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يتقدم د. يتقدم د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي ورئاسة 

المجلس واإلخوة النواب وموظفي المجلس بأحر التهاني والتبريكات من 

"" . . 
وزير الداخلية واألمن الوطني بمناسبة المولودين التوأم

""
بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغا أشدهما ورزقت برهما 
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أكــد الدكتور أحمد بحــر النائب األول 
لرئيس المجلــس التشــريعي أن الحديث 
عن انتخابات في ظل االنقســام الحالي هو 
من االنقســام الفلســطيني ويزيد من مدة 
االنقسام ويرسخ االنقســام الجغرافي بين 

قطاع غزة والضفة الغربية.
وشــدد بحر أن إجراء انتخابات تشــريعية 
ورئاسية في الضفة الغربية هو قرار خطير 
نحذر من أي خطوات في هذا االتجاه ويلبي 
الرغبة األمريكية والصهيونية في الضغط 
على سلطة رام اهللا لالستمرار في خطوات 
شكلية تتعلق بانتخابات صورية يتم تغييب 
قطــاع غــزة وتغليب فريق واحــد في رام 
ــات المجلس  اهللا كمــا حــدث فــي انتخاب
المركزي لحركة فتح واللجنة التنفيذية 
والمجلــس الوطني ونــرى أن االنتخابات 
ــي يتم الحديث عنها في الضفة الغربية  الت

دون غزة هي في نفس السياق.
وأشار بحر أن المجلس التشريعي يتعرض 
لمضايقات كبيرة وخاصة النواب المفرج 
عنهم من ســجون االحتالل وســبقهم منع 
الدكتور عزيز دويك من ممارسة عمله 
كرئيس للمجلس التشريعي وأضاف بحر 
أن المجلس التشــريعي الحالي ســيواصل 
عمله بنفس الهمة والنشــاط وحتى بعد ٢٥ 
يناير ما لم تجــري انتخابات جديدة ويتم 
إجراء انتخابات موحدة في الضفة الغربية 

وقطاع غزة والقدس.
من جانبه حذر أمين سر المجلس التشريعي 

الفلسطيني الدكتور محمود الرمحي من 
مخطط تعد له ســلطة رام اهللا تســعى من 
خالله حصر القضية الفلسطينية فيما تبقى 
من الضفة الغربية واستثناء غزة والخارج 
والقدس المحتلة، وذلك بالتمهيد إلجراء 
انتخابات تشريعية في مدن الضفة الغربية،

وحول إمكانية إجراء انتخابات تشــريعية 
فلسطينية قال أمين سر المجلس التشريعي 
الفلسطيني  "إذا كنا نتحدث على مستوى 
الوطــن لن تكون انتخابات في يناير القادم 
ــر النتخابات  ــق وقــت للتحضي ــم يتب ول
تشــريعية واألهم أنه ال يوجــد مناخ مهيأ 
ــات حتى لو  ــل هــذه االنتخاب إلجــراء مث
ادعــى البعض بإمكانية التحضير لها خالل 
ــع شــهور"، مســتغربا دعــوة الرئيس  أرب
ــاس إلجــراء انتخابات في شــهر يناير  عب
القادم والســلطة في الضفة تعذب وتعتقل 
مناصري حماس ومن صوت لصالح حماس 
وتغلق المؤسســات اإلســالمية والمدارس، 
ومضى يقول "اعتقد في مثل هذا الجو من 
القهر ال يمكن الحديث عن إجراء مثل هذه 
االنتخابات وان كانت الســلطة في رام اهللا 
تريد انتخابات عليها أن تتجه بنوايا صادقة 
نحو المصالحة وتحقق الوفاق ثم ال بد من 
إطالق سراح األســرى في سجون السلطة 
بعد ذلك نســتطيع الحديث عــن إمكانية 
ــات وبدون إطالق الحريات ال يمكن  انتخاب

أن يكون انتخابات في العام القادم".
ومضــى يقــول "هناك فريق من الســلطة 

يفكر في يناير القادم تكون قد ألغيت كافة 
الشــرعيات وهي رئيس السلطة والمجلس 
التشــريعي وفي حينها ال يبقى اال شرعية 
واحــدة وهي شــرعية منظمــة التحرير 
الفلسطينية وهم يستطيعون إجراء انتخابات 
في الضفة مع زج بعض األســماء من غزة"، 
ــر النائب الرمحي عن رفضه الشــديد  وعب
لذلك السيناريو الذي يتبناه فريق السلطة 
ومضى يقول "معنى ذلك نتائج االنتخابات 
ســتكون غير مقبولة وغير قانونية وهي 
تمثل فقط جزء من الشعب الفلسطيني في 
ــة وال تمثل كل أبناء قطاع  الضفة الغربي
غــزة وبالتالي هــذا إن تم فهــذا موضوع 
خطير ســيكرس االنقســام وســيؤدي إلى 
حصر القضية الفلسطينية فقط فيما تبقى 
من الضفة الغربية متجاهلين بذلك قطاع 
غزة والخارج والقدس التي يصر االحتالل 

على عدم إجراء انتخابات تشريعية فيها".
وتابع "معنى ذلك أن فتح ستتخلى عن فتح 
في غزة ، وســيتخللها وقــف دفع الفواتير 
وصوال إلى قطع المعاشات والرواتب وهذا 
ســيدفع باعتقادهم إلى الثورة على حماس 
في غزة"، وأشار الرمحي إلى وجود تناقض 
ــر بين ما يدعو له عباس وبين الواقع  كبي
على األرض في الضفــة الغربية من حيث 
ــق على النواب بشــكل عام ورئيس  التضيي
المجلــس د . عزيــز دويك وأمين الســر  
يمنعوا من دخول مكاتبهم لمزاولة مهامهم 
ــة تراقب بيوتنا  ــع " األجهزة األمني ، وتاب

ومكاتبنا ويتم اعتقال كل من يعمل معنا، 
مــن جاء يهنئ أطلقت عليه النار وتســاءل 
عــن أي انتخابات نتحدث هــؤالء لو أرادوا 
ــات لمهدوا لها لكــن يريدون  أن  االنتخاب
يفصلوا انتخابات كما يشــاءون يفوزون 
فيها فيما لو تم إجراء انتخابات، وأما النائب 
ــه مؤخرا من  ياســر منصور المفــرج عن
سجون االحتالل اســتبعد إجراء انتخابات 
تشــريعية في ظل الظروف الراهنة، وقال 
"تصــوري موضــوع إجــراء انتخابات في 
ينارير صعب فــي ظل الظــروف الراهنة 
واالنقســام الفلســطيني، ولكي تحصل في 
وقتها يجب أن نهيئ كل الظروف المالئمة 
ــة  الجغرافي والوحــدة  اللحمــة  وإعــادة 
والسياســية إلعادة األمور إلى نصابها قبل 
أحداث الحسم واالنقسام في الضفة وغزة".

ولفت إلى أن تصريح عباس يكرس االنقسام 
في الحالة الفلسطينية ، ومضى يقول "نحن 
معنيون بإنهاء الحالة الطارئة واالستثنائية 
على شــعبنا الفلسطيني وأي تصرف يعزز 
حالة االنقسام ال يقبله أي فلسطيني". وأكد 
وجود ضغوطات تمارس على أبناء الحركة 
اإلســالمية من قبل أجهزة الرئيس عباس 
ــة والمخرج هو الحــوار وقد تكون  األمني
ــا موجــودة واألمر ال يحــل بالنوايا  النواي
إنما بالممارســات العملية الصادقة وتهيئة 
ــف المعتقلين  ــاء مل األجــواء وأهمها إنه
السياســيين وحماس أبدت مرونة كبيرة 

في ذلك ونتمنى أن تتجاوب رام اهللا.
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أدان المجلس التشــريعي بشــدة حادث إطالق 
النار على خيمة اســتقبال نواب جنين المفرج 
عنهم مؤخــرا الفتا إلى أن ذلــك امتداد لمنع 
الدكتور عزيــز دويك من ممارســة مهامه 
كرئيس للمجلس التشريعي في مقر المجلس 
برام اهللا. وكانت قد أقدمت مجموعة مســلحة 
مؤخرا بإطالق النار تجاه قاعة استقبال النواب 
المحررين في محافظة جنين وهم خالد سعيد 
ــور، ومن فضل  وخالد ســليمان وإبراهيم دحب
اهللا لم يصب أحد بأذى وأحدث هلًعا كبيًرا في 

صفوف الحضور والزوار.
واعتبرت رئاســة المجلس التشــريعي أن هذه 
الجريمة هي داللة واضحة على سياسة العدوان 
والتضييق واستمرار سياسة انتهاكات حقوق 
المواطنين والنواب وامتداد لسياســة ممنهجة 
على مدار الســنوات الماضية تتبعها سلطة رام 
اهللا وحركة فتح ضد المواطنين وضد النواب 

وعائالتهم وانتهاك حصانتهم البرلمانية.
كما حّملت رئاسة المجلس التشريعي محمود 
عباس بصفته المســئول عــن األجهزة األمنية 
ــم األجهزة األمنية  وحركــة فتح نتائج جرائ

ضد النواب والمواطنين وأكدت أنهم سيجنون 
نتائج جرائمهم.

ــان المجلــس " حادثــة االعتداء  وجاء فــي بي
ــواب تؤكد على الدور  على قاعة اســتقبال الن
ــن الجانبين الصهيوني  المتكامل والمتبادل بي
وسلطة عباس في رام اهللا حيث بعد ساعات من 

اإلفراج عن النواب من ســجون االحتالل تقوم 
عناصر فتح واألجهزة األمنية بإطالق النار على 

قاعة استقبال النواب وتهديد حياة النواب ".
كما ثمنت رئاســة المجلس التشريعي الوقفة 
الجماهيرية الفلســطينية في الضفة الغربية 
ــى الوصــول ألماكــن النواب  وإصرارهــا عل

ــي تقوم بها  رغــم المعيقات والمطــاردات الت
األجهــزة األمنية ملفتة أن ذلك يبين بوضوح 
أن الجماهير الفلسطينية عند وعدها وعهدها 
ــواب وممثليهم الشــرعيين فــي المجلس  للن
التشــريعي.  وأوضــح النائب خالد ســعيد في 
ــة  ــة أن األجهــزة األمني تصريحــات صحفي
الفلسطينية أغلقت األحد القاعة التي يستقبل 
ــن المفرج عنهــم المواطنين  ــواب جني فيها ن
لتهنئهــم بمناســبة اإلفراج عنهم من ســجون 
االحتالل، مؤكًدا أن قرار اإلغالق جاء "لمنعهم 
من اســتقبال المواطنين الذين جــاءوا بأعداد 
كبيرة".  وأشــار إلى أن األجهزة األمنية عزت 
عملية اإلغالق للحفــاظ على حياة المواطنين 
بعد تعرض القاعة أمس إلطالق نار كثيف من 

قبل مسلحين.
 واســتغرب النائب ســعيد قرار اإلغالق قائًال: 
"كان من المفتــرض أن توفر حماية للقاعة"، 
مؤكًدا أنهم سيستقبلون المهنئين في بيوتهم، 
موضًحا أن اســتقبال المهنئين في هذه القاعة 
ــًرا وحتى  ــم من الســاعة الواحدة ظه كان يت

الخامسة مساًء.



د.عزيز دويك خالل استقباله األسرى النواب المفرج عنهم

هذه دعوة يطلقها المجلس التشــريعي باســتمرار من أجل إطالق سراح 
النواب األسرى في سجون االحتالل الصهيوني لكن هذه الدعوة من جديد 
ليس إلطالق ســراح النواب من ســجون االحتالل لكــن نضيف لها دعوة 
إلطالق سراح النواب في الضفة الغربية كي يمارسوا دورهم كممثلين 
للشعب الفلسطيني بعد استمرار المضايقات والتهديدات التي وصلت لحد 

إطالق النار عليهم كما حدث قبل يومين في جنين.
على الرغم من مرور شــهرين ونصف على إطالق سراح الدكتور عزيز 
دويك من سجون االحتالل وما تبعه من إطالق العديد من األخوة النواب 
ــًرا من نوع آخر تمارسه ســلطة عباس في رام اهللا  إال أنهم يعيشــون أْس
ــا األمنية وقيادات حركة فتح مــن خالل منع الدكتور عزيز  وأجهزته
دويك من الوصول لمكتبه في المجلس التشريعي في رام اهللا ومنعه من 

ممارسة دوره وعمله كرئيس للمجلس التشريعي.
ولم تكتف سلطة رام اهللا بذلك بل قامت عناصرها األمنية بإطالق النار 
على صالة استقبال النواب األسرى ومراقبة ومتابعة وتهديد المواطنين 
المهنئين للنواب األســرى في أسوأ صورة لغياب مظاهر الحريات العامة 
ــواب عن جماهيرهم الفلســطينية فــي دور تكاملي  ــة عزل الن ومحاول
ــة وبين االحتالل  بين األجهزة األمنية الفلســطينية فــي الضفة الغربي

الصهيوني.
هذه اإلجراءات والسياســات ثبت فشــلها أمام اإلصــرار الجماهيري على 
االلتفــاف حول ممثليهم الشــرعيين ورســالة وفاء مــن الجماهير إلى 
النواب ، وتأكيد من ممثلي الشعب الفلسطيني على إصرارهم على القيام 
بدورهم ولو كلفهم ذلك أرواحهم بعد أن قضوا ثالث ســنوات ونصف 
متواصلة في ســجون االحتالل وبعضهم عشرات السنوات رافضين كافة 
ــوم يرفضون االبتزاز  أشــكال االبتزاز من قبل االحتالل الصهيوني والي
الذي تقوم به سلطة رام اهللا وأجهزتها األمنية ضد النواب األسرى المفرج 

عنهم من سجون االحتالل.
إن الدكتور عزيز دويك والنواب في الضفة الغربية هم عنوان الصمود 
والعزة والتحدي وسيواصلون دورهم التاريخي والوطني كممثلين عن 

الشعب الفلسطيني معبرين عن طموحاته وآماله.
إنها دعوة نوجهها من خالل منبرنا هذا إلى كافة الفصائل الفلســطينية 
والشــخصيات الوطنية والبرلمانات العربية واإلســالمية وأحرار العالم 
للضغط على سلطة رام اهللا لرفع حصارها عن النواب في الضفة الغربية 
وأن يفتحوا أبواب المجلس التشــريعي أمام النواب كي يتمكن المجلس 
التشــريعي من عقد جلسات مشــتركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة 
ــادة الوحــدة الوطنية وإنهاء  ليكــون على رأس جــدول أعماله كما الع

االنقسام والتي أطلقها د. دويك منذ اللحظة األولى لإلفراج عنه .



العدد الواحد والعشرون

ناقشت لجنة التربية والقضايا االجتماعية في 
المجلس التشريعي مع وزير التربية والتعليم 
د.محمد عســقول عدة قضايا تتعلق بالقرارات 
الصادرة عن وكالة الغوث فيما يتعلق بالتربية 

والتعليم في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد د.عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية 
والقضايا االجتماعية في المجلس التشــريعي 
أن اللقــاء يهدف إلى االســتماع واالطالع على 



@Ÿè‡n€bi@ÚflÎb‘æa@k€b�„@Zã¢ .Ü
Ùãé˛a@Åaãé@÷˝†�@bË†Îãìi

ناشــد الدكتور أحمد بحــر النائب األول 
الفلســطيني  التشــريعي  المجلس  لرئيس 
ــل المقاومة  خاطفــي شــاليط مــن فصائ
بالجنــدي  باالحتفــاظ  الفلســطينية 
المخطوف وعدم إطالق ســراحه إال مقابل 

اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين.
جــاءت أقوال د. بحر خالل مشــاركته في 
حشــد جماهيري كبير ألهالي المعتقلين 
فــي ســجون االحتــالل خــالل اعتصامهم 
األســبوعي في مقر الصليب األحمر بغزة، 
وشــارك إلى جانــب د.بحــر النائب محمد 
شــهاب رئيس لجنة األســرى في المجلس 
التشريعي. وهنأ د. بحر األسرى واألسيرات 
بحلول شهر رمضان المبارك، وأرسل عددا 
من البرقيات لحكومة االحتالل الصهيوني 
أولها وقوف المجلس التشريعي إلى جانب 
األســرى ودعم قضيتهم العادلة مؤكدا أن 
األســرى على قائمة اهتمامــات وأولويات 

المجلس التشريعي.
كما استنكر النائب األول لرئيس المجلس 
الصهيوني  التشــريعي محاكمة االحتالل 
لألطفال الفلســطينيين دون ســن الثامنة 
عشــر من عمرهم، وإقامة محاكم خاصة 

لذلــك، وتابع بحر وســط اهتمــام أهالي 
األسرى قائال" ندعو أحرار العالم للتدخل 
من أجل وقف المحاكم الخاصة المخالفة 
ــات  واتفاقي ــة  الدولي ــن  القواني ــع  لجمي
جنيــف"، كما اعتبر د. بحــر المحاكمات 
ــي يقيمها االحتالل لألســرى الســيما  الت
في شــهر رمضان الفضيل تحدي لمشاعر 
ــم ومشــاعر شــعبنا  المســلمين فــي العال
الفلســطيني، والتي كان آخرها محاكمة 
فــؤاد الشــوبكي، مؤكدا رفــض المجلس 
ــر  الغي المحاكمــات  لتلــك  التشــريعي 
دســتورية، ومضى يقول ألمهات وزوجات 
وآباء األسرى " إن األســرى سيفرج عنهم 
قريبا وســيكون العرس الفلسطيني الكبير 
باإلفراج عن جميع أســرانا قريبا" وتابع " 
نحن في المجلس التشريعي مصممون على 
إطالق سراح األســرى، مذكرا العالم إلى 
وجود أكثر من ١١ ألف أســير فلســطيني 
في ســجون االحتالل محرومون من أدنى 
حقوقهم ويعيشــون ظروف قاسية وصعبة 
داخل سجون االحتالل، وأضاف " على العالم 
أن يدرك أن من حق أســرانا أن يتحررون 

من سجون االحتالل".
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ــر د. أحمد بحــر النائــب األول لرئيس  عب
المجلس التشــريعي عن ســعادته وسروره 
باسم الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين 
وخاصــة المختطفين في ســجون االحتالل 
بمناســبة اإلفراج عن ٩ من اإلخــوة النواب 
في سجون االحتالل بعد اعتقال دام ٤٠ شهرًا 
وأكــد أن هذا اإلفــراج رســالة إلى كافة 
أحرار العالم والشعوب العربية واإلسالمية 
أن ممثلي الشــعب الفلســطيني  الشرعيين 
ســيبقون األوفياء لشــعبهم وأمتهم ولدماء 
الشــهداء والجرحى. وشــدد بحــر على أن 
اإلفراج عن النواب جاء ليؤكدعلى إرادتهم 
وعزيمتهــم وأنهم يمتلكــون إرادة ال تلين 

مســتمدة مــن دعم شــعبهم خــالل الثالث 
سنوات الماضية واعتبر بحر أن اإلفراج عن 
اإلخوة النواب هــو فرصة لإلخوة في الكتل 
البرلمانية المختلفــة التخاذ قرار تاريخي 
ــل المجلس التشــريعي ورفع  بإعــادة تفعي
المعيقات لعقد جلســة في الضفــة الغربية 
والتي يمكن أن تساهم بشكل فعال في إعادة 
اللحمة وإنهاء االنقسام بين شطري الوطن، 
ودعا بحر البرلمانات العربية واإلســالمية 
ــة والحقوقية واألمم  والمؤسســات الدولي
ــذل المزيد من الضغط لإلفراج  المتحدة لب
ــواب المختطفين في ســجون  عــن باقي الن

االحتالل الصهيوني.

.
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ــر التربية والتعليم فــي القرارات  موقف وزي
التي صدرت عن وكالة الغوث بدأت في تطبيق 
بعضها في مــدارس وكالة الغوث والعمل على 
التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووكالة 
الغوث ولجنة التربية في المجلس التشــريعي 

لضمان عملية تعليمية موحدة وناجحة.
ــا أكدت النائب جميلة الشــنطي أن  من جانبه
ــي تقوم بها  اللقــاء ناقش  سياســة اإلقاالت الت

ــن فترة وأخــرى وكذلك  ــة الغوث بي وكال
ــة االختــالط فــي المخيمــات الصيفية,  عملي
وقضية المناهج الدراسية خاصة وإذاعة المرأة 
,والعاب الصيف , وإضافة مادة حقوق اإلنســان 
المزمع تدريســها للصف الثاني إعدادي والتي 
تتحدث عن الهولوكوســت واالضطهاد لليهود 
والمحرقة وهذا يتعارض مع ثقافتنا ومبادئنا 

وقيمنا وتراثنا وديننا وتعارض المقاومة.
من جانبه شــدد وزير التربية والتعليم على أن 
عمــل وكالة الغوث يجب أن يكون بالتنســيق 
مع وزارة التربية والتعليم باعتبار أن الوزارة 
هي الجهة المسئولة  عن التربية والتعليم وأن 
قرارات وكالة الغوث في مجال التعليم يجب أن 
تكون باالتفاق والتنسيق الكامل مع وزارة التربية 
والتعليم باعتباره قضية سيادية فلسطينية بحتة 
وأي تغيير في السياسات والمناهج يمكن أن يتم 
بالتوافــق وعدم التعارض مــع ثقافة المجتمع 
وخاصة إذا كان يتعلق الحديث بالمس بثقافة 
المقاومة باعتبارنا شعبا مقاومًا يقاوم االحتالل 

الذي ال زال يغتصب فلسطين.
وجرى خالل اللقاء االتفــاق على التواصل مع 
وكالة الغــوث والوقوف على القــرارات التي 
اتخذتها واالستماع للمسئولين هناك وتوضيح 
ــم والمجلس  ــة والتعلي ــة التربي مواقف لجن
التشــريعي والتأكيد على ضرورة التنســيق 
الكامل في السياســات واإلجــراءات المتبعة في 
مجال التربية والتعليم باعتبارها قضية وطنية 
فلســطينية يقع على عاتق المجلس التشريعي 

متابعتها.
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طالب رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي 
ــة القدس  النائــب أحمد أبو حلبية ســكان مدين
ــة عام ١٩٤٨  ــة واألراضي المحتل والضفة الغربي
باالستمرار في شد الرحال إلى المسجد األقصى 
ــاط فيه لمواجهــة المخططات  ــارك والرب المب
الصهيونية ضد المســجد، واســتنكر اســتمرار 
ــات االغتصابية اإلســرائيلية  ــداءات الجمعي اعت
وشــرطة االحتالل وممارســاتها وعربدتها ضد 
ــة القدس  الســكان المقدســيين فــي أحياء مدين

المحتلة.
ــو حلبية رئيس مؤسســة القدس  واســتعرض أب
ــة في غزة خالل مؤتمر صحفي عقده في  الدولي
مدينة غزة أمس، االنتهاكات اإلســرائيلية بحق 
مدينة القدس المحتلة خالل شــهر آب/أغسطس 
عام ٢٠٠٩، والتي شملت انتهاكات لحرمة المسجد 
األقصى المبارك، وهدم منازل واالستيالء عليها، 
وتكثيــف النشــاط االســتيطاني، ومحاكمــات 
ــداء  واعتقــاالت، ومضايقــات ومواجهــات واعت

بالضرب والقتل، باإلضافة لمواقف عنصرية.
كما دعا سكان مدينة القدس المحتلة إلى الصمود 
في منازلهم وعلى أرضهــم وفي خيام االعتصام 
في مواجهة المخططات اإلسرائيلية الهادفة إلى 
تهجيرهــم وترحيلهم وهــدم منازلهم وتهويد 
ــا وآثارها  ــة المقدســة وطمــس معالمه المدين

اإلسالمية والمسيحية. 
  وناشــد د. أبو حلبية الدول العربية واإلسالمية 
على المســتوى الرسمي وغير الرسمي بضرورة 
ــة دولية لمدينة القدس  العمل على توفير حماي
ــة، وفضــح  وســكانها باعتبارهــا أرضــًا محتل
االنتهــاكات اإلســرائيلية المخالفــة للقوانين 
ــل القوانين  ــى ضرورة تفعي الدولية. وشــدد عل
ــق الدولية الخاصة بمدينة  والقرارات والمواثي
القدس المحتلة والعمل على إجبار االحتالل على 

وقف جرائمه في المدينة. 

 وطالب المنظمات العربية واإلسالمية والدولية 
ومنظمــات حقــوق اإلنســان بضــرورة التدخل 
العاجــل والفوري لحماية ســكان مدينة القدس 
من جرائم االحتالل، وإجبار دولة االحتالل على 
وقف مخططاتها وانتهاكاتها العنصرية اليومية 
الرسمية وغير الرسمية تجاه السكان المقدسيين 
والمسجد األقصى المبارك. وجدد رئيس مؤسسة 
القــدس الدولية في غزة دعوته ألحــرار العالم 
بضــرورة العمل الجاد إلطالق ســراح األســرى 
ــن فــي ســجون االحتــالل  المقدســيين القابعي

اإلسرائيلي.
ــة وزراء الخارجية العرب  ــو حلبي  وطالــب د. أب
ــل قرارهــم األخير القاضــي بإحالة ملف  بتفعي
ــة القدس  االنتهــاكات اإلســرائيلية فــي مدين
ــة من حفريات وأنفاق أســفل المســجد  المحتل
األقصى المبارك وســاحاته واستيطان ومصادرة 
أراضى فلسطينية في المدينة, إلى مجلس األمن 

الدولي ومحكمة العدل الدولية.
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عقد المجلس التشــريعي الفلســطيني أولى 
جلســاته بعد خروج الدكتور عزيز دويك 
من ســجون االحتــالل في الضفــة الغربية، 
وعقدت الجلســة في مدينة غــزة فقط بعد 
ــة التابعــة  ــع األجهــزة األمني اســتمرار من
ــه د. دويك  ــاس المنتهية واليت للرئيس عب
من دخول المجلس وأداء مهامه التي انتخبه 

الشعب ألدائها.
ــور أحمــد بحــر  ــح الجلســة الدكت وافتت
النائــب األول لرئيــس المجلس التشــريعي 
ــًا بالدور  موضحا أن الجلســة جــاءت إيمان
النائــب األول لرئيــس المجلس التشــريعي 
ــًا بالدور  موضحا أن الجلســة جــاءت إيمان
النائــب األول لرئيــس المجلس التشــريعي 

الريادي الذي يضطلع به المجلس التشريعي 
المنتخــب في مواجهــة الظــروف العصيبة 
التي يعيشها شــعبنا الفلســطيني، واحترامًا 
المنتخــب في مواجهــة الظــروف العصيبة 
التي يعيشها شــعبنا الفلســطيني، واحترامًا 
المنتخــب في مواجهــة الظــروف العصيبة 

لمبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح 
فــي فلســطين، وعمــًال بأحكام نــص المادة 
(١١٣) مــن القانون األساســي المعدل والتي 
تحظر تعطيل المجلس التشريعي في جميع 
الظــروف واألحــوال، ومع تعذر مشــاركة 
رئيس المجلس في اجتماع مجلسكم الموقر، 
وعمًال بأحــكام نص المــادة (١٣) من النظام 
رئيس المجلس في اجتماع مجلسكم الموقر، 
وعمًال بأحــكام نص المــادة (١٣) من النظام 
رئيس المجلس في اجتماع مجلسكم الموقر، 

الداخلي للمجلس التشــريعي وبعد التوافق 
مع د.دويك.

وطالــب د. بحــر كافــة القــوى والفصائل 
ــى وجه العمــوم، وحركة  الفلســطينية عل
ــح على وجه الخصــوص، بوقف الجريمة  فت
ــي  ــة والدســتورية الت ــة والوطني األخالقي
ال زالــت مســتمرة بحــق رئيــس المجلس 
التشــريعي الفلسطيني الدكتور دويك من 

د. أحمد أبو حلبية 

خالل منعــه من الوصول إلى مكتبه في مقر 
ــرام اهللا وعدم تمكينه  المجلس التشــريعي ب
مــن أداء واجبه ومــن االســتمرار في حمل 
ــا في محاولة  ــي انتخب من أجله األمانة الت

يائسة تستهدف تعطيل المجلس التشريعي.
وجــدد النائــب األول لرئيــس المجلــس د. 
ــات العربية  بحــر مطالبته لكافــة البرلمان
ــات  الهيئ ولكافــة  ــة  والدولي واإلســالمية 
ــة وأحرار  ــة والدولي والمؤسســات اإلقليمي
وأن  مســؤولياتهم  ــوا  يتحمل أن  ــم  العال

ــم عن كافة  يتحركــوا ســريعًا لرفع الظل
أسرانا البواسل وعلى رأسهم نواب الشرعية 
الفلســطينية المغيبين في ســجون االحتالل 

ومعتقالته.
ــو حلبية رئيس  واســتعرض النائب أحمد أب
ــة  الصهيوني االنتهــاكات  القــدس  ــة  لجن
بحق القدس والمســجد األقصــى من خالل 
تقريره الذي تاله خالل الجلســة محذرا من 
مخطط متدرج لتقسيم القدس المحتلة بين 

المسلمين واليهود.

جانب من الجلسة التي عقدها التشريعي بعد خروج د. دويك من سجنه



العدد الواحد والعشرون

ثقافة قانونية
إعداد/ أ. هدى تيسير اللواء   الدائرة القانونية بالمجلس التشريعي

ــام هو تجريد الفعل من الصفــة الجرمية بحيث يصبح له حكم األفعال المباحة والهدف منه هو إســدال  العفــو الع
ســتار النســيان على بعض الجرائم وتحقيق التهدئة االجتماعية لكي يتهيأ المجتمع بأن يمضي في مرحلة جديدة 
في حياته. والعفو العام ال يكون إال بقانون صادر عن السلطة التشريعية وقد نص القانون األساسي في المادة (42( 
ــه على أن العفو العام أو العفو عن الجريمة ال يكون إال بقانون كما ويعتبر العفو العام ســببًا النقضاء الدعوى  من
في حياته. والعفو العام ال يكون إال بقانون صادر عن السلطة التشريعية وقد نص القانون األساسي في المادة (42( 
ــه على أن العفو العام أو العفو عن الجريمة ال يكون إال بقانون كما ويعتبر العفو العام ســببًا النقضاء الدعوى  من
في حياته. والعفو العام ال يكون إال بقانون صادر عن السلطة التشريعية وقد نص القانون األساسي في المادة (42( 

الجزائية كما جاء في المادة (9) من قانون اإلجراءات الجزائية.وقد أكد على ذلك قانون العقوبات األردني رقم 
"16" لسنة 1960م في المادة (50) منه والمطبق في الضفة الغربية أما قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة لسنة 

1936م لم يتطرق للعفو العام فقد نص على العفو الخاص فقط .
ويترتب على العفو العام اآلثار القانونية التالية:

1. إزالة الوصف الجرمي عن الفعل وإعادته ألصله وهو اإلباحة بمعنى محو الجريمة وآثارها واعتبارها كأن لم تكن.
2. وقف كافة اإلجراءات الجنائية المتخذة ضد المعفو عنه حيث يكون على الجهات الرسمية وقف كافة اإلجراءات 

التــي كانت قد اتخذتها أو تتخذها بحقــه كالتحقيق أو المالحقة القانونية وإذا كان المعفو عنه موقوف فيجب 
اإلفراج عنه فورًا وتعود للمحكوم عليه كافة حقوقه التي فقدها .

3. إذا صــدر حكم نهائــي في الدعوى قبل صدور العفو العام فيترتب على ذلك ســقوط الحكم بأثر رجعي بكل ما 
ترتب عليه من آثار ونتائج وإذا صدر العفو العام قبل أن يصدر حكم نهائي في الدعوى تســقط الدعوى العمومية 

وال يمكن رفعها أو السير فيها أمام المحكمة بعد ذلك.
4. ال يتأثــر اإلدعــاء المدني بصدور العفو العــام فحق المضرور في رفع دعوى التعويــض ال يتأثر بصدور العفو 
ــة متى كانت األخيرة  العــام كمــا ال يمنع العفــو العام المحكمة الجنائية من اســتمرار النظر في الدعوى المدني
منظورة أمام المحكمة الجنائية وقت صدور العفو العام إال إذا نص القانون الصادر بالعفو على خالف ذلك مراعاًة 

للمصلحة العامة .
5. ال يؤثر العفو العام في المصادرة والغرامات المستوفاة إال إذا نص قانون العفو على خالف ذلك.

""
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وانتقــد النائب المحرر بشــدة قيام 
ــة  بعــض عناصــر األجهــزة األمني
ــار على بيت االســتقبال  بإطالق الن
ــواب المفــرج عنهم فــي مدينة  للن
ــن واصفا ذلك بالتصرف الغير  جني
أخالقي وتابع "من حقنا التعبير عن 
ــاس الترحيب  شــعورنا إذا حرم للن
ــواب  كيف يمكــن الحديث عن  بالن
األجواء  ــة  تهيئ فاألولى  ــات،  انتخاب
ــاس باألمن  ــة وشــعور الن الحقيقي
ــة التامة  واألمان وممارســة الحري
ــاك طمأنينة، وأكد  حتى يكــون هن
أن حركة حمــاس طالبت بأن تكون 
ــات في موعدهــا وأنها هي  االنتخاب
ــزام بالقانون  ــى االلت األحــرص عل
ــل كل ذلــك  والدســتور لكــن قب
يجب أن يحصل الناس على حريتهم 
ــروا من خالله عن  واألمن الذي يعب
أرائهم ، ما يدعو له عباس من إجراء 
انتخابات في ظل االنقســام  تناقض 
حيث كيف  يمكن إجــراء انتخابات 
في الضفة وأبناء حماس في ســجون 

السلطة في رام اهللا.
وحــول تعطيل المجلس التشــريعي 
ــل االحتــالل وباقــي الكتل  مــن قب
البرلمانية وفصائل منظمة التحرير 
ــي "ال مبرر بعد  قــال النائب البورين
التشــريعي  المجلــس  إلبقــاء  اآلن 
ــا الحلقة  معطــال وإال نكون أكملن
ــا االحتــالل وهي  التــي عجــز عنه
إفشال المجلس التشريعي، االحتالل 
حاول إفشــال العمــل البرلماني من 

ــواب وال مبرر  خــالل اختطــاف الن
من عــدم انعقاده وخاصــة أن هيئة 
ــا موجــودة "، وحول  المكتــب كله
ــل المجلس أكــد النائب  آلية تفعي
البوريني ضرورة وجود نوايا صادقة 
وخطوات عملية، مطالبا جميع الكتل 
لعملهم وعدم  بالعــودة  ــل  والفصائ
مســاعدة االحتــالل فــي اســتمرار 
إعاقــة عمــل المجلس، مؤكــدا أن 
شعبنا بأمس الحاجة لوجود مجلس 
تشريعي فاعل ليلجأ أليه الناس لحل 
قضاياهم وإلنهاء حالة االنقسام قائال 
" شــعبنا في أمس الحاجة من النواب 
الذين انتخبوهم لحل هذه المعضلة 
بالحوار بعيدا عن الحزبية ، موجها 
ــه لكل مســئول وصاحــب قرار  ندائ
أن هذا الوقت المناســب الن نجتمع 

ونلتقي ونتحاور بعقلية منفتحة.
وعبر عن أســفه بسبب افتقاد الكثير 
مــن الحريات فــي الضفــة الغربية 
ــا معدومة ومضى  واصفــا إياها بأنه
ــر من  ــواب الكثي يقــول "نحــن كن
ــا وهنئونا في  ــوا معن ــاس تفاعل الن
ــا ولم نتمكن مــن فتح صاالت  بيوتن
اســتقبال، حيث وصلت بعض النواب 
ــع وبعضهم ســحبت  إشــارات بالمن
منهــم الصاالت، الناس مشــتاقة لبث 
همومهم وســنكون عند حســن ظن 
ــاس ونحاول مــا اســتطعنا بكل  الن
الوسائل الســلمية والديمقراطية أن 
ــد هذه اللحمة ونجســر ما كان  نعي
بين اإلخوة في الشعب الفلسطيني". 

ــي أن هناك  وأوضــح النائب البورين
أناس غير معنية بالحوار وبالمقابل 
ــا بعــض  ــاس عقــالء ولن ــاك أن هن
ــة مع بعض  الخطــوط بعالقات طيب
ــح ولكــن نرجو أن  اإلخــوة فــي فت
يكونوا يملكون قــرارا، والتأثير في 
اتخاذ القرار المناســب الذي يرضي 

شعبنا.
وبين النائــب البرويني أن التســعة 
ــواب المفــرج عنهم خرجــوا بعد  ن
انتهــاء محكومياتهــم وكان الحكم 
ــى أن هدف  أربعين شــهرا، ولفت إل
االحتــالل مــن تلــك المحاكمات 
واالعتقاالت أن يكــون اإلفراج ليس 
ــة دورة التشــريعي وأن ال  قبل نهاي
ــا وبالتالي  يكــون الخــروج جماعي
تفاوتت األحــكام، وقال "مــن بداية 
ــم توجــه تهمــة التغيير  ــة ل القضي
ــا لم تكن مجرمة في  واإلصالح ألنه
تقديرهم  وبعد ذلك بشهرين صدر 
قانون بأن قائمــة التغيير واإلصالح 
والســؤال  ــون  القان عــن  خارجــة 
المحرج كيف اعتقل هؤالء قبل أن 
تجرم الكتلة"، موضحا أن المحققين 
ــة  أبلغتهــم بأنهم  والقضــاة والنياب

مقابل شاليط
ــواب  ــر عــن شــكره باســم الن وعب
األســرى للشــعب الفلســطيني على 
ــة وقال  ــه مــع قضيتهم العادل وقفت
"نحمل رســالة مــن خــالل إخواننا 
الســجون بتطلعاتهم وتمنياتهم  في 
بالخــروج مــن حالة االنقســام وأن 

تعود اللحمة الحقيقية لجميع فئات 
الشعب"،  وأشار النائب البوريني إلى 
ــد من اإلخوة  اســتمرار معاناة العدي
ــى أكثــر من  ــن عل ــواب موزعي الن
ســجن قد حكم عليهم بأحكام جائرة 
من أربعين على خمسين شهرا مع أن 
التهمة واحــدة وهي االنتماء لقائمة 

التغيير واإلصالح التابعة لحماس.
وحول حياة النواب في داخل السجون 
قال "فــي النقب حيــث يتواجد عدد 
كبير من النواب موزعين على بعض 
األقسام حقيقة يعيش األسرى عموما 
ــة اإلخــوة النواب فــي أجواء  بصحب
ــة وعلمية  ــة رائعــة وتربوي إيماني
وثقافية مــن خالل برامــج ثقافية  
تجــدد فــي كل بضعة شــهور على 
شكل مســاقات جامعية ومحاضرات 
عامة ودورات تخصصية، مثل دراسة 
في القانون والسياسة وعلوم القران 
والحديث واللغــة العربية والعبرية 
ــة"، ومضى يقــول " في  واالنجليزي
بعــض الســجون مثل مجــدو كان 
ــواب أكثر من  ــاك تعمد قهر الن هن
ــرة التنقالت  غيرهــم من خالل كث
ــون  ــى المحاكــم أو كمــا يذهب إل
ــد وبقصد  ويرجعــون فقط للتمدي
إرهاقهــم خاصــة أن منهــم مرضى 
وكبار ســن والســفرات تســتغرق 
ــام مكبلين بال حقوق وكان  أربع أي
ملموســا ذلك مــع الدكتور عزيز 

دويك".

النائب عن كتلة التغيير واإلصالح /نابلس
ــد عام 1955 فــي نابلس.متزوج وله ابنان وســبع بنات، حاصل علي  موالي
شهادة البكالوريوس في الشريعة. وحاصل علي إجازة قاضي القضاة األردني 
في المحاماة الشــرعية .كما حصل علي شــهادة الماجستير في الدراسات 
اإلسالمية. وعمل محاضرُا في جامعة القدس المفتوحة .وأيضا عمل مدرسًا 
في المحاماة الشــرعية .كما حصل علي شــهادة الماجستير في الدراسات 
اإلسالمية. وعمل محاضرُا في جامعة القدس المفتوحة .وأيضا عمل مدرسًا 
في المحاماة الشــرعية .كما حصل علي شــهادة الماجستير في الدراسات 

فــي مدارس وكالة الغــوث في منطقة نابلس منذ عــام 1975م إلي العام 
1998م. وشــارك في تأســيس لجنة زكاة عصيرة الشــمالية. شــارك في 
تأسيس وعضوية رابطة علماء فلسطين .وأبعد إلي مرج الزهور ، واعتقل 
إداريًا خمس مرات .وفاز في انتخابات المجلس التشــريعي الفلسطيني في 
تأسيس وعضوية رابطة علماء فلسطين .وأبعد إلي مرج الزهور ، واعتقل 
إداريًا خمس مرات .وفاز في انتخابات المجلس التشــريعي الفلسطيني في 
تأسيس وعضوية رابطة علماء فلسطين .وأبعد إلي مرج الزهور ، واعتقل 

العام 2006 م عــن مدينة نابلس. اختطفته قوات االحتالل  بتاريخ 6/29/
2006م. وأفرجت عنه مؤخرا مع ثمانية من زمالئه النواب.



ال مبرر اآلن ألن يبقى 
المجلس التشريعي معطال

في الضفة الغربية الكثير 
من الحريات معدومة

سلطة رام اهللا قامت بإغالق 
بيوت االستقبال للمهنئين
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• مواليد عام ١٩٥٢ في القدس الشريف.
• حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة.

• متزوج وله ابنان وخمس بنات .
• اعتقل عدة مرات منذ عام ١٩٨٨ حيث بلغ مجموع اعتقاالته أكثر من ٢٠ سنة .

• خطيب وإمام مسجد أم طوبا الكبير .
• ناشط اجتماعي متميز في منطقته ومحافظة القدس .

• فاز في انتخابات المجلس التشريعي عام ٢٠٠٦م عن
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ــة فــي المجلــس  ــة االقتصادي بحثــت اللجن
التشريعي مشــاكل تصريف الصرف الصحي 
ــاه البحر والنتائج المترتبة على ذلك  إلى مي
ــن بالدرجة األولى  ــن والمعنيي مع المختصي
من هــذه المشــكلة التي تهدد ســالمة وحياة 

المواطنين نتيجة تلوث مياه البحر.
ــة برئاســة د. عاطف عدوان  فقــد قامت اللجن
وعضوية كال من د. سالم سالمة ، د. مروان أبو 
راس ، أ. جمال نصار ، م. جمال سكيك ، بجولة 
ميدانية تفقدت خاللها كل األماكن التي يتم 
تصريف مياه المجاري إلى شــاطئ بحر غزة، 
ووجدت أنه غالبية مصابات المياه العادمة يتم 
ــا في مياه البحــر دون معالجة وهذا  تصريفه
ما يؤثر على الثروة الســمكية وعلى الموسم 
الصيفي وظهور بعد األمراض وارتفاع نســبة 
ــاه البحــر وخصوًصا فــي المنطقة  تلوث مي
التابعــة لبلدية غــزة . واســتمعت اللجنة من 
رئيس بلدية غزة م. رفيق مكي على اعتبار أن 
المشكلة تتركز في منطقة نفوذ بلدية غزة، 
وبين م. مكي أن البلدية تبذل جهوًدا كبيرة من 
أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة التي 
تعود جذورها إلى شبكة المجاري وهي شبكة 
قديمة وتحتاج إلــى صيانة. وأن البلدية تقوم 
ــة لمياه البحر تقــوم بالرقابة  بمتابعة دوري

والتفتيــش على محطات المعالجــة والبلدية 
أعدت خطة متكاملة لوضع محطات المعالجة .

وفي ذات السياق التقت اللجنة االقتصادية مع 
ــي د. زياد الظاظا لمعرفة  وزير الحكم المحل
األســباب الحقيقية لهذه المشــكلة وتصريف 
ــأن وزارته  ــاه الصرف الصحــي وأوضح ب مي

قامــت بالعديد من اإلجــراءات للتخفيف من 
تلك المشكلة. كما التقت اللجنة االقتصادية 
في المجلــس التشــريعي المهندس يوســف 
الغريز رئيس سلطة جودة البيئة والمهندس 
بهاء األغا لبحث أسباب ارتفاع نسبة تلوث مياه 

البحر والنتائج المترتبة على هذا التلوث.

الخطــورة لم تنته عند انتهاء عهد بوش وفشــل الجمهوريين فــي انتخابات عام ٢٠٠٩ . 
ألن هــذه الفئة ما زالت تحتفظ بمراكز نفوذ قوية في الواليات المتحدة . ويبدو أنها 
أحدثت ، ومعها اللوبي الصهيوني ، صداعا قويا لعهد أوباما وتصدت للرئيس ونصبت له 
المكائد والمصائد ، وعملت على مصادرة محاوالته إلعادة التوازن للسياســة األمريكية 
ــا مدويا في خطابي  في الشــرق األوســط ـ هذه المحاوالت التي اتخذت شــكال إعالمي
أوباما في تركيا وفي مصر ـ . ثم اكتســبت مســحة من الصدقية حينما طالب أوباما 
إســرائيل بوقــف االســتيطان . وذلك أمر لم يتجاســر عليه رئيس أمريكــي من قبل . 
ولكن إسرائيل سرعان ما فتحت النار على أوباما حين ألقت بقفازها في وجهه وأعلنت 
بوقاحــة أنها لن توقف االســتيطان . وال نظــن أنها فعلت ذلك حماقــة ، وإنما اعتمادا 
منها على أنها تســتطيع أن تثير المتاعب للرئيس بواســطة القوى التي تتحرك بأمرها 
ــي الحزب الجمهوري وربما  فــي الواليات المتحــدة . وتتألف تلك القوى من متصهين
ــى اللوبي اليهودي ، وباإلضافة إلى  ــي الحزب الديمقراطي أيضا ،  باإلضافة إل متصهين
كنيســة األحد وكارديناالتها الذين يلعبون أدوارا لم يسبق لها مثيل في دعم إسرائيل 
ــل أنشــطتها وفي معاداة العرب والمســلمين بصورة هســتيرية . وكل من هذه  وتموي

الجهات تملك امبراطورية مالية وإعالمية كبيرة . 
إذا لم نتهم الرئيس أوباما بالدجل والمراوغة ومخادعة العرب والمسلمين أساسا ، قلنا 
ــا أو على األقل لم يتوقعها  إنه ربما وجد نفســه أمــام معركة مفاجئة لم يكن يتوقعه
بهــذا الحجم ، وأنه فضل أن يتراجع أمام الهجمة ليعود الحقا فيخوض معركة تثبيت 

كلمته وحفظ كرامته التي هي كرامة الواليات المتحدة نفسها .  
 فهذا الذي تمارســه إسرائيل والقوى المشار إليها داخل أمريكا هو ديكتاتورية واضحة 
في البالد التي تقول إنها زعيمة الديمقراطية في العالم ، وال شك أنه ـ أيضا ـ تعطيل 
لمشــروع الرئيس الــذي انتخبه الجمهور األمريكي بناء عليه ، وهو مشــروع التغيير 
وفقــا لرؤية مختلفة عن رؤية بوش وعهده األســود الذي أســاء إلى أمريكا من جميع 
النواحي على مســتوى العالم كله . وبعبارة أخرى إن ما يفعلونه باســم الديمقراطية 
ــا من آلياتها المعترف بها هو عدوان على الديمقراطية وأصولها بما في ذلك  وانطالق
ــع الصالحيات بين الســلطات الثالث . فالذي يحدث هناك هو خلق ســلطة  قاعــدة توزي
ــا أو .. أو .. بينما  خــارج هذه الســلطات قد يســمونها مجموعة ضغــط أو مجتمعا مدني
الحقيقة أنها عصابة تنصب الكمائن وتقطع الطريق البتزاز المرجع األول المســؤول . 
وهو أيضا انتهاك للدســتور الذي يرتب للرئيس صالحيات وسلطات قيادية في سياسة 
البالد . وهو ـ أخيرا ال آخرا ـ اســتهتار بإرادة الناخبين التي أعلنت تأييدها لمشــروع 
الرئيس للتغيير عندما كان مرشــحا في االنتخابات األخيرة ، ففاز على غيره وحصل 
على تفويض الشــعب له ولبرنامجه . وما محــاوالت الضغط وابتزاز الرئيس وإرغامه 
كي يتراجع عن سياســاته إال انقالب على إرادة الشعب بأسلوب االلتفاف عليها بواسطة 

أالعيب قد يستخدمون الجمهور نفسه أداة لها !
ــه صحيح إذا افترضنا أن الرئيس أوباما رجل صــادق من حيث المبدأ . وأن ما  هــذا كل
يجري في أمريكا يصيبه بصداع أليم . ولكن ماذا إذا كان الرجل قد خادعنا أصال وكان 
يلعب دورا مســرحيا في حملة أمريكية بالشرق األوسط لتبييض وجه أمريكا بواسطة 
رئيس أســود ؟! أو ماذا إذا كان مثله كمثل رؤســاء أمريكيين سابقين لم يكن يعنيهم 

الحفاظ على شرف كلمتهم بقدر ما كان يعنيهم الحفاظ على كراسيهم ؟ 
نقرأ في هذه األيام أن المخطط األمريكي الجديد لتسوية القضية الفلسطينية في عهد 
إدارة أوباما يتضمن ـ من بين ما يتضمن ـ توطين أعداد من الالجئين الفلسطينيين في 
إقليم كردســتان شمال العراق ( ! ) وأن المراجع الكردية ومراجع رام اهللا على اطالع 

بالموضوع وإن كانت ال ترغب في الكالم عنه بسبب حساسيته الشديدة . 
إن صــح هذا األمر فال نرى فارقا بين أوباما وبين جون فوســتر داالس وزير خارجية 
ــكا في خمســينيات القــرن الماضي . بل إن مشــاريع داالس كانــت تريد توطين  أمري
الالجئين في بلدان عربية مالصقة لفلســطين ، بينما المشــاريع األخيرة تنفيهم بعيدا 
، وتضعهم في بيئة شــحنها األمريكيون واإلســرائيليون بالعداوة والبغضاء لكل ما هو 

عربي وتحرري . 
ــه ذلك التصريح الــذي أطلقه المبعوث  ومــن مالحظاتنا األخــرى على أوباما وإدارت
الرئاسي جورج ميتشل في أول قدوم له للمنطقة بعد رفض إسرائيل االستجابة لوقف 
االستيطان . فبدال من أن يقول إن أمريكا مصممة على أقوال رئيسها ، إذا بميتشل يطالب 

العرب والفلسطينيين بإبداء المرونة وحسن النية تجاه إسرائيل . 
ويبدو أن الصداع الذي تحدثنا عنه انتقل إلى رؤوسنا نحن ، ولم يسكن راس أوباما . 

أعضاء اللجنة االقتصادية خالل تفقدهم محطة معالجة المياه العادمة


