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 رئي�س التحرير :  موؤمن ب�سي�سو

العدد الثاني والخمسون

موؤمن ب�سي�سو 

أمراض السلطة

أكد نائبان في المجلس التشريعي أن حملة "مودة وتواصل" 
الت��ي نظمته��ا حرك��ة حماس في قط��اع غزة م��ا قبل عيد 
األضحى المبارك كانت ناجحة جدا، واستهدفت ترسيخ القيم 

والروابط االجتماعية التي تنادي بها الحركة.
وأبدى النائبان في حوارين منفصلين مع "البرلمان" أس��فهما 
لعدم تمكن حماس في الضفة من إنجاز حملة مماثلة بس��بب 
قم��ع وظلم ذوي القربى، مؤكدان في الوقت ذاته أن ش��عبنا 
الفلسطيني سيبقى متماسكا وموحدا اجتماعيا رغم االنقسام.

تكريس للقيم األخالقية
فقد أكد النائب مش��ير المصري رئيس حملة مودة وتواصل 
التي قامت بها حركة حماس أن الحملة جاءت لتؤكد وتبين 
القي��م األخالقية التي تتمتع بها حرك��ة حماس من منطلق 
حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم )مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم كمثل الجس��د الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى(، وتأكيدا على عمق العالقة 
مع أنباء شعبنا الفلسطيني، موضحا أن الحملة تأتي هذا العام 
اس��تمرارا ألعوام خلت م��ن التواصل مع الن��اس، ولكن هذه 
الحملة هي األوس��ع ألنها اس��تطاعت أن تص��ل إلى كل بيت 
من بيوت الش��عب الفلسطيني في قطاع غزة وتقدم له واجبا 
بس��يطا بهدف ترس��يخ معاني الروابط االجتماعية ولتالقي 
األرواح ولتوطيد البنية االجتماعية الفلس��طينية وترس��يخ 

دعائمها. 
انقسام سياسي وليس اجتماعي

وش��دد النائب المصري على أن حمل��ة مودة وتواصل قطعت 
الش��ك باليقين بأن ثمة انقس��ام مجتمعي في قطاع غزة، إذ 
ال يوجد انقس��ام مجتمعي في قطاع غزة وإنما هناك انقسام 
سياس��ي فقط، مش��يرا إلى أن الروابط االجتماعية هي سيده 
الموق��ف وأن حمله مودة رس��ختها انبثاقا م��ن روح الجهاد 

للشعب الفلسطيني الذي واجه الحصار والعدوان الصهيوني.
وأضاف أنه ال يمكن مقارنة واقع غزة بحكم اإلدارة الحس��نة 
والحكيمة في قطاع غ��زة بما يحدث في الضفة من التواصل 
االجتماعي، فهناك –حسب المصري- نجد أن القرصنة تمارس 
ضد النواب وممثلي الش��رعية وتوضع الحواجز والحجب ما 
بين النواب والمواطنين، بهدف إبقاء الفجوة والهوة بين أبناء 
الش��عب الفلسطيني وترسيخ الفجوات، مش��يرا إلى أن ذلك 
من ش��أنه أن يؤثر على العالقة االجتماعية بين أبناء الشعب 

الفلسطيني.

حملة موفقة جدا
بدوره��ا أكدت النائب عن محافظ��ة نابلس بالضفة الغربية 
من��ى منص��ور أن حمل��ة م��ودة كان��ت موفقة ج��دا برغم 
صعوبة القيام بحملة ش��املة لزيارة جميع بيوت قطاع غزة 
، ألنها تحتاج إلى إعداد كوادر بشرية كثيرة وتنسيق لهذه 
الزي��ارات فضال عن الكثافة الس��كانية العالية في قطاع غزة، 
مش��يرة إلى أن حجم التنس��يق والنجاح له��ذه الزيارة كان 
ناجحا جدًا وأظهر أن هناك ترابطا اجتماعيا واضحا ووجودا 
لقاعدة صلبة تجمع أبناء المجتمع الفلسطيني الواحد وحتى 
بي��ن القي��ادة والعامة، وهذا م��ا يمثل رأس الم��ال الحقيقي 
للشعب الفلسطيني وللحركة اإلسالمية، وهو ما لمسناه في 
حمل��ه مودة األخيرة من نموذج ال يمكن أن تراه في أي دولة 

في العالم.
ظلم ذوي القربى

وأب��دت منصور أس��فها الش��ديد لعدم ق��درة الحركة على 
القي��ام بحملة مماثلة في الضفة الغربية بس��بب حالة القمع 

والمالحقة بل ومس��اءلة كل من يلتق��ي بالنواب وحتى من 
يسلم عليهم من قبل األجهزة األمنية هناك التي تحاول جاهدة 
خل��ق فجوة بين النواب والمواطنين ف��ي الضفة، مضيفة أنه 
"خالل فترة العيد وقبل العيد كنا نزور بعض بيوت األسرى 
والشهداء ونقدم لهم الحلوى، إال أننا بعد االنتهاء من الزيارة 
نرى األجهزة األمنية تأت��ي وتعتقل صاحب البيت وتقول له 
أين الرس��ائل واألموال التي أرس��لها لكم الن��واب داخل علب 
الحلوى، ومع األس��ف فإن كثيرا من البيوت ال نزورها حتى 

ال نسبب ألصحابها مشاكل أو متاعب مع األجهزة األمنية".
ونوه��ت النائب منص��ور إلى أن هذا كله يؤث��ر على الناس، 
متمنية في الوقت نفس��ه أن تس��تمر هذه األنشطة التي تزيد 
م��ن الترابط والتالحم بين أبناء الش��عب الواحد الذي ضحى 
وقدم الشهداء فهو أحق أن يترابط ويتالحم اجتماعيا ألن هذا 
هو الرصيد الحقيقي لنا كش��عب فلسطيني، مشيرة إلى أنه 
وبرغ��م بعض التصرفات والخالف السياس��ي الحاصل إال أن 
شعبنا متماسك ومتوحد اجتماعيًا ويرفع شعار )شعب قادته 

شهداء محال أن ينهزم(. 

ال�شفة عا�شت قمع وظلم ذوي القربى

حملة »مودة وتواصل«.. تعزيز للتالحم والروابط االجتماعية بني أبناء القطاع
النائ��ب املص��ري: الحمل��ة أك��دت القي��م األخالقي��ة 
التي تن��ادي به��ا »حماس«.. واس��تهدفت ترس��يخ 
الروابط االجتماعية وتالق��ي األرواح وتوطيد البنية 

االجتماعية الفلسطينية وترسيخ دعائمها

النائ��ب منص��ور: الحمل��ة ناجحة جدا وش��كلت 
نموذجا ليس له مثيل يف العالم وهي ممنوعة يف 
الضفة بفعل ظلم ذوي القربى.. وشعبنا متماسك 

عانت حركة فتح الكثير في ظل قيادتها للس��لطة وتبنيها لمشروعها وانخراطها ومتوحد اجتماعيا رغم االنقسام
التام وذوبانها الكامل في بنيتها ومفاصلها المختلفة.

يكف��ي إجراء مقارنة بس��يطة بين ح��ال األمس وواقع الي��وم للداللة على حجم 
األم��راض الفتاكة الت��ي نخرت في صلب بنيان حركة فت��ح الداخلي وأوردتها 

موارد التهلكة والتراجع والخسران.
التماه��ي والذوبان الكامل في إطارات وأجهزة الس��لطة التنفيذية ش��كلت إحدى 
أخطر األمراض التي أصابت "فتح" وحولتها من حركة تحرر وطني إلى حركة 

يسعى أبناؤها وراء المواقع والمناصب والتسهيالت واالمتيازات.
من الصعب حصر األضرار والس��لبيات التي تغزو النفوس بفعل اللهاث والجريان 
وراء السلطة والنفوذ، لكن ضعف الوازع الديني وضمور الروح الوطنية واهتراء 

القيم األخالقية تشكل أخطر تلك السلبيات على اإلطالق.
ال يمكن وضع الجميع في س��لة واحدة أو إطالق التعميمات المخلة كي تش��مل 
الجميع دون اس��تثناء، لكن أمراض الس��لطة تبقى ذاتها على تف��اوت في الدرجة 
والمقدار، وتمثل قاس��ما مش��تركا لكل الغائصين في أوحالها الذين يفردون لها 
األولوي��ة في ظل مرحلة حساس��ة وظروف معقدة ال تحتمل االنش��غال بمتاهات 

السلطة ودهاليزها المعتمة.
حرك��ة المقاومة الفلس��طينية ينبغ��ي أن تنتب��ه تماما ألبع��اد االنخراط غير 
المحسوب في بنى ومسارات السلطة، وخصوصا في ظل السلطة شبه المطلقة التي 
توفر أجواء خصبة ألمراض كارثية قد يصعب تداركها وعالجها في قادم األيام.

م��ن الصواب أن نجعل م��آل ومصير تجربة "فتح" وعالقتها بالس��لطة دوما أمام 
ناظرينا، إذ تمنحنا ضوءا كاش��فا لجوانب الخل��ل والنقص التي اعترت التجربة 
الفتحاوي��ة الس��ابقة، وتجعلنا أكثر ق��درة على فهم واس��تيعاب طبيعة وحجم 
المتغيرات السلبية التي طرأت على كثير من النفوس جراء االنسياق مع متطلبات 
الس��لطة، والتهاون في تدش��ين الحصان��ة الالزمة لحمايته��ا وحقنها باألمصال 

المطلوبة التي تقيها سبل الميوعة واالنحراف.
الب��د م��ن االعتراف بطبيع��ة وحجم المش��كلة أوال كمدخل أس��اس للبحث في 
كيفي��ات وآليات عالجها، واس��تدراك الحل��ول الكفيلة بتطويق اآلثار الس��لبية 

الناجمة عنها، والتي بلغت في اآلونة األخيرة حدا ال يطاق.
دف��ن الرؤوس في الرمال والتواري خلف ش��عارات ومصطلح��ات في إطار بحث 
خلفيات ومس��ببات المش��كلة لن يفيد مطلقا في إصالح الواقع الراهن، ولن يعيد 
لنا الس��مت التربوي والدعوي األصيل الذي اهتزت جانبا من صورته الناصعة في 

الفترة األخيرة.
لعل في تحقيق المصالحة ما يوفر سلما للنزول عن شجرة اإلشكاليات التربوية 
التي غزت ساحتنا الداخلية مؤخرا، وإعادة ترتيب أولوياتنا اإلستراتيجية، وإطالق 
حراكن��ا في اتجاهه الصحيح كحركة دع��وة ومقاومة وتحرر وطني قبل أي 

شيء آخر.
ال شك أن تعقيدات الواقع الفلسطيني الراهن تملي الكثير من اإلجراءات القسرية 
غير المحسوبة، غير أن التعامل مع التكتيكي المؤقت في إطاراته المحدودة شيء، 

واالسترسال معه وتحويله إلى استراتيجي دائم شيء آخر تماما.

وفد من حزب العمال البريطاني يلتقي نواب القدس 
المهددين باإلبعاد في خيمة اعتصامهم بالقدس المحتلة

النائب هدى نعيم خالل تفقدها لمدارس الثانوية في 
المحافظة الوسطى

المجلس التشريعي يستقبل وفدا من قيادة وزارة 
الداخلية واألجهزة األمنية

استقبل المجلس التشريعي االثنين )22-11( وفدا من قيادة وزارة الداخلية واألجهزة األمنية برئاسة العقيد كمال أبو ندى 
رئيس حملة "كرامة المواطن وهيبة الشرطي" التي ترعاها الوزارة ود. أنور البرعاوي مدير عام التوجيه السياسي والمعنوي 
بالوزارة، وذلك في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، وكان في استقبال الوفد عدد من نواب المجلس التشريعي برئاسة 
النائب م. إسماعيل األشقر القائم بأعمال رئاسة المجلس. وثمن م. األشقر جهود وزارة الداخلية واألجهزة األمنية والشرطة 
الفلسطينية في خدمة المواطن وحفظ األمن في الشارع الفلسطيني ومساهمتها في تصليب الجبهة الداخلية والحفاظ على 

المقاومة، موضحا أن الدور التكاملي ما بين الشرطة والمجتمع أدى لصمود شعبنا في حرب الفرقان.             
كما أثنى األشقر على الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية للحفاظ على كرامة المواطن ومد جسور الثقة ما بين الحكومة 
والمواطنين، مش��ددا على أهمية الحفاظ على كرامة المواطن وحفظ أمنه وحقوقه. من جهته اس��تعرض العقيد أبو ندى 
االنج��ازات التي حققتها الش��رطة واألجهزة األمنية خالل حملة كرامة المواطن وهيبة الش��رطي، مؤكدا أنها القت آثارا 
ملموس��ة وايجابية في مجال خدم��ة المواطنين والحفاظ على أمنهم وحقوقهم وكرامتهم، الفتا إلى أن جميع مؤسس��ات 
الحكومة أبدت اس��تعدادها للعلم المستمر لخدمة المواطنين.  وطالب أبو ندى المجلس التشريعي بسن بعض القوانين التي 
تتماش��ى مع الواقع الجديد خاصة فيما يتعلق بش��أن الحياة اليومية للمواطنين، مناشدا المجلس التشريعي بأن يولي أهمية 
ل��وزارة الداخلية لما عليها من أعباء كبيرة. من جهته تحدث د. البرعاوي عن العديد من القضايا ذات الصلة بحملة كرامة 
المواطن وهيبة الش��رطي، مشددا على ضرورة تعزيز اإليجابيات التي تحققت خالل الفترة األخيرة، والعمل على محاصرة 
السلبيات التي تعترض أداء العاملين في األجهزة األمنية. وشهد اللقاء نقاشات لنواب المجلس التشريعي وأعضاء الوفد فيما 
يخص عمل وأداء وزارة الداخلية والش��رطة واألجهزة األمنية، وتم طرح أفكار وتوصيات لالرتقاء بأداء الوزارة وأجهزتها 

وعناصرها بما يصب في خدمة المواطن الفلسطيني وتعزيز كرامته الوطنية واإلنسانية.

املجلس التشريعي يستقبل وفدا من قيادة وزارة الداخلية واألجهزة األمنية
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دعا د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
الفلس��طيني  التش��ريعي  المجل��س 
البرلمان��ات الدولي��ة إل��ى مقاطع��ة 
برلمانا  واعتباره  الصهيوني  الكنيست 
إرهابيا يهدد األمن والس��لم الدوليين، 
مؤك��دا على ض��رورة اعتبار القدس 
منطقة منكوبة تحت الحكم العسكري 

الصهيوني عقب إقرار هذا القانون.
ووصف بحر في بيان صحفي الثالثاء 
بأن��ه  الصهيون��ي  القان��ون   )11-23(
عنصري وبالغ الخطورة ويمس ثابتا 
أساس��يا من ثوابت الشعب الفلسطيني 
وحقا راسخا ضمن حقوقه المشروعة، 
مؤكدا أن الكنيست الصهيوني أضحى 
مستودعا لتفريخ القوانين الصهيونية 
العنصري��ة واإلجرامي��ة الت��ي تهدر 
حقوق ش��عبنا الفلسطيني غير القابلة 
للمس��اومة أو التن��ازل ب��أي حال من 

األحوال.  
وكان "الكنيس��ت" الصهيون��ي صادق 
بأغلبي��ة كبيرة على مش��روع قانون 
"االس��تفتاء الع��ام" الذي يح��ول دون 
انسحاب جيش االحتالل الصهيوني من 
الجوالن  المحتّلة )مرتفعات  األراضي 
الس��ورية والقدس(، إال باستفتاء عام 

بهذا الشأن. 
وأك��د بح��ر عل��ى بط��الن القانون 
الصهيوني بش��كل تام، فاالستفتاء يتم 
إجراؤه على األمور الداخلية فحس��ب، 
وال يجوز لالحتالل أن يجري استفتاء 
عل��ى أراض محتل��ة بش��كل يخال��ف 
منطوق القرارات واالتفاقيات الدولية.

وأش��ار بحر إلى أن هذا القانون يمثل 
رس��الة للمف��اوض الفلس��طيني بأن 
التف��اوض ق��د انته��ى ح��ول القدس 
التي تشكل ثابتا فلس��طينيا غير قابل 
للمساومة، داعيا رئيس السلطة )منتهي 
الوالي��ة( محم��ود عب��اس إل��ى وقف 
أي حدي��ث ح��ول المفاوضات بش��كل 
نهائي، متس��ائال: م��اذا بقي للمفاوض 
الفلسطيني أن يفاوض عليه بعد إقرار 
هذا القان��ون الذي جعل قضية القدس 

شأنا صهيونيا داخليا.

»دعا العتبار القد�س منطقة منكوبة«

د. بحر يدعو الربملانات الدولية ملقاطعة الكنيست الصهيوني واعتباره برملانا إرهابيا

ناش��د د. عزي��ز دويك رئيس المجلس التش��ريعي 
يتش��دق  ال��ذي  الدول��ي  المجتم��ع  الفلس��طيني 
بالديمقراطي��ة أن ال يق��ف مكت��وف األي��دي أمام 
اعتداءات السلطة المنهجية على أبسط حاالت حقوق 

اإلنسان وممارسة أبشع عمليات التعذيب ضده.
انتهاكات خطرية

وأك��د دويك في ح��وار مع "البرلمان" أن رئاس��ة 
المجلس أطلعت العديد م��ن الدول والبرلمانات في 
العالم على حالة حقوق اإلنس��ان في الضفة الغربية 
التي تش��هد انتهاكات خطيرة في ظل تزايد حاالت 

التعذيب التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة هناك.
واس��تنكر دويك م��ا تقوم به األجه��زة األمنية في 
الضفة الغربية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، موضحا 
أن ح��االت التعذيب م��رت بمرحلتي��ن: األولى بعد 
أحداث 2007 واستمرت فترة طويلة ثم توقفت نسبيا 

ثم استمرت وعادت اآلن بشكل كبير.
أين املؤسسات الحقوقية والربملانات؟

ولف��ت دويك إلى أن العالم كل��ه يلمس حاالت التعذيب 
والقتل التي تمت خالل التحقيق التي تقوم بها أجهزة أمن 
السلطة، مضيفا: "هذه االنتهاكات تتزايد بصورة كبيرة 
ومطلوب م��ن كافة المؤسس��ات اإلنس��انية والحقوقية 
وكافة البرلمانات في العالم أن تقف في وجه جميع أنواع 
التعذيب، ألن لإلنس��ان كرامة يج��ب أن ال يعتدى عليها، 

ت�شاءل عن دور املوؤ�ش�شات احلقوقية واالإن�شانية والربملانات العربية والدولية؟

د. دويك يناشد اجملتمع الدولي التدخل 
لوقف التعذيب املنهجي يف سجون سلطة رام اهلل

زار وف��د برلماني من المجلس الش��ريعي برئاس��ة النائب م. 
إس��ماعيل األش��قر عددا من األس��رى المحررين من س��جون 

االحتالل في عدد من محافظات القطاع.
وض��م الوفد كال من الن��واب  د. مروان أب��و راس، وم. جمال 
سكيك، و د. سالم سالمة، ود. خميس النجار، ويحيى العبادسة، 

ومشير األشقر.
وزار الوف��د البرلماني األس��ير المحرر مطير أبو خبيزة بعد 
قضاء 7 س��نوات في سجون االحتالل، واألس��ير المحرر عادل 
حامد الذي قضى 17 عاما في سجون االحتالل، واألسير المحرر 
أمجد األغا بعد قضاء 9 سنوات في سجون االحتالل الصهيوني.

وأكد النائب األش��قر خالل زيارته لألس��رى أن هذه الزيارة 
تش��كل واجبا وطني��ا، وتأت��ي لتؤكد على تضام��ن المجلس 

ووقوفه إلى جانب قضية األس��رى، موضحا أن المجلس يعمل 
على جميع المس��تويات المحلية والدولي��ة لإلفراج عنهم من 
س��جون االحتالل، مش��ددا على أن قضية األس��رى تحتل سلم 

أولويات المجلس التشريعي الفلسطيني.
من جهتهم ثمن األسرى المحررين زيارة المجلس التشريعي، 
معبرين عن س��عادتهم بتلك الزيارة التي تأتي للتواصل بين 
الش��عب ونوابه، كما ثمنوا دور المجلس التشريعي في خدمة 
قضايا األس��رى والسعي في جميع المحافل لتخفيف معاناتهم 

وإطالق سراحهم.
وفي س��ياق متصل ق��دم الوفد البرلماني واج��ب العزاء بوفاة 
الحاج عم��ر غنيم في مكة المكرمة أثن��اء أدائه فريضة الحج 

في الديار الحجازية.

م. االأ�شقر: ق�شية االأ�شرى حتتل �شلم اأولويات املجل�س الت�شريعي

التشريعي  ينظم زيارات 
لعدد من األسرى احملررين يف القطاع

واالعتداء على كرامة اإلنس��ان ف��ي أي مكان في من العالم 
هو اعتداء على البشرية وما تعاقدت عليه عبر عصورها".

وأش��ار دويك إلى وجود عدد من األصوات في العالم تنادي 
بوق��ف االنتهاكات ف��ي الضفة الغربي��ة وتنتقد ما يجري 
م��ن تعذيب مس��تمر ومتزايد بحق المعتقلين في س��جون 
سلطة رام اهلل، موضحا أن "هناك دول وبرلمانات في العالم 
أطلعناها على ما يدور من ممارسات ضد اإلنسان وكرامته 
واعتقال دون اس��تدعاء من النياب��ة وتفتيش وقتل، ووجود 

خمس حاالت قتل في المرحلة األخيرة سجلت في الضفة".
دعوة إلبرام املصالحة

وأك��د أن ش��عبنا يس��عى إلنج��از المصالحة كي 
تتوقف هذه الحاالت من اإلس��اءة لإلنسان وكرامته 
وش��بحه وتعذيب��ه، متابعا: "يج��ب أن يتحمل صانع 
القرار قرارات��ه بأن يقدم عل��ى المصالحة القائمة 
على االحترام المتبادل وكرامة اإلنسان"، مشيرا إلى 
أن حالة التشرذم واالنقسام القائمة تشجع إسرائيل 
عل��ى مصادرة األراضي وتزيد من وتيرة االعتداءات 

على شعبنا الفلسطيني. 

إب��رام املصالح��ة كفي��ل بوق��ف االنته��اكات 
الخطرية لحقوق وكرامة اإلنسان يف الضفة

فعاليات حجاج املجلس التشريعي يف الديار 
5املقدسة يف صور 
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م. األشقر : فتح نسفت الورقة املصرية وسنصرب 

عليها حتى تقبل بالتوافق الوطني  )حوار(

الضمانات األمريكية لالحتالل.. تشجيع على 
6استمرار االستيطان والعدوان  )تقرير(

جانب من زيارة وفد المجلس التشريعي لألسرى المحررين في عدد من محافظات القطاع

7هل تلفظ املصالحة أنفاسها األخرية  )تقرير(



العدد الثاني والخمسون2

أع��رب رئيس المجلس التش��ريعي الفلس��طيني د. 
عزيز دويك عن اس��تنكاره والنواب اإلس��الميون 
لممارسات أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، 
وذلك عقب جريمته المتمثلة في اختطاف الداعية 

تمام أبو السعود " أم عامر" من المدينة منذ أيام. 
ورأى الن��واب في بيان لهم األح��د )21-11( في هذا 
الفع��ل تعديًا صارخًا على الح��دود وتجاوزا لكافة 
القي��م واألع��راف واألخ��الق, مؤكدي��ن على أن 
االعتداء على النس��اء من قبل ميليشيا عباس جرح 
غائر في تاريخ القضية الفلس��طينية ووصمة عار 

في جبين سلطة رام اهلل. 
ولف��ت النواب إلى أن الس��يدة أبو الس��عود "أرملة 
تعي��ل أبنائه��ا بعد وف��اة والدهم"، وه��ذا يضاعف 
م��ن الجريمة التي ارتكبتها س��لطة عب��اس, وقال 
النواب: "إن هذه ليس��ت المرة األولى التي يتم فيها 
اختطاف امرأة على يد ميليش��يا عباس،  واستمرار 

هذه التجاوزات يؤزم الوضع الداخلي الفلسطيني 
ويسير به في طريق مظلم ومسدود". 

وأعرب النواب عن أس��فهم الشديد لما وصلت 
إليه سلطة عباس من حالة ترد وانسياق وراء 
رغبات االحتالل وذلك من خالل االس��تمرار 
في التنس��يق األمني والتي ظه��رت جلية في 
اعتق��ال االحتالل لنجل المربية أبو الس��عود 
في وقت أخذت سلطة عباس على عاتقها مهمة 

اختطافها ونجلها الثاني. 
وش��ددوا عل��ى مطالبته��م باإلفراج الف��وري عن 
المختطفة الداعية تمام أبو السعود والتوقف التام 
لالختطاف السياسي, محذرين من استمرار المساس 
بالنساء من قبل ميليش��يا عباس, مؤكدين أن هذه 
األفعال لن تجني منها س��لطة عباس إال مزيدا من 
االحتقان على الس��احة الداخلية الفلس��طينية ولن 
توصل بحال إلى المصالحة الفلسطينية المنشودة. 

حذروا من تداعيات جرائم اأمن ال�شفة على امل�شاحلة 

د. دويك والنواب اإلسالميون يستنكرون 
اختطاف أمن السلطة للداعية أبو السعود 

دع��ا د. أحم��د بحر النائ��ب األول لرئيس المجلس التش��ريعي 
الفلس��طيني البرلمان��ات العربي��ة واإلس��المية والدولية إلى 
التدخ��ل العاج��ل لإلف��راج عن د. محم��ود الرمحي أمين س��ر 
المجلس التشريعي الذي اختطفته سلطات االحتالل الصهيوني 
في وقت سابق ولم تلبث أن أصدرت بحقه حكما جائرا باعتقال 
اإلداري لمدة ستة أشهر، وسائر النواب المختطفين، محذرا في 
الوقت نفسه من مخطط إقليمي ودولي لضرب حركة حماس 
خ��الل المرحلة المقبلة، وهو ما بدت ب��وادره في الدفع باتجاه 
فشل المصالحة الوطنية وتس��خين األجواء الميدانية وتسريع 
وتيرة اعتقال النواب والقيادات والعناصر اإلسالمية في الضفة 

الغربية.
ووص��ف بحر في بيان صحف��ي الجمع��ة )19-11( الحكم الذي 
أصدرت��ه المحكم��ة الصهيوني��ة بحق الرمح��ي بالجائر الذي 
يعبر عن عمق سادية وفاشية االحتالل، وحجم االستهداف الذي 
يتعرض له نواب كتلة التغيي��ر واإلصالح في الضفة الغربية، 

مؤكدا أن سعي االحتالل لكسر إرادة النواب وتذويب الشرعية 
الفلسطينية س��وف يبوء بالفش��ل الذريع ولن يفلح في تغيير 

المعادلة الفلسطينية الداخلية لصالح االحتالل وأذنابه.  
وأوضح بحر أن البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية تقف 
اآلن أمام مس��ئولية تاريخية وسياس��ية كبيرة، وأن واجباتها 
البرلماني��ة تقتض��ي منه��ا االنحياز إل��ى جانب نواب الش��عب 
الفلسطيني المنتخبين الذين يتعرضون ألبشع ممارسات القهر 
والعسف واالضطهاد على يد سلطات االحتالل الصهيوني، داعيا 
إياه��ا إلى س��رعة التدخل والعمل من أجل ضم��ان اإلفراج عن 

الرمحي دون أي تأخير.
ودعا بحر جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه وشرائحه المختلفة 
إلى التكاتف لمواجهة أعباء وتحديات المرحلة المقبلة، والعمل 
على االس��تعداد التام والبق��اء على جاهزية كامل��ة لمواجهة 
المخاط��ر المحدق��ة بقضيتن��ا الوطني��ة والدفاع عن ش��عبنا 

الفلسطيني مهما كانت المحن والتحديات.  

حذر من خمطط اإقليمي ودويل ل�شرب حما�س خالل املرحلة املقبلة

د. بحر يدعو الربملانات العربية واإلسالمية والدولية
 للتدخل العاجل لإلفراج عن د. الرمحي والنواب املختطفني

طال��ب د. عزي��ز دوي��ك رئي��س المجل��س 
التشريعي بأن تلتزم حركتا فتح وحماس بما 
ورد في الورقة المصرية بش��أن الملف األمني 
حرفيا كون الملف األمني هو العقبة األخيرة 
التي ما زالت تعترض طريق تحقيق المصالحة 

بعد أن تم تذليل القضايا الخالفية األخرى.
وأش��ار دويك في حوار صحفي  إلى أن الذي 
أفشل اللقاء األخير الذي عقد بين فتح وحماس 
قب��ل عي��د األضحى المب��ارك في دمش��ق هو 

محاولة أحد األطراف إقصاء الطرف اآلخر.
 وفيما يلي نص اللقاء:

ـ ما الذي حال دون توصل وفدي حركتي فتح 
وحماس لتفاهم بشأن امللف األمني؟

� الذي رشح لّي من معلومات يدل على أن أحد 
الطرفين أراد إقصاء الطرف اآلخر بطريقة أو 
بأخرى متجاوزا في تقديري ورقة المصالحة 
المصرية التي تنص على شراكة حقيقية بين 

الطرفين.
- وكيف السبيل للخروج من هذا العائق؟

- أنا أقدم اقتراح��ا للطرفين بأن يتم التنفيذ 
الصادق واألمين وبإش��راف عربي على الش��ق 
األمني م��ن ورقة المصالح��ة المصرية كما 
وردت، ألن الورقة تنص على الشراكة الفعلية 
بين الطرفين، وترتيب الوضع األمني في كل 

من الضفة والقطاع على قدم واحد.
- مــا هــو اقرتاحك بشــكل دقيــق لتجاوز 
هذه العقبة التي تسميها بالعقبة األمنية 
التي تحول دون الوصول التفاق املصالحة؟

- مقترح��ي يأخ��ذ جوانب مختلف��ة. الجانب 
األول فيه��ا األخذ بما في الورقة المصرية في 
الش��ق األمني بحرفيته، كما ورد في الورقة 
المصري��ة الت��ي وق��ع عليها أح��د الطرفين- 

فتح- وي��راد أن يوقع عليه��ا الطرف اآلخر � 
حم��اس -، واألمر الثاني أن تش��رف الجامعة 
العربية باعتبارها جهة عربية مس��ؤولة على 
هذا التنفيذ الصادق واألمين في الش��ق األمني. 
ثم األمر الثالث ال بد من الفرقاء أنفس��هم أن 
يتح��روا الدق��ة والصدق واألمان��ة في تنفيذ 
هذا االتف��اق بعيدا عن أية تجاذبات وبعيدا عن 
محاولة اإلقص��اء التي يمك��ن أن تأتي من أي 

طرف كان.
- أنــت تطالب بتطبيق الشــق األمني كما 
ورد يف الورقة املصرية وماذا عن باقي بنود 

الورقة؟
- أنا مقترحي على األطرف التي س��تلتقي في 
دمش��ق بالفترة القادمة هو أن يتجاوزوا الشق 
األمني بالتوقيع عل��ى الورقة المصرية كما 
ه��ي ف��ي موضوع الش��ق األمني وأن تش��رف 
الجامعة العربية على التنفيذ الصادق واألمين 

لهذا الشق.
- هل تعتقــد بأن هذه املبادرة ســتحظى 

بالقبول من حركتي فتح وحماس؟
- واهلل أنا اطرح مبادرة للطرفين وإن أعجبهم 
فبها ونعم الوكيل وإن لم يعجبهم فهم أحرار. 
فانا واجبي كرئيس للمجلس التش��ريعي أن 
أقف من الجميع على مسافة واحدة وأن أطرح 
مبادرات في محاولة من��ي لزحزحة الموقف 

إلى األمام نحو المصالحة.
- هل برأيك اقرتاحك ســيجد آذانا صاغية 

لدى الطرفني وتحديدا لدى حماس؟
- اقتراح��ي هو للطرفين على ق��دم واحد. أي 
على قدم المس��اواة بال تحي��ز ألي طرف من 
الطرفي��ن. وأن��ا أع��رف بأن حم��اس تتحفظ 
على كالمي كم��ا تتحفظ عليه حركة فتح 

لكن الحريص على المصلح��ة الوطنية العليا 
للش��عب الفلس��طيني والحريص على القضية 
الفلس��طينية يج��ب أن يتج��اوز التحفظ��ات 
واألخذ بموقف وسط يحقق المصلحة للجميع 
دون أن يص��ل كل م��ن الفريقين إلى كل ما 

يبتغي ويريد.
- هل برأيك ما زال الباب مفتوحا لتحقيق 
املصالحــة يف ظل ارتفاع وترية الرتاشــق 
اإلعالمي بني الحركتني يف األيام املاضية؟

- الحالة الفلسطينية تستدعي الحركة لألمام 
من أج��ل حلحلة كافة الملف��ات العالقة بين 
الطرفين وبالتالي تنتهي حالة التراشق عندما 

تبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي للمصالحة.
- ولكــن أنت هل ترى بأن املصالحة قريبة 

أم ما زالت بعيدة؟
- إن صدقت النوايا فالمصالحة س��تتم بأسرع 
مم��ا نتوق��ع، والمطل��وب أن يعل��ن الطرفان 
قبولهما بمقترحي وإال فس��نرجع إلى المربع 
األول كم��ا كنا نرجع ف��ي كل مرة ويبقى 
ال��ذي يحركنا باتج��اه المصالحة هو التعنت 
اإلس��رائيلي والرفض اإلسرائيلي واالستمرار 
اإلس��رائيلي في بناء المس��توطنات وتوسيعها 

والتنكر لحقوقنا في القدس وفي كل شيء.
- يف ظــل الفشــل الفلســطيني الداخلي 
يف الوصــول للمصالحة هــل تدعو الدول 
العربية لفرض اتفاق مصالحة على جميع 
الفرقاء إلنهاء االنقســام الداخلي وفرض 

التوافق الوطني؟
- يا أخ��ي الفرض في ذاته مش��كلة. أنت تريد 
لجميع األط��راف أن تصل إلى اتفاق، وبالتالي 
فأنا أدعوا وأعمل من أجل الوصول لتوافق وأن 
نصل لحلول وس��ط ترضي الطرفين وعندئذ 

يأتي الطرفان راضيي��ن مقتنعين للتوقيع 
على اتفاق المصالحة.

- ولكــن منذ أكثر من ثالث ســنوات ونحن 
نسمع بأن الكل يسعى للوصول إىل توافق 
ولم تصل حماس وفتح لذلك التوافق، إىل 
متى سيبقى ينتظر الشعب الفلسطيني 

الوصول لذلك التوافق؟
- نح��ن نقترح حلوال عملية للورقة المصرية 
الت��ي وقعت عليه��ا فتح والمطل��وب اآلن من 
اإلخ��وة في حماس أن يوافق��وا على مقترحي 
وأن توافق عليه فتح ليتم التوقيع � على الورقة 
المصري��ة - ويب��دو لي من خ��الل محاورتي 
للعدي��د من الفرقاء ب��أن الكثير من الناس لم 
يق��رأوا الورقة المصري��ة كما يجب أن تقرأ 

وبالذات في موضوع الش��ق األمن��ي وبالتالي 
أخشى أن نرجع اآلن إلى ما هو أقل بكثير من 
مستوى الورقة التي وقع عليها أحد الطرفين.

- كلمة أخرية تود قولها؟
- أنا أدعوا الفرقاء حقيقة إلى التطلع بمنتهى 
الجدية إلى ما يصبو إليه الش��ارع الفلسطيني 
من إنجاز لهذه المصالح��ة، ولننظر إلى ماذا 
س��يكون بعدها. الحقيقة المصالحة هي مدخل 
وليست النهاية لنرى ما سيكون بعدها وكيف 
س��يتم وضع الترتيبات الالزم��ة لتطبيق هذه 
المصالح��ة ووضع الورق��ة المصرية وما تم 
عليه التفاهم في اللقاءين األخيرين � بين فتح 

وحماس- في دمشق موضع التنفيذ.

رئي�س املجل�س الت�شريعي د. عزيز دويك متحدثا عن هموم و�شجون امل�شاحلة:

قامت النائب عن المحافظة الوس��طى هدى نعيم بزيارة تفقدية لمدرسة البريج 
الثانوي��ة للبن��ات بفرعيها أ. و ب وذل��ك صباح الثالث��اء 11/23/ بمخيم البريج  
بالمحافظة الوس��طى، وكان في اس��تقبالها نجوى المقادمة مدير مدرسة فرع 
"أ"  ونعمة الطويل مدير فرع "ب" وطاقم من المدرس��ين والمدرس��ات في كال 

الفرعين. 
ورحبت المقادمة بالنائب نعيم وعبرت عن خالص ش��كرها وتقديرها لالهتمام 
الكبير الذي توليه النائب نعيم للمس��يرة التعليمية وتلبيتها الحتياجات العديد 

من المدارس.
 وف��ي نهاي��ة الزيارة قدمت النائ��ب نعيم طابعتان عدد "2" ل��كل فرع من فروع 
المدرس��ة، مؤكدة على دعمه��ا الكامل لكل الجهود الداعم��ة لتوفير احتياجات 

ومتطلبات المدارس في المحافظة.

النائب نعيم تتفقد مدرسة
 ثانوية بفرعيها يف املحافظة الوسطى

أقرتح تطبيق الورقة املصرية بحرفيتها 
فيما يخص  الشق األمني وإسناد التنفيذ على 

األرض إلشراف عربي  

إرادة اإلقصاء أفشلت اللقاء األخري 
بني حماس وفتح.. وأخشى النزول إىل ما دون 

مستوى الورقة املصرية 

د. عزيز دويك 
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كلمة البرملان

تشرفتّ بالحج 
عن األسرية 

أحالم التميمي

ل��م نكد نفرغ م��ن إجراءات مطار ج��دة ميممين وجوهنا ش��طر مهوى 
األرواح واألفئدة وديار القداس��ة والبركة والن��ور التي عاش فيها خير 
البشر س��يدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم دهرا من الزمن، وبينما كانت 
الحافل��ة تقطع الطريق نحو مكة المكرمة، إذ بطيف روحاني يملك علّي 
كياني، ويضع صورة األسرى في سجون االحتالل –التي لم تغب عن بالي 
يوما- أمام ناظري، فقلت في نفسي: لقد أديت فريضة الحج عام 2006 عن 
الحاجة االستشهادية فاطمة النجار، فلماذا ال أؤدي الفريضة هذه المرة عن 
أحد من األسرى في سجون االحتالل، فوقع اختياري مباشرة على األسيرة 
المجاهدة الكبي��رة أحالم التميمي -التي ُحكم عليها بالس��جن المؤبد 16 
مؤب��دا، وأوصى القاضي الصهيوني في محكمته��ا بعدم اإلفراج عنها بأي 
حال حتى لو ضمن صفقة تبادل األسرى-، وأقذف بقضية األسرى، تحريكا 
وتفعيال، في قلب الديار المقدس��ة في ظل الحرب واإلجراءات الصهيونية 

العنصرية التي تستهدفهم صباح مساء؟
لم ُأطل التفكير، وس��رعان ما التفّت إل��ى جواري حيث األخ د. مازن هنية 
المستش��ار الشرعي لرئيس الوزراء، وأفصحت له عن مرادي، ورغبت في 
التأكد من حكم وموقف الش��رع إزاء ذلك، فما كان منه إال أن شجعني 

كثيرا، ومنحني السند الشرعي المطلوب، داعيا لي بالتوفيق والسداد.
طيلة الطريق إلى أم القرى ش��عرت بنشوة عارمة ليس لها مثيل، وفاضت 
في قلبي مش��اعر إيمانية ال حصر لها، فأنا على مشارف أمتار قبل أن تطأ 
قدم��اي أحب بالد اهلل إلى اهلل، فكيف لو تم ذلك وأنا أحمل نية الحّج عن 
األسيرة المجاهدة الكبيرة أحالم التميمي التي تشكل رمز حرية األسرى 

في كافة سجون االحتالل الصهيوني؟
في ثنايا رحلة الح��ّج العامرة بالبركة والن��ور والفيوضات الروحانية 
والدفقات اإليمانية أدركنا كم هي قيمة فلس��طين والقدس والمس��جد 
األقصى لدى أبناء أمتنا العربية واإلسالمية، واستشعرنا عظم قيم المحبة 

واإلخاء والنصرة التي تكّنها األمة لقبلتها األولى.
إن تش��رفي بأداء فريضة الحج عن األسيرة المجاهدة أحالم التميمي هذا 

العام يحمل في طياته رسائل متعددة داخليا وخارجيا.
الرس��الة األولى موجهة ألسرانا البواس��ل في سجون االحتالل أننا معهم 

قلبا وقالبا، ولن ننساهم مهما ادلهمت المحن واحلولكت الظروف.
فواهلل لن نقيل ولن نس��تقيل، ولن يهدأ لنا بال أو يس��تقر لنا حال حتى 
يتح��رر األس��رى جميعا من س��جون البغي الصهيوني��ة، وينعموا جميعا 
بالفرج والخالص، ولن ندخر وس��عا في سبيل تحقيق ذلك بشتى ألوان 
وأنواع النصرة: الجهادية والسياس��ية واإلعالمي��ة واالجتماعية، وكلنا 
قناعة وثقة تامة باهلل أن االحتالل وإجراءاته إلى زوال وأن الفرج قادم ال 
محالة. الرسالة الثانية موجهة للصهاينة أن غطرستكم وبغيكم وعدوانكم 
عل��ى أس��رانا األبطال س��يزول عم��ا قري��ب، وس��تنتهي كل إجراءاتكم 
العنصرية بحق أسرانا البواسل إلى فشل ذريع، لكنكم قوم ال تنظرون إال 
أس��فل أقدامكم، ولن تس��تفيقوا إال على وقع جنود الحق التي تهوي على 
باطلكم المنتفخ وكيانكم المصطنع ضربا وتهشيما كما وعدنا اهلل تعالى 

في كتابه العزيز.
الرسالة الثالثة موجهة لحاجزي الجندي الصهيوني »شاليط« أن يتمسكوا 
بمطالبهم ويعضوا عليها بالنواجذ، فأسرانا األبطال أمانة في رقابهم، فهم 
يقفون اليوم على ثغر اس��تراتيجي خطير من ثغور شعبنا وأمتنا، وكلنا 
رجاء أن يوفقهم اهلل إلبرام صفقة تبادل مشرفة يعّز اهلل فيها الحق وأهله، 

وترتفع فيها كرامة شعبنا وأمتنا فوق رؤوس العالمين.
الرس��الة الرابعة موجهة للعالم العربي واإلسالمي ولكل أحرار العالم أن 
يتحرك��وا جميعا بما أوتوا من قوة وقدرة واس��تطاعة لنصرة إخوانهم 
األس��رى في س��جون االحتالل، وأن يبادروا إلى اس��تثمار كافة مجاالت 
العمل، سياس��يا ودبلوماسيا وإعالميا وش��عبيا، لفضح الحرب الصهيونية 

على األسرى، وإنقاذهم من براثن النازية الصهيونية.
إن كرامة األس��رى، وعلى رأسهم حرائر فلسطين، من الناحية الشرعية 
أكبر وأقدس من كرامة مكة المكرمة، ما يس��توجب إعطاءها األولوية 

القصوى واالهتمام المطلوب دون أي تقاعس أو تأخير. 
لق��د اعتلت األس��يرة أحالم التميم��ي جبل عرفات وأدت مناس��ك الحج 
بروحه��ا الطاهرة، وفي ذل��ك أقل ما نبذله فداء له��ؤالء األبطال الذين 
افتدونا بزه��رة أعمارهم، ودافعوا عن ش��رف وكرامة وحقوق ش��عبنا 
وأمتنا. فلألسيرة التميمي ولكل ٍأسرانا األبطال كل التحية وكل الوفاء، 
وسينكس��ر قيد األس��يرة التميمي وكل األس��رى رغم أن��وف الصهاينة 

المجرمين بمشيئة اهلل، وإنا على موعد مع الفجر القريب بإذن اهلل. 

النائ��ب ع��ن محافظ��ة  أك��د 
قلقيليةعم��اد نوفل أن األجهزة 
الغربية  الضف��ة  األمني��ة ف��ي 
التي  الحماقات  الزالت ترتك��ب 
تعكر أجواء المصالحة، مؤكدا 
أنه في الوق��ت الذي يتزايد فيه 
الحدي��ث عن المصالح��ة إال أن 
األجه��زة األمني��ة ف��ي الضفة 
الغربية ما زالت تمارس سياسات 
ه��ي أبعد م��ا تكون ع��ن توفير 
أجواء لهذه المصالحة، فما زالت 
تعتقل وتم��ارس قمع الحريات 
و تقوم بفص��ل الموظفين على 
السياسي بصور  االنتماء  خلفية 

وأشكال مختلفة.
وش��دد نوف��ل عل��ى أن األجهزة 
تتدخ��ل بص��ورة مباش��رة ف��ي 
التوظي��ف والفص��ل وتطمح إلى 
تشكيل المؤسسات الحكومية بلون 
واح��د عب��ر التوظي��ف والفصل 
غي��ر القانوني، مضيفا أنه "برغم 
الحاجة الماسة للموظفين خاصة 
في سلك التربية والتعليم لبعض 
التخصص��ات وخصوص��ًا لم��ادة 
التربية اإلسالمية إال أن األجهزة 

األمني��ة ال زالت ترفض الموافقة 
على تعيين الكثير من المتقدمين 
بحجة الرف��ض األمن��ي، وتعمد 
إل��ى سياس��ة الرف��ض المس��بق 
قب��ل التعيي��ن، وبع��د أن ي��داوم 
الموظ��ف لعدة أش��هر بديال عن 
أحد الموظفي��ن أو تحت التعيين 
يتم إبالغه شفويا بأنك مرفوض 
أمنيا م��ن قبل األجه��زة األمنية 
وعلي��ه فال يمكن ل��ك أن تتعين 

في هذه الوظيفة".
وأوضح نوفل أن مثل هذه األعمال 
القانونية تض��رب بعرض  غي��ر 
الحائ��ط المصال��ح التربوية في 
المس��يرة التعليمية، مش��يرا إلى 
أن"مث��ل ه��ذه األعم��ال ال يت��م 
فيه��ا مراعاة مصلح��ة المدارس 
والطلب��ة إضاف��ة إل��ى كونه��ا 
سياس��ة مرفوضة، حيث أن المنع 
األمني مخالف للقانون وللحرية 
التي كفله��ا القان��ون للمواطن 
ف��ي العم��ل والتق��دم للوظائف 
الحكومية بأنواعها وهو أمر يهدد 
المس��يرة التعليمي��ة على كافة 

المستويات".  

اعتبرت كتلة "التغيير واإلصالح" 
األجه��زة  مواصل��ة  البرلماني��ة 
األمني��ة التابع��ة لس��لطة رام اهلل 
اعتداءاته��ا المتتالي��ة بحق النواب 
اإلس��الميين ف��ي الضف��ة الغربية 
المحتلة بأنها تشكل ضربات لجهود 

الحوار الفلسطيني. 
ورأت الكتل��ة ف��ي بي��ان صحف��ي 
له��ا اإلثني��ن )22-11(- تعقيبا على 
اقتحام من��زل النائ��ب القرعاوي- 
أن ذل��ك دلي��ل آخ��ر عل��ى ع��دم 
نض��وج حرك��ة فت��ح حت��ى هذه 
اللحظ��ة باتج��اه الح��وار، متهم��ة 
حركة فتح بالتس��اوق الواضح مع 
السياس��ة الصهيونية وتنفيذ أجندة 
االحتالل وممارسة ذات االنتهاكات 

الصهيونية ضد النواب. 
واستعرضت كتلة حماس البرلمانية 
في بيانها ما يتع��رض له نوابها في 
الضفة، س��واء على أي��دي االحتالل 
أو سلطة عباس وميليشياتها، والتي 
كان آخرها اقتحام الميليشيا منزل 
النائب فتح��ي القرع��اوي، والعبث 

لبع��ض  ومصادرته��ا  بمحتويات��ه 
ف��ي محاول��ة  واألجه��زة  األوراق 

العتقال نجله حازم. 
للش��عب  الصورة  "لتتضح  وقال��ت: 
الفلسطيني، أن المصلحة من تعطيل 
النواب  التشريعي وتغييب  المجلس 
وش��ل حركتهم ودوره��م النيابي 
الفلس��طيني  البرلم��ان  وإغ��الق 
ف��ي وجههم؛ ه��ي مصلح��ة صهيو 
فتحاوية مش��تركة، وألجل ذلك 
يتحدوا في الوقوف في وجه رموز 
الشرعية، ويتفقوا بالمطلق بتنفيذ 
ذات اآللي��ات والوس��ائل اإلجرامية 
بحق رموز الش��رعية ف��ي محاولة 
يائس��ة وبائس��ة النت��زاع المواقف 
منهم ولفرض ش��روط االستسالم 
عليهم ولوضع حاج��ز منيع بينهم 

وبين ناخبيهم". 
ودعت الكتلة س��لطة عب��اس "للكف 
عن هذه االعتداءات ف��ورا، والعودة 
الفلس��طيني،  الش��عب  لحض��ن 
والحف��اظ على مصالح��ه بداًل من 

الحفاظ على مصالح االحتالل". 

استنكر نواب القدس المعتصمين في مقر الصليب األحمر صمت السلطة 
الفلسطينية في رام اهلل تجاه قضيتهم وما تتعرض له مدينة القدس من 
تهويد وطالبوها بالتحرك العاجل والعمل على وقف وإلغاء قرار اإلبعاد.  
وقال النائب أحمد عط��ون في تصريح صحفي تزامنًا مع تقديم النائب 
محمد أبو طير للمحكمة الصهيونية: "باقون في قدسنا نقدم التضحيات 
وسندافع عن قضيتنا حتى زوال االحتالل، ونؤكد للقاصي والداني أننا 
أصحاب حق أصالء في مدينة القدس واالحتالل هو الطارئ على أرضنا".  
وأضاف : "نستنكر هذا الصمت الذي أصبح شبيهًا بصمت أهل القبور من 
قبل السلطة الفلسطينية وتجاه قضية القدس بشكل عام، آن اآلوان لهذه 
القي��ادة أن تتحرك وترفع صوتها عاليا". وش��دد النائب عطون على أن 
االحتالل هو الطارئ على أرض فلسطين، وقال : "سنبقى األوفياء ندافع 
ع��ن قضيتنا بعدالة مطلقة، نؤمن بأننا أصحاب حق، وما صمود الش��يخ 
محمد أبو طير إال ليؤكد أننا سنقدم كل التضحيات دفاعا عن القدس 

وع��ن هويتنا وع��ن وجودنا وحاضرن��ا فهي تمثل 
لنا الحاضر والمس��تقبل حت��ى زوال االحتالل عن 
أرضنا ومقدساتنا". الجدير ذكره أن نواب القدس 
ووزيرها الس��ابق يعتصمون منذ خمسة أشهر في 

مقر الصليب األحمر باإلضافة للنائب الشيخ محمد 
أبو طير المختطف في سجون االحتالل ويرفضون 
التوقي��ع على ق��رار اإلبعاد ع��ن مدينتهم األصلية 

"القدس".

استنكر النواب اإلس��الميون في الضفة الغربية قيام 
محاكم الس��لطة في رام اهلل بإص��دار أحكام غيابية 
بح��ق عدد من األس��رى في س��جون االحتالل تحت 

ذريعة واهية وهي الهروب من وجه العدالة.
واعتبر النواب أن إص��دار هذه األحكام فعل ال يقبله 
العق��ل وال المنط��ق، إذ كي��ف يمكن اعتبار أس��ير 
فلسطيني في سجون االحتالل هاربًا من وجه عدالة 
الس��لطة في رام اهلل، وكيف يمكن ألسير فلسطيني 
في سجون االحتالل أن يحضر إلى محاكم السلطة 

في رام اهلل؟!
وش��دد الن��واب على أن انعق��اد ه��ذه المحاكم من 
األس��اس ألسرى ومناضلين فلسطينيين أمضوا سني 
عمرهم في س��جون االحتالل هو إج��راء خارج عن 
األخالق واألعراف الوطنية، إذ كيف يمكن لمحكمة 
وطنية أو قاض ش��ريف أن يس��مح لنفسه أن تسول 
له بعقد محكمة لفلس��طيني واتهامه بأنه قدم دعمًا 

لمليشيات خارجة عن القانون باعتبار أن المساعدات 
الت��ي قدمه��ا ألهالي األس��رى والش��هداء ه��و دعم 

لمليشيات خارجة عن القانون؟!
وأش��ار النواب إلى أن ما يجري في محاكم الضفة 
ه��و مهزل��ة واضحة وانته��اك آخر م��ن انتهاكات 
السلطة في الضفة، واعتبر النواب أن ما يجري اليوم 
في الضفة هو معاداة لكل عمل مقاوم وعمل اجتماعي 
وطني يمارس��ه أهل الضف��ة، وهو إهان��ة وتحقير 
للقضاء الفلسطيني، فما يلبث الفلسطيني في الضفة 
من الخروج من سجون االحتالل حتى تتلقفه أجهزة 
السلطة في الضفة وبعد اعتقال وتعذيب وإهانة يتم 
إطالق سراحه وما يلبث أن يخرج من سجون السلطة 
حت��ى تتلقفه قوات االحتالل م��ن جديد، وبعد ذلك 
تتهمه محاكم السلطة في الضفة بأنه فار من وجه 

العدالة وتصدر األحكام الغيابية بحقه.
وطالب النواب كل من يعمل في س��لطة القضاء في 

الضفة أن يقف موقفًا ج��ادًا حازمًا  أمام اهلل أواًل ثم 
أمام نفسه وش��عبه ليعلن رفضه الخضوع إلمالءات 
ق��ادة وأم��راء األمن في الضفة، الفتي��ن إلى أن هذه 
اإلجراءات ستس��جل في تاريخ السلطة، وأن محاربة 
المقاومة في الضفة اليوم لن يس��جلها التاريخ على 
أنها كانت ببعيد عما كانت تمارس��ه قوات لحد في 

جنوبي لبنان في تسعينيات القرن الماضي.  
يذك��ر أن محكمة البداية في رام اهلل كانت قد أصدرت 
حكمًا بالس��جن لمدة ثالث سنوات بحق عدد من األسرى 
في س��جون االحتالل عرف منهم الش��يخ ش��اكر سليم 
والشيخ حسين األجرب وعبد الباسط معطان ورائد طايع 
"بتهمة الهروب من وج��ه العدالة" والزال قرابة ثالثين 
آخرين بعضهم أسرى في سجون االحتالل والباقون هم 
أس��رى محررون يعرضون على نفس المحكمة في رام 
اهلل من��ذ قرابة عامين، والتهم��ة الموجه لهم هي تقديم 

مساعدات ألهالي األسرى والشهداء في المدينة.   

النواب اإلسالميون: ما يجري يف محاكم السلطة يف الضفة 
مهزل�ة قانوني�ة وحلق�ة جديدة من حلق�ات الحرب على املقاوم�ة

ا�شتنكروا �شمت ال�شلطة جتاه ق�شيتهم وطالبوها بالتحرك

النواب املقدسيون: باقون يف قدسنا نقدم التضحيات وندافع عن قضيتنا حتى زوال االحتالل

اتهمت �شلطة رام اهلل بتنفيذ اأجندة �شهيونية 

»التغيري واإلصالح«: اقتحام منزل
 النائب القرعاوي ضربة لجهود املصالحة 

النائب نوفل: اإلقصاء الوظيفي يستهدف 
صبغ  املؤسسات الحكومية بلون واحد 

ويهدد املسرية الرتبوية والتعليمية

العدد الثاني والخمسون

د. أحمد محمد بحر 
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 نف��ى النائ��ب والقيادي ف��ي حركة حماس م. إس��ماعيل 
األشقر تصريحات قادة فتح التي اتهمت حركته بالتعرض 
لضغ��وط خارجية، مؤك��دا أن موقفهم من المصالحة لم 

يتغير مطلقا.
واس��تنكر األش��قر في حوار صحفي اتهام ع��زام األحمد 
رئيس وفد فتح للح��وار حركة حماس بأنها تتبع أجندة 
إيراني��ة منعتها من إتمام بحث القضايا األمنية خالل لقاء 
دمشق، واصفا تلك االتهامات بأنها معيبة وطنيًا وسياسيًا.

وقال األش��قر: "نؤكد أن الموقف موحد تجاه المصالحة 
ونحن معنيون بإنهاء االنقسام وإتمام المصالحة، ونظرتنا 
اإلستراتجية تؤكد على أن المصالحة هي مصلحة لشعبنا 
الفلس��طيني ألن االنقسام يس��تفيد منه مجموعة منتفعة 

معنية بتكريسه".
وأوض��ح أن اللق��اء األخير ال��ذي جمعه��م بوفد حركة 
فتح في العاصمة الس��ورية دمشق جاء بدعوة من حركة 
حماس ألنها معنية بتحريك عجلة المصالحة، مشيرا إلى 
أن اللقاء الذي جمعهم في الرابع والعش��رين من سبتمبر 

الماضي كان ايجابيا وأنجز خالله العديد من النقاط.
وأضاف األش��قر: "في لقاء س��بتمبر ج��رى االتفاق خالل 
نصف س��اعة على عدد من النقاط كالتوافق على أس��ماء 
لجن��ة االنتخاب��ات وأن يصدر الرئيس مرس��وما بها، وأن 
يت��م التوافق على موعد االنتخاب��ات القادمة عند التوقيع 
على الورقة المصرية، باإلضافة إل��ى إعادة العبارات التي 
أس��قطت من ملف م.ت.ف ال��ذي يتحدث عن أن المهام غير 
قابل��ة للتعطيل بصفته��ا إجماعا وطنيا, وم��ن ثم إضافة 
عبارة من قبل حرك��ة فتح بما ال يتعارض مع صالحيات 

اللجنة التنفيذية".
وتابع األش��قر: "اللق��اء كان إيجابيا، ولك��ن بقيت نقطة 

متعلقة باألمن وأرجئ االجتماع لبحثها الحقا".
لقاء سلبي

في الوقت نفسه وصف األشقر اللقاء األخير الذي عقد في 
التاسع من نوفمبر، وحضره عن حركة حماس إضافة إليه 
د. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، ومحمد 

نصر وصالح العاروري ، وع��ن حركة فتح عزام األحمد 
وصخر بسيسو وماجد فرج وسمير الرفاعي- بأنه "سلبي".

وقال مس��ئول الملف األمني في وفد حماس: "جئنا لنبني 
على ما تم التوافق عليه في اللقاء السابق، وإذ بحركة فتح 
تتراجع عن موقفها, فهي جاءت بثالثة مواقف، ولكل عضو 

من وفد فتح موقفه الخاص والمختلف".
ويتاب��ع قول��ه: "ال نريد نس��ف الورقة المصري��ة، ونريد 
أن يتم تش��كيل اللجنة األمنية العلي��ا بتوافق وطني، لكننا 
تفاجأنا بالتنصل مما تم التوافق عليه وعدنا للصفر، وفي 

اليوم الثاني من اللقاء حاولت فتح إيجاد بعض المخارج

للنقاط التي اتفقنا عليها ولكن اللقاء كان س��يئا لتراجع 
فتح".

واتهم األشقر وفد حركة فتح بأنه استخدم ألفاظا ال تليق 
باللقاء كوصف حركة حم��اس ب�"االنقالبية" واألجهزة 

األمنية في غزة بأنها "غير شرعية وغير ذلك".
وأض��اف األش��قر: "وف��د فت��ح نس��ف الورق��ة المصرية 
للمصالحة، لذلك نحمله المسؤولية الكاملة عن التراجع 
عما تم التفاهم عليه مسبقًا"، مؤكدا أن حركة حماس لم 
تغل��ق بعد باب الحوار وأبقته مفتوح��ا ألنها معنية بإنهاء 
االنقسام, وس��تصبر على حركة فتح حتى تقبل بالتوافق 

الوطني.
وعند سؤاله: هل يمكن القول أن قنبلة الملف األمني نسفت 

وأردف األش��قر بالقول: "فتح يس��يطر عليها تيارًا منتفعًا 
معنيا باس��تمرار االنقسام، مع علمنا بأن هناك أناسا شرفاء 
فيها ال يقبلون باستمرار االنقسام، لكن الفئة المنتفعة غير 

معنية بذلك".
تضليل إعالمي

وش��دد على أن إصرار حماس على بحث الملف األمني قبل 
التوقيع على الورقة المصرية يأتي لمنع تكرار ما حدث مع 
التوافقات الس��ابقة، "حينما كانت فتح تنفذ بعض جوانب 

تلك التفاهمات وتترك جوانب أخرى".
وأوضح أن حماس تس��عى إل��ى إعادة بن��اء وهيكلة كافة 
األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بخالف ما 
تريده فتح من إصالح األجهزة األمنية في قطاع غزة دون 

الضفة الغربية الرتباط ذلك باعتبارات سياسية وميدانية 
تتعلق بسيطرة االحتالل على الضفة الغربية. 

ودعا إلى اإلسراع في تشكيل اللجنة األمنية الوطنية المناط 
به��ا أن تكون مرجعية لعمل تلك األجهزة، وقال: "يجب أن 

تشكل هذه اللجنة بتوافق وطني".
واختتم األش��قر حديثه بالق��ول: "اتهام��ات فتح لحركة 
حماس بأنه��ا تراجعت ع��ن موقفها تضلي��ل إعالمي وهو 
ع��ار عن الصحة والدليل أننا نبني على ما توافقنا عليه في 
الرابع والعشرين من س��بتمبر الماضي، كما أننا لم نغلق 
باب الحوار ألننا معنيون بالتوافق الوطني وإنهاء االنقسام".

الح��وار؟، أجاب األش��قر: "نؤكد أننا نري��د أجهزة أمنية 
وطنية تحفظ حق ش��عبنا الفلس��طيني وال تنسق أمنيا مع 
االحتالل وليست سيفا مسلطا على رقاب شعبنا بل تحافظ 

على كرامته وأمنه".
وأض��اف: "نح��ن أردنا أن تش��كل األجهزة األمني��ة بتوافق 

وطني وهذا األمر يحقق مصلحة لشعبنا الفلسطيني".
تدخالت خارجية

وأكد األشقر وجود تدخالت أمريكية وإسرائيلية في ملف 
المصالحة الفلس��طينية، نافيا أن يكون خالفهم مع حركة 
فتح خالفا إداريا أو تقاسما وظيفيا وإنما خالف في العقيدة 
األمنية، وق��ال: "نريدها أجه��زة أمني��ة ذات عقيدة أمنية 
تحت��رم المقاومة ألنن��ا ما زلنا في مرحل��ة تحرر وطني 

ولكن اآلخرين يريدونها أداة لالحتالل".
وعما إذا كان الحديث عن اس��تئناف اللقاء الذي حكم عليه 
بالفشل نهاية الشهر الحالي مجرد تجميل للصورة القاتمة، 
ق��ال: "نحن لم نغلق ب��اب الحوار وتركناه مش��رعا ألننا 
نريد الوصول لقواس��م مش��تركة مع الجميع، لذلك من 
الممكن أن يحصل التفاهم م��ن خالل التوافق على النقاط 
التي توصلنا إليها في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي 
)..( نح��ن تس��لمنا مالحظات فتح على المل��ف األمني وهم 
كذلك تس��لموا مالحظاتنا وس��نذهب للقاء حينما تكون 

فتح جاهزة, ومن المتوقع أن يجري نهاية الشهر الحالي".
في س��ياق آخر أش��ار األش��قر إلى أن الجن��رال األمريكي 
كيث دايت��ون هو الذي يتحكم في المل��ف األمني بالضفة 
الغربية وخلفه المنس��ق مولر وليس حركة فتح، مؤكدا 
أن التنس��يق األمن��ي والتب��ادل الوظيفي بي��ن أجهزة فتح 

واالحتالل ال زال مستمرا.
وشدد على ضرورة تخلص حركة فتح من التنسيق األمني 
م��ع االحتالل الصهيون��ي، قائال: "التنس��يق األمني وتبادل 
األدوار م��ع االحت��الل غي��ر مقبول ال وطني��ا وال أخالقيا 
وعلى حرك��ة فتح أن تتخلص من��ه )..( نحن معنيون بأن 
تعود حركة فت��ح؛ حركة وطنية تكون مع أبناء ش��عبها 

الفلسطيني وليست ضده".

النائب م. االأ�شقر م�شئول امللف االأمني يف وفد حما�س حلوار امل�شاحلة:

»فتح« تراجعت عما اتفقنا عليه سابقا ونسفت الورقة املصرية
 وسنصرب عليها حتى تقبل بالتوافق الوطين

النائب / م . إسماعيل األشقر 

اتهامات »فتح« تضليل إعالمي ومعيبة وطنيا وسياسيا..ومعنيون بإنجاز املصالحة وإنهاء االنقسام

التدخالت اإلسرائيلية واألمريكية تعيق املصالحة.. ونريد أجهزة أمنية وطنية وليست خادمة لالحتالل

,,
نحمل فتح املسئولية الكاملة عن 

الرتاجع عما تم التفاهم عليه سابقا ً  
يف جلسة )-24 9(

,,
خالفنا مع فتح ليس خالفا  إداريا 

أو تقاسما وظيفيا وإنما خالف حول 
العقيدة األمنية

عق��دت لجنة التربي��ة والقضاي��ا االجتماعية في 
المجل��س التش��ريعي الثالثاء 11/23 ورش��ة عمل 
ح��ول مش��روع قان��ون نق��ل وزراع��ة األعضاء 
البشرية, وذلك في مقر المجلس بمشاركة كل 
م��ن النائب د. خميس النجار مقرر اللجنة ووزير 
الصحة د. باسم نعيم وأعضاء اللجنة د. سالم سالمة 
والنائب د.يوسف الشرافي والنائب يحيى العبادسة 
والنائ��ب د. م��روان أبو راس وعدد من مس��ؤولي 
ال��وزارات ولفي��ف م��ن األطب��اء واألكاديميين 
والقانونيين.   وناقش رئيس الجلسة النائب النجار 
مش��روع القانون مع الحضور الذين أبدوا العديد 
م��ن المقترحات والمالحظات على مواد مش��روع 
القانون، حيث أجمع المشاركون في الورشة على 
التس��مية بقانون نقل وزراعة األعضاء البش��رية 
كما نص عليه القانون األساسي وكما هو معمول 
به ف��ي معظ��م التش��ريعات والتج��ارب األخرى، 
مقترحين إدراج عدد من التعريفات في مش��روع 
القانون ومنها تعريف وقت الموت, والمنقول منه 

والمنقول إليه, واللجنة العليا المختصة بالموافقة 
على إجراء عمليات النقل والزراعة.

م��ن جانبهم أك��د الن��واب على أهمي��ة إنجاز 
مش��روع القانون خاصة فيم��ا يتعلق بالجوانب 
المهنية والعلمية بما ال يتع��ارض مع الجوانب 
الش��رعية.  ويش��تمل مش��روع القان��ون عل��ى 
خمسة فصول بواقع )29( مادة ويتضمن الفصل 

األول تعريف��ات وأح��كام عام��ة، أم��ا الفص��ل 
الثاني فيتضمن الم��واد المتعلقة بنقل األعضاء 
بين األحي��اء، فيما يحتوي الفص��ل الثالث على 
النصوص القانونية فيم��ا يتعلق بنقل األعضاء 
من األموات، ويشير الفصل الرابع إلى العقوبات 
على م��ن يخالف القانون، أم��ا الفصل الخامس 

فيتضمن أحكاما عامة حول مشروع القانون.

لجنة الرتبية بالتشريعي تعقد ورشة عمل حول مشروع قانون زراعة األعضاء البشرية

البرلماني��ة  واإلص��الح  التغيي��ر  كتل��ة  أص��درت 
تقريره��ا للنصف األول من ش��هر نوفمبر لعام 2010. 
واس��تعرض التقرير أنش��طة الكتلة البرلمانية على 
مستوى محافظات قطاع غزة خالل النصف األول من 
ش��هر نوفمبر الجاري، حيث ش��ملت تقديم مساعدات 
مادية، وعينية لمئات األس��ر والمشاركة في حمالت 
الزي��ارات التي نظمته��ا حركة حماس باس��م مودة 
وتواص��ل.  وحمل التقري��ر دالالت إحصائية واضحة 
تبي��ن حج��م الفعاليات الت��ي نفذتها كتل��ة التغيير 
واإلص��الح في جميع فروعها عل��ى امتداد قطاع غزة.  
وتنوعت نش��اطات مكاتب الكتلة بين تقديم مساعدات 
نقدية وزيارات ميدانية لمئات أسر الشهداء والجرحى 
لمناطق مختلف��ة من قطاع غزة ولمديريات ومقرات 
ش��رطية ووزارات والمشاركة في الحمالت الرسمية 
الت��ي نظمتها كال من حركة حم��اس بعنوان "مودة 

وتواص��ل، وكذل��ك وزارة الداخلية بعن��وان حملة 
كرامة المواطن وهيبة الش��رطي. وأشارت الكتلة في 
تقريره��ا إلى أن��ه وصل إلى مكاتبه��ا أكثر من 200 
م��ن المواطنين من ذوي االحتياج��ات الخاصة الذين 
تقدموا بطلبات مس��اعدة مالية أو فرص عمل مؤقتة، 
أو ش��كاوى وتظلم حيث تم حل الكثير من الش��كاوى 
والنظ��ر فيها. وش��اركت في مش��روع توزيع لحوم 
األضاحي وقدمت مس��اعدات نقدي��ة بقيمة نحو "40" 
أل��ف دوالر على األس��ر الفقيرة موزع��ة على كافة 
فروع ومكاتب الكتلة ف��ي مختلف محافظات القطاع 
واستهدفت الفئات األكثر حاجة من بين أبناء شعبنا، 
وذلك تفاعال منها مع المجتمع المحلي وإصرارا على 
تحمل مسؤولياتها أمام شعبها ومحاولة للتخفيف عن 
المواط��ن في ظل الظ��روف االقتصادية الصعبة التي 

يعيشها القطاع مع حلول عيد األضحى المبارك.

بلغ اإجمايل م�شاعداتها املادية نحو 40 األف دوالر

كت�ل��ة »التغيي��ر واإلص��الح«
  تص�در تقري�رها النصف�ي لشه�ر نوفمب�ر 
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فعاليات حجاج اجمللس التشريعي يف الديار املقدسة يف صور 

د. بحر يقرأ رسالة موجهة من أهالي أسرى فلسطينيي الداخل املحتل لخادم الحرمني الشرفني لدى لقائه بهم يف مكة املكرمة 

د. بحر ووزيري األوقاف واالقتصاد يتفقدون حجاج فلسطني على صعيد جبل عرفاتد. بحر يلقي كلمة يف إطار لقاء أهالي مدينة القدس املحتلة يف مكة املكرمة 

حجاج املجلس التشريعي  يتفقدون الحجاج الفلسطينيني الجرحى على صعيد جبل عرفات 

حجاج املجلس التشريعي يف لقاء مع أهالي أسرى مدينة القدس املحتلة يف مكة املكرمة  د. بحر ووزير األوقاف يتفقدان حجاج فلسطني يف أماكن سكناهم بمكة املكرمة 

د. بحر : القدس واألقصى وفلسطني يف قلوب أبناء األمة ..
 واإلرادة والعزيمة واإلصرار على تحرير القدس وفلسطني تهيمن على مشاعر ماليني املسلمني 
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أكد النواب اإلسالميون في محافظة نابلس 
أن ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم عن مصادر 
في أجهزة أمن السلطة حول محاولة عناصر 
من حرك��ة حماس اغتي��ال محافظ نابلس 
جبري��ل البكري، إنما هي أخب��ار عارية عن 
الصحة تماما، وتأتي في سياق إثارة الشارع 
الفلسطيني وإحداث بلبلة وتعزيز االنقسام. 

وق��ال النواب في بيان له��م، االثنين)11-22(، 
إنه "رغم ما تعرض له أبناء حماس وقياداتها 
في الضفة المحتلة من سجن وتعذيب وصل 
إلى حد القتل والمالحقة والفصل التعسفي 
لمئ��ات الموظفين، إضافة إل��ى إغالق مئات 
الجمعيات الخيرية، رغ��م ذلك فلم تنزلق 
حم��اس ف��ي يوم م��ن األي��ام إلى مس��توى 

االغتياالت السياسية أو اللجوء إلى العنف". 
وأضاف البيان: "م��ا يتم ترويجه في الضفة 
يأتي في س��ياق إثارة الش��ارع الفلس��طيني 
وإح��داث بلبل��ة وتعزي��ز االنقس��ام بقصد 

المصالح��ة،  اس��تحقاقات  م��ن  الته��رب 
ومحاول��ة لتبرير الهجمة الشرس��ة التي 
تش��نها مليش��يا عباس على أبناء الحركة 

اإلسالمية". 
وطالب النواب العقالء من كافة األطراف 
والق��وى التدخ��ل لوق��ف حال��ة القم��ع 
واالعتداء التي تمر بها الضفة، والتي تبدد 
كل الجه��ود الرامية للوصول للمصالحة 

الفلسطينية المنشودة. 
وطال��ب الن��واب كذلك وس��ائل اإلعالم 
بالكف عن تس��ميم األجواء من خالل نشر 
وتضخي��م مثل ه��ذه األخب��ار التي تضر 
بالمصلح��ة الوطني��ة، وأن تنأى بنفس��ها 
ع��ن تنفي��ذ أجن��دة غريبة على الش��ارع 
الفلس��طيني وته��دف الس��تمرار الوضع 
القائ��م وع��دم التوصل للحم��ة الوطنية 
وتوحيد الوطن, وأن تكون أداة ومشاركا 

فعاال في إعادة الوحدة. 

نواب نابلس يفندون مزاعم محاولة اغتيال البكري 

هل تعود ال�شلطة اإىل املفاو�شات بغطاء عربي جاهز وم�شمون؟

الضمانات األمريكية لالحتالل.. تشجيع على استمرار االستيطان والعدوان وتكريس للنهج اليميين يف اجملتمع الصهيوني

النائب د. عبد الجواد: تزيد العدو 
تشددا وإجراما.. والسلطة عودتنا 

التنازل دون ثمن

النائب أبو جحيش��ة: رشوة مفضوحة 
للصهاينة.. وم��وت المفاوضات موت 

للسلطة وكشف لعوراتها جماهيريا

النائب م. سكيك : الدعم غير المعلن 
للصهاينة أكبر بكثي��ر من المعلن .. 

والسلطة ليست أكثر من تبع مأمور

النائب البورين��ي: المطالبة بتجميد 
االستيطان يعطيه شرعية.. والسلطة 

جاهزة للعودة إلى المفاوضات

النائب د. عدوان: الضمانات فاقت كل 
التصورات.. وضغط السياسة والمال 

سيعيد السلطة إلى المفاوضات

�س���كلت ال�س���مانات الأمنية التي اأعلنت الإدارة الأمريكية ا�س���تعدادها 
لتقدميها اإىل الكيان ال�سهيوين كر�سوة �سيا�سية حلملها على جتميد جزئي 
لال�ستيطان يف ال�سفة متهي���دا لإعادة احلياة اإىل م�سار املفاو�سات مع 

ال�سلطة الفل�سطينية ا�ستفزازا غري م�سبوق مل�ساعر �سعبنا الفل�سطيني.

»الربمل���ان« ا�ستطلع���ت اآراء ع���دد من الن���واب ب�ساأن ه���ذه اخلطوة 
الأمريكية امل�سينة، وا�ستك�سف���ت توقعاتهم بخ�سو�ص موقف ال�سلطة 
الفل�سطيني���ة من العودة اإىل املفاو�سات حال مت قبول حكومة الحتالل 

لها عرب �سطور هذا التقرير.

مكافأة وعطاء
النائب د. ناصر عبد الجواد أكد أن "المشروع 
األمريكي اإلس��رائيلي ف��ي المنطقة متواصل 
ومس��تمر ولي��س ل��ه ح��دود ، وبالتالي هذا 
ليس أمرا غريبا من أمريكا، فالدعم متواصل 
واإلغراء شديد لالحتالل لالستمرار في نهجه 
المتعنت المتزم��ت"، مضيفا: "كلما ازداد هذا 
العدو في تعنته وتزمت��ه ازداد مكافأة وعطاء 
م��ن قب��ل أمري��كا وحلفاءه��ا، وهذا يش��جع 
االحتالل على مواصلة االس��تيطان وجرائمه 
في الضفة وابتالع األرض واالستمرار في بناء 
الجدار ومصادرة األراضي الفلس��طيني، وهو 
ال يخسر ش��ي فهو يكس��ب كل شيء األرض 
والدعم والضمان��ات األمريكي��ة، وهذا يدفع 
ويشجع الش��عب الصهيوني في المستقبل إلى 
مزيد من التشدد والتعنت وأن يعيدوا انتخاب 

هذه الحكومات اليمينية المتطرفة".
ولم يعل��ق النائب عبد الجواد أي��ة آمال على 
تمس��ك الس��لطة بموقفها تجاه المفاوضات 
وسعيها لتحصيل ش��رعية عربية للعودة إلى 
س��كتها العبثية قائال: "عودتنا الس��لطة دائما 
على التنازل دون ثمن، فهي تلقي التصريحات 
الرافضة للتنازل والمتمسكة بالحق والثوابت، 
ولكن م��ا تلبث أن تتن��ازل وتتراجع عن هذه 
التصريحات، بينما االحتالل الصهيوني مقابل 
بع��ض التنازل التكتيكي البس��يط فإنه يتلقى 
ثمنا كبيرا واس��تراتيجيا لحماي��ة أمنه، أما 
الس��لطة مع األس��ف فهي تتن��ازل دون ثمن، 
وس��وف تعود إل��ى التفاوض م��ن جديد دون 
أن تحق��ق أي ش��يء، ال ضمانات وال أي ش��ي، 
وس��وف تعود إلى المفاوضات ألنها ال تملك 
أي خيارات أخرى فهي أحرقت سفنها وأعلنت 
من البداية أنه ال س��بيل أمامها إال المفاوضات 

ثم المفاوضات".
ال رهان على السلطة

ب��دوره ق��ال النائ��ب حس��ني البورين��ي أن 
"االحتالل اإلسرائيلي ال يمكن أن يجد فرصة 
س��انحة أكثر مم��ا هو الوض��ع الحالي، فهو 
يتخذ من الضمانات األمريكية فرصة البتزاز 
الس��لطة والعرب م��ن خالل الحص��ول على 
أس��لحة متطورة ودع��م سياس��ي ال محدود، 
ولن تس��تطيع أمري��كا أن تطلب م��ن الكيان 
الصهيوني م��رة أخرى تجميد االس��تيطان"، 
مضيف��ا بأن��ه "ال حل آخ��ر لدى الس��لطة إال 
المفاوضات كاللجوء إلى مجلس األمن،  وأن 
االحتالل اإلس��رائيلي سوف يحصل على كل 
ما يريد من خالل تجميد االس��تيطان، ونحن 
بمطالبتنا تجميد االستيطان نعطي له شرعية 
لهذا االس��تيطان، وهذه كارثة أن يصبح الهم 
الفلسطيني هو تجميد االستيطان لوقت محدد 

ثم بعد ذلك يفعل االحتالل ما يشاء".
وتابع النائب البوريني: "لقد اشترطت إسرائيل 
تجميد االستيطان وعلى ضمانة أمريكية بعدم 
لجوء الس��لطة إلى مجلس األم��ن أو أي حل 
آخر، واالحتالل ضمن أن ال يكون أي حل أمام 
الس��لطة إال المفاوضات وال شيء غيرها، وإذا 
توقفت المفاوضات أو استمرت فإن التوسعات 
االس��تيطانية ف��ي أرضنا مس��تمرة ونحن ال 
نراهن على موقف الس��لطة ألنها عودتنا أنها 
جاه��زة للتن��ازل وهن��اك ضغ��وط أمريكية 

وعربية لتسير في ركاب المفاوضات".

اعرتاف باالستيطان
أم��ا النائ��ب محم��د أبو جحيش��ة فأك��د أن 
طل��ب تجميد االس��تيطان هو بذات��ه االعتراف 
باالس��تيطان، قائ��ال: "األص��ل أن ت��زال ه��ذه 
المس��توطنات من أراضي 67، ث��م إن الضمانات 
األمريكي��ة المقدمة للع��دو الصهيوني ما هي 
إال انحي��از كامل للع��دو الصهيون��ي وتبعية 
مطلقة لمخططاته وانحياز مفضوح للمشروع 
الصهيون��ي عل��ى حس��اب الحق الفلس��طيني، 
والضمانات عبارة عن رش��وة مفضوحة للعدو 
الصهيوني ليمعن في تهويد األرض والمقدسات 

وسلب الحق من أصحابة الحق".
وأوض��ح النائ��ب أب��و جحيش��ة أن الس��لطة 
الفلس��طينية تهرول نحو المفاوضات وتعتبر 
المفاوضات حياة بالنس��بة لها، مش��يرا إلى أن 
توق��ف المفاوض��ات هو عبارة ع��ن موت لهذه 
الس��لطة، وكش��ف لعورته��ا أم��ام الجماهير 
الفلس��طينية، مؤكدا أن الس��لطة ال تبحث عن 
الغطاء العربي إال لتتخذ منه ذريعة الس��تمرار 

هذه المفاوضات.
فاقت كل التصورات

في الس��ياق أكد النائ��ب د. عاطف ع��دوان أن 
الصفقة األمريكية للكيان الصهيوني فاقت كل 
التص��ورات في س��خائها، فهي تقدم إلس��رائيل 
أس��لحة نوعية وخاصة حتى يبقى هذا التفوق 
األمني والعس��كري، مضيفا: "يأت��ي هذا الدعم 
تحت حجة وقف االستيطان، وتستطيع الواليات 
المتحدة أن تضغط على إسرائيل وتدفعها رغما 
عنه��ا إليقاف االس��تيطان، ولكن ه��ذا العرض 
يتس��م باالنحياز المطلق إلسرائيل واالستهتار 
بالموقف العربي والمفاوض الفلس��طيني وهو 
ال يحقق األغراض السلمية في المنطقة، ولكن 
يحافظ على التفوق العس��كري واإلس��رائيلي 

بالمقارنة مع  دول الجوار".
وأشار النائب عدوان إلى أن السلطة الفلسطينية 
بقيادة محمود عباس عودتن��ا بأن تتنازل دائما 
عن مواقفها، ولكن هذه المرة فإن األمر أكثر 
إحراجا بالنس��بة لها، فالموق��ف العربي متراٍخ 

وضاغ��ط ف��ي ص��ف اإلدارة األمريكي��ة عل��ى 
السلطة الفلسطينية، وقد عبر عن ذلك محمود 
عباس عندما اشتكى من الموقف العربي الذي ال 
يعترض على السياس��ة األمريكية في المنطقة، 
متابعا: "سوف تضطر السلطة الفلسطينية تحت 
الضغط المالي والسياس��ي للخضوع للضغوط 

األمريكية في نهاية المطاف".
تبع مأمور

ب��دوره أك��د النائ��ب م. جم��ال س��كيك أن 
المسرحية الهزلية التي يمارسها األمريكان من 
خالل االستمرار في دعم إسرائيل في المنطقة 
على حساب األمة العربية واإلسالمية تؤكد أن 
ملة الكفر واحدة، فالدعم الالمحدود من أمريكا 
إلس��رائيل يتم بش��كل خطير، ويت��م توظيفه 
للتمادي في الوقاحة والتعنت من خالل التباهي 
بالق��وة والهيمنة والس��يطرة، مضيفا: "أمريكا 
لم تكن يوما راع للس��الم ووس��يط ع��ادل، بل 
هي راعية للش��ر في المنطقة، ولألسف الشديد 
الكثير من السلطات العربية تخضع لها وتسير 
ف��ي ركبها، والدعم المعلن المقدم إلس��رائيل 
يأتي تحت غطاء سياس��ي لتجميد االس��تيطان 
ولكن هناك دعم كبير وغير معلن إلس��رائيل، 
وموضوع التحايل بتقديم الدعم إلعطاء فرصة 
لتجميد االستيطان لعدة أيام هو محاولة لخداع 
العالم فأمريكا لم تتواني يوما في دعم إسرائيل 

وضمان تفوقها على "جيرانها" في المنطقة.
وش��دد النائب س��كيك على أن السلطة ال تمثل 
أكث��ر من تبع مأمور وليس��ت ن��دا أو خصما 
مباشرا، متابعا: "ال نشعر أن السلطة في مواقفها 
أنه��ا صاحبة حقوق وتدافع عن ثوابت الش��عب 
الفلس��طيني بل هي تس��عى إلرضاء إس��رائيل 
وأمري��كا وتحاول أن تق��ذف بالكرة إلى ملعب 
الع��رب الذين قال��وا أنهم س��وف يعطون مدة 
محددة إلس��رائيل لوقف االستيطان واستئناف 
المفاوض��ات ث��م تراجع��وا عنه��ا، فمواق��ف 
الع��رب متخاذلة ومتراجعة أم��ام قضية الحق 
الفلس��طيني والثوابت الفلس��طينية، ولن تلبث 
السلطة أن تعود للمفاوضات بغطاء عربي هزيل 

خالل المرحلة المقبلة". 
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لس��ت بصدد توصيف حالة شعبنا في الضفة الغربية المحتلة 
في أيام العيد، فكلنا يعلم أن أهل الضفة يعيشون بين مطرقة 
االحت��الل وس��نديان األجهزة األمنية الفلس��طينية، وال يكاد 
ينجو الشرفاء من مكائد هؤالء حتى يقعوا في شرك أولئك، 
ونصف الش��عب في الضفة الغربية بات مرهونا للبنوك باسم 
االنتعاش االقتص��ادي الذي ال يعدو أن يك��ون ورما، ناهيك 
عن الغالء الفاحش والبطالة الت��ي تضرب أطنابها، والعمالء 
الذين يس��رحون ويمرحون وينعمون ب��كل االمتيازات وأما 
الش��رفاء فيعلق��ون في مس��الخ س��لطة رام اهلل م��ن األيدي 
واألرج��ل كما تعلق أضاحي يوم العيد وغيره وغيره. لكنني 
أق��ّص حدثا حصل في يوم العيد وهو وأمثاله يتكرر في كل 
يوم، وتكاد من خالل ه��ذا الحدث أن تتبين حال الحزانى في 
الضف��ة الجريح، القصة يا أخوتي حدث��ت في يوم العيد يوم 
الحج األكبر ي��وم الفرح والزينة والس��رور في يوم العيد 
المب��ارك في أول النهار في الس��اعة التي يرجم فيها إبليس، 
ف��ي تلك الس��اعة المباركة دخل��ت إلى حارتن��ا مجموعة 
من اآلليات العس��كرية وقوة مدججة م��ن عدة أجهزة أمنية، 
وبأل��وان متنوعة، لماذا هذه القوة ماذا تريد في أول س��اعات 
العي��د؟ من غير المعقول أنها تري��د أن تعتقل في يوم العيد، 
صحيح أن األنظمة البوليسية في العالم العربي تعتقل طوال 
الس��نة، ولكنها تطلق س��راح المعتقلين على أبواب العيد وإن 
كانت س��لطة رام اهلل كما عودتنا أن تعتقل على أبواب العيد 
أم��ا أن تعتقل ي��وم العيد! فال أظن أن س��لطة رام اهلل خلعت 
برقع الحياء إلى هذا الحد!! ربما حضرت هذه القوة ليهنئوا 
الناس بالعي��د أو يهيئوا األجواء للحزانى من أبناء األس��رى 

وأهلهم أو أبناء الشهداء وأهلهم الذين لم يسمح لهم االحتالل 
أن يفرحوا بأي عيد، أو ربما جاءوا لينظموا حركة المرور 
حت��ى يصل الناس إلى أرحامه��م ويتواصلوا دون معوقات أو 
عراقيل كل هذه االحتماالت واردة! وهل نستكثر على رجال 
فلس��طين أن يخدموا إخوانهم في يوم العيد!!! هل نستغرب 
من قواتنا الباسلة التي حضرت من الخارج مع قدوم السلطة 
الفلس��طينية على أش��الء األبطال الذين أش��علوا االنتفاضة 
األولى والثانية والذين سبحت قوافل عودتهم في بحر دموع 
أسرانا البواسل وعبرت قاطرة عودتهم على جماجم شهدائنا 
األب��رار، وفوق عظام أطفال الحجارة الذين س��طروا مالحم 
البطولة والصمود والتضحية من أجل عودة قواتنا المظفرة! 
فهل نس��تكثر على ه��ذه القوات أن يخدموا ش��عبهم المعطاء 
األب��ي في يوم العيد، فما أدراك ليس هناك ش��يء مس��تحيل 
إذا وجدت اإلرادة الصادق��ة، وبذرة الخير، فقد تلد البغال،أو 
تطير الجم��ال، فهذا زمن العجائب واهلل فعال لما يريد.  وإذا 
بالقوة المظفرة تترجل من حافالتها لتحاصر مسجد الحارة 
بالق��وة المدججة من ثالثة أجهزة � يا كافي البالء � كدت 
أص��رخ فيهم: ليس هذا هو العنوان الذي تريدون! وليس هذا 
ه��و المكان الذي يس��تحق أن يحاصر وليس ه��ذا هو المكان 
الذي يمكن أن يتحصن فيه العدو!! والمس��توطنة ليست في 
هذه الجهة إنها هناك في كل اتجاه ولكن ليست هنا، ، وليس 
العدو الذي يس��تهدفنا ويذلنا صباح مساء ليس هنا، بل هناك 
عل��ى أبواب كل بلدة ومدينة ومخي��م والموعد ليس موعد 

صالة أو تعبد في هذه الساعة.
وإذا بالقوة تتسلق جدران المسجد لتعتلي سطحه لتستهدف 

يافط��ة صغي��رة ال تكاد ت��رى كت��ب عليها )ال إل��ه إال اهلل( 
ويس��قطونها من على ظهر المس��جد، ويصف��ق المنتصرون 
كما لو كانوا في مباراة حامية الوطيس وس��جلوا هدفا في 
مرم��ى الخصم! فه��ل باتت ال إله إال اهلل م��ن المحرمات هل 
باتت كلمة التوحيد تهدد عروشهم؟ هل باتت تؤرقهم وتقض 
مضاجعهم أم صدقت فيهم نبوءة العرب لما دعاهم رسول اهلل 
� صل��ى اهلل عليه وس��لم � إلى قول: � ال إل��ه إال اهلل � قالوا: 
هذه كلمة تقاتلك عليها العرب والعجم، هل كلمة التوحيد 
من التحري��ض الذي يجب أن يتوقف؟ وه��ل نصت اتفاقيات 
الس��الم على ذلك؟ أم تري��د س��لطة رام اهلل أن تزيد قائمة 
الممنوع��ات حتى تخطب بها ود جن��راالت الحرب اليهود!!! 
كل شيء وارد، هل كلمة التوحيد هي شعار االنقالب القادم؟ 
لذلك تزيغ منها األبصار وتس��قط منه��ا القلوب. أخبروني 
أيها القوم بما نزين مس��اجدنا في ي��وم العيد؟ هل المطلوب 
أن نعل��ق األصنام على بيوت اهلل كم��ا هو حال الكنائس عند 
النصارى، هل المطلوب حتى نجنب مساجدنا العبث واالقتحام 
وانته��اك حرمتها أن نعلق فيها علم إس��رائيل ذي الخطوط 
الزرقاء، والنجمة السداس��ية، حتى تنجو المساجد من األذى 
والتدني��س، هل كلمة ال إله إال اهلل آخر الممنوعات أم هناك 
ممنوعات أخرى، وهل هذا أول المشوار وبعدها سيمنع األذان 
الذي يكرر فيه كلمة التوحيد، هل ستمنع الصالة بعد ذلك؟ 
ه��ل هذا هو المقدمة أم هو الخاتم��ة. حدثني الثقات العدول 
أن راي��ة � ال إل��ه إال اهلل � تم إنزالها م��ن الكثير من المواقع 

وديست بنعال البواسل.
لما خرجت من الس��جن قبل خمس��ة أش��هر وق��د رفعت في 

بيت االس��تقبال مجموعة من الالفتات بالتهاني واالس��تقبال 
ورفع��ت كذلك راية التوحيد ال إله إال اهلل، فتوالت االتصال 
بالمحيطي��ن من كل اتجاه وعلى كل المس��تويات حتى من 

مكتب الرئيس قالوا: هناك ممنوعات يجب أن تزال! 
هل الممنوعات هي الفتات التهاني أم الفتات االستقبال أم علم 
فلس��طين؟ قالوا: الممنوع هو الالفتة التي كتب عليها ال إله 
إال اهلل!! نعم واهلل عشنا حتى نرى ذلك ومن يعش يرى عجبا، 
نعم أيها الس��ادة أنا ال أتحدث عن خي��ال وال عن أحالم وإنما 
أتح��دث عن حقيق��ة مرة، إنما أتحدث عن واقع حي وش��اهد 
ماثل للعيان. إن الذين يتج��رؤون على كلمة التوحيد بهذه 
الص��ورة، هم مهزومون منكوبون هم باط��ل والباطل زاهق، 
هم زبد والزب��د ال يمكث في األرض، إن أمر هؤالء مضمحل 
وإن ركنهم مهيض، وإن الذين يضيعون كلمة التوحيد هم 
لغيره��ا أضيع ،إن الذي��ن يتنازلون عن ال إله إال اهلل س��وف 
يتنازل��ون عن القدس وع��ن األقصى وحق الع��ودة وتقرير 

المصير
إذا ما استباح الناس حرمة ربهم               فماذا تظن بحرمة األوطان 
س��يهزم الجم��ع ويولون الدبر. إن ال إل��ه إال اهلل هي نور اهلل 
الذي لن يطفئه العبيد وال يطمسه الرعاع، إن كلمة التوحيد 
أثقل م��ن الس��موات واألرض كما قال اهلل تعالى لموس��ى: 
اعلم يا موس��ى أن ال إله إال اهلل لو وضعت في كفة ووضعت 
السموات واألرض في كفة لرجحت بهّن ال إله إال اهلل، فإنزال 
راية هنا أو هناك، أو الفتة هنا أو هناك لن تطمس معالم هذا 
الدين ولن تنهي ظاه��رة التدين وحالة اإلقبال على اهلل التي 

تشهدها المنطقة، واهلل متم نوره ولو كره الكافرون.
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منهجان ال يلتقيان
النائب محمود مصلح استبعد تحقيق المصالحة 
ف��ي األفق القريب مع حركة فتح، مبينا وجود 
منهجان متوازيان ال يلتقيان وال يمكن االلتقاء 
على الس��واء، قائال: "أنت تتحدث مع عدة فرقاء 
هذه ليس��ت فت��ح واحدة وإنم��ا أكثر من فتح 
وأكث��ر من مركز قوى، وكلما عاهدوا عهدا 

نبذه فريق منهم".
وش��كك النائب مصلح في وج��ود جهة واحدة 
ممثل��ة لحركة فت��ح يمكن التف��اوض معها، 
متابع��ا: "وإن كان ال ب��د م��ن التفكي��ر ف��ي 
المصالح��ة فيجب أن تتم بالطريقة التي يمكن 
أن نتفق عليها وهي أوال التركيز على منظمة 
التحرير وإعادة بنائها على أس��س ديمقراطية 
من خالل انتخابات"، الفت��ا إلى أن إعادة هيكلة 
منظم��ة التحرير هي الطريق ال��ذي يمكن أن 
يوحد الجميع، مستدركا: "نحن ال نتحاور مع 
فتح وإنما نتحاور مع جه��ات مختلفة وهؤالء 
ليسوا أصحاب قرار فكيف يمكن االتفاق معهم؟".

وحذر النائب مصلح من وجود مخطط فتحاوي 
قديم يتناغم مع المخططات الدولية واإلقليمية 
المعادية لحم��اس، مؤك��دا أن حركة فتح ال 
تريد الخي��ر لحماس وتبحث على أي وس��يلة 
لتصفية حماس، موضحا أن محاوالت استئصال 
حماس تجري اليوم على أرض الواقع في جميع 
مدن الضف��ة الغربية ممثل��ة بمالحقة النواب 
وعائالته��م واعتقال مناص��ري حركة حماس 

ومؤيديها.
فيتو خارجي

أما النائب داود أبو س��ير فأش��ار إل��ى تأزمات 
كبيرة ج��دا تجعل المصالحة ت��رواح مكانها، 
ملفت��ا لوجود جه��ات داخلي��ة وخارجية تقف 
حائال أمام المصالحة وتضع فيتو عليها، قائال: 
"حركة فت��ح أحيانا تحتكم للوض��ع الداخلي 
واألزم��ة السياس��ية التي تمر بها خاصة فش��ل 
المفاوضات، والضغ��وط الخارجية واإلمالءات 
العربي��ة لها تأثير كبير على حركة فتح مما 
يجعله��ا تتراجع ع��ن المصالح��ة، فالمصالحة 
الوطنية تعد بالنس��بة لفت��ح مصلحة فصائلية 

وليست مصلحة وطنية عليا".
ودع��ا النائ��ب أبو س��ير فت��ح لالحت��كام إلى 
المصلح��ة الوطني��ة العلي��ا دون النظ��ر إل��ى 
االم��الءات والضغ��وط الخارجي��ة والمصالح 

الحزبية الضيقة.
ولفت النائب أبو سير إلى أن المصالحة ال تخدم 
مصالح االحتالل وال الجهات األمريكية وبعض 
األنظم��ة العربية الت��ي ال تري��د أن ترى فتح 
تخسر السلطة أو الهيمنة المطلقة على القضية 

الفلسطينية.
عقبات خارجية

بدوره أعرب النائب رياض رداد عن أمله في أن 
تتم المصالحة رغم كل العقبات التي تعترضها، 
وقال: "األمل يبقى موجودا وقائما وأصبح كل 
الش��عب الفلس��طيني والمراقبي��ن يعرفون أن 

مخطط لضرب املقاومة
ب��دوره أوض��ح النائ��ب مش��ير المص��ري أن 
المصالحة تعيش مرحلة حساس��ة نتيجة تلكؤ 
حركة فت��ح في التعاط��ي ايجابيا ف��ي إنجاز 
المل��ف األمني بل تراج��ع حركة فتح فيما تم 
االتفاق عليه، موضح��ا أن الحوار األخير كان 
معقدا بتعقيد الملف األمني الذي تصر حركة 
فتح أن تبقيه في جعبتها دون إشراك اآلخرين، 
الفتا إلى أن موقف فتح ينم عن منهجية خاطئة 
مازالت تعيش��ها في ع��دم إيمانها بالش��راكة 

السياسية فضال عن الشراكة األمنية.
وبي��ن النائب المصري أن م��ا دفع حركة فتح 
للتراج��ع هو أن الفيتو األمريكي مازال س��يفا 
مس��لطا على فتح، إضافة إلى عدم توفر النوايا 
الصادقة حيث أن قادة فتح في الضفة مستفيدين 
من االنقس��ام وه��م ال يري��دون أي وحدة وأي 
مصالحة، معبرا عن خشيته من تراجع فتح فيما 
اتفق��ت عليه، محذرا م��ن أن تراجعها يأتي في 
إطار مخطط الستهداف المقاومة الفلسطينية 
الس��يما أنه يأتي متزامنا م��ع التصعيد األخير 

ضد القطاع.
 وتاب��ع النائ��ب المص��ري: "نح��ن نق��ول أن 
المصالحة خيار وق��رار وندفع بها قدما ولكن 
هي المصالحة المتمس��كة بالحق��وق والثوابت 
والمطل��وب من فت��ح أن تتوافر فيه��ا األجندة 

الفلسطينية والنوايا الصادقة".

العقبات التي تعترض المصالحة ليست داخلية 
بقدر ما هي خارجية".

وعب��ر النائب رداد عن أمل��ه في أن يكون هناك 
تغي��ر في السياس��ات الخارجي��ة المؤثرة على 
المصالحة من أجل إنجازها، قائال: "المصالحة 
هي هدف منشود لكل أطياف الشعب الفلسطيني 
حتى يتمكن هذا الش��عب م��ن مواجهة األخطار 
المحدقة بالقضية الفلسطينية، فهناك ضرورة 
لالس��تمرار ف��ي جلس��ات الح��وار واغتنام أي 
فرصة مهم��ا كانت ضئيلة م��ن أجل الوصول 

للمصالحة.
وطال��ب النائ��ب رداد حرك��ة فت��ح وقياداتها 
الفاعلة بالنظر إلى األخطار المحدقة بالقضية 
واألخطار الداخلية ألن هناك واقع فلس��طيني 
مأزوم في الداخل نتيجة االس��تجابة للضغوط 
الخارجي��ة، متابعا: "على ق��ادة فتح أن ينظروا 
إل��ى كل المؤثرات الداخلي��ة والخارجية من 
أجل الخ��روج من هذه األزم��ات التي تعترض 

المصالحة والقضية الفلسطينية".
وحمل النائب رداد حركة فتح كل المسئولية 
لعدم تعاملها مع الواقع الفلس��طيني واألخطار 
الخارجي��ة والمؤث��رات السياس��ية الخارجية 
على القضية الفلس��طينية، متابعا: "بدأنا نلمس 
وبشكل ضئيل ونتمنى أن يكون حقيقة وهي أن 
بعض قيادات فتح بدأت تشعر بخطورة المرحلة 
وتطالب فتح بالس��عي للمصالح��ة وأن تضرب 

كل المؤثرات الخارجية بعرض الحائط".

حركة ال قرار لها
وف��ي تصريح مقتض��ب للبرلمان ق��ال النائب 
د. م��روان أبو راس أن حركة فتح ليس��ت على 
قلب رجل واحد، وحرك��ة فتح ليس لها قيادة 
تجمعها، وأنها ليس��ت صاحبة قرار س��يادي لها 
لذلك فهي ال تستطيع أن تتخذ أي قرار ال في 

المصالحة وال في غيرها من القضايا.
تقتات على الخالف

بينما يرى النائب د. س��الم سالمة أن المصالحة 
لم تنت��ِه رغ��م تراجع حركة فت��ح عن بعض 
ما تفاهم��ت عليه م��ع حركة حم��اس، قائال: 
"ال نس��تطيع الق��ول أن المصالحة قد انتهت إال 
بع��د أن تعلن فتح أنها تراجعت عن كل ش��يء 
اتفقت عليه مع حركة حماس، ولكن أن يخرج 
ممثلوها ويعيدونا إلى مربع الصفر فهذا يعني 

أنهم تراجعوا عما وقعوا عليه".
ووصف النائب سالمة تراجع فتح عن المصالحة 
بأنه يعد من المصائب بعد أن مورس��ت عدد من 
الضغ��وط عل��ى فتح حت��ى ال تت��م المصالحة، 
متابع��ا: "نحن الزالت لدين��ا نية للمصالحة أما 
فتح فهم مس��تفيدون من الخالف الفلس��طيني 
والضغوط��ات  الش��خصية  المصال��ح  بس��بب 
األمريكي��ة". وأك��د النائب س��المة أن تراجع 
حركة فتح عن المصالحة يندرج تحت مخطط 
منس��ق مع األعداء لضرب الحركة اإلسالمية 

بعد أن أفلسوا سياسيا ووطنيا.

حديث عن تواطوؤ فتحاوي مع خمطط اإقليمي ودويل ل�شرب »حما�س«

هل تلفظ »املصاحلة« أنفاسها األخرية على إيقاع تراجع »فتح« عن التفاهمات السابقة؟
هل ميكن القول اأن امل�ساحلة قد انتهت 
اإث����ر تراجع حركة فت����ح الدراماتيكي 
خ����الل جولة احل����وار الأخ����رية بني 

حركتي حما�ص وفتح يف دم�سق؟
وما الذي دفع حركة فتح اإىل الرتاجع 

واإف�سال امل�ساحلة الداخلية؟
وم����ا حقيق����ة ما ي�س����اع ع����ن تواطوؤ 
فتح����اوي مع خمط����ط اإقليمي ودويل 
ل�رضب حما�ص خالل املرحلة املقبلة؟
»الربملان« حملت ه����ذه الأ�سئلة اإىل 
كوكبة من ن����واب املجل�ص الت�رضيعي 
لالإجاب����ة عليه����ا ع����رب �سط����ور هذا 

التقرير.


