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يتقدم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ود. أحمد بحر النائب األول لرئيس 

المجلس واإلخوة النواب وموظفو المجلس التشريعي بالتهنئة الحارة من


بمناسبة اإلفراج عنه من سجون االحتالل بعد اختطاف دام ٤٣ شهرًا نسأل اهللا 

العلي القدير أن يعجل في اإلفراج عن باقي اإلخوة النواب وكافة األسرى

ها هي فصول المؤامرة الممنهجة على شــعبنا الفلســطيني ومقاومته 
تســتمر وتســتمر، ويتكشــف اليوم فصل جديد من فصولها من خالل 
ــة الغادرة التي ســددتها "ســلطة أوســلو" لتقريــر رئيس لجنة  الطعن
التحقيق الخاصة بحرب غزة القاضي ريتشــارد غولدستون الذي اتهم 
إســرائيل بارتكاب جرائم حرب خــالل عدوانها األخير على قطاع غزة  
ــى المحكمة  ــي جرائم الحرب إل وأوصــى في تقريــره بتقديم مرتكب

الجنائية الدولية في الهاي لينالوا جزاءهم. 
إن قيام ســلطة المقاطعة في رام اهللا بتقديم طلب رســمي لباكســتان 
ــة منظمة المؤتمر اإلســالمي في مجلس حقوق اإلنســان بجنيف  ممثل
ــل النظر في تقرير غولدســتون إلى  تطالب فيه وبشــكل وقح بترحي
الدورة المقبلة لمجلس حقوق اإلنســان إنما يشكل خيانة عظمى لدماء 
آالف الشــهداء والجرحى الذين ســقطوا دفاعًا عــن أرضهم وحقوقهم 
وثوابتهم ومقدســاتهم، وصك غفران تقدمه تلك الطغمة الفاســدة 
ــل الصهيوني بحق شــعبنا  ــا المحت ــي يرتكبه ــة الت للمجــازر الدموي

الفلسطيني األعزل.
 وما الفضيحة التي ارتكبتها ســلطة المقاطعة بالســعي إلى وأد تقرير 
القاضــي غولدســتون بشــأن حــرب غــزة إال فصل جديد مــن فصول 
فضائحها العلنية المتكررة التي ُتعّريها أمام القاصي والداني، وتكشــف 
ــا في الحــرب األخيرة على قطــاع غزة وعلى الشــعب  حجــم تواطئه
الفلسطيني وقضيته العادلة، فرموز تلك السلطة المتواطئة هم الذين 
أعطوا األوامر للسفير إبراهيم خريشة الذي يمثلهم في مجلس حقوق 
اإلنســان بجنيف للتأمر على تقرير جولدســتون بهدف إجهاضه، وهم 
الذين أعطوا أوامر سابقة مماثلة للسفير رياض منصور الذي يمثلهم 
فــي األمم المتحدة إلجهاض الطلب الذي تقدمت به قطر وأندونيســيا 
إلــى مجلس األمن في عام ٢٠٠٧م لرفع الحصار الجائر المفروض على 
ــوا الجمعية العامة  قطــاع غزة وقــد افتضح أمرهم، وهــم الذين طالب
لألمم المتحدة من خالل سفيرهم رياض منصور في ذات العام بالسعي 
إلصدار قرار يدين المقاومة ويمهد لتدخل دولي إلعادة قطاع غزة إلى 
عهدهم البائد الذي اتســم بالفوضى والفساد وانعدام األمن وقد افتضح 
أمرهــم، وهم الذيــن أجهضوا الفتوى التي صدرت عــن محكمة العدل 
ــة عام ٢٠٠٤م بخصــوص جدار الفصل العنصــري والتي أكدت  الدولي
عدم شــرعيته ووجوب إزالته وعلى أن القدس هي أراض محتلة وعلى 
وجوب تعويض ســكانها من األضرار التي لحقت بهم وبأراضيهم بفعل 
جــدار الفصل العنصري وقــد افتضح أمرهم، وهم الذين ســاهموا في 
إجهاض تحركات لجنة تقصــي الحقائق في مجزرة جنين عام ٢٠٠٢م 
وقد افتضــح أمرهم، وأجهضوا لجان التحقيق في ظروف ومالبســات 
اغتيال الرئيس ياســر عرفات بالســم وافتضح أمرهم، وغيرها الكثير، 
ومــا خفي أعظــم بكثير، وكل ذلــك من أجل ضمان اســتمرار تلك 
اللقاءات والمفاوضات السرية والعلنية التي تحمي وجودهم ونفوذهم 
ومصالحهم وتشــكل غطاًء لهم لالســتمرار في سرقة أموال ومقدرات 

الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة.
لقد آن األوان لإلعالن عن تشــكيل محكمة شــعبية لمحاكمة محمود 
ــه على مــا اقترفــت أيديهــم مــن جرائم ضد شــعبنا  ــاس وزمرت عب

الفلسطيني.
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كشف النائب في المجلس التشريعي 
الدكتور صــالح البردويل أن الجانب 
المصري لم يبلغ الفصائل المشاركة 
فــي حــوارات القاهرة بموعد جلســة 
المصالحة وتوقيع االتفاق حتى اليوم، 
مؤكــدا أن العمــل اإلجرامــي الذي 
مارسته السلطة بقيادة رئيسها عباس 
مــن ســحب لتقرير غولدســتون من 
التصويــت لرفعه إلى مجلــس األمن 
عكر األجــواء وترك ظالال قائمة على 

مستقبل المصالحة.
وقــال "لقد عملت حركــة المقاومة 
والحكومــة  حمــاس  اإلســالمية 
ــد مــن  الفلســطينية مدعومــة بتأيي
المجلس التشريعي الفلسطيني وكتلة 
ــى دفع عملية  حمــاس البرلمانية عل
ــكل قوة وأبــدت مرونة  المصالحــة ب
عالية في هذا السبيل وكان آخر هذه 
الجهود التعاطــي االيجابي مع الورقة 
ــة رغبة فــي انهاء االنقســام  المصري
الفلســطيني ورأب الصــدع وحرصت 
دائما على تهيئة األجواء الالئمة لتنفيذ 
ــود هذه المصالحــة"،  ملفتا إلى أن  بن
حماس بشرت الشعب الفلسطيني على 
لســان األخ خالد مشعل رئيس المكتب 

السياسي لحركة حماس بقرب انفراج 
ــر أن العمل اإلجرامي الذي  األزمة. غي
مارسته السلطة بقيادة رئيسها عباس 
مــن ســحب لتقرير غولدســتون من 
التصويت لرفعه إلى مجلس األمن ترك 
شرخا عميقا في نفس كل فلسطيني  
وشكل صدمة هائلة لكل عربي ومسلم 
األمر الذي عكر األجواء وترك ظالال 
ــى مســتقبل المصالحة بما  قائمة عل
ــة لدماء  يمثله هــذا العمــل من خيان
الشهداء والجرحى والمنكوبين وتآمر 
على حقوق أبناء الشــعب الفلسطيني.  
وتابع "إن ما أقدمت عليه السلطة طرح 
سؤاال كبيرا حول إمكانية المصالحة 
مع فريق يخون دماء الشــهداء". كما 
بين أنه لم يصــدر أي قرار من طرف 
ــد أو تأجيل  حركــة حمــاس لتجمي
عملية المصالحة إال أن األجواء قائمة 
ــم يبلغ األطراف  والجانب المصري ل
رســميا حتى هذا اليوم بموعد جلسة 
التوقيع على ورقة المصالحة وال يزال 
األمر قيد البحث مع انتظار نتائج هذه 
الموجة من الغضب التي تجتاح الشارع 
الفلسطيني تجاه ما أقدمت عليه سلطة 

عباس.
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قدم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز 
ــواب المجلس من  دويــك وعــدد من ن
محافظة نابلس والخليل بجولة لتهنئة 
األسيرات المحررات في كل من الخليل 
وبيت لحم , هذه الجولة جاءت استكماال 
ــواب في مدينة نابلس  لجولة بدأها الن
ــارة المحررات مــن الضفة  تشــمل زي
الغربية . وتقــدم النواب خالل جولتهم 
ــي المحررات وذويهم بالتهنئة  من أهال
والتبريــك متمنين الفرج القريب عن 

كافة األسرى واألسيرات .
وضم الوفد كال من حســني البوريني 
والنائــب منى منصــور والنائب محمد 
ــق أبو جحيشــة والنائب ســميرة  مطل
الحاليقــة. وأطلع النواب من المحررات 
ــى أحــوال األســيرات في الســجون  عل

اإلســرائيلية مؤكدين بأن األســيرات 
حملن معهــن من داخل الســجن صورا 
ــر د. دويك عن  ــرة . وعب ــاة كبي لمعان
اســتهجانه واســتغرابه من قيام سلطة 
عباس بمنع نواب المجلس من المشاركة 
في اســتقبال األســيرات المفرج عنهم 
وتهديد كل من يشارك ومنع أي عنصر 
مــن عناصــر الحركة اإلســالمية من 
المشــاركة وهو ال يتناســب مع أجواء 
الحوار المنوي عقده في الشهر الحالي 
في مصر . وبدوره أكد النائب حســني 
ــة األســرى ال يمكن  ــي أن قضي البورين
أن تغيب لحظة عــن احد داعيا الفصائل 
ــدي شــاليط للتمســك  االســره للجن
ــا حتى يرى الحرية عدد اكبر  بمطالبه

من األسرى وخاصة أصحاب المؤبدات .

يتقدم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ود. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي واإلخوة 
نواب المجلس وموظفي المجلس التشريعي كافة بأحر التعازي من :

 . . 
 . . 

داعين من اهللا العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم 
الصبر والسلوان 

إنا هللا وإنا إليه راجعون


*يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي*



العدد الثاني والعشرون

التشريعي: تعطيل تقرير غولدستون 
خيانة عظمى 

د.بحر: تأجيل تقرير غولدستون جريمة 
نكراء بحق الشهداء والجرحى 

هنية: ما تقوم به سلطة رام اهللا هو 
ضرب حقيقي لكل جهود الوحدة 
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ــه الصهاينة من  ــر بحر مــا يقــوم ب واعتب
ــد وتهجير وحفر لألنفاق واســتيطان  تهوي
يلف المســجد األقصى من كل جانب بهدف 
إقامة هيكلهم المزعوم على أنقاض المسجد 
األقصى.، وتابع "هذا العمل اإلجرامي ما كان 
ليكون إال بسبب صمت العرب والمسلمين عن 
نصرة المسجد األقصى أولى القبلتين وثالث 

الحرمين الشريفين".
كما طالب بحر العرب والمســلمين والقادة 
والزعمــاء والملوك وأصحــاب الفخامة أن 
ــة والوطنية  ــوا مســؤولياتهم الديني يتحمل
والتاريخية والسياسية تجاه المسجد األقصى، 
ــى المســجد األقصى  ــداء عل وقــال "فاالعت
ــى الحرم المكــي والمدني يا  هــو اعتداء عل
إخواننا يا قادة العرب والمسلمين إن القدس 
ليست للفلسطينيين فقط بل لألمة العربية 
واإلســالمية فهل تتركوا شــعب فلســطين 

وحده في الميدان"!! 
كما حيا شعبنا الصامد المرابط في المسجد 
األقصــى وإخواننا في أراضــي الـ ٤٨ وعلى 
رأسهم الشيخ رائد صالح الذين يدافعون عن 
المسجد األقصى بصدورهم العارية ونقول 
لهم اصبروا وصابروا فالنصر لكم بإذن اهللا 

والهزيمة لالحتالل الصهيوني المجرم.
كما تقدم د. بحــر  بالتهنئة القلبية الحارة 
باإلفراج عــن األخ النائب/ رياض العملة من 
ســجون االحتــالل الصهيوني، وهنأ شــعبنا 
باإلفراج عن عشــرين أســيرة من أسيراتنا 
البواسل، كما حيا المقاومة اآلسرة للجندي 
شاليط التي توصلت إلى اإلفراج عن عشرين 
ــان على  ــل دقيقتيــن لالطمئن أســيرة مقاب
ــًا دور الراعي المصري  شــاليط، وثمن عالي

والوسيط األلماني.


من ناحيته شّن رئيس الحكومة الفلسطينية 
إســماعيل هنية هجوما عنيفا على الســلطة 
الفلســطينية فــي رام اهللا والرئيس محمود 
عباس على إثر قضية تأجيل البحث في إقرار 
توصيات تقريــر "غولدســتون" في مجلس 

حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.
وعــدَّ هنية أن ما حدث "نهج يجب أن يتوقف 
إذا ما أردنا تمتين الوحدة والصمود في وجه 
االحتالل"، وقــال: "إذا لم تزح هــذه القيادة 
ــون الفتنة  عن مســرح الفعل ســنبقى في أت

الفلسطينية الداخلية".
 وأكد هنية في كلمته خالل جلسة خاصة 
عقدهــا المجلــس التشــريعي بمدينة غزة 
لعرض تقرير لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان 
بشــأن تأجيل البحث في تقرير غولدستون: 
"هذا تفريط غير مسبوق، هذا تفريط بدماء 
الشــهداء وحقوق الشــعب، هنا غزة عاشــت 

الدمار خالل ٢٢ يوم، قتل أطفالنا ووزراؤنا 
وقياداتنا، دمرت البيوت، شــردت األســر، ثم 

يأتي مثل هذا الموقف العبثي اإلجرامي".
 وأضــاف " هــذا الموقــف هو الذي شــجع 
الصهاينة على االستمرار في جوالت االقتحام 
للمســجد األقصى المبارك، ثــم يقولون إن 
هــذا التقرير له ثمن سياســي، ونحن نقول 
ــى هــذا الصعيد  ــذ أن تحركوا عل ــه من أن
العبثي رأينا األثمان السياســية، فاالستيطان 
الزال مستمرا، والحصار متواصل، والجدار 
قائم، والعدوان مســتمر، هذه هــي األثمان 

السياسية"!!.
 ولفت إلى أن هذا الموقف "لم يأِت من فصيل 
وال من مؤسســة حقوقية، بل ممن يقول أنه 
يمثل الشعب"، وتساءل "كيف يمثل الشعب، 
وهل يحق لمثل هؤالء أن يقولوا أننا ممثلون 
للشــعب، هل حدث يوما أن ســلطة تريد أن 
تقصف شعبها بالطيران، أو أن نظاما يقبل أن 
يموت أطفاله وهو يتفرج، ثم يقول أنا ممثل 
شــرعي للشعب، بأي شكل يمكن أن نستوعب 

هذا السلوك".
ــة التحقيق التي  ــة لجن  وتســاءل عن ماهي
أراد الرئيس عباس تشكيلها في هذا السياق، 
ــق، لجان التحقيق  وقــال: "يقال لجنة تحقي
تشــكل عندما يكون الفاعل غير معروف، إن 
ــاس هو الذي أعطى أوامره لممثله هناك  عب

في مجلس حقوق اإلنسان لسحب القرار".


وأكمل "هذا التالعب ورمي الكرة ومحاولة 
التنصل غير مجدية، هذا قرار واضح جدا، إذا 
كان التشريعي الممثل للشعب المنتخب هو 
ضد القــرار، وإذا كانت اللجنة المركزية 
ــة التنفيذية ضد القــرار وإذا  لفتح واللجن

كانــت الفصائل ضد القــرار، إذن من الذي 
اتخــذ القرار؟ الذي اتخذ القرار هو دايتون، 

والصهاينة، والذي يتبع هذا النهج".
 وقــال: "مــا عالقة مــن اتخذ القــرار بكل 
هذه األجســام، ال عالقة له بالمعنى الوطني 
والسياســي، من هنا، نحن فــي الحكومة، لن 
نتخلى عن مسئولياتنا في االستمرار بحمل 
ــه إلــى كل المحافل،  هــذا التقريــر ونقل
وإجــراء االتصاالت الالزمــة، ورفع الغطاء 

السياسي والوطني عن هذا الموضوع".
 وفي تفاصيل ما حدث في كواليس مجلس 
حقوق اإلنسان، لفت رئيس الحكومة إلى أن 
حكومته تواصلت مع بعض الدوائر القريبة 
من األمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنســان 

لمعرفة ما الذي جرى.
ــا بهم أن   وأضــاف "أكــد كل مــن اتصلن
كل شــيء كان يمضي بشــكل جيد، هناك 

تحضير، 
ــدول، وقوى دفع قوية من كثير  وتهيئة لل
من المؤسســات الحقوقية في العالم، وكان 
ــأن التقرير إذا مــا عرض  ــر ب ــاك تقدي هن
للتصويت سيحظى بأغلبية قد تصل للثلثين، 
وأن التقرير احتضن قانونيا ودوليا، وكادت 
إســرائيل وقادتها أن تكون في قبضة العدالة 
الدولية إذا ما رفــع التقرير لمجلس األمن 

وتم متابعته من ذوي القانون الدولي".
 ومضى بالقــول: "قالوا لنا أنه في اللحظات 
األخيــرة وصــل طلب من الســلطة برام اهللا 
يطلب من المندوب الفلسطيني لدى مجلس 
حقوق اإلنســان أن يتقدم بطلب عبر مندوب 
منظمة المؤتمر اإلسالمي، وهو باكستاني، 
من أجل تأجيل التصويت على هذا التقرير".

 وتابع هنية نقال عن محدثيه "نقل هذا الطلب 
إلى الممثل الباكستاني الذي أبدى استغرابه، 

وتوقف طويال أمــام تقديم الطلب، ثم طلب 
رسالة رسمية من القيادة الفلسطينية، ألنه ال 
يستطيع تحمل مسئولية هذا الطلب، ووصلت 
رســالة رســمية وتقدم بموجبها الطلب من 
رئاســة المجلس تأجيل بحــث التقرير في 

ضوء طلب القيادة الفلسطينية".
ث أن   وأشار رئيس الحكومة نقال عن المحدِّ
رئيس لجنة تقصي الحقائق في الحرب التي 
خاضتها "إسرائيل" على قطاع غزة ريتشارد 
غولدســتون حينما علم بالطلب الفلسطيني 
بكى ولم يســتوعب أن هــذا الجهد القانوني 
واإلنســاني والدولي الذي قامــت به اللجنة 
برئاسته وأمام هذا االســتحقاق يذهب بهذا 

الشكل أمام طلب بالتأجيل".
 وأوضح هنية أن غولدســتون يهودي، وهو 
ــى ثقافة الحركة الصهيونية،  ربما يدين إل
ــه تعيــش داخــل "إســرائيل"، وهو  وأن بنت
عضــو مجلس أمناء للجامعــة العبرية، غير 
ــه تحرك بمهنية وبعيدا عن الحساســيات  أن
المرتبطــة بطبيعــة الصــراع، وقــدم هــذا 
ــه ال يوجد إنســان مهما كان  التقرير، "ألن
يأتي لغزة ويرى ويسمع إال أن يكون منصفا 

إذا كان صاحب ضمير".
 وأكمل "من هنا بدأت فصول المهزلة بسحب 
التقرير وتأجيل التصويــت عليه، والواضح 
بأن هذا القــرار هو قرار سياســي، كما أن 
ــاد أمنية ومالية وسياســية ومرتبط  له أبع
بحركة اإلدارة األمريكية ونشــاطها بشأن 
التســوية الميتة والتي لن تــرى النور أبدا، 

ومن هنا تأتي الخطورة".
 وزاد "الخطورة أن هذا القرار جاء معترضا 
على اســتحقاقات وطنية كبــرى، موضحا 
"االســتحقاق األول هو ما يجري في القدس 
واألقصى وما يتعرض له أهلنا هناك، وشعبنا 

موحد ويتحرك من أجل القدس وأهلنا هناك 
يرابطون من أجل حمايته والدفاع عنه، يأتي 
هذا القرار ليضع عائقا كثيفا أمام استعادة 

الوحدة لحماية المسجد األقصى والقدس".


 وعن االســتحقاق الثاني قال: "بدأت صفقة 
ــن المقاومــة واالحتــالل، وتم  ــادل بي التب
بموجبها اإلفراج عن ٢٠ أسيرة فلسطينية، ثم 
جاء هذا القرار العبثي والجريمة السياســية 

الوطنية كأنه معترضا على ذلك".
 وفي شأن االســتحقاق الثالث أضاف "هناك 
حديث عن مصالحة وطنية وإمكانية التوصل 
ــة مصرية، والــذي قدمت به  التفــاق برعاي

حماس كل ما تستطيع".
وقــال: "نحن نــرى أن خطــورة توقيت هذا 
ــوازي خطــورة التوجه السياســي  القرار ت
ــه، فبدال مــن أن يوحــدوا شــعبنا تجاه  ذات
القدس والوصول لصفقة مشرفة ومصالحة 
حقيقية أدخلوا الشــعب في هذا الجدل، هذا 

شيء مدبر".
ــأن الثورة التي تقودها   ورد على القائلين ب
حماس تهدف للهروب من استحقاق الوحدة 
بالقول: " كذبتم، ما تقومون به هو الضرب 
الحقيقــي لكل جهــود الوحدة، وأنا أســأل: 
كيف يمكن أن يجلــس الفرقاء على طاولة 
واحدة في ظل هــذا الوضع؟ كيف يمكن أن 

نهيئ األجواء في ظل هذا الوضع؟".
 وأضــاف "كما اســتمروا في حصــار غزة، 
وقال لي بعــض األوروبيين أن هناك قناعة 
أوروبية لفك الحصار عن غزة ولكن كلما 
أردنا أن نتوجه ألخذ قرارات بهذا الخصوص 
جاءت قرارات من رام اهللا تقول ال تستعجلوا 

تمهلوا ستأتي ثمار الحصار قريبا".
وفــي ختام كلمته، أكد رئيس الحكومة أن 
حكومته تلتزم بكل المقررات التي ستصدر 
عن المجلس التشــريعي بخصــوص تأجيل 
"تقرير غولدســتون"، مؤكــدا على أهمية 
ــر الرقابة  المضامين التــي وردت في تقري
ــه لضحايا  وحقــوق اإلنســان.  ووجه حديث
ــوا يحضرون الجلســة  الحــرب الذين كان
بالقول: "ال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون 
ــى عنكم وعن  ــن، لن نتخل ــم مؤمني إن كنت
مسئولياتنا وسنحمل هذا الموقف بالتزاماتنا 
الدستورية والدينية والوطنية، األمة معكم، 
ولن نفــرط بحقوقكم، ولــن نضيع دمائكم 

وسنمضي في ذات السفينة.
كما صوت نواب التشــريعي باإلجماع على 
تقرير لجنة الرقابة وحقوق االنســان الذي 
تاله رئيــس اللجنة النائب يحيى العبادســة 
ــار التقرير وثيقة من وثائق المجلس  باعتب

التشريعي الفلسطيني.



العدد الثاني والعشرون

ناشــد النائــب األول لرئيس المجلس 
التشــريعي د. أحمــد بحــر الفصائل 
الفلســطينية بضرورة إنهاء االنقسام، 
والوحدة في مواجهة جرائم االحتالل 
ــي، موجها حديثه لفريق رام  الصهيون
اهللا قائــال" أفســحوا المجال لشــعبنا 
للتعبير عن اســتنكاره والخروج في 
مســيرات منددة بجرائم االحتالل في 
الضفــة الغربية والقدس الشــريف"، 
مطالبا الســلطة في رام اهللا بضرورة 
ــن للتصــدي  اإلفــراج عــن المقاومي
ــى  ــي الغاشــم عل للعــدوان الصهيون

األقصى.
ولفت أمام حشــد كبير من الطالبات 
القــدس  ــة  مدين مــع  ــات  المتضامن
والمســجد األقصى إلى أن أبناء شعبنا 
بكل أطيافهم السياسية تقف مع أهلنا 
فــي بيــت المقــدس، مشــددا على أن 
شعبنا ســيدافع بكل الوسائل الممكنة 

والمتاحة عن مدينة القدس الشريف.
 كما حمــل د.بحر منظمــات حقوق 
الدولية  العالمية والمنظمات  اإلنسان 
ــم المســئولية عن صمتها  ودول العال
المســتمر  الصهيوني  العــدوان  تجاه 
على قدســنا الشــريف، وقــال" نحمل 
الجميع أي خطر قد يقع على المسجد 

األقصى".
ــه عندما أقدم شــارون على  ولفت أن
اقتحام المســجد األقصــى قبل ثماني 
سنوات  بحماية ٣آالف شرطي انتفض 
شــعبنا بكل قواه الوطنية والشــعبية 
ليدافع عن المســجد األقصــى ، وفي 
نفــس المناســبة بعد ثماني ســنوات 
يقتحــم المســتوطنون بحماية قوات 
االحتالل الصهيوني باحات المســجد 
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حذر المجلس التشريعي الفلسطيني االحتالل الصهيوني من المساس بالمسجد 
االقصى كمام دعا لهبة جماهيرية واسعة للدفاع عن القدس ومسجدها.

وأدان الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي ما قامت 
به مجموعات وقطعان المســتوطنين من محاولة الدخول للمســجد األقصى 
وتدنيســه واالعتداء على المصلين مثمنا هبة جماهير شــعبنا المرابطة في 

المسجد األقصى والتي  تصدت لهم ومنعتهم من دخول المسجد األقصى 
وحيى بحر أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس ودفاعهم الشجاع والبطولي 
عن المســجد األقصى داعيا من اســتطاع من أبناء شــعبنا فــي الضفة الغربية 
واألراضي الفلســطيني للمرابطة في المسجد األقصى وتحصينه والدفاع عنه 
من هجمات قطعان المستوطنين. كما دعا أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان 
ــر العام في الضفة الغربية وقطاع غزة واألراضي الفلســطينية المحتلة  للنفي
ومخيمات الشتات في مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا باالعتداءات الصهيونية 

ضد القدس.
ــى أن تحرير األقصــى ال يتم إال بالمقاومــة، وأن طريق  وأكــد د. بحر عل
المفاوضات العبثية التي يقودها محمود عباس وزمرته  ال يوقف االعتداءات 
ــم لوال اللقاء  وال يحــرر المســجد األقصى، وأن هــذا االعتداء ما كان أن يت
ــي الــذي عقده عباس مع نتنياهو والذي شــجع االحتــالل في مواصلة  العبث
اعتداءاته إلى جانب التنســيق األمني فــي الضفة الغربية ومطاردة المقاومة 

ومنعها من الدفاع عن المسجد األقصى.
كما أكد  على حق شعبنا في الدفاع عن المسجد األقصى وحقه في استخدام 
ــارك ومدينة  كافــة الوســائل المقاومة أمام حماية المســجد األقصى المب
القدس المحتلة، وطالب لجميع للوقوف أمام مسئولياته تجاه مدينة القدس 

والمسجد األقصى .
وطالب بحر  باسم رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني دول العالم العربي 
واإلســالمي بضــرورة التحــرك العاجل على كافة المســتويات الرســمية 
واألممية لحماية المسجد األقصى ومدينة القدس من الخطر المحدق الذي 
يتربص بها من االعتداءات الصهيونية المبرمجة والتي تستهدف تهويد تلك 

المدينة المقدسة.
كما طالبت رئاســة المجلس برلمانات العالم الدولي والعربي واإلســالمي 
والمؤسســات الدولية واألمم المتحــدة بضرورة حماية المدينة المقدســة 
ــة العبادة للمســلمين في المســجد األقصى مــن االنتهاكات  وضمــان حري

الصهيونية المنافية لجميع األعراف والقوانين الدولية.

األقصى فهب شعبنا في كل  مكان في 
العالم،  مشددا أننا مرابطون في  بيت 

المقدس.
وأكد أنه إذا تخلى العالم عن القدس 
الشــريف فســيبقى شــعبنا يدافع عن 

القدس بصدوره العارية ودمائه.
التشــريعي  المجلــس  دعــا  كمــا 
ــة  العربي ــن  األمتي الفلســطيني 
واإلســالمية لالســتنفار للدفــاع عن 
ــًا بالدعوة  المســجد األقصــى مرحب
التي أطلقها العالمة الشــيخ يوســف 
القرضــاوي   لتخصيص يوم الجمعة  

للحديث عن مكانة المسجد األقصى .
 ودان المجلس التشــريعي االعتداءات 
القــدس  ــة  مدين ــى  عل ــة  الصهيوني
والمسجد األقصى واألماكن المقدسة 
في المدينة وحمــل حكومة االحتالل 
ــا وجرائمها وتدنيســها  نتائج أفعاله

للمسجد االقصى.
شــعبنا  ــاء  أبن التشــريعي   ــى  وحي
الفلسطيني في مدينة القدس ودفاعهم 

ــي عــن المســجد  الشــجاع والبطول
األقصى وندعو من اســتطاع من أبناء 
شــعبنا في الضفة الغربية واألراضي 
الفلســطيني للمرابطة في المســجد 
ــه والدفاع عنه من  األقصــى وتحصين

هجمات قطعان المستوطنين.
ــان له دعوته  وجدد التشــريعي في بي
أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان 
للنفير العام في الضفة الغربية وقطاع 
غزة واألراضي الفلســطينية المحتلة 
مســيرات  فــي  الشــتات  ومخيمــات 
جماهيرية حاشدة تنديدا باالعتداءات 

الصهيونية ضد القدس.
وأكــد المجلس التشــريعي  على أن 
تحرير األقصى ال يتم إال بالمقاومة، 
وأن طريق المفاوضــات العبثية التي 
ــاس وزمرته  ال  يقودهــا محمــود عب
يوقف االعتداءات وال يحرر المســجد 
ــداء ما كان  األقصــى، وأن هــذا االعت
ــوال اللقاء العبثي الذي عقده  أن يتم ل
ــاس مــع نتنياهــو والــذي شــجع  عب

ــة اعتداءاته إلى  االحتــالل في مواصل
جانــب التنســيق األمني فــي الضفة 
المقاومة ومنعها  الغربية ومطــاردة 

من الدفاع عن المسجد األقصى.
طالبــت رئاســة المجلس التشــريعي 
العربــي  ــم  العال دول  الفلســطيني 
واإلسالمي بضرورة التحرك العاجل 
ــى كافــة المســتويات الرســمية  عل
ــة لحماية المســجد األقصى  واألممي
ومدينة القدس مــن الخطر المحدق 
ــداءات  الــذي يتربــص بها مــن االعت
الصهيونية المبرمجة والتي تستهدف 

تهويد تلك المدينة المقدسة.
ودعــت رئاســة المجلس التشــريعي 
ــي والعربي  ــم الدول ــات العال برلمان
ــة  الدولي والمؤسســات  واإلســالمي 
واألمــم المتحــدة بضــرورة حماية 
ــة  ــة المقدســة وضمــان حري المدين
العبادة للمسلمين في المسجد األقصى 
من االنتهــاكات الصهيونية المنافية 

لجميع األعراف والقوانين الدولية.
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أعربت النائب جميلة الشنطي عن مفاجأتها 
فور سماعها اإلعالن عن الصفقة التي خرج 
بموجبها ٢٠ أســيرة فلسطينية،  وقالت "في 
ــر الحديــث عن قرب  ــة األخيرة كث اآلون
ــر تدخل  إتمــام صفقــة تبادل األســرى عب
الوســيط األلماني، ولكــن التفاصيل ال أحد 
يعلمها، وحســب معرفتنا بالعدو الصهيوني 
فإنه مماطل، وال يريد أن تتم صفقة مشرفة 
وتحقق فيها المقاومة انتصار تبعث اإلرادة 
ــد لدى شــعبنا المقاوم  والتحــدي من جدي
والذي استطاع أن يحتفظ بالجندي شاليط 
رغــم كل محــاوالت العدو للوصــول إليه 
وكمــا قال أحــد كتاب صحيفــة معاريف 
ــرات دولته  ــة متهكمًا على مخاب الصهيوني
" الحكومة اإلســرائيلية تعــرف كل حارة 
وكل شــارع وكل بيــت وكل نفــس في 
ــا ال تعرف أين  قطاع غزة إال شــاليط فإنه

هو ".
وأكــدت أن صفقــة اإلفراج عن عشــرين 
أسيرة مقابل توضيح حالة الجندي شاليط 
انتصارًا لنهج المقاومة ودليًال على صدقها 

ــا جاءت  ــة خياراتهــا خصوصًا أنه وصوابي
لإلفراج عــن أســيرات كن يعشــن معاناة 
قاسية داخل الســجون الصهيونية، موضحة 
أن المأساة تبدأ من ساعة االعتقال،  وتابعت 
"عندمــا تجــد المــرأة بيتها فجــأة محاط 
بقوات كبيرة من قــوات العدو الصهيوني، 
ثم اقتحــام البيت بصــورة بربرية والعبث 
ــه ناهيك عن الضرب الذي  في كل أركان
يتعرض له أهلها ســواء كان زوج أو أخ أو 
أب"، وقالــت أن األمر صعــب جدا وال يمكن 
أن يتحمله إال من نذر نفســه لهذه القضية 
ــد أن يصبر على  ــه الب ــة ويعــرف أن العادل
عواقبها، وأضافت  "أما داخل السجن فحدث 
وال حــرج مــن التفتيش المفاجــئ للغرف 
وتعرية لألسيرات أثناء التفتيش، واإلهمال 
ــي،  ومضــت تقول "أقصــى ما تحصل  الطب
عليه األسيرة في حالة المرض حبة أسبرين 
فقــط إضافة إلى نوعية الطعام كمًا ونوعًا 
عليه األسيرة في حالة المرض حبة أسبرين 
فقــط إضافة إلى نوعية الطعام كمًا ونوعًا 
عليه األسيرة في حالة المرض حبة أسبرين 

فهو في منتهى الســوء، عدم إيصال الرسائل 
لهن بالرغم من أن عدد األســيرات ال يزيد 
عن ٣١ أســيرة، إال أنهن موزعات على أكثر 

من ســجن لفرض حالة نفســية سيئة على 
نفوسهن".

وبينت الشــنطي أنها قــد تواصلت مع عدد 
من األســيرات ومنهن هبة النتشــة وتابعت 
ــا جبًال شــامخًا، وتمتلك  ــا "وجدته حديثه
مــن العزة والشــموخ مــا يحطــم رؤوس 
ــرة والعمــالء وتحمــل رســالة من  الجباب

األسيرات إلى رئيس الوزراء إسماعيل هنية 
خاصــة وحركــة حماس عامة بأن يســعوا 
جاهدين لإلفراج عن باقي األخوات وجميع 

األسرىوخاصة األطفال منهم .
ــى المقاومة  وبعثــت الشــنطي برســالة إل
الفلســطينية وخصوصــا كتائــب القســام 
ــت أنهم حــراس هذا المشــروع  الذيــن ثب
ــة خيارات  ومضــت "أثبتم صــدق وصوابي
مشــروعنا اإلســالمي، وأنجزتــم صفقــة 
ــد من الصفقات  مشــرفة تفتح الباب للمزي
المشــرفة للوصول إلى تلبية جميع مطالب 
المقاومة الفلسطينية وبين االحتالل الذي 
لم يســجل مثل هذه الصفقة مثيل من قبل 
داخل األرض الفلســطينية إذا مــا علمنا أن 
جميع الصفقات الســابقة كانت تتم خارج 
األراضي الفلســطينية، وبذلك فأنتم اليوم 
من يتعهــد هــذا المشــروع ويحافظ على 
ــا وحقوقنا". وحــول موضوع القدس  ثوابتن
ودور المــرأة قالــت الشــنطي إن فلســطين 
والقدس والمســجد األقصى ، وكل شبر من 
ــأن نواصل  ــا وعهدنا ب ــا هي محل حبن أرضن

ــاد والمقاومة بما أوتينا مــن قوة، ولن  الجه
ــا بحبة تراب،  يســجل التاريخ عنا أننا فرطن
وللمرأة دور كبير فهــي في موقع الصدارة 
مــن حيــث المواجهــة والدفــاع والتصــدي 
ــة بل هي تجــاوزت ذلك  ــذل والتضحي والب
ــى مواقع متقدمة في الجهاد  كله لتنافس عل
والمقاومــة، ومــا هــذا الصمود األســطوري 
فــي المقاومة إال ألن المــرأة جزء منه، وهي 
تتصــدر أبنائها بقلب مفعم بالمقاومة وتقدم 
للمقاومين كل ما تملك، فالقدس والمسجد 
األقصى قضية موت في ســبيل عقيدة وأعتقد 
أن صوت النفير إلى األقصى عندما ينادي أول 
ما تنطلق تحمــل الماجدات من كل مكان في 

٤٨ ألنهن الوحيدات المسموح لهن بالوصول.
وعبرت الشــنطي عن حزنها العميق عندما 
ســمعت بســحب ممثل فلســطين في جنيف 
تقرير غولدستون من التصويت عليه وقالت 
"حقيقة قد ســمعت همســا يخرج من قلبي 
مقسما أن هؤالء يستحقون اإلعدام والرمي 
بهم في مجمع النفايات ألنهم ينطبق عليهم 
المثل القائل "إذا لم تستِح فأصنع ما شئت".

""
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النائب / جميلة الشنطي



العدد الثاني والعشرون العدد الثاني والعشرون


ــى الهيئات التي قامــت بإعداد هذا  أوجه رســالة شــكر من اللجنة إل
التقرير وعلى رأســها غولدســتون وهيثم مناع، كما أشــكر جهود 
المجلس التشــريعي وأؤكــد على ما جاء فــي التقرير كما أطالب 
بضــرورة محاكمة القادة الفلســطينيين المشــتركين في جريمة 

الحرب مع الصهاينة ضد أبناء قطاع غزة.


أؤكد على ما جاء في التقرير الصحفي الذي عرضه النائب إسماعيل 
األشــقر وأن هذا التقرير جــاء إلى دولة عربية ، وهو شــيء صحيح 
واختصارًا للوقت أوافق على ما جاء في التقرير وأطالب بتشكيل لجنة 
لمحاكمة األســماء المتورطة وأطالب المجلس بأن يعمل كل جهده 
على اتخاذ كل اإلجراءات لتجريم عباس، وكل من شــاركه، ويجب 

إسقاط الجنسية الفلسطينية معنويا وال نعتبرهم فلسطينيين وال يمثلون الشعب الفلسطيني 
وبهذه الطريقة نستطيع أن نعاقب من يجرم بحق شعبنا .


ابرز مــا نالحظ مما حدث أن المؤسســات الحقوقية ســواء دولية أو 
عربية أصيبــت بخيبة أمل وإحباط كبير جــراء ما حدث من تأجيل 
هذا التقرير بقرار فلســطيني وغطاء من رام اهللا وهذا يعتبر انتكاسة 
كبيرة لعمل هذه المؤسسات التي بذلت جهدًا كبيرًا ، اآلن بحاجة إلى 
إعادة ثقة هذه المؤسســات ، كيف يمكن أن نواصل ونجد التأجيل من 
قرار فلسطيني، لذلك يجب بناء الجسور وإعادة الثقة لهذه المؤسسات، 

البد من تشكيل لجنة من المجلس التشريعي لتواصل عملية التواصل مع هذه المؤسسات في 
ــة جديدة لعرض هذا التقرير بطريقــة جديدة .  كان هناك من ضمن التقرير رفع  محاول
الحصــار عن غزة وإعــادة المعابر والبناء ويبدو أن كل هذا هو مســتهدف ومجموعة من 

شعبنا ترفض ذلك .


هذه المشــكلة خطيرة جــدا وســابقة خطيرة في تاريخ الشــعب 
الفلســطيني أن تجهض العمليات والتقارير ضد العدو الصهيوني 
بأيدي فلسطينية ، لقد بدا هذا التخبط الكبير لدى المتنفذين في 
رام اهللا حول تبريرات سحبهم لهذا التقرير وهذا قانون ال يجوز ، 
هو جريمة ال تقل عن طلب التأجيل نفسه ، هي أقل ما يوصف انها 

خيانة لدماء الشــهداء والضحايا وحقوق الشعب الفلسطيني ولمن هدم بيته. والضحايا 
التي لم تجف دمائها بعد، فهم ليسوا أمناء لحمل القضية الفلسطينية .هناك سوابق وال 
بد من أن يوقف هذا النزيف نزيف التنازالت لبيع القضية ، البد من تشكيل لجنة لرفع 
هــذه القضية كمــا في اللجنة توثيق للتعاون مع المؤسســات الدولية . اطمأن الجميع 
ــن أطالبكم برفع دعاوي  أن حقوق الشــعب الفلســطيني ثابتة وال تســقط بالتقادم و ل
أمام المحاكم الدولية والنيابة العامة عندنا حتى يتم محاسبة هؤالء المتورطين على 
دماء الشــهداء ومحاسبتهم في القانون الفلســطيني، يوجد ما يبرر لمحاكمتهم الذين 
اغتصبوا الســلطة والزالوا يتحدثوا باســم الشعب الفلســطيني وال بد من محاكمتهم 

وإيقاف هذا النزيف .


الخيانة أن تصل الى هذه الدرجة والمستوى الدنيء ، فسلطة عباس سجل 
أســود حافل بالقرارات المخالفة ضد الشعب الفلسطيني.من الذي حاصر 
غزة ، وأغلق معبر رفح، والذي خلق أزمات متتالية لشــعبنا الفلســطيني 
ــات، وتواطأ على  واعتقــل المقاومــة وعذبها في الضفــة وأغلق الجمعي
ــع بعد أن ضبطوا  الحــرب على غزة ، لم تجد جماعة رام اهللا ســبيل مقن

بالجرم المشــئوم في محاولة يائســة لذر الرماد في العيون ، يجب سحب الجنسية من محمود 
عباس وطرده من فلسطين.


ــو مازن قــال أن حركة حماس عدو ، وإســرائيل خصم وهو اليوم  أب
يترجــم هــذه المقولة  مندوب فرنســا عندما ســئل لمــا صوت على 
التأجيل قال انا لن أكون فلســطيني أكثر من الفلسطينيين أنفسهم 
وعباس أعطى مبرر ، كان لهم أســباب كثيرة منعتهم من التصويت 
على أن هناك اســباب أمنية واقتصادية، انهم هــددوا أيضا أن االموال 
التي تصل من أوروبا ســتقطع عنهــم إذا لم يعملوا على تأجيل النظر 

فــي التقرير وهذا هو الخطر ، اتفاقية باريس االقتصادية التي تجمع أموالنا هي تهدد بها 
اآلن وهي سيف مسلط على أبناء شعبنا  .


أؤكد على المخالفة الخطيرة لســلطة رام اهللا التصويت على تقرير 
غولدســتون،وأركز على هذه المخالفة للقانون األساســي للســلطة 
الفلسطينية والقوانين الدولية ، وتعتبر ذلك تستر على جرائم العدو 
وهو ما يعد مشــاركة في الجريمة، إن تأجيل التصويت ينطوي على 

تعطيل وإنكار العدالة ومحاولة صريحة إلجهاض التقرير،


إن تأجيل تقديم تقرير جولدستون أصبح حدث هام من تاريخ شعبنا ، 
ألنه اليوجد من شعبنا من ينكر أن من قام بتأجيل التقرير هو  خيانة 
ورغم قيام عباس بتشكيل لجنة تحقيق لذر الرماد في العيون بالقول 
ــه مراقــب وليس عضوا علما بأنه ال يتخذ أي إجراء دون التشــاور  أن
مع ممثل الشــعب الفلســطيني، إننا أيضا نســتنكر ما قــام به مجلس 
حقوق اإلنسان بتأجيل التصويت إلن في هذا التصويت تأجيل للعدالة 

ــى المجرمين الذين يقومــون بجرائم، وألن هــذا التأجيل يعطي  ــل في الحكم عل وتعطي
االحتالل الضوء األخضر لالستمرار في جرائمه، ونستنكر قيام إدراة أوباما بالضغط على 
ــكا واإلدارة الجديدة ما زالت تمــارس العملية المزدوجة وهي  الســلطة ، ونعتبر أن أمري
ــح أن تكون راعي ألي عملية ســلمية ألنها منحازة للعــدو الصهيوني. كما نطالب  ال تصل
الباكستان ومجلس الشعب الباكستاني للضغط على حكومته ومجلس حقوق االنسان من 

أجل إقرار تقرير غولدستون في شهر نوفمبر القادم 
ــع على اتفاق  ــا بالطلب من مصر رســميا بتأجيل التوقي نطالــب حركــة حماس وقيادته
المصالحة مع عباس باعتباره يقع في دائرة الشــبهة والخيانة على دماء الشــهداء ، ريثما 
تتضــح الحقائق ، ونقول ذلك وكلنا ألم ألننا استبشــرنا خيرا بقرب المصالحة لكن مع 

من نوقع مع من خان دماء شعبنا وشهدائنا؟! .


أشــكر اإلخوة في الرقابة العامة وحقوق االنســان على هذا التقرير 
ــاء جلدتنا المتنفذين في رام اهللا قد شــكلوا  وأود أن أطمئنكــم أن أبن
لجنة لدراسة هذا الخرق لبحث سحب تقرير جولدستون، وال نشك 
ــاك من يثبــت عليه هذا الخــرق أن يالقي  ــاء جلدتنا بأن هن فــي أبن
أشــد العقوبات إال إذا كان له عالقة بالتنســيق األمني مع االحتالل، 
ــي وملحقاته أمر مشــروع في أجندتهــم فهو أمر  والتنســيق األمن

بســيط، مجرد تجسس وهذا يمارسونه منذ عشرات السنين نتج عنه مئات الشهداء وتهديم 
غزة فوق رؤؤس ساكنيها .

أطالب بتشكيل محكمة شعبية في غزة لها كل المقومات القانونية والصالحيات القانونية 
في كل من أجرم بحق شعبنا سواء قبل معركة الفرقان أو بعد معركة الفرقان 


أقول هذا ليس مستغرب من سلطة إنما أنشأت لمهمة االحتالل وحمايته 
وتمكينه من تصفية القضية الفلسطينية لصالح المحتلين وطرد أهلها 
منها, وهو ســقوط ذريع لهذه الســلطة من أعين الفلسطينيين وأعين 

المسلمين . 
أؤكد على مجمل ما جاء في التقرير وأضيف الضرب بالقوة على كل 

العابثين في التخابر مع سلطة رام اهللا واالحتالل ألنه الفرق بينهم.


انها الفضيحة الكبرى التي يتعاون فيها التحقيق والجالد إلسقاط 
ــي. أليس الخوف  ــر الذي أعــده قاضي صهيوني ولكنه دول التقري
من كشــف المســتور وما صرحه به غابي اشــكينازي ان السلطة 
تدخلت من أجل اإلطاحة بحكم حماس، وعدم بث شــريط الفيديو 
الــذي يظهر عباس ، التخبط في قيادة الســلطة  واتهام فياض ثم 
جــاء التبرير ألجل العمل خالل الســتة شــهور القادمة. لقد احتج 

أربعون مؤسســة حقوقية حتى أصيبوا بصدمة كبيرة . أوصي بتشــكيل لجنة تحقيق 
من المجلس والفصائل ولجنة شعبية، نطالب الدول العربية الموقعة على روما برفع 

التقرير مباشرة لفتح تحقيق فوري وعاجل دون النظر لممثل السلطة. 


رســالة إلى شرفاء فتح ، إلى متى ســتمررون الكذب وما ذا ستقولوا 
لربكم في ضحايا هذا الشــعب ، إلى شــعبنا في الداخل والخارج لماذا 
تظــل حماس وغزة التي تتحمل هذه المســئولية فــي أن تقف وتهب 

هبة رجل واحد. 


نطالب نحن باسم الشعب الفلسطيني نطالب نواب الشعب الباكستاني بعقد جلسة 
ــه بصفتها ممثلة منظمة المؤتمر اإلســالمي بإعادة عرضه على  طارئة لحكومت

مجلس األمن .


ــل وال يعادل القدس إال الدمــاء الزكية والطاهرة  الحديث في شــان القدس قلي
ونقول فداكي يا قدس واهللا ال نظن عليها شيء مهما غال ثمنه ، ولكنا نريد جهدًا 
موحدا من كل األمة علماء أن يهبوا هبة واحدة وأن يتحملوا األذى في سبيل اهللا 

، ونقول اليوم حي على الجهاد في مصر والسعودية ومشارق األرض ومغاربها 


ــاك معلومات البد من الجميع أن يعرفها، إن الذي دفع ســلطة رام اهللا لبحث  هن
التأجيل في تقرير جولدســتون حسب ما أفادت مصادر في واشنطن أن اجتماع 
مع ممثلين عن الســلطة وواشنطن كان من أجل إقناع السلطة لسحب التقرير 
وذكــر المصدر أن الســلطة اعترضت إلى أن جاء العقيد اإلســرائيلي وعرض 
فيديو للرئيس عباس يظهر فيه وهو يحاول اقناع باراك بضرورة االســتمرار 
فــي الحرب على غــزة . وأن ابراهام عرض على الوفــد مكالمة بين الطيب عبد 

ــم ودوف فيســغالس وقال إن الوقت مهيأ لدخول مخيم الشــاطئ لهزيمــة حماس ، فرد عليه  الرحي
فيســغالس بأنه ســيكون هناك قتلى عدد كبير فأجاب الطيب عبد الرحيم أن هؤالء انتخبوا حماس . 
وأطالب بأن نذهب بإصرار لعرض تقرير جولدستون وأطالب بتكليف الحكومة الشرعية بأن تمضي 
قدما لعرض التقرير إلى المحافل الدولية، وأطالب بتقديم مســئولي المقاطعة باعتبارهم مجرمي 
ــوا أبنائنا، أطالب كل األهالي من أبناء شــعبنا أن  حــرب، وهم ال يختلفــون عن الصهاينة الذين قتل

يقدموا تقارير وشكاوي للمحاكم المحلية ضد مجرمي المقاطعة. 


أتقدم بالشــكر الجزيل لإلخوة في لجنة الرقابة العامة وأتوجه بالتهنئة لكل 

إخواننا النواب الذين من اهللا عليهم بالخروج من المعتقل الغاشم.
بعد عشــرة شــهور من الحرب اإلجرامية والتي طالت كل ما هو فلســطيني 
، ورأى شــعبنا األمــل في المنظمــات الدولية والحقوقية ولكــن دهش العالم 
بسحب التقرير من جدول أعمال حقوق االنسان الدولي من قبل سلطة عباس، 
وهو عار عليهم أن يقدموا طوق النجاة لسلطات االحتالل واالخزى من ذلك 

ــه يبرر ذلك ويشــكل لجنة تحقيق في مالبســات التقرير جولدســون، و أؤكد على أن هؤالء  أن
ليســوا مؤهلين لتمثيل الشــعب الفلســطيني، ويتحمل عباس وزمرته كامل المســئولية عن هذه 
ــي ال تقل عن جريمة االحتالل وأطالب بمحاكمة هذه الشــرذمة محاكمة شــعبية  الجريمــة الت
عادلة وأطالب المجلس أن يتابع ذلك مع وزارة العدل، و أطالب منظمة المؤتمر اإلسالمي لتفعيل 
تقرير جولدســتون لدى مجلس األمن، وال شك أن تأجيل التقرير مهد القتحام المسجد األقصى 

والعربدة الصهيونية مستمر.


هذا اليوم الذي نقف أمام فضيحة رموزها قيادة الشعب ،أقف وأنا أستذكر ابنتنا التي قطعت 
ســيقانها وأســتذكر من فقد عينه وعشرات الشــهداء ، والذي كنا نتوقع أن تقف أمريكا 
الظالمة لتستخدم حق الفيتو ولكن السلطة اليوم من وقفت ضد تقرير غولدستون إنها طعنة 
في صدر كل فلســطيني وحر في هذه اإلنســانية، لقد قدمت هذه الجريمة هدية للمحتل 
وهذه الجريمة تفريط واضح مفضوح بحقوقنا وأبناء شــعبنا الضحايا، إن ما جرى يؤكد 
على الشراكة األمنية بين رام اهللا واالحتالل وإال ما يبرر ذلك إال الشراكة األمنية لطعن 

أبناء الشعب الفلسطيني، أطالب بفتح تحقيق فوري من المجلس التشريعي والفصائل والحقوقيين لبحث المتورطين 
في الحرب على غزة وتقديم هؤالء الجناة لمحكمة فلســطينية عادلة، وأطالب بمحاكمة عادلة إلبراهيم خريشــة 
وعزله مباشــرة كما أثمن الدعوة ألهالي الضحايا لتقديم شــكوى وأطالب الفصائل بأخذ دورها ،وهذا الفعل هو 
طعنة في جهود المصالحة وأسأل القيادة المصرية والشعب الفلسطيني هل ما زالت أبواب المصالحة مشرعة وإنه 
لحدث جلل وكبير يعرض كل جهود المصالحة لالضطراب والخلل أقول لحركة فتح ال يكفيكم هذه التصريحات 
الخجولة من هنا وهناك للجرم الذي فعل بشعبنا وعليكم أن تحاكموا فورا من فعل ذلك وتعزلوهم ونحن سنكون 

معكم .

عمال بأحكام المادة (٥٨ ) من القانون األساســي وتعديالته والمواد (٤٨ 
و٥٥ و٦٠ و٦١ و٦٢ و٦٣) من النظام الداخلي للمجلس التشــريعي وبعد 
أن تدارســت لجنة الرقابة العامة وحقوق اإلنســان والحريات العامة 
األبعاد السياسية والقانونية والحقوقية لقرار مجلس حقوق اإلنسان 
ــع لألمــم المتحدة بشــأن إرجــاء البحث في تقريــر بعثة األمم  التاب
المتحدة لتقصي الحقائق بشــأن النزاع في غزة " تقرير غولدســتون 
بشــأن الحرب على غزة " والذي جاء بطلب من دولة باكستان ( باسم 
منظمة المؤتمر األســالمي) وبناء على توصية من الســفير إبراهيم 
خريشه ممثل ســلطة الرئيس المنتهية واليته السيد / محمود عباس 
ورئيس وزراء حكومته الالشرعية سالم فياض بتأجيل عرض التقرير 
على مجلس حقوق اإلنســان التابع لألمم المتحدة من دورته الحالية 
(  الدورة الثانية عشر) إلى الدورة القادمة ( الدورة الثالثة عشر) في 
مارس ٢٠١٠م وما يمثل هذا الموقف من تناقض مع المصلحة الوطنية 
وتماهــي مع سياســة االحتــالل واالمــالءات األمريكية  وفي ســابقة 
ــرة في تاريخ القضية الفلســطينية حيث تقــوم ألول مرة لجنة  خطي
ــن على قدر عال  تقصــي حقائق دولية مشــكلة من مختصين قانونيي
من المهنية والحرفية والحياد  في  القضاء الجنائي الدولي بتســجيل 
جرائم الصهاينة المحتلين ضد الشعب الفلسطيني وحيث وجدت دولة 
االحتالل نفســها وألول مرة في مواجهة العدالة والمحكمة الجنائية 

الدولية .
و برغــم تحفــظ اللجنة على بعض مــا ورد فــي التقرير بخصوص 
حق الشــعب الفلســطيني في مقاومة االحتالل والذي أقرته الشرعية 
ــة فإن اللجنة تعتبر أن التقريــر بمجمله يمثل وثيقة قانونية  الدولي
هامة إلدانة قادة االحتالل العســكريين والسياسيين وجنوده بارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بحق الشعب الفلسطيني ويعتبر 
مــن أفضل وأهــم ما قدم لدعم القضية الفلســطينية فــي المحافل 

الدولية 
ــة المحلية  ــة موقــف كافة المؤسســات الحقوقي وإذ تثمــن اللجن
ــة التي انتقدت إرجــاء  البحث في  ــة  والدولي ــة واإلقليمي والعربي
التقريــر وطالبــت األمين العام لألمــم المتحدة بعرضه مباشــرة 
ــى مجلس األمن الدولي وعلى المحكمــة الجنائية الدولية فإنها  عل
ــة واليته ورئيس وزراء  تدين بشــدة موقف الرئيس عباس المنتهي
حكومته الالشــرعية ســالم فياض وقرارهما تأجيل طرح التقرير 
ــى مجلس حقوق اإلنســان التابع لألمم المتحــدة وان المبررات  عل
التي ساقتها سلطة رام اهللا لتغطية موقفها الالوطني غير مقنعة وال 
تتســم بالموضوعية وتمثل اســتهتارا بالغا بدماء الشهداء وعذابات 
الجرحى والمشــردين وانتهاكا لحقوق الضحايا من أبناء الشــعب 

الفلسطيني .
وأما االدعاء بعدم توفــر اإلجماع لصالح القرار ال يمكن قبوله بأي 
حــال من األحــوال إذ أن اإلجماع ليس مطلوبا لصــدور القرار عن 
مجلس حقوق اإلنسان ألن مؤسسات األمم المتحدة تعمل وفق مبدأ 

األغلبية وليس اإلجماع .
ــة تبين لها أن الدول التي  ومــن خالل االتصاالت التي أجرتها اللجن
كان متوقــع تصويتها مع التقرير ٣٣ دولة من أصل ٤٥ وبمعارضة 
٥ دول، وإرجاء البحث في  التقرير الي دورة مارس القادمة يترتب 
عليه العديد من الســلبيات على القضية والشعب الفلسطيني نذكر 

منها :
- منح االحتالل وحلفائه وقت كاف لممارســة الضغط على الدول 

المؤيدة لما جاء في التقرير لتغيير موقفها وبالتالي تضعف من أثار 
هذا التقرير القانونية و تضييع حقوق أبناء الشعب الفلسطيني.

- إعطاء االحتالل الضوء األخضر للقيام بجرائم حرب وجرائم ضد 
اإلنسانية جديدة بحق الشعب الفلسطيني.

- شــكل قرار مجلس حقوق اإلنســان طعنة في الظهر لكل مناصري 
القضية الفلســطينية ومؤسسات حقوق اإلنسان التي ناضلت وبذلت 

جهودا جبارة لكي يرى هذا التقرير النور.
- إعطاء دولة االحتالل مزيدا مــن الوقت للقيام ببعض المحاوالت 
اليائسة لتبرير جرائمها التي ارتكبتها أثناء حربها األخير على غزة 

وبالتالي محاولة من اإلفالت من العقاب. 
- هذا وتؤكد اللجنة أن هذه ليســت السابقة األولى لسلطة رام اهللا 
ــة ومتواطئة مع  فــي اتخاذ مواقف متناقضــة مع المصلحة الوطني

االحتالل بل تكرر مثل هذا السلوك عندما :
- اسقط ممثل السلطة الفلسطينية السابق في األمم المتحدة السيد/ 
رياض منصور مشــروع قــرار تقدمت به دولتا قطر واندونيســيا 

لرفع الحصار عن قطاع غزة.
- إحباط اجتماع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة والذي 
ــق اتفاقيات جنيف  كان يهــدف إلى إلزام حكومــة االحتالل بتطبي
الرابعــة مما يؤكد أن ســلطة رام اهللا وقيادتها ما عادت أمينة على 

القضية الفلسطينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني.
لكل ما سبق فان لجنة الرقابة العامة توصي مجلسكم الموقر ب :

١-  اعتبار ما قام به الرئيس محمود عباس المنتهية واليته ورئيس 
وزراء حكومته الالشرعية سالم فياض وكل من شارك في استصدار 
هذا القرار جريمة خيانة عظمى في حق الشــعب الفلسطيني توجب 

المالحقة القانونية للجناة وفقا لألصول.
٢- الطلب الي األمم المتحدة بسحب اعتماد السفير ابراهيم خريشة 
فورا على اعتبار أنه قد تم تنســيبه ممن ال يملك الشرعية بالقيام 
بذلــك خاصة وان الرئيس عباس قد انتهــت واليته بتاريخ ٩ يناير 

٢٠٠٩م. 
٣- تشــكيل لجنة تحقيق برلمانية تســتعين بالفصائل الفلسطينية 
والقوي الوطنية ومنظمات حقوق اإلنســان لكشف المتورطين في 

هذا الفعل.

٤- دعوة جميع الدول األطراف الســامية في اتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩ 
لممارسة الوالية القضائية العالمية عن طريق الشروع في تحقيقات 
ــا لمالحقة مجرمــي الحرب  ــة فــي المحاكــم الوطنية لديه جنائي

الصهاينة.
ــة الجهات الرســمية العربية واإلســالمية والعالمية بعدم  ٥- مخاطب
التعاطي مع محمود عباس –  وسالم فياض بصفتهم ممثلين  للشعب 
الفلســطيني واعتماد الحكومة الشرعية في غزة من اجل بحث كافة 

القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية. .
ــل  ٦- دعــوة الحكومــة الفلســطينية الشــرعية فــي غــزة والفصائ
الفلســطينية والقوى الوطنية للبحث في اإلجراءات الواجب اتخاذها 
حكوميا وشعبيا ومؤسسيا بما يضمن عودة طرح التقرير في المحافل 

الدولية.
٧- دعوة المؤسســات الحقوقية الدولية وكذلك مؤسسات المجتمع 
المدني الفلســطيني والعربي واإلســالمي  لمتابعة وتكثيف جهودها 

لمالحقة مجرمي الحرب الصهاينة .
ــة جامعة الدول العربية  بتشــكيل لجنة تحقيق عربية من  ٨- مطالب
ــام بتحقيق فوري ومســتقل للكشــف عن األطراف  ــن للقي المختصي

العربية المتواطئة في إرجاء البحث في  التقرير وإدانتها.
ــة جامعة الــدول العربية بالطلب من احــدى الدول العضو  ٩- مطالب
فيها الموقعة على نظام روما بشــأن المحكمة الجنائية الدولية رفع 
ــة ومطالبة المدعي  التقرير مباشــرة إلى المحكمة الجنائية الدولي
ــام الدولي " اوكامبو " بفتح تحقيق فــوري وعاجل في الجرائم  الع
واالنتهــاكات الصهيونية فــي الحرب على غزة اســتنادا إلى تقرير 

جولدستون.
ــة للضغط على  ١٠- دعــوة البرلمانات العربية واإلســالمية والدولي
حكوماتهم لدعوة مجلس حقوق اإلنسان لعقد دورة استثنائية لعرض 
التقرير من جديد وعدم االنتظار لستة أشهر قادمة ألن التأجيل يضر 

بحقوق الضحايا ويمكن أصحاب الجريمة من اإلفالت بجرائمهم.
١١- اعتبار قرار الرئيس عباس منتهي الوالية بتشــكيل لجنة تحقيق 
حــول إرجاء بحــث التقرير والــذي يهدف للتملص من المســئولية 
ــد على الشــعب كأنه لم يكــن ولن يتم  وممارســة الكــذب من جدي

االعتراف بنتائجه


ال يمكن أن نقبل موقف حركة فتح المتملص لهذه الجريمة ومحاولة التبرؤ سحب 
التقرير تجاوز كل الخطوط وســقوط لورقة التوت األخيرة وأصبحت عبئا على 
المشــروع الوطني وهذه هي اللحظة التاريخية لكافة القوى الوطنية التي شجبت 
واستنكرت إما أن تشارك في هذه الجريمة أو باصطفاف وطني لسحب السلطة من 

سلطة رام اهللا و  إما أن تنصفوا الشعب الفلسطيني وتكوني قيادة حكيمة.
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العدد الثاني والعشرون

ــام لالتحــاد البرلماني الدولي أندرســون جونســون إنه  قــال األمين الع
ســيناقش قضية النواب الفلســطينيين المعتقلين في سجون االحتالل في 
جلســته القادمة التي ســتعقد خالل النصف الثاني من شــهر تشرين أول/ 

أكتوبر القادم.
جاء ذلك في رســالة وجهها جونسون إلى رئيس الحملة الدولية لإلفراج 
عن النواب األســرى النائب مشــير المصري، أوضــح فيها أن لجنة حقوق 
اإلنســان في االتحاد ستناقش القضية في جلســته القادمة التي ستعقد في 

الفترة ما بين ١٩ – ٢١ تشرين أول أكتوبر القادم.
وأشار جونســون إلى أن قضية النواب تحظى باهتمام اللجنة منذ أسرهم 
منذ ما يزيد عن ثالث ســنوات، منوهًا إلى أن هناك تحركًا منتظمًا بشأن 
القضية على مدار السنوات الســابقة وأن اللجنة طالبت باإلفراج الفوري 

عن النواب.
ــن، وعلمنا  ــواب المختطفي وقــال جونســون: "نتابع عــن كثب قضية الن
باإلفراج عن تســعة من النواب في وقت سابق، وسنبذل أقصى جهودنا من 

أجل اإلفراج عن كافة النواب في السجون اإلسرائيلية".
وكان النائــب المصري طالب في رســالة ســابقة وجهها إلى جونســون 
االتحاد باستصدار مواقف تدين الممارسات القمعية بحق النواب، وتفضح 

االنتهاكات المستمرة التي تستهدفهم في المعتقالت اإلسرائيلية.
وجدد جونســون في رده التأكيد على موقف االتحاد المتضامن مع قضية 
النواب األســرى، والرافض للسياســة التعسفية اإلســرائيلية، مثمنًا دعوة 
ــة لالتحاد بالتحرك من أجل تشــكيل رأي عالمــي ضاغط وصوًال  الحمل

لإلفراج عن النواب.
وفــي هــذا اإلطار، وجــه رئيس الحملة مجموعة من الرســائل لرؤســاء 
البرلمانات والمنظمات العربية والدولية بهدف تشــكيل رأي عالمي يدعم 

قضية النواب ويسرع في اإلفراج عنهم.

أكد د.أحمد بحر النائب األول لرئيس 
الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس 
دعــم المجلــس للمصالحــة الوطنية 
والحــوارات التي تجــري في القاهرة 
الفلســطيني  ــاء االنقســام  إنه بهدف 
ــرا عن  وعــودة الوحدة لشــعبنا معب
خشــيته من أن تصطــدم حركة فتح 
بقــرار رفــض أمريكــي أو صهيوني 
للمصالحة مشددا على أننا بحاجة إلى 
قرار فلسطيني فلسطيني بعيدا عن أي 

تدخالت خارجية.
ــر د. بحر خالل احتفــال نظمته  وعب
حركــة حمــاس شــمال قطــاع غزة 
تكريما لحافظات كتاب اهللا عن فخره 
بالعــدد الكبير للحافظــات لكتاب اهللا 
عز وجل وقال "نلتقي اليوم لالحتفاء 
بحافظات كتاب اهللا فهنيئا للحافظات 

وآلبائهن وأمهاتهم"
ــأ  النائب د. بحر األســيرات  كمــا هن
ــرا ذلك انتصار  المفــرج عنهن معتب
ــوم  مضيفا"الي وللمقاومــة  لشــعبنا 
انتصــار القرآن وانتصــار المقاومة". 
ــا والعالم  ــع "ليعلم الناس جميع وتاب
ــإذن اهللا بالحافظــات  ــا قادمــون ب أنن
ــاب اهللا نحو القدس".  والحافظين لكت
مستنكرا في الوقت ذاته الصمت العربي 
المريب  والشــعبي  الرسمي  والدولي 

ــم باألمر  ــى عل وكشــف "كنت عل
مســبقًا لكني أبيــت إال أن آخذ دوري 
ــذي انتخبــت  ــي والحقيقــي ال الفعل
ــه، وحاولــت أن أتجــاوز األمر  ألجل
لكننــي كنت أدرك أن هناك رســالة 
ــأن أبواب المجلس ســتكون  مفادها ب

مغلقة ولن نسمح لك بالعودة".

ــأن االتفاق الذي  وأضاف أنه فوجئ ب
وقعت عليه كل القوائم وبينها كتلة 
ــح البرلمانية أصبح بعــد أقل من  فت
ســاعة وكأنه لم يكن "ولم يسمح لي 
بالعودة إلى مكتبي وممارســة عملي 

المعتاد".
وأشار إلى أنه بعد خروجه من السجن 

.
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أكــد د.عزيز دويك رئيس المجلس 
التشــريعي الفلســطيني أن أطــراف 
فلسطينية وعربية شاركت وتشارك 
في عزل المجلس التشــريعي ومنعه 
من ممارسة المجلس التشريعي لدوره 
إضافة الى اســتمرار اختطاف النواب 
في سجون االحتالل|، مهددا باعتزال 
السياســة والعــودة لعمله كأســتاذ 
بالجامعة وهو ما كان يمارســه قبل 
توليه لرئاسة المجلس التشريعي في 
أعقاب االنتخابات التشريعية األخيرة 
ــي أجريت في ينايــر ٢٠٠٦ وفازت  الت
ــة التغيير واإلصالح التي ينتمي  كتل

لها بغالبية األعضاء.
ــًا عربية وفلســطينية  واتهــم أطراف
بالتنكر للمجلس التشــريعي ودوره، 
ووجــه االتهام "للقادة العــرب وقادة 
الغرب مــن الذيــن خالفــوا المبادئ 
التي يدعون  ــة  الديمقراطي وخالفوا 
ــا"، معربًا عــن اعتقــاده أن هذه  إليه
التي يدعون  ــة  الديمقراطي وخالفوا 
ــا"، معربًا عــن اعتقــاده أن هذه  إليه
التي يدعون  ــة  الديمقراطي وخالفوا 

ــم نعط  ــا مــا بعدها ول المواقــف له
الفرصة لممارسة دورنا بعد "الفظاعة" 

في التعامل مع نتائج االنتخابات.

وشــدد دويك خــالل محاضــرة له 
في جامعه القدس"مؤتمر المســتقبل 
الفلسطيني في ظل استمرار االحتالل 
وتآكل إمكانية الدولة" وتصريحات 
صحفية خــالل اليومين األخيرين أن 
ــع التوصل إلجراء مصالحة  الذي يمن
وطنية شــاملة هو التدخل الخارجي 
بالشــأن الفلســطيني، وارتهان بعض 
األطــراف" في إشــارة لحركة فتح" 

لهذا التدخل.
وأوضح  أنه عندما خرج من الســجن 
أعلن أنه سيصب جهده إلنجاز الوحدة 
الوطنية وبالفعــل كان قراًرا وقعت 
ــل البرلمانية في  ــع الكت ــه جمي علي
المجلس التشــريعي على عودته إلى 

العمل في مكتبه.
موضحًا أنه منذ خروجي من السجن 

العمل في مكتبه.
موضحًا أنه منذ خروجي من السجن 

العمل في مكتبه.

ــى أن يكــون كالمــي  حرصــت عل
ــي مــن مكتبي فــي المجلس  وخطاب
ــي فوجئــت بإغالق  التشــريعي، لكنن
ــدل أن  ــواب المجلــس أمامــي، وب أب
يكون هناك استقبال لرئيس المجلس 

التشريعي أغلقت األبواب في وجهي.

مباشــرة كانت هناك وعود من قبل 
الرئيــس الفلســطيني محمود عباس 
ــاري من حرس  بعــودة وضعه االعتب
وتخصيص ســيارة خالل شهر، ولكن 

حتى اآلن ال شيء تحقق.
وعبر عن ســخطه من التعويق الذي 
يعاني منه والمجلس التشريعي وحالة 
الخــداع، مؤكدًا أنه إذا لم يتمكن من 
ــق المصالحة فإنه ســيعود إلى  تحقي
عمله السابق كمحاضر في الجامعة 

واالبتعاد عن السياسة.
وأكد أن إســرائيل ال تنوي أن تقدم 
ــة  للفلســطينيين شــيًئا فهــي ماضي
بإســتراتيجية فــرض سياســة األمر 
الواقع على القدس واألرض والمعابر 
والهــواء والبحر، متنكرة بذلك لكل 

الحقوق الفلسطينية.
وأوضح أن الطرف الفلسطيني تراجع 
ــل زاد فــي تنازله وتراجعــه األمر  ب
الــذي أدى إلى اإلمعــان في االحتالل 
في االستعمار وبداية التسويق لقبوله 
من أطراف عربية ودولية وما يحدث 
من ضجة إعالمية يأتي فقط لكســب 

الوقــت، وأن مــا جرى مــن اعتداءات 
ــى القدس مؤخرًا ناتج عن الضعف  عل
فــي الموقف السياســي الفلســطيني 
وكذلك ضعــف الموقف الرســمي 

العربي.
وبين إنه "عندما ارتضى الفلسطينيين 
ــه  ــكل فصائل ــام ١٩٦٧ ب بحــدود الع
امتنعــت  واإلســالمية  ــة  الوطني
(إســرائيل) بسياســية فــرض األمر 
الواقع وإرســال رسالة واضحة بأنها 

لن تعطي شيًئا".
وأعــرب عن أمله بإنجــاز المصالحة 
الوطنية ليصبح الفلسطينيين قادرين 
ــى مواجهة األخطار التي تواجههم  عل
وتصحيح أوضاعهم الداخلية، مؤكدًا 
أن الشعب الفلسطيني لديه غاية يمكن 
االلتقــاء عليها فــكالم رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل 
اليومين األخيرين، ومن ثم رد عضو 
ــة جبريل الرجوب  اللجنة المركزي
عليه يهيئ األرضية لقرب إنجاز إعادة 
اللحمــة، ولكن بشــرط عــدم تدخل 

(األنف) الخارجي"، على حد تعبيره. 
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الصهيونية  االعتداءت  تجاه  والرهيب 
على القدس والمسجد األقصى، مشددا 
على أن شــعبنا ومقاومتنا لن تســمح 
للعدو الصهيوني المســاس بالمسجد 
األقصى المبارك وأننا ســنبذل دمائنا 
في سبيل القدس. وأشار إلى أن شعبنا 
أبدع في حفــظ كتاب اهللا كما أبدع 
في المقاومة حيــث أجبر العدو على 

ــى د.بحر  بداية صفقة شــاليط، وحي
بهــذه المناســبة الفصائــل اآلســرة 
ــدي الصهيونــي جلعاد شــاليط  للجن
التي اســتطاعت أن تخرج ٢٠ أســيرة 
ــف التنظيمات  فلســطينية مــن مختل
الفلسطينية مقابل شريط مصور عن 
ــدي الصهيوني لمــدة دقيقتين،  الجن
وعبر عن شــكر المجلس التشــريعي 

ــة التي رعت االتفاق  للجهود المصري
ــة، كما اســتنكر  والوســاطة األلماني
بشدة منع أجهزة عباس األمنية لنواب 
حركــة حمــاس ورئيــس المجلس 
التشريعي د. عزيز دويك من استقبال 
األســيرات المحررات، ملفتا أن المنع 
للنواب ليس غريبا على سلطة رام اهللا 

التي ال تنتمي لهذا الوطن.



العدد الثاني والعشرون

ثقافة قانونية
إعداد: أمجد األغا - المقرر اإلداري للجنة القانونية في المجلس التشريعي

استنادا لقانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني
 تناولت المادة (٣٩) من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ٣ لسنة ٢٠٠١ اإلجراءات القانونية 

للتفتيش ونستعرض في هذا السياق األحكام القانونية المتعلقة بالتفتيش: 
ال يجوز مباشرة التفتيش إال بعد وقوع الجريمة ، ويشترط لصحته أن تكون الجريمة • ال يجوز مباشرة التفتيش إال بعد وقوع الجريمة ، ويشترط لصحته أن تكون الجريمة • ال يجوز مباشرة التفتيش إال بعد وقوع الجريمة ، ويشترط لصحته أن تكون الجريمة 

من نوع الجناية أو الجنحة ، أيًا ما كانت جسامتها أو طبيعتها .
يجب على أعضاء القوة الشرطية مراعاة حرمة المنازل المقررة في الشريعة اإلسالمية • يجب على أعضاء القوة الشرطية مراعاة حرمة المنازل المقررة في الشريعة اإلسالمية • يجب على أعضاء القوة الشرطية مراعاة حرمة المنازل المقررة في الشريعة اإلسالمية 
ــون , وعليهم إعــادة ترتيب كل مكان في المنزل يفتشــونه لدى قيامهم بإجراء  والقان

التفتيش بناء على أمر من النيابة العامة .
** النيابة العامة هي الجهة التي تملك إعطاء اإلذن بالتفتيش بحســب األصل ، و يجوز 
لها اللجوء للتفتيش في أي مرحلة من مراحل التحقيق االبتدائي ، كما يجوز لها إعادة 

إجرائه ، كلما رأت ذلك ضروريًا الستجالء الحقيقة . 
لها اللجوء للتفتيش في أي مرحلة من مراحل التحقيق االبتدائي ، كما يجوز لها إعادة 

إجرائه ، كلما رأت ذلك ضروريًا الستجالء الحقيقة . 
لها اللجوء للتفتيش في أي مرحلة من مراحل التحقيق االبتدائي ، كما يجوز لها إعادة 

** إذا قــرر عضو النيابة إجراء التفتيش بحضوره ، فإنه ال يلزم في تلك الحالة إصدار 
مذكرة تفتيش ، ولكن يجب عليه أن ينظم محضرًا بهذا األمر قبل االنتقال للتفتيش يبين 

فيه البيانات الالزمة إلجراء التفتيش واألسباب التي يستند إليها في مباشرة التفتيش .
** يراعى أن المحال العامة بطبيعتها (أي التي يســتطيع أي فرد دخولها أو المرور فيها 
وقتما يشاء كالحدائق العامة والحقول والغابات ) يحق لمأمور الضبط القضائي دخولها 
والتجول فيها باعتباره فردًا عاديًا وال يعد البحث فيها تفتيشــًا وإنما شــكل من أشــكال 
وقتما يشاء كالحدائق العامة والحقول والغابات ) يحق لمأمور الضبط القضائي دخولها 
والتجول فيها باعتباره فردًا عاديًا وال يعد البحث فيها تفتيشــًا وإنما شــكل من أشــكال 
وقتما يشاء كالحدائق العامة والحقول والغابات ) يحق لمأمور الضبط القضائي دخولها 

التحري عما إذا كانت جريمة قد ارتكبت أم ال .
** يجب الحصــول على إذن من الجهة المختصة لدى تفتيش بعض األماكن المقرر لها 
حصانة : كالحصانة البرلمانية المقررة ألعضاء المجلس التشريعي ، والحصانة القضائية 
المقررة للقضاة , والحصانة المقررة هنا ليست مطلقة وإنما يتوقف اتخاذ اإلجراء فيها 
على الحصول على إذن الجهة التي ينتمي إليها الشخص المراد تفتيش منزله وذلك في 

األحوال العادية ، أما في حالة التلبس فيجوز مباشرة التفتيش دون الحصول على اإلذن .
ــو قامت التحريات والدالئل  ** ال يصح القيام بالتفتيش لضبط جريمة مســتقبلية ، ول
ــة على أنها ســتقع بالفعل ، إال أن وقوع الجريمــة ذاتها ال يكفي لتنفيذ التفتيش  الجدي
، وإنما يتعين إلى جوار ذلك توجيه االتهام إلى شــخص معين بارتكابها أو االشــتراك 

فيها أو بحيازته ألشياء تتعلق بها ، وأن يكون الغرض من التفتيش ضبط أشياء تفيد في 
كشف الحقيقة .

** يجب إجراء التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل ، وإذا تعذر حضور أي منهما، فإن 
التفتيش يجري بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ، وذلك ضمانًا لزيادة الثقة في 

نتائج التفتيش ، وإتاحة الفرص للمتهم لمواجه الدليل المستمد منه . 
** ال يجوز مباشرة تنفيذ التفتيش لغير عضو النيابة أو مأمور الضبط بناء على تفويض 
ــر أنه يجوز للقائم به  مــن النيابة أو اســتنادًا إلى ســلطته الذاتية في حالة التلبس , غي
االستعانة بأعوانه من القوة التنفيذية وقوات الشرطة أو القوة العسكرية إذا لزم األمر ، 

بشرط أن يكونوا على مرأى منه ، وتحت بصره وإشرافه ومسئوليته .
** إذا كان الشــخص المراد تفتيشه أنثى ، فال يجوز تفتيشها إال بواسطة أنثى ، ينتدبها 

لذلك القائم بالتفتيش.
** ُيحظر على القائم بالتفتيش مباشرة التفتيش ليًال ، إال إذا كانت الجريمة متلبسًا بها 

، أو كانت ظروف االستعجال تستوجب ذلك .


قال الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي أنه منذ العام ٢٠٠٥ لم يقر 
المجلس أية موازنة للســلطة ، وذلك بســبب 
القرار الذي اتخذه االحتــالل والدول المانحة 
بهدف حصار الشعب والسلطة السيما بعد فوز 

حماس .
وبناء على ذلك اجتمع المجلس وأصدر قانون 
معدل لقانون تنظيم الموازنة والشئون المالية 
رقم ٧ لســنة ١٩٩٨ والذي بموجبه كان اإلنفاق 
ــرادات وفق الموازنة االثنا عشــرية ١٢/١ ،  واإلي

باالستناد للمادتين ٦٠-٦١ للقانون األساسي .
وقد تضمن المشروع مجموعة أحكام مهمة منها 
االستمرار بالعمل بالموازنة ١٢/١ وفقا للقانون 

وذلك حتى نهاية السنة المالية ٢٠٠٩.
ــل التي كشــفها الدكتور نافذ  وفي التفاصي
المدهون مدير عام لجنة الموازنة فان الموازنة 
االثنا عشرية تعني أنه في إطار اإلنفاق البد أن 
يكون هناك ســقف مالي للمصروفات الشهرية 
وهو ما يعرف ب١٢/١ ، أي أن الســنة تقسم إلى 
اثني عشر شــهرا ، ويوضع سقف للمصروفات 

الشهرية يجب أال تتجاوزه الحكومة .
ــو فرضنا أن اإلنفاق  وضرب المدهون مثال " ل
في الســنة يقدر باثني عشر مليون دوالر ، فان 
السقف الشهري للمصروفات يجب أال يتجاوز 
المليون دوالر ، لكــن من الممكن أن يكون أقل 

من ذلك " .
وشملت األحكام التي اتخذها التشريعي بحسب 
ما يقول الدكتور بحر " إقرار إيرادات السلطة 
وفق البيانات المالية المتاحة للحكومة في غزة 
ــار و ٧٠٠ مليون دوالر  ، وتخصيــص مبلغ ملي
ــى غزة وذلك  لتعويــض متضرري الحرب عل
وفق اإلمكانات المالية للسلطة آخذين باالعتبار 
ضرورة توفيرها من اجل ضمان العيش الكريم 

للشعب ودعم القطاع الخاص.
ولم يغفل المجلس تخصيص مبلغ مليار دوالر 
من أجــل إعادة اعمار قطاع غــزة بعد العدوان 

األخير .
وشــدد بحر على أنه تم اإلقرار بعدم الســماح 
للســلطة الوطنية باالقتراض مــن أي جهة إال 

بموافقة المجلس التشريعي ، وحملوا الجهات 
الفلسطينية الالشرعية في رام اهللا التي تقترض 
من جهات محلية ودولية المسئولية الكاملة عن 
الديون وذلك حتى ال تتحمل األجيال القادمة 

تصرفات أشخاص ال يملكون الشرعية .
وضمت األحكام تحميل جهات فلسطينية وعربية 
ودولية التي تقرض تلك الجهات المســئولية 
عن تصرفاتها ، مؤكــدة عدم االعتراف بتلك 
األموال كدين عام على السلطة الن كل ذلك 

سيمتص من دماء الشعب الفلسطيني .
وأقر المجلس التشــريعي االعتمــادات المالية 
لكافة التعيينات التي تمت خالل السنوات المالية 

. ٢٠٠٧-٢٠٠٨-٢٠٠٩
وألزم السلطة التنفيذية التي تمثلها الحكومة 
بتقديم جداول شاملة حول اإليرادات واإلنفاق 
، واإلســراع بإعداد موازنة للعام القادم ، وذلك 
ألجل ضمان نزاهة وشفافية للمال الفلسطيني 

ومراقبة المال العام.


وتعد الموازنة التي ناقشها المجلس التشريعي 
في جلســته األخيرة بمثابة خطة إنفاق لقطاع 
غــزة فقط وليس لها عالقــة بالضفة المحتلة 
وذلك نتيجة الظروف السياسية التي تشهدها 
الساحة الفلسطينية حسبما يقول النائب جمال 
نصار رئيس لجنة الموازنة والشــئون المالية ، 

وتأتي  
ــذ الخطــط  ــة أداء الحكومــة ولتنفي لمراقب

االقتصادية واالجتماعية من خاللها .
ويتابع نصار: عندما ال نقدم موازنة شاملة ال بد 
من غطاء قانوني لعمل الحكومة التي ال يجوز 
ــا أن تحصل الضرائب والرســوم إال بقانون  له
ــم اعتمــاد ١٢/١ من آخر  ــاء على ذلك يت ، وبن
ــة معتمدة " ، موضحا أن آخر موازنة في  موازن

عهد السلطة كانت في العام ٢٠٠٥  .
ــة مع موازنة ٢٠٠٥ ، أخذ التشــريعي  وبالمقارن
بعين االعتبار التطور الطبيعي واستثناء الضفة 
مــن تلك القيمة ألنه ال تنطبق عليها الموازنة 
بحكم وجود حكومة فياض ، وأجمع على وضع 
قيمة شــهرية للمصروفات تقدر بـ ٤٢٨ مليون 
دوالر لقطــاع غزة .  ويبقــى اإلنفاق في تلك 

الخطة حتى آخر يوم في العام الحالي ، أما في 
بداية العام القادم فيحتاج لموازنة جديدة.

ــر الجلســة التــي عقدهــا التشــريعي  وتعتب
"استثنائية"  وذلك ألنه في علم الموازنة كما 
يقــول المدهون "يجب أن تكون الموازنة عادية 
دون أي ظرف استثنائي لكن رغم الحرب وحجم 
الخسائر الناتجة عنها سواء على القطاع الخاص 
والعام ، استلزم إصدار موازنة استثنائية تستلزم 
إصــدار موازنة عامة ، لذلــك أخذنا باالعتبار 
قيمة تعويض القطاع الخاص للنهوض به وإعادة 

اعمار البنية التحتية ومؤسسات السلطة" .
ويرى المدهون أنه في حال لم تخصص أموال 
لالعمار فسيكون من الصعب التخطيط إلعادة 

االعمار ، وتنمية االقتصاد .
ــاء على ذلــك فان الحكومــة بغزة ملزمة  وبن
لتقديــم خطــط وبرامــج واضحــة للنهوض 

باالقتصاد واالعمار .


وأخذ المجلس التشريعي بعين االعتبار استحالة 
العمــل دون إقــرار الموازنة العامة للســلطة ، 
وذلك في إطار وقف العمل المخالف للدستور 
ــه حكومــة رام اهللا ، مــن إنفاق  الــذي تقــوم ب

واقتراض دون أي أساس قانوني .
ــام هو  ــى أن المال الع ويؤكــد المدهــون عل
مســئولية الدولة وبالتالي ال تستطيع أية جهة 
االقتــراض مــن أية جهة مالية ســواء بنك أو 
مؤسسة دولية أو محلية دون موافقة المجلس 
التشــريعي وهذا ما نص عليه القانون األساسي 
الفلســطيني ، ولذلك ال تعتبر هــذه األموال 
ديونا عامة يتحملها الشعب الفلسطيني بأجياله 
وإنما هي مســئولية مجموعة أشــخاص تدعي 
الشرعية للحصول على تلك األموال ، تنفقها 

دون رقابة .
ــات المتوفرة عــن األمــوال التي  وعــن البيان
تقترضها حكومــة فياض ، قال " كافة الجهات 

التي تقدم أمواال للســلطة تحتفــظ بالبيانات 
ــا ، وعند عودة أجواء المصالحة ســتتقدم  لديه
تلك الجهــات بالبيانات ، وال توجد اآلن بيانات 
إال ما تسرب من وسائل اإلعالم ، لكن المدهون 
شدد على أن تلك الديون لم تقر من المجلس 

التشريعي حسبما يشترط القانون األساسي .
وأوضح أن األموال ستكون مطالبة من األجيال 
ــم يصدر قانون ، لكن بعد القانون  في حال ما ل
ســيطالب بها األشــخاص الذيــن اقترضوها ، 
ووصف تلك األفعال بالجرائم التي ال تســقط 
بالتقادم ويجــب أن يحاســب كل من تصرف 

بالمال العام دون وجه حق .


وفيما يتعلق بالبنود الخاصة بتعويض القطاع 
الخاص ومتضرري الحرب بمليار و ٧٠٠ مليون 
دوالر إلى جانب مليار دوالر إلعادة االعمار التي 
أفضى إليها القرار فان تلك األموال كما يشير 
رئيس لجنة الموازنة خارج الموازنة ومطلوبة 
مــن الــدول المانحة ، ويتم تســديدها حســب 

إمكانيات السلطة.
فيما يــرى المدهون أن التعويضات مســئولية 
دولية والمجتمع الدولي الذي صمت أمام الحرب 
وأيدها يقع على عاتقه تعويض المتضررين وما 
على الحكومة إال تنظيــم صرف تلك االموال 
، لكن مؤقتا ســتصرف الحكومــة مبالغ إلغاثة 

المواطنين .
ويأتي إقــرار مبالغ التعويض فــي إطار دعوة 

المجتمع الدولي لدعم المتضررين .
ــام الخاصة  ويقــول المدهــون " وضعنا األرق
بالتعويضــات لحفــظ حقــوق المتضرريــن ، 
والحكومة مطالبة بوضع خطة إلعادة االعمار 
ومن ثم اطالع المجلس التشريعي عليها ، وعلى 

الحكومة أن تبحث عن مصدر تمويل " .
ولم يحدد المجلس التشــريعي جــدوال زمنيا 
لتعويض المتضررين نظرا للظروف السياسية 

واالقتصادية وحالة الحصار التي لم تمكنها من 
توفير األموال حاليا .


وتمكن المجلس التشريعي من إقرار الموازنة 
ــة تتمثل في نقــص البيانات  فــي ظروف صعب
ــام ٢٠٠٨ وذلك نتيجة  ــة الفعلية من الع المالي
قصف االحتالل لمقر وزارة المالية والمجلس 
ــوزارات والمقرات  ــد من ال التشــريعي والعدي
ــة الخاصة  ــاب البيانات المالي ــة، وغي الحكومي
بمؤسســات الســلطة في الضفة المحتلة ، إلى 
جانب حالة الحصار الجائر المفروض على غزة 
وانعكاساته على مختلف القطاعات االقتصادية 

وإيرادات السلطة .
وشكلت الزيادة الكبيرة في مخصصات االعانات 
االجتماعية بعد الحرب على غزة وما نجم عن 
ذلك من هدم للبيوت والمؤسسات االقتصادية 
ــة ، وزاد من الحاجة  ــا جديدا على الموازن ، عبئ
لتوفير المبالغ المالية وذلك للبدء في تنفيذ 
خطــة اعادة اعمــار غزة وصــرف التعويضات 

لمتضرري الحرب .
وفــي هذا اإلطــار تواجــه الحكومــة مصاعب 
بســبب امتناع المصارف العاملة في فلســطين 
عن التعامل معها بســبب القيود الخارجية التي 

فرضت عليها .
وكان ال بد من إقرار الموازنة نظرا اســتمرار 
بعض الجهات الفلسطينية الالشرعية باالقتراض 
من مصارف ومؤسســات دولية لصالح السلطة 
دون إقرار ذلك من المجلس التشــريعي وهذا 

ما يعد مخالفة دستورية يعاقب عليها القانون .
وحافــظ ذلك القــرار على نزاهة وشــفافية 
النظــام المالي الفلســطيني وتفعيل الوســائل 
الرقابية على المال العام ، ولضمان قيام السلطة 
التنفيذية بوضع خطة تنموية شــاملة وذلك 
إلعادة اعمار غــزة وبناء بنية تحتية اقتصادية 

جديدة تنهض باالقتصاد الفلسطيني .
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كتلة التغيير واإلصالح / رام اهللا

من مواليد عام ١٩٦٦ في رام اهللا، خريج مدرســة الهاشــمية الفرع العلمي ١٩٨٤ م ، وهو حاصل على 
شــهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة بيرزيت ، وقبل اعتقاله كان يحضر للماجســتير في 
االقتصاد من جامعة بيرزيت، وتعرض فقهاء لالعتقال من قبل قوات االحتالل الصهيوني عدة مرات 
أخرهــا عام ٢٠٠٦ بعد فوزه في االنتخابات. وانتخب عضوًا للمجلس التشــريعي عام ٢٠٠٦م. واعتقل 

بتاريخ ٢٠٠٦/٦/٢٩م.

ÒçÀ@ıaáËìi@ç»Ì@ã¢ .Ü@Úébˆãi@Ô„bæãi@áœÎ
قام وفد برلماني برئاســة الدكتور أحمد بحــر النائب األول لرئيس 
ــم التعزية بشــهداء القصف  المجلــس التشــريعي الفلســطيني بتقدي
الصهيوني على شــرق غزة أمــس والذي أدى إلى استشــهاد ثالثة من 
ــوت العزاء  عناصر الجهاد اإلســالمي. وأشــاد د.بحر خــالل زيارته بي
للشــهداء بالمقاومة والمقاومين داعيا إلى  ضرورة الرد السريع على 
ــم واعتداءات االحتالل الصهيوني على أبناء شــعبنا الفلســطيني  جرائ

ــد الصهيوني على غزة  ــى مقدســاتنا.  ولفت د.بحر إلى أن التصعي وعل
والقدس جاء بدعم من سلطة رام اهللا، خاصة بعد اجتماع الرئيس عباس 
ــي نتنياهو في نيويورك. وإن ما  المنتهية واليته مع الرئيس الصهيون
يقوم به االحتالل هو استمرار العتداءاته المستمرة بحق شعبنا األعزل، 
وأكد أن االعتداءات الصهيونية لن تهزم إرادتنا وصمودنا وستزيد من 

صالبة المقاومة ،وحق شعبنا في التشبث بحقوقه وثوابته المقدسة.

""

ÚÓóÉí@3bóflÎ@ÚÓuäbÇ@¬ÏÃõ€@ÚÓj‹m@‚bè‘„¸a@çÌç»ni@|nœ@Ú◊ãy@›ÇaÜ@äaã”@⁄b‰Á


أبدى النائب المحرر رياض العملة انزعاجه 
الشــديد من الوضع األمني الذي يعيشه أبناء 
شعبنا في الضفة الغربية من قبل سلطة رام 
اهللا، مؤكدا أنه ال يوجد شــيء اسمه مجلس 
تشريعي في مدن ومحافظات الضفة الغربية 
ــة التابعــة  ــة األجهــزة األمني بســبب عرقل
ــواب ومنع رئيس  ــاس لعمل الن للرئيس عب

المجلس التشريعي من دخول المجلس.
ــع النائــب العملة في حديــث للبرلمان  وتاب
"ال يوجد هناك شــيء اســمه عمل تشــريعي 
وبالنسبة لي استقبلت المهنئين في بيتي و ال 
يوجد مجال إطالقا للعمل كنائب حيث أننا 
ممنوعون من الضفة في العمل"، وقال  "بلغني 
د. عزيزيز دويك رئيس المجلس التشريعي 

من يعمل معي مقابلة يتم اعتقاله".
 وعبر النائب المحرر العملة عن عدم تفاؤله 
بالمصالحة معتبرا أن ما يجري في حوارات 
ــل حركة فتح  القاهــرة  مخادعــات من قب
ــع االنتخابات  لجــر حركة حماس إلى مرب
وإنهاء الحكم اإلسالمي،  مشددا على ضرورة 
أن يأخــذ النواب دورهم كممثلين للشــعب 

وإعطائهم فرصــة للعمل بدل من حصارهم 
واختطافهم قبل أن يحكم  الناس على أدائهم"  
وعبر عن انزعاجه الشــديد من عدم تواصل 
الرئاسة الفلسطينية مع النواب المختطفين 
ســواء أثناء أســرهم أو بعــد خروجهم من 
ســجون االحتــالل، مؤكد على أن ســلطة 
ــواب كتلة التغيير  رام اهللا تحــاول تغييب ن

واإلصالح. 
ــة عبر عــن تفاؤله  النائــب المحــرر العمل
بالمصالحة الشــعبية وليس الوطنية ، كما 
شــدد على أن القــرار في حــوارات القاهرة 
والمصالحة ليس قرار فلسطيني إنما بتأثير 
ــي وأمريكي ملفتا أن ســلطة رام اهللا  صهيون
أصبحت أداة في يد االحتالل.  وتابع "ويؤلمنا 
جدا قضية االنقسام بين أبناء الشعب الواحد، 
واألجواء في الضفة ال تبشر بالخير". وحول 
ــواب المختطفين داخل ســجون  أوضــاع الن
االحتالل أكد أن ما يجري على باقي األسرى 
يسير عليهم، مشيرا أن النواب المختطفين ال 
يمكنهم التواصل مع الناس خارج إطار العائلة 
ــداء رأيهم في  وأن األســرى ممنوعين من اب
أي قضية تخص الشــعب وقال " هناك عملية 
حصار  للكلمة داخل الســجون وحال النواب 
كحال جميع األسرى بشكل عام، وأوضح أن 
جميع النواب الذين اختطفتهم قوات االحتالل 
تمــت محاكمتهــم أحــكام تعســفية، وهي 
محاكمات سياســية تهدف لتغييــب اإلخوة 

النواب عن أداء دورهم التشريعي.

النائب المحرر رياض العملة

ــة لإلفــراج عــن  ــة الدولي اســتنكرت الحمل
ــن تجديد اعتقــال النائب  ــواب المختطفي الن
أيمــن ضراغمة، وتثبيت الحكــم للنائب "خالد 
طافش" لســتة شــهور أخرى ، حيث كان من 
المقــرر أن يفرج عنهم في الثامن عشــر من 
سبتمبر الحالي، وطالبت الحملة العالم بتحمل 
مســئولياته تجاه قضية النواب ، وذلك بوضع 
حد لممارسات االحتالل الصهيوني التي تهدف 
إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي ، وتغييب 

ممثليه عن دورهم في خدمة شعبهم.
القواســمي  "فــادي  ــواب  الن محامــي  وكان 
قد حــذر في وقت ســابق فــي تصريح خاص 
للحملة الدولية من سياســة االعتقال اإلداري 
المتجــدد  التي تنتهجها قــوات االحتالل بحق 
ــواب المقرر اإلفراج عنهــم كما حدث مع  الن
النائبيــن طافــش وضراغمــة ، مبررين هذه 
السياســة بحجج واهية . وقد أشــار القواسمي 
أن المحاكم اإلسرائيلية تتعامل مع النواب من 
منطلق سياســي بحت ،دون االستناد ألي مبرر 
قانوني ،فبحسب ادعاء االحتالل أن النواب لهم 

نشاطات تشكل خطرا على أمن إسرائيل".
مــن جهته اســتنكر النائــب مشــير المصري 
رئيس الحملة الدولية الممارســات اإلجرامية 
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أشــاد د. أحمد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي بتمســك الفصائل 
اآلســرة للجندي الصهيوني جلعاد شاليط 
لشروطها واعتبر االتفاق على اإلفراج عن 
عشرين أسيرة فلسطينية هو أولى مراحل 
التبادل وبداية خضوع االحتالل الصهيوني 

لمطالب المقاومة الفلسطينية.
وأكــد د. بحــر أن االحتــالل الصهيوني 
حاول في السنوات الســابقة استغالل آلته 
العســكرية واالســتخباراتية للبحــث عن 
مــكان الجنــدي شــاليط ولكنه فشــل في 
الوصــول إليه،  وهذا يمثل نجاح يحســب 
للمقاومــة الفلســطينية فــي االحتفــاظ 
ــي للوصول إلى صفقة  بالجندي الصهيون

تبادل مشرفة.
ــدور المصري المبذول  ورحب د. بحر بال

وبمشــاركة الوســيط األلمانــي وطالــب 
لكافة  باالســتجابة  ــي  الصهيون االحتــالل 
مطالــب المقاومــة الفلســطينية  مؤكدا 
أنه ال حل لعودة شــاليط إال بتلبية شروط 
ــى أن االتفــاق مــع  المقاومــة، مشــددا عل
االحتالل بشأن شــاليط حول إطالق سراح 
األســيرات الفلسطينيات يؤكد أن الحقوق 
ال ترد إال بالمقاومة، كما عبر عن تقديره 
ــي بذلته الفصائل الفلســطينية  للجهد الت
خالل جــوالت المفاوضات الغير مباشــرة 
ــت باإلفراج عن  ــي تكلل مــع االحتالل والت
٢٠ أســيرة ، وعبر د. بحر عن بالغ ســعادته 
ــا فصائل المقاومة  بالخطوة التي قامت به
باإلفراج عن األســيرات من كافة الفصائل 
الفلسطينية وهو من شأنه أن يعزز الوحدة 

بين شعبنا.
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غير القانونية بحق ممثلي الشعب الفلسطيني 
وذلك من خالل المماطلة في اإلفراج عنهم.

ــر المصري أن اختطــاف النواب في حد  واعتب
ــن العالم المتحضر  ــه وصمة عار على جبي ذات
،وفي سياســة االعتقــال اإلداري التي تنتهجها 
إسرائيل اســتخفاف بالديمقراطية التي تنادي 
بها الشــعوب المتحضرة، وعلى هذه الشــعوب 
أن تتحــرك بقوة من أجــل اإلفراج عن النواب 
الفلســطينيين ، وإعادتهــم إلى مقــار عملهم 
وذويهم احترامــا للقوانين واألعراف الدولية 
المتعارف عليها.  يذكــر أن النائب طافش تم 
انتخابه وهو داخل الســجن ليمثل مدينة بيت 
لحم ، كما اعتقل إداريا أكثر من مرة ، حيث 
اعتقل وأفرج عنه ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى 
فــي ٢٠٠٧/١١/١١م وحكــم عليه بالســجن لمدة 
خمسة شهور، ثم أعيد اختطافه في ٢٠٠٩/٣/١٩م 
وحكم عليه بالســجن اإلداري مدة ستة شهور 
، كمــا منعته قوات االحتــالل  عدة مرات من 

السفر إلى الخارج .
كما أن النائب ضراغمه تم انتخابه من كتلة 
ــاس، وتم  ــر واإلصالح عــن دائرة طوب التغيي
اعتقاله في ٢٠٠٩/٣/١٩م وفي تاريخ ٢٠٠٩/٩/١٨م 

تم تجديد اعتقاله لستة شهور أخرى.


