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ال يخفــى على أحــد أن انتخابات ينايــر٢٠٠٦م التي جاءت بحماس 
ة ونزيهة لم يشــهد لها  بأغلبية ســاحقة من خــالل انتخابات حرَّ
مثيل في العصر الحديث، ورغم ذلك فقد عاقبت الرباعية بقيادة 
أمريكا الشــعب الفلســطيني ألنه اختار الديمقراطية التي لم تأت 
على مزاجهــم ومقاســهم والزال الحصار واإلغــالق مطبقًا على 
أمريكا الشــعب الفلســطيني ألنه اختار الديمقراطية التي لم تأت 
على مزاجهــم ومقاســهم والزال الحصار واإلغــالق مطبقًا على 
أمريكا الشــعب الفلســطيني ألنه اختار الديمقراطية التي لم تأت 

قطاع غزة.
أمــا ما  دّمره االحتالل في حربه األخيرة على غزة فلهذه اللحظة 
ــدأ اإلعمار بل هناك مســاومة خسيســة على قــوت وطعام  ــم يب ل
الشــعب الفلسطيني من أجل أن يتنازل عن ثوابته كي ينصاع إلى 
الشــروط الرباعية بأن يعترف بإسرائيل وينبذ المقاومة، ويلتزم 
باالتفاقيات الظالمة لشعبنا، هذه ديمقراطية الرباعية التي تتنكر 
ة والنزيهة وفي نفس الوقت تعترف بحكومة  ــة الحرَّ للديمقراطي
سالَّم فياض الالشرعية وكذلك بمحمود عباس المنتهية واليته 
ومع ذلك تمدهم بالمال والســالح من أجل القضاء على المقاومة 
ــة اجتثاث حركة حمــاس وخاصة في الضفــة الغربية،  ومحاول
ورغم ذلك فإن معظم االســتطالعات المتنوعة تؤكد أن شــعبية 
حماس في الضفــة تزداد مقابل انخفاض شــعبية عباس وزمرته، 
ولذلك حين نســمع عباس يهدد بإجــراء االنتخابات في موعدها 
٢٠١٠/١/٢٥م إنما يدل على األزمة النفســية التي يعيشــها وشعوره 
بالســقوط الشــعبي وخاصة بعد تأجيله تقرير غولدستون، كما 
ــل على أنه ال يريد المصالحة ويتعمد  أن التلويح باالنتخابات دلي

تكريس االنقسام بين الضفة والقطاع.
ــات الحّرة  ــاء شــعبنا أننا مــع المصالحــة واالنتخاب نؤكــد ألبن
والنزيهة مــع المصالحة التي تحافظ على الثوابت الفلســطينية 
وتحمي مشــروع المقاومة مع االنتخابات دون شــروط الرباعية 
ــزاز واالعتراف  ــي تريدها تحت ســيف اإلغالق والجوع واالبت الت
بإسرائيل ونبذ المقاومة، تريد االنتخابات مشروطة بنجاح فريق 
ــة وإن كانت  ــراف بنتائج الديمقراطي أوســلو فقط وإال فال اعت
ة ونزيهة وإن شــهد لها العالم كله، هم يدركون أن سياستهم  حرَّ
الخرفاء قــد انهزمت فــي التصويت على تقرير غولدســتون في 
مجلــس حقوق اإلنســان بجنيف وانتصــرت اإلرادة الفلســطينية 
والعربية واإلســالمية ومن معها من أحــرار العالم أمام جبروت 

وإرهاب أمريكا.
وعليه فإننا نطالب شعبنا الفلسطيني بكل توجهاته وقواه الفاعلة أن 
يرفض تدخل الرباعية في شئوننا الداخلية وخاصة في االنتخابات 
ــات حّرة ونزيهة ولكن في ظروف  ونؤكد أن شــعبنا يريد انتخاب
ة ونزيهة بعيدًا عن  مناخية سليمة حتى يختار ممثليه بصورة حرَّ

ديمقراطية الرباعية.
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ــح فــي جامعــة  منعــت شــبيبة فت
بيرزيــت  مطلع األســبوع الحالي 
ــور عزيــز دويــك رئيس  الدكت
المجلــس التشــريعي الفلســطيني 
وعددا من النواب من المشاركة في 
ــم الطلبة الجــدد الذي أقامته  تكري
الكتلة اإلسالمية على أرض جامعة 

بيرزيت شمال مدينة رام اهللا .
فــي  ــة  طالبي مصــادر  وأكــدت 
الجامعــة أن  د.دويــك تلقى دعوة  
من الكتلة اإلسالمية للمشاركة في 
ــم الطلبة الجدد لهذا العام, إال  تكري
أن اســتنفارا كبيرا ألبناء حركة 
الشــبيبة داخل الجامعــة حال دون 
حضــوره , وأكــدت مصــادر فــي 
الكتلة اإلســالمية أن العشــرات من 
عناصر الشبيبة تسوروا في منطقة 

ــذ الســاعة العاشــرة  االحتفــال من
ــاء  ــى انته والنصــف صباحــا وحت
ــع الدكتور  الحفــل اســتعدادا لمن
دويك والنواب من دخول الجامعة 
مهددين بمنعــه والنواب بالقوة من 

المشاركة.
وقد شارك الدكتور عزيز بالرغم 
ــر الهاتف  ــدات عب مــن كل التهدي
ــة الجدد  بكلمة رحــب فيها بالطلب
ــة انتصار الحق  , وأكد على حتمي
ــه وتقهقــر الباطــل , كما  وأعوان
أكد أن كافــة المكائد ال تفت من 
عزيمــة أنصــار الحق، كمــا ثمن 
الدكتور دويك المواقف البطولية 
والشجاعة في التصدي للمخططات 
االســتئصالية والتي حتما ســتكون 

إلى زوال .

أقر المجلس التشــريعي في جلســته 
المنعقدة في مدينتي رام اهللا وغزة أيام 
الموافق  ــاء واألربعاء  والثالث اإلثنين 
األولى مشروع  بالقراءة   ٥-٢٠٠٩/١٠/٧
قانون حقوق أســر الشهداء. وقد أكد 
ــر القــراءة األولى الصــادر عن  تقري
اللجنة القانونية في المجلس التشريعي 
أن هــذا المشــروع جاء منســجما مع 
ــون األساســي  المــادة (٢٢) مــن القان
المعدل لسنة ٢٠٠٣ التي أكدت على أن 
رعاية أسر الشهداء واألسرى ورعاية 
والمعاقين  والمتضرريــن  الجرحــى 
ــون أحكامه، وتكفل  واجب ينظم القان
الســلطة الوطنية لهم خدمات التعليم 
والتأمين الصحــي واالجتماعي. كما 
يأتــي مشــروع قانــون حقوق أســر 
ــرة فــي  الشــهداء ليســد ثغــرة كبي
البنيان التشــريعي الفلسطيني، نظرا 

الفلســطيني  المجتمــع  ــة  لخصوصي
المقــاوم الذي قــدم وال يــزال ُيقدم 
ــذ عقــود في ظــل غياب  الشــهداء من
منظومــة قانونية تكفــل حقوق ذوي 
الشــهداء. ويهــدف مشــروع القانون 
ــة حقوق أســر الشــهداء  إلــى كفال
الرعاية الالزمة  ــر  وتكريمهم وتوفي
لهم. ومــن أهم اإلضافــات التي تميز 
ــه قدم تعريفا  بها مشــروع القانون أن
محددا "للشــهيد" وهو ما سيساهم في 
إنهاء اللغط القائم حول هذه المفردة، 
كما حدد المشــروع النطاق المكاني 
ــون، عالوة  ــي لســريان القان والزمان
على تحديد المخصصات المالية لذوي 
الشهداء . وقد حرص مشروع القانون 
ــر من التوازن  ــى تحقيق قدر كبي عل
ــح ذوي الشــهداء  ــة مصال ــن رعاي بي

المعنوية والمادية.
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ثالث ســنوات مضت من تقييد الحياة 
البرلمانية والسياســية الفلســطينية 
ــل الحياة  ــا وتعطي وتقويــض نظامه
التشــريعية وتغييب رموزها لم تكن 
ــة لبعــث روح المســئولية في  كافي
أجســاد الفصائل الفلســطينية والتي 
ــدو أن بعضها تروق له هذه  على ما يب
ــة الفلســطينية وينطبق عليها  الحال
المثل القائل " مصائــب قوم عند قوم 

فوائد " .
النائــب إســماعيل األشــقر أكد في 
حديث خاص "للبرلمــان" أن األغلبية 
ــة التغييــر  ــة بكتل ــة ممثل البرلماني
ــا من قبل  ــم التآمر عليه واإلصالح ت
االحتــالل باختطاف عــدد كبير من 
ــواب، كذلك تآمــرت كتلة فتح  الن
ــة عندمــا أوصــدت األبواب  البرلماني
في وجه كتلة التغيير واإلصالح من 
العمل في مقر المجلس برام اهللا، كما 
رفضت فتح مبدأ التوكيالت التي عمل 
بها المجلس طوال السنوات الماضية، 
وبين النائب األشقر أن القوائم الصغيرة 
كان رأيها دائما تبعا لمواقف فتح ولم 
تكــن صاحبة رأي مســتقل تدافع من 
خالله عن حقوق المجلس وعن النواب 
المختطفين، واستدرك قائال"بل كان 

ــن الصمت تارة وبين  ينطبق عملها بي
تأييد كتلة فتح تارة.

وأشار النائب األشقر إلى أن ما حصل من 
تآمر مشترك بين االحتالل وحركة 
فتح لتغيير الخارطة السياســية دفع 
كتلة التغيير واإلصالح اتباع أسلوب 
التوكيالت للنواب المختطفين استنادا 
للفقه المقــاوم وكان ذلك ردا قويا 
على اختطاف النواب من قبل االحتالل 
الذي أراد تعطيل المجلس التشريعي، 
ــق المجلس في  ومضــى يقول" فانطل
العمل من قطاع غزة واســتطاع ســن 
العديد من القوانين خالل جلساته التي 

عقدها في غزة ورام اهللا ".
النائب في المجلس التشريعي عن كتلة 
الشهيد أبو علي مصطفى خالدة جرار 
قالت" أســباب تعطيل عمل التشريعي 
ــة اعتقــال االحتــالل واختطاف  بداي
النواب فــي محاولة لتعطيل المجلس 
وحالة االنقسام تدفع في اتجاه تعطيل 
ــة أن المجلس حاول  المجلــس"، ملفت
ــرة أن يكون حاضن  في محطات كثي

للوحدة وحالة االنقسام.
وشددت النائب جرار في حديث خاص 
مــع "البرلمــان" على ضــرورة عودة 
المجلس التشــريعي ليلعب دوره في 

ســن القوانين والتشــريع، كما يجب 
أن يأخذ دورا هاما  في صيانة الوحدة 
الوطنية ، كما أكدت على ضرورة أن 
تحمل الورقة المصرية في طياتها ما 
يؤكد تفعيل عمل المجلس التشريعي 

ليأخذ دوره الريادي.
وأشارت النائب جرار إلى أن المجلس 
التشــريعي  أصــدر ســابقًا عــددًا من  
المبادرات مــن كل الكتل خاصة بعد 
وثيقــة األســرى وبعد الحــرب على  
غزة، وتابعــت "كانت هناك محاوالت 
ــًا  ألن يلعــب المجلــس دورًا وحدوي
لكن حالة االنقســام حالت دون وجود 

مجلس فاعل".
ــاس د. عزيز  ــع أجهزة عب وحــول من
دويك رئيــس المجلس التشــريعي 
ــا  موقف  قالــت النائب جــرار " لدين
واضــح الدكتور دويــك هو رئيس 
للمجلس وال أحد يســتطيع أن يمس 
هــذه الصفة ونحن مع عــودة رئيس 
ــع أي أحد  المجلــس للعمل، وضد من
من دخول المجلس التشريعي وكان 
هناك اجتماعات من كل الكتل ووقعنا 
ــل دورا في  اتفــاق في أن تلعــب الكت
الوحدة وفي رعاية المصالح لكن هذا 
على األرض لم ينفذ بسبب الوضع في 

الضفة الغربية".
ــه أوضــح النائــب عمر عبد  من جهت
ــه "للبرلمــان" أن   ــرازق فــي حديث ال
تعطيل المجلس التشريعي اتخذ بعدين 
رئيســيين البعــد األول هو المصلحة 
ــة الضيقة وهــذا يتناقض مع  الحزبي
العليا للشــعب الفلسطيني  المصلحة 
ــرة ، والبعد  ونتائــج االنتخابات األخي
الثاني هــو مصلحة االحتالل بتعطيل 
ــق  المؤسســة التشــريعية عــن طري

اختطاف نواب المجلس التشريعي.
وقــال "لكن واقــع تغييــب المجلس 
ــًا هو قبل االنقســام  التشــريعي فعلي
ــواب كان المجلس  فبعــد اعتقال الن
ــم يجتمع إال  فــي الغالب معطــل، ول
إلعطــاء الثقة على حكومــة الوحدة 
الوطنية،  وهذا ما خدم مصلحة الكتلة 
المعارضــة األكبر كتلة فتح لكي ال 
يأخذ التشــريعي دوره فــي المراقبة 
والمتابعة والمسائلة ومحاربة الفساد 
المستشــري فــي أركان الســلطة"، 
ومضى يقول "بعد االنقســام تفاقمت 
األمور وأصبحت اإلشكالية اكبر من 
السابقة بحيث عدم وجود تنسيق بين 
جناحي الوطــن وعمل المجلس وهذا 

ليس مبرر". 



العدد الثالث والعشرون

أقام المجلس التشــريعي خيمــة اعتصام 
ــازل آل الســموني الذين  على أنقاض من
فقدوا ثالثين شــهيدا وأكثر من أربعين 
جريحــًا جــراء الحــرب الصهيونية على 

قطاع غزة. 
وقد كان في استقبال الوفد كبار عائلة 
الســموني وأهالي الضحايا والمنكوبين و 
عبر الوفد برئاســة د. أحمد بحر والنواب 
د. أحمد أبو حلبية و د. يونس األســطل و 
د. عبد الرحمن الجمل و د. محمد شــهاب 
و م. إسماعيل األشقر ود. سالم سالمة عن 

تضامنهم ووقوفهم بجانب آل السموني.
ــم العربــي   وناشــد د. أحمــد بحــر العال
واإلســالمي للوقوف بجانب آل السموني 
وكل العائــالت المنكوبة بســبب الحرب 
ــى غزة وخاصــة أن فصل  ــة عل الصهيوني
الشتاء قادم، وعدم إدخال مواد البناء، وهو 

ما يسبب كارثة إنسانية. 
وأكــد د. بحــر أن هــذا االعتصــام جاء 
اســتنكارا لتأجيل تقرير غولدســتون من 
قبل مندوب فلســطين فــي مجلس حقوق 
اإلنســان وأن لهذا التأجيل التقرير داللة 
ــى التآمر على دماء الشــهداء  واضحة عل
وإعطــاء الضــوء األخضــر للصهاينة في 
الصهيونية  في مخططاتهــم  االســتمرار 
لتقســيم المســجد األقصى تمهيدا لهدمه 
ــى أنقاض  وإقامــة هيكلهــم المزعوم عل

المسجد األقصى .
ــارة في إطــار التواصل  وتأتــي هذه الزي
المســتمر بين نواب الشــعب الفلسطيني 

وأبناء الشعب المنكوب.
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أكد الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الفلســطيني أن االحتالل 
ــي هــو أول من حارب البيئة وســرق  الصهيون
ــاه وقطع األشــجار فــي سياســة منظمة  المي
ــى مقدرات شــعبنا الفلســطيني  للســيطرة عل

وذلك منذ احتالل أرض فلسطين عام ١٩٤٨م.
وبين د. بحر خالل كلمة ألقاها في حفل أقامته 
سلطة جودة البيئة بالتعاون مع وزارة التربية 
والتعليم في مقر الجندي المجهول بغزة أن اهللا 
بارك في مدينة القدس وما حولها من فلسطين 
والشــام من أشــجار ومياه وبحار وبيئة طيبة 

كما بارك اإلنسان في تلك األرض المقدسة.
ولفت النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
ــذ احتالله أرض  د. بحــر إلى أن االحتــالل من
فلســطين دأب على ســرقة المياه من فلسطين 
وســوريا واألردن والدول المحيطة، كما لفت 
ــاه قطاع غزة  ــى أن االحتالل قام بســرقة مي إل
أثناء احتاللها، كما يقوم اآلن باقتالع األشجار 
وبناء جــدار الفصل العنصــري لتقطع أوصال 
مدن الضفة الغربية في سياســة تهويد واضحة 

لما تبقى من أراضي الضفة الغربية.
ــوم البيئة العربي  وتابع "نحن نحتفل اليوم بي
وباســم شــعبنا الفلســطيني وباســم المجلس 
التشــريعي نثمن هذا االحتفال والدور الوطني 

ــي في إقامــة مثل هذا الحفــل للتوعية  والدين
بأهمية بيئة نظيفة تحافظ على حياة اإلنسان" 
ــة واجب  ــى أن المحافظــة على البيئ ــا إل ملفت
وطني وديني وشــرعي خاصة من قبل الطالب 
والطالبات، كما لفت د. بحر إلى دور االحتالل 
فــي تلوث البيئة في قطاع غزة من خالل حربه 
األخيرة على القطاع واســتخدامه كافة أنواع 
األســلحة المحرمة دوليا والتي كان أخطرها 
على البيئة و اإلنســان استخدام مادة الفوسفور 

ضــد أبنائنا في القطاع. هــذا وأوضح أن قطاع 
ــزا الخنازير رغم  غزة خــال من مرض انفلون
ــه االحتالل من مــواد ملوثة في حربه  ما أصاب
على القطاع، كما قــال" االحتالل مليء بآالف 

الحاالت من مرض انفلونزا الخنازير ".
ــم قوله بحديث رســول اهللا صلى اهللا عليه  وخت
وسلم "إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة 
فليغرسها"، في إشارة إلى اهتمام اإلسالم بجودة 

البيئة والمحافظة عليها.
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ناشد الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني الرئيــس 
ــة تحقيق في  المصري بضرورة تشــكيل لجن
جريمة استشــهاد المواطن الفلسطيني يوسف 
أبو زهري تحت التعذيب في السجون المصرية 

لتأخذ العدالة مجراها.
واســتنكر د. بحر خالل مشــاركته في جنازة 
الشهيد أبو زهري بشــدة جريمة قتل مواطن 
ــة الســجون المصرية في  فلســطيني في أقبي
الوقــت الــذي ينتظــر فيه شــعبنا مــن مصر 
ــه واإلفراج  حكومة وشــعبا الوقوف إلى جانب
عن الســجناء في الســجون المصرية، وتابع" 
المصريون يرعون الحوار الفلسطيني ونحن 
ننتظر منهم الموقف الذي يساند شعبنا وليس 
الــذي يقتلهــم". وأكد النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي د. بحر  أن هذه الجريمة 
تقلل مــن مصداقية المصريين تجــاه الحوار 

الفلسطيني الفلسطيني.
ــن  ــور بحــر الحقوقيي كمــا طالــب الدكت
ــن المصريين بالوقــوف إلى جانب  والمحامي
ــة ومتابعــة الجريمــة التــي وقعت في  العدال
الســجون المصرية بحق المواطن الفلسطيني 
الذي قتل تحت التعذيب، وتابع " يؤســفني أن 
أعلن من رفح أن يوســف أبو زهري استشــهد 
تحت ســياط التعذيب في ســجون من يرعون 

المصالحة الوطنية في هذا الوقت الحرج".
كما وطالب بضرورة إطالق ســراح المواطن 
ــذ أكثر من عام في  أيمــن نوفل والمعتقل من
الســجون المصرية، برغــم تقديمه للمحكمة 
العسكرية وتبرئته إال أن أجهزة األمن مازالت 
تعتقله. وفي نهاية كلمته قال د. بحر " سنظل 
األوفياء للشهداء، واألسرى ، وسنظل األوفياء 
لألقصــى وحق الالجئين في العودة، وســنظل 

األوفياء لهذا الدين العظيم".
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أكد الدكتور احمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي أن المجلس يدعم الحوار 
الفلسطيني الفلسطيني ولكن بقرار فلسطيني 

وليس بناء على شروط الرباعية.
ــه حركة  وشــدد د. بحر خــالل حفل  نظمت
حماس في حــي الزيتون تكريمــًا للحافظين 
ــاب اهللا على أن المجلس التشــريعي يدعم  لكت
الحوار الذي يتمســك بالثوابت الفلسطينية 
ــر  لتحري المقاومــة  بمشــروع  ويتمســك 
فلسطين ويحافظ على حق الشعب الفلسطيني 

وأمنه .
ــر النائــب األول لرئيــس المجلس  كمــا عب
التشــريعي د.بحــر عــن ترحيــب المجلــس 
التشريعي بتبني مجلس حقوق اإلنسان لتقرير 
ــا أن ذلك خطوة  غولدســتون باألغلبية، الفت

أولى لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.
ــر د. بحر عــن فخره بالعــدد الكبير من  وعب
حافظي كتاب اهللا عز وجل وقال "نلتقي اليوم 
ــاب اهللا فهنيئا لهم  لالحتفــاء بالحافظين بكت

ــع "رغم المؤامرات  وآلبائهم وأمهاتهم"، وتاب
الداخلية والخارجية فإن المشروع اإلسالمي 

سينتصر في فلسطين وخارجها".
وأشــار إلى أن شــعبنا أبدع فــي حفظ كتاب 
اهللا كما أبدع في المقاومة حيث أجبر العدو 
ــا الفصائل  ــى بدايــة صفقة شــاليط، وحي عل
اآلسرة للجندي الصهيوني جلعاد شاليط التي 
اســتطاعت أن تخرج ٢٠ أسيرة فلسطينية من 
مختلف التنظيمات الفلسطينية مقابل شريط 
مصور عن الجندي الصهيوني لمدة دقيقتين، 
وتابع "ليعلم الناس جميعا والعالم أننا قادمون 
ــن و الحافظات  لكتاب اهللا  بإذن اهللا بالحافظي
نحو القدس". مستنكرًا في الوقت ذاته الصمت 
العربي والدولي الرســمي والشــعبي المريب 
ــداءات الصهيونية على  والرهيب تجــاه االعت
القــدس والمســجد األقصى، مشــددا على أن 
شــعبنا ومقاومتنا لن تسمح للعدو الصهيوني 
ــارك وأننا  المســاس بالمســجد األقصى المب

سنبذل دمائنا في سبيل القدس.

زاد الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي وكًال من النائب د.أحمد 
أبو حلبية، والنائب الوزير محمد فرج الغول 
مقر حركة األحرار في مدينة غزة ، وكان 
في اســتقبال الوفد قيادات وكوادر حركة 
األحرار يتقدمهم األمين العام للحركة األخ 
خالد أبو هالل . واستعرض د. بحر مع قيادات 
الحركة آخر مســتجدات الوضع السياســي 
ــت إليه األمــور بعد  الفلســطيني ومــا وصل
فضيحة ســحب تقرير جولدستون والنتائج 
ــى ذلك خصوصــا وأنها تمثل  ــة عل المترتب
سابقة أولى في تاريخ الشعب الفلسطيني أن 

يكون طرف فلسطيني هو من يسحب تقرير 
يدين إسرائيل، وأشاد د. بحر بموقف حركة 
األحرار وكل حركات المقاومة التي ترفض 
التفريط في المبادئ والثوابت والقدس على 
حساب مصالح فئوية وشخصية.  ورحب  األخ 
ــو هالل بهذه الزيارة التي تؤكد على دور  أب
المجلس التشــريعي في لم شمل أبناء الشعب 
الفلســطيني مؤكــدًا على أن مــا حدث في 
جنيف هو ليس جديدا على سلطة عباس التي 
اتخذت من التفاوض والتنسيق األمني منهجًا 
جنيف هو ليس جديدا على سلطة عباس التي 
اتخذت من التفاوض والتنسيق األمني منهجًا 
جنيف هو ليس جديدا على سلطة عباس التي 

لها. وفــي نهاية اللقاء قدم د. أحمد بحر درع 
األقصى لألمين العام خالد أبو هالل.



العدد الثالث والعشرون

ثقافة قانونية
إعداد/ أ. أنيسة عثمان شعبان - مساعد قانوني / المجلس التشريعي الفلسطيني

منذ عقود تتعرض مدينة القدس إلى هجمة شرســة من قبل الصهاينة تســتهدف أراضيها وبيوتها واألماكن الدينية 
فيها، وذلك عبر وسائل عديدة جل هدفها تغيير معالمها وحدودها، ونسبة آثارها اإلسالمية فيها إلى التاريخ اليهودي، 

ومحاولة تغيير أحداث التاريخ وإقناع العالم بادعاءاتهم الباطلة حول أحقيتهم بها،
 ألجل ذلك ولحماية المدينة من أي تغيير قد يمس إسالميتها، وعروبتها حرص ممثلي الشعب الفلسطيني على إصدار 
قانون “تحريم وتجريم التنازل عن القدس رقم (١) لســنة ٢٠٠٨” وخصت مدينة القدس بقانون ليس فقط العتبارها 
عاصمة دولة فلسطين حسب قانون العاصمة رقم (٤) لسنة ٢٠٠٢ وإنما لما تتعرض له من اعتداءات ومحاوالت مستمرة 

لتهويدها، 
وباستعراض أهم ما نص عليه قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس  نجد أنه أكد على أن القدس أرض فلسطينية 
عربية إسالمية، واعتبر أن حدودها هي تلك الحدود من زمن عهد الخالفة العثمانية ، ولم يعترف بأي تغيير طرأ أو 

يطرأ على هذه الحدود من قبل االحتالل يمس أو ينقص من حقوق الشعب الفلسطيني،
 وقرر القانون بأن حدودها ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية هي وقف ليس فقط على األجيال الفلسطينية وإنما على 

األجيال العربية واإلسالمية أيضًا،
 وقرر القانون بأن حدودها ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية هي وقف ليس فقط على األجيال الفلسطينية وإنما على 

األجيال العربية واإلسالمية أيضًا،
 وقرر القانون بأن حدودها ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية هي وقف ليس فقط على األجيال الفلسطينية وإنما على 

كما قرر البطالن المطلق ألي تصرف أو تفريط أو تنازل أو مقايضة أو مســاومة لمصلحة االحتالل على أي جزء 
من القدس، واعتبر أن أي شخص يتصرف على هذا النحو يعد مرتكبًا لجريمة الخيانة ورتب أشد عقوبة ينص عليها 
في القوانين المختصة  لمن تثبت بحقه ســواء كانت عقوبات جنائية أو مدنية وأن هذه العقوبات ال تسقط بالتقادم 

مهما مر الزمان.
وحرص القانون على التنبيه بأن هذا القانون ال يجب أن يفهم من أحكامه بأنه يعد تنازال عن أي جزء من فلســطين 

التاريخية على اعتبار أنه خص مدينة القدس بالذات.


• من مواليد نابلس سنة 1967م. 

• حاصل على شــهادة البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية من جامعة 
النجاح الوطنية سنة 1994م.

• حاصل على شهادة الماجستير في الفقه والتشريع من جامعة النجاح 
الوطنية سنة 2000م.

• إمام وخطيب في مساجد نابلس.
• ممثل الحركة اإلسالمية في لجنة التنسيق الفصائلي.

• من القادة البارزين للحركة اإلسالمية في الضفة الغربية والناطق 
اإلعالمي للحركة في محافظة نابلس.

• عضو في لجنة التوعية اإلسالمية.
• عضو في لجان اإلصالح لمحافظة نابلس.

• من مبعدي مرج الزهور واعتقل لعدة سنوات في سجون االحتالل.
• أحد مرشــحي الحركة اإلســالمية على القائمة النسبية النتخابات 

المجلس التشريعي الثانية وحامل رقم(5).
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ما نلمسه من ممارسات "فتح" على أرض الواقع يتنافى كليا مع روح اِّـصالحة 







ــا نقول بأن  نحن قلنا ســابقا وال زلن
ــا  المصالحــة والحــوار هــي خيارن
وسنسعى لتحقيقه ونبذل كل الجهد 
ــى أن نطرق كل  والوســع ولن نتوان
األبواب التي تســهل عملية المصالحة 
ــا على ثوابتنا  وإتمامها مع محافظتن
الفلســطينية غير منقوصة  الوطنية 
ــال إجماعا  ــه ين وهــذا مــا أتصور أن

فلسطينيا عليه .
ــة بعــد  وبالنســبة للورقــة المصري
دراســتها بتمعن كان لنا عليها بعض 
المالحظات والتي سيتم مناقشتها مع 
اإلخوة في الشــقيقة مصــر أملين أن 
ال تكون عائقــا أمام توقيع المصالحة 
وإبرام التوافق الفلسطيني , وموضوع 
ــات أرى أنه أمــر بديهي إذ ال  الضمان
يعقل وال يتصور أن يكون هناك حوار 
ومصالحة واتفاق ثــم ال تكون حرية 
ــة في الضفة عدا أن تكون هناك  كامل
مالحقة وعقبات تعيق عمل الحركة 

في الضفة .
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ــات أصبحــت وكأنها ســيف  االنتخاب
مســلط يلوح به الرئيس عباس كلما 
ــل أمــام توقيع  بــدت بعــض العراقي
ــه حركة حماس  المصالحة ويهدد ب
ونحــن نقول أن إجراء االنتخابات في 
الضفــة دون غزة هــو تكريس لحالة 
االنقســام الفلســطيني التي نتمنى أن 
نخــرج منها في أســرع وقت , والحل 
هو التوافق والحوار والقفز على كل 
الخالفــات وتهيئة األجواء المناســبة 
والظروف المواتية بحيث يمارس كل 
مواطن فلسطيني حقه في االنتخابات 
دون خوف أو رقيب أو حســيب سوى 

ضميره وإرادته الفلسطينية الحرة .







من يتابع الشــأن الفلســطيني بمهنية 
وموضوعية ودون تحيز لطرف على 
حساب طرف ودون خوف , يرى أن ما 
تتعرض له حماس في الضفة الغربية 
مــن مالحقــة وإقصــاء واســتئصال 
متمثال باالعتقاالت السياسية والفصل 

والمحاربة  الوظائــف  التعســفي من 
في لقمة العيش ومصادرة الممتلكات 
ــات اإلدارية ومنع  والجمعيات والهيئ
حماس من ممارسة أدنى عمل ونشاط 
داخل الضفة , هذه الممارسات أوجدت 
حالة مــن التعاطــف وااللتفاف حول 
ــي تتعرض  حمــاس رغــم القمــع الت
له  التعاطف من قبل جماهير شــعبنا 
ــات إن توفرت  ســيظهر فــي االنتخاب
كل  وأعطــي  المالئمــة  الظــروف 

مواطن الحرية الكاملة إلبداء رأيه .




    

.

ما حصل من اجتماعات داخل المجلس 
التشريعي في رام اهللا إنما هو اجتماع 
ــح بالدرجة األولى  ــواب حركة فت لن
ومعهم بعض نواب القوائم األخرى وال 
يعتبر اجتماعا للمجلس التشريعي ألن 
الكتلة البرلمانية األكبر لم تدع إلى 
هــذا اللقاء ولم يــدع رئيس المجلس 
التشريعي لعقد مثل هذا االجتماع بل 
على العكس تماما تمنع الكتلة األكبر 
من عقــد أي اجتماع كتلي خاص بها 
داخل المجلس التشريعي ويمنع رئيس 

المجلس التشريعي د. عزيز دويك من 
دخول مكتبه وممارسة دوره كرئيس 
ــي ما  للمجلــس التشــريعي , وبالتال
حصــل إنما هو اجتمــاع لنواب كتلة 
ــاز وما خرجوا  فتح البرلمانية بامتي
به من توصيات وقرارات إنما يعبر عن 
رأيهم وحدهم فقط وال يعبر عن رأي 
الفلسطيني كما  التشريعي  المجلس 
أن أي اجتمــاع للمجلس التشــريعي 
ــة مطلقة لعقده , األمر  يحتاج ألغلبي

الذي لم يحصل .







ــح وقعت على  ــح أن حركة فت صحي
ــراه وما  ورقــة المصالحــة لكن ما ن
نلمســه من إجراءات وممارسات على 
ــا مع روح  أرض الواقــع يتنافى كلي
ــود في  المصالحــة ومــا ورد مــن بن
الوثيقــة المصرية وهذا يعني أن فتح 
ــر جادة فــي موضــوع المصالحة  غي
ــى التوقيع جاءت  وإنما المســارعة إل
مــن باب إحراج حمــاس وإلقاء الكرة 
ــى أن تصبح هناك  ــا ونتمن في ملعبه
جدية لدى اإلخوة في حركة فتح في 
المصالحة من خالل الممارســات على 





 ""



.

أرض الواقع ووقف حملة المالحقات 
واالعتقــاالت والفصل التعســفي من 
الوظائف والعمــل على تهيئة األجواء 
المناســبة من خالل وقف كل حاالت 

ــة  األمني واالســتدعاءات  المالحقــة 
وإطالق ســراح المعتقلين السياسيين 
الموجودين في ســجون الســلطة في 

الضفة الغربية.

إجراء االنتخابات َّـ الضفة دون غزة هو تكريس لحالة االنقسام الفلسطيني 



العدد الثالث والعشرون


282703728270372827037

059 9833325 
Email:plcpalestine@gmail.com
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@Îa7�€a@fibª@O@7é˛a@kˆb‰€a
النائب عن حركة فتح  /نابلس

مــن مواليد العام ١٩٦٦م في نابلس. ولد فــي مخيم بالطة لالجئين وتعود جذوره 

إلى بلدة الطيرة. متزوج ولديه من األبناء ســتة، وتم اعتقاله أربع مرات وأمضى 

ما مجموعه ١٤ عام في سجون االحتالل .وشغل منصب الناطق اإلعالمي لكتلة فتح 

البرلمانية، وتم اختطافه في ٢٠٠٧/٥/٢٩م .



A@xbÄÄ»Ä„Î@fibÄÄÄuä



@·ˆaã°@›ub«@’Ó‘•@|n–i@Ïjflb◊Îc@k€b�m@Ô»Ìãìn€a@Úébˆä
 b�‘€a@¿@Ô„ÏÓËó€a@Îá»€a@bËjÿmäa@>€a@lã®a
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ورحــب الدكتور أحمــد بحر النائــب األول 
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني خالل 
مؤتمــر صحفي عقــده بمقــر المجلس بغزة 
بالقرار الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان في 
جلسته الطارئة بجنيف بالمصادقة على تقرير 
القاضي غولدســتون الذي أكــد على ارتكاب 
ســلطات االحتــالل الصهيونــي جرائم حرب 
خالل عدوانها الوحشي الغادر على قطاع غزة 

نهاية العام الماضي.
كمــا ثمن د. بحر عاليًا الجهــود الكبيرة التي 

نهاية العام الماضي.
كمــا ثمن د. بحر عاليًا الجهــود الكبيرة التي 

نهاية العام الماضي.

بذلتها الدول والمجموعات العربية واإلسالمية 
ــاز والــدول  ــة ودول عــدم اإلنحي واإلفريقي
الصديقة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني 
ــة في مجلس  والتي انتصــرت لقضيته العادل
ــا وتأييدها  حقــوق اإلنســان من خــالل دعمه
لتقرير غولدســتون، خاصة الموقف الشجاع 
والنبيل الذي عبر عنه مندوب جمهورية مصر 
العربية في المجلس والذي تصدى للمحاوالت 
المشينة التي ســعت إلى تأجيل التصويت على 

القرار بهدف إجهاضه.  
  واعتبرت رئاســة المجلس التشــريعي إقرار 
تقرير غولدســتون في مجلس حقوق اإلنسان 
بجنيف انتصارًا لدماء آالف الشهداء والجرحى 

التي سقطت على أرض قطاع غزة بفعل الحرب 
القذرة التي شنها العدو الصهيوني المجرم .

ــى وجوب تقديــم كل َمن  وأكــد د. بحر عل
خطط ودبر ونفذ جرائم الحرب التي ارتكبت 
بحق الشــعب الفلســطيني إلى القضاء الدولي 
ــرادع. كمــا دعــا الدول  ــوا جزاءهــم ال لينال
ــات جنيف لعام  األطــراف الموقعة على اتفاقي
١٩٤٩م الجتمــاع طارئ لبحــث جرائم الحرب 
التي ارتكبها العدو الصهيوني المجرم في قطاع 
غزة، في ظل مصادقة مجلس حقوق اإلنســان 
بجنيف على تقرير القاضي غولدستون، وذلك 
احترامًا اللتزاماتها المؤكد عليها صراحة في 
بجنيف على تقرير القاضي غولدستون، وذلك 
احترامًا اللتزاماتها المؤكد عليها صراحة في 
بجنيف على تقرير القاضي غولدستون، وذلك 

ــات جنيف وبخاصة  المادة األولــى من اتفاقي
اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩م بشأن حماية 
األشــخاص المدنيين في وقــت الحرب، والتي 
وّقعت عليها ســلطات االحتــالل، بل وأصبحت 
ــة قواعد ُعرفية ُملزمــة لكافة األطراف  بمثاب
الدولية، وقد نصت االتفاقية في مادتها األولى 
على ما يلي: " تتعهد الدول السامية الُمتعاقدة 
ــأن تحترم هذه االتفاقية وأن تكفل احترامها  ب

في جميع األحوال".
كمــا طالب النائــب األول لرئيــس المجلس 
التشريعي د. بحر خالل مؤتره الصحفي الدول 

ــات جنيف وال  األطــراف الموقعة على اتفاقي
سميا اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩م بإصدار 
تشريعات جزائية تختص بمحاكمة ومعاقبة 
ــة الذيــن ارتكبوا  مجرمــي الحــرب الصهاين
انتهاكات جسيمة التفاقية جنيف الرابعة بما 
يكفل إصدار مذكرات توقيف بحقهم حال أن 
وجدوا على أراضي أّي من الدول الموقعة على 
ــة جنيف الرابعة  ــة، خاصة وأن اتفاقي االتفاقي
لعام ١٩٤٩م تؤكــد بالنص الصريح الوارد في 
المادة (١٤٦) على أن " تتعهد األطراف السامية 
الُمتعاقدة بأن تتخذ أّي إجراء تشــريعي يلزم 
لفرض عقوبات جزائية فّعالة على األشخاص 
الذين يقترفــون أو يأمــرون باقتراف إحدى 

المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية".
مــا طالب بتشــكيل محاكمات شــعبية وعلى 
نطاق واســع فــي الدول العربية واإلســالمية 
والدول المدافعة عن حقوق اإلنســان وحريته 
وكرامته إلدانة االحتالل الصهيوني المجرم 
ــى جرائم الحرب الممنهجــة التي يقترفها  عل
بحق الشــعب الفلســطيني األعــزل، ولفضح 
وتعرية كّل َمن تآمر وتواطأ وساند االحتالل 
ــون الدولي  فــي جرائمــه التي تنتهــك القان

اإلنساني انتهاكًا جسيمًا.
ــون الدولي  فــي جرائمــه التي تنتهــك القان

اإلنساني انتهاكًا جسيمًا.
ــون الدولي  فــي جرائمــه التي تنتهــك القان

بدأت أجهزة اإلعالم المعادية ، ومن أخطرها الـ BBC من لندن ، تؤلف أراجيفها وتنشرها على نطاق واسع للتشويش 
على الحكومة التركية ورئيس وزرائها السيد رجب الطيب أردوغان ، منذ ظهر أن تلك الحكومة جادة في احترام 
نفسها واالنتماء إلى منطقتها . ومنذ ترجمت هذا التوجه من خالل انتهاج سياسات إقليمية أكثر استقالال وأقرب رحما 
إلى هذا االنتماء . وكان من المبادرات الواضحة على ذلك النهج إلغاء تركيا مشاركة حلف األطلنطي وإسرائيل 
واالقتصار على الجيش الوطني في إجراء المناورات العسكرية التي كان األسبوع الثالث من تشرين الثاني أكتوبر 

موعدها في هضبة األناضول . 
 وســرعان ما لوحظ كيف راح مقدم أحد البرامج التحليلية في هيئة اإلذاعة البريطانية يستخدم في تقديمه مادة 
برنامجه األساليب غير المباشرة في الطعن والتشويش . فقد ربط بدم بارد ، وبلهجة تقريرية كأنما تروي حقيقة 
بديهية من قديم الزمان ، بين الفعل التركي الذي تناقلت المصادر اإلخبارية أن سببه احتجاج تركيا على حصار غزة 
، وبين شيء مختلف بالمرة ، وهو طموح تركيا إلى دور إقليمي قيادي في المنطقة . وربط المذيع أيضا بين الموقف 
التركي وبين منافسة مزعومة من جانب تركيا ضد بعض محاور الدول العربية . كما أن أحد المتحدثين المختارين 
في البي بي سي أشار إلى الرفض الذي تلقاه تركيا من دول االتحاد األوروبي لاللتحاق باالتحاد ، وافترض أن تركيا 
تريد أن تكتســب نوعا من الزعامة الشرق أوســطية بغية التأثير في االتحاد األوروبي ! وقارن مقدم البرنامج بين 
االجتماع الناجح الذي عقدته اللجنة الوزارية التركيةـ  السورية مؤخرا لبحث التعاون المشترك وبين زيارة الملك 

السعودي عبد اهللا لسوريا ، مفترضا ضمنا أن هناك تسابقا لضم سوريا إلى محور من محورين في المنطقة . 
االجتماع الناجح الذي عقدته اللجنة الوزارية التركيةـ  السورية مؤخرا لبحث التعاون المشترك وبين زيارة الملك 

السعودي عبد اهللا لسوريا ، مفترضا ضمنا أن هناك تسابقا لضم سوريا إلى محور من محورين في المنطقة . 
االجتماع الناجح الذي عقدته اللجنة الوزارية التركيةـ  السورية مؤخرا لبحث التعاون المشترك وبين زيارة الملك 

إن بريطانيا التي رفعت شعار ( فرق تسد ) طوال سنوات استعمارها وامبراطوريتها ، ما زالت تلعب ، عن طريق اإلعالم 
، لعبتها القديمة ، فتبقي على محطتها باللغة العربيةـ  في حين استرعى انتباه صحافي عربي كبير هو محمد حسنين 
هيكل أن بريطانيا أغلقت المحطات األخرى الناطقة باللغات األجنبية ، وظلت تذيع بالعربية ، ألن المنطقة العربية ما 
زالت محور اهتمام الواليات المتحدة التي يبدو أنها تنفق الكثير على اإلعالم البريطاني الناطق بالعربية .  ووسيلة البي 
بي سي ومثيالتها من أدوات اإلعالم التي تخدم الخطط المعقدة طويلة األمد ألقسام الحرب النفسية في المخابرات 
األمريكية ( السي آي إيه ) هي التظاهر بالعقالنية وحرية الرأي وتقديس حق المحاورين في أن يقولوا ما بدا لهم 
. ولديهم طواقم مدربة على درجة كبيرة من الكفاءة ، تعرف حقيقة األغراض والمرامي ، وتنفذها بذكاء واضعة 
السم في الدسم ، وتتالعب بالتقديم والتأخير وإبراز المادة المطلوبة والدوران عن المادة غير المطلوبة وغير ذلك 

من التكتيكات التي تصقلها التدريبات . 
الحظناـ  على سبيل المثالـ  أن مقدم البرنامج تجاهل األخبار التي تحدثت عن تعاطف الحكومة التركية مع غزة 
واحتجاجها على الحصار . فكأن موضوع غزة ، المحاصرة ، المعزولة ، المحرومة ، المهدمة ، ممنوع من الذكر ومن 

التنويه . وذلك ليكون الحصار اإلعالمي جزءا مكمال للحصار الحدودي .
وعندما قررت المادة المعدة لمقدم البرنامج أن الحكومة التركية إنما تفعل ما تفعل بغية الوصول إلى الزعامة في 
المنطقة وليس انتصارا للحق ، فقد أراد محرر المادة أن يحرم تركيا مما قد يعده الكثيرون من أهالي المنطقة نبال 
في موقفها ، ومما قد يبعث على القرف من مواقف خالية من النبل والرجولة والكرامة في أدنى حدودها لدى آخرين 
. وأرادـ  دون شكـ  أن يثير المنافسات والحزازات بين دول المنطقة التي قد تكون طامحة بالفعل إلى دور الزعامة 
وبين تركيا .  فلندع جانبا هذا كله ولننظر إلى الجانب اآلخر من الموضوع : أقصد هذه المبادرات العظيمة من جانب 
حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الزعيم الفذ أردوغان الذي فتح صفحة جديدة في كرامة الرؤساء حين تحرك 
وخرج غاضبا من مؤتمر دافوس االقتصادي العالمي قبل بضعة شهور ألن إدارة المؤتمر تحيزت للرئيس اإلسرائيلي 
على حساب غيره من المتكلمين ، ومنحته مزيدا من الوقت للكالم . ولم تقف تركيا صامتة أمام الحرب على غزة 
بداية هذا العام ولم تتجاهل تركيا واجب اإلنسان الحر حينما استضافت في الصيف الماضي مؤتمر إعادة إعمار غزة 
. وها هو أردوغان الرجل الحقيقي لســان الحق والصدق يصرح أن ، وقبل ذلك صدر على لســانه تصريح يقول : (( 
قنابل الفسفور األبيض سقطت في غزة على األطفال األبرياء .. ويتوجب علينا سماع تلك األصوات المظلومة ))  .  
نعم ! إنها مواقف رجولية في هذا الزمن المخزي حيث يتبجح أشباه الرجال بالمنطق الخياني تبجحا ويتعالون تعاليا 

وهم السفلة األوغاد . 
ومع ذلك .. ما الذي فعله أردوغان غير أنه أبرز انتماءه وانتماء تركيا إلى منطقتهم وشعوبهم ومصالحهم الحقيقية 
؟!  وما العجب مثال في أن تقيم تركيا مع سوريا أوثق العالقات .. فسورياـ  وليس إسرائيلـ  هي الدولة المالصقة 
جغرافيا لتركيا . وسورياـ  وليس إسرائيل هي الدولة التي تشترك وتركيا في مورد مائي تتعلق حياتها به . وسوريا 
ـ وليس إسرائيلـ  هي التي تربطها بتركيا روابط الدين والتاريخ والمصالح المشتركة . ولماذا ترى إذاعة لندن في 
غضبة أردوغان من أجل غزة وما يجري في غزة أمرا مفتعال تختفي وراءه أسباب غير نبيلة جديرة بأن تبعث الصراع 
بين تركيا والبالد العربية ؟ وما سبب تحامل القوى المعادية على تركيا في الوقت الحاضر غير أن تلك القوى تريد 

على كراسي المنطقة العربية واإلسالمية نعاجا ال رجاال ؟!


