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تستحّث حكومة االحتالل الخطى نحو حرب دينية عقائدية 
تؤسس النفجارات شاملة في المنطقة بأسرها.

ــي أقدمت عليها  ال يمكن تفســير الخطــوة العنصرية الت
حكومة االحتالل عبر ضّم المســجد اإلبراهيمي الشــريف 
ــة اليهودية،  ــى المواقع األثري ــاح إل ومســجد بالل بن رب
إال كونها تشــكل إصرارا على تحدي شــعبنا الفلســطيني 
واالستخفاف بمشاعره الدينية، وكأّن مقدساتنا اإلسالمية 
باتت كأل مستباحا ليد العبث والتهويد الصهيوني تفعل بها 
ما تشــاء دون أن تقيم لماليين العرب والمسلمين أي وزن 

أو حساب.
ــي مبلغه عبر هــذه الخطوة  ــغ اإلرهــاب الصهيون لقد بل
اإلجرامية التي تستخف بمشــاعر كل العرب والمسلمين 
فــي مختلف أنحاء العالم، وتتّوج سلســلة مــن االعتداءات 
الصارخة التي استهدفت المقدسات اإلسالمية طيلة المرحلة 

الماضية.
في دائرة االســتهداف المباشــر التالي لهــذه الخطوة يقع 
المسجد األقصى المبارك الذي يتربص به الصهاينة دوائر 
التقســيم منذ زمــن، ويتحينون اللحظة المناســبة إلنفاذ 

مخططهم المشؤوم.
ــة تعتبر األخطــر على مدار  ــة الراهن ال شــك أن المرحل
تاريخ شــعبنا الفلســطيني وقضيته الوطنية، فقد انفلتت 
اليد الصهيونية العابثة من عقالها لتمارس ما يحلو لها من 
جرائم وموبقات، وتنفذ ما تشاء من سياسات، دون أي رادع 

سياسي أو قانوني أو قيمي أو إنساني.
باألمس القريب اغتالوا بشكل وقح الشهيد المجاهد محمود 
المبحوح دون أن يأبهوا لسيادة وأمن الدول العربية، ودون 
ــروا انتباها للمواقف األوروبية التي زوروا جوازات  أن يعي
سفرها، وها هم اليوم يفتئتون على الحق اإلسالمي الديني 
ــه، ويصبغون  ــث أو التالعب ب الــذي ال يملك أحــدا العب
المعركة مع شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية 
بأبعاد دينية تنتفي عنها كل المبادئ والقيم األخالقية التي 

نادت بها وحثت عليها األديان السماوية.
مــا يفعله الصهاينة يعطي مدلوالت بالغة الســفور بشــأن 
حقيقة نواياهم ومخططاتهم السوداء إبان المرحلة المقبلة، 
ويفضــح كافة المحاوالت العابثة الســتئناف المفاوضات 
تحت أي ستار كان، ويضعها في خانة التغطية على الجرائم 
ــا االحتالل وتمريــر مخططاته  ــي يقترفه ــة الت المتعاقب

االستيطانية التوسعية على أرضنا المباركة.
 هذه الجريمــة يجب أن تواجه بتكاتف فلســطيني داخلي 
وتراّص وطني تام يشــكل ســدا منيعا وكابحــا قويا أمام 
سائر الجرائم التي يتوقع أن تتواصل تترى خالل المرحلة 

المقبلة في ظل صمت عربي وإسالمي معيب.
ــة أنهم يجرون المنطقة بأســرها إلى  هــل يدرك الصهاين
ــات خطيرة، وأن هذه الجرائم تشــكل أساســا خصبا  تداعي
ــة، أم أنهم يتقّصدون إشــعال  النتفاضــة فلســطينية ثالث

المنطقة ونشر الخراب والدمار فيها؟!
 إن شعبنا الفلســطيني وأمتنا العربية واإلسالمية يقفون 
اليوم أمام محك تاريخي خطير، فإما امتشاق زمام المبادرة 
والدفاع عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية، أو الفشل في 

اختبار التحدي الوجودي أمام االحتالل الصهيوني.
نحتاج اليوم الســتنفار كافة الجهــود والطاقات إلحباط 
الغزو الصهيوني الذي يســتهدف تهويد مقدساتنا وضرب 
ــات والمقاومــة فــي األمة،  كل مقومــات الوحــدة والثب
بقــدر حاجتنا إلى ترتيب بيتنا الفلســطيني الداخلي وأداء 

استحقاقات التوافق الداخلي.. فهل من مستجيب؟!



دان النائب د. عمر عبد الرازق إقدام ســلطة رام اهللا على قطع تمويل محطة الكهرباء 
الرئيسية في قطاع غزة مما أدى إلى أزمة كهرباء شاملة في كافة أنحاء القطاع.

ــة الخاصة بالوقود  ــي نفى قيامه بقطــع المخصصات المالي وكان االتحــاد األوروب
ــه يدفعها بانتظام وأن  الصناعــي الالزم لشــركة توليد الكهرباء في غزة، مؤكدا أن
السلطة تتحمل مسؤولية التقصير في ذلك. وأشار د. عبد الرازق إلى أن ذلك يسهم 
فــي تعميق الحصار والضغط على أهلنا في غــزة، معتبرا ذلك موقفا ال أخالقيا وال 
ــى الكلمة. وأوضح أن ذلك يأتي في ســياق الضغوط الشــاملة التي  ــا بكل معن وطني
تتعرض لها حركة حماس من قبل إسرائيل والسلطة وبعض دول العالم، بهدف جباية 
تنازالت سياســية. وشــدد د. عبد الرازق على ضرورة اضطــالع الفصائل والتوجهات 
السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان بدورها في مواجهة 
ذلك، مؤكدا على ضرورة محاســبة المقصرين والمتسببين في هذه الجريمة أمام 

القضاء الفلسطيني.

 .




أكد رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك 
أن توجه االحتالل نحو ضم الحرم اإلبراهيمي 
ومســجد بالل تعدى كل الحــدود والمواثيق 
واآلفاق التي تعارفت عليها البشــرية، مؤكدًا 
أن ذلك يأتي ضمن محاوالت تهويد المقدسات 

اإلسالمية والمسيحية في فلسطين.
جاء ذلك في اعتصام تضامني نظمه المجلس 
ــاء (٢٣-٢) تنديدًا  التشــريعي في غــزة الثالث
بالقــرار اإلســرائيلي، بحضــور د. أحمد بحر 
النائب األول لرئيس المجلس ورئيس الوزراء 
ــوزراء والنواب  إســماعيل هنية وعدد مــن ال
والمسؤولين والشخصيات والفعاليات الوطنية 

واإلسالمية.
 وشــدد د. دويك -في كلمة له عبر الهاتف- 
ــى أن مــا تمارســه حكومة االحتــالل من  عل
محاولة تهويد المقدسات هي أخطر ما تتعرض 
له القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه "بالرغم 
من هذه المحــاوالت فإن الحــرم اإلبراهيمي 
وكافة المســاجد على أرض فلسطين ستبقى 

إسالمية خالصة، واالحتالل إلى زوال".
بدوره حمل د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
ــي  المجلــس التشــريعي االحتــالل الصهيون
ــة عــن قــراره العنصري  المســؤولية الكامل
الخــاص بضــم الحــرم اإلبراهيمي ومســجد 

بالل بــن رباح لقائمة التراث اليهودي، مطالبا 
القادة والزعماء العرب في القمة العربية التي 
ستعقد في الجماهيرية الليبية في نهاية شهر 
مارس القادم بوضع هذه القضية المقدسة على 
رأس أولويات جدول أعمالها واتخاذ القرارات 

الالزمــة التي من شــأنها وقف هــذا العدوان 
الصهيوني الســافر على المقدسات، والتأكيد 
على وجوب مالحقة قادة االحتالل الصهيوني 
ــة لينالوا جزاءهم  في كافــة المحافل الدولي
ــم الدولية  ــرادع على اقتــراف تلك الجرائ ال

النكراء.
وأوضــح د. بحر أن هذه الخطــوة الصهيونية 
القاضية بضم المســجد اإلبراهيمي ومســجد 
بالل بن رباح تشــكل توطئة لتقسيم المسجد 

المبارك  األقصــى 

في زيارة تاريخية حــّط وفد االتحاد البرلماني العربي، الذي 
يتكون من ٢٢ برلمانيا يمثلون ١٤ دولة عربية، رحاله على أرض 
قطاع غزة على مدار يومين كاملين، بدءا من بعد ظهر االثنين 

(١٥-٢) وحتى ما قبل ظهر األربعاء (١٧-٢).
ــى رأس وفــد برلماني كبير  وقــد اســتقبل د. أحمد بحر عل
فــي معبر رفح الوفد البرلماني الزائر الذي يضم شــخصيات 
ــة وازنة ومؤثرة في برلماناتها، قبل أن يعقد مؤتمرا  برلماني
صحفيا مشتركا مع رئاســة الوفد العربي أكد فيها د . بحر 
ترحيبه بالوفد الزائر، معتبرا زيارته تعّبر عن األصالة العربية 
وخطوة عربية جريئة على طريق كسر الحصار عن غزة، فيما 
وصف د. سالم الكعبي رئيس الوفد الزيارة بالحدث التاريخي، 
متمنيا أن تســهم في تحقيق الوئام وتنهي حالة االنقسام بين 
أبناء الشعب الفلسطيني، فيما أوضح نور الدين بوشكوج األمين 
ــي العربي أن هذه الزيارة تمت بإجماع  العام لالتحاد البرلمان
الدول العربية، مؤكدا أن قرار زيارة قطاع غزة جاء باإلجماع 

خالل اجتماع االتحاد البرلماني العربي في مسقط مؤخرا. 
وقد اشتملت زيارة الوفد البرلماني العربي الحافلة التي جاءت 
تحت رعاية وإشــراف المجلس التشــريعي على لقاء مع نواب 
المجلس التشــريعي في مقر المجلس بغــزة، وزيارة مجلس 
ــل الوطنية، ومنظمات المجتمع  ــوزراء، ولقاءات مع الفصائ ال

المدني، وأهالي األسرى، ولجنة توثيق جرائم الحرب، وزيارة 
الجامعة اإلســالمية، فضال عن جولة ميدانية تشــمل العائالت 
المنكوبة والمناطق التي تعرضت للدمار الصهيوني إبان حرب 
الفرقان، فيما أقامت رئاســة التشــريعي حفال تكريميا وداعيا 
للوفد الزائر لخص أهــم إنجازات الزيارة صباح األربعاء قبل 

أن يغادر الوفد أرض القطاع عبر معبر رفح.

وقد فوجئ الوفد من حجم الدمار الذي خلفه االحتالل، مبديا 
أقصى أشكال التضامن مع شعبنا الفلسطيني ومعاناته الهائلة 
جراء اســتمرار الحصــار، مؤكدا في الوقــت ذاته على حمله 
رسالة الهّم والمعاناة التي عاينها واقعا في قطاع غزة من أجل 
تشكيل قوة دفع كبرى تجاه كسر الحصار الظالم المفروض 

منذ قرابة أربع سنوات.   
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العدد الثالث والثالثون



pbéá‘æa@Â«@b«bœÜ@Úr€bq@Úöb–n„ @̧ÚjËn‹fl@paÏ«ÜÎ@µÓ‰Ó�è‹–€a@Åbn∞@›ˆbÁ@kõÀ
د.دويك: توجه االحتالل نحو ضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل تعدى كل 

الحدود والمواثيق واآلفاق التي تعارفت عليها البشرية
د. بحر: نحذر من تقسيم المسجد األقصى المبارك وتهويد المقدسات اإلسالمية 

والمسيحية وندعو القمة العربية لوضع القضية على صدارة أولوياتها 

هنية: ندعو النتفاضة ثالثة في الضفة دفاعًا عن المقدسات ونطالب برد عربي 
على اإلجرام الصهيوني

البطش: لغة الوحدة والمقاومة هي التي يجب أن تمارس على األرض للتصدي 
لالعتداء على المقدسات

اســتهداف المقدسات قد يجر المنطقة إلى تداعيات 
ــم مداها إال  خطيرة تؤســس النتفاضة ثالثة ال يعل

اهللا.


وطالــب د. بحر الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر 
اإلسالمي ومنظمة األمم المتحدة ومنظمات حقوق 
ــارة مدينة خليل  اإلنســان بالتحــرك العاجــل لزي
الرحمن وبيت لحم والقدس لالطالع على مدى حجم 
المؤامرة الصهيونية الكبيرة على المقدسات واتخاذ 
اإلجــراءات القانونية الالزمة بوقف هذه االعتداءات 
ــكل األعراف والقوانين الدولية وخاصة  المخالفة ل
نص المادة (٢٨) من اتفاقية الهاي المذكورة، والتي 
أكدت بالنص الصريح على تعهد الدول واألطراف 
ــة بأن تتخــذ كافه  الموقعــة على تلــك االتفاقي
اإلجــراءات التي تكفل محاكمة األشــخاص الذين 

يخالفون أحكام هذه االتفاقية.
كما طالب الســلطة في المقاطعة بوقف التنســيق 
األمني والمفاوضات تمامًا المباشرة وغير مباشرة 
كما طالب الســلطة في المقاطعة بوقف التنســيق 
األمني والمفاوضات تمامًا المباشرة وغير مباشرة 
كما طالب الســلطة في المقاطعة بوقف التنســيق 

مــع هذا االحتالل الغاصــب والتي لم تجد نفعًا ولم 
األمني والمفاوضات تمامًا المباشرة وغير مباشرة 
مــع هذا االحتالل الغاصــب والتي لم تجد نفعًا ولم 
األمني والمفاوضات تمامًا المباشرة وغير مباشرة 

تجلب إال المصائب على الشــعب الفلســطيني، داعيا 
إياهــم للرجــوع إلى حضن الشــعب الفلســطيني 
والوقوف بجانبه للتصدي لهذه الهجمة الصهيونية 

الشرسة.


وتابع د. بحر قائال: "إن هذا العمل العدواني الخطير 
الذي يســتهدف تهويد وسرقة المقدسات اإلسالمية 
وتزوير طابعها العربي واإلســالمي ومحو هويتها 
ــة، وإنما يندرج في  ــة والتراثية والثقافي التاريخي
سياق أهداف ومخططات االحتالل الصهيوني القذرة 
التي ترمــي إلى القضاء على كافه معالم الحضارة 
اإلســالمية العريقــة فــي فلســطين، وفصلها عن 
امتدادها العربي واإلســالمي، وفرض أوهام كاذبة 

على األرض بالهيمنة والغطرسة وقوة السالح".
ــى أن ما جرى ويجــري اآلن في   وأشــار د. بحر إل
القدس المحتلة من تهويد للمسجد األقصى المبارك 
وحفريات مســتمرة تهدد بقاءه ووجوده واستمرار 
ــم من تدمير  سياســة طرد ســكانه األصليين، وما ت
ممنهج لعشــرات المســاجد خالل الحرب الدموية 
التي شنها العدو الصهيوني المجرم على قطاع غزة 
خير دليل على مدى هول وفظاعة تلك المخططات 

العدوانية اإلحاللية.
ومضى يقول "إن إعالن سلطات االحتالل الصهيوني 
ضم الحرم اإلبراهيمي الشــريف ومسجد بالل بن 
رباح إلــى قائمة المواقع التراثية اليهودية يشــكل 
انتهــاكًا ســافرًا التفاقية الهــاي الخاصة بحماية 
الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المبرمة في 
١٤ أيار / مايو عام ١٩٤٥م والتي صادق عليها االحتالل 
الصهيوني بتاريخ ١٩٥٧/١٠/٣م حيث أن معظم الدول 
ــة واإلســالمية واألجنبية قــد صادقت على  العربي
ــة الهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية  اتفاقي
(في حالة نزاع مسلح) المبرمة عام ١٩٥٤م، وحيث أن 
الجماهيرية الليبية الشقيقة التي ستستضيف القمة 
العربية نهاية الشــهر القــادم قد صادقت على تلك 

االتفاقية  بتاريخ ١٩٥٧/١١/١٩م".

 
أكد رئيس المجلس التشــريعي د.عزيز دويك أن 
توجه االحتالل نحو ضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد 
ــق واآلفاق التي  بالل تعــدى كل الحدود والمواثي
تعارفت عليها البشرية، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن 
محاوالت تهويد المقدســات اإلسالمية والمسيحية 

في فلسطين.
جــاء ذلك فــي اعتصــام تضامني نظمــه المجلس 
ــاء (٢٣-٢) تنديدًا بالقرار  التشــريعي في غزة الثالث
اإلســرائيلي، بحضــور د. أحمد بحــر النائب األول 
لرئيس المجلــس ورئيس الوزراء إســماعيل هنية 
وعدد من الوزراء والنواب والمسؤولين والشخصيات 

والفعاليات الوطنية واإلسالمية.
ــه عبر الهاتف- على   وشــدد د. دويك -في كلمة ل
أن ما تمارســه حكومة االحتالل من محاولة تهويد 
ــه القضية  المقدســات هــي أخطــر ما تتعــرض ل
ــه "بالرغــم من هذه  ــى أن الفلســطينية، مشــيرا إل
المحاوالت فإن الحرم اإلبراهيمي وكافة المساجد 
ــى أرض فلســطين ســتبقى إســالمية خالصة،  عل

واالحتالل إلى زوال".
وأكد د. دويك على إســالمية المسجد اإلبراهيمي 
الشــريف في الخليل ومسجد بالل بن رباح في بيت 
لحم والبعد التاريخي اإلسالمي للمقدسات اإلسالمية 

على اعتبار أنها ملك خالص للمسلمين. 
وأضاف د. دويك أن استهداف المقدسات "كان هدفًا 
اســتراتيجيًا لالحتالل منذ أول يــوم وطئت أقدام 
الغزاة الصهاينة أرض فلســطين، وقــد بلغت ذروة 
االستهداف مجزرة الحرم اإلبراهيمي التي ارتكبها 

المجرم باروخ غولدشتاين عام ٩٤". 
وأشــار إلى أن قرار الضم هو "بمثابة اعتداء ســافر 
على مقدسات المسلمين واستهتار بالقرارات الدولية 
ــة األديان  ــن التي تحترم حري واألعــراف والقواني
وبخاصة مقدسات الشعب الفلسطيني الذي يقع تحت 

نير االحتالل". 
ووجه د. دويك نداًء "لوحدة الشعب وإنهاء االنقسام"، 
مشــددًا على ضرورة "إبطال هذا القرار باإلســراع 
بإنهاء االنقســام وتوحيد الشعب على طريق تحقيق 
أهداف الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية أسوة بكل 

شعوب العالم". 
ــن في أنحــاء العالــم وكذلك  وحــّث البرلمانيي
ــن العــرب "توجيه عنايتهــم واهتمامهم  البرلمانيي
بمقدســات المســلمين وجعلها على سلم أولوياتهم 
والوقوف بجانب الحقوق المشــروعة لهذا الشعب"، 
داعيًا األمم المتحدة بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ 
للجمعية العامة لدراسة تداعيات هذا القرار ومدى 

الضرر الذي سيلحق بمقدسات المسلمين. 
كمــا وجــه د. دويك رســالة إلى مؤتمــر القمة، 
تطالب القادة والرؤساء بأن يجعلوا قضية المقدسات 

اإلسالمية والمصالحة على سلم أولوياتهم. 
وطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته 
تجاه ما يجري بحق المقدســات اإلسالمية وخاصة 
مدينتي القدس والخليل، وأن يعمل على إبطال هذا 
القــرار، في حين طالب بعقد مؤتمر إســالمي على 
مستوى دولي، وأن يجعل مهمته األولى وقف كافة 
المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد مقدســات 

المسلمين في فلسطين.


ــدوره، حمل د. أحمــد بحر النائــب األول لرئيس  ب
المجلس التشريعي االحتالل الصهيوني المسؤولية 
ــة عن قراره العنصري الخــاص بضم الحرم  الكامل
ــاح لقائمة التراث  اإلبراهيمي ومســجد بالل بن رب
اليهودي، مطالبا القــادة والزعماء العرب في القمة 
ــة الليبية في  العربية التي ســتعقد في الجماهيري
ــة شــهر مــارس القــادم بوضع هــذه القضية  نهاي
المقدســة على رأس أولويات جدول أعمالها واتخاذ 
القرارات الالزمة التي من شــأنها وقف هذا العدوان 
الصهيوني الســافر على المقدسات، والتأكيد على 
وجوب مالحقة قادة االحتالل الصهيوني في كافة 
المحافل الدولية لينالوا جزاءهم الرادع على اقتراف 

تلك الجرائم الدولية النكراء.
وأوضح د. بحر أن هذه الخطوة الصهيونية القاضية 
بضم المســجد اإلبراهيمي ومســجد بالل بن رباح 
تشكل توطئة لتقســيم المســجد األقصى المبارك 
وتهويد المقدسات اإلســالمية والمسيحية، محذرا 
من مغبة التداعيات المســتقبلية المترتبة على هذا 
االستهداف الصهيوني الممنهج لحقوقنا ومقدساتنا، 
مشددا في الوقت ذاته على أن التمادي الصهيوني في 

األجهــزة األمنية فــي الضفة الغربية وعــدم إبقاء 
أي ســجين بسبب انتماؤه السياســي واقتنائه سالح 
المقاومة وتمســكه بالثوابت، ووقــف المفاوضات 
والتعامل األمني وهــو األخطر ألنهم يتكلمون عن 
مفاوضات متوقفة، لكنهم ال يتحدثون عن اتصاالت 
أمنية مســتمرة، حتــى في ظل جمــود المفاوضات 

السياسية.
كما دعــا إلى مصالحة فلســطينية حقيقية قائمة 
على أساس التمســك بالحقوق والحق في مقاومة 
االحتالل دون قيد أو شرط، مناديا األمتين العربية 
واإلسالمية بالرد على هذا القرار وعلى ما يتعرض 
ــه األقصى والقدس بنهضة عربية صادقة في تبني  ل
ــه والتآمر  مشــروع المقاومة وعدم االلتفاف علي

ضده.
 كمــا أَكد على أن الرد العربي ال يجب أن يقتصر 
ــد، بل بخطوة عملية تقوم على أســاس  على التندي
كسر الحصار عن غزة وفتح المعابر وأن تبقى غزة 
حــرة متواصلة مع محيطها، بعملية أحادية الجانب 

وبقرار عربي مستقل.
ــة في ختام كلمته الــدول األوروبية   وطالب هني
بمعاقبة االحتالل اإلسرائيلي سياسيا بفرض كسر 

الحصار وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني".
مــن جانبه، قال القيادي في الجهاد اإلســالمي خالد 
البطش، في كلمة له نيابة عن الفصائل الفلسطينية 
"إن قرار الضم باطل بطالن وجود الكيان اإلسرائيلي 
ــى أرض فلســطين"، مشــددًا على أن لغــة القوة  عل
والوحــدة والمقاومة هي التي يجب أن تمارس على 

األرض للتصدي لالعتداء على المقدسات.
 وقال البطش: "لن نسمح بأن تحسم معركة التاريخ 
ــل بأن يزيــف التاريخ  ــح االحتــالل، ولن نقب لصال
والمقدسات"، مؤكدا أن توجه االحتالل لقرار ضم 
المقدســات جاء بعد فشله في كل محاوالته إلثبات 

بأن له آثارا أو تاريخا في المسجد األقصى.
 وأوضــح أن توّجه االحتالل لســرقة التاريخ وبناء 
تاريــخ مزيف له، جــاء في ظل ضعــف األمة وفتح 
ــات التطبيع مع االحتــالل، الفتًا  ــة لبواب دول عربي
تاريــخ مزيف له، جــاء في ظل ضعــف األمة وفتح 
ــات التطبيع مع االحتــالل، الفتًا  ــة لبواب دول عربي
تاريــخ مزيف له، جــاء في ظل ضعــف األمة وفتح 

إلى أن هذا األمر دفع االحتالل للتعدي على حلفائه 
واختراق أمن الــدول، كما فعل في اغتيال القيادي 
ــي، وتزوير جــوازات أوروبية في  المبحوح في دب

عملية االغتيال.


مــن جانبه دعــا رئيس الوزراء إســماعيل هنية إلى 
ــة وأوروبية شــعبية  قــرارات فلســطينية وعربي
ورسمية ردا على قرار الحكومة اإلسرائيلية األخير 

بضم مقدسات إسالمية إلى التراث اليهودي.
ــة خــالل االعتصــام "إن مــا يجري في   وقــال هني
الخليل وبيت لحم هو امتداد لسياســة إســرائيلية 
قديمة متجــددة، وتنفيذ لمخطط صهيوني ماكر 
يهدف لطمس الهوية وتغيير معالم تراثنا اإلسالمي 

وسرقة التاريخ".


ــوا في  ــوا مثل ذلــك وما زال وأضــاف: "لقــد فعل
القدس المحتلة، غيروا أســماء الشوارع والمناطق 
ــوا المقابر  في فلســطين المحتلة عــام ١٩٤٨، وأزال
اإلسالمية، وحولوا المساجد إلى خمارات، وأرادوا أن 

يسلبوا شعبنا حقه وتاريخه وتراثه".
 وتابع قائال: "هي خطة متواصلة، المشكلة ليست في 
الخطــة بقدر ما أن الكثير من أبناء الشــعب واألمة 
يغفلون عن متابعة هذا المخطط الذي يلتهم األرض 
ويقضي على المقدسات ويريد أن يسحق هذا الوجود 

اإلسالمي على أرض فلسطين".
واعتبر هنية القرار اإلسرائيلي استخفافًا بالمفاوض 

اإلسالمي على أرض فلسطين".
واعتبر هنية القرار اإلسرائيلي استخفافًا بالمفاوض 

اإلسالمي على أرض فلسطين".

الفلسطيني وكل من أراد البقاء في مربع التسوية 
السلمية، مؤكدا أنه "مخطط ممتد من القدس إلى 
ــد والرملة يتزامن مع  الخليل إلــى غزة ويافا والل
المفاوضات العبثية".   وقال هنية: "إن االحتالل باطل 
ــه باطل وال يلزم الشــعب، ولن نعترف  وما يقوم ب
بالمحتل وبقراراته وال بضمه لمقدساتنا، فالقدس 
ــه معنا، لن نعترف بهذه  ــا واألرض لنا واهللا بقوت لن

القرارات، إنها باطلة، وال يترتب عليها شيء".


وأكد هنية على أن كلمات الشــجب واالســتنكار 
ال تكفي فــي مواجهة هــذه القرارات اإلســرائيلية 
الجائرة التي تهدف لضرب مقومات الصمود الفكري 
والشرعي لشعبنا ، مشيرا إلى أن "القرار يحتاج لرد 
عملي في الضفة الغربية بأن ينتفض الشعب في وجه 
االحتالل وأن يكسر كل قيد في مواجهة االحتالل".

وشدد على أن القرار يحتاج إلى رد فلسطيني واضح 
محدد يتمثل باإلفراج عن كل المعتقلين في سجون 



العدد الثالث والثالثون
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فــي هذا اإلطار يؤكــد النائب في المجلس 
أن  الجــواد  ــد  عب ناصــر  د.  التشــريعي 
المحاكمات العسكرية غير قانونية خاصة 
ــون يحظــر االنتماء  مــع عــدم وجــود قان
لحركة حمــاس قائــال: "ال يوجــد قانون 
فلســطيني يعتبر حركة حماس محظورة 
وبالتالــي كل مــا يجــري اآلن بخصوص 
المحاكمــة العســكرية التي عــرض عليها 
ــى المحاكم العســكرية  بعض اإلخــوة عل
ــكل القوانين المعمول بها في  هي مخالفة ل

السلطة الفلسطينية".
فيما اعتبر د. عبد الســتار قاســم أن اعتبار 
االنتماء لحماس تهمة أمر ال مسوغ قانوني 
ــه حيث قال:" التهمــة منذ زمن وهي ليس  ل
جديدة واالنتماء إلــى حركة حماس تهمة 
في نظرهــم ولكن التهمة ليس لها مســوغ 
ــي ولهذا فإن أي شــخص ال يقدم إلى  قانون
محكمة بتهمة انتمائه لحماس، وإنما يحجز 
وفــق المــزاج وهذا مــا يحدث فــي الضفة 
ــة، أمــا إذا أرادوا محاكمة شــخص  الغربي
فإنهــم يوجهون له تهمــة مدنية مثل تهمة 
حيازة ســالح، على اعتبار أن حمل الســالح 

غير شرعي".
ــة  وفــي ذات الســياق أكــد رئيــس اللجن
ــة في المجلس التشــريعي د. أحمد  القانوني
أبو حلبية أن االنتماء لحركة مقاومة مثل 
ــب المالحقة  حماس واجــب وطني ال يتطل
واالعتقال بل الفخر والتأييد قائال: "حقيقة 
أن االنتمــاء لحركــة حمــاس يعتبر عمًال 
ــع به هذه  ــاز وذلك لما تتمت ــًا بامتي وطني
الحركة مــن وطنية وإســالمية باإلضافة 
إلى كونها حركــة مقاومة أثبت جدارتها 
في مقاومة ومقارعــة االحتالل الصهيوني 
بكل الوسائل المتاحة مما جعلها شوكة في 
ــوق األعداء، خاصة وأنها قادت المقاومة  حل
ــى  ــذ زمــن للحفــاظ عل الفلســطينية من
الثوابت الفلســطينية والعربية واإلسالمية 
وفــي مقدمتها القدس واألقصى واألســرى 

والالجئين وغير ذلك".

وأضاف: "ال يجــوز لكائن من كان أن يتهم 
هــذه الحركة وأبناء هــذه الحركة بأنهم 
ــون بســبب التزامهــم  خارجــون عــن القان
بمقاومة االحتالل بل على العكس من ذلك 
ــاك من يتهم الحركة وأبنائها ويقدمهم  هن
للمحاكمة في الضفة، فإن فعلته تتساوق مع 
أعداء الشعب والغاصبين ألرضه، وبالتأكيد 
ــاء حماس بســبب مقاومتهم  فإن تقديم أبن
لالحتالل للمحاكم الفلسطينية في الضفة 
الفلســطينية مخالف للقانون الفلســطيني 
الذي شــرع المقاومــة لالحتــالل وحماها 
كما حدث في قانون حماية المقاومة الذي 
ســنه المجلس التشريعي إضافة إلى أن هذه 
المحاكمــات تناقض مــع القوانين الدولية 
ــم احتالله  التي ســمحت للشــعب الــذي يت

مقاومة المحتل بكل الوسائل المتاحة".


السياســية  ــات  والتداعي ــار  اآلث وحــول 
ــى  ــة عل ــة المترتب ــة واالجتماعي والوطني
محاكمة أبناء حماس أمام محاكم القضاء 
قال النائــب د. عبد الجواد: "واضح أن أثرها 
ــى كل المســتويات، ســواء  ســلبي جدًا عل
ــة والمســتقبلية، بمعنى أن  كانــت الحالي
المحاكم العسكرية شكلت صدمة شخصية 
واجتماعية كبيرة ألشخاص األسرى الذين 
ــم الحكم عليهم وأهليهم الذي لم يتوقعوا  ت
أن يحاكــم أبناؤهم ألنهــم خدموا الوطن 
وقاوموا االحتالل، وفي المســتقبل سيكون 
له تأثير سلبي جدا على العمل الديمقراطي، 
وكيف سيكون هناك انتخابات ديمقراطية 
مســتقبلية في الضفة وفــي الوقت ذاته فإن 
ــات يعرض  كل إنســان يعمــل في االنتخاب
نفســه لالعتقال والتعذيب فهذا شكل ضربه 
ــذل لدمقرطة  ــة لكل الجهــود الذي تب قوي

الشعب الفلسطيني".
ــو حلبية  ــه النائــب د. أب ــق علي وهــو ما عل
قائال: "ســيكون لهذه الخطــوات الظالمة في 
محاكمة أبناء حركــة حماس في محاكم 
ــى  ــرة جــدًا، أوًال عل ــات خطي الضفــة تداعي
محاكمة أبناء حركــة حماس في محاكم 
ــى  ــرة جــدًا، أوًال عل ــات خطي الضفــة تداعي
محاكمة أبناء حركــة حماس في محاكم 

المســتوى الوطني الفلســطيني هذا سيكرس 

الشــرخ واســتمرار االنقســام بين شــطري 
الوطن وبين أبناء الشعب الواحد، إضافة إلى 
أنه ذلك ســيغري العدو الصهيوني لمالحقة 
ــاء حــركات المقاومــة أكثــر فأكثر  أبن
ــاء حركة حماس، هــذا باإلضافة  خاصة أبن
إلى أن ذلك يتناقــض تمامًا مع ما يعلن عن 
الفلسطينية،  الوطنية  للمصالحة  االســتعداد 
ــه تداعيات سياســية تكمن فــي أن هذه  ثم ل
المحاكمات تعطي مبررًا للحكومات الداعمة 
ــان الصهيوني مثل أمريكا وبعض الدول  للكي
ــى اتهام أبناء حركة  األوروبية للتأكيد عل
ــى أن  ــون، إضافــة إل حمــاس بأنهــم إرهابي
هذا ســيؤدي إلى زيادة الحصار على شــعبنا 
الفلسطيني في قطاع غزة من جهات عديدة".

ــل هذه  مــن جانبه أوضــح د. قاســم أن مث
ــد التفــكك  االحــداث مــن شــأنها أن تزي
ــى القضية  ــي ســتنعكس عل ــة الت والكراهي
ــار المتوقعة هي  الفلســطينية قائــال: "اآلث
ــة  والكراهي االجتماعــي  التفــكك  ــار  آث
ــة الوطنية  وكل هــذا ينعكــس على القضي
ــن االجتماعي  ــى الناتجي الفلســطينية وعل
واألخالقي للشعب الفلســطيني، وإذا جرت 
االنتخابات في الضفــة الغربية فأنا ال أظن 
أن الحمســاويين سوف يســتطيعون العمل 
ــة ألن كل من  ــة وأجــواء ديمقراطي بحري
شــارك في االنتخابات الســابقة هو مالحق 
وقــد تعرض للمســاءلة واالعتقال من قبل 

السلطة في رام اهللا".


وعمــا إذا كانت هذه التطورات تدخل ضمن 
إطار االستحقاقات األمنية لخارطة الطريق 
وصناعة الفلســطينيين الجدد الذين يشرف 
ــون أوضح  ــرال األمريكي دايت عليهــم الجن
النائب د. أبو حلبية قائال: "لألســف الشــديد 
الواضــح أن الســلطة فــي رام اهللا والضفــة 
الفلسطينية تتساوق كثيرًا وبصورة متقدمة 
ومتســارعة مع االحتالل الصهيوني لصالح 
هــذا االحتالل ضــد المصالح الفلســطينية 
ــا، وأيضــًا فإن هــذه المحاكمات تأتي  العلي
في إطار ما يمســى بخارطــة الطريق التي 

قــررت مالحقة المقاومــة وأبناء المقاومة 
ــى رأســهم أبناء حركة حمــاس، وهذا  وعل
أيضًا يســاهم في تشكيل اإلنسان الفلسطيني 
ــى المقــاس الصهيوني  بصــورة جديدة عل
واألمريكــي وال يتوافق مع مصالحنا العليا، 
وأنا أســتذكر في هذا المقــاوم مثًال يقول 
واألمريكــي وال يتوافق مع مصالحنا العليا، 
وأنا أســتذكر في هذا المقــاوم مثًال يقول 
واألمريكــي وال يتوافق مع مصالحنا العليا، 

فالن ملكي أكثر من الملك فتلك السلطة 
ــدو أنهم يتصرفــون كأنهم  فــي رام اهللا يب
يهــود بل أكثر من اليهود في مالحقة أبناء 

المقاومة الفلسطينية".
ــه د. قاســم ضمــن ســيادة  وهــو مــا أدخل
ــات والبعد عن القانــون حين قال:  االتفاقي
"الســيادة ليس للقانون الفلســطيني وإنما 
الســيادة لالتفاقيات مع االحتالل وال يوجد 
ســيادة للقانون الفلســطيني، ومثال ذلك 
أننــي كنــت معتقال في ســجون الســلطة 
عــام ٢٠٠٠ وأصدرت المحكمــة العليا قرارا 
ــي، ولم يفرج عني ألن القانون  باإلفراج عن
اســتحقاق  مــع  تناقــض  إذا  الفلســطيني 
ــة  فاألولوي االحتــالل  مــع  ــات  االتفاقي

لالتفاقيات وليس للقانون".
ــد الجواد فعــزا ما يجرى  أمــا النائب د. عب
إلى التنسيق الكامل مع االطراف الخارجية 
مــن امريكية وصهيونية قائــال: "واضح أن 
الــذي يحــدث اآلن هــو تنســيق كامل مع 
األطراف األخرى الخارجية، مع المخابرات 
األمريكية واإلسرائيلية بقيادة دايتون حيث 
أصبحت األجهزة في الضفة مع األســف هي 
 CIA أدوات تســتغلها المخابرات األمريكية
ويســتغلها االحتالل الصهيوني مع األســف 
الشديد، وبالتالي ما يجري ليس وطنيا وال 
فلســطينيا وإنمــا ما يجري هــو عبارة عن 

تطبيق لسياسات وأجندات خارجية".


ــة حــل تلك  وعــن توقعاتهــم إزاء إمكاني
اإلشكاليات مع توقيع اتفاق المصالحة لو تم، 
أم أن المصالحة ستعجز عن منع  االصطدام 
مــع ما يمــس الثوابت األمنية للســلطة في 
رام اهللا التي تعتمد على التنسيق األمني مع 
االحتــالل وتجفيف منابــع حركة حماس 

ومالحقــة أبنائها في الضفة قال د. قاســم: 
ــت المصالحة  "مــن ناحية المنطق إذا حصل
المفــروض أن ال يتم االعتقــال، ال حماس 
ــح وال فتح تعتقل حماس فهذا هو  تعتقل فت
المنطــق، ولكــن هل هذا ما ســوف يحصل، 
بالطبع ال، وذلك ألنه في فترة التســعينات 
ــم يكن هناك انقســام ولكــن كانت هناك  ل
اعتقاالت سياســية لعناصر حماس والجهاد 
ــى المقاومين من شــهداء األقصى ألن  وحت

هكذا تتطلب االتفاقيات"
ــد الجواد قدرة أي  ــدوره نفى النائب د. عب ب
ــر الواقع األمني  طرف أو حــدث على تغيي
ــي للواقع  فــي الضفة قائال: "حســب تحليل
ــن تكون للمصالحة  الموجود في الضفة فل
ــى موضوع  ــر عل وال لغيرهــا تأثيــر كبي
الواقــع األمني في الضفــة، بمعنى أن الذي 
يجري اآلن هو عبارة عن عملية غسيل دماغ 
كاملة، فقد تم برمجة األجهزة في الضفة 
بحيــث أنها يجب أن تقوم بهــذا الدور وإذا 
ــم تقم بهذا الدور لن يكون لها وجود ولن  ل

تتلقي رواتب ومساعدات".
ــو تمت مصالحة فســوف  وأضــاف: "حتى ل
يســتمر هذا األمر وســتبقي اســتراتيجية 
هذه األجهــزة مواجهة المقاومة في الضفة 

وحركة حماس".
من جهته أشــار النائــب د. أبو حلبية إلى أن 
خارطــة الطريق باتت ملزمة لســلطة رام 
اهللا ولن تســتطيع التخلص مــن التزاماتها 
قائــال: "أعتقــد أن ســلطة رام اهللا والضفة 
ــن تســتطيع أن تتراجع عن  الفلســطينية ل
ــذ خطة خارطة  أي خطــوة خطتها في تنفي
الطريق خاصة فــي مالحقة أبناء المقاومة 
وباألخــص أبناء حركة حمــاس ألن تلك 
الســلطة معنية باسترضاء العدو الصهيوني 
ــي  األوروب ــة واالتحــاد  واإلدارة األمريكي
وغير ذلك ممــن يخططون ويعملون ضد 
ــح الكيان  مصالح شــعبنا الفلســطيني لصال
الصهيوني، إضافــة إلى أن هذه الخطوة في 
محاكمة أبناء حمــاس تعد خطوة متقدمة 
ــان الصهيوني  في التنســيق األمني مع الكي

ضد أبناء شعبنا الفلسطيني" .
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اختطاف النواب كان له أثرًا على 
كافة الُصعد, فغياب ما يزيد على 
ــن نائبًا فــي بداية تجربة  األربعي
برلمانية هي األولى بالنســبة لنا, 
هي بمثابة حرب بدأت رحاها بين 
ــن, إرادة المقاومــة وإرادة  إرادتي
ــر هذا  االستســالم، والرســالة عب
االعتقال الجماعي كانت واضحة 
"أسكتوا وإال", وإال هذه جاءت حيث 

ُأِشعَل الجحيم, ولكن الصمود. 
ــل باقــي  ــي كمث الحمــد هللا ِمْثل

ُأِشعَل الجحيم, ولكن الصمود. 
ــل باقــي  ــي كمث الحمــد هللا ِمْثل

ُأِشعَل الجحيم, ولكن الصمود. 

النواب, بقيت اإلرادة قوية, والروح 
ــًة جــدًا والتحدي  ــة عالي المعنوي
ــر, وهذا مــا مكننا من  لدينا أكب
البقاء, والدوام في متابعة أعمالنا 
وجلساتنا, ســواء جلسات المجلس 
ــام األخرى دون  أو اللجــان والمه
توقــف, وحتى غياب النواب, وفقنا 
ــدع  لنبت ــى  وتعال ســبحانه  اهللا 
الوكالة عن النواب األسرى, وبقى 
المجلس وفق الخطط التي يضعها 
المجلس واللجان, وكـأن شيئا لم 

يكن والحمد هللا.

شــخصية  انعكســت  كيــف 
الشــنطي  جمليــة  وثقافيــة 
والنســوية  والدعوية  الرتبويــة 
ما قبل االنتخابات التشــريعية 
علــى واقع العمل الربِّـاني عقب 

الفوز َّـ االنتخابات؟
يعتمــد  ــي  البرلمان العمــل  أوال: 

نجاحه على مدى قدرة النائب على 
التواصل مع الجمهور, وأن يشــعر 
ــأن مــن انتخبه  هــذا الجمهــور ب
ــى تواصــل معــه, وطبعًا  الزال عل
بالنســبة لي فأنا الزلــت أحتفظ 
بتواصل جيد مع الجمهور وألتقي 
به, وأســتمع إلى آرائهم وأستقبل 
الشــكاوى منهم وهــذا بفضل اهللا 

أوًال ثم بفضل الدعوة.
الجامعية كانت  ــًا: دراســتي  ثاني
باللغة اإلنجليزية وهذا أعطى بعدًا 
فــي التواصل مع بعــض وكاالت 
ــاء األجنبية, حيــث أن الكثير  األنب
من المحطــات اإلذاعية والعالمية 
ــون بــي إللقاء الضــوء على  يتصل
القضايا البرلمانية, أو فيما يتعلق 
بوضع المرأة في غزة، أما دراستي 
ــة"  فــي الماجســتير "إدارة تربوي
فقــد ســاعدت كثيرًا فــي العمل 
ــة والقضايا  ــة التربي خــالل لجن

االجتماعية.

هــل اِّـجلــس التشــريعي قادر 
على لعب دوره اِّـنوط به حســب 
الفلسطيني  األساسي  القانون 
ووفقــًا ِّـا هو مأمــول وطنيًا َّـ 

ظل عوائق وتدخالت االحتالل؟
يجب أن يظل المجلس التشــريعي 
ــو بالحــد األدنــى من  يعمــل, ول
المأمول منه, فنحن نعيش ظروفا 
اســتثنائية صعبة ليــس لها نهاية, 

مــا الــذي وقــر َّـ قلبــك منــذ 
َّـ  لرتشــحك  األوُّـ  اللحظــة 

االنتخابات التشريعية؟
ــي  ــة الت استشــعرت ِعظــم األمان
ستلقى على عاتقنا, وأننا مقدمون 
ــأه اهللا لنا,  على أمــر عظيم قد هي
ــا بذلك فما  ــا قد كلفن وبما أنن

علينا إال أن نتوكل على اهللا.

هــل كنــت تملكــني معطيــات 
اِّـجلــس  عمــل  عــن  دقيقــة 
لــدى  الســابق  التشــريعي 

ترشحك لالنتخابات؟
ــًا ال, لم تتوفر لــي معلومات  طبع
دقيقة عن عمــل المجلس ولجانه 
ــه, وكيف تتخذ  وما يدور بداخل
ــن  القواني وإصــدار  القــرارات, 
وأشياء تفصيلية أخرى. بالتأكيد 
ال, فالــذي كنا نعرفــه هو مجرد 
معلومــات عامة, أعضــاء المجلس 
الرئيــس, متابعــة الجلســات التي 
ــى التلفاز, عند  كانــت تعرض عل
صدور بعــض القوانين التي تمس 
الشــريعة وكنا نتصــدى لها في 
ــام للمجلس  اإلطــار الثقافــي الع

التشريعي.

هل فوجئت بواقع وطبيعة عمل 
اِّـجلس التشريعي الفلسطيني 
التي تبدو عمليًا أصعب مما هي 

عليه نظريًا بكثري؟
بالتأكيد، ألنني كما قلت ســابقًا, 
لم يكن لدينا ســابقًا تصور دقيق, 
بالتأكيد، ألنني كما قلت ســابقًا, 
لم يكن لدينا ســابقًا تصور دقيق, 
بالتأكيد، ألنني كما قلت ســابقًا, 

ــى أننا نعــرف تمامــًا العمل  بمعن
الــذي نحن مقدمــون عليه, ولكن 
ــددت كلها في  ــة تب هــذه الصعوب
أقل من شــهرين, ألننا أقبلنا على 
ــة عالية,  ــا الجديدة بحيوي مهامن
ــدورات  ال ــد مــن  العدي ــا  وتلقين
ــي اطلعنا من خاللها  المكثفة والت
على كل مكونات العمل البرلماني, 
ومن ثم تكيفنا مع طبيعة الجديدة 
ــي ألقيت على  وتحملنا المهام الت

كاهلنا.

مــا هــي أهــم األعمــال واِّـهام 
باشــرتها  التــي  الربِّـانيــة 
طيلــة رحلتــك داخــل اِّـجلــس 

التشريعي؟
شغلت التالي:

ــي أنا أعتبره بمثابة  فالعمل النياب
ــي تحمــي المقاومة,  ــة الت المظل
اقتصادنا مقاومة, تعليمنا مقاومة, 
ــا مقاومة, كل مشــاريعنا  زراعتن
الوطنية هــي مقاومة, ألننا نعيش 
فــي حالة تحــدي لكل مــا يحيط 
ــا, ولو ســلمنا لحظة فســينهار  بن
ــا، والمجلس  كل شــيء من حولن
الحافــظ والقائم  التشــريعي هو 
على عــدم انهيار وطننا وشــعبنا 
وإرادتنا, والتجربة أثبتت أنه قادر 

على ذلك.

حفلــت الحيــاة الربِّـانيــة طيلة 
اِّـاضيــة  األربــع  الســنوات 
باِّـناكفات السياســية.. ما هي 
شــهادتك حول هــذا اِّـوضوع.. 
وهل باإلمكان الحفاظ على الحد 
األدنى مــن العالقة الشــخصية 
بني النواب بعيــدا عن الخالفات 

الفصائلية؟
أقــول أنه من الطبيعــي أن تتباين 
ــة  قب وتحــت  واألفــكار  اآلراء 
ــاك  البرلمــان ســيما إذا كان هن
وأعتقد  متعــددة,  برلمانية  كتال 
أن هذا التبايــن لم يكن ليصل إلى 
مــا وصل إليه الحال الفلســطيني 
ــو بقي هذا االختــالف في إطاره  ل

الطبيعي.
ففي األشــهر األولى التي عشناها 
ــا  فــي المجلــس التشــريعي, كن
ــة البرلمان بكافة  نجلس تحت قب
ــا نختلف, ونتفق,  توجهاتنا, وكن
وكانــت  نتوافــق,  أن  ونحــاول 
ــدة, وكان باإلمــكان  األجــواء جي
أن يسير كل شــيء على ما يرام, 
ولكن المشــكلة لم تكــن نابعة من 
تبايــن اختــالف وجهــات النظــر 
ــى العكس كنا  ــن النواب, بل عل بي
والزلنا نحتفظ بعالقات شخصية 
طيبة, ولكن المشــكلة أكبر وهي 
ــى وجود  ــة عل المؤامــرة العالمي
حركــة حماس على وإمســاكها 

بزمام األمور.

هل أضافت التجربــة الربِّـانية 
جميلــة  شــخص  إُّـ  شــيئًا 
الشــنطي ومكانتهــا النســوية 

والرتبوية والثقافية؟
 بالتأكيد أضافت الكثير؛ فالعمل 
على  ــاح  انفت ــة  بمثاب ــي  البرلمان

ــى  ــى السياســة وعل الثقافــة وعل
ــم من خالل  اإلعــالم, وعلى العال

التواصل مع البرلمانيين.
لذا أجد نفســي بعد أربع ســنوات 
تجربة في البرلمان أنني اكتسبت 
ــرة وممتازة وعملية  خبرات كثي
العملية  ــرات  الخب تســاوي حجم 
التي اكتســبتها من قبل, بل تزيد. 
أجد نفسي اليوم أكاد أفهم العالم 
ــه, وأســتطيع التكيف مع كل  كل

الظروف.

 مــا شــهادتك الشــخصية على 
الواقــع واألداء الربِّـاني الجمعي 

على مدار تجربتك الربِّـانية؟
رغم كل العراقيل والمعوقات التي 
واجهــت المجلس التشــريعي من 
أول يوم, إالًّ أنني أســتطيع القول 
واجهــت المجلس التشــريعي من 
أول يوم, إالًّ أنني أســتطيع القول 
واجهــت المجلس التشــريعي من 

أن مجموع األداء يفــوق التصور, 
أن تستمر الجلســات واللجان في 
ــا، فــكان حوالي ٦٠ جلســة,  عمله
ــى ٢٠ قانونا,  وإصــدار ما يزيد عل
و٢٠٠ قرار في الشؤون المختلفة: 
والدستوري  والتنظيمي  السياسي 
واالقتصادي والرقابي والتشريعي 
والعالمي والمراســيم الرئاســية، 
وعقــدت اللجان مــا مجموعه ٣٠٠ 
ــاك جلســات  اجتمــاع، وكان هن
اســتماع, وورش عمــل مختلفــة, 
ــى ٢٥٠ بيان صحفي,  ومــا يزيد عل
ــة,  برلماني صحيفــة  وإصــدار 
والمشــاركة في كافة الفعاليات 

الوطنية.
أقــول إن هناك إبداعــا في العمل 
أن  نأمــل  ــا  وإن كن ــي,  البرلمان
يكون أكثر مــن ذلك لو أتيحت 

الظروف الطبيعية للعمل.

َّـ نهاية العام الرابع من العمل 
الربِّـانــي, هــل تشــعر جميلة 
الشنطي أنها أكثر قربًا أم بعدًا 

عن الجمهور الفلسطيني؟
ــا أعيــش فــي حضن  بصراحــة أن
ــا من  الجمهــور الفلســطيني, فأن
طبيعتي أحــب الناس وأشــعر أن 
ــل هــذا  ــي والدلي ــاس يحبونن الن
الجمهور  ــر مــع  الكبي التواصــل 
فــي كل مشــاكله, ونقــول لهذا 
الجمهور لــوالك لما كنا في هذا 
ــا لخدمته,  الموقــع, ونحن وجدن

فنحن من الجمهور وإليه. 

- عضو لجنة شؤون المجلس.
- عضو اللجنة السياسية. 

ــة والقضايا  - عضــو لجنة التربي
االجتماعية والصحية.

مــا هــي أبــرز اِّـواقــف التــي ال 
تنسى َّـ رحلتك الربِّـانية؟

ــا عبر المجلس التشــريعي  رحلتن
من أول يوم حتى يومنا هذا رحلة 
ــا ممتعــة فــي نفس  شــاقة ولكنه
الوقت, وأســتطيع القــول أن كل 
ــا ال يمكن أن  ــة فيه لحظــة وثاني
تنسى, ألن فيها تجربة ال يمكن أن 

تنسى.

كيف تقيمني أداءك على الصعيد 
الشــخصي  منــذ اللحظة األوُّـ 

وحتى اليوم؟
اإلنســان يحتاج إلــى آخرين لكي 
ــه وأداءه، ونحن  ــه عمل يقيمــوا ل
الذي  الجمهــور هو  كبرلمانيين 
يقّيم أداءنا, ولكن في إطار تقييمي 
لنفســي, أجــُد أنني قد اســتفدت 
كثيرًا من هذه التجربة, فاإلبحار 
فــي فهــم القوانين والتشــريعات 
والمشاركة في مناقشتها, ومتابعة 
ــد داخل  كل مــا يجري فــي البل
والتواصل  والمؤسسات,  الوزارات, 
التام مع الجمهور ومع مؤسســات 
المجتمع المدني, وااللتقاء بالوفود 
ــة المتنوعــة, وكذلك  البرلماني
السياسية التي تؤم البالد، وحضور 
العمــل,  وورشــات  المؤتمــرات, 
والتواصــل اإلعالمي, ال شــك أن 
ــر رصيدا ســاهم  ــه يعتب هذا كل
في تطويــر شــخصيتي وخبرتي 

البرلمانية.

َّـ  كنائــب  اســتطعِت  هــل 
اِّـجلــس التشــريعي أن توفقي 
بني مهامك وواجباتك الربِّـانية 

وبني اِّـهام واألعباء األخرى؟
ــق من اهللا ســبحانه وتعالى  بتوفي
نعم وإلى أبعد الحدود, بل أضفت 
التجربة البرلمانية اســتفادة مما 
حسن أدائي في المجاالت األخرى.

هل أســهم اختطاف النواب َّـ 
الضفــة َّـ التأثــري علــى روحك 
الربِّـانيــة  وخططــك  اِّـعنويــة 

والوطنية آنذاك؟


 .. .. 


.



العمل النيابي هو المظلة الحامية للمقاومة، و"التشريعي" هو 
الحافظ لوطننا من االنهيار

النائب جميلة الشنطي:

رحلتي الربِّـانية شاقة ولكنها ممتعة وكل لحظة وثانية فيها ال يمكن أن تنسى

أكاد أفهم العالم كله في ضوء خبرتي البرلمانية وأستطيع التكيف مع كل الظروف

النائب /  جميلة الشنطي

العمل البرلماني منحني رصيدا ساهم في تطوير قدراتي وخبرتي الشخصية

العدد الثالث والثالثون
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وفد االتحاد الربِّـاني العربي لقطاع غزة
فعاليات زيارة

مؤتمر صحفي مشرتك 
َّـ معرب رفح

عقــد الدكتور أحمــد بحر مؤتمــر صحفيا 
مشــتركا مع رئاســة وفد االتحاد البرلماني 
العربي فــور وصوله معبر رفح عصر االثنين 
(١٥-٢) ممثال بالدكتور سالم الكعبي، واألمين 
ــي نور الدين  العام لالتحــاد البرلماني العرب

بوشكوج اللذان يمثالن رئاسة الوفد.
ورحب د. أحمد بحــر بزيارة الوفد البرلماني 
ــرا إياها خطوة  العربي إلــى قطاع غزة، معتب
عربية جريئة لكســر الحصار المفروض منذ 
أربعة أعوام، مشــددًا على أن زيارته تعبر عن 
األصالة العربية الشــجاعة في نصرة الشــعب 

الفلسطيني المظلوم والوقوف بجانبه.
وكان فــي اســتقبال الوفد د. بحــر وأعضاء 
المجلــس التشــريعي ووزراء مــن الحكومة 

الفلسطينية. 
 وأكــد د. بحــر أن زيارة الوفد تجســد عمق 
العالقــة العربية بقطاع غزة كبداية لكســر 
الحصار السياسي واالقتصادي المفروض على 

الشعب الفلسطيني الذي اختار الديمقراطية.
ــا د. بحــر دور الســلطات المصرية التي   وحي
ــارة ودخول الوفد  بذلت جهدا في تســهيل زي
لقطــاع غزة، كما شــكر أعضــاء الوفد كال 

باسمه ولقبه.
 وأعرب د. بحر عن أمله بأن تكون زيارة الوفد 
حافزا إلسراع الحكومات والبرلمانات العربية 
في كسر الحصار وفتح المعابر ورفع الظلم 
عــن قطاع غزة بعد االطالع على حجم الدمار 
ــا االحتالل إبان الحرب  والجرائم التي ارتكبه

األخيرة.
ــى د. بحر على الوفــد والحكومات   كمــا تمن
ــة الوقــوف إلــى جانب  ــات العربي والبرلمان
ــادة االحتالل  شــعبنا فــي مالحقــة وتقديم ق
أمام المحاكــم الدولية كمجرمي حرب بعد 

إدانتهم في أعقاب تقرير غولدستون.
 وشــدد د. بحر على أن المصالحة تشكل قرارا 
اســتراتيجيا وضرورة وطنية يجب إنجازها، 

حماس لم تكن يوما من األيام عامال من عوامل 
العبث في أي دولة عربية، موضحا أن الشــعب 
الفلســطيني يحتاج لكل دعم عربي وإسالمي، 
ــاج لكل  ــوي أو سياســي أو مــادي، ويحت معن
دول العالم العربي واإلســالمي لنصرة قضيته 

العادلة.
وفي مداخلته استعرض النائب جمال الخضري 
ورئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة 
آثار الحصار على جميع المســتويات باألرقام، 
موضحا أن ٨٠٪  من الفلســطينيين في القطاع 
يعيشــون تحت خط الفقر وأن ١٤٠ ألف عامل 
هــم عاطلون عــن العمل، وأن معــدل البطالة 
ـــ ٦٥٪  وأنه تم وقــف أكثر من ٣٥٠٠  وصل ل
مصنع وشــركة عــن العمل بســبب الحصار 
ــع دخول المواد الخــام الالزمة للصناعة،  ومن
ــن أن أكثر من ٩٠٪ من مياه الشــرب  كما بي
غير صالحة وأن شــركة كهرباء غزة تعمل 
فقط بـ٣٠٪ من طاقتها بسبب منع االحتالل من 

إدخال الوقود الالزم لتشغيل المحطة.
 وقــال الخضري إن ٤٠ مليون لتر مياه صرف 
ــا في بحر  ــر معالجــة ويتم ضخه صحــي غي
ــرة من مياه  ــوث مناطق كبي القطــاع مما يل
البحر، مشــيرا إلى نقص كبير فــي األدوية 

والمستلزمات الطبية.
ــة إعــادة اإلعمار  وأكــد الخضــري أن عملي
ــا بدعم عربي من خالل  متوقفة تماما، مطالب
مشــاريع يتم تبنيها في كافة المجاالت وحل 
قضية العمــال والبطالة وإعــادة اعمار قطاع 
ــي مشــاريع األســر المنتجة، كي  غــزة وتبن
يمكن اختراق الحصار بدعم من إخواننا العرب 

والمسلمين.

مع مؤسسات اِّـجتمع 
اِّـدني

التقــى الوفــد البرلماني العربي مــع ممثلي 
مؤسســات المجتمع المدني، وتقدم كل من د. 

ــا عن أمله بأن يكون للوفد دور فعال في  معرب
رأب الصداع بيــن حركتي فتح وحماس على 
أســس ترضاها جميع األطراف وتحافظ على 

ثوابت وحقوق شعبنا الفلسطيني. 
وطالب د. بحر الشــقيقة مصــر بدعوة جميع 
ــة إلنهاء االنقســام قبل عقد  األطــراف المعني
ــا، داعيا أعضاء  مؤتمــر القمة العربية في ليبي
ــة األســرى والنواب  الوفــد إلــى تفعيل قضي
المختطفين في ســجون االحتالل على جميع 

المستويات الشعبية والبرلمانية.
كمــا دعــا د. بحــر خــالل كلمته إلــى هبة 
جماهيرية وعربية وإســالمية صادقة للدفاع 
عن المســجد األقصى الــذي يتعرض للتهويد 
وتغيير المعالم وحفر األنفاق أســفله بحجة 

إقامة الهيكل المزعوم.
 من جانبه وصف رئيس الوفد د. ســالم الكعبي 
عضو مجلس الشورى في سلطنة عمان الزيارة 
ــا أن توطد الزيارة  بالحــدث التاريخي، متمني
العالقة بين كافة الفصائل الفلســطينية وأن 
تحقق الوئام وتنهي حالة االنقســام بين أبناء 

الشعب الفلسطيني.
ــات الشــعوب العربية  ــي تحي  ونقــل د. الكعب
ــة لقطاع غزة،  والمجالــس البرلمانية العربي
مشــددا على ضرورة إنجــاز وتحقيق الوحدة 

الفلسطينية.
ــي أن الوفد جاء بقرار وإجماع  وأكد د. الكعب
عربي للوقوف بجانب حقوق الشعب الفلسطيني 

وإقامة دولته وعاصمتها القدس.
وتابع: "جئنا نمثل البرلمانات العربية واألمة 
ــة، جئنا ٢٢ نائبا نمثل األمة العربية من  العربي
المحيط للخليج كشعب عربي موحد، ونريد 
أن تكونوا شــعبا فلســطينيا موحدا، والتاريخ 
يؤكد أنه ال توجد حركة تحرر في العالم قد 
انتصرت علي عدوهــا مفككة، لذلك نطالبكم 
بالتوحد من أجــل تحقيق أهداف األمة بإقامة 
ــة الفلســطينية الواحــدة والمســتقلة  الدول

وتحقيق أهدافكم الوطنية".
 بدوره قــال األمين العام لالتحــاد البرلماني 
العربي نور الدين بوشــكوج أن هــذه الزيارة 
تمت بإجماع الدول العربية جميعا عليها، وأن 

هــذا الوفد الذي يضم ٢٢ عضــوا وممثال لـ١٤ 
دولة عربية يمثل العرب جميعهم، مؤكدا أن 
ــارة قطاع غزة جــاء باإلجماع خالل  قرار زي

اجتماع االتحاد البرلماني العربي في مسقط.

لقاءات وحوارات 
تحت قبة الربِّـان

التقى أعضاء الوفد البرلماني العربي نظرائهم 
الفلســطينيين فــي مقر المجلس التشــريعي 
بغزة حيث افتتح اللقاء الدكتور عزيز دويك 
رئيس المجلس التشــريعي الفلسطيني بكلمة 
دعا خاللها الوفد البرلماني العربي إلى نصرة 
ســكان قطاع غــزة والوقوف بجانبهــم  أمام 

الحصار الظالم المفروض منذ أربعة أعوام.
وحّمل د. دويك الوفــد -خالل كلمة هاتفية 
ــة عن حياة  ــه- األمانة والمســؤولية الكامل ل
مليون ونصف مليون إنسان يعيشون في قطاع 
غزة، معتبرا قضية الحصــار بالقضية التي ال 

يمكن الصمت والسكوت عليها. 
ــل د. دويك النواب العرب في الوقت ذاته  وحّم
رسائل إلى األمة للدفاع عن كرامتها في غزة 

والضفة والقدس.
وأضاف: "طال انتظاركم على أرض غزة وأن 
تأتــي زيارتكم متأخرة خيرا مــن أن ال تأتي"، 
داعيا الوفد إلى "التحرك العاجل إلنقاذ قضية 
المصالحة والعمل الجاد على كســر الحصار 

عن غزة". 
وأكد -في كلمته التي شــهدت تصفيقا حارا 
من أعضــاء الوفــد والحضور- أن ما تعيشــه 
ــر ودفاعا عن  فلســطين اليوم هــو نصر كبي
الكرامة، مشددا على أهمية التماسك والثبات 

وقول الحق في زمن الصمت المهيب.
وفي كلمته أبرق رئيس الوفد د. سالم الكعبي 
بتحيات الوفد البرلماني العربي ألهل فلسطين 
فــي الضفة والقطاع، مؤكدا أن األمة العربية 
تقف مع فلسطين كما كانت سابقا وال زالت 
بهدف توفير سبل الدعم للقضية الفلسطينية 
ــى قطاع غزة  ــة، مؤكــدا أن الحرب عل العادل

مطلع العام الماضي لم تكن بســبب الصواريخ 
وإنما شكلت استمرارا لحرب العدو المتواصلة 
ضد الشــعب الفلســطيني، موضحا أنها حرب 
ــان في  مخططــة كان قــد ســبقها حرب لبن
ــل في إنهاء قضية  عــام ٢٠٠٦ وأن أهدافها تتمث

فلسطين بعد القضاء على المقاومة.
وأكــد أن صمود أهــل غزة البطولي أفشــل 
ــا أن االتحــاد البرلماني العربي  الحرب، مبين
ــذ اليوم األول للحــرب وقف وقفة تضامن  من
ومســاندة فعقد مؤتمرا اســتثنائيا في مدينة 
ــان وأصدر قرارات تديــن العدوان،  صور بلبن
مطالبا الفلسطينيين بتوحيد صفوفهم لتحرير 
البالد وإقامة الدولة الفلســطينية وعاصمتها 

القدس الشريف.
كما قدم النائب د. محمود الزهار كلمة شرح 
ــا موقف حركــة حماس مــن المصالحة  فيه
وآخر ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، موضحا 
أن حمــاس والفصائــل توجهت لمصــر في ٦ 
جــوالت وكل جولة اســتمرت لمدة أســبوع، 
وقال: "ذهبنا بكامل اإلرادة ونشهد اهللا أن حماس 
تريد أن تصل للمصالحة، والمشكلة ليست في 
الرغبة من عدمها، وإنما المشكلة كيف يمكن 
أن نوقــع على اتفاق مصالحــة ونطبقه عمليا 
ــى أن حماس لديها  دون خروقــات"، منوهــا إل
ــات التي لم  تجارب ســابقة في بعض االتفاقي

تنفذ وتم االنقالب عليها مثل اتفاق مكة.
ــى أن هــدف حماس هو  وشــدد د. الزهــار عل
ــن االتفــاق القــادم مــن أي خروقات،  تحصي
موضحــا أن حمــاس قدمت ورقــة لم تخطر 
ــى بال أحد حيث أقدمت حماس على انتحار  عل
سياســي -كما قال- عندما وافقت حماس على 
القبول بنســبة ٧٥٪ قوائم و٢٥٪ دوائر في إطار 

نظام االنتخابات.
 ولفــت د. الزهار خــالل كلمته أمــام الوفد 
ــت المجلس  ــى أن حمــاس دخل ــي إل البرلمان
ــن المجتمــع من الفســاد  التشــريعي لتحصي
ــى موقف  ــة المقاومــة، كما أكد عل وحماي
ــة، وأن  ــة عربي حماس مــن ســيادة كل دول

العدد الثالث والثالثون
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محمــد العكلوك بمداخلة حول أثر الحصار على القطاع الصحي، ومحســن أبو 
رمضــان بمداخلة حول تحديات مؤسســات المجتمع المدني فــي ظل الحصار، 
واعتماد الطرشاوي بمداخلة حول الحصار وتداعياته على حقوق المرأة والطفل، 
وابراهيم رضوان بمداخلة حول إعادة اإلعمار في ظل اســتمرار الحصار، وعبد 

الكريم عاشور بمداخلة حول أثر الحصار على القطاع الزراعي.

الوفد الربِّـاني يلتقي الفصائل 
الفلسطينية 

التقى الوفد البرلماني العربي مساء اليوم األول من وصوله العديد من الفصائل 
الفلســطينية في قاعة فندق الكومودور بمدينة غــزة، حيث افتتح د. أحمد بحر 
الجلســة بشــكر الوفد البرلماني العربي على هذه الزيارة التي تأتي من أشقاء 
للشــعب الفلسطيني، موضحا أن من شــأن هذه الزيارات أن تقف سدًا منيعًا أمام 
الجلســة بشــكر الوفد البرلماني العربي على هذه الزيارة التي تأتي من أشقاء 
للشــعب الفلسطيني، موضحا أن من شــأن هذه الزيارات أن تقف سدًا منيعًا أمام 
الجلســة بشــكر الوفد البرلماني العربي على هذه الزيارة التي تأتي من أشقاء 

المخاطر اإلسرائيلية التي تحيط بالقضية الفلسطينية.
ــي رئيس الوفد البرلماني العربي عن شــكره العميق نيابة  وعبر د. ســالم الكعب
ــه وعن باقي أعضــاء الوفد لحفاوة االســتقبال التي عبرت عــن مدى أصالة  عن
الشــعب الفلســطيني، وناشــد الجميع ضرورة الوحدة الوطنية ولملمة الصف 
الفلســطيني ونبذ الخالف، مؤكدًا على قدرة الشــعب الفلسطيني على استعادة 

وحدته الوطنية.
ــي إلى كلمات مــن كافة الفصائل الفلســطينية  وقد اســتمع الوفــد البرلمان
المشاركة عبر خاللها ممثلو الفصائل عن أهمية الحوار الوطني، كما أكدوا 
حرصهــم على الدور المصري في رعاية الحوار الوطني وصوًال إلى المصالحة 
المشاركة عبر خاللها ممثلو الفصائل عن أهمية الحوار الوطني، كما أكدوا 
حرصهــم على الدور المصري في رعاية الحوار الوطني وصوًال إلى المصالحة 
المشاركة عبر خاللها ممثلو الفصائل عن أهمية الحوار الوطني، كما أكدوا 

الفلســطينية الشاملة، فيما أكد أعضاء الوفد البرلماني على وقوفهم إلى جانب 
الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار والعدوان اإلسرائيلي.

ودعا أعضاء الوفد إلى اإلســراع في إنجاز المصالحة الفلســطينية، معبرين عن 
ارتياحهم لسماع رأي الفصائل الفلسطينية.   

وقد أجمل د. أحمد بحر في نهاية اللقاء أهم البنود التي أجمع عليها المتحدثون 
وهي على النحو التالي: 

١. أهمية الزيارة البرلمانية لغزة ودالالتها في التأكيد على االمتداد اإلســالمي 
والعربي للقضية الفلسطينية.

٢. القدس في خطر والبد من استنهاض الجميع من أجل حمايتها والوقوف بحزم 
ضد تهويدها.

٣. إجمــاع فصائلي وبرلماني عربي على وحدة الشــعب الفلســطيني وضرورة 
اإلسراع في إنجاز المصالحة.

٤. المقاومة حق مشــروع ما دام االحتالل قائمًا على أرض فلســطين، وأن عودة 
اإلسراع في إنجاز المصالحة.

٤. المقاومة حق مشــروع ما دام االحتالل قائمًا على أرض فلســطين، وأن عودة 
اإلسراع في إنجاز المصالحة.

الالجئين حق ال يسقط بالتقادم.
٥. مطالبة الفصائل الفلســطينية للبرلمانات العربية بضرورة الوقوف مع غزة 

واتخاذ القرارات الداعمة للشعب الفلسطيني.
٦. العدو الصهيوني هو المستفيد الوحيد من االنقسام وهذا يتطلب أن نتعالى على 

جراحاتنا لنقف صفًا واحدًا أمام التحديات الصهيونية.
٦. العدو الصهيوني هو المستفيد الوحيد من االنقسام وهذا يتطلب أن نتعالى على 

جراحاتنا لنقف صفًا واحدًا أمام التحديات الصهيونية.
٦. العدو الصهيوني هو المستفيد الوحيد من االنقسام وهذا يتطلب أن نتعالى على 

٧. ضرورة العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، وتضافر كل الجهود العربية 
لتحقيق هذا الهدف.

٨. الدعوة لتحرير األســرى الفلسطينيين وعلى رأسهم نواب الشعب الفلسطيني 
المختطفين في سجون االحتالل.

٩. مطالبة الشــقيقة مصر باالستمرار في احتضان الحوار الوطني للوصول إلى 
مصالحة شاملة في أقرب وقت ممكن.

١٠ . دعوة الرؤساء والملوك العرب لزيارة قطاع غزة.

زيارة الجامعة اإلسالمية
ــاح الثالثاء (١٦-٢) الجامعة اإلســالمية بغزة،  زار الوفــد البرلماني العربي صب
حيث كان في استقباله النائب في المجلس التشريعي م. جمال الخضري رئيس 
مجلس األمناء ورئيس الجامعة الدكتور كمالين شعث وعدد كبير من أساتذة 

الجامعة والعاملين فيها.
وأطلع د. شعث الوفد البرلماني على تطورات الجامعة ومسيرتها والمباني التي 
دمرهــا االحتالل إبان الحرب الصهيونية األخيرة على قطاع غزة، مقدما للوفد 
شــرحا وافيا عن دور الجامعة اإلســالمية في خدمة أبناء المجتمع الفلسطيني، 
كما أطلع الوفد على المشــاكل التي تواجه الجامعة لعــدم قدرتها على إعادة 
بناء المباني المدمرة بسبب الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة  منذ 

أربعة أعوام.
ووضع د. شــعث الوفد في صورة المشاريع التي تقوم بها الجامعة والتي توقفت 

بسبب الحصار، مشيرا إلى أن خسائر الجامعة بلغت أكثر من ١٥ مليون دوالر.
وفي نهاية اللقاء قام الوفد بجولة ميدانية في الجامعة وتفقد المباني المدمرة 
وأقسام الجامعة المختلفة، وعاين معرضا يوثق آثار الدمار التي حاقت بالجامعة، 

ومن ثم قدمت الجامعة ألعضاء الوفد هدايا تذكارية ودرع الجامعة.

استقبال أهالي األسرى َّـ مقر وزارة 
األسرى

التقــى الوفــد أهالي األســرى، وذلك في مقــر وزارة األســرى خيث كان في 
اســتقباله وزير األســرى والمحررين فــرج الغول وعدد مــن موظفي الوزارة 

إضافة إلى أهالي األسرى.
 وأكد الوزير الغول أن قضية األســري هي قضية مركزية بالنســبة للشــعب 
الفلســطيني مثل قضية القــدس، وأطلع الغول الوفد على واقع األســرى داخل 
ــة، وبعــض اإلحصائيات عن أعداد األســرى داخل الســجون  الســجون لصهيوني

الصهيونية، وذلك على النحو التالي:
- عدد األسرى العرب ٧٦ أسيرا عربيا.

- ٣٨ امرأة أسيرة.  
- ١٦٠٠ أسير يعانون من أمراض خطيرة. 
- ١٩٧ أسيرا قضوا نحبهم داخل السجون.

- ١٤٠ أسيرا وصلت مدة اعتقالهم أكثر من ٢٠ سنة، وأسيرين قضوا ٣٢ عامًا.
بدوره خاطب د. سالم الكعبي رئيس الوفد أهالي األسرى قائال: إن إخوانكم العرب 
معكم في هذه القضية، مشددا على أن السبيل الوحيد للخروج من األزمات التي 
تعيشها القضية الفلســطينية والوضع العربي هو التضامن الفلسطيني الداخلي 

لكافة الفصائل، والتضامن العربي الخارجي.
وأوضــح األمين العام لالتحــاد البرلماني العربي نور الدين بشــكوج أن قضية 
األســرى هي قضية االتحاد البرلماني العربي، مشــيرا إلى أن االتحاد يضع هذه 
القضية على سلم أولوياته واهتماماته وأنه سيعمل على تفعيل هذه القضية في 

االتحادات والدول األوروبية في سبيل اإلفراج عن األسرى. 
 واســتمع الوفد إلى بعض شهادات أهالي األسرى ومعاناتهم نتيجة عدم تمكنهم 

من زيارة أبنائهم منذ ما يقارب ٧ أعوام. 

زيارة عائلة الداية 
ــي عائلة الداية المنكوبة التي فقدت ٢٣ شــخصا من أفرادها  زار الوفــد البرلمان
بعــد قصف االحتــالل الصهيوني لمنزلها المكون من أربعــة طوابق، وكان في 
اســتقبال الوفد أهالي ووجهاء آل الدية، حيث استمع الوفد إلى أحد الناجين من 
المجزرة الذي طالب الوفد بالعمل على رفع الحصار وفضح ممارسات االحتالل 

الصهيوني.

زيارة عائلة السموني 
زار الوفد البرلماني عائلة الســموني التي تعرضت لمجزرة بشعة راح ضحيتها 

أكثر من ٥٠ شخصا من أفراد العائلة.
 واستمع الوفد إلى شهادات حية على الجريمة البشعة من مختار العائلة صبحي 
الســموني الذي أوضح أن الجريمة ارتكبت دون أي ذنب اقترفته العائلة، مناشدا 

الجميع بتقديم مساعدات عاجلة لهذه العائلة المنكوبة.
وروت الطفلة ألماظة الســموني -التي فقدت ١٨ شــخصا مــن عائلتها- تفاصيل 
الجريمــة التي ارتكبت، وكيــف تم تجميع العائلة في منزل واحد واســتهداف 

المنزل من جميع الجهات وباستخدام األسلحة الثقيلة.
وقد أعرب د. ســالم الكعبي عن خالص التعازي لهذه العائلة المنكوبة، معبرا عن 
استشــعاره للجرح العميق الذي رآه، متكفال في الوقت نفســه بإعادة بناء منزل 

الطفلة ألماظة السموني على حسابه الشخصي.

زيارة منطقة عزبة عبد ربه شمال القطاع 
زار الوفــد البرلماني منطقة عزبة عبد ربه شــمال قطاع غزة بحضور عدد من 
نواب المجلس التشريعي، وذلك لتفقد آثار الدمار في تلك المنطقة واالستماع 

لشهادات المواطنين.
وألقــى عميد عائلة عبد ربه الحاج أبو أيمن كلمة خاطب فيها الوفد البرلماني 
قائال: "أنتم تمثلون الشــعوب في العالم العربي والشعوب غير مقيدة باتفاقيات 
والتزامات، وأملنا فيكم كبير أن تساعدونا وترفعوا عنا الظلم وفك الحصار"، 
ضاربا مثال للدمار الذي خلفه االحتالل بالمساحة الكبيرة التي كان يجلس فيها 
الوفد والتي كانت عبارة عن بيوت وأشجار وأصبحت أرضا قاحلة، ملفتا إلى أن 
شــعبنا كان يصّدر الحمضيات لدول أوروبا والعالم العربي إال أنه بعد الحرب 

والدمار أصبح يستورد الحمضيات عبر األنفاق.
من جهته ألقى النائب اللواء سعد الجمال كلمة قال فيها: "جئنا لكم اليوم كي 
ــم من أحضان األمة العربية، جئنا لتشــعروا أن الجميع  ال تشــعروا أنكم خرجت
يتضامن معكم ليحقق حلم األمة العربية"، موضحا أن "الشعب الفلسطيني سجل 
بحروف من نور ملحمة وطنية لم يشهدها التاريخ من قبل على مدار ستة عقود، 
متحمال السياســات القمعية والحواجز واالعتقاالت وانتهاك المقدسات الدينية 

اإلسالمية والمسيحية".

العدد الثالث والثالثون
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وأكد أن سياســة االحتــالل قائمة على الغدر وخيانة العهود وحقوق اإلنســان، 
معاهدا شعبنا بتقديم يد الدعم والعون وتنظيم حملة برلمانية من أجل اإلفراج 

عن المعتقلين ورفح الحصار وفتح المعابر.

لقاء جرحى الحرب واالنتفاضة َّـ جمعية 
السالمة الخريية 

التقــى الوفــد البرلماني العربي وعــدد من نواب المجلس التشــريعي عددا من 
المصابين والجرحى في جمعية السالمة الخيرية، وكان في استقبال الوفد عبد 
الكريم حمادة –مدير الجمعية- وعدد من موظفيها، والتقى الوفد جرحى حرب 

الفرقان واطلع على أوضاعهم.
وعرض الجريح محمد الكحلوت مجموعة من المعيقات والمشاكل التي يعاني 
منها الجرحى، مشــيرًا إلى أن أكبرها هو الحصار الظالم المفروض على غزة، 
مطالبًا بالعمل على فك الحصار عن غزة، آمًال أن يساهم ذلك في التخفيف من 

المعاناة التي يعيشها الجرحى بشكل مستمر.
 وتطرق حمادة إلى نشاطات الجمعية والمعيقات التي تحول دون تقديم الخدمة 
على أكمل وجه، مؤكدًا أن جمعيته تســعى لتطويــر برامجها لتخدم الجريح 

بشتى الجوانب.
وأعــرب حمادة عن ترحابه بالوفد البرلماني العربي، شــاكرًا له هذه الخطوة، 
وقــال أنها تأتي في إطار األخوة العربية واإلســالمية، آمــًال تكرارها وأن تكون 
وأعــرب حمادة عن ترحابه بالوفد البرلماني العربي، شــاكرًا له هذه الخطوة، 
وقــال أنها تأتي في إطار األخوة العربية واإلســالمية، آمــًال تكرارها وأن تكون 
وأعــرب حمادة عن ترحابه بالوفد البرلماني العربي، شــاكرًا له هذه الخطوة، 

خطوة حقيقية نحو فك الحصار عن شعبنا.
 وخالل كلمتين ألقاهما كال من رئيس الوفد واألمين العام للبرلمانيين العرب، 
أعرب الوفد عن تعاطفه وتضامنه مع الجرحى، ووعد باســتمرار هذه الزيارات 

لغزة، مؤكدا أنهم سيعملون من أجل فك الحصار عن غزة.

اللقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني 
إسماعيل هنية

ــاء (١٦-٢) الوفد البرلماني  اســتقبل رئيس الوزراء إســماعيل هنية عصر الثالث
العربي بحضور د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي وعددا من 

النواب ووزراء الحكومة الفلسطينية.
وأشــاد هنية خالل االستقبال بهذا الجهد والدور العربي، واصفا النواب بسفراء 
األمة على أرض فلسطين، معبرا عن سعادته والحكومة والشعب الفلسطيني بهذه 
ــارة وبالتحام األمة على أرض غزة، معتبرا أن هــذه الزيارة تحمل دالالت  الزي

عميقة لغزة المحاصرة وللشعب الفلسطيني. 
وأوضح أن هذه الزيارة تؤكد أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين 
وحدهــم وإنما قضية األمة العربية واإلســالمية وأنه ال يمكــن التنازل عن هذا 

العمق بأي حال من األحوال. 
واعتبر هنية أن مشكلة الشعب الفلسطيني األساسية هي مع االحتالل الجاثم على 
أرضنا وفي العدوان المســتمر قائال: "حتى االنقســام سببه األساس هو االحتالل 

ونحن لن نفقد بوصلتنا في هذا االتجاه". 
ودعا رئيس الوزراء إلى وضع حد للحصار الظالم على الشعب الفلسطيني وقال: 
"نريد كســر هذا الحصار وهو األمر الذي لن يأتي كهدية إســرائيلية أو هبة 

أمريكية وإنما بإرادة عربية حرة". 
ــى االنتباه لقضية القــدس والتحرك العاجل من أجلها، مشــيرا إلى أن  ودعــا إل

القدس تتعرض ألخطر عملية تهويد تكاد تكتمل على األرض. 
ووجه هنية رسالة إلى القمة العربية المقبلة في ليبيا مشددا على ضرورة  تبني 
٣ قضايا رئيســية وهي القدس والحصار وإعــادة اعمار ما هدمه االحتالل خالل 
الحرب العدوانية األخيرة على القطاع، مؤكدا أن االنقســام أمر استثنائي وأن 

المصالحة قرار ال رجعة عنه وأن رياح الوحدة قادمة. 
وفي كلمته أعرب رئيس الوفد البرلماني العربي د. سالم الكعبي عن شكره لغزة 
وأهلها على حســن االستقبال، وشكره لجمهورية مصر العربية على التسهيالت 
التي قدمتها للوفد لدخول قطاع غزة، مبينا أن هذه الزيارة لغزة تأتي لالطالع 
على معاناة الفلســطينيين عن قرب، ملفتا إلى أن القنوات الفضائية لم تســتطع 
وضع العالم في صورة حقيقة الجرائم الصهيونية، وقال: "الزيارة تأتي لنؤكد 
لإلسرائيليين أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم وأن الشعوب العربية تقف معهم"، 
مناشــدا العالم الحر بالضغط على االحتالل لرفع الحصار الظالم على القطاع، 
متمنيا على الفلســطينيين إتمام المصالحة في أقرب وقت ممكن، كونها تشكل 
هّم جميع الشــعوب العربية والحكومات العربية هذه األيام، معربا عن نيته رفع 

ما شاهده الوفد للمؤتمر القادم لالتحاد البرلماني العربي.
كما ألقــى األمين العام لالتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشــكوج كلمة 
ــى فيها على ما جاء فــي كلمة رئيس الوزراء إســماعيل هنية، موضحا أنها  أثن

شكلت كلمة جامعة مانعة يجمع عليها جميع أعضاء الوفد البرلماني العربي.
وأكــد أن هذا الوفــد يمثل األمة العربية جميعا من المحيــط إلى الخليج وأن 

الجميع ملتزم بما سيتمخض عن هذه الزيارة من قرارات.
كمــا قدم عــدد من أعضــاء الوفد البرلمانــي مداخالت عبرت عن مشــاعرهم 

الحقيقية تجاه شعبنا الفلسطيني ومواقفهم من قضيتنا الفلسطينية.

اللقاء مع اللجنة اِّـركزية لتوثيق جرائم 
الحرب "توثيق" 

التقى الوفد البرلماني العربي مع اللجنة المركزية للتوثيق مساء الثالثاء (١٦-
.(٢

ــة مالحقــة مجرمي الحــرب، مطالبا  وأكــد الوزير فــرج الغــول على أهمي
الدول العربية بمســاعدة الدول العربية في مالحقــة هذا المجال، والعمل على 
ــة لمالحقة المجرمين  تعديــل قوانينهم بحيث تســمح بامتداد الوالية القضائي

اإلسرائيليين. 
بدوره أطلع القاضي ضياء المدهون رئيس لجنة "توثيق" الوفد على بعض األرقام 
واإلحصائيات التي قامت اللجنة بتوثيقها وجمعها، مؤكدا أن عدد الشــهداء من 
األطفال بلغ ٣٣٠ طفال ومن النســاء ٢١١ امرأة ، فضال عن ١٥ شــهيدا سقطوا من 
الكــوادر الطبية و١٣ من كوادر الدفــاع المدني و٧ من اإلعالميين والصحفيين 

و١٤١من طالب المدرس. 
وأوضح أنه تم إلحاق الضرر بـ٦٩ مؤسسة صحية و٢٨ سيارة إسعاف و١٨١ مدرسة 
و٦٧ روضة أطفال و٦ من الجامعات والمعاهد، كما تم استهداف ٥١٩١ منزال دمر 
منها كليا ٣٣٢٧، وأن المساجد استهدفت حيث دمر منها ٤٥ مسجدا كليا من أصل 
١٠٠ مسجد تم استهدافها كما جرف ١٨٥١٨ دونم و٧١٧ بئر مياه و٨٨٣ خزان مياه، 
مؤكدا أن كل هذه المنشآت المدنية استهدفت عن قصد وضمن حملة ممنهجة 

لتركيع أبناء شعبنا وكسر صمودهم.
وأضاف أن األســلحة المســتخدمة فــي العدوان األخير على قطــاع غزة كانت 
تحتوي على أكثر من ٣٠ معدن مشــع وسام ومسرطن، مضيفا أن العدوان على 
قطاع غزة لم يتوقف بانقضاء اليوم الثامن عشر من يناير ٢٠٠٩ ، بل إن العدوان ما 
زال مستمرا حتى اللحظة، وإن صحة مليون ونصف فلسطيني معرضة للخطر.

ــادي الصحفي الصغير  ــة توثيق بالتعاون مع ن ــة اللقاء عرضت لجن  وفــي نهاي
مسرحية محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيلي، وقد التقى الوفد بالمشاركين 

في هذه المسرحية الذين هم ضحايا حقيقيين خالل الحرب األخيرة.

الحفل الوداعي 
أقام المجلس التشــريعي الفلسطيني برئاســة د. أحمد بحر يوم األربعاء ١٧-٢-

الحفل الوداعي 
أقام المجلس التشــريعي الفلسطيني برئاســة د. أحمد بحر يوم األربعاء ١٧-٢-

الحفل الوداعي 
٢٠١٠ حفــال وداعيا للوفد البرلماني العربي بحضور ممثلين عن حركتي: فتح 

وحماس وبمشاركة رئيس الوزراء إسماعيل هنية.
وجدد د. أحمد بحر تأكيده أن هذا الوفد الكريم جاء ليعبر عن أصالة العروبة 
وأصالة البرلمانات العربية والدول العربية الشقيقة، موضحا أن وجود اإلخوة 
الكرام في حركة فتح وحماس على طاولة واحدة اليوم يؤكد بأننا قريبون جدًا 
من المصالحة، وأن التاريخ ســوف يكتب أن هذا الوفد هو الذي أسس لمصالحة 

وطنية فلسطينية.
بدوره أوضح د. سالم الكعبي عن شكر الوفد وتقديره وامتنانه لحفاوة االستقبال 
والتقدير، مبينا أنهم سينقلون ما رأوا من دمار وعدوان وحصار إلى برلماناتهم 

وشعوبهم.
وقدم األمين العام لالتحاد البرلماني العربي نور الدين بشــكوج الشكر العميق 
لكل من ســاهم فــي إنجاح هذه الزيارة، بدءا مــن الحكومة المصرية والمجلس 
ــواب وموظفين فضال عــن إدارة الفندق واإلعالميين.  التشــريعي في غزة من ن
ــح الحضور قائال: "إننا في حركة  وخاطب أشــرف جمعة النائب عن حركة فت
فتح عبرنا عن هذه الزيارة بأقصى المعاني، ووجودنا في استقبالكم في المجلس 
التشريعي ووجودنا اليوم مع إخواننا في حركة حماس في توديعكم يجسد هذه 
المعاني التي أحببنا أن نوصلها لكم من حب وتقدير، ونشــعر بأننا قريبون من 

الوصول إلى المصالحة ونتمنى دعمكم ودعم حكوماتكم إلنجاح هذا األمر".
أمــا د. خليل الحية النائب عن حركة حماس فقــال: "نحن أصحاب قضية ولقد 
وطأت أقدامكم أرض غزة المحررة ونســال اهللا أن تطأ أقدامكم أرض فلسطين 
المحررة، وأرضنا ما زالت ســليبة وفلســطين تحت نير االحتالل، فرسالتنا ما 

زالت مليئة بالحاجات والعطاءات. 
نحن ســائرون بكم وبمطالبنا العادلة أن نحرر أوطاننا ليعود أهلنا المشــردون 

وليرفعوا علم اإلسالم وعلم أمتنا العربية.
 رســالتنا في حضــرة نواب األمة أننا ســنبقى شــعبا موحدا كمــا عاهدتمونا 
ونشــكركم ونطمئنكــم أن ما حدث بيننا مــن خصام سياســي ال يفرق جمعنا 
ووحدتنا، ونحن سنعمل بكل قوة للوصول إلى هذه المصالحة وأنتم رسلنا بحق 
وقد سعدنا بلقائكم جماعة وفرادى، فساعدونا على المضي في المصالحة لنعزز 

قوتنا ووحدتنا".
وقــد أعلن رئيس الوزراء إســماعيل هنية عن اإلفراج عــن ٢٠ معتقًال أمنيًا من 

حركة فتح إكرامًا للوفد البرلماني العربي. 
وقدمت فرقة مركز بلدنا عرضنا فنيًا مؤثرًا، قبل أن تختتم الفعاليات الوداعية 

حركة فتح إكرامًا للوفد البرلماني العربي. 
وقدمت فرقة مركز بلدنا عرضنا فنيًا مؤثرًا، قبل أن تختتم الفعاليات الوداعية 

حركة فتح إكرامًا للوفد البرلماني العربي. 

بتوزيع شهادات التكريم على أعضاء الوفد.

العدد الثالث والثالثون
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كيف تقّيم زيارة وفد االتحاد الربِّـاني 
العربي لغزة؟ 

زيارة اإلخوة أعضاء الوفد البرلماني 
العربي برئاسة الدكتور سالم الكعبي 
واألخ نور الدين بوشكوج األمين العام 
ــر زيارة  وأعضــاء الوفــد تمثل أكب
لوفد برلماني عربي يتخطي الحدود 
منذ الحصار دعمًا وتأييدا لشعب غزة 
لوفد برلماني عربي يتخطي الحدود 
منذ الحصار دعمًا وتأييدا لشعب غزة 
لوفد برلماني عربي يتخطي الحدود 

ــي، ودعمًا وتأييدا للشــعب  الحر األب
الفلســطيني فــي كل مواقع تواجده، 
ــارة من أنجح الزيارات التي  هذه الزي
مرت على القطاع وإن جاءت متأخرة 
ــا أثمرت ثمــارا طيبة،  ــة، ولكنه قليل
فاإلخوة النواب عبروا عن إحساســهم 
ــة هذا الشــعب ومــدى صبره  ببطول
وتحمله مــن ألواء االحتالل وظلمه، 
ــه ما بعده حيث ســينقل  هــذا األمر ل
هذا الوفد رســالة غزة وفلسطين إلى 
برلماناتهم  اآلخرين في  البرلمانيين 
المختلفة، وسينقل الكالم إلى الشعوب 
ــا أواصر  ــا به ــي تجمعن ــة الت العربي
وروابــط اإلخوة والمحبة وســيكون 
لذلك انعكاســاته الطيبة، والتي أرى 
ــدأت اآلن أن وفــدا  ــا قــد ب إرهاصاته
برلمانيًا أكبر ســوف يأتــي تضامنا 
ــه وفي هذا  مــع القطــاع ودعما ألهل
ــة، ونحن نحس أن تواصلنا  ثمرة طيب
مع اآلخرين هو نافذة طيبة لإلطاللة 
على العالم، وبرغــم الحصار والظلم 
الذي نعاني منه فقد وصلت رســالتنا 
ــة، وهنا أود  ــى الوفــد واضحة جلي إل
أن أشــكر الدكتور أحمد بحر وباقي 
ــي: فتح  اإلخــوة النواب مــن حركت
وحماس الذي اجتمعوا ألول مرة على 
طاولة واحــدة على طريق المصالحة 

بإذن اهللا.

 ما الذي يدفع بعض األنظمة العربية 
إُّـ إرســال ممثلني برِّـانيني تابعني 
ظــل  عليهــا َّـ  أو محســوبني  لهــا 

عــداء العديد مــن األنظمــة لحماس 
وتجربتها َّـ غزة؟

ــة العداء  نحــن ال نعادي أحــدا، وحال
تأتي من األطراف األخرى، فنحن نمد 
أيدينا إلى كل إخواننا وأشقائنا سواء 
حكومات أو شعوبا، وحقيقة فإن ضغط 
الشارع العربي قوى جدا على أنظمته 
وحكوماتهم وأنا أعتقد أن البرلمانيين 
يحســون بالذنــب بســبب تقصيرهم 
تجــاه نصرة غزة، وكيف تأتي وفودا 
ــة يفــوق عددهــا  ــة أوروبي برلماني
الخمسين وال يتحرك برلماني عربي 
واحد، ثم إنني أعتب بقوة وبشدة على 
األخ عمرو موسى األمين العام لجامعة 
الدول العربية الذي لم يتحرك حتى 
ــاء األمة العربية  اآلن ليــزور أعز أبن
الذيــن يدافعــون عن كرامــة األمة 
وعزتها أمام غزوة صهيونية همجية 
لم يشــهد لها التاريخ مثيال، فالســيد 
عمرو موسى مكلف أن يأتي على رأس 
وفود عربية كبيرة تساهم في العمل 
ــى فك الحصار عن أهلنا في  بقوة عل
غزة، وبــذل محاوالت لــرأب الصدع 

وإنجاز المصالحة الفلسطينية.

إُّـ أي مدى يمكن التعويل على الوفود 
العربية والدولية الزائرة لغزة؟  

ال شــك أن هذه الوفــود ال يؤبه فيها 
بعــدد الحاضرين ولكــن يؤبه بحجم 
ــل الشــعبي، هــؤالء منتخبون  التمثي
من شــعوبهم وهم نبض هذا الشــعب 
العربي المتحرك بالدماء المتحركة 
في عروقهم لنصرة شــبعنا وقضاياه 
ومســاهمتهم فــي رفــع الحصار عن 
غزة. قد يكون ٢٢ نائبا عدد غير كاف، 
صحيح هــو عــدد كبير فــي قضية 
معينة، ولكن من الممكن أن يأتي مئات 
ــن انتخبهم  ــروا عّم مــن النواب ليعب
ــروا عن تضامنهــم مع غزة لكي  ويعب
ــم التواصل بين الشــعوب، ويلتحم  يت

نبض شــارعنا الفلســطيني مع نبض 
الشارع العربي.

هل تتوقعون أن يحمل الوفد العربي 
الزائــر رســالة األلــم واِّـعانــاة التي 
عاينهــا واقعــًا َّـ غــزة لطرحها على 

األجندة السياسية العربية؟ 
نعم هذا كالم صحيح، هم حملوا هذه 
الرســالة وأعجبوا بصمود هذا الشعب 
والمصائب  الدمــار  برغــم  وبطولته 
الكبرى التي عاناها إال أن هذا الشــعب 
ــه ويملــك  ــه وكرامت يملــك عزت
ــة يطمئن  صمــوده، هــو صاحب قضي

بأمر اهللا أنها سوف تنجز.

مــا اآلليــات والخطوات التــي يفرتض 
اعتمادهــا عربيًا كي نشــهد تضامنًا 

حقيقا مع غزة اِّـحاصرة؟ 
أنا أتحدث في هذا السياق عن أمرين: 
األمــر األول أن هــذا وفــد مبدئــي 
نعتبره ونتطلع إلى مزيد من الوفود 
ــة العربية، ثم إني طلبت أن  البرلماني
يكون هناك وفدا من الجامعة العربية 
ويكون للســيد عمــرو موســى دورا 
أبرز وأكبر فــي التعاطف الحقيقي 
والتواصل مع شــعبنا فــي قطاع غزة 
ومؤسســاته الشــرعية الموجودة في 

غزة.

هــل تعتقــد أن الزيــارة قــد تشــكل 
مدخًال، ولو أوليًا، من أجل كسر الجليد 
وتفكيــك أزمة العالقــات بني حماس 

ومصر؟ 
هذا مدخل أولي لتواصل عربي تمثل 
غزة فيها الطليعة، وعلى األمة ومصر 
ــًا  ــرًا حقيقي وغيرهــا أن تكــون ظهي
ــر، ولكنه لم  لشــعب بطل عانى الكثي
ــه بالرغم من  ــه وبوصلت يفقــد إرادت

كثرة األعــداء وتضافر جهودهم من 
أجــل ضــرب إرادة هذا الشــعب الحر 

وكرامته السامقة.

كيف تقّيمــون موقف اللجنة الرباعية 
هــذه األيــام، هــل الزلــت شــروطها 
علــى  مســلطة  كســيف  منتصبــة 
رقبة حماس والشــعب الفلســطيني 
ومســرية الحوار الوطني الفلسطيني 
أم أن هناك مقاربات سياسية جديدة 
قــد يتــم بلورتهــا مســتقبًال َّـ ظل 
صمود حماس وثباتها على مواقفها؟ 
ــن  باألوروبيي ــا  لقاءاتن مــن خــالل 
ــة هــم يعبــرون عن أســفهم  حقيقي
لكونهم فــي المرحلة الماضية كانوا 
ــة يخضعون لإلمالءات  في ذيل القافل
ــة، أمريكا لم تعد هذا البعبع  األوروبي
ــا أن نلحــظ  الــذي ال يهــزم، ويمكنن
مجموع الفشل األمريكي على الساحة 
الدولية واالقتصادية في داخل أمريكا 
وعلى مستوى العالم، حتى أن الواليات 
المتحدة أصبحــت أكثر دولة مدينة 
في العالم وأصبحــت دولة كالصين 
تقــدم لها العــون والمســاعدة، ولوال 
مبيعات األســلحة التي تبتز الشــعوب 
الفقيرة لبيع هذه األسلحة رغم أنفها 
لســقطت أمريكا كما يسقط الفرس 

في ساح الوغى.

هــل هناك بارقة أمــل أو ومضة ضوء 
َّـ نهاية نفق الحصار اِّـفروض أم أن 
األمور ستبقى على حالها الراهن حتى 

يقضي اهللا أمرًا كان مفعوًال؟ 
نحــن نعتقــد أن الفرج يأتــي من اهللا 
وكل ما يدور بقدر اهللا وعلمه وإرادته 
سبحانه وتعالى، وثقتنا األولى واألهم 
واألعظم هي باهللا سبحانه وتعالى، وال 
نعول على أحد في هذا المجال، وإنما 
تواصلنا هو من باب األخذ باألســباب، 

الوفد يمثل نبض الشعب 
العربي، وهم يحسون بالذنب 

لتقصيرهم تجاه نصرة غزة

الزيارة تشكل فاتحة تواصل 
عربي، وعلى مصر أن تكون 
ظهيرا حقيقيا للفلسطينيين

أعتب بشدة على عمرو موسى 
الذي لم يتـحرك لزيـارة غـزة 

حتى اآلن

.

فنحن نمســك بأهداف ديننا الحنيف 
ــى اهللا بأنه قدر اهللا الذي  ونتوكل عل

له جنود ال يعلمهم إال هو سبحانه.

هــل يشــكل التوقيــع علــى الورقــة 
الظالــم  للحصــار  نهايــة  اِّـصريــة 
اِّـفــروض علــى قطــاع غــزة منــذ ما 
يقــارب أربعــة أعــوام؟ وهــل حماس 
َّـ وراد التوقيع علــى الورقة اِّـصرية 
وتحقيق اِّـصالحة خالل األيام القريبة 

القادمة؟ 
ــى ورقــة المصالحة هو  ــع عل التوقي
المدخل إلى المصالحة، ونحن نتطلع 
إلى ضــرورة التوقيع بعــد أن تؤخذ 
تعديالت الحركة بعين االعتبار، وأنا 

ــت لألخوة المصريــن المتواجدين  قل
في األراضي الفلســطينية أيهما أهم: 
أن نوقع على ورقة مصالحة حقيقية 
أو نوقــع ورقة المصالحة الراهنة ثم 
ــي، نحن نريد  نختلــف في اليوم التال
ــة على قواعد ســليمة  مصالحة مبني
وراســخة، وقد ســارت مصــر رحلة 
األلف ميل وبقــي ميل واحد من أجل 
إنجاز المصالحــة، والتاريخ لن يعفي 
مصر من مسؤوليتها في هذا المجال، 
ونحن صادقون مائة بالمائة بالتوجه 
نحــو المصالحــة ووضعهــا كهدف 
اســتراتيجي لنا، لذلــك مطلوب من 
األطــراف األخــرى أن ال تكون مطية 
ألهــداف أجنبية ال تحــرص علينا بل 

تحرص على عدونا.
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كيــف تقّيــم زيــارة وفــد االتحــاد الربِّـانــي 
العربي لغزة؟

أقول إن هذا الوفد البرلماني العربي أتي بقرار 
من االتحــاد البرلماني العربي، وبإجماع جميع 
ــة، وهــذا إن دل فإنما يدل  ــات العربي البرلمان
على االهتمام بهذه الزيارة وحرص البرلمانات 
العربية على فك الحصار عن غزة، وتعتبر هذه 
الزيارة األولى من نوعها في تاريخ البرلمانات 
العربية، وتأتي هذه الزيارة بعد عام على حرب 

الفرقان.
ــارة تاريخية للمجلس التشــريعي  وهــذه الزي
الفلســطيني، وأيضا أقول تاريخية ألنها حازت 
على اهتمام الجمهور الفلســطيني وخاصة في 
قطاع غزة، فكان الناس يراقبون رئاسة وأعضاء 
الوفد في خطاباتهــم وزياراتهم وتصريحاتهم 
أثناء الزيارة وبعد الزيارة، آملين أن تكون هذه 
ــارة مفتاحا لزيارة قادمة مــن أجل زيادة  الزي

العمق العربي واإلسالمي للقضية الفلسطينية.

هــل تشــكل هــذه الزيــارة بدايــة لحــراك 
سياســي برِّـاني عربــي كون الوفــد الزائر 
يضم شخصيات وازنة َّـ برِّـاناتها ومقربة 

من األنظمة؟
ال شــك في ذلك، إذ أن أهم نقطة ركز عليها 
ــن هــي وحدة الشــعب الفلســطيني  البرلمانيي
ــة الكاملة لهذا  واإلســراع بالمصالحــة واإلدان
الدمار الذي خلفه االحتالل الصهيوني في حربه 
على غزة، ولقد كان لما رأوه وسمعوه من آالم 
ــة بفك الحصار  ومــآس أثر طيب في المطالب
عن قطاع غزة، إذ أنهم أكدوا أنهم سيطرحون 
ذلك في مقابلتهم مع الدكتور فتحي ســرور 
وسيتم تســليمه رسالة ليوصلها للسيد مبارك، 
والغالبية اتصلوا يشــكرون مــا تم في غزة من 
اســتقبال وما رأوه من احتفاء وبرنامج مكثف 
في أثناء الزيارة، مما دعاهم أن يقولوا إننا نحن 

سوف نعود في أقرب وقت.

مــا الذي يدفع بعــض األنظمــة العربية إُّـ 
إرســال ممثلــني برِّـانيــني تابعــني لها أو 
محســوبني عليها َّـ ظل عــداء العديد من 

األنظمة لحماس وتجربها َّـ غزة؟ 
ليس هناك عداء مع حركة حماس ألنها حركة 
تحرر وطني وتدافع عن حقها المسلوب وتدافع 
بشــرف وإخالص عن أرضها وتصمم على طرد 

"" .

الحصار بدأ يتفكك، وصمود شعبنا الدافع األكبر إلفشال الحصار

هــذا االحتالل، وأتصور أن أي عربي أو مســلم 
ــي حــر سيســاند حركة حمــاس في  أو أجنب
نضالها المشروع، ولكن هناك بعض الضغوطات 
ــة تحول دون  ــى األنظمة العربي األمريكية عل
ذلــك، وخاصة بعد حــرب الفرقــان وصمود 
حمــاس حتى انســحاب العــدو الصهيوني دون 
تحقيق أهدافه، وهذا ما ترك آثارا إيجابية على 
ــى كل العالم  الشــعوب العربية واألنظمة وعل
وخاصــة أن إســرائيل ألول مرة تعتــرف أنها 
فشــلت في حربها على غزة كما صرح بذلك 

أولمرت الذي قاد المعركة. 
وبالتالي فإن كل حــر يحترم حركة حماس 
التي دافعت ليس عن الشعب الفلسطيني بل عن 
كرامــة األمــة العربية واإلســالمية، وما هذه 
ــى أن حركة حماس هي  الزيارة إال تأكيد عل

رأس الحربة في فلسطين.

إُّـ أي مــدى يمكــن التعويــل علــى الوفــود 
العربية والدولية الزائرة لغزة؟

نحن نؤكد أن هذا حراك برلماني ولكنه حراك 
سياسي له مدلوله في الضغوط على الحكومات 
والملوك ناهيك عن الشعوب التي تساند الشعب 

الفلسطيني.

هل تتوقعون أن يحمل الوفد العربي الزائر 
رســالة األلــم واِّـعانــاة التي عاينهــا واقعا 
َّـ غــزة لطرحها علــى األجندة السياســية 

العربية؟
نعم هذا واقع، وهذا ما لمسناه من خالل زيارتهم 
وبعد انتهاء هذه الزيارة، فعًال إنهم صمموا على 
ــد أن تطرح في  ــا ال ب حمــل هــذه األمانة وأنه
األجندة وســتطرح على جدول األعمال بتاريخ 
٢-٣ موعد اجتماع االتحاد البرلماني العربي في 
القاهرة، ومقابالتهم وآرائهم بعد الزيارة تدل 

حقيقة على ذلك.

أال تبدو هذه الزيارة متأخرة بحكم طول أمد 
الحصار اِّـفروض على قطاع غزة؟

 ال شــك أنها متأخرة، ولكــن كونها أتت فهي 
تعوض التأخير في الحراك السياسي والحراك 

لفك الحصار وفتح المعابر بصورة قوية.

ما اآلليات والخطوات التي يفرتض اعتمادها 
عربيــا كي نشــهد تضامنا حقيقيــا مع غزة 

اِّـحاصرة؟
لدينا في شــهر مارس القــادم اجتماع لالتحاد 
البرلماني العربي، وأظن أنهم ســوف يحملون 
ــاك مؤتمــر القمة  هــذه الرســالة، وأيضــا هن
العربية في أواخر شــهر مارس في ليبيا، والبد 
أن يكــون هناك حــراك فاعل لرفــع الحصار، 
ألن ما يجري في غزة حــرك العالم األوروبي 
والدولي، ومن باب أولي أن يكون الحراك على 

المستوى العربي.

هل تعتقد أن هذه الزيارة قد تشكل مدخال، 
ولو أوليا، من أجل كسر الجليد وتفكيك أزمة 

العالقات بني حماس ومصر؟
ــه كان في الوفد  الشــك في ذلك، وخاصة أن
اثنيــن من أعضــاء مجلــس الشــعب المصري 
ــارة، وأبدوا آراء  ــوا مرتاحين لهذه الزي وكان
ــة إزاء اإلســراع بالمصالحــة، وهم حملوا  طيب
رســالة قوية ووعــدوا بأنهم ســوف يحملون 
هــذه الرســالة وخاصــة للبرلمــان المصري، 
ــارة لتهنئتنا  كمــا وعدوا بأن تكــون هناك زي

بالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية.

مــا الذي يمكن أن تحققــه أي زيارات عربية 
ظــل  كانــت َّـ  مســتوى  أي  علــى  قادمــة 
السياســات القطعية العدائية التي اتخذها 
النظــام اإلقليمــي والدولــي حيــال حماس 

وتجربتها الحاكمة َّـ غزة؟
ــي األولى  نحن نقــول أن هــذا الوفد البرلمان
شكلت كسرا للجليد، وقد بعثنا برسالة رسمية 
ــارة قطاع  ــات ندعوهم لزي لرؤســاء البرلمان
غــزة، كما أرســلنا تقريرا عــن الرحلة حتى 
يــروا بأم أعينهــم ماذا حصل، ونأمــل أن تكون 
الزيارة بمثابة تحريك حقيقي، وآمل أن تكون 
ــا، وقد وعد األمين العام  الزيارات التالية قريب
ــأن يأتي بوفد من  لالتحــاد البرلماني العربي ب
ــات إلى غزة، وهــذا يدل على  رؤســاء البرلمان
قناعة كاملة من االتحــاد البرلماني بضرورة 
المحاولة لكســر الحصار السياســي عن قطاع 

غزة.

كيــف تقّيمون موقف اللجنــة الرباعية هذه 
األيــام.. هــل ال زالــت شــروطها منتصبــة 
كسيف مســلط على رقبة حماس والشعب 
الوطنــي  الحــوار  ومســرية  الفلســطيني 

الفلسطيني أم أن هناك مقاربات سياسية 
جديــدة قد يتــم بلورتها مســتقبال َّـ ظل 

صمود حماس وثباتها على مواقفها؟
الرباعية لم تتخلى عن شــروطها، وهذه تمثل 
ــر فــي طريــق المصالحــة ألن  ــة األكب العقب
الرباعية حاضرة في وجه المصالحة، وأتصور 
ــو األمريكي عــن موضوع  ــو رفــع الفيت أنه ل
المصالحــة فإن المصالحة ســوف تكــون أمرا 

واقعا في القريب. 
أما بالنسبة لحركة حماس فهي أعطت المرونة 
ــر، وهذا  ــة لفك الحصــار وفتح المعاب الكامل
واضح من خالل الحوارات التي حدثت بين فتح 
وحماس، ولكن إبداء المرونة الواسعة ال يمكن 
أن يكون على حســاب المســاومة على الثوابت 

والتنازل عن الحقوق الوطنية.

هــل هنــاك بارقــة أمــل أو ومضــة ضوء َّـ 
نهاية نفــق الحصار اِّـفــروض أم أن األمور 
ســتبقى على حالها الراهن حتى يقضي اهللا 

أمرا كان مفعوال؟
الحصــار بدأ يتفــكك وخاصة بعــد الزيارات 
العربية واألوروبية وزيارة شــخصيات وازنة 

وســفن كســر الحصــار والحمالت الشــعبية 
والنقابية، وهذا كله يؤدي إلى كسر الحصار 
عن غزة، ونؤكد أن صمود شــعبنا وثباته على 
ثوابته هــو الدافــع األكبر إلفشــال الحصار، 
ــا أن نتنازل  ــع أننا لو أردن وكمــا يعلم الجمي
عــن ثوابتنا من أجــل  لقمة عيشــنا فإن اآلالم 

واألضرار سوف تكون أكبر.

هل يشــكل التوقيــع على الورقــة اِّـصرية 
نهاية للحصــار الظالم اِّـفروض على قطاع 
غزة منذ ما يقارب أربعة أعوام؟ وهل حماس 
َّـ وارد التوقيع على الورقة اِّـصرية وتحقيق 

اِّـصالحة خالل األيام القريبة القادمة؟
حماس أساســا أبدت موافقتها على التوقيع منذ 
ــرات التي حصلت هــي التي  زمــن ولكــن التغي
ــع، وهناك ورقــة بين كل  ــا من التوقي منعته
الفصائل الفلســطينية برعاية مصرية، وعندما 
سلمت هذه الورقة كان هناك مالحظات تضّيع 
ــة الفلســطينية والثوابت الفلســطينية،  القضي
ــام القادمة حراك لكي  ونأمــل أن يكون في األي
يتم التوقيع واالحتفــاظ بمالحظات الحركة 

بحيث تراعى حين التطبيق.
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رأينا في غزة دمارا هائال وما 
شاهدناه لم نكن نتصوره بحال

ندعو أمريكا والمجتمع الدولي لتطبيق 
شعاراتهم حول الحرية والديمقراطية 

زيارة غزة كانت حلما لنا وشعب 
غزة ال يستحق إال كل خير
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ما شــعوركم وأنتم تــزورون غزة 
َّـ ظــل الحصار اِّـفــروض عليها 
واِّـعانــاة الهائلــة التي يعيشــها 

أهلها؟
ــارة غزة كانت بالنســبة لنا مثل  زي
الحلم، ومن المؤكد أن كل مواطن 
عربي مخلــص يتمنى زيارة القطاع 
بعد ما شــاهده من حرب إسرائيلية 
ــا هناك،  ــى إخوانا وأهلن مدمــرة عل
كان بالنسبة لنا حلما وتحقق بحمد 
اهللا، ونحن اليوم مع أهلنا، صحيح أن 
آالمنا زادت بعد ما شاهدناه ولمسناه 
ــا مــع أهلنا  ــا ســعداء بوجودن لكنن

وإخواننا في قطاع غزة.

مــا هو الهدف من زيارتكم لغزة.. 
تحملونهــا  التــي  الرســالة  ومــا 

ألهلها؟
ــة لالتحــاد  ــة تنفيذي نحــن كلجن
ــي زيارتنا لها عدة  البرلماني العرب
أهداف وضعناها بالتنسيق مع رئيس 
االتحــاد وتتركز في عــدة جوانب، 
الجانب األول مشــاهدة حجم الدمار 
اإلســرائيلي، والوقوف مــع إخواننا 
الفلسطينيين والتضامن معهم ونقل 
ما يعانونه إلى شــعوبنا وبرلماناتنا 
ــة، والنقطة الثانية اإلســهام  العربي
ــا ودولنا في  عــن طريــق برلماناتن
ــه  ــي من رفــع الحصــار الــذي يعان
إخوتنا الفلسطينيين، النقطة الثالثة 
الخالف الفلســطيني الذي نعتقد أنه 
طال ونتمنى أن نساهم بكلمة أو فعل 

إلتمام المصالحة الفلسطينية.

مــا هــي انطباعاتكــم جــراء مــا 
شاهدتموه وعاينتموه على أرض 
غــزة؟ وكيــف تبــدو غــزة َّـ ظــل 

الحصار؟
هائــال،  دمــارا  غــزة  فــي  ــا  رأين
وغــزة كمــا عرفنا رقعــة صغيرة 
ــات دفاعها محدودة، والعدو  وإمكاني
الصهيونــي متغطرس يمتلك أقوى 
األســلحة في العالم بدعــم أمريكي، 
وبالتالي فاألرض األرض مكشــوفة، 

تدمير  فــي  تفننوا  واإلســرائيليون 
غزة بدون قوة ردع كافية في قطاع 
غزة، والعالم يتفرج على ما تقوم به 
إســرائيل، ما لمسناه وشــاهدناه هو 

دمار هائل لم نكن نتصوره بحال.

الربِّـانــي  وفدكــم  يشــكل  هــل 
الزائــر بداية حراك على اِّـســتوى 
الربِّـانــي الرســمي تجــاه العمل 
علــى التصــدي لقضيــة الحصــار 

اِّـفروض على غزة؟
القضية الفلسطينية ليست غائبة عن 
الشــعوب العربية وهي قضية األمة 
وليســت قضية حديثة بل قديمة، بل 
حتى الدول العربية واألمة العربية 
خاضــت حروبا مــن أجــل القضية 
الفلســطينية، وما يحصــل حاليا أن 
بعــض الدول أقامت اتفاقيات ســالم 
مــع إســرائيل لكــن بقيــت القضية 
الرئيسية  القضية  هي  الفلســطينية 
لــدى دول العالم والــدول العربية، 
ــة بحاجة إلــى وقفة  وهــذه القضي
صادقة في الوقــت الحاضر، وأنا في 
ــر القــوة أصبح  اعتقــادي أن معايي
بالنســبة لإلســرائيليين فــي بداية 
ــوا قوة  ظهورهــم وحروبهــم كان
متغطرســة احتلــت مصر وســوريا 
قــوة  ــوا  كان ــان،  ولبن واألردن 
متغطرســة وهذه الشــعوب لم يكن 
عندها اإلمكانيات المادية والعسكرية، 
وفــي الوقــت الحاضــر أنظــر إلى 
فشلهم في حرب لبنان على يد حزب 
ــا صغيرا وال  ــر حزب اهللا الــذي يعتب
ــة تجابه إســرائيل التي  ــر دول يعتب
تعــد من الدول العظمــى في العالم، 
نفس الشيء فشــلهم في حرب غزة، 
هذه عالمة تغير استراتيجي لصالح 
الفلســطينية، ومطلوب من  القضية 
الفلســطينيين من وجهــة نظري لو 
كان عند الفلسطينيين صبر طويل 
إضافــة إلى الصبر الذي مضى أيضا، 
فإنهــم ســيحظون بالدعــم العربي 

وأعتقد أن فلسطين ستتحرر.

الوطنيــة  الفصائــل  التقيتــم 

الفلسطينية.. هل هناك نية من 
أجل تشــكيل لوبي عربي برِّـاني 
ضاغط باتجاه دفع مســرية الحوار 

واِّـصالحة الفلسطينية؟
لجانــب  بالنســبة  نحــن بصراحــة 
المصالحــة جلســنا مــع الفصائــل 
الفلســطينية، وجلســنا مــع اإلخوة 
في فتح في جلســة مستقلة، ولمسنا 
من الجميع رغبتهــم في المصالحة، 
فــي الجانــب اآلخر نحــن ال نعرف 
تفاصيل ورقة المصالحة، لكن نحن 
وجدنا الرغبة موجودة عند الجميع، 
وأعتقد أن الخالف المتبقي بســيط، 
ــام القادمــة حســب  وأعتقــد أن األي
ســمعنا من الجميع ستشهد مصالحة 
ــه طالما  قريبة، وأناشــد الجميع أن
هناك خالفا وصل إلى حد اســتخدام 
الســالح بين الفصائل الفلســطينية، 
وما دام هناك فترة طويلة من الجفاء 
بين اإلخوان فأعتقــد أن المصالحة 
ــة، وال أخفيكم  أصبحت ملحة للغاي
أن القضية الفلســطينية بسبب وضع 
الفلسطيني أصبحت مصدر  الخالف 
ــي  ــة، وبالتال ــق للشــعوب العربي قل
ــة لدينا كشــعوب  أصبحــت القضي
ــة فتح وحمــاس، ومن  ــة قضي عربي
ــا أنت ملزم بالتعامــل مع فتح أو  هن
مع حماس، وهذه تشــكل ضغطا على 
الفلســطينيين وكذلك على الدول 
المصالحة  إنجــاز  العربية، ونتمنى 

في أقرب وقت إن شاء اهللا.

ما الرسالة التي ستحملونها بعد 
مغادرتكم لغزة؟ وهل هناك آليات 
وخطوات عمليــة يمكنكم القيام 

بها بعد الزيارة لنصرة غزة؟
 ســننقل مــا شــاهدناه وما لمســناه 
ومــا ســمعناه بكل صدق وشــفافية، 
وســنطالب بإجراءات عملية من قبل 
دولنا وبرلماناتنا وشعوبنا، ونتمنى 
ــة  العربي الشــعوب  اهللا.  ــا  يوفقن أن 
ــن تقصــر  ــة ل والحكومــات العربي
بشأن إعادة إعمار غزة ودعم الشعب 
الفلسطيني لكن العائق الرئيسي في 

الوقت الحاضر الــذي يحد من دعم 
الــدول العربية هــو عــدم التوافق 

الوطني والخالف بين الفصائل.

هل يمكن أن نتوقع زيارة رسمية 
قريبة لوفد برِّـاني ُعماني قريبا؟

ــا،  ــى هــذا الشــيء مــن قلوبن نتمن
وبالعكس فإن حكومة عمان وقائدنا 
الســلطان حفظــه اهللا واإلخوان في 
مجلس الشــورى يكنــون كل الحب 
والتقديــر لإلخــوة الفلســطينيين، 
ــا، وفرحتهــم فرحتنا.  فألمهــم ألمن
بالعكس نحن ســننقل لهــم الصورة 
بكل ما فيها مــن معاناة، ونؤكد أن 
ــي مــن الحاكم إلى  الشــعب العمان
المواطــن كلهــم معكــم يتألمــون 

أللمكم ويتمنون لكم كل خير.

هــذه  تــرتك  أن  تتوقعــون  هــل 
الزيــارة أثرا ما أو ُتحدث تغيريا ما 
َّـ اِّـوقــف العربي الرســمي تجاه 

الوضع الراهن َّـ غزة؟
ــا لمرحلة  ــد، نحــن وصلن بالتأكي
نحتاج فيها من الجميع في كل دول 
العالم والدول العربية شــيء جديد، 
ــي أعتقــد أن هــذه الزيارة  وبالتال
أثرهــا ســيكون كبيرا لدعــم هذا 
التوجه. هــذه الزيارة تشــارك فيها 
ــة ببرلماناتها،  ١٥ دولة عربية ممثل
ــا مــن  واإلخــوان المشــاركين فيه
ــة، وهم  ــات العربي صفــوة البرلمان
رؤساء اللجان التنفيذية في االتحاد 
ــي، وبالتالي أعتقد  البرلماني العرب
أنهم سينقلون الصورة واضحة، وهم 
محل تقدير ومحل ثقة لحكوماتهم.

هناك من يقول بــأن هذه الزيارة 
جاءت متأخرة.. مــا تعليقكم على 

ذلك؟
صحيح، لقد سمعت هذا الكالم وليس 
ــاه المرء يدركه، طبعا  كل ما يتمن
هناك عوائق كانت موجودة ســابقا 
ــا ونحــن ندركها،  ــم تدركونه أنت
ــارة  ــي أعتقــد أن وقــت الزي ولكن

مناسب لعدة اعتبارات، أوال: زيارتنا 
تمت قبل انعقاد المؤتمر القادم الذي 
ســيعقد في األول من مــارس ٢٠١٠، 
ــل انعقــاد القمة  ــارة تمت قب والزي
العربية التي تعقد في شــهر مارس 
في ليبيا " وعســى أن تكرهوا شــيئا 

وهو خير لكم".
هــل تعتقــد أن غــزة تســتحق ما 
يحدث لها من حصار إقليمي ودولي 

وعدوان إسرائيلي متواصل؟
ــرة، غزة ال  "تســتحق" كلمــة كبي
تســتحق إال كل خير، شعب غزة ال 
يســتحق إال كل خير، الحمد هللا أننا 
قبل أن نكون عرب فنحن مســلمون 
وديننا اإلسالمي من سماحته ولطفه 
ــى  ــع وحت ــه الجمي أن اهللا يعــز في
ــا بالرفق به، وبالتالي  الحيوان أمرن
غزة بلد ســاٍم وبلد راٍق وبلد أصيل 
ال يســتحق إال الخير والسالم، وأهل 
غزة مســالمين مكافحين مرابطين، 
وإذا كان اإلسرائيليين يأخذون عن 
أهل غزة أنهم يدافعون عن قضيتهم 
فهــذا ليس عيبا بل هــذه ميزة ألهل 
ــب الحقائق  ــا تقل غــزة، لكــن أحيان
ــح الباطل حقــا والحق باطال،  فيصب
وفــي النهاية الحق هــو األبقى وهو 
األثبت، واهللا دائمــا ينصر المظلوم، 
وأهلنا بغزة مظلومين، ونســال اهللا 

أن يكون النصر حليفهم قريبا.

الدولــي  مــا تقييمكــم للموقــف 
الذي يفرض الحصار على الشعب 
الفلسطيني َّـ قطاع غزة إلجباره 

على قبول شروط الرباعية؟
ــا دائمــا مــا نالحظه بالنســبة  طبع

ــه يقــف مــع  ــي أن للموقــف الدول
األقــوى، وحاليا األقوى فــي الواقع 
الحالي هو إســرائيل، وعلى مستوى 
ــا  قوته تســتغل  إســرائيل  ــم  العال
على  للضغط  ونفوذهــا  ــا  وعالقاته
العالم الخارجي، بينما الفلسطينيون 
يشــكلون  المحــدودة  بإمكانياتهــم 
طرفا ضعيفا فــي المعادلة الحالية، 
ــي مــا يحصل فــي المجتمع  وبالتال
ــادئ  ــاك مب ــح أن هن الدولــي صحي
ــاس تقف مع األقوى  وقيم ولكن الن
ومع الشــخص الذي تجد مصلحتها 
معه، ونحن نناشــد المجتمع الدولي 
ــم حاليا  ــكا التي تقــود العال وأمري
ــي تتكلم دائما عــن الديمقراطية  الت
والحرية ونتمنى أن نرى في الواقع 
هذا الــكالم الذي نســمعه من تلك 
ــي يرفعونها  الدول، والشــعارات الت
ــا بها كــدول عربية أن  ويطالبونن
ــى هم أن  ــا نتمن ــى نهجه نســير عل
يسيروا على ذلك ليس بالكالم فقط 
بل في واقع القضية الفلسطينية وما 
يحدث فــي غــزة المحاصــرة كي 
ــه بمدى  ــات للعالم كل يعطــي اإلثب
جديتهــم إن كانت الــدول الغربية 
فعــال حريصة على القيم اإلنســانية 

والمبادئ الديمقراطية.

متى يمكن أن نرى الســيد سالم 
الكعبي َّـ غزة مستقبال؟

يشــرفني ذلك وبكل أمانة وكلمة 
حــق أقولها أنا شــخصيا أتمنى أن ال 
أغادر غزة، ولو غادرت غزة بجسدي 
أؤكــد لك أنها ســتبق فــي فكري 

وقلبي على الدوام.
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مــا شــعوركم وأنتم تــزورون غزة َّـ 
ظــل الحصار اِّـفروض عليها واِّـعاناة 

الهائلة التي يعيشها أهلها؟
أوال ال أخفيك سعادتي الكبيرة بوجودي 
ــن أشــقائي وإخواني في قطــاع غزة،  بي
ــي مندهش من  وال أخفــي كذلــك أنن
ــة هذا الشــعب الشــقيق ولصموده  حيوي
ولنضاله وكفاحه المســتميت في سبيل 
الدفــاع عن أرضــه وعن كرامــة األمة 
ــه تمكنت من  ــة، وفوجئت فعال أن العربي
قــراءة مالمح وجوه الشــباب التي تقول 
ــكل وضــوح أنهــم جاهــزون لتقديم  ب
ــات للحفــاظ على عرضهم  كل التضحي

وأرضهم وطنهم.

مــا هو الهدف من زيارتكم لغزة.. وما 
الرسالة التي تحملونها ألهلها؟

الزيارة أوال أتت بقرار جماعي من جميع 
ــات المنضمة لالتحاد البرلماني  البرلمان
العربي، حيث اتخذ هذا القرار باإلجماع 
وشــاركت فيه وفود على مســتوى عال 
جدا ضمن هذا الوفد العربي، والهدف من 
الزيارة أوال: إبالغ الشــعب الفلســطيني 
ــة معه،  الشــقيق بوقــوف األمــة العربي
ووقــوف كل الشــعب العربــي معه في 
نضاله من أجل تحقيق حقوقه المشروعة 
في حق العــودة وتقرير المصير وإقامة 
ــا القــدس  ــه المســتقلة وعاصمته دولت
الشــريف، ثانيا: أردنا من خالل تواجدنا 
ــار الدمار  ــى آث ــع عل فــي غــزة أن نطل
والعــدوان الذي قامت به إســرائيل على 
هذه األرض وعلى هذا الشــعب الشــقيق، 
ــى الجرائم التي  وكذلك الوقــوف عل
ــات اإلســرائيلية ضــد  ــا العصاب ارتكبته
شــعبنا في غزة، أما الرســالة التي نريد 
أن نرســلها وهي رسالة واضحة المعالم 
باتجاه جميع مكونات الشعب الفلسطيني، 
وهــي أنه ما من حركة تحرير شــعبية 
ــى المحتل أو  تمكنــت من االنتصــار عل
الغازي وهي مشــتتة متفرقة، فالشــرط 
األساسي لالنتصار في مثل هذه الظروف 
ــي يمكن أن  هــو الوحدة فقــط، فهي الت
تكــون ســبيال لالنتصــار وإحقــاق هذه 
الحقــوق، لذا نطلب مــن جميع الفصائل 

الفلسطينية وجميع التشكيالت السياسية 
المتواجدة ســواء في غــزة أو الضفة أن 
ــى الوراء  تتحــد وأن ترمــي خالفاتها إل
وتنتقل مباشــرة إلى الوحــدة التي هي 

كفيلة بضمان هذا االنتصار.

هل يشــكل وفدكم الربِّـانــي الزائر 
بدايــة حــراك على اِّـســتوى الربِّـاني 
الرســمي تجــاه العمل علــى التصدي 

لقضية الحصار اِّـفروض على غزة؟
 نحن طبعا عندما أتينا إلى هنا تمنينا أن 
ال تكون هذه الزيارة األولى واألخيرة، بل 
تمنينا أن تكــون هناك عدد من الزيارات 
تليها، وأن يكون هذا فتحا للباب لكل من 
ــد أن يتواصل مع شــقيقه البرلمان  يري
الفلســطيني في غزة، وهذا طبعا تمهيدا 
للرفــع النهائي للحصار على شــعبنا في 

قطاع غزة.

الوطنيــة  الفصائــل  التقيتــم 
الفلسطينية.. هل هناك نية من أجل 
تشــكيل لوبي عربــي برِّـاني ضاغط 
باتجاه دفع مســرية الحوار واِّـصالحة 

الفلسطينية؟
ــل  ــع الفصائ ــا مــع جمي التقين  نحــن 
الفلسطينية الموجودة في غزة وأبلغناها 
رســالة  األمة العربية إلى هذه الفصائل 
بضرورة التوحد، وسعدنا كثيرا عندما 
ــا تجاوبا كبيرا مــن جميع الذين  وجدن
ــا معهم حيث أنهــم أكدوا جميعا  التقين
ــذ الخالفات  ــى ضــرورة الوحدة ونب عل
واالتجاه إلى األمام نحو المصالحة، ألن 
عدونا عدو واحد وهذا ما أسعدنا كثيرا، 
ونتمنى إن شاء اهللا أن يترجم في الواقع 
إلى اتفاق يضمن لهذه األمة وحدتها التي 

هي كذلك تضمن انتصار هذا الشعب.

هــل وجدتــم فارقــا بــني مــا كنتــم 
تســمعونه عــن غــزة ومــا بــني مــا 

شاهدتموه بأم أعينكم فيها؟
ــل أن أدخل إلى  فــي الحقيقة كنــت قب
قطاع غزة أنتظر ناسا محبطين، أن أرى 
شعبا محبطا مكسور الجناحين، مستسلم 

ألمره وقدره، لكن مع األســف الشــديد 
بالنســبة ألعداء هذا الشــعب اكتشــفت 
ــيء بالنضال  أن هذا الشــعب حيوي ومل
والكفاح، وهو يقــدر الظروف التي يمر 
بها ويعتبر نفســه أنه يقوم بعمل وطني 
لتحريــر أرضــه، وهذا أســعدنا كثيرا 
ــا، وبإيجاز يمكن أن  ورفع من معنوياتن
أقــول لك بأنه عوضا عن أن نرفع نحن 
معنويات الشعب فهذا الشعب الفلسطيني 

البطل هو الذي رفع معنوياتنا جميعا.

ما الرســالة التــي ســتحملونها بعد 
مغادرتكــم لغــزة؟ وهل هنــاك آليات 
وخطوات عملية يمكنكــم القيام بها 

بعد الزيارة لنصرة غزة؟
أوال ســنحمل رســالة تضامــن ونقــول 
ــات كلها،  لإلخوان العــرب في البرلمان
ســنقول لهم غــزة عانت مــا يكفيها من 
الويالت والحــروب والحصــار وقد آن 
األوان أن يرفــع هذا الحصار، وســنقوم 
ــا بإنجــاز تقاريــر حــول كل مــا  طبع
شــاهدنا، وإن شــاء اهللا ســتعرض هــذه 
ــى كل البرلمانات العربية،  التقارير عل
وسنعرضها كذلك على مؤتمر االتحاد 
البرلماني العربي الســادس عشــر الذي 
ســينعقد في القاهرة في األسبوع األول 
من شهر مارس القادم، وأتمنى أن يتخذ 
قــرارات مهمة وقرارات فعالة ملموســة 
يمكــن أن تكون فــي صالح هذا الشــعب 

البطل المناضل.

هــل تتوقعــون أن ترتك هــذه الزيارة 
أثــرا ما أو ُتحــدث تغيريا ما َّـ اِّـوقف 
العربي الرســمي تجاه الوضع الراهن 

َّـ غزة؟
ــارة إن شــاء  ــا متأكــد أن هــذه الزي أن
اهللا ســيكون لها مــا بعدها، ســتكون لها 
ــى األوضــاع في  ــة عل انعكاســات ايجابي
الســاحة الفلســطينية، ومثل ما قلت إن 
ــا أن نصــل إلى وحدة  شــاء اهللا إذا تمكن
ــاك  هن فســتكون  الفلســطيني  الشــعب 
نتائــج ايجابية ســتنعكس على مســتوى 
المعيشــة والتخفيف من معاناة الشــعب 

الفلسطيني.

هناك من يقول بأن هذه الزيارة جاءت 
متأخرة.. ما تعليقكم على ذلك؟

ــة ال أريد أن  األشــياء الجيدة وااليجابي
أربطها كثيرا بالوقت، أنا اعتقد أن هذه 
الزيارة فعال تأخرت شيئا ما، لكن لم يكن 
لتأخيرها أي ســبب، وجودنا اآلن أفضل 
من عــدم وجودنا، قدومنا في هذا الوقت 
كان له ما يبرره وإن شــاء اهللا نتواصل 

في المستقبل بشكل أفضل.

الدولــي  للموقــف  تقييمكــم  مــا 
الــذي يفــرض الحصــار على الشــعب 
الفلســطيني َّـ قطــاع غــزة إلجباره 

على قبول شروط الرباعية؟
نحــن نعتبر أن الحصار على غزة حصار 
غير مشــروع وغير قانوني وال يتطابق 
مع القوانين والشرعية الدولية، ونطالب 
برفعــه في أقــرب وقت ممكــن، ونطلب 
كذلــك من اإلخــوة الفلســطينيين أن 
يســاعدونا حتــى نضغط بشــكل ايجابي 
على كل مكونات المجتمع الدولي لرفع 
هذا الحصــار الجائر وغير القانوني عن 

شعبنا الفلسطيني.

متــى يمكــن أن نتوقع زيارة رســمية 
االتحــاد  يمثــل  جديــد  لوفــد  أخــرى 

الربِّـاني العربي؟
ــى أن نزور قطاع غــزة وهو ينعم  نتمن
بالطمأنينة واألمان والوحدة بين كافة 
ــى أن نزور القطاع  مكونات شــعبه، نتمن
دائمــا، وأنا متأكد أن الزيارة الثانية إن 
شــاء اهللا لن تطول طويــال، من المنتظر 
عند عرض تقاريرنا على مؤتمر االتحاد 
ــي أن يتخــذ قرارا في  ــي العرب البرلمان
األشياء التي سيتم العمل بها خالل السنة 
القادمة، وأنا أعتقد أن من ضمن األشياء 
أن يكون هناك زيارات أخرى ســواء على 
ــد الثنائي بين البرلمانات العربية  الصعي
وقطــاع غــزة، وســوف نؤيد ونشــجع 
ــى القدوم لربط  البرلمانات العربية عل
اتصاالت مباشرة مع المجلس التشريعي 
الفلسطيني، ونتمنى إن شاء اهللا أن نرجع 
ــا التطــورات  ــد رجوعن وأن نلمــس عن

اإليجابية التي تحدثنا عنها.
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هذه الزيارة سيكون لها ما بعدها وأتوقع زيارة برلمانية إلى غزة قريبا 
سنحمل رسالة تضامن لبرلماناتنا العربية لكسر الحصار عن غزة 
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الزيارة جيدة جدا وال شــك أنها تشــكل اســتمرارا 
ــي تقودهــا الحكومــة ولجنة  ــة الت ونجاحــا للحمل
كســر الحصار لتفعيل هذا الموضوع وحشــد زخم 
إعالمي كبير ســعيا للوصول إلى القطاعات الفاعلة 
ذات األثــر في الــدول العربية من أجــل التغلب على 
ــارة وفد برلماني  الحصار وكســره، وأعتقد أن زي
عربي بهذا المســتوى لغزة يمثل نجاحا وتطورا في 
جمع الطاقــات، والتصدي لهــذه المخططات وفضح 

المشاركين بها والتغلب عليها.
هــذه الزيارة لهذا الوفد وبهذا الحجم تشــكل نجاحا 
وتطورا في نوعية القوى المشــاركة ومدى قدرتها 
ــا المختلفــة، وأعتقد أن  ــى التأثير فــي مواقفه عل
ــي العربي مختلف عما  ــوب من الوفد البرلمان المطل
ــا من الوفود الزائــرة األخرى، حيث أن  كان مطلوب
ــر على التأثير  الوفــد البرلمانــي صاحب قدرة أكب
وعلى صنع المواقف من خالل الموقع المتقدم الذي 
يشــغله، وبالتالي فالمطلوب هو حشــد الطاقات لدى 
صانعي القرار في بلدانهم وتوفير الدعم الالزم أوال 
لصمود شــعبنا في غــزة وتوفير األجــواء لمختلف 
ــر المواقف  ــادرات رســمية حكومية باتجاه تطوي مب
الرافضــة لهذا الحصار ومن ثم العمل الجاد لكســره 

والتواصل مع متطلبات غزة.
ــه يمكــن التعويــل على هذه  للحقيقــة ال أعتقــد أن
الوفود لكســر الحصار، لكن يمكن لها أن تســاهم في 
ــه، كما يمكن لها أن تســاهم  ــق جو عام رافض ل خل
بشــكل أو بآخر في تخفيف آثاره، وفي التخفيف من 
شــدة القوى المتحالفة والمتآمرة على استمرار هذا 

الحصار. 
ــد فــإن المجلس التشــريعي يقــوم منذ  وبالتأكي
ــدء الحصــار بعمله بشــكل مقبول، لكــن اآلن مع  ب
تطور التضامــن العربي لغزة متمثال بزيارة الوفد 
البرلماني، ال شــك أن المجلس التشريعي مطالب 
ــى التواصل  بمضاعفــة الجهــد وتركيز العمل عل
ــة وغيرها-األوروبية  العام مــع البرلمانات العربي
ــة- ومواصلة الحديث عــن هذه الجريمة  والعالمي
ــان مضارها  ــة المســماة الحصار، وبي الــال أخالقي
وقتلها للمجتمع الفلســطيني وإمكانية تطوره في 

المجاالت المختلفة.
كما ويجب مواصلة حث هذه المؤسسات الرسمية 
وغيرها على ضرورة وضع هذا الموضوع على سلم 
ــا، وعلى جدول أعمالها الرســمية وصوال  أولوياته
إلى إحداث التغيير الالزم في الشــارع العربي وفي 
مراكــز صنع القرار بما يضمن عمال جادا ومثمرا 
يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع الحصار وكسره 

عن القطاع الصامد. 

 .

ــارة الوفد البرلماني العربي تعتبر اختراقا سياســيا من  زي
ــات العربية، وهي خطوة هامــة جدا، ولكنها  ــل البرلمان قب
كانت متأخرة ألنه سبق هذا الوفد وفودا أجنبية، ولكن أن 
تأتي خير من أن ال تأتي، وهذا يدل على اهتمام البرلمانات 
ــة بالقضية الفلســطينية وخاصة قطــاع غزة الذي  العربي
اكتوى بالمحرقة الصهيونية، فقد شاهد الوفد البرلماني 
العربي مجازر االحتالل ضد الشــعب الفلســطيني في غزة 
وضد المســاكن واألطفال والنساء، واســتمع إلى شهادات 
العديد من المنكوبين، وعاين عن قرب هذه المحرقة ولكنه 
خرج بانطباع كبير عن صمود وتحدي الشعب الفلسطيني 
الذي صمــد صمودا أســطوريا لم يكــن معهــودًا من قبل، 
وخرج االحتالل ولم يحقق أهدافه، وبالتالي ســطر الشعب 
الفلســطيني ملحمة شــهد لها القاصي والداني، ولعل هذه 
المرحلة قد شكلت دافعا لدى العديد من الدول العربية التي 

شهدت حربا مع العدو الصهيوني. 
وهذا الوفد شاهد الضعف اللوجستي وضعف مقومات النصر 
في غزة، ولكن الفئة المؤمنة التي تمسكت بدينها وعقيدتها 
سطرت ملحمة في التصدي والبطولة، وهذا يجب أن يقتدي 
به العرب بأن السالح ليس كل شيء، بل إن اإلرادة والعزيمة 

هي القاهرة لكل هذه العدوان الغاشم.
ونحــن نعتبر مجيء الوفــد البرلماني العربــي مهم جدا، 
وحّملناهم العديد من الرســائل، أنه ال بد من رفع الحصار 

ــم  حصار الظال وهو 
ال أخالقي وال يمكن أن تسكت البرلمانات عن شعب كامل 

ُيجّوع وُيقتل والعرب شهود على ذلك.
ــد من الضغط على حكومات هذه الدول لرفع الحصار  الب
عن الشعب الفلسطيني ومالحقة العدو عن جرائمه ورفع 
القضايا بهذا الصدد. لقد طالبناهم أن يكونوا عامال مساعدا 
في إنجاح المصالحة الفلســطينية التي ينشــدها الشعب 
الفلسطيني واالهتمام بقضية القدس التي تتعرض لعملية 
تهويد صهيوني، وحملناهم مســؤولية القدس. طالبناهم 
بالمزيد من هــذه الزيارات وخاصة رؤســاء البرلمانات 
ورؤســاء الدول حتى يمكن كســر الحصار، ونتمنى أن 

تحقق الزيارة أهدافها برفع الحصار وإتمام المصالحة.



يمكن تقييم زيارة الوفد من عدة زوايا:
أوال: حسن استقبال وتوديع الوفد وحسن الترتيب للزيارة 
ــاع رائع لدى الوفد  واإلعداد لها بشــكل جيد أدى إلى انطب
الزائر لغــزة، وهذا يعكس في أذهان الوفــد قيادة وأعضاء 
مدى قدرة الشعب الفلسطيني على إدارة أموره بشكل يليق 

بمجلس تشريعي فلسطيني.
ثانيا: إن ما ســمعناه من الوفد خالل برنامج الزيارة أعطى 
صــورة أكثر وضوحــا وأكثر عمقــا عن معاناة شــعبنا 
الفلسطيني وبطوالته ومدى اإلجرام الصهيوني بحق شعبنا 

الصابر المرابط.
ثالثا: سيكون لهذه الزيارة ما بعدها على جميع البرلمانات 
العربية وعلى جميع شــعوب الدول العربية ألن لدينا اآلن 
٢٢ سفيرا فلسطينيا في الدول العربية وسينقلون ما سمعوه 

وشاهدوه من مآس وبطوالت ممزوجة مع بعضها البعض.
وهنا البد أن نتقدم بالشــكر للجنة التنفيذية التي أشرفت 
على اســتقبال الوفد البرلماني العربي على جهودهم وعلى 

أدائهم المتميز.
وأتوقع أن يناقش موضوع الحصار الظالم على شــعبنا في 
ــات الدول العربية وســيكون على جــدول أعمالها،  برلمان
وأتوقع أن يكون له أثر في تقارير النواب التي سيقدمونها 

لبرلماناتهم مما ينعكس بدوره على متخذ القرار في هذه 
الــدول، وأعتبر هذه الزيارة ســتعمل على إحداث حراك 
سياســي ســيتوج بإذن اهللا بفــك هذا الحصــار وانتصار 

شعبنا.
ــر من األنظمــة العربية  وإذا كان قــرار الحصــار أكب
ــر، ونحن نختلف عن  ــا وحكوماتها فاهللا أكب وبرلماناته
ــا بأننا نعتمــد على اهللا ثم تتعلق قلوبنا باألســباب،  غيرن
ونحن نأخذ باألســباب ولكن قلوبنا تتعلق برب األســباب 
الذي بيده مقاليد األمور. ومن باب األخذ باألسباب ينبغي 
أن تكــون الخطــوة التالية مــن حيث التواصــل مع كل 
برلماني، عربي أو أوروبي، بشكل يؤثر في وجهة نظرهم 

من أجل يكونوا معاول هدم لهذا الحصار. 

هذه الخطوة وإن جاءت متأخرة فهي بال شك خطوة 
رائدة جريئة وتعبر عن مسؤولية تاريخية تعبر عن 

روح المسؤولية واإلخوة.
ونحن بدورنا نثمن مثل هذه الخطوات الداعمة ألهلنا 
في قطاع غزة ونأمل أن تكون بداية انطالق لزيارات 
على مستويات مختلفة برلمانية وحكومية وأن تكون 
محط ضغط على الحكومــات العربية من أجل إنهاء 
الحصار السياسي الظالم المفروض على قطاع غزة 
وأن تنتقل إلى خطوات عملية كأن تتخذ البرلمانات 
العربية في دولها باإلجماع  مشروعا ضاغطا يتضمن 
إنهاء الحصار ورفــع ذلك بقوة للحكومات وتفعيل 

ذلك شعبيا وعالميا وإعالميا.
ــم مثل هذه  ــا في المجلس التشــريعي أن نغتن دورن
ــارات إعالميا لتبيان مدى المعاناة التي يشــكلها  الزي

الحصــار، وأن يوجــه المجلس الدعوة إلى رؤســاء 
البرلمانات العربية ورئيس االتحاد البرلماني العربي 
لتكــرار مثل هذه الزيارات، ونأمل أن يكون لها األداء 
الفعال في كســر الحصار المفــروض على القطاع 

منذ ثالث سنوات.
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هذه الزيارة تعتبر أول زيارة رســمية لوفد رســمي عربي 
إلى قطاع غزة لالطالع على حجم المأســاة اإلنسانية داخل 

القطاع ثم نقلها للمواطن العربي ثم للرأي العام العالمي.
هذه الزيارة تعتبر نقلة نوعية جيدة وإن كانت متأخرة فكم 
كنا نأمل أن تكون الوفود الرســمية العربية سباقة للوفود 

البرلمانية األجنبية من أمريكية وبريطانية وغيرها. 
ــارة الوفد البرلماني العربي كانت  لكن رغم ذلك فإن زي
لها سمة ونكهة خاصة ألنها تنقل الصورة والمشهد الغزاوي 
بكل المشاعر اإليمانية واألخوية مما سينعكس إيجابا على 
زيادة التعاطف والتأييد والدعم العربي لإلنسان الفلسطيني 

في القطاع ثم للقضية الفلسطينية برمتها. 
كل األمــل أن تكون هــذه الزيارة بداية لتحرك سياســي 
عربي على المســتوى الرسمي, ألنه آن األوان لهذا التحرك 
الذي يجب أن يكون مبكرا قبل أن يفقد أي تحرك رســمي 
ــي قادم فاعليته وأثــره، ألن الكثير من القوى العربية  عرب
ــة تنتظر بفــارغ الصبر لبدأ خطــوات تضامنية  واألجنبي
ضخمة وربما أكبر من مســيرة شريان الحياة التي أبكت 
وحركت مشــاعر اإلنسان العربي والمســلم بل واإلنسان 

بشكل عام, وكشفت حجم وضخامة المؤامرة على قطاع 
غزة.

إن المجلس التشــريعي بما يملكــه أعضاؤه من مكانة في 
نفوس أبناء األمة قادر ومن خالل اتصاالته مع البرلمانات 
العربية والجهات الفاعلة في الشارع العربي والمسلم على 
تحريــك هذه المنابر والجهات لصالح التضامن مع أهل 
فلســطين، خاصة أهلنا في القطاع ولو من باب الزيارات 

التضامنية في البداية ثم خطوات أخرى الحقة فيما بعد.



هذه الزيارة للوفد البرلماني العربي في وجهة نظري هي 
من أهم وأنجح الزيارات التي تم تســييرها إلى قطاع غزة 
إذا رافقتها خطوات عربية أخرى على مســتوى الحكومات 
ــة، وهي تعبر عن إحســاس للمســتوى  والزعامــات العربي
الرسمي العربي بأوضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ــارة ليس لبداية حراك سياســي برلماني  وتمهد هذه الزي
عربي فحســب بل إنها بإمكانها أن تفَعل قضية حصار غزة 
على المســتويين الرســمي والشــعبي، وبإمكان هذا الوفد 
وبما حمل من صور عن أوضاع غزة المأســاوية أن يشــكل 
ــى الحكومات العربية لعمل خطوات أخرى  حلقة ضغط عل
لرفع الحصار. وبإمكان المجلس التشريعي أن يوثق حلقات 
التواصل مع أعضاء هذا الوفد وأن يطلعه على حجم المأساة 

ــر التواصل الدائم ووضعهم في صــورة آخر األحداث  عب
والتطورات وكذلك تقديم طلبات زيارة ألعضاء وفود 

برلمانية جديدة.

ــرة في ظل  ــارة أهمية كبي ال شــك أن لهــذه الزي
الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة بصورة عامة 
وقطاع غزة بصورة خاصة من حيث الشعور باالمتداد 
العربي وإعطاء أمل للفلسطينيين بأن أمتهم العربية 
حية وها هم ممثلي الشعوب العربية جاؤوا متضامنين 
مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وآمل 
من الوفد الذي ضغط على الحكومة الفلسطينية في 
ــح أن يكون له  غــزة إلطالق ســراح معتقلين من فت
خطوة مشابهة للضغط على السلطة الفلسطينية في 

الضفة إلطالق سراح معتقلي حماس في سجونها.
كلي أمل أن تشكل هذه الزيارة بداية لحراك سياسي 
وبرلمانــي عربي وال أســتطيع التعويل كثيرا على 
هذه الوفود الزائرة في ســبيل كسر الحصار خاصة 

أن الزيارات كثيرة.
وبإمكان المجلس التشــريعي إعداد دراســات كاملة 
عن األضرار التي لحقــت بالقطاع من خالل اللجان 

ــة فــي المجلــس تكلــف  المختلفــة أي أن كل لجن
بعمل دراســة متخصصة تهم القطاع وتحدد األمور 
األساسية المطلوبة وإعطاء كل برلماني حضر إلى 
القطاع ملخصا عن هذه الدراســة, إضافة إلى أهمية 

إقامة معارض الصور وغيرها.



هي بادرة طيبة ومباركة وأن تأتي متأخرة خير من 
أن ال تأتي.

ــات العربية ضعيفــة التأثير في  ورغــم أن البرلمان
ــا إال أن االنطباعات التي  السياســية الخارجية لدوله
ــا الوفد ســتحدث تحريكا فــي دوائر صنع  خرج به
القرار باتجاه كسر الحصار، وقد لوحظ هذا األمر 
فــي مبادرة الوفد إلى مقابلة رئيس مجلس الشــعب 
المصري بعد مغادرتهم للقطاع وتسليمه رسالة قوية 
للدفــع باتجاه كســر الحصار، وهذا جهد مشــكور، 
ونأمل أن تتفاعل مشــاعر الزائرين ويســاهموا في 
نقل صورة الوضع والضغط على حكوماتهم لكســر 
الحصار. وأقول إن على المجلس التشــريعي رئاسة 
وأعضــاء دوام التواصــل مع أعضاء الوفــود الزائرة 
والتنسيق معهم عن بعد لتفعيل خطوات وتحركات 

وتشــكيل مجموعات ضغط ولجان تفاعل شعبي في 
مناطقهم نصرة ألهل غزة والضغط لتغيير سياسات 

األنظمة العربية اتجاه الحصار.





ال شــك أن زيارة الوفد البرلماني العربي هي خطوة على 
طريــق فك الحصــار الظالم على قطاع شــعبنا منذ أربع 

سنوات وفتح المعابر.
 أثمــن زيارة وفد االتحاد البرلماني العربي إلى قطاع غزة 
ــا جاءت متأخرة، إال أنها تبقــى خطوة في االتجاه  رغم أنه
الصحيح على طريق كســر الحصار المفروض على قطاع 
ــة جديدة على مســتوى  ــارة برلماني غــزة. وأدعو إلى زي
رؤساء البرلمانات العربية واإلسالمية لتشكل خطوة قوية 
وضاغطة إلنهاء الحصار وتســليط األضواء على واقع غزة 

المحاصر وعدم الشروع بإعادة اإلعمار حتى هذه اللحظة.
أعتقد أن المطلوب هو ترجمــة هذه الزيارات إلى خطوات 
عملية داعمة ومساندة للشعب الفلســطيني ودافعة باتجاه 
ــاء االحتالل، ونحن شــعرنا بالحس  ــاء الحصار ثم إنه إنه
العربي والقومي واإلســالمي لدى هذا الوفد الذي جاء من 

١٢ دولية عربية.

المطلوب أن يبنى على هذه الخطوة خطوات عملية لنقل 
هّم ومعاناة الشــعب الفلســطيني التي رأوهــا بأم عينهم 
إلى حكوماتهم ولدولهم ليتحملوا مسؤولياتهم القومية 
واإلســالمية تجاه دعم صمود الشعب الفلسطيني والعمل 
ــاء االحتالل  على إنهاء كســر الحصــار وإنهائه بل إلنه

الجاثم فوق أرضنا.



اســتقبلت غزة وفــودًا كثيرة قبل الحصــار وبعده، 
ــا كنا دائمــًا نفتقد الوفود العربية الرســمية،  إال أنن
ولذلك كان لوصول الوفد البرلماني العربي أهمية 
كبيرة لنا نحــن في غزة، فحجم الوفد والدول التي 
يمثلها أشعرنا بأن األمة العربية جاءت لتحصين غزة 

من جديد بعد هذه الجفوة وهذه القطيعة.
الزيارة في حجمها كانــت ذا بعد عاطفي أكثر منه 
شيئًا آخر، وأعتقد أن الوفد قد خرج من غزة بانطباع 
الزيارة في حجمها كانــت ذا بعد عاطفي أكثر منه 
شيئًا آخر، وأعتقد أن الوفد قد خرج من غزة بانطباع 
الزيارة في حجمها كانــت ذا بعد عاطفي أكثر منه 

ــر تمامًا للصــورة التي في أذهــان العرب جميعًا،  مغي
ــم، وحجم  حيــث شــاهدوا حجم الدمــار وحجم األل
ــاة التي لم تكــن تخطر على بالهــم، ودل على  المعان
ذلك كلماتهــم وتصريحاتهم التي ســمعناها منهم 

سواء هنا في غزة أو بعد عودتهم إلى بالدهم.
نأمــل أن يكون لهــذه الزيارة صدى فــي بلدانهم إذا 
ــى برلماناتهم ومؤسســاتهم  ــا ونقلوا إل رجعوا إليه
الرسمية والشعبية ما شاهدوه هنا في غزة، وأن يسهم 
ذلك فــي تحريك ضمائر األمة من جديد ليتحملوا 

مسؤولياتهم تجاه شعب غزة.
أما هنا في غزة فال شــك، ورغــم نظرات العتاب بأن 

ــارة جــاءت متأخــرة، إال أن الفرح والســرور  الزي
ــا العربية له أثر األخوة  باســتقبال إخواننا من دولن
والمحبة التي تربط غزة بأهلها في العروبة، وعدم 
نســيان العروبة لغزة أثر في انبعاث بصيص أمل في 

انفراج قريب قد يحل على غزة.
أملنا أال تنتهي هذه الزيارة وحرارتها وتفاعلنا معها 
ــا بلحظات عاطفية  وتفاعــل الوفد عما شــاهدوه هن
ســرعان ما تنطفئ بمجرد عودتهــم إلى بلدانهم، بل 
نأمل أن يعقب هذه الزيارة زيارات أخرى حتى يظل 

حبل التواصل بين غزة وعمقها العربي قائما. 



العدد الثالث والثالثون14

الحقيقة شعورنا هو الفرح الكبير الذي غمرنا 
عندما اســتطعنا أن نحقق الهدف بالوصول إلى 
غزة، ولكن ما شاهدناه في غزة كنا قد شاهدناه 
قبل ســنة من هذا الوقت عبر وســائل اإلعالم، 
ولكن لم نكن نتصور كل هذا الخراب والدمار 
والتدمير الذي لم يســتثن اإلنســان والحيوان 
والمؤسسة والمدرسة والمستشفى فكانت حربا 
شــاملة ُشنت على هذا الشعب واألرض الصامدة 

التي ندعو لها مزيدًا من الصمود.
ــد من الصبر على هــذه األوضاع، وما لفت  مــا نحمله ألهل غزة هو مزي
ــة التي يتمتع بها أهل غزة، وهي تدل  نظــري حقيقة هو المعنويات العالي
على مؤشــرات النصر ومؤشــرات تحقيق الغايات الكبرى، وندعو اإلخوة 
الفلسطينيين كافة إلى لم الشمل والتضامن للوصول إلى الهدف األسمى 

لتحرير فلسطين. 
ــل الحكومــات فقط بل نمثل الشــعوب العربية واإلســالمية  نحــن ال نمث
ــي تابعت القصف والعدوان الغاشــم الصهيوني على قطاع غزة وتابعت  الت
كذلــك المقاومة الباســلة، ونحن نســتغل فرصة لنرســل رســالة أننا 
وبجانبنا الشعوب العربية ننظر ونظرنا بعين اإلكبار واإلجالل والتحية 
والتقدير إلى المقاومة التي قادتها الفصائل الفلسطينية وخاصة كتائب 
القســام.  وأؤكد أننا ســوف نعمــل على نقل كل ما شــاهدناه من خالل 
التقارير التي سوف نرفعها إلى مجالسنا وإلى رؤساء البرلمانات العربية 
مــن خالل البرلمان العربــي ونقل كل الصور والمآســي والمعاناة التي 

شاهدنها هنا في غزة. 
وفــي هذا اإلطار نطالب الحكومات أن تســاند وأن توقــف عملية العدوان 
ــى غزة، وأن تعمل على فتح المعابر والحدود، وزيادة الدعم  والحصار عل
ــادة عملية الصمــود والثبات  مــن خالل إرســال المعونات اإلنســانية لزي

إلخواننا في غزة.



حقيقة غمرني شعور ال يوصف لدى وصولي غزة؛ 
فقد هزَّ وجداني، وكنــت ال أكاد أصدق أنني في 
غزة، ونحن تعايشنا مع غزة ثانية بثانية في سوريا، 
وكمــا تعلم أن قَدر ســورية أن تكون المقر العام 
ــى أنه تربطني  ــة، باإلضافة إل للمقاومــات العربي
باألخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس عالقة قوية، سيما أنني كنت استضفته في 
محاضرات في الثقافــة، وكل المقاومات العربية 
ل،  ل ســوريا مــا تتحمَّ هي اآلن في ســوريا، وتتحمَّ

ــا دائًما المقاومة والصمود والوقوف إلى جانب الشــعب  لكــن هذا قَدرنا وديدنن
ه كما اآلن في غزة والقدس؛ ألن غطرسة العدو  العربي المظلوم والمهضوم حقُّ

الصهيوني فاقت كل ما هو ممكن.
ــا من حق وواجب،  كان يفتــرض أن نقوم منذ زمــن بزيارة غزة؛ لما لها علين
وهــي أوفت بعهدها بالدفاع عن الشــعب والقضية الفلســطينية، كيف ال وهي 
التي اســتطاعت أن تدّمر العدو وتدّمر غزوه رغم أنه كان معزًزا بأعتى أنواع 
األســلحة والطائرات، لكنها من خالل اإلرادة الصلبة استطاعت أن تحطم صورة 
ــارة أثناء اجتماع اللجنة  ــه ال ُيقهر. تولَّدت فكرة الزي هــذا العدو الذي يزعم أن
التنفيذية في ُعمان منذ حوالي شهر، ونعلم أننا تأخرنا قليًال، وعلى أية حال أن 

تصل متأخًرا خيٌر من أال تصل.
مــا رأيناه حقيقة فاق كل التصورات والتوقعات، وفــاق حتى ما فعلته النازية، 
موا على يد النازية، وهذا طبًعا مجرد  عون أنهم من تحطَّ وهم (الصهاينة) من يدَّ
كالم فــارغ؛ ألنه لم يكــن بمثل هذا األمر. وهم ال يســألون وال يفكرون ال في 
األمم المتحدة وال في القوانين الدولية وال في حق الشعوب في تقرير مصيرها، 
ر،  لوا إلى أناٍس ُرَعناء جدًا وهم طائشون، بل فاق طيشهم كل ما هو ُمتصوَّ وتحوَّ
ــان، لكن ذهب الزمن  وهــم يتماَدون في ذلك أيضا بتهديد ســوريا وجنوب لبن
ر،  لوا إلى أناٍس ُرَعناء جدًا وهم طائشون، بل فاق طيشهم كل ما هو ُمتصوَّ وتحوَّ
ــان، لكن ذهب الزمن  وهــم يتماَدون في ذلك أيضا بتهديد ســوريا وجنوب لبن
ر،  لوا إلى أناٍس ُرَعناء جدًا وهم طائشون، بل فاق طيشهم كل ما هو ُمتصوَّ وتحوَّ

الذي كان ُيهزم فيه العرب، وجاء الزمن الذي ُتكسر فيه الصهيونية، وما فعلته 
المقاومة في جنوب لبنان والمقاومة في غزة لهو أكبر شاهد ودليل على ذلك. 
للحقيقــة كنت أتوقع أن أجد الدمار، ولكن ليس بهذا الحجم كما كنت أتابع، 
ل  ولكن ما لمســته اليوم هو اإلرادة الصلبة؛ إرادة اإلنسان الفلسطيني، البناء ُيعدَّ
ــم، ولكن اإلرادة يجب أن تكون موجودة؛ فالذي يمتلك اإلرادة الصلبة هو  وُيرمَّ
ضوا الحتالالت  الشــعب الفلسطيني العصي على االحتالل والكســر، والعرب تعرَّ
ر فلســطين بإذن اهللا، وال نقول ذلك من  روا، وهكذا ســوف تتحرَّ كثيرة وتحرَّ
ــاب المجاملة ومن باب التغني؛ فما دمنا نمتلك مثل هؤالء الشــباب في قطاع  ب
غزة فإنه ال خوف على فلسطين وقضيتها طال الوقت أو قصر. هدفت زيارتنا إلى 
ه الشعوب  االطالع على واقع التدمير الذي عاشه أهل في غزة، والتعبير عما تكنُّ
العربية في كافة أقطارها للشعب الفلسطيني في غزة ومساندتها إياه بال حدود. 
وأؤكد أننا ســننقل ما رأيناه بشــكل صادق ومعبِّر إلى برلماناتنا العربية التي 

يجب أن تكون متحسسة بطبيعة الحال؛ ألنها هي الممثلة للشعب العربي.
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ــا نعرفه  ــا إلى غــزة لنعايــن ما كن لقــد جئن
ســابقًا من خــالل متابعتنا الدقيقــة لألوضاع 
في قطاع غزة قبل الحــرب وبعد الحرب، فقد 
ــاك ضحايا ولكــن ليس أن  كنا نعــرف أن هن
تســمع مثل أن ترى، والمعاينة جعلتنا نتعرف 
عن قرب على حجم الدمار الشامل الذي نفذته 
ــة الصهيونية، وهــذا جعلنا نشــعر بحجم  اآلل
ــى عاتقنا وأن  ــر الملقى عل المســؤولية األكب
ليــس هدفنا هــو التضامــن فقط مع الشــعب 

الفلســطيني، ولكن المهم بالنســبة لنا هو ماذا بعد هــذه الزيارة، ونتمنى 
في المؤتمر المقبل أن نعد ورقة عن هذا الموضوع وأنا ســوف أحاول أن 
ــات األخرى العربية، حتى  أحرك هــذا الموضوع مع زمالئي في البرلمان
ندرس ما هي األشــكال الممكنة لدعم صمود الشــعب الفلسطيني ألنه في 
الواجهة والمقدمة للدفاع عن كل األمة العربية واإلسالمية، وحتى تكون 
المقاومــة أقوى نتمنى أن تكــون المصالحة في القريــب العاجل لما فيه 

مصلحة للشعب الفلسطيني كافة.
ونقول أننا نحن محاصرون كذلــك، فما معني أن نعيش حياتنا العادية 
ــاك أخوة لنا في الدين والعروبة وفــي التاريخ يعانون حصار ظالما  وهن
بشــعًا، وعلى الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها، ولكن أظن أن هناك قضايا 
ــاك أخوة لنا في الدين والعروبة وفــي التاريخ يعانون حصار ظالما  وهن
بشــعًا، وعلى الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها، ولكن أظن أن هناك قضايا 
ــاك أخوة لنا في الدين والعروبة وفــي التاريخ يعانون حصار ظالما  وهن

ــى المجتمع المدني  ــى الحكومات، يجب عل يجــب أن تتم دون الرجوع إل
ــة وحتى النوادي  ــل البلديات والجمعيات األهلي ــات المنتخبة مث والفعالي
ــة التعاون على المســتوى الطبي واالجتماعــي والثقافي، ونعلم  الرياضي
ــى رأس هذه  أن هناك صعوبات وإشــكاالت سياســية يجــب أن تحل، وعل
اإلشــكاليات موقف الشــقيقة مصر التي مطلوب منها أن تلعب دورا أكبر 

مما تقوم به اآلن.



 . . 

نحن في الواقع نريد أن نرســل رســالة من خالل 
هذه الزيارة أن البرلمانات العربية يجب أن يكون 
لها دور في رفع الحصار عن الشــعب الفلســطيني 
من خالل التحركات والتنســيق مــع البرلمانات 
ــة والدولية، وأيضــا نأمل من  واالتحــادات العربي
خالل هذه الزيارة أن يقوم النواب الموجودين في 
هذا الوفد بسن تشــريعات التي تجرم التعامل مع 
العدو الصهيوني والتي تدعو إلى تحريك وإلزام 
الدول العربية التي ننتمي لها من خالل المجالس 

التشــريعية بالتحرك الفعلي والجاد كي تكون عامــال مقررا باتجاه الضغط 
على حكوماتهم لرفع الحصار.

رســالتنا التي ســنحملها من خالل مشاهداتنا داخل غزة ســنحملها لشعبنا عن 
معاناة أهلنا هناك نتيجة الحصار، وســننقل جرائم الحرب التي ارتكبها العدو 
الصهيوني، وســنطالب بضــرورة محاكمة مجرمي الحــرب الصهاينة الذين 
ــى حكوماتنا من أجــل العمل على فك  ــوا هذه الجرائم، وســنضغط عل ارتكب

الحصار.

 . . 

ــي إلى غزة  ــا كان يتوقع أن يأت ــة الواحد من بداي
ليعطي أهلها المعنويات، ولكــن فوجئنا أن الواحد 
يســتمد من أهلها المعنويات لقدرتهم على الصبر 
ــم على الحصار الظالم الذي يفرضه عليهم  والتأقل
ــا هنا يشــعرنا بمدى  ــي، ووجودن العــدو الصهيون
الواجب الملقى على عاتق الشعوب العربية وممثليهم 
كنواب عرب في الدفع بشأن إنهاء الحصار الظالم 
ــى قطاع غزة وتأمين كل مســتلزمات الصمود  عل
والقوة والمنعة للشــعب الفلســطيني حتى يحرر 

فلسطين كل فلسطين.
ال شك أن رؤية حجم الدمار والخراب على غزة يشعرنا بحجم الحقد الذي يكنه 
هذا العدو الذي تجاوز كل مفاهيم حقوق اإلنسان ومراعاة العهود، ونحن سوف 
ننقل ما رأيناه إلى مجالسنا النيابية وسوف نتكلم في كل المحافل الدولية عن 

الظلم الواقع على غزة وأهلها.



إن مــا رأيناه اليوم يعد مثاال واضحا وصريحا على 
ــة الصارخة بحق اإلنســان  االنتهــاكات الصهيوني
الفلسطيني الذي ال تريده إسرائيل أن يعيش كغيره 
من البشر، وما رأيناه اليوم يؤكد بالدليل القاطع 
على أن هذه العصابة ال ترعي هللا حرمه ألي شــيء، 
ــا كعرب أن نتكاتــف إزاء هذه  ومــن الواجب علين
القضية والعمل لحل هذه القضية بالسرعة الممكنة 
ــى ينعم الشــعب الفلســطيني باألمــن واألمان  حت
كغيره من الشــعوب العربية، وهذا ما نتمناه وهذا 

ما سوف نحمله إلى برلماناتنا العربية. 



نشعر باإلعزاز واالفتخار بالصمود والثبات الذي 
يميز أهل غزة، وهذا ما عرفناه عن أهل فلسطين 
ــى انتزاع حقهــم مهما  أنهــم أهــل التصميم عل
كانت التحديات، وما رأيناه هو بالفعل يدل على 
أن الشعب حّي وال يمكن أن يتخلى عن حقه، وما 
ضاع حق وراءه مطالب، وقضية فلســطين قضية 
ــة، وإخوانكم في األردن يعتصرهم األلم لما  عادل
حــدث في غزة، ولكنهم يقدمون ما يســتطيعون. 
األردن هو التوأم الشــقيق للشــعب الفلســطيني 

على الدوام، ونحن أقرب الناس لكم من حيث الجغرافيا والتاريخ والعالقات، 
ــد من انتهاء هذا الظلم والطغيان الذي لم يشــهد له العالم مثيال، فهذا  وال ب
شيء معروف عن العدو الصهيوني وجرائمه، ولكن ال بد من الصبر والثبات 
حتى تنالوا حقوقكم إن شــاء اهللا بثباتكم وتعاونكم وبالقضاء على االنقســام 
ــد الصف، ونأمل من جميع الفلســطينيين التكاتــف والتوحد إلى أن  وتوحي

تزول هذه الغمة. 
وحقيقــة يبدو أن اإلعالم لم يغط هذه الجرائم بشــكل كامــل، وما رأيناه 
اليوم بأعيننا هو أضعاف مضاعفة عما أظهره اإلعالم، وهذا معروف من عدو 
هذه األمة الذي ال تأخذه أي رحمة في اإلنســان، الحجر، النســاء، واألطفال، 
ــم الذي يتكلم عــن الديمقراطية وال  فهــذه وصمة عــار في جبين هذا العال
ــي اليوم الــذي يأخذ فيه كل  يحاســب هؤالء المجرمين، ولكن ســوف يأت
صاحب حق حقه، ورســالتنا هي رســالة تعاضد وتضامــن وتقديم كل دعم 

ومساندة الممكنة لدعم هذا الشعب ومساندة حقوقه.  



15 العدد الثالث والثالثون
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ــاك أي دافــع يبرر  ــواب أن يكــون هن ينفــي الن
ــة البرلمانية لهم وفق نص  االعتداء على الحصان
القانون الذي أعطاهــم هذه الميزة وكفلها لهم، 
حيث يقول النائب محمد أبو جحيشــة: "ال يجوز 
التعرض للنواب بهدف تمزيق حصانتهم تحت أي 
ظرف كان وذلك اســتنادا للمادة (٥٣) فقرة (٢) 
من القانون األساس وإلى المادة (٢/٩٥) من النظام 
ــي للمجلس التشــريعي والمــادة (٢٢) من  الداخل
قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي 

رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤".
وفــي ذات اإلطــار قال النائــب د. محمد شــهاب: 
ــون  ــة للقان ــد فــإن النصــوص القطعي "بالتأكي
ــا كان الحق  ــم تمنح أي األساســي الفلســطيني ل
ــواب والتعرض لهم بأي حال  بانتهاك حصانة الن
ــا ال يجوز انتهاك الحصانة  من األحوال، ومن هن
ــواب تحت أي ظرف كان، ســواء  ــة للن البرلماني
في  ظل انقسام أو عدمه، فالنائب يبقى نائبا حتى 
تنتهي واليته القانونية بأداء مجلس جديد اليمين 
ــة تبقى حصانة حتى تحقيق  القانونية، والحصان
ذلــك، وما لم ينتخب مجلس جديد فإن التعرض 
ــة النواب في الضفة يشــكل إهانة للقانون  لحصان
األساســي وقرصنة على القانون والدســتور بكل 

المقاييس". 
ــه اعتبر النائــب عماد نوفــل الحصانة  مــن جانب
ــة حقا مكفوال للنائــب ال يجوز التعدي  البرلماني
عليه قائال: "لقد كفل القانون األساســي للنواب 
حصانتهم البرلمانية خاصة، وال يجوز انتهاكها 
تحــت أي ظرف من الظروف حيــث نصت المادة 
٥٣ مــن القانون األساســي الفلســطيني في الباب 
ــع على عدم جواز التعرض ألعضاء المجلس  الراب
التشــريعي بأي شكل من األشــكال كما ال يجوز 
مساءلتهم عن اآلراء التي يبدونها أو على األعمال 

التي يقومون بها ضمن أداء مهامهم النيابية" .
ــر القانوني أمجد األغــا تعريف  وأوضــح الخبي
الحصانة البرلمانية قائال: "يمكن تعريف الحصانة 
البرلمانية بأنها ميزة ُتمنح ألعضاء البرلمان حيث 
ال يمكــن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان وال 
البحث عنه وال إلقاء القبض عليه وال اعتقاله وال 
محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت 
خالل مزاولته لمهامه، وقد أسبغ القانون األساسي 
ــة النواب عندما  الحماية الدســتورية على حصان
نص ضمن الفقرة (٢) المادة (٥٣) القانون األساسي 

لسنة ٢٠٠٣ على ما يلي:
"ال يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي 
شكل من األشكال، وال يجوز إجراء أي تفتيش في 

أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، 
وبصفة عامة أي عقــار أو منقول خاص به طيلة 

مدة الحصانة".
وأضاف: "ُيالحظ استعمال المشرع عبارة (بأي شكل 
من األشكال) التي تنطوي على التعميم واإلطالق 
للحصانة. وقد أورد المشــرع استثناءا وحيدا يرد 
على الحصانة ويعطي السلطة التنفيذية الحق في 
اتخاذ إجراءات ضد النائب في المجلس التشريعي 
وهي (حالة التلبــس بجناية) وذلك ضمن المادة 
(٥٣) من القانون األساســي، وقد حرص المشــرع 
على تقييد هذا اإلجراء باشــتراط تبيلغ المجلس 
التشــريعي فورًا باإلجراءات المتخذة ضد العضو 
ــراه مناســبًا، وتتولى هيئة  ليتخــذ المجلس ما ي
التشــريعي فورًا باإلجراءات المتخذة ضد العضو 
ــراه مناســبًا، وتتولى هيئة  ليتخــذ المجلس ما ي
التشــريعي فورًا باإلجراءات المتخذة ضد العضو 

المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقدًا".


ــل األجهزة  وعــن التضييق الــذي يمارس من قب
ــة والــذي ينتهك  ــة فــي الضفــة الغربي األمني
ــواب وذويهم قال النائب  الحصانة البرلمانية للن
د. شــهاب: "هذا شــكل من أشــكال العربدة ونظام 
الغابة والفلتان وجزء مما أســمته رايس الفوضى 
الخالقة، والهادفة لتعطيل الشــرعية الدستورية 
ــواب حماس وإســقاط مشــروعيتهم وتعطيل  لن
أعمالهم في خدمة شعبهم، وتبني حقوقهم وهذه 
األجهــزة تتصرف كعصابات فــوق القانون فهي 
تنتهك كل األعراف والقوانين، كما أنها شــكل 
من أشكال تبادل األدوار في التقاسم الوظيفي مع 
أجهزة أمن االحتالل، وما أراده االحتالل من خالل 
ــواب واعتقالهم ومحــاوالت إذاللهم  اختطاف الن
وذلك من خالل التنسيق األمني والقائم بمقتضي 

اتفاق أوسلو وملحقاته".
ــى وجــود هذه  بــدوره أكــد النائــب نوفــل عل
المضايقات والتي تحمل أهدافا سياســية وحزبية 
قائال:" ال شك أن اإلخوة النواب من كتلة التغيير 
ــون من ممارســات  ــة يعان واإلصــالح البرلماني
ــداءات على مكاتبهــم وأبنائهم  ومضايقــات واعت
وموظفيهــم، وكل ذلــك يؤكــد عــدم احترام 
ــر واإلصالح  ــة التغيي ــواب من كتل ــة الن حصان
وذلك يعود إلى أســباب سياســية وحزبية وينم 
ــات التي جرت  عــن عدم رضــى بنتائــج االنتخاب
ــى اآلن في قبول  عــام ٢٠٠٦ ووجود مشــاكل حت
اآلخــر والتعاطي معه إذا كان يحمل وجهة نظر 

مخالفة".
وقد عزا النائب أبو جحيشــة السبب الكامن وراء 
مثل هذه األحداث إلى عدم ايمان السلطة بالشراكة 
السياســية حيث أوضح قائــال: "المضايقات تأتي 
ألن هذه الســلطة ال تؤمن بالشــراكة السياسية 

وتريد أن تقطع التواصل بين النواب والجماهير 
وأن تفرض العزلة عليهــم وأن تمارس الترهيب 
على الشــعب حتى ال يكرر التجربة الســابقة في 
انتخابات ٢٠٠٦، وهي سياســة انقالبية استئصالية 

ممنهجة هدفها إقصاء اآلخر وإلغاؤه".
وأضاف :"إن إعطاء النواب حقهم الطبيعي لتطبيق 
برامجهم يقوض سلطة المفسدين وأمراء الحرب 
ويكنسهم عن إماراتهم وخصوصا إننا جئنا للتغيير 
واإلصــالح وال مصالح فئوية مع هذا الشــعار لذا 

فنحن نشكل لهم مصدر إزعاج".
في حين اعتبر األغا أن في األمر استمرارا لرفض 
ــام ٢٠٠٦ قائــال: "عدم  ــات منذ الع نتائــج االنتخاب
ــر واإلصالح  ــواب كتلة التغيي ــرام حصانة ن احت
هو استمرار لنهج بدأ منذ أربع سنوات يقوم على 
رفض التسليم بنتائج انتخابات ٢٠٠٥ التي أسفرت 
ــر واإلصــالح باألغلبية  عن الفــوز لكتلة التغيي
فــي المجلس التشــريعي، وقد تجلى هــذا النهج 
في الســطو على صالحيات المجلس التشــريعي 
ــه وتهميشــه، وبالتالي تجاهل  ــة احتوائ ومحاول
الحصانة ليس بالغريب فهو ال يعدو أن يكون عدم 
قناعة بالشــراكة السياسية ورفض الغير وتبني 

نهج االحتكار".


وحول االنقسام كذريعة لتبرير هذه االعتداءات 
اســتنكر النائــب نوفــل ذلــك قائــال: "هــل من 
المفروض أن حالة االنقســام الحالية تكون سببًا 
لمالحقة النواب والتضييق عليهم وعلى عوائلهم 
ــة انتهاك  ومكاتبهــم وموظفيهــم، وفي المحصل
حصانتهم البرلمانية؟"، مشــددا على أنه "ال يصح 
تحــت أي ظرف أو ألي ســبب أن يتم التعدي على 
ــات بحجة االنقســام، فبدًال من  ــون والحري القان
العمل على بناء جســور الثقــة وتوطيد العالقات 
لالقتراب من المصالحة نجد أن الممارسات بحق 
ــة الفرقة وتعكــر األجواء  ــواب تزيد من حال الن
ــة الهادفــة إلى االقتراب مــن المصالحة  االيجابي

وإنهاء حالة االنقسام".
في ذات الوقت عبر النائب أبو جحيشــة عن ذلك 
قائــال: "نحــن نــدرك أن االنقســام خطير يجب 
إنهاؤه, لذلك يجب أن تتوقف مهزلة االســتمرار 
في جريمة التنســيق األمني ولنقــف صفا واحدا 
أمام جريمة تهويد القدس والتوســع االستيطاني 
ــه يجــب عــدم االرتهــان للفيتو  البغيــض، وعلي
األمريكي اإلســرائيلي واالبتعاد عن األجواء التي 
تخرب المصالحة والســماح للمجلس التشريعي 
أن يأخــذ دوره فــي اإلصــالح والمصالحــة، وإن 
هذا النهج االستئصالي واإلجراءات التعسفية ضد 

الشــرعية كانت مــع أول يوم عقــب االنتخابات 
التشــريعية، فلقــد وضعت العصي فــي الدواليب 
ــى  ــرض الحصــار عل ــات وُف وُســحبت الصالحي
التشــريعية، فلقــد وضعت العصي فــي الدواليب 
ــى  ــرض الحصــار عل ــات وُف وُســحبت الصالحي
التشــريعية، فلقــد وضعت العصي فــي الدواليب 

الحكومة العاشرة وعمد أمراء الحرب على توتير 
الجماهير ضدها".

ــر النائــب د. شــهاب أن التحجج  ــن اعتب فــي حي
باالنقســام يأتي كذريعة للتغطية على الجرائم 
التي ترتكب في الضفة قائال: "بنصوص القانون ال 
يجوز تحت أي ظرف من الظروف انتهاك حصانة 
ــواب، بل مــن المفترض أن يكــون دور النواب  الن
دورا هامــا وأساســيا في إنجاح الحــوار الوطني 
ــى بعض من صرح  والمصالحــة الوطنية، ردًا عل
بأن المجلس التشــريعي قــد انتهك وأن أعضاءه 
قد انتهت واليتهــم، وبالتالي ال حصانة لواليتهم 
ــة للمجلس في ١/٢٤  بســبب انتهاء المدة القانوني
فهذا فهــم خاطئ فــإن حصانة أعضــاء المجلس 
التشــريعي تبقى مستمرة ما داموا يتمتعون بهذه 
ــة وهــذه الوالية ال تزال مســتمرة حتى  العضوي
تجــري انتخابات قادمة ويقســم أعضاء المجلس 
التشــريعي الجديد اليمين الدستوري وهذا بنص 
القانون األساســي، فهذا التذرع واهن وباطل وال 
أســاس له من الصحة، وشكل من أشكال المدافعة 
ــى جرائم هــذه األجهزة  ــة عل ــة والتغطي الباطل
ــة باســتباحة بيــوت وســيارات ومرافقين  األمني
وحتى عوائل النواب". وأكد األغا أن ال عالقة بين 
االنقســام كحدث سياسي والتعدي على الحصانة 
البرلمانية للنواب قائال: "االنقســام حدث سياسي 
ليس له عالقة بالشأن البرلماني، كذلك إجراءات 
السلطة بحق النواب في الضفة تعتبر خرقا لمبدأ 
الفصل بين السلطات واستخفافا بنتائج االنتخابات 
من خالل إهانة ممثلي الشــعب، وبالتالي يجب أن 
يكون الفيصل في هذه المســألة القانون األساسي 
ــى وثيقــة قانونية تحكم الســلطة  ــاره أعل باعتب
الوطنية الفلســطينية، وهو الــذي تكفل بتوفير 
الضمانات األساســية لعمل النواب في مناخ تسوده 
الحرية، ولم يأت إدراج عبارة (ال يجوز التعرض 
لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من األشكال،) 
ضمــن المــادة (٥٣) مــن القانون األساســي وليد 
الصدفة وإنما قصد المشــرع توفير أعلى درجات  

الحصانة لنواب المجلس التشريعي". 


وفــي معرض إجابته على ســؤالنا فيما اذا كانت 
هذه االنتهاكات المتواصلة لحصانة النواب نابعة 
عن عــدم إيمان بالشــراكة السياســية والتوافق 
ــي أم أن األمــر يدخل في إطــار مناكفات  الوطن
عرضية ليس أكثر، رد النائب أبو جحيشة قائال: 

ــا أقــول بأن األمريــن معا, فهــذه االنتهاكات  "أن
ــة النواب تدل على عــدم إيمان من ألقاهم  لحصان
الشــعب على قارعة الطريق بالشراكة السياسية 
والتفرد المطلق بالســلطة وسياســة االستئصال 
وإقصاء األخر وإن كان له وجود فيجب أن يدين 
بالتبعية وأن يتحول عن برنامجه السياســي وأن 
ينخرط في مســتنقع التســوية.إن هذه السياســة 
تشكل سابقة خطيرة تؤسس لعملية فلتان قانوني 

بحيث يصبح األمر نهجا في المستقبل". 
ــر النائــب د. شــهاب أن االنتهــاكات  بينمــا اعتب
المتكررة تهدف إلى اســتئصال مشروع المقاومة 
وتؤكد على عدم االيمان بالتعددية، وتابع قائال: 
"إن الســلطة عملت على تحقيق ذات األهداف من 
ــادل األدوار مع االحتالل وذلك يهدف  خالل التب
إلى اســتئصال كل ما يتعلق بمشــروع المقاومة 
فكرًا وثقافيًا وممارســًا ومؤسسًا كما أنه تعبير 
واضح على مدى ما تحمله هذه األجهزة وقيادتها 
ــات للتشــفي واالنتقام  ــة ورغب من أحقــاد دفين
ــد على عدم  ــة، كما أنها تأكي والســادية المقيت
إيمانهم بالتعددية والشراكة السياسية واستيعاب 
اآلخرين والتداول السلمي للسلطة وبالتالي عدم 
ــق المصالحة الوطنية، وضرب  رغبتهم في تحقي

كل الجهود المبذولة في هذا االتجاه".
ــق النائب نوفــل قائــال:" أرى أن عدم  بــدوره عل
اإليمان بالشــراكة السياســية والتوافق الوطني 
وكذلك المناكفــات العرضية بشــتى أنواعها 
وأشكالها من سياســية وإعالمية وردات فعل على 
ــى القانون  األرض، كل ذلــك جعــل التجرؤ عل
ــة  ــى الحصان بانتهاكــه، والتعــدي الصــارخ عل
ــة للنواب ولما يمثلوه مــن مكانة لدى  البرلماني

شعبهم أمرًا مستباحًا".
واستعرض األغا شــيئا من هذه االنتهاكات حيث 
قــال:" االنتهاكات بحق النواب وســلب حصانتهم 
المكفولة بالقانون األساســي تأتي ضمن سلســلة 
ــة ومتكررة من التجاوزات على مدى أربعة  طويل
سنوات من عمر المجلس التشريعي ولكن تتفاوت 
ــا، حيث بدأت بتهميش المجلس التشــريعي  حدته
ومحاولة إفشــال جلســاته ثم االعتداء على مبنى 
المجلــس واســتهداف نوابه، ومجــاراة االحتالل 
فــي نهجه الرامي إلى إجهــاض المجلس باعتقال 
سلطة رام اهللا النواب ومرافقيهم وإغالق مكاتبهم 
واســتهداف عائالتهم ومالحقة أنشطتهم، وكل 
ذلك يكشــف بأن األمــر ال ينطــوي على مجرد 
ــة وإنما يندرج ضمــن مخطط بعيد  خالفات آني
المدى يؤمــن بســيادة الحزب الواحــد ويرفض 
الشــراكة في الحكم، وبالتالي فــإن نوايا الوفاق 

والتقارب هي مجرد شعارات جوفاء".  

د. شهاب: التعرض 
لحصانة النواب 

قرصنة على القانون 
والدستور

نوفل: الحصانة 
مكفولة دستوريا وال 
يجوز انتهاكها تحت 
أي ظرف من الظروف

األغا: انتهاك الحصانة 
استخفاف بنتائج 

االنتخابات وخرق لمبدأ 
الفصل بين السلطات 

وال عالقة لها باالنقسام
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كيــف تقّيــم زيــارة وفــد االتحاد 
الربِّـانــي إُّـ غزة؟ وهــل تعتقد 
أن هــذه الزيــارة قد آتــت أكلها 

وحققت أهدافها؟
الزيارة مميزة ومؤثرة وجاءت في 
وقت يعيش فيه الشعب الفلسطيني 
في قطــاع غزة ظروفا اســتثنائية 
بعــد عام على الحرب اإلســرائيلية 
المدمرة وأربعــة أعوام من حصار 
مشدد وإغالق المعابر خلفت معاناة 
وآالما وفي المقابل صبرا وصمودا 

وتحّد بال حدود.
الوفد البرلماني التقى أسر الشهداء 
والضحايا واألســرى ولمس حجم 
ــى الحياة  الصمــود واإلصــرار عل
وتحــدي الصعاب، ولمــس اإلبداع 
ــد زيارته  الفلســطيني وخاصة عن
الجامعة اإلســالمية مستغربًا حجم 
ــد زيارته  الفلســطيني وخاصة عن
الجامعة اإلســالمية مستغربًا حجم 
ــد زيارته  الفلســطيني وخاصة عن

الرقــي والتطــور في هــذه البالد 
ــد من  المحاصــرة، قائــال إن العدي
ــة ال ترقى لهذه  الجامعــات العربي

الجامعة.
ــارة آتــت أكلها  ــر أن الزي ونعتب
وحققت عدة أهداف، أهمها اإلطالع 
ــه  ــاة القطــاع وحاجيات ــى معان عل
وتعهد الوفــد بنقل هــذه الصورة 
لحكوماتهــم وشــعوبهم والســعي 
لكسر حصار غزة، وقد قمنا بدورنا 
بطرح عشرات المشــاريع من أجل 
بدء مساعيهم لتنفيذها في غزة من 
أجل تعزيز الصمود وصوًال لكســر 
بدء مساعيهم لتنفيذها في غزة من 
أجل تعزيز الصمود وصوًال لكســر 
بدء مساعيهم لتنفيذها في غزة من 

الحصار.

هــل تتوقع أن تكون هذه الزيارة 

فاتحة لزيــارات برِّـانيــة عربية 
رسمية َّـ اِّـستقبل القريب؟

ــواب  ــة نحــن نثمــن دور الن  بداي
الذي قدموا فــي أول وفد برلماني 
ــارة أعطت  عربي إلــى غزة في زي
الشــعب الفلســطيني أمًال بســرعة 
ــارة أعطت  عربي إلــى غزة في زي
الشــعب الفلســطيني أمًال بســرعة 
ــارة أعطت  عربي إلــى غزة في زي

إنهاء الحصار وتأكيدًا على العمق 
العربي، ونحن نتوقع أن تثمر هذه 
الزيارة المميزة عن زيارات أخرى 
لبرلمانيين  القريــب  الوقــت  فــي 
آخرين ورؤساء برلمانات من دول 

عربية وإسالمية.
فنحن دعونا الوفد للسعي من أجل 
زيارات أكثر من قبل البرلمانيين 
من أجل تفعيل دورهم في مســاندة 
القطاع، وهم بدورهم تعهدوا بنقل 
دعواتهــم والســعي الحثيــث وفي 

أسرع وقت من أجل زيارة غزة.

هــل مــن اِّـمكــن أن تحقق هذه 
الصعيــد  علــى  حــراكا  الزيــارة 
مواجهــة  َّـ  العربــي  الرســمي 
الحصــار؟ وحــراكًا علــى صعيــد 

الشعب واألحزاب واِّـؤسسات؟
هؤالء برلمانيين وتأثيرهم كبير 
على الصعيد الرســمي أو الشــعبي 
ولذلك  واألحزاب،  والمؤسســاتي 
نتوقــع لهم دورًا على كافة الصعد 
وخاصــة الشــعبي مــن أجــل نقل 
صورة األوضاع الذي شاهدوها في 
غزة من شلل للحياة جراء الحصار 
وحرمــان مليون ونصــف المليون 
ــون غزة من أبســط مقومات  يقطن

ــاة الكريمــة وارتفاع معدالت  الحي
الفقــر وإغالق  ــة ومعــدل  البطال
ــل ١٤٠ ألف  ــع وتعطي آالف المصان
عامل والوضع الكارثي في المشافي 
ــة وحرمان  التعليمي والمؤسســات 
ــاة المطمئنة  آالف األســر من الحي
في بيوتهم التي دمرها االحتالل في 
الحرب وباتوا يعيشــون في الخيام، 
هذا كله أتوقع أنه ســيدفع النواب 
لتفعيل دور الزيارات الرسمية إلى 

قطاع غزة المحاصر.

ال يــرتك د.أحمــد بحــر ورئاســة 
أو  التشــريعي فرصــة  اِّـجلــس 
مناسبة إال ويدعو فيها الربِّـانات 
العربية لزيارة غزة واالطالع على 
أوضاعها الكارثية بفعل الحصار، 
وقــد دعا مؤخــرا د.فتحي ســرور 
رئيس مجلس الشــعب اِّـصري 
العــام  األمــني  موســى  وعمــرو 
لجامعــة الــدول العربيــة إال أيــا 
منهمــا لم يلب الدعوة حتى اآلن، 

ما تفسريك لذلك؟
الشعب الفلســطيني يعيش في ظل 
حصــار خانــق ومشــدد وينتظــر 
ــع الحكومات والشــعوب  مــن جمي
والمسئولين في دول العالم والدول 
ــة واإلســالمية الوقوف إلى  العربي
ــه ومناصرته ومســاندته، قد  جانب
تتأخر زيارة البعض ألسباب معينة 
لكن ما يعنينا في نهاية المطاف أن 
تتم هــذه الزيارة، ونتمنى أن تكون 
في أسرع وقت من أجل االطالع عن 

كثب على حجم الكارثة ونقل هذه 
الصورة على أرفع المســتويات من 
أجل لجم االحتالل ووقف انتهاكه 
الفلســطينية وعدم  الحقوق  لكافة 
والدعــوات  ــات  للمطالب رضوخــه 

لفك الحصار.

كيــف تقيمــون اِّـوقــف األوروبي 
الراهن بشــأن حصار غزة، وهل 
يمكن القــول أن اِّـوقف األوروبي 
اِّـوقــف  مــع  متســاوقًا  بــات 

األمريكي اِّـهني؟
بخصوص الموقف األوروبي، فهناك 
تحــوًال فيه بات ملحوظًا في اآلونة 
بخصوص الموقف األوروبي، فهناك 
تحــوًال فيه بات ملحوظًا في اآلونة 
بخصوص الموقف األوروبي، فهناك 

األخيرة بشــكل كبير من الصمت 
عن الحصــار إلى الدعوة لكســره، 
ــاك دعوات صــدرت مؤخرًا من  فهن
ــة ومســؤولين  عــدة دول أوروبي
ــن لفــك الحصــار عن  وبرلمانيي
غزة، إلى جانب التقارير األوروبية 

التي تتحدث عن آثار الحصار.
التحــركات  هــذه  كانــت  إن 
والدعوات متأخــرة إال أنها مؤثرة 
خاصــة أن جــاءت مــن شــخصيات 
ــة أمثال ريتشــارك فولك  اعتباري
ــة االحتالل  الــذي بات عــدوًا لدول
اإلســرائيلي بســبب هــذه المواقف 
وتعاملت معه فــي الزيارة األخيرة 
لها بشــكل عنيف واعتقلته وقيدته 

وأعادته إلى بالده.
الدعــوات  بهــذه  نرحــب  نحــن 
االحتــالل  ــة  لدول ــا  ومطالبته
ــح معابر  اإلســرائيلي بضرورة فت
ووقــف  ــة  التجاري غــزة  قطــاع 

االستيطان.
ــى الرغم من كل ذلك إال أننا  وعل
نــرى أن هذه المواقف غير كافية، 
ــة  ألن الوضــع فــي غــزة فــي غاي
الخطــورة وكارثــي ويســتوجب 
تدخال دوليا ســريعا والخروج من 
التصريحات والدعوات والمناشدات 
إلى قرارات ملزمة لالحتالل بفتح 

المعابر ووقف االستيطان.
أمــا بخصوص الموقــف األمريكي، 
فنحــن نتحدث اآلن عن انتقاد نواب 
ــن لموقــف حكومتهم من  أمريكيي
الحصار وتحرك قــوي وفاعل من 
قبلهم تجاه كسره، فهنالك أربعة 
وخمســين عضــوًا فــي الكونغرس 
الرئيس  مؤخرًا  طالبوا  األميركي 
باراك أوباما بممارســة ضغط على 

االحتالل من أجل فك الحصار.
ومؤخــرًا، دعــا عضــو الكونغرس 
األميركــي الديمقراطــي "برايان 
بيرد" لتنفيذ خطة لكســر الحصار 
ــه  ــة لزمالئ ــارات ميداني ــر زي عب
النواب وتسيير سفن لغزة بالتنسيق 
مع األمم المتحدة تحمل مساعدات 

إغاثية ومواد بناء لعملية اإلعمار.
ــه  ــًا أشــدنا في ــا بيان وقــد أصدرن
بالموقــف الجــريء للنائــب بيرد 
الذي زار غــزة عدة مرات، بانتقاده 
لبالده وحكومته والمجتمع الدولي 
بفشلهم في الوفاء بتعهداتهم برفع 
حصــار غــزة وإعمــار مــا دمرته 

الحرب اإلسرائيلية.
ــر أن مهاجمــة مجموعــات  ونعتب
ــة إلســرائيل في  الضغــط الموالي

الواليات المتحدة للنائب بيرد دليل 
ــى نجاح هــذه الخطــوات -وإن  عل
كانت فــي بدايتها- مــن أجل منح 
الفلســطينيين حقوقهــم والحرية 

في حياة كريمة.
فإن أساليب الضغط المتواصلة على 
االحتالل من أجل إنهاء معاناة غزة 
ــد هذا الحد،  ال يجــب أن تتوقف عن
ويجــب أن تنتقــل لضغط أوســع 
مــن أجل فــك الحصار، فالشــعب 
الفلسطيني ينظر بأمل أكبر تجاه 
كل دعــوة وتحرك إلنهاء حصاره، 
ويتمني أن يأتي اليوم الذي يتحرر 

منه في أسرع وقت.

مــن الواضــح أن غــزة محاصــرة 
حصارًا شــامًال تشــرتك فيه إُّـ 
جانــب إســرائيل جهــات عربيــة 
ودوليــة.. ما األســباب التي تدفع 

العرب إُّـ حصار أشقائهم؟
االحتالل اإلسرائيلي هو من يتحمل 
بشــكل كامل  الحصار  مســؤولية 
ــه، وال يجــب  ويتحمــل كل تبعات
ــة عن ذلك، فهو من  حرف البوصل
ــق المعابر ويحاصــر غزة جوًا  يغل
ــرًا وبحــرًا منذ أربعة ســنوات،  وب
ويجب توجيه األنظار نحو االحتالل 
كـ"دولٍة" محتلٍة وُمحاِصرٍة لغزة.

االحتالل ال يزال قوة محتلة -وفق 
القانون الدولي- وعليه مســؤولية 
توفير احتياجات من يحتلهم، وفتح 
ــر بشــكٍل كامــٍل وتســهيل  المعاب
ــع  والبضائ ــن  المواطني حركــة 
وعدم  الحياة،  مســتلزمات  وكافة 

نلحظ تطورا ملحوظا َّـ اِّـوقف األوروبي تجاه حصار غزة لكنه غري كاف نتوقع أن تثمر هذه الزيارة اِّـميزة عن زيارات برِّـانية أخرى َّـ القريب
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اقتصار األمر على المواد األساسية. 
ــل يجــب على الشــعب  فــي المقاب
مع  العالقــة  ــز  تعزي الفلســطيني 
كافة الدول العربية واإلســالمية، 
ــد على ضرورة  مــع أهمية التأكي
ــل دورهم بخصــوص تعزيز  تفعي
الصمــود ورفــع الحصــار؛ وذلك 
ــات الهائلة التي  بتســخير اإلمكاني
واإلسالمية،  العربية  األمة  تمتلكها 
سواٌء على صعيد العالقات الخارجية 

أو القدرات المادية".
كذلك يجــب تدعيم العالقات مع 
المجتمــع الدولي وأحــرار العالم 
ــة؛ ألننا  بحيث تكــون قوية ومتين
ــة عادلة، وهذه  أصحاب حق وقضي
ــة تســتحق العمــل من أجل  القضي
جمــع كل الجهــود تجــاه كســر 

الحصار وإنهاء االحتالل.

برأيكم ما هي السبل والخيارات 
غــزة؟  حصــار  بإنهــاء  الكفيلــة 
والربامــج  الخطــوات  هــي  ومــا 
تنتهجونهــا  التــي  والفعاليــات 
ِّـواجهــة  الشــعبية  اللجنــة  َّـ 

الحصار؟
نحن في اللجنة الشــعبية لمواجهة 
الحصار عن غزة نظمنا العديد من 
الفعاليات الشــعبية بدأت بمسيرات 
الشموع ومقبرة المصانع والسلسلة 
البشرية التي امتدت من رفح وحتى 
بيت حانون وشــارك بها أكثر من 
٤٠٠٠٠ طفل فلســطيني والتي كان 
لها اثر كبير فــي تحريك قضية 
الحصــار ثــم انتقلت إلــى مرحلة 
الســفن بالتعاون مــع حركة غزة 
ــم مجموعة من  ــم تنظي الحرة وت
هذا  ــراق  البحرية الخت الرحــالت 
الحصار أيضــا كان هناك عالقات 
واتصاالت مــع البرلمان األوروبي 

ــن العام  واألمــم المتحــدة واألمي
ــة ومنظمة  وجامعــة الدول العربي
ومؤسســات  اإلســالمي  المؤتمــر 
عربية وإسالمية ودولية وكذلك 
مؤسســات حقوقية من أجل العمل 
على ممارسة ضغوط حقيقية على 
االحتــالل اإلســرائيلي حتى ينتهي 

هذا الحصار.
أما مــاذا يمكن أن نفعل اآلن، فنحن 
ــرة األخيرة تحت  نتحرك في الفت
شــعار "تعزيــز الصمــود" وخاصة 
بعد الحرب فالناس بكل صدق ملت 
من الكالم والشــعارات والمسيرات، 
ــا في عــدة جوالت  فنحــن تحركن
ــاك رزمة  ــارات وهن خارجية وزي
ــى  عل طرحناهــا  المشــاريع  مــن 
المؤسسات والحكومات كجزء من 
الســرعة  الحصار ونتمنى  كســر 
فــي انجازهــا من قبل المؤسســات 

المانحة.
ونقــول بصراحــة إن العمل يجب 
أن يســير بخطوات ثــالث، األولى 
الشــعبية  ــات  الفعالي اســتمرار 
لقضيتنا  المناصــرة  ــة  والبرلماني
ــم من وفود  ــع أنحاء العال في جمي
تنفيذ  ــة  تضامنية وســفن، والثاني
ليبقى  الصمود  تعزيز  مشــروعات 
ــى هذه  الشــعب صابــر وصامد عل
األرض ألنه يعتبر البطل الحقيقي 
في هذه الملحمــة، والثالثة تفعيل 
ــي بوضع  ــدور الرســمي القانون ال
مقررات غولدستون موضع التنفيذ 
ومحاكمــة قــادة االحتــالل فــي 
ــة على جرائمهم  الدولي المحاكم 
فــي الحــرب والحصــار، والعمــل 
من المؤسســات الحقوقية لتشكيل 
ــى االحتالل إلنهاء  قوة ضاغطة عل

الحصار.

مــع  الدولــي  التعامــل  أن  يبــدو 
الحصــار ينطلــق من كونــه أمرا 

واقعا.. ما تعليقكم على ذلك؟
نحــن نحذر مــن نجــاح االحتالل 
اإلسرائيلي في تحقيق هدفه بتعامل 
المجتمع الدولــي مع حصار قطاع 
غزة على أســاس كونه أمرًا واقعًا 
المجتمع الدولــي مع حصار قطاع 
غزة على أســاس كونه أمرًا واقعًا 
المجتمع الدولــي مع حصار قطاع 

وحقيقة على األرض، ونحن نحمل 
االحتالل اإلســرائيلي المســؤولية 
عن حصار غزة، لكن في الوقت ذاته 
فــإن المجتمع الدولــي غير معفي 
من هذه المسؤولية ويتحمل جزءًا 

منها بصمته على هذه الجريمة. 
وفــي هــذا اإلطــار ندعــو األمتين 
العربية واإلســالمية إلى اســتثمار 
السياســية  إمكانياتهــم  ــم  وتقدي
والدبلوماســية والمالية والعالقات 
مع العالم إلنهاء حصار غزة الخانق 
ــة  ألن بقــاء الحصــار المشــدد ني
ــا إنهاك اإلنســان  إســرائيلية هدفه
الفلســطيني في غزة فــي محاولة 
ــى  ــر عل ــر الســكان والتأثي لتهجي

صمودهم وصبرهم األسطوري.
الحقيقــة آثار الحصار المســتمرة 
تزداد بشــكل يومي بشــكل مخيف 
منذ أربعة أعوام على كافة مناحي 
ــة  ــف نتائــج كارثي ــاة وتخل الحي
ــرة، فآالف الفلســطينيين في  خطي
غــزة يعيشــون بــال مــأوى مؤهل 
للسكان بشكل كامل، إما بسبب هدم 
منزلهم في الحــرب وعدم تمكنهم 
من إعماره، أو بسبب الزيادة الطبيعة 
للسكان مع حاجتهم لمنازل جديدة 
ــة وتعليمية تفتقر  ومرافــق صحي
إليها غزة، وهناك مشاريع تعليمية 
توقفت جراء الحصــار تقدر بمائة 
ــون دوالر مــن مــدن جامعية  ملي
ــة ومختبرات  ــة وتكنولوجي وطبي
ــة، إضافــة لمشــاريع تابعــة  علمي

لوكالة غوث وتشغيل الالجئين في 
خانيونــس، فضال عــن أن االحتالل 
يتفنن فــي إغالق المعابر التجارية 
ــر واحد  ــا في معب وحشــرها كله
وهو كرم أبو ســالم، ومن هنا فإن 
ــاج في الوضــع الطبيعي  غزة تحت
٦٠٠ شــاحنة، في حين أن ما يســمح 
بدخوله اآلن ١٠٠ شاحنة من بضائع 
ومساعدات، لذلك ال بد من تضافر 
ــرة والطاقــات  كل الجهــود الخي

الحرة من أجل رفع الحصار.

كيــف تــرى اِّـوقــف الرتكــي إزاء 
حصــار غــزة، وخصوصــا موقــف 

رئيس الوزراء "أردوغان"؟
نحن نثمن تصريحات رئيس الوزراء 
التركــي رجــب طيــب أوردغــان 
ــي أكد فيها حفــاظ بالده على  الت
موقفها الثابت من انتهاك االحتالل 
وحصــار  الفلســطينية  للحقــوق 
غــزة، ونؤكد أن الحفاظ على هذا 
الموقف الشــجاع والجــريء يدلل 
الالمحدود  التركــي  الدعــم  على 
الفلســطينية،  ــة  والقضي للشــعب 
ــا حكومــة  وأن مــا تقدمــه تركي
ورئاسة وشــعبًا للشعب الفلسطيني 
يزيده صبرًا وصمــودًا، ويعزز فيه 
مشــاعر التضامــن الدولي مع غزة 

المحاصرة. 
ــح أردوغان  وهنا أود اإلشــادة بفت
ــاة آالف  ــف إعمــار غزة ومعان لمل
ــام  ــي تعيــش فــي الخي األســر الت
ــذ قرارات عشــرات  وتنتظــر تنفي
الداعية  والتصريحات  المؤتمــرات 

ألعمار قطاع غزة المنكوب. 
وأنتهــز الفرصــة ألطالــب العالم 
الغربي والعربي واإلســالمي، سواء 
على المســتوي الرسمي أو الشعبي، 
بجانب  والوقــوف  االهتمــام  ــى  إل

نثمن مواقف تركيا الثابتة إزاء الحقوق الفلسطينية 

يجب تدعيم العالقات مع المجتمع الدولي وأحرار العالم

ملف  الفلسطينية، وخاصة  القضية 
حرب غزة بشــكل أكبر، ومساندة 
والوســائل  الســبل  ــكل  ب الســكان 
ــة الجهــود مــن أجل فك  ومواصل

الحصار. 

أخريا.. مــا رســالتكم إُّـ القمة 
العربية اِّـقبلة؟

ــن القــادة والزعماء  نأمــل أن يتمكَّ
العرب مــن اتخــاذ خطــوات مهمة 
ــل القــرارات الســابقة فيمــا  لتفعي
يتعلق بكسر الحصار الصهيوني على 
قطاع غــزة، وندعو القمة لتشــكيل 
وفــد عالي المســتوى لزيارة قطاع 
غزة باســم القمة العربية؛ لالطالع 
عن كثب على حجــم المعاناة التي 
اء الحصار  يعيشها سكان غزة من جرَّ
ــر  ــذ أكث المشــدد والمســتمر من
من ثالثــة أعوام، ونتيجــة للحرب 

ضت لها غزة.  الشرسة التي تعرَّ
ــى اجتماع  نحــن ننظــر باهتماٍم إل
القمــة العربية، ونــدرك أن قضية 
فلســطين على رأس ســلم أولويات 
القــادة العــرب في اجتمــاع القمة 
المقبل، ســواء فيما يتعلق بجرائم 
االحتالل وتصاعد وتيرة االستيطان 
ــد للقــدس، أو فيما يتعلق  والتهوي
ــذل الجهود من  باالســتمرار في ب
أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية 

التي بذلت الشــقيقة الكبرى مصر 
جهوًدا متواصلة من أجل تحقيقها. 

ونأمل أن تلقى دعوتنا إلى تشــكيل 
ــة لزيارة  ــل القمة العربي وفٍد يمث
غزة؛ القبول من ِقَبل القمة العربية، 
ــد زيارة هذا الوفد إلى  بحيث تجسِّ
غزة اهتمام القمة والزعماء والقادة 
العرب بكســر الحصــار المفروض 
على غزة، فهذه الزيارة سوف يكون 
لها أكبر األثر في مســاندة سكان 
غــزة الذين ينظــرون بأمل كبير 
إخوانهم فــي العالم العربي ملوًكا 
ورؤســاء وزعماء وقادة وكذلك 
ــة من أجــل إنهاء  الشــعوب العربي

معاناتهم. 
إن العمق الطبيعي لقضية فلسطين 
هــو األمــة العربية، لذلــك ننظر 
باهتمــاٍم إلــى خطــواٍت جــادٍة من 
ــل القمة العربية باتجاه كســر  ِقَب
باهتمــاٍم إلــى خطــواٍت جــادٍة من 
ــل القمة العربية باتجاه كســر  ِقَب
باهتمــاٍم إلــى خطــواٍت جــادٍة من 

الحصــار الــذي يفرضــه االحتالل 
ــى قطاع غــزة، والــذي ضاعف  عل

حجم المعاناة في القطاع. 
إننا ننتظــر قرارات مهمــة باتجاه 
المزيد من الضغوط على االحتالل 
ــاء  البن مــواد  بإدخــال  للســماح 
ــاء معاناة  ــة من أجل إنه الضروري
ــرة الذين  ــوت الُمدمَّ أصحــاب البي
مضى أكثر من عام وهم يعيشــون 

تحت الخيام. 

نلحظ تطورا ملحوظا َّـ اِّـوقف األوروبي تجاه حصار غزة لكنه غري كاف نتوقع أن تثمر هذه الزيارة اِّـميزة عن زيارات برِّـانية أخرى َّـ القريب

ندعو القمة العربية المقبلة إلى تبني خطوات عملية لكسر الحصار

 .
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ما تعليقكم على االتهامات الصريحة 
واِّـرفقة باألدلة والوثائق التي وجهها 
أحد ضباط األمن الفلســطيني ِّـكتب 
رئاســة الســلطة َّـ رام اهللا من على 

شاشة القناة العاشرة الصهيونية؟
نحــن نعلم أن الفســاد بكافة أشــكاله 
منتشر وبشكل واضح في صفوف سلطه 
ــا لمحاربة  رام اهللا, وهــذا الذي دفعن
الفساد والعمل على متابعته من خالل 
عملنا في المجلس التشريعي من أجل 
ــى النائب العام ومن  عرض ملفاته عل
ــا للمحاكم من  ــام بتحويله ثم القي
أجل المحاسبة والمساءلة وما سمعناه 
وشاهدناه على شاشــة القناة العاشرة 
ــر مســتهجن ويفضــح جــزءا من  غي
الفساد الموجود مع أننا كنا نتمنى أن 
تتابع هذه القضايا من خالل الســلطة 
واألجهزة القضائية والمحاســبة دون 
ــا على شاشــات  الحاجــة إلــى عرضه

التلفزة وخاصة اإلسرائيلية منها.

سارعت السلطة على لسان أكثر من 
مســؤول إُّـ نفــي هــذه االتهامات.. 

عالم يدل ذلك؟
نفي هذه االتهامات لن يجدي، ونخشى 
أن يكــون هناك أناســا متورطون في 
قضايا فساد أخرى سواء كانت مماثلة 
أو مغايرة، وهو استباق لما هو آت من 
كشــف  لفضائح أخرى لمســؤولين 

آخرين.

لرئيــس  تهديــدات  األنبــاء  نقلــت 
السلطة منتهي الوالية محمود عباس 
باالســتقالة, وذلك َّـ ســياق رسالة 
أرسلها لرئيس وزراء حكومة االحتالل 
بنيامــني نتنياهو إذا ما أكملت القناة 
العاشــرة الصهيونية نشــر الوثائق 
الخاصــة بقضية الفســاد, ومــع ذلك 
فقــد أكملــت القناة العاشــرة نشــر 
هذه الوثائق.. برأيك ما الدالالت التي 

تحملها هذه التهديدات؟
ــل هــذه الفضائح تهز  ال شــك أن مث

ــا في  أركان ســلطة رام اهللا وتصيبه
الصميم خاصة وأن المتهم هو رئيس 
ديوان الرئاســة، فإذا وصل الفساد إلى 
رأس الهرم في ســلطة رام اهللا فمعنى 
ذلك أن الفساد فيما دونها من المواقع 
أكثر، وهي مساس بشخص أبو مازن، 
لذلك عمد إلى التهديد باالســتقالة، 
ــدو أن االحتالل  لكــن فــي المقابل يب
معني بنشر هذه الفضائح في محاولة 
ــزاز أبو مازن لتقديــم مزيد من  البت
القدس واالستيطان  بشــان  التنازالت 
ــة  الحيوي ــا  القضاي مــن  وغيرهــا 

الفلسطينية.

بــدا محمــود عباس مع مطلــع واليته 
الرئاســية حريصــًا ولــو مــن ناحيــة 
نظريــة على محاربة الفســاد وضبط 
هــذا  علــى  الســلطوية  األوضــاع 
الصعيــد.. مــا الذي يمنــع عباس من 
فتح تحقيــق جديد وحقيقــي َّـ هذه 

القضية ومحاسبة اِّـسؤولني؟
محاربة الفساد هو شعار انتخابي رفعه 
أبو مازن خالل الدعاية االنتخابية من 
ــق الفوز ولكن هــو يعلم  أجــل تحقي
تماما أن نســبة الفســاد في الســلطة 
ــة بحيث لن يتمكن من إزالتها أو  عالي
حتى الحــد منها ألن بعض المتنفذين 
في الســلطة هم من يتهمون بالفساد، 
لذلك لن تســتطيع أي لجنه تحقيق 
من العمل بنزاهة ومســؤولية بحيث 
تكشــف الحقائــق وتديــن مــن تثبت 

إدانته.

ربما تشــكل هذه الحادثة اِّـرة األوُّـ 
َّـ تاريــخ الســلطة التي يقــدم فيها 

مســؤول أمني فلسطيني على خطوة 
تنفيذية من هذا القبيل.. هل يؤشر 
هــذا إُّـ حجــم الخالفــات الداخليــة, 
وتضــارب اِّـصالــح واألجنــدات.. أم أن 

هناك أسبابًا أخرى؟
ــدات كثيرة  ــاك أجن ال شــك أن هن
ومحــاور متعددة في ســلطة رام اهللا، 
وقد يكــون هذا دافعــا ألجل التربص 
ــد لبعضهم البعض، وقد يكون  والتصي
تضــارب المصالح هــو الدافــع وراء 
ــى أن يكــون صفنا  ذلــك. نحن نتمن
كفلسطينيين وعلى كل المستويات 
نظيفا خاليا من كل شائبة، وإن حصل 
ووجد من يمارس الفساد يجب إزالته 
وتنقية صفنا من كل فاســد ومدمر 

لهذه السلطة.

هل يمكن أن تستعيد حركة فتح ثقة 
الشعب الفلسطيني َّـ ظل تغطيتها 
لجرائــم الفســاد, بــل وَّـ ظل تورط 
مكتــب قائدهــا األول ورأس الهــرم 
فيها "محمود عباس" دون أي مراجعة 

أو محاسبة تنظيمية حقيقية؟
ــح شــكلت لجانا  نحــن نســمع أن فت
ــن  ــة لمحاســبة أفرادهــا حي تنظيمي
يتواجــد خلل مــا، ولكن لألســف لم 
نســمع أن هذه اللجان قــد اتخذت أي 
ــة بحــق  قــرارات أو إجــراءات عقابي
من تتهمهم بالفســاد سواء اإلداري أو 
المالــي من الترهل وعدم المســاءلة، 
لذا فإن ذلك ســيوثر بال شــك على 
شعبيتها التي تتراجع وعلى حضورها 
وتمثيلها للشعب الفلسطيني كفصيل 
رئيسي من فصائل العمل الوطني على 

الساحة الفلســطينية، ومن هنا يجب 
على فتح تشكيل لجان تحقيق حقيقية 
وليست شكلية، بل ومن المفترض أن 
تشكل لجان تحقيق محايدة ألن قضايا 
الفســاد تطــال الســلطة وال تهم فتح 
لوحدها بل تهم الشــعب الفلســطيني 

بأسره وفصائله كافة.

يقال أن ســالم فياض رئيس حكومة 
رام اهللا غــري الشــرعية يقود برنامجًا 
مؤسســات  َّـ  الفســاد  ِّـحاربــة 

السلطة.. ما حقيقة ذلك؟
أن  أوال  ــاض  في ــى ســالم  عل يجــب 
ــل المجلس  يأخــذ الشــرعية مــن قب
ــه  التشــريعي وال يبقــى يقــوم بعمل
دون غطــاء قانوني، لذلــك يجب أن 
يتحصن بالقبول والثقة من المجلس 
التشريعي حتى يقوم بتنفيذ برنامجه 
الذي يقول أنه يسعى لمحاربة الفساد 
وإنهاء حالة الفوضى المالية واإلدارية 

في مؤسسات السلطة.

باالنتقــال إُّـ حكومــة غــزة.. هل تم 
ضبط أي قضايا أو شبهات ذات عالقة 
بالفساد َّـ أي من مؤسساتها حسب 
ما توفر إُّـ علمكم كنواب َّـ اِّـجلس 

التشريعي؟
ــات  االنتخاب ــا  دخلن عندمــا  نحــن 
التشــريعية خضناها بناء على أســس 
واضحــة مــن أهمها محاربة الفســاد 
والمحسوبية وتحقيق تكافؤ الفرص 
ألبناء شعبنا، بالتالي لم نسمع بوجود 
أي نــوع من الفســاد في مؤسســاتنا 
الرسمية ولم أسمع وال حتى عن حالة 
فســاد واحدة يمكن أن يعول عليها في 

مؤسســات السلطة في غزة وإن حصل 
ــل هذه الحالة  ال قدر اهللا ووجدت مث
ــم اتخاذ اإلجــراءات  فعلى الفــور يت

القانونية واإلدارية بحقها.

اِّـؤسســات  ِّـوقــف  تقييمكــم  مــا 
الحقوقية، وخصوصا الهيئة اِّـستقلة 
اِّـظالــم"  "ديــوان  اإلنســان  لحقــوق 
التي تقيــم الدنيا وال تقعدها لحادثة 
صغرية َّـ غزة إزاء هذه القضايا التي 

هزت أركان سلطة رام اهللا؟
للحقيقة أننا نتواصل باســتمرار مع 
ــة خاصــة فيما  المؤسســات الحقوقي
ــق باالنتهاكات التي يتعرض لها  يتعل
ــون السياســيون في ســجون  المعتقل
ســلطة رام اهللا أو فيما يتعلق بسياسة 
الفصل الوظيفي التعسفي على أساس 
االنتماء السياســي، وكنا نجد تجاوبا 
في بعض القضايا والبعض ال تستطيع 
المؤسســات الحقوقية فعل أي شــيء 
تجاهها، وذلك ألن هذه المؤسســات 
محكومة بنظــام معين  وقانون يعمل 
به فــي الضفة الغربية، لذلك صوتها 
ــو إذا كان األمــر يتعلق  بانتهاك   يعل
يحدث فــي غزة ويخفــت الصوت إذا 
كان االنتهــاك في الضفة األمر الذي 
ــى انعــدام الحرية  يشــير بوضوح إل
ــة للمؤسســات  الشــخصية أو الفكري

فضال عن المواطن نفسه.    

مــا حجم التداعيات اِّـســتقبلية التي 
يمكــن أن ترتكها مثل هذه الفضيحة 

على سلطة رام اهللا؟
ال شــك أن لهذه الفضيحــة تداعيات 
ــة تمس الســلطة فــي رام اهللا  كارثي
ــا أمام الشــعب  من حيــث مصداقيته
الفلســطيني أوال وأمام العالم العربي 
واإلسالمي والدولي، إذ كيف لسلطة 
نخــر فيها الفســاد إلى هــذا الحد أن 
ــة على مصالح الشــعب  تكــون مؤتمن
ــا الحياة  الفلســطيني وتحقق ألبنائه

الكريمة والعادلة.

هل يمكن أن تستفيد حركة حماس 
من هذه الفضائح على صعيد استعادة 

بعض أسهمها الجماهريية؟
ــل هــذه الفضائح تؤثر ســلبا على  مث
شعبنا الفلسطيني برمته وعلى سمعته 
كشعب مقاوم لالحتالل ويسعى لنيل 
حقوقه المغتصبة ويشوه صورة شعبنا 
أمــام العالم، وحماس ليســت بحاجة 
لمثل هذه الفضائح ألجل رفع أسهمها، 
فأســهم حماس بفضل اهللا في ارتفاع 
ــا الصادقة  وشــعبيتها في تزايد، ألنه
في تعاملها مع شعبها وهي المحافظة 
على الثوابت الفلســطينية، وكذلك 
الممارسات التعسفية بحق أبناء حماس 
في الضفة رفعت أسهمها بشكل كبير 
بســبب الظلم الكبير الذي وقع عليها 

من قبل أبناء جلدتنا.

هل تعتقد أن ســلطة رام اهللا يمكن 
أن تســتمر َّـ ظــل فضائح الفســاد 
اِّـدويــة أم أنها ســتأخذ طريقها إُّـ 

االنهيار؟
إن مثل هــذه الفضائح تقوض أركان 
ــادات كبيرة ولو  الدول وتســقط قي
كانت هذه الفضائح فــي إحدى دول 
الغرب لكانت كافية لســقوط أنظمة 

ال أمل يرتجى من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي 
في رفع الحصار عن غزة والدفاع عن حرماتها كونها انشئت بقرار من 

القوى المتآمرة لتصفية قضايا األمة
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العيــن هي نعمة من نعــم اهللا الظاهرة، وقد احتمل هذا االســم 
معاني كثيرة، والعين هي وسيلة من وسائل الرصد والمراقبة 
ولها فوائد كثيرة، ال نستطيع إيجازها في هذه العجالة، من باب 

(وإن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها).
والعين التي تحرس في ســبيل اهللا هي من أروع العيون، والعين 
التي تبكي من خشــية اهللا هي العين المزروعة في ضمير ال ينام 

وإحساس ال يغفو.
وقفت كثيرًا عند مقولة الشاعر:

                                       ال تظلمّن إذا ما كنت مقتدرًا                            
                         فالظلم ترجع عقباه إلى الندِم

تنــام عــينــاك والمظلوم منــتبــه               
                                      يدعو عليك وعين اهللا ال تنــِم

ــي ال تنام هي التي ترعى شــؤون العباد في الســراء  ــن الت والعي
والضــراء، وال تغفل عن صغائر األمور، وال تغمض على مآســي 

الناس وآالمهم.
   

ــة إذ تراك حين تقوم وتــرى تقلب وجهك في  ــن الرباني والعي
الســاجدين وتســمع أنين قلبك ومواجع جنبيــك حين تقف 
والناس نيام، وأجمل العيون تلك التي تســهر، ســالحها ذراعان 

ممدودتان في ظلماء الليالي تستحث خطى السماء.

   هذه العين قابلتني منذ أسابيع قليلة ومنذ بداية الحديث معي 
حتى نهايته كانت تسيل بالدموع وفيها استشعار رهيب باأللم، 
ــة التدريس  هــذه العيــن كانت لمعلمة مفصولة مارســت مهن
وتربية األجيال لمدة ١٣ عاماً، ٤ منها في ســلك وزارة التربية 

والتعليم.

ــى عبارة (الشــكوى لغير اهللا  ــا معي مرت عل    وخــالل حديثه
ــة)، وقالت أنها تصلي كل ليلة وتدعو على من قطع نصيب  مذل
ــا، وأضافت ذات العين أنها تســهر في ليال حالكات ترفع  أطفاله
كفيها بالدعاء أمام عين اهللا التي ال تنام، وتقول إن الظالمين ال 
يدركون آالمنا ونحن بين أيدي اهللا و أننا ندعو عليهم والناس 

نيام.

   هذه المعلمة قد مّر على المقعد الذي جلســت عليه العشــرات 
مــن المظلومين أمثالها ولو نطــق المقعد لحكى قصصًا مؤلمة 
ــن الذين يتم ابتزازهم ومســاومتهم على  لحال هؤالء المعلمي

أرزاق أطفالهم.

   وقــد وصل إلى مســامعي أن أحد موظفــي األوقاف ُطلب منه 
أن يوقع على عريضة يســب بها العالمة القرضاوي ويســتنكر 
تصريحاته وإال سيفصل من وظيفته، غير أن هذا الموظف رفض 
التوقيع لحامل هذه العريضة وقال له إنما هذه األرزاق من عند 
اهللا، وقد تعلمنا أن لحوم العلماء مســمومة ومن منا يجرؤ على 

مضغها.
ــإذا كان هو الحال بالنســبة للعلماء فكيف يكــون حال مربي  ف
األجيال الذين يستحقون منا كل احترام وتوقير، وكيف يكون 

حال من يظلم هؤالء الخيرة وهو يعلم أن عين اهللا ال تنم؟!
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التداعيات على السلطة كارثية، ونفي االتهامات لن يجدي، والسلطة ليست 
مؤتمنة على مصالح الفلسطينيين

أسهم حماس في ارتفاع مطرد لنقاء صورتها ومصداقيتها في تعاملها مع 
شعبها ومحافظتها على الثوابت الفلسطينية

وانهيار مؤسســات الدولة، والشــك 
أن هذا القانون يســري كذلك على 
سلطة رام اهللا فإذا استشرى الفساد فإن 

ذلك إيذان باالنهيار.

ما الــذي يفعله ديــوان الرقابة اِّـالية 
واإلداريــة التابع للســلطة َّـ الضفة 
الغربيــة أمــام مثــل هــذه الفضائح 

الكربى؟
ــوان الرقابة والمالية أن يثبت  على دي
اســتقالليته وحياديته فــي أي قضية 
تطرأ أو أي تهمة لمؤسســات السلطة 
ــن عليها، وهــذه الفضائح  أو القائمي
تعتبر من الدرجــة األولى التي يجب 
أن تؤخذ بجدية ويجري تحقيق شامل 
ــى نتائج وتعرض  بحقها والتوصل إل

أمام شعبنا.

جــادة  مســاعي  أو  دعــوات  مــن  أمــا 
هــذه األيــام مــن أجــل إعــادة إحيــاء 
دور واســتئناف عمــل مقــر اِّـجلــس 
َّـ الضفــة من أجــل ممارســة الدور 
الرقابــي اِّـطلــوب علــى ممارســات 
السلطة التنفيذية التي تبدو اآلن بال 

رقيب أو حسيب؟
هناك دعوات الستئناف العمل البرلماني، 
وال أدل على ذلك من الدعوة الصادقة 
والصريحــة من قبل رئيــس المجلس 
خــالل  دويــك  د.عزيــز  التشــريعي 
مؤتمره الصحفي، ولكن لألسف الشديد 
هذه الدعوة لم تلق أذانا صاغية من قبل 
اإلخوة نواب حركة فتح، بل على الفور 

أعلنوا رفضهم لهذه الدعوة، وهذا يدل 
بوضوح أنهم يعطلون العمل البرلماني 

ويرفضون تفعيله.

كيــف تتعامــل ما يســمى مجموعات 
هــذه  مثــل  مــع  الربِّـانيــة  العمــل 
الفضائح، وهي التي أقامت الدنيا ولم 
تقعدها بشأن قضية مرورية صغرية 

للنائب أبو جحيشة؟
ــة غير  هــذه المجموعــات البرلماني
ــي  شــرعية وتفتقــد الســند القانون
لتشــكيلها ووجودهــا، وهــي خاصة 
ــة، ومع ذلك  ــح البرلماني ــة فت بكتل
وبمــا أن هذه الفضائح تمــس قيادات 
في الســلطة في رام اهللا لماذا ال تبادر 
ــا  هــذه المجموعــات وترفــع صوته

وتشــكل مجالس ضبط ومســاءلة أو 
حتى تطالب بإجــراء تحقيق حقيقي 
ونزيه بحق هذه الفضائح، أم أن األمر 

ال يعنيها؟!

هــل تعتقــد أن من يمارس الفســاد 
أو يتغاضــى عنــه أو يوفــر لــه الغطاء 
والحماية أو ال يفعل شــيئا ِّـواجهته، 
يمكــن أن يكون مؤتمنــا على مصالح 
وقضيتــه  الفلســطيني  الشــعب 

الوطنية؟
ال شك أن من يمارس الفساد بأشكاله 
المختلفة لن يكون أمينا على مصالح 
الشــعب الفلســطيني، بل ســيكون هو 
ــع حقوقنا  الســبب الرئيس في تضيي

الفلسطينية المشروعة.

ال أمل يرتجى من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي 
في رفع الحصار عن غزة والدفاع عن حرماتها كونها انشئت بقرار من 

القوى المتآمرة لتصفية قضايا األمة
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دعا د.حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس 
ــل قانون  التشــريعي إلى أهمية اإلســراع بتفعي
الكســب غير المشروع وتشــكيل الهيئة الوطنية 
ــا لمكافحــة الفســاد، لكــي تمــارس الدور  العلي
الرقابي الوطني على كافــة القضايا المرتبطة 
بالفســاد خاصة في ظل تعطيل عمل المؤسســة 
ــة األولى "المجلس التشــريعي" بشــكل  الرقابي
موحــد في الضفة والقطاع. وقال د. خريشــة إن 
تفعيل قانون الكسب غير المشروع وتشكيل هذه 
الهيئة سيكون كفيال بملء الفراغ الرقابي وقطع 
الطريق على الجهات اإلسرائيلية التي تعمل على 
استغالل قضايا الفساد لتشويه الشعب الفلسطيني 

وصورته حتى أمام أبناء شعبنا".
وأضاف: "ال يعقــل أن يكون مصــدر المعلومات 
للمواطن الفلسطيني عن قضايا الفساد هو القناة 
العاشرة اإلســرائيلية؟!"، مشــددا على أن تفعيل 
قانون الكســب غير المشــروع وتشــكيل الهيئة 
ــة لمكافحة الفســاد تمثل خطــوة بالغة  الوطني

ــة في هذا الوقت لمكافحة جرائم الفســاد  األهمي
خاصــة أن القانون يكفل مالحقة كل من تورط 
في جرائم الفساد المالي واألخالقي بأثر رجعي 

ومنذ تأسيس السلطة الوطنية.
ــة كل من  وشــدد على أهمية محاســبة ومعاقب
تورط في مثل هذه القضايا على أســاس القانون 
وليس انطالقا من الثأر الشــخصي أو المناكفة، 
ــى ضرورة اإلدراك بأن كل الشــعب  مؤكدا عل
مستهدف من قبل االحتالل وأجهزته التي تسعى 
الستغالل مثل هذه الملفات من أجل زعزعة ثقة 

المواطنين بنظامهم السياسي وكل مكوناته.
ــة إجراء مراجعة  كما دعا د. خريشــة إلى أهمي
شاملة لعمل وأداء األجهزة األمنية واالستفادة من 
األخطــاء ووقف الخلل فــي أداء عناصر وضباط 
األجهزة األمنية من خالل تفعيل القوانين المقرة 
بهــذا الخصوص انطالقا من قاعــدة أن األجهزة 
ــن والوطن  ــة المواطني ــة وجــدت لحماي األمني
والتصدي للمحــاوالت الرامية إلى زعزعة أمنه 

واستقراره.
وأشار د. خريشــة إلى المجلس التشريعي األول 
نجح في إنجاز ومتابعة العديد من قضايا الفساد 
رغــم وجود ضعف في القضاء حينها، موضحا أن 
المجلس التشريعي هو المؤسسة الرقابية األولى 
التي يقع على كاهلها هذه المسؤولية في متابعة 
ملفات الفساد وقطع الطريق على نشر الشائعات 

وإثارة القالقل في المجتمع.
وقال: "آن األوان التخاذ خطوات حاسمة لمكافحة 
الفساد ألن كل من يسرق قرشا واحدا من أموال 
الشــعب الذي يعيــش تحت االحتــالل هو مجرم 
ويجب محاســبته ومعاقبته وفق القانون وليس 
ــا"، معتبرا أن  من خــالل كيل االتهامات وتبادله
تعطيل عمل المؤسسة الرقابية األولى "المجلس 
التشــريعي" بشــكل موحد في الضفــة والقطاع 
وعدم تفعيل القوانيــن وتطبيقها يفتح الطريق 
النتهاج طرق مدمرة للمجتمع ومشوهة لصورة 

الشعب وقضيته الوطنية".
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الحماية القانونية
 لذوي الشهداء


مدير دائرة اللجان التشريعية 

بالمجلس التشريعي

ال يمكن تصور مرتبة أســمى من مرتبة الشــهيد، حيث ُجبلت األمم على تقديس شهدائها، 
لما يستحقه الشهيد أوال، ولتحفيز األمة على السير على درب الشهادة ثانيا، أما الشريعة 
اإلســالمية الغراء فرفعت مكانة الشهيد ليأتي ذكره مع األنبياء في القرآن الكريم، كما 
أن اهللا عز وجل نفى عنهم صفة الموت والفناء ومنحهم الحياة الخالدة لقوله تعـالى (وال 
تقولوا لمن ُيقتل في سبيل اهللا أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون) البقرة ١٥٤، ولقد وردت 
لفظة الشــهيد والشهادة ومشتقاتهما في القرآن الكريم ما يزيد عن ١٥١ مرة، وقد أكرم 
اهللا عز وجل أرض فلســطين بأن تكون حاضنة للشــهداء في مقارعة االحتالل الصهيوني، 
وبالنظر إلى هذه الخصوصية التي يختص بها المجتمع الفلسطيني كان ال بد من البحث 
عــن إطــار لكفالة حقوق ذوي الشــهداء، حيث لوحظ أنه بمجرد أن يرتقي الشــهيد تبدأ 
مرحلة جديدة من المعاناة والقهر ُيعاني منها ذوو الشهيد، وتجلى ذلك بالخصوص من 

خالل بروز اإلشكاليات المالية واالجتماعية والمعنوية التي تنشب بين ذوي الشهداء.
      ولمــا كان أســاس نجاح أي قانون هو خروجه من رحــم المجتمع لتنظيم العالقات 
المتنافرة الســيما فــي ظل غياب اإلطــار القانوني الــذي يكفل الحقوق لذوي الشــهيد، 
قام المجلس التشــريعي الفلســطيني  بخطوة جريئة تعتبر أحد أهــم إنجازات المجلس 
“التشريعي الثاني عندما أقر قانون “التشريعي الثاني عندما أقر قانون “هيئة حقوق أسر الشهداء”، وال مبالغة بالقول بأن هذا 
القانون  سيبقى وسام شرف على صدر المجلس التشريعي ألنه سد ثغرة هامة في البنيان 
التشــريعي الفلسطيني وتكفل بضمان الحقوق المعنوية والمادية ألسرة الشهيد وسيعزز 

من ثقافة المقاومة واالستشهاد.
- مكونات قانون هيئة حقوق أسر الشهداء:

- وضع تعريف محدد للشهيد، في خطوة تشريعية تتسم بالجرأة ألنها تبنت مفهوما عاما 
للشهيد استنادا للبعد المالي وليس المعيار الديني.

ــد أهداف واضحة للقانون (تكريم الشــهداء ورفع شــأنهم، حفظ الحقوق المالية  - تحدي
ألسر الشهداء، توفير الرعاية الالزمة ألسر الشهداء).

- إســناد مهمة رعاية الشهداء إلى هيئة مستقلة تتفرغ فقط لرعاية وكفالة حقوق ذوي 
الشهداء تبتعد عن الروتين الحكومي. 

- يتميز القانون بأنه حدد النطاق المكاني والزماني لســريان القانون حيث تتولى الهيئة 
رعايـة أســـر شهـداء فلسـطين داخـل نفوذ السلطة فقط، واقتصار تطبيق أحكامه على 

الشهيد الذي تم اعتماده أو استشهد منذ تاريخ ١٩٩٤/١/١م من سريان هذا القانون.
- ضبط القانون حقوق مالية محددة لذوي الشهداء مع مراعاة التفاوت والتمييز بين ذوي 

الشهداء بالنظر إلى مدى تأثر ذوو الشهداء برحيل الشهيد (والديه، زوجته، أبناءه...).
- ركز القانون على كفالة الحقوق المعنوية لذوي الشهيد من خالل توثيق حياة الشهداء 
واالحتفــاء بهــم وتخليد ذكراهم فضال عن اإلعفاء من الرســوم الجامعية والمدرســية 
الحكومية وإطالق أسمائهم على األحياء والمدارس والشوارع، وإثراء المنهاج الفلسطيني 

بفقرات خاصة بهم.  
- حرص القانون على ضمان المالحقة الجزائية لجرائم االحتالل بحق الشــهداء، وجعل 

هذه الجرائم ال تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.
- تحديات قانون هيئة حقوق أسر الشهداء:

- غياب الالئحة التنفيذية للقانون التي ستتولى نزع الغموض الذي يعتري بعض مفردات 
القانون، وتحديد اآلليات العملية الكفيلة بإدخال القانون حيز النفاذ.

- تلكؤ الســلطة التنفيذية في إنشــاء هيئة حقوق أسر الشــهداء وتعيين رئيس الهيئة ثم 
تعيين مجلس إدارة الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها طبقًا للقانون.

- تلكؤ الســلطة التنفيذية في إنشــاء هيئة حقوق أسر الشــهداء وتعيين رئيس الهيئة ثم 
تعيين مجلس إدارة الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها طبقًا للقانون.

- تلكؤ الســلطة التنفيذية في إنشــاء هيئة حقوق أسر الشــهداء وتعيين رئيس الهيئة ثم 

ــون لتعريف فضفاض  ــة حصر المســتفيد من القانون، وذلك بســبب تبني القان - صعوب
ــة بالقانون: “كـل من  ــة بالقانون: “لمفردة (الشــهيد) عندما اعتبر أنه يســتفيد من الحقوق المكفول “لمفردة (الشــهيد) عندما اعتبر أنه يســتفيد من الحقوق المكفول
ارتقى شــهيـدًا دفاعًا عـــن الـوطن فـي مواجهـة العدو اإلســرائيلي خالل المقاومة، أو 
اإلعداد أو التجهيز أو اإلســناد لها،  أو بســبـب االحتالل داخل فلســطين واعتمد من قبل 
الهيئة شــهيدًا ، أو صدر قرار عــن مجلس الوزراء باعتباره شــهيدًا العتبارات المصلحة 

الوطنية”.
حيــث يتضح حصر الشــهادة لمن يفارق الحياة خالل المقاومــة فقط، ومن غير الواضح 
ــم مثل “بســبب االحتالل داخل  ــز، كذلك تنطوي مفاهي الفــرق بين اإلعــداد والتجهي
فلســطين” على شمولية واتساع شــديدين، األمر الذي من شأنه فتح الباب على مصراعيه 

الستيعاب حاالت ال حصر لها.
- مــن أهم التحديات التي تقف في وجه القانون وقد تعترض ســريانه عدم وضع تصور 
واضح من وزارة المالية خاصة والحكومة عامة لمدى قدرتها على الوفاء بالمبالغ المحددة 
ضمن القانون في المواد (٧-٩) من قانون هيئة حقوق أسر الشهداء بمجرد دخول القانون 

حيز النفاذ وتشكيل الهيئة وتسمية مجلس إدارتها.

إضاءات قانونية

أكد النائب د. خليل الحية أن حركة حماس 
ــة المقاومة  ــت الحكومة من أجل حماي دخل
مــن خارطة الطريــق وإصالح المؤسســات 
الداخلية الفلسطينية التي نخر في أوصالها 

الفساد اإلداري والمالي.
ــة خالل محاضــرة ألقاها في  وأوضــح الحي
مســجد صالح الديــن في منطقــة الزيتون 
ــوان "حماس بعد  مســاء األربعاء (١٠-٢) بعن
أربع أعوام في الحكم.. ماذا بعد؟" أن الحكومة 
واجهت مخططــا صهيونيا يهدف إلى تدمير 

الكيان الفلسطيني.
وقــال: "إن الحركــة اســتطاعت أن تجمع 
ــن المقاومة والســلطة من خــالل الثبات  بي
ــل الذي كان  ــى المواقف وإصــالح الخل عل
يعم المؤسســات"، مشــيرًا إلى وجود أطراف 
خارجية تقف خلف تعطيل الحكومة عن أداء 

عملها.
ــع: "إن االتفاقيات التــي خاضها الطرف  وتاب
اآلخر بهــدف الوصول إلى نتائــج مع دولة 
االحتالل باءت بالفشل ولم تجلب لشعبنا إال 
مزيدا مــن الويالت، والمقاومة هي الشــيء 
ــات من أجل  المســتهدف من تلــك االتفاقي

إخضاع الشعب الفلسطيني إلرادة عدوه".
وأردف قائــال: "إن برنامــج  المقاومة حقق 
انجازات كبيرة على أرض الواقع بالتزامن 
مــع وجــود برنامــج آخــر يضــر بالصالح 
ــه الوطن إلى  الفلســطيني من خالل تحويل
مؤسســات ربحية تعود ملكيتها إلى أشخاص 

هنا وهناك".
ولفت د. الحية إلى أن الشــعب الفلســطيني 
ــوم حماس ويدعوهــا إلى تغيير هذا  كان يل
الواقع والقضاء على الفســاد والمحســوبية، 
لذلك جــاءت فكــرة دخــول الحركة إلى 
االنتخابات من أجل تحقيق األفضل لشــعبها 

ووطنها.
وأكد الحية أن حركته لم تتسلم الحكومة 
بالمعنى الحقيقي ولكنها تسلمت الحكم فقط، 
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موضحًا أن الحكومة والمجلس التشريعي لم 
يستطع سن أي قرار من شأنه البدء بتنفيذ ما 
طرحته حماس فــي برنامجها االنتخابي، بل 
تعرضــت لكافة المضايقات من أجل الخروج 
بمظهــر المنهزم بفعل منع الكتل البرلمانية 
من حضور جلسات المجلس لتعطيل تجربة 

حماس في مهدها.
وحــول المصالحة أكــد د. الحية أن حماس 
تســعى بشــكل جدي من أجل الوصــول إلى 
اتفــاق شــامل يحفــظ الحقــوق والثوابــت 
وال يقــدم أي مــن االســتحقاقات التي تمس 
بالقضية وبنضال الشــعب الفلسطيني، داعيًا 
وال يقــدم أي مــن االســتحقاقات التي تمس 
بالقضية وبنضال الشــعب الفلسطيني، داعيًا 
وال يقــدم أي مــن االســتحقاقات التي تمس 

إلى ضــرورة أن تكــون المصالحــة جامعة 
بين اإلحســان في العمل السياســي ومقارعة 

األعداء.
وأشــار إلى أن الشــعب الفلســطيني ال يريد 
مصالحــة تعيد الكينونة إلى رموز الفســاد، 
ــد مصالحــة تؤســس للمشــاركة  ــل يري ب

السياسية، وهو ما يســعى االحتالل إلى عدم 
ــه، مبينًا وجود أطــراف داخل حركة  حدوث
ــح ال تريد للمصالحة أن تتم وفق ضغوط  فت

أمريكية وصهيونية.
وأوضح أن القرار الحمســاوي بشأن الورقة 
ــة والمصالحة يهدف إلى المحافظة  المصري
على الثوابت وحماية المقاومة ومشــروعها، 
ــى أن الورقة المصرية مجرد مفتاح  الفتًا إل

للدخول إلى الحوار الوطني الشامل.
ــع: "مالحظاتنا على الورقــة المصرية  وتاب
هــي مطابقــة ما جاء فــي مســودات الحوار 
والجلســات التي عقدت بما جــاء في الورقة 
النهائية حتى نتوجه من أجل التوقيع عليها"، 
مؤكدًا أن حماس ســتقبل بانتخابات تجري 
ضمــن شــروط شــفافة ومصالحــة وطنية 

شاملة. 
وعــن أداء الحكومــة على صعيد المؤسســة 
ــوزارات خــالل  وال ــات  والبلدي العســكرية 
الســنوات الماضية أكــد د. الحية أن حماس 
من خالل إدارتها للحكومة سمحت بمشاركة 
ــم األفضل للشــعب  ــع مــن أجل تقدي الجمي
الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه تم توظيف أكثر 
ــى انتمائهم  من ٥٠٠٠ شــخص دون النظر إل

السياسي.
ــن أن الحكومة كانت دعت البلديات إلى  وبي
التعامــل مع الشــعب وفق منطق المســاواة 
ــق  بيــن حقــوق المواطــن وضــرورة تطبي
القوانين، موضحًا أنهم أصدروا قرارا بجلب 
المستحقات ممن يستطيع دون الضغط عليه، 
في خطوة لمراعاة الوضع االقتصادي السيئ.

ــر د. الحية أن الحكومة اســتطاعت أن  واعتب
تقف إلى جانب طبقة العمال بشــكل لم يكن 
معهودًا في الســابق من خــالل توفير فرص 
العمــل في كافــة المجاالت، مشــيرًا إلى أن 
ــة المال  ــر الحاصل يأتي بســبب قل التقصي
الوارد إلى القطــاع والحصار الذي تتعرض 

له الحكومة في غزة.   

 .

كشــف برلماني مصري عن زيارة قام بها 
ــة األميركية إلى  ــة المعون وفد مــن هيئ
المناطق التي يتم فيها إقامة الجدار العازل 
بيــن مصر وقطاع غزة في شــمال ســيناء 
على الحدود مع القطاع، وانتقد بشــدة هذه 
الزيارة معتبرًا أن الواليات المتحدة «عدو». 
ــن القطاعــات الجغرافية بالكتلة  وقال أمي
ــة لإلخــوان المســلمين بمجلس  البرلماني
الشــعب المصري د. صبحي صالح إنه تقدم 
ــوزراء ووزير  بطلب إحاطــة إلى رئيس ال
الداخلية من أجل معرفة األسباب الحقيقية 
لزيارة الوفد األميركي، الذي ضم عاملين 
ــة بالقاهــرة، إلى  في الســفارة األميركي

سيناء.
وقال د. صالح في طلبه: "ال يحق ألي شخص 
ــة، واألميركيون بالذات، أن  أو هيئة أجنبي
ــارة في ســيناء ألنهم  يمــارس أعمال الزي

أعداء".
وأضــاف: "ال يمكن ألي ســاذج أن يقنعنا أن 
من يحتلون العراق ويقتلون المسلمين في 
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أفغانســتان ويســاندون الكيان الصهيوني في 
تهويد القدس وحصار غزة أصدقاء.

وتســاءل: "مــا عالقــة الســفارة األميركية 

بالمعونة وطرق االستفادة منها؟"، متابعا: "إذا 
لم تكن الواليات المتحدة تثق في الحكومة 

المصرية فلماذا تعطيها المعونة؟".
ــر د. صالح أن الهــدف الحقيقي من  واعتب
هذه الزيارة هو تفقد الحدود المصرية مع 
قطــاع غزة واالطالع على ســير العمل في 

الجدار الفوالذي.
ــة في القاهرة  وقامت الســفيرة األميركي
ــن ســابقتين  مارغريــت ســكوبي بزيارتي
ــادات األمنية  لســيناء برفقة عــدد من القي
في السفارة لمتابعة أموال المعونة وتفقد 
الحدود المصرية مع قطاع غزة وإسرائيل 

ومعبر رفح البري.
والتقى وفد أميركي برئاســة الســكرتير 
الثاني في الســفارة تيرال لينكن بمحافظ 
شــمال ســيناء اللواء مراد موافــي أول من 
ــه حول أموال  أمــس، وعقد اجتماعًا بمكتب
شــمال ســيناء اللواء مراد موافــي أول من 
ــه حول أموال  أمــس، وعقد اجتماعًا بمكتب
شــمال ســيناء اللواء مراد موافــي أول من 

المعونة األميركية التي ســبق تخصيصها 
للمحافظــة وســبل متابعــة المشــروعات 

ومدى جديتها.

 . . 



ثقافة قانونية
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ثقافة قانونية
إعداد/ أنيسة عثمان شعبان 

ــاك إجماع على كون حــق العودة لالجئين  هن
الفلســطينيين الذين شــردوا مــن ديارهم عام 
١٩٤٨ حقا قانونيا مقدسًا نصت عليه العديد من 
اتفاقيات حقوق اإلنسان، حيث أدرج حق العودة 
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان سنة ١٩٤٨ 
ــى أنه "ال يمكن  في المــادة) ١٧) الفقرة (٢) عل
أن ُيحــرم أحد بصورة تعســفية مــن ملكيته"، 
واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري 
سنة ١٩٦٥ المادة (٦) على أنه "ال يقبل أي تمييز 
ــون أو األصــل اإلثني في  بســبب العرق أو الل
تمتع أي شــخص بالحقوق السياســية وحقوق 
المواطنة في بلده، وال سيما حق االشتراك في 
االنتخابات باالقتراع العام المتساوي واإلسهام 
في الحكم، ولكل شــخص حــق تولي الوظائف 

العامة في بلده علي قدم المساواة".
 وورد فــي العهــد الدولي الخــاص بالحقوق 
المدنية والسياســية ســنة ١٩٦٦ في المادة (١٢) 
ــى أنه "ال يمكــن أن ُيحرم أحد  الفقــرة (٤) عل
بصــورة تعســفية من حقــه في الدخــول إلى 
بلده"، وجاء القرار الدولي رقم ١٩٤ لسنة ١٩٤٨ 
الصــادر عــن الجمعية العامة لألمــم المتحدة 

والمتضمن حق العودة لالجئين الفلســطينيين 
ــى أنه "تقرر  والذي ينص فــي فقرته (١١) عل
وجوب الســماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، 
ــى ديارهم  ــن فــي العودة إل ــن الراغبي لالجئي
والعيش بســالم مــع جيرانهم، ووجــوب دفع 
ــكات الذين قــرروا عدم  تعويضــات عــن ممتل
العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب 
بضرر، عندما يكــون من الواجب، وفقًا لمبادئ 
ــون الدولــي واإلنصــاف، أن يعــوض عن  القان
ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو 

السلطات المسؤولة". 
كمــا إنه لقبول عضوية إســرائيل اشــترطت 
األمم المتحدة جملة مــن االلتزامات عليها أن 
ــا االلتزام بالقرارين ١٨١  تقبل بها ومن ضمنه
و١٩٤. وفــي حينه وافقت إســرائيل على ذلك 
وأتبعها مباحثات لوزان التي دارت بشــكل غير 
مباشــر بين إسرائيل والدول العربية، بإشراف 
األمم المتحدة، حيث ناقشــت هــذه المباحثات 
ــن الفلســطينيين وحقهم في  أوضــاع الالجئي
العــودة إلــى وطنهم. وصــدر عــن المباحثات 
وثيقــة عرفــت باســم «بروتوكــول لوزان» 

فــي ١٩٤٨/٥/١٢ تضمنت اعتراف إســرائيل بحق 
العودة للفلسطينيين.

ــد على هــذا الحق صــدر قانون حق  وللتأكي
العودة لالجئين الفلســطينيين رقم (١) لســنة 
٢٠٠٨ والذي عرف به الالجئ الفلسطيني، كما 
ــه عّرف حق العودة لالجئ الفلســطيني بأنه  أن
حق عودة الالجئين الفلســطينيين المتواجدين 
داخل أو خارج فلسطين إلى ديارهم وأمالكهم 
وحقوقهم في أي بقعة من فلسطين التاريخية 
ــة أو مادية  وتعويضهم عــن أي أضرار معنوي
لحقت و/أو تلحق و/أو ستلحق بهم وبذريتهم 
و/أو بأمالكهــم وديارهــم وحقوقهم بصورة 
مباشــرة أو غير مباشــرة جراء اللجوء وحتى 
ــه كفل حق عــودة الالجئين  العــودة، كما أن
الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم واعتبره 
حقا ثابتا ومقدسا ال مساومة عليه وال مقايضة 
ــاد، وأكد على  ــه، وجعله خارج نطاق االجته ب
ضرورة تعويض الالجئين الفلســطينيين عما 
لحق بهم. كمــا اعتبر حق العودة من الحقوق 
الطبيعية، وينتقل من اآلباء إلى األبناء وال يسقط 
بمرور الزمن أو بالتوقيع على أية اتفاقية، وال 

ــازل عنه بأي وجه  يجوز التصــرف به أو التن
كان. كما أنه حّمل االحتالل الصهيوني كامل 
المسؤوليات السياســية والقانونية واإلنسانية 
ــة عــن معاناة الشــعب الفلســطيني  واألخالقي
ــراف بحقــه في تقريــر مصيره،  وعدم االعت
كمــا وحّمل بريطانيا المســؤولية التاريخية 
عن معاناة الشعب الفلسطيني، وحّمل المجتمع 
ــي المســؤولية الكاملة عن رفــع وإزالة  الدول
هذه المعاناة وكفل للفلسطينيين حق مقاضاة 
االحتالل الصهيوني وكل من تسبب في معاناة 
الشعب الفلسطيني ومطالبتهم بالتعويض عما 
لحق بهم من أضرار مادية أو معنوية. باإلضافة 
إلى أنه لم ٌيجز توطين الالجئين الفلسطينيين 
أو تهجيرهــم كبديل عن حــق العودة، وجّرم 
القانــون كل مــن يخالــف أحكامــه بجريمة 
ــة العظمــى وبإيقــاع كافــة العقوبات  الخيان
ــة المقررة لهــذه الجريمة  ــة والمدني الجنائي
على كل مــن تثبت بحقه، كما وألغى كل ما 
يتعارض مــع أحكامه ورتب البطالن على كل 
تشــريع أو اتفــاق ينتقص من حــق العودة أو 

يخالف أحكام القانون.    

ــر النائب ريــاض رداد أن مــا يجري في  اعتب
المســجد األقصى يشــكل الرد العملي على ما 
يحدث من لقاءات فــي نيويورك وترجمة من 
ــة لما يجري فوق أرضنا من اعتداءات  الصهاين
بحق المقدسات وعلى رأسها المسجد األقصى 

المبارك.
وأكــد رداد فــي تصريح صحفــي أن كل ما 
جــرى ويجري حتى اآلن ســببه إمعان البعض 
في اللقاءات والتراجع عن المواقف والحقوق 
وهو ما جعل الصهاينة يتطاولون على قضيتنا 

استنكر النائب ياسر منصور اقتحام 
أعداد كبيرة من المستوطنين قبر 
يوسف شرق مدينة نابلس بحراسة 
الجيــش اإلســرائيلي فــي ســاعة 

متأخرة من مساء األربعاء (١٠-٢).
وأكــد منصور بأن هــذا االقتحام 
ليس األول ولن يكون األخير, وهو 
ــداءات المتكررة من  جزء من االعت
المســتوطنين, مضيفــا: "االحتالل 
المســتوطنين  ــة  بحماي ــي  معن
ودعمهــم ليتمادوا فــي تصرفاتهم 

واعتداءاتهم تجاه شعبنا".
  وأعــرب النائــب ياســر منصــور 
ــرة  عــن قلقــه مــن تســارع وتي
اعتداءات المســتوطنين في القرى 
والبلدات الفلســطينية، مؤكدا أن 
بأيديهم  يؤسســون  المســتوطنين 
النطالق انتفاضة شعبية فلسطينية 

جديدة في وجوههم.
ورأى منصور في التنســيق األمني 
بابا مشــرعا لهذه االنتهاكات التي 

تتم على علم وصمت من السلطة.

@ê‹ib„@ÚÌá‹i@êÓˆä@äÎçÌ@Ô„bæãi@áœÎ
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التقى وفد من النواب اإلسالميين عن محافظة 
رام اهللا بممثلين عن مؤسسة الضمير في مقر 
المؤسســة في رام اهللا، وناقش الوفد عددا من 
ــا التي تخص حالة حقوق اإلنســان في  القضاي
ــا األجهزة  الضفة واالنتهــاكات التي ترتكبه
ــن، وتم طــرح عدد  ــة بحــق المواطني األمني
ــة المعتقلين  ــا كان أهمها قضي مــن القضاي

السياسيين في الضفة الغربية.
ــى ضرورة  وأكــد النائــب فضل حمــدان عل
التعاون بين النواب والمؤسسة لوقف المظالم 
في الضفة الغربية وتكثيف الجهود فيما يخص 

ملف المعتقلين السياسيين بالذات. 
و شدد النائب محمود مصلح على وجوب حماية 
القانون سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.  
ــق قرارات  ــة رفض تطبي وناقــش الوفد قضي
ــة المعتقلين  المحاكــم الصادرة بشــأن قضي

السياســيين من قبل األجهــزة األمنية وقضية 
الموظفين المفصولين وإغالق الجمعيات.

 وأكد الوفد للمؤسسة أن تعذيب المعتقلين في 
سجون السلطة بالضفة لم يتوقف وإنما اتخذ 
أشكاًال جديدة من بينها احتجاز المعتقلين في 
زنازين بدون فراش أو غطاء وإغراق الزنازين 
بالمياه في بعض الحاالت وإبقاء المعتقل على 

هذه الحالة شهورًا طويلة. 
وتحدثــت مديــرة مؤسســة الضمير ســحر 
فرنســيس عــن جهود المؤسســة فــي الدفاع 
عــن المعتقلين السياســيين وضــرورة وقف 
االنتهاكات بحقهم، مبينًة أن المؤسسة تسعى 

إلغالق ملف المعتقلين بشكل كامل.
وتقدم النواب في نهاية اللقاء بالشكر الجزيل 
للمؤسسة على الجهود التي تقوم بها في كافة 

القضايا.

زار وفــد من نواب محافظــة نابلس الخميس 
ــة نابلس الســابق الســيد  (١١-٢) رئيــس بلدي
بســام الشــكعة, وضم الوفد كال من النائب د. 
عمر عبد الرازق, النائب ياسر منصور, النائب 
حسني البوريني, النائب منى منصور, والنائب 

أحمد الحاج علي.
ــه من وعكة  وهنأ النواب الســيد بســام بتعافي
ــه دوام الصحة  ــن ل ــه, متمني ــة ألمت ب صحي

والعافية . وثمن النواب خالل زيارتهم مواقف 
الشــكعة الوطنية وتضحياته المشهود لها عبر 
ســنوات حياته, فيما أكد الســيد الشكعة على 
استعداده لالستمرار في طريق نضاله حتى لو 

كلفه ذلك حياته.
وتأتي هــذه الزيارة في إطــار تواصل النواب 
مع الشخصيات الوطنية ذات الدور الفاعل في 

خدمة القضية الفلسطينية .



منصور: اِّـستوطنون 
يؤسسون باعتداءاتهم 
النتفاضة فلسطينية 

جديدة
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قام نواب كتلة التغيير واإلصالح في المجلس 
التشريعي عن المحافظة الوسطى الثالثاء (٩-

ــارة تفقدية للكلية التقنية بمدينة دير  ٢) بزي
البلح، حيث كان في اســتقبالهم عميد الكلية 
ــم عايش ولفيف من الهيئة التدريســية  د. هيث

واإلداريين.
ــواب كال من النائب د. ســالم  وضــم وفــد الن
ســالمة والنائب د. عبد الرحمن الجمل ومدير 

مكتب الكتلة في الوسطى أحمد عايش.
وأطلع د.عايش الوفد الزائر على أهم اإلنجازات 
خالل الفترة الســابقة حيث تم الحصول على 
قطعة أرض مساحتها ١٥ دونم في منطقة خان 

يونس ،كذلك تم اعتماد النظام المحوســب 
كنظام أساسي في جميع أقسام الكلية، واعتماد 
التعليم اإللكتروني فــي الكلية، وما إلى ذلك 
من إنجــازات الكلية التي كان آخرها التعاون 
ــة والدولية  بين الكلية والمؤسســات األجنبي

والمحلية في بعض البرامج التعليمية.
من جهة أخرى شكر د.عايش الوفد الزائر على 
اهتمامه بالمسيرة التعليمية، وخاصة التعليم 

العالي، وحضورهم المبارك إلى الكلية .
ــدوره ثمــن النائــب د. الجمل الجهــد الذي  ب
تقــوم به إدارة الكلية، وتمنى لها دوام التوفيق 

والسداد.
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ومقدســاتنا دون رادع لمــا يرونه من تفريط 
مــن الجانب الفلســطيني وتواطؤ مــن العالم 

العربي والمجتمع الدولي.
وطالب رداد العالم وكل الحكومات واألنظمة 
ــة أن يدركوا طبيعة  المتســاوقة مع الصهاين
ــان الغاصب وأن ينظــر كل أولئك  هذا الكي
ــي إلى مواقفه  ــن مع الكيان الصهيون المطبعي
ــه، داعيا الجميع التخــاذ مواقف جدية  وأفعال
ــة المحتل الغاصب فــي اعتداءاته  أمام عنجهي

المتكررة على أرضنا ومقدساتنا.
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الضفة الغربية.. حياة بنكهة دايتون..!

 .

إنهــا صيحة إنذار لكل مخلص لهذا الوطن ولهذه األمة، من التداعيات الســلبية 
والكارثية على الوطن والمواطن، بسبب اإلجراءات األمنية العنيفة والشاذة التي 
تمارس في الضفة الغربية في هذه المرحلة. هذه اإلجراءات التي إن استمرت على 
هذا النحو لمدة طويلة فإن آثارها المدمرة ســتنعكس سلبًا على مجمل القضية 
تمارس في الضفة الغربية في هذه المرحلة. هذه اإلجراءات التي إن استمرت على 
هذا النحو لمدة طويلة فإن آثارها المدمرة ســتنعكس سلبًا على مجمل القضية 
تمارس في الضفة الغربية في هذه المرحلة. هذه اإلجراءات التي إن استمرت على 

الفلسطينية، وعلى مستوى األمة ككل. 
           ال يحسبّن أحد أن هذا رجم بالغيب، أو أنه صادر عن نفس محبطة يائسة، 
ــات الخطيرة بدأت تظهر في كل مــكان في الضفة  فإن مؤشــرات هذه التداعي
الغربية، وعلى كافة المســتويات، حيث أصبحت عصا األجهزة األمنية تســيطر 
على كل صغيرة وكبيرة في حياة الناس الخاصة والعامة، فلها القرار في كل 
ما يدور في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتتدخل في 
الزراعة والصناعة والورش والمراكز الثقافية واالجتماعية والدينية والخيرية 
ولجان الزكاة، ولها اليد الطولى في مشاكل السكان وخصوصيات حياتهم حتى 
في قضايا الزواج والطالق ومشــاكل األسرة. لقد أصبح الهاجس األمني يالحق 
الناس رجاال ونســاء صغارا وكبارا موظفيــن وعمال وعاطلين عن العمل حتى 

راعي الغنم أصبح يخشى من بطش هذه األجهزة.
           تجد المعلم في المدرسة يخشى من زمالئه أن يشوا به، وحين يدخل إلى 
صفه ليعطي درسه يخشى من مندوبي األجهزة األمنية من التالميذ أن تنقل عنه 
هفوة لســان ال تروق لهم. وتجد الطالب في المدرسة يحس بنفس الشعور الذي 
يحس به المعلم من مالحقة هذه األجهزة، وتراه ال ُيْعِمل مواهبه في أي نشــاط 

طالبي كان يمارسه الطالب سابقا حتى في أيام االحتالل.
ــة على عروشــها، ليس فيها  أي نشــاط طالبي، وليس            والجامعــات خاوي
فيها ما كنا نتعلمه دائمًا من ضرورة التفاعل بين طالب الجامعات مع المجتمع 
ــة على عروشــها، ليس فيها  أي نشــاط طالبي، وليس            والجامعــات خاوي
فيها ما كنا نتعلمه دائمًا من ضرورة التفاعل بين طالب الجامعات مع المجتمع 
ــة على عروشــها، ليس فيها  أي نشــاط طالبي، وليس            والجامعــات خاوي

ــى الجامعة فقط  ــم الجامعي مجديا، حيــث يذهب الطالب إل حتــى يكون التعلي
ليتلقى ما يمليه عليه أســتاذه، ثم يرجع إلى مكان ســكنه مثل طالب االبتدائية، 
فــال ُتصقل شــخصيته من خالل التفاعل مــع المجتمع، أو من خالل األنشــطة 
ــة المختلفة. وبعد التخرج تبقى الموافقة األمنية  حجر العثرة األكبر  الطالبي
أمام الوظيفة. يرى بأم عينيه التوظيف لغير المؤهلين وللفاسدين وللمقصرين، 
بينما المتفوقون والمؤهلون الحقيقيون مالحقون ومحرومون. وإذا حصل على 

هذه الوظيفة يبقى شبح الفصل التعسفي يطارده طوال الوقت.
        وفي المســاجد لم نعد نســمع خطب ومواعظ مؤثرة، بعد أن كانت عامرة 
حتــى في أيام االحتــالل. لم يعد هناك دروس متخصصة في هذه المســاجد في 
الفقه والتفســير والحديث واللغة...، وال يوجــد دورات حقيقية لتعليم األطفال 
أحكام التجويد وتحفيظ القرآن، أو تعليم األجيال اآلداب اإلســالمية واألخالق 
الحميدة وأحكام دينهم، ألن األجهزة األمنية تالحق كل هذه األنشطة. الهاجس 
األمني يسيطر على رواد المساجد من المصلين، ترى المصلي يسارع بعد الصالة 
ــا مندوبو األجهزة  ــادرة فورًا خوفًا مــن المراقبة الدقيقــة التي يقوم به للمغ
األمني يسيطر على رواد المساجد من المصلين، ترى المصلي يسارع بعد الصالة 
ــا مندوبو األجهزة  للمغــادرة فورًا خوفًا مــن المراقبة الدقيقــة التي يقوم به
األمني يسيطر على رواد المساجد من المصلين، ترى المصلي يسارع بعد الصالة 

المتفرغون لمالحقة رواد المساجد. 
          اإلمام يتقيد بالخطبة المعدة له ســلفًا من وزارة األوقاف، والويل له إذا 
خــرج عن النص المكتوب، حتى وإن كانـت الخطبة شــتائم وقدح لكبار علماء 
األمة ورموزها الذين أجمعت األمة على إمامتهم وعلمهم ونزاهتهم ووطنيتهم 

وتفانيهم في خدمة القضية الفلسطينية. كما أن اإلمام ال يجرؤ أن يسمح لغيره 
أن يحــل محله في اإلمامة أو الخطابة حتــى ولو كان هذا البديل يحمل درجة 
الدكتوراه في الشــريعة، وحين يتجرأ اإلمام لتقديم هذا الدكتور ليؤم الناس 
مكانه فإنه ُيطلب لألجهزة األمنية ويتعرض للبهدلة وُينذر بالفصل من وظيفته 

إذا تكرر منه ذلك. 
ــة والخيرية واألهلية ولجان الزكاة،           وبعد إغالق المؤسســات االجتماعي
التي كانت تقدم العون والمساعدات ألبناء الشهداء واألسرى والمرضى واأليتام 
والفقراء والمعوزين، أصبح هؤالء تحت رحمة المؤسسات التابعة للسلطة، التي 
تســتغل أموال الدعم المسيَّس البتزاز هؤالء الغالبا وشراء والئهم، ومن يرفض 
ذلك منهم يضطر للتسول وإراقة ماء الوجه. كم رأينا مساعدات مكتوب عليها 
مثًال: (مســاعدة مقدمة من الشعب الفالني إلى الشــعب الفلسطيني)، يحملونها 
ت في االنتخابات معنا فأعطوه..  ويوزعونها بطريقة مخزية، يقولون: هــذا صوَّ
ــى أصبح الفقراء والمحتاجون  وهــذا صّوت للتغيير واإلصالح فال تعطوه!! حت
مقتنعين أن الوســيلة الوحيدة إلعالة أبنائهم وأهلهــم هو الحصول على رضى 

هؤالء والتزلف إليهم.   
         الفســاد األخالقي في الضفة ينتشــر انتشار النار في الهشيم، وال يجد من 
ــة. أنا ال أتحدث  يحــول دونه، بل ويجد الرعاية والتشــجيع من األجهزة األمني
هنا عن شــهادات فهمي شبانة في القناة العاشرة اإلسرائيلية، ولكنني أتحدث عن 
حقائق يعرفها الجميع في كل حارة وقرية وحي، حتى أصبح األطفال يتندرون 
بها، والقصص والحكايات في هذا الموضوع أكثر من أن تحصى. أصبح المواطن 
ــأم عينيه، وال يجرؤ على عمل أي شــيء، خاصة إذا كان الذي  يــرى المنكرات ب
يفعل ذلك من له صلة بأفراد األجهزة األمنية. وعلماء األمة المخلصون ُيمنعون 
مــن القيام بواجبهم في وعظ الناس والوقوف أمام هذه االنحرافات والمنكرات، 

ألنهم إما ُمَغّيبون في السجون أو ألنهم مالحقون وتعّد عليهم أنفاسهم. 
مة وُمطاردة، ويتم مالحقة كل من            المقاومة الشــرعية لالحتالل ُمجرَّ
كان في يوم من األيام مقاوما بكل عنف وقســوة ووحشــية. فقد تم جمع سالح 
كل المقاومين، وتم تسليم معظم هذا السالح إلى االحتالل. ومن خالل التنسيق 
ــادل األدوار مع االحتالل في مالحقة وســحق كل من  ــي يتم تب ــي الخيان األمن
يفكر في المقاومــة. في ظل هذه األوضاع أصبحت مجموعة قلقيلية المجاهدة 
(مجموعة الســمان)مثًال، التي دّوخت االحتالل ألكثر من ســت سنوات مجرمة 
يفكر في المقاومــة. في ظل هذه األوضاع أصبحت مجموعة قلقيلية المجاهدة 
(مجموعة الســمان)مثًال، التي دّوخت االحتالل ألكثر من ســت سنوات مجرمة 
يفكر في المقاومــة. في ظل هذه األوضاع أصبحت مجموعة قلقيلية المجاهدة 

ــة، ومن ثــم تالحق وُتَصّفى، وُيعتقل وُيعذب عذابًا شــديدًا كل من آواها  وخائن
(مجموعة الســمان)مثًال، التي دّوخت االحتالل ألكثر من ســت سنوات مجرمة 
ــة، ومن ثــم تالحق وُتَصّفى، وُيعتقل وُيعذب عذابًا شــديدًا كل من آواها  وخائن
(مجموعة الســمان)مثًال، التي دّوخت االحتالل ألكثر من ســت سنوات مجرمة 

أو قدم لها أية مســاعدة، بينما المفسدون الذين فاحت رائحة فسادهم األخالقي، 
وســرقتهم ألموال الشــعب، أصبحوا أبطاًال ووطنيين وشــرفاء، ويكافأون على 
أو قدم لها أية مســاعدة، بينما المفسدون الذين فاحت رائحة فسادهم األخالقي، 
وســرقتهم ألموال الشــعب، أصبحوا أبطاًال ووطنيين وشــرفاء، ويكافأون على 
أو قدم لها أية مســاعدة، بينما المفسدون الذين فاحت رائحة فسادهم األخالقي، 

فسادهم وانحرافاتهم. 
ــة حــرة ونزيهــة، وال ندري كيف  ــات ديمقراطي          يتحدثــون عــن انتخاب
ستكون هذه االنتخابات حرة ونزيهة في مثل هذه األجواء. أين الحرية والنزاهة 
والمواطن ُيعتقل وُيعذب وُيالحق ألنه انتخب كتلة التغيير واإلصالح قبل أربع 
ســنوات، من يضمن لهذا الناخب أن ال يعتقل ويحاسب بعد عشر سنوات إذا تجرأ 
ــر واإلصالح مرة ثانية في االنتخابات القادمة. وكيف ســتكون  وانتخب التغيي
هــذه االنتخابات حرة ونزيهة إذا كان المرشــح ال يجد مــن يرفع له يافطة أو 

صورة، بل وال يجد من يمشــي معــه، أو  يصافحه أو يتحدث معه، ألن من يفعل 
ذلك ُيعتقل ويحاسب ويفصل من وظيفته، أو لن يحصل على الموافقة األمنية 

للحصول على هذه الوظيفة أو ليعمل أي عمل يعيل به نفسه وعائلته!!
ــة ونماذج على كل قضية مــن هذه القضايا، رغم  ــد أن أذكــر أمثل          ال أري
ــى كل موضوع من هــذه المواضيع،  توافــر المئات من األمثلة والشــواهد عل
ومعظــم المواطنين الذين تعرضوا لهذه االنتهــاكات وهذا البطش ال يجرؤون 
على اإلدالء بشــهاداتهم خوفًا من العواقب الوخيمة. ونحن نذكر هذه العناوين 
الســريعة لمعرفة ما آلت إليه األوضاع في الضفة الغربية هذه األيام، ومن باب 
اإلعذار إلى اهللا، حتى ال نتهم عنده ســبحانه بالسكوت عن كلمة الحق، فنستحق 

وصف (الشيطان األخرس).          
         والســؤال الكبير هو: ماذا ســيكون حال الناس وحال القضية الفلســطينية 
في الضفة إذا استمرت هذه األحوال؟! وما هي النتائج والثمار لتحكم الفاسدين 
والفاشلين والظالمين في التربية والتعليم واألوقاف والصحة واألمن واإلعالم 
والمراكز الثقافية.. في الضفة مدة طويلة؟ كيف سيكون حال الوطن بعد عشر 
ســنوات مثًال من هذه األوضاع الشاذة؟! هل ســيبقى هناك وطنًا عربيًا إسالميًا 
والمراكز الثقافية.. في الضفة مدة طويلة؟ كيف سيكون حال الوطن بعد عشر 
ســنوات مثًال من هذه األوضاع الشاذة؟! هل ســيبقى هناك وطنًا عربيًا إسالميًا 
والمراكز الثقافية.. في الضفة مدة طويلة؟ كيف سيكون حال الوطن بعد عشر 

اســمه فلســطين؟ وهل هذا هو شــكل الدولة العتيدة (الحلم الفلســطيني) التي 
ــون بها الناس؟! وأين اإلعداد المطلوب لمقاومة االحتالل وتحرير األوطان  ُيَمنُّ

والمقدسات؟
              لــن يجــد الوطــن رجــاًال يدافعــون عــن حمــاه، ولن يجــد االحتالل 
ــه وكيده المتواصل، ولن تجد المقدســات من يحميها،  مــن يقف أمام مؤامرات
وســيصبح المواطن ال يهتم إال بنفسه، ويلهث وراء مصالحه الخاصة، فال وطن 
يهمه، وال أخالق فاضلة تستحق االهتمام أو االحترام، وسينشغل الشباب والشابات 
باألمور التافهة، وســتربى األجيال على الخنوع واالستسالم واستمراء الرذيلة.. 
وبالتالي يســتطيع االحتالل أن يسرح ويمرح وأن يفعل ما يشاء دون خوف من 
أحد، وســتجد األجهزة األمنية نفسها ضحية هذه الممارسات. فستبقى تتقاضى 
الرواتب المجزية في مقابل توفير األمن والحماية للمحتلين، ألن هذه الرواتب 

مرتبطة بهذه الحماية لالحتالل.  

زار وفد من حزب الشــعب الفلسطيني برئاسة عاصم عبد الهادي ونصر أبو جيش  
األربعاء (١٠-٢) مكتب النواب اإلســالميين في محافظــة نابلس, والتقى الوفد بكل 
من النائب ياســر منصور, النائب حسني البوريني, والنائب منى منصور, وسلموهم 

خاللها رسالة الوحدة من حزب الشعب.
ورحــب النواب بمبادرة حزب الشــعب الوحدوية, داعين لتكاثــف الجهود لتجاوز 
االنقســام الداخلي, وقال النائب ياســر منصور: "نرحب بكل جهد يبذل في ســبيل 

تحقيق الوحدة وندعو جميع الفصائل ألخذ دور فاعل في سبيل ذلك".
ــه الوضع لتحرك  ــي: "نحن نغيب في وقت يحتاج في وقال النائب حســني البورين
العقالء وأصحاب القرار وعلى رأســهم النواب, وهذه الحالة يجب أن تنتهي لنقوم 

بعملنا على أكمل وجه".
ــواب التام للتجاوب مع أي  من جهتها أكدت النائب منى منصور على اســتعداد الن
جهد لكســر جليد الوضع الداخلي الفلسطيني، مشــددة على ضرورة الخروج من 
االنقسام والتنبه للخطر اإلسرائيلي المتمادي على أرضنا واعتداءات المستوطنين 

اليومية التي تبرهن على نيتهم بالمزيد".
وقال عبد الهادي أن مبادرتهم هذه تنطلق من حســهم الوطني كجزء من فصائل 
الشــعب, وأن هذه الخطوة هي جزء من خطوات وفعاليات ينوي الحزب القيام بها 

للدفع باتجاه إعادة اللحمة الفلسطينية".
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أدان نواب كتلة التغيير واإلصالح بالضفة 
ــون الذي  مــا وصفــوه بالتالعب على القان
تمارســه األجهزة األمنية مــن خالل إقامة 
السياسيين  محاكمات عسكرية للمعتقلين 

في سجونها.
وكانــت المحكمة العســكرية فــي مدينة 
نابلس وقلقيلية أصدرت أحكاما بالســجن 
لسنوات على عدد من المعتقلين السياسيين 

في سجون السلطة.
ــة هذه  ــى عــدم قانوني ــواب عل وأكــد الن

المحاكمات وبطالن أحكامها.
ووصف النواب هذه المحاكمات بالمسرحية 
والمهزلة, وقالوا: "السلطة تحاول أن توهم 
ــم بتطبيق القانــون وحقيقة ما تفعله  العال
ــى القانون، ومن  التفاف فاضح وواضح عل
جهة أخرى فإنها تمارس ما يمارســه جيش 

االحتــالل ضــد المقاومين والشــرفاء من 
أبناء هذا الشعب الصابر المرابط".

المحاكــم  ــا  التــي وجهته التهــم  وعــن 
للمعتقلين قال النواب: "إن األخوة الذين تم 
حكمهم في المحاكم العسكرية الدايتونية 
ــق بمقاومة االحتالل  متهمون بقضايا تتعل
ــم المســاعدات المالية  مــن جهــة، وبتقدي
والمعنوية أليتام الشــهداء ولذوي األسرى 
وغيرهم مــن الفقراء والفئات المهمشــة، 
علمــا أن معظمهــم كان قــد حكــم عليها 
في محاكــم االحتالل العســكرية، وقضوا 
في ســجون االحتالل زهرة شــبابهم, فهل 
أصبحــت محاكــم الســلطة وكيــال عن 
محاكم االحتــالل؟! ومتــى كان النضال 

الوطني خروجا عن القانون؟!".
ولفت النواب إلى "تنوع أشــكال المحاكم 

التي يعرض عليها المعتقلون السياســيون 
ــا باألخرى،  وتضــارب صالحيات كل منه
ــى محاكــم مدنية  فمنهــم مــن عرض عل
ومنهــم على محاكم عســكرية ومنهم من 
ــه قــرار اإلفراج مــن محكمة  لم يشــفع ل
العــدل العليا، األمر الذي يشــير إلى حالة 
ــل وعــدم احترامه في  ــون ب فوضــى القان
الضفة الغربية، فاألجهزة األمنية هنا فوق 

القانون!!".
ــواب على أن عــرض المعتقلين   وأكد الن
السياســيين على المحاكم (حتى المدنية) 
ال يلغــي عدم قانونية اعتقالهم واإلجراءات 
التعســفية بحقهم، مناشــدين المؤسســات 
ــة ومؤسســات المجتمــع المدني  الحقوقي
األخرى إلنهاء هــذه المحاكمات الجائرة 

وإغالق ملف االعتقال السياسي.
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23 العدد الثالث والثالثون

التشريعي بني
 "التغيري واإلصالح"...





البعض يتســاءل عن شعار "التغيير واإلصالح" بحسن نية أو بغيرها.. ماهية هذا الشعار وحظوظه 
على أرض الواقع؟ وما يهدف إليه؟ 

ال يكاد شــعبنا الفلسطيني يجمع على شيء في عالم السياســة قدر إجماعه على ضرورة ووجوب 
"التغيير واإلصالح" كأحد المناهج التي تنبثق منها العالجات الشافية لكل مشاكله وأزماته، ولكل 
أمراضه وآالمه. لقد جرب شــعبنا الفلسطيني الكثير من الشــعارات، وفرض عليه أفكارا ومناهج 
بعيدة عن أصالته وقيمه لعشرات السنوات، ولكن شعبنا عاد ليؤكد من جديد  في العام ٢٠٠٦م وعبر 
صناديق االقتراع أن طريق التمســك بعقيدته وثوابته هي الطريق الوحيدة القادرة على تحقيق 
آماله وطموحاته، وقد بات هذا الطريق بما ضرب من أمثلة رائعة في التضحية والصدق والثبات 

أمال قويا في قلوب ليس شعبنا الفلسطيني فحسب بل وفي قلوب كل األمة.
مع ظهور شــعار "التغيير واإلصالح" الذي رفعته الحركة اإلســالمية وذيوع برنامجه السياسي 
المرتكز على عقيدة وقيم ثابتة، وعلى نماذج صادقة في التضحية والثبات، تجاوبت معه جماهير 
شعبنا الفلسطيني والتقى على ضرورة نبذ ورفض كل االستراتيجيات والتكتيكات والسلوكيات-

بعد أن تأكد أنها سبب استمرار نكبته وتردي أوضاعه واالرتهان لألجندات الخارجية- وضرورة 
اتخاذ إجراءات حاســمة ال لبس فيها لتنحية هؤالء الذين خذلوه وأودوا به إلى المهالك عن سدة 

القرار لصالح دعاة وحملة مشاعل "التغيير واإلصالح".
إال أن جهات من الخارج، مع جهات من الداخل تملك من وسائل التأثير والدعاية واإلعالم وأسباب 
القوة والسلطان، انبرت لتشن حمالت الهجوم والتجريح والتشكيك في هذا الشعار وحملته وفي 
منهج المقاومة الذي يرتكز عليه هذا الشــعار مصحوبة بحمالت من الضغط والتجويع والتعتيم 

والتشويه.
إن "التغيير واإلصالح" ليس مجرد شعارا اكتسب شهرته من خالل بريقه، أو استحوذ على عقول 
ــر من خالل صوت رنينه. إنه يعني النهوض بالمجتمع على أســاس العودة بالشــعب إلى  الجماهي
عقيدته والى ثوابته وحقوقه المشروعة، فتكون عودة الشعب إلى هذه األسس على مستوى الفرد 

وعلى مستوى الرعية وعلى مستوى الحكام خير داعم إلنجاح هذا الشعار. 
إن "التغيير واإلصالح" إنما يعني التزام القيم في السلوك ومحاربة شتى أشكال الفساد واالنحالل. 
"التغيير واإلصالح" يعني مضمون رساالت السماء التي نزلت من عند اهللا تعالى فال انفصام بينهما.

إن المصلحين ال يطرحون شــعار "التغيير واإلصالح" كمجرد شــعار، ولكن على أنه شعار لدين 
شامل ولعقيدة ثابتة ولنظام حكم وحياة.

"التغيير واإلصالح" شــعار خير أمة أخرجت للناس تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف، كما أنه 
شعار شعب الرباط، شعب أرض اإلسراء والمعراج الذي كتب اهللا عليه المدافعة والمنافحة عن دين 

اهللا ومقدسات اإلسالم حتى يوم الدين.
"التغيير واإلصالح" شعار الرواد الذين عليهم قيادة األمة بمشاعل النور والعلم والخير الذي يدعون 
إليه، إنه يعني أن يخلع شعبنا عن نفسه أسماء وأزياء غيره، ليرتدي ثوبه الذي يجسد قيمه وأصالته 
وثوابته، ويؤكد هويته اإلسالمية العربية التي انصبغت بها هذه األرض التي جبلت بدماء الشهداء 

والمصلحين.
إن الحركة اإلسالمية في المجلس التشريعي وهي ترفع شعار "التغيير واإلصالح" تعرف وتدرك 
مــا يترتب على ذلك مــن التزامات عظيمة وتضحيات كبيرة وأنماط مــن العمل الدائم والبذل 
والعطاء المتواصلين، كما تدرك في الوقت نفسه أشكال العقبات والحواجز والصعاب الضخمة التي 
تعترض سبيلها، كتغييب أكثر من ٤٥ نائبا على رأسهم رئيس المجلس التشريعي خلف القضبان 
لسنوات طويلة، وتهديد النواب بالقتل من االحتالل وتعرضهم وعائالتهم لالعتداء بل وإطالق النار 
على أيدي المفسدين، واغتيال رئيس كتلة التغيير واإلصالح وزير الداخلية النائب سعيد صيام، 
واستهداف بيوت النواب ومكاتب التغيير واإلصالح بالقصف والتدمير في غزة، وباإلحراق واإلغالق 
في الضفة، هذا عدا المراقبة الدائمة والمنع من التحرك بل والسفر في الضفة واختطاف موظفيهم 

ومازالوا في سجون المفسدين.
إن الوسائل واألسلحة المطلوب التسلح بها لقطع هذا الطريق الشاق هو سالح الحق، وسالح اإليمان 
الفكرة والقضية وســالمة الطريق، ويأتي األمل بعد ذلك ســالحا له بأسه، والصبر واالحتساب، 
إضافة إلى اإلشفاق على الذين ينهضون بالعدوان على نواب "التغيير واإلصالح" وعلى شعبنا الذين 

اختارهم لقيادته بتعذيبهم وقتلهم وحصارهم وتشويههم. 
من أجل ذلك كان اإلمام الشهيد أحمد ياسين مؤسس الحركة اإلسالمية في فلسطين-وهو يؤكد 
أن من بين مهام الحركة اإلسالمية العظيمة أن تقف في وجه الطواغيت وأذنابهم الذين استباحوا 
كل الحرمات والثوابت تحت أسماء براقة خادعة، ويدرك طول الطريق ووعورته، وأن المتربصين 

على جانبيه وخلف سدوده وعوائقه كثيرون- يدرك أيضا أن المستقبل لهذا المشروع.
وحين يســتقيم فهم قضيتنا الفلســطينية ذات البعد العقائدي وذات العمق العربي واإلسالمي بل 
واإلنساني ويتأصل إيمانا عميقا في القلوب، وفهما صحيحا في العقول، وتطبيقا دقيقا على أرض 
الواقع وعبر الجوارح، تتواصل قافلة المصلحين على طريق القضية، من خالل أنماط من المصلحين 

هم وحدهم القادرون على حمل األمانة وإحداث التغيير المنشود على المستوى المأمول.

ــه األجهزة األمنية   اســتنكر النواب اإلســالميون في محافظة نابلس ما أقدمت علي
في المدينة مســاء الســبت (٢٠-٢) من اعتقال المحاضر في جامعة النجاح واألســير 

المحرر والقيادي البارز في الحركة اإلسالمية األستاذ مصطفى الشنار.
وأضاف النواب: "نأسف للقول بأن أجهزة السلطة أصبحت وكيال حصريًا لالحتالل 
في قمع قادة الشعب ومجاهديه, ولكن هذه هي الحقيقة التي نواجه, واعتقال الشنار 

ليس أول انتهاك صارخ واعتداء على أسير محرر من سجون االحتالل!!".
 وأعرب النواب عن استيائهم للحالة التي وصلت إليها الضفة، مؤكدين على ضرورة 
ــات الحقوقية والقانونية  التحرك الفــوري والعاجل من كافة المؤسســات والهيئ
إلنهاء حالة انتهاك الحريات وفوضى القانون التي تعيشــها الضفة, محملين السلطة 
وأجهزتها المسؤولية عن أي ضرر قد يصيب الشنار الذي يعاني من مشكالت صحية 

صعبة.

التقــى د. محمــود الرمحي أمين ســر المجلس التقــى د. محمــود الرمحي أمين ســر المجلس 
التشــريعي الخميس (١٨-٢) بمســؤولة جمعية التشــريعي الخميس (١٨-٢) بمســؤولة جمعية 
الصليب األحمر بالضفة الغربية المحتلة السيدة الصليب األحمر بالضفة الغربية المحتلة السيدة 
"باربرة"، وبحث معها أوضاع الجمعية في الضفة "باربرة"، وبحث معها أوضاع الجمعية في الضفة 

وقطاع غزة، والعوائق التي تواجهها. 
وثمــن د. الرمحي الدور الــذي تقوم به جمعية وثمــن د. الرمحي الدور الــذي تقوم به جمعية 
الصليــب األحمر فــي الضفة وغزة فــي متابعة الصليــب األحمر فــي الضفة وغزة فــي متابعة 
ورعاية شؤون األسرى الفلسطينيين في سجون ورعاية شؤون األسرى الفلسطينيين في سجون 
االحتالل واألسرى السياسيين لدى مليشيا عباس االحتالل واألسرى السياسيين لدى مليشيا عباس 
ــت "باربرة"  ــة.  بدورها أثن ــت "باربرة" فــي الضفــة الغربي ــة.  بدورها أثن فــي الضفــة الغربي
على حســن تعامل الحكومة الفلسطينية برئاسة على حســن تعامل الحكومة الفلسطينية برئاسة 
إســماعيل هنية، معهم فــي القطــاع، قائلة: "إن إســماعيل هنية، معهم فــي القطــاع، قائلة: "إن 
ــة جميع التســهيالت  ــة جميع التســهيالت الحكومــة أعطت الجمعي الحكومــة أعطت الجمعي

اإليجابية التي تساعدها على القيام بعملها". اإليجابية التي تساعدها على القيام بعملها". 
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@ÅÏzjæa@áÓËì€a@fibÓnÀa@ÂÌáÌ@?‡Ó€a@Êbæ5€a
دان مجلس النواب اليمني األحــد (٢١-٢) جريمة اغتيال القيادي في 
ــي بـ"دولة اإلمارات  حركة حماس محمــود المبحوح في إمارة دب
ــة المتحــدة"، مشــيًدا باليقظــة العالية والمتابعــة الحثيثة  العربي
لألجهــزة األمنية بدولة اإلمــارات العربية المتحدة في متابعة هذه 

الجريمة النكراء واكتشاف مدبِّريها.
ــه مع "دولة اإلمــارات العربية  ــر البرلمــان اليمني عن تضامن وعبَّ
المتحدة" قيادًة وشــعًبا تجــاه محاولة العبث بأمنها واســتقرارها، 
ــا، معتبًرا أن أمن  ومحاولة عرقلة مســيرة التنمية االقتصادية فيه
ــة اإلمارات واســتقرارها مــن أمن اليمن والمنطقة بشــكل عام  دول

واستقرارها.
ودعا مجلس النواب كافَة الفصائل والقوى السياســية واالجتماعية 

الفلســطينية إلى جعل استشهاد القائد الفلسطيني محمود المبحوح 
ــا مضيًئا إلى مزيد مــن التالحم ورصِّ الصفــوف والوطنية  نبراًس
للشعب الفلســطيني وتعزيز وحدته تجاه التحديات الحقيقية التي 

تجابه القضية الفلسطينية. 
وطالب مجلس النواب في الجمهورية اليمنية الدوَل التي اسُتخدمت 
ل مسؤوليتها تجاهها لوضع  جوازات ســفرها للقيام باالغتيال بتحمُّ
ــان الصهيوني ومالحقة  حــدٍّ لألعمال اإلرهابية التي يمارســها الكي
ــة؛ لينالوا جزاَء ما اقترفوه من  اإلرهابيين القتلة وتقديمهم للعدال
جرائم بحق أبناء الشــعب الفلســطيني، والعمل على حماية الشــعب 
ــاء دولته  ــه من نيل حقوقه المشــروعة في بن الفلســطيني وتمكين

الوطنية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.  

@áÌçÌ@Ô–zó€a@fib‘n«a@äaã‡néa@ÊÎãÿ‰nèÌ@‚ãÿ€Ï†@laÏ„@
Ú®bóæa@Íb§@bÁbÌaÏ„@pbjqhi@Ú�‹è€a@ÊÏj€b�ÌÎ@ãõÇ

استنكر النواب اإلسالميون في محافظة طولكرم استمرار اعتقال 
الصحفي يزيد خضر الذي ال زال رهن االعتقال منذ ما يزيد عن 
الشهرين ونصف، موضحين أن الصحفي خضر توجه له اتهامات 

واهية ويتم عرضه أسبوعيا على المحاكم.
وأكــد النواب أن اســتمرار االعتقــاالت السياســية على خلفية 
االنتماء الفصائلي والدعوة للمشــاركة فــي االنتخابات البلدية 
والتشــريعية ال يعكس النية الحقيقية في تهيئة األجواء من أجل 
ــة، وهو ما يلقي مزيدا من  التوصــل إلى مصالحه وطنيه حقيقي

الشــكوك حول جدية الســلطة في رام اهللا إجراء انتخابات نزيه 
وشــفافة، فكيف ســتجري في أجواء يســودها القمع واالعتقال 
التعسفي ومنع الحريات والفصل واإلقصاء الوظيفي على خلفية 

التوجه الفكري.
وطالب النواب بضرورة اإلفراج العاجل عن الصحفي خضر وبقية 
المعتقلين السياســيين الذين يقدمون للقضاء العسكري دون أية 
تهم تذكر، مشددين على دور المؤسسات الحقوقية التي يجب أن 

تتدخل لوقف مثل هذه المحاكمات الغير قانونية.

@bÌbzõi@ÔiãÃæa@Êbæ5€a@ç»m@"Å˝ñ�aÎ@7ÓÃn€a"
ávèfl@Ú„â˜fl@äbÓË„a

أرسلت كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي 
الفلســطيني برقيات تعزية إلــى كل من رئيس مجلس 
ــواب المغربــي ســيد مصطفى المنصــوري و رئيس  الن
ــة في البرلمان المغربي مصطفى  فريق العدالة والتنمي
الراميد، ورئيس مجلس المستشــارين د. محمد الشــيخ 
بيد اهللا بضحايا انهيار مئذنة مســجد في مدينة مكناس 

المغربية.

ــا الثالثة: "بمزيد من األلـم وأبلغ  وقالت الكتلة في برقياته
معاني المواســاة تتقدم كتلة التغيير واإلصالح في المجلس 
التشــريعي الفلســطيني, بأحــر التعازي من ســعادتكم ومن 
المملكة المغربية الشقيقة "برلمانا وحكومًة وشعبًا" بما ألم 
التشــريعي الفلســطيني, بأحــر التعازي من ســعادتكم ومن 
المملكة المغربية الشقيقة "برلمانا وحكومًة وشعبًا" بما ألم 
التشــريعي الفلســطيني, بأحــر التعازي من ســعادتكم ومن 

بالشعب المغربي الشقيق من نكبة المصاب في فلذات األكباد 
جراء انهيار مئذنة مسجد في مدينة مكناس المغربية".
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وفي ظــل حالة التردي التي تعيشــها الضفة 
نتيجة غياب المجلس التشــريعي عن الحياة 
ــاك بفعل قــرارات عــدة اتخذتها  العامــة هن
ــة االحتالل والســلطة الوطنية  كل من دول
ــي للمجلس  والعالم ما تســبب في شــلل كل
التشــريعي حيــث توقفت مهامه التشــريعية 
والرقابية وحوربت كل المحاوالت الرامية 
ــدور األساســي للمجلس في  إلعــادة ذلك ال
حياة الناس، ويشكل تغول السلطة التنفيذية 
إحدى أهم القضايا التي كان لغياب المجلس 
التشريعي دورا كبيرا في التأثير على أدائها، 
فهي في نشاطاتها المتعددة كمحرك للحياة 
االجتماعية والسياســية واالقتصادية ليســت 
ــد البرلمان في حدود  حــرة بل تخضع لتقيي
االطــار القانوني مع التأكيد على أن وظيفة 
ــد لتلعب  البرلمــان تتعــدى الرقابة والتقيي

أيضا دور المحرك للسلطة التنفيذية.
ــة مــن البرلمــان على  ولمــا كانــت الرقاب
ــة حقوق  ــة  بهــدف حماي الســلطة التنفيذي

األفــراد وحرياتهــم والحــد مــن التعســف 
والتسلط واالستبداد الذي قد يمارسه البعض 
نتيجة سوء اســتغالل هذه السلطة في أجواء 
ــا الرقابة ويمنع عنها الرقيب، فإنه  تغيب فيه
من الطبيعــي أن غياب هذه الرقابة ســيؤدي 
إلى تدهــور األداء وتفويت المصالح، وتغول 
الســلطة التنفيذية ومحاولة بســط نفوذها 
ــات العامة  ــا من خــالل قمع الحري وهيمنته
والتعــدي على حقــوق االفــراد والجماعات 
ومحاولة فــرض أمر واقع مــن خالل نظام 
ــر مبرر  ــى االعتقال الغي بوليســي يقوم عل
والفصل الوظيفي التعسفي األمر الذي تسبب 
بحالة من الفســاد المالي واإلداري استشرت 
وتفشت خالل السنوات االربع الماضية والتي 
منع فيها المجلس التشريعي من أداء وظيفته 
ــي فــي محاســبة المتورطين  ودوره الرقاب

والحد من انتشار هذه الحالة.
وإن كانت أطراف عدة قد ساهمت في تغييب 
المجلس التشريعي وشــل دوره الرقابي فإن 

النظــام البوليســي المفروض من الســلطة 
ــة منع أي محاولة رقابية أخرى من  التنفيذي
أن تمارس دورهــا في هذه األجواء الموبوءة 
باالعتقــال والقمــع والفصــل والمحاكمة، 
فانحســر دور الرقابة الشــعبية فــي الضفة 
الغربية عبر حصار العمل الصحفي بقوانين 
ــداول المعلومــات وتقيد دور  ــع حرية ت تمن
الصحافة في مواجهة الفســاد والكشــف عن 
قــواه، كما فرضــت العديد مــن القيود على 
حق المواطنين في تكوين األحزاب السياسية 
ــام، حتى وصل  ــي والعمل الع والعمــل النقاب
األمــر إلى محاكمتهم وتغريمهم ما تســبب 
في تعاظم صالحيات السلطة التنفيذية بعيدا 

عن أي رقابة تذكر.
ــى تغول  ــار المترتبة عل  ومــع تنامــي اآلث
السلطة التنفيذية والتي شملت عمل منظمات 
ــة  األهلي ــات  والجمعي ــي  المدن المجتمــع 
ــة والبلديات التي قوضت  والمجالس المحلي
عملها الجهات األمنية فأمست نموذجا يجسد 

مبدأ تداول السلطة طبقا للمفهوم الحكومي، 
ــى لإلرادة الشــعبية  ما يقضــي على أي معن
في تشــكيلها باالنتخاب الحــر ويقوض دور 
الرقابة الشــعبية على الفساد داخل المجالس 

المحلية والبلديات.
وأمام هذا الواقع الذي بات يعّد األنفاس على 
المواطــن البد مــن تحرك عاجــل في ضوء 

المعطيات التالية:
أوال: ضرورة العمل على تفعيل  دور المجلس 
التشــريعي  باعتباره المشرع األصلي األول 

في مكافحة الفساد وذلك من خالل:
- االستجابة لدعوة رئيس المجلس التشريعي 
ــور عزيز دويك لعقد جلســة فورية  الدكت

وعاجلة للمجلس التشريعي الفلسطيني.
ــى إيجــاد آليات لوضــع حدود  - العمــل عل
ومعايير لتنامي صالحيات السلطة التنفيذية 
ــن منصب  ــى الفصل بي مــن خــالل العمل عل
ــاز التنفيــذي من  الرئيــس و رئاســتة للجه
ناحية ورئاســته للحزب المهيمن من ناحية 

أخرى.
- وضع حدود ثابتة وواضحة تبين صالحيات 
السلطة التنفيذية وتضع آليات فاعلة للرقابة 

على أعمالها.
ــل دور الرأي العام فــي الرقابة  ــا: تفعي  ثاني
الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية وذلك 

من خالل:
ــى الــرأي العــام وعدم  ــة عل - عــدم الوصاي
تغيير مساره وقلب الحقائق بواسطة اإلعالم 

المسيس والموجه.  
- إعطــاء وســائل الرقابة الشــعبية الحرية 
التامة في الرقابة، حيث تتمثل هذه الوســائل 
في األحزاب السياســية ومنظمــات المجتمع 
ــي  واإلعــالم  والســلطة التشــريعية  المدن
وكافة الهيئات المختلفــة، وإتاحة الفرصة 

للمعارضة للتعبير عن رأيها.
- بناء جهاز إعالم واعي ومســؤول يستطيع 
تعرية كافة أشكال الفساد والتغول ويساهم 

في دور رقابي حر ونزيه.
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اســتنكر النائب عن محافظــة القدس أحمد 
عطون ما قامت به سلطات االحتالل األربعاء 
(٢/١٠) مــن إغالق لثالث مؤسســات في بلدة 

صور باهر قضاء مدينة القدس.
وأكد عطــون أن االحتالل إنمــا يهدف من 
ــق الخناق  خالل هذه اإلجــراءات إلى تضيي
ــى المقدســيين، وأن قــرار اإلغالق يأتي  عل
ضمن الحملة الممنهجة التي يشنها االحتالل 
منذ فتــرة طويلة والتي ازدادت وتيرتها في 

األيام األخيرة.

ــى القــدس  ــر أن هــذه الهجمــة عل واعتب
ــا الحضاري  ومؤسســاتها جــزء من صراعن
ــل خاصــة وأن هذه المؤسســات  مــع المحت
تقوم بدور تعليمي وتتبع لها رياض أطفال 
ــى أن هــذه  ــة، منوهــا إل ومراكــز تعليمي
المعركة تستهدف ضرب الوجود اإلسالمي 
من أجل تســهيل عمليات إفراغ المدينة من 
ــا الشــرعيين وتهويدهــا من خالل  أصحابه
القوانين التي يضعونها ويتبعونها بإجراءات 
تؤكد أنهم هم القاضي والجالد في آن معا.

وطالب عطــون كافة الغيوريــن بضرورة 
التحــرك لحماية المســجد األقصى ووقف 
تهويد مدينة القدس خاصة في ظل الهجمة 
الشرســة التي تتطلب وقفــة جادة للتصدي 

لكافة المخططات.
وكانــت ســلطات االحتــالل أغلقــت فجر 
ــة المنتدى الثقافي،  األربعاء كال من جمعي
ومعهــد دار الحديــث، ومؤسســة القــدس 
ــدة صــور باهــر قضاء  ــة  فــي بل التعليمي

القدس.
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دان النائب اإلســالمي عن محافظة رام اهللا والبيرة فضل حمدان سعي 
االحتالل وحكومته لبناء مخطط استيطاني جديد على أراضي حي بيت 

صفافا جنوبي القدس.
 وقال حمدان في تصريح صحفي االثنين (٢٢-٢) إن هذه الخطوة تهدف 
إلى االستيالء على المزيد من األراضي للبناء عليها وجلب المزيد من 
اليهود الصهاينة إلى مدينة القدس وما حولها من قرى وبلدات وأحياء 

فلسطينية لكي يعزز الوجود اليهودي هناك، عوضًا عن كونها خطوة 
في طريق التهويد المستمر للمدينة.

وناشــد حمدان المجتمعين العربي والدولي واليونسكو بالذات حماية 
ــة القدس وآثارها من التهويد الــذي تتعرض له، معتبرًا أن هذه  مدين
ــم واآلثار عوضًا عن كونها إســالمية وأخرى مســيحية فهي  المعال

عالمية أيضًا ويجب على العالم أن يهب لحمايتها.
ــم واآلثار عوضًا عن كونها إســالمية وأخرى مســيحية فهي  المعال

عالمية أيضًا ويجب على العالم أن يهب لحمايتها.
ــم واآلثار عوضًا عن كونها إســالمية وأخرى مســيحية فهي  المعال

ــواب كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشــريعي عن  زار ن
ــة الزراعة بمدينة  ــاء (٩-٢) مديري المحافظة الوســطى الثالث
ــل وزارة الزراعة د.  دير البلح، حيث كان في اســتقبالهم وكي
ــر الزراعة في الوســطى د. خليل حماد  ــم القدرة، ومدي إبراهي

واإلداري ناصر مكاوي.
وضم الوفد الزائر كال من النائب د.سالم سالمة، والنائب د.عبد 
الرحمــن الجمل، ومدير مكتــب الكتلة في محافظة الوســطى 

أحمد درويش.
واستعرض د. القدرة خالل الزيارة أهم إنجازات وزارة الزراعة 
في خدمة المزارعين الذين تضرروا جراء العدوان اإلســرائيلي 
ــى وجه الخصوص، مجيبا على التســاؤل الذي طرحه النائب  عل
د. الجمل عن خطة الوزارة في مساعدة المزارعين المتضررين 
مــن الحرب بأن الوزارة قامت بدعم ٨٠ مزارعا من خالل توفير 
األدوية والمبيدات الحشــرية وشــبكات الري، كما عملت على 
ــون دوالر للمتضررين من الحرب وتســوية ٧٠٠  تخصيص ملي
ــة، وكذلك إصــالح ٢٧ بئرا تم  دونمــا فــي المناطق الحدودي

تدميرها  من قبل العدو الصهيوني.
وفي السياق ذاته أشــار القدرة إلى أهم المعوقات التي تعترض 
ــوزارة، وأهمها إعــادة بناء المحررات بســبب نقص  مســيرة ال

كميات الحديد.
وفــي نهاية حديثه شــكر القــدرة الوفد الزائــر على حضوره 
واهتمامه بالمزارع الفلســطيني، ومن جهتهم وعد النواب بنقل 

متطلبات مديرية الزراعة إلى الجهات المعنية.
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زار النائــب د. يوســف الشــرافي عددا من أهالي الشــهداء 
والجرحى وألقى ندوات ومحاضرات، وذلك خالل زيارة 

قام بها لمحافظة خانيونس الجمعة (١٩-٢).
ــة الجمعة في مســجد الشــهيد  وألقــى د. الشــرافي خطب
إســماعيل أبو شــنب، وركز خاللها على الوضع السياسي 
وجهــود المصالحة الفلســطينية في ظل تواصل سياســة 
ــة بالضفة ضد  االعتقــاالت التي تقــوم بها األجهزة األمني

نشطاء وكوادر حركة حماس.
والتقى د. الشرافي بعد صالة عصر الجمعة بعدد من أهالي 
الشــهداء والجرحى كان مــن بينها عائلة الشــهيد أحمد 
صبح وعائلة الشــهيد هاني أبو عيد وعائالت الشهداء نائل 

قديح كان في استقباله وجهاء وأعيان العائالت.
مــن جهتها رحبــت قيادة حركــة حماس فــي خانيونس 
بزيارة د. الشــرافي، وأعربت عن ســعادتها بزيارة النواب 

لعائالت الشهداء.
كما ألقى د. الشرافي ندوة سياسية بمسجد النور بالمدينة 
ركز خاللها على أثر القدوة الحسنة في المجتمع وتطرق 

للوضع السياسي الذي يعيشه أبناء شعبنا الفلسطيني.

زار النائب د.ســالم ســالمة ووفد من 
العالقــات العامــة التابعــة لحركــة 
حماس فــي محافظة الوســطى مقر 
ــة والتعليم في مخيم  مديرية التربي
النصيرات صباح الخميس (١٨-٢)، حيث 
كان في اســتقبالهم  مدير التعليم د. 

فتحي كلوب  وعدد من المسؤولين.
ــر التربية ومن  ــأ د. ســالمة مدي وهن
معه بحصول المديرية على المركز 
ــع االبتدائي،  األول فــي الصــف الراب
وذلك ضمن المنافســات بين مدارس 

الحكومة ومدارس الوكالة.
وأكد د. سالمة على ضرورة التواصل 
بين إدارة التعليم والمسيرة التعليمية 
مع نظار ومعلمــي المدارس، والعمل 
ــى جهودهــم في  ــى مكافأتهــم عل عل
ــة، مؤكدا  خدمة المســيرة التعليمي
ــة المدرس  ــى ضرورة عــودة هيب عل
والشرطي من خالل سن قوانين تعيد 
للمدرس هيبته واحترامه، مشيرا إلى 

ضرورة تحديد نوع العقاب.
من جانبه أشار د. كلوب إلى التكريم 
ــن الذين  ــه المعلمي الذي ســيحظى ب
ــى المســتويات  يحصــل طالبهــم عل
ــم  ــم المعل ــى، وكذلــك تكري األول
ــى الدرجات  الــذي يحصــل طالبه عل
العالية، ومن ثم تم تقديم درع يحمل 

ــاح  ــم قفيشــة صب التقــى النائــب د. حات
االثنين (٢٢-٢) برئيس بلدية الخليل خالد 
العســيلي وعدد من أعضاء البلدية، حيث 
تم التباحث حــول قرار حكومة االحتالل 
األخير والقاضي بضم الحرم اإلبراهيمي 

الشريف لقائمة التراث اليهودي.
 واستنكر الجانبان هذا القرار الذي يندرج 
تحت سلســلة من اإلجراءات التي تتخذها 
قوات االحتــالل ضد الحــرم اإلبراهيمي 
والمقدسات اإلسالمية ودعوا إلى ضرورة 
ــل  الخلي ــة  مدين تتحمــل مؤسســات  أن 
لمسؤولياتها في ســبيل وقف تنفيذ مثل 

هذا القرار.
وفي ســياق متصل اجتمع النائبان د. حاتم 
قفيشــة ومحمد ماهر بدر بمدير أوقاف 
ــد الجعبري الذي اســتعرض  ــل زي الخلي
بدوره المضايقات واإلجراءات االحتاللية 
التي تتخــذ ضد الحــرم اإلبراهيمي منذ 
مــدة طويلة غير أنها ازدادت شراســة في 

الفترة األخيرة.
 وحذر النائبان من قــرار االحتالل الذي 
يحمل في طياته عالمات التهويد المبرمج 
اإلسالمية سيما  للمؤسســات  والمدروس 

المسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي.
ــام النائبان والوفــد المرافق لهما  كما ق
بأداء صــالة الظهر في الحرم اإلبراهيمي 
الشريف  وتوجهوا من هناك بدعوة ألبناء 
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شــعار حركة حماس لمدير التربية 
والتعليم في المحافظة.

من جهة ثانية قام الوفد الزائر بتفقد 
ــة، شــاكرا موظفي  أقســام المديري

األقسام على جهودهم المبذولة.
ــارة بحفل  ــام الزي ومن ثــم تم اختت
ــة الجمباز على  ــم متفوقات لعب تكري
مســتوى مدارس الحكومــة، حيث تم 
ــات رمزية،  تكريمهــم بكأس وميدالي

وفي نهاية الحفل شكر الوفد كل من 
شارك في الحفل وساهم في إنجاحه.

ومــن جانب آخر زار النائب  د. ســالم 
ــاء في  ســالمة مقر شــركة الكهرب
ــاح الخميس (١٨- مخيم المغازي صب

٢) يرافقــه وفد من العالقــات العامة 
لحركــة حمــاس، حيــث كان فــي 
اســتقبالهم مدير الشــركة م. رياض 

األطرش.

وقد تم مناقشــة العديد مــن القضايا 
التي تخص المنطقة الوســطى خالل 
اللقــاء والتــي وعد مدير الشــركة 

بحلها.
ــارة قام الوفد الزائر  و في ختام الزي
ــم درع يحمــل شــعار حركة  بتقدي

حماس لمدير شركة الكهرباء.
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الشــعب الفلســطيني عمومــا ومحافظة 
ــى وجه الخصوص للقيام بهبة  الخليل عل
ــة إلعمــار الحــرم اإلبراهيمي  جماهيري
ــه  الصــالة في أداء  وذلــك مــن خــالل 
ــه، مؤكدين أن هذه   واالعتكاف في ليالي
الطريقة تشكل صمام األمان والحماية في 

ســبيل مواجهة قرارات حكومة االحتالل 
ــرم اتفاقيات أو  ــة التــي ال تحت العنصري
ــداء على  معاهــدات وكان آخرهــا االعت
المقدسات اإلسالمية في الخليل وبيت لحم 

والقدس وعموم األراضي الفلسطينية.
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زار وفد من اللجنة الدولية للصليب األحمر 
ــاء (١٦-٢) مكتــب النائب عماد  ــاح الثالث صب
نوفــل في محافظــة قلقيلية شــمال الضفة 
ــة. وكان النائب نوفل في اســتقبال  الغربي
الوفد الذي ضم العديد من الشخصيات وعلى 
رأســهم مديرة مكتب الصليــب األحمر في 
ــة نايله بوزمن.  وتأتي هذه  محافظة قلقيلي
ــات حادثة إطالق  ــارة لبحث أخر تداعي الزي
ــار التي تعــرض لها مكتــب النائب عماد  الن
نوفل األســبوع الماضي.  وناقش الوفد عددا 
مــن القضايا الهامة مثل موضوع المعتقلين 

السياســيين الذين يتم تحويلهم إلى القضاء 
العســكري دون تهمة  وكذلك المعتقلين 
الحاصلين على قرارات باإلفراج من محكمة 
العدل العليا الفلســطينية دون أن يتم تنفيذ 
القرار وإخالء ســبيلهم، كمــا بحثوا أيضا 
ــوا للقضاء  ــن الذيــن حول ــا المعتقلي قضاي
المدني وظروف اعتقالهم.   وفي الختام أكد 
ــان على ضرورة التعــاون والتواصل  الجانب
فيما بينهما للمســاهمة في حل اإلشــكاليات 
التي يتعرض لها المعتقلين السياسيين وأية 

قضايا أخرى قد تطرأ على واقع المدينة.
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ثمنت كتلة التغيير واإلصالح في المجلس 
ــارة وفد االتحــاد البرلماني  التشــريعي زي
ــي إلى قطــاع غزة وعبــرت عن بالغ  العرب
شــكرها وتقديرها لكافة أعضاء الوفد على 
جهودهــم التي بذلوها من أجل دعم القضية 
ــاة عن الشــعب  الفلســطينية ورفــع المعان

الفلسطيني المحاصر.
ودعت الكتلة في رســالة بعثت بها الخميس 
(١٨-٢) للشــيخ محمــد بن أحمد العيســائي 

رئيس االتحاد البرلماني العربي إلى خطوات 
مماثلة من شــأنها أن تســهم في دعم صمود 
الشــعب الفلســطيني الســيما بعد العدوان 

الصهيوني على قطاع غزة.
ــادرة  ــة فــي رســالتها بالمب وأشــادت الكتل
البرلمانية العربية، مؤكــدة أنها تعبر عن 
عروبة وأصالة المواقــف، معربة عن أملها 
ــل كل جهودهم بكســر الحصار  في أن تكل

ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.



العدد الثالث والثالثون 26

عوا أمَرهم بيَنهم, كلٌّ إلينًا راجعون". كم فاعبدون, وَتَقطَّ ُتُكم أمًة واحدًة, و أنا ربُّ  "إنًّ هذه أمَّ
بعد ثالثَة عشــَر شــهرًا من َصدِّ العدوان الصهيوني العالمي على قطاع غزة, وبعد شهٍر من زيارة تضامنية 
لســتٍة وخمســين نائبًا ووزيرًا ســابقًا في برلماناٍت أوروبية, أو حكومات صليبية, وصل اثنان وعشــرون 
بعد ثالثَة عشــَر شــهرًا من َصدِّ العدوان الصهيوني العالمي على قطاع غزة, وبعد شهٍر من زيارة تضامنية 
لســتٍة وخمســين نائبًا ووزيرًا ســابقًا في برلماناٍت أوروبية, أو حكومات صليبية, وصل اثنان وعشــرون 
بعد ثالثَة عشــَر شــهرًا من َصدِّ العدوان الصهيوني العالمي على قطاع غزة, وبعد شهٍر من زيارة تضامنية 

ــة لنصرة غزة على إثر حرب  ــًا من البرلمــان العربي, وقد كان تمثيلهم يحاكي قمة الدوحة الطارئ نائب
لســتٍة وخمســين نائبًا ووزيرًا ســابقًا في برلماناٍت أوروبية, أو حكومات صليبية, وصل اثنان وعشــرون 
ــة لنصرة غزة على إثر حرب  ــًا من البرلمــان العربي, وقد كان تمثيلهم يحاكي قمة الدوحة الطارئ نائب
لســتٍة وخمســين نائبًا ووزيرًا ســابقًا في برلماناٍت أوروبية, أو حكومات صليبية, وصل اثنان وعشــرون 

الرصاص المصبوب, حيث تخلفْت عنه بعض الدول العربية, لكن أكثرها أصرَّ على انعقاد تلك القمة, وغامر 
بحضورها, بل انضمَّ إليها ُزعماء بعض الدول اإلسالمية.

ا يقع فيه الناس من ُقربان العبادة الفائتة,  ارة عمَّ وال شك أن هذه الزيارة تشبه قضاء العبادة الفائتة, أو الكفَّ
يها, غير أن القضاء والكفارة خيٌر من الجحود  ا يقع فيه الناس من ُقرباِن حــدود اهللا, أو َتَعدِّ ــارة عمَّ أو الكفَّ

واإلصرار على اتخاذ الواجب مهجوراً. 
يها, غير أن القضاء والكفارة خيٌر من الجحود  ا يقع فيه الناس من ُقرباِن حــدود اهللا, أو َتَعدِّ ــارة عمَّ أو الكفَّ

واإلصرار على اتخاذ الواجب مهجوراً. 
يها, غير أن القضاء والكفارة خيٌر من الجحود  ا يقع فيه الناس من ُقرباِن حــدود اهللا, أو َتَعدِّ ــارة عمَّ أو الكفَّ

إن هذه اآلية من سورة األنبياء جاءت تعقيبًا على تناول طائفة من قصص األنبياء, بدءًا بإبراهيم وابن أخيه 
لوط, ثم رجعت إلى نوح, وانعطفت إلى داود وسليمان وأيوب, ثم َعَرَجْت على إسماعيل وإدريس وذي الكفل, 
وعطفت عليهم ذا النون وزكريا ويحيى, وعيسى بن مريم وهي التي نفخ اهللا فيها من روحه, وجعلها وابنها 

آية للعالمين.
َب على ذلك بأن هؤالء األنبياء هم أمتكم وجماعتكم حالة كونها أمًة واحدًة, فإن اهللا جل وعال قد  وقد َعقَّ
بعث في كل أمة رســًال أن اعبدوا اهللا, واجتنبوا الطاغوت, وما أرســل من نبيٍّ إال أوحى إليه أنه ال إله إال أنا 

فاعبدون.
بعث في كل أمة رســًال أن اعبدوا اهللا, واجتنبوا الطاغوت, وما أرســل من نبيٍّ إال أوحى إليه أنه ال إله إال أنا 

فاعبدون.
بعث في كل أمة رســًال أن اعبدوا اهللا, واجتنبوا الطاغوت, وما أرســل من نبيٍّ إال أوحى إليه أنه ال إله إال أنا 

غير أن اآلية الثانية تخبر عن اَألْتَباع بأنهم اختلفوا في أمر األنبياء, وجعلوه قطعًا يؤمنون ببعضه, ويكفرون 
ببعض, ومن من آمن بالكتاب كله, فال زالوا مستقيمين على الطريقة ومنهم من َصدَّ عنه, وكلن اآلية لم 
د عنه, لكنه ذكر ذلك في سورة  ُتْفِصْح هنا عن سبب َتَشبُّث الفريق الثاني باالنحراف عن منهج األنبياء, والصِّ
المؤمنون وبعد أن عرض لطائفة من األنبياء كذلك, هو َفَرُح األحزاب بما عندهم من العلم, ظانِّين أن فيه 
د عنه, لكنه ذكر ذلك في سورة  ُتْفِصْح هنا عن سبب َتَشبُّث الفريق الثاني باالنحراف عن منهج األنبياء, والصِّ
المؤمنون وبعد أن عرض لطائفة من األنبياء كذلك, هو َفَرُح األحزاب بما عندهم من العلم, ظانِّين أن فيه 
د عنه, لكنه ذكر ذلك في سورة  ُتْفِصْح هنا عن سبب َتَشبُّث الفريق الثاني باالنحراف عن منهج األنبياء, والصِّ

عوا أمَرهم بينهم ُزبرًا,  بكم فاتقون, َفَتَقطَّ ا به األنبياء, قال تعالى: "وإنَّ هذه أمتُكم أمًة واحدًة, وأنا رُّ الَغَناء عمَّ
المؤمنون وبعد أن عرض لطائفة من األنبياء كذلك, هو َفَرُح األحزاب بما عندهم من العلم, ظانِّين أن فيه 
عوا أمَرهم بينهم ُزبرًا,  بكم فاتقون, َفَتَقطَّ ا به األنبياء, قال تعالى: "وإنَّ هذه أمتُكم أمًة واحدًة, وأنا رُّ الَغَناء عمَّ
المؤمنون وبعد أن عرض لطائفة من األنبياء كذلك, هو َفَرُح األحزاب بما عندهم من العلم, ظانِّين أن فيه 

كلُّ حزٍب بما لديهم فرحون". اآليتان (٥٢، ٥٣)
وال شك أن أمة خاتم النبيين, ال سيما في القرن الماضي الذي غابت فيه الخالفة اإلسالمية, واستمات أعداؤها 
في تفريقها شــيعًا وأحزابًا, فقد وقعت فيما ســقط فيه أتباع الرسل الســابقين, فتفرقوا بين يمين ويسار, 
وال شك أن أمة خاتم النبيين, ال سيما في القرن الماضي الذي غابت فيه الخالفة اإلسالمية, واستمات أعداؤها 
في تفريقها شــيعًا وأحزابًا, فقد وقعت فيما ســقط فيه أتباع الرسل الســابقين, فتفرقوا بين يمين ويسار, 
وال شك أن أمة خاتم النبيين, ال سيما في القرن الماضي الذي غابت فيه الخالفة اإلسالمية, واستمات أعداؤها 

د العربي, فمنهم من يوالي  فمنهم االشتراكي, ومنهم العلماني, أو حتى الشيوعي الملحد, ومن المسلم الموحِّ
األحزاب الحاكمة في بالدهم, ومن منهم من هو في المعارضة, ثم إن أولئك المعارضين منهم من ينطلق 
من الدين اإلسالمي والفكر اإليماني, ومنهم دون ذلك, بل ال نستبعد احتمال أن يكون قليٌل منهم قد جاؤوا 
األحزاب الحاكمة في بالدهم, ومن منهم من هو في المعارضة, ثم إن أولئك المعارضين منهم من ينطلق 
من الدين اإلسالمي والفكر اإليماني, ومنهم دون ذلك, بل ال نستبعد احتمال أن يكون قليٌل منهم قد جاؤوا 
األحزاب الحاكمة في بالدهم, ومن منهم من هو في المعارضة, ثم إن أولئك المعارضين منهم من ينطلق 

عيونًا الستطالع أخبارنا, وبناء سياستهم تجاهنا على وفقها، وقديما قالت بلقيس:
من الدين اإلسالمي والفكر اإليماني, ومنهم دون ذلك, بل ال نستبعد احتمال أن يكون قليٌل منهم قد جاؤوا 

عيونًا الستطالع أخبارنا, وبناء سياستهم تجاهنا على وفقها، وقديما قالت بلقيس:
من الدين اإلسالمي والفكر اإليماني, ومنهم دون ذلك, بل ال نستبعد احتمال أن يكون قليٌل منهم قد جاؤوا 

" وإني مرسلٌة إليهم بهديٍة فناظرٌة ِبَم يرجُع المرسلون"   سورة النمل (٣٥)
عيونًا الستطالع أخبارنا, وبناء سياستهم تجاهنا على وفقها، وقديما قالت بلقيس:

" وإني مرسلٌة إليهم بهديٍة فناظرٌة ِبَم يرجُع المرسلون"   سورة النمل (٣٥)
عيونًا الستطالع أخبارنا, وبناء سياستهم تجاهنا على وفقها، وقديما قالت بلقيس:

فقد كان من أهداف وفدها الدبلوماسي أن يستطلع أحوال مملكة سيدنا سليمان عليه السالم, لتتخذ قرار 
المهادنة أو المجابهة على ضوء التقارير التي يقدمها عيونها المتسترون بالهدية.

هين, وما أجرى َدْمَعهم  ومع ذلك فإن ما لمسناه من تأثر الوفد بحال المشردين وما آلمهم من واقع الُمَشوَّ
من أمهات األســرى وزوجات المعتقلين, يوحي بأن أكثرهم أمسوا على قلب رجل واحد في الرثاء لحالنا, 

والعزم على المساهمة في تخفيف الَهمِّ والَغمِّ عنا, بكسر الحصار ِإِن استطاعوا.
ولعل أبرز ما كشف من عواطفهم نحونا تلك المداخالت القصيرة التي جادت بها قرائحهم, أو خلصت بها 
صدورهم في أصيل اليوم الثاني, حين التقوا بأركان الحكومة, واستمعوا إلى مداخلٍة قاصدة من األستاذ أبي 
العبد رئيس الوزراء, عرض فيها لمجمل سياسات الحكومة وما نؤمله من األمة متمثلة في وفد البرلمانيين 

العرب.
ولعله من الجميل أن أعرض لمقتطفات مما جاشت به قلوبهم, وأجراه اهللا على ألسنتهم:

د على أن أهل غزة هم قلب األمة النابض, وضميرها الحي, وكان  ال المصري أكَّ فاللواء ســعد الدين الجمَّ
قد استفتح بآية آل عمران.

(وما جعله اُهللا إال بشرى لكم, ولتطمئن قلوُبكم به, وما النصر إال من عند اِهللا العزيز الحكيم) اآلية (١٢٥).
قد استفتح بآية آل عمران.

(وما جعله اُهللا إال بشرى لكم, ولتطمئن قلوُبكم به, وما النصر إال من عند اِهللا العزيز الحكيم) اآلية (١٢٥).
قد استفتح بآية آل عمران.

وأما النائب محمد الزعبي من سوريا فقال: ال أخاطب أهل غزة إال باألخوة المجاهدين, ألن المقاومين في 
باقين للحج إلى غزة دعا بالحماية لنا من هذا الحصار  سويداء القلب, وبعد أن اعتذر أنهم لم يكونوا من السَّ

الغاشم.
وأما النائب األردني يوســف الدالبيح فقد قال: كنا نظن أننا جئنا نرفع معنوياتكم فوجدناكم أنتم الذين 
رفعتم معنوياتنا, وقد رفع صمودكم رأس كل عربي, وإن أمة ُتتلى عليها آيات اهللا, ومنها رسوله, لن ُتَذلَّ 
أبدًا, فإذا جئنا للنائب المغربي رضائي بن خلدون ألفيناه يســتفتح بآيات الحج: "ُأِذَن للذين ُيَقاَتلون بأنهم 
رفعتم معنوياتنا, وقد رفع صمودكم رأس كل عربي, وإن أمة ُتتلى عليها آيات اهللا, ومنها رسوله, لن ُتَذلَّ 
أبدًا, فإذا جئنا للنائب المغربي رضائي بن خلدون ألفيناه يســتفتح بآيات الحج: "ُأِذَن للذين ُيَقاَتلون بأنهم 
رفعتم معنوياتنا, وقد رفع صمودكم رأس كل عربي, وإن أمة ُتتلى عليها آيات اهللا, ومنها رسوله, لن ُتَذلَّ 

ــر, الذين ُأْخِرجوا من دياِرهم بغير حــق إال أن يقولوا ربنا اهللا" اآليتان  ُظِلمــوا, وإن اَهللا على نصرهم لقدي
أبدًا, فإذا جئنا للنائب المغربي رضائي بن خلدون ألفيناه يســتفتح بآيات الحج: "ُأِذَن للذين ُيَقاَتلون بأنهم 
ــر, الذين ُأْخِرجوا من دياِرهم بغير حــق إال أن يقولوا ربنا اهللا" اآليتان  ُظِلمــوا, وإن اَهللا على نصرهم لقدي
أبدًا, فإذا جئنا للنائب المغربي رضائي بن خلدون ألفيناه يســتفتح بآيات الحج: "ُأِذَن للذين ُيَقاَتلون بأنهم 

.(٣٠,٢٩)
ــر, الذين ُأْخِرجوا من دياِرهم بغير حــق إال أن يقولوا ربنا اهللا" اآليتان  ُظِلمــوا, وإن اَهللا على نصرهم لقدي

.(٣٠,٢٩)
ــر, الذين ُأْخِرجوا من دياِرهم بغير حــق إال أن يقولوا ربنا اهللا" اآليتان  ُظِلمــوا, وإن اَهللا على نصرهم لقدي

ثم يضيف: جئنا لنقدم تحية إجالل وإكبار للمجاهدين على أرض غزة, ولنعيش عن قرب ساعاٍت مع أهالي 
الضحايا والجرحى والمشردين.

وأما النائب الجزائري زين الدين فقد أصرَّ على الوقوف, وقال: إن فلسطين أجلُّ من أن أتحدث عنها جالسًا, 
ه  وقد جئنا إلى غزة العزة لنتعلم منكم المقاومة, وإن كل أبنائنا قد تمنوا لو كانوا في مكاني بينكم, ثم وجَّ

الدعوة لرئيس الوزراء لزيارة الجزائر. 
وقد تحدث بمثل هذا النائب اللبناني عماد الحوت, والنائب الســوداني الشريف المرتضى، والكويتي مبارك، 
وغيرهم، لكن أبرز مداخلة كانت للنائب البحريني ناصر الفضالة، وفيها: لقد منَّ اهللا تبارك وتعالى علىَّ 
بالوصول إلى أرض اإلسراء, فقد أقلتني األرض التي سار عليها األنبياء, وقد امتحنني بهذه المنة هل نقوم 
بحقها في كسر حصاركم وقد وجدت شعبًا حرًا يتحرك بحرية على أرض حررها بدماء أبنائه, فعرفت 
بالوصول إلى أرض اإلسراء, فقد أقلتني األرض التي سار عليها األنبياء, وقد امتحنني بهذه المنة هل نقوم 
بحقها في كسر حصاركم وقد وجدت شعبًا حرًا يتحرك بحرية على أرض حررها بدماء أبنائه, فعرفت 
بالوصول إلى أرض اإلسراء, فقد أقلتني األرض التي سار عليها األنبياء, وقد امتحنني بهذه المنة هل نقوم 

أننا المأسورين في لهونا ودنيانا. وال يتسع المقام إلحصاء كل ما قيل, وفي هذا القدر كفاية، واهللا يتولى 
الصالحين، والحمد هللا رب العالمين.

من وحي آية 



 .
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دعــا النائــب مشــير المصــري وزيرة 
الخارجية األمريكية هيالري كلينتون 
ومبعوث الرباعية إلى الشــرق األوسط 
توني بلير؛ إلى تحويل أقوالهما بتسهيل 
حركة تنقل الفلســطينيين وتحســين 
المستويات المعيشية للناس في غزة إلى 
أفعال، بعد أن فشــل الحصار في إخضاع 
الشعب الفلسطيني وإجباره على التنازل 

عن حقوقه. 
وانتقــد المصــري -في تصريحــات له 
األحــد (١٤-٢)- التاريخ الســلبي لعالقة 
ــف  بالمل ــر  وبلي ــون  مــن كلينت كلٍّ 
الفلســطيني، وقــال: "نحــن نعــرف أن 
بليــر وكلينتون لم ُيكتــب على يديهما 
بصمة خير لشعبنا الفلسطيني ولشعوب 
المنطقة العربية بوجه عام، بل إن توني 
ل معول هدٍم ألمتنا وهو معلٌن  بلير شــكَّ
للحروب على أمتنا العربية واإلسالمية، 
وهــو مســانٌد ومنحــاٌز انحياًزا ســافًرا 

لــإلدارة األمريكية القديمــة والجديدة 
ضد مصالح شــعبنا، ويمكــن القول بأن 
أســوأ حقبة فــي العملية الســلمية هي 
ت منذ تعيين بلير مبعوًثا  ــي تمَّ تلك الت
للرباعية، ومن هذا المنطلق نحن نعتقد 
ــون وبلير هو  ــوب من كلينت أن المطل
بناها  األفعال ال األقوال؛ ألن األفعال جرَّ
واألقوال التي ُأطلقت لم يتمَّ تطبيقها". 

وقلَّل المصري مــن أهمية التصريحات 
التي أطلقتها وزيرة الخارجية األمريكية 
هيالري كلينتون الخميس (١١-٢)؛ بأن 
مبعوث السالم في الشرق األوسط توني 
ــر "ســيكثِّف" جهوده مــع المفاوض  بلي
األمريكي جورج ميتشــل للوســاطة من 
أجل إجــراء مباحثات ســالم بين الكيان 
الصهيوني وســلطة رام اهللا ولتحســين 

المستويات المعيشية للناس في غزة. 
ــراٌف أمريكــيٌّ صريٌح  وقال: "هــذا اعت

المستويات المعيشية للناس في غزة. 
ــراٌف أمريكــيٌّ صريٌح  وقال: "هــذا اعت

المستويات المعيشية للناس في غزة. 

ــات  ــون مســؤولية تداعي ل بأنهــم يتحمَّ

الشــعب  ــى  عل المفــروض  الحصــار 
ــذ ٤ ســنوات؛ الذي قتل  الفلســطيني من
ر كل  ــات مــن الفلســطينيين ودمَّ المئ
مناحــي االقتصــاد الفلســطيني، وكان 
ســبًبا في عزلة الشعب الفلسطيني، وهو 
اعتراٌف صريٌح بأن أمريكا تقف في وجه 
ســبًبا في عزلة الشعب الفلسطيني، وهو 
اعتراٌف صريٌح بأن أمريكا تقف في وجه 
ســبًبا في عزلة الشعب الفلسطيني، وهو 

ــي تخالف سياســاتها،  ــة الت الديمقراطي
وهو أيًضا إقراٌر صريٌح بفشــل الحصار 
ــى الرغم من أنه  فــي تحقيق أهدافه، عل
حصاٌر غير مسبوق فقد فشل في إخضاع 
ــى  ــاره عل الشــعب الفلســطينيين وإجب

التنازل عن حقوقه". 
ــى العكس من ذلك فإن  وأضاف: "بل عل
شــعبية حماس تزداد يوًما بعد يوم، فقد 
لــت حمــاس إلــى معادلة سياســية  تحوَّ
وعســكرية يصعب تجاوزها، مشددا على 
ا، وإن  أن الحركــة "لم ُتعــزل سياســيًّ
ــا، وإن  قادتها ُيســتقبلون شــرًقا وغرًب

الحصار أصبح سياسًة مرفوضًة". 

ÔöbÌã€a@ÚÌãÁbƒ€a@lbjí@Üb‰€@ÚÌäaÜ�a@Ú˜Ó:bi@…‡n∞@›�€a@kˆb‰€a
ــل محمد الطل األحــد ٢٠١٠/٢/١٤  التقــى النائــب عن محافظة الخلي

بالهيئة اإلدارية لنادي شباب الظاهرية الرياضي.
 ويأتــي هذا االجتمــاع  ضمن برنامج عمل للتواصل مع مؤسســات 
مدينة الخليل للبحث في الوضع العام للمدينة والمؤسسات العاملة 

فيها.
وجرى خالل اللقاء المنعقد في بلدة الظاهرية قضاء الخليل البحث 

في وضع النادي والمشــاكل التي تواجه مســيرته والخدمات التي 
يقدمها النادي للمجتمع المحلي، واستمع النائب من الهيئة اإلدارية 

للنادي إلى أهم معيقات العمل والصعوبات التي تواجههم.
وفي نهاية اللقاء تم بحث سبل دعم النادي وتهيئة األجواء الستمرار 
ــدور الفاعل الذي تقوم به هذه  ــه وتفوقه، مع التأكيد على ال عطائ

المؤسسات في تهيئة الكادر الفلسطيني الفاعل والمنتج.

ÚÓéá‰:a@ÂËæa@Úib‘„@Âfl@aáœÎ@ÊÏ‹j‘nèÌ@ÒçÀ@lÏ‰u@laÏ„
اســتقبل مكتب نواب جنــوب غزة الســبت (١٣-٢) وفدا من 
نقابة المهن الهندســية ضم كال مــن م. وائل هنية رئيس 
النقابة، وم. مدحت أبو شنب أمين الصندوق، حيث كان في 

استقبالهم النائب م. جمال سكيك.
ورحــب النائب م. ســكيك بالوفد الزائر، مشــيدا بالجهود 

التي تبذلها النقابة في خدمة أصحاب المهن الهندسية.
ــة العديد من  ــة م. هني مــن جانبه اســتعرض رئيس النقاب
المشاكل التي تواجه أصحاب المهن الهندسية من ترقيات 
ــي تواجه قانون  وبــدل مخاطرة، وكذلــك المعوقات الت

الخدمة المدنية فيما يخص أصحاب الدبلوم الهندسي.
بدوره وعد النائب م. ســكيك الوفد بالعمل على حل جميع 
المشــاكل التي طرحت، والعمل على التواصل مع الجهات 

المهنية برفقة الهيئة اإلدارية للنقابة.
ــدوة تثقيفية  وفــي الســياق ذاته وعــد م. ســكيك بعمل ن
ــد مــن قدراتهم  لخريجــي المهــن الهندســية كــي تزي

وإمكانياتهم.
وفي نهاية اللقاء شــكر الوفد النائب م. ســكيك على سعة 
صدره وحسن استقباله وتفاعله مع المواضيع المطروحة.
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زار وفد من  الكتلة اإلسالمية الطالبية مكتب نواب جنوب 
مدينة غزة صباح السبت (١٣-٢)، حيث كان في استقبالهم 

النائب م.جمال سكيك، ورامي نصار مدير المكتب.
وضم الوفد الزائر كل من محمد صبحي كحيل مسؤول 
الكتلة اإلسالمية في محافظة الجنوب، ومحمد أبو حسين 

مسؤول الكتلة اإلسالمية بمنطقة وسط الزيتون.
وثمن النائب م. سكيك دور الكتلة اإلسالمية الطالبية في 

خدمة كافة الطالب بجميع مستوياتهم، شاكرا جهودهم 
بالنيابة عن شخصه وعن نواب مكتب جنوب المدينة.

ــه دار النقاش خالل اللقــاء حول أوضاع  في الســياق ذات
الطلبة وخاصة ظروفهم المادية.

 من جانبه شــدد النائب م. ســكيك على ضــرورة تفعيل 
التعاون المشــترك بين النواب والكتلة اإلسالمية لخدمة 

الطلبة على كافة المستويات.
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اتجاهات

هجمة دولية!

تؤشــر جريمة اغتيال الشــهيد محمــود المبحوح في دبي إلــى مجموعة من 
الــدالالت الصارخة التي تســتبطن في الوقــت ذاته عبرا قيمة ودروســا بالغة 

برسم الصراع مع االحتالل وتجلياته المستعرة داخل الوطن وفي الشتات.
أول الــدالالت أن حكومة االحتالل قررت فتح جبهــة الخارج على مصاريعها، 
وأضفت أبعادا جديدة وخطيرة على المعركة مع حماس بشكل خاص، وفصائل 

المقاومة بشكل عام.
ينبئ ذلك –بال شك- عن غرور واستكبار صهيوني كبيرين، وما كان ذلك 
ــم لوال االرتياح التام على الجبهة الشــمالية بفعل اســتئصال المقاومة في  ليت
الضفة الغربية، واالرتياح النسبي على الجبهة الجنوبية بفعل التهدئة الواقعية 

مع غزة.
ثانية تلك الدالالت أن تفاصيل ومالبســات عملية االغتيال تشــير إلى تواطؤ 
إقليمي ودولي ما عبر المتابعة المعلوماتية والتنســيق االســتخباري المتبادل 
مع "الموســاد" الصهيوني، فما كان للجريمة أن تتم على هذه الشــاكلة، وفي 
ــة، إال عبر منظومة  ــة الباهتة والعدمي ضــوء ردود الفعــل اإلقليمية والدولي
تنسيق أمني تواطأت عليها دول عربية ودولية مفضوحة العداء لحماس وكل 

ما هو مقاوم فلسطينيا وعربيا وإسالميا.
ثالثة تلك الدالالت أن تراخيا وتقصيرا أمنيا ما قد أرخى بظالله على ســاحة 

العمل الخارجي، وسمح للموساد باقتراف جريمته النكراء.
ولئن بدا من السخف مطالبة حماس بنظام أمني مثالي قد ال يتوفر لدول ذات 
ــات وخبرات كبرى، إال أن خلال ما –ال نســتطيع الجزم بماهيته حاليا-  إمكاني

يتربع ضمن إطار الحلقة األمنية التي تحيط بالشهيد وتحركاته المختلفة.
في المقابل تنتصب مجموعة من الدروس والعبر التي يفترض أن تقع موقعها 

في عمق األجندة واالهتمامات.
أول تلــك الــدروس أال مكان آمنا من غــدر وبطش وإرهــاب االحتالل، وأن 
ــة يجــب أن تكون حاضرة فــي كل بقعة ومــكان دون أي  االحتياطــات األمني

تقصير.
ــة أو تلك تقف بمنأى عن  وال ينزرعــّن فــي عقل أحد أوهاما بأن تلك الدول
عبــث وعيون االحتالل، فتلك أولى نقــاط الخلل واالرتكاس التي ندفع ثمنها 

-عادة- باهظا، ونستفيق لها، ولكن بعد فوات األوان.
ثانية تلك الدروس أن إقامة الســلطة في ظــل االحتالل خطيئة كبرى، فقد 
شــرعت الســلطة التنســيق األمني بموجــب االتفاقيات األمنية مــع االحتالل، 
ولم يعد مســتهجنا في ظلها ســيول المعلومات التي تتدفــق في قنوات األمن 

واالستخبارات الصهيونية ليل نهار.
وال يبدو تورط "البعض" الفلسطيني الذي تشرب قيم ومبادئ التنسيق األمني 
فــي عملية اغتيال المبحوح شــيئا نشــازا في إطــار وجود الســلطة ومهامها 

الوظيفية المعروفة.
ثالثة تلك الدروس أن فرض وقائع سياسية وجغرافية دون حسابات دقيقة في 
غزة يشكل استعجاال غير مبرر، ومحاولة لقطف الثمرة قبل نضوجها، أورثت 
حماس إشــكاليات وتعقيدات ال حصر لها، واضطرتها لتجرع مرارات سياســة 
اضطرارية كانت في غنى كامل عن التشابكات والتشوهات االستراتيجية التي 

صاحبتها.
ال تملــك حكومة االحتالل ظروفا اســتراتيجية أفضل مــن الظروف الراهنة 
التي تعيش فيها المقاومة أزمة الذبح واالستئصال في الضفة، وأزمة الدوران 
ــات والموازنات فــي غزة، فال عجــب أن يكون اإلرهاب  فــي إطار فقه األولوي
الصهيوني عابرا للبحار والقارات، وأن تستباح المقدسات، وأن يعربد نتنياهو 
وزعــران حكومته وأركان جيشــه ومؤسســته األمنية واالســتخبارية طوال 

وعرضا دون رادع.
دروس بالغات.. فهل من مّدكر؟! 

ــاء (١٠-٢) من الطائفة  تقــدم وفد من النواب اإلســالميين في مدينة نابلس األربع
ــر لها عبد  المعين صدقة ٨٤  الســامرية في المدينة بالتعزية لوفاة الكاهن األكب

عاما.
 وأعــرب النواب عــن تضامنهم مع الطائفة الســامرية في فقيدهــا مؤكدين أن 

"الطائفة السامرية جزء من النسيج الفلسطيني المتماسك والمترابط".
 وأكد النواب على العالقة الطيبة التي تجمعهم والطوائف المختلفة في المجتمع 
الفلسطيني، مشددين على أنه "تجمعنا والطوائف المختلفة ومنها الطائفة السامرية 

عالقات الود واالحترام المتبادل".

@Ú»Ój†@á◊˚Ì@ëá‘€bi@Òb◊ç€a@Ú‰ß@‚bzn”a@Z¿aãì€a
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ــام  أكــد النائــب د.يوســف الشــرافي أن قي
االحتــالل الصهيوني باقتحــام لجنة الزكاة 
ــى طبيعة  داخــل المســجد األقصى يؤكد عل
ــة القدس  ــة تجــاه مدين االحتــالل اإلجرامي
وأهلها، مشــيرا أن ما يجري جزء من مسلسل 
اســتمرار التهويد واالعتداءات التي تتعرض 

لها مدينة القدس وأهلها.
وقال د. الشرافي في تصريح صحفي: "يؤكد 
العــدو الصهيوني في كل يــوم على طبيعته 
ــداء تعّد  ــة والشــريرة، وهذا االعت اإلجرامي
ــى المســجد األقصى، وجــزء من  صــارخ عل
مسلســل االعتداءات واالنتهــاكات التي يقوم 

بها تجاه المسجد األقصى".
وأوضــح د. الشــرافي أن هــذه الجريمة هي 
إكمال لمسلســل إغالق المؤسسات الخيرية 
ــة واالجتماعية فــي مدينة القدس  والتربوي

قبل أسبوع.
وحمل االحتالل الصهيوني المسؤولية الكاملة 
عن هذه االنتهاكات والجرائم المتكررة بحق 

القدس والمسجد األقصى ومؤسساته.
وطالب د. الشــرافي العرب والمسلمين وكل 
أحــرار العالم بالوقــوف عند مســؤولياتهم 
ــل نهار على  ولجم االحتــالل الذي يتغول لي

مدينة القدس والمسجد األقصى.

 ""
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أعرب النائب علي لبن عضــو "الكتلة البرلمانية لإلخوان 
المسلمين" بـ"مجلس الشعب المصري" عن استيائه الشديد 
مــن الموقف العربي واإلســالمي (الشــعبي والرســمي) 
الضعيــف تجــاه االنتهــاكات الصهيونية بحق المســجد 

األقصى. 
وطالــب لبن فــي بياٍن له الســبت (١٣-٢) بتحــرٍك عربيٍّ 
وإســالميٍّ على المســتويين الشــعبي والرســمي؛ إلنقاذ 
وطالــب لبن فــي بياٍن له الســبت (١٣-٢) بتحــرٍك عربيٍّ 
وإســالميٍّ على المســتويين الشــعبي والرســمي؛ إلنقاذ 
وطالــب لبن فــي بياٍن له الســبت (١٣-٢) بتحــرٍك عربيٍّ 

ــار؛ نتيجة  المســجد األقصــى المبارك من خطــر االنهي
استمرار الحفريات الصهيونية أسفله. 

واقترح إنشاء تجمعات شعبية تعمل بكل الطرق والوسائل 
السلمية؛ من أجل الضغط على الحكومات و"مجمع البحوث 
اإلسالمية" و"منظمة المؤتمر اإلسالمي" و"جامعة الدول 
العربية" لتحمل مسؤولياتها تجاه التهديدات التي يواجهها 

"المسجد األقصى المبارك". 
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 ذكــرت صحيفة معاريف اإلســرائيلية أن ٥٤ 
ــا في الكونجرس األمريكــي يطلق عليهم  نائب
اســم القوة "٥٤ لغزة" أصبحوا يشكلوا إزعاجا 
شديدا ألنصار إسرائيل التلقائيين في الواليات 
المتحدة األمريكية، مشيرة إلى أن الزمن الذي 
كان فيه أعضاء الكونجرس األمريكي موالين 

تلقائيا إلسرائيل قد ولى.

 .
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 وقــال الصحفي اإلســرائيلي شــموئيل روز 
فــي معاريف: "أصبحوا يســمونهم الـقوة  "٥٤ 
لغزة" ويشار إليهم على أنهم "الشجعان الـ ٥٤"، 

ويتهمونهم بأنهم "مؤيدو اإلرهاب الـ ٥٤".
ــة العامة ٥٤ نائب  وأضــاف: " إنهم في الحصيل
مجلس نيابي أمريكي مــن بين ٤٣٥ نائبا وهي 
كتلة صغيرة، لكنها كبيرة بما يكفي لتسويغ 

الدهشة حيث وقعوا جميعا على رسالة للرئيس 
ــاراك أوبامــا تدعوه للضغط على إســرائيل  ب
لتخفيف "الحصار" على قطاع غزة.. وجميعهم 

من الحزب الديمقراطي".
 بــدوره دعا النائب م. جمــال الخضري تجمع 
الـ٥٤ نائبًا في الكونجرس األمريكي لمضاعفة 
جهدهم تجاه كسر حصار غزة، كونهم النواة 

األولى لضغط أمريكي مؤثر.
وقــال م. الخضــري، في تصريحــات صحفية 
االحتــالل  ســلطات  إن   ،(١٨-٢) الخميــس 
اإلســرائيلي باتت قلقة من هذا التحرك حيث 
ــارة غــزة، إضافة  منعــت عــدد منهم مــن زي

لمعاملتهم السيئة ورفض اللقاء بهم.
وشــدد م. الخضري، على ضــرورة تفعيل هذا 
الضغط ومضاعفته وتوسيعه ومحاولة جميع 
أكبر عدد من الضاغطين سواء في الكونجرس 

أو أي المسؤولين األوروبيين.
فــي الوقت ذاته، أشــاد م. الخضري بدعوة أحد 
أعضاء الكونجرس األمريكي لجورج ميتشــل 
المبعوث األميركي للشرق األوسط إلى زيارة 
غزة واالطالع على أوضاعها من أجل الضغط 

على االحتالل لفك الحصار.
وأكد أن التضامن الدولي مع غزة الممتد من 
المستوي الشعبي إلى المؤسساتي إلى الرسمي 
بات يشكل هاجسًا لدى إسرائيل، وبدأوا يحاربوه 
المستوي الشعبي إلى المؤسساتي إلى الرسمي 
بات يشكل هاجسًا لدى إسرائيل، وبدأوا يحاربوه 
المستوي الشعبي إلى المؤسساتي إلى الرسمي 

بكل الوسائل والطرق في سبيل لجمه.
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العدد الثالث والثالثون

سيدنا وخليفتنا الراشد ابن الخطاب علم المسلمين درسًا عظيمًا تناقلته األجيال عندما قال: 
متى اســتعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحــرارًا. هكذا فهم ابن الخطاب من القرآن بأن 
األصل في اإلنســان أنه حر وال يجوز ألحد أن يســتعبده إّال خالقه، وال يجوز للمسلم مهما 
عال شأنه أن يستعبد أحدًا من الناس، وال يجوز لمسلم أن يقبل لنفسه العبودية والذل ألحد 
إال لربه، وإن حريته تساوي حياته، واليصح وال يجوز أن يقبل الذل والخضوع ألحد حتى 

لو كان مسلمًا، فكيف إذا كان هذا على غير ملته، وسفك دمه وسلب أرضه.
إال لربه، وإن حريته تساوي حياته، واليصح وال يجوز أن يقبل الذل والخضوع ألحد حتى 

لو كان مسلمًا، فكيف إذا كان هذا على غير ملته، وسفك دمه وسلب أرضه.
إال لربه، وإن حريته تساوي حياته، واليصح وال يجوز أن يقبل الذل والخضوع ألحد حتى 

   فاألصل أن يكون اإلنســان حرًا، يكافح من يســتبد به ويظلمه ويخضعه فال يستســلم، وال 
يهون، ولكنه قد يجد نفسه في وضع ضعيف أمام قوة الخصم فماذا يفعل؟

إنه يتعلم من الرســول الكريم قوله: "من رأى منكم  منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يســتطع 
فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان".

ــة والقرار واألرض والكرامــة، فعليه أن يواجه     فليــس من منكر أعظم من ســلب الحري
ويحارب بما أوتي من قوة مادية إن اســتطاع، فإن لم يســتطع لعدم القدرة فهل يستســلم؟ 
ال.. بل إنه ينتقل إلى الخطوة األخرى، فبلســانه، يفضح الخصم، يشــهر، يطلب العون، يرفع 

صوته، يظهر مظلمته ويشكو همه، ويسّخر قلبه.
   وقد تمر ظروف ال يســتطيع فيها أن يكافح بلســانه لقوة الخصم وجبروته وشدة بأسه، 
فماذا يفعل.. هل يستسلم؟ ال.. إنه ينتقل للخطوة الثالثة، فبقلبه، وهذه الوسيلة يمتلكها الكل، 
ويستطيع اســتعمالها أمام الخصم والعدو، فهو يستطيع بقلبه أن يرفض ويسخط ويكره، 
ألن األخطر أن يستمرء المرء العبودية والهوان فتصبح لديه طبيعة وأصال، وإن رفضها في 
قلبه فهناك أمل أن تتغير األوضاع فينكر بلسانه ثم ينكر بيده، ولكن إن استسلم فقد ماتت 

فيه اإلنسانية وال يرجى له شفاء.
ــب، رفض وكراهية وتمرد نفســي، ثم هــو مقاطعة عملية،  ــكار والمقاومــة بالقل    واإلن
ــان مادي، وتمرد على األوامر والنظام، فال تشــاركه في بيع أو شــراء أو طعام، أو  وعصي

اجتماع، أو تعاون أو...
ــدة والناجحة في مقاومة االســتبداد والظلم     والتاريــخ اإلنســاني حافل بالتجارب الرائ
واالحتــالل، فهذه تجربة غاندي في الهند في مقاومة االســتعمار البريطاني، ونالت الهند 
ــا، وهذه تجربة مانديال في جنوب أفريقيا نجحــت في نيل جزء من الحرية، وهذه  حريته
ــورة، فالمقاومة بالقلب  ــة الخميني في إيران نجحت في مقاومة الشــاه وانتصار الث تجرب
أو المقاومة الســلمية تبقى أسلوبًا يستعملها الضعيف، وهي مشــروعة، يعترف بها العالم 
ــورة، فالمقاومة بالقلب  ــة الخميني في إيران نجحت في مقاومة الشــاه وانتصار الث تجرب
أو المقاومة الســلمية تبقى أسلوبًا يستعملها الضعيف، وهي مشــروعة، يعترف بها العالم 
ــورة، فالمقاومة بالقلب  ــة الخميني في إيران نجحت في مقاومة الشــاه وانتصار الث تجرب

اإلنساني ويتفاعل معها، وتشكل فضحًا للظالم وتشهيرًا به.
أو المقاومة الســلمية تبقى أسلوبًا يستعملها الضعيف، وهي مشــروعة، يعترف بها العالم 

اإلنساني ويتفاعل معها، وتشكل فضحًا للظالم وتشهيرًا به.
أو المقاومة الســلمية تبقى أسلوبًا يستعملها الضعيف، وهي مشــروعة، يعترف بها العالم 

ــدي أو الخميني لها ظروفها  ــاداة بالمقاومة الســلمية على طريقة مانديال أو غان    فالمن
وأهلها وأرضها ويمكن االســتفادة منها وتطويرها كأســلوب وطريقة، ويبقى لمن ينادي 
بالمقاومة السلمية أن يكون جادًا، باألخذ بها وال يستعملها شعارًا لالستهالك السياسي، فهل 
ــادي بها أن يكون قادرًا عن التخلي عن بدلة الســموكي أو ربطة العنق أو ســيارة  لمــن ين
موديل ٢٠١٠ أو األكل في أفخم المطاعم  والنوم في أرقى الفنادق، أو التخلي عن استثمارات 
الماليين في الشــركات والبنوك، وهل يمكن لعشــاق غاندي أو مانديال أن يلبسوا لباسهم 
ويأكلوا أكلهم ويعيشــوا عيشتهم ويتحملوا همهم؟! إذا حدث هذا فإن هذه طريقة تفتت 

الصخر، وتلين الحديد.

كالم َّـ اِّـقاومة السلمية
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وصــف د. عزيــز دويــك رئيــس المجلس 
التشريعي الفلسطيني تخرصات عزام األحمد 
ردا على دعوته لرئيس السلطة لتسهيل عقد 
جلسة للمجلس التشريعي بالرد غير المؤدب 
الذي يجافي روح الكتاب الذي أرسل للرئيس 

مؤخرا.
وكان األحمد اتهم أمــس الثالثاء د. دويك 
بممارســة دور تآمري على القانون األساسي 
والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، مدعيا 
ــة رئاســة المجلــس انتهــت بتاريخ  أن والي

٢٠٠٧/٧/١١م.
 وأكــد د. دويك أن أقاويل األحمد تنافي ما 
صرح به الرئيس  أبو مازن (منتهي الوالية) 
في زيارته لتركيا بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٨، والتي 
أكــد فيها "أن بإمكان د. عزيز دويك العودة 
لمنصبه كرئيس للمجلس التشريعي حيث أن 
د. دويــك أخ لنا وكنا دائما نطالب باإلفراج 
عن نواب المجلس وبالذات عن السيد دويك 
باعتباره رئيــس المجلس"، مضيفــا أن "أبو 
مازن استقبله وهنأه وتمنى له العودة لعمله 

في إطار من النشاط المشترك".
وأشار د.دويك أن ما تفوه به األحمد يناقض 
ــه بخط يده فــي وثيقة  تمامــا مــا وقع علي
ــد البيعة لرئيس المجلس التشــريعي،  تجدي

ــل بمن فيهم  والتــي طالب فيها رؤســاء الكت
عزام األحمد نفســه بعــودة الدكتور عزيز 
ــه فــي المجلــس  دويــك  الســتئناف عمل
التشريعي رئيســا له، وذلك في البند األول 
الذي يقول: "يحتفظ د. دويك بمنصبه رئيسا 
للمجلس التشريعي، ولذلك فهو مستمر في 
موقعه وفقا ألحكام القانون األساسي والنظام 
الداخلي للمجلس ويعود د. دويك إلى الدوام 
في مكتبه فــي المجلس، وهو مــا وقع عليه 
كل مــن خالدة جرار عن الجبهة الشــعبية، 
وبسام الصالحي عن حزب الشعب، ومصطفى 
البرغوثي عن المبادرة وقيس عبد الكريم عن 
الجبهــة الديمقراطية ود. عمــر عبد الرازق 
عن النواب اإلسالميين وعزام األحمد رئيس 

كتلة فتح البرلمانية.
وفي ذات السياق استهجن د. أحمد بحر النائب 
األول لرئيس المجلس التشريعي تصريحات 
عــزام األحمــد، مؤكــدا أنها مزاعــم تافهة 
ــة تعبر عن حجــم االنحدار  واتهامــات باطل
السياســي واإلفــالس األخالقــي الــذي بلغه 

البعض الفلسطيني.
وأشــار د. بحر إلى أن د. دويك يشــكل رمز 
الشــرعية الفلســطينية، وأنه األحرص على 
القانون األساسي الفلسطيني والنظام الداخلي 

للمجلس التشــريعي، متهما األحمد بافتعال 
ضجة إعالمية من أجل إفشال الجهد الجديد 
الذي يقوده د. دويك من أجل إعادة لم الشمل 
البرلمانــي تحت قبة البرلمان الفلســطيني، 
ــاة  ــى الحي وإعــادة المجلــس التشــريعي إل
ــي دعا إليها  من جديد، حيث أن الجلســة الت
د.دويك هي جلســة طارئة بناًء على تســلمه 
طلبًا من ربع أعضاء المجلس التشريعي وفقًا 
د.دويك هي جلســة طارئة بناًء على تســلمه 
طلبًا من ربع أعضاء المجلس التشريعي وفقًا 
د.دويك هي جلســة طارئة بناًء على تســلمه 

ألحكام المادة ٢٢ من النظام الداخلي للمجلس 
التشــريعي، وأكد د.بحر أن والية المجلس 
مســتمرة حتى يأتي مجلــس جديد منتخب 
ويؤدي اليمين الدستورية وفقًا ألحكام المادة 
مســتمرة حتى يأتي مجلــس جديد منتخب 
ويؤدي اليمين الدستورية وفقًا ألحكام المادة 
مســتمرة حتى يأتي مجلــس جديد منتخب 

٤٧ مكرر. بدوره أكد د. حسن خريشة النائب 
الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن د. عزيز 
دويك هو رئيس المجلس التشــريعي حتى 
اللحظــة، معبرا عــن أمله في أن يســتجيب 
الرئيس لهذه الدعوة التي وجهها له د. دويك  
من أجل عقد جلسة طارئة لمناقشة المصالحة 

واالعتداء على المقدسات اإلسالمية.
 وأبدى د. خريشة استغرابه التهامات األحمد 
قائــال: "أولى بعزام األحمد أن يلتزم الصمت 
ــم بهــذه الطريقــة"، مؤكدا أن  وأن ال يتكل
والية المجلس مستمرة وأن الرئيس د. عزيز 

دويك من حقه الدعوة للجلسات.
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