوب م. وســام 

ساق اهللا باإلضافة إلى مجلس إدارة الكلية. 
وعقــد النواب اجتماعا مــع إدارة الكلية، حيث 
اســتعرض عميد الكلية أهم انجــازات الكلية، 

كما عرض ألهم المعوقات التي تواجهها. 
من جانبه أشــاد النائب موسى بخدمات الكلية 
الجامعية ســواء بغزة أو خــان يونس والتقدم 
التكنولوجي والحوسبة التي تسير بها العملية 

التعليمية.
واشتمل اللقاء على عقد لقاء مع مجلس طالب 
وطالبات الكلية، كما تخلل الزيارة لقاء مفتوحا 
ــة الكلية طرحت  ــواب وموظفي وطلب بين الن
ــد مــن المداخالت واالستفســارات  فيه العدي

والتساؤالت من قبل الحاضرين.
نواب شرق وجنوب غزة ينظمون 
لقاءا جماهرييا مع عائلة جندية

نظــم نواب شــرق وجنــوب مدينة غــزة لقاء 
ــوان عائلة الشــهداء "عائلة  ــا في دي جماهيري
ــة"، بحضــور النائبين م.جمال ســكيك  جندي
وجمال نصار وبمشاركة قيادة حركة حماس 
والعالقات العامة فيها، وكان في استقبالهم د. 
شــفيق جندية عميد كلية الهندسة بالجامعة 
ــار عائلة  ــو نبيل مخت اإلســالمية والحــاج أب

جندية.
وقدم النواب شــرحا مفصال ألبرز النشــاطات 
التي يقومــون بها من خــالل دورهم كنواب 
ــن للشــعب الفلســطيني فــي خدمــة  وممثلي

المجتمع.
وفي نهاية اللقاء فتح باب األسئلة والنقاش في 
حين وعد النواب بحل المشــاكل التي تواجه 

المواطنين.
نواب الوسطى يستقبلون مدير 

شرطة اِّـحافظة
استقبل نواب التغيير واإلصالح في المحافظة 
الوسطى وفدا من مركز شرطة المحافظة في 
مكتبهم، حيث ضم الوفد الزائر كال من محمد 
زايد مدير شرطة المحافظة ،ومعاذ زايد مدير 
جهاز التوجيه السياسي والمعنوي، وزياد عقل 

ممثل العالقات العامة في حركة حماس.
وكان في استقبال الوفد كال من النائب عبد 
الفتاح دخان والنائب د.ســالم ســالمة والنائب 
د.عبد الرحمن الجمل، حيث تم طرح العديد من 
القضايا التي تخص المنطقة الوسطى، وخاصة 
ما يتعلق بالشــرطة الفلسطينية وأداء أفرادها 
في المحافظة، وتخلل اللقاء طرح للعديد من 

االقتراحات والحلول لهذه المشاكل.
وفي نهاية اللقاء شكر الوفد الزائر النواب على 
حسن استقبالهم واهتمامهم، ومن جانبهم وعد 
ــا التي تتعلق  ــواب بالعمل على حل القضاي الن

بالشرطة وغيرها.
النائب سالمة يشارك َّـ 

احتفالية "بالعلم واإليمان نحرر 
األوطان"

شارك النائب د.سالم سالمة في االحتفال الذي 
نظمته مديرية التربية والتعليم في محافظة 
ــم واإليمان نحرر  ــوان "بالعل خــان يونس بعن

األوطان".
ــد من الشــخصيات  وحضــر االحتفــال العدي
الحكومية واألهلية وعلى رأسهم أبو أيمن طه 
رئيس بلدية النصيرات، ومحمد زايد محافظ 
شرطة الوســطى، وكان في استقبالهم مدير 
ــم ســعيد أبو حســب برفقــة لفيف من  التعلي
اإلداريين. من جانبه ألقى النائب سالمة كلمة 
شكر فيها القائمين على االحتفال، مؤكدا على 
أهمية االرتقاء بكــوادر تقود معركة تحرير 

األرض مــن العدو الصهيوني، مشــيدا بجهود 
المديرية في انتهاج مثل هذا النهج مع الســعي 

لتطويره.  
... ويشارك َّـ الوقفة التضامنية 

مع األسرى اِّـحررين
كمــا شــارك النائــب د.ســالمة فــي الوقفة 
ــة مع األســرى المحرريــن "محمد  التضامني
ــد الناصر بحر" تحــت عنوان  الحشــاش و عب
ــة الزيتونة في  "اقترب اللقــاء" في مقر كلي

مخيم المغازي مساء السبت (٥/١).
... ويشارك بندوة "معارف 

مقدسية عامة"
كما شــارك النائب د. ســالمة في ندوة خاصة 
ــوان "معــارف مقدســية عامــة " نظمتها  بعن
هيئة التوجيه السياســي والمعنوي بالتنســيق 
مع مؤسســة القــدس الدولية فــي قطاع غزة 
ــة مدينة دير  الخميــس (٤/٢٩) فــي قاعة بلدي

البلح بالمحافظة الوسطى. 
وكان في اســتقبال النائب ســالمة معاذ زايد 
ــر التوجيه السياســي والمعنــوي ولفيف  مدي
مــن اإلداريين فــي الجهاز وعــدد كبير من 

الحضور.
وألقى النائب سالمة كلمة خالل الندوة أشار 
ــا من حيث  ــا إلى فضل بالد الشــام وأهله فيه
ــا عند اهللا وعن قدســية أرض الشــام،  مكانته
ــر والبركة وأرض  موضحــًا أنها أرض الخي
الخالفة  المســتقبلية، واألرض التي تكفل اهللا 

بحفظها.
وأشــار ســالمة إلى أن االحتــالل الصهيوني 
يخطط لتنفيذ مؤامراته ضد أبناء شــعبنا في 
محاولة منه إلخراج الفلســطينيين من أهلها، 
مشــددا على أن كل هذه المخططات ستفشل 
فــي تفريق الشــعب الفلســطيني وإبعاده عن 

أرضه.
النائب الجمل يفتتح منتجعا 

سياحيا َّـ مدينة رفح
قام النائب د.عبد الرحمن الجمل يرافقه وزير 
العمــل أحمد الكــرد ووكيل وزارة الشــئون 
االجتماعية صبحي رضوان ود. وليد العامودي 
وسعيد نصار رئيس جمعية الصالح اإلسالمية 
بالمشــاركة في افتتاح منتجع ســياحي تابع 
لجمعية الصالح اإلســالمية الســبت (٥/١) في 
وتخلل االفتتاح العديد من الفقرات  مدينة رفح.
والمداخــالت منها كلمة ألقاهــا وزير العدل 
وكلمة لمدير جمعية الصالح في مدينة رفح 
نبيل جمعــة تحدث فيها عن إنجازات الجمعية 
ودورها اإلغاثي.  وفي ختام االفتتاح تم توزيع 
ــى أعضــاء مجلــس إدارة جمعية  شــهادات عل

الصالح والموظفين المتميزين.

نواب خانيونس يزورون الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية فرع خانيونس

رئاسة التغيير واإلصالح تتفقد ميناء غزة
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نواب نابلس يزورون مسجد اللنب 
ويقيمون الصالة على ركامه التي 

هدمها اِّـستوطنون
رفع النواب اإلســالميون في محافظــة نابلس األذان 
على ركام مســجد اللبن الذي حرقه المستوطنون 
وأقاموا صالة الظهر هناك في دعوة منهم لمواجهة 
اعتداءات المستوطنين وتأكيدا على أن الحرب على 

بيوت اهللا لن تمنع المسلمين من أداء شعائرهم. 
ــواب فــي هذا الفعــل اإلجرامي هدية من    ورأى الن
المحتل الصهيوني للمفاوض الفلســطيني, وقالوا:" 
ــة جديدة مــن المفاوضــات غير  ــدأت جول أمــس ب
المباشــرة واليوم أول بوادر سوء النية اإلسرائيلية 
بإحراق مســجد اللبن من قبل المســتوطنين, وهدم 

قوات االحتالل لمسجد الدهنية في غزة".
  واطلع النواب خالل زيارتهم لمســجد اللبن اليوم 
ــر الذي لحق بالمســجد،  ــى حجم الدمــار الكبي عل
مؤكدين على أن اعتداءات المستوطنين في الضفة 
الغربية لن تتوقف إذا ما استمرت السلطة في نهجها 

التفاوضي الراهن.
   وأكد النواب على أن الجرأة الصهيونية المتزايدة 
على األرض الفلسطينية تشكل نتيجة حتمية للتنسيق 
األمني وعمل سلطة رام اهللا الدؤوب على سحب سالح 

المقاومة في الضفة.
... ويزورون عددًا من عوائل األسرى َّـ 

المقاومة في الضفة.
... ويزورون عددًا من عوائل األسرى َّـ 

المقاومة في الضفة.

اِّـدينة
    كما زار وفد من نواب نابلس األحد (٢-٥) عددًا من 

عوائل األسرى  في مدينة نابلس.
   وضــم الوفــد كال مــن: ياســر منصور, حســني 
البوريني, منى منصور, أحمــد الحاج علي, ورياض 
ــر النائب عن محافظة  ــه, فيما رافق الوفد الزائ عمل

جنين خالد سعيد.
   وأعرب النواب خالل زيارتهم عن تقديرهم الكبير 
لتضحيات هذه األســر المجاهدة, مؤكدين على أن 
هذه التضحيات لن تضيع ســدى وأنها طريق الشعب 

الفلسطيني بإذن اهللا للنصر والحرية.
 رئيس ونواب التشريعي يتسلمون 
نسخة عن التقرير السنوي للهيئة 

اِّـستقلة
سّلم المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
ــز الدويك رئيس المجلس  د. ممدوح العكر د. عزي
التشريعي نسخة من التقرير الســنوي الذي أعدته 
الهيئة حول الوضع اإلنساني والقانوني في األراضي 

الفلسطينية.
 وكان وفد من الهيئة المستقلة مكونا من د. ممدوح 
العكر المفوض العام للهيئة، ورندة سنيورة المدير 
التنفيذي للهيئة ووفــد مرافق قد زار مكتب النواب 
اإلســالميين في رام اهللا لتســليم نسخة من التقرير 
الســنوي لرئيس المجلس التشريعي ونسخة أخرى 

للنواب اإلسالميين في الضفة الغربية.
د. دويك يجتمع بممثلني عن لجان 

اِّـقاومة الشعبية َّـ القدس والضفة 
اجتمع د. عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي 
(٤/١٣) يرافقــه كال من النائــب د. محمود الرمحي 
والنائــب أحمــد عطــون بوفــد من منســقي لجان 
المقاومة الشعبية عن مدينة القدس والضفة الغربية، 
ومثل الوفد كال من محمد الخطيب، إيهاب الجالد، 

لبنى مصاروة، ومحمود زواهرة. 
ورحب دويك والنواب في بداية اللقاء بالمنســقين 
عن المقاومة الشعبية، شــاكرين لهم جهودهم في 
مقاومة االحتالل الصهيوني ومظاهره على األرض 
في الضفة والقدس، مشيدين "بالجهود الطيبة" التي 
تقوم بها المقاومة الشــعبية فــي دفاعها عن األرض 

واإلنسان في وجه اآللة والقمع الصهيوني.
وأعرب النواب عن دعمهم الستمرار المقاومة الشعبية 
ــة االنتفاضة  في حشــد الجهــود، مذكرين أن بداي
األولى والثانية كانت شــرارتها المقاومة الشعبية، 
مؤكدين أن اســتعمال هذا األسلوب من المقاومة ال 
يسقط حق شعبنا في استخدام كافة أشكال المقاومة 
لطــرد االحتالل وإعادة الحقوق.  بدوره شــكر وفد 
ــواب على حســن  المقاومــة الشــعبية دويــك والن
االســتقبال، وطالبوهم بضرورة تقديم الدعم بكافة 
أشــكاله لهذا المظهر من مظاهر المقاومة وتأييده 

بكافة السبل والطرق.
وفي نهاية اللقاء توافق الجميع على ضرورة استمرار 
التواصل والجهد المشــترك من أجل دعم المقاومة 

وصوًال النتزاع الحقوق وبناء الدولة.
د.عزيز دويك ونواب الخليل يزورون 
الصليب األحمر ويطالبون بحماية 

األسرى وحل مشكلة الشهداء 
اِّـفقودين 

زار وفد النواب اإلســالميون في مدينة الخليل مقر 
الصليب األحمر الدولي في المدينة، وجاءت الزيارة 
لتفعيل قضية األســرى وتعزيز اســتمرار التواصل 
بين مكاتب النواب والمؤسســات العاملة في األراضي 

الفلسطينية. 
وضم الوفــد الزائر كال من د. عزيز دويك رئيس 
المجلس التشــريعي، والنائب محمد أبو جحيشــة، 
والنائــب محمد ماهــر بدر، والنائب حاتم قفيشــة، 

والنائب سميرة الحاليقة.
من جانبه أكــد دويك على عمق العالقة بين نواب 
الضفة ومؤسسة الصليب األحمر، وشدد على ضرورة  
العمل الجماعي لخدمة األسرى وتحسين أوضاعهم 
، وناقــش مع المجتمعيــن قضية إضراب األســرى 
واإلجراءات القمعية المتخذة من ســلطات االحتالل 
بحقهــم  خاصة التفتيــش العاري المــذل والمهين 
كذلك الســاعات الطويلة التي يقضيها األسير في 

البوسطات. 
وطالب النواب الصليب بالتدخل لإلفراج عن جثامين 
الشــهداء في مقابر األرقام، وكذلك تفعيل قضية 
الشــهداء المفقوديــن وأيضا ظاهرة ســرقة أعضاء 
الشــهداء  التي مازالت مســتمرة حتى اليوم دون أي 

رادع قيمي أو أخالقي .
ــواب ظاهرة التعذيب التي تمارس في  كما طرح الن
ســجون الســلطة ، مؤكدين على اســتمرارها دون 
توقف، معتبرين أنها ممارســات ضد حقوق اإلنسان 

أيضا وتتعارض مع األخالق والقيم واالتفاقيات.
وشــدد النواب على ضرورة اختراق الصليب األحمر 
الدولي لحالة التضليل التي تمارسها أجهزة السلطة 
ــارات حيث  ــة أثناء الزي ــى المؤسســات الحقوقي عل
تعطــى صورة  مغلوطة وغير حقيقية وال تعكس ما 
يجري داخل تلك األقبية  التي يمارس فيها التعذيب 
ــواب بأي  محاولة  واإلذالل ليــال ونهارا، ورحب الن
للمساعدة في إيجاد حل ومخرج من األزمة الجارية 

على األرض. 
من جهته رحب مدير الصليــب األحمر في الجنوب 
السيد "ســيرجي" بالزيارة وأوضح أن عمل الصليب 
ــة األســرى والتعامل معهم  يقــوم على تفعيل قضي
بما يتناســب مع حقوق اإلنسان، وأشار إلى أن جهود 
الصليــب تنصــب حول الدفــاع عن حقوق األســير 
وتوفير حياة مالئمة تتناسب مع االتفاقيات المعمول 

بها دوليا.
وأكد ســيرجي على أن الصليب األحمر ال يستطيع 
إجبار االحتالل على تنفيذ طلباته لكنه حريص على 
الضغط من أجل تحقيق ما يمكن الحصول عليه من 

أجل الحفاظ على حياة وكرامة األسرى.
د. دويك  يقدم واجب العزاء بوفاة 

الرياضي تيسري جابر
 قدم وفد من النواب اإلســالميين في الضفة الغربية  
يترأسهم د.عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي 
واجب العزاء بوفاة مراســل قناة الجزيرة الرياضية 

في فلســطين ورئيس رابطة الصحفيين الرياضيين 
تيسير جابر.

وضــم الوفد إلى جانب دويك كال من النائب حاتم 
قفيشه، والنائب سميرة الحاليقة، وكان في استقبال 
الوفــد كال مــن رئيس مركــز األمعــري النائب 
جهاد طملية وأعضاء رابطة الصحفيين الرياضيين 
ــة وأســرة الحركة  ورؤســاء االتحــادات الرياضي

الرياضية الفلسطينية.
وألقــى دويك كلمة  قدم من خاللها أحر التعازي 
ــن، ثم تحدث  ألســرة المرحــوم وزمالئه الرياضيي
النائب حاتم قفيشة مســتذكرا المسيرة الرياضية 
التي خاضها مــع المرحوم جابر فــي اتحاد اإلعالم 
الرياضــي، وعدد مناقب المرحوم الذي اســتطاع أن 

ينقل الرياضة كإحدى أساليب النضال الفلسطيني.
نواب رام اهللا يزورون أهالي األسرى 
ينقل الرياضة كإحدى أساليب النضال الفلسطيني.
نواب رام اهللا يزورون أهالي األسرى 
ينقل الرياضة كإحدى أساليب النضال الفلسطيني.

واِّـعتقلني السياسيني َّـ بلدة بيت 
لقيا

زار وفــد من النواب اإلســالميين فــي رام اهللا عددًا 
من عوائل األسرى في ســجون االحتالل الصهيوني 
والســلطة الفلسطينية في بلدة بيت لقيا إلى الغرب 

من المدينة.
  وقال النواب إن هذه الزيارة والتي تأتي ضمن برنامج 
زيارات موسع ألهالي األسرى وبالذات ذوي األحكام 
العالية ما هي إال تعبير بسيط من النواب على الوفاء 
لما قدمه هــؤالء األبطال وعائالتهــم من النضاالت 

والتضحيات المستمرة في سبيل اهللا والوطن. 
 وضم الوفد كًال من: النائب محمود مصلح، وفضل 

والتضحيات المستمرة في سبيل اهللا والوطن. 
 وضم الوفد كًال من: النائب محمود مصلح، وفضل 

والتضحيات المستمرة في سبيل اهللا والوطن. 

حمــدان، وأحمد عبد العزيز مبارك، ود. إبراهيم أبو 
سالم، ود. مريم صالح.

واطلع الوفــد على معاناة المختطفين في ســجون 
الســلطة وما لحق بأهلهم بســبب تعســف األجهزة 
ــة واســتمرارها فــي االعتقــاالت، عوضًا عن  األمني
التعذيب الذي تمارســه بحقهم في سجونها وأقبية 
تحقيقها، مستنكرين ما تقوم به األجهزة األمنية من 
حمالت مداهمة واختطاف بحق األسرى المحررين 

والبيوت اآلمنة وترويع ساكنيها.
نواب رام اهللا يزورون أهالي األسرى 
والشهداء َّـ قرى شمال غرب اِّـدينة
نواب رام اهللا يزورون أهالي األسرى 
والشهداء َّـ قرى شمال غرب اِّـدينة
نواب رام اهللا يزورون أهالي األسرى 

 زار النواب اإلســالميون في رام اهللا المحتلة االثنين 
(٤/١٩)عددًا من عوائل  األســرى في سجون االحتالل 

الصهيوني في قرى شمال غرب المدينة.
 وشــارك فــي الجولة كل مــن النائــب د. محمود 
الرمحي، محمود مصلح، فضل حمدان، أحمد مبارك، 
ود. مريم صالح. وشــملت الزيارة قرية كوبر، أبو 

شخيدم والمزرعة الغربية.
ــاد النواب أن الزيارة اســتهدفت منازل وعوائل   وأف
األســرى ذووي األحكام العالية، وأن الهدف منها هو 
الرفع مــن معنويات األهالي وإيصال رســالة بأنهم 
ليســوا وحدهم وإنما يقف معهم ويؤآزرهم النواب 
وكافة شرائح الشــعب، وأن ما  يقومون به هو حق 

علينا كممثلين للشعب.
كما زار النواب عائلة الشهيد الشيخ مجد البرغوثي 
إمام مســجد قرية كوبر والذي استشــهد في أقبية 
ــرات العامة الفلســطيني قبل  تحقيــق جهاز المخاب

أكثر من عام.
النائب عطون يتفقد اِّـؤسسات التابعة 

للمسجد األقصى اِّـبارك
قام النائب المقدســي أحمد عطــون يرافقه د. ناجح 
بكيرات رئيس قســم المخطوطات ومدير مدرســة 
األقصى الشــرعية بجولة تفقدية للمسجد األقصى 
ــارك لمتابعة التطــورات واالطــالع على آخر  المب

المستجدات.
 وشــملت الجولة كافة المؤسسات الموجودة داخل 
أســوار المســجد األقصــى  باإلضافــة إلــى حلقات 
ــن والتي تعقد بشــكل يومي في المســجد  المرابطي
ــارق التي  األقصــى والموفدة من خــالل حملة البي

يقودها فلسطينيو ال٤٨.
 وزار عطون مدرســة األقصى الشــرعية، كما زار 
مقر مفتي الديار المقدسة، وقسم المخطوطات في 

المسجد األقصى المبارك.
كما اســتمع النائب لشــرح مفصل عن طبيعة عمل 
وأرشــفة المخطوطات، والتقى الشــيخ عبد العظيم 
ســلهب رئيــس الهيئة اإلســالمية العليا فــي دائرة 
األوقاف، مطالبا بضرورة دعم المؤسسات الموجودة 
داخل أســوار المسجد األقصى  لترســيخ صمودها، 
مثنيا على المرابطين وما يقدمونه من جهد في سبيل 

حماية المسجد األقصى ومؤسساته.
... ويشارك َّـ حلقة نقاش حول 

اِّـخططات اإلسرائيلية التي تهدد مدينة 
القدس

النائب أحمد عطون يتفقد بعض مدارس القدس

د. عزيز الدويك يجتمع بممثلين عن لجان المقاومة الشعبية في الضفة الغربية والقدس
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كما شــارك النائب عطون الثالثاء (٤/٢٠) في حلقة 
النقاش التي عقدتها الجمعية الفلسطينية األكاديمية 
للشــؤون الدولية في القــدس PASSIA)) في فندق 
االمبســدور في القدس، والتي جــاءت  تحت عنوان 

"المخططات اإلسرائيلية المهددة لمدينة القدس".
وحضر الحلقة إلى جانب النائب عطون كال من األب 
عطــا هللا حنا، و د. مصطفى أبو صــوي، واالقتصادي 
الفلسطيني مازن سنقرط، والعديد من الشخصيات 
الوطنية واألكاديمية فــي مدينة القدس، باإلضافة 
إلى ممثلي  بعض الجاليات الدبلوماسية األوروبية، 

وعدد من المختصين في الشؤون المقدسية.
وطالب عطون خــالل النقاش بضرورة وجود رؤية 
فلسطينية توازي المخططات اإلسرائيلية التي تقام 

على األرض.
... ويتفقد العديد من مدارس القدس

كما شــارك النائب عطون في الفعاليات واألنشطة 
ــة التي يقيمها الطلبة والتــي كان من بينها  اليومي
إحياء ذكرى يوم األسير الفلسطيني الذي أقيم في 
مدرســتي بنات عثمان بن عفان وذكور علي بن أبي 

طالب في القدس المحتل.
وشارك عطون الهيئة التدريسية والطلبة تضامنهم 
وقدم كلمة شــدد فيها على أن قضية األســرى هي 
قضية موحدة ال مفرقة ويجب على الجميع التوحد 
في مواجهة الهجمة الشرسة التي يمارسها االحتالل 

ضد األسرى البواسل.
ــى المجهود  وشــكر عطون الهيشــة التدريســية عل
المبذول من خاللهم بالتعاون مع الطلبة الحياء مثل 

هذه القضية وابقائها نابضة في صدور األجيال.
وفي الختام دعا إلى تنظيم المهرجانات و المسيرات 
ــة المتكــررة للتذكير بقضية األســرى  التضامني

وتنظيم الزيارات لذويهم وتكثيف الدعاء لهم.
... ويستقبل األسري اِّـحرر سليم 

الجعبة
كما استقبل النائب عطون برفقة وفد من مشايخ و 
أبناء الحركة اإلسالمية في القدس، األسير المحرر 
سليم الجعبة من منطقة الثوري في القدس المحتل  
والذي أفرج عنه من سجون االحتالل بعد اعتقال دام 

سبعة عشر عاما.
وقدم عطون درعا تكريميا لألســير الجعبة تقديرا 

وعرفانا بصبره وثباته في سجون االحتالل.
... ويلتقي ممثل حركة وطن الطالبية 

اِّـستقلة
كمــا التقــى النائب عطــون في فندق اإلمبســدور  
بالقدس بممثل حركة وطن الطالبية المستقلة في 

الجامعة العبرية (أحمد األسمر).
 وجرى الحديث خالل اللقاء حول الهجمة الشرســة 

التي تشن على مدينة القدس وساكنيها المقدسيين، 
إلــى جانــب البحث في وســائل الخروج مــن حالة 
االنقسام الفلسطيني ودور الطالب المثقف والواعي 
في تعزيز هذه الفكرة والتمهيد لها من خالل ما يتم 

طرحه من فكر داخل الجامعات.
... ويشارك َّـ معرض الكتاب العربي 

َّـ كفر كنا
كما شارك النائب عطون في فعاليات معرض الكتاب 
العربي الذي يقيمه المركز الثقافي اإلســالمي في 

كفر كنا.
  وأكــد عطــون خــالل مشــاركته أن الحركــة 
اإلسالمية في الداخل تقود الدور الريادي في مسيرة 
العمــل الجماهيري على مســتوى األراضي المحتلة 

عام٤٨.
 وأثنى عطون على المعرض والقائمين عليه، مؤكدا 
ــاء الثقافة  ــات في إحي ــى دور مثل هــذه الفعالي عل

وتوجيه الوعي العام للمجتمع.
نواب طولكرم يزورون ذوي األحكام 
العالية واِّـؤبدات من كافة الفصائل

ــي األســرى المحكومين  ــواب طولكــرم أهال   زار ن
بالمؤبد من كافة الفصائل في محافظة طولكرم.

وأكد النواب أن هذا البرنامج سيتواصل حتى نهاية 
شهر نيسان ويهدف إلى دعم صمود األسرى وذويهم 
حيث ســيتم تقديم دروع تذكارية لعائالت األسرى 
تقديــرا وعرفانا بمــا قدموه في ســبيل حرية هذه 

األمة.
وأوضح زيدان أن هناك عــدة أهداف لهذه الزيارات 
منها إبراز التضامن مع األسرى وخطواتهم النضالية، 
والســعي لتذويب الفواصل الحزبية، والتأكيد على 
أن قضية األسرى تتجاوز كل التصنيفات، وكذلك 

ممارسة روح الوحدة الوطنية عمليا.
ونّوه زيدان إلى أن اســتقبال أهالي األســرى للنواب 
كان مميزا ومفعما بالمشــاعر الصادقة واالمتنان، 
واســتمد النواب من أمهات األســرى وآبائهم القوة 
والعزيمة للمواصلة، واستمعوا إلى قصص البطولة 
والصمود التي تعكس الروح الجهادية وصدق االنتماء 

لهذا الوطن وقضيته العادلة.
... ويتضامنون مع عائلة األسري اِّـبعد 

صباح
ــواب طولكرم بزيارة تضامنية إلى منزل  كما قام ن
األسير المحرر المبعد إلى غزة أحمد صباح في بلدة 

ذنابة شرق طولكرم.
والتقى النواب بعائلة األسير وأطفاله واطلعوا على 
الحالة المأســاوية التي تعيشــها هذه العائلة، حيث 
قامت قوات االحتالل بهدم منزلهم المكون من شقتين 

خالل اشتباك مع ابنهم الشهيد مراد الباشا. 
النائب الربعي يتفقد مدارس مدينة 
يطا ويزور عوائل األسرى من كافة 

النائب الربعي يتفقد مدارس مدينة 
يطا ويزور عوائل األسرى من كافة 

النائب الربعي يتفقد مدارس مدينة 

الفصائل
نظم مكتب النائب عن محافظة الخليل خليل الربعي 
عدة أنشطة وفعاليات في مدينة يطا، وكان من بينها 
زيارة عوائل األسرى من كافة الفصائل في المدينة 
ــى مدار أســبوع وجاء دعما  وامتد هذا النشــاط عل
لخطوات األســرى في سجون االحتالل وتضامنا مع 

أهلهم وذويهم وتأكيدا على عدالة قضيتهم.
كما قام بزيارة مدرسة ذكور يطا الثانوية واجتمع 
مع مدير المدرســة والمعلمين وتدارسوا سبل سير 
ــة التعليمية فــي المدرســة والمعيقات التي  العملي

تعترضها.
إلــى جانب ذلــك فقــد شــارك الربعي عــددا من 
المدارس احتفاالتها باليوم المفتوح والتقى الطلبة 
وآبائهم وأثنى على الجهود المبذولة من قبل اإلدارة 
والمعلميــن ومجلس اآلباء للحفاظ على اســتمرار 

المسيرة التعليمية في المدينة.
النائب نوفل يزور ذوي األسرى من 
أصحاب اِّـؤبدات واألحكام العالية

النائب نوفل يزور ذوي األسرى من 
أصحاب اِّـؤبدات واألحكام العالية

النائب نوفل يزور ذوي األسرى من 

قام النائب عــن محافظة قلقيلية عماد نوفل بزيارة 
ذوي األســرى فــي ســجون االحتالل مــن أصحاب 

األحكام العالية والمؤبدات في المحافظة.
ــام متواصلة  وشــملت الجولة  على مــدار ثالثة أي
العشــرات من األســرى مــن ذوي األحــكام العالية 
ــدات من كافة الفصائل، في تأكيد منه على  والمؤب
أن قضية األســرى قضية موحــدة وتتطلب تضافر 

كافة الجهود على كافة األصعدة والمستويات.
وأكــد نوفل أن هذه الخطــوة تدخل ضمن فعاليات 
التضامن مع األســرى في سجون االحتالل ومساندة 
ــواب لتضحياتهم  ألهلهم وذويهــم وتقديرا من الن

الكبيرة.
وأوضــح نوفل بأن مثل هذه الجوالت تالقي ترحيبا 
كبيرا من ذوي األسرى خاصة مع اإلهمال الملحوظ 
الذي تعانيه قضيتهم على كافة المســتويات، وشدد 
ــادي بضرورة  على رســالة ذوي األســرى والتي تن
االلتفات العادل والمنصف لقضية أبنائهم ممن قضوا 

زهرة شبابهم خلف قضبان األسر.  
وقــدم نوفل خالل الجولة دروعــا تكريمية ألهالي 
عرفانا وتقديرا لصمود أبنائهــم وثباتهم وتعزيزا 
ــادي فــي مســيرة نضــال الشــعب  لدورهــم الري

الفلسطيني.
النواب اإلسالميون يؤدون واجب العزاء 

بالشهيد القسامي علي سويطي
 قدم وفد من النواب اإلسالميون في الضفة الغربية 
الثالثاء (٤/٢٧) واجب العزاء بالشــهيد القسامي علي 
سويطي الذي اغتالته قوات االحتالل في بلدة بيت عوا 

قضاء الخليل.
وضم الوفد كال كل من النائب خالد طافش والنائب 
محمود الخطيب والنائب محمد أبو جحيشة والنائب 

د.سمير القاضي.
ــى الوحدة  ــواب كلمة أكــدوا فيها عل وألقــى الن
وضرورة التوحد فــي وجه جرائم االحتالل، ونادوا 
بضــرورة وقــف المفاوضات وإبعادهــا عن خيارات 

الشعب الفلسطيني الطامح للتحرر واالستقالل.
كمــا طالبوا خــالل كلمتهم باإلفــراج عن كافة 
ــن السياســيين والتوقــف عــن مالحقــة  المعتقلي

المقاومين في الضفة الغربية.
وشــدد النواب على أن دماء الشــهداء جاءت لتوحدنا 
وتجمع شــملنا فالدماء في مسيرة شعبنا توحد وال 

تفرق.

ــات المحلية في الضفة دون غزة تشــكل  قــال النائب حســني البوريني أن إجــراء االنتخاب
خطوة عملية لتقسيم الوطن, مؤكدا أن"أول أبجديات الديمقراطية التسليم مسبقا بنتائج 
ــر, فضال عن توفر  ــر األجواء الكفيلة بتحقيــق حرية االختيار والتعبي ــات, وتوفي االنتخاب

اآلليات التي تضمن النزاهة والشفافية في عملية االنتخاب".
ــة في الضفة الغربية دون قطاع غزة لتكرس االنقســام  وأضــاف: "تأتي االنتخابات المحلي
وتجذر الفرقة داخل نسيج الشعب الفلسطيني الواحد, فال حرية االختيار مكفولة وال النتائج 

متقبلة إال إذا جاءت على مقاس معين, وال آليات االقتراع مضمونة النزاهة والشفافية".
وأكد البوريني أن خطوة كهذه بعيدا عن التوافق والتراضي, خطوة مطعون في نزاهتها, بل 
مطعون في نواياها, مضيفا: "كيف نثق بنزاهة هذه االنتخابات وقد عوقب المئات من الناس 
وال يزالون تحت الشــبح والتعذيب فقط ألنهم شــاركوا في االنتخابات الســابقة ومارسوا 

الديمقراطية ولكن  على خالف ما تهوى األنفس ؟!".
وتســاءل البوريني: "كيف نثق بالنوايا وقد تم إشغال من اختارهم شعبهم بإطفاء الحرائق 

هنا وهناك؟؟.
وقال: "لســنا ضد االنتخابات ولكن بشرط التسليم بنتائجها وضمان حرية االختيار وإعادة 
الثقة للناخب أنه لن يعاقب على اختياره وهذا ال يتحقق إال بالمصالحة الحقيقية وتجسيد 

الوحدة بصورة عملية بعيدا عن المخادعة والشعارات الزائفة".
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أكد النائب م. جمال الخضري رئيس اللجنة 
الشعبية لمواجهة الحصار أن جولته الخارجية 
اســتهدفت تقديم شهادة الدكتوراة الفخرية 
من الجامعة اإلســالمية بغزة لرئيس وزراء 
ــا رجب طيب أردوغــان تقديرًا لدوره  تركي
الكبير في مساعدة الشعب الفلسطيني وقضيته 
العادلة، موضحا أنه أجرى لقاءات مع عدد من 
المؤسسات التركية المهتمة بمساندة الشعب 
الفلســطيني وطرح بعض المشاريع التي من 
شأنها دعم صمود الشعب الفلسطيني والسيما 

سكان القطاع المحاصر في تركيا ولبنان.
تعاطف عربي وإسالمي كبير

وأشــار الخضري في حوار مع "البرلمان" أنه 
زار لبنان في إطار جولته الخارجية وشارك 
بكلمة رئيســية في مؤتمر (معًا نحو طفولة 
زار لبنان في إطار جولته الخارجية وشارك 
بكلمة رئيســية في مؤتمر (معًا نحو طفولة 
زار لبنان في إطار جولته الخارجية وشارك 

آمنة)، كما التقى عددا من الوفود المشاركة 
ــه بلقاء ســعد  فــي المؤتمــر متوجــا زيارت

الحريري رئيس الوزراء اللبناني.
وشدد الخضري على أن هناك تعاطفًا كبيرًا 

الحريري رئيس الوزراء اللبناني.
وشدد الخضري على أن هناك تعاطفًا كبيرًا 

الحريري رئيس الوزراء اللبناني.

من قبل الشعوب العربية واإلسالمية مع شعبنا 
وقضيتنا، وأن هناك تفاعال كبيرا مع معاناة 
شعبنا تحت الحصار، مشيرا إلى أنه لمس خالل 
اللقاءات الرســمية مع المسئولين وكذلك 
ــل مســئوليها أن هناك  المؤسســات التي قاب
اهتمامــًا صادقًا بالعمل من أجــل إنهاء معاناة 
ــل مســئوليها أن هناك  المؤسســات التي قاب
اهتمامــًا صادقًا بالعمل من أجــل إنهاء معاناة 
ــل مســئوليها أن هناك  المؤسســات التي قاب

قطاع غزة ومساندة الشعب الفلسطيني.
وأضــاف أن حجم التعاطف من كل الخيرين 
واألحرار يتطلب جهــودًا كبيرة ومضاعفة 
من أجل استثمار هذا التعاطف في اتجاه دعم 
القضية الفلســطينية بشــكل عــام ومن أجل 
تعزيز صمود أبناء شعبنا وإنهاء الحصار على 

قطاع غزة.
وأشــار الخضري إلى أهمية أســطول السفن 
الوافد لغزة أواخر الشــهر الحالي من زاوية 
عدد الســفن القادمة من أجل كسر الحصار 
وعــدد المشــاركين وطبيعتهــم، مما يجعل 

الحدث أشــبه بانتفاضة سفن من أجل كسر 
الحصــار، مؤكــدا أن هذا المشــروع يحتل 
ــرة في مواجهــة الحصار كونه  أهمية كبي
يعبر عــن إرادة التواصل فــي العمل من أجل 

إنهاء الحصار.
ونوه الخضري إلى أن اســتمرارية الفعاليات 
وتوالــي وصول الســفن والوفــود، وتصاعد 
الحمالت الشعبية المناصرة لشعبنا والمطالبة 
بإنهاء الحصار، ســوف يؤتي ثمــاره بإذن اهللا، 
مؤكدا أن حكومة االحتالل ستكون في موقف 
صعب وحرج في مواجهة هذا العدد من السفن 
ومن الشخصيات المؤثرة والفاعلة من أحرار 
العالم ومن منتسبي مؤسسات حقوق اإلنسان 

في مختلف دول العالم.

 النائب م. جمال الخضري

د. دويك ونواب الخليل خالل زيارتهم للصليب  األحمر الدولي
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أرست تجربة األعوام الماضية، بمراراتها البالغة وتفصيالتها المعقدة، 
العديد من القناعات الوطنية غير القابلة للخدش أو التشكيك في ظل 

البيئة القائمة والمعطيات الراهنة.
ــت القناعة األخطر واألهم على اإلطالق في اســتحالة التفرد أو  تمثل
االنفراد الوطني، وفشل كل محاوالت التحليق بجناح واحد بعيدا عن 

تفاعل ومشاركة اآلخرين.
أدركت حركتا حماس وفتح بعد طول ألم وعناء أن الوطن ال يحلق 
إال بهما معا، وأن استمرار القطيعة واالنقسام لن يطول إلى األبد، وأن 
التوافق الوطني على أســس ومحددات جامعة يشــكل خيارا قسريا ال 

مفر منه إلنقاذ الوطن من براثن الحصار وغول التحديات.
لم تســتطع حماس أن تقلع بمشــروعها منفردة في مواجهة الحصار 
ــم تفلح فتح في اســتعادة دورها  رغــم صمودها األســطوري، كما ل
ومكانتها التي ُسلبت منها في وضح النهار على أيدي فياض ومشروعه 

الالوطني.
لم يكن هناك مفر من خوض تجربة االنقسام، على سوئها ومصائبها، 
ــة بتدمير الوطن  كــي يدرك الطرفــان أن النزعــة األحادية كفيل
والقضية، وأن استمرار الحال من المحال، وأن التوافق الوطني يشكل 
كلمة الســر في أي حراك حقيقي على طريق خدمة وإنجاز أهدافنا 

الوطنية.
ــي داخل فتح، وأن مســار  قــد يجــادل البعض في وجــود تيار الوطن
التفــاوض ال يلتقي مع خيار المقاومة، وأن إغالق الخيارات الوطنية 
ال يسمح بفسحة توافق ولقاء مع متطلبات العمل الوطني في مواجهة 
االحتالل ومخططاته الكبرى، للداللة على حتمية فشــل أي مشروع 

للمصالحة أو التعايش المشترك.
ال تبدو األمور بهذه السطحية واالنغالق، فتعقيدات وتشابكات وضعنا 
الفلسطيني الداخلي ُتملي التوافق الحصري على القواسم المشتركة 
بين الفرقاء، وتجعل من إرســاء السياســات التوافقية الخيار الوحيد 

وطنيا.
من المؤكد أن العوائق كثيرة، وأن أرباب المصالح المتصلة باالحتالل 
ــر أيضا، لكن اعتماد النهج التوافقي كفيل بتأليف القلوب وجمع  ُكث
شــتات الكلمة والموقف على مقومات الحــد األدنى وطنيا، وتكريس 

رؤية وطنية نقية من األوضار والشوائب واألجندات المشبوهة.
يمكن تشــبيه حركتا فتح وحماس بقطبي "بطارية"، أحدهما ســالب 
واآلخــر موجب ال يلتقيان، لكن الذكاء في اســتخدام القطبين ُيمّكن 

من تحريك قاطرة كبرى دون إشكاليات.
ــي األخوة والوفاق،  لندفــع قدما مفاهيم الشــراكة والتعايش ومعان
ولنطلق ثقافة التسامح وقبول اآلخر، توطئة لمسيرة وطنية نظيفة، 
تؤرخ لمرحلة جديدة تستدرك ما فات، وتضع أسس ومحددات النهضة 

القادمة والتحرير المنشود.  

ال فكاك من اِّـصالحة 
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النائب نوفل: ما حدث يعمق الشرخ وال يخدم مشروع المصالحة 
أو يسهم في كسر الجليد بين حركتي فتح وحماس 

النائب/  فتحي القرعاوي

النائب القرعاوي: األجهزة األمنية ليست أجهزة وطنية، 
واللعبة باتت مكشوفة والكل يشارك في محاربتنا 

استنكر نائبان في المجلس التشريعي 
ــه ســلطة رام اهللا من  مــا أقدمت علي
منع احتفــال أعدته رئاســة المجلس 
التشريعي الفلسطيني لتكريم قدامى 
األســرى وعوائلهم الكريمــة، وأكد 
ــة مع  ــان فــي أحاديــث منفصل النائب
"البرلمان" أن ســلوك ســلطة رام اهللا 
مرفوض وال يصب في مصلحة الشعب 
الفلســطيني وال يســهم فــي تقريب 

ــي فتح  وجهــات النظــر بين حركت
ــن بتغليب المصلحة  وحماس، مطالبي
الوطنية العليا على أي تطلعات فئوية 

حزبية ضيقة.


فقــد وصــف النائب عمــاد نوفل منع 
ــر المفهوم  االحتفــال بالتصــرف غي
ــل حركة فتح  ــر المبرر من قب وغي
والسلطة، مضيفا أنه "في اللحظة التي 

يتم فيها تنســيق الجهــود بخصوص 
األسرى بالذات في قطاع غزة واعتبار 
ــام الحالي هــو عــام التضامن مع  الع
األســرى، نجــد أن الممارســات فــي 
الضفة على العكس من ذلك"، مؤكدا 
على "رفض المجلس التشريعي لمثل 
هذا السلوك الذي ال يصب في مصلحة 
الشعب الفلســطيني وتقريب وجهات 
النظر وكسر الجليد ما بين حركة 

فتح وحماس".


ــى تغليــب المصلحة  ودعــا نوفــل إل
الوطنية، كما دعا القيادات الفتحاوية 
التي تشــجع التقــارب أن يكــون لها 
رأي وكلمــة وأن يتغلب صوتها على 
األصوات التي تعــارض أي تقارب في 
وجهــات النظر وكســر الجليد بين 
ــع االحتفال  ــن، معتبرا أن من الطرفي
لرئاسة التشــريعي هو تصرف يعمق 

الشرخ ويزيد في التباعد الوطني.
ــادات حركــة فتح  وطالــب نوفل قي
بأن يكون لها دور في المشــاركة في 
مثل هذه الفعاليات وليس العمل على 
إيقافها، ألن األســرى أصحاب األحكام 
العالية بالذات ينتظرون منها مثل هذه 
الخطوات التي تفعل قضيتهم وتسمع 
صوتهم إلى العالم، مشيرا إلى أن مثل 
هذه التصرفات تأتي بآثار سلبية على 

األسرى وقضيتهم العادلة.


بدوره أكد النائب فتحي القرعاوي أن 
األجهزة األمنية ليست أجهزة وطنية 

وال عالقة لها بالوطــن، وأن األجهزة 
األمنية صاحبة أجندة خاصة انحرفت 
عــن النهــج التي كانــت ترتكز عليه 
األجهزة األمنية في فترة من الفترات، 
مشددا على أن "األجهزة األمنية اليوم 
موجهــة من قبل جهات معينة ومحدد 
ومعروفة توجهاتها ومن يشرف عليها 

وينفق عليها ومن الذي يدربها".
ــى أن المســتوى  ولفــت قرعــاوي إل
السياســي للســلطة الوطنية لم يعلق 
ال ســلبا وال إيجابا لما حدث في الرام،  
مشــيرا إلى أن المســتوى السياســي 
ــح إن لم يكن مشــاركا  لحركــة فت
بصورة مباشرة فهو مسئول عما حصل 
ومسئول عن إفشال الحفل، مؤكدا أن 
ما حدث  يدحض مقولة أن فتح عندها 

نية للمصالحة مع حركة حماس. 


وأكد قرعاوي أن المجلس التشريعي 
في الضفة الغربية سيســتمر في عقد 
فعالياته المختلفــة وأداء عمله برغم 
ــي يتعرض لها من  كل المعيقــات الت
قبل األجهزة األمنية في الضفة، قائال: 
"لن نســتجدي الشــخص الفالني من 
أجــل أن يمنحنا حقنا أو أن يســتنكر، 
فاللعبة اآلن باتت مكشوفة والكل بات 

مشارك في محاربتنا".
 وناشــد القرعاوي أمتنا وأســرانا أن 
يعرفــوا الحقيقة كامــال بطريقة ال 
تدع مجاال للشــك من الذي ال يريد 
ــق كل األبواب التي  المصالحــة ويغل

تؤدي إلى المصالحة.

النائب/عماد نوفل

   رفض النائب ياســر منصور سياســة الباب الدوار التي تنتهجها أجهزة 
السلطة واالحتالل اإلســرائيلي, والمتمثلة باعتقال أجهزة السلطة لعدد 

كبير من األسرى المحررين من سجون االحتالل فور اإلفراج عنهم.
   وقال : "بدال من أن يستقبل األسير المحرر بالزهور يستقبل بالسجون, 
فأجهزة السلطة تتسابق على اعتقال أي أسير يخرج من سجون االحتالل 
فــور اإلفراج عنه, ومنهم من اختطفته عن الحاجز العســكري قبل لقائه 

بأهله بعد سنوات االعتقال".
   وتابع منصور: "أصبح خبر اإلفراج يمثل لألســير في سجون االحتالل 
ــا, فهو يعرف أنه مقبل على ســجن آخر ولألســف  مأســاة وخبرا حزين
فلســطيني".    وشــدد منصور على ضرورة وقف هــذه الحالة المخزية, 
مطالبا الســلطة بإعطاء األسرى في ســجون االحتالل مكانتهم الحقيقية 

التي تليق بمناضلي الشعب الفلسطيني.
    وتســاءل منصور: "كيف لنا أن ننصر األســرى في ســجون االحتالل 
ونطالب بحقوقهم من العدو في ظل اعتقاالت بالجملة للمفرج عنهم من 

قبل أجهزة السلطة؟".
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