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ما بعد نهاية المدة القانونية  
للمجلس التشريعي ..؟   
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مما ال شــك فيه انه في كل دول العالم التي تحترم نفســها وتقدر شعوبها وتعرف قيمة الديمقراطية واثرها في 
المجتمع فإنه في اللحظات التي ينهي فيها برلمان تلك الدول فترته القانونية سرعان ما يتم تشكيل لجنة او ربما 
حكومة مهمتها االشــراف على انتخابات برلمانية حرة ونزيهه تكون بتراضي وتوافق جميع االطراف ثم ان كافة 
االطــراف بعــد ذلك ترضى بالنتائج مهما كانت . اال انه فــي دول عالمنا الثالث فإن التجارب الديمقراطية خاصة 
تجارب االنتخابات التشــريعية وبعد ظهور نتائجها ســرعان ما تتحول تلك التجارب الى مشــاريع حرب اهلية او 
انقســامات داخلية تؤدي في نهاية المطاف النقســام المجتمع الى معسكرات واحالف وتكون فاتحة باب شر يصعب 
إغالقه ولعل في بعض تجارب إفريقيا وبعض دول آسيا خير دليل وكذلك عالمنا العربي واالسالمي حيث تحاصر 
قوانين االنتخابات بسلسلة من القوانين التي تقيد المعارضة وتعطي الطرف الحاكم الفرصة األكبر قي الفوز ، 
ولعل السبب في ذلك ان معظم قادة تلك الدول قد وصل عبر انقالبات عسكرية او مضى على البعض عقود وهم 
على سدة الحكم فأرادت تلك االنظمة وبدعم غربي مكشوف الى عمل ديكور جديد يجمل صور تلك االنظمة التي 

لم تقدم لشعوبها سوى الفقر والتخلف والمزيد من االرتباط بالدول الكبرى والمستعمرة .
اما اإلنســان الذي هو رأس مال البلد فال قيمة له وال وزن ، وليســت تجربتنا الفلسطينية بدعا من تلك التجارب ، 
جاءت في ظروف صعبة مر بها الوطن والمواطن واعتقد القائمون على فكرة االنتخابات انها ستكون سهلة وسلسة 
وان حظها في الفوز مضمون رغم مشاركة حركة حماس النها تشكل في احسن االحوال حسب استطالعات الرأي 
عندهم ليس اكثر من ٤٠٪ ثم بعد ذلك تكون لهم الشرعية المطلقة ، ولما انقلب السحر على الساحر قامت قيامة 
العالم الحر والديمقراطي ومعه كل اذنابه ولم تقعد ، فكان القرار : أن دعوا حماس تشكل الحكومة لوحدها وامنعوا 
اي طرف من التحاور معها وابدؤوا بحصارها واسحبوا االموال كلها من البنوك والمؤسسات حتى تفشل التجربة 
في مهدها ليكون الفشل السياسي مقدمة للقضاء على الجانب العسكري المقاوم ، ثم شوشوا على المجلس التشريعي 
وانســحبوا من جلساته ، ثم جاء االيعاز الى الجانب الصهيوني باعتقال كافة نواب الضفة والتي كانت مقدمة لما 
هو ابعد من ذلك حيث شــنت حرب ضروس على حكومة الوحدة الوطنية ال هوادة فيها ابتداءًا من الفلتان االمني 
وعميات االختطاف والقتل ومرورا بالحرب العالمية العربية على غزة وانتهاءا بالحصار الظالم الذي لم يشهد له 
العالم مثيال في محاولة السقاط الحكومة وقمع وحصار الحركة واستئصالها أيضا في الضفة الغربية . وكانت 
المفاجأة صمود اسطوري وانتصار عظيم وصبر جميل كان من نتائج ذلك فقد انقلب السحر على الساحر وتعرف 
ــل واصبحت حركة حماس الرقم الصعب فــي االمور كلها ولفتت  ــى حركة حماس اكثر من ذي قب ــم عل العال
الحكومة الفلسطينية في غزة اهتمام العالم حيث قدمت تجربة راشدة في الحكم والقيادة تضاهي تجارب كبريات 
دول العالم رغم الحصار والحرب ومحاولة االستئصال في الضفة الغربية ، واآلن وقد انتهت مدة االربع سنوات وهي 
المدة القانونية للمجلس التشريعي .. كان ال بد للحركة االسالمية ومعها الحكومة في غزة أن تعيد دراسة وتقييم 
التجربة من جديد دراسة واعية متأنية وال بأس من االستماع الى كل االطراف الغيورة والصادقة والمؤيدة والمحبة 
وان تأخذ نصيحتها باالعتبار خاصة المفكرين والعلماء وقادة المقاومة واهل السياسة ، كل ذلك استعدادا للمرحلة 
القادمة والتي رغم غموضها ستكون في نهاية المطاف نصرا ورفعة للحركة االسالمية بل  لفلسطين كلها بإذن اهللا. 
ان االطراف التي حاولت خالل الفترة السابقة اجهاض تجربة حماس في المقاومة والسياسة نشهد االن انه قد اصابها 
االنهاك واالعياء والتشــرذم والتخبط وفقدان البوصلة ولم تعد قادرة على اكمال المشوار سوى مشوار االنبطاح 

ومزيد من التنازالت والتنسيق مع االعداء .
ان الحركة االســالمية في فلسطين اليوم وهي تسطر هذا الثبات والصبر والنجاح رغم كل المعوقات لهي قادرة 
بعون اهللا  ثم برجالها وشبابها وقادتها على اكمال المشوار ، مشوار النصر والتحرير وتغيير الواقع نحو االفضل 
ومعها امتها العربية واالسالمية في كل مكان والتي نعلن والئها ودعمها ومساندها ووقوفها الى جانب الحق في اهله 
. ما المجلس التشريعي فليس غاية في حد ذاته فإذا ارتضى االخرون النفسهم ان يستمر عشر سنوات في المرحلة 
السابقة النهم كانوا هم االغلبية . فال بد ان يستمر هذه المرة الى ما شاء اهللا حتى تتهيأ الظروف الكاملة النتخابات 

تشريعية حرة ونزيهه وليفز بعد ذلك من يفوز .
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تفقد صباح اليوم وفد من المجلس التشريعي 
ــور أحمد بحــر النائب األول  برئاســة الدكت
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني منطقة 
المغراقة المنكوبة نتيجة الدمار الذي لحق بها 
جراء ما قامت به إســرائيل من فتح سد للمياه 
على تلــك المنطقــة، وضم الوفــد كال من 
النائب د. عبد الرحمن الجمل، والنائب د. سالم 

سالمة والنائب هدى نعيم.
 وأكد د. بحر خالل زيارته الميدانية التفقدية 
ألهالي المغرقة أن قيام سلطات االحتالل بفتح 
إحــدى ســدودها المائية والتســبب في إغراق 
وسط القطاع يشكل جريمة إنسانية جديدة من 
جرائم الحرب التي يقترفها الصهاينة، محمال 
حكومة االحتالل المسؤولية كاملة عن سالمة 
ــار والتداعيات  ــي المنطقة وكافــة اآلث أهال

السلبية التي تلحق بهم.
وقال: "إن هذه الجريمة الصهيونية الجديدة لن 
تمر مرور الكرام، وســيتم متابعتها وتوثيقها 
فــي إطار توثيق جرائم الحــرب التي اقترفها 

ــة"، مشــددا أن المجلــس التشــريعي  الصهاين
ــن يقر لهم قــرار أو  وكافــة أبناء شــعبنا ل
ــى تحكم العدالة الدولية  يطرف لهم جفن حت
ــا على رقاب قادة االحتالل، وحتى يلقوا  خناقه

ما يستحقون جزاء جرائمهم بحق شعبنا.
كما دعــا الجهات المختصــة، وخاصة الدفاع 
الصحــة  ووزارة  األشــغال  ووزارة  المدنــي 
ــة، إلى معالجة األزمة بشــكل  ووزارة الداخلي
ســريع، والمبادرة بإغاثة األسر المنكوبة التي 
شــردتها المياه، ووضع خطــة عاجلة وطارئة 
لمجابهة آثار الجريمة الصهيونية، واحتماالت 
ــام ســلطات االحتــالل بجرائــم وحماقات  قي
ــدة من هــذا النوع، شــاكرين في الوقت  جدي
نفســه كافة الجهات الرسمية والشعبية التي 
تداعــت إلى موقع الحــدث، وعملت على إغاثة 

أهالي المنطقة.
وطالب د. بحر جامعة الدول العربية ومؤسسات 
المجتمع الدولي بإبداء وقفة مســؤولة للجم 
عدوان االحتالل، والتدخل العاجل لوقف كافة 

ــا االحتالل،  األعمــال اإلجرامية التي يقترفه
مؤكدا أن غض الطــرف عن جرائم االحتالل 
يشــكل غطاء الســتمرار جرائمه، وإسهاما في 
مفاقمة معاناة شــعبنا الــذي يعيش ظروفا ال 

إنسانية غير مسبوقة في تاريخ اإلنسانية.
وكانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني 
ــا رياح األحداث  قد تابعــت األنباء التي حملته
حول إقدام  ســلطات االحتالل على فتح إحدى 
الســدود المائية على منطقة وادي غزة وسط 
القطــاع، مما أدى إلى إغــراق المياه للمنطقة 
بشــكل كامل، والتســبب في تشــريد عشرات 

األسر الفلسطينية.
فقد قام الدكتور أحمد بحر بمتابعة تطورات 
األحداث، وأجرى عددا من االتصاالت الهاتفية 
وذات  والمختصــة  المســئولة  الجهــات  مــع 
ــة المغراقة،  ــا رئيس بلدي العالقــة، ومن بينه
وذلك لالطمئنان على سالمة أهالي المنطقة 
المنكوبة، وحّث الجهات المسئولة على اإلسراع 

في معالجة األزمة.

العدد الواحد والثالثون
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ال نرهق أنفسنا كثيرا في الرّد على بعض المرجفين 
الذي يفسدون في األرض وال يصلحون حين يطعنون 
أو ينتقصون من شــرعية المجلس التشــريعي تحت 

مزاعم أوهى من بيت العنكبوت.
ــذ زمن هذه الترهــات التي ُيلقي بها  لقد تجاوزنا من
البعض حقدا وبغضاء، ومضينا بكل عزة وأمل وشموخ 
في مسيرتنا البرلمانية لما فيه خير شعبنا ومصلحة 

وطننا وقضيتنا.
لم نكــن بحاجة إلى التذكير بالمــادة (٤٧) مكرر في 
القانون األساسي التي تنص على استمرار عمل المجلس 
ــد وأداء أعضائه  التشــريعي حتى انتخاب مجلس جدي
ــن الدســتورية، فقوة القانون األساســي  الجدد اليمي
وُسمّوها على كل الطحالب الضارة التي تفتقت عنها 
عقول بعض الجاهلين، قد قطعت على هؤالء المشككين 
كل حديث، ووضعت األمور في نصابها الســليم دون 

لبس أو غموض.
يدرك هؤالء جميعا حقائــق األمور، ولكنهم يعاندون 
المنطق الوطني والقانوني لحاجات وأغراض، شخصية 
وحزبية، مقيتة، ويستمرؤن إدخال الساحة الوطنية في 
ــح وأجندات غير  أتــون أزمات متالحقة لخدمة مصال

وطنية.
لقد شــعرنا باألسف واألسى لحجم إيغال حركة فتح 
ــة - الدولية التي اســتهدفت  فــي المؤامرة الصهيوني
تعطيل وشّل عمل المجلس التشريعي، وعدم استجابتها 
لدواعي ومقتضيات الشراكة السياسية التي عّلق عليها 

شعبنا الفلسطيني آماال غير مسبوقة.
كان األمل يحدونا في ممارسة برلمانية راقية تجمع 
كافة أطياف العمل الوطني تحت قبة البرلمان، وتعمل 
على بلورة مشــروع إنقاذ وطني إلخــراج الوطن من 
األزمات الحادة التي تتقاذفه هنا وهناك، إال أن العصبية 
الفصائلية، والحســابات الخاصــة، والرضوخ لهيمنة 
ــة البرلمانية األهم  وإمالءات الخارج، أفشــل التجرب
ــر، وألقى بالوضع  ــي انتظرها شــعبنا بفارغ الصب الت
الفلسطيني قاطبة في أتون النار المحرقة التي انتهت 

بتجرع مرارات الحصار واالنقسام. 
ــادات الواعية في  ــد من القي ال زلنا نعــّول على العدي
حركة فتح للنزول عند مقتضيات المصالحة الوطنية، 
ووقف مسار الكارثة والخراب الذي تجتره السلطة في 
الضفة الغربية، عبر اســتالب قرارها األمني للجنرال 
"دايتون"، وتواصل ممارساتها األمنية االستئصالية بحق 

حركة حماس ونواب المجلس التشريعي.
هل يعقل أن يتم منع رئيس المجلس التشريعي د. عزيز 
دويك من دخــول مقر المجلس برام اهللا لممارســة 
ــة؟! وهل يعقــل أن يتم  ــه ومهامــه البرلماني واجبات
القرصنة عليه ود. الرمحي في عرض الطريق بشــكل 
قــذر وال أخالقي؟! وهل يعقل أن تتنكر فتح لجلســة 
المصالحة التي دعــا إلى عقدها د. دويك إلصالح ذات 

البين واستعادة التوافق الداخلي؟!
ستبقى المصالحة الوطنية قدرنا وخيارنا االستراتيجي، 
وسيبقى المجلس التشريعي مستمرا في مزاولة أعماله 
بقوة القانون األساســي والشرعية الدســتورية، ولن 
ــة والوطنية تجاه  نتخلى عن مســؤولياتنا البرلماني

شعبنا وقضيتنا حتى يأذن اهللا بالفرج والخالص.      
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د. بحر: نحمل عباس مسؤولية انهيار آفاق 

اِّـصالحة والتغطية على جريمة االعتداء
د. خريشة: اعتقال موظفي النواب برام اهللا مرفوُض 

جملًة وتفصيًال وانتهاك خطري لحقوق اإلنسان 

أعرب الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني عن إدانته البالغة العتداء 
ى "جهاز المخابرات العامة" على طاقم  ما يســمَّ
موظفيه وموظفي مكتب النواب اإلســالميين 
في رام اهللا، وقيامهم بتفتيش سيارته الخاصة، 
بعد أخذ مفاتيحها من سائقها الذي احُتجز عدة 

ساعات لدى الجهاز. 
وقال د. دويك في تصريح صحفي اإلثنين (٢٥-

١) إن هــذا االعتداء يمثل سياســًة واضحًة لدى 
ــا إلى تعطيل  هذه األطراف، تســعى من خالله
كلِّ الجهود المبذولة إلنجاح جهود المصالحة. 
ــر تفتيــش قــوات "األجهــزة" ســيارته  واعتب
ــاًكا ســافًرا لحصانته  ســابقًة خطيرًة، وانته
ولمكانته الممنوحة له، وفق القانون األساسي 
ض له بأي شكل،  الفلسطيني، والتي تمنع التعرُّ
أو تفتيش أمتعته أو بيته أو سيارته (بند ٢ مادة 
٥٣ من القانون األساسي المعدل)، وتمثل اعتداًء 

ا على المؤسسة الدستورية ورئيسها.  شخصيًّ
ــداء الــذي جــاء بعد  وأضــاف: "إن هــذا االعت
المؤتمر الصحفي الذي عقده في مكتب النواب 

اإلسالميين بتاريخ (٢٤-١-٢٠١٠)؛ يعبِّر عن الرفض 
لكل حديث أو دعوة للمصالحة، وعودة الحياة إلى 
ض في  ــم يتعرَّ المجلس التشــريعي؛ حيث إنه ل
حديثه إلى أيِّ شخص، بل أكد مواقفه التي عبَّر 
ــا دائًما، والتي تدعو إلى نبذ الفرقة وتعزيز  عنه
حديثه إلى أيِّ شخص، بل أكد مواقفه التي عبَّر 
ــا دائًما، والتي تدعو إلى نبذ الفرقة وتعزيز  عنه
حديثه إلى أيِّ شخص، بل أكد مواقفه التي عبَّر 

الحوار وصوًال إلى وفاق حقيقي".  
ــا دائًما، والتي تدعو إلى نبذ الفرقة وتعزيز  عنه

الحوار وصوًال إلى وفاق حقيقي".  
ــا دائًما، والتي تدعو إلى نبذ الفرقة وتعزيز  عنه

من جهته  أدان الدكتور أحمد بحر النائب األول 
لرئيس "التشــريعي"، اعتقال أجهزة أمن سلطة 
رام اهللا ســتًة من موظفي مكتــب نواب الحركة 
اإلسالمية بمدينة رام اهللا، مؤكدا أنها تعد مؤشرا 
ــة في المصالحة  خطيرا يــدل على انتفاء الرغب
الوطنية، ودليال على النهج األمني البشــع الذي 
ا، واصفا تلك  يحكم الضفة الغربية المحتلة حاليًّ

الخطوة بـ"القرصنة القذرة". 
وقــال د. بحر في بياٍن له األحــد (٢٤-١): "إن هذه 
ــة لتحقيق  الخطوة تســتهدف نســف أية إمكاني
المصالحــة وتكريس حالة االنقســام السياســي 
والجغرافــي، واالســتمرار فــي طحن الشــعب 
الفلسطيني وإبقاء فرض الحصار عليه؛ ألهداٍف 

خبيثٍة وغاياٍت غير وطنية". 

ــة رئاســة  ــى هيئ ــة عل ــر بحــر القرصن واعتب
"التشريعي" بهذا الشكل دليًال صريًحا على النهج 
ا، والذي  األمني البشــع الذي يحكم الضفــة حاليًّ
ُتســَتباح به الحريات، وتغلق المؤسســات، وتهان 
آدمية اإلنســان الفلسطيني، محذًرا من أن تشكل 
هذه الممارســة اإلجرامية اليوم مقدمة لسلسلة 

جديدة من أعمال اإلجرام واالنتهاكات هناك. 
ل د. بحر محمود عباس مسؤولية انهيار آفاق  وحمَّ
المصالحة، والمســاس بحياة اإلخوة المعتقلين 
الستة، مشــددا على أن عباس وزمرته يواصلون 
مســيرة العبث والكذب واالدعاء والتضليل حول 
ــق المصالحة.ودعــا النائب  رغبتهــم فــي تحقي
األول لرئيس "التشــريعي" الشــعب الفلسطيني 
في الضفــة إلى االنتفاض في وجه الممارســات 
اإلجرامية لسلطة رام اهللا وميليشياتها، وطالبهم 
بالتعبير عن كافة أشــكال غضبهم في وجه هذه 
الممارسات غير الوطنية واألفعال غير اإلنسانية 
التي تســتهدف تدمير فرص المصالحة الوطنية 
وآفاقها، وتفتيت النســيج االجتماعي في الضفة 
ــة، وإبقــاء الضفة رهينة القــرار األمني  الغربي

للجنرال األمريكي دايتون ومخططاته السوداء. 
في ذات السياق أكد الدكتور حسن خريشة النائب 
الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن 
اختطاف األجهزة األمنية ستًة من موظفي مكتب 
النواب اإلســالميين برام اهللا؛ أمٌر مرفوٌض جملًة 
ــاٌك لحقوق اإلنســان.  وأكد د.  ــًال، وانته وتفصي
خريشــة، في تصريٍح صحفي األحــد (٢٤-١)، أن 
اعتقال موظفي النواب رسالة غير واضحة وغير 
مفهومة من ِقَبل ميليشيا عباس في الضفة الغربية 
المحتلة، مؤكًدا أنها سياسة خطيرة تفتح الباب 
إمام انتهاكاٍت جمٍة ضد حقوق اإلنسان.  وأضاف: 
"إذا كانــت تهــدف ســلطة رام اهللا مــن اعتقال 
إمام انتهاكاٍت جمٍة ضد حقوق اإلنسان.  وأضاف: 
"إذا كانــت تهــدف ســلطة رام اهللا مــن اعتقال 
إمام انتهاكاٍت جمٍة ضد حقوق اإلنسان.  وأضاف: 

دت به ســابًقا  الموظفين الســتة إلى تنفيذ ما هدَّ
ــواب "التشــريعي" والعاملين معهم  من اعتقال ن
بعد انتهاء والية المجلس؛ فهي رســالة لم تصل 
؛ فلقد أقدموا على اعتقال  إلى أصحابها بشكٍل عامٍّ

أناٍس ال عالقة لهم بشيء". 
؛ فلقد أقدموا على اعتقال  إلى أصحابها بشكٍل عامٍّ

أناٍس ال عالقة لهم بشيء". 
؛ فلقد أقدموا على اعتقال  إلى أصحابها بشكٍل عامٍّ

ــي لرئيس "التشــريعي"  وطالــب النائــب الثان
بإطالق ســراحهم فوًرا دون أي قيٍد أو شــرٍط؛ 

فال داعي وال مبرر العتقالهم. 

أكد الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس 
التشــريعي الفلســطيني أن المحاوالت التي 
مورســت ضد المجلــس من اعتقــاٍل للنواب 
ــى  وقصــٍف لمقــره وفــرٍض للحصــار عل
ــى تعطيل الدور  قطــاع غزة، كانت تهدف إل
التشريعي والسياســي المنوط به، وإجهاض 
التجربة الديمقراطية للشــعب الفلســطيني، 
مضيًفا أن المجلس بذل جهوًدا كبيرة إلنقاذ 

النظام السياسي والدستوري من االنهيار. 
وشــدد د. دويك في بياٍن له ألقاه في مؤتمٍر 
ــة رام اهللا  األحد (٢٤-١)؛  صحفــيٍّ عقد بمدين
وشــدد د. دويك في بياٍن له ألقاه في مؤتمٍر 
ــة رام اهللا  األحد (٢٤-١)؛  صحفــيٍّ عقد بمدين
وشــدد د. دويك في بياٍن له ألقاه في مؤتمٍر 

على اســتمرار الوالية الدستورية والقانونية 
ــة رام اهللا  األحد (٢٤-١)؛  صحفــيٍّ عقد بمدين
على اســتمرار الوالية الدستورية والقانونية 
ــة رام اهللا  األحد (٢٤-١)؛  صحفــيٍّ عقد بمدين

ا، بناًء على  لـ"المجلس التشريعي" القائم حاليًّ
استحقاٍق دستوريٍّ مؤكٍد في نص المادة (٤٧ 
ل، التي  مكرر) من القانون األساســي الُمعــدَّ
استحقاٍق دستوريٍّ مؤكٍد في نص المادة (٤٧ 
ل، التي  مكرر) من القانون األساســي الُمعــدَّ
استحقاٍق دستوريٍّ مؤكٍد في نص المادة (٤٧ 

ــة "المجلس  ــى أن "تنتهَي مدة والي تنــص عل
ــد أداء أعضاء المجلس  التشــريعي" القائم عن

الجديد المنتخب اليميَن الدستورية". 
ــكه  د رئيس المجلس التشــريعي تمسُّ وجــدَّ
ــى احترام  ــار الديمقراطــي القائم عل بالخي
مبدأ ســيادة القانون والفصل بين الســلطات، 
دية  والتداول السلمي للسلطة واحترام التعدُّ
ــع فــي  ــة، وحــق الجمي السياســية والحزبي
المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار، 

مؤكًدا وجوب إنهاء حالة االنقسام والتشرذم 
في الساحة الفلسطينية بشــكٍل فوريٍّ ودائٍم، 
وبدء إجراءات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
ــا لألصول الدســتورية المتبعة والغطاء  وفًق
الدســتوري الالزم، وببرنامٍج سياسيٍّ يستند 
ع عليها  ــي" الموقِّ إلى "وثيقــة الوفاق الوطن
الدســتوري الالزم، وببرنامٍج سياسيٍّ يستند 
ع عليها  ــي" الموقِّ إلى "وثيقــة الوفاق الوطن
الدســتوري الالزم، وببرنامٍج سياسيٍّ يستند 

معظم القوى والفصائل الفلسطينية. 
وطالب د. دويك بضــرورة أن تتخذ حكومة 
الوحــدة الوطنية كافة اإلجــراءات الالزمة 
لتهيئة األجواء الديمقراطية الضرورية لعقد 
ــات متزامنة للرئاســة و"التشــريعي"  انتخاب
ــَد زمنيٍة  و"المجلــس الوطني" وفــق مواعي
ــٍة محددٍة، داعًيا إلى  واضحٍة وإجراءاٍت عملي
عقد جلســٍة للمجلس في الضفة وغزة بهدف 
بحث موضوع المصالحة الوطنية واإلجراءات 

الصهيونية في القدس. 
ــة  وقــال د. دويــك: "إن المصالحــة الوطني
ال يمكــن أن تفــرض بالقــوة وال مــن خالل 
ــة الرباعية"  شــروٍط ظالمٍة تفرضها "اللجن
تمس حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، وال 
بواســطة حرٍب وحشــيٍة قذرٍة يشــنها العدو 
الصهيوني على قطاع غــزة، وال عبر تجويع 
الشعب الفلســطيني بالحصار وسياسة القتل 
البطيء، وال من خالل جدار فوالذي يزيد من 

شدة وطأة الجوع والحصار". 
ــه بمطالبة  واختتم رئيس "التشــريعي" بيان
ــم البرلمانية، وخاصة  ــل والقوائ كافة الكت
ــح"، بالجلوس تحت  ــْي "حمــاس" و"فت كتلَت
ل مسؤولياتها األخالقية  قبة البرلمان، وتحمُّ
الشــعب  تجــاه  والدســتورية  ــة  والوطني

لها أمانته؛  الفلسطيني الذي منحها ثقته وحمَّ
بهدف وضع حدٍّ نهائيٍّ لحالة االنقســام التي 
تعصف بالقضية الفلســطينية وتمس حقوق 
بهدف وضع حدٍّ نهائيٍّ لحالة االنقســام التي 
تعصف بالقضية الفلســطينية وتمس حقوق 
بهدف وضع حدٍّ نهائيٍّ لحالة االنقســام التي 

الشعب الفلسطيني ومستقبل األجيال القادمة، 
واســتعادة الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب 

الواحد. 

قال رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني ووزير العدل األسبق د. أحمد 
الخالدي إن تحديد مدة  والية أي هيئة أو مؤسسة دستورية تتم وفق القانون 
الذي يضع القواعد العامة للحكم أو تنظيم هذه القضايا في الظروف العادية 
أو االستثنائية وأضاف د. الخالدي خالل تصريحات صحفية أنه وفقًا للمادة ٤٧ 
في الدستور الفلسطيني، فإن ظاهر النص، يتحدث أن مدة المجلس التشريعي 
محددة بـ ٤ سنوات، وأن والية المجلس التشريعي الحالي تنتهي  في ٢٤ من 
يناير، لكن النص االستثنائي الذي ورد في المادة ٤٧ مكرر، عالج جزئية يمكن 
أن تغطي الحالة القائمة، وأن والية المجلس التشريعي القائم تمتد إلى أن 

يتم أداء اليمين الدستورية من قبل المجلس التشريعي المنتخب.



استنكر د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي قرار محكمة االحتالل الصهيوني اعتقال 
الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة عام ٤٨ لمدة تسعة أشهر؛ 
بحجة تحريض األهالي على االحتجاج على ممارسات االحتالل التهويدية في مدينة القدس.  
وقــال د. دويك، في تصريٍح صحفــيٍّ مكتوٍب الخميس (١٤-١): "إن هــذا القرار يهدف إلى 
إســكات كل صوٍت يرتفع في وجه االحتالل، وإقصاء كل من يدافع عن المدينة المقدسة؛ 
وقــال د. دويك، في تصريٍح صحفــيٍّ مكتوٍب الخميس (١٤-١): "إن هــذا القرار يهدف إلى 
إســكات كل صوٍت يرتفع في وجه االحتالل، وإقصاء كل من يدافع عن المدينة المقدسة؛ 
وقــال د. دويك، في تصريٍح صحفــيٍّ مكتوٍب الخميس (١٤-١): "إن هــذا القرار يهدف إلى 

من أجل تمرير مخططات التهويد، وفي سياق االعتداءات المتواصلة بحق المسجد األقصى 
والمدينة المقدسة". 

يه لمخططــات االحتالل، ودفاعه  وأشــاد دويك بالمواقف البطولية للشــيخ صالح وتصدِّ
الدائم عن األقصى والقدس، معتبًرا ذلك واجَب كلِّ فلسطينيٍّ وكل مسلٍم. 

يه لمخططــات االحتالل، ودفاعه  وأشــاد دويك بالمواقف البطولية للشــيخ صالح وتصدِّ
الدائم عن األقصى والقدس، معتبًرا ذلك واجَب كلِّ فلسطينيٍّ وكل مسلٍم. 

يه لمخططــات االحتالل، ودفاعه  وأشــاد دويك بالمواقف البطولية للشــيخ صالح وتصدِّ

وطالب رئيس "التشريعي" األمة اإلسالمية بالوقوف إلى جانب كل صوٍت مدافٍع عن القدس 
الدائم عن األقصى والقدس، معتبًرا ذلك واجَب كلِّ فلسطينيٍّ وكل مسلٍم. 

وطالب رئيس "التشريعي" األمة اإلسالمية بالوقوف إلى جانب كل صوٍت مدافٍع عن القدس 
الدائم عن األقصى والقدس، معتبًرا ذلك واجَب كلِّ فلسطينيٍّ وكل مسلٍم. 

ي لكل محاوالت االحتالل التي تهدف إلى طمس كل المعالم المقدسة،  والمقدسات، والتصدِّ
وطالب رئيس "التشريعي" األمة اإلسالمية بالوقوف إلى جانب كل صوٍت مدافٍع عن القدس 
ي لكل محاوالت االحتالل التي تهدف إلى طمس كل المعالم المقدسة،  والمقدسات، والتصدِّ
وطالب رئيس "التشريعي" األمة اإلسالمية بالوقوف إلى جانب كل صوٍت مدافٍع عن القدس 

وتهويد المدينة وإفراغها من سكانها الفلسطينيين. 
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أكــد د. عزيــز دويــك رئيــس المجلــس 
التشــريعي أن لقاءه مــع "أبرامز" جــاء بناًء 
ــب األخير، واندرج ذلك اللقاء ضمن  على طل
سلســلة لقــاءاٍت تجريها هيئة مكتب رئاســة 
المجلــس وأعضاؤه مــع مســؤولين دوليين 
ووفود ووســائل إعالم أجنبية وغير أجنبية، 

"وهذا ليس باألمر الجديد". 
ــٍح صحفيٍّ مكتوب  وقــال د. دويك في تصري
الخميس (٢١-١): "إن ما تناقلته وكاالت األنباء 
ــٍح صحفيٍّ مكتوب  وقــال د. دويك في تصري
الخميس (٢١-١): "إن ما تناقلته وكاالت األنباء 
ــٍح صحفيٍّ مكتوب  وقــال د. دويك في تصري

عن ذلك اللقاء نقًال عــن صحيفٍة صهيونيٍة، 
ــر دقيٍق، وإن وســائل اإلعــالم الصهيونية  غي
دأبــت -ومنذ اإلفــراج عن رئيــس "المجلس 
التشريعي" من سجون االحتالل- على أن تنقل 

عنه تصريحات محرفة". 
وشــدد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 

ــه "ال اعتــراف بحــق االحتــالل على  ــى أن عل
ــه أكــد لـ"أبرامز" أن  ــا"، الفًتا إلى أن أرضن

"منظمة التحرير الفلســطينية" ألغت ميثاقها 
ســابًقا، ومع ذلك لم يحقــق ذلك أي إنجاز 
للشــعب الفلســطيني، وإن هذا الجواب هو رد 
أي مســؤول في "حماس" حول موضوع إلغاء 

الميثاق. 
وكانــت وكاالت أنباء ووســائل إعالم نقلت 
عن صحيفة "جيروزاليم بوســت" الصهيونية 
الخميس (٢١-١) أن د. عزيز دويك قال خالل 
ِريِّ  اجتماعه في الخليل األربعاء (٢٠-١) مع الثَّ
البريطاني "ديفيد مارتين أبرامز" الذي يقيم 
ــة وبريطانيين  عالقات مع مســؤولين صهاين
كبار؛ إن حماس اعترفت بحق "إسرائيل" في 
الوجود، وستكون مستعدة إللغاء ميثاقها الذي 
يدعو إلى إبادة "دولة إسرائيل"، حسب ما نقلت 

الصحيفة.  
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ــا القــرارات الجريئة التي  ثمنت رئاســة المجلس التشــريعي عالي
اتخذتها اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي في إطار أعمال 
دورته الرابعة بالعاصمة العمانية مسقط حول تنظيم زيارة ألعضاء 
اللجنة إلى قطاع غزة تأكيدا لمساندة البرلمانيين العرب للنضال 
ــادل الذي يخوضه الشــعب الفلســطيني في ســبيل نيل حقوقه  الع

الوطنية المسلوبة.
ورأت رئاسة المجلس في ذلك انتصارا لإلرادة البرلمانية العربية 
الحرة المتحررة من ســطوة ضغوط وإمالءات األنظمة السياســية، 
وخطوة شــجاعة على طريق كســر الحصار السياسي المفروض 
ــى قطــاع غزة، وخصوصــا في ظل تواصــل الوفــود البرلمانية  عل
العربية والدولية التي تيّمم وجهها شــطر غــزة بغية دعم ونصرة 
أهلها الصامدين، وإســنادهم في وجه العدوان الصهيوني المتواصل 
والحصار اإلقليمي والدولي المضــروب، والتي كان آخرها الوفد 

ــي األوروبي الــذي زار قطاع غزة في الخامس عشــر من  البرلمان
الشهر الجاري وضم أكثر من خمسين برلمانيا أوروبيا.

واعتبرت رئاسة "التشــريعي" أن هذه الخطوات البرلمانية العربية 
ســوف يكون لها آثارها الفاعلة في إطار الحملة التضامنية العربية 
ــة التي ال تنفك تصاعدا في ســبيل فّك الحصار عن غزة،  والدولي
والتي لــن تخمد حتى يتم لجم العــدوان الصهيوني وعرض قادته 

المجرمين أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
وجددت رئاســة "التشــريعي" تقديــره العميق لالتحــاد البرلماني 
ــى قــراره األصيل بزيارة غــزة، وانســجامه مع ثوابت  ــي عل العرب
قضاياه القومية واإلســالمية، كما جدد دعوته للبرلمانات العربية 
واإلســالمية أن تبادر إلى زيارة قطاع غزة رسميا، وأن تنفض عنها 
غبار اإللحاق والتبعية بأنظمتها السياسية، وتقف وقفة مشرفة مع 
القضية الفلسطينية التي يتغنى بها العرب والمسلمين كونها تشكل 

قضيتهم المركزية.
كما جددت رئاســة "التشريعي" دعوتها للسيد عمرو موسى األمين 
ــام لجامعة الدول العربية بزيارة قطاع غزة، مبدية اســتغرابها  الع
الواضح إلحجام السيد موسى عن المبادرة بهذه الخطوة الهامة حتى 
اآلن رغم مواقفه المشرفة حيال قضايا الحصار والعدوان على غزة، 
ورغم القرارات التي اتخذتها الجامعة العربية حول كسر الحصار 

عنها.
وأكدت رئاسة "التشريعي" أن هذه الجهود التراكمية سوف تثمر 
في نهاية المطاف عّزا مشــّرفا ونصرا مؤزرا لشعبنا وأمتنا، مشددا 
ــى أن الدور األصيل للبرلمانيين العرب والمســلمين والدوليين  عل
سوف يسطر بأحرف مضيئة في صفحات المجد والبطولة والكفاح 
التي يخوضها شعبنا في سبيل نيل حريته وكرامته واستعادة وطنه 

المستباح وأرضه السليبة.
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ــة التغيير واإلصــالح ما أقدمــت عليه  اســتنكرت كتل
عصابات حركة فتح األحد (٢٤-١) من اعتراض لسيارتي 
د. عزيــز دويك رئيس المجلس التشــريعي ود. محمود 
الرمحي أمين الســر، مؤكدًة أن هذا العمل غير أخالقي 

وغير قانوني. 
ــَة المنظمات  ــان لها اإلثنين كاف ــت الكتلة في بي وطالب
ــة بأن تأخذ  ــة والفصائل الفلســطينية الوطني الحقوقي
دورها في مكافحة هــذه العصابات والحد من تصرفاتها 
ــل هذا لــن يصبَّ أبًدا فــي مصلحة  ــة؛ ألن "مث الصبياني
حركــة فتح، وال فــي مصلحة المصالحــة الوطنية، بل 
ــات وَمن  ض هذه العصاب ــًدا، ويعــرِّ ســيزيد األمر تعقي
وراءها إلى نقمة الشــعب وإلى المالحقة القانونية ولو 

بعد حين". 
ــات حركة "فتح" في  ــة في بيانها إن عصاب وقالت الكتل
ــة الصهيونية  ــة ال تزال تمــارس الهواي الضفــة الغربي

ــة في المالحقة والتضييق على نواب الشــرعية  ل المفضَّ
الفلســطينية؛ من أجل االســتمرار في حالة االرتماء في 
ــي الصهيوني، ومــن أجل إضعاف  حضن التنســيق األمن

المقاومة الفلسطينية والممانعة السياسية في الوطن. 
وأضافــت إن "ما حدث باألمس من اعتراض لســيارَتي د. 
عزيــز دويك رئيــس المجلس التشــريعي ود. محمود 
الرمحــي أمين ســر المجلــس، واعتقــال موظفين من 
مكاتــب كتلة التغيير واإلصالح ومدير مكتب د. دويك 
بالضفة ومن قبله سلســلة من األحــداث المماثلة؛ حلقٌة 
ــل حركــة فتح على  ــداء من قب مــن حلقــات هذا االعت

الشرعية الفلسطينية". 
ــى د. عزيز دويك ود. الرمحي ولكل  هت التحية إل ووجَّ
نواب الشــرعية الفلســطينية في الضفة الغربية، الذين 
ــكل ثبات وإصــرار على  يقفــون أمام هــذه العصابات ب

الحفاظ على الشرعية الفلسطينية. 

"   "
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استنكر النائب مشير المصري أمين 
سر كتلة التغيير واإلصالح إقدام 
أجهزة ســلطة رام اهللا على اعتقال 
ستة من موظفي مكتب نواب كتلة 
التغيير واإلصالح بمدينة رام اهللا، 
قائًال: "إن هــذه الجريمة المنكرة 
ــى مدى االنحطــاط الذي  تدل عل
وصلت إليه ميليشــيا عباس ومدى 
انســياقها مع االحتالل الصهيوني 

ضد شعبها". 
جريمــة  أن  المصــري  وأكــد 
االعتقال تؤكد عدم قبول حركة 
ــرأَي اآلخــر؛ فهــي تريد  ــح ال فت
فرض سلطتها على الضفة الغربية 
؛ وذلك من  المحتلة دون وجه حقٍّ

خالل محاولة فرض هيمنتها على 
قرار المجلس التشريعي، وخاصة د. 
دويك الذي أعلن عن انتهاء والية 
عباس القانونية واســتمرار والية 

"التشريعي". 
جريمــة  أن  المصــري  وأوضــح 
ود.  دويــك  د.  ســيارة  اعتــراض 
ــى أن "فتح" بدأت  الرمحي تدل عل
مرحلة االنزالق إلى الهاوية بالنيابة 
عن العدو الصهيوني، عندما قبلت 
لنفسها تنفيذ مخططات االحتالل 
وجرائمه ضد الشــعب الفلسطيني 

ونوابه الشرعيين. 
وشــدد على ضــرورة وقــف هذه 
ــم المســتمرة بحــق نواب  الجرائ
رئيــس  وخاصــة  "التشــريعي"، 
المجلــس الذي ال يــزال ُيمَنع من 
دخــول المجلس وممارســة عمله 

بالضفة.

العدد الواحد والثالثون
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ــاء  ــة إلحي ــة الوطني كرمــت الحمل
الذكــرى الســنوية األولــى لحــرب 
الفرقان المجلس التشريعي الفلسطيني 
على دوره الطليعي والمميز في إنجاح 
ــى مــدار اثنين  ــة عل ــات الحمل فعالي

وعشرين يوما.
وقــد زار وفد الحملة برئاســة وزير 
الثقافة د. أســامة العيســوي المجلس 
التشريعي، مكرما د. أحمد بحر النائب 
األول لرئيس المجلس وأعضاء المجلس 
التشــريعي على فعالياتهم المميزة في 
ــاء الذكــرى األولى لحرب  إطار إحي

الفرقان.
وقد رحــب د. بحــر بالوفــد، مؤكدًا 
عمق العالقات بين المجلس التشريعي 
ووزارة الثقافة وهو ما تجسد من خالل 

التعاون المشــترك فــي فعاليات إحياء 
الذكــرى األولى لمعركــة الفرقان 

تحت راية الحملة الوطنية.
وأشــار د. بحــر إلى ضــرورة التوحد 
ــن المجلس التشــريعي  والتكامــل بي
والحكومة الفلســطينية وهو ما ساهم 
بشكل واضح في إنجاح فعاليات الحملة 

الوطنية "صمود وانتصار".
من جانبه قال العيســوي "إن هذا اللقاء 
ــي فــي إطــار التقديــر واالحترام  يأت
لشــخص د. أحمــد بحر النائــب األول 
لرئيس المجلس التشــريعي وتكريما 
التشــريعي و المؤسســات  للمجلــس 
ــة واألهلية التي ســاهمت في  الحكومي
إنجاح فعاليات الحملة الوطنية إلحياء 
الذكــرى األولى لمعركــة الفرقان" 

ــى أن هذا  صمود وانتصار"، مشــددا عل
اللقاء يهدف أيضــا إلى تعزيز التعاون 
المشترك وبناء جســور التواصل بين 
وزارة الثقافــة والمجلس التشــريعي، 
ــًا الجهــد الكبير الــذي يقوم به  مثمن
وزارة الثقافــة والمجلس التشــريعي، 
ــًا الجهــد الكبير الــذي يقوم به  مثمن
وزارة الثقافــة والمجلس التشــريعي، 

المجلس التشــريعي كناظــم للحياة 
السياسية في المجتمع الفلسطيني.

وأضاف العيســوي أن هناك العديد من 
النشاطات التي تعتزم الوزارة تنظيمها 
لدعــم وتعزيز ثقافــة المقاومة التي 
ــة المجلس  ــي دعــم ورعاي ــاج إل تحت
التشــريعي. وفي نهاية اللقاء تم تقديم 
ــل شــعار الحملة  ــة تمث ــة رمزي هدي
الوطنية مكبرًا في برواز تكريمًا لجهود 
المجلس التشــريعي في دعــم وإنجاح 

فعاليات الحملة الوطنية.
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اســتنكر النواب اإلســالميون في مدينة نابلس ما أقدمت 
عليه األجهزة األمنية لســلطة رام اهللا مساء األربعاء (٢٠-

١) من اختطاف الشــيخ ماهر الخراز أحد وجوه الحركة 
اإلسالمية في المدينة، وأحد مبعدي مرج الزهور، واألسير 

المحرر من سجون االحتالل. 
ــواب في بياٍن لهم الخميــس (٢١-١)؛ أن اختطاف  ورأى الن
الشــيخ الخراز تجاوٌز خطيٌر، ونقطة ســوداء تضاف إلى 
ــواب في بياٍن لهم الخميــس (٢١-١)؛ أن اختطاف  ورأى الن
الشــيخ الخراز تجاوٌز خطيٌر، ونقطة ســوداء تضاف إلى 
ــواب في بياٍن لهم الخميــس (٢١-١)؛ أن اختطاف  ورأى الن

ــد االنتهــاكات في الضفــة الغربية، وقــال النواب:  رصي
"االعتقــال السياســي مرفــوٌض؛ فكيــف إذا كانــت هذه 
االعتقــاالت تطال الشــيوخ وكبار الســن والشــخصيات 

ــة؟!".  وحذر النواب من أي أًذى قد يمس الشــيخ  االعتباري
الخــراز على يد أجهــزة أمن ســلطة رام اهللا، وخاصة أن 
الشيخ يعاني من العديد من األمراض، قائلين: "الشيخ ماهر 
أحد علماء الشــريعة، ووجٌه من وجــوه الخير، وله دوره 
البارز في إصالح ذات البين، وقد عانى ما عاناه من سنوات 
ــر لدى االحتالل هو وأوالده، أيكون جزاؤه االعتقال  األْس

بيٍد فلسطينية؟!". 
ل النواب ســلطة رام اهللا المسؤولية الكاملة عن حياة  وحمَّ

بيٍد فلسطينية؟!". 
ل النواب ســلطة رام اهللا المسؤولية الكاملة عن حياة  وحمَّ

بيٍد فلسطينية؟!". 

الشيخ، مطالبين باإلفراج الفوري والعاجل عنه وعن كافة 
المعتقلين السياسيين. 
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اســتنكر نواب كتلة التغيير واإلصالح في الضفة بشــدة 
مــا قامت به األجهزة األمنية لســلطة رام اهللا من مالحقة 
واعتــراض ســيارتي د. عزيــز دويــك رئيــس المجلس 
التشريعي ود.محمود الرمحي أمين سر المجلس واعتقال 

الموظفين والمرافقين له.
واعتبر النواب في تصريح صحفي لهم األحد (١/٢٤) أن هذه 
الخطوة جاءت عقب البيان الذي ألقاه د. عزيز دويك وهي 
ــة رد من هذه األجهزة على دعوة دويك للمصالحة  بمثاب

وإعادة عمل المجلس التشريعي.

واســتهجن النواب االعتداءات اليومية التي يتعرضون لها 
مــن قبل هذه األجهزة التي ال تحترم القانون الذي يعطي 

النواب الحصانة ويمنع توقيفهم والتعرض لهم.
وأكــدوا أن االعتداء على أي موظــف أو اعتقاله هو تعّد 
ــى النواب أنفســهم، وأن ما تقوم به هــذه األجهزة من  عل
ــة البرلمانية  ــّد على الحصان اعتقــاالت واختطافــات وتع
والوطنية للرئيس المجلس التشريعي والنواب المنتخبين 
ــن واألعــراف وردود مبكرة على  هو اســتخفاف بالقواني

دعوات المصالحة.
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أعرب النائب مشير المصري عن أسفه 
ــد الرئيــس المصري حســني  لتأكي
ــاء "الجدار  مبارك االســتمرار في بن
ــى الحــدود مــع غزة،  الفــوالذي" عل
ــا لتعهداته بعدم  معتبًرا ذلك تناقًض

تجويع أهل غزة. 
واســتغرب المصري، فــي تصريحاٍت 
اإلصــرار  (٢٤-١)؛  األحــد  ــٍة  صحفي
واســتغرب المصري، فــي تصريحاٍت 
اإلصــرار  (٢٤-١)؛  األحــد  ــٍة  صحفي
واســتغرب المصري، فــي تصريحاٍت 

المصــري على االســتمرار فــي بناء 
ــى الحدود مع  "الجــدار الفوالذي" عل
غــزة؛ األمر الــذي يتناقــض والقيم 

اإلنسانية جميًعا. 
وقال المصري: "كنا نتوقع بعد أربعة 
أعوام على الحصار وعام على الحرب 
اإلسرائيلية غير المسبوقة على غزة، 
إقدام مصر على خطوات جريئة، لكن 

لألسف األدوار جاءت معاكسة". 
ــم بناء  وتســاءل: "لمصلحــة مــن يت
كان  وإذا  الفــوالذي"؟!  "الجــدار 
"جدار برلين" قد بني بين الشيوعيين 

الجــدار  كان  وإذا  والرأســماليين، 
العنصري في فلســطيني قد بني بين 
فلمــاذا  والفلســطينيين..  ــة  الصهاين
الجدار الفوالذي بين غزة ومصر؟!". 

ــًال: "ال مصلحة لمصر وال  وأردف قائ
لفلسطين هذا الجدار.. المستفيد األول 
ــي، ال  ــر هــو العــدو الصهيون واألخي
ســيما أن الجدار الفوالذي، والمرسى 
البحري المصري جاء في ظل سياسة 
الجــدر الصهيونية، وهــذا دليٌل على 
ا  ا وبرًّ تكريــس الحصــار؛ ليــس جــوًّ
وبحــًرا فقــط، بل من تحــت األرض 
ــا، وهذا قطٌع  ومن تحــت البحر أيًض
ألي شريان حياٍة لصالح غزة، وهو ما 
يتناقــض مع العروبة واإلســالم ومع 
أبسط القيم اإلنســانية التي يفرضها 

حتى الجوار". 
ــة التغييــر  ودعــا أميــن ســر "كتل
ــى أن تكــون  واإلصــالح" القاهــرة إل
جــزًءا مــن عملية فــك الحصار عن 

الفلســطينيين، وقال: "حركة حماس 
كانــت األحرص وســتبقى األحرص 
ــى األمــن القومي المصــري، وإن  عل
الخطر على األمن القومي العربي هو 
العدو الصهيوني، والمطلوب هو إنهاء 
الحصار، وإذا لم تقم مصر بهذا الدور 

فمن سيقوم به؟!". 
وعن تأثير الحصار في حماس ودفعها 
إلى التراجع عن مبادئها، قال المصري: 
بت كل  ــى مدى أربعة أعــوام جرَّ "عل
الداخلية واإلقليمية والدولية  القوى 
الشــعب  إلخضــاع  خياراتهــا  كل 
الفلسطيني وحماس، وفشلت جميعها، 
وإذا كان بناء "الجدار الفوالذي" يأتي 
فــي هذا اإلطار فإنه سياســة فاشــلة؛ 
ــوب وال الفوالذ  فــال الرصاص المصب
ــى  ــه أن يفــرض عل المســكوب يمكن
شــعبنا التراجع أو االعتراف بشروط 
ــة"؛ فنحن قــوم ال نركع إال  "الرباعي

هللا". 
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Îb«ã‘€a@kˆb‰€a@›≠@—�n¶@ëbj«@ÒçËuc
اختطفت أجهــزة عباس في طولكرم نجــل النائب فتحي 

القرعاوي بعد استدعائه للتحقيق صباح األحد (٢٤١). 
ــأن أجهزة أمن ســلطة رام اهللا  وأفــادت مصــادر محلية ب
استدعت األسير المحرر حازم القرعاوي نجل النائب عن 
كتلة التغيير واإلصالح فتحي القرعاوي صباح األحد، وال 
يزال مختطًفا حتى اآلن.  وكان حازم القرعاوي قد أطلق 
سراحه من سجون االحتالل منذ بضعة أيام بعد اعتقاٍل دام 

ثالث سنوات ونصف السنة، وهو طالب جامعي. 

ُيذَكــر أن االبن األكبر للشــيخ القرعــاوي (حمزة) قد 
اختطــف عدة مرات مــن ِقَبل أجهزة أمن الســلطة، وبعد 
إطالق ســراحه اختطفته قــوات االحتــالل، وال يزال في 

سجون االحتالل منذ عدة أشهر. 
ويأتي اختطاف نجل النائب القرعاوي متزامًنا مع الحملة 
ــواب ومرافقيهم؛  ــة على الن ــي تشــنها األجهزة األمني الت
حيث تتم مالحقتهم واعتقال مرافقيهم ومن يعملون في 

مكاتبهم.

ÒçÀ@∂g@ÚÓ‰flbõm@Â–é@7Óèn€@ÚÓ„b„ÏÓ€a@ÒäÜbjæbi@kyãÌ@ãõ©a
رحب النائــب م. جمال الخضري رئيس اللجنة الشــعبية 
لمواجهــة الحصــار، بالمبادرة اليونانية لتســيير ســفن 
ــارة قطاع غزة في محاولة جديدة  كبيرة وصغيرة لزي

لكسر الحصار اإلسرائيلي عنه.
وشــكر م. الخضــري، فــي تصريــح صحفي صــدر عنه 
المنظمات اليونانية التي تعمل في مجال حقوق اإلنســان 

والسالم، القائمة على رحلة هذه السفن تجاه غزة.
وذكر أن أعضــاء برلمان يوناني وشــخصيات اعتبارية 
وقيادية ونشــطاء حقوق إنسان وســالم سيشاركون في 

الرحلة البحرية.
واعتبر م. الخضري، أن هذه المبادرة تأتي ضمن استمرارًا 
للمبادرات الســابقة لمناصــرة غزة من ســفن تضامنية 

ورحالت وقوافل برية إنسانية وإغاثية.
ــة وغيرهــا مــن الرحالت  ــى أن هــذه الرحل وأشــار إل
تحمل رســائل هامــة تجاه الضغط على االحتالل لكســر 
الحصار، والتضامن مع مليون ونصف المليون فلسطيني 
محاصرين ومحرومون من مقومات الحياة الكريمة في 

غزة.

العدد الواحد والثالثون
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حذر النواب اإلسالميون في الضفة من 
ــرة التهديدات الصهيونية  تصاعد وتي
ــى قطاع غزة،  بشــن عدوان جديد عل
ــواب إن حكومــة االحتالل  وقــال الن
تهدف مــن وراء هــذه التهديدات إلى 
اســتطالع وجّس نبض الرأي العربي 
ــة تعامله مــع هذا  الرســمي وكيفي
ــل البدء في  النوع مــن التهديدات قب

العدوان المتوقع على القطاع.
ــى الدول  ــه يجب عل وقــال النواب إن
العربية واإلسالمية أخذ هذه التهديدات 
على محمل الجد والتعامل معها بشكل 
رسمي، مشــددين على ضرورة قيامها 
ــان الصهيوني  ــى منع الكي بالعمل عل
بشــن حرب جديدة على غزة، حتى ال 

رحــب د. محمود الرمحي أمين ســر المجلس التشــريعي بالمواقف المشــرفة 
ــوزراء التركي رجب طيــب أردوغان، والتي  ــة الصادرة عن رئيس ال والجريئ
ــم التي ارتكبها الكيان  كان آخرهــا ما صدر عنه من تصريحات منددة بالجرائ
ــي بحق المدنيين في حربه األخيرة على قطاع غزة، ومطالبتها بتنفيذ  الصهيون

قرارات األمم المتحدة وااللتزام بالقانون الدولي وعدم الخروج عنه.
ــا الخارجية وبخاصة التوجهات الواضحة   وأكد د. الرمحي أن سياســية تركي
والصريحة في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم 

هي توجهات تستحق منا كل التحية والتقدير.
ــور الرمحي على الــدول العربية واإلســالمية صاحبة العالقة  ــى الدكت  وتمن
التاريخية بالقضية الفلســطينية اإلقتداء بالمواقف التركية وعدم الوقوف في 

صف الجالد والتضامن مع الضحية ودعمها بشتى الوسائل والطرق.

د. الرمحي: االعتقال السياسي إلجبار حماس على التوقيع على الورقة اِّـصرية 
اعتبر د. محمود الرمحي أمين سر المجلس 
التشريعي أن السلطة الفلسطينية تستخدم 
االعتقال السياســي بحــق اآلالف من أنصار 
حركة حماس من أجل لّي ذراعها وإجبارها 
المصريــة  الورقــة  ــى  ــع عل التوقي ــى  عل
للمصالحة التي تنتقص من حقها في كثير 

من البنود.
وقــال د. الرمحــي فــي إن أجهزة الســلطة 
تســتعمل معتقلي حمــاس السياســيين في 
ــة رهائن إلجبار حماس على  الضفة المحتل
تحقيق المصالحة والتوقيع على ما يريدونه 
هــم، موضحًا أن قادة حركــة فتح يرددون 
عبارة "وّقعوا على الورقة المصرية فنطلق 
سراحهم" كلما طالب نواب حماس باإلفراج 

عن المعتقلين السياسيين.
ــى ســبيل المثال فــي خطوة  وأضــاف:" عل
خطيرة جدا قامت أجهزة السلطة بمحاكمة 
المنسق اإلعالمي لمكتب النائب األسير حسن 
يوسف، الشاب ساري عرابي محكمة عسكرية، 
وحكمت عليه بالسجن لمدة ثالث سنوات غير 
قابلة للطعن واالســتئناف بحجة أنه خطر 

على أمــن الوطن، وهذه ليســت المرة األولى 
ــاء الحركة  ــا تلفيق التهم ألبن ــي يتم فيه الت
ومحاكمتهم تمامــًا كما يفعل االحتالل، هم 
ــاء الحركة  ــا تلفيق التهم ألبن ــي يتم فيه الت
ومحاكمتهم تمامــًا كما يفعل االحتالل، هم 
ــاء الحركة  ــا تلفيق التهم ألبن ــي يتم فيه الت

يريدون اســتعمال هذا الملف لكسر الحركة 
وإجبارها على التنازل عن مواقفها".

تعذيب بأشكال متعددة
ونفى أمين سر المجلس التشريعي ما تناقلته 
ــة حول خلو ســجون  وســائل إعــالم فتحاوي
الســلطة مــن أشــكال التعذيب بحــق معتقلي 
حركــة حماس، مؤكــدًا أن أجهزة الســلطة 
ــى تغييــر طريقة التعذيــب وليس  عملت عل

توقيفه.
وقال د. الرمحي إن السلطة استغنت عن بعض 
أشكال التعذيب مثل الشــبح والضرب المبرح 
اســتجابة لضغوطــات مــن بعــض المنظمات 
الحقوقية خوفًا مــن مالحقتها خارج الوطن، 
ــًا إلى أن تلــك األجهزة اســتبدلت ذلك  الفت
بأشــكال أخرى للتعذيب مثل العزل االنفرادي 
ــرد القــارص خاصة  وتــرك المعتقــل في الب
في مناطق رام اهللا ونابلــس المعروفة بالبرد 
الشديد، وحرمان المعتقل من الرعاية الطبية 

ــة وحرمانه من  وشــتمه وعائلته بألفاظ نابي
الزيارة.

ــة فــي الضفة  ــل الوطني وحــول دور الفصائ

ــاء ملف االعتقال السياســي،  ــة في إنه المحتل
أكــد د. الرمحــي أن حراكًا لم ُيشــهد حتى 
ــاء ملف االعتقال السياســي،  ــة في إنه المحتل
أكــد د. الرمحــي أن حراكًا لم ُيشــهد حتى 
ــاء ملف االعتقال السياســي،  ــة في إنه المحتل

ــل التي كانت تتشــدق بأنها ضد  اآلن للفصائ
التعذيب واالعتقال، مبينًا أن ما يتم في الضفة 
ــل التي كانت تتشــدق بأنها ضد  اآلن للفصائ
التعذيب واالعتقال، مبينًا أن ما يتم في الضفة 
ــل التي كانت تتشــدق بأنها ضد  اآلن للفصائ

هو وقوفها خلف الرئيس وقراراته المجحفة 
ــا. وقال:" صمت  دون أي دور فاعــل في إيقافه
الفصائــل على االعتقال السياســي مشــاركة 
في االعتقــال، ولكن هناك أصــوات من خارج 
ــة لمنظمــة التحريــر مثل  ــل الموالي الفصائ
سكرتير المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي 

ومؤسسات المجتمع المدني وهذه نثّمنها".
مصر ليست حكمًا

ومؤسسات المجتمع المدني وهذه نثّمنها".
مصر ليست حكمًا

ومؤسسات المجتمع المدني وهذه نثّمنها".

ــف المصالحــة الوطنية،  أما فيمــا يتعلق بمل
أوضــح د. الرمحي أن مصــر كانت أبدت قبل 
فترة اســتعدادها لســماع مالحظــات حركة 
حماس على الورقة المصرية إال أنها لم تراجع 
الحركــة في ذلــك حتى اآلن، حيــث أنها ما 
زالت تشترط التوقيع على الورقة قبل مناقشة 

أي مالحظات.
واعتبر د. الرمحــي أن ملف المصالحة مجمد 
حتى اآلن ألن عوامــل خارجية ال تريد لها أن 

ــم، متهمًا مصر بلعب دور الحكم في هذه  تت
القضية.

ــع:" المصالحة خيارنا وليســت قضية  وتاب
ــا اتفــاق واضــح في  ــة، وكان لدين تكتيكي
جوالت الحوار التي اســتمرت تســعة أشهر 
وجاءت الورقة المصرية عكس ذلك، فيجب 
أن نعلم لماذا حدث هذا التغيير، ويجب سماع 
مالحظاتنا ألننا لم نقبل بالجانب المصري 
حكمًا وإنما وسيطًا وراعيًا للمصالحة وعليه 

أن يعيد صياغة ما اتفق عليه الطرفان".
ــه بالتأكيد على  ــم د. الرمحــي حديث وخت
أن األفق السياســي لطريق المفاوضات مع 
االحتــالل موعود بالفشــل لمــا ثبت ذلك 
عنه بشــهادة الخائضين فيه، مشددًا على أن 
الحل الوحيد للقضية الفلســطينية وإنهاء 
االنقسام ووضع استراتيجية للعمل الوطني 

هو اإلجماع على خيار المقاومة.
ــق المقاومــة به  واســتدرك:" ربمــا طري
ــه خيارنا  ــات وطويــل ومكلف ولكن تضحي
ــًا على الخارطة  ــد كي نجد لنا مكان الوحي

بدًال من طريق المفاوضات الفاشل".
ــًا على الخارطة  ــد كي نجد لنا مكان الوحي

بدًال من طريق المفاوضات الفاشل".
ــًا على الخارطة  ــد كي نجد لنا مكان الوحي

 . . 
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رحب النائب م. جمال الخضري رئيس 
ــة الشــعبية لمواجهة الحصار"  "اللجن
بوصول أكبر وفود برلماني أوروبي 
يضم ٥٦ نائًبا إلى قطاع غزة عبر معبر 

رفح ظهر الجمعة (١٥-١). 
وشكر م. الخضري، في تصريٍح صحفي 
الجمعة (١٥-١) الوفد الذي يضم وزراء 
وشكر م. الخضري، في تصريٍح صحفي 
الجمعة (١٥-١) الوفد الذي يضم وزراء 
وشكر م. الخضري، في تصريٍح صحفي 

سابقين وعدًدا من البرلمانيين الذين 
زاروا غزة ســابًقا عبر ســفن تضامن 

كسر الحصار. 
ــارة التضامنية  واعتبر أن هــذه الزي
تحمل معنــى جديًدا لكســر الحصار 
السياسي اإلســرائيلي عن غزة، وأنها 

ــي  الدول للمجتمــع  رســالة  توجــه 
بضرورة السعي الجاد والمشترك إلى 
كســر الحصار الظالم، وإنهاء معاناة 

مليون ونصف المليون فلسطيني. 
وقال م. الخضري: "إن وجود هذا الكم 
مــن البرلمانيين في غزة مدلول على 
مدى التغيير فــي المنظور األوروبي 
تجاه غــزة، ودخول ملف الحصار إلى 
الســاحة البرلمانية األوروبية"، داعًيا 
إلى  العربية واإلســالمية  البرلمانات 

تشكيل وفود لزيارة غزة. 
الزائريــن  عــن  الخضــري  ونقــل   
ــن  تأكيدهــم أن عشــرات البرلمانيي

ــارة غزة في محاولة  أعلنوا نيتهم زي
ــدة لكســر الحصــار، ومالحقة  جدي

مجرمي الحرب الصهاينة.  
وشــكر م. الخضــري جمهورية مصر 
العربية الشــقيقة على تسهيل مرور 
ــن إلــى غــزة، ودعاها إلى  البرلمانيي
تســهيل مــرور كافــة المتضامنين 
لالطــالع على معاناة غــزة من جراء 

الحرب، ومن قبلها الحصار. 
 كما شــكر "الحملة األوروبية لكسر 
الحصــار" على جهودها فــي ترتيبات 

وصول الوفد إلى غزة. 

@—”Ïfl@âÇ @̨lã»€a@ÊÏ«áÌ@ÊÏÓfl˝é�a@laÏ‰€a
ÚÓ„ÏÓËó€a@paáÌáËn€a@Âfl@ıãu

يحســب عليها التعاون مع هذا الكيان 
وبالذات الــدول ذات العالقات الطيبة 
مــع الصهاينة.وطالبوا الدول العربية 
واإلسالمية بتقديم الدعم والمساندة 
للقطــاع مــن خــالل فــك الحصار 
ــح معبر رفح وتزويد القطاع بما  وفت
يحتاجه من أدوية ومواد تموينية إلى 
جانب إمداده بالســالح الالزم للدفاع 

عن النفس.
ــواب على  وفــي ذات الســياق أكد الن
دور المؤسسات والجمعيات اإلنسانية 
ــام بحملة  وطالبوهــا بضــرورة القي
عالمية لمنع دولة االحتالل من القيام 
بمثل هذه الخطوة والتي سينجم عنها 

جرائم حرب جديدة ضد اإلنسانية.

المتحــدة  األمــم  ــواب  الن ــل  وحّم
والواليات المتحــدة والدول األخرى 
الداعمــة للكيان الغاصب المســؤولية 
الكاملة عن أي عدوان جديد يشنه على 
القطــاع، وتابع النواب انه ال يجوز أن 
يبقى الكيان الصهيوني فوق القوانين 
الدولية وفوق المحاسبة على جرائمه 
بحــق الشــعب الفلســطيني األعــزل. 
وفي النهاية أهاب النواب بالمؤسسات 
ــة والصحية في  ــة والمدني الحكومي
قطــاع غــزة بضــرورة إعــداد خطة 
محكمــة للتعامل مــع أي عدوان على 
القطــاع، وأن يعــززوا مــن توكلهم 
على اهللا وان يعززوا عالقاتهم بشعبهم 

البطل.

@ÒÜá‰æa@bÓ◊ãm@pbËuÏm@Z@Ô´ã€a .@ÒÜá‰æa@bÓ◊ãm@pbËuÏm@Z@Ô´ã€a .@ÒÜá‰æa@bÓ◊ãm@pbËuÏm@Z@Ô´ã€a Ü
@ãÌá‘n€a@’znèm@ÚÓ‹Óˆaãé�a@·ˆaãßbi@pbflã®@⁄bËn„a@ÑÓì‹€@Òıbé�a@Z›�é˛a .@pbflã®@⁄bËn„a@ÑÓì‹€@Òıbé�a@Z›�é˛a .@pbflã®@⁄bËn„a@ÑÓì‹€@Òıbé�a@Z›�é˛a Ü

ÂÌåäbj€a@ÍåÏfläÎ@‚˝é�a
اســتنكر النائب د. يونس االسطل رئيس لجنة 
الفتــوى برابطــة علمــاء فلســطين، الهجوم 
اإلعالمي الواسع  الذي تشنه حركة فتح بحق 

العالمة الشيخ د. يوسف القرضاوي. 
واعتبر د. األسطل في تصريح صحفي األربعاء 
(١٣-١) أن هذه اإلساءة تشكل انتهاكا لحرمات 
اإلسالم وتأتى في سياق خطة إعالمية لتشويه 

الرموز اإلسالمية.
وأكد أن العلماء الربانيون ال يجدون هامشــًا 

ــه العذر لهــذا الخــط المنحاز  يلتمســون في
لالحتالل، معتبرًا أن هذه اإلســاءة بحق الشيخ 
العالمــة القرضاوي جريمة بشــعة يندى لها 
جبين كل فلســطيني حر عوضا عن شــعوب 

األمة اإلسالمية جمعاء. 
وطالب د. األســطل من سلطة رام اهللا االعتذار 
لألمة اإلســالمية عن هذه اإلساءة بحق الشيخ 
القرضاوي، موضحا أن مثل هذه التصرفات ال 

تنم عن األدب والذوق  اإلنساني. 
 . . 
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ما الذي وقر َّـ قلبك منذ اللحظة األوُّـ 
لرتشحك لالنتخابات التشريعية؟

الذي وقر في قلبي أن الشعب الفلسطيني 
ــة ومســؤولية فــي المجلس  ــا أمان حّملن
التشــريعي، وكنا نعتز بثقة شبعنا فينا، 
ولكنها أمانة ثقيلة بســبب الظروف التي 

أحاطت بعمل المجلس التشريعي.
تجربة المجلس التشريعي هي تجربة نادرة 
على المستوى العربية والدولي، وذلك من 
خالل نجاح حركة حماس والبرنامج الذي 
أعلناه في الدعاية االنتخابية "يد تبني ويد 
تقاوم"، فقد مزجنا العمل السياسي بالعمل 
المقــاوم، وربمــا كان األمــر غريبا على 
الكثيرين على المستوي المحلي واإلقليمي 
والعربي، كيف ستمزجون بين المقاومة 
والسياســة، ولكــن فــي اعتقــادي كانت 
تجربة نادرة بكل المقاييس ألنه منذ نجاح 
حركة حماس وأخذها األغلبية الساحقة 
في المجلس التشريعي بدأت المؤامرة على 

حركة حماس.
هل كنــت تملــك معطيــات دقيقة عن 
عمل اِّـجلس التشــريعي السابق لدى 
وهل فوجئت بواقع ترشحك لالنتخابات، وهل فوجئت بواقع ترشحك لالنتخابات، وهل فوجئت بواقع 
وطبيعة عمل ومهام اِّـجلس التشريعي 
الفلسطيني التي تبدو عمليا أصعب مما 

هي عليه نظريا بكثري؟
ــل أن ندخــل وقبل  الشــك في ذلك، قب
ــا رؤية ودراســات  ــا كانــت لدين نجاحن
وندوات وفهمنا القانون األساسي والنظام 
ــا في خضم  ــي، ولكــن حينما غصن الداخل
العمــل التشــريعي كان الخــوض أكبر 
بحيث أنها كانت التجربة األولى وفهمنا 
القوانين واستطعنا أن نسد ثغراته، وخاصة 
ــت النائــب األول لرئيس  ــا ألننــي كن أن
المجلس التشريعي، وبعد اعتقال الدكتور 
عزيز دويــك فأصحب لي هوى بالقانون 

الفلسطيني وكل القوانين بشكل عام.
ما هي األعمال واِّـهام الربِّـانية التي باشرتها 

طيلة رحلتك داخل اِّـجلس التشريعي؟
ــا إلى المجلس أن  ــا ندرك قبل دخولن كن
مهامنا هي محددة في مراقبة أداء السلطة 
التنفيذية وسن القوانين وإقرار الموازنة 
والتواصل مع أنباء شعبنا الفلسطيني، ولم 
يكن هذا بالنسبة لنا مفاجأة، ولكن الشيء 
المفاجئ هو  حجم المؤامرة على المجلس 
التشريعي التي استوقفتنا في ازدياد حمل 
األمانة، وخاصة أن االحتالل ال يريد نجاح 
ــواب وكتلة فتح  المجلــس واختطف الن
اعتمدت على تعطيل المجلــس، ففي أول 
جلسة انسحبت كتلة فتح، وهذا دليل على 
تآمر من قبل دخول المجلس التشــريعي، 
وما تال ذلك من اختطاف النواب وتقاطع 
مصالح فتح في تعطيل المجلس التشريعي 
وخاصة أن عزام األحمد رئيس كتلة فتح 
كان يجاهر بأننا األغلبية ونســتطيع أن 

نأخذ أي قرار، ونسى أن االحتالل هو الذي 
ــواب التغيير واإلصــالح، وهذه  اختطف ن
كانت أمانة كبيرة في تحمل المسؤولية 

خاصة بعد غياب د.عزيز دويك.
لقد كان هناك ثقــال كبيرا على عاتقي 
بعد غياب الدكتور عزيز دويك، وخاصة 
في ظــل مخطــط االحتالل وممارســات 
ــح، ولكــن بفضل اهللا ســبحانه  ــة فت كتل
وتعالى اســتطعنا أن نســير بشــكل ثابتة، 
ونســتطيع أن نقول أننا بعد أربع سنوات 
من عمل المجلس التشــريعي قمنا بســن 
أكثر مــن ٢٠ قانونًا ونفتخــر بأننا قمنا 
من عمل المجلس التشــريعي قمنا بســن 
أكثر مــن ٢٠ قانونًا ونفتخــر بأننا قمنا 
من عمل المجلس التشــريعي قمنا بســن 

بسن قوانين تخدم الشعب الفلسطيني مثل 
قانــون حماية المقاومــة وقانون تحريم 
وتجريم التنازل عــن القدس وقانون حق 
الالجئين، ومشــروع قانون الزكاة الذي 
سيحل الكثير من المشــاكل االقتصادية، 
وأيضا إقرار الموازنة االســتثنائية ٢٠٠٩م 

والموازنة ٢٠١٠م.
ــع من أجل  ــا تواصــل مع الجمي وكان لن
فك الحصار، وشكلت لجنة برئاسة النائب 
مروان أبو راس، حيث كان للمجلس دور 
هام فــي الداخل والخارج وكان يشــارك 
أبناء الشعب الفلسطيني في فك الحصار 
واالعتصامــات، وكان في قلب الحدث في 
ــواب كان لهم  معركــة الفرقان، لذا فالن

تواجد في هذه المعركة. 
أيضــا هناك الجــوالت الخارجية وخاصة 
بعد حرب الفرقان ونقل الصورة الحقيقية 
التي عاشــها الشــعب الفلســطيني، ونقل 
ــى المســؤولين، وأعتقــد أن  الصــورة إل
الحراك الدبلوماســي البرلماني كان له 

وقع كبير. 
أيضًا هناك حراك المجلس التشريعي في 
اســتقبال الوفود، وممثلي حقوق اإلنسان، 
ــرا اســتقبال قافلة شــريان الحياة  وأخي

والوفد البرلماني األوروبي األخير.
مــا هي أبرز اِّـواقف التي ال تنســى َّـ 

رحلتك الربِّـانية؟
مواقف كثيرة، ولكــن المواقف المؤثرة 
وخاصة بعد حــرب الفرقان كانت خالل 
ــا نتحدث  ــا الدبلوماســية فقد كن جولتن
للمسؤولين والشعوب عن صمود المقاومة 
والشعب الفلســطيني، كان الناس يبكون 
بطريقــة مؤثرة ويعبــرون عن تعاطفهم 
ودعمهم للشعب الفلسطيني، وبشكل خاص 

في غزة. 
ــا وحينما  ــة في أثيوبي وأيضــا في الجول
قطعنا كلمة سلفان شالوم رئيس الكنيست 
ــي، فهذه أعطــت صياغة جديدة  الصهيون
ــة الفلســطينية، وصــورة جديدة  للقضي
للشــعب الفلســطيني، وقد تعاطــف معنا 
أكثر من ١٥ دولة، والشــيء المؤسف هو 
موقف الوفد الــذي مثل منظمة التحرير 
ــة وإســالمية  ــة عربي ألن وفــود ١٥ دول
انسحبت من المؤتمر وبقي وفد المنظمة 

دون حراك لألسف الشديد.
كيف تقيم أداءك على الصعيد الشخصي 

منذ اللحظة األوُّـ وحتى اليوم؟
الفضل هللا ســبحانه وتعالــى أوال وأخيرا. 
المجلــس التشــريعي في فكــري وعملي 
وأعضائي ودمي وبفضل اهللا نواكب عمل 
المجلس التشريعي ليل ونهار، وحتى في 
الليل أترك الجوال مع ابني وأوصيه بالرد 
والتواصل مع الجميع حتى لو اتصل الناس 
ــه ال يمكن أن يتصل  في منتصف الليل ألن
أحد إال ويكون محتاجا كما أننا ال نقصر 

في حل مشاكل وهموم الناس أيا كانت.
ــد المجلس التشــريعي  ــى صعي وأمــا عل
فالدوام مستمر وال إجازات وحتى في يوم 
ــدوام وال  الجمعة نأتــي ونحرص على ال
يوجــد مواعيد محددة للعمل، وننهي كل 

مهام العمل بإنجازها على خير وجهها. 
ــا وأن يكون  ونأمــل مــن اهللا أن يتقبل من
العمل خالصا لوجــه الكريم، ونحن نعتز 
ــا على مشــروع  ــا حافظن ــا بأنن وإخوانن
المقاومة واســتطعنا أن نكــون بين أبناء 
شــعبنا نواســيهم ونتالحم معهم في كل 

أمورهم.
وهــذه محطــات نقــول أن اهللا عــز وجل 
ــا بها ولكن أســتطيع أن أقول أننا  أكرمن
نشــعر بلذة واســتمتاع عندما نتولى أداء 

المجلس التشريعي برغم التعب والمعاناة.
وبشكل خاص فإنني أعتبر قانون الموازنة 
انتصارا سياســيا ونخــص بالذكر رئيس 
ــح الــذي كان  ــة األخ جمــال صال اللجن
المحرك األساسي وراءه، وحقيقة أن أخي 
جمال نصار مكث مدة شــهر في اســتدعاء 
الوزراء والمعنيين في هذا األمر، واستطاع 
أن يواصل الليل والنهــار حتى أنه لم يكد 
يذهب إلى بيته ويظل إلى الســاعة ١٠ و١١ 

ــال، وحقيقة أذكر بــدور كل إخواني  لي
ــدور المدير العام  ــواب وأذكر أيضا ب الن
ــور نافــذ المدهون الــذي واكب  الدكت
إقرار الموازنة ولكل إخواني في المجلس 

التشريعي لهم الشكر .
هل استطعت كنائب وكنائب أول لرئيس 
اِّـجلس التشريعي ثم رئيسا للمجلس 
باإلنابــة أن توفق بــني مهامك وواجباتك 

الربِّـانية وبني اِّـهام واألعباء األخرى؟  
نحن نؤكد بأننا نوفق بين مختلف المهام 
واألعباء ولكــن كان الهدف االســمي لنا 
هو خدمة البرلمان مع االهتمام بالقضايا 
الدعوية والبيتية، ولكن كان الهم األكبر 

لنا هو النهوض بالبرلمان الفلسطيني. 
ال شــك أن اختطاف نواب الضفة َّـ ســجون 
االحتــالل قد ترك آثاره على الواقع الربِّـاني.. 
هل أســهم االختطاف َّـ التأثري على روحك 
اِّـعنوية وخططك الربِّـانية والوطنية آنذاك؟

ــى المضــي في  ــا إصــرارا عل ال هــو زادن
الطريق وخاصة بعــد اختطاف الدكتور 
عزيــز دويك، زادنا إصــرارا أنا وإخواني 
لنسد هذه الثغرة بكل قوة وثبات وبفضل 
ــى، فقــد اســتطعنا أن  اهللا ســبحانه وتعال
نســّير عمل هذا المجلس وأذكر جلســة 
٢٠٠٧/١١/٧ التي اســتطعنا فيها أن نتجاوز 
ونكسر المؤامرة اإلسرائيلية والفتحاوية 
في نفس الوقت ألخذ النصاب للتوكيالت 
البرلمانية ومضينا بها واستطعنا أن نقطع 

أشواطا بفضل اهللا.
كيف كنتم تتابعون أوضاع النواب داخل 

سجون ومعتقالت االحتالل؟
ــى تواصــل مــع المحاميين ومع  كنا عل
النواب وليس التواصل فقط مع نواب كتلة 
التغيير واإلصالح بل النواب األسرى أيضا 

من كتلة فتح وغيرها، مروان البرغوثي 
وأحمد سعادات، وكلفت إخوة من أراضي 
٤٨ بزيارتهم باسمي ونقلوا رسائل تؤكد 

على معاني الوحدة والصمود.
لقد تواصلنا مع الكتل األخرى ألننا نعتبر 
أنفسنا في رئاسة التشريعي مسؤولين عن 
ــة التغيير واإلصالح  كل النواب في كتل

وغيرها من الكتلة البرلمانية.
كيف انعكســت شــخصية وثقافة د.أحمد 
بحــر الرتبويــة والدعوية والسياســية ما 
قبل إجراء االنتخابات التشريعية على واقع 
العمل الربِّـاني عقب الفوز َّـ االنتخابات؟

الواقع نحن نعتبر أن الشــخصية ال شك 
أنها تؤثر على ما حولها من اإلخوة كنواب 
ــن، هذا ال شــك فيه، ونحن  أو كموظفي
ازدادت أماناتنا وواكبنا مع إخوتنا كنواب 
وموظفين في هــذه الرحلة، رحلة األربع 
ســنوات بكل جدية وبكل اهتمام، وال زلنا 
نؤكــد أن النائب الناجــح هو الذي يحمل 
هّم المجلس التشريعي بكل ما تحمل معنى 
الكلمة، وخاصــة أن هناك مؤامرة كونية 
ــل من هذا المشــروع، هــذه المعاني  للني
كانت في ذهني قبل الدخول إلى المجلس 

وبعد أن دخلنا المجلس.
استنادا إُّـ تجربتك الربِّـانية.. هل تعتقد 
أن اِّـجلــس التشــريعي قــادر علــى لعب 
دوره اِّـنوط به حســب القانون األساســي 
الفلســطيني، ووفقا ِّـا هو مأمول وطنيا 

َّـ ظل عوائق وتدخالت االحتالل؟
الشــك في ذلك أننا مستمرون في عملنا 
وخاصة مع الذكرى التي مرت حول أربع 
سنوات على إجراء االنتخابات، والمفترض 
ــاك انتخابات حرة ونزيهة من  أن يكون هن
أجل أن ننهى هذه الوالية، ولكن نؤكد أنه 
وفقا للمــادة ٤٧ مكرر فإن المجلس الحالي 
ــه حتى يأتي المجلس  يبقى على رأس عمل
الجديد ويؤدي اليمين الدستورية، وبالتالي 
ــى تأتي  نحــن مســتمرون فــي عملنا حت
المصالحة ونسلم العهد وهذا ما أكد عليه 
الدكتور عزيز دويك في مؤتمره األخير. 
حفلت الحياة الربِّـانية طيلة السنوات 
األربع اِّـاضية باِّـناكفات السياسية.. 
ما هي شــهادتك حول هــذا اِّـوضوع. 
وهل باإلمكان الحفاظ على الحد األدنى 
مــن العالقة الشــخصية بــني النواب 

بعيدا عن الخالفات الفصائلية؟
نؤكــد أن المناكفات السياســية كانت 
أن  وخاصــة  ــا،  له ومخطــط  موجــودة 
حركة فتح لهذه اللحظة ال تحترم نتائج 
ــات النزيهــة والحــرة، وبالتالي  االنتخاب
هــذه المناكفــات لم تكــون موجودة في 
حاضرهــا، وتعاملنا مــع المناكفات بكل 
ــى ذلك بأنه بعد  ــة رأي، وال أدل عل حري
انســحاب كتلة فتح من الجلســة األولى 
تنازلت كتلة التغيير واإلصالح عن بعض 

اللجان من أجل إيجاد قواســم مشــتركة 
لنكون موحدين تحت قبة البرلمان، ولكن 
التخطيــط كان أكبر من أجل إفشــالنا, 
ولكننا مضينا بكل عزيمة وثبات وسنستمر 
ــى تتم المصالحة التي ندعو  في عملنا حت

ودعونا إلنهاء االنقسام. 
هل أضافت التجربة الربِّـانية شــيئا 
إُّـ شــخص د.أحمــد بحــر ومكانتــه 

الفكرية والثقافية؟
ــا ال شــك في ذلــك، كنــت داعية  طبع
ومحاضرا وسياسيا والتجربة البرلمانية 
ــة، وأنا لســت قانونيا  ــا خبرة جدي أعطتن
ولكن أصبح لدي خبرة وهوى وثقافة في 

القانون، وأنا أتحدث اآلن بالقانون. 
ما شــهادتك الشــخصية علــى الواقع 
واألداء الربِّـانــي الجمعــي علــى مــدار 

تجربتك الربِّـانية؟
أعتقد أن التجربة البرلمانية على مستوى 
إخواني في المجلس التشريعي أنهم أعطوا 
هذه التجربة بكل صدق وأمانة، وأقول أنه 
كان الطرف اآلخر من فتح ويسار يقولون 
بأننا ليس لنا عالقة بعمل البرلمان، ولكن 
ــا أنهم على مســتوى كبير  أثبــت إخوانن
يؤهلهم للتجربة البرلمانية، ولكن كون 
المجلس التشريعي استمر وإخواننا تغلبوا 
ــى ذلك فإنما يــدل على عمــق الفهم  عل
وخاصة السياسة التشــريعية، وأؤكد أنه 
لي الفخر بتثمين ما قام به اإلخوة النواب 
وخاصــة فــي مراقبة الســلطة التنفيذية 
وأتصور أنه لو أتيت إلى المجلس التشريعي 
فإنك ســوف تجد أنه كل أســبوع تقوم 
اللجان باســتدعاء الوزراء والمســؤولين 
في الحكومة من أجل مساءلتهم ومناقشة 

قضايا المواطنين معهم. 
لقد خضنا تجربة برلمانية نادرة ونســأل 
ــا وللنواب التوفيق والســداد، وهذه  اهللا لن
ــادرة ألنه ال يوجد فــي العالم  ــة ن التجرب
مجلس تشــريعي خــاض هــذه التجربة 
التشريعي  المجلس  والمضايقات، وكون 
يحافظ على المقاومة ويسّنها، وبحمد اهللا 
أصبح المجلس قدوة لآلخرين وخاصة انه 

أخذ بقانون فقه المقاومة.
َّـ نهايــة العــام الرابــع من رحلــة العمل 
الربِّـاني.. هل يشعر د.أحمد بحر أنه أكثر 

قربا أم بعدا عن الجمهور الفلسطيني؟
نحن نعتز بقربنا من إخواننا في الجمهور 
الفلســطيني، وشــخصيا فــإن أي مظلمة 
ــح أننا نحولها إلى اللجان المختصة  صحي
ولكن أتابعها بشــكل شخصي، وكثير من 
القضايا تم حلها بحمد اهللا، وأشــعر بعزة 
وكرامــة وأمل كبير في عطاء المجلس 
التشريعي، وشعبنا يستحق الكثير، وبسبب 
الحصار والدماء والشهداء فإن شعبنا يحتاج 
أكثر لنشــعر بأحاسيســهم ونشارك في 
أفراحهم وأتراحهم ونعمل على التخفيف 

من معاناتهم. 

 .


 .. .. 


.



فوجئنا بحجم المؤامرة، واستطعنا أن نكسر 
المؤامرة اإلسرائيلية وغيرها . . .

النائب األول لرئيس المجلس التشريعي: 

أصبحت ذات هوى بالقانون  واستطعنا اِّـزج بني السياسة واِّـقاومة َّـ تجربة نادرة بكل اِّـقاييس 
المجلس التشريعي في فكري وعملي وأعضائي ودمي وأواكب العمل البرلماني ليل نهار

العدد الواحد والثالثون
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ب النائب جمال الحضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بموقف  رحَّ
وزير الخارجية الروســي سيرغي الفروف الداعي إلى إنهاء الحصار عن غزة 

ووقف "االستيطان"، مشدًدا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية. 
ــه الثالثاء (١٩-١): "رغــم تقديرنا ونظرنا ببالغ  وقــال م. الخضري في بياٍن ل
األهمية إلى دور هذه الدعوات في إحراج االحتالل أمام العالم فإنها غير كافية 
ا هو الرد  بعد أربعة أعوام من الحصار، ويجب أن يصبح كســر الحصار عمليًّ
على االحتالل".  وأشار م. الخضري إلى أن هذه الدعوات يجب أن يرافقها أيًضا 
ــاء الحصار وإنقاذ  ا حتى إنه ا واقتصاديًّ ٌك لمقاطعة االحتالل دبلوماســيًّ تحــرُّ

ره االحتالل خالل الحرب.  سكان غزة والبدء في إعادة إعمار ما دمَّ
ــى إنهاء الحصــار، وانتقال  ــى صعيد الدعوة إل وأشــاد بالحراك السياســي عل
هذا الملف من تضامن الشــارع األوروبي والعربي واإلســالمي إلى المستوى 
السياســي، وخاصة على صعيد المسؤولين األجانب؛ ما يعني تغيُّر نظرة العالم 
د م. الخضري دعوة المجتمع األوروبي إلى  تجاه االحتالل المحاِصر غزَة.  وجدَّ
ــح المعابر التجارية ودخول كافة  الضغــط على االحتالل إلنهاء الحصار وفت

المستلزمات من مواد بناء ومواد أساسية وصحية ومواد خام. 

ــة مداهمة قوات  ــواب اإلســالميون في الضفــة الغربي اســتنكر الن
ــبَ النائب عن محافظة الخليل خليل ربعي، واعتبروا  االحتالل مكت
ــي النواب عن  أن مــا قامت به قــوات االحتالل محاولة فاشــلة لثن

أعمالهم التي انتخبوا من أجلها. 
ــاء (١٩-١)، أن تحذيرات  وأكــد النواب، فــي تصريٍح صحفّي الثالث
مت إلى النائب هي بمثابة رســالة إلى كل النواب  االحتالل التي قدِّ
ــاء (١٩-١)، أن تحذيرات  وأكــد النواب، فــي تصريٍح صحفّي الثالث
مت إلى النائب هي بمثابة رســالة إلى كل النواب  االحتالل التي قدِّ
ــاء (١٩-١)، أن تحذيرات  وأكــد النواب، فــي تصريٍح صحفّي الثالث

وا على موقفهم وضرورة مواصلتهم مسيرتهم رغم كل  الذين أصرُّ
الصعوبات والعقبات التي وضعت وال تزال توضع في طريقهم. 

وأوضح النواب أن مكاتبهم ســتبقى مفتوحة الســتقبال المواطنين 
وقضاياهم المشروعة دون اكتراٍث ألية تهديدات. 

وكان جيــش االحتالل الصهيوني داهم مكتــب النائب خليل ربعي، 
وقــام بتوجيه أســئلة إلى النائب والموظفين حول نشــاط المكتب 
ــن الذين يتوافــدون عليه، باإلضافــة إلى األمور  وعــدد المراجعي
المالية المتعلقة بمستحقات المكتب والموظفين والجهات الداعمة 
ه رســالة تحذير من أي نشــاط يمس  ــه، كما وجَّ ــة لعمل والممول

بـ"األمن"، على حد تعبيره. 

ــة الخليل جنوب الضفة المحتلة،  اختطفت أجهزة عباس في مدين
ــاذ أبو جحيشــة نجــل النائب محمــد مطلق أبو جحيشــة بعد  مع

استدعائه للمقابلة.
ــة إن "وقائي"  وقــال النائب أبو جحيشــة في تصريحــات صحفي
الضفة في الخليل سلَّم قبل يومين ابنه معاذ بالًغا يقضي بضرورة 

حضوره إلى مقر الجهاز ومقابلة مسئول فيه.
وأضاف النائب أن نجله معاذ ذهب لمقابلة المســؤول يوم الثالثاء 
ــى أنه اتصل  كمــا هو فــي االســتدعاء، إال أنه لم َيُعد، مشــيًرا إل

بالمسؤول في الجهاز، والذي أكد اختطاف معاذ.
ه استدعاًء إلى نجله الثاني مقداد  هذا وكان الجهاز نفســه قد وجَّ
بضرورة الحضور في بداية األســبوع القادم، وآخر لشقيقه رائد 

بالحضور يوم الخميس. 
وكان وقائــي الضفــة قد قــام باختطاف أبناء النائــب محمد أبو 
ــاء وجوده في  ــاذ، ومجاهــد، ومالك) أثن جحيشــة (مقداد، ومع
ســجون االحتالل، وكانت تطارد نجله متوكل إلى أن تم اعتقاله 

على أيدي سلطات االحتالل قبل عدة أشهر.
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مــن جانبه قــال النائب البريطاني "ريتشــارد 
هويت": "على الرغم مــن متابعة البرلمانيين 
ــار الحرب والحصار المفــروض على غزة  آث
ــى أرض الواقع يفوق كل  فإن ما شــاهدوه عل
الصور واألخبار التي تناقلتها وسائل اإلعالم.. 

لقد ُصدمــوا كثيًرا بما جرى لغزة من قصٍف 
ودمــاٍر واســتهداٍف للمــدارس وُدور العبادة 
لقد ُصدمــوا كثيًرا بما جرى لغزة من قصٍف 
ودمــاٍر واســتهداٍف للمــدارس وُدور العبادة 
لقد ُصدمــوا كثيًرا بما جرى لغزة من قصٍف 

ــا النظر إلى  ــن العزل"، الفًت ــازل المدنيي ومن
ودمــاٍر واســتهداٍف للمــدارس وُدور العبادة 
ــا النظر إلى  ــن العزل"، الفًت ــازل المدنيي ومن
ودمــاٍر واســتهداٍف للمــدارس وُدور العبادة 

معاناة صعبة يعيشــها مليون ونصف المليون 
فلســطيني في غــزة، في ظل نقــٍص في كل 

مستلزمات الحياة األساسية. 
وأكد "هويت" أن األســابيع واألشهر المقبلة 
كاٍت يقودهــا أعضــاء الوفــد  ستشــهد تحــرُّ
والمتضامنون مع الشــعب الفلسطيني؛ هدفها 
األساس الضغط على الحكومات األوروبية من 

وأكد "جيرالد كوفمــان" النائب البريطاني 
الذي ترأس الوفد البرلماني األوروبي، إصرار 
ــى متابعة نتائج  ــواب الذيــن زاروا غزة عل الن
ــم التفاهم بين أعضاء  زيارتهــم، وقال: "لقد ت
كات، ال سيما في  الوفد على سلسلٍة من التحرُّ
"البرلمــان األوروبي" والعمل مــن أجل إثارة 
قضية الحصار المفروض على غزة، والتحذير 
مــن أي حرب قادمة على قطــاع غزة، في ظل 

سلسلٍة من التهديدات اإلسرائيلية". 
ــى ضــرورة محاكمة  وشــدد كوفمــان عل
مجرمي الحرب، ال سيما أن الحصار يمثل نوًعا 
من أنواع هذه الجرائم التي يرتكبها االحتالل 
ــون  ــون ونصــف الملي ــي بحــق ملي الصهيون

فلسطيني في غزة. 
ــه، أن الوفد  وأوضــح كوفمان فــي تصريٍح ل
ــي تقوم بها  ــي يؤيد المحــاوالت الت البرلمان
ــه، أن الوفد  وأوضــح كوفمان فــي تصريٍح ل
ــي تقوم بها  ــي يؤيد المحــاوالت الت البرلمان
ــه، أن الوفد  وأوضــح كوفمان فــي تصريٍح ل

جماعات مؤيدة للفلســطينيين فــي بريطانيا 
إلصــدار مذكــرات اعتقــال بحق سياســيين 
صهاينة لهم عالقة بالحرب التي شنها االحتالل 
على قطاع غزة الشــتاء الماضي، والذين قتلوا 

النساء واألطفال والشيوخ في غزة. 
ــل المالحقة  ــة لتعطي ــة محاول ــع أن "أي وتاب
ووقفها سنقف ضدها، حتى لو كانت في لندن 
أو واشــنطن"، مشدًدا على أن الحصار "ال بد أن 
ينتهَي، وأي شــخص يقرأ "تقرير غولدستون" 

ويصمت فهو جبان"، على حد تعبيره. 

أجل ممارسة دورها في حماية حقوق اإلنسان 
التي ُتنَتهك في أبشــع صورها في قطاع غزة 
ك المجتمع األوروبي  منذ سنين، دون أن يحرِّ

ساكًنا. 
ك المجتمع األوروبي  منذ سنين، دون أن يحرِّ

ساكًنا. 
ك المجتمع األوروبي  منذ سنين، دون أن يحرِّ

بدوره قــال د. عرفات ماضــي رئيس "الحملة 
مت  األوروبية لرفع الحصار عن غزة، التي نظَّ
ــى القطاع: إن الوفد  زيارة الوفد األوروبي إل
ــر وفد برلماني  ــذي ُيعتبر أكب األوروبي، ال
يزور منطقة صراع في العالم؛ حمل في َجْعبته 
رسالتين نقلهما عن غزة، وهي رسالة الصمود 
والصبر والثبات الفلســطيني، ورسالة معاناة 

كنتيجٍة طبيعيٍة للحصار والعدوان". 
وأضــاف ماضي أن البرلمانيين "لمســوا صبر 
غزة بعــد أربع ســنوات من الحصــار وآثاره 
الكارثية، وشــاهدوا ما خلفته الحرب من دماٍر 
ودماٍء وضحايا وجرحى ومعاقين"، مؤكًدا أن 
الكارثية، وشــاهدوا ما خلفته الحرب من دماٍر 
ودماٍء وضحايا وجرحى ومعاقين"، مؤكًدا أن 
الكارثية، وشــاهدوا ما خلفته الحرب من دماٍر 

د بالعمــل من أجل إنهاء معاناة غزة  الوفد تعهَّ
ــر الضغط على حكوماتهــم لدفع االحتالل  عب

"اإلسرائيلي" إلى وقف حصار القطاع". 
ــن رئيس "الحملة األوروبية" أنه ســيتم  وأعل
العمــل على ترتيــب زيارات أخرى لعشــرات 
ــن األوروبييــن لالطــالع على ما  البرلمانيي
ــه قطاع غزة من معاناة ومآٍس متواصلة،  يعاني
ــا أن أعضاء الوفد البرلماني األوروبي  موضًح
ــه قطاع غزة من معاناة ومآٍس متواصلة،  يعاني
ــا أن أعضاء الوفد البرلماني األوروبي  موضًح
ــه قطاع غزة من معاناة ومآٍس متواصلة،  يعاني

جمعهــم هدف واحــد في زيارتهــم إلى قطاع 
غزة، وهو التضامن مع الشعب الفلسطيني. 
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ــة، طبيعة عمل اللجنة  وأوضــح د. عدوان، بداي
قائال: "عملنا مرتبط بالدرجة األولى بالحكومة 
ــا واالتصــال بالمجتمع  الفلســطينية ومهامه
وتقديم الشكاوى الخاصة بالقضايا االقتصادية 
ســواء تنموية أو تجريما اقتصاديا أو محاسبة 
ــوزراء إذا حدث خلل بالشــئون باالقتصادية,  ال
إضافــة لمناقشــة الموازنة والسياســات التي 

تقررها الحكومة بالوزارات المعنية ".
واســتعرض النائب عدوان أبرز االنجازات التي 
قدمتها اللجنة ســواء على صعيد ورش العمل, 
أو مناقشــة موازنة خاصــة بالعمل االقتصادي 
والجمــارك  الشــركات  ــون  قان كمشــروع 

واالستثمار ومشروع قانون الموازنة ".
وأضاف: "تم اســتدعاء ومساءلة ما يقارب ستة 
وزراء وعدد كبير من المســئولين ســواء في 
مؤسســات الحكومة أو الحكم المحلي في حال 
حدوث خلل بالشــئون باالقتصادية, واالستماع 
للعديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بالقضايا 

االقتصادية".


أما بالنسبة للصعوبات التي واجهت اللجنة وما 
ــى اللحظة, نوه د. عدوان إلى  زالت تواجهها حت
أنها تتمثل بعــدم اكتمال أعضاء اللجنة البالغ 

عددهم اثنا عشر عضوا.
وقال إن العاملين فيها فقط ستة كون غالبية 

ÚÓ»”aÎ@ÚÌÜbón”a@µ„aÏ”@äaã”hi@b‰j€b†@ZÔ»Ìãìn€bi@ÚÌÜbón”¸a@Ú‰v‹€a@êÓˆä@ÊaÎá«@—†b« .ÚÓ»”aÎ@ÚÌÜbón”a@µ„aÏ”@äaã”hi@b‰j€b†@ZÔ»Ìãìn€bi@ÚÌÜbón”¸a@Ú‰v‹€a@êÓˆä@ÊaÎá«@—†b« .ÚÓ»”aÎ@ÚÌÜbón”a@µ„aÏ”@äaã”hi@b‰j€b†@ZÔ»Ìãìn€bi@ÚÌÜbón”¸a@Ú‰v‹€a@êÓˆä@ÊaÎá«@—†b« Ü

 



 . .


.

أعضائها من الضفة الغربية وينتمون لحركة 
فتح, وبالتالي هذا يعيق العمل وتصبح المسئولية 

على رئيسها".
ــات قائال:" هناك   وأكمــل حديثه عن الصعوب
محدودية في نشــاطات اللجنة نتيجة قلة عدد 
ــدرة الموظفين  المستشــارين االقتصاديين ون
وشــح الدراســات بمجال االقتصــاد أو القانون 
وقلة خبرة العاملين باالقتصاد, باإلضافة لضعف 
حركة االقتصاد الغزي مما يؤدي إلشكالية في 

عمل اللجنة بالقطاعات االقتصادية".
وفيما يتعلق بآخر نشاطات اللجنة  قال رئيس 
ــة االقتصادية : "عقــدت اللجنة في األيام  اللجن
ــة الماضية اجتماعا خاصــا لتحديد أداء  القليل
سياســاتها حتى نهاية العام الجاري, وســنطلب 
من المجلس التشريعي إقرار عدد من القوانين 
ــع االقتصادي لتيســير عملية تفاعل  ذات الطاب
المواطن الفلسطيني مع الحكومة, ولفتح آفاق 

اقتصادية جديدة".
وأكــد د. عدوان أنه ســيعمل جاهــدا لتطبيق 
القوانين االقتصادية المالئمة للواقع االقتصادي 
بغزة ,قائال:" نحن بحاجة ماسة لتحديث القوانين 
االقتصادية التي تصب في صالح المواطن ونحن 
ــون بمراقبة عمــل الحكومــة وتصحيح  معني

مسارها اذا تم اكتشاف خلل في أدائها".
وأشار إلى أن طبيعة عمل اللجنة يتم في إطار 
منظم ومرتب إلبراز دور "التشريعي" في قضية 
المراقبة والمحاســبة, قائــال: "ال توجد هناك 

قضايا تميز عمل اللجنة هذا العام عن الســابق 
فعملنا تقليدي لكنه فني ومتخصص".


وال يخفي النائب عدوان التأثير البالغ للحصار 
اإلسرائيلي على عملية تطوير وتنمية االقتصاد 
الفلســطيني، مؤكدا أنهم تحدثــوا مع كافة 
ــوزراء لمعرفــة متطلباتهــم واحتياجاتهم  ال
لتطوير االقتصاد وتســليط الضوء على قضايا 
ــي تواجههــم وذلــك لتجازوهــا  العجــز الت

وتسهيلها.
ــه لقانون الموازنة  وأكــد د. عدوان دعم لجنت
لوزارة الزراعة من خالل إضافة موازنة أخرى 
لم تكن موجودة, قائال: "هذا يجعلنا على اتصال 
مباشر مع كافة الوزارات مما يقربنا من نقاط 
ــي نراها  الضعــف لتصحيح بعــض القضايا الت

أساسية في المجلس التشريعي".
ويرى د. عدوان على أن نجاح لجنة إعمار غزة 
المكونة من رجال أعمال في النهوض باالقتصاد 
الفلسطيني مرتبط بالواقع السياسي واستمرار 
ــه في تجــاوز تلك  ــا عن أمل الحصــار، معرب

المعيقات التي تمهد لنهضة اقتصادية كبيرة.
وفيما يتعلق بدور اللجنة في متابعة ومحاربة 
االستغالل خاصة على األنفاق يضيف د. عدوان 
:"استدعي وزير االقتصاد أكثر من مرة وكلف 
باإلشراف المباشر لمعرفة ما يدخل من األنفاق 
للقطــاع من احتياجات, ولتحديد األســعار بما 

يوفي التاجر حقه ويخدم المواطن".

ــى متابعة المجلس لتجــارة األنفاق  وأكد عل
لكن مع وجود مالحظات كثيرة أهمها قلة عدد 
الموظفين لمتابعة ما يدخل ويخرج من األنفاق 
من بضائع واحتياجات و صعوبة مراقبة التجارة 
ــي تطرأ على  هناك بشــكل عــام والتغيرات الت
البضائع سواء من حيث التسعيرة أو المخالفة". 
وبالنسبة للجدار الفوالذي وتأثيره على الوضع 
االقتصــادي بغزة يؤكــد د. عــدوان أن اآلثار 
المباشــرة للفوالذي لم تظهــر حتى اآلن على 
ــة من تدفق الســلع ما زالت  االقتصــاد ألن حال
تشهدها األسواق الغزية رغم اضطراب الحركة 

بعض الشيء.
وحول األضــرار المحتملة للفــوالذي قال أن 
ــات ضخمة من  المواطن الغزي ســيفقد كمي
البضائع هو بحاجة ماسة لها إذا تم بالفعل بناء 
الجدار الفــوالذي بالكامل ممــا يلحق أضرارا 
ــة بغزة، مؤكدا  بالغة في الحركة االقتصادي
ــع البضائع وزيادة  على الحاجة الماســة لتنوي

كمياتها لتطال جميع الحقول ومجاالت الحياة 
بالمجتمع الفلسطيني. 

وفي معرض رده على سؤال حول حجم الدعم 
الخارجي لغزة, وصف النائب عدوان هذا الدعم 
الخارجي بأنه إيجابي سواء كان بشكل بضائع 
ومساعدات، لكنه استدرك قائًال أنه ما زال قليال 
الخارجي بأنه إيجابي سواء كان بشكل بضائع 
ومساعدات، لكنه استدرك قائًال أنه ما زال قليال 
الخارجي بأنه إيجابي سواء كان بشكل بضائع 

بالنســبة لحجم االحتياجات الرئيسية الفعلية 
للشعب الفلسطيني المحاصر.

ويؤكد د. عدوان أنه ال توجد دول مانحة تقدم 
للحكومة بغزة أمواال، معربا عن أسفه ألن هذه 
الدول تعطي أموال الدعم مباشــرة للمؤسسات 
ــة المســتقلة والتي تعمل  ــة المجتمعي المدني

بمعزل عن الحكومة.
ــن أوضح د.  وفيمــا يختص برواتــب الموظفي
عــدوان أن الحكومــة لها مصــادر دخل خاصة 
تستخدمها في صرف رواتب الموظفين وتسيير 
ــوزارات اليومية وتقديم المســاعدات  عمــل ال

والتعويضات لمتضرري الحرب.

 .
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أشاد النائب د.مروان أبو راس رئيس اللجنة 
ــادرة األمين  ــة لفك الحصار بمب البرلماني
ــي العربي نور الدين  العام لالتحاد البرلمان
بوشــكوج  إرســال وفد برلماني عربي إلى 
غزة، وجاء ذلك خالل برقية أرســلها د. أبو 

راس إلى بوشكوج.
ــو راس خــالل البرقية أنه تم  وأوضــح د. أب
تشــكيل لجنة برلمانية وإدارية الســتقبال 
الوفد البرلماني العربي   من اجل العمل على 
إنجاح الزيارة بما يحقق االطالع على معاناة 
أهل غزة بســبب الحــرب والدمار والحصار 
المفروض على أبناء شــعبنا في قطاع غزة 

منذ ما يزيد عن ثالث سنوات .
وعبر د. أبو راس عن ســعادته بقرار االتحاد 
العام للبرلمانين العرب بالنيابة عن المؤسسة 
التشريعية والمؤسسات األهلية وجميع أهل 
غزة المحاصرين بهــذه الخطوة المنتظرة 
ــة اللغة و  ــا بهم صل ــا تربطن من أشــقاء لن

العروبة والدين .

@µ„bæ5€a@Üb•a@äaã‘i@áÓìÌ@ëaä@Ïic@kˆb‰€a
ÒçÀ@∂g@Ô„bæãi@áœÎ@fibéäg@lã»€a

.

@fib‘n«¸a@ÚébÓé@ÂÌám@µ–�nÉæa@laÏ‰€a@Â«@xaãœ�€ÚÓ€Îá€a@Ú‹‡®a
µ–�nÉæa@laÏ‰‹€@Üávnæa@äaÜ�a

اســتنكرت الحملة الدولية لإلفراج عن النواب 
المختطفين سياسة االعتقال اإلداري المتجدد 
التي تنتهجها المحكمة اإلسرائيلية في تعاطيها 
مع قضية النواب المختطفين منذ ما يزيد عن 
ثالث سنوات  مبررين هذا االختطاف الهمجي 
بحجج واهية ليس لها أساس من الصحة ،وإن 
كانت في انتهاكاتها المســتمرة بحق النواب  
فهي بذلك تنتهك حرمة القوانين واألعراف 
الدولية التي أعطت الحق لهؤالء النواب الذين 
ــر انتخابات حــرة نزيهة  يمثلون شــعبهم عب

ويحملون حصانة برلمانية .
وكانت آخر االنتهاكات التي مورســت بحق 
ــن ما تم مؤخرا  من تجديد  النواب المختطفي
ــة  االعتقــال اإلداري بحــق النائــب عــن كتل
التغيير واإلصــالح في مدينة الخليل "باســم 
الزعارير"،والــذي تم اختطافه فــي ٢٠٠٩/١/١ 

ــد اعتقاله للمــرة الثالثة على  حيــث تم تجدي
التوالي .

من جانبه صرح محامي النواب فادي القواسمي 
ــع أي نائــب من  ــه من أن االحتــالل اليحــق ل
ممارســة عمله أو اعتقاله مشيرا إلى أن هناك 
نواب تجدد محاكمتهــم إداريا دون إثبات أي 
تهمة بحقهــم على غرار ما حــدث مع النائب 
ــواب الذيــن  الزعارير،مضيفــا أن كافــة الن
ــن بعضويتهم في  ــم اختطافهــم هــم متهمي ت
ــر واإلصالح وتوليهم منصب في  قائمة التغيي
المجلس التشريعي،علما أن هذه تهمة ال أساس 
لها مــن الصحة فإســرائيل كانــت على علم 
مسبق بمشاركة حماس في االنتخابات ،وعليه 
ــواب لكتلة التغيير  ال يمكنها اعتبار انتماء الن

واإلصالح تهمة يعاقبون عليها"
وكان القواســمي قد أشار إلى غفلة المجتمع 

الدولي عن هذه السابقة الخطيرة التي ليس لها 
أي قانون صريــح يجرم االحتالل على إقدامه 
عليها ..مطالبا بضرورة التحرك القانوني لمنع 
تكرار مثل هذا االنتهاك بحق ممثلين عن شعب 

انتخبهم بانتخابات ديمقراطية. 
ــاك ١٤ نائب من  ومــن الجدير بالذكر أن هن
كتلة التغيير واإلصالح ما زالوا في ســجون 
االحتــالل وهم عزام ســلهب ،  نايف الرجوب 
،النائب باســم الزعارير، حســن يوسف ،  أنور 
ــد طافش ،و  ــو طير ، خال ــون ، محمد أب الزب
أحمد مبارك ، عبد الجابر فقهاء، محمد النتشة 
،علي رومانين ، نزار رمضان ،أيمن ضراغمة،و 
محمــد طوطح ، وأيضا هناك نائبان من كتلة 
فتح البرلمانية وهما مروان البرغوثي وجمال 
ــراوي ،والنائب أحمد ســعدات عن قائمة  الطي

أبوعلي مصطفى
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محاوالت فاشلة 
ُمنعتم من ممارسة عملكم كرئيٍس لـ"اِّـجلس 
التشــريعي الفلســطيني"؛ بما َّـ ذلك الوصول 
إُّـ مكتبكم، رغم مرور عدة أشهر على خروجكم 
من الســجن، وإقرار عباس بشرعية منصبكم.. 
كيف تنظرون إُّـ ذلك؟ وما آخر أشــكال العراقيل 

والتهديدات التي تواجهونها وأبرزها؟ 
الحقيقــة أن المرحلة الماضية يمكن تلخصيها في عبارٍة 
موجزٍة، وهي أن قــوات االحتالل الصهيوني تعتقل نواب 
"التشــريعي" ووزراءه، وســلطة رام اهللا منعتنا من إدارة 
موجزٍة، وهي أن قــوات االحتالل الصهيوني تعتقل نواب 
"التشــريعي" ووزراءه، وســلطة رام اهللا منعتنا من إدارة 
موجزٍة، وهي أن قــوات االحتالل الصهيوني تعتقل نواب 

مهامنا؛ فنحن ننظر إلى المرحلة المقبلة بنظرٍة باهتٍة من 
التفاؤل، وإذا أريد لـ"التشريعي" أن يستأنف عمله فعليهم 
أن يعلمــوا أن محاولة االلتفاف حول الشــرعية ســتبوء 
بالفشل، وقد رأيتم ما فعلوه عندما دعونا إلى جلسة عامة 
لمناقشة موضوع المصالحة من حيث اعتراضنا في عرض 

الطريق واعتقال األخوة الستة العاملين معنا.

تمنيات وأحالم ولكن! 
قــوات  تقــدم  أن  مخاطــر  تستشــعرون  هــل 
"فتــح" على اعتقــال النــواب أو التنكيل بهم بعد 

تاريخ(٢٤-١)؟ 
القانون الفلســطيني ينص في المــادة (٤٧) على أن والية 
"المجلس التشــريعي" الحالي تستمر إلى أن يأتَي مجلس 
جديد منتخــب.. عندها تنتهي مدة المجلــس الحالي، وال 
تلوح في األفق انتخابات قريبة، ولكن مشروع المصالحة 
في شــهر ٦، ولست أدري كيف ســيكون الموقف عندها، 
ض له سيكون خبًرا في وسائل اإلعالم،  وما يمكن أن نتعرَّ

ولكني أرجــو أن تتم المصالحة وينتهي حالة الشــد في 
الساحة الفلسطينية.

بعد هــذه التجربة القاســية خالل أربع ســنوات 
من فوز الحركة اإلســالمية.. يثور التساؤل: هل 

اِّـشاركة َّـ االنتخابات كانت مجدية؟ 
م العلمية الديمقراطية   إذا صدقت النوايا فإن إمكانية تقدُّ
قائمــة، وهذا ما لم نجــده؛ فكل األفعــال واألحداث التي 
دارت عبارة عن ردود أفعال على نتائج انتخابات عام ٢٠٠٦؛ 
فمفهوم (٤) ســنوات يتعلق بأن جوهر التفويض الشعبي 
لـ"المجلــس التشــريعي" هو أربع ســنوات نافذة ال وراء 
ــع أعضاؤه من الوصــول إليه وال من  ــان، وأال يمن القضب

استئناف عملهم.

ال نزال َّـ بداية الطريق 
 إُّـ أي مدى نجحت الحركة اإلســالمية َّـ تقديم 
الصورة اِّـطلوبة أو القيام بالواجبات التي وعدت 

بها؟ 
ــة الطريق، ولكن  ــزال في بداي الحركة اإلســالمية ال ت
األطراف الدولية واإلقليمية والمحلية لم تعطنا الفرصة 
لنؤدَي دورنا المنوط بنا بطريقٍة ديمقراطيٍة وصحيحٍة؛ 
لذا ال تالم الحركة اإلسالمية، ولكن الذي ُيالم األطراف 
لنؤدَي دورنا المنوط بنا بطريقٍة ديمقراطيٍة وصحيحٍة؛ 
لذا ال تالم الحركة اإلسالمية، ولكن الذي ُيالم األطراف 
لنؤدَي دورنا المنوط بنا بطريقٍة ديمقراطيٍة وصحيحٍة؛ 

الدولية التي أرادت فرض هيمنتها على المنطقة، وبالذات 
ــم ُيَرد له أن يقــول كلمته  الشــعب الفلســطيني الذي ل

بطريقٍة حرٍة ونزيهٍة وديمقراطيٍة.

تصنيفات ثالثة 
من اِّـســؤول عن محاولة إجهاض تجربة الحركة 

اإلسالمية عرب الحياة الربِّـانية؟ وِّـاذا؟ 
كل األطراف التي لم َيُرْق لها فوزنا باألغلبية الســاحقة 
والمريحة في "التشــريعي" هي المســؤولة عن محاولة 
إجهاض تجربة الحركة، ونستطيع أن نصنفها إلى ثالث 
ــة عربية، وقوى  مجموعــات: قوى عالمية، وقوى إقليمي
ــة؛ فلقد قامــت تلك القوى بأخذ موقــف الُمعادي  محلي
لنا منذ اليوم األول؛ وذلك ألن قوى االســتكبار العالمية 
ــت المنطقة بطريقٍة توصل إلى نتائَج محدودٍة تصب  ب رتَّ
ــة اليهود ومصلحتهم، ولكن بعــد فوزنا تبين أن  في خان
كان على الســاحة: األول يصب في  ــن يتحرَّ هناك تياَرْي
مصلحة الغرب، والثاني تيار شعبي عريض وقوي وكبير 

يبحث عن مصلحة شعبه فقط.
فالخوف من المشروع تفاقم، خاصة بعد أحداث سبتمبر 
ــول) ٢٠٠١، والتي جعلت المجتمع الدولي غير متقبٍِّل  (أيل
ة الحكم ويقيموا نظاًما،  فكرة أن يصل اإلسالميون إلى ُسدَّ
ــول) ٢٠٠١، والتي جعلت المجتمع الدولي غير متقبٍِّل  (أيل
ة الحكم ويقيموا نظاًما،  فكرة أن يصل اإلسالميون إلى ُسدَّ
ــول) ٢٠٠١، والتي جعلت المجتمع الدولي غير متقبٍِّل  (أيل

ل المجتمع الغربي في الشــأن الفلســطيني  وعندها تدخَّ
ــوراء؛ لعله يقيم مزيد من  لُيرجع عقارب الســاعة إلى ال
الحلفاء والقوى الداعمة له مثل القوى القائمة اآلن، ومن 

هنا كانت المواجهة بين هذين التياران سابَقْي الذكر.

لن نكون أكباش فداٍء للغرب 
جوبهــت  التــي  والقطيعــة  الحصــاُر  كَشــَف 
زيــَف  اِّـنتخبــة  الفلســطينية  الشــرعية  بهــا 
الديمقراطية التي يتشــدق بها الغرب.. ما تأثري 
هذه التجربــة َّـ إعادة صياغة الوعي اإلســالمي 
بمنطــق الديمقراطيــة الغربيــة، وحتــى فكــرة 

الوصول إُّـ الحكم عرب الشرعية االنتخابية؟ 

 نحن كالمســلمين مطالبون بأن تحــاول بكافة الطرق 
تحقيق أهدافنا المكلفين بها شرًعا، والمتمثلة في استمرار 
ــادٍر عل الدفاع عن  الحياة وإقامة كياٍن إســالميٍّ قويٍّ ق
حقوق شــعبه؛ لذا ال يجب أن نكــون أكباش فداء للقوى 
ــادٍر عل الدفاع عن  الحياة وإقامة كياٍن إســالميٍّ قويٍّ ق
حقوق شــعبه؛ لذا ال يجب أن نكــون أكباش فداء للقوى 
ــادٍر عل الدفاع عن  الحياة وإقامة كياٍن إســالميٍّ قويٍّ ق

االستعمارية.
والتجربة جــزٌء من هذه المحــاوالت الهادفة إلى تثبيت 
أركان الدولة اإلسالمية الحديثة والمعاصرة والمتطلعة 
إلى التعاون مع كل قوى األرض داخل حدود هذه الدولة، 
فيجب احترام اإلســالم وشــعائره دون االعتداء على هذا 

الدين األهم في هذا العالم كله.
ــا قائمــة ومســتمرة، وتســير في اتجــاه إنجاز  تجربتن
هدفها بعدة طرق مختلفــة، ولكنها تواجه عقبات، ومبدأ 
ــة األمريكية مرفوٌض من ِقَبل الشــعب الذي  الديمقراطي
ال يقبل غير اإلســالم ديًنا، ويعرف أن اإلســالم هو الذي 
ــة األمريكية مرفوٌض من ِقَبل الشــعب الذي  الديمقراطي
ال يقبل غير اإلســالم ديًنا، ويعرف أن اإلســالم هو الذي 
ــة األمريكية مرفوٌض من ِقَبل الشــعب الذي  الديمقراطي

حلَّ مشــكالت البشرية، ومن هنا رفعنا شعار "اإلسالم هو 
الحل".

ا  انتهاكات مؤسفة جدًّ
اعتقــاالت  مريــر:  الغربيــة  الضفــة  الواقــع َّـ 
باِّـئــات واخــرتاق للخطــوط الحمــراء باعتقــال 
النساء واســتدعائهن وتعذيبهن.. كيف تنظرون 
إُّـ هــذه اِّـمارســات؟ وإُّـ أي مدى تنتشــر هذه 

االنتهاكات؟ 
ا؛ فهي تصب في الخانة المعادية وال  االنتهاكات مؤسفة جدًّ
تصب في مصلحة الشعب، ومن يتعامل مع الناس في مدننا 
ــي تنتاب الناس  وقرانا يــدرك مدى حالة عدم الرضا الت
ن،  من مثل هذه الممارسات، ولكن الحقيقة أن الناس تخزِّ
وإذا مــا أجريــت االنتخابات ســيقولون كلمتهم بصدق، 
وســتعرفون عندها مــن يدافع عنها ومــن يزيف الواقع 
في محاولته المستمرة لحرف البوصلة الفلسطينية عن 

طبيعتها الهادفة إلى الحرية واالستقالل.

نصر إلهي 
عرب االعتقاالت وحل الجمعيــات وتجفيف اِّـنابع، 
تراهــن بعض أوســاط رام اهللا علــى النجاح فيما 
فشــل فيه االحتالل لتقويض الحركة اإلسالمية 
وفــض الجماهــري عنهــا.. كيــف تقيِّمــون هــذه 
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العدد الواحد والثالثون

الفيتو األمريكي يمنع اِّـصالحة .. وأدعو النظام األقليمي 
والدولي إُّـ منح التجربة الديمقراطية الفلسطينية فرصتها 

بعيدًا عن الضغوط واإلمالءات الخارجية
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اِّـمارسات ومدى تأثريها َّـ الحركة؟ 
عندمــا يقــوم ابن عمك وأخــوك بممارســاٍت ال ترضي 
ــٌر للغاية ويعوق العمــل إلى حدٍّ  شــعبك فهذا أمٌر خطي
عندمــا يقــوم ابن عمك وأخــوك بممارســاٍت ال ترضي 
ــٌر للغاية ويعوق العمــل إلى حدٍّ  شــعبك فهذا أمٌر خطي
عندمــا يقــوم ابن عمك وأخــوك بممارســاٍت ال ترضي 

كبيٍر، ولكنها لن تمنع مسار التاريخ؛ فهو واضٌح ويسير 
ــى اإلمام، وهذه المعوقات دائما ُتزاح عن الدرب؛ لقوله  إل
كبيٍر، ولكنها لن تمنع مسار التاريخ؛ فهو واضٌح ويسير 
ــى اإلمام، وهذه المعوقات دائما ُتزاح عن الدرب؛ لقوله  إل
كبيٍر، ولكنها لن تمنع مسار التاريخ؛ فهو واضٌح ويسير 

َبُد  ا الزَّ ــَل َفَأمَّ ــَك َيْضِرُب اُهللا اْلَحقَّ َواْلَباِط تعالى: ?َكَذِل
ــى اإلمام، وهذه المعوقات دائما ُتزاح عن الدرب؛ لقوله  إل
َبُد  ا الزَّ ــَل َفَأمَّ ــَك َيْضِرُب اُهللا اْلَحقَّ َواْلَباِط تعالى: ?َكَذِل
ــى اإلمام، وهذه المعوقات دائما ُتزاح عن الدرب؛ لقوله  إل

ــُث ِفي اَألْرِض?  اَس َفَيْمُك ــا َما َينَفُع النَّ ــُب ُجَفاًء َوَأمَّ َفَيْذَه
َبُد  ا الزَّ ــَل َفَأمَّ ــَك َيْضِرُب اُهللا اْلَحقَّ َواْلَباِط تعالى: ?َكَذِل
ــُث ِفي اَألْرِض?  اَس َفَيْمُك ــا َما َينَفُع النَّ ــُب ُجَفاًء َوَأمَّ َفَيْذَه
َبُد  ا الزَّ ــَل َفَأمَّ ــَك َيْضِرُب اُهللا اْلَحقَّ َواْلَباِط تعالى: ?َكَذِل

(الرعد: من اآلية ١٧).

محاولة الستئصال العمل 
اإلسالمي ولكن! 

ال شــك أنه َّـ ظل التعتيــم اإلعالمي وعدم قيام 
سات الحقوقية بواجبها، يدور الحديث عن  اِّـؤسَّ
انتهاكاٍت خطريٍة وغري مسبوقٍة تجري َّـ الضفة 
الغربية.. ما أبرز هذه االنتهاكات؟ وما خطورتها 

على النسيج االجتماعي الفلسطيني؟ 
االنتهــاكات فــي الضفــة مســتمرة؛ فاعتقال الشــرفاء 
ــاء واألحرار وأبناء الحركة اإلســالمية، ويقوم  والوجه
ســات الخيرية.. كل  د إغالق المؤسَّ بالتنكيل بهــم ويتعمَّ
ــة الســتئصال العمل اإلســالمي وأهله من  ذلــك محاول
المجتمع الفلسطيني، ولكنا نقول لهم: إنها محاولة يائسة، 
وإن مــن يمارس تلك المعوقات ويعمل لصالح األجندات 

ت إلينا بصلة يقترب من نهايته. التي ال تمَّ

جماهــري الحركة اإلســالمية َّـ كل مــكان تريد 
أن تطمئنونــا على واقع الحركــة وحضورها رغم 

اِّـالحقة اِّـشرتكة؟ 
منذ اليوم األول الذي انطلقت فيه شرارة العمل اإلسالمي 
ونحــن نريد خدمة الدين بكل قوة، وهذا األمر تطلب منا 
ــًدا كبيًرا؛ فاهللا تعالى طلب منا العمل، وعليه النتائج؛  جه
ــْن ِعْنِد اِهللا? (آل عمران:  ْصُر ِإالَّ ِم ــه تعالى: ?َوَما النَّ لقول

من اآلية ١٢٦).
ــا على يقين أن أهــل الحق على  ــا على الحق فأن فما دمن
ــم، والنصر في المحصلة ألهل  النصر، ولكن االبتالء قائ

الحق.

"فيتو" أمريكي على اِّـصالحة 

بعد خروجكم من األســر تحدثتم عن مبادرٍة ُيِعد 
لها األســرى، وكان لكم جهود خاصة من أجل رأب 

الصدع.. إُّـ أين وصلت هذه الجهود؟ 
 لقــد دعوت إلى الوحدة وتبييض الســجون منذ أول يوم 
خرجت، وال أزال أبذل جهًدا وأضغط بقدر المستطاع من 
أجل رأب الصدع وتحقيق الوحدة، ولكني جوبهت من ِقَبل 
عدة أطراف دولية وعلى رأسها أمريكا، ولقد وضع "فيتو" 
على المصالحة؛ فكنت عندما أقابل الوفود يقولون لي إن 
أمريكا ال تريد لكم المصالحة إال على شروطها والمتمثلة 
في شــروط "الرباعية"؛ لذا فالوضع الدولي ال يسهم وال 
ــل يزيدها تعقيًدا، ولكن  يســاعد في تحقيق المصالحة، ب
ــا لباقي المجتمع الدولي؛  ــدور األوروبي مخالٌف تماًم ال
ــف المصالحــة بعكس  ــى إنجاز مل ألنهــم حريصون عل

األمريكان.

 دعنا نتحدث بصراحٍة.. ما الذي يعوق اِّـصالحة؟ 
 الــذي يعــوق المصالحة كما قلت ســابًقا- هو اإلطراف 
ــة؛ فهــي ال تريد المصالحــة على أســاٍس وطنيٍّ  الدولي
وتنازل اإلخوة لبعضهم، بل تريدها لصالح طرٍف مستعدٍّ 
ــة؛ فهــي ال تريد المصالحــة على أســاٍس وطنيٍّ  الدولي
وتنازل اإلخوة لبعضهم، بل تريدها لصالح طرٍف مستعدٍّ 
ــة؛ فهــي ال تريد المصالحــة على أســاٍس وطنيٍّ  الدولي

للقيام بالدور المنوط به من هذه القوى االستكبارية.

محاولة تزييف الحقائق وإرادة 
الشعب 

يقال إن خوف الحركة من خوض تجربة االنتخابات 
هو الذي يعوق تحقيق اِّـصالحة.. هل هذا األمر 
واقعــي؟ وهــل يمكن أن تكــون االنتخابــات حالًّ؟ 
هو الذي يعوق تحقيق اِّـصالحة.. هل هذا األمر 
واقعــي؟ وهــل يمكن أن تكــون االنتخابــات حالًّ؟ 
هو الذي يعوق تحقيق اِّـصالحة.. هل هذا األمر 

برأيكم.. ما الســيناريوهات اِّـحتملة حال إجراء 
انتخابات َّـ ظل االنقسام؟ 

 هذا كالم خطير وال يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، 
ويهدف إلى محاولة تزييف الحقائق وإرادة الشعب، وإني 
أتساءل: من يقول مثل هذه األقوال؟! وأساله بدوري: هل 
ــام المنوطة بنا يوًما واحًدا  أعطينا الفرصة لنقوم بالمه
فقط كما تقوم باقي الكتل البرلمانية في العالم؟! ولماذا 
لم ُيْعَط "التشريعي" مدة أربع سنوات ليمارس مهامه دون 

معوقات من قبل الدول األجنبية؟!".
فالحركة اإلسالمية لم َتَخْف من االنتخابات؛ فلقد دخلتها، 
ولكن الذي لم يقبل بها يريد إجراءها على مقاساٍت معينٍة، 
مة الُمقيَّدة" بحيث  ى "الديمقراطية الُمصمَّ وهي ما ُتســمَّ
ولكن الذي لم يقبل بها يريد إجراءها على مقاساٍت معينٍة، 
مة الُمقيَّدة" بحيث  ى "الديمقراطية الُمصمَّ وهي ما ُتســمَّ
ولكن الذي لم يقبل بها يريد إجراءها على مقاساٍت معينٍة، 

توصل إلى قبة البرلمان من تريد.
وبخصوص السيناريوهات المحتملة حال إجراء انتخابات 
فــي ظل االنقســام، فالحركــة اإلســالمية ال تنظر اآلن 
إلى هــذه األمور؛ فمــا يجري في الضفــة أمٌر مضحٌك 
ٌن (المجلس المركزي) لحركة  ومؤســٌف؛ فمجلس ُمعيَّ
"فتح" يتحدث ويصــدر األوامر نيابة عن مجلٍس منتخٍب 
(المجلس التشــريعي)؛ فهل هذا واقع الديمقراطية التي 
"فتح" يتحدث ويصــدر األوامر نيابة عن مجلٍس منتخٍب 
(المجلس التشــريعي)؛ فهل هذا واقع الديمقراطية التي 
"فتح" يتحدث ويصــدر األوامر نيابة عن مجلٍس منتخٍب 

يريدها البعــض؟!؛ مما يترك عالمات اســتفهام كثيرة، 
فليتركوا للشــعب تقرير مصيره؛ فهو ســيد نفسه، وال 

يقبل أن تذهب إرادته الحرة إلى غير ممثليه.

أعطوا الفرصة فقط 
ما رسالتكم إُّـ األطراف التالية: 

- جماهري الشعب الفلسطيني.
- حركة "فتح" ومحمود عباس.

- جماهري الشعب الفلسطيني.
- حركة "فتح" ومحمود عباس.

- جماهري الشعب الفلسطيني.

- أبناء حماس َّـ الضفة.
- الجماهري َّـ قطاع غزة اُِّـحاَصر.

- أبناء حماس َّـ الضفة.
- الجماهري َّـ قطاع غزة اُِّـحاَصر.

- أبناء حماس َّـ الضفة.

- مصر التي تبني "الجدار الفوالذي".
- الجماهري َّـ قطاع غزة اُِّـحاَصر.

- مصر التي تبني "الجدار الفوالذي".
- الجماهري َّـ قطاع غزة اُِّـحاَصر.

- الدول العربية واإلسالمية.
- الدول الغربية.

- أحرار العالم.
رســالتي إلى الجميع بال اســتثناء أن عليهم احترام إرادة 
ــا، وأن يعطــوا للتجربة  الشــعب والوقــوف عندهــا مليًّ
الفلســطينية فرصتها حتى تستطيع اســتكمال تجربتها 
الديمقراطية بعيًدا عن الضغــوط واإلمالءات الخارجية؛ 
فعندها سوف نحترم الشعب وننحني له بإجالل واحترام، 
وعلينا كذلك إعطاء الشــرعية الفلســطينية فرصتها 

وعدم الضغط عليها.



@lãÃ‹€@ıaáœ@îj◊@ÊÏÿÌ@Â€@k»ì€aÎ@›ì–€bi@ıÏjnÄÄé@ÚÓ«ãì€a@fiÏy@“b–n€¸a@Ú�‹è€a@Ú€Îb @́ZŸÌÎÜ

العدد الواحد والثالثون

.

المجتمع الغربي لم يتقبل بعد فكرة وصول 
اإلسالميين إلى الحكم وإدارة السلطة

االعتقاالت وإغالق الجمعيات واالنتهاكات اِّـتواصلة التي تمارسها 
أجهزة أمن السلطة َّـ رام اهللا تشكل محاولة يائسة الستئصال 

العمل اإلسالمي َّـ اِّـجتمع الفلسطيني
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ماذا تقول مركزية فتح ومجلسها 
الثوري عندما تستباح حصانة النواب 

اإلسالميني وتمتهن كرامة ذي الشيبة؟!  





ــو الطاهر" إمام  ــا أتلقى خبر اختطاف الشــيخ ماهر الخراز "أب ــم يكــن بمقدوري أن أصمت وأن ل
المســجد وخطيب الجمعة، أحد علماء الشــريعة ووجوه اإلصالح، األســير المحــرر ومبعد مرج 
الزهــور، أحــد الوجوه الوطنية ووجوه الخير في المنطقة، وممــا أخرجني من صمتي أكثر هو 
ما تعرض له األســتاذ محمد مطلق أبو جحيشــة عضو المجلس التشــريعي الفلســطيني واألسير 
المحرر، حيث ما روي على لسانه والشهود من قيام مسؤول أحد األجهزة بإلقاء الشتائم والسباب 
ــه بالحرف الواحد "رح ندوس على راســك وراس حماس"، وننظر ماذا ســتفعل هذه  ــه، وقول علي
الممارسات والتفوهات الخارجة عن السياق والمنطق الوطني تعكس استهانة بالدعاة ونواب الشعب، 
وامتهانا لكرامة الشعب الفلسطيني وشيوخه األجالء، فلم يعد في قاموس السلطة وأجهزتها األمنية 
احتراما لشيخ وال عالم له قيمة ووزن وال مقاما لمجاهد وال نائب منتخب يسلم من بطش السلطة 
واعتداءات وتجاوزات األجهزة األمنية والتي بهذه الصور قد تجاوزت كل القيم الدينية والوطنية 

واألخالقية. 
من في نابلس ال يعرف الشــيخ ماهر الخراز، صاحب الوطنية العالية والذي تفيض نفسه الطاهرة 
غبطــة وحنانًا وودًا لهم، الشــيخ ماهر الخــراز "أبو الطاهر" صاحب التضحيات الكبيرة والســجل 
من في نابلس ال يعرف الشــيخ ماهر الخراز، صاحب الوطنية العالية والذي تفيض نفسه الطاهرة 
غبطــة وحنانًا وودًا لهم، الشــيخ ماهر الخــراز "أبو الطاهر" صاحب التضحيات الكبيرة والســجل 
من في نابلس ال يعرف الشــيخ ماهر الخراز، صاحب الوطنية العالية والذي تفيض نفسه الطاهرة 

الجهادي المضيء ابن الخامســة والســتين عامًا الذي اكتوى بنار االحتــالل مرات ومرات قبل أن 
يتلظى بجمر الســلطة حيث يتم اختطافه كما تمَّ اختطــاف زوجته المجاهدة الصابرة أم الطاهر 
من قبل والتي انتكست حالتها الصحية وأصيبت بانهيار عصبي وهي تحت تحقيق عناصر أمن فتح 

قبل أن يفرج عنها!
ال أدري كيف يفكر أبناء الجلدة ؟ فمهما عمل الشيخ الجليل، هل يستوجب ذلك مجرد طرق باب 
منزله وهو الداعية والمجاهد، حيث لم يراع الجالد سن الشيخ وال حالته الصحية وهو الذي تنهش 

جسده الطاهر أمراض عدة. 
ــة المرموقة والمعروفة  إن اعتقــال الدعاة واألكاديميين والقادة والكوادر والشــخصيات الوطني
والمربين األفاضل هو استفزاز لكل الشعب الفلسطيني، وأن هذه الممارسات التي ال تحترم الصغير 
وال توقر الكبير تشــكل وصمة عار في جبين فتح قبل غيرها من الســلطة واألجهزة، وإن ما يقوم 
بمثل هذه االعتداءات والتجاوزات ال يريد إالَّ الفتنة، وال يريد إالَّ حربًا أهلية، فاهللا سبحانه وتعالى 
وال توقر الكبير تشــكل وصمة عار في جبين فتح قبل غيرها من الســلطة واألجهزة، وإن ما يقوم 
بمثل هذه االعتداءات والتجاوزات ال يريد إالَّ الفتنة، وال يريد إالَّ حربًا أهلية، فاهللا سبحانه وتعالى 
وال توقر الكبير تشــكل وصمة عار في جبين فتح قبل غيرها من الســلطة واألجهزة، وإن ما يقوم 

يستحي أن يعذب عبدًا شاب في اإلسالم، فكيف يكون األمر عندما يكون ذو الشيبة من الدعاة وحفظة 
كتاب اهللا واألكاديميين والرموز، لقد امتهنت كرامتهم وتعرضوا لإلذالل واإلهانة، فحسبك اهللا 
يا شــيخ نصوح الراميني، وحســبكم اهللا يا دكتور عبد الحفيظ الوادي، والدكتور خضر سوندك 
والشيخ تيسير عمران، والدكتور غسان خالد والمهندس وجيه أبو عيدة، واألستاذ سليمان فطاير 
والشــيخ ماجد خروبي وكل شيوخ فلســطين ومجاهديها الذين تمتهن كرامتهم ونفس كرامة 
حرائر فلسطين من قبل األجهزة األمنية، فاألمر ال يبشر بخير بل وينذر بالشؤم ومؤسس لحرب 

أهلية ألن من يقوم بمثل هذه الممارسات ال يقوم لها إالَّ بعد أن يتجرد من وطنيته وإنسانيته. 
إن ما يؤســف له أن الســلطة وأجهزتها األمنية قد تحولت إلى ســيف مســلط على رقاب الشرفاء 
واألطهار، وهي لن تستطيع بإذن اهللا ولن تفلح في جرِّ حماس إلى مستنقع الفتنة الذي يخططون 
ويرســمون له. إن حماس وهي تؤكد على منهجها في احترام التعددية والتداول السلمي للسلطة 
والشراكة السياسية وعدم مس الوحدة الوطنية تؤمن وبقناعة تامة أن البندقية ليست أداة للتغيير 
واإلصالح والتقويم، كما أنها ليست أداة لالبتزاز ونشر الفوضى والفلتان األمني، كما أنها ليست 
أداة لمالحقة الفلســطيني والمجاهدين واألشــبال واختطافهم وإذاللهــم وامتهان كرامتهم أمام 
عدسات الكاميرات في مشاهد استعراضية تنّم عن عنجهية كما هي عند اآلخرين، وهنا أقول البد 

للعقالء من موقف، وعليهم التدخل لتدارك األمور. 
من جهتها فقد أعلنت حماس مرارًا وتكرارًا بأنها ترفض االنجرار إلى مستنقع الفتنة، وتحاول أن 
تتجاوز كل ما يدفع إلى حرب أهلية، وهي التي وطنَّت نفسها على أذى ذوي القربى، ولكن السؤال 
الكبير هل سيصبر المجاهدون طويًال على االضطهاد وإنزال األذى بهم؟!، وهل سيبقون ملتزمين 
تتجاوز كل ما يدفع إلى حرب أهلية، وهي التي وطنَّت نفسها على أذى ذوي القربى، ولكن السؤال 
الكبير هل سيصبر المجاهدون طويًال على االضطهاد وإنزال األذى بهم؟!، وهل سيبقون ملتزمين 
تتجاوز كل ما يدفع إلى حرب أهلية، وهي التي وطنَّت نفسها على أذى ذوي القربى، ولكن السؤال 

بعد االندفاع نحو االنتقام والقتل؟! 
أنا على يقين تام أن الجميع ســيتصدى للظلم، وســنتصدى للظلم، وســنفضح الممارسات المعيبة 
ــي لن تضل طريقها  والمشــينة، وســنقول الكلمة الصادقة، الكلمة المستبســلة، الكلمة العادلة الت
بإذن اهللا وال ترهب العواقب، ســنعلي صوتنا مع كل الجماهير ومؤسســات الشعب، وسيعلو صوتنا 
ونصبر على األذى حتى يحكم اهللا بيننا وبين فتح بالحق، وهو خير الحاكمين. إن حماس، وبوعيها 
وإدراكها لمسؤولياتها وحرصها على الوحدة والتالحم وتفويت الفرصة على اآلخرين، تدرك ما 
تنطوي عليه الفتنة المسلحة من وبال وخطر، كما وتدرك في نفس الوقت ما ينطوي عليه الصمت 
أيضًا من وبال وخطر، وسنصر على أن يبقى صوتنا عاليًا ومسموعًا أينما كنا وفقط بكلمة الحق 
تنطوي عليه الفتنة المسلحة من وبال وخطر، كما وتدرك في نفس الوقت ما ينطوي عليه الصمت 
أيضًا من وبال وخطر، وسنصر على أن يبقى صوتنا عاليًا ومسموعًا أينما كنا وفقط بكلمة الحق 
تنطوي عليه الفتنة المسلحة من وبال وخطر، كما وتدرك في نفس الوقت ما ينطوي عليه الصمت 

ولهجة الصدق، ولن تثنينا العواقب مهما كانت هذا موقفنا، وماذا تقول مركزية فتح ومجلســها 
الثوري عندما تســتباح حصانة النواب اإلسالميين ويتم اســتدعاء والتحقيق مع الحرائر وتمتهن 

كرامة ذي الشيبة؟! 
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ــر النائب عــن محافظــة رام اهللا فضل  اعتب
حمــدان أن الحكــم الذي صدر بحق الشــيخ 
ــٌل على أن الكيان الصهيوني  رائد صالح؛ دلي
ــه وعنصريته  ماٍض في غطرســته وهمجيت

ضد العرب في الداخل الفلسطيني المحتل. 
وأضــاف حمــدان الخميــس (١٤-١) أن "هذا 
الحكم يمثل اعتداًء جديًدا يضاف إلى سلسلة 
ــداءات التي لم تتوقف يوًما على مدينة  االعت
القدس برمتها والمســجد األقصى تحديًدا، 
ا وال دخل له بالتهم  عوًضا عن كونه سياسيًّ
قت؛ حيث إن الشــيخ رائد صالح هو  ــي ُلفِّ الت
أحد أهم الرموز والشخصيات التي لها وزنها 
ــا في الدفــاع عن المســجد األقصى  وفضله

والوقوف في طريق تهويد القدس". 
وأعرب حمدان عن استغرابه الصمت الغريب 
ــل الحكومــات العربية عمــا يجري  مــن ِقَب

فــي القدس وما يســتهدفها من مشــروعاٍت 
صهيونيٍة تهدف إلى تهويدها وتغيير معالمها 

ــة المزعوم  اإلســالمية وإثبات حق الصهاين
فيها. 

عــت هذه  ــًال: "لقــد تنوَّ ــع حمــدان قائ وتاب
ــٍر للمعالم  المشــاريع والخطــوات من تغيي
اإلســالمية في المدينة وتجريٍف لألراضي، 
عوًضا عن االســتمرار في حفر األنفاق تحت 
اإلســالمية في المدينة وتجريٍف لألراضي، 
عوًضا عن االســتمرار في حفر األنفاق تحت 
اإلســالمية في المدينة وتجريٍف لألراضي، 

الحرم القدســي الشريف، والتخطيط إلزالة 
تها، وليس ببعيٍد عنا المشــروع  ــاٍء برمَّ أحي
الخطير الذي يستهدف حي سلوان بالمدينة".  
وناشد حمدان الحكومات العربية واإلسالمية 
وكل مــن هو معنيٌّ بشــأن القدس، الوقوف 
ضد هــذا الحكم الظالم بحق الشــيخ صالح، 
مناشــًدا المملكة األردنية الهاشمية بالذات؛ 
لما لها من َدوٍر في رعاية األماكن المقدسة 
ل للدفاع عن الشــيخ رائد  في القدس؛ التدخُّ
لما لها من َدوٍر في رعاية األماكن المقدسة 
ل للدفاع عن الشــيخ رائد  في القدس؛ التدخُّ
لما لها من َدوٍر في رعاية األماكن المقدسة 

ه.  صالح والوقوف في صفِّ
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اســتنكر النائــب م. جمــال الخضري رئيس 
"اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار" الحكم 
الجائــر الصادر بحــق الشــيخ رائد صالح 
رئيــس الحركة اإلســالمية فــي األراضي 
الفلســطينية المحتلة عــام ٤٨، من محكمٍة 

صهيونيٍة بالسجن لمدة تسعة أشهر. 
واعتبر م. الخضري، في تصريحاٍت صحفيٍة 
األربعاء (١٣-١)، أن القرار يهدف إلى تكميم 
واعتبر م. الخضري، في تصريحاٍت صحفيٍة 
األربعاء (١٣-١)، أن القرار يهدف إلى تكميم 
واعتبر م. الخضري، في تصريحاٍت صحفيٍة 

أفــواه من يحملون هــمَّ القدس ويفضحون 
المؤامــرات الصهيونية وسياســات التهويد 

بحقها. 
وشدد الخضري على أن القرار غير قانونيٍّ 

ــكل معالمها  وباطــٌل ويســتهدف القــدس ب
ساتها، محذًرا من  وسكانها ومساجدها ومؤسَّ
كونه مقدمة لتصعيد العدوان على القدس. 
ــة  والعربي ــة  الدولي ســات  المؤسَّ وطالــب 
واإلسالمية بأخذ دورها في الدفاع عن الشيخ 
صــالح، ومن خلفــه القدس والمقدســيون 
الذي يمثل الشــيخ صالح رمــًزا لمقاومتهم 
االحتالل الظالم. ودعا رئيس "اللجنة الشعبية 
د  لمواجهة الحصار" الفلسطينيين إلى التوحُّ
والتعاضد والتكاتف في مواجهة هذه الهجمة 
التي تستهدف الفلسطينيين باستهداف الشيخ 

صالح. 
 . . 
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ن النائب عن محافظة نابلس ياسر منصور  ثمَّ
ما خرج به المؤتمر السابع لـ"مؤسسة القدس 
الدولية" في بيروت من توصيات ومقررات تم 

تدارسها على مدى أيام المؤتمر الثالثة. 
ــٍح صحفيٍّ  وأكــد النائــب منصور، في تصري
ــة هــذه  ــى أهمي ــوٍب األحــد (١٨-١)، عل مكت
ــٍح صحفيٍّ  وأكــد النائــب منصور، في تصري
ــة هــذه  ــى أهمي ــوٍب األحــد (١٨-١)، عل مكت
ــٍح صحفيٍّ  وأكــد النائــب منصور، في تصري

ــا, داعًيا إلى بذل الجهد  المؤتمرات ومقرراته
ــة هــذه  ــى أهمي ــوٍب األحــد (١٨-١)، عل مكت
ــا, داعًيا إلى بذل الجهد  المؤتمرات ومقرراته
ــة هــذه  ــى أهمي ــوٍب األحــد (١٨-١)، عل مكت

األكبر في تنفيذها وتطبيقها حتى تؤدي هذه 
المؤتمرات الفائدة المرجوة من عقدها. 

وقال منصور: "على حكومــات الدول العربية 
ــي قدمها  واإلســالمية االســتجابة للدعوة الت
المؤتمــر لهم بعقــد اجتماٍع فوريٍّ لدراســة 
المخاطر التي تواجه القدس والمسجد األقصى، 
المؤتمــر لهم بعقــد اجتماٍع فوريٍّ لدراســة 
المخاطر التي تواجه القدس والمسجد األقصى، 
المؤتمــر لهم بعقــد اجتماٍع فوريٍّ لدراســة 

ــا المؤتمر لألمة ووضع إستراتيجية واضحة إلنقاذهما", مشدًدا  ــى الدعوة التي تقــدم به عل

العربية واإلســالمية وحكامها لكسر الحصار 
ــارك منصور  ــى قطــاع غــزة.  وب ــم عل الظال
الخطوة القاضية بانتخاب الشيخ العالمة يوسف 
ــا لمجلس األمناء بالتزكية،  القرضاوي رئيًس
وقال: "يأتي هذا االنتخاب للشــيخ القرضاوي 
لمواقفه الداعمة لقضايا األمة، وخاصة قضية 
القدس وفلســطين". وتقدم منصور بالشــكر 
للقائميــن على هذا المؤتمر وكل المؤتمرات 
الداعمة للقضية الفلســطينية، وعلى رأســها 
التي ُتعنى بالقدس والمســجد األقصى، مطالًبا 
ــن  ــة والعلمــاء والمفكري المؤسســات الدولي
وأصحاب القرار في الدول العربية واإلسالمية 
بمزيد من التحرك لنصرة المســجد األقصى 

وفضح ممارسات االحتالل تجاهه. 







11 العدد الواحد والثالثون

الشيخ رائد صالح.. 
سبابتك َّـ عيونهم  سبابتك َّـ عيونهم  





ابتســامته المعهودة ورأســه المرفوع الذي ارتفع فوق سقف المؤامرة، كان الرد المثالي 
ــة الرأي والتعبير  للشــيخ رائد صــالح على الهبوط األخالقي والديني والسياســي وحري
لمحكمــة الصلح الصهيونية، وفي ذلك تعبير حقيقي عن هذه المحكمة التي ال تعد رمزًا 

أو مصدرًا للعدالة. 
وقــد أبرزت تلك المحكمــة التآمر الصهيوني وتبادل األدوار بين المســتوى السياســي 
ــادة الوجود العربي في فلســطين المحتلة عام ١٩٤٨،  والقضائــي داخــل دولة االحتالل إلب
بدءًا بالمدينة المقدسة، مرورًا بتحويل المساجد والمقابر والمقامات اإلسالمية إلى مقاٍه 

وأماكن للرقص وممارسة الرذيلة. 
صحيح أن محاكمة الشيخ رائد صالح سياسية بامتياز، وهي تقع ضمن مخطط صهيوني 
رهيب لرفع الحصانة عن الوجود العربي في المناطق المحتلة عام ١٩٤٨ واستباحة مطلقة 
القتالعهم من أراضيهم وبيوتهم، لكن هذه الممارســة ضد الشــيخ صالح ما هي إال نقطة 
ــذ بداية القرن الـ "٢٠"  واحدة من بحر الجرائم التي ارتكبت ضد الشــعب الفلســطيني من

وحتى اآلن. 
ومحاكمة الشــيخ رائد صالح لن تعطــي النزاهة والعدالة لمحكمة تكرس قراراتها فقط 
لالنتقام من الوجود العربي داخل القدس والمســجد األقصى، وهي محكمة لم تعقد لرمز 
من رموز الشــعب الفلسطيني والعربي في فلسطين وقائد عربي معروف، بل هي محكمة 
ــت قضيته إلى  تحــاك فــي ثناياها خيوط المؤامرة ضد المســجد األقصــى، الذي إن دخل

المحاكم الصهيونية فهذا يعني أن مزاولة هدمه باتت قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ. 
وكيفما اســتدار المؤشــر الصهيوني وبأي اتجــاه تحولت البوصلة، فإنها حتمًا ســتبقى 

المحاكم الصهيونية فهذا يعني أن مزاولة هدمه باتت قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ. 
وكيفما اســتدار المؤشــر الصهيوني وبأي اتجــاه تحولت البوصلة، فإنها حتمًا ســتبقى 

المحاكم الصهيونية فهذا يعني أن مزاولة هدمه باتت قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ. 

مشبوهة ألننا لم نعتد النزاهة ممن احتل األرض واستباح الدم ، وانتهك حرمات المساجد 
ورصد المخططات النتزاع مقومات الحياة من أطفالنا. 

بال شــك كانت المحاكمة باطلة وغير مأســوف عليها ، لكنها زرعت في قلوب الماليين 
شموعا جديدة تضيء الطريق نحو األقصى والقدس، وبال شك نقول لشيخ األقصى: طبت 
وطاب مسعاك، فلو زرعوك في صحراء العرب ألنجبت سهوًال يانعة من األجيال التي تحمل 
شموعا جديدة تضيء الطريق نحو األقصى والقدس، وبال شك نقول لشيخ األقصى: طبت 
وطاب مسعاك، فلو زرعوك في صحراء العرب ألنجبت سهوًال يانعة من األجيال التي تحمل 
شموعا جديدة تضيء الطريق نحو األقصى والقدس، وبال شك نقول لشيخ األقصى: طبت 

في دمها مفاتيح األقصى. 
فأنت يا شيخنا كالغيث وأطيب حيثما وقع نفع، ولتبقى االبتسامة هي االبتسامة، والدرب 
هو ذات الشــوكة، وإن كان دربك شــوك الشــعاب فال بد أن الحصاد فــي أعلى الجبال، 
ولتبقى سبابتك في عيونهم، ورأسك شامخًا فوق أنوفهم، وكل محكمة وأنت إلى القدس 
هو ذات الشــوكة، وإن كان دربك شــوك الشــعاب فال بد أن الحصاد فــي أعلى الجبال، 
ولتبقى سبابتك في عيونهم، ورأسك شامخًا فوق أنوفهم، وكل محكمة وأنت إلى القدس 
هو ذات الشــوكة، وإن كان دربك شــوك الشــعاب فال بد أن الحصاد فــي أعلى الجبال، 

أقرب. 
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ــل إن حركة  قــال النائب  د. صــالح البردوي
حمــاس تؤمن بالمصالحة على قاعدة الثوابت 
الوطنية ال الهشــة التي تحقق مصالح الغرب 
واالحتالل، مؤكًدا أن حماس جاهزة للتوقيع 
ــة وفق ضمانات تحافظ  على الورقة المصري

على الثوابت الوطنية. 
ــدوٍة عقدتها  ــل، خــالل ن وأوضــح د. البردوي
الخدمات الطبية في "مستشفى الكرامة" مساء 
الخميــس (١٤-١)؛ أن المنطقة تشــهد تغيرات 
سياســية مهمــة تصب فــي مصلحــة القضية 
الفلسطينية، مستدرًكا أن "الواليات المتحدة 
وأوروبا ترى فــي "حماس" خطًرا؛ ليس ألنها 
حزب سياســيٌّ معارٌض، ولكن لكونها حركة 
إسالمية تبنت خيار "اإلسالم هو الحل" طريًقا 

في التعامل مع الغرب". 

ــكا و"االتحــاد األوروبي"  وأضــاف أن "ألمري
ا في  أهداًفا إستراتيجيًة في بقاء االحتالل قويًّ
ــكا و"االتحــاد األوروبي"  وأضــاف أن "ألمري
ا في  أهداًفا إستراتيجيًة في بقاء االحتالل قويًّ
ــكا و"االتحــاد األوروبي"  وأضــاف أن "ألمري

المنطقة؛ ألنه يمثل مســتعمرة متقدمة لهما 
ــا، ومنطلًقا لتنفيذ الكثير من السياســات  فيه

التي تهدف إلى تهويد الوطن العربي". 
ضت لحرب تشــهير  وتابع قائال: "حماس تعرَّ
كبيرة قادتها أكثر من جهة، ولكن أكثرها 
لت  إيالًما ما فعلته ســلطة رام اهللا؛ حيث تحوَّ
السفارات الفلســطينية في الخارج إلى منابر 

للتحريض ضد "حماس" وحكومتها". 
ــان حكومــة الوحدة  ــل: "إب وقــال د. البردوي
ــراٍف لها،  ــاء جولة أبو مــازن لجلِب اعت وأثن
ســأل وزير الخارجية زياد أبو عمرو منســق 
ــة في "االتحــاد األوروبي"  الشــؤون الخارجي
خافيير ســوالنا: \لمــاذا ال ُيرفع الحصار عن 

الحكومة، فرد عليه: كيف نرفعه وعباس هو 
من يطالبنا بالتروي؛ ألن حماس أوشكت على 

السقوط؟!". 
الدســتورية للمجلــس  المــدة  وبخصــوص 
التشريعي أكد د. البردويل أن مدة "التشريعي" 
تنتهي عندمــا يؤدي مجلس تشــريعي جديد 
ــن الدســتورية، "وهــذا لــن يحــدث إال  اليمي
بالمصالحة التي نسعى إلى تحقيقها بوساطة 

الجانب المصري". 
وتعليًقا على مواقف تركيا األخير، أوضح د. 
ا تجاه القضية  البردويل أن هناك تحوًال عالميًّ
وتعليًقا على مواقف تركيا األخير، أوضح د. 
ا تجاه القضية  البردويل أن هناك تحوًال عالميًّ
وتعليًقا على مواقف تركيا األخير، أوضح د. 

الفلســطينية؛ "ألن الوجه الحقيقي لالحتالل 
ُفضح، وهو قتل األطفال والنســاء والمدنيين، 
الفلســطينية؛ "ألن الوجه الحقيقي لالحتالل 
ُفضح، وهو قتل األطفال والنســاء والمدنيين، 
الفلســطينية؛ "ألن الوجه الحقيقي لالحتالل 

والموقــف التركي موقف شــجاع يعبِّر عن 
أصالة الحكومة والشعب التركي". 
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ــواب المجلس  قام وفــد رفيع المســتوى من ن
التشــريعي وقيادة حركة حماس، وضم وزير 
ــاء ٢٠١٠/١/١٢م,  ــة فتحي حمــاد  الثالث الداخلي
ــة جباليا النزلة  ــارة الرئيس الجديد لبلدي بزي
عصام جودة , وذلك دعمًا له في منصبه الجديد 

في رئاسة البلدية.
ــادي كال مــن النائب فتحي  وضــم الوفد القي
ــة والنائب د. عاطف عدوان  حماد وزير الداخلي
والنائب م. إســماعيل األشــقر والنائب مشــير 
المصري، وياسر موسى وعبد الكريم الجعبير 
ود. عماد الشنطي وإبراهيم صالح ود. إسماعيل 
رضوان باإلضافة إلى مسؤولي العالقات العامة 

للحركة في منطقة الشمال. 
ومن ناحيته أعتبر الشيخ عبد الكريم الجعبير 
القيادي في حركــة حماس أن تعيين المجلس 

ــرة الطاقات  ــار خي ــد تم باختي ــدي الجدي البل
لخدمة أهالي المنطقة, داعيًا إلى توحيد كافة 
الجهود وجمع كل الطاقات لتحقيق االنجازات 

والتطور في عمل البلدية.
ــى النائــب فتحي حمــاد وزير  مــن جهته تمن
ــة بأن يكون تشــكيل المجلــس البلدي  الداخلي
ــة عام مشــرق للنهــوض بالعمل  ــد بداي الجدي
الخدماتي والبلدي في منطقة الشــمال, معبرًا 
ــدي الجديد،  عن دعمــه الكامل للمجلــس البل

متمنيًا لهم التوفيق والسداد والنجاح.
بدوره؛ رحب عصام جودة رئيس البلدية الجديد 
بالوفد الزائر، وشكره على هذه الزيارة، متعهدًا 
بأن يكون عمل المجلس البلدي الجديد نموذجًا 
يحتذي به في الفترة القادمة، كما تقدم بالشكر 

لكافة الزائرين لمقر البلدية مقدرًا دعمهم له.
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أعرب النائب األســير في ســجون االحتالل 
الصهيونــي محمــد أبو طير عن اســتنكاره 
للحكم الصادر بحق الشيخ رائد صالح رئيس 
الحركة اإلســالمية فــي األراضي المحتلة 
ــه حلقة في سلســة  عــام ١٩٤٨م، مؤكــًدا أن
الممارســات القمعية لالحتــالل الصهيوني 

بحق المدينة المقدسة ورموزها. 
كما استهجن النائب، في تصريح صحفي له 
األحــد (١٧-١)، تصاعد اعتداءات المغتصبين 
ــة فــي ضواحــي القــدس والبلدة  الصهاين
القديمــة وذلــك بحماية جيــش االحتالل 
الصهيوني.  وقال أبو طير: "إن الشيخ صالح 
والحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني 
هم خط الدفاع األخير عن المسجد األقصى 

المبارك، وعلى األمة العربية واإلســالمية 
حمايتهم ودعمهم بكل السبل واألدوات". 

وأضاف أن "اعتداءات المغتصبين التي شهدت 
تصعيًدا كبيًرا في األيام األخيرة باتت تمثل 
تطاوًال غير مسبوق، وعلى أهلنا المرابطين 
تصعيًدا كبيًرا في األيام األخيرة باتت تمثل 
تطاوًال غير مسبوق، وعلى أهلنا المرابطين 
تصعيًدا كبيًرا في األيام األخيرة باتت تمثل 

في الداخل التصدي له بكل السبل". 
واختتم النائب األسير تصريحه بالقول: "إن 
التطورات األخيرة والمتصاعدة التي باتت 
تســتهدف القدس ومسجدها وحماتها تنذر 
بالخطر الوشيك الذي بات يتهدد الوجود 
الفلسطيني المسلم بكل عناصره ومكوناته، 
ــا  ــا ملزمــون بتكثيــف تحركن ــذا فإنن ل
المعاكــس للتصــدي لمثل هــذه الخطط 

وإحباطها".
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 حذر النائب د. أحمد أبو حلبية رئيس لجنة القدس في المجلس 
سة القدس الدولية" في غزة من خطورة  التشريعي ورئيس "مؤسَّ
المخطط الذي تعمل بلدية االحتالل في القدس على تنفيذه من 
خالل مصادرتها نحو ٧٠٪ من أراضي "وادي حلوة" في بلدة سلوان 

بالقدس. 
ــن د. أبو حلبية أن المخطط الجديد الذي تم كشــفه يهدف  وبيَّ
ــى أهلها لتهجيرهم من  ــى تهويد مدينة القدس والتضييق عل إل
أجل خلق وضٍع ديموغرافي جديٍد في القدس بحيث تكون نســبة 

العرب فيها ال تزيد عن ٢٠٪ من نسبة السكان. 
أجل خلق وضٍع ديموغرافي جديٍد في القدس بحيث تكون نســبة 

العرب فيها ال تزيد عن ٢٠٪ من نسبة السكان. 
أجل خلق وضٍع ديموغرافي جديٍد في القدس بحيث تكون نســبة 

ــٍح صحفيٍّ له  وفي ســياٍق آخر اســتنكر د. أبو حلبية، في تصري
ــاء (١٣-١)، إصــدار محكمة االحتــالل بالقدس الحكم ضد  األربع
ــٍح صحفيٍّ له  وفي ســياٍق آخر اســتنكر د. أبو حلبية، في تصري
ــاء (١٣-١)، إصــدار محكمة االحتــالل بالقدس الحكم ضد  األربع
ــٍح صحفيٍّ له  وفي ســياٍق آخر اســتنكر د. أبو حلبية، في تصري

الشــيخ رائد صالح رئيــس الحركة اإلســالمية داخل األراضي 
ــام ١٩٤٨، وأوضــح أن هذا الحكم  ــة منذ الع الفلســطينية المحتل
الجائر غير قانوني؛ لكونه صادًرا عن سلطة االحتالل التي تسعى 
مــن وراء هــذا الحكم إلى تحجيم دور الشــيخ صالح في الدفاع 
عن القدس ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك 
ى "الهيكل"  الذي يسعى االحتالل إلى السيطرة عليه وبناء ما ُيسمَّ

على أنقاضه. 
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اســتنكر النائب م.إســماعيل األشقر" نائب 
ــر واإلصــالح فــي  ــة التغيي رئيــس كتل
المجلــس التشــريعي قيام أجهــزة عباس 
باختطاف القائد القسامي أيوب القواسمة 
ــل والمطــارد من قبل  ــة الخلي مــن مدين
ــذ ١٢ عامــا، مؤكدًا  قــوات االحتــالل من
بذلــك للشــعب الفلســطيني أن زمــرة 
ــاس وأجهزته األمنية هي الوجه اآلخر  عب

لالحتالل.
وأوضح م. األشــقر أن هــذا االعتقال إنما 
يدل على انحدار هذه األجهزة التي لم تعد 
أجهزة أمنية بالمفهوم الوطني بل أصبحت 
ــون، وتنفــذ األجندة  ــات تتبع دايت عصاب

الصهيونية األمريكية في فلسطين.
وطالب م. األشــقر المقاومة الفلسطينية 
بكافة فصائلها بالرد على أجهزة عباس بما 
يحفــظ للمقاومة مكانتها ويمنع االعتداء 
ــا نعتبر أن من يعتدي  عليها، مضيفا :"إنن
على المقاومة وينســق مع االحتالل غير 

وطني ومهدور الدم ".

أكد النائــب د. خليل الحية أن حركة حماس 
متمسكة بخيار المقاومة، مشدًدا على أن حماس 

والمقاومة توأمان ال ينفصالن. 
وقال د. الحية خالل ندوٍة سياسيٍة في المسجد 
ــر بمدينة خان يونــس جنوب قطاع غزة  الكبي
األربعاء (١٣-١)؛ إن المقاومة التي اســتطاعت 
ــراب قادرة على  تمريغ أنــف االحتالل في الت
ــى أهله األصليين،  أن تعيد الوطن واألرض إل
مؤكًدا أن "صراعنا مع المحتل على والوجود 
ال على الحدود، فإما أن نكون أو ال نكون، ونحن 

من سينتصر في النهاية". 
وأضاف: "لن نتــرك المقاومة حتى لو كلفنا 
ذلك أرواحنا ودماءنا وكل ما نملك"، مشدًدا 
ــى أن تيار المقاومــة والممانعــة موجود،  عل
وتنتمي إليه أغلبية الشعب الفلسطيني وأحرار 

العالم من خلفنا". 
ــف المصالحة أكــد د. الحية  وبخصــوص مل
أن القضية ال تحتمل االنقســام، "وال بديل عن 
المصالحــة واالتفاق إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
ــًال: "الطرف  قضية فلســطين"، واســتدرك قائ
اآلخر (فتح) لم يصل إلى مرحلة أن يحتمل أن 
نكون شركاء في هذا الوطن"، مؤكًدا ضرورة 
ا واحًدا في وجه االحتالل لحماية  الوقوف صفًّ

الشعب والقضية الفلسطينية". 
وأعاد د. الحية التذكير بموقف حماس الحاسم 
برهــن التوقيع على الورقــة المصرية بإعادة 
تصويبها وفق ما تم االتفاق عليه في الحوارات 
الســابقة، والعمل على حل الملفات األساسية، 

 "  "
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وخصوًصا قضية إعــادة بناء منظمة التحرير 
وإعادة بناء األجهزة األمنية على أسٍس وطنيٍة 

صحيحٍة والبرنامج السياسي. 
وبشأن جدار مصر الفوالذي شدد د. الحية على 
ــاء الجدار، قائًال: "إن حماس  رفض حركته بن
حريصة على أمن مصر"، متســائًال: "هل تريد 
مصر أن تســجل هذه الســابقة الخطيرة على 
نفســها؟! وهل تريد أن يكتب التاريخ أنكم من 
ــدواء والغداء من  ــم جداًرا فقــط لمنع ال بنيت

الوصول إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في 
غزة؟!"، مؤكًدا أنه سُيَزال بإذن اهللا تعالى كما 

أزيل (جدار برلين)". 
وبشــأن ملف تبادل األسرى أوضح د. الحية أن 
مطالب الحركة والفصائل اآلســرة للجندي 
ــا، مؤكًدا أن  ــا، وال تراجع عنه واضحــة تماًم
الصفقة لن تتم قبل أن يوافق الكيان الصهيوني 
على مطالبنا؛ "فـ"حماس" مصممة على مواقفها 

ولن تتراجع عنها". 
ــه إلــى ملــف  ــة فــي حديث ق د. الحي وتطــرَّ
المفاوضات العبثية التي تجريها الســلطة مع 
االحتالل، قائًال: "إن المشروع الفلسطيني الذي 
المفاوضات العبثية التي تجريها الســلطة مع 
االحتالل، قائًال: "إن المشروع الفلسطيني الذي 
المفاوضات العبثية التي تجريها الســلطة مع 

يقوده المفاوض الفلسطيني وصل إلى طريق 
مســدود باعتراف القائمين عليه"، مشيًرا إلى 
أن الشعب الفلســطيني يدعوهم إلى استخدام 

الطريق البديل (المقاومة)". 
وأضاف: "المسؤول عن التفاوض مع االحتالل 
يقوم بمساعدة الكيان في تسويق نفسه للدول 
العربية؛ من أجل إقامة عالقات تمهيًدا للتطبيع 

معه، وفتح أسواقها وحدودها أمامه".
واختتم د. الحية حديثه بتجديد رفض حركته 
التنازل عن قضية الالجئين باعتبارها من أهم 
الثوابت الفلسطينية التي ال تقبل المناقشة وال 
ــأن قضيتهم تواجه خطورة  التفريط، منوًها ب
فــي الفترة الحالية بســبب تفريط المفاوض 
وتهاونه في هذا الموضوع، مؤكًدا أن حماس 
ترفض مشروع التوطين الذي يحاول االحتالل 

فرضه على الفلسطينيين.

 . . 

""

ــر النائب عــن محافظــة رام اهللا فضل  اعتب
حمدان أن صرخة الشيخ رائد صالح "القدس 
ــارات اليومية  فــي خطــر" تؤكدهــا االنهي
في المدارس والشــوارع بســبب الحفريات 
ــا؛ بحًثا عــن دليل إلثبات  ــة تحته الصهيوني
ــان  ــى أن الكي ــة القــدس، مشــيًرا إل يهودي
ــا من البحث لم  ــي بعد أربعين عاًم الصهيون
يجد ولو دليًال صغيًرا يثبت ذلك ولن يجد. 
ــا من البحث لم  ــي بعد أربعين عاًم الصهيون
يجد ولو دليًال صغيًرا يثبت ذلك ولن يجد. 
ــا من البحث لم  ــي بعد أربعين عاًم الصهيون

ــٍح صحفيٍّ مكتوٍب  وأكد حمدان، في تصري
اإلثنين (١٨-١)؛ أن الكيان الصهيوني يعمل ليل 
ــٍح صحفيٍّ مكتوٍب  وأكد حمدان، في تصري
اإلثنين (١٨-١)؛ أن الكيان الصهيوني يعمل ليل 
ــٍح صحفيٍّ مكتوٍب  وأكد حمدان، في تصري

نهار في حفريات وتغييرات في القدس منذ 
احتاللها لمحو وجهها العربي واإلســالمي، 
مشدًدا على أن مخططاته لن تفلح في ذلك 
مــا دام أهلها فيها، وما دام مســجد الصخرة 
ــى كل منظر  ــه الذهبية متربًعا عل في قبت

للقدس. 
ــردد أن "القــدس  ــع حمــدان: "نحــن ن وتاب
ــا من أجــل القدس  فــي خطر"، فمــاذا فعلن
فلسطينيين وعرًبا ومسلمين لنحافظ عليها 

عربية إسالمية؟!". 
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ــاد  أكــد النائــب د. يونــس األســطل أن ازدي
االنهيارات في الحارات الفلسطينية في محيط 
ــى أن الحفريات  المســجد األقصى؛ يــدل عل
واألنفاق الصهيونية وصلت إلى الحد الخطير 
الذي بات ينذر بنية الصهاينة المســاس بقبلة 

المسلمين األولى.
ــاء (١٩- وقال األســطل فــي تصريٍح له الثالث

١): "بين الحيــن واآلخر تحدث االنهيارات في 
ــاء (١٩- وقال األســطل فــي تصريٍح له الثالث

ــن واآلخر تحدث االنهيارات في  ١): "بين الحي
ــاء (١٩- وقال األســطل فــي تصريٍح له الثالث

محيط المســجد األقصى؛ ما يدل على وجود 
ــر من األنفــاق تحت المســجد األقصى  الكثي
ــذر بانهيار العديد من البيوت  ومحيطه؛ ما ين
والمؤسسات، وزيادة المخاطر وهدم المسجد 

ر اهللا".  األقصى، ال قدَّ
ــات والتهديدات  وأكــد على أن "واقع الحفري
ــة مقابل تفريغ  وسياســة التهويد الصهيوني

المدينة من سكانها األصليين ما كان له أن يتم 
لوال تواطؤ ســلطة عباس- دايتون ومساعدتها 
االحتالل فــي تحجيم المقاومــة ومالحقتها 
ــة". وقــال: "حــرب التصفية  بالضفــة الغربي
والمالحقة التي تنفذها قوات عباس في الضفة 
جعلت الصهاينة آمنين من ردة الفعل، ومن ثم 
نراهم اليوم يســابقون الزمن لتهويد القدس 
بالكلية، في ظل غض طرٍف ســلطويٍّ رســميٍّ 
عمــا يفعله االحتالل الصهيوني في المســجد 
بالكلية، في ظل غض طرٍف ســلطويٍّ رســميٍّ 
عمــا يفعله االحتالل الصهيوني في المســجد 
بالكلية، في ظل غض طرٍف ســلطويٍّ رســميٍّ 

األقصى". وشــدد د. األسطل على جاهزية أبناء 
الحركة اإلســالمية للذود عن قبلتهم األولى 
التي دونها الُمَهج واألرواح، داعًيا األمة العربية 
واإلسالمية إلى استشعار حجم الجريمة التي 
ــة، والبدء بخطــواٍت عمليٍة  تســتهدف المدين

لحمايتها من العدوان. 

 "  "
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واعتبر د. البردويل، فــي تصريٍح له الخميس 
(١٤-١) أن إعــالن كوشــنير لم يكــن مفاجًئا، 
واعتبر د. البردويل، فــي تصريٍح له الخميس 
(١٤-١) أن إعــالن كوشــنير لم يكــن مفاجًئا، 
واعتبر د. البردويل، فــي تصريٍح له الخميس 

وقال: "إننا عرفنا هذه الحقيقة منذ أكثر من 
ثالث ســنوات، وبعد اتفاق مكة وإقامة حكومة 
وحــدة وطنية ادَّعــى عباس أنه ســيذهب إلى 
الدول العربية من أجل رفع الحصار وتسويق 

الحكومة". 
ــع قوله: "فوجئنا أنه لم يحدث شــيء، ال   وتاب
ــراف بالحكومة،  ــع الحصــار، وال تم االعت ُرِف
وعندما راجعنا أحد الوزراء المرافقين له في 
ض الدول  ــة تبيَّن أن عباس كان يحــرِّ الجول
على تشــديد الحصار على غزة وعدم التعامل 

مع حكومة الوحدة الوطنية". 
ــٍل واضٍح على  ــل، في دلي وكشــف د. البردوي
مشــاركة عباس في الحصار المفروض على 
الشــعب الفلســطيني وتشــديده، قصة الوفد 

الفلســطيني في إحدى الجلســات مع مبعوث 
الســالم األوروبي "خافير سوالنا"، وأنه عندما 
تحدث الوفد وطلب من ســوالنا رفع الحصار 
ــي برفع  اســتغرب!، وقــال" "كيف تطالبونن
الحصار وأنتم أرسلتم إلي رسالة من الرئيس 
-وهــي أمامي- تطالب بتشــديد الحصــار؟!"، 
ــا ربما تكــون من  ــاس وقــال إنه فُأحــرج عب
-وهــي أمامي- تطالب بتشــديد الحصــار؟!"، 
ــا ربما تكــون من  ــاس وقــال إنه فُأحــرج عب
-وهــي أمامي- تطالب بتشــديد الحصــار؟!"، 

الحكومة العاشرة، فردَّ عليه "سوالنا" قائًال: "ال.. 
بل هي رسالة جديدة موقعة منك بعد حكومة 
ــاس، وقال:  ــة"، فارتبــك عب الوحــدة الوطني

"سنناقش األمر لعلها خارجة من مكتبي". 
ــاس ال يريد  ــل بالقــول: "عب ــق البردوي  وعلَّ
ــى إنهاء "حماس"  المصالحة، وكان يســعى إل
والحكومة الشــرعية"، مشدًدا على أنه ال يحق 
ٌط  ث عــن اآلخرين وهو متورِّ لعباس أن يتحدَّ
ا على المستويين السياسي  في فساٍد كبيٍر جدًّ
ٌط  ث عــن اآلخرين وهو متورِّ لعباس أن يتحدَّ
ا على المستويين السياسي  في فساٍد كبيٍر جدًّ
ٌط  ث عــن اآلخرين وهو متورِّ لعباس أن يتحدَّ

والوطني. 
ــًدا أنه من  ر جي ــى أن يتذكَّ ــاَس إل  ودعــا عب
ض على الحرب على غزة، وهو الذي رفض  حرَّ
وقف إطالق النار خالل الحرب؛ حيث قال بكل 
ى  وقاحٍة: "هذا ال يكفــي"، قاصًدا تدمير ما تبقَّ
من غزة، وخنق المقاومة الفلسطينية وقتلها، 
وهــو الذي يبحث بشــتى الســبل عن تشــديد 
الحصار ودق األســافين بين "حماس" ومصر، 

وتأجيج الساحة المصرية واإلعالم المصري. 
ــاس وإعــالم فتح إلى   ودعــا د. البردويــل عب
اب الفتنة بين الشعب  التوقف عن لعب دور عرَّ
الفلســطيني في غزة والشقيقة مصر، مؤكًدا 
أن ما حدث ال بد أن ينتهي، وأن األمور ستعود 
ــه، وأن عباس ومن  ــى أفضل مما كانت علي إل
سار في طريق الفتنة من وسائل اإلعالم سوف 

يبوءون بالخزي والعار.   

 .


 .
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ــاس بمراجعة  ودعا م. األشــقر أجهزة عب
ــل أن يأتــي يوم الحســاب،  حســاباتها قب
مؤكدا أن التاريخ لن يرحم هؤالء الخونة 
الذين ارتبطوا باالحتالل وأصبحوا الوجه 

اآلخر له.

.

العدد الواحد والثالثون
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ثقافة قانونية
      بقلم: غادة مزيد – الدائرة القانونية بالمجلس التشريعي

     شــرع الجانــب المصري في بناء الجــدار الفوالذي في عمق 
المنطقــة الحدودية مع غزة بحجة وقف عمليات التهريب عبر 
األنفاق, وببناء الجدار الفوالذي سيشــتد الحصار المطبق علي 
ــع النواحي االقتصادية والصحية واالجتماعية,  القطاع من جمي
ولتســليط الضوء على األبعاد القانونية لبناء الجدار ومخالفته 

ألحكام القانون الدولي سنتطرق لما يلي:

أوال: مخالفة إقامة الجدار لالتفاقيات الدولية:
١. إن بناء الجدار ســيحول دون دخول االحتياجات األساسية من 
أغذية وأدوية للقطاع مما ســيزيد من تردي األحوال المعيشية 
وهــذا مخالف لنظام روما األساســي بشــأن المحكمة الجنائية 
ــة وخاصة المادة (٦) فقرة(ج) مــن النظام حيث اعتبرت  الدولي
أن إخضــاع الجماعة عمدا ألحوال معيشــية يقصد بها إهالكها 

الفعلي كليا أو جزئيا يشكل فعل من أفعال اإلبادة الجماعية.
ــر القانون الدولي قطاع غزة أرضا محتلة وأن حصارها  ٢. يعتب
ــم الحرب بموجــب اتفاقية جنيف لســنة ١٩٤٩م  يعــد من جرائ

والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب.

ثانيــا: مخالفة إقامــة الجدار للمبــادئ العامة للقانون 
الدولي:

- تعــرف الحــدود بأنها ذلــك الخط الذي يحــدد المدى الذي 
تستطيع الدولة ممارسة سيادتها عليه, ويجري ترسيم الحدود 
ــات ثنائية بين الدول بشــرط  إمــا بموجــب معاهدات أو اتفاقي

ــون الدولي وإال كانــت باطلة, وقد  أن ال تخالــف أحــكام القان
يتم الترســيم بقرار تحكيمي أو قضائي, وقد تحســم مشكالت 
ــد بناء الجدار لم تتخذ أي  الحــدود بقرار من هيئة دولية, وعن
من اإلجراءات الســابقة. وبناء على ذلــك يقوم القانون الدولي 
على عدة مبادئ تلتزم بها الدول في عالقاتها مع  الدول األخرى 

ومن هذه المبادئ: 
١. مبدأ حســن الجوار: طبقا لهذا المبدأ فإنه ال يجوز ألي دولة 
إقامة أي أعمال علي أراضيها بحجة أن هذه األعمال شأن سيادي 
والتي من شــأنها أن تضر بالدولة المجاورة, كما ال يجوز لها 

إقامة أي إنشاء إال بموافقة الدولة األخرى.  
٢. مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق: وفقا لهذا المبدأ ال يحق 
ألي دولة أن تستعمل إقليمها بطريقة تتسبب فيه إلحاق الضرر 
بإقليم وبأشــخاص وممتلكات دولة أخرى, وحاالت التعسف في 
اســتعمال الحق تتمثل في قصد اإلضرار بالغير, ورجحان الضر 
على المصلحة رجحانا كبيرا, وعدم مشــروعية المصالح التي 
يرمي إلي تحقيقها من وراء هذا الحق، وقد أخذ القانون المدني 
ــدأ, وعلي ذلك فإن بناء  المصري في مادته الخامســة بهذا المب

الجدار ال يتمتع بأي شرعية قانونية.
ثالثا : المسؤولية القانونية المترتبة على بناء الجدار:  

 تنشأ المســؤولية القانونية بين دولتين أو أكثر من أشخاص 
القانون الدولي وتكون نتيجة عمل غير مشــروع دوليا منسوب 
للدولة المســئولة, وأن يكون هذا العمل قد ألحق ضررَا بالدول 
األخرى, وتنســقم المســئولية القانونية للدولة إلى مسئولية 

جنائية ومسئولية مدنية.

15

أين 
الربِّـانيون العرب؟!




قيادي في جماعة اإلخوان 

المسلمين باألردن

   فــي يوم الجمعــة (١٥-١) وصل إلى غزة العزة أكبر وفد برلماني أوروبي، 
ا يمثلون اثنتي عشرة دولة أوروبية، إضافًة  ويتكون من ستة وخمسين برلمانيًّ
إلى أعضاء في البرلمان األوروبي، ووزراء أوروبيين سابقين، والزيارة تأتي 
ــة لرفع الحصار  ــي نظمتها الحملة األوروبي ضمن سلســلة من الفعاليات الت
ــون ثالثين منظمة  تحت شــعار (لنرفع مًعا الحصــار عن غزة), وهؤالء يمثل
ومؤسســة غير حكومية، وقد نظموا ســابًقا بعض قوافل الدعــم، مثل "قافلة 
األمــل" وقافلة "أميال من االبتســامات" ودخلوا عن طريــق معبر رفح بعد أن 
اســتقبلتهم الحكومة المصرية، والتقى الوفد بعض المســئولين المصريين، 

وأمين عام الجامعة العربية، والبرلمان المصري.
  وقد زار الوفد المجلس التشريعي في غزة، والتقى مع النواب الفلسطينيين، 
كما التقى بعض الرســميين، وبعض المؤسســات غير الرســمية، واطلع على 

آخر األوضاع ودراسة طرق الدعم الحتياجات أهل غزة. 
ــة لتعطيل قافلة الحياة   وتأتي هذه الزيارة بعد المعوقات الرســمية المصري
ــادة النائب البريطاني جــورج جاالوي وما حصل لها من إســاءات  رقــم ٣ بقي
وتأخير وإهانات، ثم ترحيل جاالوي بأســلوب ليس فيه أدنى شيء من اللياقة 
والحكمــة والحنكة والدبلوماســية؛ مما وضع مصر الرســمية في وضع من 

االتهام والغباء ال تحسد عليه.
 وهذا الوفد هو أكبر وفد عالمي يزور فلســطين منذ بداية الصراع العربي 

الصهيوني فيها.
 كما تأتي الزيارة شــاهًدا على حجم التحول في فكر المجتمعات األوروبية 
والشعور بالمســئولية، وخاصة بعد محرقة غزة األخيرة وحرب اإلبادة التي 
ــا أكثر من ألف  شــنتها دولة االغتصــاب اإلجرامية قبل ســنة وراح ضحيته
وأربعمائة شهيد، وخمسة آالف جريح، ودمار مادي ضخم قدر بعدة مليارات.

 والوفد مّصر على أن يطلع بنفســه على حجم هذه المأســاة اإلنسانية، وهذه 
الكارثة الحقيقية، ومن ثم ُيطلع المجتمع األوروبي على ما رأى وشاهد لكي 
يجهز قوافل الدعم والمســاعدة، ثم المســاندة لكسر الحصار المضروب على 
ا، ولكي يمارس الوفــد الضغوط على الحكومات  ا وعالميًّ ــا وعربيًّ غزة يهوديًّ
وصناع القرار حتى يكون لها دور حقيقي في إنهاء معاناة وإبادة مليون ونصف 

المليون إنسان محاصر في ظروف في غاية الصعوبة والظلم واإلجرام.
ــن البرلمانيون العرب والمســلمون من  ــر أي يبقــى ثمة ســؤال كبير ومحي
ــه األوروبيون؟! فإذا كان البرلمانيون  مثل هذا الدور اإلنســاني الذي يقوم ب
األوروبيون يتحركون بمشاعر إنسانية وإحساس بشري لرفع الظلم وإنقاذ 
أهل غزة المحاصرين منذ عدة ســنوات، فلماذا ال يتحرك البرلمانيون العرب 
والمســلمون وهــم تجمعهم مع أهــل غزة اإلنســانية واإلخوة فــي العروبة 

واإلسالم، وأين اتحاد البرلمانيين العرب والمسلمين؟!
ــا عندما أوجه كالمي إلى البرلمانيين مســتنهًضا فيهــم الهمة والنخوة،  وأن
ــأن يقوموا بدورهم على أســاس أنهــم يمثلون الشــعوب العربية  ــا ب ومطالًب
واإلســالمية التي انتخبتهم، وعلى اعتبار أنهم مؤسسات ليست رسمية إلى حد 
ما, كما ولن أوجه كالمي إلى المؤسسات الرسمية العربية واإلسالمية، ألننا 
فقدنا الثقة بهم، وغسلنا أيدينا من أن يقوموا بأي دور لرفع الظلم والمعاناة 
والمأســاة عن أهل غزة بعدما رهنوا أنفسهم لمصلحة أعداء األمة، فقد صلينا 

عليم أربع تكبيرات وانتهى األمر.
 لكــن أليس من العيب والعار والفضيحــة أن ينهض البرلمانيون األوروبيون 
بهذا الدور اإلنساني المشرف النبيل والشجاع والجريء، ويتخلف البرلمانيون 
ــن، وخاصة أنهم  العــرب والمســلمون، ويبقوا في صف النظــارة والمتفرجي

يمثلون الشعوب وليس عليهم قيود.
 آن األوان لكــي يقــوم البرلمانيون العرب والمســلمون بدورهم واألمر فيه 
مســتدرك، والمعركــة طويلة، والشــعوب التي انتخبتهــم تطالبهم بكل قوة 
وحماس، أن يقوموا بهذا الدور اإلنســاني العروبي اإلسالمي المشرف الكريم 
ــر والتفريط والخذالن  الــذي يليق بهم، وإال ســيبقى يالحقهــم عار التقصي
والعيب واإلثم والعدوان، فهــم أولى مليون مرة من البرلمانيين األوروبيين 

الذين هبوا مرات ومرات لنجدة غزة ورفع الظلم وكسر الحصار.

 "
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أثنى النواب اإلســالميون في الضفة الغربية على 
موقف العــزة الذي أظهرته الحكومــة التركية، 
والذي اضطر الكيان الصهيوني صاغًرا إلى االعتذار، 
مؤكدين أن الحضور القوي لتركيا على ســاحة 

ا للكيان.  ا قويًّ الشرق األوسط جعلها ندًّ
وأوضح النواب في تصريٍح صحفيٍّ الخميس (١٤-

فات غير المسؤولة لوزير الخارجية  ١)؛ أن التصرُّ
وأوضح النواب في تصريٍح صحفيٍّ الخميس (١٤-

فات غير المسؤولة لوزير الخارجية  ١)؛ أن التصرُّ
وأوضح النواب في تصريٍح صحفيٍّ الخميس (١٤-

الصهيوني أفيغدور ليبرمان هي التي تسبَّبت بمثل 
هذه المواقف. 

مــن جانبه قــال النائــب د. حاتم قفيشــة: "وزير 
فاته  الخارجية الصهيوني ليبرمان من خالل تصرُّ
الشخصية اســتطاع أن ُيحرج كيانه منذ الساعات 
فاته غير  األولى الستالمه وزارة الخارجية؛ فتصرُّ

المسؤولة جعلته يكسب أعداء جدًدا لالحتالل". 
وأضاف: "ما فعله نائبه ينم عن جهٍل بالدبلوماسية 
ف  وأصول التعامل؛ ما أدى إلى التراجع عن التصرُّ
لشــعبنا  ــدة  مفي ليبرمــان  فــات  الســيئ، وتصرُّ
الفلسطيني؛ ألنه بحماقته يزيد الحرج على كيانه 
الغاصــب".  بدوره قــال النائب حســني البوريني: 
ٌف  "مــا تمَّ من وزير الخارجية "اإلســرائيلي" تصرُّ
الغاصــب".  بدوره قــال النائب حســني البوريني: 
ٌف  "مــا تمَّ من وزير الخارجية "اإلســرائيلي" تصرُّ
الغاصــب".  بدوره قــال النائب حســني البوريني: 

صبيانيٌّ ينم عــن العنجهية العنصرية الصهيونية 
ــبِّعوا بها من التلمود بأن  والنظرة الفوقية التي ُش

العالم كلهم خدم لهم". 

ث النواب عن الدور القوي والفاعل لتركيا  وتحدَّ
في ساحة الصراع مع المحتل، وقال النائب د. عمر 
عبد الرازق: "اعتذرت "إســرائيل" بســبب اإلصرار 
ــى بهمــا أردوغــان والقيادة  ــي يتحلَّ والعــزة الت
ي "إســرائيل"  التركية، وهو ما يثبت إمكانية تحدِّ

ي".  والنجاح في هذا التحدِّ
وأضاف: "على األنظمة العربية أن تتعلم درًسا من 
ــي تربطها عالقات  هذا الموقــف، خاصة تلك الت
ــي؛ لنزع المزيد من  دبلوماســية بالكيان الصهيون

المواقف لمصلحة األمة العربية". 
واعتبر النائب منى منصور الموقف التركي انحياًزا 
إلى الشعب الفلسطيني، وقالت: "هذا االعتذار يدل 
على ثبات موقف تركيا ورفضها المساس بكرامتها 
وسيادتها من أية جهٍة كانت، حتى لو صدرت هذه 
اإلساءة من حليٍف لها، كما يدل على انحياز القيادة 
التركية إلى شــعبنا الفلسطيني وقضاياه العادلة 
ــا القاطع للعدوان الُممــاَرس من قبل آلة  ورفضه

القمع الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني". 
وقالت منصور: "نطالب تركيا بمزيٍد من الضغط 
ر على شعبنا وأرضنا  من أجل وقف العدوان المتكرِّ
ــى رأســها المســجد األقصــى  الفلســطينية، وعل

المبارك". 
وعلَّق النائب حاتم قفيشة بالقول: "دولة تركيا بما 

تمثله من حضوٍر قويٍّ على ساحة الشرق األوسط؛ 
ا عما اعتادت عليه "إسرائيل" من خالل  تختلف كليًّ
تمثله من حضوٍر قويٍّ على ساحة الشرق األوسط؛ 
ا عما اعتادت عليه "إسرائيل" من خالل  تختلف كليًّ
تمثله من حضوٍر قويٍّ على ساحة الشرق األوسط؛ 

ــة، والتي تلقى  ــا الهوجــاء وغير المتزن فاته تصرُّ
ت صاغرة إلى  ا، لكنها اضطرَّ ا وأمريكيًّ غطاًء أوروبيًّ
أن ترضخ لتركيا وتقدم االعتذار؛ ألنها دولة ذات 
إرادة، ولم تستطع الدبلوماسية الصهيونية الصمود 
أمامها".  وأظهر النائب عبد الرحمن زيدان الكثير 
من اإلعجــاب بالموقف التركــي، واعتبره دليًال 
ــة تركيا قائًال:  على قوة الوحــدة الداخلية لدول
من اإلعجــاب بالموقف التركــي، واعتبره دليًال 
ــة تركيا قائًال:  على قوة الوحــدة الداخلية لدول
من اإلعجــاب بالموقف التركــي، واعتبره دليًال 

"إن إعجابنا وتقديرنا الموقف الرســمي التركي 
ــة قوميًة  المدعوم مــن كافة األحــزاب التركي
ى إلى تقديرنا العميق للروح التي  وعلمانيًة؛ يتعدَّ
تســري في األمة التركية، وتتجلَّى في مســاهمة 
اإلعالم في فضح المماَرسات الصهيونية من خالل 
البرامج والمسلســالت، وهو ما يغيظ قادة اإلجرام 
الصهيونــي ويبطل عقــوًدا من الجهــد اإلعالمي 
لتزييف الحقائق والتغطية على االغتصاب والقتل 
واإلرهاب الدولي الذي يمارسه أركان هذا الكيان". 
وأضاف زيدان: "المطلوب مواقف عربية وإســالمية 
تحذو حذو الموقف التركي الذي لم تمنعه العالقات 
الدبلوماسية من فرض هيبته وتمريغ أنف "إسرائيل" 
في التراب، في حين يبتلع حكامنا ومسؤولونا اإلهانات 

الصهيونية بحجة (اتفاقيات السالم)". 

العدد الواحد والثالثون
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سة  أكد النائب د. أحمد أبو حلبية رئيس "مؤسَّ
ــة" في فلســطين أن ســلطات  القــدس الدولي
ــات تهويدها مدينة  االحتــالل تكثف من عملي
ــام الحالي  ــًرا الع القــدس ومقدســاتها، معتب
٢٠١٠ عاًما حاسًما بالنســبة لمستقبل المسجد 
األقصى المبارك.  وبيَّن أن ســلطات االحتالل 
ستعمل على تقسيم المسجد األقصى المبارك 
ــص  ــن المســلمين واليهــود بحيــث تخصِّ بي
الجزء الغربي الجنوبي من المســجد األقصى 
للمغتصبين اليهود، وأضاف د. أبو حلبية أن أداء 
ع سلطات  السلطة والمفاوض الفلسطيني يشجِّ
ــا وتهويدها  االحتــالل على تكثيــف اعتداءاته
القدس باإلضافة إلى الصمت العربي والتواطؤ 

الدولي. 
وأوضح د. أبو حلبية، فــي تصريٍح صحفيٍّ له 
األربعاء (٢٠-١) أن االنتهاكات واالعتداءات في 
وأوضح د. أبو حلبية، فــي تصريٍح صحفيٍّ له 
األربعاء (٢٠-١) أن االنتهاكات واالعتداءات في 
وأوضح د. أبو حلبية، فــي تصريٍح صحفيٍّ له 

الفترة األخيرة تمثلت في االقتحامات المتكررة 
ــارك واالعتداءات على  للمســجد األقصى المب
المواطنين من ِقَبل سلطات االحتالل وقطعان 
ــاء القدس  ــع العديد من أبن المغتصبيــن ومن
من دخول المســجد األقصى المبارك وازدياد 
ــات االعتقال واالســتدعاء إلى المراكز  عملي

األمنية الصهيونية. 

وأكــد د. أبو حلبية أن منع ســلطات االحتالل 
الشيخ رائد صالح من دخول المسجد األقصى 
ــه واعتقاله في الوقــت الحالي  ثــم محاكمت
ــة مدبرة ومقصــودة- يهدف إلى  -وهي عملي
تغييب شــيخ األقصى وسكانه كي تتم عمليات 
تهويد القدس المقدسات بهدوء ودون مقاومة 

كما يعتقد االحتالل. 
ووصــف د. أبو حلبية تصريــح "نير بركات" 
ــة االحتالل في القدس الذي اعتبر  رئيس بلدي
ــا تزايد أعداد الفلســطينيين فــي القدس  فيه
ا"؛ بـ"التصريح الخطير"  ــًدا إســتراتيجيًّ "تهدي
الذي تبني عليه سياسة التضييق والتهجير ضد 

المواطنين في القدس. 
كما استنكر ما أوردته وسائل اإلعالم العبرية 
ــاس رئيس الســلطة  ــراح محمود عب عــن اقت
ــى بنيامين نتنياهو رئيس  المنتهية واليته عل
يٍّ لـ"االستيطان"  حكومة االحتالل بتجميٍد سرِّ
شــرق القدس لمدة ستة أشهر مقابل استئناف 
المفاوضــات، معتبًرا هــذه التصريحات دليًال 
ــراث عباس وســلطته بالقدس  ــى عدم اكت عل
وقضاياها واستعداده للذهاب بعيًدا في تنازالته 

لالحتالل. 
ودعا د. أبو حلبية العرب والمسلمين والمجتمع 
ــي إلى العمل الجاد على وقف االعتداءات  الدول
ــا القــدس  ض له ــي تتعــرَّ واالنتهــاكات الت
ومقدســاتها، داعًيا الفرقاء الفلســطينيين إلى 
د ووضع إستراتيجية عمل إلنقاذ القدس  التوحُّ
ومقدساتها، خصوًصا المسجد األقصى المبارك 

ولدعم صمود أهله. 

 .

اختتم المجلس التشريعي دورة تدريبية لعدد 
من موظفي المجلس في مبادئ وأسس اإلدارة 
بواقع ١٨ ساعة تدريبية في مقر المجلس بغزة، 
بحضور مدير عام المجلــس د. نافذ المدهون 
ومدير وحدة التدريب والتطوير نبيل الخالدي 

ومدرب الدورة تيسير خضير.
وفي كلمته االفتتاحية ثمن د. المدهون الجهد 
ــى الدورة والمضامين  الذي بذله القائمون عل
ــم تقديمها، كما شــكر مديــر وحدة  ــي ت الت
التدريــب الذي وضع خطــة تنموية تطويرية 
واضحة المعالم، مشــددا على ضــرورة تنمية 
ــن في مجال اللغة االنجليزية  قدرات الموظفي
التي يحتاجها الجميع، خاصة في ظل استقبال 
المجلس التشريعي لعدد من الوفود البرلمانية 

األجنبية.
ــز للموظفين  وثمــن د. المدهــون األداء الممي
الــذي جعل المؤسســة التشــريعية من أفضل 
المؤسسات في فلســطين، داعيا الموظفين إلى 
اتباع األسلوب اإلداري األمثل الذي تلقوه خالل 
الدورة التدريبية، كما شكر في نهاية كلمته 
مدرب الدورة تيسير خضير على أدائه المميز.

من جانبه أوضح الخالــدي أن التنمية العقلية 
ال تتم إال من خالل التغيير في مفاهيم األفراد 
ووســائلهم في العمل وتنمية مهاراتهم الفنية 
واإلدارية والسلوكية، مشيرا إلى أن التدريب 
اإلداري هو الوسيلة الرئيسية لتطوير وتنمية 
معــارف اإلفراد في شــتي مواقعهــم و تعزيز 
ــة وتوجيهم إلى  خبراتهــم و مهارتهم اإلداري

أساليب السلوك اإلداري الصحيح.
وأكــد الخالــدي أن الــدورة تهــدف لرفــع 
ــن فــي  ــن العاملي كفــاءة ومهــارة الموظفي
الوظائــف اإلدارية، وتمكين المشــاركين من 
ــة بدرجــة عالية من  تســيير األعمــال اإلداري
الكفــاءة، والقــدرة على التعامل مع الرؤســاء 
والمرؤوسين، مشددا على أنها تهدف أيضا إلى 
تحقيق القدرة على المشاركة في االجتماعات 
ــى التعريــف  و اتخــاذ القــرارات، إضافــة إل

بالمفاهيم اإلدارية المختلفة.
ــت الــدورة مقدمة فــي اإلدارة العامة،  وتضمن
ــر الفكر اإلداري، والتخطيط، التنظيم،  وتطوي
وصناعة القرار، والرقابة، واالتصاالت اإلدارية، 

والقيادة.
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أكــد النائب د. صالح البردويل عــن ترحيب حركته بالتقرير الذي 
ــه منظمة العفو الدولية؛ والذي طالبت فيه برفع الحصار عن  أصدرت

مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة. 
ــن (١٨-١)، أن تقرير  وأوضــح د. البردويل، في تصريٍح صحفّي اإلثني
المنظمــة يعكس موقًفا متقدًما في خطابها تجاه ممارســات االحتالل 
ــن (١٨-١)، أن تقرير  وأوضــح د. البردويل، في تصريٍح صحفّي اإلثني
المنظمــة يعكس موقًفا متقدًما في خطابها تجاه ممارســات االحتالل 
ــن (١٨-١)، أن تقرير  وأوضــح د. البردويل، في تصريٍح صحفّي اإلثني

ــل الذي بدأ ينتاب العالم من الجرائم  ــة، ويعبر عن مدى المل العدواني
ــي بحق أبناء الشــعب  ــا االحتــالل الصهيون ــي يرتكبه المتكــررة الت

الفلسطيني العزل. 
وقــال: "لم يكن هذا التطور في خطــاب "منظمة العفو الدولية" تجاه 
االحتالل لوال صمود الشعب الفلسطيني الذي قدم بدمائه نموذًجا على 
أنه شعب يســتحق الحرية والكرامة، وأن ممارســات العدو وجرائمه 

مهما عظمت لن تجدي نفًعا أمام صمود هذا الشعب وتشبثه بحقوقه". 
وشــدد د.البردويل على أن كل االنتهاكات التي ينفذها االحتالل ضد 
الشــعب الفلســطيني تندرج تحت إطار جرائم الحرب والجرائم ضد 
اإلنســانية، وما الحصار إال شكًال من أشكالها المتعددة، وال بد أن يأتي 
الشــعب الفلســطيني تندرج تحت إطار جرائم الحرب والجرائم ضد 
اإلنســانية، وما الحصار إال شكًال من أشكالها المتعددة، وال بد أن يأتي 
الشــعب الفلســطيني تندرج تحت إطار جرائم الحرب والجرائم ضد 

ــوم الذي نالحق فيه قادة االحتالل ونســوقهم إلى محاكم جرائم  الي
الحــرب، لينالوا العقاب على ما اقترفوه بحــق المواطنين من جرائم 

وانتهاكات. 
وأكد أن حركته تثمن موقف منظمة العفو الدولية، وطالبها بتفعيل 
هــذه المواقف، والعمل على فك الحصار عن قطاع غزة، ورفع الظلم 
عن مليون ونصف المليون فلسطيني محاصرين في أكبر سجن عرفه 

التاريخ. 

العدد الواحد والثالثون

نحو لوائح تنفيذية أكثر 
انسجاما مع القوانني..


المقرر اإلداري للجنة القانونية

في المجلس التشريعي

لم يعد هناك خالف حول األهمية العملية التي باتت تضطلع بها القوانين في المجتمع، ولكن 
ــى الرغم من النصوص البراقة لتلــك القوانين وجودة أحكامها إال أنها ال تعدو أن تكون  عل

حبرًا على ورق ما لم ُتتبع بلوائح تنفيذية لوضع القوانين موضع التنفيذ. 
حيــث أصبح الشــعار"قانون بدون الئحة تنفيذيــة كاآللة الكهربائية بــال كهرباء". ولئن 
كانت هذه العبارة تنطوي على مبالغة باعتبار أن إصدار اللوائح ليس إلزاميًا كشرط لنفاذ 
القانون، فالكثير من القوانين وقع التعامل بها دون أن يكون لها لوائح تنفيذية لعل أبرزها 
قانون العقوبات رقم(٧٤) لســنة ١٩٣٦ المعمول به في قطاع غزة، لكن في المقابل الكثير من 
القوانين الُمهمة كان مآلها الركون لإلهمال والعزلة بسبب انعدام الالئحة التنفيذية التي 

تضع آليات تطبيقها وإخراجها من الوعاء النظري إلى الواقع.
 ولما كانت طبيعة العالقة بين القانون والالئحة التنفيذية تفترض االنسجام بينهما نظرًا 
لقيامها على عنصر التبعية، إال أنه برزت عديد التحديات التي تعترض تلك العالقة، وغلب 
ــة، األمر الذي ألقى  المنحى الســلبي وظهرت حالة التنافــر بين القانون والئحته التنفيذي

بظالله سلبًا على الكثير من القوانين وأودى بها إلى حالة من الركود واإلهمال. 
ــة، األمر الذي ألقى  المنحى الســلبي وظهرت حالة التنافــر بين القانون والئحته التنفيذي

بظالله سلبًا على الكثير من القوانين وأودى بها إلى حالة من الركود واإلهمال. 
ــة، األمر الذي ألقى  المنحى الســلبي وظهرت حالة التنافــر بين القانون والئحته التنفيذي

ولعل من أبرز أسباب التنافر بني الالئحة التنفيذية والقانون:
ــوزراء في إصدار اللوائح  - مماطلة الســلطة التنفيذية: التلكــؤ والتأخر من قبل مجلس ال
التنفيذية وهو ما ينعكس سلبًا على القوانين ويصيبها بالشلل، باعتبار أن اللوائح التنفيذية 
ــوزراء في إصدار اللوائح  - مماطلة الســلطة التنفيذية: التلكــؤ والتأخر من قبل مجلس ال
التنفيذية وهو ما ينعكس سلبًا على القوانين ويصيبها بالشلل، باعتبار أن اللوائح التنفيذية 
ــوزراء في إصدار اللوائح  - مماطلة الســلطة التنفيذية: التلكــؤ والتأخر من قبل مجلس ال

بمثابة المرشد أو الدليل الذي سيوجه الجهة التنفيذية لتطبيق القانون على أرض الواقع. 
- االنحراف عن مراد المشرع: من أخطر التحديات التي تواجه القوانين وتتربص بها إقدام 
الســلطة التنفيذية على وضع لوائح تنفيذية تتناقض في بعــض مواد مع القانون، أي تقوم 
الجهة الواضعة لالئحة ســواء بقصد أو بدون بقصد بتجاوز الحدود التي رســمها القانون 
ــي لم ُتعالجها مواد القانون وإضافــة أحكامًا جديدة غير  وذلــك بتمرير بعض األحكام الت
الجهة الواضعة لالئحة ســواء بقصد أو بدون بقصد بتجاوز الحدود التي رســمها القانون 
ــي لم ُتعالجها مواد القانون وإضافــة أحكامًا جديدة غير  وذلــك بتمرير بعض األحكام الت
الجهة الواضعة لالئحة ســواء بقصد أو بدون بقصد بتجاوز الحدود التي رســمها القانون 

منصوص عليها، وبالتالي تكون السلطة التنفيذية بذلك قد مارست الدور التشريعي وهو ما 
ينطوي على خرق لمبدأ الفصل بين السلطات وسطو على صالحيات الغير. 

ــح نحو الصياغة      والمالحــظ أن الســلطة التشــريعية في الكثير مــن األنظمة باتت تجن
ــق، وتنص ضمن مواد القانون  الفضفاضــة لمواد القانون للحيلولة دون الوقوع في التضيي
على تفويض "الالئحة التنفيذية" للقيام بدور المفســر لنص القانون بما يتناسب مع الواقع 
وهذا األمر من شأنه أن يطلق العنان للسلطة التنفيذية المخولة بإصدار هذه اللوائح للتوسع 

أو التضييق بحسب ما تراه مناسبًا. 
- ركاكة الالئحة التنفيذية مقابل قوة صياغة القانون: نصطدم في بعض األحيان بقوانين 
صادرة عن السلطة التشريعية تتسم بالجودة على المستويين الشكلي والموضوعي من حيث 
أهمية المصلحة التي يعالجها القانون وتماســك ودقة الصياغة القانونية، لكن في المقابل 
ُيرفــد هــذا القانون بالئحة تنفيذية ركيكة الصياغة وغير متماســكة وتتصف بالهشاشــة 

وبالتالي تلقي هذه الالئحة بظاللها على القانون فيكون مآله الضعف وربما الهجران. 

اآلليات اِّـقرتحة لجسر الهوة بني الالئحة التنفيذية والقانون: 
- ضرورة قيام الســلطة التشــريعية بإضافة نص صلب القانون يحدد (مدة زمنية) إلصدار 

اللوائح التنفيذية وعدم ترك المسألة بالمطلق للسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية.
- يمكن للمجلس التشريعي أن يصدر قانون ينظم آليات إصدار اللوائح التنفيذية على غرار 

قانون الجريدة الرسمية الذي صدر في مايو/٢٠٠٨.
- يجب على المجلس التشريعي تفعيل آليات الرقابة تجاه السلطة التنفيذية ال سيما السؤال 
واالستجواب وعقد جلسات االستماع لمحاسبة السلطة التنفيذية على التلكؤ والتباطؤ وطلب 

تبرير أسباب التأخر والتقاعس في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين.
- اقتراح مصادقة اللجنة القانونية في المجلس التشريعي على اللوائح التنفيذية الصادرة عن 

السلطة التنفيذية للتثبت من مدى مواءمتها مع التوجه الذي تبناه المجلس التشريعي.
- ُيقترح أن يكون لديوان الفتوى والتشــريع دورًا في المساهمة في إعداد اللوائح التنفيذية 

للقانون اعتمادا على الخبرة المكتسبة من إعداد مسودات مشاريع القوانين.
- ُيقترح تخصيص قســم مســتقل لدى األمانة العامة لمجلس الوزراء وُيرفد بمجموعة من 
ــا التفرغ لوضع اللوائح  ــى الصياغة القانونية تكون مهمته الكفــاءات القانونية الُمدربة عل

التنفيذية للقوانين إضافة للمهام األخرى التي ُيكلف بها.

يقرتح أن تتضمن القوانني الصادرة عن اِّـجلس التشريعي مادة ُتؤكد على التالي:
" ُيصدر مجلس الوزراء الئحة تنفيذية للقانون بشــرط أن ال تتضمن مخالفة أو تعديل أو 

تعطيل ألحكامه ".
- يجب أن تتضمن الالئحة ما يشــير إلى ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية، وإلى تعليق 
نفاذهــا على ذلك النشــر، كأن تنص على: "يســري العمل بأحكام هــذه الالئحة من تاريخ 

نشرها في الجريدة الرسمية."  
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رد الوزارة: أوال: إن أرض القســائم مســجلة حتى تاريخه 
باســم المواطن ح/أ وليس من الممكن قانونًا إجراء شطب 
اســم المالــك إال بناًء على محددات أقرهــا القانون، وهي 
موافقة المالك نفســه أو حكم محكمــة مختصة، وذلك 
اســتنادًا للمادة الثالثة من قانون التصــرف باألموال غير 

المنقولة.
ــة المختصة في التحقيق  ثانيًا: باالطــالع على رأي اللجن
بأمر المذكور إذ أن الموضوع اعتبر قرار الســيد رئيس 
سلطة األراضي سابقًا بأنه قرارًا مخالفًا ومجافيًا لألصول 
ــة، وبالتالي فهو باطل قانونًا ويجب إلغاؤه وإلغاء  القانوني
سلطة األراضي سابقًا بأنه قرارًا مخالفًا ومجافيًا لألصول 
ــة، وبالتالي فهو باطل قانونًا ويجب إلغاؤه وإلغاء  القانوني
سلطة األراضي سابقًا بأنه قرارًا مخالفًا ومجافيًا لألصول 

كل ما ترتب عليه "حسب القانون". كما أن في التوصيات 
ــى حكم قضائي ولم  ــاك داللة بعدم الشــطب إال بناًء عل هن
تتطــرق التوصيات صراحًة بشــطب أي ملك أو حق ألي 
مواطن ذكر أو سوف يذكر، وإنما رأيها فقط بأن القرار 
الصادر عن أبو مدين باطًال ويجب إلغاءه وهو ملغي ضمنًا 
لدينا في ســلطة األراضي وذلك بالتحفظ على القســائم 
ــع التصرف بهما، أما اإللغاء وهي الشــطب ال يكون إال  ومن

بحكم محكمة مختصة أو بأمر المالك نفسه.







.

ــد عقــد مؤقت  ــى بن ــوزارة: إن األخ كان يعمــل عل رد ال
بمســمى كاتب جامعي، وعند تثبيت الموظــف تم تثبيته 
على نفس المســمى الوظيفي في عقــد العمل المؤقت في 
ــوان الموظفين فقد تم تعديل  ذلــك الوقت، وبمراجعة دي
المســمى الوظيفي له إلى باحث اجتماعي حســب ما كان 
يطلب. كما أنه تم تكليــف األخ بمهام مدير مديرية غزة، 
ــة كان من الواجب اإلعالن  وحســب قانون الخدمة المدني
عــن الوظيفة أمام لجنة مشــكلة من خمس أعضاء يمثلون 
ــا نتمنى أن يوفق  ــن وأربع وزارات، وكن ديوان الموظفي
ــة، آملين أن يوفق فــي الوظائف  األخ فــي اجتياز المقابل

األخرى التي ستعلن عنها الوزارة في القريب.





 .

ــا بأنه تم  ــم التواصل مع الشــرطة وأبلغتن ــوزارة: ت رد ال
ــام لعدم وجــود أي من  ــى النائب الع ــل الشــكوى إل تحوي

األوراق الثبوتية لدى المواطنة هـ/أ.

شكــاوى وردود
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@äÏœ@›ÿìi@ b�‘€a@äb‡«g@ÒÜb«hi

طالــب نواب بريطانيون المجتمــع الدولي برفع 
الحصار عن قطاع غزة وإنهاء معاناة نحو مليون 
ونصف المليون إنسان يعيشون في ظروف صعبة، 

والبدء بإعادة إعمار القطاع بشكل فوري. 
وأكد النواب المشاركون في المؤتمر الصحفي 
الخميــس (٢١-١) في لندن، ضرورة تنظيم زيارة 
ــى القطــاع، واالطالع على  رســمية بريطانية إل
األوضاع اإلنســانية فيه، داعيــن وزير الخارجية 
ــة  الخارجي وزراء  وكافــة  ــد  ميليبان ــد  ديفي
األوروبيين إلى زيارة القطــاع فوًرا دون تأخير 

لنفس الهدف. 
بــدوره أكــد النائــب "جيرالــد كوفمــان" أنه 
ســيواصل تحركاته في "البرلمــان البريطاني" 
وعلى مســتوى الحكومــة لتســليط الضوء على 
الوضع في غزة، والضغط من أجل ضمان تحرك 

بريطاني رسمي أكبر لحماية أهلها. 
ة األشد  واعتبر النائب الحكومة الصهيونية الحاليَّ

تطرًفا بين حكومــات االحتالل المتعاقبة، واصًفا 
ــر الخارجية الصهيونية أفيغــدور ليبرمان  وزي
بـ"العنصري" والذي يريد ترحيل الفلســطينيين 
وطردهــم من فلســطين، ووزير الحــرب إيهود 

باراك بأنه "مجرم حرب". 
وقال النائب البريطاني: "لقد صدمت بشدة عندما 
ــه في غزة؛  ــام بما رأيت زرت قطــاع غــزة قبل أي
اء الحرب  فحجم الدمــار الــذي أصابها من جــرَّ
ال يوصــف، محمــًال المجتمع الدولي مســؤولية 
الحصار المفروض على القطاع، مطالًبا بالتحرك 

لرفعه فوًرا. 
من جهته أعرب النائــب "مارتن لنتون" الذي زار 
غزة بعد الحرب مباشــرة، عن أسفه الشديد لعدم 
وجود أي نــوع من إعادة اإلعمار أو أعمال إلزالة 

آثار الحرب المدمرة. 
وقال "لنتون": "المدارس ال تزال مدمرة.. المصانع 
ال تعمل، وكل شــيء على حاله منذ سنة تقريًبا، 

وعلى "إسرائيل" رفع الحصار فوًرا عن غزة". 
وشدد على ضرورة دعم "تقرير لجنة غولدستون" 
ــل الحكومة البريطانية، مشــيًرا  ــة من ِقَب األممي
ــه قرأ التقرير ولم يصــدق ما فيه إال بعد  إلى أن
االطالع على أرض الواقع، مؤكًدا أنه اكتشف أن 
التقرير ال يغطي ســوى جزء بسيط من الجرائم 

الصهيونية. 
ووافق اللورد نظير أحمد على تصريحات النواب، 
مطالًبا بالده بعدم تغيير قوانين مالحقة مجرمي 
ــة، داعًيا إلى محاســبتهم وعدم  الحــرب الصهاين

السماح بإفالتهم من العقاب. 
مــن جانبه قال النائب "بوب مارشــال أندروز" إن 
ــكاب جرائم حرب ضد  الدالئــل واضحة على ارت
ــي  ــن الفلســطينيين، والدمــار الصهيون المدنيي
المنظــم طال كافــة مناحــي الحياة؛ بمــا فيها 
ــة التحتية والمناطق  البرلمان والمدارس والبني

المدنية. 



@ÔiÎäÎ˛a@Ô„bæ5€a@áœÏ€a@ıbõ«c@Úœb◊@∂g@ãÿí@›ˆbéä@È�uÏm@"Å˝ñ�aÎ@7ÓÃn€a"
هت "كتلة التغيير واإلصالح" في المجلس التشــريعي رســائل شكر  وجَّ
وتقدير إلــى كافة أعضاء الوفد البرلماني األوروبي؛ تقديًرا لجهودهم 
ومواقفهم الشــجاعة خالل زيارتهم األخيرة إلى قطــاع غزة ووقوفهم 
إلى جانب الشــعب الفلســطيني ونوابه المختطفين في سجون االحتالل 
ورفضهــم الحصار الظالم غير األخالقي وغير القانوني المفروض على 
ل التاريخ  قطاع غزة. وقالت الكتلة في رســالتها األربعاء (٢٠-١): "سيسجِّ

وقفتكم الشــجاعة مع شعبنا المحاصر ووقوفكم بجانب زمالئكم النواب 
المختطفين من ِقَبل االحتالل ومناداتكم لإلفراج عنهم". 

وعبَّرت الكتلة عن أملها أن يستمر التواصل مستقبًال، كما أبدت ترحيبها 
المختطفين من ِقَبل االحتالل ومناداتكم لإلفراج عنهم". 

وعبَّرت الكتلة عن أملها أن يستمر التواصل مستقبًال، كما أبدت ترحيبها 
المختطفين من ِقَبل االحتالل ومناداتكم لإلفراج عنهم". 

ــارة كافة بلدان أعضــاء الوفد الزائر في إطــار تعزيز العالقة بين  بزي
ــن الفلســطينيين واألعضــاء البرلمانيين مــن مختلف البالد  البرلمانيي

األوروبية. 

@ëbº@Û‹«@ãóæa@‚bƒ‰€a@‚ÏvÁ@ÊÎá‘n‰Ì@ÊÏÌãófl@ÊÎãÿ–flÎ@ÊÏÓ„bæãi
ــون ومفكرون مصريــون الهجمة  أدان برلماني
التي يشنها الحزب الوطني الحاكم ضد حركة 
ــد في لغة الخطــاب إلى درجة  حمــاس والتصعي
ــروا أن هــذا التصعيد  ــد الصريح، واعتب التهدي
يفتقــد الحنكــة السياســية كمــا يفقــد مصر 

مصداقيتها.
ــن التنظيم بالحزب الوطني أحمد عز  وكان أمي
قد قاد هجوًما شرًسا لنواب األغلبية ضد حركة 
حمــاس حول واقعة مقتل الجندي المصري على 
الحدود مع غــزة، وقدم بيانا وقع عليه ١٥٠ نائبا 
بالحــزب يدين الواقعة، ويصــف الحركة بأنها 
ــل" و"مجموعــة من تجــار الدم  "مليشــيات القت
والمهربين والفاســدين". وطالــب البيان حماس 
ــه محاكمة علنية  ــل أو محاكمت بتســليم القات
ــا، وتقديم  ــة تشــارك فيها مصــر وتراقبه عادل
اعتذار صريح ومعلن للشــعب المصري، مؤكدًا 
أن صبر مصر ينتهي وينفد عندما ُتســفك دماء 

أبنائها عدوانًا.
أن صبر مصر ينتهي وينفد عندما ُتســفك دماء 

أبنائها عدوانًا.
أن صبر مصر ينتهي وينفد عندما ُتســفك دماء 

ووصف النائــب عن جماعة اإلخوان المســلمين 
بمجلس الشعب حمدي حســن البيان بأنه يفتقد 
الحنكة السياســية، ويؤكــد أن الحكومة تناصر 
حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على 
حســاب حماس، وهذا يتناقض مــع قيامها بدور 

الوسيط النزيه.
ــر يبعث  ــد بنفاد الصب وأكــد حســن أن التهدي
ــى نوايا الحــزب الوطني  بإشــارات واضحــة عل
ــًا عن إدانته  ــد العــداء تجاه حماس، معرب بتصعي
ــى نوايا الحــزب الوطني  بإشــارات واضحــة عل
ــًا عن إدانته  ــد العــداء تجاه حماس، معرب بتصعي
ــى نوايا الحــزب الوطني  بإشــارات واضحــة عل

ــدات ووصفها بأنها غير مســؤولة  لهــذه التهدي
وتضيف حلقــة جديدة إلى مسلســل اإلخفاقات 

المصرية.
وقــال: "إن وصف أعضاء حمــاس بأنهم مجرمو 
مليشــيات القتل وتجار دماء ومهربون فاسدون 
لغة تفتقد الكياســة السياسية بكل المعاني، وهي 
لغــة هابطة وأمــر غير معهود فــي التعامل بين 
ــدول". واعتبر حســن أن الحكومــة المصرية  ال
بالغت في استثمار قضية مقتل الجندي المصري، 
الفتًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يطلع الشــعب 
بالغت في استثمار قضية مقتل الجندي المصري، 
الفتًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يطلع الشــعب 
بالغت في استثمار قضية مقتل الجندي المصري، 

المصري على التقرير الطبي لمقتل الجندي.
وأكد النائب البرلماني أن وكيل وزارة الصحة 
بمحافظة شمال سيناء طارق المحالوي ذكر أن 
الجندي أصيب برصاصتين في ظهره، ما يعني أن 

الرصاص أطلق عليه من الجانب المصري.
بــدوره أكــد النائــب المســتقل فــي البرلمان 
المصري حمديــن صباحي أن موقــف الحكومة 
ــا  ــة تجــاه حمــاس يفقدهــا مصداقيته المصري
ــى أن حركة حماس تعبر  ووطنيتها، مشــددًا عل

عن المقاومة المشروعة ضد عدو األمة العربية، 
ومن ثم فإن على الحكومة المصرية أن تدرك أن 

غزة جزء ال يتجزأ من األمن القومي المصري.
وأضاف صباحي أن هدف هذا الهجوم على حماس 
هو استخدام مقتل الجندي كورقة ضغط عليها 
إلجبارهــا على التوقيع على وثيقــة المصالحة، 

متوقعًا أال يستمر هذا التصعيد فترة طويلة.
أمــا أســتاذ العلوم السياســية بجامعــة القاهرة 
ــور حســن نافعــة، فقــال إن الحكومــة  الدكت
ــة بإعالن كيفية مقتل الجندي  المصرية مطالب

وإثبات مسؤولية حماس عن مقتله باألدلة.
وأكــد نافعة أن مصــر تتبنى نهجًا متســقا مع 
السياســة األميركية واإلســرائيلية، حيث ترى 
أن الخطــر ليــس في (إســرائيل) بل فــي إيران 
ــة" مثل حماس  وحــركات المقاومــة "األصولي
وحزب اهللا، معربًا عن دهشــته لهذه الرؤية التي 
تعتبر حمــاس تهديدًا لألمن المصري أكثر من 

(إسرائيل).
كما طالب حركة حماس بفتح تحقيق شــفاف 
ــدي، مقترحــًا أن يتم  ــل الجن فــي حادثــة مقت
التحقيق مــن خالل لجنة تحت إشــراف جامعة 
ــر أن الحركة حتى اآلن  الــدول العربية، واعتب

تتعامل مع هذا األمر ببطء، حسب وصفه.

العدد الواحد والثالثون
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أوًال: دور االحتالل َّـ عرقلة مسرية اِّـجلس:
١. بدأ المجلس التشريعي الثاني أعماله وفي سجون االحتالل اثنا عشر نائبًا مختطفًا.

أوًال: دور االحتالل َّـ عرقلة مسرية اِّـجلس:
١. بدأ المجلس التشريعي الثاني أعماله وفي سجون االحتالل اثنا عشر نائبًا مختطفًا.

أوًال: دور االحتالل َّـ عرقلة مسرية اِّـجلس:

ــًا غالبيتهم من كتلة التغيير  ــم اختطاف أكثر من أربعين نائب ٢. بتاريــخ ٢٠٠٦/٦/٢٩م ت
١. بدأ المجلس التشريعي الثاني أعماله وفي سجون االحتالل اثنا عشر نائبًا مختطفًا.

ــًا غالبيتهم من كتلة التغيير  ــم اختطاف أكثر من أربعين نائب ٢. بتاريــخ ٢٠٠٦/٦/٢٩م ت
١. بدأ المجلس التشريعي الثاني أعماله وفي سجون االحتالل اثنا عشر نائبًا مختطفًا.

واإلصــالح من قبل الجيــش الصهيوني بهــدف االنقالب على نتائــج االنتخابات وتغيير 
الخارطة السياسية الجديدة وتعطيل عمل المجلس.

٣. عدم التئام المجلس التشــريعي بكامل أعضائه في قاعة واحدة وذلك بسبب منع قوات 
االحتالل تنقل األخوة النواب وخاصة من كتلة التغيير واإلصالح وبعض النواب من الكتل 

والقوائم األخرى.
٤. تهديد النواب ومحاولة اغتيال نواب كتلة التغيير واإلصالح.

ــواب كتلة التغيير واإلصالح: بيت النائــب خليل الحية والنائب جميلة  ٥. قصــف بيوت ن
الشــنطي والنائب مريم فرحات والنائب محمد شــهاب والنائب مشير المصري والنائب 

محمود الزهـار.
٦. قصف مكاتب نواب كتلة التغيير واإلصالح في قطاع غزة.

٧. قصف المجلس التشريعي بغزة بطائرات إف ١٦ بثالثة صواريخ بتاريخ ٢٠٠٩/١/١م.
٨. اغتيال النائب الشهيد/ سعيد صيام وعشرة من أقربائه وجيرانه بتاريخ ٢٠٠٩/١/١٥م.

٩. منع النواب من الســفر لحضور المؤتمرات البرلمانية العربية واإلســالمية والدولية 
خاصة نواب كتلة التغيير واإلصالح في الضفة الغربية.

ــع العديد من الوفود البرلمانية العربية واإلســالمية والدولية من زيارة المجلس  ١٠. من
التشريعي في رام اهللا وغزة.

١١. تحريض الدول الغربية بعدم اســتقبال نواب المجلس التشريعي وخاصة نواب كتلة 
التغيير واإلصالح.

١٢. التضييق على النواب المقدســيين المختطفين والتهديد بترحيلهم بعد ان تم ســحب 
هوياتهم المقدسية.

ثانيًا: تعطيل عقد جلسات اِّـجلس
١. جلسة ٢٠٠٦/٢/١٣م:

** عقد المجلس التشــريعي الســابق جلسة سماها رئيس المجلس الســابق روحي فتوح 
بالجلســة الوداعية (جلسة استثنائية) تفتقد لألساس القانوني، فقد عقدت الجلسة بطلب 
موقع من تسعة عشر عضوًا، وهذا ال يكفي إطالقًا لصحة انعقاد الجلسة الطارئة في جميع 
بالجلســة الوداعية (جلسة استثنائية) تفتقد لألساس القانوني، فقد عقدت الجلسة بطلب 
موقع من تسعة عشر عضوًا، وهذا ال يكفي إطالقًا لصحة انعقاد الجلسة الطارئة في جميع 
بالجلســة الوداعية (جلسة استثنائية) تفتقد لألساس القانوني، فقد عقدت الجلسة بطلب 

ــة المنصوص عليها في المــادة (٢٢) من النظام الداخلي  األحــوال وفقًا لألصول القانوني
موقع من تسعة عشر عضوًا، وهذا ال يكفي إطالقًا لصحة انعقاد الجلسة الطارئة في جميع 
ــة المنصوص عليها في المــادة (٢٢) من النظام الداخلي  األحــوال وفقًا لألصول القانوني
موقع من تسعة عشر عضوًا، وهذا ال يكفي إطالقًا لصحة انعقاد الجلسة الطارئة في جميع 

ــى تقديم طلب كتابي من ربع عدد أعضــاء المجلس والبالغ  للمجلــس، والذي ينص عل
عددهم (٨٨) عضوًا، وعليه فإن الجلســة التي انعقدت بتاريخ ٢٠٠٦/٢/١٣م تكون (باطلة) في 
األساس، وما بني على باطل فهو باطل، ورغم ذلك فقد اتخذت قرارات في تلك الجلسة 

من شأنها وضع العراقيل أمام عمل المجلس التشريعي الجديد وهي كما يلي:
١. أقر المجلس في تلك الجلسة بعض التعديالت على قانون المحكمة الدستورية والتي 
تخدم رئيس السلطة على حساب الصالحيات المخولة للسلطات الثالث األخرى وخاصة في 

تعيين قضاة المحكمة الدستورية في تشكيلتها األولى.
٢. المصادقــة على تعيين رؤســاء الهيئات والمؤسســات العامة والتي هــي في األصل من 
صالحيات رئاسة مجلس الوزراء حسب نص المادة ٩/٦٩ من القانون األساسي الفلسطيني 
ولم يتم إتباع أحكام النظام الداخلي والقانون األساســي بشأن هذه التعيينات وهذا واضح 

من محضر الجلسة الحرفي.
٣. تعيين إبراهيم خريشــة أمينًا عامًا للمجلس بشــكل يخالــف النظام الداخلي للمجلس 

من محضر الجلسة الحرفي.
٣. تعيين إبراهيم خريشــة أمينًا عامًا للمجلس بشــكل يخالــف النظام الداخلي للمجلس 

من محضر الجلسة الحرفي.

ويتعــارض مع اإلجــراءات القانونية كونه كان موظفًا في المجلس ثم ّقدم اســتقالته 
٣. تعيين إبراهيم خريشــة أمينًا عامًا للمجلس بشــكل يخالــف النظام الداخلي للمجلس 
ويتعــارض مع اإلجــراءات القانونية كونه كان موظفًا في المجلس ثم ّقدم اســتقالته 
٣. تعيين إبراهيم خريشــة أمينًا عامًا للمجلس بشــكل يخالــف النظام الداخلي للمجلس 

لخوض االنتخابات التشريعية بتاريخ ٢٠٠٦/١/٢٥م ولم يحالفه الحظ بالنجاح، ومن ثم عاد 
للمجلس ليكون أمينًا عامًا بما يتعارض مع النظام والقانون. وقد جاء هذا التعيين في إطار 
المناكفة السياسية البحتة، ويظهر ذلك بجالء في مستوى الصالحيات اإلدارية والمالية 
والفنية التي منحت له والتي تعتبر حقًا حصريًا ألمين سر المجلس التشريعي د. محمود 
المناكفة السياسية البحتة، ويظهر ذلك بجالء في مستوى الصالحيات اإلدارية والمالية 
والفنية التي منحت له والتي تعتبر حقًا حصريًا ألمين سر المجلس التشريعي د. محمود 
المناكفة السياسية البحتة، ويظهر ذلك بجالء في مستوى الصالحيات اإلدارية والمالية 

الرمحي، واألخطر من ذلك أنهم ســلموا النواب الجدد المنتخبين في جلسة ٢٠٠٦/٢/١٨م 
نســخة من النظــام الداخلي للمجلس، حيث قام المجلس القديم وفي جلســة ٢٠٠٦/٢/١٣م 
بإحداث تغييرات خطيرة بما يتناســب ومهمة إبراهيم خريشة الجديدة، ولتوضيح األمر 
فإن النظام الداخلي الذي عمل به المجلس التشــريعي الســابق مدة ١٠ سنوات جاء بعنوان 
األمانة العامة مادة (١١) تقول: "تعين هيئة المكتب أمانة عامة يرأسها أمين سر المجلس 
ــة والعالقات العامة  تشــرف على جميع الشــؤون اإلدارية والمالية والقانونية واإلعالمي
والبرتوكــول وتنفيذ قرارات المجلس وتبليغها للجهــات المعنية وضبط وحفظ كل 

الوثائق التي تتعلق بالجلســات"، أما الذي تم تســليمه للنواب يوم ٢٠٠٦/٢/١٨م فاحتوى في 
نص المادة (١١) التي تتحدث عن األمانة العامة على:

 أ . تعين هيئة المكتب أمانة عامة يرأسها األمين العام يصادق عليه المجلس.
ب . تتولى األمانة العامة جميع الشؤون اإلدارية والمالية والقانونية واإلعالمية والعالقات 
العامة والبرتوكول وكافه شــؤون جلســات المجلس ولجانه وتبليغ قرارات المجلس 

للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وضبط وحفظ الوثائق والسجالت.
وهكــذا أضحى النظام الداخلي للمجلــس مطية للنزوات واألهــواء الحزبية التي تخدم 

مصالح ضيقة ال عالقة لها بمصلحة المجلس أو الوطن أو المواطن.
20063666 .2

انســحاب أعضــاء كتلة فتح البرلمانية كامًال في أول جلســة للمجلس التشــريعي في 


انســحاب أعضــاء كتلة فتح البرلمانية كامًال في أول جلســة للمجلس التشــريعي في 


ــى إقرار قــرارات ومحضر جلســة ٢٠٠٦/٢/١٣م وذلك بعد  ــل التصويت عل ٢٠٠٦/٣/٦م قب
نقاش معمق ومســتفيض بين أعضاء المجلس التشريعي شاركت كتلة فتح بكل ثقلها، 
إن هذا االنســحاب من أول جلســة ال شــك أنه يهدف إلى وضع العراقيل أمام ممارســة 

الديمقراطية.
20069181818  .3

 كانــت بطلب من كتلة فتح البرلمانية لالســتماع لرئيس الوزراء إســماعيل هنية عن 
الوضع السياسي، وفعًال حضر رئيس الوزراء إلى مقر المجلس في غزة ولكن تم إعاقته من 
دخول المجلس بسبب الفوضى وأعمال الشغب المفتعلة التي أحدثها الموظفون المضربون 
ــواب كتلة فتح البرلمانية كانوا متواجدين  من أبناء فتح وأنصارها، ومما يؤســف أن ن
بين المتظاهرين ويحرضونهم على الحكومة، ومــن بينهم: النواب عالء ياغي، ورضوان 
األخرس، ونعيمة الشيخ علي، وقد تزامنت أعمال الشغب في غزة مع أعمال فوضى وشغب 
من المضربين داخل قاعة المجلس في رام اهللا مما عطل جلسة المجلس في غزة ورام اهللا.

20061123222222  .4
 أعلنت كتلة فتح البرلمانية مقاطعتها لجلسة ٢٢-٢٠٠٦/٦/٢٣م بحجة اعتراضها على جدول 

األعمال.
20061161616 200612555  .5

لم تعقد هذه الجلسات لألسف بسبب عدم اكتمال النصاب ويرجع ذلك إلى غياب نواب من 
الكتل والقوائم البرلمانية إما بسبب السفر أو المرض أو الغياب بعذر أو بدون عذر.

2007425242424  .6
عقدت هذه الجلسة بالفعل في ٢٠٠٧/٤/٢٤م، وتم التوافق بين الكتل والقوائم البرلمانية على 
أن تظل الجلســة مســتمرة، األمر الذي لم يعجب كتلة فتح برئاسة عزام األحمد، وعليه 
تم التوافق بين فتح وحماس وبحضور الجبهة الشــعبية لالجتماع يوم الســبت الموافق 
٢٠٠٧/٤/٢٨م للتوافق على جدول األعمال لكن كتلة فتح اعتذرت وطلبوا تأجيل االجتماع 
إلــى يوم ٢٠٠٧/٤/٢٩م ثم عادوا لألســف واعتذروا عن اللقاء، وظلوا مصممين على تعطيل 

المجلس.
20077444  .7

ــاء ٢٠٠٧/٧/٤م ولكن كتلة فتح  ــوم األربع  كان مــن المقرر أن تعقد هذه الجلســة في ي
طلبت تأجيلها إلى يوم الخميس ٢٠٠٧/٧/٥م بسبب انشغالهم فتم تأجيلها إلى يوم الخميس، 
وفي يوم الخميس ٧/٥ تقدمت كتلة فتح بطلب خطي إلى د. حســن خريشــة أمين الســر 
ــه إدراج تعديالت على جدول أعمال الجلســة المذكورة ومنها مقترح بحجب  تطلب في
الثقة عن النائب األول د. أحمد بحر لعدم أهليته لترؤس جلســة المجلس المزمع عقدها 
يوم الخميس ٢٠٠٧/٧/٥م وذلك لتطاوله على الســلطة الشرعية المتمثلة برئيس السلطة 
الوطنية الفلســطينية ولتأييده لالنقالب الدموي الذي قامت به عصابات حماس وزيارته 
لمقر االنقالبيين القتلة حسب ما جاء في كتابهم بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٢م، وإذ بكتلة فتح تعتذر 
بشكل مفاجئ عن حضور الجلسة وتعتبر أن الجلسة غير قانونية، وجاء ذلك على لسان 
عــزام األحمد خــالل المؤتمر الصحفي الذي عقده بهــذا الخصوص صباح يوم الخميس 

الموافق ٢٠٠٧/٧/٥م.
2007711 .8

 أعلن الرئيس عن افتتاح الدورة العادية الثانية في يوم ٢٠٠٧/٧/١١م ولم يتلق المجلس في 
غزة كتابًا رســميًا بهذا الخصوص، بل سمعت رئاسة المجلس بذلك من وسائل اإلعالم، 
 أعلن الرئيس عن افتتاح الدورة العادية الثانية في يوم ٢٠٠٧/٧/١١م ولم يتلق المجلس في 
غزة كتابًا رســميًا بهذا الخصوص، بل سمعت رئاسة المجلس بذلك من وسائل اإلعالم، 
 أعلن الرئيس عن افتتاح الدورة العادية الثانية في يوم ٢٠٠٧/٧/١١م ولم يتلق المجلس في 

وقد ردت رئاسة المجلس على دعوة الرئيس غير الدستورية بما يلي:

أوًال : أعلنت رئاســة المجلس عن افتتاح الدورة غير العادية الثانية في ٢٠٠٧/٧/٤م، وذلك 
بطلب مقدم من ربع أعضاء المجلس التشريعي حسب المادة (١٦) من النظام الداخلي.

ثانيًا: الرئيس ال يفتتح الدورة العادية إال في األسبوع األول من شهر مارس وإعالنه عن 
بطلب مقدم من ربع أعضاء المجلس التشريعي حسب المادة (١٦) من النظام الداخلي.

ثانيًا: الرئيس ال يفتتح الدورة العادية إال في األسبوع األول من شهر مارس وإعالنه عن 
بطلب مقدم من ربع أعضاء المجلس التشريعي حسب المادة (١٦) من النظام الداخلي.

افتتاح الدورة العادية الثانية في شــهر يوليو مخالف للنظام الداخلي حســب ما ورد في 
المادة (١٦) من النظام الداخلي.
2007715 .9

وجهت رئاسة المجلس دعوة لنواب المجلس لحضور جلسة ٢٠٠٧/٧/١٥م استمرارًا للدورة 
غير العادية الثانية، فقاطعت كتلة فتح الجلسة ولم يكتمل النصاب.

20077222222  .10
 تقدم سالم فياض بطلب خطي لرئيس المجلس ولألعضاء لعقد جلسة خاصة للتصويت 
على الثقة بحكومته بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١٦م، واستجابت رئاسة المجلس لطلبه وأعلنت عن عقد 
جلســة خاصة للتصويت على الثقة بحكومته في ٢٠٠٧/٧/٢٢م، وتم توزيع جدول األعمال 
على األعضاء وافتتحنا الجلسة، ولما بدأت الرئاسة بالتحقق من النصاب فؤجئت بأن سالم 
فياض موجــود خارج قاعة المجلس، وفي نفس الوقــت أعلنت كتلة فتح عن مقاطعتها 
للجلسة بحجة عدم قانونيتها!! علمًا بأن النواب في القوائم األخرى والمستقلين حضروا 
فياض موجــود خارج قاعة المجلس، وفي نفس الوقــت أعلنت كتلة فتح عن مقاطعتها 
للجلسة بحجة عدم قانونيتها!! علمًا بأن النواب في القوائم األخرى والمستقلين حضروا 
فياض موجــود خارج قاعة المجلس، وفي نفس الوقــت أعلنت كتلة فتح عن مقاطعتها 

تلك الجلسة.
200711777  .11

عقدت هذه الجلسة وتم التحقق من النصاب بـ (٧٠) عضوًا بعد أخذ التوكيالت القانونية 
من (٣٥) نائبًا مختطفًا داخل الســجون الصهيونية، وتعتبر هذه الجلســة جلسة تاريخية 
ومفصلية في تاريخ المجلس التشــريعي ألنها كســرت المؤامرة اإلسرائيلية في تغييب 
نواب الشــعب الفلسطيني وسلب إرادتهم، ومن المؤسف أن كتلة فتح البرلمانية رفضت 
حضور هذه الجلسة وتبعها في ذلك النواب المنضوون تحت منظمة التحرير الفلسطينية 

بحجة عدم قناعتهم بقانونية التوكيالت.
20083131313 .12

ــدورة العادية الثالثة في ٢٠٠٨/٣/١٣م وتحقق النصاب بـ ( ٧٠)عضوًا وتم أيضًا  تم افتتاح ال


تم افتتاح الــدورة العادية الثالثة في ٢٠٠٨/٣/١٣م وتحقق النصاب بـ ( ٧٠)عضوًا وتم أيضًا 


انتخــاب هيئة المكتب بالتزكية، وســميت هــذه الدورة (دورة كســر الحصار وحماية 
المقاومة)، وقد قاطعت كتلة فتح والقوائم المنضوية تحت منظمة التحرير هذه الجلسة 

بحجة رفضهم للتوكيالت.
200812242424  .13

ــدورة العادية الثالثة  تم في هذه الجلســة اإلعالن عــن انتهاء أعمال الفترة الثانية من ال
(دورة كسر الحصار وحماية المقاومة ) واإلعالن عن افتتاح أعمال الدورة غير العادية 
الرابعة في ٢٠٠٨/١٢/٢٤م وبســبب الحرب الصهيونية الشرســة على غــزة والتي بدأت في 
٢٠٠٨/١٢/٢٧م فقد توقف المجلس عن عقد جلساته حتى افتتاح الدورة غير العادية الرابعة 

في ٢٠٠٩/٥/١٣م. 
ثالثــًا: االعتداءات اِّـتكــررة من قبل فتح واألجهزة األمنية علــى النواب واِّـوظفني 

ومبنيي اِّـجلس َّـ غزة ورام اهللا:
١. بعد يومين من ظهور نتائج االنتخابات، وبالتحديد في يوم الجمعة الموافق ٢٠٠٦/١/٢٧م 
تعرض المجلس التشريعي بغزة العتداء سافر من قبل مسيرة مسلحة من قبل حركة فتح 
واألجهزة األمنية الفلسطينية، وكان على رأس هذه المسيرة النائب/ محمد دحالن، وقد 
قامت هذه المسيرة ولألسف بإحراق خمس سيارات تابعة للمجلس ثم توجهت إلى مبنى 
المجلس لتصب جام غضبها بتكسير وتخريب نوافذ وأبواب وممتلكات المجلس، وقد جاء 

هذا العمل التخريبي تنديدًا وتعبيرًا عن رفض حركة فتح لنتائج االنتخابات التشريعية.
٢. بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٩م تم االعتداء على النائب ســيد أبو مسامح من قبل جهاز األمن الوقائي 

في غزة.
٣. بتاريخ ٢٠٠٦/٦/١م وصلت مســيرة من منتســبي األجهزة األمنية والشــرطة إلى ساحة 
المجلس التشــريعي بغــزة وقامت بالتحريض ضد المجلس التشــريعي والحكومة عبر 

كلمات بذيئة ومن ثم قاموا بعملية تكسير وتخريب لممتلكات المجلس.
٤. بتاريــخ ٢٠٠٦/٦/١٢م تم اختطاف النائب خليل الربعي من نواب كتلة التغيير واإلصالح 

بالضفة الغربية على يد مسلحين من حركة فتح والتحقيق معه وإهانته. 
ــم االعتداء على منزل النائب من كتلة التغيير واإلصالح في غزة د.يوســف  ٥. /٢/٢٠٠٧م ت

الشرافي وحرق أجزاء من بيته.

A_Êbæ5€a@Új”@o•@oÄ‹ÄÄÄÄ‡ÄÄ«Î@ëbº@påbœ@Êc@á»i@›óy@aàbfl
2006125




.





 
.





العدد الواحد والثالثون



19

٦. بتاريــخ ٢٠٠٧/٥/١٣ تم إطــالق الرصاص من قبل أفراد حركة فتح على بيت النائب من 
كتلة التغيير واإلصالح في غزة مشير المصري.

ــى مكتب نواب كتلة التغيير واإلصــالح بمحافظة نابلس  ــداء عل ــم االعت ٧. ٢٩/٢/٢٠٠٧م ت
ومحاولة اختطاف النائب داوود أبو سير.

٨. بتاريــخ ٢٠٠٧/٦/١٨م تم االعتداء على منزل رئيس المجلس التشــريعي د.عزيز دويك 
ومحاولة حرقه.

٩. بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٩م تم االعتداء على النائب من كتلة التغيير واإلصالح بالضفة الغربية 
أحمد الحاج علي واحتجازه بعد زيارته لعدد من المعتقلين في سجن جنيد بنابلس.

١٠. بتاريــخ ٢٠٠٧/٨/٣١م توجهت مســيرة من حركة فتح بعد أدائها صــالة في العراء في 
أرض الكتيبة نحو المجلس التشريعي بغزة ورشقه بالحجارة مما أدى إلى تكسير واجهاته 

الزجاجية.
١١. بتاريخ ٢٠٠٧/٩/١٥م تم وضع عبوة ناســفة على مدخل البوابة الشمالية للمجلس بغزة 

بزنة ١٥ كجم، وكان الهدف من ذلك استهداف نواب المجلس التشريعي في غزة.
١٢. بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٢٢م تم االعتداء على النائب منى منصور بنابلس، وهي من كتلة التغيير 

واإلصالح.
١٣. بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٢٢م تم االعتداء على مكتب النائب ســميرة الحاليقة بالخليل، وهي من 

كتلة التغيير واإلصالح.
ــى النائب من كتلة التغيير واإلصالح بالضفة  ١٤. بتاريــخ ٢٠٠٩/٤/١٢م تم إطالق النار عل

الغربية الشيخ حامد البيتاوي وإصابته في ركبته من قبل أحد أفراد األجهزة األمنية.
ــداءات المتكررة على بيت النائــب د. محمود الزهار من كتلة التغيير واإلصالح  ١٥. االعت
ــل األجهزة األمنية وعناصر من حركة فتح، وذلك بإطالق النار والقذائف  بغزة من قب

التي أدت إلى هدم جزء من بيته وترويع أهله.
ــواب كتلة التغيير  ١٦. اقتحــام األجهــزة األمنية في الضفــة الغربية للعديد من بيوت ن
واإلصالح المختطفين لدى االحتالل الصهيوني واختطاف أبنائهم ومطاردتهم والتحقيق 

معهم بصورة وحشية ونذكر على سبيل المثال:
- أبناء النائب د. عمر عبد الرازق.
- أبناء النائب محمد أبو جحيشة.

- أبناء النائب فتحي القرعاوي.
- أبناء النائب منى منصور.

- أبناء النائب سميرة الحاليقة.
رابعًا: اِّـعوقات اِّـالية واإلدارية:

أ. اِّـعوقات اِّـالية:
١. تسلم المجلس التشريعي الجديد عمله في ٢٠٠٦/٢/١٩م وخزانة المجلس خاوية تمامًا، بل 

إن هناك ستة ماليين شيقل ديون سابقة على المجلس.
ــة (USID) التي كانت تقدم  ٢. وقــف المنحة الخارجية مــن الوكالة األمريكية للتنمي
للمجلس التشــريعي سنويًا، وعلى مدار عشر ســنوات، والتي تقدر بعشرات الماليين من 
ــة (USID) التي كانت تقدم  ٢. وقــف المنحة الخارجية مــن الوكالة األمريكية للتنمي
للمجلس التشــريعي سنويًا، وعلى مدار عشر ســنوات، والتي تقدر بعشرات الماليين من 
ــة (USID) التي كانت تقدم  ٢. وقــف المنحة الخارجية مــن الوكالة األمريكية للتنمي

الدوالرات، وذلك عقابًا على اختيار الشعب الفلسطيني ممثليه بكل شفافية ونزاهة.
للمجلس التشــريعي سنويًا، وعلى مدار عشر ســنوات، والتي تقدر بعشرات الماليين من 

الدوالرات، وذلك عقابًا على اختيار الشعب الفلسطيني ممثليه بكل شفافية ونزاهة.
للمجلس التشــريعي سنويًا، وعلى مدار عشر ســنوات، والتي تقدر بعشرات الماليين من 

٣. لم يتمكن المجلس التشــريعي من الوفاء باســتحقاقات ومكافآت النواب ليتمكنوا من 
تسيير أعمالهم في خدمة أبناء شعبهم وذلك بسبب الحصار الظالم على شعبنا والتضييق 

الخانق من سلطة رام اهللا على المجلس.
٤. قطع مكافآت نواب كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية في غزة من قبل ســلطة رام اهللا 

وبأوامر من رئيس السلطة محمود عباس آنذاك.
 ب. اِّـعوقات اإلدارية:

١. تســلمت هيئة المكتب المنتخبة مكتب رئيس المجلس السابق في غزة يوم ٢٠٠٦/٢/١٩م 
ولم تجد أي ملفات أو أوراق رسمية تشير لعمل المكتب خالل عشرة أعوام خلت، في حين 
كانت تتوقع أن تجد ملفات كاملة توّثق ســيرة عمل رئاســة المجلس التشريعي للمدة 
السابقة حتى يتم االستفادة منها والبناء عليها، وعندما تم سؤال المسؤولين في المجلس 
التشريعي عن اختفاء تلك الملفات أجابوا بأنها قد ُسحبت بعيد إعالن نتائج االنتخابات، 
وعليه فقد قامت هيئة الرئاســة باســتحداث أكثر من (٨٠) ملفًا حتى يتم تسيير العمل 
التشريعي عن اختفاء تلك الملفات أجابوا بأنها قد ُسحبت بعيد إعالن نتائج االنتخابات، 
وعليه فقد قامت هيئة الرئاســة باســتحداث أكثر من (٨٠) ملفًا حتى يتم تسيير العمل 
التشريعي عن اختفاء تلك الملفات أجابوا بأنها قد ُسحبت بعيد إعالن نتائج االنتخابات، 

بصورة إدارية وفنية الئقة في المجلس.
٢. الترهل الوظيفي والفســاد اإلداري بســبب أســلوب التعيينات والترقيات في المجلس 
التشــريعي والتي لم تتم حســب األصــول القانونية واإلدارية الصحيحة والســليمة في 

معظمها.
٣. اإلضراب المبرمج والمســيَّس الذي قام به الموظفون في المجلس التشــريعي برام اهللا 
بداية شــهر سبتمبر ٢٠٠٦م وحتى منتصف شــهر يناير ٢٠٠٧م، مما ساهم في تعطيل عقد 

جلسات المجلس ولجانه.
٤. التخويف والتهديد لكل من حاول من الموظفين في رام اهللا ممارسة عمله في المجلس 
أمثال األخ يزيد عناية الذي أطلقت عليه النار ألنه قام بتشــغيل الفيديو كنفرنس الذي 

يعمل بين قاعة المجلس في غزة ورام اهللا.
ــان األمني وأعمال الفوضى المنظمة كانــت تحول دون وصول النواب وموظفي  ٥. الفلت

المجلس التشريعي إلى مقر المجلس.
٦. قطع رواتب كل الموظفين الذين التزموا بالدوام الرسمي في مقري المجلس برام اهللا 

وغزة واستمرار دفع رواتب الموظفين المستنكفين عن العمل.
٧. قصف وتدمير مبنى المجلس التشريعي الجديد في غزة بتاريخ ٢٠٠٩/١/١م والذي كان 
يضم كل الدوائر اإلدارية والمالية واإلعالمية وشؤون الموظفين واللجان والمستشارين 
ــى انتظام ســير العمل في أروقــة المجلس  ــواب مما أثر بشــكل كبير عل ومكاتــب للن

التشريعي.
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العدد الواحد والثالثون

إن الضحايا 
للكرامة سلم





تتهــدم وحصونهــم  قالعهــم  و 
ــل معتــم ــوى فســواد لي الِغ أمــا 
ــل فيمــا يزعــم أو صــدق المحت
األقــدم ــل  والرعي األوائــل  أيــن 
ــدة شــامخ ال يهــزم فإخــوة العقي
أيــن الفــوارس واألشــاوس تقحم
تحمحــم الضابحــات  ــات  والعادي
مــن للكرامــة إن تمــادى المجرم
ــا األولــى هم فهــم األحــق بأرضن
التاريــخ قــد دحضتهــم وقــراءة 
ــا والبلســم أنــت الشــفاء لجرحن
يتقــزم ــه  وحال شــوهوه  قــد 
ــي مفعم بالحــب واإلخــالص قلب
أو هدمــوا فيك البيــوت ودمروا
ــم المعل فيــك  اهللا  ذكــر  لكــن 
ــم تتكل عــزة  فــي  نفســها  عــن 
تتــردم ــا  جدرانه غــدت  لمــا 
ــم يخي والظــالم  ســاكنيها  مــن 
ــم تتأل ــا  كله الشــوارع  إن 
يتجهــم غاشــما  عــدوا  إال 
يتحكــم عدوهــم  مســلمين  مــن 
علقــم والمذاقــة  مــر  فالعيــش 
تتشــرذم ــة  مل جنــس  كل  مــن 
ــاة وخوفهــم, فتلملموا حــب الحي
وغــدا طريدا في المنافي المســلم
أعظــم والخوافــي  مســتوطنات 
ــا مــن شــرهم لم يســلموا أمواتن
نهبوا القرى واســتوطنوا فيها هم
ــا وتهكمــوا ــا وبضعفن ــوا بن هزئ
ــأزم تت طريقــه  وذاك  احــد 
والنار فــي المحــراب باتت تضرم
ــم واظل أغــش  هــذا  وصنيعهــم 
يتحمــم بدمــه  الشــهيد  ا  وغــدا 
ــا ســيترجم المخطــط واقع كل 
والغــرب صــار لجرمهــم يتفهــم
تهضــم ال  ممنوعــة  ــة  فقضي
يرحــم ال  متســلط  غاصــب  مــع 
عــن وصف معناهــا يضيق المعجم
يحــوم والغــراب  ينعــق  ــوم  والب
تتبســم ال  الشــماء  ــة  والقب
ــم أضحــى المــؤذن خائفــا يتلعث
ــاض النوم أترى يــذود عــن الحي
ــاد محــرم الجه عــن  القعــود  إن 
يرسي الســالم على الجواد الملهم
ــه يخــط ويبــرم ــراع ب وهــو الي
يحجــم ال  عــزة  فــي  بســكينة 
وأبكــم أصــم  لــج  ــا  حقن عــن 
ــم يتثل ال  المجــد  يصــوغ  ــه  وب
ــم جهن والضــالل  ــور  ن والحــق 
تلــك المســاجد والكنائــس أنجم
التتقســم الخضــراء  ــا  وربوعه
شــهداؤك العرســان والمهــر الدم
ــة من شــذاك تنســموا كل األحب
والســور أســورة وأنــت المعصــم
يتوهــم فســاذج  مســلموك  أو 
مــن خلفــه ذاك الخميــس عرمرم
ــا الليــث الهصــور الضيغــم ياأيه
يســلم ــراق  والب ــر  اكب اهللا 
ــة األولــى فقربــك مغنم والقبل
ســلم للكرامــة  ــا  الضحاي إن 

ــدا يتحطــم  ب ــم مهمــا قــد  الظل
بياضــه  كالنهــار  ــج  أبل الحــق 
ــه  أبدي حياتهــم  أن  ظــن  مــن 
ــه  ل وليســمع  التاريــخ  فلينظــر 
ــي ال يخدعنــك زعمهم  ــا صاحب ي
ــادت أهلها واســتصرخت  القدس ن
أيــن الصــوارم قد تخضــب حدها 
غاشــم  دهاهــا  إذا  ــار  للدي مــن 
ــل مجيئنا  ــوا هــم الســكان قب قال
ــا  ــراء أن هيكلهــم به افت زعمــوا 
ــد الســالم على الزمــان مدينتي  بل
ــي للســالم كريمــة  ســلبوا معان
ياقــدس يارمــز القداســة والنقــا 
إن هجروا منك األلوف وشــردوا 
ــا  أو هــودوا فيــك المعالــم كله
ــوا طمــس الحقيقة خلته  لو حاول
أثارهــا  وانمحــت  األزقــة  عفــت 
ــت شــوارعها القديمــة كلها  وخل
مواجعــي  زدت  اآلالم  شــارع  ــا  ي
كمدرســة األشــباح ال تلقــى بها 
ــى الطوى  ــة مــن يعيــش عل وبقي
ــوا  قــد أرهقوهــم بالغــالء ليرحل
وشــرها  البــالد  بشــذاذ  ــوا  وات
ضمهــم  ولكــن  شــتى  فقلوبهــم 
ــار وكأننا  قــد أســكنوهم في الدي
ــي والجبال وســهلنا  مــألوا الرواب
نبشــوا المقابر واســتباحوا هدمها 
ســرقوا الوثائــق زوروها خلســة 
شقوا الشــوارع تحت  حجة أمنهم 
ــكاد يجوزها  ــى الحواجز ال ي وعل
والمســجد األقصى تفجــر جرحه 
ــادق تحته من حقدهم  حفروا الخن
ــن الذيــن بســاحة  ــوا المصلي قتل
ــوم أنــت ضحية رأس العمــود الي

دورهــا      ترقــب  ــاء  األحي ــة  وبقي
جماعــة  المؤمنيــن  صــالة  أمــا 
قدســنا  ــة  حكاي هــذي  ــي  ياأمت
قــد داس كل حضــارة في خســة 
قــد رعوا ســرب الحمــام بظلمهم 
خنقوا ( القيامة ) اســكتوا أجراسه

وكــذا المــآذن طــاردوا صداحها    
ــة نومنا ــوم ندفــع عن ضريب فالي
وانهضــي قومــي  القــران  ياأمــة 
وإنمــا للســالم  عــدوا  لســنا 

حجــة  اقــوي  ــار  البت وحســامه 
ــه  ب يمضــي  ــه  عمري ولعهــدة 
منهــم  المفــاوض  إن  ــره  وبغي
ــا  عهودن للســالم  يوثــق  ــه  وب
والســالم ضياؤهــا  ــار  ن الحــرب 
ياصخــرة المعــراج يابدر الســما
ــر لغاصــب أم العواصــم لــن تصي
ــي فزين عروســنا  أنــت  ياقــدس 
بســتاننا فــي  الجــوري  ــاوردة  ي
ــا جبينن فــوق  التيجــان  ــادرة  ي
ــا خاذلــوك فجاهــل مــن ظــن أن
فصــالح جاء وجيشــه مــأل الفضا
امــة أدرك  اإلســالم  يافــارس 
ــر هاتفا ــل المكب ــى جب ــر عل كب
ياثالــث الحرمين يامســرى النبي
يامســجد األقصــى فداك نفوســنا

 النواب اإلسالميون َّـ مرمى عصابات فتح وأجهزة الضفة
مرت أربع سنوات من عمر المجلس التشريعي بقيادة 
ــه بالضفة  الحركــة اإلســالمية، ومضــى أغلب وقت
الغربية معطًال بفعل منع أجهزة سلطة رام اهللا للنواب 
اإلسالميين من الوصول أو الدخول إليه في ظل حالة 
االنقــالب الفتحاوي التي تعيشــها الضفــة منذ ثالث 

سنوات .
ويتبين من خالل رصد مئات االعتداءات واالنتهاكات 
ــا أجهزة ســلطة رام اهللا وميليشــيات  ــي ارتكبته الت
ــا في غالبية مدن الضفــة ضد النواب  ــح التابعة له فت
اإلســالميين، حتــى وهــم داخــل ســجون االحتالل 
اإلســرائيلي، أنها أخــذت عدة أشــكال كان أخطرها 
وأكبرها منعهم من ممارســة عملهــم النيابي تحت 
قبة البرلمان، وعلى رأســهم الدكتور عزيز دويك 
رئيس المجلس التشــريعي عقب خروجه من سجون 

االحتالل .
ولم يســلم النواب األسرى أو المحررين من مالحقة 
أجهزة سلطة رام اهللا واالعتداء على مكاتبهم وعائالتهم 
ومرافقيهم، وتهديدهم وترويع المواطنين للحد من 
اتصالهم بهــم ، لكن ذلك لم يؤثر في عزيمة عملهم 

ومواصلة مهامهم .

ممارسات غري قانونية
وقالــت النائــب ســميرة الحاليقــة عضــو المجلس 
التشــريعي عن محافظــة الخليل إن تلــك األجهزة 
مارست ضغوطا عدة على النواب من مختلف الجهات 
لثنيهم عن أداء مهامهــم، وتنوعت بين الضغوط على 

أماكن العمل وأداء الواجب، باإلضافة إلى ممارســات 
غير قانونية أخرى.

وعــددت الحاليقة من تلك األشــكال مثــل مصادرة 
ــة واألبناء  أراض، وأمــالك المكاتــب، واعتقال العائل
واألزواج، واالعتداء على الممتلكات الخاصة من البيوت 

والسيارات، وأفراد العائلة القريبين والبعيدين.
وأكدت أن كل هذه االعتداءات موثقة من قبل النواب 
بالشواهد والتواريخ والصور، مشددة على أنها لن تغني 
النواب عن أداء دورهم وواجبهم إلكمال الرسالة حتى 

الوصول ألخر المشوار.

انقالب فتحاوي منظم
ــداء على  وبدأت مشــاهد االنقــالب الفتحاوي باالعت
النواب باختطاف النائب خليل ربعي من مكتبه بمدينة 
رام اهللا من قبل مســلحين من ميليشــيات فتح، وتبعه 
إحراق منزل الدكتور عزيــز دويك خالل اعتقاله 
في سجون االحتالل، ومحاولتي اغتيال للنائب الشيخ 
ــاوي في نابلس، واعتقال للنائب الدكتور  حامد البيت
ــاس برام اهللا بعد  محمــود الرمحي من قبل وقائي عب
مقابلة تلفزيونية، واقتحــام وإحراق عدد من مكاتب 

النواب في جنين ونابلس ورام اهللا والخليل.
ــع ذلــك أيضا خــالل ثــالث ســنوات فقط من  وتب
ــور عزيز دويك  االضطهاد الفتحــاوي، منع الدكت
رئيس المجلس التشريعي من دخول مكتبه منذ إطالق 
سراحه، ومصادرة سيارته الخاصة ومراقبة بيته بشكل 
دائم، باإلضافة العتقال العشرات من مرافقي وموظفي 

مكاتب النواب، وآخرها االعتداء على النائب محمد أبو 
جحيشة ومصادرة سيارته.

حصانة برِّـانية منتهكة
ورأى النائــب د. حســن خريشــة أن كل ما جرى من 
انتهاكات بحق النواب كان ســببه الرئيســي تغييب 
المجلس التشــريعي، ما جعل انتهاك حقوق اإلنســان 
ســواء النواب أو المواطنين فريسة سهلة وفتح الباب 

واسعا لتلك االنتهاكات .
ــم تقتصر على  وأضــاف د. خريشــة أن االنتهاكات ل
النواب بل طالت أغلب فئات المجتمع، بأشكال متفرقة 
وأوجه عــدة مــن االقتصادية إلى الفصــل الوظيفي 
ــات العامة في  واالعتقال السياســي، وحجــب الحري

التجمع والتظاهر.
ــر أن إطالق التهديدات المتواصــل ضد النواب  واعتب
ــاس ال يمكن أن يجري  ووعيدهــم من قبل أجهزة عب
ــه البرلمانية القانونية،  مــادام النائب يتمتع بحصانت
مســتنكرا في الوقــت ذاته مضايقات األجهــزة ألبناء 
ــواب باعتقالهــم ومراقبتهــم واقتحام  وعائــالت الن
منازلهــم.  ووفق توثيق المكتــب اإلعالمي لحركة 
حماس على مدار ثالث سنوات فإن حملة حركة فتح 
من خالل أجهزة عباس بمختلف مسمياتها ومسحليها، 
قد ارتكبت أكثر من ٤٠٠ انتهاك بحق النواب وأهليهم، 
كان اعتقــال األقارب من الدرجة األولى والثانية هو 
ــداء على حريتهم بالتنقــل واالتصال  األبــرز، واالعت

وممارسة العمل بالمرتبة الثانية.
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ــة الخدمــات الطبية  فقــد زار الوفــد مديري
العسكرية، وكان في استقباله اللواء عبد القادر 
ــة الخدمات الطبية  ــد مدير عام مديري العربي

العسكرية والعديد من كوادر الجهاز.
وأكد م. إسماعيل األشقر رئيس اللجنة أن هذه 
الزيارة تأتي ضمن خطة اللجنة لالطالع على 
أداء األجهزة األمنية ومراقبة مهامها الموكلة 
لها، مشــيرا إلى أن هذه الزيارة ســوف يعقبها 
سلســلة من الزيارات لكافــة األجهزة األمنية، 
وأنها ستختتم بزيارة لوزير الداخلية لمناقشة 
بعض القضايا الهامة وإطالعه على المالحظات 
التي خلصت إليها اللجنة إثــر انتهاء جوالتها 
ــة إيجــاد حلول لإلشــكاليات  ــة، بغي الميداني
والمعيقات التي تعترض عمل األجهزة األمنية.

ــد أن الخدمات  ــه أوضح اللواء العربي من جهت
الطبية هي مؤسســة وطنية فلسطينية، كانت 
تتبع سابقًا لرئيس السلطة، وتم إعادة تشكيلها 
الطبية هي مؤسســة وطنية فلسطينية، كانت 
تتبع سابقًا لرئيس السلطة، وتم إعادة تشكيلها 
الطبية هي مؤسســة وطنية فلسطينية، كانت 

عام ١٩٩٤م حيث كان معظم منتسبيها من موظفي 
الهالل األحمر الفلســطيني، وهي تشرف اآلن 
على مستشفيان هما مستشفى بلسم والكرامة، 
ومن ثم بين أهم المعوقات التي تعترض عمل 
مديرية الخدمات الطبية العســكرية، وطبيعة 
سير العمل داخل الجهاز، وخاصة بعد استنكاف 
ــاء والمختصين  ــب الموظفين مــن األطب أغل
ــات التي خلفتها  وغيرهم، فضُال عــن التداعي
الحرب األخيرة والتي فقد من خاللها الجهاز 
الكثير من كوادره البشــرية، ناهيك عن قلة 
الموارد المالية والبشرية وعدم وجود أجهزة 
اتصاالت للتواصل مع الوزرات األخرى، وعدم 

رغبة الكثير من الكوادر البشرية للعمل داخل 
الجهــاز وتفضيلها الشــق المدني على الشــق 
العسكري بحكم االمتيازات الموجودة في الشق 

المدني من حيث الراتب وبعض العالوات.
ــاك قرارا مــن وزير  وأضــاف العربيد أن هن
الداخلية الســابق الشــهيد ســعيد صيام بعمل 
بطاقات تأمين صحية لكافة منتســبي األجهزة 
األمنية المســتنكفين والعاملين حاليًا، وذلك 
بطاقات تأمين صحية لكافة منتســبي األجهزة 
األمنية المســتنكفين والعاملين حاليًا، وذلك 
بطاقات تأمين صحية لكافة منتســبي األجهزة 

ــق التخفيــف عــن المواطنين على  من منطل
اختالف انتماءاتهم السياسية.

وطلب م. األشــقر من مديــر الخدمات الطبية 
تقديم تقرير مفصــل عن عمل الجهاز يوضح 
فيه أهم المعيقات التي تعترض سير العمل داخل 
الجهاز بغية عرضها على المجلس التشــريعي 

للخروج بالحلول والتوصيات المناسبة.
وفي ختام اللقاء قدمت لجنة الداخلية واألمن 
والحكــم المحلي درع شــكر وتقدير وتكريم 
لقيادة جهاز الخدمات الطبية العسكرية على ما 

بذلوه من صبر وثبات وجهد وعطاء.


كما زار الوفد مقر جهــاز األمن الداخلي في 
مدينة غــزة، وكان في اســتقباله العديد من 

قيادات وضباط الجهاز.
وأكد م. إسماعيل األشقر رئيس اللجنة أن هذه 
الزيارة تأتي ضمن خطة اللجنة لالطالع على 
أداء األجهــزة األمنية كافــة ومراقبة مهامها 
الموكلة لها، وستختم الزيارات بلقاء مع وزير 
الداخلية لمناقشــة بعض القضايا والمشاكل 
وبعض المالحظات التــي خلصت إليها اللجنة 
من خالل اطــالع اللجنة المباشــر على واقع 

األجهزة األمنية، بهدف إيجاد حلول لإلشكاليات 
والمعيقات التي تعترض عمل األجهزة األمنية.

من جهته أوضح مدير عام جهاز األمن الداخلي 
بأن الجهاز أنشــئ بقرار وطني سنة ٢٠٠٧م من 
قبل حكومة الوحدة الوطنية، وهو جهاز يهدف 
ــن، والعمل  لحفــظ األمن واألمــان للمواطني
ــان األمني الذي تقوم به بعض  على وقف الفلت
الجماعات الخارجة عن الصف الوطني ومالحقة 
العمالء ومتابعة تحركاتهم، مؤكدا على عدم 

وجود أي سجين سياسي داخل المعتقالت.
ــة على أهم  ــاز اللجن ــع مدير عام الجه وأطل
ــي تعتــرض عمل جهــاز األمن  المعوقــات الت
الداخلي، وطبيعة ســير العمل داخــل الجهاز، 
وخاصة بعــد التداعيات التــي خلفتها الحرب 
ــم تدمير معظم  ــرة والتي من خاللها ت األخي
ــة المــوارد المالية  ــه، ناهيــك عن قل مقرات
والبشرية، مؤكدًا على أن الحرب األخيرة لم 
تثنهم عن مواصلة العمل، وأن الجهاز استطاع 
أن يعيد ترميم ما دمره االحتالل حتى وصلوا 

إلى حالة مرضية. 

وطلب م. األشقر من مدير جهاز األمن الداخلي 
تقديم تقرير مفصــل عن عمل الجهاز يوضح 
فيه أهم المعيقات التي تعترض سير العمل داخل 
الجهاز بغية عرضها على المجلس التشــريعي 

للخروج بالحلول والتوصيات المناسبة.
وفي ختام اللقاء قدمت لجنة الداخلية واألمن 
والحكــم المحلي درع شــكر وتقدير وتكريم 
لقيادة جهــاز األمن الداخلي على ما بذلوه من 

صبر وثبات وجهد وعطاء.


وفي نفس السياق زار الوفد مقر جهاز الدفاع 
المدني، وكان في اســتقباله مدير عام الجهاز 

العقيد يوسف الزهار.
ــه أوضح الزهــار بأن الجهــاز يعمل  من جهت
بموجب خطط تم وضعها مســبقًا وليس عبر 
ردود أفعال، إذ أن هناك خطة طوارئ تم وضعها 
ــم فيها معالجة  قبل بدء الحــرب األخيرة، وت
ســيناريوهات الحرب وتوقــع تقطيع أوصال 
القطــاع إلى عدة أجــزاء وكيفية التعامل مع 
كل جــزء على حدة، مشــيرا إلى أنه تم وضع 

خطة عمل تنفيذية وتم تشكيل طواقم ولجان 
للطوارئ داخل كل محافظة.

ــاز الدفاع المدني قد أعد   وبين الزهار أن جه
مخططا لعمــل الجهاز لعام ٢٠١٠، موضحا أهم 
ــاز الدفاع  المعوقــات التي تعتــرض عمل جه
ــي، وطبيعة ســير العمل داخــل الجهاز،  المدن
ــي تم من  وخاصــة بعد الحــرب األخيرة والت
خاللها فقدان ١٣ شهيدا من العاملين في الجهاز، 
ناهيك عن قلة المــوارد المالية وقلة اآلليات 
ــدان وإهترائها بســبب عدم  ــة فــي المي العامل

حداثتها واحتياجها للتصليح.
وطلب م. األشقر من مدير جهاز الدفاع المدني 
تقديم تقرير مفصــل عن عمل الجهاز يوضح 
فيه أهم المعيقات التي تعترض سير العمل داخل 
الجهاز بغية عرضها على المجلس التشــريعي 

للخروج بالحلول والتوصيات المناسبة.
وفي ختام اللقاء قدمت لجنة الداخلية واألمن 
والحكــم المحلي درع شــكر وتقدير وتكريم 
ــاز الدفاع المدني على ما بذلوه من  لقيادة جه

صبر وثبات وجهد وعطاء.
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قام وفد برلماني من المجلس التشريعي بزيارة تفقدية لمستودعات 
ــوزارة الصحة، وضم الوفــد كال من النواب جمال  ــة التابعة ل األدوي
نصــار، ويحيى موســى، ود. يونس األســطل، ود. خميــس النجار، ود. 
محمــد شــهاب.  وقام الوفــد البرلماني بزيارة خمســة مســتودعات 
ــان على آلية تخزين الدواء ومعرفة الكميات المتوفرة منها،  لالطمئن
ــي يحتاج إليها المواطن الفلســطيني،   وكذلــك األدوية النادرة الت
ــة بالعمل من أجل  ــة البرلماني وطالب مســؤول المســتودعات اللجن
توفير عــدد  أكبر  من العاملين في المخازن، كما ناشــد بضرورة 
توفير مســتودعات تابعة للوزارة لتجهيزها بالشكل المناسب بدل من 

استئجار مخازن عامة.
ــي بالعمل مــن أجل توفيــر جميع  ــه وعد الوفــد البرلمان مــن جهت
ــوزارة لالرتقاء بالعمــل داخل المســتودعات، وتقديم  مســتلزمات ال

تقرير للمجلس التشريعي عن تلك الزيارة.
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افتتحت وحدة التدريب والتطوير في 
المجلس التشريعي البرنامج التدريبي 
ــن ٢٠١٠/١/٢٥ في مقر  الســنوي االثني
المجلس، بحضور كل مــن  د. أحمد 
بحر النائــب األول لرئيس المجلس، 
والنائب جميلة الشــنطي، ومدير عام 
المجلــس د. نافــذ المدهــون، ومدير 

وحدة التدريب نبيل الخالدي.
ــة ثمن د. بحر  وفي كلمته االفتتاحي
جهود دائــرة التدريب والتطوير على 
ــز فــي المســاهمة في  دورهــا الممي
االرتقاء بالموظفين من خالل تأهيلهم 
ــدورات التدريبية  ــر عــدد مــن ال عب
المميزة، مؤكدا أن موظفي المجلس 
التشــريعي هم جــزء من المشــروع 
اإلســالمي وهم أداة مهمــة في نجاح 
عمل المجلس التشريعي وأداء مهامه 
على أكمل وجه، واســتنكر د. بحر ما 

قامت به األجهــزة األمنية في الضفة 
الغربية من اعتداء واختطاف لمرافقي 
ــور عزيز دويــك ود. محمود  الدكت
الرمحي بعد المؤتمر الصحفي الذي 

عقد بمدينة رام اهللا.
وبين د. بحر أن مرحلة األربع سنوات 
الماضية من عمر المجلس التشريعي 
كانت مليئة بالتضحيات والدماء والتي 
شــهدت استشــهاد القائد النائب سعيد 
ــداء على عدد من منازل  صيام، واالعت
ــواب وتدميرها، وقال: "هذا يعطينا  الن
دفعــة قوية لحمل الراية لخدمة أبناء 
شــعبنا واالســتمرار في حمل األمانة، 
رغم محاوالت الكثير إفشال وتعطيل 

عمل المجلس التشريعي.
بــدوره ثمن مديــر عــام المجلس د. 
نافــذ المدهــون الجهــد الــذي بذله 
القائمون على إعداد البرنامج السنوي 

والمضامين التي تم تقديمها، كما شكر 
مدير وحدة التدريب الذي وضع خطة 
ــة تطويرية واضحــة المعالم،  تنموي
ــة قدرات  مشــددا على ضــرورة تنمي
الموظفين في مجال اللغة االنجليزية 
ــا الجميع خاصة في ظل  التي يحتاجه
استقبال المجلس التشريعي لعدد من 
الوفود البرلمانية األجنبية، كما أشاد 
د. المدهون باألداء المميز للموظفين 
األمر الذي جعل المؤسسة التشريعية 
من أفضل المؤسســات في فلســطين، 
ــا الموظفين إلى اتباع األســلوب  داعي
ــه أوضــح  ــل. مــن جانب اإلداري األمث
الخالــدي أن البرنامج التدريبي الذي 
ــه دائرة التدريــب والتطوير في  أعدت
المجلــس جاء ليتواءم مــع احتياجات 
موظفي المجلس، حيث راعت الخطة 
التدريبية إكســاب موظفي المجلس 

كالمهــارات  المختلفــة،  المهــارات 
اإلدارية والبرمجية واللغوية، باإلضافة 
للعديد من المــواد التدريبية الخاصة 

بالبرلمان والمفاهيم البرلمانية.
وأشــار الخالدي إلى أن توزيع الخطة 
ــى ثــالث مراحــل، وهــي  اشــتمل عل
ــدأ بتعميق  ــى التي تب ــة األول المرحل
الفهم البرلماني، والمرحلة الثانية ذات 
العالقة بالمهارات اإلدارية المختلفة، 
والمرحلة الثالثة التي تشــمل العديد 
ــة والدورات  ــدورات التخصصي من ال

التي ستعقد  خارج الوطن.
وشــكر الخالــدي رئاســة المجلــس 
التشريعي لما توليه من أهمية لتطوير 
أداء العاملين في المجلس، وإكسابهم 
المهــارات الالزمــة، وإحــداث تنمية 
بشــرية مســتدامة تمكنهم من القيام 
بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه.

العدد الواحد والثالثون20




ات  ث د. البردويل عن معظم المستجدَّ وتحدَّ
السياسية على الساحة الفلسطينية، وبدأ 
بالحديــث عن االنتخابات الفلســطينية 
ــل أربعة أعوام؛ حيث إن  التي أجريت قب
الشعب الفلســطيني في قطاع غزة القى 
ــًرا بعد هــذه االنتخابات؛  ــا كبي تضييًق
"وذلك بســبب عدم االعتراف بنتائجها؛ 
فتم حصار غــزة وإغالق كافة المعابر 
ــا"، وتســاءل د. البردويل:  ــة إليه المؤدي
"أليس من حق الشعب الفلسطيني اختيار 

قيادته بمحض إرادته؟!". 
ــع إجراء  ــى أن حماس ال تمان وأشــار إل
ــا غير قلقــة من تلك  ــات، وأنه انتخاب
ــات؛ "فاالســتطالعات تقول إن  االنتخاب
أكثر من ٧٠٪ من سكان الضفة يؤيدون 
حمــاس، ولكــن يجــب أن تكــون تلك 
االنتخابات جــزًءا من رزمة المصالحة"، 
مشدًدا على أنه ال انتخابات بدون تحقيق 
الوحدة الوطنية وعموم المصالحة بين 
الناس، وقبل الشــروع في إعادة صياغة 

"منظمة التحرير الفلسطينية". 
 " " """

ــل أن والية المجلس  وأكــد د. البردوي
التشــريعي مستمرة اســتناًدا إلى المادة 
ــأن والية  ــي تقضي ب (٤٧ مكــرر)، والت
"التشــريعي" ال تنتهــي إال بعــد إجــراء 

انتخابات تشريعية جديدة. 
ونوه بأن االحتالل قام باعتقال أكثر من 
٤٠ نائًبا من نواب المجلس التشريعي؛ من 

أكد د. أحمد يوســف مستشــار وزارة الخارجية الفلسطينية أن الكيان 
د إهانة الوزراء والنواب والشــخصيات االعتبارية التي  ــي يتعمَّ الصهيون
تحاول زيارة قطاع غزة، مستشــهًدا بما جرى لوزير التعاون والتنمية 
البلجيكي "شارل ميشال" بعد منع االحتالل إياه من دخول القطاع، مشدًدا 

على أن االحتالل ال يحترم القانون الدولي وال القانون اإلنساني. 
ــن (٢٥-١): "إن االحتالل  وقال يوســف، في تصريحاٍت صحفيٍة له اإلثني
يعتقد أن دخول مستويات غربية رفيعة المستوى القطاع سيكشف كل 
ادعاءاته الباطلة أن األوضاع اإلنســانية جيدة وال توجد معاناة وال تعدو 

عن كونها ادعاءات من حركة حماس". 
وأضــاف: "العــدو الصهيوني ال يريد أن تأتَي أية جهــة غربية إلى غزة 
لتبصر حقائق األمور على الطبيعة؛ فالوفود التي جاءت عن طريق مصر 
نقلت الكثير من هذه المشــاهدات وتحدثوا فيها في األوساط السياسية 

والبرلمانية في بلدانهم". 
وأكد أن االحتــالل لم تغُد صورته في الــدول الغربية صورة "الدولة 
الديمقراطية التي تحترم القانون الدولي"، وأصبح الكل يدرك أنه "دولة 

معتدية ال تحترم القانون الدولي وخالفت كل ما هو إنساني". 

أفرجــت األجهزة األمنية التابعة لســلطة رام اهللا قبيل منتصف ليل 
األحد - االثنين الماضي عــن طاقم مكتب ومرافقي رئيس المجلس 
التشــريعي د. عزيــز دويك بعد ســاعات من اعتقالهــم عقب انتهاء 
المؤتمــر الصحفــي الذي عقــده د. دويك وهيئة رئاســة المجلس 

التشريعي.
ــن المعتقلين ثالثة صحفيين هم خلدون مظلوم، ومراد أبو  ومن بي
ــى الموظفين فراس عابد، وإبراهيم  ــاء، وبهاء فرح، باإلضافة إل البه

سبع، وعبداهللا غانم.
ــدون مظلوم، أن التحقيق  وقال أحد المعتقلين الســتة الصحفي خل
معهــم دار حــول مســؤولية الطاقــم عــن تنظيم مؤتمــر صحفي 
للدكتور دويك وهيئة رئاســة مكتب المجلس التشريعي في مقر 
ــاول اإلعالن عن اســتمرار والية المجلس  مكتــب النواب، والذي تن
ودعا لعقد جلسة لكافة النواب بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. 
ــوم أن المؤتمر الصحفي عقد ظهــر األحد في مكتب  وأوضــح مظل
النواب بعد أن اعتذرت غالبية وكاالت اإلعالم التي توفر قاعات لهذا 
الغرض عن استضافة د. دويك وهيئة رئاسة المجلس (بفعل ضغوط 

معروفة مورست من طرف سلطة رام اهللا).
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أجل تعطيله؛ ما اضطر حماس إلى إيجاد 
ــون "الفقه المقــاوم"، والذي يقضي  قان
ــة عن النواب  بإمكانية التصويت بالنياب

المختطفين. 
ــًال: "أراد االحتــالل تغييــب  ــع قائ وتاب
عمل "المجلس التشــريعي" على الرغم 
ــا، وعلى  ــي يتمتع به مــن الحصانة الت
ــام االحتــالل باختطاف  الرغــم مــن قي
العشرات من النواب، إال أن ذلك لم يثن 
"التشــريعي" عن العمــل؛ وذلك يرجع 
إلى اإلرادة الفلســطينية القوية"، مشيًرا 
ــى أن المجلس لم يتوقف، وبقي يتابع  إل
ــى أرض الواقع ويســن  ــات عل المجري

القوانين. 


وانتقل النائب البردويل إلى الحديث عن 
االنقســام الفلسطيني الذي بدأ منذ فوز 
حركة حماس فــي االنتخابات، ورْفض 
بعــض األطــراف الدخول فــي حكومة 
وحدة وطنية بســبب عدم اعتراف تلك 
الحكومة بشــروط "الرباعية الدولية"، 
الفًتا إلى أن تفاصيل مشــكلة االنقســام 
ا، ولكن منبع هذه المشــكلة  كثيرة جدًّ
يرجع إلى سبب واحد، وهو عدم اعتراف 

البعض بمبدأ المشاركة. 
ــى أن االنقســام الفلســطيني  وأشــار إل
ْين في  أدَّى إلى انقســام الشــعب إلى شقَّ
الضفة الغربية وقطاع غزة، الفًتا إلى أن 
"حماس" ليست قوة انقالبية، ولكنها قوة 

شعب تقوم بقوة القانون. 
ة على  وأكد أن حمــاس ال تزال ُمصــرَّ

ــا الثابتة مــع المرونة في كل  مواقفه
ــى  االتجاهــات؛ "فـ"حمــاس" تصــر عل
لت عقب  ــي تأجَّ المصالحــة الوطنية الت
الجدل الذي دار حول تقرير غولدستون"، 
وأنها قامت ببعض التعديالت على ورقة 
ــة، وطالبــت مصر  المصالحــة الوطني

بإقرارها. 
ــى مصــر أن تكون  وأضــاف: "يجــب عل
ــة؛ ألنها وســيط ال طــرف نزاع،  حيادي
ــق بين الخصمين،  ويجــب عليها أن توفِّ
وأن تجمعهما من أجل تحقيق المصالحة 
ــى أن "حماس" مع  الوطنية"، مشــدًدا عل
إيجــاد أية صيغــة لتنفيذ المشــاركة 

وإنهاء االنقسام. 


ــة  الحمل عــن  البردويــل  د.  ث  وتحــدَّ
اإلعالمية التي تشن على حركة حماس 
عي البعض أنها  وعلى حكومتها؛ حيث يدَّ
ــة، وتنهب الذهب  تمتلك أســلحة نوعي
ر األســلحة والمخدرات والنساء  وتصدِّ
إلــى مصــر، مؤكــًدا أن هــذه الحملة 
واهية، وال تهدف إال إلى تشــويه صورة 
"حماس"، وأضاف أن تلك الحملة ال تقل 
عن الحملة التي تشــنها أمريكا والكيان 

الصهيوني على الحركة. 
وأكد د. البردويل أن حماس واثقة بعقول 
األمة العربية واإلسالمية؛ "فهم يعرفون 
من خالل المنطق السليم أن تلك الهجمة 
اإلعالمية كاذبة وغير واقعية"، مشيًرا 
إلى أن األســلحة التي تمتلكها "حماس" 
ال تساوي شيًئا لو قورنت باألسلحة التي 

يمتلكها الجيش الصهيوني، وأن حركة 
"حماس" ال تقدر على تصدير السالح إلى 
مصر (حســب بعض المصــادر)؛ وذلك 
لحاجتها إلى ذلك الســالح القليل الذي 
بحوزتها للدفاع عن غزة عند أي هجوم 

صهيوني جديد. 


ث د. البردويــل عــن "الجــدار  وتحــدَّ
الفوالذي" العازل الذي تبنيه الحكومة 
ــى الحــدود مــع قطاع  ــة عل المصري
غزة، مشــيًرا إلى أن ذلك الجدار جاء 
ــع والمواد  لكــي يمنع دخــول البضائ
األساســية القطاَع؛ وذلك على الرغم 
من اإلغــالق الصهيوني لكافة المعابر 
وافتقار القطاع إلى المواد األساســية، 
د القطاع  ــى أن األنفاق تــزوِّ ــا إل الفًت
بحوالي ٢٥٪ من احتياجات الشعب، وأن 
الشعب الفلســطيني ليس بحاجة إلى 
تلك األنفاق لو فتحت المعابر وأزيل 

الحصار الصهيوني عنه. 
وشــدد على أن قطاع غــزة ال يهدد أمن 
مصــر وال يرغب في قلقلة هــذا األمن، 
ا لمصر  ــا إســتراتيجيًّ ــر حامًي بل ُيعتب
وللوطن العربي، كما شدد على أن العدو 
الحقيقي هو العدو الصهيوني الذي يدعو 

إلى قصف السد العالي. 
وبيَّن أن األنفاق تســتخدم فقط إليصال 
المواد األساســية كالوقــود واألغذية، 
وال تســتخدم لتهريب األسلحة، مؤكًدا 
أن إتمام بناء الجــدار الفوالذي يعني أن 
مصر أصبحت جزًءا من المنظومة التي 

تحاصــر قطاع غزة، وأن حماس ال تقبل 
بناء ذلك الجدار إال بعد فتح المعابر. 

ه د.  ــوَّ أما بخصــوص المفاوضات فقد ن
ــل بأنها فاشــلة وال تجدي نفًعا  البردوي
ــي؛ "ألنها ال تتم  مع االحتــالل الصهيون
سوى بالشروط الصهيونية، وأي شخص 
يتنازل عن شبر من األراضي الفلسطينية 
ــر إال عن نفســه"، مشــدًدا على أن  ال يعبِّ
قطاع غزة يعتبر النموذج الحي للمقاومة 
ضد العدو الصهيوني الذي سرق األرض 

وقتل األطفال. 


وانتقل د. البردويل خالل الندوة السياسية 
إلى الحديث عــن التهديدات الصهيونية 
رة بشــن عدوان جديد على قطاع  المتكرِّ
ــى أن العــدو الصهيوني  غزة، وأشــار إل
يضخم من قــوة حركة حماس، ويقول 
إنها تمتلــك صواريخ متطورة، مؤًكدا 
ــل فــي  أن قــوة حركــة حمــاس تتمث
إرادتها وتصميمها على النصر، وأن هذه 
ــة هدفها تبرير  التصريحــات الصهيوني

عدوان جديد على قطاع غزة، والتغطية 
على الجرائم التي ارتكبتها خالل الحرب 

األخيرة على غزة. 
ــًال: "ال نؤكد أن هناك عدواًنا  وتابع قائ
ــى غزة، ولكن حمــاس وباقي  جديًدا عل
ــل المقاومة ســتقاوم أي عدوان  الفصائ
ــد، وعلى األمــة العربية  صهيوني جدي
ل مســؤولياتها تجاه  واإلســالمية تحمُّ

الشعب الفلسطيني". 
ــل الندوة السياســية  وأنهــى د. البردوي
بموضوع األسرى الفلسطينيين، مشيًرا 
ــة خاصة،  ــى أن تحريرهــم له أولوي إل
ويجب على الجميع أن يعرفوا أن حرية 
األسرى شيء عظيم، الفًتا إلى أن حماس 
لن تتراجع ولن تقبل االبتزاز في صفقة 
ــادل، وســتظل صابــرة حتى تحقق  التب

صفقة تبادل أسرى مشرفة. 
ــى الرغم مــن صعوبة  ــه عل وأكــد أن
األوضاع فإن المصاعب تهون في ســبيل 
األرض  وتحريــر  األســرى  تحريــر 

والمقدسات. 

 . . 

أقرت اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي خطتها السنوية للعام ٢٠١٠، كما 
ناقشت الخطة اإلستراتيجية لوزارة االقتصاد الوطني لألعوام ٢٠٠٨-٢٠٠٩- ٢٠١٠م 
، وذلــك خــالل اجتماعها الدوري في مقر المجلس، بحضــور رئيس اللجنة د. 

عاطف عدوان وجمال نصار ود. سالم سالمة.
وأوضــح د. عدوان أن الهدف الرئيس الذي ركز عليه النواب خالل اجتماعاتهم 

هو خلق فرص العمل في جميع المجاالت والتخفيف من ظاهرة البطالة.
كما التقت اللجنة االقتصادية رئيس سلطة الطاقة المهندس كنعان عبيد عضو 
لجنة اإلعمار، وذلك بهدف مناقشــة أهم العقبات التي تواجهها اللجنة في عمها 

في عملها.
من جانبه اســتعرض م. عبيد نشأة مؤسسة اإلعمار، موضحا أنها بدأت في نقابة 
المهندسين ثم لجنة حركية استشارية لإلعمار ثم اللجنة العربية إلعمار غزة 

من نقابيين أردنيين وفلسطينيين وسوريين.
وأكد م. عبيد أنه تنظيم مؤتمر تأسيسي عام في بيروت من ١٥٠ شخصية، و أن 
اللجنة قامت بجهود جبارة لعمل تراخيص تحت أي مسمى لجمع التبرعات لهذه 
المشاريع، وأنه تم تأسيس فرع لها في لندن، ثم تنظيم أول مؤتمر دولي شعبي 

لإلعمار في اسطنبول".

 .ÜÎ@ŸÌÎÜ .ÜÎ@ŸÌÎÜ .ÜÎ@ŸÌÎÜ Ü@knÿfl@·”b†@Â«@xaãœ�a
@·:b‘n«a@ıaäÎ@ŸÌÎÜ .@·:b‘n«a@ıaäÎ@ŸÌÎÜ .@·:b‘n«a@ıaäÎ@ŸÌÎÜ Ü@ã∏˚flÎ@LÔ´ã€a
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دعــا النائب م. جمال الخضــري رئيس اللجنة 
ــل االتحاد  الشــعبية لمواجهــة الحصــار ممث
األوروبي فــي القدس المحتلة "كريســتيان 
ل الفوري والعاجل لمعالجة  برجر"؛ إلى التدخُّ
ــًال: "إن  أزمــة الكهرباء فــي قطاع غــزة، قائ
الفلســطينيين على يقيٍن أن االتحاد األوروبي 
ســيكون له تدخــل إيجابي وســريع لحل هذه 
األزمة بشكل عاجل"، موضًحا أن نقص الوقود 
لمحطــة توليد الطاقة أدَّى إلى توقف عدٍد من 

محوالت المحطة، وغرق غزة في الظالم. 
ــٍح صحفيٍّ  وطالــب م. الخضــري، فــي تصري
مكتوٍب، اإلثنين (٢٥-١) بتزويد محطة الكهرباء 
ــٍح صحفيٍّ  وطالــب م. الخضــري، فــي تصري
مكتوٍب، اإلثنين (٢٥-١) بتزويد محطة الكهرباء 
ــٍح صحفيٍّ  وطالــب م. الخضــري، فــي تصري

الوحيدة في القطاع بالوقود الصناعي والعمل 

مع االحتالل الصهيوني للســماح بمروره إلى 
غزة دون إعاقة. 

ــع: "نتيجة لهــذه األزمة انخفــض إنتاج  وتاب
الطاقة بشــكل كبير، وأصبحت معظم األسر 
الفلســطينية في غزة تعيش في الظالم أكثر 
ــاك مناطق ال  ا، وهن مــن ثمانية ســاعات يوميًّ

تصلها الكهرباء ألكثر من ذلك". 
وأكــد م. الخضري أن انقطــاع الكهرباء أثر 
ا في خدمات المياه والصرف  بشكٍل ســلبيٍّ جدًّ
ــا أن "هذه  الصحــي والرعاية الصحية، مضيًف
ا في خدمات المياه والصرف  بشكٍل ســلبيٍّ جدًّ
ــا أن "هذه  الصحــي والرعاية الصحية، مضيًف
ا في خدمات المياه والصرف  بشكٍل ســلبيٍّ جدًّ

ا وبشــكٍل متســارٍع؛ ما  األزمــة تتفاقــم يوميًّ
ســيؤدي إلــى تدهــور العديد مــن الخدمات 
األساســية في قطاع الصحة والتعليم والمياه 

والصرف الصحي". 
وشــكر النائب في المجلس التشريعي االتحاد 
ة في  األوروبي على مساهمته المالية المستمرَّ
دعم الشعب الفلســطيني، والتي تسهم بالفعل 
ــم الخدمات العامة إلى الشــعب  في دعم تقدي
الفلســطيني واســتمراريته، مؤكًدا ضرورة 
استئناف تزويد محطة الكهرباء بالوقود كما 

كان سابًقا. 
ــد نائب رئيس ســلطة  وكان م. كنعــان عبي
الطاقة الفلســطيني قد أكد أن محطة توليد 
الكهرباء ستوقف عملها بشكل كامل الخميس 
القــادم (٢٨-١)؛ وذلك بســبب وقــف "االتحاد 

األوروبي" تمويلها بالسوالر الصناعي. 
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ــاراك أوباما  طالــب أعضاء في "الكونغــرس" األمريكي الرئيس ب
ــان الصهيوني من أجــل فك الحصار  بممارســة ضغط على الكي

المفروض على قطاع غزة منذ ما يقارب أربع سنوات. 
ا أن الحصار  ــا أمريكيًّ ع عليه أكثر من ٥٤ نائًب وجــاء في بياٍن وقَّ
يعوق وكاالت اإلغاثة عن مســاعدة الســكان وتأمين احتياجاتهم 
األساسية.  وقال األعضاء الموقعون على البيان الذي نشره "راديو 
ــاء (٢٦-١): "إن حصار القطــاع بزعم وقف  ســوا" األمريكي الثالث

العمليات اإلرهابية عقاٌب جماعيٌّ لسكان القطاع الفلسطينيين". 
ــى ٥٤ عضًوا بـ"الكونغرس"، وقعت على البيان وكاالت  وإضافة إل
إغاثة وحقوق إنســان، مثل "األمريكيون من أجل الســالم"، و"قوة 

العمل األمريكية من أجل فلسطين". 
ــى أصحاب هذا النداء على قرار الرئيس أوباما تخصيص ٣٠٠  وأثن
مليون دوالر إلعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الصهيونية التي 

انتهت في كانون الثاني (يناير) من عام ٢٠٠٩. 
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ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي 
مشروع قانون الهيئة الفلسطينية المستقلة 
لمالحقــة مجرمــي االحتالل اإلســرائيلي، 
وذلك خالل اجتماعها مع المستشــار ضياء 
المدهون رئيس لجنة توثيق جرائم الحرب 
ضد الفلسطينيين لالستماع إلى رؤية اللجنة 
لمشــروع القانون الُمزمع إقراره بالقراءة 
ــة القانونية  الثانية، بحضــور رئيس اللجن
د. أحمــد أبو حلبية وأعضــاء اللجنة، وكل 
من النائــب د.عاطف عــدوان رئيس اللجنة 
ــة، والنائــب جمال نصــار رئيس  االقتصادي
لجنة الموازنة والشؤون المالية، ومدير عام 

المجلس التشريعي د.نافذ المدهون.
وأكد د. أبو حلبية على أهمية اإلســراع في 
إقرار مشروع القانون نظرًا لألهمية البالغة 
التي يعالجها المشــروع بحيــث تتكامل مع 
التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية 

في مالحقة مجرمي الحرب الصهاينة.
بدوره أوضح المستشار المدهون أن (لجنة 
ــع وزارة العدل  ــق) القائمــة حاليًا تتب توثي
وأنها تشــكلت بقــرار من مجلــس الوزراء, 
ــا بضرورة توفير إطار قانوني ينظم  مطالب

عمل اللجنة.
ــة العملية  وتابع قائــال:" من خالل التجرب

فإننا نميل إلى إنشــاء هيئة مستقلة ال تتبع 
أية وزارة أو هيئة حكومية كي ُتضفى على 

تحقيقات الهيئة النزاهة والمصداقية".
 من جهة أخرى اجتمعــت اللجنة القانونية 
مع رئيس مجلس القضاء الشــرعي د. حسن 
الجوجــو، بحضور رئيس وأعضــاء اللجنة 
القانونية والنائب م.جمال سكيك عن لجنة 
القدس، لالســتماع منه إلى مالحظاته على 
تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية بشأن 
القضاء الشــرعي، حيث أكــد د. أبو حلبية 
ــوان الرقابة المالية  ــة تقارير دي على أهمي
واإلدارية لتعزيز الــدور الرقابي للمجلس 

التشريعي.
كما ناقش المجتمعون المالحظات المالية 
واإلدارية المتعلقة بالقضاء الشــرعي لسنة 
٢٠٠٩ التي وردت في تقرير ديوان الرقابة, ال 
سيما موارد القضاء الشرعي وآليات الصرف 
ــة التعامل مع صندوق النفقة وريع  وكيفي

المأذون الشرعي 
ــى ضرورة  وقــد أكــد أعضــاء اللجنة عل
ــات الموازنة وتجنب اإلنفاق  احترام إحداثي
دون تخصصــات ُمســبقة، كما دعــا أعضاء 
اللجنة مجلس القضاء الشرعي إلى االلتزام 
بقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية 

ــات والترقيات وااللتزام  فيما يخص التعيين
بالهيكلية المعتمدة للقضاء الشرعي واتباع 
األصول القانونية فيما يخص التعديل بصدد 

تلك اإلجراءات.
كما التقت اللجنة القانونية رئيس وأعضاء 
لجنة القدس عاصمة الثقافة العربية لســنة 
٢٠٠٩ لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية 
ــة حول القــدس عاصمــة الثقافة،  واإلداري
ــة القانونية  بحضــور رئيس وأعضاء اللجن
والنائب د. ســالم ســالمة، والنائب م. جمال 
ســكيك، ومديــر عــام المجلــس د. نافــذ 
المدهــون، وكل من رئيــس لجنة القدس 
عاصمة الثقافة العربية د. عطا اهللا أبو السبح، 

ود. عبد الخالق العف، ود. جواد الدلو.
 وأكــد د. أبو حلبية على أهمية النشــاطات 
والفعاليات التي نظمتها لجنة القدس طيلة 
ــام الماضي فــي الترويج للقــدس على  الع

الرغم من العقبات التي واجهتها.
ــو الســبح تعريفــا  ــه قــدم د. أب  مــن جانب
باللجنة وقرار تشــكيلها وكذلك اللجان 
المنبثقة عنها، مستعرضا عددا من العراقيل 
ــي واجهت عمــل اللجنة رغــم الخطط  الت
والتصورات التي قدمتها اللجنة إلى مجلس 

الوزراء.
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نا ليقيموا الصالة, فاجعل أفئدًة من الناِس  نا إني أسكنُت من ذريتي بواٍد غير ذي زرٍع عند بيتك المحرِم ربًّ "ربَّ
تهِوي إليهم, وارزْقهم من الثمرات لعلهم يشكرون". إبراهيم (٣٧)

نا ليقيموا الصالة, فاجعل أفئدًة من الناِس  نا إني أسكنُت من ذريتي بواٍد غير ذي زرٍع عند بيتك المحرِم ربًّ "ربَّ
تهِوي إليهم, وارزْقهم من الثمرات لعلهم يشكرون". إبراهيم (٣٧)

نا ليقيموا الصالة, فاجعل أفئدًة من الناِس  نا إني أسكنُت من ذريتي بواٍد غير ذي زرٍع عند بيتك المحرِم ربًّ "ربَّ

أضحْت غزة اليوم مغناطيسًا تشدُّ إليها قلوب الماليين, فمنهم من قضى شوقه, فتمكن من زيارتها, وقليٌل ما 
تهِوي إليهم, وارزْقهم من الثمرات لعلهم يشكرون". إبراهيم (٣٧)

أضحْت غزة اليوم مغناطيسًا تشدُّ إليها قلوب الماليين, فمنهم من قضى شوقه, فتمكن من زيارتها, وقليٌل ما 
تهِوي إليهم, وارزْقهم من الثمرات لعلهم يشكرون". إبراهيم (٣٧)

هم ومنهم من ينتظر, لكنهم ال يستطيعون حيلًة وال يهتدون سبيًال.
وقد شعرُت بقشعريرة َذَرَفْت منها العيون, وأنا أستمع إلى أنباء الحنين إليها, فهذا رجٌل قد تمكن من االندماج 
ه من وصيٍة إال أن يحضــر لها قبضة من تراب غــزة التي يقف فوقها  ــْن ُألمِّ ــاة (٣), ولم يك ــة الحي فــي قافل
وقد شعرُت بقشعريرة َذَرَفْت منها العيون, وأنا أستمع إلى أنباء الحنين إليها, فهذا رجٌل قد تمكن من االندماج 
ه من وصيٍة إال أن يحضــر لها قبضة من تراب غــزة التي يقف فوقها  ــْن ُألمِّ ــاة (٣), ولم يك ــة الحي فــي قافل
وقد شعرُت بقشعريرة َذَرَفْت منها العيون, وأنا أستمع إلى أنباء الحنين إليها, فهذا رجٌل قد تمكن من االندماج 

ك بذلك التراب,  المرابطون, ويتحرك فيها المجاهدون, وُجِبلْت رمالها بالدماء الطاهرة للشهداء, حتى َتَتَبرَّ
ه من وصيٍة إال أن يحضــر لها قبضة من تراب غــزة التي يقف فوقها  ــْن ُألمِّ ــاة (٣), ولم يك ــة الحي فــي قافل
ك بذلك التراب,  المرابطون, ويتحرك فيها المجاهدون, وُجِبلْت رمالها بالدماء الطاهرة للشهداء, حتى َتَتَبرَّ
ه من وصيٍة إال أن يحضــر لها قبضة من تراب غــزة التي يقف فوقها  ــْن ُألمِّ ــاة (٣), ولم يك ــة الحي فــي قافل

ويصبح عندها من َأْنفس ما تملك من الكنوز النادرة.
ك بذلك التراب,  المرابطون, ويتحرك فيها المجاهدون, وُجِبلْت رمالها بالدماء الطاهرة للشهداء, حتى َتَتَبرَّ

ويصبح عندها من َأْنفس ما تملك من الكنوز النادرة.
ك بذلك التراب,  المرابطون, ويتحرك فيها المجاهدون, وُجِبلْت رمالها بالدماء الطاهرة للشهداء, حتى َتَتَبرَّ

وأما فضيلة الشيخ رياض الُبْسَتْنجي راعي مركز تحفيظ القرآن في العقبة وما حولها فقد دفعه شوقه لغزة 
أن يجتهد في نوافل الطاعات, لعل اهللا تبارك وتعالى يقبل منه عمًال يكافئه عليه بتيسير السبيل إلى غزة, فما 
وأما فضيلة الشيخ رياض الُبْسَتْنجي راعي مركز تحفيظ القرآن في العقبة وما حولها فقد دفعه شوقه لغزة 
أن يجتهد في نوافل الطاعات, لعل اهللا تبارك وتعالى يقبل منه عمًال يكافئه عليه بتيسير السبيل إلى غزة, فما 
وأما فضيلة الشيخ رياض الُبْسَتْنجي راعي مركز تحفيظ القرآن في العقبة وما حولها فقد دفعه شوقه لغزة 

جاوز معبر رفح هو والذين جاؤوا معه, لم يملكوا أنفسهم حتى ُأْلُقوا ساجدين, قال: فأيقنُت أن اهللا قد تقبل 
أن يجتهد في نوافل الطاعات, لعل اهللا تبارك وتعالى يقبل منه عمًال يكافئه عليه بتيسير السبيل إلى غزة, فما 
جاوز معبر رفح هو والذين جاؤوا معه, لم يملكوا أنفسهم حتى ُأْلُقوا ساجدين, قال: فأيقنُت أن اهللا قد تقبل 
أن يجتهد في نوافل الطاعات, لعل اهللا تبارك وتعالى يقبل منه عمًال يكافئه عليه بتيسير السبيل إلى غزة, فما 

مني بعض عملي, فكافأني عليه في حياتي بالتشرف أن أطفئ ظمأي إلى غزة أرض الجهاد والعزة.
وهناك ثالٌث يحاول من شدة فرحه أن يقنع نفسه أنه موجود على أرض غزة, فقد كانت حلمًا بعيد المنال, 

مني بعض عملي, فكافأني عليه في حياتي بالتشرف أن أطفئ ظمأي إلى غزة أرض الجهاد والعزة.
وهناك ثالٌث يحاول من شدة فرحه أن يقنع نفسه أنه موجود على أرض غزة, فقد كانت حلمًا بعيد المنال, 

مني بعض عملي, فكافأني عليه في حياتي بالتشرف أن أطفئ ظمأي إلى غزة أرض الجهاد والعزة.

وقد رآه اليوم رأي العين.
إن لسان الشكر من الجميع يلهج بالثناء على أهلها, فقد أحسِت األمة بطعم الكرامة, ونكهة العزة, ولباس األمن 
بعد معركة الفرقان بفضل الصمود والمقاومة, حتى إن أحد الدعاة قد طلب إلينا أن نرتب له خطبة جمعة 
في مسجٍد جامٍع, فإنه محروم في بلده, ومن حقه وهو يقيم ثالثة أيام في دويلٍة إسالميٍة أن يمارس واجبه 

في الوعظ والخطابة, وكان له ما أراد.
في مسجٍد جامٍع, فإنه محروم في بلده, ومن حقه وهو يقيم ثالثة أيام في دويلٍة إسالميٍة أن يمارس واجبه 

في الوعظ والخطابة, وكان له ما أراد.
في مسجٍد جامٍع, فإنه محروم في بلده, ومن حقه وهو يقيم ثالثة أيام في دويلٍة إسالميٍة أن يمارس واجبه 

أمــا هــذه اآلية فهي تحكي دعاًء ألبينا إبراهيم خليل الرحمن عليه الســالم حين نقــل زوجه هاجر, وولده 
قة بالجبال, ومفروشٌة  إسماعيل إلى بطحاء مكة بأمر ربه, وال زالت تلك البقعة واديًا غير ذي زرع, فهي مطوَّ
أمــا هــذه اآلية فهي تحكي دعاًء ألبينا إبراهيم خليل الرحمن عليه الســالم حين نقــل زوجه هاجر, وولده 
قة بالجبال, ومفروشٌة  إسماعيل إلى بطحاء مكة بأمر ربه, وال زالت تلك البقعة واديًا غير ذي زرع, فهي مطوَّ
أمــا هــذه اآلية فهي تحكي دعاًء ألبينا إبراهيم خليل الرحمن عليه الســالم حين نقــل زوجه هاجر, وولده 

م, فإن من دخله كان آمنًا, ومن قصده من  بالحجارة التي تصعب معها الزراعة, لكنها مباركة ببيت اهللا المحرًّ
قة بالجبال, ومفروشٌة  إسماعيل إلى بطحاء مكة بأمر ربه, وال زالت تلك البقعة واديًا غير ذي زرع, فهي مطوَّ
م, فإن من دخله كان آمنًا, ومن قصده من  بالحجارة التي تصعب معها الزراعة, لكنها مباركة ببيت اهللا المحرًّ
قة بالجبال, ومفروشٌة  إسماعيل إلى بطحاء مكة بأمر ربه, وال زالت تلك البقعة واديًا غير ذي زرع, فهي مطوَّ

ار قصمه اهللا, كما فعل ربك بأصحاب الفيل حين جعل كيدهم في تضليل, وأرسل عليهم طيرًا أبابيل,  َجبَّ
ترميهم بجارٍة من سجيٍل، فجعلهم كعصف مأكول، وكان مثلهم كمثل قوم لوط من قبل، حين أمطرهم 

بحجارة من سجيل منضوٍد مسومًة عند ربك, وما هي من الظالمين ببعيد.
ترميهم بجارٍة من سجيٍل، فجعلهم كعصف مأكول، وكان مثلهم كمثل قوم لوط من قبل، حين أمطرهم 

بحجارة من سجيل منضوٍد مسومًة عند ربك, وما هي من الظالمين ببعيد.
ترميهم بجارٍة من سجيٍل، فجعلهم كعصف مأكول، وكان مثلهم كمثل قوم لوط من قبل، حين أمطرهم 

ثم كشف في دعائه عن الحكمة من ذلك اإلسكان, إنها مقصد ديني: (ربنا ليقيموا الصالة), إنها غاية الخلق, 
بحجارة من سجيل منضوٍد مسومًة عند ربك, وما هي من الظالمين ببعيد.

ثم كشف في دعائه عن الحكمة من ذلك اإلسكان, إنها مقصد ديني: (ربنا ليقيموا الصالة), إنها غاية الخلق, 
بحجارة من سجيل منضوٍد مسومًة عند ربك, وما هي من الظالمين ببعيد.

زاق ذو القوة  فما خلق ربنا الجن واإلنس إال ليعبدوه, ما يريد منهم من رزق, وما يريد أن يطعموه, فإنه الرَّ
المتين.

ومن أجل أن يأنســوا في ذلك الوادي فقد تضرع إلى اهللا أن يجعل أفئدًة من الناس تهوي إليهم, أي تســعى 
إليهم, وتتعلق بهم, وبتلك البالد, وقد َعبَّر باألفئدة إلفادة الحب والرغبة الصادقة باإلقامة في جوارهم, أو 

التردد عليهم.
ه,  وختم الدعاء بتيسير أرزاقهم حتى ال يشغلهم َهمُّ المعايش عن رسالة الطاعة والعبودية, وقد استجاب له ربُّ
فاْنَبَجسْت زمزم, وجاءت قبيلة ُجْرهم, واستأذنت في اإلقامة والسكنى, وصار من بعدها بيتًا معمورًا مطهرًا 
للطائفين والقائمين والركع السجود, سواًء العاكف فيه والباد, ومّكن لهم ربهم حرمًا آمنًا يجبى إليه ثمرات 
فاْنَبَجسْت زمزم, وجاءت قبيلة ُجْرهم, واستأذنت في اإلقامة والسكنى, وصار من بعدها بيتًا معمورًا مطهرًا 
للطائفين والقائمين والركع السجود, سواًء العاكف فيه والباد, ومّكن لهم ربهم حرمًا آمنًا يجبى إليه ثمرات 
فاْنَبَجسْت زمزم, وجاءت قبيلة ُجْرهم, واستأذنت في اإلقامة والسكنى, وصار من بعدها بيتًا معمورًا مطهرًا 

كل شيء, فقد أطعمهم من جوع, وآمنهم من خوف.
إن سياق اآلية يريد أن يسجل على قريش, وعبدة األوثان في ذلك الزمان, أنهم نقضوا مقصد وجودهم, فال 
هــم أقاموا الصالة, وال هم شــكروا أُنُعَم ربهم, فكانوا جديريــن أن يذوقوا لباس الجوع والخوف بما كانوا 

يصنعون.
فإذا ُعْدنا إلى غزة, وما أدراك ما غزة!, إنها اليوم بعد أربع سنين من الحصار قد أمست أشبه ما يكون بواٍد غير 
ذي زرع, خاصًة بعد حالقة االحتالل آلالف الدونمات من األشــجار المعمرة, أو الخضرة الموسمية, وتزداد 
فإذا ُعْدنا إلى غزة, وما أدراك ما غزة!, إنها اليوم بعد أربع سنين من الحصار قد أمست أشبه ما يكون بواٍد غير 
ذي زرع, خاصًة بعد حالقة االحتالل آلالف الدونمات من األشــجار المعمرة, أو الخضرة الموسمية, وتزداد 
فإذا ُعْدنا إلى غزة, وما أدراك ما غزة!, إنها اليوم بعد أربع سنين من الحصار قد أمست أشبه ما يكون بواٍد غير 

حلقــات الحصــار إحكامًا بإقدام اإلدارة المصرية على إقامة الجدار الفــوالذي, لوقف جلب رمق الحياة عبر 
األنفاق, أو بتشييد مرفأ للسفن البحرية التي تطارد مساكيَن يعملون في البحر للحصول على الحدِّ األدنى 
من لقمة العيش بصيد القليل من اللحم الطري واألسماك, رغم المخاطرة بالحياة, فهم معرضون لنيران بني 

صهيون, أو العتقالهم وابتزازهم, لعلهم يبيعون أنفسهم, فيصبحوا عيونًا وجواسيس على بني جلدتهم.
من لقمة العيش بصيد القليل من اللحم الطري واألسماك, رغم المخاطرة بالحياة, فهم معرضون لنيران بني 

صهيون, أو العتقالهم وابتزازهم, لعلهم يبيعون أنفسهم, فيصبحوا عيونًا وجواسيس على بني جلدتهم.
من لقمة العيش بصيد القليل من اللحم الطري واألسماك, رغم المخاطرة بالحياة, فهم معرضون لنيران بني 

لقد أعلنت السلطة المصرية أنها لن تسمح من بعد لقوافل اإلغاثة باالقتراب من غزة إال عبر الهالل األحمر 
المصري, وأن النائب البريطاني (جورج غاالوي) غير مرغوب فيه, لكن اهللا جل جالله قد عاقبهم بمجيء أرفع 
قافلٍة نيابيٍة من اثنتي عشرة دولة من أوروبا, فيها وزراء سابقون في حكوماتهم, وفي مقدمتها خمسة عشر 

نائبًا من البرلمان األوروبي الذي يمثل القارة كلها.
قافلٍة نيابيٍة من اثنتي عشرة دولة من أوروبا, فيها وزراء سابقون في حكوماتهم, وفي مقدمتها خمسة عشر 

نائبًا من البرلمان األوروبي الذي يمثل القارة كلها.
قافلٍة نيابيٍة من اثنتي عشرة دولة من أوروبا, فيها وزراء سابقون في حكوماتهم, وفي مقدمتها خمسة عشر 

إننا موقنون أن القوافل لن تتوقف, ونحن بانتظار قافلة فنزويال, ثم جنوب أفريقيا, ومن بعدها ماليزيا, ولن 
تتوانى تركيًا حزُب العدالة والتنمية, وحزُب الســعادة, وأحفاُد الســلطان عبد الحميد, وورثة لواء الخالفة 
اإلسالمية, عن إغاثتنا, ولئن أساءت إدارة إتفاقية كامب ديفيد, وزبائن شرم الشيخ معاملتهم, فلسوف يجدون 
أنفسهم مضطرون لالعتذار خطيًا, وإعالن التوبة أسوة بالصهاينة, فإن اهللا تعالى الذي جعل أفئدًة من الناس 

تهوي إلينا قد تكفل أن يرزقنا من الثمرات, لعلكم تشكرون بالصالة والمقاومة والحكم الرشيد.


من وحي آية 
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أكد رئيــس البرلمــان األوروبــي جيريي 
ــة الدولية لإلفراج عن  بيوزك، دعمه للحمل
ــن في ســجون االحتالل  ــواب المختطفي الن
ــة  الحثيث بالجهــود  مشــيدًا  اإلســرائيلي، 
ــة لإلفراج عــن النواب  ــا الحمل ــي تبذله الت
ــن في ســجون االحتــالل منذ ما  المختطفي
يزيد عن ثالث ســنوات. جاء ذلــك ردًا على 
رسائل وجهتها الحملة إلى كافة المنظمات 
والمؤسسات البرلمانية ومن ضمنها البرلمان 
ــي،  ــي الدول ــي، واالتحــاد البرلمان األوروب
ــي، والبرلمــان  ــي العرب واالتحــاد البرلمان
ــي. يذكــر أن بيــوزك قد  ــي االنتقال العرب
أرفق مع الرســالة نص القرار الذي خلصت 
إليه المؤسســة البرلمانية األوروبية بتاريخ 
ــى: "إطالق  ٤ ســبتمبر ٢٠٠٨ والــذي نص عل

سراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني 
المعتقلين بشكل فوري".وأشــار بيوزك إلى 
اللقاء الذي جمع بين وفد البرلمان األوروبي 
وأعضاء المجلس التشــريعي الذين اختطفوا 
في وقت سابق، وتم اإلفراج عنهم، معربًا عن 
وأعضاء المجلس التشــريعي الذين اختطفوا 
في وقت سابق، وتم اإلفراج عنهم، معربًا عن 
وأعضاء المجلس التشــريعي الذين اختطفوا 

أمله بأن يتم إطالق سراح باقي النواب.
الجديــر بالذكــر أن ١٧ نائبا مــن المجلس 
رهــن  ــوا  زال مــا  الفلســطيني  التشــريعي 
االختطاف اإلســرائيلي، بينهم ١٤ من حركة 
ــح، وآخر عن  ــان من حركة فت حماس واثن
الجبهة الشعبية، صدر بحق أربعة منهم قرار 
إســرائيلي تعســفي بتجديد اعتقالهم إداريًا 
ألكثر من مرة في حلقة جديدة من مسلسل 
االنتهاكات التعســفية المتكررة بحق نواب 

الشرعية الفلسطينية.


ولعل أول ما بدأ يظهر للعلن هو ما كشفته مجلة 
ــة في بداية شــهر مارس  ــر" األمريكي ــي في "فانيت
٢٠٠٨، من وثائق ســرية عن وجــود خطة أمريكية 
وافق عليها الرئيس األمريكي الســابق جورج بوش 
ونفذتها وزيرة خارجيته كونداليزا رايس ونائب 
مستشــاره لألمن القومي إليوت ابرامز، تســتهدف 
إشعال حرب أهلية فلسطينية، بعد هزيمة الساحقة 
التي منيت بها حركة فتح أمام حركة حماس في 

االنتخابات التشريعية في كانون الثاني ٢٠٠٦.
 وذكــرت الصحيفــة وقتها أن الخطــة تفيد على 
دعم تشــكيل قوة عســكرية بقيادة ما كان يعرف 
ــح في غزة،  ـــ "الرجل القوي" ســابقًا لحركة فت ب
محمد دحالن المقّرب من األمريكيين والصهاينة، 
وحســب الخطــة فإّن هــذه القوة ينبغــي أن تكون 
مزّودة بأســلحة حديثة، وبما يسمح لها باالنقالب 

على حكومة "حماس" المنتخبة ديمقراطيًا.
وأشارت المجلة إلى أّن الخطة أخفقت، وبدًال من أن 
تؤدي إلى إســقاط حماس؛ انتهت إلى إخراج التيار 
ط  االنقالبي بـ"فتح" وفريق رئاســة رام اهللا المتورِّ
في هذا المخطــط االنقالبي من غــزة، مع تعزيز 

حضور الحركة اإلسالمية على القطاع.
وجاء في هــذه الخطة ما ســبق أن أعلنته حركة 
ــار انقالبي فــي حركة "فتح"  حمــاس عن قيام تي
بقيادة محمد دحالن، الذي كان ُيعتبر زعيمًا لهذا 
ــار انقالبي فــي حركة "فتح"  حمــاس عن قيام تي
بقيادة محمد دحالن، الذي كان ُيعتبر زعيمًا لهذا 
ــار انقالبي فــي حركة "فتح"  حمــاس عن قيام تي

ــة وأمريكية؛  ــار المرتبط بمخابرات صهيوني التي
ــام بتوتير األجــواء وافتعــال الفتنة إلحداث  بالقي

اقتتال داخلي.


وبعد أن فشلت الخطة األمنية لجأت قوات االحتالل 
الصهيوني إلى تشــديد الحصار الظالم المفروض 
ــام حركة حماس  ــى قطاع غزة، وذلك بعد قي عل
بحسم عسكري اضطراري في قطاع غزة إلفشال ما 
كان يحاك من خطط أمنية للقضاء على الحركة 
ــاء حالة الفلتان والفوضــى التي كانت تعم  وإلنه

القطاع آنذاك.
فأغلقت قوات االحتالل المعابر مع قطاع غزة إغالقًا 

القطاع آنذاك.
فأغلقت قوات االحتالل المعابر مع قطاع غزة إغالقًا 

القطاع آنذاك.

تامًا، ومنعــت أين من المواد األساســية من دخول 
قطاع غــزة، في محاولة جديدة ويائســة إلضعاف 
الحركة وإمكانية انقالب الشعب عليها نتيجة حالة 

الجوع والخنق الذي يمر بها بفعل الحصار.
ــم حتى اليوم  وبالرغم مــن تواصل الحصار الظال
وتشديده بفعل بناء مصر للجدار الفوالذي إلى أن 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يثبت للعالم أجمع 
أنه مع حركة حمــاس رغم كل ما يعانونه بفعل 
هذا الحصار، ولعل أبرز ما يثبت ذلك هو مشاركة 
ــات اآلالف منهم فــي مهرجانات حركة حماس  مئ
ــي أقامتها خــالل األعوام الســابقة والتي كان  الت

آخرها قبل أكثر من شهر في ساحة الكتيبة بغزة.
ــع العالم أجمع والــدول والجهات المحاصر  واقتن
لقطاع غزة والتي تسعى إلسقاط حماس أن كل ما 
اســتخدم حتى اللحظة فشل في تركيع حماس أو 
إسقاطها أو انقالب الشعب الفلسطيني بغزة عليها، 
فســارع االحتالل الصهيوني إلى التحضير لحرب 
ضروس ضــد قطاع غزة كان أهــم عنوان لها هو 
إسقاط حركة حماس والحكومة الشرعية بقطاع 

غزة.


فقد أعلنت وزيرة خارجية االحتالل السابقة "تسبي 
ليفني" من العاصمــة المصرية القاهرة أن كيانها 
الغاصب لن يســمح ببقاء حركة حماس تمســك 
بزمــام األمور في قطاع غزة، وأنهم يعدون لشــن 
حرب ضروس ضد قطاع غزة، وجاء ذلك اإلعالن 
من قبل المجرمة ليفني والتي كانت تضع يدها بيد 
وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ليشــكل 
صدمــة للعالم أجمع والذي اســتغرب من التواطؤ 
المصــري في وقتها بإعــالن ليفني عن الحرب من 

القاهرة.
وقد شــنت قوات االحتالل الحــرب على قطاع غزة 
ظهر الســابع والعشرين من ديســمبر ٢٠٠٨ بدأتها 
بضربات جوية مكثفة بأكثر من ٥٠ طائرة مقاتلة 
فــي وقت واحــد، ضربت خاللها المقــرات األمنية 
ــوزارات وبعض منازل  التابعــة للحكومة بغزة وال

لقيادات من حركة حماس.
ــة األولى (الصدمة) والتي كانت  لتوقع في الضرب

ــرًا قــوات االحتالل في حســم  تعــول عليهــا كثي
المعركة مع حركة حماس أكثر من ٢٠٠ شــهيد 
غالبيتهم من أفراد الشــرطة الفلسطينية وتتوالى 
بعدها أيام الحرب وتســتخدم بها قــوات االحتالل 
أسلحة محرمة دولية وبدون أي توقف خالل الـ ٢٢ 
يوم التي اســتمرت بها في ضرب غزة وسط صمت 

رسمي عربي ودولي.
ــه من ١٥٠٠  وبعــد انتهاء تلــك الحرب وبما خلفت
شهيد وآالف الجرحى خرجت حركة حماس ببيان 
ــام الحرب، وليلقيه  انتصارها فــي آخر يوم من أي
الناطق باســم الحركة فوزي برهوم على وسائل 
اإلعالم المختلفة من جبل الكاشف وهو نقطة قريبة 
من الحدود مع فلسطين المحتلة وليثبت خاللها بأن 
حركة بالرغم من كل ذلــك ها هي اليوم ترفع 
راية النصر وعلى بعد أمتار قليلة من مواقع الجيش 

المنهزم على "أعتاب" غزة.
وقد أثار الفشــل الصهيوني الذريع والهزيمة التي 
تلقاها في الحــرب على قطاع غزة حالة من اليأس 
واإلحباط لدى الكثير من األطراف التي كانت تعول 
كثيرًا على تلك الحــرب وفي مقدمتهم حركة 
فتح وقيادات المقاطعــة برام اهللا التي كانت تدفع 
بعناصرها إلى المعابر مع قطاع غزة وخاصة معبر 
رفح ليدخلوا القطاع فاتحين بعد أن تنتهي الحرب 
على قطاع غزة بهزيمة حركة حماس، لكنهم جروا 

ذيول الخزي والعار وعادوا من حيث أتوا.  


ولم يقف األمر عند هذا الحد، فبعد إقرار االحتالل 
الصهيوني بأن الحرب على غزة فشــلت في تحقيق 
أهدافها وعلى رأســها إســقاط حركة حماس، عاد 
من جديد ليهدد قطاع غزة بشن عدوان جديد عليه 
وذلــك لنفس األهــداف التي وضعــت في الحرب 
السابقة وفشــل في تحقيقها، وما يزيد الطين بله 
ــام دولة عربية شــقيقة كمصر بالتســاوق مع  قي

االحتالل في حصاره على الشعب الفلسطيني.
وتحــت العديد مــن الذرائع الواهية التي ســاقتها 
ــاء جدار فــوالذي على  وروجتهــا مصر قامت ببن
الحــدود مع قطاع غزة، هدفه تدمير األنفاق ومنع 
تهريــب أي مــواد أساســية لقطاع غــزة كالدواء 
والطعام وحليــب األطفال المــواد التموينية التي 
ــا إلى القطاع  ــون الغزيون بتهريبه يقوم المواطن
عبر تلك األنفاق بعد رفض االحتالل إدخالها عبر 

المعابر التجارية مع قطاع غزة.
وعلى الرغم من مناشدات وانتقادات الشعوب العربية 
واإلسالمية واألوروبية والمنظمات الدولية وفتاوى 
العلماء بحرمة بناءه ووقفه فورًا إلى أن قيادة مصر 
لم تأبه لتلك األصوات واستمرت في بناءه وهدمت 
عشرات األنفاق بعضها على من بداخلها من عمال ما 
أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، وما تزال تواصل 
العمل به حتى اللحظة. علمًا بأن الجدار الذي يبنى 
يقتصر على حدود غزة فقط والتي تشــكل صمام 
أمام لمصر وللدول العربية من أي عدوان قد تقدم 
عليه قوات االحتالل الصهيوني، أما حدود مصر مع 
فلسطين المحتلة عام ٤٨ فلن تقيم عليها مصر أي 
جدار كون أنها أأمن، وال تخشاها مصر على عكس 

حدودها مع قطاع غزة!
 ورغــم كل ما حيــك ويحــاك لحركة حماس 
وحكومتها ونوابها وشعب غزة والضفة في الخفاء 
والعلن من خطط تهدف إلــى إخضاعه وتركيعه 
ــع وباعتراف أصحابها  إال أنها باءت بالفشــل الذري

ومدبريها سواًء كانوا من الداخل أو من الخارج.
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اتجاهات

نحو نموذج 
برِّـاني راٍق 
ومسؤول..

برِّـاني راٍق 
ومسؤول..

برِّـاني راٍق 

تحتاج حركة حماس إلى تقديم نموذج برلماني راًق ومسؤول مغاير لما كان عليه 
الحال سابقا.

لعل إحدى أهم أشــكال الخلل التي نخرت في صلب التجربة البرلمانية لحركة فتح 
على مدار أعمال دورات المجلس التشــريعي األول التي استمرت عشر سنوات، تكمن 
ــات وأدوات الرقابة على الســلطة التنفيذية، مــا اختزل العمل  فــي ضعف تفعيل آلي
البرلماني آنذاك في إطار الجانب التشــريعي الذي شــابته شوائب الفوضى واختالل 

ترتيب األولويات وتشّوش الرؤية الشاملة الجامعة، فكان ما كان.
إنصافا، فقد تبلورت مقاربات في اإلطار التشــريعي والرقابي طيلة العهد التشريعي 
الفائت، لكنها كانت قاصرة عن مالمسة الحد األدنى لبناء وإصالح الواقع التشريعي 
والرقابي والمالي فلسطينيا، وسرعان ما كان يتم احتواؤها وإطفاء حماسة أصحابها 
ــازات المعروفة التي ال  وشــراء اندفاعتهم المصلحية عبر سلســلة المصالح واالمتي

تنتهي.
ــداء الفتحاوي  ــوم أن تصاب بَعَرٍض من ال ــة البرلمانية لحماس الي ــد للتجرب ال نري
الخطير الذي تجاهل ممارســات السلطة التنفيذية، وأطلق لها العنان دون حسيب أو 

رقيب.
ال نتحدث عن الجانب التشــريعي الذي قدمت فيه كتلة التغيير واإلصالح إســهامات 
جيدة ومشــّرفة في غضون فترة زمنية قصيرة تم اســتقطاعها من مســاحة مرحلة 
عاصفــة ُزرعت فيها العوائــق في كل المجــاالت واالتجاهات، وحــاول فيها النظام 
اإلقليمي والدولي بتواطؤ محلي وأد التجربة في مهدها، لكننا نطرق أساســا الجانب 
الرقابي على المؤسســة التنفيذية الذي يعتوره بعض الخلل والقصور دون أي مبرر 

منطقي أو مسّوغ موضوعي.
ــة البرلمانية لحماس بعيدا  مــن الصعب إقناع الجماهير بمدى جدية وأهلّية التجرب
عــن تقديم مقاربة برلمانية، واضحة وصريحة ومكشــوفة، يتم في إطارها تصويب 

الخلل وتقويم األداء ووضع األمور في نصابها على أساس قانوني سليم.
من السهل تبســيط األمور ووضعها في قالب سياسي بحت، والقول بضخامة الهجمة 
التي تشــّن ضد الحركة وســلطتها الحاكمة، وصعوبة إحداث المكاشــفة الصريحة 
والتقويم العلني وفقا للتقاليد واألصول القانونية، وعدم الرغبة في إظهار األخطاء 
وأشكال القصور على رؤوس األشهاد، كمبرر للتهرب من استحقاقات الرقابة الفعالة 

والنزول عند مقتضيات المساءلة المطلوبة والعالج المنشود.
إن حمــاس اليوم تعيش تجربة حاكمة لها اســتحقاقاتها التــي ال يمكن تجاوزها إن 
أرادت أن تكرس انتقالها من اإلطار الحركي المعروف إلى اإلطار الحاكم المسؤول 
عن حياة ومصير الشــعب الفلســطيني، لكن بعــض الغيوريــن ال زال يحمل العقلية 
الحركية في التعاطي مع الشــأن العام ومســألة الحكم واإلدارة، وُيغفل أن التصدي 

لشؤون الحكم تضع أصحابها تحت مطرقة الحساب والمساءلة الشعبية على الدوام.
قــد يطرح البعض إمكان الحل والعالج بعيدا عن اآلليات العلنية وحصرها في اإلطار 
الحركــي الضيق كي ال يوفر ذلــك مادة لدعاية الخصوم واألعــداء، لكن ذلك ال 
يعني شــيئا في ميزان الحكــم واإلدارة، وُيبقي التجربة برمتهــا عرضة لمعايير قد 
ــة والموضوعية بعيدا عن اإلطــار القانوني  ــر وتتبدل عناصــر معادلتها الذاتي تتغي

الملزم الناظم لكافة األطر والمجاميع التي تنضوي تحت إطار النظام السياسي.
ال خالف على حساســية الظروف ودقة األوضاع، لكن خوض معترك الحكم واإلدارة، 
ــر الناس، ومــا يتطلبه ذلك مــن التزام صارم  ــد المســؤولية عن حياة ومصي وتقّل

بمقتضيات القانون، شيء، والبقاء في مقاعد المعارضة شيء آخر تماما.
ــاع الجمهور  ــة الحالية، وإقن ال زالــت الفرصــة مواتية إلنضــاج تجربتنا البرلماني
ــة واختالفها التام عــن العهد الغابر، كي يشــكل ذلك  ــا الكامل الفلســطيني بأهليته
شمسا ساطعة تضيء جنبات النظام السياسي الفلسطيني الذي يحاول البعض تقزيمه 

ومسخه ورهنه لنوازع المصلحة وإرادة األعداء.


