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نفــى د. محمــود الرمحي أمين ســر 
المجلس التشــريعي الفلســطيني ما 
ــه بعــض وكاالت األنباء  عن  تناقلت
وجود اتصاالت سرية تمت بين رئيس 
وأمين سر المجلس التشريعي، ومكتب 

رئيس وزراء حكومة االحتالل.
 وقــال النائــب الرمحــي: " إن هــذه 
األنباء عارية عن الصحة وال تســتند 
ــى األرض، مؤكدًا أن  إلــى وقائع عل
المجلــس التشــريعي ال يســعى بأي 
شــكل من األشكال لفتح قنوات اتصال 

مع االحتالل".
 وطالــب الرمحــي وســائل اإلعــالم 
توخــي الدقــة والحذر فــي التعامل 
مع هكذا معلومات مغلوطة، متســائًال 
توخــي الدقــة والحذر فــي التعامل 
مع هكذا معلومات مغلوطة، متســائًال 
توخــي الدقــة والحذر فــي التعامل 

عن مصادر مثل هذه المعلومات التي 
تأتي لتشــويه صورة جانب لحســاب 

جانب آخر.

ــا ليســت المــرة األولى   وأكــد أنه
التي يتم فيها نشــر أخبار كاذبة عن 
رئيــس المجلس التشــريعي والنواب 

اإلسالميين في الضفة الغربية.
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لرئيس المجلس التشريعي واإلخوة أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي واإلخوة أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي واإلخوة  أحمد بحر النائب األول يتقدم د. أحمد بحر النائب األول يتقدم د. 

النواب وموظفو المجلس بالتهنئة القلبية الحارة من األخ : 



بمناسبة شفائه من جراء الوعكة الصحية التي ألمت به
متمنين له السالمة والعافية



في الذكرى الثانية والعشــرين لحركة حماس نتذكر البيان األول للحركة، ونســتحضر 
المحطات األساســية للحركة في إطار مسيرتها الحافلة، لنجدد العهد ونشحذ الهمم ونؤكد 

على الثبات والصمود رغم كل المحن والتحديات. 
لقد أوجدت مشــروعًا متكامًال للمقاومة والجهاد وصاغت رؤية إستراتيجية واضحة المعالم 
إلدارة الصراع مع الكيان الصهيوني المســخ، حيث ارتكز هذا المشروع على ضوء رؤية حماس 
الواعية لحقيقة الصراع مع اليهود كونه صراعًا حضاريًا عقديًا، في ضوء المشــروع  العربي 
إلدارة الصراع مع الكيان الصهيوني المســخ، حيث ارتكز هذا المشروع على ضوء رؤية حماس 
الواعية لحقيقة الصراع مع اليهود كونه صراعًا حضاريًا عقديًا، في ضوء المشــروع  العربي 
إلدارة الصراع مع الكيان الصهيوني المســخ، حيث ارتكز هذا المشروع على ضوء رؤية حماس 

اإلســالمي الذي يسعى للتحرر واالنعتاق مع مواصلة الطريق نحو إزالة االحتالل، فهي ُتعتبر 
طليعة هذا المشــروع في الدفاع عن شــرف وكرامة األمة العربية واإلســالمية، بل هي رأس 
الحربة في هذا الصراع ومعها كل المجاهدين الشرفاء من أبناء العروبة في اإلسالم، وفي هذه 

المناسبة نؤكد على ما يلي:
١. لقد انطلقت حماس لتقييم دعوة اهللا في األرض وتنشئ جيًال عقائديًا فريدا.

المناسبة نؤكد على ما يلي:
١. لقد انطلقت حماس لتقييم دعوة اهللا في األرض وتنشئ جيًال عقائديًا فريدا.

المناسبة نؤكد على ما يلي:

٢. انطلقت حماس لتؤكد بأن فلسطين أرض وقف إسالمي من بحرها إلى نهرها ال يجوز ألي 
كان أن يتنازل عن شبر منها.

٣. انطلقت حماس لتؤكد أن االنتصار على اليهود ليس أمرًا مستحيًال بل ممكنًا إذا عادت األمة 
إلى إسالمها وعقيدتها فاالنتفاضة التي بدأت بالحجارة ثم بحرب السكاكين، والعبوات الناسفة، 
والعمليات االستشــهادية وحرب األنفاق وصورايخ القســام المتطورة ثــم االنتصار في حرب 
مت معادلة جديدة تقوم على قاعدة توازن الردع في ظل غياب  الفرقان التي قلبت الموازين وقدَّ

توازن القوى.
٤. انطلقت حماس لترد االعتبار للقضية الفلســطينية في بعدها العربي واإلســالمي والدولي 
ولتقطع الطريق على مشــاريع التطبيع االستســالمية والمفاوضات العبثية والتي ثبت فشلها 
باعتراف كبار المفاوضين ولتفتح أعين األجيال العربية واإلسالمية على حقيقة الوجه القبيح 
للعدو الصهيوني وممارســته اإلجرامية بحق الشــعب الفلسطيني وخاصة في الحرب األخيرة 

على غزة.
٥. انطلقت حماس لتؤكد في يوم انطالقتها على وحدة الشعب الفلسطيني الجغرافية والسياسية 
في الضفة وغزة وأرض ٤٨ وفي الشتات، وهي حريصة على إنهاء االنقسام لنقف صفًا واحدًا في 
٥. انطلقت حماس لتؤكد في يوم انطالقتها على وحدة الشعب الفلسطيني الجغرافية والسياسية 
في الضفة وغزة وأرض ٤٨ وفي الشتات، وهي حريصة على إنهاء االنقسام لنقف صفًا واحدًا في 
٥. انطلقت حماس لتؤكد في يوم انطالقتها على وحدة الشعب الفلسطيني الجغرافية والسياسية 

مواجهة الغطرسة الصهيونية.
٦.  انطلقت حماس لتؤكد أن المصالحة إســتراتيجية في فهمها، وهي ضرورة دينية ووطنية 
ولكن على قاعدة الحفاظ على الثوابت الفلسطينية وحماية مشروع المقاومة ال على شروط 

الرباعية والفيتو األمريكي.
ألجل هذا كله ال زالت الهجمة مستعرة على حماس لمحاصرتها وتجفيف منابع الدعم المالي 
عنها بغية إجبارها على التخلي عن مشروع المقاومة فكم من تصفيات طالت قياداتها؟ وكم من 

مخططات صهيوأمريكية ُسخرت من أجل اجتثاثها؟
ــق والتحريض اختتمت بالحرب القذرة على غزة  أربع ســنوات من الحصار واإلغالق والتضيي
كلها باءت بالفشل وذلك بفضل اهللا أوًال ثم بفضل المخلصين الصادقين الصابرين المرابطين 
ــق والتحريض اختتمت بالحرب القذرة على غزة  أربع ســنوات من الحصار واإلغالق والتضيي
كلها باءت بالفشل وذلك بفضل اهللا أوًال ثم بفضل المخلصين الصادقين الصابرين المرابطين 
ــق والتحريض اختتمت بالحرب القذرة على غزة  أربع ســنوات من الحصار واإلغالق والتضيي

المجاهدين على هذه األرض الطاهرة.
 إننا في الذكرى الثانية والعشــرين النطالقة حماس نهنئ شــعبنا الفلسطيني خاصة واألمة 
العربية واإلســالمية عامة، ونبرق بتحية إعزاز وإكبار ألبطالنا البواسل في سجون االحتالل 
ولألســيرات الماجدات، ونحيي أرواح الشــهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون دفاعًا عن دينهم 
العربية واإلســالمية عامة، ونبرق بتحية إعزاز وإكبار ألبطالنا البواسل في سجون االحتالل 
ولألســيرات الماجدات، ونحيي أرواح الشــهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون دفاعًا عن دينهم 
العربية واإلســالمية عامة، ونبرق بتحية إعزاز وإكبار ألبطالنا البواسل في سجون االحتالل 

ووطنهم ومقدساتهم.
تحية إلى المرأة الفلسطينية الصابرة، وتحية لشعبنا في المنافي والشتات مؤكدين لهم أن حق 
العودة حق مقدس ال يزول بالتقادم، وتحية ألهلنا في القدس الذين يتصدون بصدورهم العارية 
للجيش الصهيوني وقطعان المستوطنين. تحية إجالل وإكبار إلخواننا في لـ٤٨ الذين يدافعون 
عن األقصى وفلســطين، تحية لجند القســام المرابطين على الثغور دفاعًا عن شرف وكرامة 
للجيش الصهيوني وقطعان المستوطنين. تحية إجالل وإكبار إلخواننا في لـ٤٨ الذين يدافعون 
عن األقصى وفلســطين، تحية لجند القســام المرابطين على الثغور دفاعًا عن شرف وكرامة 
للجيش الصهيوني وقطعان المستوطنين. تحية إجالل وإكبار إلخواننا في لـ٤٨ الذين يدافعون 

األمة، تحية لشعبنا في الضفة الغربية الذين منعوا من االحتفال في ذكرى انطالقة حماس ومع 
ذلك فهم يعيشون معنا في يوم االنطالقة بأرواحهم وقلوبهم وضمائرهم ودمائهم.

 وأخيرًا نؤكد لشعبنا وألمتنا وألحرار العالم أن حماس ستبقى على العهد مع اهللا أوًال ثم مع 
ذلك فهم يعيشون معنا في يوم االنطالقة بأرواحهم وقلوبهم وضمائرهم ودمائهم.

 وأخيرًا نؤكد لشعبنا وألمتنا وألحرار العالم أن حماس ستبقى على العهد مع اهللا أوًال ثم مع 
ذلك فهم يعيشون معنا في يوم االنطالقة بأرواحهم وقلوبهم وضمائرهم ودمائهم.

شعبها لن نقيل ولن نستقيل حتى تحرير فلسطين بإذن اهللا تعالى.
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رحب د. أحمــد بحر النائــب األول لرئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني بإصدار القضاء البريطاني أول 
أمس االثنين مذكرة اعتقال بحق المجرمة "تسيفي 
ــي" أحد أعمدة الحــرب الصهيونية القذرة التي  ليفن
شــنت ضد قطاع غزة نهاية العام الماضي، مؤكدا أن 
ذلك يشكل انتصارا لشعبنا وإرادته الحرة في مواجهة 
الصهاينة الذي حاولوا عبر آلتهم الحربية التدميرية 
المجرمة أن يشــطبوا إرادة شعبنا ويمحوا مقاومتنا 
ــر في نعش  عــن الخارطة ويضعوا المســمار األخي

القضية الفلسطينية.
وطالب د. بحر فــي بيان صحفي الثالثاء ١٥-١٢-٢٠٠٩ 
الحكومــة البريطانية بعدم التعاطي أو االســتجابة 
للضغوط الصهيونية التي تســتهدف ثنيها وإجبارها 
على التراجــع وإلغاء مذكرة االعتقال، مؤكدا على 
ضــرورة احترام حكم القضــاء البريطاني وااللتزام 
بأســس ومبادئ الشــفافية وقيم النزاهــة القانونية 
ــة، وعدم الســماح لالعتبارات السياســية  والقضائي
الرخيصة أن تشــكل معيارا أو قاعــدة لضرب القيم 
واألسس القانونية والقضائية مهما كانت الضغوط، 
ــه البرلمــان البريطاني  كمــا طالب فــي الوقت ذات
بتبني هذه القضية، وتكريس أسس العدالة القانونية 
ــة فــي اتجاه مالحقــة مجرمــي الحرب  والقضائي
الصهاينة الذين يشــكلون خطرا مباشــرا على السلم 

واألمن العالمي.
وأوضح د. بحر أن هذه الخطوة القضائية الهامة بحق 
المجرمة "ليفني" ينبغي أن تشكل حافزا أمام مضاعفة 
ــة دوليا من أجل محاصرة مجرمي  الجهود الحقوقي

الحرب الصهاينة في كل مكان تطؤه أقدامهم النجسة، 
والدفع بقادتهم السياسيين والعسكريين الذين ولغوا 
ــة الدولية ليلقوا  في دماء شــعبنا إلى منصات العدال
جــزاء ما اقترفوه من جرائم كبرى ومذابح بشــعة 
بحــق اإلنســان والشــجر والحجر الفلســطيني في 
إطار الحرب األخيرة التي لم يشــهد العالم مثيال لها 
من قبل. وشــدد د. بحر على أن الضغوط الصهيونية 
الرســمية ضد الحكومة البريطانية، والتي اشــتملت 

ــرة، تمثل إرهابا سياســيا بكل  ــى تحذيرات خطي عل
معنى الكلمة، وتكشف بشكل سافر عن مدى وطبيعة 
العربدة الصهيونية الرســمية التي تنشــر فجورها 
ــى أن الحكومة  فــي طول العالم وعرضه، مشــيرا إل
البريطانية تقف اليوم أمام اختبار حاسم إلثبات مدى 
انحيازها لقيم الحق والعدالة ومصداقية الشــعارات 
ــزام بإفرازات الديمقراطية  التي تطرحها حول االلت

والفصل بين السلطات.

ــور عزيــز دويــك  أكــد الدكت
التشــريعي  "المجلــس  رئيــس 
الفلسطيني" وجوب استمرار العمل 
من أجل اســتعادة الوحدة الوطنية 
الفلسطينية لرأب الصدع، موضًحا 
ــة وأن الحل يكون  أن الفرقــة قاتل
ــر اســتعادة الوحــدة.  وأوضح  عب
دويك، في كلمــٍة متلفزٍة نقلتها 
ــة "األقصــى، فــي ذكــرى  فضائي
انطالقة "حماس" الـ٢٢؛ أن استعادة 
والُبعد  للنواب  الدستورية  الحرية 
المعيقــة لعمــل  ــات  التجاذب عــن 
المجلــس؛ ســيعززان مــن جهــود 
ــى صمود  المصالحــة.  وشــدد عل
أهالي قطاع غزة الُمحاَصر، قائًال: 
ــدا يلوح في  "إن فجــر االنتصــار ب
األفق"، موجًها الشكر والتقدير إلى 
"القوافل اإلغاثة والوفود األجنبية 

التي تســهم في كسر الحصار عن 
ــر تضامنهم مــع أبناء  القطــاع عب

شعبنا في غزة". 

د. محمود الرمحي
د. عزيز دويك



العدد السابع والعشرون

االحتالل  ســلطات  دت  مــدَّ
نائبين  اعتقــال  الصهيوني 
عن محافظة الخليل جنوب 
الضفة الغربية إداريا لمدة 

ستة أشهر أخرى.
ــة اإلعالمية  وقالــت اللجن
ــا  العلي ــة  القيادي ــة  للهيئ
ألسرى "حماس" في سجون 
االحتالل، في بياٍن لها األحد 
(١٣-١٢) إن محكمة "عوفر" 
االعتقال  مددت  الصهيونية 
اإلداري للمرة الثالثة بحق 
رمضــان  ــزار  ن ــن  النائبي
عضــَوْي  ســلهب  وعــزام 
المجلــس التشــريعي عــن 
ــر واإلصالح  ــة التغيي كتل
ســتة  الخليل  محافظة  في 

أشهر أخرى.
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وأشــار إلى أن أهالي الضفة الغربية يتشوقون 
إلقامة مهرجانات انطالقة حماس ورفع الراية 
الخضراء التي اختفت من شــوارع الضفة خوفًا 
من بطش وإرهاب األجهــزة األمنية التي باتت 
تشن حملة اعتقاالت مسعورة ضد الشباب حتى 

تمر الذكرى لمنعهم من إقامة االحتفاالت.


ــنت ضد رئاسة المجلس  وحول الحملة التي ُش
التشــريعي قال د. الرمحي:" الحملة التي شنت 
ــا كانت مــن قبل مركــز "أمــد" التابع  ضدن
ــح المغرضة التي  لحســن عصفــور ومواقع فت
زعمت أن لقاءا سريا جرى بيننا وبن شخصيات 

إسرائيلية"، نافيا هذه المزاعم المشبوهة.
وأضــاف: "نحــن كحركــة لم نخــش إجراء 
ــا فلن  ــا نجريه ــل هــذه اللقــاءات ولو أنن مث
نخفيها"،موضحا أن هذه الحملة جاءت لتعطيل 

عملهم في المجلس التشريعي.
ويتابع النائــب الرمحي: "واهم مــن يعتقد أن 
حمــاس هي عبارة عن مهرجــان ُيقام وإذا منع 
إقامــة في مكان مــا ُمنعت الحركــة وبذلك 
يســتطيعوا اســتئصالها"، مؤكدًا أن الحركة 
هي وليدة المســاجد والمــدارس ولجان العمل 
ــًا على  ــا رقمًا صعب التطوعــي والخيــري وأنه
هي وليدة المســاجد والمــدارس ولجان العمل 
ــًا على  ــا رقمًا صعب التطوعــي والخيــري وأنه
هي وليدة المســاجد والمــدارس ولجان العمل 

ــي والعالمــي. وأشــار إلى أن  المســتوي المحل
ــع االحتفــال باالنطالقة ال يقــل أهمية عن  من
حرمان أهلنا في الضفــة الغربية من االحتفال 
بالعيد ووصول األضاحي للفقراء حيث ُأغلقت 
حرمان أهلنا في الضفــة الغربية من االحتفال 
بالعيد ووصول األضاحي للفقراء حيث ُأغلقت 
حرمان أهلنا في الضفــة الغربية من االحتفال 

ــة ومنعــت الصدقــات من  المؤسســات الخيري
الوصول لمستحقيها، مشددا على أن ذلك كان 
ــي الضفة من االحتفال  أصعب على نفوس أهال

بانطالقة حركتنا الغراء.


ــاس في  ــى شــوق الن ويؤكــد د. الرمحــي عل
الضفة إلى الراية الخضراء والوشــاح األخضر 
والنشيد اإلسالمي، فهم في ألم وحرقة لمنعهم 
من االحتفال باالنطالقة، مســتدركا بالقول:" 
كانت هناك مســيرة رايات خضراء في القدس 
التي يســيطر عليها االحتالل أثناء اإلفراج عن 

النائب احمد عطون".
ــة قيادة حركــة حماس  ويشــير إلى عــدم ني
فــي الضفة أخذ إذن من قبل الســلطة الوطنية 
في الضفــة إلقامة مهرجان احتفالي بمناســبة 
ــة في الضفة  االنطالقة، قائــال: وزارة الداخلي
الغربية لم تحظ على ثقة المجلس التشــريعي 
ــب منها إذن  ــذا لن نطل وشــرعيتها منقوصة ل
ــة ألن هــذه األجهــزة هي من  بإقامــة احتفالي

تحرس االحتالل وتوفر لهم الحماية".
ــد أن نحمل  وأضــاف الرمحــي: "نحــن ال نري
أبناء حماس في الضفة أكثر مما يســتطيعون 
تحمله إزاء االستدعاء واالعتقال المستمر ضد 
شبابنا، "لذا قلوبنا وأكفنا وعيوننا متجهة إلى 
احتفال غــزة الكبير فكما توجهنا بالدعاء أثناء 
ــا نتوجه بأكفنا وعيونا  الحرب على غزة فإنن
ألهــل غزة لنجاح المهرجــان" متمنيا في العام 
القادم االحتفال سويًا باالنطالقة لتنسى الضفة 
ألهــل غزة لنجاح المهرجــان" متمنيا في العام 
القادم االحتفال سويًا باالنطالقة لتنسى الضفة 
ألهــل غزة لنجاح المهرجــان" متمنيا في العام 

جراحها وتعمها الفرحة بهذا االنتصار.


ويوضــح أمين ســر المجلــس التشــريعي أن 
حركة حماس جاءت لتغيير الوضع الذي كان 
ســائدا من ســيل التنازالت وانحــراف بوصلة 
القضية مــع االحتالل نحو التفاوض، مشــيرا 
ــى أن حمــاس أثبتت للعالم أنهــا عصية على  إل

االستئصال.
ــق الحركــة لمصلحة فرد  ويقــول: "لم تنطل
ــة ما بل لخدمة الدعوة اإلســالمية ولذا  أو دول
نشــعر كل يــوم بمــدى تزايد شــعبيتها، فهي 
حركة قوية وضعت لنفســها إســتراتيجية لن 

تحيد عنها.
وفيما يتعلق بالوفود األوربية التي تعاطت مع 

حركة حماس يشير د. الرمحي إلى أن أوروبا 
ــت أنهــا كانت على خطــأ عندما حاصرت  أيقن
حماس، مبينا أن أوروبا تبعث الوفود لتصحيح 
الصورة القديمــة المتمثلة بعــدم قبول نتائج 

االنتخابات.
ويعلق برأيه أن الســلطة لم تجــرؤ يومًا على 
رفض استقبال وفود برلمانية أوروبية إال أنهم 
ــواب اإلســالميين الضغوط  يمارســون على الن
الوهمية، قائال:" بيوتنا ومكاتبنا مراقبة وأبناء 
النواب ُيعتقلون واعتداء على النواب ومحاولة 
اغتيالهم وتهديد وســائل اإلعالم لعدم االلتقاء 
ــا ورغم ذلــك يتبجحون بأنهــم يحترمون  بن

التعددية وحرية الرأي".


ــداءات بحق  ــن د. الرمحــي ان هدف االعت ويبي
النواب إسكات الصوت اإلسالمي ليبقى صوتهم 
هــو الوحيد المســموع فــي الضفــة، موضحًا 
النواب إسكات الصوت اإلسالمي ليبقى صوتهم 
هــو الوحيد المســموع فــي الضفــة، موضحًا 
النواب إسكات الصوت اإلسالمي ليبقى صوتهم 

ــي ُتدار في الضفــة هي محاولة  أن الحرب الت
الســتئصال حركــة حماس من خــالل إغالق 
ــة  والطبي واإلنســانية  ــة  الخيري المؤسســات 
والشــركات الخاصة واعتقال أنصار الحركة 
وقيادتها، مؤكدًا بأنهم يشعرون اآلن بأن المد 
اإلســالمي قادم لذا يمنعــون أي درس ديني في 

المساجد.
ويرى عضو المجلس التشريعي أن دور السلطة 
ورجاالتها منذ قدومها عام ٩٥ هو التشجيع على 
ــة والخروج عن عادات وتقاليد الشــعب  الرذيل
الفلســطيني، فقد أصبحت اآلن المراقص تعمل 
بتراخيص واالحتفال بمناسبات غربية وآخرها 
كان اختيار ما يســمى بملكة جمال فلســطين. 
ويســتطرد بالقول: في الوقــت الذي نمنع فيه 
من إقامة احتفاالتنا اإلسالمية باستقبال النواب 
ــن أو إدخــال الفــرح إلــى عائالت  المختطفي
األســرى ُتداهم القاعات ونمنع مــن االحتفال، 
وهذا ما يعري السلطة وأدائها في الضفة وهذا 
ما يدفع شعبنا لمزيد من االلتزام واالقتناع بأن 

هذه السلطة ال تصلح لقيادة الشعب.
وعــن تأخر صفقة شــاليط يعقــب د. الرمحي 
ــى أن االحتالل هو من يعرقل إتمام الصفقة  عل
بســبب بعض البنود التي ال يمكن التنازل عنها 
كقضية إخواننا في كتائب القسام واألسيرات 
الفلســطينيات التي يرفض االحتــالل اإلفراج 
ــاورة صهيونية  عنهــم، معتبرًا ذلــك بأنها من
ــا نأمــل مــن  ــى المقاومــة لكنن للضغــط عل
الحركات اآلســرة مزيد من الصبر والصمود 

إلتمام الصفقة.

"" 
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ب الدكتور عزيز دويك رئيس "المجلس  رحَّ
التشــريعي الفلســطيني" بمناقشة قضيٍة من 
أهم القضايا على الســاحة الفلسطينية، وهي 
ــة المحاكم الدســتورية، كما دعا إلى  قضي
تعزيــز دور المجلــس فــي خدمــة القضية، 
وتفعيل دور المحامين والقضاة لنشر العدالة 

وحماية المواطن الفلسطيني والقانون. 
وقال أمام حشٍد كبيٍر من القضاة والمحامين 
ــة والمدنيَّة  ســات الحقوقي ومديــري المؤسَّ
وقال أمام حشٍد كبيٍر من القضاة والمحامين 
ــة والمدنيَّة  ســات الحقوقي ومديــري المؤسَّ
وقال أمام حشٍد كبيٍر من القضاة والمحامين 

وأعضاء من "المجلس التشريعي الفلسطيني"؛ 
ــة الثالث"  فــي كلمٍة أمــام "مؤتمــر العدال
الذي أقامه المركز الفلســطيني الســتقالل 
المحامــاة والقضــاء "مســاواة" يومي األحد 
ــن؛ إن الجهاَزْين التنفيذي  واالثنين الماضيي
والتشريعي ال يزاالن قائمين، متسائًال: "فلماذا 
ــب المحاكم الدســتورية؟! ولماذا يقف  تغيَّ
المواطن يطلب تفســيًرا للقانون والمحاكم 

الدستورية بإمكانها أن تكون موجودة؟!". 
ــى احترام  ــه إل ودعــا د. دويــك فــي كلمت

رجال القانون والقانون األساســي الذي غيِّب 
ــٍة، وتســاءل: "لماذا  بطريقــٍة غريبٍة ومريب
نحكم بمراسيم غير دستورية وغير قانونية 

والقانون األساسي موجود؟!". 
ــى لـ"المجلــس  وأضــاف أن الجلســة األول
التشريعي" الحالي رفعت قضايا إلى المحكمة 
ــى أن تطــرح على  ــا، وكان مــن اَألْول العلي
التشريعي" الحالي رفعت قضايا إلى المحكمة 
ــى أن تطــرح على  ــا، وكان مــن اَألْول العلي
التشريعي" الحالي رفعت قضايا إلى المحكمة 

محاكم دســتورية، وتســاءل: "كيف تقوم 
دولة على غير نظام وقانون؟!". 

ت أربع ســنوات بعــد االنتخابات  وتابع: "مرَّ
ســة تابعة للســلطة رفع  لم تحاول أية مؤسَّ
قضاياهــا إلى محاكــم دســتورية، كما لم 
ــى مناقشــة قضاياها أمــام هذه  تطالــب حت
المحاكم؛ خشــية المســاءلة"، وتابع: "نحن 
ــا القانون لتحــل به معظم  ــد أن يحكمن نري
اإلشــكاليات، وإننا –ولألســف- نعيش واقًعا 
يخلط بين الســبب والنتيجة، وهذا ما أوصل 
الســاحة الفلســطينية إلى الحالة الموجودة 

عليها اآلن".
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ــة في مدينة    قالــت مصادر محلي
ــل جنوب الضفــة الغربية أن  الخلي
أجهزة الضفة كثفت من مراقبتها 
ومتابعــة  اإلســالميين  ــواب  للن
والتضييق  وتحركاتهم،  جوالتهم 

على مكاتبهم ومراجعيهم.
ــت المصــادر عــن أعضــاء    ونقل
المجلــس التشــريعي: خليل ربعي 
اجحيشــة  ــو  أب ــق  مطل ومحمــد 
وحاتم قفيشــة؛ قولهم إن عناصر 
من أجهزة الضفــة قاموا بمالحقة 
ســياراتهم ومراقبتها أثناء ذهابهم 
لزيارة الشيخ ياسر الرجوب شقيق 
النائــب المختطف نايــف الرجوب 
ــة دورا الذي يعاني وعكة  في مدين

صحية. 
 واســتهجن النواب هــذا التصرف، 
المذكوريــن  ــواب  الن أن  خاصــة 
ــة من  ــذ أســابيع قليل خرجــوا من

سجون االحتالل.

ــى    كمــا ذكــرت المصــادر عل
ــد قول عضــو المجلس  ذات الصعي
التشريعي الفلسطيني منى منصور 
أن عدًدا مــن عناصر أجهزة الضفة 
ــذ صباح أمــس الخميس  قاموا من
بمراقبة مكتبها فــي مدينة نابلس 
شــمال الضفة الغربية، وأكدت أن 
عناصــر "الوقائي" يقومون بإيقاف 
كل شــخص يدخــل أو يخرج من 

عمارة مكتبها واستجوابه. 
 وأضافــت أن عناصر الجهاز قاموا 
باســتدعاء عدٍد آخــر تحدثوا إلى 
ــى منصــور وياســر  ــن من النائبي
منصور من نفس المدينة وسلموهم 

بالغات حضور.
 وفي ســياق المضايقات، اختطفت 
أجهــزة الضفة نعمان ســلهب بعد 
ــة الخليل،  ــه في مدين اقتحام عمل
وهو نجــل للنائــب المختطف في 

سجون االحتالل عزام سلهب.





العدد السابع والعشرون
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ــه حركة  جاء ذلــك خالل لقاء سياســي نظمت
حماس غرب مدينة غــزة في مقر نادي الصداقة 
ــع ســنوات مــن المناكفــات  تحــت عنوان"أرب
ــل ما هو مســتقبل حركــة حماس في  والتعطي

المجلس التشريعي؟".
ــح ورقة المصالحة  وطالــب د. بحر بضرورة فت
ــي أبدتها حركة حماس  وتثبيت المالحظات الت
وقــال " نحن أكدنا على الورقة التي اتفق عليها 
بين المصريين وبين كل التنظيمات الفلسطينية 
ــم نضيف وإنما  ــح نحن لم نعدل ول بمــا فيها فت
ــة المتفق  فقــط هــو تثبيــت للورقــة المصري
ــا"، وأوضح أن الورقــة المصرية هي عبارة  عليه
عــن إجراءات وتحتاج لضرورة برنامج سياســي 
للشعب الفلســطيني وفصائل الشعب الفلسطيني 

حتى تكتمل الصورة.
""

كمــا اســتعرض د. بحــر أمام حشــد كبير من 
الحضــور  ما حققته حركة حماس في المجلس 
التشريعي الفلسطيني رغم المعاناة والمناكفات 
ــي  والقانون السياســي  ــد  الصعي ــى  عل وذلــك 
والجماهيري في الداخــل والخارج وعلى صعيد 
المقاومة كما ختم بمستقبل حماس في المجلس 

التشريعي الفلسطيني.
ــة بين د. بحر أن قــرار دخول  وفــي بداية حديث
ــم يأت من فــراغ إنما  ــات ٢٠٠٦ ل حمــاس انتخاب
ــكل الحــركات اإلســالمية وعلى  بعد دراســة ل
وجه الخصــوص اإلخوان المســلمين والتجارب 
التــي خاضتها هذه الحركة ســواء على الصعيد 
السياســي في مصر وكيف دخــل اإلخوان تحت 
راية حزب الوفد ودخول اإلســالميين في األردن 

والكويت وماليزيا واندونيسيا .
وأشــار إلى أن دخول الســلطة ليس الهدف إنما 
الهــدف  إقامة الشــريعة اإلســالمية واســتئناف 
الحياة اإلسالمية في مثل هذه االنتخابات، ومضى 
يقول "ولذلك أخذت هذه التجارب وكان القرار 
في هــذا األمر قرار في مؤسســات الحركة بعد 
تداول أكثر من خمسة شهور تقريبا في الداخل 
في الخارج وفي السجون واستشارات للكثير من 
االعتبارين والسياسيين والنخب من اجل الوصول 
إلى هــذا القرار وقد تم دخــول الحركة بقرار 

شوري مؤسساتي".
وبين د. بحر أن االنتخابات التشــريعية لم تخرج 
من رحم اوسلو، وأن انتخابات ١٩٩٦ لم تكن األولى 
بل كان انتخابات عندما كانت اإلدارة المصرية 
موجودة، وهناك قانون سن في ١٩٥٥ من الحاكم 
اإلداري المصــري وكانت انتخابات في عام ١٩٦٢ 
هنا في قطــاع غزة وكان رئيس المجلس حيدر 

عبد الشافي.


ولفت إلى أنه منذ اللحظة األولى بدأت المؤامرة، 
وتابع "بدأت المؤامرة من كتلة فتح البرلمانية 

ــدءوا باالختطاف والتحقيق  قبل الصهاينة، هم ب
وإطالق النار على كتلة التغير واإلصالح خاصة 
في الضفة الغربية قبل أن تعتقل إسرائيل أكثر 
من ٤٠ نائبا من كتلة التغيير واعتبر أن ما يجري 
اليوم في الضفة من مضايقات على النواب وعلى  
ــوا يمنعون  رئيــس المجلس التشــريعي ومازال
دويك من دخول المجلس هذا يدل داللة واضحة 

أنهم متآمرون منذ اللحظة.
ــه حركة حماس  وخــالل اســتعراضه لما حققت
على الصعيد السياســي والدبلوماسية البرلمانية 
اســتعرض د. بحر لعدد من الجــوالت الخارجية 
التي شــملت غالبية الدول العربية، قائال "شملت 
اللقــاءات مع برلماناتها لقاءات مع األحزاب ومع 
المؤسســات والتقــاء مع الفلســطينيين في كل 
مكان"، وعلى مســتوى العالقــات الخارجية أكد 
أن المجلس التشــريعي استقبل عشــرات الوفود 
ــة والعربية واإلســالمية  ــة والحقوقي البرلماني
ــة مــن كل حــدب وصوب فــي المجلس  والفني
التشــريعي حتى فــي قلب الحصــار و في حرب 
الفرقان وعن المؤتمرات الخارجية تحدث د. بحر 
قائال "شارك المجلس التشريعي في أكثر من ١٥ 
مؤتمرا خارجيا برلمانيا عربيا وإسالميا ودوليا  
منها المؤتمر السادس للديمقراطية الذي عقد في 
قطر في ٢٩-١٠-٢٠٠٦، ومؤتمر الدول اآلســيوية 
الذي عقد في طهران هذا من المؤتمرات المهمة، 
ومؤتمر االتحاد البرلماني العربي الخامس عشر 
بعمان ، ومؤتمر ال١٢٠ لالتحاد البرلماني الدولي 

الذي عقد في أديس أبابا.


كما أشار النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
د.بحــر ألهداف الدبلوماســية العربية ممثلة في 
شرح األوضاع السياســية الفلسطينية في بعدها 
ــراز مشــروع الثوابت  العربي واإلســالمي، وإب
الفلسطينية والتمسك بنهج المقاومة خاصة بعد 
فشل مشــروع التسوية اوســلو، وكذلك شرح 
ــة بدعم صمود  المؤامــرة على القدس والمطالب
أهلنا المقدسيين ، وشرح معاناة األسرى والعمل 
ــى اإلفراج عنهم وخاصة نواب الشــعب،إضافة  عل

إلى توفير الدعم المالي والسياسي لشعبنا.
وعلى صعيد الدور اإلعالمي للمجلس التشريعي 
بين د. بحر أن المجلس عقد أكثر من خمســين 
مؤتمــرا صحفيا وأصدر أكثر من ١٦٠ بيانا عبر 
فيها عن موقفه حول القضايا السياسية والقانونية 
ــة، كذلــك إصدار صحيفــة البرلمان  والوطني
وهي نشرة متخصصة نصف شهرية تعني بتغطية 
نشــاطات المجلس التشــريعي المختلفة وقد تم 

إصدار ٢٥ عدد منها.
ــي لفت إلى أن المجلس   أمــا على الصعيد القانون
ــا واهم هــذه القوانين هــي قانون  أقــر ١٩ قانون
حق العــودة، وقانون حماية مشــروع المقاومة، 
ــم التنازل عــن القدس  ــون تحريم وتجري وقان
وقانون تنظيم الــزكاة، وقوانين في اإلجراءات 

والجزاءات.


ــى المســتوى الجماهيري أكــد د. بحر أن  وعل
المجلس التشــريعي تواصل مع الجمهور وعمل 
بسياسة الباب المفتوح واستقبل كل فئات الشعب 
ــوزارات والبلديات  على مســتوى الحكومــة و ال

ــى مســتوى األحــزاب و الجامعــات، وعلى  وعل
كل المســتويات واألصعدة الشــعبية والرسمية 

والحزبية.
 ومضى يقول "ســاهمنا أيضا فــي فك الحصار 
وكانت هناك لجنة اســمها "لجنة فك الحصار" 
تشــارك الحكومة والحركة فــي فعاليات منها 
ــة فك  ــة للجن اعتصامــات، ومؤتمــرات صحفي
الحصار وكانت هناك مراسالت لكل الحقوقيين 

ولكل البرلمانات في العالم ولألمم المتحدة"
وتابع "اما في الخارج فقد شــاركنا في كلمات 
وفعاليات على مستوى البرلمانات وعلى مستوى 
ــى مســتوى المؤتمــرات و حتــى  اللقــاءات وعل
ــا نخاطب كثير  ونحــن هنا في  فلســطين كن
من المؤتمــرات وكثير من االحتفاالت الحزبية 

والنقابية".


ــى احتضان  وأكــد د. بحــر أن المجلس عمل عل
ــة مشــروع المقاومة من خــالل إصدار  وحماي
ــة المقاومة، وعمل على ترســيخ  مشــروع حماي
الثوابــت  ــى  عل المحافظــة  مفهــوم  ــق  وتعمي
ــن، واتخاذ  الفلســطينية مــن خالل ســن القواني
قرارات سياسية تخدم مشــروع المقاومة، وهي 
ــا رفض نتائج مؤتمر  ــي ٢١٠ قرار من أهمه حوال
انابوليس، واالهتمام بقضية األســرى والجرحى 
والشــهداء وتوفير الدعم لذوي األسرى في شتى 
المجاالت ومالحقة العمالء والمجرمين والخونة 
وتجــار المخــدرات، ووقف التنســيق األمني مع 

العدو الصهيوني ووقف المفاوضات العبثية.
 وأشار د. بحر أن المجلس دعم الحكومة العاشرة 

ــا الثقة من  والحكومــة الحادية عشــرة ومنحه
ــح الثقة للحكومة  المجلس التشــريعي كما من
ــوزاري ثــالث مرات  ــل ال الفلســطينية بالتعدي
وراقب أداء الحكومة الفلسطينية وإقرار موازنة 
ــر األداة األهم في المراقبة على  ٢٠٠٩ والتي تعتب

الحكومة.
ــه ألول مرة  كمــا أكــد د. بحر خالل حديثة أن
يصادق المجلس التشريعي الفلسطيني على تعيين 
النائب العام المستشــار محمد عابد، وقال "طوال 
السنين السابقة لم يصادق التشريعي على منصب 
النائب العام مع انه هذا في القانون األساســي في 

المادة ١٠٧".
وخالل حديثه عن مستقبل "حماس" في المجلس 
التشــريعي الفلســطيني قال د. بحر "من الناحية 
الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس  ــة  القانوني
حســب المــادة ٤٧ مكرر مــن القانون األساســي: 
يظل المجلس التشــريعي الفلسطيني على رأس 
ــه حتى يأتــي مجلس جديد ويقســم اليمين  عمل

الدستورية".


وأكــد د. بحر أن حماس ال تعانــي من أزمة في 
قراراتها ورؤيتها وسياســتنا واضحة أمام العالم 
كله، وشدد على أن حماس تريد إجراء انتخابات 
حرة ونزيهــة في ظل ظروف نزيهــة ومناخات 
مقبولة، وتساءل "كيف نريد أن ندخل انتخابات 
في ظل االنقسام؟ كيف نريد أن ندخل انتخابات 
في ظــل اعتقــاالت سياســية؟ وكيــف نريد ان 
ندخل انتخابات في ظل التنسيق األمني والتبادل 
الوظيفي بين األجهزة األمنية وقوات االحتالل؟".


وتحــدث د. بحــر عــن توافقات بين رئاســة 
المجلــس في قطــاع غزة ورئاســة المجلس 
في الضفة الغربية في تســير أعمال المجلس 
الفلســطيني بصفة قانونية وبرؤية قانونية، 
ــع قائال "نحن مســتمرون في جلســاتنا  وتاب
و األســبوع القادم ســتكون جلســة للمجلس 
التشــريعي الفلســطيني بتوافــق إخواننا في 
ــى أننا بحاجة إلى  الضفة الغربية"، وشــدد عل
طرح مبادرة سياسية تشكل البرنامج السياسي 
ــة الفلســطينية ولشــعبنا ولحركــة  للقضي
حماس وللفصائل الفلسطينية خاصة بعد فشل 
مشروع التسوية، ولفت أن الوعود األمريكية 
كلها وعود كاذبة ال قيمة لها، وقال "الظروف 
اآلن هــي لصالــح حركة حماس فلســطينيا 
وعربيا ودوليا الن مشروع المقاومة يتصاعد 

ومشروع فريق أوسلو انتهى وال قيمة له".
كما أكد د. بحر خالل اللقاء السياسي إلى وجود 
إرادة دولية أوربية أمريكية إســرائيلية باجتثاث 
حركة حماس، وقال " نحن في صراع إرادات لكن 
سننتصر ان شاء اهللا إرادتنا بفضل اهللا وبعون اهللا 

وبقوة اهللا".

من الضروري طرح مبادرة سياسية تشكل برنامجًا سياسيًا للقضية الفلسطينية بعد فشل مشروع التسوية

الظروف اآلن لصالح حماس محليًا وعربيًا ودوليًا



العدد السابع والعشرون4

المجلــس  رئاســة  اســتنكرت 
التشريعي الفلسطيني بشدة  إقرار 
الصهيوني  الكنيســت  مــا يســمى 
ــزم الحكومة  ــون يل مشــروع قان
الصهيونية بإجراء اســتفتاء شعبي 
ــى موافقــة ثلثي  أو الحصــول عل
ــه حال التوصــل إلى اتفاق  أعضائ
حول تقســيم القدس أو االنسحاب 
مــن أية مناطــق تخضع للســيادة 
الغربية  الضفة  اإلســرائيلية مثل 

والقدس والجوالن.
واعتبر الدكتور أحمد بحر النائب 
التشريعي  المجلس  األول لرئيس 
أن قرار "الكنيست" الصهيوني حول 
االستفتاء يشكل نسفا لما تبقى من 
ــاكل وأطالل عملية التســوية  هي
ــي ال زال البعــض يراهن على  الت
ــة إحيائها، وفضحا لحقيقة  إمكاني
ــة العنصرية  ــدات الصهيوني األجن
التي يعمل الصهاينة على تحقيقها 
لطمس حقوق شــعبنا الفلسطيني 
واألشــالء  بالدمــاء  ــة  المجبول
والمعاناة، مؤكا أن كل القوانين 
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يفترض أن تشكل الناظم األساس لعمل ومهام 
المؤسسات الحقوقية ورسالتها السامية.

وقالت رئاســة المجلــس أن المتابعة الحثيثة 
والقراءة المتواصلة ألداء ومعالجات المؤسسات 
الحقوقية الفلسطينية تكشف بجالء عن حجم 

اســتنكرت رئاسة المجلس التشريعي بشدة 
ــة التابعة  ــه األجهزة األمني مــا أقدمت علي
ــاس مــن اعتداء وحشــي همجــي على  لعب
ــة نابلس  النائــب منــى منصور فــي مدين
ــا وأفراد أســرتها،  ــد ليشــمل أبنائه وامت
وسط سيادة لغة الشــتائم القذرة والسباب 
الهابــط واأللفاظ الســيئة التي أطلقت في 
عرض أســرة النائــب منصــور والمجلس 
التشــريعي وحركة حماس، مما يعّبر عما 
تختزنه جعبة القوم من حقد هائل وحملة 
مبّيتة ومقصودة لضرب ممثلي الشــرعية 
الفلســطينية وإقصائهــم عــن الخارطــة 

الوطنية الفلسطينية.
 واعتبر الدكتور أحمد بحر النائب األول 
لرئيس المجلس التشــريعي الفلســطيني 
اعتداء األجهزة األمنية لسلطة رام اهللا على 
النائب منى منصور وأفراد أسرتها، وتوجيه 
كافة أشــكال الســباب الهابط والشــتائم 
القذرة بحقهم، يشــكل إرهابا سلطويا بكل 
معنى الكلمة، ويجســد حال البيئة األمنية 

الرديئة التي تحكم الضفة الغربية حاليا.
وأكد د. بحر أن هذا االعتداء القذر يشــكل 
ــداءات المنهجية  حلقة فــي سلســلة االعت
ــواب وأهليهم، والتي  التي تطال األخوة الن

تأخذ أشــكاال متعددة تتراوح مــا بين االعتداء 
الجســدي والمعنوي، مــرورا باقتحام البيوت 
ــا والعبث في  ــازل والمكاتــب وتخريبه والمن
محتوياتها، وصوال إلــى احتجازهم ومالحقة 
أبنائهم وذويهم ومنعهم من ممارسة أنشطتهم 

وفعالياتهم وواجباتهم البرلمانية والوطنية.
وأشــار إلى أن اســتمرار األجهزة األمنية في 
ارتكاب جرائمها الوضيعة بحق النواب بكل هذا 
المســتوى من الصفاقة والقذارة واالنحطاط 
يبرهن على الضــوء األخضر الممنوح لها من 
أعلى قمة الهرم السياسي الفلسطيني السلطوي 
فــي الضفــة الغربية، محمــال الرئيس منتهي 
ــاس يتحمل  ــة محمود عب ــة والصالحي الوالي
شــخصيا مســؤولية ســالمة األخــوة النواب 

وذويهم.
وأكد على أن الخطوة الوحيدة التي تكفل إنقاذ 
سلطة رام اهللا من غضبة الشعب وقبضة العدالة 
تكمن في العودة عن مسلســل الغّي واالنحدار، 
والرجوع إلى جاّدة الحق والصواب، والتوقف 
عن كافة أشكال اإلرهاب والجرائم ضد النواب 

والمقاومين وكافة أبناء شعبنا.
وفي بيان آخر أشارت رئاسة المجلس التشريعي 
الفلســطيني إلــى وجود خلــال صريحا حيال 
االلتزام بالمعايير المهنية والموضوعية التي 

اإلشــكاليات المهنية التي تقدح في العديد من 
ــاج الصادر عنها، وعــدم التعاطي  أشــكال اإلنت
ــة واألدوات المنهجية إزاء  مع المعايير العلمي
تجليات وحوادث الواقع الفلســطيني الداخلي، 
وهو ما تبّدى بشكل سافر مؤخرا في غياب أي 
صوت حقوقي مؤسســي لما يحدث من جرائم 
ــة الرأي في  متعــددة لحقوق اإلنســان وحري
الضفــة المحتلة والتــي كان آخرها جريمة 
االعتداء اآلثم الذي مارســته األجهزة األمنية 
في الضفــة الغربية بحق األخــت النائب منى 
منصــور بتاريــخ ٢٩-١١-٢٠٠٩م، في ذات الوقت 
ــرة النقد إزاء أية حادثة  الذي ترتفع فيه عقي

أو ممارسة تقع في قطاع غزة أيا كانت.
وأشــار الدكتور أحمــد بحر النائــب األول 
لرئيــس المجلــس التشــريعي أن العديد من 
أشكال األداء والمعالجات الخاصة بالمؤسسات 
ــر عــن مكاييل  ــة الفلســطينية تعّب الحقوقي
ــى المهنية والموضوعية  مزدوجة وافتقار إل
والتوازن، وتؤشــر إلى تأثيرات خطيرة لدور 
المال السياســي في توجيه سياســة بعض هذه 
المؤسســات حيال قضايا الوضع الفلســطيني 

الداخلي.
وشدد د. بحر على ضرورة أن تتسم المعالجات 
ــة بأقصى  الصــادرة عن المؤسســات الحقوقي

ــة، فضال عن  درجــات المهنية والموضوعي
الحــرص على التوازن فــي تغطية القضايا 
واألحــداث فــي كل مــن الضفــة الغربية 
وقطاع غزة، دون ممارسة االنتقائية الفّجة 
عبر التركيز على منطقة جغرافية بعينها 
دون األخرى، أو الصمت عن معالجة بعض 
القضايا المهمة والحساســة فــي أحيان، أو 
معالجة قضايا مهمة بشكل باهت في أحيان 
أخرى، مما يضع هذه المؤسسات في موضع 

التشكيك واالتهام.

ــان صحفي قائــال "ندرك  وتابع خــالل بي
تماما أن هناك فرقا كبيرا بين المؤسسات 
الحقوقية على مســتوى أدائها ومعالجاتها 
المختلفة، وأنه ليس باإلمكان وضع الجميع 
في ســلة واحــدة، بالنظر إلــى جهد بعض 
والمســئول  المقّدر  ــا  المؤسســات وعمله
ــا"، مؤكدا أن  والمشــهود له مهنيا ووطني
المجلس التشــريعي ســيظل قائما بدوره 
الريادي في التعامل مع كافة المؤسســات 
ــة أدائها وأعمالها، األمر  الحقوقية ومراقب
الذي ســيضع هذه المؤسســات أمام اختبار 
ــي  المهن ــزام  وااللت ــة  والمصداقي الثقــة 

والموضوعي خالل المرحلة المقبلة.

الدائرة اإلعالمية/الضفة الغربية:
ــي من النواب اإلســالميين برئاســة رئيــس المجلس  زار وفــد برلمان
التشريعي د. عزيز دويك أهالي األسرى والشهداء في الضفة العربية ، و 
ضمت الجولة التي استمرت ليومين كل من الخليل وبيت لحم وأريحا 
ونابلس، وجاءت لتقديم التهاني لذوي األســرى بمناســبة عيد األضحى 

المبارك.
وشــملت هذه الزيارات التي امتدت على مدار يومي األحد واالثنين كل 
ــواب المختطفين إلى جانب عوائل األســرى ذوي األحكام  من عوائل الن
العالية لدى االحتالل وبعض المفرج عنهم من ســجون األجهزة األمنية، 
عددا من عائالت الشــهداء، حيث تقدم النواب خاللها بالتهنئة والمواساة 

واستمعوا لهمومهم ومشاكلهم.
و شــارك في الجواالت إلى جانب رئيس المجلس التشــريعي الدكتور 
عزيز دويك كل من النائب محمد أبو جحيشــة والنائب خليل الربعي 
والنائــب محمود الخطيب والنائــب محمد ماهر بدر والنائب د.ســمير 
القاضي والنائب سميرة الحاليقة، الذين زاروا عوائل األسرى في الخليل 

وبيت لحم وأريحا.
فــي حين ضم الوفد الزائــر في نابلس كال من النائب ياســر منصور , 
النائــب حســني البوريني, النائب منــى منصور , النائب داوود أبو ســير 

,النائب الشيخ حامد البيتاوي, والنائب أحمد الحاج علي .
وأكــد النواب من خالل الزيارة على ضرورة اإلفراج العاجل عن كافة 
األسرى والمعتقلين ليعودوا إلى أحضان أهلهم وشعبهم، وطمأنوا األهالي 
أن قضية المعتقلين السياســيين هي أولى القضايا التي يسعون النجازها 

من خالل المصالحة وتجديد الدعوة للوحدة ورص الصف الفلسطيني.
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استهجنت رئاســة المجلس التشريعي 
ــواب األمريكي بتبني  قيام مجلــس الن
مشروع قانون يدعو إلى اتخاذ إجراءات 
عقابية بحق مالكــي األقمار الصناعية 
التي تسمح ببث بعض القنوات الفضائية، 
وخاصــة فضائيتي: األقصــى والمنار، 

بحجة تحريضهما على "اإلرهاب".
وأكدت رئاسة المجلس التشريعي أن 
تبني مجلس النواب األمريكي مشروع 
قانون يدعو إلى اتخاذ إجراءات عقابية 
ــة التي  بحــق مالكــي األقمار الصناعي
تســتضيف فضائيتي األقصــى والمنار 
ــى "اإلرهاب"،  بحجــة تحريضهمــا عل
يكشف بجالء عن عمق العداء األمريكي 
لنضال شعبنا وعدالة قضيتنا، ويضيف 
دليال جديدا على مدى التواطؤ األمريكي 
وشراكته في ممارسة أشكال العدوان 

المختلفة مع االحتالل الصهيوني.
وأكدت رئاسة المجلس أن هذا القرار 
ينــزع آخــر أوراق التوت عــن عورة 
ــة التي  ــة الخارجي السياســة األمريكي
حاول الرئيس أوباما تجميلها والتغطية 

عليها عقب انتخابه.
واعتبــرت رئاســة المجلــس أن هــذا 

القرار األمريكي يشكل فضيحة جديدة 
ــة التي تدعي  ــة األمريكي للديمقراطي
ــات المختلفــة،  ــى الحري ــا عل حفاطه
ويبرز الزيف الكامــن وراء ترويج ما 
يسمى بالقيم اإلنسانية والديمقراطية 
فــي العالم التي أرهقتنا الدبلوماســية 
األمريكية في تســويقها طيلة الحقبة 

الماضية.
ــى أن  وشــددت رئاســة التشــريعي عل
اإلدارة األمريكية تشــكل الداعم األول 
لإلرهــاب في العالم من خالل احتاللها 
للعراق وأفغانســتان، ومعاداتها لحرية 
وحقوق الكثير من شعوب العالم، وعلى 
رأسها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض 
يوميا لكافة أشــكال العدوان، ويفرض 
بحقــه حصارا جائرا منذ عدة ســنوات 
بدعــم أمريكــي كامــل دون أي إرادة 
دولية حقيقية إلنصافه والتخفيف من 

معاناته.
واعتبــرت أن هــذا القرار يهــدف إلى 
إســكات الصوت الفلســطيني والعربي 
كل  وشــطب  المقــاوم،  واإلســالمي 
ــي تلهج بحقوق شــعبنا  األصــوات الت

وكرامة وعزة أمتنا.
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والقرارات الصهيونية التي تحاول 
سلب حقوق شعبنا وااللتفاف عليها 
تحت أي شــكل كان، لن يكتب لها 
ــن تكون قــادرة على  النجــاح، ول
ــا التاريخي الثابت في  انتزاع حقن
كل فلســطين، أو حرف بوصلتنا 
ــة عــن حقيقــة الصــراع  الوطني
ــة اســتمراره حتى تحرير  وحتمي

األرض واسترداد المقدسات.
ــى أن هذا القرار  وأشــار د. بحر إل
يشــكل استخفافا ســافرا وتجاهال 
ــكل الجهود والمســاعي  صريحا ل
الدولية األخيرة التي حاولت إيجاد 
القضية  مقاربات سياســية حــول 
الفلســطينية، والتــي كان آخرها 
ــي الذي  موقــف االتحــاد األوروب
خطا خطوة شــجاعة فــي مواجهة 
المواقــف والسياســات الصهيونية 
ــى إقامة  ــن دعا إل ــة حي العنصري
دولة فلسطينية ووقف االستيطان، 
وجوبه برفض صهيوني فوري رغم 
كونه ال ينســجم مع الحد األدنى 

لحقوقنا وتطلعاتنا الوطنية. 

النائب / منى منصور



5 العدد السابع والعشرون

زار وفد من المجلس التشــريعي الفلسطيني 
ــور أحمد بحــر النائب األول  برئاســة الدكت
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس 
األعلى للقضاء الشــرعي وكان في اســتقبال 
الوفد عدد من القضاة ورؤساء المحاكم وفي 
مقدمتهــم الدكتور حســن الجوجــو رئيس 
المجلس األعلى للقضاء الشــرعي، وضم وفد 
المجلس التشــريعي كل من النواب د. يونس 
األسطل ود. عاطف عدوان ود. محمد شهاب ود 
عاطف عدوان والنائب سيد أبو مسامح والنائب 
جميلة الشــنطي إلى جانب مدير عام المجلس 

التشريعي د. نافذ المدهون.
وأوضــح د.بحر أن هــذه الزيارة تهــدف إلى 
ــن المجلس التشــريعي والقضاء  التواصــل بي
الشرعي مؤكدا على استقاللية السلطات ومنها 
سلطة القضاء الشرعي التي أرست قواعدها في 

فترة زمنية وجيزة بتقدم وثبات.
وثمــن د. بحــر باســم المجلــس التشــريعي 
ــا  ــي بذله ــرة الت الفلســطيني الجهــود الكبي
العاملون في مرفأ القضاء الشــرعي في إرساء 
قواعد القضاء الشرعي، داعيا القضاة إلى العمل 
المســتمر لخدمة المجتمــع واالرتقاء بعمل 
القضاء الشــرعي ليكون نواة لقضاء إســالمي 
لدول العالم، وحذر د. بحر من مؤامرة دولية 
ــرة تحاك ضد المشــروع اإلســالمي في  كبي

فلسطين لتصفية القضية الفلسطينية.
من جهته ثمن د. الجوجو زيارة وفد المجلس 
التشــريعي للمجلس األعلى للقضاء الشرعي 
ــارة تمثل خطوة جادة  ــا إلى أن هذه الزي ملفت
من أجل استقالل السلطات الثالث على طريق 
إقامة الدولة الفلســطينية وعاصمتها القدس 
الشــريف، وأوضح أنه تم إقــرار أول هيكلية 
للقضاء الشرعي وهي المرة األولى في تاريخ 



وفد "التشريعي" برئاسة د. بحر يزور مجلس القضاء الشرعي

ــم فيها إقرار هيكلية  القضاء الشــرعي التي يت
ــن الدوائر المختلفة  تنظيمية تنظم العمل بي
في المجلس األعلى للقضاء. وقال" عملنا على 
سد النقص في األماكن الشاغرة بعد استنكاف 
عدد من القضاة والموظفين التابعين لســلطة 
ــا إلى أن حكومة رام اهللا ترفض  رام اهللا"، ملفت

المعامالت الموقعة من القضاة الجدد.
ــى للقضــاء  ــة للمجلــس األعل وفــي إحصائي
الشــرعي أكد الجوجو أن العام الماضي شهد 
أكبر نسبة زواج وأقل نسبة طالق، مشيرا إلى 
أن مجلسه ســيقوم بعمل دراسة علمية توضح 
خلفيات وأسباب تلك النسبة النادرة والفريدة 
على مســتوى الوطــن العربي رغــم الحصار 

المفروض والمشدد على قطاع غزة منذ أكثر 
من ثالثة أعوام، كما استعرض الجوجو ألهم 
ــي تواجه عمــل مجلس القضاء  الصعوبات الت
ــام  داعيا إلى  ــدوق األيت الشــرعي خاصة صن
ــي تتم في هذا  ــح تحقيق في التجاوزات الت فت
ــدوق موجودة في  الشــأن مبينا أن أموال الصن
ــون دوالر، كما  ــا عشــرة ملي رام اهللا وقيمته
طالب الجوجو المجلس التشريعي الفلسطيني 
بإقرار عدد من القوانين التي تحتاجها السلطة 
ــا والتي أهمها  ــة الشــرعية في عمله القضائي

قانون تشكيل القضاء الشرعي.
وفي سياق متصل نظم وفد المجلس التشريعي 
ــة القضاء  زيارة برئاســة د. بحــر زيارة لهيئ

العســكري في مقر الســرايا بغزة، وكان في 
اســتقبال الوفــد عدد من القضاة العســكريين 
ورؤســاء النيابات وفي مقدمتهم رئيس هيئة 

القضاء العسكري العقيد أحمد عطا اهللا.
واعتبر د. بحر زيارة وفد "التشريعي" للقضاء 
ــد الجهود  ــي فــي إطــار تعضي العســكري تأت
ــة في ترســيخ هيئة قضاء عســكري  المبذول
تكون نواة للمشروع اإلسالمي الكبير، مؤكدا 
أننا نواجه مؤامرة عالمية إلســقاط مشروعنا 
اإلســالمي فــي فلســطين، مســتدركا" لكــن 
مشــروعنا بقي أربع ســنوات ومازال مستمرا 
ــة وإرادة كبيرة"،  يعمل وينمــو يعزيمة قوي
وأكد د. بحــر أن المجلس التشــريعي يدعم 

هيئة القضاء العسكري ويقف لجانبه من أجل 
تكامل العمل القضائي.

ــد عطااهللا عن ســعادته  ــر العقي مــن جهته عب
وجميع العاملين في هيئة القضاء العســكري، 
وقال" هذه الزيارة تشــعرنا بالثقة والعزيمة 
في العمل"، مبينا أن القضاء العســكري مهمته 
محاكمة منتســبي األجهــزة األمنية في حال 
أســاءوا استخدام السلطة، وأشــار إلى أن عدم 
قيام هيئة القضاء العسكري بدورها الحقيقي 
ــة الفلتان  فــي العهد الســابق أوصلت إلى حال
األمني الذي انتشر في عهد حكم حركة فتح، 
وشــدد عطــا اهللا على أن المحكمة العســكرية 
تعطي الحق الكامل للمتهم في الدفاع عن نفسه 
وإحضار الشــهود. وبين أن القضاء العســكري 
ــر عدة محاكم  أنجــز العديد من القضايا عب
تابعة لهيئة القضاء العســكري منها المحكمة 
العســكرية الدائمــة والتي تنظر فــي الجنح 
والجنايات، ومحكمة عسكرية خاصة تنظر في 

قضايا أصحاب الرتب السامية.
ــد عطــا اهللا لبعــض  كمــا اســتعرض العقي
الصعوبات التي تواجه عمل القضاء العســكري 
العســكري  القضــاء  مســاواة  عــدم  ــا  أهمه
بالقضاء المدني والشــرعي من حيث الرواتب 
والمكافئات، إضافة إلى عدم توفر مبنى مناسب 
للعمل خاصة بعد هدم مبنى القضاء العسكري 
في مقر السرايا الحكومي إثر قصف واستهدف 
المقر أثناء الحرب األخيرة على القطاع، كما 
لفت إلى صعوبة في تبليغ الشــهود والوصول 

إليهم لتبليغهم.
بدوره أكــد د. بحر على مشــروعية مطالب 
هيئة القضاء العسكري معتبرا أنها حقوق البد 
من توافرها، ووعد بوقوف المجلس التشريعي 

والعمل السريع من أجل تلبيتها.
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أكــدت رئاســة المجلس التشــريعي 
أن  انطــالق موجة جديــدة من حملة 
ــة  ــراءات بحــق هيئ التشــويه واالفت
رئاســة المجلس في الضفــة الغربية 
ــة  ــة  منظمــة مبرمجــة متكامل حمل
الحلقات تهدف إلى اإلطاحة بالمجلس 
ــاء دوره تماما على  التشــريعي، وإلغ
ــة الفلســطينية عبر  الســاحة الوطني
منظومــة من اإلجراءات والسياســات 
ــى القوم إنفاذها  المتعاقبة التي يتول
ــدا عن أي مســّوغ قانوني أو حّس  بعي
وطني أو وازع ديني أو رادع قيمي أو 

أخالقي.
وأشارت رئاســة "التشريعي" في بيان 
صحفي أن آخر ما تفتقت عنه العقلية 
اإلعالمية الفتحاوية في الضفة الغربية 
ما ُأشــيع –زورا وبهتانا- عن اتصاالت 
اإلعالمية الفتحاوية في الضفة الغربية 

ما ُأشــيع 
اإلعالمية الفتحاوية في الضفة الغربية 

ــز الدويك  ــور عزي ــا الدكت يجريه
رئيس المجلس التشريعي والدكتور 
محمــود الرمحي أمين ســر المجلس 
مع مكتب رئيس الحكومة الصهيونية 

ــع البيان " لن  ــن نتنياهو، وتاب بنيامي
تكون مفاجئة أن تســتمر هذه الحملة 
ــة المضللة بأشــكال وإجراءات  الضال
متنوعة خالل األيام واألسابيع المقبلة 
بالنظر إلى ما عودتنا عليه سلطة رام 
ــح للقانون  اهللا وحركــة فتح من ذب
والدستور الفلسطيني، وتجاوز سائر 

المحرمات الوطنية".
التشــريعي  المجلس  رئاســة  وأدانت 
التشــويهية  ــة  الحمل هــذه  بشــدة 
ــي تســتهدف شــطب  المبرمجــة الت
المجلس التشريعي عن خارطة النظام 
السياسي الفلسطيني، مؤكدة أن ذلك 
لن يثنينا عن ممارسة دورنا البرلماني 
ــا الوطني، بل ســيكون حافزا  وواجبن
جديدا لنا من أجل مواصلة جهدنا في 
خدمة أبناء شــعبنا، متسلحين بالقوة 
ــون األساســي  ــا للقان الســامية العلي
النصــوص  وكافــة  الفلســطيني، 
القانونية الفلسطينية، وبدعم وإسناد 
ومؤازرة أبناء شــعبنا الذيــن َخِبروا 

مدى إخالصنا وعمق انتمائنا وتفانينا 
في ســبيل نصرة قضاياهــم الحياتية 

والوطنية دون تمييز.
وشــددت رئاســة المجلس التشريعي 
على أن مبدأ اللقاء مع اإلســرائيليين 
مرفــوض فــي الوقــت الراهــن، وأن 
ــة لقاءات لم تعقد في الســابق، وأن  أي
قضية اللقاء مع اإلسرائيليين ال تدخل 
ضمن نطاق سياسة وأجندات المجلس 
التشريعي في الوقت الراهن، وال نأمل 

في حدوث ذلك مستقبال.
وأكدت رئاسة المجلس على سقوط 
وتهافت هذه الحملة اآلثمة، ورأت في  
ذلك انعكاســا جليا لحالة الســقوط 
السياسي لحركة  المدّوي للمشروع 
اإلفــالس  ــة  وحال وســلطتها،  فتــح 
األخالقي والقيمي التي يعيشها القوم 
الذين أدمنوا العيش في المســتنقعات 
السياســية اآلســنة، وارتضــوا البقاء 
وســط الحفر بعيدا عــن قيم وأصالة 

وأخالق شعبنا الفلسطيني. 

     أعرب النائبان في المجلس التشــريعي عن 
كتلة التغيير واإلصالح د.عمر عبد الرازق و 
أ.عبد الرحمن زيدان عن عدم ارتياحهما للدعوة 
ــام المجلس المركزي  في  التي وجهت اللتئ
١٥ الشــهر الجاري، وأكــد النائبان على عدم 
وجود صالحيات تخول المركزي باتخاذ أي 

قرار يتعلق بالرئاسة أو التشريعي.
      وأوضــح النائب عبد الرازق أن صالحيات 
المركزي تنفيذية وليســت تشــريعية حيث 
ــات المركزي التمديد  قال:"ليس من صالحي
للرئاســة وال التشــريعي وإنما هــو جزء من 
ــل العام الذي تعيشــه القضية، صالحيات  الخل
المركزي تنفيذية وليس لها عالقة بالتشريع، 
ووالية المجلس التشــريعي ال تنتهي إال بأداء 

اليمين الدستورية للمجلس الجديد".
     في حين اعتبر زيدان أن رئاســة الســلطة 
ــي وأن أي قرار  نفســها تعاني من خلل قانون
بالتمديد للتشــريعي والرئاسة يتطلب توافق 
وطني وليــس للمركزي أي حــق في ذلك 

يقول:"بموجب القانون األساســي فإن رئاسة 
الســلطة تعاني من خلل فــي وضعها القانوني 
ليــس فقط بعد ٢٠١٠/١/٢٥ وإنما منذ ٢٠٠٩/١/٩ 
هذا القرار بالتحديد يجب أن ينبع من توافق 
وطني وليس من خــالل المجلس المركزي 
ــه منذ ســنوات وال حتى من  الــذي فقد أهليت

خالل وزراء الخارجية العرب"
     وأضاف:" إن المجلس التشريعي وبموجب 
القانون األساســي فــي المــادة ٤٧ مكرر التي 
ــد  ــى تمدي ــاج إل أضيفــت عــام ٢٠٠٥ ال يحت
ــه، حيث تنــص المادة صراحــة على أن  واليت
ــة المجلس التشــريعي تمتد حتى لحظة  والي
ــن  اليمي المنتخــب  ــد  الجدي المجلــس  أداء 

الدستورية"
ــاح لمحاولة  وقــال:" نحــن وال ننظــر بارتي
ــى المجلس  إضفــاء شــرعيات مصطنعــة عل
المركزي إللباس المجلس التشريعي شرعية 
ال يحتاج إلى تأكيدها فمفتاح الشرعية ليس 

بيد المركزي.".  

وفد من المجلس التشريعي برئاسة د. بحر خالل زيارتهم للمجلس األعلى للقضاء الشرعي
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ــى ضــرورة تقديم  وشــدد د.بحــر عل
المساعدة لهذه الشريحة الهامة، واصفا 
المعاقين بأنهم األسوياء الذين يتربعون 
في سويداء قلوبنا، ، مشيرا إلى أن لجنة 
التربية في المجلس التشريعي -ممثلة 
بالنائب هدى نعيم التي تحمل على عاتقها 
هذا الملف- قامت بجهود جبارة من أجل 

الدفاع عن حقوق هذه الشريحة. 
ــه عمادة  جــاء ذلك خــالل حفل نظمت
شــئون الطلبة في الجامعة اإلســالمية 
بمناسبة يوم المعاق العالمي، بمشاركة 
عدد من ممثلي المؤسســات والجمعيات 
التي تدعم المعاقين وعدد من المثقفين 
الجامعــة  وطــالب  واألكاديمييــن 

اإلسالمية.
وفي هــذا الســياق طالــب د. بحر دول 
العالم الحر والمنظمات الدولية بالنظر 
إلــى حجم األضــرار التي تعــرض لها 
الشعب الفلسطيني، وخصوصا أن نسبة 
المعاقبين فــي قطاع غزة هــي األعلى 
بين دول العالم، وذلك بســبب همجية 
اعتداءاته  ــان  إب ــي  الصهيون االحتــالل 
المتكررة وال ســيما في حربه األخيرة 
على القطاع، مشددا على ضرورة تقديم 
ــادة االحتالل الصهيونــي كمجرمي  ق
حرب إلى المحاكــم الدولية إذا أرادت 

حــذر النائب حســني البوريني 
ــرة المخطط  مــن تســارع وتي
القــدس  ــد  لتهوي ــي  الصهوين
في ظل صمت رســمي وشــعبي 
ــق , والــذي كان  عالمــي مطب
آخــره اســتيالء مجموعــة من 
قــوات  ــة  بحماي ــن  المغتصبي
عصــر  الصهيونــي  االحتــالل 
(١-١٢(على منزل  الثالثاء  أمس 
ــنة  ــة المقدســية الُمسِّ المواطن
رفقة الكرد في حي الشيخ جراح 

بمدينة القدس المحتلة.
ــي طالب بوقفة  البورين النائب 
جــادة رافضه لهــذه التجاوزات 

اإلســرائيلية , وقال هناك الكثير مما يمكن للشعوب القيام به وأقله 
ــة تضامنية مــع مدينة القدس والمســجد األقصى ,  ــه جماهيري هب
وقال :" على العالم العربي واإلسالمي أن يدرك بان فلسطين ليست 

للفلسطينيين وحدهم وان الدفاع عنها واجب عليهم جميعا " .
وأعرب النائب حسني البوريني عن تضامنه والنواب مع عائلة الكرد 

, وغيرها من العائالت المقدسية المهددة بالتهجير من االحتالل .
وأشــاد النائــب البوريني بصمود المقدســيين ووقفتهــم في وجه 
الحملة اإلسرائيلية االستئصالية للشــعب الفلسطيني, داعيا لمزيد 
مــن الثبات لمواجهة المخطــط الصهيوني , وقــال : " ما حدث مع 
ــن تكون األخيرة إذا لم يجد  ــة الكرد ليس الجريمة األولى ول عائل
ــة رائعة إلنغراس  االحتــالل رادعا له . وســكان القدس ضربوا أمثل

الفلسطيني في أرضه "

 "" التشريعي يفتتح دورة التشريعي يفتتح دورة 
تدريبية في مبادئ 

وأسس اإلدارة
افتتحت وحدة التدريــب والتطوير في المجلس 
التشــريعي دورة تدريبية خاصة بأصحاب المهام 
اإلدارية من مدراء وأقسام وشعب دوائر المجلس 
المختلفة في اإلدارة العامة بعنوان مبادئ وأسس 

اإلدارة بواقع ١٨ ساعة تدريبية.
وأوضح مديــر وحدة التدريــب والتطوير نبيل 
ــا تتعرض  الخالــدي أهمية هــذه الدورة كونه
للمفاهيم اإلدارية الســلمية والمتطــورة، والتي 
ــا  إلى رفــع الكفاءة  يســعى المجلــس من خالله
ــن الذين يقومــون على رأس  ــة للموظفي اإلداري
أعمالهــم،  كمــا تمكــن المشــاركين فيها من 
تسيير األعمال اإلدارية بدرجة عالية من الكفاءة 
وتوضح مفاهيم التعامل بين الرئيس والمرؤوس 
وكيفيتها، مشــيرًا إلى أن الدورة هي عبارة عن 
مقدمة أولى لســتة دورات ســتعقد فــي المجال 
ــه رحب د. نافذ المدهون مدير  اإلداري . من جانب
عام المجلس التشــريعي بالجهــود المبذولة من 
وحــدة التدريــب والتطويــر من أجــل االرتقاء 
بموظفــي المجلــس التشــريعي خصوصــا فــي 
الجوانــب اإلدارية، و أكد د. المدهون على جهود 
رئاسة المجلس الداعمة لتطوير األداء اإلداري في 
مختلف التخصصات من أجل األرقاء بالمؤسســة 

التشريعية في مختلف التخصصات.

      اســتنكر النواب اإلســالميون في مدينة نابلس ما أقدمت عليه 
قوات االحتالل اإلسرائيلي من اعتقال الحاجة رابعة بالل ( أم بكر ), 

٦٥ عاما من مدينة نابلس.
    ووصف النواب هذا العمل بجريمة كبرى تضاف لجرائم االحتالل 
ــة, وقالت النائب منى منصور:" اعتقــال أم بكر ال يقف عند  اليومي
كونه اعتقال جديد المرأة فلســطينية وإنما هي أم لخمسة أسرى 
في سجون االحتالل وجدة أسير وزوجة الداعية سعيد بالل رحمه 

اهللا ".
    وأضــاف النائب ياســر منصور :" االعتقــال افرغ منزل بالل من 
ــه أيضا, وفي  ــاء معتقلون, وزوجــة احد األبناء معتقل ــه, فاألبن أهل
الوقت الذي كانــت تأمل فيه أم بكر أن تكحل عيونها باإلفراج عن 
ــه ويجمع األم بأبنائها  ــا, يأبى االحتالل إال أن يتمادى في غي أبنائه

في سجونه ".
    وقــال النائب حســني البوريني: "الحاجــة أم بكر مثال حي على 
صمود نســاء فلســطين, ممن يقفــن وراء أبنائهــم ويصبرن على 

اعتقالهم " .
  وطالــب النائب البوريني المؤسســات الحقوقية بضرورة التدخل 
الســريع والعاجل مــن أجل الضغط باتجاه اإلفــراج عن الحاجة أم 

بكر. 

@ê‹ib„@¿@ÊÏÓfl˝é�a@laÏ‰€a
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هــذه المنظمات الدولية أن تســاهم في 
تقديم الدعم للمعاقين.

وأضــاف د.بحــر أن شــعبنا هو شــعب 
منتصــر وعظيم بفعــل هــذه النماذج 
المعطاءة التي يقدمها والتي لم تتوانى 
ــا وأجســادها  ــة بأطرافه فــي التضحي
ــا: "هذه  في ســبيل رفعــة وطنها، متابع
النمــاذج أرادت أن تقول لكل العالم أننا 
صامدون ومرابطــون ولن نرضي غير 

القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وأننا 
سنســتمر في عطائنا مــن أجل تحرير 

القدس والمسجد األقصى".
وفي سياق متصل افتتح د. بحر معرضا 
لمنتجات المعاقين الــذي أقامته عمادة 
شؤون الطلبة بالجامعة اإلسالمية على 
هامش االحتفال بيوم المعاق بمشاركة 
جمعيات ومؤسســات ترعــي المعاقين، 
وقد أبدى د. بحر إعجابه  بالمشــغوالت 

والمنتوجات التي عرضت في المعرض، 
مشيدًا بدور هذه الجمعيات والمؤسسات 
التي تقف وتساند هذه الشريحة المهمة 

في المجتمع.  
هذا وتخلل الحفل فقرات فنية توالها بعض 
المشــاركين من المعاقين واشتملت على 
المسرح والغناء والدبكة، وفي نهاية الحفل 
قام د. بحر وإدارة الحفل بتوزيع الجوائز 

العينية على بعض الطالب المعاقين.
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النائب حسني البوريني
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د.بحر يكرم أحد المشاركين  على هامش االحتفال بمناسبة يوم المعاق العالمي
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ــواب فــي المجلس التشــريعي  شــارك عــدد من ن
الفلســطيني وممثلين عــن الوزارات و مؤسســات 
المجتمع المدني والجامعات الفلســطينية في لقاء 
مشــترك عبر الفيديــو كونفرنــس بمدينة غزة، 
وضــم كال من النائبين د.عاطــف عدوان ود.محمد 
ــل وزارة  شــهاب إلى جانــب د.أحمد يوســف وكي
الخارجية الفلسطينية وحسام عايش عن الجامعات 
الفلســطينية وأحمــد النجــار عــن وزارة التربية 
والتعليم وممثلة عن بلدية غزة وبحضور عدد من 

المواطنين. 
ومثل الجانب االسكتلندي نيكول سترجيون وزيرة 
الصحــة االســكتلندي ، والنائــب  بوليــن ماكنيل 
ورئيس بلدية جالسكو اللورد بروفوست إلى جانب 
ــة واالعتبارية في  عدد من الشــخصيات األكاديمي

والية جالسكو .
وقدم النواب المشاركين خالل اللقاء شرحا مفصال 
لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار ظالم 
مفــروض منذ أكثر مــن ثالث ســنوات والنتائج 
ــرة على غزة  ــة التــي خلفتها الحرب األخي الكارثي

وتدمير البنية التحتية بشكل شبه كلي .
ــر د.أحمد يوســف عن بالغ شــكره  ــه عب مــن جهت
وتقديره للنواب والوزراء المشاركين الهتمامهم 

ــًا إيهاهــم بتعزيز  ــة الفلســطينية مطالب بالقضي
الخطوات العملية التي تسهم في كسر الحصار من 

خالل تنظيم المزيد من القوافل البرية والبحرية.
أما حســام عايش فقدم شــرحا لما ســببته الحرب 
األخيرة على غزة وما خلفته آلة الحرب الصهيونية 
من دمار على الجامعات الفلســطينية ، مشــيرًا إلى 
أن سالح الجو الصهيوني استهدف مباني ومختبرات 
في الجامعة اإلســالمية ومباني أخرى في جامعات 
األقصــى واألزهر وكلية المجتمع بغزة ، موضحا 
أن تلك المباني كان يســتفيد منها آالف من طلبة 

العلوم والهندسة والطب والتخصصات األخرى .
من جانبه عبرت النائب االسكتلندي بولين ماكنيل 
ــى تنظيم هذا  عن شــكرها وتقديرها للقائمين عل
اللقاء ودعت المسؤولين الفلسطينيين في الحكومة 
الفلســطينية والمجلس التشريعي لزيارة اسكتلندا 
ــة للخروج من العزلة السياســية  والــدول األوربي

المفروضة على قطاع غزة .
ــن تأكيدها على اهتمامها الشــديد  وجددت ماكي
لمعاناة الشــعب الفلســطيني والحصار المفروض 
ــذ أعوام ومــا خلفه االحتالل والعــدوان األخير  من
على غزة ، ووعدت االستمرار بكافة الجهود الممكنة 

لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني .
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إعداد / أمجـد األغـا -  المقرر اإلداري للجنة القانونية

ــول تاريــخ ٢٠١٠/١/٢٥ يكون قد        بحل
مضى على المجلس التشــريعي الحالي 
أربعة ســنوات األمــر الذي يســتدعي 
ــم إنتخابات تشــريعية  الدعــوة لتنظي
إلنتخاب مجلس تشــريعي جديد، ولكن 
فــي صــورة تعــذر إجــراء االنتخابات 
التشــريعية وفــق األصــول القانونية  

ُيثـار التسـاؤل حول:
مدى دستورية بقاء المجلس التشريعي 
ــي بعد انقضاء المدة الدســتورية  الحال
المحــددة فــي ٢٠١٠/١/٢٥ وتعذر إجراء 

االنتخابات التشريعية ؟
يحوز على الشرعية الدستورية الرأي 
القانوني القائل بتمديد والية المجلس 
ــى ما بعد  التشــريعي الحالــي مؤقتا إل
انقضاء األربع ســنوات وذلك إلى حين 

ــد اليمين  أداء أعضــاء المجلــس الجدي
الدســتورية وهو األمر الذي سيســاهم 
في درء حاالت الفــراغ التي قد تترتب 

عن الشغور في السلطة التشريعية.
وقد جاء الرأي القانوني أعاله مســتندًا 

إلى المسوغات القانونية التالية:
أوًال: نصــت المــادة (٤٧) مكــرر مــن 
القانون األساسي المعدل  لسنة ٢٠٠٥: 

" تنتهي مدة والية المجلس التشــريعي 
القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد 

المنتخب اليمين الدستوري ".
ــة المجلــس  ــي فــإن والي      وبالتال
الحالي تســتمر بشــكٍل مؤقت إلى حين 
ــن  ــأداء اليمي ــام األعضــاء الجــدد ب قي
الدســتورية، ويقــع باطــال كل نــص 

قانوني يرتب أحكامــا تتناقض مع هذا 
التوجــه الدســتوري إســتنادًا لقاعــدة 

(سمو الدساتير).
ــة المجلس  ثانيًا: انســجام تمديد والي
ــون الدســتوري  التشــريعي مــع القان
ــد مــن  المقــارن حيــث جنحــت العدي
دســاتير الدول العربية نحــو معالجة 
حالة الفراغ التشــريعي الذي قد ينشأ 
عند تعذر إجراء االنتخابات التشريعية 
ــلطة التشريعية  إثر انقضاء والية الُس
ــة المجلــس القائم،  ــد والي ــى تمدي إل
ويمكن أن نذكر على ســبيل المثال ال 

الحصر:
المادة ٦٤ من الدستور اليمني:

(مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية 
تبدأ مــن تاريخ أول اجتماع له، ويدعو 

رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب 
ــد قبل انتهاء مدة المجلس  مجلس جدي
بستين يوما على األقل، فإذا تعذر ذلك 
لظــروف قاهرة ظــل المجلــس قائما 
ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول 
هــذه الظروف ويتم انتخــاب المجلس 

الجديد). 
ــة  المــادة ٦٨ دســتور المملكــة األردني

الهاشمية:
(يجــب إجراء االنتخاب خالل الشــهور 
األربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس 
ــإذا لم يكن االنتخاب قد تم عند انتهاء  ف
مــدة المجلــس أو تأخــر بســبب مــن 
األســباب يبقى المجلس قائما حتى يتم 

انتخاب المجلس الجديد .
ــة المجلس  ثالثًا: إنســجام تمديد والي

التشريعي مع  الفقه الدستوري: 
أشار األســتاذ الدكتور/ أحمد مبارك 
ــة الحقــوق في  ــد كلي الخالــدي عمي
جامعــة النجاح ســابقًا ورئيــس لجنة 
ــة الحقــوق في  ــد كلي الخالــدي عمي
جامعــة النجاح ســابقًا ورئيــس لجنة 
ــة الحقــوق في  ــد كلي الخالــدي عمي

وضع الدســتور ووزير العدل األســبق 
إلى أن " المشــرع الدســتوري أراد أن 
يضع استثناء على الحكم العام حيث أراد 
أن يمــد في والية المجلس التشــريعي 
ــة المجلس  الســابق وتعطيل بدء والي
ــن إتمام  ــد إلــى حي التشــريعي الجدي
أعضــاء المجلــس التشــريعي الجديد 
ــف اليمين الدســتورية, لذلك نص  حل
على االســتثناء على األصل فــي المادة 
(٤٧) مكــرر من القانون األساســي ذاته 
ولم ينص عليه في قاعــدة أدني درجة 

من القانون األساسي")* .

 ""
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ــة الدائمة والمتابعة  هذا يقتضــي منا المراقب
المستمرة للعمل من أجل إرساء منظومة قيم 
ترتكز إلى أصول الشــفافية الكاملة واحترام 
مبدأ المساءلة الالزمة لتطوير نظامنا السياسي 

وتجربتنا الديمقراطية الفلسطينية.

ــدوره أشــاد النائب ســيد أبو مســامح بعمل  ب
الديوان ملفتا لوجــود عقلية واعية في ديوار 
ــدور المؤسســي والرقابي  الرقابة تــدرك ال
ــا، وأكــد أن "التشــريعي" يعطي  ــاط به المن
أولوية لمبدأ الرقابة والمســاءلة، وشدد على 

ضرورة الضغط على المؤسســة التنفيذية من 
أجل شــفافية العمــل واألداء، وقــال" الديوان 
يشــكل العين المبصرة للتشريعي على طريق 

بناء مؤسسة سياسية حقيقية".
ومــن جانبها أشــارت النائب هــدى نعيم إلى 

وأكد د. بحر في بداية زيارته أن ديوان الرقابة 
يمثل ركيزة أساسية لتعزيز النظام السياسي 
ــه الرقابي، وقــال" أنتم تجســدون  فــي جانب
ــي اإلداري بهــدف الوصول إلى  الــدور الرقاب
المستوى المطلوب من النزاهة والشفافية في 
ظل المرحلة الدقيقة والحساسة التي يعيشها 

شعبنا".
ــى دعم المجلس التشــريعي  وشــدد د.بحر عل
الفلســطيني لديوان الرقابة في مراقبته ألداء 
الحكومــة قائال" هــذه هي المهمــة الحقيقية 
المناطــة بكم مــن أجل تعزيــز وتطوير قيم 
النزاهة والشــفافية في المؤسســة الرســمية 
ــوان يحتاج  ــا أن عمل الدي الفلســطينية، ملفت
ــا أن أعين  ــر ومصابــرة وجهد، مبين إلى صب
الجميع تنظر إلى أدائنا وممارســاتنا بشــكل 
عام واألعداء يتربصــون بنا، ومهمتنا كبيرة 
وعظيمة من أجل تطويــر األداء الرقابي على 

السلطة التنفيذية.
ــة تواجه  ــى أن المؤسســات الرقابي وأشــار إل
ــى ضــرورة  ــات، مشــددا عل ــات وعقب صعوب
االســتمرار في العمل وعدم اليأس، وقال"نحن 
في المجلس التشريعي سنساعدكم في تذليل 
وتجاوز تلك العقبات، وســنبقى على تواصل 
معكــم ومــع الحكومــة من أجــل توفير كل 

مقومات الدعم واإلسناد وتسهيل مهامكم".
ــر د. بحر عن إيمان المجلس التشــريعي  وعب
بالتكامل الوظيفي والعمل الشمولي بين كافة 
مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتابع" 

ــة له دور  ــة المالية واإلداري ــوان الرقاب أن دي
مركزي في الرقابة على الســلطة التنفيذية، 
وأن مشــروعنا السياسي والديمقراطي يعتمد 
على الشفافية والوضوح، مبينة أن اإلنجاز يتم 

من خالل عمل تراكمي.
كما أكدت النائب جميلة الشنطي التي أثنت 
ــوان على ضرورة االســتمرار  ــى عمل الدي عل
والتطوير في العمل الرقابي، موضحة أن هذه 
الزيارة للمجلس التشريعي تشكل دفعة عملية 
لعمل الديوان بقوة في محاســبة ومراقبة أداء 

السلطة التنفيذية.
بدوره شــكر مدير عام ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية يوسف الكيالي الوفد البرلماني على 
ــا أن تكون هذه  زيارته لمقــر الديوان، متمني
ــارة بداية تواصل مثمر وتعاون منتج مع  الزي

المجلس التشريعي الفلسطيني.
ــوان في إطار  ــة ودور الدي وأكــد على أهمي
النظام السياسي الفلسطيني، ملفتا أن الديوان 
ــذ انطالقه في  شــكل فرق تفتيش ومتابعة من
شهر ابريل من العام ٢٠٠٩م، موضحا أن الديوان 

أنجز الكثير من المهام خالل فترة قياسية.
ــوان للكثير من  وأكــد الكيالي تجــاوز الدي
المشاكل والعقبات، وقال"نمتلك الكثير من 
التقارير المهنية المميزة حول أداء الســلطة 
التنفيذية"، مشــيرا أنه تم تســليمها للمجلس 
ــة مــن أجــل  التشــريعي والســلطة التنفيذي
متابعتها"، مشيرا أن الديوان ال يسعى إلى تصيد 

األخطاء بل تطوير األداء وتصويب الخلل.








.




انظر:  أ.د. أحمد مبارك الخالدي، دراسة بعنوان (التداعيات القانونية إلنتهاء والية الرئيس) ص٧ ، ورقة عمل قدمت لمركز الزيتونة للدراسات * انظر:  أ.د. أحمد مبارك الخالدي، دراسة بعنوان (التداعيات القانونية إلنتهاء والية الرئيس) ص٧ ، ورقة عمل قدمت لمركز الزيتونة للدراسات * انظر:  أ.د. أحمد مبارك الخالدي، دراسة بعنوان (التداعيات القانونية إلنتهاء والية الرئيس) ص٧ ، ورقة عمل قدمت لمركز الزيتونة للدراسات   -   * -   *
واالستشارات بتاريخ ٩/٦/ ٢٠٠٨م. 

نواب المجلس التشريعي برئاسة د.بحر خالل زيارتهم لديوان الرقابة المالية واإلدارية
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-    تشــكل الدراســة معالجة موضوعية بنســبة 
ــا إزاء الموضوعــات الخاضعة للبحث  ٩٠٪ تقريب

والتقييم.
-    تشكل الدراسة إدانة واضحة وصريحة للغاية 
حيال األداء الســلطوي فــي الضفة الغربية حيال 
ــم النزاهــة والشــفافية في إطار المؤسســات  قي

الرسمية هناك.


- استثنت الدراسة قطاع غزة من إعمال يد البحث 
واالســتقصاء والتحليل والتقييم بدون أي مبرر 

موضوعي.
- تناولت المعالجات التي تعرضها الدراسة الشق 
اإلداري اإلجرائي التنظيمي فحسب، ولم تتطرق 
إلى البعد السياســي واألمني بمفهومهما الوطني 
اللذين سقطت فيهما السلطة وأدائها بشكل مريع 

وغير قابل للدحض أو النقاش.
- اعتمــدت الدراســة وجهة نظر ســلطة رام اهللا 
ــال قضايا الخالف السياســي  ــح حي وحركة فت

والشأن الفلسطيني الداخلي.
- تجاهلت الدراســة توجيه أي نقد لشخص "أبو 
ــاء واليته  ــم تتطرق بحــال إلى انته مــازن"، ول

القانونية والدستورية.
- تجاهلت الدراســة أي إشارة إلى واقع ممارسات 
ــة في الضفــة الغربية سياســيا  األجهــزة األمني
وقانونيا، وحال التنســيق األمني مــع االحتالل، 
ومشروع خلق "الفلسطينيين الجدد" الذي يشرف 
ــه الجنرال " كيث دايتون" الذي يتولى إعادة  علي
صياغة وتدريــب األجهزة األمنية الفلســطينية 

هناك. 

- أهملت الدراسة بشكل مقصود عددا من التوصيات 
حيال بعض القضايا ذات العالقة باألداء السلطوي 
في الضفة الغربية الممارس ضد حركة حماس 

على وجه الخصوص.


- ورد في ( ص ١٠) في سياق الحديث عن الملخص 
التنفيذي للدراسة ذكر لمصطلح حكومة تسيير 
األعمال التي شــكلها الرئيس الفلسطيني برئاسة 
الدكتور سالم فياض بعد سيطرة حركة حماس 
على قطــاع غــزة، والحقيقــة أن الحكومة التي 
شكلها الرئيس الفلسطيني منتهي الوالية برئاسة 
ســالم فياض هي حكومة األمر الواقع في الضفة 
ــة ألنها لم تحــظ مطلقا بثقــة المجلس  الغربي
التشريعي، مما يســتوجب من القائمين على هذه 
الدراسة تمّثل قيم النزاهة والموضوعية وتسمية 

األمور بمسمياتها الصحيحة. 
ــة القانونية يحظر على ما يســمى  ومــن الناحي
"حكومة تســيير األعمال" برئاســة ســالم فياض 
ممارسة مهامها قبل الحصول على ثقة المجلس، 
وبالتالي فإن كل ما تقوم به هذه الحكومة يندرج 
ضمن ممارسة الفساد وغياب الرقابة البرلمانية، 
وهذا ما أكدته المادة (٦٦) الفقرة (١) من القانون 
األساسي المعدل حيث نصت على أنه "فور اختيار 
رئيس الوزراء ألعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى 
المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت 
على الثقة بهم بعد االستماع واالنتهاء من مناقشة 
ــوزاري المكتــوب الذي يحــدد برنامج  البيان ال

وسياسة الحكومة... إلخ". 
- وجــاء فــي (ص١٥ وص٨٨) مــن الدراســة في 
إطار الحديــث عن قضيتي: األوضاع السياســية، 
والمؤسســات األهلية الفلســطينية ما يشير إلى 
حــدوث صراع عنيف ومســلح على الســلطة في 

قطــاع غزة نتــج عنه ســيطرة حركــة حماس 
ــى الســلطة الوطنية الفلســطينية  عســكريًا عل

ومؤسساتها في قطاع غزة".
الرد: في ذلك توصيف خاطئ وتشخيص مغلوط 
تماما وإخالل بالحقيقــة ومجريات األمور التي 
ــا الواقع المعاش، والتــي أكدت من خالل  حمله
التمرد األمني واإلداري واإلعالمي الذي مارسته 
أوساط في حركة فتح أن ما يحدث هو محاوالت 
ــة من طــرف واحد، كمــا ال يصح القول  انقالبي
بنظرية الصراع على السلطة ألن حركة حماس 
تملك السلطة أصال فكيف تصارع عليها؟!، فضال 
عــن أن حماس قامــت بتطهير القطــاع من بؤر 
ــي واإلداري التــي حاولت تخريب  الفســاد األمن
ــر واقع قطــاع غزة، وذلك انســجاما مع  وتدمي
ــم النزاهة فــي المجتمع  ــا فــي تعزيز قي واجبه
الفلســطيني، بما يتطلب شــكرها ال توجيه النقد 
ــا.  وهذا مــا أكدته المــادة ( ٦٩) الفقرة (٧)  إليه

حيث نصت على التالي:
"يختص مجلس الوزراء بما يلي: "مسؤولية حفظ 

النظام العام واألمن الداخلي".
- كمــا ورد في (ص١٥ وص٥٢) من الدراســة في 
ســياق الحديث عن قضيتي: األوضاع السياســية، 
والســلطة القضائية أن حركــة حماس "أوجدت 
ما يســمى بمجلس عدل أعلى كبديل عن مجلس 
القضاء األعلى الذي يشــكل جهة اإلشــراف على 
القضــاء في الضفــة الغربية, إضافــة إلى تعيين 
آالف الموظفين في اإلدارات الحكومية واألجهزة 

األمنية".
الرد: لم يتم إقامــة مجلس العدل األعلى إال بعد 
استنكاف مجلس القضاء األعلى عن العمل وخدمة 
ــن، كما إن حماس لم تقم بذلك بل إن  المواطني
حكومة تسيير األعمال في غزة الحاصلة على ثقة 
المجلس التشريعي هي من قامت بذلك ألسباب 

ومبررات موضوعية.


- جاء في (ص ١٦): "كما ســادت ثقافة, سياســية 
ــرة الرئيس الراحل ياســر  على األقــل خالل فت
عرفات, تتسامح مع الفاسدين وال تحاسبهم, وزاد 
من حدة المشــكلة في هذا المجال قدم المنظومة 
التشريعية, فهي ال تتضمن نصوصًا كافية تغطي 
من حدة المشــكلة في هذا المجال قدم المنظومة 
التشريعية, فهي ال تتضمن نصوصًا كافية تغطي 
من حدة المشــكلة في هذا المجال قدم المنظومة 

جميع مجــاالت الفاســدين وصــوره المختلفة, 
إضافة إلى ضعف العقوبات المنصوص عليها في 

القوانين التي تعالج بعض مظاهر الفساد".
ــال االدعاء  ــرد: النص الســابق غير صحيح حي ال
بضعف العقوبات المنصــوص عليها في القوانين 
ــي تعالــج بعض مظاهــر الفســاد، فالعقوبات  الت
ــل يكمن فقط في  موجــودة بوضــوح إال أن الخل
ــاك قانون  ــة المفســدين. فهن ــق ومعاقب التطبي
العقوبات لعام ١٩٣٦م، وهناك قانون الكســب غير 
ــوان الرقابة المالية  المشــروع، وهناك قانون دي
واإلدارية، وهناك العديد من تشــريعات محاربة 

الفساد سارية المفعول. 
- ورد في (ص ١٧): "وال تلعب المؤسسات الدينية, 

والتي لها تأثيرها في المجتمع, دورًا مباشــرًا في 
هذا المجال".

الرد: النص السابق ينفي أي دور مباشر للمؤسسات 
الدينية على إطالقها في تعزيز قيم النزاهة ضمن 
ــة والجامعية، وهو نص مطاط  المناهج التعليمي
وفضفــاض وغير واضح، ويحمــل تعميما ُمخال، 
فضال عن كونه يتجاهل التأثير الواضح للعديد 
من المؤسســات الدينية التابعــة لبعض الفصائل 
اإلســالمية التي ال يســتطيع أحد أن ينكر دورها 

وتأثيرها في مختلف المجاالت.
- ورد فــي (ص١٧): "أما في عهد الرئيس محمود 
ــز بعدم توفير الغطاء السياســي  ــاس وإن تمي عب

للفاسدين، ...إلخ".
الرد: ال يمكن ألي شــخص أو جهة تتحلى بالحد 
ــة والنزاهة أن  األدنــى من اإلنصاف والموضوعي
تدعي مثل هذا االدعاء، فالفســاد في عهد الرئيس 
ــة والدســتورية بقي  ــة القانوني منتهــي الوالي
كمــا هو دون أي تغيير كمــا كان عليه الحال 
زمــن الرئيــس الراحل المرحوم ياســر عرفات، 
وواقع الحال يشــير إلى أن المفســدين كرسوا 
نفوذهــم ومواقعهم في عهد "أبو مازن" وشــكلوا 
مراكز قوى خطيرة في إطار مؤسسات السلطة 

الفلسطينية وأجهزتها األمنية.


- ال يحمل تقييم مؤسســة الرئاسة أي إشارة إلى 
انتهاء والية الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
ــه الســلطة بعد هذا  بتاريــخ ٨-١-٢٠٠٩، واغتصاب
التاريخ، وهي نقطة في غاية األهمية والحساسية 
ــاس قد انتهت تماما  والخطــورة، كون والية عب
وفقا للنصــوص القطعية التي ال تحتمل النقاش 
ــون األساســي الفلســطيني  ــي أوردهــا القان الت
المعــدل، مما يقدح في نزاهة الدراســة ويضعف 
ــه المادة (٣٦)  ــا. وهذا ما أكدت درجــة مصداقيته
مــن القانون األساســي المعدل حيــث نصت على 
أن "مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي 
أربع سنوات ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة 
رئاســية ثانية علي أن ال يشــغل منصب الرئاسة 

أكثر من دورتين متتاليتين".
- جاء في (ص٢٢): "ال توجد أحكام قانونية كافية 
أو لوائح تحدد كيفية اختيار رئيس الوزراء من 

قبل الرئيس، ومدى إلزام رئيس الوزراء المكلف 
ــا ومواقف يحددهــا الرئيس مســبقا في  بقضاي

خطاب التكليف".
ــح وغير ســليم على  ــرد: ما ســبق غير صحي ال
ــون  ــي يوردهــا القان اإلطــالق، فالنصــوص الت
األساسي المعدل حول هذه القضية واضحة تماما 
وال يشــوبها أي لبس، مما يعزز الشــكوك حيال 
ــة وراء مثل هــذا النص ومدى  المقاصــد الكامن
ــرات ذلك  ــة ما، وتأثي ــا بسياســة فئوي ارتباطه
على نزاهة الدراســة والقائمين عليها. حيث نظم 
القانون األساسي المعدل هذا الموضوع في المادة 

(٦٥) حيث نصت على:
 -١ فور تكليفه من قبل رئيس الســلطة الوطنية 
الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته 
خالل ثالثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق 

في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط.
-٢ إذا أخفــق رئيس الوزراء في تشــكيل حكومته 
ــم يحصل على ثقة  خالل األجــل المذكور أو ل
المجلس التشــريعي وجب على رئيس الســلطة 
الوطنية استبداله بآخر خالل أسبوعين من تاريخ 
إخفاقه أو من تاريخ جلســة الثقة حسب مقتضى 
ــوزراء الجديد  ــق على رئيــس ال الحــال، وتنطب

األحكام الواردة في الفقرة (١) أعاله. 
- كمــا ورد في (ص٢٧ وص٣٥) من الدراســة في 
ســياق الحديث عن قضيتي: اإلشكاليات المتعلقة 
باألداء المالي للســلطة الوطنية، ودور المجلس 
التشــريعي حديث عن "ســلطة وحكومــة األمر 
الواقــع في غــزة"، والحقيقــة أن الحكومة التي 
شكلها الرئيس الفلسطيني منتهي الوالية برئاسة 
ســالم فياض هي حكومة األمر الواقع في الضفة 
ــة ألنها لم تحــظ مطلقا بثقــة المجلس  الغربي
ــي يطلقون عليها  التشــريعي، فيما الحكومة الت
حكومة أو سلطة األمر الواقع هي حكومة تسيير 
أعمال شرعية حسب القانون األساسي الفلسطيني 
المعــدل، مما يســتوجب من القائميــن على هذه 
الدراسة تمّثل قيم النزاهة والموضوعية وتسمية 

األمور بمسمياتها الصحيحة. 


- ورد في (ص٢٦ وص٥٠) من الدراســة في سياق 
الحديث عن قضيتي: اإلشكاليات المتعلقة باألداء 
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المالي للســلطة الوطنية، وعالقة ديوان الرقابة 
اإلدارية والمالية مع الركائز األخرى حديث عن 
تعّطل دور المجلس التشريعي تمامًا منذ منتصف 

العام ٢٠٠٧".
الرد: المجلس التشريعي لم يتعطل بل استمر في 
أداء مهامه وواجباته المناطة به، مستندا في ذلك 

إلى مبررات موضوعية وسوابق برلمانية. 
- ورد فــي (ص٣٤ وص٣٥): "وقد توقف المجلس 
نهائيًا عن العمل كجهة شرعية تسائل الحكومة 
- ورد فــي (ص٣٤ وص٣٥): "وقد توقف المجلس 
نهائيًا عن العمل كجهة شرعية تسائل الحكومة 
- ورد فــي (ص٣٤ وص٣٥): "وقد توقف المجلس 

بعد السيطرة العسكرية لحماس على قطاع غزة 
ــواب كتلة التغيير  حزيران ٢٠٠٧, لكن اســتمر ن
واإلصالح في عقد جلسات في غزة ومناقشة بعض 
مشــاريع القوانين وتوجيه بعض االستفســارات 
ومناقشــة بعض وزراء حكومــة األمر الواقع في 
ــن تجتمع لجنة برلمانية خاصة من  غزة, في حي
ممثلي الكتل األخرى فــي الضفة لتمارس رقابة 

ومساءلة موسمية على السلطة التنفيذية".
الرد: هذا الكالم مخالف للواقع ولنصوص القانون 
األساسي الفلسطيني المعدل، فالمجلس التشريعي 
لم يتوقف عن أداء أعماله، بل اســتمر فيها بشكل 
ــدأ التوكيالت التي  قانونــي من خالل اعتماد مب
تستند إلى مبررات قانونية وموضوعية وسوابق 
برلمانية سليمة، مما يضع هذه الدراسة والقائمين 
ــا في موقع االتهام المباشــر، ويلقي بها في  عليه
أتون االنحياز غير المبرر لطرف فلسطيني على 
حســاب طرف آخر. وقد عقد المجلس التشريعي 
جلســاته بعد التحقق من النصــاب ووفقا ألحكام 

النظام الداخلي للمجلس التشريعي. 
ــه (أي المجلس  - ورد فــي (ص٣٦): "ليســت لدي

التشريعي) صحيفة أو مجلة تصدر بشكل دائم".
ــح، فالمجلس يصدر  ــرد: هذا الكالم غير صحي ال
صحيفة دورية نصف شهرية تحت اسم "البرلمان"، 

وتصدر عن الدائرة اإلعالمية في غزة.


- ورد في (ص٣٩): "ويشكك الجمهور بمصداقية 
قيادة األحزاب والتنظيمات والفصائل في مكافحة 
الفساد، بل إن معظم استطالعات الرأي قد أشارت 
إلى أن الجمهور يتهم الفصائل نفســها بالفســاد 

ويشكك في رغبة قياداتها في مكافحته".
ــارة مطاطة وفضفاضــة وغير  ــرد: هــذه العب ال
واضحــة على اإلطــالق، وهي لفــرط عموميتها 
تضع جميع األحزاب والفصائل في ســلة واحدة، 
وهو ما ينفي عنها صفة المصداقية والموضوعية 
بشكل تماما، ويجعل مقصودها أقرب إلى توجيه 
اإلساءة إلى قوى وفصائل بعينها، مما يخّل بأبسط 
أســس النزاهة والشــفافية التي قامت عليها هذه 

الدراسة.


ــة االنتخابات  - جــاء فــي (ص٤٢): "وتعتمد لجن
المركزية حاليا القرار بقانون بشأن االنتخابات 

العامة الصادر عن رئيس السلطة الوطنية. 
ــرد: رغم أن الدراســة شــخصت بدقــة اعتماد  ال
ــة االنتخابات على القرار بقانون الصادر عن  لجن
رئيس الســلطة إال أنها لم تعترض عليه أو تبرز 
عدم قانونيته كونه تجاوز نصا قانونيا صريحا 

أصدره المجلس التشريعي الفلسطيني.
- ورد فــي (ص٤٥): "وختامــا ينبغــي القــول أن 
االنقســام بين قطاع غــزة والضفة الغربية يضع 
ــا تحت التهديــد وخطر  ــة ونزاهته عمــل اللجن
ــا تقويض هذه  التدخــل إلــى درجة يمكــن معه
الركيزة األساســية، نتيجة لحالة االســتقطاب 
السياسي الكبيرة التي لم تعد تتقبل وجود جهات 

رسمية مستقلة ومحايدة مثل لجنة االنتخابات".
ــه يحــاول تقّمص  ــرد: هــذا الــكالم رغــم أن ال
الموضوعية من خالل التمسح بنوع من العمومية 
إال أنه يشكل في الوقت ذاته غمزا من قناة حركة 
حمــاس وحكومة تســيير األعمال فــي غزة التي 
رفضــت التعاطي مــع لجنة االنتخابات ألســباب 

موضوعية واعتبارات قانونية.


ــرا تعتبر مؤسســات  - جــاء فــي (ص٥٠): "وأخي
المجتمع المدني خاضعة لسلطة الديوان"، إال أنه 
ــم يرد في التوصيات المذكورة في (ص٥١) أية  ل
إشــارة إلى توصية بضرورة وضع آليات رقابية 

على مؤسسات المجتمع المدني.



- لم ُتشــر الدراســة بأي شــكل كان إلى الدور 
ــي الخطير الذي تمارســه األجهزة األمنية  األمن
في الضفة الغربية من اعتقاالت وحمالت مالحقة 
وتعذيب بشكل يخالف تماما القانون الفلسطيني، 
ــى آثار وتداعيات التعــاون األمني  أو اإلشــارة إل
ــي على الواقع السياســي  مــع االحتالل الصهيون
الفلســطيني، وخضــوع  االجتماعــي  والنســيج 
ــة الفلســطينية بالكامل إلمرة  المؤسســة األمني
ــرال األمريكــي "كيــث دايتون"  وإشــراف الجن
الذي يشــرف على مشروع خلق وإيجاد ما يسمى 
بالفلسطينيين الجدد الذين انتزع حب الوطن من 
ــا بمفاهيم ال تمت  قلوبهــم وباتوا أكثر التصاق

لفلسطين وقضيتنا الوطنية بصلة.
- وجاء في (ص٦٩): "من الناحية العملية ال تخضع 
المؤسسة األمنية وقادتها للرقابة والمساءلة من 

ــل المجلس  قبل المســتوى التنفيــذي أو من قب
التشريعي".

وجاء أيضا: "طــرأ الكثير من التقدم فيما يخص 
ــة بغيرها مــن ركائز  عالقــة األجهــزة األمني
نظام النزاهة الوطني. فعلى المســتوى التنظيمي 
أصبحت معظم هذه األجهزة خاضعة للمســتوى 
السياسي ممثال بوزارة الداخلية ورئيس السلطة، 
وأصبحت أكثر خضوعا لرقابة ومساءلة السلطة 
التشريعية وفقا للقانون، رغم تعطل دور المجلس 

التشريعي في الواقع العملي".
ــرد: عبارتين يحمالن تناقضــات غير مفهومة  ال
ــارة األولى إقــرار بأن  ــى اإلطــالق، ففي العب عل
ــة عمليا ال تخضــع ألي رقابة  المؤسســة األمني
أو مســاءلة كانت، فيما الفقــرة الثانية تأكيد 
على تقــدم ملموس وحديث عــن خضوع مطرد 
للمســتوى التنفيذي ولرقابة ومساءلة المجلس 

التشريعي؟؟!!
- كما جاء فــي (ص٧٠) مجموعة من التوصيات 
الخاصــة بالمؤسســة األمنية، ولم يــرد فيها أية 
ِإشــارة أو توصية ما حول طبيعة ومضمون عمل 
األجهزة األمنية التي تنتهك القانون الفلسطيني، 
وتنتهــك كرامــة وحقوق اإلنســان في الضفة 
ــا مع االحتالل، ويشــرف  الغربية، وتنســق أمني
ــرال األمريكي "كيــث دايتون" على  ــا الجن عليه

مرأى ومسمع من الجميع.



- جــاء فــي (ص٧٨): "... وازداد دورها وحضورها 
لدى مختلف الشــركاء في المجتمع الفلسطيني 
بفعــل  ــي،  واألهل الرســمي  المســتويين  ــى  عل
ــا، ودورها الفاعل في  ــة التي تتمتع به المصداقي

الرقابة والمساءلة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق 
اإلنسان".

ــرد: إن ترســيخ نظــام النزاهــة وتدعيم مبدأ  ال
الشــفافية ال يكون بالترويج للهيئة الفلسطينية 
التي تدعي االستقاللية نظريا فيما تخلو ممارساتها 
ــى أرض الواقع، وذلك بحكم الكثير من  منها عل
الشواهد واألدلة التي تجزم بممارسة الهيئة حالة 
واضحة وصريحة مــن االنتقائية ما بين الضفة 
الغربية وقطاع غزة، فهي تركز بشكل مجهري 
ــى قطاع غزة، وال تدع شــاردة وال واردة فيها  عل
ــة تأثيرها في قطاع  ــا كان تفاهتها ومحدودي أي
غزة إال وعالجتها، فيما تمر الهيئة مرور الكرام 
على الكثير من الممارســات واألحداث في الضفة 
ــة أو ال تعالج ذلك إطالقا، مما ينفي عنها  الغربي
صفة الحيادية والموضوعية التي تعتبر الشروط 
األبرز لعمل المؤسسات الحقوقية، وهو ما يدفعنا 
ــد على أن هذه الدراســة يحمل تســويقا  للتأكي

سافرا وترويجا غير مبرر للهيئة.
- عالوة على ذلك، لم تُُشر الدراسة في توصياتها 
حول تقييم أداء الهيئة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
(ص٨٠) إلــى ضرورة نبذ االنتقائية، والتزام نهج 
المهنية والحيادية والموضوعية، وذلك انسجاما 
مــع مبادئ تحقيق النزاهة والشــفافية والمهنية 

ضمن أداء الهيئة.



ــا تدخل  - جــاء فــي (ص٨٨): "... ويالحــظ أحيان
الممولين في أجندات بعض المؤسسات من خالل 
طرح أجندات تمويلية وبرامج محددة مســبقا أو 
وضع اشــتراطات سياســية على المؤسسات قبل 

تمويلها". 
ــق الواقع، فكلمة  ــرد: هذا الــكالم يخالف حقائ ال
ــا" ال تعّبر عن واقع حال هذه المؤسســات  "أحيان
ــن في األغلبية الســاحقة  التي يتدخــل الممولي
ــدات عملها  مــن الحاالت، ولربمــا دائما، في أجن
وبرامجها، مما يقتضي اإلشــارة إلى ذلك بشكل 
دقيق ألن محاولة اســترضاء المؤسسات الغربية 
على حســاب الحقيقــة والموضوعية ال يســاهم 
إطالقا في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني 
واالرتقاء بها وال يدفع باتجاه نشــر قيم النزاهة 

والشفافية في واقعنا الفلسطيني.
- وجاء فــي (ص٨٨) أيضا: "ولكن احتدام الصراع 
على الســلطة وحصول انقســام داخلي فلسطيني 
بين الضفة الغربية وقطــاع غزة أدى إلى تدخل 
الســلطات التنفيذية وأجهزتها األمنية ألســباب 
ــر على  سياســية فــي عمــل المؤسســات والتأثي
ــة وإغالق بعضها فــي كل من  مجلســها اإلداري

الضفة الغربية وقطاع غزة".
ــرد: حقيقــة األمــور والوثائق والمســتندات  ال
ــام حكومة تســيير األعمال في  تنفــي قطعيا قي
غزة بالتأثير على بعض مجالس اإلدارة ألســباب 
سياســية أو إغالق بعضها كما حدث في الضفة، 
وإنما تعاملت معها وفقا لنصوص القانون، فكيف 
يســتوي العمل المهني الملتزم بالقانون في غزة 
ــرم القانون في  مع العمل السياســي الذي ال يحت

الضفة؟!
- جاء في (ص٨٩): "وبالرغم من خضوعها للقانون 
المنظم لعمل الهيئات غير الحكومية، إال أنها نادرا 

ما تنشر تقاريرها المالية أو اإلدارية".
ــق ويحمل تشــويها  ــرد: هذا الــكالم غير دقي ال
ــة ذات الطابع الديني،  للمؤسســات غير الحكومي
ــن الحديث عن واقــع هذه المؤسســات في  وحي
قطاع غــزة فــإن الوثائق الرســمية تشــير إلى 
أن هــذه المؤسســات تتحرك في إطــار االلتزام 
ــا والتي تنظم  ــن واللوائــح المعمول به بالقواني
عملها ودائرة نشاطاتها، مما يعني أن هذه الدراسة 
تحمل معلومات مغلوطة مخّلة بركائز النزاهة 
والموضوعية التي تفترض أن تشــكل رأســمالها 
ــا البحثي ونشــاطها  ــد فــي خضــم عمله الوحي

التقييمي لنظام النزاهة الوطني في فلسطين.
- جاء في (ص٩١): "وفي قطاع غزة قامت حكومة 
حركة حماس بإغالق بعض المؤسسات المحسوبة 

على حركة فتح ومصادرة موجوداتها".
الرد: الحكومة في غزة هي حكومة شرعية بإقرار 
القانون األساسي الفلسطيني الذي يعتبرها حكومة 
تســيير أعمال حظيت بثقة المجلس التشــريعي، 
فضال عن أنها لم تقــم بإغالق هذه الجمعيات إال 
بعد ثبوت ضلوعها في أعمال وممارسات مخالفة 

للقانون.
- رغم أن الدراسة تحدثت في (ص٨٨) عن التأثير 
ــد من مجالس اإلدارة لدى مؤسســات  على العدي
المجتمع المدني وإغالق بعضها، إال أن التوصيات 
ــد حيال هذه  ــم ُتشــر مطلقا إلى أي بن (ص٩٢) ل
ــة بما يدعو الســلطة التنفيذية وأجهزتها  القضي
األمنية إلى وقف حملتها ضد المؤسسات األهلية 
المحســوبة على حركة حماس أو المقربة منها 
ــة التي لم ترتكــب مطلقا ما  في الضفــة الغربي
ــون، ونتحدى أن ُتبرز ســلطة رام  يخالــف القان
ــل حول تورط أي  ــا األمنية أي دلي اهللا وأجهزته
مؤسســة محسوبة على حماس في أي مخالفة أو 

قضية من القضايا.

مالحظات منهجية حول دراسة: "نظام النزاهة الوطني: تجربة الـــسلطة الوطنية الفلسطينية 2008"
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أدان النائــب د. محمود الرمحي، أمين ســر 
ــة اإلعتقــاالت  المجلــس التشــريعي، حمل
الشرســة واإلستدعاءات التي شنتها األجهزة 
األمنية مؤخرًا بحق أبناء وأنصار الحركة 
اإلســالمية في مدن الضفــة الغربية، والتي 
ــن فيها ١٥٠ مواطنا و ما  بلغ عدد المختطفي
يقارب األلف إســتدعاء من مختلف الشرائح 
ــات  ــة مــن بينهــم أعضــاء بلدي اإلجتماعي
ــواب في المجلس  منتخبة وأبناء وأشــقاء ن
ورجــال أعمــال. وقال النائــب الرمحي في 
تصريح صحفي االثنين ١٤-١٢-٢٠٠٩ إن هذه 
اإلعتقاالت تدل على كذب وزيف اإلدعاءات 
ــأن  ــا الســلطة فــي رام اهللا ب ــي أطلقته الت

المعتقلين لديها أمنيين وليس سياسيين.
وفي ذات الســياق استنكر الرمحي اختطاف 
ــاز المخابرات العامة الموظف في مكتب  جه
النواب اإلسالميين/ رام اهللا، إبراهيم سبع من 

مكان سكنه في بيتونيا الليلة.
وطالــب د. الرمحــي الفصائل ومؤسســات 
حقوق اإلنســان بضرورة التحــرك واتخاذ 

ــاوي النائب في  ندد الشــيخ حامــد البيت
المجلــس التشــريعي بقــرار الحكومــة 
ــاء المآذن  السويســرية طرح موضوع بن
ــى الحرية  ــره تعد عل لالســتفتاء واعتب

الدينية للمسلمين.
وكان المقترح قد طرح من قبل منظمات 
مســيحية محافظة وحظــي بدعم أكبر 
أحزاب البرلمان السويسري، حزب الشعب 
ــي، بزعم أن الســماح  السويســري اليمين

ببناء المآذن سيؤدي إلى أسلمة البالد.
وأشــار البيتاوي أن هــذه الخطوة تمس 
ــار ونصف المليار مســلم في  عقيدة ملي
ــرًا أن هــذا األمر ســيؤدي  ــم، معتب العال
لنشر الكراهية والعنف بين شعوب العالم 
ــات فــي العالمين  ــاك أقلي خاصــة أن هن
العربي واإلسالمي تعيش بأمن وطمأنينة 

وتمارس حريتها الدينية بشكل كامل.
وطالب الحكومة السويسرية بالعدول عن 
هذا القرار، داعيا العقالء في أوروبا كافة 
ــة محاوالت  إلى التدخــل ووضع حد الي

لنشر الكراهية بين اتباع الديانات.
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موقف محايد لوقف الحملة المسعورة التي 
تشنها األجهزة األمنية، معتبرا الصمت على 
مثل هذه اإلعتقاالت مشــاركة في جريمة 

االعتقال السياسي.

كل  محــاوالت  ــاوي  البيت واســتذكر 
من فرنســا بمنع الحجاب فــي الجامعات 
ــا بمنع إقامة أضخم مســجد في  وألماني

ألمانيا.
وكانت اســتطالعات الرأي السويســرية 
ــد لهذا  ــى تنامــي التيار المؤي أشــارت إل
المقترح بين السويســريين، فقد ذكرت 
ــاء السويســرية أن نتائــج  ــة األنب وكال
ــاء منارات  ــق بحظر بن االســتفتاء المتعل
جديدة للمســاجد، وهو مقترح بادرت به 
أحزاب يمينية، أظهــرت أن نحو ٥٧,٥ في 
المئة من السويســريين مــع مبدأ حظر 

بناء المنارات.
ويوجد أربعة مســاجد فــي كافة أنحاء 
سويسرا، وفي الســنوات األخيرة رفضت 

كل طلبات بناء المآذن.
ويعيــش فــي سويســرا نحــو أكثر من 
٣٠٠ ألف مســلم في سويســرا، اغلبهم من 
يوغسالفيا السابقة او تركيا، من مجموع 
سكان البالد وعددهم قرابة سبعة ماليين.

ويعد اإلســالم أكثر الديانات انتشارًا في 
البالد بعد المســيحية، لكن، وعلى الرغم 
من وجود أماكن للصالة، فان المســاجد 

ذات المآذن قليلة جدًا ومتباعدة.

النائب / حامد البيتاويد. محمود الرمحي

اعتبر برلماني فلسطيني أن قيام 
ــاء جدار  الســلطات المصرية ببن
فوالذي في عدة نقاط على امتداد 
الحدود بين مصر وقطاع غزة فى 
رفح يهدد المجتمع الفلســطيني 
الحصار  بالتجويــع ومزيد مــن 

ونقض االحتياجات األساسية.
وقال النائــب د.عاطف عدوان في 
يوجــد  تصريحــات متلفــزة: ال 
ــن المصريين ما يمكن  بيننا و بي
أن يخل باألمن في مصر، مؤكدًا 
ــد يعتبر من أمن  أن أمن هذا البل

الشعب الفلسطيني.
وأضاف عــدوان: "ال يوجد هناك 
بالعالقــة  يضــر  أن  يمكــن  مــا 
وفــي  الفلســطينية  ــة  المصري
ــم يتعرض  ــرة ل الســنوات األخي
ــل قطاع  األمــن المصــري من قب

غزة بأي شكل من األشكال".
وأوضــح أنه كلما ضاق الخناق على الشــعب الفلســطيني كلما وجد طرقًا 
ــى الحصار، مؤكدًا أن هــذا الحصار الفوالذي ال  ــة جديدة للتغلب عل إبداعي

يمكنه أن يكون عائقًا أمام الشعب الفلسطيني.
وطالب عدوان مصر بأن ال تدفع الشــعب الفلســطيني إلى اتباع سياســات أو 

الخروج عن العادات والتقاليد الودية واألخوية بين الشعبين.
وأعرب عن أمله بأن يقام مثل هذه الجدار بين مصر والكيان اإلسرائيلي الذي 
يمثل عدوًا مشتركا، مؤكدًا أننا لن نتدخل في السيادة المصرية لكننا نأمل 
أن يتحقق ما قاله الرئيس المصري حســني مبارك بأنهم لن يجوعوا الشعب 

الفلسطيني ولن يعملوا على حصاره.
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واإلصــالح  ــر  التغيي ــة  كتل وفــد  وصــل 
االندونيســية  العاصمــة  ــى  إل ــة  البرلماني
جاكارتا والتقي رئيس البرلمان االندونيسي 
(مرزوقي علي)  في مقر البرلمان بجاكرتا 
وعدد من المســؤولين االندونيســيين لشرح 
ــة الفلســطينية ووضعهم فــي صورة  القضي
آخــر التطورات والمســتجدات على الســاحة 
الفلســطينية والحصار المفروض على قطاع 
غزة منذ ثالثة ســنوات والجرائم الصهيونية 
التي يرتكبها االحتالل بحق الشعب الفلسطيني 
واالنتهاكات فــي مدينة القدس وما تتعرض 
له من عملية تهويد وتهجير ممنهجة وتغيير 

لمعالمها االسالمية .
ويــرأس الوفــد النائب م.اســماعيل األشــقر 

ــة التغيير واالصالح ويضم  نائب رئيس كتل
كًال مــن والنائــب د.ســالم ســالمة والنائب 
مشــير المصري أمين سر الكتلة في المجلس 

التشريعي الفلسطيني.
ويواصل الوفد جولته فــي العديد من الدول 
ــة واإلســالمية، بعــد أن أنهــى جولته  العربي
فــي ماليزيا والتقى بالعديد من الشــخصيات 
ــة  ــة والمنظمــات األهلي الرســمية والحزبي
بينهــم رئيس البرلمان الماليــزي الذي اتفق 
الوفد معه على تشكيل لجنة صداقة برلمانية 
مشتركة، ورئيس الحزب االسالمي الماليزي 
ورؤساء الحكومات المحلية في ماليزيا، حيث 
القوا ترحيبا واســعا ودعمــا وتأييدًا للقضية 
الفلســطينية والتي وعــدت بمواصلة دعمها 

ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وقــدم الوفد البرلماني خالل زيارته لماليزيا 
شرحا مفصال للقضية الفلسطينية بعد رفض 
القوى الخارجية وبعض األطراف الفلسطينية 
نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة، وكذلك 
الحرب األخيرة على غــزة ونتائجها الفاجعة 
والمأســاوية وعدم الشــروع في إعادة إعمار 
غــزة حتى هذه اللحظة نتيجة الحصار ، كما 
طالب الوفد خالل زيارته بمواقف ضاغطة من 

أجل فك الحصار وإنهاء االحتالل.
وعبر الوفد في نهاية زيارته عن بالغ شــكره 
وتقديره لماليزيا حكومة وشعبًا على دعمهم 
وعبر الوفد في نهاية زيارته عن بالغ شــكره 
وتقديره لماليزيا حكومة وشعبًا على دعمهم 
وعبر الوفد في نهاية زيارته عن بالغ شــكره 

ــه  وقضيت الفلســطيني  للشــعب  وتأييدهــم 
العادلة.

النائب / د.عاطف عدوان

وفد من نواب كتلة التغيير واإلصالح يلتقي رئيس البرلمان األندونيسي
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معاناة األسر
ويقول النائب أحمد عطون: "لم تكن تجربتي 
في االعتقــال األولى, فقــد ُاعتقلت أكثر من 
مرة في سجون االحتالل ومكثت ما يقارب ١١ 
عامًا على سنوات متباعدة أولها في االنتفاضة 
مرة في سجون االحتالل ومكثت ما يقارب ١١ 
عامًا على سنوات متباعدة أولها في االنتفاضة 
مرة في سجون االحتالل ومكثت ما يقارب ١١ 

األولــى على خلفية اختطاف الجندي (نســيم 
تلدانو")وكان معي شــقيقي الذي ُحكم بعدها 
بثالث مؤبدات و٤٠عامــًا ومن ثم بتهمة قيادة 
تلدانو")وكان معي شــقيقي الذي ُحكم بعدها 
بثالث مؤبدات و٤٠عامــًا ومن ثم بتهمة قيادة 
تلدانو")وكان معي شــقيقي الذي ُحكم بعدها 

حركة إسالمية مع الشيخ محمد أبو طير". 
وعــن االعتقال األخير قال: "بعــد نجاحنا في 
االنتخابات التشريعية تم استدعائنا أكثر من 
١٨ مرة وتوقيفنا في ســجن المســكوبية بتهم 

مختلفة" .
ــه: "تنقلنا مع  ــاة بقول ويكمل مشــوار المعان
ــواب ووزراء الحكومة العاشــرة والقيادات  الن
ــدءًا بعوفر  اإلســالمية في أكثر من ســجن ب
وانتهاء بسجن الرملة، عايشنا خاللها المعاناة 
ــذل والتفتيش العــاري والعزلة ومصادرة  وال

الحقوق، واإلهمال الطبي والشبح لساعات". 
ويســتطرد:" إن االحتالل استغل هذا االنقسام 
السياسي الذي يعيشه الوطن في اهانة األسرى 
ــواب والوزراء ألنه ال يوجد موقف وطني  والن

موحد وال خطة للنهوض بواقع األسرى".
تجميد نشاطات

ويضيف النائب عطون: "كنا نظن أن اعتقالنا 



?Ó�è‹œ@Ô‹Óˆaãég@äaã‘i@#@@"Ô»Ìãìn€a " @Â«@b‰jÓÓÃm@ZÊÏ�«@kˆb‰€aÂ«@b‰jÓÓÃm@ZÊÏ�«@kˆb‰€aÂ«@b‰jÓÓÃm@ZÊÏ�


"
"

.

جاء على خليفة اسر شــاليط إال أنه اتضح لنا 
بعد فترة أن هدف االعتقال إبعادنا عن ممارسة 
عملنا في المجلس التشريعي، وذلك بالتواطؤ 
الصريــح مع ســلطة رام اهللا خوفًا من ســحب 
عملنا في المجلس التشريعي، وذلك بالتواطؤ 
الصريــح مع ســلطة رام اهللا خوفًا من ســحب 
عملنا في المجلس التشريعي، وذلك بالتواطؤ 

الثقة من حكومة فياض غير الشرعية". 
ــع: "ما يحــدث في الضفة مــن اعتقاالت  ويتاب
سياســية هو تجميد لنشــاطات إسالمية وشل 
ــل في الضفــة ســواء طالبية أو  حركــة الكت
ــن أو سياســيين وهو امتهــان لكرامة  موظفي
اإلنسان"، ويتساءل: "ما يحدث في الضفة يخدم 

من؟"،.
ويعــاود القول:" إن ما تقوم به ســلطة رام اهللا 
يتساوق مع االحتالل, وكالهما ال يريدون أي 

صوت إسالمي في الضفة الغربية".
وعن اعتقال أبناء النواب يؤكد على أن قيادات 
الشــعب والنواب مورس بحقهم أبشع الوسائل 
وكان آخرهــا اعتقــال أبنائهــم وزجهم في 
ســجون الســلطة كورقة ضغــط، منوهًا إلى 
وكان آخرهــا اعتقــال أبنائهــم وزجهم في 
ســجون الســلطة كورقة ضغــط، منوهًا إلى 
وكان آخرهــا اعتقــال أبنائهــم وزجهم في 

أنهم ال يعلمون بأن الكثير من هؤالء القيادات 
قدموا أبنائهم شهداء ومعتقلين لدى االحتالل، 
حيث يتم اعتقال كل من يحيط بالنائب سواء 
صحفيين أو مراجعين أو مدراء مكاتب ، مؤكدًا 
على أن النواب لديهم اإليمان القوى والعزيمة 
ــأن عملهم لنصرة الدعوة  واإلرادة والقناعة ب

والدين والمحافظة على الثوابت والحقوق.

ُأجبرنا على التغييب
"نشــعر  ــًال:  قائ المقدســي  النائــب  وأردف 
بالمرارة ألننا ُأجبرنا على التغييب عن الساحة 
"نشــعر  ــًال:  قائ المقدســي  النائــب  وأردف 
بالمرارة ألننا ُأجبرنا على التغييب عن الساحة 
"نشــعر  ــًال:  قائ المقدســي  النائــب  وأردف 

الفلســطينية وُمنعنا من تقديم الخدمة ألبناء 
ــا بل كان  شــعبنا، فهــذا األمر ليــس بإرادتن

بقرارات سياسية فلسطينية و"إسرائيلية". 
ويتابع: "حتى بعد اإلفراج عنا الزلنا ُنمنع من 
التحرك في دوائرنا وخدمة أبناء شعبنا ودخول 
المجلس التشــريعي واالنعقــاد، منوهًا إلى أن 
التحرك في دوائرنا وخدمة أبناء شعبنا ودخول 
المجلس التشــريعي واالنعقــاد، منوهًا إلى أن 
التحرك في دوائرنا وخدمة أبناء شعبنا ودخول 

أبناء الشعب يشعرون بالمعاناة والتضييق الذي 
نواجهه ويعذرونا على التقصير".

ــي  بطاقت ُســحبت  لقــد  عطــون:"  ويضيــف 
الشــخصية ورخصة القيادة ومنعني االحتالل 
ــارة المواطنين  مــن دخول مدينة القدس وزي
في المستشــفيات والمشــاركة في احتفاالت 
المدارس وكذلك التهديد بعدم المرور عن 

الحواجز الصهيونية وهذا غيض من فيض".
وعما يحدث فــي القدس يقول النائب المفرج 
عنه من سجون االحتالل: "مدينة القدس تعاني 
وتئن على مرأى ومســمع ماليين المســلمين، 
فاالحتالل يقوم يوميًا بهدم البيوت ومصادرة 
األراضــي والعقارات وطرد وتهجير الســكان 
المقدســيين من بيوتهــم بإرســال إخطارات 
ــا وُيمنعوا مــن الصالة في المســجد  بإخالئه

األقصى". 

ويســتدرك بالقول: "إن أهل المدينة رغم هذا 
الحصــار االقتصادي والسياســي واالجتماعي 

فهم صامدون في وجه مرسوم غير شرعي.
التشريعي أمانة

ــذل الجهود من اجل  وقال النائــب عطون: "نب
تفعيل المجلس التشــريعي ألن خدمة الشعب 
أمانة في أعناقنا، لكن سلطة رام اهللا غير معنية 
بهــذا التفعيل، فقــد التقينا بالكتل اليســارية 
وتم االتفاق على إعــادة تفعيل المجلس بعقد 
اجتماعــات ولقــاءات إال أن كتلة فتح رفضت 
هذا االتفاق وأغلقت أبواب المجلس في وجوه 

النواب، حتى أنهم لم يأتوا لتهنئتنا باإلفراج".
وفيمــا يختــص بمرســوم أبو مــازن بإجراء 
انتخابات يرى النائب عطون "أن هذا المرسوم 
ــر شــرعي ألنه صــدر عن رئيــس منزوع  غي
ــة ورغــم ذلك نحــن مــع االنتخابات  الوالي
بشــرط أن ُتجــرى في الضفة وغــزة حتى ال 

يتعمق االنقسام السياسي".
أما عــن إعالن أبو مازن عدم ترشــيح نفســه 
لرئاســة قادمة فيعقب عطون: "أراد أبو مازن 
أن يكســب تأييد وتعاطف شــعبه بعد الشعبية 
ــي بها بســبب تواطئه مع  المنحــدرة التي ُمن
االحتالل في تقرير غولدســتون, فهو يحاول 
ــام بمناورة لكســب بعــض المواقف على  القي
الصعيد الشــعبي والسياسي من أجل مساعدته 

في قضية بقاء سبل التفاوض".
ويــرى عطــون أن المصالحة أمــر ضروري 
إلعــادة لحمــة الوطن لكن ال يمكن أن تســير 
على حســاب القضايا والثوابت أو التنازل عن 
مقدرات الشــعب، مضيفًا: "نحن مع المصالحة 
ولكن دون شــروط وكلنا على ثقة بحاجتنا 
الماســة لهذه المصالحة الوطنية والتي نأمل 

لها أن تتحقق في القريب العاجل".
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 استنكر النواب اإلسالميون في الضفة 
المحتلة الحملة المسعورة التي تشنها 
األجهزة األمنية في الضفة الغربية ضد 
أبناء الحركة اإلســالمية في الضفة 
ــة والتــي طالت مؤخــرا أبناء  المحتل
ــواب د.ناصر عبد الجــواد، ورياض  الن
رداد وعــزام ســلهب، حيــث اختطفت 
مســاء أمس الســبت أويس ناصر عبد 
الجــواد ونعمان عزام ســلهب ومحمد 

رياض رداد وأحمد رياض رداد.
ــواب أن جرائم أجهزة أمن   وأكد الن
السلطة بحق أبناء الحركة اإلسالمية 
تجــاوزت كل الخطوط الحمراء وأن 
األمــور فاقت كل احتمــال وهو ما ال 
يمكــن الســكوت عليه، وشــدد النواب 
على ضرورة احترام المواطنين وعدم 
ــد حريتهم ووقف كافة أشــكال  تقيي

التعدي على الحريات والتي باتت نهجا 
تتخذه األجهزة األمنية في الضفة.

وأفاد النواب أن هذه األعمال تسيء إلى 
الصورة المجاهدة للشعب الفلسطيني 
وتضــرب وحدته وتبعــده عن أي أمل 
فــي إعادة اللحمة، وطالبوا أمن عباس 
بالتصدي للعدو األكبر الذي ما انفك 
يعتدي على البشــر والحجر والشجر 
دون أي رادع، بعــد  أن ضــرب بعرض 
الحائــط كل االتفاقــات التــي وقعها 
معهم، وأنكر عليهم كل حقوق الشعب 
الفلسطيني التي ال يجوز التفريط بها 

أو التنازل عنها أو المساومة عليها.
ــواب ممارســات األجهزة  ووصــف الن
في الضفة بأنها حجــة المفلس وأنها 
ــن تتمكن بأي حال مــن األحوال من  ل
اقتــالع الحركة اإلســالمية أو النيل 

ــا باتــت مكشــوفة  ــا، وأنه مــن أبنائه
المرامي ولن تكون ســببا في التخلي 
ــازل عن المبادئ والثوابت التي  أو التن
تجــذرت في النفــوس، واعتبر النواب 
أن اعتقال أبنائهم والذي يأتي للضغط 
ــل أعمالهم لن  عليهم ومحاولة تعطي
يثنيهــم عما هم ماضــون فيه لخدمة 

شعبهم وأمتهم.
ومــن جهة أخرى رفــض جهاز األمن 
الوقائي اإلفراج عن الصحفي مراد أبو 
البها - مدير مكتب النواب اإلسالميين 
ــب محامــي  فــي رام اهللا- حيــث طل
المختطف بإخالء ســبيله، فيما أفادت 
ــا تمديد  ــة من أبو البه مصــادر مقرب
اختطافه لخمسة عشــر يومًا إضافيًا، 
هذا والزال جهاز األمن الوقائي يعتقل 

خالد عليان مدير مكتب طولكرم.
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استنكر النواب اإلسالميون في الضفة 
ــة االعتداءات على المســاجد  الغربي
والمقدسات اإلســالمية في مدينتي 
ــل قطعان  نابلــس وســلفيت من قب
المغتصبين المسعورة، مثمنين الهبة 
ت  الجماهيرية في سلفيت التي تصدَّ
مــن حرق  ومنعتهــم  ــن  للمغتصبي
المســجد، بعــد أن حرقــوا آخر في 

شرق نابلس صباح الجمعة (١١-١٢).
ــواب في بيان لهــم األحد  ــاد الن وأف
(١٣-١٢) بأن مثل هــذه األعمال وما 
ــا من كتابة شــعارات معادية  رافقه
للفلسطينيين تدل على مدى الحقد 
ــة التي تحملها الجماعات  والعنصري

الصهيونية. 
ــداءات على  وأكــدوا تواصــل االعت

احتــالل  ــة  بداي ــذ  من المقدســات 
الفلسطينية، مشددين على  األراضي 
ــى األراضي ال يقل  ــداء عل أن "االعت
خطورة عن االعتداء على المســاجد 
وحرق بعضها كما حدث في شــرق 

نابلس وسلفيت". 
واستنكروا تقصير العالَمْين العربي 
واإلســالمي فــي حماية المقدســات 
الواقعة تحت نير االحتالل، مطالبين 
بوقفٍة عمليٍة وإعالميٍة، الفتين إلى 
ــة مــن  ــداءات شــبه اليومي أن االعت
ــي للرد على  قطعان المغتصبين تأت
قرار رئيــس حكومتهــم المتطرف 
ــد االغتصــاب وإشــغال الناس  تجمي

والعالم بها. 
وأكــد النواب أن اعتداء المغتصبين 

الصهاينة على المساجد والمقدسات 
ــح فيه  ــي فــي الوقــت الذي كب يأت
البعض جمــاح المقاومة في الضفة 
ــاح لهم االســتفراد  ــة؛ مــا أت الغربي
المســاجد  ثــم  أوًال   باألراضــي 
ــاح لهم االســتفراد  ــة؛ مــا أت الغربي
المســاجد  ثــم  أوًال   باألراضــي 
ــاح لهم االســتفراد  ــة؛ مــا أت الغربي

والمقدسات؛ ســواء أكانت إسالمية 
أم مســيحية، مضيفين قولهم: "ليس 
ببعيد عنا ما حــدث في مدينة خليل 
الرحمن مــن اعتداء على المواطنين 
ودهــس بعضهــم أمام ناظــر جنود 

االحتالل وشرطته".
وطالب النواب سلطة عباس في مدن 
ــة بالقيام بدورها في  الضفة الغربي
حماية المواطن والممتلكات، وإعطاء 
الفرصــة للمقاومة لكي تقوم بالرد 

على مثل هذه األعمال. 
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ــات األلوف في  لقد أكدت الجماهير المحتشــدة بمئ
مهرجان انطالقة حماس ال٢٢ أن هذه الحركة متجذرة 
وسط الجماهير وأنها عصية على االنكسار، وأن أساليب 
القمع واإلرهاب والحصار والدمار والحرب تزيد هذه 

الحركة قوة وإصرارا.
ــر المحتشــدة تؤكد أن هــذه الحركة هي  الجماهي
مشروع األمة اإلســالمية والعربية لتحرير فلسطين 
ــم يســتطيعوا حضور  ــات األلوف فــي بيوتهن ل فمئ
المهرجــان، والماليين من العرب والمســلمين تابعوا 
هــذا المهرجان: هــذه االنطالقة تؤكــد على أمرين 
األول: رسالة للداخل سواء كان في غزة أو الضفة أو 
٤٨ أن حماس هي ممثلة الجماهير الفلســطينية، األمر 
الثاني : رسالة للخارج أن حماس في قلب األمة العربية 

واإلسالمية، وهي أمل األمة .
وهي رسالة إلى أعداء اإلسالم أن اإلسالم قادم وحماس 
ال يمكن تجاوزها وال القفز عنها وال يمكن محاصرتها 
وأن كل مــا بذلوه من مــال وجهد لينفض الناس عن 

حماس كله ذهب هباء منثورا. 
وبهذه المناســبة نرســل رســالة لإلخوة األشقاء في 
الدول العربية واإلســالمية وأحرار العالم أن يدعموا 
حماس ويكسروا الحصار ويفتحوا المعابر فإن األمل 
الكبير قادم بحركة حماس في تحرير العباد والبالد، 
فهنيئًا لكل الحمساويين في العالم وأنصار حماس هذه 
الكبير قادم بحركة حماس في تحرير العباد والبالد، 
فهنيئًا لكل الحمساويين في العالم وأنصار حماس هذه 
الكبير قادم بحركة حماس في تحرير العباد والبالد، 

االنطالقة وهذا النجاح وهذا الحشد الجماهيري الكبير 
.

وإن شــاء اهللا نجتمع ســويًا في االنطالقة القادمة في 
األقصى الشــريف وهو محــرر ومعزز ومكــرم وان 
تنطلق وفــود الحجاج من بيت المقــدس إلى بيت اهللا 

الحرام في موسم الحج القادم. 







    

    



    


    

في تصوري أن أهم انجازات م.ت. ف هي السلطة الوطنية 
الفلســطينية والمجلس التشــريعي هو احد مكوناتها 
األساسية، وقد وصل مسؤولو م.ت.ف إلى قناعة راسخة 
بعد أكثر من عشرين عامًا من المفاوضات مع االحتالل 
بأنهم وصلوا إلى فشل ذريع في برنامجهم التفاوضي، 
ــى الحضيض  بعد أن أوصلوا الشــعب الفلســطيني إل
السياســي واالجتماعي واألمني، وربطــوا برنامجهم 
على وعودات االحتــالل الصهيوني،  ولم يكتف أنصار 
ــادات م.ت.ف بما وصلوا إليه من فشــل  أوســلو من قي
ــل أرادوا أن يجروا معهم كل  ذريع في مشــروعهم، ب
القوى المقاومة وعلى رأسها حركة حماس، فطالبوا 
ــات ظانين أنها  بضرورة إشــراك حمــاس في االنتخاب
ستذوب في الســلطة وتترك المقاومة، وفازت حماس 
باالنتخابات وشكلت المجلس التشــريعي والحكومة، 
وفاجأت الجميع أن حماس هي حماس ثابتة راســخة، 
أثبــت جدارتها في السياســة واإلدارة كما في الجهاد 
والمقاومة، على قاعــدة يد تبني ويد تقاوم وأصبحت 
الخطر األكيد على المشــروع الصهيوني التفاوضي 
ــي أن يلعب  ــل. مما دفع بالمنســق األمن أكثــر من قب
دورًا خسيســًا في تبادل األدوار من مالحقة المقاومة 
ــي أن يلعب  ــل. مما دفع بالمنســق األمن أكثــر من قب
دورًا خسيســًا في تبادل األدوار من مالحقة المقاومة 
ــي أن يلعب  ــل. مما دفع بالمنســق األمن أكثــر من قب

وتعطيل المجلس التشــريعي الذي حولته حماس من 
مجلس تشريعي عادي على األقل إلى مجلس تشريعي 
مقاوم، فكانــت المؤامرة عبر قيام االحتالل باختطاف 
النواب والوزراء مــن أعضاء كتلة التغيير واإلصالح 
ــن نائب ووزير  ليصل العدد أكثر من خمســين ما بي
مختطف وعلى رأســهم رأس الشرعية د.عزيز دويك 

رئيس المجلس التشريعي. 
وفــي المقابل قــام فريق أســلوا بمقاطعــة المجلس 

التشــريعي واالعتداء عليه وعلى مقار كتلة التغيير 
ــى المجلس،  ــواب من الوصول إل واإلصــالح بمنع الن
ومالحقتهم بالتهديد والوعيد حتى من خرج منهم من 
السجن، بدًال من أن يكرم أو يكافأ تالحقه أجهزة عباس 
ومالحقتهم بالتهديد والوعيد حتى من خرج منهم من 
السجن، بدًال من أن يكرم أو يكافأ تالحقه أجهزة عباس 
ومالحقتهم بالتهديد والوعيد حتى من خرج منهم من 

الدايتونية. وهدف االحتالل وفريق اســلوا هو تعطيل 
المجلس التشريعي الفلسطيني ليقطعوا الطريق على 
ــق برنامجها المقاومــة في تحرير  حمــاس في تحقي

فلسطين.
 ورغم كل ذلك فقد أثبت المجلس التشــريعي ذاته 
ــة التغيير  رغــم االختطــاف والمقاطعة وقامت كتل
واإلصالح ومن خالل الفقــه القانوني المقاوم تفعيل 
المجلــس التشــريعي الــذي أدي دوره وأثبت وجوده 
وأفشــل المؤامــرة، ولم يجد فريق أســلوا واالحتالل 
وســيلة يســتطيعوا من خاللها إســكات صوت حماس 
وكتلة التغيير واإلصالح البرلمانية مما دفع البعض 
منهم بالتفكير بل والتصريح بأنهم سيحولوا صالحيات 
المجلس التشريعي إلى المجلس المركزي في محاولة 
يائسة إلسكات صوت الحق والقوة والحرية ، حتى ولو 
أدي ذلك إلى القضاء على البقية الباقية من مشــروع 
السلطة الوطنية الفلســطينية قانونيًا وسياسيا وعلى 

قاعدة ( علي وعلى أعدائي) .
وهذا هو أسلوب الفاشل والعاجز، وإن اإلقدام على هذه 
الخطوة له تداعيات كبيرة على المستويين القانوني 

والسياسي منها: 
أوًال: إنهاء الســلطة الوطنية الفلســطينية، باعتبار أن 

والسياسي منها: 
أوًال: إنهاء الســلطة الوطنية الفلســطينية، باعتبار أن 

والسياسي منها: 

المجلس التشريعي الفلســطيني هو أحد أهم مكونات 
الســلطة األمر الذي ال يســتطيع المجلس المركزي 

اإلقدام عليه وتحطيم ما يعتبره منجزه الوحيد.
ثانيًا: المجلس المركزي ال يملك الصالحية لتحويل 
صالحيات المجلس التشريعي الفلسطيني إليه وذلك 

لعدة اعتبارات .
ــار األول:أن المجلــس المركزي نفســه فاقد  االعتب

الشرعية واألهلية.
ــات المجلس  ــه ليــس مــن صالحي ــار الثاني:ان االعتب
المركزي إنهاءه بل هذا يحتاج إلى المجلس الوطني 
ــم يعقد ، ولم يفعــل ، ولم يجدد، وهو نفســه  الــذي ل
ــد وإخراج من  يحتاج إلى إحياء واســتنهاض من جدي

غرفة اإلنعاش 
االعتبار الثالث: المجلس التشــريعي الفلســطيني له 
ــه التي ال يمكــن للمجلس  ــه ووجــوده ومكانت قانون
المركــزي اإلقدام على إنهائها بل أنه ال يملك ذلك 

أصال .
ــى لو أقدم  ــع: خطوة بــال جدوى ، حت ــار الراب االعتب
المجلس المركزي على هكذا خطوة فإنه لن يستطيع 
تطبيقها على أرض الواقع ولن يســتطيع شطب تاريخ 

المجلس التشريعي بجرة قلم.
لذا فإني أرى الفشل الذريع الذي يتبعه فشل إثر فشل 
وسقوط بعد سقوط لمثل هذه الخطوات، وما التفكير 
ــات المجلس  ــل هذا األمر مــن تحويل صالحي في مث

التشــريعي إلى المجلــس المركــزي إال دليل جديد 
وواضح وضوح الشمس أن الذي يفكر بهذا يعيش أزمة 
خانقة خطيرة و يتخبط في قراراته ومواقفه ويريد 
أن يدخل المجتمع الفلســطيني في أزمــات جديدة ال 

تخدم إال االحتالل . 









المصالحة لدى حماس هي قرار استراتيجي، والحركة 
حريصة على المصالحة ، لذا عندما تعثرت المصالحة 
في أواســط هذا العام ســافر األخ / خالد مشعل رئيس 
المكتب السياســي لحماس وعلى أعلى مستوى مقدما 
ــة وأعلن حرص الحركــة على إنجاح  ــة كافي مرون
المصالحة وها هو دولة رئيس الوزراء األخ إســماعيل 
هنية يؤكــد على إســتراتيجية المصالحة بالنســبة 
لحماس، واطلع دعوته لفتح والقوى األخرى للمسارعة 
في إنهاء االنقســام وإتمام المصالحة، وطالب مصر أن 
يتســع صدرها الكبير لالستماع إلى مالحظات حماس  

النجاح المصالحة.
ــح أن يتمردوا على  نحــن ننتظر العقالء مــن قادة فت
ــي واإلقليمي  ــو األمريكــي والضغــط الصهيون الفيت
وأن يطلقوا قرارهم المســتقل البعيد عن أي تأثيرات 
خارجية ليأخذوا قرارهم باالســتجابة لدعوة األخ أبو 
ــة رئيس الوزراء اســماعيل هنية وينجحوا  العبد دول
المصالحة عمــًال وقوًال ، خاصة أن العــدو واحد، وأن 
برنامــج المفاوضــات وصل إلى طريق مســدود، وأن 
التهويد للقدس واالستيطان مستمر وجرائم االحتالل 

تتعاظم.
إذا وجدت اإلرادة والتخلص من التأثير الخارجي اعتقد 
أن المصالحة ستنجح رغم وجود برنامجين مختلفين ، 
لكن يمكن لهما التعايش لمواجهة العدو الواحد األوحد 
أال وهو االحتالل الصهيوني، ويجب أال يسمح للمنتفعين 
من االنقسام المرتمين في أحضان الصهيوأمريكية أن 
يفســدوا مصالحتنا. خاصة وأننا نجحنا سويًا باالتفاق 
من االنقسام المرتمين في أحضان الصهيوأمريكية أن 
يفســدوا مصالحتنا. خاصة وأننا نجحنا سويًا باالتفاق 
من االنقسام المرتمين في أحضان الصهيوأمريكية أن 

أكثر من مرة فــي اتفاق القاهرة مارس ٢٠٠٥، واتفاق 
وثيقة الوفاق الوطني ٢٠٠٦، واتفاق مكة ٢٠٠٧، ووصلت 
الحــوارات في القاهــرة ٢٠٠٩ إلى أكثر مــن ٩٠٪ من 
التوافق واالتفاق في العديد من الملفات ، فالمصالحة 
ــات والبد من إنجاح  ــة رغم كل الصعاب والعقب ممكن

المصالحة.


 


 


لقد حاول االحتالل تعطيل المجلس التشريعي وسلب 
إرادة الشــعب الفلســطيني من خالل اختطاف النواب 
والوزراء وعلى رأســهم رمز الشرعية الفلسطينية د. 

عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي 
ــم م.ت.ف تلعب نفس  ــوازي كانت تصرفات قوائ وبالت
الدور لتعطيل المجلس التشــريعي من خالل مقاطعة 
المجلــس ومنعه مــن االنعقاد واالنقــالب على نتائج 

ــل ال زالوا يتآمرون  ــات، ولم يكتفوا بذلك ب االنتخاب
على المجلس التشــريعي ويمارســوا أساليب رخيصة 
ــواب وأزواجهــم وأوالدهم  ووضيعــة في مالحقة الن

لمنعهم من ممارسة عملهم الذي كلفهم به شعبهم .
وال زالت المؤامرة تنفذ في الضفة على عكس ما يحدث 

في غزة من حرية نواب فتح والقوائم األخرى.
ــة التغيير واإلصالح  ــى الرغم من ذلك فإن كتل وعل
ومن خــالل الفقه القانوني المقــاوم وإرادتها القوية 
في مواجهة االحتالل وأعوانه قاومت المؤامرة وفعلت 
المجلس التشريعي على مدار السنوات الماضية كلها 

رغم المقاطعة واالختطاف 
ومع أن فتح ال زالت تمارس إغالقها للمجلس التشريعي 
في الضفة وتم منع النواب ورئيس المجلس التشريعي 
د.عزيز دويك من ممارســة مهامهــم إال أننا نقول أن 
ــد حدًا لهذه  المصالحة حال إتمامها ســتضع بالتأكي
الممارســات الدســتورية في إغالق وتعطيل المجلس 
التشــريعي في الضفــة الغربية، وســيلتئم الصف من 

جديد ويشاركونا في تفعيل المجلس.



نحن من طبعنا التفاؤل، وال نعرف لللتشــاؤم طريقا 
لكــن توقعــي أن هناك شــياطين األنــس والجن ممن 
ارتبطت مصالحهم باالحتالل ســيبقوا يحاولون زرع 
بذور الفتنة بيننا، وعلى حماس وفتح إقصاء ومحاربة 
هؤالء الشــياطين، فبناء الثقة هــو األصل ، خاصة مع 
الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن من جانب، والن 
هناك عدو واحد هو االحتالل الصهيوني ، وليس أمامنا 
إال الوحدة واالئتالف ومواجهــة االحتالل الصهيوني 

كرجل واحد .


2010124
ــل هذا التاريخ ،  فــي توقعي أنه لن تحدث انتخابات قب
والظاهر أن الوضع ســيبقي كما هو على حاله ما لم 
ــاك تغيرات، وهي متوقعة في تدخل العقالء  تحدث هن
إلنجاح المصالحة ، فال يمكن إجراء انتخابات أو تغيير 
الوضع سواء في غزة أو الضفة إال باالتفاق والمصالحة، 
ــاك آمال فــي أن تفتــح مصر الورقــة المصرية  وهن

وتستمع لمالحظات حماس وتنهي االنقسام.
فالمصالحة تأتي باإلرادة المشــتركة، وبالرضا، وال 
تأتي باإلكراه واإلجبار، فاألخيرة ال تصمد على أرض 
الواقع وتوقعي خالل هذه الفترة أن يتم التوافق وإجراء 

المصالحة واالنتخابات في مواعيد بعد ٢٠١٠/١/٢٤ 



أعتقد أن الذي يحاصرنا هو ارتماء جزء من أبناء شعبنا 
فــي أحضان االحتــالل الصهيوني وخضوعــه لإلرادة 
واإلمالءات األمريكية، ولو أنهم انحازوا لشــعبهم ولم 
ينقلبوا على نتائج االنتخابات ولم يحرضوا على غزة 

حماس ارتضت باالنتخابات َّـ حوار 
القاهرة 2009 بشرط التزامن َّـ انتخابات 

الوطني والتشريعي والرئاسة
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دليل تجذر حركة حماس َّـ اوساط الشعب 

ونجاح مشروعها رغم الحصار واِّـحرقةونجاح مشروعها رغم الحصار واِّـحرقةونجاح مشروعها رغم الحصار واِّـحرقة



15العدد السابع والعشرون

النكسر الحصار منذ زمن.
ــح أن الذي ينفذه االحتالل الصهيوني  فالحصار صحي

لكنه جاء بفعل األيدي الصفراء وداعميه.
اعتقد أن دخول االنتخابات القادمة يجب أن يكون على 
أرضية احترام نتائج االنتخابات وهذا الذي تشــترطه 

حماس في المصالحة وما أرادت أن تطمئن عليه .
وعلى كل األحوال فإننا نســأل اهللا تعالى أن ينكســر 
الحصار وأن ال يتكرر مرة أخري، وأال نعود لالنقسام 
من جديد، وشــعبنا شــعب ذو إرادة قوية ال ينكسر وال 
يخضع للضغوطات والحصــار وما رأيناه في انطالقة 
حماس لهو أكبر دليل على تحدي الحصار واالحتالل 

.








ال شــك أن انتخابات ٢٠٠٦/١/٢٥ كانت أنزه االنتخابات 
التي شهد لها العالم أجمع، ولوال انقالب شياطين اإلنس 
المرتمين في أحضان االحتالل الصهيوأمريكي أصحاب 
ــة من أفضل  ــة لكانت هذه التجرب ــدة الصهيوني األجن
التجــارب التي يضــرب فيها المثل أمــام العالم اجمع، 
وتقيمي أن الشــعب الفلســطيني من أكثر الشــعوب 
اســتعدادًا ونجاحًا للتجارب الديمقراطية وأن ما حدث 
وتقيمي أن الشــعب الفلســطيني من أكثر الشــعوب 
اســتعدادًا ونجاحًا للتجارب الديمقراطية وأن ما حدث 
وتقيمي أن الشــعب الفلســطيني من أكثر الشــعوب 

هــو طارئ وســيكون له ما بعــده عند إعــادة اللحمة 
والوحدة وإن شاء اهللا يكون قريبًا.









بداية أحب أن أوضح أن المجلس التشــريعي ال يوجد 
ــه إال كتلتين، األول كتلة التغيير واإلصالح وهي  في
ــة فتح، أما  ــر الكتل في المجلــس، والثانية كتل أكب
ــم األخــرى فلم تحصل على نســبة ٥٪ فهي إذن  القوائ

ليست كتل برلمانية ولكنها قوائم فقط .
وإذا أردنا معرفــة أداء كتلة التغيير واإلصالح خالل 
الســنوات الماضية مقارنة بعمل كتلة فتح والقوائم 

االخري ما علينا إال أن نقارن بينهم.
فكتلة التغيير واإلصالح عملت على مدار الســاعة وال 
زالت تعمل حتى اللحظة وحملت األمانة وتؤديها على 
أكمــل وجه رغم الحصــار واالختطــاف والمالحقة 
فهي تعقد جلســات المجلس وأصدرت ما يزيد عن ١٨ 
قانونًا والعشــرات من تقارير اللجان وتتابع الحكومة 
فهي تعقد جلســات المجلس وأصدرت ما يزيد عن ١٨ 
قانونًا والعشــرات من تقارير اللجان وتتابع الحكومة 
فهي تعقد جلســات المجلس وأصدرت ما يزيد عن ١٨ 

ــخ من انجازاتها الوارد جــزء منها في كتاب عمل  .. ال
المجلس التشريعي خالل ثالث سنوات الذي صدر عن 
المجلس مع زياراتها الخارجية ، وأشــير إلى الجولة 
األخيرة التي تنفذ اآلن للعديد من البرلمانات الدولية 
( اندونيسيا ، وماليزيا، والجزائر، وليبيا ... وغيرها من 

الدول) 

في حين كتلة فتح والقوائم األخرى عطلت المجلس 
وقاطعت الجلســات ولم تحضر أي جلسات ولم تحدث 
ــه القــول الفصل في  أي شــيء واعتقــد أن الشــعب ل
محاسبتها ، فال عذر لهم وال مبرر في عدم ممارستهم 
عملهم كنواب خاصة وأن المجلس التشريعي مفتوح 
أمامهم في قطاع غزة، وأن المجلس بيدهم في الضفة 

ويغلقونه بال مبرر وال أدري كيف يرضون بهذا...!! 












أعتقــد أن الظروف في الضفــة العربية كما في غزة 
غير مهيأة إلجراء انتخابات سريعة واألمر يحتاج إلى 
بعض الوقت لتهيئة األجواء. فالضفة تعاني من اعتقال 
أنصار حمــاس والمقاومين وتعاني من أكثر من ٦٣٠ 
حاجز من االحتالل، واعتقال النواب والوزراء ورؤساء 
البلديات، واألجهــزة األمنية مرتبطــة بدايتون الذي 
يمارس سياسة خدمة االحتالل الصهيوني والمحافظة 
على أمنه، وغزة محاصرة وإن كانت غير مهيأة أكثر 
ــد إذن من أن تكون  مــن الضفة إلجراء انتخابات، فال ب
ــاك فترة ال تقل عن عام لتهيئة األجواء، وخاصة أن  هن
هناك انقســام أيضا يحتاج إلى بعض الوقت لتشــكيل 
لجنة االنتخابات المركزية وحل أمور عالقة فرخها 

االنقسام والتوافق على آليات االنتخابات.












حماس دخلت اللعبة الديمقراطية وهي مستعدة لخوض 
ــأت األجــواء للنزاهة والشــفافية،  ــات إذا تهي االنتخاب
وأجــواء االنتخابات من رفع للحصــار وإعطاء الناس 
حريتهم، وضمان عــدم التزييف في نتائج االنتخابات. 
وأعتقد أن حماس قبلت باالنتخابات في حوار القاهرة 
على شروط التزامن في انتخابات الوطني والتشريعي 
والرئاســة والورقــة المصرية حددت يــوم ٢٠١٠/٦/٢٨ 
ــات.. واألمر يحتاج إلى إرادة حرة  موعد لهذه االنتخاب
إلنجاح المصالحة فال انتخابات في ظل االنقسام وعدم 

التوافق.








ال شــك أن المجلس التشــريعي هو المؤسسة األولى 
المنوط بها مراقبة ومتابعة تقرير غولدستون واعتقد 
ــه على المجلس تشــكيل لجنة خاصــة لمتابعة هذا  أن
التقرير وتداعياته، الســيما وأنه يطلب مراقبة حقوق 
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وهو من صلب عمل 

المجلس التشريعي ومهامه وهي "الرقابة".



ــن االحتالل  ألول مــرة في تاريخ الصــراع بيننا وبي
الصهيوني تصل خشية وخوف قادة االحتالل الصهيوني 
من المحاســبة والوقوف أمام المحاكم الدولية، وما 
هروب باراك من بريطانيا قبل شهر وصدور قرار يوم 
ــن ٢٠٠٩/١٢/١٤ العتقال ليفني من أحد المحاكم  االثني
ــادة االحتالل لن  ــل قوي على أن ق ــة إال دلي البريطاني
ــوا من العقــاب، وأننا على موعد قريــب بإذن اهللا  يفلت
ــة. لذا قادة االحتالل  نراهم فيه أمام المحاكم الدولي
عمدوا إلى أخذ احتياطات كبيرة لهذا الغرض شكلوا 
لجانا قانونية وعلى مســتوى وزاري لمواجهة تقرير 
غولدســتون، كما عملوا جنبا إلى جنب مع حليفتهم 
أمريكا إلنهاء تقرير غولدســتون وأصدر الكونجرس 
األمريكــي قــراره بتعطيل هذا التقريــر، كما منعوا 
قادتهم وضباطهم من الســفر للدول التي من الممكن 
ــا، كما يضغط قادة االحتالل على بعض  اعتقالهم فيه
ــر قانونها حتى ال  الــدول مثل أســبانيا وغيرها لتغيي
يحاكم الصهاينة أمام محاكم تلك الدول، ومع ذلك 
فإنني أرى أن وقت الحســاب لم يعــد بعيدا لمجرمي 

الحرب الصهاينة.












لقد كان لفتح مشــروعا سياسيا مبني على المقاومة 
ولكــن هذا المشــروع تغير وتبدل بعــد إلغاء كل ما 
يمــت للمقاومة بصلة وألغوا المــواد التي تتحدث عن 
المقاومة وتبنوا منهج آخر، فمشــروع فتح اآلن ليس 
هو مشــروعها الســابق لذا تم ارتقاء أناس في القيادة 
الفتحاوية ال تؤمن بالمشروع المقاوم، وانهار  برنامج 
ــي على المقاومة وحــاول القياديون الجدد  فتح المبن
ولمدة عشــرين عاما إنجاح مشروعهم الجديد المبني 
على التفاوض والســالم فما حصدوا إال صفرا كبيرا، 
وأخيرا وبعد تلك الســنوات الطــوال وضياع الوقت 
وصل أولئك إلى قناعة بفشــل مشروعهم التفاوضي 
ومع ذلك فإن هناك من يكابر ويصر على التمســك 
بهذا البرنامج فليس أمامهم كما هم يعبرون بديال عن 

السالم إال السالم والتفاوض إال التفاوض.
ــدأ يؤمن بمنهــج حماس  ــع اآلن ب وأعتقــد أن الجمي
المقاوم الذي يجمع بين السياسة والمقاومة"يد تبني 
ويد تقاوم" والذي أثبت جدارته ونجح في تحرير غزة، 

وهو األمل في تحرير البالد والعباد.









ــا األقدر على التواصل  أثبتت الحركة اإلســالمية أنه
الجماهيري فحملة مثل مودة كانت إثباتا واضحا على 
تغلغل الحركة في أوساط الجماهير، فرغم الحصار 
والحــرب والدمــار والشــهداء واألشــالء والجرحى 
وصدقــت تلك المرأة التي عبرت عــن ذلك بقولها" 
نحــن نعرف أن هدف األعــداء إبعادنا عن حماس لكننا 
واهللا لو أكلنا الملح ولو استشهد أبناؤنا لن نبتعد عن 
حماس.. فارتباطنا بها ارتباط رباني عقائدي" نعم بهذا 
اإلرادة الصلبة والقوة وهــذا التحدي الكبير واإليمان 
العميق تؤكــد حملة مودة التالحــم الجماهيري مع 
الحركة، وما االنطالقة إال ترجمة حقيقية لما أشارت 

إليه حملة مودة.














تأتي هــذه االعتداءات في إطار الحملة الشرســة التي 
يشــنها دايتون عن طريق أجهزة عباس إلقصاء حماس 
عن الحكم ولكي ينفــض الناس عن حماس، وهم حتى 
اللحظة لم يتعلموا من إجراءاتهم اإلجرامية الســابقة 
ــم يتعلموا أن حمــاس كلما زاد  فــي غــزة وغيرها، ل
الضغط عليها كلما ازدادت تألقا وتجذرا وكلما ازداد 
الناس تمســكا بها، خاصة عندما تكون هذه الضغوطات 
من االحتالل الصهيوني بقيادة دايتون واألجهزة األمنية 

التي يقودها دايتون، وما استطالعات الرأي األخيرة إال 
إشارة اللتفاف الجماهير في الضفة حول حماس أكر 

من ذي قبل كما هي في غزة أيضا.
وهذه المالحقة للنواب تدل أيضا على إفالس مشروع 
ــة وأنهم أصبحــوا أدوات بيد  ــاس واألجهزة األمني عب
دايتون والتنسيق األمني البغيض. فالهدف واحد لتعطيل 

المجلس التشريعي الفلسطيني.
ــر عن اإلفالس  ونحن نؤكد أن هذه الممارســات تعب
ومــدى االنحطاط الــذي وصلت إليه تلــك األجهزة 
ــه على هذه  ــوم الذي يندمون في األمنية وســيأتي الي

الممارسات.

مالحقة النواب دليل على إفالس مشروع 
عباس واألجهزة األمنية وتبعيتهم 

للجنرال دايتون @Ô»Ìãìm@ê‹™@@lbÉn„a@Ûny@ãÌb‰Ì@24@áÄÄ»i@Òã‡nèfl@Ô»Ìãìn€a@ê‹1a@ÚÓ«Îãìfl24@áÄÄ»i@Òã‡nèfl@Ô»Ìãìn€a@ê‹1a@ÚÓ«Îãìfl24
2009@ãÌb‰Ì@8@¿@oËn„a@á‘œ@êÓˆãÄÄ€a@ÚÓ«Îãìfl@bflc@L·è‘€a@ıaÜcÎ@áÌáu
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لتفعيل اِّـجلس التشريعي الذي اضطلع 

بدوره رغم اِّـعوقات
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د.دويك خالل لقائه بممثلين عن البرلمان األوروبي



È‡ˆaãu@Û‹«@ÚÓ�Ãm@ b�‘€a@ÒäbÌå@Âfl@ÔiÎäÎ˛a@Ô„bæ5€a@áœÏ‹€@fi˝ny¸a@…‰fl@Zã¢ .È‡ˆaãu@Û‹«@ÚÓ�Ãm@ b�‘€a@ÒäbÌå@Âfl@ÔiÎäÎ˛a@Ô„bæ5€a@áœÏ‹€@fi˝ny¸a@…‰fl@Zã¢ .È‡ˆaãu@Û‹«@ÚÓ�Ãm@ b�‘€a@ÒäbÌå@Âfl@ÔiÎäÎ˛a@Ô„bæ5€a@áœÏ‹€@fi˝ny¸a@…‰fl@Zã¢ Ü
اعتبر الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني أن إقدام حكومة 
االحتالل على منع الوفــد البرلماني األوروبي 
من دخول غزة واإلطالع على أوضاعها الكارثية 
ــاة المتفاقمــة ألهلها وأبنائها، يشــكل  والمعان
ــة صارخة لحجب الحقيقة عن أوســاط  محاول
النخبة السياسية والبرلمانية في العالم، وإجراًء 
ــم الحــرب وآثار  ــة على جرائ فاشــال للتغطي

الحصار الظالم المفروض ضد شعبنا.
وأكد د. بحر خالل مؤتمر صحفي عقده بغزة 
أن هذه الخطوة المدانة تشــكل محاولة يائســة 
ــي المتصاعد مع  ــة التعاطف الدول لوقف عجل
قضية شــعبنا العادلة، وكبح المواقف الدولية 

المتنامية، وخاصة األوروبية منها التي يقودها 
ــون في أكثر  سياســيون وبرلمانيون وحقوقي
ــت أصواتها مؤخرا  ــي، والتي عل من بلد أوروب
بضــرورة إعــادة النظــر في الحظر السياســي 
المفروض على حركة حماس، والمنادية برفع 

الحصار عن قطاع غزة.
ولفــت د. بحر أن منع حكومــة االحتالل الوفد 
ــي األوروبــي من دخول غــزة في هذا  البرلمان
ــذات في ظل ســماحها بدخــول ذات  الوقــت بال
الوفد مرتين في الســابق، يشير إلى مخططات 
وأجندات عدوانية تدّبرها حكومة االحتالل ضد 
قطاع غزة، مما يستدعي استنهاض حالة سياسية 
ــة وشــعبية منظمــة تســتهدف فضح  وإعالمي

المخطط الصهيوني الذي يتربص بغزة وأهلها.
وأكــد د. بحــر أن هذه الخطوة تشــكل عقوبة 
ــر الذي تجرأ  ــة للموقف األوروبي األخي فوري
على االنتقال خطوة سياسية شجاعة في مواجهة 
السياســة الصهيونية العنصرية التي ال تعترف 
ــة حين دعا  ــه الوطني بحقوق شــعبنا وتطلعات
إلى إقامة دولة فلســطينية على حدود العام ٦٧ 
ووقف االستيطان، مؤكدا أن محاولة الحكومة 
الصهيونية إرهاب العالم يجب أن تواجه بمواقف 
ــة حازمة بعيدا عن أي شــكل من  سياســية دولي
أشــكال التراجع أو االنحناء السياســي، وذلك 
رغبة في بناء رصيد من المصداقية السياســية 

لها إزاء قضية شعبنا وحقوقه المستباحة.

التقــى الدكتور عزيــز دويك رئيــس المجلس 
التشريعي الفلسطيني وعدد من النواب اإلسالميين 
في الضفة الغربية وفدًا برلمانيًا أوروبيًا في مدينة 
التشريعي الفلسطيني وعدد من النواب اإلسالميين 
في الضفة الغربية وفدًا برلمانيًا أوروبيًا في مدينة 
التشريعي الفلسطيني وعدد من النواب اإلسالميين 

الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وقد ضم الوفد (١٢) عضوًا يمثلون البرلمان األوروبي 
برئاسة عضو البرلمان كريستان غريغوس وأريكا 

سكرين.
وكان في اســتقبال الوفد كًال من د. عزيز دويك 
ــد الرازق ود. ســمير القاضي ود. حاتم  ود. عمر عب
قفيشــة وســميرة الحاليقة وخليل ربعي ومحمد 

ماهر بدر وعبد الرحمن زيدان.
وقد تناول اللقاء الكثير من المواضيع أهمها عملية 
التسوية اإلسرائيلية الفلسطينية والمصالحة على 

الساحة الفلسطينية.
وتحدث د. دويك عــن أهم المعضالت التي واجهها 
ــل للحياة الدســتورية  ــواب مــن اعتقال وتعطي الن
ومالحقات وأحداث شــهدتها الســاحة الفلسطينية 
بشكل عام, واستعرض الكثير من القضايا واإلشكاليات 

التي تحتاج إلى حلول على الساحة الفلسطينية.
ودعــا د. دويك أعضــاء الوفد إلى المشــاركة في 
حملة للضغط على المجتمع الدولي لرفع الحصار 
عن الشعب الفلسطيني ونوابه وقياداته, مرحبا بأي 
عمل إيجابي من شــأنه توثيق العالقة بين الشــعب 

الفلسطيني وقضيته وبين المجتمع األوروبي.
ــد الرازق  مــن جهته اســتعرض النائــب د. عمر عب
ــر من القضايا التي تقــف في وجه المصالحة  الكثي

الفلســطينية كاالعتقال السياسي والسيطرة على 
ــات الفصــل الوظيفي،  المؤسســات األهلية وعملي
مستعرضا بعض االعتداءات التي تعرض لها النواب 

وخاصة نواب كتلة التغيير واإلصالح.
ــرازق عن واقع الحال السياســي  وتحــدث د. عبد ال
ومصادرة الحريات في الضفــة الغربية، معربًا عن 
ــرازق عن واقع الحال السياســي  وتحــدث د. عبد ال
ومصادرة الحريات في الضفــة الغربية، معربًا عن 
ــرازق عن واقع الحال السياســي  وتحــدث د. عبد ال

أمله في رؤية نهاية لهذه اإلشــكاليات عبر التوقيع 
على مصالحة فلسطينية داخلية مشرفة، مشددا على 
واقع األسرى الفلسطينيين الذين يحلمون بصفقة 
مشــرفة تخرجهم من قبور األحياء التي يعيشــون 

فيها.
بــدوره أكد كريســتان غريغويــس رئيس الوفد 
ــي األوروبــي على ضرورة إيجــاد حلول  البرلمان
والبحث عن بدائل جيدة تخرج المجتمع الفلسطيني 

من الحالة السياسية التي يعيشها.
كما دعا إلى تمتين العالقات الفلســطينية العربية 
األوروبية من أجل الحصول على توضيحات أكثر 
ــي لما يعانيه الشــعب  ــة الجهل األوروب تنهــي حال
الفلســطيني، معربا عن أمله في مزيد من التواصل 

والتفاعل بين أعضاء البرلمان الدولي.


