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ما الذي يجري في فضاء الضفة الغربية هذه األيام؟!
لم يكد د. نبيل شــعث يغادر غزة إلى رام اهللا حتى بدأت 
غربان الخراب والتخريب تنعق في سمائنا الفلسطينية، 
وتمــارس هوايتها المعهودة في طمس أي أمل مرتقب 

أو بشرى خير قادمة.
تصريحات سياسية مزعجة وبيانات صحفية سخيفة 
ــد ممنهج أطلقــت من لدن هــذا أو ذاك  برســم تصعي
ــارة الهامــة وتفريغها من  تحــاول نســف هــذه الزي
محتوياتها اإليجابية، لم تلبث أن تالها تصعيد ميداني 
عبر إطــالق نار كثيف على مكتب النائب عماد نوفل، 
وعلى كال الحالتين فإن رأس المصالحة هو المطلوب 

الذي يقع دوما في بؤرة االستهداف.
لم تكن حادثة إطالق النار ضد النائب نوفل األولى في 
ســياق حال المالحقة والتضييق الذي تمارسه سلطة 
رام اهللا ضد نواب كتلة التغيير واإلصالح، ويبدو أنها 

–بحكم شواهد الواقع المعاش- لن تكون األخيرة.
كيف يمكن للمصالحة أن تتم وتؤتي أكلها، وللتوافق 
الوطني أن يأخذ مجراه، وللعالقات الوطنية أن تستقر 
ويعود لها رونقها القائم على أســاس الثقة واالحترام 
المتبادل، في الوقت يتعرض فيه ممثلوا إرادة الشــعب 
ــد، ويمنعون فيه حتى من دخول  إلى اإلرهاب والتهدي
مقر المجلس التشــريعي في رام اهللا لمزاولة مهامهم 
ــة وواجباتهــم الوطنية، وفــي الوقت الذي  البرلماني
يشــارك فيه النائب ســالم فياض رئيــس حكومة رام 
اهللا غير الشــرعية في مؤتمر "هرتســيليا" الصهيوني 
الذي يناقش أخطر القضايا األمنية االستراتيجية ذات 

العالقة بدولة الكيان؟!
مــن المفارقات أن زيارة د. شــعث إلى غزة أثمرت عن 
ــاح واضح تجــاه حركة فتح، وتســهيل ألعمالها  انفت
ــا، وإعــادة فتح مقراتها، فيمــا تعجز فيه  واجتماعاته
قيادات حركة حماس ونوابها في الضفة عن استقبال 
زوارهــا فــي بيوتها، ناهيــك عن أي نشــاط أو عمل 
يقع تماما في دائرة المحظــورات المزمنة منذ والدة 

االنقسام البغيض!
لم يعد خافيا أن تعطيل المجلس التشريعي في الضفة 
يشكل قرارا استراتيجيا لدى قيادة فتح وسلطتها هناك، 
ــى الحجر التام على  وأن كل الجهــود تنصب اآلن عل
أي نشــاط أو فعالية برلمانية يبادر بها نواب التغيير 
واإلصالح، ومنعهــم من التواصل مع الناس، والتالحم 

مع هموم وقضايا الجماهير.
من خــوارم المنطق تصــّور إمكان إتمــام المصالحة 
الوطنية بعيدا عن التوافق على استئناف عمل البرلمان، 
ــة البرلمان،  ــي تحت قب والعــودة لالســتظالل الوطن
فــي وقت ُضّيعت فيه فرص كثيرة الســتغالل مظلة 
البرلمان لتحقيق المصالحة واستعادة التوافق الوطني، 
وإعادة بناء النظام السياســي الفلســطيني على أسس 

وطنية وقانونية سليمة.
ما يمارس بحق النواب في الضفة يعطي مؤشرات سلبية 
قاتمة حول فرص بناء الثقة والشراكة المتبادلة.. فهل 
ينجح عقالء فتح وســلطتها في لجم الموتورين وأداء 
استحقاقات المصالحة الوطنية؟! أم أن الرقع قد اتسع 
على الراقع، وأضحت المصالحة شعارا تلوكه األلسنة 

المضللة دون أي مضمون؟!     



يستعد المجلس التشريعي الستقبال وفد االتحاد البرلماني العربي الذي من المقرر أن يزور 
قطاع غزة منتصف الشهر الجاري في زيارة تستمر يومين، وذلك بموجب قرار اللجنة التنفيذية 
لالتحاد الذي قضى بإرسال وفد برلماني عربي إلى غزة لإلعراب عن تضامن البرلمانيين العرب 
مع الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة في ظل الحصار الظالم الذي يستهدف كسر إرادتهم 
ومقومات صمودهم.  وكان د. بحر تلقى رســالة من نور الدين بوشكوج األمين العام لالتحاد 
البرلماني العربي أبلغه فيها بمنطوق القرار الخاص بزيارة غزة، وأكد خاللها على التواصل 
مع مجلس الشعب المصري الستصدار الموافقات الالزمة واتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل 
هذه المهمة، وأن د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري أبلغه بموافقة السلطات 
المصرية على تسهيل مهمة الوفد وتقديم كل العون إلنجاز هذه الزيارة.  وقد أعرب د. بحر عن 
ترحيبه الكبير بهذه الزيارة، مشددا على أن المجلس التشريعي بصدد اإلعداد لكامل الترتيبات 
واإلجراءات الضرورية الستقبال الوفد البرلماني العربي ورعاية فعالياته المختلفة على أرض 

غزة الصامدة.
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أعرب د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي عن أمله في تلبية 
د. أحمد فتحي ســرور لدعوته الخاصة 
ــا، موضحا أن  ــارة قطاع غزة قريب بزي
هناك تواصال بين المجلس التشــريعي 
الشــعب  مجلــس  ــن  وبي الفلســطيني 
المصري في ظــل المواقف الطيبة التي 
اتخذهــا مجلــس الشــعب تجــاه قضية 

النواب المختطفين.
وكان د. بحــر وجــه دعــوة للدكتور 
ــارة قطــاع غــزة بعــد أن  ســرور لزي
أبــدى األخير، فــي أكثر من وســيلة 
ــه في زيارة القطاع حال  إعالمية، رغبت
ــه، قائال: "إن  تم توجيه دعوة رســمية ل
زيارتكــم للقطــاع ستســهم فــي دعم 
صمود شــعبنا والتخفيف من معاناتهم 
وآلمهم منا ستسهم بشكل ايجابي وبناء 

ــم وتشــكل  فــي رفــع الظل
رســالة للبرلمانات العربية 
لدعــم صمود  واإلســالمية 
الزيارة  أن  شــعبنا، مؤكدًا 
ســيكون لها تأثيرها  الكبير 
المعنوية ألبناء  على الروح 

شعبنا".
ونفى د. بحر وجود أســباب 
سياســية تحول دون زيارة 
ســرور لغزة، مشــددا على 
السياســية  األســباب  أن 
على  تشــجعهم  أن  يفترض 
ذلــك، وخصوصــا في ظل 

ــف المصالحــة الوطنية  ــة مصــر لمل رعاي
الفلسطينية.

مــن جهة أخــرى تمنى د. بحــر على عمرو 
موســى األمين العام للجامعة العربية قبول 

السياســي العام الذي تتحكم فيه اإلدارة 
األمريكية. وأبدى د. بحر أسفه للمواقف 
ــر المفهومة التي  ــة وغي ــر الطبيعي غي
ــواب الحــزب الوطني  أبداهــا مؤخرا ن
الحاكم تجــاه حركة حماس والوضع 
فــي قطــاع غــزة، وتســاوقه الكامــل 
وتمثيله التام لمواقف النظام المصري، 
مثمنا جهود الكتل البرلمانية المصرية 
األخرى التي ال تتوانى في نصرة الشعب 
ــا وقالبا،  الفلســطيني، وتقــف معه قلب
وتتحرك على المستويات القانونية وفي 
ــف المحافــل البرلمانية من أجل  مختل
فضح جرائم االحتالل، وإدانة اســتمرار 
الحصار الظالم واإلجــراءات الخطيرة 
ــي يتم فرضها ضد أهالي قطاع غزة،  الت
والتي كان آخرها بناء الجدار الفوالذي 

على الحدود الفلسطينية المصرية.

ــه بزيارة غــزة قريبا،  دعوت
ــه ال يعقل أن  مشــيرا إلى أن
البرلمانية  الوفــود  تتقاطر 
الدولية تباعا على قطاع غزة 
فيما تحجم الجامعة العربية 
ــا واإلطالع على  عن زيارتن
التي يعيشــها  الكارثة  حجم 
شــعبنا.  وأعرب د. بحر عن 
الجامعة  خشيته من تقصير 
العربية بشــأن اإلســهام في 
المصالحة  تســريع خطوات 
قطاع  ونصرة  الفلســطينية 
غــزة المحاصــر، داعيا إلى 
أن تأخــذ الجامعــة دورهــا الحقيقــي فــي 
نصرة شــعبنا الفلسطيني، وأن يشهد الوضع 
الفلســطيني حراكا قريبا في هــذا اإلطار 
بعيدا عن االرتهــان لواقع األنظمة والوضع 
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أكد د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي 
الفلسطيني أن المفاوضات غير المباشرة التي 
وافقت عليها سلطة رام اهللا تشبه أسلوب أوسلو، 
ــاال وال تعطي أي  وهــي ال تزيد قضيتنا إال خب
بادرة أمــل في تحقيق أي نتائــج حقيقية، بل 
إنها ستدخل شعبنا في سراديب وأنفاق مظلمة 
ومتاهات بال نهاية، أولها متعثر وآخرها أكثر 

تعثرا وألما.
وحول فرص نجاح المصالحة الوطنية شــدد 
د. دويــك على أن تدخل األطــراف الخارجية 
يقف حائال دون إنجاز مسيرة المصالحة حتى 
اليوم، معربا عن استبشاره بتحقيق المصالحة 
ــار األخيرة وليس  التي تقف فــي رحلة األمت

الميل األخير.
وأشار د. دويك إلى مخاطر التدخل الخارجي 
بشــأن تعطيل فرص المصالحــة، موضحا أن 
جدية مسار المصالحة موقوفة بكلمة ذكرها 
جبريــل رجــوب عندما تحــدث عــن التهديد 
األمريكي بوقف الدعم المادي للسلطة الوطنية 
في حال حــدوث المصالحة، محذرا من العصا 
األمريكية التي تحــول دون هذه بلوغ وإتمام 
المصالحة رغم وجود بعض النيات الصادقة في 

السلطة وحركة فتح.
ــادر بها  وأكــد د. دويــك أن الخطوة التي ب
اخواننا في قطاع غزة بالسماح للدكتور نبيل 
شعث بدخول غزة وإعادة عمل فتح التنظيمي 
ــى حرص حمــاس على  ــا يشــكل دليال عل فيه
تحقيق المصالحة كمطلب فلســطيني يحتل 
ســلم األولويات، معربا عن أسفه لعدم احتالل 
قضية المصالحــة ذات الموقع واألولوية لدى 
الطــرف اآلخــر الــذي يمتهــن التضييق على 
النواب كجزء من سياســة مرســومة يتبناها 
جناح متنفذ ال ينوي المصالحة ويدفع باتجاه 
إحباطها بكل السبل والوسائل غير المشورعة.

وأدان د. دويك مشاركة النائب سالم فياض في 
مؤتمر "هرتسيليا" الصهيوني، مؤكدا أن رأي 
الشارع الفلسطيني وفصائل العمل الوطني في 
مؤتمر "هرتســيليا" أنه مؤتمر خاص بالدولة 
العبرية ومحبيها ومؤيديها وراسمي السياسات 
فيها مما يؤكد على أن مشــاركة البعض فيه 
تشــكل دليال على أنه يســير بمنهــج مخالف 
لتطلعات الشعب وطموحاته وآماله، وهو أمر 
مستنكر وال يســتقبل اال بالرفض واالستقباح 

بكل المقاييس.

ــاض إجراء  وأدان د. دويــك قــرار حكومة في
االنتخابات المحلية شهر يوليو/ تموز المقبل، 
ــم فــي ظل عدم  ــات تت مؤكــدا أن أي انتخاب
التوافق الوطني تشــكل تكريســا لالنقسام أيا 

كانت هذه االنتخابات، مشيرا في الوقت نفسه 
ــة غير مهيأة  ــى أن األجــواء األمنية الراهن إل
إلخراج نموذج انتخابي حقيقي يلبي طموحات 

وآمال شعبنا الفلسطيني.

 ""




العدد الثاني والثالثون
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ــار  ــق مجموعــة مــن المســلَّحين الن أطل
مســاء األحد (٧-٢) تجــاه مكتب النائب عن 
الحركة اإلســالمية في محافظة قلقيلية 
عماد نوفل؛ فــي ظل حملة تكبيل وتضييق 
وتحريض ممنهجة ضد نواب الحركة في 

الضفة الغربية. 
وقالت مصادر محلية إن عملية إطالق النار 
كانت رسالًة موجهًة للنائب نوفل؛ وذلك 
ــه تحذير للنواب في الضفة  من أجل توجي
بعدم التواصــل مع الجمهور أو ممارســة 
أي نشــاط، أو التدخــل فــي أي قضية تهمُّ 
المواطنين، أو التعبير عن مواقف سياسية. 

وأضافــت تلك المصــادر أن عملية إطالق 
النار ال يمكن أن تتم إال تحت ســمع وبصر 
حركة "فتح" وأجهزتها األمنية التي تسيِّر 
دوريات ليلية في المدينة؛ ال سيما أن هناك 
حاالٍت ســابقًة تمَّ االعتداء فيها على النواب 
من خالل إطالق النار عليهم كما حدث في 
جنين وسلفيت، أو اختطاف زوجاتهم كما 

حدث في أريحا، أو اختطاف أبنائهم كما حدث 
في نابلس والخليل. 

وفــي تفاصيل الحــادث ذكر شــهود عيان أن 

لوا من ســيارة صغيرة بعد  مســلَّحين ترجَّ
منتصف الليل، وأطلقوا النار بشكل مباشر 
تجاه المكتب الذي يقع وسط مدينة قلقيلية 
ــي، والذوا بالفرار بعد  مقابل البنك العرب

ذلك بعدة دقائق. 
واســتنكر النائــب عماد نوفل فــي تصريح 
ض مكتبه إلطــالق النار في  صحفــي تعــرُّ
الوقت الذي بدأت فيه عملية كسر الجليد 
ــح"، من خالل  بيــن حركتي "حماس" و"فت
ــة المركزية للحركة  زيارة عضو اللجن
نبيل شعث لغزة، والحديث عن إجراءات بناء 

الثقة بين الطرفين. 
واتهــم نوفل مــن قاموا بهــذا العمل بأنهم 
يسعون إلى تخريب األجواء اإليجابية التي 

تمَّ الحديث عنها في األيام األخيرة. 
ــر نوفل أن هــذه التصرفات ال تخدم  واعتب
سوى أعداء الشعب الفلسطيني في هذا الوقت 
الذي تتجه فيه أنظار الشــعب الفلســطيني 

إلى المصالحة وإنهاء حالة االنقسام. 



اســتنكر النواب اإلســالميون مــا أقدم 
ــاز المخابرات التابع لســلطة  عليه جه
رام اهللا من اختطاف زوجة األسير لدى 
االحتــالل الصهيوني أحمد نبهان صقر 
(أم بصير) من منزلها في مخيم عسكر 

شرق مدينة نابلس.
ــواب فــي هذا الفعــل جريمة  ورأى الن
ــرا وتجاوزا  ــرة وانحطاطا كبي خطي
ــكل الخطوط الحمــراء, مؤكدين أن  ل
"اختطــاف النســاء مرفــوض وكارثة 
تسجل في التاريخ األسود ألجهزة فتح 
األمنية التي لم يســلم من غطرســتها 

النساء واألطفال".
وشدد النواب على أنه: "من واجب سلطة 
فتح أن ترعى أسر األسرى ال أن تالحق 
عوائلهم وتختطف نســاءهم, فهذه قمة 
المأساة, خاصة وأن األسير أحمد صقر 
ضحى بعمره في سجون االحتالل حيث 
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قضــى ما يزيد عن ١٣ عاما في األســر, 
ــال هــؤالء الرجــال يســتحقون  وأمث

وذويهم التكريم ال االختطاف".
وأضاف النواب: "أم بصير عانت وأسرتها 
ــم االحتالل بســبب  لســنوات مــن ظل
ــا المتكــررة وإصابة  اختطــاف زوجه
نجلها في رأسه برصاص االحتالل, وها 
هي اليوم تكافأ على صبرها باالختطاف 
بيد فلســطينية لتترك خلفها خمســة 
من األبناء دون أم أو أب ". ونوه النواب 
ــى أن هــذه الجريمة ليســت األولى،  إل
وتكــرار هذه األعمال يفاقم الوضع في 
الضفة ويقطع السبل في طريق تحقيق 

المصالحة الفلسطينية المنشودة. 
ــح وأجهزتها  وحمل النواب ســلطة فت
األمنية المســؤولية الكاملة عن سالمة 
ــن باإلفراج الفوري  ــر , مطالبي أم بصي

والعاجل عنها.    

ر النائب م. جمال ســكيك من محاولة االحتالل الصهيوني إغــالق باب العامود، أحد  حــذَّ
أبواب مدينة القدس المحتلة وأحد معالمها األساســية، مشددًا على أن هذا المخطط "يأتي 
بعد إعداد وتخطيط مســبق واستكماًال لباقي المخططات الرامية إلى تهويد القدس ودثر 
أبواب مدينة القدس المحتلة وأحد معالمها األساســية، مشددًا على أن هذا المخطط "يأتي 
بعد إعداد وتخطيط مســبق واستكماًال لباقي المخططات الرامية إلى تهويد القدس ودثر 
أبواب مدينة القدس المحتلة وأحد معالمها األساســية، مشددًا على أن هذا المخطط "يأتي 

معالمها اإلسالمية". 
ــدات تأتي في ظل  وأوضح النائب ســكيك، فــي تصريٍح له األحــد (٧-٢): "إن هذه التهدي
التراخي العربي واإلســالمي تجاه المدينة المقدسة، وتفرد االحتالل بالتحكم واستهداف 
ــدات تأتي في ظل  وأوضح النائب ســكيك، فــي تصريٍح له األحــد (٧-٢): "إن هذه التهدي
التراخي العربي واإلســالمي تجاه المدينة المقدسة، وتفرد االحتالل بالتحكم واستهداف 
ــدات تأتي في ظل  وأوضح النائب ســكيك، فــي تصريٍح له األحــد (٧-٢): "إن هذه التهدي

مدينة القدس على كافة الصعد حتى طال االعتداء الشــجر والحجر وســكانها األصليين 
وتهجيرهم من بيوتهم والضغط عليهم بالعديد من الطرق واألساليب". 

ودعا م. ســكيك العالم أجمع "للوقوف إلى جانب المدينة المقدســة والمســجد األقصى 
ــه، باعتبار القدس قضية  المبارك، كونه اســتحقاق طبيعي وشــرعي يلزمهم الدفاع عن

مركزية يتوجب الدفاع عنها"، حسب تأكيده. 
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ذكر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي 
الفلســطيني د. حسن خريشــة أن هناك موجة 
تحريضية عالية تسود الساحة الفلسطينية في 
الضفة الغربية ضــد نواب المجلس الحالي، ال 
عون إجراء انتخابات بعد  سيما أنهم كانوا يتوقَّ
انتهاء المدة الزمنية لواليتهم، مشــيًرا إلى أن 
حالة االنقسام التي تشهدها الساحة الفلسطينية 

حالت دون إجرائها. 
ــة لـ"المجلس  وحــول انتهاء المــدة القانوني
التشريعي؛ أوضح د. خريشة أنه وفًقا للقانون 
هناك مادتان تشــيران إلى أن المدة القانونية 
للرئيس والمجلس التشريعي هي أربع سنوات، 
الفًتا إلى أن البند األخير من المادة (٤٧) يوضح 
ــة "المجلس التشــريعي" والية ممتدة  أن والي
حتى استالم األعضاء الجدد مهامهم بعد حلف 

اليمين. 
وتابع د. خريشة: "المؤتمر الذي عقده "المجلس 
ل إلى قضيَتْين؛  المركزي" قبل شــهَرْين توصَّ
هما: الطلب من محمود عباس االســتمرار في 
ــا للسلطة الفلسطينية حتى عقد  منصبه رئيًس
ــد والية  ــة متعلقــة بتمدي ــات، والثاني انتخاب

المجلس التشريعي". 
وأضــاف د. خريشــة: "كان مــن المفتــرض 
ا إللغاء موعد  لعباس أن يصدر مرسوًما رئاسيًّ
االنتخابات ويحدد موعــًدا آخر؛ كي ال تبقى 

األمور مفتوحة إلى النهاية". 
وعــن تمديد والية "التشــريعي" في الحكومة 
الســابقة لمدة عشــر ســنوات، بيَّن د. خريشة 
ــون األساســي توضيٌح  ــه لم يكن فــي القان أن
للمدة القانونية لـ"المجلس التشريعي" ومدة 
الرئاسة، مشيًرا إلى أن ذلك كان في المرحلة 
ٌف في "اتفاقيات أوسلو" ال في  االنتقالية، وُمعرَّ
الرئاسة، مشيًرا إلى أن ذلك كان في المرحلة 
ٌف في "اتفاقيات أوسلو" ال في  االنتقالية، وُمعرَّ
الرئاسة، مشيًرا إلى أن ذلك كان في المرحلة 

القانون. 

وأضــاف د. خريشــة: "بعد حصــار عرفات تم 
تعديل القانون األساسي، وأضيفت إليه مادتان 
ــد والية الرئاســة والمجلس  تتعلقــان بتمدي

التشريعي". 
ــة  ــاء المــدة القانوني ــه بعــد انته يذكــر أن
لـ"المجلس التشــريعي" والرئاسة سنة ١٩٩٩، 
عقد "المجلــس المركزي" مؤتمــًرا لتمديد 
ــاس؛ وذلك حينما  فتــرة والية الرئاســة لعب
كان محاصــًرا في مقــر المقاطعة في مدينة 

رام اهللا. 
وفيما يتعلَّق بقضية اعتقال موظفي "المجلس 
التشــريعي"، اعتبر خريشــة أن مــا جرى ُيَعد 
ــر أخالقيٍة، باإلضافة إلى أنه شــكٌل  قضيًة غي
من أشــكال انتهاكات حقوق اإلنسان، مؤكًدا 
ــر أخالقيٍة، باإلضافة إلى أنه شــكٌل  قضيًة غي
من أشــكال انتهاكات حقوق اإلنسان، مؤكًدا 
ــر أخالقيٍة، باإلضافة إلى أنه شــكٌل  قضيًة غي

أن مــا جرى خطوٌة تصعيديٌة لضرب الحريات 
العامة. 

ــم إطــالق ســراح موظفي  ــى أنه ت ولفــت إل
"التشريعي" عبر تدخالٍت من ِقَبل بعض الجهات 
الرسمية ومنظمات حقوق اإلنسان، معتبًرا أن 
تلك الممارســات أدَّت إلى غياب "التشــريعي" 

وفتح باب واسع لمزيٍد من االنتهاكات. 
ا على تشــكيك البعض في عدم انتهاء مدة  وردًّ

وفتح باب واسع لمزيٍد من االنتهاكات. 
ا على تشــكيك البعض في عدم انتهاء مدة  وردًّ

وفتح باب واسع لمزيٍد من االنتهاكات. 

والية "التشريعي" بخالف فترة رئاسة عباس، 
أشار خريشة إلى أن الشرعيات ال تزال موجودة 
وفًقا للقانون، ووالية "التشريعي" ممتدة حتى 

إجراء انتخابات جديدة. 
وأوضح أن "المجلس المركزي" كجسٍم في 
د لعباس باعتباره رئيًسا  "منظمة التحرير" يمدِّ
وأوضح أن "المجلس المركزي" كجسٍم في 
د لعباس باعتباره رئيًسا  "منظمة التحرير" يمدِّ
وأوضح أن "المجلس المركزي" كجسٍم في 

للمنظمة، مشيًرا في الوقت ذاته إلى أنه ال يحق 
لـ"المركزي" اتخاذ القــرارات باعتباره غير 

منتخٍب بخالف "التشريعي". 
ض لضغوٍط  وذكر د. خريشــة أن عباس يتعرَّ
ــة المتمثلة في زيارة  مختلفٍة؛ منها األمريكي

ميتشــيل إلى أوروبا ليمارس الضغط عليهم، 
ــا أن زيارته جاءت لربط المســاعدات  موضًح
مة إلى السلطة باستمرار  المالية والمنح المقدَّ

المفاوضات. 
وفي ذات الســياق لفت د. خريشة إلى أن عباس 
ــٍة إلــى جانب بعض  يتعــّرض لضغــوٍط عربي
الشــخصيات المحيطــة به، "ولديهــا مصلحة 
ــة في اســتمرار المفاوضــات إلى ما ال  حقيقي

نهاية". 
وتابع د. خريشة: "اإلسرائيليون لديهم مشروع 
صهيونيٌّ يريدون استكماله إلى النهاية؛ لذلك 
 ،" ال بد أن يكون هناك مشروٌع فلسطينٌي عربيٌّ
مشيًرا إلى أنه لن يكتب له النجاح إال إذا استعاد 
الوحــدة الوطنية في الضفــة الغربية وقطاع 
ــى أن تكــون المقاومة هي  غــزة، باإلضافة إل
الخيار الوحيد لنيل حقوق الشعب الفلسطيني. 
ــك عباس بموقفه  وأوضــح أنه في حالة تمسُّ
ــة وقــف  حــول عــدم التفــاوض إال فــي حال
االســتيطان فإنه سيكسب شــعبية فلسطينية؛ 
ا"، مضيًفا  ا وفصائليًّ "ألن موقفه مقبوٌل شــعبيًّ
ــوب من القيادة هو إرضاء شــعبها ال  أن المطل

الرضوخ للضغوط الخارجية. 
وأكد د. خريشــة أن ما يشــاع حــول إخضاع 
الضفة الغربية لــإلدارة األردنية وقطاع غزة 
لــإلدارة المصرية مجرد إشــاعات لتســييس 

المجتمع الفلسطيني وتعميق حالة االنقسام. 
ودعــا د. خريشــة إلــى ضــرورة عقــد دورة 
ــة يدعو إليها أبو مــازن كافة أعضاء  برلماني
"المجلس التشــريعي" للحد مــن االنتهاكات 
ــي تتعَرض لها مدينة القــدس وإنهاء حالة  الت
االنقســام السياســي بمــا يحقــق المصلحــة 
الفلســطينية، مطالًبا بإجــراء انتخابات حرة 

ونزيهة بعيدة عن التدخالت الخارجية. 
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أكد الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني نيته اإلعداد لمصالحة 
فلسطينية بجهود وطنية، دون تدخالت من 
جهــات خارجية أو إقليمية، مشــيًرا إلى أن 
ضت لالعتقال  ــة تعرَّ دورة المجلس الحالي
من قبل االحتالل، ومنع العمل من قبل سلطة 
رام اهللا في الضفة المحتلة، مدلًال على ذلك 

بمنعه من فتح مكتبه برام اهللا. 
ــى أن اســتمرار والية  د د. دويك عل وشــدَّ
المجلس التشــريعي هــي قانونية وال تقبل 
النقاش، مشيًرا إلى أنه يستعد إلعادة ترتيب 
عمله ضمن أولويات محددة، مبيًنا أنهم في 
ــل المجلس  رئاســة التشــريعي بصدد تفعي
وقال: "ستكون هناك مسؤولية تاريخية على 
ل انعقاد جلساته، وأولوياتنا القادمة  من يعطِّ

العمل على انتخاب هيئة مكتب رئاسة جديد، 
والبحث في موضــوع المصالحة وإنجازها 
ا دون تدخل قوى خارجية وال إقليمية،  وطنيًّ

ا كانت".  أيًّ
وأشــار رئيس المجلس التشــريعي إلى أن 
ــة رفعت رصيد  تجربة "حمــاس" البرلماني
القضية الفلســطينية في كافــة المحافل، 
ــة للمجلس  ــد الوالي مؤكــًدا أهمية تمدي
التشريعي، رافًضا في الوقت ذاته إبقاءه دون 

هيئة مكتب رئاسة أو مسلوب الصالحية. 
ــه بصــدد اســتكمال اإلجــراءات  وأكــد أن
دة في كلٍّ من  الدستورية لعقد جلسة موحَّ
الضفة الغربية وقطاع غزة، مبيًنا بأنه حدد 
دة في كلٍّ من  الدستورية لعقد جلسة موحَّ
الضفة الغربية وقطاع غزة، مبيًنا بأنه حدد 
دة في كلٍّ من  الدستورية لعقد جلسة موحَّ

بعًضا من أجنداتها بناًء على طلب من أكثر 
من ربع أعضاء المجلس التشريعي. 



العدد الثاني والثالثون
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ــام لمنظمــة المؤتمــر  ــن الع أكــد األمي
اإلســالمي أكمل الدين إحسان أوغلو على 
ضرورة اســتمرار التواصــل مع المجلس 
ــات  والبرلمان الفلســطيني  التشــريعي 
والمؤسســات العربية واإلسالمية، والعمل 
في مختلف المحافل الدولية، وإبداء كافة 
أشكال التنســيق مع كافة الدول األعضاء 
فــي المنظمــة من أجــل العمــل على رفع 
الحصار الظالم عن أبناء الشعب الفلسطيني 
في قطاع غزة ومتابعــة مالحقة مجرمي 
الحرب اإلسرائيليين وتقديمهم إلى القضاء 
ومحاكمتهم أمام المحاكم الدولية جزاء 

ما ارتكبوه من فظائع في قطاع غزة.
جاء ذلك خالل رسالة تلقاها د. أحمد بحر 
النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
ــام لمنظمة  ــن الع الفلســطيني مــن األمي
المؤتمر اإلســالمي الثالثاء (٢-٢)، وأعرب 
ــق للدعوة  ــو عن شــكره العمي ــا أوغل فيه
التي وجهها له د. بحــر لزيارة قطاع غزة 
ــه يتطلع إلى تحقق  المحاصــر، مؤكدا أن

الزيارة في المستقبل القريب.
 وعبر أوغلو عن إجالله وإكباره لصمود 
الشــعب الفلســطيني المرابط وثباته أمام 
ــم الــذي يهــدف إلى  هــذا الحصــار الظال

تقويض إرادته.

وأشار أوغلو إلى أن منظمة المؤتمر اإلسالمي 
ــرة االعتداءات  ــق بالغ تصاعــد وتي تتابع بقل
اإلســرائيلية على الشــعب الفلســطيني بشكل 
عام، وعلى قطاع غزة المحاصر بشــكل خاص، 
في ظل تقاعس المجتمــع الدولي وازدواجية 
معايير وفشله في التعامل الجدي والصارم مع 
انتهاكات إســرائيل المتواصلة التي لم ترقب 
في أهل فلسطين إال وال ذمة، محذرا في الوقت 
نفســه مما يتعــرض له المســجد األقصى من 
اقتحامات وإغالق وعمليات حفر تحت أساساته 
ومنع المصلين من الوصول إليه، وما تقوم به 
قوات االحتالل من ممارســات تستهدف تغيير 
ــة واإلســالمية لمدينة القدس  الهوية العربي
والسعي لتهويدها والعبث بتاريخها، ومحاولة 
ــا الديموغرافية عبر إفراغها  تغيير تركيبته

من مواطنيها الفلسطينيين.
ــو أن منظمة المؤتمر اإلســالمي  وأكد أوغل
ــى أكثر مــن صعيد من  قامــت بالتحرك عل
أجــل وقف العدوان اإلســرائيلي على الشــعب 
ــة الثابتة،  الفلســطيني، ودعم حقوقه الوطني
ــى إلى إدانة  ــادرت منذ اللحظات األول وأنها ب
االعتداءات اإلســرائيلية إثــر الحرب الظالمة 
ــه دعا إلى اجتماع  على قطاع غزة، موضحا أن
استثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء 
الخارجية يوم ٣ يناير ٢٠٠٩ بعد أيام قليلة على 

بدء العدوان، وتم خالله إدانة العدوان الغاشم، 
ــي في الفظائع  والدعــوة إلى فتح تحقيق دول
التي تقترفها إســرائيل في غــزة ومحاكمة 

مجرمي الحرب اإلسرائيليين على جرائمهم.
وتابع قائال: "لقــد قمت بزيارة قطاع غزة في 
١٥ آذار ٢٠٠٩ عقب العدوان اإلسرائيلي الوحشي 
بهدف تفقد ما دمرته آلة الحرب اإلســرائيلية 
واإلطالع على األوضاع اإلنســانية للعمل على 
توفير الدعم الضروري لمساعدة أهالي قطاع 

ــى تجــاوز ومعالجة مــا اقترفته آلة  غزة عل
الحــرب اإلســرائيلية بحق األرض واإلنســان 

الفلسطيني".
وأضاف أن اللجنة التنفيذية قررت الطلب من 
المجتمع الدولي التحرك فورًا إلنهاء العدوان 
اإلســرائيلي على قطاع غزة وتوفير الحماية 
الفورية للشعب الفلســطيني، وإنهاء الحصار 

المفروض على القطاع وفتح المعابر.
ولفت أوغلو إلى أنه طلب من مجموعة سفراء 
الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي 
في جنيف اســتكمال التحركات من أجل عقد 
جلســة عاجلة لمجلس حقوق اإلنســان لبحث 
انتهاكات حقوق اإلنســان الناشئة عن العدوان 
اإلســرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى انعقاد 
جلسة مجلس حقوق اإلنسان ما بين ٩-١٢ يناير 
ــى طلب المجموعة اإلســالمية،  ــاء عل ٢٠٠٩ بن
ــة تقصى  ــي تقــرر خاللها تشــكيل لجن والت
الحقائق برئاسة القاضي جولدستون للتحقيق 
في كافة االنتهاكات التي اقترفتها إســرائيل 
في قطاع غزة، معتبرا ذلك أحد ثمار التحرك 
الجاد من قبل المنظمة على الصعيد الدولي في 

هذا الخصوص.
ــه تم عــرض تقرير جولدســتون  وأضاف أن
ــى مجلس حقوق اإلنســان، وأن المجموعة  عل
ــر ٢٠٠٩ لوضع  اإلســالمية اجتمعت في أكتوب

مســودة قرار يتبنى التوصيات الواردة في 
التقريــر، موضحــا أنه ســافر إلى جنيف 
ــن تم تأجيل النظر فــي التقرير، حيث  حي
التقى بمفوضة حقوق اإلنســان وبمندوبي 
المجموعة اإلســالمية يوم ٨ تشــرين أول 
٢٠٠٩ وأن مناقشاته تمحورت حول إمكانية 
إعــادة طرح التقرير النهائي للجنة تقصى 
الحقائق أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع 

لألمم المتحدة.
واســتعرض أوغلو الفعاليات والنشــاطات 
التي قامت بها منظمة المؤتمر اإلســالمي 
مــن أجل العمــل على وقف العــدوان على 
غــزة وإعادة إعمــار قطاع غــزة، مؤكدا 
ــم مبلغ مائة  أن المنظمــة ســاهمت بتقدي
ــون دوالر في المؤتمــر الذي عقد في  ملي
مدينة شرم الشيخ المصرية في آذار ٢٠٠٩، 
إضافة على مشاركة المنظمة في المؤتمر 
ــي الذي عقــد في مدينة اســطنبول  الدول
ــة والــذي تبنى دعمــًا لتنفيذ ٤٥٠  التركي
ــي الذي عقــد في مدينة اســطنبول  الدول
ــة والــذي تبنى دعمــًا لتنفيذ ٤٥٠  التركي
ــي الذي عقــد في مدينة اســطنبول  الدول

ــًا وإســكانيًا وتعليميًا في  مشــروعًا تنموي
قطــاع غزة بتكلفة تصل إلــى نصف مليار 
ــاح المنظمة مكتبا  دوالر، منوهــا إلى افتت
ــا في مدينة العريش المصرية لتنســيق  له
المســاعدات اإلنسانية وتسهيل دخولها إلى 

قطاع غزة.
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ــن (٨-٢)  التقــت النائــب منى منصــور اإلثني
ــة لمعالجة األزمات  موفــد المجموعة الدولي
أندريــس   "International Crisis Group"
ــاول اللقاء محاور عــدة فيما  ــاد، وتن إندريغ
يخص الوضــع الداخلي القائم في فلســطين، 
وخاصًة في الضفة الغربية؛ حيث نقلت  النائب 
منصور للســيد أندريــس جزًءا مــن المعاناة 
اليومية واالنتهــاكات المتكررة التي تماَرس 
بحــق المواطنين في الضفــة الغربية من ِقَبل 

"أجهزة" سلطة رام اهللا.
وأوضحــت منصــور أن هذا الوضــع بدأ منذ 
اللحظــة األولى لخــروج نتائــج االنتخابات 
ُيرضــي  ال  بمــا  ٢٠٠٦م،  عــام  الفلســطينية 
البعض، وتفاقم بتفاقم االنقســام في الســاحة 
ــر أن الفلتان  الفلســطينية، وأضافــت: "أعتب
األمني الذي شــهدته الضفة عام ٢٠٠٦م بأيدي 
مجموعات من المسلَّحين لم يِغب حتى اللحظة، 
ــح فلتاًنا منظًما بيد "أجهزة" أمنية,  وإنما أصب
مجموعات من المسلَّحين لم يِغب حتى اللحظة، 
ــح فلتاًنا منظًما بيد "أجهزة" أمنية,  وإنما أصب
مجموعات من المسلَّحين لم يِغب حتى اللحظة، 

فإغالق الجمعيات والمؤسسات وتغيير هيئات 
بعضها بالقوة، وما كان أول أمس من إطالق 
ــى مكتب النائب عماد نوفل في مدينة  النار عل

قلقيلية؛ أكبر مثال".
وأشــارت منصور إلى أن الضفة تقع فريســة 
ــن الســلطة واالحتالل،  ــي بي التنســيق األمن
مؤكدًة أن أساس التنسيق األمني هو االبتزاز 
ــي، والمســتفيد منه هــو االحتالل، ولن  المال

ــًدا من  ــة الفلســطينية إال مزي ــب للقضي يجل
التنازالت.

قت منصور إلى ملف االعتقال السياسي  وتطرَّ
في سجون ميليشيا عباس, موضحًة أن استمرار 
ل أكبر عقبة في طريق  هذه االعتقاالت يشــكِّ
المصالحة, وأشــارت إلى حجــم المعاناة التي 
يعيشــها المعتقلون في سجون األجهزة؛ حيث 
ــة الســيئة والمهينة، وما  التعذيــب والمعامل
ض له النواب مــن مضايقة وقمع يُحول  يتعرَّ
ــدور المطلوب منهم تجــاه المعتقلين  دون ال

وذويهم.
ولفتت منصور إلى أنواع شــتى من الحمالت 
ها الميليشيا إلى جانب االعتقال،  القمعية، تشنُّ
ــا الفصل التعســفي ألعــداد كبيرة من  ومنه
ــن على خلفية االنتمــاء الحزبي؛ ما  الموظفي
ى إلى قطع أرزاق أعداد كبيرة من العائالت،  أدَّ

ودفع بالكثير من العقول إلى الهجرة.
وقالت منصــور: "هناك فئة من حركة "فتح" 
ــق المصالحــة، وتفاقم  ال ترغــب فــي تحقي
االنتهــاكات فــي الضفة يشــير إلــى ذلك، 
ولن يســتفيد أحد من اســتمرار االنقسام إال 

االحتالل".
ــى ثقة بأن  وختمــت منصــور بقولها: "أنا عل
ــي بالضفة لن يســتمر طويًال،  الوضــع الحال
والحل لن يكون إال بمصالحة حقيقية تضمن 

تطبيق ما سيتم التوقيع عليه على األرض".
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دان د. أحمــد بحــر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
ــاس على العودة  موافقــة الرئيس منتهــي الوالية محمود عب
لمســار المفاوضات العبثية مع االحتالل، وإن كان تحت زعم 
المفاوضات غير المباشــرة عبر الوســاطة األمريكية، معتبرا 
ذلــك إخالال وتنكرا لكل الوعود والعهــود التي قطعها عباس 
على نفسه بعدم العودة إلى المفاوضات دون تجميد االستيطان 
بشكل كامل، ومقدمة لعودة إلى المفاوضات المباشرة وإحياء 
مســار المفاوضات بشكل كامل، مشيرا إلى أن ذلك يدل أيما 
داللة على مدى اســتالب القرار السياسي السلطوي في رام اهللا 

وارتهانه للنوازع والمشيئة اإلقليمية والدولية.
وشدد د. بحر على أن استعداد عباس لالعتراف بيهودية الكيان 
الصهيوني يشــكل إعداما بدم بارد لحقوقنا وثوابتنا الوطنية، 
وعلى رأســها قضية الالجئين التي تشكل لّب وجوهر الصراع 
مــع الصهاينة، وتخّليا تاما عن إخواننا في فلســطين المحتلة 
عام ٤٨، مؤكدا أن ذلك يشكل تطورا بالغ الخطورة، وال يمكن 

تمريره أو السكوت عليه بأي حال من األحوال.
وأضاف د.بحر: "لم نســتغرب مطلقا إعالن عباس خالل لقائه 
األخير مع المبعوث األمريكي "جورج ميتشــل" موافقته على 
العــودة إلى مســار المفاوضات العبثية مــع حكومة االحتالل 
بشــكل غير مباشــر عبر الوســيط األمريكي، في الوقت الذي 
ــى االعتراف  ــدي موافقة عل ــه تصريحات أخرى تب ــت عن ُنقل
ــة دولة الكيان الصهيوني في إطار التوصل لحل نهائي  بيهودي

مع الفلسطينيين".
وحذر د. بحر من كون هذه التطورات والتصريحات المقلقة 

تؤشــر إلى طبخة تصفوية مشــوهة يتم إعدادهــا وإنضاجها 
بصمت وراء الكواليس على حســاب شعبنا وحقوقه وتطلعاته 
الوطنية، وهــو ما يقتضي من كافة القوى السياســية الحية 
ــة والمجتمعية والقيادات والشــخصيات  ــات الوطني والفعالي
االعتبارية في فلســطين والعالم العربي واإلسالمي، المبادرة 
إلى اتخاذ مواقف سريعة ومسؤولة لكبح الخطر الداهم الذي 
يتربص بقضيتنا الوطنية دوائر التصفية والتذويب، مشيرا إلى 
أن وحدة الموقف والصف الشعبي، فلسطينيا وعربيا وإسالميا، 
كفيل بصّد وإفشــال أية محاولة لتسويغ التنازالت الخطيرة 
ــة الفلســطينية وتفريغها مــن مضامينها  وطــّي ملف القضي
ــة والتعاطي مع األمر  الحقيقية تحت عناوين التســوية المذل

الواقع المفروض.
وتابع د. بحر قائال: "لقد كان من األولى بالســيد عباس الذي 
يحــرص تماما على التجاوب مع الجهــود اإلقليمية والدولية 
الســتئناف المفاوضات وإعادة مســار العالقة مع االحتالل، أن 
ــادر للتجاوب مع كافــة المبادرات التي تســتهدف تحقيق  يب
المصالحة الوطنية، وإصالح العالقة مع أبناء شعبه، وأن يبتعد 
عن كل ما يباعد بينه وبين اســتعادة التوافق الداخلي"، مشددا 
ــى أال معنى إطالقا النجــراف عباس وراء جهود التســوية  عل
الفاشــلة فيما يســتنكف عن االلتقاء بأبناء شعبه، ويمتنع عن 
التجاوب مع دعوات حركة حماس الصادقة وعلى رأسها دعوة 
األستاذ خالد مشعل إلبرام المصالحة وإنهاء االنقسام، مؤكدا 
أن "الظــروف والمناخــات الوطنية باتت اليوم مهيأة بشــكل 

كامل لتحقيق المصالحة وطّي ملف االنقسام".      
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ــرة حالــت دون عمــل المجلس  أســباب كثي
ــف باختــالف  التشــريعي الفلســطيني تختل
المتحدثين عنها، وحول هذه األســباب أجاب د. 
حسن خريشــة النائب الثاني لرئيس المجلس 
التشريعي بالقول: "أوال البد من البحث الجدي 
حول أســباب تعطيل المجلس التشــريعي، أنا 
برأيــي أن المجلس غائب ومغيــب، مغيب من 
خــالل إجــراءات االحتالل التي مارســها عبر 
االعتقال، وغائب فعل إرادي، بسبب إرادة النواب 
الذيــن أصبحوا ينظرون إلى قضية الوالء إلى 
الحــزب والحركة أكثر من الــوالء للوطن 
والشــعب، إضافة إلى قلة التجربة لدى الكثير 
مــن أعضاء البرلمان الحالــي وعدم إدراكهم 

لعظم المهمة الملقاة على عاتقهم".
ــل  تعطي عــن  اآلن  المســؤول  "إن  وأضــاف: 
ــن األكبر في الســاحة  المجلــس هو القطبي
الفلسطينية فتح وحماس ولكن بنسبة متفاوتة 
ــى اعتبار أنهم يشــكلون ٩٥٪ مــن المجلس  عل
ــي، وأيضا القوى السياســية  التشــريعي الحال
الممثلة في المجلس التشريعي فهم قد فشلوا 
في تشكيل كتلة مانعة وجامعة وانحازوا إلى 
طرف دون اآلخر وساهموا في إفشال التجربة 
ــة وتعطيل العمــل البرلماني، في  الديمقراطي
ــن أنه كان من الممكــن أن يكون لهم دور  حي

مهم في التوفيق بين الكتلتين الكبيرتين". 
وحــول ذات القضية تحدث د. محمود الرمحي 
أمين سر المجلس التشريعي قائال: "تعطيل عمل 
المجلس التشريعي الفلسطيني يشكل مصلحة 
للكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية، حيث 
قــام االحتــالل فــي حزيــران ٢٠٠٦ باختطاف 
عدد من النواب اإلســالميين وصل عددهم إلى 
ــا وعطلت عمــل المجلس.. قبل ذلك  (٤٢) نائب
عطلت الســلطة الفلســطينية عمــل المجلس 
ــح البرلمانية في  عن طريــق امتناع كتلة فت
المجلس التشريعي عن المشاركة في جلسات 
المجلــس وتشــكيل اللجــان، وكان الهــدف 
من وراء ذلــك عدم إعطــاء أّي فرصة لكتلة 
ــر واإلصالح لطرح برنامجها أو إصدار  التغيي
التشريعات والقوانين التي ستعمل على القضاء 
على الفساد الذي كان مستشريًا في مؤسسات 
التشريعات والقوانين التي ستعمل على القضاء 
على الفساد الذي كان مستشريًا في مؤسسات 
التشريعات والقوانين التي ستعمل على القضاء 

السلطة الفلســطينية، وكان الهدف من ذلك 
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التشــريعي  خريشــة:  د. 
واجتماعات  ومغيب،  غائب 
مجموعات العمل البرلمانية 

غير قانونية وغير شرعية 

النائب / د.حسن خريشة

د. الرمحي: ُنمنع تماما من 
دخــول المجلس، وتعطيل 
العمل البرلماني يستهدف 
إفشال تجربة كتلة التغيير 
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إعادة  ومحاوالت  ومبشرة، 
علــى  البرلمانــي  العمــل 
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علــى  البرلمانــي  العمــل 

بالفشل بفعل تعنت فتح  
د.نافذ المدهون
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الوصول إلى أن سبب فشل المجلس التشريعي 
في الوصول إلى أّي تشــريع هو فشــل كتلة 

التغيير واإلصالح".
ــر د. نافــذ المدهون  وفــي ســياق متصل اعتب
ــي للمجلــس التشــريعي  المستشــار القانون
الفلســطيني أن عوامــل عدة تتابعــت في هذا 
الســياق قائال: "هناك أكثر من عامل في هذا 
اإلطار، العامــل األول أنه منذ االنتخابات التي 
جــرت مطلع عام ٢٠٠٦ وهناك تســييس واضح 
للبرلمــان وهذا التســييس انعكــس من خالل 
تعطيل العملية البرلمانية بأكثر من وسيلة، 
وهناك وســائل اتبعت من قبل حركة فتح في 
ــا أوال االعتداء على  غزة الضفــة، ومن ضمنه
مقار المجلس التشريعي ومنع أعضاء البرلمان 
من ممارســة أعمالهم، أما العامــل الثاني فهو 
قيام إســرائيل باعتقال عدد كبير من النواب 

بتواطؤ مع حركة فتح".
واستطرد قائال: "العامل الثالث هو استمرار قيام 
بعض الموظفين اإلداريين في المجلس وعلى 
رأسهم إبراهيم خريشة بالسيطرة على العملية 
البرلمانية من خالل التحكم في دخول النواب 
ــع ذاك العتبارات  والســماح بدخول هــذا ومن
فئوية، أما العامل الرابع فهو استنكاف حركة 
ــة األخرى عن  فتح وبعــض القوائم البرلماني
المشاركة في جلسات المجلس خالفا للقانون 
األساسي". وأكد د. المدهون أنه "رغم كل هذه 
العوائق فقد اجتهدت كتلة التغيير واإلصالح 
التشــريعي  العمــل  واســتمر  ــة  األغلبي ذات 
والرقابي بصورة جيدة، ولو كان هناك تعاون 
لكان هذا المجلس من أكثر المجالس إنتاجية 

خالل األربع سنوات السابقة".


وعن المحاوالت التي بذلها النواب في ســبيل 
الدخول إلى مقر المجلس التشــريعي في رام 
اهللا ومزاولة المهام البرلمانية عقب د. الرمحي 
ــا شــخصيًا كأمين ســر المجلس  قائــال: "أن
اهللا ومزاولة المهام البرلمانية عقب د. الرمحي 
ــا شــخصيًا كأمين ســر المجلس  قائــال: "أن
اهللا ومزاولة المهام البرلمانية عقب د. الرمحي 

التشــريعي الفلســطيني حاولت دخول مكتبي 
في بناية المجلس التشــريعي فــور خروجي 
من ســجون االحتالل في شــهر نيســان ٢٠٠٩، 
ولكني وجدت المكتب محتًال من قبل عدد من 
من ســجون االحتالل في شــهر نيســان ٢٠٠٩، 
ولكني وجدت المكتب محتًال من قبل عدد من 
من ســجون االحتالل في شــهر نيســان ٢٠٠٩، 

ــن الذين رفضوا إخــالءه، وكذلك  الموظفي
ــز الدويك رئيــس المجلس  ــور عزي الدكت

التشــريعي توجــه للمجلس يــوم تحرره من 
ــواب في  ــة فأوصدت األب الســجون الصهيوني
وجهه ومنع من دخول المجلس أمام عدســات 

الصحافة المحلية والعالمية".
فيما اعتبر د. خريشــة أن المجلس ال يستطيع 
أن يقوم بمهامه اال بعقد جلسات ولجان بقوله: 
ــا أدخل بشــكل دائم ولكننا ال نســتطيع أن  "أن
نزاول عملنا إال إذا كان هناك جلسات ولجان 
تنعقد، وبرأيي الشــخصي أن اجتماعات لجان 
ــي التي تتم فــي المجلس في  العمــل البرلمان
ــواب كتلة فتح هي  ــة رام اهللا بحضور ن مدين
جلســات غير قانونية وغير شرعية، ولكن هذا 
شكل من أشكال االجتهاد عند بعض النواب، لكن 
أنا لم أشــارك في هذه االجتماعات على اعتبار 
ــي ال أقبل إال أن يعمل المجلس التشــريعي  أن
ــه يمثل كافة  كوحــدة واحدة على اعتبار أن

أبناء الشعب الفلسطيني".


ورغم علمنا أن دوام الحال من المحال إال أننا 
توجهنا للدكتور حســن خريشة بالسؤال عن 
المدة التي سيســتمر بها المجلس التشــريعي 
معطال، فأجــاب: "المجلس أدخــل وأقحم في 
الصــراع بين فتح وحمــاس، والمجلس أصبح 
جــزءا مــن المشــكلة وليس جزءا مــن الحل، 
ــي أمامنا خطوتين أساســيتين، األولى  وبالتال
هو وجود إرادة سياســية وقرار سياسي إلعادة 
تفعيل عمل المجلس التشريعي، وهذا ما قلته 
وطالبت به في اجتماعات المجلس المركزي، 
ــت أنه مطلوب من الرئيس عباس أن يقدم  وقل
تعهدا بتفعيل المجلس التشــريعي باعتبار أنه 
ــد أن يأتي الرئيس عباس للدعوة إلى فترة  الب
برلمانية جديدة وذلك حسب القانون والعرف 
المتبع في الســابق، ونحن من جانبنا قدمنا أنا 
وأربعين نائبًا طلبا للرئيس إلعادة تفعيل عمل 
المتبع في الســابق، ونحن من جانبنا قدمنا أنا 
وأربعين نائبًا طلبا للرئيس إلعادة تفعيل عمل 
المتبع في الســابق، ونحن من جانبنا قدمنا أنا 

المجلس التشريعي، وبالتالي رئيس المجلس 
ــه أن يخاطب  التشــريعي د. عزيز دويك علي
ــاح دورة  ــاس لكــي يطالبه بافتت الرئيــس عب
ــم ذلك، وهذا  ــدة للمجلس، ونأمل أن يت جدي
هو الشــكل العملي الذي يتجــاوز فوق جميع 
الخالفات، ولكن يبدو أن اإلرادة السياســية ما 

زالت غير متوفرة".
فيما أجاب د. محمود الرمحي على ذات السؤال 

بالقول:" ستســتمر الســلطة الفلسطينية في 
تعطيل المجلس التشــريعي إلفشــال التجربة 
الديمقراطية التي شــهد العالم كله بنزاهتها، 
وإظهار كتلة التغيير واإلصالح بأنها عاجزة 
عن إدارة الشــأن التشــريعي والرقابي، لذلك 
سوف تســتمر السلطة الفلسطينية في تعطيل 
عمل المجلس التشريعي وتحول دون تفعيله، 
وتخشــى الســلطة من أن تفعيل المجلس قد 
يضع حكومــة الضفة ومراســيم الرئيس في 

مهب الريح".
ــر بالحال علق د. نافــذ المدهون على  وكخبي
المدة التي سيقضيها المجلس التشريعي معطال 
ــاك أي رؤية  بالقــول:" أعتقد أنه ال يوجد هن
قريبة ومبشرة بخصوص عودة مقر المجلس 
ــد بداللة أن هناك  فــي الضفة للعمل من جدي
محاوالت كثيرة من رئاســة المجلس إلعادة 
بناء العملية البرلمانية على أرضية المصالحة 
ــاط وهذه  ــم رفض وإحب ولكن مع األســف ت
المحــاوالت، ولم يأت الرفــض من برلمانيين 
بل من موظفين إداريين يعطلون مسيرة عمل 

المجلس".
وأضــاف: "للحقيقة هناك إمكانية الســتئناف 
العمــل البرلماني في الضفة إذا أخذت القوائم 
ــح قرارا  ــة األخــرى عــدا كتلة فت البرلماني
بالعودة للعمل في المجلس وممارسة الضغط 
ــى كتلة فتح، وأعتقــد أن أحد أهم عوامل  عل
ــاء االنقســام هــو عقــد جلســة للمجلس  إنه
التشــريعي بكامــل أعضائه، ولكــن القرار مع 
األســف ليــس بيد حركــة فتح بل هــو قرار 
يمتلكه رئيس الســلطة المنتهية واليته، وهو 
ال يتمتع باالستقاللية في القرار وإنما يتلقي 
األوامــر من الخــارج، فضال عــن أن فتح غير 
معنية بالمصالحة ألنها مســتفيدة أكثر من 
االنقسام". وأردف قائال: "أؤكد أن كتلة فتح ال 
تتصرف بإرادتها في هذا الموضوع، كتلة فتح 
تتصرف من خــالل موظف إداري هو إبراهيم 
خريشة الذي ال يتمتع بأي صفة قانونية، فتح 
من خالل امتناعها عن عقد الجلســات تخالف 
القانون األساسي والشــعب الذي انتخبها على 
ــة تمثيلها للشــعب، وبالتي قيام حركة  أرضي
ــح باالســتنكاف يشــكل مخالفــة للقانون  فت
األساســي، لذلك فالشعب الفلسطيني مطالب 
ــة هؤالء، ألنهم لم يمارســوا ما  بإنهاء عضوي

ــوا عليه، ألن الشــعب ليس ملكا ألحد، ال  انتخب
لحماس وال لفتح ، وهو صاحب القرار".


ورغــم تفاقم األوضــاع اال أن جهــودا حثيثة 
حاولــت العديد من األطراف بذلها في ســبيل 
ــة انهائها  الخــروج من هــذه الحالة ومحاول
وحول هــذه الجهود قــال د. الرمحي: "كانت 
ــل القوائم  ــة مــن قب ــاك محــاوالت حثيث هن
البرلمانية المختلفة، فكان هناك اتفاق لتفعيل 
المجلس التشريعي وقعت عليه الكتل والقوائم 
البرلمانية بما فيها كتلة فتح ممثلة برئيسها 
النائب عزام األحمد، والذي كان يقضي وقتها 
بعــودة د. عزيز الدويك للمجلس وممارســة 
عمله كرئيس للمجلس مــن داخل مكتبه في 
بناية المجلــس، بعد تغييبه قســرًا الختطافه 
من قبل االحتالل، واستبشرنا خيرًا وقتها بهذا 
االتفاق إال أن حركة فتح وكعادتها تراجعت 
عن االتفــاق وتملصت منه بعد ســاعة واحدة 

فقط".
وأضــاف:" أيضا حاولت شــخصيات مســتقلة 
وأخرى من فلسطينيي الـ ٤٨ العمل على إعادة 
ــل دور المجلــس التشــريعي إال أن هذه  تفعي
المحاوالت باءت بالفشــل أيضًا وذلك لتعنت 
ــل دور المجلــس التشــريعي إال أن هذه  تفعي
المحاوالت باءت بالفشــل أيضًا وذلك لتعنت 
ــل دور المجلــس التشــريعي إال أن هذه  تفعي

ــة وإصرارها على إظهار  كتلة فتح البرلماني
كتلة التغيير واإلصالح بأنها فشلت في إدارة 

المجلس التشريعي وتنشيطه".
ــى هــذه الجهود  فيمــا عقــب د. المدهــون عل
بالقول: "كانت هناك محاوالت كثيرة سواء 
على مستوى رئاسة المجلس التشريعي أو على 
مستوى اإلداريين، وأنا شخصيا اتصلت شخصيا 
بمجموعة من نواب فتح للمشــاركة في وفد 
برلماني لــدى زيارة البرلمــان األوروبي في 
وقت سابق، ولكن حدثت تحركات من قبل رام 
اهللا ومن إبراهيم خريشة على وجه الخصوص 
إلفشال هذا الموضوع حيث طلب من البرلمان 
األوروبي إلغاء هــذه الزيارة ورفض حركة 
فتح من هذه الزيارة، مما يســتدعي مما يسمى 
مجموعات العمــل البرلمانية أن تناقش أهلية 
إبراهيم خريشة الذي يسيطر على مقر ومسار 
المجلــس في الضفــة الغربية بــدال من بحث 
ــرة وإغفال القضايا  ومناقشــة القضايا الصغي

الكبرى".
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ما الــذي وقــر َّـ قلبك منــذ اللحظة 
األوُّـ لرتشحك لالنتخابات التشريعية 

الثانية؟ 
أنا كنت من أكثر األشــخاص المشجعين 
ــن إلــى مشــاركة حمــاس فــي  والداعي
الموجــودة  ــل  الفصائ وكل  ــات  االنتخاب
على الســاحة الفلســطينية للمشاركة في 
االنتخابات ألن تجربتنا في المجلس األول 
من عدم مشــاركة حركــة حماس وبقية 
ــات عام ٩٦ التي امتنعت  الفصائل في انتخاب
ــا الكثير من  ــه، أدى إلى مواجهتن فــي حين
المشــاكل والعوائــق، وباألخص في ملف 
االعتقــال السياســي والفســاد الــذي كان 

منتشرا ومستشريا في الفترة السابقة.
ولذلك عندما قــررت حماس الدخول في 
االنتخابات انتابني شعور أن المجلس القادم 
ــاف المجتمع  هو مجلــس يمثل كافة أطي
الفلســطيني وبشــكل أفضل مــن المجلس 
ــون الواحد،  الســابق الذي كان صاحب الل
وأن المجلس الجديد سيعزز الدور الرقابي 
وسيكشف ويحاسب المفسدين، وسيكون هذا 
المجلس داعما ومساهما رئيسيا في تعزيز 
ــى فتح باب  مبدأ الشــفافية والنزاهة وحت
التنافس بين ممثلي الكتل والقوائم لتقديم 

خدمات أفضل إلى الجمهور الفلسطيني.

هل كنت تعتقد أن اِّـجلس التشريعي 
لألزمــات  حلــوال  ســيقدم  الثانــي 
بالواقــع  تعصــف  التــي  واِّـشــكالت 
الفلســطيني، وهــل كنــت تعتقد أن 
بإمكانــك أن تقدم إســهامات جديدة 

َّـ هذا اإلطار؟ 
كنت أدرك منذ البداية ونحن نضع قانون 
االنتخابات الذي وافق عليه المجلس القديم 
أن عددا قليال من النواب سيمثلون المجلس 
ــد، وذلــك بســبب انشــغال هــؤالء  الجدي
ــواب بأعمالهــم وانخراطهم بالســلطة  الن
ــن تتم انتخابات  التنفيذية، معتقدين أنه ل
ــن تعاد، لذلــك جاءت  بعــد ذلــك وأنها ل
االنتخابات وحملت معها الكثير من األسماء 

والشخصيات الجديدة.
وبالرغم مــن أن االنتخابات التي جرت في 
عام ٢٠٠٦ حظيت بتمويل أمريكي وأوروبي 
وبموافقة إســرائيلية، ولكن الهدف المتفق 
ــن كان تدجين حركة  ــه وغير المعل علي
ــع األقلية، وذلك  حمــاس وجرها إلى مرب
لتحقيق شعار ســلطة واحد وسالح واحد، 
ــد حمــاس بأنهــا جزء مــن النظام  وتحيي
السياسي في إطار المجلس التشريعي، وقد 
كانــت التوقعات لهــؤالء أن تكون حركة 
حمــاس أقلية في المجلــس لكنهم فوجئوا 

بنتائج االنتخابات. 
ــل على لســاني "كارتر"  وبالرغــم مما قي
ــى  عل ــن  الدوليي ــن  المراقبي و"روكار" 
ــوم األول حــول نزاهة  ــات في الي االنتخاب
وشفافية وشــرعية هذه االنتخابات وذهاب 
ــا بديمقراطية دول  البعــض إلــى مقارنته
ــي لظهور نتائج  عريقــة، إال أن اليوم الثان
هذه االنتخابات شهد فرض الحصار المالي 
واالقتصــادي، إضافة إلى العزل السياســي، 
وتجلت مقولة األمريكان واضحة أنهم مع 
الديمقراطية حين يفــوز حلفاء وأصدقاء 

ــة عندما يفوز  ــا، وغير مقبول أمريكا فيه
أعداء أمريكا بها.

ــدأ الصراع على الســلطة، فمن  ومن هنا ب
فاز في االنتخابات لم يستلم، ومن خسر لم 
ُيســلِّم مقاليد الحكم وظهرت حالة عصيان 
فاز في االنتخابات لم يستلم، ومن خسر لم 
ُيســلِّم مقاليد الحكم وظهرت حالة عصيان 
فاز في االنتخابات لم يستلم، ومن خسر لم 

ــي. المــدارس مغلقــة والمستشــفيات  مدن
مضربة عن العمــل والمحاكم والوزارات، 
ــى أجهــزة األمن نزلت إلى الشــوارع  وحت
لتخرب وتكسر وتحرق، وهذا لم يحدث في 
ــرة االنقالبات التي كانت  أي بلد خالل فت
تحدث في دول العالم العربي، ولذلك كان 
الرهان أن االنتخابات سيتم إعادتها تحت أي 

بند "االنتخابات المبكرة". 

مــدار تجربتــك  هــل فوجئــت علــى 
الربِّـانيــة الحافلــة بواقــع وطبيعــة 
عمــل ومهــام اِّـجلــس التشــريعي 
الفلســطيني التي تبدو عمليًا أصعب 

مما هي عليه نظريًا بكثري؟
كنت آمــل على المســتوى الشــخصي أن 
يستطيع هذا المجلس أن يقدم شيئا مختلفا 
عــن المجلس األول، ونتيجــة الخبرة التي 
اكتســبتها فــي المجلــس األول، ونتيجة 
المعاناة التي عشــتها والتهديدات التي كنا 
ــواب من خالل  نتلقاها ونتعــرض لها كن
ــا عند فتح أي  ــدات التي نتعرض له التهدي
ــف الطحين الفاســد،  ملــف فســاد مثل مل
وبنك فلســطين الدولي، وملف االســمنت 
والجدار، إلى غيره من الملفات التي حاولنا 
أن نكتشفها ونظهر الفساد فيها، ولكن أقول 
وبكل مرارة وحسرة أن المجلس الحالي لم 
يقلع ولم يمارس عمله بكل حرية ونزاهة 
ــة، فمــن فــاز باالنتخابات لم  وديمقراطي

يستلم، ومن خسر لم ُيسلِّم.
ــة، فمــن فــاز باالنتخابات لم  وديمقراطي

يستلم، ومن خسر لم ُيسلِّم.
ــة، فمــن فــاز باالنتخابات لم  وديمقراطي

ثم جاء الدور على االحتالل الذي أقدم على 
اعتقــال النواب بمن فيهــم رئيس المجلس 
ــن الســر، وأنا شــخصيًا  التشــريعي  وأمي
اعتقــال النواب بمن فيهــم رئيس المجلس 
ــن الســر، وأنا شــخصيًا  التشــريعي  وأمي
اعتقــال النواب بمن فيهــم رئيس المجلس 

ــا نأمل أن  اعتقلت مدة شــهر كامل، وكن
يكون هــذا االعتقــال بمثابة حافــز ودافع 
للزمالء لالســتمرار في عمل المجلس في 
خطوة تحــدي إلجــراءات االحتــالل، لكن 
هــذه النوايا واآلمال لم تصمد طويًال، وبدأ 
خطوة تحــدي إلجــراءات االحتــالل، لكن 
هــذه النوايا واآلمال لم تصمد طويًال، وبدأ 
خطوة تحــدي إلجــراءات االحتــالل، لكن 

ــة بيات وتغييب مقصودة  المجلس في رحل
بهدف التعطيل.

هــل اســتطعت كنائــب وكنائــب ثان 
لرئيس اِّـجلس التشريعي أن توفق 
بني مهامك وواجباتك الربِّـانية وبني 

اِّـهام واألعباء األخرى؟ 
لقد حاولت كثيرًا وباعتباري النائب الثاني 

اِّـهام واألعباء األخرى؟ 
لقد حاولت كثيرًا وباعتباري النائب الثاني 

اِّـهام واألعباء األخرى؟ 

لرئيس المجلس وقائما بأعمال أمانة السر، 
في تجميع الزمالء من أجل عقد جلسة عامة 
للمجلس، لكن هــذا كان يصطدم بظروف 
مختلفة، فبدأ الخطــأ األول الذي وقع فيه 
المجلس، عندما ذهبت حركة فتح ويمثلها 
السيد عزام األحمد وحركة حماس يمثلها 
ــب تمديد عمــل دورة  د. أحمــد بحــر بطل
المجلس لمدة ثالثة شهور، وذلك من باب 
حسن النوايا، وبطلب من الزمالء المعتقلين، 
عندها تم وضع المجلس في حضن الرئيس، 
وتال ذالك مسلسل التعطيل، فعندما تحضر 
حماس تغيب فتح، وعندما تحضر فتح تغيب 

حماس، وكلُّ له أسبابه.
الذي عطل المجلس التشــريعي هو أسباب 
كثيرة، أوال إســرائيل التي قامت باعتقال 
النواب، ثانيًا المجتمع الدولي عبر الحصار 
كثيرة، أوال إســرائيل التي قامت باعتقال 
النواب، ثانيًا المجتمع الدولي عبر الحصار 
كثيرة، أوال إســرائيل التي قامت باعتقال 

والعزل السياســي، ثالثًا فتح وحماس عبر 
النواب، ثانيًا المجتمع الدولي عبر الحصار 
والعزل السياســي، ثالثًا فتح وحماس عبر 
النواب، ثانيًا المجتمع الدولي عبر الحصار 

االنقسام باعتبارهم يشكلون ٩٥٪ من مقاعد 
المجلس التشريعي، رابعًا الفصائل الصغيرة 
االنقسام باعتبارهم يشكلون ٩٥٪ من مقاعد 
المجلس التشريعي، رابعًا الفصائل الصغيرة 
االنقسام باعتبارهم يشكلون ٩٥٪ من مقاعد 

الممثلة في المجلس التشريعي والتي فشلت 
في تشــكيل قوة مانعــة وجامحة وانحازت 
إلى طرف على حساب طرف، وبذلك أدخل 
المجلــس ليكــون جزءا من المشــكلة بدال 
مــن أن يكون جزءا من الحــل، في حين أن 
المجلس نجح ولعــب دورا مهما في إنجاح 
وثيقة الوفاق الوطني التي قادت إلى اتفاق 
ــو أخرج  مكة الــذي لم يصمــد طويًال، فل
وثيقة الوفاق الوطني التي قادت إلى اتفاق 
ــو أخرج  مكة الــذي لم يصمــد طويًال، فل
وثيقة الوفاق الوطني التي قادت إلى اتفاق 

المجلس التشــريعي من االستقطاب الحاد 
لكان باإلمكان أن يكون خيمة حقيقة تجمع 
الفلســطينيين إلنهاء االنقســام وتعيد ثقة 
المواطن وحق المواطــن باعتبار أن صوت 

المواطن قد ُسرق لصالح االنقسام.

علــى  الربِّـانــي  أداءك  تقيــم  كيــف 
الصعيد الشخصي منذ اللحظة األوُّـ 
النتخابــك مطلــع عــام ٢٠٠٦م وحتى 

اليوم؟ 
ــذ اللحظة األولي النتخابــي مطلع عام  من
ــى اليوم تمثلت أهم األعمال التي   ٢٠٠٦ وحت

قمت بها على الصعيد الشخصي: 
أوال: أنا ُوّكلت نائبا ثانيا لرئيس المجلس 

قمت بها على الصعيد الشخصي: 
أوال: أنا ُوّكلت نائبا ثانيا لرئيس المجلس 

قمت بها على الصعيد الشخصي: 

التشــريعي الفلســطيني، وقمــت بترؤس 
لجنة التحقيق في مالبســات وظروف قيام 
إســرائيل بخطف النائب أحمد سعادات من 

سجن أريحا.
ــة التحقيق في  ــًا: كنت رئيســا للجن ثاني

سجن أريحا.
ــة التحقيق في  ــًا: كنت رئيســا للجن ثاني

سجن أريحا.

ظروف ومالبسات الحريق الهائل الذي أتى 
على "كازية النبالة" في رام اهللا والتي أودت 

بحياة العديد من المواطنين.
ثالثًا: شكلنا لجنة تحقيق داخلية برئاستي 

بحياة العديد من المواطنين.
ثالثًا: شكلنا لجنة تحقيق داخلية برئاستي 

بحياة العديد من المواطنين.

ــدا عن فتــح وحماس فــي التحقيق في  بعي

ظروف ومالبسات مقتل مجدي البرغوثي 
في سجون السلطة.

ــع فتح وحماس من  ــًا: محاوالت تجمي رابع
في سجون السلطة.

ــع فتح وحماس من  ــًا: محاوالت تجمي رابع
في سجون السلطة.

أجل إنهاء حالة االنقســام وبدء دورة جديد 
في المجلس التشريعي.

خامســًا: استالمي ألمانة سر عمل المجلس 
في المجلس التشريعي.

خامســًا: استالمي ألمانة سر عمل المجلس 
في المجلس التشريعي.

أثناء اعتقال الدكتور محمود الرمحي.
سادسًا: القيام بزيارات مختلفة مثل حضور 

أثناء اعتقال الدكتور محمود الرمحي.
سادسًا: القيام بزيارات مختلفة مثل حضور 

أثناء اعتقال الدكتور محمود الرمحي.

مؤتمر األورومتوســطي وأنا أشــغل نائب 
ــة السياســية فــي البرلمان،  رئيــس اللجن
ــي، والبرلمان  ــارات للبرلمان األوروب وزي
البلجيكي وزيارات متعدد إلى دول كثيرة 

بهدف إقامة عالقات برلمانية. 
ــة لمتابعــة موضوع  ســابعًا : تشــكيل لجن

بهدف إقامة عالقات برلمانية. 
ــة لمتابعــة موضوع  ســابعًا : تشــكيل لجن

بهدف إقامة عالقات برلمانية. 

ــى رأســهم د. عزيز  اختطــاف النواب وعل
دويك مــن أعضــاء المجلس التشــريعي 
ووزارة األســرى وكذلــك مــن مكتــب 
الرئيس، ووجهنا رسائل مختلفة وإلى جهات 
مختلفة بالتعاون مع نقابة المحامين العرب 
الذين تعهدوا بإثارة الموضوع في المحافل 
ــة، كما بعثنا  ــة الدولي والجهــات القانوني
ــام لألمم المتحدة  برســالة إلى األمين الع
وتم إصــدار تقرير للجمعية العامة إلثارة 
الموضوع، وحرصنا على قيام وفد برلماني 
أوروبــي من خــالل مراســالتنا باعتصام 
أمام الســجن الذي يتم اعتقــال فيه النواب 
ود. عزيز دويك، و لكن إســرائيل رفضت 
السماح للوفد بمقابلة د. عزيز داخل السجن، 
كما قمنا بمتابعة المحامين المكلفين من 
النواب، وقمت أنا شــخصيا بإرسال الطبيب 
هاني عابدين لالطالع على الحالة الصحية 
ـــ د. عزيــز دويك داخل الســجن، إضافة  ل
إلى زيارة عوائل األسرى والمختطفين من 
كافة الفصائل وليــس من حركة حماس 
فقط، فقد قمت بزيارة عوائل النائب األسير 
مروان البرغوثي وأحمد ســعادات وحسام 

خضر.
 أنا أشــعر بحزن شــديد وعميق وبأسى أن 
كل اآلمــال التي كان مــن المفترض أن 
ــا في المجلــس التشــريعي الثاني،  نحققه

هــذا المجلس التعددي الــذي نجح بجدارة 
ونزاهة شهد لها العالم أجمع، ولكن لألسف 
لم نستطع أن نحقق شيئا في حين المجلس 
ــكل ما فيه من مســاوئ وما له وما  األول ب
عليه، وبرغم وجود لون واحد كان يسيطر 
ــه وأن  ــه، ولكــن اســتطعنا أن نقلع في علي
ننجز الكثير من القوانين، ولكن بالمجلس 
الحالي المتعدد لم نســتطع، وهذا يعود إلى 
عدم وجود ثقافة الشراكة التي لم تتأصل 
في المجتمع الفلســطيني بعد بسبب ثقافة 

التفرد واإلقصاء.

استنادًا إُّـ تجربتك الربِّـانية الحافلة 
.. هل تعتقد أن اِّـجلس التشــريعي 
قــادر على لعب دوره اِّـنوط به حســب 
القانون األساســي الفلسطيني وفقًا 
ِّـــا هو مأمــول وطنيًا َّـ ظــل عوائق 

وتدخالت االحتالل؟ 
ــر  ــه تأثي أعتقــد أن هــذا األمــر كان ل
باتجاهين، االتجاه األول أننا نسير كنواب 
في المجلس التشريعي في الطريق الصحيح 
ــا أصبحنا هدفا  ــة، باعتبار أنن ــة بالمائ مائ
لإلســرائيليين يراد من ذلــك ضرب إرادة 
ــواب، وألول  شــعبنا من خالل اعتقــال الن
مرة في تاريخ السلطة الفلسطينية النواب 
أصبحوا القــدوة في التعاطي مع االحتالل، 
وأنا عشــت التجربة االعتقالية وشــاهدت 
ــون المعتقلين  الفخــر واالعتزاز فــي عي
في ســجون االحتــالل وهم يــرون ممثلي 
الشعب الفلســطيني يعانون بنفس القسوة 
الــذي يعامل بها األســرى اآلخريــن، وهو 
يعطي شــعورا أنه ال أحــد يمتلك حصانة 
أمام إجراءات االحتالل، ويعطي شعورا أننا 
نســير في الطريق الصحيح. مقولة القائل: 
الجنود في األمام والقائد في الخلف انتهت 
من قاموس الشــعب الفلســطيني، وأصبح 
ــادي في األمــام والجنود فــي الخلف،  القي
ــة عالية للنواب  وهــذه أعطت روحا معنوي
وأمدتهم بالعزيمة لالســتمرار في عملهم، 
لكن لألســف الشديد لم تستمر طويال على 
ــار أن النوايا وحدها ال تكفي وهذا أثر  اعتب
على عمل المجلس التشــريعي، إضافة على 

حالة االنقسام.

حفلت الحياة الربِّـانية طيلة السنوات 
األربع اِّـاضية باِّـناكفات السياسية.. 
ما هي شــهادتك حول هــذا اِّـوضوع، 
وهل باإلمكان الحفاظ على الحد األدنى 
مــن العالقة الشــخصية بــني النواب 

بعيدًا عن الخالفات الفصائلية؟
أنا أعتقد أنه إذا كان هناك حســنة واحدة 
التفاقية أوســلو فهذه الحســنة هي إعطاء 
الناس القدرة والفرصــة الختيار قياداتها، 
ــاح فيها  وهذه هــي المــرة األولى التي يت
للشــعب الفلســطيني على أرضه أن يختار 
ممثليه عن طريــق صندوق االقتراع، وهذا 
ــى أن يلعب أدوارا  المجلــس كان قادرا عل
ــة التثقيــف الديمقراطي  مهمــة في عملي
وخلق ثقافة ديمقراطية، وأيضًا دورا مهما 
ــة التثقيــف الديمقراطي  مهمــة في عملي
وخلق ثقافة ديمقراطية، وأيضًا دورا مهما 
ــة التثقيــف الديمقراطي  مهمــة في عملي

ــن، وهذا  ــة المقاومة والمقاومي في حماي
برنامجي الشخصي وبرنامج كتلة التغيير 
ــى أن هــذا المجلس  واإلصــالح، إضافة إل

ــه أن يكون خيمة لحوار وطني  كان بإمكان
حقيقي ينهى حالة االنقسام ويؤسس لدولة 
المســتقبل التي تحترم القانــون وحقوق 
اإلنســان وتكون بؤرة اإلشعاع الديمقراطي 
لمن حولها، وأنا كنت متفائال دائما في هذا 
المجلــس، لكن األمور جــرت بعكس ما هو 
متوقع، التدخــالت الخارجية من االحتالل 
الفلســطينيين،  والمجتمع الدولي وبعض 
تدخلوا جميعا من أجل إحباط هذه التجربة، 
ألن نجاحها هو نجاح لبرنامج التغيير الذي 
يحاسب ويراقب ونجاح لبرنامج المقاومة. 

المناكفات السياســية شــيء والعمل داخل 
البرلمان شيء آخر. على الصعيد الشخصي 
اكتســب المجلــس التشــريعي األول لونا 
واحــدا مــع بعــض الرتــوش، وشــكلنا أنا 
وبعض زمالئي النواب حالة مميزة وعملنا 
ــة برلمانية اســمها تحالــف االئتالف  كتل
ــواب، وكنا نقاتل  الديمقراطــي وتضم ٦ ن
ونكشــف ملفات الفساد، وبالرغم من ذلك 
كنا نحافظ على عالقات شخصية حتى مع 

بعض النواب الفاسدين.
أما في المجلس الحالي فأعتقد أنه من بداية 
ــاك عملية  المجلس التشــريعي كانت هن
تحريــض واضحة، وبالتالــي خلقت عامل 
نفور وعــدم تقبل لآلخر، وبالتالي لم يكن 
الوالء للوطن، وأن النائب يمثل الوطن، بل 
ــه وحركته ولم  ــح النائب يمثل حزب أصب

يعبر عن الشعب الفلسطيني كافة.

هل أضافت التجربة الربِّـانية شــيئًا 
ومكانتــه  خريشــة  د.  إُّـ شــخصية 

السياسية؟
أعتقد أن التجربة البرلمانية تجربة غنية 
ــي التجربة  ــن التجربتين، وعلمتن ــا اب وأن
الكثير، وكنا نعتقد في الســابق قبل اتفاق 
ــادة الفلســطينية هي قيادة  أوســلو أن القي
بعيدة عن كل الشــبهات والفساد وفوجئنا 
لألســف الشــديد أن هــؤالء كان لديهــم 
ــاك تربة خصبة  ــم تكن هن بذرة فســاد ول
تكشــفها، وبالتالي هذه الهالة حول القيادة 
الفلسطينية ســقطت وإن كان يوجد بين 
صفوف هذه القيادة بعض الشرفاء، لكن بعد 
أن ســقطت مصطلحــات التحرير والوطن 
التي كانوا ينادون بها وانكشف األمر لدى 
الكثير من الناس فقــد مثل هذا إضافة إلى 

تجربتي البرلمانية.
ــه حينما تقف مع  وأيضــا تجربة أخرى أن
الجمهور الفلسطيني والمواطن الفلسطيني 
فــإن هذا المواطن لــن يخذلك وخصوصا 
الفئات المهشــمة من المجتمع الفلسطيني 
مــن الفقراء والعمــال والالجئيــن وحتى 

المثقفين.

َّـ نهايــة العــام الرابــع مــن رحلــة 
العمل الربِّـاني ،، هي يشعر د. حسن 
خريشــة أنــه أكثــر قربًا أم بعــدًا عن 

الجمهور الفلسطيني؟ 
أنا أعتقد أنني أشــعر بمعاناتهــم، وقريب 
ــي، ورغم كل  من الجمهــور الذي انتخبن
الضغــوط وكل من يمارس بحقي إال أنني 
أشــعر بالحب من قبل جمهوري وأشعر أنه 
ــو تكررت التجربة فإنه ســوف يتم إعادة  ل
انتخاب نفس األشــخاص الذين انتخبوا في 

االنتخابات السابقة.
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أشعر بقمة الحزن واألسى لتبدد اآلمال المنوطة بالتشريعي 
بسبب سيادة ثقافة التفرد واإلقصاء في المجتمع الفلسطيني

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة:

حالة التحريض الزمت عمل اِّـجلس منذ الجلسة األوُّـ، والوالء لم يعد للوطن بل للحزب والفصيل
العوائق الداخلية والخارجية تكاتفت إلحباط التجربة الديمقراطية وبرنامج التغيير واإلصالح

العدد الثاني والثالثون

  د. حسن خريشة



العدد الثاني والثالثون6

لــو تحدثنــا َّـ البدايــة عــن تجربتك 
َّـ  األوُّـ  السياســة  الشــخصية 
انتخابــات اِّـجلــس التشــريعي عام 

٢٠٠٦؟
نعم، كانت التجربة الشخصية األولى 
لي شــخصيا فــي العمــل السياســي، 
كان لــي تجربة في العمــل الخيري 
والمؤسساتي واألكاديمي والمجتمعي 
ــي أعيش في مدينة القدس  وخاصة أن

بجواز المسجد األقصى المبارك .

وكيف تقيم هذه التجربة؟
فــي الحقيقــة عندمــا شــاركنا في 
العمل السياسي توقعنا أن يكون هناك 
ــة  تعاون لخدمة مصلحة الشــعب  آلي
الفلسطيني، خاصة أنا شخصيا أمضيت 
فــي ســجون االحتــالل باالنتفاضــة 
األولى  وقضيت أكثر من ١٢ عاما في 

سجون االحتالل.
توقعت وكنت آمــل أن أجد االهتمام 
الحقيقــي فــي القضية الفلســطينية 
لخدمة أبناء شعبنا وثوابتنا ومقدساتنا 
ــدور الهام جدا في هذه  وإبراز هذا ال
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القضايا .

هــل فوجئــت مــن موقف حركــة فتح 
حيال الفوز الذي حققته كتلة التغيري 

واإلصالح؟
 لألســف الشــديد منذ لحظــة فوزنا 
باالنتخابات بدأت عملية وضع العصي 
فــي الدواليب من الطــرف اآلخر من 
ــم نجد  حركــة فتح  والســلطة، ول
ــا نطمحه ونتوقعه  التعاون الذي كن
وخاصة أننا شعب  يعاني من االحتالل، 
ــا نعاني مــن بعضنا  فلألســف أصبحن
ــا كانــت الصدمة  البعــض ومــن هن

األولى.
  

حركة فتح ونوابها تقول أنها سلمتكم 
الســلطة والتشــريعي بسالسة دون 

مضايقات هل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح، ولم يكن هناك تداول 
للســلطة أو نقل كما كنتم تسمعون 

في اإلعالم.

كيــف صمدتــم أمــام هــذه الضغوط 
الداخلية؟

ــا ثابتين على   ــا وال زلن  نعــم صمدن
ــا االســتعداد للمثابرة  موقفنا ولدين
والصبر والجلد ألننا كنا نشعر بداية 
ــا أمانة في أعناقنا أمام اهللا  ونهاية أنه
عــز وجل وأمــام شــعبنا  الذي وضع 

ثقته فينا. 
كانت هذه التجربة، وتمت المؤامرة 
على هذا المشــروع  الوليد في العمل 
المؤسســات  خــالل  مــن  السياســي 
الفلســطينية الموضوعــة مــع أننا ال 
نعترف أصًال بهذه االتفاقيات، اتفاقية 
أوسلو وإفرازاتها. أصال  اتفاقية أوسلو  
بحــد ذاتها داســتها جرافــات خارطة 
الطريق وكثير مــن االتفاقيات التي 

تلتها.

 ِّـــاذا رفضتم العــروض التي قدمتها 
الواليــات اِّـتحــدة وأوروبــا للتعامــل 

معكم كشرعيني؟
 عندما  شاركنا في العملية السياسية، 
ــا عــروض كثيرة من  عرضــت علين

الغرب ومن العرب وغيرهم، عروض 
مغرية جدًا وفيها كثير من االنجازات 
ــا لم نســاوم على  الشــخصية، ولكنن
القضية وهددنا باالعتقال والتصفية، 
وكان شــعارنا "رب السجن أحب إلي 
ــي إليه"، وفــي المحصلة  ممــا يدعون
النهائية ارتضينا المحنة، وتم اعتقال 
٤٣ نائبا في الضفــة الغربية والقدس 
إلفشــال هذه التجربة الوليدة األولى 
التي تجســدت  ألول مرة وشــهد لها 

العالم بنزاهة وشفافية.
ومن األشــياء التي أدخلت السرور في 
قلوبنا جميعا عندما رأينا هذا الحشد 
والتأييد الجماهيري، والتفاف الشعب 
الفلسطيني حول المشروع اإلسالمي، 
ــي  ــم للقاصــي والدان ليؤكــد للعال
أن هذا هــو الوجه الحقيقي للشــعب 

الفلسطيني.

 لــو تحدثنا عن اعتقــال االحتالل لكم 
كنواب مقدسيني والتهم التي وجهها 

لكم؟
اعتقالنا كان بتاريخ ٢٩-٦-٢٠٠٦، وادعى 

االحتالل أن اعتقالنا جاء على إثر أسر 
الصهيوني"جلعاد  ــدي  الجن المقاومة 
شاليط"، وقالوا لنا في بداية االعتقال:" 
أنتم بطاقــات ضاغطة من أجل إطالق 

سراح الجندي".

هل تعتقد أن اعتقال النواب ورئيس 
التشــريعي كان سياســيًا  اِّـجلــس 

وليس مرتبطا بقضية "شاليط"؟
صحيح فبعد مــرور عام على وجودنا 
ــدون أن نقــدم للمحاكمــة بدون  ب
تهــم، فوجئنا بأن االحتــالل أبلغنا أن 
ــة مدة  اعتقالكــم ســيكون حتى نهاي
المجلس التشريعي، وكانت المفاجأة  
ــا  ــاك أطراف ــا، وكأن هن ــر لن األكب
فلســطينية تواطــأت وأرادت اإلبقــاء 
ــا في الســجون من أجل  على اعتقالن
تمرير المخططات وحتى ال نقف في 
وجه المشروع االنحداري التي تمثله 
حكومة فيــاض في هذه الفترة وحتى 
ــم  حجــب الثقة عن المشــروع  ال يت
السياسي القادم الذي عملت له قيادات 
نافذة في فتح والســلطة، وتم الحكم 

علينا لثالثة سنوات ونصف.

أنتــم كنــواب َّـ كتلــة التغيــري ماذا 
قدمتم ألبناء الشــعب الفلســطيني، 

وما الرسالة التي قدمتموها؟
كمــا ذكرت نحن كنا نأمل ونطمح 
ــًا الممثلين الحقيقيين  أن نكون فعلي
لنقل معاناة وقضية شــعبنا في مدينة 
ــن داخل  ــا مغيبي القــدس، ولكنا كن
الســجون ولم تتح لنا الفرصة لنقوم 
ــا، وكل مــا جرى فــي مدينة  بدورن
ــرة البرلمانية من  القدس خالل الفت
مسلســل متســارع جــدًا كان خالل 
الســنيتين الماضيتين، أي كان هناك 
أكبر توسيع استيطاني وأكبر حفر 
لألنفاق وأكبر تشــريد للمقدسيين، 
ــا  ــم فرضه وكل هــذه اإلجــراءات ت
ــى القــدس ونحــن داخل ســجون  عل
االحتالل، فاالحتالل هو الذي يتحمل 
المســؤولية األكبر في عدم وجودنا 
وعدم مشاركتنا ووقوفنا في وجه ما 

جرى في مدينة القدس .

نعــود لفــوز حركة حمــاس َّـ مدينة 
القدس بجميع اِّـقاعــد.. هل تعتقد 

أن االحتالل فوجئ بالنتيجة؟
ــم أقول لك مــا قاله لي  أخــي الكري
ضابط االستخبارات الصهيوني عندما 
ــي تعرضنا  ــات، قال ل ــا باالنتخاب فزن
ــن، األولى نســبة الفوز  إلــى صفعتي
لإلســالميين بشــكل عام في المجلس 
التشريعي بهذه النسبة، فكل مخابرات 
ــة وصهيونية وبعض  ــم أمريكي العال
الــدول العربية قدرت أن نســبة فوز 
ــن تتعدى ما  حمــاس في االنتخابات ل
بين (٣٥-٤٠)٪، وفوجئنا بنســبة الفوز 
التي وصلت إلى ٦٧ عضوا في المجلس 

التشريعي.
كمــا قال لي الضابــط الصهيوني أن 
الصفعة الثانية التي تلقيناها هي فوز 
حركة حماس في مدينة القدس بكل 
مقاعــد المجلس التشــريعي، هناك ٦ 
مقاعد، ٢ للنصارى، و٤ مقاعد أخرى، 
وتنافس على ذلك ٣٢ عضوًا، واألربع 

مقاعد حسمت لإلسالميين.
قــال لي: لكم نكــن نتوقــع، كل هذا 
ــاه  التهويــد وكل هــذا الــذي وفرن
للســلطة الفلســطينية وحركة فتح 
وتغطيتها بكل شــيء، وفي المحصلة 

النهائية تفوز حماس في القدس.

هــل قصــد االحتــالل مــن اعتقالكم 
تغييب القدس من صوت اإلسالميني 

وقادتهم على وجه الخصوص؟
نعم أرادوا تغييــب مدينة القدس من 
اإلســالميين، وإفراغها منهم  صــوت 
ومن قادتهم ورموزهم، نحن نســتمد 
ــا مــن المســجد األقصــى وهو  قوتن
ــا نقف مع  ــا، كن الــروح النابــض لن
الناس في قلب األقصى، استشهد شبابنا 
ــب الصراع  في ســاحات األقصى، وقل
ــة الفلســطينية، لذلــك من  والقضي
يســتطيع أن يدير عملية الصراع في 
األقصى ومدينة القدس  يســتطيع أن 

يدير الصراع في العالم بأسره.
ــع من دخول  أعطوني قــرارات بالمن
ــدة القديمــة، وها هو  األقصــى والبل
الشــيخ رائد صالح يحاكم ألنه تبنى 

التقت رئيس الحملة األوروبية لإلفراج 
ــن النائب "جيني  ــواب المختطفي عن الن
تونج" مع رئيس البرلمان البريطاني في 
لقاء ناقشــت من خالله  قضية اختطاف 
النواب وســبل تفعيل هــذه القضية  في 
ــة، وتجريــم سياســة  المحافــل الدولي
اختطاف النواب الممثلين عن شعبهم وفق 
القوانين واألعراف الدولية، وممارســة 
الضغط على "إسرائيل" لإلفراج الفوري 
عن بقية النواب المختطفين الذين يبلغ 
عددهــم ســتة عشــر نائبا، مشــيرة إلى 
ــا إلى قطاع غزة المحاصر  نتائج زيارته
مــع الوفد البرلماني األوروبي في يناير 
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الماضــي . ودعــت النائب تونــج رئيس 
البرلمــان البريطاني إلــى توجيه دعوة 
رســمية إلى أعضاء المجلس التشريعي 
الفلسطيني بهدف تنظيم زيارات متبادلة 
معهم تســهم في االطــالع على األوضاع 
المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني 
المحاصــر فــي قطــاع غزة  ومناقشــة 
ــا الفلســطينية العالقة ال ســيما  القضاي

قضية النواب المختطفين.
يجدر اإلشــارة إلى أن تونــج كانت قد 
التفت مع رئيس الحملة الدولية لإلفراج  
ــن في ســجون  ــواب المختطفي عــن الن
االحتالل النائب مشــير المصري وعضو 

ــم أثناء زيارتها  الحملة النائب هدى نعي
لقطاع غزة الشهر الماضي، حيث اطلعت 
على آخر المستجدات بشأن قضية النواب، 
ــة تفعيل القضية  وناقشــت معهم كيفي

ومالحقة االحتالل على جرائمه النكراء.
يذكر أن الحملة األوروبية برئاسة تونج 
ــارة أكبر وفد  شــاركت في تنظيم زي
برلماني أوروبي إلــى قطاع غزة، حيث 
ضم الوفد ما يقــارب ٥٦ نائبا يمثلون ١٢ 
دولة أوروبية، وكان من أبرز الفعاليات 
ــا الوفــد  التوقيع على  التي شــارك فيه
وثيقة الحرية لرموز الشرعية مؤكدين 
بذلك دعمهم المطلق للشعب الفلسطيني، 

ورفضهــم لالنتهاكات التعســفية بحق 
نظرائهم النواب الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن النائب مشير المصري 
وجــه رســائل إلــى رؤســاء البرلمانات 
ــة مــن خــالل أعضــاء الوفــد  األوروبي
ــي األوروبي، دعاهــم فيها إلى  البرلمان
ــن،  ــواب المختطفي ــة الن ــل  قضي تفعي
ــى اإلفراج عنهــم، كما أرفق  وصوال إل
مع الرســالة ملفا يحتوي على الدراسة 
ــواب ووثيقة  ــة الختطــاف الن القانوني
ــة ومعلومات مفصلة عــن النواب  الحمل
ــن وتواريــخ اعتقالهم ومدة  المختطفي

محكومياتهم وعدد من أفرج عنهم.



7 العدد الثاني والثالثون

ــى انتخابات المجلس  صادف االثنين الماضي مرور أربع ســنوات عل
ــاء دورته حســب القانون األساســي  التشــريعي الفلســطيني وانته

الفلسطيني.
ــة جديدة داخل  ــذ تلــك اللحظة أي فــي ٢٠٠٦/١/٢٥ بدأت مرحل ومن
المجتمع الفلســطيني في الضفة والقدس والقطاع، حيث تّمت إزاحة 
حركة فتح ديمقراطيًا عن الصدارة التي تبوأتها منذ سيطرتها على 
المجتمع الفلســطيني في الضفة والقدس والقطاع، حيث تّمت إزاحة 
حركة فتح ديمقراطيًا عن الصدارة التي تبوأتها منذ سيطرتها على 
المجتمع الفلســطيني في الضفة والقدس والقطاع، حيث تّمت إزاحة 

منظمــة التحرير عام ١٩٦٩ كأكبر فصيل فلســطيني وحلت محلها 
حركــة حماس بحصولها على األغلبية في المجلس التشــريعي في 

.٢٠٠٦/١/٢٥
وقد بدأت حركة فتح حملتها المتنوعة الســترداد نفوذها وسطوتها 
بشتى الوسائل، كما فرض العدو الصهيوني فورًا حصاره واستهدافه 
بكافــة الوســائل لقطاع غزة ووصــل ذروته بعدوانه الوحشــي على 
القطاع فــي ٢٠٠٨/١٢/٢٧ ولمــدة ٢٢ يومًا متواصلة ســقط فيها آالف 
بكافــة الوســائل لقطاع غزة ووصــل ذروته بعدوانه الوحشــي على 
القطاع فــي ٢٠٠٨/١٢/٢٧ ولمــدة ٢٢ يومًا متواصلة ســقط فيها آالف 
بكافــة الوســائل لقطاع غزة ووصــل ذروته بعدوانه الوحشــي على 

الشــهداء والجرحى مدعومًا بالواليات المتحــدة واالتحاد األوروبي 
القطاع فــي ٢٠٠٨/١٢/٢٧ ولمــدة ٢٢ يومًا متواصلة ســقط فيها آالف 
الشــهداء والجرحى مدعومًا بالواليات المتحــدة واالتحاد األوروبي 
القطاع فــي ٢٠٠٨/١٢/٢٧ ولمــدة ٢٢ يومًا متواصلة ســقط فيها آالف 

وبعــدد من الدول العربية، واختزل هذا االســتهداف بمحاولة فرض 
ــاء آالف البيوت  ــع إعادة بن ــة وفرض الحصار ومن شــروط الرباعي

والمؤسسات وحتى هذه اللحظة.
ــح أن فوز حركة حمــاس بانتخابات ٢٠٠٦ قــد منح الحركة  صحي
شــرعية ديمقراطية باإلضافة لشرعية المقاومة، وصحيح انه سجل 
نصرًا ديمقراطيًا للحركة اإلســالمية الفلســطينية، ونصرًا سياسيًا 
وإعالميا طبق صداه العالم بأسره . . وكذلك أعطى كوادر وقيادات 
حركة حماس الفرصة لممارســة العمل السياسي والدبلوماسي بعد 
االنحصــار لعقود ضمن العمل الدعــوي والتنظيمي واألقرب للعمل 
الســري منه للعمل العلني، كل ذلك صحيح ولكن األمور سارت بما 
لم تشتهه ســفن التخطيط األولى، حيث كان التقدير بأن الحركة 
تخطــط للحصول على ٤٠٪ مــن أعضاء المجلس التشــريعي وتبقى 
حركة حماس حركة معارضة داخل التشريعي بما ال يمس ببرنامج 
المقاومة الذي انطلقت من أجله في عام ١٩٨٧، ولكن ترشــيح حوالي 
(١٣٢) مرشــحًا من الحركة في الضفة والقدس والقطاع من كافة 
المقاومة الذي انطلقت من أجله في عام ١٩٨٧، ولكن ترشــيح حوالي 
(١٣٢) مرشــحًا من الحركة في الضفة والقدس والقطاع من كافة 
المقاومة الذي انطلقت من أجله في عام ١٩٨٧، ولكن ترشــيح حوالي 

ــة والتعليمية  ــادات الدعوية والسياســية واإلعالمية والتنظيمي القي
وغيرها إضافة إلى النقمة الشــعبية الفلســطينية على فســاد قيادات 
حركــة فتح جعل النتيجة بحصول مرشــحي حركــة حماس على 
أكثر من ٥٠٪ وبدفعهم دفعًا إلى تشــكيل الحكومة العاشــرة برئاسة 
حركــة فتح جعل النتيجة بحصول مرشــحي حركــة حماس على 
أكثر من ٥٠٪ وبدفعهم دفعًا إلى تشــكيل الحكومة العاشــرة برئاسة 
حركــة فتح جعل النتيجة بحصول مرشــحي حركــة حماس على 

هنية وفقًا للقانون األساسي الفلسطيني. 
وتطورت األمور وخططت قيادة فتح إلسقاط تجربة حركة حماس 
بشــتى الوسائل . . بالمظاهرات الشعبية والمسلحة، وبسبب سيطرتها 
على المؤسســات التعليمية والصحية والعســكرية، وتأليب األنظمة 
العربية واإلقليمية والدولية عليها وإفشــال حكومتها بعد اســتيالء 
الرئاسة الفلسطينية على كافة السلطات ومازالت الحملة متواصلة 

حتى تاريخه .
في تقديرنا انه ال معنى لســلطة في ظــل االحتالل . . وال ديمقراطية 
ــات تحت االحتالل . . وإن الخطــوة األولى (انتفاضة ١٩٨٧  وال انتخاب
وانتفاضة ٢٠٠٠) هــي للعمل على إزالة االحتالل وتحرير األرض ثم 

إعالن الدولة وإجراء االنتخابات وتشكيل الحكومة .
إن إلحاح سلطة عباس على إجراء االنتخابات حاليًا في حزيران (٢٠١٠) 
مــا هو إال فخ يراد لحمــاس أن تقع فيه وبوجود مئات المعتقلين من 
حركة حماس وغيرها مازالوا يرزحون ويعذبون في ســجون األمن 
الوقائي والمخابرات الفلســطينية في الضفة الغربية وبتنسيق أمني 
مع جيش االحتــالل وضباط األمن األمريكي وعلى رأســهم دايتون، 
كمــا وان تجربة انتخابات ٢٠٠٦ والزج بحوالي (٤٥) نائبًا من حماس 
مع جيش االحتــالل وضباط األمن األمريكي وعلى رأســهم دايتون، 
كمــا وان تجربة انتخابات ٢٠٠٦ والزج بحوالي (٤٥) نائبًا من حماس 
مع جيش االحتــالل وضباط األمن األمريكي وعلى رأســهم دايتون، 

ــات، ومع خروج  في ســجون االحتالل بعد أشــهر من هــذه االنتخاب
البعض ومنهم عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الذي ُحظر 
ــه دخول مكتبه في المجلس التشــريعي . . كل ذلك يؤكد على  علي

مخاطر دخول حركة حماس لالنتخابات التشريعية مرة أخرى .
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ُهددنا باالعتقال والتصفية لكننا لم نساوم على قضيتنا الوطنية 

سرية ذاتية
- ذاق النائب عطون -كغيره من نواب التغيير واإلصالح- مرارة 
الســجن وظلم الســّجان, فقد اعُتِقل في ســجون االحتالل أربع 

مرات لفتراٍت تصل مجتمعة إلى 10 سنوات.

 - كان أول اعتقاٍل للنائب عطون في العام 1988حيث مكث في 
سجنه حينها مدة أربع سنوات إلى أْن ُأفِرج عنه في العام 1992، 
 - كان أول اعتقاٍل للنائب عطون في العام 1988حيث مكث في 
سجنه حينها مدة أربع سنوات إلى أْن ُأفِرج عنه في العام 1992، 
 - كان أول اعتقاٍل للنائب عطون في العام 1988حيث مكث في 

ثم اعُتِقل للمرة الثانية في العام 1994 لمدة ثالث سنوات، وقد 
سجنه حينها مدة أربع سنوات إلى أْن ُأفِرج عنه في العام 1992، 
ثم اعُتِقل للمرة الثانية في العام 1994 لمدة ثالث سنوات، وقد 
سجنه حينها مدة أربع سنوات إلى أْن ُأفِرج عنه في العام 1992، 

أطلق سراحه في العام 1997.

 - اعتقــل أيضــًا إداريًا بين عامــي 1998-1999, قبل أْن تعتقله 
قوات االحتالل للمــرة الرابعة بتاريخ 2006/6/29 مع زمالئه 
ــة والوزراء في  ــواب كتلة التغيير واإلصــالح البرلماني من ن

الحكومة العاشرة.

ــّد النائب أحمد عطون واحدًا من رجاالت القدس المشــهود  - ُيع
لهم بالعمل خدمًة للدين والوطن وللمدينة المقدسة على وجه 
الخصوص, فقد نشط  في العمل الوطني والسياسي، كما كان 

ذا باٍع طويل في العمل االجتماعي والثقافي والخدماتي.

 النائب اِّـقدسي أحمد عطون

قضية القدس والمسجد األقصى، كما 
بقية إخواننا النواب في القدس محمد 
أبو طير ومحمــد طوطح يتعرضون 

للمالحقة والتضييق.
 وأنا اآلن مهدد باإلبعاد في كل لحظة، 
ال توجــد لي حق إقامة، أنا األصيل في 
مدينة القدس، ال اســتطيع أن أتحرك 
حتى هــذه اللحظــة، وبالعكس تماما 
هناك محاكمــات وغرامــات باهظة 
ــة االنتخابية لنا قبل  ــى إثر الدعاي عل
االنتخابات، وهناك غرامات تم فرضها 

على بيتي.

 ومــاذا عن تهديد االحتالل الصهيوني 
لكــم بســحب هوياتكــم وإقامتكــم 

بمدينة القدس؟
مجــرد ســحب الهوية مــن المواطن 
المقدسي الذي يعيش  بداخل ما يسمى 
بالجــدار المصطنع هو أمــر خطير، 
أي أني ال أملك أي خدمات بالنســبة 
للقدس، أنا ال أملك حق اإلقامة فيها. 
ــة  األمــر األخطــر فــي هــذه القضي
تفريــغ مدينة القدس مــن أي قيادات 
ــة بتصورهم، من  أو شــخصيات فاعل
ــا تصبح إقامتــك مرتبطة برضى  هن
االحتــالل، واآلن يملكون قرار طردي 

في أية لحظة.
وألول مــرة منذ االحتــالل عام ١٩٦٧ 
ــات والبطاقات من  ــم ســحب الهوي يت
المواطنيــن على خلفية سياســية إال 
نحن، لم نخالف القانون في أي إجراء 
بالنسبة لوجودنا وإقامتنا ألن القانون 
ــي يقول أنه من يمكث خارج  الصهيون
مدينة القدس فما فوق تسحب إقامته، 
وليــس هذا فقــط بل قامــوا بافتعال 
ــا المصطنعــة وإصدار  القضاي بعض 

قرارات حكم جائرة ضدنا.

وماذا يعني لك تاريخ (٢٥-١-٢٠٠٦)؟
والدة  يشــكل   (٢٥-١-٢٠٠٦) ــوم  ي
وتغيرا في العمل السياســي بالمســار 
الفلسطيني، ومرحلة انتقالية شاركت 
فيها الحركة اإلســالمية بكل ثقلها، 
وكانت هناك شهادة امتياز من الشعب 
الفلسطيني للحركة اإلسالمية، وهذه 

شهادة نفتخر فيها.

 ومــاذا عن مجريات مطالبة ســلطات 
االحتالل من النواب اِّـقدسيني تقديم 

استقالتهم من اِّـجلس التشريعي؟
عندما طلبوا منا االستقالة من المجلس 
التشريعي، بالحرف الواحد القرار جاء 
من وزير الداخلية الصهيونية فعندما 
ســلمنا إياه قــال: "بعد مــا ثبت عدم 
ــان االحتالل"، وهذا الكالم  والئكم لكي
غريب وعجيــب وكأننا كنا نعترف 
ــان الصهيوني أصال، وكان ردنا  بالكي
ــه: الــذي يملــك مطالبتنا  فــي حين
باالنســحاب واستقالتنا هو من منحنا 
ــن نتلقى  هــذه الثقة وهو شــعبنا ول
أوامــر مــن االحتالل، نحــن األصالء 
ــة، كل العالم يقر  فــي هــذه المدين
ــة فأنتم الغرباء  أن القــدس هي محتل
ــد  ونحن األصــالء، ورفضنا  عن البل

الموضوع تماما.

كيف تنظــرون إُّـ اعتــداءات االحتالل 
اِّـتواصلة َّـ مدينة القدس؟

في مدينة القدس لم ينُج من ممارسات 
االحتــالل ال األحياء وال األموات، فقد 
نبشت مقابر  باب الرحمة ومأمن اهللا، 
االحتالل ليس بحاجة إلى مبررات، هو 
ال يريد صوتا إســالميا، ال يريد ناســا 
تدافــع عــن األقصى، يريد  أشــخاصا 

"بصيمة" ال يشكلون  خطرا عليه.
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قــام وفد مــن نواب المجلــس التشــريعي وقيادة 
الشــرطة الفلســطينية في محافظة شمال قطاع 
غــزة األحد (٢/٧) بجولة تفقدية ألفراد الشــرطة 
المنتشــرين على مفترقات الطــرق لحفظ األمن 
في المنطقة الشمالية, وضم الوفد كًال من النائب 
د. عاطــف عــدوان، ود. محمد شــهاب، ود. يوســف 
الشــرافي وم. إسماعيل األشــقر ومشير المصري 
ومحافظ شرطة الشمال المقدم وائل رجب ونائبه 
المقدم محمد السيســي ومدراء مراكز الشرطة 
في الشــمال. وقال النائب م. إسماعيل األشقر: "إن 
ــارة التفقدية تأتي لمســة وفــاء ألبناء  هذه الزي

الشــرطة الفلســطينية الذين يســهرون على أمن 
ــن ويبذلون التضحيات من أجل الحفاظ  المواطني
على ممتلكات ومقدرات أبناء شــعبنا الفلسطيني, 
مضيفًا: "جئنا اليوم لنقف مع أبنائنا في الشــرطة 
على ممتلكات ومقدرات أبناء شــعبنا الفلسطيني, 
مضيفًا: "جئنا اليوم لنقف مع أبنائنا في الشــرطة 
على ممتلكات ومقدرات أبناء شــعبنا الفلسطيني, 

فــي هذا الطقس البارد من منتصف الليل ليعطونا 
ــة طريقنا نحــو بناء  العزيمــة والهمــة لمواصل

وتطوير مجتمعنا الفلسطيني".
ــر النائب مشــير المصــري أن أفراد  بــدوره اعتب
الشــرطة الفلســطينية يقومون بعمل يفتخر فيه 
ــاء الشــعب الفلســطيني ويقدمــون كل  كل أبن
ــن, معربًا  التضحيات والجهــود لخدمة المواطني
ــاء الشــعب الفلســطيني ويقدمــون كل  كل أبن
ــن, معربًا  التضحيات والجهــود لخدمة المواطني
ــاء الشــعب الفلســطيني ويقدمــون كل  كل أبن

عن تقديره لعمل أفراد الشــرطة في ظل الحصار 
والعدوان الصهيوني على القطاع.

وقد عبر أفراد الشرطة الفلسطينية عن سعادتهم 
ــن دور النواب  ــر, مثمني وشــكرهم للوفــد الزائ
ــى كافة األصعدة  وقيادة الشــرطة في دعمهم عل
ــواب المجلس  والمجاالت.مــن جهــة أخرى قدم ن
ــدات كهربائية  ــارة مول التشــريعي خــالل الزي
للمراكــز والمقرات األمنية في الشــمال, وذلك 
ــى جهودهم الحثيثة في فرض األمن  دعمًا لهم عل
للمراكــز والمقرات األمنية في الشــمال, وذلك 
ــى جهودهم الحثيثة في فرض األمن  دعمًا لهم عل
للمراكــز والمقرات األمنية في الشــمال, وذلك 

وتخفيفًا من حدة المعوقات التي تعيق عملهم في 
ــى جهودهم الحثيثة في فرض األمن  دعمًا لهم عل
وتخفيفًا من حدة المعوقات التي تعيق عملهم في 
ــى جهودهم الحثيثة في فرض األمن  دعمًا لهم عل

ظل أزمة انقطاع الكهرباء.

 .
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العدد الثاني والثالثون8

كيف تقييم دور وأداء اِّـؤسسات الحقوقية 
الفلسطينية بشكل عام؟ 

ال شــك أن المجتمع الفلسطيني بحاجة 
ماسة للمنظمات العاملة في ميدان حقوق 
االنتهــاكات  لرصــد  وذلــك  اإلنســان، 
الشــعب  ضــد  ــة  الصهيوني ــم  والجرائ
الفلســطيني، وال شــك أن المنظمات في 
ــت أدورا مهمة في رصد  هــذا الميدان لعب
ــة وفضحها والتواصل  الجرائم الصهيوني
مع المؤسسات العالمية ونشر تقارير بهذا 
الخصوص، وفي الوضع الداخلي كان لها 
إسهامات مهمة في التنبيه لحقوق اإلنسان 
والدفاع عن الحريات العامة ورفع القضايا 
أمام المحاكم الفلسطينية ضد تجاوزات 
الفلســطينية،  األمن  أجهــزة  وانتهاكات 
وهذا لعب دورا في تصويب وتصحيح اآللة 

الفلسطينية في فترات زمنية معينة.
ولكــن بعــد االنتخابات األخيــرة الحظنا 
ــات  أن بعــض هــذه المنظمــات والجمعي
العاملة فــي ميدان حقوق اإلنســان تحيد 
عن الموضوعية والشــفافية وتضع نفسها 
ــا في كثير من اإلشــكاالت الداخلية  طرف
وتنحــاز إلى طرف ضد طــرف بعيدًا عن 
الموضوعية والنزاهة وبعيدًا عن االلتزام 
الصحيحة، خاصة  ــة  الديمقراطي بقواعد 
ــر الصــادرة عــن قطاع  ــا التقاري إذا قارن
غــزة والتقارير الصادرة عــن الحالة في 
الضفة الغربية بعد االنقســام، ففي الوقت 
ــه الحكومة الفلســطينية  الذي تســمح في
ــع الضمانات لعمل  في غــزة بتوفير جمي
ــة ودون أي تضييق  هذه المنظمات بحري
نجد أن الحكومة الال شــرعية في الضفة 

ــة لإلفراج عن  ــارت الحملة األوروبي اخت
ــن النائــب البريطاني  ــواب المختطفي الن
"جيرمــي كوربن ليكــون ممثال عنها في 
االتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار 
ــا الحملة األوروبية  المســاعي التي تبذله
الختيار ممثلين لها في كافة البرلمانات 
األوروبية واالتحادات البرلمانية ليكونوا 
شــركاء متضامنين في الحملة الدولية، 
ويشكلون رأيا عاما ضاغطا باتجاه اإلفراج 
ــواب ومالحقــة االحتالل  عــن كافــة الن
ــه  ــى جرائمــه وانتهاكات ــي عل الصهيون

المستمرة بحقهم.
من جهته وافــق النائب "جيرمي كوربن" 
ــة الدولية لإلفراج عن  ــى تمثيل الحمل عل
ــواب المختطفين فــي االتحاد، وأعرب  الن
عــن ســعادته بأن يكــون حلقــة التواصل 
ــة واالتحاد البرلماني  بين الحملة الدولي
ــي، مؤكدا بأنه ســيقوم بدوره في   الدول
تعريــف المجتمع الدولي بتداعيات قضية 
النواب واالنتهاكات المستمرة التي تصدر 
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بحقهم.
يذكــر أن النائــب جيرمي هو أحــد أعضاء 
حزب العمــال البريطاني، وعضو في االتحاد 

البرلماني الدولي.
ويجدر اإلشــارة إلى أن االتحــاد البرلماني 
ــى اهتماما كبيرا بقضية النواب  الدولي أول

ــن، وقام بالعديد مــن المواقف  المختطفي
المتضامنة والداعمة للقضية، ومن أبرزها 
الرســالة التي وجهها األمين العام لالتحاد 
الدولي أندرســون جونســون  ــي  البرلمان
إلــى رئيس الحملة الدولية النائب مشــير 
المصري أدان  فيها سياسة اختطاف النواب 
التي تنتهجها إسرائيل، وعبر عن استنكاره 
المطلق لمثل هــذه االنتهاكات المتكررة، 
ـــ١٢١ من  كمــا دعا االتحاد في جلســته ال
خــالل لجنة حقوق اإلنســان قضية النواب 
الحــد مــن  إلــى ضــرورة  ــن  المختطفي
اإلجراءات التعســفية بحق النواب والعمل 
على الحد من سياســة االعتقــال المتجدد 
ــواب الذين  التي تنتهجها إســرائيل مع الن

انتهت محكومياتهم.
هذا وأصدر االتحاد قرارا يطالب باإلفراج 
ــواب المختطفين  ــة الن الفــوري عــن بقي
ــن واألعراف  بالقواني ــزام  االلت وضرورة 
ــي تكفــل حريــة وكرامــة  ــة الت الدولي

اإلنسان.
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تقارير الهيئة اِّـستقلة لحقوق اإلنسان منحازة ومسيسة وتفتقد  اِّـنهجية اِّـوحدة َّـ التعامل مع الضفة والقطاع

ــزاز  ــة تمــارس كافــة أشــكال االبت الغربي
والتضييق والتهديد ضد هذه المنظمات، ولكن 
في النتيجة نجد أن التقارير الصادرة في غزة 
تحاول أن تضخم كثيرا من األحداث البسيطة 
إلعطــاء صــورة مشــوهة عــن األوضــاع في 
القطاع بينما تصمت وتنافق وتماري الســلطة 
ــى كثير من جرائمها  في رام اهللا، وتغطي عل
ضــد المواطــن الفلســطيني، ســواء الجرائم 
المرتبطــة بالتعــاون مع االحتــالل وما ينتج 
عنه من جرائم ضد شــعبنا الفلسطيني والتي 
ــه األمنية، أو الجرائم  يقودها دايتون وأجهزت
المدنية المرتبطة بإقصــاء وفصل الموظفين 
ــداء على أمالك  من الخدمــة المدنية أو االعت
المواطنين لصالح عصابات األجهزة األمنية، أو 
االنتهاكات في داخل باستيالت وأقبية التحقيق 
لألجهزة األمنية الفلســطينية، أو االنتهاكات 
الصارخــة لحقوق وحصانة أعضــاء المجلس 
ومالحقتهــم واعتقال أبنائهــم واالعتداء على 
بيوتهم، أو الفســاد الحاصل في إســاءة توزيع 
الثروة وإساءة تصرف توزيع األموال من قبل 
ــه أثرا في تقارير  ــاض، كل ذلك ال نجد ل في
هذه المؤسسات، وهذا يجعلنا نشككك في هذه 
ــى أن تصبح تقارير  التقاريــر ألنها انزلقت إل
سياســية أكثر من أن تصبح تقارير حقوقية، 
ــع بنفس الدرجة  ــق على الجمي وهذا ال ينطب
والطريقة، ألنه يختلف من مؤسسة إلى أخرى، 
ولكن ذلك أكثــر وضوحًا في تقارير الهيئة 

المستقلة لحقوق اإلنسان.

كيف تنظر إُّـ التقرير الســنوي الذي أصدرته 
الهيئة اِّـســتقلة لحقوق اإلنسان مؤخرًا، وما 
احتــواه من خلل منهجي َّـ التعامل االنتقائي 

واقع الضفة يتبنى سياسة استئصالية مـــــدروســة تقوم على 
عقلية الجريمة ضد المقاومة ومنهجيـــة   اإلسـاءة للمواطن

التعذيب مستمر بوتائر عالية في الضفة، والــشمس ال تغطى بغربال 

حجارة األقصى َّـ مواجه 
أخشاب الهيكل





ــي أحد الزمالء عــن بعض ما تعانيه مدينة القــدس من عمليات  حدثن
ــد الممنهــج، والتي اتخذت منحــى خطيرا وخاصــة في األيام  التهوي

األخيرة وتحديدا منذ بداية العام ٢٠١٠. 
وقد روى لي هذا الزميل قصة استوجبت منا جميعا لحظة غضب اتجاه 
هــذا التطرف األعمى الذي تنتهجه ســلطات االحتالل بحق المســجد 
األقصى والتواجد العربي في المدينة التي قيل عنها أنها مدينة الســلم 

والحرب معا. 
وقد حدثني هذا الزميل عن قصة عامل فلســطيني من عمال المســجد 

األقصى والذي يواجه تهمة حرق خشب الهيكل المزعوم. 
ــدأت عندما قام هذا العامل بإشــعال النار في  ويؤكــد لي أن القصة ب
ــة من الخشــب إلذابة مادة (الزفــت) والتي تســتخدم في طمس  كمي
ــدأت تزحف عليها مع  الشــقوق في قباب المســجد من الخارج والتي ب
ــرة الحفريات التي تجري تحت المســجد األقصــى، ويضيف هذا  كث
الزميل أن العامل فوجيء بمستوطن يطلب منه بطاقته الشخصية األمر 
الذي رفضه العامل لكونه من موظفي المســجد األقصى، فما كان من 
المستوطن إال أن اســتدعى الشرطة التي انحازت للمستوطن وطالبته 
بتسليم هويته له، وبعد ساعات كانت القضية لدى المحكمة الصهيونية 

والعامل متهم فيها بحرق أخشاب الهيكل. 
واســتمرارا لنفس النهج فقــد قامت إحدى الجماعــات اليهودية بنقل 
حجارة تابعه للمســجد األقصى كانت موجودة منذ العصر األموي في 
منطقة باب األسباط ووضعتها أمام الكنيست الصهيوني على اعتبار أن 

هذه الحجارة هي من حجارة الهيكل. 
وتعليقــا على مــا ورد في القصة فقــد تولد لدينا شــعور أن المدينة 
المقدســة لم تعد هدفا بالنســبة للمســتوطنين وجماعاتهــم الدينية 
المتطرفة. لقد أصبحت لقمة ســائغة بين رحى طاحونة المستوطنين 
والقيادة الصهيونية التي أصبحت تقر ما يفعله المســتوطنين، وباتت 

تتبنى خطــط الجماعات المتطرفــة، وترفض أية قرارات من شــأنها 
تدعيم الوجود العربي في القدس. 

ــم يبق ما يســتر عورتنا نحن العرب أكثر مــن ورقة التوت التي إن  ل
سقطت حتما سيسقط معها شرف األمة و تاج كرامتها. 

لم يبق بيننا وبين إعالن الهيكل سوى خيط بسيط، ألن أخشاب الهيكل 
وحجارته في منظور مســتوطن متطرف أصبحت تطفوا على ســطح 
ــف األبواب على  ــكل الصامتين المتفرجين من خل المؤامــرة الدنيئة ل

هتك حرمة مقدساتنا. 
باألمس كانت الجرافات الصهيونية تغرس أنيابها في ممتلكات وبيوت 
العائالت الفلسطينية في حي الشيخ جراح، واليوم في شعفاط، وغدا لن 

تقف هذه الطاحونة عند المساجد والقباب. 
وألننا أصبحنا اآلن أمام حقائق يفرضها قراصنة االحتالل منذ خمسين 
عاما أصبحت لدينا القناعة التامة أن الضمير العربي واإلسالمي تغول 
في نوم عميق ربما لن يستفيقوا بعده إال على زلزال هدم المسجد الذي 

وصلت حجارته إلى جماجمهم.  
فالقدس يا أمة العرب خنق ضجيجها في صدور الشعوب فلم يعد أحد 

يسمع أنات القباب أو صراخ  المقامات. 
والقدس التي زعموا أنها عروس عروبتهم وإسالمهم أصبحت أوصالها 

تجتث يوما بعد يوم، 
ــى أعتابه كل المؤامــرات أصبح اليوم  وباب العامود الذي شــنقت عل
معلقا على مشنقة مشنوقا بصمت مليار مسلم ليس فيهم عمر أو صالح 

الدين. 
ــا آذان، وتحمل في جوفها  ومــا نفع أمة تحمل رؤوســا وال تحمل معه

قلوبا ال تحمل النبض لألقصى.
أيها العرب، أيها المســلمون: القدس تنحر على أبوابكم فأين نخوتكم؟ 

أين عزتكم؟ أين ضمائركم؟ 
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نتابع أي شكوى ضد الحريات َّـ غزة، والسياسة األمنية الراهنة تراعي الكرامة وتحرتم حقوق اإلنسان تقارير الهيئة اِّـستقلة لحقوق اإلنسان منحازة ومسيسة وتفتقد  اِّـنهجية اِّـوحدة َّـ التعامل مع الضفة والقطاع

ما بني الضفة الغربية وقطاع غزة؟
ــر الهيئة المســتقلة أنها  اإلشــكال فــي تقاري
تخلو من وجود مســطرة معيارية في التعامل 
ــة في الضفة  ــن الحالة فــي القطاع والحال بي
ــة، وهــذا يجعل التقاريــر مفتقدة إلى  الغربي
المنهجية، وخاصــة بعد أن نبهنا الهيئة أكثر 
ــا أكثر مــن مرة،  مــن مــرة، وتواصلنا معه
وطالبناها بضــرورة انتهــاج منهجية واحدة 
في التعامل مع األحــداث في الضفة والقطاع، 
وعدم االنحياز وعدم تســييس هذه المؤسسة، 
ــاال أنه فــي تاريخ هذه  ويكفــي أن أضرب مث
المؤسسات لم يسمح لها بالدخول إلى أماكن 
ــق واحتجاز الموقوفين كما حدث في  التحقي
قطــاع غزة، ومع ذلك بقيــت هذه المنظمات 
على عوجها وانحيازها بهذه التقارير، ويكفي 
أن أقول أن هناك شــكوكا فــي أن إحدى هذه 
المؤسســات كانت وراء الجوانب السلبية في 
تقرير جولدســتون، والتي أساءت إلى حماس 

وإلى حكمها في قطاع غزة إبان الحرب.

مــا رؤيتــك لواقــع الحريات العامــة َّـ الضفة 
الغربية وقطاع غزة؟

ــا أن نقــارن بين الضفــة والقطاع فال  إذا أردن
مجال للمقارنة في هذا الميدان، ميدان حقوق 
ــات العامــة، بالرغــم من أن  اإلنســان والحري
ــة في قطاع غزة،  الصورة ليســت صورة مثالي
فال شك أن هناك ثالمات ومشاكل وتجاوزات 
في هذا الميدان، ولكن هذه التجاوزات مرجعها 
إلى حداثة تشــكيل األجهزة األمنية وإلى قلة 
خبرتها وعــدم تلقيها التدريــب الالزم وعدم 
توفــر اإلمكانيات الالزمة لها، خاصة بعد دمار 
كل المراكز األمنية ودمار السجن الرئيسي، 

ولكــن مــع ذلك الــذي يتتبع عمــل األجهزة 
األمنية في غــزة يالحظ التطور االيجابي في 
أداء هــذه األجهــزة وفي تناقــص التجاوزات 
المرتكبة ضــد المواطن، ونســتطيع أن نقول 
بثقة أن السياسات المتبعة على مستوى وزارة 
ــة، وفيها متابعة  الداخلية هي سياســات ايجابي
ألداء األجهــزة األمنية، وفيهــا حث ومحاولة 

ارتقاء في عمل وأداء هذه األجهزة.
بينما لو ذهبنا إلى الضفة الغربية فســنجد أن 
ما يجري هناك ينتمي إلى المنهجية ويشــكل 
عمــال منهجيا يقــوم على اإلســاءة للمواطن، 
ــة الجريمة، خاصــة فيما  ــى عقلي ويقــوم عل
ــق بالتعامل مع رجــاالت المقاومة، وهذا  يتعل
ــكل معنى الكلمة، كما  يمثل جريمة وطنية ب
أن األجهزة األمنية هناك ترتكب اإلســاءات مع 
ســبق اإلصرار وفق سياســة مدروســة هدفها 
إقصــاء حركــة حمــاس وتجفيــف منابعها 
ــا عــن القانون  ــًا وإخراجه ــا أمني ومالحقته
ومنعها من أي شــكل من أشــكال التعبير حتى 
منعها من أي أشكال رمزية تدلل على حركة 
حماس، وهذا يمثل سياسة إقصائية استئصالية 
ــة منهجية تتعــاون فيها  للحركــة وفق رؤي
السلطة وأجهزتها األمنية مع أجهزة االحتالل، 
ولذلك فإن صور االنتهاكات تتعدى األخطاء 
ــى أن تصبح حالة عامة  الفردية هنا وهناك إل
تستبيح كل ما له عالقة بحماس، على مستوى 
األفراد رجاًال وشبانًا ونساًء وشيوخا ومثقفين 
تستبيح كل ما له عالقة بحماس، على مستوى 
األفراد رجاًال وشبانًا ونساًء وشيوخا ومثقفين 
تستبيح كل ما له عالقة بحماس، على مستوى 

وعلماء أو على مستوى مساكنهم والمؤسسات 
ــي ينتمون إليها بمصادرة هذه المؤسســات  الت
والســيطرة عليها وبيع ممتلكاتها، أو محاولة 
مشاركة الناس في أموالهم والسيطرة عليها، 
أو بتعذيبهم واختطافهم داخل الســجون، حتى 
أن عــددا ليــس بالقليل قد استشــهد في أقبية 
التحقيق، أو إقصاء الناس من وظائفهم بشكل 
تعســفي لمحاربة الناس في أرزاقهم، حتى أن 
هــذه االنتهــاكات قد تخطــت كل الخطوط 
الحمر فمست النواب ومست زوجاتهم وأبنائهم 
ومست حرائر وزوجات أفراد المقاومة، وكل 
ذلــك يحدث دون أن تحــرك منظمات حقوق 
اإلنســان ســاكنًا ودون أن يكــون لهــا صوت 
مســموع، حتى أن الصحافــة األجنبية تحدثت 
عن مشــاركة شــركات بريطانية وأمريكية 
فــي هــذه األعمال بتعــاون مع أجهــزة األمن 

الفلسطينية. 

يتعرض نــواب كتلة التغيــري واإلصالح لحملة 
مضايقــات واســعة َّـ الضفــة الغربيــة مــا 
تفســريك لهذه اِّـضايقــات واِّـالحقات؟ وهل 
يتــم التعامل مع نواب كتلــة فتح َّـ غزة، كما 

تعامل فتح نواب حماس َّـ الضفة؟
ــواب، القضية  ــداء على الن فيمــا يتعلق باالعت
ببســاطة أن حركــة فتح لم تعتــرف بنتائج 
االنتخابات ولم تسلم السلطة ونازعت حماس 
ــكا وبالكيان  هــذه الســلطة واســتقوت بأمري
الصهيونــي إلقصــاء حماس مــن الحكم، حتى 
أنها شاركت سواء بالتحريض أو في الميدان 
بالحرب على غزة والعدوان الذي شنه االحتالل 
ــة إغالق  على غــزة، وكانت جــزءا من عملي
ــداء عليه أكثر  المجلــس التشــريعي واالعت
من مرة، وجزءا مــن تغييب واختطاف أعضاء 
المجلس التشريعي ألكثر من أربع سنوات في 
سجون االحتالل، ولذلك عمليًا فتح لم ُتمّكن 
المجلس التشريعي ألكثر من أربع سنوات في 
سجون االحتالل، ولذلك عمليًا فتح لم ُتمّكن 
المجلس التشريعي ألكثر من أربع سنوات في 

بل عطلت النظام السياسي وعطلت االنتخابات 
ونتائجها وكانت تنادي من الشهر الثاني بعد 
فوز حماس  بإعادة االنتخابات وكان سلوكها 
مشــينا ألبعد الحدود، في هذا اإلطار يمكن أن 
ــه األجهزة األمنية ضد رئيس  نفهم ما تقوم ب
المجلس التشريعي د.عزيز دويك وأمين السر 
د.محمود الرمحــي، وضد نواب كتلة التغيير 
واإلصالح كافة من مالحقات ومضايقات حتى 
وصل األمر إلى مالحقة كل من يلتقي ويزور 
النواب، حتى أن هذه االنتهاكات قد تعدت كل 

األعراف والقوانين. 
ــا لجميع  بينما فــي المقابل نحــن نمد أيدين
ــواب مــن حركة فتح فــي قطاع  ــا الن إخوانن
ــل لألجهزة  غــزة ونعاملهــم باحترام وال نقب
األمنية أن تعاملهم بالمثل كما تعامل األجهزة 
األمنية نوابنا وهذا واضح للجميع، وكنا نود 
أن يشــاركونا في جلسات المجلس التشريعي 
ــون للقــرار  المنعقــدة فــي غــزة وأال يرتهن
السياسي في الضفة، ومع ذلك ُنكّن لنواب فتح 

في غزة كل االحترام.

كثر الحديث عن واقع التعذيب الذي تمارســه 
األجهزة األمنية َّـ الضفة فيما تنفي ســلطة 
رام اهللا ذلــك.. مــا هي معطياتكــم حول هذا 
األمــر؟ وهــل تمــارس الحكومة َّـ غــزة ذات 

التعذيب الذي يمارس َّـ الضفة الغربية؟ 

ــة في الضفة  أوال ما تقــوم به األجهزة األمني
أصبح مفضوحًا إلى درجة من الغباء، ومن عدم 
ــة في الضفة  أوال ما تقــوم به األجهزة األمني
أصبح مفضوحًا إلى درجة من الغباء، ومن عدم 
ــة في الضفة  أوال ما تقــوم به األجهزة األمني

الكياسة اإلعالمية عدم االعتراف به، ألن جميع 
التقارير الدولية تتحدث عن ذلك، والشــارع 
الفلسطيني يشاهد ذلك ليل نهار،  فمن الغباء 
أن تغطــي الشــمس بالغربال، وهــم يعترفون 
ــن، وتارة  تارة بأعــداد كبيرة مــن المعتقلي
ــاك تناقضات في  ينفــون وجود معتقلين، وهن
تصريحات المســؤولين في الضفة، وحديثهم 
عــن انتهاء التعذيــب وأنهم صححــوا أوضاع 
المعتقلين ومنعوا التعذيب هو محاولة كاذبة 

هدفها ذر الرماد في العيون.
فالتعذيب مستمر بوتيرة عالية ولكن السلطة 
ــل أمريكا  ــع بمظلة مــن الحماية من قب تتمت
وإســرائيل والنظام اإلقليمــي العربي، فهناك 
ممــاألة بيــن كل هذه األطــراف ضد حركة 
حمــاس وهو فــي الحقيقة ليــس موجها إلى 
حماس وإنما هو موجــه للمقاومة وألي فعل 
ــة االستســالم وحالة الســقوط  ــع لحال ممان
المريع وغير المســبوق الحاصــل في الضفة 
الغربية، لذلك ال يمكن أن نتحدث عن أخطاء 
ــة وإنما نتحدث عــن حالة منهجية وعن  فردي
سياسات عامة تقوم بها األجهزة األمنية بأوامر 

أمريكية إسرائيلية وتواطؤ إقليمي.
بينما على العكس تمامًا السياسة في غزة تقوم 

أمريكية إسرائيلية وتواطؤ إقليمي.
بينما على العكس تمامًا السياسة في غزة تقوم 

أمريكية إسرائيلية وتواطؤ إقليمي.

على منع التعذيــب ومنع العنف ويتم مالحقة 
كل رجــل أمن يعتدي فــي التحقيق بالضرب 
على أي مواطن، ونحن في المجلس التشريعي 

ــة الرقابة نتابع أي شــكوى  وفــي لجن
في هــذا اإلطار، ونالحق كل شــرطي 
ــى أي مواطــن  وكل مــن يعتــدي عل
ونقوم بمحاسبته، لذا تبقى هذه األمور 
فــي إطار األخطــاء الفردية المحدودة 
ولكــن السياســات العامة هي سياســات 
تراعي الكرامة وتحترم حقوق اإلنسان 

وتتعاون مع المؤسسات العاملة.

ما هــي مقرتحاتك وتوصياتك من أجل 
عالج وتحصني واالرتقاء بواقع الحريات 
العامــة َّـ كل مــن الضفــة الغربيــة 

وقطاع غزة؟
ــة االنقســام إال التوافق  ال يعالــج حال
ــى حماية المواطن  الوطني والعمل عل
ــه  كرامت ــرام  واحت الفلســطيني 
وإنســانيته ومعالجة أســباب االنقسام 
وجــذوره المرتبطة بكينونة الســلطة 
ــات  اتفاقي ــة  وكينون الفلســطينية 
الوطنية  المنطلقات  أوســلو ومعالجة 
ومقومات المشروع الوطني التي ال بد 
من إعــادة االعتبار لها، ولذلك دعوتي 
إلخواننا في حركة فتح أن ينهضوا من 
كبوتهم وأن يعيدوا االعتبار ألنفسهم 
كحركة تحرر وطني، وأن يتخلصوا 
من القيادات الطفيلية التي أسقطتهم في 

براثن االحتالل وفي مستنقع أوسلو. 



واقع الضفة يتبنى سياسة استئصالية مـــــدروســة تقوم على 
عقلية الجريمة ضد المقاومة ومنهجيـــة   اإلسـاءة للمواطن

التعذيب مستمر بوتائر عالية في الضفة، والــشمس ال تغطى بغربال 

.
 ""






.





.




العدد الثاني والثالثون10



ثقافة قانونية
إعداد/ هدى اللواء- الدائرة القانونية بالمجلس التشريعي 

مقدمة:
 المطلقــة مصطلح ُيطلق على كل امرأة فارقت زوجها بطالقه 
لها في حياته، وتعتبر ظاهــرة الطالق من الظواهر االجتماعية 
التي تشترك بها مختلف المجتمعات، إال أن من أكثر اإلشكاليات 
التي تتمخض عن حالة الطالق تحديد مآل حضانة األطفال، ولم 
تخُل أحكام الشــريعة اإلسالمية أو القوانين من تنظيم لحضانة 
التي تتمخض عن حالة الطالق تحديد مآل حضانة األطفال، ولم 
تخُل أحكام الشــريعة اإلسالمية أو القوانين من تنظيم لحضانة 
التي تتمخض عن حالة الطالق تحديد مآل حضانة األطفال، ولم 

المطلقــة، ومن خالل هذه الزاوية ســوف نلقي الضوء على أهم 
حقوق المطلقة أال وهو حق الحضانة.

اِّـقصود بالحضانة:
الحضانة لغًة: من الحضن، وهو الجنب، ألن الحاضن يضم الطفل 

المحضون إلى جنبه.
وشــرعًا: حفظ صغير أو معتوه أو معاق عمــا يضره، وتربيته 

ورعاية مصالحه، إلى أن يكبر، أو يصح.

حــق اِّـطلقــة َّـ الحضانــة َّـ إطــار 
القانون:

نصــت المادة (١١٨) الواردة في قانون حقــوق العائلة رقم (٣٠٣) 
الصادر بتاريخ ١٩٥٤/١/٢٦م المطبق في قطاع غزة على الحق في 
الحضانة للنســاء بما في ذلك المطلقــة والتي تعدلت بموجب 

المادة (١) البند "أ" من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٩م معدل لقانون 
األحوال الشخصية والتي تضمنت ما يلي:

أ . تحديد سن الحضانة للنســاء بحيث تكون للصغير سبع سنين 
والصغيرة تسع سنين.

ب . للقاضي الســلطة التقديرية لتمديد هذه الفترة ســنتان لكل 
منهمــا إذا اقتضت مصلحتهما ذلك بحيث تكــون للذكور من 

سن(٧-٩) واإلناث من سن (٩-١١).

يتضح مما سبق:
ــرات المحددة أعاله،  ١. للنســاء حق حضانة الصغــار خالل الفت
وُيالحظ أن لفظة (النســاء) وردت مطلقة بحيث تشمل األم وإذا 
ُفقدت فتكون للجدة من ناحية األم فاألقرب من النساء إلى األم، 

ومن ثم يصبح الحق بحضانة الصغار للزوج بعد هذا السن.
ــم يفرق القانون في ذلك بين أن يكــون الزوجان في حالة  ٢. ل
انفصــال أو في حالة طــالق، فالحضانة حــق للطفل ومصلحه 
ــه تقدم على أي مصلحة أخرى ، ومســؤولية الزوج والزوجة  ل

بوصفهما أبوين بغض النظر عن حالتهما الزوجية.
٣. تؤول الحضانة بعد الســن المخصــص بالمادة أعاله إلى األب، 
وفي حال وفاته أو فقدانه لألهلية الخاصة بالحضانة تكون للجد 
أو العــم أو األخ ، وهو حق مطلق لــألب بموجب القانون وليس 
لألم االعتراض على ذلك وعليها تســليم الصغير للحاضن من 

الرجال بعد انتهاء فترة حضانتها له.

شكــاوى وردود

د أعضاء مجلس الشعب من نواب الكتلة البرلمانية لإلخوان  أكَّ
المســلمين بمحافظة الدقهلية حرص اإلخوان الشــديد على 
ا، مشيرين  ا وخارجيًّ ســمعة مصر وكرامتها ومكانتها داخليًّ
ــى أن انتقادهم للجدار الفوالذي ليــس تجريًحا في مصر  إل

إنما للنهوض باألمة، واستعادة مكانتها وريادتها المفقودة.
ــدوة أقامها نواب  ــد الباقي خالل ن وطالــب النائب محمد عب
اإلخوان بالدقهلية مســاء أمس بضرورة التفريق بين انتقاد 
النظام الحاكم وسياساته، وبين انتقاد مصر كبلد له ثقافته 

وتاريخه الريادي على مرِّ العصور.
د النائــب إبراهيم أبو عوف على ضــرورة وعي الناس  وشــدَّ
بثقافــة المقاومــة، والتفريق بينها وبين ثقافة االستســالم، 
ــًدا على قــوة العتاد  ــم يعتمدوا أب ــا أن المســلمين ل موضًح
واألسلحة وإنما اعتمادهم األول كان على يقينهم باهللا وقوة 

الحق.
وأكد أبو عوف أن اإلعالم الخارجي حاول الحصول منه في 
ا إال أنه قال  مؤتمــر القدس بلبنان على ما يدين مصر خارجيًّ
ا نعارض النظام  لهــم: "ال أحد يزايد على دور مصر, وإن كنَّ
ونتصــدى له فذلك داخل مصر فقط، ونرفض الحديث عنه 
بما يسيء لسمعة بلدنا في الخارج", موضًحا لهم أن الفعاليات 
الشعبية من ندوات ومؤتمرات وتبرعات لم تتوقف ولم تهدأ، 

على عكس الموقف الرسمي الذي يدينه الجميع.
ــم العربي  ــاس في العال وأضــاف النائب طــارق قطب أن الن
ينظرون إلى مصر باعتبارها عقل األمة اإلســالمية؛ لذلك 
أصيب العالم كله بصدمة شــديدة من فتوى شــيخ األزهر؛ 

بإباحة بناء الجدار الفوالذي بيننا وبين غزة.

استنكرت النائب مريم فرحات حمالت 
ــي تطال  ــة الت االعتقــاالت المتواصل
زوجات الشــهداء واألسرى على أيدي 
أجهزة أمن الضفة, مشيرًه إلى أن هذا 

العمل ال يقره عقل وال دين. 
وأكدت فرحات في تصريح صحفي: 
ــي تطــال زوجات  "أن االعتقــاالت الت
الشــهداء واألســري هي خطيرة جدا 
ــكل الخطوط  جــدا, وتعتبر تجاوز ل

الحمراء.
ــا  وأضافــت فرحــات :" نحــن مررن
بحمــالت االعتقــاالت واالنتهــاكات 
ــة التي ال تعــد وال تحصي  الصهيوني
ــا عليها , أما اســتدعاء  ــا صبرن ولكنن
زوجات الشــهداء واألســري من قبل 
أجهزة ســلطة رام اهللا األمنية فهذا ال 

يمكن السكوت عليه".
وتابعــت فرحــات: "أنا أوجه رســالة 
وأقــول  ــة  األمني اهللا  رام  ألجهــزة 
لهم ارفعــوا أيديكم عــن المجاهدين 
زوجاتهــم  واتركــوا  ــن  والمقاومي

الطاهرات وشأنهن".
كما وجهــت فرحات رســالة أخرى 
ألهالي الضفة الغربية قائلة: "رسالتي 
ألهالي الضفة ال تســلموا المجاهدات 
ألجهــزة ســلطة رام اهللا المجرمــة", 
مؤكــدًة أن اعتقال زوجات الشــهداء 
واألسرى هو شيء غريب علينا وعلى 
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عاداتنا وأخالقنا. 
ــود أن توجهها  وعــن الرســالة التي ت
ــح المتواجد في غــزة، قالت  لوفد فت
النائــب فــي المجلس التشــريعي: "ال 
أوجه لهم أي رسالة ألننا ال نعلق أمال 
على سياســات حركة فتح وسلطتها 
ــي أؤكد أننا نعلق  في رام اهللا, ولكنن
أماال كبيرة علي أهالي الضفة الذين 
ــون خيار المقاومــة والجهاد في  يتبن

سبيل اهللا.
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قام النائب الدكتور حاتم قفيشة وعددا من 
رجاالت اإلصــالح في مدينة الخليل الجمعة 
ــدة القديمة في  ــة للبل ــارة تفقدي (٥-٢) بزي
ــة حيث أدوا خاللها صالة الجمعة في  المدين

الحرم اإلبراهيمي الشريف.
وأعــرب قفيشــة عن اســتيائه الشــديد من 
اإلجراءات التي يقوم بها جنود االحتالل من 
نصــب العديد من الحواجز العســكرية على 
أبواب الحرم اإلبراهيمي الشريف إلى جانب 
ــة التي  ــة والمهين ــات التفتيــش المذل عملي
ــا المصلين أثناء زيارتهم للحرم  يتعرض له

اإلبراهيمي. 
وطالب قفيشة برفع القيود المفروضة على 
الحــرم اإلبراهيمي الشــريف منذ المجزرة 
التي ارتكبها المســتوطن غولدشتاين قبل ١٦ 

عاما.
ومن ناحية أخرى ناشد قفيشة -أثناء تفقده 
للبلدة القديمة- الجهات المختصة بضرورة 
زيادة الدعم والمساعدة للمواطنين القاطنين 
هناك، خاصة في أيام الشتاء والبرد القارص 
ــة األوضــاع المعيشــية التي  نتيجــة صعوب
يحيونها، وكذلك تقديم العون والمساندة 
ألصحاب المحــالت التجارية والتي بدت في 

غالبيتها مغلقة.

وتوجه قفيشة بنداء للمواطنين الفلسطيني 
ــه على  ــل مؤكــدا في فــي محافظــة الخلي
ضرورة تكثيــف التواجد في البلدة القديمة 

والحرم اإلبراهيمي الشريف لحمايتهما من 
ــد الممنهجة التي يمارســها  عمليات التهوي

المحتل الغاصب ضد األرض والمقدسات.
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رد وزارة النقل والمواصالت: إن الوزارة تلتزم بالقانون وعلى دراية 
بأن المجلس التشــريعي هو السلطة المنوط بها ســن القوانين، وأن 
عرض مشــروع القانون المذكور أعاله ال يعد سوى مقترحا فقط، 
أما بالنســبة لفرض رســوم جديدة فإننا نلتزم بعدم إقرار أي رســم 

جديد إال وفقًا لألصول القانونية المعمول بها.  






.

ــة األولى منذ تولي  ــر هذه الحملة الضريبي ــة: تعتب رد وزارة المالي
الحكومة العاشــرة لمهامها والتي تناولت شــريحة المنشآت العاملة 
ــم تتأثر من الحصار وشــملت (صــاالت األفــراح، المطاعم  ــي ل والت
ــادق) العاملة والمتهربة ضريبيًا الســترداد المال العام، والذي  والفن
ــم تتأثر من الحصار وشــملت (صــاالت األفــراح، المطاعم  ــي ل والت
ــادق) العاملة والمتهربة ضريبيًا الســترداد المال العام، والذي  والفن
ــم تتأثر من الحصار وشــملت (صــاالت األفــراح، المطاعم  ــي ل والت

ــم مطالبتهم عدة  ــع أصحاب هذه المنشــآت عن دفعه. كما أنه ت امتن
مرات بدفع ما عليهم من مســتحقات مالية وتقديم الكشوف الدورية 
حسب النظام ولكن دون جدوى، ولم تشمل الحملة الضريبية الشرائح 
التــي تضــررت بفعــل الحصار. كمــا إن جهل بعــض أصحاب تلك 
الشريحة باألنظمة والقوانين المعمول بها هو الذي دفعهم إلى القول 
بأن الحملة ال تســتند إلى أي أســاس قانوني، حيــث يرجى العلم بأن 
أحد مقومات الحملة الضريبية هي التغطية القانونية، حيث أنه حسب 
البند رقم (٢) من المادة (٢٢) في قانون ضريبة الدخل رقم (١٧) لسنة 
٢٠٠٤ والتي تنص على: "عند توفر أدلة أو بيانات لدى مأمور التقدير 
يحق للمدير أو ألي موظف مفوض من قبله خطيا أن يجري التحقيق 
ــى محالت المكلفين ومكاتبهم  الــالزم لتطبيق أحكام هذا القانون عل
وأن يدخــل إلى مكان العمل لفحص البضائع المخزونة والســجالت 
والقيود والمستندات األخرى المتعلقة بالعمل، ويجوز له ضبط هذه 
السجالت والمستندات الضرورية ألغراض تطبيق هذا القانون ولمدة 
ــى ثالثين يومًا تجــدد إذا دعت الحاجة ألســباب معقولة  ــد عل ال تزي

بموافقة المدير الخطية".
وعليه فإن مطالبتهم بإعفاء تلك المنشــآت من الضرائب هو مطلب 

غير قانوني.





 .

رد وزارة الداخلية: تم التواصل مع المعنيين وأفادوا بأن السيارة غير 
موجودة لديهم وغير معروف مكانها.





.

ــى للقضاء حيث أفاد بأن  ــرد: تم التواصل مع رئيس المجلس األعل ال
ــذًا لقرار مجلس  قرار ســحب دفاتر المأذونين الشــرعيين جاء تنفي
الوزراء، والقاضي بعدم ازدواجية العمل، وأن المذكور يعمل مدرسًا 
براتب ثابت لدى وزارة التربية والتعليم، لذلك لم يتم تسليمه دفتر 

عقود الزواج جديد له أسوًة بباقي زمالئه حسب األصول.

شكــاوى وردود
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ــة القانونية في المجلس التشــريعي  عقدت اللجن
ورشــة عمل لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون 
األحوال المدنية بشــأن تســمية األطفال مجهولي 
النســب، وحضر الورشــة رئيس وأعضــاء اللجنة 
ــة وعدد من مؤسســات المجتمــع المدني،  القانوني
ــن في الشــريعة اإلســالمية  إضافــة إلــى مختصي

وممثلي القضاء الشرعي.
ــح الورشــة د. أحمــد أبو حلبية، مســتعرضا  وافتت
الدوافع والمبررات التي اســتدعت عقد الورشة ال 
سيما ازدياد الشكاوى المقدمة من جمعيات خيرية 
لرعاية مجهولي النســب أو من أشــخاص عاديون 
يتولون رعاية وحضانة أطفال ال نسب لهم، وتتعلق 
هذه الشــكاوى بإشــكالية تسمية األســماء األطفال 
مجهولي النسب لدى إدارة األحوال المدنية التابعة 

لوزارة الداخلية.
من جانبه استعرض ممثل القضاء الشرعي تجارب 

الدول المجاورة إزاء تسمية مجهولي النسب. 
وفي نهاية الورشة أجمع المشاركون على تأكيد 
حرمــة التبني فــي اإلســالم ووجــوب تديل نص 
القانون الحالي بشأن تســمية مجهولي النسب بما 

يحفظ كرامة الطفل مجهول النسب.
من جهة أخرى عقدت اللجنة ورشة عمل لمناقشة 

التعديــالت المقترحــة على مشــروع قانون هيئة 
مالحقة مجرمــي الحرب اإلســرائيليين بحضور 
رئيس وأعضاء اللجنة القانونية وممثلين عن النيابة 
العامــة ووزارة العدل وديوان الفتوى والتشــريع، 
إضافة إلى رئيس اللجنة المركزية لرصد وتوثيق 

جرائم الحرب المستشار ضياء المدهون.
وأوصى المشاركون بضرورة اإلسراع في تشكيل 
هيئة مســتقلة لمالحقــة مجرمي الحــرب تتمتع 
ــة وبإشــراف وزير  ــة والفني باالســتقاللية المالي

العدل.
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عقدت لجنة القدس واألقصى في المجلس التشريعي 
مســاء األحد (٧-٢) اجتماعًا لها فــي مدينتي رام اهللا 
عقدت لجنة القدس واألقصى في المجلس التشريعي 
مســاء األحد (٧-٢) اجتماعًا لها فــي مدينتي رام اهللا 
عقدت لجنة القدس واألقصى في المجلس التشريعي 

وغــزة، وترأس االجتماع النائــب د. أحمد أبو حلبية 
ــة بحضــور النائب م. جمال ســكيك  مقــرر اللجن
ومشــاركة كال من النائب أحمد عطــون والنائب 
ســميرة الحاليقة عبر الهاتف، حيث ناقشت اللجنة 
ــة القدس في ظــل تردي  الوضــع الراهــن في مدين
الوضع اإلنساني فيها نتيجة استمرار مسلسل التهويد 

للمدينة والمسجد األقصى.
وقدم د. أحمد أبو حلبية مقرر اللجنة شرحًا مفصًال 
ــة القدس، متطرقا إلى  عــن الوضع الراهن في مدين
ــة القدس  ــي منها مدين ــا الذي تعان أخطــر القضاي
والمسجد األقصى ومسلسل التهويد الذي طال جميع 
مناحــي المدينة، والذي كان آخــره مخطط إقامة 
ــات واالنهيارات في  مدينة الملــك داوود والحفري
شوارع حي ســلوان، وقرارات الهدم األخيرة وسحب 
هويات ٤٠ ألف مقدسي، ومحاصرة المسجد األقصى 
من باطن األرض ومن فوق األرض من خالل استمرار 
حفر األنفاق أســفل المســجد األقصى، وإغالق باب 

العمود المدخل الرئيسي للمسجد األقصى المبارك.
 وأكــد د. أبو حلبية أن ما يجري في مدينة القدس 
من اســتمرار بناء مزيد من المستوطنات والوحدات 
ــة، والعمل بكل  االســتيطانية وإحكام عــزل المدين
الوســائل لتهجير أهلها الشــرعيين وهــدم بيوتها 
وأحيائها العربية، ومحاصرة المسجد األقصى وعزله 
ــة القديمة في القــدس، وذلك  عــن األحياء العربي
باقتطاع الجزء الجنوبي الغربي من األقصى للتمهيد 
إلقامة الهيكل المزعــوم الصهيوني، ما هو إال إعالن 
حرب على المدينة وأهلها المقدســيين، مشددا على 

أن هذه السياســة تسعى في نهاية المطاف إلى تهويد 
كامل المدينة المقدســة وعلى رأس ذلك المسجد 

األقصى المبارك.
ــو حلبية أن هــذه الهجمة تســتهدف  وأضــاف د. أب
الوجــود العربي فــي المدينة وأنها تشــكل محاولة 
كبيــرة وخطيرة لمحو المقدســيين مــن حاضر 
المدينة ومستقبلها، مؤكدا أن على الجميع أن يعلم 
أن المســجد األقصى يمر اآلن فــي أخطر الهجمات 
وأشرسها.  بدوره تحدث النائب م. جمال سكيك عن 
الحفريات المســتمرة أســفل منازل المواطنين في 
حي ســلوان وحي األفارقة، وآثار ذلك على منازل 
المواطنين والعقــارات واالنهيارات المســتمرة في 
الطرقات نتيجة تلك الحفريات، داعيًا المؤسســات 
المواطنين والعقــارات واالنهيارات المســتمرة في 
الطرقات نتيجة تلك الحفريات، داعيًا المؤسســات 
المواطنين والعقــارات واالنهيارات المســتمرة في 

ــة ومنظمات حقوق اإلنســان إلى عمل الالزم  الدولي
لحماية شــعبنا من السياسة الصهيونية المتبعة ضد 
المواطنين اآلمنين في منازلهم، وضرورة حمايتهم 
ــن الدولية التي تكفل لهــم العيش في  وفــق القواني

منازلهم وعلى أرضهم بأمن وأمان.
وشــدد م. ســكيك على ضرورة العمل الفوري على 
ــي لدعم  ــون "مشــروع الصندوق الوطن إقــرار قان
القدس" الذي تم إقراره بالمناقشة العامة في المجلس 
التشريعي الفلسطيني حتى يتسنى للجميع المساهمة 
ــة والجادة في دعم صمود أهلنا المقدســيين  الفاعل
في مواجهة الهجمة الشرســة التي يتبعها االحتالل 

الصهيوني في القدس والمسجد األقصى المبارك.
ــا أشــارت النائــب ســميرة الحاليقة في  من جهته
مداخلتها إلى العديد من االنتهاكات التي تعاني منها 
مدينة القدس والمسجد األقصى، ومنها سياسة هدم 
المنازل واإلغالق المستمرة ألبواب المسجد األقصى 

وآخرهــا إغــالق باب العمــود وهو الباب الرئيســي 
المؤدي إلى المسجد األقصى، والسياسة الصهيونية 
المســتمرة في تغيير المعالم العربية واإلســالمية 
في مدينة القدس وفرض الضرائب واالستيالء على 
منازل أهلنا المقدسيين وتحويلها إلى كنس ومالٍه 
ليلية، والتواطؤ من بعض أصحاب النفوس الضعيفة 
في سياسة شــراء العقارات المقدسية لليهود نتيجة 

اإلغراءات الخيالية في أسعار العقارات.
ودعت الحاليقة إلى ضرورة البحث عن خطة عملية 
لدعم ســكان المدينة، وخاصــة فيما يتعلق بعمليات 
الهدم واألوامر الجديدة بالهدم، وضرورة مضاعفة 
الجهود اإلعالمية وفضح الممارسات والخطط التي 
ــة القدس، مشــددة على  تحــاك ضــد أهلنا في مدين
ــة والعربية  ضــرورة التواصل مــع الجهات الدولي
واألجنبية من أجل ممارسة الضغط إليقاف عمليات 
ســحب الهويات والترحيل القســري لسكان المدينة 

المقدسة.
في ذات السياق تحدث النائب أحمد عطون عن الحالة 
االقتصادية والظروف المعيشية لسكان مدينة القدس، 
ــة القدس من فرض  ــرًا أن مــا يجري في مدين معتب
ضرائب باهظة ونشر للفساد في أوساط المواطنين 
المقدســيين واالعتداء عليهم وإغالق للمؤسســات 
األهلية والخاصة، ما هو إال نوع من التهويد المستمر 
لمدينة القدس، مطالبًا بضرورة تقديم الدعم المادي 

واللوجستي والمعنوي للمواطنين المقدسيين.
ــة االجتماع توافــق أعضــاء اللجنة على  وفــي نهاي
مضاعفة الجهود والقيام بنشاطات فورية تساهم في 
تعزيز صمود المقدسيين في وجه الهجمة الشرسة 

التي تستهدف تهويد المدينة المقدسة.
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- انتهــت األحــد اِّـاضــي اِّـــدة القانونيــة والدســتورية 
للمجلس التشريعي، وهناك من ال زال يشكك َّـ انتهاء 

صالحية اِّـجلس التشريعي.. ما قولكم َّـ ذلك؟
ــة القانونية والدســتورية  ــم تنته الوالي فــي الحقيقة ل
للمجلس التشريعي، وإنما الذي انتهى هو فترة التفويض 
التــي منحها الشــعب للمنتخبين النواب، واآلن تســتمر 
هــذه الوالية ولكن وفــق تفويض دســتوري جاء النص 
ــه صريحا في المــادة ٤٧ مكرر من القانون األساســي  في
الفلســطيني المعدل، وبالتالي فإن صالحيات المجلســة 

التشريعي مستمرة وكاملة وفق الدستور.

 ما الشكل العام الذي ستبدو عليه أنشطتكم الربِّـانية 
كنــواب علــى أرض الضفة الغربية خــالل اِّـرحلة اِّـقبلة 
التي تســبق أية انتخابات يمكــن التوافق عليها َّـ ظل 
االنقســام الراهــن ومنعكم من دخول مقر التشــريعي 
وممارســة واجباتكــم اِّـنصوص عليها حســب القانون 

األساسي الفلسطيني؟
ــا الممكنة تجاه شــعبنا  ــام بواجباتن سنســتمر فــي القي
ــل تاريخ ١/٢٥، ولكــن نؤكد أن  ــا كما كنا قب وقضيتن
الحالة البوليســية الراهنة في الضفــة الغربية تغتصب 
سلطة المجلس التشريعي وتمنعه من القيام بواجبه تجاه 
الشــعب والقضية، وعلى الرغم من ذلك سنبقي صوتنا 
مرتفعا وجريئا في وجه المخططات الهادفة إلى استمرار 

االنقسام والعودة إلى التفاوض على الثوابت الوطنية.

ما موقفكم مما يســمى "مجموعات العمــل الربِّـانية" 
التــي يســمح لهــا بدخــول اِّـجلــس التشــريعي وإبداء 
مالحظــات علــى أداء حكومة فيــاض، فيما يتــم منعكم 

وحرمانكم كنواب من ذلك؟
ــدة عن القانون  إن هذه المجموعات شــكلت بصورة بعي
ــي للمجلس التشــريعي،  األساســي وعــن النظام الداخل
وبالتالي فال وزن وال قيمة لما تقوم به. أما الســماح لها 
ــاول حكومة فياض بالنقد فهو ضمن تبادل المصالح،  بتن
فمن جهة تعترف هذه المجموعات بـ"شــرعية" حكومة 
فياض الالدســتورية، ومــن جهة تســهل حكومة فياض 
وتحمي مصالح هؤالء وتيســر لهم سفرهم ونشاطاتهم. 
ــا ال ننتظر أن يســمح لنا أحد أو ال يســمح  بالنســبة لن
فنحن قاطعنا هذه المجموعات كونها تشكل التفافا على 
المجلس التشريعي وكونها تعترف بحكومة فياض التي 
ننتقدها ونعتبرها "كنواب" غير دستورية ونعلن ذلك 

في كل المناسبات.

هــل تعتقدون أن الوضــع الربِّـاني ســيبقى على ما هو 
عليه، أم أن هناك جهودا ومحاوالت إلصالح ذات البني من 
أجل لّم الشمل الربِّـاني، وخصوصا بعد محاولة د. عزيز 
دويك عقد جلسة خاصة باِّـجلس لبحث قضية اِّـصالحة 

الوطنية الداخلية؟
لألسف يشــير رد الفعل الفتحاوي على دعوة الدكتور 
عزيز دويك إلى أن الوضع الحالي سيســتمر حتى إنهاء 
االنقســام وتحقيق المصالحة، والتي باتــت أبعد من أي 
وقــت مضى في ظل الرفض اإلســرائيلي واألمريكي لها 
مــن حيث المبدأ وفي ظل التعنــت المصري والفتحاوي 

بخصوص نقاش المالحظات على الورقة المصرية.
ــح وما زال اســتغالل الدعوة لعقد  لقــد كان بإمكان فت
جلســة للمجلــس التشــريعي لفــرض المصالحة على 
ــام المجلــس بأخذ  األطــراف المختلفــة مــن خالل قي
ــل المختلفة على الورقة المصرية ثم  مالحظات الفصائ

اعتماده كاتفاق مصالحة.

كيــف تقّيم العالقة الحالية بني النواب وســلطة رام اهللا 
وأجهزتهــا األمنيــة فيما يتعلــق بالبعدين: السياســي 
الفصائلــي واألمنــي، وخاصة َّـ ظل تواصــل االعتداءات 

على النواب اإلسالميني َّـ الضفة؟
العالقة تتمثل حاليا في منع النواب من ممارسة مهامهم 
من خــالل تعطيل المجلس التشــريعي عبر اإلبقاء على 
ــواب، والمتمثل ببعض  ــي للن النشــاط المحــدود الحال
المتابعات السياسية وتبني تظلمات المواطنين ولكن في 
ظــل مراقبة دائمة وتضييق شــديد على التحركات من 
ــة وال أخالقية تجاه النواب  خالل ممارســات غير قانوني
ومكاتبهم وموظفيهم وأبنائهم ومعارفهم بل ومصالحهم 

االقتصادية واالجتماعية.

كيــف تقّيــم األداء الربِّـاني العام طيلة الســنوات األربع 

اِّـاضية من عمر اِّـجلس التشريعي؟
اختلف األداء البرلماني خالل الســنوات االربع الماضية 
ــة، ففي حين تم  في قطــاع غزة عنه فــي الضفة الغربي
شّل المجلس التشــريعي في الضفة الغربية وخاصة في 
السنتين األخيرتين استمر المجلس التشريعي في قطاع 
غزة بالقيام بمهامه التشــريعية والرقابية والسياســية، 
وأعتقــد أن تقييم الفترة يجــب أن يتم من خالل هيئات 
ــى القوانين التي  مســتقلة ومحايدة، ولكــن باإلضافة إل
ــة على الحكومة  ُأقّرت أو ُعّدلــت وباإلضافة إلى الرقاب
ــى القوانين التي  مســتقلة ومحايدة، ولكــن باإلضافة إل
ــة على الحكومة  ُأقّرت أو ُعّدلــت وباإلضافة إلى الرقاب
ــى القوانين التي  مســتقلة ومحايدة، ولكــن باإلضافة إل

والجهاز التنفيــذي وباإلضافة إلى العالقات العامة التي 
تم نســجها مع البعدين العربي واإلسالمي، فإنني أرى أن 

أهم اإلنجازات على المستوى العام تتمثل في:
ــرا مــن الخطط  ــات كثي ــا فــي االنتخاب ــل فوزن • عّط
والمؤامــرات التي كانت تحاك باتجــاه تصفية القضية 
الفلسطينية وإنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي تمهيدا 

إلدماج الكيان الصهيوني في الشرق األوسط الجديد.
ــا فــي إدارة القطــاع العــام  • أثبتــت الحركــة قدرته
الفلسطيني بالرغم من الحرب الشاملة التي ُأعلنت عليها 
ــام  ــا فــي إدارة القطــاع الع أثبتــت الحركــة قدرته
الفلسطيني بالرغم من الحرب الشاملة التي ُأعلنت عليها 
ــام  ــا فــي إدارة القطــاع الع أثبتــت الحركــة قدرته

بشراكة دولية وإقليمية ومحلية.
• أثبتــت الحركة قدرتها على إدارة األزمة الداخلية من 
خالل التوصل إلى اتفاق وثيقة الوفاق الوطني ومن خالل 

النجاح في تشكيل أول حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
• أثبتت الحركــة قدرتها في حماية برنامجها ورجالها 
وحكومتها مــن خالل فرض النظــام واالنضباط وإنهاء 
الفتان األمني والتمرد العســكري في قطاع غزة وتوفير 
األمن واالســتقرار للمواطن الفلســطيني ومؤسســاته 

هناك.
ــن الحكم  ــى التوفيق بي ــا عل • أثبتــت الحركــة قدرته
ــره اهللا لها  والمقاومة من خالل النصر المؤزر الذي يّس

في معركة الفرقان.

هــل تؤمــن بإمكانية تحقيق الديمقراطيــة تحت حراب 
االحتالل؟

أثبتت التجربة التي خضناها منذ العام ٢٠٠٦ أن االحتالل 

يمكنه أن يعطــل نتائج العملية االنتخابية وخاصة إذا ما 
تالقت مصالحــه مع مصالح كتل وفصائل فلســطينية. 
وهذا يؤشر إلى أنه ال بد من اتخاذ االحتياطات الدستورية 
الالزمة للحد من قدرة االحتالل على التأثير في الشرعية 
الفلسطينية الممثلة لطموحات الشعب وتعبر عن حقيقة 

رأيه وتطلعاته.

َّـ ضــوء التجربــة الربِّـانيــة الراهنــة واِّـعوقــات التي 
انتصبــت إلجهاضهــا، وخاصة من قبل حركــة فتح.. هل 
تشعر بإمكان حدوث تغيريات َّـ الفكر واِّـنهج قد يدفع 
فتــح إُّـ تبني ســلوك مغايــر إلنجاح اِّـصالحــة وتحقيق 
الشــراكة الحقيقية عقب أية انتخابات مستقبلية يتم 

إجراؤها؟
نعم أعتقد ذلك، وسيتم ذلك في اللحظة التي تستيقظ 
فيها فتح من وهم إمكانية تحقيق األهداف الفلســطينية 
من خالل العملية السياسية القائمة وبالمنهج الذي اعتمد 
خالل العشرين عام الماضية، ألنها حينها ستتيقن أن السند 
والظهير الحقيقي للفلسطيني هو أخوه الفلسطيني حتى 

ولو كان منافسا قويا له.

هناك من يتهم اِّـوقف السياسي لحركة حماس بالتسبب 
بفــرض الحصــار وإجهــاض التجربــة الديمقراطية.. ما 

قولكم َّـ ذلك؟
هناك تحليل واســع لهذا الموضوع، ولكن باختصار فإن 
ــات المتحدة أنجبت  ــة بقيادة الوالي ــة الدولي اإلمبريالي
المشروع الصهيوني ورعته وربربته لحماية مصالحها 
االقتصادية والسياســية فــي المنطقة، وتبنت سياســات 
وبرامج تمنع أي مساس بتفوق الكيان وقدراته ووجدت 
في البعض الفلســطيني من هو على استعداد لالصطفاف 
ــح أو بحجة عبثية المقاومة  معهم بحجة تالقي المصال
لمشــروع الحل االمريكي في المنطقــة. من هنا كان -

بالنسبة لهم- ظهور حركة عارمة ضد تيارهم أمرا غير 
محتمل، وال بد من محاربته بل وسحقه إن لم يكن ممكنا 
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سيبقى صوتنا مرتفعا وجريئا في وجه المخططات الهادفة إلى استمرار االنقسام والتفاوض على الثوابت الوطنية 

حالة البوليسية الراهنة في الضفة تغتصب سلطة المجلس التشريعي  وشعبية 
اإلسالميين في الضفة ترتفع باطراد رغم اإلجراءات السلطوية القمعية 
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احتواؤه.

هــل تــرى فرصة إلجــراء انتخابــات حرة ونزيهــة بعيدا 
الضغوط والتدخالت األمنية حال تم التوافق على إجرائها 
مســتقبال َّـ ظــل البيئــة األمنية اِّـعروفــة التي تحكم 

الضفة الغربية حاليا؟
ســيكون هناك حاجة إلى جهود ضخمــة لتهيئة األجواء 
المناسبة النتخابات نزيهة وحرة وشفافة تعبر عن حقيقة 
رغبات الشــعب الفلســطيني، فال بد من إنهاء االعتقاالت 
السياســية وإنهاء المالحقات األمنية وإعادة المفصولين 
والتوقف عن التوظيف العام على أسس حزبية وفصائلية، 
ــد من عــودة األوضاع في الجمعيات والمؤسســات  وال ب
الخيرية واالجتماعية والثقافية إلى ما كانت عليه قبل 
حزيران ٢٠٠٧، وال بد من عودة حرية التجمهر وممارسة 
األنشــطة العامة والجماهيرية والنقابية. وأشارت بعض 
ــة (مجموعــة األزمــات الدولية) إلى  التقاريــر األجنبي
ــا بعــدم إمكانية إجــراء انتخابات حرة وشــفافة  قناعته
ــل مرور عام على  ونزيهة في األراضي الفلســطينية قب

األقل على المصالحة الفلسطينية إن تمت. 
ــا ال أعتقد أن العام الواحد ســيكون كافيا لتبديد  لذا أن
ــة اإلدالء  مخــاوف المواطنيــن وطمأنتهــم على إمكاني

باصواتهم بحرية ودون محاسبة على ذلك الحقا.

تبــدو حركة فتح وحلفاؤها على الســاحة الفلســطينية 
واثقــني تماما مــن فوزهم بأية انتخابــات قادمة.. على 
مــاذا يســتندون َّـ آمالهــم تلــك، وهــل هنــاك رصيد 
حقيقي وموضوعي لتلك اآلمال اِّـبســوطة، وهل صحيح 
مــا يزعمه البعــض عن تراجــع التأييد الشــعبي لحركة 

حماس َّـ الضفة الغربية؟  
نحن نعتقد أن شــعبية اإلســالميين فــي الضفة الغربية 
ارتفعت بشكل واضح رغم اإلجراءات القمعية، وذلك أن 
ممارسات األجهزة األمنية وارتباطها بدايتون وحمايتها 

ــا للمقاومــة أدت إلى مواقف  للمســتوطنين ومالحقته
شعبية معادية لها ولبرنامج الجهة التي تدعمها. 

لقد ارتفعت شعبية الكتلة اإلسالمية في جامعة بير زيت 
(رغم كل الممارســات) في انتخابات العام ٢٠٠٩ بحوالي 

٢٠٪ مقارنة بانتخابات العام ٢٠٠٨. 
ومن هنا أنا أعتقد أن حركة فتح وأنصارها في تفاؤلهم 

يراهنون خاسرين ال محالة على أربعة أمور: 
• األول: أن إجراءات الحصار والتضيق االقتصادي وتأخر 
ــا المواطنون خالل الســنوات  ــي عانى منه الرواتــب الت
الماضية ســتغير من قناعاتهم، ونســوا أن األمر مرتبط 
بثوابت وأن التضحية كانت عامة وبالتالي قد يستقطب 

ذلك مؤيدين جدد.
ــي: أن التغيير الذي حصــل على قانون االنتخابات  • الثان
وإمكانية توحد فتح لخوض االنتخابات ســيلعب في غير 
صالح الحركة اإلسالمية، ونسوا أنهم جربوا علينا كل 
القوانين في االنتخابات المحلية ونجحت الحركة بغض 

النظر عن القوانين. 
• الثالــث: أنهم يعتقدون أن الضغــط األمني والمالحقة 
والتعذيب الذي تعرض له أنصار الحركة ســيؤدي إلى 
تكاســلهم عن دعمها في انتخابات قادمة، ونسوا أن الوالء 

هنا والء مبادئ وسينقلب إلى تحدي.
ــدو أنهــم يخططــون للعبث فــي العملية  ــع: فيب • الراب
االنتخابية لحســم نتائجها مسبقا كما فعلوا في كثير 

من االنتخابات المحلية خالل العامين ٢٠٠٤  و ٢٠٠٥.

علــى ضوء محاولة د. دويك عقد جلســة خاصة ِّـناقشــة 
موضوع اِّـصالحة.. هل تعتقد أن اِّـناخات أضحت مواتية 

إلنهاء صفحة االنقسام واستعادة التوافق الوطني؟
نعم نحــن نعتقد أن األولوية األولى الراهنة هي تحقيق 
ــاء الجبهة الداخلية الموحدة في  المصالحة الوطنية لبن

وجه المخططات الصهيونية واألمريكية للمنطقة.

هل ترى هناك فرصة ما لنجاح مساعي د. دويك والنواب 

اإلســالميني واِّـجلس التشــريعي بشــكل عــام إلنجاح 
جهود اِّـصالحة الوطنية، أم أن األمر أكرب من ذلك ويحتاج 

إُّـ بلورة قبول إقليمي ودولي مسبق؟
نعم هناك فرصة، ونتمنى أن تقتنص فتح هذه الفرصة.

هــل تــرى َّـ اِّـصالحــة حــال ســحريا ِّـعضــالت الواقع 
الفلســطيني، وهل َّـ ثنايــا الورقة اِّـصريــة ما يعالج 
اِّـعضلة الفلسطينية التي تسببت َّـ حدوث االنقسام 
سياســيا وأمنيا، وهل يمكن القــول أن اتفاق اِّـصالحة 
ســوف يتم تطبيقه واقعيا أم أن األمر ســيبقى نصوصا 
على ورق على اعتبار أن ما َّـ الضفة للضفة وما َّـ غزة 

لغزة بانتظار موعد االنتخابات فحسب؟
الورقــة المصرية والمصالحــة يجب أن ينظــر إليهما 
كمدخل للبدء في حوار سياســي فلسطيني – فلسطيني 
بهدف الوصــول إلى برنامج موحد يشــكل الحد األدنى 
الذي يجمع جميع الطيف السياســي الفلسطيني ويجيب 
على سؤال: كيف نواجه االحتالل ومخططاته؟ وال بد من 
االتفاق على استراتيجية وطنية للمقاومة والمفاوضات.

يقال أن هناك موافقة من طرف الرئيس منتهي الوالية 
محمــود عبــاس علــى لقــاء خالد مشــعل لطــّي صفحة 
االنقسام إال أن هناك فيتو مصري على ذلك.. ما حقيقة 

األمر؟
ليــس لدي معلومات عن هذا الموضــوع، وأتمنى أن يتم 

اللقاء في أقرب وقت.

هل تعتقد أن األزمة الناشــبة بني حماس ومصر قابلة 
للحل َّـ األفق اِّـنظور، وخصوصا َّـ ظل التشدد اِّـصري 

الغريب َّـ التعاطي مع هذه اِّـسألة؟
نعم ســيتم ذلك في اللحظة التي تــدرك فيها مصر أن 

حماس ليست خطرا على النظام المصري.

أال ترى أن هناك حاجة لقيام حركة حماس ببلورة مقاربة 
سياســية جديدة للتعاطــي مع تحدي اِّـوقــف اإلقليمي 
والدولي اِّـعادي، وبما ال يسمح بإعادة إنتاج واقع الحصار 
مــن جديد لــدى إجراء أيــة انتخابــات مســتقبلية وفوز 

حماس، بأي شكل، فيها؟ 
نعم والحاجة ماسة وفورية لصياغة مبادرة تعمل على:

تحقيق المصالحة.• تحقيق المصالحة.• تحقيق المصالحة.
فتح الطريق أمام تشكيل قيادة فلسطينية وطنية مؤقتة • فتح الطريق أمام تشكيل قيادة فلسطينية وطنية مؤقتة • فتح الطريق أمام تشكيل قيادة فلسطينية وطنية مؤقتة 
ــات للمجلــس الوطني وإصالح  ــن إجراء انتخاب إلى حي

منظمة التحرير.
• فتح الطريق الستراتيجية فلسطينية موحدة للمقاومة 

والمفاوضات.

كيف تقّيم موقف الربِّـانيني األوروبيني الذين يتحركون 
لنصــرة غزة بشــكل الفــت هذه األيــام، وذلــك َّـ ضوء 
الزيــارة اِّـهمة للوفد الربِّـاني األوروبي لقطاع غزة قبل 
عــدة أيام، وهل تتوقع أن يثمر ذلك عن حراك ما لكســر 

الحصار اِّـفروض؟
ــة عادلة وتســتقطب التأييد  القضية الفلســطينية قضي
ــات الحركة فــي القطاع في  بســهولة، وعّزز ذلك ثب
وجه العدوان اإلسرائيلي وإفشــال أهدافه باإلضافة إلى 
الثبات على المبادئ. ولكن هناك حاجة ماسة إلى االنفتاح 
ــة ال تعرض  ــة كافي ــى المجتمعــات الحــرة بمرون عل
الثوابت للمســاومة ولكن ال تؤدي إلى سوء فهم لإلسالم 

واإلسالميين.

هل تــرى أن إمكانية مثــول قادة االحتــالل أمام محاكم 
العدالــة الدولية باتــت قريبة، أم أن األمــر ال زال بعيدا، 
وخصوصا َّـ ظل محــاوالت بعض الدول لحث برِّـاناتها 
على تغيري قوانينها ِّـنع عرض قادة االحتالل أمام القضاء 

فيها؟
ــررات لتقديمهم إلى  رغــم وجــود كل الدوافــع والمب
المحاكــم الدولية، إال أن األنظمة السياســية في معظم 
الدول ما زالت ترتبط بالكيان الصهيوني بمصالح متنوعة، 
ولذلك سيعارضون وسيعرقلون عملية محاكمة القادة 
ــدأت وال أعتقدت انها قابلة  ــة، إال أن التغيرات ب الصهاين

للتوقف، وال بد من إدامة ضّخ النشاط والحيوية فيها.

"" .
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حماس أثبتت قدرتها على الحكم والمقاومة وال بّد من اتخاذ االحتياطات 

الدستورية لكبح قدرة االحتالل على التأثير في الشرعية الفلسطينية 

هناك حاجة إلى جهود ضخمة وإجراءات عملية لتهيئة األجواء المناسبة 

النتخابات نزيهة وحرة وشفافة تعبر عن حقيقة رغبات الشعب الفلسطيني

إمكانية تحقيق الشراكة مع فتح واردة حال استيقاظها من أوهام التسوية والمفاوضات

المراقبة الدائمة والتضييق الشديد ال زال مفروضا على النواب اإلسالميين 
ومكاتبهم وموظفيهم وأبنائهم بل ومصالحهم االقتصادية واالجتماعية
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ودم الفلسطينيني
 أيضا أحمر..





مع كل يوم تشرق فيه الشمس يفيق الفلسطينيون على عدوان جديد وانتهاك جديد بحق أبناء 
شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وفي الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني في غزة الصامدة للتجويع والحصار, يتعرض 
الشــعب نفسه في الضفة الصابرة لشــتى صنوف العربدة من قطعان المستوطنين وعلى مرأى 
ومســمع العالم كله، وتحت حماية وتحريض وتشــجيع الجيش اإلسرائيلي وقادة حكومتهم 

المجرمين.
فمن قتل للسكان اآلمنين ومصادرة ألراضيهم واقتالع أشجارهم واقتحام بيوتهم، مرورا بحرق 
مساجدهم وتخريب مزروعاتهم وهدم بيوتهم وتشريد العشرات كل يوم وطردهم من بيوتهم 

وممتلكاتهم، وصوال إلى تلويث كل ظاهر وتدنيس كل مقدس وتخريب كل عامر.
قد نفهم هذا من االحتالل ســواء كان من الجيش أو المســتوطنين فكلهــم في عدوانهم على 

الفلسطينيين سواء.
ــا ال نســتطيع أن نفهم هذا الصمت المريب والســكون العجيب مــن الذين كانوا يطبلون  لكنن
ويزمرون مع كل عمليه جهادية يدافع فيها أصحاب الحق عن حقهم فيقتل فيها صهيوني أو 

يصاب.
ال نســتطيع أن نفهــم أو نتفهم عجز العرب حتــى عن تصريح أو احتجــاج على مايجري من 

المستوطنين في األرض  المحتلة.
فإننا قطعا لن نستطيع  أن نفهم أو – فإننا قطعا لن نستطيع  أن نفهم أو – فإننا قطعا لن نستطيع  أن نفهم أو  وإذا فهمنا أو تفهمنا موقفهم ذلك -وما ينبغي لنا أن نفعل
نتفهم موقف السلطة وهي ترى هذه العربدة وال تحرك ساكنا, بل تواصل حملتها في مطاردة 

المقاومين واعتقال المجاهدين والتنكيل بهم، وتواصل مع االحتالل التنسيق األمني المعيب.
إن ما يجري في فلســطين ليس عدوانا وال انتهاكا, بل هو حرب إبادة جماعية منظمة, وحرب 
استئصال ممنهجة, ال يقتصر خطرها على الفلسطينيين فحسب، بل إن نارها ستحرق األخضر 

– ال سمح اهللا – ال سمح اهللا – فهل وعي العرب هذه الحقيقة؟! – واليابس من عالمنا العربي واإلسالمي – واليابس من عالمنا العربي واإلسالمي – 
أم أننا هنا فصرنا على غيرنا أهون؟ 

ــن الذين كانوا يطيرون مهرولين مذعورين من عاصمــة ألخرى مع كل عملية جهادية  فأي
قلقين على أمن المنطقة وحريصين على استقرارها؟!

إن الواقع ال يبشر بخير, ولن تسعد المنطقة بأمن وسالم مادام المستوطنين وحكومتهم يعيثون 
في األرض فسادا وما دام العرب ال يعنيهم ما يجري، وما دام الدم المهراق هو دم فلسطيني. 

فهل دم اليهود أحمر ودم الفلسطينيين أزرق.       
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ــا الزال حيا منذ أن وضعت أول  كيف نســميها النهاية ونبضه
ورقة تحمل اســم التغيير واالصالح في أول صندوق اقتراع، 
وال زال صداها يتردد في أنحاء الوطن يؤكد نجاح المشروع 

رغم كل المعيقات.
ــات العمــل البرلماني تقــول النائب منى  وفــي وصفها لبداي
ــا نعمل ليال  ــا بهمة ونشــاط حيث كن منصــور: "كان عملن
ونهارا وأحيانا كنت أغيب عن البيت ثالثة أيام في األســبوع، 
وقد ســخرت جّل وقتي لخدمة المواطن الفلسطيني ولكن مع 
بداية العمل البرلماني ودخولنا بهمة ونشاط حدثت المفاجأة 
ــات والمضايقات التي  التي حصلت بعــد ظهور نتائج االنتخاب
ــا لها، فقــد تم احتجازنا في عمارة فــي مدينة رام اهللا  تعرضن
من قبل مســلحين من حركة فتح، وكان يوما صعبا ألنني ال 
أعرف مدينة رام اهللا جيدًا وال يوجد معي ســيارة، فكان ذلك 

أول مضايقة نتعرض لها وبداية صعبة للعمل البرلماني".
ــة العمل البرلماني  ــن اعتبرت النائب هدى نعيم تجرب في حي
ــة مميزة وفريدة في تاريخ الحركة النســائية، تقول:  تجرب
"كتجربة جديدة لشــخصي وللحركة النســائية بشكل عام 
كانت البداية تتميز بالحماس الشديد واالندفاع لتعلم الكثير 
وفي وقت قياســي، وكانت لدينا الكثير من الخطط واإلرادة 
للنهوض بالواقع الفلســطيني ومحو مخلفات الحقبة السابقة 
إلرســاء العدل والشــفافية والنزاهة والتخلص من األمراض 

االجتماعية التي كرستها المرحلة التي سبقتنا".
وعن الدور الذي فرضه العمل البرلماني على النائبات تحدثت 
النائب سميرة الحاليقة قائلة: "لقد تمحور دورنا خالل األربع 
سنوات الماضية في النشاطات الخدماتية من خالل مكاتبنا ومن 
أهمها متابعة الشكاوى التي تقدم إلينا ومحاولة إيجاد الحلول 
لها باإلضافة إلى االتصــال الميداني عبر تنظيم الزيارات إلى 
القرى والمدن ومتابعة القضايا السياســية الهامة، والتواصل 
ــاس عبر الزيارات البيتية والنشــاطات  مــع قضايا وهموم الن

االجتماعية األخرى".


وكعادتهــن أخوات الرجال يثبتن فــي كل موقف يجدن بما 
تطيب به أرواحّن التي طافــت على موائد الرحمن علما وأدبا 

يحاولن أن يعلمن العالم كيف تحيا الشعوب.
وعن مــدى فعاليتهن كنائبات في المجلس التشــريعي قالت 
ــات انطلقنا من  ــا كنائب النائــب الحاليقــة: "فــي بداية عملن
ــة والجمعيات  خــالل حمالت التواصــل مع المراكــز األمني
ــة والبلديات وزيارة األماكن التي تعاني من اعتداءات  الخيري
ــا عمل أساســي حيث كنا  المســتوطنين، وكذلــك كان لن
نشارك في جلسات المجلس العادية وجلسات اللجان المنبثقة 
عن المجلس، وقد كانت هذه المرحلة ثرية جدا بالنشــاطات 
ــات، وكانت تتحلى بروح التنافس والمثابرة، وكان  والفعالي

ــا فيها الكثير  أهم مــا يميز البدايات أنهــا كانت بداية تعلمن
وكانت الخطوة األولى التي بدأنا بها الطريق".

وأضافت: "المرأة كانت حاضرة في العمل والنشاط الميداني 
ــا للبرلمــان ووصولها إلى مصــدر القرار عزز  ــل وصوله قب
ــى المزيد مــن العطاء  ــا ودفعها إل ــا وقــوى عزيمته مكانته
ــة البرلمان تتويج  ــرة، وكان وصول المــرأة إلى قب والمثاب
لعملها الدءوب ومشــاركتها في الحياة السياســية ومثابرتها 
في النشــاطات االجتماعية والخدماتية األخرى، األمر الجديد 
ــات وجودها وتقويــة كيانها  هــو أن المــرأة اســتطاعت إثب
ــة االعتقاالت  من خــالل عملها البرلمانــي وخاصة بعد عملي
ــا نواب المجلس التشــريعي حيث  المبرمجــة التي تعرض له
ــاة متفاقمة إال أن التجربة  أصبحــت المهمة مضاعفة والمعان
كانت ناجحة وثرية واستطاعت المرأة أن تقوم بدورها على 

أكمل وجه بالرغم من كل المعيقات".
ــرت النائب نعيم أن النائبات اســتطعن أن يقمن بالمهام  واعتب
المنوطــة بهن بدرجة فاقت كل التوقعــات، تقول: "أعتقد أن 
األخوات البرلمانيات النائبات وبشهادة الزمالء اإلخوة النواب 
ــى من المتوقع، ورســمت صورة  ــى نتيجة أعل قــد حصلت عل
ذهنية مشــرقة وإيجابية لــدى كل من عمــل معها وتواصل 
معها، واستطاعت أن تثبت للجميع أن بإمكانها أن تكون جرئية 
ــة ومتحدثة لبقة ومدافعة عن حقوق الناس بقوة دونما  وقوي
ــذال ودونما إغفال أو تجاوز للقيم الدينية واألخالقية، بل  ابت
ــا أبدعت في بعض الملفات وفاقت  وبشــهادة من عمل معها أنه
اآلخرين، والســبب األساس في ذلك أن األخت كنائب أمامها 
العديد من التحديات، التحــدي األول كبرلمانية والمعيقات 
التي يواجها البرلماني بشكل عام والتحدي األخطر واألصعب 
هــو كونها ســيدة وثقافة المجتمع في بعــض األحوال تكون 
ــات قدرتها على اإلبداع  ــر منصفة لها، فاندفعت باتجاه إثب غي

والتميز كإمرأة برلمانية".
من جهتها أكدت النائب منصور أن النائبات خاصة في الضفة 
تمكّن من تســيير أعمال المكاتب حتــى في ظل اعتقال النواب 
ــوزراء وهو ما جعــل تجربة المرأة الفلســطينية في هذه  وال
الدورة مميزة وفريدة، وأضافت قائلة: "بشــهادة الجميع نوابا 
ووزراء استطاعت المرأة فعل ما لم يستطع الرجال أن يفعلوه، 
وخاصة بعد اعتقال جميع النواب من كتلة التغيير واإلصالح، 
فقد حملنا على عاتقنا هموم الكتلة البرلمانية، واستطعنا فتح 
مكاتب للنواب حتى بعد حــرق مكاتبنا، وبرغم المضايقات لم 
نتوقف عن العمل واســتقبال الوفود األجنبية والمحلية حتى 

في بيوتنا بعد أن تم إغالق المكاتب".
وأردفــت قائلة: "المرأة النائب كانت حاضرة وموجودة داخل 
السجون الصهيونية فقد اختطفت النائب د. مريم صالح أكثر 
مــن أربع شــهور، وأنا اعتقلت أكثر من أســبوعين، وحقيقة 
كنا نشــعر بالفخر والتقدير عندما كان المواطنين يلتقون 
بنا يعبرون عن ســعادتهم وبإعجابهم بالهمــة والعزيمة التي 

 ..
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ــل أن قبول األمم   أكــد النائب حســام الطوي
ــن دوالر من  المتحــدة بتقاضي عشــرة ماليي
"إســرائيل" كتعويض عن الدمــار واألضرار 
التي لحقت بمنشــآت "األونروا" في غزة أثناء 
الحرب اإلســرائيلية األخيرة أمر مســتهجن، 

يهبط إلى مستوى الفضيحة السياسية. 
ــان صحفي:"إن الفضيحة  وقال الطويل في بي
تكمن في كون هــذه التعويضات تم التوصل 
إليها عبر المفاوضات الثنائية بين "إســرائيل" 
واألمــم المتحدة، وبمبادرة إســرائيلية ذاتية، 
من شأنها أن تساعد االحتالل على التنصل من 

جريمة الحرب التي اقترفها في غزة".
وأضاف أن التعويض يعني إغالق ملف أوضح 
جريمــة حــرب، وتحييد أهم مؤسســة دولية 
كان من المفترض أن تتمســك بحقها وحق 
الشعب الفلسطيني بمحاكمة "إسرائيل" عليها 
وفق القانون الدولي، وليس بمفاوضات ثنائية 
ــة تتم من تحت الطاولة، حســب  ــات مالي لغاي
ــره. وأوضــح الطويل أن تســوية قضية  تعبي

االعتداء من قبل "إســرائيل" على المؤسســات 
ــة بهذه الطريقة له عدة مخاطر وآثار  الدولي
ــة، فهو يحدد ثمــن االعتداء  ــة كارثي قانوني
اإلسرائيلي مستقبًال على أي منشأة دولية في 
غــزة؛ ألن هناك ثمًنا معروًفا وتســوية مالية 
اإلسرائيلي مستقبًال على أي منشأة دولية في 
غــزة؛ ألن هناك ثمًنا معروًفا وتســوية مالية 
اإلسرائيلي مستقبًال على أي منشأة دولية في 

لهذا االعتداء، تم التوصل إليها، وتمثل ســابقة 
قانونية في هذا اإلطار. وأكد أن هذا من شأنه 
أن يطلق يد "إســرائيل" بالتمادي في عدوانها 
مستقبًال، دون خوف من أي رادع قانوني دولي. 
أن يطلق يد "إســرائيل" بالتمادي في عدوانها 
مستقبًال، دون خوف من أي رادع قانوني دولي. 
أن يطلق يد "إســرائيل" بالتمادي في عدوانها 

ــًال: إن "إســرائيل بهذه التســوية  وأضاف قائ
مستقبًال، دون خوف من أي رادع قانوني دولي. 
ــًال: إن "إســرائيل بهذه التســوية  وأضاف قائ
مستقبًال، دون خوف من أي رادع قانوني دولي. 

المالية "التافهة" اســتطاعت شراء صمت األمم 
المتحدة، وتحييد دورها في أي محكمة دولية 
قد تشكل مســتقبًال لمحاكمتها على جريمة 
المتحدة، وتحييد دورها في أي محكمة دولية 
قد تشكل مســتقبًال لمحاكمتها على جريمة 
المتحدة، وتحييد دورها في أي محكمة دولية 

الحرب التي ارتكبتها في عدوانها على غزة".
ــى أنه مــن خــالل هــذا التعويض  وأشــار إل
استطاعت "إسرائيل" ضرب تقرير غولدستون 
في العمــق، وتجريده من أهم بنوده، وهو بند 
االعتداءات اإلســرائيلية المثبتة على المنشآت 

الدولية في غزة.
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ــع بها، وأن ما حققناه لم يســتطع حتى الرجــال تحقيقه، وأيضا  نتمت
شــاركنا في كافة الجلســات وورشــات العمل التي تختــص بالعمل 

البرلماني ومهام النائب". 


ــد وأن يعترض الخطو شــيء مــن منغصات  ــر الب وككل دروب الخي
الطريق، لكنها كانت صعبة وقاسة وربما تفوق كل احتمال.

وعــن معوقات العمــل تحدثت النائب نعيم: "العوائــق هي التي واجهت 
كافة أعضاء المجلس كثيرة من حصار سياسي إلى مقاطعة إلى عدم 
السماح بالسفر، وهذا شكل معيقا إزاء التواصل مع اآلخرين وااللتحاق 
بدورات تدريبية وتنســيق مواقــف أو حتى التواصل مع اآلخر الذي ال 
يعرفنا إليصال الصورة الحقيقية وغير المشوهة عن اإلسالم والمرأة 
في اإلسالم وحركة حماس، وهذا أيضا أعاق تواصلنا مع الغرب بالذات، 
وحرمنا من الدفاع عن وجهات نظرنا وترك الساحة للعدو اإلسرائيلي 

أو الخصم السياسي".
وتابعت بالقول: "كما أن االنقسام السياسي أعاق بشكل كبير جدا عمل 
المجلس التشريعي بالذات بمجاليه األهم: التشريعي والرقابة، إضافة 
ــى الحصار االقتصادي الذي عمل على تغيير أولويات وأجندة النواب  إل
ــات وأجندة المواطن فأصبح جهــدًا كبيرًا يتم بذله في  لتغيير أولوي
إطــار أعمال إغاثية، وأيضا هناك الحرب األخيرة واســتهدافها األفراد 
والمواقــع وهذا كله أفقد المجلس التشــريعي ومؤسســات الســلطة 
بشــكل عام التواصل واالســتفادة والنمو الطبيعي وجعلنا بعد مرحلة 
ــرة من البناء نعــود إلى نقطــة الصفر، وهناك بعــض المعيقات  كبي
الخاصة كالموروث الثقافية وصورة المرأة أنها ضعيفة وغير قادرة 
وإن كنت أســتطيع أن أجزم أننا وخالل أربع سنوات تمكنا من تعديل 
هذه الصورة ورســم صورة أكثر ايجابية مســتندة إلى تعاليم شرعنا 
الحنيف وأتوقع أن هذا سيكون له أثر كبير في أي انتخابات برلمانية 

قادمة". 
بدورها أوضحت النائب منصور أن كافة العوائق التي وضعت في وجه 
مسيرتهم جوبهت بالصبر والثبات ولكنها مرحلة ال يمكن المرور عنها 
أو انكارهــا حيــث قالت: "حقيقة العوائق التي وضعــت في بداية عملنا 
هــي كثيرة ومتعددة، ومنها عدم وجود مكتب في البداية، واســتخدام 
بيتي كمكتب بديل الســتقبال الوفود والمواطنين، إضافة إلى العوائق 
ــة ومرورنا بأزمة مالية  المادية نتيجة عــدم تلقى الرواتب في البداي
كبيرة، وعدم وجود ســيارة شــخصية للتنقل، ولكن أهم هذه العوائق 
ــل حركة فتح  التــي وضعــت في طريــق عملنا هو مــا القيناه من قب
وتهجم نواب فتح علّي شخصيًا وقيامهم بحملة مسعورة ضدي شخصيا 
ــل حركة فتح  التــي وضعــت في طريــق عملنا هو مــا القيناه من قب
وتهجم نواب فتح علّي شخصيًا وقيامهم بحملة مسعورة ضدي شخصيا 
ــل حركة فتح  التــي وضعــت في طريــق عملنا هو مــا القيناه من قب

ــة التي تتهجم علّي وتشــتمني ألنني كنت  وإصــدار البيانات الصحفي
أنطق بالصدق وأقول الحقيقة".

وأضافت: "أيضًا هناك مالحقة الســلطة لنا باســتمرار والتضييق علينا 
ــى عملنا وكل من يأتي لزيارة مكاتبنا يتم اســتجوابه والتحقيق  وعل
معه، ولكن استطعنا أن نكسب ثقة الجميع حتى بشهادة المؤسسات غير 
المحســوبة علينا، ومــن المعوقات قيام االحتالل اإلســرائيلي باعتقال 
النواب، واعتقالي شــخصيًا وإبعادي عن أوالدي خصوصا أن لدّي طفل 
المحســوبة علينا، ومــن المعوقات قيام االحتالل اإلســرائيلي باعتقال 
النواب، واعتقالي شــخصيًا وإبعادي عن أوالدي خصوصا أن لدّي طفل 
المحســوبة علينا، ومــن المعوقات قيام االحتالل اإلســرائيلي باعتقال 

مريــض ويحتاج إلى عناية ومتابعــة دائمة، كما إن مصادرة االحتالل 

لكافة أوراقي الرســمية والشــخصية زادت من هذه الهموم والمعيقات. 
المعوقات كثيرة ولكن الحمد هللا اســتطعنا أن نكســب حب المواطنين 

في الضفة الغربية".
وفي ســياق متصــل أوضحت النائب الحاليقة أن مــا وضع أمامهم من 
عوائق شــكل حافزا جديدا لالستمرار في العمل قائلة: "ال سبيل لحصر 
المضايقات والمعيقات التي واجهتنا خالل عملنا وخالل الفترة الزمنية 
الماضية، لقد كانت هذه المضايقات حافزا لنا على العمل ولم تحد يوما 
من نشاطاتنا بل على العكس كانت تدفعنا للمزيد، ومن أهم المعيقات 
مســألة االعتقاالت التي كانت تطال األهل واألحباب من أجل ممارسة 
الضغوط علينا لتقديم التنازالت واالستحقاقات المرحلية والسياسية، 
وكذلك منعنا من ممارسة نشاطاتنا تحت قبة البرلمان والمحاوالت 
المتكررة إلفشال نشــاطاتنا وااللتفاف عليها ومحاوالت التعجيز التي 
كانت تفرض علينا، وبال شــك كانت الحمــالت االعتقالية المتبادلة 
بين الســلطة واالحتالل والتي تنفذ بشــكل يومي هي من أهم العقبات 
التي واجهتنا، وكذلك محاوالت تعطيل أعمالنا المكتبية عبر اعتقال 
ــات مكاتبنا ومطاردة  مــدراء المكاتــب والعاملين فيها وإحراق محتوي
المراجعين واالســتبداد السياسي وسياسة تكميم األفواه، لكن كل هذه 

األمور جعلتنا نجيد العمل تحت الضغط ودفعتنا لألمام".


من بيوتهن كانت البداية وعلى مقاعد البرلمان وبين الناس كّن مثاال 
ــوج ملكة في كل االمور فهي  يحتذى يؤكد أن المســلمة يمكن أن تت
في البيت أما وزوجة وخارجه عاملة عالمة تدير األمور بعين الحكمة 

تساند الرجال تساهم في التجديف نحو مراسي الشرف والعزة.
وبعد ســؤالنا للنائــب الحاليقة عن الطريقة التي اســتطاعت ان توفق 
ــم يكن العمل خارج البيت أمرا  ــا بين بيتها وعملها كنائبة قالت: "ل به
ــم أوقاتنا  ــا اعتدنا على تنظي ــا، فمنذ بداية عملن مســتحدثا في حياتن
وترتيــب أوراقنا والعمل ضمن برنامج تكاملي يوازي بين العمل داخل 
ــاة االجتماعية أو الدعوية، وترتيب  البيــت وخارجه وال يتصادم والحي
هذه األمور يتعلق بالشخص نفسه ومدى قدرته على العطاء والتوفيق 

بين أموره البيتية ومتطلبات أعماله المجتمعية".
وفي ذات الســياق أجابــت النائب منصور: "هذا الســؤال يجب أن يوجه 
إلى أوالدي ولكن الحمد هللا رب العالمين برغم انشــغالي وعملي خارج 
ــة إال أن وضع بيتي ممتاز جــدا وأكبر دليل هو  البيــت ألوقات طويل
ــى التعاون وال نقوم  نجاح أبنائي وتفوقهم الدراســي، وبيتنا مبني عل
بتقســيم األعمال بيننا، وكل شخص يشــعر أن هناك أمرا يحتاج إلى 
تنفيذ فإنه يبادر، أيضا أقوم باالســتعانة بأبنائــي إلنجاز بعض المهام 

على الكمبيوتر فأنا ال أجيد استخدام الكمبيوتر كثيرًا".
ــن أثقال وهموم المــرأة العاملة أجابت النائــب نعيم: "المرأة  ومن بي
ــا اليومــي متكدس،  ــة وجدوله ــة بشــكل عــام هي امــرأة مثقل العامل
ــا أكثر تعقيدا، ولكــن إذا ما أجادت  والبرلمانية والسياســية ظروفه
المرأة ترتيــب أولوياتها واهتماماتها وبذلت جهدًا في تحقيق التوازن 
ــا أن تحقق نجاحًا  ــا على آخر بإمكانه حتــى ال يطغى جانب في حياته
المرأة ترتيــب أولوياتها واهتماماتها وبذلت جهدًا في تحقيق التوازن 
ــا أن تحقق نجاحًا  ــا على آخر بإمكانه حتــى ال يطغى جانب في حياته
المرأة ترتيــب أولوياتها واهتماماتها وبذلت جهدًا في تحقيق التوازن 

وتقلل ما استطاعت من ضغوط العمل والواقع".
وأضافت: "على صعيد حياتي الشخصية بعد توفيق اهللا سبحانه وتعالى 

بإمكاني أن أنسب الكثير من الفضل في حياتي لدعم زوجي ووقوفه 
بجواري وتحمل أعباء األســرة معي، إلى جانب أنني أؤمن أن قيمة 
الوقت مع األبناء ليست بكميته وطول الساعات بقد ما هي بخطورة 
نوع الوقت ومدى الحميمية والدفء في هذا الوقت وإن قصر، وهذا 
ــه أن يكون الوقت دافئا وحميميا فأنا أســتمع إليهم  ما أحرص علي
وإلى مشاكلهم وأجتهد بتفريغ أوقات خارج البيت معهم بعيدا عن 

الهاتف والجوال والمكتب".


وفي نهاية كل مســيرة البد من حصاد ثمار التجربة حلوة ناضجة 
لمن أخلص، ومّرة قاسية لمن تقاعس وفرط.

ــة مليئة  ــات التي حققنها للنســاء في مرحل وعــن إنجــازات النائب
ــات تحدثت النائب منصــور بالقول: "أوال أنا كنائب أمثل  بالصعوب
الرجل والمرأة في البرلمان الفلســطيني، وقد تم تحقيق إنجازات 
كثيرة لصالح المرأة وإقــرار القوانين التي تحمي حقوق المرأة، 
ــح المرأة قانون األحوال  ومــن بين القوانين التي تم إنجازها لصال
ــون الحضانة لــألوالد وهو أحد  الشــخصية الــذي تم إقراره، وقان
ــي أعتبرها مهمة  ــى صعيد اإلنجــازات الت ــن المهمــة، وعل القواني
مشــاركتي فــي الكثير من ورشــات العمــل والتي تخــص المرأة 
ــا، باإلضافــة إلى زيارة بيوت النواب األســرى والشــهداء،  وحقوقه
حتى كنت أقدم لهم درع أو هدية رمزية وكانوا يشــعرون بمدى 
الســعادة لهذه الزيارة، وأيضا مشــاركة أهالي األســرى والشهداء 
وزيارتهــم في األعياد إلدخال الســرور والفــرح عليهم، وقد كان 
ــي ال يقتصر على محافظة نابلس فقط بل زرت كل محافظات  عمل

الضفة الغربية".
وبهمــة وعزيمة قالت النائب نعيم: "بداية البرلمانية تمثل الشــعب 
ــا أكثر التصاقا  رجاال ونســاء وتحمل همومهم بشــكل عام ولكنه
وتفهما لمشــاكل النســاء، ولقد بذلنا جهدا في إطار متابعة ملفات 
وقضايا عامة ذات عالقة بحقوق النســاء واألسرة والطفل مستندين 
ــا لمتغيرات العصر.  ــم مع تفهمنا وإدراكن فيه إلى إســالمنا العظي
ــة بعدم تغيير الهوية  ــة التغير في قانون األحوال المدني فكان بداي

وحقها باالحتفاظ باسمها وباسم عائلتها ووالدها".
وتابعت: "ثم كان قانون رعاية أســر الشهداء وهو قانون تم إقراره 
بعد زيادة هذه الشريحة وكبرها وزيادة مشاكلها فكان لزاما على 
ــح الطرف األضعف  المجلس التشــريعي أن يتدخــل وبالذات لصال
فكان هذا القانون حماية ألسر الشهداء والجرحى. أيضا في القوانين 
ــال كان لألخوات دور خاص  ذات العالقة بالقضاء على ســبيل المث
في األشــخاص الذين كانوا يريدون أن يمنعوا المرأة من الوصول 
إلى القضاء، كما اســتطعنا تمديد فترة الحضانة لزوجات المتوفى 
عنهم زوجاتهم بشــكل عام لصالح األمهات إال إذا رأى القاضي غير 
ذلك من عدم أهلية األم، بينما كان في السابق سن الولد ٩ والبنت 
ــى ١٣، إلى جانب أن كافــة القوانين التي  ١١ وقــد يمدد القاضي إل
تم ســنها وكافة القرارات التي تم اتخاذها تخــدم المجتمع بكافة 

شرائحه رجاال ونساء أينما كانوا في العمل أو البيت". 

 ..

kÄÓÃm@¸@paåbÄ≠gÎ@—Ä”ÏÄnÄm@¸@ÒãÄÓèflÎ@@@lÎ˙Ü@›Ä‡

أثبتت  المــرأة  الحاليقــة: 
وجودها تحت قبة البرلمان، 
ودورنا تركز على النشاطات 
مع  والتواصل  الخدماتيــة 

قضايا وهموم الناس
النائب / سميرة الحاليقة

نعيم: تجربتنــا البرلمانية 
تاريخ  فــي  فريدة ومميزة 
الحركة النســائية، وأنجزنا 
تاريخ  فــي  فريدة ومميزة 
الحركة النســائية، وأنجزنا 
تاريخ  فــي  فريدة ومميزة 

المهام المنوطة بنا بشكل 
فاق كل التوقعات 

النائب / هدى نعيم

منصــور: عملنا ليــل نهار 
شــعبنا،  أبنــاء  لخدمــة 
وكســبنا حب وثقة الناس 
فــي الضفــة، وفعلنا ما لم 

يفعله الرجال 
النائب / منى منصور
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العالقة بني الشريعة والقانون.. 
عالقة ائتالف أم اختالف!!


مدير دائرة اللجان التشريعية 

بالمجلس التشريعي

من أكثر المسائل التي شكلت مثار جدٍل بين الباحثين في العلوم اإلنسانية النقاش حول تحديد طبيعة 
العالقة بين الشــريعة اإلســالمية والقانون الوضعي، حيث ال تزال النظرة إلى القوانين الوضعية بأنها 
رجس من عمل الشيطان وأنها جاءت لتحارب الشريعة أو لتحل محلها، بل إن العديد يتوجس من الخوض 
في هذه المســألة ويعتبر أن الحديث فيها بمثابة الولوج إلى حقٍل من األشــواك، إال أننا في هذا المقام 
لسنا بصدد االنتصاب للدفاع عن القوانين، لكنها محاولة إلبراز حقيقة العالقة بين الشريعة اإلسالمية 

والقانون. 
ِّـاذا القانون؟

القانون ببســاطة ال يعدو أن يكون ســوى أداة تنظيم العالقات البشرية في مجال محدد (اجتماعي، مالي 
سياســي،...) وقد أجمع العالم على تبني القانون كإطار ناظم للعالقات سواء الخارجية (القانون الدولي 

العام) أو العالقات الداخلية بين مواطنيه (القوانين الوطنية). 
وبالتالي فإن الوصف األدق للقانون أنه بمثابة (الوعاء) الذي يمكن أن يستوعب الخبيث أو الطيب، الضار 

أو النافع..
فالنصوص القانونية يمكن تطويعها كيفما شئنا بما يخدم توجهاتنا وبما ينسجم مع الدين، إذًا القانون 
عمليا ما هو إال عملية تبويب وتنظيم ألحكام (تقنين)، مثال: قانون األحوال الشخصية مستلهم بالكلية من 
الفقه اإلسالمي (المذهب الحنفي) وُسمي قانون ألنه اشتمل على تقنين وتبويب ألحكام األحوال الشخصية: 
الزواج، الطالق، الحضانة، النسب، الميراث.. وعلى غرار ذلك جاءت مجلة األحكام العدلية كإطار قانوني 
لتبويب األحكام المدنية المستوحاة باألساس من الفقه الحنفي في كتاب مفهرس، وبإلقاء نظرة شمولية 
على التشريعات السارية في فلسطين يمكن أن نؤكد بأن مساحة االختالف بين الشريعة والقانون ضئيلة 
جدا وتتركز بالخصوص في قانون العقوبات الموروث عن االنتداب البريطاني وبعض المواد في القانون 
التجاري التي اشتملت على أحكام تنظم (الفائدة)، والمجلس التشريعي الحالي يعكف على مراجعة هذه 

القوانين وتنقيحها بإلغاء النصوص التي تتنافى مع الشريعة اإلسالمية. 
القانون سياج لحماية الشريعة 

إن المتأمل في القوانين السارية في فلسطين سيالحظ بأنها ساهمت في بسط الحماية القانونية للشريعة 
اإلسالمية، وأثبتت بأنه العالقة بين الدين والقانون يمكن أن تكون عالقة تكاملية وليست عالقة إحاللية 
(أي يحــل القانون محــل الدين)، وللداللة على ذلــك يمكن إبراز بعض مالمح التناغم بين الشــريعة 

والقانون على النحو التالي:
- القانون األساسي:  نص اعتناق الشريعة اإلسالمية كمصدر أساسي للتشريع ضمن أعلى وثيقة قانونية 

حيث نصت المادة (4) بأن: 
1- اإلسالم هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها. 

2- مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع.
    وبالتالي يمكن أن نســتنتج بأن المرجع األســاس لســن القوانين هي مبادئ الشريعة اإلسالمية وهي 
األحكام الكلية للشريعة، وعليه يقع باطًال كل تشريع يناقض هذه المبادئ، وإن إدراج هذا الشرط ضمن 
    وبالتالي يمكن أن نســتنتج بأن المرجع األســاس لســن القوانين هي مبادئ الشريعة اإلسالمية وهي 
األحكام الكلية للشريعة، وعليه يقع باطًال كل تشريع يناقض هذه المبادئ، وإن إدراج هذا الشرط ضمن 
    وبالتالي يمكن أن نســتنتج بأن المرجع األســاس لســن القوانين هي مبادئ الشريعة اإلسالمية وهي 

القانون األساسي هو بمثابة التحصين للدين اإلسالمي من تسلل مواد مخالفة لروح الشريعة اإلسالمية.
- مجلة األحكام العدلية العثمانية: كافة أحكام المجلة مســتمدة من الشــريعة اإلسالمية لتنظيم الشق 

المالي في العالقات المدنية مثل: البيع، اإليجار، الرهن، الكفالة، العارية، الحوالة..
- قانون األحوال الشــخصية: يســتوحي كافة أحكامه من الفقه اإلسالمي (المذهب الحنفي) في مسائل 

النفقة والحضانة والنسب والمواريث والزواج والطالق..
- قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936: تناول في الفصل السادس عشر تحت عنوان "الجرائم المتعلقة 
ــة على النحو التالي:المادة 146  ــان والمقامات العمومية"  النص على زجر وردع الجرائم الديني باألدي
جريمة إهانة األديان ،المادة 147 جريمة إزعاج العبادة، المادة 149 جريمة إهانة الشعور الديني،  المادة 

150 جريمة إتالف المقامات.
ــل يتعلق بجريمة (الزنا) حيث    كمــا قام المجلس التشــريعي في منتصف مارس/2009 بإجراء تعدي

أضحى التجريم ينسحب على ممارسة الزنا سواء تم برضى الفتاة أو بدونه.
- سن المجلس التشريعي قانون (الزكاة) لتنظيم ركن أساسي من أركان اإلسالم ضمن إطار قانوني 
يكفل حسن استيفاء مبالغ الزكاة من الذوات الطبيعية والمعنوية مما يعكس بجالء كيف يكون القانون 

أداة لخدمة الشريعة إذا أجدنا تطويع النصوص القانونية وتوجيهها.
- نســبة الزوجة إلى أبيها ال إلى زوجها اســتنادا للتعديل األخير لقانون األحوال المدنية بعد أن كانت 

ُتنسب إلى زوجها بمجرد الزواج وُتلزم بتعديل ذلك في الهوية.
- قانون الهيئات الرياضية لســنة 2010 الذي أقره المجلس التشــريعي مؤخرا نص على تجريم شرب 

المسكرات خالل األنشطة الرياضية أو الترغيب في شربها.
    من جهة أخرى يعكف المجلس التشريعي على إجراء مراجعة شاملة للتشريعات السارية بهدف إلغاء 
النصوص المنافية للشريعة ويرفع بذلك شعار (نحو تشريعات وضعية تتناغم مع الشريعة اإلسالمية)  
ولعل أدل على ذلك الســهر على إعداد (مشــروع قانون لحظر المسكرات) كذلك تنقيح التشريعات 

المالية واالقتصادية والعمل على إلغاء كل ما ينال من الشريعة اإلسالمية. 

إضاءات قانونية
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 اآلن بعد مرور أربع ســنوات على تشــكيل 
اِّـجلس التشــريعي، كيف تقيم دوركم َّـ 

قائمة التغيري واإلصالح داخله؟
الفترة التي شــغلناها في التشــريعي ووجهت 
ــة بإفشــال من ســلطات االحتالل  ــذ البداي من
ــواب كتلة التغيير  باعتقال النواب وجميع ن
واإلصالح، وهذا األمــر أربك عملنا، وجعله 

تحت رحمة االحتالل.
ــدأت منذ اليوم  األمــر اآلخر، إفشــال عملنا ب
ــا مــن قبل حركــة فتح، لكنا  األول النتخابن
كنا نتوقع أن نمتص هذا الخالف ونستوعبه، 

لكنهم أصروا على إفشال برنامجنا.

هل نجح اِّـجلس بتحقيق أي إنجاز للشعب 
الفلسطيني؟

أكبر نجاح هو أن الشــعب الفلسطيني يمكنه 
أن يمارس الديمقراطية بحرية ونزاهة إذا ما 
التزمت كل الفصائل وسّلمت بالنتائج، األمر 
الثاني هو عمل المجلس التشريعي على إقرار 
حق المقاومة واالعتراف بشرعيتها، وتحريم 
وتجريم االعتقال السياســي، بغض النظر عن 

عدم تطبيقه في الضفة الغربية. 
كما أن وثيقة الوفــاق الوطني تمت في عهد 
حركة حماس، حيــث حققنا إنجــازًا وطنيًا 
كما أن وثيقة الوفــاق الوطني تمت في عهد 
حركة حماس، حيــث حققنا إنجــازًا وطنيًا 
كما أن وثيقة الوفــاق الوطني تمت في عهد 

كبيرًا يشــهد له الجميع، حيث اتفقت جميع 
الفصائل على هذه الوثيقة ألول مرة، ولو أن 
النواب يمارســون أعمالهم بحرية لكنا حققنا 

إنجازات أخرى عظيمة.

 بعــد انتهاء والية اِّـجلس التشــريعي، ما 
مدى قانونية استمراركم بعملكم؟

ــي، ودورتنا  اســتمرارنا فــي عملنا أمر قانون

االنتخابية اآلن دستورية، حيث 
إن القانون ينص على استمرار 
التشــريعي  المجلــس  عمــل 
الحالي لعمله إلى حين قســم 
ــن  اليمي ــد  الجدي المجلــس 

الدستوري. 

هــل هنــاك إمكانيــة لعقد 
جلسة للمجلس التشريعي 

حاليًا؟ وهل ستحل هذه الجلسة جزًءا من 
الخالف الدائر؟ 

ــد "أبو مازن"،  اإلمكانية موجــودة، واألمر بي
ــه بتهيئة أجواء  فنحــن رفعنا كتابًا له نطالب
مناسبة لعقد جلسة للتشريعي، حيث ال يوجد 
مبرر لتعطيل عملنا ما دام معظم النواب أطلق 
ســراحهم من سجون االحتالل، ولم يبق سوى 
ســتة عشــر نائًبا، فإذا لم نعقد المجلس لحل 

األزمات الحالية فمتى نجتمع؟.
وألفت نظركم إلى أن االنقســام الفلسطيني 
حصل أثناء تعطيل دول المجلس التشــريعي، 
ــو أن عملنا كان قائمــًا لما وصلت األمور  ول
حصل أثناء تعطيل دول المجلس التشــريعي، 
ــو أن عملنا كان قائمــًا لما وصلت األمور  ول
حصل أثناء تعطيل دول المجلس التشــريعي، 

إلى هذا الحد، وأعتقد أن أي جلســة ســتعقد 
يجب أن تضع قاسمًا مشــتركًا بين األطراف 

للخروج بالبلد لبر األمان وإنهاء االنقسام.

ما هي أصعب الفرتات التي مرت على دورة 
اِّـجلس التشريعي الحالي؟

فترة الفلتان األمني الذي عشناه قبل اعتقالنا 
لدى االحتالل كانت من أصعب الفترات التي 
مرت علينا، كنا نالحــق بالرصاص، ونهاجم 
من قبل عصابات ويطلق علينا وعلى سياراتنا 
ومكاتبنا النيران، وتقتحم جلســات المجلس 

ــا بالضرب  ــداء علين ــم االعت التشــريعي ويت
واإلهانة، لقــد كانت مرحلة قمة في الفلتان 

األمني.

هل تعتقد أن الشــعب الفلســطيني قادر 
على خوض انتخابــات نزيهة بعد كل الذي 

حصل؟ 
كل ذلك مرهون بالتوافق والمصالحة، فأنا 
أتكلم معكم اآلن وسيارة المخابرات تالحقني، 
ــم فيها  ــة أجــواء هــذه التي يمكــن أن تت فأي
انتخابات نزيهة؟!، أنا نائب من حقي أن أراقب 

وأتابع وأحاسب وليس العكس.

لو تمت انتخابات تشريعية َّـ اِّـستقبل، 
هل سرتشــح نفســك من جديــد؟ أم أنك 

ندمت على خوض هذه التجربة؟ 
ال، على العكس لم أندم، فأنا أشــعر أنني قمت 
بواجبي وعبــرت عن إرادتي، إال أن ترشــحي 
النتخابات جديدة مرهون باألجواء، فإذا كانت 
المالحقة واإلرهاب سمة المرحلة االنتخابية 
ــة التغيير  ــل وال غيــري مــن كتل ــن أقب فل
واإلصالح بخوض هذه التجربة، أما إذا كانت 
األمــور على خير ما يكــون وتمت المصالحة 

الحقيقية وطالب الناس بعودتنا فلم ال. 
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زار وفد من نواب المجلس التشريعي في شمال القطاع األحد (٢/٧) 
مقر بلدية بيت حانون، وضم الوفد كًال من النائب د. عاطف عدوان، 
زار وفد من نواب المجلس التشريعي في شمال القطاع األحد (٢/٧) 
مقر بلدية بيت حانون، وضم الوفد كًال من النائب د. عاطف عدوان، 
زار وفد من نواب المجلس التشريعي في شمال القطاع األحد (٢/٧) 

ود. محمد شــهاب،  ود. يوسف الشرافي ومشــير المصري وجميلة 
الشنطي، حيث كان في استقبال الوفد رئيس البلدية د. محمد نازك 
الكفارنة الذي أطلعه على أهم اإلنجازات التي قامت بها البلدية منذ 

فوز المجلس البدي في االنتخابات المحلية قبل ست سنوات.
مــن جانبه أشــاد النائــب د. عاطف عــدوان بدور المجلــس البلدي 
ــن على بلدية بيت حانون, مشــددًا على أهمية دور البلدية  والقائمي
في تخفيف أعباء الحصار والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها 

المواطنون في بيت حانون.
ــدوره؛ رحب د. محمد نازك الكفارنة رئيس البلدية بالوفد الزائر  ب
وشكرهم على هذه الزيارة، متعهدًا بأن يكون عمل المجلس البلدي 

نموذجًا يحتذى به في خدمة كافة شعبنا الفلسطيني. 

واســتعرض الكفارنة مجموعة من المشاريع التي أنجزتها البلدية 
ــة والتــي كان منها دعم الطــالب ماديًا  لدعــم المســيرة التعليمي
واســتعرض الكفارنة مجموعة من المشاريع التي أنجزتها البلدية 
ــة والتــي كان منها دعم الطــالب ماديًا  لدعــم المســيرة التعليمي
واســتعرض الكفارنة مجموعة من المشاريع التي أنجزتها البلدية 

ومعنويًا خالل فترات االنتفاضة المختلفة وتقديم مساعدات عينية 
ــة والتــي كان منها دعم الطــالب ماديًا  لدعــم المســيرة التعليمي
ومعنويًا خالل فترات االنتفاضة المختلفة وتقديم مساعدات عينية 
ــة والتــي كان منها دعم الطــالب ماديًا  لدعــم المســيرة التعليمي

لهم مثل كسوة الشتاء والصيف وحقائب مدرسية ونظارات طبية, 
مشــيرا إلى مجموعة من المشاريع الكبيرة التي تعكف البلدية على 
تنفيذها مثل إنشــاء مدرســة غازي الشــوا الثانوية للبنين كأول 
مدرسة سيتم إنشــاؤها في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة 

وافتتاح مستوصف الشوا الطبي في بيت حانون.
وفي نهاية الزيارة شــكرت رئاســة بلدية بيت حانون الوفد الزائر 

على تواصله معهم ونقل هموم ومشاكل المواطنين.
وتأتــي زيارة بلدية بيت حانون ضمن برنامــج  أعده مكتب النواب 
في الشمال لزيارة كافة المؤسســات والمقرات األمنية والبلديات 

في شمال غزة.



17 العدد الثاني والثالثون

بداية ما تقييمكم ِّـســتوى التفاعل 
الربِّـاني العربي الرســمي مع الوضع 
الفلســطيني بشــكل عــام وحصــار 

قطاع غزة بشكل خاص؟
ــة الرســمية تدور  ــات العربي البرلمان
ــا، وبالتالي مواقفها  في فلك حكوماته
مرتبطــة بالمواقف العربية الرســمية 
وهــي مواقف متخاذلة إن لم تكن أقرب 
ــى الصهاينة منها إلى الفلســطينيين،  إل
ــي البرلماني أنه  فتقييمي لألداء العرب
أداء متخاذل يضر بالقضية الفلسطينية 

أكثر مما ينفعها.

ِّـاذا لم نشــهد وفودا برِّـانية عربية 
رســمية تتجــه صــوب غــزة أســوة 
بنظرائها من األوربيني، وهل يعكس 
ذلك تماهيا مع موقف األنظمة تجاه 
حركة حماس التي تحكم قطاع غزة؟

هذا الســؤال يؤكد إجابتي الســابقة إذ 
أن البرلمانات العربية تدور في الفلك 
الرســمي لألنظمــة، وأزمــة المنطقة 
ــدان العربية بالكامل ما  العربية أن البل
ــان أنظمــة دكتاتورية  عــدا غزة ولبن
واســتبدادية، والبرلمانات العربية فيها 
ــا مــزورة أو معينة من  إمــا انتخاباته
الحكومــة، وال يوجد برلمــان منتخب 
إال المجلــس التشــريعي الفلســطيني 
ــي، ومــا دون ذلك  والبرلمــان اللبنان
ــواب الذين يأتون بالتعيين  تزوير، والن
أو بالتزوير والؤهم يكون عادة لألنظمة 
التي زورت مــن أجلهم، فهم ال يمثلون 
ــة  الفردي فالحــاالت  الشــعبية،  اإلرادة 
ــي تمكنت من دخول البرلمانات دون  الت

تزوير هي التي ترفع الصوت العربي.

هل تتوقع أن ُتحدث الزيارات اِّـتكررة 
للوفود األوروبية لقطاع غزة حراكا ما 

على الصعيد الربِّـاني العربي؟
نحن فــي البرلمــان المصــري تقدمنا 
بطلب رسمي من رئيس البرلمان موقع 
مــن ١٠٠ نائب لتشــكيل وفــد برلماني 
ــل البرلمان المصري بكافة  مصري يمث
ألوانه بحيــث يكون معبرا عــن اإلرادة 
المصرية، وهذا الطلب لم يرد عليه حتى 
اآلن، لكن هناك نوابا كثيرون يريدون 
أن يتضامنوا مع غزة لكن المشــكلة هي 

مشكلة األنظمة الحاكمة.

أبرق د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
الفلســطيني  التشــريعي  اِّـجلــس 
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 الحكومة اِّـصرية تعرقل تحركاتنا كربِّـانيني، ولو سمحت 
لنا الحكومة لكنا َّـ غزة خالل ٢٤ ساعة

لن تنجح اِّـصالحة الفلسطينية ما دامت اِّـعالجة اِّـصرية لها 
تراوح َّـ بعدها األمني بعيدا عن اإلطار السياسي الجامع 

 .



.
 .

  .242424

 .
"

."


برســالة إُّـ د. فتحي ســرور رئيس 
مجلس الشــعب اِّـصري دعــاه فيها 
إُّـ زيــارة غــزة واالطالع علــى معاناة 
أهلهــا.. هــل تعتقــد أن د. ســرور 

سيلبي الدعوة قريبا؟
على المستوى الشخصي نعم، من الممكن 
ــي الدعــوة، لكن على المســتوى  أن يلب
الرسمي والوظيفي ال أعتقد أنه سيخرج 
عن سياسة النظام وسياسة الحزب، فعلى 
المستوى الشخصي هو أكثر برلماني 
ــة الفلســطينية،  ــي يفهــم القضي عرب
ــر برلماني عربي يمكن أن يخدم  وأكث
القضية الفلسطينية، لكنه على المستوى 
الرسمي بالتأكيد سيتصرف وفق رؤية 

الدولة وليس وفق اتجاهات النواب.

كيف يتفاعل الربِّـان اِّـصري رسميا 
مــع القضايــا ذات الصلــة بالوضــع 
الفلســطيني وخصوصــا مــا يتعلق 
بالحصــار على غزة؟ وِّـــاذا ال نلمس 
أيــة أنشــطة أو فعاليــات واضحة َّـ 

هذا الصدد؟
ــة  بالحال أشــبه  المصــري  البرلمــان 
ــواب مرتبطون  ــا ن الفلســطينية. لدين
ــاط مصر بالكتاب  بكامب ديفيد كارتب
والسنة، وهؤالء يمثلون الحزب الوطني 
الذي أنشئ من أجل كامب ديفيد، وهو 
حزب قائم على حراسة تلك االتفاقية، 
والنصف اآلخر الذي يشمل المعارضة من 
األحزاب األخرى والمســتقلون وكتلة 
ــواب اإلخــوان يتفاعلون مــع القضية  ن
الفلسطينية شأنها شأن أهل غزة تماما، 
ولذلــك عندما يطــرح أي أمر يتعلق 
بالقضية الفلســطينية بصورة مباشرة 
أو غير مباشــرة ننقســم قسمين: قسم 
يدافع عن التوجه الرســمي إزاء العالقة 
مع الصهاينة، وقســم يهاجــم الحكومة 
ــة واالتفاقية، وهذه  والحزب والصهاين
الفعاليات موجودة تقريبا كل يوم. مثال 
أثناء المحرقة الصهيونية على القطاع 
ــام الماضــي كان البرلمــان مجبرا  الع
ــا في كل جلســات االنعقــاد على  يومي

االفتتاح بالقضية الفلسطينية والحرب 
ــا ببيان  ــا نتقدم يومي ــى غزة، وكن عل
عاجل لمناقشة الوضع القائم ومناقشة 
أسلحة محرمة دوليا ومطالبة الحكومة 
ــر، وكنا نناقش  ــة بفتح المعب المصري
الموقف الرســمي المصــري المتخاذل 
تجاه القضية الفلســطينية، لذلك فإن 
ــا وأدواتنا البرلمانية مســتمرة  فعاليتن
ــم تتوقف يومــا واحدا. لقــد هتفنا  ول
داخل البرلمان "تسقط تسقط إسرائيل 
ويسقط معها كل عميل" فكان التفاعل 

ساخنا للغاية.

هل تسمح الســلطات اِّـصرية لكم 
كربِّـانيــني بحريــة الحركــة والعمل 
وتســيري الزيارات والقوافل اإلغاثية 

لنصرة غزة اِّـحاصرة؟
لو سمحت لنا الحكومة بحرية الحركة 
لكنا في غزة خالل ٢٤ ساعة، لكن توضع 
ــا المتاريــس والحواجــز وقوات  أمامن
األمــن والجيش، وحــدود تحركنا هي 
لحدود االسماعيلية، وإذا وصلنا العريش 
ــا وال تقعــد، ولذلك نحن  تقــوم الدني

محرومــون من أن نعبر عن مشــاعرنا، 
ــة  ــى أن المــواد اإلغاثــة والتمويني حت
التي نجمعها من الشــعب وتدخل سيناء 
يتم مصادرتها. لقد رأينا تفاعال شــعبيا 
مصريا كبيرا مع القضية الفلسطينية 
مــن خالل جمــع التبرعــات والمواقف 
الشجاعة الداعمة للقضية الفلسطينية، 
وعندما أردنا أن ُنسّير مسيرة احتجاجية 
برلمانية تم محاصرة منطقة البرلمان 

بالكامل من قبل األمن المركزي.

هل هنــاك تحركات مصرية برِّـانية 
َّـ مواجهــة الجــدار الفــوالذي الــذي 
تشــيده مصر على حدودها مع قطاع 
غــزة؟ ومــا موقــف الكتــل الربِّـانية 

اِّـصرية من قضية بناء الجدار؟
نحن أرغمنا مجلس الشعب على االنعقاد 
عندما ســمعنا بخبر بناء الجدار، ونحن 
أســميناه جدار العار وقمنا باحتجاجات 
في المجلس واجتمعت اللجان ذات الصلة، 
ــة الدفاع ولجنة الشــؤون العربية  لجن
ــة، وُدعيت  ــة العالقــات الخارجي ولجن
هذه اللجان لمناقشــة هــذا الموضوع، 

وفي هذه اللجــان نواب الحزب الوطني 
الذين شتمونا وسبوا الذات اإللهية، ألننا 
كشفنا لهم أن مبررات الحكومة واهية، 
ــة في كل دوائرنا  وأقمنا ندوات ثقافي
ــاس بحقيقة مــا تقوله  ــح للن للتوضي
الحكومة، فعندما تقــول الحكومة أنها 
تحمي الحدود كنا نطرح الخرائط ألن 
الحدود بيننا وبين فلسطين المحتلة هي 
خط الحدود طابا- العريش ويبلغ طوله 
٢٥٥ كم بينما ينشــأ الجدار على عشرة 
كيلو مترات، فغزة هي المقصودة بينما 
الحــدود المفتوحة مــع مصر من جهة 
االحتــالل الصهيوني فيها مفاعل نووي 
ــي، فاألمن  ال يخضــع للتفتيــش الدول
المصــري القومي يجــب أن يكون تجاه 
ــان وليس مع غــزة الجريحة منذ  الكي
ــة أربع ســنوات، فالجــدار العازل  قراب
يشــوه ســمعة مصر ويشــوه تاريخها 

وحضارتها.

هــل تتوقع نجاح الدعــاوى القانونية 
التي تم رفعها أمام اِّـحاكم اِّـصرية 
مــن أجــل إلــزام الحكومــة اِّـصرية 
بوقــف بناء الجــدار؟ وهــل يمكن أن 
يكــون للربِّـــان اِّـصــري أي إســهام 

لدعم هذه الدعاوى ورعايتها؟
ــاك دعوى فــي مجلــس الدولة ضد  هن
قرار الحكومة بإنشاء الجدار، والدعوة 
مرفوعة ضد رئيــس الجمهورية وضد 
ــر البترول  رئيس الــوزراء وضد وزي
ــة ووزير الدفــاع، حيث  ــر البيئ ووزي
أن الجــدار يضــر بالتاريــخ المصري 
والعالقــات العربية الفلســطينية كما 
يضر البيئة المصرية والمياه الجوفية، 
ــرة ومفتوحة ضد خمس  فالدعوة كبي
وزراء، وإن شــاء اهللا نحصــل على حكم 

بمنع بناء الجدار.

ِّـــاذا ال نرى فعاليات برِّـانية منظمة 
عربية بشــكل عام ومصرية بشكل 
خــاص من أجل دعــم جهود اِّـصالحة 
الفلســطينية والعمل على إنجاحها 
خاصة َّـ ظــل الرعاية اِّـصرية ِّـلف 

الحوار الفلسطيني الفلسطيني؟
البرلمانات العربية معاقة بسبب اتباعها 
للسياسات الرسمية لحكوماتها وال تعبر 
عن اإلرادة الشعبية الحقيقية في بلدانها، 
ــا قائم بالتعيين وبعضها  حيث إن بعضه
ــر، ومــن يصل البرلمــان دون  بالتزوي
تزوير أو تعيين نشعر بأنه يعمل بنبض 
الشارع، حيث إن البرلمان اللبناني تجد 
له حركة وأيضــا المعارضة المغربية 
ــة في  كذلــك، والمعارضــة المصري
البرلمان تقوم بدورها. كما أن مصر ال 
تعالج ملف المصالحة معالجة سياسية 
ــة، فحركة فتح  وإنمــا معالجــة أمني
ــا أمنيا دخلت  ــه باعتباره واجب تنظر ل
ــه بموجب اتفاقات أوســلو والتزمت  في
ــره واجبا أمنيا التزمت  به، ومصر تعتب
ــد، ولذلك تعثرت  به فــي كامب ديفي
المفاوضات ولن تنجح المصالحة طالما 
أن الموضوع يراوح في بعده األمني، أما 
إذا عولج من زاوية سياســية وفي إطار 
سياسي فإن لحركة حماس مستحقات 

سياسية.

هــل من كلمــة أخــرية توجههــا إُّـ 
والشــعب  الفلســطيني  الربِّـــان 

الفلسطيني اِّـحاضر َّـ قطاع غزة؟
ــا رغــم الحصــار ورغــم  ــا أنن قناعتن
التضييق ورغم المحاربة في كل شيء، 
من حرب إعالمية وسياســية ومحاولة 
تشــويه الصورة، ورغم كل ما يتعرض 
له إخواننا الفلسطينيين في غزة فإنهم 
ــوا الشــعب الوحيد الــذي يتمتع  ال زال
بحريته، وأقول للشعب الفلسطيني أنتم 
الشعب الوحيد في العالم الذي يستطيع 
أن يعبر عــن إرادته متى شــاء ويعيش 
حياة وطنية وقومية وفكرية كما يشاء، 
ولذلك أنتم أمــل األمة العربية وأنتم 
ــة ومركز الصراع،  ــة األمة العربي قبل
وأنتم النموذج المطلوب، ولذلك دائما 
التاريــخ يقول أن الرواد يدفعون الثمن 
األكبر، وأنتم رواد اإلصالح السياســي 
ــم رواد  ــر ثمن، وأنت فســتدفعون أكب
النهضة القادمة في هذه المنطقة لذلك 
ــى قدر  ســتدفعون الثمــن، فالثمــن عل
المطلب، ومطلبكم عادل وسام وكبير 
وعظيم، وأنتم مؤهلون لهذا الدور، وقد 
أثبتم مصداقية في العطاء خالل الفترة 
الماضية، ونحن ننظر إليكم باعتباركم 

الراية المرفوعة وأمل المستقبل.

 .

أقول للفلسطينيني: أنتم مركز الصراع وقبلة األمة العربية والراية 
اِّـرفوعة وأمل اِّـستقبل ورواد النهضة القادمة َّـ اِّـنطقة
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""

فتح مستهدفة كما حماس والوحدة هي الضمانة الوحيدة لوقف المشروع األمريكي 

 .
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اِّـصالحة خيارنا االسرتاتيجي ولذلك نضع الشروط التي تضمن نجاحها

قال النائــب د. صالح البردويــل معقبًا على 
ــة المركزية لحركة  زيارة عضــو اللجن
فتح د. نبيل شعث لقطاع غزة، إن شعث على 
المســتوى الشــخصي منفتح ولديه الرغبة 
الحقيقــة فــي المصالحة وتجــاوز الوضع 
ــه خالل اللقاء  الراهــن، األمر الذي عبر عن
الودي الذي جمعه مع قيادة حركة حماس، 
مستدركا أن سقف شــعث في حركة فتح 
وســلطة رام اهللا ضعيف كونه ال يســتطيع 
ــى القرار الفتحــاوي، فضال عن  التأثير عل
ــا زيارة  ــه لغــزة ال تعــدوا كونه أن زيارت

مجامالت.
وأضاف د. البردويل أن شــعث خالل زيارته 
لقطــاع غزة تعرض لهجوم مــن قبل عزام 
األحمد وحركــة فتح وتم وصفــه بأنه ال 
يمثل إال نفســه، حتى أنهم أفقدوه أي قدرة 
على أن يحدث أي اختراق في جمود العالقات 
وفي حالة االنقســام الفلسطيني لدرجة أنه 
لم يســتطع أن يعطــي وعدا باإلفــراج عن 
معتقل واحد في الضفــة الغربية وال بفتح 
مؤسســة خيرية أو تخفيــف المالحقة عن 
ــاء حركة حماس هناك، مشــيرًا إلى أن  أبن
كل ما طلبه شعث أن يتم التخفيف عن أبناء 

فتح في غزة إكراما له شخصيا.
ــر د. البردويل عن اســتغرابه من طلب  وعب
ــح في غزة،  التخفيف عــن أبناء حركة فت
فهم يمارسون حياتهم ونشاطهم بكل حرية، 
والحكومــة ال تعتــرض إال مــن يثبت عليه 
ــة جنائية، بينما فــي الضفة الغربية  أي إدان
ال يســتطيع كل من له عالقــة بحماس أو 

باإلسالم أن يتحرك.
ولفــت د. البردويل إلى أن الزيارة من حيث 
ــة ولكن من  ــدة وإيجابي الشــكل زيارة جي

حيــث الواقع على األرض مــن الصعب أن نقول 
أنها قدمت شيئا، خاصة ما تالها من تصريحات 
عدائية مــن حركة فتح، موضحــا أن الزيارة 
تنم عن رغبة شــعث والناس الذين يؤيدونه في 
ــق المصالحة ولكن حركــة فتح بقيادة  تحقي
ــا متعنتا وينتظر حدوث  عباس ال يزال موقفه
إحــداث دراماتيكية من أجل إزاحة "حماس" عن 

الحكم.
وحــول إذا مــا كان الجانب المصــري الراعي 
هــذه  اســتغل  قــد  الفلســطينية  للمصالحــة 
الزيارة والجوانــب اإليجابية منها لدفع عجلة 
المصالحة، أوضح النائب البردويل أنه حتى هذه 
اللحظــة ليس هناك أي ردود فعل مصرية، وأن 
مصر تتعامل في اآلونة األخيرة بشــكل ال مباٍل 
ــي قدمتها حركة حماس،  مع كل النداءات الت
ــد أن تتأكــد أن حركة  مشــيرا إلى أنها تري
حماس قد خضعت للشروط، والواقع أن حماس 
لم ولن تخضــع للتوقيع على الورقة المصرية 

بدون أخذ مالحظاتها بعين االعتبار.
ــق د. البردويل على تصريحات شــعث فور  وعل
ــا "إن قرار  خروجــه من القطــاع التي قال فيه
حمــاس في الداخــل يختلف عنه فــي الخارج" 
بالقــول:" نأســف أن يخرج هــذا التصريح من 
نبيل شــعث ألنه ليس من الحكمة أن يتدخل في 
الشؤون الداخلية لحركة حماس، فهي موجودة 
في الداخل والخارج وقرارها شوري، والجميع 
ــم ذلك، وال يجوز التصنت على النقاشــات  يعل
الداخلية بين قــادة حماس في الداخل والخارج 
وهــي نقاشــات طبيعية وصحية، وفــي النهاية 

القرار واحد وموحد بشكل قوي".
وحول ما يدور في بعض وسائل اإلعالم والقول 
إن حماس تشــهد انقســاما في الداخل والخراج 
استطرد د. البردويل قائال: "هذه أمنيات كل من 

يحاول أن يضرب حماس سواء الكيان الصهيوني 
ــره، فهم دائما يحلمون ويتمنون أن يروا  أو غي
حمــاس وقد تفتتت كما تفتتــت فتح من قبل، 
ــا وإخضاعها  وبالتالي يســهل الســيطرة عليه
وإزاحتها عن الخارطة السياســية؛ وواقع األمر 
أن حماس موحدة ولها قوانينها التي تجبر كل 
طرف على أن يلتزم بالقرار الفلسطيني وتقنعه 

بذلك، وبالتالي ال خوف على حماس".
ــل هــذه  وحــول دوافــع شــعث لــإلدالء بمث
التصريحات أوضح د. البردويل أن شــعث إنسان 
ــد أن يفقد صلته بحركة فتح، وحركة  ال يري
فتح موجتها موجة عدائية من حماس وتحاول 
أن تلعب على المتناقضات وأن تهاجم حماس في 
كل شــكل، وهو ال يستطيع أن يخرج من ثوب 
حركة فتح وإال عزل كما فعلو ذلك من قبل 

مع قيادات في فتح.
ــق بملف المصالحة الفلســطينية-  وفيما يتعل
ــل أن المصالحة  الفلســطينية ، أكد د. البردوي
ستظل خيارا اســتراتيجيا للحركة، ومن أجل 
ذلك تناضل حماس لوضع الشروط التي تضمن 
انجاز المصالحة وتحقيقها واستمراريتها، ال أن 
تتحول إلى نفس اتفاق مكة وغيره من االتفاقات 
السابقة، مشددًا على أن حماس حريصة على أن 
تنجز المصالحة وبواسطة مصرية وباعتبارات 
تضمن اســتمرار هــذه المصالحــة ال أن تكون 

شكلية. 
ــر النائــب في المجلــس التشــريعي أن  واعتب
تقريــر غولدســتون كان دقيقا وشــفافا وقام 
بتحقيقات في كافــة القضايا، موضحا أن كل 
ما حدث من قتل للمدنيين اإلسرائيليين لم يكن 
بقصد قتلهم وإنمــا جاء من خالل أخطاء فنية، 
مؤكدًا أن اإلســتراتيجية األساســية للمقاومة 
هي إيذاء الجنود الصهاينة والقواعد العسكرية 

اإلسرائيلية.
وأشار إلى أن المدنيين الذين قتلوا خالل الحرب 
هم قلة جدا ولم يتعدوا ثالثة قتلى فقط، وفي 

المقابل هناك ١٥٠٠ شهيد مدني فلسطيني. 
وفيما يتعلق بصفقة التبادل وهل توقفها مرتبط 
ــة اغتيال المبحوح أكــد د. البردويل أن  بعملي
ــال المبحوح  ــل اغتي الصفقــة متوقفــة من قب
ألســباب تتعلق بالموقف الصهيوني، ونأمل أن 

تكون هناك صفقة مشرفة في المستقبل.
ــال المبحوح يشــكل حدثا  وشــدد على أن اغتي
خطيرا جدًا مما يســتدعي من حمــاس أمرين، 
ــان الصهيوني  ــى الكي ــرادع عل ــرد ال األول: ال
وبالطريقة التي تناسب حركة حماس، والثاني 
هو إعادة ترتيب اإلجراءات األمنية بما يواكب 

ويتالءم مع التغيرات في الخارطة األمنية.

وردًا على ســؤال حول إمكانية نقل الصراع 
الفلسطيني الصهيوني خارج فلسطين أجاب 
ــل قائــال: "حركــة حمــاس لها  د. البردوي
إســتراتيجية وباعتبار أن قوتها محدودة ال 
بد أن يكون تركيزها على الهدف األساســي 
وهــو تحريــر فلســطين، وللعمــل داخلها 
األولوية القصوى"، مشــددًا على أنه ال تغير 
في هذه األولوية إال بعد دراسات عميقة جدًا، 
وأن الهدف األساســي هو تحرير فلســطين، 
ولذلك فإن حماس ال تشــتت جهدها خارج 

فلسطين.
ــة الصهيونية الشرســة  وبخصــوص الحمل
التي تقوم بها قــوات االحتالل والمغتصبين 
الصهاينة في المدينة المقدسة واتساع رقعة 
التهويد فيها قال د. البردويل "إن القدس هي 
جــزء ال يتجرأ من العقيدة اإلســالمية التي 
تتبناها حماس وهي جزء من ميثاقها وجزء 
من كل برامجها، والعمــل اليومي الدؤوب 

لها على المستوي اإلعالمي والسياسي".
ــوم الذي تكون القدس  وأكد أنه ســيأتي الي
هي أرض المعركة الحقيقية بين اإلســالم 
ككل والمســلمين وما بين الصهاينة الذين 
يدمــرون ويهــودون القــدس، مشــددا على 
ــوم النصر  ــا لدينا عقيدة راســخة بأن ي أنن
لتحرير المقدسات آت ال محالة، وأن حماس 
تســعى الستنهاض األمة اإلسالمية عبر كل 
المؤسســات التي لها عالقة بها سواء محلية 
أو عربية أو دولية وأننا نســعى الستنهاض 
األمــة باعتبار أن العدو يمتلك قوة كبيرة 
جــدا وال بد من موازاته من خالل قوة األمة 
اإلسالمية التي ينبغي أن تتفوق عليه وتتفوق 
ــى اإلمدادات التي تصله، وهذا يشــكل لب  عل

موقف حماس من قضية القدس.

 . . 
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ــد الرازق  طالب النائــب د. عمر عب
بضرورة إعطاء مساحة من الحرية 
الكافية لقيادات حمــاس في الضفة 
ــة كي يتمكنوا من اإلســهام  الغربي
ــق المصالحة وإنهاء حالة  في تحقي
ــة  ــي تعيشــها القضي االنقســام الت
الفلســطينية، كمــا أعطيــت هذه 
المســاحة لقيادات فتــح وكوادرها 
مــن أمناء أقاليم ولجــان في قطاع 
غزة من خالل الســماح لنبيل شعث 
ــارة القطــاع، وعقــد  اللقاءات  بزي
التنظيمية الخاصة بأعضاء الحركة 
ــاك، مؤكدا أن زيارة شــعث هي  هن
دليل على أن تنظيم فتح في غزة ما 
زال قائما ومسموحا له بالعمل، على 
عكس الوضــع في الضفــة الغربية 

التي يواجه فيها تنظيم حماس خطة 
اســتئصال تنفذها األجهزة األمنية 

بتوجيه من دايتون والسي آي اي.
ورحب عبد الرازق بالجهود المبذولة 
في ســبيل تحقيق المصالحة والتي 
كان من ضمنها زيارة د. نبيل شعث 
إلى قطاع غزة ولقائه بقيادات حماس 
والفصائل الوطنية، مؤكدا أن مثل 
هذه اللقاءات الوطنية ستســهم في 
تلطيف األجواء وإيجاد مناخ أفضل 
وستمهد لتحسين العالقات الثنائية 
بين حركتي فتح وحماس كخطوة 
نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية. 
وطالــب بأن تنتقــل هــذه األجواء 
ــى الضفــة الغربية،  ــة إل التصالحي
متوجها إلى كتلة فتح في المجلس 

ــة  البرلماني ــل  والكت التشــريعي 
األخرى لدعم دعوة رئيس المجلس 
التشــريعي لعقد جلسة خاصة حول 
المصالحة واإلجراءات اإلسرائيلية، 
واســتخدام الجلسة لتوفير األسباب 
المصالحــة  ــق  لتحقي ــة  الموجب
الوطنية. وشدد د.عبد الرازق على أن 
"الحوار هو الحل الوحيد ألي خالف 
ينشــب في الســاحة الفلســطينية"، 
مؤكدا على "ضرورة الســعي الجاد 
ــة إلثبات حســن  وبخطــوات عملي
النوايا الرامية إلى إخراج الســاحة 
الفلســطينية مما هي عليه من حالة 
تشرذم وانقســام، من قبيل اإلفراج 
عــن المعتقلين ووقــف المالحقات 

األمنية".

أكد النائب  د. يونس األســطل أن الهجوم 
على علماء األمة اإلســالمية المشهود لهم 
بالخير، ال سيما العالمة الدكتور يوسف 
القرضــاوي، يشــكل "جريمــة ال يمكــن 

السكوت عليها". 
وقال د. األسطل، خالل ندوة عقدتها الكتلة 
اإلسالمية بعد صالة المغرب األحد (٧-٢) 
في مسجد التوبة بعبســان الكبيرة شرق 
خــان يونــس: "إن هجمة ســلطة فتح في 
الضفــة المحتلة على الدكتور يوســف 
القرضاوي، رئيس االتحاد العالمي لعلماء 
المســلمين، ينبع من موقفــه المعلن من 
موقــف محمود عباس من ســحب تقرير 
غولدســتون".  وأضاف: "الصهاينة هددوا 
بكشــف بعض الملفات الهامــة المتعلقة 
بتآمر الســلطة في العــدوان األخير على 
غزة، وتآمرهم في استمراره إذا لم تسحب 
الســلطة التقرير، وبالتالي حدثت ضجة 
عالمية على كافــة األصعدة وظهر جليا 

تآمر السلطة في الموضوع". 
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ــه: "حينما حاول  وتابع د. األســطل حديث
عباس التغطية على الموضوع، مرة بنفي 
التورط في الجريمــة ومرة أخرى يأمر 
بتشــكيل لجنة للتباحث فــي الموضوع؛ 
دعا الدكتور القرضــاوي جامعة الدول 
ــة ومنظمــة الدول اإلســالمية أن  العربي
ــدة للبحث في  تشــكل لجنة تحقيق محاي

الموضــوع وأن يأخــذوا الموضوع على 
محمــل الجــد ويحاســبوا كل من يثبت 

تورطه في الموضوع". 
وأشار النائب في المجلس التشريعي إلى 
ــة القرضــاوي بهذا الصــدد "أن من  مقول
يتورط في هذا الجريمة كائنًا من يكون 
هو من شــياطين اإلنس، ويجب أن يوضع 
بمكان ليرجمه الناس ويكون عبرة لغيره 

على مدار التاريخ". 
وأوضح أن عباس "حاول أن يغطي على هذا 
الموضوع من خــالل الهجوم على علماء 
األمــة ورموزها، وتشــويه صورتهم أمام 
ــدأ الهجوم من خالل  ــرأي العام، حيث ب ال
ــوات الفضائية والمواقع  اإلعالم عبر القن
المشبوهة وشــركة إعالنات تابعة لنجل 
عباس، وجريمة أخرى من خالل التعميم 
ــاء بالضفــة الغربية  ــع الخطب على جمي
ــة الجمعة للتشــهير  أن يخصصــوا خطب
ــور القرضاوي  والتحريــض على الدكت

والرفع من مكانة محمود عباس". 

 . . 
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فتح مستهدفة كما حماس والوحدة هي الضمانة الوحيدة لوقف المشروع األمريكي 
أعــرب النائــب أحمد مبارك عــن أمله  في أن 
يتمكن وإخوانه النواب من اســتعادة نشــاطهم 
كنواب في المجلس التشريعي كون المجلس 
حال التئامه يســتطيع أن يقرب وجهات النظر 
ــادرة حقيقية تجتمــع على ثوابت  ويطلق مب

شعبنا العليا ونعود لحمة واحدة.
وأكــد النائب مبارك -الذي أفرج عنه مؤخرا 
من سجون االحتالل في حوار مع "البرلمان"- 
إصراره على ممارسة دوره البرلماني، مشددا 
ــى أن التوصــل إلى التوافــق الوطني يمهد  عل
إلجراء االنتخابات التي أشبعنا البعض مطالبة 
ــى صعيد الشــعارات ومناكفات، قائال:  بها عل
ــوا يريــدون فعال أن نحتكم للشــعب  "إذا كان
مــرة أخرى فعلينا بالتوافــق وأن نأخذ دورنا 
كمجلس".  ولفت النائب مبارك إلى أن الكثير 
ــاس ال تريد لفتح أن تمد يدها لحماس  من الن
ــدات الخارجية،  بحكــم الضغوط وإتباع األجن
ــى أن الظــروف ربمــا تتهيأ بحيث  مشــيرا إل
ــى األرض من  تعــي حركة فتح ما يجري عل
أمور وحقائق، وأن توقن أن حماس ليست هي 
المستهدفة فحسب في الساحة بل إن المستهدف 

هو كل الشعب الفلسطيني.
ــادة الواليات  وأضــاف أن النظــام الدولي بقي
ــرة زمنية  ــة يحّضــر لفت المتحــدة األمريكي
تتحكم فيها أمريكا بشكل كامل داخل األراضي 
الفلســطينية عــن طريق بعض الرمــوز التي 
ــا وتصنعها، مؤكــدا أن حركة فتح  تهيئ له
مســتهدفة على المدى البعيد وأن من الواجب 
ــا أن تعــي ذلــك، وأن النجــاة مــن هذا  عليه
االســتهداف ال يكون إال بمد األيدي إلى بعضنا 
البعض وأن نشكل وحدة واحدة ونعيد اللحمة 
الوطنية باعتبار ذلك الضمانة الوحيدة لوقف 

المشروع األمريكي في المنطقة.
ــى أن الوضع داخل  ــارك إل وأشــار النائب مب

الســجون مترد جــدا من حيث الحقــوق التي 
تخص المعتقلين، مبينا أن هذه األوضاع تزداد 
ســوءا يوما بعد يوم من حيث العالج وطبيعة 
العالقة مع سلطات السجون والتعامل اليومي 
مع إدارة سجون االحتالل، وأن الوضع ال يمكن 
أن يكون كما يريدونه المعتقلين أو مؤسسات 

حقوق اإلنسان. 
ــع: "الســجناء دائمــا يحاولون تحســين  وتاب
أوضاعهم باتخاذ خطوات سلمية أو سلبية مثل 
ــام، ومحاولة التوقف عن  إرجاع وجبات الطع
العدد لمرة واحدة، فيما تتم في بعض األحيان 

حوارات بين إدارة السجن وبين المعتقلين".
وأوضــح النائب مبارك أن النواب في ســجون 
ــوا يتابعون في بعــض األحيان  االحتالل كان
األنشطة البرلمانية بما يتاح من وسائل اتصال، 

ــن يقومون باطالع  ومن خــالل زيارة محامي
ــي تتم في  ــى بعض النشــاطات الت ــواب عل الن
ــواب كانوا يلتقون  الخارج، منوها إلى أن الن
مع بعضهم لدراسة موقف معين أو المشاركة 

في إبداء الرأي في بعض األحيان. 
وحول عالقــة المعتقلين من حركتي حماس 
ــح داخل الســجون ببعضهــم البعض قال  وفت
النائب مبارك: "كنــت في معتقل عوفر لمدة 
ــة و كانت العالقات جيدة ولم يطرأ أي  طويل
ســوء على مســتوى الفصيلين، هناك تواصل 
وترتيب أمور المعتقلين وتحسين أوضاعهم"، 
مشــيرا إلى محاوالت النواب وسعيهم الحثيث 
ــة دون نقــل انعــكاس الخــارج على  للحيلول
الداخل، وحرصهم على أال يكون األسرى عامل 
توتير بل عامل تجميع في إطار الحرص على 

بث أجواء من الوحدة والحوار".
وفيما يتعلق بجهــود النواب لرأب الصدع بين 
ــن المتخاصمين أوضح النائب مبارك  الفصيلي
أنه " لم يخرج شيء جديد بشكل رسمي وجدي 
حتى اآلن بعد وثيقة األسرى التي تحولت إلى 
وثيقة وفاق، مضيفا أن هناك بعض الحوارات 
ــن قيادات  التــي تجري في بعض الســجون بي
ــا بين فتح وحماس وإن  متمثلة بالقيادة العلي
ــاك مداوالت  ــم تتخذ طابعا رســميا وأن هن ل
وبحث عن أفكار لم تتبلور بعد لتصبح وثيقة 

مصالحة يقدمها األسرى".
ــة تبادل األســرى أكــد النائب  وبشــأن قضي
ــارك أن موضوع تبادل األســرى حســاس  مب
ــى النفوس، مســتدركا أن  ويتــرك ظالله عل
ــد الموقف التفاوضي  "هناك إجماعا على تأيي
ــا وعدم الرغبة في التنازل والرضوخ،  إلخوانن
حيــث أن األمر يســتحق أن يأخذ وقته الكافي 
لتحقيق كل المطالــب العادلة للفصائل التي 

تأسر الجندي الصهيوني".

  .

اِّـصالحة خيارنا االسرتاتيجي ولذلك نضع الشروط التي تضمن نجاحها

@=�€a@ãñb„@…‡1@Òá«bèfl@ÊÏflá‘Ì@ê„ÏÓ„bÇ@laÏ„

قام  وفــد من مكتب نواب كتلة التغيير واإلصالح 
ــارة تفقدية لمجمع  في محافظــة خان يونس بزي
ــاء (٢٦-١) قامــوا فيها بتقديم  ناصــر الطبي الثالث
مساعدة عينية لقسم المختبرات والتحاليل الطبية 
في المجمع، كما قاموا باالطالع على ســير العمل 
ــه وما يحتاجه من مســتلزمات  ــه وتفقد أحوال في
ضرورية لضمان خدمة المواطنين في كافة أنحاء 

المحافظة.
وضم الوفد الزائر كال من النائب د.خميس النجار 
ــة في المجلس التشــريعي  رئيــس اللجنة الصحي
،والنائــب يحيى موســى العبادســة رئيــس لجنة 
ــة فــي المجلــس التشــريعي، ومدير مكتب  الرقاب

النواب في محافظة خان يونس عبد اهللا األسطل . 
وكان فــي اســتقبال الوفد كال من د.يوســف أبو 
ــي، ود.جمال  الريش مديــر عام مجمع ناصر الطب
الهمص المدير الطبي، وبســام مســلم مدير دائرة 
التمريض، وعمر األســطل المديــر اإلداري، حيث 
ــوا بالزيارة التفقدية للوفد النيابي وناقشــوا  رحب

ــات الضرورية  معه المشــاكل العالقــة والمتطلب
للمستشــفى وعلى رأســها عــدم وجود مســتودع 
لألدوية الطبية تابع لوزارة الصحة في المحافظة، 
حيث تبين خالل زيارة قســم المختبرات أن هناك 
فحوصــات للمرضي ترســل لمختبر غــزة وتأخذ 
هذه الفحوصــات (٢١ يومًا) مما يعيق عمل األطباء 
فحوصــات للمرضي ترســل لمختبر غــزة وتأخذ 
هذه الفحوصــات (٢١ يومًا) مما يعيق عمل األطباء 
فحوصــات للمرضي ترســل لمختبر غــزة وتأخذ 

وزيادة معاناة المرضى.
ــو الريش  ــه أشــار د. يوســف أب وفــي الســياق ذات
إلــي ضــرورة تخصيص أطباء لقســم االســتقبال 
والطــوارئ وفريــق مــن التمريض حتى يشــعر 
ــون بانتمائهــم للعمــل وإبداعهــم في نفس  العامل
ــا بضــرورة تحقيق خدمــة العمل  القســم، مطالب
الطوعــي في المستشــفي لخدمــة المرضى كبار 
الســن الذيــن ال يرافقهــم أحد في فتــرة عالجهم 
ــب إجراء معامالت لهم أو تصوير أشــعه أو  ويتطل

فحص دم.
وأكد  أبو الريش على حاجة المستشــفى الملحة  
إلى صيانة الستائر الفاصلة بين المرضي لتهترها 

وقدمها.
ــو الريش إلــى مدى  ــوه  أب ومــن جهــة أخــرى ن
االنسجام بين األقسام واألطباء والممرضين، وإلى 
التنظيم في  سير بروتوكوالت العمل بين األقسام 
والتدقيق في المالحظات داخل األقســام والمتابعة 
ــا والعناية  ــاة والتدقيق فيه ودراســة حــاالت الوف
بقســم الوالدة وتخصيص موجــه عام لكل الدوائر 

لضمان سير العمل وفق ما يخدم المواطن.
ــى  ضرورة  مــن جهته أكــد د.خميــس النجار عل
متابعــة الحــاالت المرضية من حيــث انتهي آخر 

طبيب وليس البدء من البداية. 
ــى االهتمام  ــواب عل ــة اللقاء شــدد الن وفــي نهاي
بالمرضي في قســم االستقبال والطوارئ والتعامل 
ــب التحويلة من  الفــوري مع المريــض وعدم طل
ــه صعبة،  ــة إذا كانت حالت ــة األولي ــادة الرعاي عي
فيما شــكر فريق األطباء النواب علي هذه الزيارة 
التفقدية وثمنوا المساعدة التي قدموها لمختبرات 

المستشفي، آملين أن تتكرر هذه الزيارات.

قام النائب د.ســالم ســالمة بجولة ميدانية مساء الخميس (١/٢٨) 
شــملت كافة نقاط وأماكن تجمع أفراد الشرطة الفلسطينية 
ــا مدير مكتب  بالمحافظة الوســطى في قطــاع غزة، رافقه فيه
ــواب بالمحافظة الوســطى أحمــد درويش ومدير الشــرطة  الن
ــد محمد زايد ومدير العالقــات العامة في حركة حماس  العقي

إياد المغاري ومدير التوجيه السياسي والمعنوى معاذ زايد.  
وشملت الجولة جميع نقاط التجمع لألجهزة األمنية والشرطية 
ــة بالمحافظة، حيث أثنى د. ســالمة خــالل جولته على  واألمني
الجهود التي تبذلها الشرطة الفلسطينية في حفظ األمن واألمان 

للمواطن الفلسطيني .
كما شدد د. سالمة على ضرورة أن تستمر كافة الجهود والعمل 
على استمرار حالة الهدوء ونشر األمن واألمان، واصفا األجهزة 
الشرطية بالعيون الساهرة التي تحمي الوطن وتسهر على راحة 

المواطن.

@Ú†ãì€a@¬b‘„@á‘–nÌ@Úfl˝é@kˆb‰€a
Û�éÏ€a@Úƒœb @́¿@ÚÓ‰Ó�è‹–€a
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أنهي النائب د. مروان أبو راس زيارة لدولة 
ــواب وأعضاء من  الكويــت التقى خاللها بن
مجلــس األمــة الكويتي وعلماء ومشــايخ 
ورؤساء جمعيات خيرية وجاليات مختلفة، 
وشارك في العديد من الفعاليات واللقاءات 
الرســمية والجماهيرية، وألقى العديد من 

المحاضرات.
ــدأ زيارته لدولة  ــو راس قــد ب وكان د. أب
الكويــت في التاســع والعشــرين من يناير 
الماضــي وانتهــت فــي الرابع مــن فبراير 
الجاري التقى خاللها بنائب رئيس مجلس 
ــد طبطبائي ود.ناصر  األمة الكويتي د. ولي
ــع عضــو المجلــس وناقشــوا خالل  الصان
اللقــاءات أهــم المســتجدات على الســاحة 
الفلســطينية وآخر التطــورات بخصوص 
المصالحة الفلســطينية. ووضع النائب أبو 
ــن فــي صورة  ــن الكويتيي راس البرلمانيي
ــة القدس وما  األوضاع التي تعيشــها مدين
تتعــرض له مــن عملية تهويــد صهيونية 
ممنهجة واألوضاع فــي األراضي المحتلة 

عام ٤٨ والحصــار المفروض وما آلت إليه 
األمور بعد العدوان األخير على قطاع غزة.

ــو راس العديد من  كمــا حضر النائــب أب
الفعاليات واللقاءات الجماهيرية التي أجاب 
فيها عــن أســئلة الكثيرين مــن المهتمين 

والمتابعين للقضية الفلسطينية.

@á‘»m@Ô»Ìãìn€bi@ÚÌÜbón”¸a@Ú‰v‹€a
ÚÓ€bæa@ÒäaåÎ@¿@µ€Î˚èæ@ b‡néa@Úè‹u

بالمجلس  ــة  االقتصادي ــة  اللجن عقــدت 
التشــريعي االثنين (٨-٢) جلســة استماع 
لمديــر دائــرة الجمارك ومديــر دائرة 
ــة المضافة ومدير دائرة ضريبة  الضريب
الدخل في وزارة المالية، بحضور رئيس 
ــة د. عاطف  ــة االقتصادي وأعضــاء اللجن

عدوان، ود. سالم سالمة، وجمال نصار. 
وناقشت اللجنة مشروع قانون الجمارك 
التشــريعي  المجلــس  ــى  إل المقــدم 

ــى هــذا  ــة عل ومالحظــات وزارة المالي
المشروع.

ــة بضرورة إعــداد رؤية  وأوصت اللجن
متكاملة من وزارة المالية حول مشروع 
القانون، وإرســال نظــام ضريبة القيمة 
المضافة لعرضه على اللجنة االقتصادية.

كما طالبت اللجنة وزارة المالية بإعداد 
ــة تحســين تحصيل  رؤية حــول كيفي

اإليرادات الحكومية. 

 . . 
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ــة الداخلية واألمن  زار وفــد من لجن
المجلــس  فــي  ــي  المحل والحكــم 
التشــريعي مقــري جهــازي األمــن 
الوطني واألمــن والحماية في مدينة 
غزة، وذلك بهدف اإلطالع على آخر 
الجهازين  أداء  المستجدات بخصوص 

ومراقبة سير العمل فيهما.
 وضم الوفد كًال من م.إسماعيل األشقر 
رئيس اللجنة وم. جمال سكيك مقرر 
ــة و النائــب د. يونس األســطل،  اللجن
وكان في استقبال الوفد اللواء حسين 
ــو عــاذرة مدير عــام جهــاز األمن  أب
الوطني والمقــدم محمد خلف مدير 
ــة، والعديد من  جهــاز األمن والحماي

قيادات وضباط الجهازين.
وأكــد م. إســماعيل األشــقر رئيس 
ــن تأتيان  ــة أن هاتين الزيارتي اللجن
ضمــن خطــة اللجنة لالطــالع على 
أداء األجهــزة األمنية كافة ومراقبة 
هــذه  وأن  ــا،  له ــة  الموكل ــا  مهامه
ــارات ســتختتم بلقاء مــع وزير  الزي
ــا  ــة لمناقشــة بعــض القضاي الداخلي
والمشــاكل وبعض المالحظات التي 
خلصت إليها اللجنة من خالل اطالعها 
المباشــر على واقع األجهزة األمنية، 
وذلك بهدف إيجاد حلول لإلشكاليات 

والمعيقات التي تعترض عملها.
وفي زيارته لمقر جهاز األمن الوطني 
أوضح مدير عام جهاز األمن الوطني 
لوفد التشــريعي بأن الجهاز منتشــر 
على الحدود من رفح إلى بيت حانون 
وشــعاره ومهامه هــي حماية الحدود 
وليس كمــا كان ســابقًا من حماية 
وشــعاره ومهامه هــي حماية الحدود 
وليس كمــا كان ســابقًا من حماية 
وشــعاره ومهامه هــي حماية الحدود 

لليهــود ومســتوطنيهم، مؤكدا أنهم 
ــون جاهدين من أجل تغيير هذه  يعمل
الصــورة القديمة المقيتة لشــخصية 

رجل األمن الوطني.
ــواء أبو عاذرة أن أفراد جهاز  وبين الل
األمن الوطني هم على كفاءة لتحمل 
المســؤولية وتنفيذ المهام الموكلة 



@äÎâi@si@∂g@“áËm@Ú–õ€a@¿@fi˝ny¸a@pb◊bËn„a@ZÊaáº@
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دان النائب اإلســالمي عــن محافظــة رام اهللا فضل 
حمدان اســتمرار االحتالل بالمداهمات واالعتقاالت 

اليومية في مدن الضفة الغربية. 
وقــال النائب في تصريح صحفــي مكتوب الخميس 
(٢٨-١) إن هــذه االعتقــاالت والمداهمات إنما تهدف 
إلى ضــرب صفوف المقاومة وبث بذور الفتنة بين 
أبناء الشعب الفلسطيني، ال سيما أن غالبية المعتقلين 
لدى االحتالل كانوا مختطفين في سجون ميليشيا 

عباس في الضفة الغربية. 
واســتنكر حمدان االعتقاالت السياسية واالعتداءات 
ض لها أبناء فصائل المقاومة في شــتى  التي يتعــرَّ
مدن الضفة الغربية من قبل أجهزة عباس، متابًعا أنه 
يجب على المؤسسة األمنية توفير الحماية واألمن 

للمواطنين والجمعيات والمؤسســات الخيرية التي 
ترعى األيتام والمحتاجين، ال ســيما عوائل الشهداء 

واألسرى والجرحى. 
مــن جهة أخرى قال حمدان إنه ال يمكن التشــكيك 
فــي شــرعية المجلس التشــريعي، فهــو قائم حتى 
انتخاب مجلس جديد وأداء اليمين الدستورية وفًقا 

للمادة (٤٧) مكرر من القانون. 
ودعا حمدان الفصائل الفلســطينية إلى العودة إلى 
طاولة الحوار، واســتكمال جهــود المصالحة لرأب 
الصدع وتحقيق الوحدة الوطنية، وتفويت الفرص 
على أولئك الذين يتربَّصون بالشــعب، ويستغلون 
فرصة االنقســام الداخلي للنيل من عزيمة الشــعب 

وحقوقه. 

ــدو وضع نواب المجلس التشــريعي من حركة حماس في الضفة  يب
الغربية مثيرًا للشــفقة والقهر في آن، فهم يتشبثون اليوم بشرعية 
مجلسهم العتيد في مواجهة المشككين بها، مستندين "قانونيًا" إلى نص 
الغربية مثيرًا للشــفقة والقهر في آن، فهم يتشبثون اليوم بشرعية 
مجلسهم العتيد في مواجهة المشككين بها، مستندين "قانونيًا" إلى نص 
الغربية مثيرًا للشــفقة والقهر في آن، فهم يتشبثون اليوم بشرعية 

يعتبره قائمًا حتى يؤدي أعضاء المجلس الجديد قسمهم الدستوري. 
مجلسهم العتيد في مواجهة المشككين بها، مستندين "قانونيًا" إلى نص 
يعتبره قائمًا حتى يؤدي أعضاء المجلس الجديد قسمهم الدستوري. 

مجلسهم العتيد في مواجهة المشككين بها، مستندين "قانونيًا" إلى نص 

نواب حماس في الضفة، تمامًا كما هو حال وزرائها لم يحصدوا من 
عضويتهم في المجلس العتيد غير االعتقال، فقد دخلوا جميعًا السجون 
نواب حماس في الضفة، تمامًا كما هو حال وزرائها لم يحصدوا من 
عضويتهم في المجلس العتيد غير االعتقال، فقد دخلوا جميعًا السجون 
نواب حماس في الضفة، تمامًا كما هو حال وزرائها لم يحصدوا من 

ــا)، ولم يخرج أكثرهم  بعد شــهور مــن فوزهم (ال زال بعضهم فيه
إال منذ شــهور قليلة، فيما لم تكن عائالتهــم بمنأى عن حملة القمع 
والتنكيل على يد الســلطة خالل اعتقالهم وبعــد اإلفراج عنهم، وها 
هو شــيخ جليل بحجم النائب الشيخ حامد البيتاوي، خطيب المسجد 
األقصى، وأحد أشهر علماء فلسطين، ال يتمكن من تأمين اإلفراج عن 
ابنه (المهندس فضل) المعتقل منذ خمسة شهور في سجون السلطة، 
فيما كان له شــقيق آخر قيد االعتقال، فضًال عن أبناء نواب آخرين 
ابنه (المهندس فضل) المعتقل منذ خمسة شهور في سجون السلطة، 
فيما كان له شــقيق آخر قيد االعتقال، فضًال عن أبناء نواب آخرين 
ابنه (المهندس فضل) المعتقل منذ خمسة شهور في سجون السلطة، 

ال ندري من خرج منهم من المعتقل ومن بقي، فقد باتت متابعة هذا 
المسلسل عسيرة إلى حد كبير. 

ــل أيام وقع االعتداء على أحد نواب حماس في الخليل، وبعد ذلك  قب
طورد موظفو مكتب رئيس المجلس وأمين ســره، واعتقلوا ثم أفرج 
عنهم، فيما يتوعد قادة األجهزة األمنية سائر نواب الحركة باالعتقال 

بعد حسم نهاية والية المجلس من قبل الجهات المعنية في السلطة. 
اليوم يبدو الجدل حول والية المجلس العتيد أمرًا مثيرًا للســخرية 
إلى حد كبير، ومن يسمع بعض أولئك وهم يتحدثون عن الشرعيات 
والدســاتير والقوانين، ســيظن أننا في سويسرا أو فرنسا، وليس في 
مناطق محتلة يصول االحتالل فيها ويجول، باستثناء قطاع غزة الذي 
خرج منه الجيش اإلســرائيلي، فيما يحاصره من البر والبحر والجو 

بمساندة من األشقاء الخائفين على السيادة واألمن القومي. 
لقد صممت هذه السلطة بمواصفات خاصة، وديمقراطيتها كذلك، 
بدليل أن أحدًا لم يشــكك في شــرعية المجلس التشــريعي السابق 
ــى انعقاد الجلســة األولى للمجلس  ــام ٦٩ وحت الذي اســتمر من الع
التالي، شــباط ٢٠٠٦، واألكثر إثارة أن اإلسرائيليين كانوا يرفضون 
طلب ياســر عرفات بعقد انتخابات رئاسية وتشريعية، وبالطبع ألنها 
ــوا يضغطون مــن أجل تغيير  ســتمنحه شــرعية جديدة، بينما كان
القانون األساســي للســلطة من أجل منح رئيس الــوزراء صالحيات 
ــرة على حســاب الرئيس، األمر الذي تغير ســريعًا عندما فازت  كبي
القانون األساســي للســلطة من أجل منح رئيس الــوزراء صالحيات 
ــرة على حســاب الرئيس، األمر الذي تغير ســريعًا عندما فازت  كبي
القانون األساســي للســلطة من أجل منح رئيس الــوزراء صالحيات 

حمــاس في االنتخابات، وصار من الطبيعــي أن يكون رئيس الوزراء 
ــا، إذ أعيدت أهم الصالحيات (األمن والمــال واإلعالم) إلى والية  منه
الرئيس، فيمــا بقي لحماس هياكل وزارات تســيطر فتح على كل 
شــيء فيها، ثم يأتي من يقول لك إن فتح قد قبلت نتائج االنتخابات 

وسلمت السلطة لحماس (أية سلطة يا قوم؟). 
االنتخابات اليوم هي وصفة الشفاء من كل األمراض بحسب "حكماء" 
الساحة الفلسطينية، واالنتخابات ستفرز مجلسًا تشريعيًا، والمجلس 
االنتخابات اليوم هي وصفة الشفاء من كل األمراض بحسب "حكماء" 
الساحة الفلسطينية، واالنتخابات ستفرز مجلسًا تشريعيًا، والمجلس 
االنتخابات اليوم هي وصفة الشفاء من كل األمراض بحسب "حكماء" 

ســيفرز حكومة، والحكومة تحتاج مصاريــف، والمصاريف تأتي من 
ــى كل شــيء، والوزراء  المانحين، واإلســرائيليون يســيطرون عل

يحتاجون بطاقات "في آي بي" لكي يتحركوا. 
متوالية ال صلة لها بالتحرر وال بالتحرير، بل صاغها عقل شــيطان 
إســرائيلي، لكــي يحــّول حركة التحــرر إلى حزب ســلطة خاضع 
لالحتالل ينتظر عطاياه وال يمكنه التمرد عليه، وعندما حاول عرفات 
التمرد كانت نهايته المعروفة بعدما عجزوا عن تركيعه من خالل 

الفريق الذي ورثه بعد قتله. 
االنتخابات يا ســادة ليســت وصفة تحرر، بل وصفة تكريس لمســار 
المفاوضات التي ُجّربــت زمنا طويال بال جدوى، ومن أراد المقاومة 
والتحرير، فلن ينتظر إذن المحتلين لكي يتحرك ويسافر ويستثمر. 
ــات كان خطأ  لقــد قلنا وســنظل نقــول إن دخول حمــاس االنتخاب
في االجتهاد، واســتمرار الساحة الفلســطينية في الحديث عنها (أي 
االنتخابات) كمسار حل هو خطأ أكبر، وال بد من قلب الطاولة في 
وجه هذا المسار برمته، وإعادة القضية إلى مسارها كقضية تحرر، 

ال قضية سلطة ورواتب. 
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ــا عســكريا  ــاك ٣٤ موقع إليهــم، فهن
ــى حــدود قطــاع غــزة،  منتشــرا عل
ــم تقديمها  موضحــا أن هناك خطة ت
لحماية الحدود ومراقبة المتســللين، 
ــاك الكثير من المتســللين تم  وأن هن
ضبطهم مــن قبل أفراد جهــاز األمن 

الوطني.
ــى أهم المعوقات  وأشــار أبو عاذرة إل
التي تعترض عمل جهاز األمن الوطني، 
وطبيعــة ســير العمل داخــل الجهاز، 
وخاصة بعد الحرب األخيرة، وتدمير 
جميع مقــرات األمن الوطني، ناهيك 
عــن قلة المــوارد المالية والبشــرية 
والتسليح وقلة الطعام المقدم واآلليات 
العاملة في الميدان وإهترائها بســبب 

عدم حداثتها واحتياجها للتصليح.
 وتفقد الوفد نقاط الجهاز المنتشرة 

على المناطــق الحدودية لقطاع غزة، 
واطلع مباشرة على سير العمل هناك، 
واستمع إلى مشاكل منتسبي الجهاز 

والعاملين في الميدان.
وطلب م. األشقر من مدير جهاز األمن 
الوطني تقديم تقرير مفصل عن عمل 
الجهاز يوضح فيه أهم المعيقات التي 
تعتــرض ســير العمل داخــل الجهاز 
بغية عرضها على المجلس التشريعي 
ــات  والتوصي ــول  بالحل للخــروج 

المناسبة. 
من جهــة أخرى أوضح المقدم محمد 
خلف مدير جهاز األمن والحماية بأنه 
ــادة الجهاز مع عــدم وجود  تســلم قي
قيادة أو ضباط، ألنهم إما قضوا شهداء 
ــن نتيجة للحرب  أو أصبحــوا مصابي
ــرة، مشــيرا إلى أن مهــام عمل  األخي

الجهاز تتمثل في حماية الشــخصيات 
ــات والتجمعــات  المهمــة والمهرجان
واإلشــراف العام على الوفود القادمة 

من خارج قطاع غزة.
ــم امتصــاص الضربات  وأكــد أنه ت
الموجهة للجهاز أثناء حرب الفرقان 
ــه تم وضــع خطة عمــل تنفيذية  وأن
وتشــكيل طواقم لحراسة الشخصيات 
إلعادة ترتيبهم وتوزيعهم وحمايتهم، 
كما تم تعيين مدير للجهاز في كل 
منطقة، والعمل على التعاون التام مع 
الجهــات األمنية العاملة فــي الميدان 
ضمن إدارة تخدم الحكومة معلوماتيًا 
الجهــات األمنية العاملة فــي الميدان 
ضمن إدارة تخدم الحكومة معلوماتيًا 
الجهــات األمنية العاملة فــي الميدان 

ــف إلى أهم  ــًا.   وتطــرق خل وميداني
المعوقــات التي تعتــرض عمل جهاز 
األمن والحماية، وطبيعة ســير العمل 
داخــل الجهــاز، وخاصة بعــد الحرب 
ــرة التي استشــهد خاللها مدير  األخي
عام الجهاز ونائبه والكثير من الضباط 
الذيــن يخبئون فــي صدورهم خطة 
عمل الجهاز، مشــددا على قلة الموارد 
المالية وعدم وجود بدل مهمات وقلة 
اآلليات العاملة فــي الميدان، ونوعية 

األفراد الملتحقين للجهاز.
وفي إطار الزيارة تفقد الوفد مراكز 
ــع  ــاز، واطل التدريــب التابعــة للجه
مباشــرة على ســير العمــل وآلياته، 
واستمع إلى مشاكل منتسبي الجهاز 

والعاملين في الميدان.
وطلب م. األشقر من مدير جهاز األمن 
ــم تقرير مفصل عن  والحماية  تقدي
عمل الجهاز يوضح فيه أهم المعيقات 
التي تعترض سير العمل داخل الجهاز 
بغية عرضها على المجلس التشريعي 
ــات  والتوصي ــول  بالحل للخــروج 
المناســبة.  وفي ختام اللقاءين قدمت 
والحكــم  واألمــن  ــة  الداخلي ــة  لجن
ــي درع شــكر وتقدير وتكريم  المحل
لقيادة جهازي: األمن الوطني واألمن 
ــوه من صبر  ــى ما بذل ــة عل والحماي

وثبات وجهد وعطاء.
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اســتنكر النواب اإلســالميون في مدينة رام اهللا اختطاف االحتالل لزوجة 
ــن (٨١٢)، مؤكدين أن  ــاح االثني ــة البيرة (منتهــى عابد) صب رئيــس بلدي
االحتالل بممارساته واعتقاالته اليومية والوحشية في مدن الضفة الغربية 

يدلل على مضيه في إجراءاته التعسفية واستمرارًا لنهجه العدواني.
ودعــا النواب مؤسســات حقــوق اإلنســان لمتابعة قضية اختطاف النســاء 
الفلســطينيات ألن ذلــك يعــد انتهــاكًا لحقوق اإلنســان كــون معظم 

المختطفات رّبات منازل ولديهن أطفال.
وفي ذات الســياق أكد النواب أن األسيرات في سجون االحتالل يعانين من 
وضع صعب للغاية، ويفتقدن ألدنى شروط الحياة اإلنسانية عدا عن التضييق 
المســتمر العقوبات التي تتعرض لها األسيرات داخل األسر، مشددين على 
ضرورة تكاتف الجهود والعمل الجاد ألجل إنهاء معاناة األسيرات في سجون 

االحتالل.

@!a@‚aä@¿@ÊÏÓfl˝é�a@laÏ‰€a
@ÚuÎç€@fi˝ny¸a@“b�nÇa@ÊÎãÿ‰nèÌ

Ò7j€a@ÚÌá‹i@êÓˆä

áÌáu@…”aÎ@ãflc@üã–€@ÚèˆbÌ@Ú€Îb´Î..@äÏnéá‹€@áÌáu@åÎb§
أبو جحيشة: ال تملك صالحيات اتخاذ أي قرار، وأدعوها 

لتوضيح األساس القانوني الناظم لعملها 

منصور: تشكل انقالبا على الشرعية وهروبا من 

استحقاقات العملية الديمقراطية في إطارها الدستوري 

المدهون: مجموعات مفلسة وأدعو النواب لمقاطعتها 

الفتقادها الصفة القانونية والشرعية الدستورية 

ــة تختلــف قوانين  في الضفــة الغربي
السياســة عنها في أي مــكان آخر، ففي 
الضفة وحدها تشــرع القوانين في يوم 
واحد وتســتخدم لحدث واحد ويطالب 
العقــالء بالنــزول عندهــا واحترامها، 
وفــي الضفــة وحدها يعمــل المجلس 
التشريعي للطوارئ خاصة إن كان هذا 
الطارئ يتعلق بإدانة نائب إسالمي، حيث 
تعقد الجلســات وتدار الحلقات وتشكل 
ــي تحاول ايهام البعض بأنها  اللجان الت
تطبق القانون في زمن الالقانون الذي 

تحياه الضفة الغربية.
ــة اســتحدثها  ــة وعجيب ظواهــر غريب
أعضاء في المجلس التشريعي المعطل 
ــواب  ــات وعزيمــة الن ــل مــن ثب للني
اإلســالميين كان آخرها ظاهرة لجان 
ــي باتــت تحكم  ــة الت العمــل البرلماني
وترســم وكأنها ظــل للمجلس ينطق 

بما يقول.
نحاول في هذا التقرير تســليط مزيد 
من الضوء على مثل هذه اللجان ومدى 
قانونيتها عّلنا نسهم في إزالة شيئ من 

الغشاوة عن قلوب من ال يبصرون. 
ــه عن لجــان العمل  فــي معرض حديث
ــة  قــال د. نافــذ المدهــون  البرلماني
المستشار القانوني للمجلس التشريعي 
المجموعــات  هــذه  "إن  الفلســطيني 
ــة للخــروج مــن المأزق  هــي محاول
ومحاولة إلعمال االنتقائية في الرقابة 
والتشــريعات، وهي ال تتمتع بأي صفة 
قانونية ألنها تخالــف القوانين، وكل 
ــات فهي  ــا مــن توصي مــا يخــرج عنه

باطلة، وأي عمل تقوم به هو باطل ومدان 
ــر قانوني وغير أخالقي، وبالتالي هو  وغي
ــى الديمقراطية الفلســطينية،  التفاف عل
ــا إلى أعمال هــذه اللجان نجد  وإذا نظرن
أنه يتجه نحــو الجانب االقتصادي لخدمة 
ــة، وأؤكد  البرلماني المجموعــات  هــذه 
أن محاولة انتقاء بعــض الموضوعات في 
النقاشــات واالجتماعات وبمشاركة بعض 
القوائم هي غير شرعية وقانونية وباطلة، 
وللحقيقة فإن الســماح لهذه المجموعات 
بالعمــل في الوقت الــذي يمنع فيه رئيس 
المجلــس وهيئة رئاســة المجلس ونواب 
ــل  ــي تمث ــر واإلصــالح الت ــة التغيي كتل
ــة فــي المجلــس من دخــول مقر  األغلبي
المجلس، يشــكل قمة المفارقة والمهزلة 
التي ال يمكــن تجرعها أو اســتيعابها بكل 

المقاييس".
وكان النائب محمد أبو جحيشة استغرب 
ــا للمجلس التشــريعي  فــي رســالة رفعه
الفلســطيني العمــل الــذي تقــوم به هذه 
اللجان، مؤكدا أنها ال تملك أي صالحيات 
ــأي إجراء أو اتخاذ أي  تمكنها من القيام ب
ــة عدد من  قــرار، قائال: "نســتغرب مطالب
ــون تحت إطــار غير  ــواب الذين يعمل الن
قانوني وغير شــرعي أطلقوا عليه تسمية 
باتخاذ  ــة"  البرلماني العمــل  "مجموعــات 
إجراءات وتطالبنا بالمثول أمامهم بتاريخ 
محدد للتحقيق في مخالفة لقانون السير 
ــى الطرقات، وأنا أطالــب هؤالء النواب  عل
أن يوضحوا األســاس القانوني لما ُيسمون 
أنفســهم مجموعــة أو مجموعــات العمل 
البرلماني؟! وما اإلطــار القانوني الناظم 

ولم يتم توقيفه مــن قبل النائب العام، 
حضــور جلســات المجلس التشــريعي 
اللجان والمشــاركة في  واجتماعــات 
فــإن  ــه  وعلي والتصويــت.  المناقشــة 
ــة البرلمانية  إجــراءات رفــع الحصان
لها أســاس دســتوري في المادة (٤/٥٣) 
من القانون األساســي المعدل وأســاس 
ــي في المــادة (٤/٩٥) مــن النظام  قانون

الداخلي للمجلس التشريعي"
وأضــاف:"إن طلب رفــع الحصانة عن 
النائــب المنتخــب ال يقــدم قانونًا من 
ــواب وال مــن اللجان  ــه الن ــل زمالئ قب
ــة المعتــرف بها فــي النظام  البرلماني
الداخلي للمجلس التشــريعي والمبينة 
ــه، وإنما يقدم خطيًا  في المادة (٤٨) من
الداخلي للمجلس التشــريعي والمبينة 
ــه، وإنما يقدم خطيًا  في المادة (٤٨) من
الداخلي للمجلس التشــريعي والمبينة 

من قبل النائب العام، ويوجه إلى رئيس 
ــدًا، ويرفق  المجلس التشــريعي تحدي
ــوع الجرم  ــى ن بمذكــرة تشــتمل عل
ــه وزمانه واألدلة التي تســتلزم  ومكان
اتخاذ إجراءات قانونية. ويقتصر طلب 
ــى الجنايات والجنح  رفــع الحصانة عل
فقط، وال يشــمل المخالفــات إطالقًا؛ 
ــب رفــع الحصانة  وبعــد أن يصــل طل
إلى رئيس المجلس التشــريعي ُيحيله 
ــة، وُيعلم  ــى اللجنة القانوني بدوره إل
ــة  اللجن وتبحــث  بذلــك،  المجلــس 
ــب، وتقــدم تقريرهــا  ــة الطل القانوني
بشــأنه إلى المجلس التشريعي، ويأخذ 
المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية 
ثلثي عــدد أعضائه بعد االســتماع إلى 
رأي عضوين مع وعضوين آخرين ضد 

موضوع الطلب". 

لعملهــم؟! وما هــي القــوة اإللزامية لما 
يصدر عنهم من إجراءات وقرارات؟! ثم ما 
هو السند القانوني الذي يخولهم صالحية 
استدعاء عضو في المجلس التشريعي وفي 
التاريخ الذي يحددونه؟! وأتســاءل هنا ما 
هي اإلجراءات التي اتخذت من قبلهم تجاه 
ــداءات المتكــررة لألجهــزة األمنية  االعت
والتي انتهكت الحصانة البرلمانية للنواب 

المنتخبين؟!
واعتبرت النائب منى منصور أننا نحيا في 
زمن المفارقات حيث يمنع رئيس المجلس 
التشــريعي من دخوله في حين تدخل مثل 
هذه اللجان وتعقد جلسات وتتخذ قرارات، 
ــة: "نحــن نحيا فــي زمــن غيبت فيه  قائل
الحقيقة واستبعد الشرعي ليحل مكانه الال 
شــرعي، زمن قلبت فيه الموازين وتهرب 
فيه الكثيرون من المواجهة واالستحقاقات 
التي نتجت عن ممارســة الديمقراطية في 
فلســطين والتي أفــرزت وبخيار شــعبي 
ــا في البرلمــان، وألن هذه النتائج  ممثليه
لم تــرض البعض كان االنقالب على كل 
شيء، رئيس المجلس التشريعي يمنع من 
دخول البرلمان لعقد جلسة ويالحق ومن 
معه ويضيق عليه وعلى النواب اإلسالميين، 
وبرلمانيون يعقدون جلسات غير قانونية 
ــى حكومــة لم تحصــل على  ــوا عل ليراقب
ثقة المجلس التشــريعي أصال وليس لهم 
موقــف جدي ومســاند لرئيــس المجلس 
التشريعي والنواب اإلسالميين وال للملمة 

شعث المجلس التشريعي الممزق".
وبخصــوص موضوع النائب أبو جحيشــة 
وإحالة قضيته إلى هــذه المجموعات قال 

د. المدهــون: "هذه المجموعات البرلمانية 
مفلســة وتبحث عن إعاقــة عمل المجلس 
التشريعي وكان األجدر بهذه المجموعات 
بدال من أن تناقش مخالفة ســير لســيارة 
نائب، كان األجدر بها معالجة ومناقشــة 
مواضيع هامة وأكثر حيوية مثل تســليم 
ــون إلى مدن  المســتوطنين الذيــن يدخل
ــل ونشــر الرعب في  الضفــة بهــدف القت
صفوف المواطنين والتجسس على الشعب 
الفلســطيني ومقاومته الباسلة، ومعالجة 
موضوع التنسيق األمني واآلثار الكارثية 

لهذا التنسيق وغيرها".
ــا أن تناقــش  وأضــاف: "كان األجــدر به
ــي يتعرض لها رجال  عمليات التعذيب الت
المقاومــة، أو أن تناقش موضوع االنفالت 
ــة واالغتياالت  ــي في الضفــة الغربي األمن
ــا الوحدات الخاصة هناك، ال  التي تقوم به
شــك أنها مجموعات مفلســة مجموعات 
مفلســة وتعمــل فقــط مــن خــالل رؤى 
ــا أطالب كافة  لبعض األشــخاص، وأنا هن
أعضــاء المجلــس التشــريعي بمقاطعــة 
ــا ال تتمتع بالصفة  هــذه المجموعات ألنه

القانونية والشرعية الدستورية". 
ــر النائب أبو جحيشــة أن  ــن اعتب فــي حي
تلويح هــذه المجموعات برفــع الحصانة 
عنه يتنافى مع مواد القانون األساسي التي 
تنفي أي شــرعية للجان العمل وقراراتها 
يقول :" حسب المادة (٢٦) من قانون واجبات 
وحقــوق أعضاء المجلس التشــريعي رقم 
(١٠) لسنة ٢٠٠٤م، وباإلضافة إلى ما أكدته 
المادة (٢٧) مــن القانون المذكور من أنه 
ــه الحصانة،  يحق للعضــو الذي ُرفعت عن

لجان العمل البرلماني غير القانونية في الضفة..

قام نواب مكتب التغيير واإلصالح في جنوب غزة بزيارة تفقدية السبت ( ١/٣٠) لمركز 
ــم بالل بن رباح في حي الزيتون في منطقة جنوب غزة، قدموا خاللها  مســاعدة  ومخي
مالية تشــجيعية للمركــز والمخيم لتســهيل عملية تحفيظ القــرآن وتعليمه. وضم 
وفد النواب كال من جمال نصار وم. جمال ســكيك، حيث كان في اســتقبالهم مسؤول 
المسجد.إياد نصار، ومسؤول المركز عمار اللوح والشيخ حسن الدهشان وأنور داوود. 
وفي البداية رحب  أنور داوود بالنائبين وشكرهم على الزيارة، مستعرضا بعض إنجازات 
المسجد والمركز، حيث حصل المسجد على المركز األول خالل عامي ٢٠٠٨-٢٠٠٩ في 
منطقة الزيتون الغربية، كما كان ضمن أفضل خمسة مراكز في منطقة جنوب مدينة 
غزة. من جانبه تحدث النائب نصار عن دور حفظة القرآن في تحرير البالد، مؤكدا أن 
الحكومة والمجلس التشــريعي الفلسطيني يســعيان لتخريج ١٠٠ ألف حافظ في العام 
القادم، آمال أن يكون التحرير على يد حفظة القرآن، كما ثمن دور إدارة المسجد على 
جهودهم المبذولة في تحفيظ القرآن وتعليمه. ومن ثم قام النواب بزيارة جميع أقسام 
المركز، مثل قسم اإلدارة والتحفيظ، وبعض الحلقات القرآنية، كما قاموا بتفقد البناء 

الجديد التابع للمسجد"البركس" ووعدوا بتقديم الدعم المادي له.

@·Ó @̈ÊÎäÎçÌ@ÒçÀ@lÏ‰u@laÏ„
fi˝i@ávèfl@¿@≈Ó–zn€a

زار النائب  جمال نصار مساء السبت (١/٣٠) نادي التعاون 
ــة غزة قرب  الرياضــي الكائن في منطقــة جنوب مدين
من مســجد علي بن أبي طالب، حيث كان في اســتقباله 
المدير التنفيذي للنادي  أيوب الصيفي وأمين الصندوق 

مفيد أبو شمالة.
ــه بتفقد المــكان المخصص  ــدأ النائب نصــار جولت وب
ــادي، ومن ثــم االطالع على جميع نواحي واألقســام  للن

المخططة في له المستقبل.
ــادي من جميع  وشــدد نصــار على  ضــرورة تطوير الن
ــة والرياضية، فيما تم االتفاق مع بلدية  النواحي اإلداري
ــى عقد لقاء لتخصيص قطعة أرض ستســتخدم  غزة عل

للنادي.

@äbó„@kˆb‰€a
ÔöbÌã€a@ÊÎb»n€a@Üb„@äÎçÌ
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(إنًّ قارون كان من قوم موسي َفَبغى عليهم, وآَتْيناه مَن الُكُنوِز ما إنًّ َمَفاِتَحُه لتنوء بالعصبة أولي القوِة, إْذ 
قال له قوُمه ال تفرْح, إنًّ اَهللا ال يحبُّ  الفرحين) القصص (٧٦).

(إنًّ قارون كان من قوم موسي َفَبغى عليهم, وآَتْيناه مَن الُكُنوِز ما إنًّ َمَفاِتَحُه لتنوء بالعصبة أولي القوِة, إْذ 
قال له قوُمه ال تفرْح, إنًّ اَهللا ال يحبُّ  الفرحين) القصص (٧٦).

(إنًّ قارون كان من قوم موسي َفَبغى عليهم, وآَتْيناه مَن الُكُنوِز ما إنًّ َمَفاِتَحُه لتنوء بالعصبة أولي القوِة, إْذ 

غوا ألنفسهم أن يظلوا عشر ِحجٍج  ال زالت معركة الشرعية للمجلس التشريعي مستعرة, والعجب لقوِم َسوًّ
في الدورة الغابرة, وقد َغيَّروا في القانون األساســي ما يخدم تعميرهم فيه تلك الحقبة, وأمارة ذلك أنها 
غوا ألنفسهم أن يظلوا عشر ِحجٍج  ال زالت معركة الشرعية للمجلس التشريعي مستعرة, والعجب لقوِم َسوًّ
في الدورة الغابرة, وقد َغيَّروا في القانون األساســي ما يخدم تعميرهم فيه تلك الحقبة, وأمارة ذلك أنها 
غوا ألنفسهم أن يظلوا عشر ِحجٍج  ال زالت معركة الشرعية للمجلس التشريعي مستعرة, والعجب لقوِم َسوًّ

المادة المكررة تحت رقم (٤٧), ثم ينكرون على غيرهم أن يتكئوا عليها في وجوب بقائهم في خدمة شعبهم, 
حتى يتســلمها نفُر آخرون, يضع الشــعب ثقته فيهم من جديد, حتى ال يحدث فراغ دســتوري فيما يتعلق 
بالتقنين والرقابة, فضًال عن األدوار السياســية واالجتماعية واإلعالمية التي يضطلع بها أركان المجلس 

التشريعي.
توا إفشال البرلمان من أول يوم ظهرت فيه نتائج  وقد يتالشــى العجب حين نعلم أن أولئك الشرذمة قد َبيَّ
االقتراع, حيث عقدوا جلســًة اســتثنائية لم يتوفر لها النصاب إال بالتزوير والنصب في َعدِّ الحاضرين, ثم 
اتخذوا من القرارات ما يسلب المجلس كثيرا من صالحياته, ثم كان التلكؤ في تشكيل اللجان, ولوال مرونتنا 
ٍة, هل هي األولى أم الثانية  ما كانت لتلتئم إال ِبِشقِّ األنفس, ثم ظهرت المماحكة والتعطيل من أول جلسة ِفْعليَّ
بالقياس إلى جلسة الَقَسم, وتشكيل هيئة المكتب, وكم من جلسة جرى تعطيلها إما بالغياب, وإما بالمناكفات, 
ٍة, هل هي األولى أم الثانية  ما كانت لتلتئم إال ِبِشقِّ األنفس, ثم ظهرت المماحكة والتعطيل من أول جلسة ِفْعليَّ
بالقياس إلى جلسة الَقَسم, وتشكيل هيئة المكتب, وكم من جلسة جرى تعطيلها إما بالغياب, وإما بالمناكفات, 
ٍة, هل هي األولى أم الثانية  ما كانت لتلتئم إال ِبِشقِّ األنفس, ثم ظهرت المماحكة والتعطيل من أول جلسة ِفْعليَّ

حتى وقعت الواقعة, فكان التواطؤ مع االحتالل الذي استمدوا منه شرعية أوسلو, والقدوم إلى أرض فلسطين, 
متعهدين بالقضاء على المقاومة, ولتأهيل الشعب الفلسطيني للتطبيع مع المحتلين الصهاينة.

ــر واإلصالح وحدها,  إن ذلــك التواطــؤ قد تمخض عن اختطاف أكثر مــن أربعين نائبًا من كتلة التغيي
متعهدين بالقضاء على المقاومة, ولتأهيل الشعب الفلسطيني للتطبيع مع المحتلين الصهاينة.

ــر واإلصالح وحدها,  إن ذلــك التواطــؤ قد تمخض عن اختطاف أكثر مــن أربعين نائبًا من كتلة التغيي
متعهدين بالقضاء على المقاومة, ولتأهيل الشعب الفلسطيني للتطبيع مع المحتلين الصهاينة.

لينضافوا إلى إخوانهم الذين اْنُتِخبوا وهم وأسرى, وليصبح المجموع خمسة وأربعين, وفي ذلك إحداث خلل 
في ميزان السياسي للمجلس لصالح نواب السلطة, وكانت الفاضحة أن يرفضوا كل الطروحات الهادفة إلى 
إفشال كيد االحتالل, بالحفاظ على التوازن في المجلس, إال ما تعهدوا به من شبكة األمان, ثم نكثوا عهدهم 

في أول جلسة وقع فيها تصويت.
وقد أقدم ُشْذاُذهم في األجهزة األمنية على الهجوم على المجلس التشريعي في غزة, وتكسير نوافذه ثالث 
ــى األقل, ثم اقترفوا جريمــة إحراقه فــي رام اهللا, فضًال عن انتهاك حصانة عــدد من النواب قبل  مــرات عل
وقد أقدم ُشْذاُذهم في األجهزة األمنية على الهجوم على المجلس التشريعي في غزة, وتكسير نوافذه ثالث 
ــى األقل, ثم اقترفوا جريمــة إحراقه فــي رام اهللا, فضًال عن انتهاك حصانة عــدد من النواب قبل  مــرات عل
وقد أقدم ُشْذاُذهم في األجهزة األمنية على الهجوم على المجلس التشريعي في غزة, وتكسير نوافذه ثالث 

اختطافهم, أو َمْن بقي منهم, ولم تسلم من ذلك أخواتنا النائبات, ال هن وال أبناؤهن, وال حتى سياراتهن, أو 
بيوتهن, أو مكاتبهن.

ومنذ ما يســمي بالحسم العســكري في غزة, أو القضاء على الفلتان وفرض األمن, فإن أقدامهم لم َتْدُن من 
بوابة المجلس, إسهامًا في إفشال التجربة, بل إنهم لم َيُكفوا من األيام األولى للمجلس عن الدعوة النتخابات 
ومنذ ما يســمي بالحسم العســكري في غزة, أو القضاء على الفلتان وفرض األمن, فإن أقدامهم لم َتْدُن من 
بوابة المجلس, إسهامًا في إفشال التجربة, بل إنهم لم َيُكفوا من األيام األولى للمجلس عن الدعوة النتخابات 
ومنذ ما يســمي بالحسم العســكري في غزة, أو القضاء على الفلتان وفرض األمن, فإن أقدامهم لم َتْدُن من 

جديدة, ُيَبيُِّتون العبث بها, وااللتفاف على خيار الشعب الفلسطيني, وما تخفي صدورهم أكبر, ولعل تعطيل 
تمرير تقرير غولدستون في مجلس حقوق اإلنسان العالمي, وما وراءه من التستر على جريمة المشاركة 
والتحريــض على عدوان الرصاص المصبوب, يكشــف عن طرف من البغضاء والحقد الكامن في نفوســهم, 

والتفصيل يطول.
أما آية القصص فتتحدث عن شخص من بني إسرائيل يوم كانوا مستعبدين تحت الفراعنة, وقد انخلع من 
الوالء لهم, وانحاز إلى أعدائهم الذين كانوا يســومونهم ســوء العذاب, ُيَذبِّحون آبائهم, ويستحيون نساهم, 
ويمارسون عليهم كل صور اإلذالل والتسخير والعجب لقارون هذا أنه كان وكيًال عن الفراعنة في البغي 
الوالء لهم, وانحاز إلى أعدائهم الذين كانوا يســومونهم ســوء العذاب, ُيَذبِّحون آبائهم, ويستحيون نساهم, 
ويمارسون عليهم كل صور اإلذالل والتسخير والعجب لقارون هذا أنه كان وكيًال عن الفراعنة في البغي 
الوالء لهم, وانحاز إلى أعدائهم الذين كانوا يســومونهم ســوء العذاب, ُيَذبِّحون آبائهم, ويستحيون نساهم, 

على قومه, بل إنه شارك في قرار قتل أبناء قومه, كما قال سبحانه في سورة غافر:
(ولقْد أرســْلنا موسى بآياتنا وســلطاٍن ُمبين, إلى فرعوَن وهاماَن وقاروَن, فقالوا ساحُر كذاب, فَلما جاءهم 
ــَتحْيوا نســاءهم, وما كيُد الكافرين إال في ضالل)  بالحقِّ من عندنا قالوا اْقُتلوا أبناَء الذين آمنوا معه, واْس
(ولقْد أرســْلنا موسى بآياتنا وســلطاٍن ُمبين, إلى فرعوَن وهاماَن وقاروَن, فقالوا ساحُر كذاب, فَلما جاءهم 
ــَتحْيوا نســاءهم, وما كيُد الكافرين إال في ضالل)  بالحقِّ من عندنا قالوا اْقُتلوا أبناَء الذين آمنوا معه, واْس
(ولقْد أرســْلنا موسى بآياتنا وســلطاٍن ُمبين, إلى فرعوَن وهاماَن وقاروَن, فقالوا ساحُر كذاب, فَلما جاءهم 

اآليات (٢٣-٢٥)
وقد َيِعنُّ ألحد أن يســأل, كيف تطيب نفس امرٍئ  أن يســتمرئ العمالة, فيصبح سيفًا على رقاب بني قومه 

وأبناء شعبه؟!
إن الجواب يكمن في أن قارون كان صاحب ثروة, وأن الحفاظ عليها واستمرار مصالحه التجارية والمادية 
ــخ أيديهم, فهم  يقتضي أن يلبي لألعداء ما يريدون, واألعداء يريدون أن تكون سياســتهم نافذًة دون أن َتتٍِّس
يبحثون عن الخونة, وأصحــاب األنانية, والمصالح الخاصة, ويجدون فيهم وكالء وعمالء يرضون بتلك 
ِنسة, فيتخذونهم أِخالًّء, ما داموا قادرين على حماية أمن عدوهم, وتحقيق  المهمة القذرة, وتلك الوظيفة الدًّ

مصالحه.
إن قوم قارون قد نصحوه بأال يفرح لتلك الكنوز, فإنها أمواٌل خبيثة, وإن اهللا ال يحب الفرحين, وخاصة إذا 
كانت على حســاب آالم المســتضعفين من المؤمنين, غير أن قارون قد  َأصمًّ أذنيه, ومضى في طغيانه على 
قومه, بل دفعه الغرور أن ُيهيئ موكبًا للخروج على قومه في زينته, ليكســر قلوبهم, وليغري ســفهاءهم 
كانت على حســاب آالم المســتضعفين من المؤمنين, غير أن قارون قد  َأصمًّ أذنيه, ومضى في طغيانه على 
قومه, بل دفعه الغرور أن ُيهيئ موكبًا للخروج على قومه في زينته, ليكســر قلوبهم, وليغري ســفهاءهم 
كانت على حســاب آالم المســتضعفين من المؤمنين, غير أن قارون قد  َأصمًّ أذنيه, ومضى في طغيانه على 

باتباعه, والمشي في ركابه, لعله يصيبهم شيء من عطاياه ووظائفه, وما هي إال لحظات حتى ابتلعته األرض, 
فهو يتلجج فيها إلى يوم يبعثون.

إن مصير قارون ينتظر أحفاده اليوم في السلطة الفلسطينية الذين تقاطعت مصالحهم المادية مع االحتالل, 
ــَروا وهم يرتعون في أموال الدول المانحة, ويســيطرون على التجارة والشــركات, ويرفضون تفعيل  َفَأْث
إن مصير قارون ينتظر أحفاده اليوم في السلطة الفلسطينية الذين تقاطعت مصالحهم المادية مع االحتالل, 
ــَروا وهم يرتعون في أموال الدول المانحة, ويســيطرون على التجارة والشــركات, ويرفضون تفعيل  َفَأْث
إن مصير قارون ينتظر أحفاده اليوم في السلطة الفلسطينية الذين تقاطعت مصالحهم المادية مع االحتالل, 

التشريعي, أو الدخول في مصالحٍة على أساس الصمود والمقاومة. 
وإن غدًا لناظره قريب..

التشريعي, أو الدخول في مصالحٍة على أساس الصمود والمقاومة. 
وإن غدًا لناظره قريب..

التشريعي, أو الدخول في مصالحٍة على أساس الصمود والمقاومة. 

من وحي آية 



 .

المجلــس  فــي  اإلســالميون  ــواب  الن ــر  اعتب
التشــريعي الفلســطيني أن مشــاركة رئيس 
حكومة رام اهللا غير الشــرعية سالم فياض في 
مؤتمر "هرتســيليا" للسياســات اإلستراتيجية 
الصهيونية؛ طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني 
وتاريخه ومقاومته وســعيه إلى الوصول إلى 

أهدافه الوطنية. 
ــاء (٣-٢)؛  ــاٍن لهم األربع وأكــد النواب، في بي
أن مــا قاله فياض في المؤتمــر يعبِّر عن رأيه 
الشخصي، وال يعبِّر عن رأي الشعب الفلسطيني 
بكافة شرائحه، والذي يصر على استمراره في 

المطالبة بكافة حقوقه غير منقوصة. 
ــواب مثل هذه المشــاركة  ــم يســتغرب الن ول
عة من فياض، وقال النائب خليل الربعي:  المتوقَّ
"مشــاركة فيــاض في مؤتمــر "هرتســيليا" 
ا -  ــا صهيونيًّ ليســت غريبة؛ فهو ينفذ مخطًط
"مشــاركة فيــاض في مؤتمــر "هرتســيليا" 
ا -  ــا صهيونيًّ ليســت غريبة؛ فهو ينفذ مخطًط
"مشــاركة فيــاض في مؤتمــر "هرتســيليا" 

ا، وفياض نفســه تربية أمريكية، وأتى  أمريكيًّ
ليكون وســًطا بين "منظمة التحرير" واالتجاه 
اإلسالمي، وهو يتساوق بشكل كامل ومفضوح، 
ويطبِّع مــع االحتالل ويســير باتجــاه رعاية 
س لتياٍر ثالٍث  مصالحه، وفياض بدوره هذا يؤسِّ
بدًال لـ"منظمة التحرير"، وهو تياٌر أمريكيٌّ - 
س لتياٍر ثالٍث  مصالحه، وفياض بدوره هذا يؤسِّ
بدًال لـ"منظمة التحرير"، وهو تياٌر أمريكيٌّ - 
س لتياٍر ثالٍث  مصالحه، وفياض بدوره هذا يؤسِّ

ــيٌّ ُتَعد له أجهزٌة أمنيٌة شرســٌة مهمتها  صهيون
رعاية مصالح (إسرائيل)". 

ــور ناصر  ــر النائــب الدكت ــه اعتب مــن جانب
عبد الجــواد هذه المشــاركة تجميًال لصورة 
االحتالل، وتشجيًعا للعالم على التطبيع، قائًال: 
"هــذه السياســة المتخبِّطة لهــذا الرجل "فاقد 
ع دول  ل صورة االحتالل، وتشجِّ الشرعية" تجمِّ
العالم على التطبيع مع الكيان الغاصب، وتعطي 
ــه اإلجرامية،  ــان وألعمال الشــرعية لهذا الكي
والغريب أن يكون حضور فياض لهذا المؤتمر 
ــا مع حضور وزيــر الحرب الصهيوني  متزامًن
ــزال دماء أطفال غزة  إيهــود براك، والذي ال ت
ــه، وأن يلتقَي االثنان  ونســائها رطبة على يدي
ويتصافحــا ويتبادال الضحــك والحديث رغم 
ادِّعــاء البعض أن المفاوضــات مجمدة في هذه 

المرحلة". 

وأضاف: "ال يعقل أن يقوم سالم فياض بمقاطعة 
البضائع الصهيونية في المغتصبات وحرق هذه 
البضائع في مدينة سلفيت مثًال، ثم يشارك في 
البضائع الصهيونية في المغتصبات وحرق هذه 
البضائع في مدينة سلفيت مثًال، ثم يشارك في 
البضائع الصهيونية في المغتصبات وحرق هذه 

مؤتمر صهيوني يرسم السياسات اإلستراتيجية 
األمنية والسياسية لمستقبل الكيان الصهيوني، 
وأن تكون هذه المشاركة متزامنة مع الذكرى 

األولى للمحرقة الصهيونية على قطاع غزة". 
ــه قيام  ح به فيــاض من قبول وحــول ما صــرَّ
دولة فلســطينية على ٢٢٪ من أرض فلســطين 
ــور محمود  ــة، قــال النائــب الدكت التاريخي
الرمحــي: "إن هذه األطروحات رفضها شــعبنا 
منذ زمن، وفياض ال يملك أي حق في التنازل 
عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني فــي أرضه 
ــة، كما أن هذا اإلعالن يشــكل تنكًرا  التاريخي
لحــق الالجئين في العودة إلى أرضهم".  وحذر 
النائب ياســر منصــور من خطــورة مثل هذه 
المؤتمرات، خاصة أنها تهدف إلى تعزيز قبضة 
الصهاينة على األرض الفلســطينية قائًال: "هذا 
المؤتمر يعتبر من أخطر التجمعات الصهيونية 
التي تهدف إلى رســم السياسات اإلستراتيجية 
واألمنية الرامية إلى تعزيــز قبضة الصهاينة 
على أرضنا الفلسطينية؛ بما فيها تهويد القدس 
ــادة رقعة "االســتيطان"  ــا، وزي ــل أهله وترحي
ــة الالجئين، وهــذا ُمالَحٌظ من  وتصفية قضي

نوعية المشاركين في هذا المؤتمر". 
وأضاف: "إننا نرفض ونستهجن مشاركة سالم 
فياض أو أي فلسطيني في مثل هذه المؤتمرات، 
واألصل أن يعمل على عقد مؤتمر فلســطيني 
جامع يبحث كافة القضايا الفلسطينية العالقة 
ــة االنقســام؛ إذ ال يعقــل أن يكون  ــاء حال وإنه
ــاك تناغــم مع االحتــالل ولقــاء وتفاوض  هن
رغم الهجمات المســتمرة من ِقَبل المغتصبين 
ــود على أرضنا وشــعبنا، فــي حين يدار  والجن
الظهر لكل المحاوالت المخلصة المنادية بإنهاء 
االنقسام.. ال بد من خطوة جريئة بعيًدا عن كل 
ــة و"اإلســرائيلية" إلنهاء  الضغــوط األمريكي
هذه الحالة الفلســطينية من التشرذم والُفْرقة 
ولملمة البيت الفلسطيني لتعزيز صمود شعبنا 

في مواجهة آلة القمع الصهيونية وإقامة الدولة 
الفلسطينية الحقيقية ذات السيادة". 

ــوزراء والنواب  وفــي نفس الســياق طالــب ال
األســرى رئيس وأعضاء المجلس التشــريعي 
بتشكيل لجنة تحقيق ومساءلة للدكتور سالم 
فياض بصفته أحد أعضاء المجلس التشــريعي 
وذلك بعد مشــاركته في مؤتمر هرتســيليا 
لألمن القومي اإلسرائيلي، حيث اعتبر الوزراء 
والنواب هذه المشــاركة مسًا بكرامة المجلس 
لألمن القومي اإلسرائيلي، حيث اعتبر الوزراء 
والنواب هذه المشــاركة مسًا بكرامة المجلس 
لألمن القومي اإلسرائيلي، حيث اعتبر الوزراء 

التشــريعي ووطنية النواب، وطعنة نجالء في 
ظهر الشــعب الحــر واألبي الــذي وضع ثقته 

بفياض ودفع به إلى المجلس التشريعي.
ــى أن أهداف هــذا المؤتمر  ــواب إل وأشــار الن
ــان الصهيوني  الذي يحضــره كل قيادات الكي
وكبار األكاديميين والعســكريين واألمنيين 
والمؤيدين لدولة االحتالل حيث يقدم الجميع 
رؤيته لترسم الصورة النهائية للتخطيط ألمن 

دولة االحتالل.
وأكد النواب والوزراء األســرى أن من يحضر 
ــى أمــن االحتالل  هــذا المؤتمــر يحرص عل
واستقراره ويقره على سياساته التي تستهدف 
الشــعب الفلســطيني قتًال واعتقــاًال وانتهاكًا 
واستقراره ويقره على سياساته التي تستهدف 
الشــعب الفلســطيني قتًال واعتقــاًال وانتهاكًا 
واستقراره ويقره على سياساته التي تستهدف 

لمقدساته، وعليه ال بد من محاسبة سالم فياض 
في إطار مؤسســات المجلس التشريعي التخاذ 

اإلجراءات المناسبة بحقه.
وتساءل النواب عن دور ما يطلق عيها مجموعة 
ــا من مشــاركة  ــة وموقفه العمــل البرلماني
فياض في مؤتمر هرتســيليا، وهل تشكل هذه 
ــة الفلســطينية  المشــاركة نكســة للبرلماني
تستوجب سحب الثقة منه، أم أن اهتمامات هذه 
المجموعة تنحصر بسقطة هنا أو هناك تتعلق 
فــي ظاهرة عامة في الكثير مــن قرى وبلدات 
الضفة الغربية ويتعامــل بها الصغير والكبير 
وهي أقل خطورة بكثير من تجارة الممنوعات 
التي يتعامل بها كبارهــم وخاصة من يقفون 
على رأس مجموعات مســلحة شــاركت بدور 
ــي وهم اآلن  ــان األمن أساســي فــي حالة الفلت

يتباكون على البرلمانية الفلسطينية.
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وتفعيل دور المؤسســات المهتمة بهذا الجانب 
لممارسة الضغوط على حكومة االحتالل التي 

ر النائــب م. جمال الخضــري من حملة  حــذَّ
ــدة أشــّد شراســًة تســتهدف الصيادين  جدي
الفلســطينيين من قبل االحتــالل الصهيوني 

عبر الترويج لذرائع واهية وحجج أمنية. 
ــٍح صحفيٍّ  وقــال م. الخضــري -فــي تصري
مكتوب األحد (٧-٢)- إن اعتقال أربعة صيادين 
ــٍح صحفيٍّ  وقــال م. الخضــري -فــي تصري
مكتوب األحد (٧-٢)- إن اعتقال أربعة صيادين 
ــٍح صحفيٍّ  وقــال م. الخضــري -فــي تصري

وتكثيف استهداف الزوارق بإطالق النار بعد 
وقــت قصير مــن مزاعم وجــود متفجرات 
وصلت االحتالل من شواطئ بحر غزة؛ يدلِّل 

على وجود نية للتصعيد بحقهم. 
وأكد م. الخضري أن الصيادين الذين يعانون 
من أجل الحصــول على لقمة العيش في ظل 
ا عبر  الحصار المشدد يعيشون خطًرا حقيقيًّ
المالحقة المستمرة؛ من إطالق نار وتكسير 
قــوارب واحتجاز واعتقــال وتحقيق وإهانة 

وضرب وتمزيق الشباك. 
د على ضرورة وقف االحتالل حربه على  وشدَّ
ك حقوقي دولي،  الصياديــن من خالل تحــرُّ

تنتهك كل األعراف والقوانين الدولية. 
ادين من  وأشــار إلى أن االحتالل يحِرم الصيَّ
ــد ويالحقهم فــي مســافة ال تزيد عن  الصي
ْين من المســاحة المســموح بها  ميلْين بحريَّ
للصيد، معتبًرا أنَّ االحتالل يمارس من خالل 
ادي القطاع  هذه اإلجراءات التعسفية بحق صيَّ
د اآلالف من الصيادين  عمليات قرصنة، ويهدِّ

بالموت أو بحرمانهم من قوت أطفالهم. 
ولفت م. الخضري إلى أن غزة شبه محرومة 
من األســماك؛ حيث لم يُعد بإمكان الصيادين 
ممارســة مهنتهم بشكل يســمح بإمداد قطاع 
غزة بجزء من حاجته من األسماك، فضًال عن 
ممارســة مهنتهم بشكل يســمح بإمداد قطاع 
غزة بجزء من حاجته من األسماك، فضًال عن 
ممارســة مهنتهم بشكل يســمح بإمداد قطاع 

المعاناة التي يعيشها الصيادون وأسرهم. 
ــر مــن األســر  ــن م. الخضــري أن الكثي وبيَّ
ــد  ــى قطــاع الصي الفلســطينية تعتمــد عل
كمصدر دخل أساسي، ويمارس مهنة الصيد 
ــي ٣٥٠٠ عامل، يعتاش من ورائهم أكثر  حوال

من ٧٠ ألف نسمة. 

النائب م. جمال الخضري
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اتجاهات

نقابة الصحفيني.. 
نحو آليات معالجة 
أكثر عمقا وفاعلية!

ــم أجد في طول وعرض الوطن أشــد ترهال وفوضى وانحــدارا أكثر من نقابة  ل
الصحفيين.

المعضالت التي تواجهها النقابة مزمنة وال تحتاج إلى كثير شــرح وتبيان، ويبدو 
أنها تكرســت واشــتدت رســوخا بفعل ضعف وعقم آليات المعالجة التي تصدت لها 
ــة الحقبة الماضية إثر انتهاء الشــرعية القانونية لمجلس النقابة، واســتنكاف  طيل
المتنفذين فيه عن المبادرة بأية خطوة إصالحية تتيح لّم الشمل الصحفي على أسس 

مهنية بحتة بعيدا عن الجواذب الشخصية الساقطة والنوازع الفئوية الرخيصة.
في ســياقات مالمســة األزمة والتفاعل معها ال يكفي طرح تشــخيصات وتوصيفات 
ــة أثبتت عقمها وعــدم نجاعتها طيلة  ســليمة، ومــن ثم اســتيفاء معالجات تقليدي

المرحلة الماضية.
ــئ بالثقوب التي تحجزه عن  واقــع النقابة الراهن يحفل بكل أشــكال الخلل، ويمتل
اإلقالع بالجسم  الصحفي حتى لو ُأجريت ألف انتخابات وانتخابات، ما دامت األسس 
ــئ بالثقوب التي تحجزه عن  واقــع النقابة الراهن يحفل بكل أشــكال الخلل، ويمتل
اإلقالع بالجسم  الصحفي حتى لو ُأجريت ألف انتخابات وانتخابات، ما دامت األسس 
ــئ بالثقوب التي تحجزه عن  واقــع النقابة الراهن يحفل بكل أشــكال الخلل، ويمتل

والمنطلقات ومعادلة الفعل واألداء التي تحكم النقابة باقية كما هي دون تغيير.
ــداء، لم تكــن التكتالت الصحفية المختلفة على مســتوى المســؤولية من حيث  ابت
ــام والتالحم الكامل مع همــوم وتطلعات القطاع  القــدرة البائنة على التواصل الت
الصحفي العريض الذي يشــتمل على الكثيرين الذين مارسوا المهنة دون الحصول 

على العضوية.
ــى أهميتها  ــات تقليدية، عل ــم يكن الوســط الصحفي بحاجة إلى أنشــطة وفعالي ل
ــا، قدر حاجته إلى احتضان آمال الصحفيين ورعاية كفاحهم المشــروع  وحيويته

وسط طريق شائكة تعّج بالعوائق والمنغصات.
ال ريــب أن تلك المهام تقع في صميم واجبات النقابة، لكن الهيكل الخرب للنقابة 
وانقطاع األمل والرجاء في إمكانية إحيائها على مدار األعوام الماضية، ألقى بأعباء 
جســام وتحديات ثقال على التكتالت الصحفية التي تشكلت أساسا لتعويض قصور 

وارتكاس النقابة عن أداء مهامها الطبيعية وواجباتها األساسية.
لســت في معرض جلد أحد، غير أن تفحصا موضوعيا لمعالجات الكتل والتجمعات 
اإلعالمية المختلفة لتداعيات االنتخابات األخيرة "المهزلة" في النقابة يؤشــر إلى 

اجترار ذات اآلليات القديمة، بما يؤول بالوسط الصحفي إلى الضياع المحقق.
ــا الكتل الصحفية  ينبغــي أن يدرك الجميع أن مســيرة اآلالم واآلمال التي خاضته
ــة العهد الفائت في محاوالتهــا إلصالح واقع النقابة قد أفضت إلى غير نتيجة،  طيل
ــات الحكمة والمنطق تقتضــي منها البحث عن آليات أخرى، أكثر عمقا  وأن موجب

ونجاعة ومسؤولية.
ــق بمجموعة من األدوات الصحفية التي  ما يواجهه الوســط الصحفي اليوم ال يتعل
اختطفت النقابة وجعلت منها مســتودعا شخصيا وفئويا فحسب، بل يتعلق بمافيات 

صحفية تحتضنها مافيات سياسية وتوفر لها سبل الدعم واالستمرار.
تأسيسا على ذلك، يفترض أن تنأى كافة الحلول والمقاربات الراهنة ذات العالقة 
عن الطابع التقليدي الباهت، وأن تتخذ خطوات حاسمة وصريحة عبر تشكيل نقابة 
جديدة تشــكل –بحق- المالذ اآلمــن والحقيقي، والمعّبر األصيل عن طموح وإرادة 

وآمال كافة الصحفيين.   
دون ذلك، ستبقى الجهود المخلصة تراوح مكانها، وسيبقى الوسط الصحفي يكابد 

مزيدا من العلل واألدواء بعيدا عن أي إصالح مرتجى أو نهضة حقيقية. 
مــن الخطأ االلتفات كثيرا إلى انتهازية اليســار، أو التركيز على األســماء التي 
خاضــت االنتخابات وخذلــت جموع الصحفيين فــي القطاع، فاألمــر يبدو أكبر 
ــه إال بجملة إجراءات رصينة وتفاعالت  وأعقــد من ذلك بكثير، وال يمكن مواجهت
ــة ُتنهي أزمة االختطاف المزمنة لنقابة مهترئة، وتبعث الروح من جديد في  جريئ

جسم نقابي جديد دون أي باليا أو ملوثات شخصية أو فئوية أو سياسية.
تجربة الزمن الغابر أثبتت أن الشخصانية والفئوية شكلت وباال على واقع النقابة، 

وأوردتها موارد التهلكة والخسران.
ال حّل إال في نقابة جديدة تتحرر من هذه العقد المســتحكمة، وتجاهد كي تتبوأ 

موقعا أصيال لها تحت شمس األمل والنور والحرية.

وشارك في حفل التكريم النائب فتحي حماد 
وزير الداخلية، ود. يوسف رزقة المستشار 
ــوزراء، والعميد جمال  السياســي لرئيس ال
الجــراح قائد الشــرطة الفلســطينية، ود. 
ــن عام مجلــس الوزراء،  محمــد عوض أمي
ــوع المستشــار الثقافــي  ومصطفــى القان
لرئيس الوزراء، وســامي نوفل المستشــار 

األمني لوزير الداخلية. 
وأوضح رئيس الوزراء أن الشــرطة كانت 
فــي الســابق مشــغولًة بمتابعــة الظواهر 
ل  واإلشــكاليات األمنية، وهذا ما كان يشكِّ
ا متواصًال للشرطة على مدار  استنزاًفا أمنيًّ
ل  واإلشــكاليات األمنية، وهذا ما كان يشكِّ
ا متواصًال للشرطة على مدار  استنزاًفا أمنيًّ
ل  واإلشــكاليات األمنية، وهذا ما كان يشكِّ

الساعة، و أضاف: "ليس معنى ذلك أننا لم 
نكن نسعى لتقديم النموذج األمني األفضل، 
ا  بل ســعينا بقوة لتحقيق ذلك، ولكننا كنَّ
مشــغولين بمعالجة كل التحديات األمنية 
التــي كان يعاني منها غالبية ســكان قطاع 
ــع: "بفضل جهودكــم الكبيرة  غــزة"، وتاب
والمتواصلة استطعنا تحقيق األمن واألمان 

ومحاربة الفوضى والفلتان والعربدة". 
وذكــر هنية أن البلد اليوم يوجد بها نظام 
وقانــون وشــرطة ومؤسســات، مؤكًدا أن 
الحكومة تعمل على اســتمرار حالة الهدوء 
واألمن فــي القطاع، وقــال: "تكريمنا لكم 
ــٌة لنبعث إليكــم جميًعا -كلٌّ  مناســبٌة طيب
فــي موقعه ومســؤوليته- بخالص الشــكر 
والتقديــر على جهودكم وعملكم من أجل 
قضيتنا وديننا وكرامة اإلنسان الفلسطيني 

في هذه األرض المباركة". 
ــة النائــب فتحي حمــاد وزير  وشــكر هني
ــادة أركان  ــى دوره فــي قي ــة عل الداخلي

الوزارة وهيئات األمن المختلفة والشرطة 
على وجه الخصوص، مستذكًرا الشهيدين 
النائب ســعيد صيام وزير الداخلية السابق 
واللواء توفيق جبر قائد الشــرطة الســابق 
لدورهما في تحقيق األمن في قطاع غزة. 

وذكر أن الشــهيد صيام تحمل المسؤولية 
ــاد الســفينة إلى برِّ  على أكمــل وجه، وق
األمان، مشــيًدا بدور العميد جمال الجراح 
ــاد الســفينة إلى برِّ  على أكمــل وجه، وق
األمان، مشــيًدا بدور العميد جمال الجراح 
ــاد الســفينة إلى برِّ  على أكمــل وجه، وق

قائد الشــرطة في موقعه رغــم التحديات 
الكبيرة. 

وأشــار إلى أن تشكيل "القوة التنفيذية" في 
الحكومة العاشــرة هدف إلى إحداث توازن 
أمني فــي البلد ومواجهــة التعنت ورفض 
قرارات الحكومة، خاصــًة وزارة الداخلية، 
ت بظروف عاصفة،  ــا إلى أن البلد مــرَّ الفًت
ــة، ولو أن  كان آخرهــا الحرب الصهيوني
ت بما مررنا به لمــا حافظت على  بلًدا مــرَّ
الهدوء والنظام واالســتقرار كما حافظنا 

رغم اإلمكانيات المتواضعة. 
وبيَّن أن الحرب الصهيونية األخيرة كانت 
تستهدف نشــر الفوضى والفلتان وإسقاط 
المنظومة األمنية تمهيًدا إلسقاط الحكومة، 
مؤكــًدا أن األمور أثناء وبعــد الحرب لم 
تفلت من يد الشرطة، وأضاف: "مررنا بـ٢٢ 
يوًما من الصمود األسطوري خالل الحرب، 

ولم نسمح بالفوضى والفلتان بالعودة". 
وأشار إلى وجود بعض األخطاء والسقطات، 
ــب، ولكن  "فخــالل العمــل نخطــئ ونصي
ــا وليس لها  ــل منهًج هــذه األخطاء ال تمث
ــات ومبادئ"، مؤكــًدا أنه "ال توجد  مرجعي
ــة أو أمــراء أمن أو  ــا ممالــك أمني عندن

أناس يستغلون مواقعهم ونفوذهم لتحقيق 
مصالح خاصة"، وقال: "توجد عندنا مساءلة 
ومراجعة دائمة لتصويب األداء والســلوك 
ــًة"، وأضاف:  ــًة والمع لتبقــى صورتنا نقي
ــى تماٍس مع  "أنتم فــي ثغر مهم؛ ألنكم عل
المواطنين، فحياتهم وأموالهم وســمعتهم 
ــى قدر  ــوا عل ــة فــي أعناقكــم، فكون أمان

المسؤولية". 
قت  ــة حقَّ ــة أن وزارة الداخلي وذكــر هني
األمــن "بفضــل جهودكــم وتعــاون أبناء 
شــعبكم معكم واحتضــان المواطنين لكم"، 
ــا بأن البلد كانــت تعيش في فوضى  ًه منوِّ
عارمــة، وال أحــد كان يتصــور أن يكون 
هناك أمــن في قطاع غــزة، والبعض كان 
ــق األمن فــي قطاع غزة  يتصــور أن تحقي

مهمة مستحيلة. 
ه التحية إلى أبناء الشــعب الفلسطيني  ووجَّ
ــوا الحكومة  في قطاع غــزة الذين احتضن
والمقاومة، مؤكًدا أن الشعب لم يخرج إلى 
الشوارع لينقلب على الحكومة بل احتضنها 

ووقف معها رغم كل التحديات. 
وأكد هنية وجود توافق وطني على قاعدة 
ــة المقاومة، مشــدًدا على أن حكومته  حماي
ــن ترفع الراية  ــازل عن الثوابت ول لن تتن

البيضاء مهما كانت العراقيل. 
ــوزراء على  بــدوره شــكر حمــاد رئيس ال
تكريمه قيادة الشرطة، مؤكًدا أن التكريم 
دفعــه لمواصلة العمل وخدمــة المواطنين 

وتحقيق األمن واالستقرار. 
م هنية قادة وأركان  وفي نهاية اللقاء كرَّ

الشرطة، وسلَّمهم شهادات تقدير.  
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ــة  الحكومي ــة  البرلماني ــة  اللجن عقــدت 
المشــتركة المكلفــة بمتابعــة تنفيذ قرار 
المجلس التشــريعي رقــم (١٢٣١ / غ.ع ٤/١ ) 
بشأن إقرار مشــروع قانون الموازنة العامة 
للســنة المالية ٢٠١٠ م، والمكونة من كل من 
رئيس لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية 
بالمجلــس التشــريعي النائب جمــال نصار 
ــل وزارة المالية إســماعيل محفوظ  ووكي
ــاء )٣-٢) واألحد (٧-٢)،  ــن لها األربع اجتماعي
بحضور النائب د. يونس االســطل والنائب د. 
عاطف عــدوان ومدير عــام المجلس د. نافذ 
المدهون.  وناقش الحضور آلية تنفيذ القرار 
من خــالل وضع اإلجــراءات الالزمة لتنفيذ 
ــواردة في القرار حيث توافق  كافة البنود ال
الحضــور على ضــرورة التوافق على صرف 

مســتحقات الموظفين نقدا للحــاالت الخاصة 
وحســب اإلمكانات المادية للحكومة، وتطبيق 
ــم الــزكاة ومتابعــة تنفيذه مع  ــون تنظي قان

مجلس أمناء الهيئة الفلسطينية للزكاة.
كمــا توافق المجتمعــون على تشــكيل لجنة 
خاصة إلعادة النظر في سياسة التوظيف القائمة 
ــوان الموظفين  ــة ودي ــة وزارة المالي بعضوي

والمجلس التشريعي بصفة مراقب.
واتفق الحضور على تفعيل الصندوق الفلسطيني 
لتعويض مصابي حوادث الطرق من خالل ربط 
ــح تراخيــص المركبات بضــرورة تقديم  من

وثيقة تامين سارية المفعول.
ــة الوزارات  وأقــر الحضور بضــرورة مخاطب
والدوائر االيرادية لتقديم الرؤى واالقتراحات 
حــول اإلشــكاليات التشــريعية واإلدارية التي 

تعرقل تحسين مســتوى إيرادات الحكومة، 
والعمــل على مخاطبة الوزارات ذات الشــأن 
لتقديم خطة التنمية االقتصادية لعام ٢٠١٠م.

واتفــق المجتمعــون على عقــد ورش عمل 
خاصة بدراســة تعيين نائب محافظ لسلطة 
النقد والخروج بالتوصيات الالزمة لذلك، 
فضال عن تعيين رئيس ونائب رئيس لديوان 
ــة واإلدارية من ذوي الكفاءات  الرقابة المالي
والتخصص. وأكد الحضــور على ضرورة 
عقد اللقاءات الخاصة مــع الجهات المعنية 
بدراســة الدمج الوزاري  من أجل التطوير 
اإلداري، مشــددين فــي الوقــت نفســه على 
ضــرورة النهوض بعمل القضــاء من خالل 
تطوير البنية التحتية لحوســبة المحاكم 

وتطوير المباني الخاصة بالقضاء.

طالما كانت المســاجد في فلســطين متألقة وهي تأخذ دورها في توجيه أبناء فلسطين نحو اإليمان والعبادة 
والعلم والكرامة والحرية، وكثيرًا ما كان ينظر إلى رواد المساجد على أنهم صفوة المجتمع وخاصة الشباب 
طالما كانت المســاجد في فلســطين متألقة وهي تأخذ دورها في توجيه أبناء فلسطين نحو اإليمان والعبادة 
والعلم والكرامة والحرية، وكثيرًا ما كان ينظر إلى رواد المساجد على أنهم صفوة المجتمع وخاصة الشباب 
طالما كانت المســاجد في فلســطين متألقة وهي تأخذ دورها في توجيه أبناء فلسطين نحو اإليمان والعبادة 

منهم، ألن ارتياد المساجد يعطي صاحبه نورًا من اهللا تبارك وتعالى واحترامًا من الناس كل الناس األعداء منهم 
والعلم والكرامة والحرية، وكثيرًا ما كان ينظر إلى رواد المساجد على أنهم صفوة المجتمع وخاصة الشباب 
منهم، ألن ارتياد المساجد يعطي صاحبه نورًا من اهللا تبارك وتعالى واحترامًا من الناس كل الناس األعداء منهم 
والعلم والكرامة والحرية، وكثيرًا ما كان ينظر إلى رواد المساجد على أنهم صفوة المجتمع وخاصة الشباب 

قبل األصدقاء واألهل واإلخوان، ولن أستطيع من خالل هذه الكلمات حصر عظمة المسجد في بناء الشخصية 
المسلمة أو حتى المجتمع المسلم، وتمتين العالقة بين اإلنسان وربه في بيت اهللا تبارك وتعالى.

لكن الذي يجري اآلن في مساجدنا يضرب في العالقة مع المسجد ودوره في تربية وتوجيه المسلمين التوجيه 
الرباني والتربية اإليمانية الســليمة، وذلك من خالل القوانين والتعليمات التي تتســابق الوزارات والدوائر 
الحكومية واألجهزة األمنية المختلفة بإصدارها، ليس من أجل تعزيز دور المسجد في بناء المجتمع وتوجيه 
رواد المســاجد لالســتفادة من بيوت اهللا، وإنما العكس تماما هو الذي يجري، تحت حجج أمنية تارة، وإدارية 
تارة أخرى، وكيدية في أحيان مختلفة، لكنها دائمًا تلبس عباءة التوجيه الحزبي الذي يستظل بمظلة الرؤيا 
السياسية المتذرعة بحالة االنقسام، فإذا تناولنا إحدى التعميمات الكثيرة والكثيرة جدا والتي تدعو األئمة لعدم 
تسييس المساجد واالبتعاد عن المواقف الحزبية على المنابر، نرى القائمين على إصدار هذه التعميمات أنفسهم 
يوجه العلماء واألئمة تحت طائلة العقوبة بتبني وجهة نظر ذاك السياسي أو تلك الجهة الحزبية، متوعدين 
من يرفض بالموت والثبور وعظائم األمور، والتي يكون أقلها االعتقال والفصل التعسفي من الوظيفة، ليقف 
هذا العالم (الموظف) في حيرة من أمره، فهل ينفذ التعليمات األولى والتي تشدد عليه وتتوعده إن هو تطرق 
للسياســة أو للمواقف الحزبية، أو ينفذ التعليمات األخرى والتي تتوعده إن لم يتبنى الموقف السياســي في 
التعليمات الجديدة، أي أن المطلوب من أئمة المساجد وعلماء المسلمين كالعاملين في بعض الدوائر األمنية 
هو أن يعمل منفذا لألوامر فقط، ساحبين منه علمه وحتى عقله ليقف هؤالء العلماء (الموظفين) حيرى أمام 
هذا الســير الجارف من التعليمات أو قل إن شــئت (العقوبات) التي تصدرها وزارة األوقاف أو من يتطوع من 

مديريات األوقاف بابتكارها ضد المساجد وموظفيها.
وفي هذا السياق وعلى لسان وزير األوقاف، والذي قال في إحدى المقابالت اإلعالمية بأن وزارته قامت بتعيين 
أكثــر من (١٤٠٠) موظف جديد لإلمامة والخطابة ومتابعة المســاجد مبتعدين والقول للوزير عن موضوع 
األهلية (أي الدراســة الشــرعية) الجامعية ألن معظم هؤالء المؤهلين معارضين للســلطة حسب قوله، أي أن 
المعارض للسلطة ممنوع من التوظيف مخالفًا بذلك أول مبادئ الحرية والعدالة التي يحلم بها كل فلسطيني 
اكتوى من نار االحتالل الذي كان وال يزال يفصل الموظفين بسبب معارضتهم لالحتالل وحتى يمنع المرضى 
من العالج ألســباب أقل من ذلك بكثير، فإذا كان أهم شــروط التوظيف هي الكفاءة واألهلية في كل دوائر 
الحكومات في العالم فلماذا يلغي هذه الشروط؟ أم هل هي مقدمة إللغاء كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية 
ألنها تحرض ضد الظلم وتدعو إلى الحرية.  وهنا لن أتطرق إلى المســتوى الذي وصلت إليه وزارة األوقاف 
بإجبارها للعلماء على الســب والقذف للشيخ القرضاوي بسبب موقفه من الرئيس الفلسطيني، ألن هذا األمر 
كان من األفضل لوزارة األوقاف أن تبتعد عنه وتترك الردود على تلك المواقف لرجال السياسة والذي تفنن 
وتخصص بعضهم في الشــتم والسباب، لكن الذي أنهي به حديثي هو المالحقة األمنية في هذه المرة من قبل 
أجهزة األمن المختلفة وليس من قبل وزارة األوقاف والتي يبدو أنها أعطت تفويضًا مطلقًا لألجهزة األمنية 
وتخصص بعضهم في الشــتم والسباب، لكن الذي أنهي به حديثي هو المالحقة األمنية في هذه المرة من قبل 
أجهزة األمن المختلفة وليس من قبل وزارة األوقاف والتي يبدو أنها أعطت تفويضًا مطلقًا لألجهزة األمنية 
وتخصص بعضهم في الشــتم والسباب، لكن الذي أنهي به حديثي هو المالحقة األمنية في هذه المرة من قبل 

باقتحام المســاجد وتدمير حلقات تعليم القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا وكأن هذه الحلقات هي العدو األول 
أجهزة األمن المختلفة وليس من قبل وزارة األوقاف والتي يبدو أنها أعطت تفويضًا مطلقًا لألجهزة األمنية 
باقتحام المســاجد وتدمير حلقات تعليم القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا وكأن هذه الحلقات هي العدو األول 
أجهزة األمن المختلفة وليس من قبل وزارة األوقاف والتي يبدو أنها أعطت تفويضًا مطلقًا لألجهزة األمنية 

لهذه األجهزة والتي قامت باعتقال حتى األطفال من المنتسبين لهذه الجلسات القرآنية، وأمام هذه المالحقة 
لم نر أي مسؤول في وزارة األوقاف ودوائرها يتصدى لهذه الهجمة األمنية الشرسة وكأنها تقسيم أدوار كل 
يضرب في المســجد من ناحيته.  وهنا لن أتحدث عن اقتحامات عديدة لبيوت اهللا عز وجل تجرى هنا وهناك 
بحجة البحث عن مواد تحريضية كانت قبل أشهر أدوات نضالية، لكنها اآلن بفضل يقظة وزارة األوقاف ويبدو 
تغيير في عقلية القائمين عليها أصبح كل من ليس مع هذه الســلطة فهو ضدها ويجب أن يحارب، فهل هذه 
هي الثقافة التي تتبناها وزارة األوقاف واألجهزة األمنية ضد المساجد، مذكرًا أن هذه السياسة الظالمية قد 
تغيير في عقلية القائمين عليها أصبح كل من ليس مع هذه الســلطة فهو ضدها ويجب أن يحارب، فهل هذه 
هي الثقافة التي تتبناها وزارة األوقاف واألجهزة األمنية ضد المساجد، مذكرًا أن هذه السياسة الظالمية قد 
تغيير في عقلية القائمين عليها أصبح كل من ليس مع هذه الســلطة فهو ضدها ويجب أن يحارب، فهل هذه 

فشلت في كل دول العالم وأشكك كثيرا بقدرة غير المؤهلين علميًا أو إداريًا أو حتى تنظيميًا من تنفيذ هذه 
هي الثقافة التي تتبناها وزارة األوقاف واألجهزة األمنية ضد المساجد، مذكرًا أن هذه السياسة الظالمية قد 
فشلت في كل دول العالم وأشكك كثيرا بقدرة غير المؤهلين علميًا أو إداريًا أو حتى تنظيميًا من تنفيذ هذه 
هي الثقافة التي تتبناها وزارة األوقاف واألجهزة األمنية ضد المساجد، مذكرًا أن هذه السياسة الظالمية قد 

السياسة التي تغضب اهللا أوًال وتغضب أولياء اهللا ثانيًا. 
فشلت في كل دول العالم وأشكك كثيرا بقدرة غير المؤهلين علميًا أو إداريًا أو حتى تنظيميًا من تنفيذ هذه 

السياسة التي تغضب اهللا أوًال وتغضب أولياء اهللا ثانيًا. 
فشلت في كل دول العالم وأشكك كثيرا بقدرة غير المؤهلين علميًا أو إداريًا أو حتى تنظيميًا من تنفيذ هذه 

وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

مساجد فلسطني حزينة
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ــدان أن قرار  ــد الرحمن زي أدان النائــب م. عب
ــات المحلية  ــاض بإجراء االنتخاب حكومة في
شــهر يوليو / تموز المقبل، معتبرا إياه قرارا 
ــّم عــن نوايا صادقــة إلتمام  متســرعا وال ين

المصالحة الوطنية.
ــدان فــي تصريحــات خــص بها  وقــال م. زي
"البرلمــان" إن هذا القرار كان من األولى أن 
يتخذ في ظل حالة وفاق وطني، مشددا على أن 
هذا القرار فّج وال ينم عن نوايا صادقة إلجراء 
المصالحة واستعادة التوافق الوطني المنشود.

وأوضح م. زيدان أن هناك العديد من المخالفات 
على مستوى الحكم المحلي، ومن ضمنها إقالة 
المجالس المحلية المنتخبة وإحالل مجالس 
ــة تتبع لحركة فتح بديال  معينة غير منتخب
عنها، مؤكدا أن المجالس المعينة قد فشــلت 
ــات المجالــس المحلية الســابقة،  في انتخاب
مشــددا على إدانته إلقالة المجالس المنتخبة 
ــا بلدية قلقيلية التي  ديمقراطيا، ومن ضمنه
ــة األولي في الشــفافية  ــى المرتب حــازت عل

والنزاهة اإلدارية على المستوى الوطني.
وأشار م. زيدان إلى أن إجراء االنتخابات سوف 
يكون ناقصا بحكم انعدام قدرة ســلطة رام اهللا 
على إجــراء االنتخابات في قطــاع غزة بفعل 

استمرار االنقسام، مشددا على ضرورة إجراء 
حــوار وطني شــامل للوصول إلــى مصالحة 
ــة يتفق عليها الكل الفلســطيني، ويتم  حقيقي
في إطارها تحديد مواعيد إلجراء االنتخابات 

المختلفة بشكل توافقي. 
ــدان عقم إجــراء االنتخابات في  وأكــد م. زي

ظل األجواء األمنية والبوليســية التي تعيشها 
الضفة الغربية، فالسلطة أقدمت على مالحقة 
واعتقال وتعذيب كل من شــارك في الحملة 
ــة لحركــة  ــة االنتخابي ــة والدعاي االنتخابي
حمــاس عــام ٢٠٠٦، على خلفية دعــم حماس 
في االنتخابات ومســاعدتها في تحقيق الفوز، 
متســائال: "إذًا كيف للناس أن تشارك وتعبر 
عمــا تريد في ظــل حال الخــوف والمالحقة 

األمنية المستمرة؟".
وحول التداعيات المحتملة إلجراء االنتخابات 
في ظل االنقسام أشار م. زيدان إلى أن التداعيات 
لــن تظهر بســرعة كــون هــذه االنتخابات 
ســتجري بعد مدة زمنية طويلة نسبيا (شهر 
ــاك تحضيرات  تمــوز القــادم)، مضيفا أن هن
ــا، مثل تحديث الســجالت  مســبقة ال بد منه
االنتخابية وغيرها، فضــال عن احتمال وقوع 
بعض المتغيرات على الســاحة الفلســطينية 
من قبيل نجــاح وتحقيق المصالحة الوطنية، 
ومــا تتضمنه مــن اتفاق على إجــراء مواعيد 
لالنتخابات على كل المســتويات: التشريعية 
ــة، ممــا يجعــل موعــد  والرئاســية والمحلي
ــر ذي قيمة عملية  ــات المضروب غي االنتخاب

على اإلطالق. 
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