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تكاملية وتأثر اسرتاتيجي ) تقرير ( 

5

صحيفة نصف شهرية تصدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني  

w w w . p l c . g o v . p s

العددالخميس 14 ربيع اول 1432 ه  ::  17 فرباير/ شباط 2011 م

58

حاليا؟!" ال�صفة  تعي�صه  الذي  القمع  بيئة  ظل  يف  النتخابات  جترى  "كيف 

د. حبر: الدعوة إلجراء االنتخابات غري دستورية وتعرب عن مدى اإلفالس السياسي لزمرة رام اهلل

 ال انتخابات إال عرب حكومة دستورية وتفعيل دور املجلس التشريعي 

إفالس سياسي
واعتب��ر بحر خال مؤتمر صحفي عق��ده أمس في مقر المجلس أن تلك 
الدعوات ُتعّبر عن مدى اإلفاس السياس��ي ال��ذي وصلت إليه زمرة الحكم 
الفاشلة القابعة برام اهلل، وخاصة بعد االنهيار الشامل لمفاوضاتهم العبثية 
مع االحتال الصهيوني، وتخلي حلفاؤهم األمريكيون وأعوانهم عن الوعود 
الكاذب��ة التي روجوا لها بإنهاء االحتال وإقامة الدولة الفلس��طينية خال 
العام الحالي، وسقوط نظام القمع الذي دعمهم بغير وجه حق على يد شعبه 

البطل.
تهيئة أجواء

وأكد د. بحر أن إجراء االنتخابات الديمقراطية الحرة والنزيهة يحتاج إلى 
تهيئة األجواء المائمة للعملية االنتخابية، مشيرا إلى أن هذا األمر ال يمكن 
تحقيق��ه قبل إنجاز المصالحة بش��روط الحفاظ عل��ى الحقوق والثوابت 

والمصالح العليا للشعب الفلسطيني.  
وش��دد على أن إجراء انتخاب��ات حرة ونزيهة يحتاج إل��ى إطاق الحقوق 

والحري��ات العامة، وخاصة حري��ة الرأي والتعبير وحق المش��اركة في 
الحياة السياس��ية، بعيدًا عن سطوة األجهزة األمنية، متسائا: "كيف يمكن 
إج��راء انتخابات حرة ونزيهة في ظل اس��تمرار حمات االعتقال المنظمة 
والمستمرة في الضفة الغربية على خلفية فصائلية، وفي ظل إقدام األجهزة 
األمني��ة على اس��تدعاء نواب منتخبين ف��ي المجلس التش��ريعي وأبنائهم 

وعائاتهم؟".
ضرورة تفعيل "التشريعي"

وتابع بحر قائا: "ينبغي أن تدرك حركة فتح أن قرار تحديد موعد إلجراء 
االنتخابات ينبغي أن يصدر عن حكومة حائزة على ثقة المجلس التشريعي 
حسب األصول الدستورية المبينة في القانون األساسي الفلسطيني"، مشيرا 
إلى أن هذا األمر يقتضي تفعيل دور المجلس التش��ريعي، وتشكيل حكومة 
تح��وز على ثقة المجلس، بم��ا ُيمّكنها من اتخاذ قرار دس��توري وقانوني 

بالدعوة إلجراء االنتخابات".
محاولة المتصاص الغضب الشعبي

ونوه بحر إلى إن اس��تقالة حكومة فياض ال تعدو كونها محاولة يائس��ة 
المتصاص غضب الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الدعوة إلجراء أي انتخابات 
ال تصدر إاّل بمرس��وم رئاس��ي عن رئيٍس دس��تورٍي للس��لطة الفلسطينية 
بموجب القانون األساسي وقانون االنتخابات العامة، مشددا على أن محمود 

عباس قد انتهت مدة واليته الدستورية بموجب القانون األساسي للسلطة.

ا�ستنكر د. اأحمد بحر النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي الدعوة 
ال�سادرة عن اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير لإجراء انتخابات 

رئا�سية وت�رشيعية وحملية هذا العام، وا�سفا تنفيذية املنظمة باأنها 
فاقدة لل�رشعية وحكومة رام الله بغري الد�ستورية.

د. خليل احلية رئي�س اللجنة ال�صيا�صية بالت�صريعي لـ "الربملان":

أك��د د. عزيز دويك رئيس المجلس التش��ريعي أن 
المؤش��ر األهم الذي يحمله س��قوط النظام المصري 
هو انتصار إرادة الشعوب وأن كل تزوير ومخادعة ال 
بد لها من نهاية عندما تحين لحظة الحقيقة وتتحرك 
الجماهير، مش��يرا إلى أن إرادة الشعوب العربية ال بد 
أن تنتصر عل��ى إرادة طواغيت األنظم��ة العربية في 

نهاية المطاف.
وتاب��ع دويك في ح��وار م��ع "البرلم��ان": األنظمة 
كلها اآلن تتحس��س رؤوسها ألن مصير كبارهم قد 
ُعلم، وفرعون األكبر قد س��قط، والبد من الفراعنة 
الصغ��ار أن يتبعوه على ذات الطريق، مش��ددا على أن 
واجب الش��عوب العربية واإلس��امية أن ال تكون أقل 
حاال من الش��عبين التونسي والمصري البطلين الذين 

أشعا ثورتين بددتا نظامين قمعيين استبداديين بكل 
معنى الكلمة. 

وأعرب دويك عن ش��كه في إمكانية اس��تفادة سلطة 
رام اهلل من الدرسين التونسي والمصري قائا: "هؤالء 
الناس ربما لن يس��تفيدوا من الدرس لذلك رأيناهم 

يهرول��ون حول موض��وع االنتخابات دون ش��رعية، 
وفاقد الشرعية ال يعطيها"، مؤكدا أن "هؤالء لو وعوا 
الدرس ألطلقوا س��راح األسرى من سجونهم وبدؤوا 
خطوات عملية نحو تطمين الشارع الفلسطيني وبيان 
ص��دق نواياه��م وخاصة بع��د تس��ريبات ويكيليكس 

والجزيرة الوثائقية".
وأوضح دويك أن ما حصل في مصر هو "رد اهلل تعالى 
ع��ن طريق يد عباده على تل��ك المظالم التي قام بها 
النظ��ام الظالم ض��د أهلنا في غزة م��ن خال الجدار 
الف��والذي وإغاق معبر رفح"، مؤك��دا أن زوال هذا 
الظلم فيه خير لشعبنا الفلس��طيني وأهلنا في قطاع 
غزة بصورة خاصة وهو نصر ألهلنا في مصر ومعظم 

أبناء الحركة اإلسامية وكل شعوب وأحرار األمة.

األنظمة تتحسس رؤوسها بعد سقوط الفرعون األكربرئي�س املجل�س الت�صريعي لـ"الربملان":

سلطة رام اهلل لم تستفد من 
الدرسني : التونسي واملصري
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العدد الثامن والخمسون2

أحذر القادة العرب من مصري أسود كمصري »مبارك« 
وأدعوهم لالعتبار.. واإلصالحات العربية املطروحة 

خداع وتضليل منهجي

هاتف املر�صد العام لالإخوان ودعا اإىل رفع احل�صار وفتح معرب رفح

د. بحر: انتصار الثورة املصرية انتصار للقضية الفلسطينية 
وبداية ملرحلة جديدة من الصعود الفلسطيني والعربي واإلسالمي

يهنئ بانتصار الثورة املصرية
فقد هن��أ بحر الش��عب المصري الش��قيق باالنتصار 
التاريخي لثورته المباركة، مؤكدا أن ذلك يش��كل 
انتصارا مؤزرا للقضية الفلس��طينية وبداية لمرحلة 
جديدة من الصعود الفلس��طيني والعربي واإلسامي 

واالرتكاس الصهيوني واألمريكي في المنطقة.
وش��دد بحر ف��ي بيان صحف��ي الجمع��ة )11-2( على 
أن الثورة المصرية س��تغير وجه المنطقة بأس��رها، 
وس��تدفع آف��اق التغيير الش��امل إلى كاف��ة أرجاء 
المنطقة العربية، داعيا القيادة المصرية الجديدة إلى 
رف��ع الحصار الفوري عن قطاع غ��زة من خال فتح 

معبر رفح إلى األبد.
وتمنى بح��ر لمصر العروبة واإلس��ام أن تس��تعيد 
دورها الريادي ومكانتها الكبرى عربيا ودوليا وتشكل 
الدرع الحصين للقضية الفلس��طينية واألمة العربية 
واإلس��امية في مواجه��ة التحدي��ات الخطيرة التي 
تواجهها، مؤكدا أن اس��تعادة مصر لتاريخها الزاهر 
واس��تحضار عهودها المش��رقة قد أضح��ت  ضرورة 
ملحة ف��ي ظل التغيير الراهن ال��ذي قضى على عهد 
مظل��م من الطغيان واالنكس��ار أم��ام إرادة وأجندات 

االحتال والمشروع الغربي في المنطقة.
وتمنى بحر لمصر وشعبها الكريم كل الخير واألمن 
واالزده��ار، داعيا إلى بناء نظام سياس��ي مصري نقي 
ونظي��ف م��ن كل أدران وش��وائب الفس��اد والتبعية 
ومنبثق عن إرادة ش��عبه كي يعيد للش��عب المصري 
حيويته ويدفع به نحو أخذ دوره وموقعه الطبيعي في 
مواجهة المشروع الصهيوني والدفاع عن قضايا األمة.

ويهاتف املرشد العام لإلخوان مهنئا

إلى ذلك أجرى بحر اتصاال هاتفيا مع د. محمد بديع 
المرش��د العام لإلخوان المسلمين مهنئا إياه والشعب 
المصري بانتصار الثورة الش��عبية المصرية المجيدة 
على نظام القمع والبطش واإلرهاب األعمى الذي حكم 

مصر ثاثة عقود.
وأكد بح��ر لبديع أن ما جرى في مصر يعد انتصارا 
للش��عب المصري وللقضية الفلسطينية وكل قضايا 
األمة على الس��واء، مشيرا إلى أن سقوط نظام مبارك 
س��يغير وجه المنطق��ة ويفتح آفاق التغيير الش��امل 
في س��ائر المنطقة العربية واإلسامية بما يصب في 
خدم��ة القضية الفلس��طينية وقضاي��ا األمة وتعزيز 
ثباته��ا وصمودها في وجه التحديات التي تس��تهدف 

النيل منها وإخضاعها لإلرادة الخارجية المقيتة.
وأش��ار بحر في اتصاله مع المرش��د الع��ام لإلخوان 
إلى أن الثورة المصرية تعد من أطهر وأشرف وأنبل 
الثورات اإلنس��انية في التاريخ المعاصر، مشددا على 
ض��رورة مش��اركة كل ش��رائح وق��وى وتوجهات 
المجتمع المصري في عملي��ة البناء والتغيير بهدف 
إرس��اء نظام مدني ديمقراطي حضاري يستمد إرادته 
وش��رعيته وقوته من الشعب وليس من قوى الهيمنة 

اإلقليمية والدولية.
وتمن��ى بحر لش��عب مص��ر األبي كل خي��ر وتقدم 
وأمن واستقرار على طريق استعادة دورها التاريخي 
والعروبي واإلسامي المشرف الذي ميزها دوما عبر 

التاريخ. 
 ويحذر القادة العرب ويدعوهم لالعتبار

بدوره أكد بحر أن االنتصار العظيم للشعب المصري 
وتمكنه من إس��قاط نظامه الفاسد يشكل إيذانا بزوال 
الكي��ان الصهيون��ي وبداي��ة النهيار الدول��ة العبرية 

التي ش��كل نظام مب��ارك المنهار أحد أعم��دة بقائها 
واستمرارها.

وقال بح��ر -الذي ألق��ى كلمة الس��بت الماضي في 
باحة المجلس التشريعي أمام المسيرات التي سيرتها 
الكتل��ة اإلس��امية في مدين��ة غزة احتفاء بس��قوط 
النظام المصري- إن ثورة ش��عب مص��ر أعادت مصر 
إل��ى موقعها الريادي ف��ي قيادة األم��ة نحو مواجهة 
المشروع الصهيوني والمشاريع الغربية في فلسطين 

والمنطقة قاطبة.
ووجه بحر تحذيرا للحكام والقادة العرب دعاهم فيه 
ألخ��ذ العب��رة والعظة من الرئيس المخلوع حس��ني 
مب��ارك والعمل على تجنب مصير أس��ود كمصيره، 
وع��دم االرتماء في أحض��ان األمريكيي��ن، وضرورة 
االنحي��از إل��ى ش��عوبهم التي تش��كل مص��در القوة 

والشرعية.
وقال بحر إن ثورة الشعب المصري التي انطلقت في 
25 يناي��ر 2011م تأتي تزامنا مع الذكرى الخامس��ة 
النتصار حركة حم��اس في االنتخابات التش��ريعية 
الفلسطينية بتاريخ عام 2006م، كما تأتي في الذكرى 
الثانية والستين الستشهاد اإلمام المؤسس حسن البنا 
الذي اغتيل بس��بب رعايته وإرس��اله لكتائب اإلخوان 

المسلمين للقتال والجهاد على أرض فلسطين.
 ويدين تورط "العادلي" يف تفجري كنيسة 

القديسني 

كما أدان بحر تورط وزير الداخلية المصري السابق 
حبيب العادلي في تفجير كنيسة القديسين، مؤكدا 
أن ذلك يش��كل دليا جازما على نقاء وطهر النضال 
الوطني الفلسطيني وسامة قصد ووسيلة المقاومة 
الفلس��طينية، وبرهان��ا قطعي��ا عل��ى ع��دم التدخل 

الفلسطيني في الشأن المصري الداخلي، مشيرا إلى أن 
بنادق المقاومة الفلسطينية غير موجهة إال إلى صدر 

االحتال الصهيوني فقط.
وش��دد بحر في بي��ان صحفي الثاث��اء )8-2( على أن 
اتهام��ات العادلي الس��ابقة لمجموعة فلس��طينية في 
غزة بتنفيذ الجريمة تلقي بظال كثيفة من الشك 
ح��ول األهداف والمرامي وراء تنفي��ذ الجريمة التي 
لقيت إدانة واس��تهجان كل أبناء ش��عبنا الفلسطيني، 
وخصوصا في ظل محاوالت النظام اإلقليمي والدولي 
تش��ديد الحصار على قطاع غزة، وتصوير قطاع غزة 
على أنه واحة لما يس��مى اإلرهاب تمهيدا الستس��هال 
خنقه واس��تهدافه بكل األس��اليب والوس��ائل الحاقدة 

وغير المشروعة.  
ودع��ا بح��ر كل األط��راف الخارجي��ة إل��ى تجنب 
العبث في المش��هد الفلس��طيني الداخل��ي، واالبتعاد 
عن إطاق االتهام��ات الجزافية التي تحاول تش��ويه 
الصورة الفلس��طينية الناصعة وتحقيق أجندة خاصة 
على حس��اب القضية الفلس��طينية والنضال الوطني 

الفلسطيني.   
ويؤكد على ضرورة اإلصالح العربي الشامل

إل��ى ذلك أكد بح��ر أن اإلصاح��ات الجزئية التي 
تحاول بعض األنظمة العربية التمس��ح بها هذه األيام 
تدخل في إطار الخداع والتضليل المنهجي، وتش��كل 
التفافا واضح��ا على مطالب الش��عوب وال ترقى إلى 
مستوى طموحاتها في بلوغ تغيير نوعي يمس جوهر 

الحياة العربية في مختلف المجاالت.
وأوض��ح بح��ر أن التغيي��ر ينبغ��ي أن يكون ش��اما 
وحقيقي��ا وأن يلبي بحق مطالب الش��عوب بعيدا عن 
محاولة اتقاء غضبتها وثوراتها عبر إجراءات ش��كلية 
أو خط��وات إصاحية مجتزأة عن الس��ياق المطلوب 
الذي يعال��ج عمق األزم��ات التي يعاني منه��ا الواقع 

العربي في مختلف المجاالت.
وحذر بح��ر األنظمة العربية من االس��تهتار بقدرات 
وطاق��ات الش��عوب وإرادته��ا الحية في الس��عي نحو 
تحقيق التغيير، والركون إلى دعم اإلدارة األمريكية 
التي سرعان ما تلفظ رجاالتها بعد أن تستنفذ أغراضها 
منه��م ويصبحوا ف��ي مواجهة مع ش��عوبهم، مؤكدا 
أن صيانة الواقع العرب��ي الراهن ومواجهة التحديات 
الخارجية يس��تلزم بناء واقع ديمقراطي جديد ينبني 
عل��ى أرضي��ة احت��رام اإلرادة الش��عبية وطموح��ات 
الجماهير، والتاحم مع آمالها وطموحاتها المشروعة. 

واكب د. اأحمد بحر النائ���ب الأول لرئي�س 
املجل�س الت�رشيع���ي الأحداث وامل�ستجدات 
املتفاعل���ة عربيا، واآثاره���ا وانعكا�ساتها 
الإيجابية املتوقعة على ال�سعب الفل�سطيني 

وق�سيته الوطنية.
"الربملان" ر�س���دت بع�س ت�رشيحات بحر 
خالل الأيام املا�سية، واأعدت هذا التقرير.

ق��ام وف��د م��ن لجنة 
والقضاي��ا  التربي��ة 
بالمجلس  االجتماعية 
بزي��ارة   التش��ريعي 
التربي��ة  وزارة  إل��ى 
والتعليم العالي لبحث 
القضاي��ا  م��ن  ع��دد 
والمش��كات التي تهم 
التعليمي��ة  المس��يرة 
والتعلي��م العال��ي في 
فلس��طين م��ن أج��ل 
أمامها  العقبات  تذليل 
الحل��ول  وإيج��اد 

المناسبة لها.
وضم الوفد كا من رئيس اللجنة د. عبد الرحمن الجمل 
وأعضاء اللجنة النائب د. يوسف الشرافي والنائب جميلة 
الش��نطي, وكان في اس��تقباله كا م��ن وزير التربية 
والتعليم العالي د. محمد عسقول والوكاء المساعدون 

د. زياد ثابت ود. محمود الجعبري.

وتباح��ث الطرف��ان حول عدد م��ن القضاي��ا الهامة في 
المدارس الحكومية والمدارس التابعة للوكالة وقضايا 
التعليم العالي في فلس��طين وعدد من الشكاوى بما فيها 

قضية المساندين.
وأوض��ح الوزي��ر عس��قول أنه تم اس��تيعاب ع��دد من 
المدرسين المس��اندين في عام 2010م  من خال تطبيق 

المعروف��ة،  التوظي��ف  معايي��ر 
مؤك��دًا أن هن��اك تصنيف مهني 
بدرج��ة عالي��ة ف��ي اس��تحقاقات 
العلمي��ة  )المؤه��ات  التعيي��ن 
التربوية واالمتحانات,  والش��هادة 
ال��دورات,  الخب��رة،  المقاب��ات, 
الزيارات( وأن الوزارة اس��توعبت 
ع��ددا منهم حس��ب حاجته��ا إلى 
والتخصص��ات  المطل��وب  الع��دد 
المطلوب��ة, موضحا أن هناك عددا 
من المس��اندين ممن ل��م يتمكنوا 
من اجتياز معايير التوظيف وعددا 
آخر مم��ن ال تتناس��ب مؤهاتهم 

العلمية مع طبيعة عملهم في الوظيفة.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة على القضايا التي نوقشت 
في االجتم��اع، مؤكدي��ن على ضرورة إعط��اء فرصة 
أخيرة للمس��اندين في التوظيف في العام القادم حس��ب 
المعايير التي تضعها الوزارة بما ال يتعارض مع األصول 

والقانون.

ناق�صت معه عددا من الق�صايا

لجنة الرتبية بالتشريعي تلتقي وزير الرتبية والتعليم

ق��دم وفد من المجلس التش��ريعي برئاس��ة د. 
أحم��د بح��ر النائ��ب األول لرئي��س المجلس 
التهنئة لألس��ير المحرر أيمن نوفل الذي نجح 
بالوصول إلى غزة بعد اعتقال دام ثاثة سنوات 

في السجون المصرية .
وكان ف��ي اس��تقبال الوف��د البرلماني وجهاء 
العائلة وعدد من مس��ئولي وك��وادر حركة 

حماس في مخيم النصيرات.
وأوضح نوفل للوفد الظروف التي كان يعانيها 
داخ��ل الس��جون المصري��ة وطبيع��ة تعرضه 
لتعذيب ش��ديد النتزاع معلومات حول األسير 
المختطف لدي فصائل المقاومة جلعاد شاليط ، 
مضيفًا أنه تحرر بعد أن تمكن أهالي المعتقلين 

المصرين من اقتحام السجن لتحرير أبنائهم.

وفد برملاني يقدم التهاني لألسري املحرر أيمن نوفل
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هل استقالة 
عريقات بداية انهيار 

سلطة رام اهلل ؟!

العدد الثامن والخمسون

د. أحمد محمد بحر 

تعيش األمة بأسرها نشوة النصر على الطواغيت.
ما حدث ف��ي مصر وتونس من زلزال ش��عبي أس��قط طاغيتين جثما 
على صدر شعبيهما عدة عقود يشكل بداية الصعود العربي واإلسامي، 
وفاتح��ة لعهد جديد من الحرية والكرامة واالس��تقال الحقيقي إثر 
عهد قاتم من العيش في ربقة الذل والتبعية واالنكسار للغرب وأجنداته 

المناوئة لحقوقنا ومصالحنا العربية واإلسامية.
إن األم��ة تعيش اليوم مرحلة التحوالت التاريخية الكبرى، وتس��تعيد 
زمام س��يطرتها على قرارها ومقدراتها، وترس��م م��ن جديد خارطة 
حياتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي سلب الطغاة منها روح 

الحياة واألمل طيلة المراحل الماضية.
ال قهر وال اس��تبداد بعد اليوم.. ال خوف وال خنوع وال طأطأة للرؤوس 
أو تأقلم مع األمر الواقع المهين بعد اليوم.. هكذا تبدو مفاعيل قرارات 
الشعوب التي خلعت أردية الماضي البغيض وبدأت مسيرها نحو صناعة 
المس��تقبل الزاهر الذي يبش��ر بأمة قوية مهابة الجانب، تفقه دورها 
التاريخ��ي ورس��التها الخالدة، وتضع حدا الس��تاب مكانته��ا الرائدة 
وموقعه��ا األصيل بين األم��م في إطار الركب الحضاري واإلنس��اني 

للبشرية.
لم تعد الش��عوب اليوم تهاب حكامها، بل إن حكامها أصبحوا يحس��بون 
لها ألف حساب، ويتحسبون ليوم ثورتها وغضبتها الكبرى، ويحاولون 
تلّمس رضاها وخطب ودها عبر بعض اإلجراءات اإلصاحية وخطوات 
التغيير التي تعبر عن رعب األنظمة من اس��تحقاقات الثورة وتحديات 

المستقبل.
لك��ن هناك فرق بين اإلج��راءات اإلصاحية الحقيقي��ة التي تعبر عن 
قناع��ة كاملة بالتغيير لتحس��ين أوضاع الش��عوب، وبين اإلصاحات 
الجزئية المحدودة أو الخطوات الشكلية التي تمتهن الخداع والتضليل 

المنهجي المتصاص غضبة الشعوب وطوفانها القادم.
ب��دأ البعض يستش��عر حقيق��ة الخطر المح��دق الذي يته��دد نظامه 
وكيانه، لكن اتجاه معالجته للواقع ينحرف عن الطريق الصحيح، وال 
يستهدف س��وى حماية رأس األنظمة وإطالة أعمارها في وقت تحتاج 
فيه الش��عوب إلى إرساء ديمقراطية حّقة تعزز قيم النزاهة والشفافية 
والمحاس��بة والعدالة واالنفتاح والش��راكة، وتنشر آفاق الحرية في 

جنبات المجتمع. 
س��لطة رام اهلل هي واحدة من أولئك الذين احترفوا الغباء السياس��ي 
ومارس��وا الدج��ل والتزوير إلرادة ش��عوبهم، معتقدي��ن أن بعضا من 
الفذل��كات اللفظية أو اإلج��راءات االلتفافية قادرة عل��ى تغييب وعي 

الجماهير وتفريغه من شعلة الثورة وميكانزمات النهوض.
جرت الكثي��ر من المياه العفنة تحت أرجل قادة س��لطة رام اهلل خال 
المرحلة الماضية، وصدمتهم الكثير من الفضائح المدوية المشفوعة 
بالوثائ��ق غير القابلة للنقض أو النك��ران، وعاينوا بأم أعينهم طاقات 
وقدرات الش��عوب الثائرة على الظلم والطغي��ان، ورأوا كيف انتفض 
الش��عبين التونس��ي والمصري بش��كل قوي للغاية وغير متوقع على 
اإلطاق، لكنهم لم يأخذوا العبرة بعد، ومارس��وا سياس��ة الهروب إلى 

األمام التي ال تسمن وال تغني من جوع.
من الغريب أن يقال عريقات من دائرة المفاوضات فقط، وكأن القصة 
تتعلق بأشخاص وليس بسياس��ات تفريطية أوردت قضيتنا المهالك، 

وجعلت منها لعبة في يد األعداء.
وبلغ ش��طط السلطة مداه بإعانها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 
ومحلي��ة ه��ذا الع��ام، وكأن االنتخابات ق��د أصبحت هدف��ا بحد ذاته 
الستعادة شرعيتها المتبددة، أو كأن اإلمكانيات الفنية واللوجستية على 
توفر تام على امتداد شطري الوطن المذبوح بانقسام سياسي وجغرافي 
تغذيه قوى إقليمية ودولية متآمرة يشينها أي تقارب فلسطيني داخلي، 
وترى في استمرار االحتراب الفلسطيني قرارا دوليا غير قابل للتغيير.

ال زالت الفرصة ماثلة أمام قيادة سلطة المقاطعة، لكنها فرصة مؤقتة 
ول��ن تدوم طويا، وما لم تعمد إلى مراجعة سياس��اتها من األلف إلى 
الياء، وتفيء إلى رحاب الوحدة الوطنية، وتخطو خطوات جدية باتجاه 
ش��عبها وحقوقه األساس��ية واالنفت��اح على كافة مكون��ات المجتمع، 
وتبتعد عن تنفي��ذ إرادة وإماءات االحتال في إط��ار التعاون األمني 
المش��ترك، فإن البركان الش��عبي الفلس��طيني س��يحرقها ال محالة، 

وحينها لن ينفع الندم أو العويل.

زار وفد من المجلس التشريعي برئاسة د. أحمد 
بحر النائب األول لرئيس المجلس وضم كا من 
النائب د. عبد الرحمن الجمل والنائب د. يوس��ف 
الش��رافي والنائب م. اسماعيل األش��قر الجامعة 
اإلس��امية، وكان ف��ي اس��تقباله رئيس مجلس 
األمناء النائب م. جمال الخضري ورئيس الجامعة 
د. كمالين شعت وعدد من مجلس أمناء الجامعة.

وقدم د. بحر التهنئة للجامعة اإلسامية بفوزها 
ف��ي التصني��ف العالم��ي الذي يجري��ه المجلس 
األعل��ى للبحث العلمي في إس��بانيا ال��ذي يقيم 
الجامعات، وفوزها في المركز الثالث عشر على 

مستوى الوطن العربي.
وأش��ار بحر إلى أن الجامعة ه��ي مأوى للعلماء 
ومركز للتقدم العلمي والتكنولوجي، ملفتا إلى 
أن فوزها الكبير يعبر عن إرادة وتصميم مجلس 
أمناء الجامعة ورئيسها في االرتقاء بها على أعلى 

المستويات رغم الحصار وقصف مبانيها.
وأش��اد نواب المجلس الحاضرين خال أحاديث 

منفصلة بما تقدمه الجامعة اإلسامية من خدمة 
مميزة ألبناء شعبنا والعمل على االرتقاء العلمي 

واألكاديمي في فلسطين.
م��ن جهته عبر النائب م. الخضري رئيس مجلس 
أمناء الجامعة عن شكره للوفد البرلماني برئاسة 

د. بح��ر وق��ال: "هذه زي��ارة كريم��ة تأتي بما 
ينس��جم مع عم��ل المجلس التش��ريعي الذي لم 
يدخر جهدا في التواصل مع ش��عبنا الفلس��طيني 
في كل المناس��بات وتأتي اس��تمرارا لهذا الدور 

العظيم للجامعة".

هناأها بفوزها بت�صنيف عربي وعاملي متقدم

وفد برملاني  يزور الجامعة اإلسالمية

أع��رب نواب ووزي��ر القدس المه��ددون باإلبعاد عن 
أمله��م ف��ي أن تكون الث��ورة المصري��ة فاتحة خير 
على ش��عوب العرب والمسلمين، لما لمصر من أهمية 
كبرى في رسم الخارطة السياسية للمنطقة بأسرها، 
معتبرين أن الثورة المصرية واحدة من أرقى الثورات 

التي عرفتها البشرية. 
وأضاف النواب في بيان لهم )11-2( تعليقا على سقوط 
الرئيس المصري حس��ني مبارك أّن الشعوب العربية 
واإلسامية قد عانت طويًا من الفقر والجهل والذل 

لعشرات السنين بعدما قبل زعماؤها وقادتها بالرضوخ 
إلماءات الغرب اللئيم الباحث عن مصالحه، والخنوع 

لضغط االحتال الصهيوني. 
وأه��اب الن��واب والوزي��ر الس��ابق الذي��ن ال يزالون 
يعتصمون لليوم 230 عل��ى التوالي في خيمة الصليب 
األحم��ر رفضًا لق��رار إبعاده��م، أهابوا بق��ادة األمة 
وملوكها وزعمائها االستعجال باإلصاحات الجذرية 
الت��ي تطال��ب بها ش��عوب األم��ة توفي��رًا للمقدرات 
المه��درة وتفاديًا للفتن وطلبًا للع��زة والكرامة التي 

افتقدتها هذه الشعوب طيلة العقود السابقة. 
وج��اء في البيان أنه لمن المفارق��ة "أْن يصادف اليوم 
الذي يسقط فيه النظام المعادي للشعب كله والمعادي 
لإلخوان المس��لمين، هو ذاته اليوم الذي يستشهد فيه 
إمام جماعة اإلخوان المسلمين حسن البّنا رحمه اهلل". 
وع��رج البي��ان عل��ى دور الفضائي��ات العربية 
الح��رة التي كان له��ا دور ب��ارز وكبير في 
إيصال المعلوم��ة والحقيقة إل��ى كافة أفراد 

الشعب الذي يتصدى للفساد. 

نواب القدس: الثورة املصرية من أرقى الثورات التي عرفتها البشرية

بالتعاون بني جلنة الرتبية بالت�صريعي ومكتب نواب غزة 

ورشة عمل تقّيم الواقع التعليمي وتناقش سبل النهوض بالعملية التعليمية
عق��دت لجن��ة التربية بالمجلس التش��ريعي 
بالتع��اون م��ع مكتب ن��واب كتل��ة التغيير 
واإلص��اح بمحافظة غزة ورش��ة عمل حول 
الواق��ع التعليمي في قطاع غزة، بمش��اركة 
كل م��ن د. أحمد بحر النائ��ب األول لرئيس 
المجلس والنائ��ب د. مروان أبو راس والنائب 
جمال نصار والنائب م. جمال سكيك والنائب 
مري��م فرحات والنائب د. يوس��ف الش��رافي 
والنائ��ب د. عب��د الرحم��ن الجم��ل والنائب 
جميلة الش��نطي والنائب د. خمي��س النجار، 
وحضور عبد القادر أب��و علي مدير مديرية 
التربية والتعليم بغرب غزة وعدد من مدراء 
ومشرفي المراحل في مدارس مديرية غرب 
غزة وممثلي��ن عن حركة حم��اس والكتلة 

اإلسامية.
ورح��ب د. بح��ر باس��م ن��واب محافظة غزة 
بالحض��ور، معب��را عن جزيل الش��كر للجنة 
التربي��ة بالمجلس التش��ريعي علي االهتمام 
بش��ريحة التعلي��م وعقد ورعاي��ة مثل هذه 

الورش الهامة.
وأش��ار بحر إلى أن قضية التعليم تعتبر من 
أخطر القضايا، مشددا على اهتمام نواب كتلة 
التغيي��ر واإلصاح بقضي��ة التعليم ودعمهم 
ووقوفه��م الكام��ل م��ع المعل��م ف��ي كافة 
الظروف من أج��ل تحقيق مطالب��ه وتأمين 

حياة كريمة له.
بدورها شكرت النائب الشنطي نواب غزة على 
المش��اركة في رعاي��ة وترتيب ه��ذا اللقاء، 

ووضع��ت المش��اركين في صل��ب الحيثيات 
والقضايا التي سيتم طرحها ونقاشها في هذه 

الورشة.
م��ن جانبه تط��رق أبوعلي إلى واق��ع التعليم 
ف��ي مديرية غرب غزة والجه��ود التي تبذلها 
المديري��ة م��ن تحس��ين مس��توى التعلي��م 

واالرتقاء بالعملية التعليمية.
واس��تعرض المش��اركون في الورشة العديد 
من القضايا التي تعنى بواقع التعليم وتحسين 
تحصي��ل الطاب، مش��يرين إل��ى العديد من 
القضايا والمشاكل التي يعاني منها المعلمين 

والطاب بهدف مناقشة هذه القضايا والبحث 
عن حلول لجميع المشاكل المطروحة.

وفي ختام الورشة اتفق الحضور على التعاون 
المش��ترك بي��ن كافة الش��رائح الت��ي تعنى 
بالعملية التعليمية ورفع التوصيات والنتائج 
المتمخضة عن هذه الورشة إلى وزارة التربية 

والتعليم لتبنيها والعمل على تطبيقها. 
وأكد الجميع على ضرورة تكاثف الجهود من 
أجل النهوض بالعملية التعليمية وتحس��ينها 
وصوال لبناء جيل قادر علي تحرير فلس��طين 

وبناء الوطن.
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النائ��ب د. أبو س��الم: للقضية 
يف  ب��ارز  دور  الفلس��طينية 
إح��داث التغي��ري العربي وليس 
عرب��ي  تغي��ري  وأي  العك��س.. 

يصب يف مصلحة القضية

الث��ورات  منص��ور:  النائ��ب 
واض��ح  تأث��ري  له��ا  العربي��ة 
على القضية الفلس��طينية.. 
وأتوق��ع تخفي��ف الحصار عن 

غزة ورفعه تدريجيا 

النائب الحاليقة: أحداث التغيري 
العربية أنعش��ت آم��ال األمة.. 
وأستش��عر ي��دا إلهي��ة تدي��ر 
وترسم الخارطة السياسية يف 

العاملني العربي واإلسالمي

القضية تؤثر وليس العكس
النائب د. إبراهيم أبو س��الم رأى أن القضية الفلس��طينية أثرت في الوطن العربي 
ولها دور بارز في أحداث التغيير في الوطن العربي وليس العكس، مضيفا: "العالم 
العرب��ي كان يغلي غليان الزيت في المرجل وينظر للقضية الفلس��طينية نظرة 
المسكين المأس��ور المقهور الذي ال يس��تطيع أن يقوم أحيانا بمظاهرة يعبر عن 
ش��عوره، وشعوب العالم العربي كانت تنظر لحصار غزة بألم شديد ولم تستطيع 

أن تقدم لها شيئا". 
ولفت النائب أبو س��الم إلى أن الشعب المصري كان واقفا مذهوال وسلطاته تمنع 
فتح معبر رفح وتبني س��دا فوالذيا لخنق غزة، مش��يرا إلى أن العالم العربي اآلن 
جميعه مرش��ح لانفجار، متابع��ا: "أنا واثق أن القضية الفلس��طينية أثرت تأثيرا 

كبيرا فيم��ا يحدث إضافة لبع��ض العوامل الداخلية من القهر والس��لب والفقر 
وتزوير االنتخابات لكن القشة التي قصمت ظهر البعير هي القضية الفلسطينية".

واس��تبعد النائب أبو س��الم أن يحصل تغير آني في مجريات القضية الفلسطينية 
قائا: "ال يمكن أن نتحدث اآلن عن تأثر للقضية بما يحدث حيث أن التغيير مازال 
في مراحله األولى لكن علينا االنتظار لما قد يحدث في المس��تقبل وأي تغيير في 

العالم العربي سيصب في مصلحة القضية الفلسطينية".
تأثري واضح

من جانبه أشار النائب ياسر منصور إلى أن الشعوب العربية واإلسامية تعيش حالة 
من الصحوة الفكرية واالجتماعية والسياس��ية لما ي��دور حولها، وقد وصلت إلى 
درج��ة من الوعي وأصبحت اآلن قادرة على التغيير وفرض طروحات جديدة على 
المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية لما يمس حالتهم كشعوب عربية 
وإس��امية، مؤكدا أن تل��ك الثورات لها تأثير واضح على القضية الفلس��طينية 

باعتبارها جزء مهم من العالم العربي واإلسامي.
وتابع: "ال بد أن تنعكس تأثيرات التغيرات في الوطن العربي على الشعب الفلسطيني، 

وقد يكون هناك توجه لتخفيف الحصار عن قطاع غزة ورفعه تدريجيا".
يد إلهية

بدوره��ا أك��دت النائ��ب س��ميرة الحايق��ة أن تغيي��ر الخارطة السياس��ية في 
مص��ر وتونس س��ينعكس على مختلف القضايا األخرى, والت��ي من أهمها القضية 
الفلس��طينية، مش��يرة إلى أن المتتبع لموجة التغييرات الحاصل��ة والتي اندلعت 
بعفوية بالغة يرى أن هناك يدا إلهية هي التي تدير وترسم الخارطة السياسية في 

العالمين العربي واإلسامي.
وتابعت: "النظام القائم في مصر اس��تطاع خال ثاثين عامًا تكريس واقع مخالف 
آلمال األمة وتطلعاتها وبالرغم من أن معظم األنظمة العربية واإلسامية اتخذت 
م��ن هذا النظام ق��دوة لها, إاّل أن أح��داث التغيير في تونس ومصر أنعش��ت آمال 
األمة بكس��ر الجليد وتحريك الشارع العربي لصناعة القرار بعيدًا عن األجندات 

الصهيوأمريكية التي خيمت على الواقع العربي منذ عقود طويلة".
وأضافت: "ال يس��تطيع ق��ارئ األحداث الجزم بإيجابية النتائج أو س��لبيتها إال من 
خال البديل األمثل للواقع المعاش��ي منذ ما يزيد عن ثاثين عامًا لكننا وفي كل 
األحوال نرى أن الش��عوب التي عايشت استبدادية هذه األنظمة سائرة نحو التغيير 

لألفضل".  
خري قادم

أما النائب م. إس��ماعيل األش��قر فيرى أن جدار الخوف والرعب والهلع الذي بناه 

ال شك أن احلياة البرملانية الفلسطينية كانت 
حافلة بكل املقاييس وشهدت الكثير من األحداث 

والتقلبات.. في هذه الزاوية نطرق شيئا من املذكرات 
الشخصية لكل نائب وانطباعاته الشخصية خالل 

رحلته البرملانية على مدار السنوات املاضية

يف �صيافة الربملان النائب د. مروان أبو راس :

 قمت بجهد املقل وال زال أمامي الكثري ألفعله ألبناء شعبي

جتربيت الربملانية باهرة بكل املقاييس.. وكلي حرص على لقاء اجلماهري وال أغلق بابي يف وجه أحد

»التشريعي« يعمل ويمارس مهامه بطاقة هائلة يف غ��زة 
ويصحح  ما  أفسده السابقون

ما الذي وقر يف قلبك منذ اللحظة األوىل لرتشحك 
لالنتخابات التشريعية؟

ال شك أن الترشيح لانتخابات كانت مرحلة فارقة 
ف��ي حياة مجتمعن��ا وقضيتنا وأمتن��ا وكان البد أن 
تامس حياتنا بشكل مباشر لما استشرفته من مستقبل 
لهذا الترشح على كل األحوال سواء بفوز الحركة أو 
عدم فوزها، وأبعاد ذلك، أما على المستوى الشخصي 
فلم يزد الش��عور الخاص عن هذا الش��عور العام الذي 

يطرق القلب ويستوقف العقل في كل المرحلة.
هل كنت تملك معطيات دقيقة عن عمل املجلس 

التشريعي السابق لدى ترشحك لالنتخابات؟
 ل��م يكن هن��اك معطي��ات دقيقة عن عم��ل المجلس 
التشريعي السابق عند الترشح ، ولكن كنا على دراية 
وعلم بكثير من الممارس��ات التي كانت في المجلس 
التشريعي السابق، خصوصًا ونحن كنا نتابع بقلق بالغ 
تطورات الحالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
ولكن بشكل عام كنا نعرف أن عمل المجالس النيابية 

يتركز عملها في أمرين الرقابة ووضع القوانين.
ه��ل فوجئت بواقع وطبيع��ة عمل ومهام املجلس 
التش��ريعي الفلس��طيني التي تبدو عمليا أصعب 

مما هي عليه نظريا بكثري؟
 لم أفاجأ بواقع عمل المجلس التش��ريعي ومهامه بل 
أعتق��د أن الواجب على المجلس التش��ريعي يجب أن 
يكون عظيما، وذلك ألن النائب ينوب عن شعبه فيجب 
أن يتحمل هذا العبء بأمانة واقتدار قدر اس��تطاعته، 
فالنائب يحمل مش��اكل المواطني��ن ويذهب بها الى 
جهات االختصاص فهو يمثل حلقة وصل بين المواطن 

والحكومة أو المؤسسات التنفيذية.
ما ه��ي األعمال واملهام الربملانية التي باش��رتها 

طيلة رحلتك داخل املجلس التشريعي؟
 بخص��وص األعم��ال والمه��ام فه��ي عدي��دة، منه��ا 
كن��ت مقررا للجنة الرقابة العامة وحقوق اإلنس��ان 
والحري��ات العام��ة وكذلك عضو لجن��ة الداخلية 
واألمن والحكم المحلي )داخل المجلس(، والخارجية 
س��واء التي تتعلق بعمل المجل��س أو معالجة القضايا 
الوطنية العامة، والزلت عض��وا في اللجنة القانونية 
ولجنة الداخلية واألمن، ولقد قمت بزيارة برلمانات 
البرلم��ان االندوليس��ي والمالي��زي  عدي��دة منه��ا 
والتركي والسوري والسعودي واليمني والجزائري 
والبحرين��ي  والكويت��ي  والموريتان��ي  والمغرب��ي 
والعماني واللبنان��ي والمصري وكذلك فإني عضو 
في منتدى البرلمانيين اإلس��اميين، وش��اركت في 
حضور االتحاد البرلماني العربي، وكذلك شاركت 

في حضور اتحاد البرلمان الدولي وغير ذلك.
م��ا هي أب��رز املواق��ف الت��ي ال تنس��ى يف رحلتك 

الربملانية؟
من أبرز المواقف التي ال تنسى في رحلتي البرلمانية  
انس��حابنا من جلس��ة البرلمان الدول��ي عندما القى 
من��دوب االحت��ال كلمت��ه، حي��ث ش��عرنا بالع��زة 
والكرام��ة، وكانت ه��ذه بمثابة موقف مق��اوم لهذا 
العدو في المحافل الدولية رغم اعتراض المحسوبين 
على ش��عبنا من حركة فتح والجبه��ة الديمقراطية 

الذين شاركوا في حضور هذا الملتقى الدولي.
كي��ف تقي��م أداءك عل��ى الصعيد الش��خصي منذ 

اللحظة األوىل وحتى اليوم؟
تقييمي اإلداري في المرحلة الماضية، أعتبر نفس��ي 

قم��ت بجه��د المق��ل وال زال 
أمام��ي الكثير ألفعله لش��عبي 
وإخوان��ي واس��أل اهلل القبول 

والعون منه سبحانه.
ه��ل اس��تطعت كنائ��ب يف 
أن  التش��ريعي  املجل��س 
توفق بني مهامك وواجباتك 
امله��ام  وب��ني  الربملاني��ة 

واألعباء األخرى؟  
األص��ل ف��ي النائب أن��ه نائب 
ويجب علي��ه أال يطغ��ى على 
أدائ��ه أي عم��ل آخ��ر وه��ذا 
م��ا حاول��ت أن أق��وم ب��ه في 
ممارسة العمل البرلماني قدر 

المستطاع.
ال ش��ك أن اختط��اف النواب 
يف س��جون االحتالل قد ترك 
آثاره على الواق��ع الربملاني.. 

ه��ل أس��هم االختط��اف يف التأث��ري عل��ى روح��ك 
املعنوية وخططك الربملانية والوطنية آنذاك؟

 لق��د أس��هم اختطاف الن��واب ف��ي رف��ع معنوياتنا 
حيث ش��عرنا أكث��ر من أي وقت آخ��ر بمدى الحقد 
الصهيون��ي عل��ى اختيارن��ا ومزق اللث��ام عن وجهه 
الحقيق��ي حي��ث يزع��م الديمقراطي��ة الوحيدة في 
العالم، وكذلك أسفر عن وجه الغرب المشين الذي 

ينادي بالديمقراطية ويعتبرها 
هي المخلصة للشعوب ولكنها 
فم��ا  منتق��اة،  ديمقراطي��ة 
يخ��دم مصالحهم يقبلونه وما 
أن��ه يضره��م وال  يعتق��دون 
يخدمه��م يحاربونه ولو كان 
منبثقا ع��ن الديمقراطية التي 

ينادون بها.
تجربت��ك  إىل  اس��تنادا 
الربملاني��ة.. ه��ل تعتق��د أن 
ق��ادر  التش��ريعي  املجل��س 
عل��ى لع��ب دوره املن��وط ب��ه 
حس��ب القان��ون األساس��ي 
الفلس��طيني، ووفق��ا ملا هو 
مأم��ول وطنيا يف ظل عوائق 

وتدخالت االحتالل؟
المجلس التشريعي قام ويقوم 
بدور مهم ف��ي إدارة المرحلة 
عل��ى الرغم من محاوالت تعطيل��ه على يد االحتال، 
وكذلك نواب فتح وبعض اآلخرين، وال نستطيع أن 
ننكر أن ذلك عطل عمل المجلس التشريعي في الضفة 
ولكن��ه يعمل بطاقة هائلة في غ��زة ويمارس مهامه، 
ويعقد جلس��اته ويصدر قرارات��ه وقوانينه ويصحح 
ما أفس��ده السابقون، وأعتقد أن هذا أكسب المجلس 
الثقة من المواطنين، وكذلك أفشل مخططات العدو 

وأذنابه في االلتفاف على اختيار الشعب وهلل الحمد.
هل أضافت التجربة الربملانية شيئا إىل شخص د. 

مروان أبو راس ومكانته الدعوية والرتبوية؟
 لق��د أضاف��ت التجرب��ة البرلمانية إضاف��ات نوعية 
الى ش��خصيتي الدعوية، حيث العم��ل في االتجاهين 
م��ن جانب وتحقيق وتطبيق قواعد اإلس��ام الحنيف 
ف��ي العمل البرلمان��ي من جانب آخ��ر فعندما يكون 
النائب متخصصا في الدراس��ات الشرعية يستطيع أن 
يؤصل التأصيل الش��رعي، ولذلك فإنن��ي أعتقد أن 
ه��ذه التجربة كانت باهرة ب��كل المقاييس وأضفت 
مواصف��ات نوعية على عدد ال بأس به من نوابنا حيث 
التخصصات المختلف��ة والتي في مجملها تخصصات 

شرعية أو تربوية أو دعوية.
يف ظ��الل رحل��ة العم��ل الربملان��ي الطويلة.. هل 
يش��عر د. أب��و راس أن��ه أكث��ر قرب��ا أم بعدا عن 

الجمهور الفلسطيني؟
 في نهاية العام الخامس من العمل البرلماني أعتقد أنني 
أكثر قربا من الجمهور ألنني ال أغلق بابي في وجه أحد، 
والجمهور يعلم أن بمجرد صدور النتائج افتتحت مكتبي 
في بيت��ي، ثم افتتحنا مكتب نواب غزة اآلن ليكون العمل 
مش��تركا بين نواب المحافظة، وكذلك نظمت لقاءات 
مع العائات للتعرف على مش��اكلهم وس��ماع معاناتهم 
وق��د الحظت اهتمام��ا بالغا م��ن الناس الذي��ن زرناهم 
وفرح��ة ظاهرة بالزي��ارات مما دفعن��ا أن ننظم زيارات 

متواصلة على مستوى مدينة غزة بالكامل إن شاء اهلل. 

النائب د.مروان اأبو را�س

هل تاأثرت الق�سية الفل�سطينية باأحداث التغيري التي حت�سل يف الوطن العربي؟ 
وما حجم التاأثري الذي يتوقع اأن ترتكه التحولت العربية فل�سطينيا؟

"الربملان" التقت جمموعة من نواب املجل�س الت�رشيعي لب�سط الراأي والإجابة 
على هذه الت�ساوؤلت عرب �سطور هذا التقرير.

الثورات العربية والقضية الفلسطينية ... عالقة تكاملية وتأثر استراتيجي 



5 العدد الثامن والخمسون

الث��ورة  األش��قر:  م.  النائ��ب 
املصرية ستعيد ملصر اهتمامها 
بالقضية الفلسطينية.. واألعوام 
القادمة ستشهد خريا للشعوب 

العربية وقضيتنا الفلسطينية

النائب نصار: ما حصل يف مصر 
ملصلح��ة  اس��رتاتيجي  تغي��ري 
تقدم��ا  وسنش��هد  األم��ة.. 
للقضي��ة الفلس��طينية عل��ى 

مستوى اسرتاتيجي

ننتظ��ر  املص��ري:  النائ��ب 
لصال��ح  إيجابي��ة  تغ��ريات 
عب��اس  وعل��ى  القضي��ة.. 
مراجعة حساباته قبل فوات 

األوان

بدوره��ا أك��دت النائ��ب س��ميرة الحايق��ة أن تغيي��ر الخارطة السياس��ية في 
مص��ر وتونس س��ينعكس على مختلف القضايا األخرى, والت��ي من أهمها القضية 
الفلس��طينية، مش��يرة إلى أن المتتبع لموجة التغييرات الحاصل��ة والتي اندلعت 
بعفوية بالغة يرى أن هناك يدا إلهية هي التي تدير وترسم الخارطة السياسية في 

العالمين العربي واإلسامي.
وتابعت: "النظام القائم في مصر اس��تطاع خال ثاثين عامًا تكريس واقع مخالف 
آلمال األمة وتطلعاتها وبالرغم من أن معظم األنظمة العربية واإلسامية اتخذت 
م��ن هذا النظام ق��دوة لها, إاّل أن أح��داث التغيير في تونس ومصر أنعش��ت آمال 
األمة بكس��ر الجليد وتحريك الشارع العربي لصناعة القرار بعيدًا عن األجندات 

الصهيوأمريكية التي خيمت على الواقع العربي منذ عقود طويلة".
وأضافت: "ال يس��تطيع ق��ارئ األحداث الجزم بإيجابية النتائج أو س��لبيتها إال من 
خال البديل األمثل للواقع المعاش��ي منذ ما يزيد عن ثاثين عامًا لكننا وفي كل 
األحوال نرى أن الش��عوب التي عايشت استبدادية هذه األنظمة سائرة نحو التغيير 

لألفضل".  
خري قادم

أما النائب م. إس��ماعيل األش��قر فيرى أن جدار الخوف والرعب والهلع الذي بناه 

النظ��ام المصري القهري والدكتاتوري لعقود طويلة جدا قد انهار بيد وس��واعد 
الش��باب المصري الحر، معتبرا ذلك من أهم القضايا اإلس��تراتيجية التي حققها 
الشعب المصري في ثورته البيضاء، وخصوصا أن هذا النظام الذي سام شعبه سوء 
العذاب والذي ذهب بالقضية الفلس��طينية بل بالقضية العربية إلى المجهول منذ 

67 حتى هذه اللحظة".
ولفت النائب األش��قر إلى أن مصر كانت قائدة للعالم العربي، وذهابها لتس��وية 
سياس��ية والتخلي عن القضية كان أخطر ما مارس��ه النظام المصري، مشيرا إلى 
أن ه��ذه الث��ورة أعادت لمصر عروبتها وس��تعيد لها اهتمامه��ا بالقضايا القومية 
وعلى رأس��ها القضية الفلسطينية واألعوام القادمة ستشهد خيرا للشعوب العربية 

وقضيتنا الفلسطينية".
تغري اسرتاتيجي ملصلحة القضية

وف��ي تصريح مقتض��ب أكد النائب جمال نصار أن ما حص��ل في مصر هو تغيير 
اس��تراتيجي ليس في مصر فحسب بل لألمة جميعا ولقضاياها، بما سيعيد لمصر 
ريادته��ا ومركزه��ا الحقيقي ووضعها الطبيع��ي، متابعا: "كان هن��اك انحراف 
سلبي اختفى وسنشهد تقدما للقضية الفلسطينية على مستوى استراتيجي وليس 

تكتيكي".

إىل عباس: راجع حساباتك
ب��دوره أكد النائب مش��ير المصري أن التح��ول الذي تش��هده المنطقة وتغيير 
األنظمة سيكون له آثاره االيجابية لصالح القضية الفلسطينية، مؤكدا أننا "ننتظر 
أن تتحول األمور بش��أن القضية الفلس��طينية نحو األفض��ل وأن يتم االنتقال من 
مربع��ات التحالف م��ع االعداء إلى مربعات خيارات الش��عوب خاص��ة فيما يتعلق 
بالقضية الفلس��طينية، الفتا إلى أن الضعف العرب��ي هو من وضع القضية في هذا 
الموق��ع الهزيل وخاصة دخول مصر في العملية الس��لمية مما اضعف إرادة األمة 

وفلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.
وفي رس��الة إل��ى الرئيس منتهي الوالية محم��ود عباس قال المص��ري: "أمام ما 
يحدث من تحوالت في المنطقة المطلوب من فريق أوسلو بعد أن سقط كبيرهم 
الذي علمهم الس��حر وكانوا تبعا وذيوال له عليهم مراجعة حس��اباتهم قبل فوات 
األوان فإرادة الشعب إذا تحركت ستطيح بكل عروشهم الوهمية، ولن تنفعهم كل 
محاوالت التمس��ك بالس��تار األمريكي والصهيوني الذي سرعان ما يتخلى عنهم 

أمام انتفاضة الشعب الفلسطيني". 

كي��ف تنظرون إىل ثورة الش��عوب العربي��ة التي بدأت 
بتونس مرورا بمصر والتي تمكنت من إحداث تغيريات 

جوهرية على املستوى العربي؟
بداية نهنئ الش��عبين المصري والتونسي بنجاح ثورتهما، 
ونأم��ل من اهلل عز وجل أن تنجح هذه الثورات في تحقيق 
أهدافه��ا التي ترن��و للوصول بالمجتمع��ات نحو الحرية 
وتحقيق مجتمعات معافاة تس��تطيع حكم نفسها بناء على 
إرثها الثقافي والسياسة التي تعود بالنفع على هذه الشعوب.

تفاعات الواق��ع الداخلي لألمة أوصله��ا لمرحلة النضج 
الثوري بحيث رخصت عندها قطرة الدم على ما تعانيه من 
بؤس وحرمان واضمحال لدوره��ا خاصة مصر صاحبة 
ال��دور العظيم التي كانت دائما تق��ود األمة حيث كانت 

األمة تستظل بظال الدور المصري على مر العصور.
هذه الش��عوب اليوم تعبر ع��ن ضميرها الحي الذي ينتمي 
لألمة ومصالحه��ا وحضارتها وتعمل عل��ى إعادة صياغة 
مصالح األمة بما يخدم األمة وال يخدم خصومها وأعداءها.

م��ا االنعكاس��ات املتوقعة لزوال بع��ض األنظمة على 
القضية الفلسطينية؟

أي تغيي��ر أو تعديل في هذه األنظمة التي ال تنس��جم مع 
رؤية ش��عوبها عندما نرى أي نظام يعاد بناؤه على أس��س 
الديمقراطية والثقافة اإلس��امية س��ينعكس إيجابا على 

كل قضاي��ا وهم��وم األمة وفي 
مقدمته��ا قضي��ة فلس��طين التي 
تمثل العمق في ضمير كل عربي 
حر، وستنعكس إيجابيا بمزيد من 
التفاع��ل والوقوف أم��ام تصفية 
القضي��ة، ونحن نتوق��ع من هذه 
األنظمة أن تنس��جم م��ع أهداف 
الثوار الذين نزل��وا في الميادين 
وكانت قضايا أمتهم في قلوبهم 
وانعكس��ت على م��ا يريدونه من 

طموحات.
جدي��د  عه��د  ه��ذا  باعتق��ادي 
وإضافة جديدة إلع��ادة تحالفات 
واستراتجيات ألنظمة ومصالحها 
وفي مقدمتها وإعادة تقيم الدور 

العربي لهذه األنظمة باتجاه القضية الفلسطينية وباتجاه 
التفاعل مع النسيج ا الفلسطيني وقواه الحية التي مازالت 
تحارب االحتال وتطمح لاحتال منه والوصول للحرية 

واالستقال.
ه��ل يمك��ن الق��ول أن موض��وع الحص��ار ومع��رب رفح 
س��ينتهي خالل األش��هر القادمة خاصة بعد س��قوط 

النظام املصري؟
با ش��ك أن اإلخوة المصريون كشعب كان ومازال مع 
إنهاء وكس��ر الحصار، وطالما رأينا الش��وارع المصرية 
والدعم الش��عبي المصري الذي وصل غ��زة عبر القوافل 
والنخب السياسية التي وصلت. باعتقادنا إنهاء الحصار با 

شك سينتهي ألن الشعب المصري ال يريد هذا الحصار.
وس��واء كانت القيادة الجديدة االنتقالية أو التي س��تأتي 
عب��ر صناديق االقت��راع نحن نتوقع ونرج��و أن يتفكك 

الحصار س��ريعا، وإن كنا نعتقد 
أن الواقع المصري يحتاج لفترة 
حتى يلملم ظروفه ويعيد أوراقه، 
لكن هناك إج��راءات على األرض 
يمك��ن أن تح��دث وهي الس��ماح 
لم��واد البناء واإلغاث��ة أن تدخل 
وبأموالنا. هذا ه��و المطلوب. أما 
كس��ر الحصار السياسي فسيأتي 
الحق��ا مع الواق��ع الجديد. وهذه 
دعوة للمجلس العس��كري األعلى 
أن شعبنا يتطلع ألن تسمح القيادة 
المصرية لكل م��ا يحتاجه قطاع 
غزة عبر معبر رفح دون معيقات.

أال تعتق��د أن س��قوط النظ��ام 
املصري يوجب اإلسراع يف إنهاء 

االنقسام وإبرام املصالحة الفلسطينية؟
ما يحدث حولنا في الش��عوب والدول با ش��ك على فتح 
ومحمود عباس أن يس��تلهموا منها الدرس، ألنهم يعتبرون 
الحزب المس��ئول عن رهن الش��عب كله وقضيته العادلة 
إلى أفكار مجموعة من الناس، وما س��معنا قبل أسابيع من 
فضائح كشف المستور وويكليكس يدلل على أن هذا النفر 
من الناس لم يحترم رأي شعبه وال إرادته وال دماء شهدائه، 
وعليهم أن يعتبروا أننا م��ا زلنا في مرحلة تحرر وطني، 
وهؤالء يجب أن ينس��جموا مع تطلع الش��عب ألن الشعوب 
التي كانت مستقرة لم ينُج حكامها مما فعلته بهم الشعوب 
فث��ارت عليهم، وعليه يجب أن يحس��بوا ألف حس��اب لهذا 

األمر.
ما هو مطلوب من��ا هو إعادة ترتيب أوراقنا الفلس��طينية 
بدءا برأس الهرم منظمة التحرير الفلس��طينية بما يخدم 

مش��روعنا الوطني وفي مقدمته إنه��اء االحتال وحماية 
المقدسات والقدس وعودة الاجئين. 

وم��ن هنا نقول إن ما تقوم به فتح اليوم من خلط لألوراق 
يدل على حالة اإلرباك التي يش��هدونها في مشهد يريدون 
أن يقول��ون للعال��م أنن��ا ثابتون ولن نخش��ى أي ش��يء، 
وهذا تخبط يدلل على خش��يتهم من ث��ورة الجماهير من 
أج��ل الوصول ألهدافه��ا واليوم مطلوب من��ا ترتيب بيتنا 
الفلسطيني مس��تلهمين التغيرات التي حدثت في المنطقة 
والتغي��رات المتوقعة في اإلقليم كله وعليه علينا أن نضع 
رؤي��ة وسياس��ة جديدة بدءا م��ن إعادة تحالفاتن��ا وإعادة 
االعتبار لعاقاتنا مع األمة وأحرارها وإعادة طبيعة العاقة 
م��ع االحتال فهي عاقة ع��دو وليس صديق وعاقة إنهاء 
كل مظاه��ر محاباة العدو وه��ي دعوة لفتح أن تفكر مليا 
فعجات الزمن والساعة ال تعود للوراء وعليهم التفكير في 

المستقبل الذي سيكون في مصلحة القضية الفلسطينية.
قدم فياض اس��تقالته ملحمود عب��اس ثم كلفه بإعادة 
تشكيل الحكومة متجاهال ما يجري يف املنطقة.. بماذا 

تعقلون على ذلك؟
ال يعرفون ماذا يريدون فعل��ه العالم كله في حالة ترقب 
وحالة انتظار لما تؤول إليه المنطقة من حوادث ولألسف 
ها التغير يدل على حالة إرباك وفياض وغيره غير شرعيين 
ومحمود عباس انتهت واليته وهم مغتصبون لسلطة الشعب 
الفلس��طيني وعليهم أن يدركوا ذلك ومهما فعله فشعبنا 
الفلسطيني يريد بالدرجة األساسية يريد مواجهة االحتال 

وقطع العاقة معه على انه حليف.
ما تعليقك على إعالن سلطة رام اهلل من خالل تنفيذية 
منظمة التحرير إجراء انتخابات تش��ريعية ورئاس��ية 

ومحلية هذا العام؟
مبدأ االنتخاب��ات ال يختلف عليه اثنان فهو الوس��يلة التي 
اقتنعن��ا بها جميعا للتداول الس��لمي على الس��لطة وإفراز 
القي��ادة الحقيق��ة للش��عب ولكن الس��ؤال ما ال��ذي جرى 
له��ؤالء وقبل وقت كنا نتمنى أن يوافقوا على ذلك. نحن 
ف��ي حركة حماس نق��ول أن الدع��وة لانتخابات في ظل 
هذا االنقس��ام وفي ظل التغي��ر الحاصل في المنطقة نحن 
محتاجون إلعادة االعتبار لبيتنا الفلسطيني بدء من منظمة 
التحري��ر الفلس��طينية قب��ل أن نفكر ف��ي أي إجراء على 
األرض وه��ذا الذي يجب أن يت��م االهتمام به ونحن نتوقع 
أن ال تنج��ح هذه الدعوة وان يتراجع��وا عليها وإذا ما بقوا 
ف��ي هذه الحماقة ومضوا فيها فهي انتخابات غير ش��رعية 

ولن نعترف بها.
كرئيس للجنة السياس��ية يف املجلس التش��ريعي ما 
ه��ي أولوي��ات الحكومة الفلس��طينية يف غ��زة يف ظل 

املرحلة املقبلة؟
 أولويات الحكومة الش��رعية في قطاع غ��زة: أوال تعزيز 
صمود ش��عبنا الفلس��طيني، وثانيا حماية المقاومة، وثالثا 
مد يد العون للمحتاجين من الش��عب، ورابعا التأكيد على 
الش��فافية وتحس��ين األداء الحكومي، ث��م االلتفات إلى مد 
عاقات وإع��ادة االعتبار إلى العاقات العربية اإلس��امية 
ألن المرحلة القادمة ستش��هد حراكا كبيرا في المنطقة 
وخاص��ة ف��ي منطقتنا، وبالتال��ي على الحكوم��ة أن تهيئ 
لمرحلة جديدة من التقدم للشعب الفلسطيني نحو تحقيق 

أهدافه.
أعلنت��م مس��بقا ع��ن االنته��اء م��ن التعديل ال��وزاري 

للحكومة.. متى سيتم اإلعالن عنه؟
نح��ن كلجنة تم تكليفه��ا من رئيس ال��وزراء انتهينا من 
مجمل المش��اورات في التعديل الوزاري في حكومة هنية، 
واألمر مت��روك لرئيس الوزراء ليختار الوقت المناس��ب 
إلج��راء التعديل الذي يراه مناس��با، وأي إج��راء تقوم به 
الحكومة نتوخى فيه االنس��جام مع القان��ون المعمول به، 
وبناء على ذلك سيتم عرض التعديل الجديد على المجلس 

التشريعي قريبا لنيل الثقة.

د. خليل احلية رئي�س اللجنة ال�صيا�صية يف املجل�س الت�صريعي ورئي�س كتلة التغيري والإ�صالح الربملانية يف حوار مع "الربملان": 

ندعو اجمللس العسكري احلاكم يف مصر إلدخال احتياجات القطاع دون معيقات
»فتح« تخشى الجماهري.. وعلى عباس و »فتح« أن يأخذوا العربة من الدروس العربية 

املرحلة القادمة ستشهد حراكا كبريا يف املنطقة عرض التعديل الوزاري على »التشريعي« قريبا
تت�سارع الأحداث يف فل�سطني واملنطقة ب�سكل 
دراماتيكي، وتتغري نظم ومواقف و�سيا�سات 
وتعلو يف املقابل اإرادات وهامات ال�سعوب.

"الربملان" التقت د. خليل احلية رئي�س اللجنة 
ال�سيا�سية يف املجل�س الت�رشيعي للحديث حول اآخر 

الأحداث وامل�ستجدات عرب �سطور هذا احلوار.

النائب د.خليل احلية

الثورات العربية والقضية الفلسطينية ... عالقة تكاملية وتأثر استراتيجي 



                  نواب »التشريعي« يواصلون نشاطاتهم وفعالياتهم                  يف أرجاء القطاع احملاصر

العدد الثامن والخمسون6

نواب محافظة غزة يتفقدون نقاط الشرطة 
املنتشرة باملحافظة

تفقد نواب كتلة التغيير واإلصاح البرلمانية بمحافظة 
غزة نقاط الش��رطة الفلسطينية المنتشرة بمدينة غزة 
في جولة ميدانية بالتعاون مع هيئة التوجيه السياس��ي 

والمعنوي. 
وضم وفد النواب كا من النائب األول لرئيس المجلس 
د. أحمد بحر والنائ��ب د. مروان أبو راس والنائب جمال 
نصار والنائب م. جمال سكيك, باإلضافة إلى د. إسماعيل 
رض��وان عن قيادة حرك��ة حماس ود. أن��ور البرعاوي 
مدير هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، والرائد إبراهيم 

مديرس مدير إدارة المحافظات.
وش��ملت الجولة نقاط الشرطة المنتش��رة بمدينة غزة 
)مفترق العباس، مفترق التش��ريعي، مفترق فلس��طين، 
مفت��رق أنصار، مفترق دولة، مفترق عس��قولة، مفترق 

الساحة، مفترق سوق السيارات، مفترق بهلول(.
وأش��اد د. بحر خ��ال الجولة بجهود ضب��اط وعناصر 
الشرطة الفلسطينية في تطبيق القانون والنظام وحفظ 
األمن، مش��ددا على ضرورة أن يسود القانون على جميع 

المواطنين بدون تمييز أو استثناء.
وأش��ار بحر إلى أن دور الش��رطة الفلسطينية يتجاوز 
العمل الشرطي البحت ليتحول إلى واجب شرعي ووطني 
وأخاق��ي لخدم��ة مجتمعه��م ومعالجة قضاي��اه وحل 
مش��اكله بشكل شرعي وقانوني يضمن حماية المجتمع 
وخصوصيت��ه, مؤكدًا عل��ى ضرورة توفي��ر كل دعم 

ممكن للش��رطة للرقي بخدماتها من 
خال االهتمام بإع��ادة تعمير المباني 
الش��رطية التي دمرها االحتال خال 
الحرب عل��ى غزة لتس��هيل الخدمات 
للمواطني��ن  المقدم��ة  الش��رطية 
واالرتقاء بعمل وعاقة الش��رطة مع 

المشتكين والموقوفين.
... ويس��تقبلون وفدا من الشرطة 

البحرية
كما اس��تقبل ن��واب الكتلة بمحافظة 
غ��زة وف��دا م��ن الش��رطة البحرية 
بالمحافظة, وكان في استقبالهم كا 
من الن��واب د. مروان أبو راس وجمال 
نص��ار وم. جمال س��كيك, وضم وفد 
الش��رطة الرائد عمر عوض والنقيب 

محمد عبد العال.
وعب��ر النائ��ب أب��و راس عن س��عادة 

الن��واب بزي��ارة وفد ش��رطة البحرية لمكت��ب النواب, 
مؤك��دا أن هذه الزيارات تزيد التعاون والتنس��يق بين 
نواب المجلس التش��ريعي وجميع مؤسس��ات الحكومية 

والمجتمع المحلي. 
وأكد أبو راس أن مكتب نواب محافظة غزة مفتوح أمام 
الجميع, ش��اكرا جهود شرطة البحرية على ما تقوم به 
لخدم��ة المجتمع, مضيفا أن »كتلة التغيير ومن خال 
المجلس التشريعي مس��تعدة لتقديم كافة أنواع الدعم 
ألبناء ش��عبنا في كافة الميادين ونفتخر بأننا في موقع 

لخدمة أبناء شعبنا«.  
من جهته أكد النائب سكيك علي وقوف نواب المجلس 
التش��ريعي م��ع مطالب األخ��وة في الش��رطة البحرية 
وتقديم كافة أنواع الدعم للشرطة البحرية لما لها من 

أهمية ودور بارز في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وف��ي ختام الزيارة ش��كر وفد محافظة غزة بالش��رطة 
البحرية نواب كتلة التغيي��ر واإلصاح بمحافظة غزة 

علي حسن االستقبال. 
... وينظمون لقاء جماهرييا مع عائلة عزام

بدوره��م نظم نواب الكتلة بمحافظ��ة غزة بالتعاون مع 
دائرة العاقات العامة في حركة حماس لقاء جماهيريا 
مفتوحا مع عائلة عزام بديوان العائلة, وسط حضور عدد 

كبير من مخاتير ووجهاء وأهالي وأبناء المنطقة.

وش��ارك في اللق��اء كا من النواب د. م��روان أبو راس 
وجمال نصار وم. جمال سكيك بحضور عدد من قيادات 

حركة حماس وعدد من مسئولي الشرطة الفلسطينية.
م��ن جانبه, عبر النائب أبو راس عن س��عادة النواب وهم 
بين أهلهم وإخوانهم، وشكر عائلة عزام علي االستضافة 
وحفاوة االس��تقبال, مؤكدا ب��أن النواب حريصون علي 

االلتقاء بأبناء شعبهم لاستماع إليهم وممارسة التناصح 
المطلوب.

وأوضح أبو راس أن الوضع السياسي الراهن والتطورات 
التي تحدث في المنطقة تشبه تغيرات كبرى بعد سقوط 
وته��اوي قوي االس��تكبار والظلم, مضيفا بأن مش��روع 

أمريكا وإسرائيل بدأ باالنحسار واالنكسار بإذن اهلل.
من جهة أخ��رى, أك��د النائب نصار أن إع��ان منظمة 
التحرير عن إجراء االنتخابات أمر غير ش��رعي, مضيفا 
بأن��ه ال يمكن إج��راء انتخابات ب��دون توافق بين جميع 
أطياف الفصائل الفلس��طينية, مش��يرا إلى أن الحكومة 
الفلس��طينية في غزة نف��ذت العديد من المش��اريع في 
جمي��ع المجاالت م��ن أج��ل التخفيف عن أبناء ش��عبنا 

وخاصة شريحة العمال.
في ذات الس��ياق, أش��ار النائب م. س��كيك إلى المشاريع 
التي تتبناها الحكومة وتنفذها البلدية من أجل تحس��ين 
مستوي المعيش��ة وتقديم أفضل الخدمات, ووعد بتبني 
الن��واب لمطالب أهل الحي وعرضه��ا علي وزارة الحكم 

المحلى والبلدية والمشاريع التي تخص المنطقة.
وتخلل اللقاء فتح باب المناقش��ة وطرح األس��ئلة حول 
المشكات التي يتعرض لها المواطنين خاصة في منطقة 

سكنهم ومطالبهم من الحكومة والتشريعي.
وفي ختام اللقاء قدم النواب درع ش��كر لعائلة عزام التي 
عبرت عن بالغ الس��عادة والتقدير لنواب كتلة التغيير 

واإلصاح ولجميع الحضور.
... ويستقبلون وفدا من حركة األحرار 

إلى ذلك اس��تقبل نواب الكتل��ة بمحافظة غزة وفدا من 
حركة األحرار ش��رق غزة, وكان في اس��تقبالهم كا 
م��ن النواب د. مروان أبو راس وجم��ال نصار و م. جمال 
س��كيك, وضم وفد األحرار معاوية الصوفي أمين س��ر 
إقليم شرق غزة ونائبه إياد برغوث باإلضافة إلى آخرين 

من قيادة الحركة في اإلقليم.
ورحب النائب أبو راس باس��م ن��واب مدينة غزة بالوفد 
الزائر لمكتب النواب، معبرا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة 
التي تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين نواب 

المجلس التشريعي وجميع شرائح المجتمع وفصائله.
وأك��د أبو راس أن كتلة التغيي��ر ومن خال المجلس 
التش��ريعي مس��تعدة لتقديم كافة أنواع الدعم لجميع 
فئات المجتمع ونحن حريصون علي التواصل مع كافة 

أبناء شعبنا.  
م��ن جانبه, أكد النائ��ب نصار أن ن��واب كتلة التغيير 
واإلصاح مستعدون للتنس��يق مع جميع أطياف الشعب 

من أجل تحقيق مصالح شعبنا ورد مظالم المواطنين.
وف��ي ختام الزي��ارة قدم وف��د حركة األح��رار هدية 

تذكارية لنواب الكتلة بالمحافظة. 
... ويزورون األسري املحرر خميس الدعالسة

فقد زار نواب الكتلة بالمحافظة منزل األسير الفتحاوي 
المحرر خميس الدعالس��ة في حي التفاح ش��رق مدينة 
غزة  لتهنئت��ه باإلفراج من الس��جون الصهيونية, وضم 
الوف��د كا م��ن النواب د. أحمد بحر وجم��ال نصار ود. 

مروان أبو راس و م. جمال سكيك.
وقدم الن��واب التهنئة لألس��ير المحرر الدعالس��ة بعد 
اإلفراج عن��ه من الس��جون الصهيونية إث��ر اعتقال دام 
خمس س��نوات, مؤكدي��ن أن كتل��ة التغيير واإلصاح 
س��تبقى مهتمة بقضية األس��رى البواس��ل في السجون 

الصهيونية, متمنين اإلفراج الكامل عن جميع األسرى. 
واطمأن النواب من الدعالسة عن وضع األسرى وحياتهم 
اليومية، مؤكدين أن إرادة األسرى الفلسطينيين القوية 
س��تنتصر على الس��جان الصهيوني الغاص��ب رغم كل 

محاوالته لقهر إرادة وصابة األسرى.
وفي س��ياق متصل ق��دم وفد نواب الكتل��ة واجب العزاء 
لعائلة عب��د اهلل اإلفرنجي القي��ادي بحركة فتح بوفاة 

نجله بشار.
... ويهنئنون األسري املحرر معتصم القوقا

كما هنأ وفد من نواب الكتلة بالمحافظة األسير المحرر 
معتصم القوقا بعد خروجه من الس��جون المصرية التي 

أمضي فيها سبع سنوات. 
وضم الوفد كا من النواب د. خليل الحية رئيس الكتلة 

ود. مروان أبو راس والنائب م. جمال سكيك.
وأك��د ن��واب التغيير واإلص��اح على أن إرادة الش��عب 
الفلسطيني القوية س��تنتصر على كل المتآمرين على 

القضية الفلسطينية.
واستمع النواب من القوقا عن معاناة األسر والظلم الذي 
يواجه األس��رى في الس��جون المصرية, مستفسرين عن 

باقي األسرى الفلسطينيين هناك.
وش��دد نواب الكتلة على أن الكتلة ستبقى مهتمة بقضية 
األسرى وخاصة األسرى في السجون المصرية, متمنين 
اإلفراج العاجل لكل األس��رى والمعتقلين في الس��جون 

المصرية وسجون االحتال.
النائب د. أبو حلبية يش��ارك في اجتماع المنتدى العالمي 

للبرلمانيين اإلساميين بتركيا
إل��ى ذلك ش��ارك د. أحمد أبو حلبي��ة النائب عن الكتلة 
في المحافظة في اجتماع مجلس إدارة المنتدى العالمي 
للبرلمانيين اإلساميين في العاصمة التركية اسطنبول.

وطالب النائب أبو حلبية البرلمانيين اإلساميين بالعمل 
الج��اد عل��ى رفع الحص��ار المفروض عل��ى قطاع غزة 
والتخفيف من معاناتهم جراء اس��تمرار الحصار الظالم 
على قطاع غزة، مش��يدا بصمود أهل غزة أمام التحديات 

والتهديد المستمر بالعدوان على القطاع.
 كما أش��ار أبو حلبية إل��ى معاناة أهالي الضفة الغربية 
جراء اس��تهداف المقاومة من قبل االحتال وسلطة فتح 
وقمع الحريات، موضحا أن ما كشفته قناة الجزيرة من 
وثائ��ق حول ملفات المفاوضات يثبت تآمر س��لطة فتح 

على القضية والثوابت الفلسطينية. 
في س��ياق آخر ناقش أبو حلبية خ��ال االجتماع العديد 
م��ن القضايا وكان أبرزها قضي��ة القدس وما تتعرض 
له يوميا من تهويد وسلب لألراضي وتهجير للمواطنين 
وقرار االحت��ال بإبع��اد نوابها، باإلضافة إلى مناقش��ة 

العمل البرلماني في البلدان العربية واإلسامية. 

يتلم�صون اأوجاع وهموم النا�س ويتفقدون ظروفهم واأو�صاعهم

م��ا بني ي��وم وآخ��ر، ولحظ��ة وأخ��رى، تراهم 
املحاص��ر..  القط��اع  مناك��ب  يف  ينش��طون 
يتلمسون هموم الناس وأوجاعهم، ويحاولون 
التخفيف من معاناتهم بكل الس��بل املمكنة 
واملتاح��ة، ويتفق��دون س��ري األم��ور يف تل��ك 
البقعة الجغرافية الصغرية التي تش��كل بؤرة 
االستهداف لكثري من قوى الشر والطغيان يف 

العالم.
إنه��م نواب كتلة التغيري واإلصالح يف املجلس 
التشريعي.. الذين امتش��قوا الواجب وحملوا 
األمانة وبذلوا أقصى ما يستطيعون يف سبيل 
خدم��ة املواطن الفلس��طيني وضم��ان راحته 

واستقراره.
»الربملان« استعرضت الجهود والفعاليات التي 
قام بها نواب »التغي��ري واإلصالح« خالل األيام 

القليلة املاضية عرب سطور هذا التقرير. 
نواب غزة يتفقدون نقاط الشرطة المنتشرة في المحافظة ليا 

نواب الوسطى يلتقون م. كمال محفوظ رئيس بلدية الزهراء



                  نواب »التشريعي« يواصلون نشاطاتهم وفعالياتهم                  يف أرجاء القطاع احملاصر

7 العدد الثامن والخمسون

ب�صقوط الفراعنة يف م�صر 
�صيهزم اجلمع ويولون 

الدبر، وعلى عبا�س الدور

النائب / د. يونس األسطل

لم يكن بالحس��بان أن يكون س��قوط الفراعنة الجدد بتلك السرعة، فقد كانت ثمانيَة عشَر 
يومًا من الزحوف الس��لمية كافيًة لإلطاحة بنظام العس��كر في مصر، قبل أن يناهز الستين 
َس بنيانه على شفا ُجُرٍف هاٍر، أو تعرض لسنة اهلل في  من السنين، وهذا مصير حتميٌّ لمن َأسَّ
األولين، فأتى اهلل بنيانهم من القواعد، َفَخرَّ عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث 
ْت من فوق األرض، ما لها من  ال يش��عرون. إن النظام الذي كان َمَثُلُه كش��جرٍة خبيثٍة اْجُتثَّ
ق��رار، قد مضى عليه ثلث قرن مواليًا للصهاين��ة واألمريكان عانية، فقد أبرم صلح اإلذعان 
ف��ي كامب ديفيد متعهدًا بأمن االحتال، وتصفية القضية الفلس��طينية، بل ودمج الصهاينة 
ف��ي المنطقة بالتطبيع والتطويع، فضًا عن مباركة غزوهم لنا فكريًا، وثقافيًا، واقتصاديًا، 
وأمنيًا، وربما كان مجموع زيارات المخلوع عمر س��ليمان ِلَتلِّ أبيب وواش��نطن أكبر من 
إقامت��ه في مصر نفس��ها، وق��د كان الحاكَم الفعليَّ لش��عب الكنانة؛ فإن إع��ان الطوارئ، 
واألحكام العرفية، تعني إطاق العنان ألنياب السباع، ومخالب الجوارح في األجهزة األمنية، 
تفعل بالمستضعفين ما تشاء، ولقد أعطى المذكور الغطاء لزبائن أوسلو وخارطة الطريق 
أن يتبادل��وا األدوار م��ع الصهاينة على طريق تصفية القضية الفلس��طينية، كما كان وراء 
المبادرة العربية التي باركت لاحتال االس��تئثار بأربعة أخماس فلسطين، والتفاوض على 
الباقي، بما فيه الشطر الشرقي لبيت المقدس، حيث المسجد األقصى. ولن يفوتنا أن نؤكد أنه 
كان وراء إفشال المصالحة الفلسطينية، وإحكام الحصار على غزة، وتعويق صفقة شاليط، 
وتحريض الصهاينة على تكس��ير رؤوس حماس، حتى نأتي إلي��ه داخرين صاغرين، ولنا أن 
نتحدث عن إذالل ش��عبنا في المعبر، والمطارات، والحدود، بل وفي السجون، والحؤول دون 
فكاك المخطوفين منا في سجونهم، رغم صدور قرار المحاكم بتخلية سبيلهم مراٍت عديدًة، 
ث��م كان َدقُّ الجدار عل��ى حدود رفح، وكأننا في نظره كيأجوج ومأجوج المفس��دين في 
نا خطرًا على األمن القومي المصري، كما اصطنع أزماٍت كثيرًة معنا؛  األرض، ولطالما َعدَّ
لتسويغ إحكام الحصار، وإلطاق ألسنة الصحف الصفراء، واإلعام السافر، فيسلقونا بألسنة 
ِحَداٍد، وُيْسِمعونا أذًى كثيرًا، ولعلهم ُيْطِفئون نور اهلل بأفواههم، ولو لم يكن لهم من جريمٍة 
إال التجس��س على أنفاس قطاع غزة خاصة، وفلسطين عامة لكفى، كيف وإن ذلك النشاط 
الش��يطاني قد طاَل معظم شعوب األمة عربيًة وعجمية؟!!. أما آيات سورة القمر َفُيْقِسُم فيها 
الجبار أنه قد جاء آَل فرعون النذر، وهم سيدنا موسى وهارون، وما معهما من اآليات التسع؛ 
حيث العصا التي تنقلب حية تس��عى، أو ثعبانًا مبينًا، واليد التي تخرج من جيب موس��ى عليه 
السام بيضاء من غير سوء َتِشعُّ نورًا، فإذا َضمَّ يده إلى جناحه، وأدخلها في جيبه تحت إبطه؛ 
ذهب ذلك النور المبين، فلما قالوا: مهما َتْأِتنا به من آيٍة لتسحرنا بها، فما نحن لك بمؤمنين، 
َل، والضفادع، والدم آيات مفصات،  أرسل عليهم المنتقم جل جاله الطوفان، والجراد، والُقمَّ
وكان قد أخذهم بالس��نين ونقص الثمرات، وإن يروا آية ُيْعِرضوا ويقولوا: س��حر مستمر، 
فذل��ك قول اهلل تعالى هنا: ) كذبوا بآياتنا كلها( عل��ى كثرتها، فلما قامت عليهم الحجة 
أخذه��م أخذ عزيز مقت��در، وكذلك َأْخُذ ربِّك إذا أخذ القرى وه��ي ظالمة؛ إن َأْخَذُه أليم 
ا رأوا بأس ربهم،  شديد، فقد أغرقهم في اليمِّ وبنو إسرائيل ينظرون، ولم ينفعهم إيمانهم لمَّ
ا  سنة اهلل التي قد خلْت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ثم تمضي اآليات لتسأل العرب عمَّ
إذا كان كفاره��م خي��رًا من أولئك المهلكين من الفراعنة وأمثالهم من الس��ابقين؟!، فقد 
تحدثت سورة القمر عن عاقبة قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وما قوم لوٍط منهم ببعيد، 
َجْت على البطش بآل فرعون، فهل العرب المش��ركون أكرم على اهلل من القرى التي  ثم َعرَّ
قصمه��ا اهلل وهي ظالم��ة، وجعل أهلها حصيدًا خامدين، أم أنه��م بإصرارهم على جحود اهلل، 
وتكذيب المرسلين، يستندون إلى براءٍة من العذاب مدونٍة في كتب األولين من المرسلين؟!، 
وهل األمر مس��تند إلى اطمئنانهم إلى االنتصار بجمعهم ورجالهم؟!، ولن تغني عنهم فئتهم 
شيئًا ولو كثرت، ولسوف ُيْهَزُم الجمع الُمْغترُّ بهم، ويولون الدبر؛ ليذيقهم عذاب الخزي في 
الحياة الدنيا، ولعذاب اآلخرة أخزى وهم ال ينصرون، بل الساعة موعدهم، والساعة أدهى من 
البطشة الكبرى في العاجلة، وأشدُّ مرارًة؛ فإن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترجف األرض 
والجبال، وكانت الجبال كثيبًا مهيًا، وإنه يوٌم يجعل الولدان شيبًا، السماء منفطٌر به، كان 
وعده مفعوال. لذلك فإننا نس��تجوب بقية الحكام العرب، وعلى مش��هد ما حاق بمبارك وابن 
اُمكم خير من أولئكم، أم لكم براءة في اللوح المحفوظ، أم تعتقدون أن  علي، وجنودهما؛ َأُحكَّ
م��ا تملكون من األجناد واألوتاد والعتاد عاصم لك��م؟!، فا عاصم اليوم من أمر اهلل، وطوفان 
ُفهم، فما يزيدهم  الشعوب، إال َمْن رحم، فهل كان لكم فيهم آية وعبرة، أم أنكم من الذين ُنَخوِّ
ذلك إال طغيانًا كبيرًا، وما استكانوا لربهم وما يتضرعون؟!!. إن الشعب اليمني يغلي غليان 
الِمْرَجل، وإن الش��عب الجزائري كالجمر تحت الرماد، وقد شرعت نسائم التغيير تنفخ في 
ناره، وما ش��عب المغرب منهم ببعيد، وال يفوتني أن َأْلَتِفَت إلى الضفة الشرقية وما فيها من 
زحوف؛ وإن القمع في ليبيا والس��عودية، وحتى سوريا، يجعل ش��باب )الفيس بوك( قادرين 
عل��ى التحريك والتحريض، ولن تكون اإلمارات والخليج في منأًى عن التغيير؛ فإن انتصار 
ات سياس��ية، وزوابع، وأعاصير، وصواعق، يكاد سنا برقها  مصر ُمْؤِذٌن ببراكين كبرى، وهزَّ
وا إليهم ما اغتصبتم من الحقوق، َواْنُفُضوا  يذهب باألبصار، فارفعوا سياطكم عن الشعوب، وُردُّ
وا من ِحْجر الصهاينة، وإالَّ فانتظروا مثل أيام الذين َخَلْوا  أيديكم من الوالء لألمريكان، واْنَفضُّ
من قبلكم؛ فإنهم قريبًا ذاقوا وبال أمرهم، وَحلَّْت عليهم لعنة غزة التي وأدت الخونة، ولسوف 

يكون أذناب السلطة أول الاحقين بمبارك وزين العابدين بمشيئة اهلل رب العالمين.

ُبوا ِبَآَياِتَنا ُكلَِّها َفَأَخْذَناُهْم َأْخَذ  ُذُر . َكذَّ ) َوَلَقْد َجاَء َآَل ِفْرَعْوَن النُّ
ُبِر  اُرُكْم َخْيٌر ِمْن ُأوَلِئُكْم َأْم َلُكْم َبَراَءٌة ِفي الزُّ َعِزيٍز ُمْقَتِدٍر . َأُكفَّ
ُبَر . َبِل  وَن الدُّ . َأْم َيُقوُلوَن َنْحُن َجِميٌع ُمْنَتِصٌر . َسُيْهَزُم اْلَجْمُع َوُيَولُّ

اَعُة َأْدَهى َوَأَمرُّ  ( اَعُة َمْوِعُدُهْم َوالسَّ السَّ

من وحي اآية

وش��دد أبو حلبي��ة على أن اجتم��اع المنتدى العالم��ي للبرلمانيين 
اإلس��اميين خرج بالعديد من التوصيات الت��ي ركزت على تفعيل 
قضية ن��واب القدس المهددي��ن باإلبعاد وقضية القدس بش��كل عام 
وخطورة ما تم كشفته قناة الجزيرة من تنازالت فريق أوسلو عن 

الثوابت الفلسطينية. 
الجدي��ر بالذكر أن النائب أب��و حلبية يقوم بجول��ة خارجية زار 
خالها عدة دول عربية وشارك في العديد من المؤتمرات والمنتديات 

البرلمانية والعربية الهامة.
نواب الشمال يعزون عددا من العائالت بغزة

قام نواب الكتلة في محافظة ش��مال غزة بتقديم واجب العزاء لعدد 
من العائات الفلس��طينية ضمن أس��لوب التواص��ل االجتماعي التي 

تنفذه الكتلة في محافظات الوطن. 
وشارك في الزيارات كا من النائب د. محمد شهاب, والنائب فتحي 
حماد وزير الداخلية, والنائب د. يوسف الشرافي باإلضافة إلى ياسر 

حرب وعبد الرحمن تمراز القياديين في حركة حماس. 
وزار النواب د. وليد العامودي في مخيم الش��اطئ مقدمين له واجب 
العزاء بوفاة خالته, وعائلة آل صبيح في معسكر جباليا شمال قطاع 

غزة بوفاة فقيدهم.
وتأتي زيارات النواب في إطار مش��اركتهم في أفراح وأتراح الناس, 
موضحي��ن أن من واجب الن��واب التواصل الدائم مع أبناء ش��عبهم, 

مضيفين أننا من الشعب ونحس به ونشاركه في كل المناسبات.
نواب الوسطى يزورون النائب العام 

في ذات الس��ياق زار نواب الكتلة عن المحافظة الوسطى محمد عابد 
النائب العام في الحكومة الفلسطينية في مكتبه لاطاع على طبيعة 
عمل النيابة العامة, وضم وفد النواب كا من د. س��الم س��امة , ود. 

عبد الرحمن الجمل وهدى نعيم. 
وناق��ش الوفد م��ع النائب الع��ام العديد م��ن القضايا الت��ي تتعلق 

بالمحافظة الوسطى التي وعد بحلها. 
وفي ختام الزيارة شكر النائب العام وفد النواب على زيارته واهتمامه 

بهموم المواطنين.
... ويتفقدون بلدية الزهراء 

كما تفقد نواب الكتل��ة عن المحافظة بلدية الزهراء لاطاع على 
أوضاع البلدية وسير العمل فيها. 

وضم وفد النواب د.سالم سامة ود. عبد الرحمن الجمل وهدى نعيم, 
وكان في اس��تقبالهم م. كم��ال محفوظ رئي��س البلدية وأعضاء 

المجلس البلدي. 
وأك��د وفد النواب عل��ى أهمية دور البلدية ال��ذي تقوم به لخدمة 
المواطنين من خال إنجاز المشاريع وتطوير البنية التحتية, وتقديم 
كافة الخدمات للمواطنين, مشيدين بإنجاز البلدية والعاملين فيها. 

وفي خت��ام الزيارة قام وف��د النواب مع رئي��س البلدية بجولة في 
مدينة الزهراء.   

... ويشاركون يف تكريم املجلس البلدي السابق للربيج
بدورهم ش��ارك ن��واب الكتلة في حفل تكريم رئي��س بلدية البريج 

وأعضاء المجلس البلدي السابق.
وضم الوفد كا من النواب د. س��الم سامة ود. عبد الرحمن الجمل 
وهدى نعيم، وش��ارك في الحفل رؤس��اء البلديات وموسى السماك 
عن قي��ادة حركة حماس ولفيف من موظفي وزارة الحكم المحلي 

باإلضافة لرئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية البريج الجديد.  
وأكد النائب س��امة أن رئاس��ة البلدية أمانة ثقيلة ويجب على من 
يحملها أن يتحمل أعباءها ويحّس��ن م��ن أداء موظفي البلدية ويتابع 
كل ما يتعلق بها, مشيدا بالجهود الذي بذلها المجلس البلدي السابق 

برئيسها أبو أيمن طه.
وتخل��ل الحفل العديد م��ن الكلمات والفقرات، وف��ي ختام الحفل تم 

توزيع دروع الوفاء لرئيس وأعضاء المجلس البلدي السابق.
... ويتفقدون مدرسة النور واألمل للمكفوفني 

كما تفقد وفد من نواب الكتلة عن المحافظة مدرس��ة النور واألمل 
للمكفوفي��ن في مدينة الزهراء, وضم الوفد كا من النواب د. س��الم 
س��امة ود. عبد الرحم��ن الجمل وهدى نعيم, وكان في اس��تقبالهم 

مديرة المدرسة سهير مرتجى وأعضاء الهيئة التدريسية بالمدرسة.
وأكد وفد النواب على أهمية دور المدرسة في رعاية ذوي االحتياجات 
الخاصة, مشيرين إلى أنها المدرسة الوحيدة في قطاع غزة التي تهتم 
بالطاب المكفوفين من المرحلتين اإلعدادية والثانوية، وأن لها دورا 

كبيرا في خدمة الطاب وتوفير كل ما يحتاجونه من خدمات.
وقام وفد النواب بجولة ميدانية على الصفوف داخل المدرسة، واستمع 
إلى مشاكل الطاب وقضاياهم، مقدما بعض األثاث الازم للمدرسة. 

وفي ختام الزيارة ش��كرت مديرة المدرسة وطابها وفد النواب على 
اهتمامه ودعمه للمدرسة, حيث وعد الوفد بحل جميع المشاكل التي 

تواجه المدرسة.
النائ��ب د. س��المة يلقي محاضرة  سياس��ية يف ذكرى استش��هاد 

اإلمام البنا
إلى ذلك ألقى النائب عن الكتلة في المحافظة د. سالم سامة محاضرة 
سياسية بعنوان »رياح التغيير في ذكرى استشهاد حسن البنا«، وذلك 

في مسجد الشهيد عز الدين القسام بمخيم النصيرات. 
واس��تعرض النائب س��امة في محاضرت��ه حياة اإلم��ام البنا: مولده 
ونش��أته وحياته ودراس��ته والظروف التي أنش��أ بها حركة اإلخوان 

المسلمين.
وعرج النائب سامة على ظلم النظام المصري الذي ساهم في محاصرة 
قطاع غزة, وزج القطاع في مشكات مع النظام وكانت آخرها حادثة 
تفجير الكنيس��ة في مصر التي كان وراءها وزير الداخلية الس��ابق 
حبيب العادلي الذي اتهم تنظيمات فلسطينية بالوقوف وراء التفجير.

وأكد س��امة أن التغيي��ر في الدول العربية وخاصة مصر س��يكون 
ل��ه تأثير كبير على الدول العربي��ة المجاورة وعلى الوضع العربي 

قاطبة. 
وفي ختام محاضرته هنأ س��امة الشعب المصري على انتصار ثورته 
المباركة العظيمة والتي تأتي في ذكرى استشهاد اإلمام حسن البنا.  

النائب أبو مسامح يتفقد مركز شرطة محافظة رفح
ف��ي ذات اإلط��ار تفقد 
النائ��ب ع��ن الكتلة في 
محافظة رفح س��يد أبو 
مس��امح مركز شرطة 
لاطاع  رفح  محافظة 
على طبيع��ة العمل في 
المركز وس��ير العمل 

فيه. 
اس��تقبال  ف��ي  وكان 
مس��امح  اب��و  النائ��ب 
المقدم حس��ام ش��هوان 
مدي��ر ع��ام المحافظة, 
أحم��د  أب��و  والرائ��د 
المباحث  القاضي مدير 
وعدد من مدراء شرطة 
رفح الذي��ن عبروا عن 
النائب  بزيارة  سعادتهم 

للمركز. 
النائب أبو  واس��تعرض 
مس��امح خال اجتماعه 
م��ع قيادة المرك��ز  وضع محافظة رفح وخاص��ة الحدود المصرية 
الفلس��طينية ومدى تأثير الوضع الحالي عل��ى القطاع, باإلضافة إلى 
آلية أمن الحدود وضبطها وسيادة الهدوء عليها باإلضافة إلى مناقشة 
عدة قضايا تهم المواطنين. وش��كر النائب أبو مس��امح مدير الشرطة 
وأفراده��ا وضباطها عل��ى جهودهم المبذولة لحماي��ة أمن المواطن 

والوطن.
وف��ي ختام الزيارة تم االتف��اق على تنظيم زي��ارات أخرى للتواصل 

وتقديم سبل العمل البناء من أجل خدمة الوطن والمواطنين. 

النائب سيد أبو مسامح يتفقد قيادة الشرطة في محافظة رفح

)القمر:41 - 46(
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 رئي�س التحرير :  موؤمن ب�سي�سو
�سكرتري التحرير :  رائد توفيق الدحدوح

العدد الثامن والخمسون

موؤمن ب�سي�سو 

»فتح«.. النوم يف العسل

نواب القدس يسجدون شكرا هلل بعد وصول نبأ سقوط 
النظام المصري 

اللجنة القانونية  بالتشريعي تعقد جلسة استماع 
ألمين عام مجلس الوزراء ووكيل وزارة المالية 

المجلس التشريعي يستقبل وفد ا من الشرطة القضائية 

ال يش��ي المش��هد الراهن في رام اهلل ب��أي بادرة تغيي��ر حقيقية لجهة 
االنخراط في الهّم الفلس��طيني وتفادي عواقب استنساخ ذات السياسات 

ومناهج العمل التي قادت قضيتنا الفلسطينية إلى الضياع.
انش��غلت الس��لطة و«فتح« بتصدير ق��رارات غير واقعية خ��ال األيام 
الماضي��ة، وأوحى لها ش��يطان اله��وى أن إجراء االنتخابات الرئاس��ية 
والتش��ريعية والمحلية كفيل بتجديد شرعيتها التي مسختها الوقائع 
وتجاوزتها األحداث، ومنِحها إكس��ير الحياة الذي يمّكنها من الصمود 
في وجه تحديات الواقع الفلسطيني، والتغطية على فشل نهجها السياسي 

ومشروعها الوطني الذي تغنت به على امتداد الحقبة الماضية.
»فت��ح« اليوم ل��م تعد »فتح« الماض��ي الحريصة على ش��رفها الثوري 
والنضالي، إذ اس��تكانت ألثقال »الراتب« و«االمتيازات« التي باتت أكبر 
همها ومنتهى س��عيها، وس��محت لزمرة انتهازية بالتسلق على أكتافها 
وس��رقة تاريخه��ا النضالي الطوي��ل وتفريغه من مضامين��ه الناصعة، 

والتجرؤ على هتك عرى الحقوق والثوابت والمقدسات.
»فتح« –العمود الفقري للسلطة والمنظمة- ليس كلها مفرطون، وليس 
جميعها ساقطون، بل هي تركيبة عجيبة ومزيج غريب بين كل ألوان 
الطيف في إطار فسيفس��اء غير متجانس��ة تجمع الوطني الش��ريف مع 
المفرط الس��اقط مع اإلمعة البليد، غير أن قرارها ومصيرها مختطف 
اليوم على أيدي مجموعة محدودة س��كنت إلى أفياء نهج هابط ومس��ار 
عبثي الوطني، فيما رضيت قطاعات واسعة من قيادات وكوادر الحركة 
بمس��ايرة غير محم��ودة للنهج الراه��ن، وركنت إلى الدع��ة والراحة 
وتجنب المغارم والتكاليف التي تفرضها طبيعة المواجهة مع االحتال.

م��ن كان يتصور أن تمر فضيحة بل قل جريمة الوثائق التي كش��فت 
عنها »الجزيرة« دون أن يخرج من »فتح« صوت واحد يطالب بمحاسبة 

الزمرة العابثة المتورطة في بيع وتصفية الوطن والقضية؟!
م��ن كان يتصور أن تستس��لم القطاع��ات العريضة ف��ي »فتح« لرؤية 
وسياس��ة قيادتها المتنفذة المجافية الس��تحقاقات المصالحة والتوافق 
الوطن��ي، وترضخ لقيود واش��تراطات االحتال، فيما يكفي إعان قبول 

الشراكة الوطنية الحّقة إلنهاء االنقسام البغيض دون أي عناء؟!
سارعت قيادة »فتح« إلى استدعاء الهياكل الجامدة )تنفيذية المنظمة( 
لتمري��ر سياس��اتها، وأقرت إجراء انتخابات لن تحل المش��كلة واألزمة 
الوطني��ة بل س��تصبح س��ببا ف��ي إذكائه��ا وتأجيجها، بدال م��ن اتخاذ 
قرار وطني تاريخي حقيقي بقبول الش��راكة وطّي صفحة االنقس��ام، 
وخصوص��ا بع��د زوال إح��دى العوائق ال��كأداء التي رهن��ت المصالحة 
لمفاهيم ضيقة وأجندة ضارة في إطار من المساومة السِمجة واالبتزاز 
الفّج. لم تتعظ »فتح« مم��ا يجري حولها من تغيرات كبرى وتحوالت 
ضخمة س��تغير وجه المنطقة عن قريب.. ويبدو أنها س��تبقى غارقة في 
العس��ل ولن تصحو إال على مطارق الغض��ب والتغيير وهي تهوي على 

رأسها دون استئذان.          

ح�صور "الإخوان" يالحق ال�صهاينة يف نومهم ويقظتهم..

الثورة املصرية.. هزات ارتدادية يف قلب الكيان الصهيوني

أك��د نائبان ف��ي المجلس التش��ريعي أن الكي��ان الصهيوني 
يعيش حالة من القلق واالرتباك الشديدين إثر سقوط النظام 

المصري، وأن سياسته مفتوحة اليوم على عديد االحتماالت.
وأش��ار النائبان ف��ي حوارين منفصلين م��ع »البرلمان« إلى 

تخوف إسرائيلي جامح من الحضور الشعبي الواسع لجماعة 
اإلخوان المس��لمين ال��ذي يتوق��ع أن يترجم عملي��ا في أي 
انتخابات قادمة، مؤكدين على أن المس��تقبل س��وف يش��هد 

تغيرات كبيرة على صعيد العاقات الخارجية المصرية.

النائب د. األسطل: الكيان الصهيوني أكرب 
الخاسرين جراء سقوط النظام املصري.. 

والسياسة الصهيونية مفتوحة على 
احتماالت متعددة.. والتطور امليداني 

سيحدد السياسة الصهيونية املستقبلية.. 
وحضور »اإلخوان« يفزع االحتالل 

النائب د. عبد الجواد: االحتالل يعيش قلقا 
وارتباكا شديدين.. وال أستبعد خطوات 

صهيونية استباقية مستفزة قد يرتتب عليها 
ثورة مصرية مضادة.. واملستقبل سوف يشهد 

تغريات كبرية على صعيد العالقات الخارجية 
املصرية

احتماالت مفتوحة
فقد أكد النائ��ب د. يونس األس��طل أن االحتال اليوم 
في ارتباك ش��ديد وسياس��ته مفتوحة عل��ى احتماالت 
ع��دة، ولك��ن التطور ف��ي المي��دان هو الذي س��يحدد 
السياسة الصهيونية في المستقبل، مشيرا إلى أن الكيان 
الصهيوني هو أكبر الخاس��رين جراء س��قوط النظام 
المص��ري الذي ارتب��ط مع االحت��ال بمعاهدة كامب 
ديفيد في ظل تعاون أمني أشنع من التعاون األمني بين 
س��لطة فتح والكيان الغاص��ب، وكان مثاال للتآمر على 
القضية الفلسطينية وكافة قضايا األمة لصالح اإلرادة 

الصهيونية واألمريكية في المنطقة.
فزع من "اإلخوان"

وأوضح النائب األس��طل أن الكي��ان الصهيوني متخوف 

للغاية من س��قوط النظ��ام المصري ، وم��رد ذلك أن 
حركة اإلخوان المسلمين لها حضور واسع في الشارع 
المصري ومهما كانت الترتيبات القادمة فسوف يكون 
لها ضلع في صناعة القرار، ما يعنى أنها س��تكون داعمة 
لمقاومتن��ا ورافع��ة للحصار عنا، وق��د تتطور األمور 
الحقًا لفتح جبهة عسكرية مع االحتال خاصة إذا ارتكب 
حماقة باالعتداء على مصر أو بتكرار جريمة كعدوان 
الرصاص المصبوب، منوها إلى أن دولة االحتال كانت 
تستفيد على حساب االقتصادي المصري بدءا من اتفاقية 
الكويز وال انتهاء بتصدير الغاز للصهاينة بأقل من سعر 

التكلفة ثم شرائه منه بعد تكريره بأثمان باهظة.
قلق وارتباك شديدين

ب��دوره أكد النائب د. ناصر عب��د الجواد أن هناك قلقا 
صهيونيا ش��ديدا مما يجري في مصر، وأن هناك حالة 

من االرتباك في ماهية الخطوات التي يجب أن يتخذوها 
تجاه ما يحصل في مصر، مشيرا إلى أنه ليس ببعيد على 
الصهاينة أن يقوموا بخطوات اس��تباقية ولكنها ليس��ت 
كبيرة يمكن أن تستفز الش��عوب عبر القيام بخطوات 
مح��دودة ألن ما يجرى في مصر اآلن س��وف يضرهم، 
مش��ددا على أن أي حماقة قد تقوم بها إس��رائيل سوف 

يترتب عليها ثورة من جانب الشعب المصري.
تغريات كبرية

وأوض��ح النائب عبد الجواد أن ق��رار الجيش المصري 
بااللتزام باالتفاقات والمعاهدات الدولية يش��كل خطوة 
جيدة على طريق االستقرار وتأمين الوضع  الداخلي في 
مصر، إذ يمكن البحث الحقا في هذه االتفاقيات، مؤكدا 
أن المس��تقبل سوف يش��هد تغيرات كبيرة على صعيد 

العاقات الخارجية المصرية.

اعتبر النائب نزار رمضان أن الثورة المصرية المنتصرة 
»ل��م تكن ثورة نرجس��ية كما يقول البع��ض، وإنما هي 

ثورة كسر عظم للطواغيت والجبابرة«. 
وأضاف النائب رمضان أن »ما حصل في مصر من انتصار 
لثورة الشعب هو أشبه بالثورة الفرنسية، هذه الثورة التي 
ستصنع المزيد من التحوالت في منطقة الشرق األوسط 
إذا ما أحس��ن اس��تغالها واالس��تفادة منها وعدم التسلق 
عليها ، هذه الثورة التي س��تكون عبرة لمن أراد أن يعتبر 

من زعماء العرب«. 
وأض��اف رمض��ان: »إننا نحي��ي ثورة الش��عب المصري 

ونب��ارك له انتص��اره العظيم ونتمنى لمص��ر ولقيادتها 
الجدي��دة أن تكون نم��وذج التغيير المنش��ود في العالم 
العرب��ي، فاألم��ة العربي��ة بحاج��ة إلى نم��اذج جريئة 
تصدر لألجي��ال فلس��فة التغيير نحو الحري��ات العامة 
والديمقراطي��ة وتنام��ي نظري��ة الرأي وال��رأي اآلخر 
وإط��اق العنان لتيارات الممانع��ة والمقاومة التي تذود 

عن حياض األمة«. 
وأش��ار  إل��ى أن درس مصر »ينبغ��ي أن يكون عبرة لكل 
م��ن أراد أن يعتب��ر، وذل��ك انطاق��ا من احت��رام إرادة 
الشعب والحفاظ على مقدراته وحماية انجازاته الوطنية 

وحفظ ماله وتطويره، وهذا يعني أنه ال رحمة ألي ظالم، 
فالجماهير المخلصة لن تس��امح الظالمين والمفسدين 
وينبغ��ي أن تحاكمه��م وأن تنت��زع حق��وق الش��عوب 

وأموالهم المسروقة من بين أنيابهم«. 
وطال��ب رمضان مصر -ثورة وش��عبا وحكوم��ة قادمة- 
ب��أن »تولي اهتمام��ا مميزا بالقضية الفلس��طينية بعيدا 
عن االنحياز، وذلك من خ��ال االرتقاء بالمقاومة نحو 
األفضل، واحترام خيار الش��عب الفلس��طيني الذي اختار 
ممثليه عبر انتخابات ح��رة ونزيهة عام 2006م والتعامل 

مع هذا الخيار بموضوعية ونزاهة ووطنية«. 

النائب رمضان: الثورة املصرية ستصنع الكثري من التحوالت يف املنطقة
دعا م�صر لحرتام نتائج النتخابات الفل�صطينية


